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   مقدمه-1
كنـون در پيـشة مترجمـي روي داده، بيـانگر آن      هاي رو به فزوني كه از گذشته تـا    دگرگوني

بـه زمـان    هاي گوناگون و متفاوتي را ترجمه كنند كه بايـد            است كه دانشجويان نه تنها بايد متن      
دانـش و تجربـة    تربيت مترجم نيازمند روشي است نو كه بـه   . ترجمة خود، شتاب بيشتري دهند    

مدرس تكيه نكرده، بلكه نيازهاي واقعـي دانـشجويان مترجمـي را بيـرون از دانـشگاه در نظـر                    
نيازهاي دانشجويان در    وجود برنامة آموزشي مدون، توجه به     . 1)2009رودريگز اينس،   (گيرد    مي
ي سوي مهارت آموزي، راهكارهـايي اسـت كارامـد بـرا     گي حرفه اي و سوق دادن آن ها به  زند

هـاي   بر اين باور است كه امـروزه جامعـه مهـارت          ) 2010( 2الوي يسا .  پرورش مترجمان كارا  
پـذيري و برقـراري ارتبـاط بـين          فزونتري را از مترجمان انتظار دارد؛ فعاليت گروهي، انعطـاف         

  . كند آن ها اشاره مي سته هايي است كه او بهفرهنگي از جمله باي
دهـد، نيـز شـركت در     ترجمة متون مختلف، روند انگيزش دانشجويان را شتاب بيشتري مي    

تـوان گفـت آمـوزش ترجمـة         مـي . افزايـد  هاي گروهي، توانمندي بين فردي آنان را مي        فعاليت
يط واقعي و خارج از دانـشگاه      اي مورد نياز مترجمان مطابق با مح       هاي حرفه  هدفمند، بر فعاليت  

ها، تكاليف و برنامـه      دانشجويان بايد با فعاليت   ) 2004 (3از نظر گونزالس ديويس   . كند تاكيد مي 
اي ترجمـه اسـت، آشـنا شـوند و ايـن             هاي محيط حرفـه    هايي كه هماهنگ و همانند با فعاليت      

توانـايي و ميـزان دانـش       البته  . ها بايد در برنامة آموزشي دروس عملي در نظر گرفته شود           كنش
 4پـيم . گيرد دانشجويان از جمله موارد مهمي است كه براي انتخاب فعاليت مورد توجه قرار مي              

كند و باور دارد كه مترجمان افـزون بـر     را به وضوح بيان مي6 و مترجم  5توانش ترجمه ) 2011(
گونـه بـا مترجمـان      ها بايد بياموزند كـه چ      آن. هاي ديگري هم نياز دارند     توانش ترجمه مهارت  

پـيم  . ها، مخاطبان و كارشناسـان دانـش واژه شناسـي ارتبـاط برقـرار كننـد           ديگر، مديران برنامه  
هـاي اهـداف      و بحـث و گفتگوبـه هنگـام ترجمـه را ازبايـستگي             7شناسايي هنجارهاي ترجمه  

  .داند آموزشي ترجمه در دانشگاه  مي
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 اهـداف آموزشـي ترجمـه در محـيط          هـا و   هاي گوناگوني كه دربارة فعاليت     برخالف نظريه 
هاي از پيش تعيـين   ترجمة متن ها به كارگاه ترجمه وجود دارد، بيشتر استادان ترجمه در دانشگاه        

نيـز طراحـان    ) 2005 (1از نظر كلي  . كنند ها مطابق با تجربيات خود بسنده مي       شده و بررسي آن   
 مهارت كار گروهـي فقـط بـا قـرار         ويژه استادان، بايد بدانند كه توانايي و       واحدهاي درسي و به   

هـاي ويـژه،     هاي مشخص امكان پذير نيست، بلكـه دريافـت مهـارت           دادن دانشجويان در گروه   
 2برمن و پـورتر   . بخردانه، به هنگام تمرين و در اثر بازخوردهاي صحيح امكان پذير خواهد بود            

 رو به رو مي شود كه       بر اين باورند كه ترجمه در عمل با آبشخورهايي فراتر از مترجم           ) 2014(
ناشران، ويراستاران، تصويرگران، خوانندگان و حتي بازاريابان از جمله كساني انـد كـه در ايـن                 

كنـد دانـشجويان     بيـان مـي   ) 2005(چه گـونزالس ديـويس       چنان. گيرند شبكة گسترده جاي مي   
س زندگي در   ترجمه بايد تا حد امكان شرايط واقعي ترجمه در محيط كار را تجربه كنند تا شان               

انواع متون تعميم   توان به  از نظر او مواد آموزشي كارگاه را مي       . اي رابه دست بياورند    دنياي حرفه 
توانند نوشتاري و شنيداري ـ ديداري باشند، بلكه خود دانشجويان هـم    اين متون نه تنها مي. داد
  .ها را براي ترجمه در كالس پيشنهاد كنند توانند به عالقة خود آن مي

اي،  هـايي از قبيـل دانـش حرفـه          باور دارد كه مترجمان كارامد داراي ويژگي       3)2005(نورد  
 و مهـارت  6اي ، مهـارت نوشـتاري، تـوانش رسـانه        5 تـوانش بـين فرهنگـي      4توانش فرا ارتباطي  

در نگاه ديگر نظريه پردازان ترجمه نيز، مترجمان، هم در انجام كار گروهـي تبحـر                . اند پژوهش
دهند و توانايي ويرايش متن و مديريت و       را با تغييرات محيط كاري تطبيق مي       دارند و هم خود   

صنعت ترجمه، نيازمند مترجمـاني اسـت كـه         ) 2010 (7باور ريكو  به. رهبري برنامه را نيز دارند    
از . هاي گروهي و مهارت بهره گيري از  ابزاري مانند رايانه را دارنـد   توانايي مشاركت در برنامه   

، 8گـويي  پاسخ: اي دانش آموختگان در اين رشته عبارتند از        هاي حرفه   از توانمندي  نظر او برخي  
، توانـايي   9امور جاري،  تعهد در قبال كيفيت       مهارتهاي ارتباطي موثر، كنجكاوي، عالقه مندي به      
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اطالع از وضعيت بازار كار، توانايي برقراري ارتباط شبكه اي موثر و             ،1انجام كار در موعد مقرر    
  .يي مديريت برنامهتوانا

ترجمة متن مبـدا محـدود شـده و          هاي آموزشي دانشگاه، تنها به     رسد تمركز برنامه   نظر مي  به
هـا و    شود اما استادان مطـابق بـا نظريـه         هاي ابزاري و آموزشي مي     توجه بسيار اندكي به مهارت    

هـاي   فعاليـت توانند مواد آموزشـي و       هدف برنامة آموزشي، مي    رويكردهاي جديد و با توجه به     
هاي معتبـر    عالوه بر اين، برنامه   . هاي متفاوت را انتخاب كنند     بافت پذير و قابل تعميم به     انعطاف

هاي متفاوتي، برابر با شرايط واقعي       دهد تا نقش   دانشجويان اين فرصت را مي     و سازمان يافته، به   
جـام شـده در موضـوع    هاي ان  دست آمده از پژوهش    نتايج به . اي ترجمه بر عهده بگيرند     و حرفه 

توانـد   اي در جامعه نيز مـي      هاي مورد نياز مترجمان حرفه     توانش دانشجويان مترجمي و مهارت    
از نظر سليمي بني و حيـدري تبريـزي         . راهكاري براي آموزش ترجمه، مطابق با علم روز باشد        

تفكـر انتقـادي و حـل        هدف از آموزش ترجمـه در دانـشگاه، تـشويق دانـشجويان بـه              )2013(
برنامة آموزشي درس كارگاه ترجمـه هـم بايـد بـا اهـداف              . مشكالت جديد حين ترجمه است    

اهدافـشان يـاري    ها را در رسيدن بـه  خاصي طراحي شود، نياز دانشجويان را در نظر بگيرد و آن  
كنـد كـه     برنامة آموزشي متناسب با محيط عملي كارگاه ترجمه، فضايي خـالق ايجـاد مـي              . كند

كنـد و دانـشجويان فعاالنـه و بـا اسـتفاده از            نظـري و عملـي بررسـي مـي        صورت   ترجمه را به  
  .كنند هاي ترجمه از ترجمة خود دفاع مي نظريه

هايي را از قبيل واكاوي و مقايـسة متـون و گفتمـان بـراي مخاطبـان                  فعاليت)  2005(نورد  
 از طريـق  ، كـه )زنان، مردان، كودكان، دانشجويان، بزرگساالن، متخصصان، عموم مردم      (مختلف  

هاي  هاي قديمي، نوشتاري در گروه گفتاري ـ نوشتاري، نوشتاري در رسانه (رسانه هاي مختلف 
و مكـان مختلـف   ) ها در زمان مختلف تفاوت(شود يا در زمان مختلف    پخش مي ) چت اينترنتي 

او بررسي و مقايسة انـواع      . كند نوشته شده، معرفي مي   ) هاي محلي در يك گسترة زباني      تفاوت(
هـا، بـازبيني، بررسـي اشـتباهات         هاي آن  تون، شناسايي ويژگي متون مختلف، تشخيص كاستي      م

كمك ماشين ترجمـه   ترجمه يا متون غير كارامد، بازبيني متون ترجمه شده از طريق مترجم يا به          
توان در برنامة آموزشـي      داند كه مي   و بازنويسي متون ناقص را از جمله فعاليت هاي موثري مي          

  . رجمه گنجاندكارگاه ت

__________________________________________________________________ 
1- Capacity to Meet Deadline 
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   هدف پژوهش-2
ها و مواد آموزشي است كه استادان در واحـد           هدف از مطالعة حاضر، بررسي اعتبار فعاليت      

افـزون بـر آن،     . گيرنـد  عملي كارگاه ترجمه، رشتة مترجمي دورة كارشناسي ارشد، در نظر مـي           
ش ترجمـة   فعاليت ها و مواد آموزشي كه از نظر دانـشجويان موجـب افـزايش مهـارت و تـوان                  

بـدين منظـور، سـواالت زيـر پاسـخ داده          . شود، بررسـي خواهنـد شـد       دانشجويان مترجمي مي  
  :شوند مي

ها و مواد آموزشي را در واحد عملي كارگاه ترجمه در نظـر              استادان ترجمه كدام فعاليت   . 1
  گيرند؟ و آيا اين موارد اعتبار علمي دارند؟ مي

مندي و مهـارت رونـد ترجمـة حرفـه اي خـود،             دانشجويان مترجمي، براي افزودن توان    . 2
  نيازمند چه فعاليتها و مواد آموزشي اند؟

   روش پژوهش-3
   جامعة آماري-3-1

جامعة آماري اين پژوهش، دانشجويان زن و مرد كارشناسـي ارشـد رشـتة مترجمـي سـال                  
 نظر،  سپس نمونة آماري مورد   . اند  بودند كه واحد درسي كارگاه ترجمه را گذرانده        92تحصيلي  

بـراي  . شركت كننـدگان انتخـاب شـد       برابر با اهداف پژوهشي، محدوديت زماني و دسترسي به        
هـا   مطالعة نمونه آماري، دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در نظر گرفتـه شـدند كـه از ميـان آن             

) خوراسـگان (نظرات دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان           
ايـن  . اه آزاد اسالمي واحد شهرضا از طريق ابزارپژوهش ، مورد بررسـي قـرار گرفـت               و دانشگ 

  .شد  در صد جامعة هدف پژوهش را شامل مي20جمعيت بيش از 

   ابزار-3-2
، )2010 (1براي تهيه اطالعاتي معتبر و قابل استناد، ابزار اين پژوهش طبـق توصـية دورنيـه               

تهيه شد و از آن جا كه پرسـشنامة قابـل   ) 2004 (4ز و راجر3و براون) 2007( و سايرين  2كوهن
__________________________________________________________________ 
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3- Brown 

4- Rodgers 
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هاي مربوطه يافت نشد، نظـر كارشناسـان در زمينـة آمـوزش زبـان و                 استنادي براي تنظيم گويه   
ترجمه، بررسي و مطالعة ادبيات مربوطه و نارضايتي دانشجويان مترجمي از وضعيت آموزشـي              

ايشي اين پژوهش، راهكار تهية پرسـشنامه       دست آمده از پرسشنامه آزم     اضافه نتايج به   موجود، به 
هـا، ابتـدا     منظـور جمـع آوري داده      بـه . اصلي شد كه حاكي از روايي محتواي پرسـشنامه اسـت          

ها و اهداف پژوهش طراحي شـد    سوال باز و مطابق با سوال 6اي آزمايشي متشكل از      پرسشنامه
در پرسـشنامة اوليـه،     بنـدي پاسـخ دانـشجويان        سـپس تحليـل و طبقـه      ). 1پيوست، پرسشنامه   (
كـامال  «اي ليكـرت    گستره منتهي شد كه طبق مقياس پنج درجـه 4اي بسته پاسخ در    پرسشنامه به

پيوسـت، پرسـشنامة    (تنظيم شـد    » كامال مخالفم «و  » مخالفم«،  »نظري ندارم «،  »موافقم«،  »موافقم
 769/0د و عـدد    براي براورد پايايي پرسشنامة نهايي از ضريب آلفاي كرونبـاخ اسـتفاده شـ             ). 2
 پرسـشنامة دانـشجويان   63سـرانجام تعـداد   . دست آمد كه حاكي از اعتبـار پرسـشنامه اسـت        به

 .كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي رشتة مترجمي، در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

   مراحل انجام پژوهش-3-3
امعة هـدف، توزيـع شـد،        سوال باز بين دانشجويان ج     6ابتدا پرسشنامة آزمايشي متشكل از      

هـاي دانـشجويان مـرتبط بـا موضـوع           ها بررسي شدند و نكات اشاره شـده و نيـاز           سپس پاسخ 
براي تهية پرسـشنامه، محتويـات، ترتيـب        . هاي پرسشنامة اصلي شد    پژوهش، مبناي تنظيم گويه   

. شـد اسـتناد   ) 2007(و كـوهن    ) 2010(هاي ارائه شـدة دورنيـه        راهكار ها و ساختار آن به     گويه
هـاي آموزشـي و انـواع        پرسشنامه در چهار گسترة برنامه آموزشي، اهداف، توانش و اسـتراتژي          

 ايـن واحـد درسـي را از نظـر           رمـاني آ ي هـر گـستره، شـرايط واقعـي و          ها متن تهيه شد؛ گويه   
هـا   نخست پرسشنامة اصلي به چند تن از دانـشجويان داده شـد تـا آن              . گرفت دانشجويان در بر  

. هـا بازتـاب دهنـد      ها، ترتيب و وضوح آن     بررسي كرده و نظر خود را دربارة گويه       پرسشنامه را   
پس از آن دگرگوني اي بايسته انجام شد و پرسشنامة نهايي به تـك تـك دانـشجويان و يـا بـه                      

  .  ايميل شركت كنندگان فرستاده شد

  ها ها و واكاوي داده  ارائه يافته-4
ر هـر سـطح، از مقيـاس ليكـرت مـشخص            كننـدگان د   درصد پاسخ شـركت   ) 1(در جدول   

يك سو از مقياس ليكـرت متمايـل شـده،           جا كه پاسخ بيشتر شركت كنندگان به       از آن . است شده
  . توان همرايي شركت كنندگان اين پژوهش را آشكارا ديد بنابراين مي
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  هاي مربوطه  درصد پاسخ دانشجويان به گويه)1(جدول 

  

 شرايط موجود درس كارگاه ترجمه در دورة كارشناسي       هايي را دربارة    گويه پرسش  9تعداد  
 بيـان   6كنندگان به گوية شمارة      پاسخ شركت ) 1(در جدول   . كند ارشد رشتة مترجمي مطرح مي    

صـد    در 80همچنـين   . پردازد تمرين ترجمه و تكرار آن مي      گر آن است كه كارگاه ترجمه تنها به       
دسـت آمـده    نتيجه بـه . هاي فردي اشاره مي كنند انجام تمرين ، به30از دانشجويان، گوية شمارة    

هـايي از پـيش     درصد شركت كنندگان، متن80، نشانگر آن است كه بيش از    44در گوية شماره    
 10كنندگان براي گويـة شـمارة        اند و كامال بديهي است كه اكثر شركت        تعيين شده ترجمه كرده   

بارة ترجمه انـواع مـتن در كارگـاه     در21گوية شمارة   . اند سمت راست مقياس ليكرت را گزيده     
. كنندگان بر اين باورند كه چنين فعاليتي انجام نشده اسـت   درصد از شركت57ترجمه است كه    
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 اسـت  27اين فعاليت، موضوع گوية شمارة     انگليسي و اختصاص زمان كافي به      ترجمة فارسي به  
 40ين نكته است كـه حـدود       نشانگر ا  17گوية شمارة   . كنندگان با آن موافقند    كه نيمي از شركت   

كنندگان، نظري دربارة ترجمة ادبي و تاثير آن بـر تـوانش ترجمـة دانـشجويان          درصد از شركت  
دانند و نيمي از      نفر از دانشجويان، ترجمة متن ادبي را در كارگاه ترجمه كافي مي            4تنها  . ندارند
تصاص نداشته است كـه     ترجمة كتبي و شفاهي اخ     كنندگان معتقدند كه فعاليت كارگاه به      شركت

  .  آشكاراست39گزينة  اين نكته در پاسخ به

  
 هاي مربوط به شرايط واقعي كنندگان به گويه درصد پاسخ شركت) 1(نمودار 

كنندگان از اين واحد عملي در پاسخ سـوال          انتظارات شركت  هاي آرماني پرسشنامه، به    گويه
 مي بينيم كه بيشتر پاسخ ها در يـك          بطور مشخص ) 1(در جدول   . دوم اين پژوهش اشاره دارد    

شدت خواهان انتخاب فعاليت و مـواد آموزشـي          كنندگان به  اند؛ شركت  طرف مقياس قرار گرفته   
ها حـاكي از تاكيـد بـر كـاربرد مـواد آموزشـي صـوتي ـ          يافته. اند مطابق با دنياي واقعي ترجمه

اوت از هـر مـتن،   هـاي متفـ   تصويري، آموزش ترجمة كتاب، ترجمة گروهـي، بررسـي ترجمـه     
دار و ترجمـة بروشـور و        هـاي نـشان    ها و متن   نويس هاي ترجمه شده، ترجمة زير     بازنگري متن 

ترتيب  هاي واقعي و آرماني پرسشنامه، به      كنندگان به گويه    ميزان درصد پاسخ شركت   . مقاله است 
الي كـه در  دسـت آمـده از سـو    چنين بنابرنتـايج بـه   هم. قابل مشاهده است ) 2(و  ) 1(در نمودار   

. كـار ترجمـه اشـتغال دارنـد       درصـد، بـه    70كنندگان،   ابتداي پرسشنامه مطرح شد، بيشترشركت    
  .معرف درصد اين دانشجويان در دو دانشگاه مورد مطالعه است)  3(نمودار 
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  آل هاي مربوط به شرايط ايده كنندگان به گويه درصد پاسخ شركت) 2(نمودار 

 

 كنندگان به ترجمه تدرصد اشتغال شرك) 3(نمودار 

   بحث و نتيجه گيري-5
هـاي مـورد    هاي پرسشنامه، بيان گراين نكته است كـه فعاليـت         گويه كنندگان به  پاسخ شركت 

چنان  توجهي، هم  طور قابل  انتظار دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة مترجمي در اين پژوهش، به         
رسد با گذشت بيش از يـك    نظر مي كند، تطابق دارد و به     بيان مي ) 1380(با مواردي كه رزمجو     

اگرچـه دانـشجويان مترجمـي    . دهه ازپژوهش او شرايط آموزشي تغيير چنـداني نداشـته اسـت         
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انـد،   هاي ايران خواستار تجربة فعاليـت هـا و تكـاليف مختلـف در ايـن واحـد درسـي           دانشگاه
ان محـدود  هـاي از پـيش تعيـين شـدة اسـتاد      ي اين واحد درسي، تنها به ترجمة مـتن      ها فعاليت

هـاي كارگـاه بايـد     توان چنين نتيجه گرفت كه فعاليت هاي پژوهش، مي   يافته با استناد به  . شود مي
هايي آماده كند كه در محيط كار و خـارج از دانـشگاه كـارايي                دانشجويان را در مهارت آموزي    

آمـوزش  هـايي را طراحـي كننـد كـه           انتظار مي رود استادان درس، خالقانه فعاليت      . داشته باشد 
اي نزديك كند، توانش استراتژيك وبين فـردي متـرجم را            ترجمة حرفه  ترجمه در دانشگاه را به    

بديهي است تـا زمـاني كـه دانـشجويان          . بيافزايد و موجب تربيت مترجماني كارامد را مهيا كند        
دانند چگونه و چه موقع      مترجمي دانش و مهارت كافي در ترجمة عملي و نظري ندارند و نمي            

اي مـشخص    طور صحيح استفاده كنند، تربيت مترجماني متخصص در رشـته          منابع موجود به  از  
  . نمي رسد و ترجمه نوع مشخصي از متون، منطقي به نظر) مترجمان آثار ادبي(

مند شوند، چرا كه     توانند از نتايج اين تحقيق بهره     هاي درسي اين رشته نيز مي     طراحان واحد 
ربردي ترجمـه، فرصـت آن را فـراهم مـي آورد كـه دانـشجويان             هاي عملي كـا    گنجاندن آموزه 

از اين روسـت  . صورت فردي و گروهي تجربه كنند ترجمة عملي خارج از محيط دانشگاه را به      
آمـوزش  . كه همكاري برابر دانشگاه، جامعة كارشناسـان ترجمـه و پژوهـشگران بايـسته اسـت               

هاي بين فردي، نگرشي و پژوهـشي را         تواند گسترة گسترده اي از مهارت      دانشگاهي ترجمه مي  
هـاي متناسـب    فراهم آورد، اين مهم، هنگامي فراهم مي آيد كه استادان، مواد آموزشي و فعاليت        

عـالوه، بـا انتخـابي       بـه . براي ايجاد توازن ميان توانش ترجمه و توانش مترجم را انتخاب كننـد            
تحقيـق و تـدريس      اي بلكـه بـه     رفـه ترجمـة ح   توان دانشجويان ترجمه را به     هدفمند، نه تنها مي   

ترجمه، برنامة تحـصيلي در      افزايش به  عالقة رو به   )2014(به باور برمن    . ترجمه نيز تشويق كرد   
هاي درسـي، مطالعـات ترجمـه از         دهد و با نوآوري در واحد      تاثير قرار مي   دانشگاه را هم تحت   

  .   ها پيشي خواهد گرفت ديگر دانش
دانـشجويان  . زمان كاربردعلم نظري ترجمه نيـاز دارد       طور هم   و به  عملي موارد آموز به  ترجمه

هـا و مـوانعي روبـرو     خواهند بدانند، دنياي واقعي ترجمه چگونه اسـت و بـا چـه دشـواري        مي
ها آسيب   كار آن  آيد نه تنها در آينده به      مسائلي كه براي دانشجويان ترجمه پيش مي      . خواهند شد 

اسـتادان ترجمـه بـا انتخـاب منبـع آموزشـي       . كنـد  نيز تهديد ميرساند، بلكه زبان فارسي را   مي
تواننـد نكـات ويرايـشي را نيـز          هاي مترجمان نويسندة اين منابع مي      مناسب و استفاده از تجربه    

بـراي تربيـت مترجمـاني كارامـد، انجـام          ). 1394هاشمي مينابـاد،    (دانشجويان آموزش دهند     به
قواعـد يـا     ايي از قبيـل بازنويـسي مـتن بـا توجـه بـه             هـ  فعاليت. هاي متنوعي الزم است    فعاليت
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سبك نوشتار، بازنويسي متن براي مخاطبـاني متفـاوت و بـا اهـدافي               هاي مربوط به   دستورالعمل
هـاي   هـاي طـوالني، بررسـي و ترجمـة مـتن           نويسي مـتن   ، خالصه )ترجمه در زبان مبدا   (ديگر  

به متن و بـرعكس از جملـه   ...) وتصاوير، جدول ها  (فرهنگي، ترجمة نشانگرهاي غير گفتاري      
هاي مـورد نيـاز، ابتـدا     همچنين از نظر او مهارت. مي كند توصيه) 2005(مواردي است كه نورد     

  .زبان مادري و سپس در زبان دوم آموزش داده شوند بايد  به
توان  ترجمه اشتغال دارند، مي    نوعي به كار   كنندگان اين پژوهش به    از آن جا كه بيشتر شركت     

هـا و مـواد آموزشـي درس         گيري كـرد كـه فعاليـت       ها استناد نمود و چنين نتيجه      نتظارات آن ا به
هاي آموزشي به دست آمده در اين محيط، با نيـاز مترجمـان آينـده در                 كارگاه ترجمه و مهارت   

درس كارگاه ترجمه نيز نيازمند برنامة آموزشي اسـتاندارد         . محيط واقعي ترجمه همانندي ندارد    
گيـرد، مـواد    اي كـه اهـداف را در بـر مـي          برابر با نيازهاي دانشجويان است، برنامـه      و نوشتاري   

هـاي آرمـاني    از يافته هـاي گويـه     . كند آموزشي مناسبي مي گزيند و دانشجويان را ارزشيابي مي        
آيد كه تمركز اصـلي برنامـة آموزشـي كارگـاه ترجمـه، چنانچـه برنـوع              پرسشنامه، چنين بر مي   

اي افـزايش   موزشي استوار باشـد، توانـايي فـرد متـرجم را در ترجمـة حرفـه      ها و مواد آ  فعاليت
رسد كارگاه ترجمه نيز نيازمند استادي با طرح درس انعطاف پـذير             نظر مي  هم چنين به  . دهد مي

مند به پژوهش و كاربرد نتايج آن در برنامة آموزشي، محتويات، ابـزار و فعاليـت          است كه عالقه  
نيازهاي دانشجويان مترجمي و بـا       كه بايد تالش خود را بر پاسخ به        مدرسي. هاي مربوطه است  

  .ها متمركز كند ها و اشتغال آن فعاليت توجه به
آورد  دانشجويان مترجمي اين فرصت را فراهم مي       هاي معتبر، براي     طراحي تكاليف و پروژه   

اي ترجمـه    ي حرفـه  دنيـا  هاي ترجمه را در عمل تجربه كنند، پژوهش كنند و به           تا كاربرد نظريه  
هايي با آغاز و پايان نامشخص، تكاليف غير معمول، ارتباط با دنيـاي              ترجمة متن . نزديك شوند 

اي چنـدين    اي در كالس درس، بررسي مقايسه      بيرون از طريق پروژه، دعوت از مترجمان حرفه       
هـاي   ليـت اي، تركيبي از فعا هاي رسانه ترجمه از هر متن، ويرايش متن، بررسي خطاهاي ترجمه     

هـاي معـادل    كمك متن عناصر فرهنگي و ترجمه به كالمي و غير كالمي، بحث و گفتگو راجع به  
 در زبان مقصد، نمونه هايي چند از نتايج مطالعه حاضر بـراي برنامـة آموزشـي درس         1)موازي(

  .شود كارگاه ترجمه است كه پيشنهاد مي

__________________________________________________________________ 
1- Parallel Texts 
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 59 ها و مواد آموزشي درس كارگاه ترجمه در دورة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات ترجمه اعتبار فعاليت

 پرسشنامه آزمايشي): 1(پيوست 
  برنامه آموزشي استاد شما دركارگاه ترجمه چه بود؟ .1
   اختيار شما قرار گرفت؟صورت مكتوب در آيا اين برنامه به .2
صورت عملي تمرين شد؟ لطفـا توضـيح     ه  هاي ترجمه در اين كالس ب       و مدل  نظريهآيا   .3
  . دهيد
  اين درس  چه تاثيري درمهارت ترجمه شما داشت؟. 4

  □ . شما تاثير مطلوبي داشتةكارگاه ترجمه در مهارت ترجم) الف
 □ .نداشت شما تاثيري ةكارگاه ترجمه در مهارت ترجم) ب
  □ .ت شما تاثير منفي داشةكارگاه ترجمه در مهارت ترجم) ج

  .لطفا علت را از نظر خود بيان كنيد
 خود احساس نكرديد، تصور كنيد شما اسـتاد درس كارگـاه            ةاگر تاثير مطلوبي در ترجم     .5

  .كنيد؟ توضيح دهيد  را در آموزش ترجمه لحاظ ميروشيچه ايد، ترجمه 
 . دانيد؟ توضيح دهيد هايي را در كارگاه ترجمه ضروري مي  چه نوع متنةشما ترجم .6

 . دانيد اضافه كنيد لطفا هر موردي را كه الزم مي
  »شاد و موفق باشيد«
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اختيـار دانـشجو قـراربايد در شـروع تـرم در   ) Syllabus( برنامة آموزشي

 .بگيرد
1 

 2 .نظريه و مدل هاي ترجمه در طول دوره به صورت عملي تمرين شد     

 3 .درس كارگاه ترجمه در مهارت ترجمة من تاثير مثبت داشت     

     
 تصويري، در پيشرفت مهـارت-استفاده از وسايل كمك آموزشي ، صوتي      

 .ترجمه موثر است
4 

 5 .يت كارگاه مطابق با دنياي واقعي ترجمه باشدبهتر است فعال     

 6 .منظور تمرين و تكرار ترجمه بود كارگاه ترجمه به     

     
بايد در كارگاه ترجمه تمـرين (Style)  و سبكRegister)  (گونة كاربردي 

 .شوند
7 

 8 .كرد ترجمه ترغيب مي فضاي آموزشي كارگاه دانشجو را به     

 9 .شد بندي مي هاي مهم در پايان هر جلسه جمع  و نكتهراهبرد ها     

 10  .كرد اش انتخاب مي متن ترجمه را خود دانشجو و بر اساس عالقه     

 11 .را در شروع ترم توضيح داد) Syllabus( استاد، برنامة آموزشي     

     
در كارگـاه مـورد توجـه قـرار) Cultural Issues(ترجمة مسائل فرهنگي 

 .تگرف
12 

 13 .كارگاه ترجمه، فضايي دانشجو محور بود     

 14 .ها پي بردم مهارت خود در ترجمه بعضي از متن در پايان دوره به     

 15 .ترجمة شفاهي الزم است اختصاص چند جلسه به     

     
ارزشيابي ترجمه در كالس و اعـالم نظـر دانـشجويان ديگـر دربـارة مـتن

 .ها موثر است يش مهارت آنترجمه شده، در افزا
16 

 17 .دشواري ترجمة متن ادبي موجب افزايش مهارت ترجمه شد     
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 18 .نقش استاد، هدايت دانشجو در انجام ترجمة صحيح است     

     
 ,Situational Equivalence(ايجاد فرصتي بـراي تمـرين هماننـد سـازي     

Adaptation( در ترجمه الزم است . 
19 

 20 .هاي گروهي با توجه به توانايي دانشجويان موثر است ام پروژهانج     

 21 . در برنامة آموزشي گنجانده شده بود) (Genreترجمة انواع متن      

 22 .شد در هر جلسه هدف خاصي در كالس دنبال مي     

     
توان در نظر ها از مواردي است كه در كارگاه ترجمه نيز مي          زير نويس فيلم  

 .فتگر
23 

 24 .الزم است) Neologism(ها  آشنايي با چگونگي ساخت نوواژه     

 25 .ترجمة استاد، معيار ترجمه صحيح در كالس بود     

     
دانشجويان دانـش) پايان نامه(هاي ترجمه شده     هايي از كتاب   بررسي بخش 

 .آموخته تجربة خوبي در كارگاه ترجمه است
26 

     
خـود انگليسي مدت زمان مناسبي را در گارگاه ترجمه بـه          ترجمة فارسي به  
 .اختصاص داده بود

27 

     
استاد، بايد طبق عالقـة دانـشجويان و شـرايط) Lesson Plan( طرح درس

 .كالس انعطاف پذير باشد
28 

 29 .هاي ترجمه باشد رفع مشكالت ترجمه بايد بر اساس نظريه     

 30 .شد عنوان تكليف انجام مي هصورت انفرادي و ب ترجمه به     

     
...)عنـاوين، پانوشـت و    (آمـوزش چگـونگي ترجمـه كتـاب          بايد زماني به  

 .اختصاص داده شود
31 

     
از جملـه مـواردي اسـت كـه بايـد) Intersemiotic( اي ترجمه بين نـشانه 

 .تمرين شود
32 

 33 .هاي متفاوت از هر متن الزم است بررسي ترجمه     

     
 Contrastive)اي  كارگاه ترجمـه، نيازمنـد فرصـتي بـراي بررسـي مقابلـه      

Analysis)است . 
34 
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بهتر است در برنامة آموزشي كارگاه به ويرايش و بازبيني متن ترجمه شـده

 .نيز توجه شود
35 

 36 .هر گونه تغيير حين ترجمه و استفاده از نوواژه ها با ذكر دليل بيان شد     

     
ترجمـة جاي تكرار ترجمة متون اقتصادي، سياسي و اسناد بهتر است بـه             به

 .مواردي از قبيل بروشور، درخواست نامه و مقاالت بپردازيم
37 

     
)Taboo( و ترجمـة تـابو  ) Politeness(رعايـت ادب در ترجمـه    توجه بـه 

 .نيازمند آموزش و تمرين در كارگاه ترجمه است
38 

 39 .رجمة كتبي و شفاهي اختصاص داشتت كارگاه ترجمه به     

     
و آموزشي بسيار) Marked(هاي خاص ازجمله متون نشاندار       متن توجه به 

 .كاربردي خواهد بود
40 

     
توانـد از مـوارد آموزشـي حين ترجمه مي  ) Shift(شناسايي هر گونه تغيير     

 .موثر در كارگاه باشد
41 

 42 .ه كفايت مي كردترجمة متن ادبي در كارگاه ترجم     

  43  .موارد جديدي از فنون ترجمه اشاره شد در كارگاه ترجمه به     
  44  .استاد پيش تر متن ترجمه را تعيين كرده بود     

  .دانيد اضافه كنيد  لطفا هر موردي را كه الزم مي-45
 »موفق باشيد«


