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 معتخلص البحث
العلىهُت الخىاـلُت ِىذ  الالىشاباثللخىىىلىحُا ومْ الاهدؽاس اإلاىاصي 

اكت الخفاِلُت ،مً كبُل الىشاب  ،ألاوفاٌ وااللىشاباث الزواجُت التي جخممً ؤلِا

شة  بجّلها  الخىخذ، ًمىً جىُُف الخىىىلىحُا همخغير ؼامل لففاث الحُاة اإلاّـا

ً مذخل ِالجي لهزا الالىشاب الىُفي ، الزي باث يهذد فئت ألاوفاٌ ب ؽيل ملحى

ت و ؤلابذاُِت في هزا اإلاجاٌ ،والخجذًذ  يىن رلً بخىشُف الجهىد الابخياٍس الخىىسة، ٍو

التي حّمل وفم مُياهيزماث خلم  في جلىُاث الّىامل الافترالُتاإلاعخمش والهادف 

معاخاث بًيىلىحُت ممازلت للىاكْ الحلُلي، مما ٌعاِذ ؤوفاٌ الىشاب الخىخذ ِلى 

ُتهم الىاججت ًِ ـ الاهذماج مْ الىاكْ ّىبت الخىاـل مْ الّالم بخللُق فجىة وخذاه

م البرامج الحاظىبُت التي جىفش بِئت زالزُت ألابّاد جدلم الااالحلُلي  ظخجابت ًِ وٍش

ٌ الىفل  ا.الىبُُّت ألفّا

شجذونها  خُث جمىً وظاثل الّشك اإلاشبخت في سئوط ألاوفاٌ ؤو اللفاصاث التيً 

جُا  ،ألاوفاٌ اإلاشض ى مً ججاوصا الفشداهُت الالجفاِلُت  مْ اإلادُي الخاسجي جذٍس

،فالخجذًذ الخىىىلىجي هىا ًفبذ لشوسة اظتراجُجُت البذ منها ،وفي هزا الّشك 

 .ظيخىشق بلى ؤهمُخه  الاظتراجُجُت في الاظخخذاماث الّالحُت ألوفاٌ الىشاب الخىخذ

اىخذ.الخجذًذ الخىىىلىجي، الّالم الافتراض ي، الخ اكلماث مفتاحيت: 
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Abstract: 

With the parallel spread of technology and communicative 
behavioral disorders in children, such as metabolic disorders 
involving reactive disabilities, such as autism, technology can be 
adapted as a comprehensive change to the qualities of  
contemporary life by making it a therapeutic gateway to this 
spectral disorder, which has become a significant threat to the 
child group. This is by intensifying innovative and creative efforts 
in this field, such as continuous and purposeful innovation in the 
techniques of virtual factors, which work according to the 
mechanics of creating ecological spaces similar to real real ity, 
which helps children of autism disorder to integrate with reality by 
reducing the gap and unity Resulting from the difficulty of 
communicating with the real world, through software that 
provides a 3D environment that achieves the natural response to 
the actions of the child, where the means of presentation installed 
in children's heads or gloves worn by, sick children to gradually 
overcome the anticial individuality with the external environment 
gradually, technological innovation here becomes a necessary 
strategic necessity, and in this presentation we will address the 
importance of the strategic use of therapeutic uses of children with 
autism disorder. 
Key words: Technological Innovation, Virtual World,Autism. 
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 مقذمت:  

جخم الخفيُفاث و الخىـُفاث   خعب الخفاثق اإلاميزة في الص يء اإلاىـىف ، فةرا        

ما ؤسدها جىـُف الّفش الزي وِّؽه ، ظىففه ال مدالت بإهه ِفش الخىىىلىحُا ، فهي 

فه ؤو وـفه بخٍّشف آخش لهااإلا ت ألاظاظُت التي البذًل لخٍّش ،ال وبل هي مدىس معاس    يًز

الحلُلت هدً في  ، فةرا كلىا هدً آلان في الّفش الحذًث فةهما هدً هلىٌ فيوؽاواجه

ً ِفش الخىىىلىحُا ،  الخىىىلىحُا التي واهذ حؽيل هىاحغ و جىلّاث  الٍّماء الشاثذً

لماء الاحخماُ و جشبىٍىن ي الّفىس التي ظبلخىا مً فالظفت و ِفي اإلاجاالث الّلمُت ف

ي ؤصمىت الخلت و ؤصمىت آهُت واكّها فيبا بمعاساتها وا، والتي جٍافشث الجهىد للخغيرهموا

، فمً ًملً الخىىىلىحُا بهخاحا رلً إلاا جملىه الخىىىلىحُا مً  مىافز ِذًذة لللىي وا

ا اللىي الاكخفادًت للُام  اإلاّامالث جفذًشا و جدىما ًملً صمام اللىي ال ظُموا

لت اإلاشلى  ُمها لِعذ ظىي الىٍش الاكخفادًت ِليها ، فالخىىىلىحُا في ؤبعي مفاه

ً الىُاهاث اإلاادًت اإلاىحىدة ا. لخدلُم اظخفادة  ألافشاد م

و ِلى هفغ اإلاعخىي مً الحذًث و مً ؤهمُتها البالغت فشلذ المشوسة ٌهىس ا 

الحالي و هى الخجذًذ  و خفاثفها  الىحىدًت  في الىكذ مخغير لفُم بالخىىىلىحُا

ً وبُّتها الاظخخذامُت باِخباسها  الخىىىلىجي  ِ ش ؛ فالخىىىلىحُا الُىم بغن الٍى

ىم  ـبدذ هذفا  بدذ راجه و واكّا ال ًمىً الاظخغىاء ِىه ،  فالخىىىلىحُا اُل وظُلت ؤ

ش و الخغُير  فإ ن ًيىن اإلاىخج حُذا ال ٌغىُه ًِ مشجبىت بجمُْ ِملُاث الخجذًذ و الخىٍى

جدعِىه و حّذًله و الخجذًذ فُه ، و لّل الخجذًذ الخىىىلىجي ًبرص بفىسة حلُت في 

 ً الخىىىلىحُاث اإلاّلىماجُت و الفىاِاث ؤلالىتروهُت ؤهثر و التي باجذ حضء ال ًخجضؤ م

ّامالث خُاة الفشد في الىكذ الحالي  رلً ؤن الحُاة آلان ؤهثر ما ًدشهها هي اإلا

بالخىىىلىحُت اإلاّلىماجُت ، فلذ باجذ وؽاواث الفشد خبِعت إلاا جلخمُه و جفشله هزه 

ُت إحهضتها و ؤدواتها و  اختراِاتهاالخىىىلىحُاث ب ، ومً هزه الهُمىت الؽاملت للخىىىلىح

ِلى الحُاة الّؽُت وان البذ مً مداولت اظخغاللها بؽيل مىظْ و اظتراجُجي  ًفط ي بلى 

ادة فاِ لُت جىىَْ هزه الخىىىلىحُا ، لزلً  بلغذ بالخىىىلىحُا  الاظخّماالث بلى ٍص

الحُت  في حىاهب الصحت الىفعُت و التربىٍت ؤًما ، فلم ٌّذ  اظخخذامها همذاخلِ 

لىُت اإلاشجبىت  بالفىاِاث ًلخفش  اظخخذامها ِلى  اإلاّالجت الجعذًت بالخىىىلىحُا الخ
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ىالم ،  في ٌل  اظخخذاماث  جىىىلىاالىبُت ىالم  الافترالُت اللاثمت ِلى خلمِ  حُا اّل

ْ الافتراض ي ت للّالم الىاكعي الحلُلي  و التي حّشف ب الىاك ا. مىاٍص

ومً ؤهمُت الخىىىلىحُا و الخجذًذ الخىىىلىجي اللفُم بها في بواس الحخمُت 

ت التي  جميزه إلاجاساةالضماهُت  شا لخاـُت الاظخمشاٍس ً جىىساث البِئت الخاسحُت  ٍه ا و م

شبىها بمخغير  اظخخذاماتها الّالحُت في الصحت الىفعُت، جم وشح هزا اإلاىلُى الزيً 

مشض ي  ؼاجْ و مهم في الصحت الىفعُت و هى مشك الخىخذ ، فالخجذًذ الخىىىلىجي 

فش و بهما هى  شا لىبُّت الخىىىلىحُا و واكّها في اّل لشوسة ال بذ منها لِغ فلي ٍه

ىالم الافتراض ي له في لشوسة لىبُّت الىشاب الخ ىخذ و واكْ اظخّماٌ الّالج باّل

ٌ الّشبُت .، و ِلُه ظيخىشق بلى ا: الذو

 مذخل مفاهُمي إلاخغيراث الّشك. 

   ؤهمُت الخجذًذ الخىىىلىجي  في مجاٌ الّىالم الافترالُت همذخل ِالجي

 .بعُيىلىجي

  م جىبُم الّىالم الافترالُت في مّالجت الىشاب الخىخذ  . مُياهٍض

 الّشبُت هدى الخجذًذ الخىىىلىجي  و الّىالم الافترالُت  .ج ٌ اىحهاث الذو

 مذخل مفاهيمي  ملتغيراث العشض: .2

 التجذًذ التكىولوجي : 2.1

فُت ِذًذة للخجذًذ خُث جفب في لمنها مجمىِت مًا   هىان مفاسكاث حٍّش

خشي جيىن ؤخُاها جيىن مخىابلت و في بّن ألاخُان ألااوا اإلافاهُم ؤخُاها  جيىن مدؽابهت

مخخلفت جماما، وجخدىم في هزه اإلافاسكاث اإلافاهُمُت  زىاثِخين مترابىخين  ؤولهما جخّلم 

ف باللاست  الممن واإلاالف اإلاّشف  الفّلي  للخجذًذ و ي ومعخىٍاث فهمه وهلله  للخٍّش

ُتها  و اظخخذاماث اإلاالف  غاًاجه مً رلً  وزاهيهما جخّلم  بّملُاث الترحمت و مفذاك

ل للمفهىم، لزلً هجذ ؤن الخجذًذ ًإخز مّنى ممازل لإلبذاُ و الابخياس  في خاالث الىاك

الترحمت  الاـىالخُت الفماء، التي ًخّذاها الفهم اإلاىلىعي بلى جدذًذ الاخخالف 

ا: اإلافاهُمي  خعب مّىُاث اإلافهىم  ومممىهه ِلى الىدى الخالي

 ذاُ ِلى الحذ ألادوى مً خلم ؤلابذاُ و الخجذًذ مفهىمان ازىان: برا اكخفش ؤلاب

مغ هزا  ؤظلىب جىفُزي غير كابل للخّمُم مً ؤظلىب كاثم في ألاظاط ،ٍو

ً الخجذًذ والزي ًشجبي بالخجذًذ ؤلاداسي ؤو الخىٍُمي.   الفشق الجاهب الىاِم م
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  الخجذًذ و الابخياس مفهىمان ازىان: بر ٌعخذعي الابخياس ؤلاجُان بما هى حذًذ و

د في خين ًلخفش الخجذًذ ِلى حغُير ما هى مىحىد ؤو حّذًله غير ممازل للمىحىا

ىٌ بلى مشاخل مخلذمت مً الخدىم الفني  و ؤخُاها ًمُم الاكخفاس خذ الـى

مغ هزا الاخخالف حىاهب الخجذًذ الخلني.   فُما هى مىحىد، ٍو

  ًالخجذًذ وؤلابذاُ مفهىم واخذ: ًمىً للخجذًذ ؤن ًيىن ببذاِا والّىغ ًمى

ًيىن ججذًذا ،و ال ًلخفش ألامش ِلى اخخالفاث الترحمت ،بل جخدىم  لإلبذاُ ؤن

ا في رلً مّىُاث اإلافهىم

فاث واخخالف صواًا الترهيز فيها وجشابي اإلافاهُم  ا ٍش واهىالكا مً حؽابً الّخ

 ً ُِين مً الخجذًذ ورل شي ؤهه ًمىً الخمُيز بين هى وـّىبت الففل بُنها، فهىان مًً 

جيخعب دسحخه وهما ججذًذ  خُث ٌؽير ألاٌو بلى بخذار جدعين  حزسي وججذًذ جذٍس

جي وآخش حزسي ًيىن ِلى معخىي اإلاىخىج ؤو ؤلاهخاج وال ٌؽتره جلذًم ؤفياس حذًذة،  جذٍس

مي ظاسة ؤما الشاوي فيرجبي بةخذار حغُير خشفي ِلى معخىي اإلاىخىج ووشق  بهخاحه )خُل

ا(666 ،وبىِؽت مباسن

ف في خمم هزه اإلافاسكاث اإلافاهوا مُت التي جلىٌ بالخماًض و اإلامازلت، حّذ الخّاٍس

ٌ مخغير ؤلاحشاثُت ؤهثر جدذًذا للمفاهُم، خا مادي كابل لللُاط ـت برا حّلم ألامش بةدخا

مشل الخىىىلىحُا ،لُفبذ مً اإلامىً الخخلق مً الهالمُت الاـىالخُت إلافهىم الخجذًذ  

 الزي  Schumpeter  ؼىمبخير الزي  اظخخذم ؤٌو مشة مً كبل ِالم الاكخفاد حىصٍف

ل سؤي م خلم وٍش ت  ؤو ؤظلىب حذًذ  بمشوسة اللجىء بلُه  بخغُير ؤلاهخاج و اإلاىخج ًِ وٍش

ً ألاؼياٌ الخمعت  الخالُتفي ؤلاهخاج   ا: وحغُير ميىهاث اإلاىخىج وجفمُمه  وفلا لؽيل م

 اج همارج جفيُْ و بهخاج مىخىج حذًذ و في بواس الّىالم الافترالُت ًيىن في بهخ

 .  حذًذة  لبِئاث الّىالم الافترالُت و اهخاج الّىالم الافترالُت هفعها

  لت  بهخاحُت ؤو حعىٍلُت حذًذة في خالت اإلاخجاسة بهزه الّىالم و بىاء بدخاٌ وٍش

 .بكخفاد لها  و سواحها بؽيل بين

 اظخخذام مفادس ؤولُت حذًذة.  

 اس الّالج الىفس ي فخذ ظىق حذًذة  ًمىً ؤن ًدفل هزا في بواس اصده

 . ؤلالىترووي

 ا. بوؽاء جىٍُم ـىاعي حذًذ خاؿ بالّالج الىفس ي ؤلالىترووي



 غ.د/ هوس الهذي شيؼشوب ، أ/ فظيلت ظيعاوي 

54 

 

هما ٌّشف الخجذًذ اـىالخُا ؤًما ِلى ؤهه  جلذًم ش يء حذًذ لِغ مّشوف ا

ا، و لِغ مً اخخفاؿ الشواد وخذهم،بّذ

لت حذًذة لم ٌعبلهم لها ا فدتى اإلامشلين ٌّخبرون مجذدًً ِىذما ًىدؽفىن وٍش

ؤخذ مً كبل ،ؤما الخجذًذ الخىىىلىجي بفىسة خاـت هى ؤلاجُان بدل دكُم إلاؽيلت 

م معخىٍاث الاكخف اد  وجىاصن مدذدة حُذا  و بجلان الخلذم الخىىىلىجي ،جفط ي بلى ِد

ا((ALAIN BIENAYMÉ. UNIVERSITAIRES.1994, p04 الّالكاث الاحخماُِت

 التوحذ: 2.2

ش و حاهِذ ًىوغ ب لى ؤن الخىخذ خعب الذلُل الدصخُص ي و حؽير هشٍخين هـا

ُت ٌ   DSM IV  ؤلاخفاجي لاللىشاباث الزهى هى الىشاب ٌغضو الىمى و ًادي بلى اهففا

 ً اإلاشض ى اإلافابين به ًِ الىاكْ ، ًتزامً مْ اهىىاء ِلى الزاث ، ولىً وحىد ِذد م

ُاة احخماُِت ؼبه ِادًت ؤدي ليؽىء مفهىم ًإخز ماؼشاث ؤخشي  اإلاخىخذًً ًمليىن خ

 Syndrome d Asperger  صملت اظيرحش ) " غير اإلااؼش الىبي و ٌؽمل حّبير " ٌغضو الىمى

 disintegrativ de Le و الىشاب الخفىً في الىفىلتSyndrome Ret  و صملت سث   

trouble   ا(08.  8102الؽشكاوي .  ) . ( و الىشاب الىمى غير  اإلادذد

ُ الالىشاباث الخىىسٍت حّشفه الجمُّت ألامٍشىُت للخىخذ وا ِلى ؤهه هُى مً ؤهىا

جت اللىشاباث  ِمش الىفل و جيىن هُد التي جٍهش خالٌ الشالر ظىىاث ألاولى مً 

جّل   اثف اإلاخ و بالخالي جازش ِلى مخخلف هىاحي الىمى ُف هُىسولىحُت  جازش ِلى ٌو

ٌ ظىاء الاجفاٌ الاحخماعي ـّب ِىذ هاالء ألاوفاٌ و ًجّل ِىذهم ـّىبت في الاجفا

وان لفٍي ؤو غير لفٍي و هاالء ألاوفاٌ ٌعخجُبىن داثما لألؼُاء ؤهثر مما ٌعخجُبىن 

دذر في بِئتهم و داثما ًىشسون  مىشب هاالء ألاوفاٌ مً ؤي حغُيرً  لألشخاؿ ، ٍو

ف ًمىىىا  ٍش لت آلُت ، ومً هزا الّخ خشواث حعمُت ؤو ملاوْ مً اليلماث بىٍش

ً الخفاثق للى ً بُنهااظدؽفاف الّذًذ م ا: فل الخىخذي و م

 ت الىمى و مشاخله  .الىشاب في ظِش

 الىشاب في الىالم و اللغت والخمُيز اإلاّشفي . 

 الىشاب بل و عجض في الاظخجابت للمشيراث الحعُت . 

 ا. الىشاب في الخّلم اإلاىاظب باألشخاؿ و ألاخذار و اإلاىلىِاث
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هذ اللىمي للصحت الّللُت ِلى ؤن الخىخذ حؽىَوا ؾ ِلى الّلل الزي ًازش َؽير اإلّا

ً و بّن الخىخذًىن كذ  ِلى كذسة ألاوفاٌ ِلى الاجفاٌ و بكامت ِالكاث مْ آلاخٍش

ًيىهىن مخإخٍشً و ٌّاهىن مً جخلف ِللي و بىم ؤو لذيهم جإخش واضح في الىمى اللغىي، 

وبّمهم مدفىسًٍ داخل ؤهماه ظلىهُت مخىشسة و همارج جفىير حامذة و مؽىالث 

ا. عُت جازش ِلى ظلىواتهم و كذستهم ِلى الخىُف مْ الحُاةاحخماُِت و خ

ِخين هىما  autisme  باليعبت إلافذس ولمت جىخذوا و   aut  فهي جإحي مً ولمخين ًىهاه

ـفُت لصخق    ism حّني الزاث و و حّني الحالت ، وحعخخذم للذاللت ِلى خالت و

ّاوي ألاوفاٌ اإلافابىنا بالىشاب وُف الخىخذ  مىىىي ِلى هفعه بؽيل غير ِادي ، َو

ً و اإلادافٍت ِليها ً ـّىباث في جىىٍش الّالكاث مْ آلاخٍش ا. بؽيل ؤو بأخش  م

يىن ِلى ؼيل  وحؽير ولمت الىُف بلى وحىد جباًً واظْ في ظلىن الخىخذ خُثً 

وُف ًمخذ مً خاالث مّخذٌ بلى خاالث خادة . و غالبا ما ًفف ألاوباء اإلاشك بإهه 

فِب حمُْ الىىاحي الىماثُت  لحُاة الىشاب هماجي واظْ الاا هدؽاس ، وهى ما ٌّني ؤههً 

، جيري باظِىجش .  ا( 82.  8102الىفل )  وىلين جيٌر

بملاسهخه مْ الىشاب آخش مشل خلل اللشاءة مشال ، فّلى الشغم مً خىىسة خلل وا

ه اللشاءة بال ؤهه ًمُل في ألاـل بلى الخإزير في الىفل ِلى هىاحي مُّىت فلي مً خُاج

ا  الُىمُت مشل اللشاءة والىخابت و الخهجئت

هىان ـفاث ممافت بلى الففاث  و الخفاثق التي رهشث ظالفا  مذِىمت وا 

ا: بالخىلُذ جخخق بخىـُف خالت الىفل اإلافاب بالخىخذ هي

  ـّىباث في اظخّماٌ اللغت للخىاـل مْ آلاباء ؤو ألاوفاٌ آلاخشًٍ ، فّلى

خش ملحىً في جيىًٍ الىالم ، ؤو كذ ًيىن ظبُل اإلاشاٌ  ًيىن ًيىن زمت جإ

 . الىالم ملفىسا ِلى جىشاس اليلماث في بؼاسة لُّفت بلى  بدساهه

   فّلى ظبُل اإلاشاٌ ًبذو  ِلى الىفل ، ً الكاث مْ آلاخٍش ـّىباث في جيىًٍِ 

ذم سغبخه في الخىاـل بالخلاء الُّىن ؤو الاظخمشاس  ً ، ِو هلق الىعي باآلخٍش

 . فُه

  الخٍاهش باللّب و الخُاٌ فّلى ظبُل اإلاشاٌ ًشغب بؽيل هبير في ـّىباث في

 الىخذة و لّب ألاوؽىت التي غالبا ما جخىشس بؽيل غير ِادي .

ا
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 الواقع الافتراض ي : 2.2

ت ِادة ما جيىن في ـىسة  بِئت الّىالم الافترالُت ِباسة ًِ مداواة  وىمبُىجٍش

ف معخخذميزالزُت ؤو زىاثُت ألابّاد ، هزا الّالم الافتراض ي  ما ٌعمى  بدُث ًٌى

و مً خالٌ هزه الصخفُت ًمىً للمعخخذم    avatar بالصخفُت الافترالُت ؤو الىهُل

ُت  الخّامل مْ البِئت الافترالُت اإلادُىت به ، والخّامل مْ الصخفُاث  الافترال

ً ، و ؤغلب الّىالم حعخخذم في جلمق ألادواس اإلاخّذدة  للمعخخذمين آلاخٍش

ا ( 696 ، 8181 ،مين ِبر الاهترهذ ) خالفي للمعخخذ

حّذ الحُاة الشاهُت مً ؤؼهش الّىالم الافترالُت زالزُت ألابّاد خُث وا

اظخىاِذ ؤن ججزب اإلاالًين مً البؽش لالهخلاٌ مً الّالم الحلُلي بلى ِالم افتراض ي 

مُت و ًمىً اظخخذامه في وافت ألاغشاك الاكخفادًت والعُاظُت و الاحخماُِت والخّلُ

ُت هما هى الحاٌ في  اظخخذامها هألُت لّالج الىشاب الخىخذ  آلان ختى اإلاذاخل الّالح

، لزلً للذ و فشث الحُاة الشاهُت  الىشير مً وظاثل  الاجفاٌ فًّ وشٍلها ًمىً ؤن 

ًدلم الاوعان ما ٌعجض ًِ جدلُله في الّالم  الحلُلي ..و حّشف الحُاة الشاهُت ِلى 

ا: ؤنها

اض ي زالسي ألابّاد ِلى ؼبىت الاهترهذ ؤوؽإ بىاظىت ؼشهت ملشها في ِالم افترا

  و هىان الّذًذ مً بشامج الّمالء اإلاجاهُت ًىلم ِليها 8112ظان فشاوعِعيى  ِام 

viewers   ٌ جمىً معخخذمي الحُاة الشاهُت مً الخفاِل مْ بّمهم البّن مً خال

ا  الصخفُاث الافترالُت

ح الّالم الافتراض ي ًىذسج لمً ِذم معمُاث ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن اـىالاوا

ُت لىً الاظم وا Virtual Environment منها الّىالم الخخُلُت و البِئاث الافترال

ْ الافتراض ي ا اإلاّشوف هى الىاك

ف الّالم الافتراض ي ِلى ؤهه والزي ٌّشف بؽيل خاؿ "بِئت : ال ًخشج ًِ حٍّش

خذم مً الخفاِل مّها ظىاء وان جم اهخاحها مً خالٌ الحاظىب بدُث جمىً  اإلاعخ

رلً بخففذ ما جدخىٍه هزه البِئت مً خالٌ خاظتي البفش والعمْ ؤو باإلاؽاسهت و 

الخإزير فيها باللُام بّملُاث حّذًل و جىىٍش ، فهي ِملُت مداواة لبِئت واكُّت ؤو خُالُت  

شها و بىائها مً خالٌ ؤلامياهاث التي جىفشها  الخىىىلىحُا الحذ ًشت باظخخذام ًخم جفٍى
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الفىث  و الفىسة  زالزُت ألابّاد و الشظىماث إلهخاج مىاكف خُاجُت ، حؽذ مً ًخفاِل 

ا  (881. 8116مّها و جذخله في ِاإلاها "  ) الخضهذاس . 

ومً حٍّشف الىاكْ الافتراض ي الزي ًلابل حٍّشف الّالم الافتراض ي ًمىىىا 

ً الخفاثق جخّلم به و هي ِلى  ا: الىدى الخالياظخخالؿ مجمىِت م

  الّىالم الافترالُت مً الخىىىلىحُاث الحذًشت الزي جفىف ِلى ؤنها خاظىبُت

  ؤو باهىسامُت

 الّالم الافتراض ي بِئت زالزُت ألابّاد. 

 الحلُلي ْ  .الّالم الافتراض ي ِملُت مداواة للىاك

 ٌالخُا ْ ً ـى  . كذ ًيىن الّالم الافتراض ي ِالم م

 هىان جباًً في مذي اظخخذام ا ٌ لّالم الافتراض ي و في دسحاث الخفاِل و ؤلاكبا

  ِلى بِئاجه

 جدذد هىُِت الّالم الافتراض ي هىُِت ألاحهضة اإلاعخخذمت فُه  

 ا.  جخّذد ؤحهضة  و وظاثي الخّامل  مْ الّالم الافتراض ي

أهميت التجذًذ التكىولوجي في مجال العوالم الافتراطيت كمذخل عالجي  .2

 بعيكولوجي :

ُمها الخىىىلىحُا واالخجذًذ الخىىىلىجي ِلى  ًلىم مفهىم التي حّني في ؤخذ مفاه

اإلاّاـشة ، ول الىظاثل الحذًشت اإلاعاِذة ِلى جإدًت اإلاهام التي ًلىم بها الفشد  في حمُْ 

ُت ؤو ِملُت  ُت ؤو خُاجُت سوجُي ً اإلاجاالث ظىاء واهذ احخماُِت  جىاـل ُفُت ، لزل ٌو

ت و ؤظاظُت  في لحذازت وافةن خاـُت اوفلا لهزا اإلافهىم وا الّفشهت خاـُت لشوٍس

فُت للخىىىلىحُا الُىم ، ألامش الزي فُه اهلالب ِلى اإلافاهُم  الفىسة الزهىُت الخٍّش

الىالظُىُت لها و التي جىدفش في ألاظالُب اإلاّخمذة في اللُام بالّمل بّن الىٍش ِلى 

ألاظاظُت هي الخىىس خه خذازتها، و ألامش ساحْ بلى وبُّت الّفش اإلاّاػ و الزي ظم

ا.الخىىىلىحُا 

ُا مً ملىماث الحُاة الحالُت ،خُث ـاسث الخىىىل  لغلبت  والعُىشة فاىح

 ىة الاكخفادًت همشهض كىة ؤظاس ي  رلً ِلى اخخالف ؤهىاِها  وخاـت  اللالُىم لللىي، وا

ٌا  وجلىم اللىة الاكخفادًت  الُىم ِلى الخىىىلىحُا ، مما ٌعخىحب ِلى حمُْ  الذو

لشوسة الدعلح الخىىىلىجي لّذة ؤظباب منها ِلى ظبُل الزهش مىاهبت الىمي اإلاِّص ي 
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ـت  الّام ، الزي باث ًلىم ؤظاظا ِلى الخىىىلىحُا  بجمُْ ؤهماه اظخخذامها  وخا

ّلىماجُت ، لُفبذ الخجذًذ الخىىىلىجي هىا  لشوسة كفىة ًخىلبها البلاء الخىىىلىحُا اإلا

ت بؽلُه اإلاخخلفين ظىاء وان هاِما مخّللا و هزا ما ًفعش جدىله بلى  ؤهماه حعُير بداٍس

مىً لمً هزا العُاق  ىُا مشجبي باآلالث و الخلىُاث ٍو ت ؤو مُياُه باألظالُب ؤلاداٍس

ت فةن له ؼم هابْ منها و  جبذًل ـفت وىهه مُياهُيي ب بلىترووي ، و ؤمام هُىىهخه ؤلاداٍس

 ً ُفُا ؤًما و لى ٌ الصحت الىفعُت و التربىٍتهى مشجبي باظخخذامه  ٌو ا. في مجا

ىلعم هزا الؽم برا ما سبىىاه بمخغير مهم مً مخغيراث الصحت الىفعُت  ٍو

ُت  همشك الخىخذ و مخغير ؼاجْ و ساثج و مهم ؤًما مً مخغيراث الاظخدذازاث الخىىىلىح

ُىىهخه الىاِمت و  و هى الّىالم الافترالُت  بلى كعمين ازىين  ال ًخشحان مً ؼلي ه

ا: اإلاُياهُىُت و رلً ِلى الىدى الخالي

   : الشق الىاعم للتجذًذ التكىولوجي في مجال العالج البعيكولوجي

ًشجبي هزا الؽم بمشوسة الخجذًذاث في ألاظالُب و ؤهماوها ،  ومً بين ؤمشلخه 

، والتي فشلذ المشوسة  روهُت خاـت إلاشض ى الخىخذالخجذًذ في ؤظالُب اإلاّالجت ؤلالىت

ت خخمُت مضاوحت ؼلي الخجذًذ الخىىىلىجي مّا ، خُث بن  الخجذًذ في ؤظالُب اإلادُىُ

ما باظخخذام مخاخاث الخىىساث  ًخم ًؤ اإلاّالجت الىفعُت والخإهُلُت إلاشض ى الخىخذ 

الخىىىلىحُت والتي مً بُنها و  مً ؤهمها الّىالم الافترالُت و التي جدخاج بلى كاِذة 

ا حّخمذ في اظخخذامها ِلى الحىاظِب  الزهُت و ألاحهضة جلىُت  بلىتروهُت بالذسحت، ألنه

ا.اإلاشجبىت بها

   :الشق إلالكترووي للتجذًذ التكىولوجي في مجال العالج البعيكولوجي

ًشجبي باظخدذار جلىُاث جىىىلىحُت خذًشت مً حهت و اظخخذامها مً حهت  

وفلا  مضاولت الّالجظُا في اللذسة ِلى خُث حّذ ألاحهضة ؤلالىتروهُت بىذا ؤظاواؤخشي 

ُت ججذس ؤلاؼاسة بلى  ؤن  اظخدذار البرامج و و . إلاخىلباث اظخخذام الّىالم الافترال

ً هزا الؽم ؤًما  . الخفمُماث في الّىالم الافترالُت ًذخل لم

ً ؤهمُت الخجذًذ الخىىىلىجي في اإلاّالجت العُيىلوا ا:ىحُت بالّىالم الافترالُت في جىم

 كىولوجي:أهميت التجذًذ الت 3.2

 ت البذ منها و في حمُْ اإلاجاالث  . الخجذًذ الخىىىلىجي لشوسة ِفٍش

 الىُفُاث ً  . بمياهُت جىىَْ الخلىُت في ؼتى اإلاجاالث و بالّذًذ م
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 فاِلُت الّالج بخلىُت الّىالم الافترالُت الخخفاسها اإلاعافاث ِلى اإلاّالج. 

 مُفها الخجذًذ الخىىىلىجي بلى وشق الّالا  ً ج  بالّىالم الخفاثق التي

الافترالُت خاـت خاـُت ألامان و الخىُى و اللخان جلىمان ِلى  مىاحهت 

جُا  و ؤلاخعاط باألمان في رلً الّالم الافتراض ي ، ؤما  اإلافاب إلاخاوفه جذٍس

ىالم  ىالم الافترالُت وزشاء اّل الخىُى فيرجبي بدىُى البِئاث اإلاخىفشة في اّل

ف حهىد الافترالُت بدذ راتها ، فال ظبُل  لزلً ظىي الحشؿ ِلى جىُش

  . ِملُاث الخجذًذ الخىىىلىجي

  زبىث هجاح اإلاّالجت العُيىلىحُت لبّن ألامشاك الىفعُت ن الىشاباث

 . الفذماث و الفىبُا وغيرها

  الىكىف ِلى الذالالث ؤلاخفاثُت ليعب هداج  اإلاّالجت فّلى ظبُل اإلاشاٌ في

مً ألاوفاٌ الفغاس  9مً  2حامّت هُىواظل ؤهذث الذساظاث ِلى ؤن 

ً مخاوفهم . اًخدعىىن بّذ اإلاّالجت  م

 أهميت العوالم الافتراطيت : 2.2

 اخخفاس  اإلاعافاث ِلى الىبِب اإلاّالج . 

 بُت  . الخىبُم الفّلي و اإلاباؼشة ِلى الّملُاث الخذٍس

 ادة فاِلُت جىمُت اإلاهاساث اإلاخخلفت التي جىلق اإلافاب بالخىخذ  .ٍص

 ادجهجىىٍش ِملُاث الاا جي في مذي ٍص  .هخاه و الخدىم الخذٍس

 ت و الخدىم فيها بؽيل مخىاـل ْ ؤظغ اللذساث الخميًز  .ول

 الفاِلُت اللفىي  لّملُاث الخللُذ ؤلادساوي . 

 ْت  في الىاك  . بمياهُاث جىبُم ؤكص ى وشق اإلالاسباث الىٍٍش

 ا. الخفاِل اإلاباؼش بين الىبِب اإلاّالج و اإلافاب

ُت  لّىالم الافترالُت اإلازوىسة حّضصاى ؤن ؤهمُت اججذس ؤلاؼاسة هىا بلوا مً ؤهم

ىالم  الخجذًذ الخىىىلىجي ، فةرا وان الخىحه هدىه فشك لشوسة ، فةن الخىحه هدى اّل

ا.الافترالُت للّالج فشك مىفّت

الجي مً ؤهمُت  الخىىىلىجي ؤهمُت الخجذًذ ووعدؽف في بواس وىهه مذخلِ 

خىىِت و البرحماجُت فالخىىىلىحُا  هما ِشفها  ؤخمذ الخىىىلىحُا اإلاشجبىت بخفاثفها اإلا

ذ  ذ  ) ؤخمذ ؤبى اليًز ( ِباسة  ًِ هم هاثل  مً اإلاّاسف و اإلاهاساث  026 ،8116 ،ؤبى اليًز
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ت التي  و الخبراث اإلاتراهمت و اإلاخاخت و ألادواث و الىظاثل اإلاادًت و الخىٍُمُت وؤلاداٍس

ٌعخخذمها ؤلاوعان الظخغالٌ مىاسد البِئت و جىىَْ ما فيها مً مىاسد و واكاث لخذمخه 

ُفُت  ما في مجاٌ خُاجه الُىا مُت إلؼباُ الحاحاث اإلاادًت و اإلاّىىٍت في ؤداء ِمل ؤو ٌو

ظىاء ِلى معخىي الفشد ؤو اإلاجخمْ  وهزا ما ًخم في خمم اإلاّالجت بها خُث ٌّخبر 

ا، اظخخذامها حسخير لها

(  62، 8112، و مً بين هزه الخفاثق  هزهش بّما مما ؤؼاس  بلُه ) مجمذ الجذاًت 

ا :  ليعخخشج مىه ألاهمُت

  ِلم معخلل بزاجه لذًه ؤظعه و وشوخاجه ف الّلمُت:الاظخلاللُت الخىىىلىحُا 

ِلم معخلل بزاجه فةهه البذ للّلىم ؤن جلخلي في  ت  و ؤهذافه، و بما ؤنها  الىٍٍش

 .بّن الىلاه لخخذم بّمها البّن في بواس الدؽاسهُت اإلاىفُّت

  الخىفُزًت :بمياهُت الخىبُم الفّلي للمّشفت، و هىا جفبذ ؤداة للملاسباث

 .ة في ِالج الخىخذاإلاىحىد

  الؽمىلُت : ؼمىلُت الىىاحي الحُاجُت التي جمعها فهي حّنى بجمُْ مجاالث

ت  .الحُاة البؽٍش

  الخدىٍلُت  : وفم زالىر اإلاذخالث والّملُاث الخدىٍلُت واإلاخشحاث  لُيىن

ُت  ؼفاء الحالت هى اإلاخشج و الحالت هي اإلاذخل و اإلاّالجت في الّىالم الافترال

 .الخدىٍلُت هي الّملُاث

  ش و المبىُت : اسجباوها بجمُْ الّملُاث اإلاشجبىت باإلداسة والدعُير و الخىٍى

الخجذًذ، وكذ باث مً المشوسي الععي بلى جىبُم هاجه الّملُاث و في حمُْ 

 اإلاجاالث

  مً خالٌ الخفاِل اإلاعخمش بين مجمىِت مً اإلايىهاث التي : الذًىامُىُت

ً ؤهمها ؤلاو   عان  لزلً ًجب جىىَّا لخذمخهحؽيلها  و التي م

  الىٍامُت : الخىىىلىحُا ِملُت هٍامُت حّنى باإلاىٍىماث و مخشحاتها هٍم واملت

ً هٍام  .. ؤي هٍام م

  الهذفُت : تهذف الخىىىلىحُا للىـىٌ بلى خل اإلاؽىالث  والتي مً ؤهما

 . اإلاؽىالث الىفعُت
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 إلاؽىالث  ومً بين هزه الخدذًث : جىمُت الخفىير الابخياسي في دساظت وجدلُل ا

  اإلاؽىالث الخىخذ

  ً ذ الخىىىلىحُا مً اللذسة ِلى اإلاؽاسهت باإلهخاج و الزي م ؤلاهخاحُت : جٍض

 . ؤهماوه ؤلاهخاج الّالجي

   هىسها ، لذي الىفل اإلافاب الخيبا:  جىمُت الىعي  باظدؽّاس اإلاؽىالث كبلٌ 

شالها واجخار الاخخُاوُاث الىكاثُت لخجىب آزاسها  مً مماِفا ث للحالت ؤو أِل

ىالم الافترالُت  لحل  ، وهزا لمً جشؼُذ اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت في اّل

م جىبُم خل  اإلاؽىالث اإلاخخلفت واإلاؽىالث الّفبُت  مشال و رلً ًِ وٍش

ً اإلاماِفاث الىاسثت ، وججىب آزاسها العلبُت  .اإلاؽىالث للىكاًت م

 :الج التوحذميكاهضيم جؼبيق العوالم الافتراطيت في ع.8

م الّىالم الافترالُت في ِالج الخىخذ ًجب جىلُذ  م جىُب إلاّشفت مُياهٍض

ِام زم هلىم بةظلاوها ِلى وا اكْ اإلاّالجت هما ًخم اظخخذامها ـىسة ِملها بؽيل 

ً ِلى الىدى الخالي: ) بشهىى . وا ا( 66.  8109رل

 : أحهضة الواقع الافتراض ي و أدواث التفاعل.3.1

ٌ مً خالٌ ؤدواث و ؤحهضة جفاِلُت جمىً ًذمج الىاكْ الاا فتراض ي الىاكْ بالخُا

ؽاهذ لىلل الخجشبت الىاكْ الافتراض ي مً الىجاح في هذفه و في الاجفاٌ باإلاعخخذم و اإلا

ا: وجىلعم هزه ألاحهضة و ألادواث بلىالحُت مباؼشة 

 : ألاحهضة الخاسحيت.3

حّمل ِلى ججعُذ وهي مجمىِت ألادواث وألاحهضة التي جىـل بالحاظىب و 

ٌ بلى الحلُلت و جىلعم هزه ألاحهضة بلى ً الخُا ْ الافتراض ي  م ا: الىاك

 :أحهضة  التفاعل اليشؽؤ ( 

 : وهي الخىد التي جلبغ ِلى الشؤط و مشبذ بذاخلها ؼاؼاث  خودة الشأط

ـغيرة زىاثُت ألابّاد لّشك الفىس و هزلً مضودة بعماِاث ،وهي حؽبه 

 اإلاىاٌشاللىاُ و حّشك الفىس و 

 ت غالبا ما جيىن راث هُيل  القفاصاث إلالكتروهيت ً كفاصاث ًذٍو  ِ : ِباسة

مخّذد ألالاُل ،مخفلت بجهاص خعاط ًىلذ الخفاِل اإلاىلىب بين اإلاعخخذم و 

 البِئت الافترالُت
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 : و حّمل ِلى الخدىم في الاججاهاث الحشهُت و ًمىً بشمجتها  عصا التحكم

ش الىاكْ الافتراض ي جبّا لالججاه لخىاظب خشهت الجعذ ؛ خُث جخد شن هّىـا

ً ألاؼياٌ  . الزي ًدشن فُه اإلاعخخذم جلً الّفا و لها الّذًذ م

 : حعخخذم الفإسة للخدشن في ؤي اججاه مباؼشة  داخل البِئت الافترالُت  الفأسة

وجبّا لحشهت ًذ اإلاعخخذم ،و هي مً ـإبعي  ألادواث التي ًمىً اظخخذامها في 

 . وغماطالخفاِل و الا

 : و هي ِباسة ًِ هشة زابخت غير مخدشهت  جدخىي ِلى ؤحهضة  كشاث القوة

اظدؽّاس  في وظي الىشة ،و جدمل ظذ  دسحاث مً الخدىم وهي ظهلت 

ذ الخىحه بلُه ً  بباظىت دفْ الىشة في الاججاه الزي جٍش مى  .الاظخخذام ٍو

 : بّاد ، و بِىاء سئٍت جىفش هٍاساث الىاكْ الافتراض ي جلىُت زالزُت ألا الىظاساث

ُت مً خاللها بجىدة ِالُت باإللافت  مجعمت و واضحت ،هما جمخاص الفىس اإلاشث

ً الشؤط ا.، بلى كذسة الىٍاسة ِلى جدبْ الحشواث بخدٍش

 :ب( أحهضة التتبع

  : حّخمذ هه ألاحهضة بؽيل ؤظاس ي ِلى جدبْ خشهت أحهضة التتبع امليكاهيكيت

ْ  الجعم مً خالٌ اسجذاء بزلت خاـت مضودة بجهاص مضودة بجهاص في اإلاىاك

 اإلاففلُت  والشظغ و الشاهب و ألاوىاُ

 :ت جدبْ خشواث الّين و حعخجُب  أحهضة التتبع البصشيت و هي ؤحهضة اظدؽّاٍس

 ً بلى خشهت الشؤط مً خالٌ جشبُذ اإلاجعماث ِلى مىكْ الّين ،و ًمىنها م

ت خشهخه  .جدذًذ اججاه الشؤط و الاظخجابت بلى ظِش

 حّخمذ هزه ألاحهضة ِلى اإلاىحاث ؤلالىترو  ضة التتبع إلالكترو مغىاػيعيت:أحه

ً الحشهت ،خُث حّمل معدؽّشاث ؤلالىترو مغىاوعُت  مغىاوعُت الفادسةِ 

ذ الحشواث ا.  داخل هزا الىُى مً ألاحهضة ِلى ـس

ا:أحهضة الاظتشعاسج( 

 بإهٍمت حّمل ؤحهضة الاظدؽّاس مً خالٌ اإلاعدؽّشاث اإلاخّذدة التي حّمل

Sensors  Infrared  و آلاساف RF System   ؤي بمجشد  الاكتراب  مً حهاص الاظدؽّاس

خم اظدؽّاس المىء والحشهت ،ًخم جدىٍل الحشهت والمىء  بلى  فةهه ًخم بـذاس ألامش ، ٍو

ْ الحشهت ا.شحىاث بلىتروهُت بىاظىت اسجباوه بمّالج ًدلل الفىسة و ًدذد مىاك
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 : ألاحهضة الذاخليت.2.1

 : املالحت  ً و ٌعخخذم وىظُلت لخدذًذ مىكْ مّلىماث مدذدة بين مجمىِت م

البُاهاث و اإلاّلىماث الطخمت مشل مىكْ ألاشخاؿ و ألاماهً و ألاحهضة و 

ً ًخم ِبر ألاكماس الفىاُِت ٌ و الفىس ؤًىما واهذ ،ورل ا.ألاؼيا

  للخىلل ؤو : في هٍام الىاكْ الافتراض ي  ًمىً اظخخذام الاًماءاث إلاًماءاث

شف ِلى الاًماءاث  خلم الىاكْ الافتراض ي ،والّخ الخفاِل مْ اليىمبُىجش الزيً 

ً كبل اإلاعخخذم للىٍام ف ؤلاًماء م ا هي الّملُت التي ًخم  حٍّش

 هى همي لخفاِل  ؤلاوعان  مْ الحاظىب و الزي ًلىم  التالعب املباشش  :

اث الخفاِلُت و الخدىم بخمشُل ألاؼُاء اإلاهمت و هى الخالِب اإلاباؼش  للؽاؼ

ٌ الشالزُت ألابّاد ،و هزلً الخالِب بالفىس وألاؼياٌ ا.. اإلاباؼش باألؼيا

 التعشف على الصوث : ً الخّشف ِلى الفىث هى الخىىىلىحُا التي ًخم م

ًخدذ ر بها خاللها جدىٍل ألاـىاث ، واليلماث ؤو الّباساث ؤو الّباساث التي 

ا.جدىٍل هزه ؤلاؼاساث بلى ؤهماه الترميز و ًخم ،البؽش بلى بؼاساث ههشباثُت

 : ميكاهضيم عمل العالم الافتراض ي بشكل عام.5

ىالم  اظدؽفاف هُفُاث ِمل ًمىً الافترالُت مً خالٌ ؤبشص خفاثفه اّل

ُاط واوالتي مً ؤهمها الخىا الّىالم الافترالُت و الاظخغشاق و احذ و ؤلابداس و اخخُاس اإلال

ا: ظُت لدؽغُل الّىالم الافترالُت وهيفم زالىر جىفش اإلاّذاث ألاظا

 : و هم ألاشخاؿ الزًً ظِخفاِلىن مْ الّالم الافتراض ي ظىاء  املعتخذمين

بؽيل كفذي مخّلم باإلاعخخذم الىاعي و الحش ، ؤو بؽيل مىحه مشجبي 

ًخفف بّذم الىعي واإلاعخخذمين مً فئت اإلافابين  باإلاعخخذم اإلاىحه الزي 

ا بالخىخذ

 : ا وجخمشل في ألاحهضة ظالفت الزهش أدواث الاظتخذام

 : ؼبياث الىـل بين البِئت ؤلالىتروهُت جخمشل في الاهترهذ وا شبكاث الاظتخذام

ا. في الّىالم الافترالُت و البِئت الىاكُّت في الّالم الحلُلي

ا

ا
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ً و  جظهش ميكاهضيميت عمل العوالم الافتراطيت كما أظلفىا الزكش في بعع م

 :خصائصها منها

و حّني وحىد اإلاعخخذم هجضء مً هٍام الّالم الافتراض ي ، خُث ًيىن  :التواحذ.3

مىذمجا مّه و ًدؽّش وحىده الفّلي فُه بدىاظه الخمعت ، خُث ٌؽّش بإهه خلا في 

ميان الخبرة الحلُلي ، مما ًجّله في غالب ألاخُان و في اإلاجشي الصحُذ لخدلُم 

م بِىه و بين الّالم الحلُلي ، خُث الغاًت مً وحىد الّالم الافتراض ي مً ِذم الخفٍش

ً جىاحذه في الّالم الافتراض ي ا.جخخفي لذًه بدساواث الىحىد آلالي و الافتراض ي في صم

ُت الاا خخُاس هلىت ؤظاظُت   في الّىالمٌّذ الاا تياس العالم الافتراض ي املشاد:اخ .2 فترال

ىالم التي ًٍشذ جدذًذ ا، خُث ًخّين ِلى اإلاعخخذم الحش حعبم مشخلت ؤلابداس فُه ّل

بها ، فىشق الاظخّماٌ غير الم آلخش، لالواُل ِلى هُفُاث ِملهما التي جخخلف مً ِججٍش

ا مىخذة

الّىالم الافترالُت باخخُاس حعمذ  :اختياس املقياط وبيئاث العوالم الافتراطيت.2

ام جدذًذ ملاًِغ ملاًِغ بِئاتها خُث ًخّين ِلى اإلاعخخذم ؤو اللاثم ِلى الاظخخذ

راض ي وهُفُه ٍىذسج هزا ألامش لمً وبُّت ومدخىٍاث الّالم الافتوا ،ئاث الاظخخذامبِ

ا.، خُث جخخلف الّىالم الافترالُت باخخالفجفمُمه

ىام الافترالُت مً ؤلادسان  البذئ في املحاكاة : .1 ًيخلل اإلاعخخذم ؤزىاء الىلىج بلى اّل

ُه الحس ي الىاعي الفّلي بلى ؤلادسان الحس ي الغير واعي وا لغير فّلي في خذود ما جلخم

 ْ الّىالم الافترالُت ، و هزا لمً مشخلت اإلاداواة التي ًدعاوي فيها الّالم الافتراض ي م

ا . الّالم الحلُلي ِىذ اإلاعخخذم

ًشجبي الاظخغشاق  بمشخلت الخلت جإحي بّذ بذؤ اإلاداواة ، فهى  الاظتغشاق :والتفاعليت  .5

ّىس بىاكُّت الّالم الافتراض ي و ِذم  اـىىاُِخه هلىت الاهخلاٌ مً اإلاداواة بالؽ

خُث ًبذؤ اإلاعخخذم بمّاٌؽت الخجشبت وبالدؽبْ الخام بالىاكُّت ، في بواس ؤهه في ِالم 

خلُلي و فّلي لخىمى ِىذه الخلا اللذسة ِلى الخفاِل مْ هزا الّالم بالخىُف مّه و 

ً  الخجاوب مْ ميىهاجه خاـت في ٌل خفاثق الخفاِل اإلاىحىدة في البِئت الافترالُت م

ً وحّذًل في بِئت هزه الّىالم ، والجذًش  ش وجدٍش ت جفاِل و بمياهُت جدٍى بجاخت خٍش

ىالم  بالزهش ؤن هزه الخفاِلُت جيىن مخبادلت  ؤًما مً وشف اظخجاباث ؤهٍمت اّل

ا .الافترالُت لخفاِالث اإلاعخخذم
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 ميكاهضيم جؼبيق العوالم الافتراطيت في معالجت اطؼش .6
 
 : وحذاب الت

، بُّتها و خفاثفهابففت ِامت جشجبي وشق حؽغُل الّىالم الافترالُت بى

و بالخالي في بىُفُاث  فهي حؽترن في ؤدواث الاظخخذام لىنها جخخلف خخما في اإلادخىيا

، و هزلً هى الحاٌ باليعبت للّىالم اإلافممت خفُفا ألوفاٌ الخىخذ فهي الاظخخذام

ا: ً الخفاثق منهاِىالم خاـت لذيها مجمىِت م

  م ِمل ٌ مفممت مً كبل فٍش اإلايىن ألاظاس ي له هى اإلاخخفين في مجا

  اإلاّالجت ؤلاولُيُىُت

 البِئاث اإلاخىاحذة فُه جخىافم مْ وشق ِالج اإلافابين بالخىخذ. 

  هىان معخخذم سثِغ في هزه الّىالم و هى اإلافاب بالخىخذ و هىان معخخذم

ا.مىحه و هى الىبِب اإلاّالج

 : جفعيل هزه العوامل وص فق املىهج التاليو ًتم 

 باث   خلم بِئاث افترالُت جدخىي ِلى مىاكف و ظُاكاث و جذٍس

 حّمل هزه البِئاث الاـىىاعي للخلم بِئاث افترالُت واكُّت وا الخّامل بالزواء

 :ِلى الىدى الخالي

 الاهخمام بالخللُذ ؤلادساوي. 

 الحشؿ ِلى جىىٍش الاهدباه. 

 ت ) ألالىان و ألاـىاث (الحشؿ ِلى جىمُت ا   لخفشكت ؤلادساهُت العمُّت والبفٍش

 اًت هاِىذ اإلافابت و ؤهم ا مام باإلاهاساث الخفاِلُت الىاكفتالاهخ : مهاساث ِس

ا الزاث و مهاساث جمُيز اإلاؽاِش

ِلى ما جملُه ؼشوه ت ِلى جىمُت ؤلادسان و اإلاهاساث حعير هزه الذًىامُىُت اللاثموا

ً  ، خُث ال جخشج ِنها بوالكاي مّالجت الىشاب الخىخذإلاّخمذة فاإلالاسباث ا وبزلً جمى

ِلى مخاوفه بالىشاب الخىخذ مً الاهذماج مْ الىاكْ و الخغلب هزه الّىالم اإلافاب 

خاـت في ما ًخّلم بمخاوف الخىاـل الاحخماعي، ورلً بمدخىاها ،الخىاـلُت والخفاِلُت

ا: م فهي جيىن ِلى ؼاولتو باليعبت إلادخىٍاث بِئاث هزه الّىال الّالجي

 بلى اإلاىاس ٌ  .بلافت ججاسب مىكفُت هخجشبت العفش و الذخى

 ىاء اإلاهاساث ً ألالّاب إِل   بلافت مجمىِت م
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  ُلي خاـت الىاكْ الافتراض ي بما ًخىافم مجىىَْ ظِىاٍسىهاث ْ الّالم الحل

الألوفاٌ )
 
 عىق ، التزلج ، الغىؿ (الد

 ت للمفابين ُاحاتهم ،لخدذر و الخّبير ًِ اخخبجاخت الفشؿ ل مما ٌّىي الفـش

و جمىنهم  مً ؤن ٌِّؽىا خُاتهم بيل اظخلاللُت مشلهم مشل غيرهم مً البالغين

ً هزه اإلادىاث الخّاٌؽُت مً مىاحهت  مخاوفهم والخإكلم مْ اإلاىاكف التي ًمى

 . ؤن ٌِّؽىنها  في خُاتهم

 :  لعوالم الافتراطيتسابعا : جوحهاث الذول العشبيت هحو التجذًذ التكىولوجي  و ا

شفت وجيرة  إلاّشفت جىحهاث الذٌو الّشبُت هدى الخجذًذ الخىىىلىجي ًجب ّم

ْ وا اليؽاواث الخىىىلىحُا التي جلىم بها جىحهاتها الخىىىلىحُت بالذسحت ألاولى ، فىاك

ٍخطح الها ِلى الخجذًذ الخىىىلىجي ، واالخىىىلىحُا في هزه الذٌو ظُدذد معخىٍاث بكب

لبذاًاث الىشوهىلىحُت  لليؽاواث الخىىىلىحُا في الذٌو الّشبُت ؤن اهخماء إلاً ًدبْ ا

لنهىك الذٌو الّشبُت بلى خشهت ِذم الاهدُاص م لم ًمىّها مً ممافشة الجهىد مً ؤحل ا

خ و  ،بلىاُ الخىىىلىحُا و هللها اهىالكا مً اِخباساث حؽاسهُت واللغت و الذًً والخاٍس

بين ؼّىبها ، لزان ِمذث بلى بكامت اإلااجمشاث و حٍّضض  الخلاسب الجغشافي و الشلافي

ِام  ُا  واإلالخلى الّشبي ألاٌو في اللاهشة   و  0969حىٍلُت   12اإلادادزاث داخلُا و خاسح

ت ، ؤو  الزي ِلى هخاثجه ؤوؽإ اإلاىخب الّشبي   اإلاؽترن للحلىق اإلاشجبىت  باإلالىُت الفىٍش

التي تهذف ؤحىذة الذوخت للخىمُت ( وا بعم ) مً خالٌ  حىلت الذوخت  التي ظمُذ

ُت  ىاء دفّت حذًذة للىٍام الخىىىلىجي و آزاسه ِلى الذٌو الىامُت ومنها الذٌو الّشب إِل

ا.ىٍمت الّشبُت للخىمُت،هما ؤظعذ هزه الذٌو اإلا

حّنى بدبادٌ اإلاّلىماث الخىىىلىحُت و  0996هما ؤوؽإث مىٍىمت ِشبُت ِام  

ُت  و  ّاث مؽترهت  لىلْ بواس كاهىوي مىخذ لهزه جلذًم اإلاعاِذة الفى ولْ حؽَش

الّملُت ،هما وان هزا الّمل  حاسي ِلى فئت لُلت مً هزه الذٌو واجداد اإلاغشب 

جي ،ظىاء لىلل  و جبادٌ ما جملىه  مً مّاسف   الّشبي الىبير ودٌو  مجلغ الخّاون الخُل

ؤن الذٌو الّشبُت  في وجىىىلىحُا ؤو مً خالٌ اظخيرادها مً الذٌو اإلاخىىسة ،هما 

مجملها ؤو بّن منها ؤكامذ حّاوها و اجفاكُاث  مْ مشاهض للخّاون الّلمي و  الخىىىلىجي 

بُنها وبين الذٌو اإلاخلذمت واالجفاكُاث و اإلااجمشاث التي واهذ بين الفين مً حهت و 

ٌ الذٌو الّشبُت مً حهت ؤخشي ، ؤو بين الجضاثش و الاجداد ألاوسبي ؤو ؤإلااهُا خىا ٌ جباد
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اإلاّاسف الخىىىلىحُت و جىىٍش بّن اإلااظعاث راث ؤلاهخاج الخىىىلىجي  ، وبين  اإلاغشب 

ف  بؽإن فدق بشاءاث الاختراُ الخىىىلىحُت  مً وشف  و الاجداد ألاوسوبي في حُُي

ُت و حعهُل هلل  ُت  وجدعين اليؽش الخىىىلىجي لبراءاث الاختراُ اإلاغشب الذٌو ألاوسوب

ا(.8106،210هىغي هبُل  . الخىىىلىحُا. )وا

مً اِخباس ؤن الخجذًذ الخىىىلىجي ال ٌّني بالمشوسة رلً الىابْ الحذاسي وا

ٌ   ،الفخم حذا يىن حغُير ما هى حذًذ ًمىً اِخباس ؤوؽىخه مفّلت في الذو فُىفي ؤنً 

ا: الّشبُت  و رلً ِلى الىدى الخالي

 جىٍُم معاس الامخالن الخىىىلىجي . 

 ًض ِملُاث الخجذ  . ذ الخىىىلىجيحٍّض

 ا. جىشُف وؽاواث الىلل الخىىىلىجي

ٍمىً اظخخذام ماؼشاث الخىىىلىحُا هملُاط لىحىد الخجذًذ الخىىىلىجي وا

ث الاظخخذامُت للخىىىلىحُا صادوالخىحهاث الامخالهُت  ثمً فشلُت ؤهه ولما صاد

ٌ و في هفغ الىكذ و مً هزه ؤلامياهُت ًمىً الاامعخىٍاث الخجذًذ الخىىىلىجي ،  ظخذال

ً ماؼشاث الخىىس الخىىىلىجي ا ِلى واكْ الّىالم الافترالُت م

ا   ُاط مذي الخىىس الخىىىلىجي مً صاٍو فهىان مجمىِت مً اإلااؼشاث لل

حّىغ مذي  الخىحهاث بلى اظتراجُجُت  الخجذًذ الخىىىلىجي مً فشلُت مفادها  ؤهه 

ُا   ولما صادث معخىٍاث الخىىس الخىىىلىجي صادث معخىٍاث الععي في ججذًذ الخىىىلىح

ً بين هزه اإلااؼشاث هزهش ً بُنها جىىىلىحُاث الّىالم الافترالُت  و م ا: والتي م

 : حؽيل بُاهاث ألابدار و الخىمُت اإلااؼشاث  هفقاث التىميت و ألابحاث

ألاظاظُت الكخفاد اإلاّشفت ) الاكخفاد اإلابني ِلى زىسة اإلاّلىماث ( ، ًخم 

س ي ) الىفلاث اإلاخخففت لألبدار و الخىمُت و اظخخذام مذخالث بؽيل ؤظا

ماٌ ألابدار و الخىمُت ( .هزه اإلااؼشاث جخمْ مىز  م الّمل اإلاعخخذم أِل فٍش

ت للبُاهاث ، مما ٌعمذ بةحشاء جدالُل  مذة وىٍلت لّمل حمْ مىخٍمت و مُّاٍس

 9.01دًىامُىُت و ملاسهاث دولُت .

 :هي خم اخخياس ماكذ ،  جمىده  بشاءاث الاختراُ  إحصائياث بشاءاث الاختراع

الحيىمت  بلى مختُر ملابل وؽش اختراِه لفترة مدذودة ، ووفلا لؽشوه 

 .مُّىت
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 :امليشوساث العلميت  ً بن بُاهاث الّلم الىمي للفهشظت  جشجىض ِلى ِذد م

ين في اإلاجاالث الذولُت ، حؽيل وظُلت  اإلايؽىساث الّلمُت للباخشين الىوُى

ً اإلااؼشاثلخلُُم هخاثج وؽاواث ؤ   : بدار ؤظاظُت حعمذ بلُام هىِين م

 مؤششاث راث جشكض علمي. 

 مؤششاث التخصصاث العمليت حعب املادة . 

جمشل ماؼشاث الّلم الىمي للفهشظت الحذود راتها هبُاهاث بشاءاث الاختراُ ، 

ًخخلف اإلاُل بلى اليؽش و الاظدؽهاد بفىسة خاـت مً مادة ؤخشي ،  و ال جمشل 

ْ اإلايؽىساث ب ال ؤخذ مخشحاث وؽاواث ألابدار ألاظاظُت ، بلافت بلى رلً جخم

ت ميزان اإلاذفىِاث  البُاهاث اإلاخىافشة بلى اهدُاص   لفالح اإلايؽىساث باللغت الاهجليًز

" ميزان اإلاذفىِاث الخىىىلىحُت  ًمىً  جلُم هلل الخىىىلىحُا بين البلذان بما ٌّشف 

االخىىىلىجي " 

دولُت للخىىىلىحُا غير اإلاذمجت، و هى ًدُذ حسجُل  وهي احشاء لّملُاث هلل 

ىذها ٌّخمذ ِلى اإلالاسهت بين البلذان التي حعخخذم  ت ، ِو ألامىاٌ اإلاخّللت باإلالىُت الفىٍش

وشاثم مدؽابهت لخجمُْ البُاهاث و ًمىً ؤن ًضود بمّلىماث ًِ وؽش الخىىىلىحُا و 

ا: اللذسة الخىافعُت  و هي جمم ؤسبْ فئاث

ُت ؛ مخمشلت في الؽشواث  ِملُاث - هلل الخىىىلىحُا ) ظىاء مً مفادس داخلُت ؤو خاسح

الفىاُِت الىبري و اإلاخخففت و اإلاىٍماث الذولُت ...ؤو مفادس داخلُت ؛ مخمشلت  في 

امشاهض البدث و الخىىٍش ، حهاص البدث و الخىىٍش داخل اإلااظعت

ا.ِملُاث هلل الشظىماث -

ا. جلذًم الخذماث الخلىُت -

ا. ألابدار راث الىابْ الفىاعي -

: حعخخذم وظاثل مخخلفت لخلُُم والخىىىلىحُتماؼشاث الخخففاث الّلمُت  -

ُت للذٌو ؛ مً خالٌ بُاهاث اإلايؽىساث و بشاءة  الخخففاث الّلمُت و الخىىىلىح

الاختراِاث و ألابدار و الخىمُت ، وغالبا ما جلذم بُاهاث اإلايؽىساث و البراءاث بؽيل 

جخفق حّىغ الخخففاث الخاـت بالذٌو في اإلاىاد الّلمُت اإلاخخلفت )   ماؼشاث

-9. ؿ  8116ميؽىساث ( ؤو اإلاجاالث الخىىىلىحُت ) بشاءاث الاختراُ ( ) وُب ظُّذ . 

ا (01
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ا:خاجمت

مما ظبم رهشه هجذ بإن الخجذًذ الخىىىلىجي لشوسة خخمُت ، البذ مً حّمُمه 

ذ ،بخلىُاث الّىالم الافترالُت ، ألهه ٌغىي خيزا وىِا ، وخاـت في مجاالث ِالج الخىخ

 ْ ُاث وؽاوه حّمل  ِلى مالمعت مىال هبيرا مً معاخاث الّالج ؛ هٍشا ليىن اظتراجُج

ألاري و الالىشاب ِىذ اإلافابين بالخىخذ فهي ؛ جمّهم في الّالم الزي ٌؽيل لهم 

ِت هاحعا مً حهت و الّىفش الهاسبىن مىه مً حهت ؤخشي ، واإلاالخَ ؤ هه و سغم هجا

الّالج بهزه ألاظالُب لِغ فلي مْ اإلافابين بالخىخذ خعب ما ؤهذجه الخجاسب و بهما  

في مّالجت الّذًذ مً ألامشاك الىفعُت والفىبُا و غيرها ، بال ؤهه غير مفّل في الذٌو  

الّشبُت بؽيل هبير ، هٍشا ليىهه ميلف مً حهت ، ولِغ ساثجا مً حهت ؤخشي ، و 

شي سبما جدخاج بلى دساظاث حذًت مً كبل اإلاخخفين حّنى بمّالجت واكْ ألظباب ؤخ

الخىبِب الىفس ي في الذٌو الّشبُت بففت ِامت ، و واكْ مّالجت الىشاب الخىخذ 

بففت خاـت ، هٍشا ألهمُت اإلاىلُى و لحعاظُت هزه الفئت و إلمياهُت بهلارها بذسحاث 

ث هزا الالىشاب ظلىهُا  و بالخالي مخفاوجت جدلم في ؤكل جلذًش لها جخفُف مماِفا

جخفُف الّىاء ِلى الىالذًً اإلاخىفلين بالىفل ، و مىذ هزه الفئت خلها في الاهذماج 

ُلهم لزواتهم بُّذ ًِ  الاحخماعي و في الاظخفادة مً بلُت خلىكها ألاخشي التي ٌّذ جدل

فلىن بلُه لّمل بخلىُاث ، ولّل ألامش وان لُيىن ظهال لى جم ارواجُتهم ؤكص ى ما كذً 

ا. الّىالم الافترالُت

 :قائمت املشاحع

ت :  - ذ الشظىٌ  ،الخىمُت اإلاخىاـلت ألابّاد و اإلاىهج ، ؤلاظىىذٍس ؤخمذ ؤبى اليًز

  .8116مىخبت بعخان 

خلُمي ظاسة و بىِؽت مباسن   ،بداسة اإلاّشفت هألُت  لخفُّل الخجذًذ  -

الّلىم ؤلاوعاهُت حامّت الخىىىلىجي  في اإلااظعاث الفغيرة واإلاخىظىت،  ولُت 

 . 89مدمذ خُمش الّذد 

( .الخىخذ و وظاثل ِالحه : داس 8102مدمىد ِبذ الشخمان ِِس ى الؽشكاوي .)  -

 الّلم و الاًمان  . مفش
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مجمذ الجذاًت  ،معخىي  اظخخذام جىىىلىحُا الاجفاٌ و اإلاّلىماث و ؤزشه  -

م ،  8الّذد  8اٌ اإلاجلذ ِلى ألاداء الخىٍُمي . اإلاجلت ألاسدهُت  في بداسة ألِا

8102 . 

مذخل لخدلُم اإلايزة الخىافعُت  وُب ظُّذ و مىىس ظٍشش،  البّذ الخىىىلىجي ه -

 ً اإلالخلى الذولي خٌى اإلاّشفت في ٌل الاكخفاد الشكمي  و معاههمتها في جيىٍ

ا.8116هىفمبر  82-26اإلاضاًا الخىافعُت للبذان الغشبُت ، حامّت الؽلف ، 

ل ، جيرا - لحشهت ، خلل اللشاءة و ألاداء، ي باظِىجش، الخىخذ فشه اوىلين جيًر

اك) ا.8102اإلاجلت الّشبُت .   : ( الٍش

و معخلبل الذبلىماظُت هفيرة خالفي، الّىالم الافترالُت زالزُت ألابّاد  -

اإلاجلت الّشبُت للذساط،دوس الىاكْ الافتراض ي في جىمُت الفىاِت ، الّامت

مّعىش  2( الّذد 18الّىإلات . اإلاجلذ ) مجلت الاكخفاد الذولي وا العُاخُت
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