الحياة الثانية كأحد تطبيقات التعليم اإلفتراضى فى مجال
تصميم المنتجات الصناعية
Second Life as a one of Virtual Education applications
in the field of Industrial Products Design
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مقدمه:
تعد تطبيقات عالم الحياة الثانية من أھم الوسائط التكنولوجية المستحدثة فى
مجال التعليم اإلفتراضى ،لما لھا من إھتمام متزايد بشكل فاق التصور ،ويھدف ھذا
البحث إلى استخدام تلك التكنولوجيا فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تعليم التصميم
الصناعى والذى يحتاج لتطوير برامجه ،مما ينعكس على تطوير كفاءة الدارسين
وتحسين فرص العمل لھم ،ومن ثم يؤدى ذلك إلى تقدم وتطور مجال تصميم
المنتجات الصناعية.
إھتم البحث بتنمية المعرفة واإلبداع والخيال للطالب من خالل التعليم باستخدام
العالم اإلفتراضى ثالثى األبعاد للحياة الثانية  Second Lifeلما له من خصائص
كالتفاعل والتعاون وإلغاء الحدود ومھارات البحث والتدريب والمحاكاه ،وقام
الباحث بتطبيق ذلك على مجموعة من الدارسين ،وجاءت النتائج إيجابية بشكل
يعكس أھمية البحث وضرورة تطبيقه فى مجال تعليم التصميم الصناعى ومن ثم
تعميمه للتخصصات األخرى.

مشكلة البحث:
في ظل المنافسة القوية للمؤسسات التعليمية علي تحسين جودة العملية
التعليمية واحتياج سوق العمل لمصممين صناعيين متطورين تقنيا ً وفكرياً،
واعتماد األجيال الحالية علي تقنيات االتصال المتطورة ،وعلي الرغم من ذلك
فإننا الزلنا نستخدم طرق تقليدية لتعليم التصميم الصناعي ،وبنا ًء علي ما سبق
تظھر الحتمية لتطوير طرق التدريس باإلعتماد علي طرق نظيف بيئيا ً ومنخفضة
التكلفة نسبيا ً كالبيئات التعليمية للعالم اإلفتراضي والتي تساھم بشكل كبير في
تنمية الفكر اإلبداعي لدارسي التخصص ،مما يعمل علي تطوير العملية التعليمية
في مجال التصميم الصناعي.

ھدف البحث :
يھدف البحث إلي دراسة مدي أھمية تعليم تصميم المنتجات الصناعية
باستخدام التقنيات المستحدثة للعالم اإلفتراضي للحياة الثانية ،Second Life
وذلك لتطوير كفاءات الدارسين في مجال التصميم الصناعي.

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻓﺗراﺿﻲ:

ﻫو أﺣدث أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳمٕ ،واﻓﺗراﺿﻲ ) (Virtualﺗﻌﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
ﻣن ﻣﺣﺗوى وﺻﻔوف وﻣﻛﺗﺑﺎت وأﺳﺎﺗذة وطﻼب وﺗﺟﻣﻌﺎت ...اﻟﺦ ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻳﺷﻛﻠون
ﻗﻳﻣﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼ ﻟﻛن اﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬم ﻳﻛون ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ،ﺣﻳث
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﺄﻟف اﻟﺻف اﻹﻓﺗراﺿﻲ ﻣن طﻼب ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،وﻳﺣﺿرون
ﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻣﺛﻼً وﻳﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﻪ إﻓﺗراﺿﻳﺎً ،إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﺧﺎدم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﺗﺣررﻳن ﻣن ﺣﺎﺟزي اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن.
ﻋرف ﺳﺗﻳف دﻳﻔﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ" :طرﻳﻘﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن ﺗﺟﺳﻳد
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﻳد ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺻورة ﻣﺣﺳوﺳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻳﻘوم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺗوﻟﻳد اﻟﺻور واﻷﺻوات وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات
اﻟﺣﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎ اﻓﺗراﺿﻳﺎ ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻣن
ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺑﻳن اﻟﻌواﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ".

مزايا التعليم االفتراضي:
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺻﻣﻳم وﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﻼﺛﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻛﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻌددةاﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻓﻰ ﺑﻳﺋﺔ إﻓﺗراﺿﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺧﺑرات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ .
 إﺳﺗﺧدام ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ. ﻳﻘدم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺻورة ﺟذاﺑﺔ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﺗﺳﻠﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﺷﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. ﻳﻧﻣﻲ اﻟﺧﻳﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﻠطﻼب. ﻳظﻬر اﻷﺷﻳﺎء ﺛﻼﺛﻳﺔ اﻷﺑﻌﺎد وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس. ﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر . ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،ﻣن ﺧﻼﻝ طرح ﺣﻠوﻝ وﻓﻬﻣﻬﺎ ٕواﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ . -ﻳزﻳد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟداﻓﻌﻳﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ .

التعلم اإلفتراضي في الحياة الثانية :Second Life
الحياة الثانية ھي حياة إفتراضية ذات ثالثة أبعاد بناھا ويديرھا سكانھا ،أنشئھا
فيليب ليندن في عام 2003م بمختبر ليندن في سان فرانسيكسو ،ويتزايد عدد
سكانھا باستمرار ،واقتصادھا ينمو بشكل ھائل يصل متوسطه في اليوم الواحد إلى
 350.000دوالر أمريكي .تم تحديد عملة للعالم الثاني وھي ليندن على إسم
مخترع ھذا العالم اإلفتراضي وجميع ما يفعلة الشخص ھناك سواء ان يبني بيتا او
ينشأ مؤسسة مضمونة الحقوق بشكل قانوني وحتى بعض المشاھد ھناك تكاد
تكون مشابھة لما ھو حقيقي في عالمنا ،وھي بيئة إفتراضية تفاعلية متعددة
المستخدمين ) multi-user virtual environment (MUVEويمكن
استخدامھا في مجاالت التعليم وموقعھا علي شبكة المعلومات الدولية :
. http://secondlife.com/

السمات المميزة للحياة الثانية في التعليم:
التعاون  Collaboration:التواصل مع العديد من األفراد والمؤسسات من جميع
أنحاء العالم في حقول مختلفة.
إلغاء الحدود  Without boundaries:يمكنك العمل مع الناس من دون حدود
)سواء الزمنية أو الجغرافية(.
التفاعل  :Interactivityيري الكثير أن الحياة الثانية  second lifeأفضل من التعلم
عبر مؤتمرات الفيديو كونفرانس  videoconferenceألنه يمكنك استخدام الفيديو
والعروض والصور والمواقع الخارجية في نفس الوقت في مكان واحد مما يعني
سھولة إنشاء وصالت بين النشاط في العالم وموارد المعلومات في العالم الحقيقي.
الدعم  :Supportيمكنك بسھولة العثور على الناس الذين يعانون نفس المشاكل ،و
االلتقاء بھم ،ومناقشة المشاكل الخاصة بك ،واالستماع إلى الخبراء الذين يحضرون
في الحياة الثانية.
التعلم  :Learningتوافر عدد من الخبراء في بعض الموضوعات ذات اإلھتمام.

البحث : Searchيمكنك القيام بعمليات البحث في مجالت أو يمكنك تصفح العديد من
الكتب المتواجدة في المكتبات االفتراضية.
المعارض  :Exhibitsإقامة المعارض أو اللقاءات المرئية أو مؤتمرات الفيديو.
التدريب والمحاكاة  :Training and Simulationإنشاء التجارب االفتراضية
المحاكية للواقع تماما ً والمصممة حسب طبيعة الغرض وھذا يعمل علي نقل الواقع
الميداني إلى واقع افتراضي مما يعطي المتعلم خلفية كبيرة جداً عن الواقع الحقيقي قبل
النزول إليه وتستخدم مثل ھذه المحاكاة كثيراً قبل التدريبات الميدانية مثل )العمليات
الجراحية – القطاعات العسكرية – الدفاع المدني – التجارب العملية( وإليك بعض
األمثلة :
مركز مايرز آن الطبي Ann Myers Medical Centerجزيرة الجينومية Genomic Island-العيـــــادة الطبية االفتراضية في الحياة الثانية Mayo

مركز مايرز آن الطبي
Ann Myers Medical Center

العيـــــادة الطبية االفتراضية
في الحياة الثانية Mayo

الجامعات اإلفتراضية:
يتوفر في الجامعة االفتراضية العديد من الطالب وأعضاء ھيئة التدريس الذين
يستخدمون منصات افتراضية لتوسيع تجربة التعليم على ھذه المنصة ،حيث كل
شيء ممكن كالمكتبة التي تمكن الطالب من استكشاف سبل جديدة لدعم البرامج
األكاديمية والبحثية وتعزز فرص تعلم الطالب ،كما ھو الحال في العديد من الجامعات
التي بادرت باستخدام الحياة الثانية كوسيلة تعلم ومن أھم تلك الجامعات:
California State University, Columbia University, Harvard
University, Indiana University New York University, North
Carolina State University, Ohio State University, Stanford
University, Texas State University, University of Connecticut
University of Florida University of Massachusetts Virginia Tech,
Drexel University.

نماذج من الجامعات اإلفتراضية فى الحياة الثانية
Second Life

دواعي استخدام عالم الحياة الثانية  Second Lifeفى تعليم التصميم الصناعي:

أوالً :بالنسبة للدارسين:
استيعاب تجارب التعلم الجديدة مثل المواقف أو وجھات النظر بسھولة أكبر.التشجيع علي التعلم الذاتى وھو األكثر بقاءاً وانتشاراً.التعلم التعاوني وھو يؤثر بشكل قوى على عملية التعلم ،ألن التعاون يقلل من العبءالمعرفى الواقع على المتعلمين باإلضافة الى أنه يؤدى الى اتساع رؤى الطالب ووجھات
نظرھم ومعرفتھم واحترامھم آلراء اآلخرين ،وكذلك تحسين العالقات بين الطالب
وتسھيل تصميم األنشطة التعليمية المطلوبة منھم.
تدريب المتعلم علي التكنولوجيا الحديثة.تعزيز الجانب اإلجتماعى.الوصول الى مزيج ثقافى ولغوى متنوع.المشاركة فى األنشطة التعليمية على نطاق واسع.الحياة الثانية للطالب توفر الفرصة للطالب أن يمثل نفسه بمعادل رقمى له جسد واسمكامل ،ويفيد ھذا بشكل كبير فى الشعور بالوجود اإلجتماعى داخل العملية التعليمية فى
البيئة اإلفتراضية.

ثانيا ً :بالنسبة للقائمين بالتدريس:
القدرة على انشاء محتوى المقرر المطلوب.المرونة فى تصميم األنشطة بما يتناسب مع اإلحتياجات التعليمية.الممارسة العملية النشطة التصميم.النتائج فورية ومرئية.امكانية تسجيل األنشطة.اشتراك جميع الطالب من كل األماكن.اجراء اإلختبارات بطريقة تسمح للطالب باإلبداع واإلبتكار وبيانمدى العمق والشمولية .

ثالثا ً :بالنسبة للبيئة التعليمية:
 التغلب على عيوب التعليم التقليدي والتى تتمثل كنقص انتباه الطالب وتشتته ،اإلفتقار الىالتنظيم الجيد ،التكلفة المرتفعة ،الحاجة الى التدريب
 إثراء المناھج الدراسية بالتكامل مع بيئات التعليم التقليدى إلجراء المشروعات البحثية.امكانية التكامل مع نظم ادارة التعلم  LMSمثل نظام )مودل  ،(Moodleفيما يعرف بنظام)(Sloodle
)،(Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning Environment
وھو نظام مجانى يعزز الدعم الذى يقدمه نظام )مودل( للتعلم والتعليم .وتتعدد المزايا التى
يقدمھا )  (Sloodleومنھا :المحادثة ،ملف التسجيل ،أداة لإلختبارات القصيرة ،Quiz tool
أداة لإلختيار ،شريط أدوات ) (SLOODELمتعدد الوظائف.
 توفير بيئة تعزز المشاركة من خالل تقاسم العمل. توفير تجارب التعلم التفاعلى التى من الصعب توفيرھا فى الحياة الحقيقية. تنوع الوسائط المستخدمة التى تدعم العرض التقدمي ،الفيديو ،الصوت ،الرسوم graphic ،imagesالمحادثة العامة ،المحادثة الخاصة ،المعلومات المعتمدة على النصوص ،صفحات
الويب  ،HTMLوالكتب اإللكترونية ،الواح الكتابة التفاعلية .interactive whiteboard
 اتاحة روابط خارجية للويب ثنائى األبعاد وشبكات الھواتف المحمولة. -دعم المصادر التعليمية مفتوحة المصدر.

التجربة العملية:
اختار الباحث عالم الحياة الثانية  Second Lifeكنموذج للتعليم االفتراضي لعمل
تجربة عملية مع الدارسين وذلك لعدة أسباب تتضح مما يلي:
 أن المؤسسات والتجمعات التعليمية تتزايد باآلالف وتنمو يوميا بالحياة الثانية. تصميم الحياة الثانية كمجتمع مفتوح مع الخضوع لبعض المتطلبات القانونية. إمكانية دخول الحياة الثانية مجانا ،والحرية في دفع المال مقابل شراء المنتجاتاالفتراضية ،كما توفر العديد من المالبس واألدوات المجانية وھو ما يطلق عليھا
) (freebeeوھذا يجعل منھا عنصر جاذب وفعال.
 الحياة الثانية لديھا اقتصاد حقيقي ،وذلك باستخدام ليندن دوالر )(Linden Dollarsوالتي يمكن تحويلھا بحرية إلى الدوالر األمريكي في بعض االستخدامات التعليمية
المعينة ،كما ھو الحال في برامج إدارة األعمال ،وترتبط ببعض التدريبات التي تحمل
الوعود بتمكين الطالب إلقامة مشروع تجاري حقيقي ،ويتبع ذلك اتخاذ قرارات واقعية
كل ذلك ضمن بيئة آمنة تتسم بمخاطر مالية ضئيلة.
 إمكانية لقاء خبراء بتصميم المنتجات الصناعية مما يتيح فرص تعليمية جيدة. عمل تطور مستمر لتبسيط واجھة البرنامج للتكامل مع األنظمة والبرامج األخرىالداعمة وعلى قدر كبير من المساعدة للمتعلمين الجدد.

وصف التجربة العملية:
م

اﻟﻌﻧﺎﺻر

)أ(

ﻫدف اﻟﺗﺟرﺑﺔ

)ب( ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺟرﺑﺔ
)ج( اﻟزﻣن
)د( ﻓﺋﺔ اﻟدارﺳﻳن
)ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث(

)ه( إﺟراءات اﻟﺗطﺑﻳق

اﻹﺟراءات
ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻣﻘرر اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻹﻓﺗراﺿﻳﺔ )ﻣﻘرر ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ( ﻣﻊ دارﺳﻲ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻟﺻوت واﻟﺻورة واﻟﻔﻳدﻳو ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻲ Second
.Life
ﻣن أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗﺔ.
ﺳﺎﻋﺗﺎن.
ﻫم ﻣن دارﺳﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ،وﺗﺗﺿﺢ ﺳﻣﺎﺗﻬم ﻣن ﻋدة
ﺟواﻧب ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﻣﺗوﺳط اﻻﻋﻣﺎر :ﺗﺑدأ ﻣن ﺳن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺷرﻳﻧﺎت ﻓﻣﺎ ﻓوق. ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣﻝ :ﻣﺻﻣم ﺣر أو ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أو ﻣدرس ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ :اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس واﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻰ ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ )طﺑﻘﺎً ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻰواﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر(.
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ. ﻋدم اﻟﺗﻔرغ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻫﻰ أﺣد ﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟدارﺳﻳن ﻓﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ.ﻋﻣﻝ ﻋدة ﺧطوات اﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻫﻰ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ:
)ه (1/اﻟدﺧوﻝ إﻟﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻰhttp://secondlife.com :
)ه (2/ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺳﺗﺧدم ﺟدﻳد وﻛﻠﻣﺔ ﻣرور.
)ه (3/ﻋﻣﻝ إﻧزاﻝ  setupﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  Second Life Viewerﻟﺗﺻﻔﺞ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
)ه (4/إﺧﺗﻳﺎر ﺷﺧﺻﻳﺔ  Avatarﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ.
)ه (5/اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف إﻓﺗراﺿﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﺗﺎﺣف واﻷﻓراد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرات ﻣﻣﺎ ﻳﻌود
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﻳن.
)ه (6/ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدارﺳﻳن ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ أﺣد اﻟﺟزر ﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺿرة اﻷوﻟﻲ ﻟﻣﻘرر
اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻹﻓﺗراﺿﻳﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺻوت واﻟﺻورة واﻟﻔﻳدﻳو.

النتائج :
خرج البحث بالتأكد من أھمية تطوير أساليب التعليم والتعلم في مجال
التصميم الصناعي باستخدام عالم الحياة الثانية االفتراضي ،Second Life
ويتضح ذلك من خالل تحكيم التجربة العملية بواسطة إستمارة إستبانة وجاءت
علي النحو التالي :

إﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ :
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الى حد
ما

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ
ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗﻧﻘﻝ
اﻟﺗﺷوق واﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
وﺿوح اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗوﺿﻳﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻛﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳد ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟدارﺳﻳن
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻰ
ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻹﺑداع ﺑدﻻً ﻣن ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺣﻔظﻬﺎ
اﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻣﻘررات
اﻟﺗﺧﺻص
ﻣدي اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻘررات ﺗدرس ﺑﺎﺳﺎﻟﻳب اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ

غير
مالئم

م

ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻳﻳم

مالئم

تقييم أعضاء ھيئة التدريس :

جائت النتيجة اإلجمالية لتقييم أعضاء ھيئة التدريس بنسبة مئوية
%96.66

تقييم الدارسين :

جائت النتيجة اإلجمالية لتقييم الدارسين بنسبة مئوية %96

التوصيات :
خرج البحث بالتوصيات التالية :
 مواكبة التطور التكنولوجي بتطبيق استخدام عالم الحياة الثانيةاإلفتراضي في تعليم التصميم الصناعي.
 حث أعضاء ھيئة التدريس علي إستخدام تلك التكنولوجات المستحدثةمع الدارسين بالتخصص العلمي.
 تعميم استخدام عالم الحياة الثانية اإلفتراضي لجميع التخصصات الفنيةوالھندسية والتي تعتمد علي اإلبداع.

ﺷﻛ ارً

ﻣﻊ ﺧﺎﻟص اﻷﻣﻧﻳﺎت ﺑدوام اﻟﻧﺟﺎح
واﻟﺗوﻓﻳق ﻟﻠﻣؤﺗﻣر

