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چکیده
ترجمه به عنوان شکلی از ارتباط بینازبانی و بینافرهنگی ،همکاری کارگزاران
مختلف را در بر میگیرد .در سالهای اخیر ،بازار ترجمه و همکاری مترجمان با مراکز
ترجمه در پژوهشهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است .این مطالعه نیز به بررسی
معیارهای حرفهای مترجمان دورکار ایرانی در همکاری با مراکز ترجمه آنالین میپردازد.
نوع پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی پیمایشی است .جامعه
آماری شامل همه  170مترجم دورکاری بود که با مؤسسه سفیر ترجمه ملل اصفهان
همکاری میکردند که از میان آنها  118نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .تحلیل
دادهها با نرمافزار  SPSSو روشهای آماری توصیفی و استنباطی انجام شد .نتایج پژوهش
در مورد تمایل به همکاری تنها در یک حوزه تخصصی نشان داد که اکثر مترجمان تمایل
داشتند در بیش از یک حوزه تخصصی با مرکز ترجمه همکاری کنند .همچنین ،از نظر
مهمترین عامل در تعیین تعرفه ترجمه ،اکثر مترجمان بر باال بودن تعرفه ترجمه تخصصی
نسبت به ترجمه عمومی تأکید کردند .نتایج تحقیق حاضر در مورد بهترین شیوهی دریافت
و تحویل سفارشها ترجمه نشان داد که اکثر مترجمان تمایل به استفاده از پنل کاربری در
وبسایت مرکز ترجمه موردنظر داشتند .و سرانجام نتایج مربوط به مهمترین عامل در
پرداخت دستمزد نشان داد که اکثر مترجمان بر این باور بودند که پرداخت پاداش به
مترجمان فعال ،مهمترین عامل در این زمینه است.
واژههای راهنما :مطالعات ترجمه ،مترجمان دورکار ایرانی ،مراکز ترجمه

 .1این مقاله در تاریخ  1399/12/30دریافت شد و در تاریخ  1400/04/06به تصویب رسید.
 .2کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی ،گروه زبان انگلیسی ،دانشکده زبانهای خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی
خوراسگان ،اصفهان ،ایران؛ پست الکترونیک:
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مقدمه
در سالهای اخیر تغییرات قابلتوجهی در حرفه ترجمه در سطح دنیا رخ داده است :اوالً به
دلیل تغییر مدل استخدام مترجمان که امروزه اکثر مترجمان به صورت دورکاری با مراکز ترجمه
همکاری میکنند (مورکنز و اً برین )2017 ،و ثانیاً به دلیل استفاده روزافزون از نرمافزارهای حافظه
ترجمه و ابزار کمکمترجم در این حرفه (لگودکی .)2008 ،در سالهای گذشته تحقیقات مطالعات
ترجمه عمدتاً بر ترجمه متمرکز بوده است تا مترجم (موسوپ2000 ،؛ گنگشن )2004 ،اما به تازگی
ترجمه به عنوان یک عمل اجتماعی با کارگزاران مختلف در مطالعات ترجمه مورد توجه فرار گرفته
است (ولف2010 ،؛ کافی و همکاران2018 ،
تا قبل از دهه  ،1980فاصله مکانی یکی از محدودیتهای مهم در کسبوکار ترجمه به
شمار میرفت اما در طول دهه  ،1990قدرت شبکههای رایانهای به حدی رسید که امکان فعالیت
در سطح بینالمللی به صورت دورکاری را برای مترجمان فراهم میکرد و مترجمان و مشتریان در
سراسر دنیا را به هم مرتبط میساخت (اُهیگن .)2005 ،دورکاری ترکیبی است از فناوری اطالعات
و ارتباطات در محیط کاری قابلانعطاف (مارتینو و ویرت .)1990 ،اُهیگن اصطالح دورکاری در
ترجمه 1را به عنوان پارادایم جدیدی از ترجمه در سال  1996معرفی کرد .امروزه مراکز ترجمه از
اینترنت به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با مشتریان و مترجمان از راه دور استفاده میکنند
(اُهیگن.)2005 ،
طبق تعریف استاندارد کیفیت ترجمه  )2006( EN 15038مرکز ترجمه به سازمانی گفته
میشود که به ارائه خدمات ترجمه میپردازد .مراکز ترجمه سعی میکنند سفارشهای ترجمه را با
تضمین کیفیت در زمان مقرر به مشتریان تحویل دهند؛ آنها با استخدام مترجمان حرفهای یا استخدام
ال
کارکنانی که بتوانند در کمترین زمان ممکن نیازهای مشتریان را پاسخگو باشند و با قیمتهایی کام ً
رقابتی در بازارهای جهانی مشغول فعالیت هستند؛ تعداد بسیار زیادی از این مراکز در دنیا وجود
دارند که به صورت آنالین یا غیرآنالین به ارائه خدمات ترجمه میپردازند (یونکر.)1389 ،
پیشینه تحقیق
طبق برآورد پیم و همکاران ( ،)2013تقریب ًا  %75مترجمان به صورت فریلنسری کار میکنند.
1. teletranslation
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اغلب مطالعات در دنیا تاکنون به بررسی رضایت شغلی مترجمان (دم و زتسن2011 ،2008 ،؛ روکنن
و مکیسالو )2018 ،یا جایگاه اجتماعی آنها به عنوان متخصصان این حرفه (روکنن )2013 ،پرداختهاند.
برخی از این مطالعات ،نارضایتی مترجمان از شرایط شغلی (عبداهلل2012 ،؛ دم و زتسن )2011 ،و
برخی دیگر رضایت شغلی باالی مترجمان (کورتنی و فالن2019 ،؛ دم و زتسن 2016 ،و روکنن و
مکیسالو )2018 ،را نشان دادهاند .در ادامه به مرور برخی از مهمترین مطالعاتی که در این زمینه در
داخل و خارج از ایران انجام شدهاست میپردازیم.
حسینی و کریمنیا ( )2012پژوهشی با عنوان «بررسی انتقادی وضعیت شغلی مترجمان
ایرانی» انجام دادند و تالش کردند تا رضایت شغلی مترجمان زن و مرد ایرانی را بررسی کنند .نتایج
آنها نشان داد که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان کارشناسی شانس بیشتری
برای پیدا کردن شغل دارند و مترجمان زن در مقایسه با مترجمان مرد رضایت شغلی باالتری
داشتند.
دم و زتسن ( )2016نیز به بررسی عوامل نارضایتی شغلی مترجمان پرداختند و نتیجه
گرفتند اگرچه مترجمان خود را افرادی متخصص در نظر میگیرند اما از جایگاه پایین خود در جامعه
و در نظر ارباب رجوع ناراضی هستند.
کافی و همکاران ( )2018به بررسی حرفه ترجمه در ایران ،چالشهای موجود برای ایجاد
یک موقعیت حرفهای برای مترجمان ایرانی و چشماندازهای آتی این حرفه پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که مترجمان ایرانی با چالشهای مختلف اداری ،آموزشی ،اجتماعی و مالی مواجه هستند.
روکنن و مکیسالو ( )2018به بررسی رضایت شغلی مترجمان ادبی ،مترجمان شنیداری
دیداری و مترجمان بازرگانی از ابعاد پرداخت دستمزد و استرس منفی پرداختند .نتایج آنها نشان
داد مترجمانی که تصور میکنند جایگاه پایینی دارند بیشتر دچار استرس شغلی میشوند و اغلب این
شغل را رها میکنند.
کورتنی و فالن ( )2019پژوهشی در زمینه استرس شغلی و رضایت شغلی مترجمان مؤسسه
چارتر زبانشناسان در انگلیس انجام داد .نتایج این مطالعه نشان داد که مترجمان کتبی از رفتار
غیرحرفهای مؤسسات ترجمه ،پاداش اندک و عدم امنیت شغلی ناراضی هستند اما مترجمان شفاهی
با وجود این مسائل ،میزان رضایت شغلی باالیی را نشان دادند.
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مورکنز ( )2020به بررسی رضایت شغلی مترجمان دورکار و مترجمانی که مستقیم ًا استخدام
شدهاند پرداخت .نتایج نشان داد که میزان رضایت شغلی مترجمان دورکار نسبت به سالهای اخیر
کاهش داشته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
سؤاالت تحقیق
 .1مترجمان دورکار ایرانی تا چه اندازه تمایل دارند تنها در یک حوزه تخصصی با مرکز
ترجمه فعالیت کنند؟ ( )𝑍1
 .2از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،مهمترین عامل در تعیین تعرفه ترجمه چیست؟ ( )𝑍2
 .3از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،بهترین شیوه برای دریافت و تحویل سفارشهای ترجمه
چیست؟ ( )𝑍3
 .4از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،مهمترین عامل در پرداخت دستمزد کدام است؟ 𝑍4

فرضیات تحقیق
فرضیه :هر یک از متغیرها یا مؤلفههای «محدودیت حوزههای تخصصی»« ،تعرفه خدمات»« ،روش
دریافت و تحویل سفارشها» و «پرداخت دستمزد» دارای توزیع نرمال هستند.
فرضیه  :1جنسیت (  )𝑋15و سطح تحصیالت افراد (  )𝑋16بر مؤلفه «محدودیت «حوزههای تخصصی»
(  )𝑍1تأثیر مهم و معنادار دارد.
فرضیه  :2جنسیت (  )𝑋15و سطح تحصیالت افراد (  )𝑋16بر مؤلفه «تعرفه خدمات» (  )𝑍2تأثیر مهم
و معنادار دارد.
فرضیه  :3جنسیت (  )𝑋15و سطح تحصیالت افراد (  )𝑋16بر مؤلفه «روش دریافت و تحویل سفارشها»
(  )𝑍3تأثیر مهم و معنادار دارد.
فرضیه  :4جنسیت (  )𝑋15و سطح تحصیالت افراد (  )𝑋16بر مؤلفه «پرداخت دستمزد» (  )𝑍4تأثیر
مهّم و معنادار دارد.
جامعه آماری
این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که در بازه زمانی آبان  99تا بهمن  99انجام شد.
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جامعه آماری شامل همه  170مترجم دورکاری بود که از نقاط مختلف ایران با مؤسسه سفیر ترجمه
ملل اصفهان همکاری میکردند.
ابزار تحقیق
چنانکه در پیشینه تحقیق ذکر شد اغلب مطالعات انجام شده در ایران و خارج از ایران
درباره وضعیت مترجمان به موضوع رضایت شغلی مترجمان پرداخته بودند و بنابراین ،پرسشنامه
دقیقی متناسب با اهداف پژوهش حاضر وجود نداشت .در نتیجه ،برای انجام این پژوهش از پرسشنامه
محققساخته به عنوان ابزار جمعآوری داده استفاده شد .این پرسشنامه شامل  14گویه (در چهار
بخش حوزههای ترجمه :دو گویه ،تعرفه ترجمه :سه گویه ،اتوماسیون :دو گویه و پرداخت :هفت
ال موافقم5 :؛ موافقم4 :؛ نظری ندارم3 :؛ مخالفم2:؛
گویه) بر اساس مقیاس پنج نقطهای لیکرت (کام ً
کامالً مخالفم )1 :بود.
پایایی و روایی پرسشنامه
ابتدا پرسشنامه محققساخته را میان  30نفر از شرکتکنندگان توزیع کردیم و پس از آن
که به گویههای پرسشنامه پاسخ دادند دادهها را در نرمافزار  SPSSنسخه  16وارد کردیم و مقدار
عددی شاخص یا ضریب آلفای کرونباخ تقریباً برابر با  0/86به دست آمد که چون از  0/7بیشتر
است میتوان گفت که ابزار اندازهگیری مورد نظر از پایایی الزم برخوردار است (بازرگان.)1383 ،
برای تعیین روایی ،پرسشنامه برای چند تن از اساتید رشته زبان انگلیسی ارسال گردید و آنها پس
از بررسی روایی پرسشنامه را جهت اجرا تأیید کردند.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی پیمایشی است .روش جمع-
آوری داده نیز کتابخانهای میدانی است .در ابتدا یک ایمیل حاوی چهار سؤال زیر همراه با توضیحاتی
درباره هدف انجام پژوهش از طریق ایمیل برای مترجمان ارسال شد و از آنها خواسته شد تا به این
سؤاالت پاسخ دهند .در این ایمیل تأکید شده بود که نتایج این مطالعه میتواند در بهبود وضعیت
کاری مترجمان دورکار اثربخش باشد .این چهار سؤال عبارت بودند از:
 .1آیا تا به حال با یک مرکز ترجمه به صورت دورکاری همکاری داشتهاید؟
 .2به نظر شما مهمترین دغدغه مترجمان دورکار در همکاری با مراکز ترجمه چیست؟
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 .3مهمترین مواردی که در همکاری با یک مرکز ترجمه به شیوه دورکاری در نظر دارید
کدامند؟
 .4مهمترین مزیت مراکز ترجمهای که با آنها به صورت دورکاری همکاری داشتهاید چه بوده
است؟
پس از دریافت دادههای اولیه از طریق ایمیل ،محقق مهمترین پارامترهای مدنظر مترجمان
که در تحلیل بهتر نتایج پژوهش نیز مؤثر بود را یادداشت کرده و سپس پرسشنامه اصلی تحقیق را
بر اساس آنها تنظیم کرد و برای  118مترجمی که نمونه آماری پژوهش بودند ارسال کرد .مترجمان
پس از تکمیل پرسشنامه محققساخته در بازه  14روزه ،آن را از طریق ایمیل مجدداً برای محقق
ارسال کردند .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و روشهای آمار توصیفی و استنباطی
(آزمون تکنمونهای کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه) تجزیه و تحلیل
شد.
ویژگیهای جمعیتشناحتی
جنسیت
از میان  118مترجم شرکتکننده در پژوهش 51 ،نفر زن ( )83/6%و  10نفر مرد ()16/4%
بودند .جنسیت سایر مترجمان نامشخص بود.
جدول  1توزیع شرکتکنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

واقعی
زن

51

43/2

83/6

83/6

مرد

10

8/5

16/4

100

کل پاسخدادها

61

51/7

100

-

پاسخ نداده

57

48/3

-

-

کل

118

100

-

-

سطح تحصیالت
از میان  118مترجم شرکتکننده در پژوهش 36 ،نفر دارای مدرک کارشناسی (،)39/6%
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 47نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد ( ،)51/6%و  8نفر دارای مدرک دکترا ( )8/8%بودند.
جدول  2توزیع شرکتکنندگان در مطالعه بر حسب سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

واقعی
کارشناسی

36

30/5

39/6

39/6

کارشناسی ارشد

47

39/8

51/6

91/2

دکترا

8

6/8

8/8

100

91

77/1

100

-

پاسخ نداده

27

22/9

-

-

کل

118

100

-

-

کل پاسخدادهها

یافتهها :آمار توصیفی
 .1مترجمان دورکار ایرانی تا چه اندازه تمایل دارند تنها در یک حوزه تخصصی با مرکز
ترجمه فعالیت کنند؟
با توجه به میانگین امتیازات داده شده به این مؤلفه که برابر با عدد  7/30است و با توجه
به جدول فراوانی محاسبه شده ،تقریباً  %60/2پاسخدهندگان ،زیر میانگین جواب دادهاند یعنی گزینه-
های «کامالً مخالف» و «مخالف» را انتخاب کردهاند .پس حدود  40%از آنها تمایل دارند تنها در
یک حوزه تخصصی با مرکز ترجمه همکاری کنند و  %60آنها با این موضوع موافق نیستند.
نتایج فوق نشان میدهد که تعداد کمتری از مترجمان تمایل دارند تنها در یک حوزه
تخصصی کار کنند و ترجیح میدهند در حوزههای مختلف با مرکز ترجمه همکاری کنند .نتایج این
مطالعه با مطالعه کافی و همکاران ( )2018همخوانی دارد که اظهار داشتند در ایران ،اکثر مترجمان
به صورت آزاد یا دورکاری مشغول فعالیت هستند زیرا تعداد مراکز ترجمه محدود است و گاهی
هزینهای که مترجم دریافت میکند کمتر از نیمی از هزینهای است که مشتری برای سفارش ترجمه
خود میپردازد (کافی و همکاران.)2018 ،
 .2از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،مهمترین عامل در تعیین تعرفه ترجمه چیست؟
با توجه به اینکه این مؤلفه یعنی تعرفه خدمات ،از سه گویه  𝑋4 ،𝑋3و  𝑋5تشکیل شده است
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و مجموع امتیازات داده شده به این سه گویه به ترتیب برابر است با  543 ،514و  ،474پس امتیاز
داده شده به گویه  𝑋4از بقیه بیشتر است .یعنی عامل «تعرفه ترجمه تخصصی با ترجمه عمومی
متفاوت بوده و باالتر از آن باشد» از نظر مترجمان ،مهمترین عامل در تعیین تعرفه ترجمه است.
با توجه به اینکه ترجمه تخصصی به دانش و مهارت تخصصی بیشتری نسبت به ترجمه
عمومی نیاز دارد لذا مترجمان انتظار دارند مهارت و تخصص آنها در حد باالیی ارزشگذاری شود.
نتایج این مطالعه با نتایج کافی و همکاران ( ،)2018دم و زتسن ( ،)2016و کورتنی و فالن ()2019
همخوانی دارد که مترجمان از جایگاه پایین خود در جامعه به عنوان کارشناسان حوزه ترجمه ناراضی
بودند.
 .3از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،بهترین شیوه برای دریافت و تحویل سفارشها ترجمه
چیست؟
با توجه به اینکه این مؤلفه یعنی روش دریافت و تحویل سفارشها ،از دو گویه  𝑋6و 𝑋7

تشکیل شده است و مجموع امتیازات داده شده به این گویه به ترتیب برابر است با  521و ،498
پس امتیاز داده شده به گویه  𝑋6بیشتر است ،یعنی عامل «هر مترجم تمایل دارد در پنل کاربری
سفارشها را دریافت کند» از نظر مترجمان ،بهترین شیوه برای دریافت و تحویل سفارشها ترجمه
است.
استفاده از سیستمهای خودکار مدیریت ترجمه توسط مراکز ترجمه که باعث حذف کارهای
تکراری و دشوار دستی میشود امکان کنترل امور و افزایش همکاری با مترجمان را فراهم میکند
(موئگ .)2012 ،بنابراین ،مترجمان همکاری با مراکز ترجمهای را ترجیح میدهند که از این نوع
سیستمها استفاده کنند و تمایل کمتری به همکاری از طریق شبکههای اجتماعی دارند .بنابراین ،نتایج
این مطالعه با نتایج کافی و همکاران ( )2018همخوانی دارد که چالشهای اداری را از مهمترین
دغدغههای مترجمان ایرانی ذکر کردند.
 .4از نظر مترجمان دورکار ایرانی ،مهمترین عامل در پرداخت دستمزد کدام است؟
با توجه به اینکه این مؤلفه یعنی پرداخت دستمزد ،از گویههای  𝑋14 ،... ،𝑋9 ،𝑋8تشکیل شده
است و مجموع امتیازات داده شده به این گویهها به ترتیب برابر است با ،311 ،432 ،411 ،546
 547 ،453و  .476پس امتیاز داده شده به گویه  𝑋13از بقیه بیشتر است یعنی عامل «اعطای پاداش
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به مترجمان فعال» از نظر مترجمان ،مهمترین عامل در پرداخت دستمزد است.
در تببین این یافته میتوان گفت ترجمه در جامعه—علیرغم اهمیت باالی خود—به عنوان
یک حرفه جانبی ،با دستمزد پایین و به عنوان شغلی که نیاز به مهارت خاصی ندارد نگریسته میشود
و مترجمان به عنوان افرادی که در حاشیه مانده و اغلب دیده نمیشوند در نظر گرفته میشوند (دم
و زتسن .)2008 ،همچنین ،گاهی هزینهای که مترجم دریافت میکند کمتر از نیمی از هزینهای است
که مشتری برای سفارش ترجمه خود میپردازد (کافی و همکاران .)2018 ،بنابراین ،نتایج نشان
میدهد مترجمانی که به صورت فعال با مراکز ترجمه همکاری میکنند با توجه به فعالیت مستمر
خود انتظار دریافت پاداش دارند .نتایج این مطالعه با نتایج کافی و همکاران ( ،)2018روکنن و
مکیسالو ( )2018و کورتنی و فالن ( )2019همخوانی دارد.
یافتهها :آمار استنباطی
فرضیه :هر یک از متغیرها یا مؤلفههای «محدودیت حوزههای تخصصی»« ،تعرفه خدمات»« ،روش
دریافت و تحویل سفارشها» و «پرداخت دستمزد» دارای توزیع نرمال هستند
جدول  3آزمون تکنمونهای کلموگروف-اسمیرنوف
متغیرهای پژوهش

سطح معناداری (دو دنباله)

نتیجه آزمون

محدودیت حوزههای تخصصی

صفر

عدم توزیع نرمال

تعرفه خدمات

0/001

عدم توزیع نرمال

روش دریافت و تحویل سفارشها

0/001

عدم توزیع نرمال

پرداخت دستمزد

0/420

دارای توزیع نرمال

فرضیات تحقیق
برای انجام آزمون فرضیههای فوق از تجزیهوتحلیل واریانس (پراش) دوطرفه 1استفاده شد.
در این آزمون ،فرض نرمال بودن متغیر وابسته میتواند تا حدی نقض شود و در عین حال نتایج
بدست آمده معتبر باشند.
در تجزیهوتحلیل واریانس دو طرفه ،تغییرات بر روی متغیر وابسته ،بر اثر تنوع متغیر مستقل
1
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اولی ،نوع مختلف متغیر مستقل دومی و یا تنوع همزمان هر دو متغیر مستقل است.
آزمون فرضیهها
فرضیه  :1جنسیت و سطح تحصیالت افراد بر مؤلفه «محدودیت حوزههای تخصصی» تأثیر مهم و
معنادار دارد.
جدول  4نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه
منبع تغییرات

آماره F

سطح معناداری

جنسیت

4/447

0/040

سطح نحصیالت

0/092

0/912

جنسیت × سطح تحصیالت

1/862

0/165

از آنجایی که مقدار عددی سطح معناداری برای متغیر جنسیت برابر با  0/040از مقدار
سطح تشخیص  α = 0.05کوچکتر است لذا عامل جنسیت بر روی محدودیت حوزههای تخصصی
مؤثر است .سطح معناداری برای متغیر سطح تحصیالت برابر با  0/912از  α = 0.05کوچکتر نیست
پس عامل سطح تحصیالت بر روی محدودیت حوزههای تخصصی مؤثر نیست .همچنین سطح
معناداری برای جنسیت × سطح تحصیالت برابر با  0/165از  α = 0.05کوچکتر نیست لذا جنسیت
× سطح تحصیالت تأثیر متقابلی بر یکدیگر ندارند.
فرضیه  :2جنسیت و سطح تحصیالت افراد بر مؤلفه «تعرفه خدمات» تأثیر مهم و معنادار دارد.
جدول  5نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه
منبع تغییرات

آماره F

سطح معناداری

جنسیت

4/427

0/516

سطح نحصیالت

0/135

0/874

جنسیت × سطح تحصیالت

1/890

0/417

از آنجایی که برای متغیر جنسیت ،سطح تحصیالت و جنسیت × سطح تحصیالت سطح
معناداری به ترتیب برابر با  0/874 ،0/516و  9/417از مقدار سطح تشخیص  α = 0.05کوچکتر
نیست لذا هیچیک از عوامل جنسیت ،سطح تحصیالت و جنسیت × سطح تحصیالت بر روی مؤلفه
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تعرفه خدمات ،تأثیر مهم و معنادار ندارد.
فرضیه  :3جنسیت و سطح تحصیالت افراد بر مؤلفه «روش دریافت و تحویل سفارشها» تأثیر مهم
و معنادار دارد.
جدول  6نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه
منبع تغییرات

آماره F

سطح معناداری

جنسیت

0/278

0/600

سطح تحصیالت

0/026

0/975

جنسیت × سطح تحصیالت

0/106

0/900

از آنجایی که برای متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت و جنسیت × سطح تحصیالت،
مقادیر سطح معناداری به ترتیب برابر با  0/975 ،0/600و  0/900است که از مقدار سطح تشخیص
 α = 0.05کوچکتر نیستند لذا شواهد و دالیل کافی برای رد فرضیه  𝐻0وجود ندارد .به عبارت
دیگر ،عوامل سطح تحصیالت ،جنسیت و جنسیت × سطح تحصیالت بر روی مؤلفه «روش دریافت
و تحویل سفارشها» تأثیر مهم و معناداری ندارد.
فرضیه  :4جنسیت و سطح تحصیالت افراد بر مؤلفه «پرداخت دستمزد» تأثیر مهم و معنادار دارد.
جدول  7نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس دوطرفه
منبع تغییرات

آماره F

سطح معناداری

جنسیت

0/754

0/389

سطح تحصیالت

1/627

0/206

جنسیت × سطح تحصیالت

0/824

0/444

از آنجایی که برای متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت و جنسیت × سطح تحصیالت،
مقادیر سطح معناداری به ترتیب برابر با  0/206 ،0/389و  0/444است که از مقدار سطح تشخیص
 α = 0.05کوچکتر نیستند لذا شواهد و دالیل کافی برای رد فرضیه  𝐻0وجود ندارد .به عبارت
دیگر ،عوامل جنسیت ،سطح تحصیالت و جنسیت × سطح تحصیالت بر روی مؤلفه «پرداخت
دستمزد» تأثیر مهم و معناداری ندارد.
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نتیجهگیری
در بسیاری از کشورها ،ترجمه به عنوان یک حرفه تخصصی توسط افراد مسلط به زبانهای
خارجی انجام میشود و وظیفه انجمنهای ترجمه نشان دادن ارزش و اهمیت کار مترجمان و جایگاه
فرهنگی اجتماعی آنهاست .هنگامی که مشتریان ،مترجمان را نیز به به لحاظ حرفهای همتراز با
پزشکان ،مهندسان ،یا وکال در نظر بگیرند ،هزینه بیشتری برای خدمات ترجمه خواهند پرداخت
زیرا تصور میکنند ممکن است در ازای پرداخت هزینه اندک به یک مترجم حرفهای ترجمهای با
کیفیت نامطلوب دریافت کنند.
و در پایان ،الزم به ذکر است که در ایران ،نه تنها ترجمه به عنوان یک حرفه در نظر گرفته
نمیشود بلکه مترجمان نیز به عنوان افراد حرفهای شناخته نمیشوند (کافی و همکاران .)2018 ،چنان
که مورکنز ( )2020نیز نشان داد میزان رضایت شغلی مترجمان دورکار نسبت به سالهای اخیر
کاهش داشته و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
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پیوست :پرسشنامۀ اصلی پژوهش
• محدودیت حوزههای تخصصی
 .1مترجم عالوه بر حوزۀ عمومی ،تنها حق انتخاب یک حوزه تخصصی را داشته باشد که بیشترین
تسلط بر آن را دارد.
 .2هر مترجم بتواند در حوزههای مختلفِ مورد عالقه خود سفارش بگیرد.
• تعرفه خدمات
 .3تعرفۀ خدمات ترجمه در سطح معقول و مناسب با سطح توانایی مترجم باشد.
 .4تعرفۀ ترجمه تخصصی با ترجمۀ عمومی متفاوت بوده و باالتر از آن است.
 .5تعرفۀ ترجمه بر اساس استاندارد  250کلمه (برای هر صفحه) تعیین شود.
• نحوۀ دریافت و تحویل سفارشها
 .6هر مترجم دارای پنل کاربری بوده و پس از تأیید عضویت ،سفارشهای مربوط را دریافت کند.
 .7سفارشها از طریق ایمیل یا شبکههای اجتماعی ارسال و دریافت شوند.
• پرداخت دستمزد
 .8درصد پرداختی به مترجم باالتر از پنجاه درصد باشد.
 .9پرداخت به مترجمان با سابقه بیشتر از مترجمانی با سابقۀ کاری کمتر باشد.
 .10پرداخت به مترجمان به صورت هفتگی باشد.
 .11پرداخت به مترجمان به صورت ماهیانه باشد
 .12پرداخت به مترجمان بالفاصله بعد از تحویل هر سفارش باشد
 .13به مترجمان فعال ،پاداش تعلق گیرد.
 .14برای خدمات ویراستاری از حق ترجمه کسر نگردد .ویراستاری بر عهده مترجم نیست.

Iranian Tele-Translators: Job Standards, Motivations and
Satisfaction1
_______________________________________________ Maryam Poorgalavi2

Abstract
Translation as a means of interlingual and intercultural
communication denotes a cooperative and collaborative process including
a number of agents. Recently, the role of translators in the modern
transition industry has received much attention in relevant literature.
Therefore, this study aims to deal with the professional standards of Iranian
tele-translators indirectly employed by Iranian translation agencies. This is
an applied study in terms of purpose and descriptive survey in terms of
method. The statistical population consisted of all 170 tele-translators
employed by Isfahan Safir Tarjomeh Melal, of whom 118 were selected as
a research sample. Data were analyzed by SPSS 22 and descriptive and
inferential statistical methods. The results showed that most tele-translators
preferred to collaborate with translation agencies in more than one
specialized field. Results also revealed that most tele-translators emphasized
that the price of specialized translation projects should be higher than those
of the general fields. Most of tele-translators preferred to collaborate with
the translation agencies using an online panel. Finally, results demonstrated
that most translators emphasized that discretionary bonus payment by
translation agencies for tele-translators who work continuously is of utmost
importance.
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