
 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٢٢٧ -

  دراسة تشخيصية ألخطاء الرتمجة بلغة اإلشارة ومصادرها 
  من وجهة نظر املرتمجني يف ضوء بعض املتغريات 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء الترجمة بلغة اإلشارة : الملخص
ومصادرها من وجهة نظر مترجمي لغة اإلشارة العرب، تبعا لعدد من المتغيرات 

 مترجما من ٦٥شارك في الدراسة ): الجنس وطبيعة العملالمهارة بلغة اإلشارة و(
وقد اعتمدت ). دولة عربية١١(مترجمي لغة اإلشارة العرب من عدد من الدول العربية 

الدراسة على المنهج الوصفي وذلك بتطبيق استبيان وزع على المشاركين من خالل 
عدم مناسبة (على الترتيب  أكثر األخطاء انتشارا أن نتائج الدراسة إلى أشارت. نترنتاإل

 غير إشارات اإلشارة في الترجمة، استخدام إكمالتعبير الوجه في اإلشارة، عدم 
صحيحة، سرعة الترجمة مما يضعف استيعاب المستقبل للمعنى المطلوب ثم االعتماد 

ضعف اهتمام : (مصادر هذه األخطاء نأو)  مختلفةإشارةشارية من لغة إعلى مفردات 
هات الرسمية بلغة اإلشارة، ضعف تدريب المترجمين، عدم وجود قانون المجتمع والج

 منظم لمهنة الترجمة، نقص خبرة المترجمين في الترجمة، اختالف البنية اللغوية للجملة
 األخطاء تبعا لمتغير الجنس ن الدراسة إلى عدم وجود فرق بيأشارت، كما .)في اللغتين

 النتائج إلى وجود فرق دال أشارتكما . افي تقدير األخطاء في الترجمة ومصادره
كما ال .  في تقدير األخطاء ومصادرها تبعا لمتغير الوظيفة لصالح المعلمينإحصائيا

 ومصادره والدرجة الكلية تبعا لمتغير مستوى الخطأ في تقدير إحصائياتوجد فروق دال 
 ومتقدمة  يوصي الباحث بتوفير برامج متخصصةأخيرا. المشاركين في لغة اإلشارة

 .للترجمة بلغة اإلشارة
لغة اإلشارة، الترجمة، أخطاء الترجمة بلغة اإلشارة، مصادر : الكلمات المفتاحية

  .الخطأ في الترجمة بلغة اإلشارة
  :واإلطار النظري المقدمة

تعد الترجمة من ضرورات الحياة في المجتمعات ثنائية أو متعددة اللغة؛ 
ومن هنا فان وجود أجهزة الترجمة والمترجمون . تمعلتسهيل التواصل بين أفراد المج

ويصبح وجود المترجم إلزاميا بنص القانون . يصبح ضروريا وشائعا في هذه المجتمعات
ولغة اإلشارة لغة حية . عندما تعترف الدولة بلغة معينة من اللغات ضمن لغاتها الرسمية

)Lotti, 1981(ن مشاعر وأفكار وتستخدم ، فهي تعبر عن مكنونات النفس اإلنسانية م
بالرغم من اختالفها في تركيبها ) Stokoe,1964(للتواصل كباقي اللغات الحية األخرى

وقد واجهت لغة اإلشارة ). Vernon,1990(وطريقة التعبير بها عن اللغة المنطوقة 
مقاومة كبيرة في بداية ظهورها تمثلت في منع استخدامها في تعليم األفراد الصم بقرار 



 م ٢٠١٦نة ديسمبر لس) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 - ٢٢٨ -

، مما )٢٠٠٦الريس، (١٨٨٠ االتحاد العالمي للصم عقد في ميالنو االيطالية عام من
وبعد فترة تزيد على مئة عام من اعتماد الطريقة . ساهم في تأخر تطور لغة اإلشارة

الشفوية كطريقة رسمية للتواصل مع الصم عاد االتحاد الدولي للصم واعتمد لغة اإلشارة 
كامل . (١٩٩١ اليابان عام –الذي عقد في طوكيو كلغة رسمية للصم في المؤتمر 

السويد أول دولة ( ولذا أصبحت لغة اإلشارة لغة رسمية في عدد من الدول). ١٩٩٩،
مثل السعودية (ومنها بعض الدول العربية ) رسميا بلغة اإلشارة١٩٨١تعترف عام 

لمحلية، مثل وقد اعترفت بها القوانين الدولية والعربية وا )الخ...األردن مصر قطر 
فقد . االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص المعوقين، والعقد العربي لرعاية المعوقين

 إمكانية: (أشارت االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة التاسعة
توفير أشكال من ) " إلى ضرورة توفير مترجم لغة اإلشارة كما في الفقرة هـ) الوصول

بـشرية والوسـطاء، بمـن فيهم المرشدون والقراء واألخصائيون المـساعدة ال
المفـسرون للغـة اإلشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المبـاني والمرافـق األخـرى 

  ).١٥: ص" (المتاحـة لعامة الجمهور؛
 الفقرة أشارت) حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (٢١وفي المادة 

قبــول : "  الصملألفرادمال لغة اإلشارة في المعامالت الرسمية إلى ضرورة استع) ب(
وتيــسير قيــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي معاملتهم الرسمية باستعمال 
لغة اإلشارة وطريقـة برايـل وطـرق االتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطـرق 

  ).٢٥: ص"(  بأنفسهم؛وأشـكال االتـصال األخرى سهلة المنال التي يختارونها
وفي " االعتراف بلغة اإلشارة"من نفس المادة على ) هـ(وقد نصت الفقرة 

تيسير تعلم لغة اإلشارة " من البند الثاني على) ب(حثت في الفقرة ) التعليم (٢٤المادة 
  )٢٧: ص"(وتـشجيع الهويـة اللغويـة لفئـة الصم؛ 

 الصم في األفرادفي تدريس  لغة اإلشارة هي الوسيلة األكثر استخداما إن
 وتدريب تأهيل، ومع ذلك ما زال هناك نقص في فرص )٢٠١٠العنزي،(معاهد الصم 

مترجي لغة اإلشارة، ومعظم مترجمي لغة اإلشارة المحترفين اعتمدوا على جهود ذاتية 
ابن، زوج، اخ  (أصمومعظمهم اهتم بالموضوع لوجود عالقة مع شخص . في التدريب

نقص القواميس اإلشارية المعتمدة ونقص المفردات اإلشارية ونقص ، ومع )الخ...
، وعدم وجود مؤسسات (Baker & Baker, 1977)التدريب، وضعف مهارة الترجمة 

 تدرس تخصص لغة اإلشارة على مستوى البكالوريوس في الدول العربية أكاديمية
 الكثير من األخطاء فان المتابع ألداء مترجمي لغة اإلشارة يجد) حسب معرفة الباحث(

فكرة هذه الدراسة التي تحاول التعرف ليس على األخطاء فقط  جاءتمن هنا  في عملهم
  . المسببات لهذه األخطاءأو التعرف على مصادر هذه األخطاء وإنما
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نظام لغوي يعتمد على اسـتخدام رمـوز يدويـة : " بأنها اإلشارةتعرف لغة 
وتعتبر لغـة اإلشارة ، ير عن المفاهيم واألفكاروللتعب،  المعلومات لآلخرينإليصال

وهي ) 2007،التركي، الريس، الطويل" (اللغـة المكتسـبة والمفضلة لمجتمع الصم 
 وللتعبير عن لآلخرين المعلومة إليصالنظام لغوي يعتمد على استخدام رموز يدوية 

شارة عبارة أن لغة اإل) ٢٠٠٣الصفدي، ( ويرى). ٢٠٠٩التركي،  (واألفكارالمفاهيم 
عن رموز إيمائية تستعمل بشكل منظم وتتركب من اتحاد وتجميع بشكل اليد وحركتها 

وتعتبر لغة ، مع بقية أجزاء الجسم التي تقوم بحركات معينة تمشياً مع حدة الموقف
وهي السيلة الطبيعية  .اإلشارة وسيلة للتواصل تعتمد اعتماداً كبيراً على اإلبصار

نبوي، ( الصم وهي لغة مستقلة لها نظامها اللغوي الخاص اداألفرللتواصل لدى 
٢٠٠١ .(  

 اآلن إليهمرت لغة اإلشارة في عدة مراحل تطورية حتى وصلت إلى ما وصلت          
  :هذه المراحل كما يلي)٢٠٠٩(وقد لخص التركي ).  م٢٠٠٧،الريس(

ة تم االهتمام بلغة  وفي هذه المرحل١٨٨٠مرحلة ما قبل مؤتمر ميالنو: األولىالمرحلة 
 جوان (Juan Pablo de Bonet)اإلشارة على يد رواد لغة اإلشارة مثل االسباني 

-١٧١٢(دي ليبيه ) Abbe de L Epee(، والفرنسي  )١٦٠-١٥٧٩ (يونيهبابلو 
). ١٨٥١-١٧٨٧(توماس جالوديت  (Thumas H Galluadet) األمريكيو ) ١٧٨٩

 لغة اإلشارة استخدام وبدا األصابعة وأبجدية  لغة الشارأسسوفي هذه المرحلة وضعت 
  (Stone,2010).  المدارس الخاصة بالصمتأسيسفي تعليم الصم، وفيها تم 

 تمنع استخدام لغة تقراراصدر أ والذي ١٨٨٠ ما بعد مؤتمر ميالنو :المرحلة الثانية
ف وقد امتدت إلى منتص. اإلشارة وتوجب استخدام الطريقة الشفوية في تعليم الصم

  . القرن العشرين
 من منتصف القرن العشرين حتى يومنا وفيها تطورت لغة ابتداء :المرحلة الثالثة

وقد توجت . اإلشارة وتطورت التشريعات والقوانين الداعمة للغة اإلشارة ومجتمع الصم
) ١٩٩١(طوكيو عام –هذه المرحلة بانعقاد مؤتمر االتحاد العالمي للصم في اليابان 

 الصم، واوجب استخدامها في لألفراد األملغة اإلشارة هي اللغة  اعتباروالذي اقر ب
). ١٩٩٩كامل، . ( الدراسات والبحوث المعمقة حولهاإجراءالتعليم والتواصل، وضرورة 

 نظام إيجاد التطورات في لغة اإلشارة وهو محاولة أهمحد أ هاعتباروقد حدث ما يمكن 
شعيرة، أبو (كو في الستينات من القرن الماضي لكتابة لغة اإلشارة على يد وليام ستو

 فالري ساتون األمريكية، وقد ظهر بالفعل نظام كتابة لغة اإلشارة على يد )٢٠٠٧
signwriting.org 
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في معظم دول ( والتشريعات المحلية نالقوانيوبناء على ذلك صدرت العديد من          
  . المتحدةباألمموالدولية المرتبطة ) العالم

  
  

 :الترجمة بين اللغة المنطوقة ولغة اإلشارة
 مصطلح عام يشير إلى نقل األفكار واآلراء من لغة ما بأنهاتعرف الترجمة 

  إذاوبغض النظر.  مكتوبةأو، سواء كانت عملية شفوية )الهدف(إلى أخرى ) المصدر(
  .(Akbari , 2013) .إشارةلغة )  كلتاهماأو إحداهما(ما كانت اللغة 

القدرة على نقل الكالم إما حرفياً أو بتصرف من لغة إلى  "بأنها ضاأيوتعرف 
أخرى دون زيادة أو نقصان بما يحقق للقارئ أو السامع فهم النص المترجم كما يفهمه 

الترجمة بين  wikipediaوتعرف الموسوعة الحرة ." قارئ النص األصلي أو مستمعه
   . عملية تسهيل التواصل بين اللغتينبأنهالغتين 

 أخرى صياغة مادة لغوية من لغة إلى إعادة بأنها(ويعرف الباحث الترجمة 
ثالثة ) ١٩٦٦(ويميز ياكوبسن ). األصلية االنفعال في اللغة أودون تغيير في المعنى 

  :أنواع من الترجمة أو استبدال الرموز وهي
 كلمة  مثل استبدال. استبدال رموز لغوية في لغة ما برموز لغوية في اللغة نفسها

 )ضعف(بكلمة ) وهن ( مثلبأخرى
  مثل ترجمة كلمة . أخرىاستبدال رموز لغوية في لغة ما برموز لغوية في لغة

 باللغة االنجليزية Boyولدفي اللغة العربية إلى 
 الموسيقية إلى األصواتمثل ترجمة . استبدال رموز لغوية برموز غير عادية 

 . كتابة لغة اإلشارةأوإلشارة  الترجمة إلى لغة اأورموز موسيقية مكتوبة 
  ) ٢٠١١الحسيني، (
  :  الترجمة وطرقهاأنواع

وبغض  .الترجمة الحرفية، وترجمة المعنى: هناك نوعان من الترجمة هما
  :  كما يليإجمالهاالنظر عن نوع الترجمة يوجد طرق للترجمة يمكن 
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 اللغة الترجمة الشفوية وهنا يستمع المترجم إلى النص في: األولىالطريقة  .١
 يترجمه إلى اللغة الثانية  يقرأه ثمأو) Sorse language) (المصدر (األولى

)tl (شارية إ أو. بطريقة شفوية)في حالة الترجمة إلى لغة اإلشارة.  
 إليه يستمع أو  يقرأ المترجم النصأنالترجمة التحريرية وهي : الطرقة الثانية .٢

ابته محررا تحريرا سليما من ثم يقوم بكت)  يشاهده في حالة لغة اإلشارةأو(
  .  والنحو والصرفاإلمالءحيث 

 األولى النص من اللغة بإدخالالطريقة الثالثة وهي الترجمة اآللية وذلك  .٣
 باللغة الثانية وهذه الطريقة متوفرة بإخراجها ويقوم إلىإلى حاسب ) المصدر(

الترجمة مثل  بين لغة اإلشارة واللغات المنطوقة ويوجد عدة تطبيقات لهذه اآلن
 .األمريكيةتطبيق ميميكس للترجمة بلغة اإلشارة 

me.mimix.www://http/  وفي العالم العربي هناك عدد من البرمجيات مثل
 الدكتور محمد الجمني إعدادمن ) MMS Sign( )أم أم أس ساين(برمجية 

 .وفريقه في تونس
html.index/cours/course_deaf/tn.rnu.latice.www://http 

   :استراتيجيات الترجمة
ال يوجد استراتيجية ثابتة للترجمة وتصلح لكل المترجمين وكل الموضوعات 

(Akbari, 2013). بالمعنى(ة  أكثر عند الترجمأو  وتظهر الحاجة إلى استراتيجية (
وفي ترجمة المعنى يمكن االستعانة ). الحرفية( عند الترجمة إليهاأكثر من الحاجة 

  :باالستراتيجيات التالية
بحروف ) المصدر(وهي نقل الكلمة كما تنطق في اللغة  .الترجمة الحرفية .١

إلى كمبيوتر  computerمثالن نترجم كلمة . مشابهة في اللغة المستهدفة
نه يتم أحتى   للمفردةمتكرر واستخدام ألفةستخدم عند وجود وهذه الترجمة ت

 عليها، اإلعراب عالمات إضافة في البنية اللغوية للغة الثانية فيتم إدخالها
  ). كمبيوتر كمبيوتران كمبيوترات: (فنقول مثال

الترجمة الحرفية وتستخدم عندما تكون المفردات المتقابلة في اللغتين تعطي  .٢
 cold war الحرب الباردة :نفس المعنى مثل

 ترتيبها أوعنى دون التقيد بالمفردات موهنا يتم استخدام جملة تعطي ال. التعديل .٣
حيث تستخدم في ترجمة . (Haste makes waste) مثل في العجلة الندامة

 ).نثرا وشعرا (واألدب الثقافية األمثال
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ردات في اللغة لمفوهي ترجمة المعني بما يقاربه من ا:  المعادلةأوالتكافؤ  .٤
لقد اشتد عليه المرض ): .he got seriously ill(ترجمة الثانية فمثال 

، الترجمة الحرفية، تبديل، تعديل، التكافؤ والتكيف افتراضيةاالستعارة، ترجمة 
  Munday (2001. معه

   :مراحل الترجمة
 مرحلة االستعداد والتحضير النفسي األولى للترجمة أساسيةهناك ثالث مراحل 

 كل وإزالة نفسيا من خال التشجيع والثناء على خبراته المترجموالعلمي وذلك بتهيئة 
ومن هم المتحدثون في  وفيها يتعرف على الغرض من الترجمة. مصادر التوتر لديه

وفيها يتم فهم النص وتحليله باالعتماد : المرحلة الثانية:  وما نوع الحديثاألصليةاللغة 
هي  والمرحلة الثالثة. األصحالمفردة   المترجم من اختيارسياق الموقف حتى يتمكن

 دقيق وسليم خال من بشكله إلى اللغة الثانية األولى صياغة النص من اللغة إعادة
 .Molina, Hurtado . وحتى عيوب النطقواإلمالئيةالعيوب النحوية والصرفية 

 أنمناسبة على اعتبار هنا يحتاج إلى مهارات فنية عالية في اختيار المفردة ال(2002)
  Nicodemus , Swabey , Taylor(2003) الترجمة فنا راقيا
 المستخدمة في الترجمة مثل األساليببعض ) ٢٠١٠سمرين، بن علي،(وضح 

 في الرموز اإلشارية حسب ما يقتضيه السياق، تغيير البناء اللغوي والتأخيرالتقديم 
 بعض المفردات إضافة حذف أو وأخيرا ، حذف الروابط بين المفرداتأو إضافةللجملة، 

  .األصلي تستخدم لتسهيل الفهم مع المحافظة على المعنى األساليبفي الترجمة وكل هذه 
  : الكفايات الالزمة للمترجم

  . اللغتين بشكل كبير وامتالك حصيلة كبيرة من المفرداتإتقان .١
  .معرفة الثقافة الخاصة بالمجتمعين .٢
  . المنتشرة في المجتمعينواألمثال األدباالطالع على  .٣
  الصبر  .٤
  )٢٠١١ ،الحسيني( العلمية األمانة .٥
  وفي لغة اإلشارة يضاف إلى ذلك القدرة على التواصل البصري .٦
   وأدائيةمهارات حركية  .٧
  الجسموإيماءاتوضوح تعبير الوجه  .٨
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  الكفايات الالزمة لمترجمي لغة اإلشارة إلى ) ٢٠٠٩(وقد لخص العمري
 الوقت، تقبل النقد إدارةالثقة بالنفس، القدرة على  (هاوأهمالكفايات الشخصية  .١

(  
 المهنية مثل بأخالقياتالقدرة على التطور، االلتزام  (وأهمهاالكفايات المهنية  .٢

  ) السرية
 األفرادمعرفة قواعد الترجمة، معرفة خصائص  (وأهمهاالكفايات المعرفية  .٣

  )  بلغة اإلشارةاإللمامالصم وثقافتهم، 
يتمتع معرفة   مترجم لغة اإلشارة الجيدأن) ٢٠١٠(بن علي ويرى سمرين و

 صياغة النص، المحافظة على المعنى واالنفعال في إعادةقواعد اللغتين، القدرة على 
 ضرورة تمتع إلى) WASLI(وقد أشار االتحاد الدولي لمترجمي لغة اإلشارة . النص

بالقوانين الصادرة التي تتعارض  المترجم األخالقيةالمترجم بالقدرة على اتخاذ القرارات 
  مع الصادرة 

 إعداد حيث تم ١٩٢٨لقد ظهر االهتمام بتقييم مترجمي لغة اإلشارة عام 
. مقياس لتقييم عدة مهارات منها المهارات اللغوية للمترجم، والقدرة على الترجمة

 يةإلزام عمليات تقييم مترجمي لغة اإلشارة عملية أصبحوتطور الوضع مع الزمن حتى 
 الترجمة بلغة اإلشارة مهنة أصحبتمن الدول  لكل من يريد ممارسة العملية وفي كثير

 (Simpson, 1991) ةنه رخصة مزاولة مإلىرسمية تحتاج 
  : التحديات التي تواجه مترجمي لغة اإلشارة
 هناك خصوصية للترجمة بلغة أن إالمع التشابه في الترجمة بين اللغات 

ديات تصعب من عمل مترجمي لغة اإلشارة ومن هذه اإلشارة تفرض بعض التح
  التحديات 

  متفق على إشاراتصعوبة ترجمة الغيبيات والمجردات التي ال يوجد لها 
  معناها

  اهللا الحسنى وصفاتهبأسماء الدينية المرتبطة اإلشاراتصعوبة ترجمة بعض  ،
 هناك نأ علمنا إذا والصفات وذلك األسماء ارتبط ذلك بتجسيد تلك إذاخاصة 

  .فقهية تحرم ذلك وجهة نظر
  الجسم ذات المدلوالت الجنسية الصريحة بأعضاء المرتبطة اإلشاراتوصف 

   .واإليحائية
   :المترجم والمعلم
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يتمثل دور المترجم تسهيل عملية التواصل بين شخصين يمتلكان لغتين 
رجم لغة اإلشارة  متأنومع . والثقافتينمختلفتين، وذلك باالعتماد على معرفته باللغتين 

 التي يحتاجها هي القدرة األخرى المهارة المهمة أن إاليبدو ماهرا في استخدام يديه 
ترجمة من لغة اإلشارة (أو الرؤية ) إشارةترجمة من لغة منطوقة إلى (على االستماع 

  .حتى يتمكن من نقل الرسالة بشكل صحيح بتركيز عال) إلى اللغة المنطوقة
 بما تتطلبه إال أو حذفا إضافةترجم التدخل في المعنى وال يتوجب على الم

   .www.language-empiore.com. الحدودأضيقعملية الترجمة وفي 
 الصم فباإلضافة إلى احتياجه إلى الترجمة ضمن حدود معينة، األفرادأما معلم 

ب  وبما يضمن فهم الطالاالختصار أوإال أن دوره األساسي هو توضيح المعنى واإلضافة 
يف معلومة وقد يختصرها في الوقت  التعليمية للدرس، فقد يضاألهدافللدرس، وتحقيق 

 قد ال يسعف المترجم الوقت إيضاحوقد يستخدم وسائل . ذي ال يقبل ذلك من المترجملا
  .  الترجمةأثناءوالمكان استخدامها 

  :  الترجمة بلغة اإلشارةآلية
   األولىاستقبال الرسالة باللغة  .١
  الة بشكل جيد فهم الرس .٢
التي سيتم ) اإلشارات(تحليل الرسالة لمعرفة كيفية الترجمة والمصطلحات  .٣

  .استخدامها
  .التعبير باللغة الثانية .٤
   الحصول على التغذية الراجعة من المستفيدين .٥

وفي هذه الحالة يقوم ) المساعد(وهناك عدد من النماذج للترجمة مثل نموذج 
نموذج ). Per,1070(في الحصول على احتياجاتهمالمترجم بمساعدة األفراد الصم 

. وفيه يكون دور المترجم مثل كوسيلة تواصل وال يعكس مشاعره على عمله) التواصل(
 وأفكارعكس مشاعر يبعمق وترجمتها  وفيه يجب فهم الرسالة) المترجم(نموذج 

  ).Seleskovitch,1992( وليس مشاعر المترجم نفسهاألولىالمتحدثين في اللغة 
 ,cokly(وفيه يتم مراعاة الفوارق الثقافية ) اللغوي االجتماعي(وأخير النموذج 

1992( 
   :الدراسات السابقة
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حول  لمي الطالب الصم معآراءاستقصاء  بعنوان )٢٠٠٧( حنفي أجرى
طبق الدراسة على مئة وخمس وعشرين معلما ، شاري العربي الموحدالقاموس اإل

 أهمحد أشاري الموحد هو  القاموس اإلأنراسة وأشارت الد. من الجنسين) ١٢٥(
  .مصادر تعلم لغة اإلشارة

 في كل من اإلشارةبين لغة ) ٢٠٠٧(وفي دراسة مقارنة قامت بها الفتياني 
اتجاه اليد )  بناء على متغيراتاإلشارات قارنت الباحثة.  وفلسطين والكويتاألردن

 حتى يطلق أربعةة متغيرات من وكان المعيار تشابه ثالث) وموقعها وشكلها وحركتها
 أو مثل تعبير الوجع أخرىولم يلتفت إلى متغيرات .  متشابهتينبأنهما اإلشارتينعلى 

 بين لغات اإلشارة في العالم اإلشارات هناك تباين في أنبينت فيها .  الجسمإيماءات
 أشارتا كم. العربي، وهذا يخالف االعتقاد السائد بان لغة اإلشارة متشابهة إلى حد ما

 والفلسطينية ولغة اإلشارة األردنية كبير بين لغة اإلشارة اهناك تشابه نأالدراسة إلى 
 . والكويتيةاألردنية

 ,Qin, Marshal(ودرس كل من كين ومارشال وجاكولين ومارس شارك 
Jacqueline & Marschark. 2006 ( البدني اإلجهاداثر الضغوط النفسية على 

 أن إلىنتائج الدراسة أشارت  مهنة الترجمة بلغة اإلشارة،الذي يصيب المترجمين 
  . للمترجمين خاصة في معصم اليدعمرتف بدني إجهاد إلىالضغوط النفسية تؤدي 

حول االختبارات النفسية لمترجمي لغة ) Seal,2004(وفي دراسة سيل 
ة بطارية اختبارات نفسية على ثمان وعشرين مترجما من مترجمي لغ طبقت.اإلشارة 
 تقييم القدرات المعرفية، والحركية، واالهتمامات، والسمات إلىوهدفت ، اإلشارة

وقد حصل ثمانية مترجمين على المستوى الثاني، كما حصل تسعة مترجمين  الشخصية،
 Virginia Quality Assurance   الجودةتأكيدعلى المستوى الثالث من اختبار 

Screenings (VQAS)  على شهادة مترجماآلخرونما  عشر مترجاألحدوحصل ( 
RID) )Registry Interpreters for Deaf ( وقد طبق على المشاركين ستة

اختبارات رسمية هي المسح العصبي النفسي السريع، واختبار ونديرلك الشخصي، 
واختبار التكامل السمعي   البصري الحركي، واختبار االنتباه الثاني،التآزرواختبار 
وقد كانت نتائج ) 16PF(مستمر، واستبيان العوامل الشخصية  اللألداءالبصري 

المشاركين على االختبارات مرتفعة في معظم االختبارات ولم يكن هناك فرق دال 
  ). اجتماعيةأوتعليمية ( بين مجموعات المترجمين حسب متغير طبيعة الترجمة إحصائيا

 االحتياجات )Story, Jamieson, 2003(درس ستوري وجاميسون 
الشخصية المهمة لمترجم لغة اإلشارة في المدرسة العادية والتي تساعد على تطوير 

نت لتطوير قدرته على  قدرته على استخدام االنترومدىالمفردات اإلشارية لديه، 
 إلى باإلضافة التطور المهني مرتبط بالتدريب المستمر إلى أن المترجمون أشار. الترجمة
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 إلى الفيديو وتوفير الوصول وأشرطةلكبار وتوفير الكتب التفاعل مع الزمالء والصم ا
  .االنترنت

متطلبات   تطبيقات نظرية.)Dean, Pollard Jr, 2000(درس دين وبوالرد 
 في الترجمة بلغة اإلشارة حيث هدفت  Demand- control theory  السيطرة–

 أهمية شار إلىأوقد .  عملية الترجمةأثناء اختبار التعقيدات الحاصلة إلىالدراسة 
التفاعل بين عملية الترجمة والبيئة التي تحدث فيها الترجمة، بما في ذلك الضجيج 

وحاالت  والضغوط النفسية، والخصائص الشخصية للمترجم والمتحدث والمستقبل،
 الترجمة والتي قد تؤدي إلى اختصار عملية أثناء والصدمة التي قد تحدث اإلصابات

  .يب المترجم على العمل في الظروف الضاغطة والصعبةالترجمة وهذا يتطلب تدر
وفي دراسة حول مهارات المترجمين في المدارس العامة استخدم سشيك 

 أداء تقيماختبار  )Schick, Williams & Bolster, 1999(ووليامز وبولستر 
 Educational Interpreters Performanceفي التعليم المترجمين

Assessment (EIPA)  طبقت . أداة مخصصة لتقييم المترجمين في المدارسوهي
 أقل من نصف المترجمين أن إلىأشارت النتائج . وخمسين مترجم الدراسة على تسعة

 مستوى المترجمين في أنوأشارت النتائج . همة الحد األدنى المقبول من الكفاياتى لد
 إلى النتائج أشارتوقد .  من مستواهم في قواعد لغة اإلشارةأحسنالمفردات اإلشارية 

  .  الطالب يتلقون تعليما مشوها بسبب أخطاء المترجمينأن
   :مشكلة الدراسة

 النظري ومراجعة الدراسات حول موضوع الترجمة من األدببعد االطالع على 
 )٢٠٠٧،٢٠٠٦؛ الريس، ٢٠١٠ العنزي، Abushaira,2012( وإلى لغة اإلشارة مثل

  :تم صياغة مشكلة الدراسة كما يلي
  ؟لتي يقع فيها مترجمي لغة اإلشارةا هي األخطاء ام

  ؟ما هي مصادر هذه األخطاء انتشارا
تبعا لمتغيرات ) α ≥0.05(هل هناك فرق في أخطاء الترجمة ومصادرها عند مستوى 

  ؟)ينكمستوى لغة اإلشارة للمشار، العمل ، الجنس (الدراسة 
  :أهمية الدراسة

 ها تساعد على حصر أخطاء الترجمة ومصادر  
  وتدريب وتطوير مترجمي لغة اإلشارة إعدادتساعد في بناء برامج   



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٢٣٧ -

  تساعد في تحسين التواصل بين الصم والمجتمع  
  : منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لمعرفة األخطاء األكثر انتشار في الترجمة 
 أعدت التي  الدراسةأداةمن خالل تطبيق . بلغة اإلشارة ومعرفة مصادر هذه األخطاء

  . الدراسةألغراض
  : المشاركون في الدراسة

طبيعة العمل، ( مترجم موزعين حسب متغيرات الدراسة ٦٥شارك في الدراسة 
  ١كما في الجدول رقم  )اإلشارةالجنس، ومستوى لغة 

  
  
  
  

  يرات الجنس و العمل ومستوى لغة اإلشارةغتوزيع المشاركين حسب مت :١جدول رقم 

  اإلشارةمستوى لغة
 المهنة

 مبتدئ متوسط متقدم
 الكلي

 13 0 2 11 ذكر
 الجنس

 مترجم 7 1 2 4 أنثى
 20 1 4 15 الكلي

 5 0 1 4 ذكر
 الجنس

 8 1 1 6 أنثى
مترجم 
بدوام 
 13 1 2 10 الكلي جزئي

 14 1 5 8 ذكر
 الجنس

 معلم 12 3 6 3 أنثى
 26 4 11 11 الكلي
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 4 1 2 1 ذكر
 الجنس

مترجم  2 1 1 0 أنثى
 متطوع

 6 2 3 1 الكلي
 36 2 10 24 ذكر

 الجنس
 الكلي 29 6 10 13 أنثى

 65 8 20 37 الكلي
  :أداة الدراسة

 المترجمين بلغة أعمالبناء على خبرة الباحث في الترجمة واالطالع ومتابعة 
ات  تم جمع البياناألول جزأيناإلشارة بحكم التخصص تم تصميم استبيان مكون من 
العمر، والجنس ومستوى لغة (حول المشاركين في الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة 
)  معلمأومتفرغ جزئي متطوع : اإلشارة والمستوى الدراسي ونوع العمل في الترجمة

 أخطاء األولوالجزء الثاني فيه فقرات الدراسة وهي موزعة على بعدين 
يجيب المشاركون على الفقرات ). فقرة١٥(، والثاني مصادر األخطاء )فقرة١٣(الترجمة

  ) . بشدةأوافق، ال أوافق متردد ال أوافق بشد، أوافق(ب 
  : وثباتهااألداةصدق 

 األداءتم حساب صدق البناء الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين 
   ٢ على البعد كما في الجدول رقم واألداءعلى الفقرة 

   على البعدواألداء على الفقرة األداءسون بين  معامالت االرتباط بير٢جدول رقم 
 

  في الترجمة الخطأمصادر  
معامل 
االرتباط 

 بين 
 أخطاء الترجمة

معامل 
 االرتباط 

 غير إشاراتاستخدام  *277. نقص المفردات في لغة اإلشارة .١
 صحيحة

.599** 

اختالف البنية اللغوية للجمل في  .٢
 اللغتين

 صحيحة إشاراتاستخدام  0.212
 لكنها قديمة وغير مستخدمة

.689** 

سرعة الترجمة مما يضعف  **523. ضعف تدريب المترجمين .٣
استيعاب المستقبل للمعنى 

 المطلوب

.588** 
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  في الترجمة الخطأمصادر  

معامل 
االرتباط 

 بين 
 أخطاء الترجمة

معامل 
 االرتباط 

 **705. تغيير اتجاه اإلشارة **539. اختالف السرعة في التعبير .٤

الضغط النفسي الناتج عن  .٥
 الترجمة المباشرة

 **696. تغيير سرعة اإلشارة **481.

 **756. اإلشارة تغيير موقع اإلشارة **409. ضعف المسؤولية والمحاسبة .٦

عدم وجود قواعد واضحة  .٧
 للترجمة بين اللغتين

 **656. تغيير شكل اليد في اإلشارة **365.

عدم وجود قانون منظم لمهنة  .٨
 الترجمة

عدم مناسبة تعبير الوجه  **554.
 في اإلشارة

.517** 

اختالف لغة اإلشارة من منطقة  .٩
 خرىأل

 **405. تغير ترتيب مكونات الجملة **504.

 اإلشارة في إكمالعدم  **493.  ذاتية المترجمتأثير١٠
 الترجمة

.635** 

نقص خبرة المترجمين في ١١
 الترجمة

استخدام الوصف بدل  **425.
 مفردات لغة اإلشارة

.522** 

ضعف المترجم في قواعد اللغة ١٢
 ةالعربي

االعتماد على مفردات  **428.
 إشارةشارية من لغة إ

 مختلفة

.451** 

 األمثالقلة خبرة المترجم في ١٣
 والمجاز في للغة العربية

خروج اإلشارة عن حيز  **581.
المشاهدة البصري بالنسبة 

 لألصم

.537** 

األخطاء اللغوية للمتحدث باللغة ١٤
 العربية

.545** 

اشتراك أكثر من مترجم في ١٥
 الموضوع الواحد

.438** 

نقص مهارات التواصل عند ١٦
 المترجمين

.614** 

وجود مسافة كبيرة بين المترجم ١٧
 واألصم

.433** 
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  في الترجمة الخطأمصادر  

معامل 
االرتباط 

 بين 
 أخطاء الترجمة

معامل 
 االرتباط 

ضعف اهتمام المجتمع والجهات ١٨
 الرسمية بلغة اإلشارة

.510** 

  ٠,٠١مستوى   عندإحصائيادال  *  ٠,٠٥عند مستوى إحصائيا دالة **
 الخطأ أنواعمعامالت االرتباط بين فقرات بعد  أن إلى ٢يشير الجدول رقم 

 الخطأ االرتباط بين فقرات مصادر أن إلىكما يشير . إحصائياوالمدرجة الكلية دالة 
  .إحصائيا دالة الخطأعلى مصادر  والدرجة الكلية

المصادر  (األبعاد على األداءكما تم حساب معامالت االرتباط بين متوسطات 
  ٣كما في الجدول رقم ) جة الكليةواألخطاء مع متوسط الدر

  
  
  

المصادر  (األبعاد على األداء معامالت االرتباط بين متوسطات ٣جدول رقم 
  )واألخطاء مع متوسط الدرجة الكلية

متوسط  
 كلي

متوسط 
 األخطاء

متوسط 
 المصادر

 **878. **920. 1 متوسط كلي

 **621. 1 **920. متوسط األخطاء

ون وسط المصادرمت
رس

 بي
باط

ارت
مل 

معا
 

.878** .621** 1 

  إحصائيادال  .**   
 الخطأ ومصادر أنواعبين بعدي   معامل االرتباطأن إلى ٣يشير الجدول رقم 

  .إحصائيا مع الدرجة الكلية على المقياس دال الخطأ
   :نتائج الدراسة
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 على السؤال هل ما هي أخطاء الترجمة عند المترجمين وما مصادر لإلجابة
ومتوسطات مصادر هذه األخطاء من  تم حساب متوسطات أخطاء الترجمة. اءهذه األخط

  ٤رقم  وجهة نظر المشاركين في الدراسة، ثم تم ترتيبها تنازليا ما في الجدول
   الدراسةأداة على األداء متوسطات ٤جدول رقم 

االنحراف  المتوسط مصادر األخطاء
االنحراف  المتوسط أخطاء الترجمة المعياري

 ريالمعيا
ضعف اهتمـام المجتمـع    
والجهات الرسمية بلغـة    

 اإلشارة
4.4308 1.11760 

عـدم مناسـبة   
تعبير الوجه في  

 اإلشارة
4.2923 .86101 

 1.11954 4.3231 ضعف تدريب المترجمين
ــدم  ــالع  إكم

ــي  اإلشــارة ف
 الترجمة

3.9846 .96002 

عدم وجود قانون مـنظم     
 96377. 4.2923 لمهنة الترجمة

اســـــتخدام 
 غيـر   تإشارا

 صحيحة
3.9692 1.17219 

نقص خبرة المتـرجمين    
 85288. 4.2615 في الترجمة

سرعة الترجمة  
ــضعف  ممــا ي
اســــتيعاب 
ــستقبل  المــ
ــى  للمعنـــ

 المطلوب

3.9385 1.02891 

اختالف البنيـة اللغويـة     
 96127. 4.1692 للجمل في اللغتين

االعتماد علـى   
شارية إمفردات  

 إشارةمن لغة   
 مختلفة

3.8769 1.06811 

عدم وجود قواعد واضحة   
 97320. 4.0769 للترجمة بين اللغتين

خروج اإلشارة  
عــن حيــز  
ــشاهدة  المــ
البــــصري  

 بالنسبة لالصم

3.8308 1.13975 
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االنحراف  المتوسط مصادر األخطاء
االنحراف  المتوسط أخطاء الترجمة المعياري

 ريالمعيا

نقص المفردات في لغـة     
 1.08796 4.0615 اإلشارة

اســـــتخدام 
ــارات  إشـــ

صحيحة لكنهـا   
قديمـة وغيــر  

 مستخدمة

3.7077 1.11416 

اختالف لغة اإلشارة مـن     
ــب  1.18423 4.0615 الخرىمنطقة  ــر ترتي تغي

 1.25710 3.6308 مكونات الجملة

ــسؤولية  ــعف المـ ضـ
تغيير شكل اليد    1.13192 4.0000 والمحاسبة

 1.25862 3.6154 في اإلشارة

اخــتالف الــسرعة فــي 
 99107. 3.9538 التعبير

اســـــتخدام 
الوصف بـدل   
مفــردات لغــة 

 اإلشارة
3.5846 1.05907 

قلة خبرة المتـرجم فـي      
 والمجاز في للغة    ألمثالا

 العربية
ــع  1.00790 3.8769 ــر موق تغيي

 1.15962 3.5538 اإلشارة

نقص مهارات التواصـل    
ــاه  1.07819 3.8000 عند المترجمين ــر اتج تغيي

 1.09149 3.4923 اإلشارة

تغيير سـرعة    1.00168 3.6769  ذاتية المترجمتأثير
 1.11200 3.3692 اإلشارة

وجود مسافة كبيرة بـين     
 48.84628.53162 كلي األخطاء 1.23023 3.6462 واألصمالمترجم 
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االنحراف  المتوسط مصادر األخطاء
االنحراف  المتوسط أخطاء الترجمة المعياري

 ريالمعيا

الضغط النفسي الناتج عن    
 1.19333 3.6308 الترجمة المباشرة

ضعف المترجم في قواعد    
 1.13975 3.6308 اللغة العربية

األخطاء اللغوية للمتحدث   
 1.06901 3.6308 باللغة العربية

اشتراك أكثر من متـرجم     
 1.27136 3.2923 احدفي الموضوع الو

 9.65840 74.4769 كلي المصادر
  

 متوسطات األخطاء في الترجمة مرتفعة، تراوحت بين أن النتائج إلى أشارت
 ٤,٤٣( مرتفعة تراوحت بين أيضا الخطأ متوسطات مصادر أنكما  )٣,٣٦ و ٤,٢٩(
تشارا هي في الترجمة بلغة اإلشارة ان  أكثر األخطاءأن إلىدول  الجأشاركما ) ٣,٢٩و
 اإلشارة في الترجمة، استخدام إكمالعدم مناسبة تعبير الوجه في اإلشارة، عدم (

المطلوب  غير صحيحة، سرعة الترجمة مما يضعف استيعاب المستقبل للمعنى إشارات
وان أكثر مصادر انتشارا لهذه )  مختلفةإشارةشارية من لغة إثم االعتماد على مفردات 

لمجتمع والجهات الرسمية بلغة اإلشارة، ضعف تدريب ضعف اهتمام ا: (األخطاء
المترجمين، عدم وجود قانون منظم لمهنة الترجمة، نقص خبرة المترجمين في 

  .في اللغتين الترجمة، اختالف البنية اللغوية للجملة
 في متوسطات إحصائياهل هناك فرق في دال  على السؤال الثاني ولإلجابة

  ادر األخطاء من وجهة نظر المترجمين تبعا لمتغير الجنس؟األخطاء األكثر انتشارا ومص
 على بعد األخطاء األكثر األداء على السؤال تم حساب متوسطات لإلجابة

  :٥انتشارا وعلى بعد مصادر األخطاء والدرجة الكلية ما في الجدول رقم 
   تبعا لمتغير الجنساألداءمتوسطات  ٥جدول رقم 

 الخطأمتوسط االنحراف  المتوسط ن الجنس
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 المعياري عياريالم

متوسط  12222. 73331. 3.7244 36 ذكر
 10325. 55600. 3.7984 29 أنثى األخطاء

متوسط  09732. 58394. 4.0694 36 ذكر
 08680. 46741. 4.2222 29 أنثى المصادر

 10051. 60309. 3.8969 36 ذكر
 متوسط كلي

 08275. 44565. 4.0103 29 أنثى
 إذاولمعرفة ،  تبعا لمتغير الجنساألداءول إلى وجود فرق في متوسطات  يشير الجد

للفرق بين المتوسطات كما في الجدول ) ت( اختبار إجراء تم إحصائياكانت الفروق دالة 
)٦(  

  
  
  

   اختبار ت للفرق بين المتوسطات تبعا لمتغير الجنس٦جدول رقم 

درجة  ت 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

تباين 
 المتوسطات

 الخطأاين تب
 المعياري

متوسط 
 16479. 07405.- 655. 63 449.- األخطاء

متوسط 
 13357. 15278.- 257. 63 1.144- المصادر

 13445. 11341.- 402. 63 844.- متوسط كلي
 األداء بين المتوسطات في إحصائيايشير الجدول إلى عدم وجود فروق دالة 

    ومصادره تبعا لمتغير الجنسالخطأعلى بعدي 
 في إحصائياهل هناك فرق في دال  على السؤال الثالث ولإلجابة 

متوسطات األخطاء األكثر انتشارا ومصادر األخطاء من وجهة نظر المترجمين تبعا 
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كما في الجدول رقم   تبعا لمتغير الوظيفةاألداءلمتغير طبيعة العمل تم حساب متوسطات 
٦  

  ظيفة تبعا لمتغير الواألداء متوسطات ٦جدول رقم 

متوسط  متوسط األخطاء الوظيفة
 متوسط كلي المصادر

 3.8032 3.9833 3.6231 المتوسط
االنحراف  مترجم 20 20 20 ن

 70610. 71422. 82165. المعياري
 3.8677 4.2265 3.5089 المتوسط

مترجم  13 13 13 ن
االنحراف  بدوام جزئي

 55764. 48827. 73684. المعياري
 4.1333 4.2222 4.0444 المتوسط

االنحراف  معلم 26 26 26 ن
 36920. 43490. 40069. المعياري
 3.7963 4.0926 3.5000 المتوسط

مترجم  6 6 6 ن
االنحراف  متطوع

 26497. 27141. 31809. المعياري
 3.9475 4.1376 3.7574 المتوسط

االنحراف  الكلي 65 65 65 ن
 53761. 53658. 65628. المعياري
  علىاألداء إلى وجود فروق ظاهرية بين متوسطات ٦يشير الجدول رقم 

تم حساب تحليل التباين  إحصائيا كانت الفروق دالة إذاولمعرفة .  والدرجة الكليةاألبعاد
  )٧(للفرق بين المتوسطات تبعا لمتغير طبيعة العمل كما في الجدول رقم 

  لمتوسطات تبعا لمتغير طبيعة العمل للفرق بين اأنوفا تحليل التباين ٧جدول رقم 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  F المربعات

 الداللة
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 031. 3.155 1.234 3 3.703 بين المجموعات
 داخل

متوسط    391. 61 23.862 المجموعات
 األخطاء

    64 27.565 الكلي
 449. 895. 259. 3 777. بين المجموعات

 خلدا
متوسط    289. 61 17.650 المجموعات

 المصادر
    64 18.427 الكلي

 150. 1.839 511. 3 1.534 بين المجموعات
 داخل

متوسط    278. 61 16.963 المجموعات
 كلي

    64 18.497 الكلي
 في بعد أخطاء إحصائيا السابق إلى انه توجد فروق دالة ٧يشير الجدول رقم 

للفرق بين المتوسطات كما ) LSD( اختبار إجراءتم ولمعرفة اتجاه الفرق  في الترجمة
  ٨في الجدول رقم 

  لحساب اتجاه الفرق بين المتوسطات) LSD( اختبار ٨جدول رقم 

االنحراف  المتوسطات المتغيرات
 المعياري

مستوى 
 الداللة

مترجم 
 610. 22282. 11420. بدوام جزئي

 027. 18602. *-42130.- معلم
 مترجم

مترجم 
  متطوع
 

.12308 .29113 .674 

متوسط 
 األخطاء

 610. 22282. 11420.- مترجممترجم 
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االنحراف  المتوسطات المتغيرات
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 بدوام جزئي 014. 21245. *-53550.- معلم

مترجم 
 977. 30869. 00888. متطوع

 027. 18602. *42130. مترجم
مترجم 

 معلم 014. 21245. *53550. بدوام جزئي
مترجم 
 059. 28327. 54438. متطوع

 674. 29113. 12308.- مترجم
مترجم 

مترجم  977. 30869. 00888.- بدوام جزئي
 متطوع

 059. 28327. 54438.- معلم
 اتجاه الفرق في المتوسطات لصالح المعلمين في بعد أنيشير الجدول إلى 

  . أخطاء الترجمة
  في متوسطاتإحصائياهل هناك فرق في دال  على السؤال الرابع ولإلجابة

األخطاء األكثر انتشارا ومصادر األخطاء من وجهة نظر المترجمين تبعا لمتغير مستوى 
 تبعا لمتغير مستوى لغة اإلشارة كما في الجدول األداء تم حساب متوسطات اإلشارةلغة 
  ٩رقم 

  تبعا لمتغير مستوى لغة اإلشارةاألداء متوسطات ٩جدول رقم 

متوسط  مستوى لغة اإلشارة
 األخطاء

ط متوس
 متوسط كلي المصادر

 متقدم 3.8648 4.0706 3.6590 المتوسط
 37 37 37 ن
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االنحراف 
 56953. 54569. 74349. المعياري

 3.9839 4.1639 3.8038 المتوسط
 متوسط 20 20 20 ن

االنحراف 
 46595. 51881. 49000. المعياري

 4.2390 4.3819 4.0962 المتوسط
 مبتدئ 8 8 8 ن

 االنحراف
 49797. 52574. 50484. المعياري

 3.9475 4.1376 3.7574 المتوسط
 الكلي 65 65 65 ن

االنحراف 
 53761. 53658. 65628. المعياري

 األبعاد على األداء إلى فروق ظاهرية بين متوسطات ٩يشير الجدول رقم 
تباين للفرق تم حساب تحليل ال إحصائيا كانت الفروق دالة إذاولمعرفة . والدرجة الكلية

  )١٠(بين المتوسطات تبعا لمتغير مستوى لغة اإلشارة كما في الجدول 
 للفرق بين المتوسطات تبعا مستوى لغة اإلشارة ANOVA تحليل التباين ١٠جدول رقم 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
بين 

 0.219 1.558 0.66 2 1.319 المجموعات

 داخل
   0.423 62 26.246 المجموعات

متوسط 
 األخطاء

    64 27.565 الكلي
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بين 
 0.324 1.147 0.329 2 0.658 المجموعات

 داخل
   0.287 62 17.769 المجموعات

متوسط 
 المصادر

    64 18.427 الكلي
بين 

 0.192 1.696 0.48 2 0.959 المجموعات

 داخل
   0.283 62 17.538 المجموعات

متوسط 
 كلي

    64 18.497 الكلي
 بين متوسطات إحصائيا السابق انه ال يوجد فرق دال ١٠ الجدول رقم أشار

  . يعود إلى متغير مستوى لغة اإلشارةاألداء
  مناقشة النتائج 
 أكثر أخطاء الترجمة انتشارا أن إلى األول النتائج المتعلقة بالسؤال أشارت

  : هي
 اإلشارة في الترجمة، إكمالة، عدم عدم مناسبة تعبير الوجه في اإلشار

 غير صحيحة، سرعة الترجمة مما يضعف استيعاب المستقبل للمعنى إشاراتاستخدام 
 مختلفة، خروج اإلشارة عن حيز إشارةشارية من لغة إالمطلوب، االعتماد على مفردات 

 صحيحة لكنها قديمة وغير إشارات، استخدام لألصمالمشاهدة البصري بالنسبة 
مة، تغير ترتيب مكونات الجملة، تغيير شكل اليد في اإلشارة، استخدام الوصف مستخد

بدل مفردات لغة اإلشارة، تغيير موقع اإلشارة، تغيير اتجاه اإلشارة، تغيير سرعة 
  . اإلشارة

  إلىويمكن تصنيف هذه األخطاء 
 شاراتإ اإلشارة في الترجمة، استخدام إكمالعدم : مثل أخطاء مرتبطة بنقص المعرفة

 إشارات مختلفة، استخدام إشارةشارية من لغة إغير صحيحة، االعتماد على مفردات 
صحيحة لكنها قديمة وغير مستخدمة، استخدام الوصف بدل مفردات لغة اإلشارة، تغيير 

  .موقع اإلشارة، تغيير اتجاه اإلشارة
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، سرعة عدم مناسبة تعبير الوجه في اإلشارة: مثل وأخطاء مرتبطة بنقص التدريب
  الترجمة مما يضعف استيعاب المستقبل للمعنى المطلوب، تغير ترتيب مكونات الجملة 

 إشارة قواميس وجود نقص التدريب، وعدم إلىويعزو الباحث هذه األخطاء 
وهذا مؤشر من . محلية وعدم تطوير وزيادة المفردات اإلشارية في القواميس الموجودة

م بقواميس لغة اإلشارة وتدريب المترجمين وهذا وجهة نظر الباحث على ضعف االهتما
 ضعف مهارات المترجمين نقص التدريب مثل إلى إشارةيتفق مع الدراسات الكثيرة التي 

 ,Qin, Marshal(وتتفق النتائج مع دراسة ) ٢٠٠٧؛ حنفي، ٢٠٠٩العنزي، (دراسة 
Jacqueline & Marschark. 2006 ( بدني  دإجها إلى الترجمة تؤدي أن إلىالذين

   عدم القيام بالترجمة بشكل صحيحإلىونفسي قد يؤدي 
 وجود مشاكل في إلى أشارالذي ) Seal,2004(وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

 التي Parmer & Cawley (1993)كما تتفق مع نتائج دراسة . المهارات الحركية
 .يم المعلمين ال يستخدمون لغة اإلشارة بشكل صحيح في التعلأن إلى أشارت

 االتحاد إليهدعى  وهذه األخطاء التي يقع فيها المترجمون تتنافى مع ما
 مترجمي لغة اإلشارة، وحق الصم في التعليم وتأهيلالعالمي للصم بضرورة تدريب 

  .(Isakova, ALLEN, 2013) األموالتواصل بلغتهم 
  :  هيالخطأ مصادر إلىوفي فيما يتعلق بمصادر األخطاء تشير النتائج 

 اهتمام المجتمع والجهات الرسمية بلغة اإلشارة، ضعف تدريب ضعف
المترجمين، عدم وجود قانون منظم لمهنة الترجمة، نقص خبرة المترجمين في 
الترجمة، اختالف البنية اللغوية للجمل في اللغتين، عدم وجود قواعد واضحة للترجمة 

 بين اللغتين
، ألخرىشارة من منطقة نقص المفردات في لغة اإلشارة، اختالف لغة اإل

 األمثالضعف المسؤولية والمحاسبة، اختالف السرعة في التعبير، قلة خبرة المترجم في 
 ذاتية المترجم، تأثيروالمجاز في للغة العربية، نقص مهارات التواصل عند المترجمين، 

ة، ، الضغط النفسي الناتج عن الترجمة المباشرواألصموجود مسافة كبيرة بين المترجم 
ضعف المترجم في قواعد اللغة العربية،األخطاء اللغوية للمتحدث باللغة العربية، اشتراك 

  . أكثر من مترجم في الموضوع الواحد
 مصادر األخطاء هذه تتوافق مع طبيعة األخطاء التي يقع فيها أنويرى الباحث 

  النظروان مصادر األخطاء هذه في الغالب ستسبب أخطاء الترجمة بغض .المترجمون
  وان اهتمام المجتمع .  لغة يتم فيها الترجمةأيعن 
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 ضعف اهتمام إلىوبعزو الباحث وجود مصادر األخطاء تتفق في طبيعتها 
لغة اإلشارة وثقافة الصم والذي يظهر من خالل نقص التشريعات  المجتمع بموضوع

ي يظهر وهذا بالتال. المحلية التي تنظم حقوق الصم في الحصول على ترجمة صحيحة
وهذا يتفق .  الصملألشخاصمن خالل ضعف عمليات الترجمة بلغة اإلشارة التي تقدم 

 ضعف إلى أشارواالذين ) Schick, Williams & Bolster, 1999(مع دراسة 
  .التدريب والتعليم

 إحصائيا عدم وجود فروق دالة إلى النتائج أشارت في السؤال الثاني فقد أما
 إلىويعزو الباحث هذه النتيجة .  متغير الجنسإلىرها يتعزى  الترجمة ومصادأخطاءفي 

 تشابه إلىتشابه التدريب الذي يحصل عليه الجنسين، كما يعزوه الباحث هذه النتيجة 
  .ظروف الترجمة التي يعمل فيها المترجمون من الجنسين

 إحصائيا الترجمة دالة أخطاء إلى النتائج أشارتوفيما يتعلق بالسؤال الثالث 
 لصالح المعلمين ويعزو الباحث هذا ذلك الن المعلمين غير متخصصين في لمهنةبعا ت

 إقحام من غيرهم عند أكثر  في الترجمة لديهمأخطاءالترجمة فمن الطبيعي حدوث 
  ناتجاإلشارةالمعلمين في الترجمة بلغة  إقحام أنويرى الباحث .  في هذا المجالأنفسهم

 غير المؤهلين في الترجمة لألشخاصما يتيح الفرصة عن النقص الحاد في المترجمين م
الدخول في هذا المجال كما انه ال يوجد رخصة مزاولة مهنة  -ومنهم المعلمين  -

نه ال يوجد فرق دال أ إلى جالنتائ أشارتبينما .  الجيد للمترجمينبالتأهيلمعتمدة ترتبط 
 الخطأ مصادر أن إلىاحث  طبيعة العمل ويعزو البإلى يعود الخطأ في مصادر إحصائيا

في الغالب مرتبطة بالبيئة والحالة النفسية والتشريعات وهي مسائل يقع تحتها جميع 
  .  مسمياتهم الوظيفيةأوعن طبيعة عملهم  العاملين في المجال بغض النظر

 & Qin, Marshal, Jacqueline(وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة 
Marschark. 2006(  ودراسة)Seal,2004 ( ودراسة)Schick, Williams & 

Bolster, 1999 ( ووجود   للعاملين في الترجمة،اإلعداد نقص إلى أشارواالذين
  .  تؤثر على عملية الترجمةوإجهادحاالت نفسية 

 أنواع في إحصائيانه ال يوجد فرق دال أ إلى النتائج أشارتوفي السؤال الرابع 
ويعزو الباحث هذه النتيجة في . اإلشارةلغة  المستوى في إلىيعود   ومصادرهااألخطاء
 إنن الباحث يرى إيم ذاتية وبالتالي في عملية التقأن إلى الدراسة أداة على اإلجابة

 الدراسات مثل إن من مستوياتهم الحقيقية حيث أفضل بطريقة أنفسهمالمشاركين قيموا 
ودراسة ) Schick, Williams & Bolster, 1999(دراسة وهذا يختلف مع دراسة 

)Seal,2004 ( هناك انخفاض واضح في مستويات أن إلى الدراستان أشارتحيث 
  . الذين يقومون في الترجمةاألشخاص
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   :التوصيات
  المترجمينتدريب مكثف للمعلمين العاملين في تعليم الصم وتدريب.   
 تحديد وصف وظيفي لكل من المترجمين والمعلمين.   
 وضرورة وضع معايير اإلشارةرجمة بلغة تفعيل رخصة المزاولة لمهنة الت 

 .محددة للحصول على هذه الرخصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع
 على التحصيل ونمو المفردات عند اإلشارةكتابة لغة  ثرأ). ٢٠٠٧. (شعيرة، محمدأبو 

كلية الدراسات . دكتوراهرسالة .  للصم مدينة عماناألملفي معهد  الطالب الصم
  .دنيةاألرالجامعة . العليا
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 اإلعاقة ي ذولألشخاصاالتفاقية الدولية 
convo/convention/documents/disabilities/org.un.www://http

p.a-ptprot   
رجمي لغة اإلشارة دليل مت). هـ١٤٢٧.(فهد ، الطويل. طارق، الريس. يوسف، التركي

 العامة اإلدارةالرياض، المملكة العربية السعودية، . في وزارة التربية والتعليم
  .للتربية الخاصة

، ورقة عمل رؤية واقعية:  لغة اإلشارة واإلعالم المرئي).م٢٠٠٧. (طارق، الريس  
  .مقدمة إلى الملتقى السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة،المنامة، مملكة البحرين

الفلسفة : دراسة نظرية عن ثنائي اللغة ثنائي الثقافة). م٢٠٠٦. (الريس، طارق
، القاهرة، واإلستراتيجيات، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي السابع لالتحاد

  جمهورية مصر العربية
واقع استخدام المعلمين لطرق التواصل في معاهد وبرامج ). ٢٠١٠. (العنزي، مبارك

 رسالة .مع االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات بمدينة الرياضالصم وضعاف الس
ماجستير غير منشورة، قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 

  ٢٠١٠.سعود
مكتبة النهضة، . لغة اإلشارة للقائمين على رعاية الصم). ١٩٩٩. (كامل، محمد علي
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