
____________________________ 
 d.nejadansari@fgn.ui.ac.irنویسنده مسئول     *

 00/50/0933: رشیپذ خیتار          50/05/0931:  افتیدر خیتار

 959-929(، صص 9911دورۀ پنجاه و سوم، شمارۀ سوم )پاییز          مطالعات زبان و ترجمه

 

به  ترجمه از انگلیسی یمتن یهایژگیوکیفیت و گاهی فرازبانی زبان مقصد بر آتأثیر 

مقطع کارشناسی در  ساخت زبان فارسیو  گارش فارسیندروس فارسی: تمرکز بر 

 زبان انگلیسی مترجمی
 

 (گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران) علی فاضل
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 (گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران) دباغیعزیزاله 
 

 چکیده

منظاور ی از زباان مدا و و مد ا  اسادی با ی آگااه ،های لاازم بارای مجرجمااناز توانش

کارشناساای  ن فارساای و نرااارر فارساای، در برناماا دروساای، از جم ااه سااا د زبااا

دو درس تاایریر در تحدیااک کنااونی  ی انر یساای ایااران گنجاناا ه شاا ه اساادیمجرجماا

و  ی گیااچیپسااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و نیااز باار 

، ه فمناا  و یریگنمونااهرور بررساای شاا ی  انیدانشااجو  ترجماا ین فارسااوصااحد مجاا

نااوت تحدیااک، پااخ از ر اا اد بااوده اساادی تخااار گااروه انجهااا  شاا ن   یاا  گااروه 

(91=N)  سااا د فارساای را گدراناا ه بودناا ، یاا  گااروه(95=N)  ،نرااارر فارساای

از دروس  کاا امهیچهاا   (N=22) و یاا  گااروه درس را هاار دو (N=19) یاا  گااروه

ماج  وادا ی باه تخاار  ،بعا  از آزماون تعیای  ساط در ایا  تحدیاک، ی نردران ه بود را

ارزیاابی شا  تاا کینیاد  هاترجماهساسخ  داده شا  تاا ترجماه کننا ی کنن هشرکدگروه 

مجااون و صااحد در  ی گیااچیپ یهاساانجهبعاا   در مرد اا  مدایسااه شااودی هاترجمااه

تخااار  ترجماا کااه کینیااد بررساای شاا ی نجااای  نشااان داد تخااار گااروه فارساای   ترجماا

تنخااا ، و پیچیاا گی ساانجه صااحدپاان  در ی همچناای ، شاادگااروه تناااوت معناااداری ن ا

تخاار گاروه تنااوت معنااداری بای  عم لارد  های فع ای صاحی شال فرعای  در سنج 

تا ریخ  رسا یمانظار باهک ای دااکی از آن اساد کاه  نجیج  یدشوجود دا کنن هشرکد

بیشاجر باا ها ف افازایش داناش زباان دو درس سا د زبان فارسای و نراارر فارسای 
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 کنن گانشاارکددانشااجویان بااوده اسااد و تناا ان در جخااد افاازایش تااوانش راهداارد 

 ن اشجه اسدی ترجم  دانشجویانتیریر معناداری بر  ،در مجموتندوده و 

ی، نراارر فارسای، مجنای، صاحد، پیچیا گ یهاایژگایوکینیاد ترجماه،  :هایدواژهکل

 سا د زبان فارسی

 . مقدمه1

 یو موضااوت ترجمااه اسااد ه، تساا ب بااه زبااان مداا و، زبااان مد اا ترجماا یهالازمااهاز 

تراکااه زبااان بیرانااه را بایاا   ؛تساا ب باار زبااان بیرانااه در ترجمااه کمجاار مااورد تردیاا  اسااد

شاود آماو ج  زبااان ماادری در ترجماه اسااد  ماای در آن تردیا گااهی اماا آنچااه  یآمو اد

  ع ااد یاولاا (9919) ینااویمزبااان مااادری تااه نیااازی بااه آمااوزر و تمااری  دارد  از دیاا  

ایا  اساد کاه  شاودیما ه یااناا  ترجماه شا ه دینوشاجه شا ه و اد یهااکجا ه در ک یند 

 یتوانناا  آن را رااورمااینو  دانناا ینماازبااان  ودشااان را  ااو   ساان گان و مجرجمااان،ینو

نیاااز معجدااا  اساااد مجااارج   (9919) یادمااا    و منخاااوم باشااا ییه صاااحکاااسااان  یبنو

را در  ی  زباان فارسایارا باه زباان  اودر برگردانا  با ی واها  مجنامای هکا یزباانیفارس

ساان ه باشاا ی ی  نویااراار  ااودر بایان دیااداده باشاا ی بااه ب یعمااک روو و جااان  ااود جااا

و  یش دشااوار اسااد و در اسااجناده از دسااجور فارساایه نوشااج  مدالااه بااراکاا یمجرجماا

ه زباان لانیباشا ی ا یمجارج   اوب توانا ینما گااهچیه  اساد للغات دتار مشا یریکارگبه

 ه داارفکاا یرورهمااان تواناا یمااه کااسااد ین یمعنااباا ان اسااد یفارساا یشه اا یمااادر

تماامی مشال ات ترجمااه »( نیااز معجدا  اساد 91، صی 9111) 9نیوماار سان ی یزنا ، بنومای

در آراار «ی گارددیمادر نخاید تدا ی  باه مشال ات تروناه  او  نوشاج  در زباان مد ا  

 ،(2299) 9پلاادو  (،2222) 2وبرتیاان (،9919) یامااام (،9919) ینجناامهج ااا از جم ااه 

   لازم دانسجه ش ه اسدی مجرجمان یبرا یدانش زبان

                                                 
1. Newmark 

2. Neubert 

3. PACTE 
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« تجرباای»اوه باار رور آمااوزر مجرجمااان معجداا  اسااد کااه ع اا( دربااارۀ 2222) 9پجیساا 

ان یایاا  اسااد کااه بااه دانشااجو ، راه سااوم«مطالعاا  نظریاا  زبااان و فنااون ترجمااه»و نیااز 

صی ، 2222او )پجیساا ، آمااوزر داده شااود کااه هاا  بنویساان  و هاا  ترجمااه کنناا ی از نظاار 

طاار بسدیرناا  و از مرزهااای باارای لاادت بنویساان ،  »وقجاای مجرجمااان تشااویک شااون   (12

 یاب ییمافزایش ها ، کینید کار هم  آن«معمول فراتر رون 

رر دانشااجو و یپااد یباارا یمهج ناا یهاشار ز آمااوزر مجرجمااان کاامرادر سراسار دنیااا 

-اناینا یمثا  دانشاراه ا ،نا ه دارنا ید مجرجماان آیاترب یبارا مرتدب باا زباان، ییهادوره نیز

در  1یاربردکااا یشناسااازبانسساااه ؤم، (2291 ،9یااا )وا 2خیاناپ ینااا یا پاااردودانشاااراه 

 یجیدانشااراه ساا 1نزیوئکاا ۀ لدانشااو  (2291، 2ینااک-هی)ماسااارد 5ناادک یالجیاادانشااراه ا

وزارت ع ااوم، نیااز  یفارساازبااان در ایااران و در بافااد  ی(2291، 1 ارتصاا) 1نیویااور 

 ارر فارساای را جااز ( دو درس سااا د زبااان فارساای و نراا9912تحدیدااات و فناااوری )

از ایاا   ییهاااآموزری ک اای دروس کارشناساای مجرجماای انر یساای گنجاناا ه اسااد برناماا 

تحدیداای کااه باار روی عام ااان فعااال بااازار تراکااه قدیاا  باارای دانشااجویان نیااز منیاا  اسااد 

، تساا ب بااه قواعاا  و هادارالجرجمااهترجمااه انجااام شاا  از جم ااه نشااان داد کااه از دیاا  

 فریاا ی زاعلااازم باارای مجرجمااان اسااد )سااالاری و  یهااامخارتنرااارر فارساای یلاای از 

 (ی9911

زبااان منظااور از ی اهمیااد دانااش فرازبااانی زبااان مد اا  فااوش شاااه ی اسااد باارمطالاا  

دروس بااه ارزیااابی تاایریر تحدیااک در ایاا   یاسااد یفارسااایاا  پااژوهش، زبااان در مد اا  

مجناای های مشه ااه کینیااد ترجمااه و باارسااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای 

ی ایاا  دروس  یاپردا جااهانر یساای  زبااان دانشااجویان کارشناساای مجرجماایهای ترجمااه

                                                 
1. Pattison 

2. Indiana University-Purdue University Indianapolis 

3. Wyke 

4. Institute for Applied Linguistics 

5. Kent State University 

6. Massardier-Kenney 

7. Queens College 

8. City University of New York 

9. Sedarat 
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، شااون یمااایااران تاا ریخ های کارشناساای مجرجماای انر یساای دانشااراه ۀم تخاسااد در دور

پیمایا  کاه قد اا  مای ایا  تحدیاک راهای را شا ه باشا ی ارزیاابیها آن تیریرگداری ب ون اینله

را در ایا  زمیناه پار  یای االجاای توانا  مای اساد کاهو باور ما بر ای  پیموده نش ه اسد 

و  دانشااجویان ،هادانشااراهن و ااران آمااوزر ترجمااه، م رساادمااورد اسااجناده سیاسااجرکناا  و 

پااژوهش در ایاا  زمینااه  ، پیشااین در ادامااه قاارار گیااردیم رسااان ترجمااه  کنناا گاندیتربنیااز 

ساسخ ی داده  واها  شا توضای  کناونی  پاژوهشاز آن رور انجاام  و پاخ گارددیماند  

  واه  ش یارائه  یریگجهینجو در نخاید  پژوهشنجای  

 پژوهش ۀنیشیپ. 2

 و ترجمهزبان مقصد  1آگاهی فرازبانی. 1. 2

ی از دیاا  کناا یمااتعریااا  «زبااان دانااش دربااارۀ»( دانااش فرازبااانی را 2291) 2ه ورساا 

ترتیا  باه داناش گویشاوران ، باهباا ها  ارتداا  دارنا  او، دانش/آگاهی/توانایی فرازبانی کاه

از زبااان، آگاااهی آنااان از ایاا  دانااش و توانااایی آنااان در اسااجناده از ایاا  دانااش در کارهااای 

ی از دیا  او تمااایز ایا  مناااهی  قطعای و مشااهص نیساد و بنااابرای  کناا یما ااص اشاااره 

، صی 2221) 9دو و پااری -اهرنساادرگر یکناا یمااآگاااهی فرازبااانی را جااامه هاار سااه فاار  

ی تعمااک باار روی زبان)هااا( و اسااجنادۀ ماهرانااه از توانااای»هاا  آگاااهی فرازبااانی را  (211

و نررشای تح ی ای نسادد باه  د نسادد باه آنچاه ضامنی اساد ناه ع نای،دساسی آن)ها(،

   یکنن یمتعریا « زبان

کننا گان مجارج  قارار تربیاد کاه پایش روی یبحا  مخما ،آموزر مجرجماان ۀدر دوز

 ییهااامخارتو ایاا  ماارتدب بااا دانااش و  آمااوزر داده شااوددارد ایاا  اسااد کااه تااه بایاا  

 هاامخارتن ایا  داوزه ایا  داناش و ی محدداابایا  داشاجه باشان  یادرفهاسد که مجرجمان 

 پلاادتحدیداااتی  پااروژۀ براساااسی (2291، 1)وو، ژانااو و وی اناا ی هنامرا تااوانش ترجمااه 

                                                 
1. metalinguistic awareness 

2. Halverson 

3. Ehrensberger-Dow and Perrin 

4. Wu, Zhang, & Wei 
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زار، دانااش فرازبااان، راهداارد، اباادوزبااانری، ناا  از اترجمااه عدارت 9هااایجز توانش (2299)

دوزبااانری عدااارت اسااد جز تااوانش ی 2یشناسااکاران امروان مربااو  بااه ترجمااه و اجاازای

ارتدااا  بااه دو زبااان و دانااش عم ررایانااه، مااج ، دسااجور و برقااراری از دانااش لااازم باارای 

( هاا  شااام  2221 ،1گااوپنریش) 9ترنساالام  یهاااتوانشگاارددی ماایرا در باار  واژگااان

تااوانش ارتدااا  برقاارار کااردن در داا اق  دو زبااان، تااوانش دااوزه، تااوانش ابزارهااا و 

 و تاوانش راهدارد 5درکادروانجساججو، تاوانش فعالساازی رونا  معماول ترجماه، تاوانش 

معااادل تااوانش  ،در داا اق  دو زبااانبرقااراری ارتدااا  تااوانش در ترنساالام ، گاارددی ماای

دو و -اهرنسااادرگری (2221ه شااا ه اساااد )گاااوپنریش، دانساااج (2299دوزباااانری پلاااد )

( 2299انجظااار داشااد کااه در جز تااوانش راهداارد )پلااد  تااوانیماا( معجد ناا  2221پااری  )

 آگاهی فرازبانی عام  مخمی باش ی

دریافااد کااه  تااوانیمااآنچااه رکاار شاا   براساااسنظاار نویساان گان نوشااجار داضاار، بااه

  ف اا  مشااجر  جز تااوانش دوزبااانری و راهداارد اسااد و فراگیااری آن، آگاااهی فرازبااانی

و توانااایی  دانااش و آگاااهی گویشااورانعدااارت اسااد از  ،بااا دوزبااانری مشااجر  بهااش

 ،بااا جز تااوانش راهداارد بهااش مشااجر و  هااازبانهرکاا ام از  اسااجناده از آن در دیطاا 

و  یزبااانکاااربرد بی  وانااایی در دیطاا اسااجناده از ایاا  دانااش، آگاااهی و تعدااارت اسااد از 

معنااای داشااج  ج  آگاااهی فرازبااانی در دو زبااان بااهداشاا دهاا یمااهماای  اسااد کااه نشااان 

و مجرجمااان را از هماا یرر  هادوزبانااهتوانااایی ترجمااه باای  آن دو زبااان نیسااد و ایاا  

 ی کنیممجمایز 

آشاالارا ، هرتناا  معمولااا  تااوانش ترجمااه جااای داردهای گاااهی فرازبااانی کااه در ماا لآ

در  (9919) دهیساا  ور اساادی بررساای شاا همهج ناای های شاایوه بااه ،بااه آن اشاااره نشاا ه

ه کااعجدااد داشاجن   هردکام اادده هاا آن باا یه وکا ی یشجر اسااتیه بکافد یک  ود دریتحد

ان عاادت یرا دانشاجویاد شاون ، زیا  تدویابا یزباان فارسا یهاامخارتدروس مربو  باه »

                                                 
1. sub-competences 

2. physiologic 

3. TransComp 

4. Gӧpferich 

5. psychomotor 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوم                                                  922 

 

اسااد و باا ون دانسااج  ا یضااعهااا آن ین ارناا  و دانااش فارساا یار فارسااآراا  بااه مطالعاا

  رشاجه یاان ایه دانشاجوکااساد  یضارور»ه لانیو ا« شا  یمجارج   اوب تاوانینم یفارس

 بااا یه وکاا ی یاز اساات یلاای ، تنخااا یی همچنا«ار آشانا نمااودیاامع یشاجر بااا زباان فارساایرا ب

ات معاصار را مطارو نماود یاباا ادب ییآشانا یشنخاد دادف وادا  درسایرد پکم ادده ها آن

 ی  یات فارسیاز دارن  نه درس ادبین یبه نوشجار فارسان یتون دانشجو

  نان  واسااجیاز دانشااجو یگروهااهااایی از راای تمااری ( 9919) یو قااائم ینعمجاا ،یع ااو

ردن ک ایااپ»، «ردن مجاارادفک ایااپ»، «از مااج  یمعناا  در»  یاااز قد یمجااون یباار روکااه 

د یاامحددااان در نخا  یااا نناا یکار کااو ییی « جااه گاارفج ینج»، «ردنکاااسااجنجا  »، «مجضاااد

معناادار  یرشا  آماار یمجنا یهاا یتمرتاوانش ترجماه در گاروه  یه هماه اجازاکاافجن  یدر

در گااروه  آزمااونپخایاا  پژوهشاارران نشااان دادناا  کااه در  یداشااجن  یام ادظااهقاب و 

 یشااجریرشاا  ب« یش دوزبااانرتااوان»و « یتااوانش اباازار»دو جااز  ی مجناای، هااا یتمر

 یان داشجه

درس دو  ،(9912) وزارت ع ااوم، تحدیدااات و فناااوریتوسااب شاا ه اع ااامدر سرف اا  

دروس دوره کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای گنجاناا ه  جاازونرااارر فارساای واداا ی 

 وجاازآموزشای در نظاار گرفجااه شا ه و ایاا  درس ساااعد  92ایاا  درس  بارای اساادیشا ه 

 ن  از اته  ی نظری اسدی اه اف ک ی ای  درس عدارت یهادرس

  مهج ا یهاقال تدوید مخارت دانشجویان در نوشج  به زبان فارسی در، 

 آشنایی دانشجویان با دسجور  ب فارسی، 

  زباان از جم اه زباان رسامی، زباان معیاار و  یهاگوناهآشنایی دانشجویان باا اناوات

 ،غیره

 وآشنایی دانشجویان با نحوه ارجات و مسجن سازی ، 

 تمری  نوشج  به زبان فارسیی 

و  یساینو  اصه ،دساجور  اب و ام اای فارسای ،اناوات نوشاجه ،زباان و اناوات آن تعریا

دهاای و انااوات آن و تمااری  نوشااج  تمااام مااوارد شاایوۀ ارجااات ،مسجن سااازی ،انااوات آن

  عناوی  سرف   ای  درس هسجن ی ،ش هت ریخ
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بای  نراارر و  وانا ن باه انر یسای و ترجماه   ( باه رابطا2295و کخجاری ) محم  ان

ایاا  هااا آن هاییافجااهنر یساای بااه فارساای و فارساای بااه انر یساای پردا جناا ی بهشاای از از ا

انر یسای و ترجماه از انر یسای باه فارسای  زباان بود که همدسجری ضعینی بای  نوشاج  باه

باای  نرااارر بااه انر یساای و ترجمااه از فارساای  یتوجخقاباا وجااود داشااد، امااا همدسااجری 

 به انر یسی وجود داشدی

ترجمااا  ( باااه بررسااای تااایریر آماااوزر نراااارر بااار مح اااول 2291) 9اسااالریجور

 کارشناساای ترجمااه پردا اادی او گروهاای از دانشااجویان را کااه زبااان مااادری دانشااجویان

باه دو گاروه کنجارل و آزماایش تدسای  کاردی باه گاروه آزماایش، آماوزر  ه ن ی باودها آن

جارل ار اعااتی ک ای داده ش  که تطور مجنی آموزشای را باه ه نا ی بنویسان  و باه گاروه کن

تنا زبانی داده شا ی در نخایاد مشاهص شا  کاه گاروه  در باافجی 2درباره راهنمای کااربران

بیشااجری را از لحاااا عناااوی   9تجرباای در مدایسااه بااا گااروه کنجاارل، ندااا  دساااس

ویاارایش و  ، ترجمااه1)انسااجام(، سااا جار ار اعاااتی )سااط  ک ااان( و نشااانررهای غیربیااانی

حدیااک از لحاااا تاایریر آمااوزر نرااارر باار کینیااد ک اای ترجمااه، کردناا  امااا نجااای  ایاا  ت

 قطعی ندودی

بای  توانااایی نرااارر انر یساای و ترجمااه از  ( بااه بررساای رابطاا 2221ری پاکاا ام  )اکدا

فارساای بااه انر یساای در دانشااجویان ترجمااه پردا ااد و دریافااد همدسااجری بالااایی باای  

وجااود داشاادی  کنن گانشاارکد انر یساای و توانااایی ترجماا  زبااان توانااایی نرااارر بااه

انر یساای  توانسااجن  ترجماا  ،دانشااجویانی کااه توانااایی  ااوبی در نرااارر انر یساای داشااجن 

 یداشجن بخجری ا

و  توانااایی ترجمااه، تااوانش زبااان  ااارجیباای   بااه بررساای رابطاا  (2221مشااخ ی )

 ،تواناایی نراارر بااه زباان دوم پردا اادی او دریافاد کااه تاوانش زبااانی و تواناایی نرااارر

باای  توانااایی ترجمااه و توانااایی   و رابطاا شاادهمدسااجری بالااایی بااا توانااایی ترجمااه دا

                                                 
1. Schrijver 

2. user manuals 

3. rich points 

4. illocutionary indicators 
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اع ااام وزارت ع ااوم، تحدیدااات و فناااوری  براساااسهمچناای ،  بااودی توجااه قاباا نرااارر 

کارشناسااای  دروس دورۀ درنیاااز ساااا د زباااان فارسااای درس دو وادااا ی  (9912)

ساااعد آموزشاای در نظاار  92و باارای آن نیااز  شاا هجااای داده مجرجماای زبااان انر یساای 

ایاا   اهاا اف (9912اساادی ردااک اع ااام وزارت ع ااوم، تحدیدااات و فناااوری ) گرفجااه شاا ه

 ن  از اعدارت ینظر یدرس ته  

 ،در قال  دسجور زبان فارسی یشناسزبانآشنایی دانشجویان با مدانی  -

از  ییهانمونااهدر  یناسااشزبانمدااانی  یریکارگبااه هاییوهشااآشاانایی دانشااجویان بااا  -

 ،مجون فارسی

 یترغی  دانشجویان به تح ی  ع می دسجور زبان فارسی -

ک یات صارف، ک یاات نحاو، اناوات گاروه در زباان فارسای و ساا جمان جم اه در زباان  

باارای ایاا  درس ( 9912رت ع ااوم، تحدیدااات و فناااوری )وزا سرف اا فارساای بهشاای از 

 اسدی

هناا  دبر اای ارراتاای را نشااان می شااانکیتحد( در 2291محماا یان و هاشاامی تروجناای )

ترجماه از انر یسای و فرانسااه مجحما  شا ه اسادی امااا  کاه دساجور زباان فارساای در نجیجا 

شاااه  نااو بااودن ایاا  تحدیااک ایاا  اسااد کااه هاایچ محدداای تاااکنون اراار آمااوزر دروس 

از انر یساای بااه  دانشااجویانترجماا  نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای باار کینیااد 

« دانااش افاازایش مجموعاا » روپااژوهش پاایشِهاا ف فارساای را بررساای نلاارده اساادی 

( در دیطاااه 9، صی 2222، 2ندااا  در وی یاااامز و تساااجرم ، 115، صی 9111، 9)تمدااارز

 آموزر ترجمه اسدی

 و ترجمه یل متنیتحل. 2. 2

ر  از مداداا  کنون بااا اهاا اف مجناااوت و عماا تا   ااامجناای تااا یهااایژگاایوتح یاا  

و  الاایخ(، 9915اساادی مث ااا  شااادلو، شااخریاری، ادماا ی و قنسااولی ) شاا هانجااام  ترجمااه

                                                 
1. Chambers 

2. Williams & Chesterman 
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یااا  آموزانزبااان یهانوشااجههااای ( بااه تح یاا  ویژگی2292( و ریاضاای )2221) 9یااوان

ترجمااه، اساانن یاری،  دااوزۀی در اناا پردا جه ، غیاار از دانشااجویان ترجمااه،ویانجدانشاا

شاا ه و مجشاال  از دو زیرپیلاارۀ مجااون ترجمااه یالاارهیپ( 2292و ردیماای ) 2مخاا ی تنرلااو

ایرانااای تخیاااه و هاااای از تعااا ادی از  درگزاریرا مطدوعااااتی ای مجاااون غیرترجماااه

ایا  اساد هاا آن هایمجنی ایا  دو زیرپیلاره را بررسای کردنا ی از جم اه یافجاههای ویژگی

ی بااا میااانری  رااول معنااادارآماااری تناااوت  یاترجمااهکااه میااانری  رااول جم ااات مجااون 

ن اشااد، میااانری  تااراک  واژگااانی در مجااون ترجمااه شاا ه  یارترجمااهیغجم ااات مجااون 

نحااو بااهای غیرترجمااه و میااانری  تنااوت واژگااانی زیرپیلاارۀ بااود تر ییپااای معنااادارنحااو بااه

 بودیای ترجمه ۀی بالاتر از زیرپیلرمعنادار

ترجماا  مجناای  یهااایژگاایوآن دارد کااه تاااکنون دلایااد از  شاا هبررساای آرااار منجشر

تحدیااک داضاار  محددااان کارشناساای مجرجماای انر یساای بررساای نشاا ه اساادی دانشااجویان

و  الایخما ل  براسااسبهشای از ایا  تحدیاک،  عنوانباهباار بار آن شا ن  تاا  ینهسج یبرا

ه کاایی هاسااؤال ناا یی  نمایاارا تح  کنن گانشاارکد یفارساا شاا ۀ( مجااون ترجمه2221وان )یاا

   یهسجها آن پاسخ به یک در پی  تحدیدر ا

 ترجماا  دانشااجویانباار کینیااد  یو نرااارر فارساا یآیااا آمااوزر سااا د زبااان فارساا 

تاایریر معنااادار  رانیااا یدولجاا یهادانشااراهدر  یساایزبااان انر  یمجرجماا یارشناسااک

  دارد

  ترجما   یصاحد مجاون فارسابار  یو نراارر فارسا یآموزر سا د زباان فارساآیا

، شااام  رانیاا یدولجا یهادانشاراهدر  یساایزباان انر  یمجرجما یارشناساک ندانشاجویا

 دارد  یر معناداریتیرب ون  طا،  یهاوارهجم ه  و یصح یفع  یهاشل 

 ترجماا  مجااون  ی گیااچیپباار  یو نرااارر فارساا یآیااا آمااوزر سااا د زبااان فارساا

شااام   ران،یاا یدولجا یهادانشاراهدر  یساایزباان انر  یمجرجما یارشناساک دانشاجویان

                                                 
1. Ellis & Yuan 

2. Tengku Mahadi 
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 ی گیااچی، و پی، تنااوت نحااو(TTR)واژگااان مجناااوت باار تعاا اد کاا  واژگااان نساادد 

 معناداری دارد  ، تیریرینحو

 . روش پژوهش3

 پژوهشنوع . 1. 3

 شاا انجااام ( 9911)فرهااادی،  2پااخ از ر اا ادو  9یشاایآزماشده صااورتبهک یاا  تحدیااا

آمااوزر  شاایوۀ و ارائااه محجااوا، تاارماز جم ااه باار یعناای مسااجد  ) هااایباار مجغیر نامحدداا و

و صاارفا  پااخ از  ن شااجنرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای( کنجرلاای ن ا یهااادرس

کااه در  رورهمااانو همچناای ،  ناا داده نمود یآورجمااهاقاا ام بااه  تمااام شاا ه آمااوزر لاانیا

    ین انجها  ش  9ه فمن  پژوهشای   کنن گانشرکد ، یآیمادامه 

 نمونه .2. 3

برناماا  ، نهسااد دلیاا   یبااه هماااساادی بااوده ه فمناا   گیرینمونااه، پااژوهشدر ایاا  

ایااران کااه در مدطااه کارشناساای  دولجاای یهادانشااراه یارشناسااکدروس مدطااه  ارائاا 

از  شاا ی یبررساا هادانشااراه یک تارنمااایاا، از ررپدیرناا یمآزمااون دانشااجو بااا ، ترجمااه

ی تخاار گاروه بارای ها ف تحدیاک تشالی  شا  ،هادانشاراه  یاشا ه در ا لیتش یهاک اس

نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای را  یهااادرسلااه این براساااستخااار گااروه   یااا

تنخاا  (N ،GW1=95) هااگروه  یلای از ن  شا اضاافهایا  تحدیاک  باهیا  یار  ن بود گدران ه

زنجااان و  یهادانشااراه  گااروه از یااا کنن گانشاارکدی بااودنرااارر فارساای را گدراناا ه 

  یاای ا(N ،GS5=91) بااودتنخااا سااا د زبااان فارساای را گدراناا ه  دوم گااروه اشااان بودناا یک

هاار دو را گدراناا ه  سااوم گااروهاشااان بودناا ی کاصاانخان و  یهادانشااراهاز  کنن گانشاارکد

اشاااان، همااا ان و ک یهادانشاااراه  گاااروه از یاااا کنن گانشااارکدی (N ،GSW2=19)باااود 

                                                 
1. quasi-experimental 

2. ex-post facto 

3. purposive 

4. group writing 

5. group the structure of persian language 

6. group writing and the structure of persian language 
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  دو درس را یاااز ا کاا امهیچ( N ،GN9=22) و ساارانجام گااروه تخااارم رد بودناا یکشااخر

بودناا ی الدجااه  شااخی  باااهنر  گااروه از دانشااراه یااا کنن گانشاارکد ناا یدنردراناا ه بو

امااا  شااودیمدانشااراه ارائااه ایاا  در  یو نرااارر فارساا یسااا د زبااان فارساا یهااادرس

 یانین توانساجن  دانشاجوارماان، محدداکدر دانشاراه   دروس یاا  ارائا تارم درر ییا  تغیدلبه

را  هااادادهاز  یبهشااور را نردراناا ه بودناا ی کاز دروس مااد کاا امهیچه کاانناا  کرا دعااوت 

ه کاا رورهماااننمااود، امااا  یجمعاارور شااخرها یساانر بااه بر اا باااشه ااا   محددااانیلاای از 

دلی  باهدر مجماوت از شاش دانشاراه مهج اا بودنا ی  کنن گانشارکدر شا ، کار لیا تنبه

دعاوت شا  در امار  ی، از افارادورکماد یهادانشاراه هما باه  محدداانمساافرت  انلامع م 

ردناا  و کانجهااا   محددااانهاا ف را  یهاااک اسنناا ی ک  مااک محددااانک بااه یااتحد یاجاارا

سااسخ افاارادی کااه اع ااام آمااادگی باارای هملاااری کاارده بودناا  آزمااون تعیاای  سااط  را در 

تاااپی مااج   یهانسااهه نمودناا ی همچناای ، یآورجمااهرا ها ک اااس توزیااه و پاسااهنامه

ارسااال  محدداااناز  یلاای یو باارا یآورجمااهه و مجااون ترجمااه را یااتوزنیااز را  یساایانر 

در مجمااوت  ک ماا نظر ندااوده اساادییاا  تحدیاادر ا کنن گانشاارکدد یساا  و جنساا یکردناا 

رده بودنا  لامشاهص ن کنن هشارکد از آنجاایی کاه پان  اماا ،شا  یآورجماهترجمه  922

از ی  کاا امرده بودناا  لاامشااهص ن یعناای رناا ،یگماای از تخااار گااروه قااراری  کاا امدر 

 ک ددف ش ن ییاز تحد ان ،ور را گدران هکدروس مد

 یسازهمگن .3. 3

ا از یااآ شااودمشااهص گرفجااه شاا  تااا  کنن گانشاارکداز  2یعیساار  سااط  یاایآزمااون تع

ها ف از ایا  آزماون، ایا  باوده  رییاا  یاهساجن  همرا  ، یسایزبان انر  ی کلحاا توانش 

 کنن گانشاارکدکااه دانااش زبااان مداا و  شااوداسااد کااه در ابجاا ای تحدیااک ارمینااان داصاا  

دریافاد کاه وجاود یاا عا م وجاود  تاوانیمترتیا  با ی  یتناوت معنااداری باا ها  نا ارد

ناشاای از تناااوت یااا  هاترجمااهمجناای  یهامشه ااهکینیااد ترجمااه و تناااوت معنااادار در 

هاا آن از لحااا تواناایی تولیا  زباان مد ا  اساد ناه تواناایی کنن گانرکدشاع م تنااوت 

                                                 
1. group none 

2. quick placement test 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوم                                                  992 

 

انجشااارات دانشااراه  توسااب 9ایاا  آزمااون تعیاای  سااط  قاباا  تلثیاار در در  زبااان مداا وی

 انجشااار یافجااه اساادی (2229) 2مح اای دانشااراه کمدااری هااای ساان یلای آزمونو  آکساانورد

ه کاا  بااود یااگرفجااه شاا ی ع ااد ا کنن گانشاارکد اااس از کب ی  آزمااون در شاارایااا

 رناا یینر  مااک یچ مندعاایپاسااخ دهناا  و از هاا سااؤالاتب آزمااون بااه یان در شاارایدانشااجو

 محاسده ش ی 22ای  آزمون از  ۀآزمون، نمر سؤالاتتع اد  براساس

 آنط انجام یشراترجمه و آزمون  .۴. 3

 ی ایاا  مااج وسااد(ی)پ ک مااه 991آزمااون ترجمااه عدااارت بااود از مجناای مجشاال  از 

باارای ماا ارس  (2299) اروپااا  اتحادیاا   ترجماا مسااابد تمریناای از یلاای از مجااونای گزیاا ه

در نظاار گرفجااه شاا ی  کنن گانشاارکد مااج  واداا  باارای هماا ایاا  اروپاساادی  اتحادیاا 

 توسااب یلاای از اساااتی  دارای سااابد  کنن گانشاارکدبااودن مااج  ترجمااه باارای مناساا 

ان ترجمااه را  ااار  از یدانشااجو تاا ریخ ترجمااه و ت ااحی  مجااون ترجمااه تیییاا  شاا ی

ار وجااود داشااد  نهسااد کاا  یااا یدو ع ااد بااراانجااام دادناا ی  ی اسااکب یساااعد و محاا

زمااان  ااود  ی  باارایاساااتتراکااه  ،دادنماای  اجااازه را یاا اااس اکد زمااان یه محاا ودلاانیا

ایا  هساجن  رداک برناماه پایش برونا  و همچنای  انجاام ترجماه در و م کننا یم یزیربرنامه

آیناا ه شااود و شاارایب  هاااییکتحددر قدااال  هایییریسااوگمملاا  بااود باعاا  ک اااس 

  دناا  بویااما محددااانه لاانیدوم اآیناا ه دشااوارتر سااازدی  محددااانداده را باارای  یآورجمااه

بااود و  ترراداادشااان یه براکااانجااام دهناا   یانلااترجمااه را در زمااان و م کنن گانشاارکد

ک مجاااز یاا  تحدیاادر ا کنن گانشاارکدناا ی یرد  ااود را ارائااه نمالاا  عم یبخجاار توانسااجن یم

انجااام ترجمااه  ااود اسااجناده  یباارابودناا    یااه ماکاا ره(یااو غ )باار ب یبودناا  از هاار مندعاا

 مح ودیجی زمانی برای انجام ترجمه وجود ن اشدی نن یک

  

                                                 
1. photocopiable 

2. University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
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 هاترجمهارزیابی کیفیت  .۵. 3

 9ودینراااج  C2رور  براسااااس 9یاناااهگراک  صاااورتبه هاترجماااهدر ایااا  تحدیاااک، 

و « صااحد انجدااال محجااوای مااج  مداا و»( ارزیااابی شاا ی ایاا  ماا ل شااام  دو بهااش 2229)

 براساااس هاترجمااهو  اسااد (995، صی 2229)ودینرااج ، « کینیااد بیااان در زبااان مد اا »

 ،باه هار ترجماه و بار همای  اسااس گیرنا یمقارار در سط  ی  تاا پان  تلمی  کار، میزان 

 9جاا ول  را ارزیااابی کردناا ی هاترجمااهارزیااا  دو ی شااودیمداده  92تااا  9از  یانمااره

 ی  ده یمرا نشان  هایا ارزبی  نمرات  1ضری  همدسجری پیرسون

 متنی یهامشخصه ۵یهاسنجه. ۶. 3

ر یااشااام  مااوارد ز مجناایهااای ویژگی یهاساانجه( 2221) وانیااو  الاایخماا ل  براساااس

  اسد

 ۶یروان یهاسنجه .1. ۶. 3

انجااام  یترجمااه نوشااجار یک باار رویاا  تحدیااه اکاااز آنجااا  .قااهیهاار د  ی. هجااا بااه ازا1

 یوجااود ن اشااد، تعاا اد هجااا بااه ازاها انجااام ترجمااه یباارا ید زمااانیگرفااد و محاا ود

 یمحاسده نش  ده اص ا یدق

  ساانجه عدااارت اسااد از یاا( ا2221وان )یااو  الاایخ بااه گنجاا  .7هااایناروان. تعااداد 2

ر ییاا اب زده و تغ یعنایرده )کا  نظاار یاتج هاا آن در کنن هشارکده کاا ی مااتک  کاتعا اد 

ک را  ااار  از یاا  تحدیااا کنن گانشاارکد  ماااتی تااونک  کاا  باار تعاا اد یداده اسااد( تدساا

ا یاردنا  ک یسایه ترجماه را بازنوکانداود روشا   محدداان یباراانجام دادنا   ی اسکساعات 

 ی ندود پدیراملان  سنجه یا بنابرای ، محاسد  ؛نه

 

                                                 
1. holistic 

2. method C 

3. Waddington 

4. Pearson product-moment correlation coefficient 

5. measures 

6. fluency 

7. dysfluencies 
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 یدگیچیپ یهاسنجه .2. ۶. 3

 ی 9یتواد های به  هاوارهجم هنسدد  که عدارت اسد از ینحو یدگیچی. پ1

، یعناای جم ااه کااه داا اق  م زوماااتگروهاای از ک مااات  عدااارت اسااد از وارهجم ااه

کاه « ع ای رفاد»  اما ممل  اساد معنای مساجد  داشاجه باشان ، ماننا  نفع  و فاع ، را دار

ناای مسااجد ی سااد کااه معامملاا  نیااز و ساااده اسااد ای تنخااایی جم ااهبااهدر ایاا  صااورت 

« پیارو یاا وابساجه»کاه در ایا  صاورت  شاود کاما هاا آن معنیایه پ ن اشجه باشن  و با جم  

بارای  یاسانجه عنوانباه( و 9125) 2باار توساب هانادنهساجی  وادا  تای شاون یمی نامی ه

 انر یسای زباان مطارو شا ی باه گنجا  آماوزاندانش یهانوشاجهرشا  نحاوی در  یریگان ازه

دسااجوری درسااجی اسااد کااه اگاار تدساای   جم اا  ی ترکوتاا واداا  تاای،  (9125هانااد )

جم اه تای مجشال  از یا  وادا  یا  « ع ای رفاد»مث اا  ی مانا یماز جم ه  ییهاپارهشود، 

)ادما ی گیاوی « همای  کاه باه  اناه رسای م مخماناان آم نا »( مسجد  اساد و وارهجم ه)

مسااجد  و یاا   ۀوارجم ااهاز یاا   تاای مجشاال واداا   ( یاا 922، صی 9912و انااوری، 

 تاای براباار باشاا ، نساادد واداا هایبااا  هاوارهجم ااه وابسااجه اساادی وقجاای تعاا اد ۀوارجم ااه

میاانری ،  رورباهیعنای  تار باشا بازر برابر با ی  اسادی هرتاه ایا  نسادد از یا  ها آن

مااج  تاای اسااجناده شاا ه اسااد و بنااابرای  واداا  بااه ازای هاار بیشااجری  یهاوارهجم ااه

ع اد بررسای ایا  سانجه در ترجماه ایا  اساد کاه تغییار پیچی گی نحاوی بیشاجری داردی 

ر یا   اه یاا ترکیا  دو جم اه دمسا جار جم اه )شاام  مث اا  تدسای  یا  جم اه باه دو ج

کااه بدیناای  تناااوت معناااداری کااه بااود هاا ف آن ی دهاا یمجم ااه( گاااهی در ترجمااه روی 

یااا دارد وجااود  هاترجمااهباشاا  در  ن هکنشاارکدقاباا  انجسااا  بااه آمااوزر تخااار گااروه 

  یری 

 ا مجخولی یمع وم   لشو ، شام  زمان یفع  یهاشل   کتع اد . ی. تنوع نحو2

                                                 
1. T-units 

2. Hunt 
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مث ااا  تراکااه ار اعااات ارزشاامن ی بااه دسااد دهاا   تواناا یمبررساای تنااوت فع اای نیااز 

در ترجماه  گااهیجاای مجخاول از ماواردی اساد کاه اسجناده از ساا جار و فعا  مع اوم باه

 ده ی می روی

در  .هاار بخااش( در TTRواژگااان متفاااو  باار تعااداد کاال واژگااان )ن نساا ت یانگیاا. م3

محاسااده شاا ه اسااد امااا  یاک مااه 12 یهااابهشدر  TTR  یانریاا( م2221وان )یااو  الاایخ

   ترجمه محاسده ش ه اسدیکدر  TTR  مداله یدر ا

تعاا اد کاا  دهاا  عدااارت اسااد از ماای بااه عدااارت ساااده، عاا دی کااه ایاا  ساانجه نشااان

 ماااتی داا  افراراای بالااا )الدجااه ک مااات منخااای ک مااات تلااراری تدساای  باار تعاا اد کاا  ک

و بنااابرای  در ماج  اساجناده نشا ه باشا   تلاراری یاک مااههایچ ایا  اساد کاه ممل ( غیار

کساار فااوش صااورت و مهاار  براباار  واهاا  داشااد و مساااوی یاا   واهاا  بااودی داا  

ک مااات تلااراری باشاان ، یعناای  هماا د کااه افراراای پااایی  )و باااز هاا  غیاارممل ( ایاا  اساا

 ه باشاا ی در دیراری اساجناده نشا ، ک ماا یا  ک ماه تنا  باار تلاارار شا ه باشا  و غیار آن

 واها  باودی و مهار  آن برابار باا تعا اد کا  ک ماات  9دالد، صورت کسر برابار باا ای  

بای  صانر و یا   واها  باود و هرتاه ایا  عا د  TTRشاود کاه مای از همه اینخاا نجیجاه

در مااج   یترمجنااوتباشاا ، ک مااات  تریاا نزد 9رگجاار باشاا ، یعناای داصاا  کاا  کساار بااه بز

مجاارج  از اندااان واژگااانی بزرگجااری  دهاا یمنشااان از جم ااه اسااجناده شاا ه اساادی ایاا  

 ااود داردی  در کاربسااد اندااان واژگااانی ان و جاا  بر ااوردار بااوده یااا توانااایی بیشااجری

د و یاامااوارد بااا توجااه بااه عاا م قطعاز  یاریه در بسااکاااز آن روسااد  مسااه ه  یااد ایاااهم

 قاارار یجیمااج  مداا و و مد اا ، مجاارج  در وضااع  ترجماا ی  واداا هایباا یاا بااهیاا تنااا ر 

و ایاا    یااواداا  مااج  مداا و انجهااا  نما یرا بااه ازا یمناسااد ۀبرابرنخااادبایاا  ه کاارد یااگماای

ساای بنااابرای  برری بر ااوردار باشاا  یفعااال ینیازمناا  آن اسااد کااه مجاارج  از اندااان واژگااان

انا  یاا ن ی هانا  کاه آیاا آموزشای کاه تخاار گاروه دی ه کنا روشا   توان یمای  سنجه ه  

 داشجه اسد یا  یریها آن فعال یاندان واژگانتیریر معناداری در 
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 صحت یهاسنجه .3. ۶. 3

درصااا  ایااا  سااانجه عداااارت اساااد از  .1(EFC) بااادون خطاااا یهاوارهجملاااه. 1

 یییام او  یاز جم ه دسجور از هرگونه  طا، یعار یهاوارهجم ه

مع اوم   لشا ه از نظار زماان،کا ییهاافع درصا   .2(CVF) حیصاح یفعلا یهاشکل .2

   هسجن ییا تطابک با فاع ، صحیا مجخول ی

رساد اساجناده شا ه باشا ، لازم به رکر اسد کاه در صاورتی کاه یا  شال  فع ای، ناد

 یهاوارهجم اه بررسای اساد و ها  در سانج صاحی  قابا  فع ای  یهاشال  ه  در سنج 

 بااار و آن هاا  در ساانج  مداارر شاا  کااه شاال  فع اای نادرسااد فدااب یاا ی  طااا باا ون

( باارای 2221وان )یااو  الاایخدر ماا ل  هاساانجهفع اای صااحی  محاسااده شااودی  یهاشاال 

و نااه باارای بررساای مجااون  ان شاا هشاا ه بااه زبااان انر یساای تخیااه بررساای مجااون نوشااجه

و همچااون  ومجااون ترجمااه فااارت از مااج  مداا تحدیااک بهااش از در ایاا  امااا شاا هی ترجمااه

ما لی بارای اینلاه باا عنایاد باه  یان شا هکه به زبان فارسای نوشاجه  شون یمبررسی  مجونی

ما لی بارای  ینلاه ها ف از انجاام ایا  تحدیاک تخیا و ا وجاود نا ارد تح ی  مجاون فارسای

موضااوت پژوهشاای پربااار در آیناا ه  تواناا یم ااود تح یاا  مجااون فارساای ندااوده اسااد کااه 

موجاود، باه تح یا  مجاون  یهاما لیلای از کاه باا اساجناده از رسای  مناسا  به نظر باش ، 

از  یاشاا هایاا ت یهانسااههاسااد کااه شااایان رکاار  فارساای پردا جااه شااودی ترجماا 

ارسااال  ،سااجهرایانشاای برج شناسااانزباناز یلاای  تخیااه و باارای کنن گانشاارکد یهاترجمااه

 افازارنرمباا اساجناده از ( را TTRنسادد واژگاان مجنااوت باه کا  واژگاان )ایشاان و گردی  

دیرار   ارساال کردنا ی تخاار سانج پاژوهشنهساد ایا   انمحاسده و نجیجه را برای محددا

دساجی  صاورتبهایا  تحدیاک و  نامحددایلای از که در ایا  تحدیاک اساجناده شا ، توساب 

 بررسی ش ی

  

                                                 
1. error-free clauses 

2. correct verb forms 
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 و بحثها افتهی .۴

 ن سطح چهار گروهیی: نمرا  آزمون تعهمگن بودنل یتحل .1. ۴

  یررفااه باایاا  9بااا اسااجناده از انااوا تعیاای  سااط  در آزمااون کنن گانشاارکدنماارات 

 نشان داده ش ه اسدی 2و  9 یهاج ول  در ی  تح ی  ایسه ش ی نجایمدا هاگروه
 

، و GW ،GS ،GSW کنندگانشرکتن سطح ییآزمون تعنمرا   ۀسیمقا یفیج آمار توصینتا. 1جدول 

GN 

 معیارانحراف میانگین تعداد 
خطای 

 معیار

 برای میانگین %5۵ اطمینانفاصله
 حداکثر حدا ل

 3کران پایین 2کران بالا

GW 95 11.59 1.11 2.22 15.92 19.12 22.22 12.22 

GS 91 12.29 1.15 9.99 11.21 19.22 12.22 12.22 

GSW 19 12.29 2.52 9.29 11.92 12.21 51.22 11.22 

GN 22 11.25 1.21 9.12 11.21 19.15 21.22 11.22 

 11.22 51.22 19.91 11.19 2.21 2.19 11.11 15  ک

 

بااا هاا  تناااوت داشاادی  کنن گانشاارکد  GN، و GW ،GS  ،GSW  نماارات یانریاام

ا یاباود  معناادار ن ساطحیایآزماون تع یهاا یانریم یهااتناوتا یاه آلنیروش  ش ن ا یبرا

  ن درک یر را بررسیدر ج ول انوا ز .Sigتحد سجون  pمد ار  محددان نه،
 

، GW ،GS ،GSW کنندگانشرکتن سطح ییآزمون تعنمرا   سۀیمقا یطرفه برایکج انوا ینتا. 2جدول 

 GNو 

 .F Sig ۵مجذورا  نیانگیم df ۴مجذورا  مجموع 

 2.21 2.52 29.91 9 21.12 هاگروه  یب

   15.11 19 1922.12 هاگروهدرون 

    11 1292.95  ک

                                                 
1. ANOVA 

2. upper bound 

3. lower bound 

4. sum of squares 

5. mean square 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوم                                                  991 

 

  یباا یمعنااادارآماااری تناااوت  نشااان داده شاا ه اسااد، 2ه در جاا ول کاا رورهمااان

وجااود   GN، و GW  ،GS ،GSW کنن گانشاارکد  سااط  یاایآزمااون تع   نمااراتیانریاام

 یاز سااط  معنااادار تااربزر  .Sigتحااد سااجون  pرا مشااهص شاا  مداا ار یااز ،ن اشااد

در  کنن گانشاارکده کاا شااودیمااجااه ینجاز ایاا  (ی 2.21˃2.25 یعناایمشااهص شاا ه اسااد )

 دااا یتدردر سااط   یساایانر  ی ااکتااوانش از لحاااا   GN، و GW  ،GS،GSWتخااار گااروه

  یبودن یمشابخ

 چهار گروه مقایسۀ کیفیت ترجمۀ .2. ۴

آماا ه اسااد، ضااری  همدسااجری پیرسااون باای  نماارات دو  9کااه در جاا ول  رورهمااان

 بودی  2.215 برابر با هاترجمهارزیا  برای 
 

 هاترجمهضریب هم ستگی پیرسون بین نمرا  دو ارزیاب برای . 3جدول 

 2ارزیاب  1ارزیاب  

 هم ستگی پیرسون تعداد 
Sig.  

 )یادن اله 2(
 هم ستگی پیرسون تعداد

Sig.  

 (یادن اله 2)

 2.229 **2.215 15  9 15 9ارزیا  

  9 15 2.229 **2.215 15 2ارزیا  

 اسدی معنادار( یادنداله 2) 9.22**ی همدسجری در سط  

 

انجاام شا  و نجاای  آن در  9ررفاهیا  یگروها یبنمرات تخار گاروه باا اساجناده از اناوا 

 زیر آم ه اسد  یهاج ول
 

 چهار گروه کنندگانشرکت . نتایج آمار توصیفی برای مقایسۀ نمرا  ترجمۀ۴جدول 

 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

 برای میانگین %5۵اطمینانفاصله
 حداکثر حدا ل

 کران بالا کران پایین

GW 95 5.22 9.11 2.15 1.29 5.11 9.22 1.22 

GS 91 1.11 9.21 2.91 9.11 5.22 2.22 1.22 

GSW 19 5.19 9.11 2.21 1.15 5.11 2.22 92.22 

                                                 
1. one-way between-groups ANOVA 
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 میانگین تعداد 
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

 برای میانگین %5۵اطمینانفاصله
 حداکثر حدا ل

 کران بالا کران پایین

GN 22 1.15 9.11 2.19 9.11 5.25 2.22 1.22 

 92.22 9.22 5.15 1.19 2.91 9.11 5.21 15 ک 

 

 میااان میااانری  نماارات کینیااد ترجماا  ییهاااتناوتمشااهص اسااد کااه  1ز جاا ول ا

از لحاااا  وجااود داردی باارای اینلااه دریااابی  آیااا ایاا  تناااوت، کنن هشاارکدتخااار گااروه 

در جا ول اناوا )جا ول  .Sigتحاد ساجون  pاساد یاا  یار، بایا  باه مدا ار  معنادار آماری

 ( مراجعه کردی5
 

 چهار گروه ۀنمرا  ترجم طرفه برای مقایسۀنتایج انوا یک. ۵جدول 

 .F Sig میانگین مجذورا  df مجموع مجذورا  

 2.15 2.11 2.12 9 1.12 هاگروهبی  

   9.21 19 211.15  هاگروهدرون 

    11 929.92 ک 

 

 نماارات کینیااد ترجماا ری باای  میااانری  معناااداآماااری ، تناااوت 5جاا ول  براساااس

از  تااربزر  .Sigتحااد سااجون  pزیاارا مداا ار  ،وجااود ن اشااد کنن هشاارکدتخااار گااروه 

سااا د زبااان  یهااادرسی ایاا  یعناای (2.15>2.25بااود )یعناای  2.25سااط  معناااداری 

 کنن هشاارکدتخااار گااروه  رس تاایریر معناااداری باار کینیااد ترجماا فارساای و نرااارر فااا

 نرداشجه اسدی

 متنی یهامشخصهگروه از نظر  چهار سۀیمقا .3. ۴

 یصحت متون فارس .1. 3. ۴

  و یصاااح یفع ااا یهاشااال  ، دو سااانج یفارسااامجاااون صاااحد در   اااوص 

 9مناووا یا منظاور  یی با بررسای شا ، کیابا ون  طاا در تخاار گاروه تحد یهاوارهجم ه

                                                 
1. MANOVA 
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اساجناده  تاوانیم یوقجا ی  تساد آمااریارا از ایاز ، انجاام شا SPSSررفه در نرم افزار ی 

ر یامجغوجاود داردی  داراداماه ر وابساج یامجغا تنا  یاو دو  یر مساجد  گروهایمجغ ی ه کرد ک

 یرهااایه مجغکاا یرا داشااد در دااال  GN، و GW  ،GS،GSW/مسااجد  تخااار سااط یگروه

  یی نجاااباا ون  طااا یهاوارهجم ااه و فع اای صااحی  یهاشاال  وابسااجه عدااارت بودناا  از

 نشان داده ش ه اسدی  2ش ه در ج ول انجام یمنوا
 

و  حیصح یفعل یهاشکل یابر GNو  GW ،GS ،GSW سۀیمقا یفیج آمار توصینتا .۶جدول 

 بدون خطا یهاوارهجمله

 تعداد اریمعانحراف نیانگیم هاگروه 

ب ون  یفع  یهاشل 

  طا

GW 11.91 9.21 95 

GS 11.22 9.91 91 

GSW 11.59 9.21 19 

GN 12.25 9.52 22 

 15 29.11 11.92  ک

ب ون  یهاوارهجم ه

  طا

GW 11.11 92.11 95 

GS 12.91 1.59 91 

GSW 11.12 2.25 19 

GN 19.92 5.11 22 

 15 1.29 11.21  ک

 

و   یصااااح یفع اااا یهاشاااال  یباااارا GNو  GW ،GS ،GSW  نماااارات یانریاااام

 ییهاااتناوتشااان داده شاا ه اساادی در  اااهر ن 2در جاا ول باا ون  طااا  یهاوارهجم ااه

 ،11.91  یااترت)باه  یصاح یفع ا یهاشال  ی  نمارات تخاار گاروه ها  بارایانریاان میام

 ،12.91 ،11.11  یااااترت)بااااهباااا ون  طااااا  یهاوارهجم ااااه( و 12.55 و 11.59 ،11.22

، اراار 2، لامداا ای وی اا 9بااا اسااجناده از اراار پی ااایامااا  وجااود داشااد،( 19.92 و 11.12

                                                 
1. Pillai’s Trace 

2. Wilk’s Lambda 
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 باردی پا تاوانیما، ان شا هگازارر  1جا ول ، کاه در 2رویتاری  ریشاه و بازر  9هج ینو

  ییا  یر وجود دارد ها یانریممعناداری بی  آماری که آیا تناوت 
 

 یهاوارهجملهو  حیصح یفعل یهاشکل یبرا GNو  GW ،GS ،GSW سۀیج منوا مقانتای. 7جدول 

 بدون خطا

 ینس مجذور اتا  .Sig خطا  df ه یفرض F df مقدار 

 2.52 2.22 912.22 2.22 92.12 9.22 ی ایارر پ

 2.19 2.22 912.22 2.22 991.11 2.221 ی ول یلامد ا

 2.11 2.22 911.22 2.22 2911.92 911.99 نویارر هج 

شه یر  یتربزر 

 یرو
911.92 1119.21 9.22 19.22 2.22 2.11 

 

نجاا مدا ار یاساد، در ا یا ول یشاود لامدا امای ز هماه گازارراشجر یه بک یتون آمار

 2.22 ،یا ول یمارتدب لامدا ا .Sigز گازارر شا ه اسادی مشاهص شا  مدا ار یا  آمار نیا

ه کاا دهاا یماا  نشااان یاااساادی ا (2.22˂2.25 یعناای) یمجاار از سااط  معنااادارکه کاااسااد 

معنااادار  یهاااتناوت ین فارسااواز لحاااا صااحد مجاا GNو  GW ،GS ،GSWتخااار گااروه 

،  یصااح یفع اا یهاشاال ا یااآ شااودمشااهص رجااوت شااود تااا  1بایاا  بااه جاا ول دارناا ی 

  ان تخار گروه ش ه اسدیدو باع  تناوت معنادار م ا هری ب ون  طا یهاوارهجم ه
 

 هاکنندهشرکتن یتست اثرا  ب. 8جدول 

 وابسته یرهایمتغ
 مجذورا مجموع 

 سهنوع 
df مجذورا ن یانگیم F Sig. 

مجذور اتا 

 نس ی

 2.11 2.22 1111.11 91911.19 9 59119.11  یصح یفع  یهاشل 

ب ون  یهاوارهجم ه

  طا
19.19 9 92.22 2.51 2.22 2.29 

 

                                                 
1. Hotelling’s Trace 

2. Roy’s Largest Root 
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از سااط   شااودیمااشاانخاد ی ، پینااکماای جاا ا نراااه یهااا یتح نجااا بااه یه در اکاا آنجااااز 

 ی یینمااا یریشااریپ اولنااوت  ی  تااا از  طاااینااکاسااجناده  یتررانهیگسااهد یمعنااادار

  سااط  یه شااام  تدسااکاا اسااد 9یبننروناا تعاا ی  یاجاارا ار،کاا  یااراه انجااام ا  یترمعمااول

 ر وابسااجهیاادو مجغ تااون ،مااورد  یاای در ااسااد هااا یتح باار تعاا اد  (2.25 یعناای) یمعنااادار

  سااط  ینااابراب)و  شاا یماا  باار دو یتدساا ساادیبایماا یوجااود داشااد، سااط  معنااادار

زان یااه مکاامعنااادار اسااد  ی  دالااا در صااورتی(ی نجااادادیماادسااد را بااه 2.225 یمعنااادار

ه کاا یتنخااا مداا ار .Sigتحااد سااجون  1ی در جاا ول باشاا  2.225مجاار از ک( .Sigادجمااال )

 یعناای  یاای ا(p=2.22اسااد )  یصااح یفع اا یهاشاال مجع ااک بااه  اسااد، 2.225مجاار از ک

، GW( ،11.22  =M )GS (M=  11.91) در یتنااااوت معناااادار  یصاااح یفع ااا یهاشااال 

(11.59  =M )GSW( 12.25، و  =M )GN دیااااا ی  کاااااه  1در جااااا ول ی ن داشاااااج

فع اای صااحی  های ولاای تاایریر شاال  ان ن اشااجهباا ون  طااا تاایریر معناااداری  یهاوارهجم ااه

معنادار بوده اسدی در همای  جا ول انا ازه تایریر زیار ساجون مجادور اتاا نسادی در  شا ه 

در  2شانهآزماون تعدیدای   ینجاا اسادی 2.11فع ای صاحی  برابار باا های که برای ارر شال 

 یهاشال  ان تخاار گاروه در   اوصیام یهااتناوته کا دها یماک نشاان یادق 1ج ول 

 جا قرار داردیکدر   یصح یفع 
 

 هاآن حیصح یفعل یهاشکل چهار گروه در خصوص سۀیمقا یشفه براآزمون تعقی ی ج ینتا .5جدول 

 هاگروه
 ن یانگیم

 تفاو 

 یخطا

 معیار
Sig. 

 %5۵ نانیاطمفاصله 

 بالا کران نییپا کران

GW 

GS 9.21- 2.21 2.99 9.22- 2.21 

GSW 9.91- 2.51 2.22 2.11- 2.11 

GN 52.21* 2.22 2.22 51.91 51.11 

GS 

GW 9.21 2.21 2.99 2.21- 9.22 

GSW 2.21 2.51 2.11 9.15- 9.29 

GN 51.91* 2.22 2.22 55.51 51.92 

                                                 
1. Bonferroni adjustment 

2. Scheffe post hoc test 
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 هاگروه
 ن یانگیم

 تفاو 

 یخطا

 معیار
Sig. 

 %5۵ نانیاطمفاصله 

 بالا کران نییپا کران

GSW 

GW 9.91 2.51 2.22 2.11- 2.11 

GS 2.21- 2.51 2.11 9.29- 9.15 

GN 51.21* 2.59 2.22 55.12 51.12 

GN 

GW 52.21-* 2.22 2.22 51.11- 51.91- 

GS 51.91-* 2.22 2.22 51.92- 55.51- 

GSW 51.21-* 2.59 2.22 51.12- 55.12- 

 

، GS  (2.99 = p)و GW  یباا یهاااتناوته کاانشااان داد  1ه در جاا ول شاا   ارائااهینجااا

GW  وGSW (2.22  =p) و ،GS  وGSW (2.11  =p)  ی نداااود معنااااداراز لحااااا آمااااری

راار داشااجن ی در یبااا سااه گااروه د یتناااوت معنااادار GN کنن گانشاارکد ،ایاا  وجااودبااا 

نحااو بااهفع اای صااحی   یهاشاال باارای  GN کنن گانشاارکد  نماارات یانریاادااد، میدد

  یبود هاگروه  ی  نمرات بدیانریاز م تر ییپا یتوجخقاب 

از لحاااا صااحد مااج  ترجمااه تناااوت  کنن هشاارکد  اصااه، تخااار گااروه  روربااه

باودی هاا آن انیام  یصاح یفع ا یهاشال از تنااوت  ی  ناشایاو ا با ه  داشاجن ، یمعنادار

و ساا د زباان  یسارنراارر فا یهاادرساز یلای ه کا یکنن گانشارکد ترروشا به بیاان 

ه کاباود  ییهااآنبخجار از  ینحاو معناادارباه شاانردلا هردو را گدرانا ه بودنا  عم ی یفارس

 GW ،GSان یاام یهاااتناوتامااا مشااهص شاا  را نردراناا ه بودناا ی درس از دو  کاا امهیچ

 ی ندود معناداراز لحاا آماری  GSWو 

 یمتون فارس یدگیچیپ .2. 3. ۴

از لحاااا تخااار گااروه  مجااون ترجماا  ی گیااچیپ یبررساا ینااونکک یااراار تحدیهاا ف د

 ی گیااچی(، و پSV) ی(، تنااوت نحااوTTR) مجناااوت باار تعاا اد کاا  واژگاااننساادد واژگااان 

ر یامجغ یا را یاز ،رار انجاام شا ید ررفا ی  یمناوا یا منظاور،  یباودی با ( SC) ینحو

شااام  ر وابسااجه یاا( و سااه مجغGNو  GW ،GS ،GSW)بااا تخااار سااط   یمسااجد /گروه

ه کاا ینحااو ی گیااچیپو  یتنااوت نحااو، واژگااان مجناااوت باار تعاا اد کاا  واژگاااننساادد 
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  انااوا در جاا ول یاا  تح یمجااون ترجمااه بودناا ، وجااود داشاادی نجااا ی گیااچیپ ینشااانررها

 نشان داده ش ه اسد   92

 
و  یتنوع نحو، TTR یبرا GNو  GW ،GS ،GSW ۀسیمقا یبرا یفیج آمار توصینتا. 11جدول 

 ینحو یدگیچیپ

 تعداد اریمعانحراف نیانگیم هاگروه 

 اد تعنسدد واژگان مجناوت بر 

 (TTR) ک  واژگان

GW 2.51 2.21 95 

GS 2.29 2.21 91 

GSW 2.22 2.21 19 

GN 2.29 2.29 22 

 15 2.21 2.22  ک

 (SV) یتنوت نحو

GW 1.22 9.91 95 

GS 1.25 9.91 91 

GSW 1.91 9.21 19 

GN 1.15 2.21 22 

 15 9.21 1.92  ک

 (SC) ینحو ی گیچیپ

GW 9.21 2.95 95 

GS 9.19 2.21 91 

GSW 9.22 2.21 19 

GN 9.29 2.92 22 

 15 2.99 9.21  ک

 

سااه ساانجه  یر تخااار گااروه باارای  مدااادیانریااان میاام ییهاااتناوت 92در جاا ول 

ساد هقا ر بازر  نآ هااتناوت  یاا ایاه آلانیمشاهص شا ن ا یاماا بارا هسد، ی گیچیپ

درون جا ول مناوا  pر یمدااد سادیبامای محدداانر، یا از لحااا آمااری مخا  باشا  یاا ه ک

  کردن یم یر را بررسیز
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 یدگیچیپو  یتنوع نحو، TTR یبرا GNو  GW ،GS ،GSW سۀیمقا یج منوا براینتا. 11جدول 

 ینحو

 مجذور اتا نس ی .Sig خطا df ه یفرض F df مقدار 

 2.21 2.91 219.22 1.22 9.91 2.99 ی ایارر پ

 2.21 2.91 292.15 1.22 9.91 2.11    یو یلامد ا

 2.21 2.91 229.22 1.22 9.91 2.91  نویارر هج 

 2.21 2.29 19.22 9.22 9.92 2.92 یشه رویر  یتربزر 

 

ه بالاااتر کاا اسااد، 2.91 ،  اایماارتدب لامداا ا و .Sigمشااهص شاا  مداا ار  99در جاا ول 

، GWه تخاار گاروه کا دها یما  نشاان یا( اساد و ا2.91˃2.25 یعنای) یاز سط  معنادار

GS ،GSW  وGN رر ی بااا یلاا یون ترجمااه  ااود تناااوت معنااادارمجاا ی گیااچیاز لحاااا پ

 یجاا ا یشااجر و بررساایب یهااا یتح افااد نشاا ، ی یچ تناااوت معنااادارین اشااجن ی تااون هاا

TTRواه  بودی  موردیب ، تنوت نحوی و پیچی گی نحوی  

 گیری. نتیجه۵

ساا د هاای درسرکار شا  بررسای رونا  و نجیجاه تحدیاک بار روی تیریرگاداری  آنچه

ترجمااه از  یمجنااهای مشه ااهکینیااد ترجمااه و زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار 

هاای تحدیاک ماا ایا  باود کاه آیاا آماوزر درس یهاالؤساانر یسی به فارسی باوده اسادی 

و پیچیاا گی صااحد کینیااد ترجمااه و نیااز سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار 

نشااان داد کااه  هاافجااهیاول،  در مرد اا  معنااادار دارد یااا  یااری فارساای تاایریر مجااون ترجماا 

ایا  نلجاه قابا  توجاه اساد ی شادتخار گروه، تنااوت معنااداری باا ها  ن ا  کینید ترجم

را نساانجی ی  تااا همدسااجری باای  توانااایی  کنن گانشاارکدکااه مااا توانااایی نرااارر فارساای 

و کخجااری  محماا  انرجمااه را ارزیااابی کناای ، امااا بااا توجااه بااه اینلااه نرااارر و کینیااد ت

همدسااجری بالااایی را باای  توانااایی نرااارر بااه انر یساای ( 2221( و اکدااری پاکاا ام  )2295)

هااا، زبااان مد اا  ترجمااه گنااد کااه در تحدیااک آن تااوانیمااو ترجمااه بااه انر یساای یافجناا ، 

 ااارر کااه زبااان مااادری شااای  باا ان انر یساای بااود ولاای در تحدیااک مااا فارساایی 

و ایاا  در  اناا نررفجهفارساای بااوده اسااد، فراگیااری آن را تناا ان جاا ی  کنن گانشاارکد
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، مداا س و دهیساا  وردر تحدیااک اساادی  نمااوده رخهااا آن یهاترجمااهعاا م تناااوت در 

هااای مجااون ک اساای  فارساای، ادبیااات ( دانشااجویان نشااان دادناا  کااه درس2291عااامری )

شاعر فارسای، ادبیاات معاصار در ایاران و ادبیاات جخاان ساوم از فارسی در ادبیاات جخاان، 

تحدیااک مااا  کنن گانشاارکدهسااجن ی شااای  اگاار  هااادرس  یتردیاااهمک  وجاازهااا آن نظاار

انر یسای باه فارسای و نیاز اسااتی  مجه اص  ر مجناس  با نیازهاای  اود در ترجما آموز

کردنا  و بیشاجر در  مایترجمه و آشانا باه نیازهاای ترجماه داشاجن ، اهمیاد زباان اول را 

 یبسجن کار میآن را در ترجمه بیشجر به

های شاال  از دو ساانج  صااحد، تنخااا در ساانج نشااان داد کااه ها یافجااهدوم،  در مرد اا 

ودناا  فااوش را نردراناا ه بهااای درساز  کاا امهیچعم لاارد گروهاای کااه  ،فع اای صااحی 

 از ساوی دیرار، سانج باود و ایا  تنااوت معناادار باودی  هااگروهتر از عم لرد سایر ضعیا

با ون  طاا، تنااوت معنااداری را در میاان تخاار گاروه  یهاوارهجم اهدیرر صحد، یعنای 

  نسادد یانریاتناوت نحاوی و م ، شاام  پیچیا گی نحاوی، پیچیا گی سه سانج نشان ن ادی 

ن تخااار گااروه هاا  تناااوت معناااداری را در میاااواژگااان مجناااوت باار تعاا اد کاا  واژگااان 

دلیا  عا م تنااوت معناادار بای  ترجما  تخاار گاروه از لحااا ساه  نشان ن ادی کنن هشرکد

رات ترجمااه مدیاا  بااه مااج  مداا و بنااا باار پیچیاا گی شااای  آن باشاا  کااه دانشااجویان  ساانج 

د در نااوت عم لارتعا م و همی  مدیا  باودن باعا  عا م ابجلاار عما  و بناابرای   ان بوده

فرعاای تنااوت واژگااانی اساانن یاری، تنرلااو مخاا ی و  مث ااا  در ساانج آنااان شاا ه اساادی 

و ای مجاااون ترجماااه فجنااا  کاااه تنااااوت معنااااداری بااای  پیلااارۀ( دریا2292ردیمااای )

نحو معناااداری بااهای غیرترجمااه   تنااوت واژگااانی در پیلاارۀشاادوجااود داای غیرترجمااه

باه بودنا ، ای ترجماه کاه تماامی مجاونتحدیاک ایا  باودی اماا در ای ترجماه بالاتر از پیلارۀ

پیچیا گی های در سانجه معناادارباه ماج  مدا ا  باعا  عا م تنااوت پایدنا ی  رسا یمانظر 

رارو درس اع اامی وزارت ع اوم، تحدیدااات در همچنای ، باا توجاه بااه اینلاه  شا ه اسادی

نرااارر فارساای  سااا د زبااان فارساای و یهااادرس(، محجااوای آمااوزر 9912و فناااوری )

ی از جز تاااوانش دوزباااانری دانشاااجویان اساااد ناااه شااابیشاااجر در جخاااد ارتداااای به

 یهاترجمااهدر عاا م تناااوت کینیااد ایاا  نیااز  رساا یمااجز تااوانش راهداارد آنااان، بااه نظاار 
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باه  )کاه منجشار  واها  شا ( در تحدیاک دیراری محدداندانشجویان تیریرگادار باوده اسادی

و نیااز بااه نظاارات دانشااجویان ترجمااه و ایاا  دو درس تاا ریخ وضااعید کنااونی بررساای 

اسااااتی  ایااا  دروس در   اااوص وضاااعید تااا ریخ و نیاااز ساااودمن ی ایااا  دروس 

ایا   یشناسا یآسی در واقاه ایا  تحدیاک کاه نجاای  آن منجشار  واها  شا  باه پردازنا یما

را رفاه نماودی اماا آنچاه هاا آن تاوانمای پردازدی باا شانا د نداا  ضاعا بخجارمی هادرس

اکثار اسااتی  ایا  دروس، مجه اص  کاهاساد  ایا تاوان گناد، نهساد می رور   اصهبه

 انا  هیدرا  ییهااآموزرترجمه نیساجن  و شاای  همای  باعا  شا ه اساد کاه دانشاجویان، 

در  هااااجاارای آن ۀدر ترجماه ندااوده یااا اینلااه شاایوهااا آن مجناساا  نیاااز هااااماا ایاا  آموزر

بااه همسوشااانی مطالاا  ای دانشااجویان اشااارهبر اای  دوم اینلااه یاناا امو جهینترجمااه را 

اساااتی  ایاا  دو  ،مااوارداز در دو ک اااس کردناا ، مه وصااا  اینلااه در بساایاری آموزشاای 

ن ارنا ی ایاا   رادرس، مجنااوت هساجن  و هماااهنری لاازم را باارای پوشاش مطالا  مجناااوت 

ساه گروهای کاه یلای یاا  فع ای صاحی  در ترجما های شای  باع  شا ه اساد کاه شال 

را  کاا امهیچوهاای دارد کااه تناااوت معناااداری بااا گر اناا گدران هرا هااا ایاا  درس دو هاار

نجااای  ایاا  تحدیااک، بنااا بااه راتااش کااه  ااوبی آگاهناا  کااه بااه محددااانالدجااه یاناا نردران ه

از جم ااه عاا م تراکااه اسااد و نااه آزمایشاای، بایاا  بااا ادجیااا  تنساایر شااود  یشاایآزماشده

را در   ااوص انجسااا  نجااای   یی هایااترد آزمااونپخ/آزمااونشیپوجااود گااروه کنجاارل و 

نراارر فارسای یاا ساا د فارسای یاا هاای درسگدرانا ن یاا نردرانا ن  فدابتحدیک باه 

نجااای  داصاا ، ناشاای از عواماا   مملاا  اسااد ،آوردی بااه عدااارت سااادهماای هااردو پ یاا 

 مهج اااهای از دانشااراه کنن گانشاارکد اینلااهماادکوری هااای درسفدااب دیرااری باشاا  نااه 

ساا د  یهاادرسهاای تا ریخ مهج نای کاه اسااتی  مهج اا محجاوا و رورنای یع بودن ،

رگادار تیری نیاز ،کننا مای دنداال یر دروس مجرجمایز ساایاو ن یو نرارر فارسا یزبان فارس

سااا جارهای صااحی   ماا رس ،دیراار ترجمااههااای مث ااا  مملاا  اسااد در درس اساادی

هااا نسردا جااه بااه ای کاارده باشاا  و ماا رس دیرااری  تاا ریخوییی را  گدارینشااانهفارساای، 

 هااادرسکنجرلاای باار روی آن ن اشااجن ی یلاای از ایاا   محددااانایاا  تیاازی اسااد کااه  باشاا ی

مملا  اساد کاه در تحدیاک کناونی لحااا نشا ه اسادی  «آشنایی با ادبیات فارسای معاصار»
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، رتیا تمحجاوای آموزشای ایا  درس بار نجاای  تحدیاک تایریر گداشاجه باشا ی باه هار  اسد

تخاار گاروه از  کنن گانشارکدتحدیاک کناونی در ساط  م ای باوده و ه کارد کا  اشااره یبا

ماا رس بااا یاا  مندااه یاا  الدجااه غیاارممل  اسااد اناا ی شااش دانشااراه دولجاای کشااور بوده

هااای درساای و یاا  رور تاا ریخ در هاار شااش دانشااراه کشااور تاا ریخ کناا  تااا عام 

 دورۀ 2و  1هاااای از ترم کنن گانشااارکدتیریرگااادار دیرااار کنجااارل شاااودی همچنااای ، 

شاا ه، نجااای  را بررسیهای و باااز هاا  توزیااه ایاا  مجغیاار در دانشااراهاناا  کارشناساای بوده

از  کنن گانشاارکد کردنکااه بااا اضااافه هاا ف ایاا  بااوده اساادی کناا ماای ترریپااد یتعم

کینیااد  ، ت ااویری ک اای از تاایریر دروس ماادکور بااربااه پااژوهش مهج اااهای دانشااراه

بااا  تااوانیماا ترمجناااوتهااای دسااد آیاا ی بااا راارو تحدیکهمجناای بااهای مشه ااه ه وترجماا

 ی کردبر روی ای  موضوت تحدیک بیشجر  یریپد یتعمو با   رافد بیشجر

 کتابنامه

 ی تخران  فارمیی9دسجور زبان فارسی (ی 9912ادم ی گیوی، وی، و انوری، وی )

-92)صی  ف  ترجمه(ی نلات اساااساای دربارۀ ترجمهی در تی جانزاده )گردآورن ه(، 9919ادم ی، ای )

 (ی تخران  جانزادهی12

( 221-221)صی  ف  ترجمه(ی از پساااد و ب ن  ترجمهی در تی جانزاده )گردآورن ه(، 9919امامی،  ی )

 تخران  انجشارات جانزادهی

مطالعات زبان و در آموزر مجرج  فارساای و انر یساایی های ه ف (ی توانش9919ساا یده، می ) ور
 ی919-999(، 9)11ترجمه، 

روزرسانی سرف   دروس کارشناسی مجرجمی زبان (ی ضرورت به9911فری ، تی )سالاری، زی، و  زاعی

 ی59-91(، 9)59مطالعات زبان و ترجمه، انر یسی بر مدنای نیازهای بازار ترجمه در ایرانی 

(ی بررساای پیچی گی دسااجوری در مجون 9915ری ادم ی، وی، و قنسااولی،  ی )شااادلو، فی، شااخریا

(، 1)11، مطالعات ترجمه و زبانآموزان ایرانی از سااه سااط  مهج ا توانش زبانی، اسااج لالی زبان

 ی29-15

ای با درنظرگرفج  الروی گیری رشااا  توانش ترجمه(ی ان ازه9919وی ) ع وی، می، نعمجی، می، و قائمی،

 ی91-9(، 9)12، مطالعات ترجمه و زبانمجرج  تل یا محوری تربید 

(ی 92-22)صی  ف  ترجمه(ی درباارۀ ترجمه به فارسااایی در تی جانزاده )گردآورن ه(، 9919مینوی، می )
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 تخران  جانزادهی

(ی 22-59)صی  ف  ترجمه(ی مساااه ا  امااناد در ترجمهی در تی جانزاده )گردآورن ه(، 9919نجنی، ای )

 ادهیتخران  جانز

برنام  درسای بازنرری شا ه دوره  کارشناسی پیوسجه رشج  (ی 9912وزارت ع وم، تحدیدات و فناوری )

 ی برگرفجه از  مجرجمی زبان انر یسی
 https://hes.msrt.ir/uploads/T_Education/1524306471_1.pdf 
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 پیوست

 یمجنی که به دانشجویان داده ش  تا ترجمه نماین  
These first six months of volunteering have been a real roller-coaster ride of 

emotions. I had very little idea what to expect when I got here, so I was anything but 

relaxed. I mean, the training sessions were fine, but you know things will never turn 

out exactly as planned. My initial nerves soon wore off, though, mostly because there 

was so much to do that I didn’t have time to worry! And the rest of the team have 

been just amazing. The project leaders explained everything I had to do and gave me 

lots of tips.  

I’d never actually set foot in a home for the elderly before. There are so many things 

I never realised about getting old. Apart from the more obvious health issues, 

fragility and mobility are the main problems. Some residents need help simply 

opening a jar or tin or using a remote. They get frustrated from time to time, but only 

with themselves. The fifties and sixties always seemed so far away, but now I think 

I’ve a far better idea of what actually went on back then. 

Of course, doing it all in German was difficult at first. Some of the residents only 

speak dialect, and that takes some getting used to! But I’ve picked up so much on 

the language front too. I reckon I could pass for one of the locals now. 

I feel a bit sad to be leaving everyone here. I’ll tell you one thing: everyone who said 

that I should go travelling in Asia in my gap year is crazy! I’ve learned more about 

people and life doing this than I ever could traipsing around backpacking. I’ve been 

asked to come back and, if all goes according to plan, I’ll come over in my summer 

holidays next year. Who knows, when I finish university, I might even become a 

professional care worker! 

 

 

 دربارة نویسندگان 

دانشاجوی دکجری دانشاراه اصانخان اسدی او فارت الجح ی  کارشناسی ارش  در  علی فاضال

اساادی ت ریخ و ارزشیابی  9911رجمه از دانشاراه ع امه رداردایی تخران در رشاج  مطالعات ت

 های مورد ع اق  وی هسجن یترجمه و پژوهش در رابط  بی  نرارر و ترجمه، دیطه

ی  الجح اساجادیار گروه زبان انر یسای دانشاراه اصنخان اسدی او فارت داریوش نژادانصااری

بردی از دانشراه تربید م رس تخران اسد و در شاناسی کارکارشاناسای ارشا  در رشاج  زبان

شاا ی  الجح اای در مدطه دکجری ت ریخ زبان انر یساای از دانشااراه ع امه رداردایی فارت 9912

 های مورد ع اق  وی هسجن یاکجسا  زبان دوم و ترجمه، دیطه

  آموزر الجح ی  رشجدانشیار گروه زبان انر یسی دانشراه اصنخان اسدی او فارت عزیزاله باغی

شاااناسااای روانی، اسااادی ترجمه، زبان 9911و یادگیری زبان از دانشاااراه آک ن  نیوزلن  در 

 های مورد ع اق  وی هسجن ی شناسی اججماعی و نیز دسجور زبان و  وانش، دیطهروان

 


