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Abstract 

After around three decades of implementing the BA program in English translator 

training approved in 1990 which was accompanied by many serious criticisms, finally, 

in 2017, its revised version was approved and implemented. This revised program first 

aims at enhancing the students' language skills and their translation competence and 

then making the major more specialized. Due to the importance of this considerable 

revision, in this paper, the researchers attempted to study and evaluate the program 

through the attitudes of ten faculty members from seven universities offering this 

major. The findings revealed that in their opinion, while the program has been 

considerably improved regarding some factors such as integrating up-to-date courses, 

paying attention to applied and local needs, attending to the Persian language, paying 

attention to new technologies and introducing various new references, it suffers from 

some weaknesses with regard to some courses, their syllabi, the proposed sources, and 

the prerequisites. In their opinion, with such weaknesses, the program will face 

challenges both in the process of its implementation and in achieving its aims. 
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ة رشتة مترجمي شد ة درسي بازنگريارزيابي و نقد برنام
  انگليسي در مقطع كارشناسي  زبان

  *حسين داوري
  ****قدرت حسني ،***آيلين فيروزيان پوراصفهاني ،**سعيد نورزاده

  چكيده
كارشناسـي مترجمـي مصـوب     ةردو ةگذشت نزديك به سه دهه از اجـراي برنامـ  بعد از 
در  بـاألخره هاي پرشـمار آن،   و طرح انتقادهايي جدي به ناكارآمدي و كاستي 1369  سال
 دار طـرف پر ةاين رشت ةشد بازنگري ةشدن برنام شاهد تصويب و سپس اجرايي 1396سال 

هـاي زبـاني، تقويـت تـوانش      ويـت مهـارت  اي كه هـدف آن تق  ايم؛ برنامه دانشگاهي بوده
بـه اهميـت ايـن بـازنگري      تركردن ايـن رشـته بـوده اسـت. باتوجـه      و تخصصي ،ترجمه
هـاي ده   نحوي كيفي با استفاده از ديدگاه تا به است توجه، در اين پژوهش تالش شده قابل

علمي شاغل در هفت دانشگاه مجري اين رشته در مقطع كارشناسـي   تن از اعضاي هيئت
گر آن است كـه دركنـار بيـان     ها بيان جديد پرداخته شود. يافته ةبه ارزيابي و نقد اين برنام

 چـون  هـم درسـي   ةهاي مختلف تهيه و تدوين يك برنامـ  نقاط قوت اين برنامه در بخش
عناوين درسي روزآمد، توجه به نيازهاي كاربردي و بومي، توجه به زبان فارسـي، توجـه   

هـايي   گيري از منابع جديد و متنوع شـاهد طـرح كاسـتي    بهره نيزو  ،هاي جديد به فناوري
 ةو نحو ،ينهاد پيشدرخصوص برخي عناوين درسي و سرفصل دروس، شماري از منابع 
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اجـراي   درحـين چـه   ،تواند ها مي باور آن هايي كه به ايم؛ كاستي بوده نيازها انتخاب پيش
 ةهايي در اجراي برنامـ  و ناكامي ها به چالش ،يابي به اهداف برنامه و چه از جهت دست

  جديد بينجامد.
  درسي، مترجمي زبان انگليسي، سرفصل. ةارزيابي، برنام ها: دواژهيكل

 

  . مقدمه1
 ةدور ةشـد  درسـي بـازنگري   ةشـدن برنامـ   شـاهد اجرايـي   1398- 1397از سال تحصـيلي  

گزين  اي كه جاي ايم؛ برنامه مترجمي زبان انگليسي در نظام دانشگاهي بوده ةكارشناسي رشت
شده است. ترديدي وجود ندارد كه گذشـت   ،1369مصوب سال  ةيعني برنام ،پيشين ةبرنام

بيش از سه دهه از اجراي يك برنامه ضرورت روزآمدسـازي و اصـالح آن و البتـه تـدوين     
شـك   سازد كـه بـي   پيش پررنگ مي از  اي متناسب با تحوالت و نيازهاي روز را بيش برنامه

كه پيوندي عميق با  ،مترجمي زبان انگليسي ةرشت ةخصوص برنامتغييري درنين ضرورت چ
 دوچندان بوده است.  ،تحوالت زباني و غيرزباني دارد

بـا  مهـم متفـاوت    ةچنـد جنبـ   جديـد از  ةكه برنام است چنين نگاهي بوده ةبرپاي اساساً
زيـابي  شده است. نظر بـه اهميـت ايـن تحـول و ضـرورت ار      پيشين تدوين و اجرا  ةبرنام
 هاي آن، در ايـن مقالـه تـالش شـده     هاي درسي با هدف معرفي نقاط قوت و كاستي برنامه
پيشين  ةتدريس در برنام ةهاي ده تن از اساتيد اين رشته كه سابق تا با استفاده از ديدگاه است
  يابي و نقد كيفي آن پرداخته شود.حاضر را دارند به ارز ةشد بازنگرية و برنام

  
  له و اهميت پژوهشئ. بيان مس2
 مترجمـي شـوراي تحـول و ارتقـاي علـوم      ةرشت ةشد برنامه درسي بازنگري ةاستناد مقدم به

 ة، پس از گذشت حدود سه دهه از تصـويب و اجـراي برنامـ   29/8/1396انساني در تاريخ 
هايي چون وجود دروس قديمي، حاكميت نگـاه   پيشين با چالش ة، برنام1369مصوب سال 

گرفتن از نيازهاي روز، عدم تربيـت مترجمـان كارآمـد در     ترجمه، فاصله قديمي به آموزش
 شد.  راه همو...  ،هاي نوين ي برنامه با فناوريراه همبازار، عدم امكان 

رسـاني،   روز اهداف شوراي تحـول علـوم انسـاني يعنـي بـه      درجهتسو  ازيك ،بنابراين
بر تقويت ارتباط ميـان دانشـگاه و    كيدأسازي و نيز با ت و اسالمي ،سازي كارآمدسازي، بومي
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ـ  منظور نيل به اهداف سـه  ديگر به بازار كار و ازسويي هـاي زبـاني    تقويـت مهـارت   .1 ةگان
شــنايي بــا اصــول و فنــون ترجمــه؛ تقويــت تــوانش ترجمــه (آ .2 ،)(انگليســي و فارســي

هـاي نوشـتاري،    مهـارت در ترجمـه از انگليسـي بـه فارسـي و بـالعكس در حـوزه         كسب
 ،)براي انجام ترجمه در بـازار اي؛ استفاده از ابزار و فناوري روز  و رسانه ،شنيداري  ـ   گفتاري

 ةشاهد تـدوين و تصـويب ايـن برنامـ     مترجمي زبان انگليسي ةتركردن رشت تخصصي  .3و 
حاضـر، ايـن برنامـه مـدعي اسـت كـه از ايـن         ةبرنام ةاستناد مقدم ايم. به درسي جديد بوده

  پيشين متفاوت است: ةهاي مهم با برنام جنبه
انواع متون  ةجديد با ترجم ةادبيات بوده كه در برنام ةپيشين بر ترجم ةبرنام تأكيد .الف

گـزين   جاي استاي كه موردنياز بازار كار امروز  و چندرسانه ،شنيداريـ    نوشتاري، گفتاري
  شده است.

نيـاز بـومي و    نگ بـا جديد، محتواي دروس هماه ةپيشين، در برنام ةب) برخالف برنام
عنوان مثال، در  حال براساس رويكردهاي نوين به آموزش ترجمه تنظيم شده است. به عيندر

هـاي   هاي نوين آموزش ترجمه و مديريت كالس بـا شـيوه   حاضر شاهد تلفيق شيوه ةبرنام
  هاي سنتي باقي مانده بود.  قبل درحد شيوه ةسنتي هستيم كه در برنام

ايـم؛   شـده بـوده   جديد بازنگري ةاست كه شاهد تدوين برنامچنين ضرورتي بوده  ةبرپاي
واحـد   82واحـد پايـه،    22عنـوان درس دوواحـدي (شـامل     57 ةاي كه دربرگيرنـد  برنامه

د كنـ  آموختگان اين دوره را قادر واحد اختياري) بوده و برآن است تا دانش دهو  ،تخصصي
و ادبـي جهـان از طريـق     ،ياسـي ايراني را از آخرين دستاوردهاي علمـي، فنـي، س   ةتا جامع

المللـي   ادب و فرهنگ و هنر ايراني و معارف اسالمي را به جوامع بين ،ترجمه مطلع سازند
هاي مختلـف بـازار    ترجمه در بخش ةهاي روز در حوز و با استفاده از فناوري ،معرفي كنند

 مشغول به كار شوند. 

 گشا باشد: تواند راه موارد ميدست بيان اين   اين هايي از در اهميت انجام پژوهش

چه در سطح خرد و چه در سطح كـالن،   ،درسي ةجاكه هرگونه تغيير در برنام ازآن .الف
)، 1394 و ديگرانو مشاركتي است (حسيني  ،يندي پيچيده، چندسطحي، وابسته به محيطافر

مشـاركت عوامـل و    ةو نحـو  ،ارزيابي آن نيز نيازمنـد توجـه بـه سـطوح آن، محـيط اجـرا      
 ةتواند از سطحي خاص به بررسـي نحـو   دست مي  اين رو، پژوهشي از . ازاينستها نفع ذي

 د.كنآن كمك  ةدهند هاي تشكيل لفهؤبر م مبتني ةتغيير اين برنام
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ترجمـه در جوامـع مختلـف كـه      ةهـاي درسـي رشـت    به تغيير و تحوالت برنامه باتوجه. ب
 ديگـران روسي و  ،)Gabr 2001از آن جمله گبر ( ،ضرورت و رويكردهاي آن در شماري از آثار

)Rossi et al. 2004) 2010)، بوگوكي Bogucki(،   ديگـران و سـايور و )Sawyer et al. 2019(، 
درسـي مترجمـي در ايـران و     ةبررسي منطق تغيير و كارآمدي تحـول در برنامـ   ،آمده است

هاي  ترديد از منظر ارزيابي يهاي مطرح بنهاد پيشسويي آن با رويكردها و  بررسي ميزان هم
 آيد. مختلف حاصل مي

مربوطـه   نفـع  ذيهـاي   هاي درسي فرصتي را براي گـروه  يند ارزيابي برنامهافر اساساً .ج
 هـا فـراهم   نقـاط ضـعف آن   ها و كسب دانش و بينش الزم پيرامون سطح كيفي برنامه براي
تواند در شناسايي نقاط  دست مي  اين پژوهشي از ،). بنابراين1398 ديگرانسازد (كتابي و  مي

 نفـع  ذيهاي  عنوان يكي از گروه به ،جديد از منظر مدرسان اين برنامه ةقوت و ضعف برنام
 مهم، سودمند باشد. 

پيشـين در شـماري از    ةهـاي برنامـ   همواره انتقادهـايي جـدي بـه ضـعف    جاكه  ازآن .د
؛ سـاالري و  1393ليقه س ؛ خوش1382ضياءحسيني  بنگريد بهها مطرح بوده است ( پژوهش
هـاي  نهاد پيشريزان را به  تواند همانا ميزان توجه برنامه )، اين ارزيابي مي1394فريد  خزاعي
 ريزان آشكار سازد. از سوي برنامه ها را نحوه و ميزان اعمال آن شده و ارائه

مهم دانشگاهي كـه همـواره    ةدرسي اين رشت ةبه اين تغييرات بارز در برنام باتوجه ،حال
 ةجملـه برپايـ    آن بوده است، ارزيابي اين برنامه از ابعـاد مختلـف و از   راه همبا اقبال جامعه 

تصـويري اوليـه از نقـاط قـوت و      ةتواند در اين مرحله به ارائ ديدگاه مدرسان اين رشته مي
 د. كن شاياني الح موردي برخي موارد كمكهايي به اص ضعف آن و حتي در بخش

  

  . پيشينة پژوهش3
 كارشناسي  ةربيت مترجم زبان انگليسي در دورپيشين ت ةكه اشاره شد، اجراي برنام گونه همان

ارشد  اندازي مقاطع كارشناسي بوده است كه البته با راه راه همبا انتشار شماري از آثار انتقادي 
طـور   ايـم. بـه   بوده  ها برنامهو دكتري اين رشته شاهد انتشار برخي آثار در نقد و ارزيابي اين 

  د:كرتوان در اين موارد معرفي  ين آثار مربوط را ميتر مهمدن ترتيب زماني، كر با لحاظ ،كلي
هاي شماري از  به بررسي ديدگاه ) با استفاده از دو نوع مصاحبهRazmjou 2001جو ( رزم

اين رشـته   ةبرنام ةو آموزش زبان انگليسي دربار ،شناسي هاي ترجمه، زبان متخصصان رشته
در ايـن مقالـه، ضـمن معرفـي ابعـاد ايـن برنامـه،         ،در مقطع كارشناسي پرداخته است. وي
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ده و كـر هـاي دانشـجويان مطـرح     انتقادهايي را درخصوص محتواي دوره و ضعف مهارت
) 1382تقويت اين دو بعد ارائه كـرده اسـت. ميرعمـادي (    درجهت را هايينهاد پيشسپس 
آموزنـد   زبـان مـي   كه فن ترجمه بياموزند اساساً آن از  كه دانشجويان پيشبر اين منطق  مبتني
 ةده كـه در ايـن برنامـ   كـر كارشناسي مترجمي زبان انگليسي ارائه  ةبراي دور را ينهاد پيش
) بـا  1382ي فنون ترجمه و توجه به زبان مادري در اولويت است. ضياءحسـيني ( نهاد پيش
 ةبـر طـرح ايرادهـايي در نحـو     سي اين رشـته، عـالوه  در ةبر ضرورت بازنگري برنام تأكيد

ده و كـر وارد  نقدي جدي گزينش دانشجويان براي شركت در اين دوره، به محتواي درسي
هاي تكميلي زبان و اصول و فنـون   زمان آموزش هم ةدرجهت ارائ را هايينهاد پيش ،رو ازاين

شناسـي   ضـمن آسـيب   ،)1398 ديگراناز كتابي و  نقل به 2009ترجمه داده است. رحماني (
نامه، به بررسـي نيازهـا و انتظـارات دانشـجويان ايـن رشـته در        برنامه، با استفاده از پرسش

توان به ضـرورت توجـه    هاي وي مينهاد پيش هاي مختلف كشور پرداخته است. از دانشگاه
دهـي دروس دوره بـا نيازهـا و انتظـارات واقعـي       تر به دروس كاربردي و نيـز ارتبـاط   بيش

  دانشجويان اشاره كرد.
ـ  ةهاي برنام) با نگاهي به كاستيKarimnia 2012نيا (كريم  ةتربيت مترجم در ايران به ارائ

 ،ت ورزيده است. ايـن الگـو  آموزش دانشجويان اين رشته مبادر درجهتوجهي  الگويي سه
 سه مرحله است كـه هـدف آن   ةدربرگيرند ،و نظريه است ،بر سه مفهوم عمل، فن كه مبتني

ضـمن بررسـي    ،)1393سـليقه (  تربيت مترجم در مقطع كارشناسي در ايران اسـت. خـوش  
دن كـر  هاي اساتيد ترجمه در ايران، بر ضرورت اعمال تغييرات اساسي ازجمله اضافه ديدگاه

افزاري كمك مترجم، افزايش كميت و كيفيت دروس عملـي  هاي نرم دروس آموزش برنامه
و... اشـاره   ،شناسـي كـاربردي   هاي مرتبط با زبان صالح درسترجمه و مرتبط با بازار كار، ا

نامه به بررسـي   ) نيز با استفاده از پرسشSohrabi et al. 2015(ديگران ده است. سهرابي و كر
بـر   هـا مبتنـي   هـاي اصـالحي آن  نهاد پيش ةاند كه عمددروس تربيت مترجم پرداختهيي آكار

تر برنامه بـا نيازهـاي    هدف تناسب بيشدن دروس ديگر با كر حذف برخي دروس و اضافه
  دانشجويان بوده است.
 چـون  هـم  نفـع  ذيهـاي   گـروه  نظـر ) نيـز بـا اسـتفاده از    1394فريد ( ساالري و خزاعي

ي بـا محوريـت توجـه    نهاد پيشاي برنامه ةو فعاالن بازار ترجمه به ارائ ،دانشجويان، اساتيد
و  ،شناسـي  اسـناد و مكاتبـات، واژه   ةادبي، ترجمـ  ةتر به مهارت نگارش فارسي، ترجم بيش
و نيـز   ،يا توجه به مهارت ويراسـتاري  ،متون علمي و تخصصي ةكردن دروس ترجم اضافه
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انـد.   سـازي و روش تـدريس پرداختـه    چون آزمون حذف دروس مرتبط با آموزش زبان هم
بررسي نامه، ضمن  ) با استفاده از پرسشKhoshsaligheh et al. 2019( ديگرانسليقه و  خوش
پيشين، به سنجش نيازهـا   ةمترجمي درقبال برنام ةاز پانصد دانشجوي رشت هاي بيش ديدگاه

گر اهميت دروس عملـي ترجمـه از    ها جملگي بياناند كه يافته ها پرداخته هاي آن و خواسته
 ديگـران )، كـافي و  Dezhara 2012تـوان بـه دژآرا (  ها دارد. از ديگر آثار مرتبط مـي  منظر آن

  .كرد) اشاره 1398( ديگرانبني و  و سليمي ،)1398( ديگران)، كتابي و 2017(
  
  هاي درسي هاي ارزيابي برنامه . شيوه4

) و كـاپالن و  Brown 1995درسي، بـرون ( آموزشي يا  ةارزيابي يك برنام ةدرخصوص نحو
  اند: دهكركارها اشاره  ها و راهشيوه ) به اينKaplan and Baldauf 1997بالدوف (
 summativeدربرابـر ارزيـابي تراكمـي (   ) formative evaluation( تكـويني ارزيابي  .الف

evaluation :(شده و نيز سـطح خـرد يـا     برنامه و اهداف تعيين ةبه عواملي چون دور بستگي
توان از ارزيابي تكويني درحين اجراي برنامه و در مقاطع مختلف آن يـا از   كالن ارزيابي مي

  د.كربرنامه استفاده  ةاكمي در پايان دورارزيابي تر
 )participatory model) دربرابر الگوي مشاركتي (outside expertsبيروني (كارشناسان  .ب

هـاي   و ديدگاه هانظرتوان از  ): در روند ارزيابي ميinside stakeholders( ان داخلينفع ذييا 
اند يا افراد دخيل در برنامه يا  ي نداشتهو اجراي برنامه دخالت ،كه در تهيه، تدوين متخصصاني

  ان بهره برد.نفع ذيهمان 
 ):desk research( اي خانـه  دربرابـر پـژوهش كتـاب    )field research( دانيپژوهش مي .ج
بخش مهم ارزيابي برنامه نيازمنـد پـژوهش ميـداني اسـت، در رونـد بررسـي اسـناد         گرچه

پـژوهش   تـوان از  برنامه مي ةهاي موجود دربار ها و پژوهش آموزشي يا زباني و نيز گزارش
  اي سود جست.  خانه كتاب
 دربرابر ارزيابي بعد از برنامه )during the program evaluation( برنامهارزيابي درحين  .د

)after the program evaluation :( بودجه   تأمين چون همهاي برنامه،  همؤلفدرخصوص برخي
  توان از ارزيابي نوع اول بهره برد. تصميمات مير در برخي از يا تغيي
 هبسـت ): qualitative evaluationدربرابر كيفي ( )quantitative evaluation( كميارزيابي  .ه

طور مجـزا يـا    توان به دن ابعاد يا جامعه هدف، ميكر ه نوع بررسي و ارزيابي برنامه و لحاظب
  مان از ارزيابي كمي و كيفي بهره برد.أتو
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): product evaluation( دربرابر ارزيـابي فـرآورده   )process evaluation( يندافرارزيابي  .و
تـوان از ارزيـابي    كوتاه، مـي  ورت محدودبودن برنامه به مقطع زماني مشخص و عمدتاًدرص

هاي جاري  يند درقبال برنامهافرآورده يا محصول برنامه بهره برد، اما در اكثر موارد ارزيابي فر
  اطع مختلف در اولويت است. در مق

  
  . روش پژوهش5

هاي ده استاد (هفـت مـرد و سـه زن) درخصـوص      اي كيفي ديدگاه شيوه در اين پژوهش به
هـا، بـا    د. براي اطالع از ديـدگاه شمترجمي زبان انگليسي بررسي  ةدرسي جديد رشت ةبرنام

اول  ةآمد. پـنج مصـاحب  عمل  تلفني به ةرودررو و با سه نفر ديگر مصاحب ةهفت نفر مصاحب
 صـورت  1399بعـدي در خـرداد و تيـر     ةو پنج مصـاحب  1398زماني دي و بهمن  لدر باز

از  ،انجام ايـن مصـاحبه   براي طول انجاميد. تا شصت دقيقه به 35پذيرفت. هر مصاحبه بين 
 بـود.  شـده رس دعـوت   گيري دردسـت  نمونه ةشيو هجده استاد (دوازده مرد و شش زن) به

مترجمـي   ةجديد و قـديم رشـت   ةاين افراد، جملگي با برنام ةبه سابق باتوجه ،كهاست  گفتني
 چنـين،  هـم انـد.   دهكـر هاي كارشناسي اين رشته تدريس  زبان انگليسي آشنا بوده و در دوره

ـ    ئدليل رعايت مسا به اسـت كـه در ايـن مقالـه بـا       دهل اخالقي، نام ايـن افـراد ناشـناس مان
  كننده بدين شرح بوده است: اند. مشخصات اعضاي شركت معرفي شده 10تا  1هاي  شماره

  كنندگان . مشخصات شركت1جدول 
 تدريس ةسابق  ميزان تحصيالت/ رشته  جنسيت  شماره

 14  دكتري آموزش زبان انگليسي  زن  1

 8  دكتري ترجمه  مرد  2

 9  شناسي دكتري زبان  مرد  3

 8  دكتري ترجمه  زن  4

 18  دكتري آموزش زبان انگليسي  مرد  5

 11  دكتري آموزش زبان انگليسي  مرد  6

 12  شناسي دكتري زبان  زن  7

 8  دكتري ترجمه  مرد  8

 21  دكتري آموزش زبان انگليسي  مرد  9

 9  دكتري ترجمه  مرد  10
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طراحي و  ةشده درخصوص نحو هاي ارائهجويي از دستورالعملدر اين پژوهش، با بهره
هـا حـول    منـد مصـاحبه   سـاخت نيمـه  نحـوي  بـه  )Dörnyei 2007(كيفـي   ةاجـراي مصـاحب  

ها از طـرف   كه معموالً در اين دسته از مصاحبه ،پرسش اصلي و چندين پرسش فرعي  چند
حين كه البته در ،ها ين پرسشتر مهمبرگزار شد.  ،دشو مطرح مي كننده كننده و شركت مصاحبه
شوندگان با طرح  شده از سوي مصاحبههاي ارائه ها و متناسب با بازخوردها و پاسخ مصاحبه
  بدين نحو بوده است:  ،دش راه همهايي ديگر  پرسش
  هاي اصلي سرفصل جديد با سرفصل قبلي چيست؟نظر شما، تفاوت به .1
هايي در مقايسه با عناوين در عناوين درسي در سرفصل جديد چه امتيازات يا كاستي .2

  لي دارد؟بسرفصل ق
هاي تربيت مترجم و سطح فراگيـران توجـه   آيا در انتخاب عناوين دروس به اولويت .3

  شده است؟
  آيا در انتخاب عناوين دروس به نيازها و سطح فراگيران توجه شده است؟ .4
  پيشين چيست؟ ةي در اين برنامه با برنامنهاد پيشتفاوت بارز معرفي منابع درسي . 5
  جديد را برآورده سازد؟ ةتواند اهداف برنامي مينهاد پيشآيا منابع  .6
نيازهـا متناسـب بـا ارتبـاط دروس و     تعيـين پـيش   ةخر دروس يا نحـو أقدم و تتآيا  .7
 هاست؟ آن  سطح

 كننـده بـا نـوعي اشـباع     ده مشـاركت  ةشـد هاي ارائهكه پاسخ اين  به باتوجه ،است گفتني
)saturation(  هاي حاصل از اين تعداد ها براساس يافتهد، تحليل يافتهش راه همدر اين مرحله

در اين پژوهش از اساتيد اين رشته جاكه  ازآن ،طييعي است پذيرفت. ضمناً مصاحبه صورت
 ،كامـل آن سـپري نشـده    ةكه دور ،جديد چهارساله ةاي كيفي و درحين اجراي برنام شيوه به

تكـويني،   .1توان نوع ارزيابي در پژوهش حاضـر را از نـوع    عمل آمده است، مي ارزيابي به
از  .6و  ،كيفي .5درحين برنامه،  .4پژوهش ميداني،  .3كارشناسان بيروني،  گيري از با بهره  .2

 د. كريندي معرفي افر نوع
  

  . بحث و بررسي6
قـوت و   مهم و در قالب دو بخش يعني نقاط ةمؤلفهاي پژوهش كيفي حاضر ذيل سه  يافته

هـاي   همؤلفـ فراخـور دامنـه و اهميـت هريـك از      ها بررسي و تحليل شده است. بـه  كاستي
  هايي مطرح شده كه درادامه ذيل هر بخش ارائه شده است: موردنظر، پرسش



 177   و ديگران) حسين داوري( ... شدة ارزيابي و نقد برنامة درسي بازنگري

 

  عناوين درسي 1.6
تـوان در دو بخـش امتيازهـا و     عنـاوين درسـي را مـي    ةشده دربار نظرات ارائه ،طور كلي به

   .دكربندي  جمع صورت ذيل هبجديد  ةهاي برنام كاستي

  امتيازها 1.1.6
نقاط قوت مرتبط با عناوين درسي را حداقل در چهار بخـش  توان امتيازها و  مي ،درمجموع

توجـه بـه   . ج، كـاربردي و بـومي  توجـه بـه نيازهـاي     .ب ،عنـاوين درسـي روزآمـد    .الف
ها ذيـل ايـن    اين ديدگاه ه،د. درادامكرهاي جديد بررسي  توجه به فناوري .و د ،فارسي  زبان

  .شود چهار بخش بررسي مي
جديد  ةنقاط قوت برنام هاذعان هر ده متخصص، ازجمل به عناوين درسي روزآمد: .الف

نداشـتند.    پيشين جايگـاهي  ةاست كه در برنام تعدادي عناوين درسي روزآمد و جديد ةارائ
  ارائه است:ها در اين موارد قابلين پاسختر مهم ،باره دراين

 ترجمه آموزش در روزبه و جديد دروس گنجاندن يدجد ةبرنام يننقاط مثبت ا هازجمل
با بازار  ييآشنا يا ،ياپيپ يشفاه ةترجم يا زمانهم يشفاه ةترجم مثل هايي درس ؛است

  .)2 ةشونداست (مصاحبه يگام مثبت مسلماً ينا كه و... ،ترجمه
 تحسـين  قابـل  دروس برخي طرح ناوين،ع برخي به جدي نقدهاي برخي باوجود

 تـر  پررنـگ  يقبلـ  ةبرنامـ  در هاآن خأل يدجد ةدروس در برنام ينا ةمشاهد با... است
 ةترجم” يا “زمانهم يشفاه ةترجم” يا “يمتون علم ةترجم”مثل  دروسي... شود مي

  .)3 ةشوند(مصاحبه... “ياپيپ يشفاه
 يكـي  كه است عناوين برخي در بارز تغيير آيدمي چشمبه كامالً اول نگاه در چهآن

 »كـاربردي  شناسـي زبان« يا »بيان فن« درس مثالً ؛است جديد عناوين آن هاي ويژگي از
 يدجد ينعناو واقعاً هاينا ،خب. ... ترجمه سنجييفيتمثل ك ياريدروس اخت يبرخ يا

  .)4 ةشوندبرنامه است (مصاحبه يندر ا يمثبت ةنقط اين و ندا روزيو به
 و دروس ترشـدن يشاهد تخصص يدجد ةبرنام اين در جديد عناوين تربيش در

و  يمتون علم ةترجم«درس  مثالً ؛يما ترجمه اختصاصي هايدرس ةحوز در ويژهبه
 بـا  آشنايي« چون هاييدرس يابود  يخال يقبل ةدر برنام واقعاً يشكه جا »يتخصص
  .)10 ةشوند(مصاحبه... »ترجمه نينو هايحوزه« يا »يشفاه ةترجم هايمحيط
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امتيازهاي مرتبط با عناوين درسي كـه   هازجمل توجه به نيازهاي كاربردي و بومي: .ب
عنوان يك امتياز معرفي شده  دروسي كاربردي بوده كه به ةدر نظرات اساتيد مشهود بود ارائ

  ارائه است:ها در اين موارد قابلهايي از پاسخ باره، نمونه است. دراين
 هم كاربردي از منظورم... است كاربردي دروس به توجه برنامه اين مثبت هايويژگي از
 در دانشـجو  مندسازيتوان براي فضايي ايجاد هم و نظريه صرف از فراتررفتن معنايبه

 .)1 ةشوند(مصاحبه “ترجمه بازار با آشنايي”مثل  درسي مثالً است؛ كار و شغل ةزمين

 يدرس مثالً ؛است يازامت يكهم  هاآن بودنكاربردي جديد، عناوين برخي از جداي
 دنيـاي  در ترجمـه  بـراي  ربرديو كـا  يضـرور  يدرسـ  “فنـاوري  و ترجمه” عنوان به

 .)2  ةشوند (مصاحبه “يشفاه ةترجم هايمحيط با آشنايي”مثل  يدرس يا است  امروز

 يــا ارشــد مقطــع بــا متفــاوت يرشــته در مقطــع كارشناســ يــتچــون ماه اساســاً
 مـثالً  ؛...شـود يمـ  يـده د كـامالً  هادرس يدر برخ يبوم يازهايتوجه به ن ،است  يدكتر
در  يـا  يبـه فارسـ   يسـي انگل يا يسيبه انگل ياز فارس يمتون اسالم ةترجم خصوصدر
 دروس اين... “يمتون علم ةترجم” يا “الكترونيك نگاريروزنامه”چون  ينعناو يبرخ
 .)4 ةشوند(مصاحبه است كاربردي هاي تخصص گونهاين سازيبومي نوعي رديبكار

 و هـا درس بـر  مـروري  ،پررنگ است ينظر ةهنوز جنب هادرس بعضي در كهبااين
چـون   هـايي درس ؛...شده توجه كاربردي هاي جنبه به كه دهدمي نشان هاسرفصل البته

 ةترجمـ ” يحتـ  يـا  “يمتون علم ةترجم” يا “قراردادها ةترجم” يا “يكارورز ةپروژ”
 اسـت   ترجمـه  آمـوزش  و ترجمـه  كـاربردي  هايجنبه به توجه نوعيبه “فلسفي متون

  ).8 ةشوند (مصاحبه

اسـاتيد بـر آن    ةهمـ  كـه عمـالً   از ديگر امتيازهاي اين برنامه توجه به زبان فارسي: .ج
هـا در ايـن    ين پاسختر مهمجديد است.  ةنظر داشتند توجه به زبان فارسي در اين برنام اتفاق

 ارائه است: موارد قابل

 و فارسي ادبيات حتي و فارسي زبان به توجهي كم ها بعد از سال باألخرهكه  يدنكن شك
از  جداي... اند زبان باز كرده ينا يبرا يگريحساب د باألخره مترجم تربيت در آن ثيرأت

 ينو چند ،“فارسي  زبان ساخت” ،“فارسي ويرايش” ،“فارسي نگارش”چون  يدروس
 ةترجمـ  بـه  توجه... و ،“كهن  ادبيات” ،“نوجوان و كودك ادبيات”چون  ياتيدرس ادب
پررنگ شده  يليخ ،يسيبه انگل يو هم از فارس يبه فارس يسيهم از انگل يعني ،يهدوسو
 .)2 ةشوند (مصاحبه است
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 يقبلـ  ةبرنام ياز علل ناكام يكي اصالً... مثبت بوده واقعاً قدم يك فارسي زبان به توجه
توجه به  فارسي زبان دركنار من... بوده ،فارسي زبان به توجهي يب يعني ،موضوع ينهم
 .)3 ةشوند (مصاحبه بينم يمثبت م يليرا هم خ يفارس ياتادب

در  ي،زبـان فارسـ   يرايشنگارش و و يينو آ يبه زبان فارس تربيش توجه از جداي
 يهدوسـو  ةترجمـ ... پررنـگ شـده   كـامالً  يهدوسو ةترجم به توجه كه بينيم ميسرفصل 

 برنامـه  اصالح اين لحاظ اين از... كندمي درگير فارسي زبان با پيش از يشدانشجو را ب
  .)7 ةشوند(مصاحبه... است تقديرقابل

 ةهـاي برنامـ   از منظر اساتيد اين رشته، يكـي از مزيـت   هاي جديد: توجه به فناوري .د
ترجمه و آموزش زبـان و ترجمـه را بـا     ةهاي فناورانه حوز دليل پيشرفت كه البته به ـ   جديد
بـاره،   هـاي بـرخط اسـت. درايـن    افزارهاي جديد و پيكـره  توجه به نرم ـ   ساخته راه همخود 

 ها مفيد خواهد بود: مروري بر اين ديدگاه

 بـه  باتوجه. هاستپيكره و زارهافابر استفاده از نرم تأكيد يدجد ةبرنام هايخوبي از يكي
چه در آموزش زبـان   ،دانشجوها كه است الزم ابزار، اين مفيدبودن البته و هااين اهميت

 ).6  ةشوند (مصاحبه كنند استفاده هاينبتوانند از ا ،و چه در آموزش ترجمه

ـ  ،طرف... يكشده  تأكيدبرنامه  ينكه در ا زارهاييفانرم و اينترنت به توجه  ةاما ارائ
و  ينيماش ةدانشجو با ترجم ييآشنا درجهت قاًيدق كه، “فناوري و ترجمه”چون  يدرس

 چـه  و اسـاتيد  چه من نظربه... بوده يواقعا ضرور ،است يارمترجم افزارهاينرم كاربرد
 باشـند  مسـلط  بايـد  كـه  آشـنا  فقطنه جديد تامكانا اين با بايد رشته اين دانشجوهاي
 ).9 ةشوند(مصاحبه

  ها كاستي 2.1.6
 ها و نقاط ضعف مرتبط بـا عنـاوين درسـي را حـداقل در سـه     توان كاستيمي ،درمجموع

ـ . ب، دار عناوين جديد يا پيشين غيراولويـت . الف بررسي كرد: بخش  االتربودن از سـطح ب
 هـا ذيـل ايـن سـه     اين ديدگاه ،كاهش يا حذف برخي عناوين مهم. درادامه. ج ،كارشناسي

  .شود بررسي مي بخش
از   شده حكايت هاي مطرح بررسي ديدگاه دار: عناوين جديد يا پيشين غيراولويت .الف

ماندن برخي عناوين پيشين كماكـان   باقي در بعضي مواردآن دارد كه برخي عناوين جديد و 
 است: ارائه ها در اين موارد قابل ين پاسختر مهم. يستاز منظر اساتيد اين رشته در اولويت ن
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 تنهـا نـه  اساسـاً  كـه  اسـت  درسـي طرح چند يدجد ةبرنام در جدي هايكاستي از يكي
 ؛نيست يكارشناس ةآن در دور يجا اصالً كه يستندن يتلحاظ اولو رشته از ينمناسب ا

 يـن منطـق گنجانـدن ا   با آن سرفصل و منابع. واقعاً “پايداري ادبيات”چون  يدرس مثالً
  ).1 ةشوندآن كجاست؟ (مصاحبه يتاولو يست؟درس چ

 دانـم يكه نم يمهست يدروس ةشاهد ارائ يد،مثبت گنجاندن دروس جد ةنقط دركنار
. اختيـاري  چـه  و اجبـاري  دروس مورددارند؟ چه در يتچرا تصور شده كه اولو واقعاً
 متون  ةترجم” يا “ياسيمتون س ةترجم” مثل درسي چرا كه است الؤس يمبرا واقعاً مثالً

 يـد جد ةدر برنامـ  كامالً ،بودند يقبل ةبرنام دروس ترينياز كاربرد اتفاقاً كه ،“اقتصادي
 باشيم درسي عنوان  چهار تا اسالمي ترجمةدروس  اشتگيشاهد انب مثالً و نددحذف ش

 .)4 ةشوند(مصاحبه يمباش “پايداري ادبيات”چون  يدرس مثالً يا

شـوندگان، برخـي از دروس يـا     از منظر مصـاحبه  باالتربودن از سطح كارشناسي: .ب
تغييـر ذكـر   ل متعـددي بـراي ايـن    سرفصل آن باالتر از سطح كارشناسي بوده كه البته داليـ 

 ارائه است: ها در اين موارد قابل ين پاسختر مهماست.   شده

 آورديم يدپد ذهن در بزرگي الؤس عالمت ينهاد پيشو البته منابع  ينعناو يبرخ مرور
چـون   يدرسـ  مثالً هستند؟ كارشناسي سطح در هايناز ا يبرخ واقعاً آيا كهاين همآن و
ــژوهش” ــراي درس ايــن هــايرفصــلس از برخــي. “ترجمــه مطالعــات در پ  ةدور ب

 .)2 ةشوند(مصاحبه است  يدكتر

 يكارشناسـ  ةفراتـر از دور  واقعـاً  وسدر برخـي  براي شدهسرفصل ارائه ،من نظربه
 ايـن  از برخـي  بود بهتر... كرد دنبال را مترجم تربيت هدف باشد قرار اگر همآن ،است
به سرفصل  مثالً... دادمي كاربردي و عملي دروس به را خودش جاي نظري هايبحث

 يكارشناس يسرفصل مناسب دانشجو ينا ياآ ،يدنگاه كن “ترجمه سنجيكيفيت”درس 
 .)5 ةشونداست؟ (مصاحبه

امـا سرفصـل    ،اسـت  يجذاب و خـوب  ينعناو .ندارم درسي عناوين به ايرادي من
 از خيلـي ... درس و دو درس هم نـه  يك .است يباالتر از سطح كارشناس يليخ يبرخ

. است “ترجمه نظري مباني”مثل  يدرس ردمو ينبارز ا ةنمون... است طورياين هادرس
! يرضـروري؟ است و هـم غ  ينهم سنگ واقعاً كارشناسي دورةدرس  يبرا يسرفصل ينچن

 .)10 ةشوند(مصاحبه

شـده كـه بـا انتقادهـايي      مسائل مطرح هازجمل كاهش يا حذف برخي عناوين مهم: .ج
هـا بـوده    حذف برخي عناوين مهم درسي يا كاهش آن ،شد راه همشوندگان  جدي مصاحبه
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هـا در ايـن مـوارد     هايي از اين پاسخ دند. نمونهكرهايي متعدد را براي آن ذكر  است كه مثال
  ارائه است: قابل

چـون   يحـذف دروسـ   يبرا يليكه چه دل شهمي مطرح الؤس اين من ذهن در همواره
دروس  ةهم كهيوجود داشته؟ وقت “يمتون اقتصاد ةترجم” يا “ياسيمتون س ةترجم”
... ندارد  دروس ينا ةارائ براي جايي برنامه مثالً گفت توانينم يگرد ،اندشده واحديدو

 .)3 ةشوند(مصاحبه

 هبرنامـ  كـه از  “ياسـي متون س ةترجم”ترجمه مثل  ياختصاص هايدرس از جداي
 ينحذف شده؟ ا “آواشناسي”چرا درس  آمده كه مثالً يشابهام پ ينا يمبرا ،شده حذف

 .)5 ةشوند(مصاحبه... است يدر زبان ضرور يشيهر گرا يدرس برا

يعني تغييرات و اصالحات  ،نقاط قوت اين بخش ةشده دربار هاي ارائه با بررسي ديدگاه
كـه  انـد   توجه داشتهي هاينظرجديد به نقدها و  ةيابيم كه طراحان برنام عناوين درسي، درمي

فارسي   توجهي به زبان عنوان نمونه، كم هاي برنامه پيشين پرداخته بودند. به بررسي كاستيبه 
) و سـاالري و  1382ميرعمادي ( چون همكه همواره در آثاري انتقادي  است موضوعي بوده

اسـت. از   تري شده ن توجه بيشجديد بدا ة) مطرح بوده و در اين برنام1394فريد ( خزاعي
جديد به عناوين دروس متناسب با بازار ترجمـه اشـاره    ةن به توجه برنامتوا ديگر موارد مي

) 1398( ديگران) و كتابي و 1393سليقه ( آن در آثاري چون خوش نهاد پيشد كه طرح و كر
 ده بود.آم

يابيم كـه حـذف    جديد درمي ةعناوين درسي در برنام ةهاي ذكرشده دربار كاستي ةدربار
) و سـهرابي و  1393سـليقه (  كه در آثـاري چـون خـوش    برخي از دروس مهم و كاربردي

شوندگان يك  شده بود از منظر مصاحبه تأكيدها  ) بر تقويت آنSohrabi et al. 2015( ديگران
) نيـز  1398( ديگـران اجمـال در كتـابي و    ضعف جدي برشمرده شده است. اين موضوع به

 ةتعبيري غلب باالتربودن برخي از دروس از سطح كارشناسي يا به ،چنين هممطرح شده است. 
هـا در قالـب درسـي     تـدريس آن تنهـا   كه نـه  است دروسي شده ةها سبب ارائ بار نظري آن

 برنامـه  كـاربردي  ةبلكـه از جنبـ   ،يسـت سال تحصيلي ممكن ن واحدي و درطول يك نيمدو
، »متـون سياسـي   ةترجمـ «حـذف برخـي دروس كـاربردي و مهـم چـون       ،كاهد. البتـه  مي

خود اين  ،شوندگان به آن اشاره داشتند اكثر مصاحبه ازقضاكه  ،...و ،»متون اقتصادي  ةترجم«
 ده است.كرتر  كاستي را پررنگ
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  منابع درسي 2.6
شاهد معرفـي حـداقل ده كتـاب     ،وسططور متدر سرفصل جديد براي هر عنوان درسي، به

شده درخصوص اين منابع، دركنار هاي مطرح ديدگاهعنوان منبع آن درس هستيم. بررسي  به
منابع درسي  ةشده دربار ارائه هاينظر ،طور كليبود. به راه همبرخي مزايا، با نقدهايي جدي 

 ،بـود  راه هـم كننـدگان در ايـن پـژوهش    توجهي از سوي مشـاركت  هاي قابل كه با بحث ،را
  د:كربندي  ن نحو جمعهاي برنامه بديتوان در دو بخش امتيازها و كاستي مي

  امتيازها 1.2.6
 خـش ببع درسـي را حـداقل در دو   توان امتيازها و نقاط قوت مرتبط بـا منـا   مي ،درمجموع

هـا ذيـل ايـن     ايـن ديـدگاه   ،منابع جديد. درادامـه  .ب ،تعدد و تنوع منابع  .الف :دكربررسي 
  شود: بخش بررسي مي  دو

امتيازهاي مرتبط بـا منـابع    هشوندگان، ازجمل از منظر مصاحبه تعدد و تنوع منابع: .الف
  شود: ها بررسي مي شماري از اين ديدگاه ،هاست. درادامه درسي تعدد و تنوع آن

درس اسـت كـه    يـك  يمتعـدد بـرا   منـابع  يبرنامـه معرفـ   يـن ا يازاتاز امت يكي حتماً
 و عاليـق  البتـه  و دانشـجوها  نيـاز  و توانـايي  و كالس سطح با متناسب تواند مي  استاد

در منابع  پذيريانعطاف ينوع يعني ؛كند انتخاب مناسب منابع يا منبع خودش تخصص
 .)1 ةشوند(مصاحبه هادرس ةالبته نه در هم ،شودمي ديده ينهاد پيش

 خـب  كه شده معرفي منبع ده حدودهر عنوان درس  يمتوسط برا طوربه كنم فكر
 اين امتياز نوع يك تنوع اين... رشته است ينا يخوب برا يآموزش ةبست يك مجموعدر

  .)5 ةشوند(مصاحبه شده ارائه برايش جديد منابع كه هاييدرس مخصوصاً است، برنامه
 ةشـده در برنامـ   بـراي منـابع معرفـي    ،شده  از ديگر امتيازهاي برشمرده ع جديد:بمنا .ب

. دارند آموزش زبان و ترجمه ةحوزمنابعي جديد است كه جايگاهي در  ةارائ ،شده بازنگري
 ارائه است: ها درخصوص اين امتياز در اين موارد قابل ين پاسختر مهم

 هـاي درس در ويـژه بـه  و پـردازد مـي  زبـاني  هـاي مهارت به كه پايه هايدرس در چه
...  يمروز و به يدجد عمدتاً منابع از فهرستي معرفي شاهد هادرس تريشب يبرا تخصصي

 شـده معرفـي  هايكتاب يننمود دارد. ا كامالً ترجمه تخصصي هايدرس در قضيه اين
ترجمـه   ةحـوز  در گـران و پـژوهش  ياندانشجو يبرا يدفهرست خوب و مف يكخود 

 .)8 ةشوند(مصاحبه... دارد  وجود ايرادهايي هم مواردي در بتهال... فراهم آورده



 183   و ديگران) حسين داوري( ... شدة ارزيابي و نقد برنامة درسي بازنگري

 

را  ييرتغ يبوده خود نوع راه هم هاسرفصل و ينعناو ييربرنامه كه با تغ ييرنفس تغ اساساً
 هاخود من... سال يشخص ةتجرب... خواهد داشت راه هم بهدر انتخاب منابع  يداسات يبرا

عنوان درس بـه خوانـدن    ييركردم... تغ يسرا تدر “مفاهيم درك و خواندن” هايدرس
 معرفي را جديد هاييكتاب دوره دو اين در شد سبب آن واحد كاهش و يشرفتهو پ يهپا

 .)10 ةشونداست (مصاحبه يازامت يك حتماً اين... كنم

  ها كاستي 2.2.6
 ها و نقاط ضعف مرتبط با منابع درسي را حداقل در چهار بخشتوان كاستي مي ،درمجموع

عدم تفكيك منـابع   .ج ،منابع باالتر از سطح كارشناسي .ب ،منابع نامرتبط .الف :دكربررسي 
هـا   ترجمه. درادامه، اين ديدگاه ةتوجهي به مقاالت منتشرشده در حوز كم .د ،اصلي از فرعي

  شود: ذيل اين سه بخش بررسي مي
دند معرفي كرشوندگان بدان اشاره  مصاحبه ةمسائلي كه هم هازجمل منابع نامرتبط: .الف

 بدين نحو هانظرهايي از اين ارتباط در برخي از دروس بود. نمونه يا كم برخي منابع نامرتبط
 ارائه است: قابل

بـا   يارتبـاط  اصـالً  يـا  كـه  اسـت  يمنـابع  يمعرفـ  بعضـاً  جـدي  هـاي ضـعف  از يكي
 دقتيكم است و حتماً يضعف جد يك حتماً يندارند. ا يارتباط كم يا دندارن  سرفصل

 و وعـاتي بمط متـون  خوانـدن ”خودم ترم گذشـته درس   مثالً. شود اصالح بايد و شده
 يتعجب كردم. صرف شـباهت نسـب   به منابع رجوع كردم واقعاً يوقت .داشتم “اي رسانه

 .يد .يبـا سـ   راه هـم شده كه چند خبر را  بنديسرهم يچند كتاب بازار يدمبا عنوان د
 سرفصـل  براساس درس اين هدف كهدرحالي! شده معرفي منبع عنوانبه اند چاپ كرده

  .)1 ةشوند (مصاحبه تاس ديگري چيز
 آثار بررسي”چون  يدرس ... مثالً دارد الؤس يجا واقعاً هادرس برخي منابع البته... 
 درسـي  منبـع ! اسـت  كـرده  معرفي منبع واننعرا به مجيد قرآنكه  “ياسالم ةشدترجمه
 يلـي كـه خ  “مطبوعـاتي  ونتـ م خواندن”چون  يدرس يا... دارد هايي ويژگي خود براي
 .)9 ةشوند(مصاحبه است برانگيزالؤس

از  ياريدر بسـ  واقعـاً  ،اسـت  خوب ينهاد پيشاست كه تعدد و تنوع منابع  درست
 شباهتي شايد... ندارد سرفصل با ارتباطي چنانآن كه هستيم منابعي ارائةشاهد  هادرس
 ةترجم”درس  يبرا ينيدبب مثالً. ندارد سرفصل با ارتباطي اما درس، عنوان با باشد داشته

بـدون   يسـي هفت منبع انگل صرفاً... ارائه شده يچه منابع “ياز فارس يمتون علوم انسان
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بدون ارتباط با سرفصل. اگر قرار اسـت   كامالً البته و قضيه فارسي بعد به اي اشاره يچه
ـ  يمتون شود، چه ارتباط ينا ةوارد ترجم درس طبق سرفصل دانشجو عمالً يندر ا  ينب

  .)3 ةشوند! (مصاحبهاست؟ ينهاد پيشبا منابع  ييتوانا ينا
دركنار معرفي برخي از منابع نامرتبط با سرفصـل   منابع باالتر از سطح كارشناسي: .ب

بار نظري با سطح مقطع كارشناسي همـاهنگي نـدارد    ةدليل غلب دروس، معرفي منابعي كه به
 ها بدين شكل بوده است: هايي از اين ديدگاهشده بود. نمونه انتقادهاي مطرح ةازجمل

 بـا  نـاچيز  ارتبـاط  دركنـار  منابع برخي به همكارانم البته و من جدي انتقادهاي از يكي
. اسـت  برنامـه  عملـي  هـاي جنبه يا سرفصل با تناسب عدم و هاآن بودنينظر سرفصل

 اسـت،   كاربردي و عملي شكلفن ترجمه به و مهارت آموزش درس يك ماهيت وقتي
است  يباالتر از سطح كارشناس واقعاً فارسي زبان به توجهيو ب ينظر صرفاً يمنابع ةارائ

 .)2 ةشوند(مصاحبه

و هم  يداست كه هم مف يدطرح دروس جد ةبرنام يازهاياز امت يكيگفتم كه  ،ببينيد
 ينا واقعاً ،رويممي منابع سراغ وقتي اما ترجمه، سنجييفيتگفتم ك است. مثالً يضرور

 سـختي بـه  يهـاوس كـه در سـطح دكتـر     يانكتاب جول مثالً آيا كه آيدمي پيش الؤس
شـمار   ي. وقتيرخ مسلماً است؟ ارائهقابل كارشناسي دانشجوي براي است تدريس قابل
 اسـت   مشـكل  يـك هـم خـودش    يـن خب ا ،شوديهر درس ارائه م يمنبع برا ياديز

 .)4 ةشوند(مصاحبه

 “ياز فارس يمتون علوم انسان ةترجم”چون  يدرس مثالً ؛باشد مفيد مثال چند شايد
 سرفصـل . ببينـيم  ،است يدجد ةبرنام براي ويژه يازامت يكدرس  ينوجود ا كه اصالً ،را

منـابع   امـا ... كنـد مـي  ترجمـه  از صـحبت ... ياسـت و عملـ   يكـاربرد  كامالً شدهارائه
 بنـا  اگـر  كه است درس اين وهوايحال و واقعيت از دور و نظري قدريبه ينهاد پيش
مطلـب   يـادي حجـم ز  ثانياً و يابديسرفصل تحقق نم اوالً ،شود تدريس منابع آن باشد
 ).7 ةشوند(مصاحبه شوديارائه م صرفاً ينظر

 ةهمـ  يكـي ديگـر از مـواردي كـه عمـالً      عدم تفكيـك منـابع اصـلي از فرعـي:     .ج
دند معرفي صرف شماري از منـابع، بـدون تفكيـك منـابع     كرشوندگان به آن اشاره  مصاحبه

اسـت.   ،هـاي مـرتبط بـا سرفصـل در يـك كتـاب       دن بخـش كر مشخصاصلي از فرعي يا 
 ها بدين شكل بوده است:  هايي از اين ديدگاه نمونه

 تا  هشت /هفت درس هر براي طراحان كه تاس اين ينهاد پيشاز مشكالت منابع  يكي
 يـا  يك يدحداقل با .روش نامعمول است ينا .اند كرده معرفي منبع تربيش هم شايد ده
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 رديـف  هاكتاب ياسام صرفاً كهيننه ا ،شود نهاد پيش يو چند منبع فرع ياصلدو منبع 
  .)1 ةشوند(مصاحبه نشود جدا فرعي از اصلي منبع و شود

 كـه ايـن  هـم  و نشـده  جدا فرعي منابع از درس يك مهم و اصلي منابع يا منبع هم
 هـا مشخص شود كه كدام فصل يقاًدق نحو است كه مثالً ينمنابع به ا يروال معرف اصالً

 “شناسـي زبان مباني”درس  يبرا دروس است. مثالً ينصفحات كتاب و مربوط به ا يا
 بايد خب. يول ةگفت “كاربردي شناسيزبان”درس  يو هم برا يول رجوج گويدميهم 

گفته شده فالن  صرفاً هااز درس يليدر خ يا ،درس كدام براي هافصل كدام شود معلوم
 .)3 ةشوند (مصاحبه است؟ منظور كتاب اين كجاي اما ،يوماركن يا ريككتاب ب

از مـواردي كـه چنـد تـن از     ترجمـه:   ةتوجهي به مقاالت منتشرشده در حـوز  كم .د
مطالعـات   ةنشدن برخي مقاالت مهـم در حـوز   شوندگان به آن اشاره كردند معرفي مصاحبه
 ةترجمـ  ةهـا، در حـوز   اعتقـاد آن  است. بهويژه مقاالت نويسندگان ايراني در منابع  ترجمه به

هـايي چـون    تواند در حوزه انگليسي به فارسي و بالعكس شاهد انتشار آثاري هستيم كه مي
هايي از اين  مفيد باشد. نمونه... و ،آموزش ترجمه، ويراستاري ترجمه، ارزيابي و نقد ترجمه

 ها بدين شكل بوده است:  ديدگاه

 و نظـري  هـاي حـوزه  در خـوبي  مقـاالت  چاپ شاهد اخير هايسال در كهآن واقعيت
 در خيلـي  رشـته  ايـن  مباحـث  كهاين بهباتوجه... ايمبوده ايران در ترجمه عملي ويژه به

 در ترجمه آموزش به بسيار تواندمي مقاالت گونهيناستفاده از ا ،است نشده بومي ايران
 ).7 ةشوند(مصاحبه كند كمك هادانشگاه

ترجمه  ةيكه خود در چند نشر ،يدجد ةبرنام تدوين اندركاراندست رفتمي انتظار
 يبـرا  يآموزشـ  ةكه البتـه جنبـ   ،را و اثرگذار يدمقاالت مف ،حضور فعال دارند يراندر ا

 ،هرحـال بـه . كننـد  معرفـي  منبـع  عنـوان بـه  هادرس بعضي در ،داشته باشد ياندانشجو
 راحتـي  بـه ... و ترجمـه  مطالعات يا رجممت چون مجالتي در مقاالت برخي از توان ينم

 شـد  مي معرفي ينهاد پيشو  يمنابع جانب عنوانبه مقاالت اين اگر بود خوب... گذشت
  .)10 ةشوند(مصاحبه

نبوده، طبيعي است كه منـابع   راه همپيشين با بازنگري و تغييري  ةبرنامجاكه  ازآن ،مسلماً
كه با معرفـي منـابعي    ،جديد ةبرنام ةباشند. ارائي در آن برنامه همگي قديمي بوده نهاد پيش

تـر   دانشـجويان بـا منـابع كـم     معرفي و نيز آشنايي اسـاتيد و  ةزمين ،بوده است راه همجديد 
در  ر درس نشان مـي دهـد كـه عمـالً    شده را فراهم ساخته است. مراجعه به منابع ه شناخته

گامي بـا برخـي آثـار مـرتبط بـا       هم ةتواند زميندرس شاهد معرفي منابعي هستيم كه مي  هر
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انتقادهاي جدي بـه معرفـي برخـي منـابع      ةاما دربار ،ترجمه را فراهم آورد ةتحوالت حوز
عدم تفكيك منـابع   چنين همبازاري و نيز منابع باالتر از سطح كارشناسي و  گاهينامرتبط و 

 گر درستي اين انتقادهاست.  اصلي از فرعي مروري بر اين منابع بيان

 

  نيازها پيش 3.6
اما  ،يمنيازهايي براي غالب دروسپيش ةدرسي، در اين برنامه نيز شاهد ارائ ةمانند هر برنام به

در مـواردي چنـد، انتقادهـايي     ،گر آن اسـت كـه   ها بيانطرح و بررسي موضوع در مصاحبه
د. وشـ  هـا درادامـه معرفـي مـي     عنوان كاستي د كه بهشنيازها مطرح ارائه پيش ةجدي به نحو

دروس   .الـف  :دكرمعرفي  در دو بخشانتقادي و اصالحي را هاي نظرتوان  مي ،طور كلي  هب
  .دار نيازهاي غيراولويتپيش .ب ،نياز بدون پيش
دروس متعـددي اسـت    ةشده ارائ يكي از انتقادهاي مطرح نياز: دروس بدون پيش .الف

هـا   از ايـن ديـدگاه  هـايي   نياز يا شرطي بـراي آن تعيـين نشـده اسـت. نمونـه      كه هيچ پيش
 شكل بوده است:   بدين

 از تـوجهي تعـداد قابـل   ،اختياري البته و تخصصي دروس در چه و پايه دروس در چه
 واقعـاً  لهئمسـ  يـن گـرفتن درس ندارنـد. در اجـرا، ا    يبـرا  يشـرط  يا نياز پيش هادرس
بعـد از   يدبا يهپا يسيكه نگارش انگل ياست و منطق يعيطب مثالً. بود خواهد ساز مشكل

. شـود  گذرانـده  يشـرفته و بعـد پ  يـه پا يسيدستور انگل يدبا يعني ؛يايدب يسيدستور انگل
 يـه نگـارش پا  برنامـه  ايـن  در كـه  بينـيم  مـي امـا   ،يردرا بگ يهدانشجو نگارش پا ،سپس

پـس   ،اسـت  ايـن  يقـ منط روال چـون كـه خـب    ييـد بگو شـايد ... نـدارد  نيـازي  يشپ
 ارائـه  پايه نگارش اول ترم در ما مطرح هايكه در دانشگاه يماما شاهد ،شود مي  تيرعا
 .)1 ةشوند(مصاحبه است شده

 بـدون  يـا  نيـاز پيش بدون هايدرس همين برنامه مشكالت از يكي كه نكنيد شك
 يعـي كه خـب طب  يمرا دار “بيان فن”درس  يه،پا هايدر درس ،مثالً... است اخذ شرط

 فن”شود كه سپس درس  يط پيشرفته و پايه گفتاري و شنيداري هايمهارت يداست با
و  “يــاپيپ يشــفاه ةترجمــ” يــا “انگليســي نثــر بــا آشــنايي” يــا شــود ارائــه “بيــان

 برخـي  براي است قرار هم اگر... است منوال همين به وضع... “ترجمه  سنجي كيفيت”
 البته كه نشود ذكر نيازيشپ “تدريس روش و اصول” يا “يشفاه ةترجم”مثل  هادرس
 شـود   اخذ احدتعداد و ينبعد از ا مثالً كه شود گذاشته شروطي بايد حداقل بشود بايد

 .)5 ةشوند(مصاحبه
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 اي اختيـاري  هايدرس تخصصي، و پايه دروس همان يا اصلي هايدرس از جداي
 بـدون  هـا درس ايـن  مـوارد  غالـب  در امـا  ،شود ارائه هاآن از واحد ده بايد كه هست

 هـاي ترم در هادرس اين بناست اگر... نيست منطقي خيلي كه اندشده تعريف نياز شيپ
 حتماً... باشد داشته خرأتقدم و ت ،بايد باشد شتهدا سازوكار ايدبخب  ،شود ارائه مختلف

 .)6 ةشوند(مصاحبه خوريميدر اجرا به مشكل م

نيازهـا   انتخاب برخي پـيش  ةدركنار انتقاد پيشين، نحو دار: نيازهاي غيراولويت پيش .ب
هايي از  شوندگان به آن اشاره داشتند. نمونه براي برخي از دروس موضوعي بود كه مصاحبه

 اين انتقادها بدين شكل بوده است: 

 بايـد  هـا درس برخـي  درمـورد  كـه  رسدمي نظربه ،نيازپيش بدون هايدرس از جداي
 “فارسـي  ويـرايش ”درس  يبـرا  مـثالً  .شود هاآن نياز پيش هايدرس در تجديدنظري

 “فارسـي  نگـارش ”آن  نيازيشپ يدآمده است كه با “فارسي زبان ساخت”آن  نياز يشپ
 فارسي  زبان ساخت ايمقابله تحليل”درس  درمورد يا “فارسي زبان ساخت”باشد نه 

ــ “انگليســي و آمــده اســت امــا چــرا؟  “كــاربردي شناســي زبــان”آن  نيــاز يشكــه پ
 .)3 ةشوند (مصاحبه

 يو سپس از فارسـ  يبه فارس يسيمتون از انگل ةآموزش ترجم يدبا و منطقاً معموالً
چـرا؟   .روند برعكس شده است ينا يمتون اسالم ةترجم مورداما در ،باشد يسيبه انگل

 و ترجمـه ”و  “ترجمـه  كارهـاي راه و لاصـو ”دو درس  “يـات ادب ةترجمـ ” يبـرا  يا
 ادبيـاتي  و ادبـي  هـاي درس نيازهـاي يشبه پ يددرس نبا ينا يبرا ياآمده اما آ “فناوري
 آمد؟مي نياز پيش عنوانبه يسيشعر انگل ياچون داستان  يدرس يدنبا مثالً شد؟مي توجه

 .)4 ةشوند(مصاحبه

بنگريـد  سي در توصيف يك سرفصل درسي (نيازهاي در به اهميت موضوع پيش باتوجه
تـر ايـن موضـوع در     و نيز بررسي دقيـق شده هاي ارائه )، بررسي ديدگاه1391بيگي  بهرام به

تنهـا   شده وارد بـوده اسـت. ايـن كاسـتي نـه      دهد كه انتقادهاي مطرحدرسي نشان مي ةبرنام
بلكه در تحقـق   ،رو كند ههايي روب تواند برنامه را در روند اجرا با مشكالت و ناهماهنگي مي

هـم مشـكالتي را    دم و تأخر دروسحيث عدم رعايت منطقي تق اهداف آموزشي برنامه از
 خواهد داشت. راه هم به
 

  گيري . نتيجه7
هـاي درسـي و چـه در رونـد ارزيـابي و       چـه در تـدوين و طراحـي برنامـه     ،از موارد مهم

جملـه مدرسـان اسـت.      آن و از نفـع  ذيهاي  هاي گروه ها، توجه به ديدگاه شناسي آن آسيب
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هاي تعدادي از اعضاي هيئت  ديدگاهاي كيفي  شيوه رو، در اين پژوهش تالش شد تا به ازاين
 ةهـاي برنامـ   دهنـده و ويژگـي   ابعاد تشـكيل  ةهاي مجري اين رشته دربار علمي در دانشگاه

هـاي   . يافتـه شـود مترجمي زبان انگليسي در مقطع كارشناسي بررسي  ةرشت ةتجديدنظرشد
تـوجهي   حدود قابل جديد تا ةگر آن است كه در طراحي و تدوين برنام پژوهش حاضر بيان
ابي برنامـه  يـ بـه ارز كه  توجه شده است شده در آثاري هاي انتقادي مطرح به نقدها و ديدگاه

برشـمرد؛   جديـد  ةتـوان از نقـاط قـوت برنامـ     اين موضـوع را مـي   و بودند پيشين پرداخته
موضوعاتي چون توجه به دروس كاربردي و متناسب با نيازهاي بومي فراگيران، توجـه بـه   

دوسويه، توجه بـه   ةتر به موضوع ترجم هاي نوين، توجه بيشبه فناوري زبان فارسي، توجه
و  ،سـازي  هـا همانـا كارآمدسـازي، بـومي     كه هـدف آن ... و ،نيازها و انتظارات بازار ترجمه

 . استتركردن اين رشته  تخصصي

جديـد   ةهـاي برنامـ   عنـوان كاسـتي   هاي حاصل از بررسي موضـوعاتي كـه بـه   اما يافته
هـا، منـابع    دهد كه نقدهايي درخصوص عنـاوين درسـي و سرفصـل    نشان ميشد   برشمرده

و  ،ترديد در هرگونه بررسي، اصالح نيازها وجود دارد كه بي و روند معرفي پيش ،ينهاد پيش
اجرا و چه در مراحل ديگر، شايسته است كه بـه ايـن    درحين چه ،شناسي اين برنامه آسيب
 ها توجه شود.  ديدگاه

 جديـد برشـمرده   ةزيـابي و نقـد برنامـ   گـام در ار  ش حاضر از آثار پيشپژوهجاكه  ازآن
طراحان  چون هم ،نفع ذيهاي  سته است كه در آثار بعدي ازسويي از ديگر گروهيشا ،شود مي

هـاي   شـيوه  بـه  ،ديگـر  عمل آيـد و ازسـوي   ارزيابي به ،آموختگان و دانش ،برنامه، دانشجويان
تـري بهـره    بيش ةمدرسان اين رشته در گستره و دامنمختلف كيفي و كمي از نظر اساتيد و 

 چون هم ،تر ذكر آن آمده بود كه پيش ،هاي ارزيابيتوان از ديگر شيوه مي ،. بنابراينه شودبرد
 ،اي خانـه  هاي ارزيابي تراكمي، ارزيابي بعد از برنامه، ارزيابي مشاركتي، ارزيابي كتـاب  شيوه

 بهره برد. ... و

ها، كماكـان   بر توجه به اين دسته از يافته ريزان اين حوزه، عالوهنامهرود كه بر انتظار مي
گـران ايـن حـوزه، انتظـارات دانشـجويان،       هـاي پـژوهش   در هر مرحله از اجرا به ديدگاه

خـدمات ترجمـه در    ةدهنـد  و نيازها و انتظارات نهادهـاي ارائـه   ،آموختگان نيازهاي دانش
هـاي مشـابه ايـن رشـته در      اين برنامه با برنامـه  ةمقايس ،چنين همنند. كجامعه توجه كافي 
حاضـر   ةرناماصالح و تقويت ب درجهتي سازنده نهاد پيشعنوان  تواند به جوامع ديگر مي

  شود. برشمرده
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  نامه كتاب
هاي مطلوب در تدوين سرفصل درسي دانشـگاهي بـا نقـد بـر      ويژگي«، )1391مهري ( ،بيگي بهرام

  .16 ش ،پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي، »زبان فرانسه ةهاي درسي رشت سرفصل
درسي كارشناسي مترجمي  ةيي برناماارزيابي كار« ،)1398حسابي ( اكبر ، وكتابي سعيد ،علي ،بيكيان

شـناختي در   هـاي زبـان   پـژوهش  ،»آموختگان اين رشته نظر دانشجويان و دانش انگليسي از نقطه
  .9 ش ،هاي خارجي زبان
 ،»درسـي   ةتحليـل انتقـادي الگوهـاي تغييـر برنامـ     « ،)1394( و ديگـران  حسينسيدمحمد ،حسيني

  .15 ش ،هاي علوم انساني انتقادي متون و برنامه ةنام پژوهش
مطالعـات   ،»هاي هدف در آموزش مترجم فارسي و انگليسي توانش« ،)1393( سعودم، سليقه خوش

  .47 پياپي ،زبان و ترجمه
ضـرورت بروزرسـاني سرفصـل دروس كارشناسـي     « ،)1394( فريـد  خزاعي علي ، زهرا وساالري

، مطالعـات زبـان و ترجمـه    ،»مترجمي زبان انگليسي برمبناي نيازهـاي بـازار ترجمـه در ايـران    
  .48  پياپي
ه در آمـوزش نقـد ترجمـ   « ،)1398روحـي (  اكبـر  ، وحيـدري تبريـزي   حسين ،شيرين ،بني سليمي

دانشــجويان و محتــواي آموزشــي  انتظــاراتارشــد رشــتة مطالعــات ترجمـه:   كارشناسـي   دورة
  .23 پياپي ،دانشگاهپژوهش و نگارش كتب  ،»درسي  واحد

 .1 ش ،مطالعات ترجمه ،»تربيت مترجم« ،)1382حسيني، سيدمحمد (ءضيا

 ،»مشكالت  كاري براي حل ها و راه جمي دانشگاهمتر ةملي در برنامأت« ،)1382ميرعمادي، سيدعلي (
 .1 ش ،مطالعات ترجمه
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