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   مقدمه -1
پذيرش دانشجو در اين گسترة مستقل و تخصصي  هاي بسياري در ايران به    اكنون دانشگاه   هم

گيـرد، تـا كيفيـت ترجمـه و           هايي تخصصي در رشتة مذكور صورت مـي         شپردازند و پژوه    مي
 حـال   فناوري و نيازهـاي در     و    با اين حال با تحوالت چشمگير علم      . آموزش ترجمه بهبود يابد   

همچنين افزايش متقاضـيان دورة      تغيير در شرايط بازار كار و نياز به ترجمه در چنين بازاري، و            
شـده دورة     تـدوين  ده سـال، تغييـري در برنامـة درسـي         مترجمي، هنـوز پـس از گذشـت هجـ         

درسـي    بينـي برنامـه     با بـاز  . است  ارشد مترجمي زبان انگليسي ايران، انجام داده نشده           كارشناسي
اي تربيت كرد     توان نيازهاي دانشجويان و نظام آموزشي را برآورده ساخت و مترجمان حرفه             مي

  .اي مطلوب داشته باشند گونه كه در شرايط متغير، مهارت الزم را به
درسي تدوين شده دارد؛      كيفيت برنامة     از آنجايي كه ميزان موفقيت نظام آموزشي، بستگي به        

ارشد مترجمي زبان انگليسي در ايران بـا چنـد دانـشگاه      درسي دورة كارشناسي نياز است برنامة  
رسـي، تعـداد     از لحـاظ عنـوان دوره، اهـداف و محتـواي برنامـة د              ييايآس يكشورهابرجستة  

، هـدف ايـن پـژوهش تحليـل     رو از اين. واحدها و طول دوره، و ساختار دروس بررسي شوند       
هـاي   در دانـشگاه  ارشـد مترجمـي زبـان انگليـسي        تطبيقي برنامة درسي دورة كارشناسـي     -كيفي

برجسته نه كشور آسيايي؛ ايران، كـره جنـوبي، هنـگ كنـگ، تايلنـد، عربـستان، لبنـان، مـالزي،                   
نقـاط   هاي ساير كـشورها بـه   بدين گونه بتوان در مقايسه با دانشگاه    باشد، تا     تركيه مي پاكستان و   

  . هاي ايران دست يافت دورة مذكور در دانشگاه درسي قوت و ضعف برنامة 

   پيشينة آموزش و پژوهش در ايران-2
). 1388رحيمـي،  (گـردد    مـي بـاز    قاجار   ةدور  به اروپاييهاي    از زبان ترجمه    پرداختن به  اوج

 مطابقـت   1226 در سـال     تاسـيس دارالفنـون   زمان   با   ة مستقل عنوان يك رشت   پيشرفت ترجمه به  
 ترجمه در تهران با هدف آمـوزش مترجمـان          ةدانشكد 1351در سال   ). 1388رحيمي،  ( كند مي

 انگليـسي، عربـي، فرانـسوي، آلمـاني، ايتاليـايي و      ؛اي در چندين زبـان متفـاوت ازجملـه        حرفه
 با دانـشگاه ادبيـات و علـوم انـساني         ترجمه   ة اين دانشكد  1357در سال   . شديس  تاسي  اسپانياي

برقراري ارتبـاط بـا       پس از آن با پيشرفت فناوري و نياز روزافزون به         . شد ادغام   عالمه طباطبايي 
نحـوي    هـاي متعـددي در ايـران رشـتة مترجمـي زبـان انگليـسي را بـه                   دانـشگاه  ديگر جوامع، 

ارشـد مترجمـي      كارشناسي ةاولين دور در همين راستا،    . گزار نمودند يافته و تخصصي بر     سازمان
ــال   ــسي در س ــان انگلي ــه  1379زب ــايي ارائ ــه طباطب ــشگاه عالم ــس از آن دوره . شــد در دان پ
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 از دانـشگاه آزاد و بـسياري     ارشد مترجمي زبان انگليسي در واحد علوم و تحقيقـات          كارشناسي
 دانـشگاه دولتـي، آزاد و موسـسات    38 در ايران   و دهه در كمتر از د   . داير شد هاي ايران    دانشگاه

ارشـد مترجمـي زبـان        برگـزار كننـدة دورة كارشناسـي      ارشـد    آموزش عالي در مقطع كارشناسي    
  شـامل  ارشـد   ة كارشناسـي  دور. كننـد  پـذيرش مـي     دانـشجو  20طور ميانگين    بهانگليسي اند كه    

. يابـد    پايان مي  ه توسط دانشجويان  پايان نام انتخاب  نيمسال تحصيلي است كه در نهايت با        چهار
 دكتـري مترجمـي     ةطباطبايي اولين دانشگاه در ايران بود كـه دور          دانشگاه عالمه  1389در سال   

 مذكور در دانشگاه اصفهان و دانـشگاه فردوسـي          ة دور ،پس از آن  . كردزبان انگليسي را برگزار     
  .شدمشهد برگزار 

باحـث  م ايـران، هـاي   دانـشگاه  بـه   تحـصيلي  آموزشي وگسترةعنوان يك  ترجمه بهورود با 
در هاي متعددي  پژوهشاز اين رو، .  شد نيز مطرحتدوين برنامة درسي و ارزشيابي آن     مربوط به 

 تـشريح    كـه در ادامـه بـه       است  در ايران صورت گرفته    درسي و ارزشيابي آن     تدوين برنامة    زمينة
 .پردازيم تعدادي از اين مطالعات مي

ارشد مترجمي زبان انگليسي در  برنامة درسي دورة كارشناسي   ) 1380(يد  عقيدة خزاعي فر    به
نيازهاي شـغلي متـرجم، وضـعيت     در اين بروزرساني بهتر است به   . بروزرساني دارد   ايران نياز به  

درسـي    بازار كار رشتة مترجمي، و نيازهاي دانشجويان ترجمه نگريسته شود و با بررسي برنامة               
  . سي ايران تدوين گرددكشورهاي ديگر برنامة در

اي كاربردي اسـت چراكـه        باور دارد كه رشتة مترجمي زبان انگليسي، رشته       ) 1382(مالنظر  
هاي شغلي بيشتري در مقايسه با رشتة آمـوزش زبـان و ادبيـات انگليـسي بـراي دانـش             فرصت

و در اين دليل تعداد دانشجويان اين رشـته در حـال افـزايش اسـت          به. كند  آموختگان فراهم مي  
). 1382مالنظـر،   (انـد     كنند، نيز در حال گسترش      هايي كه اين رشته را برگزار مي        نتيجه، دانشگاه 

ارشـد رشـتة مترجمـي زبـان          دورة كارشناسـي و كارشناسـي       ) 1382(باور مالنظـر      بااينحال، به 
انگليسي، رويكرد آموزشي منطبق با هم ندارند كه ايـن موجـب بـروز برخـي مـشكالت بـراي         

پيشنهاد مي كند براي برطرف نمـودن برخـي    ) 1382(مالنظر  . ان و مدرسان شده است    دانشجوي
ارشد الزم است دروسي تدريس شوند كه با          از نواقص موجود در برنامة درسي دوره كارشناسي       

 . نيازهاي دانشجويان و نيازهاي شغلي مترجم مرتبط هستند
درسـي و سـر فـصل دروس دورة       معتقد است در بروزرساني برنامه       نيز) 1382(ميرعمادي  

افزون بر اين، بنـابر     . نيازهاي شغلي مترجمان توجه نمود      كارشناسي ارشد مترجمي بهتر است به     
آموزش زبان مادري در سرفصل درسي اين دوره، يكـي            ، كم توجهي به   )1382(گفتة ميرعمادي   
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دوره، كمتـر  از ايـن روسـت كـه دانـشجويان ايـن           . آيـد   برنامة درسي بشمار مـي    هاي    از كاستي 
، دورة چهـار سـاله كارشناسـي بـسيار          )1382(اعتقاد ميرعمـادي      به. پردازند  تمرين ترجمه مي    به

دورة كارشناسـي و     برنامـة درسـي    از ايـن رو، او در جهـت رفـع نـواقص كنـوني             . كوتاه است 
هـاي  دهد و در آن به آموزش مهـارت         پيشنهاد مي  ارشد؛ يك برنامة درسي شش ساله       كارشناسي

  .، از طريق دروس عملي ترجمه، تاكيد بسيار داردترجمه
معتقـد اسـت ميـان عنـوان درس و سرفـصل تعـدادي از دروس مقطـع                  ) 1382(حيدريان  

كاوه و كريم    و) 1382(گفتة حيدريان     به. خورد  چشم نمي   ارشد مترجمي، هماهنگي به     كارشناسي
 انـد، يـا بـا موضـوع درس      درسـي بـسيار قـديمي    برخي از منابع موجود در برنامة     ؛)1394(نيا  

، عدم شفافيت الزم در برنامه درسي و سرفصل         )1381(اعتقاد ميرزا ابراهيمي      به. مطابقت ندارند 
دروس و نيز، نبود مدرسان باتجربه و متخصص در اين گستره، آمـوزش همزمـان زبـان دوم و                   

 انگليـسي   زبـان   هاي ترجمه، و همچنين فقط به آموزش عملي ترجمه از زبان فارسـي بـه                روش
  .آيد پرداختن، از نواقص آموزشي اين دوره بشمار مي

درسـي ايـن دوره، در تربيـت     نيـز بـراين باورنـد كـه برنامـة     ) 1388(نيا   بيرجندي و نصرتي  
وجـود  هـا   عالوه، انطبـاقي ميـان نـام دروس و محتـواي آن             به. اي ناكارامد است    مترجمان حرفه 

دانشجويان قادر نخواهند بود مهـارت خـود را در زبـان      افزون براين، در پايان اين دوره،       . ندارد
اول و دوم افزايش دهند و در نتيجه، آنان دانش و مهارت الزم براي ترجمه را بـه طـور كامـل                      

) 1388(زاده    مـنش و قاضـي      از منظرجمـالي  ). 1388نيـا،     بيرجندي و نصرتي  (آورند    بدست نمي 
رنامة درسي، دانش و مهـارت الزم در زبـان    دليل نواقص موجود ب     دانش آموختگان اين دوره، به    

كنند و تنها، آشنايي اندكي با ترجمة انواع متن در            فارسي و انگليسي را به طور كامل كسب نمي        
 .گيرند هاي مرجع را فرا نمي ژانرهاي مختلف دارند، اما مهارت الزم براي كار با كتاب

ايـن دوره، سرفـصل دروس آن      هـاي عـدم موفقيـت         از نشانه ) 1393(سليقه    اعتقاد خوش   به
است كه پس از گذشت چندين سال از آغاز برگزاري دوره، هنوز هيچگونه تغييري داده نـشده                 
. كه اين خود موجب بروز برخي مشكالت آموزشي براي دانـشجويان و مدرسـان شـده اسـت                 

 معتقد است در بروز رساني سرفصل كنوني، الزم است درسي اضافه گردد     )1393(سليقه    خوش
شـهري، فـاطمي، خـوش      . هاي كمك مترجم آموخته شـود       افزار  نرم دانشجويان شيوه كار با     تا به 

نيز يكي از نواقص برنامه درسي اين دوره را نبـود درس يـا دروسـي           )1395(سليقه و فريماني    
هـاي نـوين در گـسترة         افزارهاي كمك مترجم و فنـاوري       اعالم كردند كه بتوان از طريق آن نرم       

معتقدند كـه بايـد در ايـن دوره،         ) 1395(شهري و ديگران    . دانشجويان آموزش داد    ترجمه را به  



  221 هاي برجستة آسيا درسي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه  بررسي برنامة

 سيتـدر  ، ترجمه  دروس عملي   مجزا از  صورت هاي ترجمه، به    دروس نظري، مانند درس نظريه    
  .كار ببرند توانند دانش نظري خود را در عمل به وگرنه، دانشجويان نمي. شوند

بـسياري از دانـش     ) 1396(برزخـي فريمـاني     بر اساس نتايج پژوهش نـصرالهي شـهري و          
كافي، عالقة خـود      دليل نبود شغل مناسب و يا كسب حقوق نا          آموختگان رشتة مترجمي زبان، به    

عـدم  ) 1396(اعتقاد نصرالهي شهري و برزخـي فريمـاني           به. اند  انجام ترجمه از دست داده      را به 
حات متـون تخصـصي، عـدم       آموزش زبان فارسي و انگليسي، عدم آموزش واژگـان و اصـطال           

هـاي   آمـوزش نظريـه   آموزش ترجمة متون تخصصي در موضوعات مختلف، و تاكيد بـسيار بـه            
در همين راستا، مالنظـر     . شوند  هاي برنامة درسي اين دوره محسوب مي        ترجمه از جمله كاستي   

يافتنــد كــه هــم اكنــون مترجمــان  ايــن نتــايج دســت در پــژوهش خــود بــه) 1394(و كاميــاب 
هايي از قبيل نگارش فني، ويراستاري، دانش فنـاوري اطالعـات، خالصـه بـرداري، و                  تمهار  به

  .تحليل متن نياز دارند

  شناسي پژوهش  روش-3
ي، اهـداف و محتـواي دورة   درسـ  ة برنامـ  يقـ يتطب-يفـ ي كليـ  تحل ،حاضرهدف از پژوهش    

درسـي دورة    در ايـن پـژوهش، برنامـة        . ارشد مترجمي زبان انگليسي در ايران اسـت         كارشناسي
هاي ايران با برنامه درسي هشت دانشگاه برجستة كـشورهاي آسـيا از لحـاظ        مذكور در دانشگاه  

درسي، تعـداد واحـدها و طـول دوره، و سـاختار دروس               عنوان دوره، اهداف و محتواي برنامة       
شود، در ايـن مطالعـه، سـعي          از آنجايي كه ايران يك كشور آسيايي محسوب مي        . مقايسه شدند 

ا برنامـة درسـي كـشورهايي بررسـي شـوند كـه در قـاره آسـيايند و از لحـاظ موقعيـت                    شد تـ  
پـس از بررسـي     . هايي با كـشور ايـران دارنـد         جغرافيايي، و شرايط فرهنگي و مذهبي همانندي      

هاي ارائه شده در كشورهاي آسيايي، دريافتيم كه دورة كارشناسـي ارشـد مترجمـي زبـان                   رشته
 دانــشگاه از 3از ايــن تعــداد، .  دانــشگاه آســيا كــاربرد دارد256انگليــسي كتبــي و شــفاهي در 

 دانـشگاه از    2،  )تركيـه، لبنـان، امـارات متحـدة عربـي         (كشورهاي اسالمي آسياي جنوب غربي      
 دانـشگاه از كـشورهاي آسـياي جنـوبي     1، )تايلنـد و مـالزي  (كشورهاي آسياي جنوب شـرقي     

گيـري   روش نمونـه  بـه )  جنـوبي و چـين   كـره ( دانشگاه از كشور آسياي شـرقي        2، و   )پاكستان(
 يارشـد مترجمـ   يارشناسـ ك ة فقـط دور  مورد مطالعه،  دانشگاهدر اين نه . تصادفي انتخاب شدند  

ن يـ صـورت مجـزا از ا    بهي، شفاه ةارشد ترجم كارشناسي   ة و دور  شود  ي برگزار م  يسيزبان انگل 
 2017نـدي تـايمز در سـال        ب   در پايگـاه رتبـه      از اين ميان، هفت دانشگاه     .شود  يس م يدوره تدر 
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: دانـشگاه آسـيايي مـورد مطالعـه عبارتنـد از        . اند  هاي برجستة آسيا معرفي شده      عنوان دانشگاه   به
، دانـشگاه  53بـا رتبـة   ) كره جنـوبي ( ، دانشگاه اوهاوومن 251با رتبة   ) ايران(دانشگاه فردوسي   

، و دانـشگاه    11 با رتبة    )چين(، دانشگاه هنگ كنگ چين      151-160با رتبة   ) مالزي(سينز مالزي   
، دانـشگاه  160-151بـا رتبـة    ) تايلنـد (، دانشگاه چوالالنگ كورن     52با رتبة   ) تركيه(بوگازيسي  

نـام    افزون بـر ايـن، دو دانـشگاه بـه         . 181-190با رتبة   ) امارات متحده عربي  (آمريكايي شارجه   
 توسط  8 رتبه با) پاكستان (آباد  ماسال يالملل نيب دانشگاه و 6با رتبة   ) لبنان(دانشگاه نوتردام لويز    

عنـوان   آيند و به هاي برتر بشمار مي  دركشور خود جزو دانشگاه2017پايگاه يوني رنك در سال      
  . كنند دانشگاه اسالمي دورة ارشد رشتة ترجمه را برگزار مي

اي   توضيح است، نظام آموزشي در مقطع تحصيالت تكميلي در ايران نظام يكپارچـه              الزم به 
هـا   كنند و بايد همه دانشگاه درسي مستقل عمل نمي    ها در تدوين و تغيير برنامة         و دانشگاه است  
ريزي وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالي ايـران را اجـرا               عالي برنامه   درسي مصوب شوراي    برنامة  
از ايـن جهـت،     . انـد     درسـي يكـساني     هاي ايران داراي برنامة       براين اساس، تمام دانشگاه   . نمايند
  . اي انتخاب شد كه نماينگر جامعة دانشگاهي ايران است عنوان نمونه اه فردوسي بهدانشگ

درسـي توسـط     هاي تطبيقي انجام شـده بـر روي برنامـة             در اين پژوهش با بررسي پژوهش     
، هوانـگ و    )2005 (1، پـاولين و سـوميدا     )1380(محققاني همچون طبيبي، حاجوي و كالنكش       

، يـسار و  )2012(ي آموزشي ترجمه در مركز ترجمـة ژاپـن      ها   انجمن پژوهش   ،)2013(هوانگ  
معيارهايي براي مقايسه برنامة      به) 1394(، حاجي حيدري، جعفري و آراسته       )2011 (2بوتسيولي

مدلي تطبيقي ايجاد كرديم كه در برگيرندة پـنج  ها  واسطة آن ها دست يافتيم كه به  درسي دانشگاه 
: سـاختار دروس . 3تعداد واحـدها و طـول دوره،       . 2رشد،  ا  عنوان دورة كارشناسي  . 1. معيار بود 

  . درسي محتواي برنامة. 5درسي، و  اهداف برنامة . 4اجباري و اختياري، 

   تجزيه و تحليل-4
  ارشد  عنوان دورة كارشناسي-4-1

وومن، دانشگاه نوتردام     كنگ چين، دانشگاه آمريكايي شارجه، دانشگاه اوها        در دانشگاه هنگ  
درحـالي كـه در     . رود  كار مـي     براي اين دوره به    ترجمهنشگاه چوالالنگ كورن، عنوان     لويز، و دا  

__________________________________________________________________ 
1. Pawilen & Sumida  
2. Yasar & Boutsioli  
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، عنـوان ايـن     آبـاد   اسـالم المللي اسالمي     دانشگاه بوگازيسي، دانشگاه سينز مالزي، و دانشگاه بين       
؛  عنواني كـه در دانـشگاه فردوسـي انتخـاب شـده     .  نامگذاري شده است   مطالعات ترجمه دوره،  

  . استگليسيمترجمي زبان ان

   و طول دوره واحدها تعداد -4-2
كنـگ    در دانشگاه هنـگ   . كند   واحد درسي را در سه نيمسال ارائه مي        25دانشگاه بوگازيسي   

 42دردانـشگاه اوهـاوومن     . شـود    واحد درسي در دو الي چهار نيمـسال تـدريس مـي            24چين  
 واحـد  32سـي  در دانـشگاه فردو . شـود  درسي در چهار نيمـسال تحـصيلي تـدريس مـي         واحد
عالوه، در دانـشگاه نـوتردام لـويز، دانـشگاه           به). 1جدول  (شود    درچهار نيمسال ارائه مي    درسي

 واحد درسي در چهار الـي       34 و  36و  36ترتيب    چوالالنگ كورن و دانشگاه آمريكايي شارجه به      
 واحد  48 آباد  اسالمالمللي اسالمي     دانشگاه بين ). 1جدول  (شود    هشت نيم سال آموزش داده مي     

وقت  طور تمام  واحد درسي را به40دانشگاه سينز مالزي   . كند  درسي را در دو نيسال تدريس مي      
دهـد   وقت بين چهار الـي هـشت نـيم سـال ارائـه مـي              بين دو الي چهار نيم سال و به طور پاره         

  ).1جدول (

  اجباري و اختياري:  ساختار دروس-4-3
و دروس اختيـاري  )  واحـد 22( دروس اجباري دو دسته  برنامة درسي دانشگاه بوگازيسي به    

ازميـان سـه    . دروس اجباري شامل هـشت درس اسـت       ). 1جدول  ( شوند  تقسيم مي )   واحد 3(
  .است نيز در ترم سوم تنظيم شده نامه پايان. توان انتخاب كرد درس اختياري، يك درس مي

، دروس  )احـد  و 4(سـه دسـته دروس متعـارف اجبـاري          درسي دانشگاه اوهاوومن به     برنامة  
تعـداد دروس  ). 1جـدول  (شـوند  تقسيم مـي )  واحد22(و دروس اختياري  )  واحد 30(اجباري  

از ميـان دروس اختيـاري چهـار درس انتخـاب     . اجباري و متعـارف اجبـاري سـه درس اسـت     
  . شود مي

)  واحـد  93(و اختيـاري  )  واحـد  9(دروس اجبـاري      كنگ چين به    درسي دانشگاه هنگ    برنامه
ازميـان دروس متعـدد     . تعداد دروس اجبـاري سـه درس اسـت        ). 1جدول  (شود   بندي مي   دسته

  . كرد توان پنج درس انتخاب اختياري مي
، ) واحـد  22(اجبـاري -برنامة درسـي در دانـشگاه فردوسـي دربرگيرنـدة دروس تخصـصي            

. اسـت )  واحـد  4(نامـه   و پايـان  )  واحد 6(، دروس پيش نياز   ) واحد 6(تخصصي-دروس انتخابي 
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جـدول  (نياز و اجباري و سه درس اختياري را بگذرانند          ن بايد سيزده درس پيش    همة دانشجويا 
1.(  

 و دروس اختيـاري   ) واحـد 13(دروس اجباري   درسي دانشگاه آمريكايي شارجه نيز به       برنامة  
ميـان   از. شـود   طور كلي پـنج درس اجبـاري ارائـه مـي            به). 1جدول  (شود  تقسيم مي ) واحد12(

 )واحـد  9(نامـه   پايـان دوره، پايـان   در.  كـرد  ن چهار درس انتخابتوا سيزده درس اختياري، مي 
  .است تدوين شده
) واحـد 9(و اختيـاري  ) واحـد 15(دروس اجبـاري    درسي دانشگاه چوالالنگ كورن بـه       برنامة  

از بـين چهـارده درس      .دروس اجبـاري شـامل پـنج درس انـد         ). 1جـدول   (شوند  بندي مي   دسته
در برنامـه گنجانـده     ) واحـد 12(نامـه   سرانجام، پايان .  كرد توان سه درس را انتخاب      اختياري، مي 

  .است شده
تقـسيم  )  واحـد  6(و اختيار   )  واحد 26(دروس اجباري   درسي دانشگاه نوتردام لويز به      برنامة  

از مجموع شانزده درس اجباري، ده درس و از ميان هفت درس اختيـاري،              ). 1جدول  (شود    مي
  . شود نامه ارائه مي واحد پايان 6در پايان . شوند دو درس انتخاب مي

) واحـد 20(و پايـان نامـه      )  واحـد  20(دروس اجبـاري      درسي دانشگاه سينز مالزي به     ةبرنام
عنوان درس اختياري     هيچ درسي به   ، درسي اين دانشگاه   ةدر برنام . )1جدول   (تقسيم شده است  

دانش نظري و مهـارت      تا   اند  كوشيده ، تعداد محدودي از دروس اجباري     ةه و با ارائ   نشدتدوين  
  سه درس براي تقويت دانش نظري ترجمه در  ،در اين برنامه  . عملي در دانشجويان تقويت شود    

 مهارت عملي و دانش نظري در ترجمه تنظيم  براي ،سال دوم  در نيم . اند سال اول ارائه شده    نيم
 و دانـشجويان    شـود  نامـه در نيمـسال اول و دوم ارائـه مـي             پايـان  ، است توضيح  الزم به . اند شده
  .كنندنامه را انتخاب  سال اول پايان  از نيمتوانند مي

و )  واحـد 30(، شـامل دروس اجبـاري   آبـاد  اسـالم المللي اسالمي  برنامة درسي دانشگاه بين 
 درس اجبـاري،  ده ايـن دانـشگاه بـا ارائـة تعـداد       ). 1جدول  (است)  واحد 18(دروس اختياري   

ي دانشجويان را در زمينة ترجمة كتبي و شفاهي بهبود  تالش كرده تا دانش نظري و مهارت عمل       
. شـش درس را انتخـاب كننـد        تواننـد   چهارده درس اختيـاري، دانـشجويان مـي        از ميان . بخشد

توانند برمبناي دانش كسب شده از دروس اجبـاري، بـا اخـذ تعـدادي از دروس       دانشجويان مي 
نامـه نيـز       واحد پايان  6. زايش دهند اختياري، مهارت عملي خود را در ترجمه كتبي و شقاهي اف          

هاي مورد مطالعه، از قبيل       خالصة مشخصات برنامة درسي دانشگاه    . شود  در پايان دوره ارائه مي    
 .اند  قابل مشاهده1عنوان دوره، طول دوره و ساختار دروس در جدول شماره 
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  عنوان دوره، طول دوره و ساختار دروس. 1جدول 

  وس اجباريدر  دروس اختياري

پايان نامه
 

تعداد واحد
س   
تعداد درو
اختياري

  

س
تعداد كل درو

  

س
تعداد در

تعداد واحد  
  

تعدادكل 
  دانشگاه  كشور  عنوان دوره  طول دوره  واحدها

ف
ردي

  

خير 15 5 31 3 9 24  

دو نيم سال 
  و )وقت تمام(

چهار نيم سال 
 )وقت پاره(

 چين ترجمه
كنگ  هنگ

 چين
1 

بله   سالچهارنيم  42 34 17  11  4  8
  2 اوهاوومن كره جنوبي  ترجمه  )وقت تمام(

بله سه نيم سال   25 22 8 3 1 3
 )وقت پاره(

مطالعات 
 ترجمه

بوگازيسي تركيه 3 

بله  چهارنيم سال  32 26 13 12 3 6
  )وقت تمام(

مترجمي زبان 
 4 فردوسي ايران  انگليسي

بله 12 4 13 5 13 34 

 چهارنيم سال
  و )وقت تمام(

هشت نيم سال 
 )وقت هپار(

 ترجمه
امارات 
متحده 
 عربي

آمريكايي 
 شارجه

5 

بله 9 3 14 5 15 36 

 چهارنيم سال
  و )وقت تمام(

هشت نيم سال 
 )وقت پاره(

 تايلند ترجمه
چوالالنگ 

 كورن
6 

  36  24  10  7  2  6 بله

 چهارنيم سال
 و )وقت تمام(

هشت نيم سال 
  )وقت پاره(

نوتردام   لبنان  ترجمه
  7  لويز

بله 18 6 14 10 30 48 
 يم سالدو ن

 )وقت تمام(
مطالعات 

 ترجمه
 پاكستان

دانشگاه 
 يالملل ينب

 ياسالم
 آباد اسالم

8  

بله - - - 5 20 40 

دو الي چهارنيم 
) وقت تمام(سال 

  و
چهار الي هشت 

نيم سال 
 )وقت پاره(

مطالعات 
 ترجمه

 مالزي
دانشگاه 

سينز مالزي 9  
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المللـي   گاه اوهاوومن و دانـشگاه بـين   مشخص است، دانش1همانگونه كه در جدول شماره    
. انـد   واحد، بيشترين تعداد واحد درسي را ارائه داده    48 و   42ترتيب با ارائة       به آباد  اسالماسالمي  

 درس اجباري، بيشترين تعداد دروس اجبـاري        34در همين راستا، دانشگاه اوهاوومن با تدوين        
 درس اختيـاري، بيـشترين تعـداد    31 دانشگاه هنگ كنگ چـين بـا تـدوين       . است  را فراهم كرده  

دهنـدة رويكـرد جـامع     اسـت كـه ايـن نـشان     دروس اختياري را در برنامة درسـي ارائـه كـرده           
ريزان اين دوره به ميزان مهارت و دانشي است كه يـك دانـشجوي ترجمـه بايـد بدسـت        برنامه
عـداد بيـشتري از دروس       بايد ت  آباد  اسالمي اسالمي   الملل  بينبااينحال، دانشجويان دانشگاه    . آورد

بايستة يادآوري است، در برنامة درسي دانشگاه سينز مـالزي          ). درس6(اختياري را انتخاب كنند     
 .هيچ درس اختياري تدوين نشده است

  درسي  اهداف برنامة -4-4
   دانشگاه بوگازيسي-4-4-1

لعـات  درسي در دانشگاه بوگازيسي، آموزش مباني و اصول نظري گـسترة مطا             هدف برنامة   
ي مهـارت در    ارتقـا  اهداف اين برنامـه،   . دانشجويان است   هاي عملي ترجمه به     ترجمه و مهارت  

براسـاس دامنـة    . هاي مختلف ترجمه، ويرايش، پژوهش و تربيت مربيـان ترجمـه اسـت              عرصه
شـوند و آمـوزش پـژوهش         دو دسته دروس نظري و دروس عملي تقسيم مي          اهداف، دروس به  

اهداف، عنوان دروس و محتواي       با توجه به  . شود   برنامه را شامل مي    محور، بخش بزرگي از اين    
هاي نظري گستره ترجمـه، بـيش از          آموزش مهارت   رسد اين دانشگاه به     نظر مي   برنامة درسي، به  

آمـوزش متـون ادبـي بيـشتر          عالوه، در دروس عملي ترجمه نيز بـه         به. مهارت عملي توجه دارد   
پـنج     دروس اين دوره برمبناي اهداف برنامة درسي به        1ماره  شكل ش   با توجه به  . است  تاكيد شده 

الزم به يادآوري است، با وجود اينكه يكي از اهداف برنامه اين دانـشگاه        . شوند  دسته تقسيم مي  
تربيت مدرسان ترجمه است، اما دانـشجويان درسـي بـا چنـين عنـوان و محتـوا در ايـن دوره                      

  . گذرانند نمي
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   و نام دروس برنامه درسي دانشگاه بوگازيسيبندي اهداف دسته. 1شكل 

   دانشگاه اوهاوومن-4-4-2
عنـوان    وومن؛ آموزش دانشجوياني است كه تمايل دارند به         درسي دانشگاه اوها    هدف برنامة   

درهمـين  . كار شـوند  هاي رسمي و يا غير رسمي مشغول به  اي در سازمان    مترجم آزاد و يا حرفه    
شود كه ممكن اسـت   دانشجويان تدريس مي هايي به انشگاه، مهارتراستا، در برنامة درسي اين د  

آن احتيـاج داشـته باشـند، ماننـد مهـارت عملـي در        آموختگي در شرايط كاري بـه     پس از دانش  
  .ترجمه ديداري

رو، اين برنامه درسي درصدد است دانش نظـري و مهـارت عملـي دانـشجويان را در                    ازاين
آمـوزش    رسـد در ايـن برنامـة درسـي بـه            نظـر مـي     حال، بـه   اين با. گسترة ترجمه افزايش دهد   

)  درس 13(بيشتر دروس ارائـه شـده        كه چرا. هاي عملي ترجمه بيشتر توجه شده است        مهارت
براين اساس، بيش از نيمي     . پردازند  هاي عملي ترجمه مي     آموزش مهارت   صورت تخصصي به    به

در اين  .  غير ادبي و فني تمركز دارند      از دروس ارائه شده در اين دوره، روي ترجمه متون ادبي،          
يابد، مهارت پژوهـشي آمـوزش        دوره سعي شده مهارت داشجويان در زبان اول و دوم افزايش            

اصول  هاي ترجمه متون ادبي و فني تدريس شود، و دانش دانشجويان نسبت به            داده شود، روش  
ترجمـه متـون و     هـدف آمـوزش مهـارت         برخي دروس بـه   . و مباني نظري ترجمه به روزگردد     

هاي نـوين در گـسترة ترجمـه را     عالوه، يك درس نيز فناوري    به. اند  ترجمه شفاهي تدوين شده   
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بينـيم، دروس ايـن دوره برمبنـاي اهـداف             مي 2همانطور كه در جدول شماره      . دهد  آموزش مي 
  .شوند شش دسته تقسيم مي برنامة درسي اين دانشگاه، به

  
  دروس برنامه درسي دانشگاه اوهاوومندسته بندي اهداف و نام . 2شكل 

  كنگ چين  دانشگاه هنگ-4-4-3
كنگ چين درصدد اسـت، دانـش نظـري و مهـارت عملـي دانـشجويان را در         دانشگاه هنگ 

درسـي    از ايـن رو، در برنامـة        . دهـد   ترجمة متون و ترجمة شفاهي در دو يـا سـه زبـان ارتقـا                
طـور كلـي اهـداف برنامـة درسـي             بـه  .شـود   آموزش دروس عملي و نظري ترجمه توجه مي         به
و مهارت يـك متـرجم    آموختگان اين دوره بتوانند با صالحيت اند تا دانش   اي تنظيم شده    گونه  به

هـاي عملـي      آموزش مهارت   در اهداف اين برنامة درسي، به     . زبده جذب بازار كار ترجمه شوند     
 تعـدد دروس عملـي      درترجمه متون و شفاهي در موضوعات مختلف بسيار تاكيد شده است و           

هـاي زبـاني و همچنـين         آموزش مهارت . نيز بيانگر اهميت اين مسئله است     )  درس 20(ترجمه  
آن پرداختـه   هاي نوين در گسترة ترجمه از اهدافي است كه بـا تـدريس چنـد درس بـه                 فناوري

رح نامه مط   درسي اين دانشگاه، درسي تحت عنوان پايان        الزم به توضيح است، در برنامه     . شود  مي
بـا توجـه   . زمينة پژوهش خواهدشد موجب ضعف دانش آموختگان در است كه در نهايت    نشده

  .شوند ، دروس اين دوره برمبناي اهداف برنامة درسي به پنج دسته تقسيم مي3شكل شماره  به
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  دسته بندي اهداف و دروس برنامه درسي دانشگاه هنگ كنگ چين. 3شكل 

   فردوسي دانشگاه-4-4-4
درسـي   تـدوين برنامـة    ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي درايـران بـه   لي برنامهعا  شوراي

مطابق بـا برنامـه مـصوب، اهـداف       . ارشد مترجمي زبان انگليسي پرداخته است       دورة كارشناسي 
اي در    تربيـت مترجمـان زبـده و حرفـه        . الـف : درسي دورة مذكور بـراين اسـاس اسـت          برنامة  
شناسان و مربيان دروس ترجمه       تربيت ترجمه . جتماعي و غيره؛ ب   ا  انساني، علوم   هاي علوم   زمينه

وم لـ گـروه ع  (در سطوح مختلف دانشگاهي و محققاني در زمينه مسائل و كاربردهـاي ترجمـه               
ايـن اهـداف، دروس توزيـع         درجهت نيل به  ). 1378هاي خارجي،     انساني كميتة تخصصي زبان   

درسـي،    بااين حـال، اهـداف برنامـة        . دشون  بندي مي   دروس نظري و دروس عملي دسته       شده به 
  .دهندة محوريت دروس نظري دراين دانشگاه است عنوان و محتواي دروس نشان

به اين معنا كه دروس نظري گنجانده شده در برنامة درسي، نسبت به،دروس عملي، بيـشتر                
ـ انـد كـه درصـدد        مطرح شـده   زياز دروس ن  ) درس 7(با اين حال تعداد محدودي      . باشند  مي د ن

 ي عملـ  نـات ي دروس انجام تمر   نيدر ا . كنند تي را در ترجمه تقو    اني دانشجو ي عمل يها  مهارت
 يي پـس از آشـنا     اني و دانشجو  شود ي دروس را شامل م    ي از محتوا  ي كوچك اريترجمه بخش بس  

 را ي مـسائل نظـر  نيـ  خـود ا ينـ ي تمريها  در ترجمهبطور عملي ، ترجمهي با مسائل نظر  ينسب
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 اسـت چراكـه     ي عملـ  -ي نظـر  ،ترجمـه  يهـا   مـدل  درس   ي محتـوا  ،مثـال  بـراي  .برند يبكار م 
 و آزاد آشـنا     يالفظـ   ماننـد ترجمـه تحـت     هـا      آن مي ترجمه و مفـاه    يها   با انواع مدل   انيدانشجو

نظـر    بـه ، جهـت نيـ از ا. پردازنـد  ي ترجمـه مـ  ي عمليها نيانجام تمر به ، و در كنار آن    شوند يم
 در ترجمـه   اني دانشجو ي مهارت عمل  ي ارتقا يستا در را  ، دروس ني ا ي محتوا تمامي  كه رسد يم
 انيدانـشجو  يعملـ  مهارت يارتقا هدف بر يمبتن لحاظ محتوا    از كه   يدرس  تنها جه،يدرنت. باشدن

  .است ترجمه كارگاه درس است، ترجمه در
 در از دروس    كيـ  چي ه  كه رسد ينظر م   به ي،فردوس دانشگاه يدرس ةبرنام دروس يبررس با

 يمحتـوا   بـا توجـه بـه   انيـ م نيـ ا در. اند نشده نيتدو مدرسان ترجمه تيب هدف تر  با يهماهنگ
 ترجمه توسط مدرسـان آشـنا       يابي ارز يها   با روش  توانند ي م اني كه دانشجو  يدروس، تنها درس  

 افـزون . اسـت  ترجمـه  و شرفتهيـ پ يابيارزشـ  و نه روش و فنون آموزش ترجمـه؛ درس           ،شوند
 زبـان و    سي تـدر  يهـا   آمـوزش روش    بـه  زيـ  ن نزبـا  آمـوزش  يهـا  هينظر و اصول درس   ن،يبرا

 راستا، نيا در. شود ي نم آموزش ترجمه   سي تدر يها   و روش  پردازد ي مرتبط با آن م    يها  مهارت
  .ندارد دوره نيا يدرس ةبرنام اهداف با ارتباط موثري چيه درس نيا

 كـاربرد  عنـوان  بـا  اختيـاري،  يدرسـ ،  در ترجمـه ي نقـش فنـاور     آموزش تياهم  توجه به  با
 تـا   دهيـ  گرد ي درس سـع   نيـ  ا يمحتـوا  در.  مطرح شده است   ي درس برنامة در ترجمه در انهيار

 توضيح به الزم.  شودسي كمك مترجم تدريافزارها  از نرمي مهارت و دانش كار با برخ     يحدود
 ي كـاربرد  نقـد  عنـوان  بـا  يدرسـ ،  ترجمـه  محققان تيترب هدف با يهماهنگ يراستا در است،

ـ    انيو كه دانشج  است شده نيتدو ـ    يهـا    بـا روش   يلي تحـص  سـال  مي در طول ن  آشـنا   ي نقـد ادب
همـانطور كـه    .  دهند انجام ي انتقاد ژوهشي پ  است در قالب پروژه،     ترم الزم  پايان و در    شوند يم

چهـار    شود، دروس اين دوره برمبناي اهـداف برنامـة درسـي بـه               مالحظه مي  4در شكل شمارة    
  .شوند دسته تقسيم مي
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  داف و دروس برنامه درسي دانشگاه فردوسيدسته بندي اه. 4شكل 

   دانشگاه آمريكايي شارجه-4-4-5
 بنـدي  بخـش  هشت دسـته  2درسي دانشگاه آمريكايي شارجه وسيع است و به         اهداف برنامة   

هـاي   هـاي گونـه   آمـوزش ويژگـي  .2ارائة اصول و مباني نظري رويكردهاي ترجمه،    .1. اند  شده
افـزايش آگـاهي    . 3.هـا  آن انگليسي، همراه با روش ترجمة    زبان عربي و      ادبي و فني به   هاي    متن

هـاي   هـا و شـباهت   ارتباط ميان فرهنگ و ترجمه؛ آموزش شناخت تفـاوت     دانشجويان نسبت به  
بينافرهنگي ميان زبان انگليسي و عربي در راستاي بهبود روند انتقال فرهنـگ اسـالمي و عربـي              

 در جهت كسب مهارت الزم براي اشـتغال در        تربيت دانشجويان   . 4. كشورهاي انگليسي زبان    به
. عنـوان يـك متـرجم       هـاي زبـاني بـه       مثـال؛ داشـتن مهـارت      طـور   به مراكز خصوصي و دولتي،   

هـاي    آموزش اصول ترجمـة شـفاهي، ترجمـه سـخنراني         . 6. آموزش ابزارهاي كمك مترجم    .5
 بـراي   فـراهم آوردن بـستري    . 7عربـي و بـرعكس        هـا از زبـان انگليـسي بـه          سياسي و مصاحبه  

هـاي پژوهـشي مـورد عالقـه خـود و آمـادگي بـراي انجـام                   دانشجويان جهت شـناخت زمينـه     
هاي پژوهـشي   در همين راستا، سعي مي گردد مهارت    . دردورة دكتري مطالعات ترجمه    پژوهش

. نگـاري ارتقـا يابـد       اي، و واژه    دانشجويان در گسترة ترجمه، ترجمة ماشيني، زبانشناسي مقابلـه        
درسـي و   اهـداف برنامـة    رو، ازايـن .  حل مسئله و تفكر انتقـادي دانـشجويان      بهبود مهارت  .8

انـد، تـا دانـش نظـري و مهـارت عملـي دانـشجويان در           اي تدوين شده    گونه  محتواي دروس به  
طـور كلـي،      بـه . ترجمة شفاهي و ترجمة متون در موضوعات تخصصي و عمومي افزايش يابـد            

درسي در راستاي تقويـت دانـش نظـري            برنامة   محتواي دروس نظري و عملي تدوين شده در       
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همـانطور كـه در     . دانشجويان در گسترة ترجمه، فرهنگ، پژوهش، زبان و تفكر انتقـادي اسـت            
هشت دسته  نگريم، دروس برنامة درسي اين دانشگاه برمبناي اهداف اصلي به       مي 5شكل شماره   

  .اند تقسيم شده

  
  شارجه ييكايآمر دانشگاه يدرس رنامهب دروسعناوين  و اهداف يبند دسته. 5 شكل

  دانشگاه چوالالنگ كورن-4-4-6
درسي دانشگاه چوالالنگ كورن، ارتقاي مهارت پژوهشي، تقويت دانش نظـري    هدف برنامه 

در هماهنگي با اين هدف، دروس عملـي و         . و مهارت عملي دانشجويان در رشته ترجمه است       
طـور كلـي، دروس تـدوين شـده در            امـا بـه   . انـد   درسـي گنجانـد شـده       نظري ترجمه در برنامه   

هـاي عملـي ترجمـه در         اند و تاكيد بسياري نيز بر آموزش مهارت         هاي عملي   درسي درس   برنامه
 6همانگونـه كـه در شـكل شـمارة     . موضوعات مختلف، اعم از ادبي و غيـر ادبـي شـده اسـت      

سه دسته تقسيم     ي به شود، دروس اين دانشگاه برمبناي اهداف اصلي اين برنامة درس           مشاهده مي 
  .اند شده
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  دسته بندي اهداف و عناوين دروس برنامه درسي دانشگاه چوالالنگ كورن. 6شكل 

  دانشگاه نوتردام لويز-4-4-7
تقويـت مهـارت    ) الـف : درسي دانشگاه نوتردام لـويز بـر ايـن اسـاس اسـت              اهداف برنامة   

تقويـت  ) ربـي و فرانـسوي؛ ب     دانشجويان در ترجمه كتبي و شفاهي در سه زبـان انگليـسي، ع            
كـسب دانـش در   ) پ. عنوان مباني ترجمه كتبـي و شـفاهي        مهارت پژوهشي و مهارت زباني به     

كـسب مهـارت    ) ت. هاي خارجي و توانش ترجمه براي انجام پژوهش در رشـته ترجمـه              زبان
ل پايان اين دورة دانشجويان مهـارت پيـشرفته در تحليـ           در. اي براي انجام ترجمه     اخالق حرفه 

توانند استفاده كننـد،      هاي كمك مترجم مي     آورند، از نرم افزار     متون كتبي و شفاهي را بدست مي      
اين دوره    توضيح است، يكي از شرايط ورود به        الزم به . گيرند  اي را فرا مي     و اصول اخالق حرفه   

داشتن تسلط به سه زبان عربي، انگليسي و فرانـسوي اسـت و سـعي شـده تـا مهـارت عملـي                       
افـزون بـر ايـن، تعـدد     . يان در ترجمه متون و ترجمه شفاهي اين سه زبـان ارتقـا يابـد          دانشجو

ريزان ايـن دوره      هاي مختلف تخصصي نشان دهنده تاكيد برنامه        دروس عملي ترجمه در عرصه    
، دروس ايـن دوره برمبنـاي       7شكل شماره     با توجه به  . آموزش مهارت عملي در ترجمه است       به

  . شوند هفت دسته تقسيم مي اهداف برنامة درسي، به
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  دسته بندي اهداف و دروس برنامه درسي دانشگاه نوتردام لويز. 7شكل 

  آباد المللي اسالمي اسالم  دانشگاه بين-4-4-8
بندي   چهار گروه دسته     به آباد  اسالمالمللي اسالمي     اهداف اصلي برنامة درسي در دانشگاه بين      

شناسي و ترجمه متون    اي دانشجويان در گسترة زبان      افزايش دانش و مهارت حرفه    . 1: مي شوند 
. 3هاي ترجمه و عمـل ترجمـة كتبـي و شـفاهي؛         تربيت محققاني در زمينة نظريه    . 2تخصصي؛  

هاي در حـال تغييـر در گـسترة ترجمـه و مطالعـات           تربيت مترجماني كه توانايي كار با فناوري      
صنعت ترجمـه     المللي نسبت به    لي و بين  برطرف نمودن نيازهاي م   . 4؛ و   .ترجمه را داشته باشند   

آبـاد در جهـت    المللـي اسـالم   اهداف برنامة درسـي در دانـشگاه بـين      . و حوزه مطالعات ترجمه   
همچنـين تربيــت   هــاي ترجمـه و عمــل ترجمـه اســت و   برقـراري ارتبــاط مـوثر ميــان نظريـه   

رو، در   از ايـن  . ددانشجوياني كه بتوانند نيازهاي در حال تغيير صنعت ترجمه را برآورده سـازن            
كنار آموزش مباني نظري ترجمه كتبي و شفاهي و همچنين مفاهيم زبان شناسي سعي شـده بـا                  
ارائه دروس عملي ترجمه در موضوعات مختلـف، اعـم از ادبـي و غيـر ادبـي مهـارت عملـي                      

انجـام    اي تربيت شوند كـه قـادر بـه          دانشجويان تقويت شود و سرانجام، مترجمان زبده و حرفه        
افزارهاي نوين كمك مترجم باشند و البته مهارت ويراسـتاري   هاي تخصصي با كمك نرم    هترجم

. شوند  در كنار آن دانشجويان با محيط كاري و آموزشي آشنا مي          . متن ترجمه را نيز داشته باشند     



  235 هاي برجستة آسيا درسي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه  بررسي برنامة

ترجمه معـاني   ريزان اين دانشگاه درسي با عنوان         پاكستان، برنامه  بافت اسالمي جامعة    با توجه به  
هـايي    مهـارت   دهندة نگاه جامع آنان نـسبت بـه       اند كه نشان     در برنامة درسي گنجانده    ن كريم قرآ

 8 همانگونـه كـه در شـكل شـمارة    . نيـاز دارنـد  هـا   آن  است كه مترجمان اين كشور اسالمي بـه       
  .شوند چهار دسته تقسيم مي بينيم، دروس تدوين شده در اين دوره، به ميمالحظه 

   
  آباد اسالم ياسالم يالملل بين دانشگاه يدرس برنامه دروس و اهداف يدبن يبند دسته. 8 شكل

   اهداف و محتواي دانشگاه سينز مالزي-4-4-9
دانشگاه سينز مالزي، پيشرفت مهارت عملي و دانـش نظـري دانـشجويان را هـدف برنامـة                  

ار ترجمه را آموختگان اين دوره، توانايي رقابت در بازار ك        درسي قرار داده است، تا طريق دانش      
هـاي اصـلي مطالعـات        يكي از اهداف اصلي اين دانشگاه آموزش مباني و نظريه         . بدست آورند 
محتواي دروس، در هماهنگي با هدف اين دوره قـرار دارنـد و دروس عملـي در    . ترجمه است 

بـا ايـن وجـود ماهيـت برنامـة درسـي و محتـواي        . اند  كنار دروس نظري در برنامه جاي گرفته      
هـاي تخصـصي      انجام تمرينات عملي ترجمه در عرصه       نتيجه به  ر نظري است و در    دروس بيشت 

دانش نظري در ترجمه بيشتر  رسد اين دانشگاه به نظر مي بر اين اساس، به  . شود  كمتر پرداخته مي  
آموزش مباني و     تاكيد دارد، چراكه از مجموع پنج درس تدوين شده در اين برنامه، سه درس به              

با اين حال، دركنـار آمـوزش مبـاني نظـري در گـسترة              . پردازند  ترجمه مي اصول نظري گسترة    
 اصول منتخب و ترجمـه     و   هاي پيشرفتة ترجمه    اصول و روش  ترجمه در دو درس نيز همچون       
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با وجـود اينكـه در اهـداف ايـن دوره،     . هاي عملي ترجمه پرداخته شده است  آموزش مهارت   به
رسـد بـا ايـن تعـداد      نظـر مـي   د شده است، ولي بـه هاي عملي در ترجمه تاكي  آموزش مهارت   به

هاي عملي در ترجمه متون تخصصي و         محدود دروس عملي دانشجويان بخوبي نتوانند مهارت      
 در اين دوره تـدوين  عنوان يك حرفه ترجمه بهحال، درسي با عنوان  با اين. عمومي را فراگيرند 

يـن درس آشـنايي دانـشجويان بـا         فرد است؛ زيرا هـدف ا       نوبه خود منحصر يه     شده است كه به   
حرفه مترجمـي، حقـوق متـرجم، اخـالق در ترجمـه، نقـش ويراسـتار، نقـش                 مسائل مربوط به  

خوانندة مقصد، نقش فرهنگ زبان مقصد و مبدا، منابع ترجمه، هنجارها، بافت متني، و كـاربرد                
  .رايانه در ترجمه است

است كـه بتواننـد پـس از دانـش          يكي ديگر از اهداف اصلي اين دوره، تربيت دانشجوياني          
پايان نامه اختصاص      واحد درسي به   20از اين رو،    . پژوهش بپردازند   طور مستقل به    آموختگي، به 

شـكل شـمارة    با توجه به. دانشجويان تدريس شود داده شده است، تا مباني و اصول پژوهشي به        
  .شوند دسته تقسيم ميسه  ، دروس ارائه شده در اين دوره برمبناي اهداف برنامة درسي به9

  
  ي مالزنزي دانشگاه سي اهداف و دروس برنامه درسي بنديبند دسته. 9 شكل

  درسي  محتواي برنامة -4-5
شـش    توان محتواي اين دوره را به        برجسته، مي   تحليل محتواي دروس نه دانشگاه      با توجه به  
مهـارت  . 4رجمـه شـفاهي،    ت. 3ترجمه كتبي،   . 2مباني و اصول نظري ترجمه،      . 1: دسته از قبيل  

عنـوان    بندي باتوجه بـه     اين دسته . ترجمه و فناوري تقسيم كرد    . 6مهارت زباني، و    . 5پژوهشي،  
  . است صورت گرفتهها  دروس و محتواي آن
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   مباني و اصول نظري ترجمه-4-5-1
مبـاني و اصـول نظـري گـسترة ترجمـه، از       آنجايي كه ارتقاي دانش دانشجويان نسبت به  از

هـاي     اصلي اين دوره است، تاكيد بر اين مبحث نيز در محتواي دروس همگي دانـشگاه               اهداف
طـور كلـي؛      محتواي اين مباحث نظري ترجمـه، بـه       . گيرد  مورد مطالعة اين پژوهش صورت مي     

هاي ترجمه، نقد ترجمه، سمينار، تـاريخ ترجمـه، خوانـدن آثـار ترجمـه، ارزيـابي                   شامل نظريه 
آشنايي با سبك متون تخصصي، آشـنايي بـا نحـو و        ي در ترجمه،  ترجمه، بررسي مسائل فرهنگ   

هاي ترجمه    تحليل مسائل و دشواري    واژگان متون تخصصي، تحليل نقش گفتمان در ترجمه، و        
مسائل فرهنگي و اجتماعي در ترجمه و ارتباطي كه ترجمـه بـا          توجه به . و حرفه مترجمي است   

هـداف و محتـواي دروس برنامـة درسـي     فرهنگ و جامعه دارد، جـزو مبـاحثي اسـت كـه در ا     
. شـود   آن پرداختـه مـي      هاي فردوسي، چوالالنگ كورن، و دانشگاه آمريكايي شارجه بـه           دانشگاه

هـاي درسـي بررسـي شـده، دانـشگاه        ازميـان برنامـه   ،بينـيم   مي 2ة شمار لجدو در كه همانگونه
نظـري ايـن رشـته       درس بيشترين تعداد دروس را براي آموزش مفاهيم و مبـاني             9فردوسي با   

المللـي   افزون براين، دانشگاه سينز مالزي، دانشگاه آمريكايي شـارجه، و دانـشگاه بـين           . داراست
 درس، كمترين تعداد دروس را با محتواي آموزش مباني و اصـول نظـري      3آباد با تدوين      اسالم

  .ترجمه دارند
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 اصول و يمبان يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايآس برجستههاي  دانشگاه دروس يمحتوا. 2 جدول
  ترجمه ينظر

 تعداد ترجمه ينظر اصول و يمبانعناوين دروس مربوط به 
 نام دانشگاه دروس

ــه  ــه، نظري ــاي ترجم ــاي  رويكرده ــه،  ه ــد ترجم ــه، نق ترجم
 6 ترجمه، و سمينارهاي  شناسي، نقد ادبي و نظريه سبك

دانشگاه 
 بوگازيسي

ي، آمـوزش ترجمـه     اي در ترجمه متون و ترجمه شـفاه         مقدمه
هـاي    هـا، نظريـه     سـخنراني  متون و ترجمه شـفاهي، مجموعـه      

  ترجمه متون و ترجمه شفاهي
4 

دانشگاه 
 وومن اوها

مطالعات ترجمه پيشرفته، روش و فرايند ترجمـه، موضـوعات         
 6 تخصصي، خواندن آثار ترجمه، تاريخ ترجمه، نقد ترجمه

دانشگاه هنگ 
 كنگ چين

 اربردي، فلـسفه تعلـيم و تربيـت،       مباني نظري ترجمه، نقـد كـ      
شناسـي در ترجمـه، ادب فارسـي در ادبيـات             جامعه فرهنگ و 

شناسي كاربردي و ترجمه، نقـد        هاي ترجمه، زبان    جهان، نظريه 
و بررسي آثار ترجمه شده، ارزيابي پيشرفته و ترجمـه، ديرينـه         

 شناسي ترجمه در ايران

9  
دانشگاه 
  فردوسي

نگي در مطالعات ترجمـه، نقـد     ترجمه، رويكرد فره  هاي    نظريه
  3 ترجمه

دانشگاه 
آمريكايي 

  شارجه
پيشرفته ترجمه، سمينار مسائل ترجمـه، ترجمـه بـه    هاي   نظريه

  3 عنوان يك حرفه
دانشگاه سينز 

  مالزي
سمينار ترجمه، مطالعات ترجمه، تحليـل گفتمـان در ترجمـه،           
ترجمه و مطالعات فرهنگي، موضوعات انتخابي در ترجمـه، و          

 ي بومي سازي در ترجمهمبان
6  

دانشگاه 
چوالالنگ 

  كورن
پيــشرفته ترجمــه، هــاي  ســبك شناســي مقايــسه اي و نظريــه

ــه ــاي  نظري ــي وه ــادي،-ادب ــازمان انتق ــات جهان،س ــاي  ادبي ه
 المللي عمومي قوانين بين تخصصي،هاي  المللي و شركت بين

5  
دانشگاه 

  نوتردام لويز

رجمـه، مـديريت    مسائل ترجمه، تحليل مـسائل و اشـتباهات ت        
  3 پروژه ترجمه

دانشگاه 
الللي  بين

اسالمي 
  آباد اسالم
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   ترجمه كتبي-4-5-2
درسـي تمـام      آموزش مهارت عملي در ترجمه متون فني و تخصـصي در محتـواي برنامـة                

با بررسي عنوان دروس و محتـواي       . هاي مورد مطالعه اين پژوهش صورت گرفته است         دانشگاه
ترين موضوعات متون ترجمه تخصصي را اينچنين بيـان            پرتكرار توان  دروس عملي ترجمه، مي   

هاي جمعي، و ديداري  ترجمة متون ادبي، تجاري و مالي، حقوقي ، مذهبي، عمومي، رسانه      : كرد
المللـي    درسي دانشگاه فردوسي و دانشگاه آمريكايي شارجه، و دانشگاه بين           در برنامة   . شنيداري

چـشم   ي آموزش مهارت ترجمة متـون مـذهبي و اسـالمي بـه    آباد درسي با محتوا     اسالمي اسالم 
دليل نيـاز بـازار كـار     تدوين اين درس به. است خورد كه دربرنامه ساير كشورها تدوين نشده        مي

، 3باتوجه به جـدول شـماره        .ترجمه و بافت اسالمي اين كشورها، ترجمة اين سبك متن است          
ترتيـب     درس بـه   2 سينز مالزي با ارائـه        درس و دانشگاه   13دانشگاه هنگ كنگ چين با تدوين       

بيشترين و كمترين تعداد دروس را با محتواي آموزش مهارت ترجمه كتبـي در برنامـه درسـي                  
  .خود دارند
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 آموزش يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايبرجسته آسهاي   دانشگاهي برنامه درسيمحتوا. 3 جدول
  يبتك ترجمه

تعداد  يعناوين دروس مربوط به ترجمه كتب
  دروس

نام دانشگاه 
 كشور

دانشگاه   3 ترجمه ادبي ، پروژه ترجمه، و ويراستاري
 بوگازيسي

ترجمه از زبان كره اي به زبان دوم، ترجمـه از زبـان دوم بـا زبـان      
كره اي، ترجمه ادبي از زبان كره اي به زبان دوم، ترجمـه ادبـي از           

 اي به زبان دوم،     زبان دوم به زبان كره اي، ترجمه فني از زبان كره          
ترجمه فني از زبان دوم بـه كـره اي، ترجمـه ديـداري، و ترجمـه                 

 رسانه تصويري

دانشگاه   8
 وومن اوها

كارگاه ترجمه از زبان چيني به زبان انگليسي و بـرعكس؛ ترجمـه             
پيشرفته متون تجاري، ترجمه متون مالي، ترجمـه متـون حقـوقي،            

هـاي جمعـي،      نهترجمه متون روابط عمـومي، ترجمـه متـون رسـا          
ترجمه زيرنويس، ترجمه متون علم و فناوري، ويراستاري دوزبانه،         

و اسـناد دولتـي، ترجمـه     ترجمه متون ادبي، ترجمه متون عمـومي 
 متون هنري، و روش و فرايند ترجمه

13  
دانشگاه 

هنگ كنگ 
 چين

ترجمه ديداري شنيداري، سمينار و مسائل ترجمه، كارگاه ترجمه،          
هاي ترجمـه، و بررسـي و    ناسي در ترجمه، مدلش فرهنگ و جامعه 

 ترجمه آثار اسالمي
دانشگاه   6

 فردوسي

، ترجمه متون حقوقي، ترجمـه      2و  1ترجمه متون عربي و انگليسي    
متون رسانه جمعي، ترجمه متون علمـي و فنـي، ترجمـه متـون و               

سياسي، ترجمه متون مذهبي، ترجمه متـون ادبـي، و          هاي    سخراني
 ترجمه متون تجاري

9  
دانشگاه 
آمريكايي 

 شارجه

دانشگاه   2 پيشرفته ترجمه، اصول منتخب و ترجمههاي  اصول و روش
 سينز مالزي

مهارت در زبان تايلندي براي مترجمـان، تمـرين ترجمـه از زبـان              
خارجي به زبان تايلندي، تمرين ترجمه از زبان تايلنـدي بـه زبـان         

چاپي، ترجمـه    هاي  خارجي، واژگان و منابع ترجمه، ترجمه رسانه      
رسانه صوتي و تـصويري، ترجمـه متـون تجـاري، ترجمـه متـون               

 ترجمه، و ويراستاري حقوقي، ترجمه آثار ادبي، ارزيابي

11  
دانشگاه 

چوالالنگ 
 كورن
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تعداد  يعناوين دروس مربوط به ترجمه كتب
  دروس

نام دانشگاه 
 كشور

ترجمه پيشرفته ادبي از زبان انگليسي به عربي و برعكس، ترجمـه            
پيـشرفته ادبــي از زبـان فرانــسوي بـه عربــي و بـرعكس، ترجمــه     

ه متون حقوقي از زبان انگليسي به عربي و برعكس، ترجمه           پيشرفت
پيشرفته متـون حقـوقي از زبـان عربـي بـه فرانـسوي و بـرعكس،            
ترجمه پيشرفته متون اقتصادي و تجاري از زبان عربي به فرانسوي           
و برعكس، ترجمه پيشرفته متون اقتصادي و تجاري از زبان عربي           

هاي   به زبان (ون پزشكي   به انگليسي و برعكس، ترجمه پيشرفته مت      
، ترجمه پيشرفته رسانه از زبان عربـي        )عربي، فرانسوي و انگليسي   

به انگليسي، ترجمه پيشرفته رسانه از زبـان عربـي بـه فرانـسوي و      
، )عربـي، انگليـسي و فرانـسوي     (برعكس، و مجموعه اصطالحات     

 كاراموزي

11  
دانشگاه 
نوتردام 

 لويز

ربي، ترجمه كتبي از زبان عربـي     ترجمه كتبي از زبان انگليسي به ع      
، ترجمه 2، ترجمه متون مختلف  1به انگليسي، ترجمه متون مختلف    

واژگان متفاوت، ترجمه معاني قرآن كـريم، ترجمـه زيرنـويس، و            
 ترجمه ديداري شنيداري

8  
دانشگاه 

لي المل بين
اسالمي 

 آباد اسالم

   ترجمه شفاهي-4-5-3
رسي پنج دانشگاه برجستة آسيا از قبيل دانـشگاه         د  آموزش مهارت ترجمة شفاهي در برنامة       

همانگونـه كـه در جـدول       . اسـت   كنگ چين، و آمريكايي شارجه مطـرح شـده          اوهاوومن، هنگ 
 درس و دانشگاه نوتردام لوبز با 7 قابل مشاهده است، دانشگاه هنگ كنگ چين با ارائة         4شمارة  
با محتواي آموزش مهارت ترجمـه  ترتيب بيشترين و كمترين تعداد دروس را      درس به  1تدوين  

 در برنامـه درسـي دانـشگاه سـينز مـالزي، چوالالنـگ             است كه  يادآوري بايستة. شفاهي دارايند 
  .كورن، فردوسي، و بوگازيسي، هيچ درسي هماهنگ با اين محتوا تدوين نشده است
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مهارت  آموزش يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايآس برجستههاي  دانشگاه دروس يمحتوا. 4 جدول
  يشفاه ترجمه

تعداد  ترجمه شفاهيعناوين دروس مربوط به 
 نام دانشگاه دروس

دانشگاه بوگازيسي - -
اي در ترجمه متون و ترجمه شفاهي، ترجمه شفاهي         مقدمه

هاي ترجمـه   براي مترجمان، ترجمه شفاهي پيشرفته، نظريه  
متون و ترجمه شفاهي، و آموزش ترجمه متـون و ترجمـه            

 شفاهي

 وومن دانشگاه اوها 5

ترجمه شفاهي كنفرانس، ترجمـه همزمـان مقطـع از زبـان          
انگليسي به چيني و برعكس، ترجمه همزمان همرديـف از          
زبــان انگليــسي بــه چينــي و بــرعكس، ترجمــه همزمــان  

، 2و1همرديف از زبان انگليسي به زبان پوتانگوا و برعكس      
تـانگوا و   ترجمه همزمان مقطع از زبان انگليسي به زبان پو        

 2و1برعكس

كنگ  دانشگاه هنگ 7
 چين

 دانشگاه فردوسي -  -

هـاي    اصول ترجمه همزمان مقطع، ترجمه متون و سخراني       
دانشگاه آمريكايي  3 سياسي، و ترجمه متون رسانه جمعي

 شارجه

دانشگاه سينز  - -
 مالزي

دانشگاه چوالالنگ  - -
 كورن

دانشگاه نوتردام  1 ترجمه همزمان مقطع
 زلوي

، ترجمه شـفاهي  1ترجمه شفاهي از زبان عربي به انگليسي    
، ترجمــه شــفاهي از زبــان 2از زبــان عربــي بــه انگليــسي

، ترجمه شـفاهي از زبـان انگليـسي بـه           1انگليسي به عربي  
 ،2عربي

 المللي بين دانشگاه 4
 آباد اسالم ياسالم
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   مهارت پژوهشي -4-5-4
محـور    اي درسـي هـشت دانـشگاه، پـژوهش        محتو درسي بررسي شده،    از مجموع نه برنامة     

نامه، سعي دارنـد      هاي پيشرفته تحقيق در ترجمه و پايان        است كه با ارائة دروسي همچون روش      
برنامـه درسـي     ،5جـدول شـمارة       با توجه بـه   . اين دانش و مهارت را در دانشجويان ارتقا دهند        

ـ       5دانشگاه چوالالنگ كورن با تدوين       ترتيـب     درس بـه   1ارائـة    ا درس و دانشگاه سينز مالزي ب
  .يشترين و كمترين تعداد دروس را با محتواي آموزش دانش و مهارت پژوهشي دارند

دانش  آموزش يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايآس جستةبرهاي  دانشگاه دروس يمحتوا. 5 جدول
  يپژوهش مهارتو 

تعداد  يمهارت پژوهش دانش و به مربوط دروس نيعناو
 انشگاهنام د دروس

 ،يترجمــه، نقــد ترجمــه، ســبك شناســهــاي  هيــنظر
 دانشگاه بوگازيسي 5  نامهانيپاو  در ترجمه، قيتحقهاي  روش

 وومن دانشگاه اوها  - -

دانشگاه هنگ كنگ  2  در ترجمهي پژوهشناري آثار ترجمه، سمخواندن
 چين

 بـه   يسي و ترجمه، مقاله نو    قي تحق شرفتهي پ يها  روش
و ، )يسيـ  انگلاتيدر ادب (يكاربرد نقد   ،يسيزبان انگل 

  نامهانيپا
  دانشگاه فردوسي 4

دانشگاه آمريكايي  2 نامه اني و پاق،يتحقهاي  روش
  شارجه

  دانشگاه سينز مالزي 1 نامه انيپا
ــه ــات فرهنگــ ترجم ــراد ،ي و مطالع ــه انف  ،ي مطالع

 در حـوزه ترجمـه،      قيـ  تحق ي بـرا  يكنونهاي    شيگرا
  نامهانيخاص، و پاهاي  پژوهش

دانشگاه چوالالنگ   5
  كورن

  دانشگاه نوتردام لويز 2  نامهانيپا و ق،يتحقهاي   كتاب و روشفهرست

 المللي بيندانشگاه  2  نامهانيترجمه، و پا  در مطالعاتقي تحقروش
  آباد اسالماسالمي 
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   مهارت زباني-4-5-5
 دانـش زبـان اول و       تقويت مهـارت و     هاي برجسته آسيا به     ريزان اين دوره در دانشگاه      برنامه

لـويز   كنـگ چـين و نـوتردام     دانـشگاه هنـگ   . اند  شناسي توجه نموده    دوم و همچنين مسائل زبان    
طور مثال، در دانشگاه هنگ كنگ چـين سـعي    به. تقويت مهارت زباني در سه زبان تاكيد دارد       به

ده شـود و   هاي زباني در سه زبان انگليسي، چيني و پوتانگو آمـوزش دا             تا همزمان، مهارت   شده
ريـزان درسـي      عـالوه، برنامـه     بـه . پـذيرد   اين سه زبان انجـام مـي        در كنار آن، آموزش ترجمه به     

قويـت مهـارت ويراسـتاري نيـز      كنگ چين بـه  كورن، و هنگ    هاي بوگازيسي، چوالالنگ    دانشگاه
 6شود، دانشگاه اوهاوومن با تـدوين          مالحظه مي  6همانطور كه در جدول شمارة       .تاكيد ندارند 

بـا   ترتيـب بيـشترين و كمتـرين تعـداد دروس را           درس به  1رس و دانشگاه بوگازيسي با ارائة       د
 بايستة يادآوري است كه، در برنامـة درسـي دانـشگاه            .دندار يزبان يها مهارت آموزش يمحتوا

  .است سينز مالزي، هيچ درسي هماهنگ با اين محتوا تدوين نشده
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 آموزش يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايآس هبرجستهاي  دانشگاه دروس يمحتوا. 6 جدول
  يزبانهاي  مهارت

تعداد  يمهارت زبانعناوين دروس مربوط به آموزش 
 نام دانشگاه دروس

دانشگاه  1 يراستاريو
 بوگازيسي

، و اصـول    2 و 1 شرفتهيـ ، زبـان دوم پ    2و  1 شرفتهيـ  پ يا   كره زبان
دانشگاه   6 2 و 1نگارش 

 وومن اوها

ويراسـتاري دوزبانـه      دوزبانه، ي زبان، واژه شناس   يقي تطب مطالعات
 3  اصطالحاتتيري و مدترجمه متون ادبي،

دانشگاه 
هنگ كنگ 

 چين

دانشگاه  2 ينيگز  و معادليشناس  و ترجمه، واژهي كاربرديشناس زبان
  فردوسي

ــشناس ــان،يا  مقابلــهيزبان  و يشناســ  و ترجمــه، واژهيشناســ  زب
 3 ينگار واژه

دانشگاه 
يي آمريكا

  شارجه

دانشگاه  - -
  سينز مالزي

،  مترجمان، واژگان و منابع ترجمـه      ي برا يلندي در زبان تا   مهارت
  2 ويراستاريو 

دانشگاه 
چوالالنگ 

  كورن
 اني دانـشجو  ي بـرا  ي زبانـشناس  ،يسيـ  متون انگل  شرفتهي پ نگارش
دانشگاه  3 يسي گرامر انگللي و تحل،يمترجم

  نوتردام لويز

 2 يهنر نگارش به زبان عرب ،ي كاربردي شناسزبان

دانشگاه 
 المللي بين

اسالمي 
  آباد اسالم
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   ترجمه و فناوري-4-6-5
افزارهاي كمك مترجم      دروسي در راستاي آموزش نرم       دانشگاه، 7در محتواي برنامة درسي     

اي  آموزش مترجم حرفـه  ريزان اين دورة به دهندة رويكرد نوين برنامه تدوين شده است كه نشان   
روز در گـسترة   هـاي بـه   فناوري رجمي كه بواسطه داشتن دانش و مهارت الزم نسبت به       مت. است

 مشخص  7همانگونه كه در جدول شمارة      .  سازد  ترجمه، بتواند نياز بازار كار ترجمه را برآورده       
هـا بـه طـور ميـانگين يـك درس بـا محتـواي آمـوزش                   است، در برنامة درسي بيشتر دانـشگاه      

الزم به توضيح است، در برنامـة درسـي         . ترة ترجمه تدوين شده است    هاي نوين در گس     فناوري
هـاي نـوين كمـك        هاي بوگازيسي و اوهاوومن هيچ درسي در راستاي آموزش فناوري           دانشگاه

  .مترجم ارائه نشده است

 آموزش يبرمبنا )پژوهش نيا مطالعهمورد  (ايآس برجستههاي  دانشگاه دروس يمحتوا. 7 جدول
  ترجمه حوزه در نينوهاي  يفناور

تعداد   يترجمه و فناورعناوين دروس مربوط به 
 نام دانشگاه دروس

 دانشگاه بوگازيسي - -
 وومن دانشگاه اوها  - -

ترجمه كامپيوتر، و مقدمه به نرم افزارهاي كمك 
دانشگاه هنگ كنگ  2 مترجم

 چين
  دانشگاه فردوسي 1  كمك مترجمي با ابزارهاييآشنا

 كمك ي به نرم افرازهايقدمه ا موتر،ي كامپترجمه
دانشگاه آمريكايي  2 مترجم

  شارجه
  دانشگاه سينز مالزي 1  در ترجمهانهي راكاربرد

دانشگاه چوالالنگ   1  ترجمهني به كمك ماشترجمه
  كورن

  دانشگاه نوتردام لويز 1  حرفهكي به عنوان ترجمه

 المللي بيندانشگاه  1  در ترجمهي سازي بوميمبان
  آباد سالمااسالمي 
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  گيري  بحث و نتيجه-5
هاي برجسته آسـيا، موضـوع ايـن          درسي دانشگاه   تحليل اهداف و محتواي برنامة        با توجه به  

اين نتيجه رسيد كه هدف از اين دوره آموزش دانش نظري و مهارت عملي                توان به   پژوهش، مي 
هـاي   تواننـد در زمينـه   از اين رو، در ايـن دوره، دانـشجويان مـي    . دانشجويان است   در ترجمه به  

اين درحـالي اسـت كـه در       . كنند  اي را دريافت      گوناگون ترجمه، مهارت الزم يك مترجم حرفه      
درهمـين راسـتا،   . ها، تمركز آمـوزش بيـشتر بـر دروس عملـي اسـت      برنامة درسي اين دانشگاه 

 هاي مختلف همچون ترجمه ادبي، غيـر ادبـي، و فنـي تاكيـد       تدريس مهارت عملي در عرصه      به
  . هاي شغلي آماده شوند گرديده تا دانشجويان براي فرصت

هـاي مـورد بررسـي، از لحـاظ طـول دوره بـا هـم                 برمبناي تحليل صورت گرفته، دانـشگاه     
هاي موررد مطالعـه      دروس دانشگاه . شباهت، دارند درحالي كه در تعداد واحدها با هم متفاوتند         

هـا؛    تنها تفاوت ميـان آن    . شوند  ري تقسيم مي  دو گروه دروس اجباري و اختيا       بندي، به   در تقسيم 
در اين ميان، دروس نظري و دروس عملي در كنار هـم در             . نسبت اين دروس با يكديگر است     

اگرچه دامنة گسترة تخصصي ترجمه در هـشت دانـشگاه برجـسته آسـيا     . شوند هر ترم ارائه مي  
برنامـة درسـي آنـان توجـه        چرا كـه در     . طور قابل توجهي با دانشگاه فردوسي متفاوت است         به
هـاي ايـران بيـشتر آمـوزش نظـري و             شـود و در دانـشگاه       دروس عملي و نظري ترجمه مـي        به

. شود است و در كنار آن تاكيد بر آموزش ترجمة متون ادبي مي       محور مد نظر قرار گرفته      پژوهش
اي در    هجـاي تربـت متـرجم حرفـ         هاي ايران، بـه     رسد كه دانشگاه    نظر مي   براين اساس، چنين به   

توضيح است كه برمبنـاي تحليـل    البته الزم به. كنند هاي تخصصي، مترجم ادبي تربيت مي   عرصه
تـوان نتيجـه گرفـت كـه آمـوزش       درسي نه دانشگاه بررسي شـده، مـي         اهداف و محتواي برنامه   

براين اساس، نتايج پژوهش حاضـر   .شود محور بخشي از ماهيت اين دوره محسوب مي        پژوهش
درسي دانشگاه اروپـايي و   است، بدين معنا كه درمقايسه برنامه )2010(نتايج رحيمي همراستا با   

هاي اروپايي، بر آموزش مهـارت عملـي    رسيم كه در برنامة درسي دانشگاه     اين نتيجه مي    ايران به 
نيز در پژوهش خود بر اين باور است  ) 1392(حسابي  . است  اي شده   ترجمه، تاكيد قابل مالحظه   

هاي ترجمـه     دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان بر روي آموزش روش         ة درسي كه در برنام  
نيـز معتقدنـد رويكـرد      ) 2010(سـليقه     فريـد و خـوش      خزاعـي . شود  متون ادبي بسيار تاكيد مي    

بيشتر، به گسترة ادبيات انگليسي و زبان شناسي متمايـل اسـت از ايـن               ايران ريزان درسي     برنامه
انـد بيـشتر حـول محـور آمـوزش مفـاهيم و اصـول ادبـي و                    ودهجهت دروسي كه معرفـي نمـ      

اي تدريس شود كه مرتبط بـا ايـن دو زمينـه              هاي ترجمه   شناسي است و سعي شده مهارت       زبان
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آموزش دروس عملي   در كنار آموزش دروس نظري ترجمه به      شود يم شنهاديپاز اين رو،    . است
  . هاي مختلف تخصصي نيز پرداخته شود ترجمه در عرصه

درسي، ميان اهداف، محتـوا، روش        بر اين باورند كه بايد در برنامة        ) 2013 (1كانون و نيوبل  
درسي ايران    براين اساس، هدفي كه در برنامة       . باشد  تدريس، و ارزشيابي هماهنگي وجود داشته     

اسـت   آن پرداختـه شـده      طور كامل بـه     است، به   شناسان ترجمه تعيين شده     درجهت تربيت ترجمه  
نظـر   بـه  رو، نيـ  ازا.باشـند  محتواي بيشتر دروس نظري در جهت ارتقاي اين دانـش مـي    چراكه  

 يرجنـد ي بنظر با اين وجود به . نمود تيترب شناس ترجمهتوان    مي رانيا يها  دانشگاهرسد در     مي
 ةدور دراي    حرفـه  مترجمـان  تيـ ترب هـدف  بـه  ليـ ن در رانيا يها  دانشگاه) 1388 (اين ينصرت و

 شـايد گنجانـدن دروس      .انـد   يـت چنـداني نداشـته     موفق يسيانگل زبان يرجممت ارشد يكارشناس
شناسي دارند، باعث شده است تا دانشجويان   كه بيشتر جنبة ترجمه    نظري در برنامة درسي ايران    

عـالوه، بـا بررسـي برنامـة      به. هاي ايران مهارت عملي الزم براي ترجمه را كسب نكنند   دانشگاه
اي   گونـه   ريـزي بـه     رسد كه محتواي دروس و برنامـه        نظر مي   آسيا به هاي برجستة     درسي دانشگاه 

رسـد در     نظـر مـي     بـراين اسـاس بـه     . است كه منجر به تربيـت متـرجم حرفـه اي شـده اسـت              
هـاي ايـران ترجمـه         و در دانـشگاه    شـوند  ي مـ  تيـ  مترجمان زبده ترب   اي آس برجسته يهادانشگاه

 نتـايج  نيز در مطالعة خود به    ) 1382(سيني  و ضيا ح  ) 1382(ميرعمادي  . شوند  شناسان تربيت مي  
ارشـد    يافتند كه مهارت ترجمه متون تخصصي در دوره كارشناسي و كارشناسـي             مشابهي دست   

  .شود دانشجويان تدريس نمي طور كامل به به
درسـي   هاي مورد مطالعه مشخص است، برنامـة          همانطور كه از عنوان اين دوره در دانشگاه       

پردازد؛ در حـالي   مي ارشد مترجمي زبان انگليسي       دورة كارشناسي   ر عمده به  طو  ها به   اين دانشگاه 
ارشـد    دورة كارشناسـي  ) هـاي ايـران     اسـتثناي دانـشگاه     به(هاي مورد مطالعه      كه در كليه دانشگاه   

هاي مـورد مطالعـه، شـش         از بين دانشگاه  . شود  اي مجزا ارائه مي     صورت دوره     ترجمه شفاهي به  
اند كه    عنوان دروس اختياري در برنامة درسي خود گنجانده         شفاهي را به  دانشگاه دروس ترجمه    

. باشـد  اين بيانگر اهميت آموزش مهارت ترجمه شفاهي دركنار آموزش مهارت ترجمه متون مي 
توان نتيجه گرفت يك مترجم كتبي بهتر است كه دانـش و مهـارت الزم را بـراي             از اين رو، مي   

. هـاي مختلـف برآيـد       اشد، تا از عهدة مسائل ترجمـه درعرصـه        ب  انجام ترجمة شفاهي نيز داشته    
افـزودن درسـي    نيز معتقد است كه براي تقويـت مهـارت ترجمـه شـفاهي،    ) 1382(ميرعمادي  

__________________________________________________________________ 
1. Cannon & Newble 
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 شنهاديـ پبراين اسـاس،  . درسي دروة كارشناسي ارشد مترجمي زبان ايران ضروري است  برنامه  به
درسـي دورة   مـه شـفاهي در برنامـة     با هدف ارتقـاي مهـارت ترج       شود كه درس يا دروسي      يم

  .ارشد مترجمي زبان انگليسي ايران گنجانده شود كارشناسي
هـاي برجـستة آسـيا را بـا برنامـة درسـي               افزون براين، آنچه برنامة درسـي سـاير دانـشگاه         

 درسي   چرا كه اهداف و محتواي برنامة     . كند؛ عنوان اين دوره است      هاي ايران متمايز مي     دانشگاه
جهت ارتقاي مهارت عملي و نظري دانشجويان در ترجمـه اسـت و مطـابق بـا آن نيـز       ها در   آن

اســت، ايـن درحـالي اسـت كـه عنـوان ايــن دوره در       انتخـاب شـده  ترجمـه  عنـوان ايـن دوره   
هاي عملـي پرداختـه       مهارت   ناميده شده، ولي كمتر به     مترجمي زبان انگليسي  هاي ايران     دانشگاه

ازاين . شناسي مطابقت بيشتري دارد     ي اين دوره با عنوان ترجمه     شود حال آنكه از نظر محتوا       مي
هدف آمـوزش مهـارت       هاي ايران، به    درسي اين دوره در دانشگاه      شود در برنامة      پيشنهاد مي  رو،

هاي تخصصي، درس يا دروسي افـزوده شـود و همراسـتا بـا آن،                 عملي ترجمه متون در عرصه    
  .مطالعات ترجمه تغيير يابد يا ترجمهعنوان اين دوره در ايران، به 

روشني بيان  هاي ايران به درسي دانشگاه رسد كه اهداف اصلي برنامة   نظر مي   افزون بر اين، به   
اي در     تربيـت مترجمـان زبـده و حرفـه         )دو دستة الف    نشده، چرا كه در برنامة درسي اهداف به       

شناسـان و مربيـان دروس     تربيـت ترجمـه   ) اجتماعي و غيـره؛ و ب       انساني، علوم   هاي علوم   زمينه
ترجمه در سطوح مختلف دانشگاهي و نيز، محققـاني در زمينـة مـسائل و كاربردهـاي ترجمـه                   

درحالي كه بايد اهـداف در دسـتة ب مجـزا شـده و در نهايـت اهـداف برنامـه            . اند  تقسيم شده 
 تربيـت ) شناسـان، ج  تربيـت ترجمـه   ) اي، ب   تربيت مترجمان زبده و حرفـه     ) چهار دستة الف    به

شود، دروسي نيز هماهنگ    پيشنهاد مي . تربيت محققان ترجمه؛ تقسيم شوند    ) مربيان ترجمه، و د   
  .درسي گنجانده شود در برنامة  با اهداف الف و ج

ارشـد    دهد كه برنامة درسي دورة كارشناسي       سرانجام، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي       
 ساير كشورهاي آسيايي، داراي      يسه با دانشگاه  هاي ايران، در مقا       مترجمي زبان انگليسي دانشگاه   

: اين موارد اشاره نمود     توان به   از نقاط ضعف برنامة درسي مذكور مي      . نقاط قوت و ضعف است    
انـد از ايـن رو، پيـشنهاد          روشـني بيـان نـشده       ارشد ايران به     دورة كارشناسي   اهداف برنامه ) الف
) ب. بندي شوند  و اهداف مجزا از هم دسته پذيرد  شود در دسته بندي اهداف بازبيني صورت        مي

برنامه فشردة اين دوره و جلوگيري از ابهـام و سـردرگمي دانـشجويان، بهتـر اسـت                    با توجه به  
 براسـاس  نيهمچنـ . تدوين شوند هاي ايران      دانشگاه درسي  دروسي هماهنگ با اهداف در برنامه     

 يهاهينظر و اصول مانند   ،از دروس  شود تا برخي    يم شنهاديپ ،قيتحق نيا در شده انجام سهيمقا
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) پ. كه محتواي آن ارتباط موثر با اهداف دوره ندارد، از برنامه درسي حذف شود     زبان آموزش
اجتماعي   انساني، علوم   هاي علوم   ويژه در گستره    به اي  دروس منطبق با هدف تربيت مترجم حرفه      

 گفت با اين تعـداد محـدود دروس   توان طور دقيق نمي براين اساس، به. و غيره ارائه نشده است 
اي موفـق بـوده       ارشد در ايران، در تربيت مترجم حرفـه         درسي؛ دورة كارشناسي    عملي در برنامة    
دروس تـدوين شـده در برنامـة درسـي            رسـد بـا توجـه بـه         نظـر مـي     عالوه، به   است يا خير؟ به   

 در حـالي كـه در   شوند، هاي تخصصي تربيت نمي    اي در عرصه    هاي ايران، مترجم حرفه     دانشگاه
. شـود  هاي تخصـصي تربيـت مـي     اي در عرصه    هاي برجستة آسيايي، مترجم حرفه      ساير دانشگاه 

بر اين، در كنار تربيت مترجم كتبي، الزم است دانش و مهارت ترجمـه شـفاهي، مهـارت                    افزون
با وجود اينكـه يكـي از اهـداف ايـن دوره، تربيـت              ) ت .تدريس شود  زباني، و ويراستاري نيز   

نـشده اسـت    رسد همراستا با هدف مورد نظر، درسي تبيـين   نظر مي   قق ترجمه است، ولي به    مح
توان اميدوار بـود      براي مثال، آيا مي    .طور كامل با اين هدف هماهنگ باشد      كه از لحاظ محتوا به    

قابل جايگزيني با ترجمـه يـك       هاي ايران   كه در بعضي از دانشگاه     نامه   واحد پايان  4با گذراندن   
ارشـد    درسـي دوره كارشناسـي      برنامـه ) محقق ترجمه تربيـت كـرد؟ ث       علمي يا ادبي است؛   اثر  

. هدف تربيت مدرسـان ترجمـه، ناكارمـد اسـت           مترجمي زبان انگليسي در ايران، در دستيابي به       
از ايـن   . اسـت    اين دليل كه هيچ درسي هماهنگ با هدف تربيت مدرسان ترجمه تدوين نشده              به

درعـين حـال    ) ج. درسي اضافه گردد    برنامة    رسي همراستا با اين هدف به     شود د   پيشنهاد مي  رو،
دروس نظـري    شناسـان بـه     هاي ايران در راستاي هدف تربيـت ترجمـه          درسي دانشگاه   در برنامة   

درسـي يـاد    عنوان يك نقطة قوت ايـن برنامـه        توان به   است كه از آن مي      ترجمه توجه وسيع شده   
  . كرد

 در جهت بهبود برنامه درسي دورة كارشناسـي ارشـد ايـران،             هاي انجام شده    براساس بحث 
ي در ترجمه متون     عمل ي محتوا يد كه دارا  ناضافه شو برنامه درسي   به ي دروس ،شود ي م شنهاديپ

 بـر  تمركـز  بـا شـود     پيشنهاد مـي   براين اساس . ي داشته باشند  كارآموز عتيطبتخصصي بوده و    
 يهـا  دوره هاي ايـران    ناسي ارشد در دانشگاه   ي در برنامه درسي دوره كارش     عمل مهارتآموزش  

 واحـد    شـدن  ي كاربرد براي شود يم شنهاديپافزون براين،   . شود فيتعر مدت كوتاه يآموز كار
 ماننـد ترجمـه   ، سـوق داده شـود    ي تخصص هاي  گستره به   علمي بهتر است ترجمه آثار    نامه انيپا

  .ي و غيرهو حقوقي،  اقتصادي،پزشكمتون 
براي بازبيني و طراحي     آمده در پژوهش حاضر،     توانند از نتايج بدست      مي ريزان درسي   برنامه

شـود در   سرانجام، پيشنهاد مـي . ها استفاده نمايند  درسي دورة ارشد ترجمه دانشگاه  مجدد برنامه 
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آوري پرسشنامه و مصاحبه بـا مدرسـان، دانـشجويان و              كمي از طريق جمع    - و -پژوهش كيفي 
موفقيت اين دوره در تربيـت مترجمـان زبـده، اطالعـات بيـشتري              كارفرمايان ترجمه نسبت به     

تر و مفيدتري بدست جمع شود تا نتايج جامع   . آيد َ
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