پاسخبه10سوال رایـج
درباره فراگیری زبـاندوم

پنج شنبه

 26ذی القعده1439

 18مرداد 1397

 9آگوست 2018
شماره 19887

1110

دالرام کاردار

در ســالهای اخیر ،یادگیری زبــاندوم به یکی از
پرونده
اولویتهایبزرگساالنوبرنامههایوالدیـنبرای
کودکانشانتبدیلشدهاست.افزایشفرصتهای
شــغلی ،دغدغه های علمــی ،افزایــش ارتباطات
اجتماعی،بهبودقدرتیادگیریوافزایشاعتمادبهنفس،ازجمله
دالیلی اســت که آدمهای زیادی از سراسر دنیا را به آموختن زبان
دوم ،ترغیــب میکند .هرچند ایــن زبان دوم ،هر زبــان متفاوتی
میتواندباشدوزبانخاصیمدنظرنیستامایکسریسوالمیان
امروز زندگیسالم قرار
بیشتر زبانآموزان رایج اســت که پرونده
ِ
است به آنها ،پاسخهای شفاف بدهد.

بهترین سن برای یادگیری زباندوم چه
سنی است؟
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این روزها بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط
دانشگاه هاروارد ،ثابت شده اگر کودکی در سنین
پایین شــروع به یادگیری زبان دوم کند ،خالقیت،
تواناییتفکرانتقادیوانعطافپذیریویبرایسایر
ِ
هم سن و ساالنش افزایش می یابد .پژوهشگران از
ســالهایپیشازدبستان،بهخصوصچهارسال
اول زندگی کــودکان ،با عنــوان «دوره حیاتی» یاد
مــیکنندچراکهبراســاستحقیقــات 50،درصد
از توانایی یادگیری تا ســن چهار ســالگی رشد می
کند و 30درصد از چهار تا هشت سالگی! از این رو
ضروری است اگر تصمیم جدی برای آموزش زبان
دومبهکودکانمانداریـم،ازهمانسنوشیوههایی
اســتفاده کنیم که زبان مادری را بــا آن آموزش می
دهیم .فقط به یاد داشته باشید زبان آموزی کودک
ازسنینپایینمیتواندمشکالتیراهمدرپیداشته
باشدوتصمیمدراینبارهبراساساولویتهاییک
خانوادهاست.اگرزبانآموزیباهدفتفاخروبدون
جنبههایســرگرمکنندهباشــدکــودکراازدیگر
فعالیتهایآموزشیدلزدهمیکند.

تبلیغات عجیب 3 « :ماهه زبان دوم را
مثلبلبلصحبتکنید!»

6

حتما شما هم در سطح شــهر و در دنیای مجازی
با تبلیغاتی این گونه مواجه شــده اید که مثال «در
ســه ماه زبــان دوم را روان صحبت کنیــد» .آقای
مطهری ،مــدرس باتجربــه زبان در ایــن باره می
ِ
«صحبت روان به زبان دوم نیازمند آن است
گوید:
که شــما حدود  10هزار کلمه را بــا تلفظ صحیح
و معانــی چندگانــه شــان بیاموزیــد ،کلمات هم
خانواده را یاد بگیرید ،تفاوتشان با کلمات مشابه
را بفهمید ،رسمی یا غیررســمی بودن کلمات را
بیاموزید ،به دستور زبان تسلط کامل پیدا کنید و
بسیاری مطالب دیگر .بنابراین این گونه تبلیغات
مثل این است که بخواهند فردی با تحصیالت در
حد دبســتان را در مدت چند ماه تبدیل به استاد
ریاضی یا فیزیــک در مقطع دانشــگاه بکنند و به
هیچ وجه قابل اعتماد نیستند».

برای آموختن زباندوم ،کالسهای
خصوصی بهتر است یا عمومی؟
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حتمــا ایــن جملــه را بارها شــنیده اید کــه «برای
یادگیری و تقویت زبــان دوم  ،باید در محیط قرار
ِ
مثبت «قــرار گرفتــن در محیط»
بگیــری» .تاثیــر
امری اســت بدیهی! اما وقتی همه ما امکان قرار
گرفتن در محیط را نداریم ،چه باید کرد؟ حضور
در کالس های زبان عمومــی  ،یکی از مفیدترین
توصیه های ما به شماســت .مگر نــه این که «قرار
گرفتندرمحیط»سببمیشودکهشمامجبوربه
دانش
حرف زدن و استفاده از زباندوم شوید و از
ِ
زبان دیگران استفاده کرده و بر دانسته های خود
ِ
بیفزایید؟ حضور در کالس های دســته جمعی،
مصداق بارز «گوش ســپردن به دیگران و تقویت
ِ
مزیت افزوده
آموخته های خودمان» است .با این
که شــما اشــتباهات دیگران را نیز می شــنوید و
درصدد برمی آیید تا دیگر آن اشتباهات مشابه را
مرتکب نشــوید .پس بار دیگر تاکید می کنیم که
شــرکت در کالس های گروهــی ،برکالسهای
خصوصی ارجحیت دارد،مگر در موارد خاص که
استفاده از دانش معلم خصوصی ضروری است.

ابزارهای کمک آموزشی مثل تماشای
فیلم،کمکمیکند؟
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دریادگیریزباندوم،نبایدازخاطرببریمکهآنچه
درکالسبهماآموزشدادهمیشود،کافینیست!
بلکه «تمرین ،تمرین و تمرین» مهمترین بخش در
مجموعه یادگیری زبان دوم اســت .تمرین تنها به
معنایمرو ِرآموختــههاوروخوانیکتابوجزوات
نیست،بلکهتماشایفیلمبهزباندوم،گوشدادن
به موســیقی ،مطالعه مقاالت و متون تخصصی به
زباندوم و صحبت کردن با خودمان در جلوی آینه
کمکییادگیریومرورآموخته
ازمفیدترینراههای
ِ
هاســت .فراموش نکنید که کالس ها قرار نیست
دانش و اطالعات را به شــما تزریق کنند .بلکه این
شماهســتیدکهبایدباتمرینوتمرکزبریادگیری
زبــانجدید،آموختههــایخودرابــهکارببندیدو
آهستهوپیوستهپلههاییادگیریزباندومراطی
کنید.بهیادداشتهباشیدهیچچیزدردنیایکشبه
وبدونسعیوتالشبهدستنمیآید.

مدرسههای  2زبانه برای کودکان،
بله یا خیر؟
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در دنیای امــروز ُبعد زمان و مکان بی معناســت
ِ
کمک
و بخــش مهمی از این برقــراری ارتباط به
«زبان مشــترک» صورت می گیــرد .دانش آموز
امروز ،دانش آموخته ،کارآفرین و فعال اقتصادی
فرداست،ازاینروضروریاستتاتواناییعرضه
دانش و فرهنگ کشــور خود را به دیگر انسان ها
در نقاط دیگر دنیا داشــته باشد .چه بهتر که این
توانایی از کودکی و سنین کم در وجودش ریشه
بدوانــد .از مزایــای مدارس دو زبانه ،آشــنایی با
زبان و فرهنگ ســایر ملل دنیاست ،اما ضروری
است تا در این محیط های آموزشی ،فرایند تفکر
انتقادینیزبهکودکانآموختهشود؛بدینمعنی
که «آن چه با آن آشــنا می شــوی ،حتما درست و
قابل پذیرش نیســت» و این گونــه فرزندان مان
می آموزند که آشــنایی با عقاید ســایر مردم دنیا
امری است ضروری و نپذیرفتن هر نظریه و تفکر،
امری است عقالنی.خالصه آن که حضور در این
مدارس نباید زبان مادری و سبک زندگی کودک
را تحت الشعاع قرار دهد.

بهترین روش یادگیری زباندوم
چیست؟
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یادگیری زبــان دوم ،فرایندی پیچیــده و زمان بر
اســت که نیازمند صرف زمان و انرژی ،مقاومت و
تالش بسیار است .پژوهش ها در حوزه یادگیری
زبان دوم این گونه نشان داده که سه روش کلیدی
برای یادگیری زبان دوم وجود دارد:
« )1ورودی قابــل درک» کــه شــامل شــنیدن و
خوانــدن به زبان جدیــد و تالش بــرای یادگیری
آن است.
« )2خروجــی قابــل درک» کــه به معنــی ارائه به
زبان جدید است و شامل صحبت کردن و نوشتن
می شود.
« )3بازخــورد و مــرور» که بــه معنای شناســایی
اشتباهات و تصحیح آن هاست.
این ســه عنصر ،در کنار هم آجرهای ســاختمان
یادگیــری زبان دوم شــما را مــی ســازند و به این
ِ
معناستکهبایدهرسهمرحلهبهموازاتهمپیش
بــرود تا تمــام توانایی های شــما در زبــان دوم که
شامل شنیدن ،نوشتن ،صحبت کردن و خواندن
است  ،تقویت شود.

چند ساعت تمرین زباندوم در طول
روز الزم است؟
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«عبدالمجیــد مطهــری» ،بــا ســابقه  15ســاله
در حــوزه تدریس زبــان دوم در آموزشــگاه های
معتبــر ،در ایــن باره مــی گویــد« :آن چــه من در
هنــگام فراگیــری زبــان تجربــه کردم و ســپس
ســال ها فعالیت در حوزه تدریــس ،مهر تاییدی
بر آن زد این اســت که شــما برای یادگیری زبان
دوم نیــاز بــه حــدود دو هزار ســاعت یادگیــری
موثــر دارید؛ یعنی با فرض یک ســاعت تمرین در
روز ،این فرایند حدود پنج ســال به طول خواهد
انجامید .البته افــراد از نظر اســتعداد یادگیری
زبان با یکدیگر متفاوتند و اگر یک ساعت تمرین
روزانــه را به دوســاعت افزایش دهند ،به شــکل
فشرده ،در طول دو ســال می توانند به خوبی به
زبــان دوم صحبت کنند ».وی در این باره به زبان
آموزان توصیه می کند« :یک دیکشنری خوب به
منزله کتاب مرجع در آموزش زبان اســت و زبان
آمــوزان باید تنبلی را کنار گذاشــته و تا جایی که
می توانند تکیه خود را بر دیکشــنری ها بیشتر و
بیشتر کنند».

«میخوام برمکالسزبانیکه حرفزدن یادگیری زباندوم در سنین باال ،دشوارتر «یادگیری زبان دوم در خواب» راست
یا دروغ؟
از خردسالی است؟
یاد بگیرم ،اما دستور زبان نه!»
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حتمــا ایــن جملــه عجیــب را از خیــل عظیــم
عالقه مندان به یادگیری زبان دوم شــنیده اید!
با یک مثال ،این ِ
غلط رایج را نفی می کنیم :همه
ما پــس از این کــه در مقطــع ابتدایــی خواندن و
نوشــتن اولیــه را آموختیم ،صحبــت از یادگیری
ِ
«دستور زبان» به میان آمد .زیرا نیازمند آن بودیم
تا جمله هایی با ســاختار صحیح بسازیم ،چه در
صحبت کردن و چه در نوشــتن .مگر می شــود با
ابزار «زبان» صحبت کرد ،نوشت و حتی اندیشید
بدون آن که به ســاختار آن زبان یا «دستور زبان»
توجهنکرد؟دراینخصوص،توصیهمابهشمااین
است که به کالسی مراجعه کنید که تمرکز آن بر
روی «صحبــت کردن» باشــد ولی در زیر پوســته
ِ
تقویت صحبت کــردن ،آرام آرام دســتور زبان را
نیز به شما بیاموزد.
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بــرای این ســوال ،پاســخ کوتاهــی وجــود دارد:
«خیر!» اگرچه بهترین ســن برای یادگیری زبان
دوم ،خردســالی اســت اما فرایند یادگیری زبان
دوم در بــزرگ ســاالن ،بــه این دلیل کــه دانش و
آگاهی بزرگ ساالن در زمینه های مختلف بیشتر
از کودکان اســت ،ســریعتر اســت .به بیان بهتر:
یافتن مصداق برای کلمات و اصطالحاتی که به
بزرگ ساالن در زبان دوم آموزش داده می شود،
آسانتروسریعتراستوفقطممکناستتوانایی
شــان برای حفــظ و به خاطر ســپردن ســاختار و
مفاهیم و دســتورزبان ،از کودکان کمتر باشد .با
این تفاســیر ،وقت آن رســیده که بهانه ها را کنار
بگذارید و در هر سنی که هستید ،یادگیری زبان
دوم را شروع کنید!
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شاید عجیب باشد اما یک تیم تحقیقاتی در کشور
ســوئیس ،با انجام آزمایش هایی روی تعدادی از
دانش آمــوزان آلمانی زبــان ،دریافتند که گوش
کردن بــه فایل هــای صوتی مربوط بــه یادگیری
زبــان جدید در خــواب ،قدرت یادگیــری افراد را
افزایش می دهد .البته برای این گونه یادگیری،
دوشرطنیازاست:نخستآنکهفایلهایصوتی
آموزشــی را در طول خواب گوش کنید که قبال و
در هنگام بیداری نیز آن ها را گوش کرده باشــید
و دیگر آن کــه فراموش نکنید فایل های صوتی را
در ســاعات اولیه خواب گوش کنید ،آن زمان که
خواب شما هنوز عمیق نشــده است .توصیه می
شــود که بــرای اطمینان حاصل کــردن از نتیجه
این شــیوه یادگیری ،به مدت چنــد هفته ،پس از
بیدار شــدن از خواب ،از خود امتحان بگیرید تا از
افزایش قدرت یادگیری مطمئن شوید.
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