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چکیده
در دو دهة اخیر و در پی رشـ مّیـی دانشـ ا هـا ارائـهمننـ ة مارشناسـی ارشـ مجریّـی ن ـا
ان لیسی در ایرا  ،تع اد رونافزونی ان پایا نامههـا ایـ دور ـه تریّـة مجـا اخجاـای یافجـه
است؛ حال آنکه در سرفال ماو ای رشجه را شیوة ایرا آ تغییر صورت ن رفجه اسـت
ان ای رو ،مقاله حاضر موششی است در طراحی و تهیه و ت وی چارچو ی تفایلی ـرا هـ ایت
اسجادا و دانشجویا در طی مراحل مخجلـ انجخـا  ،تریّـه و رـزارش نهـایی مـار و ارنشـیا ی
پایا نامهها تریّة مجا در دورة مارشناسی ارش مجریّی ن ا ان لیسی دردانش ا ها ایـرا
در ای را  ،پژوهش را حاضر ضّ تبیی یای ـا للّـی پایـا نامـههـا تریّـه ـا مـرور پیشـینة
تحقیقاتی ای حون و ررسی محجوایی سرفال ماو و ا اسجفاد ان پرسـ نامـة چنـ مرحلـها
دلفی را یّعآور نظرات صاحبنظرا چارچو تفایلی خود را ارائه مرد ان اهّیت ویـژة
ای مقاله ،مّک ه ایجاد وح ت رویه در مراحـل انجخـا مجـا مـورد نظـر ـرا تریّـه ،تهیـة
پایا نامه ،تهیة رزارش نهایی مار و البجه مهمتر ان هّه ،داور و ارنشیا ی ای نوع پایا نامـههـا در
دانش ا ها ارائهمنن ة ای رشجه در ایرا ه مّک ای چارچو تفایلی است
کلیدواژه :ارنشیا ی پایا نامه ،رنامهریز درسی ،ت وی چارچو  ،تریّـة مجـا  ،روش دلفـی،
مارشناسی ارش مجریّی ن ا ان لیسی
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Abstract
Following the quantitative increase in the number of universities offering
Translation Studies in the English language, an increasing number of dissertations of
students majoring in English Studies at the MA level are in the form of the
translation of books. This is in spite of the fact that there has been no change in the
approved curriculum of this university course. The present research study is an
endeavor on the part of the authors to develop a detailed framework for helping both
university teachers and students in the process of selecting, translating, and
evaluating the dissertations presented in the form of translation of books at the postgraduation level of Translation Studies in English in various Iranian universities. To
achieve this objective, while explaining the scientific position of translation
dissertations by making a review of the research background of this field and
examining the content of the approved title curriculum and also by using the Delphi
multi-stage questionnaire for collecting the opinions of experts, the authors have
presented the detailed framework of their proposal. The special importance of this
paper lies in the fact that it can help create unity of procedure in the process of
selecting the intended book for translation, preparation of the dissertation,
preparation of the final report, and, most importantly, judging and evaluating of this
type of dissertations in the universities offering this course in Iran within the
proposed detailed framework.
Keywords
English Translation, Iranian Universities, Postgraduate Translation Programs, Thesis
Evaluation Framework
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مقدمه
«تربیت مترجم زبان انگلیسی» کـه در حـال حاضـر در دانشـگاههـای ایـران اک ـراً بـا عنـوان
«مترجمی زبان انگلیسی» ارائه میشود رشتهای است که در طی دو دهة اخیر گسترش کمّـی
بسیار چشمگیری داشته و به عبارتی ،مورد اقبال مسئوالن آموزشی کشـور و دانشـجویان آن
قرار گرفته است .با اعالم موجودیت دورههـای کارشناسـی ارشـد مطالعـات ترجمـه بـا نـام
رسمی «مترجمی زبان انگلیسی» برای اولین بار در ایـران بـا گـزینش و پـذیرش دانشـجو در
سالهای ابتدایی دهة  80هجری شمسی این اقبال فزونی یافته؛ به نحوی کـه در سـال ،1399
مطابق با دفترچة شمارة  2راهنمای انتخاب رشـتة سـازمان سـنجش کشـور و دفترچـة مشـابه
برای انتخاب رشتة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی 33 ،دانشـگاه دولتـی ،مرکـز پیـام
نور و مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و  34واحد دانشگاه آزاد اسـالمی (در مجمـوع67 ،
مرکز دانشگاهی) در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته دانشجو میپذیرند .مطابق با برنامه
و سرفصل این دوره ،مصوب  26اردیبهشت  ،1378دورة کارشناسـی ارشـد رشـتة مترجمـی
زبان انگلیسی شامل  28واحد درسی و  4واحد پایاننامه (درمجموع  32واحد) است کـه در
دانشگاه آزاد اسالمی برای دانشجویان ورودی  1389به بعد با حذف  2واحد درسی ،ارزش
کمّی پایاننامه به  6واحد افزایش یافته است.
مطابق با مقررات دورههای کارشناسی ارشد ،واحدهای درسی در سه نیمسال توزیع
میگردد و پایاننامه نیز در نیمسال چهارم گذرانده میشـود .در ایـن برنامـه در ریزبرنامـه و
سرفصل «پایاننامه» (کد  )022دانشجویان اجازه خواهند یافت تا به جـای انجـام دادن یـک
تحقیق ترجمهشناسی ،پایاننامة خود را به ترجمـة یـک کتـابی در حـدود  200صـفحه و در
حد قابل انتشار (سرفصل مصوب )25 :اختصاص دهنـد .متأسـفانه در سرفصـل جـاری هـی
گونه معیاری برای انتخاب کتاب مـورد نظـر ارائـه نشـده و صـرفاً قابـل قبـول بـودن آن «بـه
تشخی استادان راهنما و مشاور» واگذار شده است کـه خـود منشـأ اخـتالف نظـر بسـیاری
است.
در عین حال ،هنوز کم نیستند استادان و مسئوالنی که به کل با این نوع پایـاننامـههـا
مخــالف هســتند؛ هرچنــد شناســایی علــل ایــن مخالفــت مســتلزم تحقیقــی مســتقل اســت؛
پژوهشگران حاضر طبق تجربه و براساس نحـوة برخوردهـا و نـوع بازخوردهـای اسـتادان و
دانشــجویان در حاشــیة گردهمــاییهــای دانشــگاهی ،بــر ایــن باورنــد کــه علــت اصــلی ایــن
مخالفتها ،در کنار علل دیگر ،ریشه در این موضوع دارد که آنان «ترجمه کردن» را امـری
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علمی ،روشمند و تحقیقی نمیدانند و آن را نه فعالیتی «دانشگاهی» (سلیمی بنی و همکاران،
1393؛ سلیمی بنی و همکاران ،)1398 ،بلکـه بـه اصـطالح «بـازاری» ،سـلیقهای و تفننـی بـه
حساب میآورند که چارچوبی نظری بر آن حاکم نیسـت و بـه عبـارت دیگـر ،کـاری غیـر
عینی و دلبخواهی و بی حساب و کتاب است (حیدری تبریـزی2021 ،؛ حیـدری تبریـزی و
همکاران و تاکی2008 ،؛ حیدری تبریزی و تاکی )2010 ،نیز فرمهای موجود برای پیشـنهاد
طرح پایاننامه (پروپوزال) و درخواست تصویب موضوع پایاننامه کارایی و تناسـب الزم را
ندارد؛ همانطور که شیوهنامـة موجـود بـرای تهیـة گـزارش نهـایی پایـاننامـههـای تحقیقـی
درمورد این نوع پایاننامهها ناکارآمد است .سرانجام اینکه وقتـی دانشـجویی مـیخواهـد از
پایاننامة ترجمة خود دفـاع نمایـد در جلسـة دفـاع بـه دلیـل نبـود هـی چـارچوب مصـوّبی
وحدترویه حاکم نیست؛ زیرا جدولهـای موجـود بـرای داوری و ارزشـیابی پایـاننامـههـا
خاص پایاننامـههـای تحقیقـی اسـت و بـرای پایـاننامـههـای ترجمـة کتـاب فاقـد روایـی و
اعتبــار الزم و نیــز پایــایی مطلــوب اســت .ایــن دســته از دانشــجویان در خصــوص امکــان
ادامة تحصیل در مقطع دکترا در خارج از کشور نگرانـیهـایی داشـته و دارنـد کـه بـا حتـی
برپایی دورههای دکترای تخصصی در رشتة مطالعات ترجمه در دانشگاههای ایـران از سـال
 1390این نگرانیها و بالتکلیفیهـا دوچنـدان شـده اسـت ،زیـرا مشـخ نیسـت ایـن نـوع
پایاننامه در جلسههـای مصـاحبة حضـوری علمـی بـرای ورود بـه ایـن مقطـع در مقایسـه بـا
پایاننامههای تحقیقی چگونه ارزیابی میشود و نگرش و تلقی مصاحبهکننـدگان دربـارة آن
چیست.
به عبارت دیگر ،در دو دهـة اخیـر و در پـی رشـد کمّـی دانشـگاههـای ارائـهکننـدة
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران ،تعداد روزافزونـی از پایـاننامـههـای ایـن
دوره به ترجمة کتاب اختصاص یافته است؛ حال آنکه در سرفصل مصوب ایـن رشـته بـرای
اجرای آن تغییری صورت نگرفته است .بدین ترتیب ،مقالة حاضر دو هدف اصـلی را دنبـال
میکند )1 :تبیین ارزش و جایگاه علمی پایـاننامـههـای ترجمـه و تعیـین معیارهـای عینـی و
علمی در انتخاب کتاب مورد نظر برای ترجمه از طریق مرور پیشینه و سـابقة تحقیقـاتی ایـن
حوزة علمی ،جمعآوری نظرات استادان ،دانشجویان و متخصصان اهـل فـن اسـت و  )2کـه
هـدف اصـلی مقالـه حاضــر اسـت ،طراحـی ،تهیـه و تــدوین چـارچوبی تفصـیلی هـم بــرای
راهنمایی دانشجویان در طی مراحل مختلف انتخاب ،ترجمـه و گـزارش نهـایی کـار و هـم
برای ارزشیابی پایـاننامـههـای ترجمـه در دورة کارشناسـی ارشـد مترجمـی زبـان انگلیسـی
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دردانشگاههای ایران با استناد به پایههای نظـری علمـی موجـود در تحقیقـات و تجربـههـای
عملی اهل فن.

روش پژوهش
نوع پژوهش

برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این تحقیـق کیفـی ،پژوهشـگران حاضـر بـا اسـتفاده از
پرسشنامـه چندمرحلـهای دلفـی براسـاس مـدل مـوری و هـامونس (Murry & Hammons,
 )1995و رهنمودهای کینی ،هاسون و مک کنا ( ،)Keeney, et al., 2011گارسون ( Garson,
 )2014و لینســتون و ترنــاف ( ،)Turoff & Linstone, 2002نظــرات نمون ـهای از اســتادان
صاحبنظر در این حوزه جمعآوری و پس از تجزیه و تحلیل محتوایی مضـامین ،درنهایـت
چارچوب تفصیلی خود را ارائـه کـردهانـد .شـیوة دلفـی بـه عنـوان یـک روش جمـعآوری
اطالعات مطرح شده که غالباً در تحقیقات کیفـی بـه عنـوان روش چنـد مرحلـهای بـه کـار
مــیرود ( ،)Riazi, 2016چنــدین مرحلــه پرســشنامــه تشــکیل و محفــوظ مانــدن هویــت
شرکتکنندگان تضمین شود ).(Ary & et al., 2019
شرکتکنندگا در پژوهش

به منظور تعیین افراد شرکتکننده در مراحل مختلف ،شیوة دلفی که در ایـن تحقیـق مـورد
استفاده قرار گرفته است ،ابتدا فهرستی از خبرگان و استادان صاحب نظر زن و مردی که در
دانشگاههای مختلف ایران سابقه و تجربة کافی در زمینة پایاننامههای زبان انگلیسی (اعم از
راهنمایی ،مشاوره و داوری) به ویژه پایاننامـههـای دورة کارشناسـی ارشـد مترجمـی زبـان
انگلیسی (در دهه  80هجری شمسی) داشتهاند تهیه شد .معیـار انتخـاب ایـن افـراد در درجـة
اول تخصصشـان درزمینـة راهنمـایی ،مشـاوره و داوری پایـاننامـههـای ترجمـه بـود کـه در
محیطهای آموزشی نه تنها مـدرس ترجمـه بودنـد ،بلکـه صـاحبنظـر ترجمـه هـم شـناخته
میشدند .به منظور باال بردن اعتبار انتخاب این افراد ،سـعی شـد اطالعـاتی در زمینـة پیشـینة
تحصیلی و عملکرد پژوهشی آنان نیزکسب شود که با دستیابی به سوابق شغلیشـان اطمینـان
حاصل شد که در زمینة موضوع مورد نظر صـاحبنظـر واقعـی هسـتند .سـ س پژوهشـگران
حاضر تمام تالش خود را در برقراری ارتباط و ترغیب آنان برای شرکت در این تحقیـق بـه
کار گرفتند .درحقیقـت ،مهـمتـرین معیـار بـرای حضـور قطعـی در تحقیـق ،تمایـل و تعهـد
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شرکتکنندگان به این کار بود و نیز این هدف کـه فقـط افـرادی شـرکت کننـد کـه قصـد
دارند تا پایان تحقیق همکاری نمایند .بنابراین از شرکتکنندگان احتمـالی خواسـته شـد تـا
افرادی که شرایط همکاری در این تحقیق را دارند معرفی کنند .بدین صورت ،پژوهشگران
حاضر تمام تالش خود را به کار گرفتند تا در این تحقیق تا سر حد امکان از صـاحبنظـران
واقعی در عرصة ترجمة پایاننامه استفاده کنند.
از میان  25شرکتکنندة احتمالی 10 ،نفر از استادان و خبرگان ترجمه با پاس دادن
به پرسشنامة مرحله اول ،مشارکت خـود را در روش دلفـی را اعـالم کردنـد؛ در واقـع40 ،
درصد پاس دریافت شد .این امر با نظـر مـوری و هـامونس ()Murry & Hammaons, 1995
مبنی بر اینکه گروه نهایی باید حداقل شامل  10عضو باشد مطابقت داشت .گفتنی است کـه
پرسشنامهها برای افراد یا از طریق رایانامه (ایمیل) ارسال یا به تعدادی نیـز شخصـاً تحویـل
شد .بدین ترتیب ،شرکتکنندگان نهـایی تحقیـق حاضـر شـامل  10اسـتاد ( 9مـرد و  1زن)
حداقل دارای  10سال سابقه راهنمایی ،مشاوره و داوری پایاننامـههـای زبـان انگلیسـی و بـا
میانگین  8سال سابقه درمورد پایاننامههای ترجمه بودند که از نظر رتبة دانشـگاهی متشـکل
از  1نفر استاد تمام 3 ،دانشیار و  6استادیار بودند 4 .نفـر در دانشـگاههـای دولتـی 4 ،نفـر در
واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی 1 ،نفر در دانشگاه پیام نور و  1نفـر نیـز در مؤسسـه
آموزش عالی غیر انتفاعی تدریس میکردند.
ابزار و روش گردآوری دادهها

از آنجا که شیوة اصلی گـردآوری دادههـا در تحقیـق حاضـر روش دلفـی ()Garson, 2014
بـود ،ابــزار مـورد اســتفاده در ایــن تحقیـق شــامل دو دور پرســشنامـه بــود .در مرحلــة اول،
پرسشنامهای پاس ـ باز در زمینة مالکها و معیارهای کمّی و کیفی انتخاب کتـاب ،شـیوة
تهیــه گــزارش نهــایی و نحــوة ارزشــیابی پایــاننامــههــا در جلسـة دفــاع الزم بــود .ایــن نــوع
پرسشنامه به شرکتکنندگان اجازه میداد تا پاس ها و نظرات خود را آزادانـه بیـان کننـد.
پژوهشگران حاضر به منظور طرح سؤالهای مناسب و تضمین روایی و پایایی پرسـشنامـه،
ابتدا فهرستی از مباحث مرتبط با اهـداف ایـن تحقیـق را فـراهم کردنـد .بـا توجـه بـه اینکـه
سؤالهای پرسشنامة مرحله اول روش دلفی باید دقیق ،مناسب و به تعداد محـدود باشـد تـا
عملی بودن آن تضمین شود ،درنهایت با مرور پیشینة تحقیق و با در نظر گرفتن ماهیـت آن،
این معیارها در  4سؤال تشریحی به شرح زیر گنجانده شد:
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 .1به نظر شما ،در انتخاب کتاب برای ترجمه به عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی چه معیارها و ضوابط کمّی را باید مد نظر داشت؟
 .2به نظر شما ،در انتخاب کتاب برای ترجمه به عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی به طور کلی چه معیارها و ضوابط کیفی را باید مد نظر داشت؟
 .3به نظر شما ،تهیه وتنظیم گزارشهای علمی مربوط به پایاننامههای ترجمة کتـاب
(پروپوزال و گزارش نهایی پایـاننامـه) از چـه نظـر بـا دیگـر پایـاننامـههـای تحقیقـی زبـان
انگلیسی متفاوت است؟
 .4به نظر شما ،در جلسة دفاع ترجمة کتـاب بـه عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی به طور کلی برای ارزشیابی ترجمة نهایی چه معیارها و ضوابط کمّـی
و کیفی را باید مد نظر داشت؟
بدین ترتیب پرسشنامة پاس ـ باز حاوی سؤالهای مذکور بـرای شـرکتکننـدگان
ارسال شد و همچنین به منظور ترغیب آنان به شرکت در این تحقیق ،همـراه بـا پرسـشنامـة
دعوت نامهای برایشان فرستاده شد .این دعوت نامه ضمن معرفی تحقیـق حاضـر ،اطالعـات
مختصر و جامعی درمورد این تحقیق و شیوة دلفی در اختیارشان گذاشت و به آنان اطمینـان
داده شد که در پایان کار خالصهای از نتایج تحقیق به آنان ارائه شـود .پاسـ ایـن افـراد بـه
پرسشنامة مرحلة اول نشاندهندة موافقت آنان برای شرکت در این تحقیق بـود .پـس از دو
ماه ،از بین بیش از  20پرسشنامة ارسـال شـده 10 ،پرسـشنامـه تکمیـل و بازگردانـده شـد.
س س پاس ها گردآوری گردید و سعی شد تا آنجا کـه ممکـن اسـت از نوشـتههـای خـود
پاس دهندگان استفاده شود .مفاهیمی که اک ر آنان اشاره کرده بودند طبقـهبنـدی و مفـاهیم
مشــترک از زاویــههــای مختلــف شناســایی شــد و عبــارات مــورد نیــاز در پرســشنامــة
نیمــهســاختاریافتة مرحلــه دوم شــکل گرفــت .ســرانجام ،پــس از تحلیــل پاسـ هــا و نظــرات
شرکتکنندگان ،پرسشنامة مرحله دوم آماده شد .پژوهشگران حاضر در تهیة پرسـشنامـة
مرحله دوم قوانین پیشنهادی دورنی ( )Dornyei, 2010و نیز توصیههای کوهن و همکـارانش
( )Cohen & et al., 2018را درمورد شکل ،محتوا ،انسجام ،ترتیب و تـوالی ،گیرایـی و قابـل
فهم بودن آن به کار گرفتند .این مرحلة پرسشنامة که بر مبنای نظرات شرکتکننـدگان در
مرحلة اول ساخته شد ،حاوی سؤالهای اصلی و فرعی زیر در  4حوزة عمده بود:
 .1به نظر شما ،در انتخاب کتاب برای ترجمه به عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی درمورد معیارها و ضوابط کمّی زیر چگونه باید تصمیم گرفت؟
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● حداقل و حداک ر صفحات اثر :آیا محـدودیتی بایـد قایـل شـد؟ فهرسـت منـابع و
ضمایم و ملحقاتی نظیر عکسها و نمودارها که قاعدتاً ترجمه نمیشوند در شـمارش تعـداد
صفحات لحاظ گردد یا خیـر؟ اگـر تعـداد صـفحات کتـاب کمتـر از  200صـفحة مصـوب
شورای عالی انقالب فرهنگی باشد؛ اما کتاب از لحاظ کیفی حائز جمیع شرایط باشد به نظر
شما باید چه کرد؟
● تاری انتشار اثر :تا چه حد بهروز بودن اثر در انتخاب آن مهم است؟ به نظـر شـما
در چه صورت میتوان گذشت زمان را نادیده گرفت؟
 .2به نظر شما ،در انتخاب کتاب برای ترجمه به عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی درمورد معیارها و ضوابط کیفی زیر چگونه باید تصمیم گرفت؟
● زبان اثر :با توجه به رشتة دانشجو ،آیا دانشجویان باید صرفاً مجاز بـه ترجمـة آثـار
مستقیماً از زبان انگلیسی به فارسی باشند؟ بـا توجـه بـه اینکـه زبـان انگلیسـی زبـان خـارجی
دانشجویان محسوب مـیشـود (و نـه زبـان دومشـان) ،آیـا مـیشـود کتـابی را از فارسـی بـه
انگلیسی ترجمه کرد؟ به نظر شما ،ترجمه از زبان واسط در این مورد چه حکمی دارد؟
● پدید آورنـدگان اثـر :بـه نظـر شـما تـا چـه حـد مهـم اسـت کـه صـالحیت پدیـد
آورندگان اثر در موضوع تخصصی کتاب محرز شود؟
● نوع اثر و کیفیت آن :تـا چـه انـدازه ضـروری اسـت دانشـجو تأییدنامـهای دال بـر
اصالت ،نوآوری و تأثیرگذاری علمی اثر ارائه کند؟ بـه چـه نحـو مـیتـوان کیفیـت علمـی
کتاب را تعیین کرد؟
● تمامیت اثر :آیا کل اثر باید به فارسی ترجمه گردد؟ یـا دانشـجو مـیتوانـد صـرفاً
بخشهایی از آن را گلچین کرده ،گزیدة اثر را ترجمه کند؟
● ضرورت ترجمة اثر به فارسی :به نظر شما ،آیا کتاب نباید از قبل به فارسی ترجمه
شده باشد؟ در صورت وجود ترجمه یا ترجمههای قبلی از کتاب ،در چـه صـورت دانشـجو
مجاز به انتخاب کتاب برای ترجمه کتاب است؟
● تخصصی بودن موضوع اثر :تخصصی بودن موضوع کتاب تا چه حد مهم اسـت؟
آیا دانشجو میتواند کتابهای عمومی برای مخاطب عام و کتابهای بـه اصـطالح خـوش
فروش را برای ترجمه پایاننامه انتخاب کند؟
● صالحیت دانشـجو در ترجمـه :صـالحیت دانشـجو بـرای ترجمـه آثـار تخصصـی
چگونه احراز گردد؟ آیا الزم است در این مورد رزومة دانشجو را مالک قـرار داد؟ تـا چـه
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حد الزم است دانشجو نمونهای از ترجمة اثر را همراه پروپوزال ارائه دهد؟
● تخصصی بودن ناشر اثر :به نظر شما ،چه حـد تخصصـی بـودن ناشـر اثـر شـاخ
مطلوبی از کیفیت اثر است؟
 .3به نظر شما ،در تهیه وتنظیم گزارشهای علمی مربوط بـه پایـاننامـههـای ترجمـة
کتاب (پروپوزال و گزارش نهایی پایاننامه) در موارد زیر چگونه باید تصمیم گرفت ؟
● بیان مسئله :به نظر شما ،دانشجو در بیان مسئله و تشریح ابعاد ،حدود مسئله ،معرفی
دقیق مسئله ،بیان جنبههای آن درمورد ترجمه کتاب چگونه باید عمل کند؟ آیا طرح مسـئله
میتواند به در دسترس نبودن آثار مشـابه کتـاب مـورد نظـر بـه فارسـی و تشـریح ضـرورت
ترجمه اختصاص یابد؟
● سوابق مربوط :به نظر شما تاچه حد ضروری است که دانشـجو بـه معرفـی نقادانـه
کمّی و کیفی اثر ،بررسی نقاط قوت و ضعف آن بـا اسـتفاده از نقـدهای موجـود بـه همـراه
معرفی پدیدآورندگان اثر و سابقه و جایگاه علمی ایشان ،و آثار دیگرشان در تأیید جایگـاه
و صالحیت علمی ایشان ،و مقایسة اثر با آثار دیگر پدیدآورندگان اثر و دیگـر آثـار مشـابه
موجود در رشتة علمی مربوط و دالیل ارجحیت اثر و مزایای آن ب ردازد؟
● سؤال /فرضیه :چه سؤالی در این نوع کار پژوهشی میشـود مطـرح کـرد؟ آیـا در
این نوع کار میتوان فرضیه داشت؟
● اهداف تحقیق (اهداف علمی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجـام تحقیـق) :بـه
نظر شما ،درمورد اثر ترجمه چه اهدافی میتواند مطرح شود؟ م الً میتوان دربارة پر کـردن
خأل موجود و ضرورت و اهمیت و کاربرد ترجمه اثر به فارسـی و تأثیرگـذاری آن توضـیح
داد؟
● هدف کـاربردی  :بـه نظـر شـما ،درمـورد اثـر ترجمـه از چـه بهـرهورانـی (اعـم از
مؤسسات آموزشی ،اجرایی و غیره) میتوان نام برد؟
● جنبة نوآوری :به نظر شما ،اثر ترجمه از چه جنبههایی میتواند نوآوری و تـازگی
داشته باشد؟ آیا باید استدالل میشود که چرا نیـاز بـه ترجمـة کتـاب مـورد نظـر بـه فارسـی
احساس میشود؟
● روش کار :به نظر شما ،دانشجو در تشریح روش کار خود در ترجمـة کتـاب بایـد
به چه مواردی اشاره کند؟ م الً معرفی شیوة کلـی ترجمـة اثـر و توجیـه و اسـتدالل انتخـاب
شیوه با استناد به نوع متن ،قالب اثر و مخاطب آن و مراحل ترجمـه بـرای نشـان دادن علمـی
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بودن شیوة ترجمه و روشمند بودن آن؛ یا تشریح روشهای معادلیـابی ،واژهگزینـی و واژه
سازی؛ یا معرفی مشکالت ترجمه در حین انجام کار و شیوههای برطرف کردن آن و نظـایر
آن.
● فهرست منابع و مأخذ  :به نظر شما ،تـا چـه انـدازه دانشـجو بایـد منـابع و مآخـذ ،و
ابزارهــای کمکــی ترجمــة مــورد اســتفاده خــود را مســتند کنــد؟ بــرای ثبــت اطالعــات
کتابشناختی ،چه شیوهنامة استنادی را پیشنهاد میکنید؟
● به نظر شما ،تمام اطالعات مذکور تا چه حد باید در اختیار خواننـده قـرار گیـرد؟
آیا مقدمة مترجم الزامی و ضروری است؟ اگر پاس م بت است ،به نظـر شـما چـه مـواردی
باید در مقدمة مترجم شرح داده شود؟
● گزارش پیشرفت کار :به نظر شما باید زمانبنـدی و پیشـرفت کـار ترجمـه چگونـه
باید گزارش شود؟
● گزارش نهایی ترجمة کل اثر :به نظر شما باید عالوه بر ترجمة کل کتاب انتخـابی
( به اصطالح ترجمة «جلد تا جلد» اثر) چه مقدمات و ملحقاتی به مـتن اصـلی کتـاب قبـل و
بعد از آن افزوده شود؟ م الً مقدمة مترجم ،واژه نامه ،نمایـه ،و نظـایر آن .بـه نظـر شـما ،چـه
بخشهایی از کتاب نباید ترجمه شود؟
 .4به نظر شما ،در جلسة دفاع ترجمة کتـاب بـه عنـوان پایـاننامـة کارشناسـی ارشـد
مترجمی زبان انگلیسی بـرای ارزشـیابی ،ارائـة شـفاهی پایـاننامـه و ترجمـة نهـایی درمـورد
معیارها و ضوابط کمّی و کیفی زیر چگونه باید تصمیم گرفت؟
● چگونگی ارائة شفاهی پایاننامه :به نظر شما ،در جلسـات دفـاع از پایـاننامـههـای
مربوط به ترجمة کتاب ،زبان ارائه فارسی باشد یا انگلیسی؟ از نظر شما ،چه مطـالبی را بایـد
در ارائة شفاهی گنجانده؟
● به نظر شما ،برای هریک از معیارهای هشـتگانـة زیـر چـه نمـرهای بایـد در نظـر
گرفت تا جمع آن امتیاز  20شود؟
ـ چگونگی تنظیم گزارش نهایی کار ترجمه،
ـ ارزش علمی وکیفیت ترجمه،
ـ صالحیت علمی دانشجو و میزان اشراف و تسلط وی بر ترجمه اثر،
ـ چگونگی توجیه و تشریح شیوة کلی ترجمه و معرفی مشکالت کار و راهکارها،
ـ کیفیت معادل یابی ،واژه گزینی و واژهسازی به ویژه برای اصطالحات تخصصی،
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ـ تبیین ارزش کاربردی ترجمه و جایگاه علمی آن در زبان فارسی،
ـ کیفیت ارائة شفاهی پایان نامه در جلسة دفاع و رعایت زمانبندی جلسـه ،و
ـ توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسشها.
ـ به نظر شما ،چه معیاری دیگری باید به موارد فوق افزوده یا کاسـته شـود؟ لطفـاً بـا
توجیه ضرورت و اهمیت معیار ،ذکر کنید.
سرانجام ،پرسشنامة مرحلة دوم برای شرکتکنندگانی که بـه پرسـشنامـة مرحلـه،
اول پاس داده بودند ارسال شد .این مرحله نزدیک به سه ماه طـول کشـید تـا آنکـه هـر 10
پرسشنامة مرحله دوم تکمیل و برگردانده شد .هدف نهایی مـدل دلفـی دسـتیابی بـه اتفـاق
نظـر میـان شـرکتکننـدگان اسـت ) .(Ary & et al., 2019; Saldanha & O'Brien, 2014بـه
گفتة پیکارد ( ،)Pickard, 2007: 129این مدل حداقل باید شامل دو مرحلـه باشـد و مرسـوم
است کـه در آن از سـه مرحلـه یـا بیشـتر اسـتفاده شـود .از ایـنرو ،پژوهشـگران ایـن تحقیـق،
آمادگی انجام یک یا دو مرحله دیگر از پرسشنامه را داشتند ،اما از آنجا کـه پـس از رسـیدن
به اتفاق نظر ،روش دلفی به هدف نهایی خود رسید ،دیگر نیـاز بـه انجـام آن نشـد .در نهایـت
امر ،یافتهها و نتیجههای تحقیق حاضر به صورت دستورالعملی پیشنهادی ارائه گردید.

یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها و یافتههای حاصل از دو مرحلة برگزاری پرسشنامه
دلفی در خصوص نظرات و آراء متخصصان و صاحبنظران در زمینة راهنمـایی ،مشـاوره و
داوری پایان نامههای ترجمـ ة کتـاب ،ابتـدا در قالـب مضـامین اصـلی مربـوط کدگـذاری و
دستهبندی شد؛ س س کلیة عبارات مضـمونی طبقـهبنـدی شـده در قالـب  5بخـش عمـده بـا
عناوین اصـلی تنظـیم گردیـد کـه بـه ترتیـب منطقـی عبـارت بودنـد از :معیارهـای کمّـی و
معیارهای کیفی انتخاب کتاب برای ترجمه ،نحوة تهیة طرح تحقیق (پروپـوزال) پایـاننامـه،
جدول زمانبندی نحـوة پیشـرفت کـار ،نحـوة تنظـیم گـزارش نهـایی و تشـریح فصـلهـای
مختلف آن (از جمله ،مقدمة متـرجم در پیشـامتن ترجمـه ،و واژهنامـة تخصصـی دوزبانـه و
نمایه در پسامتن) و همچنین نحـوة داوری و معیارهـای ارزشـیابی داوران در جلسـة دفـاع از
پایاننامه.
معیارهای کمّی انتخاب کتاب برای ترجمه دربر گیرندة ضـوابط مربـوط بـه حـداقل
(طبق سرفصل مصوب شورای عالی انقالب فرهنگـی در  200صـفحه) و حـداک ر صـفحات
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کتاب و بهروز بودن تـاری انتشـار آن اسـت کـه در 3مـاده و  4تبصـره تنظـیم شـده اسـت.
معیارهای کیفی انتخاب کتاب برای ترجمه ،به طور طبیعی ،مفصـلتـر بـوده کـه بـه ترتیـب
عبارتاند از :زبان اثر ،پدید آورندگان اثر ،نوع اثـر و کیفیـت آن ،تمامیـت اثـر ،ضـرورت
ترجمة اثر به فارسی  ،تخصصـی بـودن موضـوع اثـر و صـالحیت دانشـجو در ترجمـة آن ،و
تخصصی بودن ناشر اثر .این ضوابط در  7ماده و  14تبصره در دسـتورالعمل گنجانـده شـد.
س ـ س نمونــهای پیشــنهادی از نحــوة تکمیــل کــردن پروپــوزال مربــوط ،مبتنــی بــر نظــرات
صاحبنظران ذیفن از نظر عنوان ،بیان مسئله ،سوابق مربوط ،فرضیهها و سؤالهـا و اهـداف
(کاربردی) ،جنبه نوآوری ،روش کار ترجمه ،و نهایتاً منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه شـد.
بخش سوم به گزارش پیشرفت کار اختصاص یافتة دانشجو (از ماه اول تا ششم) حدوداً چـه
کارهایی را باید انجام دهد و در بخش چهارم ،نحوة تهیة گزارش نهایی ترجمة کل اثـر (بـه
اصطالح ترجمة «جلد تا جلد» اثر) به همراه سایر مقدمات و ملحقات آن تشریح شـده اسـت
تا با اعمال ویرایش فنی به نحوی تهیه و تنظیم گردد که ضمن حفم شـکل و شـمایل اصـل
اثر ،ظاهرکتاب آماده انتشار داشته باشد .بخش آخر هم به چگونگی ارائة شفاهی پایـاننامـه
و نحوة ارزشیابی داوران در جلسه دفاع میپردازد.
از پــی تهیــه و تنظــیم دســتورالعمل مــذکور ،نســخهای از آن بــرای هــر  10ذیفــن
شرکتکننده در این پژوهش ارسال شد تا نظرات اصالحی و نهاییشان کسب گـردد .پـس
از اعمال نظرات اصالحی جزئی آنان که عمدتاً ناظر بر شکل و ترتیب و بیان و جملـهبنـدی
بود ،اتفـاق مـدنظر بـر ایـن شـیوهنامـه حاصـل شـد و اولـین ویـرایش از دسـتورالعمل ویـژه
پایاننامههای مربوط به ترجمة کتاب کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در سال 1390
در  16صفحه و یک مقدمه 5 ،بخش اصلی و  10ماده و بند اصلی به تأییـد معاونـت محتـرم
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی رسید.
اجرای آزمایشی

بـه منظـور ارتقــای کیفیـت دســتورالعمل مـذکور و تعیـین اشــکاالت اجرایـی آن در عمــل،
دستورالعمل پیشنهادی در دو واحد دانشـگاهی (دانشـگاه آزاد اسـالمی اصـفهان و دانشـگاه
آزاد اسالمی شهرضا) از مجموع واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کـه در مقطـع کارشناسـی
ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشجو میپذیرند در سه سال تحصیلی متوالی (1390ــ)1393
به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت .در عمل بیش از  50پایاننامـة ترجمـه کتـاب
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براساس این دستورالعمل پیشـنهاد ،اجـرا و گـزارش شـد .سـرانجام ،پژوهشـگران حاضـر بـا
افزودن  2تبصره به مادة  4و  1تبصره به مادة  9و نیز اعمـال تغییـرات زبـانی و لغـوی جزئـی
دستورالعمل مذکور را به صورت ویرایش نهایی آن برای انتشار آماده کردند.
نسخة نهایی (ویرایش چهار )

بعــد از پــنج ســال اســتفاده از ایــن دســتورالعمل در ایــن واحــدهای دانشــگاهی و دریافــت
بازخوردهای نظری و عملی ـ اجرایی از مدیران پژوهشی ،مدیران گروه ،اسـتادان ،داوران و
دانشجویان و دیگر ناقدان ،این دستورالعمل بار دیگر در سال  1398مورد تجدید نظـر قـرار
گرفت و به منظور وفقدادن خود بـا تغییـرات آیـیننامـهای دیگـر ،از جملـه درمـورد نحـوة
درجهبندی کیفی پایاننامهها (به جای نمره دهـی کمّـی) یـک بـار دیگـر نیـز در بهـار 1400
مورد بازبینی و تجدید نظر پژوهشگران حاضر قرار گرفت کـه حاصـل آن ویـرایش چهـارم
این دستورالعمل است که نسخهای از آن در پیوسـت مقالـه بـه خواننـدگان ،عالقـهمنـدان و
استادان ،صاحبنظران و پژوهشگران عرصة مطالعات ترجمه در ایران تقدیم میگردد.

بحث و نتیجه گیری
آمار و ارقام پذیرش دانشجو در رشتة کارشناسی ارشد مترجمـی زبـان انگلیسـی بـه خـودی
خود گویای رشد کمّی چشمگیر این رشته و رونق آن در ایران است؛ در سالهای اخیر هـم
بر تعداد واحدهای دانشگاهی که این رشته در آنجا دایر اسـت بـه نحـو چشـمگیری افـزوده
شده و هم بر تعداد داوطلبانی که مایل به ادامـة تحصـیل در رشـتة مترجمـی زبـان انگلیسـی
هستند .از میان دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته عدهای بـرای پایـاننامـة خـود بـه
استناد سرفصل مصوب موجود به جای انجام دادن تحقیق در حوزة ترجمهشناسـی کتـابی را
انتخاب کرده ،آن را ترجمه میکنند.
بنابراین ،همانطور که پیشتر آمد ،هدف از مقالة حاضـر ،طراحـی ،تهیـة و تـدوین
چارچوبی تفصیلی بـرای هـدایت اسـتادان و دانشـجویان در طـی مراحـل مختلـف انتخـاب،
ترجمه و گزارش نهایی کار و ارزشیابی پایاننامـههـای ترجمـة کتـاب در دورة کارشناسـی
ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران است .در ایـن راه ،یافتـههـای دو مرحلـه
پرسش نامة دلفی حاوی نظرات متخصصان و صاحبنظـران در زمینـة راهنمـایی ،مشـاوره و
داوری پایاننامههـای ترجمـه  ،نسـخة اولیـه دسـتورالعملی را شـکل داد کـه پـس از اجـرای
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آزمایشی در عمل مورد استفاده قرار گرفت و طی  10سال چهار بـار ویـرایش و تجدیـدنظر
روی آن صورت گرفت تا به روز شده ،با تغییرات به وجود آمده (مـ الً درجـهبنـدی کیفـی
پایاننامهها به جای نمرهدهی کمّی) بتواند خود را وفق دهد و نیازهـای کـاربران و مخاطبـان
خود را برطرف کند.
در حــال حاضــر ،در ویــرایش اخیــر ایــن دســتورالعمل (ویــرایش چهــارم،)1400 ،
معیارهای کمّی و کیفی انتخاب کتاب برای ترجمـه ،نحـوة تهیـة طـرح تحقیـق (پروپـوزال)
پایاننامه ،جدول زمانبنـدی ،نحـوة پیشـرفت کـار ،نحـوة تنظـیم گـزارش نهـایی و تشـریح
فصلهای مختلف آن (از جمله ،مقدمه مترجم ،واژهنامة تخصصی و نمایه) و همچنین نحـوة
داوری و معیارهای ارزشیابی داوران در جلسة دفاع از پایاننامه به ترتیـب در پـنج بخـش بـه
تفصیل تشریح شده است .از جنبة اهمیت و ضرورت و کاربرد این پژوهش مـیتـوان چنـین
استدالل کرد که یافتهها و نتایج حاصل از تحقیق حاضر میتواند هم در سـطح کـالن و هـم
در سطح خرد ،حداقل برای این افراد مورد استفاده باشـد )1 :دانشـجویان کارشناسـی ارشـد
مترجمی که پایاننامه شان ترجمة کتاب است ،هـم در زمینـة انتخـاب کتـاب مطلـوب ،هـم
درمورد تهیة گزارش نهایی خود و هم درخصوص آمادگی برای جلسـة دفـاع و آگـاهی از
معیارهای داوری و ارزشیابی؛  )2استادان راهنما و مشـاور ایـن نـوع پایـاننامـههـا و مـدیران
گروه و اعضای کمیتههای تخصصی گروه و شوراهای پژوهشی در انتخاب کتاب مطلـوب،
تأیید و تصویب و تنظیم پایاننامه؛  )3داوران پایاننامههای ترجمه در مراحل داوری اولیـه و
ارزشیابی نهایی و نمرهگذاری این نـوع پایـاننامـههـا در جلسـات دفـاع و  )4تهیـهکننـدگان
سرفصلهای آموزشی این رشته در شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت علـوم ،تحقیقـات
و فناوری و سازمان مرکزی دانشـگاه آزاد اسـالمی ،بـه ویـژه هنگـام بـازبینی و بـازنگری و
تجدید نظر در سرفصل موجود.
در کل ،اهمیت ویژة این تحقیق ،به اعتقـاد پژوهشـگران حاضـر ،تـالش در راسـتای
یک ارچگی و ایجاد وحدت رویه در مراحل انتخاب کتاب مـورد نظـر بـرای ترجمـه ،انجـام
پایاننامه ،تهیـة گـزارش نهـایی کـار و البتـه مهـمتـر از همـه ،داوری و ارزشـیابی ایـن نـوع
پایاننامهها در تمامی دانشگاههای ارائهکنندة این رشته در ایران است.
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