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  چكيده
 نيازهـاي  بررسـي  و تجربـي  ةمطالع انجام بدون كه است مهمي موارد از درسي واحد آموزشي ةبرنام طراحي

 در سـتادان ا كـه  پردازد مياي  آموزشي مواد بررسي به حاضر پژوهش نيست. پذير امكان مترجمي دانشجويان
 گيرنـد.  مـي  نظـر  در ارشـد  كارشناسـي  ةدور مترجمـي  ةرشت در» شده ترجمه آثار بررسي و نقد« درسي واحد

 واحـد  آموزشـي  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  منتقـد،  و مترجم عنوان به كار، محيط در دانشجويان نيازهاي همچنين
 ايـن  استادان و دكتري انشجوياند مترجمي، ارشد كارشناسي دانشجويان منظور، بدينشود.  مي بررسي مزبور
 اي نامـه  شپرسـ  ابتـدا  ،آمـاري  ةنمونـ  ةمطالعـ  بـراي  نـد. ا هداد تشـكيل  را آمـاري  ةجامع دانشگاه، سه در رشته

 اجـرا بـه   هـدف  ةجامعـ  در نيـز  مصاحبه االتؤس زمان هم و شد توزيع هدف ةجامع دانشجويان بين آزمايشي
 4 و ليكـرت  اي درجـه  پـنج  مقيـاس  بـا  مطابق پاسخه بست سؤال 44 و بندي طبقه و تحليل ها داده سپسدرآمد؛ 

 و درسـي  واحد آموزشي اهداف بين كه داد نشان ها داده بررسي گرديد. تهيه حوزه 4 در اي چندگزينه الؤس
 ،پايان در دارد. هايي كاستي آموزشي ةبرنام و آموزشي محتواي و ندارد وجود توازني ،دانشجويان انتظارات

   شد. ارائه ها يافته با ابقمط پيشنهاداتي
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  مقدمه
 بازنگري نيازمند نيز دانشگاه در ترجمه آموزش امروز، ةجامع رشد  به رو تغييرات به توجه با
 گفـت  تـوان  مـي  شوند. اي حرفه دنياي وارد متبحر ويراستاراني و نامنتقد ن،امترجم تا ستا

 واقعـي  دنيـاي  مشكالت رفع سوي به بلكه ،نيست دانشجومحور تنها ترجمه آموزش امروزه
 مشكالت نوع اين حل در مهارت پرورش ،نيز ثرؤم آموزشي ةبرنام كند. مي حركت ترجمه

ــر در را ــي ب ــرد. م ــيرواني نظــر از گي ــژوهش )،1390( ش ــاي پ ــدار، ه ــ فرايندم ــود ةحلق  مفق
 بـه  مربـوط  لئمسـا  بـا  نزديكـي  بسيار و مستقيم ارتباط ترجمه، مطالعات ةگستر هاي پژوهش
 تربيـت  .مـؤثر اسـت   آموزشـي  هـاي  برنامـه  در هـا  آن نتايج و دارند مترجم تربيت و آموزش

 بـاور  بـه  اسـت.  برخـوردار  اهميت زا دانشجويان به دستاوردها انتقال و كارآمدتر مترجماني
 مشـكالت  برشـمردن  بـه  محدود شده انجام هاي پژوهش اغلب )1395( همكاران و پرورش
 و ناكارآمد درسي محتواي مشكل، ترين مهم است. كلي هاي حل راه ةارائ و ترجمه آموزش
 هـاي  سـال  رويكردهاي همان ،مصرانه ،عملي دروس مدرسان امروزه است. تدريس منسوخ

  كنند. مي اتخاذ ترجمه به مربوط دروس تدريس در را ينپيش
 از تـري  عميـق  درك تـا  كنـد  مـي  كمـك  دانشجويان به ترجمه نظري دانشهرچند 

 عمل در واقعي مهارت شود؛ عملي ةتجرب جايگزين تواند نمي باشند، داشته بافت در مفاهيم
 دقـت  بـه  بايد كه است يموارد جمله از ها فعاليت و آموزشي ةبرنام اهداف، شود. مي ايجاد
 ترجمـه  مدرسـان  اسـت  الزم همچنين شوند. گرفته نظر در 1محور توانش ةترجم آموزش در

 در انگليسـي  زبـان  مترجمـي  ةرشـت  التحصـيالن  فارغ فيوظا به )،1397 ،همكاران و شفيعي(
 شـفاهي  و كتبـي  ةترجمـ  ةزمين در رشته اين التحصيالن فارغ از آتي انتظارات و واقعي دنياي

 هتـيم  اعتقـاد  بـه  نمايند. اتخاذ ها آن آموزش فرايند براي مناسبي الگوي بتوانند تا باشند شناآ
)Hatim, 2013،( فعاليـت  افـزايش  منظـور  بـه  و اسـت  ترجمـه  آموزش اساس ترجمه، ةنظري 

 كـار  به ترجمه مشكالت با مطابق يادگيري مانند مفيدي هاي روش بايد دانشجويان، كالسي
 كـاربرد  بهتـرين  و يابـد  مـي  ارزش عمـل  در نظري دانش ،)Baker, 2011( ربيك باور به رود.
 ةترجم مدل شود. مي مشخص ترجمه مشكالت رفعمورد  در بحث هنگام ترجمه هاي نظريه
 را واقعـي  اهـداف  و اي حرفه ةترجم تشابه كه است مواردي از يكي نيز )Nord, 2005( نورد
   .كند مي تمرين ترجمه كالس در

 ترجمـه  آثـار  نقد در ترجمه هاي نظريه كاربرد لزوم بر پيش ها مدت از زانپردا نظريه
                                                                                                                                        
1.  competence based 
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 طلبد. مي خاص توجهي ترجمه كيفيت )Reiss, 2000( رايس نظر از اند. كرده تأكيد نيز شده
 براسـاس  ترجمـه  نقـد  كند. مي مهيا را بهتر اي ترجمه ةزمين بافت، در ترجمه نقد حقيقت، در

 بـا  مطـابق  دارد، نيـاز  آن بـه  مترجم آنچه و) House, 1997( ودش مي انجام ترجمه هاي نظريه
 اسـت  ترجمه ةنظري از خاصي نوع ،)Chesterman & Wagner, 2002( واگنر و چسترمن نظر
 تـا  كنـد  مي كمك منتقدان و مترجمان به و دارد عمل در ريشه كه اي نظريه ؛باشد عملي كه

 ,Hewson( سـت ها ديـدگاه  ةمقايسـ  از بـيش  چيزي ترجمه نقد دهند. افزايش را كار كيفيت

 دوبـاره  منتقـد  اسـت،  بسـته  متـرجم  كـه  را متنـي  )Martino, 2012( مـارتينو  نظـر  از و )2011
 ترجمـه  در تصـميم  اتخـاذ  به منتهي و افتاده اتفاق ترجمه پس در كه را مراحلي و گشايد مي
  كند. مي رديابي ،است شده

 ترجمـه، راهبردهـاي   كاربردي، ةگون تن،م نوع مانند مواردي بايد نيز ترجمه نقد در
 منتقد به ترجمه ةنظري حقيقت، در گرفت. نظر در ترجمه فرايند با مطابقرا  نقشو  خواننده،
 بررسـي  ترجمـه  در مـوردنظر  عناصـر  بـا  مطابق و انتخاب را متن از بخشي تا كند مي كمك

 افـزايش  موجـب  آن يجنتا بلكه ،ندارد منفي صورتي ترجمه نقد تنها نه صورت اين در كند.
 هـاي  نظريـه  بـر  موضـوعي،  و زبـاني  دانـش  بـر  عـالوه  منتقد فرد شد. خواهد ترجمه كيفيت
 پالوپوسـكي  كـه  چنان دانشگاهي، ةترجم نقد كه داشت نظر در بايد دارد. اشراف نيز ترجمه

)Paloposki, 2012( از اسـت.  متفـاوت  نـدارد  نظري ةپاي و اساس كه نقدي با كند، مي اشاره 
 منتقد بين زيادي تفاوت گفت توان مي است هدفمند كاري ترجمه كيفيت ارزيابي كه جاآن
   رسد. مي صفر به فاصله اين گاه و ندارد وجود دانشگاهي مترجم و

 هـاي  موضـوع  از دارنـد، با يكديگر  تنگاتنگي ارتباط كه آن، ارزيابي و ترجمه كيفيت
 نقـد  شـود.  مـي  بيـان  1ترجمـه،  كيفيـت  ابيارزيـ  واحد، عنواني با امروزه واست  ترجمه قديمي
 لحـاظ  اصـلي  متن با مقايسه در و ترجمه متن در كه است غيرضروري تغييرات دنبال به ترجمه
 هـاي  ترجمـه  و علمـي  گوهايو گفت تحريك موجب انتقادي نظرات حقيقت، در است. شده
 نويسـنده  يا وانندهخ عنوان به مترجم مفهوم از فراتر ترجمه نقد شود. مي نيز متن يك از مجدد

 نظـر  از .)Hewson, 2011( طلبـد  مـي  منتقـد سوي  ازرا  هوشمندانه فعاليتي و كند مي حركت
 در قضاوت ؛است بوده مشكلاندازه  چه ترجمه كار كه ندارد اهميتي )Reiss, 2000( رايس
 هـاي  انتخـاب  منتقـد  كـه  دارد باور) Hermans, 1999( هرمن بود. خواهد تر مشكل آن مورد

 نتـايج  و گيـرد  مـي  نظـر  درنپـذيرفتني   مـوارد  بـه  توجه با و مبدأ متن ةترجم براي را عدديمت
                                                                                                                                        
1.  translation quality assessment 
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 نيــز )Scocchera, 2014( اســكاكرا نظــر از كنــد. مــي بررســي را متــرجم انتخــاب از حاصــل
 توانـد  مـي  ترجمه نقد آموزش و نيست آسان چاپ صنعت در اي حرفه ستارويرا به دسترسي

  شود.منجر  ترجمه بازار ةحلق در رويراستا مترجماني تربيت به
  

  پژوهش هدف
 و نقـد « درسـي  واحـد  در استادان كه است اي آموزشي مواد بررسي حاضر، ةمطالع از هدف
 افـزون  گيرنـد.  مي نظر در ارشد كارشناسي ةدور مترجمي ةرشت در» شده ترجمه آثار بررسي

 اهـداف  بـه  توجـه  بـا  قـد، منت و متـرجم  عنـوان  به كار، محيط در دانشجويان نيازهاي ،آن بر
  شوند: مي داده پاسخ زير تسؤاال منظور، بدين .شود مي بررسي مزبور واحد آموزشي
 منـابع  چـه  شامل دانشگاه در شده ترجمه آثار بررسي و نقد درسي واحد محتواي .1
  است؟ عملي هاي فعاليت و آموزشي
راهبردهــاي  و هــا فعاليــت آموزشــي، محتــواي از مترجمــي دانشــجويان انتظــارات .2
  چيست؟ درسي واحد اين كاربردي
 درس ايـن  بـراي  نظـري)  ارچوبهـ چو  محتويـات،  (اهداف، آموزشي ةبرنام چه .3
 شود؟ مي پيشنهاد

  
  پژوهش روش
  آماري ةجامع
  كردند: شركت پژوهش اين در مختلف گروه دو

 1395-1394 تحصيلي سال مترجمي ةرشت ارشد  كارشناسي مرد و زن دانشجويان .1
   اند. گذرانده را شده ترجمه آثار بررسي و نقد درسي احدو كه

  مترجمي. ةرشت دكتري دانشجويان و ترجمه استادان .2

 آمـاري،  ةنمونـ  ةمطالعـ  بـراي  شد. انتخاب پژوهش اهداف با مطابق نيز آماري ةنمون
 دارنـد.  پـذيرش  تحصـيلي  ةرشـت  اين دكتري مقطع در كه شدند انتخاب دولتي هاي دانشگاه

 ايـن  اسـتادان  و دكتـري  دانشجويان و مترجمي ارشد كارشناسي دانشجويان نظرات اين،بنابر
 بررسـي  پـژوهش  ابـزار  طريـق  از فردوسـي  و اصفهان طباطبايي، هعالم دانشگاه سه در رشته
 هستند،انگليسي  زبان آموزش ةرشت التحصيالن فارغ ،مترجمي استادان بيشتر كه آنجا از .شد

  گرفتند. جاي پژوهش ةنمون در هم ترجمه دكتري دانشجويان
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  پژوهش ابزار
  شد. استفاده مصاحبه و نامه پرسش ابزار دو از پژوهش كنندگان شركت نظرات بررسي براي

 )،Saldanha & O’Brien, 2013( اُبـراين  و هـا  سـالدان  ازجملـه  پژوهشـي  معتبـر  منابع
 راجـرز  و بـراون  و ،)Cohen & et al., 2007( و همكـاران  كـوهن  ،)Dörnyei, 2010( دورنيه

)Brown & Rodgers, 2004(، و  مترجمـي  ةرشـت  ارشـد  كارشناسي دانشجويان و استادان نظر
 اصـلي  ةنامـ  پرسـش  ةتهيـ  در را محقق آزمايشي، ةنام پرسش از آمده دست به نتايجهمچنين 

 و اصـلي  ةحوز 4 در را دانشجويان نظر باز، سؤال 6 حاوي آزمايشي، ةنام پرسش كرد. ياري
 از حاصـل  نتايج سپس ).آزمايشي ةنام پرسش :1 (پيوست شد جويا پژوهش اهداف با بقمطا

 پاسـخ  بسته اي نامه پرسش به مترجمي، ةرشت آموزشي منابع و كنندگان شركت پاسخ بررسي
  شد. منتهي حوزه 4 در

 مقياس با مطابق گويه 44 شامل اول قسمت شد: تقسيم بخش دو به اصلي ةنام پرسش
 »مخـالفم  كـامالً « و »مخالفم« ،»ندارم نظري« ،»موافقم« ،»موافقم كامالً« ليكرت اي درجه پنج
 ايـدئال  و واقعـي  هـاي  گويـه  دقيـق  بررسـي  بـراي  اي، چندگزينه سؤال 4شامل دوم قسمت و

   ).، قسمت اول و دوماصلي نامه پرسش :2 (پيوست
 و باتجربـه  تاداناسـ  ديـدگاه  كه است اي يافته ساختار نيمه ةمصاحب مطالعه، ديگر ابزار
 دانشــجويان نيــاز و درســي واحــد محتويــات اهــداف،بــارة در را دكتــري دانشــجويان
  است. شده جويا دانشگاه سه در مترجمي ةرشت ارشد كارشناسي
  
  پژوهش انجام مراحل
 تسـؤاال  زمـان  هـم  شـد؛  توزيـع  هـدف  ةجامعـ  دانشـجويان  بـين  آزمايشـي  ةنام پرسش ابتدا

 مجمـوع  .درآمـد  اجـرا بـه   هدف ةجامع در و شد بررسي اورمش استاد كمك به نيز مصاحبه
 اصـلي  ةحيطـ  بعـد،  ةمرحلـ  در گرديـد.  ثبت شد، اشاره ها آن به مصاحبه طول در كه مطالبي
 تأكيـد  مكـرراً  كـه  مـواردي  و شـد  مشخص ساختاريافته نيمه ةمصاحب و آزمايشي ةنام پرسش
 نظـر  بـا  مطـابق  اصـلي  ةامـ ن پرسـش  روايـي  .گرديـد  لحـاظ  نهـايي  ةنامـ  پرسـش  در بود، شده

 و هـا  فعاليـت  محتويات، (اهداف، آموزشي ةبرنام ةگستر چهار در مشاور استاد و نامتخصص
 شـد.  تأييـد  و بررسي ظاهري صورت و محتوا نظر از آموزشي)راهبردهاي  و آموزشي مواد

 از پايـايي  وردآبر براي و آزمايش هدف ةجامع از كوچكي گروه در ابتدا اصلي ةنام پرسش
 اعتبـار  از حـاكي  كـه  آمـد  دسـت  بـه  868/0 عـدد  و شـد  اسـتفاده  كرونبـاخ  آلفـاي  ضريب
  شد. ارسال دانشجويان ايميل به نامه پرسش ،سرانجام است. نامه پرسش
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  ها داده واكاوي و ها يافته
  نامه پرسش
 هـاي  ارچوبهـ چ باآشنايي الزم را  دانشجويان كه دهد مي نشان نامه پرسش 1 ةگوي به پاسخ
 گويـه  ايـن  با ديگر ينيم و ندارند نظري ،كنندگان شركت از نيمي حدوداً ندارند. قدن نظري

. اسـت هـا در شـرايط واقعـي     درصد پاسخ دانشـجويان بـه گويـه    بيانگر 1 جدول اند. مخالف
 ،افراد از درصد 48 نظر از اند. موافق 4 ةگوي با نيز افراد از نيمي از بيشدهد  جدول نشان مي

 60 ندارنـد. نظـري   مـورد  اين در هم درصد 21 و است شده برقرار ارتباط عمل و نظريه بين
 تجربـه  كـالس  ايـن  در را خـرد  سـطح  در ترجمـه  بررسـي  هـم  كننـدگان  شـركت  از درصد
 واحـد  ايـن  در نقـد  هـاي  ارچوبهـ چ كه است مطلب اين بيانگر 17 ةگوي به پاسخ اند. كرده
 33 ةشـمار  ةگويـ  بـا  دانشـجويان  از كمـي  تعـداد  ايـن،  بـر  عـالوه  است. نشده تمرين درسي
 ترجمـه  نقـد  صـحيح  معيـار  ،اسـتاد  نظر كه است مطلب اين بيانگر گويه اين هستند. مخالف
 افـراد  از درصد 21 از بيش و ندا موافق 40 ةگوي با كنندگان شركت از درصد 45 است. بوده
تـأثير مثبـت    اهـ  آن ةترجمـ  كيفيت بر درس اين معتقدند افراد از نيمي تقريباً و ندارند نظري
   است. داشته

 معرفـي  كـالس  در ترجمـه  نقد جديد هاي ارچوبهچ افراد، از بيشتري تعداد نظر از
 6 ةگويـ  در اين، برافزون  ندارند.نظري  مورد اين در افراد از درصد 20 حدود و است نشده
 اسـت،  بـوده  اي سـليقه  آموزشـي  محتواي انتخاب كه مورد اين با افراد از درصد 60 از بيش
 از درصـد  30 فقـط  كـه  اسـت  دار نشـان  متـون  ةترجمـ  بررسي به مربوط 22 ةگوي اند. موافق

 در ثبـات  بررسـي  عـدم  بـر  افـراد  از درصـد  46 حدود اند. داده مثبت پاسخ كنندگان شركت
 افـراد  از درصـد  50 كـه  چنان ، مترجم هدف به اما ؛دارند تأكيد آن بر مؤثر عوامل و ترجمه
 از بـيش  مخـالف  افـراد  تعـداد  هـم  41 ةگويـ  در اسـت.  شده توجه اثر نقد در كنند، مي بيان
  است. نبوده نيازشان با متناسب درسي منابع معتقدند كنندگان شركت و است ناموافق

  
  )در شرايط واقعي( ها گويه به دانشجويان پاسخ درصد  1 جدول

 ها گويه مخالفم كامالً مخالفم ندارم نظري موافقم موافقم كامالً

53/10 1/42 53/10 8/29 20/7 1 

02/7 32/26 30/19 6/31 8/15 2 

8/15 8/36 8/15 32/26 3/5 4 
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    1جدول ادامة 
  ها گويه  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم

3/26  1/35  3/26  53/10  8/1  6  
04/14 8/29 3/12 8/29 14 7 

28/12 1/35 1/21 1/21 5/10 9 

04/14 9/50 28/12 1/21 8/1 16 

3/5 3/12 05/21 11/42 3/19 17 

02/7 79/15 28/12 1/28 8/36 19 

26/5 6/24 07/28 82/29 3/12 22 

04/14 5/17 8/15 3/26 3/26 23 

79/15 8/29 14 32/26 4/14 26 

53/10 1/21 8/22 8/36 77/8 28 

8/15 8/29 6/24 54/17 3/12 33 

1/28 1/42 28/12 04/14 51/3 36 

7 4/40 30/19 1/21 28/12 37 

30/19 35/40 8/8 8/22 77/8 38 

77/8 60/38 05/21 3/19 3/12 40 

02/7 56/24 3/26 6/31 53/10 41 

04/14 6/31 6/24 05/21 77/8 43 

  
در مورد نظر افراد راجع بـه   19برابر است. گوية  7تعداد موافقان و مخالفان گوية 

كننـدگان مخالفـت خـود را اعـالم      درصد از شركت 65كند كه  فعاليت نقد نقد سؤال مي
موافـق هسـتند؛ درصـد بيشـتري از      23درصد از افراد با گويـة   32اند. افزون بر اين،  كرده

هايي از نقـدهاي برجسـته معرفـي نشـده اسـت. نقـد ترجمـة         كنند كه نمونه افراد اعالم مي
اد برابـري از افـراد، موافقـت و    )، فعاليت ديگـري اسـت كـه تقريبـاً تعـد     26كتاب (گوية 

كنند. از نظر تعداد بيشـتري   مخالفت خود را با وجود اين نوع فعاليت در كالس اعالم مي
ها فقط به مقايسة متن مبدأ و ترجمـة آن محـدود    درصد)، فعاليت 70كنندگان ( از شركت

وت از هـاي متفـا   درصد از دانشجويان كار نقد و بررسي ترجمه 60شده است و سرانجام، 
  اند. يك متن را انجام داده
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  هاي مربوط به شرايط واقعي كنندگان به گويه درصد پاسخ شركت  1نمودار 
  

ئال بررسـي شـده   هـا در شـرايط ايـد    ، درصد پاسخ دانشجويان بـه گويـه  2در جدول 
 تنها ،افراد از درصد 45 پردازد؛ مي متن انواع بررسي به جدولاين  در13 ةشمار ةگوياست. 

 تقريباً اند. موافق گويه اين با درصد 34 فقط و دانند نمي كافي را ادبي و اسالمي آثار رسيبر
 درصد 61 كنند. مي تأييد است انتقادي تفكر به مربوط كه را 5 ةگوي ،كنندگان شركت ةهم
 .)21(گوية  دانند مي ترجمه از دفاع آموزش نوعي را آثار بررسي و نقد كنندگان شركت از

 كـه  اسـت  ديگـري  ةگويـ  نيـز  )24(گوية  ترجمه نقد نظري هاي ارچوبهچ ةقانخال كاربرد
 از نيمـي  از بـيش  كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  بيـانگر  29 ةگويـ  اسـت. شـده   موافقتبا آن  كامالً

 بررسـي  ضـرورت  هسـتند. موافـق   ترجمـه  كيفيت بر آثار نقد مثبت تأثيربا  كنندگان شركت
  شود. مي تأكيد آن بر شدت به كه است ديگري مورد نيز متون انواع

 2كالن و 1خرد سطحتجزيه و تحليل  سبك، بررسي بر جديتأكيد  از حاكي ها يافته
 ترجمـه  نقـد  تخصصي واژگان با آشنايي و كالن سطح در متن ويرايش )،4گفتمان و 3(ژانر

 هسـتند.  عملـي  و نظـري  آموزشـي  جلسـات  متقاضي، كنندگان شركتة هم همچنين، است.
 ســطح در ترجمـه  بررسـي  انگليســي، و فارسـي  زبـان  دو هــر بـه  جمـه تر نقــد عملـي  تمـرين 
   و غيرعلمي و علمي نقدهاي از هايي نمونهة مقايس متن، انواعة ترجم بررسي و نقد ،5پيرامتني

                                                                                                                                        
1.  micro level 
2.  macro level 
3.  genre 
4.  discourse 
5.  meta text 
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  )ايدئال(در شرايط  ها گويه به دانشجويان پاسخ درصد  2 جدول
 اه گويه مخالفم كامالً مخالفم ندارم نظري موافقم موافقم كامالً

7/66  82/29  5/3  0  0  3  
68/73  8/22  5/3  0  0  5  
6/31  4/47  14  5/3  5/3  8  

16/63 6/31 51/3 8/1 0 10 

1/35 1/42 5/10 3/12 0 11 

1/42 1/49 26/5 5/3 0 12 

53/10 56/24 1/21 6/24 3/19 13 

9/50 9/43 3/5 0 0 14 

9/57 09/35 3/5 8/1 0 15 

35/40 1/42 8/8 8/8 0 18 

6/31 4/54 28/12 75/1 0 20 

8/22 6/38 3/26 53/10 75/1 21 

39/54 4/40 51/3 8/1 0 24 

42/68 8/29 0 0 8/1 25 

30/19 8/29 1/21 3/19 53/10 27 

3/12  1/42  32/26  8/8  5/10  29  
65/59 3/33 26/5 8/1 0 30 

1/56 1/35 51/3 3/5 0 31 

1/49 4/40 5/10 0 0 32 

1/28 11/42 30/19 8/8 75/1 34 

6/31 86/43 3/19 51/3 75/1 35 

9/57 3/33 51/3 26/5 0 39 

1/42 8/36 8/15 26/5 0 42 

9/43 6/45 3/5 51/3 75/1 44 

  
 اسـت.  آموزشـي  درسـي  واحـد  اين از دانشجويان ديگر انتظارات هم دانشجويي نقد تمرين
 و اصـلي  مـتن  اي مقابلـه  يبررس كنند. مي تأييد نيز را ئال ايد هاي گويه سايركنندگان  شركت
 قبـل  اطالعـات  آوري جمـع  كالن، و خرد سطوح در رفته كار بهراهبردهاي  بررسي ترجمه،
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راهبردهـاي   بـه  توجـه  و شناختي نشانه سطح در ترجمه بررسي ترجمه، بررسي و نقد آغاز از
 قابـل  2 و 1 نمـودار  در حاصـل  نتـايج  اسـت.  مـوارد  ايـن  ةجملـ  از فرهنگـي  لئمسا با مرتبط

 نمـودار  در تدريس و ترجمه كار به كنندگان شركت اشتغال درصد همچنين، است. شاهدهم
   است. شده مشخص 3
  

    
  هاي مربوط به شرايط ايدئال كنندگان به گويه درصد پاسخ شركت  2نمودار 

  
 و شده مشاهده هاي فراواني بين كه است مطلب اين بيانگر ،تحقيق دو خي آزمون ةنتيج

، 7 هـاي  گويـه  در تنهـا  و )>05/0sig( دارد وجـود  يدار معني اختالف ،انتظار دمور هاي فراواني
  ندارد. وجود ها پاسخ در غالبي نظر 43 و 33، 27، 26، 23، 13

  

  
 

  تدريس و ترجمه به كنندگان شركت اشتغال درصد  3 نمودار



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      128

 

  مصاحبه
 واقعي) رايط(ش درس اهداف و محتوا مورد در را خود نظر نيز مصاحبه در كنندگان شركت

 و هـا  فعاليت و تكاليف هدف، عنوان سه با كه كردند بيان ل)ئاايد (شرايط دانشجويان نياز و
  شد. بندي دسته پيشنهادي آموزشي ةبرنام و محتوا

 و ترجمـه  نقـد  هـاي  روش يـادگيري  ترجمه، فرايند در دقت ترجمه، كيفيت افزايش
 بخـش  در شـد.  بنـدي  طبقه »هدف« عنوان با كه است مواردي نظري هاي ارچوبهچ معرفي

 ترجمـه،  خطاهـاي  جـوي و جسـت  چگـونگي  جملـه  از مـواردي  بـه  »ها فعاليت« و »تكاليف«
 فعاليـت  علمـي،  نقـد  مـتن،  انـواع  بررسـي  ترجمـه،  در معمـول  اشتباهات و خطاها با آشنايي
 مصـاحبه،  در كننـدگان  شركت شد. اشاره آثار، نقد حين ترجمه هاي نظريه اعمال و گروهي

   كردند. معرفي نيز را درسي واحد اين آموزشي بعمنا
 دردر بخش آموزش دانشگاهي و نيـاز بـه چهـارچوب نظـري      كه اي مصاحبههمچنين، 

 ةارائـ  و ايران در ترجمه نقد شناسي آسيب ترجمه، نقد هاي مالك ،ترجمه ارزشيابي و نقدزمينة 
بـه بـاور    اسـت.  همسـو  حاضر ةعمطال با، شده انجام نقد ةحوز هاي معضل رفع براي راهكارهايي

اي و غيرتخصصـي انجـام    كنندگان اين مصاحبه، و استادان دانشگاه، نقـد ترجمـه سـليقه    شركت
 منتقـد  تربيـت  هـدف  بـا  بايـد  و اسـت  بازنگري نيازمند دانشگاه در درس اين آموزش شود، مي

 ).1394 فارس،خبرگزاري ( شود انجام ترجمه
  

  گيري نتيجه و بحث
 نيازها بررسي است. دانشجويان نياز تشخيص ،آموزشي ةبرنام طراحي در همم موارد از يكي
 تحصـيلي  ةرشـت  نامتخصصـ  نظـر  بـا  و گيرد مي صورت اطالعات آوري جمع با مراحلي طي
 در رود. مـي  كـار  بـه  برنامـه  محتويـات  و آموزشـي  اهـداف  انتخـاب  در گيـري  تصميم براي

 راهبردهـايي  و هـا  مهـارت  هـا،  ايـده  لشام درسي واحد هر آموزشي ةبرنام محتواي حقيقت،
 و بـاقري طـور كـه    همـان  سـازد.  مـي  پـذير  امكـان  را آموزشـي  اهـداف  بـه  دستيابي كه است

 تقويت به بايد نقاد و متفكر دانشجوياني تربيت براي ،كنند مي گيري نتيجه )1396( انهمكار
 كـار  حـيط م در رو پـيش  هـاي  چـالش  بـا  بتواننـد  تا گماشت همت ها آن فكري هاي مهارت

 اگـر  نيـز  )1393( گهـر  جعفـري  و ديوسـر  نظـر  از .بپردازنـد  لئمسـا  حـل  به و دونش رو هروب
 ارتقـاي  بـراي  را راه تواند مي امر اين شوند، اصالح انتقادي تفكرهمسو با  درسي هاي برنامه
 انتقـادي  فكـر ت از گرفتـه  الهـام  تـدريس  كنـد.  بـاز  درس كالس در فكرت هاي مهارت عملي
  است.متوليان  ةهم ريفكهم و تعامل مستلزم كه است مطلوبي هدف
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 واحـد  آموزشـي  اهـداف  بـين  كـه  است مطلب اين از حاكي حاضر ةمطالع ي ها يافته
 آموزشـي  ةبرنامـ  و آموزشـي  محتـواي  نـدارد،  وجـود  توازني دانشجويان انتظارات و درسي
 فاصـله  عملـي  نظـر  از مزبـور  درس هاي فعاليت و ترجمه هاي نظريه ميان و دارد هايي كاستي
 قـديمي  نسـبتاً  و مرتبط منبع چند مطالعه مورد هاي دانشگاه از يكي در تنها شايد دارد. وجود

 ديـده  هـا  فعاليـت  و ترجمـه  هاي نظريه بين عملي ارتباط همچنان اما باشد شده گرفته نظر در
 اسـت.  نشده انجام علمي بررسي و نقد و شده اكتفا منابع ةمطالع به موارد بيشتر در شود. نمي
 كننـد،  مي تأكيد پژوهش اين در كننده شركت دكتري دانشجويان و ترجمه استادان كه چنان
 در ؛است ترجمه نقد هاي روش آموزش و ترجمه كيفيت افزايش درسي واحد اين از هدف
 بـه  اسـت.  ديگـري  مطالـب  گوياي مطالعه، مورد دانشگاه سه در درس اين بررسي كه حالي
 نقد عنوان به ترجمه ارشد كارشناسي دانشجويان آنچه و علمي ةترجم قدن ميان رسد مي نظر

   دارد. وجود فاصله دهند، مي انجام ترجمه
 20 از بـيش  مـوارد  بيشتر در كه دهد مي نشان نامه پرسش واقعي هاي گويه به ها پاسخ

 ةگزينـ  دارنـد،  اشـتغال  ترجمه كار به ها آن درصد 68 حدود كه كنندگان، شركت از درصد
 و فرحـزاد  بـاور  بـه  ندارنـد.  را ترجمـه  نقد از واقعي ةتجرب كه چرا اند كرده انتخاب را خنثي
 كارشناسي ةبرنام در كه درسي هاي واحد )،Farahzad & Famil Khalili, 2012( خليلي فاميل
 نبـوده  موفـق  ترجمـه  خطاهـاي  تشـخيص  در دانشـجويان  به كمك براي شده گرفته نظر در

 رضـواني  نـد. ندار كافي مهارتدر اين زمينه  نيز ارشد كارشناسي جوياندانش نتيجه در ؛است
)Rezvani, 2013( گيري نتيجه چنين است، شدهجويا  ترجمه نقد مورد دررا  استادان نظر كه 

 ابتدايي دانش از حتي دانشجويان و نيست بخش رضايت درس اين فعلي محتواي كه كند مي
 نـژاد  وكيلـي  و رضـواني  پـژوهش  در آمـده  دسـت  بـه  يجنتـا  اند. بهره بي ترجمه نقد مورد در

)Rezvani & Vakilinejad, 2015( نيز نقـد  مترجمـي،  دانشـجويان  كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  نمبي 
 ةترجمـ  نقـد  در عمل و نظريه ميان ارتباطي و دهند مي انجام نظري چهارچوب بدون را ترجمه
 ةترجمـ  نقـدهاي  بررسـي  بـه  )Gholami, 2018( غالمـي  شود. نمي ديده ارشد كارشناسي ةدور
 تشـخيص  كـه  دهـد  مـي  نشـان  مطالعـه  ايـن  نتـايج  پـردازد.  مـي  1395 ـ1381 هاي سال در ايران

 كـار  بـه  ارزشـيابي  معيارهـاي  و اسـت  ايـران  در ترجمـه  نقد روش ترين غالب ترجمه خطاهاي
  است. شناختي زبان نوع از رفته

 دكتـري  آموزشـي  ةدور ةدهنـد  (ارائـه  دانشگاه سه در كه نيز حاضر ةمطالع هاي يافته
 را ارشـد  كارشناسـي  دانشـجويان  و ترجمه دكتري دانشجويان ترجمه، استادان نظر ،ترجمه)
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 در بـازنگري  و تغييـر  كـه  روسـت   ايـن  از دارد.مطابقـت   قبلي هاي پژوهش با شود، مي جويا
   رسد. مي نظر به الزم نيز ارشد كارشناسي ةدور آموزشية برنام

 ةبرنامـ  و محتـوا  هدف، دارد، اشاره نيز مصاحبه بخش در تحقيق جنتايطور كه  همان
 اهداف بر عالوه است. توجه نيازمند »شده ترجمه آثار بررسي و نقد« درسي واحد آموزشي
 عملـي  (تمرين هايي فعاليت و تكاليف و...)، ترجمه فرايند در دقت ترجمه، كيفيت (افزايش

 بررسي و نقد پيرامتني، سطح در ترجمه بررسي ي،انگليس و فارسي زبان دو هر به ترجمه نقد
 دانشـجويي  نقـد  تمرين و غيرعلمي و علمي نقدهاي از هايي نمونه ةمقايس متن، انواع ةترجم
 در كننـده  شركت ةترجم مطالعات دكتري دانشجويان و استادان ،شد اشاره ها آن به كه و...)
   نتـايج  بـه  توجـه  بـا  كـه  انـد  كرده يمعرف درسي واحد اين براي متعددي منابع ،حاضر ةمطالع

 ةبرنامـ  بـراي  پيشـنهادي  محتـواي  از مـواردي  بـه  مترجمـي،  دانشجويان نياز و آمده دست به
  از:اند  عبارت پيشنهادي اصلي منابع شود. مي اشاره درس اين آموزشي

  .www. noormags.ir ،»مدلي سه وجهيارائة نقد ترجمه: «). 1390( رزانهفرحزاد، ف
Hewson, L. (2011). An approach to Translation Criticism, Amesterdam: John 

Benjamins. 

House, J. (2001). “Translation quality assessment: linguistic description versus 

social evaluation”. Meta, 46(2): 243-257. 

Reiss, K. (2000). Translation Criticism: The Potentials & Limitations, Manchester: 

St. Jerome. 

Williams, M. (2004). Translation Quality Assessment: An Argumentation-

Centred Approach, Canada: University of Ottawa Press. 

شود  منابع فرعي كه مطابق با نتايج به دست آمده براي برنامه آموزشي اين درس پيشنهاد مي
  ز:اند ا عبارت

  ، تهران: نيلوفر.  داستان كوتاه در ايران). 1389پاينده، حسين (
  ، تهران: آوين مهر.نقد ترجمه در مطالعات ترجمه: نظريه تا عمل). 1398صفري، سعيد (

، تهران: انتشـارات دانشـگاه   ها و نقد و بررسي ترجمه روش). 1395منافي اناري، ساالر (
  عالمه طباطبايي.

 ترجمـه  نقـد  آمـوزش  بـراي  نيـز  »نظـري  چهـارچوب « درسـي  واحـد  محتواي بخش در
 ترجمـه  نقـد  بـراي  )Hewson, 2011( هيوسـان  كـه  كلـي  چهـارچوب  هرچنـد  شود. مي پيشنهاد
 او كـه  ترتيبـي  .كنـد  مـي  برطـرف  را قبلـي  هاي چهارچوب ضعف ،نيست جديد كند مي معرفي
 سـپس  و خـرد  سـطح  بـه  كـالن  سـطح  از حركـت  ،ترتيـب  بـه  ،كنـد  مي اتخاذ ترجمه نقد براي
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 سـر  پشـت  را مرحلـه  شـش  ترجمه منتقد حقيقت، در گيرد. برمي در را كالن سطح به بازگشت
 بـراي  مـتن  انتخـاب  )3 ،چهـارچوب  طراحـي  )2 ،1»اوليـه  اطالعـات « آوري جمع )1 گذارد: مي

 )5 ،كــالن ســطح بــه متوســط و خــرد ســطوح از حركــت )4 ،2متوســط و خــرد ســطح تحليــل
 ترجمـه  ماهيت ةدربار فرضيه ايجاد و كالن سطح اتتأثير يصتشخ براي عوامل آوري جمع

 هيوسـان  نظـر  ازترتيـب،   بـدين  مـتن.  از ديگـري  هـاي  قسـمت  در فرضـيه  اين آزمايش )6 و
 سـپس  ؛دهـد  مـي  قرار منتقد اختيار در آن تفسير براي را كليدي موارد ،متن ابتدايي خواندن

 در .كنـد  مـي  مشـخص  را مـتن  ردخـ  سطح تحليل هاي اولويت نقد براي انتخابي چهارچوب
 ةمطالعـ  بـراي  مـتن  انتخاب و خاص موارد به توجه در ترجمه نقد چهارچوب كاربرد نتيجه،
  است). شده حذف چهارچوب اين از متوسط سطح ،تغيير اندكي (با است دقيق

 بررسي و 4انتقادي گفتمان تحليل ،3بينامتنيت وجوه )،1390( فرحزاد وجهي سه مدل
 ايـن  براساس گيرد. مي نظر در را 6اي نشانه و 5پيرامتني متني، سطح در اي جمهتر هاي انتخاب
 .شـود  مـي  بررسـي  نيـز  مقصـد  ةجامعـ  در ايـدئولوژيك  تـأثير  و موضـع  نظر از ترجمه ،مدل

 بيـان  منـد  نظـام  اي گونـه  بـه  را قبـل  مدل كلي ساختار )Hewson, 2011( هيوسان چهارچوب
 بنـدي  طبقـه  را ترجمـه  موجـود،  معيارهـاي  بـه  توجـه  با و مشخص را فرايند ترتيبنيز  ،كند مي
  :از ستا  عبارت ترجمه نقد درآموزش هيوسان چهارچوب با مطابق عملكرد، ترتيب .كند مي

 اطالعـات  .كند مي توجه ترجمه كالن ساختار به منتقد اوليه: اطالعات آوري جمع. 1
 ،جملـه  ازهـايي   به مشخصه ،شود مي تهيه ويرايش، تا چاپ زمان از ،مبدأ متندر مورد  اوليه
   نيـز  و ؟دارد وجـود  هـم  ديگـري  هـاي  ترجمـه  يـا  اسـت  مـتن  ةترجم نخستين ترجمه اين آيا
 و هـا  (نوشته كتاب جلد پيرامتني، و 7فرامتني موارد د.شو مي توجه مترجم فردي اطالعاتبه 

 مرحلـه  اين رد ها پانوشت و مترجم ةمقدم ناشر، يادداشت تاريخ، فهرست، مقدمه، تصاوير)،
 شـود.  مـي  بررسـي  نيـز  هـا  پاراگراف و ترجمه بندي فصل براين، افزون شوند. مي جوو جست

 در كـه  شـوند  مـي  بررسـي  جزئيـاتي  فقـط  امـا  دارد، اهميـت  ترجمـه  كـل  كـه  اسـت گفتني 
  گيرند. مي قرار نقد چهارچوب

                                                                                                                                        
1.  preliminary data 
2.  meso level 
3.  intertextuality 
4.  ciritical discourse analysis 
5.  peritextual 
6.  itersemiotic 
7.  paratextual 



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      132

 

 در جمـه تر كـه  است اتيتأثير دنبال به منتقد ،درواقع ،مرحله اين در خرد: ساختار. 2
 سـاختار،  واژگـان،  انتخـاب  شـامل و  اسـت  آورده وجـود  هبـ  نقد نظري چهارچوب با ارتباط
  شود. مي 1آزاد غيرمستقيم گفتمان و اي ترجمه هاي گزينه برخي كنارگذاشتن سبك،

 اطالعـات  آوري جمـع  ةمرحلـ  در كـه  سـاختار  اين به مربوط موارد كالن: ساختار. 3
 از شـود.  مـي  كامـل  خرد ساختار بررسي از حاصل يجنتا كمك به اينك شد، مشخص اوليه
 از انتقال ترجمه، نقد از مرحله اين ندارد، وجود بد يا خوب ةترجم عنوان با چيزي كه آنجا

   دهـد:  مـي  قـرار  زيـر  گـروه  چهـار  از يكـي  در را ترجمـه  و اسـت  سوم سطح به اوليه سطوح
  .5اقتباس )4و  4بنيادين واگرايي )3 3،نسبي واگرايي )2 2،واگرا تشابه )1

 و گيـرد  مـي  قـرار  اول گـروه  در ،شـود  مـي  تلقـي  مطلـوب  ةترجمـ  منتقـد  نظر از آنچه
 از گيـرد.  مـي  جاي چهارم گروه در دهد، مي نشان مبدأ متن با را مطابقت حداقل كه اي ترجمه
 منتقـل  ترجمه به مبدأ متن از »اقتباس« در كالن هدفمند ساختار )Hewson, 2011( هيوسان نظر
 بـر افـزون   اسـت.  »بنيـادين  واگرايـي « و »واگرا تشابه« فاصل حد »نسبي واگرايي« و است هنشد
 غلـط  و درسـت  تفسـير  ميـان  مرز نيست، برجسته خيلي كالن ساختار اتتأثير كه هنگامي اين،

 در اوليـه  ايهـ  فرضـيه  سـرانجام،  آيـد.  مـي  ميـان  به نسبي واگرايي از صحبت و شود مي بررسي
آن تعيـين   كيفيتدرستي يا نادرستي ترجمه و  و شود مي بررسي هم متن از ديگري هاي بخش
  نيست. ترجمه اصالً يا است نادرست اي ترجمه اقتباس مثال، براي گردد. مي

 نيـاز  بـه  توجـه  بـا  ،اسـت  انـدك  ترجمـه  مطالعات دكتري التحصيالن فارغ تعداد هرچند
 اسـت  الزم رسـد.  مـي  ظـر ن بـه  ضـروري  معتبـر  آموزشـي  در اساسـي  هـايي  گـام  وجـود  جامعه،

 نقـدي  و ترجمـه  بـازنگري  و ويـرايش  واقعي، دنياي با مطابق اي ترجمه براي ترجمه دانشجويان
 )،1393( همكاران و بني سليمي نظر از مد،آكار مترجماني تربيت براي شوند. آماده محور نظريه
 دانشـجويان  بـه  معتبـر  هـاي  پـروژه  و تكـاليف  طراحـي  اسـت.  الزم متنـوع  آموزشي هاي فعاليت
 و نظريـه  همراهـي  كـه  است بديهي شوند. تر نزديك ترجمه اي حرفه دنياي به تا دهد مي فرصت
 بـاور  بـه  شـد.  خواهـد منجـر   شـناس  وظيفه و خالق مستقل، محققاني و مترجمان تربيت به عمل

 و ترجمــه كيفيــت افــزايش )،Huretas-Barros et al., 2019( و همكــاران بــاروســـ  هورتــاس
 ترجمـه،  فراينـد  بر تأثير دارد. ترجمه اي حرفه و دانشگاهي محيط در بسزايي تأثير آن بررسي

                                                                                                                                        
1.  free indirect discourse 
2.  divergent similarity 
3.  relative divergence 
4.  radical divergence 
5.  adaptation 
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 دستاوردها اين ةجمل از ها آن هاي يافته بررسي و دانشجويان آموزشي نيازهاي جويو جست
  است. آموزشي محيط در

  
  نامة آزمايشي : پرسش1 پيوست

  خدا نام به
  گرامي دانشجوي

 »شـده  ترجمـه  آثـار  بررسـي  و نقـد  « درسبـارة  رد تحقيقـي  به مربوط زير تسؤاال
 لطفـاً  كنيـد.  يـاري  بهتـر  نتـايجي  دركسـب مـا را   خـود  ارزشمند هاي پاسخ با است.
  .شود ارسال شما براي تحقيق ةنتيج تا بنويسيد نيز را خود ايميل آدرس

  تشكر با
  

  ايميل:             دانشگاه                شغل          مرد         نز
  

  داشت؟ درس اين براي مشخصي )syllabus( آموزشي ةبرنام شما استاد آيا .1
    خير   بله

  بنويسيد. را آموزشي ةجلس هر موضوع لطفاً است مثبت جواب كه درصورتي
  

  بود؟ كافي شما نظر از آموزشي ةبرنام محتويات و منابع آيا .2
   خير   بله 

  كنيد. بيان خود نظر از را علت
  دهيد. توضيح كار ةنحو مورد در لطفاً كرديد؟ نقد عمالً را اي ترجمه درسي واحد اين در آيا .3
  ؟كند مي دنبال را هدفي چه درس اين شما نظر به .4
 و »ترجمــه كارگــاه« جملــه از ديگــر دروس بــا شــده ترجمــه آثــار بررســي و نقــد درس ارتبــاط .5

  دهيد. توضيح چيست؟ »ترجمه هاي نظريه«
 و فعاليـت  براي را مواردي چه داشت، خواهيد ترجمه ةحوز در فعاليت براي كه ازهاييني به توجه با .6

  كنيد. اضافه دانيد، مي الزم كه را موردي هر لطفاً دانيد؟ مي ضروري درسي واحد اين در بررسي
  »باشيد موفق«

Email: salimi.sh25@yahoo.com 
  

  نامة اصلي: قسمت اول : پرسش2 پيوست
  دانشجوي گرامي

  سالم عرض با
 كارشناسـي  ةدور »شـده  ترجمـه  آثار بررسي و نقد« درس ارزيابي منظور به زير ةنام پرسش
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 ايـن  آموزشـي  وضـعيت  بهبود در خود ارزشمند هاي پاسخ با است. شده تنظيم مترجمي ةرشت ارشد
  .كنيد مشاركت درسي واحد

  .شود ارسال شما براي تحقيق ةنتيج تا بنويسيد را خود ايميل آدرس تمايل صورت در
  فراوان با تشكر

  
    ورود: سال  دانشگاه:  زن  مرد   جنسيت:

  ايميل:  مدرس  مترجم  شغل:
 

امالً
ك

 
لفم

مخا
 

لفم
مخا

 
ري

نظ
 

ارم
ند

 
فقم

موا
  

امالً
ك

 
فقم

موا
 

يف ها گويه
رد

  

 1 شديم. آشنا ترجمه بررسي و نقد مختلف هاي چهارچوب با درس اين در     

 2 شد. معرفي ترجمه نقد هاي چهارچوب و ها نظريه آخرين     

 3 شود. تمرين عمالً بايد ترجمه نقد     

 4 شد. بررسي اي سليقه و (subjective) ذهني صورت به ترجمه     

 5 كند. تشويق انتقادي تفكر به را دانشجويان بايد نقد درس     

 6 بود. اي سليقه درسي محتويات و منبع انتخاب     

 7 شد. انجام گروهي و فردي هاي پروژه قالب در ترجمه نقد     

     
 بـا  بايـد  (macro, micro) كـالن  و خـرد  سطوح در رفته كار به راهبردهاي

 شود. بررسي شده تعيين چهارچوب به توجه
8 

 9 شد. برقرار ارتباط عملي و نظري مباحث بين درس اين در     

10 شود. بررسي مترجمان آثار در بايد كه است مهمي موارد از (style) سبك     

     
 پـيش  مقدمـه،  ،(meta text) پيرامتنـي  سـطح  در بايـد  ترجمه بررسي و نقد

 شود. انجام ... پانوشت، گفتار،
11

     
 جملـه  از (contrastive analysis) آن ترجمه و اصلي متن اي مقابله بررسي
 است. آثار نقد در مؤثر هاي فعاليت

12

13   است. ادبي و اسالمي شده ترجمه آثار بررسي فقط رسد اين از هدف     

     
 (macro, micro) كـالن  و خـرد  سـطوح  در بايـد  هـا  ترجمـه  از هـايي  نمونه

 شود. تجزيه و تحليل و بررسي
14

15 است. الزم ژانر و (text types) متن انواع ةترجم بررسي و نقد     
16 شد. بررسي عمالً micro: grammatical choice سطح در ترجمه     
17 .كرديم تمرين عمالً را نقد مختلف هاي شيوه     



 135 ...      كارشناسي ارشد ةدر دور آموزش نقد ترجمه

 

امالً
ك

 
لفم

مخا
 

لفم
مخا

 
ري

نظ
 

ارم
ند

 
فقم

موا
  

امالً
ك

 
فقم

موا يف ها گويه
رد

  

18 .شود توجه بايد (macro) كالن سطح در متن ويرايش چگونگيبه      

     
درسي واحد اين هاي فعاليت جمله از شده) انجام نقدهاي (بررسي نقد نقد 
 بود.

19

     
 بايـد  نظـر  مـورد  هـاي  مـتن  در مترجمـان راهبردهـاي   و ترجمه غالبِ ةشيو

 شود. مشخص
20

21 است. ترجمه از دفاع آموزش نوعي آثار بررسي و نقد     
22 شد. بررسي و نقد (marked) دار نشان متون ةترجم     
23 شد. معرفي برجسته نقدهاي از هايي نمونه      

     
ــر ــت بهت ــاي اس ــي فض ــالس آموزش ــجو ك ــه را دانش ــاربرد ب ــ ك  ةخالقان

 كند. تشويق نقد هاي چهارچوب
24

25 شود. برگزار عملي و نظري صورت به بايد آموزشي جلسات     
26 بود. درس اين هاي فعاليت جمله از كتاب ةترجم نقد     

     
 مـؤثر  هـاي  فعاليت جمله از غيرعلمي و علمي نقدهاي از هايي نمونه ةمقايس
 است. درسي واحد اين در

27

28 .شد بررسي آن بر مؤثر عوامل و (consistency) ترجمه در ثبات     

     
 را مترجمـان  اشـتباهات  كـه  يما هآموخت مختلف هاي ترجمه بررسي و نقد با

 نكنيم. تكرار
29

     
 genreو  discourseماننـد   كـالن  سطح در ترجمه تحليل و تجزيه و بررسي

 است. الزم هم
30

     
 و مبـدأ  مـتن  مترجم، به راجع اطالعاتي ،اثر بررسي و نقد از قبل است بهتر

 شود. آوري جمع موجود نقدهاي
31

32 شوند. آشنا نقد تخصصي واژگان با بايد دانشجويان     
33 بود. كالس در ترجمه نقد صحيح معيار ،استاد نظر     
34 است. دانشجويي نقد تمرين براي خوبي فرصت درس اين     
35 د.شو بررسي و نقد بايد هم (تصاوير) شناختي نشانه سطح در جمهتر     
36 بود. شده محدود آن ةترجم و مبدأ متن ةمقايس به فقط ها فعاليت     
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37 .شد بررسي (purpose) مترجم هدف ،اثر نقد هنگام     

38 شد. بررسي و نقد متن هر از متفاوت هاي ترجمه     

     
 ,cultural transfer)فرهنگـي  لئمسـا  بـا  مرتبط راهبردهاي آثار نقد هنگام

cultural compensation) شود. بررسي بايد هم 
39

40 .داشت ارتباط ترجمه كارگاه و ها نظريه نياز پيش دروس با درس اين     
بود. دانشجويان نياز با متناسب و ترجمه نقد موضوع با مرتبط ،درسي منابع      41
42 شود. انجام انگليسي و فارسي زبان دو هر به آثار بررسي و نقد است بهتر     
 43  بود. مؤثرمتن  ةترجم كيفيت افزايش در درس اين     

 44  كند. پيدا آمادگي متون انواع ةترجم نقد براي بايد دانشجو     
  

  نامة اصلي: قسمت دوم پرسش: 2پيوست 
   كنيد. مشخص * عالمت با را انتخابي هاي گزينه يا گزينه لطفاً

  

   شد؟ بررسي عمالً Micro: Syntactic Choice سطح در زير راهبردهاي از يك كدام. 1
Fronting Overall Form Syntactic Calque 
Modulation  Extraposition Juxtaposition 

  Recategorization 
  

   ؟شد بررسي Micro: Lexical Choice سطح در زير راهبردهاي از يك كدام .2
Borrowing                                                    Modification                                                 
Cultural Adaptation                      Creation                                                         

  

   ؟شد بررسي Stylistic Choice مورد در زير راهبردهاي از يك كدام .3
Register Elimination 
Addition Free Indirect Discourse 
Appellatives  

  

    كرديد؟ بررسي و نقد درسي واحد اين در را متون انواع از يك كدام ةترجم شما .4
Content Focused Form Focused 
Audio-Medial Appeal Focused 
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