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ABSTRACT
Background and aim: Assessment is an important part of the evaluation process, treatment
planning, and intervention and this process requires the availability of suitable tools. Developing
an assessment tool is an expensive and time-consuming process. It seems quite affordable to
translate and use the existing tools. Translation, validity, and reliability process is different for
various tools due to the different factors influencing the process. In the present review article,
factors contributing to the researchers’ decision to choose the method of translation, validity and
reliability have been discussed.
Materials and Methods: Literature was reviewed to identify factors contributing to the
researchers’ decision-making. Google scholar, Pub Med, ProQuest, Elsevier, and OT seeker
were searched. The combinations of the key words including validity, reliability, translation,
cross-cultural adaptation, methodology, assessment, and psychometric properties were used. The
search was limited to the articles published before March 2014.
Result: Translation processes change by using a tool in different language and culture. Factors
contributing to the researcher's decision-making are different in the field of reliability and
validity due to the assessment tool, context of the target population, the process, and resources of
the research.
Conclusion: Access to translators and professionals, purpose of the assessment tool, access to
the tools with the same context in the target language, and access to the target sample appear to
be the most important factors contributing to the researchers’ decision-making.
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رصافیانی*2

 .1دانشجوی دکترا ،گروه کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،گروه کاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران

چكیده
مقدمه و اهداف
سنجش بخش مهمی از فرآیند ارزیابی ،برنامه ریزی درمان و مداخله میباشد و اجرای این فرآیند نیازمند دسترسی به ابزارهای مناسب است .طراحی و ساخت ابزار مسيیری
زمانبر و پر هزینه است ،بنابراین ترجمه و استفاده از ابزارهای طراحی شده ،به طور کامل نزدیک به صرفه به نظر میرسد .اما اجرای فرآیند ترجمه و بررسی روایی و اعتبيار
ابزار با توجه به شرایط متفاوت است و عواملی بر آن تاثیرگزار است .در این مقاله مروری سعی بر معرفی عوامل تاثیرگزار بر تصمیم گیری محقق در انتخاب شیوه ترجميه و
روایی و اعتبار شده است.
مواد و روش ها
با توجه به هدف این پژوهش ،منابع مورد بررسی قرار گرفتند تا عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری محقق مشيخ شيوند .پایگياه هيای داده هيای Google scholar,
 Pub Med, ProQuest, Elsevierو  OT seekerبيا کلیيد وا ه هيای translation, validity, reliability, cross-cultural adaptation,
 methodology, assessment, psychometric propertiesبه گونه ای سازمان یافته جستجو شد .مقاالت تا تاریخ مارچ  2014جستجو شدند.
یافته ها
فرآیند ترجمه با توجه به تغییر زبان و فرهنگ تغییر می نماید .عوامل موثر بر تصمیم گیری محقق در زمینه روش روایی و اعتبار با توجه به ابزاری کيه قيرار اسيت اسيتفاده
شود ،بافتاری که ابزار قرار است در آن مورد استفاده قرار گیرد ،روند اجرای تحقیق روایی و اعتبار و منابع مرتبط با آن تغییر میکند.
نتیجه گیری
از مهمترین عوامل اثرگزار بر تصمیم گیری محقق میتوان به دسترسی به مترجمین و متخصصین ،هدف ابزار ،دسترسی به ابزارهای مشيابه ،دسترسيی بيه نمونيه کيافی و
محدودیت زمانی تحقیق اشاره نمود.
واژه های کلیدی
ترجمه ،تطابق فرهنگی ،روایی ،اعتبار
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مقدمه و اهداف
نخستین و یکی از مهمترین مراحل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ارزیابی 1است که شامل فرایند گردآوری و تفسیر دادهها ،و تعیین اهداف
درمانی است و به منظور اجرای فرایند ارزیابی از روشهای سنجش 2بهره گرفته می شود .این در حالی است که برای اندازه گیری نتیجه درمان3
نیز از روش های سنجش استفاده میشود] .[2 ,1به عبارتی درمانگر برای مستند کردن اثربخشی مداخالت ،تصمیم گیریهای بالینی مناسب و
برنامه ریزی مداخ الت درمانی ،نیازمند انجام ارزیابی است .افزون بر این یکی از حوزه های مهم کاربرد روش ها و ابزار سنجش ،استفاده از آن
طی اجرای طرح های پژوهشی است .بدین ترتیب استفاده از ابزار سنجش هم در مرحله تولید علم و هم برای بکارگیری مناسب علم تولید شده
ضرورتی اجتناب ناپذیر است [.]3
ابزار سنجش باید از نظر بالینی متناسب با شرایط ،از نظر کارکردی مرتبط با موضوع ارزیابی ،دارای روایی و اعتبار مناسب و نسبت به ثبت
تغییرات حساس باشد .روش های متفاوتی برای سنجش مطرح است که از آن جمله میتوان به روشهای کیفی و کمی مشتمل بر مشاهده،
مصاحبه ،پرسشنامه و آزمون استاندارد اشاره نمود [.]5 ,4
بجز تعدادی خاص ،اکثر ابزارها به زبان انگلیسی و برای استفاده در کشورهای انگلیسی زبان طراحی میشوند .بنابراین نیاز به ابزارهایی به زبان-
های دیگر و یا در جمعیت های مهاجر با توجه به استفاده از سیستم های مراقبتی متفاوت ،وجود دارد .از سویی اجرای مطالعات چند فرهنگی و
چند ملیتی ،ترجمه و تطابق فرهنگی ابزارها را برای استفاده در زبان دیگری بجز زبان اصلی ایجاب میکند .حتی اگر مطالعه ای در یک کشور
انگلیسی زبان اجرا شود به جهت ورود افراد مهاجر آن کشور در مطالعه ،گاهی الزم است ابزار به زبان دیگری ترجمه شود [ .]8-6به طور کلی دو
راه برای رویارویی با این الزام وجود دارد )1 :طراحی ابزار جدید )2 ،استفاده از ابزارهای موجود به زبان دیگر .ساخت ابزار با توجه به تالش مورد
نیاز برای تولید و کاهش آیتم ها ،فرآیندی زمانبر و پرهزینه بوده و روش طراحی ابزار جدید و روش ترجمه ،تطابق فرهنگی ،روایی و اعتبار ابزار
موجود متفاوت است .وانگهی ساخت ابزار سنجش نیاز به نیروهای متخص دارد [.]9
بنابراین ترجمه و استفاده از ابزاری که در کشور دیگری طراحی شده ،نسبت به ساخت ابزار ،ساده تر و در نتیجه نزدیک به صرفه تر است .هم-
چنین فواید دیگری نیز دارد از آن جمله می توان به امکان مقایسه داده ها از نمونه های متفاوت و با زمینه های متفاوت توسط محقق اشاره نمود.
استفاده از یک ابزار یکسان با قابلیت روش شناختی و نظری یکسان در گروه های متفاوت نتایج ارزیابی را قابل اطمینان تر میکند و بطور
طبیعی امکان تعمیم بیشتری را فراهم میکند .حال اگر انتقال از فرهنگ اصلی ابزار با یک ترجمه ساده انجام پذیرد احتمال عدم موفقیت آن
بسیار است ،بنابراین برای دستیابی به هدف ،رویکردی سیستماتیک برای ترجمه و تطابق فرهنگی الزم است [.]11 ,10
در مطالعات مختلف از روش های متفاوتی برای ترجمه استفاده شده است .در برخی موارد طراح پرسشنامه یا سازمان مجری پژوهش،
دستورالعملی برای ترجمه ارائه میدهند .هنگامی که پژوهشگر ابزار مناسبی را به منظور سنجش در مطالعه در نظر میگیرد ،یا زمانی که درمانگر
در راستای ارایه خدمات بالینی به منظور سنجش شرایط مراجع و اندازه گیری نتایج مداخالتی که به کار برده است ،قصد استفاده از ابزاری به
زبان بیگانه را دارد ،با این چالش روبرو خواهد بود که با چه شیوه ای باید ابزار مورد نظر را ترجمه نموده ،آن را با فرهنگ مقصد تطبیق داده،
اطمینان حاصل نماید که ابزار در فرهنگ مقصد نیز دقیقا آن هدفی را که برای آن طراحی شده است ،مورد سنجش قرار میدهد ،دقت سنجش
آن به اندازه کافی مورد اطمینان است و در تکرار سنجش ها از دقت و صحت آن کاسته نمیشود.
با وجود اهمیت بسیار زیاد این حوزه متاسفانه تا کنون عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری پژوهشگران در خصوص نحوه انجام ترجمه ،تطابق
فرهنگی ،روایی و اعتبار برای ابزار معین بررسی و گزارش نشده است .بنابراین در مطالعه پیش رو تالش شده است به طریقی این عوامل بررسی
و تحلیل شده و پیشنهادات مقتضی در این باره ارایه گردد.
مواد و روش ها
در این مطالعه از روش بررسی روایتی 4استفاده شده است .با استفاده از کلید وا ه هایtranslation, validity, reliability, cross-
 cultural adaptation, methodology, assessment, psychometric propertiesپایگاههای دادههای ،Elsevier
 Googlescholar ،Pub Med ،ProQuestو  OT seekerبه گونه ای سازمان یافته مورد جستجو واقع شد .مالک های ورود
1

evaluation
assessment
3
outcome measurement
4
narrative review
2
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مقاالت به مطالعه شامل این موارد بود :الف) مقاالتی مروری که به موضوعات ترجمه ،تطابق گذر فرهنگی و هنجاریابی ابزار پرداخته اند .ب)
مقاالت مروری نظام مند 5که موضوعات ترجمه ،تطابق گذر فرهنگی و هنجاریابی ابزار پرداخته اند .ج) مقاالت مربوط به مطالعات روش
شناختی . 6د) مقاالت در هر دو زبان فارسی و انگلیسی( .پیوست  .)1مقاالت تا تاریخ مارچ  2014جستجو شدند.
یافته ها
پس از بررسی عنوان و چکیده مقاالت یافت شده که تعداد 521مقاله را شامل میشد و تطبیق آن با مالک های ورود به مطالعه ،تعداد  28مقاله،
 23مقاله انگلیسی و  5مقاله فارسی ،با سوال تحقیق همخوانی داشته و وارد مطالعه شدند .مقاالت بدست آمده بطور کلی در دو گروه کلی تقسیم
بندی شدند .دسته اول مقاالتی است که در آن به بررسی (روش شناسی) متودولو ی انجام ترجمه ،تطابق فرهنگی ،روایی و اعتبار پرداخته اند و
دسته دوم مقاالتی است که محقق با توجه به شرایط مطالعه به تصمیم گیری در مورد نحوه انجام موارد ذکر شده در مطالعه خویش پرداخته و
آن را اجرا نموده است که البته مواردی که محققین مطالعه حاضر در آن مشارکت داشته اند نیز در این دسته قرار گرفته اند .از هر دو گروه
مقاالت در مرور حاضر استفاده شد.
بحث
ترجمه و تطابق فرهنگی
بطور کلی عبار ت ترجمه و تطابق از یکدیگر متفاوت اند .تطابق تمام فرایند های مرتبط با کسب تناسب فرهنگی یک ابزار را در بر میگیرد که
ترجمه مرحله اول فرایند تطابق است .هنگام تطابق باید تمامی جوانب فرهنگی ،بافتاری و زبانی در نظر گرفته شود [.]10
یکی از روش هایی که بطور معمول در مطالعات مورد استفاده قرار میگیرد ،پروتکل پرو ه بین المللی ابزار کیفیت زندگی 7میباشد .این پروتکل
شامل مراحل ترجمه نسخه اصلی به زبان مقصد توسط دو مترجم و تلفیق دو نسخه ،سنجش کیفیت ترجمه (از جهت وضوح ،کاربرد زبان
مشترک ،معادل سازی مفهومی و کیفیت کلی ترجمه) ،ترجمه نسخه مقصد به زبان مبدا توسط دو مترجم و تلفیق دو نسخه و مقایسه آن با
نسخه اصلی میباشد [ .]12هم چنین در راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی مراحل ترجمه بدین ترتیب پیشنهاد شده است:
ترجمه نسخه اصلی به زبان مقصد توسط دو مترجم ،تلفیق دو نسخه ،ترجمه نسخه مقصد به زبان مبدا و مقایسه آن با نسخه اصلی ،مرور مراحل
ترجمه ،آزمون مقدماتی با شش تا هشت شرکت کننده و بررسی معنایی سواالت و بررسی روایی نسخه نهایی با نمونه ای شامل  200شرکت
کننده [.]13
عالوه بر ترجمه ،تطابقات بین فرهنگی نیز برای حفظ روایی محتوایی ابزار ضروری است .تطابق بین فرهنگی فرآیندی است که بر تغییرات زبانی
(ترجمه) و فرهنگی متمرکز است .این فرآیند ابزار را برای استفاده در موقعیت دیگر آماده میکند .این فرآیند با توجه به زبان و فرهنگی که ابزار
طبق آن طراحی شده و موقعیت زبانی و فرهنگی که ابزار قرار است در آن مورد استفاده قرار گیرد ،متفاوت است .به عنوان مثال هنگامی که
ابزاری در همان کشور که ابزار طراحی شده مورد استفاده قرار میگیرد و تغییری در افراد شرکت کننده از نظر فرهنگ و زبان وجود ندارد ،در این
صورت نیازی برای ترجمه و تطابق فرهنگی ابزار وجود ندارد .اما در صورت استفاده در مهاجرین همان کشور یا کشوری با زبان مشابه و فرهنگ
متفاوت تطابق فرهنگی ابزار ضروری است (جدول.]7[ )2
جدول :1تطابق بین فرهنگی

تغییر در .....
زبان
فرهنگ
الف) استفاده در جمعیت مشابه ،بدون تغییر در فرهنگ ،زبان
یا کشور مبدا
ب) استفاده در مهاجرین کشور مبدا
ج) استفاده در کشور دیگر با زبان مشابه
د) استفاده در مهاجرین جدید با زبانی غیر از کشور مبدا
ه) استفاده در کشور دیگر و زبان دیگر

کشور مقصد

تغییر مورد نیاز
تطابق فرهنگی
ترجمه



































5

systematic review
methodological
7
)International Quality Of Life Project Approach (IQOLA
6
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تطابق بین فرهنگی یک ابزار به گونه ای باید انجام گیرد که تغییرات زبانی و تطابقات فرهنگی را در بر داشته باشد به طوری که برابری
محتوایی بین نسخه اصلی و نسخه ترجمه شده وجود داشته باشد .بیتون و همکارانش در سال  2000دستورالعملی شامل شش مرحله ارائه نمودند
(تصویر  .)1سه مرحله اول بر پایه پروتکل پرو ه بین المللی ابزار کیفیت زندگی مربوط به بخش ترجمه میباشد .در این راهنما تطابق در آیتم
های پرسشنامه ،گزینه های پاسخ و دستورالعمل های پرسشنامه انجام میشود .فرضی که مطرح میشود این است که استفاده از این روش ،حفظ
ویژگی های روانسنجی ابزار را در سطح آیتم و مقیاس تضمین میکند .حال آنکه هنگامی که تفاوت های فرهنگی در نحوه اجرای یک آیتم
وجود دارد ،روایی در سطح آیتم را تغییر میدهد .بنابراین مطالعات بیشتری مبنی بر ویژگی های روانسنجی ابزار بعد از ترجمه باید صورت گیرد
[.]7
مرحله  :1ترجمه
دونسخه ترجمه به زبان مبدا

مرحله  :2تلفیق
تلفیق دو نسخه ترجمه

مرحله  :3ترجمه رو به عقب
ترجمه رو به عقب توسط دو
مترجم

مرحله  :4مرور گروه کارشناسان
مرور همه گزارش ها و جلسه
متخصصین و توافق در باره موارد
اختالف

مرحله  :5آزمون مقدماتی
تکمیل پرسشنامه در نمونه  40-30نفری

مرحله  :6تایید مراحل و گزارشها توسط طراح

تصویر :1ترجمه و تطابق فرهنگی راهنمای بیتون و همکاران

مرحله چهارم این راهنما شامل جلسه متخصصین شامل متودولو یست ،طراح ،کارشناسان زبان و سالمت و مترجمین میباشد .در این جلسه افراد
به مرور فرآیند ترجمه میپردازند و در رابطه با مواردی که اختالف وجود دارد ،بحث مینمایند تا به توافق نهایی در مورد نسخه نهایی برای
استفاده در مرحله آزمون مقدماتی برسند .در مرحله پنجم  30تا  40نفر با ویژگی های گروه هدف پرسشنامه را تکمیل میکنند .سپس این افراد
در مورد اینکه چه معنایی از هر سوال دریافت نمودند ،مصاحبه میشوند .مرحله نهایی فرستادن گزارشها برای طراح پرسشنامه میباشد .فرآیند
تطابق بین فرهنگی سعی بر همخوانی روایی ظاهری و محتوایی نسخه مبدا و مقصد دارد .هرچند به علت تفاوت های ظریف فرهنگی همیشه
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این مورد امکان پذیر نیست .بنابراین پیشنهاد می شود که بعد از مرحله ترجمه و تطابق فرهنگی ،بررسی شود که آیا نسخه جدید ویژگی های
الزم برای کاربرد های تعیین شده را دارا میباشد؟ ابزار جدید باید ویژگی هایی در سطح آیتم مانند همبستگی آیتم-مقیاس و همخوانی درونی و
ویژگی هایی در سطح نمره مانند اعتبار ،روایی سازه و پاسخگویی را داشته باشد .البته ممکن است که برخی از این موارد در مرحله پنج قابل اجرا
باشد[.]7
بطور کلی پنج مرحله مشترک در فرایند تطابق در مطالعات ذکر شده است .این مراحل شامل )1 :ترجمه به زبان مقصد  )2ترکیب ترجمه ها )3
بررسی ترجمه ها توسط کارشناسان  )4ترجمه رو به عقب  )5مطالعه مقدماتی .هرچند در مطالعات اخیر نیز این فرایند به صورت هفت مرحله ای
ارائه شده است که در آن پس از تایید کارشناسان ،گروه هدف نیز باید پرسشنامه را از نظر واضح بودن بررسی نمایند و نتیجه ترکیب ترجمه رو به
عقب نیز باید قبل از مطالعه مقدماتی برای تایید به طراح نسخه اصلی ارائه شود [ .]14 ,10در مطالعات شواهدی مبنی بر توصیه انجام مراحل بیشتر
نیز مشاهده می شود  .در مرحله ترجمه به زبان مقصد توصیه می شود که حداقل از دو مترجم به طور جداگانه استفاده شود [.]15 ,11مرحله ترجمه
رو به عقب حداقل باید توسط یک مترجم که با نسخه اصلی آشنایی ندارد انجام شود [.]16
روایی و اعتبار
فرایند ترجمه و تطابق هر چند بسیار دقیق و با جزئیات اجرا شود ،نتیجه آن برابری مفهومی ابزاری است که نو به نظر میرسد و این روش کیفی
اطالعات مناسبی در مورد ویژگی های روانسجی ابزار جدید به دست نمیدهد [ .]10در مطالعات مختلف روش های مختلفی برای بررسی روایی و
اعتبار ابزار به کار گرفته شده است (جدول  .)3به عنوان مثال در پروتکل پرو ه بین المللی ابزار کیفیت زندگی مرحله روایی به روش روایی
محتوایی ،روایی سازه شامل روایی همگرا ،واگرا (افتراقی) و تحلیل عاملی و روایی مالکی شامل روایی همزمان و پیش بینی کننده اجرا شد.
همچنین به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه از بررسی همخوانی درونی و روش آزمون -بازآزمون (بازآزمایی) استفاده شد [ .]18 ,17در بررسی روایی
و اعتبار پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی در  12کشور ،روایی همزمان بین نسخه های کامل و مختصر آن و روایی مالکی آن با داده های
حاصل از ارزیابی عینی ثبت شده فعالیت بررسی شد و اعتبار آن به صورت آزمون-بازآزمون (بازآزمایی) بررسی گردید [.]19
جدول :2پروتکل های ترجمه و روایی و پایایی

پروتکل پروژه بین المللی
ابزار کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی
کودکان فلج مغزی

پروتکل شش مرحله ای
بیتون

ترجمه و تطابق فرهنگی

روایی

پایایی

ترجمه نسخه مبدا به مقصد
سنجش کیفیت ترجمه
ترجمه نسخه مقصد به مبدا
مقایسه دو نسخه
ترجمه نسخه مبدا به مقصد
ترجمه نسخه مقصد به زبان مبدا
مقایسه دو نسخه
مرور مراحل ترجمه
آزمون مقدماتی
ترجمه طبق پروتکل پرو ه بین المللی ابزار
کیفیت زندگی (سه مرحله)
جلسه متخصصین
آزمون مقدماتی
گزارش به طراح

روایی محتوایی
روایی سازه شامل روایی همگرا ،واگرا (افتراقی) و تحلیل
عاملی
روایی مالکی شامل روایی همزمان و پیش بینی کننده

همخوانی درونی
آزمون -بازآزمون

بررسی روایی مخصوصا روایی همزمان با  200شرکت کننده

پرسشنامه بین المللی
فعالیت فیزیکی

روایی همزمان
روایی مالکی

پرسشنامه کیفیت زندگی
مرتبط با سالمت در افراد
مبتال به ریفالکس
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روایی سازه با تحلیل عاملی

آزمون-بازآزمون
همخوانی درونی
آزمون-بازآزمون

ترجمه ،تطابق فرهنگی ،روایی و اعتبار یک ابزار ..................

بررسی بین المللی روای ی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در افراد مبتال به ریفالکس در استرالیا ،آلمان و آفریقای جنوبی با استفاده از
روایی سازه با تحلیل عاملی و بررسی اعتبار با بررسی همخوانی درونی و روش آزمون-بازآزمون (بازآزمایی) انجام شد [.]20
عوامل اثرگذار بر انتخاب شیوه روایی و اعتبار مناسب
روایی و اعتبار یک آزمون از جمله مواردی است که در هنگام انتخاب آزمييون مناسب به منظور استفاده در فرایند خدمات بالینی و یا اجييرای
طرح های تحقیقاتی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد .به عبارتی باید بررسی شود که با توجه به هدف ارزیابی آیا روایی و اعتبار در حد مناسبی
مورد مطالعه قرار گرفته است یا نه؟ در صورت تایید از نظر روایی و اعتبار و وجود شواهد کافی و متناسب در این زمینه میتوان از ابزار مورد نظر
استفاده نمود .حال این مسئله به ذهن خطور میکند که در استفاده از یک ابزار در فرهنگ و زبانی متفاوت آیا همچنان میتوان به شواهد موجود
در مورد روایی و اعتبار ابزار در زبان اصلی تکیه نمود و تا چه حد باید بررسی روایی و اعتبار انجام شود؟
در صورتی که روایی و اعتبار ابزاری در نسخه اصلی با طراحی مناسب مورد تایید باشد به نظر میرسد که انجام مراحل ترجمه و انطباقات
فرهنگی برای استفاده از آن ابزار در زبان دیگر کافی باشد .البته الزم به ذکر است که در صورت وجود تفاوت های فرهنگی که شیوه اجرای آیتم
ها را متفاوت می سازد ،روایی پرسشنامه در سطح آیتم تغییر کرده و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .بطور کلی با توجه به شرایط موجود تا حد
ممکن به بررسی روایی و اعتبار بپردازیم و بهتر است بررسی روایی سازه نیز انجام شود [ . ]22 ,21 ,7اما اگر شواهد کافی مبنی بر بررسی روایی و
اعتبار نسخه اصلی وجود نداشته باشد یا اینکه تفاوت فرهنگی وجود داشته باشد ،آنگاه مسئله اصلی آن است که عوامل موثر بر انتخاب شیوه
روایی و اعتبار مناسب چیست؟
ابزار
در مورد ابزاری که انتخاب شده است چندین عامل تعیین کننده مطرح می شود:
الف .هدف ابزار چیست؟ به عبارتی این ابزار قرار است چه چیزی را مورد سنجش قرار دهد؟ آیا برای بررسی میزان یا شدت متغیری طراحی شده
است یا اینکه قرار است بین گروه های مختلف قدرت تمایز داشته باشد و یا اینکه قرار است متغیری را پیش بینی نماید؟ بنابراین با توجه به
هدف اصلی ابزار ،انتخاب نوع روایی متفاوت خواهد بود [ .]23به عنوان مثال در مطالعه روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی
بیمارستان کریگ 8برای بررسی اینکه نسخه فارسی پرسشنامه با توجه به هدفش میزان رویارویی با موانع محیطی را بررسی میکند الزم به نظر
رسید که در پرسشنامه ای با بافتار مشابه در زبان فارسی روایی همزمان آن مورد مطالعه قرار گیرد .اما به علت اینکه پرسشنامه یادشده در زبان
فارسی وجود نداشت امکان بررسی این مورد نبود [ . ]24در حالی که در مطالعه بررسی روایی ارزیابی ورزشی موسسه ویکتوریا ابزاری با بافتار
مشابه در زبان مقصد موجود بوده است و این بررسی انجام شده است [.]8
ب .محدود بودن شواهد روایی و اعتبار نسخه اصلی خود از مواردی است که بر تصمیم گیری درباره انتخاب نوع شیوه بررسی روایی و اعتبار
تاثیرگز ار است .به عبارتی گاه محقق به جهت استفاده نسخه ترجمه شده مجبور به تکمیل شواهد ناکافی نسخه اصلی است .به عنوان مثال در
مطالعه روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ به علت اینکه روایی نسخه اصلی همبستگی میان گزارش فرد
و مراقبش را در حد متوسط گزارش کرده بود و همچنین بررسی روایی در مورد گزارش مراقبین کودکان انجام نشده بود این موارد درباره نسخه
فارسی که قرار بود مراقبین کودکان فلج مغزی به سواالت پاسخ دهند بررسی شد [.]24
ج .پیشینه بررسی روایی و اعتبار ابزار در زبان های مختلف از جمله عوامل تاثیر گزار بر انتخاب و چینش فرآیند روایی و اعتبار است.
د .تعداد آیتم های اب زار ،مدت زمان تکمیل آن ،و میزان سختی تکمیل آن که بر میزان دقیق بودن پاسخ ها تاثیر دارد ،از جمله مواردی است که
بر روایی و به ویژه اعتبار آزمون بازآزمون تاثیر دارد.
 .2بافتار
گاه موارد سنجش شده توسط ابزار  ،شامل باورها ،رفتارها ،قوانین و ارزشهای حاکم بر یک جامعه میباشد که در صورت تغییر بافتار به علت
متفاوت بودن ساختارهای فرهنگی ساختار ابزار نیز متفاوت خواهد بود بنابراین ،در صورتی که آیتمهای یک آزمون یا پرسشنامه درباره قوانین یا
رفتارهای مبتنی بر جامعه باشد و یا اعمال دینی و سنتی را آماج اندازه گیری قرار دهد ،این از مواردی است که بر تعیین نوع ارزیابی روایی و
اعتبار اثرگزار است .برای مثال آیتم های پرسشنامه ای که باور های مذهبی را میسنجد و در آمریکا تهیه شده ممکن است مبتنی بر اعمال دین
مسیح باشد ،که در این صورت این آیتم ها در کشوری مسلمان باید مناسب سازی شود .و یا وقتی که تستی درباره مشارکت است و شرکت در
)Craig Hospital Inventory Of Environmental Factor (CHIEF
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مراسم ملی و مذهبی و کارناوالها را سوال میکند ،بایستی به به مشارکتهای اجتماعی مناسب ایران مثال شرکت در مراسم نیمه شعبان و عزا
داری امام حسین(ع) برگردانیده شود .بنابراین در این صورت بررسیهای کیفی نیز الزم به نظر میرسد [.]25
 .3اجرا
الف .تست قرار است در چه گروهی به اجرا درآید .این مورد میتواند شامل رده سنی افراد مورد ارزیابی باشد .همچنین سطح سواد افراد مورد
ارزیابی نیز ممکن است از عوامل اثر گزار در این گروه باشد .به عنوان مثال با توجه به اینکه طبقه بندی توانایی دستی توسط والدین هم قرار بود
صورت گیرد در مطالعه بررسی روایی سیستم طبقه بندی توانایی دستی کودکان فلج مغزی در بخش بررسی روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه
الزم شد مطالب متن راهنما با توجه به نظر والدین ساده تر شود [.]26
ب .سنجش قرار است توسط چه گروهی انجام شود .اینکه فقط یک گروه از متخصصین قرار است ارزیابی را انجام دهند یا چند گروه با تخص
های متفاوت نیز از جمله عوامل تعیین کننده است .به عنوان مثال برای بررسی همبستگی نمره دهی سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت
کودکان فلج مغزی توسط والدین و درمانگران ،اعتبار بین نسخه والدین و درمانگران در مطالعه ای مورد ارزیابی قرار گرفت [.]27
ج .روش جمع آوری داده ها ،از این نظر که به صورت مصاحبه یا خود گزارشدهی (خودسنجی) باشد در میزان روایی و اعتبار اثرگزار است .به
نظر میرس د که ابزار خود گزارش دهی (خودسنجی) نیاز به بررسی های بیشتری از نظر روایی و اعتبار داشته باشند.
 .4نوع استفاده از این جهت که تست قرار است برای کار بالینی استفاده شود یا کار تحقیقاتی ،نیز مهم میباشد .همچنین این مورد که ابزار
مورد استفاده قرار است برای پایش ،تشخی و یا بررسی های رشدی مورد استفاده قرار گیرد نیز از جمله عوامل اثرگزار به نظر میرسد [ .]28به
عنوان مثال در بررسی روایی پرسشنامه ارزیابی سالمت کودکان در  32کشور به علت اینکه این پرسشنامه باید قابلیت تشخی بین کودک
سالم و بیمار را داشته باشد از بررسی روایی افتراقی بالینی استفاده شد [.]29
 .5منابع
وجود منابع مالی ،نیروی انسانی ،زمان ،نمونه های مورد ارزیابی و وجود آزمون هایی با بافتار مشابه در زبان مقصد نیز از جمله عوامل اثرگزارند
[ . ]7به عنوان مثال در مطالعه روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی حجم نمونه الزم برای این بررسی در
نسخه کودکان  12-9سال طبق پیشنهاد طراح  200کودک فلج مغزی  12-9سال با شرایط ذهنی مناسب برای پاسخگویی به سواالت بود که با
تو.جه به نداشتن دسترسی به این تعداد نمونه با شرایط خاص امکان پذیر نبود و تنها نمونه در دسترس بررسی گردید [.]31 ,30
 .6مشکالت زبانی
مورد دیگر که بر نحوه و میزان روایی و پایایی تاثیر گذار است ،میزان اصطالحات بحث برانگیزی است که در مرحله ترجمه و باز ترجمه بین
مترجمین و گروه بررسی کننده دیده میشود .اگر تعداد این اصطالحات وقتی به زبان دوم برگردانیده میشود زیاد باشد ،و یا کلماتی وجود دارد
که معادل مناسب و جامعی از آن در زبان دوم به ذهن مترجمین و گروه بررسی کننده نمیرسد ،در این صورت الزم است که متن نهایی از نظر
محتوایی و قابل فهم بودن با گروه هدف بررسی شود.
نتیجه گیری
پس از انتخاب ابزار مناسب برای پژوهش ،در صورت نیاز به انجام ترجمه و تطابقات فرهنگی ،به نظر میرسد که دسترسی به مترجمین متبحر و
آشنا با اصول و فنون طراحی ابزار از جمله عوامل تعیین کننده باشد .نکته قابل توجه اینکه که الزم است تعداد مترجمین مورد استفاده در اجرای
ترجمه و باز ترجمه حداقل دو نفر باشد تا برابری مفهومی عبارات ترجمه شده حاصل گردد .در صورتی که ابزاری به صورت خودگزارش دهی
باشد ،باید در مقایسه با ابزاری که به صورت مصاحبه استفاده میشود ،دقت بیشتری در قسمت ترجمه انجام گیرد .دسترسی به افراد متخص در
مرحله تطابقات فرهنگی نیز از عوامل تعیین کننده است که افراد متخص شرکت کننده به نظر میرسد باید متشکل از زبان شناس ،مترجم،
افرادی که قرار است پرسشنامه را تکمیل نمایند ،باشند .در صورتی که دسترسی به نمونه مورد بررسی به اندازه کافی باشد و محدودیت زمانی هم
وجود نداشته باشد ،اجرای آزمون مقدماتی از جمله مواردی است که در برابری مفهومی و تطابق فرهنگی موثر است.
در بررسی روایی از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده می توان به هدف ابزار اشاره نمود .به عنوان مثال هدف استفاده از ابزار پیش بینی چیزی
در آینده است یا اینکه به منظور اندازه گیری میزان و شدت متغیری ساخته شده است .در این صورت روش بررسی روایی متفاوت خواهد بود .در
مرحله بعدی می توان به دسترسی به ابزار با بافتار مشابه در زبان مقصد و یا دسترسی به حجم نمونه کافی اشاره نمود که از جمله عوامل تعیین
کننده میباشند.
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ترجمه ،تطابق فرهنگی ،روایی و اعتبار یک ابزار ..................

اعتبار در اکثر موارد با بررسی همخوانی درونی و آزمون باز آزمون (بازآزمایی) مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین از جمله موارد مهم اثرگزار بر آن
می توان به رضایت افراد شرکت کننده برای همکاری دوباره در اجرای آزمون در شرایط مشابه اشاره نمود.
در کالم آخر ،ترجمه و برگردان یک تست به زبان دیگر کار ساده ای نیست .اکثر محققین به خصوص افراد تازه کار در چگونگی این برگردان
دارای شک و تردید هستند .شاید توجه به نکاتی که در این مقاله آمده است جهت رهایی از این تردید مفید باشد .عالوه بر این از نظر اجرایی نیز
برای کمک به تصمیم گیری سریع تر ،توصیه می شود که به بخش راهنمای ترجمه و بر گردان به زبان دیگر در دستورالعمل آزمون مراجعه و
منطبق با آن عمل شود .در صورت نداشتن دستورالعمل در این باره  ،با مؤلفین آزمون مکاتبه و برای برگردان آن از ایشان نظر خواهی شود .در
صورت ارایه ندادن راهنمایی از جانب این محققین ،میتوان با متخصصین و افراد با تجربه در زمینه تخصصی مشابه رایزنی کرده و کمک گرفت.
در صورت نیاز و با درنظر گرفتن عوامل ذکر شده در این مقاله ،می توان از پروتکلهای رایج مثل پروتکل سازمان بهداشت جهانی استفاده نمود.
سرانجام شایان توجه است که برگردان یک تست و ابزار به زبان دیگر ،فرایندی پویا است که نیاز به تصمیم گیری در حین اجرای فرآیند دارد و
ممکن است در حین اجرای کار الزم به تغییراتی در نحوه اجرا باشد .برای مثال در صورت اختالف نظر بین مترجمین در ترجمه اصطالحات ،الزم
است روایی محتوا دقیق تر انجام شود (تصویر )2

تصویر  : :2فلوچارت راهنمای محقق

تشكر و قدردانی
بدینوسیله الزم میدانیم از دانشجویان دکترای کاردرمانی خانم ها زهرا پاشازاده ،نرگس قمری ،سمیه کاووسی ،بتول ماندنی ،بهاره زینلزاده و
آقای امیر رحمانی رسا که در بحث گروهی و نظر دهی در این باره کمک نموده اند کمال تشکر را به عمل آوریم.
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