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چکیده
اصلیترین هدف
کیای د

بررسدی

پدژوهپ پدیپرو ،اسدتااده از تللیدل آمداریتوصدیای جهد

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمددفاری در دارالترجمددههای ایددران اس د .

علدداوه بددر ایددن ،دغفغددۀ اصددلی ایددن مطالعدده حددل مع ددل خسددت ی و ابهامددات
تصددمیمگیرنددفگان در حددوزة ارزی دابی کیا دی خددفمات ترجمدده بددا اسددتااده از رو هددای
مختل د

مشددتریمفاری اس د  .ای دن تلقی د بددا همکدداری  06ناددر از خگرگددان علم دی و

بددا ترکیددب دو رو

نمونددهگیری غیراحتمددالی هففمنددف و گلولددۀ برفددی انجددام شددفه

اس د  .در ای دن راسددتا ،مجموعددهای از دادههددای بددهدس د
تللیل عوامل مدؤثر بدر کیاید

آمددفه از اب د ار انددفازهگی دری و

خدفمات ترجمده در ایدران بدا رویکدرد مشدتریمفاری در

دارالترجمددههای کشددور ،در بهمنمدداه سددا  ۸۹۳0تددفوین گردی دف .بددا توجدده بدده ن ددرات
حرفددهای کارشناسددان در زمینددۀ بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده در ایددران در طیدد

ها تایی مقیاس لیکرت ،بدهعندوان مهمتدرین عوامدل مدؤثر بدر تللیدل کیاید

خدفمات

ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور تعیددین شددف.
سدس

بدا مقایسدۀ وضددعی

عملکدرد کندونی عوامددل منتخدب بدا توجدده بده اهمید

ایددن

عوامددل تللیددلهددای مربوطدده صددورت گرف د  .در نهای د  ،تللیددلهددای ایددن پددژوهپ
نشددان داد کدده عملکددرد کنددونی فاکتورهددا در مؤسسددات ارا ددهدهنددفة خددفمات ترجمدده در
قیاس با میان ین اهمید

عوامدل ،بسدیار ضدعی

بدوده و بده ن در میرسدف مدفیران بایدف

در خصوص این عوامل اقفامات لازم را به عمل بیاورنف.
کلی دواژهها :خددفمات ترجمدده ،دارالترجمددههای کشددور ،رویکددرد مشددتریمفار ،تللیددل
آماری توصیای ،کیای
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 .1مقدمه

ترجمدده ،بَنددا بدده دلایددل مختلد

کیاید

عوامددل زیگدداییشددناختی ،مدد،هگی،

ن یددر رعاید

سیاسددی ،آموزشددی ،اداری و مددالی ماهددومی بنیددادین اسدد
کیای د

در خددفمات ترجمدده از اهمی د

بالددایی برخددوردار اس د  ،پژوهش د ران همددواره بددر

آن بودهانف تا تعریادی دقید بدرای کیاید
جه
هددف

ارزیدابی کیاید

(ویلیددام  .)2662 ،۸از آنجددا کدده

خدفمات ترجمده ارا ده و رو هدای کارآمدفتر را

ترجمده شناسدایی نمایندف .در همدۀ پدروهههدای ترجمده ،در حقیقد

متددرجم میبایسدد

ارا ددۀ مطالددب بددا کیایدد

همچنین به گاتۀ سلاشدای ،)26۸6( ۹کیاید
فاکتورهددای بسددیاری ن یددر هددو

بسددیار بالددا باشددف (شددانر.)۸۳۳1 ،2

مطالدب ارا دهشدفه توسدم متدرجم مدیتواندف بدا

روایددی مترجمددان (حیددفری ،خددو

 ،)۸۹۳2پیشددینۀ اجتمدداعی مترجمددان ،تلددا

بددرای ارتقددای وضددعی

سددلیقه و هاشددمی،

حرفددهای خددود ،هوید

حرفهای آنها و تصدویر آنهدا از خدود بدهعندوان متدرجم در ارتگداا باشدف (بدهنقل از کدافی،
خو سددلیقه و هاشددمی .)26۸0 ،بددا ای حددا  ،نددردوا )26۸2( 2بددر ایددن بدداور اس د
حددا حاضددر مجموع دۀ معیددار جددامعی بددرای ارزیددابی کیای د

کدده در

اثددر ترجمددهشددفه در دس د

نیس  .اگر چنین بود ،همدۀ ترجمدههدای ارزیدابیشدفه بده کمدع معیارهدایی از ایدن دسد ،
بایف مورد پد،یر

واقد مدیشدفنف و بدهتگد آن ،بلد

فایدفه بددود .نیومددار  ،5ترجمدۀ باکیاید

دربدارة کیاید

ترجمده کاملدای بدی-

را ترجمددهای مدیدانددف کدده تدا حددف امکددان از من ددر

معنددای لیددوی ،بُعددف کدداربردی ،بعددف ارجدداعی و همچنددین از دیددف من ورشددناختی دقیدد و
اقتصددادی باشددف ( .)۸۳۳۸همچنددین براسدداس دیددفگاه کددارکردگرایی ،بددرای ارزیددابی کیای د
ترجمدده ،نگایددف صددرفای مددتن ترجمددهشددفه را ملددا قددرار داد .بددرای چنددین بررسددی ،می د ان
تلقد هددف

ترجمددۀ مددتن نید از اهمی د

ویددژهای برخددوردار اس د

 .نایددفا 0معتقددف اس د

مترجم بایدف بده در صدلیلی از رابطدۀ میدان ترجمده و مخاطدب برسدف .بدهعگدارت دی در،
1. Williams
2. Schäffner
3. Sela-Sheffy
4. Nerudova
5. Newmark
6. Nida

تللیل کیای
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خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

ترجمددۀ یددع مددتن بایددف براسدداس نددوا مخاطددب آن انجددام شددود ( .)۸۳۱2وی همچنددین
ارزیددابی کیاید

معتقددف اسد

از یددع مددتن ،بایددف بددر مگنددای ظرفید

ترجمددههددای مختلد

هریددع از ایددن ترجمددههددا در دسددتیابی بدده مقاصددف و اهددفا
صورت بسد،یرد .بندابراین ،سدنجپ مید ان رضدای

تعیددینشددفه بددرای هرکددفام

مشدتری در جهد

ارزیدابی کیاید

یدع

ترجمدده ،راهکدداری کاملدای کارآمددف خواهددف بددود؛ چراکدده مقصددود ترجمدده ،تاحددفودی توسددم
راهگردهای مدورد ن در مشدتری تعیدین مدیشدود (پدیم .)۸۳۳۱ ،۸نتدای حاصدل از ایدن قگیدل
ارزیددابیهددا نقددپ بسدد ایی در ارتقددای عملکددرد آتددی افددراد و گددروههددای دخیددل در ایددن
فعالی

خواهف داش .

یکددی از ن رانددیهددای ب د ر

در خصددوص کیای د

ترجمدده در ایددران ،رشددف کمددی ایددن

زمینده بدفون تلدو کیادی اسد  .یکدی از عوامددل تأثیرگد،ار در ایدن مسدئله ایدن اسد

کدده

متأسدداانه در بسددیاری از کشددورها از جملدده در ایددران بددهدلیل کمگددود مترجمددان حرفددهای
(سددتن و لیانددا لیانددا26۸۸ ،2؛ سددو  )26۸5 ،۹و همچنددین فقددفان معیددار ورود بدده بددازار
بددرای مترجمددان (کددافی ،خو سددلیقه و هاشددمی )26۸۱ ،هددر فددردی حتددی بددفون داشددتن
تلصددیلات مددرتگم مددیتوانددف ادعددای متددرجم بددودن داشددته باشددف (کددتن .)266۳ ،2ایددن در
حالی اس

که مترجمان بدا برگرداندفن مدتن از یدع زبدان بده زبدان دی در ،در حقیقد

آن را

از ف ایی به ف ای دی در منتقدل مدی نمایندف؛ از ایدن رو مترجمدان همدواره بدهعنوان رابطدان
فرابددومی شددناخته میشددونف (فخددارزاده و امینددی )۸۹۳1 ،کدده نشددان میدهددف چدده وظیاددۀ
خطیددری بددر عهددفه دارنددف .در ایددن راسددتا ،انت ددار مددیرود واحددفهای خددفماتی در راسددتای
بهگددود کیایدد

خددفمات خددود گددام بردارنددف .همچنددین در جهدد

ایددن فراینددف تلددو و

دگرگدددونی ،ضدددرورتهای جفیدددفی در تصدددمیمگیری ،برنامدددهری ی ،سدددازماندهدددی و
مددفیری

واحددفهای خددفماتی بددهوجددود آمددفه اسد

مؤثر کیای منطقی بهوضوح ح

و نیدداز بدده بررسددی و شناسددایی عوامددل

می شود (گودرزی ،جهانیان و حقیقی.)۸۹۳0 ،
1. Pym
2. Setton & Liangliang
3. Sook
4. Katan
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امدددروزه فددداکتور «جلدددب رضدددای
ارا ددهدهنددفگان ایددن خددفم
خددفماتی بسددیار پررندداتر اسد
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مشدددتری» مهمتدددرین م یددد

ملسددو

رقدددابتی در میدددان

میشددود و ایددن مهددم در رویکددرد سددازمانهای

بددهنلددوی کدده همددواره تلقیقددات زیددادی را در ایددن زمیندده

انجددام میدهنددف .همچنددین ،ارزیددابی کیایدد

خددفمات ،نقددپ بسدد ایی در جلددب رضددای

مشتریان ایاا میکندف و تداکنون مدف های زیدادی بدرای ایدن امدر بدهکدار گرفتده شدفه اسد .
مشددتری بددا رویکددرد ج ین ددر و ندده بددهطددور

الگتدده همددۀ آنهددا بدده ارزیددابی رضددای

سیستماتیع ،میپردازنف (صفرآبادی ،ابراهیمزاده پ شکی و بنافراشاه.)۸۹۳2 ،
در حقیقدد  ،اصددلیتددرین هددف
بدددرای بررسدددی کیایددد

پددژوهپ پددیپرو ،اسددتااده از تللیددل آماریتوصددیای

خدددفمات ترجمددده (غیرادبدددی) بدددا رویکدددرد مشدددتریمفاری در

دارالترجمههاس  .بهعگدارت دی در ،در حقیقد
و ابهامددات تصددمیمگیران در حددوزة کیایدد

در ایدن پدژوهپ بده حدل مع دل خسدت ی
خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری

میپردازیم .سؤا پدیپروی ایدن پدژوهپ ایدن اسد
بالددابردن کیای د

کده از ن در مشدتریان کدفام عوامدل در

خددفمات ترجمدده و در نتیجدده می د ان رضددایتمنفی آنهددا از ایددن خددفمات

مدؤثر اسد  .سددؤا دی ددر ایددن اسد

کدده در حددا حاضددر دارالترجمددهها تددا چدده انددفازه در

برآورده کردن این عوامل موف شفهانف.
 .2مبانی نظری پژوهش

انددفازهگیددری کیای د

در سددازمانهای خددفماتی قددفمتی کمتددر از  26سددا دارد (میسددالا و

پددا  )26۸۱ ،۸و (اوکددامسو و همکدداران .)26۸1 ،2کیای د
و تعری د
کیایدد

خددفمات موضددوعی پیچیددفه اس د

آن شددامل ابعدداد مختلاددی میشددود .بدده عقی دفة پاراسددورامان و همکدداران)۸۳۱۱( ۹
خددفمات ،نددوعی ق دداوت جهددانی در ارتگدداا بددا م ایددای خددفمات ارا ددهشددفه بدده

مشددتریان وجددود دارد .همچنددین ،زیتمددل و پددری و پاراسددورامان )۸۳۱۱( 2کیایدد
را بدده من لدۀ ارزیدابی مشددتری از کیاید

خددفمات

کلدی خددفمات مدیدانندف .بددهعگارت دی ددر ،کیاید

1. Meesala & Paul
2. Ocampo, Bongo, Alinsub, Casul, Enquig, Luar & Panuncillon
3. Parasuraman, Zeithaml & Berry
4. Zeithaml, Berry & Parasuraman

تللیل کیای
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خددفمات بدده من ل دۀ می د ان انطگدداب بددا انت ددارات مشددتری اس د  .پاراسددورامان و همکدداران

۸

( )۸۳۱5بددر ایدن باورنددف کدده مشددتریان همددواره بدده مقایسدۀ انت ددارات اولیدۀ خددود بددا نسددخۀ
نهایی خفمات دریدافتی مدیپردازندف و ایدن رویکدرد «عدفم همداهن ی یدا عدفم تناسدب» ندام
دارد (ص .)22 .اغلددب کارشناسددان معتقفنددف مطمددئنتددرین راه موفقیدد
مانددفگاری در ذهددن مشددتری اسدد
کیای

بهدس

در ارا ددۀ خددفمات،

و ای دن مهددم تنهددا بددا ارا دۀ ملصددولات و خددفمات بددا

مدیآیدف .بده گاتدۀ پاراسدورامان و همکداران ( ،)۸۳۱5کیاید

انت ار را میتوان بدهصدورت طیادی متشدکل از کیاید
گرف  .به این ترتیدب ،در مشدتری از کیاید
انت ددارات وی و کیاید
لازم به ذکر اسد

ایدف ا تدا کیاید

خدفمات مدورد
ندامطلو

خدفمات نید بسدته بده مید ان اختلدا

خددفمات دریددافتی در نقدداا مختلاددی از ایدن طید

در ن در
میدان

قددرار مدیگیدرد.

همدانطدور کده انت دارات و ادرا هدیچ دو نادری از یدع پفیدفة یکسدان

ماننددف یکددفی ر نیسدد  ،کیایدد

خددفمات نیدد از ن دداه افددراد مختلدد

شددامل معیارهددای

گوندداگونی مدیشددود (هددافمن و بیتد ن .)26۸6 ،2بددا ایدنحددا بدده عقیدفة ناینددفورو،)26۸2( ۹
در سا های اخیر ،ملققدان بده رو

اندفازهگیدری کیاید

توجده ویدژهای نشدان دادهاندف .در

ایددن راسددتا در سددا  ،۸۳۱۱پاراسددورامان ،زیتمددل و بددری بددا ارا ددۀ مددفلی ماهددومی بددرای
کیایدد

خددفمات ،نخسددتین گددام را در ایددن مسددیر برداشددتنف و آن را براسدداس جهدد گیری

مشددتریان و شددکا

موجددود می دان مشدداهفات مشددتریان از ی دع سددروی

از همددان خددفم  ،تعریدد

و انت ددارات آنهددا

کردنددف .سدده سددا بعددف یعنددی در سددا  ،۸۳۳۸پاراسددورامان،

زیتمل و بری اب ار دی ری را بدا عندوان «مدف کیاید

خدفمات» بده من دور ارزیدابی کیاید

خددفمات ارا دده دادنددف .ای دن مددف اب د اری تللیل دی بدده شددمار م دیرود کدده مددفیری
مددیسددازد شددکا هددای کیاددی مددؤثر در کیایدد

را قددادر

خددفمات را شناسددایی کنددف .ایددن مددف از

تمرک بالایی برخوردار بوده و همانطور کده پدیپتدر هدم اشداره شدف بدرای بهگدود مدفیری
بسددیار مای دف اس د  ،چراکدده معیارهددای کیای د

خددفمات را از دی دفگاه مشددتریان بدده نمددایپ

1. Parasuraman, Zeithaml & Berry
2. Hoffman & Bateson
3. Nyandoro

0
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مددیگدد،ارد (هددرم  .)26۸2 ،۸لددازم بدده ذکددر اسدد

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

«مددف کیایدد

خددفمات» یکددی از

معتگرترین معیارهای سدنجپ مربدوا بده ایدن بخدپ از بازاریدابی در جهدان اسد
متمددای از کیایدد

و نمدایی

خددفمات را نشددان میدهددف .بسددیاری از ملققددان از جملدده بابدداکوس و

من ولددف ،)۸۳۳2( 2پیددر و پین ددانجیرا ،)26۸۸( ۹ناینددفورو ( )26۸2در پژوهپهددای خددود
از ایددن مددف اسددتااده کردهانددف و یافتددههایشددان در مجمددوا حدداکی از انسددجام بالددای ابعدداد
مختل

ایدن مدف اسد  .علداوه بدر ایدن ،پاراسدورامان و همکداران ( ،)۸۳۱۱دَه معیدار بدرای

سددنجپ کیایددد

خدددفمات توسددم مشدددتریان معرفدددی کردهانددف قابدددل اطمیندددانبدددودن،

پاسددخ ویی ،شایسددت ی ،دسترس دی ،حسددن نی د  ،ارتگدداا ،اعتگددار ،امنی د  ،در مشددتری و
ویژگدیهددای ملمددوس .پد

از انجددام یدع تج یده و تللیدل عملدی ،بددرای تعیددین تعاملددات

ممکن میان این ابعاد ،سه معیدار اصدلی در ایدن مدف  ،از جملده ویژگدیهدای ملمدوس ،قابدل
اطمینان بودن و پاسدخ ویی بدهعندوان مدوارد مهمتدر بداقی مانفندف و هاد

معیدار دی در بده

دو دسددتۀ ب رگتددر از جملدده حسددن اعتگددار ،بدده معنددای دانددپ و حسددن نیدد

کارکنددان و

توانایی آنها در جلدب اعتمداد مشدتریان و همچندین همدفلی ،بده معندای ابدراز توجده فدردی
برای هر مشدتری توسدم شدرک
کیای

ارا هدهندفة خدفمات ،تقسدیم شدفنف .بدا توجده بده اهمید

در عرصههای رقدابتی ،کیاید

خدفمات بدهعندوان یکدی از ملورهدای اصدلی رقابد

شددناخته شددفه و لدد،ا مراک د ارا هدهنددفة خددفمات بایسددتی بدده دنگددا راههددایی نددوین بددرای
سدنجپ کیاید

خددفمات خدود باشددنف تددا بدا افد ایپ رضددای

مشدتری و کدداهپ شددکایات

بتواننف سدهم خدود را در بدازار خدفمات افد ایپ دهندف .ایدن مسدئله راهکداری جد افد ایپ
کیایدد  ،ایجدداد فراینددفهای دارای ارز

افدد وده ،تگددفیل نیازهددای عملیدداتی بدده ال امددات

سیسددتمی ،ن ددارت بددر فراینددفها و اسددتااده از اب ارهددای مهنفسددی کیای د

نخواهددف داش د

(رسلان و همکاران.)26۸5 ،2

1. Harmse
)2. Babakus & Mangold (1992
)3. Peer & Mpinganjira (2011
)4. Roslan, Wahab & Abdullah (2015

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

از دوران حاضددر ،ب دا عنددوان عصددر کیای د
م ی

1

یدداد میشددود و کیای د

بدده من ل دۀ مهمتددرین

رقدابتی در میدان اکثدر سدازمانهدا ،اعدم از تولیدفی و خدفماتی همدواره مطدرح اسد .

بنددابراین ،سددازمانها بدده من ددور ارتقددای سددودآوری ،کدداهپ منطقددی ه ینددههددا ،حادد و
اف ایپ سهم بازار ،ف ونی رضدای
بددرای بهگددود روز اف د ون کیای د
توجه به اینکه یکدی از تعداری

مشدتریان و دی در مدوارد بده دنگدا یدافتن رو هدای ندو
ملصددولات و خددفمات خددود هسددتنف .از طددر

ارا دهشدفه بدرای کیاید  ،ارا دۀ خدفمات براسداس خواسد ِ

مشتری اسد  ،همچدون اصدلی اساسدی بدرای بهگدود کیاید

ابتدفا بایدف بدا اسدتااده از ابد ار

سنجشددی معتگددر و جددام و بددا در ن ددر گددرفتن دیددفگاه مشددتریان ،کیای د
قرار داد و سدس

دی ددر ،بددا

در برنامدههدای ارتقدای کیاید

را مددورد سددنجپ

آیندفه ،نقطدهن در مشدتریان را در مدورد آن

للددان نمددود (پوراسددافن قنگددر ،شددجاعی و شددیری .)۸۹۱۳ ،از همددین روس د

کدده همددواره

نخسددتین گددام اساسددی در تددفوین برنامددههددای بهگددود کیای د  ،شناسددایی در و انت ددارات
مشددتریان از کیایدد

خددفمات یددا کالاهددایی اسدد

کدده در نهایدد

دریافدد

مددیکننددف

(بسدارینچی و آمیتداوا .)26۸5 ،۸در ایددن راسدتا ،برخددی از صداحبن ران بدر ایددن باورندف کدده
مشتریملدوری ،مدیتواندف معداد مناسدگی بدرای مدفیری
مسئله تدا آنجدا پدیپ رفتده اسد

خدو

و مدؤثر تلقدی شدود .ایدن

کده در میدان چهدار ویژگدی کده ن ریدهپدردازان آمریکدایی

بددهعنددوان اصددل و اسدداس مددفیری

مطلددو

ذکددر میکننددف (پلسدده و یوسددای )26۸۱ ،2و

(هسددو و کینددا ،وانددا و هسددیه )26۸۱ ،۹از جملدده برنامددهریدد ی براسدداس انت ددارات
مشددتریان ،سددازمانفهی مندداب و تجهی د ات ،هددفای
اهددفا  ،و بددار دی ددر پدد،یر
تعیینکننفة کیای

مندداب و رهگددری ،کنتددر و دسددتیابی بدده

در و انت ددارات مشددتریان بددهعنددوان اصددلیترین عوامددل

شناخته میشونف.

دانسددتن ایددن نکتدده ضددروری اسدد

کدده تادداوت شدد رفی از للددان میدد ان توجدده بدده

مشددتریگرایددی در میددان سددازمانهای ارا هدهنددفة خددفمات و سددازمانهای تولیفکننددفة کالددا

1. Basfirinci & Amitava
2. Palese & Usai
3. Hsu, Qing, Wang, & Hsieh

۱

مطالعات زبان و ترجمه

وجدود دارد ،چراکدده وقتددی صددلگ
نخستین نکتهای اس

از کیاید

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

کالددا بدده میددان مددیآیددف مشخصددات فندی کالددا

که به ذهن مشتریان خطور میکنف.

با توجه به موارد اشداره شدفه ،سدنجپ کیاید

خدفمات ،پدیپزمیندهای ضدروری بدرای

برنامهری ی در جه

بهگدود کیادی خدفمات سازمانهاسد  .هرچندف بدا رقدابتیشدفن ف دای

بازار ،مطالعدۀ کیاید

خدفمات ارا دهشدفه از سدوی سدازمانها از دیدفگاه

جنگدههای مختلد

کاربران ،از دیرباز موضوا پدژوهپهدای متعدفدی قدرار گرفتده اسد  .ایدن ندوا از تللیلهدا
با مطرحشدفن مدف تللیدل شدکا  ،دسدتخو

تلدولی بنیدادین شدفهانف .از طرفدی تداکنون

در تلقیقددات مربددوا بدده رشددتۀ مطالعددات ترجمدده بدده مس دئلۀ انت ددارات مشددتریان خددفمات
ترجمدده پرداختدده نشددفه و تنهددا تعددفاد ملددفودی پددژوهپ مددرتگم در حددوزة ارتگاطددات فنددی
که زمیندهای در حدا رشدف ،بدینالمللدی و چنفزبانده اسد

انجدام شدفه و ارتگداا و اهمید

ترجم دۀ کتگددی و شددااهی تددا حددفود زیددادی در آن آشددکار اس د

(ریسددکو ،پیچلددرو وی د ر،۸

 .)26۸1بددهدلیل کمگددود تلقیقددات مقت ددی در حددوزههددای اشددارهشددفه در زمینددۀ خددفمات
ترجمه در ایدران ،در ایدن پدژوهپ سدعی کدردیم تدا بده تللیدل کیاید
مشددتریان در دارالترجمددههددا بددا اسددتااده از مددف تللیددل شددکا
جددفو  ۸آمددفه ،پ د

خدفمات از دیدفگاه

بسددردازیم .مددواردی کدده در

از بررسددی مندداب موجددود در ادبیددات ن ددری پددژوهپ و بددا الهددام از

پژوهپهددای اسددتاانو و همکدداران ،)26۸5( 2لیددو و همکدداران ،)26۸5( ۹پلسدده و یوسددای
( ،)26۸۱هسدددو و همکددداران ( ،)26۸۱میسدددالا و پدددا ( ،)26۸۱اوکدددامسو و همکددداران
( ،)26۸1رسددلان و همکدداران ( )26۸5و بسددارینچی و میتددرا ( )26۸5بددهعنددوان فهرسدد
همسددنجی بددرای ارزیددابی کیای د
شکس

ترجمدده پیشددنهاد شددفه کدده بایددف در بررسددی موفقی د

یددا

ترجمه مورد توجه قرار گیرد.

1. Risku, Pichler, & Wieser
2. Stefano, Filho, Barichello, & Sohn
3. Liu, Cui, Zeng, Wu, Wang, Yan & Yan

تللیل کیای

۳

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...
جدول  .1آیتمهای موجود در فهرست همسنجی ارزیابی کیفیت خدمات ترجمه
قابلی

ویژگیهای ملموس و ملسوس ()Tangibles

اطمینان خفمات مؤسسه
()Reliability

شناخ

مؤسسه در ارا ه خفمات

و در مشتریان خفمات مؤسسه
ساارشیسازی خفمات مؤسسه ()Customization

( Understanding/Knowing the
)Customer
امنی

در خفمات مؤسسه ()Security

یکفلی و حسن نی

قابلی

پرسنل مؤسسه

دسترسی به خفمات مؤسسه ()Access
ارتگاطات موجود در خفمات مؤسسه

()Empathy

()Communication

شایست ی پرسنل مؤسسه ()Competence

اعتگار خفمات مؤسسه ()Credibility

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات

انواا متون ترجمه ()Text-type

مؤسسه ()Responsiveness

معیار انتخا

ه ینۀ خفمات مؤسسه ()Cost
ضامن کیای

مترجم (Eligibility

)Requirements
نقصها و کمگودهای ترجمهها )(Errors

ترجمه )(Garuntee

قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

انفازة موسسه )(Size

)(Skills

بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای انجامشفه
)(Edit and Review

 .3روش پژوهش

در پژوهپ حاضدر کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری و بدا اسدتااده از

تللیددل آمدداری توصددیای ،بددهصددورت مشددروح بررسددی و تللیددل شددفهانف .همچنددین ،بددرای
خلاصددهسددازی و توصددی

دادههددا از امکانددات آمددار توصددیای نددرمافدد ار  SPSSماننددف

میان ین ،چدول ی ،انلدرا معیدار و دی در مدوارد اسدتااده شدفه اسد  .ایدن بدرای اولدینبدار
در تلقیقددات مطالعددات ترجمدده اس د
مددرتگم بددا موضددوا بررسددی کیاید
اسددتااده میشددود .از آنجددا کدده ماهی د

کدده از تللیددل آمدداری توصددیای در حددوزة پژوهشددی
خددفمات ترجمدده (غیرادبددی) بددا رویکددرد مشددتریمفاری
تعدداملی پددژوهپ «بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده

۸6

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

با رویکرد مشدتریمفاری» مسدتل م گاتمدان بدین پژوهشد ر و خگرگدان حدوزة مدوردِ مطالعده
اسد  ،لدد،ا در فراینددف گاتمددان ،سددوب برداشد های پژوهشد ر ،بدده آگدداهی تگددفیل میشددونف.
رو

انجددام ایددن پددژوهپ از من ددر رسددیفن بدده هددف  ،توصددیایارزشددیابی اس د ؛ زیددرا از

سددویی اقددفام بدده توصددی

دقی د مادداهیم مددرتگم بددا تللیددل و کیای د

رویکرد مشتریمفاری میکندف و از جهد

خددفمات ترجمدده بددا

دی در روابدم بدین ایدن ماداهیم ،توسدم خگرگدان

ارزیابی و تعیین مدیشدود .بدهدلیدل اسدتااده از مقالدات و اسدناد مدرتگم بدا تللیدل و کیاید
خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری ،رو

گددردآوری اطلاعددات در ایددن پددژوهپ

«مطالعۀ مدوردی» اسد  .ن درات خگرگدان در طید

هاد تدایی مقیداس لیکدرت (بیاهمید

()۸؛ اهمیدد
اهمیدد

کددم ()2؛ اهمیدد

خیلددی کددم ()۹؛ اهمیدد

متوسددم ()2؛ اهمیدد

زیدداد ()5؛

خیلددی زیدداد ( )0و بسددیار مهددم ( ))1جمدد آوری شددفه اسدد  .مددف ماهددومی

پددژوهپ ،بددا الهددام از پژوهپهددای ذکرشددفه در قسددم

چددارچو

ن ددری پددژوهپ بدده

شکل نمودار  ۸اس .

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق :عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ترجمه با رویکرد مشتریمداری

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

از آنجا که متخصص بایف درگیدر مگلد
لددازم را ب دد،ارد ،لددازم اسد

۸۸

مدورد ن در بدوده و بدر فرایندف مدورد ن در تدأثیر

ایددن دو ویژگددی مهددم را دارا باشددف نخسد  ،بددا موضددوا آشددنا

باشف و همچنین ،برای آشدنایی لدازم بدا حدوزة مدورد بررسدی سدابقۀ کدار بیشدتر از دو سدا
داشددته باشدف .افددراد شددرک کننددفه در ایددن پددژوهپ همچنددین فددار التلصددیل یددا دانشددجوی
مطالعددات ترجمدده بودنددف یددا از سددابقۀ زبددانی مناسددب برخددوردار بودنددف .در واق د  ،جامع دۀ
مددوردِ مطالعدده ایددن پددژوهپ را میتددوان بدده دو گددروه کلددی شددامل گددروه او دربرگیرنددفة
اسدداتیف صدداحب ن ددر ،گددروه دوم دربرگیرنددفة مشددتریان و مترجمددان دارالترجمددههای کشددور
(مرکدد خددفمات تهددران ترجمدده ،شددگکۀ متددرجمین ایددران ،کددانون ترجمددۀ ایددران (گددروه
مترجمددان ترجمددۀ  ،)22دارالترجمددۀ مشددهف مرکدد ترجمددۀ متددون تخصصددی در مشددهف
خراسددان ،موسسددۀ عصددر زبددان مشددهف و دارالترجمددۀ رسددمی رضددای مشددهف) ،دسددتهبنفی
نمددود .نموندده متشددکل از  06ناددر از خگرگددان در دسددترس و متمایددل بدده همکدداری ( 26ناددر
از خگرگددان دانشدد اهی و مترجمددان و  26ناددر از مشددتریان خددفمات ترجمدده) بددود کدده بددا
ترکیگددی از دو رو
برفی انتخا

نمونددهگیری غیراحتمددالی هففمنددف (ق دداوتی) و نمونددهگیری گلولددۀ

شدفنف .بدهعگدارت دی در ،بدا توزید  ۸66پرسدپنامه در میدان خگرگدان جامعدۀ

آماری ،در پایان امکان گردآوری ن رات  06نار از خگرگان م،کور ،میسر شف.
همچنددین آزمددون آلاددای کرونگددا مؤلاددههای پددژوهپ  69۳۳گ د ار

شددف .ایددن آزمددون

برای بررسدی پایدایی ابد ار بومیسدازی مؤلادههای پژوهشدی کده بدهصدورت طید

طراحدی

شفه و جوا های آن چنفگ ینهای میباشنف ،بهکار میرود.
 .4یافتهها و بحث

دادههددای مربددوا بدده ابدد ار انددفازهگیری تددأثیر متییرهددای مددؤثر بددر بررسددی کیایدد
خددفمات ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور ،در
بهمنمدداه سددا  ۸۹۳0جمدد آوری شددفنف .جددفو  2بددهصددورت خلاصدده ،بدده توصددی
جمعی شناختی نمونۀ پژوهپ میپردازد.
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مطالعات زبان و ترجمه
جدول  .2خلاصة اطلاعات خبرگان پژوهش
نوع مشخصات

جنسی

مفر تلصیلی

سابقه آشنایی با زبان
ان لیسی

سن

مشخصات

تعداد

فراوانی نسبی (درصد)

آقا

۹۱

0۹

خانم

22

۹1

کارشناسی

۹2

5۹

کارشناسی ارشف

۸۱

۹6

دکتری

۸6

۸1

 2تا  5سا

۹2

5۹

 0تا  ۸6سا

22

۹1

بیشتر از  ۸6سا

0

۸6

تا  22سا

2۳

2۳

 25تا  26سا

۸۱

۹6

بیشتر از  26سا

۸۹

2۸

برای بررسی این مهم کده ابد ار اندفازهگیدری ایدن پدژوهپ تدا چده حدف خصیصدۀ مدوردِ
ن ر را مدیسدنجف از اسدناد علمدی و اسدتانفاردهای مربدوا بده دارالترجمدههای کشدور ،ن در
استادان راهنما و مشداور و برخدی از خگرگدان ایدن حدوزه اسدتااده شدفه اسد  .ابد ار تعیدین
متییرهای مف تصمیمگیری اولیده نید بعدف از اعمدا ن درات ایشدان بده شدکل نهدایی خدود
رسددیف .در ایددن پددژوهپ بددرای تللیددل دادهه دا از میددان ین و انلرا معیددار ،بددرای توصددی
تقددارن دادهه دا از چددول ی( ۸عددفم تقددارن) دادهه دا اسددتااده شددفه اس د  .چددول ی معیدداری از
تقارن یا عدفم تقدارن تداب توزید اسد  .بدرای یدع توزید کاملدای متقدارن چدول ی صدار و
بددرای یددع توزی د نامتقددارن بددا کشددیفگی بددهسددم

مقددادیر بالدداتر چددول ی مثگ د

گرفتدده میشددود .بددرای توزی د نامتقددارن بددا کشددیفگی بددهسددم

در ن ددر

مقددادیر کوچددعتددر مقددفار

چددول ی مناددی اس د  .جددفو های مربددوا بدده اطلاعددات توصددیای متییرهددا و شدداخصهای

1. Skweness

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

مدددف بررسدددی کیایددد

۸۹

خدددفمات ترجمددده در ایدددران بدددا رویکدددرد مشدددتریمفاری در

دارالترجمههای کشور ،در ضمیمۀ  ۸آمفه اس .
همانطور کده در جدفو های مندفر در ضدمیمۀ  ۸مشداهفه مدیشدود ،براسداس ن درات
و تجربۀ حرفدهای کارشناسدان بررسدی کیاید
مددؤثر بددر بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده در ایددران بددا رویکددرد مشددتریمفاری در

دارالترجمددههای کشددور ،درون یددع طیدد
بیاهمیدد

خدفمات ترجمده در ایدران ،مهمتدرین عوامدل
هادد تددایی ،از من ددر میددان ین اهمیدد

( )۸تددا بسددیار مهددم ( ،))1عگارتانددف از قابلیدد

(از

اطمینددان خددفمات ترجمددۀ

مؤسسه با میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۳اندواا متدون ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا
59۱1؛ شایست ی پرسنل مؤسسدۀ ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا 59۱2؛ معیدار انتخدا
مترجم بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۱رو هدای بدازبینی و بررسدی مجدفد ترجمدههای
انجامشفه توسم مترجم یدا ویراسدتار بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا 5911؛ ایدن عوامدل دارای
بالدداترین میددان ین اهمیتیانددف ،درحددالیکدده میددان ین وضددعی
ضددعی تددر گ د ار

عملکددردی آنهددا ،بسددیار

شددفه اس د  .بدده بیددانی دی ددر ،قابددل اطمینددان بددودن خددفمات ترجم دۀ

مؤسسه با میان ین وضدعیتی برابدر بدا  ،۹906اندواا متدون ترجمده بدا میدان ین وضدعیتی برابدر
بددا  ،۹91۳شایسددت ی پرسددنل مؤسس دۀ ترجمدده ب دا میددان ین وضددعیتی برابددر بددا  ،29۱0معیددار
انتخا

متدرجم بدا میدان ین وضدعیتی برابدر بدا  2955و رو هدای بدازبینی و بررسدی مجدفد

ترجم دههای انجددامشددفه توسددم متددرجم یددا ویراسددتار بددا میددان ین وضددعیتی برابددر بددا ۹9۱۹
ملاسددگه شددفهانف .در اینجددا ،براسدداس خروجیهددای نددرماف د ار تللیددل آمدداری  SPSSنیدداز
اس

مدفیران دارالترجمدههای کشدور ،بده وضدعی

عملکدردی متییرهدای زیدر توجده ویدژه

داشته باشدنف قابدل اطمیندان بدودن بده خدفمات ترجمدۀ مؤسسده در برگیرندفة معیارهدایی از
قگیددل توانددایی مؤسسدده در انجددام خددفمات ترجمدده در موعددف مقددرر ،توانددایی مؤسسدده در
انجام خفمات ترجمده بدا دقد

و متعهفانده ،تواندایی مؤسسده در انجدام خدفمات ترجمده بدا

اطمینان متعهدف شدفه ،ت دمین کیاید

خدفمات ترجمده توسدم مؤسسده ،شداافی

خددفمات ترجمدده و وجددود اسددتانفاردهای حرفددهای در مؤسسدده ،وضددعی

در ارا دۀ

عملکددردی متییددر

شایسددت ی پرسددنل مؤسسدده در برگیرنددفة معیارهددایی از قگیددل وجددود مهارتهددای لددازم در
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مطالعات زبان و ترجمه

پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده ،وجددود دانددپ و اطلاعددات لددازم در پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده،
کددارایی پرسددنل مؤسسدۀ ترجمدده ،وضددعی

عملکددردی متییددر رو هددای بددازبینی و بررسددی

مجفد ترجمدههای انجدامشدفه توسدم متدرجم یدا ویراسدتار در برگیرندفة معیارهدایی از قگیدل
مقایس دۀ ترجمدده بددا مددتن اصددلی بددرای حصددو اطمینددان از مطابق د

کامددل و دقی د آنهددا،

خددوانپ ترجمدده بددرای حصددو اطمینددان از تطدداب نددوا مددتن اصددلی بددا ترجم دۀ آن (بددرای
مثدا یددع آگهدی تگلییدداتی ،بروشددور ،قدرارداد) ،خددوانپ ترجمدده بدرای ارزیددابی روان بددودن
مددتن ترجمدده هسددتنف و همچنددین وضددعی

عملکددردی متییددر انددواا متددون ترجمدده در

برگیرندددفة مدددواردی از قگیدددل مکاتگدددات ،قراردادهدددا ،تگلییدددات ،مسدددتنفات اداری ،متدددون
دانشد اهی و وضددعی
قگیددل پرداخدد
دریافدد

عملکددردی متییددر معیددار انتخددا

پددایینترین ه یندده بددرای ترجمدده ،صددر

متددرجم در برگیرنددفة معیارهددایی از
کمتددرین زمددان بددرای ترجمدده،

و مشدداهفة نمونددۀ ترجمددهشددفه پددیپ از انجددام کددار ،تجربیددات متددرجمگ بن دداه

ترجمدده ،تلصددیلات متددرجم یددا کارکنددان بن دداه ترجمدده ،قابلید

اطمینددان از تلویددل ترجمدده

در تصدمیمات راهگدردی شددرک  .سدایر تللیلهددای مربدوا بده آمارهددای توصدیای دادههددای
پدژوهپ را میتدوان در جدفاو مندفر در ضددمیمۀ مقالده یافد  .در ادامده ،در نمدودار  2تددا
 5فراوانددی ن ددرات شددرک کننددفگان مربددوا بدده چهددار عامددل از مجموعددۀ مهمتددرین
متییرهای پدژوهپ از من در میدان ین اهمید
عامل (انتخا
و ضعی

ارا ده شدفه اسد ؛ مید ان فراواندی ایدن چهدار

شفه از بدین همدۀ عوامدل) در درجدۀ عدالی ،بسدیار خدو

(براسداس طید

و خدو  ،متوسدم

 1تدایی لیکدرت) بدر حسدب آرای شدرک کنندفگان درجدهبندفی

شدفه اسد  .ایدن نمدودار در واقد نشدداندهندفة مید ان فراواندی ن درات شدرک کننددفگان در
خصوص یع عامل خاص در یع ملفودة خاص از مقادیر اس .

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

۸5

نمودار  .2فراوانی مربوط به قابلیت اطمینان خدمات ترجمة مؤسسه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در سه
سطح بالا ،بسیار بالا و عالی

نمودار  .3فراوانی مربوط به انواع متون ترجمه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در چهار سطح

نمودار  .4فراوانی مربوط به شایستگی پرسنل مؤسسة ترجمه بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در سه سطح

مطالعات زبان و ترجمه
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نمودار  .۵فراوانی مربوط به معیار انتخاب مترجم بر حسب نظر شرکتکنندگان به درصد در چهار سطح

در نمودارهای توصیای بالا ،همدانطدور کده پدیپ از ایدن نید گاتده شدف ،براسداس نتدای
بهدسد آمدفه کده در ضدمیمۀ  ۸قابدل مشداهفه اسد  ،متییدر قابدل اطمیندان بدودن خدفمات
ترجمدۀ مؤسسدده بددا میددان ین اهمیتددی برابددر بددا  ،59۳متییددر انددواا متددون ترجمدده بددا میددان ین
اهمیتی برابدر بدا  ،59۱1متییدر شایسدت ی پرسدنل مؤسسدۀ ترجمده بدا میدان ین اهمیتدی برابدر
با  59۱2و متییدر معیدار انتخدا

متدرجم بدا میدان ین اهمیتدی برابدر بدا  ،59۱از ن داه خگرگدان

بالدداترین اهمیدد

را در بددین متییرهددای تعری شددفه دارنددف .در ادامدده در نمودارهددای5-2

فراوانددی اهمی د

ایددن متییرهددا از ن ددر خگرگددان ،بدده درصددف نشددان داده شددفه اس د  .بددرای

مثددا  ،در خصددوص متییددر قابلی د
در ن رسنجی ،اهمید

اطمینددان خددفمات ترجمدده %۹۹ ،خگرگددان شددرک کننددفه

ایدن متییدر را در حدف عدالی %2۹ ،بسدیار بالدا و  %22بالدا دانسدتهاندف.

از سددوی دی ددر ،آزمددون آمدداری آلاددای کرونگددا کدده آزمددون پایددایی ابدد ار بومیسددازی
مؤلا دههای پددژوهپ اس د  ،انجددام شددف .جددفو  ،2دادههددای مربددوا بدده آمارهددای پایددایی
ن ددرات و تجربددۀ حرفددهای مددفیران و متخصصددان کیایدد

خددفمات ترجمدده در مددورد

متییرها و معیارهای پژوهپ را با استااده از آزمون آلاای کرونگا نشان میدهف.

تللیل کیای
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جدول  .2آمارهای پایایی متغیرها و معیارهای پژوهش به تفکیک هر گروه از سؤالات با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ
متغیرها و معیارهای پژوهش در بعد اهمیت عامل به تفکیک گروهها

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد آیتمها

ویژگیهای ملموس و ملسوس مؤسسه در ارا ه خفمات ترجمه

69۱2

1

ساارشیسازی خفمات ترجمه توسم مؤسسه

69۱2

5

69۱0

5

ارتگاطات موجود در خفمات ترجمه

69۱2

۹

اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه

69۱۱

0

اطمینان خفمات ترجمه مؤسسه

69۳۹

1

و در مشتریان خفمات ترجمه مؤسسه

69۱۹

5

در خفمات ترجمه مؤسسه وجلوگیری از جرایم اینترنتی

69۳۸

5

69۱۱

5

شایست ی پرسنل مؤسسه ترجمه

69۳۹

2

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات ترجمه مؤسسه

691۱

2

ه ینه خفمات ترجمه مؤسسه

691۱

5

ترجمه

691۱

2

بن اه ترجمه

69۱۳

0

69۱2

2

قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

69۳۸

۱

انواا متون ترجمه

69۳6

۱

69۳2

1

نقصها و کمگودهای ترجمه ها

69۳1

۸6

آلاای کل آیتمها

69۳۳

۸60

دسترسی به خفمات ترجمه مؤسسه

قابلی

قابلی
شناخ
امنی

یکفلی و حسن نی

ضامن کیای
وسع

پرسنل مؤسسه

رو های بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای انجامشفه توسم مترجم
و یا ویراستار

معیار انتخا

مترجم

 .۵بحث و نتیجهگیری

پژوهشدد ران بسددیاری از نقطددهن رهددای گوندداگون در صددفد بررسددی مقولددۀ کیایدد
ترجمه برآمفهاندف و مؤلادههدای مدؤثر بدر کیاید

ترجمده را بررسدی کردهاندف .بدرای داشدتن

۸۱

مطالعات زبان و ترجمه

ترجمددهای کامددل و بددفون نقددص ،نخسد
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بایسددتی بدده دنگددا مترجمددی آگدداه و مجددر

(رزمجددو .)266۹ ،۸مالکیددل )2660( 2معتقددف اس د

کدده کیای د

بددود

ترجمدده و عملکددرد متددرجم
خدفمات ،اغلدب بدا توجده

هر دو به دانپ و مهارت متدرجم وابسدتهانف .از آنجدا کده کیاید

به می ان همسدویی آن بدا انت دارات و نیازهدای مشدتری مشدخص مدیشدود ،متدرجم شایسدته
مددیبایسدد

نسددگ

بدده رفتارهددا ،عددادات ،سددنن و همچنددین رسددوم اجتمدداعی و فددردی

گویشددوران زبددانهددای مقصددف و مگددفأ آگدداهی نسددگی داشددته باشددف ،چراکدده در غیددر ایددن
صورت ،ترجمه بده سدط مدورد قگدو نخواهدف رسدیف .در صدنع
از نارضددایتی مشددتریان از کیای د

مشددتری از ترجمدده و بدد ،توجدده بدده خددفمات مددورد

انت ار مشتریان ،میتواننف اف ایپ کیاید
ذکر اس

(کددوبی و همکدداران.)26۸2 ،۹

ترجمدده مطددرح شددفه اس د

از ایددنرو ،ارزیددابی میدد ان رضددای

ترجمده ،مدوارد متعدفدی

آثدار ترجمدهشدفه را در پدی داشدته باشدف .لدازم بده

مؤسسات خدفماترسدان بدهدلیل وجدود عدواملی همچدون دسترسدی مشدتریان بده

هرگونه اطلاعات و وجود شدرک هدا و سدروی هدای مشدابه بسدیار ،همچدون گ،شدته قدادر
به رقابد

بدا یکدفی ر نیسدتنف .در نتیجده ،سدازمانهدا و مؤسسدات بایسدتی افد ایپ کیاید

خفمات را در دستور کدار خدود قدرار دهندف (اربدن و هاوسدر .)26۸۱ ،2علداوه بدر ایدن ،اگدر
مشتریان از خفمات دریدافتی رضدای

داشدته باشدنف ،خدود عامدل تگلید سدازمان یدا مؤسسدۀ

خفماتدهی شفه و سایرین را بده اسدتااده از خدفمات آنهدا ترغیدب مدینمایندف (شدن ،تدن
و شددیه .)2666،5در ایددن راسددتا ،در ایددن پددژوهپ بددا عنایدد
تصمیمگیران جه

بررسدی کیاید

مشددتریمفاری بدده بررس دی کیای د
از رو

خدفمات ترجمده ،تلدا

بدده خسددت ی و ابهامددات

شدف تدا بدا اسدتااده از رویکدرد

خددفمات ترجمدده در دارالترجمددههای کشددور بددا اسددتااده

تللیدددل آمددداری توصدددیای پرداختددده شدددود .براسددداس اطلاعدددات پژوهشددد ران،

تلقیقددات ملددفودی در زمینددۀ سددنجپ کیایدد

خددفمات ترجمدده از دیددفگاه مشددتری در

سراسر دنیا انجدام شدفه و در ایدران هدم پژوهشدی در ایدن زمینده صدورت ن رفتده اسد  .از
)1. Razmju (2003
2. Malkiel
)3.Koby, Fields, Hague, Lommel, & Melby (2014
)4. Urban & Hauser (2018
5. Shen, Tan & Xie

تللیل کیای
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ای دن رو انجددام پددژوهپ پ دیپِ رو بددرای ارا ددهدهنددفگان خددفمات بددهوی دژه خددفمات ترجمدده
بسیار کارآمف و مایف خواهف بود.
بر این اساس ،برای دستیابی بده هدف
با کیاید

ایدن پدژوهپ کده توصدی

دقید ماداهیم مدرتگم

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری و نید تعیدین و ارزیدابی روابدم میدان

این مااهیم توسدم شدرک کنندفگان ایدن مطالعده بدود ،ابتدفا مدف ماهدومی پدژوهپ کده در
برگیرنفة عوامل مؤثر بدر کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد مشدتریمفاری اسد  ،مطدرح

شددف .بددر ایددن اسدداس ،پرسددپنامددهای طراحددی شددف تددا آرای شددرک کننددفگان در خصددوص
ایددن متییرهددا چدده از للددان میدد ان اهمیدد

هریددع از آنهددا و چدده از للددان وضددعی

عملکددرد کنددونی مؤسسددات در رابطدده بددا ایددن عوامددل جمدد آوری شددود و بررسددی شددود.
درایددن پرسددپنامدده ،براسدداس ن ددرات و تجربیددات حرفددهای کارشناسددان بررسددی کیایدد
خدفمات ترجمده در ایدران ،عوامددل مدؤثر بدر کیاید

خددفمات ترجمده در ایدران بدا رویکددرد

مشددتریمفاری در دارالترجمددههای کشددور ،درون یددع طیدد
پ

هادد تددایی قددرار گرفدد

و

از جمد آوری و تللیدل ایدن دادههدا مدهتدرین عوامدل مشدخص شدفنف .در نهاید  ،بالدا

بددودن پایددایی درونددی اب د ار بومیسددازی مؤلاددههای پژوهشددی بددا اسددتااده از آزمددون آلاددای
کرونگددا بدده تاکیددع بددرای هددر گددروه از سدؤالات پرسددپنامه نشددان داده شددف و ایددن خددود
نمایان ر قابل اعتماد بودن اب ار این پژوهپ اس .
یکی از مهمترین نتای بدهدسد آمدفه ایدن پدژوهپ لد وم بررسدی و توجده بده وضدعی
عملکردی ویژگیهدای کلیدفی در ارا دۀ خدفمات ترجمده و همچندین اعمدا هرچده بهتدر و
مددؤثرتر آنهددا توسددم دارالترجمددههای کشددور در تصددمیمات راهگددردی خددود بددوده اسدد .
همچددون سددایر واحددفهای خددفماتی ،دارالترجمددههددا نی د بددهعنوان ن ددامی پویددا و هففمنددف
دارای دو بعددف کمددی و کیاددی هسددتنف و توسددعۀ پایددفار آن در گددرو رشددف مددوزون هددر دوی
ایدن ابعداد قدرار دارد (پلسده و یوسدای .)26۸۱ ،ایدن ویژگدیهدا کده ضدرورت آنهدا توسدم
مشددتریان نیدد تأییددف شددفه اسدد  ،در جددفو های منددفر در بخددپ ضددمیمه بددهصددورت
مشدروح آمددفه اسد  .بددا توجدده بدده مندفرجات جددفو وضددعی

عملکددردی کدده در ضددمیمۀ

یددع آمددفه اسدد  ،برحسددب ن ددر شددرک کننددفگان ایددن پددژوهپ ،عوامددل «ملتددوای
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ترجمدده» هددر دو بددا  5962بیشددترین و عوامددل

«ویژگیهددای ملمددوس و ملسددوس مؤسسدده در ارا ددۀ خددفمات ترجمدده» و «شدداافی
ارا دۀ خددفمات ترجمدده» بدهترتیددب بددا  ۹92۳و  ۹92۸کددمتددرین میددان ین وضددعی
را در میددان متییرهددای پددژوهپ دارنددف .چنانک ده از نتددای وضددعی

در

عملکددردی

عملکددردی مؤسسددات در

ایددن تلقیدد مشددخص اسدد  ،عوامددل ظدداهری و فی یکددی مؤسسددات ،نلددوة توضددی در
خصدوص خدفمات در طدو فرایندف ترجمده و خدفم رسدانی از سدوی کارکندان مؤسسده از
ن ر مشتریان چنفان رضای بخپ نیستنف.
متییرهددای کلیددفی

همچنددین در ایددن پددژوهپ لدد وم بررسددی و توجدده بدده اهمیدد

پددژوهپ از دیددف مشددتریان در ارا ددۀ خددفمات ترجمدده و برنامددهری ی در جهدد

شددمو و

اعمددا هرچدده بهتددر و م دؤثرتر آنهددا توسددم دارالترجمددههای کشددور در تصددمیات راهگددردی
خددود مطددرح گردیددف .بددا توجدده بدده منددفرجات جددفو اهمی د

متییرهددای پددژوهپ کدده در

ضددمیمۀ یددع آمددفه اس د  ،براسدداس ن ددرات شددرک کننددفگان ،عوامددل «دانددپ مربددوا بدده
اصددطلاحات تخصصددی در یددع زمینددۀ علمددی خدداص (مثددل فددنآوری یددا اقتصدداد)» و
«خصددایل پرسددنل مؤسسددۀ ترجمدده در اعتگددار بخشددیفن بدده مؤسسدده» هددر دو بددا 59۳۹
بیشددترین و عوامددل «ویژگیهددای ملمددوس و ملسددوس مؤسسدده در ارا دۀ خددفمات ترجمدده»
و «وضددعی
وضددعی

تجهیدد ات مؤسسددۀ ترجمدده» بددهترتیددب بددا  59۹0و  592۸کمتددرین میددان ین

عملکددردی را در میددان متییرهددای پددژوهپدار مددیباشددنف .همددانطددور کدده مشدداهفه

میشود در دارالترجمههدا شایسدت یهدای عامدل انسدانی چده از ن در علمدی و چده حرفدهای
بدرای مشددتریان از اهمید

بالددایی برخددوردار هسددتنف و در مقابددل وضددعی

شامل ساختمان و تجهی ات به نسگ

عوامل دی ر از اهمی

فی یکددی مؤسسدده

پایینتری برخوردارنف.

در نهای  ،تللیلهدای ایدن تلقید نشدان داد کده عملکدرد کندونی عوامدل در مؤسسدات
ارا هدهنددفة خددفمات ترجمدده در قیدداس بددا میددان ین اهمی د

آنهددا بسددیار ضددعی

اس د

و

مددفیران مؤظانددف در خصددوص ایددن بهگددود ایددن عوامددل اقددفامات لددازم را بدده عمددل بیاورنددف.
این مهدم تنهدا بدا افد ایپ رضدای

مشدتریان و در نتیجدۀ کدم کدردن شدکا

مشددتریان و درکشددان از آنچدده در پایددان بددهعنددوان خددفمات دریاف د

بدین انت دارات

مددیکننددف قابددل تلق د

تللیل کیای
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(پاراس دورامان و همکدداران .)۸۳۱5 ،راهکارهددایی ک ده در خصددوص رف د ایددن شددکا

مددیتددوان ارا دده داد عگارتانددف از  .۸انجددام پژوهپهددای بیشددتر بددا ملوریدد

بددازار و

شناسددایی عوامددل مددؤثر و افدد ایپ آگدداهی ارا ددهدهنددفگان خددفمات از نیازهددا و انت ددارات
مشددتریان؛  .2بهگددود خددممشددی ،اسددتانفاردها حرفددهای و چشددمانددفاز مؤسسددات ارا ددهدهنددفة
خددفمات؛  .۹تقوی د

روحی دۀ همکدداری گروهددی در سددازمانهددا و نی د اسددتلکام روابددم بددر

مگنای همکداری و اعتمداد متقابدل و گاتمدان و تگداد ن در بدین واحدف مدفیری  ،کارکندان و
مشدددتریان شدددرک هدددا؛  .2افددد ایپ سدددط آگددداهی مشدددتریان و شددداا سدددازی فرایندددف
خفم رسددانی ،ویژگددیهددای مددتن اصددلی و ملددفودی هددای اجرایددی بددرای آنهددا توسددم
شدرک

ارا هدهنددفة خددفمات (سددانی)26۸5 ،۸؛  .5توجدده ویدژه بدده مادداد قددرارداد منعقددف بددین

ارا هدهنددفة خددفمات و مشددتری (شددامل اهددفا
که بایف برای نیل به آن اهفا

مشددتریان از سدداار

خددفمات و شددرایطی

فراهم شود) (ورمیر.)2662 ،2

همچنددین بددرای افد ایپ عملکددرد و کیاید

خددفمات ترجمدده ،مشددتریان بایددف نسددگ

حقددوب خددود آگدداهی لددازم را داشددته باشددنف و از قددفرت قددانونی خددود در جهدد

بدده

احقدداب

حقوقشان استااده نمایندف (گیدفن  .)۸۳1۳ ،۹اگدر مشدتریان بتوانندف بده درسدتی توجده متدرجم
و سددازمان را بدده نیدداز و انت ددار خددود معطددو

کننددف ،مترجمددان و مددفیران نیدد موظدد

خواهنددف بددود بددا ایجدداد زیرسدداخ هددای مددورد نیدداز ،رعاید

اصددو و ضددوابم حرفددهای در

حین انجدام کدار و در ن در داشدتن انت دارات مشدتریان از رخدفادن هرگونده پیامدف ندامطلو
در ایددن راسددتا جلددوگیری نماینددف .همچنددین در طددو فراینددف ترجمدده ،وجددود در متقابددل
میددان مشددتری ،متددرجم و مسددئو سددازمان (اسددلیمن )۸۳۳1 ،2ال امددی اسدد
گددروههددا بایددف در جهدد

شددناخ

و افددراد یددا

و در نیازهددای یکددفی ر ف ددای مددورد نیدداز را بددرای

تولیددف ملصددو مددورد قگددو فددراهم سددازنف .در غیددر ایددن صددورت ،متددرجم ،مشددتری،

)1. Soni (2015
)2. Vermeer (2004
)3. Giddens (1979
)4. Seligman (1997
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یددا هددر سدده ناراضددی خواهنددف بددود و ایددن نتیجددهای جد افد

کیاید

نهایی نخواهف داش .

علدداه بددر ایددن ،تکنیددع صددفای مشددتری ( )VOCبددهعنددوان یددع راهگددرد ن ددارتیآمدداری
بددرای انعکدداس نیازهددای مشددتری ب دهصددورت یددع سدداختار طگقددهبنددفیشددفه بددا توجدده بدده
اهمید

نسددگی عوامددل مطرحشددفه و ضددرورت اجددرای گ ینددههددای مددورد نیدداز مددیتوانددف در

ارا ۀ بهتر خفمات ترجمده راهگشدا باشدف .اگرچده ایدن تکنیدع اغلدب در ابتدفای فرایندفهای
جفیددف یددا ارا دۀ طددرحهددای خددفمات انجددام مددیشددود (گسددکین ،گددریاین ،هاوسددر ،کت د و
کلین ،)26۸۸ ،۸زمدانی کده مشدتری راهنمداییهدا و پیشدنهادهایی را در طدو فرایندف ترجمده
بدده متددرجم ارا دده مددیدهددف و حتددی پ د

از تلویددل ترجم دۀ نهددایی و بدده اشددترا گدد،اری

ن ددرات و بازخوردهددایپ بدده متددرجم یددا شددرک

ارا ددهکننددفة خددفمات نی د قابددل اسددتااده

اس .
با توجه بده مطالدب مد،کور ،مهمتدرین توصدیهها و پیشدنهادها بدرای پژوهپهدای بعدفی
را میتوان این چنین بیان کرد
 اسددتااده از تکنیعهددای تصددمیمگیددری چنددفمعیاره ( )MCDMبددرای رتگهبنددفی
شگکهای روابدم موجدود در مدف بررسدی کیاید

خدفمات ترجمده بدا رویکدرد

مشتریمفاری؛
 اسدددتااده از سدددایر تکنیعهدددای هدددو

مصدددنوعی ،بدددهویژه شدددگکۀ عصدددگی

مصددنوعی و مهمتددرین و مرتگمتددرین ال وریتمهددای موجددود در حددوزة هددو
مصدنوعی ،بدهمن ور افد ایپ غندای ملتدوایی مدف مد،کور و نید بهگدود فرایندف
اسددتنتا فددازی آن بددرای حددوزة بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد

مشتریمفاری؛
علاوه بر ایدن ،بدا توجده بده بررسدیهای انجدامشدفه ،مهمتدرین ملدفودی های پدژوهپ
پیپرو را میتدوان مشدکلات موجدود در حدین انجدام کدار ،از قگیدل عدفم وجدود یدع مدف
مشددابه بددهمن ددور بررسددی کیایدد

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری دانسدد .
)1. Gaskin, Griffin, Hauser, Katz, & Klein (2011

تللیل کیای
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همچنددین بددا اسددتااده از یافتددههای آن میتددوان متییرهددای پددژوهپ را بهصددورت جددام تری،
تللیددل کددرد .از دی ددر ملددفودی های پددژوهپ میتددوان بدده عددفم دسترسددی بدده تعددفاد
بیشددتری از خگرگددان حددوزة بررسددی کیای د

خددفمات ترجمدده بددا رویکددرد مشددتریمفاری و

احتما وجدود پاسد های ذهندی خگرگدان اشداره کدرد .مسدئلۀ دی در عدفم بررسدی هانرهدای
ترجمده اسد

مختل

(در ایدن پدژوهپ ن درات خگرگدان تنهدا در خصدوص ترجمدۀ متدون

غیرادبددی ب دهطددور کلددی بررسددی شددف) ،زیددرا ممکددن اس د

ن ددرات مشددتریان در خصددوص

ترجمۀ ادبی با دیفگاهشدان در مدورد ترجمدۀ مقالدات علمدی متاداوت باشدف و پدژوهپهدای
آینفه میتواننف بده حدوزههدای تخصصدی ترجمده بسردازندف .ایدن پدژوهپ فقدم کمدی بدوده
اس

و پژوهپهای کیای یا آمیخته میتوانف در پژوهپهای آتی بهکار گرفته شود.
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 جدول اطلاعات توصیفی مربوط متغیرهای پژوهش.1 ضمیمة
اطلاعات توصیفی مربوط به
وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش

اطلاعات توصیفی مربوط به
متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

3.29

اهمیت متغیرهای پژوهش
میانگین

 ویژگیهای ملموس و ملسوس مؤسسه در ارا ه. ال
)Tangibles( خفمات ترجمه

5.36

4.38

تسهیل فراینف ارا ۀ خفمات ترجمۀ مؤسسه

5.50

3.48

شرایم ملیطی مؤسسۀ ارا هدهنفة خفمات ترجمه

5.52

4.75

ویژگیهای فی یکی ساختمان مؤسسه

5.66

4.90

ظاهری پرسنل مؤسسه

4.18

تجهی ات مؤسسه ترجمه

5.04
4.61

مؤسسه

وضعی
وضعی

ملتوای و سای

ساارشیسازی خفمات ترجمه توسم مؤسسه)Customization(

5.73
5.41
5.73
5.70
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.64
5.73

میانگین

تمایل مؤسسه به ساارشیسازی خفمات ترجمه بر
اساس نیازهای مشتری
توانایی مؤسسه در ساارشیسازی خفمات ترجمه
براساس نیازهای مشتری
پاس به نیازهای مازاد مشتری

5.59
5.86
5.48

قابلی

ساار

-قابلی

و برآورد قیم

با سرع

3.83
3.86
4.53

بالا

دسترسی به خفمات ترجمۀ مؤسسه
()Access

4.62
3.56

5.80

آسانی تماس با مؤسسه

4.28

5.57

ن دیع بودن ملل مؤسسه

3.67

5.70

مسیر بودن مؤسسه

4.68

دسترسی به حمل و نقل عمومی و مترو

3.83

5.77
5.50
5.63
5.63

خو
قابلی

د-ارتگاطات موجود در میان افراد حاضر در مؤسسه
()Communication
اطلاا رسانی به مشتریان در خصوص انواا خفمات
ترجمه
بیان فراینفهای موجود در خفمات مؤسسه به زبان قابل
فهم برای مشتری

4.59
4.86
4.72

5.67

ه-اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه ()Credibility

4.00

5.80

مورد اعتماد بودن و اعتگار خفمات ترجمه مؤسسه

4.79

5.53
5.63

باور به کیای

خفمات ترجمه مؤسسه

شهرت (نام) مؤسسۀ ارا هدهنفة خفمات ترجمه

3.53
4.83

2۱

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.93

میانگین

خصایل پرسنل مؤسسۀ ترجمه در اعتگار بخشیفن به
مؤسسه
تعهف مؤسسه در رابطه با ارا ه خفمات ترجمه با

5.73

بالاترین کیای
و-قابلی

5.90

توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه در زمان

5.83
5.50

متعهفشفه
توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه با دق

توانایی مؤسسه در انجام خفمات ترجمه با اطمینان
متعهف شفه

شاافی

5.57

در ارا ۀ خفمات ترجمه

وجود استانفاردهای حرفهای در مؤسسه

5.63

5.80

خفمات ترجمه توسم

مؤسسه

5.63

5.60

متعهف

شفه

بیمه کردن و ت مین کیای

ز-شناخ

و در مشتریان خفمات ترجمۀ مؤسسه

)(Understanding/Knowing customer
تلا برای شناخ و در مشتریان خفمات ترجمۀ
مؤسسه
تلا

4.59
3.60

()Reliability

5.73
5.87

اطمینان خفمات ترجمه مؤسسه

3.50

برای در احتیاجات خاص هر یع از مشتریان

3.60
3.79
3.67
4.52
3.41
4.83
4.80
4.55
4.67

5.77

ارا ۀ توجه ویژه به هر مشتری

4.24

5.57

تشخیص مشتریان وفادار و دا می بهطور ن اممنف

3.83
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.50
5.43
5.63
5.47
5.79
5.57

2۳

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

در خفمات ترجمه مؤسسه وجلوگیری از

ح-امنی

جرایم اینترنتی ()Security
مصون بودن خفمات ترجمۀ مؤسسه در برابر سرق
ادبی و هر گونه تهفیف دی ر
فی یکی خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم

امنی

مؤسسه
مالی در خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم

امنی

مؤسسه
حا حریم خصوصی خفمات ترجمه ارا ه شفه توسم
مؤسسه
ا-یکفلی و حسن نی

پرسنل مؤسسه ()Empathy

4.63
3.76
4.73
4.93
4.24
4.79

5.69

رعای

اد

پرسنل در ارا ه خفمات ترجمه

4.89

5.70

رعای

احترام پرسنل در ارا ه خفمات ترجمه

4.10

5.90
5.79
5.82

ملاح ه و مراعات پرسنل در برخورد با مشتری هن ام
ارا ۀ خفمات ترجمه
رفتار دوستانه پرسنل در ارا ۀ خفمات ترجمه
ی-شایست ی پرسنل مؤسسۀ ترجمه
()Competence

4.38
4.69
4.86

5.43

وجود مهارتهای لازم در پرسنل مؤسسۀ ترجمه

4.00

5.62

وجود دانپ و اطلاعات لازم در پرسنل مؤسسۀ ترجمه

4.07

5.62

کارایی پرسنل مؤسسۀ ترجمه در ارا ۀ خفمات مربوا

4.55

5.68

پاسخ ویی و مسئولی پ،یری در خفمات ترجمهمؤسسه ()Responsiveness

4.72
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اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

وضعیت عملکردی متغیرهای

متغیرها و معیارهای پژوهش

پژوهش

میانگین

5.55
5.50

میانگین

به نارضایتیهای

مسئولی پ،یری مؤسسه نسگ
مشتری
قابلی

به شکایات مشتری

پاسخ ویی مؤسسه نسگ

عمل در ارا ه خفمات ترجمه

4.52
3.45

5.42

سرع

5.50

-ه ینۀ خفمات ترجمه مؤسسه ()Cost

4.38

5.52

پایین بودن ه ینۀ خفمات ترجمه

3.48

5.66

منصاانه و متناسب بودن ه ینه خفمات ترجمه

4.75

4.71

مقیاس پ،یر بودن ه ینه خفمات ترجمه مؤسسه
5.73

(توضی خفمات صورت گرفته و ه ینه هر کفام آنها

4.90

بصورت جفاگانه)
5.42

خفمات ترجمه بهعنوان یع معیار

در ن ر داشتن قیم

رقابتی قوی
م-ضامن کیای

5.73

5.73

) بن اهی که ترجمه را به آن ساار
) مشارک

4.61
میدهف

موثر مشتری در فراینف ترجمه
ن-وسع

5.59
5.86

5.04

ال ) مترجم

5.70
5.64

ترجمه

خیلی ب ر

4.18

4.52
3.86

بن اه ترجمه

4.53

(بیپ از  ۸66نار کارمنف)

3.41

5.48

ب ر

(بین  26تا  ۳6نار کارمنف)

3.56

5.80

متوسم (بین  ۸۸تا  ۹6نار کارمنف)

4.28

5.57

کوچع ( بین  2تا  ۸6نار کارمنف)

3.67
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اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.70
5.77
5.50

۹۸

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

بسیار کوچع (زیر  ۹نار کارمنف)
س-رو های بازبینی و بررسی مجفد ترجمههای
انجامشفه توسم مترجم یا ویراستار
مقایسۀ ترجمه با متن اصلی برای حصو اطمینان از
مطابق

کامل و دقی ترجمه با متن اصلی

4.68
3.83
4.59

خوانپ ترجمه برای حصو اطمینان از تطاب گونه
5.63

متنی ترجمه و متن اصلی (برای مثا یع آگهی

4.86

تگلییاتی ،بروشور ،قرارداد)
5.63

خوانپ ترجمه برای ارزیابی روان بودن متن ترجمه

4.72

5.67

ا-قابلی ها و مهارتهای مورد انت ار از مترجمان

4.00

5.80

مفر دانش اهی در رشتۀ مترجمی یا مفارکی در زمینۀ
مهارت ترجمه از مؤسسات زبان

4.79

5.53

مفر دانش اهی در رشتۀ زبان مربوا (ان لیسی)

3.53

5.63

جواز دارالترجمۀ رسمی

4.83

5.93

دانپ مربوا به اصطلاحات تخصصی در یع زمینۀ
علمی خاص ( مثل فناوری یا اقتصاد)

4.83

5.73

سواب و تجربه کاری بهعنوان مترجم

4.59

5.90

مهارت استااده از نرماف ارهای حاف ۀ ترجمه

3.60

5.73
5.87

مهارت استااده از نرماف ارهای کمع مترجم و
اب ارهای بومیسازی و غیره
-انواا متون ترجمه

3.60
3.79

5.83

مکاتگات

3.67

5.50

قراردادها

4.52

۹2

شمارة دوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

5.63

تگلییات

4.45

5.63

مستنفات اداری

4.83

5.60

متون دانش اهی

4.80

ص-معیار انتخا

5.80

مترجم

پایینترین ه ینه برای ترجمه

5.57

صر

5.77

کمترین زمان برای ترجمه

4.55
4.67
4.24

5.57

بررسی نمونۀ ترجمۀ آزمایشی پیپ از شروا کار

3.83

5.50

تجربیات مترجمگ بن اه ترجمه

4.63

5.43

تلصیلات مترجم یا کارکنان بن اه ترجمه

3.76

قابلی

5.63

اطمینان از تلویل ترجمه

4.73

5.47

ب-نقصها و کمگودهای ترجمه ها

4.93

5.79

خطاهای دستوری

4.24

5.57

اشتگاهات تایسی

4.79

5.69

بیدقتی در برگردان اعفاد

4.89

5.70

جا انفاختن قسمتی از متن هن ام ترجمه

4.10

5.90
5.79
5.82
5.43

ترجمۀ متن تا حف زیاذی با توجه بهترتیب قرار گرفتن
کلمات در متن اصلی
استااده از زبان غریب و غیرعادی در ترجمه
برداش

غلم مترجم از من ور نویسنفة متن اصلی و
برگردان آن به زبان مقصف

ترجمۀ نادرس

اصطلاحات زمینههای تخصصی

3.86
4.69
4.86
4.69

تللیل کیای

خفمات ترجمه با رویکرد مشتریمفاری ...

اطلاعات توصیفی مربوط به

اطلاعات توصیفی مربوط به
اهمیت متغیرهای پژوهش

متغیرها و معیارهای پژوهش

میانگین

5.62

۹۹

وضعیت عملکردی متغیرهای
پژوهش
میانگین

نامناسب بودن سگع ترجمه با توجه به گونۀ متنی یا
متن اصلی

4.07

