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ران های ايدر دانشگاه فارسی -ترجمة عربیهای آموزش چالش
  از نگاه استادان اين حوزه

 رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،يعرب ۀترجم مطالعات يدکتر يدانشجو یباقر قربانیعل
  

 رانيا تهران، تهران، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش یفکر مسعود

 
 چکيده

 هاي آمروزش پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش پيمایشی و به كمک پرسشنامه به بررسی  الش
ي در سره سرطح عمرومی،    اكشور بپرردازد. از ایرن رو، پرسشرنامه    یعرب اتيزبان و ادب يهاتر مه در گروه

وتحلي  آن پرداختره شرد.  امعرة    به تجزیه SPSSافزار تخصصی و مبانی نظري تر مه تهيه و با كمک نرم
هاي دولتی معتبر است كه به صورت تصادفی انتخراب شردند. از   نفر از استادان تر مة دانشگاه 63آماري، 
بيران شرده در پرسشرنامه نرزد مدرسران      شدن اهميت كلری تمرامی عنراوین    ترین نتایو حاص ، مشخصمهم

نسبت به موضوعات تخصصی تر مه برا ميرانگين    81/5تر مه است. همچنين مبانی تر مه با اخذ ميانگين 
هاي پرسشرنامه حراكی از آن اسرت    از اهميت بيشتري نزد متخصصان این حوزه برخوردار است. یافته 11/5

هراي سرنتی و   شانرد و بيشرتر از رو  اليرت داشرته  كه درصرد انردكی از  امعرة آمراري در حروزب تر مره فع      
كنند و برا ابزارهراي نروین در آمروزش تر مره تقریبرا ناآشرنا هسرتند. از         محور در تدریس استفاده میمعلم

هاي مشخص و مدون، باال بردن توانش دو زبانرة فراگيرران   توان به تعيين سرفص راهاارهاي پيشنهادي می
وات متون موازي، معيار، الگو و ترغيب آنان به افزایش مطالعة انروات مختلرف   از طریق آشنا كردن آنان با ان

محور، باال بردن توان فراگير براي دفرات از تر مرة خرود،    متون، استفاده از روش تر مة گروهی و كارگاه
ده اصالح و تصحيح تر مه و آشناسازي فراگيران با ابزارهاي نوین در تسریع فرآیند تر مه از  مله اسرتفا 

 .هاي ا تماعی اشاره كردگيري از شباههاي زبانی و بهرهپياره از

 .ترجمه تخصص ترجمه، ینظر یمبان ،یعرب ةترجم آموزش واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
 است تهران دانشگاه یعرب ةتر م مطالعات ةرشت يدكتر ةرسال از برگرفته حاضر مقاله. 

  :نویسنده مسئولi61@ut.ac.irali.bagher 
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 مقدمه

دسرت در انتقرال پيرام برين زبران مبرد  و       در دنياي امروزي اهميت نقش یک متر م  يرره 
م تنيدگی فرهنگ، تمدن و تراریخ  كس پوشيده نيست. این مهم، نظر به درهمقصد بر هيچ

این مرز و بوم با  هان اسرالم و عررب بسريار حرائز اهميرت اسرت. همچنرين ثمربخشری و         
هرا و  دستيابی بره اهرداف هرر فعراليتی در مرحلرة نخسرت در گررو بررسری و حر  آسريب          

 هاي پيش روي آن است.  الش
اي اسرت  ن، پدیرده هاي یادگيري اكتسابی انسرا آموزش تر مه به عنوان یای از مقوله

گيرري از دانرش و تخصرص    كه نيازمند اهتمام بره اصرول و راهاارهراي یراددهی برا بهرره      
منرد و علمری   پردازان و تالش براي ایجاد بسترها و سازوكارهاي روشكارشناسان و نظریه

براي تربيت افراد مستعد و توانمند در این حوزه است. ارتباطات عميرق فرهنگری و روابرط    
زبران در  تصادي، تجراري برا  هران عررب و اسرالم و و رود كشرورهاي عررب        سياسی، اق

ها را از طریق آشنایی با زبان عربی و تر مه به همسایگی كشور كه ضرورت ارتباط با آن
 كند.كند، ما را به تو ه بيشتر به حوزب تر مه و آموزش آن نيازمند میاین زبان اقتضا می

-هاي ایران با و ود تالشبرعاس در دانشگاه روند آموزش تر مة عربی به فارسی و

هاي بسيار و مخلصانة اساتيد و مدرسان این دو مادب درسی از ابترداي ایجراد رشرتة زبران و     
هاي كشور تاكنون به دالی  مختلفی نتوانسته آنگونه كره بایرد بره    ادبيات عربی در دانشگاه

با ایجاد رشتة متر می زبران  هاي علمی بپردازد. حتی تربيت متر مان عربی براساس روش
عربی و مطالعات تر مة عربی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري، ایرن مسرأله همچنران    

هایی پيشنهادي برراي آن  ح شناسی و یافتن راهاي كه نيازمند آسيبباقيمانده است؛ مسأله
در هراي كشرور   هاي عربی دانشگاهاست و هدف اصلی این پژوهش از نگاه استادان گروه

 ها پاسخ دهد، عبارتند از:این حوزه است. سؤاالتی كه این پژوهش تالش دارد به آن
هراي كشرور   هراي عربری دانشرگاه   ترین خصائص و ویژگی استادان تر مه در گروهمهم -

  يست؟
 هاي تخصصی تر مه از نگاه متخصصان این حوزه  يست؟ترین  الشمهم -
 دید استادان این حوزه  يست؟ هاي مبانی نظري تر مه ازاهم مؤلفه -

هاي آموزش تر مة عربی به فارسری و بررعاس   راهاارهاي پيشنهادي براي رفع  الش -
 هاي كشور  يست؟در دانشگاه
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 . پيشينۀ پژوهش0
هاي پژوهشگران این  سرتار درخصروص پيشرينه ایرن تحقيرق گویراي آن اسرت كره         یافته

 مه بين دو زبان فارسری و عربری از   هاي آموزش ترتاكنون پژوهشی كه به بررسی  الش
هاي مرتبط برا  نگاه استادان پرداخته باشد، انجام نگرفته است. در ادامه به برخی از پژوهش

 موضوت اشاره خواهد شد.

. شيوۀ تدريس ترجمه و راهکارهای آموزشي مناسب  در وبوزه زببان    0-0
 انگليسي
( 1888) 6تانزا گردینگ سرلس نوشتة كوس «آموزش تر مه،  مشاالت و راهاارها» مقالة 

هاي  هارگانه براي تر مه تأكيد و مشاالت تدریس تر مه را معرفری  بر افزایش مهارت
 كرده و راهاارهایی ارائه داده است.

( مسرائ   1886) 1نوشتة خالده حامرد تسراام  « پذیر است؟آیا آموزش تر مه اماان»مقالة  
نرد و بيشرتر تمركرز وي برر برگرزاري      كمربوط به برگزاري یک دورب تر مه را مطرح می

 هاي تربيت متر م است.دوره

بره بيران   « آمروزي یرا متر مری   آمروزش تر مره: زبران   »( در مقالرة  6838نادر حقرانی ) 
هاي آموزش متر می زبان آلمانی و مسائلی از  مله تغيير نگرش  دي به رشرتة  سرفص 

و انترزات ایرن رشرته از    متر می، بازنگري اصرولی و كلری برنامره و واحردهاي درسری آن      
اي مستق  برا واحردهاي كراربردي بره همرراه تغييررات       زیرمجموعة آموزش زبان به حوزه

 اساسی در ساختار و محتواي برنامه درسی پرداخته است.

در وبوزۀ زببان و   مناس   يآموزش یترجمه و راهکارها سيتدر ۀويش. 0-3
 ادبيات عربي  

مسررائ ، مشرراالت و »( در مقالررة 6865) عليرضررا نظررري و سيداسررماعي  قاسررمی موسرروي
مردت و  پس از طرح مسائ  نظري عمده، دو رویاررد كوتراه  « راهاارهاي تدریس تر مه

 كنند. بلندمدت را براي اصالح وضع تدریس تر مه مطرح می

                                                                                                                                         
1- Gerding-Salas, C. 

2- Tisgam, Kh. H. 
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هایی در تر مه از روش»هاي ( در دو كتاب خود با عنوان6831و  6836رضا ناظميان )
ها، راهاارها، انروات و  به بيان اصول، روش« فارسی به تر مة عربیفن »و « عربی به فارسی

هررا و هرراي تر مرره پرداخترره و براسرراس تجربيررات شخصرری خررود برره بيرران  ررالش   روش
هراي  هرا بره فراگيرران تر مره برراي براال برردن تروانش        هاي تر مه و ارائه تمرینلغزشگاه
قوت به لحاظ شرالی و محتروایی،   آنان پرداخته است. این دو اثر با و ود نقاط  ايتر مه

 در زمينة آموزش مهارت تر مه از روش و مدل خاصی پيروي نارده است.
به بيان فن تر مه از عربری بره فارسری و    « فن تر مه»( در كتاب 6838یحيی معروف )

برعاس پرداخته است. یای از نقاط قوت كتاب، رسا و روان بودن و برخورداري از نظرم  
 الب است. منطقی و انسجام مط
تررالش كرررده  گررونگی « روش نرروین فررن تر مرره»( در 6883كرروب )منصرروره زریررن

هاي دستوري زبان عربری هنگرام تر مره بره فارسری را      برابریابی برخی ساختارها و ساخت
 بيان كند. نویسنده در این اثر بيشتر به فن تر مه تو ه دارد تا آموزش تر مه.

بره بيران نارات    « آیرين تر مره  »( در 6873رزانره ) نژاد و سريد بابرک ف  اهلل فاتحیعنایت
منرد نبرودن   اند و از  ملره نقراط ضرعف آن، شراید روش    عمومی فن تر مة عربی پرداخته

 كند.است كه از رویاردي خاص در امر آموزش پيروي نمی
هرا و مقراالت فراوانری در حروزب فرن تر مره از       همانگونه كه مالحظه شد تاكنون كتاب

برعاس تدوین و نگارش شده است، اما مقولرة آمروزش تر مرة عربری و     عربی به فارسی و 
 ها و راهاارهاي مو ود در این زمينه كمتر مورد تو ة پژوهشگران قرار گرفته است. الش

 . جامعۀ آماری3

در این پژوهش به منظور پاسخ بره سرؤاالت مطررح شرده بره كمرک روش پيمایشری و برا         
تهية پرسشرنامه تشرخيص داده    ها،آوري دادهروش  مع ، بهترینSPSSافزار استفاده از نرم

نفر از استادان حوزب تر مة  9شد. در ابتداي امر، پرسشنامة اوليه به منظور روایی در اختيار 
دانشگاه تهران قرار گرفت و پس از اعمال نقطه نظرات و تأیيد نهایی به صرورت تصرادفی   

هراي  يار استادان تر مه در سرطح دانشرگاه  از طریق ارائة مستقيم و یا فضاي مجازي در اخت
پرسشرنامة ارسرال شرده بره اسرتادان در نهایرت        89معتبر كشرور قررار گرفرت. از مجمروت     

 پرسشنامة تامي  شده شدند.  63پژوهشگران موفق به دریافت 
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 . مباني نظری پژوهش2
 مره  هاي تردریس تر ها و تانيکاي از نظریات، روشفرآیند آموزش تر مه شام  مجموعه

به فراگير تو ره دارد و ارتبراط    6هاي مشخصاست. به این معنا كه این فرآیند به انتقال توانش
هراي فراگيرري و   عميقی با مرادب درسری، شريوب آمروزش، محترواي دروس و تر مره و شريوه       

رسد مبحث (. در این ميان به نظر می1868-1886 هاي ارزشيابی دارد )محمدي ریاحی،روش
هاي تر مه ، شيوه1هاعربی به فارسی و برعاس نيازمند تو ه بيشتر به نظریه آموزش تر مه از

توان به ها میدر زمينة آموزش كارآمد تر مه باشد كه از  ملة این طرح 8هاي مشهورو طرح
اشاره كرد  و... 3، محمد شاهين7، كاترینا رایس1، هورن9، كيزر5طرح و برنامة آموزشی ویلس

كنيم. با این حال، نظرر  ها خودداري میالة كالم به بيان  زئيات دربارب آنكه براي پرهيز از اط
فر به برخی هاي تر مه در آموزش تر مه در ذی  به اقتباس از خزاعیبه اهميت تو ه به شيوه

 (.6835فر، كنيم )ر.ك. خزاعیها اشاره میاز این شيوه

 های ترجمه. روش2-0
 . روش صوری و پويا2-0-0

، تر مه 68كار برد در روش پویادربارب تر مة انجي  به 6ح صوري و پویا را نایدادو اصطال
هراي  آورد. در ایرن روش، مترر م از واژه  همان تأثير متن اصلی برر مخاطرب را پدیرد مری    

                                                                                                                                         
اي و  سرمی و  ها از  مله تروانش زبرانی، ارتبراطی، انتقرال، ابرزاري و حرفره      براي مطالعه بيشتر درباره این توانش -6

 ( ر وت كنيد.1888( به نق  از پيم )6861روحی به مباركی )

مله نظریه زبانی، تفسیری، ساختاری، معنایی، کاربردی، هدف، تعادل ها از جبرای مطالعه بیشتر دربارة این نظریه -2

 رجوع شود. أسس وقواعد صنعة الترجمة، مصر، مکتبة المنارة األزهریة(، 2122الدین )مصطفی، حسامو تأویل به 

ه، کلیاة  ، رساالة دکتاورا  -مقاربة معرفیه-طرق ومناهج تعلیم الترجمه (، 2122ساسی، أمال )برای مطالعه بیشتر  -3

 ر وت شود.اآلداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر 
4 -Wills, W. 

5- Keiser, W.  

6- Horn, S.F. 

7- Reiss, K. 

نظریات الترجماة و تببیقاتااا فای    »هاي سوریه و دانشگاه فيالدلفيا و الزیتونه اردن و مؤلف كتراب  استاد دانشگاه -3

 .6663عمان  مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،« نجلیزیة وبالعکستدریس الترجمة من العربیة إلی اال

9 -Nida, E. 

10- Dynamic Equivalence  
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، مترر م هرم   6كنرد. در تر مرة صروري   فرهنگی نامأنوس در زبان مقصرد خرودداري مری   
هراي صروري مرتن اصرلی را بره زبران       و ویژگری گرداند عبارت اصلی و هم محتوا را برمی

دهد. روش صوري، بهترین روش براي تر مرة مترون دینری و مترونی كره      مقصد انتقال می
 رود.شمار میمتر م مای  نيست شيوه بيان نویسنده را تغيير دهد به

 . روش ارتباطي و معنايي  2-0-3

ر برررده اسررت. در روش برره كررا 5را پيترنيومررارك 8و معنررایی 1دو اصررطالح روش ارتبرراطی
ارتباطی، هدف متر م ارتباط با خواننده اسرت. در روش معنرایی، مترر م، صرورت مرتن      

كند. روش نوت دوم اصلی را با در نظر گرفتن قواعد نحوي و معنایی زبان مقصد حفظ می
 رود.كار میبيشتر در تر مة متون ادبی به

 . روش آشکار و پنهان2-0-2
اي ، تر مره 1در روش پنهان .كار برده استبه 9را  وليان هاوس دو روش آشاار و پنهان 

هاي تجاري و متون مطبوعاتی برا ایرن روش بهترر    مدنظر است كه اصي   لوه كند. آگهی
، زبران اصرلی از اهميرت و  ایگراه براالیی برخروردار       7شوند. در روش آشراار تر مه می

هراي سياسری و برخری مترون     هاي مرذهبی و سرخنرانی  است. این روش براي تر مة خطابه
 ادبی بسيار مناسب است.

 سازیزدايي و بومي. روش آشنايي2-0-4

 كرررار بررررده اسرررت.  بررره 3سرررازي را وِنررروتی دو اصرررطالح آشرررنایی زدایررری و برررومی   
كنرد.  متر م عامدانه قراردادهاي زبانی زبان مقصرد را نقرم مری    6زداییدر روش آشنایی

                                                                                                                                         
1- Formal Equivalence 

2- Communicative Method 

3- Semantic Method 

4- Newmark, P. 

5- House 

6- Covert Translation 

7- Overt Tranaslation 

8- Venuti 

9- Foreignizaton 
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ی است و ونوتی دید مثبتی بردان نردارد؛  راكره ایرن     زداینقطة مقاب  آشنایی 6سازيبومی
داند كه به فرهنگ خود به شدت تعصب دارنرد. در  روش را روشی متداول در  اهایی می

كنررد تررا بتوانررد آن را برره سررادگی ایررن روش، متررر م متنرری را بررراي تر مرره انتخرراب مرری
 سازي كند.بومی

 . روش دخل و تصرف2-0-5
توصريف كررده اسرت. در ایرن روش، تر مره مبتنری برر         1روش دخ  و تصرف را لوئيس

گيرد. در ایرن روش، مترر م سرعی    تفسير است و در آن به نا ار قبم و بسط صورت می
 رود به نحوي  بران كند. كند آنچه را در تر مه از بين میمی

 . روش محض و انتقال2-0-6

خاطب یا نقش مرتن  پذیرد؛ یای محم كه در آن، مكاترینا رایس دو روش تر مه را می
شود و متن، بدون توضيح یا پانویس و انوات تغيير بيان از زبانی سراده  در مقصد عوض نمی

هاي زبانی و شود. در روش انتقال، متر م از مرزها و محدودیتو قاب  فهم برخوردار نمی
اي ارائه كنرد كره در فرهنرگ مقصرد، نقشری مشرابه       رود تا بتواند تر مهفرهنگی فراتر می

 نفس متن اصلی در فرهنگ مبد  داشته باشد.

 های آموزش ترجمه. روش2-3
دهرد و آثرار آن در   ، مجموعه اقداماتی است كه مدرس انجام می8منظور از روش آموزش

شرود. بره عبرارت دیگرر، روش آمروزش مجموعره       هاي فراگيران آشاار مری نتایو فعاليت
  مرتب و منظم براي تحقرق اهرداف   است كه معلم هنگام فرآیند آموزش به شا اقداماتی

(. در امرر آمروزش   6667دهد )ر.ك محمرد السريد،   از پيش تعيين شده آموزشی انجام می
هراي  هراي مختلفری رواج داشرته اسرت كره از  ملره روش      تر مه از گذشته تاكنون روش

 توان به موارد ذی  اشاره كرد:سنتی می

 
                                                                                                                                         
1- Domestication 

2- Lewis 

3- Teaching Method 
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 . انتقال از زبان خارجي به زبان مادری2-3-0
وش انتقال از زبان خار ی به زبان مادري، تمرینی اسلوبی است كه زبان خار ی را زبان ر

« فهرم »اي برراي آزمرون   كند. این روش، وسيلهمبد  و زبان مادري را زبان مقصد فرض می
 در زبان مادري است. « بيان»زبان خار ی و 

 . انتقال از زبان مادری به زبان خارجي2-3-3
زبان مادري به زبان خار ی، زبان مادري، زبران مبرد  و زبران خرار ی،     در روش انتقال از 
 زبان مقصد است. 

 نويسي شده. ترجمۀ خالصه2-3-2
كنرد. در اینجرا   نویسی شده، متن مبد  را به زبان دیگر خالصه مری در روش تر مة خالصه

  دو هدف مورد نظر است؛ یای نگارش متنی به زبان خار ی )در صورتی كره زبران مبرد   
 نویسی.به زبان مادري باشد( و دیگري تمرین تانيک خالصه

 . روش نقد ترجمه2-3-4
یرک  شود كه كدامشود، اما به وي گفته نمیدر اینجا، متن مبد  و مقصد به فراگير داده می

شود تا هر دو متن را از منظر ها خواسته مییک تر مه است. بعد از آن از آناص  و كدام
 فرهنگی با هدف تشخيص متن اصلی از متن تر مه مقایسه كنند.  زبانی، تركيبی و

 . ترجمۀ تشريحي2-3-5
 روش تر مة تشرریحی شرام  تمرامی مرواردي اسرت كره مردرس در آن از زبران مرادري          

 گيرد. كمک می

 0مدارمحصول . آموزش2-3-6
-یناشر  معنایی، آشاار هاينادرستی و خطاها شمار مدرس مدار،در روش آموزش محصول

 كنرد مری  ارزیرابی  را دانشجویان سبک رعایت و هااصطالح خوب گزینش زبانی، هايگري

                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Produit 
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اسرت كره در    6فرآیندمردار  هاي سنتی، روش نوین. نقطه مقاب  این روش(6861ژی ،  داني )
 .  شودمی تو ه است، آن درصدد دانشجو كه فرآیندي و هاشيوه تر مه، روند به آن

 و الجواهری 3وهای نوين ديري. روش2-3-7
توان به روش پژوهش مستند كریستين دیریو و روش آموزشی هاي نوین میاز دیگر روش

احمد الجوهري اشاره كرد. به اعتقاد دیریو، مدرس باید تمرام ترالش خرود را برراي تغييرر      
زدگی در تر مه و بازسرازي مرتن اصرلی كره     عادات نادرست فراگير تر مه اعم از شتاب

كرارگيرد. وي همچنرين برر    اصرطالحات و اطالعرات ناشرناخته اسرت بره      معموالً آكنده از
ضرورت حضور فراگير در بطن فرآیند تر مه و آشنایی با فرآیندهاي ذهنی انتقال مطالب 

 (. روش دیریو شام  محورهاي ذی  است:1887تأكيد دارد )ر.ك؛ دیریو، 
 رویارد عمومی متن -6
 پژوهش مستند -1
 ات و وي ویژب مصطلح ست -8

در رویارد عمومی متن به مسائلی از  مله خواندن متن، استخراج معناي كلی متن 
بندهاي آن، بازسازي متن با هدف رهایی فراگير از بند كلمرات  مبد  به منظور تفايک

هراي مشرخص   هاي پيشنهادي و نيز ارائة سرؤال و انتقال حرفی متن مبد ، بررسی تر مه
فراگير بره تفارر منطقری و رهرایی وي از مرتن اصرلی        از  انب معلم براي وادارساختن

(. در مرحلرة دوم روش دیریرو، مرتن بره     111-117گيررد )همران:   مورد تو ه قررار مری  
ها را به شا  مناسرب توسرعه داد، تفايرک خواهرد شرد و در      موضوعاتی كه بتوان آن

 هررایی را در قالررب پيشررنهادهاي مختصررر دربررارب ایررن مرحلررة بعررد، فراگيررران پررژوهش
موضوعات ارائه خواهند داد. در این مرحله، مدرس پژوهشی مستند برا هردف منسرجم    
ساختن پيشنهادها، توضيح برخی ناات، تامي  ليست منابع و در صورت نياز تصرحيح  

(. در مرحلرة سروم، مردرس بایرد     151 -157دهرد )همران:   ها انجرام مری  خطاها و اشتباه
ریح كند. در این مرحله فراگيرر تنهرا    گونگی رفع مشا  مربوط به اصطالحات را تش

هایی دقيق و منسجم براي ها و فيشكند، بلاه باید كارتنباید به حفظ اصطالح بسنده
 تدوین اصطالحات تهيه كند. 

                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Processus 

2- Christian, D. 
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كنرد كره   اي از اقداماتی اسرتوار مری  الجوهري، روش آموزشی خود را بر پایة مجموعه
ز باشد. وي در مقوله بحث گروهی اي متمركباید بر بحث گروهی و ح  مشاالت تر مه

 (.6669بر رشد روحية كاوشگري، همااري و اعتماد به نفس تأكيد دارد )الجوهري، 

 های آن. ارزيابي و مدل2-2
رود كه به منظور تشخيص سرطح كيفری   شمار میهاي نقد بهارزیابی تر مه، یای از روش

محرور  ه از  ملره مردل فرهنرگ   هاي ارزیابی تر مر متون كاربرد دارد. امروزه اهميت مدل
و  1هاليردي ، 9و5، آنتروان بررمن  8و1داربلنره  -محور كاترینا رایس، وینی، مدل متن6نيومارك
یرک از  در مقولة بررسی تر مه و آموزش بر هريچ   66...و 68س، گارس6و3، الدميرال7حسن

خصوص در حوزب تر مه از عربی به فارسی و صاحبنظران حوزه تر مه پوشيده نيست؛ به
هرا قررار دارد. واقعيرت آن    سرازي ایرن مردل   آموزش آن كه هنوز در مراح  ابتدایی بومی

است كه مدل ارزیابی كيفيت تر مه، دانشجو و مدرسان تر مه را به معيارهاي تر مره و  
كند ترا دانشرجو خرود را ارزیرابی و عملاررد      اي را مهيا میمند كرده و زمينهارزیابی عالقه

                                                                                                                                         
شناسری، فرهنرگ مرادي،    هاي فرهنگری شرام  بروم   گانه از مقولهبندي پنونيومارك در این مدل با ارائه یک دسته -6

 كند.روش را براي تر مة عناصر فرهنگی معرفی می 67گفتن، وم و عادت سخنفرهنگ ا تماعی، آداب و رس

2- Vinay, J. P. and Darbelnet, J. 

 رایی، تعردی ، تعرادل و همانندسرازي برا      برداري،  ابهگيري، تر مه لغوي، گرتهاین مدل داراي هفت مؤلفة وام -8

 محوریت زبان مقصد است.

ترین تر مه، الگویی مبد گرا بوده و به حفظ اصالت متن اصلی تو ه دارد. از مهم الگوي برمن در ارزیابی و نقد -5

سازي، تخریرب  سازي، اطناب، شفافسازي، آراستهشانانه منطقیهاي ریختتوان به گرایشهاي این مدل میمقوله

 ره كرد.سازي و واسازي الگوهاي زبانی اشاریتم، واسازي شباه مفهومی، واسازي شباه بومی، همگون

5- Antoine, B. 

ليردي در الگروي خرویش،    ااي به انسجام مرتن دارد. ه پرداز اصلی این مدل تو ه ویژهگذار و نظریه، بنيانهاليدي -1

 انسجام را در دو سطح ساختاري و غيرساختاري بررسی كرده است.

7- Halliday, M.A.K. and Hasan, R. 

سرازي، انتقرال،   سازي، افزودهزدایی، ناهمگونتوان به ابهامعناصر آن می تریناین الگو، مقصدگرا است و از مهم -3

 تفسير حداقلی،  يستی تر مانی و خوانایی اشاره كرد.

9- Ladmiral, J.R. 

10- Garces, C. 

ها به كتاب الگوهاي ارزیابی تر مه، ترأليف شرهریار نيرازي و زینرب قاسرمی      براي مطالعه بيشتر دربارب این مدل -66

 كنيد. ر وت
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(. همچنرين  6868خود را بررسی كند )ر.ك. سرامير و دیگرران،    هايدوستان و هماالسی
كنرد ترا كيفيرت    ها را قادر مری آگاهی مدرسان تر مه از معيار و رویاردهاي ارزیابی، آن

ترر ارزیرابی كننرد و از اعمرال سرليقه در ارزیرابی       تر مة دانشجویان را با معيارهاي صحيح
 خودداري كنند. 

 ( 6زشريابی را بره طرور كامر  در  رار وب نمرودار )      ( ایرن ار 6868سامير و دیگرران ) 
 .شرح می دهند

 . رويکردهای ارزيابي مدرسان ترجمه0نمودار 
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 های پژوهش. يافته4

هراي  هرا و طررح  هاي تر مره و آمروزش آن و معرفری مختصرر نظریره     پس از بررسی شيوه
ص دربرارب  هاي ارزیابی، اكنون به بررسری دیردگاه اسرتادان متخصر    آموزش تر مه و مدل

هاي پردازیم. البته قب  از آن با طرح پرسشنقش و  ایگاه این مسائ  در حوزب تر مه می
 عمومی به شناختی از  امعه آماري خواهيم پرداخت.

 های استادان ترجمه. خصائص و ويژگي4-0
قب  از پرداختن به موضوعات تخصصی تر مه، شناسایی متخصصران ایرن حروزه كره در      

كشور مشغول به امر آموزش هستند، حائز اهميت است. از این رو، در بخرش  هاي دانشگاه
به شناسایی خصائص و ویژگی استادان تر مة عربی پرداخته شرد.   اول سؤاالت پرسشنامه

 هاي عمومی استادان دروس تر مه ارائه شده است.(، ویژگی6در  دول )
مدرسان حروزب تر مره   ( به وضوح پيدا است كه اكثریت 6براساس اطالعات  دول )

مرد هستند. بيشتر این افراد از زبان مرادري فارسری برخوردارنرد، زبران دوم را بره صرورت       
انرد نره   انرد و داراي مردرك دكترري در رشرته زبران و ادبيرات عررب       آكادميک فرا گرفته

توان گفت تر مه از عربری بره فارسری در ایررن تجربری      مطالعات تر مه. به طور كلی می
تالش برخری از اسرتادان تر مره ایرن گررایش اخيرراً گسرترش یافتره و برخری از          بوده و با 

استادان در این حوزه دست به تأليف زدند و باعث مطرح شردن تر مرة عربری در كشرور     
هاي آنان نيز در حوزب زبان و ادبيات عرب بوده و در آن شدند. بيشتر تحقيقات و پژوهش

گفت درصردي  زئری از  امعرة آمراري در      توانكنند. در مجموت میحوزه، تدریس می
پردازنرد؛ ایرن در   هاي سرنتی بره تر مره مری    اند و بيشتر با روشحوزب تر مه فعاليت داشته

حالی است كه خوشبختانه تر مه در پنو سال اخير در كشور گسرترش یافتره و متر مران    
ار هرا و مطبوعرات مشرغول كر    هراي عربری در صداوسريما، خبرگرزاري    آموخته گروهدانش
 اند و این مسير رو به پيشرفت است. شده
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 های عمومي استادان دروس ترجمه. ويژگي0جدول 
 شرح استادان ترجمه مولفۀ عمومي

 اند.درصد آن را بانوان تشکیل داده 3/33درصد از جامعة آماری را آقایان و  7/66 جنس

 زبان عربی است. صد،رد 2/22زبان فارسی و  درصد، 77/77زبان مادری  زبان مادری

 نحوة فراگیری زبان دوم
 22/22درصد در کشور زبان مربوطه و  66/26درصد زبان دوم را آکادمیک،  22/72

 اند.درصد ترکیبی از آموزش آکادمیک و زندگی در کشور زبان دوم فرا گرفته

 میزان تحصیالت
منرد باشرند و   با توجه به تدریس دانشگاهی، استادان از میزان تحصیلی دکتری بهرره 

 فقط یک نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بود.

ارتباط رشته تحصیلی با حوزة 
 ترجمه

درصرد   22/22درصد از استادان زبان و ادبیات عرب برود و   77/77رشته تحصیلی 
 دیگر غیرمرتبط بود.

 مشارکت در دورة آموزش ترجمه
ا ترجمره مشرارکت   های آموزش مررتبط بر  اکثریت استادان حداقل یک بار در دوره

 اند و فقط یک نفر از آنان مشارکت نکرده است.داشته

 رشتة تحصیلی مقطع کارشناسی
درصد در مقطع کارشناسی، زبران و ادبیرات عررب بروده و      33/73رشتة تحصیلی 

 درصد غیر از آن بود. 77/26

 گرایش تحصیلی مقطع ارشد
رجمی زبران عربری و   درصد در مقطع کارشناسی ارشد، مت 77/27گرایش تحصیلی 

 درصد در حوزة ادبیات و زبان عرب بوده است.  22/72

 گرایش تحصیلی مقطع دکتری
درصرد )یرک نفرر( مترجمری زبران عربری و        55/5گرایش تحصیلی مقطع دکتری 

 درصد غیر از ترجمه بوده است. 25/42

نامة کارشناسی ارشد با ارتباط پایان
 حوزة ترجمه

درصد در حروزة ترجمره زبران عربری و      22/22سی ارشد نامة کارشناموضوع پایان
 درصد دیگر غیرمرتبط بوده است. 77/77

نامة دکتری با حوزة ارتباط پایان
 ترجمه

درصد )یک نفر( در حروزة مطالعرات ترجمره     55/5نامة دکتری فقط موضوع پایان
 درصد دیگر بیشتر در حوزة زبان و ادبیات است. 22/42بوده و 

ها در ت و پژوهشانجام تحقیقا
 حوزة ترجمه

های درصد در حوزه 7/77 و ها در حوزة ترجمهدرصد تحقیقات و پژوهش 2/22 
 دیگری است.

اشتغال به تدریس فقط در حوزة 
 ترجمه

درصد دیگر  77/77کنند و درصد( فقط در حوزة ترجمه، تدریس می 22/22نفر ) 2
 های دیگری تدریس دارند. در حوزه

 .دارندهای کارآمد ترجمه آشنایی اند با روشدرصد از استادان اذعان داشته 2/22 های کارآمد ترجمهشآشنایی با رو

 استفاده از ابزارهای ترجمه
هرا،  اند که با ابزارهرای ترجمره از جملره اپلیکیشرن    درصد اذعان کرده 66/26فقط 
 آشنایی دارند. 2های زبانیهای اجتماعی و پیکرهرسانپیام

 های پژوهشیافتهمنبع:  

                                                                                                                                         
 مدرسران  اختيرار  در تر مره  ماهيرت  مطالعرة  براي قدرتمند ابزاري ها،آن پردازش افزارهاينرم و زبانی هايپياره -6

 هرا پيارره  در مو رود  اطالعرات  كره  اسرت   هت بدان این دهد.می قرار تر مه صاحبنظران و آموزانتر مه تر مه،

 . است درسی هايكتاب و هانامههواژ در مو ود اطالعات از تر امع بسيار
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 . مباوث تخصصي ترجمه4-3
نظرات كارشناسری متخصصران    هت بررسی موضوعات تخصصی تر مه و دریافت نقطه

این امر، بخش دوم پرسشنامه به این موضوت اختصاص داده شد و از  امعة آماري خواسته 
ه كره  شد تا موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم كنند. بنردهاي ایرن قسرمت از پرسشرنام    

(، 8(، نظرري نردارم )  5(، مروافقم ) 9در پنو مقياس كرامالً مروافقم )   6براساس مدل ليارت
بنرد برود كره نترایو آن در      69( طراحی شرده برود و شرام     6( و كامالً مخالفم )1مخالفم )
 ( ارائه شده است. بندهاي این بخش از پرسشنامه به ترتيب زیر است:1 دول )

هراي  ، از ایرن رو، ارزیرابی  انرد رویاردهاي ارزیابی تر مه غاف  معموالً مدرسان تر مه از -6
 هاي آموزش تر مه باید مدنظر قرار گيرد.تشخيصی، تاوینی و تراكمی همواره در كالس

سرازي نشرده و تنهرا بره كاربسرت      هاي ارزیابی تر مه از عربی به فارسی تبيين و بومیمدل -1
 تر مه شده به صورت موردي بسنده شده است.ها در بررسی و نقد آثار برخی از این مدل

 در متر م و باید نيست متای هادانشگاه آكادميک تحصيالت به فقط تر مه آموزش -8
 باشد. تر مه به مشغول واقعی دنياي

 آمروزش  هراي و دوره كارگراه  در بایرد  تر مه مدرس دانشگاهی، بر تحصيالت افزون -5
 .كند شركت تر مه

شرود و از  مری  یافرت  هرا دانشرگاه  در نردرت  بره  تر مره  حروزب  در درسری  كمک مواد -9
هاي یابار مصرف و موازي و هاي زبانی مانند: پيارهابزارهاي نوین از  مله كاربرد پياره

 1شود.تخصصی و مر ع استفاده نمی

 متاری  محرور  اسرتاد  مسرتقيم  روش بره  بيشرتر  هادانشگاه در عربی زبان تر مة آموزش -1
 تر مه. ین و فرآیندمحورنو هايروش تا است

 نظرر  برر  بنرا  اسرتاد  هر و اي استسليقه تدریس،  هت تر مه حوزب هايكتاب انتخاب -7
 پردازد.می حوزه این در تدریس به خود شخصی

 و متخصررص نبررود ایررران، هررايدانشررگاه در تر مرره ترردریس هرراي ررالش ترررینمهررم -3
 .است تر مه تدریس كارآمد هايمدل به تو هیبی

                                                                                                                                         
1- Likert Scale 

، مدوناة اللغاة العربیاة الدولیاة     التحلیل الوظیفی الستخدام المدونة فی تعلایم الترجماة  براي مطالعة بيشتر  به مقالة  -1

 ر وت كنيد. مجلة الميدان 68منتشر شده در شماره  (1818مسعود )قربان ي و علیفارنوشته مسعود  ،نموذجاً
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 است. و هدفمند مدون ایران در تر مه دروس رفص س -6

 است. ضروري آنان و ود است و كامالً محسوس هادانشگاه در تر مه متخصص فقدان -68

 هرا دانشرگاه  در هرا آن و یاپار گی تر مه نظري هايكتاب تدریس در هاییكاستی -66
 دارد. و ود

 است. استوار گذشته سنتی هايروش براساس بيشتر ایران در تر مة عربی -61

هراي عربری   گرروه  در« تر مره  تردریس  هراي روش برا  آشرنایی » درسی واحد افزودن -68
 است. الزم كشور هايدانشگاه

 نيست. واضح و مشخص كشور در تر مة عربی آموزش اهداف -65

در تدوین برنامة آموزش تر مه از عربی به فارسی و برعاس، بيش از هر زمانی باید  -69
 ري این امر به منظور تفايک ميان بعد نظري و عملی تو ه كرد. به بعد نظ

 . ميانگين پاسخگويي به موضوعات تخصصي ترجمه3جدول 
 انحراف معيار درجه موافقت ميانگين شماره بند

 52/1 نظری ندارم 22/2 0

 77/1 کامالً موافقم 22/2 3

 62/1 کامالً موافقم 26/2 2

 26/1 کامالً موافقم 72/2 4

 27/1 کامالً موافقم 33/2 5

 27/1 کامالً موافقم 66/2 6

 54/1 کامالً موافقم 66/2 7

 13/2 موافقم 62/3 8

 51/1 کامالً موافقم 62/2 1

 74/1 کامالً موافقم 27/2 01

 22/1 کامالً موافقم 77/2 00

 51/1 کامالً موافقم 37/2 03

 52/1 کامالً موافقم 5/2 02

 46/1 موافقم 77/3 04

 71/1 کامالً موافقم 22/2 05

 های پژوهشمنبع: یافته
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)معموالً مدرسان تر مه  6توان دریافت كه بجز بند ( می1با نگاهی ا مالی به  دول )
هاي تشخيصی، تاروینی و  از رویاردهاي ارزیابی تر مه غاف  هستند، از این رو، ارزیابی

ظر قرار گيرد( همره عبرارات بيران    هاي آموزش تر مه باید مدنتراكمی همواره در كالس
 برر تحصريالت   )افرزون  5شده مورد موافقت استادان حوزه تر مه واقع شده است و بر بند 

كنرد(   شرركت  تر مره  آمروزش  هايدوره و یا كارگاه در باید تر مه مدرس دانشگاهی،
كره   دهداند. همچنين انحراف معيار به دست آمده در هر بند نشان میتأكيد بيشتري داشته

هاي یاسانی و دیدگاه -65و  68، 3بجز بند -بيشتر نظرات متخصصان نزدیک به هم بوده 
ترر  نزدیرک  98/8نسبت به موضوعات مطرح شده دارند )هرقدر مقدار انحرراف معيرار بره    

 تري دارد(.باشد، نشان از رویة یاسان

 . مباني ترجمه4-2
ص یافته ترا نظررات كارشناسران    بخش سوم پرسشنامه به مبحث مبانی نظري تر مه اختصا
بنرد بره شررح ذیر  پرداختره       69حوزب تر مه در این زمينه دریافت شود. در این قسمت با 

 شده است:
توان به مبانی آموزش تر مة عربی بره فارسری   با تبيين عناصر زبانی فارسی و عربی می -6

 دست یافت.

آموزش تر مه بين ایرن دو  هاي ساختارشناسی و معناشناسی دو ركن اساسی در مؤلفه -1
 زبان است.

مبررانی نظررري آمرروزش تر مرره داراي عناصررر اصررلی دسررتور زبررانی و معناشناسرری،       -8
 هاي زبانی است.كاربردشناسی، تأثير فرهنگ زبان و عنصر فرعی مهارت

هراي  در فرآیند آموزش تر مه از عربی به فارسی در حوزه معنا باید به كاربست نظریه -5
 هاي معنایی تو ه كرد.مؤلفهمعناشناسی و 

در آموزش تر مه باید به عناصر تأثيرگرذار برر زبران مبرد  و مقصرد از  ملره نسربيت         -9
 هاي زبانی، مقوله فرهنگ و... تو ه كرد.زبانی، تداخ  زبانی، ابهام

و  یفرهنگر  ی،تر يترب ،یزبران  ببراساس سه اص  عمرد  دیبا مدل كارآمد آموزش تر مه -1
 .ودش یطراح یا تماع
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اصالح ساختارهاي آموزشی، یادگيري و یاددهی در فراگيري زبان خار ی بره عنروان    -7
 نياز ترسيم مبانی نظري آموزش تر مه الزم و ضروري است.پيش

موفقيت در تبيين مبانی نظري آموزش تر مه در تمامی ابعراد آن، نيازمنرد برازنگري و     -3
 ن است.بازطراحی و ارزیابی آموزش زبان عربی در ایرا

 هاي تدریس زبان فرق ندارد.هاي تدریس تر مه  ندان با روشروش -6

گيررد و  تدریس تر مه براساس تو ه به عناصر الگوي آمروزش زبران صرورت نمری     -68
 شود.بيشتر به دو عنصر محتوا و روش تدریس تو ه می

اخص تررین شر  فهم متن و تحلي  خطاي فراگيرران در برگرردان بایرد بره عنروان مهرم       -66
 ارزیابی تر مه فراگيران از سوي مدرسان مورد تو ه واقع شود.

تررین  رالش فراگيرران    یافتن ساختارهاي معادل در دو بعد دسرتوري و معنرایی مهرم    -61
 تر مه است كه باید مدرس تر مه در ارزیابی تر مه مدنظر قرار دهد.

ختارهاي دسرتوري،  اي و تطبيقری، بهتررین روش برراي شرناخت سرا     زبانشناسی مقابله -68
 رود.شمار میواژگانی و معنایی و تببين عنصر فرهنگ در آموزش تر مه به

هاي  هارگانه زبران بایرد قبر  از ورود بره مبحرث تر مره و       تدریس آموزش مهارت -65
 آموزش آن مدنظر قرار گرفته شود.

و هدفمنرد  بخشی و ترسيم آینده روشن شغلی براي فراگيران به مشاركت فعال انگيزه -69
هراي مررتبط برا    هاي آموزشی و شركت در سمينارها و همرایش ها و كارگاهآنان در برنامه

 حوزه تر مه منجر خواهد شد. این امر بيش از هر زمانی باید مدنظر قرار گيرد.
)موفقيرت در تبيرين مبرانی نظرري      18( حاكی از آن است كه بجز بنرد  8نتایو  دول )

د آن، نيازمند بازنگري، بازطراحی و ارزیرابی آمروزش زبران    آموزش تر مه در تمامی ابعا
عربی در ایران است(، ناات بيان شده در بخش مبانی تر مره مرورد موافقرت متخصصران     

)در آموزش تر مه بایرد بره عناصرر تأثيرگرذار برر زبران مبرد  و         18این حوزه است و بند 
ن در برگردان باید به عنروان  )فهم متن و تحلي  خطاي فراگيرا 11مقصد تو ه كرد( و بند 

ترین شاخص ارزیابی تر مه فراگيران از سروي مدرسران مرورد تو ره واقرع شرود( از       مهم
هراي بره دسرت    مقبوليت بيشتري نزد مدرسان تر مه برخوردار است. همچنين دیگرر داده 

–( از اتفاق نظر استادان در عناوین قيرد شرده   8آمده از انحراف معيار ستون آخر  دول )

 حاایت دارد. -15و  18ز ریف بج
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 . ميانگين پاسخگويي به مباني ترجمه2جدول 

 انحراف معيار درجه موافقت ميانگين شماره بند
 27/1 کامالً موافقم 66/2 06

 1//62 کامالً موافقم 5/2 07

 26/1 کامالً موافقم 72/2 08

 57/1 کامالً موافقم 22/2 01

 37/1 کامالً موافقم 73/2 31

 52/1 کامالً موافقم 62/2 30

 27/1 کامالً موافقم 33/2 33

 24/2 نظری ندارم 73/2 32

 42/1 موافقم 26/3 34

 54/1 کامالً موافقم 66/2 35

 37/1 کامالً موافقم 73/2 36

 52/1 کامالً موافقم 51/2 37

 25/1 کامالً موافقم 62/2 38

 52/1 کامالً موافقم 22/2 31

 27/1 قمکامالً مواف 33/2 21

 های پژوهشمنبع: یافته

 های آموزش ترجمهترين چالش. مهم5

پس از بيان نقطره نظررات مدرسران حروزب تر مره در سرطح دانشرگاه كره بره صرورت           
هراي آمروزش تر مره را بره شررح      ترین  الشتوان مهمآوري شد، میپرسشنامه  مع

 ذی  خالصه كرد:
ارزیررابی تر مرره، از ایررن رو،  غفلررت اكثریررت مدرسرران تر مرره از رویاردهرراي    -6

هاي آموزش تر مه بایرد  هاي تشخيصی، تاوینی و تراكمی همواره در كالسارزیابی
 مدنظر قرار گيرد.

هاي ارزیابی تر مه از عربی به فارسی در حالی كره تنهرا   سازي مدلعدم تبيين و بومی -1
تر مره شرده بره     هرا در بررسری و نقرد آثرار    به بيان تئوري و كاربست برخری از ایرن مردل   

 صورت موردي بسنده شده است.
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تر مه و  آموزش هايدوره و یا آموختگان تر مه در كارگاهعدم مشاركت دانش -8
 هرا دانشرگاه  آكادميرک  تحصريالت  بره  فقرط  تر مره  دنياي واقعی، حال آناه آمروزش 

 است. متای

 ترا  هرا اهدانشرگ  در عربری  زبران  تر مره  استادمحوري آمروزش  مستقيم استفاده از روش -5
 تر مه. نوین و فرآیندمحور هايروش

 كمرک  تدریس و كمبود مرواد   هت تر مه حوزب هايكتاب اعمال سليقه در انتخاب -9
 بره  خرود  شخصری  نظرر  برر  بنا استاد هر به طوري كه هادانشگاه در تر مه حوزب در درسی
 پردازد. می حوزه این در تدریس

 تردریس  در هاییو كمبود متخصص و كاستی تدریس كارآمد هايمدل به تو هیبی -1
 ها در تر مه افزون بر بُعد عملی آن.آن و یاپار گی تر مه نظري هايكتاب

 درسی واحد ایران تا  ایی كه افزودن در تر مه دروس فص  عدم تدوین هدفمند سر -7
الزامری بره    كشرور  هراي هاي عربی دانشگاهگروه در« تر مه تدریس هايروش با آشنایی»

 رسد.نظر می

تروان بره كمرک    عدم تبيين مبانی آموزش تر مة عربی به فارسری و بررعاس كره مری     -3
عناصر زبانی فارسی و عربی از  مله اهتمام به دستور زبانی و معناشناسی، كاربردشناسری،  

 هاي زبانی به آن دست یافت.تأثير فرهنگ زبان و عنصر فرعی مهارت

 هاي معنایی تر مه.هاي معناشناسی و مؤلفهنظریهعدم تو ه و اهتمام به كاربست  -6

نادیده گرفتن عناصر تأثيرگذار بر زبان مبد  و مقصد از  مله نسربيت زبرانی، ترداخ      -68
 هاي زبانی، مقوله فرهنگ و... .زبانی، ابهام

ضرررورت اصررالح سرراختارهاي آموزشرری، یررادگيري و یرراددهی در فراگيررري زبرران    -66
 ياز ترسيم مبانی نظري آموزش تر مه.نخار ی به عنوان پيش

تررین  نادیده گرفتن فهم متن و تحلي  خطاي فراگيران در برگردان باید به عنوان مهم -61
 شاخص ارزیابی تر مه فراگيران از سوي مدرسان مورد تو ه واقع شود.

تررین  رالش فراگيرران    یافتن ساختارهاي معادل در دو بعرد دسرتوري و معنرایی مهرم    -68
 است كه باید مدرس تر مه در ارزیابی تر مه مد نظر قرار دهد. تر مه

اي و تطبيقی به عنوان بهترین روش براي شناخت عدم اهتمام ویژه به زبانشناسی مقابله -65
 ساختارهاي دستوري، واژگانی و معنایی و تببين عنصر فرهنگ در آموزش تر مه.
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 راي فراگيران.عدم انگيزه بخشی و ترسيم آینده روشن شغلی ب -69

 . راهکارهايي دربارۀ روش تدريس ترجمه6
هاي پژوهش و ضرورت و ود اساتيد توانمند در حروزب تردریس تر مره،    با تو ه به یافته

رود  نين اساتيدي راهاارهاي ذی  را براي باال بردن توانمنردي دانشرجویان در   انتظار می
 زمينه تر مه مدنظر قرار دهند.

پرداز آلمانی در هاي زبانی: كریستين نورد، نظریهزي و انوات پيارهاستفاده از متون موا -1
استفاده از متون موازي را راهاراري برراي آمروزش تر مرة      6كتاب تحلي  متن در تر مه

داند. به اعتقاد وي، متون موازي، متونی هستند به زبان مقصرد كره برا مرتن     متون پيچيده می
 (.1889به نق  از نورد،  6831رودي، ل زندهمبد  در موضوت و ژانر مشترك هستند )د

خواهرد كره بخشری از    استفاده از تر مة معيار: بر فرض اگر مدرسری از فراگيرر مری    -2
)اشک و لبخند(  بران خلي   بران را تر مه كنرد، قبر  از آن    «دمعة وابتسامة»قصيدب 

ترتيب عالوه بر هاي این اثر را در كالس بخواند تا بدین تواند یای از بهترین تر مهمی
هاي تر مه، علرت ایناره  ررا در  رایی از تر مره      ایجاد انگيزه و دریافتن عمق زیبایی

رود یا  ه لفظی در  ه  ایی مناسب نيسرت و در  ره  رایی هسرت      يزي از دست می
 و... بررسی شود.

محور تغيير شيوب آموزشی از معلم»تر مة گروهی: مهدي ریاضی بر این باور است كه  -3
شررود، فراگيررران مسررائ  و مشرراالت تر مرره را بررا همارراري   رگرراهی باعررث مرری برره كا

یا  8هاي هاي خود و با نظارت مدرس ح  كنند. با قرار دادن فراگيران در گروههماالسی
)ر.ك؛ « حر  ممارن خواهرد داشرت    راه 5یرا   8نفري هر مسأله و مشا  تر مه در متن  5

 (.6861پاكزادیان، 

زمينة متن: مدرس تر مه نباید بخشی از یرک مرتن اصرلی را    آشناسازي فراگير با پيش -4
 زمينه در اختيار فراگير قرار دهد تا به تر مه آن اقدام كند. بدون ارائة پيش

باالبردن توان دفات دانشجو از تر مة خرود: مردرس بایرد ایرن اماران را برراي فراگيرر         -9
یابی، ساخت مرتن  گزینی و معادلفراهم كند تا وي بتواند از مراح  فهم و سياق متن، واژه

 مقصد و به طور كلی تمامی فرآیند تر مه خود دفات كند. 

                                                                                                                                         
1- Text Analysia In Translation 
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تواند برا ارائرة یرک تر مرة ضرعيف از فراگيرران       اصالح و تصحيح تر مه: مدرس می -1
 (.6861بخواهد به اصالح آن اقدام و در حد توان عل  ضعف آن را بيان كنند )پاكزادیان، 

 كه پيشتر به تشریح آن دو پرداختيم.  1و فرآیندمدار 6مدارلتو ه به آموزش محصو -7

آشناسازي فراگير با ابزارهراي نروین كمرک بره مترر م در فضراي مجرازي: مدرسران          -3
افزارهاي مو رود در بسرتر اینترنرت یرا     ها و نرمتوانند فراگيران را به انوات فرهنگ لغتمی

 تلفن همراه و رایانه آشنا كنند. 

 گيری  بحث و نتيجه
نتایو حاص  پژوهش در مورد سؤال نخست گویاي آن است كه تقریبا اكثریرت مدرسران   
حوزه تر مه مرد بوده، بيشتر این افراد از زبان مادري فارسی برخوردارند، زبان دوم را بره  

اند، داراي مردرك دكترري در رشرته زبران و ادبيرات عررب       صورت آكادميک فرا گرفته
هراي  هاي آنان نيز دراین حوزه است و با شيوهدریس، و پژوهشهستند، بيشتر تحقيقات، ت

 كارآمد كنونی تر مه آشنایی  ندانی ندارند.
توان گفت قریب بره اتفراق، مدرسران حروزه     در پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش می
( )معمروالً مدرسران تر مره از    6بجز بند )-تر مه با عناوین قيد شده در بندهاي پرسشنامه 

هراي تشخيصری، تاروینی و    اي ارزیابی تر مه غاف  هستند، از ایرن رو، ارزیرابی  رویارده
)موفقيرت   18هاي آموزش تر مه باید مدنظر قرار گيرد( و بند تراكمی همواره در كالس

در تبيين مبانی نظري آموزش تر مه در تمامی ابعاد آن، نيازمند برازنگري و برازطراحی و   
)در آمروزش   18انرد. بنردهاي   كرامالً موافرق   -ان اسرت( ارزیابی آموزش زبان عربی در ایر

تر مه باید به عناصر تأثيرگذار بر زبان مبد  و مقصد از  مله نسبيت زبانی، تداخ  زبانی، 
)فهرم مرتن و تحلير  خطراي      11هاي زبرانی، مقولره فرهنرگ و... تو ره كررد( و بنرد       ابهام

زیرابی تر مره فراگيرران از سروي     ترین شاخص ارفراگيران در برگردان باید به عنوان مهم
داراي بيشرترین در ره موافقرت و     38/5مدرسان مورد تو ه واقع شود( با متوسط ميانگين 

 11/5نسبت به موضوعات تخصصی تر مه با ميرانگين    81/5مبانی تر مه با اخذ ميانگين 
ر از اهميت بيشتري نزد متخصصان این حوزه برخوردار است؛ هر ند كه اختالف آن بسيا

( بوده و ایرن دال برر اهميرت كلری موضروت اسرت. در همرين راسرتا، انحرراف          1/8 زئی )
                                                                                                                                         
1- Enseignement Oriente Produit 

2- Enseignement Oriente Processus 
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نظرر اغلرب اسرتادان دربرارب عنراوین قيرد شرده در        معيارهاي به دست آمده حاكی از اتفاق
 پرسشنامه است. 

هاي مشخص و مدون، باال برردن  توان به تعيين سرفص از راهاارهاي پيشنهادي می
گيران از طریق آشنا كردن آنان با انوات متون موازي، معيار، الگرو و  توانش دو زبانة فرا

ترغيب آنان به افزایش مطالعه انوات مختلف متون، استفاده از روش تر مره گروهری و   
محور، باال بردن توان فراگير برراي دفرات از تر مرة خرود، اصرالح، تصرحيح و       كارگاه

و ابزارهراي نروین در تسرریع فرآینرد      هرا ارزیابی تر مه و آشناسازي فراگيران با روش
هراي زبرانی و ابزارهراي    هاي ا تماعی، پيارره تر مه از  مله استفاده از ظرفيت شباه

 ها اشاره كرد.پردازش آن
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مدرسران   یابیر ارز اردیرو سهیمقا. (6868. ) يزاده، خلیقاض مسعود و قه،يسلخوش ؛نازیآ ر،يسام
، اول ، شفصلنامه مطالعات زبان و تر مه .تر مه یابیهاي شاخص ارزهیبا نظر یفارسة تر م
 .18-35صص 
 . تهران: محجوب.1. چ آیين تر مه(. 6873اهلل و فرزانه، سيد بابک. )نژاد، عنایتفاتحی
 . تهران: نشر علمی.فرهنگ  امع مطالعات تر مه(. 6865، فرزانه. )زادفرح
التحلیال الاوظیفی الساتخدام المدوناة فای تعلایم        . (4141. )قربانی، علی، مسعود و باقریفکر

 . 59-63، صص 51، العدد مجلة المیدان ،، مدونة اللغة العربیة الدولیة نموذجاًالترجمة
ترجمة هدی مقانص، المنظماة العربیاة     .یس الترجمة التقنیة(. أسس تدرم4112کریستین دیریو. )

 .لبنان :بیروت .للترجمة
. تهرران: مؤسسره   6. تر مة حميد كاشانيان. چ آشنایی با مطالعات تر مه(. 6835ماندي،  رمی. )

 انتشارات و خدمات فرهنگی هنري رخ.

 یعملر  و یاسراس علمر  تروانش تر مره:    و هیش(. نظر6861روان. )يس، زادهنيمحسن و ام یمبارك
 . 688-698، صص 51(1)، فصلنامه مطالعات زبان و تر مه .مند آموزش تر مهمدل نظام

. المنصورة. عاامر للبباعاة   مصبلحات فی المناهج وطرق التدریسم(. 5922محمد السید، علی. )
 والنشر.

 .یریو نموذجاً(. من التعلیمة إلی الترجمة تمارین کریستین د4119/4151. )حمدی ریاحی، نادیهم
 .الجزائر .جامعة وهران .الفنون اللغات و کلیة األداب و. رسالة الماجستیر

 .تهران: سمت .6چ  .تر مه فن(. 6838یحيی. ) معروف،
 . تهران: سمت.6. چ هایی در تر مه از عربی به فارسیروش(. 6836رضا. ) ناظميان،

 .نور تهران: پيام .6 چ. (فارسی به عربی) تر مه، فن(. 6831)_______. 
(. مسائ ، مشراالت و راهاارهراي تردریس    6865نظري، علی و قاسمی موسوي، سيد اسماعي . )

 . 669-161، صص 87، ش مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربیتر مه. 

. تهررران: انتشررارات 6چ . الگوهرراي ارزیررابی تر مرره . (6867نيررازي، شررهریار و قاسررمی، زینررب. )
 ان.دانشگاه تهر

 . تهران: نشر قطره.1. چ هاي زبانی و تر مهپياره(. 6866واعظيان، هليا. )
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