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برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید! 

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!

7 ویژگی زبان آموزان برتر

افراد بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که بیش از ده زبان می دانند حال آنکه هستند بسیاری افراد که همچنان در 
یادگیری یک زبان مانند زبان انگلیسی همچنان اندر خم یک کوچه اند. یکی از این افراد موفق چهره ای ایرانی است . شاید نام 
آقای علی پیرهانی را شنیده باشید.وقتی به بررسی عوامل موفقیت افراد چندزبانه مانند علی پیرهانی می پردازیم، در همه این 

افراد هفت ویژگی مشترک را می بینیم. این ویژگیها به قرار زیر هستند:
1. آنها از خود سواالت درست می پرسند و با دالیل درست شروع به یادگیری می کنند. به قول معروف شروع 

درست نیمی از پیروزی در مبارزه است. 
اولین سوالی که هنگام یادگیری یک زبان باید به آن پاسخ دهید این است که چرا؟ پس ابتدا به این سوال 

پاسخ دهید:
چرا می خواهید یک زبان جدید یاد بگیرید؟

در ابتدا ممکن است این سوال بسیار بدیهی به نظر برسد اما همین سوال حد فاصل بین یک زبان آموز موفق و 
یک زبان آموز شکست خورده است. افرادی که در مسیر یادگیری زبان ناکام می مانند کسانی هستند که در شروع 

یادگیری زبان هیچ ایده روشن و دقیقی  ندارند. این افراد ابتدا اشتیاق فراوانی دارند اما بالفاصله بعد از گذشت چند 
هفته یا چند ماه از ادامه راه دلسرد می شوند. اگر می خواهید شما جز این افراد نباشید باید یادگیری را با دالیل 

درست شروع کنید.
فرض کنید در مدرسه شما همه در حال یادگیری زبان فرانسه هستند. شما هم می خواهید زبان فرانسه را انتخاب 

کنید. انتخاب زبان فرانسه صرفا به این علت که دیگران آن را انتخاب کرده اند یک دلیل ضعف محسوب می شود. 
چرا که این احتمال وجود دارد که شما نیز پس از مدتی از یادگیری زبان فرانسه ناامید شوید زیرا هیچ دلیلی برای 

یادگیری این زبان ندارید.
دلیل بهتر می تواند این باشد که من زبان فرانسه را یاد می گیرم زیرا می تواند زندگی ام را تغییر دهد. اگر با افراد 

فرانسوی زبان برخورد داشته باشید و یا بخواهید از فرانسه دیدن کنید و یا یک کتاب فرانسه بخوانید می توانید دالیل 
کافی برای ترغیب خود به یادگیری زبان فرانسه داشته باشید. در واقع دالیل خوب دالیلی هستند که قادر به تغییر 

زندگی و توسعه افق های فکری شما  باشند.
همواره به زبانجویانم توصیه می کنم لیستی از همه دالیل ممکن را تهیه کنند و مشخص کنند که چرا می خواهند 

زبان انگلیسی را یاد بگیرند. شما نیز همین کار را انجام دهید – دالیل ارزشمند خود را برای یادگیری زبان 
انگلیسی پیدا کنید و هر روز به خودتان یادآوری کنید که چرا این دالیل برای شما مهم اند.



 تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است 2
و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق با قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

2. آنها می دانند که چگونه زمان و انرژی خود را سازماندهی کنند. 
اگر واقعا خواهان انجام کاری باشید، راهش را خواهید یافت و اگر نخواهید بهانه انجام ندادنش را. )جیم ران(

در زندگی مدرن اغلب افراد از کمبود وقت گالیه دارند در حالیکه در همین زندگی مدرن برخی دیگر می توانند زمان 
خود را برای یادگیری یک زبان به خوبی مدیریت کنند. برخی دیگر حتی موفق به یادگیری چندین زبان می شوند. 

سوال این است این افراد چگونه این کار را انجام می دهند؟
واقعیت این است که ما دائما بهانه می تراشیم. افرادی که موفق به یادگیری زبان می شوند افراد عملگرا هستند. به 

عبارت دیگر این افراد برای انجام آنچه می خواهند زمان خلق می کنند. 
زمان و انرژی بر روی هم  دیگر تاثیر متقابل دارند. اگر زمان پیدا کنید ناچار خواهید بود برای به سرانجام رساندن یک 

هدف انرژی فکری داشته باشید. برای آنکه انرژی ذهنی مورد نیاز داشته باشید باید زمان خود را سازماندهی کنید. 
محسن و تورج هر دو شاغل و دارای فرزند هستند. هر دو آنها باید صبح زود از خواب بیدار شوند و بچه های خود را به 
مدرسه ببرند. محسن در برنامه روزانه اش می تواند وقت پیدا کند. او الویت های خود را در برنامه هفتگی اش مشخص 
کرده و برای رسیدن به چیزهایی که می خواهد زمان خلق می کند. او هر روز نیم ساعت زودتر از خواب بیدار می شود 

تا انگلیسی بخواند. او انرژی الزم برای انجام این کار را دارد زیرا در هر بخش از شبانه روز اوقاتی را ایجاد می کند. او 
هر روز به این کار ادامه می دهد و اما تورج ...

تورج نیز هم اندازه محسن وقت دارد یعنی 24 ساعت در هر روز. اما تورج فکر می کند زمان چیزی است که بعضی 
اوقات در اختیارش هست و بعضی اوقات نیست. تورج اما همیشه با کمبود وقت مواجه است زیرا فکر می کند اصال 

وقت ندارد چون بچه دارد و شاغل است. تورج سعی می کند وقتی خسته و کوفته به خانه می رسد انگلیسی یاد بگیرد 
اما خیلی یاد نمی گیرد و می گوید بی فایده است زیرا اصال وقت ندارد. نتیجه آنکه دیدگاه خود را تغییر دهید.

3. آنها به طور جامع یاد می گیرند.
چنان زندگی کن که گویی همین فردا از دنیا خواهی رفت و چنان یادبگیر گو اینکه تا ابد خواهی زیست. 

)مهاتما گاندی(
زبان یک ارگانیسم زنده است . ما از چهار طریق زیر می توانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم:

شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن.
اغلب تصور می کنیم که تمامی افراد از طریق همه این کانالها ارتباط برقرار می کنند. لیکن همیشه اینگونه نیست. 
در بخش عظیمی  از نیمکره جنوبی بسیاری از افراد توانایی خواندن و نوشتن ندارند. ما به عنوان فراگیران یک زبان 

خارجی می توانیم انتخاب کنیم که مهارتهای چهارگانه زبان را به چه ترتیبی بیاموزیم و حتی این ریسک را بپذیریم 
که تقویت بیش از حد یک مهارت می تواند به تضعیف مهارت دیگر زبانی مان منجر شود. آیا تا بحال کسی را دیده اید 

که توان فهمیدن متن را داشته باشد اما قادر به صحبت کردن نباشد؟ و یا بتواند صحبت کند اما متوجه معنای کالم 
خود نباشد؟ 

زبان آموزان حرفه ای همواره به طور جامع می آموزند. آنها همه مهارتهای چهارگانه را همگام یاد می گیرند.

4. آنها عاشق کاری که انجام می دهند هستند.
تنها راه انجام یک کار بزرگ این است که عاشق آن کار باشی. )استیو جابز(

قبل از آنکه بتوانید کاری را که عاشقش هستید انجام دهید بایستی بفهمید که عاشق انجام چه کاری هستید. اگر روش 
مناسبی را که عاشق آن هستید نیافتید همچنان به جستجو ادامه دهید. یافتن راهی برای یادگیری یک زبان که 

مناسب شما باشد به آزمون و خطا نیازمند است و توصیه می کنم برای جستجو و امتحان روشهای گوناگون حتما وقت 
بگذارید.
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5. تمرکز
عموما چیزها را ان اندازه که هستند نمی بینیم. )آلن واتس(

زبان آموزانی که به طور موثر در حال یادگیری زبان  هستند دارای تمرکز باالیی هستند. زبان آموزان قوی برای مطالعات 
خود زمان مشخص اختصاص می دهند و دقیقا می دانند که تا چه اندازه می توانند متمرکز باقی بمانند. طی 150 سال 

گذشته به دالیل متعدد میزان توجه و دقت ما به طور چشمگیری کاهش یافته است. اینترنت یکی از مهمترین عوامل 
حواس پرتی ما در زندگی مدرن به شمار می رود. برای بسیاری از افراد اینترنت به صورت یک هدف در آمده است. البته 
باید گفت که اینترنت یک گنج ارزشمند است لیکن مادامی که از آن به عنوان یک منبع استفاده شود در غیر اینصورت 

منبعی بزرگ  برای اتالف وقت و انرژی خواهد بود. 

سه پیشنهاد برای استفاده از اینترنت:
الف( مطالب جالب را در اینترنت سرچ کنید، دانلود کنید و سپس از اینترنت خارج شوید.

ب( مطالب را به بخشهای قابل هضم تقسیم کنید.
ج( اوقات مطالعه خود را به بخشهای x دقیقه ای تقسیم کنید. x را مشخص کنید. قبل از اینکه تمرکز خود را از دست 

دهید و میزان یادگیری اثربخش شما ار بین برود ببینید حداکثر چه مقدار زمان می توانید برای کار کردن اختصاص دهید.

6. آنها دارای ذهن باز هستند.
تصورات شما پنجره های دنیای شما هستند. هر چند ازگاهی آنها را تمیز کنید و گرنه هیچگاه نور از آنها عبور نخواهد کرد. 

)اسحاق اسیموف(

در یادگیری زبان، نگرش نقش بسیار مهمی ایفا می کند و تفاوت عمده ای بین افرادی که به طور موثر زبان یاد می گیرند 
و کسانیکه همچنان در یادگیری دچار مشکل هستند بازی می کند. 

بسیاری از زبان آموزان همواره در نقطه امن خود باقی می مانند و تنها کلماتی را به کار می برند که از کاربرد آنها مطمئن 
باشند. در نگاه این افراد اشتباه کردن یک امر فاجعه آمیز است. برخی اوقات این افراد ماهها و سالها صبر می کنند تا 

بتوانند صحبت کنند. 
 من همواره زبان آموزان خود را تشویق می کنم که هر چه زودتر شروع به صحبت کردن نمایند. موقع صحبت کردن به 
اشتباهات به دیده دشمن نگاه نکنید. اشتباهات بهترین دوستان شما هستند. آنها به ما فرصت یادگیری و رشد می 

دهند. تصحیح اشتباهات شما به معنی انتقاد از شما نیست بلکه پیشنهادات سازنده ای هستند که به رشد شما کمک می 
کنند. یادگیری زبان فرصتی است برای یاد گرفتن چیزهای جدید. هر روز و همه جا. اولین گام به سوی یادگیری نامحدود 

و بی حد و مرز این است که محدودیت هایمان را بپذیریم.
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7. کنجکاوی
ما پیش می رویم، دروازه های جدید می گشاییم و کارهای جدید انجام می دهیم به این علت که کنجکاو هستیم و کنجکاوی، 

ما را به مسیرهای جدید هدایت می کند. )والت دیزنی(

عاشق باشید و کنجکاو.
کنجکاوی کلید یادگیری دانش است. پرسشگری و یافتن پاسخ را می توان در عصر فن آوری در هر زمان و مکان انجام داد. می 
توانید همواره یک دفترچه با خود همراه داشته باشید. از خود بپرسید اگر بخواهم فالن چیز را به زبان انگلیسی بگویم چه باید 
بگویم؟ می توانید از افراد پیرامون خود کمک بگیرید. هر سوالی را یادداشت کنید و هر جا امکان دارد پاسخ آنها را پیدا کنید. 
برای آنچه یاد می گیرید هزینه کنید. کنجکاو باشید. باور کنید بهترین شیوه برای به یادآوردن کلمات و اصطالحات از طریق 

کنجکاوی است و عشق برای کنجکاوی حکم سوخت را دارد.
کنجکاوی فیتله شمع یادگیری است. )ویلیام آرتور وارد(

شما می توانید سواالت خود را از طریق آدرس ایمیل drzaban@gmail.com  با ما در میان بگذارید تا در کمتر از 48 
ساعت پاسخگو باشیم. سخن جیم ران را فراموش نکنید: اگر واقعا خواهان انجام کاری باشید، راهش را خواهید یافت و اگر 

نخواهید بهانه انجام ندادنش را.
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