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 :البشح ملدص

مف منظور  اإلشارةالعبلقة بيف جودة مترجـ لغة  فحص إلىالبحث الحالي  ىدؼ
، وتحقيقًا ليذا اليدؼ ُأجري السمع واألداء األكاديمي لدييـ طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ 

( طالب مف طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع الممتحقيف 12البحث عمى عينة قواميا )
 ( إناث02( ذكور، )03بكميات التربية النوعية بجامعتي الزقازيؽ وعيف شمس بواقع )

( وانحراؼ 14,13وسط عمر زمني )( عاًما بمت19 – 21وتراوحت أعمارىـ الزمنية بيف )
(، وضعيؼ السمع 03وعددىـ ) األصـ( وتراوحت إعاقتيـ السمعية بيف 23,1 (معياري

 األداء األكاديميومقياس  اإلشارةجودة مترجـ لغة وبعد تطبيؽ مقياس  (،19وعددىـ )
معة مف منظور طبلب الجا اإلشارةلغة  جودة مترجـوجود عبلقة بيف أسفرت أىـ النتائج عف 

، عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي الصـ وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ
 –النوع )ذكور  األداء األكاديمي وفقًا لمتغيردرجات طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع في 

إناث(، وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 
لصالح  ضعيؼ السمع ( –ألداء األكاديمي وفقًا لمتغير حالة السمع )أصـ مقياس افي 

مف منظور طبلب الجامعة الصـ  اإلشارةلغة  أداء مترجـ تختمؼ جودة، ضعيؼ السمع
 ضعاؼ السمع ( لصالح ضعيؼ السمع . –وضعاؼ السمع وفقًا لمتغير حالة السمع )صـ 

 الصـ وضعاؼ السمع. – األداء األكاديمي –ةاإلشار مترجـ لغة أداء جودة : كممات مفتاحية  
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Quality Performance of sign language interpreter from the perspective 

of deaf and hard-of-hearing university students and their relationship 

to their academic performance 

Dr. 
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ABSTRACT: 

The current research aimed to know the relationship between quality of the 

sign language interpreter from the perspective of deaf and hard of hearing 

students and their academic performance. and to achieve this goal, the research 

conducted in a sample of (n. 61) In  Deaf and Hard of Hearing University 

Students enrolled in specific education colleges at the universities of Zagazig 

and Ain Shams, divided as follow (30) males, (31) Females aged (18-24) years 

with mean age (20,89), a standard deviation (2,10), their hearing impairment 

ranged between deaf (37), hearing impaired (24), and after conducting the sign 

language interpreter quality scale and academic performance scale, the most 

important findings resulted in a relationship between The quality of sign 

language interpreters from the perspective of deaf and hard of hearing students 

and their academic performance, there are no statistically significant 

differences between the mean scores of Deaf and Hard of Hearing University 

Students in academic performance according to gender (male - female), and 

there are statistically significant differences between the mean scores of Deaf 

and Hard of Hearing University Students in academic performance according 

to the hearing condition (deaf-hard of hearing) for the hearing impaired, and 

The quality of sign language interpreters differs from the perspective of deaf 

and hard-of-hearing university students according to the variable Hearing 

Condition (deaf-hard of hearing) for the benefit of hearing impaired.for the 

hearing impaired. 

 

KEYWORDS: Quality Performance of sign language interpreter, academic 

performance, Deaf and Hard of Hearing. 
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 مقدمة

قوؽ أي إنساف، كحؽ أساسي مف حأمرًا مقبواًل الحؽ في التعميـ اآلف  لقد أصبح
تمبية  إلى في مجمميا حدثت تطورات ىائمة في منظومة التعميـ العالي ىدفت خاصة بعدما

االحتياجات التعميمية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة السمعية، وكاف التحاؽ الطبلب الصـ وضعاؼ 
السمع بالجامعة مف أىـ وآخر تمؾ التطورات التي القت ترحيبًا واسعًا مف كافة طوائؼ 

 .  تمعالمج
وبالرغـ مف تزايد أعداد الطبلب الصـ وضعاؼ السمع الممتحقيف بمؤسسات التعميـ 

األداء األكاديمي تحقيؽ العديد مف التحديات التي قد تحوؿ دوف  ىناؾالعالي، إال أنو ال يزاؿ 
فيو كمتغير البحث  إلىودفعيـ  اىتماـ العديد مف الباحثيفحفيظة األمر الذي أثار  ،المطموب 

 Taiwo & Taiwo دراسة تايو وتايومثؿ  ـ لدى طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع،ىا
معرفة تأثير السبورة التفاعمية عمى األداء األكاديمي لطبلب  إلى( التي ىدفت 2020)

 – Alالعطية ومحاسنة الجامعة الصـ الممتحقيف بكمية التربية الفيدرالية، ، ودراسة 
Attiayah & Mahasneh  (2018 ) التي اىتمت بتقييـ جودة الحياة لدى طبلب الجامعة

صعوبات التعمـ( وعبلقتيا  –الحركية  –البصرية  –مف ذوي اإلعاقات المختمفة )السمعية 
( التي 2017) ,.Taylor et alبالتكيؼ واألداء األكاديمي لدييـ، ودراسة تايمور وآخريف
المستويات المحددة مف  إلىفا الصـ اىتمت بتحسيف معدؿ األداء األكاديمي لطبلب جامعة أل

 Convertino etقبؿ الجامعة لضماف وضع أكاديمي جيد، وكذلؾ دراسة كونفيرتينو وآخريف 
al., (2009 التي ىدفت )بالنجاحالتنبؤ باستعدادات طبلب الجامعة الصـ لمتعمـ والتنبؤ  إلى 

 األكاديمي لدييـ .  واألداء
طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع دى األكاديمي ل األداءوتباعًا لتمؾ الدراسات فإف 

العوامؿ التي قد تتسبب في انخفاضو أو ارتفاعو مف أكثر المتغيرات تأثرًا بالعديد مف ُيعد 
مف منظور الطبلب  اإلشارةلغة  بيف أىـ تمؾ العوامؿ جودة أداء مترجـ بشكؿ ممحوظ، ومف

 كمغة أساسية لمحوار.  اإلشارةمستخدمي لغة 
مترجـ  إلىحتاج طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع في بيئاتيـ التعميمية حيث ي

 مترجـ إلىمتميز ممـ بطبيعة تمؾ البيئة ومتطمباتيا جيدًا خاصة بعد أف أصبح حؽ الوصوؿ 
شارة مدرج في اليياكؿ القانونية لمعديد مف الدوؿ ، ومف ذلؾ القانوف األمريكي لذوي لغة إ
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، والذي ركز عمى حؽ كؿ مواطف ذي إعاقة سمعية في 1323لعاـ اإلعاقة وقانوف المساواة 
 اليومية المختمفةإشارة خاص بو يتبعو في العمؿ وفي أنشطة الحياة لغة امتبلؾ مترجـ 

Young et al., 2019, P.91)).  ولذلؾ فقد أصبحت الحاجة ممحة لمترجـ أكاديمي أكثر
 ضى .مف أي وقت م

الجامعات المصرية إال أف ذلؾ  مستوىعمى  شارةاإلوبالرغـ مف توفير مترجمي لغة 
ال يدؿ عمى جودة أدائيـ عمى األقؿ مف منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع، فامتبلؾ 

لتقييـ ممحة القدرة عمى التفسير اإلشاري ال تعني بالضرورة جودة األداء، ولذلؾ فيناؾ حاجة 
عاؼ السمع بالجامعة لمكشؼ عف مدى دقة وفقًا لما يراه الطبلب الصـ وض جودة أدائيـمدى 

التفسير ومطابقتو لنواياىـ دوف حذؼ أو تجميؿ، وما يتمتعوف بو مف حيادية وتجنب لآلراء 
الشخصية، ومدى سريتيـ في حفظ معمومات طبلبيـ خاصة بعد أف أصبح المترجـ مطمع 

 يـ األكاديمي .، األمر الذي قد يؤثربشكؿ أو بآخر عمى أدائ عمى جوانب عدة مف حياتيـ
في حياة طبلب الجامعة  اإلشارةوانطبلقًا مف أىمية الدور الذي يمعبو مترجمي لغة  

عض الصـ وضعاؼ السمع بشكؿ عاـ وأدائيـ األكاديمي بشكؿ خاص، ووفقًا لما أشار إليو ب
Freitas et al., (2017 )دراسة فريتاز وآخريف مثؿ  وجود عبلقة بينيما، الباحثيف مف 

دور المترجـ في تحقيؽ النجاح األكاديمي لمطبلب الصـ، ودراسة تايمور  إلىشارت التي أ
Taylor (2017التي أشارت لدور المترجـ في تحسيف األدا ) ء األكاديمي لطبلب الجامعة

( التي أكدت أف تصورات 2015) Berge & Ytterhusودراسة بيرج ويترىس ، الصـ
ة لفيـ معوقات تعد عممية ضروري اإلشارةلغة  الطبلب الصـ وضعاؼ السمع تجاه مترجمي

واالندماج االجتماعي . واعتمادًا عمى ما أثبتتو تمؾ الدراسات السابقة مف النجاح األكاديمي 
عمى مستوى األداء األكاديمي لدى طبلب الجامعة  اإلشارةوجود تأثير ممحوظ لمترجمي لغة 

 .  بينيما العبلقة حالي لفحصالصـ وضعاؼ السمع ، فقد سعت الباحثة في بحثيا ال
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 البشحمصللة 

يحتاج طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع إللقاء المزيد مف الضوء عمى حياتيـ 
الجامعية ، واالىتماـ بشئونيـ األكاديمية نظرًا لما يواجيونو مف تحديات بيئية ومجتمعية 

تكماؿ مسيرتيـ قد تحوؿ دوف أدائيـ األكاديمي المقبوؿ مما قد يعطؿ قدرتيـ عمى اس
 التعميمية ، األمر الذي قد ينعكس أثره عمى إلحاقيـ بسوؽ العمؿ فيما بعد .

وقد الحظت الباحثة إىتماـ العديد مف الدراسات  خاصة العربية بالنواحي األكاديمية 
لمطبلب الصـ وضعاؼ السمع في المراحؿ التعميمية قبؿ الجامعية في حيف لـ تيتـ إحداىا 

بتناولو لدى فئة طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع بالرغـ  -الباحثة  في حدود عمـ –
 مف أىميتة لتمؾ الفئة أكثر مف غيرىا. 

مف خبلؿ الزيارات الميدانية المتكررة التي كانت تقوـ  البحثوقد بدأ الشعور بمشكمة 
ـ بيا الباحثة لكمية التربية النوعية بالزقازيؽ ومحاولتيا التعرؼ عمى أىـ مشكبلتي

الجامعية مف خبلؿ عمؿ استفتاء مفتوح ، فكانت مشكبلتيـ األكاديمية أبرزىا خاصة فيما 
المقدمة ليـ مف قبؿ مترجمي لغة  اإلشارةيتعمؽ باألداء ، ثـ تبعيا خدمة ترجمة لغة 

زارعي  مف العامميف بالجامعة حيث أدلى البعض منيـ )خاصة ضعاؼ السمع اإلشارة
،  لكثير مف شرح المحاضر وتقديـ معمومات مبتورة وحذفورجـ القوقعة( بعدـ فيميـ لممت

كما أعرب بعض الطبلب عف غضبيـ كوف شرح المحاضر في جية والمترجـ في جية 
 .  جودة أداء المترجـالبعض منيـ ب وفي المقابؿ أدلى. أخرى

 كاف ذلؾ االستفتاء بمثابة نقطة االنطبلؽ األولى لفكرة البحث ، حيث حاولت الباحثة
وضعيؼ السمع  األصـفحص العبلقة بيف جودة أداء المترجـ كما تصورىا الطالب 

 وتأثيرىا عمى أدائيـ األكاديمي .
كما دعت الحاجة إلجراء ىذا البحث مف منطمؽ اىتماـ غالبية الدراسات األجنبية 

 اإلشارةبالتعرؼ عمى تصورات مستخدمي لغة  اإلشارةالتي تناولت جودة مترجـ لغة 
ىماؿ الجانب األكاديمي مثؿ دراسة لجودة  مترجمييـ عمى الجانب النفسي كجودة الحياة وا 

، كما اىتـ اآلخر بتناولو دوف التعرؼ عمى Henning et al., (2011)ىننج وآخروف 
 De Wit سمويزدي ويت و  مردوده بشكؿ صريح عمى متمقي خدمة الترجمة مثؿ دراسة

& Sluis (2014وغيرىـ مف الدراسات )مر الذي أثار حفيظة الباحثة لمتعرؼ عمى ، األ
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مى مستوى األداء األكاديمي مدى تأثير جودة أداء المترجـ مف وجية نظر طبلبو ع
 .لدييـ

وفي ضوء ما سبؽ الحظت الباحثة ضرورة فحص العبلقة بيف المتغيريف ، خاصة وأف 
في عنوانيا إال أنيا  بالرغـ مف عدـ الربط الصريح بيف المتغيريفتحميؿ نتائج بعض الدراسات 

Freitas et al., (2017 )فريتاز وآخريف بينيما مثؿ دراسة ضمنية بوجود عبلقة  تقد أفاد
 Berge & Ytterhus( ، ودراسة بيرج ويترىس 2017) Taylor، ودراسة تايمور 

 . وبناًء عميو فإنو يمكف بمورة مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:( 2015)
مف منظور طبلب الجامعة الصـ  اإلشارةلغة  أداء مترجـجودة  بيفما العبلقة  -2

 وضعاؼ السمع وبيف األداء األكاديمي لدييـ؟
إناث( عمى األداء األكاديمي لدى طبلب الجامعة الصـ  –النوع )ذكور  ما تأثير -1

 وضعاؼ السمع ؟
ضعاؼ السمع( عمى األداء األكاديمي لدى  – كمية) درجة الفقد السمعيتأثير  ما -0

  بلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع ؟ط
ىؿ تختمؼ جودة مترجـ لغة اإلشارة مف منطور طبلب الجامعة باختبلؼ حالة السمع  -9

 ضعاؼ السمع( ؟ -لدييـ )صـ
 أٍداف البشح

مف  اإلشارةلغة  أداء مترجـدراسة العبلقة بيف جودة  إلى إلىىدؼ البحث الح 
 ا باألداء األكاديمي لدييـ . منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع وعبلقتي

 أٍنية البشح

 األٍنية اليظسية -1
استمد البحث الحالي أىميتو مف أىمية المتغيرات التي تناوليا بالبحث والدراسة والتي لـ  

عمى نطاؽ الدراسات العربية في  –في حدود عمـ الباحثة  –تنؿ القدر الكاؼ مف االىتماـ 
مف  اإلشارةة . فتناوؿ البحث متغير جودة مترجـ لغة مجالي الصحة النفسية والتربية الخاص

منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع والذي يعد مف المتغيرات الحديثة نسبيًا في مجاؿ 
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درجة تميزه حسبما يراه طبلبو لمحد الذي يسمح ليما بالفيـ  إلىالتربية الخاصة ويشير 
 مف التكيؼ مع الحياة الجامعية . وضعيؼ السمع األصـالمتبادؿ ويمكف طالب الجامعة 

كما تناوؿ البحث أيضًا متغير األداء األكاديمي الذي تناولتو الباحثة بصورة جديدة لدى 
االستعداد النفسي لؤلداء طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع بما يشممو مف أبعاد تمثمت في 

  ديمي .األكاديمي، آلية تنفيذ األداء، اليدؼ مف األداء، اإلنجاز األكا
تضطمع ببحث  –في حدود عمـ الباحثة  –عدـ وجود دراسة عربية وذلؾ  إلىإضافة 

 العبلقة بيف جودة 
مف منظور طبلب الجامعة الصـ ضعاؼ السمع وعبلقتيا باألداء  اإلشارةمترجمي لغة 
 األكاديمي لدييـ .

 األٍنية التطبيقية -2
ي دور مترجـ لغة يمكف أف يستفيد الباحثوف مف نتائج ىذا البحث في تقص -1

طبلب الجامعة الصـ  اإلشارة في التأثير األكاديمي والنفسي واالجتماعي لدى
المينية  السمع ، ومحاولة إلقاء الضوء مف قبؿ الباحثيف عمى المعوقاتوضعاؼ 

 .والبيئية التي تحوؿ دوف أداء المترجـ 
مقياس  كما أنو يقدـ أدوات حديثة يمكف أف تفيد المتخصصيف في المجاؿ مثؿ -2

مترجـ لغة اإلشارة ، ومقياس األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ  جودة أداء
 . وضعاؼ السمع

 مصطلشات البشح اإلدسائية
 Quality Performance of signاإلشارةلغة  أداء مترجـ ( جودة2)

language interpreter  : سمويزأشار دي ويت و De Wit & Sluis(2014) إلى 
نظرًا الختبلؼ المعايير التي  اإلشارةفاؽ عمى تعريؼ موحد لجودة مترجـ لغة استحالة االت

جودة أدائو، وبشكؿ عاـ فقد أعتمد كؿ منيما عمى تعريؼ الجودة كما  إلىُينظر مف خبلليا 
في قاموس أوكسفورد بأنيا " مقارنة شئ بآخر مف نفس النوع، وىو درجة التميز في ورد 

 شئ ما " .
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درجة التميز المينية واألخبلقية واالجتماعية لباحثة إجرائيًا بأنيا " تعرفيا افي حيف 
، مف وجية نظر طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع  اإلشارةلغة  مترجـالتي يتسـ بيا 

ويستدؿ عمييا مف الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس الجودة )إعداد 
 الباحثة( " .

 Dijkيعرفو ديجيؾ وآخروف :  Academic Performanceي ( األداء األكاديم1)  
et al., (2011 بأنو " مدى تحقيؽ الطالب أو المعمـ أو المؤسسة ألىدافيا التعميمية )

 القصيرة أو الطويمة األجؿ "
وضعيؼ  األصـ" االستعداد النفسي لطالب الجامعة تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو في حيف 

ألكاديمية باستخداـ آلية محددة مف أجؿ الوصوؿ لئلنجاز األكاديمي السمع لتحقيؽ أىدافو ا
ويستدؿ عميو مف الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس األداء المطموب 

 األكاديمي )إعداد الباحثة( .
 Deaf and Hard of Hearing( طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 0)     

University Students  فيـ الباحثو بأنيـ " الطبلب الصـ وضعاؼ السمع الذيف تمكنوا تعر
 مف االلتحاؽ بالجامعة بعد تخرجيـ مف مدارس األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع " .

 محددات البحث
 تتمثؿ محددات البحث في:

( المحددت المنيجية: تـ استخداـ المنيج الوصفي )االرتباطي المقارف( إلجراء البحث 2)
 الحالي 

حددات البشرية: تكونت عينة البحث مف طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع، ( الم1)
مف اإلناث ، تتراوح أعمارىـ ( 02)الذكور، ( مف 03)( بواقع مف 12وعددىـ )
 . (13,14( عاًما، وبمتوسط عمري )19–21بيف )الزمنية 

منتصؼ شير ي الفصؿ الدراسي الثان بداية ( المحددات الزمنية: تـ تطبيؽ األدوات في0)    
 .1313 -1324مف العاـ الجامعي فبراير 

 –المحددات المكانية: طبقت األدوات بكميات التربية النوعية بجامعتي )الزقازيؽ ( 0)    
 عيف شمس(.
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  سابقة إطاز ىظسي ودزاسات
 لطالب اجلامعة الصه وضعاف السنع : األداء األكادمييأواًل 

 والنماذج المفسرة لوتعريؼ األداء األكاديمي والنظريات   (2)
قد يواجو طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع العديد مف التحديات البيئية التي 

تكوف سببًا في مشكبلتيـ األكاديمية التي يترتب عمييا رقؿ سير العممية التعميمية و تع
 انخفاض مستوى األداء األكاديمي لدييـ .

أىميا لدى فئة طبلب الجامعة مف تعتبر قضية األداء األكاديمي مف أبرز القضايا و و  
الصـ وضعاؼ السمع خاصة وأنيا لـ تمؽ االىتماـ الكاؼ مف البحث والدراسة، حيث اعتنت 

داء األكاديمي لدى طبلب منذ نشأت مفيوـ التربية الخاصة باأل العربية العديد مف الدراسات
د مف ى الرغـ مف أف العديوذلؾ عم ، المدارس فقط ولـ ييتـ أيًا منيا بمرحمة التعميـ الجامعي

ودراسة كونفيرتينو  Taylor et al., (2017)تايمور وآخريف الدراسات السابقة مثؿ دراسة
تدني مستوى األداء األكاديمي لدى  إلىقد أشارت  Convertino et al., (2009)وآخريف 

الطبلب الصـ وضعاؼ السمع مقارنة بذوييـ مف السامعيف ممف ىـ في مثؿ سنيـ وفي 
ماعتيـ الثقافية ، وأرجعوا ذلؾ لمعديد مف العوامؿ مثؿ طريقة االختبارت المعتمدة عمى ج

 حجـ المفردات المغوية المطموبة .   إلىالجانب الكتابي أكثر مف العممي، وافتقارىـ 
وضعاؼ السمع خاصة إف الوقوؼ عمى ناتج األداء األكاديمي لمطبلب الصـ 

تحديد ما تعممو الطبلب بالجامعة وىو جزء ال يتجزأمف  بالجامعة يسيـ في الممتحقيف منيـ
الخدمات التعميمية بالبحث في السعي لتحسيف التعميـ ، كونو يوفر التغذية الراجعة لمميتميف 

المقدمة، ويسمح لمطبلب واآلباء والمعمميف بالوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ في األداء 
 . األكاديمي

( بأنو " مدى تحقيؽ 2013) Wikipediaلويكبيديا  ويعرؼ األداء األكاديمي وفقاً 
الطالب أو المعمـ أو المؤسسة ألىدافو التعميمية قصيرة أو طويمة األجؿ ". في حيف يمثؿ 

 .  أكاديمياً  استكماؿ المعايير التعميمية مثؿ شيادات التعميـ الثانوي ودرجات البكالوريوس إنجازاً 
 لمصـ ألكاديميالمفسرة لؤلداء اوالنماذج النظريات 
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-Urie Bronfenbrenner (1917ىظسية اليظه اإليلولودية ألوزي بسوىفييربييس  ( أ)
2005) 

تقـو ىذه النظرية عمى عدد مف األنظمة المختمفة، وكؿ نظاـ بو عدد مف العناصر ، 
ينتج عف تفاعؿ ىذه العناصر مجموعة مف التحديات التي تؤثر عمى كؿ جانب مف جوانب 

ذلؾ الفاعمية الذاتية والنتائج التعميمية ، ووفقًا ليذه النظرية ىناؾ خمسة  حياة الصـ بما في
 -أنظمة تعرؼ باألنظمة األيكوبيولوجية وىي :

     microsystemsنظاـ الميكروسيستـ   -2
يعتبر ىذا النظاـ مف أكثر األنظمة تأثيرًا عمى حياة الفرد كونو يتصؿ بو اتصااًل 

وتفاعبلت داخؿ البيئة المباشرة لمشخص مثؿ  مباشرًا حيث يحتوي عمى عبلقات
)األسرة، المدرسة ، الجيراف( ، ويتكوف ىذا النظاـ مف العبلقات الشخصية، 

 تمع آلخر ومجموعة األنشطة التي تمارس في مجتمع ما وتختمؼ مف مج
 mesosystemنظاـ الميسوسيستـ   -2

يقع ضمف بيئة الطفؿ يؤثر ىذا النظاـ بشكؿ مباشر عمى حياة الطفؿ األصـ، حيث 
المباشرة التي تتسـ بالعبلقات والتفاعبلت المباشرة، وقد ركز عمى دور المعمـ في 
حياة األصـ كونو أحد األشخاص الذيف يمكنيـ التأثير المباشر عمى خصائص األصـ 
النفسية واألكاديمية، فالمعمـ ىو المسئوؿ عف تييئة المناخ المدرسي الصحي 

جدت السعادة النفسية داخؿ الفصؿ فمف المتوقع أداء أكاديمي لتبلميذه، وحيثما و 
 -أفضؿ، ولذلؾ فيو ينظر لممعمـ كالتالي:

 أنو قدوة لطبلبو وعميو الصمود أماـ قيـ التعميـ ومعاييره. -
 مف المتوقع أف يقمد األطفاؿ سموكو. -
 كما يقع عمى عاتقو مسئولية رعاية ودعـ األصفاؿ الصـ   -

 exosystemنظاـ اإلكسوسيستـ   -1
يتكوف مف اإلعدادات أو األحداث التي ال تنطوي بشكؿ مباشر عمى الطفؿ األصـ، 
بمعنى أنو يحدث تأثير غير مباشر مف خبلؿ األشخاص اآلخريف في حياتو، كحدوث 
أزمة مالية في بمد ما، فتؤثر عمى تمكف الوالديف مف تمبية احتياجات ابنيما األصـ، 

 المباشر عمى األداء األكاديمي لمطفؿ الصـ  وكذلؾ عمى المعمـ ذي التأثير
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 macrosystemنظاـ الماكروسيستـ   -0
يعرؼ بالنظاـ الكمي، ويتكوف مف جميع األنماط السياسية، واالجتماعية، والثقافية، 
واالقتصادية التي ليا تأثير كبير في جيع التفاعبلت بيف األنظمة المختمفة، والتي 

األصـ، كالدستور الذي يسف قانوف المساواة بيف  تؤثر بشكؿ غير مباشر عمى االبف
جميع فئات المجتمع في التعميـ، األمر الذي ينعكس أثره عمى حؽ األصـ في التعميـ 
بشكؿ متساو مع السامعيف، حيث يحدد الدستور ىنا سياؽ التعميـ الذي يتمقونو، 

  و األكاديمي والذي يمكف أف يؤثر في أدائ
 chronosystemنظاـ كرونو  -9

إطار زمني تنموي يؤثر عمى التفاعؿ بيف األنظمة " ، وُيعتقد أف ىذا النظاـ ىو  وىو
سبب حدوث التغييرات في األنظمة األخرى، ويتكوف مف عناصر خارجية )مثؿ توقيت 
وفاة أحد الوالديف( ، وعناصر خارجية )مثؿ توقيت حدوث الفقد السمعي( والذي 

 pp.131-133) Tetty et ,2017لؤلصـ  ديميبدوره قد يؤثر عمى األداء األكا
al., ) 

  منوذز املعادلة البيائية )ب( 

( نموذجًا لؤلداء 2011) Ahmad   Shahzadi  &طور كؿ مف شاه زادي واحمد
وأوضح النموذج أف األداء األكاديمي يعتمد عمى ميارات األكاديمي لدى طبلب الجامعة ، 

ة المنزلية. كما يعتمد األداء األكاديمي عمى التفاعؿ التعمـ ، وميارات التعمـ تعتمد عمى البيئ
األكاديمي الذي يتوقؼ عمى العادات الدراسية والبيئة المنزلية. وىذا يعني أنو يمكف تقدير 

األداء األكاديمي ألي طالب مف خبلؿ بيئتو المنزلية وميارات التعمـ وكذلؾ مف خبلؿ تفاعمو 
المسارات المحتممة لتقدير األداء األكاديمي ، تبيف أف األكاديمي وعاداتو الدراسية . وبفحص 

أقوى مسار ىو البيئة المنزلية التي تؤثر عمى ميارات التعمـ التي بدورىا تؤثر عمى األداء 
 األكاديمي  .
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 ( نموذج المعادلة البنائية المناسب2شكؿ )
 ـ وضعاؼ السمعالتحديات التعميمية التي تواجو طبلب الجامعة الص( 1)

ديًا لدى طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع، حيث يتعيف حيشكؿ السياؽ الجامعي ت (2)
عمييـ التغمب عمى الكثير مف أوجو القصور الناتجة عف تجربتيـ المدرسية السابقة 
مثؿ القصور المغوي، ظروؼ الدراسة غير الكافية، مشاكؿ الفيـ القرائي ، صعوبة 

 إنتاج النص .
تمقي المعمومات )الوقت بيف ما يتـ التحدث بو وبيف ترجمتو( فالمحاضر  التأخر في (1)

يتحدث أواًل ثـ ينتظر المترجـ بعض الوقت ليكوف جمبًل يمكف ترجمتيا إشاريًا ثـ يقوـ 
 بعممية الترجمة .

ىناؾ فترات يحدث فييا انقطاع لبلتصاؿ بالعيف وذلؾ أثناء كتابة المحاضر عمى  (0)
ه وسط قاعة المحاضرات، أو قراءتو لمادة مكتوبة، كؿ ذلؾ السبورة، أو أثناء سير 

 وضعيؼ السمع عمى قراءة شفاه المحاضر . األصـيحوؿ دوف قدرة الطالب 
كما قد يضطر الطالب لفقداف جزء مف المعمومات حيف يكوف مخيًّرًا بيف النظر  (9)

 ر .لمعرفة داللة تمؾ الصو لممترجـ النظر أو  أثناء عرضو لبعض الصور لممحاضر
عدة تحديات أكاديمية  إلىSafder et al., (2012 )كما أشار سافدر وآخروف  (1)

أدلى بيا الطبلب الصـ وضعاؼ السمع في قسـ التربية الخاصة بجامعة البنجاب 
 -وىي:

وعدـ استخداميا في التدريس باإلضافة لقمة  اإلشارة)أ( افتقار المعمميف لمغة 
 ميمية . عدد المترجميف باحتياجات الطبلب التع

 البيئة المنزلية

 عادات االستذكار

 مهارات التعلم

 التفاعل األكاديمي

 األداء األكاديمي
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)ب( عدـ اىتماـ المعمميف بالتأكد مف فيـ الطبلب لمتعميمات مما أحدث نوعًا مف 
 اإلحباط لدى الطبلب لعدـ قدرتيـ عمى فيـ تمؾ التعميمات أو تنفيذىا .
)ج( لـ يقـ المعمموف بعرض المساعدة عمى الطبلب الصـ عقب انتياء 

 المحاضرة .
 يط )المترجـ( .)د( صعوبة التواصؿ مع المحاضر دوف وس
 المحاضرة . إلى)ىػ( عدـ شعور الطبلب الصـ باالنتماء 

 )و( عدـ تشجيعيـ لممشاركة في أي نشاط بالجامعة . 
 .في األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع  المؤثرةالعوامؿ ( 0)

اج و نتأف األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع ى إلىتشير األبحاث 
  -:تفاعؿ معقد لمعديد مف العوامؿ مثؿ 

 خصائص الطبلب )عتبة السمع، الطبلقة المغوية، طريقة التواصؿ( -1
فاآلباء يؤثروف عمى األداء األكاديمي ألطفاليـ الذيف يعانوف مف  -:البيئة المنزلية  -2

إعاقة سمعية وذلؾ مف خبلؿ مسؤولياتيـ وتوقعاتيـ والمساعدة التعميمية التي 
مف تسييبلت ودعـ األسرية تمؾ البيئة ما توفره مونيا ليـ في المنزؿ . إضافة ليقد

نفسي  وتشجيع ألبنائيا، وما تنطوي عميو مف عبلقات أسرية يكوف ليا تأثير
مما يشعره بالدؼء العائمي ويزيد مف إحساسو بجودة ،  واجتماعي عمى االبف األصـ

 Al – Attiayah & Mahasnehومحاسنة التي أثبتت دراسة العطية  الحياة
بينيا وبيف األداء األكاديمي لطبلب الجامعة ذوي اإلعاقة ( وجود عبلقة 2018)

طالب مف طبلب الجامعة ( 33عينة قواميا )السمعية وذلؾ في دراسة اشتممت عمى 
مف  01مف ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية،  11موزعيف كالتالي )وال، ذوي اإلعاقة

داة التكيؼ وي صعوبات التعمـ(، والمطبؽ عمييـ أمف ذ 20كية، ذوي االعاقة الحر 
  .ومقياس جودة الحياة  األكاديمي

 -والمتمثمة فيما يمي:الخدمات التعميمية الداعمة  -3
وما يقدمة مف ترجمة شفيية دقيقة ومبلحظات ىامة بمغة  المترجـ الشفوي -

 إلىبلب مف الوصوؿ المبلئمة لطبيعة المنيج المقدـ، وما يساعد بو الط اإلشارة
دورًا ىامًا في  اإلشارةحيث تمعب لغة االتصاالت الصفية والمعمومات األكاديمية. 
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أشارت دراسة  فقدلطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع  تحسيف األداء األكاديمي
 اإلشارةأف استخداـ لغة  إلىSambu et al., (2018 )سامبو وآخروف 

وفي دراسة حسيف مستوى أدائيـ األكاديمي، ت إلىإلرشاد الطبلب الصـ قد أدى 
( التي اىتمت بتحسيف معدؿ األداء 2017) ,.Taylor et alتايمور وآخروف 

األكاديمي لطبلب جامعة ألفا الصـ مف أجؿ ضماف وضع أكاديمي أفضؿ، 
ولمتعرؼ عمى أىـ العوامؿ البيئية والفردية التي تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى أداء 

ـ، ومف خبلؿ تقييـ احتياجات ىؤالء الطبلب مف أجؿ تحديد طبلب الجامعة الص
أسباب فجوة األداء األكاديمي  ثبت أف األداء غير المتسؽ مف المترجـ الشفيي 
أثناء تفاعمو مع طبلبو الصـ في المحاضرة مف األسباب األولى النخفاض 

 (22مستوى األداء األكاديمي لمطبلب، وكانت تمؾ الدراسة قد أجريت عمى )
طالب أصـ مف طبلب جامعة ألفا، قد تـ تجميع درجاتيـ عبر عدد محدد مف 

خفاض مستوى األداء األكاديمي لعشرة منيـ نفثبت ا GPAالسنوات ومقارنة 
المترجـ  دوروعف  نفس السياؽوفي  ايير األداء األكاديمي المطموب .عف مع
جاءت ع فقد في األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمالشفوي 

التي اىتمت ببحث العبلقة بيف  Crowe et al., (2017)دراسة كرو وآخريف 
األداء األكاديمي لمطبلب الصـ المقيديف بالكمية وخصائص التواصؿ )السمعية 
والمغوية( واستخداـ التقنيات المساعدة كزراعة القوقعة وغيرىا مف خدمات الدعـ 

، وطبقت الدراسة عمى  مترجـ الشفييالمقدمة عبر المثؿ الترجمة اإلشارية 
وأشارت النتائج ( مف طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع، 413عينة قواميا )

يجابي بيف الميارات المغوية المنطوقة واألداء في مجمميا لوجود إرتباط إ
األكاديمي في بعض المواد، كما أف ضعؼ السمع لـ يكف مؤشرًا ىامًا عمى 

 لدراسية التي تـ اختيارىا .لمجاالت ااإلنجاز األكاديمي في ا
 ىراستنسكينتائج دراسة إليو أشارت  ماأيضًا ومما يؤكد ذلؾ 

( مف تفوؽ الطبلب الصـ وضعاؼ 2016) Hrastinski & Wilburوويمبر
عف ذوييـ مف ذوي  اإلشارةالسمع أكاديميًا ذوي الكفاءة العالية في استخداـ لغة 

كونفيرتينو وآخريف ا أشارت إليو دراسة م إلىالكفاءة المنخفضة ، إضافة 
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Convertino et al., (2009 مف أف اإلعداد األكاديمي الذي يوفر خدمات )
فإنو يوفر لمطبلب الصـ المرونة الكافية  اإلشارةدعـ جيدة في شكؿ ترجمة لغة 

ة التواصؿ األكثر فائدة ليـ، وكانت الدراسة قد ىدفت في األساس مالختيار وسي
ستعدادات طبلب الجامعة الصـ لمتعمـ والتنبؤ باألداء والنجاح األكاديمي متنبؤ بال

 –استخداـ قوقعة األذف  -لدييـ، واستخدمت متغيرات )درجة الفقد السمعي
عوامؿ االتصاؿ(، وقد تـ اتخاذ بعض اإلجراءات مثؿ معرفة محتوى التعمـ 

عرؼ عمى السابؽ، قياس مستوى التعمـ مف محاضرة منطوقة ومترجمة، والت
  ( مف الطبلب الصـ بالكمية .111الدرجات المحرزة وطبقت عمى عينة قواميا )

كوسيمة تكنولوجية داعمة لتعميـ طبلب الجامعة الصـ  C-Printاستخداـ  -
التي ُأجريت عمى  Elliot (2001وضعاؼ السمع، فقد اىتمت دراسة إليوت )

 C-PRINTاـ اؿ ( طالب جامعي مف الصـ وضعاؼ السمع باختبار استخد01)
عمى التقييـ الذاتي ألربع ميارات أكاديمية وأشارت إلى إرتفاع ثبلث ميارات 

شار إلى وجود عبلقة ايجابية بيف ابؿ ميارة واحدة كانت ضعيفة مما أمق
والميارات األكاديمية ،  كما اعتقد الطبلب  C-PRINTاستخداـ السيبرنت 

 ميمية.قد عززت مف خبرتيـ التع C-Printعموًما أف 
كما أف لممحاضر دور في التأثير عمى األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ  -4

بعض المعمميف لـ يكف لدييـ معرفة كافية بأساليب يكوف ىناؾ وضعاؼ السمع، فقد 
سمبًا عمى تعميميـ وأدائيـ  يؤثر قد االتصاؿ مع الطبلب الصـ وضعاؼ السمع مما

ميف قد ال يمموا بمحتوى المناىج قبؿ البدء في أف بعض المعم إلىاألكاديمي، إضافة 
 تدريسيا.

العبلقات  إلىالدعـ االجتماعي واألكاديمي بالجامعة، ويشير الدعـ االجتماعي  -5
وأما اإلنسانية اإليجابية السائدة بيف كبل مف المحاضريف والمترجميف وطبلبيـ ، 

الصـ وضعاؼ  المحاضر لمطبلبو الدعـ األكاديمي فيتمثؿ في مشاركة المترجـ 
 . السمع في أداء األنشطة الصفية والبلصفية

البيئة المادية وما توفره مف قاعات مجيزة بأحدث أجيزة العرض المناسبة لفيـ  -6
 الطبلب الصـ وضعاؼ السمع .
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جريت عمى ( التي أُ 2018) Alasfour Nout &واألسفور  ت دراسة نوتأشار كما  -7
وجود عدد مف المحددات التي تؤثر  إلى( مف طبلب الجامعة في كمبوديا 014)

االنتظاـ في بشكؿ كبير عمى األداء األكاديمي لمطبلب منيا درجة المدرسة الثانوية، 
الحضور المدرسي، الكفاءة الذاتية األكاديمية، جيد الدراسة، الوضع االجتماعي 
واالقتصادي لؤلسرة، في حيف لـ يكف ىناؾ تأثير يذكر لمتغير العمر أو الجنس أو 

 تعميـ الوالديف .
،  البيئة المنزلية والعادات الدراسية والعمؿ الدؤوب وميارات التعمـ والتفاعؿ األكاديمي -8

وىذا يعني أنو يمكف تقدير األداء األكاديمي ألي طالب مف خبلؿ بيئتو المنزلية 
 وميارات التعمـ وكذلؾ مف خبلؿ تفاعمو األكاديمي وعاداتو الدراسية وبيئتو المنزلية

Shahzadi & Ahmad,2011, P.255) ) . 
 اإلشازةلغة  أداء مرتده: دودة ثاىيًا

 مفَوو اجلودة (1)

مف الميف الحديثة نسبيًا خاصة في السنوات القميمة  اإلشارةلغة تعتبر مينة مترجـ 
الماضية، حتى ذلؾ الحيف لعب أطفاؿ اآلباء الصـ، وآباء األطفاؿ الصـ دور المترجـ دوف أف 

موا بدور المترجـ الشفوي، وعندما بدأ المترجموف ألوؿ مرة كاف عمميـ تطوعي يدركوا أنيـ قا
 Registry ofواستمروا عمى ىذا النحو حتى تـ إنشاء سجؿ المترجميف الفورييف لمصـ 

Interpreters for the Deaf (RID)  وقد ُوجد أنو حينما يعمؿ 2419في عاـ ،
ـ غالبًا ما ينقموف آرائيـ الخاصة في الرسالة المترجموف الفوريوف عمى أساس تطوعي ، فإني

عمى  ألف المترجميف لـ يحافظوامما قد يسبب قيرًا لمصـ  األصـأو يتصرفوف نيابة عف الفرد 
في  األصـكثر بمينة المترجـ ليست لمجرد مشاركة ى وىدؼ المتحدث ، فبدأ االىتماـ أمعن
الترجمة مينة مدفوعة األجر وليست أصبحت  تمكينو ، ومف ثـنما بيدؼ مع السامعيف وا  مجت

 .,P.14  (Groat, 2018مجرد عمؿ تطوعي )
وقد اختمفت الدراسات  ،اإلشارةمترجـ لغة  مف أىـ ما يمـز جودة األداءوتعتبر 

قد تناوليا مف وجية نظر المترجـ نفسو مثؿ ، فالبعض الجودة لمفيوـفي تناوليا  األجنبية
 & De Witويت وسمويز  العض اآلخر مثؿيا تناول ( ، في حيف2008)  Lukerدراسة لوكر
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Sluis (2014) وشانيكات ،Shanikat (2014 ،) ديجيؾ وآخريففاف وet al.,  Van 
Dijk (2011 ، ) السمع.مف الصـ وضعاؼ  اإلشارةمف منظور مستخدمي لغة 

مف منظور طبلب عمى تناوليا لجودة األداء  وفي البحث الحالي قد ركزت الباحثة 
الترجمة  تقييـفي مف غيره أكثر أىمية  حيث يعتبر األصـعة الصـ وضعاؼ السمع، الجام

حترافية فعالة تقديـ خدمة إ اإلشارةلمترجمي لغة ال يمكف  كما أنو والحكـ عمى مدى جودتيا
تقييـ الصـ ليـ لموقوؼ عمى نقاط الضعؼ معارفيـ ومياراتيـ الفنية مف خبلؿ  دوف إكماؿ
 ؿ أكثر فعالية .لضماف تواص وتقويتيا
فإنو ال ، اإلشارةالمستخدمة لتحديد جودة أداء مترجمي لغة ؼ المعايير ونظرًا الختبل 

 إلى et sluis Wit (2014) وسمويز ويت تيوجد تعريؼ موحد لمفيوـ الجودة، وقد أشار 
 بيف مترجمييا أو اإلشارةعمى مفيـو شامؿ لمجودة سواء بيف مستخدمي لغة  اإلتفاؽستحالة إ
، ولذلؾ فإف مفيود الجودة يعد المعايير التي تقاس بيا الجودة لدى كؿ منيماالختبلؼ  ظراً ن

تنبع مف التفاعؿ بيف مجموعة معينة مف التوقعات فالترجمة  .مف أكثر المفاىيـ تعقيداً 
مع القواعد المينية لممترجميف ولذلؾ فمفيـو الجودة ليست  اإلشارةلغة الخاصة بمستخدمي 

الجودة في قاموس أوكسفورد بأنيا " مقارنة شئ بآخر  وبشكؿ عاـ تعرؼ. ما جوىرياواقعيا وان
 .مف نفس النوع، وىو درجة التميز في شئ ما " 

 اإلشازةلغة  أداء مرتدهمعايري دودة ( 2) 

 ىناؾ عدة شروط يجب توافرىا الختبار جودة مترجـ اإلشارات ، ومف تمؾ المعايير ما يمي
 : التصرؼ في المواقؼ المختمفةوحسف واألمانة  الثقة -1

 األصـتعني إمكانية الوثوؽ بالمترجـ في عدـ مشاركة أية معمومات تخص أما الثقة ف
مع أشخاص آخريف، خاصة بعدما أصبح المترجـ مطمعًا عمى جوانب عدة مف حياة 

 .  األصـ
فيي "نجاح المترجـ في تقديـ نفسو في المواقؼ المختمفة وأما حسف التصرؼ 

ـ محترؼ يناقش ترتيبات الجموس المفضمة لؤلصـ وأنماط االتصاؿ المفضمة كمترج
( في 2014) Wit & Sluis سمويزويت و  كٌؿ مفلديو" وذلؾ وفقًا لما أشار إليو 

ممف تراوحت أعمارىـ الزمنية فرد مف مستخدمي اإلشارات  243دراسة طبقت عمى 
مف منظور  اإلشارةلغة  ـأداء مترجمف أجؿ التعرؼ عمى جودة  عاـ، 11 – 21بيف 
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استبياف اشتمؿ عمى سؤاؿ مقترح وىو )ما ىي أىـ  دميفمستخالصـ في ىولندا، 
 –الجامعة  –في البيئات الثبلث )العمؿ  اإلشارةثبلث صفات في مترجمي لغة 

 وقد أوصت تمؾ الدراسة بما يمي: .بأنياالمجتمع(، 
 الفوري. ـجودة أداء المترجيمكف إعطاء تعريؼ موحد وواضح ل ال 
  األشخاص الصـ يجب أف يتخذوا المزيد مف المبادرات لتحسيف جودة خدمات

 الترجمة الشفيية.
  يجب أف يكوف األشخاص الصـ عمى دراية بأف المترجـ الفوري ال يمتمؾ جميع

 الميارات الممكنة لكؿ موقؼ يمكف تخيمو.
 خاصة بيـ.يجب عمى المترجـ زيادة التبصر في عممية االحتراؼ المعياري ال 
  أف يكونوا عمى دراية بتوقعات بعضيـ البعض  األصـيجب عمى كؿ مف المترجـ و

 .األصـورضا  جودة أداء المترجـمف أجؿ زيادة 
 التقارب في العمر:  -2

 De Wit & Sluis (2014 ) سمويزفي دراسة ويت و ذكر المستجيبوف الصـ حيث 
عندما يكوف ىناؾ فارؽ كبير  يحدثغالبًا ما  األصـأف عدـ التفاىـ بيف المترجـ و 

لمتعامؿ  اإلحترافيةفي العمر بينيما أو عندما ال يكوف المترجـ عمى درجة جيدة مف 
حيث يتعامؿ الطبلب مع المترجميف صغار السف معاممة  في البيئة التعميمية.

األصدقاء، في حيف تقتصر معاممتيـ مع المترجميف كبار السف عمى أساس 
 ـ ىو الحصوؿ عمى الترجمة المطموبة فقط . المصمحة فكؿ ما ييمي

 الخبرة:  -3
تعتبر سنوات الخبرة وكثرة التدريب ومخالطة الصـ لممترجميف مف أىـ العوامؿ حيث 

 .جودة أداء المترجـالمساعدة عمى الجودة التفسيرية و 
 : الكفاءة المغوية -4

مترجمي لغة ء أداتعوؽ جودة قد تعتبر االختبلفات الثقافية مف أكثر المشكبلت التي 
، حيث لوحظ اختبلؼ الكثير مف المفردات مف بمد آلخر ولذلؾ وجب عمييـ اإلشارة

لتحقيؽ أىداؼ التواصؿ لؤلشخاص  والمغوية المفردات السياقيةاإللماـ بكافة 
المشاركيف في عممية التفاعؿ وجعمو تواصبل مستمرًا لكبل الجانبيف، والبد اف تكوف 
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نفسيـ مينيًا لتحسيف مياراتيـ ، والبد مف تطوير أترجمة مياراتيـ مناسبة لميمة ال
وقدراتيـ عمى التفسير، البد اف يكونوا عمى استعداد مسبؽ لمعمؿ المطموب مف اجؿ 

 ميف لو .ضماف ترجمة جيدة، واف يرفضوا العمؿ الذيف يروف انفسيـ غير مؤى
 : والنزاىة الحيادية والدقة -5

وز ليـ تقديـ المشورة أو النصح أو التدخؿ في تعني أف المترجميف ال يجفالحيادية 
 صية أثناء ميمة الترجمة الشفيية .اآلراء الشخ

ليا دوف إضافة أو أما الدقة فتعني تفسير معنى الرسالة بالطريقة التي كانت تيدؼ 
 لوكروىو ما يسمى بدقة تفسير النص والذي أشار إليو  تجميؿ أيحذؼ شئ أو 

Luker (2008في دراستو ال ) جودة ولكف مف منظور المترجـ البحث  إلىىدفت تي
 اإلشارةنفسو، وتـ توزيع استبياف عبر االنترنت عمى عضوية جمعيات ترجمة لغة 

االتفاؽ عمى  إلى( مترجـ لغة إشارة، وأشارت النتائج 03في نيوزيمندا، وطبقت عمى )
ر النص، خصائص محددة لمجودة والتي اتفؽ معظـ المترجموف فييا عمى دقة تفسي

التفاىـ بيف المشاركيف، إدارة الجوانب الشخصية لمتفاعؿ مثؿ العائؽ الثقافي بيف 
 ، والنزاىة تعني سبلمة التفسير مف أي أىواء شخصية.األصـالمترجـ و 

 والعكس:  اإلشارةلغة  إلىالتمكف مف الترجمة في الجيتيف، مف المغة المنطوقة  -6
مف الكفاءة في الترجمة في كبل المساريف فبلبد أف يكوف المترجـ عمى نفس القدر 

( التي 2011) ,.Van Dijk et al ؾ وآخريف يديجفاف وىذا ما أكدتو دراسة 
ذوي الخبرة في الترجمة  اإلشارة( مف مترجمي لغة 11أجريت عمى عينة قواميا )

والعكس وقاـ  اإلشارية إلىوالذيف تـ تعرضيـ الختبارات ترجمة مف المغة المنطوقة 
يـ ترجمتيـ خمسة مف المترجميف ذوي الخبرة وذلؾ لموقوؼ عمى مدى جودة بتقي

مقياسيف ىما مقياس الدقة المقترحة لتفسيرات  واسُتخدـالتفسير لدى المترجميف، 
جودة الترجمة في االتجاه مف  إلىالترجمة، ومقياس الجودة الذاتي، وأشارت النتائج 

 . ساالشارية اكثر مف العك إلىوقة المغة المنط
االستخداـ الجيد لتعابير الوجو وحركات الشفاه واالطبلع المستمر عمى كؿ ما ىو  -7

 جديد في عالـ اإلشارات.
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كما يعمؿ المترجـ دور الوساطة المغوية، تنسيؽ التفاعؿ، اتخاذ مبادرة إلقامة اتصاؿ  -8
فعاؿ بيف الصـ والسامعيف، ضبط الترتيب المكاني لخمؽ المزيد مف الرؤية، تييئة 

 ,Berge & Ytterhus, 2015) .    إلييا)ئة تعميمية جيدة يمكف الوصوؿ بي
P.4 

( في دراسة أجراىا لمعرفة تصورات الطبلب الصـ 2004) Napierكما أشار نيبر  -9
 أف الطبلب قد أكدوا عمى إلىوضعاؼ السمع حوؿ المترجـ اإلشاري المفضؿ لدييـ 

 -ما يمي:
يعني قدرتو عمى فيـ نية الناجح ، و  أساسية في المترجـ سمةالتفاىـ  إعتبار -

 المتحدث والنجاح في نقميا لمحضور.
إدراكو لمفروؽ  تيـ الفردية والمغوية والموقفية بمعنىضرورة إلمامو باحتياجا -

 الفردية بيف الطبلب الصـ وضعاؼ السمع .
أف يكوف لدى المترجـ مؤىؿ جامعي جيد، وميارات جيدة في استخداـ كمتا  -

 ، اليجاء األصبعي( . رةاإلشاالمغتيف )
كما أعرب الطبلب الصـ عف رغبتيـ في استمرار نفس المترجـ معيـ بدًء مف  -

 السنة األولى بالجامعة حتى التخرج .
 إلى، إضافة جودة أداء المترجـكما تعد المرونة في التعامؿ مف أىـ معايير  -23

لىالموضوعية والتريث قبؿ نقؿ الحوار مف و   . األصـ ا 
 عدة إلىWit & Sluis (2014 ) سمويزالسياؽ أشارت كؿ مف ويت و وفي نفس 

 -:إلىمعايير تخص جودة التفسير وتنقسـ 
تستخدـ بناًء عمى المعايير المطموبة في الموقؼ نفسو وىي : معايير أولية  -2

ف المترجميف في إطار العمؿ ُتحدد قبؿ حدوث الترجمة مثمما يتعمؽ بالتعاوف بي
 كفريؽ .

ىي المعاييرالتي تـ تشكيميا مف خبلؿ الخبرة وىي : ية أو تنفيذيةتشغيممعايير   -1
ثناء التفسير، وال يكوف يو المترجموف في اتخاذ القرارات أاألساس الذي يقـو عم

لممترجـ تأثير عمييا وتتشكؿ مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مع جميع المتحاوريف 
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 النوعيف مف المعايير في الموقؼ، وتحدث الترجمة بناًء عمى التفاعؿ بيف كبل
 . )األولية والتشغيمية(

 النماذج المفسرة ألداء المترجـ  (0)
 إلىت التي تحتاج مف أكثر الموضوعا اإلشارةلقد أصبحت جودة أداء مترجـ لغة 

خاصة في اآلونة القميمة الماضية التي بدأت فييا الجامعات تستقبؿ عددًا ال  البحث والدراسة
صـ وضعاؼ السمع، وغدا وجود المترجـ الجيد أمرًا حتميًا لمساعدة بأس بو مف الطبلب ال

عانتيـ عمى المشاركة  ىؤالء الطبلب عمى التواصؿ مع كؿ مكونات البيئة التعميمية الجديدة، وا 
  ماؿ مسيرتيـ التعميمية بالجامعة .األكاديمية الفعالة مف أجؿ استك

 Siegelلدور المترجـ ، فقد وصؼ سيجؿ وقد اختمفت اآلراء وتعددت النماذج المفسرة     
 -( نموذجيف لدور المترجـ وىما :1998)

: وصؼ المترجـ بالجياز  mechanical modelالنموذج الميكانيكي  (2)
المساعد، وافترض أنو مجرد وصمة محايدة لجميع الرسائؿ بيف المحاضر 

 والطالب .
جـ طرفًا ثالثًا : جعؿ المتر  full participant modelنموذج المشارؾ كميًا  (1)

ميمًا في عممية االتصاؿ، باإلضافة لجعمو عضوًا مشاركًا في الفريؽ المسئوؿ 
 ,Antia & Kreimeyer, 2001عف اتخاذ أي قرارات تعميمية تخص الطمب 

p.356) ) 
 -كما وجدت أربعة نماذج أخرى وىي:

 the helper modelنموذج المساعد   (2)
وقد ، كمساعد لمشخص األصـ لمترجـ إلى اينظر يسمى بنموذج ما قبؿ المينية، و 

استند ىذا الرأي عمى افتراض مفاده أف األشخاص الصـ يحتاجوف لممساعدة إلعادة 
بيف جميور السامعيف، ويفترض أف المترجـ يمكنو المشاركة في الحوار تواجدىـ 

 لمحوار ويتخير المعمومات التي ويضيؼالقائـ بيف السامعيف والصـ وأف يدلي برأيو 
مما دعت الحاجة لوجود  األصـتثري النقاش ، وقد لوحظ أف ىذا النموذج يقيد حرية 

 وال عبلقة ليـ بأي إضافة أو حذؼ مترجميف محايديف في تقديـ الترجمة 
 the conduit model القناةالنموذج  (1)
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نظرًا لما خمًّفو النموذج السابؽ مف تقييد لحرية األصـ وعدـ حيادية المترجـ ، فقد 
الحاجة لوجود مترجـ محايد، مما كاف ذلؾ مدعاة لنشأة نموذج القناة الذي  دعت

المترجـ عمى أنو )آلة لغة( ، ويشترط توفير ترجمة محايدة ، ولـ ينظر يصؼ 
وليذا النموذج تأثير قوي عمى كيفية  لمتسؽ لممترجـ كجزء مف مسئوليتو ،لمتفاعؿ ا

ـ السماح لممشاركيف الصـ بالدعـ تشكيؿ دور المترجـ كمحترؼ ولكف يؤخذ عميو عد
عض المترادفات المعقدة لتسييميا مف قبؿ المترجـ كتقديـ وصؼ لبالكاؼ 

manuscript, 2016, p.189)) 
 the bilingual facilitator modelثنائي المغة  النموذج الميسر (0)

في نياية التسعينات تـ تقديـ ىذا النموذج الذي يؤكد عمى تقميص دور المترجـ، 
قر بأف تقييمات المترجـ الشخصية لما ُيقاؿ أثناء الحوار ستؤثر عمى صدؽ وي

كما  وأف محايدة المترجـ شرط أساسي مف شروط كفاءة وجودة أدائو .الترجمة، 
ينص عمى أف مسئولية المترجـ ترتبط بالوساطة المغوية وتنسيؽ التفاعؿ بيف الصـ 

 .والسامعيف 
 the bilingual/bicultural facilitatorافة والثق المغة الميسر ثنائيالنموذج  (9)

model  
يقـو عمى نفس نيج النموذج الميسرولكنو يضيؼ شرط الكفاءة الثقافية ، ويقيس 
جودة التفسير لدى المترجـ بمدى مساىمتو بمعمومات معروفة تناسب ثقافة الصـ 

 (Brge & Ytterhus, 2015, P.4 افة أخرى غير مألوفة بالنسبة ليـوليست ثق
 )   . 

 والوضوحوتعميقًا عمى النماذج األربعة السابقة فقد الحظت الباحثة أف الحيادية 
تعد بمثابة شروط أساسية لمحكـ والوساطة المغوية وتنسيؽ التفاعؿ والكفاءة الثقافية 

، وىي ما اتخذتيا كسمات أساسية في مقياسيا  اإلشارةمى جودة أداء مترجـ لغة ع
 .ودة لدى المترجـ د لقياس تمؾ الجالُمع

 في حياة الصـ وضعاؼ السمع اإلشارة( دور مترجـ لغة 9)
دور المترجـ في  إلى Henning et al., (2011) ننج وآخروفيأشارت دراسة ى  (2)

، والمشاركة في األنشطة الترفييية ، الصـ  تحسيف الشعور بجودة الحياة لدى
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الخدمات الصحية،  حوؿ ما يخص الحصوؿ عمىواكتساب المزيد مف المعمومات 
( 11، والعيش في بيئة صحية، وذلؾ في دراسة أجريت عمى عينة قواميا )والتنقؿ

في دراسة أجريت الستكشاؼ استخداـ المترجميف الفورييف بمغة  مف الصـ البالغيف
مكانية الوصوؿ إلييـ ،وتقييـ مستويات جودة الحياة لمبالغيف الصـ  اإلشارة وا 

٪ مف ىذه العينة شعروا أنيـ غير  04ظيرت النتائج أف أ ، المقيميف في نيوزيمندا
خدمات الترجمة الشفوية وكانت جودة الحياة  إلىقادريف عمى الوصوؿ بشكؿ كاؼ 

 لدييـ أقؿ مقارنة بذوييـ الذيف تمكنوا مف الوصوؿ لممترجميف .
أىمية المترجـ في تحسيف  إلىWit (2011 )دراسة ويت أشارت وفي نفس السياؽ 

التعميـ الجامعي  إلىالحياة لدى طبلب الجامعة الصـ الذيف تمكنوا مف الوصوؿ جودة 
مف خبلؿ مترجـ شفيي عف أقرانيـ الذيف لـ يتعمموا بمترجـ شفيي، وذلؾ في دراسة 

( 33طبقت مقياس جودة الحياة، واستبياف حوؿ نظرتيـ لممترجـ الشفيي عمى )
  طالب أصـ مف طبلب الجامعة.

ـ دورًا ىامًا في التعبير عف ذات الصـ حينما ينقؿ عنيـ أفكارىـ كما يمعب المترج (1)
، وذلؾ وفقًا لما  نجح في تمثيميـ لذاتيـ أو فقدانياورغباتيـ لآلخريف، وىنا إما أف ي

( التي أوضحت في 2019) ,.Young et alأشارت إليو دراسة يانج وآخروف 
  مبلء العمؿ الصـ والسامعيف.ىمية المترجـ في تمكيف التواصؿ الفعاؿ بيف ز أمجمميا 

وتظير أىمية المترجـ بشكؿ كبير في تنمية الجانب األكاديمي لدى طبلب الجامعة  (0)
الصـ وضعاؼ السمع، فالمترجـ ىو المسئوؿ عف ترجمة المادة العممية المقدمة 

ودمجيـ مع  إلييـ مف المحاضر، وىو المسئوؿ عف تنفيذ األنشطة التعميمية بالكمية
 . ف في تطبيؽ بعض المياـ الصفية والبلصفيةيسامعزمبلئيـ ال

ممترجـ الشفيي أثناء تفاعمو مع طبلبو الصـ في لكما ثبت أف األداء غير المتسؽ  (9)
قاعة المحاضرة مف األسباب األولية النخفاض مستوى األداء األكاديمي لمطبلب، 

حسيف ( بيدؼ ت2017)  ,.Taylor et alوآخروفوذلؾ عبر دراسة أجراىا تايمور 
معدؿ األداء األكاديمي لطبلب جامعة ألفا الصـ لضماف وضع أكاديمي أفضؿ، 

أىـ العوامؿ البيئية والفردية التي تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى أداء طبلب ولمتعرؼ عمى 
باب الجامعة الصـ ، وذلؾ مف خبلؿ تقييـ احتياجات ىؤالء الطبلب مف أجؿ تحديد أس
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طالب أصـ ومقارنة اؿ  22د تـ تجميع درجات ، وقالفجوة في األداء األكاديمي
GPA مف  23اض مستوى الخاصة بيـ خبلؿ عدد مف السنوات ، فثبت انخف
 . ، حيث كاف نجاحيـ أقؿ بكثير مف معايير األداء األكاديمي المطموبالطبلب 

التي يواجييا  التحدياتقادًرا عمى إدراؾ  كما ترى الباحثة أف المترجـ يجب أف يكوف  (1)
 مواجيتيا. عمى ويعينيـ ب الصـ الطبل

ومعممييـ وأف يكسبيـ المعرفة البلزمة لمتغمب عمى بيف الطبلب  حمقة الوصؿ وىو (1)
 االختبلؼ المغوي في التفاعؿ .

عمؽ المعرفة النظرية لمجاالت و يجب أف يمتمؾ الخبرة التعميمية في عممية الشرح ،  (3)
 كؿ موقؼ. يتناسب مع بماالدراسة المختمفة ، واإللماـ بالمغة المستخدمة 

 يمكف توضيح دور المترجـ كالتالي:و 
 المترجـ

 
 
 

 السامع                    ألصـ                                      
 

 ( الدور الفعمي لمترجـ لغة اإلشار1شكؿ )
 تعليق عاو على اإلطاز اليظسي والدزاسات السابقة -ًا:ثالج

تـ التعرؼ عمى بعض التحديات التي تواجو طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع،  -
وكانت خدمة توفير  ،لدييـ تحوؿ دوف تحقيؽ األداء األكاديمي المطموب قد والتي

أولئؾ الطبلب  مترجـ لغة إشارة ذو أداء جيد مف أىـ تمؾ التحديات التي يعاني منيا
 Freitas etفريتاز وآخريف ، والتي أشار بعض الباحثيف في دراساتيـ مثؿ دراسة 

al., (2017 ودراسة تايمور ، )Taylor (2017 ودراسة وينتر ، )Winter 
تأثيرىا الممحوظ عمى انخفاض األداء إلى  (2000، ودراسة ىارنيجتوف )  (2014)

لبحث الحالي، واعتبار ذلؾ مبررًا إلجرائو، حيث األكاديمي لمطبلب؛ مما دعـ مشكمة ا

 الموقف التفاعلي
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 اإلشارةالتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف جودة مترجـ لغة  إلىييدؼ البحث الحالي 
مف منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ ، ونظرًا 

كشؼ عف التي اىتمت بال –الباحثة  إطبلع في حدود  –لندرة البحوث العربية في 
 طبيعة العبلقة بيف كبل المتغيريف .

مثؿ دراسة  اإلشارةجودة أداء مترجـ لغة  ببحثالدراسات األجنبية  الكثير مف ىتماـإ -
 De Witدي ويت وسموز ، ودراسة Berge & Ytterhus (2015)بيرج ويترىس 

& Sluis (2014 و ، ) دراسة شانيكاتShanikat (2014 و ،)دراسة لوكرLuker 
، واتفاقيا عمى عدة معايير لمحكـ عمى جودة األداء وىي )الثقة فيما ينقمو (2008) 

لىالمترجـ مف و  ، والحيادية والبعد عف إضفاء اآلراء الشخصية عمى محتوى األصـ ا 
ح التفسير ودقتو، الكفاءة الثقافية ، االحترافية أو مينية المترجـ ( ، و الترجمة، ووض

  ايير في إعدادىا لممقياس .   وقد استفادت الباحثة مف تمؾ المع
كما اىتمت بعض الدراسات بتناوؿ األداء األكاديمي لدى طبلب الجامعة مف الصـ  -

التي ىدفت  Taiwo & Taiwo (2020) تايو وتايو وضعاؼ السمع مثؿ دراسة 
معرفة تأثير السبورة التفاعمية عمى األداء األكاديمي لطبلب الجامعة الصـ  إلى

 & Al – Attiayah، دراسة العطية ومحاسنة التربية الفيدرالية  الممتحقيف بكمية
Mahasneh (2018)  التي اىتمت بتقييـ جودة الحياة لدى طبلب الجامعة مف

صعوبات التعمـ( وعبلقتيا  –الحركية  –البصرية  –ذوي اإلعاقات المختمفة )السمعية 
 Crowe et al., (2017)دراسة كرو وآخروف و ، بالتكيؼ واألداء األكاديمي لدييـ 

التي بحثت العبلقة بيف األداء األكاديمي لمطبلب الصـ المقيديف بالكمية وخصائص 
  Taylor et al., (2017)ودراسة تايمور وآخريف، التواصؿ )السمعية والمغوية(

المستويات  إلىالتي اىتمت بتحسيف معدؿ األداء األكاديمي لطبلب جامعة ألفا الصـ 
ودراسة كونفيرتينو وآخريف الجامعة لضماف وضع أكاديمي جيد المحددة مف قبؿ 

Convertino et al., (2009 ) التنبؤ باستعدادات طبلب الجامعة  إلىالتي ىدفت
، وكانت قد أجريت جميع تمؾ الصـ لمتعمـ والتنبؤ باألداء والنجاح األكاديمي لدييـ 

في تناوليا لؤلداء الدراسات عمى طبلب الجامعة الصـ مما دعـ موقؼ الباحثة 
 العينة. األكاديمي لتمؾ 
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في البحوث العربية أو األجنبية  –في حدود إطبلع الباحثة  –نظًر لمندرة الشديدة  -
التي اىتمت بتناوؿ العبلقة بيف جودة أداء المترجـ واألداء األكاديمي لمطبلب الصـ 

ر المترجـ في وضعاؼ السمع ، فقد تـ تناوؿ أىـ البحوث األجنبية التي ناقشت دو 
يمي لمطبلب كنتيجة مشار إلييا وليست كمتغير تابع مصاغ بشكؿ الجانب األكاد

Freitas et al., (2017 )فريتاز وآخريف صريح في عنواف البحث ، مثؿ دراسة 
دور المترجـ في النجاح األكاديمي لمطبلب الصـ، ودراسة تايمور  إلىالتي أشارت 

Taylor (2017التي اعتبرت أداء )  سببًا في انخفاض األداء المترجـ غير المتسؽ
، وذلؾ بيدؼ تقديـ الدعـ لمبحث الحالي األكاديمي لطبلبو مف الصـ وضعاؼ السمع 

  مف خبلؿ تدعيـ مشكمة البحث، وكيفية التغمب عمييا، وتدعيـ اإلطار النظري .
فإف ىذا البحث  وانطبلًقا مف اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وفي ضوء ما تقدـ 

مف منظور طبلب الجامعة الصـ  اإلشارةلغة  أداء مترجـيسعى لبحث العبلقة بيف جودة 
وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ ، وقد استفادت الباحثة الحالية مف الدراسات السابقة 
في اختيار العينة حيث جاء معظميا مف عينة طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع ، كما 

عداد تج مت أوجو االستفادة عند استخبلص المفاىيـ اإلجرائية وطرح الفروض وانتقاء وا 
 األدوات التشخيصية، فضبًل عما يمكف استخبلصو مف تفسيرات لمنتائج عند مناقشتيا الحًقا.

، فتزعـ الباحثة بأف ىذا البحث يحمؿ بعض الحالي أما عف الجديد الذي يضفيو البحث   
في حدود  –مبررات بحثية نسوقيا فيما يمي: عدـ وجود دراسة عربية  اإلضافات التي تشكؿ

مف منظور طبلب  اإلشارةلغة  جودة أداء مترجـببحث العبلقة بيف  اىتمت –عمـ الباحثة 
. فضبًل عف اإلسياـ في إثراء مكتبة الجامعة الصـ وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ 

مف منظور طبلب  اإلشارةلغة  أداء مترجـس جودة إعداد مقياالقياس النفسي مف خبلؿ 
لطبلب الجامعة الصـ لؤلداء األكاديمي ، ومقياس آخر الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 

خاصة وأف غالبية األبحاث التي تناولت موضوع األداء األكاديمي قد اعتمدت  وضعاؼ السمع
 .في تقييميا لؤلداء األكاديمي لمطبلب  GPAعمى درجة اؿ 
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 البشح فسوض

 اإلشارةلغة  ات داللة إحصائية بيف جودة أداء مترجـذموجبة توجد عبلقة ارتباطية  -1
 مف منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طبلب الجامعة الصـ ال  -2
 إناث( . –ًا لمتغير النوع )ذكور وفقعمى مقياس األداء األكاديمي وضعاؼ السمع 

توجد فروؽ ذات داللة احصائيًا بيف متوسطي درجات طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ  -3
ضعاؼ  –حالة السمع ) صـ وفقًا لمتغير عمى مقياس األداء األكاديمي السمع 
 . لصالح ضعاؼ السمع السمع (

عة الصـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طبلب الجامال  -4
وضعاؼ السمع عمى مقياس جودة أداء مترجـ لغة اإلشارة وفقًا لمتغير حالة السمع 

 ضعاؼ السمع ( " . –)صـ 
 ميَذية البشح وإدساءاتُ 

 ميَر البشح: الوصفي )االزتباطي املقازٌ( .

عينة البحث: تضمنت عينتيف فرعيتيف، األولى عينة استطبلعية، اليدؼ منيا التحقؽ 
( طالًبا جامعًيا مف الصـ وضعاؼ 11السيكومترية لمقياس البحث، وتضمنت )مف الكفاءة 

 ( طالًبا جامعًيا مف الصـ12فيى عينة البحث األساسية وتضمنت )، أما الثانية السمع
مف  24) ذكر( 03)بواقع مف الجنسيف و ، ( 19وعددىـ ) وضعاؼ السمع (03وعددىـ )
، مف ضعاؼ السمع(  20مف الصـ،  21( أنثي )02، ) مف ضعاؼ السمع ( 22الصـ، 

(  21( طالبًا مف طبلب الفرقة األولى، )29الفرؽ الدراسية األربعة بواقع ) وكانوا مف طبلب
( مف طبلب الفرقة 23مف طبلب الفرقة الثالثة ، )طالبًا ( 24مف طبلب الفرقة الثانية، ) طالبًا 

( 13,14اًما، وبمتوسط عمري )( ع19–24وممف تراوحت أعمارىـ الزمنية بيف )الرابعة ، 
 الزقازيؽ يف بكمية التربية النوعية بجامعة( وىـ مف الطبلب الممتحق1,23وانحراؼ معياري )

كما بالجدوؿ   ،وطالبة ( طالباً 01وعددىـ ) عيف شمسوجامعة وطالبة  ( طالباً 11وعددىـ )
 :  إلىالت
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 (1جدول )

 نًتغُسٌ انُىع، ودزجت اإلػاقت انسًؼُت. وفقا  تىشَغ ػُُت انبحج 

 انؼدد انًتغُس

 انُىع

 ذكىز

33 
 أصى 11

ضؼُف 11

 انسًغ

 إَاث

31 
 اصى 11

ضؼُف 13

 انسًغ

 
 أصى 33

ضؼُف  24

 انسًغ
 61انًجًىع=

  

 14 األونً انفسقت

 11 انخاَُت 

 11 انخانخت 

 13 انسابؼت 

 61 انًجًىع

 
عينة البحث مف طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع لمبررات عدة  وقد جاء اختيار

الدور الذي يمعبو تقييـ طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع لمترجمييـ في تحسيف أىميا: 
، وىذا ما أكدتو لمنيوض بالجانب األكاديمي لدى ىؤالء الطبلبوذلؾ أداء المترجـ وجودتو 

أىمية دور المترجـ في الحياة األكاديمية لطبلب العديد مف الدراسات السابقة التي أقرت ب
Freitas et al., (2017 ، )فريتاز وآخريف مثؿ دراسة  الجامعة الصـ وضعاؼ السمع

  . وقد تـ اختيارالعينة بصورة عشوائية Taylor (2017)ودراسة تايمور 
 ( أدوات البشح2)

 لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ األدوات اآلتية :
مً ميظوز طالب اجلامعة الصه وضعاف السنع )إعداد  اإلشازةلغة  دودة أداء مرتدهاس ) أ ( مقي

 الباسجة( .

، والدراسات السابقة  اإلشارةتمت مراجعة األطر النظرية لمفيوـ جودة مترجـ لغة  -2
،  اإلشارةالمستخدمة ليذا المفيوـ بيدؼ الوقوؼ عمى تعريؼ إجرائي لجودة مترجـ لغة 

مكوناتو ، وكذلؾ االستفادة مف نتائج العديد مف الدراسات األجنبية التي فضبًل عف تحديد 
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تي تـ تحديدىا مف وال الصـالمترجـ مف منظور أداء اىتمت بالتعرؼ عمى معايير جودة 
(  التي أجريت لمتعرؼ عمى أىـ 2014) Wit، مثؿ دراسة ويت قبؿ المستخدميف

وتـ  اليولندية الختيار المترجـ ، اإلشارةالمعايير التي يستخدميا مستخدمي لغة 
مف خبلؿ االستفتاء المنشور عبر شبكات التواصؿ االجتماعي  الحصوؿ عمى البيانات

يبنوف اختياراتيـ وفقًا لعامميف ىما  اإلشارةأف مستخدي لغة  إلىوأشارت بياناتيـ 
صرفو العوامؿ الموقفية )موقؼ المترجـ الذي يوضع فيو أثناء عممية الترجمة وكيفية ت

تجاه مختمؼ المواقؼ التي تواجيو (، العوامؿ المينية والمتمثمة فيما يمي )الميارات 
الشخصية لممترجـ، الميارات االجتماعية لممترجـ، الكفاءة المغوية، ميارات الترجمة ( 
وقد أجري االستبياف عمى شكؿ أسئمة مفتوحة وأخرى مغمقة ، وصنؼ المستجيبوف اثنيف 

يما األكثر أىمية مف غيرىـ مثؿ ) أستطيع أف أفيـ المترجـ، مف الصفات عمى أن
المترجـ يفيمني ( وتنوعت الردود واختمفت وجيات النظر حولما يخص أي الميارات ليا 

 . اإلشارةأولوية االختيار في مترجـ لغة 
( مفردة 01في ضوء ما تـ االطبلع عميو وضعت الباحثة مجموعة مفردات مكونة مف ) -1

مف منظور طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع ،  اإلشارةلغة  داء مترجـأتقيس جودة 
وذلؾ بما يبلئـ البيئة العربية بوجو عاـ ، والبيئة المصرية بوجو خاص؛ إذ أف مراجعة 
مكتبة القياس النفسي العربية لـ تسفر عف أداة مناسبة ليذه العينة. تكوف المقياس مف 

التفاعمية( . تـ توزيع العبارات  –تزاـ بأخبلقيات المينة اإلل –ثبلثة أبعاد ىي )اإلحترافية 
 عمى ثبلثة أبعاد يوضحيا الجدوؿ التالي:

 (2جدول )

يٍ يُظىز طالب انجايؼت انصى وضؼاف انسًغ  اإلشازةنغت  أداء يتسجىػبازاث يقُاض جىدة 

 قبم انتؼدَم وبُىد كم بؼد

 انًجًىع أزقاو انًفسداث انبؼد و

، 22، 11، 16، 13، 13، 3، 4 ، 1) اإلحتسافُت 1

25،21 ،31 ،34 ،35) 

13 

، 23، 23، 13، 14، 11، 1، 5، 2) اإلنتصاو بأخالقُاث انًهُت 2

26 ،21 ،32) 

11 

، 24، 21، 11، 15، 12، 1، 6، 3) انتفاػهُت 3

23 ،33 ،33) 

11 

 35 انًجًىع انكهٍ
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 -كالتالي: إجرائياً  اإلشارةوقد عرفت الباحثة أبعاد جودة مترجـ لغة 
وضعيؼ السمع في  األصـ: " تعني وجية نظر طالب الجامعة مجاؿ االحترافية( 2)

متميز يتقف طرؽ التواصؿ المختمفة،  ـ مف حيث تمكنو مف مينتو كمترجـ إشاراتالمترج
 ومدى التجاوب والتفاىـ والتواصؿ بينيما ". 

ؿ بيا المترجـ مع طبلبو الصـ  تعني الطريقة التي يتعامااللتزاـ بأخبلقيات المينة: ( 1)
  أخبلقو. برقيوضعاؼ السمع بالجامعة والتي مف خبلليا يتـ الحكـ عميو 

مدى تواصؿ المترجـ بطبلبو الصـ وضعاؼ السمع عمى المستوى تعني التفاعمية: ( 0)
التواصؿ الفعاؿ سبؿ تيسر ليـ  وعبلقات مف أنشطة وخدمات ليـما يقدمو الشخصي، و 

 ىـ بأنيـ جزء مف المجتمع الجامعي .السامعيف وتشعر  مع زمبلئيـ مف
قامت الباحثة بعرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة الصحة النفسية بكمية  -9

أجرت اإلعاقة بنفس ذات الجامعة . ثـ  التربية جامعة الزقازيؽ، وبعضًا مف أساتذة عموـ
 التعديبلت التي أشار إلييا السادة المحكموف .

 تـ التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس وفقًا لما يمي: -1
 اخلصائص السيلومرتية للنقياس

قامت الباحثة بحساب بعض  spssبعد إدخاؿ البيانات لبرنامج اؿ  
 الخصائص السيكومترية لممقياس ) االتساؽ الداخمي، الصدؽ، الثبات ( .

ملفسدات والدزدة الللية ني دزدات ا) مت سساب معامالت االزتباط ب: سيحاالتساق الداخلي ( أ)

 -، وكاىت اليتائر كالتالي:لألبعاد(

 (3جدول )

 دالنت يؼايالث االزتباط بٍُ دزجاث انًفسداث واندزجت انكهُت نألبؼاد

االنتصاو بأخالقُاث  االحتسافُت

 انًهُت

 انتفاػهُت

يؼايم  انًفسدة

 االزتباط

انًفسد

 ة

يؼايم 

 االزتباط

يؼايم  انًفسدة

 اطاالزتب

1 461,3** 2 35453** 3 35212* 

4 625,3** 5 35464** 6 35531** 

3 426,3** 1 35421** 1 35323** 

13 662,3 

** 

11 35563** 12 35533** 

13 35633** 14 35416** 15 35631** 



 ....................................... اشرةة م  مظووة لبا  الارمةة المم ضعةر  المع جودة أداء مترجم لغة اإل

  - 2431 - 
 

16 363,3 

** 

13 35242 11 35634** 

11 533,3 

** 

23 35136 21 35611** 

22 636,3 

** 

23 35533** 24 35331** 

25 643,3 * 26 35253 23 35616** 

21 366,3 

** 

21 35631** 33 35511** 

31 233,3  32 35541** 33 35134 

34 35331*     

35 35221     

 35,3* دانت ػُد يستىي                                31,3** دانت ػُد يستىي 

أو  32,3إحصائيًا عند مستوى  يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامبلت االرتباط دالة
، 02( مفردات كانت معامبلت االرتباط ليا غير دالة وىى المفردة رقـ )6عدا ) 31,3مستوى 

( مف البعد الثاني )االلتزاـ 11، 13، 23( مف البعد األوؿ )االحترافية( ، والمفردات رقـ )01
التفاعمية( . وىذا يعني أف ىذه ( مف البعد الثالث )00بأخبلقيات المينة( ، والمفردة رقـ )

 المفردات غير ثابتة ويتـ حذفيا.
 صدق املقياس: )ب( ( ب)

( حساب صدؽ المفردات بحساب معامبلت االرتباط بيف درجات المفردات والدرجة الكمية 2)
لمبعد الذي تنتمي لو )محذوفًا منيا درجة المفردة(، باعتبار أف مجموع درجات بقية 

 . وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: المفردات محكًا لممفردة
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 (4جدول )

  اإلشازةيتسجى أداء دالنت يؼايالث االزتباط بٍُ دزجاث انًفسداث ودزجاث األبؼاد نًقُاض جىدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32,3**داؿ عند مستوى             31,3*داؿ عند مستوى           
بيف درجات المفردات ودرجات البعد   يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامبلت االرتباط
، 23( مف البعد األوؿ، )09، 21، 3الذي تنتمي إليو دالة إحصائيًا عدا المفردات أرقاـ: )

ت غير صادقة ( مف البعد الثالث، وىذا يعني أف ىذه المفردا0( مف البعد الثاني، )11، 13
 ويتـ حذفيا.

  

بؼد االنتصاو بأخالقُاث  بؼد االحتسافُت

 انًهُت

 بؼد انتفاػهُت

يؼايم االزتباط  انًفسدة

يغ اندزجت 

انكهُت نهبؼد 

يُها  يحروفا  

 دزجت انًفسدة

انًفسد

 ة

يؼايم االزتباط 

يغ اندزجت 

انكهُت نهبؼد 

يحروفا  يُها 

 دزجت انًفسدة

انًفسد

 ة

يؼايم االزتباط 

يغ اندزجت 

انكهُت نهبؼد 

يحروفا  يُها 

 دزجت انًفسدة

1 336,3** 2 355,3** 3 314,3 

4 434,3** 5 314,3** 6 411,3** 

3 231,3 1 236,3* 1 646,3** 

13 511,3** 11 215,*3 12 431,3** 

13 416,3** 14 214,3* 15 454,3** 

16 363,3   11 411,3** 

11 411,3**   21 35513** 

22 511,3** 23 231,3* 24 635,3** 

25 411,3**   23 513,3** 

21 312,3** 21 454,3** 33 35333** 

34 35256 32 315,3*   
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الصدق الللي للنقياس: مت سساب معامل االزتباط بني الدزدة الللية للبعد والدزدة الللية (2)

 ، وكاىت اليتائر كالتالي: وذلم بعدما مت سرف املفسدات للنقياس

 (5جدول )

 يؼايم االزتباط بٍُ اندزجت انكهُت نهبؼد واندزجت انكهُت نهًقُاض 

النتصاو ا  االحتسافُت 

بأخالقُاث 

 انًهُت

جىدة أداء  انتفاػهُت

يتسجى نغت 

 اإلشازة

 _____ االحتسافُت 

 

35516** 35623** 35131** 

االنتصاو  

بأخالقُاث 

 انًهُت

____ ______ 35345 35314** 

 **35165 _____ _____ ____ انتفاػهُت 

جىدة أداء 

يتسجى نغت 

 اإلشازة

___ ____ ____ ____ 

الدرجة الكمية لجدوؿ السابؽ وجود ارتباط داؿ بيف أبعاد المقياس و يتضح مف ا
 مما يدؿ عمى تمتع المقياس بالصدؽ. لممقياس

 الجبات:  (ز)

 كرونباخ ، ولممقياس ككؿ بطريقتي ألفالؤلبعاد  لحساب الثبات طريقة ألفا )كرونباخ(
لفا لؤلبعاد مع حذؼ درجة : ُحِسَب معامؿ ألفا لكؿ بعد وُحِسبْت معامبلت أالنصفية والتجزئة

                                                 -:المفردة وكانت النتائج عمى النحو التالي
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 (6جدول )

، ونهًقُاض ككم بطسَقتٍ أنفا وانتجصئت اإلشازةيتسجى نغت أداء يقُاض جىدة ألبؼاد  دالنت يؼايالث أنفا

 انُصفُت

 = ٌ(52) 

نتصاو بؼد اال بؼد االحتسافُت

 بأخالقُاث انًهُت

 بؼد انتفاػهُت

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

1 35335 2 514,3 3 111,3 

4 611,3 5 536,3 6 335,3 

3 333,3 1 611,3 1 353,3 

13 661,3 11 35613 12 331,3 

13 611,3 14 633,3 15 331,3 

16 352,3   11 331,3 

11 613,3   21 363,3 

22 613,3 23 636,3 24 351,3 

25 613,3   23 35351 

21 315,3 21 553,3 33 35313 

34 35311 32 511,3   

يؼايم أنفا نهبؼد 

 324,3األول = 

   

يؼايم أنفا نهبؼد 

 35313  انخانج =
 

يؼايم أنفا نهبؼد 

 625,3انخاٍَ = 

يؼايم حباث أنفا 

كسوَباخ نهًقُاض 

 =35163 

يؼايم سبُسياٌ 

 35111نهًقُاض= 

يؼايم جتًاٌ 

 35116نهًقُاض= 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ألفا في حالة حذؼ المفردة أقؿ مف أو   
د ( مف البع0( مف البعد األوؿ ، )21، 3( مفردات أرقاـ : )0تساوي معامؿ ألفا لمبعد  عدا )

الثالث حيث كانت معامبلت ألفا )مع حذؼ درجة المفردة( أكبر مف معامؿ ألفا لمبعد، وىذا 
يعني ثبات جميع المفردات عدا تمؾ المفردات غير الثابتة ويتـ حذفيا. وقد حسب ثبات الفا 
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كرونباخ بعدما حذفت المفردات المشار إلييا في الجدوؿ فكاف معامؿ ثبات البعد األوؿ 
 . 121,3، ولمبعد الثالث  111,3عد الثاني ولمب 3,311

( مفردات غير ثابتة أو غير 23مف اإلجراءات السابقة لمثبات والصدؽ يتضح وجود )
( مف البعد 11، 13، 23( مف البعد األوؿ ، )01، 09،  02، 21، 3صادقة ، وأرقاميا )

( 11كونة مف )( مف البعد الثالث. وأصبحت الصورة النيائية لممقياس م00، 0الثاني، )
 مفردة ثابتة وصادقة موزعة كالتالي:

 ( 11، 13، 23، 21، 22، 1، 0، 2 ) :بعد االحترافية - أ
 ( 11، 10، 21، 21، 4، 1، 9، 1 ) :بعد االلتزاـ بأخبلقيات المينة - ب

 ( 19، 12، 24، 21، 29، 20، 23، 3، 1 ) :بعد التفاعمية - ج
 الصوزة اليَائية وتصشيح املقياس:

لغة  ئية الصالحة لمتطبيؽ لمقياس جودة أداء مترجـالصورة النيا إلىؿ تـ التوص       
مفردة  21( مفردة )11. وتتضمف )وضعاؼ السمع مف منظور طبلب الجامعة الصـ اإلشارة

تنطبؽ  –مفردات سمبية(، وكؿ مفردة ليا ثبلثة اختيارات ىى ) تنطبؽ تماًما  3إيجابية، 
فإذا تخير الطالب االستجابة األولى )تنطبؽ تماًما( ال تنطبؽ إطبلًقا(،  –بدرجة متوسطة 

ذا تخير االستجابة الثانية )تنطبؽ بدرجة متوسطة( يحصؿ عمى  يحصؿ عمى ثبلث درجات، وا 
ذا تخير االستجابة األخيرة )ال تنطبؽ إطبلًقا( يحصؿ عمى درجة واحدة. وىذه  درجتيف، وا 

، 21، 21، 21، 4، 0، 1ية وىي: )التقديرات لمدرجات تكوف معكوسة في العبارات السمب
، والدرجة الدنيا ىي  31المترجـ ىي أداء ( . والدرجة العميا لممقياس كحكـ عمى جودة 10
11 .  
 إعداد ) الباحثة (                  مقياس األداء األكادميي ( ب)
ت قامت الباحثة بمراجعة األطر النظرية لمفيـو األداء األكاديمي وما يتعمؽ بو مف متغيرا ( أ)

مقاربة ، وكذلؾ الدراسات السابقة المستخدمة ليذا المفيوـ بيدؼ الوقوؼ عمى تعريؼ 
إجرائي لؤلداء األكاديمي، فضبًل عف تحديد مكوناتو، وكذلؾ االستفادة مف نتائج العديد 

 .مف الدراسات األجنبية التي اىتمت بتناوؿ األداء األكاديمي 
معدة لقياس األداء األكاديمي مثؿ مقياس وقد استفادت الباحثة مف بعض المقاييس ال ( ب)

 11( والمكوف مف 1991قييـ األداء األكاديمي )تل George & Markجورج ومارؾ 
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مفردات، و  3مفردة موزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي )النجاح األكاديمي( وعدد مفرداتو 
مفردة ،  21، )االنتاجية األكاديمية( ومفرداتو  0)التحكـ في االندفاع( وعدد مفرداتو 

وقد تحقؽ الباحثاف مف صدؽ األداة باستخداـ الصدؽ العاممي، كما ثبت لدييـ تمتع 
 األداة باالتساؽ الداخمي والثبات .

( 93في ضوء ما تـ االطبلع عميو وضعت الباحثة مجموعة مفردات مكونة مف ) )ج(
بما  مفردة تقيس األداء األكاديمي لدى طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع ، وذلؾ

يبلئـ البيئة العربية بوجو عاـ ، والبيئة المصرية بوجو خاص؛ إذ أف مراجعة مكتبة 
القياس النفسي العربية لـ تسفر عف أداة مناسبة ليذه العينة. تكوف المقياس مف أربعة 

اإلنجاز  –اليدؼ مف األداء  –آليات تنفيذ األداء –أبعاد ىي )االستعداد النفسي لؤلداء 
                                :تـ توزيع العبارات عمى ثبلثة أبعاد يوضحيا الجدوؿ التالي  األكاديمي( .

 (3جدول )

 ػبازاث يقُاض األداء األكادًٍَ ندي طالب انجايؼت انصى وضؼاف انسًغ قبم انتؼدَم وبُىد كم بؼد

 انًجًىع أزقاو انًفسداث انبؼد و

، 33، 21، 25، 21، 13، 13، 1، 5، 1) االستؼداد انُفسٍ نألداء 1

33) 

13 

، 34، 33، 26، 22، 11، 14، 13، 6، 2) آنُاث تُفُر األداء 2

31) 

13 

، 35، 31، 23، 23، 11، 15، 11، 3، 3) انهدف يٍ األداء 3

31) 

13 

، 36، 32، 21، 24، 23، 16، 12، 1، 4) االَجاش األكادًٍَ 4

43) 

13 

 43 انًجًىع انكهٍ

 -إجرائيًا كالتالي:بعاد األداء األكاديمي وقد عرفت الباحثة أ
ىو الحالة االنفعالية التي يكوف عمييا طالب الجامعة  -االستعداد النفسي لؤلداء : -1

وضعيؼ السمع عند إقبالو عمى ميمة تعميمية ، وما يتخذه مف أساليب  األصـ
 لتحسيف أدائو.

وضعيؼ السمع  ألصـادرجة إتقاف طالب الجامعة  -تنفيذ األداء األكاديمي : آلية -2
 لميامو التعميمية، ومدى مناسبة الظروؼ إلتماميا.

اليدؼ مف األداء: وىو الغاية المرجوة مف األداء التعميمي الذي يقـو بو طالب  -0
 الجامعة الصـ وضعيؼ السمع.
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 مف عممية األداء الناتجة ةاألكاديمي االنتاجيةوىو  -اإلنجاز األكاديمي: -9
إلييـ في  اإلشارةعمى مجموعة المحكميف السابؽ المقياس ة ثـ عرضت الباحث )د(

 المقياس األوؿ، وقد استفادت مف توجيياتيـ والتزمت بالكثير منيا .
 -ئص السيكومترية لممقياس :تـ التحقؽ مف الخصا )ىػ(

قامت الباحثة بحساب بعض  spssبعد إدخاؿ البيانات لبرنامج اؿ  
 التساؽ الداخمي، الصدؽ، الثبات ( .الخصائص السيكومترية لممقياس ) ا

المفردات والدرجة تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات : حيث )االتساؽ الداخمي ( أ)
 -: (، وكانت النتائج كالتاليالكمية لؤلبعاد

 (1جدول )

 دالنت يؼايالث االزتباط بٍُ دزجاث انًفسداث واندزجت انكهُت نألبؼاد

االستؼداد انُفسٍ 

 نألداء

 االَجاش األكادًٍَ انهدف يٍ األداء ُفُر األداءآنُاث ت

يؼايم  انًفسدة

 االزتباط

انًفسد

 ة

يؼايم 

 االزتباط

يؼايم  انًفسدة

 االزتباط

انًفسد

 ة

 يؼايم االزتباط

1 463,3** 2 35132** 3 35152** 4 35331** 

5 111,3** 6 35343** 3 35123** 1 35623** 

1 613,3* 13 35311** 11 35131** 12 35634** 

13 343,3 

** 

14 35121** 15 35311** 16 35336** 

13 35113** 11 35363** 11 35636** 23 35626** 

21 113,3 * 22 35355** 23 35652** 24 35334** 

25 136,3 

** 

26 35513** 23 35516** 21 35335** 

21 361,3 

** 

33 35515** 31 35643** 32 35651** 

33 353,3 * 34 35613** 35 35123** 36 35322** 

33 362,3 

** 

31 35631** 31 35343* 43 35321* 

 35,3* دانت ػُد يستىي                                31,3** دانت ػُد يستىي 

أو  32,3يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامبلت االرتباط  دالة إحصائيًا عند مستوى 
 ثابتة وال يتـ حذؼ أي منيا. . وىذا يعني أف جميع المفردات31,3مستوى 

 )ب( صدؽ المقياس: 
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( تـ حساب صدؽ المفردات بحساب معامبلت االرتباط بيف درجات المفردات والدرجة الكمية 2)
لمبعد الذي تنتمي لو )محذوفًا منيا درجة المفردة(، باعتبار أف مجموع درجات بقية المفردات 

 بالجدوؿ التالي:محكًا لممفردة . وكانت النتائج كما ىو موضح 
(1جدول )  

 األداء األكادًٍَدالنت يؼايالث االزتباط بٍُ دزجاث انًفسداث ودزجاث األبؼاد نًقُاض 

  

بؼد االستؼداد انُفسٍ 

 نألداء األكادًٍَ

 بؼد اإلَجاش األكادًٍَ بؼد انهدف يٍ األداء بؼد آنُت تُفُر األداء

يؼايم  انًفسدة

االزتباط يغ 

اندزجت انكهُت 

يحروفا   نهبؼد

يُها دزجت 

 انًفسدة

يؼايم أنفا  انًفسدة

يغ حرف 

 انًفسدة

يؼايم أنفا  انًفسدة

يغ حرف 

 انًفسدة

يؼايم أنفا  انًفسدة

يغ حرف 

 انًفسدة

1 35311** 2 344,3** 3 133,3** 4 663,3** 

5 35332** 6 664,3** 3 331,3** 1 611,3** 

1 35511** 13 321,3** 11 341,3** 12 554,3** 

13 35631** 14 35336** 15 311,3** 16 313,3** 

13 35146** 11 613,3** 11 535,3** 23 521,3** 

21 35341** 22 616,3** 23 566,3** 24 611,3** 

25 35313** 26 35436** 23 35313** 21 631,3** 

21 35614** 33 534,3** 31 511,3** 32 631,3** 

33 35633** 34 511,3** 35 35331** 36 35631** 

33 35611** 31 545,3** 31 35163 43 35643** 

 31,3**دال ػُد يستىي             

يتضح مف الجدوؿ أف جميع معامبلت االرتباط  بيف درجات المفردات ودرجات البعد 
( وىذا يعني أف ىذه المفردات غير 04الذي تنتمي إليو دالة إحصائيًا عدا المفردة أرقاـ: )

 ـ حذفيا.صادقة ويت
الصدؽ الكمي لممقياس: تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبعد  (1)

 والدرجة الكمية لممقياس ، وكانت النتائج كالتالي:
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 (13جدول )

 يؼايم االزتباط بٍُ اندزجت انكهُت نهبؼد واندزجت انكهُت نهًقُاض

االستؼداد  

انُفسٍ 

 نألداء

آنُاث تُفُر 

 األداء

بؼد انهدف 

 داءيٍ األ

بؼد اإلَجاش 

 األكادًٍَ

اندزجت 

انكهُت 

 نهًقُاض

االستؼداد 

انُفسٍ 

 نألداء

_____ 

 

35143** 35152** 35113** 35111** 

آنُاث تُفُر 

 األداء

 ______ 

 

35133** 35111** 35135** 

بؼد انهدف 

 يٍ األداء

  _____ 

 

35141** 35162** 

بؼد اإلَجاش 

 األكادًٍَ

   _____ 35141** 

زجت اند

انكهُت 

 نهًقُاض

    _____ 

جة الكمية يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود ارتباط داؿ بيف أبعاد المقياس والدر 
 مما يدؿ عمى تمتع المقياس بالصدؽ. لممقياس،

 الجبات   ( ز)
بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة ولممقياس ككؿ لؤلبعاد ،  طريقة ألفا )كرونباخ(

بعد وُحِسبْت معامبلت ألفا لؤلبعاد مع حذؼ درجة المفردة  : ُحِسَب معامؿ ألفا لكؿالنصفية
 -:وكانت النتائج عمى النحو التالي
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 (11جدول )

 ونهًقُاض ككم بطسَقتٍ انفا وانتجصئت انُصفُت يقُاض األداء األكادًٍَألبؼاد  دالنت يؼايالث أنفا

 = ٌ(52) 

بؼد االستؼداد انُفسٍ 

 نألداء األكادًٍَ

بؼد آنُت تُفُر 

 اءاألد

بؼد انهدف يٍ 

 األداء

 اإلَجاش األكادًٍَ

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

يؼايم  انًفسدة

أنفا يغ 

حرف 

 انًفسدة

1 35121 2 135,3 3 135,3 4 164,3 

5 133,3 6 113,3 3 142,3 1 134,3 

1 114,3 13 135,3 11 141,3 12 132,3 

13 131,3 14 35132 15 142,3 16 163,3 

13 111,3 11 131,3 11 155,3 23 133,3 

21 134,3 22 131,3 23 156,3 24 163,3 

25 132,3 26 116,3 23 131,3 21 166,3 

21 133,3 33 113,3 31 151,3 32 133,3 

33 131,3 34 116,3 35 35131 36 35166 

33 133,3 31 111,3 31 35116 43 35165 

يؼايم أنفا نهبؼد 

 116,3األول = 

 

يؼايم أنفا نهبؼد 

 113,3انخاٍَ = 

 

يؼايم أنفا نهبؼد 

 35163  انخانج =

يؼايم أنفا نهبؼد 

 35113انسابغ= 

يؼايم أنفا نهًقُاض 

=35131 

يؼايم 

 35143سبُسياٌ=

يؼايم جتًاٌ= 

35144 

معامبلت ألفا في حالة حذؼ المفردة أقؿ مف أو يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف        
( مف البعد 11( مف البعد األوؿ ، )2( مفردات أرقاـ : )9تساوي معامؿ ألفا لمبعد  عدا )

( مف البعد الثالث حيث كانت معامبلت ألفا )مع حذؼ درجة المفردة( أكبر 04، 13الثاني، )
عدا تمؾ المفردات غير الثابتة ويتـ  مف معامؿ ألفا لمبعد، وىذا يعني ثبات جميع المفردات

حذفيا. وقد حسب ثبات الفا كرونباخ بعدما حذفت المفردات المشار إلييا في الجدوؿ فكاف 
، وظؿ  431,3، ولمبعد الثالث  141,3ولمبعد الثاني  3,412معامؿ ثبات البعد األوؿ 

 .3,113معامؿ ثبات البعد الرابع كما ىو = 
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( مفردات غير ثابتة أو غير صادقة ، 9ثبات والصدؽ يتضح وجود )مف اإلجراءات السابقة لم
( مف البعد الثالث. 04، 13( مف البعد الثاني، )11( مف البعد األوؿ ، )2وأرقاميا )

 -( مفردة ثابتة وصادقة موزعة كالتالي:01وأصبحت الصورة النيائية لممقياس مكونة مف )
، 21، 21، 9،1ـ العبارات اآلتية ): ويشمؿ أرقامجاؿ االستعداد النفسي لؤلداء - أ

13 ،19 ،13 ،02. ) 
 (01، 01، 11، 12، 23، 20، 4، 1، 2: ويشمؿ ) آلية تنفيذ األداء - ب
 ( 00، 14، 11، 11، 21، 29، 23، 1، 1. ويشمؿ )اليدؼ مف األداء - ج
 (01، 09، 03، 11، 10، 24، 21، 22، 3، 0ويشمؿ ) اإلنجاز األكاديمي: -د

 يح املقياس:الصوزة اليَائية وتصش

الصورة النيائية الصالحة لمتطبيؽ لمقياس األداء األكاديمي. وتتضمف  إلىتـ التوصؿ        
مفردات سمبية(، وكؿ مفردة ليا ثبلثة اختيارات ىى )  29مفردة إيجابية،  11( مفردة )01)

جابة ال تنطبؽ إطبلًقا(، فإذا تخير الطالب االست –تنطبؽ بدرجة متوسطة  –تنطبؽ تماًما 
ذا تخير االستجابة الثانية )تنطبؽ بدرجة  األولى )تنطبؽ تماًما( يحصؿ عمى ثبلث درجات، وا 
ذا تخير االستجابة األخيرة )ال تنطبؽ إطبلًقا( يحصؿ عمى  متوسطة( يحصؿ عمى درجتيف، وا 

، 21، 3، 9درجة واحدة. وىذه التقديرات لمدرجات تكوف معكوسة في العبارات السمبية وىي: )
( . والدرجة العميا لممقياس ىي 01، 01، 09، 02، 11، 13، 11، 11، 11، 13 ،24

 . 01، والدرجة الدنيا ىي  231
 األساليب اإلسصائية املستددمة

مف أجؿ تحقيؽ ثبات  التالية األساليباستخدمت الباحثة في بحثيا الحالي 
 -:وصدؽ األدوات واإلجابة عف تساؤالت الدراسة

 معامؿ ارتباط بيرسوف -2
 معامؿ ارتباط سبيرماف وبراوف -1
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري -0
 معامؿ ألفا )كرونباخ( -9
 اختبار )ت( لمعينات المستقمة -1
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 ىتائر البشح

 ىتيذة الفسض األول

أداء دالة إحصائًيا بيف جودة موجبة عمى أنو: " توجد عبلقة ارتباطية الفرض ينص 
ة الصـ وضعاؼ السمع واألداء األكاديمي لدييـ" مف منظور طبلب الجامع اإلشارةلغة  مترجـ

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف متغيري جودة 
( مف طبلب الجامعة الصـ 12واألداء األكاديمي عمى عينة قواميا )  اإلشارةلغة  أداء مترجـ

ناث( وجاءت النتائج  كما ىو موضح بالجدوؿ وضعاؼ السمع ومف الجنسيف )ذكور وا 
 -:التالي

 (12جدول )

يٍ يُظىز طالب انجايؼت انصى وضؼاف  اإلشازةنغت  أداء يتسجىجىدة أبؼاد يؼايم االزتباط بٍُ 

 (61)األداء األكادًٍَ ندَهى ٌ = أبؼاد انسًغ و

األداء     

 األكادًٍَ 

 

جىدة 

 انًتسجىأداء

االستؼداد 

 انُفسٍ نألداء

آنُت تُفُر 

 األداء

دف يٍ انه

 األداء

اإلَجاش 

 األكادًٍَ

 اندزجت انكهُت

 **35511 **35534 **35615 **35542 **35613 االحتسافُت

االنتصاو 

بأخالقُاث 

 انًهُت

35424** 35434** 35433** 35413** 35456** 

 **35333 **35622 **35613 **35313 **35611 انتفاػهُت

 **35615 **35636 **35636 **35652 **35661 اندزجت انكهُت

بيف  3,32وجود ارتباط موجب داؿ إحصائيًا عند مستوى  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
أبعاد جودة وبيف ، داء األكاديمي والدرجة الكمية لؤلمترجـ الدرجة الكمية لمقياس جودة أداء ال

 .اديمي األك وأبعاد األداء أداء المترجـ 
 بعضتفقت نتيجتو مع نتائج ، وقد اتضح تحقؽ صحة الفرض األوؿ مما سبؽ ي

( ، ودراسة تايمور 2017) ,.Freitas et alالدراسات السابقة مثؿ دراسة فريتاز وآخريف 
Taylor (2017)  . 

فالمترجـ يمعب دورًا ىامًا في تعميـ الطبلب الصـ وضعاؼ السمع ، ووفقًا لما أشار إليو 
 كونوة التعميـ والتعمـ بأكمميا عممي فإنو يتوسطFreitas et al., (2017 ) وآخروففريتاز 
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مباشر في النجاح األكاديمي  وذو تأثيرعف تيسير التواصؿ بيف المعمميف والطبلب  مسئوالً 
 . لمطبلب الصـ وكذلؾ في عممية اندماجيـ في المجتمع

ف األداء يدور المترجـ الجيد في تحس إلىTaylor (2017 )أشارت دراسة تايمور  كما
صـ وضعاؼ السمع واعتبرت األداء غير المتناسؽ مف المترجـ الشفيي األكاديمي لطبلبو ال

أثناء تفاعمو مع طبلبو في قاعة المحاضرات أحد أىـ أسباب انخفاض األداء األكاديمي 
مف أىـ الركائز التي تعتمد عمييا العممية التعميمة لطبلب  اإلشارةلغة لدييـ. حيث يعد مترجـ 

وفي تمؾ ، ليـ األكاديمي بسييبلت المقدمة لمنيوض الجامعة الصـ، بؿ ومف إحدى الت
ثبت أف طبلب جامعة ألفا الصـ لـ يستوفوا المعايير األكاديمية المطموبة، وتـ عمؿ  الدراسة

 ولمتعرؼ عمىكاديمي نيـ عمى تحقيؽ أفضؿ أداء أيتقييـ الحتياجات الطبلب التي قد تعي
بعد  فاتضحاألدلة إلغبلؽ تمؾ الفجوة، اب فجوة األداء وتقديـ المشورة القائمة عمى بسأ

، حيث انتقد المترجـ الشفوي قد تكوف سببًا في إحداث تمؾ الفجوة  أداء التقييـ أف جودة
 -الطبلب الصـ مترجمييـ في نقطتيف ىما:

وجود تضارب وتوتر في خدمات الترجمة المقدمة لمطبلب نظرًا لعدـ التطابؽ المغوي  -2
 . األصـبيف المترجـ والطالب 

نقص الخبرة الموضوعية والمناسبة لدى المترجميف ، كؿ ذلؾ كاف بمثابة أوجو  -1
، األمر الذي ترتب عميو عدـ اإلشارةمترجـ لغة أداء قصور واضحة في جودة 

حصوؿ طبلب الجامعة الصـ عمى ما يكفي مف الخدمة المطموبة إلتاحة الفرصة ليـ 
 لمنجاح أكاديميًا . 

ي دمج طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع باألنشطة المترجـ ف تتضح أىمية كما
درجة مشاركتيـ الفعمية  وكمما زاد فيـ الطبلب لممترجـ كما كانت زادتالصفية والبلصفية ، 

 واندماجيـ الحقيقي في الكمية مما يكوف لذلؾ أثر واضح عمى أدائيـ األكاديمي .
الدراسات مثؿ دراسة إليوت عمى الجانب اآلخر اختمفت نتيجة ىذا الفرض مع نتائج بعض 

Elliot  (2001 ) 
يمكف أف تؤثر وجود مجموعة عوامؿ وقد الحظت الباحثة أثناء مرحمة تطبيؽ المقاييس 

ومستوى  اإلشارةلغة  أداء مترجـبشكؿ أو بآخر عمى طبيعة العبلقة االرتباطية بيف جودة 
 ما يمي: أدائيـ األكاديمي ، مف ىذه العوامؿ 
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تقانيـ مما أثر في إ، في القياـ بعمميـ كمترجميف اإلشارةرجمي لغة متغالبية تفاني  (2)
خدمة طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع األمر  مف أجؿ وبذؿ قصارى جيدىـلعمميـ 

 الذي كاف لو تأثير ممحوظ عمى األداء األكاديمي لمعظـ الطبلب . 
في التربية الخاصة  عمى دبمومات، ماجيستير ، دكتوراة معظـ مترجمي لغة اإلشارةحصوؿ  (1)

التعامؿ الواعي مع فئة الجامعة مف الطبلب الصـ وضعاؼ  عمى ساعدىـ، األمر الذي قد 
حيث اعتبر بعض الطبلب الصـ في دراسة السمع وأثر عمى مستوى أدائيـ األكاديمي. 

( أف المؤىؿ والدرجة العممية لممترجـ أحد مؤشرات جودة أداء 2004) Napierنيبر 
التي تسيؿ عممية التواصؿ بيف الطرفيف وتزيد مف ثقة الطبلب بالمادة العممية المترجـ ، و 

 التي يمقييا المترجـ مما يكوف ذلؾ داعمًا ألداء أكاديمي أفضؿ . 
إلماـ بعض المترجميف بمناىج الجامعة الخاصة بالطبلب الصـ وضعاؼ السمع واىتماميـ  (0)

اضر مما ساعدىـ عمى التمكف بدرجة بالتحضير الجيد قبؿ دخوؿ قاعة المحاضرة مع المح
مقبولة مف توصيؿ المادة العممية لمطبلب مما كاف لو أثر جيد في اعتراؼ الطبلب 
بجودتيـ األدائية ، األمر الذي انعكس أثره عمى أدائيـ األكاديمي باإليجاب ، وذلؾ في 

بالسمب عمى مقابؿ عدـ اكتراث بعض المترجميف اآلخريف بتحضير المادة العممية مما أثر 
 المستوى األكاديمي لطبلبيـ الصـ وضعاؼ السمع .

مف بمختمؼ اإلشارات المناسبة لمطبلب القادميف  اإلشارةإلماـ العديد مف مترجمي لغة   (9)
مكانية الفيـ مف المترجميف، وسيؿ عممية التواصؿ مناطؽ مختمفة مما وفر لمطبلب إ
دة العممية المقدمة مف المترجميف ومف ثـ فيميـ لمماالمتبادؿ بينيما األمر الذي أثر عمى 

مستوى أدائيـ األكاديمي . وذلؾ مقابؿ بعض المترجميف اآلخريف الذيف لـ يكونوا عمى 
بتر و عمى سير عممية التواصؿ والتفاعؿ بيف الطرفيف  أثرعمى دراية ببعض اإلشارات مما 

ـ ويؤثر عمى أدائيـ فيالكثير مف المعمومات المقدمة لمطبلب مما يعوقيـ عف عممية ال
 األكاديمي .

وعدـ المبالغة في )الطالب والمترجـ( فيـ بعضيـ لتوقعات اآلخر أف جودة األداء قد يسرت  (1)
مما سيؿ عممية التواصؿ بينيما واقتناع كؿ منيما بدور بموقؼ اآلخر  تمؾ التوقعات ،
 . عمى األداء األكاديمي لمطبلب انعكساألمر الذي قد 
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وجود معرفة مسبقة بيف بعض الطبلب الصـ ومترجمييـ  إلىة تمؾ العبلقة كما تعزو الباحث (1)
منذ فترة الدراسة بمعيد األمؿ ، مما ووثؽ العبلقة بينيما ويسر التواصؿ والتفاىـ  وأثر 
بشكؿ جيد عمى أدائيـ األكاديمي وذلؾ مقابؿ الطبلب الذيف لـ يتعرفوا مف قبؿ عمى 

  يما وأثر بالسمب عمى أدائيـ األكاديمي .مترجمييـ مما قمؿ فرض التواصؿ بين
وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  إلىكما أشارت نتائج ىذا الفرض 

المترجـ واألداء األكاديمي لمطبلب الصـ أداء بيف االحترافية كأوؿ بعد مف أبعاد جودة  3.31
كمما كاف المترجـ مممًا بشروط  وضعاؼ السمع بالجامعة  وتفسر الباحثة ذلؾ في ضوء أنو

العمؿ بمينة الترجمة ، قادرًا عمى التصرؼ الجيد في الموقؼ التعميمي ، متمكنًا مف حسف 
إدارة الموقؼ التفاعمي بينو وبيف طبلبو ، ممتمكًا لمختمؼ اإلشارات الحياتية والتعميمية ، قادرًا 

بطرؽ التواصؿ الكمية ومستخدما  عمى الترجمة مف االشارات لمغة المنطوقة والعكس ، ممماً 
لتعبيرات وجيو وايماءتو الجسدية بشكؿ صحيح ، كمما نجح في تفسير المادة التعميمية 

 المقدمة لطبلبو بشكؿ جيد ، األمر الذي ينعكس عمى مستوى أدائيـ األكاديمي .
ة مف إشادتيـ بطريق اإلشارةأفاد بو بعض الطبلب الصـ مف وجية نظرىـ في مترجـ  فقد

المترجـ في توصيؿ المعمومة واسخدامو الجيد لئلشارات األكاديمية وتخيره لممكاف الذي يقؼ 
فيو أثناء عممية الترجمة مما يسمح ليـ مف التعمـ واالستيعاب المطموبيف في الموقؼ 
التعميمي ، األمر الذي انعكس ايجابيًا عمى مستوى أدائيـ األكاديمي وذلؾ وفقًا لمدرجة التي 

عمييا في مقياس األداء األكاديمي المعد مف قبؿ الباحثة. عمى الجانب اآلخر الحظت  حصموا
وعدـ فيميـ لمعظـ إشاراتو  اإلشارةالباحثة أف معظـ الطبلب الذيف أبدوا استيائيـ مف مترجـ 

وعدـ قدرتو عمى إدارة الموقؼ التعميمي بصورة جيدة داخؿ قاعة المحاضرات قد حصوا عمى 
في مقياس األداء األكاديمي المطبؽ عمييـ، مما يدؿ عمى وجود عبلقة بيف  درجات منخفضة

 احترافية المترجـ وأداء الطبلب األكاديمي .
وجػود عبلقػة ارتباطيػة دالػة احصػائيًا عنػد مسػتوى  إلػىىذا وقد أشارت نتػائج ىػذا الفػرض 

ب الجامعػػة الصػػـ بػػيف االلتػػزاـ بأخبلقيػػات المينػػة لػػدى المتػػرجـ واألداء األكػػاديمي لطػػبل 3,32
وضػػعاؼ السػػمع وتفسػػر الباحثػػة ىػػذا بأنػػو عنػػد التػػزاـ المتػػرجـ بأخبلقيػػات المينػػة المتمثمػػة فػػي 

 De سػمويزالثقة باعتبارىا أولى السمات التي حددىا الطػبلب الصػـ وذلػؾ وفقػًا لدراسػة ويػت و 
Wit & Sluis (2014  فإنػػو سػػوؼ يترتػػب عمػػى ذلػػؾ الوثػػوؽ بأيػػة معمومػػات يػػدلي بيػػا )
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مرجـ لطبلبو، كما أنيـ سيؤمنوف بعدـ مشػاركتو ألسػرارىـ مػع أي أحػد ممػا يزيػد مػف العبلقػة ال
بػيف الطػرفيف ويسػيؿ عمميػة التفػاىـ والتواصػؿ الفعػاؿ الػذي سػرعاف مػا تظيػر ثمػاره فػي التػزاـ 
الطالب بكافة التعميمات التي يوجييا لو المتػرجـ وكػذلؾ انضػباطو أكاديميػًا ممػايكوف لػذلؾ أثػر 

بي عمػػى مسػػتواىـ األكػػاديمي ، وعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ فػػإف انعػػداـ الثقػػة تػػؤدي النعػػداـ إيجػػا
، حيػػث أنػػو لػػف يثػػؽ الطالػػب فػػي المعمومػػات  األصػػـالتواصػػؿ المثمػػر بػػيف المتػػرجـ والطالػػب 

المقدمػػة لػػو مػػف قبػػؿ المتػػرجـ ولػػف يمتػػـز بتعميماتػػو األمػػر الػػذي قػػد يظيػػر جميػػًا فػػي انخفػػاض 
 ي .مستوى الطالب األكاديم

وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف التفاعميػػة  إلػػىكمػػا أشػػارت نتػػائج الفػػرض 
واألداء األكػاديمي لطػبلب الجامعػة الصػـ عنػد مسػتوى  جػودة أداء المتػرجـكثالث بعد مف أبعاد 

، وىنا تفسر الباحثة ىذه النتيجة مف منطمؽ أف تعاوف المترجـ مػع طبلبػو الصػـ  3,32داللة 
ـ ومشػػػاركتو أنشػػػطتيـ الصػػػفية والبلصػػػفية وتشػػػجيعيـ عمػػػى أداء تكميفػػػاتيـ ومسػػػاعدتو ليػػػ

دراسػػة وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع  التعميمية يساعدىـ عمى النيوض النفسي واألكاديمي 
دور المترجـ داخؿ الجامعػات فػي تسػييؿ التواصػؿ  إلىالتي أشارت  Sandersonساندرسوف 

أنحاء البيئػة التعميميػة سػواء األكاديميػة أو غيػر بيف الطبلب الصـ وزمبلئيـ السامعيف في كؿ 
أف أحػد الطػبلب الصػـ  إلػىاألكاديمية، مما يؤثر باإليجػاب عمػى أدائيػـ األكػاديمي ، كمػا أشػار 

، مشػيرًا اإلشػارةقد أعرب في رسالة كتبيا عقب تخرجو مف الجامعة عف مدى امتنانو لمترجمي 
 .تميزه ونجاحو األكاديمي بالجامعوـ فيـ أساس أنو ما كاف لينيي دراستو الجامعية بدوني إلى

 ىتائر الفسض الجاىي

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات ال ينص الفرض عمى أنو " 
وفقًا لمتغير النوع )ذكور عمى مقياس األداء األكاديمي طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 

 إناث( " . –
دمت الباحثة اختبار )ت( لمعينات المستقمة ، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخ 

 (20وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ )
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 (13جدول )

 اختباز )ث( ندالنت انفسوق بٍُ انجُسٍُ ػهً يقُاض األداء األكادًٍَ

االَحساف  انًتىسط انؼدد انُىع

 انًؼُازٌ

 يستىي اندالنت قًُت ث

 ذكىز

 إَاث

33 

31 

31533 

31516 

15516 

23513 

 ال تىجد دالنت 3531

( تحقؽ صحة الفرض ، بمعنى أنو ال 20يتضح مف القيـ المدونة بالجدوؿ رقـ )
توجد فروؽ بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس األداء األكاديمي، حيث بمغت 

 وىي قيمة غير دالة إحصائيًا . 3,34قيمة )ت( 
أنيا تتفؽ مع ما توصمت إليو  يتضحلسابقة وبمقارنة ىذه النتيجة بنتائج الدراسات ا       

 Goni etدراسة جوني وآخريف و ،  Alasfour Nout (2018) &ر  دراسة نوت واألسفور
al (2015) ودراسة عمى وآخريف ،Ali et al., (2013)  ما أسفرت . إال أنيا تختمؼ مع

 Garkaz ، ودراسة جاركاز Arshad et al.,  (2015 )أرشاد وآخريفعنو نتائج دراسة 
تفوؽ اإلناث بدرجة ممحوظة عمى أقرانيـ مف الذكور في األداء  إلىأشارت التي ( 2011)

أكثر انضباطًا في معظـ األحياف في حسف اإلصغاء  كوف اإلناث إلىاألكاديمي والذي أرجعتو 
جانب ارتفاع معدالت التسرب لدى الذكور عنو لدى اإلناث في بعض  إلىوالتقيد بالتعميمات، 

 .  حيافاأل
األداء  الباحثة في بحثيا الحالي تبلشي الفروؽ بيف الجنسيف في في حيف تفسر          

األكاديمي نظرًا لتعرض كؿ منيما لنفس التحديات التعميمية بالجامعة ولنفس العوائؽ البيئية 
فكبل النوعيف مف طبلب الجامعة الصـ )ذكورًا  التي تؤثر عمى مستوى أدائيـ األكاديمي .

ناثا( يتعرضوف لنفس التحديات مف قمة عدد المترجميف،  وعدـ توفر إسطوانات لممواد وا 
، معاناتيـ مف نفس مشكبلت القصور المغوي ، إلى غير ذلؾ مف  الدراسية مترجمة باإلشارات

 التحديات التي تمثؿ عائقًا أماـ تقدميـ األكاديمي .
اتجاىات المجتمع نحو الذكور  كما قد يعود انعداـ الفروؽ بيف الجنسيف إلى تغير

واإلناث مف الصـ وضعاؼ السمع، فقد تضاءؿ التمييز بيف الجنسيف فأصبح كؿ منيما يمقى 
نفس القبوؿ االجتماعي مف قبؿ الوالديف والمعمميف ومترجمي اإلشارة، ومف ثـ نفس االىتماـ 

عمى تقبؿ الطبلب ، ونفس المعاممة والتشجيع والتقويـ ، األمر الذي انعكس بنفس الدرجة 
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ناثا ألنفسيـ وقدراتيـ ومف ثـ أدائيـ األكاديمي ولذلؾ انعدمت الفروؽ بينيما  الصـ ذكورًا وا 
 في األداء . 

تأثيرًا وأكثرىا ونظرًا العتبار المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة مف أىـ العوامؿ 
دراسة نوت واألسفور &  عمى األداء األكاديمي لدى طبلب الجامعة وفقًا لما أشارت إليو

Alasfour Nout (2018)  فإنو يمكف إرجاع انعداـ الفروؽ بيف الجنسيف في األداء
ناث إلى أسر متقاربة في  المستوى االجتماعي األكاديمي إلى انتماء كبل النوعيف ذكور وا 

 . إف لـ يكف نفس المستوى واالقتصادي
ركة فيما بيف الذكور واإلناث ىذا وقد الحظت الباحثة وجود روح التعاوف والمشا

ة الصفية اسية ، وكذلؾ عند القياـ باألنشطخاصة فيما يتعمؽ بإتماـ المياـ والتكميفات الدر 
والبلصفية، مما أدي لتبادؿ الخبرات وتقارب المستويات التعميمة بالدرجة التي أدت لمتقارب 

 األكاديمي في األداء .
بيف الجنسيف بشكؿ ممحوظ في األداء كما ترجع الباحثة أيضًا تبلشي الفروؽ 

في تقديـ خدمة الترجمة الشفوية  اإلشارةتساوي الدور الذي يمعبو مترجمو لغة  إلىاألكاديمي 
والمساعدة األكاديمية لكبل الطرفيف بنفس القدر وعدـ التحيز ألي منيما عمى حساب اآلخر، 

ما سمح أيضًا بإزالة الفوارؽ بؿ وتشجيع االناث والذكور عمى العمؿ معًا بروح الفريؽ، م
 المحتممة بيف الذكور واإلناث في االىتماـ باألداء األكاديمي. 

كما تعزي الباحثة تبلشي الفروؽ بيف الجنسيف في األداء األكاديمي بشكؿ بمغ حد 
احتمالية تشابو االحتياجات النفسة واالجتماعية والتأىيمية واألكاديمية لدى كؿ مف  إلىالداللة 

ور واإلناث مما أثر بشكؿ كبير عمى تشابو أدائيـ األكاديمي، وىذا يتفؽ مع ما أشارت الذك
( طالب 213( التي أجريت عمى )2014) ,.Parhoon et alإليو دراسة بارىوف وآخريف

( مف اإلناث بيدؼ التعرؼ عمى 11( مف الذكور ، )11مف الصـ وضعاؼ السمع ، بواقع )
جات األكاديمية والنفسية واالجتماعية وأشارت النتائج لعدـ الفرؽ بيف الجنسيف في االحتيا

 وجود فروؽ بينيما في قائمة االحتياجات خاصة األكاديمية .
في ضوء ما تقدـ مف تفسير تعزي الباحثة انعداـ الفروؽ بيف الجنسيف بشكؿ بمغ حد        

مؤىبلت الداعمة خضوع كؿ مف الذكور واإلناث لنفس الظروؼ وال إلىالداللة االحصائية 
بالكمية خاصة فيما يتعرض باعتمادىـ عمى المترجميف الشفوييف العامميف بالكمية وعدـ 
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مواجية كؿ منيما لنفس المعوقات  إلىباإلضافة ،  اعتماد أي منيـ عمى مترجـ خارجي
عمى والتحديات التعميمية مما لـ يدع مجااًل لوجود أي اختبلؼ بيف الجنسيف في االستجابة 

 اس األداء األكاديمي .مقي
 ىتيذة الفسض الجالح

ينص الفرض عمى أنو " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات طبلب 
 – صـ) السمع حالةوفقًا لمتغير عمى مقياس األداء األكاديمي الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 

 " . لصالح ضعاؼ السمع ( ضعاؼ السمع
دمت الباحثة اختبار )ت( لمعينات المستقمة ، وكانت ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخ

 (29النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ )
 (14جدول )

 األداء األكادًٍَػهً يقُاض يٍ طالب انجايؼت اختباز )ث( ندالنت انفسوق بٍُ انصى وضؼاف انسًغ 

االَحساف  انًتىسط انؼدد حانت انسًغ

 انًؼُازٌ

يستىي  قًُت ث

 اندالنت

 صى 

 نسًغضؼاف ا 

33 

24 

61532 

12545 

23513 

13533 

-4563 3531 

تحقؽ صحة الفرض ، بمعنى أنو توجد ح مف القيـ المدونة بالجدوؿ السابؽ يتض  
عمى مقياس األداء  طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمعفروؽ بيف متوسطي درجات درجات 

لة إحصائيًا عند وىي قيمة دا 9,13- ، حيث بمغت قيمة )ت(لصالح ضعاؼ السمع األكاديمي
 .3,32مستوى 
وبمقارنة ىذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة يتضح أنيا تتفؽ مع ما توصمت إليو        

التعرؼ عمى تأثير الفقد  إلىالتي ىدفت  ، Daud et al., (2009)دراسة دود وآخريف 
ارتباط  إلىائج السمعي عمى األداء األكاديمي لدى الطبلب الصـ وضعاؼ السمع، وأشارت النت

  3,32وكاف االرتباط بينيما داؿ عند مستوى الشديد األداء األكاديمي الضعيؼ بفقداف السمع 
عمى الجانب اآلخر تختمؼ نتيجة البحث الحالي مع ما توصمت إليو دراسة كرو 

ضعؼ السمع لـ يكف مؤشرًا ىامًا  التي أشارت إلى أفCrowe et al.,  (2017 )وآخريف 
أي أف درجات الفقد السمعي  جاز األكاديمي في المجاالت الدراسية التي تـ اختبارىاعمى اإلن

 لـ تؤثر عمى األداء األكاديمي لمطبلب الصـ وضعاؼ السمع .
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تأثير الفقداف السمعي عمى األداء األكاديمي  إلىوتفسر الباحثة نتيجة ىذا الفرض بالرجوع 
يعني فقط عدـ سماع األصوات المحيطة لذويو مف طبلب الجامعة، فالفقد السمعي ال 

العديد مف التجارب والخبرات  إلىبالفرد، ولكنو يمتد ألبعد مف ذلؾ ليشمؿ عدـ الوصوؿ 
، ويعتبر األداء األكاديمي مف أكثر المجاالت تأثرًا بالفقد  واألكاديمية الفردية واالجتماعية

مف ذوييـ مف الصـ في  الطبلب ضعاؼ السمع أوفر حظاً وترى الباحثة أف  السمعي . 
 -عدة نقاط :

ييـ وتسخيرىا في العممية دمف البقايا السمعية لالطبلب ضعاؼ السمع ستفادة إ (2)
 حيثالتعميمية باستخداـ المعينات السمعية التي لـ تتح لذوييـ مف ضعاؼ السمع 

 يقتصروف في تعمميـ عمى طريقة اإلشارات فحسب .
ؾ عبر سنوات مف المفردات المغوية وذل أكبر حصوؿ الطبلب ضعاؼ السمع عمى كـ  (1)

مرحمة الجامعة، وبالتالي فقدرتيـ  إلىوصواًل مرحمة الروضة مف  الدراسة الماضية بدءاً 
ـ، األمر الذي يمكنيـ مف حسف عمى التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي أكبر مف ذوييـ الص

كؿ أفضؿ مف دماج والمشاركة البناءة مع ذوييـ مف طبلب الجامعة السامعيف بشاإلن
أقرانيـ الصـ مما يتيح ليـ فرصة االستفادة وتبادؿ الخبرات بشكؿ جيد ، األمر الذي 
يتضح أثره بشكؿ جمي في مستوى أدائيـ األكاديمي وقدراتيـ التحصيمية. حيث يعتمد 

زادي واحمد  األداء األكاديمي عمى التفاعؿ األكاديمي وذلؾ وفقًا لما أشار إليو شاه
Shahzadi1 & Ahmad (2011 )التفاعؿ والمشاركة األكاديمية يوفراف  مف أف

 االتصاؿ اليادؼ بيف الطبلب وبعضيـ البعض ويشجعاف عمى االستمرار في الكمية .  
مف المحاضرة والمترجـ معًا، في الوقت  كما أنو يمكف لمطبلب ضعاؼ السمع اإلستفادة (0)

قتصار عمى متابعة مترجـ مف المحاضر واال اإلستفادة األصـالذي ال يمكف لمطالب 
خاصة إذا لـ يكف المترجـ عمى درجة كبيرة  اإلستفادةفقط، مما قد يقمؿ مف حجـ  اإلشارة

 . رجمة كؿ ما يمقيو المحاضر مف شرحمف الخبرة والتمكف في ت
مطبلب ضعاؼ السمع التغمب عمى الكثير مف التحديات والعوائؽ البيئية ل يمكف أنو كما (9)

 ة بالجامعة أكثر مف ذوييـ الصـ مثؿ ودواألكاديمية الموج
 أقرانيـ السامعيف بدرجة أفضؿ مف الصـ.قدرتيـ عمى فيـ  -
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امتبلكيـ لبعض ميارات القراءة والكتابة األفضؿ مف الصـ، وقدرتيـ عمى التواصؿ  -
مع منسؽ خدمات الصـ بالجامعة واالستفسار بشكؿ جيد عف خطة سير العممية 

 أيضًا مف ذوييـ الصـ.بدرجة أفضؿ التعميمية وذلؾ 
قدرتيـ عمى التواصؿ مع المحاضر واالستفسار شفييًا عما يريدوف معرفتو ومف ثـ   -

لدييـ ثقة في توصيؿ استفساراتيـ المطموبة عمى حقيقتيا دوف حذؼ أو تشويو 
وكذلؾ تمقي االجابة دوف وسيط في معظـ األحياف ، األمر الذي يمكنيـ أكثر نفسيًا 

 يميًا .واجتماعيًا وأكاد
أنو قد يكوف لدى الطبلب ضعاؼ السمع تقدير ذاتي أعمى مف ذوييـ الصـ ، األمر كما  (1)

 Akinleke أكاينميؾأشارت دراسة  الذي ينعكس باإليجاب عمى أدائيـ األكاديمي ، فقد
يجابية بيف تقدير الذات واألداء األكاديمي لدى طبلب إلى وجود عبلقة إ( 2012)

دير الذات في تكوف شخصية سوية ذات خصائص قيادية قوية ، حيث يتسبب تق الجامعة
عمى األداء  يؤثررة عمى التعامؿ مع التحديات الحالية والمستقبمية، األمر الذي دقا

 األكاديمي .
 Marschark et ووفقًا لما أشار إليو مارشارؾ  ، في ضوء ما تقدـ مف تفسير       

al.,(2015فإف األداء األكاديمي لدى الط ) بلب الصـ وضعاؼ السمع ىو نتيجة تفاعؿ معقد
 -لمعديد مف العوامؿ المختمفة والمتمثمة في خصائص الطبلب مف حيث:

فكمما زاد الفقد السمعي كمما قؿ األداء  -ضعؼ سمع(: –درجة الفقد السمعي )صمـ   -2
 األكاديمي لمطبلب الصـ .

رىونة بدرجة الفقد السمعي وتوقيت الطبلقة الغوية : وىذه الطبلقة والحصيمة المغوية م -1
حدوثو، فكمما زاد الفقد السمعي وكاف والديًا كمما قمت الحصيمة والمفردات المغوية التي 
يعقبيا نقصاف في مستوى الطبلقة الكبلمية ومف ثـ تقؿ القدرة التواصمية مع المحيطيف 

ى األداء مف زمبلء سامعيف ومترجميف ومحاضريف ، األمر الذي ينعكس بالسمب عم
 الكاديمي لمطبلب الصـ مقارنة بذوييـ مف ضعاؼ السمع .

كمية ( : فقد الحظت الباحثة أثناء مرحمة تطبيؽ  –شفاه  –طريقة التواصؿ )إشارات  -0
األدوات البحثية اعتماد معظـ طبلب الجامعة الصـ عمى طريقة اإلشارات كوسيمة فعمية 

عدـ قدرتيـ عمى التواصؿ الشفيي مع  لمتواصؿ مع المحيطيف بيـ بالكمية، ومف ثـ
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معظـ أصدقائيـ السامعيف ممف ال يجيدوف استخداـ اإلشارات، وكذلؾ حاؿ ىذا األمر 
دوف تواصميـ المباشر مع المحاضريف واعتمادىـ الكمي عمى المترجميف، كؿ ذلؾ أثر 

بمستوى  عمى درجة تفاعميـ وتبادليـ لمخبرات التعميمية مما حاؿ دوف لحاقيـ أكاديمياً 
أقرانيـ ضعاؼ السمع الذي تمكف معظميـ مف التواصؿ الشفيي واإلشاري معًا وسمح 
ليـ بالتفاعؿ والتواصؿ الجيديف مع ذوييـ مف السامعيف، والمترجميف والمحاضريف ، 
األمر الذي زاد مف مستوى خبراتيـ التعميمية وظير جميًا في ارتفاع أدائيـ األكاديمي 

 Marschark et كما أشارت دراسة مارشارؾ ب الجامعة الصـ ،نة ذوييـ مف طبلمقار 
al., (2015 إلى أنو لـ تكف لغة اإلشارة مؤشر كبير عمى االداء االكاديمي لمطبلب )

 الصـ، في حيف كانت المغة المنطوقة ىي المؤشر الجيد لذلؾ.
 ىتيذة الفسض السابع

بيف متوسطى درجات  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  "ينص الفرض عمى أنو 
وفقًا لمتغير  اإلشارةعمى مقياس جودة أداء مترجـ لغة طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع 

 " .السمع ضعاؼ  – صـ) حالة السمع
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( لمعينات المستقمة ، 

 .( 21وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ )
 (15جدول )

 أداء يتسجىػهً يقُاض جىدة يٍ طالب انجايؼت باز )ث( ندالنت انفسوق بٍُ انصى وضؼاف انسًغ اخت

  اإلشازةنغت 

أداء جىدة 

نغت  يتسجى

 اإلشازة

انًتىسط  ٌ حانت انسًغ

 انحسابٍ

االَحساف 

 انًؼُازٌ

 يستىي اندالنت قًُت ث

ػُد يستىي  1563- 4533 11562 33 صى اإلحتسافُت

 3513 23523 24 ضؼاف سًغ 3531

االنتصاو 

بأخالقُاث 

 انًهُت

 ال تىجد دالنت 1523- 4511 23533 33 صى

 2553 21523 24 ضؼاف سًغ

ػُد  3545- 5531 16563 33 صى انتفاػهُت

 3561 23513 24 ضؼاف سًغ 3531يستىي

ػُد يستىي  2555- 11564 55521 33 صى اندزجت انكهُت 

ضؼاف   3531

 انسًغ

24 62.25 1531 
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، حيث أشارت نتائج الجدوؿ عدـ تحقؽ صحة الفرض يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ   إلى

السمع عمى الدرجة الكمية لمقياس جودة أداء مترجـ لغة اإلشارة ، ودرجات األبعاد عند 
 تزاـ بأخبلقيات المينة  .ماعدا بعد اإلل 3,32مستوى 

Luker  (2008 )تفسر الباحثة ىذه النتيجة في ضوء ما أشارت إليو دراسة لوكر 
نو اإلشارةمف أف الكثير مف الطبلب الصـ مستخدمي لغة  ف تصورات خاطئة حوؿ كثيرًا ما يكوِّ

.  وىناؾ عدـ فيـ كيفية التعامؿ مع خدمة الترجمة بطريقة فعالة إلى فيـ المترجـ، باإلضافة
 اإلشارةمترجمي عف يكوف فرصة الطبلب ضعاؼ السمع أكبر في تكويف تصورات صحيحة 

ذوييـ مف الصـ باعتبار أنيـ أكثر إدراكًا وفيمًا وسمعًا لحديث المترجـ، وقد اتضح ب مقارنة
ىذا لمباحثة أثناء مرحمة تطبيؽ األدوات حيث تبيف فيـ الطبلب ضعاؼ السمع جيًد لمترجمي 

وتقييميـ بصورة دقيقة مقارنة بذوييـ الصـ ، فقد أدلى بعض الطبلب ضعاؼ السمع  ةاإلشار 
بعدـ التزاـ المترجـ بترجمة المحاضرة بشكؿ متطابؽ مع ما يقولو المترجـ واقتصاره عمى 

 .ختصرة استخداـ بعض االشارات الم
 & Wit وسمويزيت و كما تفسر الباحثة أيضاً النتيجة في ضوء ما أشارت إليو دراسة 

Sluis (2015 مف ارتفاع توقعات طبلب الجامعة الصـ تجاه المترجـ، ومف ثـ تمقي نتيجة )
 لدييـ، وذلؾ بخبلؼ جودة أداء المترجـمخالفة لتوقعاتيـ مما يقمؿ مف وجية نظرىـ الخاصة ب

ذوييـ ضعاؼ السمع الذيف يمكنيـ سماع المترجـ بدرجة مقبولة ومف ثـ فيميـ وعدـ بناء 
المترجـ التي يدركيا الطالب ضعيؼ السمع جيًد ، األمر الذي انعكس أثره  قدراتتفوؽ  توقعات

 مقارنة بذوييـ مف الصـ . جودة أداء المترجـباإليجاب عمى حسف تقديرىـ وتقييميـ ل
عمى بعد  3,32عند مستوى ؽ بيف الصـ وضعاؼ السمع والفر يمكف تفسير كما 

 -منيا: احتماالتالتفاعمية لعدة 
، بإشراؾ طبلب الجامعة ضعاؼ السمع عند حديثيـ مع السامعيف اإلشارةماـ مترجمي اىت -2

ف التفاعؿ لمطبلب الصـ واقتصاره يتيح المترجـ نفس الفرصة م عمى الجانب اآلخر قد ال
لييـ م عكس باإليجاب عمى ف المحيطيف بيـ ، وىذا األمرقد ينعمى نقؿ الترجمة منيـ وا 

مف منظور الطبلب ضعاؼ السمع بدرجة أكبر مف ذوييـ  ـالمترج تفاعميةتقييـ جانب 
 الصـ .
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سواء في كبر في تمقى اتصاالت ىاتفية قد تكوف فرصة الطبلب ضعاؼ السمع أأنو كما  -1
المناسبات الخاصة أو حولما يخص إتماـ تكميفات الكمية وذلؾ إلمكانية فيـ المترجـ 

مترجـ التواصؿ معو إال عف الذي ال يمكف لم األصـلضعيؼ السمع أكثر مف الطالب 
،ومف ثـ ففرصة ضعاؼ السمع في التفاعؿ مع المترجـ اكبر طريؽ االنترنت إف أتيح 

 مف الصـ .
بترشيح غالبية الطبلب ضعاؼ السمع لممشاركة  اإلشارةاىتماـ مترجمي  لغة حتمالية إ -0

مف  في معظـ األنشطة التنافسية مع الطبلب السامعيف بدرجة أكبر مف ترشيح ذوييـ
الصـ، مما عزز لدى الطبلب ضعاؼ السمع احساسيـ بصفة التفاعمية لدى المترجـ 

 احساس ذوييـ الصـ بتوفر تمؾ الصفة لدى المترجـ . أكثر مف
في حيف لـ توجد فروؽ بيف الصـ وضعاؼ السمع عمى بعد التزاـ المترجـ بأخبلقيات 

ود السمع أو فقدانو لمحكـ عمييا ، المينة ، فمبلحظة وتقييـ أخبلقيات المترجـ ال تشترط وج
 ولذلؾ لـ توجد فروؽ بينيما في ىذا البعد

 :لتوصياتا
مف خبلؿ اإلطار النظري، والدراسات السابقة، والنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، يمكف       

بمساعدي المعمـ مف ذوي أف نستخمص عدًدا مف التوصيات اليامة في مجاؿ االىتماـ 
 ومنيا: عيةاإلعاقة السم

 توصيات للباسجني (أ )

االىتماـ بتناوؿ مشكبلت وقضايا طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع بالبحث والدراسة   (2)
، فيـ فئة حديثة العيد وتستحؽ المزيد مف االىتماـ لمساعدتيـ في مواجية تحديات 

 البيئة الجامعية الجديدة والنيوض بيـ نفسيًا وأكاديميًا .
عمى طبلبيـ بالجامعة  اإلشارةالعبلقة التأثيرية لمترجمي لغة  أف ييتـ الباحثوف بفحص (1)

مف الصـ وضعاؼ السمع خاصة فيما يتعمؽ بالجانب التعميمي كالكفاءة األكاديمية، 
ومفيـو الذات األكاديمي، والمشاركة األكاديمية ، فميمة المترجـ أكاديمية قبؿ أف تكوف 

 نفسية أو غيرىا .
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وارشادية لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع لمساعدتيـ ترشيح عمؿ برامج تدريبية  (0)
في مسايرة الحياة الجامعية والنيوض بيـ أكاديميًا مف أجؿ سد الفجوة األكاديمية 

 الموجودة بينيـ وبيف ذوييـ مف السامعيف بنفس الكمية .
بالبحث والدراسة لمتعرؼ عمى أىـ  اإلشارةأف يتناوؿ الباحثوف فئة مترجمي لغة  (9)

تيـ المينية التي قد تحوؿ دوف قياميـ بعممية الترجمة األكاديمية عمى أكمؿ وجو مشكبل 
. 

تساعدىـ في  اإلشارةأف ييتـ الباحثوف بعمؿ برامج إرشادية وتدريبية لمترجمي لغة  (1)
حد الجودة المنشودة ، األمر الذي  إلىالنيوض بأدائيـ كمترجميف والوصوؿ بذلؾ األداء 

 بلبيـ .قد ينعكس بااليجاب عمى ط
أف يتناوؿ الباحثوف استراتيجية التعمـ التعاوني )بمساعدة أقرانيـ السامعيف( إلتاحة  (1)

 الفرصة لتبادؿ الخبرات وسد الفجوة النفسية واالجتماعية واألكاديمية بينيما .
 اإلشازة)ب( توصيات للَيئات املعيية بتتعيني مرتمجي لغة  
الدورات والشيادات التي قد ال تكوف معتمدة  أال يتـ تعييف المترجميف عمى أساس عدد مف (2)

مف قبؿ ىيئة متخصصة، وأف يتـ إجراء مقابمة شخصية الختبار كفاءتيـ الثقافية 
 واالنفعالية واألكاديمية في تعامميـ مع طبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع .

ة حصوليـ عمى شيادة معتمدة مف قبؿ ىيئ اإلشارةأف ُيشترط في تعييف مترجمي لغة  (1)
متخصصة تضمف تأىميـ لمتعامؿ مع فئة التعميـ العالي مف الصـ وضعاؼ السمع، فقد 
الحظت الباحثة أثناء بحثيا الحالي أف بعض المترجميف قد تـ نقميـ مف العمؿ في مدارس 

 العمؿ بالجامعة دوف تأىميـ لذلؾ . إلىاألمؿ 
، لضماف الكفاءة اإلشارةلغة  االىتماـ بتقييـ الترجمة التعميمية )األكاديمية( لدى مترجمي (0)

 في تقديـ ترجمة المواد الدراسية .
جامعات، حيث أف الحاجة لمترجميف بال اإلشارةتعييف عدد كبير مف مترجمي لغة أف يتـ  (9)

( مترجـ فقط 21شارييف تفوؽ العدد المؤىؿ والمتاح بكثير، فقد الحظت الباحثة وجود )إ
كؿ دفعة ، وىذا عدد ال يتناسب مع األعداد ( مترجميف ل9في كؿ جامعة موزعيف بواقع )

 الفعمية والمتزايدة لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع .
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كما توصي الباحثة بعمؿ لجاف متابعة لتقصي أداء المترجميف عف طريؽ التقييـ المستمر  (1)
 ألدائيـ مف وجية نظر طبلبيـ ومحاولة معالجة القصور بما يناسب الطبلب . 

 نني باجلامعة على زعاية الطالب الصه وضعاف السنع )ز( توصيات للقائ

أف يتـ إنشاء مراكز خاصة بالصـ وضعاؼ السمع بالجامعات إلتاحة الفرصة ليـ  (2)
لبللتقاء بمترجمييـ ومناقشة مشكبلتيـ األكاديمية وغيرىا دوف حرج مف زمبلئيـ 

 السامعيف .
اإلشارات لمنيوض بالطبلب أف يرفؽ بكؿ كتاب جامعي اسطوانو بيا المادة مترجمة بمغة  (1)

 الصـ وضعاؼ السمع أكاديميًا .
أف تُناقش فكرة إعطاء درجات أعمى لممواد العممية عف المواد النظرية لسد الفجوة في  (0)

 األداء بيف الطبلب الصـ والسامعيف والتي ترجع في الغالب لضعؼ الميارات القرائية .
لتسييؿ سبؿ  اإلشارةبالجامعات لغة أف تخصص دورات تدريبية لتعميـ الطبلب السامعيف  (9)

التواصؿ مع أقرانيـ الصـ وضعاؼ السمع بما يضمف تبادؿ الخبرات التعميمية 
 واالجتماعية ، األمر الذي قد ينعكس باإليجاب عمى أدائيـ األكاديمي .

كما توصي الباحثة بضرورة عمؿ استبياف لطبلب الجامعة الصـ وضعاؼ السمع لتقييـ  (1)
المتطمبة لدييـ لمنيوض بالعممية التعميمية وتحديد الفجوات التي تحوؿ  أىـ االحتياجات

 دوف تحقيؽ األداء األكاديمي المطموب ولتحقيؽ العدالة التعميمية الجامعية المنشودة . 
 ضاء ٍيئة التدزيس ع)د( توصيات للنشاضسيً مً أ

بلب الصـ، وتحسبًا لتسييؿ عممية التواصؿ مع الط اإلشارةيفضؿ تعمـ المحاضريف لغة  (2)
 لحدوث أي ظرؼ طارئ يحوؿ دوف حضور المترجـ .

لمناقشتيـ واإلجابة ( أف يخصص المحاضر وقت إضافي لمطبلب الصـ وضعاؼ السمع 1)
 عف أي استفسار يحتاجونو .

 ( أف يراعي المحاضر ظروؼ أعاقتيـ عند التقييـ .0)
دء المحاضرات بفترة جيدة لقراءتيا صورة مف المقررات قبؿ ب اإلشارة( إعطاء مترجي لغة 9)

تقانيا والتمكف مف ترجمتيا عمى أكمؿ وجو .  وا 
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