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   دهيچک
 یهـا  ین مشکالت اسـتفاده از اسـتراتژ      ی مقابله با ا   یها  از راه  یکی. شوند ی م ی آن دچار مشکالت ارتباط    یریکارگ هن ب یرندگان زبان دوم در ح    یفراگ

ن یـ در ا . نـد ینما ی را مـ   ی ارتباط ی   هستند که به کمک آن کاربران زبان دوم جبران خال          ی در واقع کوشش   ی ارتباط یها یاستراتژ.  مؤثر است  یارتباط
  .  است گرفته ها در کالس مورد بحث قرار  آموزش آنیها روش و ی ارتباطیها یژ آموزش استراتیریپذ مقاله امکان

  رندگان زبان، زبان دوميآموزان، فراگ  باال، زبان- به-نييکرد پاي، روي ارتباطيها يها، استراتژ روش: يدي کلگانواژ
  
  

  مقدمه
ـ ست در جهـت      ا ی کوشش ی ارتباط یاستراتژ       یافتن راهـ  ی
ـ  در   ی جبران کمبود منابع زبان    یبرا  کـه   یت گفتـار  یـ ک موقع ی

 یهـا  یاسـتراتژ ). 1(رد  یـ گ ی زبـان در آن قـرار مـ        ی  هرندیفراگ
 کـه   یا برنامه« :کنند یف م ین تعر ی را فارک و کاسپر چن     یارتباط
 خاص یک هدف ارتباط ی به   یابی  دست یندگان زبان برا  ریفراگ

ــ  ــت م ــه آن دس ــدی یب ــه   ).2 (»ازن ــت ک ــد اس ــت معتق  فوس
فـا  ی ا یجاد دانش زبـان   ی در ا  ی نقش مهم  ی ارتباط یها یاستراتژ

 منجر  ی ارتباط یها یژبه نظر ربابه آموزش استرات    . )3 (کنند یم
ن باور اسـت کـه     یز بر ا  ی ن یملک. )4 (شود ی زبان م  یگریادیبه  

  ل ی زبــان را تــسهیریادگیــ ی ارتبــاطیهــا یژآمــوزش اســترات
 و ی آموزشــیهــا د در برنامــهیــل بایــن دلیهمــکنــد و بــه  یمـ 

 همچون  یگرین د یمحقق .)1 ( گنجانده شوند  ی درس یها کتاب
  .)5-7 (ن باورنــدیز بــر همــیــتلمــور نی، آکــسفورد و لیدرونــ

  
  
  
  

  
 یهـا  ی اسـتراتژ  ،تـرون  ی ارتبـاط  یهـا  ی استراتژ یبند طبقهدر  

ـ د کـه هـر      شو یم م ی به پنج طبقه تقس    یارتباط  چنـد   یک دارا ی
  .)8 (ه استزطبقیر

زطبقه دارد که به شرح     یر سه ر  یتفس: )Paraphrase (ريتفس
  :ر استیز
 ی هرنــدیادگی نجــا،ی در ا:)Approximation (بيــتقر -۱

ـ  ینان کامل از معنـا    یزبان در صورت عدم اطم     ک واژه آن را    ی
را به Water pipe   عبارتPipe ی به جامثال. کند یر میتفس
  .برد یکار م

ــکه -۲ ــ سـ ــکه:)Coinage Word (يزنـ ــ  در سـ ، یزنـ
 کـه در    یدی جد ی  هان منظور خود واژ   ی ب ی زبان برا  ی  هرندیفراگ

 ی اصـل ی  هن واژ یگزیکند و جا   یزبان هدف وجود ندارد خلق م     
ـ گو ی مـ  balloon ی مثال، بـه جـا     یبرا. دینما یم   .airballد  ی

  
 ر دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکترای زبان انگلیسی، دانشیا-1  
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آمــوز  زبــان در اطنــاب، :)Circumlocution (اطنــاب -۳
 درازتر  یدف را به علت ضعف زبان      مناسب زبان ه   یساختارها

  : از اطناب استیا ر نمونهی زی هجمل. کند یان میب
She is, uh, smoking something. I don't know 

what's its name. That's, uh, Persian, and we 

use in Turkey, a lot of. 

ــال ــصر اســت  :)Transfer (انتق ــال متــشکل از دو عن   :انتق
ــه-1 ــهی  ترجم ــظ ب ــظ لف در  :)Literal translation ( لف

ها را لفظ بـه لفـظ        زبان جمله  ی  ه لفظ به لفظ، آموزند    ی  ترجمه
ــوم ــان ب ــ یاز زب ــان هــدف برم ــه زب ــاه ی ب ــد و مف م و یگردان
ــ یســاختارها ــال م ــط انتق ــان هــدف را غل ــد ی زب ــرا. ده   یب

  دیــگو یمــ  They toast another گفــتنیمثــال بــه جــا
 He invites him to drink.  

ـ  در ا:)Language Switch (یرخش زبـان چ -2 ن مـورد،  ی
 کلمات زبان هدف بـه      ی را به جا   یآموز کلمات زبان بوم     نزبا

 اسـتفاده  balloon ی را بـه جـا  balon عنـوان  بـه : ردب یکار م 
  .کند یم

ــک  ــت کم در  :)Appeal for assistance (درخواس
 زبـان بـا     ی  هرنـد ی، فراگ »درخواست کمـک   «ی ارتباط یاستراتژ
 یری به کارگی برا"What is this" نظیر یاالتوؤه از ساستفاد

  .کند یک ساختار طلب کمک میا یک واژه یح یشکل صح
 ی ارتبــاطیک اســتراتژیــم ی پــانتوم:)Mime (ميپــانتوم

م ی انتقال مفـاه   ی زبان برا  ی  ه است که در آن آموزند     یرگفتاریغ
:  مثـال  عنـوان   به( شود یبه اشارات با دست و صورت متوسل م       

  ).دییق و تأی تشوی هزدن به نشاندست 
ز ی گر یآموز با استفاده از استراتژ     زبان :)Avoidance (زيگر

 که در ذهن خـود فاقـد        یمی موضوعات و مفاه   یریاز به کارگ  
  .کند یز میهاست پره  آنی برایی معنایواژگان و ساختارها

ــقابل ــتراتژي ــوزش اس ــا يت آم ــاطيه ــآ :ي ارتب    ا اصــوالی
 یاری را آموزش داد؟ به نظر بـس     یارتباط یها یژتوان استرات  یم

  ر اسـت  یپـذ   امکـان  ی ارتبـاط  یها یژاز محققان آموزش استرات   
   ین روش آموزشـ   ی معتقد اسـت کـه بهتـر       ی مال )1،5و  12-9(

 یهـا  ین آمـوزش اسـتراتژ    ی است و بنـابرا    یزبان روش ارتباط  
. )9 (کنـد  یفا مـ  ی ا ی در رشد دانش زبان    یا  نقش ارزنده  یارتباط
 بـه   ی ارتبـاط  یهـا  ی نشان داد کـه اسـتراتژ      یقیحق ت یط یملک

ـ  ی    هل کنند یثرند و تسه  ؤار م ی بس یلحاظ آموزش   زبـان   یریادگی
  .)1 ( هستندیخارج
ــا روش ــترات يهـ ــوزش اسـ ــا يژ آمـ ــاطيهـ   :ي ارتبـ

  یکـرد آموزشـ   ی از رو  ی ارتبـاط  یهـا  یژ آمـوزش اسـترات    یبرا
 ین ارتبـاط زبـا    ،ن روش یدر ا . )3 (میکن یاستفاده م  ن به باال  ییپا
نـد  یآ فر یشـود و طـ     ین استاد و دانشجو از نوشتن آغـاز مـ         یب
ـ  ا یبرتـر . شـود  ی به گفتن ختم م    یا ژهیو ن روش نـسبت بـه      ی

ـ ن است که چـون نوشـتن        یگر در ا  ی د یها روش ت یـ ک فعال ی
 منظـور   یرندگان زبـان بـدون دسـتپاچگ      ی است فراگ  یخصوص

آورند  یرا به زبان م  ن آی مراحلیسند و سپس طینو یرا م دخو
  .)1( دهند یو در گردش کار کالس قرار م

ر، ی تفـس  ی ارتبـاط  یهـا  ی آموزش استراتژ  یها روشجا،   نیدر ا 
کـرد  یم را در چـارچوب رو     یانتقال، درخواست کمک و پانتوم    

  :میکن ین به باال مطرح میی پایآموزش
  ، ابتــدا اســتاد کــالس ی ن اســتراتژیــ آمــوزش ایبــرا :ريتفــس
  کنـد و سـپس از       یم مـ  یا پنج نفره تقـس    ی  چهار یها گروهرا به   

  بــه دنبــال. خواهــد کــه قلــم و کاغــذ آمــاده کننــد یهــا مــ آن
   ی بـا لغـات اصـل      یی از واژگان کـه شـباهت معنـا        یآن، فهرست 

ــ  ــته م ــد نوش ــان  یدرس دارن ــود و از زب ــته   ش ــوزان خواس   آم
  ی اصـل  یهـا   فهرسـت شـده را بـا واژه        یهـا  شود کـه واژه    یم

ــدرس تطب ــدی ــا،. ق دهن ــ ی از فراگمتعاقب ــدگان م ــد  یرن   خواه
ـ  ا یدر پ . سه کنند ی کار خود را با هم مقا      ی  جهیکه نت  ن عمـل،   ی
 بلنـد  یق داده شده را بـا صـدا  ی واژگان تطبگروه هر   ی  ندهینما
ـ در پا . دشو  یخواند و اشکاالت برطرف م     یم  هـر   یان، اعـضا  ی
 ی اصـل  ی  ه واژ هـا بـا      از جمله  یکیسند که   ینو یم دو جمله م   یت
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  .شـود    مـی   سـاخته  مشابه معنـایی آن      ی  هواژ  با یگریدرس و د  
   یهـا  گـروه  انتقـال، کـالس بـه        یتژا آموزش استر  یبرا :انتقال

سپس استاد پنج اصطالح ناشناخته را      . شود یم م یپنج نفره تقس  
ها را بـه زبـان        آن یشان معان  سد و همراه  ینو یاه م یس  تخته یرو
ان لفظ بـه    رندگی، فراگ سپس. دهد یح م یآموزان توض   زبان یبوم

به دنبـال آن،    . کنند یم را به زبان هدف ترجمه م      ین مفاه یلفظ ا 
خواند و استاد    ی ترجمه شده را م    یها  جمله گروه هر   ی  هندینما

 ترجمـه شـده     یهـا  ن جملـه  یبهتـر . پـردازد  یح آن مـ   یبه تصح 
آمـوزان در    شـود تـا زبـان      یاه نوشته مـ   یس  تخته یانتخاب و رو  
  . بندندها را به کار  آنیارتباط زبان

 درخواسـت کمـک بـا       یژآمـوزش اسـترات    :درخواست کمک 
با استفاده از   . ردیگ ی انجام م  گروها پنج   ی م کالس به چهار   یتقس
ل بـه   یـ  از قب  ییهـا  آمـوزان بـا پرسـش      زبـان  ،ی کالس یها یباز

What's this/ that بــه What are these/those بــه 

Who's this/that  بـه How do you /…in English و 
اء یاالت با اشاره با اش    وؤن س یا. کنند یه درخواست کمک م   ریغ

 یقـ یتواند تلف  ین م ین تمر یا. شوند یده م یو افراد گوناگون پرس   
ن ی همچنـ  ین استراتژ ی آموزش ا  یبرا. از گفتار و نوشتار باشد    

 پنهـان   ی  ای ناتمام و اش   یها ی حدس، نقاش  یها یتوان از باز   یم
  .استفاده نمود

ر ی ز یها روشم، معلم   ی پانتوم یش استراتژ موزآ یبرا :ميپانتوم
م یتقـس  چهار نفره    یها گروهل کالس را به     وا: برد یرا به کار م   

ختـه  یهـم ر    هات ب  از کلم  ی فهرست گروهکند و سپس به هر       یم
  خواهـد کـه کلمـات       یآمـوزان مـ    ن، از زبان  به دنبال آ  . دهد یم
بـا   هـا   گـروه  ی  خته را مرتب کنند و پس از آن اعـضا         یهم ر   هب

 کننـد   ی کلمات مرتب شده را القا     یکنند معان  ی م یم سع یپانتوم
  . افراد کلمات را حدس بزنندی هیو بق
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