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چکیده 
هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری 
زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، 
گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت 
پایه ی تحلیل  بر  نتایج  این روش،  پیمایشی است. در  نوع  از  گرفته، کمی و توصیفی، 
آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق روش های آماری توصیفی و 
استنباطی به دست می آید. افراد شرکت کننده در تحقیق، کلیه ی دانشجویان ترم آخر 
کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند، مشتمل بر50 نفر هستند 
می دهند.  پاسخ  مناسب،  پایایی  و  روایی  با  ساخته،  محقق-  پرسشنامه ی  یک  به  که 
پرسشنامه ی مورد استفاده، نگرش شرکت کنندگان در پژوهش را نسبت به نقش فعالیت های 
تأیید  از  پایان، پس  زبانی شان می سنجد. در  بهبود مهارت های چهارگانه ی  ترجمه در 
نرمال بودن داده ها با استفاده از نمودار Q-Q Plot و آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها به 
وسیله ی آزمون T تک نمونه ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که نتایج حاصل، 
دارد. انگلیسی  زبان  یادگیری  و  آموزش  در  ترجمه  فعالیت های  مؤثر  نقش  از  حکایت 
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مقدمه 
تاریخ آغاز گفتگو و جدل در باب کاربرد ترجمه در آموزش زبان دوم یا بیگانه هر چند 
به قرن نوزدهم میالدی باز می گردد، اّما طرفداران روش تدریس مستقیم، روش تدریس 
با نگرش طبیعی و آموزش زبان ارتباطی، در قرن بیستم آن  را به اوج خود رسانیده اند. 
بود که به صورت  بودند، روش دستور- ترجمه  شیوه آموزشی ای که آن ها مخالف آن 
ویژه برای آموزش زبان التین و یونانی، به عنوان زبان دوم، در مدارس به کار گرفته شد و 
آن چنان که از نام آن پیدا است، دستور یک زبان را به همراه ترجمه متن هایی مذهبی 
و ادبی از آن زبان آموزش می داد و هدف آن کسب توانایی در خواندن ادبیات مکتوب 

زبان مقصد بود.
لدو1 و گیتنبی2 در این میان از سرسخت ترین مجادله  کنندگان و مخالفان کاربرد 
ترجمه در آموزش زبان بوده اند. لَدو )Lado, 1964: 53( ترجمه را جایگزین مناسبی 
برای خودآزمایی ها و فعالیت های درون کالسی نمی دانست و بر این باور بود که ترجمه 
کاری است پیچیده و با چهار مهارت زبانی )گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن( 
متفاوت است و نیازی بدان نیست. گیتنبی )1967: 66-73( نیز بر این عقیده پای می فشرد 
که زبان آموزان باید چنان آموزش ببینند که به تولید زبان انگلیسی بدون ترجمه ذهنی 

و اندیشیدن به زبان مادری شان، مبادرت ورزند.
مالمکجایرMalmkjaer, 1998: 6( 3( اصلی ترین دالیل مخالفت با کاربرد ترجمه 

در آموزش زبان را بدین گونه معرفی می نماید:
ترجمه مستقل و بسیار متفاوت از چهار مهارت زبانی است که توانش زبانی را تعریف . 1

می کنند.
چهار . 2 آموزش  را صرف  زمان  آن  می توان  حالی که  در  است،  زمان بر  امری  ترجمه 

مهارت زبانی نمود.
ترجمه غیر طبیعی است.. 3

1. Lado
2. Gatenby
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ترجمه مانع فکر کردن زبان آموزان به زبان خارجی می شود.. 4
ترجمه آزمون مناسبی برای مهارت های زبانی نیست.. 5
ترجمه باعث ایجاد تداخل زبانی می شود.. 6
ترجمه فقط برای تربیت مترجمان مناسب است.. 7

اّما گفتگو در باب بازگشت ترجمه به محافل آموزشی و کالس های زبان بار دیگر از 
دهه ی 1980، آرام آرام از سرگرفته می شود و کارشناسان به طرح این ایده می پردازند 
که می توان از ترجمه به عنوان یک روش و فعالیت ارتباطی مؤثر در کالس ها بهره گرفت. 
آن ها بر این باورند؛ چون ترجمه شباهت ها و تفاوت های دو زبان را با یکدیگر روشن می سازد، 
را  او  ادراک  فرایند  و  می دهد  قرار  زبان آموز  اختیار  در  را  سودمندی  آگاهی های  پس 

.)Danchev, 1983: 35-56( تسهیل و تسریع می نماید
بدین ترتیب، به نظر می آید نگرش عمومی نسبت به ترجمه در حال دگرگونی بنیادینی 
است و برخی پژوهشگران از آن به عنوان ابزار آموزشی مجاز در یادگیری زبان دوم و 
جریان زبان آموزی یاد می کنند و آن را شایسته ی بازگشت به عرصه ی آموزش زبان می دانند
.)Widdoson, 1978: 18; Harmer, 1991: 61; Ellis, 1992: 46; Marks, 1994: 93; Ure, 1996: 40(

با این وجود آثار نوشتاری موجود در باب چرایی، چگونگی، میزان و زمان کاربرد آن در 
امر آموزش زبان دوم بسیار اندکند.

هدف پژوهش حاضر این است که نقش فعالیت های ترجمه را در بهبود مهارت های 
زبانی دانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی مورد کنکاش قرار دهد تا شاید بدین 
وسیله صاحب نظرانی که به وجود یا عدم وجود نقش ترجمه در بهبود مهارت های زبانی 
قائلند، به تفکری دیگر بار دعوت شوند، به خصوص این که در ایران تصوری به شدت منفی 
درباره نقش ترجمه در آموزش و یادگیری زبان خارجی وجود دارد و اساساً استفاده از 

ترجمه به این منظور مالل آور، غیر ارتباطی، دشوار و بیهوده تلقی می شود.
پژوهندگان دریافت ها و دیدگاه های گوناگونی درباره فعالیت های ترجمه داشته اند، 
کسانی چون کوک1 )1991( و پیم2 )1992( چشم اندازی نوین به این مسأله بخشیده اند. 

1. Cook
2. Pym
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آنان به جای تحلیل دیدگاه موافقان و مخالفان، کاربرد ترجمه را در آموزش زبان مسلم 
این فعالیت ها برای گسترش کاربرد عملی و ممکن آن در  دانسته، به بررسی کیفیت 
آموزش زبان پرداخته اند. بر پایه ی شواهد بسیاری، می توان تمرین ترجمه را در کنار 

دیگر فعالیت های آموزشی زبان دوم برای هدف های آموزشی به کار برد.
مزیت دیگری که به نظر می رسد کاربرد فعالیت های ترجمه به همراه داشته باشد، 
کمک به حفظ و بهبود زبان مادری است. در واقع، می توان گفت شخصی که خود را درگیر 
تصحیح و دقت در زبان مادری نمی کند به ندرت دغدغه ی تصحیح دستوری، تفاوت های 
.)Armand Roth, 1983: 4( معنایِی ظریف و کاربرد واژگان درست را در زبان دیگر دارد
ویئن1 )1998( باور دارد، با وجود آن که بهتر است گفت و شنودها، پرسش ها و خواندن 
و نوشتن ها در کالس، به زبان خارجی انجام شود، فعالیت های ترجمه به گونه ای که در 
برگیرنده ی درون مایه های پیوسته با فرهنگ و زبان دوم باشند، سودمند خواهند بود. 
وی در ادامه با تأکید بر آن می افزاید، ایجاد موقعیت های طبیعی نه تنها زبان آموزان را از 
اندیشیدن به زبان بیگانه باز نمی دارد، که آنان را به اندیشیدن به هر دو زبان برمی انگیزاند.

این است که  از دیگرسو، پژوهش های محققانی همچون داف2 )1989( حکایت گر 
فعالیت های ترجمه هرگاه به درستی برنامه ریزی شوند، به افزونی چهار مهارت زبانی و 
افزایش دقت، روشنی و انعطاف پذیری یاری می رسانند. به دیگر بیان، به زبان آموز توانایی 
می بخشند، مناسب ترین واژگان )دقت( را برای انتقال آنچه که بخواهد )روشنی( جست 

و جو کند )انعطاف پذیری(. 
پاپوویچ3 )1999( وابسته بودن نقش ترجمه را تنها به تمرین های واژگانی، نادرست 
می داند و بر این باور است که باید در پی شیوه های کاربرد درست ترجمه در جایگاه 
ارتباطی بود و تمرین های زبانی چالش برانگیزی که از ژرفای شناختی برخوردارند، تولید 

نمود. 
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آرتورArtour, 1995: 59( 1( ویژگی های فعالیت های ترجمه را برای یک کالس 
زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه این گونه برمی شمارد:

زبان خارجی برای یک هدف بهره برداری می شود.. 1
فعالیت ها باعث پیدایش انگیزه برای برقراری ارتباط شوند.. 2
زبان آموزان را به آفرینندگی و همراهی و همیاری در ایده هایشان تشویق نمایند.. 3
زبان آموزان بر آن چه می گویند تمرکز کنند نه بر شیوه گفتن آن.. 4
کار زبان آموزان از آموزش دهنده ی کالس مستقل باشد.. 5
زبان آموزان آن چه را می خواهند بگویند یا بنویسند خود تعیین کنند.. 6

اشتوالیترووا2 )2008(، استاد دانشگاه اسلواکی، بر آن است که تمرین ترجمه حتی 
می تواند به گونه ی ترجمه ی جمله ها و اصطالح های خارج از بافت باشد و به عنوان فعالیتی 
برای آماده سازی زبان آموزان جهت شروع کار کالسی به کار رود، همانند ترجمه ی عنوان 

فیلم ها، آهنگ ها یا کتاب ها. 
ساولوا3 )2006( بر این باور است که ترجمه باید به گفت و شنود بیانجامد، در غیر 
این صورت، کاربرد آن در کالس درس بدون هدف خواهد بود. وی تمرین ترجمه را در 
صورتی مؤثر می داند که به گونه ی دو نفره یا گروهی انجام شود و به زبان آموزان فرصت 
مقایسه و بحث بدهد و همه آن ها را به طور مساوی در فعالیت مشارکت دهد. از نظر 
او مطلب برگزیده برای ترجمه بهتر است کوتاه بوده و تا حد ممکن به صورت شفاهی 

ترجمه شود. 
و سرانجام از دیدگاه لئوناردی4 )2010( فعالیت های ترجمه، مهارت های انتقادی و 
تحلیلِی زبان آموزان را افزایش می دهد، زیرا آنان در کنار این فعالیت ها، معنا و صورت را 
تحلیل کرده و اراده می کنند چه چیزی را و چگونه ترجمه کنند. در پایان گفتنی است 
که همواره پژوهندگان بهره گیری بیش از اندازه هر روش آموزشی را خطرناک دانسته، 
کاربرد فعالیت های ترجمه را به گونه ای پراکنده و پیوند یافته با هدف های آموزشی زبان 

1. Artour
2. Štulajterova
3. Šavelová
4. Leonardi
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آموزان سفارش می کنند.
با وجود تالش ها و بررسی های گران قدر در حوزه ی ترجمه ی آموزشی1، که در آن از 
متن ترجمه شده به عنوان ابزاری برای بهبود مهارت و چیرگی زبان آموزان در یادگیری 
توانمند،  تجربی  شالوده ی  یک  نبود  اخیر  دهه ی  در  می شود،  بهره برداری  بیگانه  زبان 
از  اما بخشی  که بتواند تکیه گاه علمی پژوهش ها قرار گیرد، هم چنان محسوس است. 
پژوهش های میدانی انجام شده، می تواند دریافت ها و آگاهی های سودمندی را درباره ی 
چگونگی بهره گیری از ترجمه در امر یادگیری و آموزش زبان دوم یا بیگانه در اختیارمان 

قرار دهد.
پازنان3  دانشگاه  در   )1982( اسکوورونیسکی2  که  پژوهشی  از  آمده  به دست  نتایج 

لهستان انجام داده نشان می دهد دانشجویانی که اصول و روش های ترجمه را آموخته 
اند از نظر مهارت های نوشتن و صحبت کردن نسبت به گروهی که آموزش ندیده اند در 

وضعیت زبانی بهتری قرار دارند. 
هم چنین نتایج پژوهشی که در آلمان فریتلندر4 )1990( و همکارانش بدان دست 
از دانش  با بهره گیری  یافته اند، روشن نموده که نقش بندی درون مایه های زبانی ویژه، 
عمومی فرد به گونه ای بهتر انجام می پذیرد. با عنایت به تجربه های شخصی اش، او نشان 
داد برای نویسندگانی که به زبان دوم خود نوشته هایی دارند، ترجمه از زبان مادری به 
زبان دوم نه تنها در کار ایشان سدی نیست، بلکه به آنان یاری نیز می رساند. او هم چنین 
بدین نتیجه دست یافت که این گونه نویسندگان را باید به بهره گیری از زبان مادری شان 

در این فرایند تشویق نمود.
از  بهره گیری  با  کمبریج  دانشگاه  در   )2006( کریریرس5  که  دیگری  پژوهش  در 
بررسی نتایج پرسش نامه های دانشجویان سال پایانی زبان انگلیسی انجام داد، روشن شد 
دانشجویان بازتاب های ترجمه را در زبان آموزی شان بسیار سودمند می دانند. وی پس 

1. Pedagogical translation
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از اجرای این پژوهش، بر آن شد تا در پاسخ به تمایل و خواست دانشجویان، ترجمه را 
بیش از گذشته در کالس هایش به کار بندد. او هم چنین بر این باور بود که ترجمه در 
ماهیت خود تالشی دعوت کننده به گفت و شنود و پرسمان است و دانشجویان بسیار 

خواستار شرکت و همیاری در آن و پاس داشت تالش های خود در این فرایند هستند.
ماچیدا1 )2008( نیز گام های همانندی در دانشگاه ملبورن استرالیا و در کالس درس 
ژاپنی به عنوان زبان دوم، برداشته و در پایان به این نتیجه دست یافته است که می توان 
از ترجمه به عنوان روشی مهم در آموزش زبان در سطح های پیشرفته بهره برد. پیش 
از این کوناکر2 )1996( نیز گزارشی از خوشایندی دانشجویان در یک دوره ترجمه ارائه 

نموده است.
بدین ترتیب پژوهش های اندکی که به بررسی نقش ترجمه پرداخته اند، همگی مؤید 
نقش مؤثر فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت های زبانی زبان دوم یا بیگانه هستند. ما 
نیز در این تحقیق، با توجه به این که در ایران از یک سو، تصوری منفی نسبت به کاربرد 
ترجمه در آموزش زبان وجود دارد و از سوی دیگر، در بسیاری از مراکز آموزش دولتی 
در حد افراطی و به صورت روش دستور- ترجمه به کار گرفته می شود، بر آن شدیم تا 
در یک تحقیق میدانی به بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان 
انگلیسی از نقطه نظر زبان آموزانی بپردازیم که ضمن برخورداری از مهارت زبانی کافی، 

از تجربه ی مناسبی نسبت به فعالیت های متنوع ترجمه بهره مند باشند.

روش شناسی
روش تحقیق حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی 
از طریق روش های آماری  SPSS  و  افزار  از نرم  با استفاده  تحلیل آماری پرسشنامه، 
توصیفی و استنباطی به دست می آید. پرسشنامه ی مورد استفاده که محقق - ساخته 
است، نگرش شرکت کنندگان در پژوهش را نسبت به نقش فعالیت های ترجمه در زبان- 

آموزی شان و نیز بهبود مهارت های چهارگانه ی زبانی می سنجد.

1. Machida
2. Conacher
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این پژوهش، شامل کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی  جامعه آماری 
مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند به تعداد 50 نفر می باشد. با توجه به محدود 
بودن جامعه آماری، کلیه ی افراد به عنوان حجم نمونه انتخاب و از طریق پاسخگویی 
انتخاب  داده شدند. مالک های  پژوهش حاضر شرکت  در  پرسشنامه محقق ساخته،  به 

شرکت کنندگان به شرح زیر می باشد:
دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی. 1
گذراندن واحدهای درسی تخصصی ترجمه. 2
دانشجویان با توجه به تجربه، استنباط و ادراکی که در طول زبان آموزی خود نسبت . 3

به کاربرد فعالیت های ترجمه و فرایند یادگیری زبان بیگانه کسب کرده بودند، به 
پرسشنامه پاسخ دادند.

در جمع آوری اطالعات، مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و در جمع آوری داده ها از 
پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق، محقق- ساخته و از 
نوع نگرش سنج است و 16 سؤال را در بر می گیرد که با توجه به طیف لیکرت، به صورت 
پنج گزینه ای اندازه گیری می شود. سؤاالت این پرسشنامه به گونه ای تنظیم شده اند که 
نقش ترجمه را در امر آموزش و یادگیری چهار مهارت زبانی ارزیابی می کنند. روایی 
صوری و محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید افراد متخصص قرار گرفته است و پایایی 

آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین و تأیید شده است.

آلفای کرونباختعداد

230/804

آمار  روش  از  و   SPSS )version20( افزار  نرم  از  تحقیق،  داده های  تحلیل  در 
توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و جداول مربوطه( استفاده شده است و 
در قسمت آمار استنباطی از آزمون های شاپیرو- ویلک و T تک نمونه ای بهره گرفته 

شده است. 
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یافته ها 
در این پژوهش ویژگی های افراد شرکت کننده در تحقیق، مطابق جداول توصیفی 

ذیل است:
جدول 1( میانگین سنی افراد شرکت کننده

انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد

2/022 23/44 31 21 50 سن

  مطابق جدول 1 افراد شرکت کننده، در محدوده ی سنی 21 تا 31 سال هستند و 
میانگین سنی آن ها 23 سال است.

جدول 2( جنسیت افراد شرکت کننده

درصد تعداد

61/2

38/8

31

19

50

زن

مرد

مجموع

 جدول 2 نشان می دهد اکثریت افراد شرکت کننده در تحقیق زن )61/2 درصد( هستند.
برای آزمودن فرضیه ی مورد نظر یعنی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری 
زبان انگلیسی، داده های به دست آمده از پرسشنامه برای هر یک از مهارت های زبانی به 
طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به این منظور ابتدا آزمون نرمال بودن 
داده ها با استفاده از نمودار Q-Q Plot و آزمون شاپیرو- ویلک و سپس آزمون T تک 

نمونه ای برای هریک از مهارت های زبانی مورد استفاده قرار می گیرد. 
با رسم نمودار  Q-Q Plot داریم:
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نمودار 1( آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

با توجه به نمودار  1 مالحظه می شود که داده ها کاماًل حول خط نرمال قرار گرفته اند 
و این نشان می دهد که داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. برای اطمینان از نتیجه 

فوق، آزمون شاپیرو- ویلک، برای آزمون نرمال بودن داده ها، را انجام می دهیم:
جدول 3( تست نرمال بودن داده ها

شاپیرو- ویلک

سطح معنی داریدرجه آزادیآماره

0/966500/166

مطابق جدول 3 با توجه به این که p- مقدار برابر با 0/166 شده است که از 0/05 
بزرگتر است نرمال بودن داده ها تأیید می شود. به این ترتیب، برای بررسی نقش فعالیت های 
ترجمه در بهبود مهارت خواندن، می توان فرضیه فوق را به کمک t-test یک نمونه ای 

آزمون کرد. با انجام این کار جداول زیر به دست می آید:
جدول 4( آمار یک نمونه ای

میانگین استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداد

503/310/75180/10632
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جدول t-test )5 یک نمونه ای برای مهارت خواندن
Test value= 3

95 درصد اطمینان از تفاوت 
میانگین

تفاوت 
میانگین

درجه ی سطح معناداری
آزادی

t مقدار

حدپایینحدباال

میانگین0/52370/09830/310/005492/916

طبق جداول 4 و 5، از آنجائی که p- مقدار برابر با 0/005 شده است که از 0/05 
کوچک تر می باشد و با توجه به اینکه میانگین داده ها برابر 3/31 شده است که از حد 
متوسط )مقدار 3( بیشتر است نتیجه می گیریم که نقش فعالیت های ترجمه بر بهبود 

مهارت خواندن بیشتر از حد متوسط است.
به همین ترتیب برای بررسی نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت نوشتن، می توان 
آن را به کمک t-test یک نمونه ای آزمون کرد. با انجام این کار جداول زیر به دست 

آید: می 
جدول 6( آمار یک نمونه ای

میانگین استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداد

503/470/847630/11987

جدول t-test )7 یک نمونه ای برای مهارت نوشتن
Test value= 3

95 درصد اطمینان از تفاوت 
میانگین

درجه ی سطح معناداریتفاوت میانگین
آزادی

t مقدار

حدپایینحدباال

میانگین0/71090/22910/470/000493/921

جداول 6 و 7 نشان می دهند از آنجائی که p- مقدار برابر با 0/000 شده است که از 
0/05 کوچک تر می باشد و  با توجه به این که میانگین داده ها برابر 3/47 شده است که 
از حد متوسط )مقدار 3( بیشتر است نتیجه می گیریم که نقش فعالیت های ترجمه بر 

بهبود مهارت نوشتن بیشتر از حد متوسط است.
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برای بررسی نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت صحبت کردن )مکالمه(، می توان 
فرضیه فوق را به کمک t-test یک نمونه ای آزمون کرد. با انجام این کار جداول زیر به 

دست می آید:
جدول 8( آمار یک نمونه ای

میانگین استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداد

503/4550/878730/12427

جدول t-test )9 یک نمونه ای برای مهارت صحبت کردن
Test value= 3

95 درصد اطمینان از تفاوت 
میانگین

درجه ی سطح معناداریتفاوت میانگین
آزادی

t مقدار

حدپایینحدباال

میانگین0/70470/20530/4550/001493/661

مطابق جداول 8 و 9 از آنجائی که p- مقدار برابر با 0/001 شده است که از 0/05 
کوچک تر می باشد و با توجه به این که میانگین داده ها برابر 3/455 شده است که از حد 

متوسط )مقدار 3( بیشتر است نتیجه می گیریم که:
نقش فعالیت های ترجمه بر بهبود مهارت صحبت کردن بیشتر از  حد متوسط است.

و سرانجام برای بررسی نقش فعالیت های ترجمه در بهبود مهارت گوش دادن، می توان 
آن را به کمک t-test یک نمونه ای آزمون کرد. با انجام این کار جداول زیر به دست می آید:

جدول 10( آمار یک نمونه ای

میانگین استانداردانحراف استانداردمیانگینتعداد

503/1050/84680/11976



97 بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

جدول t-test )11 یک نمونه ای برای مهارت شنیدن
Test value= 3

95 درصد اطمینان از تفاوت 
میانگین

درجه ی سطح معناداریتفاوت میانگین
آزادی

t مقدار

حدپایینحدباال

میانگین0/34570/13570/1050/385490/877

طبق جداول 10 و 11 از آنجائی که p- مقدار برابر با 0/385 شده است که از 0/05 
بزرگتر می باشد، پس نقش فعالیت های ترجمه بر بهبود مهارت شنیدن در حد متوسط 

است.

نتیجه
محققان در این مقاله کوشیدند ضمن بیان دیدگاه های موجود،  نقش و تأثیر فعالیت های 
ترجمه را در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، مورد کنکاش و بررسی قرار دهند، بویژه 
این که در ایران تصوری به شّدت منفی درباره کاربرد ترجمه در آموزش و یادگیری زبان 
بیگانه وجود دارد و اساساً استفاده از ترجمه بدین منظور مالل آور، غیر ارتباطی، دشوار 
و بیهوده تلقی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش میدانی انجام شده که شامل 
با  تجزیه و تحلیل پرسشنامه و ارزیابی توصیفي و جمعّیت شناختي آن می شود و نیز 
تبیین یافته های استنباطی پژوهش، با توجه به نتایج آزمون t تک نمونه ای، فرضیه ی 
طرح شده مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که افراد شرکت کننده در تحقیق، 
صحبت  و  نوشتن  مهارت  دو  مورد  در  بویژه  خویش  زبان آموزی  بهبود  در  را  ترجمه 
نتایج  با پژوهش، می توان گفت که  یافته های مرتبط  بر  تکیه  با  کردن مؤثر می دانند. 
تحقیق حاضر، همسو و مؤید پیشینه ی نظری و تجربی موجود است. از جمله پژوهشی 
که  می دهد  نشان  داد،  انجام  لهستان  پازنان  دانشگاه  در   )1982( اسکوورونیسکی  که 
و  نوشتن  مهارت های  نظر  از  آموخته اند  را  ترجمه  روش های  و  اصول  که  دانشجویانی 
صحبت  کردن نسبت به گروهی که آموزش ندیده اند در وضعیت زبانی بهتری قرار دارند.

از یافته های تحقیق می توان استنباط کرد که اکثر زبان آموزان رشته ی مترجمی زبان 
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انگلیسی دانشگاه بیرجند، تأثیر مثبت فعالیت های ترجمه را بر بهبود مهارت های زبانی 
خود تأیید می کنند و بر پایه ی آن، می توان کاربرد ترجمه را در آموزش و یادگیری زبان 
انگلیسی سودمند و تأثیرگذار دانست. البته گفتنی است که تعیین دقیق ابعاد، کیفیت و 

چگونگی این کاربرد، حائز اهمیت بوده و مجالی است برای پژوهش های آینده. 
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