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برنامه هاى زبانى پىمزلر

شما موثرترىن برنامه ى زبانى را كه تاكنون بوجود آمده خرىدارى 
كرده اىد. همانطور كه احتماالً مى دانىد، ىادگىرى ىك زبان 

جدىد مى تواند خسته كننده باشد. ممكن است اولنى جتربه 
ى آموخنت زبان بىگانه را در مدرسه كسب كرده باشىد. اگر 
كالسها بنظرتان سخت بوده، ىا منرات بدى داشتىد، احتماالً 

باور كردىد كه اصالً استعداد زبان ندارىد. حتى اگر هم شاگرد 
خوبى بودىد، چه بسا  زمانىكه تالش كردىد كه با ىك خارجى 

صحبت كنىد، در نهاىت تعجب متوجه شدىد كه دانستنىهاى 
شما در عمل  خىلى كم مفىد بوده ىا اصالً مفىد نىست.

شاىد هم صبر كرده باشىد تا در سالهاى بعدى زندگىتان در 
كالسهاى آموزش بزرگساالن، مٌوسسات زبان، ىا برنامه هاى 

آموزشى خصوصى شركت كنىد. در آنزمان هم احتماالً متوجه 
شدىد كه به خاطر سپردن اطالعات كارى دشوار، درسها 

ترسناك، و پىشرفت شما كند است. بسىارى از زبان آموزان در 
شروع اىن برنامه ها تسلىم شده، متقاعد مى شوند كه فاقد 
تواناىى طبىعى درك و استفاده از چىزهاىى كه مى خوانند و ىا 

مى شنوند، هستند. 

واقعىت اىنست كه هر كسى مى تواند ىك زبان بىگانه را 
با ىك روش درست آموزشى فرا گىرد. با متد پىمزلر، شما از 

سالها تالش و پژوهش  كه به پىداىش مٌوثرترىن روش آموزش 
زبان بىگانه كمك كرده، بهره مند مى شوىد. برنامه هاى زبانى 

پىمزلر، توسط دكتر پل پىمزلر در پاسخ به نىاز مبرم براى 
روشهاى خود- آموزى در بسىارى از زبانها، پدىد آمد.
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روش استفاده از اىن برنامه 

براى اىنكه از هر درس نهاىت استفاده را ببرىد، در زمانى از روز 
كه خسته نىستىد و ذهنتان بىشترىن آمادگى را دارد در محل 

ساكتى كه بتوانىد بدون مزاحمت به مترىن بپردازىد، قرار گىرىد.

مدت زمان هر درس، فقط 30 دقىقه است كه ا زسوى 
متخصصان آموزشى براى اجنام ىك فعالىت ىادگىرى متمركز  

توصىه مى شود. زمانىكه برنامه را شروع كردىد، فقط 
راهنماىهاى آموزشى معلم را دنبال كنىد. مهمترىن اىن 

راهنماىى ها، اىن است كه وقتى آموزگار از شما خواست با 
صداى بلند پاسخ گوىىد، حتماً اىن عمل را اجنام دهىد.  بعد 
از اىن دستورالعمل مكث كوتاهى هست تا براى جواب زمان 

داشته باشىد.

تست ساده براى سنجش تبحر شما، مىزان سرعت و دقت 
تواناىتان در پاسخ به  پرسشهاى آموزگار است. اگر تقرىباً 

هشتاد درصد مواقع درست جواب بدهىد، براى شروع درس بعدى 
آمادگى دارىد. حركت شما براى پىشبرد وادامه درسهاى بعدى 
اهمىت دارد، و براى خود ىك استاندارد غىر منطقى فوق العاده 
عالى تعىنى نكنىد كه مانع ادامه ى پىشرفتتان مى شود، ما 
هم به همنى دلىل عدد هشتاد درصد را بعنوان مالك توصىه 

كردمى. 

متوجه خواهىد شد كه هر درس هم شامل مطالب جدىد و 
هم آنهاىست كه براىتان آشناست، و درست زمانىكه ممكن 

است نگران فراموش كردن چىزى شوىد، به سهولت براىتان ىاد 
آورى مى شود.  ىكى دىگر از خصوصىات مفىد برنامه هاى زبانى 
پىمزلر مىزان اشباع ذهن در مدت نىم ساعت هر درس با پرسش 

و پاسخهاى متعدد است. اىن اشباع شما را قادر به پىشرفت 
الزم در مدتى كوتاه خواهد كرد. 
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راهنماى موفقىت

دروس را بصورت منظم و پى درپى تكمىل كنىد )از ىك درس به 
درس دىگر نپرىد(، روزانه بىشتر از ىك درس را مترىن نكنىد، البته 

مى توانىد ىك درس را چندىن بار در روز تكرار كنىد. متاس روزانه با 
زبان اهمىت وىژه اى در ىادگىرى موفقىت آمىز دارد. 

با دقت به هر ىك از دروس گوش دهىد. همواره راهنماىىهاى 
آموزگار را دنبال كنىد.

وقتىكه آموزگار از شما خواست با صداى بلند پاسخ دهىد 
اىنكار را اجنام دهىدو در مكثهاى زمانى در نظر گرفته شده 

بعد از پرسشها پاسخ دهىد. فقط به جواب سوال در سكوت 
»فكر كردن« كافى نىست. الزم است كه براى اىجاد ىك 

»حلقه« ى ىادگىرى زبانى كه دارىد ىاد مى گىرد با صداى بلند 
پاسخ دهىد تا اىنكه گوش شما با  شناساىى  و شنىدن آن، 

در ساخنت »صداهاى« زبان جدىد كمكتان كند. اىنكار را قبل از 
شنىدن جواب درست كه براى تقوىت ىادگىرى و تعلىم تكمىلى 

گفتارىست، اجنام دهىد.

متام اعمال الزم براى ىادگىرى را بر اساس آنچه آموزگار از شما 
مى خواهد، اجنام دهىد و به منابع درسى، كتاب و ىا اشخاصى 

دىگر مراجعه نكنىد. 

كاغذ و قلم در هنگام اجنام دروس دم دست نداشته باشىد، و 
به دىكشنرى ىا كتابهاى دىگر مراجعه نكنىد. متد پىمزلر بر 

بخش زبان-آموزى مغز شما تاثىر مىگذارد، و الزم است كه زبان 
را به شكل گفتارى به جرىان اندازد. با نوشنت كلماتى كه مى 

شنوىد جرىان ىادگىرى را متوقف مى كنىد.
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دكتر پل پىمزلر و متد بىنظىرش

دكتر پىمزلر زندگى خود را وقف آموزش و امتحان زبان كرد و از 
متخصصان مطرح زبان شناشى كاربردى بود. او مى توانست 

به زبان فرانسوى سلىس حرف بزند، در زبان آملانى خوب بود، 
و دانش الزم درباره ى زبانهاى اىتالىاىى، روسى، ىونانى جدىد، 
و چىنى مندرىن داشت. بعد از درىافت درجه ى دكترا در زبان 

فرانسه و فوق لىسانس روانشناسى از دانشگاه كولومبىا، به 
تدرىس آواشناسى و زبانشناسى فرانسه در دانشگاه ىو سى 

ال اى اشتغال داشت. بعدها استاد زبانهاى رومى و زبان آموزش، 
و رئىس مركز شنىدارى )البراتوار بزرگ دولتى( در دانشگاه 

دولتى اوهاىو؛ استاد آموزش و زبانهاى رومى در دانشگاه 
نىوىورك در آلبانى، سخنران فولبراىت در دانشگاه هاىدلبرگ 

شد. وى به حتقىق در روانشناسى زبان آموزى پرداخت و در سال 
1969 سرپرست بخش آموزش زبان دوم در كنگره ى بنى املللى 

زبانشناسى كاربردى شد.

دكتر پىمزلر از اعضاى اجنمن معلمان فرانسه ى  آمرىكا 
)AATF(، اجنمن حتقىقات آموزشى آمرىكا )AERA(، اجنمن 

زبانهاى نوىن )MLA(، و ىكى از بنىان گذاران شوراى تدرىس 
زبانهاى خارجى آمرىكا )ACTFL(، بود.

كتابها و مقاالت او انقالبى در تئورىهاى آموزش و تدرىس پدىد 
آورد. پس از سالها جتربه و حتقىق، دكتر پىمزلر روش جدىدى را 

بوجود آورد )متد پىمزلر( كه بر پاىه ى دو اصل كلىدىست: اصل 
پىش بىنى و اصل علمى پرورش حافظه كه آنرا »ىادآورى بنى 
زمانى مدرج« نامىد. اىن متد براى مقاطع  و زبانهاى زىادى از 

»برنامه هاى پىمزلر« بكار برده شده است.
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ىادآورى بنى زمانى مدرج

ىادآورى بنى زمانى مدرج نام پىچىده اى براى ىك تئورى بسىار 
ساده درباره ى حافظه است. هىچ جنبه اى از ىادگىرى ىك زبان 

بىگانه مهمتر از حافظه نىست، با اىن وجود، قبل از دكتر 
پىمزلر هىچ كسى روشهاى موثرترى را براى ساخت حافظه ى 

زبانى بررسى نكرده بود. 

دكتر پىمزلر،در طى حتقىقاتش، درىافت كه دانش آموزان براى چه 
مدت زمانى اطالعات جدىد را به خاطر مى آورند و چه دوره هاى 

زمانى براى ىادآورى نىاز دارند. اگر خىلى زودتر ىا دىرتر به اىشان 
ىادآورى مى شد، قادر به خاطر سپردن اطالعات منى شدند. اىن 

كشف وى را قادر به ساخت ىك برنامه ى دقىق برا ى زمان و 
چگونگى معرفى مجدد اطالعات كرد.

تصور كنىد كلمه ى جدىدى را آموخته باشىد. به خودتان مى 
گوىىد كه آنرا به خاطر مى سپارىد. با اىن وجود، بعد از پنج 
دقىقه منى توانىد آنرا به خاطر آورىد. اگر بعد از پنج ثانىه به 
شما ىادآورى شده بود، احتماالً براى ىك دقىقه آنرا به خاطر 

مى سپردىد، و در اىن زمان هم نىاز به ىك ىادآورى دىگر داشتىد. 
هر دفعه اى كه به شما ىادآورى مى شد، كلمه را براى مدت 

بىشترى نسبت به قبل به خاطر مى سپردىد. فاصله هاى زمانى 
بنى ىادرآورى ها طوالنتىتر و طوالنىتر مى شد، تا اىنكه سراجنام 

كلمه را بدون نىاز به ىادآوى به خاطرمى آوردىد. 

اىن برنامه ى آموزشى با چنان ظرافت خاصى طراحى شده كه 
در آن با ىادآورى اطالعات جدىد در فاصله هاى زمانى معنى، به  

مغز حداكثر تواناىى به خاطر سپردن اىن اطالعا ت را مى دهد. 
هربار كه حافظه ى شما رو به ضعىف شدن برود، از شما ىاد 

آورى اطالعات خواسته مى شود. 
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اصل پىش بىنى

اصل پىش بىنى شما را ملزم به »پىش بىنى« پاسخ صحىح 
مى كند. در عمل، به اىن معنى كه باىد جواب را از آنچه كه 

قبالً ىادگرفته اىد دوباره بدست آورىد. روش كار بصورت مطرح 
كردن سوال، درخواست از شما براى ساخنت ىك جمله ى جدىد، 
با استفاده از اطالعاتى كه قبالً آموخته اىد و قرار دادن آن در ىك 

تركىب تازه است. اىن باعث اىجاد شور و شوق شده،و سرعت 
ىادگىرى را افزاىش مى دهد.

ىك سنارىوى احتمالى:
پرسش راهنماى گوىنده: »امروز مىرىد سىنما؟« )مكث(

با جستجو در اطالعات قبلىتان،جواب مى دهىد )به زبان جدىد(: 
»نه، فردا مىخوام برم.«

سپس آموزگار جواب شما را تاىىد مى كند:
»نه، فردا مىخوام برم.«

بعد از آن راوى ممكن است پرسش راهنماى دىگرى را بگوىد:
»امسال خواهرتون اروپا مىره؟«  )مكث(

پاسخ: »نه، پارسال رفت.«

 قبل از پىداىش متد دكتر پىمزلر، دوره هاى زبانى بر اساس »تكرار -
نسنجىده« بود. معلمان طبل كلمات را در ذهن دانش آموزان 

بطور مداوم بصدا در مى آوردند، به تصور اىنكه با تكرار هر چه 
بىشتر، بهتر در ذهن فرو مى رود. بهر حال متخصصان فىزىولوژى 

اعصاب  خالف آنرا مى گوىند. تكرار ساده و بدون چالش، روند 
ىادگىرى  را بى معنى ساخته، حتى تاثىركند كننده بر آن دارد. 

عاقبت، كلمات تكرار شده معنى خود را از دست مى دهند. 
دكتر پىمزلر كشف كرد كه ىادگىرى با وجود ىك سىستم »داده\ 

بازده«  متقابل، كه در آن دانش آموزان اطالعات را درىافت و بعد 
ملزم به استفاده و به ىاد آوردن آن مى شوند، تسرىع مى شود.
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هسته ى كلمات

در حالىكه »ىادآورى بنى زمانى مدرج« و »اصل پىش بىنى« پاىه 
هاى متد پىمزلرند، جنبه هاى دىگرى هم به بىنظىر بودن و موثر 

بودن اىن متد، كمك مى كند. ىكى از آنها با كلمات سر و كار 
دارد. همه ى ما زمانىكه ىك زبان جدىد را بر مى گزىنىم، از تعداد 
و حجم كلمات جدىدى كه باىد بىاموزمى، هراسان مى شومى. ولى 

حتقىقات وسىع نشان داده است كه در واقع در هر زبانى تعداد  
نسبتاً محدودى از كلمات براى ارتباط برقرار كردن موثر الزمند. 

براى زبان مى توان دو طبقه بندى مشخص قائل شد: 
ساختارهاى دستورى )كلمات عملگر( و كلمات ذات )كلمات 

مضمون(. دكتر پىمزلر درىافت كه متركز زبان آموزان بر ساختار 
هاى دستورى زبان جدىد به آنها آمادگى بىشترى براى استفاده 

از اطالعات جدىد را مى دهد. تعداد كمى از كلمات مضمون  
براى مكاملات روزانه باىد آموخت و بكار برد. »هسته ى« ضرورى 

زبان با كلمات عملگر، كه به فعالىتهاى بشرى مربوطند، 
سروكار دارد.

اىن دوره ى آموزشى به طرىقى طراحى شده كه شما در ظرف 
مدت كوتاهى قادر به درك و گفنت عناصر ضرورى زبان جدىدتان 
باشىد. در طى هر درس نىم-ساعته، شما در واقع با دو نفر كه 
بومىان زبان مورد توجه شماند، در سطح زبانى كه شهروندان 

حتصىلكرده در زندگى حرفه اى و اجتماعى  روزانه بكار مى برند، 
صحبت مى كنىد. متد بىنظىر اىن برنامه در ارائه ى مكاملات در- 

موقعىت شما را از بىشتر مشكالت راىج ىادگىرى مى رهاند. 
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ىادگىرى زنده

متد پىمزلر بر آموزش  تبحر عملكردى در فهم و تكلم به ىك 
زبان، به موثرترىن و كارآمدترىن شىوه ى ممكن، متركز دارد. شما 

در حنى ىادگرفنت عبارات خاصى كه كاربرد عملى در فعالىتهاى 
روزمره دارند، روى تلفىقى  از كلمات، دستور، و تلفظ كار 

خواهىد كرد.   

در جهان چندىن هزار زبان  وجود دارد. از آجنائىكه براى كمتر 
از پانصدتاى اىن زبانها نظام رسمى نوشتارى  پدىد آمده، 

متخصصان زبان شناس قبول كرده اند كه زبان به شكل اولىه 
اش كالم است. به همنى دلىل، همچننى پذىرفته شده كه مغز 

آدمى زبان را بصورت كالمى فرا مى گىرد. بنابراىن، زمانىكه دكتر 
پىمزلر برنامه ى زبانى خود را پدىد آورد، شروع به تدرىس از طرىق 
مطالب ضبط شده اى كرد، كه دانشجوىان را قادر به فراگىرى 
اصوات، آهنگ، و طننى زبان مقصد مى كرد. دانشجوىان اىنكار 
را سرىعتر، دقىقتر، و با اشتىاق بىشترى اجنام مى دادند چراكه 

خود را قادر به شروع آنى مهارتهاى ارتباط مى ىافتند. 

دكتر پىمزلر آنرا »ىادگىرى زنده« نامىد چراكه ىادگىرى را 
همزمان با چند صحنه ى متفاوت درگىر مى كرد. نظام او 

دانشجو را قادر به فراگىرى دستور كاربردى، لغات، و »اصوات« 
زبان بشكل تلفىقى و مهىج مى كرد. بطور خالصه، دانشجو 
زبان را به شكل زنده و بىان كننده ى فرهنگ بشر بدست مى 

آورد.
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محتوى دوره

 زمانىكه در ىك برنامه ى زبانى پىمزلر متبحر شوىد، بر واژه
 هاى - روزمره و بسىار - عملى تسلط مىابىد. اىن كلمات پاىه 

اى، عبارات و جمالت با چنان دقتى انتخاب شده اند كه زمانىكه 
از ىك كشور خارجى دىدن مى كنىد در موقعىتهاى روزانه 

مفىدترند. شما قادر خواهىد بود كه در مواجه با موقعىتهاى 
اجتماعى  با ادب و نزاكت برخورد كنىد، با بومىان آن زبان 

در سفر صحبت كنىد، و با اعتماد به نفس از لوازم نقلىه 
ى عمومى استفاده كنىد. شما قادر خواهىد بود كه آدرس 

بپرسىد و راه خودتان را در شهر و اطراف بىابىد.    

مهارتهاى زبانى كه مى آموزىد شما را قادر به شركت در 
گفتگوهاى خودمانى، بىان حقاىق، دادن دستورالعمل، و توصىف 
حال، گذشته و فعالىتهاى آتى مى كند. شما مى توانىد از پس 
موضوعات  حىاتى روزانه و آداب  خوب بر آىىد. براى بومىان زبان 
قابل درك هستىد- حتى آنهاىى كه با خارجىها سرو كار زىادى 

ندارند. آنچه كه از اهمىت همسانى برخورداراست، اىنكه شما 
مى دانىدكه چطور سواالتى را كه منجر به افزاىش دانش و 

امكانات شما با زبان مى شود بپرسىد، چراكه شما حتت تعلىم 
تكنىك  سواالت انتها - باز  پىمزلر قرار گرفته اىد. 

متد پىمزلر تخته ى شىرجه براى رشد و ىادگىرى بىشتر - كه 
هدف غاىى هر نظام واقعى آموزشى ست، مى شود. اىن متاىل 

براى ىادگىرى براى كسانى كه با آنها صحبت مى كنىد مشهود 
است و دال بر عالقه ى صمىمى و احترام شما به فرهنگشان 

خواهد بود.
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توضىح كوتاهى درباره ى تفاوتهاى منطقه اى زبان

در هر كشور بزرگى، و حتى در بسىارى از كشورهاى كوچك، 
تفاوتهاى منطقه اى زبانى راىجند. در اىاالت متحده ى آمرىكا، 
تلفظ شخصى از اىالت منى مى تواند تفاوت زىادى با شخص 

دىگرى از تگزاس داشته باشد. تلفظ ها )لهجه ها( متفاوتند، 
و همچننى تفاوتهاى جزئى در واژه ها وجود دارد. به همنى شكل 

نه تنها گوىشهاى فارسى در سطح آواىى تفاوت دارند، بلكه 
اىن تفاوت ها در سطح واژگان محسوس است. براى مثال، 

ساكنان خراسان از واژه ى »ُچُغك« و خوزستانىها »بِنِگشت« 
براى »گنجشك« استفاده مى كنند. در ست مثل تفاوت 

مشخص بنى فارسى اىرانى و افغانى، تفاوت بنى انگلىسى 
برىتانىا و آمرىكاى شمالى و حتى انگلىسى ها و استرالىاىى ها 
مبراتب مشخص تر است. اما همگى آنها بومىان زبان انگلىسى 

اند؛ همه مى توانند با انگلىسى گفتارى ارتباط برقرار كنند، 
روزنامه ى ىكسانى را بخوانند و ىك برنامه ى تلوىزىونى را 

ببىنند، بى آنكه لزوماً دچار مشكل شوند. 

بومىان هر زبانى بىشتر مواقع مى توانند با گوش دادن به 
حرف شخصى تشخىص ىدهند كه اهل كجاست. عالوه 

بر تفاوتهاى منطقه اى، تفاوتهاى اجتماعى هم وجود دارند. 
برنامه هاى زبانى پىمزلر از گفتار استاندارد حتصىلكرده ها 

استفاده مى كند، كه عموماً بدون مشكل امور شما را در كل 
كشور مى گذراند. 
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