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 لغة اإلشارة: نظرة عامةبالتعليقات التوضيحية لتوفير أداة "جملة"، 

 سامة الغولأشرف عثمان وأ

 مركز مدى، قطر

 

 

 الملخص

 

 ةلغالتعليقات التوضيحية بلتوفير صف هذه الورقة مشروًعا مستمًرا لتطوير أداة جديدة قائمة على الويب ت

: جملةلغة اإلشارة القطرية المسماة "مجموعة بيانات لمجموعة بيانات لربط أول تُستخدم هذه األداة واإلشارة. 

يأخذ التعليق التوضيحي لمقاطع الفيديو و" مع نص مكتوب باللغة العربية. جملةمجموعة لغة اإلشارة القطرية 

تمثيل  بهدفالعربية  المسارد لتحديد مكونات مترجمي لغة اإلشارةالت من ( مدخQSLبلغة اإلشارة القطرية )

عالوة على استخدام مخرجات التعليق التوضيحي في تطوير ، بطريقة مكتوبة بدقة عاليةلغة اإلشارة القطرية 

مقاطع فيديو مسجلة  أربعةعلى مدخالت من لغة اإلشارة القطرية الشرح بيعتمد و. المحوسبةأدوات لغة اإلشارة 

أو مترجمي لغة اإلشارة من زوايا مختلفة )الجانب األمامي والجانب األيسر والجانب  األشخاص الصمبواسطة 

يحتوي على جميع الجمل المفسرة المعطاة  JSONعبارة عن ملف  ويكون المخرجالوجه(.  ومنظراأليمن 

هذه توفر ، مع المحتوى العربي. عالوة على ذلك ةزمني المسارد لكل فترةومحاذاة شرح وقد تم . أوليكسجل 

نظام إدارة لتصنيف جميع السجالت من الكاميرات وأنظمة التقاط الحركة  األداة المتوفرة كمصدر مفتوح

والملفات المحررة باإلضافة إلى إمكانية إنشاء مكونات لكل مصطلحات التعليقات التوضيحية حسب لغة اإلشارة 

 المستهدفة.

 

ربط التعليقات ، لغة اإلشارة القطرية، أداة التعليقات التوضيحية، مجموعة لغة اإلشارة المفتاحية: الكلمات

 بالمسارد.

 

 مقدمة

تمثل لغات اإلشارة الطريقة األساسية للتواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية ومجتمعات الصم وهي 

مستخدمة من قبل مجموعات كبيرة من األشخاص في جميع أنحاء العالم. وتعتبر لغات اإلشارة لغات مرئية 

ومفردات فريدة  خاصة للجملة بنيةبنية نحوية غنية مع  وهي ذات[. 1طبيعية مختلفة عن اللغات المنطوقة ]

ال يمكن معالجة المعلومات بواسطة  بدون نموذج مكتوبفإنه ، [. ومع ذلك3[ مقارنة باللغات المنطوقة ]2]

نظمة األيمكن كتابة لغة اإلشارة بطريقة تسمح ألي شخص باستخدامها لبناء ، لهذاواآللة وتفسيرها من قبل البشر.

بنية زمانية مكانية تختلف عن التركيب الخطي للغة المنطوقة. بلغات اإلشارة يز تتم. المختلفة وتطوير التطبيقات

اللغات وكما هو الحال في تتحدى هذه البنية تطوير النموذج المكتوب لتغطية المستويات النحوية والداللية. و

عالجة وإجراء تحتوي لغة اإلشارة أيًضا على مستويات نحوية مختلفة تتطلب شرًحا توضيحًيا لم، المنطوقة

ً ويمكن تنفيذ ذلك لكل منها  ،المهام المطلوبة  أو يدويًا وفقًا لتقدم األبحاث. آليا

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


 نفاذ
اير 20العدد  7 الجزء  2022، فبر

 

 CC BY-NC-ND 4.0من مركز مدى برقم ترخيص   2021   ©نفاذ

 

 

يسمح التعليق التوضيحي للغة اإلشارة بكتابة جميع المعلومات اللغوية المتعلقة بلغة اإلشارة باستخدام وصف و

حيث نضيف معلومات إضافية إلى  يتم تعريف التعليقات التوضيحية على أنها نوع خاص من المهامونصي. 

على شبكة تعمل نقدم أداة جديدة ، في هذه الورقةو[. 4جزء من النص لتحسين تفسيره وتحليله وفهمه وتطبيقه ]

الكامل دعم ال [5برنامج مدى لالبتكار ] يقدم حيث لغة اإلشارةلتوضيح  بتطويرها قام مركز مدىاإلنترنت 

للغة اإلشارة  مترجم افتراضيأول للمستخدمين والمطورين  المشروع هذا يوفرو. "لغة اإلشارة جملة"مشروع ل

 القطرية لترجمة النص العربي إلى لغة اإلشارة القطرية والعربية.

  

  

  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


 نفاذ
اير 20العدد  7 الجزء  2022، فبر

 

 CC BY-NC-ND 4.0من مركز مدى برقم ترخيص   2021   ©نفاذ

 

 
 ."جملة"، أداة التعليقات التوضيحية بلغة اإلشارة  1الشكل 

 

 مراجعة األدبيات

أو تعليق مضاف ، أنه تعليق أو تحليل نقدي أو توضيحيعلى في لغة اإلشارة تم تعريف التعليق التوضيحي ي

مقارنة هذا بالفي الحوسبة، أو إضافة بيانات وصفية إلى مستند أو برنامج.  أو عملية كتابة هذا التعليق، إلى نص

الذي يتم تعريفه على أنه نظام من األحرف أو الرموز أو التعبيرات المختصرة المستخدمة في  "الترميزمع "

في لغة اإلشارة و[. 6و العلم أو في الرياضيات أو المنطق للتعبير عن الحقائق أو الكميات التقنية ]الفن أ
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سيُستخدم والمحوسبة، سوف نشير إلى مصطلح التعليق التوضيحي لوصف الشكل المكتوب للغة اإلشارة. 

 . Sutton  [7] و Stokoe مصطلح الترميز في علم اللغة المستخدم في أعمال

ن تصنيف يمك، ة ألنظمة التعليقات التوضيحية المستخدمة لوصف اإلشارات في مقاطع الفيديو المسجلةبالنسب

 :العديد من األعمال إلى ثالث فئات

 يجب على المستخدم إضافة تعليقات وأوصاف لكل إشارة.حيث أنظمة التعليقات التوضيحية اليدوية:  (1)

. بشكل آليو لخوارزميات والتعلم اآللي للتعليق على مقطع فيدييستخدم االذي التعليق التوضيحي اآللي:  (2)

عليقات ال يوجد نظام دقيق وعالي األداء قادر على الوصول إلى نفس المستوى من أنظمة الت، )حتى اليوم

 التوضيحية اليدوية(.

مات يدوية ( أنظمة التعليقات الخاضعة لإلشراف: وهي أنظمة هجينة تسمح للمستخدم بإضافة مسميات وعال3)

 مع نصوص آلية.

يجب تضمين مكونات لغة اإلشارة التالية أثناء إضافة التعليقات ، أنظمة التعليقات التوضيحية لكل أنواعبالنسبة 

 وتوجيه الجسم وحركات الجسم وحركات الكتفين وتوجيه اليد ( العالمات اليدوية: أشكال اليد1والمالحظات: )

الفم )صور الفم وإيماءات الفم( ، واألنف(، الجفون، )الحاجبين الوجه وتعابير ونظرة العين وحركات الرأس

يمكن أن تحتوي أيًضا على تسميات نحوية إضافية مثل تصنيف أنواع مكونات الكالم ووالعاطفة إن أمكن. 

نية متعددة [. إنها أداة مجا8] ELANهي وواحدة من أكثر األدوات التي تم االستشهاد بها ونذكر هنا والفهرسة. 

الوسائط للتعليقات التوضيحية لوسائط الصوت والفيديو الرقمية. وهي تدعم النسخ متعدد المستويات لما يصل 

 Corpus NGTتم استخدامها للتعليق على وقد [. 9إلى ستة ملفات فيديو متزامنة لكل مستند تعليق توضيحي ]

لغة اإلشارة موقعًا مختلفًا تعد  92ات من ساعة من الحوار 72وهي عبارة عن مجموعة من ما يقرب من 
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لتوفير  ELANاستخدمت العديد من المشاريع البحثية أداة ، بعد إطالق البرنامجو[. 10األولى ] الغته الهولندية

 مقاطع الفيديو بلغات اإلشارة المختلفة. التعليقات التوضيحية في

 

 األهداف

ين على وضع الهدف الرئيسي من هذا العمل هو توفير أداة مجانية مفتوحة المصدر تساعد الباحثين واللغويإن 

 منظور البحث على سبيل المثال ال الحصر ومنوتعليقات توضيحية على مقاطع الفيديو بلغات اإلشارة المختلفة. 

 ة ومعالجتها:تعلقة بمهام شرح لغة اإلشارنحاول حل المشكالت التالية الم، من خالل األداة الحالية، فإننا 

 ( تطوير واجهة ومنصة تعاونية عبر اإلنترنت مع أنظمة للتصويت.1)

)تحت  ( تضمين العمل اليدوي وغير اليدوي مع توفير التقنيات اليدوية واآللية لوضع التعليقات2)

 غير خاضع لإلشراف(.بشكل ، شبه خاضع لإلشرافبشكل ،اإلشراف

يمكننا توسيع التعليق ، بالنسبة لمدخالت لغة اإلشارةف( تكامل طبقات التعليقات متعددة المستويات. 3)

 اللغوي.خارج النطاق التوضيحي إلى المستوى اللغوي والمستوى 

ننتقل إلى مهام بناء المجموعة اللغوية وإضافة التعليقات التوضيحية على الفيديو. ، بعد تسجيل الفيديو الخام

يمكن تنفيذ كما عتبر مهمة المعالجة المسبقة ضرورية القتصاص الفيديو وجعله جاهًزا للتعليق التوضيحي. تو

يمكن أن يؤدي إخراج التعليق التوضيحي إلى تحسين جودة ومهمة التعليق التوضيحي بدون مرحلة المعالجة. 

د أنواع المسميات المستخدمة أثناء تتيح مرحلة البيانات الوصفية للمضيف تحديكما إخراج مرحلة المعالجة. 

يمكن وعلى العموم، لها أن تكون إحدى مخرجات مرحلة ما قبل المعالجة.  ويمكن ،مهمة التعليق التوضيحي

أو أي معلومات مستخدمة أثناء مراحل التعليقات  أن تكون أنواع البيانات الوصفية عبارة عن ملصقات نحوية

 منمما يساعد في مرحلة المعالجة أيًضا. ويلهم نموذج إدارة المجموعة اللغوية نموذج اإلدارة  التوضيحية

Dash [4 ونحن .] نعتمد المنهجية الموضحة في عمل هناIde  وSuderman ، إطار عمل التعليقات"

. والتي ISO TC37 SC4( كمعيار ISOالتي طورتها منظمة المعايير الدولية )، [11التوضيحية اللغوية" ]

تحدد الخصائص والمبادئ األساسية لتمثيل التعليقات التوضيحية اللغوية وتؤدي إلى تصميم نموذج بيانات 

تم تطوير أداة ، حتى اليومو. العمل ولم ينفذ بعد العملية الكاملة إلطار امستمرً ال يزال المشروع إن هذا مجردة. 
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إلى مقاطع الفيديو الخاصة بلغة اإلشارة.  تهاإلضاف توضيحيةالمهتمين بإضافة التعليقات العبر اإلنترنت لدعم 

 تتم هذه المهمة على النحو التالي:و

 ( يقوم مسؤول الموقع بتحميل الفيديو إلى األداة مع الجملة المكتوبة.1)

عين تبدأ كل إشارة في إطار مبحيث ( يعالج شخص أصم الفيديو ويقطعه إلى فقرات حسب اإلشارات. 2)

 إطار آخر. وتنتهي في

كة ( يضيف شخص أصم ثان تسميات تتعلق بعالمات غير يدوية مثل تعبيرات الوجه ونظرة العين وحر3)

 الرأس وحركة الجسم واليد غير المهيمنة.

 ( يقوم خبير لغة اإلشارة بمراجعة التعليق التوضيحي الكامل وتأكيده.4)

ليقات التوضيحية من قبل لجنة خاصة واعتماد التع( يتم تنظيم ورشة عمل لمراجعة جميع التعليقات 5)

 التوضيحية المقترحة.

 (:1تحتوي الواجهة على المكونات التالية )الشكل 

لم يخبرك  الجملة باللغة األصلية )على سبيل المثال في اللغة العربية:يحتوي على  الصندوق األصفر:• 

 بكل ما يعلم )باإلنجليزية: لم يخبرك بكل ما يعرفه((

، يسار منظر، يحتوي على معاينة متزامنة ألربعة مقاطع فيديو مسجلة )منظر أمامي الصندوق األحمر: •

 منظر، يمكن للمضيف استخدام مقطع فيديو واحد فقط )على سبيل المثالو منظر وجه(.، منظر يمين

 أربع طرق عرض لضمان دقة التعليقات التوضيحية. قمنا نحن باستخدام وقدأمامي(. 

 الجدول الزمني مع شريط التقدم. يحتوي على ربع األزرق:الم• 

كما نفصلة. ميتم إضافة كل مكون في طبقة ويحتوي على قائمة بمكونات لغة اإلشارة.  المربع البرتقالي:• 

 اإلشارة تختلف. ةاألداة إدارة مكونات لغة اإلشارة )اإلضافة واإلزالة( ألن لغ لمديريمكن 

افة المض الملصقاتعرض منطقة التعليق التوضيحي التي تحتوي على جميع حيث يتم  المربع األخضر:• 

 بواسطة التعليقات التوضيحية من إطار البداية إلى إطار النهاية.
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أن نالحظ هنا أن الجملة لم يتم ترجمتها بلغة اإلشارة كلمة بكلمة ولكن بشكل  على سبيل المثال يمكنناو

(. عالوة information | full | news | noباإلنجليزية: ”)بر | ما فيه مختلف: "معلومات | كامل | خ

يتم استخدام اإلشارات غير اليدوية إلكمال المعنى الكامل للجملة ، بالنسبة إلى تسميات النطق، على ذلك

 وحركة الجسم المستخدمة لوضع إشارة "ال" في موضع فراغ آخر للرجوع إليها.

يمكننا اتباع ، بالنسبة للغة العربيةوات التوضيحية للغة اإلشارة نموذًجا مكتوبًا. يجب أن تتبع أدوات التعليق

هناك العديد من المزايا في شرح كما أن [. 13منهجية المسارد كما هو مطبق في لغة اإلشارة األمريكية ]

 لغة اإلشارة:

  لغة اإلشارة والبنية اللغوية من خالل مهام إرفاق تعليقات توضيحية بلغة اإلشارة، يمكننا فهم بنية جمل

 في غياب قواعد لغة اإلشارة.

  من خالل مهام التعليق التوضيحي، يمكننا تحديد واسترجاع المعلومات والنطق والقواعد والمعنى

 والجمل والبنية النحوية والمعاني والخطاب والمعلومات التصويرية من فيديو لغة اإلشارة.

 ء والموضوعات وحجم مساحة أداء اإلشارات.يمكننا تحديد الوقت وموقع األشيا 

 .يمكننا توفير نموذج البيانات الوصفية ألغراض المعالجة 

وهي تجزئة لغة اإلشارة ، فقد فتح الشرح بلغة اإلشارة الباب أمام موضوعات بحثية جديدة، عالوة على ذلك

غة اإلشارة المشروحة عدة تغطي فوائد لو[. 13[ ]12والتعليق التوضيحي اآللي وال يقتصر األمر على ]

رافية جمجاالت مثل التكنولوجيا والقطاع التجاري للترجمة اآللية والتعرف على لغة اإلشارة والمجاالت اإلثنو

كلما قدمنا المزيد من إننا ف، وبفضل النمو السريع للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، واإلنسانية. عالوة على ذلك

تحسين نوعية الحياة والعيش  نحوجديدة التجاهات االالمزيد من  تنتج أن ألبحاثأمكن ل، التعليقات التوضيحية

 [.14المستقل للصم ]

 خاتمةال

تعمل أدوات إضافة التعليقات التوضيحية بلغة اإلشارة على حل العديد من المشكالت التي تواجه معالجة لغة 

اإلشارة من المشكالت اللغوية وأنظمة التعرف اآللي على لغة اإلشارة وتطوير أنظمة الترجمة اآللية اإلحصائية. 

 وإتاحتهاجملة مسجلة مسبقًا  1600توضيحي لـ التعليق ال من إنجاز هذا العمل وقد تمكن مركز مدى من خالل

قدمنا أداة فقد ،تستغرق مهمة التعليق التوضيحي وقتًا لضمان جودة المخرجات. عالوة على ذلكوللجمهور. 

هو  جديدة للتعليق التوضيحي بلغة اإلشارة تغطي عدة مستويات من مهام التعليق التوضيحي اللغوي إلى ما

ات مهام التعليق التوضيحي أمًرا بالغ األهمية إلحراز تقدم في البحث في لغة تعتبر مخرجوخارج اللغوي. 

يقدم هذا العمل مساهمة أصلية في معالجة لغة اإلشارة ، باإلضافة إلى ذلكواإلشارة المحوسبة بشكل عام. 
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ا جدًا لتعزيز يمكن أن يكون هذا مفيدً والقطرية ويمكن أن يمتد إلى لغات اإلشارة األخرى العربية واألجنبية. 

 المهارات التعليمية واالرتقاء بها لدى الطالب الصم في التعليم االبتدائي.

 شكر وتقدير

القطري  المركز و لمساهمين من مجتمع الصم القطريافريق برنامج مدى لالبتكار وجهود نحن نقدر تقديراً عالياً 

مهام  حيث يعود نجاح. ونشعر باالمتنان لهم على مساهمتهم الفاعلة ،مجمع التربية السمعيةو  الثقافي للصم

 .وتعاونهمدعمهم ل جملة"لغة اإلشارة "ومشروع  معالجة التقاط الحركة
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