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 تمويل المنح الفيدرالية
 

البحثية    : التنفيذيالملخص   المنشورات  والهندسة والرياضيات  العلوم والتكنولوجيا  أكاديمية ستيم  في  الحالي  التحيز  يفّضل 
يضر   مما  اإلنجليزية  باللغة  الناطقين  وغير  اإلنجليزية  باللغة  الناطقين  الباحثين  بين  حاجًزا  يخلق  مما  اإلنجليزية،  باللغة 

 ولوجيا والهندسة والرياضيات   باستمرارية وتطور أبحاث.العلوم والتكن 
في هذه الورقة نضع السياسات التي تستخدم موارد الحكومة األمريكية إلنشاء بنية تحتية تعمل على توحيد وتسهيل عملية  
العلوم   منشورات  في  اللغوي  التنوع  زيادة  إلى  االقتراح  هذا  يهدف  اللغات.  متعددة  المنشورات  واستضافة  اللغة  ترجمة 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات األكاديمية لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحسين التواصل العلمي العالمي وتخفيف  

 التفاوت الحالي بين أدب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باللغة اإلنجليزية وغير اإلنجليزية. 

I  .والهندسة  والتكنولوجيا العلوم أكاديمية في اللغة تجانس 
 العالمي  للبحث" مسمومة  تفاحة: " والرياضيات

 عام  في للعلوم  دولية كلغة اإلنجليزية باللغة االعتراف تم ندماع
 ،  العالميتين  الحربين من العالمية القوة في التحوالت بعد ، 1967
 اإلنجليزية باللغة التحدث على القدرة األكاديمي المجتمع عّرف

 والهندسة والتكنولوجيا العلوم في لالحتراف كمعيار بطالقة
 أن  حين في(. Gordin 2015 ؛ Garfield 1977)  والرياضيات

 بيئة يخلق أنه إال ، فعاالا  يبدو فقط اإلنجليزية باللغة األبحاث نشر
 متعددي  الباحثين على يجب ، اآلن حتى. عادلة غير عالمية أكاديمية
 جهوداا  يبذلوا أن أولى كلغة اإلنجليزية يتحدثون ال  الذين أو اللغات
 أن  إلى بالنظر. صلة ذا حتى أو رائداا  عملهم اعتبار  يتم حتى إضافية

 Web of Science's Science Citation في األوراق من 97٪
Index في المجالت من ٪80 وأن توسيعها تم قد Elsevier's 

Scopus ينشر أن  المعتاد فمن ، فقط اإلنجليزية باللغة منشورة 
 بلغتهم  الناطقة مجالتهم على اإلنجليزية باللغة مجالت في الباحثون

(van Weijen 2012 ; Liu 2016 .)الذي  النشر نهج يرفض 
 والهندسة  والتكنولوجيا العلوم أكاديمية في اإلنجليزية اللغة على يركز

 باللغة  الناطقة غير المجتمعات نظر  ووجهات ثقافات والرياضيات
 ؛ Canagarajah 1996 ؛ Gibbs 1995) اإلنجليزية

Kacchru 1997 ؛ Alves and Pozzebon 2013 .)في 
 طويلة  فترة منذ اإلنسانية والعلوم الفنون تخصصات أدركت ، المقابل
 األولى االقتباس بيانات قاعدة تضمنت. اإلنجليزي غير العمل أهمية

 أكاديمية  مقاالت ، 1975 عام في  إنشاؤها تم  والتي ، بهم الخاصة
 والثقافي اللغوي التحيز تطور(. Liu 2017) اللغات بجميع منشورة

 والهندسة  والتكنولوجيا بالعلوم الخاصة األكاديمية األوساط في
 .اليوم خصار بشكل واضح وهو الوقت بمرور والرياضيات

 جزئياا  المناخ تغير مكافحة في العالمي التقدم تأخر ، ملموس بشكل
 بالتنوع  اإلنجليزية باللغة المتحدثين لدى المعرفة نقص بسبب

 الجنوبية  أمريكا في األصلية والمحاصيل  لألراضي  البيولوجي
(Amano 2016 ؛ Balmford 2012 .)بين  الحلول أن نعتقد 

 الباحثين  قبل من الهامة المعلومات تفويت لمنع ضرورية الثقافات
 على  الحفاظ جهود على البارزة األمثلة من . اإلنجليزية باللغة الناطقين

 دائرة  بين الشراكة ، األصلية المعرفة تتضمن التي الناجحة البيئة
 و  Yurok و Karuk في األصلية والقبائل األمريكية الغابات

Hoopa كاليفورنيا شمال في الغابات حرائق  إدارة لتحسين 
(Sommer 2020 ؛ Buono 2020 .)ممارسات باستخدام 

ا تعد التي الحرق   الساق  إنتاج زاد ، األصليين السكان ثقافات من جزءا
 عيش  سبل توفير مع ضعفاا عشر ثالثة واألشجار الشجيرات وكثافة

 (.Marks-Block 2021) القبيلة ألفراد مستدامة
 

 ، اإلنجليزية غير األصلية بلغته بالنشر الباحث قام إذا ، ذلك من بدالا 
 الواليات في الباحثين قبل من بعمله االستشهاد يتم أال المحتمل فمن

 ال  المجالت بعض أن للصدمة المثير من(. Fung 2008) المتحدة
 اإلطالق  على إنجليزية غير بمقاالت باالستشهاد للباحثين تسمح

(Fung 2008؛ Lazarev 2018؛ Neff 2018 !)الواقع في ، 
 المنشورة  19 كورونا فايروس مقاالت من بالعديد االستشهاد يتم لم

 اإلنجليزية  المجالت مقاالت في واحدة  مرة ولو الصينية المجالت في
 للمرض  الحرجة  الجوانب  على ركزت أنها من الرغم على ،
(Xiang 2020 .)الوقت  ضياع إلى المفقودة المعلومات هذه تؤدي 

 أجروا  قد األمريكيون األكاديميون يكون عندما ، العالمي الوباء أثناء
 لم (. Xiang 2020) بالفعل نشرها تم  التي النتائج  نفس لتحديد بحثاا
 الحاجز  هذا فيها يعوق التي األولى المرة هي 19 كورونا جائحة تكن

 نوبل بجائزة Tu Youyou فازت. العالمية الصحية البحوث اللغوي
ا ولكن ، للمالريا عالج وهو ، األرتيميسينين مادة الكتشافها  نظرا

 خارج  فقط واحدة مرة بها االستشهاد تم ، صينية مجلة في عملها لنشر
. اإلنجليزية باللغة مجلة في بحثها بمراجعة االستشهاد تم بينما الصين
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 ال (. Liu 2008 ؛ Tao 2018 ؛ Fung 2008) مرة 800
 الصدفة  وأوصاف الصدفة بملخصات المخاطرة في االستمرار يمكننا 

 .العالمي العلمي التواصل فجوات  لسد اإلنجليزية غير لألوراق
 
 إلى  الثقافي لإلهمال التقليد يصل عندما يحدث ما كمجتمع شهدنا لقد

 العنف  من والتحيز والعنصرية البيضاء السيادة تتنوع. ذروته
 واإلقصاء البوابة لحراسة طويلة لفترات الضارة اآلثار إلى الصارخ

 حياة احتجاجات سعت ، الماضي الصيف في. العمل مكان في
 بها  يقدّر التي الطريقة تغيير إلى مهمة السوداء البشرة أصحاب
 المؤسسية العنصرية ضد تأكيد وهو ، السود حياة األمريكي المجتمع

 Black) جانباا البيض غير السكان  بمصالح تاريخياا تدفع التي
Lives Matter n.d .).ا  الثقيلة الحقيقة  ال  أنه هي التالية عاطفيا

 األوساط  عن النطاق واسعة المجتمعية القضايا فصل يمكن
 غير  الشعر تسريحات" عن غوغل في البحث عمليات من. األكاديمية
 اللغة  ربط إلى إناث، تمهندسا ، بالسود تتميز التي" االحترافية
 تطور أو محدود تعليم" بـ األفريقية األمريكية العامية اإلنجليزية

 واستبعاد األكاديمية، األوساط داخل شرعية لغة من بدالا " متطور
 والتكنولوجيا  العلوم مفهوم يتجلى محددة بيضاء لغة من السود ثقافة

 Alexander) األكاديمي إيفوري برج في والرياضيات والهندسة
 الرغم على(. Rickford nd ؛  Tahmincioglu nd ؛ 2016

 ،  تزال وال كانت والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم أن من
 لتحسين ناجحة مبادرات اتخاذ تم فقد ، والذكور البيض عليها يهيمن

 والتي ،" المجهول المزدوجة" المراجعة اعتماد مثل ، التباين هذا
 بين  الفجوة(  ثنائي) ومستويات اإلناث المؤلفات ضد التحيز تقلل

 Roberts ؛NSB 2020) المنح  على الموافقات في الجنسين
 معالجة تمت ، األكاديمية األوساط في(. Strolger 2019 ؛2016

 التنوع ولكن ، قصد عن األخرى الثقافية  والقضايا التنوع قضايا
 .التحديث إلى ماسة حاجة في العالمي اللغوي

 
 تغييرات الفيدرالية الوكاالت تقود أن نقترح ، المشكلة هذه لمعالجة
 والتكنولوجيا العلوم أبحاث ترجمات لتمويل التحتية البنية في ضخمة

 التي الخاصة الترجمة خدمات باستخدام والرياضيات والهندسة
 للحكومة  الرئيسية الفوائد تشمل. الكبيرة المجالت  مع بالفعل تشارك

 األبحاث األمريكية الفيدرالية الوكاالت تموبل: يلي ما والصناعة
 العلوم مجتمع أنحاء جميع في واسع نطاق على نشرها يتم التي الفعالة

 الترجمة  وشركات الدولي، والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا
ا  تستفيد التي الخاصة اللغوية  النطاق واسعة الترجمة  جهود من ماليا

 مواقع  تقدم  التي  األكاديمية للمجالت القراء عدد وزيادة ،  هذه
 هذا سيؤدي ، األكاديمية األوساط ضمن. اللغات متعددة االستضافة

 اللغة ارتباط تعريف وإعادة البحث نتائج  تحسين إلى االقتراح
 والهندسة  والتكنولوجيا العلوم تخصصات  في بالمهنية اإلنجليزية

 (.Liu 2008) والرياضيات
 

 للتنوع األولية والحلول العقبات بتفصيل أوالا  نقوم ، الثاني القسم في
 بالميدان  الخاصة اللغوية السكانية التركيبة وجود عدم وهي ، اللغوي

 إلى  واالفتقار ، الترجمة خدمات إلى المالي الوصول إمكانية وعدم ،
 في. اللغات متعددة األكاديمية األوراق  الستضافة التحتية البنية

 لهذه تفصيالا  أكثر حلوالا  ذلك بعد  نقدم ، والرابع الثالث القسمين
 من  الوكاالت بين مشتركة عمل مجموعة  إنشاء ذلك يتضمن . العقبات

 الخاصة والصناعات األكاديمية األوساط  مع  وتتعاون تنظم أن شأنها
 المقاالت  ترجمات واستضافة لتمويل المطلوبة التحتية البنية لبناء

 محددة  فرعية لمجاالت اللغوية السكانية التركيبة مراعاة مع ، البحثية
 تنفيذ  نقترح.  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت من

 الترجمة  خدمات مع الحكومية العقود خالل من األخيرة النقطة
 التحتية البنية إنشاء  أجل من المجالت لشركات واإلعانات  الخاصة 

 .اللغات متعددة األوراق هذه تستضيف التي

II . اللغوي  التنوع معوقات! قف 
 
ا بالميدان الخاصة اللغوية الديموغرافيا غياب: والا أ  وجود لعدم نظرا

 باحثو  بها يتحدث التي الفرعي بالمجال الخاصة للغات رسمي إحصاء
 إلى  نفتقر فإننا ، والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 للترجمة فائدة أكثر  ستكون  التي باللغات  المتعلقة الهامة المعلومات
 الدراسات من األولية  القرارات  اتخاذ  يتم أن نقترح. اإلنجليزية من

 والتكنولوجيا العلوم في السكانية للتركيبة اللغوية االستقصائية
 van Weijen" )الصلبة العلوم" مثل ، والرياضيات والهندسة

 الديموغرافية  االستطالعات خالل من تنقيحها سيتم والتي ،( 2012
 (.الثالث القسم انظر) األمريكية المنح لمتلقي المقترحة اللغوية

 
 للترجمة  اإلنجليزية غير اللغات اختيار: ثانيا

 لغة 6000 حوالي يوجد: "األفضل إنه جوردين مايكل المؤلف يقول
 من  الكثير فقد فسيتم ، جميعاا فيها العلم إجراء تم إذا. اليوم العالم في

 المثالية الناحية من أنه حين في(. Woolston 2019") المعرفة
 هذه  فإن ، الجميع قبل من ومشاركته لغة بأي البحث نشر يمكن

 اللغوي  التنوع نقص لمعالجة. البحث لنشر فعالة غير طريقة ستكون
 الباحثين  على  نقترح ، والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم في

 غير لغات ثالث من واحدة إلى باإلضافة اإلنجليزية باللغة النشر
 مجالهم  في تحدثاا األكثر اللغات قائمة من  اختيارها يتم ، إنجليزية

 لن  القائمة هذه أن من الرغم على المتحدة الواليات وفي األكاديمي
 والهندسة  والتكنولوجيا العلوم مجاالت في الدوليين للباحثين بالنسبة

 فمن ،(  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم) والرياضيات
 أصغر تعداداا تنفذ أن المتحدة الواليات لحكومة بالنسبة جدوى األكثر

 هذا  أن ، ذلك من األهم. المتحدة الواليات تمولها التي لألبحاث للغة
 المجتمع في اللغوي التنوع يشمل سوف الخيارات من المزيج

 اللغة  تصنيف تم  ، المثال سبيل على. األكاديمية واألوساط األمريكي
 بعد  المتحدة الواليات في منطوقة لغة كأول ساحقة بأغلبية اإلسبانية

 تحتل  ولكنها ،( 2013 األمريكي اإلحصاء مكتب) اإلنجليزية اللغة
 ال (. van Weijen 2012) األكاديمية األوساط في الثامنة المرتبة

. ثقافي سياق في الترجمة تأطير مثل ، دقة  أكثر قضايا هناك تزال
 جنوب  في الكليات إحدى نشرت ، 2015 عام في ، المثال سبيل على

 وهي ، isiXhosa بلغة اإلنجليزية باللغة محاضرة مالحظات إفريقيا
 تحدثوا الذين الطالب أن وجدوا ، ذلك ومع. أخرى محلية لغة

isiXhosa  بلهجة  مكتوبة ألنها ، المالحظات هذه يفضلون ال 
 Daley) إليها الوصول العاميين للمتحدثين يمكن ال للغاية رسمية
 الجمهور  ثقافة مراعاة يجب ، مماثل موقف لتجنب(.  2015

 .المستهدف
 

 اللغات متعددة للمنشورات التحتية البنية: ثالثا
 النظام  في الخيارات من القليل سوى للباحثين يتوفر ال ، الحظ لسوء

 المجالت  معظم توفر ال. المترجمة أعمالهم الستضافة األساسي
 بارزة شركات قبل من  نشرها تم التي تلك  ذلك  في بما ، األكاديمية

 قابلة  استضافة منصات  ، IOP Science و Springer مثل
 من اللغوي التنوع زيادة فإن ، ذلك ومع. اللغات متعددة للمنشورات

 المكاسب زيادة  إلى النهاية في يؤدي مما ،  قرائهم  يوسع أن شأنه
 تزيد  أن هذه الوصول إمكانية زيادة شأن ومن. واحد مقال من المالية

 ،  ورقة لكل( األكاديمية األوساط عملة) االستشهادات عدد من
 تشكل. المجالت تلك في النشر تفضيل  على  الباحثين تحفز وبالتالي
 من  ٪70 من  أكثر بالفعل ، الصينية مثل ، اإلنجليزية غير اللغات

 يمثل  مما ، 2011-1996 األعوام بين الفيزيائية العلوم منشورات
 على  عالوة(. van Weijen 2012) القراء على المحتمل التأثير

 الذين  المتحدة الواليات في لألكاديميين األسهل من  يكون قد ، ذلك
 األم  بلغتهم المنشورة األوراق استيعاب ثانية كلغة اإلنجليزية يتحدثون

 وأكثر  أسرع بحث بإجراء االستراتيجية هذه ستسمح. واستيعابها
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 التراثية  بلغتهم  أعمالهم نشر على بالقدرة الباحثين تزويد إن. شموالا 
 للمشاركة خارجية لجهة تابعة ترجمة خدمة إلى الحاجة دون يحول
 متزايداا إحساساا ويوفر المنشورات هذه ترجمة في كبير بشكل

 .المتحدة  الواليات في اللغات ومتعددي الدوليين للباحثين بالشمول
 

 اإلنجليزية  باللغة الناطقين  األكاديميين  إلهام تم  إذا ، الحالي الوقت في
 فإنهم ، اإلنجليزية من أعمالهم ترجمة مهمة لتولي  فردي بشكل

ا مالياا عائقاا يواجهون  الموثوقة النشر شركات بعض تتقاضى. ضخما
 إلى 3500 من مخطوطة لترجمة دوالر 10000 إلى يصل ما

 Wiley Editing Services ؛ Björk 2009) كلمة 10000
n.d .).ا  بإحكام  مشترياتها تراقب الفيدرالية التمويل وكاالت ألن نظرا

 هذه لدفع بهم الخاصة البحث ميزانية تعديل لألكاديميين يمكن ال ،
ا نقدمه الذي  الترجمة دعم كان إذا . الهائلة الفاتورة ا  جزءا  مخصصا

 خدمات  مقابل الدفع فسيصبح ، لألكاديميين المنح ميزانيات من مسبقاا
ا مبسطاا الترجمة  . ومباشرا

 
 للباحثين  يمكن ، أوالا . الترجمات هذه لنشر حلين نقدم البحث، هذا في

ا تستضيف اإلنجليزية باللغة ناطقة مجلة في النشر  القطعة أيضا
 بنية إلنشاء النشر لشركات الفيدرالي التمويل توفير سيتم. المترجمة

 خدمات لشراء وللباحثين اإلنجليزية غير األبحاث الستضافة تحتية
 مواقع تسمح حيث ، بالفعل اللغات متعددة نشر مواقع توجد. الترجمة

 أعمالهم  بتحميل للباحثين ،Arxiv مثل ، للطباعة المسبقة االستضافة
 للكلمات  اإلنجليزية باللغة ملخص سوى تتطلب  وال  ، المترجمة
( arXiv 2019; arXiv 2019)للبحث والقابلة األبسط الرئيسية

 عالية  األقران مراجعة عملية تتبع ال المسبقة النسخ فإن ، ذلك ومع
 المنصة هذه الستخدام للباحثين الحوافز من يقلل مما ، الجودة

 ترجمة اختيار للمؤلفين يمكن  ، ذلك  من بدالا . النهائية للمنشورات
 تقدم مجلة أو باإلنجليزية ناطقة غير مجلة في للنشر أوراقهم

 Angewandte أو البريطانية الطبية المجلة  مثل ، دولية إصدارات
Chemie (Fung 2008 .)الباحثين  منح سيتم ، الحلين كال في 

 مقابل  إضافي راتب مع ولكن ، الحكومة تمولها التي المعتادة المنح
 .اإلضافية النشر ورسوم الترجمة خدمات

 
III  .اللغة أبحاث إلى الوصول إمكانية زيادة: الدولي الصعيد على 

 اإلنجليزية 
 هدف لتحقيق كافية غير األكاديمية للترجمات الحالية التحتية لبنيةا

 الحكومة  تمولها التي لألبحاث اللغة  إلى الوصول إمكانية زيادة
 أن شأنها من التي الحكومية للسياسات طموح بناء نقترح. األمريكية

 في تحقيقه الصعب  من زخم وبدء ، القضية  هذه لمعالجة  المبادرة تقود
 بما  ، الترجمة خدمات تنسق التي الفيدرالية الوكاالت. الخاص  القطاع

 المستديرة والمائدة االفتراضية للترجمة  الوطني المركز ذلك في
 الفيدرالي للتمويل شروطاا تتضمن ال ، الوكاالت بين المشتركة للغات

 األوراق  ترجمة تتطلب ،  ذلك إلى باإلضافة. الترجمة لمشاريع
 وجود  مع ، دقيقة األكاديمية اللغة إن حيث نادرة معرفة التقنية العلمية

ا المعاني تغير أن يمكن متميزة ارتباطات  ترجمتها  تمت إذا تماما
 اإلنجليزي  الفعل ترجمة يمكن ، توضيحي  بشكل. صحيح غير بشكل

"test "الفعل أنه على اإلسبانية إلى "probar "، أو للتجربة 
 توجد ، الحظ لحسن. اختبار إلجراء" examinar" كـ أو ، التذوق
 المستوى على ترجمات إنتاج على القادرة الشركات من العديد بالفعل

 مع  الترجمة خدمات عن األكاديميون اللغة خبراء يعلن. األكاديمي
 عالية  المجالت أن حين في ،  معين مجال في متخصصين مترجمين

 مثل ، الطيبة السمعة ذات والمجموعات ، Nature مثل ، التأثير
. الترجمة خدمات على خصومات  وتقدم توصي ، الملكية الجمعية

 الحوافز جانب إلى ، للترجمات الكبيرة التكلفة فإن ،  ذلك ومع
 توفر  ، الخدمات هذه لتوظيف الفردية البحث لمجموعات المنخفضة

 الحكومية  اإلجراءات خالل من حالياا تخفيفها  يتم لم كبيرة  عقبة
 .المنسقة

 
 تركز  الوكاالت بين مشتركة فيدرالية عمل مجموعة تشكيل نقترح
 باللغة الناطقين للباحثين الحوافز وزيادة التكاليف خفض على

 إضافية  بلغات للنشر الحكومة تمولها أبحاثاا يجرون الذين اإلنجليزية
 المجلس  قبل من هذه العمل مجموعة تشكيل سيتم. اإلنجليزية غير

 سياسة  مكتب من جزء وهو -( NSTC) والتكنولوجيا للعلوم الوطني
 وكاالت عبر العلوم تكنولوجيا سياسة ينسق الذي والتكنولوجيا العلوم
 لسوء . األكاديمية األوساط ذلك في  بما ، الفيدرالية والتطوير البحث
 الترجمة  خدمات وتمول تنظم حالية فيدرالية مجموعة توجد  ال ،  الحظ
 من لدينا المقترحة العمل مجموعة ستتألف . األكاديمي المستوى على

 أبحاث تمول التي 14 الـ الرئيسية الحكومية الوكاالت من أعضاء
 ذلك  في بما  ، الصلة ذات والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 ووزارة ، الوطنية العلوم مؤسسة الحصر، ال المثال سبيل على  ،
 ستضمن. الدفاع  وقسم الطاقة ووزارة ، اإلنسانية والخدمات الصحة

 البحثية المنح جميع في شرطاا الترجمة دعم يكون أن المجموعة هذه
 هذه  من مباشرة مستفيدة الحكومية الوكاالت ستكون. اتحادياا الممولة

 الواليات من الممولة البحوث وضوح زيادة خالل من اإلجراءات
 والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم مجاالت جميع في المتحدة

. 
 

 المذكورة  الحكومية الوكاالت من أي  من الممنوحة المنح ستحتوي
 لغة  إلى المقاالت  لترجمة فقط استخدامه يتم إضافي راتب على أعاله
 اقتراح سيتم. أكاديمية مجلة في بحثي مقال قبول عند إنجليزية غير

 العمل  مجموعة قبل من للترجمة إنجليزية غير محتملة لغات ثالث
 المحاسبة  خالل من اللغات هذه تحديد سيتم. الوكاالت بين المشتركة

 السكاني اإلحصاء من كل من جمعها تم التي اللغوية  اإلحصاءات عن
 العمل مجموعة تجريه سنوي استطالع ومن المتحدة الواليات في

 سيتم. الفيدرالية  الحكومة من الممولين الباحثين جميع ستشمل التي
 وبالتالي  ، مسبقاا الموجودة المنح تقارير ضمن االستطالع هذا جمع

 األكاديمية األوساط داخل اللغوية الديموغرافية التغيرات مراعاة
 المتحدة  الواليات في والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 .الوقت بمرور
 

IV  .لباحثي  العالمية األصوات دمج: السياسة إلى االحتجاجات من 
  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 لغات  إلى األصلية اإلنجليزية األعمال ونشر ترجمة إلى اإلضافةب 
 يجب  ، اإلنجليزية باللغة الناطق اللعب ميدان تسوية أجل من ، متعددة

 المتحدثون يواجه. اللغة  لحاجز االتجاه ثنائية االعتبار في نأخذ أن
 على عادي غير بشكل أكبر طلباا بها الناطقين غير اإلنجليزية باللغة
. للنشر الجاهزة اإلنجليزية باللغة عملهم لتوصيل وميزانيتهم وقتهم
 الحواجز لتقليل تحتية بنية المتحدة الواليات حكومة تنشئ أن نقترح
 يعترف . اإلنجليزية إلى اإلنجليزية غير المقاالت ترجمة أمام القائمة

 الواليات  في اإلنجليزية اللغة حول المتمحور بالتحيز االقتراح هذا
 اإلنجليز  غير الباحثين رؤية مستوى رفع على ويعمل المتحدة

 غير األخرى واللغات اإلنجليزية اللغة أبحاث بين  التواصل وتحسين
 التحتية  البنية لتنفيذ مطلوبة الحكومية اإلجراءات ستكون. اإلنجليزية
 واألوساط  الخاصة الصناعة تحفز أن شأنها من والتي ، المطلوبة

 المعلومات تدفق زيادة وبالتالي ، الراهن الوضع لكسر األكاديمية
 الحكومة تمولها التي البحوث جودة ورفع البلدان بين الصلة ذات

 . العالمية السوق في التنافسية وقدرتها األمريكية
 
 توجه  والتي بالميدان الخاصة األدبيات في البحث عمليات إجراء يتم

 ، تقريباا حصري بشكل اإلنجليزية باللغة المستقبلية البحثية المساعي
 إحدى. بالفعل المنشور  للعمل مكتملة غير عامة  نظرة إلى يؤدي مما
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 غير بلغات المنشورة األوراق عن  التغاضي هي  المهمة النتائج 
 Tu Youyou لـ نوبل جائزة على الحائز العمل مثل ، اإلنجليزية

 ، وبالتالي(. Tao 2018؛ Fung 2008) األرتيميسينين مادة عن
. اإلنجليزية  اللغة إلى البحث ترجمة على يضغط الحالي النظام فإن
 صلة ذات تحتية بنية أي إلى المتحدة الواليات تفتقر ، ذلك ومع

 الوصول بإمكانية تتعلق مشكالت هذا عن ينتج. اللغة حواجز لمعالجة
 الكتابة في  محدودة طالقة لديهم ولكن اإلنجليزية، باللغة ينشرون لمن

 الواليات  في(  ESL) ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة في الباحثين مثل ،
 أعمالهم بقية ترجمة قبل. اإلنجليزية باللغة الناطقين غير من. المتحدة

 باللغة  ملخص تقديم خالل من العملية بدء الباحثين على يجب ،
 الموصى  الترجمة خدمات الباحثون اختار إذا ، ذلك بعد. اإلنجليزية

 التي المخطوطات تكلفة فإن ، المجالت استضافة خالل من بها
 دوالر 1200 بمتوسط كلمة 10000و 3000 بين عددها يتراوح
 اللغة إلى  اإلسبانية أو البرتغالية أو الصينية األوراق لترجمة

 تم  ، ذلك ومع.(. Wiley Editing Services n.d) اإلنجليزية
 من المقدمة للجمهور المنشورة المعلومات  من السعر هذا اقتباس
 الغالبية فإن ، الحظ لسوء. المجالت في بها الموصى الترجمة مواقع

 ،  أسعارها  تنشر ال الطيبة السمعة ذات الترجمة خدمات من العظمى
 ثم ، ملخصهم تقديم ثانية كلغة اإلنجليزية  اللغة  باحثي من وتتطلب

 المؤلف يثق أن يجب. شيوعاا أقل بلغة والمقايضة اإللكتروني البريد
 ،  كتاباته وقياس ، احتياجاته تقييم على غريب شخص قدرة في اآلن

 في  التالعب قابلية إلى يؤدي مما ، لجهوده عادل سعر وتقديم
 في الباحثين لحماية حكومية سياسات إنشاء يجب ، لذلك. األسعار

 الحواجز  يحل ال الحالي النظام ألن  ، ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة
 . والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم داخل والمالية اللغوية

 
 لحل  الحكومية الموارد استخدام أوالا  نقترح ، القضيتين كلتا لمعالجة

 إلى  األخرى اللغات من الترجمة خدمات لتوحيد( 1: )شقين ذي
 في  المنشورة األكاديمية البحوث توافر لزيادة( 2) و اإلنجليزية
 الواليات  في المتحدثون اإلنجليزية اللغة إلى اإلنجليزية غير المجالت
 هذه  لبناء  للحكومة أكبر أولية ةتكلف إلى حاجة هناك  ستكون المتحدة،

 وااللتزام  التكاليف تقليل سيتم ، إنشائها  بمجرد ولكن ،  التحتية البنية
 في  تصبح  أن  بمجرد. كبير بشكل الجهود هذه على للحفاظ بالوقت
 األبحاث  تمويل إلى االضطرار عدم من الحكومة ستستفيد ، مكانها

 بلغة  بالفعل نُشرت والتي لها مقراا  المتحدة الواليات من  تتخذ التي
 في نوقشت التي المعدية األمراض أبحاث  مثل ، إنجليزية غير

 تمولهم  الذين للعلماء هذا سيوفر ، ذلك إلى باإلضافة. المقدمة
 البيولوجي التنوع دراسات مثل ،  ومفقودة مهمة معلومات الحكومة

 األول  الهدف يتمثل. اإلنجليزية باللغة الناطقة غير البلدان من
 األسعار توحيد على الترجمة شركات تحفيز في هذه العمل لمجموعة

 إلى  اإلنجليزية غير اللغات من كبير بشكل الترجمة تكلفة وتقليل
 كبيرة حكومية  عقود توقيع خالل من ، المثال سبيل على ، اإلنجليزية

 المحّسنة التحتية البنية هذه وباستخدام ،  ذلك  بعد. خدماتها لتأمين 
 ضخمة  جهوداا وتستضيف وتدعم المجموعة ستنظم ، الترجمة لخدمة

 تحقيق  يمكن . اإلنجليزي غير النقدي البحث وضوح لزيادة للترجمة
 من الوكاالت بين مشتركة إضافية عمل مجموعة إنشاء خالل من ذلك

 من الترجمات من مجموعة على وتحافظ تسهل التي NSTC خالل
 اإلطالق  على المجدي غير من سيكون. اإلنجليزية غير المجالت

 جميع  ستتضمن اإلنجليزية الترجمات من المجموعة هذه أن اقتراح
 تتلقى  أن يجب ، وبالتالي. األبد إلى المنشورة البحثية المقاالت
 من تخصص كل في دوليين خبراء من مدخالت العمل مجموعة

 لتحديد  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم تخصصات
 المجتمع  على التأثير دمج مع ، الترجمة في أهمية األكثر المقاالت

 الغذائي  األمن مثل ، األمريكية الفيدرالية والمصالح األكاديمي
 إعطاء خالل من الخبراء مجموعات اختيار سيتم. العامة والصحة
. المحتملة  التحيزات من للتخفيف والجغرافي اللغوي للتنوع األولوية

ا  المجالت شركات مع  بالتنسيق العمل مجموعة ستقوم ، أخيرا
 لجميع منسقة بيانات قاعدة الستضافة المتحدة الواليات في الخاصة
 لجميع  متاحة هذه البيانات قاعدة ستكون. المترجمة المقاالت

 يوفر مما  ،  األمريكية الفيدرالية المنح من الممولة البحثية المجموعات
 مع دمجها عند الحكومة قبل من منسقة االتجاه ثنائية ترجمة جهود

 .السابق اقتراحنا
 

 إشراك  خالل من االستضافة إمكانات توسيع نقترح ، تالية كخطوة
 أن  الحكومة تنظمها التي التحتية للبنية يمكن. الخاصة النشر شركات

/  الترجمة جهود مسؤولية تولي على األكاديميين  الناشرين تحفز
 ، كافية مشاركة هناك تكن لم إذا. مالية مكاسب لتحقيق االستضافة

 خالل من. األصغر  للشركات إضافية إعانات تقديم  للحكومة يمكن
ا األكبر المجالت تحفيز  التي  األصغر المجالت مع التنافس على  حجما

 الترجمة  خدمات المجالت جميع تقدم  أن نأمل ، الحكومة تدعمها
 أن  نقترح ،  ذلك  من بدالا . وشفافة  موحدة عملية يخلق مما  ،  بنفسها
 الداخلية  المجالت ترجمة دعم أو لتغطية عقود في الحكومات تدخل

 تقدم  ، المثال سبيل على. الخاصة  الشركات خالل من الترجمة أو
 خدمات خالل من خصومات The Royal Society مثل المجالت
 قبل أعمالهم ترجمة من المؤلفون يتمكن حتى الخارجية الترجمة

 الخدمة هذه  على الطلب سيأتي(. تاريخ  بدون الملكية الجمعية) التقديم
ا  في البحث عمليات من  سيستفيدون الذين ،  األكاديميين من أيضا

 اقترحناه  الذي التعديل. لعملهم المتزايدة واالستشهادات األوسع األدب
 ويسمح  اللغات متعدد النشر يطبيع الحالي المتحدة الواليات نظام على

 لن  ، إجماالا . أبحاثهم في والجهود التمويل من  المزيد  بوضع للباحثين 
 المؤثرة األبحاث إلى الوصول إمكانية زيادة إلى اقتراحنا يؤدي

ا  مفيداا سيكون بل ، فحسب اإلنجليزية غير بلغات المنشورة  أيضا
 .والصناعة والجامعة الحكومة بين للشراكة

 
V  .والهندسة  والتكنولوجيا العلوم أكاديمية: اآلن المستقبل 

 اللغات  متعددة والرياضيات
 االستعمار بعقلية المستقبل في التفكير في االستمرار عدم على حثن 

 مجاالت في الوحيدة المهنية اللغة هي اإلنجليزية اللغة تعتبر التي
 ننظر  أن  يجب ،  كدليل.  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم

 غير العمل أهمية أدركت التي ، اإلنسانية والعلوم الفنون إلى
 لتقليل محاولة في( . Liu 2017) 1975 عام منذ اإلنجليزي

 بين المتحدة الواليات في حالياا الموجودة االتجاه ثنائية اللغة حواجز
( 1: )متعددة سياسية بسبل أوصينا ، اإلنجليز وغير اإلنجليز الباحثين

( 2) ، الخاصة المجالت لشركات اللغات متعدد استضافة هيكل تنفيذ 
 والتكنولوجيا  العلوم أبحاث لترجمة الممول الدعم -فيدرالي إنشاء

 ميزانيات تخصيص تسهيل( 3) و ، والرياضيات والهندسة
 إلى االقتراح هذا يهدف. الترجمة خدمات لتغطية البحثية المجموعات

 العلوم  داخل المتنوعة والثقافات األصوات وتضخيم حماية
 هذه  أن  من  الرغم على. والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا

 أننا  إال ، الحكومة تمولها التي األبحاث ترجمات على تركز السياسات
 لها  سيكون متعددة بلغات المنشورة األبحاث ظهور زيادة أن  نعتقد
 اللغات متعددة المنشورات لتحفيز القراء  على كافية بدرجة مفيد تأثير

 إنشاء بمجرد ، ذلك  من األهم. الحكومة غير من الممولة للبحوث
 البحثية المؤسسات ربط في المتمثلة مهمتنا ستكون ،  التحتية البنية

 الفيدرالية  العمل مجموعة قبل من المنسقة والترجمة النشر بشركات
 ،  صحيح بشكل تنفيذه تم إذا. االستدامة ذاتية الوكاالت بين المشتركة

 البحث إلى الوصول إمكانية هادف بشكل يغير  أن المحتمل فمن
 ستغير . سنوات بضع غضون في الدولي المستوى على  األكاديمي

 ، اإلنجليزية اللغة حول المتمحورة المحددة السياسية اإلجراءات هذه
 والهندسة والتكنولوجيا العلوم في األكاديمية األوساط ثقافة تغييرو

 اإلنجليزية اللغة على الحفاظ بشأن هوساا أقل لتكون والرياضيات
 من. اللغوية للتعددية شموالا  أكثر وتصبح المهني للبحث وحيدة كلغة
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 والتكنولوجيا العلوم لبحوث االتجاه وثنائي الترابط  زيادة خالل
 أفضل  حلول إنشاء اقتراحنا يسهل ، الدولية والرياضيات والهندسة

 لالستجابة  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم على قائمة
ا ، المعقدة لألزمات  .العالمية األوبئة إلى المناخ تغير من بدءا
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كايلي على بكالوريوس في  حصلت  طالبة دراسات عليا في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة نورث وسترن تدرس التحفيز العميق للدماغ.    كايلي هنري 

 .وسترنالرياضيات وبكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة أركنساس. وهي عضو في فريق عمل التوعية بسياسة العلوم بجامعة نورث  
 

ة ، التي تطور وتوظف تقني Backman  طالبة دراسات عليا في الهندسة الطبية الحيوية في جامعة نورث وسترن. وهي جزء من مجموعة  رانيا فيرك

ية ميكانيكياا.  ، التي تستخدم تقنيات النمذجة القائمة على الفيزياء لتوصيف النظم البيولوج Szleifer لتشخيص السرطان ، ومجموعة  التصوير  النانو في

األحياء الكمي تركز أبحاثها على الجمع بين التقنيات الحسابية والتجريبية لتوصيف بنية الجينوم ووظيفته. رانيا حاصلة على درجة البكالوريوس في علم  

 .وعلوم الكمبيوتر من جامعة ماكجيل وهي أيضاا عضو في فريق عمل التوعية بسياسة العلوم بجامعة نورث وسترن
 
طالبة دراسات عليا في علم الفلك في جامعة نورث وسترن تدرس المستعرات األعظمية االنهيار وتشكيل األجسام المدمجة، مثل    دسي ديمارتشي لن

السوداء.   النيوترونية والثقوب  الفيزياء من لندسي  النجوم  البكالوريوس في  الفيزياء من جامعة سيراكيوز ودرجة  الماجستير في  حاصلة على درجة 
 وهي عضو في فريق عمل التوعية بسياسة العلوم بجامعة نورث وسترن. .  جامعة كولجيت 

 
على درجة الماجستير في   طالبة دراسات عليا في الفيزياء بجامعة نورث وسترن تدرس مجرات مضيفة طويلة ألشعة غاما. حصلت هيوي هيوي سيرز

كلية ليمان بريجز في جامعة والية ميتشيغان. وهي أيضاا عضو في فريق  الفيزياء من جامعة أوهايو وشهادة البكالوريوس في الرياضيات المتقدمة من  

 .عمل التوعية بسياسة العلوم بجامعة نورث وسترن
 

 شكر وتقدير 
المؤلفون وتحريرها.  المخطوطة  أثناء صياغة هذه  القوي  لدعمهم  العلوم  بسياسة  التوعية  فريق عمل  أعضاء  يشكروا  أن  المؤلفون  تقدير   يقدرون  يود 

متعددة   لغات  إلى  المخطوطة  ترجموا هذه  الذين  )هندي(وهم  زمالئنا  أغراوال  فاسوندهارا  األبجدي:  )عربي(،  بالترتيب  العلوي  سيليست هاي  ،  علي 

 سمريتي فاتس )إسباني(.   و باناغيوتيس ميتاكساس )يوناني(، أليسيا روكو إسكولاير )إسباني(،، سوربي جاين )هندي(، )فرنسي(

 

 تنازل 

 ال تعكس آراء المؤلفين بالضرورة وجهات نظر األقسام المعنية أو فريق عمل التوعية بسياسة العلوم. 
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