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  مقدمه
مي با توجـه بـه       درگروه آلماني دانشگاه آزاد اسال     ي زبان آلمان  ي رشتة مترجم  يبرنامة درس 

ده، پـيش از تأسـيس ايـن گـروه، توسـط گـروه آلمـاني        ك مسئوالن همان دانش ياظهارات شفاه 
دانشگاه تهران تدوين شده است كه تا تاريخ نگارش اين مقاله هنـوز هـم مـورد اسـتفاده قـرار                     

هـاي علمـي و از طـرف كارشناسـان و       اگر اين برنامه بر مبناي آخـرين پـژوهش    يحت. گيرد مي
توانـد پاسـخگوي نيازهـاي       ريزان متخصص در آن زمان نگاشته شده باشد، باز هـم نمـي             مهبرنا

از طرف ديگر، بايد مد نظر      . كنوني دانشجويان رشتة مترجمي و گروه آلماني دانشگاه آزاد باشد         
داشت كه گروه آلماني دانشگاه آزاد شرايط و ساختارهاي متفاوتي را با گـروه آلمـاني دانـشگاه               

هـاي   ريـزي داشـت و بعـد راهبـرد        ه براي انجام هر كاري بايد برنامه      ك است   يبديه. دتهران دار 
مورد نظر براي رسيدن به هدف را تدوين كرد، بنابراين فقط طـرح مـسئله كـه همـان بررسـي                      

هـاي مناسـب را در رسـيدن بـه ايـن       ست، بلكه بايد ابزار و راهبـرد يبرنامه درسي است، كافي ن 
  .دامات الزم را انجام داداهداف در نظر داشت و اق

  .اين مقاله بر آن است كه به پرسش كليدي زير در اين زمينه پاسخ دهد
ها و    رشتة مترجمي زبان آلماني در دانشگاه ياد شده، به چه ميزان از شاخص             يبرنامة درس 

  معيارهاي علمي يك برنامه آموزشي براي اين رشته برخورداراست؟ 
ه اين پژوهش به طور عمده از كر است ك حاضر الزم به ذ    ي انجام بررس  يدر زمينة چگونگ  

 دانـشجوي رشـتة   32 اسـتاد و     4، از   ي برآمـده اسـت و در گـسترة ميـدان          يا تابخانـه كمطالعات  
 1391خ خـرداد مـاه   ي در تـار ي دانـشگاه آزاد اسـالم    يارشناسـ كمترجمي زبان آلماني در مقطع      

  .شود ول اين مقاله استفاده مي به عمل آمده كه از نتايج آن در طي آماريها پژوهش

 بحث و بررسي
 مختلـف   يهـا  گونه زمينةميان متخصصان آن در     ،  ي خارج يها زبانريزي درسي    در برنامه 

 بـر   روشـه كپردازان، از جملـه      هينظربرخي  .  نوعي منازعه و كشمكش وجود دارد      ، درسي ةبرنام
بيـشتر  بايـد    ،ن ايـن رشـته    اكارشناسـ  درسـي و     ةبرنامنندگان  ك تدوينهاي   اين باورند كه تالش   

روشه بـر   ك. ات مشابه در جامعه مبدأ است     يا به واقع  ك جامعة مقصد با ات    يها تيواقعمعطوف به   
 رخـداد  يـك  عنـوان   تـوان بـه   نميرا  درسي ة برنام بودنيا نظري بودن يه عملكاين باور است   

گونـاگون سياسـي،    ثيرپـذيري آن از تحـوالت       أ درسـي و ت    ة بودن برنام  روز به. دكرتلقي   يعيطب
ثر متقابل با محيط خـود      أثير و ت  أشود كه داراي ت    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه باعث مي      



 25  درسي رشتة مترجمي زبان آلماني در مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي تهرانبررسي برنامة

هاي ديگر كه با بافت انتظارات، آرزوهـا و باورهـاي             درسي مانند بسياري از پديده     ةبرنام. باشد
 برونـسل ). 68،  1997روشـه،   ك ( در حال تغييـر و تحـول اسـت         مدامجامعه گره خورده است،     

داند كـه از طريـق    م مي ه  مرتبط به  يها تيها و واقع   هينظراي از     درسي را مجموعه   ة برنام ةينظر
ونيـز سـنجش و     مشخص كردن ارتباط ميان عناصر برنامـه درسـي و هـدايت فراينـد تـدوين،                 

در مقابل اين  .)24،  2002برونسل، (دنبخش  معنا مي  رشته درسي يك    ة آن، به برنام   ي عمل يارزياب
ن يتـدو  يه، برخي ديگر بر اين باورند كه بسياري از مباحث تعليم و تربيت بيش از حد نظر    عد

 يهـا  افتـه ين  ي براساس آخر  ير و تابع  يمتغاي    پديده ، درسي ةن است كه برنام   ياحقيقت  . ندا شده
 ةريـزي درسـي رشـت       بنابراين برنامه  ).176،  2007روم،  ك(دانشمندان جوامع مبدأ و مقصد است       

در اين گيرودار توجه     يرسيدن به نتايج عمل    راه   اما  دارد يعملا بعد   يرد  كارك ي خارج يها زبان
  .آن استگوناگون  درسي و ابعاد ةدر برنامه بر علم آموزش كيبا ت  وي نظرمباحثبه 

 ي بررسـ ي بـه طـور اجمـال     ي مطرح برنامة درس   يها هيبا توجه به مطالب باال در ادامه، نظر       
  .شوند يم

 يان آمـوزش و برنامـة درسـ       يه م كف كرده است    ين اساس تعر  يبر ا  را   ودخ ةي نظر وسيپل
عنـوان يـك منبـع       فرايند آموزش بهبارة در پژوهش ن اساس، يبر ا .  هدفمند وجود دارد   يارتباط

 درسي در پـي تـشريح ارتبـاط         ةشود و برنام    درسي در نظر گرفته مي     ة برنام يزير هيپامهم براي   
ار ي بـس كيوسـ كبار ةيـ ن باره نظريدر ا .)14، 2007پله وس،  (هاي تدريس است محتوا با روش

 تفسيرها  مند  نظام يها اي از تجزيه و تحليل      درسي را مجموعه   ةه برنام ينظرن  يا. قابل تأمل است  
وي در . )815، 2001، كيوسـ كبار(كنـد     درسي تعريف مي   ة برنام يها ضرورت ةها دربار  و يافته 

  :داند يالزم مرا  ريشروط ز درسي، ةتبيين مفهوم برنام
 يني مبـدأ و مقـصد، قابـل بـازب         يهـا  ژه به تفاوت فرهنگ   يد با توجه و   يبا درسي   ة برنام -1
 در ي نـوع همخـوان  يك يا سهي مقا بايد قادر باشند از طريق مطالعات      نندگانك نيتدويعني  . باشد

  .نندكجاد يدروس ا
بان و در نظر گرفتن      مختلف در مورد آموزش ز     يها هيبر اساس نظر  بايد   ي برنامة درس  -2

ز يـ  ني توجه به مـسائل فرهنگـ   ين برنامة درس  ين اساس در تدو   يبر ا .  باشد  ي فرهنگ يها يژگيو
هاي اجتمـاعي و     ارزش با توجه به     يبرنامة آموزش بنابراين بايد   .  است يدر آموزش زبان ضرور   

  .ردي قرار گي و بررسيجامعة مقصد مورد بازنگرتربيتي 
 درسـي   ة برنامـ   است، يا ان رشته ي مبحثي م  ي خارج يها وزش زبان ه آم كني با توجه به ا    -3
 و در   بهره ببرد شناسي    جامعه  و يشناس ، زبان ظير روانشناسي  مرتبط، ن  يها  رشته يها افتهيبايد از   
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  .)819 ،2001، كيوسكبار ( باشدزكآموزش متمرعين حال بر 
ترجمـي زبـان آلمـاني در     مة درسـي رشـت    ةبرنام ارائه شده،    يها هيدر ادامه با توجه به نظر     

تـا  . رديـ گ ي مورد بررسي قرار ممقطع كارشناسي مجتمع پيامبر اعظم دانشگاه آزاد اسالمي تهران   
  .ردي قرارگي و عملي علميابي مورد ارزين برنامة درسي مختلف ايايزوا

  تجزيه و تحليل و نقد برنامة درسي رشتة مترجمي زبان آلماني 
 5اين گروه فعاليت خود را با       . گردد  برمي 1364اد به سال    تأسيس گروه آلماني دانشگاه آز    

 دانشجو در رشتة مترجمي زبان آلماني در مقطع كارشناسي آغاز كرد كـه بعـدها                120مدرس و   
هاي تحـصيلي ادبيـات آلمـاني در مقطـع كارشناسـي و آمـوزش زبـان آلمـاني در مقطـع                     رشته

رش ين تأسـيس گـروه آلمـاني، رونـد پـذ        هاي آغازي  در سال . كارشناسي ارشد به آن افزوده شد     
دانشجو از شتاب بااليي برخوردار بود كه اين مسئله گروه آلماني را مجبور به جـذب مدرسـان               

 .  كرديشتريب
 در تهـران، رشـتة   ي دانـشگاه آزاد اسـالم  يزكـ بنابر اعالم ادارة آمـوزش واحـد تهـران مر        

شود، كه در مجمـوع      هي تشكيل مي  دانشگا  نيم سال و يك دورة پيش      8مترجمي زبان آلماني از     
 واحـد آن بـه   137ن تعداد يه از اكرد يگ ي واحد درسي را دربر م     157شد و   ك ي سال طول م   5/4

 .اختصاص داده شده است واحد ديگر به دروس عمومي 20دروس تخصصي و 
 واحـد درس تخصـصي بـه        137ه دانـشجويان پـس از گذرانـدن         كـ ن است   يانداز ا  چشم

رسند و قادر باشـند متـون علمـي، فنـي، سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي و           هاي ترجمه ب   مهارت
  . و بالعكس ترجمه كنندياسالمي را از زبان آلماني به زبان فارس

 دانشگاه  ي خارج يها در نشرية پژوهش زبان   » آموزش ترجمه «اي با عنوان     حقاني در مقاله  
 زبـان   ي رشـتة مترجمـ    ي برنامة درسـ   ي محور اصل  4 به   73-72-71، صفحات   16تهران شمارة   

  .رده استك اشاره يآلمان
گردد كه متن مبـدأ        باعث مي  ينداشتن تسلط كافي در زبان خارج     :  محور آموزش زبان   -1

مهـارت و   . (شود، مترجم در نگارش مقصد دچار مـشكل شـود          درك نشود و اين امر باعث مي      
  ).توانايي در زبان مادري و زبان خارجه

از دانش زباني و فرهنگ مبدأ و مقصد جزء الزامـات برنامـة             مندي   بهره: محور فرهنگي -2
شود و عدم توانايي و نداشتن دانـش كـافي در مـسائل فرهنگـي،                درسي مترجمي محسوب مي   

 .شود باعث ناكامي مترجم در نگارش انواع متون به خصوص متون ادبي مي
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مـه  د فقـط بـه محـصول و ارائـه ترج         يـ آمـوزش مترجمـي نبا    : محور آموزش مترجمي  -3
 .معطوف باشد، بلكه بايد مسئلة آموزش ترجمه، مدنظر قرارگيرد

واحدهاي تكميلي در كنار واحدهاي زبان و مترجمـي جـزء     : محور تحصيالت تكميلي  -4
 كمك ي مترجم ي به دانشجو  يليمك ت يالزامات يك برنامة درسي رشتة مترجمي است، واحدها       

 .ابدي متن را دريها ن بخشي متن و ارتباطات بيند تا او ساختار نحوك يم
متـرجم غيـر از تـسلط بـه دو     . دست نياز به يك رشتة مستقل دارد     آموزش مترجمان چيره  

  ).50، 1386، يحقان(زبان مبدأ و مقصد بايد در اين زمينه تسلط كافي داشته باشند 
نويسي، تفسير و تدوين مـتن، اطالعـات تخصـصي       ، ارزيابي، خالصه  يهاي نگارش  توانايي
ها و مشاوره در مسائل فرهنگي و بين فرهنگـي متـرجم،          نامه مپيوتر و استفاده از واژه    در مورد كا  

د بـه رسـم و   يـ شود كه نه فقط به زبان، بلكه با هم رابط زباني و هم رابط فرهنگي محسوب مي      
-18، 2000اتس، كـ (رسوم و آداب و سنن و قواعد فرهنگ زبان مبدأ نيز آشنايي داشـته باشـد         

415-419.(  
بايد در يك برنامة درسي مترجمي زبان آلمـاني گنجانـده شـود، بـه نظـر                  هايي كه    مهارت

  ).411، 2000اتس، ك(اتس از اين قرار است ك
مهارت و كـسب دانـش   ) 2) زبان مبدأ(مهارت و تسلط به زبان مادري و زبان خارجي  ) 1

ـ    ) 4شناسـي    مهـارت و توانـايي مـسائل زبـان        ) 3فرهنگي و بين فرهنگي      ان دوم  مهـارت در زب
) 7مهـارت در فـن ترجمـه        ) 6هاي مترجمـي     آشنايي و دانش كافي در زمينه نظريه      ) 5خارجي  

 .مهارت و توانايي در ترجمة شفاهي) 8مهارت در تحقيق و پژوهش 
توان  يره، م ي و غ  ي درس يس، و شيوة انتخاب و ارائة محتوا      يل روش تدر  ي و تحل  يبا بررس 

رو در   نيـ از ا . ردكامل  كن بخش را    ي برد و ا   ي پ ية درس  از برنام  يشتريات ب يبه اطالعات و جزئ   
 ي دانـشگاه آزاد اسـالم     يان و استادان گروه آلمـان     يات و مشاهدات دانشجو   يق از تجرب  ين تحق يا

  .نه بهره گرفته شده استين زميتهران در ا

  يدانشگاه شيسال پ مي نيها  واحديبررس. الف
دانـشگاهي را     نفـر دورة پـيش     25 انـد  ه مـورد پرسـش واقـع شـده        ك يي دانشجو 32از  ) 1
اند و يـادگيري زبـان       توان گفت درصد بااليي از آنان فاقد دانش زباني آلماني          اند كه مي   گذرانده

هاي جانبي زبـان     ن اساس چهار مهارت اصلي و مهارت      يبر ا . اند آلماني را از دانشگاه آغاز كرده     
 و ينشينظر گرفته شود، به صورت گز    بايست دراين برنامة آموزشي در دورة مقدماتي در          كه مي 
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ريـزان قـرار     مـورد توجـه برنامـه     متر  كار  ي بس ي و مهارت واژگان   يبه طور خاص مهارت نگارش    
  .گرفته است

از آنجا كه مهارت فرهنگي جزء : عدم توجه به دانش فرهنگي در دورة پيش دانشگاهي    ) 2
 واحـدي بـراي آن     2رس  توان حداقل يـك د     عناصر مهم برنامة درسي رشتة مترجمي است، مي       

زة يـ  و عالقـه و انگ ياوكـ نجك ي بـه نـوع  يه مباحـث فرهنگـ  كقابل توجه است  . اختصاص داد 
انـد و بـه    شور آلمـان نبـوده  كه در   ك يانيزد، بخصوص دانشجو  يانگ يان را برم  ي دانشجو يريادگي

ن  روزمـرة آلمـا    ي ندارنـد و بـا زنـدگ       ييشـور آلمان آشـنا   ك يخي و تار  ي، اجتماع يابعاد فرهنگ 
د و يـ ق جرايا از طري ويونيزي تلويها شور آلمان تنها به واسطة برنامه    ك آنان با    يياند، آشنا  گانهيب

  . مطبوعات بوده است
 و يهـاي فرهنگـي، نگارشـ      پايه، جايي براي مهارت    دستور واحد درسي براي     10ارائة  ) 3
 10تـه، ارائـه      صـورت گرف   يدانيـ قات م يبراساس تحق .  و حتي زبان دوم نگذاشته است      يواژگان

 جز ايجاد خستگي و دلزدگي و دلسردي براي دانـشجويان كـه    ه بهي دستور پا ي برا يواحد درس 
  .اورده استيخواهند زبان آلماني را فراگيرند چيز ديگري به ارمغان ن با انگيزة قوي مي

بايد هـدف از   ناپذير هر برنامة درسي است،    از آنجا كه مهارت در خواندن جزء جدايي       ) 4
 خواندن متون مختلـف آشـنا   يها  با راهبردبتوانندان  يز روشن باشد تا دانشجو    ين درس ن  يرائة ا ا

ن درس هماننـد  يـ ه سرفـصل ا كـ نيبا توجه به ا  .  باشند يشوند و قادر به فهم متون روزمرة آلمان       
ان يلة دانشجوين مهارت به وس  يسب ا ك يگر مبهم ارائه شده است، چگونگ     ي از دروس د   ياريبس

 . ماند يمبهم م

  سال اول مي ني واحدهايبررس. ب
ار كن حال بايد دانشجو     يسال مرحلة آموزش زبان هنوز به اتمام نرسيده، با ا          در اين نيم  -1

ن يـ هدف ارائة ا.  خود گواه اين مطلب است1درس ترجمة سادة از آلماني     . ترجمه را آغاز كند   
شرفته چـه   يـ سـاده و ترجمـة پ     ن ترجمة   ي ب يه مرزبند كنيست و ا  يسال روشن ن   مين ن يدرس درا 

 اسـتادان    ن پـژوهش  يبر اساس ا  .  است ي درس يها ن چالش يگر از ا  ي د يكيتواند باشد، خود     يم
شرفته از يـ  و ترجمـة پ 2 و 1 ي و ترجمـة سـاده از فارسـ       2 و   1 يدروس ترجمة ساده از آلمـان     

را يـ ، ز شـوند  ي مـ  ي دروس نامبرده، دچار سـردرگم     ي بيشتر در انتخاب مواد درس     2 و   1 يفارس
شرفته ارائـه نـشده   يـ  جداسازي متـون سـاده و پ  ي براي مشخصيارهايه گفته شد مع كهمانطور  

  . است
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 آمـوزش   يان اصـل  كـ  از ار  يكي مفهوم   كدرس در : 1درس درك مفهوم و تمرين بيان        -2
 يا تـوان ترجمـه    يح از متن، هرگز نمـ     ي صح كرا بدون در  يت مترجمان است، ز   ي و ترب  يمترجم
ات مهـم در   كه دانشجو بتواند ن   كن است   ي درس مفهوم ا   ك از اهداف در   يكي«. ح ارائه داد  يصح

 يگردد پاسخ دهد، برا    يه درخصوص متن مطرح م    ك يص دهد و بتواند به سؤاالت     يمتن را تشخ  
» خواسته برسـد  ي ميده و به چه اطالعاتي را فهميزيه از خواندن متن چه چكن سؤال يمثال به ا 

 ).51است ك(
تـاب  ك از 2و1ان ين بي مفهوم و تمرك صورت گرفته، در دروس در يابي و ارز  يطبق بررس 

)Schulz/ Griesbach1955 (Leseheft für Ausländerتـاب  كن يـ در مقدمـة ا . شود ي استفاده م
 مطلب ارائه نشده اسـت      ك دربارة در  يافكتاب سؤاالت   كن  ي ا يها  همة متن  يه برا كآمده است   

 ياركن يالبته به طور معمول چن. دي را مطرح نماي، سؤاالتتواند در رابطه با متن  يو معلم خود م   
 از  ك چاپ شده است، بدون ش     50ه در دهة  ك يتابك. رديگ ين درس صورت نم   ي ا يها السكدر  
شـود، بهـره    يگر امروزه بـه نـدرت از آن اسـتفاده مـ    يه دك يمي نگارش و اصطالحات قد كسب
 يرده و داراكـ  را لحـاظ ن يآلمـان د زبـان  يـ ور نگـارش جد   كتاب مـذ  كگر  ي د ياز طرف .ديجو يم

جـاد  ين مـسئله باعـث ا     يـ ا. ستندي برخوردار ن  يت مناسب يفكيه از   كد است   ياه و سف  ي س ي ريتصاو
 . شود يان ميان در دانشجوين بي مفهوم و تمرك در درس دريزگيانگ يب

ست و معلوم نيست كـه داراي چـه         يف اين درس مشخص ن    يتعر:  درس زبان خارجي   -3
شود كه ارتباط اين درس   ارائه مي1سال بعد، درس دستور زبان آلماني      در نيم  هدفي است، زيرا  

 .هاي پيشين و پسين خود مشخص نيست با درس
دانشگاهي است   ن درس در ادامة درس آزمايشگاه در دورة پيش        يا: 1 درس آزمايشگاه    -4

تي درس  الزم بـه ذكـر اسـت كـه در دورة مقـدما            .  مشخص و متمايز شده است     1كه با شمارة    
شـود   آزمايشگاه با كتاب آموزشي تانگرام كه بر اساس روش يادگيري جمعي است تدريس مـي     

. كند  دوباره مدرس از همان فصل اول، آموزش تدريس را آغاز مي  1 در آزمايشگاه    1كه در ترم    
مورد و اتـالف وقـت    انگيزگي و سردرگمي دانشجويان و تكرار بي اين كار در مجموع باعث بي    

 . است

  سال دوم مي ني واحدهايبررس. ج
ند آمـوزش و    يه اهداف، شيوه و فرآ    كگردد   ين منتج م  ي چن يليمك مطالعات ت  ياز بررس  -1
ه با ك با همان دروس 2ان در دروس تحت شماره      ي دانشجو يابي و شيوة ارز   ي مواد درس  يمحتوا
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ن برنامـة  ه درآ كـ  يقـ ي تطب يدر بررسـ  .  نداشته اسـت   ياند، تفاوت چندان    مشخص شده  1شماره  
 در مقطـع  ي زبـان آلمـان  ي مترجمـ ي دانـشگاه آزاد بـا برنامـة درسـ    ي زبان آلماني مترجم يدرس

 دانشگاه تهـران   يه برنامه درس  كم  يا دهيجه رس ين نت ي دانشگاه تهران صورت گرفته به ا      يارشناسك
ه بـه  كرده، بلك دروس استفاده ني برا2و1 يها شرفته و شمارهين ساده و پيچ عنوان از عناويبه ه 
ف شده و اهداف هـر درس  ي تعرين دروس به درستيها عناو ن و شماره  ين عناو ي با ا  ي باز يجا

  .ر شده استكز ذيشنهاد شده و منابع آن ني هر درس پيز براي نيده و مواد درسيمشخص گرد
شود و درس ترجمـة سـاده از         يسال اول ارائه م    مي در ن  1 يدرس ترجمة ساده از آلمان     -2

آموزش زبان  ) مراحل(ن مسئله نشان دهندة عدم توجه به مرحلة         يه ا كسال دوم    مي در ن  2 يآلمان
ست دانشجو زبان مقصد را فراگرفته و سپس مرحلـة ترجمـه را آغـاز       يبا يرا در ابتدا م   ياست، ز 

 شـروع بـه     يشناسـ   اصول و فنـون ترجمـه و ترجمـه         يريه دانشجو قبل از فراگ    كنيجه ا ينت. ندك
 .رده استكترجمه 
د درس نگارش، واژگان و درس شناخت آلمان از جمله موارد قابل ذكر ديگري در           نبو -3
سـال   ان در واقع با در نظر گرفتن نـيم        يبا در نظر داشتن اين نكته كه دانشجو       . سال است  اين نيم 

سال سوم خود هستند، و به خاطر غير اصولي بـودن برنامـة درسـي وارد                 دانشگاهي در نيم   پيش
هـاي اصـولي و جـانبي مثـل          د چگونه امكان اين امر بدون كسب مهـارت        ان مرحلة ترجمه شده  

 . شناسي وجود دارد نويسي و ترجمه ، و فرهنگي و درستي، و واژگانيمهارت نگارش

  سال سوم مي ني واحدهايبررس. د
 در ترم چهارم و بعـد درس  2ارائة همين درس با شمارة      : 1نويسي و انشا      درس جمله  -1

دهندة تـداخل دروس بـا هـم و عـدم اطـالع               در ترم ششم، نشان    2 و انشا     در ترم پنجم   1انشا  
 .ريزان از اهداف اين دروس است برنامه

ع لغـات،   يرة وسـ  يداشتن دا . شود ي محسوب م  ي زبان يها  واژگان جزو مهارت   يريادگي -2
و  ين آموزش اصـول   يبنابرا. شود ي زبان م  يريادگيند  يل در فرآ  ي آنها باعث تسه   يريارگكو هنر ب  

ه بعد از گذشـت     ك زبان است    ي مترجم ي در برنامة درس   يمنسجم درس واژگان از عوامل اساس     
زان يـ ر به خاطر عدم توجه برنامـه . شود ي به آن توجه نمينون به صورت علم ك تا يان متماد يسال

ـ ين واژگان و اصطالحات ا  يبه درس تمر   گـردد، در   يسـال چهـارم ارائـه مـ     مين درس تازه در ن
ـ       يست تمر ياب يه م ك يصورت  يعنـ يشـده،    ياز ارائـه مـ    يـ ن شين واژگان و اصطالحات در دورة پ

ه كـ ه را   يـ انـد، تـازه واژگـان پا        خود را گذرانده   ي درصد از واحدها   50ش از   يه ب ك يانيدانشجو
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نون كان تـا يه چطور دانـشجو  كشود   ين سؤال مطرح م   يرند و ا  يگ ياد م ي واژه است    2000حدود  
 .اند ردهكره را پاس يشگاه و غي مفهوم، انشا، آزماكدرا ي را مثل ترجمه، يگر دروسيد

 واحـد در  3دانشگاهي، زبان آلمـاني    واحد در پيش10 دروس مربوط به دستور پايه با        -3
 3 در تـرم سـوم بـا    2 واحد و درس دسـتور آلمـاني   2 در ترم دوم با      1ترم اول، دستور آلماني     

 واحـد در تـرم سـوم و پيـرو آن درس             3 با   1واحد و همين طور درس ترجمة ساده از فارسي          
 واحد در نظـر گرفتـه       4هاي اول و دوم كه براي هر درس           در ترم  2 و   1ترجمة ساده از آلماني     

 ي واحـد و بـرا  3 واحـد و در تـرم چهـار،    2شده است و براي درس تمرين واژگان درترم سه      
يافتـه اسـت كـه       واحد اختصاص    4 دو،   ي واحد و ترجمة انفراد    2،  يك يدروس ترجمة انفراد  

انگر تقسيم ناموزون و غيراصولي واحدها و محتواي درسي در اين برنامة آموزشي است              يخود ب 
اند به هرشكل ممكـن فقـط برنامـة          خواسته  ريزان دارد كه برنامه   و هر كسي را به اين فكر وا مي        

اند كـه   حو بوده پركرده و مايل به ادامة اين سريال به هر ن2و1هاي  درسي را با واحدها و شماره     
 .كند  مياين رويكرد تا پايان ترم هشتم و در ديگر دروس نيز ادامه پيدا

ن درس تسلط و كسب مهـارت در ترجمـة متـون تخصـصي              يهدف ا : 1 ترجمة فني    -4 
د چه متوني براي ايـن      يبرانگيز بوده و واضح نيست كه با       است كه البته خود لغت فني هم سؤال       

گيرد كه دانشجو هنوز درگير يادگيري دسـتور بـا           الي صورت مي  درس انتخاب شود و اين درح     
ها و معلومات زبـاني نرسـيده    آن حجم سنگين واحدها است و هنوز بدان سطح الزم از توانايي           

اين درس جايگزين درس زبان دوم خارجه شـده كـه بـدون             . كه اين گونه متون را ترجمه كند      
 .تهيچ استداللي از كل برنامة درسي حذف شده اس

  4سال  مي ني واحدهايبررس. ه
گونـه كـه در درس ترجمـة سـاده و دسـتور              عنوان پيـشرفته همـان    : 1دستور پيشرفتة    -1

مقدماتي به آن اشاره شد، داراي پيچيدگي معنايي و تعريف نادرسـت از ايـن درس اسـت كـه                     
يـين  هـاي تع  هـايي را در زمينـه   بديهي است مدرس و دانشجويان را هم سردرگم كرده و چالش 

هـايي در    سـازي تـدريس و دشـواري       اهداف اين درس و برگزيدن موضوعات درسـي و آمـاده          
 .گونگي برگزاري و طرح سؤاالت امتحاني در پي خواهد داشت فرآيند آموزش و چه

  سال پنجم مي ني واحدهايبررس. و
 1بعد از گذشت بيش از نيمي از كل تحصيل، درسي بـا عنـوان درآمـدي بـر ادبيـات                  -1
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گردد، اين خود بيانگر آن است كه فاكتور مهارت و معلومات فرهنگـي و آشـنايي بـا                   ميعرضه  
گيرندة موضوعات اجتماعي و سياسي و آموزشـي و غيـره زبـان              زبان كه دربر   كشورهاي آلماني 

هـاي اصـلي انتخـاب آنـان از رشـتة            مبدأ بوده و مورد توجه دانشجويان اسـت و جـزو انگيـزه            
مورد تأكيد قرار نگرفتـه     ) ن مقاله يحقيقات ميداني صورت گرفته در ا     بر اساس ت  (مترجمي بوده   

 . است
  شناسي تخصـصي ارائـه شـود،    ن ترم بايد با عنوان زبان ي در ا  2شناسي همگاني    درس زبان 

ــان     ــوان زب ــا عن ــن درس ب ــاز اي ــا ب ــاني   ام ــي همگ ــيش  2شناس ــي پ ــة درس ــي  در برنام   بين
لي آمـوزش اسـت كـه بـا عنـوان دروس       شناسي تخصصي يكي از محورهاي اصـ       زبان. شود يم

 واحـد تخصـصي بـه درس    137 واحـد در مجمـوع   4تنهـا  . تفكيكي به آن اشاره شـده اسـت    
كـه چـرا      اختصاص يافته كه بسيار ناچيز است و مـسئلة ديگـر ايـن             2 و   1شناسي همگاني    زبان
ر اين ترم    د 1شناسي همگاني     با درس زبان   يث طوالن ك با اين فاصله و م     2شناسي همگاني    زبان

 . استقرار گرفته

  سال ششم مي ني واحدهايبررس. ز
افتـه و   ي واحـد اختـصاص      2 مهارت در پژوهش و تحقيق تنهـا         ي برا ي در برنامة درس   -1

 .شناسي و زبان خارجة دوم هيچ واحدي در نظر گرفته نشده است  درس ترجمهيبرا
 مـشخص   يه آزاد اسـالم    دانـشگا  ي از استادان گروه آلمان    يدانيق م ي تحق يبند  در جمع  -2

 معلمـان آن گـروه   ي برايگونه دورة آموزش  چينون، ه ك تا يس گروه آلمان  يه از بدو تاس   كشود   يم
 سال  28 يها و جزوات درس    تابك هنوز با    ي از استادان گروه آلمان    يبرگزار نشده است و تعداد    

 مثـال در درس     ينند بـرا  ك ي ترجمه استفاده م   - گرامر يس سنت ينند و از روش تدر    ك يار م كقبل  
 و (Deutsche Sprahlehre für Ausländer) يتاب آموزشكر شد از كه قبالً ذكطور  گرامر همان
تـاب  ك از 2و1 يل دسـتور يه و تحليو در درس تجز) (Leseheftتاب  ك مفهوم از    كدر درس در  

 ,Einführung in die Satzanalyse und in die Syntax der deutschhen Sprache(گرامـر 

"Gahraman, Anneliese 1988" (شود ياستفاده م. 
ـ    ي استفاده گردد م   يان متماد ي سال ي آموزش يها تابكچنانچه از   «  و  يزيـ انگ يتواند باعث ب

 در  يديـ  جد يست فـضا  يـ با ين رو مـ   يـ آموزان شود، از ا     زبان در نزد زبان    يري در فراگ  يليم يب
تـاب  ك. آموزان شود ان زبانيدر مزه يجاد انگيه باعث اك آموزش داد يرد و به نحوكالس خلق  ك

ننـدة مـسائل    كشتر باشد هرگز نخواهد توانست بازگو     يا ب ي سال   10ش از يه چاپ آن ب   ك يآموزش
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رد يـ گ يادر استادان صورت مكرات در  ييه تغ كهمانطور  . نة آموزش شود  ي در زم  يروز و تخصص  
د مطالـب   يـ با يرنـد مـ   يگ ي را مـ   يميرگروه قد ي معلمان و مد   يد جا يرگروه جد يو معلمان و مد   

 ).111، 1996است، ك( » .ز به روز گردندي نيآموزش

  سال هفتم مي ني واحدهايبررس. ح
شود بـه   گرفته معطوف مي  كل اصالح و بازنگري جدي كه توسط گروه آلماني صورت  -1

 از ترم 2شناسي همگاني   و جابجايي درس زبان    2 و اصول ترجمة     2حذف درس اصول تحقيق     
انـد، از كـل     ارائـه شـده  2 معلوم نيست كه چرا ديگر دروسي كه بـا شـمارة    دوم به ترم پنجم و    

 . اند برنامة درسي حذف نگرديده
  هاي صورت گرفتـه، ايـن اسـت كـه          هدف از درس ترجمة انفرادي بر اساس پژوهش        -2

  بين دروس ترجمه در كالس و ترجمه به صورت انفرادي تفكيكـي صـورت گيـرد، هـر چنـد                   
تـر اسـت و باعـث ايجـاد انگيـزه و       بخـش  ورت گروهي در كالس لذت  كه فرآيند ترجمه به ص    

مدرس در ابتداي ترم مطالـب و موضـوعاتي را بـراي            . شود يادگيري بيشتري در دانشجويان مي    
خواهد كه در پايان تـرم ترجمـه آن    ترجمه بين دانشجويان اين كالس تقسيم كرده و از آنان مي     

ننـد و در    ك يدر طول ترم متون مربوطـه را ترجمـه مـ          دانشجويان  . مطالب را به او تحويل دهند     
واقع قرار است در اين هنگام كه درگير فرآيند ترجمه هـستند بـراي درميـان گذاشـتن مـسائل                    
مربوط به روند ترجمه به مدرس مربوطه مراجعه كنند و در اين خصوص در طـول تـرم بـا او                      

هـا و معلومـات    ابي توانـايي نحـوة ارزيـ  . گيـرد  مشورت كنند كه غالبـاً ايـن كـار صـورت نمـي      
 مانند امتحانات ديگـر دروس بـوده و         دانشجويان در اين درس با برگزاري امتحانات مشترك به        

 .هيچ فرقي ندارد
سال سوم و چهارم      و در نيم   2 و   1سال اول و دوم درس ترجمة ساده از آلماني            در نيم  -3

شود كـه    گنجانده مي1فته از فارسي سال هفتم ترجمة پيشر  در نيم2 و 1ترجمة ساده از فارسي   
بايـد   كنيم كـه مـي      بيندازيم، مشاهده مي   ي نگاه 7 تا   1اگر به ترتيب واحدهاي ارائه شده از ترم         

شده و نه ترجمة پيـشرفته    در نظر گرفته مي1طبق معمول در اين ترم ترجمة پيشرفته از آلماني       
  .1از فارسي 

  سال هشتم مي ني واحدهايبررس. ط
 :گردند ي ميادآورير يص مشروح زيشود و نقا بندي مي  شده جمع ب گفتهحال مطال
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الس كـ هـاي آمـوزش در     توجه به تمرين ترجمـه و ناديـده گـرفتن فنـون و روش        -1
 و  ي عال يها الت ترجمه پرداخت و از ارائة ترجمه      كها و مش   حل د در آن به راه    يترجمه كه با  

 يرد خـوددار يـ گ يدي از وقـت كـالس را مـ   ه زمان زيا  ك ترجمه   ي ها يارك زهيپرداختن به ر  
 .ردك

 ناديده گرفتن درس آزمايشگاه كـه نيـاز دانـشجويان را در كـسب مهـارت گفتـاري و           -2
 . شود هاي آن كفايت مي شنيداري تأمين نكرده و فقط به برگزاري كالس

مورد بعـضي از    تكراري بودن و شبيه بودن و موازي بودن دروس با هم و گنجاندن بي        -3
 با عنوان پايـه     ستور و دروس د   2 و 1 وانشا   2 و 1 و انشا    يسينو دها؛ براي مثال، درس جمله    واح

 و ديگـر دروس از  2 و1 و ترجمة علوم انساني 2 و 1 و ترجمة ساده و پيشرفتة       2 و 1و پيشرفته   
 .هاي بارز اين برنامه است ويژگي
   چيـست و   كـه تفـاوت اصـول يـادگيري جمعـي و انفـرادي              دانستن و آگاهي از ايـن      -4

   توجـه ييهـا  پاسخ به اين سؤال، روشنگر اين است كه بايد در درس انفـرادي بـه چـه مهـارت               
  بينــيم كــه رعايــت اصــول يــادگيري انفــرادي تنهــا بــه ترجمــة چنــد امــا در عمــل مــي. شــود

   صـورت گرفتـه  يهـا  يحاصـل بررسـ  . شـود  صفحه و تحويـل آن در پايـان تـرم منحـصر مـي          
  اني دانـشجو  يهـا   ترجمـه  ي وقـت بررسـ    ي درس ترجمة انفراد   ه استادان كنندة آن است    كبازگو

  يالسـ كهـا در    ح ترجمـه  يان تـصح  كـ ه ام كـ رد  كز توجه   ين موضوع ن  يد به ا  يرا ندارند و البته با    
  گـر اسـتادان گـروه   ي دين اسـت و از طرفـ  كرمميـ ل شده عمـالً غ كي دانشجو تش40 تا30ه از  ك

 بـه  يي پاسـخگو يآزاد مـشخص بـرا  س، وقـت  ير از سـاعات تـدر     يـ  دانشگاه آزاد بـه غ     يآلمان
 را  يست و هـدف خاصـ     يـ ز ن يـ آم تي موفق ي درس انفراد  يت برگزار يدر نها . ان ندارند يدانشجو
 .ندك يدنبال نم
هاي گنگ و نامفهوم و تفكيك نشده، مثل ترجمة انفـرادي، درك مفهـوم و            وجود واژه  -5

 مثـل سـاده و پيـشرفته در     نـشده  هايي از لغات تعريف نويسي و انشا و جفت تمرين بيان، جمله 
 .مانند دستور پيشرفته و ترجمة ساده و پيشرفته دروس دستور و ترجمه 

هـايي كـه جـزء     هـا و توانـايي    ناديـده گـرفتن ديگر اصول بنيادي مربـوط بـه مهـارت     -6
هاي بزرگ اين برنامه     ناپذير يك برنامة درسي رشتة مترجمي زبان آلماني است از چالش           جدايي

به آن توجه كافي نـشده و يـا هرگـز جـايي را در برنامـة درسـي بـراي آن متـصور           است كه يا    
، زبـان دوم    )خ معاصر آلمـان   يتار/ زبان ي آلمان يشورهاك(هاي فرهنگي    به مانند مهارت  . اند نشده

، يشناسـ  ، ترجمـه  ) و پـروژه   يار عملـ  كـ وة ارائـة    يشـ (هاي پژوهشي و تحقيـق       خارجه، مهارت 
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 ).ي تخصصيشناس زبان(ي مترجمي شفاهي و دروس تفكيك
 آمـوزش  -2 آمـوزش زبـان   -1: ح داده شـده يه پيشتر راجع به آن توضـ    ك ي چهار اصل  -7

اند و در پيونـد بـا هـم           درستي شكل نگرفته     دروس تفكيكي به   -4 دانش فرهنگي    -3مترجمي  
 .و تعميق و بسط و گسترش و ارتباط آنان با يكديگر، منظم و منسجم نيست. اند رشد نكرده

اي از دروس دستور و ترجمه كه در برنامة درسي بيش از حد بر اين دو                  تكرار زنجيره  -8
 .گزينه تأكيد شده است

وند با ي از قبيل شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن در پ   ي زبان يها  در برنامة درسي مهارت    -9
ر تمـامي  صـورت پراكنـده د   به ) دن، گفتار، خواندن و نوشتن   يشن(هاي اوليه    هم نبوده و مهارت   

ها ناديده گرفتـه شـده و فقـط بـه برگـزاري              برنامة درسي عرضه شده است و بعضي از مهارت        
 بـا   ييهـا  السكـ  ي چهارگانه زبـان   يها د بر مهارت  كي تأ يشود و به جا    هاي آن كفايت مي    كالس
 1 و درك مفهوم و تمرين بيان        2 و   1 تمرين واژگان    2 و   1ن خواندن، درآمدي بر ادبيات      يعناو

 .ه شونديره اراي و غ2 و 1تلخيص ، 2و 
ج ية آموزش، بـا توجـه بـه نتـا        ي و نوشتن در فاز اول     يت ندادن به مهارت واژگان    ي اهم -10

 دروس ي واحد برا  51 يه اگر چه در برنامة درس     كد گفت   ي و مشاهدات صورت گرفته با     يآمار
 ييان در توانا  ين وجود دانشجو  ي دروس دستور در نظر گرفته شده، با ا        ي واحد برا  28ترجمه و   

ه روش دسـتور  كنندة آن است  كن امر بازگو    يه ا كاند   ف بوده ي ضع يترجمه و فهم مسائل گرامر    
 . اجرا نشده استيز به درستيترجمه ن

 تعـداد  - محتوا–ساختار(هاي برنامة درسي رشتة مترجمي زبان آلماني  شيوة توزيع پودمان  
  )واحدها

ن نحـوة تقـسيم دروس و واحـدهاي آن را           تـوا   بهتر مي  1در اين قسمت به كمك جدول       
  . مشاهده كرد
شـود، تقـسيم واحـدها و دروس متناسـب            مشاهده مي  1طور كه در جدول شماره       همان

هاي بسيار و براي بعضي ديگر واحدهاي كمـي در   نبوده و براي بعضي از دروس، تعداد واحد       
ديگـر نكـات قابـل ذكـر      گـسيختگي از     تداخل، عدم توازن و تعادل و از هـم        . نظر گرفته شده  

  .است
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  هاي برنامة درسي رشتة مترجمي زبان آلماني  شيوة توزيع پودمان1جدول شمارة 

جمع واحدهاي 
 درنظر گرفته شده

  ها شاخص  نام درس

 مهارت در زبان مادري   فارسي عمومي-ساخت زبان فارسي  5

35  
، درك مـتن و تمـرين بيـان2و1 آزمايشگاه   - آزمايشگاه –خواندن  

  ، 2و 1، انشا 2و1، تمرين واژگان 2و1نويسي و انشا   جمله،2و1
  2و1تلخيص متون 

  مهارت زبان خارجي

  مهارت فرهنگي  2و1درآمدي بر ادبيات   4

2  
مهارت تحقيق و   اصول تحقيق 

  پژوهش

0  
مهارت زبان دوم   -----

  خارجه
  شناسي مهارت در زبان  2و1شناسي همگاني  زبان  4

28  
 تجزيه و تحليـل-2 و   1 آلماني   دستور -رجه زبان خا  - پايه دستور

   2و1 پيشرفته دستور -2و1دستوري 
  مهارت دستوري

2  
هاي  مهارت در تئوري  اصول ترجمه

  ترجمه

51  

– 2و1 ترجمــة ســاده از فارســي -2و1ترجمــة ســاده از آلمــاني 
 ترجمـة-2و  1 بررسي ترجمـة متـون اسـالمي         -2و1ترجمة فني   

-2و1 ترجمة مكاتبـات و اسـناد        -2و1هاي اداري و بازرگاني      نامه
 ترجمـة– 2و1 ترجمة مطبوعاتي    -2و1ترجمة متون علوم انساني     

  2و1 ترجمة پيشرفته از فارسي -2و 1انفرادي 

  
  

مهارت در تمرين 
  ترجمه

0  
مهارت در ترجمة   -------

  شفاهي
    مجموع  137
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  ن رشتهيان اينگاه دانشجو از ي زبان آلماني رشتة مترجمي برنامة درسي تجربيابي و ارزيبررس
هاي دانشجويان رشتة مترجمي زبان آلمـاني        در اين بخش از مشاهدات و تجربيات و ايده        

م و برنامة درسي مذكور را دقيـق و        يجوي يدر مقطع كارشناسي گروه آلماني دانشگاه آزاد بهره م        
 32ز  انتخـاب دانـشجويان بـه صـورت اتفـاقي صـورت گرفتـه و ا               . ردكم  يعملي بررسي خواه  

 1392انـد در خـرداد مـاه          بـوده  8 و   7هاي   دانشجوي اين رشته كه بيش از نيمي از آنان در ترم          
از . اند  نفر مرد بوده4 نفر زن و 28 دانشجوي مذكور   32از  . اي شفاهي انجام شده است     مصاحبه
اي و تشريحي بوده، فقط تعدادي از آنان كه مربوط بـه      پرسشي كه به صورت گزينه     53مجموع  

بحث برنامة درسي و انگيزه انتخاب رشته مترجمي و نظرات و نگرش دانشجويان بوده انتخاب               
  .ايند مي يه در پكشده است 

 انگيزه و داليل شما براي تحصيل در رشتة مترجمي زبـان آلمـاني چـه بـوده اسـت و                   -1
  خواهيد با توجه به تحصيل در اين رشته چه كاره شويد؟ مي

 نفر تحصيل در آلمان و  8سخ دهنده به اين سؤال داليل شغلي و          دانشجوي پا  32 نفر از    7
عالقه به زبان آلمـاني را از داليـل مهـم    )  نفر9(ها و بقيه  مانده، ارتباط با آلماني زبان      نفر باقي  8

  .اند انتخاب اين رشته ذكر كرده
اب هـاي شـغلي انتخـ       نفر راهنماي تور را از انگيزه      5 نفر مترجمي    8 نفر شغل معلمي     13

 خـود  ي و شغليليندة تحصيان از آي درصد از دانشجو90ش از   يدر ضمن ب  . اند اين رشته دانسته  
  .اند ر روشن نداشتهيتصو

بـراي اصـالحات درازمـدت در جهـت         : ها اين است   نتيجة حاصل از پاسخ به اين پرسش      
هاي  يتبهبود بخشيدن به وضعيت رشتة آلماني بايد به شرايط عمومي و فردي دانشجويان، فعال             

شغلي مورد نظر آنان بعد از اتمام تحصيل و انگيزة آنان از تحـصيل و محتـواي برنامـة درسـي                     
  .دقت شود

 به نظر شما واحدهاي درس گفت و شنود كافي است؟ توانايي خـود را در ايـن درس       -2
  بينيد؟ در چه حدي مي

رصـد از آنـان    د90پاسخ دهندگان تعداد واحدهاي اين درس را بسيار كم دانـسته و              همة  
 نفـر از آنـان   26انـد و  توانايي خود را در گفتار و شنيدار به زبان آلماني ضـعيف ارزيـابي كـرده      

هـاي نظـري مثـل     تـر از مهـارت   هاي گفتار و نوشتار را مهم      هاي عملي زبان مثل مهارت     مهارت
 . اند هاي ترجمه دانسته دانستن قواعد دستوري و نظريه

بينيد؟ به نظر شـما واحـدهاي ايـن           زبان آلماني چه طور مي      توانايي خود را در دستور     -3
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  درس كافي است؟
 نفر عالي اظهـار     2 نفر خوب و     8 نفر متوسط،    10 نفر توانايي خود را بسيار ضعيف و         10

 نفر خيلي زياد    14 نفر مقدار واحد درس دستور زبان را در مجموع بسيار زياد و              11اند و    داشته
  .اند فر كم دانسته ن2 نفر در حد معمول و3و 

كنيد؟ آيا تعـداد واحـدهاي        مهارت خود را در ترجمه به طور كل چه طور ارزيابي مي            -4
  است؟ از ساختار برنامه آموزشي رشته مترجمي رضايت داريد؟ اين درس كافي

هـاي    نفـر كـالس  2 نفر درحد معمـولي و  8كننده و   نفر دروس ترجمه را بسيار خسته  17
هنه ك درصد از دانشجويان موضوعات درسي را        90بيش از   . اند  دانسته ترجمه را جالب و خوب    

هاي خود در فـن       نفر از مهارت   24. اند  و يكنواخت ارزيابي كرده    يفايده و طوالن   و قديمي و بي   
هـاي خـود را در ايـن خـصوص            نفـر هـم تـا حـدودي مهـارت          8ترجمه رضـايت نداشـته و       

بـيش از انـدازه    )  واحد 51(احدهاي اين درس را     دهندگان و  همة پاسخ . اند بخش دانسته  رضايت
دهنـدگان سـاختار برنامـه درسـي را سـاختاري غلـط و نامناسـب                  درصد از پاسخ   95معمول و   

  .دانند مي
بينيد؟ وآيا تعداد واحدهاي در نظر گرفتـه          توانايي خود را در واژگان در چه حدي مي         -5

  شده براي درس تمرين واژگان كافي است؟
 نفر متوسط و يك نفـر خـوب و يـك نفـر     12 خود را در واژگان ضعيف،        نفر مهارت  18

  .اند  نفر كافي دانسته7 را كم و ي درس  نفر از آنان تعداد واحدهاي22دارند و  عالي اظهار مي

  قيبندي تحق جمع
تـوان تـصوير كلـي از        به كمك اين تحقيق ميداني كه به صورت خالصـه آورده شـد مـي              

چنانچه به نتايج آماري توجه شود پي خـواهيم         . ايج آن به دست آورد    ساختار برنامة درسي و نت    
انـد، از لحـاظ توانمنـدي و         هـاي آخـر تحـصيلي      پژوهان با توجه به اينكه در تـرم        برد كه دانش  

 نوشتن و واژگان و آشنايي با فرهنگ زبـان          - خواندن - شنيدن   -هاي گفتن    معلومات در گستره  
ايـن خـود گـواه آن       . شـماري دارنـد    هاي بي  بودها و كاستي  مبدأ و در توانمندي فن ترجمه، كم      

 نداشـته و سـاختار آموزشـي برنامـة درسـي            يي تناسب و وزن محتوا    ي درس ياست كه واحدها  
  .هاي بزرگي بوده است كه بايد در رفع آن اقدامات جدي صورت گيرد داراي چالش
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  نتيجه
اي برخـوردار    ابعـاد گـسترده    متعددي تشكيل شده و از       ياز آنجا كه برنامة درسي از اجزا      

توانـد منـشاء    تري دارد كه خـود مـي       است، پرداختن به آنها نياز به پژوهش و تحقيقات گسترده         
 و  يها و مطالعـات نظـر       شده است از پژوهش    يدر اين مقاله سع   . نگارش مقاالت ديگري باشد   

 زبـان   يجمـ  رشـتة متر   ي مهم برنامـة درسـ     يتورهاك و فا  ي استفاده شود و به اصول اساس      يعمل
در مجموع بايـد اذعـان داشـت كـه برنامـة            .  به اختصار اشاره گردد    يارشناسك در مقطع    يآلمان

بنـدي و ارتبـاط خطـي دروس بـا هـم و       درسي كه به اجمال بررسي شد از لحاظ ساختار دسته   
 ين برنامة درس  يه چن ك است   يهيمحتواي درسي و شيوة آموزش، فاقد انسجام منطقي بوده و بد          

د پاسخگوي نيازهاي دانشجويان رشتة مترجمي زبان آلماني باشد و آنـان را در كـسب                توان ينم
  .ن رشته رهنمون باشدي ايها و معلومات الزم برا ييتوانا

 گرفتـه و آنچـه مـشاهده كـرديم،           حال در نظر داريم با توجه به تجزيه و تحليل صـورت           
 آمـوزش و ترسـيم وضـع        پيشنهادها و راهبردهايي در خصوص توسعه و بهبود وضـع موجـود           

  :مطلوب آموزشي و معرفي الزامات تحول در گسترة مربوطه ارائه دهيم
از يـ اند، به نيروهاي متخـصص ن      هاي استاندارد علمي   ه داراي برنامه  كهاي آموزشي     نظام -
روز كردن برنامة درسي در ارتباط مستقيم بـا آمـوزش       گونه شكي نيست كه به     جاي هيچ «. دارند

ها و سمينارهاي آموزشي بـراي       برگزاري كالس ). 726،  1983هامير،  (» پذير است  معلمان امكان 
هاي آموزشي استادان و بررسـي       مدرسان و تشكيل جلسات و نظارت و كنترل دائمي بر فعاليت          

و تحليل سطح كيفي و كمي مدرسان و استادان و پيگيري وظايف محوله بـه كـادر آموزشـي و                    
  .حول و تحقق وضعيت مطلوب استهاي ت گروه آموزشي از اولويت

وري از استادان ايراني و آلماني زبان كه تحصيالت مربوط به ايـن رشـته را داشـته                    بهره -
 .باشند و از سوابق درخشاني در اين زمينه برخوردار باشند خوب است

 ترسيم و تشريح وضع موجود آموزشي در آن واحد و تعيين دروس اصلي برنامة درسي        -
انـداز آينـده    اي و نهايي براي رشتة مترجمي زبان آلماني با در نظر داشتن چشم       لهو اهداف مرح  

 .باشد ي تهران مي دانشگاه آزاد اسالميف مهم گروه آلمانياين رشته از وظا
هــا و راهبردهــا و الزامــات در جهــت تغييــر و تحــول برنامــة درســي   تعيــين سياســت-

و مـديران   ) اسـاتيد (فة هر يـك از اعـضا        و مشخص كردن نقش و وظي     ) هاي تدوين  استراتژي(
 .و نهادهاي مربوطه...) مديرگروه، رئيس دانشكده(

ه كترين فاكتورها در يك نظام آموزشي است          اهميت توجه به برنامة درسي يكي از مهم        -
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چنانچـه در   ). 294،  2008زاده،   يدوسـت (ق نيز مورد توجه واقع شده اسـت         ين تحق يدر قبل از ا   
 . م مبذول نگردد كل نظام آموزشي صدمه خواهد ديداين امر دقت الز

ــسيوني - ــشكيل كمي ــه( ت ــتاد برنام ــزي س ــه) ري ــه در آن برنام ــزان، كارشناســان و  ك ري
برداري از نتايج و     پژوهشگران، مديران، استادان و نمايندگان دانشجويان گردهم آمده و با بهره          

و با در نظر داشـتن  ) مد كردن برنامهروزآ(هاي علمي و تحقيقاتي و معيارهاي علمي روز         يافته
نيازهاي فردي، اجتماعي و شغلي دانشجويان، برنامة درسي مدوني براي اين رشـتة مترجمـي               

 جـا دارد بـه      ي مربوط به برنامـة درسـ      يها هيل نظر يمكنجا در ت  يدر ا . زبان آلماني تدوين كنند   
 مرحلـة مهـم اشـاره       2 به   ي رشتة مترجم  ين برنامة درس  يه در تدو  كرد  كز اشاره   ية گابر ن  ينظر
ـ ه در آن باكـ  ي رشـتة مترجمـ  ين برنامة درسـ   ي مرحلة قبل از تدو    -1:ندك يم  يازهـا يد بـه ن ي

 -2. بـرد  يار را بـاال مـ     كـ ان در بازار  ين امر احتمال جذب دانـشجو     يه ا كار توجه داشت    كبازار
سـت   ا يان رشتة مترجم  ي دانشجو يازهايص ن يه تشخ ك است،   ين برنامة درس  يمرحلة دوم تدو  

 و  يقي و تحق  ي پژوهش يها يي و توانا  ي و زبان خارج   يها در زبان مادر    سب مهارت كد به   يو با 
گـابر،  (ان توجـه داشـت      ي دانـشجو  يارگروهك و   يشناس  ترجمه و واژه   يها يآموختن استراتژ 

2012 ،12.( 
 تغيير ساختاري در شيوة پذيرش داوطلبان اين رشته كه حداقل در هنگـام پـذيرش، بـه                  -
اهش كـ  يلي تحـص  يهـا  نهيل و هز  يشود تا مدت زمان تحص     يماني مسلط باشند، باعث م    زبان آل 

هـاي اروپـايي    شرايط پذيرش دانشجويان در رشتة مترجمي در دانشگاه     «ر است   كالزم به ذ  . ابدي
 ).63، 1388حقاني، (» حداقل تسلط به يك زبان خارجي است كه همان زبان مقصد است

اي دانشجويان براي رسيدن به سـطوح تحـصيلي بـاالتر از          ايجاد امكان ادامة تحصيل بر     -
گردد كـه بـراي رشـتة مترجمـي زبـان آلمـاني در               اصول اوليه برنامة درسي است و پيشنهاد مي       

 شده است با ين مقاله سعيدر ا. مقاطع كارشناسي ارشد و باالتر شرايط ادامه تحصيل مهيا گردد       
هاي تحصيلي در گروه     باط منطقي و اصولي گرايش    ارائة پيشنهادات باعث ايجاد و انسجام و ارت       

 .آلماني دانشگاه آزاد شود
ارتبــاط و همكــاري و افــزايش تعــامالت علمــي در رشــته مــورد بررســي بــا نهادهــا و 

خـصوص در     المللي با نهادهاي آموزشي بـه      مؤسسات آموزش عالي در كشور و همكاري بين       
د، اعزام اساتيد و دانشجويان به كـشورهاي        هاي آموزش اساتي   كشورهاي آلماني زبان در حوزه    

زاده،  يدوسـت (انـد    اعطـاي بـورس تحـصيلي     / آلماني زبان و فراهم كردن ادامه تحـصيل آنـان         
2008 ،366.(  
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