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 یشگفتار پ 

 
 زود  كلماتو  دارم، استرس كالس سر بزنم،  حرف اشتباه ترسممی 

 مسیر در نیستم مطمئن كنم، تمرين  بايد  چطور دونم نمی  كنم،می  فراموش

 خودم  پیشرفت از ها وقت  بعضی ِِ!ارفرّ زبان چقدر باشم، آموزش درست

 ... و زنممی  جا در دايماً  و شدم يكنواختی  دچار كنم می احساس شم،می  مأيوس

 يک ذهن غالباً كه هستند مسايلی دست اين از  ديگرهای عبارت  و اينها 

  داده   پاسخ  درستی به اگر كه   هايی پرسش  ، كنند می مشغول خود به را آموز زبان

 زبان يادگیری مسیر در اگر .گرددمی   تر روان   و  آسان  زبان  آموزش  فرايند   شوند

 استعداد كه  است دلیل  اين به نه  شويدمی  رو به رو  ناكامی  يا  دشواری با

 انتخاب را  درستی آموزشی ی بسته يا  مؤسسه احیاناً يا نداريد  را  زبان  يادگیری

 زبان »   با  رويارويی ی  تجربه  فاقد  كه  است  اين  آن ی  عمده  دلیل  بلكه ايد؛ نكرده

 .هستید «  م  دو 

 داريد؟ آن  از  توقعی و تصور  چه كنید؟می  نگاه جديد زبان به چگونه

 تا  گیريدمی   پیش  در را  راهكارهايی  چه  و كنیدمی   برقرار  ارتباط  آن  با  چگونه

زبان  » عنوان به شما سهم و نقش دانیدمی  آيا نشود؟ چالش دچار آن با تانرابطه

ی چرخه  در ديگر  سوی  از  ن«زبا معلم و » «شیآموز كتاب » و  سو  يک از آموز« 

 زبان يادگیری در را اساسی ضلع  سه اينی رابطه چطور  چیست؟ زبان آموزش

 بخشید؟می  سامان و كنید می  تعريف

 برای موفق یمعلم كنار در معتبر آموزشی كتاب يک انتخاب ترديد بی 

  و  روانشناختی  اصولی  دانستن  آن، از  تر  ضروری اما  است ضروری زبان، يادگیری

 تا را  زبان آموزش مسیر چگونه آموزدمی   شما به كه است راهبردی   هايی روش 

 ارتباطی  يادگیری،  روش  يک  اعظم  بخش  كه  چرا  كنید  طی  هدف،  به  رسیدن 
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 زبان از  دسته آن از بدينسان دارد، شما روحیات و باورها  نگرش، با نزديک

 مقصود به و شده جدا آموزشی گردونه از راهی میانه  يا ابتدا در كه آموزانی

 .بود نخواهیداند نرسیده خود

 و درست  تصويری  نیازمند  چیز  هر  از بیش  زبان،  يادگیری  مسیر  در

 بايد  هستید  آن  آموزش كاربردی  اهداف  و دوم  زبان با خود ی رابطه  از واقعی 

 و  ضعف  نقاط و بدانید  جديد  زبان با  ارتباط  در را  خود توقعات  و   ها توانمندی 

 زبان  ماهیت   یدرباره  اطالعاتی  زبان،  يادگیری  كنار  در  و  بشناسید  را  خود  قوت 

 .آوريد  دست به  آن  با خود  یرابطه  و 

  آموز  زبان عاطفی و نگرش آموزشی   رويكرد كتاب  اين  در  از اين رو  

 ديدگاه از آن  با آموز  زبانی رابطه  و زبان  كاربردی ماهیت  در و  شده  بررسی

 بهتر يادگیری  برای مناسب  بستری در   گیرنده يادتا    شودمی   كنكاش   آموزش

  .شود متكی  خود به بیشتر چه هر   خارجی/دوم زبان

 با  بلكه ندارد، زبان آموزش   یمقوله  علمی  بررسی در  ادعايی  كتاب  اين 

 آشنايیِ  پرتو  در كه است  آن صدد  رد  علمی،  اصطالحات طرح  از  پرهیز 

   آموزش  دهه  دو   به  نزديک  یتجربه  از  آموزان،  زبان  مشكالت  با  آن   ینويسنده 

ی  ارائه  و دوم  زبان يادگیری مشكالت  بررسی  جهت   در  و  جويد   سود   زبان،

 اين  در  و  دارد  بر  موثر  گامی  آموز،  زبان  به  آن  از  رفت  برون های  راه  مستقیم 

 .1دارد خود ی  فرهیخته   ی خواننده  رهنمودهای  به امید  چشم  مسیر 
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 آموز  زبان  با  سخنی 





 سخنی با زبان آموز 
 

 ، كنید    كوتاه و  سان را آ   خارجی   زبان يک   يادگیری  راه می خواهید   اگر

 خود  ذهن آشنای را  آن  مطالب از  شماری  شايد   . بخوانید چند بار   را  كتاب اين 

ی حوصله  از  خارج  و  حد از  بیش  را آن پرداخت و  نكته يک شرح  شايد بیابید،

 روشنی، و سادگی وجود  با كه يابیدمی  آن  در را نكاتی حال اين  با ببینید، خود

 است  نهفته آنها در ظرايفی  و جزئیات كه چرا دارند بازخوانی و بازنگری به نیاز

 . باشد گشا راه زبان، تر  روان آموختنِ  جهت  در  تواندمی  كه

 و  دارد تازگی  برايتان  كه  خوانیدمی  كتاب  اين درز  نی مطالبی

 احتماالً. كند باز رويتان روبه جديد  افقی  شايد، نیست؛  لطف از  خالی  دانستنش

 مواجه آن باها مدت كه است معمايی قفل كلید كه خواند  خواهید راای نكته

 پیگیری  با  كه دهد می  شما به سرنخیای نكته گاه. ايدبازمانده آن  حل در و بوده

  .يابیدمی  دست  سودمند اطالعاتی  به آن

 اين  اهداف از  يكی   آموختن است   انديشیدن موتور محرک كه    ز آنجاا

 يادگیری   ی زمینه  در  بويژه  آموزش،   یحوزه  در مخاطب  تفكر   برانگیختن ، بكتا

 پیمودن است،  شده شاره ا های راهنشانه به تابك  دراين است،  جديد  زبان يک 

 .شماستی برعهده  آن

 بارها رويكرد تكراربا   كتاب  اين  مختلف  مباحث  در  كلیدی  نكات  برخی

 در يادگیری ی  انگیزه  انگیختن  بر  هدف با نیز مطالبی و گرفته قرار اشاره مورد

   ذهن  در و شده  خوانده بارها  تا  است شده نگاشته ادبی   ی سبك و به  آموز  زبان

 . شوند تبديل  زبان  يادگیری  برای  عملی  راهكارهای  به خواننده
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مهم نیست كه چه می دانیم يا چقدر می دانیم، مهم اين است كه چقدر  

 يا  راه هیچ  ،كتاب اين  خواندن تنها از اين رو  ،بريم دانیم بهره می از آنچه می 

 مسیر در  ، شماست  عملكرد و  برداشت در  نهفته حل راه  ،گشايد نمی  را قفلی

 شما  يادگیری   گشای  مشكل  كه فشاريد  پا  نكاتی  كاربرد  و  درک بر آن  خواندن

ا تمرين و  ب  و  بینديشید  خوب  كنید،  تمركز  ، يابیدمی   د سودمن  برآنچه . هستند 

 مشكل  قفل  گشودن  برای  كلیدی  يا  آموختن  برای  روشی  به  را  آن پشتكار  

 پنداشتید، می  غلط بهای نكته خصوص در اگر و  سازيد  تبديل  خود  يادگیری 

 با تا  برگزينید  را درست  نگاه و  كنید  تصحیح را  خود  نادرست برداشت

در يادگیری زبان دوم   درست نسبتا عملكردی  و  وش ر به درست  رويكردی

 ست اين ا   تر  مهم اما    است مهم د آموزي   می  كه  را آنچه و بدانید  دیياب دست

 خوانید می  آنچه  به باور  با  هستید  خواستن   و  نیاز از  پر  اگر. د بیاموزي  چگونه كه 

داروی شفابخش با خواست و باور    بی گمان   . يابید می   دست  خواهید می   آنچه  به

 بخشد. بیمار شفا می 

 زمانِ  در اينجانب  توسط  كتاب  اين  راهكارهای  و  نكات  از  بخشی

ی  نتیجه به ماه سه به نزديک زمانی در و شده بسته كار به دوم زبان يادگیری

 تنهايی به كه  كوتاهی دوره  اين از  پس  روز پانزده كه چرا است  انجامیده  مطلوب 

 مكالمه تدريس به شروع  رسید، پايان  به كالس در حضور و  استاد بدون و

 .نمودم « ايران زبان  كانون»در

 نكات به آموز،  زبان  هزار  چند با  ارتباط  در و  تدريس  سالهای  طول  در 

 يادگیریی زمینه   در آموزان زبان مشكالت در ريشه عمدتا  كه بردم پی ديگری

ی  تجربهی ثمره  با پیوستِ  در را نكات اين ی چكیده سالها، اين  طی. داشت زبان

 اين قالب  در  كه  گردآوردم  زبان  آموزش  با  ارتباط در  خود  مطالعات و  شخصی

 .گردد راهتان چراغ  كه باشد شود،می تقديم آموزان  زبان شما  به كتاب



 

 

 
 

 

 

 

 فصل اول 

 روانشناسی يادگیری زبان 

 

 

            
 


