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  چكيده
همواره گروهي كار . آن نياز داريم بهافزايش سرعت ترجمه يكي از نيازهايي است كه همواره بيشتر          

 ةجـام ترجمـ  موفقيـت در ان . باعث افزايش سرعت و بهبود كارايي در انجام كارهاي بزرگ شـده اسـت         
مثل  (دارد در عمل كه ييها  محدوديتترجمه گروهي با وجود .اجراي بايسته آن است  وابسته بهگروهي
 ،هاي بزرگي  مزيتكل در ، آنحيصح ياجرا صورت در، تواند يم اما، )محتوامحور متون به بودن محدود

ايـن امـر   . آورده را فراهم از جمله افزايش انگيزه و خالقيت، بهبود كيفيت ترجمه و كاهش زمان ترجم           
 بايستة ايـن دگرگـوني،  . شود موجب بروز تحول در بازار ترجمه ، در صورت استقبال مترجمانتواند  مي

هاي الزم براي تشكيل و مشاركت در كار ترجمه گروهي اسـت و از ايـن رو                آشنايي با دانش و مهارت    
ها در سرفـصل دروس   ن دانش و مهارت بيشتر، آموزش ايهاي پژوهششود كه پس از انجام  پيشنهاد مي 

هاي كـالن آموزشـي        گامي بزرگ در تحقق سياست     تواند  مي كاراين  . هاي مترجمي قرار داده شود      رشته
 .باشدهاي آموزش مترجمي و  تربيت مترجمان  كشور از تاسيس رشته

  . انگيزه نظرية، خالقيت در ترجمه، مهارت ترجمه، آموزش ترجمه، ترجمة گروهي: كليديهاي هواژ
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  مقدمه -1
، هماننـد   هـاي علمـي و فنـاوري        در تمـامي زمينـه    هـايي كـه بـشر         برخالف تمام پيـشرفت   

، دست  هاي ديگر   ، توليد كاال و خدمات و بسياري زمينه       هاي مشهود در زمينه ارتباطات      پيشرفت
 يردآو  دسـت  ايجاد تحولي بزرگ يا رسيدن بـه       يافته است، اما در زمينه ترجمه تا امروز موفق به         

 هـاي   زمان نه چندان دور گذشته دچار دگرگوني       دنياي ما امروزه نسبت به    . گير نشده است    چشم
هاي ارتباطي سـرعت   قابل تصور شبكه  شدن كه با گسترش غير     فرايند جهاني . فراواني شده است  

در عـصر   . محو شدن مرزهاي جغرافيايي در گستره ارتباطات شـده اسـت           يافته است و منجر به    
عصر اطالعات و ارتباطات نام گرفته است، اطالعات از طول عمر كوتاهي برخوردار             حاضر كه   
. شـوند   ارزش مـي    سر گذاشته شده و كهنه و بي         جديدتر پشت  هاي  سرعت توسط داده   است و به  

اين اطالعات، در قالب محصوالت علمي و فرهنگي، همـواره           درنتيجه نياز به دسترسي سريع به     
ها انتظار براي ترجمة يـك كتـاب عملـي يـا فرهنگـي ديگـر                 ن رو ماه   از اي  .روبه افزايش است  

سـرعت ترجمـه و بهبـود كيفيـت در گـستره ترجمـه              . باشـد  نمـي توجيه پذير    بخش و   رضايت
. پيشرفت كنـد  يكم     بيستم و بيست   هاي   علمي و فني سده    هاي  نتوانسته است همگام با دگرگوني    

 و در كنـد  نـرم مـي  اي دست و پنجه   پيچيده بسيارهاي گسترش ترجمة ماشيني هنوز با دشواري     
از ايـن   . شود  يك راه حل قابل اعتماد و قابل قبول شناخته نمي         عنوان    ه ب رويهيچ   حال حاضر به  

هاي جديدي براي غلبـه بـر ايـن           ها و روش    تر راه  رو پيدا كردن و ايجاد و توسعة هر چه سريع         
  .رسد نظر مي تر به روز ضروري مشكل روز به
ستا، جستار حاضر با توسعة درك و برداشت موجود از كـار ترجمـه، تحقيقـي را                 در اين را  

 .دهد كه در نوع خود تا كنون انجام نشده است ارايه مي
 امـا بـا توجـه       .درك غالب از ترجمه تا كنون اين بوده است كه ترجمه كاري انفرادي است             

  بـزرگ هاي   انجام فعاليت  اينكه كار گروهي همواره موجب افزايش سرعت و بهبود كيفيت در           به
 ترجمـه چنـين كـاري انجـام     زمينـه يابد كه چـرا در   ذهن راه مي  اين سوال به  بشري شده است،  

  . شود نمي
هدف از انجام كار تحقيقي، اين است كه با تشكيل يك گروه ترجمه و ترجمة گروهي يك                 

قيت، نگيزه، خال  ا هاي گفته شده در بخش نظري اين پژوهش از جمله          با رعايت ويژگي  (نوشتار  
گيـري كـار گروهـي در گـستره          علل عدم شكل   موانع و    )هويت اعضاي گروه و ابعاد اقتصادي     

ترجمه را بررسي كرده و عوامل موثر در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت كـار ترجمـه گروهـي را                       
  .شود اختصار نتايج اين پژوهش بيان مي در ادامه، به. شناسايي و معرفي كند
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  پيشينه تحقيق -2
ي بسيار طوالني دارد، تاجايي كـه در        ا  جام كار گروهي و تيمي در حوزه ترجمه، تاريخچه        ان

، نخستين ترجمة يوناني از كتاب تورات از زبان عبري بـوده            "مترجمان در گستره تاريخ   "كتاب  
 ترجمـة    همين دليـل بـه      كه به  شود  است، يك ترجمة گروهي با شركت هفتاد مترجم معرفي مي         

 است و از آن پس تا كنـون نيـز روايـات و مـستندات متعـددي از ترجمـه                     هفتادنفري معروف 
 )Delisle & Woodsworth 1995(.گروهي، بويژه در زمينه متون مذهبي گـزارش شـده اسـت   

 را يافت كـه نـام   هايي به راحتي كتابتوان  افزون بر آن، با نگاهي به بازار نشر در زمان حال مي         
 مـشخص تـر     بـا بررسـي دقيـق     . ها نوشته شـده اسـت        آن چند مترجم بر روي جلد و شناسنامه      

شود كه در همة اين كتابها هر يك از مترجمان نامبرده، تنها بخشي از كتابي را ترجمه كـرده                     مي
هـا را در كنـار هـم گذاشـته و             است كه چندين فصل يا بخش مجزا دارد كه پس از ترجمه، آن            

بـا  . انـد   ظر كرده باشند، آن را منتشر كـرده       يگر دخالت و اعمال ن    هاي يكد   بدون اينكه در ترجمه   
وجود تالش بسيار، حتي يك مورد هم براي ترجمة گروهي كه در آن، گروه بطـور هـم زمـان                    

ل ترجمه ابراز   ك  تمام ترجمه مسئول بوده و در فرايند ترجمة آن دخيل بوده و نسبت به              نسبت به 
 از ترجمـه  در يگروهـ  كـار  انجـام  زا هـايي   تـوان مثـال     با اينكه مـي   . نظر كرده باشند، پيدا نشد    

وضعيت تحقيق و تاليف در زمينه كـار گروهـي در            ي دور تا كنون ارائه كرد، ول      اري بس يها  زمان
 كـه  اي با وجـود تمـام تحقيقـات گـسترده    . شد  است كه ابتدا تصور مي از آن  ترجمه بسيار بدتر  

هـشي در زمينـة   زمينه ترجمه صـورت گرفتـه اسـت، هـيچ مقالـه و كتـاب عملـي و هـيچ پژو                   
گسترده شـدن    بهتواند    از اين رو، اين تحقيق مي     . بكارگيري كار گروهي در اين زمينه يافت نشد       

ايـن  . سرآغاز فصلي نو در گسترة مطالعات ترجمـه باشـد          درك از فعاليت ترجمه منجر شده و      
 در تـر و باكيفيـت   هاي سريع ترجمه ليل نياز محسوس براي دسترسي بهد راهي جديد است كه به 

تعريف مترجم و فعاليت ترجمـه بوجـود آمـده            و با تغيير نگاه بنيادي نسبت به       ويك  قرن بيست 
 و مـوارد    هـا   حدوديتم  به(بخش بزرگي از بازار ترجمه      تواند درصورت موفقيت در       است و مي  

بهبود و افزايش سـرعت ترجمـه منجـر          به) اشاره شده است  فصيل  ت به در پژوهش    عدم موفقيت 
هـا، از جملـه       يق با تمركز بر عوامل موثر در موفقيت كـار گروهـي و بررسـي آن                اين تحق  .شود

، كـه   نهد  دنياي ترجمه بنا مي   بناي راهي نو را در        انگيزه، خالقيت، عوامل اقتصادي و غيره سنگ      
  .هيچ فعاليت و تحقيق همانندي براي آن پيدا نشده است
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  كليات -3
 هـاي  ان پيدايش آن تـا امـروز دچـار دگرگـوني        از زم  ،هاي بسيار دور    فرايند ترجمه از زمان   

ي هـاي   يك مترجم همواره بخش   . گفت، همواره ثابت مانده است    توان    اندكي شده، آنگونه كه مي    
شـيوه و سـبك متـرجم و هـدف متـرجم از       ، بنـا بـه  ها كند، اين گزينه    را از يك متن انتخاب مي     

، شوند ادل زبان مقصد جايگزين ميمعهاي   و با بخشباشند  متفاوت مي هاي    ترجمه داراي اندازه  
) آگاهانه يا ناآگاهانـه   (كند در اين فرايند جايگزيني، معيارهايي را          در حالي كه مترجم تالش مي     

  .رعايت كند
ـ  شـود   مـي  مربـوط    كنند،  هايي كه مترجمان كنوني در اين زمينه دريافت مي         كمك سـتفاده  ا  هب

 دسترس بودن اطالعات و امكان تحقيق آسان        توليد و ويرايش متن، فراهم و در      افزارهاي    از،نرم
افزارهـاي    ه و نـرم   هاي اطالعـاتي ترجمـ       ديجيتالي، بانك  هاي  در نتيجة ايجاد اينترنت و فرهنگ     

ترجمـه   ها كمك بسياري بـه  اگرچه همة اين). شوند كه هنوز بطور محدود بكار برده مي(ترجمه  
 اما با ايـن حـال، تغييـري بنيـادين و     ،شوند  كنند و موجب سهولت زياد در فرايند ترجمه مي          مي

  . كنند ايجاد نميها  اساسي در فرايند ترجمه و سرعت انجام ترجمه

  نقش انگيزه -4
در  بررسـي آن  بنـابراين هاي انـسان اسـت،    از آنجايي كه انگيزه عامل اصلي در پس فعاليت      

از انجام آن در راستاي يافتن علت عدم مشاركت گروهي انسان در كار ترجمه و يافتن چشم اند        
در نظـر گرفتـه     اي براي اين موضـوع         اهميت ويژه  در اين تحقيق   از اين رو،     .آينده اهميت دارد  

تـاثيرات مثبـت و منفـي ناشـي از          . تفصيل در فعاليت ترجمه گروهي بررسـي شـد         شد و آن به   
در ايـن  . عوامـل بـسياري بـستگي دارد    مشاركت در يك كار گروهي بر انگيزة اعضاي گروه بـه         

 انجـام شـده بـر روي    هـاي  منابع و پژوهش صورت نظري و علمي و با مراجعه به حقيق ابتدا به ت
در قدم اول، عوامل عمومي تاثير گذار بر انگيزه مورد بررسي قرار گرفت و              . انگيزه، بررسي شد  

شناسايي و معرفي شـدند و بـا   هاي گروهي  سپس بطور خاص عوامل موثر بر انگيزه در فعاليت       
نتايج حاصل از پژوهش در زمينه تاثيرات كارگروهي بر انگيزه و عوامل تعيين كننـده  ندي ب  جمع

بررسي دقيق تـاثير ايـن عوامـل بـر كـار             و تاثيرگذار بر كار گروهي در بخش عملي پژوهش به         
هدف يـافتن و تعيـين      . گروهي براي فعاليت ترجمه و ترجمة گروهي مورد بررسي قرار گرفت          

ك فرد براي انجام انفرادي يك كـار و همچنـين انگيـزة اعـضاي گـروه           عواملي بود كه انگيزة ي    
براي مشاركت در فعاليت جمعي و مشاركت در گروه و كارهاي گروهي را افزايش يـا كـاهش                  

  . بر آن اثر گذاشتتوان  و چگونه ميدهد مي
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يـاز بـه    ابتـدا ن   ،گذارند  براي تعيين انگيزه و شناسايي و معرفي عواملي كه بر انگيزه تاثير مي            
، كـه نقـش عوامـل    "نظرية انگيزه" داريم و همچنين معرفي يك   "انگيزه"ارائة تعريفي جامع از      

  .ها  را تشريح كند موثر در انگيزه را و روابط بين آن
عنـوان   بـه . تعاريف متعددي براي انگيزه ارائه شده است كه كم و بيش با يكديگر متفاوتنـد              

 ،اند  نوعي يا يكديگر را تكميل كرده       كه هر يك به    4 هرتسبرگ  و 3، كانفر 2، رابرتسون 1 مثال بارون 
ولي آنچه كه در همه ايـن تعـاريف مـشترك اسـت، ايـن      . ندا پرداخته زاوية ديگري انگيزهيا از 

شيوه و كيفيتي مشخص     ران است كه انسان را به       و پيش  دهند  است كه انگيزه يك نيروي حركت     
پـس  اي اسـت كـه در         بـه عبـارت ديگـر نيـروي محركـه         . دارد و كارها وامي  ها    انجام فعاليت  به

 )Hollyforde & Whiddett 2003: 2, 3(.هاي بشري قرار دارد تفعالي
بـراي درك رفتارهـاي انـسان در مواقـع متفـاوت            تواند     مي "نظريه انگيزه "ارائه يك نظريه    

تنهـا  . كند  ترقيب مي انجام رفتارهايشان    را به   كند، يعني اينكه چه عواملي انسان      چارچوبي فراهم   
هـاي الزم را بـراي    شرط بعد از درك اين موضوع است كه ما قادر خواهيم بود، مقدمات و پيش      

 و در مواقع خـاص،  بطـور كامـل فـراهم             اي خاص    به گونه  هاي بشري   ر فعاليت دردس  انجام بي 
 )8، 7همان، ص .(كنيم

چه عاملي  :  پاسخ دهد  ييها  ش است كه به چنين پرس     اي   نظريه "نظرية انگيزه " 5از نظر واينر  
 هـا   د كه برخي افراد سرسختانه فعاليتي را ادامه دهند، و برخي ديگر خيلـي زود آن               شو  باعث مي 

كنند  يكي را انتخاب  ،هاي مختلف ند كه افراد بين انتخاب    شو  را رها كنند؟ چه عواملي باعث مي      
هـاي    كـه در موقعيـت     ي است ا  يك نظرية خوب نظريه   . يگري را نه؟ و سواالتي از اين قبيل       و د 

عقيـدة واينـر يـك نظريـة انگيـزه       بنـابراين بـه  . كار آيد و بتواند رفتارها را توجيه كند مختلف به 
دليـل پيچيـدگي و    امـا بـه  ) 6، 5مقايـسه همـان، ص   (.آيـد  كـار مـي   خوب، هميشه و همه جا به 

بجـاي آن مـا بـا       گستردگي عوامل موثر در انگيزه، چنين نظرية جامع و كاملي وجـود نـدارد و                
روبروييم كه هر كدام يك يا چند عامل از عواملي را كه بر آن تـاثير                هايي    تعداد زيادي از نظريه   

 The"، همانطور كه هـاليفورد و ويـدت در كتـاب    دهند بررسي كرده و پوشش ميگذارند،  مي

__________________________________________________________________ 
1. Baron, R.A. 1991.  

2. Robertson, I.T., M. Smith & Institute of Personnel Management. 1985. 
3. Kanfer, R. 1998. 

4. Herzberg, F. 2008. 

5. Weiner, Bernard. 1992. 
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Motivation Handbook"1يـري و  كننـد، ت  برشمرده و معرفـي مـي  ها را   نوزده مورد  از نظريه
ايـن  . كنند كه يك نظرية كامـل و جـامع بـراي انگيـزه وجـود نـدارد                   نيز تاييد مي   2كوپمن اوما 

 )Hollyforde & Whiddett 2003: 5, 6(.شـود  موضوع توسط هاليفورد و ويدت نيز تاييد مـي 
امي مـ ت  پاسخگويي به   هنوز قادر به   اند،   با پيشرفتي كه تا امروز داشته      " انگيزه هاي  نظريه"بنابراين  

هاي فـردي و      زمينه  عنوان مثال مانند پيش    به( متغييرهاي زيادي    .باشند  سواالت دربارة انگيزه نمي   
 اخالقي و فردي، وضعيت اقتصادي و عوامـل زيـاد ديگـري و              هاي  ژنتيكي هر شخص، ويژگي   

ـ   وجود دارنـد كـه منجـر بـه        ) ها بر يكديگر   همچنين ارتباط تاثيرهاي متقابل آن     روز رفتارهـاي   ب
بسيار سخت و حتي غير ممكن است . دنشو   مي هاي مشابه   وت از افراد متفاوت، در موقعيت     متفا

رهـا و  اي از متغيي همـراه مجموعـه   نهـايي يـا بـه   ت كه بتوان تعيين كرد كه چگونه اين متغييرها بـه  
 .شوند عوامل ديگر باعث بروز رفتارهاي مشخص مي

ـ    كننـد   رفي مي متعددي را مع  ” هاي انگيزه   نظريه"هاليفورد و ويدت     قولـة انگيـزه در     م  ه كـه ب
هـاي    از بين نظريه.شوند موقتي تفاوت قائل ميهاي دائمي و  ها در بين گروه    آن. پردازد  گروه مي 

 و  توصيف درتوانند ميهايي كه   در اين تحقيق آن دسته از نظريه       كنند  ها معرفي مي   زيادي كه آن  
  .اند  آيند، انتخاب، بررسي و معرفي شدهتعيين عوامل موثر بر انگيزه در گروه ترجمه بكار

  :عبارتند از، هاي دائمي تاثيرگذارند توصيف عوامل موثر بر انگيزه در گروه هايي كه به نظريه
 (Vroom 1964)  3نظريه انتظار -
 (Adams 1965)  4نظريه برابري -
 (Hackman & Oldham 1976)5هاي كار نظرية ويژگي -
 (Bandura 1971) 6نظريه يادگيري اجتماعي -
 (Rotter 1966) 7نظريه كنترل داخلي و خارجي -
 (Tosi et al. 1994) 8نظريه تقويت رفتار -

__________________________________________________________________ 
1. Hollyforde, Sarah & Steve Whiddett. 2003.  
2. Thierry, H. & A. M. Koopman-Iwema. 1984.   
3. Equity theory (Adams 1965) 
4. Equity theory (Vroom 1964) 
5. Job characteristics theory (Hackman & Oldham 1976) 
6. Social learning theory (Bandura 1971) 
7. Internal-external control theory (Rotter 1966) 
8. Reinforcement theories (Tosi et al. 1994) 
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 (Heider 1958; Weiner 1992) 1نظريه توصيفي -
  (Locke 1968) 2نظريه تعيين هدف -

پردازنـد، عبارتنـد    هاي موقت مي هايي كه به توصيف عوامل موثر بر انگيزه در گروه   و نظريه 
  :از

 (Vroom 1964)  3نظريه انتظار -
 (Adams 1965)  4نظريه برابري -
 (Hackman & Oldham 1976)5هاي كار نظريه ويژگي -
 (Bandura 1971) 6نظريه يادگيري اجتماعي -
 )Maslow 1954( 7سلسله مراتب نيازها -
 (Alderfer 1969) 8رشد-تعلق-نظريه زيستي -
   (Atkinson 1964; McClelland 1953)9هاي اكتسابي نظريه نياز -

هـاي   ها هم براي توصيف انگيزه در گروه شود تعدادي از اين نظريه   همانطور كه مشاهده مي   
ها در ايـن      تمامي اين نظريه  . هاي دائمي كاربرد دارند     موقت و هم براي توصيف انگيزه بر گروه       

  .شوند تحقيق تك تك معرفي و بررسي مي
ه مشخص شد كه كـار گروهـي بـراي انجـام فعـاليتي هماننـد       در نتيجة تحقيقات انجام شد 

تواند بسيار مفيد و مطلوب باشد، زيرا بنا به گفتة خود            پذير است، بلكه مي     ترجمه، نه تنها امكان   
بهبـود و سـرعت كـار        ها شده و در كل به      اعضاي گروه باعث افزايش انگيزه، بازده و كارايي آن        

  .كمك كرده است
ها  اشاره شد، چارچوبي   آن در باال به  هاي انگيزه، كه      عرفي شده در نظريه   متغييرها و عوامل م   

 بـر   گروهـي  تـاثيرات مثبـت و منفـي ترجمـة    . كند علمي براي مطالعة انگيزه در عمل فراهم مي       
__________________________________________________________________ 

1. Attribution theory (Heider 1958; Weiner 1992) 

2. Goal-setting theory (Locke 1968) 

3. Equity theory (Adams 1965) 
4. Equity theory (Vroom 1964) 
5. Job characteristics theory (Hackman & Oldham 1976) 

6. Social learning theory (Bandura 1971) 
7. Hierarchy of needs (Maslow 1954) 

8. Existence-relatedness-growth theory (Alderfer 1969) 

9. Achievement theory (Atkinson 1964; McClelland 1953) 
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بـراي  . شـوند    مـي  ختـصار بيـان   ا  بـه  پـي شود كـه در       مواردي مي  انگيزه اعضاي گروه مربوطه به    
ه ميزان انگيزة اعضاي گروه را تحـت تـاثير قـرار داده    چ ونه و به شناسايي اينكه كار گروهي چگ    

سو با استفاده از پرسشنامه، متغييرهاي موثر در انگيزة اعضاي گـروه مـورد پرسـش       است از يك  
 نتـايجي را بـراي   تـوان  قرار گرفت و افزون بر آن از بازدة كل گروه در انجام وظـايف هـم مـي      

  . دست آورد انگيزة گروه به
بـراي كاسـت عوامـل منفـي     رغم تمام تالشي كه   و عليرفت  همانطور كه انتظار مي  اگرچه،

تاثيرگذار در موفقيت گروه شده بود، باز عواملي وجود داشت كه تاثيرات منفي بر فعاليت گروه              
اما طبق گفتة همة اعضاي گروه تاثير كل كار ترجمة گروهـي در ايجـاد انگيـزه بـر         . گذاشت  مي

  . ا بسيار مثبت ارزيابي شداعضاي گروه، صراحت
دليـل برنامـه     از جمله عواملي كه تاثير مثبت بر انگيزة گروه داشتند، فشارزماني است كه بـه              

برنامه زماني  . شود   انجام شده در كارگروهي ايجاد مي      هاي  زماني تعيين شده براي گروه و توافق      
اي توافـق شـده كـرده و    هـ  بنـدي  رعايـت زمـان   تعيين و پذيرفته شده اعضاي گروه را مكلف به   

هـا     و آنشـود   موجب ايجاد فشار و نيروي محركي مثبت در راستاي انجام كارها مـي            گونه  بدين
ها تالش كنند و در نتيجـه بـازه و    بندي گاهداشتن زمان بيشتر براي نةدارد تا با انگيز را بر آن مي  

  .يابد راندمان كار افزايش مي
بين اعضاي گروه   در جريان كارگروهي    اي كه     و صميمانه هاي دوستانه     افزون بر اين، ارتباط   

 كـاهش  ، موجـب كننـد  يكديگر مي هايي كه بطور متقابل به     ها و كمك    و حمايت آيد،    ود مي وج  به
 با اينكه بخش بزرگي از كل كار را هر يـك از             .شود  افزايش لذت از انجام كار مي      سختي كار و  

ها  براي تصحيح موارد و سواالت باقي مانده و            ناما آ دهد،    اعضاي گروه بصورت تنها انجام مي     
اند، چندين روز كاري را بـا        توافق نرسيده  ها  به    بحث و گفتگو دربارة پيشنهادهايي كه دربارة آن       

ها  و ايجاد      تر دوستي و همكاري بين آن       كنند كه موجب ايجاد روابط نزديك       يكديگر سپري مي  
تـر شـده و انجـام آن          شـود كـار آسـان       باعث مـي  اين  . فضاي كاري گرم و دوستانه خواهد شد      

  .لذتبخش شود
كـه همانـا ارائـه يـك ترجمـه          از انجام كار   انداز پايان كار و هدف نهايي       عالوه بر آن چشم   

. شـود  خوب در كوتاهترين زمان و با بهترين كيفيت ممكن است، باعث افزايش انگيزه اعضا مي            
ي حاصل تالش يكديگر را در دست گرفتـه و  همچنين آگاهي از اينكه ساير اعضاي گروه بزود       

، موجب هشياري و دقـت بيـشتر در انجـام كـار             پردازند  در به منظور تصحيح و بهبود به آن مي        
  .گذارد كار و هم بر سرعت پيشرفت كار تاثير مثبت ميشود و هم بر كيفيت  مي
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تـوان    جام شد مـي   اي كه در پايان كار از اعضاي گروه ان          هاي داده شده به پرسشنامه      از پاسخ 
از جانب همه اعضاي گروه بر ايـن موضـوع تاكيـد شـد كـه كـار ترجمـه        بطور كامال واضح و    

  .ها  در انجام كار شده است گروهي در كل باعث افزايش انگيزه آن

  خالقيت -5
در كل اين فرضيه كه كار گروهي تاثير مثبت بـر خالقيـت در ترجمـه دارد، نيـز در نتيجـه                      

هـاي داده شـده بـه         ايـن موضـوع از پاسـخ      .  شده در اين تحقيق تاييد شد      آزمايش عملي انجام  
دو نفر از اعضاي گروه تاييد      . نظرسنجي كه از اعضاي گروه صورت گرفت، قابل مشاهده است         

در محصول نهايي ترجمه گروهي اي كه     ههاي خالقان   پاسخها    حل  كردند كه به نظرشان تعداد راه     
به تنهايي كل متن را ترجمه كرده بودنـد،      ها       آن  اگر  است كه  يمواردشود، بيشتر از      مشاهده مي 

 يكـي از اعـضاي گـروه ايـن كـه      .بودنـد  با تحمل زحمت و تالش متناسب قادر به تحققش مي 
هاي خالقانه بيـشتري   محصول اين كار گروهي از كار انفرادي كه او به تنهايي انجام دهد، پاسخ       

شايد اين باشد كه سبك نگارشي او بسيار ادبـي و گاهـا             را نفي كرده است، دليل اين كار        دارد،  
شاعرانه بود و در موارد متعددي به منظور ايجاد اتحاد و يكپارچگي سبكي در ترجمـه پيـشنهاد     

از اين رو او بر اين عقيده بـود كـه كـار    . تغييرشان داده شد و مورد تاييد همگي نيز قرار گرفت   
نيـاز  هاش شـاعرانه   با اينكه ترجمه ادبي و يافتن معادلاما . دهد گروهي خالقيت را افزايش نمي  

هـا   مـه جا و در همـه ترج  به خالقيت زيادي دارد، اما استفاده از اين نوع خالقيت هميشه و همه      
هاي نگارشي تمام اعضاي گروه بـا    الزمه كار گروهي تالش براي نزديكي سبك      .مطلوب نيست 
دركي كه در اينجا از خالقيت مد نظر اسـت،        . باشد  پارچگي سبك در ترجمه مي    هدف ايجاد يك  

، شـود   ترجمـه مـي   هاي  يك برداشت نامحدود نيست، بكله در درجه اول مربوطه به حل مشكل           
 ناشـي از    هـاي   مانند مشكل نبود واژگان مترادف و مناسـب بـراي بيـان دقيـق مطلـب، مـشكل                 

هميشه و در همـه   كه  طوالني و پيچيده   هاي  ، مشكل بازآفريني و بيان جمله     هاي فرهنگي   تفاوت
ها  فراهم نيست و مـواردي از ايـن قبيـل و نـه تـالش       الزم براي بيان دقيق آن   ها ابزارهاي     زبان

  .هاي ادبي خالقانه براي خلق زيبايي
نيروهـاي  تـر و داراي       عنوان كاري خالقانه   با اين برداشت از خالقيت كار ترجمه گروهي به        

ايـن موضـوع از     . ترجمـه انفـرادي   شـود تـا       يابي مـي  فزونتر براي غلبه بر مشكالت ترجمه ارز      
  .آزمايش عملي انجام شده در اين پژوهش نيز قابل تاييد است
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  هاي كار گروهي محدوديت -6
گروهـي   با تمام مزايايي كه كار گروهي دارد، نبايد ناگفته بماند كه اسـتفاده از كـار ترجمـة          

همكـاري  . باشـد  بر همة انواع متـون مـي  ط قيد و شر  و قابل استفاده بيهايي نيز دارد  محدوديت
موضـوع   فردي بـر روي      فراتواند موفق باشد كه امكان كار بصورت          گروهي تنها در صورتي مي    

ديـدگاه،   يعني بايد تمام اعضا بتواننـد بـه       . براي تمامي اعضا فراهم باشد    ) در اينجا متن  (فعاليت  
دست يابند، تا انجـام آن فعاليـت        موضوع فعاليت    برداشت و درك غيرفردي و مشترك نسبت به       

هـايي قابـل      در رابطه با ترجمه اين بدان معني است كه تنها متن          . صورت گروهي ممكن باشد     به
كه امكان برداشت فرافردي و غيرشخصي را بـراي تمـام خواننـدگان فـراهم               اند    يترجمه گروه 

ه موضـوع مبحـث     اوت دارنـد كـ    هـاي متفـ     ، متـون ابعـاد و ويژگـي       دانيم  همانطور كه مي  . كنند
دارند كه همـراه    اي محتوايي     هها جنب   تمام متن . اسي متن است  شن   در گسترة زبان   1 متن بندي  طبقه

كـاربرد   جنبة محتوايي متن با توجه به     . كنند  كاربرد متن را مشخص مي     ،هاي ديگر متن    با ويژگي 
بـراي مثـال    . ست ا هاي متن   متفاوتي از اهميت در مقايسه با ساير ويژگي       هاي    متن، داراي درجه  

در يك كاتالوگ فني، بعد محتوايي متن و بيان دقيق و واضح محتـوا بـاالترين اولويـت را دارد،     
درحالي كه الويت پيام و محتواي متن گاهي اوقات در يك متن ادبي يا شعر اغلـب در مراتـب                    

نگـامي كـه    فرض بر اين اسـت، تـا ه   .گيرد  هاي زيبايي متن قرار مي      تري از ابعاد و ويژگي      پايين
هـاي ادبـي و       محتواي يك متن داراي باالترين اولويت در متن بوده و تحت تاثير ساير ويژگـي              

شناختي دچار تغيير يا تخفيف نشده باشد و بطور آشكار و فرافردي قابل شناسايي دقيـق                  زيبايي
تـوان آن     باشد و در ترجمه مستلزم تحقق و رعايت سبك فردي خاصي در ترجمه نباشـد، مـي                

متـون  : با اين تعريف، تمام متون محتوامحور مانند      . براي ترجمه گروهي مناسب دانست     را   متن
علمي و فني، متون حقوقي، متون اقتصادي و موارد بسيار ديگر، براي ترجمه گروهـي مناسـب                 

شـناختي و ادبـي بـسيار     هـاي انفـرادي و زيبـايي    بوده و كار ترجمه گروهي در متوني با ويژگي      
 )Adamzik 2000 سهيمقا(.ممكن خواهد بودسخت و حتي غير 

  گروه ترجمه -7
استفاده از ترجمه گروهي در ترجمـه،         امكان  تا در تحقيقي كه در اين راستا شد، تالش شد        

در ايـن  . و ميزان موفقيت آن و موانع احتمالي موجود در موفقيت آن مورد بررسـي قـرار گيـرد           
__________________________________________________________________ 

1. Text typology 



 415 هاي كار گروهي در ترجمه محدوديت ها و  پتانسيلت،تحوال: هآموزش ترجم

ه به سـرعت ترجمـه و تغييـرات حاصـل در        تحقيق، افزون بر بررسي كيفيت ترجمه، توجه ويژ       
اهميت اين تحقيق در اين است      . زمان انجام كار ترجمه در مقايسه با ترجمة انفرادي شده است          

بحـث، از يـك سـو موجـب          مـورد    زمينـة كم در      در صورت موفقيت عملي، دست     تواند  كه مي 
ر ترجمـه   افزايش كيفيت و سـرعت انجـام كـار و از سـوي ديگـر موجـب تغييـري بنيـادين د                     

ترجمه و درك موجود از كـار متـرجم    و همچنين تغيير نگاه به) م در زمينة مورد تحقيق  ك  دست(
ايجاد حركتي جديد در دنياي ترجمه خواهـد انجاميـد و         روشي كه در صورت موفقيت به     . شود

. آيندة فعاليت ترجمه، هرچند بخش نه چندان كوچكي از دنياي ترجمه را دگرگون خواهد كرد              
مر در صورت تحقق درنهايت نه تنها تاثيرات خود را بـر مباحـث نظـري گـسترة ترجمـه                    اين ا 

خواهد داشت و بلكه احتماال نتايج و تاثيراتي را هم بر امر آموزش مترجمي و محتواي درسـي                  
عملي نيز براي بازار ترجمـه   همراه خواهد آورد و افزون بر اين، نتايج   ها به   و آموزشي اين رشته   

  .اهد داشتهمراه خو به
همانطور كه در باال اشاره شده در اين تحقيق، ابتدا يك گروه ترجمـه تـشكيل و سـپس بـا                     

مورد بحث در بخش نظري اين تحقيق، يك اثـر از زبـان آلمـاني انتخـاب و                  هاي    رعايت معيار 
از جمله موضوعاتي كه در بخش نظري كـار مـورد        . زبان فارسي ترجمه شد    بصورت گروهي به  

انگيزه، خالقيـت، هويـت اعـضاي گـروه و متـرجم، ترجمـه              : ، عبارتند از  اند  رفتهبررسي قرار گ  
گروهي و كيفيت، ترجمه گروهي و يادگيري، كه متعاقبا در بخش عملـي مـورد بررسـي دقيـق                   

 .دست آمد نتايج بسيار جالبي به قرار گرفتند و به
هـاي    ها و توانـايي    شرط آن پرداخته شده است، پيش     از جمله مباحثي كه در مقدمة تحقيق به       

هـا و    الزم براي همكاري موفق و بدون مشكل در ترجمه گروهـي اسـت، كـه شـامل اسـتعداد                  
 اعضا بايد داشته باشند تا بتواننـد كـار گروهـي مـوفقي ارائـه           كه يي است ها  ها و توانايي   مهارت

هيـت  نامناسب بـودن ما    دهند و در پايان كار بتوان در صورت عدم موفقيت، دليل شكست را به             
در همـين  . كار ترجمه در انجام گروهي نسبت داد و نه به ناتواني و ناكارامد بودن گروه ترجمه              

منظور فراهم كردن زمينة فعاليت گروهي بايد اقدام بـه تهيـه و تـدوين دقيـق فراينـد                 راستا و به  
را تـك افـراد       فرايندي كه وظـايف تـك     . ترجمة گروهي با توصيف دقيق تمامي مراحل آن كرد        

 كارامـد و  توانـد   زيرا يك گروه تنهـا درصـورتي مـي   .كند يق و همراه با جزييات مشخص مي دق
وظايف خود و نحوة اجراي آن آگاهي        عاري از تنش باشد كه اعضاي آن آگاهي كامل نسبت به          

سه مرحله تقسيم شد و سـپس        در اين آزمايش، فرايند كار ترجمه گروهي به       . كامل داشته باشند  
اين سه مرحله شـامل    . تفصيل تشريح شد   جام هريك از اعضا در هر مرحله به       وظايف و شيوة ان   
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اصالح و تـصحيح  . 3اجراي ترجمه بصورت گروهي . 2آماده شدن گروه براي انجام ترجمه  . 1
در صـورتي كـه     . مرحله اول شامل انتخاب كار براي ترجمه اسـت        . كار بصورت گروهي، است   

وه محول نشده باشد، بايد بطور جمعي و بر اسـاس           به گر ترجمه    صورت سفارش  متن ترجمه به  
كار  اعضا بايد پيش از آغاز به     . ا توسط خود گروه انتخاب شود      اعض معيارها و تخصص و عالقة    

 كـه تمـام   اي  را مورد بحث و گفتگو بگذارنـد، بگونـه          ترجمه با محتواي كل اثر آشنا شده و آن        
 روحيـات  هـا،  تن و سبك نگـارش آن، ويژگـي  محتواي م  نسبت بهاي اعضا بتوانند آگاهي بيشينه   

ها  همچنين بايد با درك و برداشـت خـود از              آن. دست آورند  نويسنده و ساير اطالعات الزم به     
ي كه متن مقصد بايد داشته باشـد و الزم اسـت            هاي  هاي متن مبدا دربارة ويژگي     محتوا و ويژگي  
ها    ماهنگي رسيده و براي تحقق آن     ها تالش شود، به بحث و گفتگو نشسته، به ه           براي تحقق آن  

همچنين در مرحلة اول بايد با توافق همـة اعـضاي گـروه بايـد يـك            . عمل آيد  توافقات الزم به  
 و همچنين بازة انجـام كـل كـار          تك مراحل كار    برنامه زماني معقول و تعهدآور براي انجام تك       

يكـديگر كمـك كننـد و        بـه براي اينكه اعضاي گروه بتوانند در كليـه مراحـل كـار             . تعيين شود 
 و پيشنهادهاي خود را با يكديگر در ميان بگذارند، الزم اسـت كـه بـر     هها و دشواري    پرسش

 و هـا  طي براي اين كار تعريف و نحوة طرح پرسـش      هاي ارتبا   اساس امكانات اعضاي گروه، راه    
يم كـار   سپس بايد تقـس   . پيشنهادها و چگونگي پاسخ و اظهار نظر ساير اعضا نيز مشخص شود           

ز اعضا بخشي از كـل مـتن         و هر يك ا    در تقسيم كار، متن ميان اعضا توزيع شده       . صورت گيرد 
 محول  ها    هايي را كه به آن      در مرحلة دوم بايد تمام اعضا بخش      . كند  را براي ترجمه دريافت مي    
  .ته در مرحلة اول ترجمه كنندهاي صورت گرف شده است، با رعايت توافق
صـورت گرفتـه در مرحلـة       هـاي     صالح ترجمة اعضاي گروه، ترجمه    در مرحلة تصحيح و ا    

تصحيح ترجمه كـرده و   كنند و سپس شروع به    صورت چرخشي ميان خود ردوبدل مي      دوم را به  
 در دست دارند، بصورت     اي كه   ترجمه ي خود را نسبت به    هاي پيشنهاد   يافته و تصحيح  هاي    ايراد

بار ديگر توسـط يكـي ديگـر از اعـضا تكـرار             همين كار يك    . كنند  حاشيه نويسي يادداشت مي   
همراه دو سـري اصـالحات        اينگونه براي هر بخش از كل متن يك متن ترجمه شده به            .شود  مي

كنـار هـم قـرار        با اصالحات پيشنهادي،   هاي متن   حاال تمامي ترجمه  . آيد دست مي  پيشنهادي به 
اكنـون  . شود شنهادي حاصل ميهمراه تعداد زيادي اصالحات پي   داده شده و ترجمة كامل متن به      

همراه اصالحات پيشنهادي در اختيار هر يك از اعـضاي گـروه قـرار داده      اين ترجمه كل اثر، به    
اين كار بوسيله انتخـاب     . ها  بايد نظر خود را دربارة همه پيشنهادها بيان كنند            ، اكنون آن  شود  مي

 در ايـن  .شـود  هادي انجـام مـي  يكي از پنج گزينة قابل انتخاب براي هر يك از اصالحات پيـشن   
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. شـود تـر    تا كار آسانها يك رنگ انتخاب شد تحقيق، بصورت قراردادي براي هر يك از گزينه       
معني وجود اشتباه فاحش و غير قابل گذشت در ترجمه بوده و اصرار بر پذيرش و                 رنگ سبز به  

نهادي از نظـر    معني برتري نـسبي تـصحيح پيـش        رنگ آبي به  . باشد  اعمال تصحيح پيشنهادي مي   
محتوا و سبك بر ترجمه موجود است، اگر چه ترجمه نيز غلط نبوده و در صورت لـزوم قابـل                    

تصحيح پيشنهادي و ترجمـه    دار بين     معني عدم تشخيص اختالف معنا     سفيد به . شدبا  پذيرش مي 
تصحيح پيـشنهادي   معني برتري نسبي ترجمة موجود به زرد به. بوده و در حكم راي ممتنع است 

ة پيشنهادي هم بطور كامل غيرقابل قبول نبوده و در صـورت نظـر مـساعد          ، اگر چه ترجم   ستا
معنـي   بيشتر اعضاي گروه از نظر شخص مصحح قابل پذيرش است و درآخر رنگ قرمز كه بـه                

تصحيح پيشنهادي است و مخالف قـاطع بـا اعمـال            برتري فاحش و غيرقابل اغماض ترجمه به      
تغييرات و اصـالحات پيـشنهادي     از اعمال نظر اعضاي گروه نسبت به      پس  . كند  تغيير را بيان مي   

در كل متن، براي هر تصحيح در اين تحقيق سه اظهار نظر حاصل شد كه با سه رنگ نشان داده     
 از سه رنـگ      با يكي   توسط تمامي اعضاي گروه    ها  تا هنگامي كه هر يك از تصحيح      . شده بودند 

طـور   عالمت گذاري شـده بودنـد، آن تغييـر بـه          )  يا سفيد  سبز، آبي (هم سو با موافقت و امتناع       
ها  با يكي از سه رنگ   و همچنين تا هنگامي كه آنشد خودكار پذيرفته شده و در كار اعمال مي      

عالمت گذاري شده بودند، آن تصحيح پذيرفته نشده و         ) زرد، قرمز يا سفيد   (هم سو با مخالفت     
 يهـا  ها  متناقض بود و همزمان با رنـگ     دربارة آن  ه نظرها هايي ك    تمامي تصحيح  .شد  لحاظ نمي 

 بودند، با حضور تمامي اعضا مورد بررسي و گفتگو قـرار            گذاري شده    يكديگر عالمت  متضاد با 
نكتة مهـم در ايـن رابطـه ايـن          . ها  تصميم گيري شد      آن نسبت به ها    گرفته و پس از بيان ديدگاه     

متقاعـد كـردن      اعـضا موفـق بـه      رسيد كه   ه مي نتيج ي به  در صورت   تنها گيري  است كه اين تصميم   
ـ       شدند  گزينة مورد نظر مي    يكديگر نسبت به   دليـل موافقـت يـا      ه و هرگز اكثريت اعضاي گروه ب

ديگران تحميل كنند و همگـي بايـد در نهايـت،     توانند نظر خود را به مخالفت با يك گزينه، نمي 
در نتيجـه   . در كل متن اعالم كنند    رضايت و موافقت خود را دربارة تمام تصميمات گرفته شده           

تا زماني كه حتي يك نفر هم موافقت خود را اعـالم نكنـد، آن مـورد بالتكليـف و بـاز تلقـي                        
توافق و  رسيدن به  حل در مواردي كه گروه قادر به        آخر و راه   كارعنوان راه   در پايان و به    .شود  مي

ني در گسترة مربوطه در خـارج از        كارشناسان و متخصصا   ر نباشد، قرار گذاشته شد به      نظ  اجماع
  .شود گروه كه مورد قبول همه اعضايند، مراجعه مي

يري قرار گرفتند و يـا مـورد پـذيرش          گ  بعد از اينكه تمام اصالحات پيشنهادي مورد تصميم       
واقع شده و در كار لحاظ شدند يا حذف شدند، متن دوباره در اختيار اعضاي گروه قرار گرفته                  
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متن مبدا مورد بازخواني قرار داده و بارديگر تمـامي   از ابتدا و بدون رجوع به و همة اعضا آن را      
بـاز   و    يادداشـت كـرده    اي  نكات، اصالحات و پيشنهادهاي خود را بصورت يادداشـت حاشـيه          

و سـرانجام كـار ترجمـه و     آوري و تـصميم گيـري شـد     همانند باال تمامي نكات جمـع    دقت  به
  . پايان رسيد تصحيح به

. اتريشي توماس برنهارد انتخاب شـد     / تحقيق يك كتاب از نويسندة مشهور آلماني       براي اين 
 كـه  جلد اول از يك مجموعه اتوبيوگرافي پنج جلدي اسـت ) "دليل" (“Die Ursache„كتاب 

ض ايـن تحقيـق بـر ايـن فـرض      فر  اين درحالي است كه پيش    .  منتشر شده است   1975ر سال   د
 از گسترة ادبيات و براي متوني قابل اجرا است كه يـا         نهاده شده است كه كار گروهي در خارج       

 مشخصه بارزشان نيست، بلكه تمركـز بـر         ها  هاي ادبي بوده يا اين ويژگي      كامال عاري از ويژگي   
هاي موجود بر سر راه ترجمه گروهـي را   ها و سختي  اما براي اينكه بتوان چالش  .باشد  محتوا مي 

ماهيـت بيـوگرافي    اهانه اثري انتخاب شده كه بنا بـه  تصوير كشيد و بررسي كرد و بصورت آگ        به
دليل قلم ادبي نويسنده در زمره آثار ادبـي قـرار           بودن جنبة محتوايي و روايي قوي داشته ولي به        

  .آورد همراه مي ي بسياري را براي كار گروهي بهها گرفته و چالش
در يـك  ،  صـفحه اسـت  100در چارچوب اين تحقيق، كتاب ترجمه شده كه شامل حـدود          

 صفحه توسط هر يك از مترجمان بين        33براي ترجمه حدود    . ترجمه شده است  گروه سه نفره    
 ساعت كار بـرد  60مرحلة تصحيح و ويرايش كار هم حدود .  ساعت وقت صرف شد  80 تا   70
 25هاي دو همكار ديگر در گـروه شـد و حـدود      ساعت آن صرف تصحيح كتبي ترجمه      35كه  

گيري و برطـرف كـردن نكـات          گفتگو و تصميم  اعضاي گروه صرف     ة با حضور هم   نيزساعت  
در نتيجه، زمان صرف شده براي ترجمـة هـر يـك از اعـضاي               . شدها    ترجمهمورد اختالف در    

 روز كاري با هـشت      18 تا   17 ساعت كاري است كه اين برابر است با حدود           140گروه حدود   
  .ساعت كار در روز

 مورد پيشنهاد تصحيح از سوي هـر سـه متـرجم،            1228 دركل   ها  در مرحلة تصحيح ترجمه   
 ارائه شد كه از ايـن تعـداد در همـان مرحلـه تـصحيح      هاي يكديگر،   ترجمه بخصوص نسبت به  
 مورد با تاييد همة اعضاي گروه بدون هيچ گفتگوي مـضاعفي تاييـد و               921كتبي، تعداد حدود    

اي گـروه مـردود اعـالم و         پيشنهاد تصحيح نيز با نظر قاطع همة اعـض         93تصويب شد و تعداد     
مـورد پيـشنهاد     1014ة  گيري دربـار    در نتيجه، در همة مرحله تصحيح كتبي، تصميم       . حذف شد 

 پيشنهاد تصحيح باقيمانـده  214تعداد .  پيشنهاد ارائه شده، انجام شد   1228تصحيح از تعداد كل     
ايـن تعـداد    با حضور همة اعضا و پس از بحث و گفتگو مورد تصميم گيري قرار گرفت كه از                  
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 46 پيشنهاد در نهايت با اعمال تغييراتي، موردتاييد قرار گرفـت و تعـداد            168پيشنهاد تصحيح،   
د، بـا نظـر مـساعد     به غيـر از يـك مـور   ،ها  گونه تمامي پيشنهاد   بدين. مورد نيز مردود اعالم شد    

هـاي   تنها در يك مـورد كـه برداشـت        . گيري قرار گرفتند    اعضاي گروه مورد رسيدگي و تصميم     
نظر مـساعد سـايرين را   متفاوتي از متن مبدا وجود داشت و هيچ يك از اعضاي گروه نتوانست  

يك متخصص خارجي، يك اسـتاد   برداشت خود جلب كند، با موافقت اعضاي گروه به     نسبت به 
ادبيات آلمان در شهر برلين آلمان كه تحقيقات زيادي را در رابطه با برنهارد انجـام داده اسـت،                   

  .درجوع ش
سه دسته تقسيم شدند، ايرادهاي سبكي، ايرادهـاي محتـوايي و            تمام ايرادهاي گرفته شده به    

 مربـوط   اي  از كل ايرادهاي گرفته شده بـه گونـه        % 6/90بطور متوسط حدود    . ايرادهاي نگارشي 
. اسـت هاي نگارشي اعضاي گروه مربـوط         سبك نگارش و بهبود سبك و نزديك كردن سبك         به
درك اشتباه و ناقص    بههايي بودند كه يا        گرفته شده ايرادهاي محتوايي و غلط      از ايرادهاي % 2/4

از % 9/4 و سـرانجام  شـد  مربـوط مـي  بيـان مـبهم و نـامفهودم در مـتن مقـصد      بهمتن مبدا يا    از  
  . است موارد مشابه  تايپي وهاي اماليي و قوانين نگارشي و غلط ايرادهاي گرفته شده مربوط به

 كـه  اي به گونـه . انگيزي مثبت بود طرز شگفت  نتيجة كار به   گروه نسبت به  نظر نهايي اعضاي    
حتي يكي از اعضاي گروه، كه در زمينة ترجمه از سايرين سابقه و تجربه عملي بيشتري دارد و                  

آن بـد    چاپ رسانده است و در ابتداي تحقيق خيلي نسبت به          تا بحال چندين كتاب ترجمه و به      
ايـن روش     براي ادامة كار بـه     هاي جديد   ر خود پيشگام در ارائة پيشنهاد     بين بود، بعد از پايان كا     

همة اعضاي گروه عقيده دارند كه اين كار شيوة كارآمد بـراي ترجمـة متـون محتوامحـور                  . شد
ها  بنا به تجربة عملي حاصل شده از اين تحقيق اعالم كردند كـه در نتيجـة كـار                  همه آن . است

 در مقايـسه بـا ترجمـة انفـرادي افـزون بـر            تـوان      و در نتيجه مي    يابد  گروهي انگيزه افزايش مي   
هـاي متعـددي بـراي        شـرط  پـيش . تر كار، از نظر كيفيتي نيز كار بهتري ارائه كرد          پيشرفت سريع 

 اوال بايد يك گروه هماهنگ و توانا براي انجام كار گروهي، با دانـش             .تحقق اين امر الزم است    
همچنين متن مورد استفاده در ترجمة گروهـي بايـد     . دو تخصص الزم براي ترجمه تشكيل شو      

 و  هاي نه چنـدان زيـاد ادبـي         محور با ويژگي   براي اين كار مناسب باشد، يعني متني باشد محتوا        
تفاهم و اتفاق نظر دربارة محتـواي يـك مـتن غيـر ادبـي كـامال                 زيرا دستيابي به   .شناختي زيبايي

و زيبايي شناختي اغلب چند سـطحي و پيچيـده   متون ادبي    در حالي كه     .ممكن و محتمل است   
است و اين پيچيدگي امكان استخراج مفهوم و پيام واحد و قطعي را كـه مـورد توافـق چنـدين       

امكـان توافـق بـر روي    در بسياري از موارد  از يك سو  در نتيجه،.كند نفر قرار بگيرد مشكل مي   
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است و از سـوي ديگـر، بيـان آن      دشوار يا حتي غير ممكن     خيلي نويسنده    و مقصود نهايي   نظر
از اين رو كار گروهي     . استاي    بصورت گروهي در زبان مقصد نيز كاري بسيار سخت و سليقه          

 اعضاي گروه اذعان داشتند كه اين اثر در مرز آنچه كـه قابـل          .شود  براي متون ادبي پيشنهاد نمي    
هـاي    هار نظر و تفـسير    بحث، اظ  و در برخي موارد به     قرار داشت    صورت گروهي است،   انجام به 

متني در نتيجه   . ، و از نظر زماني نيز در سرعت پيشرفت كار تاثير منفي داشت            طوالني منجر شد  
طـرز غيـر قابـل قبـولي      تر ادبي امكان ترجمه را تقريبا غيـر ممكـن يـا بـه       هاي پيچيده با ويژگي 

  .كند ميگير  وقت
بـر آن داشـته اسـت كـه ايـن           در كل اما تجربة مثبت حاصل از اين كـار اعـضاي گـروه را                

همكاري گروهي و كار ترجمة گروهي را در آينده نيز، خارج از چارچوب ايـن تحقيـق، ادامـه          
  .دهند

يك نتيجه مثبت كار گروهي كه از اين آزمايش عملي حاصل شد، تـاثير بـسيار مثبـت كـار                  
 داده   بيـشتري  ح، كه در ادامه در اين باره توضـي        گروهي بر روي انگيزه اعضا در انجام كار است        

  .شود مي

  گيري آموزشي نتيجه -8
هاي كالن آموزشي كشور در زمينة تحصيالت تكميلي در وزارت علـوم،              گذاري  در سياست 

 الزم و برآورد نيازهاي كـشور بـه مترجمـان و كارشناسـان اقـدام بـه                  هاي  پس از انجام بررسي   
ين بين نه تنها بايد از نظـر     در ا  .شود  هاي خارجي مي   آموزش و مترجمي زبان   هاي    تاسيس رشته 

افـزايش كيفـي    هاي بيشتر پرداخـت، بلكـه بايـد بـه           ديد در دانشگاه  هاي ج   تاسيس رشته  كمي به 
با اينكه ترجمه گروهي . هاي كالن آموزشي گام برداشت     گذاري  در راستاي تحقق هدف   آموزش  

 كـه بـراي   ده گرفته شود نبايد ناديتواند براي همه انواع متون و هميشه بكار گرفته شود، اما        نمي
 سرعت و بهبـود كيفيـت ترجمـه         افزايشآيد و باعث      بكار مي  اي از متون    بخش گسترده ترجمة  

شـوند، عبارتنـد از متـون         اي از متوني كه در سراسر جهـان ترجمـه مـي             بخش گسترده . شود  مي
و عملي، تخصصي، تجاري، حقوقي، مطبوعاتي و غيره كه هدف تمام اين نوع متون تنهـا ثبـت                  

 از ايـن رو     .باشـند   شناختي مـي    ردي و زيبايي  هاي ف   انتقال و انتشار اطالعات بوده و فاقد ويژگي       
هـاي    آمـوزش رشـته   اي از      افزون بر اين بخـش گـسترده       .اند  براي ترجمه گروهي كامال مناسب    

 اين ةها قابل مشاهده است، بر ترجم  ههاي دروس اين رشت     همانگونه كه از سرفصل   مترجمي نيز   
ترجمة متون عملي و فني، ترجمة متون حقوقي، ترجمـة متـون            : است، مانند متون متمركز   گونه  
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آمـوزش دانـش و     شـود كـه       از اين رو پيـشنهاد مـي      . مطبوعاتي، ترجمة اسناد و مدارك و غيره      
دليـل   ه ب نيزمشاركت در ترجمه گروهيچگونگي   و    گروه ترجمة  هاي الزم براي تشكيل     مهارت

سرفـصل دروس    موزش مترجمـان جـوان مـورد توجـه قـرار گيـرد و بـه               ارد، در آ   كه د  يمزاياي
  .هاي مترجمي افزوده شود آموزشي در رشته

  نتيجه  -9
ـ   كار تحقيقي انجام شده نشان داده است كه ترجمة گروهي مي           عنـوان يـك گزينـه     د بـه  توان

 محور بكار گرفته شده و باعـث افـزايش سـرعت و بهبـود كيفيـت       موفق در ترجمه متون محتوا    
  . ترجمه شود

دليـل تبـديل شـدن دنيـا       همـواره بـه  ترجمـه نياز بهنه تنها كنيم كه  ما در عصري زندگي مي 
 اطالعـاتي و     هـاي گونـاگون در نتيجـة انقـالب           و نزديكي ملل مختلف با زبان      دهكده جهاني  به

 اهـ   افزايش است، بلكه انتظـارات نيـز از ترجمـه           رو به  ويكم   بيستم و بيست   هاي  در سده صنعتي  
از ايـن   . تر و با كيفيت بهتري ارائه شـوند         ها بايد همواره سريع     يابد و ترجمه    همواره افزايش مي  

رو ايجاد تغييرات و نوآوري در روند كار ترجمه در راستاي برآورده كردن ايـن انتظـارات الزم             
  .رسد نظر مي به

رخي مشكالت و هاي نظري انجام شده در اين تحقيق حاكي از آن بود كه با وجود ب            بررسي
آميـز    موفقيـت ترجمـة متـون محتوامحـور،        استفاده و به كارگيري كار گروهي در         ،ها  محدوديت

همچنين تاييد شد   . اين امر در آزمايش عملي كه در اين تحقيق صورت گرفت، تاييد شد            . است
كار گروهـي را دشـوار كـرده و موفقيـت كـار              به راستي شناختي  هايي ادبي و زيبايي     كه ويژگي 

 كار گروهي در ترجمه تاثيرات مثبت چندي از جملـه بـر            .برد  كلي از بين مي    استه و يا حتي به    ك
 با استفاده   رفت  طور كامال مشهود و همانطور كه انتظارش مي        به. سرعت و كيفيت ترجمه داشت    

ميزان  و موفق كار گروهي به    تواند در صورت اجراي صحيح        از گروه ترجمه، سرعت ترجمه مي     
كار گروهي موجب بهبود كيفيت ترجمه شده و احتمال بروز اشـتباه در             . د كاهش يابد  بسيار زيا 

اين افزايش كيفيت و سرعت در نتيجـة تقـسيم          . دهد  ترجمه را به ميزان بسيار زيادي كاهش مي       
افـزايش  ، همچنـين    شـود    كار حاصـل مـي     هاي انجام شده بر روي      كار و افزايش تعداد تصحيح    

كار گروهي همچنـين باعـث   . شود  سرعت و بهبود كيفيت ترجمه مي  باعث افزايش  اعضا   ةانگيز
هاي خالقانـه بيـشتري بـراي غلبـه بـر مـشكالت ترجمـه         لح  افزايش خالقيت و پيدا كردن راه     

 كـه از آن     ،آورد  همراه مـي    كار گروهي، مزاياي متعدد ديگري نيز براي اعضاي گروه به          .شود  يم
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ن فعاليـت از كـاري منـزوي و انفـرادي و تنهـايي      كار ترجمه و تغييـر ايـ    تر شدن     جذابجمله  
جـب   مو ،هـا   اشتراك گذاشتن دانـش و آگـاهي       واسطة به  كاري جمعي و گروهي است و نيز به        به

  .كند هاي جمعي و اجتماعي را نيز تقويت مي يادگيري اعضاي گروه از يكديگر شده و توانايي
داشته باشـد،  تواند در ترجمه   يمهايي كه     ترجمة گروهي با تمام محدوديت    شود    پيشنهاد مي 

 مترجمي مورد   هاي  زش نيروهاي متخصص در رشته    در آمو دليل مزاياي بسياري كه دارد      هولي ب 
هـاي الزم بـراي        گنجانـده شـده و مهـارت       هـا   توجه قرار گيرد و در سرفصل دروس اين رشته        

در تحقق هرچه  اين امر گامي    . ها  آموزش داده شود      آن ه گروهي به  تشكيل و مشاركت در ترجم    
  . عالي كشور استهاي كالن آموزشي  بهتر سياست
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