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    :املستخلص
، هبدف الوقوف عىل  (Holography)يعني البحث بالدراسة التحليلية املقارنة بني منصات التعلم عرب تقنية التصوير املجسم  

بل تستوعب غريه    ؛بمجال املعلومات واملكتبات  يأفضل جتارهبا، التي متثل مراجع معيارية الستنباط أسس ملنصة عربية، ال تكتف

وتطبيقات التقنية بمجال ث :ماهية منصات التعليم عرب تقنية التصوير املجسم )اهلولوجراف(،  من التخصصات أيضًا. وتناول البح 

الوطنية بكوريا اجلنوبية، ومكتبة أوساكا اجلامعية،   العامة، واملكتبة  بدراسة جهود:مكتبة مقاطعة  واتكم  املعلومات واملكتبات، 

وتطبيقات تقنية التصوير املجسم  بالتعليم، بدراسة آلية   هلولوجرافية .ا اكراتوفهرس جوجل الرقمي التفاعيل اهلولوجراف، والذ

عملها، وفوائدها، ونامذج من تطبيقاهتا، ونامذج ألدوات التصوير املجسم، يتم توظيفها ف جمال التعليم، بتناول منتجات منصات: 

Magic Leap  و ،Microsoft HoloLen.    ،التعليم عرب تقنية التصوير املجسم التحليلية املقارنة بني منصات  الدراسة  إضافة إىل 

ومن خالل الدراسة املقارنة بني منصات   .EDX، وأكاديمية خان، و  zSpace، وLeia، و  Dassault Systèmesبدراسة منصات:  

تعدان األكثر كفاءة،   Dassault Systèmes ستمزوداسو سي  zSpaceالتعليم عرب تقنية التصوير املجسم تبني أن منصتي زسبيس

األنسب لدراسة حالتهام، لالستفادة من جتربتهام ومها  مقارنة بغريمها من املنصات ف تقديم التعليم عرب تقنية التصوير املجسم ،  

يل، ال تقترص عىل جمال  وأوىص البحث بإنشاء منصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العا  لوضع أسس للمنصة العربية. 

 بل تشمل غريه من التخصصات.  ؛املعلومات واملكتبات وحده

املفتاحية زسبيسالكلامت  منصة  )اهلولوجراف(؛  املجسم  التصوير  تقنية   :zSpaceسيستمز داسو  منصة   Dassault ؛ 

Systèmes 
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 : تمهيدال
جوانب حياة املجتمع، سواء بنيته االقتصادية أو    أحدثت ثورة تكنولوجيا املعلومات مجلة من التحوالت التي طالت خمتلف

ومل تكن النظم الرتبوية، بصفة عامة، بمنأى عن هذه التغريات، بل   ..جمتمعية  -عالقات العمل أو ما يكتنفه من عالقات إنسانية  

ف مساحات تعليمية افرتاضية، مل حتولت إىل مرسح لتلقي املعرفة، ونموها، وحتليلها، والربط بينها وبني تطبيقاهتا املختلفة متمثلًة  

أحد نتائج   منو،  ليست جمرد تقنية أو حاجة تشبع فضول مدمني الشبكات االجتامعية  وهيتعد حكرا عىل املستخدمني النمطني،  

 ظهور منصات التصوير املجسم، وتوظيفها ف قطاع التعلم عن بعد.  ؛ هذا التطور

 : أهمية البحث 1/  0
عربية، ال   تعليمية  تصوير جمسم  منصة  أول  وتنفيذ  مبارش ف ختطيطه الستنباط أسس إلنشاء  بشكل  البحث  أمهية  تتمثل 

 بل تصلح لكافة التخصصات. ؛بالتنفيذ عىل جمال املعلومات واملكتبات وحده يتكتف

بأمهية البحث ف هذا املوضوع، الذي دعت احلاجة إىل دراسته وتأصيله، وأكدت  ةقناعالأمهية هذا العامل من من وقد زاد 

 عىل هذه األمهية الدعائم  اآلتية: 

،  2015يوليو    29، ف  "10ويندوز  "أحدث إصداراهتا من نظام تشغيل احلواسيب ويندوز    مايكروسوفت. تقديم رشكة  1

 ( Microsoft, 2018)"ويندوز هولوجرافيك"أنه أول منصة ستدعم تشغيل تطبيقات اهلولوجرام، وأطلقت عليه:ب

توافر مصادر التعليم     "، والذي أكد عىل :2017لعام    " IFLA Trend Reportتقرير إفال لالجتاهات    ". ما أسفر عنه  2

ومنصات التعلم االفرتاضية، ستعمل عىل إحداث حتوالت ف مشهد التعلم العاملي عىل مدى العقد املقبل،   (OER) املفتوحة املصدر

 (IFLA., 2017) .."إلطاروسيكون للمكتبات دور كبري ف هذا ا

التسويقية ف3 البحوث  ما أسفر عنه تقرير فرق   .OCLC  :التعليم والتعلم واملكتبات"املعنون التحول:  نقطة  ، وأكد "ف 

و  "عىل: بعد،  عن  التعلم  منصات  مثل:  تقنيات  ومتكني  املستهلك،  عادات  لتغيري  الرتاكمي  الذكية،    MOOCsالوزن  واهلواتف 

الت  التوقعات السابقةوارتفاع تكاليف  تثبيت  التعليم والتعلم مدى احلياة  ،عليم اجلامعي، سيعيد  . "وسيحدث تغيريات دائمة ف 

(OCLC, 25 Jul., 2017  ) 

حول تنامي ظاهرة إنرتنت األشياء،   2014، الذي عقد ف مايو  ALA. ما انتهى إليه تقرير قمة مجعية املكتبات األمريكية4

أن تستثمر بني التعليم االفرتايض واملكتبات؛ فلطاملا كانت املكتبات هي جامعة الشعب، وهي قادرة  من وجود عالقة وثيقة ينبغي  

 (ALA ., 3 Mar., 2017)."للفضاء االفرتايض، وإمكانية الوصول، والبنية التحتية"عىل توسيع نطاق دورها انطالقا من امتالكها 

 املستقبلية  التقنيات  من  كواحدة  -  تقني  3000  عىل  اعتامدا  –ف  لتقنية اتصاالت الفيديو اهلولوجرا IBM .تطوير رشكة5

 . (2015)حازم فالح سكيك، .احلالية الفرتة خالل لطرحها  عليها  بالعمل تقوم التي اخلمس

، الذي توقع ارتفاع احلصة السوقية  2015ف يناير   Markets and Markets . تقرير أبحاث السوق الصادر عن موقع6

  من   الفرتة  ف  ٪30.23، مع زيادة سنوية بمعدل مركب نسبته  2020مليار دوالر بحلول عام    3.57اهلولوجراف لتصل إىل  لتقنية  

2014 -2020.( Global Industry Analysts, Inc., 2018) 

 من هنا تنبع أمهية منصات التعلم اهلولوجراف، ومن ثم تنبع أمهية البحث احلايل الذي يتناوهلا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
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 : كلة البحثمش 2/  0
ف الوقت الذي تنترش فيه منصات التعليم عرب تقنية التصوير املجسم عىل املستوى الدويل، سواء املتخصصة فيه، أو التي  

تحقق منه، من خالل التواصل مع منظمة الرشاكات  تم الو   نا جتعله واحدا من اهتامماهتا، ال تتوافر منصة عربية، وهو ما نام لعلم

نصات التعليم عرب تقنية التصوير املجسم حول العامل، والتي تساعد  املقيم الرسمي ملAcademic Partnerships; APاألكاديمية  

اإلنرتنت لرباجمها من خالل  املستدام  املايل  والدعم  اجلودة  العامل، لضامن  التعليمية عرب   ,Academic Partnerships)املؤسسات 

، إضافة إىل نتائج دراسة سابقة انتهت إىل عدم إتاحة خدمة التصوير املجسم بأي من املكتبات اجلامعية العربية قيد البحث.  (2017

 (، دراسة قيد النرش(. 2021)وحيد عيسى موسى، )أبريل، 

سس إلنشاء منصة هولوجرافية تعليمية عربية، من  أ ما إمكانية و ضع    "لة البحث ف السؤال التايل:  ومن ثم تتبلور مشك

 . "خالل اإلفادة من جتارب منصات التعلم اهلولوجرافية، تستوعب جمال املعلومات واملكتبات وكذا غريه من التخصصات ؟

 :هدف البحث، وتساؤالته  3/ 0
 يني: يستهدف البحث حتقيق اهلدفني اآلت

كمنصتني هولوجرافيتني تعليميتني، من خالل تطبيق    (Dassault Systèmes)و  (zSpace). الدراسة التحليلية ملنصتي  1

 Academic)التي وضعتها منظمة الرشاكات األكاديمية  (Holographic Education Scale; HES) استبانة التعليم اهلولوجراف 

Partnerships; AP)  لتحقيق هدف حمدد، وهو اإلفادة من جهودمها، لألخذ منها ما .  2019ي ظهر عام  ذ، الف إصدارها الثاين

 يناسب العامل العريب. 

ستنباط أسس مقرتحة ملنصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، وتتبع إحدى مؤسسات التعليم العايل،  ا.2

 التخصصات. تصلح للتطبيق عىل جمال املعلومات واملكتبات، وغريه من

 ومن ثم يسعى البحث احلايل لإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:

منصت واقع  ما  منظمة   (Dassault Systèmes)و  (zSpace)   يأ.  بمعايري  مقارنة  تعليميتني،  هولوجرافيتني  كمنصتني 

 ؟(Academic Partnerships; AP)الرشاكات األكاديمية 

عند التخطيط لوضع أسس ملنصة تعليمية   (Dassault Systèmes)و    zSpace) ب. هل يمكن اإلفادة من جهود منصتي )

 هولوجرافية ؟ 

جـ. ما األسس املقرتحة ملنصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، تستوعب جمال املعلومات واملكتبات وكذا  

 غريه من التخصصات؟

 :منهج البحث، وأدواته 4/  0
 وكان هذا اعتامدا عىل األداتني اآلتيتني:  ،الوصفي التحلييلتم استخدام املنهج 

http://www.academicpartnerships/
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( رقم  )ملحق  االستبانة  من  1أ.  أنفسهم  املنصتني  نظر عمالء  وجهة  من  اهلولوجراف،  التعليم  واقع  دراسة  تم  حيث  (؛ 

استبانة التعليم    ":وذلك اعتامدا عىل استبانة علمية معتمدة، وهي  ،جامعات وكليات ومعاهد عليا، فهم من خاض التجربة كاملة

األكاديمية    " Holographic Learning Questionnaire; HLQ اهلولوجراف الرشاكات  منظمة  وضعتها   Academic)التي 

Partnerships; AP)30، والتي اختلفت عن الطبعة األوىل حيث أصبح عدد عباراهتا    2019ي ظهر عام  ذ، ف إصدارها الثاين، ال 

 و متثلت ف املعايري اآلتية: ،عبارة 35ة، بعد أن كانت عبارة ف الطبعة اجلديد

 عبارات.  7. مقدمة املساق ومالحمه العامة، وتكون هذا املعيار من 1

 عبارات.  7. أهداف التعليم والتعلم، وتكون هذا املعيار من 2

 عبارات.  8. املحتوى التعليمي، وتكون هذا املعيار من 3

 عبارات.  5املعيار من . التفاعلية، وتكون هذا 4

 عبارات.  3. إمكانية الوصول، وتكون هذا املعيار من 5

( إىل أقل درجات األداء، ومن ثم عدم املوافقة  1( ؛ حيث يشري الرقم )3-1وتم استخدام أسلوب )ليكرت( املتدرج من )

 ( إىل أعىل درجات األداء، ومن ثم املوافقة. 3, بينام يشري الرقم )

(، الستقاء معلومات عن املنصة الدولية، واملقارنة بني نتائج االستبانة وواقعها، هبدف  2ة )ملحق رقم  ب. قائمة املراجع

 التحقق من دقة النتائج. 

 : جمتمع البحث  5/ 0
منصتي   ف  البحث  جمتمع  تعليميتني  mes)è(Dassault Systو  (zSpace)متثل  هولوجرافيتني  تطبيق    ،كمنصتني  تم  وقد 

 يت من أسباب : البحث عليهام ملا يأ

 (.واهلنديس الطبي اهلولوجرام إىل إضافة)  اهلولوجراف  التعليم جمال ف بالتخصص  - تقريبا  – . انفراد املنصتني 1

شهرة    ، والذي حقق نجاحا مذهال ، وأضحى ذا zSpace STEMالتعاون والتنسيق اجليد بني املنصتني، الذي أنتج خمترب.  2

 (zSpace, zSpace STEM ,2020)عاملية، عرب إحداث نقلة نوعية ف جمال التعليم اهلولوجراف.

كأفضل منتج ملنصات التعليم االفرتايض اهلولوجراف لألعوام من   (Tech & Learning) بجائزة(zSpace). فوز منصة  3

االفرتاضي 2019إىل    2014 املنصة  بني  جتمع  أهنا  الفوز  مربر  وكان  اهلولوجرافية،؛  بام  وبر ة  العلوم  تعليم    للمعلمني  يوفر امج 

 The Next Generation Science  القادم  للجيل  العلوم  معايري  مبادرة   تدعم   شخصية  تعلم  وجتربة   واقعية  تعليمية  بيئة  والطالب

Standards. .(zSpace, Awards ,2020) 

عام  4 ف  املنصتان  ف    –Inc. Magazine  ملجلة  طبقا   –2019.اعتربت  وإبداعا  نموا  رشكات   أفضل مخس  من  اثنتان 

  (Inc. Magazine,2020)العامل.

نترش ف أرجاء العامل تمدرسة،    1200. العدد الكبري من املدارس املميزة، العمالء للمنصتني، الذين يصل عددهم لنحو  6

 باستثناء قارة أفريقيا.
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منصة  7 فوز   .(zSpace)  التميز من    (ward of Excellence)بجائزة   ,zSpace) .2018إىل    2016لألعوام 

Awards ,2020) 

 (zSpace, Awards ,2020) كأكثر املنصات التعليمية إبداعا ف العامل. 2019ف عام   (zSpace). تصنيف منصة  8

.  2019عام ل كأفضل جهاز واقع افرتايض ف العامل  (  Edison award)املحمول بجائزة إيدسون  (zSpace). فوز جهاز 9

(zSpace, Awards ,2020) 

 . 2019مؤسسة إبداعية ف العامل لعام    100األمريكية فقد تم إدارج املنصتني كاثنتني من أفضل    (Times). طبقًا جلريدة  10

(zSpace, Awards ,2020) 

دوليا ف تقديم    مها األكفأ واألوفق(Dassault Systèmes)و داسو سيستمز     (zSpace)ومن هنا حتقق أن منصتا زسبيس

ومن ثم فقد وقع عليهام االختيار   ،األنسب لدراسة حالتهام، لإلفادة من جتربتهام للتخطيط للمنصة العربية  ومها التعليم اهلولوجراف،  

 لدراسة واقعهام.  

مع داسو سيستمز ،   امتعاقد 13متعاقدا مع زسبيس، و  22ثل املنصتني )متمؤسسة أكاديمية  35وقد تم إرسال املقياس إىل 

  9(، و  3متعاقدا مع زسبيس)ملحق رقم )    17مؤسسة أكاديمية  )  26% ، أمكن تلقي الردود من  10متعاقدا بنسبة    350من إمجايل  

 % 7.4( لتصبح نسبة من تم تلقي ردودهم  أو كانت ردودهم مكتملة  4متعاقدين مع داسوسيستمز)ملحق رقم 

مساقات من املساقات املتاحة عرب منصة زسبيس )باللغة اإلنجليزية( )ملحق    10ونة من  وقد تم الولوج إىل عينة قصدية مك

( للوقوف عىل مدى دقة  6مساقات من املساقات املتاحة عرب منصة داسو سيستمز )باللغة اإلنجليزية( )ملحق رقم    4(، و5رقم  

 املنصة العربية التي يقرتح البحث تصورا هلا.  ردود االستبانة وصحتها، وكذا إبراز املعلومات التي يمكن أن تفيد منها 

 :حدود الدراسة 6/ 0
يعني البحث بتناول إطار نظري تعرض فيه ملاهية اهلولوجراف،.إضافة إىل تطبيقات تقنية اهلولوجراف    :  احلدود املوضوعيةأ.  

  (zSpace)راسة التطبيقية، التي تناولت: منصتي  وقد مهد اإلطار النظري للد  ف التعليم، ونامذج رائدة ملنصات التعلم اهلولوجراف.  

ملنصة    (Dassault Systèmes)و   عليهام، مع طرح أسس مقرتحة  األكاديمية  الرشاكات  منظمة  معايري  وتطبيق  النامذج،  كأنسب 

  ، التخصصات  من  غريه  وكذا  واملكتبات  املعلومات  جمال  تستوعب  العايل،  للتعليم  موجهة  عربية  تعليمية  شملت  هولوجرافية 

 مرحلتي: التخطيط ، والتنفيذ. 

 . 2020/   8إىل   2020/  6تم تطبيق البحث ف الفرتة من    :احلدود الزمنيةب. 

 : . الطار النظري1
أحد أهم تطبيقات البيئات االفرتاضية، وواحدة    Holographic education platformsتعد منصات التعليم اهلولوجرافية  

التقنية االمتدادات  أحدث  بعد    من  متتلكه منDistance Learningللتعلم عن  بام  تكوين صور    ،  إعادة  هلا  تتيح  فريدة  خاصية 

وحتليلها،   تشكيلها،  يمكن  كام  كبري،  حد  إىل  احلقيقة  يشبه  بشكل  باللمس،  فيها  التحكم  من  ن  متكِّ الثالثية،  باألبعاد  األجسام 
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ويمكن تناوهلا . اإلنرتنت بتطوراهتا وبرجمياهتا وأنظمتها املختلفة  ومتثل هذه املنصات نتاجا الستخدام خصائص شبكة  ،ومشاركتها 

 بيشء من التفصيل فيام ياين:   

 : الماهية 1/  1

مقطعني: إىل  وينقسم  اليونانية،  إىل  اهلولوجراف  ومعناهHolosوجذرها   Holoيعود مصطلح  و  :،  وجذرها    Graphyكل، 

Grapho  كتابة، وتم ترمجة املصطلح كامال    :ومعناهHolography   الصورة الكاملة أو التسجيل الكامل. :أنهب(Harper , Gavin, 

21 / 7 / 2017) .  . 

اهلولوجراف كعملية فهو : يتم توجيه  "أما  الضوء؛ حيث  ليزر منقسم  باستخدام شعاع  لكائن  إنشاء صورة ثالثية األبعاد 

ضوء الليزر من خالل عدد من املرايا بحيث يعكس أحد الشعاعني وضع الكائن عىل لوحة فوتوغرافية أو فيلم، أما اآلخر فيتجه  

إىل   الفيلممبارشة  أو  العملية  ،اللوحة  هذه  ناتج  ويعرف  للجسم،  األبعاد  ثالثية  صورة  لتكوين  الشعاعني  بني  اجلمع  يتم  ثم 

 (The free dictionary, [2018?])."باهلولوجرام

: فهو  بساطة،  أكثر  اهلولوجرام"وبشكل  تنتج  التي   Random House KernermanWebster's College) "العملية 

Dictionary, 2010, p.1795) 

وقد دخلت تقنية اهلولوجراف إىل جمال املكتبات واملعلومات كام دخلت إىل غريه من املجاالت، وتبنتها بعض املكتبات، 

مثلوب واملعلومات،  املكتبات  جمال  ف  املتخصصة  اهلولوجرافية  املنتجات  بعض  أنتجت  كام  آسيا،  التابعة جلنوب رشق    :خاصة 

ع وجهاز  اهلولوجراف،  والذاكرالكتاب  اهلولوجراف،  جوجل  وفهرس  اهلولوجراف،  والرف   ، اهلولوجراف  الكتب    ات ارض 

 اهلولوجرافية.   

 : المكتبات وتقنية الهولوجرافي: الجهود والتطبيقات 2/  1

، حيث ظهر ف الفيلم  "Time Machine"عندما عرض الفيلم األمريكي    2002تعود فكرة املكتبي اهلولوجراف إىل عام  

ورغم    ،عالقات عامة هولوجراف ف مكتبة نيويورك العامة، أمكنه التفاعل مع أحد املستفيدين، واإلجابة عىل استفساراته  أخصائي

 أن الظهور كان جمرد خيال علمي، إال أنه ال خيتلف كثريا عام يمكن أن حيدث اليوم. 

 

 "Time Machine"ل العلمي أخصائي عالقات عامة هولوجرافي في مكتبة نيويورك العامة في فيلم الخيا

 " https://blog.uiam.sk/untitled-5المصدر:"

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gavin+Harper&search-alias=books&field-author=Gavin+Harper&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gavin+Harper&search-alias=books&field-author=Gavin+Harper&sort=relevancerank
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 ويتناول البحث فيام يأيت أهم اجلهود و التطبيقات اهلولوجرافية ف جمال املكتبات واملعلومات:

 WCLSWhatcom County Library System :مكتبة مقاطعة واتكم العامة 1/ 2/  1

ات القرن املايض، هلا تسع مكتبات عامة فرعية، يبمقاطعة واتكم اإلنجليزية، تأسست ف أربعين مكتبة عامة رئيسية، تقع  

تنترش ف املدن املحيطة، وضعت املكتبة لكل منها خطة إسرتاتيجية، تتمثل ف الرؤية والرسالة والغايات واألهداف اإلسرتاتيجية،  

 إضافة إىل اخلطة التنفيذية. ،(SWOT Analysis) الناجتة عن التحليل البيئي للمكتبة  

هنا تنظم بعض األنشطة والندوات والدورات  إوللمكتبة اهتامم خاص بتطبيقات تقنية اهلولوجراف ف احلياة عامة، حتى  

حول هذه التقنية، تتطرق فيها إىل تعلم صناعة اهلولوجرام، ومكوناته، وكيفية عمله، وكيفية حتويل األجهزة التقليدية إىل أجهزة  

 لوجرافية، وكذا سبل حتويل أجهزة اهلواتف الذكية إىل أجهزة هولوجرافية.هو

، استهدفت من خالهلا الفئة العمرية    2015/    11/    10وكان هلا فعالية ف هذا اإلطار؛ حيث نظمت دورة تدريبية، بتاريخ  

 (WCLS. Hologram DIY, 2015) . عاما   12 – 6من 

 :والكتب الهولوجرافيةNational Library of Korea جنوبية المكتبة الوطنية بكوريا ال 2/ 2/  1

 .1945تقع املكتبة الوطنية بكوريا اجلنوبية ف العاصمة سيول، وتم تأسيسها عام 

.(The National Library of Korea, 2018)  :وللمكتبة عدد من األنشطة اهلولوجرافية املتمثلة ف 

 (National Library of Korea ,Activities, 2018):خدمات املكتبة اهلولوجرافية

للمكتبة جهودها اخلاصة فيام يتعلق بإتاحة الكتب بصيغة اهلولوجرام؛ حيث تتيح عددا من    :الكتب بصيغة اهلولوجرامأ.  

األجهزة تعرض الكتب هبذه الصيغة، التي جتمع بني الورقي املادي والرقمي ف وحدة موضوعية واحدة، فإذا كان الكتاب التقليدي  

إىل النص املكتوب   Malty mediaنية يضيف األوعية املتعددة  يعتمد عىل النص والصورة فقط، فإن الكتاب املعتمد عىل هذه التق

وتعتمد التقنية   ،بعض الكتب روابط ملصادر معلومات أخرى إىل املكونات السابقة  تضيف والصورة الثابتة ف الصفحة الواحدة، كام  

يد اختيار ما يشاء منها، ويمكن للمكتبة املتاحة باملكتبة عىل جهاز عارض حيتوي عددا كبريا من الكتب هبذه التقنية، يستطيع املستف

التارخيية، كام   النادرة، أو الرتاثية، أو املخطوطات، أو ذات األمهية  استثامر هذه التقنية ف استحضار هولوجرام للكتب والوثائق 

ومستخل وكشافات  وببليوجرافيا  وموسوعات  قواميس  من  املرجعية،  الكتب  هولوجرام  استحضار  ف  استثامرها  صات، يمكن 

 خاصة مرتفعة األسعار، أو كبرية احلجم منها.  وب

 

 الكتب بصيغة الهولوجرام في المكتبة الوطنية بكوريا الجنوبية 

http://www.nl.go.kr/servlet/contentPdf?site_code=english&file_name=133952.pdf
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حتتوي املكتبة عىل مكتبة فيديو هولوجراف، حتوي عددا كبريا من مقاطع الفيديو لتقنية   :أرشطة الفيديو اهلولوجرايفب.  

 ة ف جمال التعليم اهلولوجراف.خاصوباهلولوجراف، ف شتى التخصصات، 

 :وتقنية الرف التفاعلي Osaka University Library مكتبة أوساكا الجامعية  3/ 2/  1

 (Osaka University Library. About us, 2018).باليابانتقع املكتبة بجامعة أوساكا، 

املكتبات   جمال  الباحثني ف  من  ثالثة  توفر  التفاعيل وقد  الرف  فكرة  تطبيق  باجلامعة عىل عمل جتارب حول  واملعلومات 

ملحوظ    Holographic Interactive Shelfاهلولوجراف   نجاح  عن  أسفرت  املكتبة،  هم:     -ف  الثالثة   Kazuhiroوالباحثون 

Matsushitaو ،Daisuke Iwai  و ،Kosuke Sato  -  يع إىل مصادر املعلومات  حيث يساعد هذا الرف املستفيد ف الوصول الرس

  أحد  عىل  املرتاكمة األعداد من  كبري عدد  وسط  - املثال سبيل عىل  – التي يبحث عنها، فبدالً من البحث عن عدد إحدى الدوريات 

  بمجرد   أفقي  بشكل  عرضها   فيتم  الدورية،  عنوان  لصفحة  األبعاد  ثالثي  جمسم  بث  إعادة  خالل  من  التقنية  هذه  استثامر  يتم  الرفوف،

وال يقف    ،لرف ف النقطة املقابلة للعدد املستهدف، ومن ثم يتم الوصول بسهولة إىل العدد الذي حيتاجه الباحث بشكل مبارشا  ملس

األمر عند هذا احلد؛ بل إنه يتم اإلشارة إىل موضع العدد الذي تم سحبه بخط عمودي مضاء، يرشد املستفيد إىل موقع العدد، حتى  

إعادت عليه  ليزر.  يسهل  شعاع  ومصدر  وكامريا،  عرض،  جهاز  عىل  اعتامدا  هذا  ويتم  أخطاء،  دون  األصيل،  موضعه  إىل  ه 

(Matsushita,  Kazuhiro, 2016) 

 Holographic Interactive Digital catalogue :جوجل والفهرس الرقمي التفاعلي الهولوجرافي 4/  2/  1

الضخمة الرقمية  املكتبات  ف  الفهرس  هذا  تقليدية  يستخدم  غري  بطريقة  املعلومات  أوعية  إىل  الوصول  ف  الرغبة  عند   ،

كاملعتمدة عىل حمركات البحث، حيث أنتج حمرك جوجل الفهرس الرقمي املجسم، الذي يتم من خالله استدعاء قائمة املوضوعات 

غالف األوعية، ويمكن للمستفيد الرئيسية، التي يتم االختيار من بينها، ومن ثم يظهر فهرس هولوجراف تفاعيل يعرض صفحات  

 ويتم عرض الفهرس بإحدى طريقتني:    ،التحكم فيه هبوطا وصعودا ودورانا 

أحد األوىل - اختيار  وعند  الفأرة،  مؤرش  من خالل  املطلوب  الوعاء  ويتم حتديد  مبارشة،  الشاشة  بعرضه عىل   :

مته، وحتميله، كام يمكنه االنتقال إىل األوعية يتم استدعاؤه، بالضغط عليه باملؤرش، ويمكن للباحث قراءة مقد

 (. 2015/  4/  18وعاء جديد، وهكذا )طالل ناظم الزهريي، 

من خالل عرضه عىل شاشات عمالقة، تعمل بخاصية اللمس، تشبه رفوف املكتبة التقليدية، ويتم اختيار   :الثانية -

 الوعاء املطلوب من خالل حتديده، بالضغط عليه، ثم استعراضه. 

 الهولوجرافية: اتالذاكر 5/  2/  1

. ومتتاز HVD وختترص باألحرف Holographic Versatile Discs مفردها ذاكرة هولوجرافية، واسمها العلمي   -

؛ حيث  BD وحتى أقراص الـ   DVDو الـ CD بتوفري مساحة ختزينية كبرية جدا تفوق قدرة ختزين أقراص الـ

مرة من   200وبـ   BD قدرة ختزين قرص البلورايلمرة    20كرب بـ  أ  :، أيتريابايت1، أو   1000GBتصل إىل  

 رسعة تناقل املعلومات فيها أكرب بكثري مما هو معروف اآلن. و، 1000CD، وما يزيد عن قدرة DVD قرص

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.library.osaka-u.ac.jp/pr_eng.php
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/CD
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 نماذج مختلفة للفهرس الرقمي التفاعلي الهولوجرافي 

 :حاليا بتصميم ذاكرات ثالثية األبعاد متلك اخلصائص التاليةJPLو يقوم معهد 

 .والكتابةأ .قابلية القراءة 

 .ب .رسعة نقل عالية

 .جـ .كثافة سعة عالية

 .د .عدم التأثر باحلقول اخلارجية

للذاكر النوعية  امليزة  التصوير    اتولعل  تتمثل ف عدم إمكانية نسخها عن طريق آالت  أو    Photocopiersاهلولوجرافية، 

لتقنية بالقدرة عىل القضاء عىل العديد من حاالت أو حتى تقنيات الطباعة مما يعني متتع اScanners ماسحات احلاسب الضوئية

من خالل تقليل استخدام الورق واألقراص     (Green Learning) كام تكتسب هذه التقنية ميزة حتقيق مبدأ التعلم األخرض  ،التزوير

 (Rouse ,Margaret , 2018) الضوئية وخملفاهتا.

 

 HVDنماذج مختلفة ألقراص 

 "  /https://newatlas.com/go/3661المصدر:"

http://www.jpl.com/
http://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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 : مناذج من تطبيقات التقنية يف التعليم 2/  1

   : استدعاء األستاذ اهلولوجراف أ.  

الكيلومرتات للرشح داخل قاعة  حيث يمكن استحضار أحد األساتذة هولوجرافيا رغم تواجده الفيزيقي عىل بعد آالف  

 الدراسة. 

 : ب. ف جمال التدريب 

املؤسسات،   إحدى  ف  للتدريب  املدربني  أحد  استدعاء  من خالل  التدريب،  جمال  اهلولوجراف ف  تقنية  توظيف  إمكانية 

 ويمكن أن يقوم بالتدريب ف عدة مؤسسات تعليمية ف آٍن واحد.  

   : ت جـ. االتصال عن بعد ف قاعات املحارضا 

من خالل التقنية يتم ربط القاعات ببعضها البعض، فمثال يمكن ربط قاعة ف جامعة القاهرة بمرص بأخري ف جامعة امللك  

 سعود بالسعودية، حتى يتمكن الطالب من االنخراط ف حمادثات حقيقية، وإعالء التعاون بني املؤسسات .

 : د. اللقاءات والندوات واملؤمترات عن بعد

التقنية إجراء لقاءات متخصصة، وحضور االجتامعات واملؤمترات والندوات ف أي مكان ف العامل، دون احلاجة تتيح هذه  

 (Bonsor, 2017)كانت واقعية أم خيالية. أللسفر، كام يمكن التقاء الشخصيات املفضلة سواء 

 Holodeck  : ـه. استحضار اخليال

املفاعالت النووية، أو    :يصعب استحضارها فعليا لقاعة الدراسة مثلاملوضوعات والظواهر والكائنات  من  عديد  اليوجد  

 ويمكن جلبها عرب التقنية.    ،الشخصيات التارخيية أو منصات استخراج البرتول، أو الغاز، أو بعض احليوانات املفرتسة

   : و. إضافة بعد جديد إل املحتوى التعليمي 

هنا أتاحت  إقنية اهلولوجراف، فتتيح اإلبداع ف املحتوى التعليمي، حتى  ال تتواجد حدود لتطوير املحتوى التعليمي عرب ت

 اإلمكانيات،  هذه  يتيح  الذي  اهلولوجراف،  للتليفزيون  حاليا   العلامء  تطوير  عىل  اعتامدا  –  فيه  والتحكم  اللمس،  بعد  –بعد الرائحة  

  أو   سيارة،  حمرك  هولوجرام  استدعاء  يتم   أن   مثالً   فيمكن  األبعاد؛  ثالثي  شكل  عىل   للطالب   املفاهيم  طرح  ف   التقنية  تساعد   كام

 املستخدم ف قطاع التصنيع.   الروبوت هولوجرام

 : املنصات املنتجة ألدوات التعليم اهلولوجراف

 :هم هذه املنصاتأفيام ييل 

 Magic Leap :أ. منصة ماجيك ليب
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من خالل احلاسب  ةمنتج  صور ثالثية األبعادمؤسسة أمريكية تصنع أجهزة برصية يتم ارتداؤها عىل الرأس، تتيح تركيب  

 (WIRED, 24 / 2 / 2017)إىل عني العميل Digital light field عىل األجسام ف العامل الفعيل من خالل توجيه جمال ضوئي رقمي

.( FORBES, 2018) 

  Microsoft HoloLens   :ب. مايكروسوفت هولولنز

املعزز للواقع  من دمج    كنمت  مايكروسوفت ، من  (Microsoft Production Studios, 29 / 4/ 2018 ) منصة حاسوبية 

العنارص االف الواقعي مع  العامل  املادية ف  امللموسة  العنارص و األجسام   ,Kreylos) (Microsoft, May 2018)  رتاضية  ومزج 

Oliver, 22 / 1 / 2018)بحيث تبدو وكأهنا متواجدة معًا ف بيئة مشرتكة. 

 : ثانيا: الدراسة التحليلية املقارنة بني منصات التعليم اهلولوجرافية

البحث:   اإلجابة عن تساؤيل  اهلولوجراف؟  "هبدف  التعلم  منصات  واقع  ف  "ما  البحث  أهم  يتناول  واقع عدد من  ييل  يام 

 وذلك فيام يأيت:   ،املنصات التعليمية اهلولوجرافية باملقارنة والتحليل

 Dassault Systèmes(Dassault Systèmes, 2018) :أ. منصة داسو سيستمس

 دورة   إدارة  وف  والربجميات  األبعاد  ثالثية  الرقمية   مؤسسة برجميات فرنسية ودولية رائدة تعمل ف تصميم نامذج املُحاكاة

  عامل ف  أحدثت ثورة ،1981 عام أسست التعليمية، الدورات  من عدد  إتاحة عرب بعد  عن  التعلم  بمجال اهتاممات هلا  ، املنتج حياة

والتي اهلولوجرافية،  البيئة  خالل  من    نفسه   الوقت  وف  الدراسة،  وقت  وختصيص   املوارد،  ختصيص   طورت   املختربات 

  االبتكار   عىل  -  املشرتك  للتعاون  مرشوع   عرب   –   zSpaceف منصة   STEM والتقنية  والعلوم،   واهلندسة،  الرياضيات  طالب   مساعدة

 سويا، ومتثلت أهم منتجاهتا ف:

 CATIA (ISICAD, 2015) :. كاتيا 1

برجميات إدارة دورة حياة املنتج  برنامج تصنيعي متكامل باحلاسب اآليل أمكن تطويره من قبل الرشكة، وهو رأس احلربة ف  

 .التي تطورها املؤسسة

نتج، من  امل  تطوير  من  متعددة  مراحل  يدعم  حيث:   يدخل الربنامج ف برجميات إدارة دورة حياة املنتجات و برجميات اإلدارة 

التصور   ووضع  التصنيع (CAD)التصميم  التع .(CAE) واهلندسة (CAM) إىل  اهلندسة  الربنامج  أيضًا  خمتلف  يسهل  ف  اونية 

مثل الشكل،    :التخصصات،  النظم تصميم  امليكانيكيةوهندسة  واهلندسة  مصانع،  ،  ف  ويستخدم   ، BMW  طائرات وتصنيع 

  .اإليرباص

 Solid works(Solid Works, 2015) : . سوليدووركس2

تصميم   اهلندسية،برنامج  املجسامت  تصميم  يتخصص ف  األبعاد،  بيئة  ثالثي  ويندوز،يعمل ف  يستخدمه  مايكروسوفت 

ويعد برنامج تصميم معتمد ف كثري من املؤسسات العاملية والوكاالت البحثية    ،ألف رشكة بالعامل  130حاليا املهندسون ف أكثر من  

  .سا(التي من بينها: وكالة أبحاث الفضاء األمريكية )نا 

مع وجود يرنامج الكوزموس املدمج معه، والذي    ،ويمتاز سوليدووركس بتحريك النموذج واختباره وسهولة النمذجة

 .يمكن من اختبار التصميامت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
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  Khan Academy :ب. منصة أكاديمية خان

، "توفري تعليم عايل اجلودة ألي أحد، وف أي مكان"املعلن هو:  هدفها  .2006تم إنشاؤها عام    ،منصة تربوية ال هتدف للربح

،  والتاريخ والتمويل،  الرياضياتخمزنة عىل موقع يوتيوب لتدريس  حمارضة صغرية عرب فيديوهات    3600يتيح موقعها عىل أكثر من  

 (Michels, Spencer , 22 / 2 / 2017)   واالقتصاد وعلم األحياء والكيمياء وعلم الفلك والفيزياء

ة اهلولوجراف، وقد القت املنصة شعبية  وتتخصص املنصة ف مساقات موك، وتوجه اهتاًمما هامشيا للتعليم القائم عىل تقني 

 .2011مليون مشاهدا طبقا إلحصائيات مارس  45كبرية، إذ جذبت أكثر من 

فكل فيديو يعمل ملدة عرش دقائق تقريبا، كام  ،ويمكن لكل مشاهد إعادة تشغيل الفيديو حتى يفهم املعلومة متاما بال خجل

بناًء عىل مستوى مهاراهتم وأدائهم ليقوموتوفر املنصة نظاما معتمدا عىل الويب يقوم بتو   ، بحلها بأنفسهم    اليد مسائل للطالب 

مليون دوالر، لعمل مزيد من    2خاصة من خالل رشكة جوجل التي أعلنت تربعها للمنصة بـ  وب وتعتمد ف متويلها عىل التربعات،  

 (Khan Academy, 2018)كثر انتشارا.  الدورات، وحتى يتسنى لألكاديمية ترمجة مكتبتها األساسية للغات العامل األ

 Leia(LEIA, 2018) :جـ. منصة ليا 

منصة هولوجرافية، وهي واحدة من منتجات رشكة ليا املحدودة، تعد إحدى املنشآت التكنولوجية بوادي السليكون، تقع  

املتحدة كاليفورنيا،بالواليات  للهواتف    ،بوالية  باألساس  اهلولوجراف  للعرض  منصتها  أيضا وطورت  طورت  كام  املحمولة، 

األشياء وإنرتنت  اللوحية،  واحلواسب  الذكية،  اهلواتف  تطبيقات  استهدفت  تصنيع    ،برجميات  جمايل  خدمة  بتقنيتها  وتستهدف 

 السيارات واملجال الطبي. 

وتعمل    ،ء نظاراتومتتاز املنصة بتهيئة االنتقال السلس بني الصفحات، وال حتتاج لتتبع للعني بني التجهيزات، أو إىل ارتدا

 عىل مبدأ تبادل املعلومات املشفرة عرب الضوء. ويمكن من خالهلا رؤية الكائنات بأشكال كاملة، كل ذلك دون احلاجة إىل نظارات  

 EDX(EDX., 22 / 10 /2018) : د. منصة إيدكس

املادي للربح  هتدف  ال  جا   ،منصة  أنشأهنا  اإلنرتنت،  عرب  التعليمية  املساقات  إلطالق  ومعهد  هتدف  هارفارد  معة 

صل  ووقد  ،مؤسسة تعليمية تقدم مساقاهتا من خالهلا  140ويوجد حاليا ما يزيد عن ،2012ماساتشوستس للتكنولوجيا ف مايو 

دورة، وهلا اهتامم بالتعليم    1200مليون مستخدما، حصلوا عىل أكثر من    16ألكثر من    2018عدد املستخدمني للمنصة بنهاية  

 اهلولوجراف، وإن كان هامشيا.

وتتيح دوراهتا بالتعاون مع عدد من اجلامعات ف العامل، مثل: هارفارد، وبركيل، وغريها. وتشمل التخصصات التي تغطيها 

والغ واهلندسة،  والبيولوجيا، واإللكرتونيات، واالقتصاد،  واملالية،  الكمبيوتر،  التجارية، والكيمياء، وعلوم  األعامل  ذاء  املنصة: 

والعلوم،   والفيزياء،  واملوسيقى  والفلسفة  والطب  واألدب  والرياضيات  والقانون  والتاريخ،  اإلنسانية،  والعلوم  والتغذية، 

 واإلحصاءات .

دقائق للمحارضة الواحدة، التي    10أسابيع للمساق، بمتوسط  7إىل    5وتقدم املنصة دوراهتا بشكل أسبوعي، بواقع من  

ا متارين تعليمية تفاعلية، وحتوي الدورات إحاالت إىل مصادر إلكرتونية، ومنتدى للنقاش؛ فيمكن  حتوي أرشطة فيديو، تتخلله

 .للمتعلمني مراجعة ونرش األسئلة والتعليقات مع غريهم بشكل تفاعيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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ومنغوليا  واهلند،  املتحدة،  والواليات  الصني  ف  التعليميني  الرشكاء  من  عدد  امل  ،وللمنصة  ف  املسامهني  أهم  نصة  ومن 

جامعات: كامربدج، وستانفورد، وكاليفورنيا ف بريكيل، وكوينزالند، وهارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، باإلضافة 

 إىل جوجل.

 :  zSpaceهـ. منصة 

بكاليفورنيا،   افرتاضية ، مقرها ف سانيفيل  املركزية  منصة ثالثية األبعاد  املخابرات  الوكالة   أنشئت من خالل منحة من 

Central Intelligence Agency (CIA)  التي ختصص جزًء من ميزانيتها خلدمة التقنيات الناشئة ،(Henn, Steve, 16 / 7 / 2017). 

تقنية من شأهنا العمل عىل حتويل مستقبل التفاعل بني اإلنسان واحلاسب، اعتامدا عىل منصة   .zSpace, Inc وتوفر رشكة

رة للطالب واملطورين واملستخدمني واملتدربني، متكن من اإلبحار والتفاعل أثناء التعلم بصورة تفاعلية من األجهزة واحللول الغام

الرئيس ابتكارها  بيئة هولوجرافية، عرب  التعديالت    - ، الذي يمكن  .®zSpaceجلهاز  طبيعية عرب  من حتويل    -بعد إجراء بعض 

ن عرض األشكال واملجسامت بدرجة عالية من الوضوح.  أجهزة احلاسب التقليدية إىل منصات عمل هولوجرافية ؛ حيث يمك 

(zSpace .Transforming and Accelerating, 2018) 

، والنظارات واملؤرش، والتي تعمل معا إلنشاء بيئة تفاعلية،  3Dمن ثالث مكونات، هي: جهاز    zSpaceوتتألف منظومة  

نها إعادة تكوين صورة األجسام األصلية بأبعادها الثالثة، بدرجة  حتوي تقنية اهلولوجراف، وتعتمد تقنية معلوماتية حديثة يمك

 إىل صورة افرتاضية عرب شاشة النظام حتاكي الواقع .عالية جدا من الوضوح والدقة، وحتويل الصورة احلقيقية 

ويمكن   ،حتاكي احلقيقةبمتابعة وحتديد عني املستخدم مع مراقبة حركة اليد لتنتج صورة ثالثية األبعاد    zSpaceوتقوم شاشة  

ويمكن التالعب    ،حيث تظهر البيانات حقيقية   ،أن ترى املجسم من عدة جوانب كأنه جسم حقيقي عىل أرض الواقع  zSpaceمع  

 (zSpace .zSpace provides an immersive..,2018)عرب النظارات اخلاصة. هبا، ومشاركتها,

 وتتميز املنصة عامة بام يأيت: 

التعليم ما قبل  . تعدد الرش1 الباحثني والعلامء، وكذا من مؤسسات  كاء األكاديميني من اجلامعات سواء من الطالب أو 

 اجلامعي.

 ، مساق متنوع، يساعد املؤسسات التعليمية ف التدريس1200. أنتجت املنصة نحو 2

 كام تتميز بيئتها اهلولوجرافية بإمكانية:

 .املفتوح بأحجامها الطبيعية وبألواهنا وبدقة عالية جدا. عرض الكائنات ف الواقع 3

 .. التفاعل املبارش مع الكائنات واألشكال ف بيئة انغامسية4

 . بساطة وكفاءة ورسعة تفاعل املطورين مع املنصة لتطوير تطبيقات جديدة، أو الستغالل التطبيقات القائمة. 5

 عمل هولوجرافية .  . إمكانية حتويل احلواسب التقليدية إىل أنظمة6

  .. دمج الواجهة املستخدم التقليدية مع الفائقة وسهولة العرض والتناول7

 .. حتريك األشكال وتفحصها عرب مجيع جوانبها وأبعادها من خالل استشعار زوايا وأحجام املجسامت بدقة عالية8
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 .. إتاحة الصور ف العامل االفرتايض بحجمها احلقيقي9

 لتطوير التطبيقات الشاملة )ف كافة التخصصات(.. بيئة مرنة 10

تم استعراضها،  1ومن خالل اجلدول رقم ) التي  اهلولوجرافية اخلمس  التعلم  الوقوف عىل مقارنة بني منصات  ( يمكن 

 للوصول إىل املنصات األنسب واألكفأ لإلفادة منها عند التخطيط للمنصة العربية املستهدفة، كام يأيت:  

 مقارنة بين منصات التعليم الخمس  (1جدول رقم ) 

 املنصات 
وجه أ  

 املقارنة

 

 داسو سيستمز

 

 إيدكس

 

 ليا 

 

 كاديمية خان أ

 

 زسبيس 

 )*( موضوعات  

 االهتامم الرئيسية 

 –الطريان 

 – التصنيع  

 اإلنشاءات اهلندسية 

 – الطب  التعليم عن بعد 

 تصنيع السيارات 

 التعليم عن بعد  التعليم عن بعد 

 اهلندسة  –  الطب –

 )*( تطبيقات      

 اهلولوجراف    

 أساسية  هامشية  أساسية  هامشية  أساسية 

 )*( درجة      

 االهتامم بالتعليم 

 عالية عالية هامشية  عالية جيدة

 مكثفة مكثفة تدريب متخصص  مكثفة تدريب متخصص  إنتاج الدورات   

 املتطلبات      

 والتجهيزات     

 ال تتطلب نظارات 

 مؤرشاتأو 

 ال تتطلب نظارات  تقليدية 

 أو مؤرشات

 تتطلب نظارات  تقليدية 

 ومؤرشات

 

 املنتجات       

 – كاتيا 

 سوليدوورلكس 

 دورات تعليمية 

 للتعليم العايل 

 

Dev Kit 

 دورات تعليمية 

 للتعليم ما قبل 

 اجلامعي

Avogadro 

PyMOL 

STEM 

 عنرص حاكم، البد من التوافق معه لإلفادة منه. ()* 

 ( يتبني ما يأيت: 1ومن قراءة اجلدول رقم )

أ( تعترب منصة داسو سيستمز منصة هولوجرافية، ثالثية األبعاد، جتعل التعليم أحد اهتامماهتا عرب برامج التعلم اهلولوجراف  

تتط والتجهيزات؛ حيث ال  املتطلبات  وتتفوق ف عنرص  بعد،  الكائنات، وتستهدف عن  مع  للتفاعل  نظارات،  أو  لب مؤرشات 

 بتقنيتها خدمة جماالت التصنيع والطريان، واإلنشاءات اهلندسية بصورة رئيسية.

بالتعليم   اهتاممها  أن  إال  املجال،  هذا  ف  مكثفة  دورات  وتنتج  بعد،  عن  التعليم  جمال  ف  إيدكس  منصة  تتخصص  ب( 

 م. اهلولوجراف هاميش، وهو عنرص حاك

جـ( بالرغم من أن منصة ليا تعترب منصة هولوجرافية، وتتفوق ف عنرص التجهيزات واملتطلبات؛ حيث ال تتطلب مؤرشات  

أو نظارات للتفاعل مع اهلولوجرام، إال أهنا غري متخصصة ف جمال التعليم، وهو عنرص حاكم؛ وتستهدف بتقنيتها خدمة املجالني  

 الطبي وتصنيع السيارات. 

منصة أكاديمية خان ف جمال التعليم عن بعد، وتنتج دورات مكثفة ف هذا املجال، إال أن اهتاممها بالتعليم    د( تتخصص 

 اهلولوجراف هاميش، وهو عنرص حاكم. 
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هـ( تعد منصة زسبيس منصة هولوجرافية، يمثل التعليم عن بعد أحد اهتامماهتا الرئيسية، كام تنتج مقررات دراسية هبذه  

عدة ختصصات، تستهدف هبا فئتي التعليم اجلامعي وقبل اجلامعي، وتستهدف العلامء والباحثني، ف خمتلف ختصصاهتم،  التقنية، ف  

 ورغم كوهنا تتطلب نظارات ومؤرشات، وترقية ف األجهزة، غري أهنا تتمتع ببساطة برجمياهتا، ورخصها املستمر. 

 يمكن دراسة حالتهام نيزسبيس وداسوسيستمز، متثالن املنصتني األساسيتني اللت  ي( أن منصت1ونستنتج من اجلدول رقم )

األخرى    - باملنصات  كنم  -مقارنة  العربية   ني ذجوواختاذمها   املنصة  أسس إلنشاء  جتربتهام ف طرح  من  اإلفادة  للدراسة هبدف 

 التعليمية املستهدفة، وذلك فيام يأيت: 

 (1)  :. الدراسة التطبيقية2
كمنصتني هولوجرافيتني    (Dassault Systèmes)و  (zSpace)   يما واقع منصت  "إلجابة عىل تساؤل البحث األول:  هبدف ا

 مساقات  عىل   بالتطبيق  التحقق  عرب   –  "؟(Academic Partnerships; AP)تعليميتني، مقارنة بمعايري منظمة الرشاكات األكاديمية  

 يستعرض الباحث ما يأيت: - عامة فةبص املجاالت  وبقية بخاصة واملكتبات املعلومات

 :أواًل: مقدمة المنصة ومالمحها العامة

تعليمي الوقوف عىل واقع منصتي زسبيس وداسو سيستمز كمنصتني  املنصة  تمن خالل  ني هولوجرافيتني تبني أن مقدمة 

لألساتذة، تيرس هلم طريقة الرشح، اعتامدا عىل  ومالحمها العامة التي تتيحها بيئتهام االفرتاضية تتمثل ف معلومات عامة إرشادية  

مبدأ التعلم النشط. ويتضح مدى التوافق بني واقع املنصتني ومعايري منظمة الرشاكات األكاديمية ف هذا املعيار من خالل اجلدول 

املت3رقم ) خصصة ف جمال املعلومات  ( ، وذلك اعتامدا عىل تلقي الردود عىل املقياس، والولوج إىل عينة عشوائية من املساقات 

 واملكتبات. 

ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة داسو سيستمز كاملنصة األعىل التي حصلت عىل درجات موافقة عىل بنود هذا املعيار؛  

 % يتضح ما يأيت:  87حيث حصلت عىل نسبة موافقة، بلغت 

 % .  87ة إمجالية : االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، بنسبأوال -

بنسبة  ثانيا - السبعة،  العبارات  املعيار، ف إمجايل  املنصة ف هذا  املنظمة وواقع  مع    ،%   100: االتساق بني معايري 

 وجود بعض املالحظات حول املنصة ف املعيار ذاته. 

املعلوم جمال  ف  واملتخصصة  املنصة،  خالل  من  املتاحة  املساقات  من  عينة  إىل  الولوج  خالل  مساقات:  ومن  مثل  ات 

Information techniques  و ،Electronic indexing  إضافة إىل عدد من املساقات األخرى، للتحقق من دقة النتائج،  تبني أن ،

 مقدمة املنصة ومالحمها العامة تتسم بام يأيت:

بعنوان:1 تفاعليني،  تلميحني  وجود   ."Let's chat"  وكذلك  ،"Let's talk"  اإل حتقيق  أي  يستهدفان  عن  الفورية  جابة 

استفسار خاص باملساق، كام تتاح باملنصة ملفات فيديو تسويقية حول اهلولوجراف ف التعليم عن بعد باملساق، وكلك ملفات فيديو  

 تعليمية لطريقة استخدام املنصة بام حيقق مبدأ وضوح تعليامت االستخدام.

 

  تم تقريب مجيع األرقام للرقم األعىل أو األدنى، أهيام أقرب للكرس. ( 1) 
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 نصة ومالمحها العامة، ومعايير منظمة الشراكات األكاديمية التوافق بين واقع المنصتين في مقدمة الم (3جدول رقم ) 

                                                
املنصات        

 العبارات
 داسو سيستمز زسبيس 

 غري  حمايد موافق

 موافق

 غري  حمايد موافق

 موافق

 %  - %  - % 100 %  - % 6 % 94 . حتتوي املنصة عىل تعليامت لطريقة االستخدام.1

 . تقدم  املنصة إرشادات حول كيفية احلصول عىل التكنولوجيا  2

 املستخدمة.       

88 % 12 % -  % 89 % 11 % -  % 

 %  - % 22 % 78 % 24 %  - % 76 . حتتوي املنصة عىل قواعد للسلوك. 3

 %  - % 11 % 89 %  - % 12 % 88 .تتسم سياسات املنصة بالوضوح. 4

 %  - % 11 % 89 %  - % 24 % 76 اخلربات املطلوبة سابقا قبل خوض املساقات. .توضح  املنصة 5

 %  - % 22 % 78 %  - % 18 % 82 األدنى للمهارات التقنية املتوقعة من املتعلم بشكل واضح.  د.تعرض املنصة احل6

 %  - % 11 % 89 %  - % 6 % 94 .تتيح املنصة تعريفًا مناسبًا باملدرب. 7

 %  - % 13 % 87 %  3 %   12 % 85 إمجايل 

. إتاحة أهداف املساقات عىل الصفحة الرئيسية للمنصة، مما ييرس الوصول إليها، ومن مزاياها شموهلا وتدرجها واتساقها  2

 مع حمتوى املساقات.

 . وضوح البنود املتعلقة بمقدمة املساقات وشموهلا؛ حيث تشتمل عىل معلومات واضحة ووافية، تشمل ما يأيت:4

 ال تزيد عن مائتي كلمة، تعطي معلومات مبسطة عنها، وما سيتم دراسته فيها. :مبسطة عن املساقاتأ. مقدمة 

 وحتتوي عىل خريطة متكاملة للمساقات. :ب. خطة األنشطة

 Earth and Space، وElectronic indexingلـ     Subject catalogingجـ. الفئة العريضة التي تنتمي إليها املساقات، مثل:  

Science   ملساقMoon Exploration  . 

مثل:   املطلوبة،  اهلولوجرافية  التقنية  أو  zView Cyber Science 3Dد.   ،Newton’s Park  أو  ،Studioأو  ،Leopoly  ،

 . Leopoly، هو Moon Exploration، وف مثالنا احلايل فإن ما حيتاجه مساق Corinthأو

 توي عىل املعلومات اآلتية: وحت :هـ. العنارص اجلانبية

 دقيقة. 60الوقت املطلوب لكل درس، واملتوسط ف املساق احلايل  -

فإن كلامته املفتاحية، تتمثل ف: لغات التكشيف اآليل   Electronic indexingالواصفات، أو الكلامت املفتاحية ف مساق:    -

 العنارص – واإلنرتنت التكشيف - بالتعيني اآليل التكشيف -اسباحل بمساعدة التكشيف - النسبي  التكرار -املستهدفة الفئات –

 . السلبيات – اإلجيابيات – الببليوجرافية

  –   الشمسية  النواة  -   الشمس  مدار   –  الشمسية  اإلشعاعات  – الشمس    - . فهي: القمر   Moon Explorationأما ف مساق  

 .  األرض
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 –  القمر  لتجسيد  مقوى  ورق  –فهي: حاسب وأوعية معلومات لألبحاث     Moon Explorationاملصادر املطلوبة ملساق    -

 .القمر قطر حلساب حاسبة آلة

 حيتوي عىل معلومات مدخلية عن موضوع املساقات.  :و. التمهيد

 وتتمثل أهداف املساق احلايل ف: :ز. أهداف املساقات

 عىل خصائص كل طبقة من القمر.  دراسة وإجراء البحوث -

 استكشاف جاذبية القمر، مقارنة مع األجرام الساموية األخرى.  -

 قياس قطر الشمس واألرض والقمر. -

 حتليل العالقة بني احلجم واملسافة من األرض للقمر والشمس. -

اإل املعلومات  أهنا   :ثرائيةح.  غري  املساقات،  موضوعات  عن  عامة  معلومات  طرح  يتم  ويتم    حيث  صلبها،  من  ليست 

 مناقشتها مع الطالب. 

وهي العمليات التي تتم داخل قاعة الدراسة، هبدف حتقيق مبدأ التعلم النشط، وقد وصل عددها ف مساق   :ط. األنشطة

Moon Exploration    طبقات القمر، ودراسة حمتوياهتا، عىل  تعرف  النشاطا، تبدأ من األبسط إىل األصعب؛ حيث بدأت ب  13إىل

 وانتهت بدراسة العالقة بني املسافة بني األرض والشمس والقمر، وظاهرة الكسوف الشمس. 

تقديم   –متثلت ف: إجراء بحث  Moon Explorationوف  ،وتتمثل ف أنشطة يطلب من الطالب إجراؤها  :ي. التكليفات

 .    3Dعرض  –عرض تقديمي 

 ك. أسئلة عامة حول املساقات، وإجاباهتا النموذجية. 

. التعريف هبيئة التدريس، واخلرباء، واملسوقني، كام تتيح املنصة رابطا متصال بسريهتم الذاتية، يتيح معلومات متكاملة 5

 عنهم، وصورهم الشخصية، وسبل التواصل معهم. 

ف صورة معلومات أساسية عن موضوعات املساقات، أو عدد    . حيدد كل مساق املتطلبات القبلية لدراسته، وهي غالبا 6

ومن ثم توضح املنصة    ،من املساقات، أو املقررات التي ينبغي أن يكون املتعلم عىل علم هبا قبل بدء املساق، وهي ليست إلزامية

ن املعلومات املطلوب من الطالب ، فإElectronic indexingوف مساق    ،اخلربات املطلوبة سابقًا قبل خوض املساقات اهلولوجرافية

 املنتدى   عىل   السؤال  هذا  طرح  للمتعلم   ويمكن  "اآليل  التكشيف  تطور  –أنواع التكشيف اآليل  "معرفتها قبل دراسة املساق هي:  

 .املساق عىل  املرشفني أو  الزمالء من اقرتاحات عىل ليحصل

 املنصة: عرب العامة ومالحمه  مالحظات حول معيار: مقدمة املساق اهلولوجراف

بشكل واضح عىل واجهة املنصة، أو ف بداية املساقات،   لرشف أو مواثيق اعدم إبراز قواعد السلوك، واملامرسات األخالقية،  

تعليمية سلسة   املنصة لضامن عملية  التي حتددها  بالقوانني واألخالقيات  بااللتزام  املتعلم، يقر من خالهلا  تعهدات يقدمها  وهي 

التعليمية     ويوداسيتي،   كورسريا،:  كـ  املعتمدة  -  اهلولوجرافية  غري  –وذات مستوى عاٍل، شأن ما هو متعارف عليه ف املنصات 

 األمهية   رغم  الرئيسية،  بالصفحة  مقارنة  األمهية،  قليلة  داخلية  صفحات  ف  تعرض  ولكن  خان،وغريها،  وأكاديمية  وإيدكس،

 . األخالقية والقواعد  للمعايري اخلاصة

file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/Desktop/Ù�Ù�ØµØ§Øª%20Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/Ø§Ø¯Ø±Ø§Ù�/faq.htm%23collapse10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/Desktop/Ù�Ù�ØµØ§Øª%20Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/Ø§Ø¯Ø±Ø§Ù�/faq.htm%23collapse10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/Desktop/Ù�Ù�ØµØ§Øª%20Ø¹Ø±Ø¨Ù�Ø©/Ø§Ø¯Ø±Ø§Ù�/faq.htm%23collapse10
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 : ثانيًا: أهداف التعليم و والتعلم 

هي:   التعليمية  أو   "األهداف  املجتمع  نحو  واجتاهاته  ممارساته  وف  الفرد  سلوك  ف  إحداثها  يراد  التي  التغريات  تلك 

لوجرافية هي نتائج أو حاجات  (. وأهداف التعلم ف البيئة اهلو2009/    6/    13،  حسني حبيب السيد، )  "املجتمعات اإلنسانية

زمنية حمددة فرتة  أو مطلوب حتقيقها ف  إنجازه    ،حمددة مرغوبة  بام جيب  متعلقة  متمثلة ف    ، فهي  إىل حتقيقه،  املنصة  تسعى  ما  أو 

ة التعلم األهداف املعرفية والسلوكية، إضافة لألهداف املتعلقة باالجتاهات، وتكمن أمهية هذه األهداف ف حتديدها ملسارات أنشط

التقييم والقياس وأدواتهإو هولوجراف تتمثل ف حتديد    برنامج  ألي  البدء  نقطة  فإن  ثم   ومن.   سرتاتيجياته، وصوال إىل أساليب 

 األهداف.

 ( . 5ويتضح مدى التوافق بني واقع املنصتني ومعايري منظمة الرشاكات األكاديمية ف هذا املعيار من خالل اجلدول رقم )

 التوافق بين واقع المنصتين في أهداف التعليم والتعلم، ومعايير منظمة الشراكات األكاديمية  (5) جدول رقم 

                                                   
املنصات     

 العبارات
 داسو سيستمز زسبيس 

 غري  حمايد موافق

 موافق

 غري   حمايد موافق

 موافق

 % - % 11 % 89 % - % 6 % 94 . يسهل الوصول إىل أهداف املساقات 1      

 % - % 11 % 89 % - % 6 % 94 .يوجد اتساق بني األهداف التعليمية وخمتلف مكونات املساقات . 2

 % 11 % - % 89 % 12 %  - % 88 .تتسم أهداف التعلم بالشمول لوحدات املساقات. 3

 % - % 22 % 78 % _ % 6 % 94 والواقعية.. تتسم أهداف التعلم بالعملية 4

 % 11 % 11 % 78 % 12 %  - % 88 .تتسم أهداف التعلم باملنطقية. 5

 % - % 11 % 89 % _ % 6 % 94 .. تتوافر تعليامت كافية للمتعلمني حول كيفية حتقيق أهداف التعلم6

 % - % 11 % 89 % - % 6 % 94 . يمكن قياس أهداف التعلم. 7

 % 3 % 11 %   86 %  4 %  4 % 92 إمجايل 

ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة زسبيس كاملنصة األعىل التي حصلت عىل درجات موافقة عىل بنود هذا املعيار؛ حيث 

 % يتضح ما يأيت:  92حصلت عىل نسبة موافقة، بلغت 

 % .  92أوال: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، بنسبة إمجالية 

% ،   100عبارات، بنسبة    7يري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، ف إمجايل عدد العبارات البالغة  ثانيا: االتساق بني معا 

 )وإن وجدت مالحظات حوهلا( .

ومن خالل الولوج إىل عينة من املساقات املتاحة من خالل املنصة، للتحقق من دقة النتائج،  تبني أن أهداف التعليم والتعلم  

 تتسم بام يأيت: 

 خاصة وأهنا تقع ف واجهة املساق. وبهولة الوصول إىل أهداف املساق، س -

املعنون 2 واملكتبات  املعلومات  جمال  ف  املتخصصة  املساقات  أحد  أن  نجد  حيث  املساق؛  لوحدات  الشمول   ":بـ    . 

Advanced databases in Librarianship" ( 6به ست وحدات، اتصل بكل واحدة منها هدف رئيس، متثل ف اجلدول رقم  :) 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=7
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 مثااًل" Advanced databases in Librarianship االتساق بين األهداف والمكونات "مساق   (6جدول رقم ) 

 الوحدة  اهلدف م

 املفاهيم واألسس  .فهم املفاهيم األساسية لتطوير واستخدام قاعدة البيانات               . 1

 إنشاء قواعد البيانات  إنشاء قاعدة بيانات عالئقية  . 2

 تصميم واستخدام االستعالمات إلنشاء جدول وحتديث وحذف وإحلاق . 3

 البيانات  

 تصميم االستعالمات 

 تنقيح االستعالمات  .تنقيح االستعالمات باستخدام أحرف البدل واملعلامت واملعادالت احلسابية .                              4

 تنفيذ العنارص والنامذج .استخدام عنارص التحكم والنامذج الفرعية لتحسني النامذج واألداء الوظيفي . 5

 تعزيزاإلنتاجية من خالل العمل مع وحدات املاكرو واستخدام ميزات   . 6

 الربط واالسترياد لدمج البيانات. 

 إنتاج قواعد البيانات 

. االتساق بني أهداف املساقات عامة وأهداف الوحدات الفرعية، مع وجود اتساق بني األهداف واملحتوى، واألنشطة،  2

 – أيضا  –ثرائية، واملواد اهلولوجرافية، كام أبرزت املؤرشات وجود اتساق املخصصة، واملعلومات اإلوالتكليفات، والفرتة الزمنية 

  خالل  من باألهداف االتساق مؤرش توافر عىل  الوقوف ويمكن النموذجية، واإلجابات املطروحة، واألسئلة  املساقات أهداف بني

 ( 7) رقم اجلدول
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 مثااًل" Ancient Egyptاالتساق بين األهداف وبقية العناصر "مساق   (7جدول رقم ) 

 النموذج                            العنرص                             م

 اهلول وأهرامات اجليزة.  وحساب حجم أب       اهلدف . 1

 طرح الطالب ألسئلة ومناقشتها مع املعلم ف قاعة الدراسة.      "املرتبط باهلدف"اإلثراء  . 2

 تكليف الطالب بأبحاث متعلقة بمعلومات عن حجم أيب اهلول       "املرتبط باهلدف"التكليف  . 3

 وأهرامات اجليزة، وعرضها ف قاعة الدراسة.     

 استخدام أداة املسطرة لقياس الطول، والعرض، واالرتفاع، أليب      "باهلدف ةاملرتبط"األنشطة  . 4

 ، واستخدام ةاهلول، وكل هرم من أهرامات اجليزة عىل حد      

 احلسابات الرياضية لتحديد حجمها.      

 صور، وجتسيدات هولوجرافية أليب اهلول، واألهرامات الثالثة.        "املرتبطة باهلدف"املواد اهلولوجرافية  . 5

 ستوديو زسبيس. ا      "لتحقيق اهلدف"املنصة األنسب  . 6

 ما حجم أيب اهلول،واألهرامات؟      "املرتبط باهلدف"السؤال املطروح . 7

 مرت   200مرت ارتفاع، و  150مرت طول و   200خفرع: حوايل   -       "باهلدف ة املرتبط"اإلجابة الصحيحة  . 8

 مليون مرتًا مكعبًا.  2عرض =      

 150مرتًا طول و   250: ما يقرب من "العظيم"هرم خوفو  -       

 مرت مكعبًا.  3125000    =مرتًا عرض 250مرتًا ارتفاع، و 

 مرت   100ارتفاع، و  امرت 80مرت طول و   100منقرع: حوايل 

 مرتًا مكعبًا.  266667= عرض

 مرتاً  20مرتًا طول، و  70مرتًا عرض، و  25أبو اهلول: حوايل   -      

 .ارتفاع    

بمدى توظيف    - ف قطاع منها    -. العملية والواقعية، تتسم أهداف املساقات ببساطتها، وسهولة حتقيقها واقعيا؛ كام ترتبط  3

خلدمة   املعنوناملساق  املساق  ففي  احلياتية؛  ببساطتها "Moon Exploration":بـ    املتطلبات  أهدافه  تتسم  املثال،  سبيل  عىل   ،

 وواقعيتها، وقابليتها للتحقيق والقياس؛ حيث تتمثل فيام يأيت:

 طبقات القمر.عىل تعرف الاستكشاف و -

 قياس قطر القمر، باستخدام أداة قياس معيارية. -

 عن قوة جاذبية القمر.  سات من قطر القمر الستخالص استنتاجاتاستخدام القيا  -

 قياس قطر الشمس واألرض والقمر. -

 دراسة نامذج ملركبات غزت القمر. -

 إجراء البحوث اخلاصة بإمكانية احلياة عىل سطح القمر. -

تجارب العملية، ومقاطع الفيديو،  ستوديو زسبيس، والاوما يساعد عىل هذا إتاحة املساق لألنشطة، واملعلومات اإلثرائية، و

 بام ييرس حتقيق األهداف التعليمية، وطرحها ف صورة عملية واقعية. 

يرتبط حتقيق كل هدف  4 الزمنية؛ حيث  املنطقي واجلدولة  التسلسل  أو عىل صعيد    -.  املساق ككل،  سواء عىل مستوى 

األصعب، حتى ف داخل املحارضة الواحدة؛ حيث خيصص بتوقيت زمني حمدد سلفا، متدرج من األبسط إىل    -الوحدات الفرعية  

 وهكذا.  دقيقة لألنشطة الصفية 30دقيقة للتفاعل مع الكائنات اهلولوجرافية، و 30
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،  "Ancient Egypt"تؤكد عىل إثارة التفكري العلمي والبحث واالستقصاء، ويبدو هذا واضحا ف اهلدف الرابع ملساق    -

: أبو اهلول وأه"وهو  الفكر والبحث واالستقصاء، بل واستثامر حواس  "رامات اجليزة  حساب حجم  ، والذي يستهدف إعامل 

التعبري،   التعليم، مع إكسابه الطالقة والقدرة عىل  خاصة وأنه سيعرض ويناقش ما توصل إليه من معلومات  وب املتعلم ف عملية 

 داخل قاعة الدراسة  . 

 لعل   املتعلمني،  لدعم  املتعددة  بالوسائل  مرتبطة  األهداف،  حتقيق  من  املتعلمني  متكن  –  مبارشة  غري  –. وجود تعليامت  5

  تدريبا   تلقوا  من  وبخاصة  هلا،  التابعني  باملؤسسة  التدريس  وهيئة  املنصة،  إدارة  مع  التواصل  خالل  من  املبارش  التفاعل  توفري  أشهرها 

إمكانية التواصل مع الزمالء وهيئة التدريس والقائمني عىل إدارة إضافة إىل إتاحة املنتدى العام، الذي يتيح للمتعلم    ،هولوجرافيا 

 املنصة ومناقشتهم ف خمتلف القضايا املتعلقة باملساق الدرايس، وسبل حتقيق أهدافه.  

تقديمية،  6 إىل عمل عروض  بأدائها، إضافة  يلتزمون  وأنشطة،  أبحاث  بإجراء  الطالب  يكلف  للقياس؛ حيث  القابلية   .

عليمية، كام تنتهي املساقات مجيعها بأسئلة شاملة . ويسهم ما سبق ف قياس مدى حتقق األهداف التعليمية، وقياس ت   3Dوتصميامت

 مدى اكتساب الطالب  للمعارف واملهارات واالجتاهات.

 : مالحظات حول أهداف التعليم والتعلم اخلاصة باملنصة

التعليمي، الذي    بالتخصص الشديد،  -ف معظمها    -. اتسام أهداف املساقات  1 ويمكن رد هذا إىل ارتباطها باملحتوى 

 يتسم بالتخصصية أيضا.  

 . ضيق األهداف التعليمية عن عنوان املساق؛ حيث يتسع العنوان ف كثري من املساقات عن أهدافه. 2

قلة الوقت املتاح . رغم اتسام أهداف املساقات اهلولوجرافية باملنصة بالشمول لوحدات املساق، إال أن هذا قد يقابله  3

 الستخدام األجهزة والربجميات ف ضوء توقيتات االنتهاء من أجزاء املناهج.

من    ( Kazakoff, Carmen, 2014) ويؤكد عىل أمهية معايري جودة أهداف املساقات اهلولوجرافية ما أكدت عليه دراسة :

 رضورة وضوح األهداف، وتوازهنا، واتساقها الداخيل واخلارجي.  

 : : المحتوى التعليميثالثا

جمموع املعارف التي يتم اختيارها وتنظيمها عىل نحو معني، قد تكون مفاهيم، أو حقائق، أو "يقصد باملحتوى التعليمي :  

واإلجراءات  اأفكار والقيم  والنظريات  املبادئ  واحلقائق،  املفاهيم  عىل  زيادة  يشتمل  فاملحتوى  عبيد    "أساسية؛  هاتف  )رياض 

( ويمثل إعداد املحتوى التعليمي عرب منصات التعلم اهلولوجرافية منظومة متكاملة تضم جمموعة   2011/    9/    12املساعدي،  

مراحل    ةاملجاالت األكاديمية والعلمية والتقنية والفنية وينقسم اإلعداد إىل ثالث  من املراحل تنجز من خالل متخصصني ف مجيع

 رئيسية تبدأ بالتخطيط, ثم التصميم, وتنتهي باإلنتاج.

 (. 8ويتضح مدى التوافق بني واقع املنصتني ومعايري منظمة الرشاكات األكاديمية ف هذا املعيار من خالل اجلدول رقم )

  



 ... دراسة حتليلية   :التعلم عب تقنية التصوير املجسم 66

 

 

 توافق بين واقع المنصتين في المحتوى التعليمي، ومعايير منظمة الشراكات األكاديميةال (8جدول رقم ) 

                                             
املنصات           

 العبارات
 داسو سيستمز زسبيس 

 غري  حمايد موافق

 موافق

 غري   حمايد موافق

 موافق

 % - % 11 % 89 % - % 6 % 94 التعليمية للمساقات. . يرتبط املحتوى باألهداف 1

 % - % 11 % 89 % - % 6 % 94 . ةاملساقات عيل املعارف واملهارات والسلوكيات املستهدف ركز حمتوىي. 2

 % _ % 22 % 78 % 12 % - % 88 . حيقق املحتوى عاملية املحتوى. 3

 % - % 11 % 89 % 6 % - % 94 . يرتبط  املحتوى باملهارات احلياتية بصفة عامة. 4

 % 11 % 11 % 78 % 6 % 6 % 88 . يراعى التسلسل املنطقي ف عرض املحتوى. 5

 % 11 % - % 89 % 6 % - % 94 .. خيلو املحتوى من أخطاء التكرار6

 % 11 % - % 89 % 6 % - % 94 . يوجد توازن بني شمول املحتوى وعمقه.7

 % 5 8 %   87 %  4 % 3 % 93 إمجايل 

كاملنصة األعىل التي حصلت عىل درجات موافقة عىل بنود هذا املعيار؛ حيث ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة زسبيس 

 % يتضح ما يأيت:  93حصلت عىل نسبة موافقة، بلغت 

 % .93أوال: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، بنسبة إمجالية 

% ،   100عبارات، بنسبة    8ر، ف إمجايل عدد العبارات البالغة  ثانيا: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيا 

 )وإن وجدت مالحظات حوهلا( .

التعليمي   النتائج،  تبني أن املحتوى  ومن خالل الولوج إىل عينة من املساقات املتاحة من خالل املنصة، للتحقق من دقة 

 للمنصة يتسم بام يأيت: 

عىل سبيل    "Moon Exploration":  بـ  مساقات، واتساقه معها؛ فاملساق املعنون. ارتباط املحتوى باألهداف التعليمية لل1

 س وحدات أساسية، هي:املثال، يتناول حمتواه مخ

 ."قياس قطر القمر، باستخدام أداة قياس معيارية"الوحدة األوىل: قطر القمر، يقابلها اهلدف :

 . "طبقات القمرعىل تعرف الاستكشاف و"الوحدة الثانية: طبقات القمر، يقابلها اهلدف :

الثالثة: قوة جاذبية القمر، يقابلها اهلدف : عن قوة    قطر القمر الستخالص استنتاجات  استخدام القياسات من"الوحدة 

 . "جاذبية القمر

 ."دراسة نامذج ملركبات غزت القمر"الوحدة الرابعة: رحالت أبولو، يقابلها اهلدف : 

 ."إجراء البحوث اخلاصة بإمكانية احلياة عىل سطح القمر "الوحدة اخلامسة: احلياة عىل سطح القمر، يقابلها اهلدف :

واملهارية، والسلوكية املحددة التي تستهدفها املساقات، مع مراعاة التوازن    اقات عيل الكفايات املعرفية. تركيز حمتوى املس2

 Moon":  بـ  املعنون  ف املحتوى بني اخلربات النظرية والعملية، مع اتسام املحتوى باحلداثة؛ وعل سبيل املثال فمحتوى املساق احلايل

Exploration":يركز عىل الكفايات السابقة من خالل استهداف ما يأيت ، 

http://edu.zspace.com/activities/moon-exploration?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/moon-exploration?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/moon-exploration?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
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خ  - من  القمر  الفضاء  استكشاف  صاروخ  عىل  اعتامدا  غامرة،  هولوجرافية  رحلة  تفحص Saturn Vالل  يتم  حيث  ؛ 

 الصاروخ وأجزائه بشكل دقيق، أثناء السفر االفرتايض. 

الذي يتم فحص    - الوصول إىل سطح القمر، بعد ميض ثالثة أيام تقريبا )بشكل افرتايض(، اعتامدا عىل املسبار القمري    -

مع مالحظة وجود فريقني، األول   ،للوصول إىل مدار القمر، واستكشاف األرض من فوق سطح القمر  -أجزائه والتعرف عليها 

 إلدارة املسبار، والثاين للهبوط فوق سطح القمر. 

كم ف الفضاء، مع عمل قطاع عريض ف القمر،   10ستوديو يقابله  سم باال1قياس قطر سطح القمر، مع مالحظة كل    -

 طبقات القمر، واستكشاف القمر من كال اجلانبني املواجه لألرض والبعيد عنها.عىل  رف لتعل اعتامدا عىل املؤرش 

 استكشاف تربة القمر، وقياس قوة جاذبيته.  -

ف   - واحلياة  القمر،  جاذبية  وقوة  الفضاء،  واستكشاف  أبولو،  رحالت  موضوعات  ف  أبحاث  بإجراء  الطالب  تكليف 

   وغريها. الفضاء عىل متن املحطة الدولية

 ومن ثم ينظم املحتوى بطريقة تسهل تعلمه. 

. حتقيق عاملية املحتوى؛ حيث يتوافر عدد كبري من املساقات ال تقف عند حدود الواليات املتحدة )باعتبار املنصة تقع  3

 History، و  Ancient Calendarsجغرافيا بالواليات املتحدة(، أو العامل الغريب، بل تتخطى احلدود اجلغرافية، ومنها مساقات مثل:  

of Oil Lamps  و  ،Animal Structures and Functionsو  ،Biochemistry - Hormones and Neurotransmitters  و  ،

History of the Printing Press و ،Earth Orbitو ،Moon Exploration وهكذا... 

التوجه، ال يشتمل مواد ومعل   "History of the Printing Press ":بـ    وعىل سبيل املثال، فاملساق املعنون ومات  عاملية 

تعرتف باحلدود اجلغرافية؛ حيث يتناول حمتوى املساق ف جممله، تطور وأنواع الصحافة املطبوعة، ونامذج هلا عىل مستوى العامل، 

 ومدى تأثريها عىل املجتمع اإلنساين.

يستهدف التعريف بشهور    ""Seasons:  بـ  املعنون . الربط بني املهارات احلياتية وإدارة احلياة بصفة عامة؛ فمحتوى املساق  4

 العام، اعتامدا عىل موضع األرض، مقارنة بالشمس، بام ييرس التخطيط اجليد للحياة بصفة عامة.

عىل سبيل املثال يتتبع   "Moon Exploration". مراعاة التنظيم والتسلسل املنطقي ف عرض املحتوى؛ فمحتوى مساق   5

املسبار   القاعدة األرضية، حتى دخول  الصاروخ من  منذ انطالق  القمر،  الطالب لسطحه،  استكشاف  القمر، واستكشاف  مدار 

 وتعرفهم عىل طبقاته، وقياسهم لقطره.  

 .. خلو املحتوى من أخطاء التكرار 6

،  "Animal Tracks and Movement":  بـ  . توفري فرص العمل الفردي واجلامعي للمتعلمني، ففي حمتوى املساق املعنون7

لومات، وإجراء أبحاث، وكذلك استخدام رسوم بيانية، و عروض تقديمية يطلب من الطالب العمل فرادى ومجاعات ف جتميع مع

 ، وتصميم مقاطع فيديو، وتصميم ملصقات، وتصميم جمسامت للحيوانات املختلفة.3Dتقليدية، وعروض 

. التوازن بني شمول املحتوى وعمقه؛ حيث يغطي املحتوى املجاالت املعنية بالدراسة، بحيث يعطي فكرة واضحة عن 8

ساقات ونظامها، كام يتسم بالعمق؛ حيث يتناول أساسيات املساقات، مثل : املبادئ، واملفاهيم، واألفكار األساسية، وكذلك  امل

http://edu.zspace.com/activities/ancient-calendars?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/history-of-oil-lamps?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/history-of-oil-lamps?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/animal-structures-and-functions?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/biochemistry-hormones-and-neurotransmitters?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/history-of-the-printing-press?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/nasa-space-exploration-earth-orbit?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/moon-exploration?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
http://edu.zspace.com/activities/moon-exploration?__hstc=753710.1c72a002cffa0f5bb8248e1d307e6f95.1423724714163.1450763150913.1450764662425.79&__hssc=753710.1.1450764662425&__hsfp=3022650064
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تطبيقاهتا، بصورة تكفي لفهمها فهام كامال، وربطها بغريها من املبادئ واملفاهيم واألفكار، بحيث يمكن تطبيقها ف مواقف جديدة،  

، باإلضافة إىل احتوائه عىل معلومات     " NASA Space Exploration Earth Orbit ":بـ  املساق املعنون  وعىل سبيل املثال فمحتوى

التبان الساموية، وجمرة درب  األجرام  يتناول  وإمكانياهتا،  وأبعادها،  وإنجازاهتا،  وتارخيها،  ناسا ونشأهتا،  و  ةتعريفية شاملة عن   ،

هابل، واألقامر الصناعية، وحمطة الفضاء الدولية، و جيمس ويب    :الفضائية مثل  سكوباتيالنظام الشمس، والكون، وأشهر التل

 وهكذا بام يوحي بالعمق مع الشمول.  الفضائي

 .املحتوى إيل فقرات قصرية مرتابطة حتقق أهداف التعلم ة. جتزئ9

 : مالحظات حول املحتوى التعليمي اخلاص باملنصة

 صياغة   ف  يفتقد  هذا  أن  إال  للمتعلمني،    ومألوفة  الفهم  وسهلة   املعاين  واضحة  بطريقة  النصوص  معظم . رغم صياغة1

 عايري التعليم اخلاصة بالواليات األمريكية .م

نقطة ضعف إذا ما قورنت بأسس قبول    ،. تعترب املرونة التي تبدهيا املنصة إزاء املعدالت املتدنية، و قبوهلا كأساس ف النظام2

 خاصة وأهنا ال تشرتط، أو تلزم املتعلم بخربة سابقة قبل خوض املساق. وب الطالب ف اجلامعات التقليدية، 

ال   قد. اختالف خلفيات املشاركني؛ فبعضهم قد يكون حاصال عىل درجة علمية ف هذا الفرع من املعرفة، لكن آخرين  3

ومن ثم فإن عىل املحارض أن يمتاز باحلرفية ف إدارة املحارضة، وبالتايل    ، بام يكون لدهيم القليل منها فقطتكون لدهيم خربة، أو ر

  .ة للمساقيفيفضل أن يعطي ف بداية املحارضة خلفيّة معلوماتية توضح املبادئ واملعارف الرئيس

صلح للمبتدئني، وإنام حتتاج إىل متخصصني،  بالتخصص الشديد، ومن ثم ال ت  -ف معظمها    -. اتسام حمتوى املساقات   4

 أو أصحاب خربة ف موضوعاهتا. 

مساقا هولوجرافيا، إال أن هذه املساقات ال تغطي إال عددا حمدودا من التخصصات، من   850. رغم إنتاج املنصة لنحو  5

 يخ.الطب، واهلندسة، والفيزياء، والفلك، واحليوان، والرياضيات، واألحياء، والتار :أمهها 

ي تقارات من بني القارات الست، إال أن عدد الدول ال 5. رغم أن املنصة تستهدف العاملية ف التغطية، وأهنا تتاح اآلن ف 6

أوربا   ودول،    يةدولة، ال تغطي فيها سوى ثامن  48داخل القارات الست ما يزال حمدودا؛ فقارة آسيا البالغ عدد دوهلا    ا يتم تغطيته

دول، بينام يرتكز نشاطها ف أمريكا الشاملية، وحتديدا ف الواليات   ةدولة، ال تغطي فيها سوى عرش  50ما يزيد عن  البالغ عدد دوهلا  

خاصة مع  وبن وطالب(،  وومن ثم فهناك حاجة ماسة لتسويق املنصة لدى املؤسسات التعليمية )إدارة ومعلم  ،املتحدة األمريكية

 عليم للمسئولني عن العمليات الرتبوية. عدم وضوح أسلوب وأهداف هذا النوع من الت

ف   "Canvas Network"أمهية خاصة، ففي دراسة أجرهتا : -بصفة عامة  -وللمحتوى التعليمي ف برامج التعلم عن بعد 

،  ، وطبقت عىل عينة من املترسبني من املساقات الدراسية، وكذلك املتممني هلا، ف أحد برامج التعلم عن بعد2013مايو ويونيو  

متعلام، كان أحد أسباب عدم إمتامها للربنامج راجعا إىل   1834% من عينة الدراسة البالغة    45% من بني    19  ترسبانتهت إىل  

 (Canvas Network, 2016) رداءة املحتوى، وعدم تلبيته لتوقعاهتم.

 يس كان مرده جودة املحتوى التعليمي.% من أسباب إمتام املتعلمني للمساق الدرا  35كام تم االنتهاء ف الدراسة ذاهتا إىل  

Canvas Network, 2016)    ) 
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   :رابعًا: التفاعلية

التعلم اهلولوجرافية، ويستخدم أكثر من مصطلح بشكل تباديل مع مصطلح   بيئة  العمليات ف  التفاعلية إحدى أهم  متثل 

التعلم النشط الذي  "وتعرف بأهنا :  ، والتعلم التباديل عن بعدالتفاعلية التعليمية، من بينها : التعلم النشط، واالتصال ثنائي االجتاه،  

 (. 57، ص 2010)مصون جربيني ،  "حيوي اتصاال وتبادال متعدد االجتاه بني عنارص العملية التعليمية

املساق،   وتتميز التفاعلية ف املنصتني بدعم أنشطة التعلم، وكذا أهداف التعلم املعلنة، ومن دالئل هذا توضيح املنصتني خلطة

العملية  ف  واملشاركني  املتعلم  بني  التفاعل  متطلبات  تتسم  كام  واضح،  بشكل  الراجعة  بالتغذية  واهتاممها  األوقات،  وجدول 

 التعليمية بالوضوح. 

 (. 9ويتضح مدى التوافق بني واقع املنصتني ومعايري منظمة الرشاكات األكاديمية ف هذا املعيار من خالل اجلدول رقم )

 التوافق بين واقع المنصتين في التفاعلية، ومعايير منظمة الشراكات األكاديمية  (9م ) جدول رق

                                               
املنصات         

 العبارات
 داسو سيستمز زسبيس 

 غري  حمايد موافق

 موافق

 غري   حمايد موافق

 موافق

 %  - % 11 % 89 %  - % 6 % 94 والرتحيب. . تبدأ املساقات بعبارات الود 1

 %  - % 22 % 78 %  - % 6 % 94 . يوجد خمطط تدريس للمساقات، ف صفحة البدء. 2

 1 % 

 . يمكن االختيار بني أنامط خمتلفة من التفاعل بني املتعلم 3

 وحمتوى املساق. 

88 % -  % 12 % 89 % - % 11 % 

 .يتم صياغة متطلبات التفاعل بني الطالب واملشاركني ف  4

 التعليمية بشكل واضح .  ةالعملي

94 % 6 % _ % 78 % 22 % - % 

 % 11 % - % 89 % 12 %  - % 88 .. تتيح أنشطة التعلم فرص التفاعل التي تدعم التعلم النشط5

 5 11 %   84 %  2 %  6 % 92 إمجايل 

زسبيس كاملنصة األعىل التي حصلت عىل درجات موافقة عىل بنود هذا املعيار؛ حيث  ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة   

 % يتضح ما يأيت:  92حصلت عىل نسبة موافقة، بلغت 

 % .  92أوال: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، بنسبة إمجالية 

% ،   100عبارات، بنسبة    5هذا املعيار، ف إمجايل عدد العبارات البالغة  ثانيا: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف  

 )وإن وجدت مالحظات حوهلا( .

ومن خالل الولوج إىل عينة من املساقات املتاحة من خالل املنصة، املتخصصة ف املعلومات واملكتبات للتحقق من دقة  

 النتائج،  تبني أن التفاعلية تتسم بام يأيت:

ساقات بوسيلة تفاعل أساسية لتلقي استفسارات املتعلمني وإمكانية التواصل بني هيئة التدريس واملتعلمني،  . تزويد امل1

متمثلة ف املنتدى العام املتاح لكل املساقات، الذي يوفر للمتعلم إمكانية التواصل مع الزمالء وهيئة التدريس والقائمني عىل إدارة  

القضايا  خمتلف  ف  ومناقشتهم  النقاش  املنصة  منتديات  مع  التعامل  فنيات  املنصة  تتيح  كام  الدراسية،  باملساقات  وتضع ،املتعلقة 

 ضوابط حمددة الستخدام املنتدى، كام يأيت:
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 البعد عن التحيزات الشخصية، واألهواء العابرة، مع الطرح املوضوعي. -

 أو اللغوي )إال إذا تطلب املساق األخرية( .عدم التعرض للنقد الديني، أو العرقي، أو األيديولوجي، أو اجلغراف،  -

 أن تتسم ردود الفعل باإلجيابية، والبعد عن السخرية، واأللفاظ النابية، واهلجوم الشخيص.  -

بارات ودية ترحب باملتعلم تتمني له التوفيق، وتشجعه عىل احلوار، كام  بع  -  عامة  بصفة  واملنصة  بل  –. بداية املساقات  2

 ل املتاحة بني املشاركني، وأمهية املساق للحياة البرشية، وحتدد الفئات املستهدفة من التدريس.تطرح آليات التفاع

 .عيل الزر، متكن املتعلم من التحكم ف تسلسل عرض املحتوى  ةواحد  ة. املساقات مزودة بأزرار حتكم، تعمل بالضغط مر3

حتقق أهداف التعلم، وتساعد املتعلم ليكون نشطا، وتتمثل . كام تتيح املنصة عددا من األدوات التقنية التي تساعد عىل  4

 هذه األدوات فيام يأيت: 

مواقع الروابط االجتامعية، ومواقع الصور، ومواقع الفيديو واملدونات    :أدوات تساعد ف تكوين املحتوى التعليمي، مثل  -

 .والويكي وغريها 

 .(Twitter) إللكرتوين مثل خدمة تويرتأدوات تساعد ف التواصل، وتأيت مكملة لوظيفة الربيد ا -

 .(MySpace) وموقع ماي سبيس (Facebook)  أدوات تساعد ف التشبيك االجتامعي، مثل موقع فيس بوك -

لتوصيف املصادر  (Tags) أدوات تساعد ف فاعلية األدوات السابقة: مثل استخدام خالصات املواقع واستخدام الوسوم  -

 .املختلفة

 ة فرصة عمل مطور باملنصة، وتتيح ملن لديه الرغبة ف هذا دعام فنيا متكامال، مع برامج تعليمية متطورة. . تتيح املنص5

 .. توافر الصفحات الشخصية )هليئة التدريس، واخلرباء واملسوقني(6

األنشطة،  7 خطة  مثل:  العنارص،  من  عدد  من  يتكون  البدء،  صفحة  ف  املساقات،  تدريس  خمطط  وجود  والتمهيد،  . 

 ثرائية، واألنشطة، وأسئلة، وإجابات نموذجية، إضافة إىل اجلدول الزمني.  واألهداف، واملعلومات اإل

الـ  8 برامج  خالل  من  التفاعل  فيمكنه  املساقات؛  وحمتوى  املتعلم  بني  التفاعل  من  خمتلفة  أنامط  بني  االختيار  إمكانية   .

 والزمالء بشكل فوري أثناء العرض املبارش، كام يمكن التواصل عرب املنتدى  ، أو الرسائل الفورية، التي تظهر للمحارض "شات"

املصاحبني لكل صفحة تقريبا، أومن خالل املدونات، والتغريدات،    "Let's talk"، و"Let's chat"العام، أو من خالل تلميحي  

وتسهم العنارص   ،بوك  فيسات املستمرة عرب  ، واالجتامع Study Groups ومقاطع الفيديو، واملقاالت ، وتكوين جمموعات دراسة

بالتعلم   ما يعرف  التفاعل واملشاركة بني اجلميع، حمققا  السابقة جمتمعة ف تكوين مساق هولوجراف متكامل، مرتابط، قائم عىل 

 . Adaptor Learningالتكيفي 

يئة التدريس من تبادل النصائح أثناء الدراسة، أو اخلرباء، واملسوقني، وتوفري تعليامت  . توفري التفاعل املبارش من خالل ه9

 مفصلة حول كل املفاهيم، أو العمليات املتعلقة باملساقات بشكل دائم.

https://www.facebook.com/
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 . االتصال بالدعم الفني للمساعدة عيل مدار استخدام املساقات، من خالل اآلليات املساعدة، مثل: التلميحان النصيان 10

Let's chat  أو ،Let's talk    املصاحبان ملعظم الصفحات، وخاصيةHelp   وصفحات املساعدة، وخاصية ،Learn more واإلجابة ،

 ، مع استمرارية عمليات التوجيه واملساعدة ف مجيع الصفحات.Cyber navigator الفورية من خالل املالح اإللكرتوين 

   :مالحظات حول معيار التفاعلية

املنصة بصفة عامة ف معيار التفاعلية، وحتقيقها هلدف التعلم النشط، إال أنه توجد بعض املشكالت التي تتعلق هبذا    رغم متيز

 املعيار، عند تطبيقه ف البيئة اهلولوجرافية بصفة عامة، تتمثل فيام يأيت: 

ا، واملواد التفصيلية وكافة األدوات  للكثري من الوقت ف إعداد املساقات، والتوصيف الدقيق هل   .حيتاج من هيئة التدريس1

%( من  66املساندة التي سيعتمد عليها املتعلم، ويرى البعض أن الوقت املطلوب إلعداد مساق هولوجراف تفاعيل يزيد بحوايل )

 الوقت املطلوب إلعداد مقرر عادي.

عن2 كثريا  إلكرتونيا  املتعلمني  استفسارات  إىل  لالستجابة  املطلوب  الوقت  زيادة  نفس   .  عىل  لإلجابة  املطلوب  الوقت 

 األسئلة ف التعليم املعتاد وجها لوجه، مما يزيد من أعباء األساتذة، والقائمني عىل الدعم الفني.

. االختالف الكبري ف البيئة التعليمية التفاعلية؛ وتنبع املشكلة من عدم وجود حميط واقعي ملموس، مع عدم قدرة األستاذ 3

 مما حيد من نشاطه الرتبوي.   ،انعىل التجول ف املك

 هناك بعض املشكالت التي ترتبط بالتعليم اهلولوجراف بصفة عامة، تتمثل ف: و. 4

غياب القدوة والتأثر باألستاذ ف هذا النوع من التعليم. مع ضعف دور األستاذ كمرشف تربوي وتعليمي مهم وارتباطه   -

كام يمكن أن يؤدي هذا إىل إضعاف دور اجلامعة كمؤسسة تعليمية هلا دورها   ، املبارشاملبارش مع طالبه، وبالتايل قدرته عىل التأثري

 األكاديمي والرتبوي. 

 .ال يمّكن هذا النوع من التعليم من اكتشاف املواهب والقدرات لدى املتعلمني -

 غياب اجلانب اإلنساين ف العملية التعليمية، الحتوائه ف اآللة.  -

 .القدرة اللفظية لدى املتعلمال ينمي  -

وبصفة عامة فإن لتفاعل املتعلمني ومشاركتهم دور جيد ف نجاحهم، وبالقطع يعود للمنصة الدور األكرب ف هتيئة البيئة  

 املناسبة لذلك. 

التفاعلية ما توصل إليه   لمني  ، من خالل دراسة مسحية تم تطبيقها عىل عينة من املتعTerence Looseويؤكد عىل أمهية 

 (Loose, Terence, 2014) متثل فيام يأيت:قد املتفوقني الذين اجتازوا مساقاهتم من املرة األوىل، وانتهى إىل أهم ما يميزهم 

 (.                                                   الشبكة عرب  اآلخرين مع) التواصل –

 .املساعدة وطلب األسئلة ف الرتدد  عدم –

 .االجتامعي التواصل صفحات عىل  التواجد –

 ، والتي خلصت إىل"Canvas Network"ويؤكد عىل هذا أيضا، ما انتهت إليه دراسة :
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متعلام، كان أحد أسباب    1834عد من عينة الدراسة البالغة  % ممن ترسب من أحد برامج التعلم عن ب   45% من بني    11 

 (    (Canvas Network, 2016 عدم إمتامها للربنامج راجعا إىل ضعف التفاعلية املتاحة عرب املنصات.

 ,Canvas Network % ممن اجتازوا الربنامج، كانوا من النشطني عىل املنتدى اإللكرتوين.  52أن  بوانتهت الدراسة ذاهتا  

2016)  ) 

 Accessibility  :خامسًا: إمكانية الوصول

تعترب قضية إمكانية الوصول من األمور املهمة جدا بالنسبة للمنصات التعليمية اهلولوجرافية، وتتعلق هذه القضية بإمكانية 

بسبل   املتعلقة  واإلرشادات  املعروفة،  املعيارية  والربجميات  األجهزة  باستخدام  للموقع  التكنولوجيا الوصول  عىل  احلصول 

املستخدمة، وطرق احلصول عليها، ومدى احتياجها إىل بيئة خاصة، وإمكانية حتميل املعلومات بسهولة ودون مشاكل وىف وقت  

معقول، ووضوح األيقونات، ومدى احتواء املساق عىل الفهارس املساعدة، وحمركات البحث، وسهولة تصميم املساق، واستيعابه  

 كلامت املرور، واملتطلبات التقنية األخرى.  :املساعدة، وجودة الروابط البينية، وحمددات املرور للمساقات، مثلللتكنولوجيا 

 ( . 11ويتضح مدى التوافق بني واقع املنصتني ومعايري منظمة الرشاكات األكاديمية ف هذا املعيار من خالل اجلدول رقم )

 في إمكانية الوصول، ومعايير منظمة الشراكات األكاديميةالتوافق بين واقع المنصتين  (11جدول رقم ) 

 % 11 % 11 % 78 -      %   12 %   88 . توظف املنصة تكنولوجيا من السهل الوصول إليها. 1

 % 11 % - % 89 -      %   18 %   82 . يسهل تصميم املساقات القراءة ويقلل من االنحرافات. 2

 % 11 % - % 89 % 6 %   12 % 82 .مناسبة. تشتمل املساقات عيل روابط ملصادر تعلم 3

 11 4 % 85 %  1 %   15 % 84 إمجايل 

ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة داسو سيستمز كاملنصة األعىل التي حصلت عىل درجات موافقة عىل بنود هذا املعيار؛  

 % يتضح ما يأيت:  84حيث حصلت عىل نسبة موافقة، بلغت 

 % .  84املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، بنسبة إمجالية أوال: االتساق بني معايري  

% ،   100عبارات، بنسبة    3ثانيا: االتساق بني معايري املنظمة وواقع املنصة ف هذا املعيار، ف إمجايل عدد العبارات البالغة  

 )وإن وجدت مالحظات حوهلا( .

خالل املنصة، املتخصصة ف جمال املعلومات واملكتبات للتحقق من ومن خالل الولوج إىل عينة من املساقات املتاحة من  

 دقة النتائج، تبني أن إمكانيات الوصول املتاحة عرب املنصة تتسم بام يأيت: 

. اشتامل املساقات عيل روابط ملصادر تعلم مناسبة، سواء إىل داخل املنصة بالدخول عىل اخلدمات واملعامل والتقنيات  1

،  zSpace Studio، أو zSpace Newton’s Park، أوCyber Science 3D ،أو   Franklin's Lab، أو  zViewل:اهلولوجرافية، مث

أوLeopolyأو  ،Corinth الرقمي للترشيح  العلمية  مثل:املحطة  املنصة،  مع  متعاونة  خارجية  هولوجرافية  ملنصات  روابط  .أو 

Cyber-Anatomy Science Station ونظام ،Cyber-Anatomy ™. و ،human simو ،Unity App Development Engine  ،

 .CEI EnSight and EnLiten، و Lumiscaphe Patchwork3Dو
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، التي تتيح STEM Activities. سهولة الوصول إىل املساقات ذاهتا، وبوسائل متعددة، ومن أشهر هذه الطرق أيقونة  2

إليها، والربجميات اهلولوجرافية املناسبة هلا، واملؤسسات  التعليمية  معلومات متكاملة عن املساقات، والفئة العريضة التي تنتمي  

 التي تدرسها، والفئة التعليمية.

 .. إمكانية استخدام الصور كروابط أو وصالت3

. توظف املنصة تكنولوجيا من السهل الوصول إليها؛ حيث تتيح معلومات متكاملة عن احتياجاهتا التقنية، وروابط تيرس  4

 يها . الوصول إل

 .. وضوح وظائف األيقونات واألزرار5

العملية،  6 والتجارب  والتكليفات،  واألنشطة،  األهداف،  عيل  مشتملة  تفصيلية  حمتويات  لقائمة  املساقات  تناول   .

 واملخرجات التعليمة.

عيارية فيام يتعلق  . تقدم  املنصة إرشادات حول كيفية احلصول عىل التكنولوجيا املستخدمة؛ من حيث املتطلبات التقنية امل7

باألجزاء الصلبة، كام تويص باسم املكون املعياري الذي البد من استخدامه، واملساوئ التي ترتتب عىل عدم استخدام كل مكون،  

 ومتطلبات املنصة املعيارية من الربجميات )احلد األدنى الذي ينبغي توافره(.

 .اق. ربط كل صفحة بسابقتها وببداية الوحدة وبداية املس8

 .. ربط أجزاء املساق مع بعضها البعض بروابط9

 . إمكانية التعامل مع املساقات عىل مدار الساعة. 10

 . وجود فهرس لعرض املوضوعات. 11

 : مالحظات حول إمكانية الوصول

باملعلومات،  املنصة  ازدحام  ف  الوصول  إمكانية  بمعيار  يتعلق  فيام  املنصة  عىل  تؤخذ  أن  يمكن  مالحظة  أهم  تتمثل 

خاصة ف صفحات الدعم الفني، مما يؤدي إىل صعوبة الوصول للمعلومات املستهدفة من املرة األوىل، ومن ثم  وبواأليقونات،  

أساليب وأدوات الوصول   ل، رغم أن الوجه املرشق هلذه املالحظة يتمثل ف تعددالبد من وجود خربة سابقة لتسهيل عملية الوصو

 واإلبحار ف البيئة االفرتاضية للمنصة

منصة   واقع  استعراض  خالل  فقد    (Dassault Systèmes)و  (zSpace) ومن  تعليميتني،  هولوجرافيتني  تم  كمنصتني 

كمنصتني هولوجرافيتني    (Dassault Systèmes)و  (zSpace) اقع منصتا  ما و   "د ف اإلجابة عىل تساؤل الدراسة األول:ا جتهاال

 "؟(Academic Partnerships; AP)تعليميتني، مقارنة بمعايري منظمة الرشاكات األكاديمية 

  : . أسس مقرتحة ملنصة تعليمية هولوجرافية عربية3
والثالث:   الثاين  البحث  تساؤيل  عن  اإلجابة  من  "هبدف  اإلفادة  يمكن  )هل  منصتي   Dassault)و    zSpace) جهود 

Systèmes) عند التخطيط لوضع أسس ملنصة تعليمية هولوجرافية؟ 
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ما األسس املقرتحة ملنصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، تستوعب جمال املعلومات واملكتبات وكذا غريه 

 "من التخصصات؟

التي تشمل ختصص املعلومات واملكتبات، وكذا غريه من التخصصات،   قرتحة،امل  للمنصة  تصور  طرح  –فيام يأيت    -فسيتم  

 وتعتمد عىل مرحلتني للتطوير، مها:

 : المرحلة األولى: تحقيق متطلبات تدشين المنصة 1/  3

فعلية، أو  قبل البدء ف إنشاء املنصة املستهدفة ينبغي الوقوف عىل مدى احلاجة إىل إنشائها، وما إذا كانت ستعالج مشكلة  

 ويمكن الوقوف عىل هذا من خالل املنطلقات اآلتية: ،تعزز واقعا قائام

أ. خلو العامل العريب من منصة هولوجرافية مطبقة ف جمال التعليم العايل، سواء متخصصة ف جمال املعلومات واملكتبات، أو  

امل الغريب، ومن ثم تعد املنصة املستهدفة أول منصة عربية  غريه من املجاالت ف الوقت الذي تتوافر فيه عدد من هذه املنصات ف الع

 ف املجال، وبالتايل ستقود زمام املبادرة عىل املستوى العريب.  

خاصة ف ظل ارتفاع منتجات الورق والطباعة، واألساس واملوارد  وب ب. ازدياد تكلفة التعامل مع أنظمة التعليم التقليدية،  

 اقع عىل اجلامعات التقليدية، ومن ثم املحافظة عىل مبانيها وجتهيزاهتا.كام ستقلل الضغط الو ،املادية

بل يتمدد إىل النطاق    ؛جـ. إمكانية الولوج إىل املنصة من خالل أعداد كبرية من املتعلمني، وال يقف األمر عند احلدود العربية

 الدويل.

د. يضاف إىل هذا أهنا سرتفع من مستوى اجلامعة / اجلامعات املؤسسة، وتسهم ف سد حاجة فعلية لدى فئة ال يستهان هبا  

 من املتعلمني العرب، أو الناطقني بالعربية. 

 هـ. توافر قطاع كبري يمكنه اإلفادة من املنصة املستهدفة. 

امل األطراف  مجيع  ومسؤوليات  حقوق  عىل  الوقوف  اإلوينبغي  ووضع  بمنظومة عنية،  اخلاصة  والسياسات  سرتاتيجيات 

ويمكن تناول هذه    ،أن مجيع أعضاء هيئة التدريس املشاركني عىل استعداد للمشاركة ف عملية التنفيذبالتعليم اهلولوجراف، والتأكد  

 املتطلبات فيام يأيت: 

 :أ. التواصل مع مصادر الدعم والتمويل

 ويمكن أن يعتمد متويل املنصة عىل ما يأيت:. البحث عن مصادر للتمويل، 1

 ا. تلقي الدعم، من خالل: 

التكنولوجية ورجال األعامل، ورشكات 1 التعليمية، ومؤسسات دعم املرشوعات  . الدعم املبارش من خالل املؤسسات 

مثل  املختلفة  بفروعها  وياهو،    :التكنولوجيا  وجوجل  اميكروسوفت  مع  استخدمته  الذي  نفسه  النهج  الدولية،  وهو  ملنصات 

 . وأكاديمية خان EDX، و  Udacity، و Coursera، وzSpaceوأشهرها: زسبيس
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. تلقي الدعم من خالل مؤسسات املجتمع املدين، أو الدويل، التي تضع خدمة التعليم والبحث العلمي أحد أهدافها، 2

 ته كل من منصات: كورسريا وإيدكس عند إنشائهاموهو ما انتهجولوجية أو فكرية،  يرشيطة أال يكون هلا توجهات عقائدية أو أيد

. 

ب. األرباح املبارشة الناجتة عن: رسم التسجيل، وبيع املنتجات، من برجميات وأجهزة، ورسم الشهادات املعتمدة، واملقابل 

مع   والتعاقدات  اخلرجيني،  وتوظيف  هبا،  للعاملني  املخصصة  الدورات  مقابل  املؤسسات  قبل  من  املدفوع  املؤسسات املادي 

التجارية   واإلعالنات  اهلولوجرافية،   بالبيئات  االهتامم  ذات  والتجارية  منصتالتعليمية،  به  تقوم  ما  وداسو    ي:)شأن  زسبيس 

 سيستمز(. 

 :ب. طرح اخلطتني اإلسرتاتيجية والتنفيذية للمنصة

 SWOT) لناجتة عن التحليل البيئي هلا  سرتاتيجية ف إنتاج رؤية املنصة، ورسالتها، وغاياهتا، وأهدافها، اتتمثل اخلطة اإل

Analysis)التنفيذية للخطة اإلسرتاتيجية، املكونة من : األهداف اإل التنفيذية،  ، إضافة إىل اخلطة  سرتاتيجية، واخلطط والربامج 

واملتابعة،   وامليزانية،  التنفيذ،  وأنشطة  الزمنية،  واملدة  التنفيذ،  عن  واملسئول  األداء،  والتاريخ،  ومؤرشات  املسئول،  من:  املكونة 

 واملؤرشات. 

 : جـ. حتديد اإلسرتاتيجية التعليمية

ينبغي أن تعني املنصة إذا ما كانت ستتجه الستضافة داخلية أو خارجية؟ وهل ستنتج املنصة من أجل الربح أو ألهداف غري  

 ربحية؟

ا فمنها  اإلطار؛  التعليمية ف هذا  املنصات  بني  انقسام  إيدكس وكورسريا، وأكاديمية خان، ويالحظ وجود  مثل:  ملجاين، 

يعود لطبيعة   يوداسيتي، وليا، وداسوسيستمز، وزسبيس، والقرار  املادي، مثل:  الربح  القائم عىل حتقيق  ملنصة وأهدافها،  اومنها 

 إضافة إىل املؤسسات الراعية. 

 : د. دراسة اجلدوى االقتصادية

فالبد للمؤسسة أن تكون عىل بينة من املبالغ التي ستتكلفها برامج التعليم    ويكون هذا عرب التحقق من التكاليف الفعلية 

خاصة وأهنا ليست رخيصة، فقد تصل التكاليف املبارشة إلنتاج الربامج إىل آالف الدوالرات. ومن ثم فالبد من  وباهلولوجراف،  

 و الثقاف، أو التعليمي، أو التنموي بصفة عامة.  قياس العائد من إنشاء املنصة سواء عىل الصعيد االقتصادي، أو االجتامعي، أ

 :سرتاتيجيات التسويقية املناسبةهـ. اتباع اإل

 سرتاتيجيات التسويقية عىل الصعيدين التقليدي واإللكرتوين.  التسويق الفاعل للمنصة، اعتامدا عىل اإل

 :المرحلة الثانية: متطلبات التنفيذ 2/  3

ارة بأن النجاح يتصل اتصاال مبارشا بالتحسني الدائم، أهم عنرص ف عملية التحسني عموما يعد إيامن اإلد:  أ. دعم اإلدارة

، ودون هذا االعتقاد لن حتقق املنصة سوى نجاحا هامشيا  ويعد هذا التأييد أول اخلطوات املوجهة نحو النجاح، التي يتبعها حتديد  

ني،  يتحقق هذا إال من خالل هتيئة املناخ املالئم لألعضاء والتقانيني والفنولن ي  ،اخلطط واالتفاق عىل الربامج التعليمية املطلوبة  

 تباع ما ييل :اولتحقيق هذا عيل إدارة املنصة   ،والعاملني بصفة عامة للمشاركة الفعالة للوصول هلذه األهداف
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رصفات ف إطار من القواعد  . أال تكون ترصفات املديرين والقيادات جمرد ردود أفعال ملواقف، ولكن ينبغي أن تكون ت 1

مبنية عيل احلقائق ، فتتسم القرارات هبذه الرؤية ، مع إعطاء املثل والقدوة جلميع  Proactive املسبقة احلاكمة ، ذات رؤية  مستقبلية 

 العاملني واملتصلني هبم . 

 . فهم املناخ اخلارجي واملتغريات التي حتدث فيه والتفاعل معها واالستجابة هلا. 2

 هم واستيعاب حاجات املجتمع والعمالء ، ووضعها ف االعتبار . . ف3

 . وضع رؤية مستقبلية واضحة للمنصة .4

 . طرح القيم  واملبادئ واملثل ونرشها ف مجيع املستويات التنظيمية . 5

 . دعم الثقة بني مجيع املستويات والتغلب عيل شعور اخلوف . 6

لرابط اجلودة  ضامن  إطار  برنامج  أشار  املفتوحة  وقد  اآلسيوية  اجلامعات   Assurance Framework of the Asianة 

Association of Open Universities AAOU   إىل جماالت أساسية لعملية التطوير اإلداري الرضورية عند إطالق برامج التعليم

 (Bates, Tony, 2018) اهلولوجراف، متثلت ف: 

اإلسرتاتيجية والربامج التشغيلية للمؤسسة التعليمية تعزز وتدعم استخدام التقنيات وتسهل عملية  أن اخلطط  ب. التأكد  1

 .التعليم والتعلم

سرتاتيجيات املؤسسة وبراجمها التنفيذية مع تقنيات التعليم والتعلم باستخدام برامج التعليم  إ. التأكد من متاشى خطط و2 

 اهلولوجراف. 

 مج التعليم اهلولوجراف. . تغطية امليزانية لربا3

أن سياسات املؤسسة حتدد استخدام التقنية لدعم التعلم والتعليم، وتضمن تغطية مجيع اجلوانب والتوافق مع  ب. التأكد  4

 .وجهات النظر املختلفة ألصحاب املصلحة

 . دراسة األبحاث السابقة حول التعليم اهلولوجراف، وأخذ نتائجها بعني االعتبار.  5

 .ل عىل نرش وتعميم السياسات والتأكد من إدراكها من قبل هيئة التدريس واملتعلمني ومتابعة تطبيقها . العم6

 .. امتالك آليات لتقييم التعليم والتعلم مرتبطة بتقنيات تضمن التمثيل من أصحاب املصلحة الرئيسيني7

 .. امتالك هياكل إدارية واضحة حتدد املسؤوليات والسلطة8

 .رات بشأن اعتامد التقنية اجلديدة ضمن أطر السياسة احلالية. اختاذ القرا9

لضامن 10 اهلولوجراف  التعليم  بربامج  املتصلة  املجاالت  التدريس ف خمتلف  هيئة  أعضاء  و  اإلداريني  املوظفني  تطوير   .

 اجلودة أيضا. 

 : ب. التنمية املهارية ألعضاء هيئة التدريس والعاملني باملنصة

 ددا من املعايري واآلليات املهمة للتطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس والعاملني.تتمثل فيام يأيت:توفر منصة زسبيس ع
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التفاعلية1 التعلم  لتعزيز خربات  اهلولوجراف  .. وضع منهجيات  التعليم  تدريب لألساتذة حول  برامج  تعتمد عىل عمل 

 وكيفية استخدامه. 

 .. تطوير املواد التعليمية2

 .بالتطورات التكنولوجية اجلديدة، فضال عن استخدام مزيج من التقنيات. معرفة جيدة 3

 .. تسويق برامج التعليم اهلولوجراف عرب اإلنرتنت4

 .. ضامن توافر املساعدة الكافية لتسهيل العملية التعليمية5

 .سرتاتيجيات تقييم برامج التعليم اهلولوجراف وخمرجاتهإ. 6

 .التقنية )مثل دمج تطبيقات الوسائط املتعددة( لدعم وتوجيه املتعلمني . معرفة جيدة ببعض العمليات 7

 .. القدرة عىل تقديم الدعم الفني8

 .أن أعضاء هيئة التدريس لدهيم شبكة معرفية تستطيع تقديم خدمات الدعم الطالبيةب. التأكد 9

همة اخلاصة بربامج التعليم اهلولوجراف ، وكذلك  عىل دراية بالسياسات املؤسسية املبأهنا    . التأكد من املؤسسة التعليمية  10

 .اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة

 يضاف ملا سبق، توافر ما يأيت بمنصة داسو سيستمز:

 . إتاحة برامج تدريب يتم منحها لألعضاء واملدربني. 1

 . الدعم اللوجيستي من خالل املنتدى العام.2

 ات األساسية. .احلصول عىل الدعم من خالل قاعدة البيان3

. اإلجابة عىل االستفسارات بشكل فوري، أو حمدد التوقيت، ومن خالل طرق متعددة، من خالل عدد كبري من سبل  4

 .  Learn more، وLet's talk، وLet's shat، و Help الدعم منها، خواص: 

 إمداد هيئة التدريس ببعض املواد التعليمية ف صورة ملفات فيديو مساعدة.  .5

 توفري املنصة ملجموعات الدعم املساعدة ف اإلنجاز.  .6

 :جـ. توافر متطلبات التعليم اهلولوجراف

 بالكفاءة   تتسم  أن  ينبغي  التي  األدوات،  من  واسعة  جمموعة  من  اهلولوجراف  التعليم  لربامج  االفرتاضية  التعلم  بيئات  تتكون 

النمذجة    العالية،  واملرونة   والدقة وبرجميات  الغامرة،  اهلولوجرافية  والبيئات  املعامل، واالستوديوهات،   : البيئة ف  وتتمثل هذه 

رسائل ، وتقنيات املحاكاة ثالثية األبعاد، إضافة إىل حمركات البحث، واالتصاالت الصوتية عرب اإلنرتنت، وال3Dثالثية األبعاد  

الصوتية   واملؤمترات  االجتامعية،  الشبكات  ومنصات  واملدونات،  اإللكرتوين،  الربيد  ورسائل  والدردشة،   Audioالفورية، 

Conferences   ومؤمترات الفيديو ،Video Conferences  .حلول برامج التعليم اهلولوجراف توفر بيئة تفاعلية متكاملة إلدارة و

التعليمية؛ والتي تز التدريس والتدريب احلديثةالعملية  لتالئم أساليب  التعليمي بأحدث احللول املصممة خصيصا  الكادر   ،ود 

 وتتعلق كفاءة البيئة االفرتاضية بمكونات النظام بصفة عامة، مع التأكيد عىل التقنيات التفاعلية.
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 وبيشء من التفصيل فإن متطلبات التعليم اهلولوجراف تتمثل ف: 

 ية :  . التجهيزات األساس1

  : هناك جمموعة من التجهيزات التي ينبغي توافرها عند تنفيذ التعليم اهلولوجراف، تتمثل فيام يأيت

  ( Servers ) األجهزة اخلدمية -

 ( The teacher's workstation ) حمطة عمل املعلم  -

 ( The learner's workstation ) حمطة عمل املتعلم   -

 ( The internet access ) نرتنت عايل الرسعةإ -

 ، ونظارات، ومؤرشات.3Dاألدوات اهلولوجرافية، املتمثلة ف: أجهزة  -

 مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث. -

وشبكاته   اآليل  احلاسب  أجهزة  تضم  وصورة    -كام  من صوت  متعددة    مكتبات   –  بحث  آليات  –   رسومات  –وسائط 

 . وافرتاضية إلكرتونية،

 :ومواءمة الظروف. جودة املناخ، 2

 التفاعل النشط بني أطراف العملية التعليمية.  -

 تقبل هذه الطريقة.  -

 توافرها ف أوقات متعددة لتناسب املتعلمني بظروفهم املتنوعة.  -

 تسهيل عملية استخدامها للمتعلمني. -

 احتاملية التطوير وفق ما متليه التطورات.  -

 األطراف حتى يتسنى االستفادة من خربات اآلخرين.االشرتاك والتعاون من كافة  -

 :. البيئة التعليمية3

 : تتكون البيئة التعليمية اهلولوجرافية من اآليت

 :وتتطلب توافر اخلصائص اآلتية : هيئة التدريس -أ 

 املساعدة(.القدرة عيل التدريس من خالل استخدام تقنيات التعليم اهلولوجراف )اعتامدا عىل الربامج التدريبية  -

 التعاطي اجليد مع استخدام احلاسب اآليل، والتقنيات احلديثة املساعدة ف التعلم عرب اإلنرتنت.  -

 : ويتطلب توافر اخلصائص اآلتية :ب. املتعلم 

 ( Self directed learning skills ) مهارة التعلم الذايت -

 الربامج التدريبية املساعدة(.معرفة جيدة بالتعليم اهلولوجراف )اعتامدا عىل  -

 معرفة جيدة باستخدام احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت. -
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 ::جـ. طاقم الدعم التقني ويتطلب توافر اخلصائص اآلتية

 نرتنت.التخصص بطبيعة احلال ف احلاسب اآليل ومكونات اإل -

 معرفة جيدة بالتعليم اهلولوجراف.   -

 ات العالقة باملنظومة باإلضافة إيل املعرفة بتكنولوجيا التعليم وعملية التعلم والتعليم. معرفة بعض برامج احلاسب اآليل ذ  -

 د. الطاقم الفني املركزي.

 هـ. الطاقم اإلداري املركزي.

ومن خالل الوقوف عىل واقع منصة  ومتثل البيئة االفرتاضية، أحد املعايري احلاكمة التي ال يمكن للمنصة النجاح بدوهنا،  

التجهيزات األساسية، واملكونات، والبيئة التعليمية بت للباحث تفوقها ف هذا اجلانب، عىل كافة األصعدة من حيث:  زسبيس ث

املستخدمة، والدعم، وإمكانيات الوصول، والتي يمكن األخذ هبا وتوظيفها    من حيث املحتوى التعليمي التفاعيل، والتكنولوجيا 

 دفة.  لإلفادة منها ف تطوير املنصة املسته

 :د. توافر املوارد املالية

سليمة  عمل  اهلولوجراف عىل خطط  التعليم  برامج   لتطوير جودة  املوارد  بتخصيص  املتعلقة  القرارات  تستند  أن  ينبغي 

 وتقديرات حقيقية للتكلفة. 

ت التكلفة وترتبط تكلفة مساقات التعليم اهلولوجراف بخمس مؤرشات، وهي ما يطلق عليها مسببات التكلفة أو حمركا 

Cost Drivers  يسبب التغري ف إمجايل التكلفة املرتبطة واملتعلقة    ،تؤثر هذه العوامل ف التكلفة، بمعنى أن التغري ف حمرك التكلفة

 وتتمثل هذه املحركات ف:  ،بغرض التكلفة

 التخطيط لتطبيق الربامج.  -

 التصميم والتطوير.  -

واملسئوليات، واالتصال، واإلدارة، ومتابعة تقدم املتعلم، وتنقيح املساقات،   التسليم )وتشمل السياسات واإلجراءات  - 

 واملتطلبات التقنية، وغريها(. 

 الصيانة. -

 النفقات غري املبارشة، وتتمثل فيام يأيت: - 

املستخدمة، مثل1 للتكنولوجيا  التحتية  البنية  املساقات  :.  املعلومات والوصول إىل  الصوتية وختزين  وكل هذه    ،األنظمة 

 عنارص حاسمة ف اجلودة .

 . وقت املوظفني وخرباهتم وهي املحرك األكرب للتكلفة، ولكنه أيضا عامل رئيس جلودة برامج التعليم اهلولوجراف.  2

؛ حيث دعمت زسبيس بشكل جتدر اإلشارة إىل حصول املنصات التعليمية عىل دعم جيد من خالل املؤسسات الداعمة

دعم مؤسسات وادي السليكون لكورسريا،    :منحة من وكالة املخابرات املركزية،إضافة إىل املنح التي ال ترد مثل  كامل، اعتامدا عىل 

 .مؤسسيها  قبل من  يوداسيتي ملنصة – الربح يستهدف الذي –أو الدعم املبارش 
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 : هـ. التوافق مع املتطلبات القانونية

 خاصة اتفاقية ترخيص املستخدم النهائيوبمع املتطلبات القانونية،    ينبغي عىل املنصة أن تضع نصب عينيها رضورة التوافق

(End-User License Agreement – EULA): .   هتتم بعالج بيانات   ،أن اتفاقيات ترخيص املستخدم النهائيبحيث ينبغي التأكد

مع قوانني مجيع البلدان التي   EULA فقتوااملشاركني ف املساقات بطرق تتسق مع توقعات ومعايري املنصة، وأن تكون عىل يقني من  

 .يقيم العمالء هبا 

                                 :و. الرتكيز عيل العميل

وهذا يعني   ،املبدأ األسايس الذي حيكم توجه املنصات التعليمية بصفة عامة  Customer Orientedأصبح التوجه بالعميل  

احلالية  Customer Requirementsثم فقد بات رضوريا فهم احتياجات العمالء    ومن  ،أن رضا العميل هو املرشد لكل ما نفعله

 واملستقبلية، هبدف حتقيقها وجتاوزها،  وعىل املنصة لتحقيق هذا املبدأ اختاذ عدد من اإلجراءات،  من بينها ما ييل:

 فهم وحتديد متطلبات العمالء واحتياجاهتم.  -

 لبات العمالء وأهداف املجتمع.انتهاج أسلوب حيفظ التوازن بني متط -

 إعالم مجيع العاملني باملنصة بكافة هذه املتطلبات واالحتياجات.  -

 قياس مدى رضا العمالء عن تطبيق هذه السياسة.  -

 ( .                                    Masters, Denis, 2018إدارة االتصاالت مع العمالء، بام يضمن استمرارية العالقة مع املكتبة ) -

 وإذا تم األخذ هبذه اإلجراءات ، فسيتحقق للمنصة ما ييل: 

األثر   إرجاع  عىل  التعرف  ف  العاملني  املرتد    "إفادة  التعليمية    "التلقيم  اخلدمات  ومدى رضاهم عن  بالعمالء  اخلاص 

 وهذا يعطي للعاملني فرصة للتحسن املستمر. ،اهلولوجرافية املقدمة

  ؛هم سيجعلهم عمالء دائمني للمنصةئحتقيق امليزة التنافسية؛ فاعتقاد العمالء أن املنصة حتقق رغباهتم دائام، وهتتم بتطبيق آرا

 (.    Masters, Denis, 2018بل ومسوقني هلا )

زسبيس ملا يأيت، هبدف الوصول لرضا     منصة  توفري  خالل  نم  –  سبق  ملا   إضافة  –ويمكن اإلفادة من املنصة بشكل مبارش  

 املتعلمني: 

 . استبيانات مستمرة بني إدارة املنصة واملتعلمني، تستهدف قياس رضا املتعلمني. 1

 . التفاعل املبارش من خالل هيئة التدريس. 2

 . توفري تعليامت مفصلة حول كل املفاهيم والعمليات بشكل آين. 3

التدريس واملتعلمني،  .تزويد املساقات  4 التواصل بني هيئة  بوسيلة تفاعل أساسية لتلقي استفسارات املتعلمني وإمكانية 

 الذي يمكن من خالله الوقوف عىل درجة رضا املتعلمني.  ،متمثلة ف املنتدى العام

 . االتصال بالدعم الفني للمساعدة عيل مدار استخدام املساقات.5
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ملنصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، وإبراز النقاط التي يمكن اإلفادة ومن خالل طرح التصور السابق 

د ف اإلجابة عىل تساؤيل البحث  ا جتهتم االوداسو سيستمزكمنصتني هولوجرافيتني تعليميتني، فقد  zSpaceمنها من جهود منصة  

 الثاين والثالث:

عند التخطيط لوضع أسس ملنصة تعليمية    (Dassault Systèmes)  و  zSpace) هل يمكن اإلفادة من جهود منصتي )  "

 هولوجرافية؟ 

ما األسس املقرتحة ملنصة هولوجرافية تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، تستوعب جمال املعلومات واملكتبات وكذا غريه 

 "؟ من التخصصات

 : النتائج والتوصيات
 :أواًل: النتيجة المحورية

تطبيق مقياس التعليم اهلولوجراف الذي وضعته منظمة الرشاكات األكاديمية، كأداة معيارية للتطبيق عىل منصتي  من خالل  

التقنية والتكنولوجيا   (Dassault Systèmes)، وداسو سيستمز  zSpaceزسبيس إىل تفوق منصة زسبيسفي معايري : اإلمكانيات 

ا واملحتوى  والتعلم،  التعليم  وأهداف  إمجاليةاملستخدمة،  بنسبة  املتعلم،  والتفاعلية، ودعم  داسو    ،%  89لتعليمي،  منصة  وتفوق 

%.  مع وجود بعض املالحظات السلبية،   85سيستمز ف معياري مقدمة املنصة ومالحمها العامة،  وإمكانية الوصول، بنسبة إمجالية 

 ليمية اهلولوجرافية العربية املستهدفة. التي ال تقلل جمتمعة من جهود املنصتني، كمراجع معيارية جيدة للمنصة التع

 : ثانيًا: النتائج الفرعية

 : أ. عىل املستوى النظري

خاصة وأهنا ستكون أول  وب. أضحى تدشني املنصات التعليمية اهلولوجرافية نقلة نوعية، حتسب للمؤسسة القائمة عليها،  1

 ريب. منصة عربية، ومن ثم ستكون القائد لزمام املبادرة عىل املستوى الع

. رغم ارتفاع تكلفة التعلم اهلولوجراف، إال أن التكلفة مهام زادت فإهنا تتضاءل كثريا عند مقارنتها باملزايا النوعية للتعليم  2

  األخرض،   التعلم  ملبدأ  حمققة  واجلهد،   للوقت  موفرة  والتجهيزات،  املباين  حمل  حتل  أن  –  بعيد  حد  إىل  –اهلولوجراف، ويكفي أهنا يمكن  

 . للمتعلمني املزايا  من  العديد حتقيق إىل فةباإلضا 

 : ب. عىل املستوى التطبيقي

. تتسم مقدمة منصة داسوسيستمز ومالحمها العامة باحتوائها عىل تعليامت لطريقة االستخدام، وقواعد للسلوك، وتعريف  1

 .التكنولوجيا املستخدمةللمدرب، وتتسم سياساهتا بالوضوح، كام تقدم  إرشادات حول كيفية احلصول عىل 

وسهولة  2 املتعلمني،  ودعم  التعلم،  أهداف  بدعم  املستخدمة  والتكنولوجيا  التقنية  زسبيس  منصة  إمكانيات  تتسم   .

 التقنيات، كام يتسم اإلبحار ف مكونات املساق اهلولوجراف بالفعالية والتسلسل املنطقي.
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ستكشاف عدد من املساقات املتخصصة ف جمال املعلومات واملكتبات، وبا   -. متتاز أهداف التعليم والتعلم بمنصة زسبيس  3

التخصصات   من  غريه  للقياس،   -وكذا  والقابلية  والواقعية،  والعملية  املساقات،  لوحدات  والشمول  إليها،  الوصول  بسهولة 

 واالتساق بينها ووحدات املساق.

بارتباطه باألهداف   -من مساقات املعلومات واملكتبات  بالتطبيق عىل عينة    -بمنصة زسبيس    . يتسم املحتوى التعليمي4

التعليمية للمساقات، وتركيزه عىل املعارف واملهارات والسلوكيات املستهدفة، وحتقيق عاملية املحتوى، وارتباطه باملهارات احلياتية، 

ول املحتوى وعمقه، وجتزئته إيل ومراعاته للتسلسل املنطقي ف عرض املحتوى، وخلوه من أخطاء التكرار، مع التوازن بني شم

 فقرات قصرية.

بعبارات الود   ببداية املساقات -وبالتطبيق عىل عينة من مساقات املعلومات واملكتبات   -. متتاز التفاعلية بمنصة زسبيس 5

 والرتحيب، ووضوحها، ودعمها للتعلم النشط، مع وجود خمطط تدريس للمساقات.

 زسبيس بالوضوح، كام تتيح الدعم التقني، واألكاديمي .. تتسم عملية الدعم بمنصة 6

خاصة مع اشتامهلا عىل وب. توظف منصة داسوسيستمز تكنولوجيا من السهل الوصول إليها، تسهل من فهم املساقات،  7

 روابط تعلم جيدة. 

نت ال تقلل جمتمعة من  رصد عدد من املالحظات حول معايريمها املختلفة، وإن كا   لكن تم. رغم تعدد مزايا املنصتني،  8

 أمهية املنصتني، وجهودمها ف جمال التعليم اهلولوجراف. 

 : : االستنتاجاثاني

زسبيس منصتي  جتربة  من  االستفادة  سيستمز     (zSpace)إمكانية  للمنصة  (Dassault Systèmes)وداسو  التخطيط  عند 

 العربية.

 : ثالثًا: التوصيات
بل تصلح    ؛تعليمية عربية موجهة للتعليم العايل، ال تقترص عىل جمال املعلومات واملكتبات وحده.إنشاء منصة هولوجرافية  1

 ."أسس مقرتحة ملنصة تعليمية هولوجرافية عربية  "نه: ا(، وعنو3ح تصور هلا ف البند )ا اقرتتم لغريه من التخصصات، 

 تهدفني، عىل أن تشمل السياسة العمالء احلاليني واملرتقبني. . اتباع سياسة تسويقية فاعلة للمنصة العربية لدي العمالء املس2

. استثامر املزايا االستثنائية ملنصات التعليم اهلولوجراف ف االرتقاء بمستوى التعليم العريب عىل صعيد ختصص املعلومات 3

 واملكتبات وكذا غريه من التخصصات.

خاصة منصتي زسبيس وداسوسيستمز، كمنصتني هولوجرافيتني  وب،  . اإلفادة من جتارب املنصات التعليمية اهلولوجرافية4

 غامرتني عند طرح أسس للمنصة العربية املستهدفة. 

استكشاف، 5 عربه  يمكن  باملعلومات،  ثري  كمصدر  امللفت  اهلولوجرافية  التعليم  منصات  دور  من  اإلفادة  رضورة   .

امل التدريب  مثل:  واقعيا  عليها  احلصول  يصعب  مهارات،  املتخصصة  واكتساب  والندوات  املؤمترات،  وحضور  تخصص، 

 خاصة ف ظل جائحة كورونا.وبهولوجراميا، ف جمال املعلومات واملكتبات وكذلك غريه من املجاالت، 
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 ويكون هذا عىل صعيدين:  ،. طرح مبادرة التعليم اهلولوجراف ف إطار جتريبي6

املساقات، فذلك   التجربة مع عدد متواضع من  بدء  التي سيربزها  األول:  الفرص والتحديات  للوقوف عىل  يتيح متسعا 

للتعليم   أفضل  لفهم  فرصة  التجريبية  فاملرحلة  القرار،  يكون  النتائج  عىل  وبناًء  واملساقات،  الربامج  من  النوع  هذا  استخدام 

 اهلولوجراف. 

 والعمل عىل السيطرة عليها و معاجلتها. الثاين: البدء مع عدد حمدود من الطالب ملعرفة املشكالت التي تواجه عملية التطبيق  

. أمهية توافر املتطلبات املادية من أجهزة حاسب وربط بالشبكات، واملعامل، واالستوديوهات، والبيئات اهلولوجرافية  7

النمذجة ثالثية األبعاد   البحث، واالتصاال3Dالغامرة، وبرجميات  املحاكاة ثالثية األبعاد، إضافة إىل حمركات  ت عرب ، وتقنيات 

 اإلنرتنت.

. اإلفادة من إمكانيات املنصة املستهدفة ف التعليم والتدريب عىل النظم والتقنيات احلديثة املتخصصة ف املجال وغريه  8

من املجاالت؛ حيث تعطي املتعلم فرصا للتكرار والتعلم باملحاولة واخلطأ، واملحافظة عىل التكلفة املادية، ومن ثم تنجح كثريا ف  

 ت التدريب والتعليم. عمليا 

العائد  9  إبراز  من خالل  باإلنشاء  إقناعهم  عرب  املستهدفة  املنصة  إلنشاء  املدين  العمل  ومنظامت  األعامل،  رجال  حتفيز   .

 االقتصادي، واملردود املجتمعي.

تلك  خاصة  وبزسبيس وداسو سيستمز، وجتنب ما أمكن منها،    ي:. مراعاة عالج املالحظات التي وقعت فيها منصت10

 بعض املالحظات التقنية، أو تلك املتعلقة بالتصميم. :مثل ،القابلة للسيطرة عليها 

دراستها،  11 املؤسسة  عىل  ينبغي  التي  التنظيمية  و  القانونية  املتطلبات  إىل  االنتباه  املستخدم  وب.  ترخيص  اتفاقية  خاصة 

 .(End-User License Agreement – EULA) النهائي

 :املراجع
 : راجع باللغة العربيةأواًل: الم

بية و التعليم ،(2003جودت سعادة)   -رام الله: الشروق .   -  1ط - ،استخدام الحاسوب والإنترنت في ميادين التر
 . 240ص

[ متاح من  2018/ 7/  15 ه]تم الوصول إلي - ،التواجد عن بعد التواجد الهولوجرافي ،(2015حازم فلاح سكيك)
 . ((http://www.hazemsakeek.net/ar خلال :

[ متاح من  2018/ 11/  15 ه]تم الوصول إلي - ،كتابة أهداف تعليمية عالية الجودة ،(2009حسين حبيب السيد)
 خلال: 

(http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=360) 

ياض هاتف عبيد المساعدي)  [ متاح من خلال: 2018/  12/  15 ه]تم الوصول إلي -المحتوى التعليمي  ،(2011ر

file:///C:/Users/tiger/Downloads/%20http:/www.hazemsakeek.net/ar))
file:///C:/Users/tiger/Downloads/%20http:/www.hazemsakeek.net/ar))
file:///C:/Users/tiger/Downloads/%20http:/www.hazemsakeek.net/ar))
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=360
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 قائمة املراجعة   :( 1ملحق رقم )  
 

 : كاآليت، وكانت zSpaceتوفر الباحث عىل وضع قائمة مراجعة، هبدف الوقوف عىل واقع منصة زسبيس

 معلومات مدخلية، تتعلق بـ: تعريف باملنصة، ونشأهتا، ومبادئها، وأهدافها، ومنتجاهتا. -

 مقدمات املساقات، ومالحمها العامة. -

 أهداف التعلم .  -

 املحتوى التعليمي. -

 التفاعلية.  -

 التكنولوجيا املستخدمة.  -

 دعم املتعلم.  -

 إمكانية الوصول. -

 قائمة بأمساء املساقات التي مت الولوج إليها مبنصة زسبيس :  (  2ملحق رقم )  
 

  املتطلبات اهلولوجرافية     عنوان املساق م

1 . Animal Tracks and Movement Corinth Classroom, zView, Studio, 

Leopoly 

2 . History of the Printing Press                Studio 

3 . Moon Exploration Studio 

4 . Information techniques Studio 

5 . Sun Exploration Studio 

6 . Investigation – Conductivity          Franklin’s Lab 

7 . Ancient Egypt               Studio 

8 . Electronic indexing              Studio, zView 

9 . History of Oil Lamps            Studio  

10 . Ancient Calendars                Studio, zView 
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 قائمة بأمساء املساقات التي مت الولوج إليها مبنصة داسو سيتمز :  (  3ملحق رقم )  
 

  املتطلبات اهلولوجرافية     عنوان املساق م

1 . Anatomy and Physiology Studio, Leopoly 

2 . Animal Sciences Studio 

3 . Moon Exploration Studio 

4 . Computer Science Studio 
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a Comparative Analytical Study to Devise Foundations for an Arabic Platform 
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The research means an analytical comparison study between a holographic learning platforms, with 
the aim of identifying their best experiences, which represent benchmarking to devise the foundations for an 
Arabic platform, It is not only satisfied with the field of information and libraries, but it also accommodates 
other disciplines as well. He dealt with: What are the holographic educational, And applications of technology 
in the field of information and libraries, by studying efforts of: WCLS Whatcom County Library System, 
Osaka University Library, National Library of Korea, Holographic Interactive Digital catalogue, Holographic 
Versatile Discs. And the applications of holographic technology in education, by studying the mechanism of 
their work, their benefits, models of their applications, and models of holographic tools that are used in the 
field of education . 

In addition to the comparative analytical study of a holographic educational platforms , studying 
platforms: Dassault Systèmes, Leia, zSpace, Khan Academy and EDX . 

And through a comparative study between a holographic educational platforms through, it was found 
that the two platforms, zSpace and Dassault Systèmes, are the most efficient compared to other platforms in 
providing a holographic education, and they are also the most appropriate to study their case, to benefit from 
their experience to lay the foundations for the Arab platform . 

The research recommended the establishment of an Arab educational holographic platform for higher 
education that is not limited to the field of information and libraries alone, but rather includes other 
disciplines. 

 
Key Words: Holographic technology; ZSpace platform; Dassault Systèmes platform 

  


