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امروز تصمیم دارم در مورد دو راز مهم روان صحبت کردن سریع برای شما صحبت کنم. 
امروزه زبان انگلیسی با سرعتی خیره کننده رو به گسترش است. زبان اینترنت، علوم، پزشکی، فن آوری، سفر و ... انگلیسی 

است. و برای افرادی که دوست دارند اوج موفقیت زندگی فردی و شغلی را تجربه کنند صحبت کردن در حد تسلط یک 
ضرورت محسوب می شود...!

شاید توانایی شما در نوشتن و فهمیدن جمالت انگلیسی خیلی خوب باشد اما هنگام صحبت کردن دچار ترس می شوید. 
شاید هم هنگام مکالمه برای پیدا کردن کلمه مناسب دچار مشکل می شوید و از آرام و با وقفه صحبت کردن و همین طور به 

کار بردن جمالت نادرست انگیسی کالفه هستید.

خوشبختانه همه زبان آموزان برتر دنیا دارای نقشه ای برای رسیدن به این مرز تسلط هستند که هر کسی از جمله شما می 
توانید از این نقشه الگو برداری کنید. صرف نظر از اینکه در ایران زندگی کنید یا هر کشور دیگری.

امروز می خواهیم یک case study واقعی را با هم بررسی کنیم. این case study در مورد تالش برادرم هست زمانی که 
سعی می کرد زبان کره ای را با تسلط صحبت کند. اوتوانست نقشه بسیار ساده ای پیدا کندکه بواسطه آن توانست سریع تر از 

آنچه 90 درصد مدرسین و زبان آموزان فکر می کنند در صحبت کردن به اعتماد به نفس برسد.

پاییز سال 1373 بود که برادرم حمید از طرف وزارت کار عازم کره جنوبی شد. حمید قبل از این سفر حتی یک کلمه کره 
ای هم بلد نبود، اما همواره در آرزوی سفر و آشنایی با افراد جدید بود. وقتی برادرم به کشور کره رسید متوجه شد که قادر به 

ایجاد ارتباط با مردم این کشور نیست و در نتیجه بسیار احساس تنهایی و سرخوردگی می کرد. پس از مدتی تصمیم گرفت 
که در کالسهای آموزش زبان کره ای شرکت کند. اما او که همیشه در دوران مدرسه بر خالف درس ریاضیات، درس انگلیسی 

را با نمرات ناپلئونی پاس می کرد و حتی یکسال به خاطر این درس کال مردود شده بود،  برای صحبت کردن  از اعتماد 
به نفس کافی برخوردار نبود و هنگام صحبت به سرعت دستپاچه می شد. حمید همیشه فکر می کرد که جزء آن دسته از 

افرادی است که اصال استعداد یادگیری زبان را ندارد.

2 راز مهم زبان آموزان برتر
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پس از 4 ماه کالس های زبان کره ای را هم رها کرد. روزها مثل برق و باد می گذشت و او می بایست برای مشکل خود 
راه حلی پیدا می کرد. پس تصمیم گرفت یادگیری زبان کره ای را به صورت خودآموز شروع کند. کتابهای متعددی خرید. 
به مکالمات کره ای با استفاده از سی دی گوش می داد و هفته های زیادی را به نوشتن لغت بر روی فلش کارت اختصاص 

می داد و خالصه هر آنچه فکر می کرد ممکن است به او کمکی کند را امتحان می کرد. اما انگار هر چه بیشتر تالش می 
کرد اوضاع بدتر می شد. هیچ یک از این ترفندها به صحبت کردن روان و راحت کمترین کمکی به او نکردند! هر چه که می 

خواند اصال متوجه نمی شد. حتی قادر به فهمیدن تلفظ و لهجه مردم کره نمی شد و اصطالحات و گویش هایی را که آنها 
در مکالماتشان به کار می بردند را نمی فهمید.  به شدت می ترسید دهانش را برای صحبت کردن باز کند و بیشتر برای آنکه 

وانمود کند متوجه صحبتهای افراد می شود سرش را تکان می داد. 

چند کلمه ای هم که به سختی حفظ کرده بود موقع صحبت کردن از ذهنش می پریدند. هنگام صحبت ناچار می شد به 
سختی کلمات را در ذهنش مرتب کند و آهسته  جمالتی شکسته و غلط را سر هم کند. 

او در فهمیدن صحبت های سریع، لهجه های نا مفهوم و اصطالحاتی که کره ای ها هنگام حرف زدن به کار می بردند به 
شدت دچار مشکل بود. هنگام شنیدن لطیفه ها سعی می کرد وانمود کند که مفهومشان را فهمیده و خنده ای مصنوعی بر 
لبان خود بنشاند. با هر کسی صحبت می کرد ناچار می شد بخاطر تلفظ اشتباه، جمالتش را دوباره تکرار کند. خالصه این 

قدر از این وضع عصبانی، خجالت زده و احساس حماقت می کرد که کم کم به این باور رسیده بود که هیچ وقت نخواهد 
توانست روان و بی وقفه به زبان کره ای حرف بزند...

حاال ببینیم تنها دلیلی که باعث می شد حمید نتواند به صورت روان و بی وقفه صحبت کند چه بود؟
یک روز در اوج نا امیدی  وقتی در حال قدم زدن در پارک بازی بچه ها را تماشا می کرد، ناگهان همه چیز برایش روشن شد. 

مشکل حمید در یادگیری زبان کره ای، او نبود. او به این دلیل نمی توانست صحبت های کره ای ها را خوب بفهمد و خوب 
صحبت کند چون دقیقا مانند یک فرد کره ای نبود.

بچه ها همه چیز را به کره ای یاد می گرفتند اما او داشت کره ای را از طریق زبان مادری یعنی فارسی یاد می گرفت و 
همیشه سعی می کرد قبل از صحبت کردن جمالت را ترجمه کند. 

بچه ها به طور خودکار صحبت می کردند زیرا همه چیز را به کره ای یاد می گرفتند. آنها خودشان را در زبان کره ای غرق 
می کردند. همین طور مکالمات محاوره ای روز و نحوه ارتباط  برقرار کردن به صورت طبیعی، مهارتهای پیشرفته لیسنینگ و 

تلفظ را از افراد بومی زبان یاد می گرفتند.
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حمید همیشه  قبل از صحبت کردن فکر می کرد و تردید داشت زیرا همه چیز را به زبان فارسی یاد می گرفت. او نمی 
توانست به طور خودکار جمله سازی کند زیرا به یادگیری لیست های  لغت و گرامر مشغول بود. او نمی توانست به صورت 

محاوره ای و طبیعی صحبت کند، زیرا فقط به یادگیری زبان رسمی کره ای از طریق کتابهای زبان کره ای مشغول بود. و این 
کتابها عمال به او کمکی برای درک  صحبت سریع بومی زبان ها و یادگیری تلفظ طبیعی نمی کرد.

باید بگویم متدهای یادگیری سنتی فقط مسیر شما را طوالنی تر می کنند. این روشها به شما کمک می کنند تا مهارتهای 
خواندن و نوشتن را فرا بگیرید اما ناقصند زیرا روش آموزش آنها بسیار کند بوده و نمی توانند شما را برای مکالمات واقعی 

آماده کنند.
این سیستم ها غیر از این که نمی توانند مهارتها و دانش مورد نیاز را برای داشتن یک مکالمه روان به زبان آموز ارایه کنند، از 

همان اولین درس عادتهای مخربی در فراگیر ایجاد می کنند که این عادات مانع بزرگی برای روان صحبت کردن می شوند...
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افراد بومی زبان یک زبان را به طور کامل و طبیعی یاد می گیرند. بنابراین همه عاداتی که برای یک مکالمه روان به آن نیاز 
دارند را در مکالمات رسمی و غیر رسمی همراه با اعتماد به نفس به صورت خودکار و درست یاد می گیرند.

آنها از طریق متدهای سنتی با مهارت های خواندن و نوشتن آشنا می شوند اما آن وجه دیگر یادگیری زبان – یعنی تسلط 
به مکالمات طبیعی – را در خانه و محیط بازی یاد می گیرند. بنابراین اگر شما توان خواندن و نوشتن دارید اما برای صحبت 
کردن با مشکل رو به رو هستید و در نقطه ای قرار گرفته اید که دیگر متدهای سنتی توان پاسخگویی به نیاز شما را ندارند، 
باید به سیستم آموزشی کاملی دست پیدا کنید که شما را برای صحبت کردن آماده کند، وگرنه پیشرفتتان با مشکل مواجه 

خواهد شد. اگر احساس می کنید که در سیستمهای غلط قبلی به شما اجحاف شده حداقل می توانید اکنون خوشحال باشید 
زیرا االن با راز موفقیت زبان آموزان برتر جهان آشنا شده اید! یادتان باشد هیچکس به طور مادرزادی مسلط به زبان به دنیا 

نمی آید. 
اگر شما هم با همان سیستمی که انگلیسی زبان ها برای سلیس صحبت کردن استفاده می کنند منطبق شوید شما هم می 

توانید به همان درجه از تسلط برای سلیس صحبت کردن برسید، فی البداهه پاسخ دهید و بدون مکث یا ترس جمالت زیبای 
خود را تولید کنید. این بزرگترین و واقعی ترین درسی بود که برادرم حمید در آن روز در پارک آموخت. درسی که هیچگاه 

در مدارس به ما یاد نداده اند. 
اگر می خواهید در اسپیکینگ به موفقیت برسید باید از بهترین مدل الگوبرداری کنید! اما شاید بپرسید بومی زبان ها برای 

اینکه به اسپیکینگ مسلط شوند سالها وقت می گذارند، من چگونه می توانم به سرعت مانند آنها به این درجه از اسپیکینگ 
برسم؟ در پاسخ باید بگویم که باید به اهمیت یادگیری و تمرین مثل بومی های انگلیسی زبان پی ببرید. یعنی هر چه سریعتر 

خود را در فیلمها، پادکست ها، آهنگها و مکالمات انگلیسی غرق کنید. 
نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که بومی زبان ها از همان ابتدا یک راست با سلیس صحبت کردن شروع می 

کنند. سپس به مرور دانش و مهارت های زبانی خود را کامل می کنند.  
قطعا نمی توانید با یک گام خالء صحبت کردن به انگلیسی روان را پر کنید. پس لطفا دست آویز افرادی هم که ادعا می کنند 

انگلیسی را در حد تسلط به زبان مادری صرفا با چند جزوه کلی به شما آموزش می دهند نشوید! همانطور که گفتم برای 
یادگیری زبان نیازمند یک سیستم هستیم.

اما، اگر گامهای کوچک و ساده از جایی که هستید تا نقطه ای که می خواهید برسید بردارید می توانید با سرعت این خالء را 
پر کنید!

حاال می توانید لقمه بزرگتر از دهان بر دارید. کاری که باید انجام دهید این است که اهداف زبانی را به بخشهای کوچک 
تقسیم کنید و هر بار تکه ای از آن را قورت دهید...
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در پایان مطالب این مقاله را به صورت زیر خالصه می کنیم. 
2 راز مهم زبان آموزان برتر جهان برای یادگیری سریع این است که:

اول برای تسلط به گرامر یک پروسه دو مرحله ای را باید انجام دهید تا بتوانید به صورت خودکار از گرامر استفاده کنید. روش 
کار هم به این صورت است که ابتدا باید روی پر کاربردترین عبارات و اصطالحات محاوره ای تمرکز کرده سپس تا آنجا که 

می توانید با افراد مختلف آنها را تمرین کنید تا بتوانید به  راحتی با اعتماد به نفس و بدون تردید آنها را بیان کنید. 
دوم باید جنبه های فرهنگی آن زبان یاد بگیرید تا به شما در درک معانی نهفته در پشت آن زبان کمک کنند. همچنین برای 

ساخت اعتماد به نفس در اسپیکینگ و افزایش سرعت صحبت کردن و پیدا کردن دوستان بومی زبان در سراسر دنیا باید 
برنامه های خاصی را طراحی کنید.

 بنابراین باید دو اصل مهم یادگیری سریع صحبت کردن را با همدیگر ترکیب کنید:
1. یادگیری مانند بومی های انگلیسی زبان
2.  انجام یادگیری با مراحل ساده و آسان.

همواره سعی کنید نحوه صحبت افرادی که به آنها عالقه مندید را الگو برداری کنید. و به این ترتیب شاهد رشد سریع صحبت 
کردن و اعتماد به نفس خود خواهید بود.
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