
 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

147 

 

 اجملتمعلالندماج يف  الُبكمو  الُصم فئة مساعدة يف احلديثة التقنيات دور
 دراسة حالة( - الُبكمو  الُصم)بعض مراكز 

   .مصراتةلعلوم والتقنية املعهد العايل ل - عياد يعزالدين عل أ.
 .جامعة مصراتة_لرتبيةكلية ا - مفتاح علي املرابط اعنيبةأ.  

 .جامعة مصراتة_كلية تقنية املعلومات - أ.  أبوبكر عبدهللا القطار
 
  امللخص:.  1

فراد أالتعامل مع بقية االندماج و يف  الُبكمو  الُصملتعرف على الصعاب اليت تواجه لاجتهت الدراسة 
تساهم يف وتوصيات احات اقرت  جمموعةمن خالل هتم يف التغلب عليها مساعدلغرض وذلك اجملتمع 

 إعدادمت  ولتحقيق ذلك واقعيا   ،يف خدمة اجملتمع  ICTهذه الصعاب وزايدة التعريف بدور  تذليل
 كأداة جلمع البياانت  تاستخدمو  تصمم استبانة، (90)منها بلغ عدد املعتمدة  استبانة حمكمة 

لتحليل شارة لإلواختبار ا  Minitabالربانمجواستخدم كدراسة حالة.  الُبكمو  الُصمببعض مراكز 
ابملراكز قدمية،   املتوفرة والتقنيات والربامج األجهزة معظم أنمهها أوالوصول للنتائج واليت من حصائي إلا

 الُصم ن أغلب فئةإاملتقدمة،  الدول للتقنيات احلديثة املستخدمة يف الُبكمو  الُصمعدم معرفة شرحية 
 يف الطاقم معظم نوإملساعدهتم،  صممت اليت التقنيات همأ من وهي G4 قنيةت تستخدم ال الُبكمو 

موافقة عامل اخلربة ،   ختصصية ويقتصر على شهادات لديهم ليس الُبكمو  الُصموتدريب  تعليم جمال
 ومواكبة الفئة هلذه التعليمية املناهج وصت الدراسة بتطويرأو  .مجيع املبحوثني على احللول املقرتحة

دعم مراكز  احلديثة،  واألجهزة التقنياتوصيانة  الستخدام للمختصني دورات ، إعطاءالتقينالتطور 
  ريها.غة و اإللكرتونيوالقفازات ،  G4ابلتقنيات والربامج احلديثة ذات العالقة مثل  الُبكمو  الُصم

 .  املقدمة: 2
س ذلك على كعان ، تطورا كبريا ومتسارعا يف العصر احلديث تاملعلومات واالتصاال تقنيةو تشهد نظم 

أصبحت هذه ف املستقبل،  ، واستقراءبعد يوم يف صياغة احلاضر يوما  زايدة استخداماهتا وتوظيفها 
أمهية   ا منملا هل ، التعليم والتعلمجمال يف  هاستخدامكا احلياة جماالت مطلبا  أساسيا  يف معظم  ةالتقني

  [ 1]التعليم. كبرية يف تطوير العديد من جماالت
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وشوقه للمعرفة فقد دأب على التطوير واالبتكار بكل شرائحه  إلنسانلالالمتناهي وح لطملنتيجة و 
يليب افضل آخر ىل إفكل ابتكار يؤدي ، احلياة شؤوندخال التقنية يف كافة إوعمل على حماولة 

يف التفاعل مع اجملتمع  الُبكمو  الُصماجاته ورغباته، ومن هذه الرغبات واالحتياجات مساعدة فئة تيحا
اهلدف  ذااملعلومات واالتصاالت وتوظيفها هل تقنيةمكانيات إمن خالل استغالل  ،االندماج فيهو 

    .السامي
 مفاهيم عامة:.  3

  :تطوير التقنيات واألجهزة احلديثةبتطور علم احلاسوب وعالقته   1.3
هامة  تاملاضية تغري ، فقد عرف يف السنوات القليلة ارا  ب من أكثر اجملاالت تطو و يعترب جمال علم احلاس

الركب  مناص منها ملواكبة . حبيث أصبح من الضرورايت اليت اليهتاج إلالعديد من القطاعات حتجعلت 
 [ 2احلضاري .]
فاستطاعت هذه  اليومية،العصرية أ من معظم متطلبات احلياة ز ال يتج ا  ب وتطبيقاته جزءو أصبح احلاس

ااي اليت قدمها ز ه احلياة املختلفة يف زمن قياسي، ومن أهم املري أوجيتغ والوصول إىل املعلومات التقنيات 
التقنيات هذه ، ومن االتصاالتشبكات  احلاسوب التواصل ابستخدام مكاملات الصوت والصورة عرب

والرتمجة  املتحدثوالتحقق من هوية  املهمة  التعرف على الكالم وحتويله من صوت إىل نص مكتوب،
  طبيعي يف اجملتمع. يف ممارسة دور الُبكمو  الُصمفئة  ا  ات، هذا التطور ساعد كثري استعادة املعلومو اآللية، 
 ]3[ :الُبكمو  الُصمداللة  2.3
وابلتايل  كليا  سمع  الىل فقدان إ دتأ يهاز السمعاجلمشكلة يف  هملدي نص الذياشخألا م: ه الُصم
 .صواتألمساع اعلى  مقدرهت عدم 
نتاج إنتاج الكالم أو خلل يف مراكز إمن مشاكل يف أعضاء  ونيعان نص الذياشخألا م: ه الُبكم

 فال يستطيعون الكالم. الكالم يف الدماغ
  ة:ق التاليو من هنا ندرك الفر 

نتاج الكالم سليمة لذلك ال إعضاء أكن لعضاء السمع و أصم من تكون لدية مشكلة يف ألن اإ -
  .ال يسمعها ولو مسعها لنطقها ألنهوات ألصيستطيع نطق ا

التدخل  حياان  أيف النطق وميكن  هسليم وتكون املشكلة لدي هيكون جهاز السمع لديبكم ألن اإ -
 .ى الشخصدوعالج النطق ل التأهيلللتغلب على املشكلة من خالل 
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حساس ومشاعر نبيلة جيب أن تتوافر يف كل من يتعامل إليست جمرد اشارات وإمنا  الُبكمو  الُصملغة إن 
يف معزل  دون أنفسهميواليت تزداد عندما جي الُبكمو  الُصميطها األسرار. ومشكلة مع هذه الفئة اليت حت

دماج إهو كيفية  للدراسة ساسيفاهلدف األلذلك ويشعرون ابلغربة، « جمتمع األسوايء »عن اجملتمع 
 . هؤالء يف اجملتمع

  :البحثمشكلة  . 4
 حماور هي: ةسئلة مبوبة يف ثالثألتتمثل مشكلة البحث يف جمموعة من ا

  وفعاليتها يف مساعدهتم. واستخدامها احلديثة التقنيات الُبكمو  الُصم معرفة ول: ألاحملور ا
 .احلديثة والتقنيات ألجهزةل الُبكمو  الُصمفئة مدى معرفة واستخدام  -أ

 .الُبكمو  الُصمفعالة يف مساعدة  G4هل تقنيات اجليل الرابع  -ب
 .ابملراكز الدراسية الُبكمو  الُصم فئة تواجه اليت اكلواملشالصعوابت  احملور الثاين: 

 .يف التواصل مع االخرين الُبكمو  الُصم فئة تساعد اليتاملقرتحة  احللول احملور الثالث: 
 اهداف البحث: . 5

  هداف البحث يف النقاط التالية:أتتجسد 
 ديثة.والتقنيات احل لألجهزة الُبكمو  الُصمستخدام فئة ابيان مدى معرفة و  -1
 خرين.أليف التواصل مع ا الُبكمو  الُصم فئة تواجه اليت واملشاكلحتديد الصعوابت  -2
 لدجمهم يف اجملتمع. الُبكمو  الُصم فئة ةاعدمس   من شأهااليت احللولعرض  -3
 .الُبكمو  الُصماملساعدة لفئة  والتقنيات احلديثة األجهزةعرض بعض  -4
 .هذه الشرحيةلدى أفراد  جتماعيالوايف والعلمي اإلسهام يف رفع املستوى الثقا -5
 
 :البحثأمهية .  6 

 : يتآلامهية البحث يف أتتمثل 
عن طريق  الُبكمو  الُصم من فئة  ميذالتالات ر امج تناسب قدر بتقدمي ب هتماماالزايدة الدعوة ل -

ابلطرق  على التعلميتميز ابإلاثرة والتشويق والتحفيز  احلاسوب ، كونمهيف تعليم احلاسوب استخدام
 أكثر من ابقي احلواس. يعتمد ويركز على النظربكم ألوا، خاصة وأن التلميذ األصم التقليدية
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صيانة و استخدام إلتقان  دوراي  لمعلمني واألخصائيني دارة العليا لتبين عمليات التدريب لاإلدعوة  -
 .الُبكمو  مالصُ ميذ الالت مع التواصل عملية  لتسه   اليت والتقنيات احلاسوب

 .تالئم التقدم التقينو  لتواكبلعمليات التعليمية للمناهج وا املستمر  عملية التحسني والتطويرتبين   -
 لبحث والدراسة والتطوير. حاث واملهتمني هبذه الشرحية من اجملتمع على املزيد من احتفيز البُ  -        

 البحث:حدود .  7
 .الُبكمو  الُصمبفئة  اصةاخلاكز ر بعض امل -احلدود املكانية: -أ

 2018/  1/  12إىل  2017/  2/  2الزمنية من  الفرتةيف  وتتمثل -احلدود الزمنية: -ب
يف   تصاالتالواتلعبه تقنية املعلومات  الذياسة على الدور ر تقتصر الد -عية:و احلدود املوض -ج

 .يف اجملتمع واالندماج يف التواصل الُبكمو  الُصمفئة  مساعدة
 جية البحث:. منه8

 وممارسات وظواهر أحداث تتناول البحث يف طريقة ابعتبارهمت استخدام املنهج الوصفي التحليلي 
 أن الباحث ويستطيع، جمرايهتا يف الباحث تدخل دون هي كما والقياس سةللدرا متاحة موجودة
 هلذا تعدأُ  انةاستب خالل من الالزمة البياانت على احلصول مت وقد وحيللها، فيصفها معها يتفاعل

الربانمج  و SPSS اإلحصائي الربانمج ابستخدام النتائج وحتليل البياانت تفريغ متو  الغرض،
Minitab   شارةإلا ختباراو . 

 :دوات مجع البياانتأو  البحثجمتمع وعينة .  9
عينة مبدينة مصراتة، وتضم  الُبكمو  الُصماملختصني  مبراكز و  الُبكمو  الُصمالبحث من كون جمتمع تي

 ،استبانة (90مت اختيارهم عشوائيا وبلغ عدد االستباانت املعتمدة ) شخص، (100)عدد  البحث
 .كأداة جلمع البياانت  تخدمتواُس تممصُ 
 :أدوات البحث -9.1 
 وضوحيف  تتمثل اتز ممي من هلا ملا كأداة جلمع البياانت  امليدانية اسةر الد يف االستبانة تستخدماُ 

 فقرات متثل اليت العبارات جمموعة على اإلجابة خالل من، عليها احلصولرعة وس وسهولة املعلومات
  االستبانة

ُ
 و  ةعدامل

ُ
 ة و صممامل

ُ
 ذوي من جمموعة من حتكيمها مت واليت ،حماور ثالثة يف ضمنةامل

 تدلعُ  واليت ،يهاعل التعديالت بعض إجراء مع االستبانة بصالحية احملكمون أقر وقد ،ختصاصالا
برانمج و  SPSS االحصائي الربانمج ستخداماب هاوحتليل االستبانة تفريغمت و  ،مرائهآل وفقا
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Minitab .اخلماسي الليكرت مقياس استعمل كما Fifth Likert عبارة، لكل درجة لتحديد  
 موضح هو كما وذلك االستبانة اتر فق صيغة مع يتالءم مبا اإلجاابت من واحدة صيغة تاستخدمو 

  : التايل اجلدول يف
 عبارة كل درجة لتحديد Fifth Likert مقياس يوضح  ( 1)  رقم جلدولا

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة االجابة
 5 4 3 2 1 الوزن

 
 االستبانة: وصدق  ثبات  9.2
 ىعل توزيعها إعادة مت لو فيما كبري بشكل تغيريها وعدم هانتائج يف ارر االستق االستبانة بثبات يقصد

 من اسةر الد استبانة ثبات من ونالباحث حتقق وقد. معينة زمنية اتفرت  خالل اتر م عدة العينة ادر أف
 . Alpha  Cranach's معامل حساب خالل

 Alpha  Cranach's معامل يوضح ( 2)  رقم اجلدول
 Alpha  Cranach'sمعامل  البيان

 0.849 االستبانة ككل
 0.849 بلغ ككل لالستبانة Alpha Cranach's معامل أن  (2) رقم اجلدول خالل من يتضح

 من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن يعين وهذا حصائية،إلا الناحية من وممتازة مرتفعة قيمة وهي ،
 .الثبات

 الدراسة :حماور التحليل اإلحصائي للبياانت واختبار .  10
البياانت اليت ا، من خالل بشأه لوصول إىل قرارفرضيات الدراسة لأو حماور التحليل اختبار  تناول      

مت احلصول عليها من االستباانت املوزعة على املشاركني يف الدراسة ابستخدام التحليل اإلحصائي 
لالندماج  الُبكمو  الُصم فئة مساعدة يف احلديثة التقنيات دوروهو اختبار اإلشارة لدراسة هلا املناسب 
 . يف اجملتمع

 :االشارة اختبار 10.1
 اليت الالمعلمية اإلحصائية اتر االختبا احد ابعتباره ، Wilcoxon test اختبار استخدام مت
 مقابل اختبار وهو ترتييب، البياانت مقياس أن أو الطبيعي، التوزيع تتبع ال البياانت تكون عندما رىجتُ 
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 هذه وىف .الطبيعي زيعالتو  البياانت تتبع عندما رىجيُ  الذي ( sample t 1) األحاديt الختيار
 :الختبار االشارة ارباخت ويستخدم ترتيبية، البياانت نأل االشارة ارباخت استخدم  اسةر الد

 (.3= الوسيط( حمددة قيمة يساوي عبارة حول املوافقة درجة وسيط أن : H0 الصفرية الفرضية
الوسيط  ( القيمة هذه يساوي ال العبارة هذه حول املوافقة درجة وسيط أن : H1 البديلة الفرضية

 (.3 من أصغر أواكرب 
 و SPSS ( اجلاهزة حصائيةإلا امجالرب  استخدام مت الفرضية هذه حول ارر ق والختاذ

MINITAB (  التايل ارر الق اختاذ إىل والوصول اإلحصائي التحليل إلجراء: 
 قبول ىعل يدل فهذا 0.05 من أكرب {P-value } املشاهد املعنوية مستوى قيمة كانت إذا

 عدد متوسط عن خيتلف ال العبارة هذه حول املوافقني عدد متوسط أن أي  (H0)الصفرية الفرضية
 تساوي أو من أصغر  {P-value } املشاهد املعنوية مستوى قيمة كانت ذاإ. املوافقني غري

 يوجد وأنه  (H1 ) البديلة الفرضية وقبول  (H0 ) الصفرية الفرضية رفض على يدل فهذا 0.05
 إذا ابملوافقة العبارة هذه حول العام االجتاه يكون وبذلك العبارة، هذه حول موافقة مو عدأ موافقة
 اختبار استخدام مت كما،  3  من أقل املتوسط كان إذا املوافقة وغري ، 3 من أكرب املتوسط قيمة كانت

 .السابقة الكيفية بنفس الرئيسية الفرضية الختبار " T " Test لعينة
 النتائج:  حتليل  10.2
  ويشمل:وفعاليتها  واستخدامها احلديثة لتقنياتل الُبكمو  الُصم معرفة ول :ألاحملور ا  10.2.1      

 عبارة   ةعشر  اثنيتوالتقنيات احلديثة، وحيتوي على  لألجهزة الُبكمو  الُصممدى معرفة واستخدام فئة  -أ
 وهي: 

                  .احلاسوب أجهزة. 1
 .IPad الذكية، اهلواتف .2
 (Power point, Adobe flash). العرض امجر ب. 3
 Facebook, Instagram).  )اإلجتماعي التواصل مواقع. 4
  Skype What's App ,  Messenger , Viber , You Tube  التواصل امجر ب. 5
 . (G4)ابعر ال اجليل هواتف اتصال تقنية. 6
 . TTY, Kinect)) تقنية. 7
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 . FM Transmission املعدلة ابلذبذابت رسالإلا ازجه .8
 .ةاإللكرتوني تاالقفاز  جهاز. 9

 .Finger Reader األصابع قارئ جهاز. 10
 .العريب اإلرشادي املرتجم تواصل برانمج. 11
 (.TDD)  مللصُ  بعد عن تصالالا أداة. 12

 
 أ -ولأليوضح نتائج احملور ا (3جدول رقم)

 لؤ التسا

 التكرار
 النسبة

ال 
استخدمه 

وال 
 عرفهأ

ه استخدم
 مرة واحدة

استخدمه 
 شهراي

استخدمه 
 سبوعياأ

استخدمه 
 يوميا

 
 املتوسط

مستوى 
 املعنوية

 ةبتالر 
الرأي 
 العام

1 
 

 25 21 17 14 13 ك
 موافق 11 0.035 3.34

% 14.4 15.6 18.9 23.3 27.8 

2 
 

 36 9 12 11 22 ك
 حمايد 10 0.213 3.29

% 24.4 12.2 13.3 10.0 40.0 

3 
 

 5 22 24 13 26 ك
 حمايد 8 0.176 2.63

% 28.9 14.4 26.7 24.4 5.6 

4 
 

 40 15 9 8 18 ك
 موافق 12 0.002 3.57

% 20.0 8.9 10.0 16.7 44.4 

5 
 

 36 10 5 13 26 ك
 حمايد 9 0.515 3.19

% 28.9 14.4 5.6 11.1 40.0 

6 
 

 6 11 4 12 57 ك
1.86 0.000 7 

غري 
 6.7 12.2 4.4 13.3 63.3 % موافق

غري  3 0.000 1.38 2 6 2 4 76 ك 
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 موافق 2.2 6.7 2.2 4.4 84.4 % 7

 
8 

 2 3 5 3 77 ك
غري  2 0.000 1.33

 2.2 3.3 5.6 3.3 85.6 % موافق

 
9 

 2 3 3 6 76 ك
غري  1 0.000 1.32

 2.2 3.3 3.3 6.7 84.6 % موافق

 
10 

 4 2 7 4 73 ك
غري  4 0.000 1.44

 4.4 2.2 7.8 4.4 81.1 % موافق

 
11 

 5 6 6 10 63 ك
غري  6 0.000 1.67

 5.6 6.7 6.7 11.1 70.0 % موافق

 
12 

 5 4 5 5 71 ك
غري  5 0.000 1.52

 5.6 4.4 5.6 5.6 78.9 % موافق

   0.000 2.21 نتائج احملور بشكل عام

 أن تبني ككل  -أ  –الفقرة  ولألا احملور حول (3رقم )من خالل التحليل اإلحصائي لبياانت اجلدول 
 رفض يعين مما ،% 5 من أقل وهو 0.000 يساوي ملعنويةا ومستوى 2.21 تساوي املتوسط قيمة

 لألجهزة  مالُبكو  الُصم استخدام أو معرفة توجد ال أنه أي البديلة، الفرضية وقبول املبدئية الفرضية
 احلديثة. والتقنيات

 اربع  على وحيتوي  ؟الُبكمو  الُصمفعالة يف مساعدة  G4هل تقنيات اجليل الرابع  :ب –ول ألاحملور ا
 )األعطال قليلة( مؤمتنة -1   :وهي عبارات  

 .الثمن غالية للتقنية املستخدمة األجهزة -2
 .التعليمية العملية يف التقنية هذه تساعدهم -3
 .وقت اي ويف مكان أي من ابلفيديو صلتوا -4
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 ب -ولأليوضح نتائج احملور ا (4جدول رقم)

 لؤ التسا
 التكرار

النس
 بة

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

مستوى  املتوسط
 املعنوية

الرأي  الرتبة
 العام

1 
 

 7 30 41 4 8 ك
 موافق 1 0.001 3.27

% 8.9 4.4 45.6 33.3 7.8 

2 
 

 15 42 23 4 6 ك
 موافق 2 0.000 3.62

% 6.7 4.4 25.6 46.7 16.7 

3 
 

 19 52 9 6 4 ك
 موافق 4 0.000 3.84

% 4.4 6.7 10.0 57.8 21.1 

4 
 

 21 47 12 5 5 ك
 موافق 3 0.000 3.82

% 5.6 5.6 13.3 52.2 23.3 

   0.000 3.64 نتائج احملور بشكل عام

 قيمة أن تبني -ب– الفقرةول ألا احملور حول (4رقم )يل اإلحصائي لبياانت اجلدول من خالل التحل
 الفرضية رفض يعين مما ،% 5 من أقل وهو 0.000 يساوي املعنوية ومستوى 3.64 تساوي املتوسط
 ةفئ مساعدة يف فعالة G4 ابعر ال اجليل تقنية أن يرون املبحوثني أن أي البديلة، الفرضية وقبول املبدئية
 .لالندماج يف اجملتمع الُبكمو  الُصم

، وهي الُبكمو  الُصم فئةتعوق مساعدة و املراكز  تواجه اليت واملشاكلالصعوابت احملور الثاين:  10.2.2
 هي:  عبارات   حتتوي ست  

 ابملراكز. احلديثة والتقنيات األجهزة توفر عدم .1
 .كزا ابملر  والتقنيات على األجهزة والتدريب أخصائيني للتشغيل عدم توفر .2
 .التقين لتطورلواكبة املاملناهج املناسبة لقدراهتم و  توفرعدم  .3
 .املوجودة ابملراكزألجهزة صيانة ل توفر عدم .4
 . حوافز مادية للعاملني ابملراكز توفر عدم .5
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 دارة العليا مع إدارات املراكز.إلضعف تعاون ا  .6
 يوضح نتائج احملور الثاين (5جدول رقم)

 التساؤل
 التكرار
 النسبة

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 املتوسط بشدة

مستوى 
 الرتبة املعنوية

الرأي 
 العام

1 
 

 14 38 13 19 6 ك
 موافق 2 0.003 3.39

% 6.7 21.1 14.4 42.2 15.6 

2 
 

 11 43 11 22 3 ك
 موافق 3 0.002 3.41

% 3.3 24.4 12.2 47.8 12.2 

3 
 

 14 30 20 18 8 ك
 موافق 1 0.042 3.27

% 8.9 20.0 22.2 33.3 15.6 

4 
 

 11 51 16 8 4 ك
 موافق 6 0.000 3.63

% 4.4 8.9 17.8 56.7 12.2 

5 
 

 14 41 20 12 3 ك
 موافق 4 0.000 3.57

% 3.3 13.3 22.2 45.6 15.6 

6 
 

 17 35 25 13 0 ك
 موافق 5 0.000 3.62

% 0.0 14.4 27.8 38.9 18.9 

   0.000 3.45 نتائج احملور بشكل عام

 
 تساوي املتوسط قيمة أن تبني الثاين احملور حول (5رقم )من خالل التحليل اإلحصائي لبياانت اجلدول 

 وقبول املبدئية الفرضية رفض يعين مما، 5%  من أقل وهو 0.000 يساوي املعنوية ومستوى 3.45
 كزا املر  تواجه واليت الثاين احملور يف املذكورة املشاكل أن على موافقني املبحوثني أن أي البديلة، الفرضية

 .يف االندماج يف اجملتمع الُبكمو  الُصم مساعدة تعوق
 عبارات   ست   هي حتتوي علىو  ،الُبكمو  الُصم فئة تساعد اليتاملقرتحة  احللولالثالث:  احملور 10.2.3

 :وهي



 9201 يناير                  عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

157 

 

 .التقين لتطورلمواكبة تكون قدراهتم و ل ةناسبملاالتعليمية املناهج تطوير  .1
 احتياجاهتم. تتناسب مع حديثة أجهزة توفري .2
     .استحداث وحدات صيانة ابملراكز. 3
 .كزا ابملر  احلديثة والتقنيات على األجهزة والتدريب للتشغيلمؤهلني أخصائيني توفري . 4
     .ماداي ومعنواي دارة العلياء للمراكزإلدعم ا. 5
 .ابملراكز حديثة تدريب وحدات فتح. 6

 الثالث احملور نتائج يوضح( 6)رقم جدول

 قيمة أن يتبني الثالث ككل احملور حول (6من خالل التحليل اإلحصائي لبياانت اجلدول رقم )      
 الفرضية رفض يعين مما ،% 5 من أقل وهو 0.000 يساوي املعنوية ومستوى 4.19 تساوي املتوسط

 التساؤل
 التكرار
 النسبة

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

مستوى  املتوسط
 املعنوية

الرأي  الرتبة
 العام

1 
 

 18 54 13 3 2 ك
 موافق 1 0.000 3.92

% 2.2 3.3 14.4 60.0 20.0 

2 
 

 27 55 4 4 0 ك
 قمواف 2 0.000 4.17

% 0.0 4.4 4.4 61.1 30.0 

3 
 

 39 42 8 1 0 ك
 موافق 6 0.000 4.32

% 0.0 1.1 8.9 46.7 43.3 

4 
 

 37 41 10 2 0 ك
 موافق 3 0.000 4.26

% 0.0 2.2 11.1 45.6 41.1 

5 
 

 37 43 6 4 0 ك
 موافق 4 0.000 4.26

% 0.0 4.4 6.7 47.8 41.1 

6 
 

 40 37 10 3 0 ك
 موافق 5 0.000 4.27

% 0.0 3.3 11.1 41.1 44.4 

   0.000 4.19 نتائج احملور بشكل عام
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 الُصمملساعدة  الثالث احملور يف املقرتحة احللول على املبحوثني موافقة أي البديلة، الفرضية وقبول املبدئية
         يف اجملتمع.يف االندماج  الُبكمو 
   :الُبكمو  الُصماألجهزة والتقنيات املقرتحة ملساعدة فئة . 11 

 مكتوبة أو منطوقة لغةتحويل من لغة اإلشارة إىل لنفس املنهجية اب تستخدمقنيات هناك بعض الت
 وابلعكس ومن أبرز هذه التقنيات:

 (:  G4) Fourth Generationابع ر تقنية اجليل ال 11.1
نظامها يقوم اليت هي و  ،(1املوضحة ابلشكل رقم ) ا عن هذه التقنيةر كثر احلديث مؤخ  

  الشبكة لتلبية احلد األدىن من بتبادل واستخدام موارد
ُ
نني من هذه ك  م  متطلبات مجيع املستخدمني امل

امن وهي ز سريع ابلصوت والصورة يف وقت مت تصالافكرة عمل هذه التقنية توفر للمستخدم و  التقنية.
  .]4[التخاطب فيما بينهم يف الُبكمو  الُصماليت ساعدت فئة  التقنياتمن أكثر 

 هي السرعة يف نقل البياانت حيث تقدم للمستخدم 4G الرابعم تقنية اجليل استخدا زاتمن أهم ممي
 نقل البياانت مع إمكانية مضاعفة يف االتصال ابإلنرتنت فائق السرعة واليت تعترب من يفسرعة فائقة 

 ات اليت هتم املستخدم ابإلضافة إىل جودة أعلى يف الصوت، ولكن جيب القول أبن السرعةز أهم املمي
 ابع أيضا إمكانية احلصول علىر ات استخدام تقنية اجليل الز من شركة اىل أخرى ومن ضمن ممي ختتلف

 خدمات بث الفيديو، ابإلضافة اىل جتوال دويل أفضل مماو درجة أعلى من األمن واحلماية للبياانت، 
 بسرعة فائقةن من مشاهدة مقاطع الفيديو جبودة عالية و و ن املستخدمك  عليه حاليا. مبعىن أخر أها متُ 

 اء حماداثت الفيديو بسرعة عالية.ر تسهيل إجو للتحميل،  االنتظاردون احلاجة اىل 

 
 G4( 1) شكل رقم
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 TTY Teletypeتقنية  11.2
كتابة متصلة  أو آلة هاتفيا عن طريق لوحة املفاتيح يتخاطبون الُبكمو  الُصمجتعل نسبيا تقنية قدمية 

وجيب أن يقوم بتوفري رقم  ،اخلاصيةيدعم هذه  االتصاالتلكن جيب أن يكون مقدم خدمة  ابهلاتف،
  .[5].(I.Phone) الوحيد الذى يدعم هذه التقنية هواجلهاز  نأ إال ،اخلدمة لاهلاتف ملشغ  

   Kinectتقنية  11.3
إىل  الُبكمو   الُصملغة اإلشارة اليت يتخاطب هبا  حبيث ميكن استخدامها لتحويل احلركةتستخدم لرصد 

  ( Xbox 360 )يف جهاز ألعاب الفيديو ا  أساس Kinectوتستخدم تقنية  .أو مكتوبة لغة منطوقه
جنحوا يف  ( Microsoft office)األلعاب، ولكن الباحثني يف  كوسيلة للتحكم عن بعد يف

يف  مكتوبةو أمنطوقة إىل لغة  الُبكمو  الُصميقوم هبا  واليدين اليت تطويعها من أجل ترمجة حركات اجلسم
 [ .6] الُبكمو  الُصممشروع جديد ملساعدة  إطار

  FM Transmissionرسال ابلذبذابت املعدلة إلجهاز ا 11.4
 على السمع بوضوح، ألن املسافة اد املعوقني مسعيا  ر هتدف هذه األجهزة إىل حتسني قدرة األف   

 ات الصوتية بوضوحر شاإلعلى فهم ا وق مسعيا  ق غالبا قدرة الشخص املعُ والصدى والضوضاء تعي
رسال ابلذبذابت املعدلة التغلب على هذه إلعلى املعينات السمعية. وتستطيع أجهزة ا عتمادالاب

ن هذه األجهزة ال تستخدم كبديل للمعينات السمعية إوضاع الصفية. ورغم ذلك، فأليف ا املشكالت
ة هلا. وعند استخدام هذه األجهزة، يتكلم املعلم عرب ميكرفون ويستقبل الطالب معزز  ولكنها أدوات

سالك املوصلة يف هذه احلاالت مما ألعلى أذنيه أو ابملعينة السمعية. وال تستخدم ا الصوت مبستقبل
ويستخدم أحياان جهاز معدل يسمى ابلدائرة  احلركة حبرية يف غرفة الصف. يتيح للمعلم والطالب

ذن الطالب عرب أسالك أوبه ينتقل الصوت من مصدره مباشرة إىل  (Audio Loop)ة السمعي
 Radio-Frequency)رتددات الاملنقولة عرب  موصلة أو ابستخدام املوجة الصوتية

Amplification). (FM) ات ر كذلك يتوفر حاليا أجهزة صوتية متحركة لتحسني القد  ،اإلذاعية
أجهزة مسعية فردية يستخدم فيها كل طالب مساعة أذن ومستقبال جلميع الطالب يف الصف و  السمعية

 مسعيا.
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السمعية  خرى مثل أجهزة التدريبأمساء أجهزة اإلرسال ابلذبذابت املعدلة أوتطلق على 
(Auditory Trainers) أو وحدات التدريب السمعية (Auditory Training Units) 

.[7]    
 ة: اإللكرتونيالقفازات  11.5
 الُصمابحثون أمريكيون قفازات إلكرتونية ميكنها حتويل حركات لغة اإلشارة اليت يستخدمها ابتكر 

لقفاز ا طور ابحثون جبامعة كاليفورنيا األمريكية. وقد يف التعبري عن أنفسهم، إىل نصوص مكتوبة الُبكمو 
وحسب   .ةالعلمي (PLOS ONE)  ونشروا نتائج أحباثهم يف العدد األخري من دورية اإللكرتوين

مرنة يف مكان  ستشعارااجلديد عبارة عن قفازات رايضية مثبت هبا وحدات  بتكارالاالفريق، فإن 
مفصالت أصابع اليد، وعندما حيرك املستخدم أصابعه، تتمدد وحدات االستشعار وتصدر عنها إشارة  

مولة وأجهزة كهرابئية يتم التقاطها وتفسريها إىل لغة مكتوبة، تظهر على شاشات اهلواتف احمل
 .، بواسطة تطبيق إلكرتوين خاصاحلاسوب

وأشار الفريق إىل أن ظهر القفاز حيتوى على وحدات استشعار حركية لتحديد ما إذا كانت اليد اثبتة 
 .أو متحركة، وهي خاصية ضرورية للتفريق بني احلروف املتشاهبة أثناء استخدام لغة اإلشارة

 
 اإللكرتوين( القفاز 2شكل رقم )

املثبت على اهلاتف  اإللكرتوينويتم إرسال مجيع هذه اإلشارات احلركية عرب تقنية البلوتوث إىل التطبيق 
 .احملمول، حيث يقوم هذا التطبيق برتمجة اإلشارات إىل نص مكتوب

وقال عضو فريق البحث، تيموثي أوكونور، إن "وحدات االستشعار املرنة ستجعل املستخدم ال يشعر 
حيث أن قفازات الرتمجة  رتدي أي قفازات"، وهو ما ميثل إضافة جديدة يف هذا اجملال،ابلكاد أنه ي

 .[9]، [8]السابقة كانت هبا أجزاء صلبة، وكانت تتطلب جمهودا  من أجل استخدامها
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 النتائج . 12
 ب.الالزمة للتدري  امجوالرب احلديثة   األجهزة توفرييف  للمراكز العليا اإلدارة دعمقلة .  1
 قدمية . ملتوفرةا   ICTوتقنيات امجوالرب  األجهزة معظم.  2
 املتقدمة.  الدول يفاملستخدمة املناسبة هلم للتقنيات احلديثة  الُبكمو  الُصم. عدم معرفة شرحية 3
 علىختصصية ويقتصر  شهادات لديهم ليس الُبكمو  ملصُ والتدريب ل تعليمال طاقم معظم أن لوحظ.  3

 .اخلربةعامل 
 . الُبكمو  الُصم فئة ةملساعد صممت اليت التقنيات أهم من امهة اإللكرتونيوالقفازات  G4 تقنية . 4
 

 التوصيات. 13
 .التقين التطور ومواكبة الفئة هلذه التعليمية املناهج تطوير.  1
املناسبة ابلكوادر الفنية املؤهلة وتقنيات املعلومات واالتصاالت احلديثة  الُبكمو  الُصمدعم مراكز .  2

 مع استحداث وحدات تدريب وصيانة هبا.   الحتياجاهتم
يف التواصل  الُبكمو  الُصمفئة  ةملساعد العادية املدارس لطلبة اإلشارة لغة لتعليم حصص ختصيص.  3

 .االصحاءمع اقراهم 
 تقنيات املعلومات يف ألعضاء هيئة التدريس واملدربني التقينمواكبة للتطور  اتر دو  إعطاء.  4

 .الُبكمو  الُصم املناسبة الحتياجات احلديثة واألجهزة واالتصاالت
 للتواصل طوارئ رقم بتخصيص وذلك وتوظيفهاواملعلومات  تصاالتالا تقنية استثمار ضرورة.  5

 .ساعة 24 مدار على وذلك ،الُبكمو  الُصم لفئة الطارئة للمكاملات السريعة االستجابة لتحقيق
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 املراجع. 14
  متاح على الرابط: م،2/7/2017: زايرةال اتريخ ،(  ICT)واالتصاالت املعلومات نيةتق [1] 

http://elaph.com/Web/opinion/2014/11/959446.html 
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