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مدى  على  هائلة  تطورات  احلاسوب  تقنيات  غزت     
مرافق  جميع  الهائلة  بقدراتها  األخيرة  سنة  اخلمسني 
واالجهزة  االطفال  لعب  في  احلاسوب  نرى  حيث  احلياة، 
اخملتلفة،  النقل  ووسائل  الطبية  واالجهزة  املنزلية 
ومع  احلاضر.  لعاملنا  االساسية  الركيزة  اضحى  لذلك 
اجهزة  اصبحت  احلاسوب  تقنيات  في  التطوراملتسارع 
من  كبيرة  فعالية  ذات  الصغيرة  الشخصية  احلاسوب 
التخزينية  وقدرتها  البيانات  مع  تعاملها  سرعة  حيث 
مايعرف  عبر  االخرى  االجهزة  مع  االتصال  على  وقابليتها 
»لو  بانه   )1( بشبكة االنترنت.  لقد اشار احد الباحثني 
الذي حدث  لذلك  مماثل  تقدم  السيارات  تقنيات  في  حدث 
سيارة  نقتني  ان  اليوم  المكننا  احلاسوب،  تقنيات  في 
بسعر اليتجاوز الدوالرين وتساوي قوة محركها قوة محرك 
سفينة بضائع عابرة محيطات ومعدل استهالكها للوقود 
اكثر من مليون كيلومتر لكل لتر، أما حجمها فلن يتجاوز 
القارئ من  الدبوس....!«. رمبا تستغرب عزيزي  حجم رأس 

على  للداللة  نسبي  تشبيه  فهي  اخليالية،  املقارنة  هذه 
التقدم املذهل واملتسارع الذي رافق تقنيات احلاسوب منذ 
التقنيات االخرى. نعم نحن  عقد اخلمسينات مقارنة مع 
حياتنا،  على  الكبير  وتأثيره  احلاسوب  أهمية  جيداً  ندرك 
وهذا التأثير سينعكس على جميع مرافق احلياة وبشكل 

خاص على النظام التعليمي.
تشهده  ما  منها  عديدة  حتديات  العربية  املنطقة  تشهد 
اجيالنا احلالية من تقدم في تقنيات احلاسوب واالتصاالت 
وشكل  احلياة  طبيعة  تغيير  في  أسهمت  التي  احلديثة 
هذه  التعليمية.  املؤسسات  بينها  ومن  املؤسسات 
نوع جديد  تعليم من  إلى  احلاجة ماسة  التغيرات جعلت 
يستوعب التطورات التقنية احلديثة في تقنيات احلاسوب 
يلبي  نوعي  تعليم  تقدمي  في  منها  ويستفيد  واالتصاالت 
حاجة اجملتمع ويراعي ظروف املتعلمني ويتجاوزحدود الزمان 

واملكان.

جــامعــة فبالدلفيا- األردن

التعليم االفتراضي: الواقع والطموح

قـــاسم العبيدي

علوم وتكنولوجيا
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الواقع  مبفاهيم  القاريء  تعريف  املقالة  هذه  تتناول 
النظم  في  واهميته    )Virtual Reality(االفتراضي
جديدة  فرص  لتوفير  التفاعلية  االلكترونية  التعليمية 
احلالية.  اجلامعات  به  ماتقوم  تعزيز  وكذلك  للتعليم 
للواقع  األساسية  املفاهيم  على  كذلك  سنتعرف 
النظم  في  واهميته    )Virtual Reality(االفتراضي
موضوع  الى  باالضافة  التفاعلية،  االلكترونية  التعليمية 
Mixed Real�( اخملتل ط الواقع  تقنيات   استخدام  

فعال  موجود  ماهو  مع  االفتراضي  الواقع  لدمج   )ity
االلكترونية  التعليمية  النظم  وبناء  تصميم  لغرض 
الدراسات  مثل  التطبيقية  الصبغة  ذات  للتخصصات 
بتعزيز  املتعلم  قيام  الى  حتتاج  التي  والطبية  الهندسية 
املفاهيم النظرية بتطبيقات عملية في اخملتبرات والورش 

املتخصصة. 
بأن  اإلحصاءات  تؤكدها  والتي  املنشورة  األرقام  تشير 
الدخل  من  للتعليم  العربية  الدول  تخصيص  متوس ط 
او القومي التزال متواضعة مقارنة مع تلك التي  الوطني 
تدني  الى  االرقام  تشير  كما  املتقدمة.  الدول  في  تنفق 
)%0.01( من  إلى  العلمي  البحث  قضايا  على  اإلنفاق 
 4.7% إلى  يصل  أنه  حني  في  القومي  الدخل  مجمل 
منظمة  تقرير  اكد  لقد  مثال.   الصهيوني  الكيان  في 
اليونسكو لعام 2009  أن عدد الكبار املصنفني في فئة 
58 مليون  األميني بني سكان املنطقة العربية يصل الى 
لهم  التتاح  عربي  طفل  8 ماليني  حوالي  وهناك  نسمة، 
بان  تشير  وغيرها  األرقام  باملدرسة. هذه  اإللتحاق  فرصة 
في  يجعلنا  الذي  باملستوى  ليس  العربي  التعليم  واقع 
مأمن من التحديات التي تواجه مجتمعنا. وهذا ينعكس 
تشير  حيث  العربية  اجلامعات  واقع  على  مباشر  بشكل 
االحصاءات املنشورة حديثاً إن من بني 500 جامعة األولى 
في  واحدة فق ط،  عربية  هناك جامعة  العالم  في  واألهم 
حني أن في الكيان الصهيوني سبع جامعات ضمن القائمة 
جامعاتنا  فقدت  هل  التساؤل  من  البد  وهنا  املذكورة. 
العربية طريقها لتحقيق رسالتها في تقدمي تعليم نوعي 
باحتياجات اجملتمع وخدمته؟ هل حتولت جامعاتنا  مرتب ط 
ابتعدت  الطلبة؟ هل  وتلقني  للتدريس  الى مدارس منطية 
اجلامعات  دور  التي عززت  التقنية  التطورات  جامعاتنا عن 
في الدول املتقدمة؟ وهل نحن بحاجة الى وقفة ملناقشة 

واقع التعليم واالستفادة من الدروس العاملية؟

بادرت املنظمة العربية للتنمية اإلدارية )على سبيل املثال( 
الى مناقشة هذا املوضوع بدعوة املتخصصني من اساتذة 

اجلامعات ومتخذي القرار ومن خالل عدد من املؤمترات منها 
مؤمتر »اجلامعات العربية: حتديات وطموح« الذي عقد في 
»اجلامعات العربية: التحديات  2008 ومؤمتر  املغرب عام 
2010.  وتضمنت  عام  مصر  في  عقد  واآلفاق«  الذي 
التعليم اجلامعي واالرتقاء  التوصيات  ضرورة إصالح واقع 
به من خالل توفيراملناخ احملفز لنموه وحتسني ادائه والعمل 
واإلتصاالت  احلاسوب  في  احلديثة  التقنيات  توظيف  على 
من  االستفادة  ضرورة  على  وأكدوا  االصالح،  عملية  في 
توفير فرص  أجل  العالم من  الناجحة في  التجارب  بعض 
التعليم للجميع التي تزداد سنوياً وبنفس الوقت معاجلة 
.  نعم البد من  للتعليم  املالية اخملصصة  املوارد  انحصار 
االصالح باالعتماد على العلم حيث تشير التجارب العاملية 
بان األمم التي اعتمدت على العلم في بناء حضارتها كانت 
لها اجنازات متميزة وانعكس ذلك بشكل كبير على اجلانب 
اعتماد  من  البد  واألجتماعي. نعم  والتعليمي  األقتصادي 
تقنيات  ماتوفره  على  باالعتماد  جديدة  تعليمية  نظم 
التعليمية  املادة  احلاسوب واالتصاالت من امكانية ايصال 
اجلامعي.سبب  تعليمهم  مواصلة  في  للراغبني  املطلوبة 

زيادة السكان. 

احلاسوب  تكنولوجيا  العصر  هذا  في  انتعشت  لقد 
داعمة  واالتصاالت بشكل كبير، وظهرت  صناعة جديدة 
الوسائ ط  أدوات  صناعة  في  تتمثل  التكنولوجيا  لهذه 
البرمجيات.  لقد  املتعددة)Multimedia(  وصناعة 
وجه  اإلنترنت  بشبكة  املرتبطة  احلواسيب  قدرات  غيرت 
التجارة ولصناعة والتعليم وكل مايتعلق بنشر املعلومات 
من  لالستفادة  اخملتلفة  املؤسسات  بني  والتعاون  وحتريرها 
تكنولوجيا  في  املتسارعة  التطورات  املعلومات.   هذه 
الى  الوصول  من  ستمكننا  التي  واالتصاالت  احلاسوب 
املعلومات املطلوبة وكذلك تصفح كم هائل من املعلومات 
املتوفرة والتعامل معها بسهولة و بسرعة عالية، وستفتح 
افاقاً واسعة في العديد من التطبيقات وخاصة في نظم 
لتقنيات  ميكن  اخملتلفة.   بانواعه  األلكتروني  التعليم 
توفير  مؤثرفي  بشكل  تساهم  أن  واالتصاالت  احلاسوب 
والبيئة  واملعلم  املتعلم  قدرات  تناسب  تعليم  منهجيات 
التعليمية. كما توفر هذه التقنيات امكانية فحص كفاءة 
املتعلم  للوقوف على نقاط الضعف والعمل على جتاوزها 
احتياجاته  تناسب  التي  التعليمية  املادة  توفير  خالل  من 

الفعلية. 

االنترنت  عبر  االلكتروني  التعليم  ان  البعض  يعتقد 
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الكتاب  استبدال  سوى  بعد  عن  التعليم  عن  اليختلف 
االنترنت  على  مخزون  الكتروني  بكتاب  التقليدي  الورقي 
باقل جهد  وقت  اي  وفي  اي مكان  اليه من  الوصول  ميكن 
ممكن. رمبا يكون هذا االعتقاد صحيحاً الى حد ما بالنسبة 
حالياً  املتاحة  االلكتروني  التعيم  برامج  من  الكثير  الى 
تكنولوجيا  في  املتسارعة  التطورات  ان  اال  االنترنت،  على 
الفرصة  اتاحة  املتعددة  والوسائ ط  واالتصاالت  احلاسوب 
من  تفاعلياً  اكثر  وجعله  التعليم  من  النوع  هذا  لتطوير 
املعرفي  املستوى  مع  التعليمية  املادة  محتوى  رب ط  خالل 
التعليمي  املوقع  على  وزمالئه  باحملاضر  وربطه  للطالب 

وكأنه في الصف الدراسي التقليدي)2(.

املتقدمة وبشكل  الدول  اجلامعات في  العديد من  تعتمد 
وأساسية  فاعلة  كأداة  االنترنت  على  يوم،  بعد  يوما  يزداد 
األختبارات  واجراء  للمتعلم،  التعليمية  املادة  ايصال  في 
من  عدد  بادرت  األخيرة  السنوات  وفي  األنترنت.  عبر 
وتقنبات  مفاهيم  اعتماد  الى  املعروفة  العاملية  اجلامعات 
على  االكادميية  برامجها  بعض  في  االفتراضي  الواقع 
العليا، كما ظهرت  والدراسات  االولية  الدراسات  مستوى 
جامعات متخصصة في تقدمي التعليم بأستخدام الواقع 

األفتراضي.

خاص  بشكل  العربي  الوطن  في  اجلامعات  من  الكثير  أن 
وفي العالم الثالث بشكل عام التزال غير قادرة على تقدمي 
التعليم اإللكتروني التفاعلي ليس بسبب تخوف الطلبة 
من التعامل مع جامعات او مؤسسات تعليمية بعيدة عنه 
بالشهادات  العربية  الدول  اعتراف معظم  أو بسبب عدم 
العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم االلكتروني، وامنا 

ألسباب اقتصادية وتقنية منها:
للتعليم. اخملصصة  املالية  املوارد  � انحصار 

احلديثة. للتكنولوجيا  األمثل  التوطني  � فشل 
واإلدارة. التعليمي  اجلهاز  في  العاملني  خبرة  � قلة 

مع  والتعامل  احلاسوب  مبهارات  الطلبة  إملام  عدم   �
االنترنت.

احلاسوب. وشبكات  لالتصاالت  التحتية  � البنية 
لقد حقق التعليم عبر االنترنت وخاصة البرامج التعليمية 
أثره  وظهر  العاملي،  املستوى  على  جيدة  نتائج  التفاعلية 
اإليجابي في تعزيز  النظام التعليمي ورفع كفاءته، وحتقيق 
املعرفة  مصادر  إلى  والوصول  املستمر  التعليم  مبدأ 
 Virtual( االفتراضي  التعليم  اصبح  لذلك  بسهولة. 
Learning( ضرورة ملحة في الوطن العربي مع زيادة عدد 

الطلبة الراغبني للحصول على شهادات جامعية والنقص 
الدعم  ومحدودية  العليا  الشهادات  اصحاب  في  الكبير 
املقدم الى التعليم. ان الدعوة لتفعيل التعليم االفتراضي 
كنم ط تعليمي جديد في الوطن العربي التعني االستغناء 
لتخفيف  له  تعزيز  هو  بل  احلالي  التعليمي  النظام  عن 

الضغ ط على اجلامعات وتوفير فرص التعليم للجميع.

التعليم اإللكتروني التفاعلي:
احلاسوب  تقنيات  في  املتسارعة  التطورات  من  بالرغم 
واالتصاالت والوسائ ط املتعددة ال تزال معظم هذه النظم 
املادة  مفردات  عرض  في  التقليدية  األساليب  تستخدم 
اإلثارة  تقنيات  استخدام  دون  املتعلم  وتقييم  التعليمية 
والتفعيل والبيئة االفتراضية والبريد اإللكتروني والدردشة 
عبر االنترنت. ال بد أن يكون التفاعل بني الطالب والبيئة 
واملعلم  املتعلمني  تفاعال كامال بحيث يشمل  التعليمية 
التعليمية.  املادة  مبفردات  يتعلق  ما  وكل  املشرفة  واإلدارة 
توجيه  عند  القرار  اتخاذ  أسلوب  تطوير  من  البد  وكذلك 
املتعلم يتصفح  ترك  املفردات وعدم  لالنتقال بني  املتعلم 

املادة التعليمية كما يشاء. 

العناصر  التقليدية عدد من  التعليمية  املنظومة  تشمل 
أهمها: املتعلم، املعلم، املادة التعليمية، وطرائق التدريس. 
تعليمية  منظومة  لبناء  كافية  تعد  لم  العناصر  هذه 
تكنولوجيا  اليه  توصلت  ما  تستثمر  فعالة  الكترونية 
في  مؤثرة  أخرى  عناصر  وبرزت  واالتصاالت.  احلاسوب 
واألعتماد  اإللكترونية  املكتبة  مثل  التعليمية  العملية 
وادارة  واملعلم  املتعلم  قبل  من  واإلنترنت  احلاسوب  على 
في  واحملاكاة  النمذجة  برامج  استخدام  وكذلك  التعليم 
بسهولة  احلصول  من  املتعلم  لتمكني  احلقيقي  الزمن 
ظهرت  كما  التعليمية وكل مايتعلق بها)3(.  املادة  على 
املتخصصة  املراكز  بني  شبكة  انشاء  الى  امللحة  احلاجة 
الفرصة  التاحة  األلكتروني  التعليم  برامج  تقدم  التي 
امام املتعلمني للوصول الى املادة التعليمية التي تناسب 

احتياجاتهم.
يستطيع املتعلم من الوصول الى املادة التعليمية املطلوبة 
االنترنت  شبكة  على  موصول  حاسوب  جهاز  خالل  من 
على  التعليمية  املادة  وضع  يتم  احمللية، حيث  الشبكة  او 
جهازاحلاسوب اخلادم، وكما موضحة في الشكل رقم )1(. 
  )Server(اخلادم جهاز  على  التعليمية  املادة  حتميل  يتم 
تتيح  كبيرة  وذاكرة  عالية  مبواصفات  حاسوب  جهاز  وهو 
باملادة  اخلاصة  املعلومات  من  هائل  كم  لوضع  الفرصة 
التعليمية ومعلومات عن كل متعلم مخول بالوصول الى 
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اجلهاز باالضافة الى البرمجيات اخلاصة بالنظام التعليمي 
التعليمية ومتابعة حالة كل متعلم وحتديث  املادة  وادارة 

معلوماته على ضوء ادائه في كل وحدة تعليمية.
يتم تقسيم املادة التعليمية الى وحدات تعليمية حسب 
املادة  طبيعة  وحسب  املادة،  لتلك  املقرر  واملنهج  املفردات 
معززة  شرائح  شكل  على  املكتوبة  املادة  تهيئة  يتم 
ببعض  ورمبا  والصوت  التوضيحية  واالشكال  بالرسوم 
ترك  عدم  أجل  املادة. ومن  تدعم  التي  التعليمية  االفالم 
املتعلم يختار املفردات ضمن الوحدة التعليمية او االنتقال 
العشوائي من وحدة تعليمية الى اخرى دون التاكد من ان 
املتعلم قد استوعب املفردات كما هو مطلوب، يفضل ان 
توضع في نهاية الوحدة التعليمية مجموعة من االسئلة 
التالية.  اخلطوة  في  له  النصيحة  وتقدمي  املتعلم  الختبار 
توجه  التي  القرار  اتخاذ  برمجيات  الغرض  لهذا  يستخدم 
الوحدة  ضمن  او  الوحدات  بني  ينتقل  كيف  املتعلم 
حتديد  يتم  املتعلم  اداء  ضوء  وعلى  الواحدة  التعليمية 

مستواه املعرفي.
املادة  تكون  أن  البد  التعليمية  النظم  تصميم  عند 
مع  متناسبة  واملرئية(  واملسموعة  )املكتوبة  التعليمية 
مستوى املتعلم، بحيث يستطيع املتعلم سريع التعلم أن 
يجتاز املفردات بوقت اقل من املتعلم االعتيادي او املتعلم 
امثلة  ورمبا  اكثر  تفاصيل  الى  يحتاج  الذي  التعلم  بطيء 

وجتارب اكثر)4(.

التعليم األفتراضي:
يتيح  االلكتروني  التعليم  من  نوع  االفتراضي  التعليم 
للمتعلم االستفادة من جميع عناصر العملية التعليمية 
مع  وتفاعل  طالبية  وخدمات  وكتب  تعليمية  مادة  من 

على  املعلومات  شبكات  تتيحه  ما  الى  باالضافة  املعلم 
املعلومة  الى  الوصول  من  املتعلم  يتمكن  حيث  االنترنت 

املطلوبة بجهد قليل ووقت قصير.
انه  اال  التقليدي  بالتعليم  شبيه  االفتراضي  التعليم 
التعليمية  املادة  لتقدمي  االلكترونية  الوسائ ط  يعتمد 
)صوت وصورة( الى املتعلم من خالل فصول افتراضية عبر 
في  حقيقي  تعليم  هو  االفتراضي  فالتعليم  االنترنت. 
معينة(  برمجيات  خالل  )من  تفاعلية  الكترونية  بيئة 
كل  عن  وبعيداً  املصطلح.   يشير  كما  افتراضي  وليس 
املسميات، فالتعليم االفتراضي هو من ط من امناط التعليم 
الوسائ ط  تقنيات  فيه  أعتمدت  االنترنت  عبر  االلكتروني 
املتعددة التي مكنت املتعلم واملعلم من التعامل مع املادة 
الواقع  مفاهيم  اصبحت  تفاعلية.    باشكال  العلمية 
في  وأعتمدت  العالم   هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا  االفتراضي 
العديد من التطبيقات منها في مجال التعليم والتدريب.  
املتعلم  يجعل  األفتراضي  الواقع  تقنيات  استخدام  ان 
بشكل  واملعلم  زمالئه  ومع  التعليمية  املادة  مع  يتعامل 
في  األساسية  املهارات  اكتساب  في  يساهم  تفاعلي 
الدراسي  الصف  في  وكأنه  املعرفة  حقول  من  حقل  أي 
التقليدي. كما تتيح الوسائ ط املتعددة إمكانية التعامل 
مع برمجيات متخصصة تساعد املتعلم في إدراك مفردات 
التوضيحية  االفالم  خالل  من  بسهولة  التعليمية  املادة 

واحلاالت التطبيقية اخملتلفة. 
إلي  تهدف  أكادميية  مؤسسة  هي  األفتراضية  اجلامعة 
تأمني أعلى مستويات التعليم العالي للطالب في أماكن 
متكاملة  الكترونية  تعليمية  بيئة  خالل  من  إقامتهم 
التعامل  في  األفتراضي  الواقع  مفاهيم  على  تعتمد 
املنظومة  عناصر  بني  والتواصل  التعليمية  املادة  مع 



52

صفوف  إلى  حتتاج  ال  االفتراضية  اجلامعة  التعليمية. 
دراسية داخل جدران أو جتمع الطلبة في قاعات امتحانيه 
أو قدوم الطالب إلى اجلامعة للتسجيل )كما هو احلال في 
اجلامعات التقليدية(، وإمنا يتم جتميع الطالب في صفوف 
عن  األساتذة  وبني  بينهم  فيما  التواصل  يتم  افتراضية 

طريق موقع اجلامعة على االنترنت.

مكونات منظومة واقع افتراضي: 
احلاسوب  محاكاة  من  نوعا  األفتراضي  الواقع  يعتبر 
)بشكل  الواقع  حملاكاة  خاصة  برمجيات  تستخدم  حيث 
معها  للتعامل  موجودة  غير  بيئة  لعمل  االفتراضي( 
اخلزن  في  احلاسوب  قدرات  استغالل  خالل  من  ذلك  ويتم 
واملعاجلة باإلضافة الى وجود أجهزة خاصة تستخدم لهذا 
)Glasses(   وأجهزة  اجملسمة  النظارات  مثل  الغرض 
 ،)Actuators( احلركة  ونقل   )Sensors(االستشعار
والشكل رقم)2( يوضح مكونات منظومة واقع افتراضي.

تتعامل  التي  وبرمجياته  احلاسوب  تقنيات  ساهمت  لقد 
Real�( مع موضوع النمذجة واحملاكاة في الزمن احلقيقي

حتويل  Time Modeling & Simulation(  في  
البيئة احلقيقية إلى بيئة افتراضية مماثلة. كما ساهمت 
تقنيات أجهزة التحسس الدقيقة والوسائ ط املتعددة  في 
متكني املتعلم من التفاعل مع البيئة االفتراضية باستخدام 
إشارات  إلى  اليد  حركة  لنقل  مثالً  اإللكترونية  الكفوف 
افتراضي على  إلكترونية تختارعمل معني يؤدي إلى فعل 
شاشة احلاسوب، وكذلك العدسات ثالثية األبعاد أعطت 

التعامل مع األشياء بدقة عالية إضافة  املتعلم إمكانية 
إلى أجهزة الصوتيات التي جتعل البيئة االفتراضية وكأنها 

بيئة حقيقية.

أمناط التعليم األفتراضي:
تعليمية  مواد  توفير  اإلفتراضي  التعليم  نظم  تتطلب 
للتعامل  املتعددة  الوسائ ط  لتوظيف  خاصة  وبرمجيات 
تتطلب  كما  املتنوعة.  باشكالها  التعليمية  املادة  مع 
وجود شبكة اتصاالت سريعة وجهاز حاسوب لدى املتعلم 
مرتب ط بشبكة االنترنت اضافة الى توفر املهارات احلاسوبية 
التعلميمية،  املادة  مع  للتعامل  املتعلم  لدى  االساسية 
والتواصل مع زمالئه املسجلني في املقرر الدراسي واحملاضر 
تصنيف  التعليمي. ميكن  البرنامج  على  املشرفة  واالدارة 
على  وباالعتماد  نوعني  الى  االفتراضي  التعليم  نظم 

كيفية وصول املادة التعليمية الى املتعلم، وكما يلي: 

املتزامن:  )أ(.  األسلوب 
حيث يتم حتديد برنامج زمني محدد لبث الدروس التعليمية 
واحملاضرات  الصوتية  احملاضرات  خالل  من  االنترنت  عبر 
 . املتعلم(  و/أو  احملاضر  لدى  الكاميرا  توفر  )عند  املرئية 
يستمع  الوقت  ذات  في  و  التعليمية   املادة  احملاضر  يلقي 
من  التعليمية  باملادة  مايتعلق  كل  ويشاهدون  املعنيون 
مالحظات ورسوم ومخططات توضيحية معززة باالشكال 
واالفالم اذا دعت الضرورة. ويستخدم في هذه احلالة اللوح 
العادي حيث يتم نقل  اللوح  االلكتروني االبيض  بدال من 
كل  ما يدورعبر الكاميرا وكانه في صف دراسي حقيقي. 
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و ميكن للمحاضر أن يشاهد طلبته  ويرد على تساؤالتهم 
في ذات الوقت، وميكن أن يدور النقاش بني احملاضر واملتعلم 
أن  للمحاضر  متروك  فاألمر  آخر،  متعلم  تدخل  دون 
الصف  في  متعلم  أي  أختيار  حق  وله  املتدخلني  ينتقي 
حق  له  كما  معني،  تطبيق  في  للمشاركة  االفتراضي 

مراقبة حاسوب املتعلم وتوجيهه.
حتقيق  من  املتعلم  يتمكن  االفتراضي  الصف  خالل  من 

مايلي:
فيه  واملشاركة  االفتراضي  الصف  الى  املتعلم  � حضور 

من اي جهاز حاسوب متصل باالنترنت.
جهاز  اي  من  التعليمية  املادة  الى  الوصول  امكانية   �

حاسوب والرجوع اليها في الوقت املناسب.
العالقة  ذات  املعلومات  من  هائل  كم  الى  الوصول   �

باملادة التعليمية من خالل املكتبة االفتراضية.
املطلوبة  واحلوث  والتقارير  اليومية  الواجبات  تقدمي   �

بشكل الكتروني ومناقشتها مع املعنني.
والنهائية  والفصلية  اليومية  األختبارات  تقدمي   �

مواقبتها عن بعد من خالل الكاميرات.
التطبيقية  الصبغة  ذات  للمواد  النظري  اجلانب  � تعزيز 

من خالل اجراء جتارب في مختبرات افتراضية متكاملة.
ذات  ونظم  اجهزة  على  تدريبية  بجرعات  القبام   �
بالتدريب  مايعرف  خالل  من  املطلوب  بالتخصص  عالقة 
جتعل  برمجيات  مع  املتدرب  يتعامل  حيث  األفتراضي، 

جهاز احلاسوب وكانه ورشة تدريب.
الالمتزامن: )ب(.  األسلوب 

موقع  من  التعليمية  املادة  حتميل  يتم  احلالة  هذه  في 
االلتزام  يناسبهدون  الذي  الوقت  في  االفتراضية  اجلامعة 
مبوعد محدد للمحاضرة. يستطيع املتعلم االستماع الى 
احملاضرة ومشاهدة املادة التعليمية املكتوبة  مع اخملططات 
مع  املتعلم  تواصل  املادة. ويكون  فهم  تعزز  التي  واالفالم 

واملنتديات  االلكتروني  البريد  زمالئه من خالل  ومع  احملاضر 
وغرف الدردشة عبر االنترنت.

ميكن  االفتراضي  التعليم  نظام  فان  ماتقدم  ضوء  على 
املتعلم من التواصل وتبادل املعلومات مع زمالئه واحملاضر 

املشرف على املادة العلمية وكأنه في صف تقليدي. 
احلاجة إلى التعليم االفتراضي:

التعليم؟  من  النوع  هذا  ملثل  فعلية  حاجة  هناك  هل 
التعليم  هل  احلالية؟  التعليم  لنظم  بديالً  سيكون  هل 
كثيرة  واسئلة  التخصصات؟  جميع  يناسب  االفتراضي 

تشغل اصحاب القرار في املؤسسات االكادميية.
قبل االجابة على هذه التساؤالت البد من القول بان الكثير 
بادرت  متقدمة  دول  وفي  املعروفة  العاملية  اجلامعات  من 
عدد  في  االفتراضي  الواقع  وتقنبات  مفاهيم  اعتماد  الى 
من برامجها االكادميية،  كما ظهرت جامعات متخصصة 
هناك  األفتراضي.  الواقع  بأستخدام  التعليم  تقدمي  في 
مفاهيم  توظيف  في  ساعدت  العوامل  من  مجموعة 
أهم  ومن  التعليم،  نظم  في  االفتراضي  الواقع  وتقنيات 

هذه العوامل: 
في  الطلبة  عدد  في  زيادة  يعني  السكان  عدد  � زيادة 
عدد  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  واجلامعات  املعاهد  مستوى 
دراسية  قاعات  إلى  احلاجة  وبالتالي  واجلامعات  املعاهد 
و مختبرات وورش تدريبية. أن برامج التعلم االفتراضي ال 
تتطلب وجود قاعات دراسية تقليدية بل قاعات افتراضية 

ميكن أن تظم عددا غير محدود من الطلبة.
بعض  في  االساتذة  اعداد  في  النقص  معاجلة   �
متخصصني  اساتذة  تكليف  خالل  من  التخصصات 
االنترنت  على  ووضعها  متميزة  تعليمية  مواد  اعداد  في 

لتصل الى اكبر عدد من املتعلمني.
من  عدد  وتفاعل  اندماج  من  جديدة  تخصصات  � ظهور 
الهندسة  مثل  منها  التطبيقية  وخاصة  التخصصات 
اإللكترونية  والتجارة  امليكاترونيكس  وهندسة  الطبية 
التخصصات تتطلب وجود أجهزة جديدة جتمع بني  وهذه 
تخصصات متعددة، وهذه األجهزة تكون مرتفعة الثمن.

النقص  االفتراضية  ملعاجلة  والورش  � استخدام اخملتبرات 
والورش  اخملتبرات  على  لالشراف  املؤهلني  املشرفني  في 

في التخصصات التطبيقية.
العربي  الوطن  في  للتعليم  احلالي  الوضع  ضوء  على 
متطلبات  وتوفير  البناء  وملواصلة  العاملية  واملتغيرات 
التنمية البد من املبادرة في استخدام التعليم االفتراضي 
بعد وضع الضواب ط التي تضمن نوعية التعليم وجودته)5(.  
الدراسة  مواصلة  إمكانية  يوفر  التعليم  من  النوع  هذا 
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جغرافية،  بحدود  التقيد  دون  مكان   وأي  وقت  أي   في 
وعند اضافة تقنيات الواقع األفتراضي فان عملية التعلم  
على  أساسي  بشكل  تعتمد   النها  فائدة  اكثر  ستكون 
من  واملعلم  املتعلم  بني  املتبادل  والنقاش  احلوارالتفاعلي 
يتواجدون  لكونهم  أخرى  جهة  من  املتعلمني  وبني  جهة 
األفتراضي  الواقع  تقنيات  توفر  افتراضي. كما  صف  في 
اكتساب مهارات عملية من خالل مشاهدة واجراء جتارب 
امكانية  مع  الورشة  او  اخملتبر  في  وكانك  األنترنت  عبر 

توجيهك بصورة دقيقة لكل خطوة تقوم بها.
املؤسسات  في  األفتراضي  الواقع  تقنيات  اعتماد  إن 
التعليمية العربية سيمكن هذه اجلامعات من اعداد برامج 
التي  تلك  وخاصة  تقليدية  غير  تخصصات  في  تعليمية 
حتتاج الى مختبرات متقدمة ومكلفة أو حتتاج الى اعضاء 
هيئة تدريس وكوادر مساعدة ال تتمكن من توفيرها. وعلى 
ضوء ما تقدم والهمية التعليم االفتراضي ال بد ان تعمل 
الصعوبات،  هذه  معظم  جتاوز  على  العالقة  ذات  اجلهات 

ومن خالل: 
� توفير البنية التحتية والدعم التكنولوجي والتشريعي 
الدخول  في  االستثمارات  و  اجلامعات  امام  اجملال  الفساح 

مبشاريع في التعليم االفتراضي.

التعليم  مبفهوم  التعليمية  واملؤسسات  اجملتمع  �توعية 
االلكتروني االفتراضي وأهميته.

هذا  يوفرها  التي  التعليمية  البرامج  ودعم  �اعتماد 
النم ط من التعليم.

دعم  في  تساهم  وتشريعات  أنظمة  وضع  على  �العمل 
العملية التعليمية ومتابعة مخرجات التعليم.

مايتعلق  كل  إلدارة  موثوقة  وبرمجيات  أنظمة  �اعتماد 
بالعملية التعليمية عبر االنترنت.

�العمل على تأهيل وتدريب الفنيني واملعلمني  استخدام 
التقنيات احلديثة.

العربي  الوطن  �تكليف اساتذة مختصني وعلى مستوى 
مواد  الى  وحتويلها  اجلودة  عالية  تعليمية  مواد  العداد 

الكترونية.

تقنيات الواقع االفتراضي في التعليم التطبيقي:
ال يزال اصحاب القرار في املؤسسات التعليمية يتحفظون 
التعليم  وكذلك  األلكتروني  التعليم  اعتماد  من 
الهندسة  مثل  التطبيقية  التخصصات  في  األفتراضي 
والطب. ورمبا يكون حتفظهم هذا مبني على حقيقة بان 
في  املتعلم  يكون  ان  الى  حتتاج  التخصصات  هذه  مثل 
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املهارات  ليكتسب  واخملتبر  الورشة  وفي  التقليدي  الصف 
املطلوبة، وخالف ذلك ستكون دراسته نظرية فق ط! نعم 
مع  املتعلم  يتعامل  ان  التطبيقية حتتاج  التخصصات  ان 
الواقع  تقنيات  استخدام  وان  مباشر،  بشكل  األجهزة 
األفتراضي ال يعطي ماهو مطلوب. ان التطورات التقنية  
مايعرف  باستخدام  لنا  تسمح  واألتصاالت  احلاسوب  في 
وفي  التطبيقية،  املواضيع  مع  للتعامل  اخملتل ط  بالواقع 
هذه احلالة يتمكن املتعلم من استخدام اجهزة حقيقية 
)وليست افتراضية( الجراء جتارب واكتساب مهارات فنية 
من خالل االنترنت دون احلاجة ان يكون في الورشة او اخملتبر. 

التعليمية  املنظومة  عناصر   )3( رقم  الشكل  يوضح 
التي تعتمد على الواقع اخملتل ط واملكونات الرئيسية لهذه 
املنظومة من برمجيات واجهزة ساندة. يتم رب ط االجهزة 
احلقيقية في اخملتبر بواسطة جهاز حاسوب مزود ببرمجيات 
متكنه من التعامل مع البيانات املغذية الجهزة اخملتبروتلك 
التي يتم قياسها من خالل اجهزة حتسس. ويتم مشاهدة 
في  توضع  كاميرات  مجموعة  خالل  من  اخملتبرية  االجهزة 
املتعلم  يستطيع  اخملتبر.  حاسوب  بجهاز  وتوصل  اخملتبر 
ومشاهدة  واستخدامه  اخملتبر  في  جهاز  اي  الى  الوصول 
عمله من خالل حاسوبه الشخصي وعبر االنترنت. وميكن 

تلخيص عمل املنظومة كما يلي:
املطلوبة. واالجهزة  التجربة  اسم  املتعلم  �يختار 

الى  بالتجربة  اخلاصة  واملعطيات  البيانات  ارسال  �يتم 
حاسوب اخملتبر.

بالتجربة  اخلاصة  واملكونات  االجهزة  توصيل  �يتم 
املطلوب من خالل حاسوب اخملتبر.

االوامر  الشخصي،  حاسوبه  خالل  ومن  املتعلم،  �يرسل 
عمل  مشاهدة  اخملتبروبامكانه  اجهزة  بتشغيل  اخلاصة 

األجهزة.
احلدود  خارج  بيانات  بتغذية  املتعلم  قيام  حالة  �في 
أختيار  أو  التجربة  في  جزء  أي  لعمل  بها  املسموح 
االفتراضية  التعليمية  املنظومة  تقوم  فعل غير صحيح، 

بارسال اشرة تنبيه للمتعلم وتوضح له ذلك اخلطأ. 
عليها  حصل  التي  النتائج  حتليل  من  املتعلم  �يتمكن 
املطلوبة  االجراءات  وفق  املعطيات  وتعديل  التجربة  من 
الى  وارساله  فني  تقرير  بكتابة  يقوم  كما  التجربة،  في 

مشرف اخملتبر.
والنظم  التقنيات  مثل هذه  لك  توفرت  لو  القاريء  عزيزي 
مهارات  لديك  فستكون  معني،  مجال  في  التعليمية 
تقنية للتعامل مع كل حالة تدربت عليها، ورمبا تكون هذه 

تلك  من  األقل(  على  مماثل  )أو  افضل  مبستوى  املهارات 
بامكانك  الفعلي. سيكون  التدريب  من  تكتسبها  التي 
احلاالت  من  العديد  وجتربة  مرة  من  اكثر  التجربة  اعادة 
األجهزة  مع  احلقيقي  التعامل  عند  جترتها  يصعب  التي 

وبالتالي ستكون املهارات املكتسبة متكاملة.  
لقد قام فريق بحثي من كلية الهندسة بجامعة فيالدلفيا 
الواقع  تعتمد  تعليمية  منظومة  وتنفيذ  تصميم  من 
في  حقيقفية  اجهزة  الى  االنترنت  عبر  للوصول  اخملتل ط 
اخملتبر والتعامل معها الجناز مجموعة من التجارب العلمية 
اجهزة  برب ط  البحثي  الفريق  يقوم  كما  املعتمدة)6(. 
فيالدلفيا  بجامعة  الهندسة  كلية  في  املوجود  اخملتبر 
بجهاز حاسوب ميكن الوصول اليه من جهاز حاسوب اخر 
في جامعة اخرى لتنفيذ سلسلة من التجارب التعليمية 
سيمكن  املشروع  هذا  مثل  الهندسة.  بطلبة  اخلاصة 
طلبة من جامعات اخرى بالوصول الى اجهزة مختبرية في 
فائدة  حتقيق  وبالتالي  معها،  والتعامل  فيالدلفيا  جامعة 
موجودة  مختبرات  من  باالستفادة  الوطني  املستوى  على 

فعال دون احلاجة الى تكرارها في تلك اجلامعات. 
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االستنتاجات:

تعتبر اجلامعات  االفتراضية مراكز تعليم وتدريب مفتوحة 
ومن  املتعلم  بامكان  ويكون  حواجز،  بدون  ومستمرة 
املادة  الى  او في املكتب ان يصل  املنزل  خالل حاسوبه في 
الرغم  وعلى  وقت.  أي  في  معها  والتعامل  التعليمية 
واحلاجة  األفتراضي  التعليم  لنظم  الكثيرة  املزايا  من 
من  يعاني  انه  اال  العربي،  الوطن  في  ألعتماده  امللحة 

بعض الصعوبات منها:
يتعلق  فيما  التعليم  ملؤسسات  التحتية  البنى  �ضعف 

بالتقنيات الرئيسية للتعليم االفتراضي.
التعليم  جدوى  من  القرار  اصحاب  قناعة  �عدم 

األفتراضي.
التي  بالشهادات  العمل  وسوق  املتعلم  قناعة  �عدم 
في  األفتراضي  التعليم  تعتمد  التي  اجلامعات  متنحها 

برامجها. 
عدم  وبالتالي  الطلبة  لدى  االجنليزية  اللغة  �ضعف 
او  العمل  لسوق  املناسبة  البرامج  اختيار  من  متكنهم 
التعليمية  املادة  فهم  وكذلك  التسجيل  عملية  امتام 

والتواصل مع احملاضر وادارة البرنامج.
غير  يجعلهم  الطلبة  لدى  احلاسوبية  املهارات  �ضعف 

واثقني من مواصلة التعلم عبر االنترنت.
من  والتخوف  الرسوم  تسديد  عملية  امتام  �صعوبة 

التعامل مع جهات بعيدة في مسائل مالية.

الدول  في  القرار  متخذي  على  ينبغي  ماتقدم  ضوء  على 
العمل  التعليم  فرص  توفير  مشكلة  من  تعاني  التي 
تعليم  لتقدمي  احلديثة  التقنيات  من  االستفادة  على 
جامعي متخصص بجودة عالية وبكلفة معقولة ومتاح 
للجميع. ومن اجل تفعيل التعليم االفتراضي في الوطن 
قبل  من  ومسؤول  شجاع  قرار  اتخاذ  من  البد  العربي 
التعليم  من  النوع  هذا  باعتماد  العالقة  ذات  اجلهات 
العالقة  ذات  اجلهات  متكن  وشروط  ضواب ط  وضع  بعد 
حاجة  مع  وربطه  ومخرجاته  التعليم  نوعية  بضمان 
اجلامعات  لرب ط  قائمة  واالقليمي. والدعوة  احمللي  اجملتمع 
التعليم بشبكة  من  النوع  هذا  تعتمد  التي  واملؤسسات 
اتصاالت سريعة وانشاء مكتبة افتراضية واعتماد برامج 

تعليمية متميزة وذات جودة عالية. 

املؤمتر  ختام  في  اطلقت  التي  الدعوة  اجدد  دعني  واخيراً 
الذي  بعد  عن  والتعلم  االفتراضية  للتربية  االول  العلمي 
عن  والتعلم  املفتوح  للتعليم  العربية  الشبكة  نظمته 
بعد بالتعاون مع جامعة فيالدلفيا خالل شهر كانون اول 
اعتماد  على  العمل  ضرورة  تضمنت  والتي   2003 عام 
مفاهيم التعليم االلكتروني واالفتراضي كنم ط تعليمي 
لتعزيز التعليم او كفرصة اضافية لتوفير فرص التعليم  

مع االستفادة من جتارب االخرين في هذا اجملال.  


