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مستخلص :تتناول الورقة احلالية أمهية االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي حلل مشكالت
ذوي االحتياجات اخلاصة فئة الصم  ،وتستعرض الورقة احتياجات ذوي االعاقة السمعية ومنها أن
يكون مقبوال من االخرين ،تقديم املهارات االساسية له بطريقة جيدة ومناسبة عن طريق استخدام
الطرق واالسرتاتيجيات التي جتذهبم ملوضوع الدرس وربطه بحياهتم ،التدريب عىل قراءة الشفاه
وتدريب اللسان عىل النطق ،كام حيتاج ذوي االعاقة السمعية اىل التعزيز بشكل مستمر بأشكاله
املختلفة وتقديم التغذية الراجعة ،الرتكيز عىل نوعية اخلربات التعليمية املقدمة هلم أكثر من الرتكيز عىل
كمية املعلومات ،الرعاية واملساندة من جانب املعلم ،تنمية مهارات التواصل اللغوي التي تساعدهم
عىل فهم املواد الدراسية وذلك من خالل التدريب السمعي للضعاف ،والتدريب عىل التواصل
اليدوي ،زيادة احلصيلة اللغوية للتالميذ املعاقني سمعي ًا قبل التحاقهم باملدرسة ،تبسيط املوضوعات
التي تقدم هلم ،وربطها بأمثلة من البيئة لتوضيحها وتبسيطها هلم لزيادة دافعيتهم للتعلم .كام تتناول
الورقة املهارات احلياتية الالزمة للتالميذ املعاقني سمعي ًا مثل (مهارة التواصل اللغوي ،مهارة
التواصل االجتامعي ،املهارات الشخصية ،مهارات الدراسة واالستذكار اجليد ،مهارة إدارة الوقت،
مهارة استخدام التكنولوجيا ،كام تتناول الورقة احلالية ،معاجلات الذكاء اإلصطناعي ،برامج التعليم
الذكية التي يمكن توظيفها مع التالميذ الصم ،ثم تقديم نظرة مستقبلية لتوظيف برامج التعليم الذكية
باستخدام معاجلات الذكاء االصطناعي يف تنمية املهارات احلياتية للتالميذ املعاقني سمعي ًا.
الكلامت الداللية :ذوي االحتياجات اخلاصة ،املهارات احلياتية ،الذكاء االصطناعي ،برامج التعليم
الذكية
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Abstract: The Present paper express the importance to make benefits from AI
Applications and Intelligent Tutoring Programs to solve the problems of the Students
with Special Needs (the deaf) such as hearing disabilities, including being accepted by
others, providing them with basic skills in a good and appropriate way by using the
ways and strategies they attract to the lesson topic and linking it to their Training on
reading lips and language training on pronunciation, and hearing impaired people
need to be continuously enhanced in its various forms and provide feedback, focus on
the quality of educational experiences provided to them more than on the amount of
information, teacher care and support, development of language communication skills
that help them understand their subjects through the auditory training of the weak,
training in manual communication, increasing the linguistic outcome of disabled
students before they attend school, simplifying the topics that provide them with their
own guidance and examples of their creativity lives, The paper also deals with life
skills needed for students with auditory disabilities such as (language communication
skill, social communication skill, personal skills, study skills and good intelligence
skill in time management, skill in using technology, The present paper also reviews
AI , Artificial Intelligence(A.I), Intelligent Tutoring programs can be employed with
the deaf, presenting A future Look for employing Intelligent Tutoring programs by
using Artificial Intelligence applications for developing the life skills for the deaf.
Key Words: Students with Special Needs, the Life Skills, Artificial Intelligence,
Intelligent Tutoring Programs.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.3
177
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د /فايزة أمحد احلسيني جماهد
املجلد ( )3العدد (2020 )1م

مقدمة
حيتاج ذوي االحتياجات اخلاصة اىل نوع خاص من الرتبية واخلددمات التدي تسداعدهم عدىل
التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها ،وإدارة حياهتم بطريقة صحيحة ،وهذا التكيف ال يتأتى من قبلهم
بل يتحمل مسئوليتهم املحيطني هبم بسبب وجود عجز أو قصور يف الندواحي اجلسدمية أو العقليدة أو
االنفعالية أو احلسية ،سواء كان هذا القصور وراثي ًا ام مكتسب ًا ،مما جيعل الفرد عاجز ًا عن أداء واجباتده
العادية وغري قادر عىل االستفادة من اخلربات التعليمية واملهنية مقارنة بزمالئه العاديني ،مما جيعل مدن
الضدروري تعديل الربامج الرتبوية والتعليمية املعتادة ،وتقديم خدمات تربوية وتكنولوجيدة خاصدة
تالئمهم وحتل مشكالهتم احلياتية.
ويمكن حرص فئات ذوي االحتياجات اخلاصة فيام ييل:


االعاقة البرصية.



االعاقة السمعية.



االعاقة اجلسدية.



صعوبات التعلم.



املتأخرين دراسي ًا.



االعاقة العقلية.



املوهبون أو العباقرة.



التوحد.

وسوف تتناول ورقة العمل احلالية التالميذ املعاقني سمعي ًا ،لذا سوف يسري الطرح فيها كام ييل:
املحور االول إلقاء الضوء عىل ذوي االعاقة السمعية وحاجاهتم التعليمية:
ُتعرف االعاقة السمعية بأهنا ضعف سمع شديد ينتج عنه عدم حصول الشخص االصم عىل
املعلومات اللغوية من خالل حاسة السمع سواء باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا ،ويرتاوح
مدى هذا احلرمان يف شدته من فقدان السمع اخلفيف اىل فقدان السمع.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.3
178

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof.Dr. Fayza Ahmed Alhussini Megahed
Volume (3) No. (1) 2020

وتُصنف االعاقة السمعية وفقا للعمر الذي حدثت فيه إىل:


الصمم الوالدي ويشري اىل االطفال الذين فقدوا قدرهتم السمعية منذ الوالدة أو اكتساب
اللغة ،وتتصف هذه الفئة بعجزها عن الكالم ألهنا مل تسمع اللغة املنطوقة.



الصمم بعد اكتساب اللغة وتتصف هذه الفئة بمقدرهتا عىل الكالم ألهنا سمعت اللغة
املنطوقة من قبل.

كام تُصنف االعاقة السمعية وفقا لدرجة الضعف السمعي إىل:


الضعف السمعي اخلفيف جدا ما بني ( )40 -20ديسبل



الضعف السمعي البسيط ( )55 -41ديسبل



الضعف السمعي املتوسط وترتاوح درجة الضعف السمعي بني ( )70 -56ديسبل



الضعف السمعي الشديد ما بني ( )90 -71ديسبل



الضعف السمعي الشديد جدا وترتاوح درجة الضعف السمعي وتزيد عن ( )90ديسبل.

وتصنف وفقا لطبيعة االعاقة السمعية إىل:


ضعف السمع النفيس نتيجة لالضطرابات النفسية وعدم وجود جهاز سمعي سليم
ويتحسن السمع بالعالج النفيس.



ضعف السمع املركزي نتيجة وجود اورام أو جلطات يف املخ متنع حتويل الصوت من جذع
املخ اىل املراكز السمعية باملخ.



ضعف السمع العصبي نتيجة تلف جزئي أو كيل بالعصب السمعي أو مراكز السمع باملخ
أو اخلاليا احلسية باألذن الداخلية نتيجة لنقص االكسجني يف أثناء الوالدة أو أسباب وراثية
ويعاين املصاب من ضعف القدرة عىل متييز الكالم واحلروف.



ضعف سمع توصييل وحيدث نتيجة إعاقة توصيل الصوت اىل األذن الداخلية ،بسبب
مرض باألذن اخلارجية أو الوسطى أو كليهام نتيجة التهاب باجلهاز التنفيس أو عيب وراثي.
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ويتسم التالميذ املعاقني سمعي ًا باخلصائص التالية


االنانية وعدم حتمل املسئولية.



عدم القدرة عىل التخيل واالفتقار اىل مهارات احلياة اليومية.



ضعف الشخصية ،وأقل تكيف ًا من التالميذ العاديني.



عدم الثقة بالنفس واالعتامد عىل االخرين ،ولدهيم صعوبة يف التعامل مع مواقف احلياة
اليومية.



نقص القدرة عىل الرتكيز لفرتة طويلة ،ونقص الدافعية نحو التعلم.



قصور يف املهارات االجتامعية واملهارات املدرسية مثل (مهارات االنتباه وحل املشكالت)
وانخفاض مستوى التحصيل وامليل اىل املهنة أكثر من الدراسة.



لدهيم اجتاه سلبي نحو أنفسهم نتيجة احساسهم بالفشل ،والعجز مما يشعرهم باإلحباط
واليأس وعدم تقبل الذات.



العدوانية نحو االخرين.

حاجات التالميذ املعاقني سمعي ًا
التالميذ املعاقني سمعيا لدهيم حاجات خاصة هبم حيتاجون اليها لكي تساعدهم عىل التكيف
والنجاح يف املجتمع فهم بجاجة ايل:


طعاما مناسبا ومالبس ومأوي وراحة بال.



ان يكون مقبوال من االخرين



تقديم املهارات االساسية بطريقة جيدة ومناسبة عن طريق استخدام الطرق
واالسرتاتيجيات التي جتذهبم ملوضوع الدرس وربطه بحياهتم.



التدريب عىل قراءة الشفاه وتدريب اللسان عىل النطق.



التعزيز بشكل مستمر بأشكاله املختلفة وتقديم التغذية الراجعة.



الرتكيز عىل نوعية اخلربات التعليمية املقدمة هلم أكثر من الرتكيز عىل كمية املعلومات.
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الرعاية واملساندة من جانب املعلم.



تنمية مهارات التواصل اللغوي التي تساعدهم عىل فهم املواد الدراسية وذلك من خالل
التدريب السمعي للضعاف ،والتدريب عىل التواصل اليدوي.



زيادة احلصيلة اللغوية للتالميذ املعاقني سمعي ًا قبل التحاقهم باملدرسة.



تبسيط املوضوعات التي تقدم هلم ،وربطها بأمثلة من البيئة لتوضيحها وتبسيطها هلم لزيادة
دافعيتهم للتعلم.



تنوع الوسائل التعليمية جلذب انتباههم ملوضوع الدرس وينبغي التقليل من اللغة املجردة
والرتكيز عىل استخدام الوسائل البرصية مثل الصور والرسوم واخلرائط الذهنية مع ربط
املفاهيم واملصطلحات بمصطلحات إشارة الصم.



ربط التعليم باألنشطة اليدوية واملامرسات التطبيقية لتنمية مهاراهتم.



استخدام مداخل وطرق وأساليب تدريسية متنوعة ومشوقة وفعالة وارشاكهم يف
املناقشات واحلوارات وإبداء الرأي وتقوية جوانب القوة لدهيم ،لتنمية الثقة بالنفس وعدم
الشعور بالفشل واالحباط.



توفري بيئة تعليمية جيدة وهادفة ودعم مستمر من قبل االرسة واملدرسة.



اكتساب مهارات تساعدهم عىل التكيف والتعايش مع املجتمع دون الشعور باخلوف
والفشل من مواجهة األخرين ،وتعترب املهارات احلياتية من أهم املهارات التي تساعد
املعاقني سمعي ًا عىل النجاح يف حياهتم الشخصية والدراسية وإكساهبم الثقة بالنفس من
خالل تعليمهم عىل إدارة شئوهنم بطريقة أفضل.

املحور الثاين :تنمية املهارات احلياتية للمعاقني سمعي ًا
ُتعرف املهارات احلياتية بأهنا املهارات التي تساعد الفرد عىل إدارة حياته ،والتعايش مع متطلباهتا،
واالتصال الفعال مع االخرين ،والتعامل مع املواقف واملشكالت يف بيئته بصورة صحيحة جتنبه
املخاطر املحتملة وتساعده عىل أن حييا حياة صحية ،وان يكون متزنا من الناحية النفسية واالجتامعية.
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خصائص املهارات احلياتية


هتدف اىل مساعدة التالميذ عىل التفاعل الناجح مع احلياة.



ترتبط بالنواحي االجتامعية واالنسانية



ختتلف حسب املرحلة العمرية للفرد وختتلف من جمتمع اىل أخر ،نتيجة الختالف طبيعة
وخصائص املجتمع ،بل وختتلف املهارات احلياتية نفسها داخل املجتمع ذاته من فرتة
ألخري ،نتيجة الختالف كل فرتة عن االخرى ،وتبعا خلصائص املتعلمني.



قابلة للتعلم ،وحتتاج اىل التدريب عىل كيفية اكتساهبا ،فهي ليست فطرية



حتتاج بعد اكتساهبا اىل التدريب املستمر حتى ال تكون عرضه للنسيان.



تشتمل عىل جوانب خمتلفة مرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاته.



ختتلف نسبة كل من اجلانب العقيل واحلركي يف كل مهارة تبع ًا لطبيعتها.

أمهية تنمية املهارات احلياتية للتالميذ املعاقني سمعي ًا


تزيد من دافع التالميذ للتعلم وتكيفهم يف املجتمع وتفاعلهم مع أفراده ،وجتعل كل ما يتم
تقديمة هلم من خربات ومعلومات ومهارات وظيفي ًا يف حياهتم.



حتقق التكامل بني املدرسة واملجتمع من خالل ربط حاجات التالميذ ومواقف احلياة
باحتياجات املجتمع ،والتغلب عىل مصاعب احلياة.



تنمية مهارة التواصل االجتامعي ،والتفاعل مع االخرين ،واحرتام وجهات نظر اآلخرين،
وحتمل املسئولية وتدريبهم عىل اساليب التعلم الذايت.



تعمل عىل تنمية التحصيل املعريف للتالميذ املعاقني سمعي ًا ومن ثم رفع مستوى االداء
التعليمي.



جتعل املتعلم قادر ًا عىل انجاز املهام املوكلة اليه بكفاءة مما تشعره بالثقة بنفسه.



متكن التلميذ من املهارات احلياتية يساعده عىل استيعاب التكنولوجيا احلديثة وتوظيفها عىل
نحو فعال.
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تصنيفات املهارات احلياتية
تعددت التصنيفات التي تناولت املهارات احلياتية  ،فال يوجد تصنيف حمدد للمهارات
احلياتية ،إنام توجد تصنيفات عديدة تعكس كل منها وجهة نظر قائلها ومتطلبات الدراسة ،وحاجات
املتعلمني فالبعض حدد املهارات احلياتية يف " مهارات التواصل االجتامعي ،إدارة الوقت ،حتمل
املسئولية ،حل املشكالت ،اختاذ القرار ،التسامح ،الكتابة التعبريية ،التفاوض ،القراءة والفهم،
التعامل مع التكنولوجيا ،الوعي الذايت ،الثقة بالنفس ،التكيف مع الضغوط ومواجهتها ،تكوين
عالقات اجيابية ،مهارات الدراسة والتعلم وتشمل (املهارات املعينة بتزويد الطالب باألساليب
والطرق العلمية املستخدمة يف عمليات القراءة والبحث) مهارات االمن والسالمة وتشمل (املهارات
التي تساعد الطالب عىل محاية الذات من االخطار ،احلفاظ عىل الصحة العامة ،الرشاء ،ترشيد
االستهالك ،واملحافظة عىل املرافق العامة ،املهارات املهنية ،حسن استخدام املوارد) مهارات شخصية
وتشمل (النظام ،الدقة ،النظافة)
وأري أن املهارات احلياتية الالزمة للمعاقني سمعيا تتمثل فيام ييل:


مهارة التواصل اللغوي وهي قدرة التلميذ عىل فهم املادة التعليمية.



مهارة التواصل االجتامعي وهي قدرة التلميذ عىل التعبري عن أرائه وأفكاره والتفاعل
االجيايب مع االخرين واحرتام آرائهم.



املهارات الشخصية :مثل (النظافة – املحافظة عىل الصحة – الدقة – النظام)



مهارات الدراسة واالستذكار اجليد.



مهارة إدارة الوقت :وهي إدارة الذات وتعلم كيف يدير الفرد ذاته ،بحيث يؤدي ما عليه
من واجبات ويتحمل املسئولية وهي مهارة قائمة عىل التخطيط والتنظيم واملتابعة.



مهارة استخدام التكنولوجيا :تتمثل يف قدرة التلميذ عىل استخدام التكنولوجيا يف تيسري
أمور حياته اليومية.
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خطوات اكساب التالميذ املعاقني سمعي ًا املهارات احلياتية
توجد جمموعة من اخلطوات التي ينبغي اتباعها هي:


ختطيط املهارة :وفيها جيمع املعلم معلومات عن املهارة التي سيقوم بتعليمها للتالميذ ،ثم
يتم التخطيط لتنفيذ املهارة من خالل تصميم االنشطة املناسبة لذلك.



عرض املهارة يعرض املعلم املهارة عىل التالميذ ،ويذكر االمثلة التي توضح تلك املهارة،
وأمهيتها واهلدف منها.



تنفيذ املهارة ويقوم املعلم يف هذه املرحلة بام ييل:



اختيار التالميذ الذين سيقومون بتنفيذ املهارة.



متابعة هؤالء التالميذ هبدف مساعدهتم أثناء تنفيذ االنشطة



الربط بني تعلم املهارة موضوع الدرس ،واملهارات األخرى التي سيق أن تعلمها التالميذ.



مما سبق يتضح أمهية تعلم املهارات احلياتية للتالميذ املعاقني سمعي ًا وكيف يستفيدوا من
اكتساب املهارة يف حياهتم وحيتاج تعلم هذه املهارات باخلطوات السابقة اىل التعرف عىل
كيفية التواصل مع التالميذ املعاقني سمعيا واىل برامج تعليمية خاصة حتى يمكن ايصاهلا
للتالميذ الصم بسهولة ويرس وذلك يف أي مكان وأي زمان خيتاره التلميذ.

املحور الثالث :كيفية االتصال بالتالميذ املعاقني سمعي ًا:
يواجه التالميذ املعاقني سمعيا مشكالت كبرية يف مدارسهم تبدأ هذه املشكالت باملقررات
التي تفتقر اىل املثريات البرصية وتتسم باجلمود بام ال يتناسب مع طبيعة االعاقة ويفقدهم الكثري من
النواحي التعليمية املطلوبة وحيول دون اكساهبم املهارات احلياتية املنشودة ،وهلذا فهم بحاجة اىل طرق
اتصال فعالة تتالءم مع إعاقتهم من أجل دجمهم يف احلياة االجتامعية ومن أهم هذه الطرق ما ييل:


طريقة االتصال اليدوية :وهتدف اىل إكساهبم املهارات التواصلية عن طريق االبصار وذلك
من خالل االشارات (لغة االشارة) واحلركات اليدوية الوصفية وهجاء االصابع كبديل عن
اللغة اللفظية وتنقسم االشارات اىل نوعني:
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اشارات وصفية يدوية تلقائية وهي التي تصف شيئا أو فكرة معينة وتساعد عىل توضيح
صفات اليشء.



إشارات غري وصفية وال يستعملها اال الصم فقط وهي عبارة عن إشارات هلا داللة
خاصة للغة متداولة بني الصم.



طريقة االتصال الشفهية :من خالل استخدام الوسائل السمعية لتطوير اللغة الشفهية
وحتقيق التفاعل بني االفراد املعاقني سمعيا واالفراد العاديني وتتخذ من الكالم وقراءة
الشفاه املسالك االساسية لعملية التواصل واتاحة الفرصة لكل تلميذ معاق سمعيا ليتعلم
القراءة والكتابة.



طريقة فربوتونال – اللفظ املنغم :وتعترب من أحدث طرق االتصال وتعتمد عىل مبدأ إدراك
الصوت من خالل ذبذبات تصل اىل املخ مبارشة عن طريق أعصاب اليد أو أي جزء عظمي
أخر يف اجلسم ومساعدة االصم عىل فهم الكالم وحتتاج هذه الطريقة اىل أجهزة خاصة
تعمل باألشعة حتت احلمراء وفالتر لتنقية الصوت.



طريقة االتصال الكلية :وتعترب من أفضل الطرق يف تعليم الصم ،وتعتمد هذه الطريقة عىل
أن تقديم االشارات مع الكالم يقوي فرصة الشخص لفهم واستخدام الطريقتني معا ،فهي
جتمع بني االسلوب السمعي والشفهي واليدوي ،حيث يستخدم الوسائل السمعية وقراءة
الشفاه والتدريب عىل الكالم والقراءة والكتابة مع احلركات اجلسمية وبذلك يمكن للتلميذ
املعاق سمعيا االستفادة من حركات االيدي والشفاه أو من االثنني معا.
يتضح مما سبق أمهية التعرف عىل احتياجات التالميذ املعاقني سمعيا وخصائصهم وطرق

التواصل معهم ،لتحديد واختيار االساليب التعليمية املناسبة ،ووضع برامج التعليم والتعلم يف
ضوئها ،لكي ينمو ويتوافقوا مع املتطلبات احلياتية ،ويتأتى ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا
احلديثة يف إعداد برامج تعليمية تسهم يف إعادة صياغة وتصميم املحتوى التعليمي املقدم هلم بشكل
يساعدهم يف احلصول عىل املعلومة بسهولة ،ويف تقديم التطبيق واملامرسة والتدريب الفعيل من خالل
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املامرسات الرتبوية املتنوعة لتشكيل شخصيتهم وتنظيم تعلمهم واكتساهبم للمعارف واملهارات
احلياتية وتأهيلهم حتى ال يتعرضوا ملشكالت نفسية واجتامعية وتربوية ،لكي يندجموا يف املجتمع
ويصبحوا أفراد منتجني ال عبئا عىل أرسهم وجمتمعهم ،ومن هنا جاء االهتامم بتوظيف برامج التعليم
الذكية ذو الوسائط املتعددة التفاعلية ببيئة تعلم الصم.
املحور الرابع :برامج التعليم الذكية ذو الوسائط املتعددة التفاعلية عىل االنرتنت لتعليم التالميذ
املعاقني سمعيا:
يمكن لربامج التعليم القائمة عىل الذكاء االصطناعي وذلك فيام يعرف بربامج التعليم الذكية
مساعدة التالميذ الصم عىل التكيف مع املادة التعليمية وفهمها واكساهبم املهارات احلياتية .وكان
الستحداث جمال تكنولوجيا الذكاء االصطناعي واستخدام تطبيقاته يف التعليم دور فعال يف تطوير
العملية التعليمية ويمكن تعريف الذكاء االصطناعي بأنه عبارة عن برامج تتيح للحاسب حماكاة
الذكاء االنساين واملهارة البرشية لكي يتمكن احلاسب من أداء بعض املهام بدالً من االنسان والتي
تتطلب التفكري والفهم والسمع والكالم واحلركة وأداء املهارات احلياتية املختلفة.
و ُتعرف برامج التعليم الذكية بأهنا أنظمة تربوية مداره باحلاسب تعتمد عىل علم الذكاء
اإلصطناعي ،وتطبيقه يف العملية التعليمية ،وتستخدم املنطق والقواعد الرمزية

Symbolic Logic

 and Rulesيف التدريس للطالب وهي حتاكي املعلم البرشي بدرجة كبرية وتعلم التلميذ احلقائق
واملعلومات وتكسبه املهارات احلياتية.
وتستخدم برامج التعليم الذكية ) Intelligent Tutoring System (ITSوسائط تعليمية
متنوعة تراعي تتابع الدروس يف املنهج ،ويتعلم فيها التالميذ من خالل الفعل

Learn by Doing

وتقوم بحساب نسبة التقدم يف التعليم وتقدم للتلميذ التغذية التي تناسب تقدمه.
مما سبق يمكن حتديد خصائص برامج التعليم الذكية فيام ييل:


متعددة االبعاد.



تتيح قدر كبري من التفاعل واملشاركة النشطة يف نفس الوقت.
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متزج بني الواقع احلقيقي واالفرتايض يف بيئة تعلم حقيقية.



تدرب املتعلم عىل ممارسة املهارات وتوظيف املعلومات مما جيعل التعلم باقي االثر.



جتذب انتباه املتعلم وتزيد دافعيته للتعلم ألهنا تزوده بمعلومات واضحة ودقيقة يصعب
إيضاحها يف التعليم التقليدي.



سهولة االستخدام والتوظيف.
ولقد تطورت برامج التعليم الذكية منذ اخلمسينات حتى عرصنا احلايل ويف ظل التطورات

املستمرة يوجد العديد من الربامج والتطبيقات الذكية منها:


تطبيق  Layerويتيح إجراء مسح ضوئي للمواد املطبوعة وإضافة املعطيات االفرتاضية
املطلوبة لتحويلها اىل صفحات تفاعلية باستخدام نظام العالمات.



تطبيق أورازما  Aurasmaوهو تطبيق سهل وبسيط ويساعد عىل حتفيز املتعلم للمشاركة
النشطة.



تطبيق  Augmented 4وهي تطبيقات سهلة االستخدام وال حتتاج اىل مهارات تكنولوجية
الستخدامها باإلضافة اىل أهنا مفتوحة املصدر مما جيعلها متاحة جلميع املستخدمني.
وتستخدم أنظمة التعليم الذكية ذي الوسائط املتعددة

Interactive Multimedia Intelligent

)Tutoring System (IMTSيف املجال التعليمي بشكل كبري وخاصة مع ذوي االحتياجات اخلاصة
بكل فئاهتم ،حيث تتوافر يف هذه الربامج أساليب عديدة للتواصل من صور ورسوم وفيديو وغريها
من املثريات الالزمة للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.
وتتميز برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط املعدة للصم بأهنا برامج صامتة جتمع بني ثالث أو
أكثر من الوسائل البرصية (الصور الثابتة أو املتحركة ،الرسوم اخلطية أو املتحركة ،النص املكتوب)
لغة االشارة ،لقطات الفيديو وتتيح التفاعل بينها وبني التلميذ االصم لتنمية مهاراته ،وحياول
الربنامج التعليمي الذكي أن يقلد سلوك املعلم الذكي باإلضافة اىل القيام بدور خبري يف جمال االعاقة
السمعية ،حيث يستطيع النظام التعليمي الذكي تدريس املواد الدراسية والكشف عن أخطاء التلميذ
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وتصحيحها وتعديل سلوكه وتنمية مهاراته ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني من خالل نموذج
الطالب ويعتمد نظام التدريس يف الربامج الذكية عىل فرد يف مقابل فرد One on oneوأداء املعلم
قابل للتطوير من خالل قاعدة املعرفة التي يوفرها النظام للمعلمني مما يساعد يف التغلب عىل مشكلة
قلة توافر املعلمني املتخصصني يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة .
وحتتوى حقيبة برامج ) )IMITSعىل جمموعة من التطبيقات تم برجمتها فردي ًا إلنجاز مهام
حمددة ،حيث يستخدم املتعلم الكمبيوتر الشخيص ويدخل حقيبة الربامج ويبدأ يف دراسة وحدة من
املقرر مطورة بصورة تفاعلية ،ومع تقدم املتعلم وتفاعله يف الوحدة ،يالحظ املعلم تقدمه من خالل
الربنامج ويوضع ذلك يف ملف النتائج ويكون متاح ًا لالستخدام حلقيبة برامج أخرى ثم يقوم النظام
اخلبري من خالل IMITSبتحليل النتائج يف فرتات مناسبة لتحديد مدى تقدم وفهم الطالب وتطبيقه
للامدة املقدمة من خالل الوحدة ،ويكشف أيضا عن املشاكل التي تواجه الطالب يف التعلم ،ويقوم
بتوجيه الطالب لطريقة احلل ،كام حيتوى ملف الطالب عىل مقرتحات من أجل التحسني وحيتوى ملف
املعلم عىل بيان مفصل عن أداء الطالب.
املحور اخلامس :نظرة مستقبلية لتوظيف برامج التعليم الذكية باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي
يف تنمية املهارات احلياتية للتالميذ املعاقني سمعي ًا:
من املتوقع استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي بصورة كبرية يف القرن احلايل يف معظم
جماالت احلياة ملواجهة املشكالت املعارصة ،ومنها املجال التعليمي بصفة عامة وتعليم ذوي
االحتياجات اخلاصة بكل فئاهتم وخاصة الصم ملا تتميز به هذه الربامج من قدرة كبرية عىل التفاعل
مع املستخدم وتنمية مهاراته احلياتية ،وهلذا ينبغي الرتكيز عىل املناهج الدراسية من حيث االعداد
والتنظيم حتى تساعد ُمعد برامج التعليم الذكي من صياغة املحتوى الدرايس داخل قاعدة املعرفة
 Knowledge Baseبصورة واضحة وقابلة للتنفيذ بسهولة مما يزيد من فاعلية الربنامج الذكي يف
حتقيق أهدافه.
وهناك عدة اجراءات ينبغي مراعاهتا عند تصميم برامج التعليم الذكية لتعليم الصم هي:
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رضورة حتديد خصائص واحتياجات التالميذ الصم ومهاراهتم التكنولوجية واالمكانيات
املتاحة قبل تصميم بيئة التعلم الذكية.



تصميم وانتاج املحتوى التعليمي يف ضوء خصائص واحتياجات التالميذ املعاقني سمعي ًا
مع اختيار الوسائط البرصية املناسبة وتسجيل فيديو بالغة االشارة وتصميم اساليب الدعم
واملساعدة املستمرة وختزين كل ما سبق يف قاعدة البيانات.



تصميم االنشطة التعليمية والسيناريو التفاعيل ودور كل من املعلم واملتعلم واستخدام
اسرتاتيجيات التدريس املناسبة مثل جمموعات العمل الصغرية وحتديد مصادر التعلم
وأساليب التقويم املناسبة وتقديم التغذية الراجعة املستمرة.



تدريب املتعلم عىل فتح احلقيبة التدريبية وتنفيذ املهام واالنشطة من خالل املناقشات
وجمموعات العمل واستخدام أدوات التواصل املختلفة وينبغي عىل املعلم تدريب التالميذ
عىل توظيف التطبيقات التفاعلية وتنفيذ املهام وتقديم الدعم والتعزيز والتغذية الراجعة
املستمرة.
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خامتة وتوصيات
مما سبق يتضح امهية استخدام برامج التعليم الذكية يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة بكل
فئاهتم وخاصة املعاقني سمعيا ملواجهة حتديات احلياة اليومية ومساعدة التلميذ عىل التعلم التفاعيل
الفعال وهلذا تويص ورقة العمل احلالية بام ييل:


حتويل مناهج املعاقني سمعي ًا اىل مناهج الكرتونية تفاعلية باستخدام نظم التعليم الذكية
املبنية عىل معاجلات الذكاء االصطناعي حلل مشاكلهم التعليمية وتنمية مهاراهتم احلياتية.



إدخال نظام الوحدات التأهيلية يف املناهج الدراسية من أجل تأهيل التالميذ ذوي
االحتياجات اخلاصة ملهن ومهارات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل.



تطوير برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة من أجل تأهيل املعلم أكاديمي ًا ،وتربوي ًا ،ومهني ًا
وثقافي ًا قبل وأثناء اخلدمة للتعامل مع املعاقني سمعي ًا ودمج التكنولوجيا احلديثة يف تعليمهم
مع تقديم الدعم الفني للمعلمني الذي يسهم يف حل املشكالت وقت حدوثها.



التوسع يف إنتاج الربامج واملواد التعليمية سواء كانت هذه الربامج ألغراض تدريسية أو
تدريبية أو عالجية أو إثرائية ،حيث حيتاج املعلمون للربجميات احلديثة لتوظيفها يف التدريس
هلذه الفئه من املتعلمني



إنشاء شبكة معلوماتية أو معامل افرتاضية باستخدام نظم التعليم الذكية خاصة بالتالميذ
املعاقني سمعيا وتوفري الدعم التعليمي للتدريب وتقديم االستشارات عند الطلب.



تبني سياسات واسرتاتيجيات قومية للتعليم التقني واملهني تلبي احتياجات ذوي
االحتياجات اخلاصة وتتواكب مع املستحدثات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق
العمل.



إنشاء بنك معرفة ملناهج ذوي االحتياجات اخلاصة.
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عمل دورات تربوية لتدريب وتأهيل معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة عىل توظيف
التكنولوجيا احلديثة يف التدريس واستخدام أحدث الطرق واالسرتاتيجيات املناسبة لتنمية
املهارات احلياتية لدى التالميذ املعاقني سمعي ًا.



التأكيد عىل أن التنمية املهنية املستدامة رشط ملزاولة املهنة ملعلم ذوي االحتياجات اخلاصة
وفق مواصفات ورشوط ومعايري متجددة للحصول عىل رخصة مزاولة املهنة.



عمل دورات وورش عمل توعوية ألولياء أمور وأرس املعاقني سمعي ًا لتدريبهم عىل طرق
التعامل مع االعاقة لتقديم الدعم الكايف لذوي االحتياجات اخلاصة.



دمج املهارات احلياتية يف مناهج ذوي االحتياجات اخلاصة.
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