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سالم به شما دوست خوبم. احتماالً شما دوست عزیز که االن در حال خواندن این مقاله هستید خیلی دوست دارید که به زبان 
انگلیسی مسلط شوید. اما پیشرفت چندان چشمگیری نمی کنید. 

راستی چرا تسلط به زبان انگلیسی تا این حد غیر ممکن به نظر می رسد؟ براساس تجربه تدریس بیش از ده سال متوجه شده 
ام که زبان آموزان غالباً پنج اشتباه مرتکب می شوند که مانع موفقیت شان می شود. اگر شما هم در یادگیری زبان انگلیسی 

پیشرفت چندانی حاصل نمی کنید احتماالً مرتکب یکی یا همه این پنج اشتباه می شوید. این اشتباهات را کنار بگذارید تا 
بتوانید با اعتماد به نفس به انگلیسی صحبت کنید. 

1. صبر کردن برای پیدا کردن فرصت، متد و ... مناسب 
اغلب وقتی از افراد در خصوص تصمیم شان برای شروع یادگیری زبان انگلیسی سؤال می کنم می گویند: "باشه در یک 

فرصت مناسب" 
برخی دیگر فکر می کنند برای یادگیری زبان انگلیسی حتما باید در یک کشور انگلیسی زبان تحصیل کنند. یا مثاًل می گویند 

فعاًل این مدرکم را بگیرم بعد حسابی وقت می گذارم و زبان انگلیسی را یاد می گیرم. راستش همه ی اینها بی فایده است. 
با این همه منابع رایگان در اینترنت و شبکه های اجتماعی به نظرم کم لطفی است که روزانه چند دقیقه برای 

یادگیری زبان وقت نگذاریم! پس از همین امروز شروع کنید!

اگر منتظر رسیدن زمان مناسب هستید معنی اش این است که اصاًل نمی خواهید روی یادگیری زبان متمزکز شوید. جمالتی 
مثل "فعاًل وقت ندارم" بهانه ای بیش نیست. شما در شبانه روز 24 ساعت زمان دارید )مگر اینکه در ُکره دیگری غیر از این 
ُکره ی  خاکی زندگی کنید!( و اگر نمی توانید هنوز برای یادگیری زبان فقط 5 دقیقه وقت بگذارید، دلیلش مشغله بیش از 

حد نیست. دلیلش صرفًا این است که نمی خواهید. توصیه می کنم همان طور که در مقاله قبل هم گفتم به دنبال "چرا" 
بگردید و دلیل واقعی تان را از یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک هدف، مشخص کنید.

5 راه تضمینی برای یاد نگرفتن زبان انگلیسی 
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موضوع: 5 راه تضمینی برای یاد نگرفتن زبان انگلیسی
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید!

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!
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راهکار عملی 
کمی فکر کنید و ببینید اگر در سال 2020  به زبان انگلیسی مسلط نباشید زندگی تان چه وضعیتی خواهد داشت؟ به عکس 

این وضعیت نیز فکر کنید.  بعد روزانه حداقل 5 دقیقه  وقت برای تمرین زبان انگلیسی اختصاص دهید. 
آموزش های رایگان، دوره های آموزشی، خواندن یک کتاب و یا هر چیز دیگری را که صالح می دانید شروع کنید. این 

تمرین را می توانید هنگام پیاده روی، قبل از خواب، موقع رانندگی و ... انجام دهید. 

2. ایمان نداشتن به قدم های کوچک 
یک تفکر اشتباه این است که برای یادگیری زبان به طور جدی حتماً به معلم و کالس نیازمندیم. این اندیشه به دلیل 

آموزشهای است که در مدرسه به ما یاد داده اند. راستش من خودم اعتقاد چندانی به سیستم خسته کننده مدارس ندارم. در 
واقع افراد بسیاری را از زبان آموزان خودم می شناسم که برای تسلط به زبان انگلیسی از هر ابزاری استفاده کرده اند اال متد 

های خسته کننده و سنتی مدرسه! 
برای تسلط به زبان انگلیسی نیازی به خواندن انگلیسی کتابی و یادگیری خروار ها نکته ریز و درشت گرامری 

ندارید.  

راهکار عملی 
شاید تا به حال فکر می کردید که یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از منابعی که به آنها عالقه دارید مثل سریال های موثر 

آموزشی، فیلم ها و آهنگ ها را نوعی اتالف وقت دانسته اید. اما راستش این شیوه واقعا معجزه کننده است! 
سعی کنید عمیقاً از این منابع یاد بگیرید و هر چه را یاد می گیرید بارها تکرار کنید! این شیوه را حتما امتحان کنید. 

قول می دهم ضرر نمی کنید!

3. استفاده از منابع غلط 
متاسفانه بسیاری از منابع آموزشی در سایت ها بسیار خسته کننده اند. ناچار نیستید فقط از یک سری درس ها یا مطالب 

خاص استفاده کنید. 
راهکار عملی 

باید مشتاِق تمرین کردن باشید. اگر منابعی که استفاده می کنید خسته کننده هستند چگونه می خواهید برای تمرین کردن 
اشتیاق کافی داشته باشید؟ 

پاسخ ساده است: منابعی را پیدا کنید که شما را به هیجان بیاورد. منابعی که عالقه  شما را به زبان انگلیسی تحریک کند. 
مثاًل اگر به فوتبال عالقه مندید در فیسبوک عضو گروه های شوید که طرفدار تیم مورد عالقه شما هستند.  سپس در بحث 

های گروهی شرکت کنید. 
به طور کلی به دنبال محتوایی باشید که به خواندن و شنیدن در موردش عالقه مند باشید و سعی کنید این موارد 

را در تمرین استفاده کنید.
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4. ترسیدن از اشتباهات بزرگ 
 یادگیری مهارت هایی مثل حسابداری، تدریس،رانندگی، خوانندگی و ... به آزمون و خطا نیازمند است. یادگیری زبان 

انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اغلب زبان آموزان سعی می کنند همه چیز را در مورد لغات، اصطالحات، 
دستورزبان و ... بدانند. چون فکر می کنند اگر این کار را انجام ندهند نمی توانند قدم بعدی را بردارند. اگر سعی کنید که 

همیشه صد در صد یک چیز را یاد بگیرید مغزتان منفجر شده و دیگر نمی توانید انگلیسی صحبت کنید. 

راهکار عملی 
تا جایی که می توانید صحبت کنید و بنویسید. اصال هم نگران اشتباه کردن نباشید. به نظر من "زبان" یک هنر است. هر 
فرد دارای شخصیتی منحصر به فرد است و این شخصیت در بیان فرد هویداست. افراد بومی زبان هم دائمًا در کاربرد 

انگلیسی دچار اشتباه می شوند. پس من و شما به عنوان یک فرد غیر بومی زبان چطور انتظار داریم که هیچ گاه دچار 
اشتباه نشویم؟! پس هرگز اجازه ندهید کمال گرایی مانع از پیشرفت شما شود. هر چه بیشتر تمرین کنید، قوی تر می شوید. 

5. نداشتن حامی 
من شخصا معتقدم اولین چیزی که باید در یادگیری زبان به آن توجه کنید عبارتست از ورودی های قابل درک -  یعنی 

تمرکز زیاد روی لیسنینگ و ریدینگ. برای این منظور هم باید ببینید کدام سبک از این ورودی ها را دوست دارید. سپس 
این ورودی ها را بر اساس  سطح خود انتخاب کنید. مطالبی مناسب سطح شما هستند که حداقل 70 درصدشان را  بفهمید. 

البته در کنار لیسنینگ باید به تمرین اسپیکینگ هم بپردازید. 
از تجارب افرادی که انگلیسی را خوب صحبت می کنند استفاده کنید و ببینید آیا روش یادگیری آن ها برای شما مناسب 

هست یا نه. همچنین حتما از معلم تان بخواهید که به شما منابع یادگیری را معرفی کند زیرا این یکی از چیز هایی 
است که معلم تان باید به عنوان وظیفه انجام دهد.

نتیجه گیری : 
پس به طور کلی هرگز منتظر فرصت ایده آل برای یادگیری زبان انگلیسی نباشید. زیرا هرگز این زمان فرا نخواهد رسید.

اگر به یادگیری زبان انگلیسی عالقه مند نیستید یا نمی خواهید به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی اعتراف کنید دلیلش می 
تواند این باشد که هنوز نمی دانید چگونه به شیوه ای جذاب، اثر گذار و مفید انگلیسی را یاد بگیرید.
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طرز نگاه خود را نسبت به انگلیسی تغییر دهید. انگلیسی را زندگی کنید. از منابعی استفاده کنید که به شما هیجان بخشیده 
و خنده بر لبانتان جاری می سازند. یادتان باشد در این مسیر باید صبور باشید. پیشرفت به تدریج حاصل می شود. اما فقط بر 

"امروز" تمرکز کنید و نهایت تالش خود را بکنید. صبر به استمرار و استمرار منجر به موفقیت می شود! 

به نظر شما چه مورد دیگری وجود دارد که در این مقاله به آن اشاره نشده است؟ چه عامل دیگری به غیر از این پنج عامل 
مانع شما برای تسلط به زبان انگلیسی است؟ لطفا نظر خود را در انتهای همین صفحه برای من بنویسید. 
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