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 كلمة شكر وتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 )قل اعملوا فسيري اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون( 

بحث المخصص لفئة الصـم , كما ال لهذا ال بإنجازنابعد رحلة بحث وجهد واجتهاد نحمد اهلل 
اال ان نخص باسمي عبارات الشكر والتقدير للدكتورة إيمان عيسي ألشرافها على هذا يسعنا 

 البحث وما قدمته لنا من نصح ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث , والى كافة أفراد أسرنا .

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذه البحث ونخص بالذكر 
ثقافي االجتماعي للصم , فودافون ,مجمع التربية السمعية , وزارة الداخلية , المركز القطري ال

ادارة مجمع ازدان , مستشفى حمد قسم وحدة السمع والتوزان جامعة قطر كل العاملين بهذه 
الجهات لهم الشكر والعرفان , كما ال ننسي ان نتقدم بعبارات الشكر لخبير لغة االشارة ومترجم 

 مد البنعلي .قناة الجزيرة مح

كانوا بمثابة نور طريقنا , زرعوا فيينا االمل والتفاؤل بكلماتهم التشجيعية اثناء انجازنا لهذا 
البحث ,  فلوال وجودوهم لما احسسنا بمتعة العمل والتعاون ولما وصلنا الى مانحن عليه فلهم 

 منا كل الشكر ..

 

 إهداء
وجدتي.. إهداء إلى أبي وأمي.. إهداء إلى إخوتي إهداء إلى كل كبير سن.. إهداء إلى جدي 

 وأخواتي..

إلى كل من يفكر ويبحث لالرتقاء بالتكنولوجيا في كل مكان.. إلى كل من يزرع القيم والمبادئ 

 األخالقية

 في المجتمع.. أهدي هذا الجهد المتواضع
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 ملخص الحملة
حملة األيدي الناطقة تهدف لخدمة اجتماعية تواصليه لشريحة هامة من المجتمع , شاء اهلل أن تصبح معاقة ، 

مراتب عالية من العلم واإلعاقة بال شك ليست معيقة للعطاء والعمل فهناك كثير من النماذج لشخصيات بلغت 
 والثقافة والشهرة بفضل قوة اإلرادة.

ومن خالل هذه الحملة قمنا بتحديد الهدف الرئيسي وهو إعطاء الفرصة للصم للمشاركة الفعالة في المجتمع  
وبين سائر من  صمحيث أن المجتمع يحتاج إليجاد صيغة قابلة للتطبيق للحصول على تواصل بين الشخص األ

يمكن أن يكون من أعمدة المجتمع  إذا تم التواصل معه بشكل  سليم ومن  صمحيث أن الشخص األيحيط به ، 
 هنا  نبدئها  من خالل أعطاهم  الفرصة إلكمال تعليمهم  بعد المرحلة الثانوية بكونهم شريحه قادره .

في  أن تكون لغة اإلشارة تم االستقرار على  صـمومن خالل تحليل الطرق المباشرة والغير مباشرة للتواصل مع ال
 وتدريب األسرة على استخدامها بشكل سليم . تحديد أنسب برامجها لتدريب المعاقين سمعين 

في إيجاد حلول لمشكلتهم ، ولكن يكون الدور على المتخصصين في  من الخبرة ليس لديهم الكثير الصـم وحدهم
حالة  ، ولذا كان على القائمين على الحملة أن يكون هذه المجاالت حيث أنهم أكثر قدرة على التعامل مع هذه ال

 استخالصهم للحلول من قبل المتخصصين حيث أن هذه الحملة تكمن أهميتها من قوة  واضعي برامجها . 

تسعى بشكل كبير إلى تنشيط  مؤسسات الدولةحيث ان  2030حملة "األيدي الناطقة" تؤيد استراتيجية قطر 
القيام بمثل هذه النشاطات التي تساعد على الربط بين العمل التطوعي والعمل الرسمي العمال التطوعي في  أدوار

، ويمكن أن يستفاد الحكومة بما تنتج عنه هذه الحملة من نتائج في تحسين أوضاع تلك الفئات العملية 
دية والتنمية البيئية والتواصلية  حيث اهتمت قطر بكل من التنمية البشرية والتنمية االجتماعية والتنمية االقتصا

كما هدفت تلك االستراتيجية إلى االعتماد على مبدأ الشمولية لكي يستفاد مواطنو قطر  2030في استراتيجيتها 
اللذين يقيمون فيها في مختلف جوانب الحياة  ، لذا حرصت قطر في تلك االستراتيجية بتحقيق رؤيتها ورسالتها 

من خالل  التنمية  2030ا ويمكن الربط بين الحملة وبين استراتيجية لتفعيل ركائزها التي تسعي الى تحقيقه
 ي ومتقدم يخلو من أي عراقيل تعيق البشرية والتي  تتعلق بتطوير سكان قطر لكي يستطيعوا بناء مجتمع واع

ره في عملية التقدم ,أيضًا في مجال التعليم أن وجود أخصائيين يقومون بدعم الطالب في التحصيل الدراسي له أث
تعلم الصم ، أيضًا حملة األيدي الناطقة تسعى إلى التعريف بلغة اإلشارة في جهات العمل أو من خالل وجود 

 دليل أو اختصاصين مترجمين للغة اإلشارة تساعد في تواصل الصم مع زمالئهم ومدراهم .
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ستعانة بمترجمي ، لذا قمنا بعدة فعاليات بدأت بالورشة التعريفية بأهداف وتوصيات الحملة واال
بجامعة  ومايو اإلشارة والصم وبعض اإلعالميين والمتخصصين، التي أقيمت في شهر مارس

قطر، وقد أسهم اإلعالن عنها في وسائل التواصل االجتماعي في اإلقبال على الورشة بأعداد 
 كبيرة.

ل مع شاركنا في أسبوع األصم العربي مع عدة جهات وأكدنا حضورنا من خالل التفاع كما
الجمهور وتوزيع الهدايا وقد اهتم التلفزيون )الريان( برصد تحركات الحملة بسبب اهتمامها بفئة 
مهمة في مجتمعنا القطري والدور الذي ستلعبه إنسانيا وتعليميا من خالل تسليط الضوء عليهم، 

ن أهمية مما أعطى انطباعا جيدا ودفعا للحملة لتقديم أفضل ما لديها، فقمنا بعمل محاضرة ع
السمع والمحافظة عليه )للذكور واإلناث(، وسبل الوقاية من السلوكيات الخاطئة التي تسهم في 

 ضعفه أو إيذائه.

وفي الفعالية التي نظمتها جامعة قطر بعنوان )إعالمي غير شكل( كان لنا حضور قوي من 
الورشة وأسبوع خالل معرض الصور الذي شاركنا به من خالل ما قمنا بتوثيقه خصوصا أثناء 

وليس خاصا بمجتمع أو فئة  األصم العربي، وأعطت الصور انطباعا بأن هدفها إنساني عام
 معينة.

والذي ساعد على انتشار  كما تم تدشين الحملة على وسائل االتصال االجتماعي والتقليدي
 الحملة والتفاعل معنا من مختلف المتابعين .

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 الفصل األول

 المقدمة
تعالى خلقنا وانعم علينا الكثير من النعم التي تساعدنا على العـي  والحيـاة بشـكل جيـد , ومـن اهلل 

هذه النعم هيا نعمة األذن والذي يعتبر العضو الحسي لحاسة السمع ويعتمد عليها االنسان بشـكل 
 مستمر ويومي لممارسة حياته بشكل طبيعي.

تبـر مـن احـده اهـم الحـواس وتعتبـر مـن اعقـد وعملية السمع مـن اعظـم الـنعم علينـا الن السـمع يع
النظم الميكانيكـا والعصـبية  والن االذن تمكننـا مـن السـمع وحاسـة السـمع ال شـعورية اي اننـا نحـن 

 ة الن االذن ال تنام .ظالبشر نسمع فالليل والنهار وبالنوم واليق

ك بمعنى يتعلم االنسان وكذلك من فوائد واهميتها ان السمع  وسيلة مهمة من وسائل التعلم واالدرا
النطـــق والكـــالم ويكتســـب المعلومـــات ويـــتعلم المهـــارات اللغويـــة واالتصـــال والتواصـــل مـــع المجتمـــع 

 االخرين 

ولكــن هنــاك فئــة مــن البشــر يولــدون وهــم مصــابين بفقــدان او ضــعف بحاســة الســمع او النطــق او 
 كالهما نتيجة مسببات سواء وراثية او مكتسبة.

تحركـه االيـادي وتمتمـات الفـم ولـديهم احسـاس مرهـف واالرادة القويـة , و  وعالم فئة الصم صـامت
يستخدمون لغة ألم بالنسبة لهم وهيا لغة اإلشارة عباره عن حركـات اليـدين والجسـم وتعـابير الوجـه 

 للتواصل مع االخرين .

مثـال  هناك عظماء قهروا وصارعوا الصمم وتحدوا العالم بطموحـاتهم العاليـة سـعيا للوصـول للقمـة
على ذلك هيلين كيلر هيا صماء بكماء كفيفه درست اللغة األلمانية والفرنسـية والالتينيـة واليونانيـة 

ص أول شـخ وبالتالي كانت تعتبر, حصلت على شهادة الدكتوراه في العلوم والدكتوراه في الفلسفة 
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الســعادة يفــتح مقــوالت هيلــين كيلــر " عنــدما يغلــق بــاب , ومــن أصـم يحصــل علــى شــهادة الــدكتوراه 
اخر , ولكن في كثير من األحيان ننظر طـويال الـى األبـواب المغلقـة بحيـث ال نـره األبـواب التـي 

 فتحت لنا "

 

 السمعية : اتحدت اعاقتهالمشهورةوالتي شخصيات العلى  كذلك من األمثلة

تعلـم لودفيج فان بيتهوفن : موسيقار مشهور مؤلف السيمفونيات السبع التي اصبحت اساسـية فـي 
الموســـيقي , مـــن مقوالتـــه الشـــهيرة " لقـــد ولـــدت حـــاد المـــزاج , مرهـــف اإلحســـاس , لطالمـــا حاولـــت 
التغلب على وحدتي , ومع ذلك لم يكن بوسعي ان أقـول للنـاس: ) ارفعـوا أصـواتكم صـيحوا ( فأنـا 

 أصم . 

, ة مصـــطفي صـــادق الرافعـــي , شـــاعر وكاتـــب مـــن اهـــم مؤلفاتـــه : إعجـــاز القـــران والبالغـــة النبويـــ
ديفيـد , سيرين كانت حياته حافلـة بـالعلم والخيـر والتقـي , كانـت لـه مواقـف فـي الشـجاعة والصـدق 

كتابـا تشـمل اعمالـه ومؤلفاتـه ودواوينـه  23رايت  األديب االنجليزي  بلغت حصيلة إنتاجـه حـوالي 
ن حولنـا هؤوال جمعيا كافحوا وتحـدوا المجتمـع وارتقـوا لـدرب النجـال , علينـا نحـن كـذلك تشـجيع مـ.

 من فئة الصـم .

 

 

 أهمية الحملة
حملة األيدي الناطقة تهدف لخدمة اجتماعية تواصليه لشريحة هامة من المجتمع , شاء اهلل أن 
تصبح معاقة ، واإلعاقة بال شك ليست معيقة للعطاء والعمل فهناك كثير من النماذج لشخصيات 

 قوة اإلرادة.بلغت مراتب عالية من العلم والثقافة والشهرة بفضل 

ومن خالل هذه الحملة قمنا بتحديد الهدف الرئيسي وهو إعطاء الفرصة للصم للمشاركة الفعالة 
في المجتمع  حيث أن المجتمع يحتاج إليجاد صيغة قابلة للتطبيق للحصول على تواصل بين 
الشخص المعاق وبين سائر من يحيط به ، حيث أن الشخص المعاق يمكن أن يكون من أعمدة 

 المجتمع  إذا تم التواصل معه بشكل  سليم . 
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ومن خالل تحليل الطرق المباشرة والغير مباشرة للتواصل مع المعاق  تم االستقرار على أن تكون 
 لغة اإلشارة في تحديد أنسب برامجها لتدريب المعاقين وتدريب األسرة على استخدامها بشكل سليم

إيجاد حلول لمشكلتهم ، ولكن يكون الدور على  األشخاص المعاقبين ليس لديهم الكثير في 
، ولذا كان   الحالةالمتخصصين في هذه المجاالت حيث أنهم أكثر قدرة على التعامل مع هذه 

على القائمين على الحملة أن يكون استخالصهم للحلول من قبل المتخصصين حيث أن هذه 
 الحملة تكمن أهميتها من قوة  واضعي برامجها . 

أن من أهداف الحملة أن مؤسسات الدولة تسعى بشكل كبير إلى تنشيط أدوار  العمال ال سيما 
التطوعي في القيام بمثل هذه النشاطات التي تساعد على الربط بين العمل التطوعي والعمل 

الرسمي ، ويمكن أن يستفاد الحكومة بما تنتج عنه هذه الحملة من نتائج في تحسين أوضاع تلك 
والتواصلية  حيث اهتمت قطر بكل من التنمية البشرية والتنمية االجتماعية  الفئات العملية

كما هدفت تلك االستراتيجية إلى  2030والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية في استراتيجيتها 
االعتماد على مبدأ الشمولية لكي يستفاد مواطنو قطر اللذين يقيمون فيها في مختلف جوانب 

رصت قطر في تلك االستراتيجية بتحقيق رؤيتها ورسالتها لتفعيل ركائزها التي الحياة  ، لذا ح
من خالل  التنمية البشرية  2030تسعي الى تحقيقها ويمكن الربط بين الحملة وبين استراتيجية 

والتي  تتعلق بتطوير سكان قطر لكي يستطيعوا بناء مجتمع واعي ومتقدم يخلو من أي عراقيل 
التقدم ,أيضًا في مجال التعليم أن وجود أخصائيين يقومون بدعم الطالب في تعيقة على عملية 

التحصيل الدراسي له أثره في تعلم الصم ، أيضًا حملة األيدي الناطقة تسعى إلى التعريف بلغة 
اإلشارة في جهات العمل أو من خالل وجود دليل أو اختصاصين مترجمين للغة اإلشارة تساعد 

 مالئهم ومدراهم .في تواصل الصم مع ز 

يمكن أن نحدد الهدف األمثل للحملة في عرض طرق التعامل الحديثة مع تلك الفئات حيث يتم   
المقارنة بين هذه الحملة والدراسات السابقة  التي  سعت من قبل إليجاد أنسب الطرق لتحسين 

هم في هذه التواصل بين األشخاص المعاقين في حاستي السمع والنطق واالستفادة من نتائج
 الحملة .  
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 مشكلةال
فئة الصم يتمتعون بقدرات ومواهب في عدة مجاالت متنوعة , ويمتلكون عقلية مؤهلة لخدمة 

انفسهم والمجتمع , لذلك نره الصم في قطر يتمتعون بحياة جيدة غير عن الدول االخره ولكن 

وتعليما من الشخص السامع مع ذلك هناك مشاكل ثقافية وتعليمية , الصم اقل مستوه ثقافيا 

بمعني الشخص السامع يكتسب المعلومات اليومية عن طريق السمع ولكن االصم ليس لديه ثقافة 

بمعنى  يومية لمعرفة المعلومات  واالحداث اليومية  , والذي ساهم بهذا الشي التراجع الدراسي

لمترجمين بشكل عام وقلة المواد , قلة اشهادة الصم الثانوية يعادل شهادة الرابع االبتدائي للسامع

 المترجمة في التلفزيون . 
ونجن اعضاء حملة األيدي الناطقة  قررنا ان يكون موضوع تخرجنا عن فئة الصم بعـد اجـراءات 

الدراســات والبحــوث التــى وضــحت ان هنــاك بعــض المشــكالت التــي يواجهــا الصــم كالتواصــل مــع 

 كمال الجامعة .المجتمع وعدم تطوير من مستواهم وقدراتهم وا

 

 ؤيتـنـــا ..ر 
 أن يتعلم المجتمع القطري لغة اإلشارة لدمج الصم واالستفادة من خبراتهم .

 رسالتنــا..
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االرتقاء بكافة فئات المجتمع من خالل تفعيل دور الصم لإلسهام في تنمية وتطوير عجلة التقدم 
 . في قطر

 هـدفــنـــا..
توعية المجتمع واألسرة والمؤسسات التعليمية بضرورة االهتمام بشريحه الصم لتفعيل دورهم في 

 من خالل اكمال تعليمهم الجامعي .المجتمع ورفع رضاهم النفسي عن أنفسهم 

 أهم المفاهيم
عدم القدرة على سمع األصوات وفهمها واألصم هو الشخص الـذي فقـد حاسـة السـمع أو  الصم

فكــل مــن ولــد ولــم يكتســب لغــة التخاطــب فــي المحــيط الــذي يعــي  فيــه لطريقــة قــدرا منهــا 
طبيعيــة بســبب فقــد القــدرة علــى الســمع فهــو أصــم فمــن فقــد القــدرة الســمعية فــي الســنوات 
الثالث األولى من عمره يعد أصما وما من شك من أن فقدان السمع يترتب عليـه العديـد 

قــدرات الطفــل وســمات شخصــيته وبــرامج  مــن العوامــل وا ثــار التــي تلقــي بظاللهــا علــى
 تعلمه بل ومشوار حياته.

مصــطلح يطلــق علــى وســيلة التواصــل غيــر الصــوتية التــي يســتخدمها ذوو االحتياجــات  لغة اإلشارة
الخاصــــة ســــمعيًا )الصــــم( أو صــــوتيا )الــــبكم(، رغــــم أن هنالــــك ممارســــات اخــــري يمكــــن 
تصــنيفها ضــمن مســتويات التخاطــب اإلشــاري مثــل إشــارات الغواصــين وبعــض اإلشــارات 

 .بين افراد العصابات وغيرها ىتحالخاصة لدي بعض القوات الشرطية أو العسكرية أو 
األفراد الذين أصيبوا بعجز جزئي في جهاز السمع أده إلى االستعانة بـاألجهزة السـمعية  ف السمعضع

 .رين على فهم الكالم وتعلم اللغةلذا حاسة السمع لديهم تؤدي وظيفتها بدرجة ما قاد
النابع من حاجة اإلنسان إلى التواصل بين البشر من أقدم أوجه النشاط  اإلنساني  االتصال

األخرين في إشباع حاجاته األولية , وهيا عملية تفاعلية مشتركة بين المرسل والمستقبل 
, وكلمة التواصل أو االتصال تعني العام بمعني أن الفرد عندما يقيم اتصاال مع الغير 

 .فإنه يهدف إلى الوصول إلى اتفاق عام أو رأه مشترك حول موضوع ما أو قضية
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 أهداف الحملة
 

تهدف الحملة الى دمج الصم بكل الفعاليات االجتماعية واالحتفالية من خالل مترجمي لغة اإلشارة 

وعن طريق الوسائل التكنولوجية التي تساعد في التواصل معهم باإلضافة الى تعليم الجمهور لغة 

 اإلشارة .

إلى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على ً والتي تهدف  2030استنادا الي رؤية قطر االجتماعية 

 :األخالق الحميدة والرعاية االجتماعية، تأتي أهداف الحملة مركزة في النقاط التالية

 

 هدف اجتماعي   -1

الهدف من الناحية االجتماعية هو جعل فئة الصم جزء ال يتجزأ من المجتمع فكم من صحيح 

من شريحة الصم فاق األصحاء في العطاء معاق بفعل جهله وعدم طموحه ، وكم من معاق 

 والعمل والعلم. 

،  1769مثال على ذلك : بيتهوفن الذي فقد السمع وهو في السادس والعشرين من عمرة عام 

نتيجة إصابته بأحد األمراض التي أثرت على حالة السمع لديه ، من ثم بدأت حياته االجتماعية 

، ولحبة الشديد للموسيقي بعد أن أصيب بفقدان  والمهنية تتأثر بذلك المرض الذي أصيب به

السمع أراد أن ينتحر ، لكن مع مرور الوقت بدأ يتأقلم مع الوضع الذي هو عليه ، كما قام بتأليف 

أحد السيمفونيات التي لم يستطيع أن يسمع منها شيئاً ألنه وصل الى مرحلة فقدان سمعه بطريقة 

، 2014ة السمع التي كانت تساعده بعض الشيء .)فوزي، نهائية ، من ثم بدأ يستعين ببعض أجهز

66) 

ومن األهداف االجتماعية تحقيق توعية للمجتمع من األسرة والمؤسسات التعليمية والدولة 

 بضرورة االهتمام بشريحة الصم والبكم حيث أن حملة )األيدي الناطقة( حملة تسعى إلى تحقيق

 تواصل ايجابي للصم مع المجتمع. 

 إقناعيهدف  -2
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هو ان نقنع الجمهور بأن إلصحاب اإلعاقة السمعية حقوق ويجب دمجهم والتعامل معهم كجزء 

من المجتمع وذلك مثالً عن طريق تعلم لغة اإلشارة ( كما من المعلوم أن اإلعالم بشكل أساسي 

من  يهدف إلى اإلقناع فأن الحمالت اإلعالمية تركز على إقناع الجمهور بالهدف المراد تحقيقه

 وراء الحملة .

 سوف نذكر اهداف الحملة من الناحية السلوكية : 

 

إقناع اصحاب اإلعاقة السمعية الستخدام البرامج الخاصة بهم وتشجيع األهالي للتواصل مع   -1

 أبنائهم الصم والبكم عن طريقه.

من  إقناع األشخاص العاديين لتعلم لغة اإلشارة وذلك للتواصل معهم واعتبارهم جزء  -2

 المجتمع.

حث المجتمع على عمل برامج خاصه ألصحاب اإلعاقة السمعية وذلك عن طريق وجود   -3

شخص يتحدث باإلشارة بأي مناسبه اجتماعيه أو فعالية وذلك لدمج هذه الفئة مع المجتمع بطريقة 

 فعاله.

 هدف سلوكي  -3

واجهون مشاكل في القدرات فئة اإلعاقة السمعية يتمتعون بقدرات ومواهب في مجالت عدة وال ي

العقلية اي يمتلكون عقلية مؤهلة لخدمة أنفسهم والمجتمع لذلك سوف نذكر اهداف الحملة من 

 الناحية السلوكية :

 تدريب الجمهور المستهدف على استخدام لغة اإلشارة.• 

هم وتوعيتهم بطريقة التعامل المناسبة مع -لديهم فرد من فئة اإلعاقة السمعية األسر الذينتثقيف • 

 بدورهم أو بالخدمات المقدمة لهم .

 اهتمام األسر بفئة اإلعاقة السمعية بنفسيتهم وعدم رفضهم بل تقبلهم .• 

 عدم تهميشهم وإشعارهم بالنقص من األفعال وتفعيل روح المبادرة لديهم .• 

 عدم إرسال نظرات الشفقة لهم والتعجب واالسي عند رؤيتهم وكأنهم مخلوق غريب .• 

 

 هدف معرفي  -4

تحقيق توعية للمجتمع من األسرة والمؤسسات التعليمية والدولة بضرورة االهتمام بشريحة  -1

 الصم .

تشجيع روح العطاء والتعاون بين مختلف فئات المجتمع من خالل أعطاهم الفرصة للمشاركة  -2

 الفعالة في المجتمع من خالل عرض طرق التعامل الحديثة .
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 لنظرياتا

 تماختيارهاتينالنظريتينلتطبيقهاعلىالحملة

 

 نظريةالتعلم االجتماعي : النظريةاألولى

 نظريةالسيكولوجية : النظريةالثانية 
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 نظرية التعلم االجتماعي

 

تم اختيار نظرية باندورا التعلم االجتماعي القائم على المالحظة والذي يؤكد على التفاعل المتبادل 

للستتلوو والمعرفتة والتتتأثيرات البيئيتتة ا وتترة النظريتتةان المعرفتتة تلعتب دور فتتي التتتعلم المستتمر 

االجتماعي القائم على المالحظة ا  وعمليات المعرفة تأخذ شكل التمثيل الرمزي لألفكار والصور 

وو ويعتقد باندورا أن األنمتاط الجديتدة متن الستلسلوو الفرد وتفاعله مع البيئة . الذهنية وتتحكم في

تكتستتب حتتتى فتتي غيتتاب التعزيتتز الختتارجي حيتتث تكتستتب العديتتد متتن أنمتتاط الستتلوو متتن ختتالل 

تفتاعلهم متع المتغيترات والمثيترات  وكتذلك أنمتاطعليها  والنتائج المترتبةمالحظة سلوو األخرين 

ا في ظرية بأندورنالبيئية . وهذا ما يؤكد عليه باندورا وهو التعلم بالمالحظة أو االقتداء بالنموذج .

التتتعلم زويتتدهم بالمعلومتتات واالتصتتال بهتتم و التتتعلم بالمالحظتتة لهتتا أهميتتة فتتي تعلتتيم الصتتم وت

بالنموذجتتة يعتبتتر تعلمتتا ألنمتتاط جديتتدة أو استتتجابة عتتن طريتتق المالحظتتة  لستتلوو األختترين  أو 

 النموذج من خالل التلفاز .

التمثيتتل الرمتتزي لألفكتتار فتتي نظريتتة التتتعلم االجتمتتاعي العمليتتات المعرفيتتة تكتتون علتتى شتتكل 

والصتور الذهنيتتة التتي تتتتحكم فتتي ستلوو الفتترد وتفاعلته متتع بيئتتته .الشتخص المصتتاب بالصتتم 

وتقوم نظريتة التتعلم االجتمتاعي القتائم علتى ى األشكال في خبراته المعرفية  .والبكم يعتمد عل

دوات الرستتم المالحظتتة فتتي االنشتتطة المشتتتركة  المعرفيتتة االحركيتتة و المهاريتتة  كاستتتخدام ا

والشتخص المصتاب اطئ والنمتوذج الصتحيح فتي االداء .والعاب الفك ا والتعلم كتالنموذج الخت

بالصم يزيد ميله للمالحظة واالقتداء بنموذج  مترجم التلفاز كلما زادت الخصائص المشتتركة 

 ويجب ان يكتون هنتاو توافتقالتالي يكون التوجيه من قبلهم.بينهما ويكتسب المعلومات منه وب

 في القيم والمبادئ الثقافيةا االجتماعية االدينية واالخالقية بين الصم والنموذج .
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 النظرية السيكولوجية

  

 نظرية التحليل النفسي: • 

هذه النظرية تعتبر ذات أهمية في تحليل شخصية المعاق من فئة الصتم ، لمعرفته المشتكالت التتي 

عليها ومتن ثتم يتتم دراستتها متن ختالل أخصتائيين نفستيين يعاني منها والضغوطات التي يتعرض 

لمعرفة الطرق الصحيحة لمعالجتها. وتعد نظرية التحليل النفسي التتي ابتكرهتا فرويتد  لفئتة الصتم 

الذين قد يتعرضون لكثير من المشكالت االجتماعية والنفسية من األمور الهامة التتي تستاعد علتى 

ومتن ختالل ذلتك يميتتل  متن ثتتم تخليصتهم متن صتراعاتهم.فهتم الخصتائص الشخصتية لهتذه الفئتة و

الطفل األصم إلى االنطوائية والعزلة عن المجتمع وذلتك ألنته لتم يكتن يمتلتك القتدرة علتى التعامتل 

االجتماعي من خالل عدم النضوج االجتماعي لما تطلبه الظروف المحيطة وطبقاً لنظرية التحليل 

ه الكثتتر متتن الستتلوكيات الخاطئتتة مثتتل الستترقة والكتتره النفستتي كمتتا انتته متتن الممكتتن ان تتولتتد لديتت

 والعداوة ومن ثم يتولد نوع من العداء بينه وبين غير الفاقدين لحاسة السمع .

 

 بياجيه -نظرية النمو 

يعتبر المفكر والباحث جان بياجيه من الباحثين الذين اهتموا كثيرا بنظرية النمو لدة األطفال 

وهي تعتمد على مالحظة سلوكيات األطفال في  -الذكاء –المعرفة وعلى وجه الخصوص نمو 

التفكير من خالل فترة النمو وفي مراحل عمرية مختلفة ويعتبر بياجية هو مبتكر نظرية النمو. 

وهذه النظرية تعتبر ذات أهمية في حملة االيدي الناطقة لفئة الصم ألنها تساعد في تحديد 

 ف على ما يمكن تقديمه لهم من تدريبات تساعد على تطورها.خصائصهم المعرفية ومن ثم التعر

 ويمكن تقسيم مراحل النمو عند بياحية على النحو التالي :
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المرحلة األولى تتمثل المرحلة الحسية التي تتجسد عند الوالدة وذلك حتى يبلغ الطفل عامه الثاني 

س والحركة القليلة له وتطور تلك حيث أنه خالل تلك الفترة يعمل الطفل على االعتماد على الحوا

 الحركات عند تجاوزه العام الثاني من العمر .

المرحلة الثانية يمكن أن نراها واضحة في الفترة التي تعقب تجاوزه العامان من العمر وذلك من 

خالل ان يمر الطفل بمراحل التفكير الرمزي الذي ينم عن بعض الشيء من التواضع وذلك حتى 

 من العمر . العام السابع

المرحلة الثالثة تتجسد تلك المرحلة في الزيادة في معدالت النمو المتدرج من حيث التفكير ومن ثم 

الوصول إلى مرحلة المراهقة واكتساب الفرد المجموعة معيارية مثل القدرة على التفرقة بين 

 الكل والجزء والكيف والكم.

والمعقدة وتبدأ تلك المرحلة عند سن المراهقة في سن  المرحلة الثالثة تتمثل في العمليات المتشابكة

الخامسة عشرأذا ان الفرد حينها يمتلك القدرة على التكيف مع مقتضيات ومتطلبات البيئة المحيطة 

 به بما يتمثل في منطق التطور.

 

 الجمهور المستهدف

 

 المجتمع بأكمله سواء كانوا أصحاء أم من فئة الصم  الجمهور :

 -:الديموغرافيةالخصائص  -

 ذكر ، أنثىالنوع: 

 سنة 50الى اكثر من سنه  17 العمر :

 المجتمع وخاصة من الشباب ليتعلموا لغة اإلشارة الجمهور األولي :

 وهم من وزارة التعليم لدمج الطلبة الصم وتعليم لغة اإلشارة في المدارس الجمهور الثانوي:

 اللغة: العربية، وهي اللغة األم للشعب القطري المستهدف. 

 الخصائص السيكوغرافية:

 تقبل األشخاص اآلخرين. -1

 يريد أن يكون له دور فعال في المجتمع. -2
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 الفصل الثاني 

 االبحاث 
 

بمشــكلة الثانويــة والمرتبطــة االوليــة و فــي هــذا الفصــل قمنــا بتلخــيص و تجميــع اهــم نتــائج البحــوث 
الصــــم ودليـــل علـــى أنهـــم مـــازالوا يعـــانون مـــن بعـــض المشـــاكل التعليميـــة , الثقافيـــة , االقتصـــادية , 
االجتماعية والدينية لعدم تواصل المجتمع معهم ومحاولة فـي تحسـين مهـارات التواصـل وتطـويرهم 

كمـــال تعلـــيمهم وقلـــة المعرفـــة وكـــذلك نقـــص االرشـــاد التوعـــوي لـــده الوالـــدين .وتبـــين كـــذل ك مـــن وا 
األبحاث الثانوية ان مشكلة البحث منتشرة ومسـتمرة لـده الصــم فـي دولــة قطـر ايضـا وتعتبـر هـذه 
الظاهرة بان الصـم يعانون من بعـض الصـعوبات بشـكل عـام وبـاي دولـة لشـعورهم بـبعض الـنقص 

ايـة سواء باألماكن العامة أو الدوائر الحكوميـة لقلـة المتـرجمين وقلـة المعلومـات , ونقـص دور الرع
اإلعالميــة بوســائل اإلعــالم ودور وســائل فــي توصــيل رســالتهم للمجتمــع والتــأثير علــى ســـلوكيات 

 اإليجابية للصم وتوجيههم لألفضل واكتساب المعلومات من خالل البرامج المفيدة .

لذلك قمنا كذلك ببعض المقابالت مـع الشخصـيات المعينـة وعمـل االسـتبيانات الخاصـة بالصـم ,  
 ترجمين و واولياء األمور المتعلقة بالصم لمعرفة آرائهم.المجتمع والم

 

 بحاث الثانويةاأل
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 االبحاث السابقة 
هدفت الدراسة إلى الحث على انتشار م " حلب "   1987دراسة جمعية المستقبل للمعوقين  -1

المجموعات المختلفة في مجاالت اإلرشاد و التوجيه و مشاركة اسر أطفال الصم في هذه 

المجموعات للعمل على تفعيلهم و تشجيعهم من خالل البرامج التي تقدم لهم أشكال المساعدة و 

 المشورة التي يحتاجونها لمساعدة أبنائهم .    

الشامل  للدراسة ونتائجها وجد أنها اتخذت من لغة اإلشارة  الطريق للتعامل  من خالل التحليل

مع الصم والبكم ، ومن ثم أوضحت أن للتواصل الفعال مع ذوي هذه اإلعاقة يؤدي إلى تحسين 

صور التواصل بينهم وبين المجتمع المحيط ، ومن هنا أوضحت الدراسة أن األسرة يجب أن 

 غة لكي تستطيع أن تتواصل مع أبنائهم  .على دراية بهذه اللتكون 

بالحملة كونها تسعى إلى تحديد طرق لمنهج الوصفي التحليلي ، وعالقتها واستخدم الباحث ا

وآليات التواصل مع تلك الفئات بشكل مباشر عن طريق تعليم األسر طرق االتصال مع الفئات 

 التي تحتاج إلى مساعدة للتقليل من اضرار االعاقة .

 

م 1994, سنه وقائية للحد من مشكالتالمعوقين سمعيا   كاستراتيجيةاإلرشاد األسري راسة د -2
هدفت الدراسة لتنمية و تحسين مهارات التواصل عن طريق برامج "المملكة العربية السعودية "  

تواصل و دمج الطفل األصم في المجتمع, و هدفت إلى قام األسرة بمواجهة المواقف و الضغوط 

عليها من هذه االعاقة, من خالل التحليل الشامل  للدراسة  ونتائجها وجد أنها سعت إلى  الواقعة

صياغة  برنامج  تدريبي لألسرة على كيفية التعامل مع أبنائهم حيث أن هذا البرنامج سعى أن 

يحافظ على طرق التواصل البيني بين الطفل المعاق وبين أسرته في خضم تحديد أنسب  الطرق 

ثر اإليجابي  في التواصل مع هذه الفئات وإزالة المعوقات التي تؤثر على الطفل ذات األ

فيتخطى مشكالت التواصل مع البيئة المحيطة به .  من خالل منهجية الدراسة التي ترنو إلى 

تتمثل  بالحملةوعالقتها  مشكلة التواصل  بمنهجها الوصفي , الوصول إلى الحلول المنطقية لحل

ل فاعل مع شريحة الصم والبكم وجعلهم شريحة اجتماعية غير منعزلة في ظل في تحقيق اتصا

وضع برامج لألسر والمعاقين  يكون الهدف منها أن تسهم في تنمية دورهم ودمجهم في المجتمع 

. 

 

 2007دراسة )مده تعرض ذوي االحتياجات الخاصـة لوسـائل اإلعـالم فـي دولـة اإلمـارات (  -3
اصـــحاب اإلعاقـــة  –مـــن مـــده االهتمـــام بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة  يســـتمد هـــذا البحـــث أهميتـــه

فــي المجتمــع حيــث انهــم جــزء مــن المجتمــع والــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم فــي  -الســمعية 
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توصــــيل المعلومــــات والمعرفــــة واكتشــــاف الحاجــــات المتصــــلة لفئــــة اإلعاقــــة الســــمعية البحــــث مــــن 
رف علــى مــده تعــرض اصــحاب اإلعاقــة الســمعية البحــوث االســتطالعية  يهــدف البحــث إلــى التعــ

لوســائل اإلعـــالم، ومـــده تـــأثير ذلـــك علـــى ســـلوكياتهم. تـــم اختبـــار ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي 
فـي  67شـخص، مـنهم  120المركزين في الشارقة ودبي عن طريق الحصر الشامل وبلغ عـددهم 

قين الذين يبلغ اعمارهم بين في ابوظبي، والعينة من االطفال المعو  20في دبي و  33الشارقة و 
ســـنة. والتوصـــيات تشـــجيع هـــذه الفئـــة مـــن المجتمـــع علـــى اقبـــال علـــى وســـائل االعـــالم  18و  12

بشــكل أكبــر الن أن معظــم النســب أثبتــت أن هــذه الفئــة تقبــل احيانــا علــى وســائل االعــالم .وضــع 
ئية حتـى تـتمكن خدمـة خاصـة فيمـا بهـذه الفئـة فـي بعـض وسـائل االعـالم المحليـة كـالقنوات الفضـا

تلك الفئة من التعرف على هـذه القنـوات بشـكل دائـم. ونسـتفيد مـن الدراسـة فـي حملتنـا ببـث رسـائل 
في مواقع التواصل االجتماعي كتوجيـه ذوي اإلعاقـة السـمعية الـى البـرامج والقنـوات التـي تبـث فـي 

 القنوات المرئية والتي يهتم لها الصم عن طريق تويتر كتغريدات.  

" المملكــة  2007ة )احتياجــات المعــاقين اإلعالميــة ومــده أشــباع وســائل اإلعــالم لهــا( دراســ -4
يمثل المعاقون أحد الشرائح المهمة في العالم، وهم بحاجة ماسة لالسـتفادة مـن " العربية السعودية 

تمـع ، والحقيقـة غالبـا مـا يـتم تجـاهلهم فـي لمجاإلعالم مثلها مثل غيرهـا مـن الشـرائح األخـره فـي ا
ــــد وضــــع الخطــــط وتقــــديم الخــــدمات، وخاصــــة الخطــــط والخــــدمات  ــــة عن ــــدان النامي كثيــــر مــــن البل

إلعالمية سواء كانت عن طريق الوسائل المرئية تلفزيون مـثاًل أم المسـموعة اإلعالمية، فالرسائل ا
اإلذاعــة مــثاًل أم المقــروءة كــالمجالت غالبــا مــا توجــه لألســوياء، وحتــى البــرامج الخاصــة بالمعــاقين 
فــي هــذه الوســائل الجماهيريــة توجــه فــي األصــل لألســوياء، وقــد تتــرجم لبعضــهم عــن طريــق لغــة 

عالم ان طرحت مواضيع خاصة بالمعاقين فهي توجه المجتمع باالهتمـام بهـم اإلشارة. ووسائل اإل
وتتناسى انها هي االخره يجب ان تعمل ألجل هذه الفئة. الدراسة وصفية تقوم بالتحليل الوصفي 

مكفـوفين  50شـخص لتمثيـل مجتمـع الدراسـة واختيـارهم بطريقـة عشـوائية ومـنهم  100وتم اختيار 
. ذوي االحتياجات الخاصة مثلهم مثل االسوياء يحبون الترفيه والتسـلية من فئة الصم والبكم 50و

فـيمكن زيــادة الفــرص والوسـائل مــن هــذه الناحيـة ويفضــلون التلفزيــون ايضـا فــيمكن عمــل بــرامج اذا 
تحدثنا عن ذوي اإلعاقة السمعية عمل برامج بلغـة اإلشـارة ممكـن ان يكـون برنـامج رياضـي اذ ان 

اجات الخاصة يهتمـون بالرياضـة والبـرامج الرياضـية ويجـب الحـرص علـى الشباب من ذوي االحتي
دمجهم مع المجتمع واخباره وقضاياه النهم جزء مهم ممكن االستفادة منـه مثـل اي شـخص عـادي 
ولكـــن يجـــب الوصـــول لطريقـــة نتفـــاهم معهـــم بهـــا ويفهمـــون مـــا يـــدور حـــولهم بطـــرق ســـهله وميســـره 

تلفزيـون حيـث انـه كمـا ذكرنـا االكثـر تـأثيرا بهـم. ونسـتفيد ومتاحه لهم في جميع الوسائل وخاصـة ال
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في حملتنا مـن هـذه الدراسـة فـي تشـجيع القنـوات الرياضـية فـي وضـع متـرجم لغـة اإلشـارة عنـد بـث 
 تلك البرامج ويمكن ايضا عرض برامج تعليمية على اليوتيوب بلغة اإلشارة.

 

" بمدينة البيضاء شرق  2008 سنه  دراسة )العنف لده األطفال الصم وضعاف السمع(  -5
توضح فكرة العنف كظاهره اجتماعية واحد مشكالت العصر ويوضح ان الصم االكثر ليبيا " 

ميال في استخدام العنف حيث ان هذه الفئه تحتاج الى الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية 
وان هذه الفئة تحتاج الى والتعليمية الن االصم يشعر باستقرار اقل من بقية االشخاص الطبيعيين 

المزيد من االهتمام، ومشكلة الدراسة ان الباحث رأه في سلوك االطفال الصم بمركز الجبل 
األخضر في مدينة البيضاء شرق ليبيا تتسم بالعنف واستخدام القوة والدراسة مهمه الن مرحلة 

ن اإلعاقة السمعية الطفولة هي من اهم مراحل حياة اإلنسان وفيها تتحدد مالمح شخصيته وال
تعيقه من التواصل الطبيعي مع المجتمع فالطفل يعتمد على الظن والتأويل في تفسير السلوكيات 

مقابالت المتعمقة مع  –ومما يؤدي الى استخدامه للعنف، واستخدمت الدراسة دراسة الحالة 
قابلة والمالحظة باستخدام الم –المشرفيين واالخصائيين االجتماعيين بالمركز والياء االمور 

واالحصاء على االطفال وعلى اسرهم للتعرف على ظروف التنشئة االجتماعية واجريت على 
مركز الجبل االخضر للصم وضعاف السمع بمدينة البيضاء شرق ليبيا وكانت العينة هي من 

لطريقة حالة با 20السنه االولى والثانية ومرحلة االبتدائية واالعدادية والثانوية وعدد العينة 
سنة. ومن نتائج الدراسة المهمة  13الى  8اناث واعمارهم بين  10ذكور و 10العمدية منهم 

تبين ان الوالدين ال يلبون االحتياجات الالزمة خاصة المادية منها مما يسبب الكبت والوالدين 
ين ان يتعاملن بالقسوة ويجد الوالدين صعوبة في التواصل مع ابنائهم، ومن جانب االعالم يتب

االطفال الصم يرغبون في مشاهدة مشاهد العنف وينتظمون في مشاهدتها ويسعون الى التقليد 
لتلك المشاهد، ويجب االهتمام باألطفال الصم من خالل المؤسسات االجتماعية والرعاية ويجب 

صحاء االهتمام بالتنشئة االجتماعية لألبناء والوالدين يجب ان ال يفرقوا بين ابنائهم الصم واال
وعلى االعالم المرئي ان يتجنبوا وضع االفالم والمسلسالت التي تعرض مشاهد العنف والقوه، 

ونستفيد من هذه الدراسة في بث رسائل في مواقع التواصل االجتماعي لتوعية المجتمع في 
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استخدام لغة اإلشارة للتواصل مع اصحاب االعاقة السمعية وعلى االباء معرفة طرق التعامل 
 لم لغة اإلشارة ويمكننا عمل تلك الرسائل عن طريق تويتر وسناب شات واالنستقرام.وتع

 

(سنة  دراسة ) السلوك التوافقي عند الصم وضعاف السمع كما يراه أوليا أمورهم  -6
الى التعرف على مستوه السلوك التوافقي عند الصم في هدفت "اإلمارات العربية المتحدة "2010

المتحدة عن طريق عمر المعاق سمعيا وجنسة وشدة اإلعاقة ونمو التواصل، االمارات العربية 
واداة الدراسة من قبل الباحث بحيث اعتمد على االدب التربوي في هذا المجال وواقع خبرته مع 
ذوي االعاقة السمعية واولياء اموره وبعد ان تأكد من صدق وثبات اداة الدراسة تم تطبيقها على 

امر ألصحاب االعاقة السمعية الملتحقين بمراكز ومؤسسات دولة االمارات، ولي  211عينة من 
وبعد ان تم تحليل النتائج والفرضيات بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في السلوك التوافقي 
عند المعاقين سمعيا تبعا لجميع متغيرات الدراسة وكانت لصالح الذكور وذوي االعاقة البسيطة 

ومن يتبعون التواصل  3سنة ومن هم اصيبوا باإلعاقة السمعية بعد السن  16ومن فوق عمر 
الشفهي، والتوصيات هنا ضرورة الكشف المبكر عن اإلعاقة السمعية وتقديم برامج التدخل 

المبكر وايضا تشجيع المعاقين سمعيا على التواصل الشفهي والمشاركة في األنشطة المجتمعية 
الصماء من حيث استفادتها من هذه البرامج، ومن هنا نره اننا  في وايضا التركيز على الفتاه 

حملتنا نستطيع االستفادة من هذه الدراسة عن طريق نشر التوعية بخصوص برامج التدخل 
المبكر وتشجيع المعاقين على التواصل والمشارة في انشطة المجتمع وذلك عن طريق رسائل في 

التفاعل عن طريق االنستقرام والمشاركة مع اصحاب السناب شات والتويتر وايضا نشر صور 
االعاقة السمعية عن طريق تويتر وكل ذللك سيشجعهم وايضا يجب توعية الوالدين بخصوص 

 متابعة ابنائهم والكشف المبكر لهم.

دراسة )مهارات القراءة عند الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية الملتحقين بمراكز التربية الخاصة  -7
هدفت الى التعرف على مهارات " دولة اإلمارات" 2008(  سنه  في التعليم العاموالمدمجين 

القراءة عند الطلبة من أصحاب اإلعاقة السمعية المتواجدين في مراكز التربية الخاصة والطلبة 
من الطلبة في  63المدمجين في التعليم العام في اإلمارات العربية المتحدة، وطبقت الدراسة على 

من المدمجين في مدارس التعليم العام في اإلمارات العربية المتحدة،  22تربية الخاصة ومراكز ال
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مقاييس لمهارات القراءة  3وأداة الدراسة كانت من قبل اللجنة المنظمة ألسبوع األصم واستخدموا 
للصفوف االساسية الثالثة الدنيا وتم تقنين المقاييس عن طريق صدق المحكمين وصدق ارتباط 

قرات وبعد فحص الفرضيات اظهرت النتائج انه هناك فروق في مهارات القراءة بين الطلبة الف
الملتحقين بمراكز التربية الخاصة والطلبة المدمجين في التعليم العام  في الصف االول والثالث 

ولصالح الطلبة في المراكز الخاصة، والتوصيات هي يجب االعداد الكافي لدمج المعاقين سمعيا 
جب اشراك الوالدين في عملية الدمج ومتابعة الطلبة بشكل مستمر، ونستفيد من هذه الدراسة وي

في حملتنا ان نشجع الوالدين على عملية الدمج عن طريق ارسال رسائل في تويتر ليتشجعوا 
على دمج ابنائهم في تلك المراكز او كتابة تقارير في الصحف عن اهمية الدمج واهمية االعداد 

 والكافي للمعاقين سمعيا قبل ادماجهم. المسبق

( دراسة )دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية من وجهة نظر المعلمين  -8
تهدف الى التعرف على وجهات نظر معلمين الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية " االردن "  2009

ار دمج الشامل في األردن، كما تهدف نحو عملية تعليم هؤالء الطلبة في المدارس العادية في مس
الى تحديد الفروق في وجهات النظر وذلك تبعا لمتغير نوع المدرسة ومستوه الصف ومكان 
التدريس وايضا المؤهل العلمي ، وادراك المعلم في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بطريقة 

اقة السمعية من صف الثاني الى ناجحة، وكانت عينة الدراسة من المعلمين للطلبة من ذوي اإلع
من المعلمين، وتم عمل استبيان والنتائج كانت اغلبها محايد وايضا  105المرحلة الثانوية والعدد 

بينت الدراسة ان هناك فروق وهي لصالح المدارس الخاصة في نوع المدرسة و في مكان 
ة االساسية ومتغير المؤهل التدريس لصالح المدارس العادية والمرحلة الدراسية لمعلمي المرحل

العلمي للمعلمين الذين لديهم مؤهالت ال ترتبط بالتربية الخاصة، والتوصيات تحسين وجهات 
نظر المعلمين اتجاه الدمج لتطوير قدراتهم على تكييف المناهج بالتالي يتم مراعاة الفروق الفردين 

اجحة لتطوير المدارس الحكومية، بين المتعلمين، يجب االستفادة من تجارب المدارس الخاصة الن
ونستفيد من ذلك في حملتنا عن طريق االستفادة من التوصيات في عمل تغريدات لتشجيع 

المعلمين ليطوروا من مهاراتهم في التعامل مع الطلبة كما يتم تشجيع المدارس الحكومية لتتطور 
لمدارس الحكومية وذلك يمكن ان يكون عن طريق عمل مسابقات خاصة بالصم تشارك فيها ا

 وتصوير ذلك في سناب شات او بوست في األنستقرام.
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(  أهمية البرامج التلفزيونية إليصال المعلومات وفئة الصـم تحتاج للرعاية اإلعالمية) دراسـة -9
هدفت الدراسة الى أهمية مشاهدة البرامج التلفزيونية القائمة " المملكة العربية السعودية "  2005

ة لما لها دور فعال في تفاعل األفراد مع المجتمع , وفاعلية البرامج وقرب الصورة من بلغة اإلشار 
الصم يساعد على اكتساب المعلومات وسرعة اكتسابها من خالل الصورة المشاهدة واإلشارة 
والحوار مع الترجمة واإليماءات الصادرة من المرس مرتبط مع الحياة االجتماعية واليومية 

 ي إيصال المعلومات .وتحدث تفاعل ف

هذه الدراسة تساعدنا في تأكيد مع غياب الجانب اإلعالمي في إرسال رسائل عن أهمية وجود 
لغة اإلشارة للمجتمع والتي تعتبر احده أدوات االتصال الصم ومع غياب المترجمين والبرامج 
الخاصة بهم ال يوجد فهم او استيعاب من قبل األصـم بما يعرض وبالتالي  ال يوجد زيادة في 

م واكتساب المعلومات , قضاء وقت فراغ بال هدف وعدم توسع دائرة االتصال بينه وبين ثقافته
المجتمع واإلعالم الن عن طريق االعالم يمكن تسليط الضوء حول احتياجاتهم وعرض انجازاتهم 

 وتوعيتهم .  

دور البرامج اإلرشادية ألمهات األطفال الصمكأسلوب " مصر "  2011سنه دراسـة  - 10
جهة وخفض حدة الضغوط وضرورة عمل برامج توعية شاملة كأسلوب مواجهة .وحرص لموا

الدولة على أهمية الدعم االجتماعي والمعرفي واللغوي من أجل المواجهة وزيادة الدخل والتشجيع 
على قراءة الكتب المخصصة حول اإلعاقة , ومتابعة البرامج والتقارير الخاصة باإلعاقة في 

 مختلفة والتعرف على مصادر دعم أطفالهن في المجتمع .وسائل اإلعالم ال

ويأتي اهمية توفير اخصائي لمساعدة الوالدين واالسرة على التكيف مع الحالة , ومعرفة الخدمات 
المقدمة لهم لالستفادة وتحسينها لألفضل , وتوفير الدعم المادي والترفيهي لتخفيف الضغوط 

االبناء, وعمل برامج خاصة ألسر اصحاب اإلعاقة السمعية والمشاكل ولتسهيل التفاهم مع 
كبرامج توعية ارشادية ,نفسي ,اجتماعية طبية ,تربويةو عالجية ونشرها من خالل االعالم و 

تخصيص برامج متنوعة لمناقشة المشاكل مع الحلول والخدمات االرشادية لمساعدة اطفالهم في 
  امل مع االخرين .وصول الى اهدافهم والتع
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 عالقة الدراسات بالحملة 

عالقة الدراسات بحمله االيدي الناطقة ، نجد أن الدراسات أو البرامج السابقة التي تم التطرق 

لها تهدف إلى نفس أهدف الحملة وهي تحقيق اتصال فاعل مع شريحة الصم وجعلهم شريحة 

منها أن تسهم في اجتماعية غير منعزلة في ظل وضع برامج لألسر والمعاقين  يكون الهدف 

 تنمية دورهم ودمجهم في المجتمع .

 

 

 البحث االولي

 

 دراسة كيفيه) مقابالت ( 

ـــر مـــن المصـــادر  ـــر قـــدر مـــن المعلومـــات وتعتب ـــابالت كـــأداة مســـاعده لجمـــع أكب ـــم اســـتخدام المق ت
 االتصـــالالميدانيـــة المباشـــرة و المهمـــة لجمـــع المعلومـــات المطلوبـــة ودعمهـــا واســـتكمالها , ويكـــون 

قمنا بها بسهولة لتـوفر  التيمباشر مع الشخص المطلوب لمصدر المعلومات , وتمتاز المقابالت 
المتــرجمين , وكــذلك الدقــة والوضــول واختيــار الوقــت المناســب لهــم , وكــان هنــاك تفاعــل ايجــابي 

 . آرائهموتعمق فالمواضيع ومعرفة 

وذلــك بهــدف االستفســار   مجموعــة مــن المقــابالت  لشخصــيات تخــص البحــث بــأجراءلــذلك قمنــا 
مــن فئــه الصــم  مثــل األســتاذ حســن  ناجحــةواالســتفادة  وبيــان للمجتمــع كــذلك بــان هنــاك نمــاذج 

 الحكمي  .

  لألفـرادعن طريق طـرل االسـئلة  المطلوبةوجمع المعلومات  والمحادثةوكان هناك نوع من الحوار 
الثقــافي االجتمــاعي للصــم الســيد  المعنين.لــذلك قمنــا بمقابلــة لــرئيس مجلــس إدارة المركــز القطــري

عبداهلل المال لكي يعرفنا عن المركز وماذا يقدم من خدمات للصـم وان بـاب المركـز مفتـول لجميـع 
افراد المجتمع .وقمنا ايضا بمقابلـة سـعيد صـالح المـري" اصـم قطـري " وكـان حلمـه ان يـتم دراسـته 

لغــة عربيــة فــي مجمــع التربيــة الجامعيــة .وكــذلك مقابلــة حســن حكمــي " اصــم ســعودي"  ومــدرس 
 السمعية  اعتبرناه كنموذج أصم استطاع إكمال دراسته وقد قدم بعض النصائح ألخونه الصم.
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وايضـا محمـد البنعلــي متـرجم بقنــاة الجزيـرة وخبيـر لغــة اإلشـارة قــدم لنـا معلومـات عامــة عـن الصـــم 
 دراستهم الجامعيه. بدولة قطر وماذا يريدون والمشاكل التي تواجههم ومن ابرزها اكمال

واخيرا قابلنا رغد ناصـر المنصـوري  )والـديها مـن الصـم ( تـروه لنـا عـن تجربتهـا كونهـا سـامعه و 
 والديها من الصم .

 :لخص و التفاصيل ستكون في الملحق بعد المقابالت ادركنا مشكلة الصـم هذا بشكل م

 

رئــــيل مجلــــل إدارة المركــــز القطــــري الثقــــافي االجتمــــاعي للصــــم الســــيد عبــــداهلل المــــال  -1
21/3/2016 

تحــدث المــال عــن المركــز الثقــافي وانــه داعــم لفئــة الصــم , والمركــز يقــوم بالتواصــل مــع المجتمــع 
للمشـــاركة المجتمعيـــة ويعـــرف المجتمـــع بـــان نحـــن لـــدينا المهـــارات المتمكنـــة مثـــل الفنـــون واالبـــداع 

ها ونقوم بأنشاء المعارض والـدورات المختلفـة بهـدف تنميـة عقولنـا فـنحن نملـك عقـول متمكنـة وغير 
 وذكية والحمد هلل .

 ويضيف الي ذلك نقوم بالدورات والمعارض وبالتا لعرضها باألسواق ايضا من اجل الدمج .

وأكــد بــان أســبوع األصــم يكــون دائمــا بشــهر ابريــل يقــام ســنويا لرؤيــة المجتمــع لنــا ويــره األفعــال 
 واالبداعات نفتخر بنفسنا وانجازاتنا . 

وقــائال ايضــا "مركــز الصــم الهــدف منــه تقــديم الــدورات والتطــوير التقــدم لهــذه الفئــة وتقــديم كــل مــا 
يناسبها هذه الفئة نجن االن ننجز ونبدع  الوزارات كثير منها تقـدم الـدعم كـل الشـكر والتقـدير لهـم 
  ".وفــــي ختــــام دعــــا المجتمــــع لعــــرض ومشــــاهدة مــــا لــــدينا مــــن الــــدورات واالنجــــازات و العمــــل وان
وموظفين يريدون التطوير ومازلنا نتطور "تعالوا وانظروا ماذا نؤده لنلقـي التحيـة جمعيـا ولبعضـنا 

 1ونقوم باألبداع واجرء المسابقات والدورات" . 

 

 21/3/2016مقابلة مع سعيد صالح المري" اصم قطري " حلمه اكمال دراسته الجامعية  -2

                                                           
 21/3/2016عصرا,  4عبدهللا المال, المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم )قطر(,الساعة 1
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عليه , وذكر بان الصم يتكلمـون ويتحـدثون عـن طريـق يقول المري "في البداية اشكر اهلل على ما 
 العين , اليد بلغة اإلشارة وقراءة الشفاه عندما يتم محاورتهم من قبل المتحدث" .

وأشــار بــان الصــم هــم اشــخاص ســلمين بــدون نقــص ومشــاكل عقليــة وجســمية ولكــن بعــض الصــم 
جـاز , وقطـر تفـتح ابوابهـا عندهم مشاكل التأسيس ضعيف في الدراسة , ويتمني فعـال ان يحقـق ان

 2لجميع فئات ذو اإلعاقة السمعية ويكون فيه جامعة خاصة فينا في بلدنا .

 

مقابلــة حســن حكمــي " اصــم ســعودي"  و مــدرل لغــة عربيــة فــي مجمــع التربيــة الســمعية   -3
21/3/2016 

تـردد األستاذ حسـن قـدم نصـائح للصـم قـائال" يجـب علـى الصـم االعتمـاد بأنفسـهم وعـدم الخـوف وال
ويجب القراءة والتثقيـف بشـكل مسـتمر وذكـر مثـال الجرائـد تفيـد فـي تطـوير عمليـة القـراءة واكتسـب 
المعلومات ومعرفة األحداث منها وفهم المصطلحات , الهدف األساسي االعتماد على الـنفس وان 

الحلم المترجم يقوم بمساعدة البسيطة ولكن انت األصم يجب تطوير نفسك واالعتماد عليها وبناء 
يحتـاج للصـبر للوصـول بـاذن اهلل  واذا طـورت مـن نفسـك سـوف تطـور مـن مسـتقبل ابنـاءك ألنهــم 

 3يعتمدون عليك في معرفة األجوبة "

 18/3/2016رغد ناصر المنصوري  )والديها من الصم ( -4

قمنـا بعمـل مقابلـة مـع رغـد لتحكــي لنـا عـن تجربتهـا كونهـا ســامعة ولكـن والـديها مـن الصـم ذكــرت" 
بانهــا تعلمــت لغــة االشــارة مــن عمرهــا ســنة ونــص ألنهــا تعــي  وســط والــديها وهــم مــن فئــة الصــم 
واكتســـبت مـــنهم لغـــة اإلشـــارة  لكـــي يتواصـــلوا معهـــا وتســـاعدهم فـــي عمليـــة الترجمـــة عنـــد الخـــروج 
للمجتمــع ألن يوجــد صــعوبة فــي التواصــل اذا كــان المجتمــع ال يعــرف لغــة االشــارة وال يســتطيعون 

 صم ".فهم الشخص األ

واخيرا المنصوري تؤكد بان المجتمع اغلبه ال يستعطون فهم الصم وماذا يحتاج اذا لـم يكـن هنـاك 
 4من يقوم بالترجمة الن وقد يستغرق مده طويله لفهم ما يردون من دون المترجم .

 

                                                           
 21/3/2016عصرا , 5سعيد المري , المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم )قطر(, الساعة2
 21/3/2016مساء, 6)قطر( ,الساعة حسن الحكمي , المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم 3
 18/3/2016عصرا, 4رغد المنصوري, سوق واقف الوكرة )قطر( ,الساعه4
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 20/3/2016محمد البنعلي مترجم بقناة الجزيرة وخبير لغة اإلشارة -5

محمد في البداية قدم لنا معلومات بشكل عام عن المعاقين في قطـر في حوار قصير مع المترجم 
والجهات التي تخدمهم وان اقدم الجهات هيا الجمعية القطرية للمعاقين ويوجد جهـات اخـره  تقـدم 
خــــــدمات اجتماعيــــــة  او ماديــــــة للجمعيــــــة الثقافيــــــة مركــــــز الصــــــم , ومركــــــز للمكفــــــوفين تعليميــــــة 

بـار سـن والمعـاقين , وأوضـح لنـا  احصـائية بـان عـدد الصـم مدرستين,وجهات تخـدم وزارة شـؤون ك
 أصم من الجنسين ذكر وأنثي قطري وغير قطري . 500في قطر 

الزواج والسـواقة وان عمليـات  وباستطاعتهموبين بان الصم في دولة قطر حالتهم الصحية مستقرة 
 5ونوع معين وشروط خاصة . الحالةزراعة القوقعة  ليست أله صم على حسب 

 

 

 :الدراسة الكمية 

 االستبيانمقدمة عن 

لكي نفهم ونتأكد من صحة اقوالنا في هذا الموضوع كان يجب علينا عمل استبيانات نفهم فيها 
وجهات نظر ذوي اإلعاقة السمعية والمجتمع كله وتم عمل استبيانين، االول خاص بالصم، وتم 

من خالل المقابالت وفيه تم معرفة مده رضا ذوي اإلعاقة السمعية بالخدمات المقدمة من الدولة 
ده اهتمام المجتمع بهم وطرق تعامل االسر والمؤسسات والمجتمع ككل مع هذه الفئة، ومن وم

وهو  survey monkyجهه اخره، تم عمل استبيان خاص بالمجتمع بشكل عشوائي عن طريق 
وهم من  سنه  ٥٠الى اكثر من  ١٨اشخاص لمن هم فوق  ٢٠٣موقع الكتروني لعينة من 

ير القطريين، وفيه تم فهم مده معرفة باإلعاقة السمعية وافرادها، الذكور واالناث، القطريين وغ
ومده المامهم بلغة اإلشارة ورغبتهم في تعلمها وايضا فكرة المجتمع بالتواصل مع ذوي اإلعاقة 
السمعية عن طريق تعلمهم للغة اإلشارة ودعمهم لهذه الفئة عن طريق رغبتهم في إقامة فعاليات 

ل االستبيانات التي قمنا بها يتبين لنا وجهة نظر ذوي اإلعاقة خاصة بالمجتمع، ومن خال
 السمعية انفسهم ووجهة نظر المجتمع المحيط بهم.

 

 

                                                           
 3/2016ظهرا ,/11الساعة 20محمد البنعلي , جمعية أصدقاء الصحة النفسية ,5
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 1-  ) االستبيان الخاص ) بفئه الصم 

 

 هناو اهتمام في المجتمع بالتواصل مع الصم -1

 

اهتمام في المجتمع بالتواصل مع الصم  ال يوجدمن عينة االستبيان ترة ان  75%

ترة ان يوجد اهتمام  %12من العينة ترة انه نوعا يوجد اهتمام بينما  %25بينما 

 . بالتواصل مع الصم

 

 كثير من االسر تعرف طرق التواصل مع الصم -2

من عينة االستبيان ترة ان كثير من االسر تعرف طرق التواصل مع الصم  % 25

 توافق .  %25تخالف هذا الراي بينما  %50و

 

 راضي عن جهود الدولة في تعريف المجتمع بطرق التواصل   -3

 

من العينة راضي عن جهود الدولة في تعريف المجتمع بطرق التواصل بينما  % 75

 كان رائيها مخالف او نوعا ما .  %5نسبة اقل من 

 

 تعلم لغة االشارة يعمل على دمج الصم في المجتمع  -4

 

 من العينة ترة ان تعلم لغة االشارة يعمل على دمج الصم في المجتمع % 100

 

يمية الخاصة بالصم تتوفر فيها وسائل تساعدهم في تنمية مهارات التواصل المؤسسات التعل -5

 ولغة االشارة

 %25من العينة ترة انها تشعر ان المجتمع من ال يهتم بشريحة الصم بينما  50%

 ترة انه نوعا ما ان هناو اهتمام بشريحة الصم. %25غير موافقه على ذلك 
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 التواصل مع الصمالمجتمع يحتاج الى توعية فيما يخص  -6

من العينة ترة ان المؤسسات التعليمية الخاصة بالصم تتوفر فيها وسائل  80%

ترة انه نوعا ما  %20تساعدهم في تنمية مهارات التواصل ولغة االشارة 

 المؤسسات التعليمية الخاصة بالصم و تتوفر فيها وسائل تساعدهم في تنمية مهارات

 . 

 

 

 

 نشرات في وسائل االعالم تعمل على تعليم لغة االشارة للمجتمعيجب ان يكون هناو  -7

من العينة ترة ان المجتمع يحتاج الى توعية فيما يخص التواصل مع الصم  95%

 .  بينما ليوجد من عينة االستبيان ما يخالف ذلك الراي

 

 

 اماكن العمل توفر وسائل تساعد على التواصل مع الصم  -8

من عينة االستبيان ترة انه يجب ان يكون هناو نشرات في وسائل االعالم  90%

 تعمل على تعليم لغة االشارة للمجتمع . 

 

 شريحة الصم قادره على التواصل مع المجتمع بطريقة فاعله اذا وجدت االهتمام -9

شريحة العينة ترة انه نوعا ما ان شريحة الصم قادره على التواصل مع % 75

 توافق على ذلك .  %25 مع بطريقة فاعله اذا وجدت االهتمام،المجت

 

 المجتمع ملم باحتياجات الصم - 10

 من عينة االستبيان ترة ان اماكن العمل توفر وسائل تساعد على التواصل مع الصم  98%

 

 التواصل بلغة اإلشارة يعتبر اكثر الطرق فعالية في التواصل مع الصم  -11

من العينة يرون ان المجتمع ملم باحتياجات الصم بينما اليوجد خالف في  % 99

 ذلك في افراد العينة 
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 االستبيان بالرسم البيانينتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السؤال نوعا ما غير موافق موافق

األول 4 14 2

الثاني 11 6 4

الثالث 2 1 17

الرابع 0 0 20

الخامس 5 5 11

السادس 3 0 18

السابع 1 0 20

الثامن 3 0 18

التاسع 0 1 20

العاشر 15 1 5

الحادي عشر 2 0 19

العمر:- 17 سنة - 51 سنة )أنثى وذكر(

0

5

10

15

20

25

 الحادي عشر العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 (أنثى و كر)سنة      -سنة     -:العمر

 موافق غير موافق نوعا ما
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 تحليل االستبيان 

ن االستبيان بما تضمنه من استله ، تم من خاللها التعرف على رأي شريحة من المجتمع عن ا

 والتواصل معهم بواسطة لغة االشارة.الصم في المجتمع 

حققت الحملة أهدافها ، لنشر الوعي في المجتمع ولتقديم خدمة هامة لشريحة الصم ، حيث ان 

االسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع من أجل دمج  بالنسبةالتعريف بلغة االشارة يعتبر مهم 

 شريحة الصم في المجتمع وجعلهم اشخاص فاعلين.

 ستبيان توصلت الى االتي : من خالل اال

 ان هناو اهتمام كبير من الدولة بقضية الصم والبكم وبالتحديد لغة االشارة •

 ان االسرة في حاجة لتوعية اكثر من اجل نشر لغة االشارة •

 دور المؤسسات التعليمية يجب ان يتم االهتمام به في نشر لغة االشارة •

 المجتمع ملم باحتياجات الصم •

 العمل تتوفر فيها وسائل تساعد في التواصل مع الصم . اماكن•

 لنشر ثقافة طرق التواصل مع الصم .   لألعالميجب ان يكون هناو دور فاعل •

 

 

 

 )  االستبيان الخاص )بالمجتمع 

 

 السؤال األول  : هل لديك أقارب من أصحاب االعاقة السمعية ؟

 

السؤال األول

نعم

ال
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شخص( 39) %19نعم    

شخص( 164) %81ال   

معية  وهم اغلب الذين جاوبوا على االستبيان ليس لديهم اقارب من اصحاب االعاقة الس يتبين ان

لبية ، واقل من ربع المجاوبون لديهم فئه من االعاقة السمعية، من هنا نعلم بأن االغ %81حاولي 

 الذين وقع عليهم االستبيان ليس لديهم احد من اصحاب االعاقة السمعية .

 

 

ل تتقن التعامل مع أصحاب اإلعاقة السمعية بلغة اإلشارة ؟السؤال الثاني  :  ه  

 

اشخاص(9) %4نعم اتقن لغة اإلشارة   

شخص( 53) %26اتقنها قليال   

شخص (  141) %69ال اتقن لغة اإلشارة    

وان فئة  %69ه يتبين لنا ان اغلب الذين وقع عليهم االستبيان ال يتقنون لغة اإلشارة بمعدل مقدار

. واعلى معدل هنا %26والذين يتقنون القليل من لغةاالشاره عددهم  %4لغة اإلشارة  قليلة يتقنون

 للذين ال يتقنون لغة االشاره.

 السؤال الثالث : هل تجد صعوبة في التعامل مع أصحاب اإلعاقة السمعية ؟

السؤال الثاني

نعم اتقن لغة األشارة

اتقنها قليال

ال اتقن لغة اإلشارة
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شخص(71) %36هناو صعوبة   

شخص(102) %52اواجه بعض الصعوبات   

شخص(25) %13ال توجد صعوبة   

 أخرة

 وقد أجابوا، انهم ال يعرفون لغة اإلشارة وال يتقنونها وقلة الوعى بلغة اإلشارة.

التعامل مع  ويتبين لنا ان اغلبية الذين وقع عليهم االستبيان يجدون " بعض" الصعوبات في

و ال يوجد  %36، والذين يجدون صعوبة تامه بمعدل %52اصحاب اإلعاقة السمعية وهم بمعدل 

ويتبين لنا ان االغلبية يجدون بعض او القليل من الصعوبات. .%13صعوبة   

 

 

 

حاب السؤال الرابع :  هل انت مستعد لتحدث لغة اإلشارة لتصبح قادر على التواصل مع أص

 اإلعاقة السمعية ؟

السؤال الثالث

هناك صعوبة

اواجه بعض الصعوبات

ال توجد صعوبة
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شخص(106) %52نعم   

شخص(69) %34القليل منها   

شخص ( 27) %13ال   

وهذا دليل على ان نص  %52االستبيان اجابوا بنعم وهم يتبين لنا ان اغلبية الذين وقع عليهم 

دين لتعلم بعض الذين وقع عليهم االستبيان مستعدين لتعلم لغة اإلشارة. والذين اجابوا بانهم مستع

علم ، وذلك يتبين انه يمكن نشر ثقافة ت%13من لغة اإلشارة، والذين ال يرغبون بتعلم لغة االشارة 

اقبال بسبب االستعداد لتعلم اللغة.لغة اإلشارة وسيكون هناو   

 

 

ياة السؤال الخامس : هل ترة ان المجتمع يعطي أصحاب اإلعاقة السمعية حقهم في ممارسة الح

 ؟

السؤال الرابع

نعم

القليل منها

ال
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شخص(110) %54نعم   

شخص(70) %34ال   

 هناو من يرة بان المجتمع معطي حق لفئة اإلعاقة السمعية ولكن -شخص( 23) %11أخرة 

يبذلوا جهود اكثر بمطالبة حقوقهم  .هناو من يقول بان يجب ان   

 صعوبة في ايجاد الوظائف

 عدم وعى المجتمع بطريقة المناسبة للتعامل معهم 

 هناو مجاالت متاحة  لهم فيها ومجاالت اخرة ال 

نصاف في في مجال العمل ال يوجد من ينصفهم بالتقييم او الدورات التدريبية وغيرها ال يوجد ا

 العمل بالتقييم 

جد دورات تدريبية لهم ال يو  

 ليست كل الحقوق 

حاب اإلعاقة يتبين لنا ان اغلبية الذين وقع عليهم االستبيان اجابوا بنعم ان المجتمع يعطي اص

اجابوا بان المجتمع ال يعطي هذه الفئة حقوقهم. %34السمعية حقوقهم ومن الجانب االخر فقط   

عاقة فاز يوجد بها برامج كافية ألصحاب اإلالسؤال السادس : هل ترة ان وسائل اإلعالم كالتل

 السمعية ؟

السؤال الخامس

نعم

ال

اخرى
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شخص(20) %10نعم هناو مترجمين والكثير من البرامج المناسبة   

شخص ( 42) %21هناو برامج كافية في بعض القنوات   

شخص ( 119) %59ال ليس هناو برامج كافية   

شخص( 21) %10ال اعلم   

ويجب  %59يس هناو برامج كافية وهم بمعدل اغلب الذين جاوبوا على االستبيان يرون ان ل

 اجابوا بان هناو برامج كافيه في "بعض" القنوات %21زيادة البرامج المناسبة لهذه الفئة، وان 

بأنهم ال يعلمون إذا هناو برامج  %10من الذين وقع عليهم االستبيان، وقد اجاب  %10وهم 

 كافيه ام ال.

 

 هل ترة ان هناو من يعرف كيف يرشد أصحاب اإلعاقة السؤال السابع : في األماكن العامة

كرجال االستعالمات ؟ –السمعية لما يريد   

السؤال السادس

ج نعم هناك مترجمين والكثير من البرام
المناسبة

هناك برامج كافية ي بعض القنوات 

ال ليس هناك برامج كافيه

ال اعلم
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اشخاص ( 8) %4ال حاجة لتوفير المزيد منهم  –يوجد   

شخص(100) %49يجب توفير رجل استعالمات يتقن لغة اإلشارة  –ال يوجد   

شخص(90) %44ال أعرف   

اشخاص( 5) %2أخرة   

عرفون لغة الذين اجابوا على االستبيان يرون انه ال يوجد رجال استعالمات ييتبين لنا ان اغلب 

وان هناو نسبة قريبه يقولون انهم ال  %49االشاره ليساعدوا اصاحب االعاقة السمعية وهم 

يقولون  %4و %44يعرفون ان كان هناو رجال استعالمات يعرفون لغة االشارة ام ال بمعدل 

يعرفون لغة االشارة.انه يوجد رجال استعالمات   

 

 السؤال الثامن : هل تؤيد توفير مترجمين لـلغة اإلشارة في جميع األماكن العامة ؟

السؤال السابع

يوجد ال حاجة لتوفير المزيد منهم

يتقن ال يوجد يجب توفير رجل استعالمات
لغة االشارة 

ال اعرف

اخرى
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شخص( 177) %87نعم يجب توفير مترجمين    

شخص( 14) %7ال حاجة لذلك   

الل يجب توفير مترجمين لـلغة اإلشارة في جميع أماكن العامة  من خ -شخص(  12) %6أخرة 

األماكن  لوائح إرشادية وعلى المجتمع تعلم لغة اإلشارة للتعامل معهم كذلك فيوضع وتوفير 

 العامة . بحاجة او ضروري ومثال على ذلك المهرجانات والتجمعات .

إلشارة في من الذين وقع عليهم االستبيان يؤيدون فكرة توفير مترجمين للغة ا %87يتبين لنا ان 

فقط، دليل على ان المجتمع يشجع وجود  %7ال حاجه لذلك هم االماكن العامة والذين اجابوا بانه 

 مرشدين في االماكن العامة ال صحاب االعاقة السمعية.

 

 

 السؤال التاسع : من وجهة نظرو كيف يمكن دمج أصحاب اإلعاقة السمعية في المجتمع ؟

 

 يتبين لنا ان الذين اجابوا على االستبيان اتفقوا على النقاط التالية:

 غة اإلشارة مادة تدريسية أساسية في المدارس والجامعات والمعاهد .جعل ل 

 . تثقيف المجتمع بلغة اإلشارة 

 . دمج أصحاب اإلعاقة السمعية في الصفوف الدراسية 

 . توفير فرص عمل مناسبة لهم  ولمؤهالتهم 

 . توفير المترجمين أو أجهزة حديثة تساعد على الترجمة 

السؤال الثامن

نعم يجب توفير مترجمين

ال حاجة لذلك

اخرى
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 إقامة فعاليات ومعارض تخدمهم. 

 . توعية المجتمع وطرح البرامج التدريبية للغة اإلشارة 

 . نشر ثقافة تعلم لغة اإلشارة في المجتمع 

 . حمالت توعية 

 السؤال العاشر : العمر

 

شخص(112  55%)  18-25  

شخص(50  25%) 26-33  

شخص(20   10%) 34-41  

شخص(18  10%) 42-49  

اشخاص (3  %1)  50اكبر من   

فئة الشباب .اغلب المجاوبين من   

  

 

 

 

 السؤال الحادي عشر : الجنسية 

السؤال العاشر

18 - 25

26 - 33

34 - 41

42 - 49

50اكبر من 
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شخص (  147)  %73قطري   

) شخص ( % 27غير قطري   

 أغلب المجاوبين من داخل المجتمع القطري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السؤال الحادي عشر

قطري

غير قطري
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 السؤال الثاني عشر : درجة التعليم 

 

شخص ( 40)  %20المرحلة الثانوية   

شخص(153)  %76جامعي   

اشخاص ( 9) %4تعليم عالي   

 غير ذلك 

 اغلب المجابين جامعيين وهذا يساعد على ايصال المعلومات بشكل اسرع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السؤال الثاني عشر

المرحلة الثانوية

جامعي

تعليم عالي

غير ذلك
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 السؤال الثالث عشر : الجنس

 

 

شخص ( 45)  %22ذكر   

شخص(155)  %77انثي   

 

 تحليل االستبيان

اغلبيتهم ال الي ان اغلب الذين وقع عليهم االستبيان ليس لديهم اقارب من فئة اإلعاقة السمعية وبالت

وا احد من هذه يفهمون وال يتقنون لغة اإلشارة وليس لديهم الدراية الكافية بلغة اإلشارة و لم يقابل

 الفئة وهذا دليل على انطوائية فئة اإلعاقة السمعية .

معهم  و  والمجتمع يواجه صعوبة في التعامل معهم لقلة خبرتهم ومهارتهم في كيفية التواصل

واساليب التواصل معهم ومعرفة لغتهم.لعدم معرفة طريق   

حوا قادرين وبما ان اغلب المجتمع متعلما ومثقفا أصبح لديهم استعداد لتعلم لغة االشارة ليصب

 على التواصل مع اصحاب االعاقة السمعية  لتقليل الوعي بلغتهم.

االخرة  نص المجتمع يرة ان اصحاب االعاقة السعية يمارسون حقوقهم في الحياة ولكن النصف

 يرة بانهم ال يمارسون حياتهم الطبيعية.

عاقة السمعية وتبين لنا من هذا االستبيان بان وسائل اإلعالم ال يوجد بها برامج كافية إلصحاب اإل

معية وإرجاع وهناو مطالبة بوضع الكثير من البرامج في التلفاز لتلبى حاجة أصحاب اإلعاقة الس

لفضائية .وكذلك في األماكن العامة ال يوجد رجل المترجمين مره أخرة على القنوات ا

السؤال الثالث عشر

ذكر

انثى
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عامة استعالمات وال يوجد إرشاد كافي لهذه الفئة ويجب توفير رجال استعالم في األماكن ال

عروا لخدمتهم ومساعدتهم بتوفير مترجمين في األماكن العامة ومترجمين لـلغة اإلشارة ليش

تمع .أصحاب اإلعاقة السمعية بأهميتهم واختالطهم مع مج  

 واخيرا هناو حاجة للدراسة والتدريب والخبرة في هذا المجال .

ظ ان اغلب واالستبيان يساعدنا على فهم فكر المجتمع ودرايته بموضوع االعاقة السمعية ونالح

اللغة  الذين اجابوا ليس لديهم احد من اصحاب اإلعاقة السمعية ورغم ذلك لديهم رغبه في تعلم

اإلعاقة السمعية معهم في المدارس والوظائف ودمجهم في المجتمع في وبمشاركة اصحاب 

ج الفعاليات وغيرها. ومن هنا نزيد هذه الرغبة وندعمها لتكون حقيقه في ارض الواقع بدم

 اصحاب االعاقة السمعية في المجتمع.
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 الفصل الثالث

 الخطة 

SWOT 

 

  SWOT ANALYSIS تحليل الوضع

 الضعفنقاط  
 

حملة لطالبات  الحملةعاليةألنهاتكاليف  -١
  الجامعة

 السمعيةقلة معرفة الجمهور بفئة اإلعاقة  -٢
  في تنظيم الحمالت الخبرةقلة  -٣

 

 نقاط القوه 
 

حملة مميزه لقلة الحمالت الخاصة لفئة  -١
 اإلعاقة السمعية

دعم متميز من الرعاة ) فودافون، المركز  -٢
 للصم ، المدرسة السمعية ( االجتماعيالثقافي 

 اعضاء الحملة مهتمين بالحملة ومبدعين -٣
 

 التهديدات 
 

  اذا تواجدت حملة مشابهه ذات دعم حكومي -١
 ضعف ردود فعل الجمهور اتجاه الحملة -٢
  الهجوم المحتمل بما يخص فكرة الحملة -٣
 نقص مترجمين لغة االشارة -4

 

 الفرص 
 

انتباههم لفئة اصحاب توعية الجمهور وشد  -١
 اإلعاقة السمعية

 تعليم الجمهور بعض اساسيات لغة اإلشارة -٢
دمج فئة اإلعاقة السمعية في المجتمع  -٣

 وتوضيح فكرة ان هذه الفئة متميزة ومنجزه
 

 

 (PESTتحليل بيست ) 



46 
 

 الموقف السياسي 
 

 استقرار سياسي في قطر -١
 الوطن العربي غير مستقر سياسيا -٢
  حكيمه السياسالخارجيةوالداخلية -٣

 

 الموقف االقتصادي 
 

 الوضع االقتصادي ممتاز -١
 للدخل بالنسبةاالسعار في متناول الجميع  -٢
 سيطرةرغم انخفاض اسعار النفط هناك  -٣

 الدولةعلى الوضع االقتصادي في 
 

 الموقف االجتماعي 
 

  نمط الحياة سريع -١
  فئة الشباب كبيره -٢
 متعلمه ومثقفه وواعيهاجيال  -٣

 

 الموقف التقني 
 

 سهولة الحصول على االنترنت -١
مواقع التواصل االجتماعي متواجدة في  -٢

 جميع اجهزة الجوال الحديثة
 سهولة التواصل والوصول الى البرامج -٣

 

 

 

 مشكالتواجهتالحملة

نحن كطالبات صاحبات المشروع لدينا معرفة بسيطة بلغة اإلشارة ال تمكننا من التفاهم مع هذه 

الفئة والمشكلة أننا حاولنا االستعانة ببعض المترجمين على قلتهم بتغطية الفعاليات التي نقوم بها 

 ولكنهم اعتذروا بسبب التزامهم بأعمالهم ووجود فعاليات ودورات لفئة الصم . 
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 الفصل الرابع 

 خطة التطبيق

 

 الخطة االستراتيجية 

العامة لتنفيذ الحملة أي وضع السياسات العامة والطترق االستراتيجية الخطة  المقصود من وضع 

حملة  هاالتي تبنى عليها الحملة بحيث يجب أن يكون هناو طريقة واضحة لتنفيذ الحملة ونظرا ألن

نشتر أساستيات تعلتيم حقوقهم  وحملة توعويه عتن طريقللحصول على انسانية  تهدف لمساعدتهم  

نستتطيع متن خاللهتا تحقيتق  خطتهاقمنتا بوضتع المجتمتع التواصتل معهتم  هال ستتطاعلغة اإلشتارة 

للقيتتام  قبتتل وبعتتد وأثنتتاء الحملتتةووضتتع توقيتتتات محتتدده  ااألهتتداف العامتتة للحملتتة متتع التنظتتيم االداري

وهتي التتويتر  استخدام أشهر وستائل االتصتال باألنشطة المختلفة التي سوف تخدم الحملة بالدرجة االولىمن خالل 

 واألنستغرام والسناب شات لسهولة استخدامها واكثرها تداوال بين الجمهور .

 

 

 استراتيجية الحملة

 

  االعالنات 

 وكتابة مقال. . التعاقد مع جريدة الشرق لوضع إعالنات للحملة1

 . توزيع بوسترات بداخل الحرم الجامعي / أزدان مول / مواقع التواصل االجتماعي .2

 يحتوي على تعريف بالحملة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها. Rollup. تصميم 3

 . التعاقد مع المشاهير اإلعالميين لإلعالن عن الحملة.4

 

  العالقات العامة 

وانطالق حملة األيدي الناطقة " بالتعاون مع  المركز القطري  . إقامة ورشة بعنوان "تعريف1

 الثقافي للصم ومجمع التربية السمعية وزاره الداخلية وشركه فودافون  ، 

 . مناقشة موضوع الحملة في برنامج "صباح رباح  " على قناة قطر.2

السمع أمل محمود . إقامة محاضره بعنوان " أهمية السمع والمحافظة عليه " تلقيها اخصائية 3

 الشافعي   .
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 . إقامة فعالية في مجمع ازدان مول للمشاركة في االحتفال بأسبوع االصم العربي  .4

 . مشاركة الحملة في معرض أعالمي غير شكل الخامس .  5

 . هدايا رمزية: بروش، ، دفاتر.. الخ6

 

 

 التسويق المباشر 

 

 األماكن التالية:. رول  وبانر يوزع داخل الحرم الجامعي في 1

 مبنى العلوم -

 كلية اإلدارة واالقتصاد للبنين  -

 ) قاعة بن خلدون ( يوم عرض الورشة   -

بوث يوزع في مجمع ازدان مول وداخل الحرم الجامعي في معرض اعالمي غير شكل  -2

 الخامس 

 ويحتوي على:

 بروشورات عن الحملة -

 ورد + بطاقات تقدير -

 كتابة رسائل وتعليقات عشوائية من قبل الجمهورخلفية حائط سبورة ل -

 ماء / عصير -
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 الخطة التكتيكية 

 

  قبل الحملة 

 الشهر 
 عصف ذهني  -1 يناير

للموضوع واألفكار 

والبحث عن دراسات 

 عن الموضوع

اختيار اسم الحملة  -2

ورسم  Sloganوالـ

مسودات للشعار وتحديد 

 الجمهور المستهدف

أفكار عصف ذهني  -3

تصوير الفيديو 

والمشاهد تحديد أهداف 

الحملة ورؤيتها 

 ورسالتها وتوقيته

التواصل مع عدد  -4

من المؤسسات 

والشركات للرعاية 

 SWOTالرسمية 

Analysis 

 العمل على أسئلة  -1 مارس

االستبيان ونشرها البدء 

بالمقابالت التواصل مع 

المركز القطري الثقافي 

االجتماعي للصم  

ه االستاذ عبدهللا ومقابل

المال لتحديد موعد 

 الورشة

تحليل نتائج  -2

االستبيان البدء بإنشاء 

مواقع التواصل 

االجتماعية وإرسال 

مقدمات ورسائل 

 "teasers"تحفيزية 

توزيع البوسترات في 

 الجامعة

لتواصل مع  -3

 اإلعالميينالمشاهير 

البدء بالتصاميم 

المطلوبة البحث عن 

تعاريف المفاهيم التي 

تخص موضوع الحملة 

تحديد الميزانية 

 المطلوبة

 

 

التواصل مع جريدة  -4

الشرق و مقابلة 

الدكتورة  أسماء العطية 

رئيس قسم العلوم 

النفسية في جامعة قطر 

 و

 استكمال التصاميم

عمل فيديو مرئي  -5

لتعريف بحملة  االيدي 

 الناطقة 

التجهيزات للورشة  -6

مع  والتواصل المتحدثين

عبدهللا المال مدير 

المركز الثقافي 

 االجتماعي للصم 

و شركه فودافون   -7

مديره األفرع أمل 

 الشرشني 

وزاره الداخلية  -8

 فاطمه ماهر 

محمد البنعلي مترجم  -9

 بقناه الجزيرة

 

 

 

 أثناء الحملة 

 

مارس  30
 )األربعاء(

11 
 أبريل)االثنين (

أبريل) 22
 الجمعة (

) أبريل 42
 (األثنين

مايو  )  9
 االثنين (  

 مايو 12- 11
) االربعاء 
 والخميس (

ورشه  -1
تعريف 

وانطالق 
حملة   االيدي 

 الناطقة 
 
إعالن  -2

 
مقال في   -1

 جريدة الشرق
عن الحملة 
والثناء على 

نجاحها وفكرتها 
 العبقرية  

 
بوث:  -1

 ازدان المول 
في أسبوع 

 االصم العربي 
 
 

 
مناقشة  -1

موضوع الحملة 
في برنامج 
صباح رباح 

على قناة الريان 
مع بث تقرير 

 
محاضره  -1

عن اهميه 
السمع 

والمحافظة عليه 
للبنين خاصه 

 في مبناهم 

المشاركة  -1
في معرض 
اعالمي غير 
 شكل الخامس 

 
بوث   -2

 الحملة 
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 جريدة الشرق
 
إعالنات  -3

المشاهير 
اإلعالميين 
في مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

 
 
 
تكثيف  -4

الرسائل في 
مواقع 

التواصل 
االجتماعي، 
وتفعيل اخبار 
وصور ورشه 

التعريف 
وانطالق 
حملة  

#االيدي 
 _الناطقة 

 

 
 
مناقشة  -2

موضوع الحملة 
في برنامج 
صباح رباح 

 الريان على قناة
 
 
مناقشة  -3

موضوع الحملة 
من خالل 
المشاهير 

اإلعالميين في 
مواقع التواصل 

 االجتماعية
 
 
 

التفاعل في  -2
مواقع التواصل 

 االجتماعي
 
 
تكثيف  -3

الرسائل في 
مواقع التواصل 

االجتماعي، 
وتفعيل اخبار 
وصور فعالية 
أسبوع االصم 

في ازدان مول   
#االيدي 
 _الناطقة 

 
عرض  -4

فيديو مرئي 
للمشاركة في 
أسبوع الصم 

وبثه في 
شاشات ازدان 
مول ومواقع 

التواصل 
 االجتماعي 

عن فعالية 
ازدان مول  في 
أسبوع االصم 

 العربي 
 
 
التفاعل في  -2

مواقع التواصل 
 االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
محاضره  -2

عن اهميه 
السمع 

والمحافظة عليه 
للبنات  خاصه 

 في مبناهم
 
التفاعل في  -3

مواقع التواصل 
 االجتماعي

 
تكثيف  -4

الرسائل في 
مواقع التواصل 

االجتماعي، 
وتفعيل اخبار 

وصور 
محاضرة اهميه 

السمع 
والمحافظة عليه 

#االيدي 
 _الناطقة 

 
 

 
التفاعل في  -3

مواقع التواصل 
 االجتماعي

 
تكثيف  -4

الرسائل في 
مواقع التواصل 

االجتماعي، 
وتفعيل اخبار 

وصور معرض 
اعالمي غير 
شكل #االيدي 

 _الناطقة 
 
 
 

مناقشة 
موضوع الحملة 

من خالل 
المشاهير 
يين في اإلعالم

مواقع التواصل 
 االجتماعية
شكر جميع 
 المشاركين

 

 

  بعد الحملة 

 

 الشهر 
تقييم عدد  -1 مايو

التوزيعات من 

البوثات وعدد 

الحضور في 

 الفعاليات 

 

تحليل وقياس  -2

نسبة التفاعل في 

مواقع التواصل 

 االجتماعية

تجهيز وطباعة الملفات  -3

النهائية للمشروع والبحث 

 النظري

 

تجهيز  -4

والتدريب powerpointالعرض

 على اإللقاء

 

 

تجهيز البوث والتوزيعات  -5

 لقاعة بن خلدون
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 لتدريب على العرض - -6

 

 

شكر جميع المشاركين  -7

 ...المشروع النهائيعرض و

 

 

 ميزانية الحملة 

 التكلفة  الفعالية 

 لاير  2000 التعاقد مع مترجمين لغة االشارة

 لاير  5000 التصويرتأجير كاميرات وأدوات 

التحدث عن الحملة في برنامج صباح رباح 
 على قناه الريان 

اإلعالمية حصه   -برعاية قناه الريان 
 السويدي

 برعاية فودافون  تأجير مساحه البوث في أزدان مول 

 برعاية فودافون تصميم وتركيب البوث 

 لاير  1000 الهدايا لألطفال في فعالية ازدان مول 

 لاير  3000 بطاقات التقديم  –الورد 

طباعة التصاميم: بوسترات، بروشورات، 
rollup ،.. الخ 

 لاير  5000

 لاير  500 طباعة شهادات الشكر للمشاركين في الحملة

 لاير  500 البانر

 لاير  2500 نقل البوث 

 لاير  2000 تلوين الوجه  –الشخصيات الكرتونية 

 لاير  5000 البروش 

 لاير  1000 شاشه العرض 

 لاير  2000 تكاليف اخرى

 الف لاير   40 المجموع 
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 الرعاة الرسميون

 

 مقدمة عن الرعاة

ان فودافون والمركز الثقافي للصم والمدرسة السمعية قد قدموا المساعدات بأشكالها المختلفه اما 

عمل الفعالية في ازدان مول  عن فودافون، تمت المساعدة من قبل شركة فودافون لالتصال في

. من الجانب االخر فقد خدم المركز الثقافي للصم، الدعم المعنوي من 2016-4-22وذلك في يوم 

وقدموا  2016-4-30خالل حضور االستاذ مدير المركز عبدهللا المال في ورشة الحملة يوم 

تاذه هيا السناري مترجمين للفعالية، المدرسة السمعية تعاونت من خالل التواصل مع األس

 والتعاون وتقديم النصائح.

 

 

 الراعي الرسمي: فودافون -1

 

 

  

 

 2008-6-2التأسيس تاريخ :  

 فروع محلية 4عدد الفروع : 

 : www.vodafone.qa:  اإللكتروني الموقع

أغراض الشركة: مالحقة كافة فرص االتصاالت في دولة قطر، بما فيه دون حصر 

 أعمال تطوير

وامتالك وتشغيل اتصاالت الجوال وكافة الخدمات األخرى الممكن تقديمها وتمويل 

 االستعمال

http://www.google.com/url?url=http://www.qna.org.qa/News/15111212320042/%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwij0vPj6NnMAhUGchQKHepLCmQQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGZYRU9lhAAevtnW757krIiv4c56g
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 لما هو مسموح به بموجب قوانين دولة قطر.

 

 الشبكات والتقنية الالسلكية وفقا

"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون 

 العالمية"، وصاحبة

ات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات الترخيص الثاني لشبكات وخدم

 وخدمات

 الهاتف الثابت في دولة قطر.

وقامت "فودافون" بإطالق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على األليافلعمالئها من 

 األفراد

( مدمجة بمواصفات عالمية. IPوذلك بعد بناء شبكة ) 2012والشركات في أكتوبر 

 ويتمثل هدف

 ب في دولة قطر، وتلتزملإلعجا

 "فودافون" في جعل الشركة تملك العالمة التجارية األكثر نيال  

الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال االتصاالت لدعم "رؤية قطر 

 ."2030الوطنية 

، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة   من شهر 2015واعتبارا 

 يناير

 اإلسالمية ضمن مختلف المجاالت بما فيها العمليات التجارية والمالية.

 المسؤولية االجتماعية لشركة فودافون :

العالم هو مكان كبير و ذو احتياجات مختلفة. هنا في فودافون نحن نؤمن بأن كل واحد 

 منا لديه دور

 

أصغر موجة يمكن  حتى -مهم و قدرة على التغيير اإليجابي في العالم الذي نعيش فيه 

 أن تحدث تأثير كبيرا 
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 المركز الثقافي االجتماعي للصم  -2

 

 

 

 الموقع االلكتروني:

http://qdeaf.org/aboutus_ar.php 

 

 حول المركز: 

السمعية في اول مركز من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يعنى بذوي اإلعاقة  -

 مجال التثقيف والتوعية والترويج وغيرها..

البرامج واالهتمامات تشمل كل فئات اإلعاقة السمعية من الذكور واالناث بغض  -

 النظر عن الجنسية والعمر.

 يتبع المركز تنظيما واداريا وماليا الهيئة العامة للشباب . -

 يقع المركز في منطقة المعمورة بالعاصمة الدوحة. -

 مساءا 8الى  4ظهرا و من  12الى  8المركز فترتين صباحية ومسائية من دوام  -

 يسعى المركز لتعزيز التواجد المحلي والعربي والدولي. -

 .2007انظم المركز لعضوية االتحاد الدولي للصم في يوليو  -

 نشأة المركز:

http://qdeaf.org/aboutus_ar.php
http://qdeaf.org/aboutus_ar.php
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في مجال  المركز هو األول من نوعه على مستوى دولة قطر الذي يهتم بذوي اإلعاقة السمعية

التثقيف والتوعية والترويح، ان فكرة توفير كيان خاص يجمع شمل الصم بدولة قطر حلما  يراود 

الصم والمهتمين بهم طوال السنوات التي مضت وتحول هذا الحلم الى حقيقة نتيجة الجهود 

سعود الكبيرة والمساعي التي قاموا بها مع عدة جهات تكللت بالنجاح عندما اصدر سعادة الشيخ 

بإنشاء مركز للصم  2005لعام  11بن خالد آل ثاني رئيس الهيئة العامة للشباب القرار رقم 

 2005-7-21بقطر تحت مسمى المركز القطري الثقافي االجتماعي للصم بتاريخ 

 

 أهداف المركز:

 .تعريف المجتمع بقدرات وإمكانيات ومهارات األصم القطري -1
خالل منظومة متنوعة من البرامج واألنشطة  تنمية فكر وثقافة األعضاء الصم من -2

 .الهادفة
توفير أنشطة وبرامج ذات طابع اجتماعي ثقافي ترفيهي الستثمار وقتفراغ األعضاء  -3

 .الصم وإلضفاء جو من التسلية والمرح وكسر الروتين والملل
غرس روح المنافسة والتعاون والعمل الجماعي ومنحهم المسئولية الكاملة واإلدارة  -4

 . اتية ألنشطتهمالذ
تدعيم العالقة مع كافة المراكز والجهات ذات العالقة بمجال ذوي اإلعاقة السمعية على  -5

 .المستوى الخليجي والعربي والدولي
مد جسور االتصال والتواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة بالدولة وتكثيف التعاون  -6

 . المشترك معها في جميع المجاالت
 .ة فيما بين الصم والعمل على إدماجهم في المجتمعدعم الروابط األسري -7
عقد دورات لغة إشارة لشرائح وفئات عمرية مختلفة بالمجتمع من أجل نشر ثقافة الصم  -8

 . وتيسير قناة التواصل بينهم
تقديم الدعم الالزم لألعضاء الصم ومساعدتهم على اجتياز العقبات والمشكالت التي  -9

 .لمتاحةتواجههم في حدود اإلمكانيات ا
العمل على منح األعضاء الصم مزايا وتسهيالت تساهم في تخفيف األعباء  -10

 .المعيشية قدر اإلمكان
تمثيل الصم في كافة المؤتمرات والندوات واللقاءات وغير ذلك محليا وعربيا   -11

 . ودوليا  
 . توصيل مطالب الصم لدى الجهات المختلفة بالدولة -12
حتها لهم القوانين المحلية والمعاهدات العمل على إقرار حقوق الصم التي من -13

 . والمواثيق العربية والدولية
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 المدرسة السمعية ) مجمع التربية السمعية ( -3

 

 

نين وبنات مجمع التربية السمعية هي مدرسة خاصة بذوي اإلعاقة السمعية في دولة قطر من ب

 لكافة المراحل العمرية

 تويتر : 

@aecqtr 

 رؤية المجمع:

المجمع الى اعداد مواطن قادر على تطوير قدراته لتوفير مستوى متميز من النمو الذاتي  يطمح

والعلمي والتربوي بجودة التعليم وتميز االداء واختيار اساليب تعليميه واضحة وتالئم االهداف 

التربوية وفق قدرات واحتياجات الطلبة بما يساعدهم في الوصول الى مستوى تعلمي مطلوب 

 اهم في اعداد قادة للمستقبل في قطر.الذي يس

 رسالة المجمع:

تقديم فرص تعليميه وخدمات رائدة مبنيه على اسس علميه التي توفر مستوى مميز من النمو 

الذاتي واالكاديمي والثقافة العامة وتحقيق التجديد واالبتكار بتوظيف التفكير االبداعي والنظام 

 ذي يتفاعل مع بيئته ليصبح مؤهل لخدمة الوطن.التربوي الذي يخلق المواطن الصالح ال

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvyJeP9dnMAhUBbhQKHdXvBzsQjRwIBw&url=https://twitter.com/aecqtr&psig=AFQjCNGQ0upxv9-3QZEj37IYCbOEIOUvlQ&ust=1463327291421710
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 الفصل الخامس

 االتصال
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 شعار الحملة

Logo 
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 شرح الشعار

بعد بحث ودراسة اخترنا هذا الشعار ليكون أساس حملتنا ألن فيه معان كثيرة نريد التعبير عنها 

 وقد تمثلت فيه :

 فالكلمة المكتوبة تدل على العنوان الذي اخترناه للحملة 

وحركة اليد التي تعني بلغة اإلشارة بحبك لتعكس مدة شعورهم المرهف وإحساسهم الرقيق تجاه 

 اآلخرين )مع لون الطبيعي لليد وهو البيج (

مها أما العين المفتوحة في أعلى اليد فتدل على أنه يجب مراقبة حركات لغة اإلشارة لفه

 واستيعابها 

واالبتسامة لتدل على الفم الذي يمكنه الكالم وترجمة هذه الحركات الخاصة عند فهمها التي يقوم 

 بها 

أما الناس واألشخاص األصحاء الذين يشكلون دائرة ويتحلقون حول اليد للداللة على أهمية تعلم 

إليهم بالتواصل معهم بنفس اللغة لغة اإلشارة بين أفراد المجتمع لفهم فئة الصم وإيصال رسائلهم 

 التي يفهمونها  ) مع اللون العنابي وهو المجتمع القطري كافه (

 

 

 التواصل االجتماعي  شبكات

كما نعلم شبكات التواصل االجتماعي المواقع االلكترونيةعلى شبكة االنترنت   تحاول ان تجذب 
المستخدمين ولها الدور الكبير في  اكبر عدد من المستخدمين وهناك اقبال كبير عليها من قبل

ايصال المعلومات ونقل االحداث بشكل اسرع واالتصال بين االفراد .وهناك تنافس بين منصات 
استخدامها , وبالتالي هيا قنوات تواصل سهلة االستعمال ومستمرة وتنعدم بها فارق الحدود 

قد تم انشاء حسابات متنوعة في والتوقيت ويتم فيها المناقشة وتبادل ا راء  بناء على ذلك ل
بعض قنوات التواصل االجتماعي لتعريف المجتمع بالحملة واهدافها وكذلك لنشر التوعوية 

المجتمعية من خالل تعريف المجتمع بالمشاكل التي يعانوها افراد فئة الصم وبالتالي زيادة توعية 
للسطات المعينة  وكذلك  المجتمع من المخاطر التي قد تواجههم ومحاولة إليصال اصواتهم

 الوصول ألكبر عدد من المتابعين .
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 إنشاء حسابات والتفاعل في مواقع التواصل االجتماعية األكثر استخداما

 Snapchatو  Twitterو  Instagramالجمهور المستهدف: 

 

Instagram 

 نشرفيديوهاتوصورللمشاهيراإلعالميينيتحدثونعنالحملةوعنالتقديربشكلعام،

 بعضالصورالمعبرةلتقدير شخصياتمعينة

Twitter 

نقل االحداث أثناء كل فعالية والتفاعل مع الجمهور والشكر على ارسال التغريدات  والحضور 

 ليات للفعا

Snapchat 

 نشر فيديوهات  لتعليم الجمهور اساسيات  لغة اإلشارة والرد على استفسارات الجمهور 
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 الفصل السادس 

 التقييم 
 

 

 نتائج الحملة

اختمت الحملة بنتائج جيدة جدا بالرغم من الصعوبات والعقبات وبالرغم من مواجهة العديد من 

المنافسات سواء من فعاليات ومناسبات رسمية او التزامن مع حمالت مشاريع التخرج االخرى 

واستغاللها كفرص لطالب قسم االعالم , اال ان جهود الحملة تمكنت من تخطي هذه العقبات 

 . للدعم

 تقييم مشاركتنا معرض اعالمي غير شكل الخامس -1

 ١٢ و ١١ تمتمشاركةحملةاأليديالناطقةفيفعاليةإعالميغيرشكلوذلكخالليوميناألربعاءوالخميسبتاريخ

 منمايو

،حظرالفعاليةالكثيرمنالشخصياتاإلعالميةالمهمةعلىالساحةالقطريةومنهمحسنالساعيوحمدالف٢٠١٦

ياضمذيعقناةالريانوعادلعبداللهمذيعاذاعةصوتالخليجوعمارباحكيمالمراساللتلفزيونيومشاعاللنعيمي

لمذيعةتلفزيونقطروعبداللهالعذبةرئيستحريرجريدةالعربوصباحالكواريمذيعقناةالريانونورةالكعبيمنت

فزيونقطروالشاعرحمدالبريديوايضاالمذيععقياللجناحي،بجانبحماسكبيرمنالجمهورفيمعرفةالحملةب

شكالقربعنطريقشرحوافيمناعضاءالحملةعنالحملةوبدايةانطالقهاالىالمشاريعالقادمةالتينهدفلها،تمتو

 .زيعمطوياتعلىاالعالميينوالجمهور

 

 

 

 تقييممحاضرةعناهميةالسمع -2

 ٩ تمتعملمحاضرتيناحداهمافيقسمالبنينفيقاعةالكندريواالخرىفيقسمالبناتفيكليةالهندسةوذلكبتاريخ

 - اخصائيةسمعبمؤسسةحمدالطبيةوعواطفعلي - وقدمتالمحاضرةاملمحمودالشافعي ٢٠١٦ مايو

اخصائيةسمعوكانتالمحاضرةعناهميةالسمعوطرقالمحافظةعلىالسمعوكيفيهمعرفةمااذاالطفلضعيفال

نمساعدتهاوانهفاقدللسمعودورالوالدينالمهمفيمتابعةالطفلمنذالوالدة،وكانهناكتجاوبكبيرمنقبسمعويمك
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اللطلبةمنالجهتينواثيرتاسئلةكثيرهومنضمنهاعندالشبابتسألوااذاركبالجهازالخاصبضعافالسمعهليست

 . طيعونالسباحةوتمتاالجابةبنعموتمتوزيعالمطوياتعلىالطلبةوالطالباتبخصوصحملةاأليديالناطقة

 

 

 تقييمالورشةالتعريفيةاألولى -3

تمتالورشةبحضوركلمنالدكتورةاسماءالعطيةرئيسقسمالعلومالنفسيةمنكليةالتربيةفيجامعةقطروالسيد

حسنالحكميمعلماللغةالعربيةفيمجمعالتربيةالسمعيةوكلمةعنتجربةاصمفياكمااللدراسةالجامعيةوليلىف

يضالخصائياولتربيةخاصةوقدمتكلمةعنالخدمةالمقدمةبوزارةالداخليةلفئةالصموسارةمحمدومحمدال

)  ومحمدالبنعليمترجمبقناةالجزيرةوقدمكلمة(  خدمةذوياإلعاقة) افعيعمالءالمدىفيفودافون

 2016 مارس 30 وذلكبتاريخ( ماذاقدمتقطرللصم

وتمتوزيعشهاداتشكرللمشاركينفيهذهالورشةووجدناردودفعلسارةبينالحاضرينوردودفعلممتازةاتجاه

 . الفيديوالمعدللورشةفيمواقعالتواصالالجتماعي

 

 تقييمفعاليةأسبوعاالصمفيازدانمول -4

  2016 ابريل 22 ولميكنأسبوعاألصمالعربيالذيشاركنابهفيأزدانمولفي

أقلمنالورشةبلتفاعلجميعمنالناسواألطفالوالشبابالذينقصدواأزدانمولوتوجهواإليناللتعرفعلىالحملةأكثر

فادةمنهاوقدتمتتغطومانقومبهفيسبيإلنجاحهاوقدصرحبعضهمبأنهمجاؤواإلىالموقعلرؤيةالحملةواالست

,  يةاالحتفاليةبتقريرعلىقناهالريانفيبرنامجصباحرباحووسائاللتواصالالجتماعي

باإلضافةإلىالتجاوبالذيكانمنفئةالصمأنفسهمالذينأحضرواأهليهموأبنائهموبعضالذينحضرواالورشةح

لتفارصواعلىحضوراالحتفالبأسبوعاألصمالعربيحرصامنهمعلىدعمالحملةوالرسالةالتيتقدمهافيسبيال

 .علمعهذهالفئةوعدمتهميشها

 

 

 تقييموسائاللتواصالالجتماعي -5

 

تمانشاءحساباتفيمواقعالتواصالالجتماعيتويتروانستقراموسنابشات،وذلكتحتمسمى

hands_speakاأليديالناطقةوعملهاشتاق 

الناطقةوعددالمتابعينفيتويتروصالكثرمنالفمتابعومنجههاخرىوصلعددالمتابعينفياالنستقرا_األيدي#

 ٤٠٠ الىحواليم

مشاهد،وكانوامنالمتابعينالكثيرمنالمهتمينبموضوعالصممنهماالستاذةهياالسناريخبيرفيقضاياالصمول
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غةاإلشارة،والكثيرمناالعالميينالمهتمينوالمشجعينواهاليالصمالداعمينبتشجيعهمعنطريقالمتابعةوالت

لصمبندرالعجميمندولةاغريداتوكماانوصاللتشجيعالىابعدمندولةقطروكانهناكتشجيعمنمدربالرياضةل

 .لكويتوشجعورحبفيالتعاون

 

 إعالنات الحملة تقييم وسائل التواصل االجتماعي صور 

 

 المطوية  -1

 

 

 برنامج الورشة  -2



64 
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 اعالن عن الورشة  -3

 

 

 

 

 بوث الحملة  -4
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 البانر  -5
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 بوستر هادف  -6

 

 

 

 

 بوستر هادف  -7
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 جامعة قطر –ورشة الحملة في قاعة ابن خلدون 

 كلمة مترجم قناه الجزيرة محمد البنعلي مع المترجمة عائشة 
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 في ازدان مول فعالية أسبوع األصم العربي

 

 

 

 

 

 وكيفيه المحافظة عليه   محاضرة عن أهمية السمع
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 جامعة قطر –مشاركة الحملة في إعالمي غير شكل 

 

 

 Hands_speak@حساب الحملة على بـرنامج التويتر  : األيدي الناطقة 

 

 

 ملخص التحليل :

 وسم الحملة : #األيدي_الناطقة

 تغريدة 97عدد التغريدات التي تم نشرها 

 حساب على التويتر 58000انطباع الحملة : وصل إلى أكثر من 
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 زائـر 5417عدد الزائرين : 

 رد  35عدد المشاركات من خالل الرد على التغريدات : 

 عدد المشاركات على وسم الحملة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

التغريدة التي حصلت على أكثر تفاعل 
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 حساب اإلعالمي حصة السويدي –اشهر حساب داعم للحلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الحسابات المتابعة للحملة والتى لديها عدد متابعين كثر 
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 متابع على التويتر  2.26Mهذه المتابعة لديها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 التغريدات األكثر إنتشارا
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 إحصائيات مختلفة 
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 أكثر المتابعين على حسب الدول:
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 احصائية أكثر المتابعين في تويتر هم الرجال وأكثر لغة مستخدمة هيا اللغة العربية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النصائح

ما قامت به الحملة يعد بذرة صغيرة والواجب االعتناء بها وتنميتها حتى تصبح شجرة كبيرة إن 

 ولعل الدورة التي ستقام في مايو هي البذرة التي تنم عن االهتمام بهذه الفئة

 كما ننصح  :   

تنظيم فعاليات لفئة الصم بشكل خاص واإلعالن عنها للجمهور بحيث يتفاعل ويستفيد من  -1

 تهم.خبرا

أن ال يكتفى بدورة واحدة بل تنسيق وإقامة دورات بشكل متتابع وعمل اختبارات لترسيخ  -2

 الحفظ والفهم لها.
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زيادة عدد المترجمين وخصوصا الذين سيقومون بالدورات لالستفادة من خبراتهم في لغة  -3

 اإلشارة ليكون التواصل سهال بين األصحاء وفئة الصم.

 ل متواصل من خالل مؤسسات رسمية.دعم هذه الفئة بشك -4

 تبني هذه الفئة وإبرازها في المحافل العربية والدولية. -5

 االهتمام بالتعليم والتعليم الجامعي وما بعد فترة التعليم لهذه الفئة. -6

 ازالة المعوقات ومتابعة ودعم هذه الفئة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والنفسية. -7

 

 

 مةالخات
وان نـثقهم , نعلمهـم  بمجتمعاتناان الصم عالم وجزء من المجتمع ويجب علينا ان نفهمهم ونفعلهم 

 , ندربهم ونحسن تربيتهم , ونعرف اهميتهم .

ويحقـق احالمـه وال يحـزن وان يرضـي بقسـمته وانـه فئـة مهمـة يـد رسالتنا ألي اصـم بـان يكمـل ماير 
 رص وصنع القرار .فالمجتمع وله الحق المشاركة والمساواة في الف

خــالص  ويعلــم المجتمــع بــان الصــم وكثيــر مــنهم انهــم عنصــر فعــال فــي المجتمــع ويعملــون بجــد وا 
لمجتمعاتهم , ومشاركتهم في فعاليات المجتمع والتواصل معهم يساعدهم فـي إعـادة تـأهيلهم نفسـيا 

 جتمع .وجسديا, والمحاولة لتيسير الوسيلة المناسبة له للتواصل معهم كـ واجب على الم

قمنا بها والمقابالت وعمـل االسـتبيانات نجـد بـان للــصم حقـوق مثلنـا  التيوبعد البحوث والدراسات 
هــذه الحقــوق كاملــة بكــل انســانية ورفــق جميــل حتــى نبعــد عــنهم  إعطــاؤهمنحــن الســامعون ويجــب 

 والخجل والحقد  . العزلة

ولكــن عنــد انطالقهــا بــدءا لقــد كــان هنــاك بعــض التخــوف مــن عــدم االســتجابة فــي بدايــة الحملــة 
بالورشـــة التعريفيـــة والتفاعـــل الكبيـــر زادت ثقتنـــا فـــي نجـــال الحملـــة وانعكـــس ذلـــك فـــي التفاعـــل مـــع 
 الحملـــة ســـواء فـــي وســـائل التواصـــل أو التغطيـــة اإلعالميـــة أو تفاعـــل طـــالب الجامعـــة واألســـاتذة

رتـــاد للمـــول حضــورهم الورشـــة وحرصـــهم علــى الحضـــور الـــى أســبوع األصـــم وتفاعـــل الجمهــور الم
 وغيرهم الذين قصدوا الحملة لالستفادة منها .



80 
 

واخيــرا مالحظــة بســيطة المعــاق ســمعيا لــيس معاقــا عقليــا , فلنســعي علــى ادامجهــم فــي المجتمــع , 
وننظر من منظور عالمي نقدم لهم احسن البرامج واالعمال التى تخصهم وتساعدهم للتواصل مع 

 العالم والعي  بسالم .
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 الفصل السابع 

 المالحق

 
 ( 1ملحق رقم )

 

 االستبيان ) الخاص بفئه الصم ( نمو ج  -1

 بيانات الشخص:

 : ................       الجنس : .............. األسم العمر : .................      

 المستوى التعليمي: ...............      الحالة االجتماعية:..........................

 

نوعا 
 ما

غير 
 موافق

  العبارة موافق

 1 التواصل مع الصم هناك اهتمام في المجتمع ب   

 2 كثير من االسر تعرف طرق التواصل مع الصم    

راضي عن جهود الدولة في تعريف المجتمع    
 بطرق التواصل  

3 

تعلم لغة االشارة يعمل على دمج الصم في    
 المجتمع

4 
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بالصم تتوفر فيها المؤسسات التعليمية الخاصة    
وسائل تساعدهم في تنمية مهارات التواصل 

 ولغة االشارة

5 

المجتمع يحتاج الى توعية فيما يخص التواصل    
 مع الصم 

6 

يجب ان يكون هناك نشرات في وسائل االعالم    
 تعمل على تعليم لغة االشارة للمجتمع

7 

اماكن العمل توفر وسائل تساعد على التواصل    
 مع الصم 

8 

شريحة الصم قادره على التواصل مع المجتمع    
 بطريقة فاعله ا ا وجدت االهتمام

9 

 10 المجتمع ملم باحتياجات الصم    

التواصل بلغة اإلشارة يعتبر اكثر الطرق فعالية    
 في التواصل مع الصم 

11 

 

 

 

 

 االستبيان ) الخاص بالمجتمع كافه  (نمو ج  -2
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= 
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 ( 2ملحق رقم )

 

 تصاميم الحملة 

 

 اللوقو  -1
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 الرول التعريفي بالحملة -2
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 الرول  -3
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 ( 3الملحق رقم ) 

 شهادات الشكر

 ( المشاركةفيمعرضاعالميغيرشكاللخامس)  -1
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 ( للحضور والمتحدثين في الورشة شهادة شكر )  -2
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 (  4الملحق رقم ) 

 

 صور فعاليات الحملة

اقيمت  بقاعة ابن خلدون بتاريخ  يصور للورشة التعريفية لحملة األيدي الناطقة والت -2
30/3/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفئة شرل السيدة امل الشرشني والسيد محمد اليافعي ممثلين شركة فودافون عن العروض المقدمة 
 عائشة  المترجمةمع  الصم
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 تحكى لنا عن بدايتها مع الرسم  من الصم  ميساء السعدي ةالتشكيلةالفنان

 

 

 

 كلمة مدير المركز الثقافي االجتماعي للصم مع المترجمة ميسم
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 كلمة مترجم قناه الجزيرة محمد البنعلي مع المترجمة عائشة

 

 

 عيسى للمتحدثينتكريم مشرفة المشروع د. أيمان 
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/ 22/4اقيمت في مجمع ازادان بتاريخ  التيصور لفعالية حملة األيدي الناطقة  -2
احتفاال بأسبوع األصم العربي بالتعاون مع مجمع ازدان, شركة فودافون , المركز 2016

 الثقافي ومجمع التربية السمعية .
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في الحرم  2016مايو 9محاضرة توعوية عن اهميه السمع والمحافظة عليه في تاريخ  -3
 الجامعي  من االخصائيتين أمل الشافعي وعواطف علي 
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في  2016مايو  12 -11صور من مشاركتنا في معرض أعالمي غير شكل الخامس تاريخ  -4

 . الحرم الجامعي  ولقطات ت كاريه مع اإلعالميين 
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 (  5الملحق رقم )ب

 االجتماعيفي مواقع التواصل االيجابية عض من رسائل الحملة ب
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104 
 

 

 (  6الملحق ) 

 المقابالت التلفزيونية 

 

 

المهندي في مقابلة المذيعة حصة السويدي مع المتحدثة باسم حملة االيدي الناطقة االخت حمده 
برنامج الصبال ربال بقناة الريان حول بعض المعلومات عن الحملة ماذا قدمت وماذا سوف 

 تقدم؟
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تقرير قناة الريان عن فعالية اسبوع االصم العربي التي اقيمت في مجمع ازادان مول في برنامج 
 الصبال ربال

 

 (  7الملحق ) 

 مقاالت صحفيه ورقية والكرتونية
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