فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة اول ،بهار 4931

ضرورت بهروزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای
بازار ترجمه در ایران
زهرا ساالری )دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه 1دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران(
zahra.salari@stu.um.ac.ir
علی خزاعی فرید )دانشیار مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران ،نویسندة مسؤول(
khazaeefarid@um.ac.ir

چکیده
تحقیق حاضر درصدد است با بررسی برنامه درسی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطـ
کارشناسی و با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه در ایران از دیـداا افـرادی کـه بـهصـورت
مستقیم یا غیرمستقیم با این برنامه سروکار دارند ،یک برنامـه کارآمـد و متناسـب بـا بـازار
ترجمه در ایران پیشنهاد دهد .به این منظور با بخشی از فعاالن بازار ترجمه شامل :ناشـران،
دارالترجمهها ،بانکها ،آژانسهای مسافرتی و افرادی همچون اساتید دانشگا و دانشجویان
این رشته که بهصورت مستقیم با برنامه درسـی در ارتاـاه هسـتند ،مصـاحاه حضـوری و
اروهی صورت ارفت .بدین ترتیب با تحلیل نظرات ایـن اشـخا

و بـا در نظـر اـرفتن

برنامه درسی برخی از دانشگا های خارج از کشور ،پیشنهادهـایی بـهمنظـور بـروز رسـانی
برنامه حاضر که سالهاست بدون تغییر باقیماند است ،صورت میایرد.
کلیدواژهها :مترجمی زبان انگلیسی ،مقط کارشناسی ،بازار ترجمه ،برنامه درسی ،ایران.
 .1مقدمه

با پیشرفت علم و فنآوری ،جهان امروز بهسرعت در حال تغییر است .بدین ترتیب بازار و
نیازهای مربوه به آن نیز تغییر میکند .نیازها مدام در حال تغییرند ،امـا برنامـه درسـی کنـونی
مربوه به سه دهه قال است؛ یعنی زمانی که نه اینترنت و نه هیچیک از امکانات امـروز وجـود
نداشته است .ما در جهان متحولی زندای میکنیم که همهچیز در حال تغییر است ،بنابراین باید
 4این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسند میباشد.
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مترجمان را با توجه به نیازهای روز تربیت کرد تا بتواننـد ایـن نیازهـا را بـرآورد کننـد .الاتـه
ازآنجاکه نیازها متفاوت و در حال تغییرند این مساله عملی نیست کـه متـرجم را بـا توجـه بـه
نیازهای بازار روز آموزش داد ولی میتوان آنها را بهاونـهای تربیـت کـرد کـه توانـایی کلـی
ترجمه آنها باال باشد و بدانند که در موقعیتهای مختلف چگونه باید عمل کنند .تربیت آنهـا
باید بهاونهای باشد که خودشان بتوانند نیازها را مرتف کننـد و خودشـان را بـا ایـن نیازهـای
متفاوت وفق دهند.
 .2پیشینه تحقیق
با توجه به نیاز استرد به پرورش مترجمان کتای و شفاهی حرفـهای ،آمـوزش متـرجم در
اواسط قرن بیستم آغاز شد .الاته آموزش مترجم به صـورتهـای متفـاوتی شـامل آمـوزش در
سطح لیسانس و یا دور های تحصیالت تکمیلی ،دور های دانشگاهی و غیرآکادمیـک (توسـط
برخی از مؤسسات غیردانشگاهی) صورت میایرد .به همین ترتیب اهداف مـورد نظـر برنامـه
درسی نیز متفاوت است ،اا هدف برنامه درسی تربیت مترجم متون عمومی است و اا هدف
آن پرورش مترجم برای متون تخصصی (مثالً ادبـی ،حقـوقی ،فنـی و غیـر ) اسـت (امایـر و
دورسلر،0242،

 .) 78یکی از مسائلی که در مورد آموزش مترجم مطرح است ،درسنامه یـا

برنامهای است که در دانشگا ها به دانشجویان تدریس میشود .این مساله هموار مـورد توجـه
بسیاری از محققان ازجمله :کیرالی ( ،)4331ااـر ( )0224و کلـی ( )0221بـود اسـت .نونـان
(،4377

 )413برنامه درسی را بهصورت محتوای آموزشی و ترتیـب تـدریس ایـن محتـوا

تعریف میکند .به نظر کانون و نیوبل ( ،0222صص  ،)410 -419آنچه کـه در رراحـی برنامـه
درسی اهمیت دارد این است که یک رابطه منطقی بـین اهـداف مـورد نظـر ،محتـوای درو ،
شیو های تدریس و یادایری و ارزیابی دانشجویان با در نظر ارفتن ویژایهـای آنهـا وجـود
داشته باشد.
در رراحی هر برنامه درسی آنچه الزم است روشن باشد این است که از رـرح ایـن برنامـه
قصد داریم به چه اهدافی برسیم .عوامل زیادی بر این اهداف تأثیر میاذارند ازجمله :نیازهای
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اجتماعی ،استانداردهای حرفهای ،نیازهای صنعت ،سیاست مؤسسات (سیاسـت شـرکتهـا در
بخش خصوصی) ،محدودیتهای نهادی (مقررات ملی یا قانونگذاری؛ مناب آموزشی موجود و
غیر ) ،مالحظات رشتهای (تحقیق موجود و ادبیـات؛ تمـرین در هـای مشـابه در کشـورهای
دیگر) و شرح وضعیت دانشجو (کلی ،0221 ،صص  .)04-09در رراحی درسنامه عموماً توجه
به سه مساله اهمیت دارد -4 :درسنامه چیست -0 ،برای چـه کسـانی رراحـی مـیشـود و -9
درسنامه به چه شکل باید باشد (استرن ،4371 ،صص )42-44؛ بهعاارتدیگر ،در رراحی هـر
درسنامه باید اامهای زیر ری شود (نیشن و ماکالیستر،0242 ،

:)44

 .4بررسی محیط
 .0ارزیابی نیازها
 .9تعیین اصول
 .1تعیین اهداف و توالی و ترتیب محتوا
 .1رراحی شکل درو
 .6در نظر ارفتن فرآیندهایی بهمنظور ارزیابی دانشجویان
 .8ارزیابی درو
برخی از محققان بر این باورند که دانشگا هـا بایـد در تـدوین درسـنامه خـود بـه بـازار و
نیازهای مربوه به آن نیز توجه داشته باشند (امایر و دورسلر ،0242،صص  .) 77-73در واق
توجه به این مساله ضروری است که بازار ترجمه و دنیای تکنولوژی بهسرعت در حـال تغییـر
است ،بنابراین درسنامه دانشگا ها باید بهاونهای باشد که پاسخگوی این تغییـرات باشـد (لـی،
،0224

.)073

در ایران نیز افرادی همچون خزاعیفرید ( ،)4972مالنظر ( ،)4970خزاعی فریـد و خـوش
سلیقه ( ،)0242میرعمـادی ( ،)4970حیـدریان ( ،)4970ضیاءحسـینی ( )4970و میرزاابـراهیم
تهرانی ( ،)4970در حوز آموزش مترجم و تحلیل و بررسی برنامه درسی مقار کارشناسـی و
کارشناسی ارشد دانشگا ها و محتوای آن ،از جهات اونااون صحات کرد اند.
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خزاعیفرید ( )4972به نقد برنامه درسی دور کارشناسی ارشـد رشـته مترجمـی پرداختـه
است .وی معتقد است که برنامه پیشنهاد شد نیازمند تجدیدنظرهای جدی اسـت .از نظـر وی
در تدوین برنامه درسی باید به نیازهای دانشجویان و بازار نیز توجه کرد و با مقایسه بـا برنامـه
سایر کشورها برنامه موجود را بروز کرد.
میرعمادی ( )4970به بیان صفات مترجم خوب پرداخته و یـک برنامـه پیشـنهادی بـرای دور
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مترجمی ارائه داد است .به عقید وی فن ترجمه بهخـوبی بـه
دانشجویان آموخته نمیشود و آنها در رشته مترجمی بیشتر با زبان آشنا میشوند تا عمل ترجمه.
از نظر وی مساله دیگر این است که به زبان فارسی خیلی اهمیت داد نمیشود و همه این مسـائل
باعث شد تا دانشگا ها مترجم بارز و ارزند ای به جامعه تحویل ندهند.
رزمجو ( )4972نیز به بیان راهکارهایی برای تدوین برنامه درسی دور کارشناسی پرداختـه
است .وی معتقد است که سالهاست که درسنامه دور کارشناسی دانشـگا هـا ثابـت و بـدون
تغییر ماند است .او از رریق مصاحاه با سی نفر از کارشناسان رشته زبانشناسی و ترجمـه بـه
بیان راهکارهایی پرداخته است.
حیدریان ( )4970نیز در تحقیقی به رـرح و تحلیـل برخـی از مشـکالت دور کارشناسـی
ارشد رشته مترجمـی زبـان انگلیسـی و مشـکالت و کاسـتیهـای آن پرداختـه اسـت .وی بـه
کاستیهایی از قایل :ناهماهنگی میان نام و سرفصل برخی درو  ،موضوعیت نداشـتن برخـی
مناب و ارایش به محفوظات و قدیمی بودن برخی مناب  ،اشار میکند.
ضیاءحسینی ( )4970هم با بیان اینکه بهمنظور رراحی درو

و سرفصل آنهـا الزم اسـت

میزان دانش مترجم را بررسی کنیم به بیان مسائلی جهت آموزش مترجم پرداخته است .از دیـد
وی ،برنامه تربیت مترجم با دو مشکل اساسی روبروست .4 :ازینش دانشجو  .0تربیت مترجم.
به نظر او دانشجویان باید قال از پذیرش در دانشگا به زبان خارجی تسلط کامل داشته باشـند.
همچنین برنامه تربیت مترجم باید شامل آموزش زبان تکمیلی و آموزش فن ترجمه بهصـورت
همزمان باشد .میرزاابراهیم تهرانی ( )4970نیز به بیان برخی از کاستیهای آمـوزش ترجمـه در
ایران اشار میکند ازجمله:
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 )4همزمان شدن آموزش زبان با آموزش ترجمه
 )0وجود در های ترجمه از فارسی به زبان خارجی
 )9عدم تخصص مدرسان ترجمه
 )1نامشخص بودن موضوعات درسی و برخورد اتفاقی مشکالت در متن
 )1انتخاب متون بر حسب سلیقه
 )6کم اهمیت شمردن نقش زبان فارسی در ترجمه
 )8ناهماهنگی بین شیو های ترجمهای که استادان تجویز میکنند
 )7فقدان رابطه بین مترجمان حرفهای و استادان.
خزاعی فرید و خوش سلیقه ( EMT4)0242را در آموزش مترجم مورد بررسی قـرار مـیدهنـد.
ایشان معتقدند که برنامه موجود متمایل به رشته زبانشناسی و ادبیات است و دانشجویان را بهخـوبی
پرورش نمیدهد .آنها همچنین توصیههایی را برای ارتقای برنامه موجود ارائه دادند.
خوشسلیقه ( )4939نیز معتقد است که سرفصل درو

ترجمه سـالهاسـت کـه ثابـت و

بدون تغییر باقیماند است .در واق بروز ناودن این برنامـه موجـب شـد تـا مسـاله آمـوزش
مترجم در ایران با موفقیت زیادی همرا نااشد؛ بنابراین ،بهمنظور بهروزرسانی سرفصل موجود،
وی با برخی از اساتید دور کارشناسی رشته مترجمی مصاحاه حضوری انجام و بـا اسـتفاد از
نظریه داد بنیاد به تحلیل داد ها پرداخته است .اظهارات این اشخا
و یا عدم تغییر برخی درو

حاکی از کاهش ،افـزایش

بود .برای مثال :برخی از ایشـان معتقـد بـه اضـافه کـردن درو

آشنایی با نرمافزارهای کمکمترجم و یا کاهش درو

آشنایی با زبان دوم و سوم بودند.

برنامه درسی سایر کشورها
در این تحقیق همچنین برنامه درسی مقط کارشناسی رشته مترجمی پنج دانشگا خـارجی
( شــامل :دانشــگا ســاری ،0دانشــگا ایــالتی کنــت ،9دانشــگا اســتون ،1دانشــگا هریــت
1 European Master’s in Translation
2 Surrey University
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وات 4و دانشگا یورک )0مورد بررسی قرار ارفت .رول دور لیسانس در همه این دانشگا هـا
چهار سال است .برنامه درسی هر یک از این دانشگا ها بهصورت خالصه در ادامـه ککـر شـد
است:
دانشگاه هریت وات (اسکاتلند)
در دانشگا هریت وات ( )0241رشته مترجمی زبان آلمانی -فرانسه ارائه میشود .این دور
شامل چهار سطح است؛ .4سطح اول :در این سطح دانشجویان باید دروسـی را بـا موضـوعات
(ترجمه ،کال های افتاری /اشار ای ،درک شنیداری و نگارش در زبان خارجی) ،در
مدرن و فرهنگ ،در

زبانشناسی و دو در

سطح دانشجویان باید در

تاریخ

اختیاری دیگر بگذرانند .0 .سـطح دوم :در ایـن

مطالعات زبان که شامل (ترجمه کتای ،ترجمـه شـفاهی) جامعـه و

نهادها در اروپای معاصر ،زبانشناسی و یک در

اختیاری را در رول سال بگذرانند .9 .سطح

سوم :در این سطح دانشجویان دو دور پنجماهه کاریابی در کشورهایی که زبان خارجی مـورد
نظر در آنها صحات میشـود (شـامل :فرانسـه ،آلمـان ،بلژیـک ،اتـریش ،سـوئیس ،اسـوانیا و
مکزیک) در دپارتمانهای ترجمـه شـفاهی و کتاـی دانشـگا مـیاذراننـد .1 .سـطح چهـارم:
دانشجویان در این سطح دروسی را در زبـانشناسـی کـاربردی و یکوارچـهسـازی اقتصـادی و
سیاسی اروپایی و همچنین درو

دیگری شامل :تمرین ترجمه ،تمرین افتار ،تئوری ترجمه و

مطالعات اروپا میاذرانند.
دانشگاه استون (انگلستان)
برنامه درسی دانشگا استون ( )0241شامل یادایری یک یا دو زبان از زبانهای فرانسـوی،
اسوانیایی و یا آلمانی همرا با جناههای نظری و حرفهای ترجمه است .ایـن برنامـه بـهاونـهای
رراحی شد است تا افراد را برای کار در زمینه ترجمه و سایر مشاغل مرتاط آماد کند .انتظـار
میرود دانشجویان در پایان این دور به زبان خارجی بسیار مسلط باشند و مهـارت بـاالیی در

1 Heriot Watt University
2 York University
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ارتاارات بین فرهنگی و ترجمه به دست آورند .تمرکز برنامه درسـی ایـن دانشـگا بـر زبـان،
فرهنگ و جامعه اسوانیا ،فرانسه و آلمان است .در هـر سـال تحصـیلی ،موضـوعات مـرتاط بـا
ترجمه در برنامه انجاند میشوند .در سال سوم ،دانشجویان بـهمنظـور کاریـابی بـه خـارج از
کشور فرستاد میشوند .در این دور آنها میتوانند در کموانیهای ترجمـه ،در دانشـگا و یـا
بهعنوان دستیار اساتید مشغول به کار شوند .دانشجویان در سال آخـر مـیتواننـد مهـارتهـای
ترجمه شفاهی و کتای خود را در حیطه تخصصی مورد عالقه خود استرش دهند.
دانشگاه یورک (کانادا)
در کالج الندون دانشگا یـورک ( )0241رشـتههـایی چـون مترجمـی زبـان انگلیسـی بـه
فرانسوی ،فرانسوی به انگلیسـی ،انگل یسـی بـه اسـوانیایی و اسـوانیایی بـه انگلیسـی در مقطـ
کارشناسی ارائه میشود .برنامه درسی این دانشگا شامل دروسـی ماننـد :اسـناد ،اصـطالحات،
نگارش پیشرفته و فنی و یک دور کارآموزی اختیاری است .دانشجویان بایـد بیسـت در
در این دور بگذرانند که د در
به تقویت زبان دوم ،درو

آن اجااری است .این درو

اجااری شامل :درو

زبانشناسی که در ترجمه کاربرد دارند ،درو

را

مربـوه

سـاکشناسـی کـه

دانشجویان را با ساکهای متفاوت نگارش در زبان مادری و زبان دوم آشنا میکنند ،کال های
اسناد و اصطالحات بهمنظور تقویت شیو های تحقیق و سـمینار ترجمـه عملـی اسـت .درو
اختیاری را دانشجویان با مشورت مشاور خود بـا در نظـر اـرفتن اسـتعداد و عالقـهشخصـی
انتخاب میکنند .این برنامه همچنین شامل درو

زیر است :درو

عمـومی ترجمـه کـه پایـه

ترجمه تخصصی (ترجمه اقتصادی ،حقوقی و پزشکی) محسوب میشوند؛ تکنولوژی ترجمـه،
بخشهای آموزشی آنالین ،ترجمه اروهی ،آمـوزش مـدیریت پـروژ بـهمنظـور آمـاد سـازی
دانشجویان برای کار در محیطهای حرفهای ،بخش عملی که برای ورود تدریجی به بـازار کـار
ضروریست و در

ترجمه و ابزارهای بومیسـازی( 4در ایـن در

دانشـجویان بـا ابزارهـا و

محصوالت چندرسانهای و نرمافزارهایی که ترجمه را تسهیل میکنند ،آشنا میشوند .پیش نیـاز
1 Localization
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اذراندن دو سال اول برنامه است ).کارآموزی حرفهای هم درسی انتخابی اسـت کـه

دانشجویان باید چهار هفته (معموالً در بهار) ری ساعات کاری در کموانیهـای ترجمـه تحـت
نظارت مترجمان حرفهای کار کنند.
دانشگاه ایالتی کنت (آمریکا)
در دانشگا ایالتی کنت ( )0241رشتههایی همچون مترجمی زبان فرانسوی و مترجمی زبان
اسوانیایی وجود دارد که دور لیسانس آن چهار سال اسـت و دانشـجویان بایـد درو

زیـر را

بگذرانند:
سال اول ،ترم اول :زبان انگلیسی ( )4سـه واحـد ،آشـنایی بـا دانشـگا سـه واحـد ،علـوم
اجتماعی ( )4سه واحد ،علوم پایه ( )4سه واحد ،علوم انسانی و هنرهای زیاـا ( )4سـه واحـد،
سطح متوسط فرانسـوی ،اسـوانیایی ( )4سـه واحـد( .درمجمـو  46سـاعت) تـرم دوم :زبـان
انگلیسی ( ،)0علوم اجتماعی ( ،)0علوم پایـه ( ،)0علـوم انسـانی و هنرهـای زیاـا ( ،)0سـطح
متوسط فرانسوی ،اسوانیایی (( )0درمجمو  41ساعت).
سال دوم ،ترم اول :سطح ابتدایی (زبان دوم) ( ،)4علوم اجتماعی ( ،)9علوم پایه ( ،)9علوم
انسانی و هنرهای زیاـا ( ،)9نگـارش و مکالمـه فرانسـوی ،اسـوانیایی (( )4درمجمـو 41-46
ساعت) .ترم دوم :جار ،سطح ابتدایی (زبـان دوم)( )0یـا موضـو تخصصـی ،علـوم انسـانی و
هنرهای زیاا ( ،)1نگارش و مکالمه فرانسوی ،اسوانیایی (( .)0درمجمو  46-48ساعت).
سال سوم ،ترم اول :دانش رایانه (اختیاری) ،آواشناسی فرانسوی ،اسوانیایی ،سـطح متوسـط
(()4زبان دوم) یا موضو تخصصی ،تمدن ( )4یا تمـدن اسـوانیا ،شـیو هـای ترجمـه ،تمـرین
ترجمه فرانسوی ،اسوانیایی( .درمجمو  46ساعت) .ترم دوم :سطح متوسط (()0زبـان دوم) یـا
موضو تخصصی ،تمدن ( )0فرانسوی یا اسوانیایی تمدن آمریکای التین (سه ساعت) ،ادبیـات
اسوانیایی یا فرانسوی (اختیاری) ،نگارش تجاری یا نگارش فنی (به زبان انگلیسی)( .درمجمو
 41ساعت).

سال چهل و هشتم

ضرورت بهروزرسانی سرفصل...

02

سال چهارم ،ترم اول :نگارش و مکالمـه (()4زبـان دوم) یـا موضـو تخصصـی ،نگـارش
پیشرفته فرانسوی ،اسوانیایی ،متون خا

و تجاری فرانسـوی ،اسـوانیایی ،موضـو تخصصـی،

موضو تخصصی ،موضو تخصصی( .درمجمو  47ساعت) .ترم دوم :تمرین ترجمه پیشرفته
فرانسوی ،اسوانیایی ،مطالعات فرهنگی و زبان خارجی ،موضو تخصصی ،موضو تخصصـی،
موضو تخصصی ،موضو تخصصی( .درمجمو  46-47ساعت) .الزم به ککر است که علـوم
پایه شامل مااحثی از زیستشناسی ،زمینشناسی و شیمی است و موضو تخصصی هم شـامل
دروسی از رشتههای دیگر است که توسط دانشکد تصویب میشود.
دانشگاه ساری (انگلستان)
تمرکز برنامه درسی دانشگا ساری ( )0241بر ترجمه به زبـان فرانسـوی یـا ترجمـه بـه زبـان
اسوانیایی است .برنامه بهاونهای رراحی شد است کـه بـر کـار عملـی ترجمـه تأکیـد مـیکنـد و
جناههای اونااون ترجمه شفاهی و کتای شامل زیرنویس و ترجمه ماشینی را آموزش میدهـد .در
سال اول تمرکز برنامه بر یادایری مهارتهای زبانی و فرهنگی در یک محیط حرفهای و بینالمللی
است و دانشجویان با دروسی همچون مقدمهای بر مطالعات ترجمه کتای و شـفاهی ،مهـارتهـای
ترجمه شفاهی و کتای و ترجمه کاربردی به زبان انگلیسی آشنا میشوند .دانشجویان در سـال دوم
بر مانای آنچه که در سال اول یاد ارفتهاند مهارتهای زبانی خود را باال مـیبرنـد و درک خـود را
نسات به فرهنگ ،نظام سیاسی و اقتصادی کشور مقصد افزایش میدهند .دانشجویان در ایـن سـال
همچنین با دروسی مانند آشنایی با ابزارهای کمک مترجم ( ،4)CATدرآمدی بر ترجمه سمعی و
بصری ( )Audiovisualو ابزارهای سنجش کیفیت ترجمه آشنا میشوند .دانشجویان معموالً سال
سوم خود را در یک کشور خارجی یعنی کشور زبان مقصد میاذرانند و بدین اونه از نزدیـک بـا
فرهنگ و محیط بومی آن زبان آشنا میشوند .مدت این دور  16هفته است .این دانشـگا افـراد را
برای این دور به مؤسسات و شرکتهای بینالمللی ماننـد شـرکت اروپـایی مـزدا موتـور ،اـرو
هتلهای هیلتون ،یورو اسورت و غیر مـیفرسـتد .درصـورتیکـه افـراد بخواهنـد ایـن دور را در
)1 Computer-Assisted Translation(CAT
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دانشگا ها بگذرانند نیز این امکان برای آنها وجود دارد که بـه دانشـگا هـای دیگـری در پـاریس
فرستاد شوند .به این دور  ،کارآموزی یا کاریابی ( )Placementمیاوینـد .در سـال آخـر افـراد
موضوعی را انتخاب میکنند و پایاننامهای به زبان مقصد مینویسند .این موضو میتواند در حیطه
هنر ،زبانشناسی اجتماعی و ارتاارات حرفهای باشد .در این سال همچنین دروسی ماننـد :مفـاهیم
انتقادی و تئوریهای ترجمه ،ترجمه شفاهی ،ترجمـه کـاربردی (سـطح پیشـرفته) ،ترجمـه متـون
تالیغاتی به دانشجویان ارائه میشود.
 .3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نو کیفی است .بهمنظور جم آوری داد ها از روش مصاحاه استفاد شد است.
برای انجام مصاحاه افرادی از فعاالن بازار ترجمه و کسانی که بهاونهای با ترجمه در ارتاـاه هسـتند
انتخاب شدند .در این تحقیق از نمونهای هدفمند( 4الننارگ و اربـی،0227 ،

 )481شـامل شـش

ارو از فعاالن بازار ترجمه استفاد شد .این شش اـرو شـامل :مـدیران شـش دارالترجمـه رسـمی،
کارمندان شعاه بینالملل (ارزی) شش بانک ،ناشران سه انتشاراتی فعال ،سه آژانس مسافرتی ،پنج نفـر
از اعضای هیئتعلمی رشته مطالعات ترجمه سه دانشگا دولتی و یک دانشگا غیرانتفاعی در ایران و
حدود چهل نفر از دانشجویان مقار کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشـته بـهعنـوان نمونـهای از
فعاالن حوز ترجمه در ایران استفاد شد .بهمنظور مصاحاه با دانشجویان از مصاحاه اروهی 0استفاد
شد .داد ها از پایتخت و دو مرکز استان (شهرهای مشهد و کرمان) جم آوری شدند .در تحلیل داد ها
نیز از نظریه داد بنیاد( 9دورنیه،0228 ،

 )018استفاد شد است.

 .4نیازهای بازار ترجمه از دیدگاه فعاالن این حوزه
1.4دفاتر رسمی ترجمه
اکثر متونی که مشتریان به دارالترجمههای رسمی میآورند شـامل مـدارک و اسـناد رسـمی
است .الاته دارالترجمهها ااهی در کنار اسناد رسمی ترجمه نامههای اداری و مقاالت علمـی را
1 Purposive Sampling
2 Focus Group
3 Grounded Theory
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نیز قاول میکنند .برخی دارالترجمهها ترجمه متون متفرقه مثل متونی را کـه اسـتادان بـهعنـوان
تکلیف درسی به دانشجویان داد را نیز قاول میکنند .ازآنجاکه این مؤسسـات دسـتمزد بـاالیی
مطالاه میکنند ،دانشجویان ترجیح میدهند متـون خـود را بـه مترجمـان غیررسـمی و آمـاتور
بدهند.
در دارالترجمه دو دسته مترجم کار میکنند :یک دسته به اصطالح مترجم «فـرمزن» هسـتند
که ارالعات الزم را در فرمهای معینی وارد میکنند .در این موارد الزم نیست مترجم خالقیت،
سواد و یا دانش باالیی داشته باشد .دسته دوم مترجمانی هستند که متونی را ترجمه میکنند که
یا فرم مشخصی دارد اما ترجمه آن با تغییرات زیادی همرا است و یا اینکه اساساً فـرم معینـی
ندارد ،مثل نامههای اداری .دسته دوم مترجمانی هستند که انتظار میرود دانش باالیی کموبـیش
در سطح مترجم رسمی داشته باشند .این دسته از مترجمان کار را بـرای متـرجم رسـمی آمـاد
میکنند و مترجم رسمی پس از یک بررسی اولیه ترجمه را امضا میکند.
دارالترجمهها به دلیل کماود وقت و هزینه نمیتواننـد تـکتـک ترجمـههـای مترجمـان را
ویرایش کنند ،به همین ساب ترجیح میدهند فردی را استخدام کنند که بـه ترجمـهاش اعتمـاد
کامل داشته باشند؛ بنابراین زمانی که فردی که داورلب کار است به آنها مراجعه میکند از وی
رزومه کاری رلب میکنند و متنی را بهعنوان نمونه به او میدهنـد تـا ترجمـه کنـد تـا سـطح
مهارت او را بسنجند .زمانی که فرد در دارالترجمه استخدام میشود ،یـک دور کـارآموزی بـه
مدت دو هفته تا یک ما برای او میاذارند و در این دور او را با تمامی فرمتها و روال کـار
در دارالترجمه آشنا میکنند .بدیهی است هرچه توانایی فـرد بـاالتر باشـد بـه دور کـارآموزی
کوتا تری نیاز دارد.
یکی از ضعفهایی که دانشجویان هنگام مراجعه بـه دارالترجمـههـا دارنـد و بـه سـاب آن
مجاور میشوند دور کارآموزی روالنیتری بگذرانند ،عدم تسلط به کار با رایانـه اسـت .اکثـر
دانشجویان به کار با نرمافزارهای مختلف ،چگونگی جستجوی معنی کلمات و اصـطالحات در
اینترنت ،تایپ و دیگر موارد آشنایی الزم را ندارند؛ اما دارالترجمهها انتظار دارند که فرد با این
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بتواند حین عمل ترجمه با سرعت بـاالیی تایـپ

کند.
یکی دیگر از نقاه ضعف دانشجویان ،عدم آشنایی با فرهنگ کشورهای بیگانه است که این
ناآشنایی اا موجب میشود تا آنها در ترجمه متونی (مثالً متونی که دانشـگا هـا و داداـا هـا
صادر میکنند) ،با مشکل روبرو شوند .برخی مدیران دارالترجمه معتقدند فارغالتحصیالن رشته
مترجمی در درک متون حقوقی فارسی هم مشکل دارند .به اعتقاد آنها ایـن افـراد بسـیاری از
مفاهیم حقوقی را که اصطالحاتی عربی هستند نمیدانند و بهرورکلی در تفسیر نامههای اداری
ضعف دارند .آنها همچنین معتقدند فارغالتحصیالن ترجمه بـا ماـانی علـوم آشـنایی چنـدانی
ندارند درنتیجه در درک متون تخصصی علوم مثل متون تخصصی رشتههای پزشکی ،مهندسی،
الهیات و غیر با مشکل روبرو هستند.
اکثر متونی که مشتریان به دارالترجمهها میآورند متـون فارسـی اسـت کـه قـرار اسـت بـه
انگلیسی ترجمه شود .فارغالتحصیالن ترجمه در دانشگا بیشتر در زمینه ترجمه به زبان فارسی
تمرین میکنند و نه بر عکس؛ بنابراین رایعی است کـه در ایـن قسـمت ضـعیف باشـند .الاتـه
دانشجویان در نگارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و معمـوالً سـطح نگـارش فارسـی
آنها غیرحرفهای است.
زمان و سرعت ،دو مساله مهم در دارالترجمهها هستند .مشتریان اکثراً متن خود را در مدت
زمان مشخصی میخواهند و بیشتر از آن زمان نمیتوانند صار کننـد؛ بنـابراین مترجمـان بایـد
بهاونهای مسلط باشند که بتوانند در زمان کوتاهی کار ترجمه را انجام دهند.
برخی از دارالترجمهها ترجیح میدهند افرادی را که فـارغالتحصـیل رشـته مترجمـی زبـان
انگلیسی هستند استخدام نکنند چون این افراد با توجه به مدرکی که دارند تصور میکننـد نیـاز
به دور روالنی کارآموزی نیست و خودشان مستقالً میتوانند متنی را ترجمه کنند .این فکر که
دانشجو میتواند متنی را مستقالً ترجمه کند شاید از اینجا ناشی میشود که بـرای دانشـجو در
رول دوران تحصیل فرصتی پیش نمیآید که استاد یا مترجمی حرفهای کارش را ارزیابی کند و
اشکاالتش را به او اوشزد کند .درنتیجه دانشجو دچار این توهم میشود که چون نمر خـوبی
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ارفته پس البد ترجمهاش خوب است .ایـن دسـته از فـارغالتحصـیالن نسـات بـه آمـوزش و
کارآموزی تحمل کمی دارند؛ حال آنکه فردی که آموزش رسمی مترجمی ندید عالقه بیشتری
برای یادایری از خود نشان میدهد .در ادامه چکید ای از مهارتهای الزم از دید دارالترجمهها
در شکل شمار یک قابل مشاهد است.
شکل  .1مهارتهای الزم از دید دارالترجمهها

2.4دانشجویان
در تحلیل برنامه درسی از دید دانشجویان (شکل  ،)0آنها میاویند که دروسی مانند افت
و شنود ،ترجمه شفاهی ،ترجمه نوار و فیلم ،و ترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را دوست دارند.
آنها بر این باورند که درو

عملی ترجمه خیلی جذابتر و کاربردیتر است .دانشـجویان از

اینکه با اذراندن درسی مانند ترجمه متون مطاوعاتی قادر به ترجمه اخاـار روز و شـاکههـای
خاری میشوند نیز لذت میبرند.
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اکثر دانشجویان درو
باورند که این درو

شمارة اول

آواشناسی و کلیات زبانشناسـی را دوسـت ندارنـد .آنهـا بـر ایـن

مربوه به ارایش زبانشناسی است و در ترجمـه کـارایی زیـادی نـدارد.

الاته برخی از آنها اکعان دارند که آواشناسی بیشتر به درد ترجمـه شـفاهی مـیخـورد .الاتـه
برخی از دانشجویان معتقدند که برخی از مااحث کلیـات زبـانشناسـی ماننـد واژ شناسـی در
ترجمه ،بهخصو
قالب دو در

ترجمه لغات تخصصی کاربرد زیادی دارد امـا پـرداختن بـه ایـن در

در

دو واحدی زیاد است و اذراندن یکی از آنها کافی است .از دید ایشان ،درسی

مانند آزمونسازی هم بیشتر مربوه بـه اـرایش آمـوزش زبـان اسـت و دردی از ترجمـه دوا
نمیکند .همچنین اکثر دانشجویان معتقدند که محتوای در
در

درآمدی بر ادبیات که در قالب دو

دو واحدی ارائه میشود ،کارایی زیادی برای آنها ندارد .از دید آنها بهتر بود این در

با درسی عوض شود که در آن ترجمه فارسی رمانهای نویسنداان بزرگ جهان با اصـل آنهـا
مقایسه شود.
برخی از دانشجویان درو

سالهای سوم و چهـارم را بـیشتـر کـاربردی مـیداننـد زیـرا

تخصصیتر هستند و این فرصت را به آنها میدهد تا ترجمه را بهصورت عملی تجربـه کننـد.
در

ترجمه مکاتاات و اسناد را درسی جذاب میدانند که آنها را برای بازار کار آینـد آمـاد

میکند  .از دید این دانشجویان ،تخصـیص دو واحـد بـه در

مهمـی همچـون ترجمـه ادبـی،

جوابگوی نیاز آنها به یادایری این مهارت نیست .ایشان معتقدنـد کـه ترجمـه انفـرادی هـیچ
فرقی با ترجمههای عملی ترمهای ماقال آن ندارد بهخصو

اینکـه بـرای ایـن در

کـال

حضوری در نظر ارفته نمیشود و عمالً در پایان ترم هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود .همچنـین
به افته آنها هراز با اذراندن شش واحد در
انجاندن این در

ترجمه شفاهی نمیتوان مترجم شفاهی شد و

در برنامه فقط باعث میشود وقت و تمرکز کـمتـری صـرف سـایر درو

مهمتر شود .ترجمه شفاهی ،توانایی و مهارتهای اونااونی الزم دارد و باید از ترجمـه کتاـی
جدا شود.
از دید ایشان ،یکی دیگر از نقاه ضعف این برنامه ،عدم توجه بـه تمـرین ترجمـه از زبـان
فارسی به انگلیسی است .آنها معتقدند که اکثر قریب به اتفاق ایشان در این نو ترجمه ضعف
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دارند .عد ای از دانشجویان معتقدند که باید یک دور کارآموزی در دارالترجمهها بـرای آنهـا
در نظر ارفته شود تا از نزدیک با شرایط عملی ترجمه آشنا شوند .به نظـر آنهـا ،تئـوریهـای
ترجمه باید همرا با عمل ترجمه تدریس شـود تـا بـا کـاربرد ایـن تئـوریهـا در عمـل آشـنا
شوند.
اکثر دانشجویان بر این باورند که در برخی مهارتهای زبانی ماننـد :ارامـر و مکالمـه ضـعیف
هستند و علت این ضعف تمرکز و تأکید کم برنامه درسی بر این مهارتها اسـت ،بهتـر اسـت دو
سال اول به تقویت مهارتهای زبانی پرداخته شود و دو سال آخر ،درو

تخصصی ترجمه ارائـه

شوند .دانشجویان یکی از مشکالت را ناشی از مدت زمان کوتا هر ترم میدانند کـه اکثـراً هـم بـا
چند روز تعطیل همرا است و تا آنها با اصول یک در
زمانی برای تمرین و تکرار آن در

آشنا میشوند ترم به پایـان مـیرسـد و

باقی نمیماند.

شکل  .2تحلیل برنامه درسی از دید دانشجویان
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یکی دیگر از مشکالت این است که محتوای درو
هم شایه است و این درو

شمارة اول

ترجمه مطاوعاتی ،سیاسی و اقتصادی خیلی بـه

باید زیرمجموعه یک در

باشند .به عقید ایشان ،یکی از دروسـی کـه

جایش در برنامه درسی خالی است ،آشنایی بـا رایانـه و نـرمافزارهـای ترجمـه اسـت کـه در دنیـای
تکنولوژی امروز اهمیت باالیی دارد .آنها به این مساله اکعان دارند که در مهارتهـایی چـون تایـپ
بسیار ضعف دارند .اکثر آنها معتقدند که تقسیم درو

به انوا ادبی ،سیاسی ،اقتصادی و غیر اشتاا

است و کافی است ترجمه را خوب یاد بگیرند ،آنگا از عهد ترجمه هر متنی برمیآیند .به نظر ایشان
تا فرد نویسند خوبی نااشد مترجم خوبی هم نمیشـود و بـرای اینکـه نویسـند خـوبی بـودن بایـد
خوانند خوبی باشد .بدین ترتیب باید در دانشگا مهارت مطالعه در دانشجویان تقویت شود.
یکی دیگر از مشکالت از دید دانشجویان ترجمه نحو پـذیرش دانشـجویان در دور کارشناسـی
است .دانشجویان با پاسخ دادن به سؤاالت درو

عمومی در رشته مترجمی پذیرفته میشوند ،و لـذا

افرادی با سطح سواد زبانی متفاوت در یک کال

حضور پیدا میکنند .ازآنجاکه ترجمه کردن مستلزم

توانایی نوشتن است و نوشتن بیشتر به استعداد افراد بستگی دارد و از جـنس هنـر اسـت الزم اسـت
کنکور کمی تخصصیتر شود تا بتواند تواناییهای زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند.
 3.4آژانسهای مسافرتی
الزمه کار کردن بهعنوان راهنمای تور در آژانسهای مسافرتی ،داشتن کارت راهنمـای تـور
است .این کارت را سازمان میراث فرهنگی و اردشگری بعد از اذراندن یک دور آموزشی به
افراد میدهد .این دور آموزشی که شش ما است شـامل آمـوزشهـایی ماننـد :زبـان ،تـاریخ،
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی ،ایرانشناسی ،روحیات ملل ،موز شناسـی ،آشـنایی بـا آثـار
باستانی و مکانهای اردشگری و غیر است .بـرای ورود بـه ایـن دور یـک امتحـان زبـان از
متقاضیان میایرند .در صورتی مجوز ورود به این دور به آنها داد میشـود کـه یـک دانـش
پایهای از زبان انگلیسی داشته باشند.
در این دور تأکید زیادی بر زبان انگلیسی نیست ،زیرا افراد را بـا ایـن پـیش فـرض قاـول
میکنند که تا حدی با زبان آشنایی دارند .راهنمایان تور اکثـراً زبـان انگلیسـی را در مؤسسـات
زبان میآموزند ،الاته برخی از آنها هم فارغالتحصیل یکی از ارایشهای رشته زبان انگلیسـی،
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اغلب ارایش مترجمی ،هستند .الاته راهنمای تور نیاز به اصطالحات تخصصی علمی ندارد چون با
افراد عادی سروکار دارد و فقط باید با اصطالحات تخصصی تاریخی و اردشگری آشـنایی داشـته
باشد .مدیران آژانسهای مسافرتی میاوینـد کـه بـرای آنهـا اهمیتـی نـدارد کـه راهنمـای تـور،
فارغالتحصیل رشته زبان انگلیسی باشد یا زبان را در جای دیگری یاد ارفته باشد ،همین که تسـلط
داشته باشد ،برای آنها کفایت میکند .الاته از دید آنهـا ،صـرف تسـلط بـه زبـان انگلیسـی بـرای
راهنمای تور بودن کافی نیست .راهنمای تور باید تجربه ،ارالعات عمـومی بـاال ،روابـط عمـومی
خوب ،توانایی مدیریت ،صار و حوصله و ظاهری مناسب داشته باشد .راهنمایان تور معتقدنـد کـه
روی این شغل بهعنوان شغل دائم نمیتوان حساب کرد زیرا از یک ررف ایران سیاست معینی برای
جذب توریست ندارد و از ررف دیگر به دلیل ارانی ارز ،تحریم و سایر مسائل سیاسـی ،از تعـداد
توریستهایی که از ایران بازدید میکنند بسیار کاسـته شـد اسـت .در شـکل شـمار  9برخـی از
مهارتهای الزم از دید این آژانسها قابل مشاهد است.
شکل  .3مهارتهای الزم برای راهنمایان تور از دید آژانسهای مسافرتی

4.4بانکها
بانکها معموالً شعاهای به نام شعاه بینالملل یا ارزی دارند که عمد وظایف آنها بـه ایـن
قرار است :رسیدای و نظارت بر امور جاری شعب و واحدهای ارزی داخل و خارج از کشور،
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نظارت بر عملکرد و صورتهای مالی شعب خارج از کشور ،مدیریت منـاب ارزی تخصـیص
شد و استفاد از آن جهت ارائه تسهیالت ارزی در قالب منـاب ارزی .در ایـن شـعب معمـوالً
فارغالتحصیالن رشتههایی مثل کامویوتر ،حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد ،حقوق و زبان انگلیسـی
را استخدام میکنند .الاته ترجیح میدهند که بیشتر از بین فارغالتحصیالن رشته زبان انگلیسـی
استخدام کنند چون به علت روابطی که با بانکهای خـارج از کشـور دارنـد ،نیازمنـد افـرادی
هستند که به زبان انگلیسی مسلط باشند.
در اسناد و مقررات بانکی ،اعتاارنامه و اشایش اعتاار ،مکاتاات بینالمللی ،ارفتن یا فرستادن حوالـه،
تالیغات سایتهای اینترنتی و امور قراردادها نیاز به زبان انگلیسی وجود دارد .فردی که برای کار به ایـن
شعاه میآید حتماً باید دور آموزشی بایند وارنه با اصطالحات تخصصی بانکـداری آشـنایی نـدارد .از
دید بانک ،این کارمندان نیازمند مهارتهای زیادی هستند (شکل  )1مثالً فرد بایـد بـه اسـناد و مقـررات
بانکی ،زبان تخصصی بانک ،اصطالحات تخصصی رشته اقتصاد و مجموعه قـوانین بـینالمللـی بـانکی
( )UCPکه کتابی به زبان انگلیسی است ،مسلط باشد .بانکها معموالً مشتریانی خارجی دارند کـه ایـن
افراد باید توانایی مکالمه با آنها را داشته باشند.
افرادی که تسلط بیشتری دارند ،در عقد قراردادها کمک میکنند .این افراد بایـد توانـایی افتـاری و
نوشتاری خوبی داشته باشند زیرا کوچکترین اشتااهی منجر به ضرر مالی جارانناپـذیری مـیشـود .در
اشایش اعتاار ااهی چندین اصالحیه وجود دارد که اینجا هم فرد نیاز به تسلط باالیی دارد .یکی دیگـر
از جاهایی که نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی است ،در ترجمه نامههای خارجی است ،الاته الزم بـه ککـر
است که این نامهها دامنه لغاتشان محدود است .سایر متون رایج بانکی فرمت ثابت و کلیشـهای دارنـد و
دانش زبانی خاصی نمیخواهند .کافی است فرد یک بار این متون را بایند ،آنگا بهراحتی از پس ترجمـه
آنها برمیآید.
برخی بانکها مانند بانک ملی در اذشته قاـل از تحـریم ،در کشـورهای انگلـیس و آمریکـا شـعاه
داشتند .این بانکها حتی کارمندان را به مدت شش ما برای کارآموزی به این کشورها میفرسـتادند؛ امـا
امروز به دلیل تحریم کارمندان را برای یک دور یک ماهه به کشورهایی چون امارات میفرستند تـا بـا
بانکهای کشورهای خارجی تاادل ارالعات کنند و با سیستم و خدماتشان آشنا شوند.
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شکل  .4مهارتهای الزم برای کارمندان شعبه بینالملل از دید بانکها

4.4اساتید دانشگاه
معموالً در دانشگا ها مسئولیت تدریس درو

تخصصی ترجمه را به مدرسانی میدهند کـه رشـته

تحصیلی آنها مترجمی زبان انگلیسی است .این مدرسان یکی از مشکالت موجود در نظام آموزشـی را
برنامه درسی حاضر میدانند .از دیـد ایشـان ،برنامـه درسـی حاضـر نقـاه قـوت ،ضـعف و همچنـین
کاستیهایی دارد (شکل  .)1به عقید آنها ،دانشجویان معموالً بـه خـارر دالیلـی ماننـد مـدرکارایـی،
باورهای غلط خانواد ها ،پایه ضعیف علمی ،در نظر نگرفتن اسـتعداد و توانـایی خـود ،نحـو نادرسـت
پذیرش دانشگا ها وارد دانشگا میشوند؛ مسائلی از این قایل باعث میشود که دانشجویان با شـناخت و
انگیز کافی این رشته را انتخاب نکنند .الاته در این میان افرادی نیز بـا عالقـه و انگیـز وارد ایـن رشـته
میشوند ،اما متأسفانه بعد از ورود به دانشگا  ،هنگام مواجهه با برنامه درسـی موجـود کـامالً سـرخورد
میشوند و حس میکنند که این برنامه جوابگوی نیازهای آنان نیست و با انتظارات آنها فاصله دارد.
اساتید میاویند :دانشجویان اغلب به دروسی مانند :آواشناسـی ،کلیـات زبـانشناسـی ،درآمـدی بـر
ادبیات و بررسی آثار ترجمه شد اسالمی عالقهای ندارند و بر این باورند که ایـن درو

ربـط چنـدانی

به رشته ترجمه ندارد و به درد آنها نمیخورد ،ولی دروسی مانند :ترجمه نوار و فیلم ،ترجمـه شـفاهی،
ترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را با عالقه زیادی دناال میکنند.
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اساتید رشته ترجمه معتقدند که درسی مثل ترجمه شفاهی باید کالً از ترجمه مکتوب جدا شـود زیـرا
ترجمه مکتوب و شفاهی دو رشته کامالً مجزا با مقتضیات و مهارتهای خا

خود هستند که در برنامـه

فعلی با هم ترکیب شد اند و دانشجویان هیچاا با اذراندن شش واحد ترجمه شفاهی نمیتوانند بهعنوان
مترجم شفاهی مشغول به کار شوند .از دید ایشان ،درسی مانند ترجمه ادبـی بـرای دانشـجویان ضـروری
است و در دو واحد ری شانزد جلسه نمیتوان این در

را بهخوبی تدریس کرد.

از نظر این اساتید ،به دروسی همچون بررسی آثار ترجمه شد اسالمی ،ترجمـه انفـرادی و پیشـرفته
هرکدام دو واحد اختصا

داد شود ،کافی است و بیش از این میزان به آنها پرداختن ،باعث مـیشـود

تا وقت و انرژی کمتری صرف درو

مهمتر شود.

برخی از اساتید معتقدند که ترجمه سیاسی و اقتصادی بهاونهای زیرمجموعه ترجمه مطاوعاتیانـد و
دانشجویان در این درو

با ماحث جدیدی آشنا نمیشوند .ایشان ،یکی دیگر از مشکالت برنامه فعلـی

را در تمرکز بر تک سویگی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی میدانند ،درحالیکه بازار بیشتـر نیازمنـد
ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی است.
شکل  .4تحلیل برنامه درسی از دید اساتید دانشگاه
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از نظر ایشان ،ترجمه متون ساد و پیشرفته نیز با یکدیگر همووشانی دارند ،زیرا اصالً تعریفی
برای سادای و پیشرفته بودن نو متن نشد است .برخی از اساتید معتقدند که همه درو
فعلی مفیدند اما مساله این است که درو

مهمتری وجود دارد که جای آنها در برنامه خالی

است و باید با کمتر کردن برخی از درو

تکراری برنامه را تعدیل کنیم تا جا برای درو

مهمتر باز شود .برای مثال اختصا

چهار واحد به در

کلیات زبانشناسی زیاد است و

دروسی مانند روش تدریس زبان انگلیسی و آزمونسازی هم به رشته ترجمه مرتاط نیستند.
از دید این اساتید ،باید دانشجویان قال از ورود به دور کارشناسی زبـان را بـهخـوبی بلـد
باشند و در دانشگا فقط درو

تخصصی ترجمه را بخوانند .این باعـث مـیشـود کـه بخـش

اعظم وقت دانشـجویان صـرف یـادایری مهـارتهـای زبـانی نشـود .در واقـ  ،فرآینـد ورود
دانشجویان به دانشگا مشکل دارد .داورلاان با پاسخ دادن به سؤاالت عمومی بهراحتـی رشـته
مترجمی قاول میشوند که این مساله باعث میشود افراد پایه زبانی ضعیفی در دانشگا داشـته
باشند .به همین علت دو سال اول دور کارشناسی معموالً به تقویت مهارتهای پایـهای زبـان
میاذرد؛ بنابراین ،نحو پذیرش دانشجویان ،کنکور و ضرایب درو

نیز باید اصالح شود.

نیازهای بازار ترجمه شامل :دارالترجمهها ،وزارت خارجه ،انتشاراتیها ،مطاوعات ،سینما و
سایر موارد است .دانشجویان باید در دانشگا با این حوز های متفاوت آشنا شوند.
دروسی هستند که جای آنها در این برنامه خالی است .برای مثال دانشجویان بـا فـنآوری
روز که شامل ترجمه ماشینی ،آشنایی با ابزارهای کمک مترجم ،کار با رایانه ،پیکر های زبـانی،
نرمافزارهای ترجمه و دیگر موارد است آشنایی ندارند .این مساله در دنیـای تکنولـوژی امـروز
نقص بزرای در سیستم آموزشی محسوب میشود.
از دید ایشان ،یک در

با عنوان ویراستاری نیز باید اضافه شود زیرا یادایری این مهـارت

اهمیت باالیی برای دانشجویان دارد .این اساتید معتقدند که نیازها نسات به اذشته تغییر کـرد
پس برنامه هم باید تغییر کند .باید از این حالت کلیت درآید و روی حوز های خاصی متمرکـز
بشود؛ بهعاارتدیگر این برنامه مدرکارا است و به درد بازار کار نمیخورد.
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 4.4ناشران

مساله رابطه میان مترجم ،بخصو

مترجم تاز کار ،و ناشر در ایران مسالهای نیازمنـد بررسـی

استرد است .با توجه به اینکه ایران تاب قانون کویرایت نیست هر فرد مـیتوانـد هـر کتـابی را
ترجمه کند و هر ناشری هم میتواند هر ترجمهای را چـا

کنـد .ایـن مطلـب باعـث شـد کـه

هرکس بهویژ فارغالتحصیالن رشته ترجمه عالقهمند به ترجمه حرفهای اعـم از ترجمـه ادبـی و
غیر ادبی باشند .این مساله از دیرباز در فضای فرهنگی و انتشاراتی ایران بسـیار بـارز بـود و بـه
سوء تفاهمات بسیاری میان مترجم و ناشر انجامید و حاصل آن روابط نادرسـت اقتصـادی میـان
ناشر و مترجم و اناوهی ترجمه بیکیفیت است .حقیقت ایـن اسـت کـه بسـیاری از کسـانی کـه
مایلاند ترجمههایشان را چا

کنند تصور درستی از ترجمه حرفهای ندارند .اینها در رول دور

تحصیل مطالای را ترجمه کرد اند و خود را در حد مترجم حرفـهای مـیداننـد و سـراغ ترجمـه
کتاب میروند و در بسیاری از موارد با کمک مالی به ناشر و تنظیم قراردادهای غیرمنصفانه کتاب
خود را به دست ناشر میسوارند .ترجمه کتاب و نشر آن در سطح حرفهای کـار بسـیار دشـواری
است که پس از سالهـا مهـارت و تجربـه حاصـل مـیشـود .اارچـه در بـین فـارغالتحصـیالن
دانشگا های ترجمه استثنائاتی هستند اما این فارغالتحصیالن نوعاً قادر نیسـتند پـس از فراغـت از
تحصیل کتابی را بخصو

در زمینه ادبیات در سطح حرفهای و استاندارد ترجمه کنند.

اکثر اوقات مترجمان خود کتابی را انتخاب میکنند و بعد از ترجمه آن را برای چا
میدهند .ناشر ترجمه را ارزیابی میکند و اار آن را مناسب تشـخیص داد چـا

به ناشـر

مـیکنـد .ولـی

معموالً ناشران وقت و امکانات الزم را ندارند که تک تک ترجمهها را بخوانند و اصـالح کننـد و
اصالً این کار را در حیطه وظایف خود نمیدانند ،به همین علت ترجیح میدهند کار ترجمـه را از
مترجمان زبد ای قاول کنند که نسات به ترجمه آنها ارمینان کامل داشته باشـند .در ایـن حالـت
تنها کاری که ناشر انجام میدهد ،ویراستاری است؛ اما اار قرار باشد کـار هـر مترجمـی را قاـول
کنند ،بهترین ویرایش فارسی هم کاری از پیش نمیبرد و ترجمه معیوب را اصالح نمـیکنـد .در
شکل  6به خالصهای از مهارتهای الزم مترجم از دید ناشران اشار شد است.

سال چهل و هشتم

ضرورت بهروزرسانی سرفصل...

43

به عقید ناشران ،مترجمانی که از دانشگا ها فارغالتحصیل میشوند نوعاً در نوشتن به زبـان
مادری خود ضعیفاند .آنها این ضعف را به نحـو آمـوزش ترجمـه در دانشـگا هـا مربـوه
میدانند .ناشری میافت چرا دانشگا ها از وجود مترجمان خار برای آموزش ترجمه اسـتفاد
نمیکنند .به اعتقاد این ناشر بسیاری از ترجمههایی که دانشجویان جهت چـا

بـه انتشـارات

میدهند از سطح حرفهای مورد نیاز بازار بسـیار فاصـله دارد .ااـر آمـوزش توسـط مترجمـان
حرفهای صورت بگیرد این فاصله از بین میرود و مترجمان با تعریفی دیگـر از روش ترجمـه
آشنا میشوند که در واق بیانگر سطح مورد نیاز بازار حرفهای است.
به عقید برخی ناشران ،دانشـجویان تعـداد زیـادی از درو

خـود را بـهصـورت تکلیـف

میاذرانند ولی اار امکان داشت که دانشجو حق انتخاب داشته باشد میتوانست دروسی را که
خود تشخیص میداد برای آیند کارش الزم است انتخاب کرد و با عالقـه بیشـتر بخوانـد .از
نظر این افراد ،ترجمه نوعی هنر است که نیازمند کوق و قریحه است و در واق مترجمان بایـد
قدرت نویسندای داشته باشند .آنها معتقدند دانشجویان باید رمانهای معروف و متون کهن را
نیز بخوانند .این مساله باعث میشود که کهنـی سرشـار از کلمـات داشـته باشـند و در هنگـام
ترجمه کلمه و تعایر کم نیاورند.
شکل  .4مهارتهای الزم مترجمان از دید ناشران
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از دید ایشان ،مشکل نظام آموزشی این است که این نظام بر واحـد ماتنـی اسـت .دانشـجو دو
واحد در

ترجمه ادبی انتخاب میکند اما بی آنکه مهارت را بیاموزد در

تمام مـیشـود .در

وقتی تمام میشود که مهارت آموخته شود و این فقط در کاراا های ترجمـه ممکـن اسـت .اینـان
کاراا را بر کال

ترجیح میدهند و میاویند مهارتهایی مثل ترجمه را فقط در کاراا میتـوان

آموخت و نه در کال

در  .از نظر اینان مهارت ترجمه را باید کسانی تدریس کنند که خود اهل

ترجمه هستند و نه کسانی که خودشان تجربه ترجمه کردن ندارند و فقط اصول و ماانی نظـری را
میدانند.
به عقید ناشران ،دانشجوی ترجمه باید با نویسنداان و بازار نشر در خـارج از کشـور آشـنایی
داشته باشد .این آشنایی به او کمک میکند تا بهترین و مناسبترین کتاب را برای ترجمـه انتخـاب
کند .دانشجویان ترجمه با فضای فرهنگی کشور اکثراً بیگانهاند .نه خار دارند کـه چـه کتـابهـایی
چا شد  ،نه مترجمان را میشناسند و نـه مجـالت فرهنگـی و ادبـی را مـیخواننـد؛ و درنتیجـه
نمیدانند که انتظارات حرفهای از مترجم در چه سطحی است .از این اذشـته ،هـر فـارغالتحصـیل
ترجمه باید جدا از دانش علمی کلی به یک رشته خا

عالقه داشته باشد و بیشتر در همان رشـته

ترجمه کند .برای مثال ترجمه کتابی دربار فلسفه بدون داشتن ارالعات زمینه دربـار فلسـفه کـار
بسیار اشتااهی است.
 .4بحث

با توجه به افتههای افراد شـرکت کننـد در مصـاحاه و مقایسـه برنامـه موجـود بـا برخـی از
دانشگا های خارجی درمیابیم که دانشجویان باید در دور تحصیل خود در دانشگا با انـوا سـند،
مدرک و متون حقوقی در زبان فارسی و معادل مناسب آنها در زبان انگلیسی آشنا شوند .این متون
شامل اسناد مختلف مانند :شناسنامه ،کارت ملی ،سـند ازدواج و رـالق ،مـدارک تحصـیلی و ریـز
نمرات ،اواهینامه رانندای و غیر است .دانشجویان دور کارشناسی ری چهـار واحـد درسـی بـا
ترجمه مکاتاات و اسناد آشنا میشوند .معموالً این در

در ترمهای آخر ارائـه مـیشـود .در اکثـر

دانشگا های کشور کتاب پیام نور به آنها تـدریس مـیشـود .مدرسـان معمـوالً دانشـجویان را در

سال چهل و هشتم
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ترجمه مکاتاات و اسناد ( )4با ترجمه اسنادی مانند شناسنامه ،کارت ملی ،مدارک تحصـیلی ،سـند
ازدواج و رالق ،و سوس در ترجمه مکاتاات و اسناد ( )0با ترجمه اسناد پیچید تر مانند اجار نامـه،
اساسنامه شرکتها و غیر آشنا میکنند.
بااینوجود ،زمانی که دانشجویان به دارالترجمهها برای کار رجو میکننـد ،متوجـه مـیشـوند
دانش و تسلط کافی برای ترجمه متون حقوقی را که بخش اعظـم متـون درخواسـتی مشـتریان را
تشکیل میدهد ،ندارند .شاید بهاینعلت که در رول یک ترم کوتا و ری چند جلسه که معموالً هم
با تعطیالت نوروز و یا دیگر تعطیالت رسمی کشور همرا است ،نمیتوان درسی این چنین دشوار
و حجیم را به دانشجویان آناونه که بتوانند نیازهای بازار را برآورد کنند ،تدریس کـرد .یـادایری
این در

منوه به تمرین و ممارست فراوان است کـه ایـن محـدودیت زمـانی مـان از ایـن امـر

میشود .محدود کردن دانشجویان به خواندن کتب پیام نور آنها را از این کتب زد میکند و دامنه
تمرین و یادایریشان را پایین میآورد.
معموالً تعداد دانشجویان حاضر در این کال ها آنقدر زیاد است کـه مـدر
کافی برای رسیدای به تک تک آنها را ندارد و در هر جلسه از کال

وقـت و انـرژی

تنها بـه عـد محـدودی از

دانشجویان این فرصت داد میشود تا ترجمههای خود را بخوانند و اشکاالت خود را سؤال کننـد.
با این توصیفات ،اختصا

واحدهای بیشتری به این در

آیند شغلیشان مهم به نظر میرسد .مدرسان این در
جذابتری استفاد کنند که دانشجویان به این در

بهمنظور آماد سازی دانشجویان برای

نیز بهتـر اسـت از کتـب و منـاب بـروز و

عالقهمند شوند و از تمرین آن لذت بارند.

یکی از نواقص دیگر برنامه موجود ،فشرد بودن آن است .تعداد درو
واحدهای کمی را به هر در

اختصا

بسیار زیاد است ولـی

میدهد؛ به عاـارتی دانشـجویان بـا اقیانوسـی از مطالـب

علمی آشنا میشوند که عمق کمی دارد و تمرکز و تکیه زیادی بر آنها نمیشود.
در دنیای امروز ،تکنولوژی نقش بسیار مهمی دارد و بالطا افرادی موفقترنـد کـه پـا بـه پـای
تکنولوژی روز پیش بروند و از پیشرفتهای روز آااهی داشته باشند .متأسفانه دانشجویان در دور
کارشناسی ،درسی بهمنظور آشنایی با رایانه و کار با نرمافزارهای متفاوت ندارند ،درحالیکه بـه هـر
جایی که برای استخدام مراجعه میکنند ،یکی از تواناییهای مهمی که از آنها رلب میشود ،تسلط
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به کار با رایانه است .حداقل مهارتی که از آنها انتظار دارند توانایی تایپ با سـرعت باالسـت کـه
بهخصو

برای کار در دارالترجمهها و بانکها برای افراد یک پـیش نیـاز اسـت .همـانرـور کـه

پیشتر هم اشار شد در برنامه درسی اکثر کشورهای خارجی درسی به این منظور یعنی آشنایی بـا
رایانه و ترجمه ماشینی وجود دارد ،بدین ترتیب انجاندن این در

در برنامه دانشگا های ایران نیز

بسیار ضروری است.
یکی از نقاه ضعف دانشجویان ،عدم آشنایی آنها با فرهنگ سایر کشورهاست که این ناآشنایی
باعث میشود در ترجمه متونی که در ارتااه با فرهنگ و باورهای سایر کشورهاست ،دچار مشکل
شوند .پیشتر نیز افته شد که دانشگا های خارجی ماننـد :هریـت وات ،اسـتون ،یـورک و سـاری
دانشجویان خود را به کشور زبان مقصد میفرستند تا مدتی در آن محیط زندای کنند و از نزدیـک
با فرهنگ و زبان آن افراد آشنا شوند ،در ایران نیز اار میزان پذیرش دانشجویان کمتر و بـا در نظـر
ارفتن معیارهای مناسبتر صورت بگیرد ،امکان عملی کردن ایـن شـرایط وجـود دارد .همچنـین
میتوان دانشجویان را ری درسی با عنوان ترجمه و فرهنـگ ،بـا برخـی از اصـول فرهنگـی سـایر
کشورها آشنا کرد؛ مسلماً مسائل فرهنگی بسیار استرد تر از آن است که بتوان در قالـب دو واحـد
همه مسائل فرهنگی را به دانشجویان تدریس کرد؛ اما بههرحال میتوان در رول این مدت آنها را
با غذا ،پوشاک ،نمادها ،باورهای مذهای و فرهنگی ،سنتها و سـایر مسـائل مربـوه بـه برخـی از
کشورهای بزرگ آشنا کرد.
امروز یکی از نیازهای اساسی بازار ترجمه ،ترجمـه از زبـان فارسـی بـه انگلیسـی اسـت امـا
متأسفانه در برنامه درسی موجود ،تأکیدی بر این نو ترجمه نشد اسـت و اکثـر قریـب بـه اتفـاق
دانشجویان در این نو ترجمه بسیار ضعیف هستند؛ بنابراین بهتر است تأکید بیشتـری روی ایـن
نو ترجمه باشد و همزمان با ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی ،حالت عکـس آن نیـز تـدریس و
تمرین شود.
یکی از نقاه چالشبرانگیز برای دانشجویان در ترجمه ،ترجمه متون علمی و تخصصی اسـت.
این متون که بخش اعظم بازار ترجمه را تشکیل میدهند ،مملو از واژاان و اصطالحات تخصصی
هستند و دانشجویان اغلب در ترجمه آنها با مشکل رو به رو میشوند .افزودن چند واحد ترجمـه
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دانشجویان با ترجمه برخی از متـون

علمی ،ساختار و واژاان تخصصی آنها از نزدیک آشنا میشوند .بـرای مثـال دو یـا سـه نمونـه از
ترجمه متون مربوه به رشتههـای فنـی و مهندسـی ،پزشـکی ،علـوم انسـانی ،کـامویوتر و غیـر را
میتوانند از نزدیک با اصطالحاتش آشنا شوند و در عمل ترجمه کنند.
اکثر افرادی که بهاونهای با این برنامه سروکار دارند معتقدنـد کـه دروسـی مثـل آواشناسـی و
آزمونسازی جناه زبان شناختی و آمـوزش دارنـد و در اـرایش ترجمـه کـارایی زیـادی ندارنـد.
انجاندن این درو

در برنامه موجود ساب شد است تا جایی برای پرداختن بـه درو

باقی نماند .یکی از درو

مهـمتـر

مهمی که در برنامه زیاد به آن پرداخته نمیشود ترجمه ادبـی اسـت کـه

بخشی از بازار کار را نیز تشکیل میدهد .دانشجویان در تمام رول تحصیل خود فقط در دو واحـد
با این در

مهم آشنا میشوند .الزمه یادایری این در

آشنایی با انوا قالبهای ادبی ،متون کهن

و جدید ،نویسنداان و شعرای مشهور ایران و جهان ،ساک و آثار آنهاست اما در برنامـه موجـود
دانشجویان بدون هیچ پیشزمینهای وارد این در

مـیشـوند و رـی چنـدین جلسـه مجاـور بـه

یادایری این مهارت استرد هستند.
از صحاتهای افراد این چنین برمیآید که هیچاا با اختصا

دادن شـش واحـد بـه ترجمـه

شفاهی و دو واحد به ترجمه نوار و فیلم نمیتوان مترجم شفاهی تربیت کرد ،زیرا ترجمه شـفاهی
توانایی و مهارتهای خاصی الزم دارد که با اذراندن چند واحد ،دانشجو نمیتواند این مهارتهـا
را کسب کند و انجاندن این هشت واحد فقط باعث میشـود وقـت و انـرژی دانشـجویان بـرای
پرداختن به درو

مهمتر کم شود؛ بنابراین بهتر بود که ترجمه شفاهی و کتای بـهعنـوان دو رشـته

مجزا کامالً از هم جدا شوند.
دانشجویان در رول تحصیل خود بیشتر با تئـوری سـروکار دارنـد و در دو سـال آخـر دور
کارشناسی با عمل ترجمه آشنا میشوند ،اما آنچه که مترجمان در دنیای بیـرون از دانشـگا  ،یعنـی
بازار با آن سروکار دارند ،با دنیای غیرعملی دانشـگا فاصـله زیـادی دارد .ااـر دانشـجویان رشـته
ترجمه هم مانند دانشجویان سایر رشتهها مجاور بـه اذرانـدن یـک دور کـارآموزی بودنـد ،ایـن
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فرصت را پیدا میکردند تا از نزدیک با عمل ترجمه و مشکالت و مسائل بازار ترجمه آشنا شوند و
تجربه کسب کنند و بعدازاینکه فارغالتحصیل شدند بهراحتی وارد بازار کار شوند.
هماناونه که دانشجویان رشته پزشکی در بیمارستانها دور کارآموزی میاذرانند ،دانشجویان
ترجمه هم میتوانند در دارالترجمهها یک دور کارآموزی چند ماهه بگذراننـد ،ایـن مسـاله باعـث
میشود تا دانشجویان عمل ترجمه را پا به پای تئوری بیاموزند .این شیو در دانشگا های خـارجی
مثل :ساری ،استون ،هریت و اتو یورکنیز به کار ارفته میشود .این دانشگا ها دانشـجویان خـود را
در سال سوم به کشور زبان مقصد مـیفرسـتند تـا در آنجـا ایـن فرصـت را داشـته باشـند کـه در
شرکتهای ترجمه کار و در عمل تجربه کسب کنند.
محتوای درو

ترجمه مطاوعاتی ،سیاسی و اقتصادی خیلی به هم شایه است و همه آنهـا بـه

نظر زیر مجموعه یک در

هستند زیرا کلیت این درو

با هم خیلی متفاوت نیست و کافی است

که دانشجو عمل ترجمه را خوب بیاموزد آنگا نو متن خیلی تفاوتی ایجاد نمیکند.
مساله دیگر این است که در واق باید ابتدا یک تعریف مشخص برای ساد و یا پیشرفته بـودن
نو متن صورت بگیرد و بر این اسا
درو

بین دو در

ترجمه متون ساد و پیشرفته و محتـوای ایـن

تفاوت و تمایز قائل شد .جای خالی درسی با عنوان ترجمه اردشگری و توریستی نیـز در

برنامه احسا

میشود .در این در

به دانشجویان این فرصت داد میشود تا با تاریخ ،جغرافیای

ایرانگردی و جهانگردی ،ایرانشناسی ،روحیـات ملـل ،مـوز شناسـی ،آشـنایی بـا آثـار باسـتانی و
مکانهای اردشگری آشنا شوند تا اار قصد دارند در آیند بهعنوان راهنمای تور مشـغول بـه کـار
شوند ،توانایی و مهارتهای الزم جهت انجام این کار را کسب کرد باشند.
اختصا

چهار واحد به درو

کلیات زبانشناسی و روش تدریس زبان انگلیسی که خیلی به

رشته ترجمه مرتاط نیستند ،باعث میشود تا زمان زیادی برای ارائه درو
برخی از مااحث در

مهمتر باقی نماند .الاتـه

کلیات زبانشناسی مثل واژ شناسی در ترجمه کاربرد زیادی دارند اما بیشتر

شرکتکننداان در مصاحاه عقید داشتند اختصا

چهار واحد به این درو

زیاد است.

یکی از نواقص دیگر برنامه موجود این است که بخش اعظـم وقـت دانشـجویان صـرف یـادایری
مهارتهای زبانی شامل :افتار ،شنیدار ،درک مطلب و ارامر میشود و این مساله باعث میشـود وقـت
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تخصصی رشته ترجمه باقی نماند .در واق فرآینـد ورود دانشـجویان بـه

دانشگا مشکل دارد .داورلاان با پاسخ دادن به سؤاالت عمـومی یعنـی دروسـی مثـل :ادبیـات فارسـی،
معارف ،عربی و زبان انگلیسی عمومی بهراحتی رشته مترجمی قاول مـیشـوند کـه ایـن مسـاله باعـث
میشود افرادی با پایه زبانی ضعیف وارد دانشگا بشوند و نیاز به تقویت مهارتهای اولیه زبـانی داشـته
باشند؛ بنابراین ،نحو پذیرش دانشجویان نیز باید اصالح شود که الاته ایـن مسـاله خـارج از چـارچوب
موضو مورد بحث ماست .بهرورکلی آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قـرار ارفـت ،بـه دو دسـته
تقسیم میشود .4 :دروسی که در برنامه درسی سایر کشورها ارائه میشود و در برنامه دانشگا های ایـران
جای آنها خالی است .0 ،دروسی که با توجه به نیازهای بازار ترجمه در ایـران فقـدان آنهـا احسـا
میشود (جدول .)4
جدول  .1فقدان برخی دروس در برنامه با توجه به دانشگاههای خارجی و بازار ترجمه
دروس دانشگاههای خارج از کشور

دروس الزم از دید بازار ترجمه

تاریخ مدرن و فرهنگ
جامعه و نهادها
یکوارچهسازی اقتصادی و سیاسی
مطالعات اروپا
دور کارآموزی یا کاریابی
ساکشناسی
ترجمه پزشکی
تکنولوژی ترجمه
ترجمه اروهی
آموزش مدیریت پروژ
علوم اجتماعی
ترجمه و ابزارهای بومیسازی
علوم پایه
علوم انسانی و هنرهای زیاا
جار
موضو تخصصی
دانش رایانه
تمدن
ترجمه متون تالیغاتی

آشنایی با رایانه
آشنایی با متون فرهنگی
آشنایی با متون تخصصی علوم
ترجمه فارسی به انگلیسی
نگارش پیشرفته فارسی
آشنایی با شاهکارهای ادبی
دور کارآموزی
آشنایی با متون حقوقی در فارسی
ترجمه توریستی و اردشگری
آشنایی با ابزارهای کمک مترجم
ویراستاری
تقویت مهارت مطالعه
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نتیجهگیری

برنامه درسی رشته مترجمی سالهای سال است که بدون توجه به تحوالت دنیای تکنولوژی و
پیشرفتهای روز ،ثابت و بدون تغییر ماند است .تدوین این برنامه به زمانی برمیاردد که اینترنت
و هیچیک از امکانات متداول امروز وجود نداشته است؛ بنابراین با توجه به این تغییـرات اساسـی،
الزم است تا برنامه درسی نیز متناسب با تغییرات روز و متعاقااً بازار کار رراحی شود تا پاسخگوی
نیازهای روز باشد .در این تحقیق ،با شش ارو از فعاالن بازار ترجمـه و افـرادی کـه بـهصـورت
مستقیم یا غیرمستقیم با ترجمه در ارتااه هسـتند ،شـامل :دارالترجمـههـا ،بانـکهـا ،آژانـسهـای
مسافرتی ،ناشران ،دانشجویان و اساتید دانشگاهی این رشته مصاحاههای فردی و اروهی صـورت
ارفت و در پایان با توجه به افتههای افراد پیشنهادهایی جهـت ارتقـای برنامـه موجـود صـورت
ارفت.
بهاینترتیب اهمیت دروسی مانند :نگارش فارسـی ،ترجمـه ادبـی ،ترجمـه اسـناد و مکاتاـات،
واژ شناسی بیشتر بارز میشود؛ بنابراین با اختصا

دادن واحدهای بیشتری به این درو

بایـد

دانش و مهارت دانشجویان را در این حوز ها تقویت کرد تا بتوانند بعد از اتمام دور تحصیلی خود
بهراحتی وارد بازار کار شوند و نیازهای بازار را برآورد سازند .بهاینترتیب جـای خـالی دروسـی
مانند :ترجمه متون تخصصی (پزشکی ،فنی ،علوم انسانی و غیر ) ،آشنایی با فرهنگ سایر کشورها،
دور کارآموزی ترجمه ،ویراستاری ،ترجمه اردشگری و توریستی ،آشنایی با رایانه و نرمافزارهای
کمک مترجم و ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی بیشتر حس میشود.
از سوی دیگر ،پرداختن به برخی از درو
کمتری برای تقویت درو

در این برنامه ساب شد است تـا وقـت و انـرژی

مهمتر باقی بماند؛ بهعاارتدیگر ،دروسی مانند :آزمونسـازی ،کلیـات

زبانشناسی ،روش تدریس زبان انگلیسی بیشتر جناه زبان شناختی و آمـوزش دارنـد تـا ترجمـه.
انجاندن این قایل درو

شاید بهصورت غیرمستقیم به تقویت ترجمه کمک کنـد؛ امـا بـا وجـود

برنامهای به این فشردای پرداختن به اینها ،جز سردرام کردن دانشجویان و از دسـت دادن زمـان
برای پرداختن به درو

ضروری رشته ترجمه نتیجه دیگری نخواهد داشت.
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از سوی دیگر اکثریت افراد شرکت کنند در این تحقیق معتقد بودند که بهتر اسـت در هـای
مربوه به ترجمه شفاهی و نوار و فیلم در قالب رشته مجزایی تدریس شوند؛ زیرا ترجمـه شـفاهی
خود رشتهای مجزا با نیازها و مقتضیات متفاوت است و نااید با رشته ترجمه کتای ترکیب شود زیرا
هیچ دانشجویی با اذراندن شش واحد در

ترجمه شفاهی که معموالً هم به تقویت مهارتهـای

افت و شنود میاذرد ،یک مترجم شفاهی زبد نخواهد شد.
با نگاهی به برنامه درسی دانشگا های خارجی مشاهد میکنیم که محوریت برنامه درسی اکثـر
این دانشگا ها بر آشنایی با فرهنگ ،جامعه و مسائل روز دنیا است .آنها تمرکز برنامه را بـر عمـل
ترجمه پا به پای تئوری و ماانی نظری قرار داد اند .سعی میکنند تا همرا با تکنولـوژی روز پـیش
بروند و آشنایی با رایانه و ابزارهای بومیسازی ترجمه را هموار در برنامه خود بگنجنـد .یکـی از
اولویتهای آنها تخصصی کردن ترجمه در حیطه موضوعی تخصصی (پزشکی ،فنی و مهندسـی،
علوم انسانی و غیر ) است .آنها همچنـین بـا در نظـر اـرفتن یـک دور کـارآموزی یـا کاریـابی
دانشجویان را از ابتدا با شرایط عملی و موقعیتهای شغلی آیند آشنا میکنند .متأسفانه جای خالی
همه این درو

در برنامه درسی دانشگا های ایران قابل مشاهد است.

در پایان با توجه به افتههای افراد صاحبنظر و مقایسه برنامه موجود با دانشـگا هـای مطـرح
خارج از کشور چنین استنااه میشود که برنامه موجود پاسخگوی نیازهای امـروز نیسـت و بایـد
تغییرات قابلمالحظهای روی آن صورت بگیرد تا بتوان مترجمان زبـد و مطرحـی در دانشـگا هـا
تربیت کرد.
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