ترمجة املقاييس النفسية و الرتبوية و دورها يف جتويد البحوث
العلمية الثقافية و عرب الثقافية
د .غاد بنت عبداهلل اخلضري
أستاذ مساعد يف قسم علم النفس  /كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

النقاط الرئيسة اليت سيتم التطرق هلا:
 احلاجة إىل وجود فهم أوسع للمتغريات موضع الدراسة يتناول اجلانب الثقايف للمجتمع؛
 زيادة االهتمام باألحباث عرب الثقافية و حماوالت ترمجة ( تكييف ) املقاييس إىل لغات أخرى؛
 املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية؛
 خطوات املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية.

احلاجة إىل وجود فهم أوسع للمتغريات موضع الدراسة يتناول اجلانب الثقايف للمجتمع  :جتربة
مرحلة الدكتوراه
 ملاذا دراسة اضطراب القلق االجتماعي يف اجملتمع السعودي؟
 ما الفرق بني أعراض القلق االجتماعي يف اجملتمع السعودي و اجملتمعات األخرى؟
ال للجمعية )؟
 كيف نفهم هذا االضطراب يف ظل طبيعة الثقافة السعودية ( أكثر مي ً

 هل املقاييس اليت تتناول اضطراب القلق االجتماعي تعكس كيفية ظهور األعراض يف اجملتمع السعودي؟
 هل مت ترمجة ( تكييف ) هذه املقاييس بناء على فهم االضطراب يف الثقافة اليت أعدت فيها املقاييس؟
 ما الذي علينا فعله عند أختيار مقياس مت أعداده يف ثقافة خمتلفة ؟
 ماذا عن البنود  /اخلصائص السيكومرتية  /املعايري اخلاصة املقاييس؟

االهتمام باألحباث عرب الثقافية و حماوالت ترمجة ( تكييف ) املقاييس إىل لغات
أخرى
 تسمح الدراسات عرب الثقافية بتوسيع املعرفة النفسية الرتبوية ألولئك املهتمني بالتغريات الثقافية

()Pena, 2007؛

 بعض املفاهيم النفسية و الرتبوية تعترب عاملية  /عرب ثقافية ،بينما يُعترب بعضها اآلخر ذو مغزى بالنسبة لثقافة أخرى
))Banville, Desorosiers, & Genet- Volet, 2000 ; Hui & Triandis, 1985؛

 نظراً ألن الثقافة بطبيعتها " ....بنية معقدة يصعب تعريفها وقياسها بشكل موضوعي" ))Freedman, 2002, 39؛

 بالتالي قد يؤدي عدم املعرفة باملقاييس ذات املغزى الثقايف املتأصل إىل سوء يف تفسري نتائج البحوث ،مما جيعلها غري

دقيقة و أحيان ًا بدون معين

))Schaffer & Riordan, 2003؛

االهتمام باألحباث عرب الثقافية و حماوالت ترمجة ( تكييف ) املقاييس إىل لغات
أخرى
 وهذا ما أكده الرويتع

)(2004

عندما أشار إىل أن اخلصائص الثقافية اليت متيز ثقافة ما عن األخرى هي قضايا هامة

يف ترمجة االستبانات واملقاييس املستخدمة يف تقييم احلاالت النفسية؛

 إضافة إىل أن عدم أخذ األمر جبدية قد ال يؤدي إىل توضيح الفرق بني الصورة احلقيقية للظاهرة و الصورة النمطية
).(Dwairy, 2000

 بناء عليه يعترب تكييف األدوات املستخدمة أمر أساسي لتحديد ما إذا كانت مكونات هذه األدوات مناسبة بشكل
بنائي و لغوي لالستخدام مع الثقافة املستهدفة.
 عالوة على كل ذلك جتنب االشكاالت املتعلقة بالرتمجة و الرتمجة العكسية.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
 منهجية  )1989( Vallerandللرتمجة عرب الثقافية (
لرتمجة املقاييس النفسية والرتبوية؛

)Banville,et al., 2000

مت استخدامها كمنهج صارم و دقيق

 حتتاج املقاييس قيد الرتمجة إىل فحص مكوناتها لتتناسب مع الثقافة املستهدفة وذلك من خالل طرح تساؤالت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إىل أي حد يوجد تشابه بني بنود املقاييس بني اللغتني؟
هل هناك أي اختالفات يف االستجابة لبنود املقاييس بني اللغتني؟
هل هناك أي عناصر أو بنود تتأثر باجلوانب الثقافية؟
هل هناك أي تغيريات على املقاييس املرتمجة من حيث اإلضافات ،احلذف  ،واالستبدال ،واليت قد تؤثر على املعنى بني
النسختني؟ ()Zenisky, Hambleton, & Luecht, 2010
هل املقاييس مناسبة لقياس متغريات البحث أو الدراسة؟
إىل أي مدى تعد النسخ النهائية من املقاييس مناسبة للثقافة املستهدفة؟

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلطوات الرئيسة لتكييف املقاييس ثقافي ًا:
اخلـــطوة األوىل  :التحقق من املفاهيم األساسية ملوضوع البحث أو الدراسة.
اخلــــــطوة الثانية:

ترمجة املقياس وتطوير النسخ األولية.

اخلطـــــــوة الثالثة :تقييم النسخة األولية من قبل جلنة متخصصة.
اخلـــــطوة الرابعة :التطبيق االستطالعي للمقياس.
اخلطوة اخلامسة :تطبيق املقياس على عينة ثنائية اللغة.
اخلطوة السادسة :التحقق من اخلصائص السيكومرتية.
اخلــطوة السابعة :وضع املعايري.
(الشكل رقم ) 1

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلـــطوة األوىل  :التحقق من املفاهيم األساسية ملوضوع البحث أو الدراسة:
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
• فحص املقياس املرتمجة وهل هي مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه.
• اخلصائص السيكومرتية و التعليمات املتعلقة بالنسخة األصل.
• مناسبة املقياس للتطبيق ثقافياً.
• تطبيقات املقياس يف ثقافات خمتلفة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلــــــطوة الثانية :ترمجة املقياس وتطوير النسخ األولية
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
من أجل حتسني جودة الرتمجة تتضمن هذه اخلطوة ثالث مراحل رئيسة هي:
 )1ترمجة النسخة األصلية إىل اللغة العربية ( إجنليزي  ،عربي ).
 )2الرتمجة العكسية ،وهي ترمجة النسخة العربية مرة أخرى إىل اللغة اإلجنليزية ( عربي  ،إجنليزي).
 )3جلنة متخصصة لتقييم كل من النسخة املرتمجة ونسخة الرتمجة العكسية (إجنليزي  ،إجنليزي).

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
وضح كل من ( )Guillemin, Bombardier, & Beaton, 1993بأن الرتمجة تكون أقوى إذا قام بها فريق من
املرتمجني ،بالتالي حتتوي هذه اخلطوة أيضاً على ثالث مراحل ،وهي كما يلي:

املرحلة األوىل :عدد  2من املرتمجني إلنشاء نسختني مستقلتني باللغة العربية يتم مراجعتها و تنقيحها من
قبل الباحث إلنتاج نسخة عربية واحدة.
املرحلة الثانية :عدد  2من املرتمجني لرتمجة النسخة العربية إىل اللغة االجنليزية يتم مراجعتها و تنقيحها من
قبل الباحث إلنتاج نسخة إجنليزية واحدة.
املرحلة الثالثة :يتم تشكيل جلنة مراجعة تتألف من ثالثة خرباء ثنائي اللغة يف جمال اللغويات وخبريان يف
حمتوى املقياس أو املتغري املقاس ملقارنة النسختني باللغة اإلجنليزية ،وهما النسختني األصلية واملرتمجة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلطـــــــوة الثالثة :تقييم النسخة األولية من قبل جلنة متخصصة
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
• عرض النسخة املرتمجة إىل اللغة العربية على عدد من املتخصصني و اخلرباء يف اجملال حمل
الدراسة.
• التأكد من صدق حمتوى فقرات املقياس و مناسبتها لغرض الدراسة.
• التأكد من مناسبتها ثقافياً للمجتمع حمل الدراسة.
• يتم مراجعة املقياس يف حال وجود نتائح غري متسقة مع هدف هذه اخلطوة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلـــــطوة الرابعة :التطبيق االستطالعي للمقياس
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
• يتم تطبيق املقياس املرتجم إىل اللغة العربية على عينة استطالعية لتدوين تعليقاتهم حول بنود املقياس من
حيث الوضوح  ،و الفهم  ،والدقة.
• حجم و عدد العينة ليس مهماً ألنه مل يتم استخدام االختبارات اإلحصائية يف هذه املرحلة ( Banville et
.)al,2000

• يتم مراجعة املقياس يف حال وجود نتائح غري متسقة مع هدف هذه اخلطوة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلطوة اخلامسة :تطبيق املقياس على عينة ثنائية اللغة
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
وفقًا لــ  ،Vallerandفإن اهلدف الرئيسي من هذه اخلطوة هو:
•
•
•
•

استخدام املشاركني الذين يتقنون لغتني للتأكد من صالحية املقياس لألستخدام على الثقافة املستهدفة.
يتكون عدد العينة يف هذه املرحلة  30فرد فأكثر.
أهمية أستخدام األساليب األحصائية هنا للتأكد من الثبات (اختبار "ت" لعينتني مرتبطتني Paired Samples
 ،t-testمعامل إرتباط بريسون .)Pearson
يتم مراجعة املقياس يف حال وجود نتائح غري متسقة مع هدف هذه اخلطوة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلطوة السادسة :التحقق من اخلصائص السيكومرتية
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
• يتم يف هذه اخلطوة التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس.
• عدد العينة  100فرد فأكثر .
• األساليب األحصائية تستخدم للتحقق من الثبات و الصدق ( األتساق الداخلي ،معامل األرتباط ،التحليل
العاملي).
• يتم مراجعة املقياس يف حال وجود نتائح غري متسقة مع هدف هذه اخلطوة.

املنهجية املستخدمة يف ترمجة و تكييف البحوث عرب الثقافية
اخلــطوة السابعة :وضع املعايري
اهلدف الرئيس هنا يتعلق بـــ :
وفقًا لـــ  ،Vallerandفإن اهلدف الرئيس من هذه اخلطوة هو:
• بعد األنتهاء من مراحل ترمجة املقياس و تكييفه على الثقافة املستهدفة ؛ من املهم االنتقال خلطوة إعداد معايري
خاصة بالنسخة املرتمجة.
• مناسبة املعايري للثقافة املتلقية ()Merenda, 2004
• العينة هنا جيب أن تكون ممثلة للمجتمع و بعدد مناسب.

 -1تجهيز النسخ األولية باستخدام طريقة الترجمة  /الترجمة العكسية

تحليل وإعادة إصالح تقييم النسخة
التجريبية

 -2تقييم النسخ األولية وتجهيز نسخة تجريبية تعرض على لجنة
متخصصة

األسئلة التي اعتبرت محيرة من قبل المشاركين؟

 -3االختبار القبلي للنسخة التجريبية
األداة قابلة لتغيير
تعليمات واضحة؟ أداة مالئمة ؟
عدم إجابة المشاركين ثنائي اللغة بشكل مشابه على
كلتا االنسختين؟

 -4التطبيق على المشاركين ثنائي اللغة

األداة قابلة لتغيير

هل يستجيب المشاركين ثنائي اللغة بذات الطريقة في كال النسختين؟
هل مؤشرات الثباث ضعيفة؟

 -5الثباث :التحقق من ثباث األداة

األداة قابلة لتغيير

هل مؤشرات الموثوقية عالية؟ هل األداة مالئمة؟
هل النتائج معاكسة للنظرية؟
األداة قابلة لتغيير

 -6الصدق  :النظر في بنية األداة (التحليل العاملي )
( اختبار الفرضية اآلتية من نظرية البحث)

هل النتائج متسقة مع النظرية ؟ هل األداة مالئمة؟
 -7وضع المعايير
الشكل  :1التمثيل التخطيطي لكل الخطوات المضمنة في تقنية الترجمة عبر الثقافات كما اقترحها )1989( Vallerand

بعد نهاية هذا العرض من املهم القول:
• تعترب الرتمجة عنصراً مهماً يف البحوث عرب الثقافية ،فهي واحدة من أكثر املهام الصعبة اليت يواجهها
الباحث؛
• بالتالي إجياد طريقة دقيقة وصارمة علمياً قد حيقق التكافؤ املطلوب يف األداوات املرتمجة؛
• لكن تبقى الرتمجة بالرغم من كل االجراءات املتبعة عمل قد ال يعطي املعنى املطلوب بالدقة املتوقعة؛
• مما يستوجب على الباحث أخذ ذلك بعني األعتبار عند إجراء البحوث الثقافية وعرب الثقافية وعند مناقشة
النتائج.

شاكرة ومقدرة للجميع احلضور و حُسن االستماع
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