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 لتقييم مترجمي لغة اإلشارة االفتراضيين نحو نموذج 
 شدى بن نبية

 مركز مدى

  
 

 

 ملخص 

 

إلى  النفاذتأثير كبير على حياة الصم من خالل إتاحة مترجمي لغة اإلشارة االفتراضيين ليمكن أن يكون 

مترجمو لغة اإلشارة  يشكليمكن أن ، مع التطور التكنولوجيوالمعلومات في أي وقت وفي أي مكان. 

فإن ، الحل الفعال من حيث التكلفة للتواصل الذي سيزيل الحواجز بين الصم والعالم. ومع ذلكاالفتراضيون 

تمع الصم سوى القليل من المعرفة ليس لدى مج، معظم الباحثين ليسوا جزًءا من مجتمع الصم. حتى يومنا هذا

ابتكر الباحثون واستخدموا طرق ، . وهكذاالشخصيات االفتراضية للترجمة إلى لغة اإلشارةحول تكنولوجيا 

التقييم إلشراك الصم والتغذية الراجعة لتطوير وتحسين تجسيدات لغة اإلشارة بناًء على احتياجاتهم ومتطلباتهم. 

مترجمي لغة اإلشارة عرض ومناقشة طرق وأدوات التقييم المستخدمة لتقييم وظائف بفي هذه المقالة ونقوم 

 .موأوجه قصوره مومقبوليتهاالفتراضيين 

 

 يمترجم لغة اإلشارة االفتراض، منهجية التقييم، معالجة لغة اإلشارة الكلمات المفتاحية:

  

 مقدمةال

افتراضية تنتج لغة إشارة لتحسين االتصال وإمكانية  شخصيات مهلغة اإلشارة االفتراضيين  ومترجمإن 

 ينأن تحل محل مترجمي لغة اإلشارة البشريوليس الغرض من هذه الشخصيات لصم. لالوصول إلى المعلومات 

يُطلب المترجمين عندما تكون ترجمة لغة ، وتدعمهم في مجاالت مختلفة. على سبيل المثال تتكامل معهمبل أن 

في الوقت و. األطباءمواعيد تحديد كما هو الحال في ، غاية ويجب أن تكون دقيقة قدر اإلمكاناإلشارة حساسة لل

غرض ترجمة نص موحد أو ترجمة المحتوى  يخدمواأن لغة اإلشارة االفتراضيين  يمترجمليمكن ، نفسه

تعد القراءة والكتابة بدون إشارات سمعية و [.1مثل اإلعالنات والمواقع اإللكترونية ]، بشكل آليالديناميكي 

 الكتابةولصم مما يتسبب في ترك العديد منهم المدرسة بمستوى منخفض من قدرات القراءة لمهمة صعبة بالنسبة 

كان أحد الحلول التي تم تبنيها في وقت مبكر هو استخدام وإلى كل المحتوى المكتوب.  نفاذهميحد من  مما

وال يمكن تعديل مقاطع الفيديو ، يتطلب هذا الحل تكاليف إنتاج عالية، سجلين. ومع ذلكالممترجمي لغة اإلشارة 

االفتراضية إلنتاج لغة اإلشارة  الشخصياتعلى عكس استخدام والمسجلة أو حتى إخفاء هويتها بعد اإلنتاج. 

تعديلها بسهولة ضاً أييمكن أن تكون الرسوم المتحركة ديناميكية ويمكن و، حيث يمكن تخصيص المظهر بالكامل

 [.2إنتاج محتوى جديد فعال من حيث التكلفة نسبيًا ] إضافة إلى أن، أن يكون لها سلوك تفاعليو، عند الحاجة
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فإن معظم مطوري ، عالوة على ذلكوغالبًا ما تواجه أي تقنية جديدة تحدي القبول لدى المستخدمين المستهدفين. 

مما قد يجعل األشخاص الصم ، يتمتعون بحاسة السمع السليمةهم باحثون لغة اإلشارة االفتراضيين  يمترجم

داخل مجتمع الصم لغة اإلشارة االفتراضيين  يمترجميعد قبول و[. 2يشككون في التكنولوجيا ألسباب تاريخية ]

لغة  يترجممحاولت األعمال السابقة إشراك الصم في تطوير وتقييم وأمًرا ضروريًا للتنفيذ الناجح للتكنولوجيا. 

من الضروري تحديد كما أنه . لهم ولكن لم يتم بذل جهد فعال لتوضيح القبول العام اإلشارة االفتراضيين

استخدم الباحثون طرقًا مختلفة لتقييم ولهذا الغرض حلها. بهدف المشكالت التي تتسبب في رفض التكنولوجيا 

لغة اإلشارة  يمترجمام مالحظاتهم لتقييم أداء ودمجهم في عملية التطوير واستخد، احتياجات األفراد الصم

كما عامالً هاًما يؤثر على القبول واألداء. لغة اإلشارة االفتراضيين  يمترجمتعد إمكانية فهم و. االفتراضيين

لغة  فهمال توجد منهجية موحدة الختبار كما أنه . يسيرةمهمة صعبة وليست  تعد قابلية الفهمتقييم أن مهمة 

أحد القيود وتم إجراء اختبارات القابلية للفهم. ، ViSiCAST / eSIGNي مشاريع وف[. 3اإلشارة الرمزية ]

 [.4هو أن هذه االختبارات استخدمت في األساس عددًا قليالً من المشاركين ]

 

لجمع البيانات باعتبارها واحدة من أكثر الطرق شهرة  مجموعات التركيز ضاستعرايتم س، في األقسام التالية

هذه المهمة جزء من مشروع إن مع أمثلة تليها مقاييس األداء المستخدمة لتحديد أداء تجسيد لغة اإلشارة.  النوعية

 [.5الذي يدعمه برنامج مدى لالبتكار ] "جملة"لغة اإلشارة 

  

 مجموعات التركيز 

 

واستخراج البيانات  والكمبيوترمجموعات التركيز هي أدوات معروفة تستخدم لتقييم التفاعل بين اإلنسان 

 لغة اإلشارة االفتراضيين يمترجمالهدف من مجموعات التركيز في تقييم إن التجريبية في البحث والتحليل. 

طوير لتحسين التكنولوجيا وتلبية في مرحلة البحث والت همهو استنباط آراء وتعليقات األشخاص الصم تجاه

لباحثين والمطورين لهذه الطريقة  تسمح، من خالل التفاعالت والتعليقاتواحتياجات المستخدمين بشكل أفضل. 

الحصول على معلومات متعمقة من المشاركين في مجموعة التركيز حول تفضيالتهم وكيفية ترتيب أولوياتهم ب

 10-3 بين مركزة ناقشاتم عبارة عن مجموعة التركيزتكون  ما عادةومة. وما هي القضايا التي يعتبرونها مه

 يقدم المنتج ويوجه المناقشة. أحد الخبراء الذييقودها ومستخدمين نهائيين محتملين 

 

Balch et al[ .6 كانوا أول من استخدم طريقة المجموعة المركزة مع الصم حيث وجدوا أن هذه الطريقة ]

أساليب   Kipp et al واستخدم استخراج المعلومات وفهم احتياجات ومتطلبات المشاركين. مثمرة للغاية من حيث

قدموا بعض التوصيات لضمان جودة و[. 2لتقييم مقبولية وشمولية تجسيدات لغة اإلشارة ] مجموعات التركيز

يديو ؛ ب( التأكد من جلسات المجموعة المركزة: أ( استخدام المواد المرئية مثل الصور واأليقونات ومقاطع الف

 اتأن البيئة صديقة للغة اإلشارة ؛ ج( استخدام األدوات التفاعلية مثل التصويت والمناقشات المفتوحة وجلس

استبيان  مع عبر مجموعة تركيز[ دراسة 2] Kipp et al كما أجرى مجموعة التركيز مع تقييمات عبر اإلنترنت.

 ماني حول تجسيدات لغة اإلشارة.عبر اإلنترنت لتقييم رأي مجتمع الصم األل
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جلس المشاركون في حيث ، 1مشاركين من الصم. كما هو مبين في الشكل  3و  5 من ي تركيزمجموعتلنأخذ 

ين مترجمعدة تم تقديم ودائرة وتم تسجيل الجلسات بالفيديو لكل مجموعة لمزيد من التحليل التفصيلي. 

انتقد وقد . ئهاوطُلب منهم تقييمها وتقديم مالحظاتهم حول أدا، مجموعة التركيزللغة اإلشارة افتراضيين ل

ووصفوها بأنها غير طبيعية وروبوتية وعديمة  الشخصيات االفتراضيةالمشاركون الصم بشكل أساسي مظهر 

مثل  للشخصية االفتراضية للترجمة إلى لغة اإلشارةأظهرت هذه االنتقادات أن السمات غير اليدوية والمشاعر. 

لتحديد و. هذه التكنولوجياضرورية لألشخاص الصم لقبول  الفم وتعبيرات الوجه وحركات الجسم الطبيعيةأنماط 

األكثر أهمية.  الشخصيات االفتراضيةطُلب من المشاركين الصم التصويت على ميزة ، نتائج مجموعة التركيز

 والمظهر والعواطف بيعيةتليها حركة الجسم الط حصلت تعبيرات الوجه على أكبر عدد من األصواتحيث 

 .إمكانية الفهمو

 

 

 . مجموعة تركيز من مجتمع الصم1الشكل 

 

 اتلغين االفتراضيين لمترجمالالختبار  التركيز اتاستخدم الباحثون في جميع أنحاء العالم طريقة مجموع

مختلفة مثل لغة اإلشارة األمريكية ولغة اإلشارة السويسرية األلمانية ولغة اإلشارة اليابانية ولغة ال اإلشارة

 اتتقييم تأثبتو[. 14] -[ 7اإلشارة البرازيلية ولغة اإلشارة التركية ولغة اإلشارة البريطانية وغيرها الكثير ]

ا خطوة ضرورية إلدماج المستخدم النهائي أنه لهذه الشخصيات االفتراضيةمن مجتمع الصم التركيز مجموعة 
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إنها أيًضا خطوة أساسية للباحثين لفهم ، في عملية التطوير وزيادة فهمهم وقبولهم للتكنولوجيا. عالوة على ذلك

 بأداة اتصال تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. وللتزودالمستخدم النهائي ألن معظم الباحثين ليسوا من مجتمع الصم 

 ءمقاييس األدا

، إال أن للشخصيات االفتراضية الكرتونيةعلى الرغم من أن مجموعات التركيز واالستبيانات توفر تقييًما جيدًا 

تتمثل إحدى طرق و. الشخصياتعملية التطوير تتطلب مقاييس أداء مفصلة ومحددة الكمية لقياس تطور هذه 

على سبيل ففي السماح للمشاركين بقياس دقة ترجمة لغة اإلشارة بشكل موضوعي.  التركيزدراسة مجموعة 

، طُلب من TESSA [7]–[14]، الشخصيات االفتراضية للترجمة بلغة اإلشارةمع واحدة من أول و، المثال

وإذا لم يكن ، دقيقة وسهلة الفهم هذه الشخصيةالمجموعة توضيح ما إذا كانت عبارة لغة اإلشارة التي تنتجها 

من تحديد متوسط الباحثون  تمكن، من خالل هذه الطريقة البسيطةوالسبب. أن يكون فما الذي يمكن ، األمر كذلك

غير  إشاراتخطاء على أنها ناتجة عن األ٪ من 70حيث تم تحديد ، ٪61العبارات بنسبة  التعرف علىدقة 

 واضحة.

 

وقد  يتطلب استخدام طرق الترجمة اآللية لترجمة لغة اإلشارة وإنتاجها مقاييس أداء لتقييم عملية الترجمة بدقة.

، (BLEU[ مقاييس تسجيل النقاط الخاصة بدراسة التقييم الثنائي اللغوي )15] San-Segundo et al استخدم

وهي ، (SERومعدل أخطاء اإلشارة )، والتي تحسب الفرق اإلحصائي بين الترجمة اآللية والترجمة األصلية

معدل أخطاء اإلشارة عن أن في هذه الدراسة تم اإلبالغ  ،الخاطئة. ومع ذلك إلنتاج اإلشاراتالنسبة المئوية 

[ أداء نظامهم في الترجمة 16] Patel et al قيم ،. وبالمثل0.5780هو التقييم الثنائي اللغوي ٪ وأن  31.6يبلغ 

اآللية من خالل القياس اإلحصائي لدقة التعرف على الصوت والبحث النحوي وتوليف اإلشارات والتي حققت 

وقت المعالجة لقياس عملهم  استخدم الباحثون، عالوة على ذلك٪. 77دقة ترجمة بحوالي في المجمل متوسط 

ونسبة  ترجمة الكلمات تم استخدام، Oh et al [17]في عمل آخر من قبل وثانية.  0.85عند نشر الدراسة  وكان

لالستخدام في نشرة  والمخصص الخاص بهمالمترجم االفتراضي لتقييم  الكلمات المترجمة آليًا بشكل صحيح

 الطقس.أحوال 

   

المترجمين ( لتقييم قابلية استخدام أنظمة SUS)ستخدام لالعالوة على ذلك، تم استخدام مقياس قابلية النظام 

[ مقياس األداء هذا مع 18] El-Gayyar et al وقد استخدم من قبل المستخدم الصم. االفتراضيين للغة اإلشارة

ضمن مجال العربية  ترجم افتراضي للغة لإلشارةمأشخاص صم لتقييم تطبيق  5مكونة من  تركيزمجموعة 

 التطبيق المطور مقبول. هذا مما يشير إلى أندرجة وفق هذا المقياس ٪ 79.8وأحرز التطبيق محدود. 
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يجب إجراء اختبار شامل مع مراعاة جميع ، غة اإلشارةمترجم افتراضي للمن المهم مالحظة أنه لتقييم نظام و

ومظهر وطبيعة  والتمثيل المكاني واإلشارات غير اليدوية مثل الترجمة الدقيقةخصائص إنتاج لغة اإلشارة 

 األداء.مقاييس وباستخدام كل من الدراسات النوعية  الشخصية االفتراضية

  

 الخاتمة 

كما مهمة صعبة بسبب الطبيعة المعقدة للغة اإلشارة.  الشخصيات االفتراضيةيعد إنتاج لغة اإلشارة من خالل 

ليس ضروريًا فقط لقياس تقدم التنمية ولكن أيًضا لزيادة مشاركة  مترجمي لغة اإلشارة االفتراضيينتقييم  أن

حل يمكن أن يجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وأكثر استقاللية.  وه المترجم االفتراضيمجتمع الصم وقبوله ألن 

وإمكانية  هؤالء المترجمين االفتراضيينوتقييم أداء  يجب الجمع بين طرق التقييم التكميلية الختبار، لهذا السببو

 .وتقبلهم فهمهم
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