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 چکیده

یثث   عنمانبثثهمبحثثک فیتیثثج ترجمثثه  مثثماره در مبا ثثک مربثثمه بثثه ترجمثثه چثثه 

و  بالثثایب بررثثمردار ا ثثج ا مّیّثثج ۀیثث  اراینثث  از درجثث عنمانبثثهمحصثثمل و چثثه 

 تثثری مهماز  شثثناردبروان ثثاب  سثثدن  فثثه وی گثثب أثیرگثثرارت نزیثثادب بثثر   لعمامثث

 بثثا  ثثاب چن گا ثثه و  یجثثا ب ثثم  تحقیثثح  ا ثثر بثثه برر ثثب رابطثثۀ. ا ثثجعمامثثل 

و بثثا  بثثمده فیتیثثج ترجمثثه پرداردثثه ا ثثج. رو  تحقیثثح از  ثثمی روی ثثرد ترفیبثثب

ز مدشثث ل ا جامعثثۀ  مثثارب ب و فیتثثب ا جثثام شثث ه ا ثثج.ا ثثدتاده از رو  فمّثث

 ثاب مدرجمثب زبثان ا یسیسثب دا شثیاه شثدۀارشث  ردردر و پسر فارشنا ثبن ادا شجمی

 تثر از دا شثجمیان تثرم  03شثامل   مم ثۀ  مثارب. (N=55) ا ثج 0230تبریز در  ثال 

رو  »و  «فثمفران»فثه بثا ا ثدتاده از ارمثمل  ا ثجمدرجمب زبثان ا یسیسثب   مم رشدۀ

ابب فیتیثثج ترجمثثه زیثثرا ثث . مثث ل اا دخثثاش شثث ه «بنثث ب  سثثببگیثثرب قبقثثه مم ثثه

(TQA اوس بثراب ارزیثابب فیتیثج ترجمثه مثمرد ا ثدتاده  ) دو قثرار گرادثه ا ثج و

بثثه  ،بثثراب تحسیثثل « ن- ثثم   یجثثا ب بثثار»و  « ثثم  چن گا ثثه گثثارد ر» پر شثثنامۀ

ترتیب  م  چن گا ثه و  ثم   یجثا ب مثمرد ا ثدتاده قثرار گرادنث .  دثایا  شثان داد 

دارب بثا فیتیثج ترجمثه معنثب اقث  شثادب رابطثۀ، ب م   یجثا   ابمؤلتهفه در بی  

ب ، اضثثایب و  ثثم  بثث   ثثم  چن گا ثثه،  ثثم  زبثثا ب  ابمؤلتثثهداشثثج و در بثثی  

 ثثافب از  ن ا ثثج فثثه  مچنثثی   دثثایا دارب بثثا فیتیثثج ترجمثثه داشثثدن . معنثثب رابطثثۀ
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اب بثی   ثم   یجثا ب و چن گا ثه بثا فیتیثج ترجمثه  قث  وا ثطه جنسیج در رابطثۀ

 . فنایتا مب

 ، جنسیجفیتیج ترجمه،  م ،  م   یجا ب،  م  چن گا ه ها:کلیدواژه

 مهمقدّ. 1

اب از ترجمثثه یثث  فثثن  ارتبثثاقب ا ثثج فثثه  ثث اقل بثثا دو زبثثان مخدسثث  و بثثا شثثب ه

 ثثاب ار نیثثب، تثثاریخب،  یا ثثب و ایثث رملمری ب  ثثروفار دارد عناصثثر شثثامل تتثثاوت

اب جثث ا و منتثثرد فثثه تثثمان مقملثثه مثثب را ، بنثثابرای ، ترجمثثه(3113، 0)شثثا یاراام و ابملسثثبا

در ل رثثمد در اثثثر اوّ 2هرران پیثثا(  مثث ه ا ثثج، محسثثمش فثثرد. 0331) 3اتیم و میسثثمندر  ثث

( 0393) 0قثثا ب ما نثث   سسثث مویدد و لیثث رر( بثثه محق0351ّروا شنا ثثب شثثناردب ) زمینثثۀ

 رد ثثه فثثرده ا ثثج فثثه ار ینثث  اب روا ثثب تتسثثیر و ترجمثثه را بثثا ا ثثدتاده از رویتمصثثیّ

(. ارتبثثاه بثثی  مطالعثثات 3102، 5دیمی  ثثمن-شثثناردب مثثمرد برر ثثب قثثرار د نثث  ) ابشثثر

زیثثادب پیثث ا فثثرده ا ثثج و  ا مّیّثثجاریثثر   اب ثثالروا شنا ثثب در  ( و رشثثدۀTSترجمثثه )

بررثثب  (3115) 1، پیسثثدر و ایشثثر( و را یرمثثان0335) 5جفا ثث ی-قثثا ب چثثمن تیرفثثم  محقّ

گیثثرب و را برد ثثاب وب را در  ثثا، تصثثمیماهگاز جما ثثب  ن ما نثث   قثث  مدثثرجم، دیثث 

ا ثث . تسثثا  بثثراب شثثنارج ار ینثث  اب و نثثب و روا ثثب مدثثرجم، مثثمرد برر ثثب قثثرار داده

 تثثأثیرتحثثج  گیثثربفنثث  فثثه ار ینثث  اب تصثثمیم( در ایثث  رابطثثه بیثثان مثثب3115) 9 ا سثمن

تجثثارش  یجثثا ب و شثثناردب قثثرار دار ثث  و اراینثث  اب و نثثب مدثثرجم  ثثی  ترجمثثه در 

مثثد  اصثثسب،  تحسیثثل تطبیقثثب محصثثمل  هثثایب، مثثد  ترجمثثه و عنمانبثثهج ترجمثثه ارنشثث

مسثثدقیم و ثث  ا سثثان وجثثمد دارد، پثثد   ۀام ثثان مشثثا  فثثهافنمنو  زیثثادب دارد ا مّیّثثج

مسثدقیم بثه و ث  مدثرجم صثمرت گرادثه ا ثج  دب  یز براب د در ثب ییثر اب مدع ّتسا 

                                                
1. Shangarffam & Abolsaba 

2. Hatim & Mason 

3. Jean Piaget 

4. Seleskovitch & Lederer 

5. Hubscher-Davidson 

6. Tirkkonen-Condit 

7. Jungermann, Pfister, & Fischer 

8. Hansen 
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د ثث ، بنثثابرای ،  ثث  مدثثرجم روب مثثبو رترجمثثه د شثثناردبار ینثث   (.3111، 0)پاپاوا ثثیسم

 ثاب رما ث ن، تت ثر، تحسیثل و درل مطسثب مثد  مد  بای  بثر مهثارت مدرجم براب ترجمۀ

تما ثث  مثثب -ار ینثث  اب روا ثثب- مدثثرجم و ثث  ، مطالعثثۀروازایثث مثثمرد   ثثر مدمرفثثز فنثث . 

 مقالثه  ا ثر تمجّثه ق  مهمب در ارزیابب فیتیثج ترجمثه داشثده باشث  فثه فثا من اصثسب 

 ج.ا 

زیثادب قثرار  عمامثل تثأثیرمطالعات اریر روش  فرده ا ثج فثه ترجمثه  مثماره تحثج 

ا مثمرد برر ثب قثرار داد و بایث  در ارتبثاه بثا مجثزّ قمربثهتثمان  ن را داشده ا ثج و  مثب

 زدی ثب  بثمده و رابطثۀ   هثاشنا ثب، ی ثب از ممرد برر ثب قثرار گیثرد. روان  ا مزه ایر 

ات زیثادب در مثثمرد ارزیثثابب  ثا و   ریّثثتثثافنمن، دیثث گاه(. 0333 ،بثا ترجمثثه دارد )ار ثزاد

فیتیثثج ترجمثثه ارارثثه شثث ه ا ثثج. ی ثثب از مسثثارل فسیثث ب در ارزیثثابب فیتیثثج ترجمثثه  ن 

و ا ث  رثا  مدمرفثز بثمدهبررثب از مدثمن  قان بثر فیتیثج ترجمثۀا ج فه بسیارب از محقّ

ا ثج فثه در بثی  ایث    شث هه مث اب مدثرجم بثر فیتیثج ترجوی گب تأثیرچن ا ب به  تمجّه

 ثم  چن گا ثه  ثاب  یجثا ب و چن گا ثه اشثاره فثرد. متهثمم تمان به  ثم  ا، مبوی گب

شثمد.  ثاب ز ث گب روزا ثه ا ثدتاده مثب،  نثر و  ثایر زمینثهوفارفسثبامروز در  مثمز ، 

)یثا بیشثدر(  ثمی  ثم    ثا داراب  شثجفنث  فثه ا سثانتئمرب  ثم  چن گا ثه بیثان مثب

، 0، اضثثایب2منطقثثب-، ریا ثثیاتب3از:  ثثم  زبثثا ب ا ثث عبارتفثثه   سثثدن  لدقسثثم  سثثبداً

، 01)گثثارد ر 3اثثردبرونو د 9اثثردب، بثثی 1گرایثثب، قبیعثثج5جنبشثثب-، بثث  ب5مم ثثیقیایب

چیثثزب بثثی  از دارایثثب و نثثب  درواقثث (. گثثارد ر بثثر ایثث  بثثاور ا ثثج فثثه  ثثم  ش3115

ر تصثمّ«  ثم فم»رد را  بایث   ا ثتما ثایب ریا ثیاتب  مثالعنمانبثها سان ا ج و فسثب فثه 

                                                
1. Papavassiliou 

2. linguistic intelligence 

3. logical-mathematical 

4. spacial 

5. musical 

6. kinethic-body 

7. naturalism 

8. intra-pesonal 

9. inter-personal 

10. Gardner 
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 ، اگرچثه  مثۀدییرعبارتبثه ثا بثا م  باشث . فرد، زیرا چنی  فسب شثای  در  ثایر زمینثه

 ثا ما نثث  یا ثیاتب یثا زبثا ب بالثایب   ار ثث ، امثا شثای  در  ثایر زمینثهردا شثجمیان  ثم  

 ن، تخصثص زیثادب داشثده باشثن . ایث  بث ااثردب بثی مم یقب، روابث  اضثایب یثا دا ث  

روابث  مدتثاوتب بثا یثادگیرب ا ثمای گم ثاگمن دا ث   ،عنب ا ج فه ا ثمای مخدسث   ثم م

(. عسثثاوه بثثر  ن،  ثم   یجثثا ب  یثز مدشثث ل از بررثثب از 3103ب و محسثنب، عثثدار ث  )زار

 من مربثثهاثثردب ا ثثج فثثه اثثردب و درونگر ثثاب بثثی  ثثا و تسثثهیل، مهثثارت ثثاصثثسا یج

بسثثیارب از  مم ثثمیا ثث  فثثه ترفیثثب شثث هر یتعیثثی  رادار ثثاب اثثثربخ  ا سثثا ب بثثا ی ثث ی

 (.3115، 0 ن-عسمب بمده ا ج )بار تحقیقات

بثثی   ثثم   بثثه برر ثثب رابطثثۀ ،یادشثث همسثثارل  تأییثث تحقیثثح  ا ثثر، در تسثثا  بثثراب 

بثا فیتیثج ترجمثه پرداردثه ا ثج. شث ب  یسثج فثه ارزیثابب  2و  م   یجثا ب 3چن گا ه

اریثثر بثثمده   اب ثثال، در رصثثم به قثثان،بسثثیارب از محقّ تمجّثثهمثثمرد  ،فیتیثثج ترجمثثه

مطالعثات ترجمثه و  یثز وجثمد روی رد ثاب  در زمینثۀ ثاب صثمرت گرادثه ا ج. پیشراج

فاربرد ثثاب  ن را  قثثان بثثه مطالعثثۀمخدسثث  در ایثث  زمینثثه، رثثمد  یثثاز دا شثثجمیان و محقّ

 ،0گب ااثراد دارد )اردوداربزیثادب بثر ز ث  تثأثیراب ا ثج فثه د  . ترجمه، پ یث ه شان مب

فنثث  ا ثثج فثثه  مثثماره تسثثا  مثثب د نثث هاب از ارتباهویثث ه ه، قبقثثۀالبدّثثمدثثرجم، و  (3119

 ثاب و مقصث ، بثا در   ثر گثراد  ا ث ا، رثا ، رما نث ه تعامل  زدی ثب بثا مدثمن مبث  

 (.0331، 5ب  ن، داشده باش  ) اتیم و میسمنوی ه تأثیروی ه و  را جام 

مثمرد برر ثب قثرار  را یتیثج ترجمثهف وبثی   ثم   یجثا ب  قثان رابطثۀبررثب از محقّ

-معنثب ( اشثاره فثرد فثه رابطثۀ3113) ابملسثباشثا یاراام و  تحقیثحتثمان بثه ا   فه مبداده

( 3105و ج یثث ب ) ورز ثث ه. ا ثث  یاادثثهدارب بثثی   ثثطش  ثثم   یجثثا ب و فیتیثثج ترجمثثه 

 با ثث . بررثثدارب را بثثی   ثثم   یجثثا ب و فیتیثثج ترجمثثه پیثث ا   ثثردهمعنثثب  یثثز رابطثثۀ

ا ثث  فثثه بثثی   ثثم  چن گا ثثه و فیتیثثج ترجمثثه پرداردثثه رابطثثۀقثثان  یثثز بثثه برر ثثب حقّم

                                                
1. Bar-On 

2. multiple intelligence 

3. emotional intelligence 

4. Ordudari 

5. Hatim & Mason 
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بثثی   ( اشثثاره فثثرد فثثه رابطثثۀ3102) تجزبربثثاتثثمان بثثه تحقیثثح یم ثثتب، بخدیار یثثا و مثثب

دارب معنثثب فثثه رابطثثۀا ثث  ترجمثثه را برر ثثب فثثرده و  شثثان داده ثثم  معنثثمب و فیتیثثج 

 بی    ها وجمد   ارد.

تئثثمرب  ثثم  چن گا ثثه در عمس ثثرد و رادثثار یثثادگیرب زبثثان  قثث  ( 3101) 0 نیثثب

رثثارجب را برر ثثب فثثرده و  قثث  مهثثم  ثثم  چن گا ثثه را در یثثادگیرب زبثثان رثثارجب از 

(،  قثث  3100) 3ا ثث . مار ثثیافثثرده تأییثث  مثثمز  ن بثثر رادثثار یثثادگیرب دا ثث  تثثأثیرجمسثثه 

را مزشثب برزیثل  م  ثابدا شثجمیان در فسثاس ارزیثابب ترجمثۀ درتئمرب  ثم  چن گا ثه 

برر ب فرده و به ای   دیجثه ر ثی ه فثه شثنارج  ثمی  ثم  چن گا ثه دا شثجمیان فمث  

، شایسثده قث مپی تما ث  بثه تم ثعه و ارزیثابب فیتیثج ترجمثه دا شثجمیان فنث . زیادب مب

 عنمانبثثه شثثناردبزبانترفیبثثب  ثثم  و اافدمر ثثاب   ثثازببثثا مثث ل( 3105و  یثث رب )

ا ث  فثثه بثی   ثثم  زبثا ب و  ثثم  بثه ایثث   دیجثه ر ثثی ه مثثهج ثثاب فیتیثج تربثی پثی 

دارب وجثثمد معنثثب و در پثثب  ن بثثا فیتیثثج ترجمثثه رابطثثۀ روایدثثب و یثثادگیرب زبثثان دوم

بثثی  جنسثثیج مدثثرجم و فیتیثثج ترجمثثه را برر ثثب فثثرده و  ( رابطثثۀ3101دارد. ا مثث یان )

ا ث  در فثرده دهابیثا ب ا ثدت-ا ثج فثه ز ثا ب فثه از  ثب   مشثدارب  دیجثه ر ثی ه به ای 

بثی   قثان رابطثۀاگرچثه بررثب از محقّا ث . ترجمه عمس رد بهدثرب  سثبج بثه مثردان داشثده

  هثا روشثث   تم ثث   م هد ثجبهامثا  دثثایا  ،ا ثث  ثم  و فیتیثثج ترجمثه را برر ثثب فثرده

 و    ا ثثر تسثثا  ا ثث  و بثث ی  من ثثمر پثث ثثم  را برر ثثب   ثثرده  ابمؤلتثثه بثثمده و 

یجثا ب و چن گا ثه را بثا فیتیثج ترجمثه مثمرد برر ثب قثرار     ثم فرده ا ج فه رابطثۀ

 .د  

م ل  ثاوس تثافنمن بثراب برر ثب فیتیثج ترجمثه در ایث  رابطثه مثمرد ارزیثابب قثرار 

بسثثیارب از  .ا ثثجلثثی  تحقیثثح در ایثث  زمینثثه اوّ ا دمالثثاً یرادثثه ا ثثج و تحقیثثح  ا ثثر 

 ر ثب مثمردب ترجمثثۀبر در فشثمرمان بثه بثا ا ثدتاده از مث ل  ثثاوس شث ها جامتحقیقثات 

ر ما یثثان، ) اشثثعاریثثا  (0235 جسالب و  م ثثاران، ؛  ثثی0239ّزاده، یثث  فدثثاش )رو ثثح

                                                
1. Yi-an 

2. Marcia 
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ما نثث   ثثم   یجثثا ب و  شثثناردبروانو بثثه اثرگثثرارب مدایر ثثاب  ا ثث ( پرداردثثه0230

تما ث  ا ث  و لثرا پث و    ا ثر مثب ن بر فیتیثج ترجمثه  درداردثه تأثیر م  چن گا ه و 

 تر  ازد.ز ای  لحاظ ینبا اات تحقیح رادبیّ

 پژوهش پیشینۀ. 2

 ( هاوسTQA) ترجمه و مدل ارزیابی کیفیت ترجمۀ. 1. 2

، 2، ویسثثثد0333، 3؛ بی ثثثر0331، 0اتیمبازیثثثل و  ثثثگرشثثثده، مطالعثثثات ) در دو د ثثثۀ

بثثراب ارزیثثابب فیتیثثج ترجمثثه بیشثثدر بثثه ( 0339، 5؛ و  مرتثثمن0315، 0 ثثاوس؛ 0393

بثر ا ثاس دیث گاه (. 3131، 5ا ث  )القینثابنثب پرداردثهو  جاببثه ثاب عینثب اب  ثب معرّ

  قث جثاییزینب یث  مثد  از   ثر معنثایب و » عنمانبثهتثمان (، ترجمه را مثب3105 اوس )

.  ثاوس اشثاره فثرده ا ثج تعریث  فثرد« عثادل  ن در زبثان مقصث در زبان مب   بثا مثد  م

بثا  بمعثادل  قشث هجمثر ن ا ثج فثه مثد  ت ، ثازبلی  شره لثازم بثراب ایث  معثادلفه اوّ

( بثثر 0390، 0311 ثثاوس ) شثث . مثث ل اصثسب ارزیثثابب فیتیثثج ترجمثثۀمثد  اصثثسب داشثثده با

زبثا ب و  یثز -گتدمثان اجثزاب ارارثه شث ه ا ثج و بثراب تحسیثل «فاربرد زبان»ا اس تئمرب 

 ن دو و ارزیثابب تطبیثح  سثبب   هثا  شث ه و اصثسب، مقایسثۀار نیثب مدثمن ترجمه-ممقعیدب

ایثث  مثث ل، یثث  مثث ل گزینشثثب بثثمده و مبدنثثب بثثر تئثثمرب . جقرا ثثب شثث ه ا ثث

 گچثثارچمش م دثثب پثثرا»، 9 الیثث ب «منثث   امفثثارفردب  شثثناردبزبان»، «1فاربردشنا ثثب»

تثث وی  شثث ه  «تحسیثثل گتدمثثان»و  «گرایثثب ثثب »، «3 ثثیا »، تئثثمرب «زبثثان و زبا شنا ثثب

 (.3105ا ج ) اوس، 

                                                
1. Basil & Hatim 

2. Baker 

3. Wills 

4. House 

5. Horton 

6. Al-Qinai 

7. pragmatic theory 

8. Halliday 

9. register theory 
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« 3 حثمه»، «0 ثمزه» در مثمردب یث ل ا از   ثر  ثیا متهثمم فسا ثی  در ایث  تحقیثح از 

و یثا مم ثمی مثد  را بثا  عنثمان، محدثماب مثد «  ثمزه»ا دتاده ش ه ا ج. بع   «2 الج»و 

-جثز  بثمدن در وارگثان، در بثر مثثبتت یث  درجثۀ عمممیثج، اردصاصثب بثمدن و یثثا جز 

بثی    هثا از  د نث ه و رابطثۀفننث گان، مخاقثب و رطثاشج مشثارفجبه ما یّث«  حمه»گیرد. 

 الثج، بثه ااصثسه اجدمثاعب و  یثز صثمیمیج عثاقتب، اشثاره دارد.  ، رت اجدمثاعبقث ر  

تما ثث   ثثاده باشثث ، ما نثث   مشثثد  فثثه مثثب) ثثر دو  ثثب   مشثثدارب و گتدثثارب اشثثاره دارد 

 مشثده  اصثساًبراب رما ث ن؛ یثا پیچیث ه باشث ، ما نث   مشثد  بثراب صثحبج فرد ث  گثمیب 

-فجشثثرپثردازد.  میسثن ه و رما نثث ه مثب ی بثه و واقعثثب  شث ه ا ثج( و بثثه روابث  بثالقمّ

و یثا مم ث   ، یعنثب مم ملثمگ بث ون مخاقثب در مثد  باشثن « ثاده»فنن گان مم   ا ج 

در مثد ،  شثناردبزبان ثاب د شثامل ا ثدتاده از م ا یسثم، بثا مخاقبثان مدعث ّ«پیچی ه»ا ج 

فثه در  ج ثاریثر بثه ایث  مث ل تحسیسثب ا ثااه شث ه ا  اب ثالدر « را ر» مچنی  باشن . 

فیتیثثج  ،درواقثث گیثرد. را ثثر مثثب قثثرار«  حثمه»و «  الثثج»، « ثثمزه» ثثاب  ثیا  بثی  گم ثثه

و  بثی  مثد  مم  ثیا  ) ثمزه،  حثمه،  الثج( رابطثۀمتهثاگرچثه د ث . ترجمه را  شان مثب

و رابطثثۀ بثثی   ا ثثجبررثثمردار زیثثادب بثثراب ترجمثثه  ا مّیّثثجگیثثرد و از مثثببااثثج را دربر

ار نیثب  فسثان زبثان و جامعثۀ-یثرد، را ثر مثد  را بثه بااثجگبمثمد  و بااثج رثرد را دربر

 (.3105د   ) اوس، مد    ،، پیم   مب

 هوش هیجانی. 2. 2

تما ثثایب بثثراب »، (39،   0331) 0 ثثم   یجثثا ب بثثر ا ثثاس تعریثث   ثثالمب و مثثایر

ایجثثاد تمثثایز بثثی    هثثا و  من مربثثه  ثثارت بثثر ا سا ثثات و  یجا ثثات رثثمد و دییثثران، 

قثان در . ایث  محقّا ثج«  ثا و تت ثرات اثرداعّالیّثجبثراب  ث ایج  اقّساعات  ای ا دتاده از

یث   عنمانبثهتثمان  ثم   یجثا ب را تحقیح فاربردب رثمد ثابثج فرد ث  فثه چیم ثه مثب

                                                
1. field 

2. mode 

3. tenor 

4. Salovey & Mayer 
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( 3113 ن )-(. بثثار0331، 0، دیدثثارملم و  ثثالمبرگیثثرب فثثرد )مثثایتما منثث ب و نثثب ا ثث ازه

 ن بثه -تث وی  فثرد. مث ل  ثم   یجثا ب بثارا رگیرب  ثم   یجثا ب لی  مقیاس ا  ازهاوّ

ب ا مّیّدثثو بثثه رثثمد عمس ثثرد و یثثا مماقیثثج  ظرایثثج عمس ثثردب و مماقیثثج اشثثاره دارد

(. 3113 ن، -)بثثار  یسثثجا ثثج و مبدنثثب بثثر  دیجثثه  «محثثمر-ار ینثث »و مثث لب  د ثث  مثثب

  ثثاب اجدمثثاعب و  یجثثا ب مدمرفثثز ا ثثج و تما ثثایب  گثثاه ثثم   یجثثا ب بثثر تما منثث ب

 یثران، تما ثایب مقابسثه بثا  یجا ثات شث ی ید شثنارجو بیان رثمد، تما ثایب  ارجشن بمدن،

د ث  را مثمرد ارزیثابب قثرار مثب و تما ایب پریر  تاییثر و  ثل مسثارل اجدمثاعب و اثردب

بثثراب  ثثم   یجثثا ب تعریثث  فثثرده  مؤلتثثه پثثنا ن در مثث ل رثثمد، -(. بثثار0311 ن، -)بثثار

و  5، مثثث یریج ا ثثثدرس0 ثثثازگارب، 2اثثثردب، میثثثان3اثثثردب ثثثاب درونا ثثثج: مهثثثارت

لتثه ا ثج فثه در شثامل چنث  زیرمؤ  امؤلتثه.  ر یث  از ایث  5بررمردارب از رُسح عمممب

 ن اعدقثاد دارد فثه  ثم   یجثا ب در -ا ث . بثاررساصثه تم ثیش داده شث ه قمربه 0ل ج و

شثثمد ریثثزب و درمثان تقمیثثج مثثب مثمز ، بر امثثه وا ثثطۀبهیابثث  و رشثث  مثب ،قثمل زمثثان

 فنث  فثه ااثرادب فثه  ثم   یجثا ب   هثا بالثاتر از  ث ّ ن ارض مثب-(. بار3113 ن، -را)ب

مدم   ا ثج در راث   یاز ثاب محیطثب و مقابسثه بثا اشثار اب محیطثب، مماقیثج بیشثدرب 

تما ث  بثه فنث  فثه  قثص در  ثم   یجثا ب مثب ور  . وب  مچنثی  بیثان مثببه د ج مب

 ۀ مث ن، -عثاقتب باشث . از دیث گاه بثارو  معناب عث م مماقیثج و بثروز مشث سات  یجثا ب

له،  زمثثمن واقعیثثج، تحمثثل ا ثثدرس و فندثثرل ت ا ثثه ساتب در  ثثل مسثثأ ااثثرادب فثثه مشثث

 ن اعدقثاد دارد فثه  ثم  -، بثاربقمرفسّبثهشثم  . رو مثبهدار  ، با مشث سات مشثابهب روبث

تما ثث   یجثثا ب و  ثثم  شثثناردب  قثث  مشثثابهب در  ثثم  عمثثممب اثثرد دار ثث  فثثه مثثب

 (.3113 ن، -ظرایج ارد براب مماقیج در ز  گب باش  )بارر ی شا 

 

                                                
1. Mayer, Dipaolo, & Salovey 

2. Interpersonal skills 

3. intrapersonal 

4. compatibility 

5. stress management 

6. having a public mood 
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 (21 .، ص2002آن، -)بار آن-مدل هوش هیجانی بار. 1جدول 

 

 

 هوش چندگانه. 3. 2

، در 0 ثاوارد گثارد رلثی  بثار تم ث  روا شثناس معثرو،، فثه اوّ تئمرب  م  چن گا ثه

 ثا داراب  شثج  سثانا هفنث  فثمعراثب شث ، بیثان مثب 0391 و اوایل د ۀ 0311اوارر د ۀ 

اثثردب و چثثه گرو ثثب،  صثثمرتبه ثثا چثثه ارادب  سثثدن  و از ایثث   ثثم   ثثمی  ثثم  ییثثر

-مثب واصثل لا ثدتاده فثرده و مسثارل مربثمه بثه جمامث  رثمد را  ،براب ایجاد محصثمل

(.  شثثج  ثثمی  ثثم  شنا ثثایب شثث ه ش3115 ،الثث 3115، 0333، 0392رد ر، فننثث  )گثثا

اضثایب،  ثم  مم ثیقیایب،  منطقثب،  ثم -ا ثیاتبری از:  ثم  زبثا ب،  ثم  ا ث عبارت

اثثردب اثثردب و  ثثم  میثثانگرایا ثثه،  ثثم  بثثی جنبشثثب،  ثثم  قبیعثثج- ثثم  بثث  ب

 ثاب (. تئمرب  م  چن گا ثه بثراب مدقاعث  فثردن عمثمم بثه وجثمد  ثم 0333)گارد ر، 

وایثل قثرن دوازده دب  ثم  فثه در امتثا یم  ثنّارارثه شث .  اق  یث   ثم  جاببهد مدع ّ

 ثثاب  ثثم  عمثثممب بثثا  زمثمن ،صثثرااً ، ثم فثثه شثث ه بمد ثث ،  ثافب از  ن بمد ثث   رثهاار

(IQا ثث ازه )ادیثث ه ( و  ثثایر روا شنا ثثان را 0353، 0351)پیثثاره بثثاور  فثثهد مشثثگیثثرب مثثب 

 (.ال  3115 ا ج )گارد ر،  گراده

                                                
1. Haward Gardner 



 اول، شمارۀ چهارمپنجاه و دورۀ                            مطالعات زبان و ترجمه                                                           23 

 

تئثمرب  امثااثب شث ه ا ثج، دب در مثمرد  ثم  چن گا ثه معرّ ثاب مدعث ّاگرچه تئمرب

ریشثه  ،ج  نفثه شثای  عسّث ه در ایث  زمینثه باشث  ه گارد ر شای  بهدثری    ریّثگا  م  چن

 ممزشثب  معثۀجا ه فثرده ا ثج و یثا ا ثدقبال مشثداقا ۀفثه ارارثباشث  در شما   و مث ارفب 

(. گثثارد ر در ابدثث ا 3110، 2؛ شثثیرر0330، 3و گثثارد ر ؛ فمر هثثابر0330، 0باشثث  ) رمسثثدرا  

بثه ایث   دیجثه  0331 ، امثا در اوا ث  د ثۀمدبثابدث ا  تثج  ثمی  ثم  را شنا ثایب فثرده 

گرایثثب،  یثثز معیار ثثاب یثث   ثثم  را دارد ر ثثی  فثثه  ثثم   شثثدم، یعنثثب  ثثم  قبیعثثج

 ثثازد فثثه محصثثملات قبیعثثب ما نثث  گرایثثب اثثرد را قثثادر مثثب(.  ثثم  قبیعثثج3)جثث ول 

 یما ات، گیا ثان، ا ثمای  ثن  و الیم ثاب  ماشنا ثب را شنا ثایب فثرده و از  ثم مدمثایز 

شنا ثثب،  میثثب، شنا ثثان و مدخصصثثان زیسثثج(.  ماشنا ثثان، گیثثاه0333)گثثارد ر، د ز ثثا

گرایثب بسثیار بالثایب دار ث . در د یثایب فثه ایث  مدخصصا ب  سدن  فه  طش  ثم  قبیعثج

گرایثثب  ثاب قبیعثجچنث ا ب بثراب بقثثاب ا سثا ب   ار ث ، تما منثث ب ا مّیّثثجمهثارت ویث ه 

فننث ه ایجثاد فنث  مصثر،  ثج بشثر در جامعثۀد ه ثارد تما   تمثایزات زیثادب را بثی ِمب

 (.3100و  م اران،  0)دیمید
 

 (2011دیویس و همکاران، ) گاردنرهشت هوش  .2جدول 

 

                                                
1. Armstrong 

2. Kornhaber & Gardner 

3. Shearer 

4. Davis 
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 چندگانه و جنسیت ،هوش هیجانی. 4. 2

دب  یثز دب ا ثج و بنثابرای  اافدمر ثاب مدعث ّ ثاب مدعث ّتما ثایب شثامل م   یجا ب 

تما ث  بثه ، جنسثیج ا ثج فثه اثرگثرارب  ن مثبمثؤثرب ادار  . ی ب از اافدمر ث تأثیربر  ن 

دلایثثل بیملثثمری ب و اجدمثثاعب باشثث . از   ثثر اجدمثثاعب، ز ثثان  ثثم   یجثثا ب بیشثثدرب 

 2(. پیدریثث س و اار هثثام3113، 3 ثثین ؛ 3113، 0و  ثثینیر ریثث  سثثبج بثثه مثثردان دار ثث  )

 ثثا را جلیّثثااعّا ثث  و بررثثب ار ینثث  اجدمثثاعب تم ثثیش داده عنمانبثثه( جنسثثیج را 3111)

 ثا بثراب یث  جنسثیج مطسثمش ا ثج، ا ث . بررثب وی گثبمردا ه و بررب را ز ا ثه  امیث ه

، ابثراز وجثمد یث  وی گثب مردا ثه و مثالعنمانبثهاما براب جند مخثال   ثامطسمش ا ثج. 

، 0، اار هثثام و پدرایثث ج و مهربثثا ب یثث  وی گثثب مطسثثمش ز ا ثثه ا ثثج ) ثثییسین یّصثثمیم

پثثریرب دا سثثج فثثه ز ثثان و مثثردان جامعثثه نتثثمان در  مثثب را ج ایثث  اردسثثا،(. عسّثث3105

، مثث ارس،  مسثثالان، پثثریربجامعه(. در ار ینثث  0393، 5مدتثثاوتب دار ثث  )دافسثثج و رااثثالب

-بثا د یثاب درون اثردب مثب  مثا نیبوال ی  و یا ر ا ه، ز ثان را تشثمیح بثه  م ثارب و 

پدریث س شثم   )ابثزارب مثبب گثمردان تشثمیح بثه رقابثج، ا ثدقسال و وی  فهدر البفنن ، 

گیر ث  تجثارش فثمدفب ز ثان در مقایسثه بثا مثردان یثاد مثب ایث  در دیجه(. 3115و اار هام، 

(. 3111و  م ثاران،  5مدقابثل اثردب ب  نث  )گا  ثل ارتبثاهج و فه ارز  زیثادب بثه محبّث

 ه( بثث3103) 1، فثثابسم و فا ثثدسمبیروفثثال-در قثثر، دییثثر، از دیثث گاه بیملثثمری ب، ار ا ثث ز

بیمشثیمب ز ثان بثا ا سا ثات و عماقث  اثردب  میخدثه ا ثج فثه ا   فثه ی   دیجه ر ی ها

پثثرداز   شثمد. در ماثز ز ثثان، بخث  ویث ۀاثافدمر  یثاتب بثراب بقثثاب   هثا محسثمش مثثب

(. عسثثاوه بثثر  ن، مثثردان و 3112، 9فثثم  -از مثثردان ا ثثج )بثثارون تثثربزرگ یجثثا ب بسثثیار 

                                                
1. Ryff & Singer 

2. Singh 

3. Petrides & Furnham 

4. Siegling, Furnham, & Petrides 

5. Duckelt & Raffali 

6. Gunkel 

7. Fernandez-Berrocal, Cabello, & Castillo 

8. Baron-Cohen 
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( فثه منجثر بثه 3113، 0مدتثاوت  سثدن  )فرایث  یثز  یجا ثات  ز ان از   ر پرداز  ماثزبِ

 شثان داده ا ثج فثه  ات دثایا تحقیقث ،بقمرفسّبثهشثمد.  م   یجا ب مدتاوت در   ها مثب

 ثاب  ثم   یجثا ب ز ثان دارب دار ث  و  مثره م   یجثا ب و جنسثیج  مبسثدیب معنثب

بثه  بجسث ثاب بثی  اثردب در ز ثان  بیشدر از مردان ا ثج و پثرداز   یجا ثات و مهثارت

 2، گایثثاترب و دوب(. فا ثث را3115، 3،  لم سثثم و ویزو ثثمارنمثثردان بهدثثر ا ثثج )وان روب

ا ثث  فثثه ز ثثان  ثثم   یجثثا ب بالثثاترب  سثثبج بثثه مثثردان دار ثث  و (  شثثان داده3101)

 ثم   یجثا ب ز ثثان  ا ث  فثه میثا یی   مثثرۀ(  یثز  شثثان داده3101و  م ثاران ) 0را سثین 

ا ثث  فثثه  شثثان داده( 0235 یان )ثنثثاگممحرر و محمّثثو   ثثریسا  ا بیشثثدر از مثثردان ا ثثج

تحقیقثثات  شثثان داده  از قراثثب، میثثزان  ثثم   یجثثا ب پسثثران و دردثثران مدتثثاوت  یسثثج.

 ثثاب مدتثثاوت اجدمثثاعب دار ثث ، پثثد از   ثثر ا ثثج فثثه چثثمن مثثردان و ز ثثان  قثث 

 ،5 ثثاب اجدمثثاعب مدتثثاوتب ایتثثا فننثث  )اییثثل و وود یثثز مم ثث  ا ثثج  قثث  شثثناردبروان

 ا ثث  فثثه ز ثثان و مثثردان در شثث   ثثمی  ثثم ِ(. بسثثیارب از پ و شثثیران ثابثثج فثثرده0333

(. 3105، 1؛ فا ثث  و اار هثثام3115، 5چن گا ثثه بثثا  ثثم تتثثاوت دار ثث  ) ملینثث  و پیرفثثل

-ا ث  فثه تتثاوت جزرثب و معنثب(  شثان داده3119) 9،  مشثیسا و ابم  یث  مچنی ، رمثزب

 3یج   هثثا وجثثمد دارد. مم ا ثثدرفبنسثثجدارب بثثی   ثثم  چن گا ثثه ااثثراد بثثر ا ثثاس 

 (  شثثان داده ا ثثج فثثه پسثثران و دردثثران  ثثم  منطقثثب یثثا ریا ثثیاتب مدتثثاوتب3115)

(  یثثز  ثثم  زبثثا ب ز ثثان و مثثردان را مدتثثاوت دا سثثده ا ثثج و 3105) 01دار ثث . مثثارفمس

 00جارممویسثث بارتثثال و  شثثان داده ا ثثج فثثه  ثثم  زبثثا ب ز ثثان بیشثثدر از مثثردان ا ثثج. 

                                                
1. Craig 

2. Van Rooy, Alonso, & Viswesvaran 

3. Chandra, Gayatri, & Devi 

4. Ranasinghe 

5. Eagly & Wood 

6. Holling & Preckel 
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8. Ramzi, Sushila, & Abouchedid 

9. Monastersky 

10. Marcus 
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( 0331) 0  چن گا ثثه ز ثثان را مدتثثاوت از مثثردان دا سثثده ا ثثج.  یمثث  ثثم (  یثثز3101)

ز ثان  یجثان، ابد ثار و  فثهدر البتثر از ز ثان  سثدن ، بیان فرده ا ثج فثه مثردان منطقثب

و اثبثات وجثمد رابطثه بثی   ثم   ات تحقیثحبثه ادبیّث تمجّثهبثا  مگیرب بیشثدرب دار ث . 

ا ثث ا، رثثمد بثثه  ب ازبخشثثر دپثث و    ا ثثر  ،جنسثثیج بثثا یجثثا ب و  ثثم  چن گا ثثه 

 بثثا و  ثثم  چن گا ثثه بثثی   ثثم   یجثثا ب اب جنسثثیج در رابطثثۀبرر ثثب  قثث  وا ثثطه

 فیتیج ترجمه پردارده ا ج.

 هیجانی و مطالعات ترجمه هوش چندگانه،. 5. 2

 ۀشثثمد، ترجمثث شثث ار مثثب  ناثثردب در   ثثابوی گثثب ا مّیّثثج ثثایب فثثه ی ثثب از زمینثثه

زیثادب دارد. بسثثیارب از  ا مّیّثجب اثثردب وب  ثاادبثب ا ثج فثه  ثثب  مدثرجم و وی گثب

را  رسّاقیثثجبثثی  ترجمثثه و  ( رابطثثۀ3115، 0؛ لثثی 3115، 2جثثم ز ،3115، 3الینثث رقثثان )محقّ

 میثز مثد   ث ،، ا ث  فثه بثراب تملیث  مماقیثجبرر ب فثرده و ایث  واقعیثج را  شثان داده

(. 3102، 5من  ثثیدیم-شثثرداشثثده باشثثن  ) اب رسّاقیثثجمدرجمثثان مدثثمن ادبثثب بایثث ، رثثمد، 

 ثثاب جثثالبب در مثثمرد ، بثثه یاادثثه«ا  مشثثد  رسّثث»شثث ه در مثثمرد ، تحقیقثثات ا جثثامدرواقثث 

ا ث .مطالعات بثه ایث   دیجثثه  ن بثر ار ینث   مشثد ، ر ثثی ه تثثأثیر یجا ثات و  تثأثیر قث  و 

بیشثدر در بثی   میسثن گا ب مشثا  ه  رسّاقیثجبثی   ثم   یجثا ب و  ا ث  فثه رابطثۀر ی ه

، بر ث  )پمرجسثالباردسالثات عثاقتب، ااسثردگب و یثا ا ثطراش ر ثا مثبز اش ه ا ثج فثه 

، از ثثث بی تثثثمان  ن را  دیجثثثه  سا ثثثیج فثثثه مثثثب (3113، 5ا  ریز سثثث ب و فثثثاام 

(. پثثد اگثثر 3113، 1 ثثاب  یجثثا ب دا سثثج )پیرتثثم یجا ثثات عمیثثح و یثثا  ثثایر وی گثثب

 سا ثثیج، ، مرل مسثثدقیب وجثثمد دارد )ما نثث  د ثثاب شخصثثیدب و  یجثثا ب راصثثّ وی گثثب

 ثثا  سثثدن ، پثثد مشثثدرل داراب  ن وی گثثب قمربثثها   میسثثن گان رسّثث تسقثثی ( فثثه  مثثۀ
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مدرجمثان مماثح   هثا را  ب  ثم باشثن  فثه  مثۀ اب راصثّ ا دمال  ن وجمد دارد فه وی گب

 (.0333، 0دار   )را  سا  

د را در رادثثار و عمس ثثرد زبثثان رارجثثه مثثمرد برر ثثب  ثثاب مدعثث ّ ن  قثث   ثثم -یثثب

د  قث  مهمثب در یثادگیرب  ثاب مدعث ّه و بثه ایث   دیجثه ر ثی ه ا ثج فثه  ثم اددقرار 

 ثاب وب بثه ایث   دیجثه ر ثی ه ا ثج فثه  ثم  ،مثالعنمانبثهدار  ،  عه ه برزبان رارجه 

بینثب رادثار یثادگیرب اثرد دار ث  اثردب  قث  بیشثدرب در پثی اردب و میانمم یقیایب، بی 

 ثثاب عمس ثثرد اثثرد در زبثثان بثثی  یثثز پثثی ب ر ثثاب مم ثثیقیایب، زبثثا ب و بصثثو  ثثم 

( بثثا برر ثثب روا شنا ثثب ترجمثثه در تعامسثثات بثثی  3102) 3ا یسیسثثب  سثثدن .  لثثمدی 

تبسیاثثات بثثی  ار نیثثب   ثثاب مخدسثث  ترجمثثه فثثه در ترجمثثۀار نیثثب و تشثثریش ت نیثث 

 شنا ثثب، پایثثه و ا ثثاس ترجمثثۀفنثث  فثثه  شثثا هگیر ثث ، اثبثثات مثثبمثثمرد ا ثثدتاده قثثرار مثثب

م   یجثثا ب  ثث تثثأثیر(  یثثز 3105د ثث . ورز ثث ه و ج یثث ب )را تشثث یل مثثبت اتبسیاثث

ا ث  فثه تخصثص   هثا را برر ثب فثرده و بثه ایث   دیجثه ر ثی ه مدرجمان بر فیتیج ترجمۀ

اب را بثثی   ثثم  امثا رابطثثه تیثثج ترجمثثه دارد؛دارب بثثر فیمعنثب تثثأثیر ،دا شثیا ب مدثثرجم

 ا  . یجا ب و فیتیج ترجمه پی ا   رده

بثثی   ثثم  معنثثمب و فیتیثثج ترجمثثه را برر ثثب  ( رابطثثۀ3102 م ثثاران ) و بیم ثثت

 ثم  معنثمب  دارب بثی   ثطشمعنثب  ثاب   هثا  شثان داده ا ثج فثه رابطثۀفرده و یاادثه

 ثم  معنثمب اقث  تت ثر   ابمؤلتثهو بثی     هثا وجثمد  ث ارد مدرجمان و فیتیج ترجمثۀ

مثبثج فیتیثج ترجمثه  فننث ۀنببیعمامثل پثی تما نث  ا دقادب وجمدب و  گا ب مدعثالب مثب

(  یثثز چثثارچمبب را بثثراب ا ثثدتاده از 3115) 2سثثبمدرجمثثان اار ثثب مدثثمن مثثر بب باشثث . فِ

 ثاب یثادگیرب تث وی  فثرده و تسثا  فثرده وی گثب  ثازبم ل ثاب چن گا ثه بثراب  م 

 ثاب یثادگیرب پیث ا  ثا و ا ثدرات ب ثاب چن گا ثه و  ثب اب را بی   ثم ا ج فه رابطه

بثثی  پثثی  عنمانبثثه ،بثثه ایثث   دیجثثه ر ثثی ه ا ثثج فثثه متهثثمم  ثثم  و  ثثب ب وفنثث . 

                                                
1. Jaskanen 

2. Ulvydiene 
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 ثاب  دثایا وب اثربخشثب مثبثج  ثب  ،درواقث ارتباه زیادب بثا  ثم دار ث .  ،عمس رد زبان

  ممزان اثبات فرده ا ج.مبدنب بر  م  چن گا ه را در اراین  یادگیرب دا  

یتیثثج ترجمثثه را برر ثثب ف و ببثثی   ثثم   یجثثا  ( رابطثثۀ3113) ابملسثثباشثثا یاراام و 

   هثا پیثث ا  ثثم   یجثا ب مدرجمثان و فیتیثج ترجمثۀمثبدثب را بثی   ثطش  فثرده و رابطثۀ

  هثا را بثا  ( رابطثۀ بثی  جنسثیج مدرجمثان و فیتیثج ترجمثۀ3101  رده ا ج. ا مث یان )

 مشثثدارب مخدسثث  در اراینثث  ترجمثثه، برر ثثب فثثرده و دریاادثثه   اب ثثب در   ثثر گثثراد  

ا ث ،  سثبج بثه مثردان عمس ثرد فه از  ثب   مشثدارب بیثا یر ا ثدتاده فثردهب  ا ج فه ز ا

 ا ثث  در ترجمثثۀسثثاعب ا ثثدتاده فثثردها ثث  و ز ثثا ب فثثه از  ثثب  اقّبهدثثرب در ترجمثثه داشثثده

بثثر ایثث  ا ثثاس، در پثث و     سثثبج بثثه مثثردان عمس ثثرد بهدثثرب داشثثدن . ،باقّساعثثاتمدثثمن 

 زیر مطرح ش ه ا ج:  اب ؤال ا ر 

 له، شثثادما ب، تحمثثل اشثثار روا ثثب، ) ثثل مسثثأ  یجثثا ب  ثثم   ثثابهتثثمؤل  یثثا

-ا ثثدقسال، رمدشثث ماایب، رثثمدابزارب، رمد گثثا ب  یجثثا ب،  مثث لب، مسثثئملیج

پثثریرب، فندثثرل ت ثثا  ، اثثردب، واگرایثثب، ا عطثثا،پثثریرب اجدمثثاعب، روابثث  بثثی 

 رابطه دارد؟فیتیج ترجمه  بابینب( رم 

 اثردب، ،  ثم  منطقثب، بصثرب، بثی مبا م  چن گا ثه ) ثم  فسث  ابمؤلته  یا

 رابطه دارد؟فیتیج ترجمه  باگرا، ب  ب( اردب، قبیعجمم یقیایب، درون

 چن گا ثه و فیتیثج ترجمثه -تما ث  در رابطثۀ بثی   ثم   یجثا ب یا جنسثیج مثب

 اب داشده باش ؟ ق  وا طه

 روش تحقیق. 3

تحقیقثاتب فیتثثب  و ردر تحقیثح  ا ثر، از روی ثرد ترفیبثب بثثا ا ثدتاده از ترفیثب دو 

م متثرم  ث دردثر و پسثرِمدشث ل از دا شثجمیان  جامعثۀ  مثاربب ا دتاده ش ه ا ثج. و فمّ

( و  تثر 01ارشث  دا شثیاه  زاد ا ثسامب تبریثز )مطالعات ترجمثه در  ثطش فارشنا ثب رشدۀ

 یثثز   مم ثثۀ  مثثارب و بمد ثث  35-0230( در  ثثال تحصثثیسب  تثثر 35ییرا دتثثاعب  بثثب افثثرم )

 3 تثر،  39) زاد ا ثسامب وا ث  تبریثز تثرم  ثمم دا شثیاه  دردثر و پسثرِ انیشامل دا شثجم

بثثا فثثه بثثمد زن(  00مثثرد و  01 تثثر،  30)افثثرم و دا شثثیاه ییرا دتثثاعب  بثثب زن( 03مثثرد و 
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داشثد  دا ث  بنث ب  سثبب ا دخثاش شث   . و بثه رو  قبقثه 0«فثمفران» ا دتاده از ارمثمل

ب ورود بثه تحقیثح بثمد.  ثااز مسثال مدثمن مثۀج اب ترجمثه و تجربثه در ترفااب از تئمرب

گیثرب بثه بثراب ا ث ازه « ثم  چن گا ثه گثارد ر»و  « ن- ثم   یجثا ب بثار» دو پر شنامۀ

ترتیثثب  ثثم   یجثثا ب و  ثثم  چن گا ثثه بهثثره گرادثثه شثث ه ا ثثج فثثه روایثثب  ثثر دو 

قثرار  تأییث مثمرد  شنا ثبو روان مدرجمثب زبثان ا یسیسثب رشثدۀ ان  ا ثدادپر شنامه تم ث

پایایب  ثر دو پر شثنامه در تحقیقثات مخدسث  مثمرد ارزیثابب قثرار گرادثه ا ثج ج و راگ

(؛ و 0232)ابثثرا یم  ثثنجقب و  م ثثاران،  35/1(؛ 3115 ن، -)بثثار 32/1فثثه بثثه ترتیثثب 

در ایثثث   باشثثثن .مثثثب (0299زاده و منثثثمچهرب، )مطسثثثب 33/1؛ (3110 )گثثثارد ر، 90/1

 « ثریب  لتثاب فرو بثا »بثا ا ثدتاده از  ت،ومدتثا جامعثۀ  مثارببثه  تمجّثهتحقیح  یثز بثا 

 ثاب  ثم   یجثا ب و  ثم  چن گا ثه بثه ممرد برر ب قثرار گراثج فثه بثراب پر شثنامه

بثثراب ارزیثثابب از پایثثایب بسثثیار رثثمبب بررثثمردار بثثمد.  فثثهبثثمد  30/1و  90/1ترتیثثب 

اثثر جثان   ثاب رشثمرمشثهفسمثه معثادل بثا دو پثاراگرا، از فدثاش  055فیتیج ترجمثه، 

بثه دلیثل دا ثدا ب بثمدن و اعدبثار  ثاردارب  ن بثراب ارزیثابب فیتیثج ( 0323) 3  ب ایداش

تحسیثل شث ه ( TQL) هاز مث ل ارزیثابب فیتیثج ترجمث هبثا ا ثدتاد هفث ا دخاش شث ترجمه، 

و بثه   هثا  بثراب ترجمثه تمزیث  شث  بثی  دا شثجمیان ثا به  مراه پر شثنامه  دد و ا ج

ر فثثردن پر شثثنامه و مثثد  جهثثج پُثث اده فننثث .دت ثثاجثثازه داده شثث  فثثه از ار نثث  لاثثج ا

جهثثج  دقیقثثه( زمثثان اردصثثا  یااثثج. 31  رفثث ام ثثاعج ) 0ا دخثثابب بثثراب ترجمثثه، 

 دثثایا،  تأییثث  ا جثثام شثث  و پثثد از  تثثر 21بثثی    ثثا، ابدثث ا مطالعثثه پثثایسمتگثثرد ورب داده

 SPSS » ااثثزارو  ثثرم « زمثثمن رگر ثثیمن» ثثا بثثا ا ثثدتاده از  زمثثمن اصثثسب ا جثثام شثث . داده

 ش   . وتحسیلیهتجز «09 ۀ سخ

                                                
1. Cochran Formula 

2. John Steinbeck 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
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  اب پ و  یااده. 0

 های توصیفییافته. 1. 4

فننث گان در تحقیثح  ثاب تمصثیتب شثامل جنسثیج و  ث  شثرفجدر ج ول زیثر یاادثه

 اراره ش ه ا ج.( 3105بر ا اس م ل  اوس )و  مچنی   می ترجمه و وا   ترجمه 
 

 گوسخاشناختی افراد پهای جمعیت. ویژگی3جدول 

 
 

( زن %3/50 تثثر ) 21( مثثرد و %9/29 تثثر ) 03 ،فننثث گان در تحقیثثحاز بثثی  شثثرفج

 23تثثا  39( بثثی  %5/35 تثثر ) 02،  ثثال 31تثثا  32( در گثثروه  ثثنب %0/55 تثثر ) 31بمد ثث ، 

( از  ثثمی %0/53 تثثر ) 20 ترجمثثۀ ثثال بمد ثث .  21تثثا  22( بثثی  %0/09 تثثر ) 3 ثثال و 

 تثثر  05 ( از  ثمی پنهثان بثثمد. وا ث  ترجمثۀ%5/21)  تثر 05 ترجمثۀ  شث ار بثمد و ترجمثثۀ

( جمسثثه بثثمد و %3/50 تثثر ) 21( عبثثارت و بثثراب %0/5 تثثر ) 2بثثراب ( فسمثثه بثثمد، 1/23%)

   .دوا   ترجمه ا دخاش   رده بم عنمانبهاز پا خیمیان پاراگرا، را  ی  ی 
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 معیار مربوط به متغیرهای تحقیق. میانگین و انحراف4جدول 

 
 

و ا حثثرا،  1550/03بثثا میثثا یی   «ا ثثدقسال» مؤلتثثۀ  ثثم   یجثثا ب،  ابؤلتثثهم  در بثثی

و  1310/03بثثثا میثثثا یی   « مثثث لب»بیشثثثدری  میثثثا یی  و مدایثثثر  52311/2ا ثثثدا  ارد 

فمدثثری  میثثا یی  را داشثثج. رمدشثث ماایب، فندثثرل ت ا ثثه،  53/2ا حثثرا، ا ثثدا  ارد 

راز وجثثمد، رمد گثثا ب ابثث پثثریرب،شثثادب،  زمثثمن واقعیثثج، تحمثثل ا ثثدرس و ا عطثثا،

اجدمثاعب و روابث  بثی  اثردب  پریربمسثئملیج، جثرات،  ثل مسثاله، بینبرثم  یجا ب، 

 ثثم  » ثثم  چن گا ثثه،   ابمؤلتثثهدر بثثی   ثثاب بعثث ب قثثرار دار ثث . بثثه ترتیثثب در رده

بیشثثدری  میثثا یی  و  50/5و ا حثثرا، ا ثثدا  ارد  35925بثثا میثثا یی   «گرایثثبقبیعثثج

فمدثری  میثثا یی  را  03/5و ا حثرا، ا ثثدا  ارد  03/23میثثا یی  ا بث «جنبشثثب- ثم  بث  ب»

 شثثناردبزبان-اضثثایب، فسثثامب-اثثردب، میثثان اثثردب، بصثثربیایب، بی داشثثدن .  ثثم  مم ثثیق

  اب بع ب قرار دار  .ریا یاتب به ترتیب در رده-و منطقب

 تحقیق هایسؤالآزمون . 5

رابطثثه وجثثمد یتیثثج ترجمثثه ف و ن   ابمؤلتثثهو  ثثم   یجثثا ب بثثی   یثثا ل: اوّ  ثثؤال

 ؟دارد
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بثثی   ثثم   بثثراب تحسیثثل رابطثثۀ چنثث  مدایثثره  زمثثمن رگر ثثیمناز در ایثث  بخثث ، 

تحسیثثل واریثثا د »از  ، یجثثا ب و فیتیثثج ترجمثثه ا ثثدتاده شثث ه ا ثثج. بثث ی  من ثثمر

 ن بثثا فیتیثثج ترجمثثه   ابمؤلتثثهبثثی   ثثم   یجثثا ب و  بثثراب برر ثثب رابطثثۀ« رگر ثثیمن

 ا دتاده ش ه ا ج.
 

 هوش هیجانی و کیفیت ترجمه آزمون تحلیل واریانس بررسی رابطۀ .5 لجدو

 
 

( 120/1دارب )و  ثثطش معنثثب ا ثثج 033/0برابثثر بثثا  F، مقثث ار بالثثابثثر ا ثثاس جثث ول 

  ابمؤلتثثهبثثه د ثثج  مثث ه فثثه بثث ان معنثثب ا ثثج فثثه  ثث اقل ی ثثب از  15/1 یثثز فمدثثر از 

گثام بعث ب،  ثثرایب ر دفثه  ا ثجرطثب بثا فیتیثثج ترجمثه   ثم   یجثا ب داراب رابطثۀ

 د  .رگر یمن  ن را تم یش مب
 

 کنندگی هوش هیجانی از کیفیت ترجمهبینی. ضرایب رگرسیون برای بررسی قدرت پیش6جدول 
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 ثم    ابمؤلتثهد ث  فثه در بثی  ،  ثرایب ا ثدا  ارد  شثان مثببالثابر ا اس ج ول 

یثثرا بثثه ازاب یثث  ز ،بینثثب فنثث تما ثث  فیتیثثج ترجمثثه را پثثی مثثب «شثثادب» یجثثا ب، اقثث  

وا ثث  تاییثثر در فیتیثثج ترجمثثه ایجثثاد شثث ه ا ثثج فثثه بثث ان  010/1 ،وا ثث  تاییثثر در  ن

بینثب فنث .  ثایر مدایر ثاب فیتیثج ترجمثه را پثی  %01تما ث  معنب ا ثج فثه شثادب مثب

دارب  مچنثثی  چثثمن  ثثطش معنثثباب بثثا فیتیثثج ترجمثثه   ار ثث .  ثثم   یجثثا ب رابطثثه

( فمدثر از 129/1ثابثج بثا مقث ار صثتر در مدایثر شثادب ) ار  زممن برابرب رگر ثیمن و مقث

ا ج، لثرا اثرض برابثرب  ثرایب رگر ثیمن و مقث ار ثابثج بثا مقث ار صثتر در ایث   15/1

گثرارد، امثا  ثایر مدایر ثا مثب تثأثیرشمد، یعنب مدایر شادب بثر فیتیثج ترجمثه مدایر رد مب

 بر فیتیج ترجمه   ار  . تأثیرب

 ن و فیتیثثج ترجمثثه رابطثثه وجثثمد   ابمؤلتثثهو   گا ثثهچن  ثثم بثثی   یثثا دوم:   ثثؤال

 ؟دارد

 زمثثمن رگر ثثیمن چنثث  مدایثثره بثثراب تحسیثثل رابطثثه بثثی   ثثم  از در ایثث  بخثث ، 

 چن گا ه و فیتیج ترجمه ا دتاده ش ه ا ج.
 

 هوش چندگانه و کیفیت ترجمه آزمون تحلیل واریانس بررسی رابطۀ .7جدول 

 
 

 15/1دارب فمدثر از و  ثطش معنثب Fمقث ار  ،د ث  شثان مثب بالثافثه جث ول  قمر مان

 ثم  چن گا ثه   ابمؤلتثها ج فثه بث ان معنثب ا ثج فثه  ث اقل ی ثب از  م ه  د ج به

 رطب با فیتیج ترجمه ا ج. داراب رابطۀ
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 کنندگی هوش چندگانه از کیفیت ترجمهبینیضرایب رگرسیون برای بررسی قدرت پیش .8جدول 

 
 

 ثثم    ابمؤلتثثهد ثث  فثثه از بثثی  ا ثثدا  ارد  شثثان مثثب  ثثرایب، لثثابامطثثابح جثث ول 

تما نثث  مثثب «جنبشثثب-بثث  ب»و « اضثثایب-بصثثرب»، «فسثثامب-شثثناردبزبان»،  ثثم  چن گا ثثه

بینثثب فننثث ، زیثثرا بثثه ازاب یثث  وا ثث  تاییثثر در ایثث  مدایر ثثا بثثه فیتیثثج ترجمثثه را پثثی 

 ثثج فثثه بثث ان وب داده اوا ثث  تاییثثر در فیتیثثج ترجمثثه ر 300/1/ و 351، 009/1ترتیثثب 

فیتیثج ترجمثه  %30و  %35، %00تما نث  بثه ترتیثب معنب ا ج فه ای   ه  ثمی  ثم  مثب

اب بثثا فیتیثثج ترجمثثه   ار ثث .  مچنثثی ، چثثمن  ثثا رابطثثهبینثثب فننثث .  ثثایر  ثثم را پثثی 

ثابثثج بثثا مقثث ار صثثتر در  ثثم   دارب  زمثثمن برابثثرب رگر ثثیمن و مقثث ار ثثطش معنثثب

( فمدثثر 103/1جنبشثثب )-( و بثث  ب102/1اضثثایب )-ب(، بصثثر103/1) شثثناردبزبان-فسثثامب

به د ثج  مث ه ا ثج، پثد اثرض برابثرب  ثرایب رگر ثیمن و مقث ار ثابثج بثا  15/1از 

دار ث ، امثا  ثایر ا ثمای  تثأثیرمق ار صتر رد ش ه و ای   ه  ثمی  ثم  بثر فیتیثج ترجمثه 

 بر فیتیج ترجمه   ار  . تأثیرب م  

-اب در رابطثثه بثثی   ثثم   یجثثا با ثثطها ثث   قثث  وتم یثثا جنسثثیج مثثب ثثمم:   ثثؤال

 چن گا ه با فیتیج ترجمه ایتا فن ؟

بثثی   ثثم   ۀاب جنسثثیج در رابطثث ثثمم و تحسیثثل  قثث  وا ثثطه ۀبثثراب  زمثثمن ار ثثیّ

ا ثثدتاده شثث ه  « زمثثمن تحسیثثل مسثثیر»از  ، یجثثا ب و  ثثم  چن گا ثثه بثثا فیتیثثج ترجمثثه

 زیر ا ج: صمرتبهپ و    لیۀا ج. م ل اوّ
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 گوی پیشنهادی پژوهشال .1دار نمو

 

 . شان داده ش ه ا ج 3ماترید  مبسدیب مدایر اب پ و   در ج ول 
 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .9جدول 

 
 

روابث   مبسثدیب بثی  مدایر ثا  ۀد ث ،  مث شثان مثب 0فه من رجات جث ول  قمر مان

وابثث  در رصثثم  ر ثاب  مبسثثدیب بینشثثب دار  سثثدن . ایثث  تحسیثثلمعنثثب 10/1در  ثطش 

ا یثثاره  زمثثان مجهثثج  زمثثمدن  .فننثث دومدایثثرب بثثی  مدایر ثثاب پثث و   را اثثرا م مب

 (SEM) «الیمیثثابب معادلثثات  ثثاردارب» روابثث  متثثروض در پثث و    ا ثثر، رو ِ

الیثمب  هثایب پث و    ا ثر و  ثرایب مسثیر در میثان  3اعمال گردیث ه ا ثج.  مثمدار 

 .د  مبمدایر ا را گزار  
 

 
 پژوهش تأییدشده الگوی. 2 نمودار
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هثثا در الیثثمب  هثثایب رب، مسثثیر ا و  ثثرایب ا ثثدا  ارد   الیثثمب  ثثاردا 01جثث ول 

 ثرایب مسثیر اب  ۀد ث  فثه  مث شثان مثبایث  جث ول د ث . پ و    ا ر را  شان مب

 .دار  سدن مسدقیم در الیمب  هایب معنب
 

 ضرایب مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی. 10جدول 

 

 

 الگوی پیشنهادی ۀوط به فرضیّهای مربهیافت. 6

 ثاب مربثمه بثه مسثیر اب مسثیر اب مسثدقیم الیثم و  ثدد یاادثه ،ابدث ا ،در ای  بخ 

 .شم  اب( گزار  مبمسدقیم )وا طه ییر

 مسیرهای مستقیم الگوی پیشنهادی. 1. 6

بثه منثث رجات  تمجّثثه ثثاب مسثدقیم الیثثمب پیشثنهادب بثا ه ثاب مربثثمه بثه ار ثیّیاادثه

 :گیر  برر ب قرار مب ممرد 5ول ج 

بثا ا ثدناد بثه جث ول  جنسثیج+   م   یجا ب با جنسثیج رابطثه دارد.  ثم   یجثا ب

، β=009/1) ا ثثثجدار معنثثثب جنسثثثیجبثثثه   ثثثم   یجثثثا ب ثثثریب مسثثثیر  0 ۀشثثثمار

110=/p)؛ 

بثثا  فیتیثثج ترجمثثه+   ثثم   یجثثا ب بثثا فیتیثثج ترجمثثه رابطثثه دارد.  ثثم   یجثثا ب

 ا ثجدار معنثب فیتیثج ترجمثهبثه   ثم   یجثا بسثیر  ریب م 0 ۀا دناد به ج ول شمار

(233/1=β ،111=/p)؛ 
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بثا ا ثدناد بثه جث ول فیتیثج ترجمثه +  جنسیج با فیتیج ترجمثه رابطثه دارد. جنسثیج

، β=030/1) ا ثثثجدار معنثثثبفیتیثثثج ترجمثثثه بثثثه  جنسثثثیج ثثثریب مسثثثیر  5 ۀشثثثمار

1151=/p)؛ 

 ثثریب مسثثیر ج، جنسثثی+  ثثه  ثثم  چن گا ثثه بثثا جنسثثیج رابطثثه دارد.  ثثم  چن گا

 ؛(β ،110=/p=030/1) ا جدار معنب جنسیجبه  م  چن گا ه 

فیتیثثج ترجمثثه، +  ثثم  چن گا ثثه بثثا فیتیثثج ترجمثثه رابطثثه دارد.  ثثم  چن گا ثثه 

 ؛(β ،113=/p=053/1) ا جدار معنب فیتیج ترجمهبه  م  چن گا ه  ریب مسیر 

ریب مسثثیر  ثثترجمثثه،  فیتیثثج+  جنسثثیج بثثا فیتیثثج ترجمثثه رابطثثه دارد. جنسثثیج

 .(β ،115=/p=030/1) ا جدار معنب فیتیج ترجمهبه  جنسیج

 مسدقیم الیمب پیشنهادب مسیر اب ییر

گثرب مدایر ثاب الیثمب بثه برر ثب روابث  میثا جب، مسثدقیم به مسثیر اب ییثر تمجّهبا 

-دارب روابث  وا ثطهبثراب تعیثی  معنثب .شثمدپیشنهادب در پث و    ا ثر پرداردثه مثب

 «بثمت ا ثدراپ» دثایا  اصثل از  00ا ثدتاده شث ه ا ثج. جث ول  «راپبثمت ا ثد» اب، از

 جنسثیج گثربوا ثطهبثا  فیتیثج ترجمثه بثا  م   یجثا ب و  ثم  چن گا ثه ۀرا در رابط

 .د   شان مب
 

 ایآزمون بوت استروپ برای مسیر واسطهج نتای .11جدول 

 
 

مدایثثر  نمانعبثه نسثیججاقمینثان بثراب  ۀپثثایی  ااصثس  ث  5 شثمارۀ مطثابح بثا جث ول

و  ثثم  چن گا ثثه و ( 1315/1) ترجمثثه فیتیثثجو   ثثم   یجثثا ببثثی   بثثه ترتیثثب میثثا جب

 ثثطش اقمینثثان  .ا ثثج( 0155/1و )( 0155/1و  ثث  بالثثاب  ن )( 1310/1فیتیثثج ترجمثثه )

ا ثج. بثا  5111 «بثمت ا ثدراپ»مجث د  گیرب مم ثهو تعث اد  35اقمینثان  ۀبراب ای  ااصثس

بثثی   ثثم   رابطثثۀگیثثرد، ایثث  ااصثثسه اقمینثثان قثثرار مثثب بیثثرون از بثثه این ثثه صثثتر تمجّثثه
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دار بثمده و معنثب اب جنسثیج یجا ب و  م  چن گا ه بثا فیتیثج ترجمثه بثا  قث  وا ثطه

 .شمدمب تأیی  های  ار یّ

 گیریبحث و نتیجه. 7

بثثی   ل، رابطثثۀاوّ  ثؤاله مثمرد برر ثثب قثرار گراثثج. در در تحقیثح  ا ثثر،  ثه ار ثثیّ

  ابمؤلتثهترجمثه ارزیثابب شث  فثه  دثایا  شثان داد فثه در بثی  و فیتیثج   م   یجثا ب

دارب بثا فیتیثج ترجمثه دارد و مثبثج و معنثب رابطثۀ« شثادب» م   یجثا ب، اقث  مدایثر 

 0ابملسثثبارا ثثدا، شثثا یاراام و  ایثث  دربینثثب فنثث . فیتیثثج ترجمثثه را پثثی  %01تما ثث  مثثب

دثثایا   هثثا فرد ثث  فثثه   را برر ثثب بثثی   ثثم   یجثثا ب و فیتیثثج ترجمثثه ( رابطثثۀ3113)

دارب بثثی   ثثطش  ثثم   یجثثا ب مدرجمثثان و فیتیثثج معنثثب  شثثان داده ا ثثج فثثه رابطثثۀ

.  یسثثجترجمثثه   هثثا وجثثمد  ثث ارد.  دثثایا ایثث  تحقیثثح بثثا  دثثایا پثث و    ا ثثر  مسثثم 

 ثثم   یجثثا ب مدرجمثثان بثثر فیتیثثج  تثثأثیر(  یثثز 3105 مچنثثی ، ورز ثث ه و ج یثث ب )

اب را بثی   ثم   یجثا ب و فیتیثج ترجمثه هثا  یثز رابطثهفثرده و   ترجمه   ها را برر ثب 

. شثای   یسثج ثاب پث و    ا ثر  مسثم ا  ،  دثایا ایث  تحقیثح  یثز بثا یاادثهپی ا   رده

 ،ج ایثث   ا مسثثمیب در  دثثایا را بدثثمان بثثه ایثث  امثثر  سثثبج داد فثثه در ایثث  تحقیقثثاتعسّثث

  ثاب  ن ولتثهمؤا ثج و زیرمرد برر ثب قثرار گرادثه یث  فثل مث عنمانبثه م   یجثا ب 

در تحقیثثح  ا ثثر  مثثۀ  فثثهدر الب  هثثا بثثا فیتیثثج ترجمثثه برر ثثب  شثث ه ا ثثج،  ۀرابطثث

قثرار گرادثه ا ثج. عسثاوه بثر  ن مثمرد برر ثب -از دیث گاه بثار  اب  م   یجا بلتهزیرمؤ

بثثراب ارزیثثابب فیتیثثج  3«مثث ل ودینیدثثمن»در ایثث  زمینثثه، از  شثث ها جامتحقیقثثات   ن،  مثثۀ

 ثثاب فثه وی گثب «مث ل  ثاوس»ا ث ، در  ثالب در تحقیثح  ا ثر از ده ثدتاده فثرترجمثه ا

ج تثثمان عسّثثبنثثابرای  مثثبد ثث ، ا ثثدتاده شثث ه ا ثثج؛ شخصثثیدب را  یثثز مثث    ثثر قثثرار مثثب

جامعثثۀ  ثثاب مدتثثاوت ارزیثثابب فیتیثثج ترجمثثه و  ا مسثثمیب  دثثایا را بثثه ا ثثدتاده از مثث ل

-پث و    ا ثر مثب ۀیاادث در تبیثی   ثاب مدتثاوت  سثبج داد.مدتثاوت بثا وی گثب  مارب

اب بثثی   ثثم   یجثثا ب و قثثان بثثر ایثث  باور ثث  فثثه رابطثثهتثثمان گتثثج فثثه بسثثیارب از محقّ

                                                
1. Shangarffam & Abolsaba 

2. Waddington 
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فننث ه در ز ث گب واقعثب و تعیثی  مثؤثرعثامسب عمس رد اثرد وجثمد دارد و  ثم   یجثا ب 

تمان بثه مماقیثج تحصثیسب، شثاسب و ییثره اشثاره فثرد. شثادب،  ثالدب روا ثب ا ج فه مب

شثمد و عماقث  مثبثج و یثا رمشثاین  تعریث  مثب وا ثطۀبهسدب ا ج فثه جا ب بهزییا  ی

تثمان   هثا را قثما ی  مهمثب ا ثج فثه مثب ارد ا ییزه ب  ث . شثادب دربردار ث ۀتما   به مب

ا سا ات بثر  مثه ابعثاد رادثار ا سثا ب ما نث   ثسامج روا ثب و ایزی ثب،  تأثیربا ا دتاده از 

و عمس ثثرد شنا ثثایب فثثرد )شثثجاعب و  ب اجدمثثاعب ممزشثثب و رشثث  مهثثارت،  ثثازگار

قثثان اعدقثثاد دار ثث  فثثه شثثادب را بایثث  ی ثثب از منثثاب  (. بسثثیارب از محق3103ّ م ثثاران، 

( و 3119، 0اصثثسب پیامثث  اب مثبثثج در فیتیثثج عمس ثثرد، دا سثثج )بثثم م و لیبممریسثث ب

متهثمم شادب بثر فیتیثج ترجمثه در تحقیثح  ا ثر را  ثم بدثمان بثه ایث   تأثیرج شای  عسّ

 ج داد. سب

بثی   ثم  چن گا ثثه و فیتیثج ترجمثه ارزیثابب شث  فثثه  دوم تحقیثح، رابطثۀ  ثؤالدر 

 ثثثثم   ثثثثم  چن گا ثثثثه،   ابمؤلتثثثثه دثثثثایا  ثثثثافب از  ن بثثثثمد فثثثثه در بثثثثی  

دارب بثا فیتیثج ترجمثه معنثب جنبشثب رابطثۀ-اضثایب و بث  ب-فسامب، بصثرب-شناردبزبان

- ثا و ا ثدرات بچن گا ثه و  ثب بثی   ثم   ( رابطثۀ3115سثب )داشدن . در ای  را ثدا، فِ

 اب یادگیرب را برر ب فثرده و بثه ایث   دیجثه ر ثی ه ا ثج فثه  ثمی  ثم  و  ثب   ن 

 دثثایا ایثث  تحقیثثح  ،عمس ثثرد زبثثا ب اثثرد باشثثن . در  قیقثثج فننثث ۀبینبتما نثث  پثثی مثثب

 ثثاب مخدسثث  مبدنثثب بثثر  ثثم  چن گا ثثه را در اراینثث  یثثادگیرب اثربخشثثب مثبثثج  ثثب 

 ثاب پث و   تثمان گتثج فثه  دثایا ایث  تحقیثح بثا یاادثهفرده ا ج و مب ی تأی ممز دا  

( ا جثام شث ه ا ثج،  قث  3101 ن )- ا ر  مسم ا ج. در تحقیثح دییثر فثه تم ث  یثب

ا  شثان داده ا ثج  م  چن گا ه در رادثار و عمس ثرد زبثان رارجثه برر ثب شث ه و  دثای

رادثثار یثثادگیرب و  ارجثثه شثثاملفثثه  ثثم  چن گا ثثه  قثث  مهمثثب در یثثادگیرب زبثثان ر

ر ثی ه ا ثج فثه . ایث  تحقیثح  مچنثی  بثه ایث   دیجثه داردعمس رد یادگیرب زبان رارجه 

بینثب رادثار یثادگیرب دارب در پثی معنثب  قث اثردب اثردب و میثان م  مم ثیقیایب، بی 

 دثایا ایث  تحقیثح بثا  دثایا تحقیثح  ا ثر  مسثم  ،تثمان گتثجارد دار   فه  مچنی  مثب

                                                
1. Boehm & Lyubomirsky 
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بثا  شثناردبزبان- ثم  فسثامبتثمان گتثج فثه پث و    ا ثر مثب یاادثۀدر تبیثی  ا ج. 

تما ثثایب اثثرد بثثراب شثثنارج زبثثان  مشثثدارب و گتدثثارب و  یثثز تما ثثایب وب بثثراب صثثحبج 

شثثمد محث ود مثب شثثناردبزبان. از لحثثاظ فثاربردب،  ثم  دارد  ثروفارفثردن و  مشثد ، 

د ثثدیابب بثثه  من مربثثهمب، و چثثه فسثثا بثثه تما ثثایب اثثرد بثثه ا ثثدتاده از زبثثان، چثثه  مشثثدارب

تما ثثایب یثثا (.  ثثم  اضثثایب، 3911 .،  3103، و  م ثثاران رتینزمثثا-ا ثث ا، )ار ا ثث ز

از زوایثثاب  اشثثیا  ثثازب یثثابب، بصثثربمهثارت روا ثثب بثثراب  ثثل مشثث سات اضثثایب جهثثج

(. 3100، 0فنثث  )بدثثمرنرا تمصثی  مثثب دقیثثح بثثه جزریثثات تمجّثهشنا ثثب و مخدسث ، چهثثره

شثمد و شثامل تما ثایب بثراب ا ثدتاده از ر  رفدثب مربثمه مثبتت ّثجنبشب بثه - م  ب  ب

. ایث   ثمی  ثم  ا ثجج در د ثدیابب بثه  ث ،  رفج و جنب  براب رمداظهارب یا دقّث

 فن .فم  زیادب مب اعّالیّجمربمه به  اقّساعاتبه  تظ 

اب جنسثیج در رابطثه بثی   ثم   یجثا ب و چنث گان بثا  مم،  قث  وا ثطه  ؤالدر 

فنث . اب ایتثا مثب قث  وا ثطه ،ه برر ثب شث  فثه  دثایا  شثان داد جنسثیجیتیج ترجمثف

ا ثث  فثثه ز ثثان  ثثم   یجثثا ب بالثثاترب  سثثبج بثثه (  شثثان داده3101و  م ثثاران ) 3فا ثث را

 ثم   ۀا ث  فثه میثا یی   مثر(  یثز  شثان داده3101و  م ثاران ) 2مردان دار   و را سثین 

 ثثاب پث و    ا ثثر  مسثثم بثا یاادثثه فثثه ان ا ثج یجثا ب ز ثثان  ثریسا  ا بیشثثدر از مثثرد

ا ثث  فثه میثثزان  ثم   یجثثا ب پسثثران و (  شثثان داده0235 یان )ثنثثاگممحرر و محمّث .ا ثج

ج  ن را فثه عسّث  یسثج ثاب پث و    ا ثر  مسثم فثه بثا یاادثه دردران مدتثاوت  یسثج

(  شثثان 3119و  م ثثاران ) 0مدتثثاوت دا سثثج.  مچنثثی  رمثثزب جامعثثۀ  مثثاربتثثمان در مثثب

دارب بثی   ثم  چن گا ثه ااثراد بثر ا ثاس جنسثیج   هثا فه تتاوت جزرب و معنثبا   داده

(  شثثان داده ا ثثج فثثه پسثثران و دردثثران  ثثم  منطقثثب 3115) 5وجثثمد دارد. مم ا ثثدرفب

 ثثاب پثث و    ا ثثر  مسثثم ا ثثج. در تبیثثی  فثثه بثثا یاادثثه یثثا ریا ثثیاتب مدتثثاوتب دار ثث 

، ی ثب از اافدمر ثایب ا ثج فثه مدثرجم یجِجنسث ،تثمان گتثج اب پ و    ا ر مثبیااده

                                                
1. Bethurne 

2. Chandra 

3. Ranasinghe 

4. Ramzi 

5. Monastersky 
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 ثثاب اصثثسب و ج ترجمثثه  یثثز از وی گثثبو دقّثث گثثراردمثثب تثثأثیربثثر ار ینثث   هثثایب ترجمثثه 

 در زمینثثۀ. بسثثیارب از مطالعثثات ا ثثجاب بنیثثادب در ارزیثثابب و تحسیثثل  ثثر مثثد  ترجمثثه

فثثه در بثثی    هثثا  بثثر  ن صثثمرت گرادثثه ا ثثج مثثؤثر ثثاب  ن و عمامثثل ترجمثثه، وی گثثب

 اب در ار ین  ترجمه داشده ا ج.ا ع اس قابل مسا  ه یج مدرجم،جنس

محثث ودیج اصثثسب ایثث  تحقیثثح،  ثثخدب تشثث یل گثثروه مدجثثا د از ااثثراد بثثمد فثثه بثثر 

 ثا را ا جثام د نث .  مچنثی ،  ثمگیرب ااثراد در پا ثخیمیب  زمثمنا اس ا  ا، تحقیثح 

تعث اد محث ود بثه دلیثل  . عسثاوه بثر  ن،ا ثج ثاب تحقیثح  ا  یز از مح ودیجبه پر شنامه

بثثراب وجثثمد   اشثثج.  اافدمر ثثاب فندرلثثب ما نثث   ثث  و ...پا ثثخیمیان، ام ثثان برر ثثب 

شمد فه  ممزگثاران بثراب  مثمز  بهدثر و  یثز  گثا ب بیشثدر مدرجمثان، متثا یم پیشنهاد مب

بثثه پ و شثثیران  تثثب و   ثثم   یجثثا ب و چن گا ثثه را در تثث رید رثثمد در   ثثر بییر ثث 

بثثی   ثثم  چن گا ثثه و ا ثثمای  ت بیشثثدرب در مثثمرد رابطثثۀفثثه تحقیقثثا شثثمدپیشثثنهاد مثثب

  م  و فیتیج ترجمه ا جام د ن .

 نامهکتاب

بی   م   یجا ب و جنسیج در بثی  دا ث   ۀبرر ب رابط .(0235 . )  یان،محمّو  .،غ ،ثناگم محرر

ربیدثب، ب عسثمم اجدمثاعب، عسثمم تلثی   مثای  مسّثاوّ .ل شثهر زا ث اناوّ ۀ ممزان مقط  مدم ثط

معاو ج اجدماعب و پیشییرب از وقمی جرم -دا شیاه  ل قه  :، تهرانا شنا ب و امنیج اجدماعبرو

  .دادگسدرب فل ا دان البرز

برر ب فیتیج ترجمه اار ب اشعار امیسب دی نسمن بر ا اس مث ل ارزشثیابب (. 0230ر ما یان، ح. )
 سامب وا   مرودشج. ه  زاد ا  امۀ فارشنا ب ارش ، دا شیا. پایانترجمۀ جملیان  اوس

تحسیل و برر ب ترجمه اار ب فیمیاگر اثر پثارملم فمرسیثم، بثر ا ثاس مث ل (. 0239زاده،  . )رو ح

 امۀ فارشنا ب ارش ، مم سثه  مثمز  عثالب پایان (.0331ارزیابب فیتیج ترجمه جملیان  اوس )

 ز   شیراز.

(. تحسیل فیتیج ترجمه ادبب با 0235)ها ب، س.  یّ جسالب، ش.، و م رّس ریابا ب،  .، و فریمب بهب

 اب اار ب رمان ار ب و زویب اثر جثب، گراب ارزیابب ترجمه: مطالعه ممردب ترجمهروی رد  ق 

 .053-093(، 1)9، ا دشارات دا شیاه تربیج م رسدب،  سینجر. 
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 دربارة نویسندگان
 

  ا ثدادیار و دارد دفدراب مدرجمثب زبثان ا یسیسثب از دا شثیاه  یث ر باد  نث سلمانی  بهلول

ارزشیابب فیتیثج  ایشان  اب پ و شب ممردعساقۀا ج.  مزه تبریز دا شیاه  زاد ا سامب وا  

ار نیثب و شثناردب ترجمثه، مطالعثات بثی شنا ب و ترجمه، مطالعات جامعثهترجمه،  شا ه

 باش . مب دنیجترجمه، ترجمه و بینام

 زاد ا ثسامب ب از دا شثیاه ا یسیسثارش  مدرجمب زبان  بفارشنا الدحصیل اارغمریم نصیری 

ترجمه و ار نیب و ترجمه، مطالعات بی  اب پ و شب ممردعساقۀ وب  مزه. است تبریز وا  

 . باش مبشنا ب، ترجمه و عسمم اجدماعب روان

 

 

 

 


