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   ملخص البحث  
يف  املعارف  مواكبة  يف  ُيسهم  الرتمجة  نشاط  أن  فيه  شك  ال  مما 
متلف املجاالت. لكن جودة ُمرجات الرتمجة ترقى لتطلعات 
لذا  امُلرتمجة.  العلمية  باألعامل  واملهتمني  املثقفني  من  الكثري 
األعامل  ترمجة  حتديات  أبرز  لتحديد  الدراسة  هذه  هدفت 
العلمية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية يف حماولة لفهمها 
العالقة  ذات  التحديات  حمور  هي  حماور  ثالثة  يف  وتصنيفها 
بامُلرتجم، وحمور التحديات ذات العالقة بالعمل العلمي املراد 

ترمجته، وحمور التحديات التنظيمية. 
عىل  الضوء  تسليط  تم  حيث  احلالة  دراسة  منهجية  اعتامد  وتم 
إحدى املنشآت التدريبية احلكومية يف اململكة العربية السعودية 
التي تتضمن جمموعة من الناطقني باللغة العربية واملتخصصني 
والبالغ  العليا  الشهادات  محلة  من  اإلنجليزية  اللغة  جمال  يف 
عددهم 56 ُمتخصص. وبعد التحقق من صدق وثبات استبانة 
بنسبة 55% من  أي  مشاركًا  املشاركني 31  بلغ عدد  الدراسة، 

جمموع الفئة املستهدفة.
وتوصلت الدراسة إىل جوهرية تسعة حتديات يف حمور التحديات 
ذات العالقة بامُلرتجم، وثالثة حتديات يف حمور التحديات ذات 
حمور  يف  حتديات  وستة  ترمجته،  امُلراد  العلمي  بالعمل  العالقة 
من  بعضًا  الدراسة  قدمت  اخلتام،  ويف  التنظيمية.  التحديات 

التوصيات املستخلصة من النتائج. 
الكلامت املفتاحية: 

سالسة  النص،  تطويع  الثقايف،  السياق  التنظيمية،  التحديات 
الرتمجة

Abstract
There is no doubt that translation activity contributes 
to keeping knowledge in various fields. However, 
the quality of translation outputs no longer meets the 
aspirations of many intellectuals and those interest-
ed in translated scholarly literature. Therefore, this 
study aims to identify the challenges of translating 
scholarly literature from English into the Arabic in 
an attempt to understand and classify them in three 
dimensions: the challenges related to the translator, 
the challenges related to the scholarly literature, and 
the organizational challenges.
A case study methodology is adopted based on fo-
cusing on one of the government training facilities in 
Saudi Arabia that includes 56 Arabic speakers who 
have higher education degrees in the field of English 
language. After verifying the validity and reliability 
of the questionnaire, only 31 individuals participate, 
which form 55% of the total target group.
The study concludes the significance of nine chal-
lenges related to the translator, three challenges re-
lated to the scholarly literature, and six challenges re-
lated to the organizational challenges. In conclusion, 
the study presents some recommendations that are 
drawn from the results.

Keywords: 
Organizational challenges, cultural context, text ad-
aptation, smooth translation

مقدمة الدراسة
ــة يف  ــة الفاعل ــطة العلمي ــدى األنش ــة إح ــر الرتمج ُتعت
نقــل العلــوم واملعــارف وجتــارب األمــم بــني متلــف 
الشــعوب واحلضــارات. ففــي العصــور الوســطى عــىل 

ســبيل املثــال، ويف وقــت ازدهــار املعــارف اإلســالمية 
وانتشــارها، كان هنــاك ســعيًا حثيثــًا مــن الــدول 
ــها يف  ــة وتدريس ــات العربي ــة املخطوط ــة لرتمج الغربي
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ومــع تطــور الــدول الغربيــة وتقدمهــا يف ُمتلــف 
املجــاالت، ومــع اتســاع الثــورة املعرفيــة واملعلوماتيــة 
لدهيــم، توجهــت الكثــري مــن املراكــز البحثيــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــة إىل اللغ ــة األجنبي ــامل العلمي ــة األع لرتمج
كخطــوة أوليــة هتــدف لنقــل العلــوم احلديثــة وتثقيــف 
األجيــال العربيــة وتضييــق الفجــوة املعرفيــة بــني 
القــارئ العــريب والقــارئ الغــريب. عــىل ســبيل املثــال، 
ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز املل ــل مرك عم
ــم  ــىل دع ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــالمية يف اململك اإلس
ــن  ــر م ــم أكث ــث ترج ــجيعها حي ــة وتش ــود الرتمج جه
3000 آالف كتــاب ختصــي )املوقــع اإللكــرتوين 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  امللــك  ملركــز 
ــد  ــة أح ــد اإلدارة العام ــر معه ــام ُيعت ــالمية(. ك اإلس
األذرع البحثيــة املشــاركة يف نشــاط الرتمجــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية حيــث ترجــم مركــز البحــوث 
والدراســات التابــع للمعهــد املئــات مــن الكتــب 
يف  املتخصصــة  العلميــة  واملقــاالت  والدراســات 
املجــاالت اإلداريــة املختلفــة )املوقــع اإللكــرتوين 

إلصــدارات معهــد اإلدارة العامــة(.
وبالرغــم مــن هــذه اجلهــود الكبــرية يف نقــل املعــارف 
ــني  ــض املهتم ــة، إال أن بع ــة العربي ــة إىل اللغ األجنبي
هبــذا املجــال يصفــون ُمرجــات أنشــطة الرتمجــة بأهنــا 
ال ترقــى إىل مســتوى اجلــودة املأمولــة وال تتامشــى 
األكاديميــة  اجلهــات  يف  االعتــامد  ُمتطلبــات  مــع 
ــدة  ــات ع ــذه املالحظ ــري ه ــاين، 2014(. وُتث )القحط
ــطة  ــة بأنش ــاور املرتبط ــاءة املح ــول كف ــاؤالت ح تس
الرتمجــة كاملهــارات املطلوبــة يف الرتمجــة وكيفيــة اختيار 
ــة  ــارص التنظيمي ــه والعن ــراد ترمجت ــي امل ــل العلم العم
املحيطــة بأنشــطة الرتمجــة. وهــذه التســاؤالت وغريهــا 
ُتشــري إىل أن نشــاط الرتمجــة يواجــه صعوبــات حقيقيــة 
يمكــن أن تؤثــر عــىل كفــاءة وفاعليــة امُلخرجــات 
ــه يف  ــا نحــاول تســليط الضــوء علي ــة. وهــذا م العلمي

ــة. ــذه الدراس ه

مشكلة الدراسة
ــض  ــة، إال أن بع ــاط الرتمج ــة لنش ــة البالغ ــع األمهي م
املتخصصــني يف جمــال الرتمجــة ُيشــري إىل أن هــذا املجال 
ــة  ــف موثوقي ــرية أدت إىل ضع ــاكل كث ــن مش ــاين م يع
ــن  ــري م ــا يف كث ــامد عليه ــة االعت ــة وقل ــامل امُلرتمج األع
اجلهــات األكاديميــة )القحطــاين، 2014(. فقــد دأبــت 
ــامل  ــف دول الع ــات يف متل ــوث والدراس ــز البح مراك
ــني  ــني واملهتم ــارف إىل الباحث ــوم واملع ــر العل ــىل ن ع
يف التخصصــات العلميــة املتنوعــة. ومل يقتــر اهتــامم 
هــذه املراكــز، وباألخــص يف وطننــا العــريب، عــىل 
أنشــطة اعــداد وتأليــف األعــامل العلميــة بــل تعداهــا 
ليشــمل نشــاط ترمجــة األعــامل العلميــة املميــزة وذلــك 
ــة  ــراء املكتب ــة يف إث ــة بالغ ــن أمهي ــاط م ــذا النش ــا هل مل

ــريب.  ــارئ الع ــريف للق ــاق املع ــيع النط ــة وتوس العربي
ــد أن  ــة نج ــامل املرتمج ــض األع ــن يف بع ــد التمع فعن
بعضهــا ُمرتجــم ترمجــة حرفيــة بحتــة خاليــة مــن 
االحرتافيــة، وبعضهــا يســتخدم مصطلحــات غــري 
دقيقــة وال تعكــس املغــزى احلقيقــي للنــص امُلرتجــم، 
باإلضافــة إىل احتــواء بعضهــا عــىل كثــري مــن األخطــاء 
ــارئ  ــتت الق ــن أن ُتش ــي يمك ــة الت ــة واإلمالئي النحوي
وُتقلــل اســتفادته منهــا )النحــاس، 2019( )الطيــب، 
2011(. إن هــذه املشــكالت التــي يعــاين منهــا جمــال 
الرتمجــة وغريهــا مــا هــي إال قمــة جبــل اجلليــد الــذي 
ُيفــي العديــد مــن التحديــات التــي حتتــاج إىل بحــث 
ــادر  ــارة إىل أن مص ــي اإلش ــا ينبغ ــاف. وهن واستكش
هــذه التحديــات ُمتلفــة ومتداخلــة يف آن واحــد. 
فبعــض هــذه املشــكالت الــواردة يف ُمرجــات الرتمجــة 
قــد يعــود لبعــض املعوقــات املرتبطــة باملرتجــم ومــدى 
ــد  ــض ق ــة، وبع ــة واإلنجليزي ــني العربي ــه باللغت إملام
ــم،  ــي امُلرتج ــل األص ــة العم ــف يف لغ ــع لضع يرج
ــة  ــة كمحدودي ــات تنظيمي ــود ملعوق ــد يع ــض ق وبع
ــا. ــم وغريه ــرغ املرتج ــدى تف ــص وم ــت املخص الوق
ــات ترمجــة األعــامل  ــة معرفــة حتدي وبالرغــم مــن أمهي
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العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة 
املوضــوع مل حيــظ  أن هــذا  إال  ميدانيــة،  بمنهجيــة 
إذًا  العالقــة.  ذات  األدبيــات  يف  الــكايف  باالهتــامم 
ــوح  ــدم وض ــة يف ع ــذه الدراس ــكلة ه ــص مش تتخل
التحديــات التــي يمكــن أن تؤثــر عــىل كفــاءة وفاعليــة 
ُمرجــات أنشــطة ترمجــة األعــامل العلميــة مــن اللغــة 
اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة، وهــذا مــا تســعى هــذه 

ــه. ــام ب ــة للقي الدراس

أهداف الدراسة
ــات ترمجــة  ــرز حتدي ــد أب هتــدف هــذه الدراســة لتحدي
ــة  ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــامل العلمي األع
العربيــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة. 
ــة: ــة التالي وينبثــق مــن هــذا اهلــدف األهــداف الفرعي

معرفــة أبــرز حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة من 	 
اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة ذات العالقــة 
بامُلرتِجــم مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة.

حتديــد أبــرز حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة مــن 	 
اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة ذات العالقــة 
ــه مــن وجهــة نظــر  ــراد ترمجت بالعمــل العلمــي امُل

املشــاركني يف الدراســة.
معرفــة أبــرز التحديــات التنظيميــة املتعلقــة برتمجة 	 

األعــامل العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة 
العربيــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة.

أسئلة الدراسة
ــؤال  ــإن الس ــاله، ف ــة أع ــداف الدراس ــع أه ــًا م  اتفاق
الرئيــس هلــذه الدراســة هــو: مــا هــي حتديــات ترمجــة 
ــة  ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــامل العلمي األع
ــة؟  ــاركني يف الدراس ــر املش ــة نظ ــن وجه ــة م العربي
ــة: ــة التالي ويتفــرع مــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعي

ــة 	  ــن اللغ ــة م ــامل العلمي ــة األع ــات ترمج ــا حتدي م
العالقــة  ذات  العربيــة  اللغــة  إىل  اإلنجليزيــة 
ــة؟ ــاركني يف الدراس ــر املش ــة نظ ــن وجه ــم م بامُلرتِج

ــة 	  ــن اللغ ــة م ــامل العلمي ــة األع ــات ترمج ــا حتدي م
العالقــة  ذات  العربيــة  اللغــة  إىل  اإلنجليزيــة 
ــه مــن وجهــة نظــر  ــراد ترمجت بالعمــل العلمــي امُل

املشــاركني يف الدراســة؟
مــا التحديــات التنظيميــة املتعلقــة برتمجــة األعــامل 	 

العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة 
مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة؟

أمهية الدراسة
تتمثــل أمهيــة الدراســة يف أمهيــة موضــوع ترمجــة 
ــة  ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــامل العلمي االع
ــوع يف  ــة املوض ــن أمهي ــري ع ــن التعب ــة. ويمك العربي
ــى األول  ــأيت املعن ــة مســتويات. وي ــة معــان وثالث ثالث
ــارئ  ــجيع الق ــل يف تش ــردي ويتمث ــتوى الف ــىل املس ع
ــىل  ــه ع ــد وحث ــو جدي ــا ه ــة كل م ــىل مواكب ــريب ع الع
ــاين  ــى الث ــة. ويتضــح املعن القــراءة واالســتزادة العلمي
التعليميــة ويتجســد يف  عــىل مســتوى املؤسســات 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــر م ــة بآخ ــج األكاديمي ــم الرام دع
العلــوم واالبتــكارات احلديثــة مــن خــالل االســتفادة 
ــج  ــا يف املناه ــة وتضمينه ــة احلديث ــامل امُلرتمج ــن األع م
ــث  ــتوى الثال ــا املس ــة. أم ــة والتطبيقي ــة النظري العلمي
فهــو عــىل املســتوى القومــي إْذ أن توافــر أحــدث 
ــة يف  ــارب االبتكاري ــوم والتج ــه العل ــت إلي ــا توصل م
املكتبــات العربيــة يمكــن أن ُيســاعد يف دعــم االنتقــال 
ــري.  ــال الفك ــة رأس امل ــريف وتنمي ــاد املع إىل االقتص
وهلــذه الدراســة امليدانيــة أمهيــة مــن اجلانــب التطبيقــي 
واجلانــب العلمــي. فعــىل اجلانــب التطبيقــي، يســاعد 
توضيــح حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة مــن اللغــة 
ــني  ــر املهتم ــت نظ ــة يف لف ــة العربي ــة إىل اللغ اإلنجليزي
ــات ورضورة  ــذه التحدي ــة ه ــة إىل أمهي ــال الرتمج بمج
النظــر هلــا بأهنــا ذات أبعــاد متعــددة ممــا يســاعد متخــذ 
القــرار عــىل فهــم هــذه التحديــات وتقديــم التوصيات 

العمليــة ملعاجلتهــا. 
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ــذا  ــات ه ــظ يف أدبي ــي فُيالح ــب العلم ــىل اجلان ــا ع أم
املوضــوع أن هنــاك ُنــدرة يف الدراســات امليدانيــة التــي 
ــة  ــامل العلمي ــة األع ــات ترمج ــوع حتدي ــت موض ناقش
ــارة  ــة. وبعب ــة العربي ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ م
أخــرى، فــإن اإلســهام العلمــي هلــذه الدراســة يتمثــل 
يف تقديــم دراســة ميدانيــة رصينــة حُتــدد حتديــات ترمجة 
ــة  ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــامل العلمي األع
العربيــة وذلــك يف ثالثــة حمــاور هــي: التحديــات ذات 
العالقــة بامُلرتجــم، والتحديــات ذات العالقــة بالعمــل 
العلمــي امُلرتجــم، والتحديــات التنظيميــة مــن وجهــة 
ــة  ــة اإلنجليزي ــا يف اللغ ــهادات العلي ــة الش ــر محل نظ
يف إحــدى اجلهــات احلكوميــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية. لــذا يؤمــل أن متثــل هــذه الدراســة إضافــة 
مميــزة للجانــب املعــريف بشــكل عــام وللمكتبــة العربيــة 

بشــكل خــاص.

اإلطار النظري
ــرب إىل  ــني الع ــاب والباحث ــن الكت ــد م ــار العدي أش
ــا  ــة أهن ــة الرتمج ــم حرك ــر بعضه ــة. واعت ــة الرتمج أمهي
ــة  ــود العربي ــالل العه ــريب خ ــرتاث الع ــل ال أداة لنق
ــتمر  ــل املس ــل التفاع ــت متث ــة فكان ــالمية املاضي واإلس
ــت  ــا كان ــض بأهن ــا البع ــر عنه ــارات. ويع ــني احلض ب
بمثابــة إشــارة االنطــالق يف مســرية التحــر )اخلــويل 
ــح  ــي التوضي ــة تعن ــة لغ ــرون، 2000(. والرتمج وآخ
"ترجــم  العــرب  لســان  فقــد جــاء يف  والتفســري. 
ــرى  ــة أخ ــكالم بلغ ــح ال ــريه" أي أوض ــالن كالم غ ف
ــا  ــور، 2000(. أم ــن منظ ــة )اب ــة األصلي ــس باللغ ولي
اصطالحــًا، فالرتمجــة تعنــي نقــل املعنــى مــن لغــة إىل 
لغــة أخــرى، أو نقــل معنــى نــص معــني مــن إحــدى 
اللغــات، ُيطلــق عليهــا لغــة املصــدر، إىل لغــة أخــرى، 
ُيطلــق عليهــا لغــة اهلــدف، ليتمكــن القــارئ واملســتمع 

ــة، 2019(.  ــا )النعم ــن فهمه م
ــات  ــف ُمرج ــني إىل ضع ــض الباحث ــرض بع ــد تع وق

الرتمجــة وقلــة االعتــامد عليهــا يف املناهــج األكاديميــة. 
عــىل ســبيل املثــال، الحــظ اخلطيــب )2011( أن 
ــاص  ــه خ ــتكون بوج ــة يش ــات إىل العربي ــراء الرتمج "ق

مــن ضعــف لغــة املرتمجــني واســتهانتهم بقواعــد اللغــة 
العربيــة ومجاليــات أســاليبها"، كــام الحــظ أن "الرتمجــة 
ــائبة، أي  ــبه س ــت( ش ــا زال ــام م ــت )ورب ــة كان العربي
يتلــط فيهــا احلابــل والنابــل، وتفتقــر إىل معايــري 
ــن  ــة أو م ــة العلمي ــة األمان ــن ناحي ــواء م ــم، س للتقيي
ناحيــة الســالمة اللغويــة" )9-12(. إضافــة إىل ذلــك، 
يؤكــد القحطــاين )2014( عــىل ضعــف موثوقيــة 
ــن  ــري م ــا يف كث ــامد عليه ــة االعت ــة وقل ــامل امُلرتمج األع

ــة. ــات األكاديمي اجله
لــذا نجــد بعــض األدبيــات ذات العالقــة تؤكــد عــىل 
ــر  ــاًل، ينظ ــة. مث ــة للرتمج ــدرات الالزم ــارات والق امله
Al-Sohbani and Muthan-( دراســة يف   الباحثــان 
ــب  ــج يتطل ــة ومنه ــا عملي ــة بأهن na, 2013( إىل الرتمج

ــة  ــا ترمج ــم بتوفره ــة يت ــارات املختص ــن امله ــددا م ع
ــان  ــظ الباحث ــد الح ــد. وق ــكل جي ــراد بش ــى امُل املعن
ــم طرحــه يف الرامــج  ــة مــن عــدم الرضــا عــام يت حال
خضــوع  مــن  فبالرغــم  للُمرتمجــني.  اإلعداديــة 
ــن  ــة م ــال الرتمج ــف يف جم ــب مكث ــني اىل تدري املرتمج
ــان  ــة، يؤكــد الباحث ــة إىل اللغــة العربي اللغــة اإلنجليزي
عــىل وجــود بعــض العقبــات التــي يواجههــا الطــالب 
ــف  ــا: ضع ــني، منه ــداد املرتمج ــج اع ــني برام امللتحق
ــة،  ــب اللغوي ــة ممارســة الرتاكي ــة، وقل ــة املعجمي املعرف
ــة  ــن الرتمج ــة.  وال تتضم ــات الثقافي ــف اخللفي وضع
فقــط التعامــل مــع لغتــني بــل تتضمــن أيضــًا النقل من 
ثقافــة إىل ثقافــة أخــرى، ممــا يتطلــب نــوع مــن التحويل 
ــة  ــه تقليــل اخلصائــص األجنبي الثقــايف يتــم مــن خالل
ــة  ــع اخللفي ــجاًم م ــون منس ــدر ليك ــة املص ــة بلغ اخلاص
ــرون، 2007(.  ــز وآخ ــدف )جيم ــة اهل ــة للغ الثقافي
ــدف،  ــة اهل ــدر أو لغ ــة املص ــاز للغ ــني االنحي ــا ب وم
ــة يف  ُيقســم جيمــز وآخــرون )2007( درجــات احلري
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الرتمجــة إىل ثالثــة أقســام: الرتمجــة بــني األســطر حيــث 
ــة  ــدر، والرتمج ــة املص ــا للغ ــًا فيه ــاز قوي ــون االنحي يك
احلرفيــة وهــي األكثــر شــيوعًا ويتــم فيهــا أخــد املعــان 
ــة  ــد النحوي ــد بالقواع ــع التقي ــم م ــن املعج ــارشة م مب
ــا  ــون فيه ــي يك ــرة والت ــة احل ــدف، والرتمج ــة اهل للغ

ــدف. ــة اهل ــه للغ ــى درجات ــاز يف أق االنحي
ويناقــش النحــاس )2019( موضــوع حــدود درجات 
حريــة الرتمجــة ومــدى التــزام امُلرتجــم بالرتمجــة احلرفية 
ــذه  ــش ه ــام تناق ــون. ك ــىل املضم ــزه ع ــل تركي يف مقاب
الدراســة التــرف املناســب يف حــال تعــرض امُلرتِجــم 
أللفــاظ خادشــة للحيــاء تتعــارض مــع ثقافــة املجتمــع 
العــريب. وبشــكل عــام تــويص الدراســة بــرورة كون 
امُلرتجــم ُمتخصصــًا يف جمــال الرتمجــة مــع أمهيــة متكنــه 
مــن اللغــة التــي يرتجــم إليهــا، ورضورة الرتمجــة مــن 
لغــة النــص األصليــة وليــس عــن طريــق لغــة وســيطة، 
ــارض  ــا يتع ــي عندم ــد األخالق ــاة البع ورضورة مراع
ــم ذلــك باالتفــاق  ــة املجتمــع ورضورة أن يت مــع ثقاف
مــع مؤلــف العمــل. ويصــف جيــل )2009( الرتمجــة 
ــاج إىل  بأهنــا نســق علمــي، أي أن ممارســة الرتمجــة حتت
إتقــان يــأيت مــن خــالل اكتســاب جمموعــة واســعة مــن 
املعــارف والــروط التــي جيــب توفرهــا يف امُلرتمجــني. 
رضوريــة  معــارف  أربعــة  عــىل  الباحــث  ويركــز 
واإلملــام  األجنبيــة  اللغــة  إتقــان  وهــي:  للرتمجــة 
ــة  ــىل الكتاب ــدرة ع ــة، والق ــا املختلف ــة بجوانبه واملعرف
يف اللغــة املطلوبــة يف الرتمجــة والتأكــد مــن أن امُلرتجــم 
قــادر عــىل فهــم مــا يكتبــه، والثقافــة العامــة يف الرتمجــة 
أو مــا ُيعــر عنــه باملعــارف العامــة اللغويــة أو املختصــة 
والتــي تلعــب دورا كبــري يف اختيــار املرتجــم أللفاظــه 
ــاء  ــوع يف أخط ــن الوق ــم ع ــاد املرتج ــه وابتع وعبارات
ــراد  ــة امل ــدة باللغ ــة اجلي ــدرة التحريري ــة، والق تأويلي
الرتمجــة إليهــا. فمامرســة الرتمجــة ال تعنــي فقــط اختيار 
ــة  ــب ترمج ــل تتطل ــل، ب ــة األص ــة يف لغ ــامت مطابق كل
النصــوص املكتوبــة حســًا باللغــة والتعبري الكتــايب. أي 

ينبغــي أن يكــون لــدى امُلرتجــم قــدرات عــىل تطويــع 
النــص بحيــث تســاعد هــذه القــدرات عــىل اخلــروج 
بُمنتــج يتســم بسالســة الرتمجــة واملحافظــة عــىل املعنــى 

ــل، 2016(. ــد )فرغ ــت واح ــي يف وق األص
ــة  ــة الرتمج ــي )2013( ألمهي ــة ع ــت دراس ــد تطرق وق
إملــام  وأمهيــة  التقنــي  والتقــدم  العوملــة  عــر  يف 
املرتجــم التــام بالثقافــات واحلضــارات املختلفــة حتــى 
يتمكــن مــن نقــل املعــارف والثقافــات بشــكل متميــز. 
ــات إىل  ــض الدراس ــت بع ــابه، تعرض ــياق مش ويف س
حتديــات الرتمجــة اآلليــة التــي تتــم مــن خــالل املواقــع 
اإللكرتونيــة والرجميــات املتخصصــة يف الرتمجــة، ومــا 
ــان  ــة اإلتق ــن قل ــة م ــن الرتمج ــوع م ــذا الن ــوب ه يش
عــىل  القبــول  ودرجــة  املصداقيــة  يف  وانخفــاض 
ــن  ــري م ــني الكث ــة ب ــة اآللي ــيوع الرتمج ــن ش ــم م الرغ
املســتخدمني واملهتمــني بمجــال الرتمجــة )طالبــي، 

2008( )يونــس وسيســمت، 2020(. 

منهجية الدراسة
ــة  ــة احلال ــة دراس ــىل منهجي ــة ع ــذه الدراس ــد ه تعتم
إلحــدى املنشــآت التدريبيــة احلكوميــة يف اململكــة 
ــة  ــع الدراس ــون جمتم ــث يتك ــعودية حي ــة الس العربي
مــن مجيــع الناطقــني باللغــة العربيــة واملتخصصــني يف 
ــا  ــة الشــهادات العلي ــة مــن محل جمــال اللغــة اإلنجليزي
)ماجســتري أو دكتــوراه(. ويبلــغ عددهــم حســب 
املعلومــات املتاحــة للباحثــنَي 56 ُمتخصــص يف جمــال 

ــة. ــة اإلنجليزي اللغ
ــتهدفة  ــة املس ــل الفئ ــامل لكام ــح الش ــم املس ــد ت وق
ــىل  ــة ع ــذه الدراس ــات يف ه ــع البيان ــد مج ــث اعتم حي
ــل  ــالث مراح ــا يف ث ــم تصميمه ــي ت ــتبانة والت االس
وهــي، أوالً: حــر حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة 
مــن خــالل االســتعانة بأدبيــات هــذا املوضــوع. ثانيــًا: 
ــوة  ــا يف اخلط ــم حتديده ــي ت ــات الت ــف التحدي تصني
ــق  ــات تتعل ــة: حتدي ــاور التالي ــة حم ــابقة إىل الثالث الس
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بامُلرتِجــم، حتديــات تتعلــق بالعمــل العلمــي امُلرتَجــم، 
ــاملة  ــتبانة ش ــداد اس ــًا: إع ــة. ثالث ــات تنظيمي وحتدي
املحــاور  بنــاًء عــىل  التحديــات ومصنفــة  جلميــع 
ــاس  ــم اســتخدام مقي ــد ت ــة الســالفة الذكــر، وق الثالث
ليكــرت املتــدرج مــن مخــس نقــاط يف االســتبانة حيــث 
ــم )2(  ــدة"، والرق ــق بش ــم )1( إىل "ال أواف ــري الرق يش
ــد"، والرقــم )4(  إىل "ال أوافــق"، والرقــم )3( إىل "حماي
إىل "أوافــق"، والرقــم )5( إىل "أوافــق بشــدة".وقبل 
ــم  ــتهدفة، ت ــة املس ــىل الفئ ــة ع ــتبانة الدراس ــم اس تعمي
التواصــل مــع اجلهــة بشــكل رســمي الســتكامل كافــة 
ــىل  ــمية ع ــة الرس ــذ املوافق ــة وأخ ــراءات اإلداري اإلج
ــد  ــرتوين. وق ــد اإللك ــر الري ــتبانات ع ــم االس تعمي
بلــغ عــدد املشــاركني يف هــذه الدراســة 31 مشــاركًا أي 
ــكل  ــتهدفة. وبش ــة املس ــوع الفئ ــن جمم ــبة 55% م بنس
عــام ُيعتــر هــذا العــدد مقبــول حيــث يــويص بعــض 
اإلحصائيــني بــأال يقــل حجــم املشــاركني يف مثــل هــذه 

.)Sekaran, 2006( الدراســات عــن 30 مفــردة
صدق أداة الدراسة وثباهتا

للتحقــق مــن صــدق اســتبانة الدراســة، تم إرســاهلا إىل 
ــا  ــهادات العلي ــة الش ــني ومحل ــن املتخصص ــة م جمموع

ــتري،  ــة املاجس ــن محل ــة م ــة )ثالث ــة اإلنجليزي يف اللغ
ــتبانة  ــم االس ــوراه( لتحكي ــة الدكت ــن محل ــد م وواح
ــورة  ــات املذك ــف التحدي ــول تصني ــم ح ــداء آرائه وإب
يف االســتبانة وبنــاًء عــىل مقرتحاهتــم تــم إجــراء بعــض 
التعديــالت املقرتحــة. وللتحقــق مــن ثبــات االســتبانة 
Cron-( ــا ــاخ ألف ــات كرونب ــل الثب ــامد معام ــيتم اعت  س
ــاه. bach's Alpha(، كــام هــو موضــح يف اجلــدول أدن

وبعــد قيــاس معامــل الثبــات، اتضــح أن قيــم كرونباخ 
ــو  ــام ه ــني )0.657( و )0.876( ك ــرتاوح ب ــا ت ألف
موضــح يف جــدول )1(. ومــن الواضــح أن هــذه القيم 
ــني  ــل اإلحصائي ــن قب ــه م ــوىص ب ــد امل ــن احل ــر م أك
ــم  ــك ت ــد ذل ــو )Sekaran, 2006( )0.60(. وبع وه
حســاب معامــل الصــدق الــذايت وذلــك بأخــذ اجلــذر 
ــح  ــي، 2006( واتض ــات )البه ــل الثب ــي ملعام الرتبيع
أنــه يــرتاوح بــني )0.810( و )0.935( وهــذه القيــم 
تعــر عــن معامــالت صــدق ذايت مقبــول ملحــاور 
الدراســة. وبنــاًء عــىل نتيجــة حتكيــم االســتبانة، وبنــاًء 
ــدق  ــل الص ــات ومعام ــل الثب ــم معام ــىل قي ــك ع كذل
الــذايت، يمكــن اســتنتاج صــدق وثبــات أداة الدراســة.

جدول )1(: قيم معامل الثبات

معامل الصدق الذايتمعامل كرونباخ ألفاعدد العباراتحماور الدراسة
100.8760.935 عباراتحتديات تتعلق بامُلرتِجم

50.6610.813 عباراتحتديات تتعلق بالعمل العلمي امُلرتَجم
60.6570.810 عباراتحتديات تنظيمية

أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات
لتحليــل البيانــات، تــم اســتخدام برنامــج احلــزم 
ــل  ــم تقســيم حتلي ــة )SPSS( وت ــة االجتامعي اإلحصائي
ــىل  ــتداليل ع ــل اس ــي وحتلي ــل وصف ــات إىل حتلي البيان

ــايل: ــو الت النح
ــات 	  ــتخراج التوزيع ــم اس ــي: ت ــل الوصف التحلي

ملعرفــة  وذلــك  املئويــة  والنســب  التكراريــة 
الدراســة. يف  املشــاركني  خصائــص 

أســئلة 	  عــىل  لإلجابــة  االســتداليل:  التحليــل 
املتوســطات  إجيــاد  تــم  الرئيســة،  الدراســة 
لتحديــد  املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية 
ــاركني يف  ــر املش ــة نظ ــن وجه ــات م ــم التحدي أه
ــة  ــن جوهري ــق م ــل التحق ــن اج ــة.  وم الدراس
تلــك املتوســطات ملجتمــع الدراســة، تــم اختبــار 
مــا إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تزيــد عــىل 
 )T-test( ــار ــتخدام اختب ــك باس ــة )3( وذل القيم
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شكل )1(: توزيع املشاركني يف الدراسة حسب املؤهل العلمي

شكل )3(: توزيع املشاركني يف الدراسة حسب اخلرة

شكل )2(: توزيع املشاركني يف الدراسة حسب النوع االجتامعي

ــدى  ــًا ل ــة أكاديمي ــة مقبول ــذه الطريق ــث أن ه حي
ــواردي، 1426،  ــل )الب ــني مث ــن الباحث ــري م الكث

.)1420 اهليجــان، 
ــي  ــام ي ــتعرض في ــج، نس ــة النتائ ــدء بمناقش ــل الب وقب
اخلصائــص العامــة للمشــاركني يف الدراســة. ويوضــح 
شــكل )1( توزيــع املشــاركني يف الدراســة حســب 
 20 أن  الشــكل  مــن  ويتضــح  الــدرايس.  املؤهــل 
مشــاركًا )64.5%( حيملــون شــهادة املاجســتري، بينــام 
ــوراه.  ــهادة الدكت ــون ش ــاركًا )35.4%( حيمل 11 مش

وبخصــوص توزيــع املشــاركني حســب اجلنســية، 
فأغلــب املشــاركني ســعوديون وعددهــم 29 مشــارك 
ــط غــري  ــاركني فق ــني مــن املش ــبة )94%(، واثن بنس
ســعوديني بنســبة )6%(. ومــن الشــكل التــايل )شــكل 
2( يتضــح توزيــع املشــاركني يف الدراســة حســب 
النــوع االجتامعــي. ويوضــح الشــكل أن 19 مشــاركًا 
)61.3%( مــن الذكــور، بينــام 12 مشــاركًا )%38.7( 

ــاث. ــن اإلن م

أمــا فيــام يتعلــق بتوزيــع املشــاركني يف الدراســة حســب 
اخلــرة، فــإن خــرة 12 مشــاركًا )38.7%( أكثــر مــن 
15 ســنة. بينــام خــرة 7 مشــاركني )22.5%( تــرتاوح 

نتائج الدراسة
الســؤال الرئيــس للدراســة هــو مــا هــي حتديــات ترمجة 
األعــامل العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة 
العربيــة مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة؟ 
ولإلجابــة عليــه نجيــب عــىل األســئلة الفرعيــة التاليــة: 
مــا حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة مــن اللغــة 
ــم  ــة بامُلرتِج ــة ذات العالق ــة العربي ــة إىل اللغ اإلنجليزي

ــة؟ ــاركني يف الدراس ــر املش ــة نظ ــن وجه م
يبــني جــدول )2( املتوســط احلســايب واالنحــراف 
املعيــاري الجتاهــات املشــاركني يف الدراســة حــول 
اللغــة  مــن  العلميــة  األعــامل  ترمجــة  حتديــات 
اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة املتعلقــة بامُلرتجــم حيــث 
ــني  ــرتاوح ب ــايب ي ــط احلس ــدول أن املتوس ــر اجل ُيظه

 .4.19 و    3.41
املشــاركني يف  اجتاهــات  اجلــدول  يبــني هــذا  كــام 
الدراســة حــول حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة 
املتعلقــة بامُلرتجــم حيــث اتفــق نســبة كبــرية مــن 
املشــاركني )70.96%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــىل 
اعتبــار )عــدم إملــام امُلرتِجــم التــام باللغــة اإلنجليزيــة( 
مــن ضمــن التحديــات امُلتعلقــة بامُلرتجــم يف حــني أفاد 

ــرة 6  ــنوات، وخ ــس س ــن مخ ــل م ــنة إىل أق ــني س ب
ــنوات و15  ــني 10 س ــرتاوح ب ــاركني )19.4%( ت مش
ــني 5  ــرتاوح ب ــن ت ــاركني آخري ــرة 6 مش ــنة، وخ س
ســنوات و10 ســنوات كــام هــو موضح يف شــكل )3(.
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ــق  ــق، ال أواف ــون )ال أواف ــم ال يوافق )19.34%( أهن
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــود ه ــىل وج ــدة( ع بش
ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــد بل ــن )9.67%(. وق املحايدي
)3.70( وبانحــراف معيــاري )1.27(. والختبــار 
الدراســة  جمتمــع  لــدى  التحــدي  هــذا  جوهريــة 
مــن خــالل اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة املتوســط 
ــة  ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــىل القيم ــد ع ــايب تزي احلس
ــل  ــة أق ــتوى دالل ــد مس ــار) T-test (t= 3.11 عن اختب
مــن )0،05( ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار جمتمــع الدراســة 
ــة  ــات ترمجــة األعــامل العلمي هــذا التحــدي مــن حتدي

ــم. ــة بامُلرتج امُلتعلق
ــد  ــام بقواع ــم الت ــام امُلرتِج ــدم إمل ــبة لـــ )ع ــا بالنس أم
اللغــة العربيــة( أفــاد )74.18%( )أوافــق بشــدة، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــىل أن ه ــاركني ع ــن املش ــق( م أواف
حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة امُلتعلقــة بامُلرتجــم يف 
حــني أفــاد )16.12%( أهنــم ال يوافقــون )ال أوافــق، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــىل اعتب ــدة( ع ــق بش ال أواف
ــن  ــبة املحايدي ــت نس ــات، وبلغ ــك التحدي ــن تل ضم
)9.67%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب )3.83( 
وبانحــراف معيــاري )1.18(. كــام بلغــت قيمــة                     
) T-test (t= 3.93 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 
0.05 ممــا يؤكــد عــىل جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس جمتم
ــة العامــة للُمرتِجــم  ــة اللغوي ــا عــن )ضعــف الثقاف أم
ــاد  ــة( أف ــة العربي ــة أو اللغ ــة اإلنجليزي ــواء يف اللغ س
ــق  ــون )أواف ــم يوافق ــاركني أهن ــن املش )74.18%( م
مــن  التحــدي  هــذا  كــون  أوافــق( عــىل  بشــدة، 
حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة امُلتعلقــة بامُلرتجــم يف 
حــني أفــاد )12.90%( أهنــم ال يوافقــون )ال أوافــق، 
ال أوافــق بشــدة( عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة املحايديــن )12.90%( وبلــغ املتوســط احلســايب 
)3.90( واالنحــراف املعيــاري )1.16(. وبالنظــر إىل 
نتائــج التحليــل اإلحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 

 )T-test (t= 4.31(ــة ــت قيم ــث بلغ ــًا حي كان جوهري
عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0،05 ممــا يؤكــد عــىل 
ــات  ــن حتدي ــدي م ــذا التح ــة ه ــع الدراس ــار جمتم اعتب

ــم. ــة بامُلرتج ــة امُلتعلق ــامل العلمي ــة األع ترمج
وفيــام يتعلــق بـــ )ضعــف الثقافــة اللغويــة التخصصيــة 
للُمرتِجــم واملرتبطــة بموضــوع الرتمجــة( أفــادت غالبية 
املشــاركني )80.63%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــىل 
أن هــذا التحــدي مــن حتديــات ترمجــة األعــامل العلمية 
ــم ال  ــاد )6.45%( أهن ــني أف ــم يف ح ــة بامُلرتج امُلتعلق
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــىل وجــود ه يوافقــون ع
املحايديــن )12.90%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب 
ــر إىل  ــاري )0.89( وبالنظ ــراف معي )4.16( وبانح
نتائــج التحليــل اإلحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 
 T-test (t= 7.20( ــة ــت قيم ــث بلغ ــًا حي كان جوهري
عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل 
ــات  ــن حتدي ــدي م ــذا التح ــة ه ــع الدراس ــار جمتم اعتب

ترمجــة األعــامل العلميــة امُلتعلقــة بامُلرتجــم.
العلمــي  التخصــص  )اختــالف  لـــ  بالنســبة  أمــا 
امُلــراد  العلمــي  العمــل  للُمرتِجــم عــن ختصــص 
ــق(  ــدة، أواف ــق بش ــاد )51.61%( )أواف ــه( أف ترمجت
مــن املشــاركني بــأن هــذا التحــدي مــن حتديــات 
ــني  ــم يف ح ــة بامُلرتج ــة امُلتعلق ــامل العلمي ــة األع ترمج
أفــاد )29.03%( أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا 
التحــدي، وبلغــت نســبة املحايديــن )%19.35(. 
وقــد بلــغ املتوســط احلســايب )3.45( وبانحــراف 
التحليــل  نتائــج  إىل  وبالنظــر   )1.15( معيــاري 
ــًا  ــدي كان جوهري ــذا التح ــح أن ه ــي يتض اإلحصائ
ــتوى  ــد مس ــة) T-test (t= 2.18 عن ــت قيم ــث بلغ حي
داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار جمتمــع 
الدراســة هــذا التحــدي مــن حتديــات ترمجــة األعــامل 

ــم. ــة بامُلرتج ــة امُلتعلق العلمي
وأمــا عــن )االفتقــار إىل القــدرة التعبرييــة باللغــة 
ــم  ــاركني )77.41%( أهن ــة املش ــاد غالبي ــة( أف العربي
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ــذا  ــون ه ــىل ك ــق( ع ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف يوافق
العلميــة  األعــامل  ترمجــة  مــن حتديــات  التحــدي 
ــم ال  ــاد )9.67%( أهن ــني أف ــم يف ح ــة بامُلرتج امُلتعلق
ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــىل وجــود ه يوافقــون ع
احلســايب  املتوســط  وبلــغ   )%12.90( املحايديــن 
)4.03( واالنحــراف املعيــاري )0.94(. وبالنظــر 
قيمــة                                           أن  تبــني  اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  إىل 
)  T-test (t= 6.06 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

0.05 ممــا يؤكــد عــىل جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 
جمتمــع الدراســة.

وأمــا مــا يتعلــق بـــ )االفتقــار إىل قــدرة تطويــع النــص 
والتــي تســاعد عــىل سالســة الرتمجــة واملحافظــة عــىل 
املعنــى األصي( أفــادت غالبية املشــاركني )%70.96( 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( بــأن هــذا التحــدي يعــد مــن 
ــم  ــة بامُلرتج ــة امُلتعلق ــامل العلمي ــة األع ــات ترمج حتدي
ــم  ــط )3.22%( أهن ــد فق ــارك واح ــاد مش ــني أف يف ح
ال يوافــق عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة 
املحايديــن )25.80%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب 
)4.19( وبانحــراف معيــاري )0.94( كــام تشــري 
نتائــج التحليــل اإلحصائــي إىل أن هــذا التحــدي 
 T-test (t=7.02( كان جوهريــًا حيــث بلغــت قيمــة
عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل 

ــة. ــع الدراس ــدى جمتم ــدي ل ــذا التح ــار ه اعتب
وفيــام يتعلــق بـــ )عــدم رغبــة امُلرتِجــم يف تطويــر 
مهاراتــه يف الرتمجــة( أفــاد )51.60%( أهنــم يوافقــون 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( عــىل كــون هــذا التحــدي مــن 
حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة امُلتعلقــة بامُلرتجــم يف 
حــني أفــاد )22.57%( أهنــم ال يوافقــون )ال أوافــق، 
ال أوافــق بشــدة( عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة املحايديــن )25.80%( وبلــغ املتوســط احلســايب 
)3.41( واالنحــراف املعيــاري )1.17(. وبالنظــر 
قيمــة                          أن  اتضــح  اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  إىل 
) T-test (t= 1.98 عنــد مســتوى داللــة أكــر مــن 

ــة هــذا التحــدي  0.05 ممــا يؤكــد عــىل عــدم جوهري
ــة. ــع الدراس ــدى جمتم ل

أمــا بالنســبة لـــ )اهتــامم امُلرتجــم بالعوائــد املاليــة أكثــر 
مــن العوائــد املعرفيــة( فقــد أفــاد )35.47%( )أوافــق 
ــات  ــن حتدي ــدي م ــذا التح ــىل أن ه ــق( ع ــدة، أواف بش
ــني  ــم يف ح ــة بامُلرتج ــة امُلتعلق ــامل العلمي ــة األع ترمج
أفــاد مشــاركني اثنــني )6.44%( أهنــام ال يوافقــان )ال 
أوافــق، ال أوافــق بشــدة( عــىل وجــود هــذا التحــدي، 
وبلغــت نســبة املحايديــن )58.06%(. وقــد بلــغ 
معيــاري  وبانحــراف   )3.41( احلســايب  املتوســط 
)0.92(. كــام تشــري نتائــج التحليــل اإلحصائــي 
إىل أن هــذا التحــدي كان جوهريــًا حيــث بلغــت 
قيمــة )T-test (t= 2.53 عنــد مســتوى داللــة أقــل 
ــة  ــع الدراس ــار جمتم ــىل اعتب ــد ع ــا يؤك ــن 0.05 مم م
ــة  ــات ترمجــة األعــامل العلمي هــذا التحــدي مــن حتدي

ــم. ــة بامُلرتج امُلتعلق
ــة  ــه العلمي ــامد امُلرتِجــم يف ترمجــة أعامل وأمــا عــن )اعت
ــة يف  ــات امُلتخصص ــة والرجمي ــع اإللكرتوني ــىل املواق ع
ــدة،  ــق بش ــاد )61.28 %( )أواف ــة( أف ــة اآللي الرتمج
أوافــق( مــن املشــاركني بــأن هــذا التحــدي مــن 
حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة امُلتعلقــة بامُلرتجــم يف 
حــني أفــاد )19.34%( أهنــم ال يوافقــون )ال أوافــق، 
ال أوافــق بشــدة( عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
ــط  ــغ املتوس ــد بل ــن )19.35%(. وق ــبة املحايدي نس
 )1.08( معيــاري  وبانحــراف   )3.58( احلســايب 
ــة                          ــي إىل أن قيم ــل اإلحصائ ــج التحلي ــري نتائ ــام تش ك
) T-test (t= 2.97 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 
0.05 ممــا يؤكــد عــىل جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس جمتم
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جدول )2(: اجتاهات املشاركني يف الدراسة حول حتديات الرتمجة امُلتعلقة بامُلرتجم

التحديات امُلتعلقة بامُلرتجمم
ال أوافق 

بشدة
املجموعأوافق بشدةأوافقحمايدال أوافق

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)t(

مستوى 
الداللة

1
عدم إملام امُلرتِجم التام باللغة 

اإلنجليزية

0*333139313.701.273.11التكرار

%%9.67%9.67%9.67%41.93%29.03%100

2
عدم إملام امُلرتِجم التام بقواعد 

اللغة العربية

0*2331310313.831.183.93التكرار

%%6.45%9.67%9.67%41.93%32.25%100

3
ضعف الثقافة اللغوية العامة 

للُمرتِجم سواء يف اللغة 
اإلنجليزية أو اللغة العربية

0*2241211313.901.164.31التكرار

%%6.45%6.45%12.90%38.70%35.48%100

4
ضعف الثقافة اللغوية 

التخصصية للُمرتِجم واملرتبطة 
بموضوع الرتمجة

0*0241213314.160.897.20التكرار

%%0%6.45%12.90%38.70%41.93%100

5
اختالف التخصص العلمي 

للُمرتِجم عن ختصص العمل 
العلمي امُلراد ترمجته

0*09697313.451.152.18التكرار

%%0%29.03%19.35%29.03%22.58%100

6
االفتقار إىل القدرة التعبريية 

باللغة العربية

0*0341311314.030.946.06التكرار

%%0%9.67%12.90%41.93%35.48%100

7

االفتقار إىل قدرة تطويع النص 
والتي تساعد عىل سالسة 

الرتمجة واملحافظة عىل املعنى 
األصي

0*018616314.190.947.02التكرار

%%0%3.22%25.80%19.35%51.61%100

8
عدم رغبة امُلرتِجم يف تطوير 

مهاراته يف الرتمجة

258106313.411.171.980.056التكرار

%%6.45%16.12%25.80%32.25%19.35%100

9
اهتامم امُلرتجم بالعوائد املالية 

أكثر من العوائد املعرفية

0*111865313.410.922.53التكرار

%%3.22%3.22
%58.06

%19.35%16.12%100

10

اعتامد امُلرتِجم يف ترمجة أعامله 
العلمية عىل املواقع اإللكرتونية 

والرجميات امُلتخصصة يف 
الرتمجة اآللية

0*156136313.581.082.97التكرار

%%3.22%16.12%19.35%41.93%19.35%100

مــا حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة مــن اللغــة 
ــل  ــة بالعم ــة ذات العالق ــة العربي ــة إىل اللغ اإلنجليزي
ــه مــن وجهــة نظــر املشــاركني يف  ــراد ترمجت العلمــي امُل

الدراســة؟
يبــني جــدول )3( املتوســط احلســايب واالنحــراف 
املعيــاري الجتاهــات املشــاركني يف الدراســة حــول 
حتديــات ترمجــة األعــامل العلمية مــن اللغــة اإلنجليزية 
ــراد  ــة امل ــامل العلمي ــة باألع ــة املتعلق ــة العربي إىل اللغ
ــايب  ــط احلس ــدول أن املتوس ــر اجل ــث ُيظه ــا حي ترمجته

يــرتاوح بــني 2.83 و 3.90. 
املشــاركني يف  اجتاهــات  اجلــدول  يبــني هــذا  كــام 
ــامل  ــة باألع ــة املتعلق ــات الرتمج ــول حتدي ــة ح الدراس
ــاركني  ــن املش ــرية م ــبة كب ــق نس ــث اتف ــة حي العلمي
)61.28%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــىل اعتبــار 
)اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة الدارجــة يف العمــل 
ــة  ــد اللغ ــن قواع ــاد ع ــه واالبتع ــراد ترمجت ــي امُل العلم
األصيلــة( مــن ضمــن حتديــات الرتمجــة امُلتعلقــة 
ــة يف حــني أفــاد )16.12%( أهنــم ال  باألعــامل العلمي
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ــبة  ــت نس ــدي، وبلغ ــذا التح ــىل وجــود ه يوافقــون ع
املحايديــن )22.58%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب 
)3.51( وبانحــراف معيــاري )0.85(. والختبــار 
ــن  ــة م ــع الدراس ــدى جمتم ــدي ل ــذا التح ــة ه جوهري
خــالل اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب 
ــار  ــة اختب ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــىل القيم ــد ع تزي
)T-test (t= 3.37 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

)0.05( ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار جمتمــع الدراســة هــذا 
التحــدي مــن حتديــات الرتمجــة املتعلقــة باألعــامل 

ــة. العلمي
أمــا بالنســبة لـــ )احتــواء العمــل العلمــي امُلــراد ترمجتــه 
عــىل أخطــاء امالئيــة( أفــاد )25.80%( )أوافــق 
بشــدة، أوافــق( مــن املشــاركني عــىل أن هــذا التحــدي 
ــة يف  ــامل العلمي ــة باألع ــة املتعلق ــات الرتمج ــن حتدي م
حــني أفــاد )35.47%( أهنــم ال يوافقــون )ال أوافــق، 
ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــىل اعتب ــدة( ع ــق بش ال أواف
ــبة  ــت نس ــة، وبلغ ــامل العلمي ــة باألع ــات املرتبط حتدي
املحايديــن )38.70%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب 
ــت  ــام بلغ ــاري )1.00(. ك ــراف معي )2.83( وبانح
قيمــة )T-test (t= 0.89 عنــد مســتوى داللــة أكــر مــن 
ــة هــذا التحــدي  0.05 ممــا يؤكــد عــىل عــدم جوهري

ــة. ــع الدراس ــدى جمتم ل
أمــا عــن )احتــواء العمــل العلمــي امُلــراد ترمجتــه عــىل 
أخطــاء نحويــة( أفــاد )29.02%( مــن املشــاركني 
ــون  ــىل ك ــق( ع ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف ــم يوافق أهن
هــذا التحــدي مــن حتديــات الرتمجــة املتعلقــة باألعــامل 
ــاد )29.02%( أهنــم ال يوافقــون  ــة يف حــني أف العلمي
أوافــق بشــدة( عــىل وجــود هــذا  أوافــق، ال  )ال 
 )%41.93( املحايديــن  نســبة  وبلغــت  التحــدي، 
واالنحــراف   )3.93( احلســايب  املتوســط  وبلــغ 
التحليــل  نتائــج  إىل  وبالنظــر   .)0.99( املعيــاري 
اإلحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي مل يكــن جوهريــًا 
ــتوى  ــد مس ــة)T-test (t= 0.36 عن ــت قيم ــث بلغ حي

داللــة أكــر مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل عــدم اعتبــار 
جمتمــع الدراســة هــذا التحــدي مــن حتديــات الرتمجــة 

ــة. ــامل العلمي ــة باألع املرتبط
وفيــام يتعلــق بـــ )وجــود اختــالف يف الســياق الثقــايف 
ــة(  ــة العربي ــه والبيئ ــراد ترمجت ــي امُل ــل العلم ــني العم ب
أفــادت غالبيــة املشــاركني )77.41%( )أوافــق بشــدة، 
أوافــق( عــىل أن هــذا التحــدي مــن حتديــات الرتمجــة 
املتعلقــة باألعــامل العلميــة يف حــني أفــاد )%16.12( 
أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة املحايديــن )6.45%(. وقــد بلــغ املتوســط 
 )1.01( معيــاري  وبانحــراف   )3.90( احلســايب 
ــح أن  ــي يتض ــل اإلحصائ ــج التحلي ــر إىل نتائ وبالنظ
هــذا التحــدي كان جوهريــًا حيــث بلغــت قيمــة             
)T-test (t= 4.97 عنــد مســتوى داللــة أقــل من 0.05 

ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار جمتمــع الدراســة هــذا التحــدي 
ــة. ــامل العلمي ــة األع ــة املتعلق ــات الرتمج ــن حتدي م

أمــا بالنســبة لـــ )احتــواء العمــل العلمــي امُلــراد ترمجتــه 
ــم  ــع القي ــارض م ــي تتع ــارات الت ــض العب ــىل بع ع
)أوافــق   )%58.06( أفــاد  والعربيــة(  اإلســالمية 
ــدي  ــذا التح ــأن ه ــاركني ب ــن املش ــق( م ــدة، أواف بش
ــة يف  ــامل العلمي ــة باألع ــة املتعلق ــات الرتمج ــن حتدي م
حــني أفــاد )16.12%( أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود 
هــذا التحــدي، وبلغت نســبة املحايديــن )%25.80(. 
وقــد بلــغ املتوســط احلســايب )3.64( وبانحــراف 
التحليــل  نتائــج  إىل  وبالنظــر   )1.01( معيــاري 
ــًا  ــدي كان جوهري ــذا التح ــح أن ه ــي يتض اإلحصائ
ــتوى  ــد مس ــة )T-test (t= 3.52 عن ــت قيم ــث بلغ حي
داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار جمتمــع 
الدراســة هــذا التحــدي مــن حتديــات الرتمجــة املتعلقــة 

ــة. ــامل العلمي باألع
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جدول )3(: اجتاهات املشاركني يف الدراسة حول حتديات الرتمجة امُلتعلقة بالعمل العلمي امُلراد ترمجته

التحديات امُلتعلقة بامُلرتجمم
ال أوافق 

بشدة
املجموعأوافق بشدةأوافقحمايدال أوافق

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

)t( قيمة
مستوى 
الداللة

1

استخدام اللغة اإلنجليزية 
الدارجة يف العمل العلمي امُلراد 
ترمجته واالبتعاد عن قواعد اللغة 

األصيلة

0*057172313.510.853.37التكرار

%%0%16.12%22.58%54.83%6.45%100

2
احتواء العمل العلمي امُلراد 

ترمجته عىل أخطاء امالئية

381271312.831.000.890.37التكرار

%%9.67%25.80%38.70%22.58%3.22%100

3
احتواء العمل العلمي امُلراد 

ترمجته عىل أخطاء نحوية

361381312.930.990.360.72التكرار

%%9.67%19.35%41.93%25.80%3.22%100

4
وجود اختالف يف السياق الثقايف 
بني العمل العلمي امُلراد ترمجته 

والبيئة العربية

0*052159313.901.014.97التكرار

%%0%16.12%6.45%48.38%29.03%100

5

احتواء العمل العلمي امُلراد 
ترمجته عىل بعض العبارات التي 

تتعارض مع القيم اإلسالمية 
والعربية

0*058117313.641.013.52التكرار

%%0%16.12%25.80%35.48%22.58%100

ــامل  ــة األع ــة برتمج ــة املتعلق ــات التنظيمي ــا التحدي م
العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة مــن 

ــة؟ ــاركني يف الدراس ــر املش ــة نظ وجه
يبــني جــدول )4( املتوســط احلســايب واالنحــراف 
املعيــاري الجتاهــات املشــاركني يف الدراســة حــول 
التحديــات التنظيميــة لرتمجــة األعــامل العلميــة حيــث 
ــني  ــرتاوح ب ــايب ي ــط احلس ــدول أن املتوس ــر اجل ُيظه

 .4.12 و    3.51
املشــاركني يف  اجتاهــات  اجلــدول  يبــني هــذا  كــام 
الدراســة حــول التحديــات التنظيميــة لرتمجــة األعــامل 
ــاركني  ــن املش ــرية م ــبة كب ــق نس ــث اتف ــة حي العلمي
)77.41%( )أوافــق بشــدة، أوافــق( عــىل اعتبــار 
)عــدم التحــاق امُلرتمجــني بــدورات تدريبيــة متخصصة 
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــن ضم ــة( م ــال الرتمج يف جم
لرتمجــة األعــامل العلميــة يف حــني أفــاد )9.67%( أهنم 
ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة 
املحايديــن )12.90%(. وقــد بلــغ املتوســط احلســايب 

)3.96( وبانحــراف معيــاري )0.91(. والختبــار 
ــن  ــة م ــع الدراس ــدى جمتم ــدي ل ــذا التح ــة ه جوهري
خــالل اختبــار مــا إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب 
ــار  ــة اختب ــت قيم ــد بلغ ــة )3( فق ــىل القيم ــد ع تزي
)T-test (t= 5.90 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

ــن  ــدي م ــذا التح ــار ه ــىل اعتب ــد ع ــا يؤك )0.05( مم
ــدى  ــة ل ــة لرتمجــة األعــامل العلمي ــات التنظيمي التحدي

ــة. ــع الدراس جمتم
ــة  ــة امُلخصص ــرتة الزمني ــر الف ــبة لـــ )ق ــا بالنس أم
إلهنــاء ترمجــة العمــل العلمــي( أفــاد )%58.05( 
)أوافــق بشــدة، أوافــق( مــن املشــاركني عــىل أن هــذا 
ــامل  ــة األع ــة لرتمج ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م التح
ــون  ــم ال يوافق ــاد )9.67%( أهن ــني أف ــة يف ح العلمي
عــىل اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 
ــن  ــبة املحايدي ــت نس ــة، وبلغ ــامل العلمي ــة األع لرتمج
ــايب )3.67(  ــط احلس ــغ املتوس ــد بل )32.25%(. وق

ــة  ــت قيم ــام بلغ ــاري )0.90(. ك ــراف معي وبانح
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) T-test (t= 4.15 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

0.05 ممــا يؤكــد عــىل جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 
ــة. ــع الدراس جمتم

أمــا عــن )عــدم تفريــغ امُلرتِجــم ألعــامل الرتمجــة 
ــاد )%83.86(  ــرى( أف ــطة أخ ــام وأنش ــه بمه وتكليف
مــن املشــاركني أهنــم يوافقــون )أوافــق بشــدة، أوافــق( 
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م ــذا التح ــون ه ــىل ك ع
ــاد )%12.90(  ــني أف ــة يف ح ــامل العلمي ــة األع لرتمج
أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــن )3.22%( وبل ــبة املحايدي نس
)4.12( واالنحــراف املعيــاري )0.99(. وبالنظــر إىل 
نتائــج التحليــل اإلحصائــي يتضــح أن هــذا التحــدي 
 T-test (t= 6.34( ــة ــت قيم ــث بلغ ــًا حي كان جوهري
عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل 
اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 

ــة. ــع الدراس ــدى جمتم ــة ل ــامل العلمي ــة األع لرتمج
العلميــة  املراجعــة  )ضعــف  بـــ  يتعلــق  وفيــام 
مُلخرجــات نشــاط الرتمجــة( أفــادت غالبيــة املشــاركني 
ــذا  ــىل أن ه ــق( ع ــدة، أواف ــق بش )70.96%( )أواف
ــامل  ــة األع ــة لرتمج ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م التح
ــون  ــم ال يوافق ــاد )9.67%( أهن ــني أف ــة يف ح العلمي
عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت نســبة املحايديــن 
ــايب )3.87(  ــط احلس ــغ املتوس ــد بل )19.35%(. وق
نتائــج  إىل  وبالنظــر  معيــاري )1.02(  وبانحــراف 
ــدي كان  ــذا التح ــح أن ه ــي يتض ــل اإلحصائ التحلي
ــد  ــة )T-test (t= 4.73 عن ــت قيم ــث بلغ ــًا حي جوهري
مســتوى داللــة أقــل مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل 
اعتبــار هــذا التحــدي مــن التحديــات التنظيميــة 

ــة. ــع الدراس ــدى جمتم ــة ل ــامل العلمي ــة األع لرتمج
ــي  ــة والت ــة العلمي ــف امُلطابق ــبة لـــ )ضع ــا بالنس أم
هتــدف للتأكــد مــن التــزام امُلرتِجــم بمالحظــات 
ــدة،  ــق بش ــاد )67.73%( )أواف ــي( أف ــع العلم املراج
أوافــق( مــن املشــاركني بــأن هــذا التحــدي مــن 

التحديــات التنظيميــة لرتمجــة األعــامل العلميــة يف حني 
أفــاد )12.90%( أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا 
التحــدي، وبلغــت نســبة املحايديــن )19.35%(. وقد 
بلــغ املتوســط احلســايب )3.80( وبانحــراف معيــاري 
)0.98( وبالنظــر إىل نتائــج التحليــل اإلحصائــي 
ــًا حيــث بلغــت  يتضــح أن هــذا التحــدي كان جوهري
قيمــة )T-test (t= 4.58 عنــد مســتوى داللــة أقــل 
مــن 0.05 ممــا يؤكــد عــىل اعتبــار هــذا التحــدي مــن 
ــدى  ــة ل ــة لرتمجــة األعــامل العلمي ــات التنظيمي التحدي

ــة. ــع الدراس جمتم
وأمــا عــن )قيــام فريــق مــن املرتمجــني، اثنــني أو أكثــر، 
برتمجــة عمــل علمــي واحــد( أفــاد غالبيــة املشــاركني 
ــق(  ــدة، أواف ــق بش ــون )أواف ــم يوافق )51.60%( أهن
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي ــدي م ــذا التح ــون ه ــىل ك ع
ــاد )%35.48(  ــني أف ــة يف ح ــامل العلمي ــة األع لرتمج
أهنــم ال يوافقــون عــىل وجــود هــذا التحــدي، وبلغــت 
نســبة املحايديــن )12.90%( وبلــغ املتوســط احلســايب 
)3.51( واالنحــراف املعيــاري )1.31(. وبالنظــر إىل 

نتائــج التحليــل اإلحصائــي تبــني أن قيمــة     
) T-test (t= 2.18 عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 
0.05 ممــا يؤكــد عــىل جوهريــة هــذا التحــدي لــدى 

ــة. ــع الدراس جمتم
مناقشة نتائج الدراسة

صنفــت هــذه الدراســة حتديــات ترمجــة األعــامل 
العلميــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة 
التحديــات ذات العالقــة  يف ثالثــة حمــاور وهــي: 
بامُلرتجــم، والتحديــات ذات العالقــة بالعمــل العلمــي 

امُلــراد ترمجتــه، والتحديــات التنظيميــة. 
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جدول )4(: اجتاهات املشاركني يف الدراسة حول حتديات الرتمجة التنظيمية

التحديات امُلتعلقة بامُلرتجمم
ال أوافق 

بشدة
املجموعأوافق بشدةأوافقحمايدال أوافق

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة 
)t(

مستوى 
الداللة

1
عدم التحاق امُلرتمجني بدورات تدريبية 

متخصصة يف جمال الرتمجة
0*034159313.960.915.90التكرار

%%0%9.67%12.90%48.38%29.03%100

2
قر الفرتة الزمنية امُلخصصة إلهناء ترمجة 

العمل العلمي
0*0310126313.670.904.15التكرار

%%0%9.67%32.25%38.70%19.35%100

3
عدم تفريغ امُلرتِجم ألعامل الرتمجة وتكليفه 

بمهام وأنشطة أخرى
0*0411313314.120.996.34التكرار

%%0%12.90%3.22%41.93%41.93%100

4
ضعف املراجعة العلمية مُلخرجات نشاط 

الرتمجة
0*126139313.871.024.73التكرار

%%3.22%6.45%19.35%41.93%29.03%100

5
ضعف امُلطابقة العلمية والتي هتدف للتأكد 

من التزام امُلرتِجم بمالحظات املراجع 
العلمي

0*046138313.800.984.58التكرار

%%0%12.90%19.35%41.93%25.80%100

6
قيام فريق من املرتمجني، اثنني أو أكثر، 

برتمجة عمل علمي واحد
0*0114511313.511.312.18التكرار

%%0%35.48%12.90%16.12%35.48%100

بامُلرتجــم،  العالقــة  ذات  التحديــات  حمــور  عــىل 
اختــرت الدراســة عــرة حتديــات وتوصلــت إىل 
ــر  ــة نظ ــىل وجه ــاء ع ــك بن ــا وذل ــعة منه ــة تس جوهري
املشــاركني يف الدراســة. وهــذه التحديــات هــي: عــدم 
ــام  ــدم إمل ــة، وع ــة اإلنجليزي ــام باللغ ــم الت ــام امُلرتِج إمل
امُلرتِجــم التــام بقواعــد اللغــة العربيــة، وضعــف الثقافة 
اللغويــة العامــة للُمرتِجم ســواء يف اللغــة اإلنجليزية أو 
اللغــة العربيــة، وضعــف الثقافــة اللغويــة التخصصيــة 
ــالف  ــة، واخت ــوع الرتمج ــة بموض ــم واملرتبط للُمرتِج
التخصــص العلمــي للُمرتِجــم عــن ختصــص العمــل 
العلمــي امُلــراد ترمجتــه، واالفتقــار إىل القــدرة التعبرييــة 
ــص  ــع الن ــدرة تطوي ــار إىل ق ــة، واالفتق ــة العربي باللغ
والتــي تســاعد عــىل سالســة الرتمجــة واملحافظــة عــىل 
ــة  ــد املالي ــم بالعوائ ــامم امُلرتج ــي، واهت ــى األص املعن
أكثــر مــن العوائــد املعرفيــة، واعتــامد امُلرتِجــم يف ترمجــة 
أعاملــه العلميــة عــىل املواقــع اإللكرتونيــة والرجميــات 

ــة.  ــة اآللي ــة يف الرتمج امُلتخصص
كــام توصلــت الدراســة إىل عــدم جوهريــة حتــدي 
ــة  ــرة ذات العالق ــات الع ــذه التحدي ــن ه ــد م واح
ــة امُلرتِجــم  بامُلرتجــم. وهــذا التحــدي هــو: عــدم رغب
ــك ال  ــىل ذل ــاء ع ــة. وبن ــه يف الرتمج ــر مهارات يف تطوي
ــات  ــن حتدي ــن ضم ــدي م ــذا التح ــار ه ــن اعتب يمك

ترمجــة األعــامل العلميــة لــدى جمتمــع الدراســة. وقــد 
ــة  ــاركني يف الدراس ــاد املش ــة العتق ــذه النتيج ــود ه تع
بــأن التعليــم العــايل واحلصــول عــىل الشــهادات العليــا 
)ماجســتري، ودكتــوراه( هــو األهــم يف جمــال الرتمجــة، 
ــا  ــن عدمه ــة م ــارات الرتمج ــر مه ــة يف تطوي وأن الرغب
قــد ال مُتثــل عائقــًا حقيقيــًا أمــام ترمجــة األعــامل 

ــم.  ــة نظره ــن وجه ــة م العلمي
وعــىل حمــور التحديــات ذات العالقــة بالعمــل العلمــي 
ــات  ــة حتدي ــة مخس ــت الدراس ــه، فحص ــراد ترمجت امُل
وتوصلــت إىل جوهريــة ثالثــة منهــا اعتــامدًا عــىل 
وجهــة نظــر املشــاركني يف الدراســة. وبنــاء عــىل ذلــك 
ــن  ــا م ــة بأهن ــات الثالث ــذه التحدي ــر إىل ه ــن النظ يمك
ضمــن حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة لــدى جمتمــع 
ــة  ــتخدام اللغ ــي: اس ــات ه ــذه التحدي ــة. وه الدراس
اإلنجليزيــة الدارجــة يف العمــل العلمــي امُلــراد ترمجتــه 
واالبتعــاد عــن قواعــد اللغــة األصيلــة، ووجــود 
اختــالف يف الســياق الثقــايف بــني العمــل العلمــي 
امُلــراد ترمجتــه والبيئــة العربيــة، واحتــواء العمــل 
ــي  ــارات الت ــض العب ــىل بع ــه ع ــراد ترمجت ــي امُل العلم

ــة.  ــالمية والعربي ــم اإلس ــع القي ــارض م تتع
ــن  ــني م ــة اثن ــدم جوهري ــح ع ــور، اتض ــذا املح ويف ه
التحديــات مهــا: احتــواء العمــل العلمــي امُلــراد ترمجته 
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عــىل أخطــاء امالئيــة، واحتــواء العمــل العلمــي امُلــراد 
ترمجتــه عــىل أخطــاء نحويــة. وقــد تعــود هــذه النتيجــة 
العتقــاد املشــاركني يف الدراســة بعــدم أمهيــة األخطــاء 
النحويــة واإلمالئيــة يف األعــامل العلميــة بالنســبة 
ــل  ــوع العم ــن موض ــافها م ــىل اكتش ــم ع ــم وقدرهت هل

العلمــي ومــن ثــم معاجلتهــا يف ســياق الرتمجــة. 
أمــا عــىل حمــور التحديــات التنظيميــة، فقــد اختــرت 
جوهريتهــا  واســتنتجت  حتديــات  ســتة  الدراســة 
ــا  ــة مم ــاركني يف الدراس ــر املش ــة نظ ــن وجه ــا م مجيعه
يســاعد عــىل اعتبــار هــذه التحديــات الســتة مــن 
ضمــن حتديــات ترمجــة األعــامل العلميــة لــدى جمتمــع 
الدراســة. وهــذه التحديــات هــي: عــدم التحــاق 
جمــال  يف  متخصصــة  تدريبيــة  بــدورات  امُلرتمجــني 
ــاء  ــة إلهن ــة امُلخصص ــرتة الزمني ــر الف ــة، وق الرتمج
ترمجــة العمــل العلمــي، وعــدم تفريــغ امُلرتِجــم ألعامل 
ــف  ــرى، وضع ــطة أخ ــام وأنش ــه بمه ــة وتكليف الرتمج
املراجعــة العلميــة مُلخرجــات نشــاط الرتمجــة، وضعف 
ــزام  ــن الت ــد م ــدف للتأك ــي هت ــة والت ــة العلمي امُلطابق
امُلرتِجــم بمالحظــات املراجــع العلمــي، وقيــام فريــق 
ــي  ــل علم ــة عم ــر، برتمج ــني أو أكث ــني، اثن ــن املرتمج م

ــد.  واح
وبشــكل عــام، يظهــر مــن هــذه النتائــج اعتقــاد 
جمتمــع الدراســة بوجــود حتديــات الرتمجــة التــي ثبتــت 
ــذا  ــا ه ــل فيه ــي يعم ــة الت ــار املنظم ــا يف إط جوهريته
ــات  ــذه التحدي ــم ه ــب تعمي ــايل يصع ــع وبالت املجتم
خــارج حــدود هــذه املنظمــة. وُيفــرتض أن تتــم 
ــاهبة  ــات املش ــة بالدراس ــذه الدراس ــج ه ــة نتائ مقارن
ــتفادة  ــدروس املس ــتخالص ال ــن اس ــن م ــى نتمك حت
ــل  ــىل مث ــور ع ــذر العث ــات، إال أن تع ــل املامرس وأفض
ــة.  ــذه املقارن ــراء ه ــال دون اج ــات ح ــك الدراس تل

اخلالصة والتوصيات
غنــي عــن القــول إن ترمجــة األعــامل العلميــة مــن اللغة 

اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة حتظــى بأمهيــة بالغــة مــن 
ــة  ــني وطلب ــني واملثقف ــة والباحث ــز البحثي ــل املراك قب
ــة  ــذه األمهي ــع ه ــتويات. وم ــف املس ــوم يف متل العل
البالغــة لنشــاط الرتمجــة، إال أن جــودة ُمرجــات هــذا 
ــات  ــل اجله ــن قب ــاؤل م ــل تس ــت حم ــا زال ــاط م النش
ــن  ــد م ــود العدي ــري إىل وج ــا ُيش ــا مم ــتفيدة منه املس
التحديــات التــي ُتعيــق كفــاءة وفاعليــة هــذا النشــاط. 
ــات  ــرز حتدي ــد أب ــة لتحدي ــذه الدراس ــت ه ــذا هدف ل
ــة إىل  ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة م ــامل العلمي ــة األع ترمج
ــة  ــة لفهمهــا وتصنيفهــا يف ثالث ــة يف حماول اللغــة العربي
حمــاور هــي حمــور التحديــات ذات العالقــة بامُلرتجــم، 
وحمــور التحديــات ذات العالقــة بالعمــل العلمــي 
املــراد ترمجتــه، وحمــور التحديــات التنظيميــة. ولتحقيق 
ــة  ــة احلال ــة دراس ــامد منهجي ــم اعت ــة، ت ــدف الدراس ه
ــآت  ــدى املنش ــىل إح ــوء ع ــليط الض ــم تس ــث ت حي
التدريبيــة احلكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
التــي تتضمــن جمموعــة مــن الناطقــني باللغــة العربيــة 
ــة  ــن محل ــة م ــة اإلنجليزي ــال اللغ ــني يف جم واملتخصص
الشــهادات العليــا والبالــغ عددهــم 56 مفــردة. وبعــد 
ــم  ــة، ت ــتبانة الدراس ــات اس ــدق وثب ــن ص ــق م التحق
تعميمهــا حيــث بلــغ عــدد املشــاركني 31 مشــارك أي 

ــتهدفة. ــة املس ــوع الفئ ــن جمم ــبة 55% م بنس
ــات يف  ــعة حتدي ــة تس ــة إىل جوهري ــت الدراس وتوصل
حمــور التحديــات ذات العالقــة بامُلرتجــم، وثالثــة 
ــل  ــة بالعم ــات ذات العالق ــور التحدي ــات يف حم حتدي
العلمــي امُلــراد ترمجتــه، وســتة حتديــات يف حمــور 
التحديــات التنظيميــة كــام هــو موضــح يف شــكل )4( . 
ــات املســتخلصة  ــام ُنقــدم بعضــًا مــن التوصي ويف اخلت
ــة  ــىل أمهي ــد ع ــي التأكي ــة. وينبغ ــج الدراس ــن نتائ م
النظــر إىل نشــاط الرتمجــة بأنــه منظومــة متكاملــة 
تتألــف ليــس فقــط مــن املــادة العلميــة واملرتمجــني، بــل 
تتضمــن أيضــًا األطــر واللوائــح التنظيميــة التــي تعمل 
ــات  ــن ُمرج ــتفيدين م ــة إىل املس ــا باإلضاف ــن خالهل م



210

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

حتديات ترمجة األعامل العلمية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية: دراسة حالة

شكل )4(: حتديات ترمجة األعامل العلمية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية

الرتمجــة. فالرتمجــة اجليــدة تبــدأ مــن اخلطــوة األوىل يف 
هــذا النشــاط أال وهــي اختيــار العمــل العلمــي امُلــراد 
ترمجتــه. وهنــا ينبغــي االهتــامم هبــذه اخلطــوة، فالعمــل 
العلمــي امُلــراد ترمجتــه ال ينبغــي أن يكــون متوافــق مــع 
التخصــص العلمــي للُمرتجــم فقــط، بــل ينبغــي أيضــًا 
أن يكــون مالئاًم مــن حيث اســتخدامه للغــة اإلنجليزية 
الســليمة ومتوافقــًا مــع الســياق الثقــايف والقيمــي للبيئة 
العربيــة. ويف مرحلــة ترشــيح امُلتخصــص لرتمجــة 
ــاء  ــي بن ــار املوضوع ــي االختي ــي، ينبغ ــل العلم العم
ــة،  ــة واالنجليزي ــني العربي ــام باللغت ــدى اإلمل ــىل م ع
وكذلــك الثقافــة اللغويــة العامــة يف اللغتــني، باإلضافة 
ــل  ــوع العم ــة بموض ــة املرتبط ــة التخصصي إىل الثقاف
العمــي. إن نقــص الثقافــة التخصصيــة قــد يؤثــر ســلبا 
ــوص  ــل النص ــول اىل أفض ــة او الوص ــة الرتمج يف إعاق
وبــأدق االلفــاظ والتعابــري. وبشــكل عــام، نــويص أال 
تــوكل ترمجــة العمــل العلمــي ألكثــر مــن متخصــص 
ــوع  ــاك حاجــة ماســة لذلــك كتن واحــد إال إذا كان هن
ــي  ــل العلم ــا يف العم ــة واختالفه ــاالت األكاديمي املج
الواحــد. ويف حــال اختيــار فريــق مــن املرتمجــني لرتمجة 
ــيق  ــاك تنس ــون هن ــي أن يك ــد ينبغ ــي واح ــل علم عم
كبــري بــني هــذا الفريــق يف مجيــع مراحــل الرتمجــة 
ــواردة  ــات ال ــة املصطلح ــد ترمج ــىل توحي ــاق ع لالتف
يف العمــل العلمــي. كــام ينبغــي عــىل مراكــز الرتمجــة، 
ــر مهــارات كادرهــم البــري مــن  العمــل عــىل تطوي
خــالل احلاقهــم يف دورات ختصصيــة مرتبطــة بمجــال 
الرتمجــة. ويؤمــل مــن هــذه الــدورات التخصصيــة أن 

ترفــع مســتوى امللتحقــني هبــا مــن حيــث القــدرة عــىل 
تطويــع النــص واالســتخدام املناســب للتقنيــة يف جمــال 
الرتمجــة. إضافــة إىل ذلــك، ينبغــي عــىل مراكــز الرتمجــة 
أيضــًا مراعــاة العوامــل التنظيميــة األخــرى، كالوقــت 
الــالزم للرتمجــة وعمليــة تفريــغ املرتجــم ملهــام الرتمجــة 
ــريًا  ــني. وأخ ــىل أداء املرتمج ــر ع ــن أن تؤث ــي يمك والت
ينبغــي االهتــامم باملراجعــة العلميــة ملخرجــات الرتمجــة 

ــم هلــذه املهمــة. ــار الشــخص املالئ مــن خــالل اختي

املراجع العربية
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العربيــة، جملــة األمــن واحليــاة، عــدد 346

ــل  ــة ."الرج ــة الرواي ــة )2019( ترمج ــة، هداي النعم
ــرتاتيجية  ــة اس ــالين )دراس ــب كي ــن." لنجي ــذي آم ال
مالــك  وايديولوجيتهــا(، جامعــة موالنــا  الرتمجــة 

إبراهيــم اإلســالمية احلكوميــة، إندونيســيا

ابــن منظــور )2000( لســان العــرب، دار صــادر، 
ــان ــريوت، لبن ب

اخلــويل، أســامة وآخــرون )2000( الرتمجــة يف الوطــن 
العــريب نحــو انشــاء مؤسســة عربيــة للرتمجــة، بحــوث 
ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة 

ــان ــريوت، لبن ــة األوىل، ب ــة، الطبع العربي

ــي يف  ــرف اإليديولوج ــد )2016( الت ــل، حمم فرغ
ــر،  ــد وتنوي ــة نق ــًا، جمل ــًا ومفهوم ــة: مصطلح الرتمج

عــدد 3، 169-143

إشــكالية   )2008( زهــراء  فاطمــة  آمنــة  طالبــي، 
ــرتان."  ــام ."سيس ــة نظ ــة: ترمج ــة اآللي ــدود الرتمج ح
)انجليزية-عربيــة(، رســالة  اللفظيــة  للمتالزمــات 

ماجســتري، جامعــة منتــوري، اجلزائــر

ــف  ــد ألي ــمت، حمم ــرية و سيس ــا نظ ــس، إجاللين يون
ترمجــة  بــني  اللغويــة  األخطــاء  حتليــل   )2020(
األذكار  كتــاب  أحاديــث  و."بنــغ.":  ."غوغــل." 
لإلمــام النــووي نموذجــًا، جملــة لســانيات اللغــة 

110-92  ،3 العــدد  وآداهبــا،  العربيــة 

النفــس  علــم   ،)2006( الســيد  فــؤاد  البهــي، 
الفكــر  البــري، دار  العقــل  اإلحصائــي وقيــاس 

مــر العــريب، 

املراجع األجنبية
Al-Sohbani, Y., & Muthanna, A. (2013). 
Challenges of Arabic-English translation: 
The need for re-systematic curriculum and 
methodology reforms in Yemen. Academic 
Research International, 4(4), 442.

Sekaran, U. (2006) Research Methods of 
Business-A Skill-Building Approach, 4th 
edition, John Wiley and Sonc, Inc.

املراجع املرومنة 
1. Al-Akkad, Abbas Mahmoud (2020) The 
Impact of the Arabs on European Civili-
zation, second edition, Dar Al-Qalam for 
printing, publishing and distribution, Bei-
rut, Lebanon

2. Al-Qahtani, Sultan (2014) The Transla-
tion Movement in the Kingdom, The Sau-



212

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

حتديات ترمجة األعامل العلمية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية: دراسة حالة

di Observatory as a Model, King Faisal 
Center for Research and Islamic Studies

2. IPA Publications website, https://www.
ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledge/Pages/de-
fault.aspx 

3. The website of the King Faisal Center 
for Research and Islamic Studies, https://
www.kfcris.com/ar

4. Al-Bawardi, Faisal Abdullah (1425 AH) 
Obstacles to Scientific Research in the 
Field of Administrative Sciences, field re-
search on faculty members in Saudi uni-
versities, Research Center, Institute of 
Public Administration, Riyadh

5. The Rage, Abdul Rahman Ahmed (1420 
AH) Obstacles to Creativity in Saudi Or-
ganizations, Public Administration Jour-
nal, Volume 39, Number One, pp. 1-77 

6.  Jill, Daniel, Tajo’s Translation, Muham-
mad Ahmad (2009) Translation, Under-
standing and Learning, King Saud Univer-
sity, Riyadh 

7. James, Dickens, Sandor, Harvey, and 
Wayne, Hickens, translated by Abdul Sa-
hib Mahdi Ali (2007) Arabic to English 
translation: Principles and Methods, Ithraa 
Publishing and Distribution House, Am-
man, Jordan

8. Al-Nahhas, Adel Saeed. (2019). The 
Problem of Translation between Moral 
Obligation and Moral Obligation. Classic 
Papers, Proceedings of the Epic Confer-
ence on the Greeks and Romans and Their 
Impact on Other Literatures, 1-14. 

9. Ali, Siddiq Ahmed (2013) The Strategy 
of Cultural Translation, American Arab 

Academy for Science and Technology, 
Volume 4, No. 11, 89-98 

10. Al-Khatib, Husam Abdullah (2011) 
Problems of Arabic Translation, Security 
and Life Magazine, No. 346

11. Al-Nama’, Hedayah (2019) Translation 
of the Novel “The Man Who Believed” by 
Najib Kilani (Study of Translation Strate-
gy and Ideology), Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University, Indonesia 

12. Ibn Manzoor (2000) Lisan Al Arab, 
Dar Sader, Beirut, Lebanon 

13. Al-Khouli, Osama et al. (2000) Trans-
lation in the Arab World towards the Es-
tablishment of an Arab Institution for 
Translation, Research and Discussions of 
the Intellectual Symposium Organized by 
the Center for Arab Unity Studies, Center 
for Arab Unity Studies, first edition, Bei-
rut, Lebanon

14. Farghal, Muhammad (2016) Ideologi-
cal Disposition in Translation: A Term and 
Concept, Journal of Naqd and Tanweer, 
No. 3, 143-169 

15. Talbi, Amna Fatima Zahraa (2008) 
The Problematic of the Limits of Machine 
Translation: Translating the “Sistran” Sys-
tem for Verbal Syndromes (English-Ara-
bic), Master’s Thesis, University of Men-
touri, Algeria

16. Yunus, Eglina Nazira and Sesmet, Mu-
hammad Alif (2020) Analysis of linguistic 
errors between Google and Bing transla-
tions: Hadiths of Imam Al-Nawawi’s Book 
of Remembrances as a model, Journal of 
Arabic Linguistics and Literature, No. 3, 



213

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

حتديات ترمجة األعامل العلمية من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية: دراسة حالة

92-110

17. El-Bahi, Fouad El-Sayed (2006), Sta-
tistical Psychology and Measurement of 
the Human Mind, Arab Thought House, 
Egypt


