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  چكيده

 ارشـد يكارشناس مقطع دري  مترجم رشتةي  درس برنامة تا ميهست برآن حاضر قيتحق در     

ي هـا دانـشگاه  ازي  تعـداد  بـا  )رانيـ اي  هـا دانشگاه ازي  ا نمونه عنوانبه (را اصفهان دانشگاه

. ميكنـ  سهيـ مقا ،هـستند  ترجمـه  اي يـ  مترجمـ  رشـتة ي  دارا كه سيانگل و كايآمري  كشورها

 دانشگاه ل،يبرونزو در تگزاس دانشگاه انا،ينديا دانشگاه: از اندعبارت هادانشگاه نيا ازجملة

 دانـشگاه  دورهـام،  دانشگاه ،)يكاربرد ترجمة مطالعات (اينجلآستيا دانشگاه فورست،كيو

 دانـشگاه  ،)دوزبانـه  ترجمـة  (ستريـ نيموست دانشگاه ،)هترجم و يشناسزبان( سترينيم وست

ـ ا بهيي  گوپاسخ درصدد ،نيهمچن. هال دانشگاه و بنگور دانشگاه ،يرسو  ميهـست  سـؤال  ني

 تـا  كننـد يمـ  فـراهم  خود انيدانشجوي  برايي  هافرصت مطالعهمورد يهادانشگاه چگونه كه

 آن بـه  علـم  رييـ تغ حال در يايند در كه ابند ي دست ترجمه دريي  هامهارت كسب به بتوانند

 دانـشگاه  بـا  را هـا دانـشگاه  نيـ اي  هـا تفـاوت  و هاشباهت تا ميردكي  سع. كننديم دايپ ازين

 سةيـ مقا وي  ابيـ ارز تـا  ميگـرفت  درنظـر  اريـ مع هشت سه،يمقا نيا انجام يبرا. ميابيب اصفهان

   .ميده انجام ارهايمع نيا براساس را نظرمورد

  .ارشديكارشناس مقطع ترجمه، ،يمترجم ،يسدر برنامة :هاكليدواژه

  مقدمه .1

ـ پ دنبـال بـه  كـه ي  اجتمـاع  وي  اقتـصاد  ،يصـنعت  ،يطيمح راتييتغ ظهور با     ي هـا شرفتي

 هـا دانشگاه برنامة كه است شده جادياي  نگران نيا اند،آمده وجودبهي  فناور و علم در روزافزون

 آنچـه ي  ازهـا ين تا كنديم آماده را انيشجودان و است راتييتغ نياي  گوپاسخ چگونه مدارس و

 وي  ارشـته انيمي  هاحوزه در مسئله نيا. سازند برآورده د،ينام» علوم عصر «را آن) 1986 (تينا
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 بـه  را انيدانـشجو  كـه ي  دروسـ  انتخاب به ازين و است شده زتريبرانگچالشي  كاربرد مطالعات

-تـالش  ر،يـ اخي  هادهه در. كنديم دايپ يشتريب تياهم كند،يم آمادهي  زندگي  برا نحو نيبهتر

ـ ا همـسوكردن  و يآموزشـ ي  هـا نظـام  اصالحي  برا مختلفي  كشورها دريي  ها  بـا  هـا نظـام  ني

ي ملـ ي  آموزشي  ها يمش خط دري  آموزش راتييتغ متعاقباً،. است گرفته صورت موجود راتييتغ

 ماننـد  ديـ جد عاتموضـو  واردكـردن  راتييتغ نيا ازجملة. اندشده منعكسي  درسي  هابرنامه و

يي روندها ازي  كي. است گوناگوني  خارجي  هازبان افزودن وي  مدن مطالعات اطالعات،ي  فناور

ي ارياخت وي  اجباري  هادرس نيب تعادل جاديا است، راتييتغ نياي  تمام مشترك وجه باًيتقر كه

 شـود يم انجام و گفته هادانشگاه در آنچه نيبي  شكاف غالباً ز،ين ترجمه مطالعات حوزة در. است

ـ نظر نكـه ياي  بـرا  وجود،نيباا. دارد وجود كنند،يم تجربهي  عملي  ايدن در انيدانشجو آنچه و  هي

 نـد، يبرآي  زندگ دري  عملي  هاتيموقع عهدة از بتوانند ترجمه انيدانشجو و رديگ قرار عمل ةيپا

ي هـا انـشكده د و هـا مؤسـسه  شتريب كه استي  هدف نيا. شود رسانده حداقلبه  ديبا شكاف نيا

ي درسـ ي  هـا برنامـه ي  قيتطب مطالعة هدف، نيا دنبالبه. اندبوده آن بهي  ابيدست درصدد ترجمه

ي بررسـ  به درادامه كه است بوده گذشته قاتيتحق ازي  اريبس در موردعالقه موضوع ها،دانشگاه

  . پرداخت ميخواه هاآن

 قيتحق نةيشيپ. 2

ـ ن و متخصـصان ي  هـا دغدغه ازي  ك ي ارههمو كشور دري  مترجم دورة تيوضعي  بررس     زي

ي بررسـ  نـة يدرزمي  متعـدد ي  هـا پـژوهش . كننـد يم ليتحص رشته نيا در كه استي  انيدانشجو

 رشته نيا انيدانشجو عمل در كهيي  هايناكارآمد وي  نظر طوربه رشته نياي  آموزش سرفصلنامة

 در شـده انجـام ي  هاقيتحق نيترمهم ازي  برخ اختصاربه كه است شده انجام هستند، مواجه آن با

  . ميكنيم ارائه را رياخ دهة

 كـشور  در ترجمـه  آمـوزش ي  كنـون  وضـع ي  بررس به) 1382 (مالنظر جامع،ي  پژوهش در   

ـ دب ،يمترجمـ  از اعـم  (زبـان ي  هـا رشته آمار او. پرداخت ـ ادب و زبـان  وي  ري  مقـاطع  در را) اتي

 صـورت به داشت، وجود 1382 سال در كشوري  هادانشگاه در كه ارشديكارشناس وي  كارشناس
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-بـه  بـودن يكاربرد ليدلبه مترجم تيتربي  هارشته كه داد نشان و داد ارائهي  اسهيمقا -يفيتوص

-رشـته  عمر كه نمودي  نيبشيپ موجود طيشرا استناد به مالنظر. هستنديي  شكوفا درحال سرعت

ـ ن و ربـازا  اشـباع  به توانيم آن ليدال از و است افولروبهي  ريدبي  ها  رشـتة  بـودن يكـاربرد  زي

 رشـتة  كـه  شـد  داده نـشان  پژوهش نيا در ن،يهمچن. است ذكرشده رشتة سه انيم دري  مترجم

ـ اي  دارا كـه يي  هـا دانـشگاه  ازلحاظي  سيانگلي  مترجم ـ ن و هـستند  رشـته  ني ـ ازح زي  تعـداد  ثي

ـ ا در. اسـت  هازبان ريسا بر غالب رشته، نياي  متقاض انيدانشجو ي فعلـ  تيوضـع  پـژوهش،  ني

 كـه  شد اذعان زين و شدي  بررس ترجمهي  هادرس وي  مترجم رشتةي  تخصص دروسي  هاكتاب

  .ستين همسوي مترجم رشتة ارشد،يكارشناس وي كارشناس مقاطع در

ـ  موانـع  طرح به كشور،ي  هادانشگاهي  مترجم برنامة بري  تأمل در) 1382(ي  رعماديم     شيپ

 صـفات ي  بررسـ  به پژوهش نيا در او. كرد مطرح زين رايي  هاحلراه و پرداخت رشته نياي  رو

 بهي  انتقادي  دگاهيد باي  و. پرداخت ترجمه كار انجامي  براي  و ازيموردن دانش و خوب مترجم

 آموختگـان دانـش ي  بـازده  بهبودي  برا كه داشت اظهار و پرداختي  فعلي  آموزش نظامي  رادهايا

ـ آ وجودبه نظام نيا دري  راتييتغ ديبا  رشـتة ي  بـرا  يجـامع  برنامـة ي  رعمـاد يم ن،يبـرا افـزون . دي

 ارائـه  ارشديكارشناس وي  كارشناسي  مترجم مقاطع دروسي  برا كه طرح نيا. داد ارائهي  مترجم

 امـر  خبرگان نظرات و جهان معتبر يهادانشگاهي آموزش برنامة با منطبقي  و گفتة به است، شده

ـ فراگ يبـرا  چهارساله دورة كه است معتقدي  رعماديم. است بوده ترجمه  كـم  گانـه يب زبـان ي  ري

 وي كارشناســ مقـاطع ي بـرا ي اوسـته يپ و سـاله شـش  طـرح  متعـدد،  دروس ارائـة  بـا  او. اسـت 

 براسـاس  باشـد،  داشـته ي  نظـر ي  مبنـا  آنكه از شيب كه كرد ارائهي  مترجم رشتة ارشديكارشناس

  .استي عمل ترجمة

ي مترجمـ  رشـتة  رشـد ايكارشناس مقطعي  هايكاست ازي  برخي  بررس به) 1382 (انيدريح   

 مقالة در انيدريح. پرداخت است، مواجه آن با عمل در رشته نيا كهي  مشكالت وي  سيانگل زبان

 بـه  و زدي  زيـ گر كـشور  آموزش و فرهنگ وزارتي  زيربرنامهي  عالي  شورا جزوة نقد به خود

 در او. پرداخـت  رشـته  نيا اهداف به دنيرس راه در موجود موانع و هاينابسامان ازي  برخ شرح

 كـه  داشـت  اظهـار  و كـرد  اشاره دروس ازي بعض سرفصل و نام انيمي ناهماهنگ بهي  بررس نيا
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 شيگرا به توانيم انتقادات گريد از. ندارند دروس باي  موضوع ارتباطي  شنهاديپ منابع ازي  برخ

ي مترجمـ  دورةي  قـ يتطب سةيمقا باي  و. كرد اشاره منابع بودنيميقد و محفوظات به شتريبهرچه

ـ ا تفاوت نيترمهم ا،يدن در مشابهي  هادوره با  راي  خـارج ي  هـا دانـشگاه ي  هـا دوره بـا  دوره ني

 بـا  ازيـ نشيپ دروس ازي  برخ است معتقد و دانديم دوره نياي  انتخاب دروس و ازينشيپ دروس

  .ندارندي همخوان رشته نيا اهداف

 معتقـد  و كـرده  اشـاره  رانيا در مترجم تيترب برنامةي  ناكارآمد به زين) 1382(ي  نيحساءيض

 فـن  آمـوزش . ب ؛يلـ يتكم زبان آموزش. الف: باشد بخش دو شامل ديبا دوره نيا برنامة است

 چراكـه  شـوند؛  انجـام  همزمان طوربه دينبا بخش دو نيا كرد انيب خودي  بررس دري  و. ترجمه

 باشد؛ دارا را ترجمهي  برا الزم ليوسا دانشجو كه باشد مؤثر توانديمي  زمان ترجمه فن آموزش

ي كارشناسـ  مقطـع  دري  مترجمـ  رشـتة ي  برا دانشجو نشيگز است معتقدي  نيحساءيض رو،نيازا

  .آورد باربه يمطلوب جةينت تواندينم

ـ ا در ترجمـه ي  هـا يكاستي  بررس به مشابهي  پژوهش در زين) 1382(ي  تهران ميرزاابراهيم  راني

  :است ريز شرح به كند،يم اشاره هانآ به ليتفصبه او كهيي هايكاست  ازي برخ. پرداخت

 ترجمه؛ آموزش با زبان آموزشي همزمان •

 ترجمه؛ مدرسان نداشتنتخصص •

 قه؛يسل برحسب متون انتخاب •

 ترجمه؛ دري فارس زبان شمردن تياهمكم •

 كنند؛ يم زيتجو استادان كهي ا ترجمهي هاوهيش نيبي ناهماهنگ •

 .مدرسان وي ا حرفه مترجمان نيب رابطه نبود •

 در: اسـت  متفاوت كامالً ايدني  كشورها ريسا با ترجمه آموزش ما كشور در است معتقدي  و

 ،يمـادر  زبـان  از ريـ غ بـه  كـه  شوند يم رفتهيپذي  مترجم رشتةي  براي  انيدانشجو ها، كشور ريسا

ـ ن آمـوزش  دورة طـول  در و باشـند  داشته تسلط گريد زبان ك ي به اقل حد  و قواعـد  اصـول،  زي

 و اسـت  متفـاوت  كامالً طيشرا رانيا در اما شود؛ يم سيتدر هاآن به ترجمه گوناگوني  ها وهيش
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 زبـان  بـه  سـال  چهـار  از كمتر در داند، ينمي  زيچ زبان از كهيي  دانشجو داشت انتظار توان ينم

  .باشد ترجمه به قادر زين و شود مسلط

ـ ارزي  هاپژوهش نيآخر ازي  ك ي در  ايـ نينـصرت  وي  جنـد ريب ،يمترجمـ  رشـتة  تيـ فيكي  ابي

 ارشـد يكارشناسـ  مقطـع ي  دانشجو 200 بر بالغ مشاركت و مختلفي  ها مدلي  بررس با) 2009(

 كمـك  بـه  و سـنج  ازيـ ني  هـا  ليتحل انجام با و آزاد وي  دولت مطرح دانشگاه نيچند از رشته نيا

 تيـ ربت همانـا  كـه  دوره نيا هدف نيترمهم كه افتند ي دست جهينت نيا به پرسشنامه، و مصاحبه

ـ نادي  ا گـسترده  شكل به است، رهيغ وي  انسان علوم نةيدرزمي  ا حرفه مترجمان  شـده  گرفتـه  دهي

-مطابقـت  زين و انيدانشجوي  اترجمه مشكالت وي  زباني  هايناتوان به ليدخ عوامل از و است

  .كردند اشاره رشته عنوان و محتوا نداشتن

 مقطـع  دري  مترجمـ  شـتة ري  فعلـ  تيوضـع ي  بررسـ  بـه  تـا  ميهـست  بـرآن  پـژوهش  نيا در

 ميكنـ  سهيمقا ايدن مطرح دانشگاه چند در رشته نيا تيوضع با را آن و ميبپرداز ارشديكارشناس

 و اهـداف  با هستند، متصور دوره نياي براي  خارجي  هادانشگاه كهي  ابزار و اهداف ايآ نكهيا و

ـ اي  محتـوا  نيبي  قيتطب يبررس ك ي رو،نيازا ر؛يخ ا ي دارد تطابق رانيا در دوره نياي  ها ابزار  ني

 انجام جهان مطرح دانشگاه 9 و رانياي  هادانشگاه ازي  ا نمونه عنوانبه اصفهان دانشگاه در دوره

  . است شده

  قيتحقي شناسروش. 3

ـ مقا بـه  آن در كـه  اسـت ي  فيتوص -يقيتطب نوع از حاضر قيتحق  رشـتة ي  درسـ  برنامـة  سةي

 و هـا تفـاوت  تـا  ميـ داري  سع و ميپرداخت شگاهدان نيچند در ارشديكارشناس مقطع دري  مترجم

ـ ا بـه  ليـ ني  بـرا . ميابيب را هاآن انيم موجودي  هاشباهت  دانـشگاه  سـه  دانـشگاه،  ده هـدف،  ني

ـ اي  هادانشگاه ازي  ا نمونه عنوانبه (اصفهان دانشگاه وي  سيانگل دانشگاه شش ويي  كايآمر ) راني

-ييازآنجا. دادند ليتشك را ماي  قيتحق نمونة داشتند، خودي  درس برنامة در را موردنظر رشتة كه

 اسـتفاده  بـا ي  دسترس امكان نبود (نبود ريپذامكان هادانشگاهي  تمامي  درس برنامة بهي  دسترس كه

-بـه  شد؛ انتخابي  رتصادفيغ صورتبه نمونه نيا ،)يسيانگل زبان به تيسا نبودن ا ي نترنتيا از
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. بـود  ريپـذ امكـان  هـا آني درس برنامة بهي دسترس كه شدندي  ابيارز ييهادانشگاه تنها معناكهنيا

ـ برونزو در تگـزاس  دانـشگاه  ،1اناينـد يا دانـشگاه : از بودند عبارت هادانشگاه نيا  دانـشگاه  ،2لي

 وي  شناسـ زبـان  (سترينيموست دانشگاه ،5دورهام دانشگاه ،4ايآنجلستيا دانشگاه ،3فورستكيو

 دانشگاه و 9بنگور دانشگاه ،8يسور دانشگاه ،7)زبانهدو ترجمة (سترينيموست دانشگاه ،6)ترجمه

  . 10هال

ـ الكتروني  اطالعـات ي  هـا گاهيپا و هادانشگاهي  هاتيساوب از ازيموردن اطالعات -جمـع  كي

ـ مقاي  بـرا ي  مـدل  ميتوانـست  گذشته، مطالعات بهي  نگاه با. دنديگردي  آور  كـه  ميكنـ  جـاد يا سهي

 قـات يتحق گـروه  مثـال، ي برا(ي درسي هابرنامهي قيتطب مطالعات براساسي  بيتركي  قالب درواقع،

 ،1992 جكـسون،  ؛2005 دا،يسـوم  و لنيپـاو  ؛2011 ژاپـن،  ترجمـة  مؤسسة از ترجمهي  آموزش

 اريـ مع هـشت  ازلحـاظ ي  درسي  هابرنامه ق،يطر نيا به. است) 2004 هوانگ، ؛2004 كالنكش،

ي هـا جنبه تا داد خواهند قرار ما ارياخت در يجامعي  قيتطب چارچوب ارهايمع نيا. شدند سهيمقا

 آنـان ي  هاشباهت و هاتفاوت و ميكن مطالعه دقتبه راي  درسي  هابرنامه از كيهر فردمنحصربه

  :گرفت خواهد انجام اريمع  هشتي برمبنا سهيمقا ن،يبنابرا م؛يابيدر را

  دارد؛ اشاره هادانشگاه از كيهر موردنظر اهداف به اريمع نيا كه اهداف. 1

 اشـاره يي هـا مهـارت  وي ريادگ يجينتا وي  درس موضوعات به كه دامنه و داتيتأك وا،محت. 2

  كنند؛ دايپ دست هاآن به انيدانشجو روديم انتظار كه دارد

 مقطـع  ليـ تكمي  بـرا  زمان حداقل به كهي  تخصصي  هادوره واحدها، تعداد برنامه، طول. 3

  دارد؛ اشارهي تخصص دروس و ندشو گذرانده ديبا كهيي واحدها تعداد ارشد،يكارشناس
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  دارد؛ اشاره هادرس بودنيارياخت اي ياجبار به كه دروس ساختار. 4

 ترجمـه  دري  عموم مدركي  اعطا درصددي  آموزش برنامة ايآ معناكهنيابه ؛ييگرا تخصص. 5

 .  دارد خود اهداف جزو را ترجمهي تخصصي هادورهي برگزار نكهيا ا ياست

 دروس درقالـب  تنهـا ي  آموزشـ  برنامة ايآ نكهيا به دارد اشاره كه شدهارائه يهازبان تعداد. 6

 . است ترجمه در هدف زبان عنوانبه زبان نيچند شامل نكهيا ا يشوديم ارائه زبانه تك

ـ ن يشـفاه  ترجمـة ي  هـا دوره ايآ معناكهنيابه متون؛ ترجمة درمقابلي  شفاه ترجمة. 7  در زي

  است؛ شده گنجانده برنامه

 .دارد اشارهي عمل دروس بهي نظر دروس نسبت به كهي عمل وي نظر دروس. 8

  : ميده پاسخ ريزي هاسؤال به تا ميبرآن پژوهش نيا در

  اند؟گرفته قرار ديموردتأك هادانشگاه از كيهري آموزش برنامة دري اهداف نوع چه. 1

   هستند؟ چهي آموزشي هابرنامهي هاتفاوت و هاشباهت. 2

  ي قيتطب يچارچوب دري درسي هابرنامه ليوتحلهيتجز. 4

   اهداف: اول اريمع. 1. 4

 را خـود ي  درس برنامة) 2012 (اناينديا دانشگاه موردمطالعه،يي  كايآمر دانشگاه سه انيم از   

ي كتب ترجمة «عنوان از) 2012 (تگزاس دانشگاه. دهديم ارائه» يشفاه وي   كتب ترجمة «عنوان با

 ترجمـة  مطالعـات  «عنـوان ) 2012 (فورسـت كيو دانشگاه. كنديم استفاده» يياياسپاني  شفاه و

 تيسـا وب در شـده ارائـه ي  هـا درس حيتـشر  از كه طورهمان. برديم كاربه را» يشفاه وي  كتب

 ترجمـة ي  هـا مهـارت  تا دارد درنظر دانشگاه نيا گرفت، جهينت توانيم) 2012 (اناينديا دانشگاه

ـ ا تـا  كنـد  آمـاده  را هـا آن و دهد پرورش انيجودانش در راي  شفاه وي  كتب  در را هـا مهـارت  ني

ـ اي درسـ  برنامـة . رنـد يگ كاربهي فن وي  قانون ،يپزشك ،يآموزش مختلفي  هاعرصه  دانـشگاه  ني

ي شـفاه  و متـون  ترجمـة ي  عمـوم  وي  تخصصي  هاعرصه در ترجمه مختلفي  هامهارت شامل

 شدهي  طراحي  طور رسديم نظربه تگزاس اهدانشگ در» يياياسپاني  شفاه وي  كتب ترجمة«. است

ـ تقو انيدانـشجو  در راي  شفاه ترجمة زين و ترجمهي  نظر دانش ،يعمل دانش تا است . كنـد  تي
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ـ ن وي  نظـر  وي  عملـ  ترجمـة  بـا  را انيدانشجو تا است شده گرفته درنظر برنامه نيا  ترجمـة  زي

ـ  ترجمة ان،يانشجود. كند آشناي  قانون تا گرفتهي  پزشك از مختلف موضوعات دري  شفاه  وي  كتب

 خواهنـد  ادي يـ  تخصـص  مختلـف ي  هـا عرصه در برعكس ويي  اياسپان بهي  سيانگل از راي  شفاه

 بـا  راي  عملـ  وي  نظر جامع اهداف ميتنظ) 2012 (فورستكيو دانشگاه ب،يترتنيهمبه. گرفت

ـ ا. اسـت  داده قـرار  مدنظر خود برنامة دري  شفاه وي  كتب ترجمةي  هادوره گنجاندن  هـا ورهد ني

ي تخصـص ي  هاعرصه در ترجمه و زباني  نظر وي  عمل دانش با را انيدانشجو تا هستند درصدد

  . سازند آشناي عموم و

 رشـتة  ارشـد يكارشناسـ  مقطـع  نام ،)2012 (دورهام دانشگاه انگلستان،ي  هادانشگاه انيم از

 در انيدانـشجو ي  اهمهارت توسعة زين دانشگاه نيا. است دهينام» ترجمه مطالعات  «راي  مترجم

ـ ا رسـد يمـ  نظـر بـه . است داده قرار هدف راي  عمل وي  نظري  هاعرصه ـ ب دانـشگاه  ني  بـر  شتري

 دري  عملـ ي  هـا آمـوزش  صورتبه دروس شتريب را،يز دارد؛ ديتأك ترجمه دري  عملي  هامهارت

ـ نوسـرمقاله  در تيريمـد  فنـون  مانندي  تخصص وي  عمومي  هاعرصه  ،يتخصـص  ترجمـة  ،يسي

-يكارشناسـ  مقطع دورة نام) 2012 (ايآنجلستيا دانشگاه. است ترجمه مدتيوالنطي  هاپروژه

ـ ا در شـده ارائهي  هادرس. است دهينام» يكاربرد ترجمة مطالعات «را ارشد ـ ب دانـشگاه  ني  شتري

 را الزمي  دانـشگاه ي  هـا تيصـالح  تا هستند درصدد و دارند تمركزي  رادبيغ متون ترجمةي  رو

ـ  كنند نقشي  فايا هاسازمان دري  احرفه مترجمان صورتبه رنددا ليتما كهي  كساني  برا -بـه  اي

ـ ا هـدف  ن،يهمچن. كند فراهم كنند، كار آزادي  مترجمان صورت ـ ترب دانـشگاه  ني  مترجمـان  تي

ـ  كننـد  روزبه را ترجمه عرصة در خود دانش و هامهارت هستند ليما كه استي  عمل ـ تما ا ي  لي

 راي  احرفه مترجمان تيترب برنامة دانشگاه، نيا اگرچه. بپردازند عرصه نيا در سيتدر به دارند

ي شغلي  هاتيموقع كسبي  برا را خود آموختگاندانش اما است، نداده قرار خود كار دستور در

  .كنديم آماده ترجمه ازجمله گوناگوني هاعرصه در موفق
ي هـا نـام  به ارشديكارشناس مقطع در ترجمه رشتة دوي  دارا) 2012 (سترينيموست دانشگاه

 بـر  ديتأك «را خودي  اصل هدف دوزبانه ترجمة. است» ترجمه وي  شناسزبان «و» دوزبانه ترجمة«

ي هـا طيمحـ  بـا يي آشـنا  و بـاالتر ي سـطوح  بـه  هامهارتي ارتقا ترجمه، دري  عملي  هاآموزش
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 ترجمـه  در متعـدد ي  هـا مهـارت  شـامل  شدهارائهي  هادرس دانشگاه، نيا در. »دانديمي  احرفه

 رشـتة  دانشگاه، نيا در. كرد خواهند دايپ ازين هاآن بهي  صنعتي  هاعرصه در مترجمان كه هستند

 هـا آن اول زبـان  يسيانگل كهي  انيدانشجوي  برا تنهاي  انحصار صورتبه» ترجمه وي  شناسزبان«

  :تا است صدد در و شوديم ارائه است،

ـ ترب ترجمـه  ازاربـ ي  بـرا  را بـاال ي  احرفهي  هاآموزش سطح باي  انيدانشجو  و ]...[ كنـد  تي

 هـا آن دانش و كند تيتقو را انيدانشجو موجودي  زباني  هامهارت تا كند فراهم رايي  هافرصت

 ،يآلمـان  فرانـسه، (ي  اصـل ي  هازبان ازي  ك ي از ترجمه ان،يدانشجو. دهد ارتقاء راي  شناسزبان از

ـ ن راي  شناسـ زبـان  درس دو و فتگر خواهند اد ي راي  سيانگل به) يولياسپان وي  روس ،ييايتاليا  زي

  ). 2012 ستر،ينيموست دانشگاه (گذراند خواهند

 كـرده  ارائـه » ترجمـه  مطالعـات  «عنـوان  با را ارشديكارشناس مقطع) 2012(ي  سور دانشگاه

ي ارشـته  عنـوان بـه  ترجمـه  مطالعـات  بـر  و است محورقيتحق دانشگاه نياي  درس برنامة. است

ي اصل مسائل بري  مرور ارائة دانشگاه نياي  اصل هدف. دارد ديتأك يعمل ترجمة نه وي  دانشگاه

 انجـام ي  بـرا  انيدانـشجو  كردنآماده و شرفتيپ درحال سرعتبهي  هارشته در ترجمه مطالعات

 بـه  عيوسـ ي  نگـاه  دهنـدة نـشان ي  اريـ اختي  هـا درس در انتخـاب  دامنة. است مستقل قاتيتحق

  . است يدانشگاهي ارشته عنوانبه ترجمه مطالعات

. اسـت  كـرده  انتخاب رشته نياي  برا را» ترجمه مطالعات «عنوان زين) 2012 (بنگور دانشگاه

ي شناسروشي  ربنايز «بايي  آشنا بخش نياول كه اندشده ميتنظ بخش دو در دانشگاه نيا دروس

 صـورت بـه        دروس دوم بخـش . اسـت » قيـ تحقي  هاروش و ترجمه مطالعات دري  نظر و

 را حرفـه  مختلفي  هاجنبه تا دهديم قرار انيدانشجو ارياخت در رايي  هافرصت «و استي  عمل

ـ ا ن،يبنـابرا  ؛»كننـد يي  شناسا را خودي  شخصي  هايمندعالقه حوزة و كنندي  بررس  دانـشگاه  ني

  . كند مجهز ترجمه دري نظر وي عملي هامهارت به را ترجمه به مندانعالقه تا است درصدد

 هـدف . بـرد يمـ  كـار به رشته نياي  برا را» ترجمه مطالعات «عنوان زين) 2012 (هال دانشگاه

 كـه  اسـت ي  شناسـ زبان رشتة آموختگاندانشي  برايي  هافرصت آوردنفراهم دانشگاه نياي  اصل

ي هـا مهـارت  ازمنـد ين كـه  كننـد  اتخـاذ  راي  شـغل  اي كنند دنبال ترجمه در راي  شغل دارند ليتما
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ـ . يارسـانه  و خـالق ي هاشغل س،يتدر ،يارتج تيريمد مانند است؛ي زباني  تخصص  ن،يهمچن

  .  اموزديب انيدانشجو به را ترجمهي عملي هامهارت وي نظر دانش تا است درصدد دانشگاه نيا

ـ ا هـدف . رديـ گيمـ  بهره» يسيانگل زباني  مترجم« عنوان از اصفهان دانشگاه  از دانـشگاه  ني

ـ  اهـداف  با دارد مطابقت دوره نياي  برگزار  زبـان ي  مترجمـ ي  هـا دورهي  بـرا  شـده هدرنظرگرفت

ـ ر برنامـه ي  عـال ي  شـورا  توسـط ي  ا برنامهي  ط كهي  سراسري  هادانشگاهي  تمام دري  سيانگل ي زي

) 1378 ،يخـارج ي هـا زبـان ي  تخصص تةيكمي  انسان علوم گروه(ي  عال آموش و فرهنگ وزارت

ـ ا جـاد يا ليدل برنامه نيا مقدمة در. است شده ميتنظ ـ نمجـال  دوره، ني  رشـتة  انيدانـشجو  افتني

ـ انگل زبـان ي  هامهارتي  ريادگ ي ليدلبه(ي  كارشناس مقطع دري  مترجم  بـه ي  ابيـ دسـت  در) يسي

-ترجمـه  متعدد مسائلي  براي  كاف دانش و شناخت و ترجمه فنون و اصول در الزمي  هامهارت

). 3. ص ،1378 ،يخـارج ي  هازباني  تخصص تةيكمي  انسان علوم گروه (است شده انيبي  شناس

  :از اندعبارت دوره نياي اصل اهداف راستا،نيدرهم

  ره؛يغ وي اجتماع علوم ،يانسان علومي هانهيزم در زبده مترجمان تيترب. الف

ـان  وي  دانشگاه مختلف سطوح در ترجمه دروس انيمرب و شناسانترجمه تيترب. ب  نـة يدرزمي  محقق

  ).4. ص ،1378 ،يخارجي هازباني تخصص تةيكمي انسان علوم گروه (ترجمهي كاربردها و مسائل

 كـه  هـستند ي  اهـداف  از تـر عيوسـ  اريبس شدهي  زيربرنامه اهداف شد، مالحظه كه طورهمان

. كننـد يمـ  دنبال ايآنجل ستيا و دروهام تگزاس، دانشگاه مانندي  سيانگل ويي  كايآمري  هادانشگاه

ي هـا دانشگاه كه انددهدا نشان قاتيتحق ،)2009 (اينينصرت وي  رجنديبي  ادعا طبق وجود،نيباا

 زبـان ي  مترجمـ ي  هـا رشـته  ميتنظـ  در اهـدف  نيتـر  ياساسـ  و نياول بهي  ابيدست دري  سراسر

  .اندمانده ناكام تاكنون ،يسيانگل

   دامنه و داتيتأك محتوا،: دوم اريمع. 2. 4

 نيب متعادل يچارچوب در ارشديكارشناس مقطع در) 2012 (اناينديا دانشگاهي  مترجم دروس

 بـر ي  امقدمـه  ماننـد ي  دروس سو،كياز ن،يبنابرا اند؛افته ي سازماني  شفاه ترجمة و متون ةترجم

 دركي  بـرا  را نهيزم ،يسازيمحل وي  سازيجهان و ترجمه ،يوتريكامپ ترجمة ،ترجمه مطالعات

 دري  شـفاه  ترجمـة  بري  امقدمه ماننديي  هادرس گر،يديازسو. آورنديم فراهم رشته نياي  نظر



  71                                  … يمترجم رشتهي درس برنامهي قيتطبي بررس                            مششو چهل سال 

 دري  نظـر ي  هـا مهـارت  با را انيدانشجو حقوق، دري  شفاه ترجمة بري  امقدمه و يكپزش علوم

 ارائـه  راسـتا نيـ درا راي  تـر يتخصصي  هادوره برنامه شرفتيپ با و كننديم آشناي  شفاه ترجمة

 ترجمـة ي  هـا مهارت كه استي  اگونهبه دروسي  محتوا ،)2012 (تگزاس دانشگاه در. دهنديم

 ،يپزشـك  ،يحقـوق  مختلفي  هامتن عهدة از بتوانند تا ابد ي بهبود انيجودانش دري  شفاه و متون

 ترجمـة  ،همزماني  شفاه ترجمة چونيي  هادرس راستا،نيدرا. نديبرآي  سيرنويز وي  تجار ،يمال

 و يبـصر -يسـمع  ترجمـة  ،يحقـوق  متون ترجمة ،يتجار وي  مال متون ترجمة ،يتخصص متون

 در ترجمـه  مسائل سمتبه را دانشگاه نياي  درس نامةبر خاص طوربه ،دادگاه در يشفاه ترجمة

 -يسيانگل: ترجمه كارگاه مانندي  عملي  هادرس ن،يبراعالوه. دهنديم سوق مختلفي  هاعرصه

 را ترجمـه ي  عملـ ي  هامهارت تا هستند صدد در يسيانگل-يولياسپان: ترجمه كارگاه و يولياسپان

 با اريبس مشابهتي  دارا زين) 2012 (فورستكيو دانشگاهي  هادرس. كنند بارور انيدانشجو در

 از. اسـت  برقرار تعادلي  شفاه وي  كتب ترجمة به مربوطي  هادرس انيم و است اناينديا دانشگاه

 مطالعـات  ،يكـاربرد  ترجمـة  مطالعـات  چوني  دروس دانشگاه، نيا در شدهارائهي  هادرس انيم

ي مبـان  يشناسـ لهجـه  و ياجتمـاع ي  شناسنزبا وي  فرهنگنيب ارتباطات ،يكاربردي  شفاه ترجمة

 تـوان يمـ  دروس فهرسـت  از كـه  طورهمان. دهنديم قرار انيدانشجو اريدراخت راي  قيعمي  نظر

 خـود ي محتوا شتريب كه يطوربه دارد؛ ليتماي  كاربردي  شناسزبان به دانشگاه نيا گرفت، جهينت

 درون را» ترجمـه  مطالعـات «ي  نـشگاه دا رشـتة  لهيوسـ نيابه تا رديگيمي  ارشتهانيم علوم از را

  . دهدي جا» يكاربردي شناسزبان «نام به يترعيوس رةيدا

-درس و اسـت  دروس ارائـة  دري  سـنت  و روانهيمي  كرديروي  دارا) 2012 (دورهام دانشگاه

ـ ب دانشگاه نياي درس برنامة تيماه وجود،نيباا. دارد خود برنامة در راي نظر وي  عملي  ها  شتري

ي مبـان  ارائة درصدد ترجمهي  هاهينظر چونيي  هادرس اگرچه. باشدي  نظر نكهيا تا استي  عمل

 فنـون  ،ترجمـه  حافظـة  ،ترجمـه  وي  فنـاور  ماننـد يي  هـا دوره امـا  هـستند،  رشته نيا دري  نظر

 تـا  انـد شـده  گنجانـده  برنامه نيا در زين ترجمه مدتيطوالن پروژة و ترجمه پروژة ،يراستاريو

ـ ا ن،يبـرا عـالوه . شود داده انيدانشجو به ترجمه در الزمي  عملي  هاآموزش ي دارا دانـشگاه  ني

 نيچنـ  و اسـت  فردمنحصربه خود نوع در كه است ترجمه دري  اخالق اصول نام به ژهيوي  درس
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 انيدانشجو به كمك درس نيا از هدف. ندارد وجود گريدي  هادانشگاهي  درس برنامة دري  عنوان

  . باشند بنديپا هاآن به ترجمه در ديبا كه استي اخالق مسائل درك در

 در ترجمـه ي  نظر وي  عملي  هامهارت با انيدانشجو آشناكردن) 2012 (ايآنجلستيا دانشگاه

ي هـا مهارت زين وي  عملي  هامهارت هادرس ازي  تعداد. است داده قرار هدف راي  رادبيغ متون

ي شناسـ زبـان ي  ارشـته انيـ م حـوزة  از زين گريدي  تعداد وجود،نيباا. دهنديم آموزش راي  نظر

 ارتباطـات  ،تعامـل  ويي  بازنما: گفتمان قدرت ماننديي  هادرس ن،يبنابرا اند؛شده گرفتهي  كاربرد

 را ترجمـه  دري  نظـر  وي  عملـ ي  هـا مهـارت  ترجمـه،  در جـه ينت و نديفرا ،عمل دري  فرهنگنيب

 كـه  اسـت  ترجمه و يقانوني  شناسزبان نام بهي  درسي  دارا دانشگاه ن،يهمچن. دهنديم آموزش

  . است هادانشگاه ريسا دري حقوق متون ترجمةي هادرس با مشابه

ي عمل تيماهي  دارا خاص طوربه» دوزبانه ترجمة «رشتة ،)2012 (فورستكيو دانشگاه در

 آمـوزش ي  بوم انيدانشجو به راي  سيانگل و هدف زبان اول، زبان دري  عملي  هاآموزش و است

 ،يدانيم مطالعة مترجمان، دري  احرفهي  هامهارت جاديا چونيي  هارسد راستا،نيدرهم. دهديم

 تـا  انـد شـده  گنجانـده  برنامه نيا در ،يسيرنويز وي  فناور و علم اصول ،ييدارا و اقتصاد اصول

ي هـا درس كنار در. كنند آشنا مختلفي  هاعرصه در ترجمهي  عملي  هامهارت با را انيدانشجو

-مهارت با را انيدانشجو  «تا شونديم ارائه زيني  شفاه ترجمةي  اهدرس متون، ترجمة به مربوط

 در. »كننـد  آشنا حقوق و بهداشتي  هاعرصه در ژهيوبه ،يعموم محافل در ترجمهي  اساسي  ها

ـ اي  هـا درس. اسـت  دوزبانـه  وي  عملـ  صورتبه» يشناسزبان و ترجمه «رشتة دانشگاه، نيا  ني

ي هـا تفـاوت ي  دار تنها و دارد يهمخوان» دوزبانه رجمةت «رشتة در شدهارائهي  هادرس با رشته

 راي  بوم زبان ك ي از ترجمه و استي  محدودتر دامنةي  دارا رشته نيا وجود،نيباا. استي  جزئ

 زيـ ني  ارشـته انيـ مي  هادرس ان،يمنيدرا. دهديم آموزش زبان آن انيبوم به وي  سيانگل زبان به

 ،ينوشـتار  گفتمـان  ليـ تحل ماننـد  انـد؛  شـده  شتقمـ  يكـاربرد ي  شناسـ زبـان  از كه دارند وجود

ـ تقو بـر  رشته نيا ديتأك ن،يبراعالوه. يفرهنگ نيب ارتباطات و ،ياجتماعي   زبانشناس  دانـش  تي

  . شود ترجمهي عمل يهاآموزشي براي اهيپا به ليتبد تا است انيدانشجو دري شناسزبان
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 تنهـا  و دارد فاصـله  هـا دانـشگاه  گريدي درس برنامة از) 2012(ي سور دانشگاهي  درس برنامة

ي بـرا  را انيدانـشجو  لهيوسـ نيابه تا است داده قرار هدف را محورقيتحق وي  نظري  هاآموزش

ـ اي  اجبـار ي  هـا درس ن،يبنـابرا  كنـد؛  آمادهي  دكتر مقطع در ليتحص ادامة  مـسائل  دانـشگاه  ني

  داشتن با انيدانشجو تا هستند نامهانيپا و ترجمه مطالعات در قيتحق يهاروش ،2 و 1 ترجمة

-درس دانشگاه، نيا در. شوند ترجمهي  فلسف -ينظر مسائل وارد محكم وي  قوي  نظر ةيپا كي

ـ ا وجـود، نيبـاا . شونديم ارائهي  ارياختي  هادرس عنوانبه زيني  عملي  ها  درصـدد  دانـشگاه  ني

 قاتيتحق انجامي  ابر هاآن كردنآماده و ترجمه به مندانعالقه دري  نظر و قيعمي  دگاهيد جاديا

  . است مستقل

 در. اسـت ي  نظـر  وي  عملي  هاآموزش انيم تعادل جاديا به ليما زين) 2012 (بنگور دانشگاه

ـ نما يمـ  توجـه  جلـب  اريبـس  ترجمه رشتة دانشگاه، نيا ي هـا دانـشگاه  از كـدام چيهـ  را،يـ ز د؛ي

-بـه  انـد؛ نكـرده  جادياي  نظر وي  عملي  هاآموزش انيمي  تعادل نيچن قيتحق نيا در موردمطالعه

 در و قيـ تحقي  هاروش و ترجمه مطالعات همچوني  نظري  هادرس اول، مسالين در كهي  طور

-درس از كيـ هر با همزمان توانديم زين نامهانيپا. شونديم ارائهي  عملي  هادرس دوم، مسالين

  . شود ارائهي عمل وي نظري ها

ي عملـ يي  هـا درس عمـدتاً  رجمـه ت رشـتة  در شدهارائهي  هادرس) ،2012 (هال دانشگاه در

ي شـغل ي  هـا فرصت در ترجمهي  ا حرفهي  هامهارت با را انيدانشجو تا هستند درصدد و هستند

 آموختگـان دانش ديبا شوند،يم وارد رشته نيا به كهي  انيدانشجو كهييازآنجا. كنند آشنا مختلف

ي دارا انيدانـشجو  كـه  اسـت  اسـتوار  فـرض  نيا بر رشته نيا نيبنابرا باشند،ي  شناسزبان رشتة

ي عملـ ي  هـا آمـوزش  صـورت بـه  هـا درس شتريب رو،نيازا هستند؛ زبان دري  كاف دانش و نهيزم

ي هامهارت رسانه، و ونيزيتلو لم،يف به زبان انتقال ،يادب متون ترجمة بري  امقدمه مانند هستند؛

  . ترجمهي احرفهي هامهارت وي عمل ترجمة در شرفتهيپ

ـ انگل زبـان ي  مترجمـ  «رشـتة  ،يدرسـ   يزيربرنامه دافاه باي  هماهنگ در  دانـشگاه  در» يسي

. اسـت  داده قـرار  هدف را ترجمه محققان و ترجمه انيمرب متخصص، مترجمان تيترب اصفهان،
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ـ ا در شـده ارائـه ي  هـا درس دارنـد، ي  عيوسـ  دامنـة  اهداف كهييازآنجا ـ ن دانـشگاه  ني  شـامل  زي

 ميتقـس ي  نظـر  وي  عملـ  دستة دو به توانيم را دوره نيا يهادرس. هستندي  متنوع موضوعات

 ارائـه ي  عملي  هادرس از شتريبي  نظر دروس دانشگاه، نيا در كه است روشن وجود،نيباا. كرد

 وي  كـاربرد ي  شناسـ زبـان  ماننـد  دروس گـر يد ،ترجمـه  كارگاه نام بهي  درس از ريغبه. شونديم

-جامعـه  و فرهنـگ  ترجمه،ي  هامدل ان،جه اتيادب دري  فارس ادب ترجمه،ي  هايتئور ترجمه،

ـ اي درسـ  برنامة ن،يبراافزون. هستندي نظر ترجمه، دري  شناس  ،يمترجمـ  رشـتة  در دانـشگاه  ني

 برنامـة  در كـه  دهـد يمـ  ارائه رايي  هادرس و استي  كاربردي  شناسزبان رشته ريتأثتحت اريبس

 و اصـول  چـون  يدروسـ  ثـال، مي  برا ندارد؛ وجود موردمطالعهي  هادانشگاه از كدامچيهي  درس

ي مترجم ارشدي  كارشناس انيدانشجوي  برا همزمان طوربه ،يادب نقد  و زبان آموزشي  هاهينظر

 واسـطه  بـه  كـه  است ييها رشته از رشته نيا قرارداشتن الشعاعتحت ازي  حاك كه شونديم ارائه

 علـوم  گروه (تندهسي  مترجم رشته مدرسان كنندة نيتأم ترجمه، امر در متخصص دياسات كمبود

  ). 1378 ،يخارجي هازباني تخصص تةيكمي انسان

  يكارورز دورة و واحدها تعداد مدت،: سوم اريمع. 3. 4

ـ  (رشـته  طـول  ازلحاظ ،)1 جدول (سيانگلي  هادانشگاه در ترجمهي  هادوره  24 تـا  12 نيب

ي هـا دانـشگاه  وجـود، نيبـاا . هـستند  كساني ي كارورز دورة به ازين و ها،درس ربودنيمتغ ،)ماه

 كـه ي  طـور بـه  هـستند؛  متفـاوت  هم با برنامه طول وي  درسي  واحدها تعداد ازلحاظيي  كايآمر

 دانـشگاه  آنكـه حـال  دهـد؛ يمـ  ارائـه  ماه 9 در را فشردهي  درس واحد 35 فورستكيو دانشگاه

ـ ن مهبرناي  انتها در هادانشگاه نياي  دو هر اما دهد؛يم آموزش ماه 24 در را واحد 30 اناينديا  ازي

 تعـداد  و) مـاه  24 (مـدت  ازنظـر  اصـفهان،  دانـشگاه . دارند خود برنامة در راي  كارورز دورة به

 دانـشگاه،  نيا در وجود،نيباا. دارديي  كايآمري  هادانشگاه با ياديز شباهت) واحد 32 (واحدها

  . ندارد وجودي كارورز دورة به ازين
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  يانتخابي هادانشگاه دري كارورز دورة به ازين و احدهاو تعداد برنامه، مدت به مربوط اطالعات. 1 جدول

 يكارورز دورة به ازين
 دانشگاه

  )ماه به (رشته طول
 

 واحدها تعداد

 ريخ بله

  ✓ 30 24 )كايآمر (اناينديا دانشگاه

 ✓  36 24 )كايآمر (تگزاس دانشگاه
 فورستكيو دانشگاه
 )كايآمر(

9 35 ✓  

 دورهام دانشگاه
  )قتوتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

 ايآنجلستيا دانشگاه
  )وقتتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

 ترجمة (سترينيموست دانشگاه
 )دوزبانه

  )وقتتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

- زبان (سترينيموست دانشگاه

 )ترجمه وي شناس

  )وقتتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

 ✓  ريمتغ )وقتتمام (9 ا ي12 يسور دانشگاه

 بنگور دانشگاه
  )وقتتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

 هال دانشگاه
  )وقتتمام (12
 )وقتپاره (24

 ✓  ريمتغ

 ✓  32 24 اصفهان دانشگاه

  دروس ساختار: چهارم اريمع. 4. 4

 ميقـس ت دروس از دسـته  سـه  بـه ) 2012 (اناينـد يا دانشگاه در ترجمه مطالعاتي  درس برنامة

 -يعملـ  دروس و) واحـد  12(ي  تخصـص  زبـان  دروس ،)واحـد  12(ي  اصل دروس: است شده

 ارائـه  انيدانـشجو  بـه  رشتهي نظري مبان آموزشي براي اصلي  هادرس اول، ترم در). واحد 6(ي  كاربرد

 وي  شناسـ زبـان  ،يامقابلـه  مـسائل  ازلحاظ را زبان ك ي از قيعمي  دركي  تخصص زبان دروس. شونديم

 دريي  نهـا  پـروژة  ك يـ  وي  كارورز دورة ك ي شاملي  كاربرد دروس. سازنديم فراهمي  خصصت ترجمة

 ارائـه  درس نـوع  سه درقالب راي ولياسپان متون وي  شفاه ترجمة) 2012 (تگزاس دانشگاه. است ترجمه
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ـ اخت دروس ،)واحـد  15(ي ولياسپان متون وي  شفاه ترجمة در ازيموردني  هادرس: دهديم -نيـي تعي اري

ـ اخت دروس كـه  اسـت  توجه جالب). واحد 6 (آزادي  ارياخت دروس و) واحد 15 (شده -يمـ  آزادي  اري

. شـوند يمـ  ارائه سال ك ي در خاصي  چرخشي  برمبنا هادرس. شوند انتخاب زين هارشته گريد از توانند

ي اصـل  دروس: كـرد  ميتقـس  گروه دو به توانيم را) 2012 (فورستكيو دانشگاه در شدهارائه دروس

ـ اخت دروس كـم  تعداد انيم از). واحد 6(ي  ارياخت دروس و) واحد 29( ـ ا تمـام  كـه ييازآنجـا  ،ياري  ني

 يانتخـاب  دروس. كننـد  انتخـاب  را درس دو تواننـد يمـ  تنها انيدانشجو شوند،ينم ارائه ترم هر دروس

 ،يپزشـك  -يعلمـ  ترجمـة  ماننـد ي  تخصـص ي  موضـوعات  و هـستند  ترجمـه ي  تخصص دروس معموالً

. هـستند ي  حقـوق  ترجمـة : يتخصـص  موضـوعات  وي  ريتـصو -يصـوت  ترجمة: يصتخص موضوعات

ي طراحـ  وي  سـاختارده  در را خـود  روشيي  كـا يآمري  هـا دانـشگاه  از كيـ هر شد، گفته قبالً كهچنان

  . كرد دايپ هاآن انيمي خاص شباهت توانينم كهي طوربه كنند؛يم دنبال دروس

 وي اصــل دروس: اســت كــرده ميتقــس دسـته  ود بــه را خــود دروس) 2012 (دورهــام دانـشگاه    

. اسـت ي  تخصـص  ترجمة و ترجمهي  هايتئور ق،يتحقي  هاروش و منابع شاملي  اصل دروس. يارياخت

ي متنـوع  موضـوعات  شـامل  دهنـد، يم ليتشك را دانشگاه نيا دروس عمدة بخش كهي  ارياخت دروس

ـ ا دانـشگاه . اسـت  ترجمـه  حافظة و ترجمه دري  اخالق اصول همچون ـ آنجلستي ـ ن) 2012 (اي ي دارا زي

 و دارنـد  مطابقتي  اصل دروس باي  اجبار دروس دورهام، دانشگاه در. استي  ارياخت وي  اجبار دروس

ـ اخت دروس. دهنـد  ارتقـاء  را انيدانـشجو  در ترجمهي  عمل وي  نظر دانش تا هستند درصدد هردو ي اري

» دوزبانـه  ترجمـة  «رشـتة . اندشدهي  طراحي  اجبار دروس از شدهكسب دانش به دنيبخشعمقي  برا زين

 دو تنهـا  اگرچـه . اسـت  شـده  ميتقـس ي  ارياخت وي  اصل دروس به زين) 2012 (سترينيموست دانشگاه در

-انتخـاب  امـا  دارد؛ قرار دانشگاه نياي  درس برنامة در نامه انيپا وي  اصلي  هازبان نيعناو باي  اصل درس

 راي  درسـ  برنامـه  عمـدة  بخشي  ارياخت وسدر درواقع،. دارند وجودي  ارياخت دروس دري  متعددي  ها

 مـشابه ي  روشـ  به» ترجمه وي  شناسزبان «رشتة در دانشگاه نيهمي  درس برنامة عالوه،به. دهنديم شكل

 بـه ي كـاربرد ي شناسـ زبان نةيدرزم درس دو شامل آني  اصل دروس كه تفاوت نيا با است؛ شده ميتقس

 در» دوزبانـه  ترجمـة  «رشتة با سهيمقا در رشته نيا. تاس گفتمان ليتحل وي  اجتماعي  شناسزباني  هانام

  . استي كمتري ارياخت دروسي دارا دانشگاه نيهم
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ـ اخت وي  اجبار دروس: است درس نوع دوي  دارا زين) 2012(ي  سور دانشگاهي  درس برنامة    . ياري

ـ انگلي  هـا دانشگاه گريد در شدهارائهي  اجبار وي  اصل دروس باي  اجبار دروس ـ  مطابقـت ي  سي ي فراوان

-شـده  ميتنظ انيدانشجو در ترجمهي  نظر وي  عمل دانش تيتقوي  برا و است محدود هاآن تعداد. دارد

ـ مقا در و اسـت  محدود دانشگاه نياي  ارياخت دروس تعداد ن،يبراعالوه. اند  هـا دانـشگاه  گـر يد بـا  سهي

ـ ن دروس تعداد ،)2012 (بنگور دانشگاه در. باشديم كمتر  صـورت بـه  هـا نآ همـة  و اسـت  محـدود  زي

 بـا  -دهـد يمـ  نشان دانشگاه نياي  درس برنامة مطالعة كه طورهمان - وجودنيباا. شونديم ارائهي  اجبار

ـ ازطر راي  نظـر  وي  شناسـ روشي    مبـان  كـه  لحـاظ  نيا از دارد؛ شباهتي  سيانگلي  هادانشگاه گريد  قي

-درس آن، دنبـال بـه  و ددهيم آموزش اول ترم در قيتحقي  هاروش و ترجمه مطالعات  چوني  دروس

 مطالعـات  شـامل ي  اصل درس دوي  دارا زين) 2012 (هال دانشگاه. شونديم ارائه دوم ترم دري  عملي  ها

ـ ا. اسـت  دوم و اولي  هـا ترم در بيترتبه مترجماني  براي  شناسزبان بري  امقدمه و ترجمه  دانـشگاه  ني

  . شوديم ارائه سوم ترم رد زين نامهانيپا. دهديم ارائهي ارياخت درس سه ترم هر در

 واحـد  تعـداد  ازلحـاظ  كـه  استي  اجبار وي  ارياخت دروسي  دارا اصفهان دانشگاهي  درس برنامة   

 سـه  در هـم  دنبـال به كه دارد وجودي  اجبار درس 11 دانشگاه، نيا در. هستند واحد 22 و 26 بيترتبه

 ترجمـه،  و قيـ تحق شرفتةيپي  هاروش ه،ترجم وي  كاربردي  شناسزبان: از ندعبارت و شونديم ارائه ترم

 ترجمـه،  مـسائل  ناريسـم  ،ينـ يگزمعادل وي  شناس واژه جهان، اتيادب دري  فارس ادب ترجمه،ي  ها هينظر

ـ ادب در(ي  كـاربرد  نقـد  ترجمه، كارگاه ترجمه، و شرفتهيپي  ابيارزش شده،ترجمه آثاري  بررس و نقد  اتي

ـ نومقالـه  شـامل  كـه  دارد وجود زيني  ارياخت درس 11 عالوه،به. نامهانيپا واحد 4 و) يسيانگل  بـه ي  سي

ي شناسـ نـه يريد ترجمـه،  دري شناسـ جامعـه  و فرهنگ زبان،ي  آموزشي  ها هينظر و اصول ،يسيانگل زبان

 انـواع  ترجمـة ي  بررسـ  كـالم،  ليـ تحل و اتيادب ،يفارس به شدهترجمه آثار بايي  آشنا و رانيا در ترجمه

 دو دري   فرهنگـ  عناصـر  شـناخت  ،يشناسـ زبان دگاهيد از ترجمه ترجمه، در انهيرا كاربرد ،يعلم متون

ـ ي  داسـتان  اتيادبي  شاهكارهاي  بررس ترجمه، در نثر انواعي  امقابلهي  شناسسبك زبان، -نيبـاا . شـود يم

 توجـه  بـا  دانـشكده  را،يز هستند؛ي  ارياختي  هادرس انيم از انتخاب به قادر ندرتبه انيدانشجو وجود،

ـ با(!) ي  اريـ اختي  هادرس از كيكدام كه رديگيم ميتصم تخصصشان و مدرسان به  شـوند  انتخـاب  دي

-دانـشگاه  هيشب اصفهان دانشگاه در دروس ساختار ن،يبنابرا ؛)است معمولي  امر ظاهراً مسئله نيا البته(
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ـ ا در. كننـد يم ميتقسي اجبار وي اصل بخش دو به را دروس معناكهنيابه است؛ي  سيانگلي  ها  ،انيـ م ني

 تـر قيـ عم درك بـه ي  اريـ اختي  هـا درس و دهنديم آموزش راي  عمل وي  نظري  مباني  اجباري  هادرس

ي اجبـار ي  هـا درس تعـداد  دانشگاه، نيا در وجود،نيباا. كننديم كمك خودي  ليتحص رشتة از دانشجو

ي هـا زبـان ي  تخصـص  تـة يكمي  انـسان  علـوم  گـروه  (اسـت  هـا دانشگاه گريد در مشابه دروس از شتريب

  ). 1378 ،يارجخ

  يي گراتخصص: پنجم اريمع. 5. 4

  يدرس برنامة دري عموم دروس بهي تخصص دروس نسبت.  2 جدول

 دروس تخصصي دروس عمومي دانشگاه

 %46 %54 دانشگاه اينديانا
 %36 %64 دانشگاه تگزاس

 %19 %81 فورستدانشگاه ويك
 %18 %82 دانشگاه دورهام

 %15 %85 آنجليادانشگاه ايست
 %21 %79 )ترجمة دوزبانه(نيستر يمدانشگاه وست

 %21 %79 )شناسي و ترجمهزبان(مينيستر دانشگاه وست
 %13 %87 دانشگاه سوري
 %0 %100 دانشگاه بنگور

 %33 %67 دانشگاه هال
 %18 %82 دانشگاه اصفهان

 دروس ازي  متنـوع  مجموعة گريدي  هادانشگاهي  تمام بنگور، دانشگاه از ريغبه ،)2 (جدول براساس

ـ ادب تجـارت،  قـانون،  ،يبازرگـان  ماننـد  مختلفي  هاعرصه در راي  شفاه وي  كتب ترجمةي  تخصص  ات،ي

 دروس بـه ي  عمـوم  دروس نسبت ها،دانشگاه نيا در وجود،نيباا. دهنديم ارائهي  پزشك و علوم رسانه،

-بـه  راي  تخصـص  دروس درصد نيشتريب اناينديا دانشگاه. است متفاوتي  توجهقابل زانيم بهي  تخصص

ـ ا دري  عمـوم  دروس درصـد  بـا  باًيتقر كه است داده اختصاص خود  نـسبت . اسـت  برابـر  دانـشگاه  ني

 فورسـت، كيـ وي هـا دانشگاه در دروس نيا نسبت باي  حدود تا اصفهان دانشگاه دري  تخصص دروس
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ي دارا هـا دانـشگاه  از ياريبـس  اگرچـه . اسـت  برابـر ) رشته دو هر در (سترينيموست دانشگاه و دورهام،

 تنهـا  اصـفهان  دانـشگاه ي  تخصـص  دروس امـا  هـستند،  متنـوع ي  هانهيزم دري  اريبسي  تخصص دروس

 آن، و كنـد يمـ  دنبال دانشگاه نيا كه استي  اهداف ليدلبهي  تاحدود نيا كه رديگيبرم در راي  ادب ترجمة

  . استي انسان علوم عرصة دري مترجمان تيترب

   شدهارائه مقصدي هازبان ادتعد: ششم اريمع. 6. 4

  دانشگاه هر در شدهارائهي هازبان تعداد. 3 جدول

 )هاتعداد زبان(چندزبانه  دوزبانه دانشگاه

 3  دانشگاه اينديانا

  ✓ دانشگاه تگزاس

  ✓ فورستدانشگاه ويك

 10  دانشگاه دورهام

  ✓ آنجليادانشگاه ايست

  ✓ )بانهترجمة دوز(مينيستر دانشگاه وست

 5  )شناسي و ترجمهزبان(مينيستر دانشگاه وست

  ✓ دانشگاه سوري

 10  دانشگاه بنگور

 4  دانشگاه هال

  ✓ دانشگاه اصفهان

ـ انگل دانـشگاه  دو امـا  هستند؛ دوزبانه هادانشگاه شتريب كه است نيا انگريب) 3 (جدول  ،يسي

ـ ب. هـستند  مختلـف  زبان 10 بهي  دروسي  دارا دورهام، دانشگاه و بنگور دانشگاه  هـا، زبـان  شتري

-يمـ  ارائـه  هـا دانـشگاه  نيا در زيني  عرب وي  نيچ ماننديي  راروپايغي  هازبان اما هستند؛يي  اروپا

ـ اي  درسـ  برنامة است، دايپ اصفهان دانشگاه در رشته نيا نام از كه طورهمان .شوند  دانـشگاه  ني

  . استي فارس -يسيانگل دوزبانه،
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  ي  كتب ترجمة درمقابلي شفاه ترجمة دروس: هفتم اريمع. 7. 4

. اسـت  مختلـف ي  هـا دانشگاه دري  كتب/ يشفاه ترجمة دروس با مرتبط اطالعات انگريب) 4 (جدول

 وي  شـفاه  ترجمـة  نـة يدرزمي  دروسي  دارا هادانشگاه ازي  مين د،يكنيم مشاهده جدول در كه طورهمان

 دانـشگاه  چهـار  بـا  همگام اصفهان دانشگاه. است شتريبي  كتب ترجمة دروس تعداد اگرچه هستند؛ي  كتب

  . ندارد خود كار دستور در راي شفاه ترجمة متون، ترجمة كنار در گريدي سيانگل

  يكتب/ يشفاه ترجمة دروس با مرتبط اطالعات. 4 جدول

 ترجمة شفاهي يكتبترجمة  دانشگاه

 ✓ ✓ دانشگاه اينديانا
 ✓ ✓ دانشگاه تگزاس

 ✓ ✓ ستفوردانشگاه ويك
  ✓ دانشگاه دورهام

  ✓ آنجليادانشگاه ايست

 ✓ ✓ )ترجمة دوزبانه(مينيستر دانشگاه وست
 ✓ ✓ )شناسي و ترجمهزبان(نيستريمدانشگاه وست

 ✓ ✓ دانشگاه سوري
  ✓ دانشگاه بنگور

  ✓ دانشگاه هال

  ✓ دانشگاه اصفهان

  ي نظري اهآموزش درمقابلي عملي هاآموزش: هشتم اريمع. 8. 4

 وجـود، نيبـاا . هـستند ي عملـ  وي نظـر ي هـا آموزش نةيدرزمي دروسي  دارا هادانشگاه همة

ي نظـر  وي  عملـ  دروس درصد) 5 (جدول. است متفاوت هادانشگاه انيم در دروس نيا نسبت

  : دهديم نشان را
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  ينظر وي عمل دروس درصد. 5 جدول

 دروس عملي دروس نظري دانشگاه

 %46 %54 ادانشگاه اينديان

 %78 %22 دانشگاه تگزاس

 %47 %53 فورستدانشگاه ويك

 %53 %47 دانشگاه دورهام

 %62 %38 آنجليادانشگاه ايست

 %61 %39 )ترجمة دوزبانه(مينيستر دانشگاه وست

 %50 %50 )شناسي و ترجمهزبان(نيستر يمدانشگاه وست

 %5/37 %5/62 دانشگاه سوري

 %67 %33 دانشگاه بنگور

 %67 %33 دانشگاه هال

 %27 %73 دانشگاه اصفهان

ي نظـر  دروس بـه ي  عملـ  دروس نسبت هادانشگاه انيم در كه است نكته نيا انگريب) 5 (جدول    

ـ ب تگـزاس  دانـشگاه  كهيدرحال. است متفاوت اريبس  خـود بـه  را%) 78(ي  عملـ  دروس درصـد  نيشتري

ـ  در. باشـد يمـ  دارا را%) 27 (درصـد  نيكمتر اصفهان دانشگاه است، داده اختصاص ي هـا دانـشگاه  نيب

 ن،يبـرا افـزون . هـستند  رابطـه  نيا دري مشابه تيوضعي  دارا فورستكيو و اناينديا دانشگاه ،ييكايآمر

ـ انگلي  هادانشگاه انيم از. دهنديم ارائه را دروس نيا ازي  ريمتغي  درصدهاي  سيانگلي  هادانشگاه  ،يسي

 بنگـور  دانـشگاه  كـه  استي درحال نيا و دارد را%) 5/37(ي عمل دروس نسبت نيكمتري  سور دانشگاه

  .هستند  دروس نيا در%) 67 (نسبت نيشتريبي دارا هال دانشگاه و

  يريگجهينت و بحث. 5

ي غرب دانشگاه 9 نيب ارشديكارشناس مقطع دري  مترجم رشتة سةيمقا هدف با حاضر قيتحق

ي هـا مـدل  و گذشتهي  قيتطب مطالعات بري  مرور با منظور،نيهمبه. شد انجام اصفهان دانشگاه و
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 و هـا شـباهت  فـرد، منحـصربه ي  هـا يژگـ يوي  ابيارزي  براي  مختصر چارچوب موجود،ي  قيتطب

 بـود  اريـ مع هشت شامل چارچوب نيا. ديگرد جاديا موردمطالعه يهادانشگاه انيم در هاتفاوت

  . كرديمي ابيارز انشگاههاد نيا در را دروس يطراح وي درس برنامة از جنبه ك يهركدام كه

 كنـد يمـ  ثابت را نكته نيا دانشگاه هر توسط شدهنييتع اهداف ازلحاظي  درس برنامة سةيمقا

ـ ابه بودند؛ داده قرار مدنظر را همگرا و مشابهي  اهداف شدهانتخابيي  كايآمر دانشگاه سه كه -ني

ـ ا دروس. كننـد  تيتقو انيدانشجو در راي  عمل وي  نظري  هامهارت تا بودند درصدد معناكه  ني

ـ  ترجمـة  دري  كاف تخصص و دانش انيدانشجو كه بودند شدهي  طراحي  طور هادانشگاه  وي  كتب

ي درسـ  برنامـة  وجـود، نيبـاا . آوردنـد  دسـت بـه  گونـاگون ي  تخصـص ي  هاعرصه در راي  شفاه

 دورهام دانشگاه. بودند شدهي  طراحي  ريمتغ اهداف بهي  ابيدست هدف باي  سيانگلي  هادانشگاه

ـ تأك ترجمـه  بـه  منـدان عالقه در ترجمه دري  عملي  هامهارت كسب بر  كـه يدرحـال  داشـت؛  دي

ي هـدف  بلكـه  ،ياحرفه مترجمان تيترب نه كه بود دهيد تدارك راي  ابرنامه ايآنجلستيا  دانشگاه

 و آزاد ترجمــةي بـرا  انيدانـشجو  كـردن آمـاده  آن، و بـود  داشـته  درنظـر  را تـر گـسترده  اريبـس 

ـ متغ اريبس اهداف زين گريدي  هادانشگاه. بود يخوداشتغال  مثـال، ي  بـرا  كننـد؛ يمـ  دنبـال  راي  ري

 دانـشگاه  اسـت،  كـار  بازار بهي  احرفه مترجمان ليتحو سترينيموست دانشگاه هدف كهيدرحال

 ك ي تا دانديمي  دانشگاهي  ارشته را ترجمه و است گرفته شيدرپ را محورقيتحقي  هدفي  سور

-برنامـه ي  عـال ي  شورا توسط كه كنديم دنبال راي  اهداف اصفهان دانشگاه ان،يمنيدرا. يعمل كار

ـ ا رسديم نظربه حال،نيباا. اندشده ميتنظي  عال آموزش و فرهنگ وزارتي  زير  در دانـشگاه  ني

ـ ا. كنـد يمـ  دنبـال  راي تـر عيوس اهداف گريدي  هادانشگاه با سهيمقا  اهـداف،  دري گـستردگ  ني

 اسـت؛  آورده وجـود بـه  دانشگاه در شدهارائه دروس وي  درسي  هابرنامه در رايي  هايناهماهنگ

-برنامـه  كه دادند نشان دادند، انجام) 2009 (اينينصرت وي  رجنديب كهي  قيتحق در مثال، عنوانبه

 در مـوردنظر،  رشـتة  در اصـفهان  دانـشگاه  ازجملـه ي  سراسري  هادانشگاه دري  درسي  هايزير

ي انـسان  علـوم  عرصـة  در متخصص مترجمان تيترب «همانا كه دخو اهداف نياول بهي  ابيدست

  .  اندمانده ناكام» است
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-شـباهت ي  دارا هادانشگاه رسديم نظربه د،يموردتأك اهداف و دوره مدت محتوا، ازلحاظ   

ـ ما هادانشگاه رابطه،نيدرهم. هستندي  امالحظهقابلي  ها  وي نظـر ي  هـا آمـوزش  تـا  هـستند  لي

. شـوند يمـ  ارائـه  دورهي  ابتدا دري  نظر دروس ان،يمنيدرا و دهند ارائه انيودانشج به راي  عمل

ي كـاربرد ي  شناسـ زبـان ي  ارشـته انيـ م حـوزة  ازي  دروسـ  شامل نيهمچني  درسي  هابرنامه نيا

 كـه  اسـت  روشـن . اسـت  متفـاوت  اريبـس  هـا دانشگاه انيم در دروس نيا تعداد اگرچه هستند؛

  . دارد تمركزي كاربردي شناسزبان دروس و رشته نياي نظري مبان بر اصفهان دانشگاه

 و) ياجبـار (ي  اصـل  گـروه  دو بـه  عمـدتاً  شـده ارائه دروس موردمطالعه،ي  هادانشگاه در   

 دري  شتريـ بي  بنـد ميتقـس  هادانشگاه ازي  تعداد وجود،نيباا. شونديم ميتقس) يانتخاب(ي  ارياخت

 ،ياصـل  دروس بـه  را خـود  دروس اناينـد يا دانـشگاه  مثـال، ي  برا دارند؛ خود شدةارائه دروس

ي اصـل ي  هـا درس نـسبت  ن،يبراعالوه. كنديم ميتقسي  كاربرد دروس وي  تخصص زبان دروس

ي مـشابه ي  بنـد ميتقـس ي  دارا زين اصفهان دانشگاه. است متفاوت هادانشگاه انيم دري  ارياخت به

 گـر يدي  هـا دانشگاهي  تمام ور،بنگ دانشگاه از ريغبه. است دروس ارائة در) يارياخت وي  اجبار(

ـ م در گريكـد  يبه دروس نيا نسبت اگرچه بودند؛ي  تخصص وي  عموم ترجمة دروسي  دارا  اني

ـ ن هادانشگاهي  تخصصي  هاحوزه تعداد ن،يبراعالوه. بود متفاوت اريبس هادانشگاه نيا  تاحـد  زي

 راي  ادب ترجمة تنها اصفهان، دانشگاه در شدهارائهي  تخصص دروس. بود متفاوتي  امالحظهقابل

-ارائـه ي  هـا زبان تعداد ازلحاظ. استي  عموم دروسي  رو بر شتريب ديتأك اگرچه رد؛يگيبرم در

. بودنـد  دوزبانـه  اصـفهان،  دانـشگاه  ازجملـه  هـا، دانـشگاه  از% 50 حـدود  دانشگاه، هر در شده

 از% 50 از شيب. ودندب دارا) زبان ده (بنگور دانشگاه و دورهام دانشگاه را هازبان تعداد نيشتريب

 در وجـود، نيبـاا . داشـتند  خود برنامة در راي  شفاه وي  كتب ترجمة به مربوط دروس ها،دانشگاه

ـ انگلي  هـا دانشگاه قافلة از اصفهان دانشگاه مورد نيا ي تمـام  اگرچـه . اسـت  افتـاده  عقـب ي  سي

ـ ا نسبت اما دادند،يم ارائه راي  عمل وي  نظر دروس هادانشگاه ـ م در گريدكـ  ي بـه  دروس ني  اني

 داشـته  راي  عملـ  دروس نـسبت  نيكمتـر  اصـفهان  دانشگاه داد نشان سهيمقا. بود متفاوت هاآن

  . است
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 اصـفهان  دانـشگاه  دري  درس برنامة زانيم چه تا كه سؤال نيا ،يكنون جينتا درنظرگرفتن با   

ي درسـ  برنامـة  اهداف با هماهنگ متخصص مترجمان تيترب دري  سراسري  هادانشگاه گريد اي

ـ اي  درسـ  برنامـة  داد نشاني  كنوني  هاافتهي. مانديمي  باق پاسخ بدون است، كرده عمل موفق  ني

 دروسي  طراح اهداف، نةيدرزميي  هايناهماهنگي  داراي  سيانگل زباني  مترجم رشتة در دانشگاه

 برنامـة  قـوت  و ضـعف  نقاط تا است ازيني  شتريب مطالعات وجود،نيباا. استي  عملي  كارها و

ي نيبـازب ي  برا قيدق پژوهش و قيتحقي  مبنا بر را ييهامدل و كندي  بررس را دانشگاه نيا يدرس

  . كند شنهاديپ آن بهبود و

  كتابنامه
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