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اسرتاتيجية البحث الواثئقي
إنه من األمهية مبكان أن ينمي املرتجم معارفه املوسوعية و ينوع طرق حيثه ،سواء على مستوى
ثقايف عام ،أو على مستوى اللغة واملصطلح املتخصص ،وأن حيسن استعمال املراجع املتخصصة من
موسوعات وجمالت علمية وتقنية وكتب متخصصة ،إضافة إىل االتصال مبتخصصني وذوي الكفاءات
يف خمتلف ميادين املعرفة ،وفيما يلي نقرتح جمموعة من اإلجراءات اليت ينبغي على املرتجم تتبعها
إلجناز حبث واثئقي إجيايب ،وينقسم البحث إىل مراحل:
 _1التحضري للبحث:
ما تكلمنا عنه سابقا من حتضري النص وقراءته مث:


حتديد موضوع النص وذلك ابستخراج الكلمات املفتاحية ومرادفاهتا وكل ما يتصل هبا من

تعابري ومفاهيم ،إضافة إىل مجع بعض املعلومات األولية سواء داخل النص أو خارجه.


ما هي حدود البحث؟ حيث ال بد من حتديد كم املعلومات املراد مجعه ونوعها وهذا حبسب

متطلبات النص املراد ترمجته.
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ما هي املدة الزمنية الالزمة؟ إذ جيب مراعاة عامل الوقت الالزم لكل مرحلة من املراحل.

وابالجابة عن هذه األسئلة يكون املرتجم قد حدد خطة حبثه و االمكانيات و الوسائل الواجب
تسخريها له.
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البحث عن املعلومة:

 من األفضل القيام ابلبحث يف كلتا اللغتني :املرتجم منها واملرتجم إليها.ال يقتصر البحث على اجلانب االصالحي فقط ،بل ال بد أن يتطرق إىل اجلانب املفهومي وحىتاجلوانب االسلوبية.
جيب أن حيدد املرتجم نوع الواثئق اليت من شأهنا أن حتوي املعلومات اليت يبحث عنها مثل:*املوسوعات :تقدم معلومات تعليمية أساسية ،إضافة إىل اإلشارة إىل حقل االستعمال ،كما أن هناك
موسوعات تقدم تصنيفا للمصطلحات.
*اجملالت العلمية :حيث متكنه من تنويع معارفه حول املوضوع الذي يبحث فيه ،وهي تزوده
مبعلومات عامة عن املوضوع واألحباث املنجزة فيه.
*الكتاب املتخصص :يزود الكتاب املتخصص املرتجم مبعرفة عميقة عن املوضوع.
يتكون بنك املعطيات من جمموع املعلومات اليت تعىن ابجملال ذاته  ،تُش ّكل ُكالّ
* بنوك املعلوماتّ :
أهم ما مييز هذه البنوك
نظما حبيث تكون املراجع فيها ُمعاجلة و ّ
ُم ً
خمزنة بواسطة وسائل معلوماتية .و ّ
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هي القدرة على اإلفادة منها عن بعد ،وقد مت إجياد هذا النوع من املصادر املعلوماتية لعدة أسباب
أمهّها:
 "الثورة املعرفية وتراكم املعلومات يف خمتلف اجملاالت مما أدى إىل صعوبة حفظها وتنظيمهاواسرتجاعها ابلطرق التقليدية.
 تزايد احلاجة إىل املعلومات وتغري طبيعتها. تعدد مصادر املعلومات وزايدة احلاجة إىل سرعة توصيلها أو احلصول عليها أو اختزاهنا أواسرتجاعها.
*االتصال ابملتخصصني :ان التعود على التحاور مع املتخصصني أمرا ابت إلزاميا وذلك عن طريق
عدة وسائل منها:
 االستبيان  Questionnaireوهي استمارة منظمة ودقيقة ،اسئلتها واضحة و بسيطةومتسلسلة.
االستجواب  Interviewوهو حيوي اسئلة ال جتيب عنها الواثئق املكتوبةويتعني على املرتجم أال يبقى سلبيًّا أمام االختصاصي بل أن يصغي إليه بشكل جيد حىت
ّ
يستغل كل املعلومات الواردة عنه ،وبذلك " يكون احلوار مع االختصاصي أكثر فائدة بقدر ما يضع
املرتجم نفسه على مستوى الفهم التقين وليس على مستوى البحث البسيط عن معادل لغوي". 1أن
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املختصني ليسوا فقط أصحاب الشهادات العليا ،وميكننا يف الوقت نفسه اختاذ أقواهلم كمرتكزات
ّ
أساسية يف حبوثنا فمن املمكن أن تتوفر املعلومة املنشودة لدى أشخاص نسميهم "مصادر املعلومة"،
هذا املصطلح الذي ال جيب أن يقتصر مفهومه فقط على أولئك اخلباء املعرت بعلمهم بصفة ريمية،
بل جيب أن يشمل كل فرد متعلم أو غري ُمتعلم ،حامل لشهادة معينة أوال ،مبعىن أن يشمل كل من
ميلك معرفة حمددة ،وهم من أطلق عليهم املكتب الدويل للعمل يف آخر إصداراته تسمية املخربين
املفتاحيني".
-

كما ميكن استغالل بعض األشرطة الواثئقية السمعية والبصرية اليت حيضرها علماء وابحثون

متخصصون يف شىت اجملاالت.
من الوسائل املساعدة أيضا قوائم الكتب املوجودة يف املكتبات والفهارس ،إضافة إىل قواعد
الباايانت املتوفرة على الشبكة العنكبوتية ،وبعض املصادر الواثئقية األكثر ختصصا ،حيث تكون
مذكرات الدراسات املعمقة ووسائل الدكتوراه يف خمتلف اللغات مراجع أكثر ختصصا ،فهي مفيدة
السيما للمرتجم وكذلك للباحثني الذين يرغبون يف احلصول على واثئق نوعية مميزة ،كما تستخدم
أشرطة األفالم القصرية (  )Microfilmsوالبطاقات الصغرية ( )Microfichesلتخزين كميات
كبرية من املعلومات وحفظها ملدة طويلة من الزمن يف حيّز حمدود جدا ،حيث تقوم حبفظ واثئق
طويلة جدا أو اندرة ،أو حىت اجلرائد اليومية مع سهولة االطالع عليها بشكل سريع ووجود إمكانية
للتصوير واالستنساخ.
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:الدرس التطبيقي

« In the home market there is a considerable reduction in
the rate of incoming orders, particularly for those consumer
goods affected by increase in VAT from 8 to 14 percent. With
no appreciable upturn expected in the home market, the ability
to keep most of the factories properly loaded will be dependent
upon continuing success in obtaining network is of vital
importance. »

:تتم عملية ترمجة هذا النص من خالل احرتام اخلطوات االتية
 االعتماد على النفس بداية لفهم النص من خالل القراءة العلمية
.واملتكررة للنص
 االعتماد على طريقة ممنهجة وعلمية متكن الطالب من تكميل معارفه
والكشف عن قصوره أمام هذا النص الذي حىت و لو فهم نصفه يبقى
.النصف اآلخر غامضا ومبهما
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 كيفية الوصول على املعلومة الناقصة.
 الرتكيز على القراءة الفاعلة و البحث املمنهج.
 ضرورة تبين اسرتاجتية تتناسب و منط النص املراد ترمجته.
 مجع كل ما ميكن العثور عليه حول مواضيع ذات صلة ابلنص املرتجم.
 استثمار أهم األدوات اليت يستعني هبا املرتجم مثل :الكتب ،املراجع
املختلفة ،القواميس ،املواقع االعالمية (االنرتنت) ،و غريها من مصادر.
 اقرتاح ترمجة لنص إىل اللغة العربية

ملحوظة  :جتدون تصحيح الرتمجة يف الدرس الالحق
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