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 ملخص

على عينة من  اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  أثرمعرفة  إلىالدراسة الحالية  هدفت

 والمستوى الدراسي. اإلعاقةالعمر ودرجة  :وفقا لعدد من المتغيرات هي ،السمعية اإلعاقةذوي 

المتحقق بسبب ترجمة خطبة الجمعة  ثرتم بناء استبيان لقياس األ ،هداف الدراسةحقيق أت وألجل

البيانات  ويشمل لواأل :. تكون االستبيان من جزأينعلى المشاركين في الدراسة اإلشارةبلغة 

التي كانت في و ،فقرات االستبيان يتضمن الشخصية للمشاركين في الدراسة، والجزء الثاني

أثر ترجمة خطبة الجمعة بلغة االشارة على : أبعادفقرة موزعة على ثالثة  14صورتها النهائية 

، بلغة اإلشارةأثر ترجمة خطبة الجمعة بلغة االشارة على المفاهيم العلمية ، صالة الجمعة حضور

. تم تطبيق االستبيان أثر ترجمة خطبة الجمعة بلغة االشارة على المهارات النفسة االجتماعية

خطبة الذين يحضرون  ذوي اإلعاقة السمعيةمن  مكونة من ثمانية عشر فردا   على عينة قصدية

خالل استخدام المتوسطات واالنحرافات  الوصفي المنهجهذه الدراسة  ت. استخدمصالة الجمعةو

جمع البيانات داة وحيث تم تطبيق األالمعيارية لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبيان. 

النتائج  أشارت .والدرجة الكلية بعادت واألعلى الفقرا األداءبعد حساب متوسطات ووتحليلها، 

الصم. كما على  اإلشارةلترجمة خطبة الجمعة بلغة  يتراوح بين متوسط ومرتفع أثروجود  إلى

الدراسة حسب  داةعلى أ األداءين متوسطات رتب ب إحصائيانتائج عدم وجود فرق دال ظهرت الأ

 اإلعاقةذوي  فرادفعالية دمج األ زيد من البحوث حولوصت الدراسة بمأمتغيرات الدراسة. 

 في جوانب الحياة المختلفة.  اإلشارةة السمعية، واستخدام لغ

  ، خطبة الجمعة.السمعية اإلعاقة، اإلشارة: لغة الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to investigate the effect of Friday Speech 

Translation to Sign Language (FStSL) among sample of persons with 

hearing disability, according to variables of: Age, hearing loss level and 

educational level. A questionnaire was built to achieve study goals, it 

consisted of two parts, 1st: Personal information about participants, 2nd: 

Questionnaire items, which were 14 items that were divided to three 

dimensions: Effects of (FStSL) on Friday speech attendance, effects of 

(FStSL) on knowledge, and: effects of (FStSL) on psychosocial skills. 

The questionnaire was applied to a purposive sample of 18 persons with 

hearing disability who attended (FStSL). Descriptive approach was used 

in this study. The results indicated that there was high to moderate effects 

of (FStSL) on persons with hearing disability. The results showed also no 

statistically significant differences between participant's performances 

due to study variables. The study recommended further researches on the 

effectiveness of integrating persons with hearing disability in their 

societies, and to use sign language in different situations of life. 

Keywords: Sign Language, Hearing disability, and Friday speech. 

 

 المقدمة واالطار النظري

منها لفة، وقرانهم في أنشطة الحياة اليومية المختالسمعية أ اإلعاقةذوي  فراديشارك األ

ية نها نوعامل مبعدد من العو أثرتت التعليمية والرياضية واالجتماعية والدينية. وهذه المشاركة

من  نشطة وغيرهاتلك األفي  اإلشارةلغة وتوفر الترجمة ب ،وطبيعة المشاركين ،نشطةاأل

لحضور اد بين ومن األنشطة التي يشارك فيها األفراد ذوي اإلعاقة السمعية بشكل متردالعوامل. 

ة إلشاررجمة للخطبة بلغة احسب توفر الت صالة الجمعة وحضور الخطبة فيها، وذلك والغياب

 شارةاإللغة بترجمة خطبة الجمعة  أثروفي هذه الدراسة سيتم دراسة في المسجد الذي تقام فيه. 

 السمعية الذين يحضرون صالة الجمعة. اإلعاقةذوي  فرادعلى األ

صالة الجمعة من من العبادات ومنها صالة الجمعة. وتعد  ا  فرض هللا على المسلمين عددلقد 

يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا إذَا نُوِدَي ِللصَّالةِ ِمن يَْوِم الُجُمعَِة ( :لىاقال تع  ،العبادات الواجبة على المسلم

ِ وذَُروا الَبْيَع ذَِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إن ُكنتُْم تَْعلَُموَن( إلىفَاْسعَْوا  ِذْكِر َّللاَّ
(1). (9 Jomoa'a:-Al) ،  وهي

                                                           
(1) Al-Jomoa'a:9, Holy Qura'an. 
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تجب على المسلم العاقل، فقد قال رسول هللا صلى عليه وسلم: )ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثاََلثٍَة: َعِن النَّائِِم 

ِ َحتَّى يَْحتَِلَم، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى يَْعِقَل(  بِي   .)Atermithy( )1(َحتَّى يَْستَْيِقَظ، َوَعِن الصَّ

َعلَى ُكل ِ ُمْحتَِلٍم َرَواُح الُجُمعَِة، : عليه وسلَّموتجب على البالغ من المسلمين لقوله صلَّى هللا 

، وتجب على الذكر دون األنثى، قال رسول هللا صلَّى (AlbuKhary()2َوَعلَى َمْن َراَح الغُْسُل" )

ٌ أَْو  الُجُمعَةُ َحقٌّ َواِجٌب َعلَى ُكل ِ ُمْسِلمٍ  (هللا عليه وسلَّم فِي َجَماَعٍة إاِلَّ أَْربَعَة : َعْبدٌ َمْملُوٌك أَِو اْمَرأَة

وتجب على المقيم دون المسافر، قال رسول هللا  صلَّى  (3)(، AboDawood) )َصبِيٌّ أَْو َمِريضٌ 

وتجب على الصحيح دون  .(4)(AboDawoodهللا عليه وسلَّم: لَْيَس َعلَى الُمَسافِِر ُجُمعَةٌ )

ٌ أَْو َصبِيٌّ أَْو َمِريٌض"  المريض لقوله عليه السالم ".... إاِلَّ أَْربَعَة : َعْبدٌ َمْملُوٌك أَِو اْمَرأَة

(AboDawood( (5(. 

فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس قاَل رسوَل  ،ولصالة الجمعة فضائل وفوائد كثيرة

)خيُر يوٍم طلعت عليه الشَّمس يوُم الجمعة؛ فيه ُخلق آدم، وفيه أُدِْخَل  ":هللاِ َصلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ 

صالة  حضورلو .Moslim( (6))الجنةَ، وفيه أُخرج منها، وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة( 

 صلى هللا وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة غسل رسول هللا . قالعظيمجر أ الجمعة والخطبة

ومن راح في  ،ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةالجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، 

ومن  ،ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ا،الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا  أقرن

" فإذا خرج اإلمام حضرت المالئكة يستمعون ،ة فكأنما قرب بيضةفي الساعة الخامس راح

(AlbuKhary()7). 

 السمعية اإلعاقة

نقص كلي او جزئي في القدرة السمعية يحول دون االعتماد  بأنها السمعية اإلعاقةتعرف 

 Aturky ويذكر التركي.  (El-Zraigat, 2007)فهما كامالعلى حاسة السمع في فهم الكالم 

                                                           
(1) Atermithy. Aljameulsaheeh. Hadith No. 1423 Book of Alhudud, chapter whom 

wouldn’t be punished.   

(23) AlbuKhary. Sahih AlbuKhary. Hadith No. 879.  Book of Al Joma’a. chapter 

Advantage of joma’a path.  

(34) AboDawood. Sunan AboDawood. Hadith No.1067. Book of Pray.  Chapter pray 

for woman, and mamlook (slave).  

(45) Same reference.     
(5) AboDawood. Sunan AboDawood. Hadith No.1067. Book of Pray.  Chapter pray 

for woman, and mamlook (slave). 

(6) Moslim. Sahih Moslim Hadith No. 854. Book of Al Joma’a. chapter Advantage of 

joma’a Day.  

(78) AlbuKhary. Hadith No. 2012.  Book of Al Joma’a. chapter Advantage of joma’a 

path.   
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ف السمع.  اضع، وفئة الصممفئة : هما يتضمن فئتينالسمعية  اإلعاقةبان مصطلح   (2006)

السمع في فهم  على حاسة همكلي يحول دون اعتماد سمع فقدان هم األفراد الذين لديهم فالصم

فقدان  فهم األفراد الذين لديهمف السمع اما ضعبدونها. أ أواستخدام المعينات السمعية الكالم مع 

 سمع جزئي يجعل الفرد يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع. 

 Saudi Act for Person with وفي السعودية يعرف نظام رعاية المعاقين السعودي

Disabilities (SAPWD) من اإلعاقات اآلتية:  أكثر أواإلصابة بواحدة " بانها: اإلعاقة
الجسمية والحركية، صعوبات التعلم،  اإلعاقةالعقلية،  اإلعاقةالسمعية،  اإلعاقةالبصرية،  اإلعاقة

اضطرابات النطق والكالم، االضطرابات السلوكية واالنفعالية، اإلعاقات المزدوجة والمتعددة، 
ويشير التعريف  (SAPWD, 2000)التوحد وغيرها من اإلعاقات التي تتطلب رعاية خاصة." 

 ها نظام رعاية المعاقين السعودي.االتي يتبن اإلعاقةفئات  ىالسمعية احد اإلعاقةن أ إلىبوضوح 

 : منهاحسب عدد من المتغيرات  السمعية اإلعاقةقسم وت

و يمتد بين   ،الفقدان السمعي البسيط الفئات التالية: أ. وتقسم إلى .درجة الفقدان السمعي .1

السمعي المتوسط و يمتد من الفقدان ب.  ،ديسبل 54 إلىديسبل  35مقداره فقدان سمعي 

الفقدان السمعي الشديد ويمتد من فقدان  ، ج.ديسبل 69 إلىديسبل  55سمعي مقداره  انفقد

وفيه يكون الفقدان  الفقدان السمعي الشديد جدا  ، د. ديسبل 89 إلىديسبل  70سمعي مقداره 

 .(El-Zraigat, 2002)ديسبل  90السمعي أكبر من 

 وهو فقدان ،الكليم مالص لى:وفئتين األ  إلى السمعية اإلعاقةتقسم  .اإلعاقةشدة حسب  .2

-25 وهو فقد سمعي يتراوح بينالسمع  ف: ضعديسبل. والفئة الثانية 92عن  يزيدسمعي 

  .(Alkateeb, 2013) ديسبل 90

 السمعية قبل اكتساب اللغة اإلعاقة وتقسم إلى السمعية. اإلعاقةب العمر عند االصابة .3

 pre-lingual deafness ،السمعية بعد اكتساب اللغة اإلعاقةوpost-lingual 

deafness (El-Zraigat, 2007). 

  إلىموقع اإلصابة السمعية بناء على  اإلعاقةموقع االصابة: حيث يمكن تصنيف  .4

  Conductive Hearing Lossالفقدان السمعي التوصيلي . أ :هيأصناف أربعة 

يكون الخلل في األذن الخارجية )صيوان األذن وقناة السمع( أو األذن الوسطى  وفيه

يصل  وفي هذه الحالة ال )العظيمات الثالث: المطرقة والسندان والركاب( أو كليهما

الفقدان السمعي الحس عصبي  ب. ،العصب السمعياألذن الداخلية و إلىالصوت 

Sensorineural  العصب و )القوقعة والقنوات الهاللية( اخليةاألذن الد خلل في إلىويشير

 وفي هذه الحالة  Mixed Hearing lossالفقدان السمعي المختلطج.  أو احدهما، السمعي

فقدان السمع المركزي  د. ،يجتمع الفقدان السمعي التوصيلي والفقدان السمعي الحس عصبي

Central Hearing Loss عن خلل في المعالجة الوظيفية للصوت في مركز السمع  ينتجو
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 الخارجية  سليمةاألذن الوسطى واألذن الداخلية و قد تكون األذن وفيه ،في القشرة الدماغية

(Smith, et al. 2001). 

 مليون 360 نحو في العالمالسمعية  اإلعاقةذوي  فرادمة الصحة العالمية عدد األظوتقدر من

 (WHO, 2017).  مليون طفل 32منهم  ،رضمن الناس على األ %0.5أي ما يساوي  فرد

يشير كما ،  Banks, McCoy (2011) كل من بانكس ومكوي تقدير التقدير مع اذه واتفق

%( من 0.6)نجو بتقدر السمعية  اإلعاقةذوي  فرادن نسبة األأ إلى Hewrad, (2002) هيوارد

 المجتمع. 

قدرت مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات في وزارة في المملكة العربية السعودية و

الخصائص السكانية في المملكة العربية )في دراسة بعنوان هـ  1421االقتصاد والتخطيط عام 

ذوي السعوديين األفراد ن عدد أ (هـ1421 عام رافيغمن واقع نتائج البحث الديمو السعودية

. ((MOE&P, 2000ناثإلمن ا 4209 من الذكور و 6535منهم  10744يبلغ االعاقة السمعية 

ذوي  فرادعدد األن أ إلى Allen (2008)لين أ شارأبشكل كبير، اذ  قد ازدادلكن هذ العدد 

قدرت الهيئة العامة لإلحصاء في  2017. وفي عام بمئة الف السمعية في السعودية اإلعاقة

إجمالي من %0.6، ونسبة الصم %1.2السمع نسبة المعاقين سمعيا كما يلي: ضعاف السعودية 

 .(GAS, 2017) 32,552,336 عدد سكان السعودية

 صم وصالة الجمعةاأل

، ايجابيةنشطة المجتمع المختلفة ظاهرة السمعية في أ اإلعاقةذوي  فرادن مشاركة األإ

عموما   واألفراد ذوي اإلعاقة السمعية بشكل  اإلعاقةذوي  فراده بحقوق األأفرادوعي  إلىتشير و

 ، ومن أبرز هذه المشاكلتعيق مشاركتهمالتي حيان تظهر بعض المشاكل بعض األفي . وخاص

االنشطة. وقد درس الفقهاء في اإلسالم مسالة حضور  لتلك اإلشارةعدم وجود ترجمة بلغة 

ويمكن توضيح ذلك من خالل  اإلشارةومسالة ترجمة الخطبة بلغة ، صم لصالة الجمعةاأل

 مراجعة الموضوع من الناحية الفقهية كما يلي:

لخطبة الجمعة واجب مثل السامعين حتى مع  السمعية  اإلعاقةذوي ن حضور يرى الفقهاء أ

إتيان الجمعة وإن  أن األصم يلزمه .......": في شرح الموطأجاء حيث  عدم القدرة على السماع 
  .(Al-Farkus, 2017) ."ءالم يسمع الند

 ة لألصمعفائدة حضور خطبة الجم

 بما يلي: يفيد السمعية خطبة وصالة الجمعة اإلعاقة يذو فراداألن حضور إ

 .السمعية في المجتمع اإلعاقةذوي  فرادحد مجاالت الدمج المهمة لألهي أ .1

 .حوال مجتمعه ووطنهالسمعية على أ اإلعاقةعالمي يتعرف فيه ذوي وخطبة الجمعة منبر إ .2

 .من القران والسنةخالقية وشيئا وفيها يتعلم بعض األحكام الدينة واأل .3

https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
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حوالهم ويتعرف على أالمدينة نفسها السمعية في  اإلعاقةوفيها يلتقي مع زمالئه ذوي  .4

 .وهمومهم وبقية اخبارهم

يعزز ثقته بنفسه وشعوره  اإلشارةكما ان حضوره لخطبة الجمعة في وجود مترجم بلغة  .5

   .السامعين في المجتمع فرادبالمساواة مع األ

 اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة حكم 

علومات وللتعبير عن استخدام رموز يدوية لتبادل المنظام لغوي يعتمد على : اإلشارةلغة 

 إلىنقل األفكار واآلراء من لغة ما  عمليةوالترجمة هي . (Aturky, 2006)فكار المفاهيم واأل

لغة  إلىهي تحويل مفردات وافكار يعبر عنها باللغة المنطوقة  اإلشارةوالترجمة بلغة . أخرى

  .(Akbari, 2013)  يستخدمها ويفهمها الصمالتي  اإلشارة

عادة صياغة مادة لغوية من لغة بأنها إالترجمة   (Abushaira, 2016)بوشعيرةأويعرف 

نظام لغوي  اإلشارةن لغة وأل أخرى دون تغيير في المعنى أو االنفعال في اللغة األصلية. إلى

 وبالتالي فإن ، (Aturky, Arayes, & Ataweel, 2008)الصم ومجتمع الصم  فرادخاص لأل

لغة  إلىذا ترجمت إالسمعة في حضور خطبة الجمعة  اإلعاقة لمشاركة ذوي مكانيةهناك إ

 ليها برامج التربية الخاصةمباشرة. وهذا شكل من أشكال الدمج التي تسعى إ اإلشارة

(Abushaira, Mahfooz, 2014). 

تقام فيها خطبة  )مساجد جامعة(ن في عدد من مدن المملكة العربية السعودية ويتوفر اآل

رجاء المدينة لمتابعة الخطبة الصم من أ فراد، حيث يجتمع األاإلشارةالجمعة بوجود مترجم للغة 

فكار والمعلومات من هي تحويل األ اإلشارةن الترجمة بلغة . وألاإلشارةمن خالل مترجم لغة 

اليدين وتعبير الوجه  وبذلك قد تبطل صالة المترجم بسبب حركة، اإلشارةلغة  إلىاللغة المنطوقة 

 .؟اإلشارةترجمة الخطبة بلغة  هل يجوز التالي:  فقد ظهر السؤال وحركة الشفاه. لذا

للهيئة العامة  22/2/2011في  15599في فتوى رقم  على هذا التساؤل جابةوقد وردت اإل

 General Authority of Islamic للشؤون االسالمية واألوقاف في دولة االمارات العربية

Affairs & Endowments (GAIAE)  

"الصم والبكم البالغون الذين يتمتعون بكامل قواهم العقلية مكلفون شرعا ، وبالتالي فإن 
ويجوز أن يقوم في أثناء خطبة الجمعة من يترجم  صالة الجمعة بشروطها وأركانها تجب عليهم،

اصة للصم والبكم، وكذلك إذا تم تخصيص مسجد لهم في مراكز الخطبة بلغة اإلشارة في قاعة خ
 .(GAIAE, 2011) أعلم" تعالىالعناية بهم. وهللا 

ذو القعدة  13األحد يوم  1126 :رقم Al-Farkus في فتوى الشيخ الفركوسكما جاء و

 م 2017أغسطس  06هـ الموافق لـ  1438

م ِ البُْكمِ  ة   "إذا كانَْت مصلحُة الصُّ في خطابهم بما يفهمون، واالستفادةِ ِمْن مقاصد الُخطبة ُمِلحَّ
 ومراميها التوجيهية تحصيال  للنفع، ومشاَركِة الُمستِمعين في فهِم مضامين الُخطبة؛ التربوية
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م ِ  اعٍة داِخَل المسجد البُْكم في ق فأرجو َأْن تصحَّ مخاَطبتُهم بُِلغة اإلشارة إذا ما اجتمع أفراد ِمَن الصُّ
ِين؛ إذ ال يجوز للمترِجم باإلشارة َأْن  ـ يَرْونة يومَ الجمع  لهمتُخصَّصُ  المترِجمَ دون سائِر المصل 
ِش عليهم بكثرةِ  يقوم أمامَ  ِين ويشو  ِين وال بالقرب ِمَن الخطيب؛ ألنه يشغل المصل   حركاته المصل 

(Al-Farkus, 2017). 

 الدراسات السابقة 

ن حضور خطبة دراسات سابقة في الموضوع. وألوجد ي الين من خالل اطالع الباحثَ 

السمعية فقد تم  اإلعاقةذوي  فرادمن المواضيع التي تندرج تحت دمج األالجمعة وترجمتها 

 إلى باإلضافةالسمعية  اإلعاقةذوي  فرادمراجعة عدد من الدراسات التي تناقش دمج األ

 .اإلشارةالترجمة بلغة  التي بحثتالدراسات 

وجهة نظر معلمي الطلبة   Dababna, Alhasan (2009)دبابنة والحسن درست كل من

 105استبيان طبق على  الدراسة العامة واستخدمفي المدارس دمجهم السمعية نحو  اإلعاقةذوي 

 يجابية نحو دمج الطالب ذوي اإلعاقة إنظرٍ  وجود وجهاتٍ  إلىالنتائج  أشارتمعلما ومعلمة، 

في  أفرادفي وجهات نظر  إحصائيا  وقد كان هناك فروق دالة ، العامةالسمعية في المدارس 

الدراسة حسب متغيراتها لصالح مدارس التربية الخاصة، ومعلمي المرحلة االساسية، ومعلمي 

 .التربية الخاصةالتخصصات غير 

 لكل من سكتش وبولستر في التعليم  اإلشارةلمهارات مترجمي لغة وفي دراسة 

 Schick  Williams, & Bolster (1999)  في التعليمداء المترجمين أ تقييمتم تطبيق اختبار 

من نصف المترجمين يملكون  أقلن وقد أظهرت النتائج أ. اوخمسين مترجمتسعة على عينة من 

 تشوه التعليم لدى الطالب إلى. وهذا يؤدي اإلشارةدنى المقبول لكفايات مترجمي لغة الحد األ

 بسبب أخطاء المترجمين.  الصم

تحصيل  Reed, Antia & Kreimeyer (2008) ريد وانيتا وكرايميرودرس كل 

من ذوي ( طالبا  25من ) عند مجموعة، وناقشوا العوامل المؤثرة ذوي اإلعاقة السمعيةالطالب 

 العاملين في المدارس،تم مقابلة  .تم اختيارهم من مدارس التربية العامةاإلعاقة السمعية 

 المعاقين سمعيا  أن تحصيل ثون الباحوجد . للتعرف على تلك العوامل لطالب المعاقين سمعياوا

، ةمرتفعة من قبل المدرسة واألسرالتوقعات المرتفعة، والدافعية العوامل مثل: بتوفر  يرتفع

 . كما وجدت الدراسة أنجيد بين المدرسة واألسرةالتواصل الوالواجبات،  لطفل في أداءدعم او

ضعف التواصل بين وال، إضافيةوجود إعاقات بعوام مختلفة مثل:  المنخفض يرتبط التحصيل

يتأثر بعوامل  ذوي اإلعاقة السمعيةارتفاع تحصيل الطالب وبالتالي فإن  المدرسة واألسرة.

 الدمج.  غيرأخرى 

 & ,Qin, Marshal, Mozrall ومارشاك وجاكوالين وموزارال كن ومارشال كما درس

Marschark, (2006) الضغوط النفسية على اإلجهاد البدني الذي يصيب المترجمين مهنة  أثر

http://jdsde.oxfordjournals.org/search?author1=B+Schick&sortspec=date&submit=Submit
http://jdsde.oxfordjournals.org/search?author1=B+Schick&sortspec=date&submit=Submit
http://jdsde.oxfordjournals.org/search?author1=K+Williams&sortspec=date&submit=Submit
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جهاد بدني مرتفع إ إلىن الضغوط النفسية تؤدي أ إلىتوصلت الدراسة  ،اإلشارةالترجمة بلغة 

 .للمترجمين خاصة في معصم اليد

 ةمشكلة الدراس

 وبسبب  ،فضائل يوم الجمعة كما وردت في القران والسنة النبويةبعد االطالع على 

 لى اللغة االنجليزية، ومالحظة ز اإلسالمية وترجمة خطبة الجمعة إالخبرة في المراك

 الدراسات االطالع على أثرها الفعال على المسلمين الناطقين بلغات غير اللغة العربية، وبعد 

 دراسة مثلعموما،  في المجتمع اإلعاقةذوي  فراداألدمج  أهميةالتي تبحث في 

 Alkhateeb, Hadidi, & Alkhateeb (2016) ، السمعية بشكل خاصة   اإلعاقةودمج ذوي

 اإلشارةوالدراسات التي تحدثت عن الترجمة بلغة   Dababna, Alhasan (2009)مثل دراسة

 تمت صياغة مشكلة الدراسة كما يلي: Abushaira( 2016)مثل 

 على الصم ؟ اإلشارةبلغة ترجمة خطبة الجمعة  أثر ما .1

على الصم  اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  أثرفي درجة  إحصائياهناك فرق دال  هل .2

 ؟ومستوى التحصيل(  ،والعمر ،لسمعيةا اإلعاقةتبعا لمتغيرات الدراسة )درجة 

 مصطلحات الدراسة

 ديسبل 25عن  السمعية تقل قدرتهم الذين فرادهم األ السمعية: اإلعاقةذوي 

 (Alkateeb, 2013). الباحثان: بأنهم مجموعة األفراد ذوي اإلعاقة السمعية الذين  همفويعر

  .يحضرون ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة

 ،يصـال المعلومات لآلخرينتمد على اسـتخدام رمـوز يدويـة إلنظام لغوي يع :اإلشارةلغة 

لمجتمع الصم  اللغـة المكتسـبة والمفضلة اإلشارةوتعتبر لغـة  ،وللتعبير عن المفاهيم واألفكار

(Aturky, Arayes, & Ataweel, 2008). 

الجمعة لغة االشارة التي استخدمت في ترجمة خطبة  ويعرفها الباحثان اجرائيا بأنها:

 .لمجوعة من االفراد الصم

أخرى  إلىنها نقل األفكار واآلراء من لغة ما )المصدر( : تعرف الترجمة بأالترجمة

مكتوبة. وبغض النظر إذا ما كانت اللغة )أحداهما أو  أوكانت عملية شفوية  )الهدف(، سواء  

 .(Akbari, 2013) اإلشارةلغة  كلتاهما(

اشارات  إلىنها تحويل خطبة الجمعة من خطبة صوتية إجرائيا بأ الترجمة انويعرف الباحث

 .المشاركون في الدراسة السمعية اإلعاقةذوي  فراديفهمها األ

 الدراسة أهمية

 فراداأل أوالسامعين  فرادحضور خطبة لجمعة سواء لأل أهمية أواللدراسة من خالل اتظهر  .1

 .السمعية اإلعاقةذوي 
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استفادة  ومدى اإلشارةالدراسة توضح مدى فعالية ترجمة خطبة الجمعة بلغة  أهميةن كما أ .2

  الحضور من ترجمة الخطبة.

وفي  السمعية في المجتمع اإلعاقةذوي  فراداألدمج  أهمية كما أن هذه الدراسة تشير إلى .3

  وصالة الجمعة بشكل خاص. مواقف الحياة اليومية عموما  

 مبررات الدراسة

 .حول الموضوع – ينحسب اطالع الباحثَ -ال يوجد دراسات  .1

في البيئات المختلفة  اإلشارةمزيد من الدراسات حول تقييم فعالية الترجمة بلغة  إلىالحاجة  .2

 .ومنها المسجدفي المجتمع 

  .السمعية في المجتمع اإلعاقةذوي  فرادالتعرف على درجة دمج األ .3

 محددات الدراسة

الذين شاركوا بالدراسة، كما تتحد بمهارات  فرادتتحدد الدراسة الحالية بمجموعة األ

 المترجم وطبيعة المجتمع الذي تمت فيه.

 الطريقة واالجراءات

 منهجية الدراسة 

على المشاركين في  وتطبيقه استبيانمن خالل اعداد  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

 األداءعلى الفقرة و األداءومعامالت ارتباط بيرسون بين  ،حيث تم استخدام المتوسطات ،الدراسة

مثل اختبار مان وتني  علميةالالموتم استخدام االختبارات على الدرجة الكلية.  األداءعلى البعد و

، من عشرين أقلداء على متغير العمر )لة الفرق ببين متوسطات الرتب لألللتعرف على دال

للتعرف على داللة الفرق Chi square  اختبار كاي تربيعشرين فما فوق(. كما تم استخدام وع

عليم، ودرجة )التمثل متغيرات مستويات  ةله ثالث على حسب متغير لألداءبين متوسطات الرتب 

  .(Abusre’e, 2004) 30 من أقلالن العينة  ( وقد تم استخدام هذه االختباراتاإلعاقة

 المشاركون في الدراسة

كعينة قصدية ممن يحضرون خطبة السمعية  اإلعاقةذوي من  فرد 18شارك في الدراسة 

   :(1) فب الجدول رقميتوزعون حسب متغيرات الدراسة كما الجمعة 
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 .في الدراسة حسب متغيرات الدراسة المشاركون (:1)جدول 

 
 

 النسبة التراكمية النسبة التكرار

 44.4 44.4 8 أقل أوعشرون سنة  العمر

 100.0 55.6 10 من عشرين سنة أكثر

 100.0 18 الكلي
 

مستوى 

 التعليم

 50.0 50.0 9 ثانوي فما دون 

 77.8 27.8 5 بكالوريوس

 100.0 22.2 4 دراسات عليا

  100.0 18 الكلي

درجة 

اإلعاقة 

 السمعية

 11.1 11.1 2 بسيطة

 27.8 16.7 3 متوسطة

 38.9 11.1 2 شديدة

 100.0 61.1 11 صمم كلي

   100.0 18 الكلي

 أدوات الدراسة

على  اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  أثرلتحقيق اهداف الدراسة والمتمثلة في معرفة 

، من جزأين االستبيان. تكون لهذه الغايةخاصا  استبيانا انالباحثعد أالسمعية  اإلعاقةذوي  فراداأل

تكون . ستبياناسئلة االل وفيه البيانات الشخصية للمشاركين، والجزء الثاني وفيه فقرات واأل

 : هي أبعادفقرة موزعة على ثالثة  14من  ستبياناال

 .ضور الخطبةحالترجمة على  أثر  :لوالبعد األ

 :هيفقرات  4ويتكون من 

 .تشجعني عملية الترجمة على حضور خطبة وصالة الجمعة .1

 .الصالة إلىتشجعني عملية الترجمة على الحضور مبكرا  .2

 .الترجمة على تعارف الصم فيما بينهم يوم الجمعة نيتشجع .3

التواصل مع زمالئي الصم  إلى اإلشارةيشجعني حضور ترجمة صالة الجمة بلغة  .4

 .والتعرف على اخبارهم

 :هي 5ويتكون من   ،اإلشارةبلغة ترجمة الخطبة ل العلمي ثراأل :البعد الثاني

 على تعلم االحكام الشرعية. اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة ني تساعد .1
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 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على فهم تفسير القران والحديث النبوي. اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة ني تساعد .2

 على التعرف على احوال المسلمين. اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  نيتساعد .3

 .على التعرف على المناسبات الدينية مثل الحج اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  نيتساعد .4

 ورمضان وغيرها.

 نت.سبب نشرها على االنترموضوع الخطبة المترجمة في أي وقت ب إلىاستطيع الرجوع  .5

 هي: 5الفائدة النفسية واالجتماعية ويتكون من  :البعد الثالث

 .بالمساواة مع السامعين اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة تشعرني  .1

 .في المجتمع كأصمبقيمتي  اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة تشعرني  .2

   .من فرص التواصل مع السامعين اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة تزيد  .3

 .المجتمع بفئة الصم ومعرفة وعيمن  اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة تزيد  .4

 .من الرضا عن الذات اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة تزيد  .5

 تصحيح االستبيان

من خمس اختيارات وهي أوافق بشدة، أوافق،  واحدة   جابة  اختيار إ طلب من المشاركين

شارة * عند اإلجابة التي تمثل رأيه إ متردد، غير موافق، غير موافق بشدة. بحيث يضع المشارك

درجات، وإجابة  5. وقد اعطيت االجابة أوافق بشدة حول أثر ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة

ابة غير موافق أعطيت درجتين، درجات، وإج 3درجات، متردد أعطيت  4أوافق أعطيت 

 موافق بشدة أعطيت درجة واحدة. وإجابة غير

 جراءات الدراسةإ

السمعية في مسجد النور  اإلعاقةذوي  فرادلأللمدة ثالثة شهور تم ترجمة خطبة الجمعة 

اهدة مترجم وتم توفير شاشة كبيرة لمش ،حيث تم توفير مكان خاص للصم للصالة ،بمدينة تبوك

 قاعة ملحقة بالمسجد ومجهزة بكاميرا خاصة يجلس امامها.خطبة الجمعة الذي يتواجد في 

الصم الذين يحضرون  فرادتم تطبيقه على عينة قصدية من األومراجعته  ستبيانبعد بناء اال

 .اإلشارةخطبة الجمعة مترجمة بلغة 

 دالالت الصدق والثبات 

  ستبيانصدق اال

والبعد على الفقرة  األداءمعامل االرتباط بين تم حساب  ستبيانمن دالالت صدق اال للتأكد

 (.2) رقمكما في الجدول  والدرجة الكلية
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 .على البعد والدرجة الكلية األداءعلى الفقرة و األداءمعامالت ارتباط بيرسون بين  (: 2)جدول 

 

 0.05دال عند مستوى **      0.01دال عند مستوى *

رقم المقياس كما في الجدول  أبعادعلى  األداءبيرسون بين رتباط تم حساب معامالت اكما 

5. 

 .بعادداء على األمعامالت ارتباط بيرسون لأل (:3)جدول 

 البعد
 

 الكلي 3ب 2ب 1ب

 1ب
 .933** .764** .834** 1 ارتباط بيرسون

 مستوى الداللة
 

0 0 0 

 2ب
 .946** .796** 1  ارتباط بيرسون

  مستوى الداللة
 

0 0 

 3ب
 .912** 1   ارتباط بيرسون

   مستوى الداللة
 

0 

 الكلية
 1    ارتباط بيرسون

 مستوى الداللة
 

  
 

 .إحصائيا** ارتباط دال 

ن معامالت االرتباط بين االستجابة على الفقرات وبين الدرجات أ إلى 3رقم يشير الجدول 

على  ن معامالت االرتباط بين االستجابةفي غالبها، كما أ إحصائيادالة  ستبياناال أبعادعلى 
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 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدرجة  ستبياناال أبعادكذلك الدرجات على  .إحصائيا  دالة  ستبيانالفقرات والدرجة الكلية لال

  االستبيان.على صدق  وهذا يعطي مؤشرا   .إحصائيا  الكلية دالة 

 ستبيانثبات اال

 Cronbach’s Alphaكرونباخ من خالل معادلة  ستبيانمعامل الثبات لالتم حساب 

  مقبولة لغايات الدراسة.وهي قيمة  0.882 قيمتهاوكانت 

 نتائج الدراسة 

ترجمة خطبة الجمعة بلغة  أثرما والذي ينص على: ل في الدراسة وعلى السؤال األ جابةلإل

المقياس والدرجة الكلية  األداء على الفقرات وأبعادتم حساب متوسطات على الصم ؟  اإلشارة

 .(4)رقم كما في الجدول 

 .المقياس والدرجة الكلية أبعادعلى الفقرات و األداءمتوسطات  (:4)جدول 

 ن الفقرة
الدرجة 

 الصغرى

الدرجة 

 الكبرى
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التأثير

 مرتفعة 84984. 4.3889 5.00 2.00 18 1ف

 مرتفعة 97014. 4.3333 5.00 1.00 18 2ف

 مرتفعة 1.01782 4.2778 5.00 2.00 18 3ف

 مرتفعة 96338. 4.1111 5.00 1.00 18 4ف

 مرتفعة 3.47916 17.1111 20.00 6.00 18 1البعد

 مرتفعة 1.07861 4.1111 5.00 1.00 18 5ف

 مرتفعة 1.08465 4.0000 5.00 1.00 18 6ف

 مرتفعة 76696. 4.3333 5.00 2.00 18 7ف

 مرتفعة 83235. 4.1111 5.00 2.00 18 8ف

 مرتفعة 50163. 4.3889 5.00 4.00 18 9ف

 متوسطة 3.58874 20.9444 25.00 14.00 18 2البعد

 مرتفعة 95828. 4.2778 5.00 1.00 18 10ف

 مرتفعة 60768. 4.3889 5.00 3.00 18 11ف

 مرتفعة 92355. 4.1667 5.00 2.00 18 12ف

 مرتفعة 94281. 4.2222 5.00 2.00 18 13ف

 مرتفعة 66911. 4.2778 5.00 3.00 18 14ف

 متوسط 3.21760 21.3333 25.00 15.00 18 البعد الثالث

 متوسطة 9.57410 59.3889 70.00 35.00 18 الدرجة الكلية
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تم تصنيف درجة تأثير الفقرة والبعد والدرجة الكلية كما يلي: اذا كان المتوسط أقل من 

درجة التأثير مرتفعة، واذا كان المتوسط أقل فإن الدرجة القصوى بانحراف معياري واحد أو أقل 

من الدرجة القصوى بانحرافين معياريين أو أقل فإن درجة التأثير متوسطة، وإذا كان المتوسط 

من الدرجة القصوى بأكثر من انحرافين معياريين فدرجة التأثير منخفضة. يشير الجدول رقم  أقل

(. 13، 12، 11، 10، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1إلى أن درجة التأثير مرتفعة في الفقرات ) 4

(. كما أن درجة التأثير على البعد األول مرتفعة، 14، 9، 8ودرجة التأثير متوسطة في الفقرات )

التأثير على البعدين الثاني والثالث متوسطة، وكذلك على الدرجة الكلية كانت درجة ودرجة 

 التأثير متوسطة.

ترجمة  أثرفي درجة  إحصائياهل هناك فرق دال  :الذي ينص على السؤال الثاني جابةلإلو

، درجة التعليممستوى العمر، وعلى الصم تبعا لمتغيرات الدراسة ) اإلشارةخطبة الجمعة بلغة 

 ؟( السمعية اإلعاقة

متوسط العمر تم حساب ترجمة خطبة الجمعة على الصم حسب متغير  تأثيرلمعرفة درجة 

 .5كما في الجدول رقم الرتب 

 .متوسطات الرتب حسب متغير العمر (:5) لجدو

 مجموع الرتب متوسط الرتب ن العمر  

 82.50 10.31 8 أقل أوعشرون سنة  1البعد 

 88.50 8.85 10 من عشرين سنة أكثر

 18 الكلي
  

 81.50 10.19 8 أقل أوعشرون سنة  2البعد 

 89.50 8.95 10 من عشرين سنة أكثر

 18 الكلي
  

 86.50 10.81 8 أقل أوعشرون سنة  3البعد 

 84.50 8.45 10 من عشرين سنة أكثر

 18 الكلي
  

 83.00 10.38 8 أقل أوعشرون سنة  الكلي

 88.00 8.80 10 من عشرين سنة أكثر

 18 الكلي
  

، ولمعرفة وجود فروق في متوسطات الرتب حسب متغير العمر إلى 5رقم  يشير الجدول

للفروق بين  Mann whitney مان وتني تم إجراء اختبار إحصائياذا كانت الفروق دالة إ

لتي ال تحقق شروط االختبارات ستخدم هذا االختبار في العينات احيث ي، متوسطات الرتب

 .يوضح ذلك 6والجدول رقم  (Abusre’e, 2004)المعلمية مثل التجانس وحجم العينة 
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 2019(، 2)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للفرق بين متوسطات الرتبMann whitney  اختبار مان ويتني (:6)جدول 

 
 الكلي 3البعد  2البعد  1البعد 

 33.000 29.500 34.500 33.500 مان وتني

 88.000 84.500 89.500 88.500 ويلكوكسون

 630.- 963.- 508.- 593.- ز

 528. 336. 612. 553. مستوى الداللة

في اداء المشاركين حسب متغير  إحصائياعدم وجود فرق دال  إلى 6 يشير الجدول رقم

تم التعليم ترجمة خطبة الجمعة على الصم حسب متغير مستوى  تأثيرلمعرفة درجة و .العمر

 .7حساب متوسطات الرتب كما في الجدول رقم 

 .حسب متغير مستوى التعليم األداءمتوسطات رتب  :(7)جدول 

 متوسط الرتب ن مستوى التعليم   

 9.06 9  أقل أوثانوية  1البعد 

 11.20 5 بكالوريوس 

 8.38 4 دراسات عليا

 18 الكلي
 

 9.44 9  أقل أوثانوية  2البعد 

 11.60 5 بكالوريوس 

 7.00 4 دراسات عليا

 18 الكلي
 

 9.11 9  أقل أوثانوية  3البعد 

 13.30 5 بكالوريوس 

 5.63 4 دراسات عليا

 18 الكلي
 

 9.17 9  أقل أوثانوية  الكلي

 12.50 5 بكالوريوس 

 6.50 4 دراسات عليا

 18 الكلي
 

التعليم  حسب متغير مستوى األداءوجود فرق بين متوسطات رتب  إلى 7يشير الجدول رقم 

 8كما في الجدول رقم  (كاي تربيع) قيمةساب حتم  إحصائياذا كانت الفروق دالة ولمعرفة إ
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للفرق بين متوسطات الرتب حسب متغير   Chi squareكاي تربيعحساب قيمة  (:8)جدول 

 .مستوى التعليم

 
 الكلي 3البعد  2البعد  1البعد 

 2.957 4.993 1.784 788. كاي تربيع

 2 2 2 2 درجة الحرية

 228. 082. 410. 674. مستوى الداللة

على  األداءبين متوسطات رتب  إحصائياعدم وجود فرق دل  إلى 10رقم  يشير الجدول

ترجمة خطبة  تأثيرولمعرفة درجة  الثالثة والدرجة الكلية حسب متغير مستوى التعليم. بعاداأل

متغير حسب  األداءتم حساب متوسطات رتب  اإلعاقةحسب متغير درجة  اإلشارةالجمعة بلغة 

 .9كما في الجدول رقم  درجة اإلعاقة

 .السمعية اإلعاقةحسب متغير درجة  األداءمتوسطات رتب  :(9)جدول 

 متوسط الرتب ن السمعية اإلعاقةمستوى   

 12.00 2 بسيطة 1البعد 

 7.33 3 متوسطة

 9.25 2 شديدة

 9.68 11 صمم

 18 الكلي
 

 9.50 2 بسيطة 2البعد 

 7.00 3 متوسطة

 5.50 2 شديدة

 10.91 11 صمم

 18 الكلي
 

 9.25 2 بسيطة 3البعد 

 10.83 3 متوسطة

 5.50 2 شديدة

 9.91 11 صمم

 18 الكلي
 

 10.00 2 بسيطة الكلي

 8.50 3 متوسطة

 6.25 2 شديدة

 10.27 11 صمم

 18 الكلي
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 اإلعاقةحسب متغير درجة  األداءوجود فرق بين متوسطات رتب  إلى 9يشير الجدول رقم 

  10تم حساب قيمة كاي تربيع كما في الجدول رقم  إحصائياذا كانت الفروق دالة ولمعرفة إ

للفرق بين متوسطات الرتب حسب متغير   Chi squareحساب قيمة كاي تربيع (:10)جدول 

 .اإلعاقةدرجة 

 
 الكلي 3البعد  2البعد  1البعد 

 1.125 1.468 2.751 1.002 كاي تربيع

 3 3 3 3 درجة الحرية

 771. 690. 432. 801. مستوى الداللة

على  األداءبين متوسطات رتب  إحصائياعدم وجود فرق دل  إلى 12يشير الجدول رقم 

 .اإلعاقةالثالثة والدرجة الكلية حسب متغير درجة  بعاداأل

 مناقشة النتائج

 ترجمة خطبة الجمعة  تأثيردرجة  أن إلى لوعلى السؤال األ جابةتشير نتائج اإل

  (.13، 12، 11، 10، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)في األداء على الفقرات مرتفعة  اإلشارةبلغة 

 . وكانت درجة 5من  4.00- 4.38األداء على أداة الدراسة بين  حيث تراوحت متوسطات

 (. 14، 9، 8سطة في الفقرات )متوداء األ

ل مرتفعة، ودرجة وعلى البعد األ اإلشارةترجمة خطبة الجمعة بلغة  تأثيرن درجة كما أ

متوسطة. في المجمل  تأثيرعلى الدرجة الكلية كانت درجة الوعلى البعدين الثاني والثالث  تأثيرال

هذه النتيجة إلى نجاح مترجم  ويعزو الباحثان  ين.مقبولة من وجهة نظر الباحثَ  تأثيرن درجة الفإ

خطبة الجمعة بلغة اإلشارة في ايصال موضوع الخطبة الى المصلين من ذوي اإلعاقة السمعية 

 بطريقة جيدة. 

بلغة اإلشارة حيث تزيد الدافعية عند وقد تعزى هذه النتيجة إلى أهمية ترجمة خطبة الجمعة 

األفراد ذوي اإلعاقة السمعية لحضور صالة الجمعة، والتفاعل مع األفراد السامعين في المجتمع، 

 ة دمجهم بشكل حقيقي. يمما يفعل عمل

في ترجمة خطبة الجمعة باللغة خبرتهما مع  النتيجة تتوافق ويرى الباحثان أن هذه

حيث أن المصلين المقيمين في بريطانيا من سالمية في بريطانيا، االنجليزية في المراكز اإل

الجنسيات المختلفة، والذين يتكلمون لغات مختلفة يحضرون إلى المساجد التي فيها ترجمة لخطبة 

 الجمعة باللغة االنجليزية. 

السمعية في  اإلعاقةذوي  فرادضرورة دمج األ إلىمع الدراسات التي دعت  تتفق النتيجةو

 و Alkhateeb & Hadidi (2016) أشارجوانب الحياة كما  كافةمجتمع في ال

(Abushaira, (2013 تتفق مع دراسةوDababna, Alhasan .(2009)   إلى أشارتالتي 
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والمهارات  العالقاتمما يحسن السمعية،  اإلعاقةذوي  فراددمج األأفراد المجتمع لتقبل 

  االجتماعية، ويزيد فرصة تقبلهم.

للصم  اإلشارةالترجمة بلغة  أهمية إلى أشارتن هذه النتائج تتفق مع الدراسات التي كما أ

ضرورة ترجمة جميع المواقف  إلى أشارتوالتي  ، Abushaira(2016)مثل  في المجتمع

كما تشير هذه ومنها المواقف التعليمية في المسجد والمدرسة ووغيرها  ،اإلشارةالحياتية بلغة 

واستفادة الحضور منها بشكل جيد وهذه النتيجة تتفق مع  اإلشارةفعالية الترجمة بلغة  إلىالنتائج 

ن أ إلى أشارتحيث  Schick, Williams & Bolster (1999)سشيك ووليامز وبولستر

 السمعية. اإلعاقةذوي  فرادبالضرورة ستحسن الحياة لدى األ اإلشارةالترجمة الجيدة بلغة 

ترجمة خطبة  تأثيرعدم وجود فرق في درجة  إلىالدراسة  أشارتوفي السؤال الثاني 

 اإلعاقةودرجة  ،والمستوى التعليمي ،هي العمروحسب متغيرات الدراسة  اإلشارةالجمعة بلغة 

نضج المشاركين والتزامهم بحضور خطبة إلى السمعية، ويعزو الباحثان هذه النتيجة في الغالب 

وجود مترجم متمرس لفترة طويلة مما جعل  إلىضافة باإل، اإلشارةالجمعة المترجمة بلغة 

 .اإلعاقةلنظر عن العمر ومستوى التعليم ودرجة ا للجميع بغض الترجمة واضحة  

 التوصياتالخالصة و

أثر إيجابي على االفراد ذوي  اأن ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة له إلىخلصت الدراسة 

نها تزيد الدافعية لحضور ة، كما أواالجتماعية والنفسيفي الجوانب المعرفية  اإلعاقة السمعية

  خطبة الجمعة.

مجاالت الحياة  افةكبإدخال الترجمة بلغة اإلشارة في يوصي الباحثان وبناء على ذلك 

 . لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية

 وبضرورة .اإلشارةالترجمة بلغة مزيد من البحوث حول البإجراء  يوصي الباحثانكما 

 سع في المجتمع. أوالسمعية في مجاالت  اإلعاقة ذوي فراددمج األ
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