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چکیده
از توانشهای لاازم بارای مجرجماان ،آگااهی از زباان مدا و و مد ا اسادی با ی منظاور
دروساای ،از جم ااه سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای ،در برناماا کارشناساای
مجرجماای انر یساای ایااران گنجاناا ه شاا ه اساادی در تحدیااک کنااونی تاایریر دو درس
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و نیااز باار پیچیاا گی و
صااحد مجاون فارسای ترجما دانشااجویان بررساای شا ی رور نمونااهگیری ،ه فمن ا و
نااوت تحدیااک ،پااخ از ر اا اد بااوده اساادی تخااار گااروه انجهااا
( )N=91سااا د فارساای را گدران ا ه بودن ا  ،ی ا
یا

گااروه ( )N=19هاار دو درس را و یاا

ش ا ن یاا

گااروه

گااروه ( )N=95نرااارر فارساای،

گااروه ( )N=22هاا هیچکاا ام از دروس

را نردران ه بودی در ایا تحدیاک ،بعا از آزماون تعیای ساط  ،ماج وادا ی باه تخاار
گروه شرکدکنن ه داده شا تاا ترجماه کننا ی ساسخ ترجماهها ارزیاابی شا تاا کینیاد
ترجمااهها مدایسااه شااودی در مرد اا بعاا ساانجههای پیچیاا گی و صااحد در مجااون
ترجما فارساای تخااار گااروه بررساای ش ا ی نجااای نشااان داد کااه کینیااد ترجم ا تخااار
گااروه تناااوت معناااداری ن اشاادی همچناای  ،در پاان ساانجه صااحد و پیچی ا گی ،تنخااا
در سنج فرعای شال های فع ای صاحی تنااوت معنااداری بای عم لارد تخاار گاروه
شرکدکنن ه وجود داشدی نجیج ک ای دااکی از آن اساد کاه باهنظار مایرسا تا ریخ
دو درس سا د زبان فارسای و نراارر فارسای بیشاجر باا ها ف افازایش داناش زباان
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دانشااجویان بااوده اسااد و تن ا ان در جخااد افاازایش تااوانش راهداارد شاارکدکنن گان
ندوده و در مجموت ،تیریر معناداری بر ترجم دانشجویان ن اشجه اسدی
کلیدواژهها :کینیاد ترجماه ،ویژگایهاای مجنای ،صاحد ،پیچیا گی ،نراارر فارسای،
سا د زبان فارسی
 .1مقدمه

از لازمااههای ترجمااه ،تساا ب بااه زبااان مداا و ،زبااان مد اا و موضااوت ترجمااه اساادی
تسا ب باار زبااان بیرانااه در ترجمااه کمجاار مااورد تردیا اسااد؛ تراکااه زبااان بیرانااه را بایا
آمو ادی اماا آنچااه گااهی در آن تردیا ماایشاود آماو ج زبااان ماادری در ترجماه اسااد
زبااان مااادری تااه نیااازی بااه آمااوزر و تمااری دارد از دیا مینااوی ( )9919اولای ع ااد
ند ی که در کجا هاای نوشاجه شا ه و ادیاناا ترجماه شا ه دیا ه مایشاود ایا اساد کاه
نویساان گان و مجرجمااان ،زبااان ودشااان را ااو

نم ایدانن ا و نماایتوانن ا آن را رااوری

بنویسااان کاااه صاااحی و منخاااوم باشااا ی ادمااا ی ( )9919نیاااز معجدااا اساااد مجااارج
فارسیزباانی کاه مای واها مجنای را باه زباان اودر برگردانا بایا زباان فارسای را در
عمااک روو و جااان ااود جااای داده باش ا ی بااه بی اان دیراار ااودر بای ا نویساان ه باش ا ی
مجرجماای کااه نوشااج مدالااه باارایش دشااوار اسااد و در اسااجناده از دسااجور فارساای و
بهکارگیری لغات دتار مشال اساد هیچگااه نمایتوانا مجارج

اوبی باشا ی اینلاه زباان

مااادری شه ای فارس ای اسااد ب ا انمعن ای نیسااد ک اه م ایتوان ا همااانروری ک اه داارف
مایزنا  ،بنویسان ی نیوماار  ،9111( 9صی  )91نیااز معجدا اساد «تماامی مشال ات ترجمااه
در نخاید تدا ی باه مشال ات تروناه او

نوشاج در زباان مد ا مایگاردد»ی در آراار

مهج ااا از جم ااه نجناای ( ،)9919امااامی ( ،)9919نیااوبرت ،)2222( 2و پلااد،)2299( 9
دانش زبانی برای مجرجمان لازم دانسجه ش ه اسدی

1. Newmark
2. Neubert
3. PACTE
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پجیسا  )2222( 9دربااارۀ آمااوزر مجرجمااان معجدا اسااد کااه ع ااوه باار رور «تجرباای»
و نیااز «مطالعاا نظریاا زبااان و فنااون ترجمااه» ،راه سااوم ایاا اسااد کااه بااه دانشااجویان
آمااوزر داده شااود کااه ه ا بنویساان و ه ا ترجمااه کنن ا ی از نظاار او (پجیس ا  ،2222 ،صی
 )12وقجاای مجرجمااان تشااویک شااون «باارای لاادت بنویساان  ،طاار بسدیرناا و از مرزهااای
معمول فراتر رون » ،کینید کار هم آنها افزایش مییاب ی
در سراسار دنیااا مراکاز آمااوزر مجرجمااان شار های مهج نای باارای پاادیرر دانشااجو و
نیز دورههایی مرتدب باا زباان ،بارای تربیاد مجرجماان آینا ه دارنا  ،مثا دانشاراه اینا یانا-
دانشاااراه پاااردو اینااا یاناپ یخ( 2وایااا  ،)2291 ،9مؤسساااه زبانشناسااای کااااربردی 1در
دانشااراه ایااالجی کنااد( 5ماساااردیه-کناای )2291 ،2و دانشاال ۀ کااوئینز 1دانشااراه ساایجی
نیویااور ( 1صاا ارت)2291 ،1ی در ایااران و در بافااد زبااان فارساای نیااز وزارت ع ااوم،
تحدیدااات و فناااوری ( )9912دو درس سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای را جااز
برناماا ک اای دروس کارشناساای مجرجماای انر یساای گنجاناا ه اساادی آموزرهااایی از ایاا
قدیا باارای دانشااجویان نیااز منیا اسااد تراکااه تحدیداای کااه باار روی عام ااان فعااال بااازار
ترجمااه انجااام شاا از جم ااه نشااان داد کااه از دیاا دارالجرجمااهها ،تساا ب بااه قواعاا و
نرااارر فارساای یلاای از مخارتهااای لااازم باارای مجرجمااان اسااد (سااالاری و زاعیفری ا
)9911ی
مطالا

فااوش شاااه ی اسااد باار اهمیااد دانااش فرازبااانی زبااان مد ا ی منظااور از زبااان

مد اا در ایاا پااژوهش ،زبااان فارساای اساادی در ایاا تحدیااک بااه ارزیااابی تاایریر دروس
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای
ترجمااههای دانشااجویان کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای پردا جااهای ی ایاا دروس
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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م تخاسااد در دورۀ کارشناساای مجرجماای انر یساای دانشااراههای ایااران ت ا ریخ م ایشااون ،
ب ون اینله تیریرگداری آنها ارزیاابی شا ه باشا ی ایا تحدیاک راهای را مایپیمایا کاه قد اا
پیموده نش ه اسد و باور ما بر ای اساد کاه مایتوانا جاای االیای را در ایا زمیناه پار
کنا و مااورد اسااجناده سیاسااجرداران آمااوزر ترجمااه ،م رساان و دانشااراهها ،دانشااجویان و
نیااز تربیدکننا گان م رسااان ترجمااه قاارار گیااردی در ادامااه ،پیشااین پااژوهش در ایا زمینااه
ند مایگاردد و پاخ از آن رور انجاام پاژوهش کناونی توضای داده واها شا ی ساسخ
نجای پژوهش و در نخاید نجیجهگیری ارائه واه ش ی
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1 .2آگاهی فرازبانی 1زبان مقصد و ترجمه

ه ورس ا  )2291( 2دانااش فرازبااانی را «دانااش دربااارۀ زبااان» تعریااا م ایکن ا ی از دی ا
او ،دانش/آگاهی/توانایی فرازبانی کاه باا ها ارتداا دارنا  ،باهترتیا

باه داناش گویشاوران

از زبااان ،آگاااهی آنااان از ایا دانااش و توانااایی آنااان در اسااجناده از ایا دانااش در کارهااای
ااص اشاااره مایکنا ی از دیا او تمااایز ایا مناااهی قطعای و مشااهص نیساد و بنااابرای
آگاااهی فرازبااانی را جااامه هاار سااه فاار

م ایکن ا ی اهرنساادرگر-دو و پااری  ،2221( 9صی

 )211هاا آگاااهی فرازبااانی را «توانااایی تعمااک باار روی زبان(هااا) و اسااجنادۀ ماهرانااه از
آن(ها) ،دساسید نسادد باه آنچاه ضامنی اساد ناه ع نای ،و نررشای تح ی ای نسادد باه
زبان» تعریا میکنن ی
در دوزۀ آموزر مجرجماان ،بحا

مخمای کاه پایش روی تربیادکننا گان مجارج قارار

دارد ای ا اسااد کااه تااه بای ا آمااوزر داده شااود و ای ا ماارتدب بااا دانااش و مخارتهااایی
اسد که مجرجمان درفهای بایا داشاجه باشان ی محدداان ایا داوزه ایا داناش و مخارتهاا
را تااوانش ترجمااه نامی هان ا (وو ،ژانااو و وی)2291 ،1ی براساااس پااروژۀ تحدیداااتی پلااد

1. metalinguistic awareness
2. Halverson
3. Ehrensberger-Dow and Perrin
4. Wu, Zhang, & Wei
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( )2299جز توانشهااای 9ترجمااه عدارتاناا از دوزبااانری ،فرازبااان ،راهداارد ،اباازار ،دانااش
مربااو بااه ترجمااه و اجاازای روانکاران امشناساای2ی جز تااوانش دوزبااانری عدااارت اسااد
از دانااش لااازم باارای برقااراری ارتدااا بااه دو زبااان و دانااش عم ررایانااه ،مااج  ،دسااجور و
واژگااان را در باار ماایگاارددی توانشهااای ترنساالام ( 9گااوپنریش )2221 ،1هاا شااام
تااوانش ارتدااا برقاارار کااردن در داا اق دو زبااان ،تااوانش دااوزه ،تااوانش ابزارهااا و
جساججو ،تاوانش فعالساازی رونا معماول ترجماه ،تاوانش رواندرکاد 5و تاوانش راهدارد
ماایگاارددی در ترنساالام  ،تااوانش برقااراری ارتدااا در داا اق دو زبااان ،معااادل تااوانش
دوزباااانری پلاااد ( )2299دانساااجه شااا ه اساااد (گاااوپنریش)2221 ،ی اهرنسااادرگر-دو و
پااری ( )2221معجد ن ا م ایتااوان انجظااار داشااد کااه در جز تااوانش راهداارد (پلااد )2299
آگاهی فرازبانی عام مخمی باش ی
بااهنظاار نویساان گان نوشااجار داضاار ،براساااس آنچااه رکاار ش ا م ایتااوان دریافااد کااه
آگاااهی فرازبااانی و فراگیااری آن ،ف اا مشااجر جز تااوانش دوزبااانری و راهداارد اسااد
بهااش مشااجر بااا دوزبااانری ،عدااارت اسااد از دانااش و آگاااهی گویشااوران و توانااایی
اسااجناده از آن در دیطاا هرکاا ام از زبانهااا و بهااش مشااجر بااا جز تااوانش راهداارد،
عدااارت اسااد از اسااجناده از ای ا دانااش ،آگاااهی و توانااایی در دیط ا کاااربرد بی زبااانی و
هماای اسااد کااه نشااان م ایده ا داش اج آگاااهی فرازبااانی در دو زبااان بااهمعنااای داشااج
توانااایی ترجمااه باای آن دو زبااان نیسااد و ایاا دوزبانااهها و مجرجمااان را از هماا یرر
مجمایز میکن ی
آگاااهی فرازبااانی کااه در م ا لهای تااوانش ترجمااه جااای دارد ،هرتن ا معمولااا آشاالارا
بااه آن اشاااره نش ا ه ،بااه شاایوههای مهج ناای بررساای ش ا ه اساادی ورس ا یده ( )9919در
تحدیک ود دریافد که بیشجر اسااتی ی کاه وی باا آنهاا م اادده کارده اعجدااد داشاجن کاه
«دروس مربو باه مخارتهاای زباان فارسای بایا تدویاد شاون  ،زیارا دانشاجویان عاادت
1. sub-competences
2. physiologic
3. TransComp
4. Gӧpferich
5. psychomotor
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بااه مطالع ا آرااار فارس ای ن ارناا و دانااش فارس ای آنهااا ضااعیا اسااد و ب ا ون دانسااج
فارسی نمیتاوان مجارج

اوبی شا » و اینلاه «ضاروری اساد کاه دانشاجویان ایا رشاجه

را بیشاجر بااا زباان فارسای معیاار آشانا نمااود»ی همچنای  ،تنخااا یلاای از اسااتی ی کاه وی بااا
آنها م ادده کرد پیشنخاد دادف وادا درسای آشانایی باا ادبیاات معاصار را مطارو نماود
تون دانشجویان به نوشجار فارسی نیاز دارن نه درس ادبیات فارسیی
ع ااوی ،نعمجای و قااائمی ( )9919راای تمااری هااایی از گروهای از دانشااجویان واسااجن
کااه باار روی مجااونی از قدیاا «در معناای از مااج »« ،پیاا اکردن مجاارادف»« ،پیاا اکردن
مجضاااد»« ،اسااجنجا کااردن»« ،نجیجااه گاارفج » و ییی کااار کنناا ی ایاا محددااان در نخایااد
دریافجن کاه هماه اجازای تاوانش ترجماه در گاروه تمری هاای مجنای رشا آمااری معناادار
و قاب م ادظااهای داشااجن ی ایاا پژوهشاارران نشااان دادناا کااه در پخآزمااون در گااروه
تمری هااای مجناای ،دو جااز «تااوانش اباازاری» و «تااوانش دوزبااانری» رشاا بیشااجری
داشجهان ی
در سرف اا اع ااامشاا ه توسااب وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( ،)9912درس دو
واد ا ی نرااارر فارساای جاازو دروس دوره کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای گنجان ا ه
شا ه اساادی بارای ایا درس  92ساااعد آموزشای در نظاار گرفجااه شا ه و ایا درس جاازو
درسهای ته

ی نظری اسدی اه اف ک ی ای درس عدارتان از

 تدوید مخارت دانشجویان در نوشج به زبان فارسی در قال های مهج ا،
 آشنایی دانشجویان با دسجور ب فارسی،
 آشنایی دانشجویان باا اناوات گوناههای زباان از جم اه زباان رسامی ،زباان معیاار و
غیره،
 آشنایی دانشجویان با نحوه ارجات و مسجن سازی ،و
 تمری نوشج به زبان فارسیی
تعریا زباان و اناوات آن ،اناوات نوشاجه ،دساجور اب و ام اای فارسای،

اصهنویسای و

انااوات آن ،مسجن سااازی ،شاایوۀ ارجاااتدهاای و انااوات آن و تمااری نوشااج تمااام مااوارد
ت ریخش ه ،عناوی سرف

ای درس هسجن ی
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انمحم و کخجاری ( )2295باه رابطا بای نراارر و وانا ن باه انر یسای و ترجماه
از انر یساای بااه فارساای و فارساای بااه انر یساای پردا جن ا ی بهشاای از یافجااههای آنهااا ای ا
بود که همدسجری ضعینی بای نوشاج باه زباان انر یسای و ترجماه از انر یسای باه فارسای
وجااود داشااد ،امااا همدسااجری قابا توجخی باای نرااارر بااه انر یساای و ترجمااه از فارساای
به انر یسی وجود داشدی
اسااالریجور )2291( 9باااه بررسااای تااایریر آماااوزر نراااارر بااار مح اااول ترجمااا
دانشااجویان کارشناساای ترجمااه پردا اادی او گروهاای از دانشااجویان را کااه زبااان مااادری
آنها ه ن ی باود باه دو گاروه کنجارل و آزماایش تدسای کاردی باه گاروه آزماایش ،آماوزر
داده ش که تطور مجنی آموزشای را باه ه نا ی بنویسان و باه گاروه کنجارل ار اعااتی ک ای
درباره راهنمای کااربران 2در باافجی تنا زبانی داده شا ی در نخایاد مشاهص شا کاه گاروه
تجرباای در مدایسااه بااا گااروه کنجاارل ،ندااا دساااس 9بیشااجری را از لحاااا عناااوی
(انسااجام) ،سااا جار ار اعاااتی (سااط ک ااان) و نشااانررهای غیربیااانی ،1ترجمااه و ویاارایش
کردن ا امااا نجااای ای ا تحدیااک از لحاااا تاایریر آمااوزر نرااارر باار کینیااد ک اای ترجمااه،
قطعی ندودی
اکداری پاکا ام ( )2221بااه بررساای رابطا بای توانااایی نرااارر انر یساای و ترجمااه از
فارساای بااه انر یساای در دانشااجویان ترجمااه پردا ااد و دریافااد همدسااجری بالااایی باای
توانااایی نرااارر بااه زبااان انر یساای و توانااایی ترجماا شاارکدکنن گان وجااود داشاادی
دانشااجویانی کااه توانااایی ااوبی در نرااارر انر یساای داشااجن  ،توانسااجن ترجم ا انر یساای
بخجری اداشجن ی
مشااخ ی ( )2221بااه بررساای رابطاا باای توانااایی ترجمااه ،تااوانش زبااان ااارجی و
تواناایی نراارر بااه زباان دوم پردا اادی او دریافاد کااه تاوانش زبااانی و تواناایی نرااارر،
همدسااجری بالااایی بااا توانااایی ترجمااه داشااد و رابطاا باای توانااایی ترجمااه و توانااایی
1. Schrijver
2. user manuals
3. rich points
4. illocutionary indicators
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نرااارر قاباا توجااه بااودی همچناای  ،براساااس اع ااام وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری
( )9912درس دو وادااا ی ساااا د زباااان فارسااای نیاااز در دروس دورۀ کارشناسااای
مجرجماای زبااان انر یساای جااای داده شاا ه و باارای آن نیااز  92ساااعد آموزشاای در نظاار
گرفجااه ش ا ه اساادی ردااک اع ااام وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( )9912اه ا اف ای ا
درس ته

ی نظری عدارتان از

 -آشنایی دانشجویان با مدانی زبانشناسی در قال

دسجور زبان فارسی،

 آشاانایی دانشااجویان بااا شاایوههای بااهکارگیری مدااانی زبانشناساای در نمونااههایی ازمجون فارسی،
 -ترغی

دانشجویان به تح ی ع می دسجور زبان فارسیی

ک یات صارف ،ک یاات نحاو ،اناوات گاروه در زباان فارسای و ساا جمان جم اه در زباان
فارساای بهشاای از سرف اا وزارت ع ااوم ،تحدیدااات و فناااوری ( )9912باارای ایاا درس
اسدی
محم ا یان و هاشاامی تروجناای ( )2291در تحدیکشااان بر اای ارراتاای را نشااان میدهن ا
کاه دساجور زباان فارساای در نجیجا ترجماه از انر یسای و فرانسااه مجحما شا ه اسادی امااا
شاااه نااو بااودن ای ا تحدیااک ای ا اسااد کااه هاایچ محدداای تاااکنون اراار آمااوزر دروس
نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای باار کینیااد ترجم ا دانشااجویان از انر یساای بااه
فارساای را بررساای نلاارده اساادی هاا ف پااژوهش پاایشِرو «افاازایش مجموعاا دانااش»
(تمدااارز ،9111 ،9صی  ،115ندااا در وی یاااامز و تساااجرم  ،2222 ،2صی  )9در دیطاااه
آموزر ترجمه اسدی
 .2 .2تحلیل متنی و ترجمه

تح یاا ویژگاایهااای مجناای تاااکنون بااا اهاا اف مجناااوت و عماا تا ااار از مداداا
ترجمااه انجااام ش ا ه اساادی مث ااا شااادلو ،شااخریاری ،ادم ا ی و قنسااولی ( ،)9915الاایخ و

1. Chambers
2. Williams & Chesterman
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یااوان )2221( 9و ریاضاای ( )2292بااه تح یاا ویژگیهااای نوشااجههای زبااانآموزان یااا
دانشااجویان ،غیاار از دانشااجویان ترجمااه ،پردا جهاناا ی در دااوزۀ ترجمااه ،اساانن یاری،
تنرلااو مخ ا ی 2و ردیماای ( )2292پیلاارهای مجشاال از دو زیرپیلاارۀ مجااون ترجمااهش ا ه و
مجاااون غیرترجماااهای مطدوعااااتی را از تعااا ادی از درگزاریهاااای ایرانااای تخیاااه و
ویژگیهای مجنی ایا دو زیرپیلاره را بررسای کردنا ی از جم اه یافجاههای آنهاا ایا اساد
کااه میااانری رااول جم ااات مجااون ترجمااهای تناااوت آماااری معناااداری بااا میااانری رااول
جم ااات مجااون غیرترجمااهای ن اشااد ،میااانری تااراک واژگااانی در مجااون ترجمااه شاا ه
بااهنحااو معناااداری پااایی تر بااود و میااانری تنااوت واژگااانی زیرپیلاارۀ غیرترجمااهای بااهنحااو
معناداری بالاتر از زیرپیلرۀ ترجمهای بودی
بررساای آرااار منجشرشاا ه دلایااد از آن دارد کااه تاااکنون ویژگاایهااای مجناای ترجماا
دانشااجویان کارشناساای مجرجماای انر یساای بررساای نش ا ه اساادی محددااان تحدیااک داضاار
برای نهسجی باار بار آن شا ن تاا باهعنوان بهشای از ایا تحدیاک ،براسااس ما ل الایخ و
ی اوان ( )2221مجااون ترجمهش ا ۀ فارس ای شاارکدکنن گان را تح ی ا نماین ا ی سااؤالهایی ک اه
در ای تحدیک در پی پاسخ به آنها هسجی
 آیااا آمااوزر سااا د زبااان فارسای و نرااارر فارسای باار کینیااد ترجما دانشااجویان
کارشناساای مجرجماای زبااان انر یساای در دانشااراههای دولجاای ایااران تاایریر معنااادار
دارد
 آیا آموزر سا د زباان فارسای و نراارر فارسای بار صاحد مجاون فارسای ترجما
دانشاجویان کارشناسای مجرجمای زباان انر یسای در دانشاراههای دولجای ایاران ،شااام
شل های فع ی صحی و جم هوارههای ب ون طا ،تیریر معناداری دارد
 آیااا آمااوزر سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار پیچیاا گی مجااون ترجماا
دانشاجویان کارشناسای مجرجمای زباان انر یسای در دانشاراههای دولجای ایاران ،شااام

1. Ellis & Yuan
2. Tengku Mahadi
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نساادد واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ( ،)TTRتنااوت نحااوی ،و پیچی ا گی
نحوی ،تیریر معناداری دارد
 .3روش پژوهش
 .1 .3نوع پژوهش

ای ا تحدی اک بهصااورت شدهآزمایش ای 9و پااخ از ر ا اد( 2فرهااادی )9911 ،انجااام ش ا
و محدد اان باار مجغیرهااای مسااجد (یعناای از جم ااه باار محجااوا ،تاارم ارائااه و شاایوۀ آمااوزر
درسهااای نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای) کنجرلاای ن اشااجن و صاارفا پااخ از
اینلاه آمااوزر تمااام شا اقا ام بااه جمااهآوری داده نمودنا و همچناای  ،همااانرور کااه در
ادامه میآی  ،شرکدکنن گان ای پژوهش ه فمن  9انجها

ش ن ی

 .2 .3نمونه

در ای ا پااژوهش ،نمونااهگیری ه فمن ا بااوده اساادی بااه هم ای دلی ا  ،نهسااد برنام ا
ارائاا دروس مدطااه کارشناساای دانشااراههای دولجاای ایااران کااه در مدطااه کارشناساای
ترجمااه ،بااا آزمااون دانشااجو میپدیرناا  ،از رریااک تارنمااای دانشااراهها بررساای شاا ی از
ک اسهای تشلی شا ه در ایا دانشاراهها ،تخاار گاروه بارای ها ف تحدیاک تشالی شا ی
ای ا تخااار گااروه براساااس اینلااه درسهااای نرااارر فارساای و سااا د زبااان فارساای را
گدران ه بودن یا یار باه ایا تحدیاک اضاافه شا ن یلای از گروههاا ( )1GW ،N=95تنخاا
نرااارر فارساای را گدراناا ه بااودی شاارکدکنن گان ایاا گااروه از دانشااراههای زنجااان و
کاشااان بودن ا ی گااروه دوم تنخااا سااا د زبااان فارساای را گدران ا ه بااود ()5GS ،N=91ی ای ا
شاارکدکنن گان از دانشااراههای اصاانخان و کاشااان بودن ا ی گااروه سااوم هاار دو را گدران ا ه
باااود ()2GSW ،N=19ی شااارکدکنن گان ایااا گاااروه از دانشاااراههای کاشاااان ،همااا ان و
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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شااخرکرد بودناا ی و ساارانجام گااروه تخااارم ( )9GN ،N=22هیچکاا ام از ایاا دو درس را
نردراناا ه بودناا ی شاارکدکنن گان ایاا گااروه از دانشااراه شااخی باااهنر بودناا ی الدجااه
درسهااای سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای در ایاا دانشااراه ارائااه میشااود امااا
بهدلی تغییار در تارم ارائا ایا دروس در دانشاراه کرماان ،محدداان توانساجن دانشاجویانی
را دعااوت کنناا کااه هیچکاا ام از دروس ماادکور را نردراناا ه بودناا ی بهشاای از دادههااا را
یلاای از محددااان شه ااا بااا ساانر بااه بر ای شااخرها جمعااروری نمااود ،امااا همااانرور کاه
بهتنلیا

رکار شا  ،شارکدکنن گان در مجماوت از شاش دانشاراه مهج اا بودنا ی باهدلی

ع م املان مساافرت محدداان باه هما دانشاراههای مادکور ،از افارادی دعاوت شا در امار
اجاارای تحدی اک بااه محددااان کم ا

کنن ا ی ک اسهااای ه ا ف را محددااان انجهااا

کردن ا و

سااسخ افاارادی کااه اع ااام آمااادگی باارای هملاااری کاارده بودنا آزمااون تعیاای سااط را در
ک اااس توزیااه و پاسااهنامهها را جمااهآوری نمودناا ی همچناای  ،نسااهههای تاااپی مااج
انر یساای را نیااز توزیااه و مجااون ترجمااه را جمااهآوری و باارای یلاای از محددااان ارسااال
کردن ا ی س ا و جنس اید شاارکدکنن گان در ای ا تحدی اک م ا نظر ندااوده اساادی در مجمااوت
 922ترجمه جماهآوری شا  ،اماا از آنجاایی کاه پان شارکدکنن ه مشاهص نلارده بودنا
در کاا امی

از تخااار گااروه قاارار ماایگیرناا  ،یعناای مشااهص نلاارده بودناا کاا امی

از

دروس مدکور را گدران هان  ،از تحدیک ددف ش ن ی
 .3 .3همگنسازی

آزمااون تعیاای سااط سااریعی 2از شاارکدکنن گان گرفجااه ش ا تااا مشااهص شااود آی اا از
لحاا توانش ک ی زبان انر یسای ،همرا هساجن یاا یاری ها ف از ایا آزماون ،ایا باوده
اسااد کااه در ابجا ای تحدیااک ارمینااان داصا شااود کااه دانااش زبااان مدا و شاارکدکنن گان
تناوت معنااداری باا ها نا اردی با ی ترتیا

میتاوان دریافاد کاه وجاود یاا عا م وجاود

تناااوت معنااادار در کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای ترجمااهها ناشاای از تناااوت یااا
ع م تنااوت شارکدکنن گان از لحااا تواناایی تولیا زباان مد ا اساد ناه تواناایی آنهاا
1. group none
2. quick placement test
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در در زبااان مداا وی ایاا آزمااون تعیاای سااط قاباا تلثیاار 9توسااب انجشااارات دانشااراه
آکساانورد و ساان یلای آزمونهااای مح اای دانشااراه کمدااری  )2229( 2انجشااار یافجااه اساادی
ایاا آزمااون در شاارایب ک اااس از شاارکدکنن گان گرفجااه شاا ی ع ااد ایاا بااود کااه
دانشااجویان در شاارایب آزمااون بااه سااؤالات پاسااخ دهن ا و از ه ایچ مندع ای کم ا

نریرن ا ی

براساس تع اد سؤالات آزمون ،نمرۀ ای آزمون از  22محاسده ش ی
 .۴ .3آزمون ترجمه و شرایط انجام آن

آزمااون ترجمااه عدااارت بااود از مجناای مجشاال از  991ک مااه (پیوسااد)ی ایاا مااج
گزی ا های از یلاای از مجااون تمریناای مسااابد ترجم ا اتحادی ا اروپااا ( )2299باارای م ا ارس
اتحادیاا اروپاساادی ایاا مااج واداا باارای هماا شاارکدکنن گان در نظاار گرفجااه شاا ی
مناساا بااودن مااج ترجمااه باارای شاارکدکنن گان توسااب یلاای از اساااتی دارای سااابد
تاا ریخ ترجمااه و ت ااحی مجااون ترجمااه تیییاا شاا ی دانشااجویان ترجمااه را ااار از
ساااعد و مح ایب ک اس ای انجااام دادن ا ی دو ع ااد باارای ای ا ک اار وجااود داشااد نهسااد
اینل اه مح ا ودید زمااان ک اااس ای ا اجااازه را نماایداد ،تراکااه اساااتی باارای زمااان ااود
برنامهریزی میکننا و مایا هساجن رداک برناماه پایش برونا و همچنای انجاام ترجماه در
ک اااس مملاا بااود باعاا

سااوگیریهایی در قدااال تحدیکهااای آیناا ه شااود و شاارایب

جمااهآوری داده را باارای محددااان آین ا ه دشااوارتر سااازدی دوم اینل اه محددااان مای ا بودن ا
شاارکدکنن گان ترجمااه را در زمااان و ملااانی انجااام دهناا کااه برایشااان راداادتر بااود و
میتوانسااجن بخجااری عم لارد ااود را ارائااه نماینا ی شاارکدکنن گان در ایا تحدیاک مجاااز
بودنا از هاار مندعای (باار ب و غیاره) کاه مایا بودنا باارای انجااام ترجمااه ااود اسااجناده
کنن ی مح ودیجی زمانی برای انجام ترجمه وجود ن اشدی

1. photocopiable
2. University of Cambridge Local Examinations Syndicate

تیریر آگاهی فرازبانی زبان مد

999

بر کینید و ویژگیهای ییی

 .۵ .3ارزیابی کیفیت ترجمهها

در ایااا تحدیاااک ،ترجماااهها بهصاااورت ک گرایاناااه 9براسااااس رور  2Cودینراااج

9

( )2229ارزیااابی ش ا ی ای ا م ا ل شااام دو بهااش «صااحد انجدااال محجااوای مااج مد ا و» و
«کینیااد بیااان در زبااان مد اا » (ودینرااج  ،2229 ،صی  )995اسااد و ترجمااهها براساااس
میزان تلمی کار ،در سط ی

تاا پان قارار میگیرنا و بار همای اسااس باه هار ترجماه،

نماارهای از  9تااا  92داده میشااودی دو ارزیااا
ضری

ترجمااهها را ارزیااابی کردناا ی جاا ول 9

همدسجری پیرسون 1بی نمرات ارزیا ها را نشان میده ی

 .۶ .3سنجههای ۵مشخصههای متنی

براساااس م ا ل الاایخ و ی اوان ( )2221ساانجههای ویژگیهااای مجناای شااام مااوارد زی ار
اسد
 .1 .۶ .3سنجههای

روانی۶

 .1هجااا بااه ازای هاار د یقااه .از آنجااا کاه ایا تحدیاک باار روی ترجمااه نوشااجاری انجااام
گرفااد و مح ا ودید زمااانی باارای انجااام ترجمااهها وجااود ن اشااد ،تع ا اد هجااا بااه ازای
دقیده اص ا محاسده نش ی
 .2تعااداد ناروانیهااا .7بااه گنجاا الاایخ و یااوان ( )2221ایاا ساانجه عدااارت اسااد از
تعا اد کا ک مااتی کاه شارکدکنن ه در آنهاا تج یا نظاار کارده (یعنای اب زده و تغییار
داده اسااد) تدسای باار تعا اد کا ک ماااتی تااون شاارکدکنن گان ایا تحدیاک را ااار از
ساعات ک اسی انجام دادنا بارای محدداان روشا نداود کاه ترجماه را بازنویسای کردنا یاا
نه؛ بنابرای  ،محاسد ای سنجه املانپدیر ندودی

1. holistic
2. method C
3. Waddington
4. Pearson product-moment correlation coefficient
5. measures
6. fluency
7. dysfluencies
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 .2 .۶ .3سنجههای پیچیدگی

 .1پیچیدگی نحوی که عدارت اسد از نسدد جم هوارهها به واد های تی9ی
جم ااهواره عدااارت اسااد از گروهاای از ک مااات کااه داا اق م زومااات جم ااه ،یعناای
فع و فاع  ،را دارن اما ممل اساد معنای مساجد داشاجه باشان  ،ماننا «ع ای رفاد» کاه
در ای ا صااورت بااهتنخااایی جم ااهای ساااده اسااد و نیااز ممل ا اسااد کااه معناای مسااجد ی
ن اشجه باشن و با جم پایه معنی آنهاا کاما شاود کاه در ایا صاورت «پیارو یاا وابساجه»
نامی ه میشاون ی وادا تای نهساجی باار توساب هاناد )9125( 2و باهعنوان سانجهای بارای
ان ازهگیری رشا نحاوی در نوشاجههای دانشآماوزان انر یسای زباان مطارو شا ی باه گنجا
هانااد ( )9125واد ا تاای ،کوت ا تری جم ا دسااجوری درسااجی اسااد کااه اگاار تدساای
شود ،پارههایی از جم ه میمانا ی مث اا «ع ای رفاد» یا

وادا تای مجشال از یا

جم اه

(جم هواره) مسجد اساد و «همای کاه باه اناه رسای م مخماناان آم نا » (ادما ی گیاوی
و انااوری ،9912 ،صی  )922یاا

واداا تاای مجشاال از یاا

جم ااهوارۀ مسااجد و یاا

جم ااهوارۀ وابسااجه اساادی وقجاای تعا اد جم ااهوارهها بااا وادا های تاای براباار باشا  ،نساادد
آنها برابر با ی

اسادی هرتاه ایا نسادد از یا

بازر تار باشا یعنای باهرور میاانری ،

جم ااهوارههای بیشااجری بااه ازای هاار واداا تاای اسااجناده شاا ه اسااد و بنااابرای مااج
پیچی گی نحاوی بیشاجری داردی ع اد بررسای ایا سانجه در ترجماه ایا اساد کاه تغییار
سا جار جم اه (شاام مث اا تدسای یا

جم اه باه دو جم اه یاا ترکیا

دو جم اه در یا

جم ااه) گاااهی در ترجمااه روی میده ا ی ه ا ف آن بااود کااه بدیناای تناااوت معناااداری کااه
قاب ا انجسااا

بااه آمااوزر تخااار گااروه شاارکدکنن ه باش ا در ترجمااهها وجااود دارد یااا

یری
 .2تنوع نحوی .تع اد ک شل های فع ی ،شام زمان و شل مع وم یا مجخولی

1. T-units
2. Hunt
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بررساای تنااوت فع اای نیااز میتوان ا ار اعااات ارزشاامن ی بااه دسااد ده ا تراکااه مث ااا
اسجناده از ساا جار و فعا مع اوم باهجاای مجخاول از ماواردی اساد کاه گااهی در ترجماه
روی میده ی
 .3میاانگین نسا ت واژگااان متفاااو باار تعااداد کاال واژگااان ( )TTRدر هاار بخااش .در
الاایخ و ی اوان ( )2221می اانری  TTRدر بهشهااای  12ک مااهای محاسااده ش ا ه اسااد امااا
در ای مداله  TTRدر ک ترجمه محاسده ش ه اسدی
بااه عدااارت ساااده ،عا دی کااه ایا ساانجه نشااان ماایدها عدااارت اسااد از تعا اد کا
ک مااات منخااای ک مااات تلااراری تدساای باار تع ا اد ک ا ک ماااتی د ا افراراای بالااا (الدجااه
غیارممل ) ایا اساد کاه هایچ ک مااهای تلاراری در ماج اساجناده نشا ه باشا و بنااابرای
کساار فااوش صااورت و مهاار براباار واهاا داشااد و مساااوی یاا

واهاا بااودی داا

افراراای پااایی (و باااز ها غیاارممل ) ایا اساد کااه هما ک مااات تلااراری باشاان  ،یعناای
یا

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

ای دالد ،صورت کسر برابار باا  9و مهار آن برابار باا تعا اد کا ک ماات واها باودی
از همه اینخاا نجیجاه مایشاود کاه  TTRبای صانر و یا

واها باود و هرتاه ایا عا د

بزرگجاار باشا  ،یعناای داصا کا کساار بااه  9نزدیا تر باشا  ،ک مااات مجنااوتتری در مااج
اسااجناده شاا ه اساادی ایاا از جم ااه نشااان میدهاا مجاارج از اندااان واژگااانی بزرگجااری
بر ااوردار بااوده یااا توانااایی بیشااجری در کاربسااد اندااان واژگااانی ان و جاا

ااود داردی

اهمی اد ای ا مسااه ه از آن روسااد ک اه در بس ایاری از مااوارد بااا توجااه بااه ع ا م قطعی اد و
تنااا ر یا بااهیا

بای وادا های ترجما مااج مدا و و مد ا  ،مجاارج در وضااعیجی قاارار

ماایگی ارد ک اه بای ا برابرنخااادۀ مناساادی را بااه ازای واد ا مااج مد ا و انجهااا

نمای ا و ای ا

نیازمن ا آن اسااد کااه مجاارج از اندااان واژگااانی فعااالی بر ااوردار باش ا ی بنااابرای بررساای
ای سنجه ه میتوان روشا کنا کاه آیاا آموزشای کاه تخاار گاروه دی هانا یاا ن ی هانا
تیریر معناداری در اندان واژگانی فعال آنها داشجه اسد یا یری
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 .3 .۶ .3سنجههای صحت

 .1جملاااهوارههای بااادون خطاااا ( .1)EFCایااا سااانجه عداااارت اساااد از درصااا
جم هوارههای عاری از هرگونه طا ،از جم ه دسجوری و ام اییی
 .2شکلهای فعلای صاحیح ( .2)CVFدرصا فع هاایی کاه از نظار زماان ،شال مع اوم
یا مجخول یا تطابک با فاع  ،صحی هسجن ی
لازم به رکر اسد کاه در صاورتی کاه یا

شال فع ای ،نادرساد اساجناده شا ه باشا ،

ه در سنج شال های فع ای صاحی قابا بررسای اساد و ها در سانج جم اهوارههای
باا ون طااای مداارر شاا کااه شاال فع اای نادرسااد فدااب یاا

بااار و آن هاا در ساانج

شاال های فع اای صااحی محاسااده شااودی ساانجهها در ماا ل الاایخ و یااوان ( )2221باارای
بررساای مجااون نوشااجهشاا ه بااه زبااان انر یساای تخیااه شاا هان و نااه باارای بررساای مجااون
ترجمااهش ا هی امااا در ای ا بهااش از تحدیااک مجااون ترجمااه فااارت از مااج مد ا و و همچااون
مجونی بررسی میشون که به زبان فارسای نوشاجه شا هان ی باا عنایاد باه اینلاه ما لی بارای
تح ی مجاون فارسای وجاود نا ارد و اینلاه ها ف از انجاام ایا تحدیاک تخیا ما لی بارای
تح ی ا مجااون فارساای ندااوده اسااد کااه ااود میتوان ا موضااوت پژوهشاای پربااار در آین ا ه
باش  ،به نظر مناسا

رسای کاه باا اساجناده از یلای از ما لهای موجاود ،باه تح یا مجاون

ترجماا فارساای پردا جااه شااودی شااایان رکاار اسااد کااه نسااهههای تایاا شاا های از
ترجمااههای شاارکدکنن گان تخیااه و باارای یلاای از زبانشناسااان رایانشاای برجسااجه ،ارسااال
گردی و ایشاان نسادد واژگاان مجنااوت باه کا واژگاان ( )TTRرا باا اساجناده از نرمافازار
محاسده و نجیجه را برای محدداان نهساد ایا پاژوهش ارساال کردنا ی تخاار سانج دیرار
که در ایا تحدیاک اساجناده شا  ،توساب یلای از محدداان ایا تحدیاک و بهصاورت دساجی
بررسی ش ی

1. error-free clauses
2. correct verb forms
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 .۴یافتهها و بحث
 .1 .۴تحلیل همگن بودن :نمرا

آزمون تعیین سطح چهار گروه

نماارات شاارکدکنن گان در آزمااون تعیاای سااط بااا اسااجناده از انااوا 9یاا ررفااه باای
گروهها مدایسه ش ی نجای ای تح ی در ج ولهای  9و  2نشان داده ش ه اسدی
جدول  .1نتایج آمار توصیفی مقایسۀ نمرا

آزمون تعیین سطح شرکتکنندگان  ،GSW ،GS ،GWو
GN
خطای

فاصلهاطمینان  %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

12.22

GW

95

11.59

1.11

2.22

GS

91

12.29

1.15

9.99

11.21

GSW

19

12.29

2.52

9.29

11.92

12.21

GN

22

11.25

1.21

9.12

11.21

19.15

21.22

ک

15

11.11

2.19

2.21

11.19

19.91

51.22

معیار

کران بالا2

کران پایین3

15.92

19.12

22.22

19.22

12.22

12.22

51.22

11.22
11.22
11.22

می اانری نماارات  ،GSW ،GS ،GWو  GNشاارکدکنن گان بااا ه ا تناااوت داشاادی
برای روش ش ن اینله آیاا تناوتهاای میانری هاای آزماون تعیاین ساطح معناادار باود یاا
نه ،محددان مد ار  pتحد سجون  Sig.در ج ول انوا زیر را بررسی کردن
جدول  .2نتایج انوا یکطرفه برای مقایسۀ نمرا

آزمون تعیین سطح شرکتکنندگان ،GSW ،GS ،GW
و GN

مجموع مجذورا

۴

df

میانگین مجذورا

بی گروهها

21.12

9

29.91

درون گروهها

1922.12

19

15.11

ک

1292.95

11

۵

F

Sig.

2.52

2.21

1. ANOVA
2. upper bound
3. lower bound
4. sum of squares
5. mean square
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همااانرور کااه در جاا ول  2نشااان داده شاا ه اسااد ،تناااوت آماااری معناااداری باای
میاانری نماارات آزمااون تعیاای سااط شاارکدکنن گان  ،GSW ،GS ،GWو  GNوجااود
ن اشااد ،زیاارا مشااهص شاا مداا ار  pتحااد سااجون  Sig.بزر تاار از سااط معناااداری
مشااهص ش ا ه اسااد (یعن ای )2.21˃2.25ی از ای ا نجیجااه م ایشااود ک اه شاارکدکنن گان در
تخااار گااروه  ،GSW ،GS ،GWو  GNاز لحاااا تااوانش ک ای انر یس ای در سااط تدریدااا
مشابخی بودن ی
 .2 .۴مقایسۀ کیفیت ترجمۀ چهار گروه

همااانرور کااه در ج ا ول  9آم ا ه اسااد ،ضااری
ارزیا

همدسااجری پیرسااون باای نماارات دو

برای ترجمهها برابر با  2.215بودی
دو ارزیاب برای ترجمهها

جدول  .3ضریب هم ستگی پیرسون بین نمرا
ارزیاب 1
تعداد

هم ستگی پیرسون

ارزیا

9

15

9

ارزیا

2

15

**2.215

ارزیاب 2
Sig.
) 2دن الهای(

2.229

تعداد

هم ستگی پیرسون

Sig.
( 2دن الهای)

15

**2.215

2.229

15

9

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

نمرات تخار گاروه باا اساجناده از اناوا بی گروهای یا ررفاه 9انجاام شا و نجاای آن در
ج ولهای زیر آم ه اسد
جدول  .۴نتایج آمار توصیفی برای مقایسۀ نمرا
انحراف

خطای

تعداد

میانگین

GW

95

5.22

9.11

GS

91

1.11

9.21

2.91

GSW

19

5.19

9.11

2.21

ترجمۀ شرکتکنندگان چهار گروه

فاصلهاطمینان %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

1.22

معیار

معیار

کران پایین

کران بالا

2.15

1.29

5.11

9.22

9.11

5.22

2.22

1.22

1.15

5.11

2.22

92.22

1. one-way between-groups ANOVA
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انحراف

خطای

تعداد

میانگین

GN

22

1.15

9.11

ک

15

5.21

9.11
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فاصلهاطمینان %5۵برای میانگین

حدا ل

حداکثر

1.22
92.22

معیار

معیار

کران پایین

کران بالا

2.19

9.11

5.25

2.22

2.91

1.19

5.15

9.22

از جاا ول  1مشااهص اسااد کااه تناوتهااایی میااان میااانری نماارات کینیااد ترجماا
تخااار گااروه شاارکدکنن ه وجااود داردی باارای اینلااه دریااابی آیااا ایاا تناااوت ،از لحاااا
آماری معنادار اساد یاا یار ،بایا باه مدا ار  pتحاد ساجون  Sig.در جا ول اناوا (جا ول
 )5مراجعه کردی
جدول  .۵نتایج انوا یکطرفه برای مقایسۀ نمرا
مجموع مجذورا

df

ترجمۀ چهار گروه

میانگین مجذورا

بی گروهها

1.12

9

2.12

درون گروهها

211.15

19

9.21

ک

929.92

11

F

Sig.

2.11

2.15

براساااس جاا ول  ،5تناااوت آماااری معناااداری باای میااانری نماارات کینیااد ترجماا
تخااار گااروه شاارکدکنن ه وجااود ن اشااد ،زیاارا مداا ار  pتحااد سااجون  Sig.بزر تاار از
سااط معناااداری  2.25بااود (یعناای )2.15<2.25ی ایاا یعناای درسهااای سااا د زبااان
فارساای و نرااارر فااارس تاایریر معناااداری باار کینیااد ترجم ا تخااار گااروه شاارکدکنن ه
نرداشجه اسدی
 .3 .۴مقایسۀ چهار گروه از نظر مشخصههای متنی
 .1 .3 .۴صحت متون فارسی

در

اااوص صاااحد مجاااون فارسااای ،دو سااانج شااال های فع ااای صاااحی و

جم هوارههای با ون طاا در تخاار گاروه تحدیاک ،بررسای شا ی با ی منظاور یا

مناووا

9

1. MANOVA
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ی ررفه در نرم افزار  SPSSانجاام شا  ،زیارا از ایا تساد آمااری وقجای میتاوان اساجناده
کرد که ی

مجغیر مساجد گروهای و دو یاا تنا مجغیار وابساج اداماهدار وجاود داردی مجغیار

گروهی/مسااجد تخااار سااط

 ،GSW ،GS ،GWو  GNرا داشااد در دااالی کاه مجغیرهااای

وابسااجه عدااارت بودناا از شاال های فع اای صااحی و جم ااهوارههای باا ون طااای نجااای
منوای انجامش ه در ج ول  2نشان داده ش ه اسدی
جدول  .۶نتایج آمار توصیفی مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای شکلهای فعلی صحیح و
جملهوارههای بدون خطا
گروهها

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

GW

11.91

9.21

95

GS

11.22

9.91

91

GSW

11.59

9.21

19

GN

12.25

9.52

22

ک

11.92

29.11

15

GW

11.11

92.11

95

GS
جم هوارههای ب ون

12.91

1.59

91

GSW

طا

11.12

2.25

19

GN

19.92

5.11

22

ک

11.21

1.29

15

شل های فع ی ب ون
طا

میااااانری نماااارات  GSW ،GS ،GWو  GNباااارای شاااال های فع اااای صااااحی و
جم ااهوارههای باا ون طااا در جاا ول  2نشااان داده شاا ه اساادی در اااهر تناوتهااایی
میاان میاانری نمارات تخاار گاروه ها بارای شال های فع ای صاحی (باهترتیا
 11.59 ،11.22و  )12.55و جم ااااهوارههای باااا ون طااااا (بااااهترتیاااا

،11.91

،12.91 ،11.11

 11.12و  )19.92وجااود داشااد ،امااا بااا اسااجناده از اراار پی ااای ،9لامداا ای وی اا  ،2اراار

1. Pillai’s Trace
2. Wilk’s Lambda
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هج ینو 9و بازر تاری ریشاه روی ،2کاه در جا ول  1گازارر شا هان  ،مایتاوان پای بارد
که آیا تناوت آماری معناداری بی میانری ها وجود دارد یا یری
جدول  .7نتایج منوا مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای شکلهای فعلی صحیح و جملهوارههای
بدون خطا
مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig.

مجذور اتا نس ی

ارر پی ای

9.22

92.12

2.22

912.22

2.22

2.52

لامد ای ولی

2.221

991.11

2.22

912.22

2.22

2.19

911.99

2911.92

2.22

911.22

2.22

2.11

911.92

1119.21

9.22

19.22

2.22

2.11

ارر هج ینو
بزر تری ریشه
روی

تون آماری که بیشجر از هماه گازارر مایشاود لامدا ای ولیا

اساد ،در اینجاا مدا ار

ای آمار نیاز گازارر شا ه اسادی مشاهص شا مدا ار  Sig.مارتدب لامدا ای ولیا 2.22 ،
اسااد ک اه کمجاار از سااط معناااداری (یعن ای  )2.22˂2.25اساادی ای ا نشااان م ایده ا ک اه
تخااار گااروه  GSW ،GS ،GWو  GNاز لحاااا صااحد مج اون فارس ای تناوتهااای معنااادار
دارن ا ی بای ا بااه ج ا ول  1رجااوت شااود تااا مشااهص شااود آی اا شاال های فع ای صااحی ،
جم هوارههای ب ون طا یا هر دو باع

تناوت معنادار میان تخار گروه ش ه اسد

جدول  .8تست اثرا
متغیرهای وابسته

شل های فع ی صحی
جم هوارههای ب ون
طا

مجموع مجذورا

بین شرکتکنندهها

df

میانگین مجذورا

59119.11

9

91911.19

1111.11

19.19

9

92.22

2.51

نوع سه

مجذور اتا

F

Sig.

2.22

2.11

2.22

2.29

نس ی

1. Hotelling’s Trace
2. Roy’s Largest Root
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از آنجااا ک اه در اینجااا بااه تح ی هااای ج ا ا نراااه ماایکن ای  ،پیشاانخاد م ایشااود از سااط
معناااداری سااهدگیرانهتری اسااجناده کناای تااا از طااای نااوت اول پیشااریری نمااایی ی
معمااولتری راه انجااام ایا کاار ،اجاارای تعا ی بننرونای 9اسااد کاه شااام تدسای سااط
معناااداری (یعنای  )2.25باار تعا اد تح ی هااا اساادی در ایا مااورد ،تااون دو مجغیار وابسااجه
وجااود داشااد ،سااط معناااداری ماایبایسااد تدساای باار دو ماایشاا (و بنااابرای سااط
معناااداری  2.225را بااهدسااد ماایداد)ی نجااای دالااا در صااورتی معنااادار اسااد ک اه میاازان
ادجمااال ( )Sig.کمجاار از  2.225باشاا ی در جاا ول  1تحااد سااجون  Sig.تنخااا مداا اری کااه
کمجاار از  2.225اسااد ،مجع ااک بااه شاال های فع اای صااحی اسااد ()p=2.22ی ایاا یعناای
شااال های فع ااای صاااحی تنااااوت معنااااداری در (،GS )M = 11.22( ،GW )M = 11.91
( ،GSW )M = 11.59و ( GN )M = 12.25داشاااااجن ی در جااااا ول  1دیااااا ی کاااااه
جم ااهوارههای با ون طااا تاایریر معناااداری ن اشااجهان ولاای تاایریر شاال های فع اای صااحی
معنادار بوده اسدی در همای جا ول انا ازه تایریر زیار ساجون مجادور اتاا نسادی در شا ه
که برای ارر شال های فع ای صاحی برابار باا  2.11اسادی نجاای آزماون تعدیدای شانه 2در
ج ول  1دقیاک نشاان مایدها کاه تناوتهاای میاان تخاار گاروه در

اوص شال های

فع ی صحی در کجا قرار داردی
جدول  .5نتایج آزمون تعقی ی شفه برای مقایسۀ چهار گروه در خصوص شکلهای فعلی صحیح آنها
گروهها

GW

GS

میانگین

خطای

تفاو

معیار

Sig.

فاصلهاطمینان %5۵
کران پایین

کران بالا

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

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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گروهها

GSW

GN

میانگین

خطای

تفاو

معیار

919

Sig.

فاصلهاطمینان %5۵
کران پایین

کران بالا

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

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

نجااای ارائااهش ا ه در ج ا ول  1نشااان داد ک اه تناوتهااای ب ای  GWو ،)p = 2.99( GS
 GWو  ،)p = 2.22( GSWو  GSو  )p = 2.11( GSWاز لحااااا آمااااری معناااادار نداااودی
بااا ایاا وجااود ،شاارکدکنن گان  GNتناااوت معناااداری بااا سااه گااروه دیراار داشااجن ی در
ددیدااد ،میااانری نماارات شاارکدکنن گان  GNباارای شاال های فع اای صااحی بااهنحااو
قاب توجخی پایی تر از میانری نمرات بدی گروهها بودی
بااهرور

اصااه ،تخااار گااروه شاارکدکنن ه از لحاااا صااحد مااج ترجمااه تناااوت

معناداری با ه داشاجن  ،و ایا ناشای از تنااوت شال های فع ای صاحی میاان آنهاا باودی
به بیاان روشا تر شارکدکنن گانی کاه یلای از درسهاای نراارر فارسای و ساا د زباان
فارسی یا هردو را گدرانا ه بودنا عم لردشاان باهنحاو معنااداری بخجار از آنهاایی باود کاه
هیچکاا ام از دو درس را نردراناا ه بودناا ی امااا مشااهص شاا تناوتهااای میااان GS ،GW

و  GSWاز لحاا آماری معنادار ندودی
 .2 .3 .۴پیچیدگی متون فارسی

ه ا ف دیراار تحدیااک کنااونی بررساای پیچی ا گی مجااون ترجم ا تخااار گااروه از لحاااا
نساادد واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ( ،)TTRتنااوت نحااوی ( ،)SVو پیچی ا گی
نحوی ( )SCباودی با ی منظاور ،یا

مناوای ی ررفا دیرار انجاام شا  ،زیارا یا

مجغیار

مسااجد /گروهی (بااا تخااار سااط  GSW ،GS ،GWو  )GNو سااه مجغیاار وابسااجه شااام
نساادد واژگااان مجناااوت باار تعاا اد کاا واژگااان ،تنااوت نحااوی و پیچیاا گی نحااوی کااه
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نشااانررهای پیچی ا گی مجااون ترجمااه بودنا  ،وجااود داشاادی نجااای تح یا انااوا در ج ا ول
 92نشان داده ش ه اسد
جدول  .11نتایج آمار توصیفی برای مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای  ،TTRتنوع نحوی و
پیچیدگی نحوی

نسدد واژگان مجناوت بر تع اد
ک واژگان ()TTR

تنوت نحوی ()SV

پیچی گی نحوی ()SC

گروهها

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

GW

2.51

2.21

95

GS

2.29

2.21

91

GSW

2.22

2.21

19

GN

2.29

2.29

22

ک

2.22

2.21

15

GW

1.22

9.91

95

GS

1.25

9.91

91

GSW

1.91

9.21

19

GN

1.15

2.21

22

ک

1.92

9.21

15

GW

9.21

2.95

95

GS

9.19

2.21

91

GSW

9.22

2.21

19

GN

9.29

2.92

22

ک

9.21

2.99

15

در جاا ول  92تناوتهااایی میااان میااانری مدااادیر تخااار گااروه باارای سااه ساانجه
پیچی گی هسد ،اماا بارای مشاهص شا ن اینلاه آیاا ایا تناوتهاا آنقا ر بازر

هساد

که از لحااا آمااری مخا باشا یاا یار ،محدداان مایبایساد مداادیر  pدرون جا ول مناوا
زیر را بررسی میکردن

تیریر آگاهی فرازبانی زبان مد
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جدول  .11نتایج منوا برای مقایسۀ  GSW ،GS ،GWو  GNبرای  ،TTRتنوع نحوی و پیچیدگی
نحوی
مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig.

مجذور اتا نس ی

2.99

9.91

1.22

219.22

2.91

2.21

2.11

9.91

1.22

292.15

2.91

2.21

ارر هج ینو

2.91

9.91

1.22

229.22

2.91

2.21

بزر تری ریشه روی

2.92

9.92

9.22

19.22

2.29

2.21

ارر پی ای
لامد ای وی

در ج ا ول  99مشااهص ش ا مد ا ار  Sig.ماارتدب لامد ا ا وی ا  2.91 ،اسااد ،ک اه بالاااتر
از سط معناداری (یعنای  )2.91˃2.25اساد و ایا نشاان مایدها کاه تخاار گاروه ،GW
 GSW ،GSو  GNاز لحاااا پیچی ا گی مج اون ترجمااه ااود تناااوت معناااداری بااا یل ا یرر
ن اشااجن ی تااون ه ایچ تناااوت معناااداری یافااد نش ا  ،تح ی هااای بیشااجر و بررس ای ج ا ای
 ،TTRتنوت نحوی و پیچی گی نحوی بیمورد واه بودی
 .۵نتیجهگیری

آنچه رکار شا بررسای رونا و نجیجاه تحدیاک بار روی تیریرگاداری درسهاای ساا د
زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و مشه ااههای مجناای ترجمااه از
انر یسی به فارسی باوده اسادی ساؤالهای تحدیاک ماا ایا باود کاه آیاا آماوزر درسهاای
سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای باار کینیااد ترجمااه و نیااز صااحد و پیچیاا گی
مجااون ترجم ا فارساای تاایریر معنااادار دارد یااا یااری در مرد ا اول ،یافجااهها نشااان داد کااه
کینید ترجم تخار گروه ،تنااوت معنااداری باا ها ن اشادی ایا نلجاه قابا توجاه اساد
کااه مااا توانااایی نرااارر فارساای شاارکدکنن گان را نساانجی ی تااا همدسااجری باای توانااایی
نرااارر و کینیااد ترجمااه را ارزیااابی کناای  ،امااا بااا توجااه بااه اینلااه انمحم ا و کخجااری
( )2295و اکدااری پاکا ام ( )2221همدسااجری بالااایی را باای توانااایی نرااارر بااه انر یساای
و ترجمااه بااه انر یساای یافجنا  ،مایتااوان گنااد کااه در تحدیااک آنهااا ،زبااان مد ا ترجمااه
انر یساای بااود ولاای در تحدیااک مااا فارساایی شااای باا ان ااارر کااه زبااان مااادری
شاارکدکنن گان فارساای بااوده اسااد ،فراگیااری آن را تناا ان جاا ی نررفجهاناا و ایاا در
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عاا م تناااوت در ترجمااههای آنهااا رخ نمااوده اساادی در تحدیااک ورساا یده ،مداا س و
عااامری ( )2291دانشااجویان نشااان دادن ا کااه درسهااای مجااون ک اساای

فارساای ،ادبیااات

فارسی در ادبیاات جخاان ،شاعر فارسای ،ادبیاات معاصار در ایاران و ادبیاات جخاان ساوم از
نظاار آنهااا جاازو ک اهمی ادتری درسهااا هسااجن ی شااای اگاار شاارکدکنن گان تحدیااک مااا
آموزر مجناس

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

ترجمه و آشانا باه نیازهاای ترجماه داشاجن  ،اهمیاد زباان اول را بیشاجر در مایکردنا و
آن را در ترجمه بیشجر بهکار میبسجن ی
در مرد ا دوم ،یافجااهها نشااان داد کااه از دو ساانج صااحد ،تنخااا در ساانج شاال های
فع اای صااحی  ،عم لاارد گروهاای کااه هیچکاا ام از درسهااای فااوش را نردراناا ه بودناا
ضعیاتر از عم لرد سایر گروههاا باود و ایا تنااوت معناادار باودی از ساوی دیرار ،سانج
دیرر صحد ،یعنای جم اهوارههای با ون طاا ،تنااوت معنااداری را در میاان تخاار گاروه
نشان ن ادی سه سانج پیچیا گی ،شاام پیچیا گی نحاوی ،تناوت نحاوی و میاانری نسادد
واژگااان مجناااوت باار تع ا اد ک ا واژگااان ه ا تناااوت معناااداری را در میااان تخااار گااروه
شرکدکنن ه نشان ن ادی دلیا عا م تنااوت معناادار بای ترجما تخاار گاروه از لحااا ساه
ساانج پیچیا گی شااای آن باشا کااه دانشااجویان بنااا باار رات ترجمااه مدیا بااه مااج مد ا و
بودهان و همی مدیا باودن باعا

عا م ابجلاار عما و بناابرای عا م تنااوت عم لارد در

آنااان شاا ه اساادی مث ااا در ساانج فرعاای تنااوت واژگااانی اساانن یاری ،تنرلااو مخاا ی و
ردیمااای ( )2292دریافجنااا کاااه تنااااوت معنااااداری بااای پیلااارۀ مجاااون ترجماااهای و
غیرترجمااهای وجااود داشااد تنااوت واژگااانی در پیلاارۀ غیرترجمااهای بااهنحو معناااداری
بالاتر از پیلارۀ ترجماهای باودی اماا در ایا تحدیاک کاه تماامی مجاون ترجماهای بودنا  ،باه
نظر مایرسا پایدنا ی باه ماج مدا ا باعا

عا م تنااوت معناادار در سانجههای پیچیا گی

شا ه اسادی همچنای  ،باا توجاه بااه اینلاه در رارو درس اع اامی وزارت ع اوم ،تحدیدااات
و فناااوری ( ،)9912محجااوای آمااوزر درسهااای سااا د زبااان فارساای و نرااارر فارساای
بیشاااجر در جخاااد ارتداااای بهشااای از جز تاااوانش دوزباااانری دانشاااجویان اساااد ناااه
جز تااوانش راهداارد آنااان ،بااه نظاار مایرسا ایا نیااز در عا م تناااوت کینیااد ترجمااههای
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دانشجویان تیریرگادار باوده اسادیمحددان در تحدیاک دیراری (کاه منجشار واها شا ) باه
بررساای وضااعید کنااونی ت ا ریخ ای ا دو درس و نیااز بااه نظاارات دانشااجویان ترجمااه و
اسااااتی ایااا دروس در

اااوص وضاااعید تااا ریخ و نیاااز ساااودمن ی ایااا دروس

مایپردازنا ی در واقاه ایا تحدیاک کاه نجاای آن منجشار واها شا باه آسی شناسای ایا
درسها میپردازدی باا شانا د نداا ضاعا بخجار مایتاوان آنهاا را رفاه نماودی اماا آنچاه
بهرور

اصه میتاوان گناد ،نهساد ایا اساد کاه اکثار اسااتی ایا دروس ،مجه اص

ترجمه نیساجن و شاای همای باعا
اماا ایا آموزرهااا مجناسا

شا ه اساد کاه دانشاجویان ،آموزرهاایی را دی هانا

نیاااز آنهااا در ترجماه ندااوده یااا اینلااه شاایوۀ اجاارای آنهااا در

ترجمااه را نیامو جهاناا ی دوم اینلااه بر اای دانشااجویان اشااارهای بااه همسوشااانی مطالاا
آموزشاای در دو ک اااس کردناا  ،مه وصااا اینلااه در بساایاری از مااوارد ،اساااتی ایاا دو
درس ،مجنااوت هساجن و هماااهنری لاازم را باارای پوشاش مطالا
شای باع

مجناااوت را ن ارنا ی ایا

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

هاار دو ایاا درسهااا را گدران هاناا تناااوت معناااداری بااا گروهاای دارد کااه هیچکاا ام را
نردران هان ا یالدجااه محددااان بااه ااوبی آگاهن ا کااه نجااای ای ا تحدیااک ،بنااا بااه راتااش کااه
شدهآزمایش ای اسااد و نااه آزمایشاای ،بای ا بااا ادجیااا تنساایر شااود تراکااه از جم ااه ع ا م
وجااود گااروه کنجاارل و پیشآزمااون/پخآزمااون تردی ا هایی را در

ااوص انجسااا

نجااای

تحدیک باه فداب گدرانا ن یاا نردرانا ن درسهاای نراارر فارسای یاا ساا د فارسای یاا
هااردو پ یاا ماایآوردی بااه عدااارت ساااده ،مملاا اسااد نجااای داصاا  ،ناشاای از عواماا
دیرااری باش ا نااه فدااب درسهااای ماادکوری اینلااه شاارکدکنن گان از دانشااراههای مهج ااا
بودن  ،یعنای محجاوا و رورهاای تا ریخ مهج نای کاه اسااتی مهج اا درسهاای ساا د
زبان فارسی و نرارر فارسای و نیاز ساایر دروس مجرجمای دنداال مایکننا  ،نیاز تیریرگادار
اساادی مث ااا مملاا اسااد در درسهااای دیراار ترجمااه ،ماا رس سااا جارهای صااحی
فارساای ،نشااانهگداری وییی را ت ا ریخ کاارده باش ا و م ا رس دیرااری بااه ای هااا نسردا جااه
باشا ی ایا تیاازی اسااد کااه محددااان کنجرلاای باار روی آن ن اشااجن ی یلاای از ایا درسهااا
«آشنایی با ادبیات فارسای معاصار» اساد کاه در تحدیاک کناونی لحااا نشا ه اسادی مملا
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اسد محجاوای آموزشای ایا درس بار نجاای تحدیاک تایریر گداشاجه باشا ی باه هار ترتیا ،
بای اشااره کارد کاه تحدیاک کناونی در ساط م ای باوده و شارکدکنن گان تخاار گاروه از
شااش دانشااراه دولجاای کشااور بودهان ا ی الدجااه غیاارممل اسااد ی ا
درساای و یاا

م ا رس بااا ی ا

مندااه

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

تیریرگااادار دیرااار کنجااارل شاااودی همچنااای  ،شااارکدکنن گان از ترمهاااای  1و  2دورۀ
کارشناساای بودهاناا و باااز هاا توزیااه ایاا مجغیاار در دانشااراههای بررسیشاا ه ،نجااای را
تعمی پاادیرتر ماایکناا ی هاا ف ایاا بااوده اسااد کااه بااا اضااافهکردن شاارکدکنن گان از
دانشااراههای مهج ااا بااه پااژوهش ،ت ااویری ک اای از تاایریر دروس ماادکور باار کینیااد
ترجماه و مشه ااههای مجناای باهدسااد آیا ی بااا راارو تحدیکهااای مجناااوتتر مایتااوان بااا
رافد بیشجر و با تعمی پدیری بیشجر بر روی ای موضوت تحدیک کردی
کتابنامه
ادم ی گیوی ،وی ،و انوری ،وی ()9912ی دسجور زبان فارسی 9ی تخران فارمیی
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پیوست

مجنی که به دانشجویان داده ش تا ترجمه نماین ی
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!
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