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The Digital design for technology virtual reality
in the light of e - learning quality standard

Abstract:
The study aims to identify e - learning quality
standard for the design of virtual reality digitally
in order to keep pace with digital era requirements
and to achieve the objectives of the study, the
researcher used descriptive method, the study was
to identify the list included (8) standards, (54)
indicators, and these standards are: containing
educational objectives in virtual reality, educational
content in the virtual reality , design and interfaces
, multimedia elements, the interaction of the learner
with virtual reality, sailing and indulging in the
virtual reality environment , activities, assistance
and guidance of the leaner to use, and evaluation of
user in virtual reality , The study ended with a set of
recommendations.
Key words:
Digital design, Virtual reality, Instructional
technology, e - learning.

:ملخص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف على معايري جودة التعلُّم
الإل��ك�تروين عند ت�صميم الواقع االفرتا�ضي رقمي ًا من �أجل
 ولتحقيق �أه��داف الدرا�سة،مواكبة متطلبات ع�رص الرقمنة
 تو�صلت الدرا�سة.ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي
 وهذه املعايري،ً) م�ؤ�رشا54( ،) معاير8( �إىل قائمة ت�ضمنت
، الأه��داف التعليمية املت�ضمنة يف الواقع االفرتا�ضي:هي
 وت�صميم واجهات،واملحتوى التعليمي يف الواقع االفرتا�ضي
 وتفاعل املتعلم مع، وعنا�رص الو�سائط املتعددة،التفاعل
 والإب��ح��ار واالنغما�س يف بيئة الواقع،الواقع االفرتا�ضي
، والأن�شطة امل�ساعدة وتوجيه ا�ستخدام املتعلم،االفرتا�ضي
 �أُخ ُتتمت الدرا�سة،والتقومي امل�ستخدم يف الواقع االفرتا�ضي
.بتقدمي جمموعة من التو�صيات
:الكلمات املفتاحية
، الواقع االفرتا�ضي تكنولوجيا التعليم،الت�صميم الرقمي
.التعلُّم الإلكرتوين
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مقدمة:

�أ�سهمت االجتاهات احلديثة لتكنولوجيا التعليم يف ظهور
�أنظمة جديدة ومتطورة للتعليم والتعلم ،والتي كان لها �أثر كبري
يف �إحداث التغريات والتطورات الإيجابية يف الطريقة التي يتعلم
بها الطالب ،وطرائق و�أ�ساليب تو�صيل املعلومات العلمية �إليهم،
وكذلك على حمتوى و�شكل املناهج الدرا�سية املقررة مبا يتنا�سب
مع هذه االجتاهات ،ومن النظم التي �أفرزتها االجتاهات احلديثة
لتكنولوجيا التعليم ما ي�سمى التعلُّم الإلكرتوين ،الذي يعتمد على
توظيف تطبيقات احلا�سب واجليل الثاين للإنرتنت والو�سائل
التفاعلية املتعددة مبختلف �أنواعها يف عملية التدري�س� ،إذ ي�شري
التعلُّم الإلكرتوين �إىل االعتماد على التقنيات احلديثة يف تقدمي
املحتوى التعليمي للطالب بطريقة فاعلة من خالل اخل�صائ�ص
االيجابية التي يتميز بها.
مما �أفرزه التعلُّم الإلكرتوين من تطبيقات تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي  Virtual Realityالتي تهدف للتغلب على م�شكالت
الواقع احلقيقي ،ويعد التعلُّم الإلكرتوين �أحد املجاالت الرائدة
يف الأخذ بتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي وتطويعها للتغلب علي
م�شكالت الواقع التعليمي ،ويعد ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف
العملية التعليمية �رضورة حتمية ال مفر منها( .ﺍﻟ�ﺴﻴﺩ. )2005 ،
�إذ تهتم تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي ببناء تكنولوجيا
العامل احل�سي الن�شط والف�ضاء املفتوح بعر�ض املعلومات
الواقعية ثالثية الأبعاد ،وقد جاءت بداية الواقع االفرتا�ضي من
املحاكاة احلا�سوبية ،وفيها يعر�ض احلا�سب تقليداً لعمل واقعي
تتفاعل فيه املكونات بع�ضها مع بع�ض بالإجراءات نف�سها التي
حتدث يف الواقع ،وبذلك ت�سمح للطالب مبواجهة الظواهر التي
عادة ما تكون غري متوافرة يف قاعة الدرا�سة ب�سبب �صعوبات
�أمنية واقت�صادية ومادية ،لذا ف�إنها ت�سمح للطالب ب�أن ي�ستك�شف
ما يحدث يف النظام املحيط به و�أن يفهمه فهم ًا عميق ًا مما ي�ساعد
املعلم على حتقيق هدف تعليمي حمدد( .احل�سناوي. )2009 ،

خلفية مشكلة الدراسة:

�إن البيئة التعليمية يف الوطن العربي واجلامعات العربية
عامة ،وال�سودانية على وجه اخل�صو�ص حتتاج �إىل قائمة ومعايري
جلودة التعلم الإلكرتوين خا�صة جمال التعليم االفرتا�ضي� ،إذ �أن
الطلب يتزايد على التعليم االفرتا�ضي اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى،
�إذ �أن الع�رص الرقمي يتطلب وجود متعلم ومعلم ي�ستخدم برامج
التعلم االفرتا�ضي ،وقد �أظهرت بع�ض البحوث التي ركزت على
التعلم من خالل بيئات التعلم االفرتا�ضية� ،أن مديري اجلامعات
واملعلمني ينظرون �إىل هذا النوع من التعليم بو�صفه و�سيلة
للو�صول �إىل عدد كبري من الطالب� ،إال �أن املعلمني يعانون عبء
العمل الثقيل جراء توقعات عالية من قبل الطالب الذين �أعربوا
من ناحية �أخرى عن تقديرهم للفر�صة التي تتيحها بيئات التعلم
االفرتا�ضية ،حيث يتم التعليم بطريقة �أكرث ا�ستقاللية من قيود

الزمان واملكان ،وبعيداً عن التعليم التقليدي يف احلرم اجلامعي،
وهم يتطلعون �إىل جودة تعليمية �أف�ضل للربامج الدرا�سية التي
تقام على الإنرتنت كونها �أق��ل ج��ودة ،ورغ��م هذا فاملتعلمون
يرون يف بيئة التعلم االفرتا�ضية مزيداً من الفر�ص للتوا�صل مع
املعلمني �أكرث مما هي يف الف�صول الدرا�سية التقليدية.
مما �سبق ميكن تلخي�ص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�سي
التايل :ما معايري جودة التع ُّلم الإلكرتوين عند الت�صميم

الرقمي للواقع االفرتا�ضي؟

أسئلة الدراسة:
ينبثق من ال�س�ؤال الرئي�سي �أ�سئلة فرعية ت�سعى الدرا�سة
للإجابة عنها ،وهي:
● ●ما معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم الرقمي
للواقع االفرتا�ضي؟
● ●ما م�ؤ�رشات ج��ودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم
الرقمي للواقع االفرتا�ضي؟
● ●ما خطوات الت�صميم الرقمي للواقع االفرتا�ضي؟

أهداف الدراسة:

● ●معرفة معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم
الرقمي لتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي.
● ● الوقوف على م�ؤ�رشات جودة التعلُّم الإلكرتوين عند
�إجراء عملية الت�صميم الرقمي لتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي.
● ●ال��ت��ع��رف على خ��ط��وات الت�صميم ال��رق��م��ي للواقع
االفرتا�ضي.

أهمية الدراسة:

● ●تكمن �ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻲﻓ �ﺃﻫﻤﻴﺔ تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي� ،إذ �أنها تعمل على نقل العملية التعليمية من حيز
اجلمود والنظرية حليز احليوية والتطبيق و�إتاحة الفر�صة للمتعلم
لأخذ دوره الكامل كمحور ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭالتفاعل معها من
خالل بيئة تعلم افرتا�ضية.
● ●توجيه �أنظار امل�سئولني الرتبويني �إىل �أهمية الأخذ
بتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي يف العملية الرتبوية ،وكذلك
توجه �أن��ظ��ار الباحثني يف املجال ال�ترب��وي �إىل �أهمية حقل
الواقع االفرتا�ضي كمجال خ�صب للبحث.
● ●ق��د ُت�����س��ه��م ه���ذه ال��درا���س��ة يف تغطية ال��ن��ق�����ص يف
الأبحاث العربية التي تتناول تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي
وتطويعها خلدمة الأغرا�ض الرتبوية.

الدراسات السابقة:

من بني الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017
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والتي اطلعت عليها الباحثة ،درا�سة (�أبو خطوة )2011 ،التي
هدفت �إىل حتديد معايري �ضمان اجل��ودة يف ت�صميم املقررات
الإلكرتونية و�إنتاجها ،لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي ،وحتديد قائمة ت�ضمنت ( )11معياراً ،و ()108
م�ؤ�رشا ،وه��ذه املعايري هي :الهيكل العام للمقرر الإلكرتوين،
وتقدمي الدعم والإر�شاد و الأه��داف التعليمية للمقرر ،وحمتوي
املقرر والأن�شطة التعليمية ،والو�سائط املتعددة املت�ضمنة
باملقرر ،وا�سرتاتيجيات التعليم ،وامل�شاركة والتعاون وتفاعل
الطالب ،والتقومي والتغذية الراجعة ،وت�صميم �صفحات املقرر
الإلكرتوين ،و �إدارة املقرر الإلكرتوين.
كما ق��ام (حممد )2011 ،ب��درا���س��ة هدفت �إىل توظيف
تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين لتحقيق معايري اجلودة ال�شاملة
يف التعليم العايل ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي� ،أو�صى
بت�أكيد مفهوم اجلودة ال�شاملة يف تطبيق جميع مكونات نظام
التعلم الإلكرتوين من خالل �إن�شاء وحدة تطبيق املعايري الالزمة
ل�ضمانها والتي �أ�صبحت �رضورة حتمية ،وكذلك ت�أكيد �أهمية
و��ضرورة التو�صل �إىل معايري اجل��ودة ال�شاملة لتطبيق نظام
التعلم الإلكرتوين و�سائر عنا�رصه ،كما �أكد �رضورة امل�سارعة
بو�ضع اخلطوط العري�ضة الالزمة لتطبيق نظام التعلم الإلكرتوين
باجلامعة والتي تت�ضمن اجلودة والكفاءة والإتقان والتميز.
و�أجرى (ال�سيد )2010 ،درا�سة هدفت �إىل ت�صميم منوذج
مقرتح ملعمل افرتا�ضي عرب االنرتنت يف �ضوء معايري اجلودة
ال�شاملة لتالميذ ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي و�شبة التجريبي ،تو�صل الباحث �إىل وجود فرق
دال �إح�صائيا بني متو�سطي درجات �أفراد املجموعة ال�ضابطة
التي تدر�س بالطريقة التقليدية ،و�أف��راد املجموعة التجريبية
التي تدر�س با�ستخدام املعمل االفرتا�ضي ،يف اختبار التح�صيل
املعريف ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أن فعالية النموذج
املقرتح بالن�سبة لالختبار التح�صيلي ( )1.64وهي فعالية
منا�سبة� ،أو�صى ب�رضورة ا�ستخدام املعامل االفرتا�ضية لإك�ساب
الطالب املعارف املرتبطة مبقررات العلوم يف املرحلة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سي ،و�رضورة الرجوع �إىل قائمة معايري ت�صميم
املعامل االفرتا�ضية عرب الإنرتنت يف �ضوء معايري اجلودة عند
بناء املعامل االفرتا�ضية عرب الإنرتنت ،اال�ستفادة من املعمل
املقرتح عند تدري�س مقرر العلوم باملرحلة الأوىل من التعليم
الأ�سا�سي.
كما قام (القحطاين )2010 ،بدرا�سة هدفت التعرف �إىل
�آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو ا�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية
يف برنامج التعليم عن بعد ،والتعرف على �أهمية ا�ستخدام
الف�صول االفرتا�ضية وال�صعوبات التي حتد من ا�ستخدام الف�صول
االفرتا�ضية يف برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،التعرف على الفروق بني ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة وعزوها �إىل العوامل التالية :نوع الكلية� ،سنوات اخلدمة،
درجة الإمل��ام با�ستخدام احلا�سب الآيل ،والإنرتنت) .ا�ستخدام
املنهج الو�صفي ب�إعداد ا�ستبانة ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج
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التالية:
 ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام الف�صول
االفرتا�ضية يف برنامج التعليم عن بعد كانت بن�سبة كبرية
(. )3,69 ،3,94 ،3,93
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابة �أفراد
عينة جمتمع الدرا�سة نحو ا�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية يف
برنامج التعليم عن بعد تعزى ملتغري نوع الكلية ومتغري �سنوات
اخلدمة ومتغري درجة الإملام با�ستخدام الإنرتنت.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة
الدرا�سة نحو ا�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية يف برنامج التعليم
عن بعد تعزى ملتغري درجة الإملام با�ستخدام احلا�سب الآيل
مما �سبق يبدوا جلي ًا �أن الدرا�سات التي �أجريت حول
تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي – بالرغم من توافر ا�ستخدام
الواقع االفرتا�ضي – قليلة من حيث جوانب الت�صميم والتطوير
واال�ستخدام والإدارة والتقومي ومن جانب معايري �ضمان اجلودة
يف التعلم الإلكرتوين ،بالرغم من ذلك �إال �أن الباحثة قد ا�ستفادت
من القراءة واالطالع العام على الدرا�سات ذات العالقة املبا�رشة
وغري املبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة ،يف جمموعة من الفوائد التي
تتجلى يف الآتي:
 بلورة م�شكلة الدرا�سة وتكوين �صورة �أكرث �شمو ًال لها
وحلجمها وكذلك حتديد �أبعادها ب�شكل �أكرث و�ضوحاً ،مما �أو�ضح
للباحثة عدم تناول م�شكلة درا�ستها من قبل باحثني �آخرين.
 �ساعدت يف ت��زوي��د الباحثة بالعديد م��ن الأف��ك��ار
والإج��راءات التي ا�ستفادت منها يف ت�صميم معايري وم�ؤ�رشات
جودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم الرقمي لتكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي.
 اال�ستفادة من نتائج وتو�صيات ومقرتحات الدرا�سات
ال�سابقة ،وقد كانت مرتكزات النطالق هذه الدرا�سة.

منهجية الدراسة وحماورها:

لتحقيق �أه���داف ال��درا���س��ة ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي – بالرتكيز على خ�صائ�صه التحليلية  -القائم على
جمع �أكرب قدر من املعلومات والبيانات من الأدبيات املختلفة
الورقية منها والإلكرتونية ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة.ومن
ثم حتليل ما توافر من �آراء و�أفكار اخلرباء والباحثني يف جمال
ّ
تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكرتوين ،بالقدر الذي يتيح فر�صة
لإدارة املعلومات على امل�ستوى امل�سحي وا�ستنتاج العالقات
ثم الو�صول لإجابات لأ�سئلة
التي تعك�س وجهة نظر الباحثة.ومن ّ
بناء على ذلك ويف �إطار ال�سعي ملناق�شة و�إيجاد �إجابات
الدرا�سةً ،
ملا مت طرحه من ت�سا�ؤالت؛ ف�إن الدرا�سة �سوف تتناول املحاور
واملو�ضوعات التالية:
�Ù Ùأوالً :معايري جودة يف التعلُّم الإلكرتوين Quality of
e - learning
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Ù

Reality

Ùثانياً :التعريف بتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي Virtual

Ù Ùثالثاً� :إجراءات الدرا�سة ونتائجها.
Ù Ùرابعاً :اخلامتة والتو�صيات.

تعريف املصطلحات:

◄ ◄تكنولوجيا التعليم:
تعريف تكنولوجيا التعليم ح�سب تعريف جمعية االت�صاالت
الرتبوية للعام 2007م:
The Association for Educational
)Communications and Technology (AECT

هي الدرا�سة واملمار�سة الأخالقية بت�سهيل عملية التعلم
وحت�سني الأداء من خالل ابتكار العمليات وامل�صادر التكنولوجية
املنا�سبة وا�ستخدامها و�إدارتها(.الروا�ضية و�آخرون )2012 ،و
(. )Reiser,2007
تعريف الباحثة :هي منحنى نظامي لت�صميم العملية
التعليمية وتنفيذها وتقوميها كلها تب ًعا لأهداف حمددة نابعة من
نتائج الأبحاث يف جمال التعليم واالت�صال الب�رشي م�ستخدمة
املوارد الب�رشية وغري الب�رشية من �أجل �إك�ساب التعليم مزي ًدا من
الفعالية.
◄◄التعلُّم الإلكرتوين (: )E - Learning
هو « التعليم با�ستخدام املعلومات الرقمية الإلكرتونية
يف هيئاتها املتعددة مع ا�ستخدام التقنيات والأنظمة املختلفة
اخلا�صة مبعاجلتها ور�ؤيتها وقراءتها « (زيتون. )2005 ،
تعريف الباحثة :هو طريقة للتعليم با�ستخدام �آليات
االت�صال احلديثة من حا�سب و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من
�صوت و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات بحث ،ومكتبات �إلكرتونية،
�سواء كان عن بعد �أو يف الف�صل الدرا�سي
وكذلك بوابات الإنرتنت ً
للمتعلم ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرث فائدة.
◄◄الواقع االفرتا�ضي:
يعرف حممد �سعد الدين ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي Virtual
 Realityب ��أن��ه التكنولوجيا ال��ت��ي مت��د املتعلمني بخربات
واقعية  Real Experiencesداخ��ل بيئة افرتا�ضية Virtual
 Environmentمع �صور واقعية Realistic Images .(http:/
)/ fathkg.forumegypt.net/ t15 - topic

تعريف الباحثة » :هو حماكاة للواقع احلقيقي �إلكرتونياً،
مما ميكن تفاعل املتعلم وانغما�سه وحتكمه و�إب��ح��اره داخل
م�ستخدما احلوا�س با�ستخدام الأدوات
هذه البيئة الإلكرتونية،
ً
والأجهزة اخلا�صة بذلك ،ووفق ًا خلطوات حمددة.
◄◄الت�صميم الرقمي: )Digital Design( :
ُيعنى الت�صميم الرقمي ( )digital designبت�صميم الدوائر
الإلكرتونية الرقمية ،له �أ�سماء �أخـرى �أي�ضــ ًا مثل الت�صــميم

(switching

املنطقي ( )logic designودوائ��ـ��ر الت�شغيل
 )circuitsواملنطق الرقمي ( )digital logicوالنظم الرقمية
(ُ )digital systemsت�ستخدم الدوائر الرقمية يف ت�صميم نظم
كاحلوا�سيب الرقمية ( )digital computersوالآالت احلا�سبة
الإلكرتونيـة (� )electronic calculatorsأو �أجــهزة التحكــم
الرقمــية ( )digital control devicesومعدات االت�صال الرقمية
وتطبيقات �أخرى عديدة تتطلب معدات رقمية �إلكرتونية.يعر�ض
هذا الكتاب الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ت�صميم الدوائر
الرقمية ويقدم عدداً من الطرق والأ�ساليب املنا�سبة لطائفة من
تطبيقات الت�صميم الرقمي(.مانو)2006 ،
هو ت�صميم برجمي يف البداية ،ولكنه  Hardwareعند
التطبيق �أي �أنه ال تقوم بو�ضع متغريات و�إمن��ا ت�صمم الدوائر
النقطية داخل �رشيحة �صغرية مثل (.FPGAادري�س. )2002 ،
تعريف الباحثة :الت�صميم الرقمي ( )Digital Designهو
علم متخ�ص�ص بالدوائر الإلكرتونية الرقميةُ ,ت�ستخدم الدوائر
الرقمية يف ت�صميم النظم مثل احلوا�سيب الرقمية (digital
 )computersوالآالت احلا�سبة الإلكرتونيـة (electronic
 )calculatorsومعدات االت�صال الرقمية وتطبيقات �أخرى عديدة
تتطلب معدات رقمية �إلكرتونية.

اإلطار النظري للدراسة
أوالً :جودة التعلُّم اإللكرتوني Quality of e - learning
تعد جودة التعلُّم الإلكرتوين من �أهم املتغريات التي تطرح
نف�سها يف الوقت احلا�رض يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وميكن القول
ب��أن ج��ودة التعلُّم الإلكرتوين ال تكمن يف تو�صيل املعلومات
�إلكرتوني ًا �إىل املتعلم فقط ،ولكنها ُتعنى بالتفاعل بني جميع
عنا�رص العملية التعليمية يف بيئة التعلُّم الإلكرتوين.
● ●�أمناط التعلُّم الإلكرتوين:
�أمناط التعلُّم الإلكرتوين ح�سب تطورها تنق�سم �إىل:
 التعلُّم الإلكرتوين مب�ساعدة احلا�سوب:
وهو التعلم الذي يتم من خالل توظيف برجميات الو�سائط
املتعددة املتفاعلة داخل غرفة ال�صف �أو عرب االنرتنت وغالب ًا
ما يتم حتميل املحتوى التعليمي على و�سائط حتزين مثل CD
و  Flash Driveويكون املحتوى تفاعلي ًا مع املتعلم حتت
�إر�شادات املعلم و�إ�رشافه.
 التعلم ال�شبكي (املبا�رش) : Net Work Learning
وهو التعلم الذي يتم فيه تقدمي املحتوى التعليمي التفاعلي
عرب �شبكات االنرتنت املختلفة �سواء كان تزامني ًا �أو غري تزامني
 التعلم التخيلي �أو االفرتا�ضي : Virtual Learning
لقد مت توفري فكرة الواقع االفرتا�ضي يف بع�ض امل�ستحدثات
التكنولوجية وخا�صة برامج الو�سائط املتعددة املتفاعلة التي
يقدمها احلا�سب ،حيث ي�ستطيع املتعلم �أن مير بخربة �شبه حقيقية
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تتيح له الإح�سا�س بالأ�شياء الثابتة واملتحركة و�أنها يف عاملها
احلقيقي من حيث جت�سيدها ومالم�ستها والتعامل معها.
ويوفر التعلم االفرتا�ضي عرو�ض ًا بانورامية ترتبط بثالثة
مكونات تتمثل يف حوا�س الإب�صار وال�سمع واللم�س ،وما زالت
املحاوالت م�ستمرة لربطها بجميع �أج��زاء اجل�سم املختلفة من
خالل لبا�س كامل يغطي جميع �أج��زاء اجل�سم ومن ثم تو�صيل
مناطق الإح�سا�س املختلفة والأع�صاب ب�أطراف تو�صيل و�أجهزة
تغذية راجعة لإحداث ات�صال مبا�رش ب�سطح ب�رشة امل�ستخدم؛ مما
يتيح معاي�شة الواقع االفرتا�ضي والتفاعل املبا�رش معه.
 التعلم املدمج :Blended Learning
هو منط من التعلُّم الإل��ك�تروين ال��ذي يختلط فيه التعلم
ال�صفي الوجاهي  Face to faceوالتعلم املبا�رش الت�شاركي عرب
االنرتنت �أو التعلم املعتمد على برامج احلا�سب التفاعلية.
 التعلم املتنقل:Mobile Learning :
هو منط من التعلُّم الإل��ك�تروين ال��ذي يعتمد على �أجهزة
االت�صال الال�سلكية ليتمكن املتعلم من الو�صول للمواد التعليمية
يف �أي وقت ويف �أي مكان وب�شكل ت�شاركي مع الآخرين.
 التعلم املنت�رش : Ubiquitous Learning
هو منط التعلُّم الإلكرتوين املتواجد ب�صفة دائمة ويف كل
مكان ولكن ال ن�شعر به ،وميكن الو�صول �إليه ب�سهولة عرب (حا�سب
اجليب ،اجلوال ،جهاز امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية ()PDAS
وجهاز ق��راءة الكتب الإلكرتونية) �(.رسايا )2009 ،و (�سامل،
 )2004و (زيتون. )2005 ،
● ●معايري و�ضوابط اجلودة يف التعلُّم الإلكرتوين:
ت�سعى امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل �إدارة ممار�سات التعلُّم
الإلكرتوين مبا يتنا�سب مع معايري اجلودة للتعليم ب�صفة عامة
والتعلُّم الإلكرتوين ب�صفة خا�صة ،ومن هذه املعايري ما يلي:
 االه��ت��م��ام بالت�صميم املتكامل ملنظومة التعلُّم
الإلكرتوين حتكمه القواعد العامة للتعليم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية:
حيث تقوم امل�ؤ�س�سة التى تنوي تقدمي برامج درا�سية
�إلكرتونية بتطوير و�إدارة هذه الربامج مبا يتنا�سب مع الأ�س�س
املتعارف عليها للتعليم ،مع الأخ��ذ باالعتبار خ�صو�صيات
ومتطلبات هذا النمط غري التقليدي ،فيجب على امل�ؤ�س�سة التعليمية
قبل ال�رشوع يف تقدمي برامج التعلُّم الإلكرتوين �أن ت�صمم وجترب
�أنظمة التدري�س والإدارة للربامج التي تنوي تفعليها وتوفري
جميع متطلباتها بغر�ض احلفاظ على امل�ستوى املطلوب من
اجلودة وااللتزام باملعايري ،وكذلك مراعاة القوانني ال�سارية يف
البلد التى تقدم فيها برامج التعلُّم الإلكرتوين ،والعمل على توفري
امليزانية املطلوبة لربامج التعلُّم الإلكرتوين التي تنوى تقدميها
ولكامل املدة التى �سيق�ضيها الطالب يف درا�سة هذه الربامج ومبا
يحافظ على معايري اجلودة التى ت�ضعها امل�ؤ�س�سة.
 مراعاة املعايري الإكادميية ومعايري اجلودة يف مراحل
ت�صميم الربامج واعتمادها ومراجعتها:
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حتر�ص امل�ؤ�س�سة التعليمية على �أن تخ�ضع التعلُّم
الإل��ك�تروين املعتمد واملطبق يف امل�ؤ�س�سة لعمليات الفح�ص
واملراجعة و�إعادة االعتماد ب�شكل دوري ،وعلى وجه اخل�صو�ص
يجب احلر�ص على �أن تظل املواد العلمية حديثة وذات �أهمية
و�أن يتم حت�سني املادة العلمية بالتغذية الراجعة وا�سرتاتيجيات
التدري�س والتقييم البناء.
 �إدارة برامج التعلُّم الإلكرتوين بالأ�سلوب الذى يحقق
املعايري الأكادميية للدرجة املمنوحة:
حتر�ص امل�ؤ�س�سة التعليمية على �أن تكون املعايري
الأكادميية للدرجات املمنوحه لربامج التعلُّم الإلكرتوين مكافئة
للدرجات التي متنحها امل�ؤ�س�سة بالطرق التقليدية وملتزمة
بال�ضوابط واملعايري املعتمدة ،على �أن تت�سم تلك الربامج
ومكوناتها بالتوافق الوا�ضح ما بني �أه��داف التعلُّم من جهة
وا�سرتاتيجيات التدري�س وحمتوى املادة العلمية و�أمناط ومعايري
التقومي من جهة �أخرى.
كذلك حتر�ص امل�ؤ�س�سة التعليمية على �أن يتم تقدمي برامج
التعلُّم الإلكرتوين بحيث توفر للطالب فر�ص ًا عادلة للو�صول �إىل
امل�ستويات املطلوبة لإجن��از متطلبات التخرج ،فيمثل التعلُّم
الإلكرتوين ن�شاط ًا ميار�سه جميع امل�شاركني يف النظام بحيث
ت�ستخدم نتاجات التقومي والتغذية الراجعة ب�شكل م�ستمر لتطوير
�سائر مكونات التعليم باال�ضافة �إىل التقنياتامل�ستخدمة.
 دعم التعلُّم الذاتي ومتكني املتعلمني من التحكم يف
منوهم التعليمي:
يجب على امل�ؤ�س�سة التعليمية �أن ت�ضع �أهداف ًا واقعية
وطرق ًا علمية لتحقيقها وو�سائل للتحقق من بلوغ الأه��داف،
فعليها توفري املعلومات الكاملة والوا�ضحه عن الطالب الدار�سني
يف جميع املجاالت مثل طبيعة التعلُّم ومتطلباته والعالقة بني
التح�صيل والإجناز والتقييم ،وخ�صائ�ص نظام التعليم وكيفية
التعامل والتفاعل معه ،كما يجب �أن تقدم هذه املعلومات بحيث
تعني الطالب على اتخاذ القرارات حول درا�ستهم وتقييم م�سارهم
الدرا�سي ح�سب معايري وا�ضحة ل�ل��أداء ،كما يجب �أن تت�أكد
امل�ؤ�س�سة التعليمية من فعالية املعلومات املقدمة للطالب والعمل
على تعديلها كلما اقت�ضى الأمر ذلك.
 طرق التقييم امل�ستخدمة لربامج التعلُّم الإلكرتوين:
ال بد �أن تكون طرق التقييم منا�سبة لنمط وظروف الدرا�سة،
كما �أن �إجراءات التقييم والت�صحيح و�إعالن الدرجات جترى ب�شكل
موثوق ومنظم ،و�أن هذه الإجراءات تلتزم باملعايري االكادميية،
ويجب �أن تتاكد امل�ؤ�س�سة �أن التقييم اخلتامي للربامج �أو مكوناته
يقي�س ب�شكل منا�سب �إجناز الطالب ويكون التقييم اخلتامي حتت
الإ��شراف املبا�رش للم�ؤ�س�سة التعليمية وكذلك تراجع امل�ؤ�س�سة
ب�شكل منهجي �سالمة �إجراءات وممار�سات التقييم وتقوم بتعديلها
كلما اقت�ضى الأمر ذلك(.احلامدي. )2010 ،
ثانياً :تكنولوجيا الواقع االفرتاضي Virtual Reality
يتجه املجتمع التعليمي �إىل تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي
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 Virtual Realityيف حماوله للتغلب على م�شكالت الواقع احلقيقي،
ويعد التعليم �أحد املجاالت الرائدة يف الأخذ بتكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي وتطويعها للتغلب على م�شكالت الواقع التعليمي،
ويعد ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية �رضورة
حتمية ال مفر منها ،يبدو جلي ًا �أن جناح �أي نظام تعليمي يعتمد
ب�شكل كبري على التزامه مبعايري جودة متفق عليها عاملياً ،ويف
جمال التعليم االلكرتوين ف�إن الأمر ي�أخذ �أهمية خا�صة لتباعد
املتعلم عن املتعلم.
● ●التطور التاريخي الواقع االفرتا�ضي:
يف عام  1960ابتكر ” �إيفان �سيزرالند Ivan Sutharland
” واحداً من النظم الرائدة للواقع االفرتا�ضي ،ويف عام  1965ن�رش
” �إيفان �سيزرالند ” تقريراً و�صفي ًا بعنوان العر�ض املطلق The
 ،Ultimate Displayوكان بذلك �أول من �أن�ش�أ م�رسح ًا للبحث
يف هذه التكنولوجيا؛ والتي ن�سميها الآن الواقع االفرتا�ضي �أو
التخيلي �أو اخلائلي ( Virtual Realityزيتون. )2004 ،
واجتهد الباحثون لتطوير هذه التكنولوجيا ،والتي تنقل
ا�ستخدام احلا�سب من �سطح املكتب � Desktopإىل داخل ج�سم
امل�ستخدم ،وهو الأمر الذي يجعل امل�ستخدم قادراً على �أن يبحر
يف خربات العامل االفرتا�ضي بالنظر ،وال�سمع ،واللم�س ،وامل�شي
متام ًا كما لو كان يف العامل احلقيقي (. )Hamit,1993
كما قدم “مايرون كروجر  ” Myron Kreugerنظام الواقع
االفرتا�ضي امل�سمى  ،Videoplaceويتكون نظام Videoplace
من �شا�شة عر�ض كبرية تو�ضع �أمام امل�ستخدم ،وميكن العر�ض
ب�صورة كبرية تو�ضع �أم��ام امل�ستخدم ،وميكن �أن تعر�ض هذه
ال�شا�شة �صورة للم�ستخدم املوجود �أمامها ،كما ميكنها �أن تعر�ض
�صور جمموعة من امل�ستخدمني يف الوقت نف�سه ،ويعد هذا النظام
النواة الأوىل لأنظمة الواقع االفرتا�ضي التعاونية ،والأنظمة
القائمة على تعدد امل�ستخدمني (. )kooper,Robm,1994
وخالل الفرتة ما بني ال�ستينيات وال�سبعينيات� ،أن�ش�أت
ال��ق��وات اجلوية الأمريكية معم ًال لتطوير عمليات املحاكاة
اجلوية و�أجهزة العر�ض الر�أ�سية التي ت�سهل عملية التعلم والأداء
يف رح�لات الطريان املعقدة وال�رسيعة للغاية ،وا�ستمر ذلك
يف الواليات املتحدة الأمريكية حتى الت�سعينيات ،ومت �إن�شاء
معمل للتكنولوجيا الب�رشية امل�شرتكة (” HITL” Interface
)Technology Labير�أ�سه ” فرين�س  ،“ Furnessوالذي �صار
مركزاً رائداً للواقع االفرتا�ضي يف وا�شنطن.
ولقد توالت �أبحاث “فريونا�س” ورفاقه يف هذا املجال
وحققوا الكثري م��ن امل����شروع��ات الناجحة فيه ،فقد ن�ش�أت
تكنولوجيا ال��واق��ع االفرتا�ضي داخ��ل معامل اجلامعات منذ
�أكرث من ع�رشين عاماً ،منذ ذلك احلني بد�أت تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي يف جذب اهتمام العديد من الباحثني من خمتلف
االجت��اه��ات ويف خمتلف امل��ج��االت ،حيث �أ�صبحت البيئات
االفرتا�ضية  VEوالواقع االفرتا�ضي � VRشائعة التطبيق يف
ميدان الرتبية ووا�سعة االنت�شار يف هذا املجال ،وتركز العديد من
الدرا�سات على ا�ستخدام البيئة االفرتا�ضية لبناء املعرفة و�إحداث

التعلم(.زيتون)2004 ،
وت��ق��دم تكنولوجيا ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي دع��م� ًا ذا دالل��ة
لتحقيق هذا النوع من التعليم ،وذلك مبا تي�رسه للمتعلم �إذ تتميز
مبقدرتها على تقدمي املفاهيم املجردة ب�صورة ب�رصية ت�سمح
للمتعلمني مبالحظة الأح��داث على امل�ستوى الكوين ،مع زيادة
البيئات والتفاعل مع الأح��داث التي قد حتول عوامل امل�سافة
�أو الزمن �أو الأمان دون توفريها ،وتزيد مثل تلك الأن�شطة من
ق��درة املتعلمني على التفكري وبناء معلومات جديدة حينما
ي�شاركون يف بناء املعرفة عند تعلمهم من خالل العمل الفعلي
يف موقف التعلم ،ويعد بدء اال�ستخدام الفعلي للتطبيقات الرتبوية
للمعامل االفرتا�ضية عام  ،1993ويف نهاية عام � 1997أنتجت
ع�رشات الربامج الرتبوية من خمتلف امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،لكل
�دءا من املرحلة االبتدائية وانتهاء
من املتعلمني واملعلمني ب� ً
باملرحلة اجلامعية ويف خمتلف املواد الدرا�سية ،وقد متركزت
حوايل  % 75من التطبيقات يف جانب اال�ستغراق Impressiv
�سواء كان العر�ض با�ستخدام خوذة الر�أ�س (Helmet Mounted
� )Displayأو كان با�ستخدام الكهف  Cave Displayوالذي
ينغم�س فيه املتعلم ب�رصي ًا مع العامل االفرتا�ضي(.حممد)2007 ،
كما �أن م�صطلح احلقيقة االفرتا�ضية Virtual Reality
ط��رح لأول م��رة يف ع��ام 1989م ،وق��د �أطلقت م�صطلحات
�أخرى عديدة ت�شري �إىل هذا املفهوم منها :احلقيقة اال�صطناعية
 Artificial Realityيف ال�سبعينيات ،و  Cyberspaceعام
 ،1984وم�ؤخراً العوامل االفرتا�ضية  Virtual Worldsوالبيئات
االفرتا�ضية  Virtual Environmentsيف الت�سعينيات.
● ●مفهوم الواقع االفرتا�ضي:
بالرغم من �شيوع م�صطلح الواقع االفرتا�ضي� ،إال �أنه من
النادر جداً �أن جند م�ستخدميه ُيجمعون على نف�س املعنى لهذا
امل�صطلح ،لذا �سوف تقوم الباحثة ب�رسد جمموعة من تعريفات
الواقع االفرتا�ضي ،وهي:
ويعرف”عبد اهلل مهدي” ب�أنه برنامج ترمي �إىل �أن ت�شرتك
فيها حوا�س الفرد ليمر بخربة ت�شابه الواقع �إىل حد كبري ،ويتم يف
هذا النوع من الربامج تو�صيل بع�ض ملحقات للحا�سب ،وتت�صل
بج�سم الإن�سان لتمكنه من ر�ؤي��ة ما يعر�ضه الربنامج ب�شكل
جم�سم ثالثي الأبعاد(.مهدي� ،1998 ،ص )98 :ويعرف ” كيم
 ” Kimالواقع االفرتا�ضي �أنه بيئة و�سائط متعددة قائمة على
احلا�سب ،عالية التفاعلية ي�صبح امل�ستخدم امل�شارك فيها جزءاً
من العامل املولد حا�سوبياً ،ويت�صف هذا العامل بالتفاعلية يف
الوقت احلقيقي ( ، )kim,2001كما ي�شري “دونالد � ”Donaldإىل
�أن الواقع االفرتا�ضي عبارة عن بيئات مولدة بوا�سطة احلا�سب،
وتت�سم بالتفاعلية ،ويكون امل�ستخدم منغم�س ًا داخل هذه البيئات
()Strangman, Nicole,et al,2003
ويعرف ”�أحمد احل�رصي” الواقع االفرتا�ضي �أن��ه �أحد
امل�ستحدثات التكنولوجية التي ت�ستخدم احلا�سب بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الأجهزة والربامج كمنظومة متكاملة يف �إن�شاء بيئة تخيلية
ثالثية الأبعاد متكن الفرد من املعاي�شة والتفاعل والتعامل معها
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017
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من خالل حوا�سه ،وبع�ض الأدوات الأخ��رى ،بحيث ي�شعر هذا
الفرد كما �أنه يتعاي�ش ويتفاعل ويتعامل مع الواقع احلقيقي
بكل �أبعاده ،وتختلف درجة الواقعية واال�ستغراق واملعاي�شة التي
يتيحها الواقع االفرتا�ضي للفرد باختالف منط الواقع االفرتا�ضي
ذاته(.احل�رصي)2003 ،
ويعرف ”حممد عطية خمي�س” ب�أنه تكنولوجيا تعليم
ومعلومات متقدمة ،توفر بيئة تعلم جم�سمة مولدة باحلا�سب،
بديلة عن الواقع احلقيقي وحتاكيه ،متكن املتعلم من االنغما�س
فيها والتفاعل معها والتحكم فيها ،با�ستخدام و�سائل خارجية
تربط حوا�سه باحلا�سب (خمي�س)2003 ،
تعريف العابدين :ه��و طريقة متكن ال��ف��رد م��ن جت�سيد
البيانات البالغة التعقيد يف بيئة احلا�سب الآيل ب�صورة حم�سو�سة
والتعامل معها ب�شكل تفاعلي ليقوم احلا�سب الآيل بتوليد ال�صور
والأ�صوات وغريها من امل�ؤثرات احل�سية التي ت�شكل مبجموعها
عامل ًا افرتا�ضي ًا ال وجود له على �أر�ض الواقع ،ومن خالل هذه
املعلومات تتبني ال��ع��وامل االفرتا�ضية املتنوعة(.العابدين،
. )1997
تعريف جملة .PCهو التقنية التي تنقل م�ستخدم احلا�سب
�إىل عامل جديد ال وجود له علمي ًا �إال داخل احلا�سب ،ويتطلب حتقيق
م�ؤثرات الواقع االفرتا�ضي بالن�سبة �إىل امل�ستخدم التخفيف من
م�ؤثرات الواقع االفرتا�ضي احلقيقي وهو ما ي�سمى ()Immersion
والذي من �ش�أنه تقوية م�ؤثرات الواقع االفرتا�ضي)PC.1996(..
من خالل ما �سبق ترى الباحثة �أنه ميكن ا�ستخال�ص الآتي:
 الواقع االفرتا�ضي و�سيلة تعليمية تفاعلية �إذ �أنها
منظومة فرعية من م�صادر التعلم التي متثل اجلانب امللمو�س
لتكنولوجيا التعليم.
 ال��واق��ع االفرتا�ضي عبارة عن خ�برة ت�شابه الواقع
احلقيقي التي مير بها املتعلم ،جتعل املتعلم امل�شارك جزءاً منها
منغم�سا بداخلها.
ً
 ت�ؤكد بع�ض التعريفات �أن الواقع االفرتا�ضي هو �أحد
امل�ستحدثات التكنولوجية احلديثة القائمة على احلا�سب والتي
ت�ستخدم جمموعة من الأدوات والتقنيات احلديثة اخلا�صة.
  ُيعد الواقع االفرتا�ضي من �أه��م النماذج التطبيقية
الواقعية ملجال تكنولوجيا التعليم بنظرياتها وممار�ساتها،
�إذ تعك�س النظرة التكاملية ال�ستخدام م�صادر التعلم عن طريق
الن�شاط الذاتي والقدرات الفردية للمتعلمني.
● ●م�سوغات ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف املجال
الرتبوي� ،أهمها:
 التواجد احلميم (االنغما�س)  :و هو ال�شعور الذي يتولد
لدى م�ستخدم برامج الواقع االفرتا�ضي ب�أنه متواجد  -ح َّقـــاً–
داخل هذا العامل ،ومرتبط به ،وم�سئول عنه.
 التفاعل :وهو ق��درة م�ستخدم الربنامج على الت�أثري
يف هذا العامل امل�صنوع الذي يراه �أمامه ،والتعامل معه بنف�س
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املنطق الذي ي�ستطيع التعامل به مع احلياة العادية ،فال يكون
ملزم ًا ب�سلوك بعينه� ،أو زوايا ر�ؤية ال يحيد عنها ،مثالً.
 �إمكانية توليد ومعاي�شة �أي بيئة مهما كانت واقعية �أو
تخيلية.
 تعد املحاكاة يف ال��واق��ع االفرتا�ضي بدي ًال ممتازاً
للتعليم والتدريب حيث تعطي فر�ص ًا للطالب بالتكرار والتعلم
باملحاولة واخلط�أ ،واملحافظة على التكلفة املادية.
 �إمكانية تاليف الأخطار املتوقعة يف العامل احلقيقي،
مثل درا�سة املفاعل النووي �أو قيادة الطائرة وغريها.
 ت�سمح للطالب ب ��إج��راء ال��ت��ج��ارب املعملية خطوة
بخطوة كما تهيئ له فر�صة اال�ستمرار يف التجربة خالل مدة
زمنية مفتوحة وبا�ستخدام تقنيات جديدة عرب اال�ستعمال
الفعلي للتجربة ،وتهيئ الطالب للتفاعل مع التجربة االفرتا�ضية
وامل�شاركة االيجابية فيها وفق النتائج التي يح�صل عليها.
 ت�شجع الإبداع واالبتكار عند الطالب يف الربامج التي
تعتمد على الإن�شاء والت�صنيع.
 �إن ا�ستخدام تقنية الواقع االفرتا�ضي يف القاعات
الدرا�سية �سي�ؤدي �إىل ت�شجيع الطالب على جتاوز حالة التلقي
ال�سلبي من املعلومات لينطلقوا نحو امل�شاركة الفعالة يف التعليم
التي رمبا تدفعهم �إىل موا�صلة تعليمهم العايل �أو الذاتي يف
املجاالت املتعددة.
 التوفري املادي ،حيث �أقيمت جامعات وف�صول ومبان
افرتا�ضية لو �أقيمت على �أر�ض الواقع لكلفت الكثري جداً.
 �إمكانية التجديد والتحديث خ�صو�ص ًا و�أن الواقع
االفرتا�ضي يعتمد على تقنية متجددة وب�شكل مت�سارع.
 يخلق جواً من املتعة والإثارة والت�شويق ،ويعد عن�رصاً
جاذب ًا يف مدر�سة امل�ستقبل(.ال�رشهان)1426 ،
● ●الأهمية التعليمية الواقع االفرتا�ضي:
يعمل الواقع االفرتا�ضي على نقل الوعي الإن�ساين �إىل بيئة
افرتا�ضية يتم ت�شكيلها �إلكرتونياً ،من خالل حترر العقل للغو�ص
يف تنفيذ اخليال بعيداً عن مكان اجل�سد ،وهو عامل لي�س وهميا وال
حقيقيا بدليل حدوثه ومعاي�شته ،وت�أتي �أهمية الواقع االفرتا�ضي
يف التعليم مما يلي:
 الواقع االفرتا�ضي �أوجد الفعالية يف تعليم الطالب من
خالل ت�صميم ومتثيل معلومات ثالثية الأبعاد كربامج متعددة
الو�سائل يف بيئة افرتا�ضية ،مما ي�ساعدهم على بناء خربات
تعليمية فعالة.
 ي�ستخدمه الطالب لتنفيذ جتارب وم�شاريع تعليمية
متنوعة� ،إذ �أنه بيئة قابلة لل�سيطرة عليها وحتديد مكوناتها،
وهي ت�شجع الطالب على ا�ستخدام احلا�سب لتطبيق املعلومات مبا
تتيحه من �أدوات ت�صميم ،وفن ت�صويري ،و�أدوات تقدمي العرو�ض
يف الواقع االفرتا�ضي.

د .هالة إبراهيم حسن أمحد

 يقدم التعليم ب�صورة ج��ذاب��ة حتتوى على املتعة
والت�سلية ومعاي�شة املعلومات.
 يحقق اخليال التعليمي للطالب فكل ما يحلم بتحقيقه
يتحقق ،حيث يرى املعلومات تتحرك �أمامه ويعي�ش بداخلها.
 يظهر الأ�شياء ثالثية الأبعاد ،بداية من �صفحات الكتاب
واخلرائط التي حتتويها.
 ي�ساعد على جعل املعلومات �أكرث حقيقية ،مما يجعل
الطالب قادرين على التح�صيل ب�رسعة �أكرب.
 ميكن للطالب من حل م�شاكل التعليم احلقيقية ،حيث
ي�ساعدهم يف تخيل امل�شكالت وطرح حلولها وفهمها وا�ستخدامها.
 يوجد لدى الطالب رغبة يف التعليم ،ودافعية ملمار�سة
املعلومات وم�شاهدتها�(.سامل. )2004 ،
● ●لغة الواقع االفرتا�ضي:
�إن لغة الواقع االفرتا�ضي تعد من الأ�س�س املهمة ال�ستخدام
الربجميات وت�شغيلها ،فلغة �أو منذجة الواقع االفرتا�ضي وهي
ما ت�سمى باللغة الإجنليزية (Virtual Reality Modeling
 )Languageوتخت�رص ب ( ، )VRMLوهي لغة و�صف الف�ضاء
االفرتا�ضي �أو لغة املخاطبة �أو اللغة التي يتعامل معها جهاز
احلا�سب الآيل وفق الربنامج املعد للواقع االفرتا�ضي ،فلغة الواقع
االفرتا�ضي ت�سمح للمطورين ب�إن�شاء بيئات للواقع االفرتا�ضي
جم�سمة مثل مناطق الت�سوق الثالثية الأبعاد التي متكن الفرد من
اال�ستفادة منها يف �شبكة الإنرتنت حيث ي�ستطيع الأفراد الذين
ي�ستخدمون الإنرتنت من خالل ال�شبكة العاملية ( )Webمن �إنتاج
مواد مايكرو�سوفت التي متكن امل�ستخدم من ر�ؤية املنظر الثالثي
الأبعاد ( ، )3Dبل ت�سمح لهم ببناء بيئات تطويرية با�ستخدام
لغة اجلافا التي تتميز بقدرتها على التفاعل مع امل�ستخدم من
خالل العوامل االفرتا�ضية من خالل �شبكة الإنرتنت حيث �أكد
�شنبوك (1996م) �أنه بالإمكان التفاعل مع البيئات االفرتا�ضية
من خالل بروتوكول يتكون من املحاكاة التفاعلية املوزعة التي
ت�سمح للفرد التعامل مع الأ�شياء مثل قيادة الطائرات ،وقيادة
ال�سيارات ،واملركبات الف�ضائية�...إلخ ،وذلك بالتفاعل معها يف
ف�ضاء افرتا�ضي كبري(.ال�رشهان)2001 ،
● ●�أ�س�س ت�صميم الواقع االفرتا�ضي:
لت�صميم برجميات الواقع االفرتا�ضي رقمي ًا ال بد من
مراعاة جمموعة من القواعد والأ�س�س� ،أهمها ما يلي:
 راحة امل�ستخدم طوال فرتة ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي،
حيث تختلف الفرتة التي يق�ضيها امل�ستخدم يف ا�ستخدام منوذج
الواقع االفرتا�ضي من حيث املكان املعرو�ض به النموذج ،وكذلك
ح�سب مهارات امل�ستخدمني.
 �أ�سلوب ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي والتفاعل معه،
ي�شتمل على الإج��راءات التي يجب اتباعها للتعامل من منوذج
الواقع االفرتا�ضي ،واخلربة ال�سابقة مل�ستخدميه والأ�سلوب الذي
ي�ستخدمه للتعامل مع النموذج ،وخربة امل�ستخدم مع برامج

ت�شغيل الواقع االفرتا�ضي ،وحتديد �أ�سلوب ا�ستخدام النموذج
بو�ضوح من حيث الدخول �إىل النموذج ب�سهولة وا�ستخدامه
و�إعادة ت�شغيله يف �أوقات متفرقة.
 الواقعية ،يجب �أن ير�ضى امل�ستخدم ع��ن واقعية
املعلومات التي تعر�ض عليه يف الواقع االفرتا�ضي ،و�أن تكون
يف احلدود املقبولة و�أن تكون قائمة على �أدلة وبراهني تو�ضح
واقعية النموذج.
 طريقة ا�ستخدام �أدوات الواقع االفرتا�ضي والتفاعل
معه� ،إذ تتنوع طرق ا�ستخدام النموذج فمن بينها الف�أره ،ونظارة
الواقع االفرتا�ضي وقفازات اليد التفاعلية ،وع�صا الألعاب وجم�سم
الواقع االفرتا�ضي ،وبدلة الواقع االفرتا�ضي ،وغريها.
 �رسعة التحرك �أثناء ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي ،يجب
مراعاة توقعات امل�ستخدمني ملدى ال�رسعة التي يتحركون بها
مع النموذج ،وفرتة النموذج ،وفرتة انتظاره ال�ستقبال ا�ستجابة
حمددة.
 املكونات املادية والربجمية امل�ستخدمة يف ت�صميم
الواقع االفرتا�ضي ،وتتمثل يف الأجهزة والربجميات يف بناء
النموذج و�أهمية التوافق فيما بينها ،واختيار الربجميات املنا�سبة
للم�شاهدة يف الواقع االفرتا�ضي ،وا�ستخدام خا�صية plug Ins
للدخول واخلروج �إىل منوذج الواقع االفرتا�ضي واالعتماد على
الفرتة الزمنية التي يق�ضيها امل�ستخدم يف التفاعل مع منوذج
الواقع االفرتا�ضي على الرغم من �أن ا�ستخدام هذه اخلا�صية
�أ�صبح غري �رضوري مع الإ�صدارات الربجمية احلديثة�(.إ�سماعيل،
. )2009
● ●�أدوات ت�صميم وبناء الواقع االفرتا�ضي التعليمي:
تتعدد الأدوات امل�ستخدمة يف بناء الواقع االفرتا�ضي
املتكامل ويتم دعمها من (WWWIC) World Wide Web
 Instructional Committeeعن طريق �أدواتها الأ�سا�سية يف
املحاكاة وبناء العمالء  Agentوهي تت�ضمن ما يلي:
�Ù Ùأداة التجريد االفرتا�ضي :Virtual Abstraction Tool
�أول �أداة �صممت للر�سم اجلرافيكي يف بناء البيئة االفرتا�ضية
املجردة وت�ستخدم هذه الأداة يف ت�صميم وحذف و�إعادة ت�سمية
ت�صنيف الكائنات بالبيئة االفرتا�ضية ،وهي ت�ساعد اخلرباء يف
جعل البناء مرئي ًا لقاعدة البيانات وت�ساعد على ت�صميم الأبنية
الت�صنيفية  Taxonomic structuresلعر�ض املفاهيم املعرفية.
 �أداة الت�أثري البيئي Environmental Effects Tools
ت�ستخدم لإعداد �صور للخلفية املكانية بحيث يتم �إدخال
بيئة م�صورة داخل احلجرات يف مباين العامل االفرتا�ضي ،ويتم
من خالل قالب لتعبئة الفراغ الداخلي يف املكان بالعنا�رص
املر�سومة اجلرافيكية بحيث تظهر عندما يتحرك �أو يتكلم
امل�ستخدم.
 �أداة الإنتاج االقت�صادي The Economic Tools
ت�ستخدم لبناء املكونات املختلفة عن طريق م�ستخدمي
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الواقع االفرتا�ضي دون �أن يكون لديهم درا�سة لربامج �أو برجمة
الواقع االفرتا�ضي� ،إذ ت�ساعد على بناء عنا�رص قائمة على
الت�شابه حيث يختار امل�ستخدم خوا�ص العن�رص ،كما تعر�ض
نافذة االختيارات ،وتظهر �أزرار ي�ضغط عليها امل�ستخدم لبناء
املكونات با�ستخدام بيانات يخ�ص�صها لذلك.
 �أداة التخاطب Conditional Conversations Tools
حتتاج البيئة االفرتا�ضية �إىل وج��ود �شبكة خماطبة
امل�ستخدمني يف الواقع االفرتا�ضي لإ�ضافة عمق ل�شخ�صيات
العمالء بالبيئة االفرتا�ضية.
 �أداة اخل��ري��ط��ة االف�ترا���ض��ي��ة امل��ك��ان��ي��ةSpatial :
Environment Tool Virtual Map Builder

وهذا النوع من الربامج ميكن ا�ستخدامه فور �إدخاله �إىل
احلا�سب ،وهي برامج كاملة حمتوية على ال�صور ،والأ�شكال
التخطيطية الالزمة خللق البيئة االفرتا�ضية دون احلاجة �إىل
تخزين مفردات برنامج وتفا�صيلها م�سبق ًا على احلا�سب(.احليلة،
. )2001

ثالثاً :إجراءات الدراسة ونتائجها:
منهجية الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي
التحليلي ،حيث قامت الباحثة مب�سح وحتليل دقيق للأدبيات
والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبجال الدرا�سة؛ من �أجل حتديد
معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين لت�صميم الواقع االفرتا�ضي رقمياً.

ي�ستخدم م�صممو بيئة ال��واق��ع االفرتا�ضي ه��ذه الأداة
للت�صميم اجلرافيكي والت�أثري يف جميع امل�ساحات ،كما ت�سمح
ببناء م�ساحات جديدة ،تت�ضمن واجهة ت�شبه اخلريطة ويحدد
فيها جميع الأماكن وامل�ساحات بع�ضها مع بع�ض ومع الأماكن
الأخرى
 �أداة عميل التعلم اال�ستداليل The Deductive :

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
◄◄�أوالً :للإجابة على ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة الذي
ين�ص على :ما معايري جودة التع ُّلم الإلكرتوين عند الت�صميم

ت�ستخدم هذه الأداة يف �إدراج قائمة ب���أدوات االختبار
االفرتا�ضي ومعدل التقييم يف كل �إجراء لكي يتمكن متخ�ص�ص
املحتوى من اختيار الأداة املنا�سبة ،كما ميكن �إدراج قائمة
الكائنات يف الت�صميم نف�سه ،وفح�ص العنا�رص للت�أكد من �أن
املعايري التي مت �إدخالها �صحيحة.
 �أداة بناء الواقع االفرتا�ضي التكامليةIntegrated :
:Virtual Reality Building Tools
ت�ساعد هذه الأداة يف تن�سيق و�إدارة عمليات بناء الواقع
االفرتا�ضي ،وهي تدعم جميع �أدوات العامل االفرتا�ضي ب�إدخال
�أدوات البناء �إىل واجهة الربنامج.
 �أداة الوجود االفرتا�ضي The virtual Entity Tools
ت�ستخدم يف تعديل واجهة امل�شاهدة من حيث الألوان كما
متكن امل�ستخدم من ت�صميم الكائنات املتعددة الفئات�(.إ�سماعيل،
. )2009
● ●الربامج اخلا�صة بنظام الواقع االفرتا�ضي:
وميكن تق�سيمها �إىل:
 مكتبة الربامج Software developer’s toolkits
هي مكتبات كبرية حتتوي على كثري من الربامج الوظيفية
والتي ميكن الرجوع �إليها عند احلاجة ،وحتتوى �أي�ض ًا على
بيانات �إن�شاء هذه الربامج ،وطرق ا�ستخدامها.
ولكنها تتطلب يف من يتعامل معها �أن يكون لديه خلفية
عن لغة الربجمة يف احلا�سب وبخا�صة  ++C.Cحتى ميكنه �أن
ي�صمم ويرمز برناجمه التطبيقي طبق ًا ملا يتاح �أمامه من برامج
يف املكتبة.

اتبعت الباحثة الإجراءات التالية:
 لتحديد معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين وم�ؤ�رشاتها
قامت الباحثة باالطالع على الأدبيات والبحوث والدرا�سات ذات
ال�صلة بالدرا�سة مثل درا�سة (�أبو خطوة )2011 ،ودرا�سة (حممد،
 )2011ودرا���س��ة (ال�سيد ، )2010 ،وم��ن ثم مت ا�ستخال�ص
املعايري املنا�سبة لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
 اال�ستفادة من املتخ�ص�صني يف جم��ال تكنولوجيا
التعليم ،والتعلم الإلكرتوين ،واملناهج وطرق التدري�س ،واخلربات
ال�سابقة للباحثة يف جمال التعلم الإلكرتوين.
 بعد حتديد املعايري وو�ضع م�ؤ�رشاتها مت تبويبها يف
ا�ستبانة وحتكيمها من قبل جمموعة من املتخ�ص�صني يف جمال
تكنولوجيا التعليم وطرق التدري�س و�أ�صول الرتبية وعلم النف�س
الرتبوي بكليات الرتبية يف كلٍ من جامعة اخلرطوم وجامعة
الرباط الوطني وجامعة ال�رشق الأو�سط ب��الأردن؛ بلغ عددهم
�سبعة حمكمني ،وذلك لإب��داء �آرائهم على مدى و�ضوح �صياغة
كل معيار و�صحته العلمية ،وكفاية املعايري وم�ؤ�رشاتها ،ومدى
ارتباط امل�ؤ�رشات باملعايري املنتمية �إليها ،و�إ�ضافة �أو حذف �أو
تعديل املعايري وم�ؤ�رشاتها وفق ًا ملا يرونه منا�سباً.
 �أو�صى املحكمون ب�إجراء بع�ض التعديالت املهمة،
مثل :التعديل يف �صياغة بع�ض املعايري وم�ؤ�رشاتها ،والدمج �أو
الف�صل يف عدد من املعايري وم�ؤ�رشاتها� ،إعادة الرتتيب يف بع�ض
املعايري وامل�ؤ�رشات ،وقد قامت الباحثة ب�إجراء هذه التعديالت.
 مت ح�ساب ن�سبة االتفاق بني املحكمني على �أهمية
املعايري وم�ؤ�رشاتها (�صدق املحكمني)  ،و قد تراوحت ن�سبة
االتفاق بني ( ، )% 90 - % 81وهي ن�سبة اتفاق عالية ،وهذا

Tutoring Agent Tools
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اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

الرقمي للواقع االفرتا�ضي؟

د .هالة إبراهيم حسن أمحد

بالن�سبة �إىل ال�صدق الظاهري� ،أما ال�صدق الذاتي �أو االت�ساق
الداخلي لها فقامت الباحثة با�ستخراج معامل الثبات با�ستخدام
معامل (كرونباخ �ألفا)  ،وفق ًا لكل ُبعد من �أبعادها والإطار الكلي
لها الذي بلغ  ،0.76وكان ال�صدق عالي ًا ف�أ�صبحت الأداة جاهزة
للتطبيق امليداين للدرا�سة ،و مت �أي�ضا ح�ساب معامل الثبات
الداخلي وكانت قيمته .0.86
 بذلك �أ�صبحت قائمة املعايري �صادقة و�صاحلة
لال�ستخدام وتو�صي الباحثة بتطبيقها والأخذ بها ،اجلدول رقم
( )1يو�ضح بيانات املعيار وم�ؤ�رشاته قبل وبعد التحكيم:

رقم

5

6

الإبحار واالنغما�س يف
الواقع االفرتا�ضي

7

الأن�شطة وامل�ساعدة
وتوجيهه اال�ستخدام يف
الواقع االفرتا�ضي

8

التقومي يف الواقع
االفرتا�ضي

جدول رقم - 1 -
يو�ضح معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين لت�صميم الواقع االفرتا�ضي قبل وبعد التحكيم
عدد امل�ؤ�رشات
قبل التحكيم

عدد امل�ؤ�رشات
بعد التحكيم

رقم
املحور
الأول

الأهداف التعليمية يف الواقع االفرتا�ضي

9

7

الثاين

املحتوى التعليمي يف الواقع االفرتا�ضي

8

7

الثالث

ت�صميم واجهات التفاعل يف الواقع االفرتا�ضي

7

7

الرابع

عنا�رص الو�سائط املتعددة يف الواقع
االفرتا�ضي

12

12

اخلام�س تفاعل املتعلم يف الواقع االفرتا�ضي

7

6

ال�ساد�س الإبحار واالنغما�س يف الواقع االفرتا�ضي

6

6

ال�سابع

الأن�شطة وامل�ساعدة وتوجيهه اال�ستخدام يف
الواقع االفرتا�ضي

7

4

الثامن

التقومي يف الواقع االفرتا�ضي

5

5

61

54

ا�سم املعيار

املجموع

بعد ذلك مت توزيع قائمة املعايري على عينة متخ�ص�صة
بلغت ( )34فرداً ،كانت ن�سبة اال�ستجابة كما مو�ضح باجلدول
رقم (. )2
جدول رقم - 2 -
يو�ضح ا�ستجابات �أفراد العينة على قائمة معايري جودة التعلُّم الإلكرتوين
لت�صميم الواقع االفرتا�ضي
رقم

ا�سم املعيار

1

الأهداف التعليمية يف
الواقع االفرتا�ضي

2

املحتوى التعليمي يف
الواقع االفرتا�ضي

3

ت�صميم واجهات التفاعل
يف الواقع االفرتا�ضي

4

عنا�رص الو�سائط املتعددة
يف الواقع االفرتا�ضي

ا�سم املعيار
تفاعل املتعلم يف الواقع
االفرتا�ضي

منا�سبة

ال �أدري

غري منا�سبة

العدد

28

3

3

%

%82

%9

%9

العدد

29

2

2

%

%85

%6

%6

العدد

20

3

11

%

%59

%9

32

العدد

32

1

1

%

%94

%3

%3

يالحظ من اجلدول رقم (� ، )2أن الن�سب املئوية للمعايري،
هي (،% 59 ،% 85 ،% 82 ،% 94 ،685 ،% 79 ،% 77
 )% 94على التوايل.
 ت�شري النتائج �إىل �أن جميع معايري ج��ودة التعلُّم
الإل��ك�تروين لت�صميم الواقع االفرتا�ضي قد ح��ازت على درجة
موافقة من �أف��راد العينة بتقدير (منا�سب)  ،حيث جند �أن ()2
من املعايري قد حازت على ن�سبة عالية ( )% 94وهما ()8 ،4
 ،وعليه ترى الباحثة �أن عملية ت�صميم وتطوير برجمية الواقع
االفرتا�ضي و�إظهارها �إىل حيز الوجود حتتاج لهذه املعايري التي
ت�ضم يف داخلها مراحل الت�صميم التعليمي وحتديد املوا�صفات
من مواد تعليمية و�أهداف وا�سرتاتيجيات وو�سائل تعليمية.
 ت�أتى هذه النتيجة متفقة مع ما تو�صل �إليه درا�سة
(�أبو خطوة )2011 ،ودرا�سة (حممد )2011 ،ودرا�سة (ال�سيد،
 )2010ودرا�سة (القحطاين. )2010 ،
◄◄ثانياً :للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة
الذي ين�ص على :ما م�ؤ�رشات جودة التع ُّلم الإلكرتوين عند
الت�صميم الرقمي للواقع االفرتا�ضي؟ اتبعت الباحثة الإجراءات
التالية:
 فيما يلي قائمة تو�ضح م���ؤ��شرات ج���ودة التعلُّم
الإلكرتوين لت�صميم الواقع االفرتا�ضي:

منا�سبة

ال �أدري

غري منا�سبة

العدد

26

2

6

%

%77

%6

%17

العدد

27

0

7

%

%79

%0.00

%21

العدد

23

3

8

املعيار الأول وم�ؤ�رشاته

جدول رقم - 3 -
يو�ضح ا�ستجابات �أفراد العينة على قائمة م�ؤ�رشات جودة التعلُّم الإلكرتوين
لت�صميم الواقع االفرتا�ضي

م

منا�سبة

املعايري وم�ؤ�رشاتها

غري
منا�سبة

ال �أدري

%

%68

%9

23

1

عر�ض الهدف العام يف ال�صفحة الرئي�سية

%88.2

%2.9

%8.8

العدد

32

2

0

2

حتديد الأهداف املراد حتقيقها لدى الطالب

%85.3

%0.00

%14.7

%

%94

%6

%0.00

3

تتوافق الأهداف مع خ�صائ�ص الفئة
امل�ستهدفة

%91.2

%2.9
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منا�سبة

ال �أدري

غري
منا�سبة

م

4

ت�صاغ النتائج بطرية �إجرائية

%100

%0.00

%0.00

 31يراعى خلو ال�صوت من امل�شكالت الفنية

91.2 %

5

يتفق عنوان الربجمية مع الأهداف املراد
حتقيقها

%100

%0.00

%0.00

ت�ستخدم مقاطع فيديو ذات �صلة وثيقة
32
باملحتوى

88.2 %

%5.9

6

حتقق الأهداف حمورية املتعلم

%100

%0.00

%0.00

7

تت�صف الأهداف بال�شمولية

تتنا�سب �أوزان مقاطع الفيديو مع �رسعة
33
االنرتنت امل�ستخدم من قبل الطالب

%100

%0.00

97.1 %

2.9 %

%0.00

م

املعايري وم�ؤ�رشاتها

املعيار الثاين وم�ؤ�رشاته
8

يغطى املحتوى التعليمي الأهداف التعليمية

91.2 %

2.9 %

%5.9

9

يثري العنوان الرئي�سي املتعلم نحو املحتوي
التعليمي

88.2 %

%5.9

%5.9

 10يت�سم املحتوى التعليمي باحلداثة

94.1 %

2.9 %

2.9 %

يتدرج عر�ض املحتوى التعليمي بالت�سل�سل
11
املنطقي

97.1 %

2.9 %

%0.00

يتوافق املحتوى التعليمي مع خ�صائ�ص
12
الطالب

%100

%0.00

%0.00

يخلو املحتوى التعليمي من الأخطاء الإمالئية
13
والنحوية

85.3 %

8.8 %

%5.9

يراعي املحتوى التعليمي الفروق الفردية
14
بني الطالب

82.4 %

8.8 %

8.8 %

املعيار الثالث وم�ؤ�رشاته
 15تبد�أ ال�صفحة الرئي�سية برتحيب و�إر�شاد

%100

%0.00

%0.00

حتتوي ال�صفحات على ارتباط ت�شعبي
16
لل�صفحة الرئي�سية

97.1 %

2.9 %

%0.00

 17تتميز ال�شا�شات بالو�ضوح والب�ساطة

88.2 %

%5.9

%5.9

تتوافق �ألوان ال�شا�شات امل�ستخدمة مع
18
خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة

94.1 %

2.9 %

2.9 %

املعايري وم�ؤ�رشاتها

منا�سبة

ال �أدري

غري
منا�سبة

%5.9

2.9 %
%5.9
%0.00

املعيار اخلام�س وم�ؤ�رشاته
تتيح للمتعلم امل�شاركة االيجابية من خالل
34
�أدوات الواقع االفرتا�ضي

%100

%0.00

%0.00

 35توفر للمتعلم �أدوات لتوجيه الأ�سئلة

94.1 %

2.9 %

2.9 %

توفر للمتعلم �إمكانية الدخول للمواقع
36
الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت

88.2 %

%5.9

%5.9

 37تزود املتعلم ب�إجابات لأ�سئلته وا�ستف�ساراته

%100

%0.00

%0.00

توفر �إمكانية مالحظة �سلوكيات املتعلمني
38
وتقوميها

94.1 %

تتيح للمعلم تكليف الطالب باملهمات
39
�إلكرتوني ًا

%100

5.9 %
%0.00

%0.00
%0.00

املعيار ال�ساد�س وم�ؤ�رشاته
تتوفر �أدوات الإبحار للمتعلمني داخل
40
املحتوى التعليمي بحرية تامة

94.1 %

%5.9

%0.00

 41تت�سم �أدوات الإبحار باملرونة

88.2 %

2.9 %

8.8 %

ثبات �أدوات الإبحار داخل ال�شا�شة ب�شكل
42
وا�ضح

%100

%0.00

%0.00

تتالءم �أدوات الإبحار مع خ�صائ�ص الفئة
43
امل�ستهدفة

%100

%0.00

%0.00

تتوفر خريطة تو�ضح للمتعلم موقعه داخل
44
بيئة الواقع االفرتا�ضي

%100

%0.00

%0.00

 19توفر الربجمية عن�رص الت�شويق

%100

%0.00

%0.00

�سهولة تداول �أدوات الإبحار لتوفري �إمكانية
45
االنغما�س داخل الواقع االفرتا�ضي

%100

%0.00

%0.00

 20جت�سد الربجمية الواقع االفرتا�ضي قدر الإمكان

%100

%0.00

%0.00

املعيار ال�سابع وم�ؤ�رشاته

يرتبط ت�صميم �أدوات الإبحار ب�صفحة
21
االنرتنت

%100

%0.00

%0.00

تتاح للمتعلم الأن�شطة التعليمية لتحقق
46
الإيجابية

100 %

%0.00

%0.00

متكن املتعلم من �إجراء الأن�شطة داخل بيئة
47
الواقع االفرتا�ضي

88.2 %

11.8 %

%0.00

تزود الأن�شطة التعليمية املتعلمني مبعلومات
48
�إثرائية

%100

%0.00

%0.00

%5.9

توفر للمتعلم دلي ًال �إر�شادي ًا يقدم له امل�ساعدة
49
عند احلاجة

%100

%0.00

%0.00

املعيار الثامن وم�ؤ�رشاته

املعيار الرابع وم�ؤ�رشاته
يختلف لون العنوان الرئي�سي عن لون العنوان
22
الفرعي

70.6 %

ت�ستخدم خطوط و�ألوان م�ألوفة للفئة
23
امل�ستهدفة

88.2 %

%5.9

 24ت�صاغ الن�صو�ص بطريقة �سل�سة تفهم للطالب

%100

%0.00

%0.00

14.7 % 14.7 %

 25ت�ستخدم �صور تعرب عن املحتوى و�أهدافه

88.2 %

2.9 %

8.8 %

 26توفري �صور طبيعية لتحقيق الدافعية

توفري جمموعة من الأ�سئلة والتدريبات ت�صاغ
50
بطريقة وا�ضحة

94.1 %

%5.9

%0.00

%100

%0.00

%0.00

تعر�ض الر�سوم املتحركة بال�رسعة الطبيعية
27
لها

 51ي�ستخدم �أنواع متنوعة من املثريات ال�صوتية

88.2 %

%5.9

%5.9

%100

%0.00

%0.00

توفر للمتعلم �إمكانية (ت�شغيل� ،إيقاف� ،إعادة)
28
عر�ض الر�سوم املتحركة

ُيزود املتعلم بتقرير عن �أدائه بعد دخوله كل
52
مرحلة من مراحل املحتوى التعليمي

%100

%0.00

%0.00

%100

%0.00

%0.00

 53ت�ستخدم التعزيز بطريقة وا�ضحة

%100

%0.00

%0.00

ت�ستخدم الأ�صوات التي حتقق الأهداف
29
التعليمية املن�شودة

%100

%0.00

%0.00

ي�ستخدم التقومي الت�شخي�صي والتكويني
54
واخلتامي.

%100

%0.00

%0.00

يتزامن تقدمي ال�صوت مع الن�صو�ص والأ�شكال
30
والألوان

88.2 %

%5.9

%5.9
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 يالحظ من اجل��دول رقم (� )3أن جميع امل�ؤ�رشات قد

د .هالة إبراهيم حسن أمحد

حازت على درجة ا�ستجابة (منا�سبة) يف �ضوء هذة املعايري.
 ال توجد من بني م�ؤ�رشات هذة املعايري �أي م�ؤ�رشات
ح�صلت على درجة ا�ستجابة (ال �أدري �أو غري منا�سبة) .
 ت�شري النتائج �إىل �أن جميع ه��ذه امل��ؤ��شرات تعك�س
جودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم الرقمي لتكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي وعليه ترى الباحثة �أن ذلك يعزى �إىل طبيعة هذه
امل�ؤ�رشات ،ومن ناحية جندها من املتطلبات الالزمة للت�صميم
الرقمي ومبقت�ضاها تكون قد حققت ه��ذه القائمة م�ؤ�رشات
جودة التعلُّم الإلكرتوين عند الت�صميم الرقمي لتكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي.
 ت�أتي هذه النتيجة متفقة مع ما تو�صل �إليه درا�سة (�أبو
خطوة )2011 ،ودرا�سة (حممد )2011 ،ودرا�سة (ال�سيد)2010 ،
ودرا�سة (القحطاين. )2010 ،
◄ ◄ثالثاً :للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة
ال��ذي ين�ص على :ما خطوات الت�صميم الرقمي

للواقع االفرتا�ضي؟

اتبعت الباحثة الإجراءات التالية:
 الإطالع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة
بت�صميم الواقع االفرتا�ضي.
 حتليل مناذج الت�صميم التعليمي للإفادة منها يف و�ضع
خطوات وا�ضحة للت�صميم الرقمي للواقع االفرتا�ضي عند كل من
(امل�رشف ،و�أحمد )2012 ،و (�أبو خطوة ، )2010 ،و (املو�سى،
 )2008و (زيتون )2005 ،و (�إدري�س. )2002 ،
 وجدت الباحثة �أن عملية الت�صميم الرقمي يجب �أن تتم
على �ضوء منوذج له خطوات حمددة.
 مما �سبق تقرتح الباحثة خطوات للت�صميم الرقمي
للواقع االفرتا�ضي وهي( :كما يف ال�شكل رقم (. ))1

ال�شكل رقم ()1
يو�ضح خطوات الت�صميم الرقمي للواقع االفرتا�ضي

Ù Ùالتحليل (: )Analyses
يتم فيها حتليل البيئة التعليمية ،وحتديد الإمكانات
الب�رشية وامل��ادي��ة ،وامل�����ص��ادر وامل���واد التعليمية ،وحتديد
االحتياجات التعليمية ،وحتليل املحتوى التعليمي للمقرر،
وحتديد الأهداف العامة وال�سلوكية ،وحتليل خ�صائ�ص املتعلمني.
يف هذه املرحلة يتم ت�صميم النظام والذاكرة وكيفية تدفق

الإ�شارات والتعامل مع الواجهات اخلارجية مثل USB, RS232,
 Ethernetواملحرتف عادة ي�ستخدم من�صات للربجمة مثل HDL
 Designerلت�صميم م�رشوعه حيث ي�صمم ال��دوائ��ر الرقمية

على �شكل �أنظمة فرعية لي�سهل عليه فهم وربط الدوائر الرقمية
بع�ضهامع بع�ض.
Ù Ùالت�صميم (: )Design
فيها يتم تنظيم �أه���داف العملية التعليمية ،وحمتوى
املادة التعليمية ،واختيار الو�سائل التعليمية و�أ�ساليب تقوميها،
وو�ضع اخلطط املنا�سبة ،الغر�ض من هذه اخلطوة هي اختبار
الت�صميم والت�أكد من عمله وتختلف �أدوات املحاكاة بح�سب الفئة
امل�ستهدفة.
Ù Ùالتطوير (: )Development
فيها يتم ترجمة ت�صميم التعليم واملوا�صفات التي مت
و�ضعها �إىل مواد تعليمية مادية �أو حقيقة ،يف هذه املرحلة نقوم
بعمل ( )Synthesisللت�صميم ملعرفة ما �إذا كان الت�صميم قاب ًال
لال�ستخدام على الفئة امل�ستهدفة �أم ال.
�Ù Ùضبط املكان وامل�سار (: )Route & Place
يتم حتديد مواقع وم�سارات املكونات الإلكرتونية ولكن
عادة تتم تلقائي ًا من الأداة نف�سها وي�ستطيع امل�صمم تعديل بع�ض
اخليارات ،مثل �أن ي�ستخدم م�ساحة �أقل �إذا كان ال يهتم لل�رسعة
�أو �أن يعمل توازن ًا وميكن �أن يتم ذلك يدوي ًا �إذا �أراد امل�صمم ذلك.
Ù Ùبرجمة ال�رشيحة ( : )Program Deviceتتم برجمة
ال�رشيحة ب�إحدى طريقتني:
 م�ؤقت :ويحمي النظام على ال�رشيحة عند ف�صل الطاقة
عنها وت�ستخدم يف حالة االختبار والتجربة.
 دائ��م :وه��و ال��ذي يتم عند الت�صنيع بحيث ال ميحى
الت�صميم حتى عند ف�صل الطاقة.
Ù Ùالتجريب:
ويتم ذلك من خالل م�ستويني هما:
عر�ض الربجمية على م�صمم �أو معلم �آخر للحكم عليها
واقرتاح التعديالت املنا�سبة.
جتريب الربجمية على جمموعة من الطالب لبيان فاعليتها
ونقاط ال�ضعف فيها ،تعد عملية التجريب الأوىل تغذية مرجتعة
لعملية الت�صميم.
Ù Ùالتقومي (: )Evaluation
 بعد االنتهاء من عمليات ت�صميم الربجمية ف�إن هناك
العديد من الأ�سئلة التي ميكن �أن تربز �أمام م�صمم الربجمية ،منها:
 هل الربجمية �صاحلة للعمل كما هو متوقع منه وال
توجد �أي م�شكالت فنية يف ت�شغيلها؟
 هل الربجمية فعالة يف تدري�س املو�ضوع حمل الدرا�سة؟
 هل ت�صميم �إج���راءات الربجمية منا�سبة لإج���راءات
الدر�س؟
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017
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 هل تعليمات الربجمية وا�ضحة؟
 هذه العملية م�ستمرة ومتوا�صلة فهي حتدث قبل عملية
تعليم وتعلم املحتوي ويف �أثنائها� ،إذ يندرج حتت عملية التقومي
ثالث عمليات فرعية ،وهي:
 التقومي الت�شخي�صي (: )Diagnostic Evaluation
 تتم يف بداية تعلم الربجمية ،وتهدف �إىل ت�شخي�ص ما
لدى املتعلم من معلومات ومهارات �سابقة مرتبطة مبا هو قائم
تعلمه من حمتوي درا�سي جديد ،وغالب ًا ما تتم عملية التقومي
الت�شخي�صي هذه باال�ستعانة مبا ي�سمى االختبارات الت�شخ�صية
�أو االختبارات القبلية  Pretestsوعادة ال يدخل �أداء الطالب يف
هذه االختبارات �ضمن درجته يف النجاح يف املقرر.
 التقومي التكويني (: )Formative Evaluation
 يتم �أثناء عملية بناء الربجمية وي�ؤدى دوراً كبرياً يف
حتديد و�صياغة الأ�سلوب ال��ذي يتم به بناء الربجمية وتقدمي
املعلومات واعتماداً على نتائج هذه العملية يحدد م�صممو
الربجمية ما يحتاجه املتعلم يف درا�سته بغر�ض املراجعة
والتقومي امل�ستمر.
 التقومي النهائي (: )Summative Evaluation
 هو امل�ؤ�رش ملدى حتقق �أهداف الربجمية يعطي جمموعة
من القرارات التي حتدد مدى حتقيق الربجمية لأهدافها ،وهو ال
يتم بغر�ض املراجعة بل بغر�ض �إ�صدار حكم على مدى فاعلية
الربجمية ،ويتم التقومي التجميعي �أو التكويني بوا�سطة �أفراد ذوي
خربات يف �إعداد الربجميات ،وتقوميها.

التعليق على نتائج الدراسة:

ي�ستخل�ص من العر�ض ال�سابق �أن املعايري مت ت�صنيفها يف
عدة جماالت ارتبط كل منها ب�أحد مكونات الواقع االفرتا�ضي؛
مما ي�ؤكد �أنها تت�صف بال�شمول والتكامل فيما بينها ،وتغطي
جميع عنا�رص الت�صميم الرقمي للواقع االفرتا�ضي ،كما ت�ضمنت
املعايري جوانب ذات درج��ة عالية من الأهمية �أك��دت عليها
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة مثل :الأه��داف التعليمية الواقع
االفرتا�ضي ،واملحتوي التعليمي للواقع االفرتا�ضي والأن�شطة
التعليمية امل�ساعدة للواقع االفرتا�ضي ،وعنا�رص الو�سائط املتعددة
املت�ضمنة الواقع االفرتا�ضي ،والتقومي والتغذية الراجعة ،وبذلك
تكون قائمة املعايري على درجة عالية من الأهمية وال�شمول
وال�صالحية للتطبيق يف ت�صميم الواقع االفرتا�ضي.

رابعاً :اخلامتة (: )Conclusion
تعد تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضية من التقنيات املتنامية
و�سيم�ضي بع�ض الوقت على تبني احلوا�سيب املكتبية لهذه البيئة
نظراَ لتوقف انت�شار هذه التقنية على توفر دعم لها يف �أنظمة
الت�شغيل املختلفة ،وعدم مالءمتها للتطبيقات امل�ستخدمة يف هذا
النوع من احلوا�سيب ،ولكن �رشكة �إنتل ( )Intelحلت هذه املع�ضلة
عن طريق تعاملها مع �رشكات برامج لتقدمي دعم لها يف براجمهم
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دون االعتماد على دعم نظام الت�شغيل.ويتبنى مطورو الربامج
و�أنظمة الت�شغيل هذه التقنية �إ�ضافة �إىل ال�رشكات املتخ�ص�صة
ب�إنتاج مكونات احلا�سب ال�صلبة �أمثال ( )IBMو (. )AMD
�إال �أن هنالك خاطرة تتبادر �إىل ذهني وهي “ �س�ؤال عن
دور امل�سلمني يف العامل االفرتا�ضي والتقنيات االفرتا�ضية
املقبلة ،وكيفية ا�ستثمارها يف الدعوة �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل
ون�رش الدين الإ�سالمي “.
التوصيات:
يف �ضوء ما �سبق ميكن تقدمي التو�صيات التالية:
�1.1رضورة الرجوع �إىل قائمة معايري الت�صميم الرقمي
للواقع االفرتا�ضي يف �ضوء معايري جودة التعلم الإلكرتوين عند
ت�صميم تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي رقمياً.
2.2اال�ستفادة من بيئات الواقع االفرتا�ضي عرب الإنرتنت
يف تقدمي حلول عملية ومتطورة مل�شكالت التعليم قبل اجلامعي
واجلامعي مبا يواكب التطور التكنولوجي احلديث.
3.3كما ُنو�صي ب�رضورة تطبيق معايري ج��ودة التعلُّم
الإلكرتوين بطريقة وا�ضحة تتبناها م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
ال�سودان وتن�ص عليها وزارة التعليم العايل مع �رضورة توافر
جميع متطلبات تنفيذ املعايري ل�ضمان املخرجات وحتقيق
اال�سرتاتيجيات وفق اخلطط والر�ؤى املو�ضوعة.
�4.4أن يكون لأع�ضاء هيئة تدري�س مقررات تكنولوجيا
التعليم بكليات الرتبية دور يف حث طالبهم املعلمني على
التعامل مع بع�ض برامج الواقع االفرتا�ضي املتاحة عرب االنرتنت
واال�ستفادة منها.
�5.5أن يكون هنالك تعاون بني كليات الرتبية ووزارة
الرتبية والتعليم ممثلة يف مراكز التطوير والتدريب وذلك من
�أجل �إنتاج برامج للواقع االفرتا�ضي تتناول بع�ض املو�ضوعات
الدرا�سية عرب �شبكة االنرتنت وعلى �أقرا�ص مدجمة ،لال�ستفادة
منها داخ��ل وخ���ارج الكليات وامل��دار���س لتعمل على تلبية
احتياجات الطالب.
املقرتحات:
�1.1إج���راء بحوث تقوميية ل�برام��ج ال��واق��ع االفرتا�ضي
املتاحة على �شبكة الإنرتنت للتعرف على مدى مراعاتها ملعايري
جودة التعلم الإلكرتوين.
�2.2إجراء بحوث لت�صميم وبناء برامج الواقع االفرتا�ضي
لتعزيز االنتماء الديني والقومي لدى الأجيال العربية يف �سياق
التوا�صل احل�ضاري والإن�ساين.
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