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Abstract :- جخمدىز هره الدزاطت خٌى حؼحراث العلم اإلادظازعت وملازهت الىىاحي الشيلُت والعملُت والعلت اليامىت

الخدٌى ًددد الاطباب والؼاًاث البخياز وطُلت  اإلاخللي, ئن لخأزحرهاوزاء اطخدعاء الخؼُحراث واهىاعها ,والتي ًخػع 

معاضسة جدعى للخىكف ومساحعت الىاكع البُئي اظهاز ػحر مخىاجسة الحدور واخُاها جيىن ضادمت في جطامُم 

ت وجىالد وظُفي شىلي ًخػع لؼاًاث مىظىمت  والاًدًىلىجي. ان هرا الخدٌى ًمثل خللاث  اهخاحُت شيلُت وفىٍس

ًمثل طلظلت مً خاالث الخمدىز في الاحىاض الابداعُت وجسهُب  الفىازق اإلاخعددة على مظخىي الصمان واإلايان ,فهى

مخىىعت جداوي وظُفُا مبدا الخؿابم مع الىاكع ولىً بدشىُالث ػحر همؿُت جخىشف على واكع  بيُىي ذا هصعاث

عبر اهظمت وبىاباث مخعددة مؼاًسه للؿبُعي  ًأحيجفاعلي مخؼحر ًلبي الحاحاث وؾلب الخؼُحر ولىً الدخٌى الحها 

)بِئت الىاكع ُل الحُىي املطمم)املُخا وابعادها في الدشىلرا اكخػذ الحاحت لهره الدزاطت بعىىان,واإلاعهىد 

ععى البدثاهمىرحا( –الافتراض ي  املدُط البُئي  إلدسانالى اًجاد خلٌى في هىاح مخعذدة مً الحُاة  َو

ٌ خط وعم خُاة حذًذ معاضش ًداري مىظىماث الخللي الاخزه وعامله و  لإلوعان  . بالخغير والخدى

اظخيخاحاث البدث: -  

مً)بعدًً(الى مىحى حدًد ًدُذ للمطمم الىسافُيي اعخماده والخسوج الى مجاٌ اهخلاٌ الخطمُم الىسافُيي  -1

اوطع وهى اإلاجاٌ اإلاجظم اإلادمج)مادي والمادي(واهخلاله الى )زالزت ابعاد وازبعت ابعاد مً خالٌ )الطىث والطىزة 

اض وجىظُفها لخلم واللمع وػحرها(مً خالٌ ابخياز اطالُب الخىاضل والخلىُاث الحدًثت للخجظُد وجفعُل الحى 

 عالم الخاص الافتراض ي جدسز عللُت اإلاطمم الىسافُيي وجمىده مدًاث اوطع لألبداع والابخياز.

طاهمذ الىظم الخىىىلىحُت الحدًثت وجؿىزاتها اإلاظخمسة في ؤلابداع وئبخياز ؾسق في الخفاعل مع الفسد في جلدًم -2

 الخدمت باطلىب ًدىاطب وجؿىزاث العطس الخىىىلىحُت.

 حّعد الخىىىلىحُا مهمت في حشىُل ججسبت اإلاظخخدم الخفاعلُت ألنها جمىىه مً الىضٌى الى أهدافه في الخعامل.-3

بالىاكع الافتراض ي اإلاطمم ًخم الخسوج عً بيُت الفً الخللُدي واإلالازبت الخللُدًت للىاكع الى بيُت حدًدة لخلم -4

م آضسة الادواث اإلادسهت للخدٌى في الخطمُم خالت بُيُت بحن الىاكع الحلُلي والىاكع الافتراض  ي عً ؾٍس

الىسافُيي الى الخطمُم الافتراض ي الخفاعلي واشسان اإلاخللي جفاعلُا مً خالٌ الاهظمت الاوؼماطُت التي جدُـ 

ت للخدٌى الخطمُمي الى ابعاد الثابذ واإلاخؼحر على مظخىي الصمان واإلايان. بشيل وامل باإلاظخخدم  وهي هلؿت حىهٍس

ئن البيُت الخلىُت مهمت في جدلُم الخفاعلُت مً خالٌ العِش واإلاشازهت والخفاعل والبىاء الخلني الخفاعلي, لرا -5

 ًجب أن جيىن وفم هظام بطسي طهل الخدىم ليي حظهل جىاضل اإلاظخخدم في الىضٌى الى الخدمت.

 لني الخىفُرًت.ان الاطع الترػُبُت جخدلم مً خالٌ جىفحر عىاضس الالمالىف في الؿسح الخ-6
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الخاهُد على مىاهبت الخؿىز العلمي والدزاطاث الىفظُت  في جدلُم الخفاعل العمُم والخازحر على اإلاخللي لػمان -7

د مً الحلٌى . م دزاطت هفظُت  للمظخخدم ومىده البداةل ومٍص  جىاضله عً ؾٍس

 (بِئت الىاكع الافتراض ي -الدشىُل الحُىي  – مُخااليلماث املفخاخُت : )

 ٌ ت والعلمُت التي جدخل في مشيلت البدث::الفطل الاو اكخػذ الحاحت الى الخعسف على اخد الؿسوخاث الفىٍس

مجاٌ الخطمُم الىسافُيي اإلاعاضس والتي جفظس الظىاهس الفىُت والعلمُت التي حسخس هخاحها لخدمت الىظم اإلاجخمعُت 

لخاطِع وظم الخطمُم وهظامه وجؿبُلاجه  هاشسوؾبمل وما جىدي الُه هره االالُه وملىماتها ,والتي بمجمىعها جخيا

الجظم او اداة العلل اإلاادًت )اإلاسخسة لالجطاٌ باإلادُـ( لُيخج فهي عالكت مخالشمت و اإلالبُت لحخمُت الخلدم البشسي.

ً الؿاكاث اليامىت اإلاجخمعُت و  ذلً مىاشهت بحن  مىظىمت مً كُم حشىُل الجظم اإلاادي والعلل الالمادي لخدٍس

 -على هُئت الدظاٌؤ الخالي: لهرا جدددث مشيلت البدثو .لخلبي خاحاث الاوظان السوخُت واإلاادًت  ومبادبومعخلداث 

؟املطمم( املُخا وما هي ابعادها في الدشىُل الحُىي  ما)  

 )بِئت الىاكع الافتراض ي(

 جأحي اهمُت البدث الحالي في:اهمُت البدث:

(وجلىُاتها ومدًاث الاطخجابت اإلاجخمعُت لها وىنها جمثل مىظىمت meta–)اإلاُخا  حظلُـ الػىء على ماهُت -1

جىاضلُت حامعت وهي خاله عامت مخداولت مجخمعُا وملبُت إلاخؿلباث الخلازب الخىاضلي الالمألىف وما ًسجبـ به مً 

ت للمجخمع اإلاعاضس.  جىحهاث عطٍس

في مجاٌ  وما هىظفه االافادة مجهوما ًمىً  هُتخلم عىالم جىاضلُت طُبرا حظلُـ الػىء على عملُت  -2

ت و بىاء الخطمُم والىاكع الاجطالي اإلاشترن عبر  طخخدامُت في عملُت الاجطاٌ الا  الادواث حسخحرالطىزة البطٍس

التي جمىذ فسضت الخفاعل اإلاشترن الالمادي  للؼاث والثلافاث وهرلً الصمان واإلايانالثلافي واججخاش عامل الاخخالف 

 .وزبؿه بالعالم اإلاادي 

بعاد وزؤي حدًدة لللدزاث الخطمُمُت وما ًمىً ان ئزس واغفاء أمىاهبت الخلدم العلمي والخىىىلىجي إلاا له مً  -3

 .الاجطالُتث لدسخحرها في العملُت الخطمُمُت هخططه مً مجاال 

اث الخطمُمُت التي عهدهاها في الخطمُم  لىم الحدًثت والتيفخذ افاق حدًد للع -4 مً شأنها حؼُحر الاطع والىظٍس

الىسافُيي)بعدًً(الى مىحى حدًد ًدُذ إلاطمم الىسافُيي اعخمادها والخسوج الى مجاٌ اوطع وهى اإلاجاٌ اإلاجظم 

مً خالٌ ػحرها(واهخلاله الى )زالزت ابعاد وازبعت ابعاد مً خالٌ )الطىث والطىزة واللمع و اإلادمج)مادي والمادي(

 الافتراض ياطالُب الخىاضل والخلىُاث الحدًثت للخجظُد وجفعُل الحىاض وجىظُفها لخلم عامىا الخاص ابخياز 

 والابخياز. لألبداعاوطع  جدسز عللُت اإلاطمم الىسافُيي وجمىده مدًاث
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جمىذ اإلاطمم كابلُت خلم عالكاث ػحر جللُدًت  ,وهخاحاث العلىم الىفظُت حظلُـ الػىء على ان الخلىُاث  -5

ب اإلاخللي وجيشُـ مسهص الحع لدًه بما ٌعصش الاوعياض الاًجابي على حر توجىظُف بطسي بحن العىاضس الىسافُىُ

 بحن اإلاجخمعاث الاوظاهُت.الخىاضلُت ,واخخطاز الفسوكاث واإلاظافاث 

ل الىاكع الالماالامياهُاث اإلاخاخت الخعسف على  -6 وآلُت , وآلُت اطخخدامهادي الى واكع افتراض ي جفاعلي لخدٍى

الاشخؼاٌ خٌى دمج العملُاث الخللُدًت اإلاخعازف علحها مع الاؾس الحدًثت وجلدًم همىذحا حدًدا ًفخذ ابىابا 

ومجخمعُت خدمُت لدخٌى العاملحن في هرا اإلاػماز ومىاهبت الخؿىز الحاضل على اعخبازه غسوزة وخاحت اوظاهُت 

 ججاهلها. ال ًمىً

 .بشيل خاص اإلاجخمعي ىاضلبشيل عام والخ ىاضلالخًفُد اإلاإطظاث ذاث العالكت في مُدان  -7

في  مخخططحنللًمثل البدث مىمال وخللت حدًدة مً الظلظلت البدثُت التي جىاولذ هرا اإلاىغىع وزافدا علمُا  -8

للدازطحن مً ؾلبت كظم الخطمُم و  ,تهُئتها  للعسع في البِئاث اإلاخخلفتو ( علىم الخىاضل -علم الىفع)مجاالث 

 .الاجطاٌعاملحن في مجاٌ الوالخطمُم الؿباعي و 

همإطظت وشؿت للخىاضل الخفاعلي لخلم عىالم افتراغُت حشترن  الخعسف على ماهُت اٌ)مُخا(-البدث: هذف

بالىاكع باالطخعاهت  الحىاض حمُعها وظاةفُا لخلم عالم افتراض ي حدًد وحشىُل خُىي مطمم وػحر همؿي.

 للدزاطت. الافتراض ي وطُلت جفاعلُت ججظُدا

 خذود البدث :     

اإلاُخا وما هي ابعادها في الدشىُل الحُىي اإلاطمم)بِئت الىاكع الافتراض ي()الحد اإلاىغىعي: دزاطت-  

ىُت)الىالًاث اإلاخ الحد اإلاياوي: -  .بازن(ملس اإلاإطظت مُىلى  -ددة الامٍس

 وطدظخعسع الباخثت اطبابها في الفطل الثالث )مىهجُت البدث(.(  2221  )عامالحد الصماوي :  -

   :جدذًذ املططلحاث    

مداه والفطل :وهى الخداٌو في السأي  هى اشعاز ببذ الحىم, امعً فُه, في الامس: :,حمع بعد :)اطم(في اللؼت::بعادا-1

البعدي عىد ازطؿى هى الحىم الري ًطدز عً العلم  :اضطالخا-(alsihah, Al-Sihah in Language and Science, (1974)., p. 57) .احظاعه

,  (.abtisam alrashid, 2020,, p. p. 497)وهى اإلالداز بخؿبُم مظخىي او معُاز معحن .  مىغع مً ملُاض وهى باإلاعلٌى

لُا - : مُخا -2 لُا(وهى معنى الفلظفت اإلااوزاةُت:في اللغت  مُخافيًز وهي الفلظفت  مطؿلح مأخىذ مً ولمت)اإلاُخافحًز

والتي اججهذ الُىهاهُت والثىزة العللُت والخدلم مً خالٌ السحىع الى الحدض واإلاشاهدة والاطخلساء والاطخدالٌ 

د مبخعدة عً   -(abtisam alrashid, 2020,, p. 9) ....وػحرهم لُؿعكحراوهالؿبُعُت ومثلها فُثاػىزض  اإلابادبهدى الخجٍس

ً اشخلاكاث وحعني بعد  :ولمت ًىهاهُت الاضل حعني)بعد()ما اضطالخامُخا وزاء(وهي بادةت لفػُت حظخخدم في جيٍى
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هي شسهت اطظها مبخىس وطُلت الخىاضل اإلاعسوفت)فِظبىن(  -(abtisam alrashid, 2020,, p. 10) ش يءما,او اهخلاٌ الى ش يء اخس.

ً, واًػاشوػسبحرن   حامعت هازفازد .واعلً -وهَسع هُىشو( وداحظً مىطيىفُتز, واهدزوماولىم, )ادوازدوطافٍس

س مإطع اإلاىظمت عً حؼُحر اطم هره اإلاإطظت مً )فِظبىن الى مُخا(وحعني )البعد(وهى حؼ ُحر ٌظعى الى جؿٍى

معخمدة  العالم الافتراض ي مع جددًثاث ًطدزها ,وجسهص على خالت الخىاحد في الىكع الافتراض ي وبِئت زالزُت الابعاد

اطالُب هفظُت للخأزحر على اإلاخللي وجثبذ خالت الخىاضل مً خالٌ ادواث حظاعد على الاهخلاٌ مً عالم المادي الى 

فاث هى :ان اإلاُخا مطؿلح لخلىُت  :احشائُا -.واكع افتراض ي ملمىض واللطد هما جساه الباخثت مً مجمل الخعٍس

ومظاز حدًد في شمىه ,الؼاًت مىه بدء مسخلت حدًد لؿسق الخىاضل الخفاعلي وخلم عىالم افتراغُت مطممت لسبـ 

بان العىالم اإلاخىىعت في عالم واخد وهما ًطفها مبخىسها )مازن شوهسبحرج(مإطع الفِع بىن 

باللىن الاشزق  الالما النهاًتوما ًسافلها مً زمص ,ولمت بعد وحعني الخؼُحر :حعني باللؼت الُىهاهُت )(meta)مططلح

ت ومىظىمت و  س وفخذ أفاق حدًدة للخىاضل وخلم حشىُالث خٍُى ت في خالت الخؿٍى مىمل للمعنى بلطد الاطخمساٍز

ص الخىاضل الخفاعلي. ت وبىاةُت لخعٍص  حمالُت وفىٍس

شيل معحن  هعالجه بؼُت اعؿاء غبؿه, :عدد مخجاوع مً ش يء ماحشىُل اإلاىظس: البظه ضىزة  للؼت:في ا :حشىُل -3     

لخه وحهخه,,وهى :  ,alsihah, Al-Sihah in Language and Science) (.هىعها وىنها, الف بحن اشيالها,و  :وهى اشبهه عمل على شاولخه وؾٍس

(1974)., p. 344)- حملت العملُاث الرهىُت التي هى :وبىحه عام  ,عملُت جػفي على ش يء مطىىع شيله :اضطالخا حشىُل

جىطب على اإلاعؿُاث اإلاباشسة التي جيىن اإلاادة اإلاعسفت ,فخطىزها وحشيلها وحشمل هره العملُاث جسابـ اإلاعاوي 

اث الخفىحر العلُا, :وبىحه خاص,والاطخدالٌ  والخخُل والاهدباه والخطىز والحىم وفي  جىمُت اهىاع اليشاؽ إلاظخٍى

 ,alsihah, Al-Sihah in Language and Science, 1974) .ًسطم لخمثُل ش يء خس ي او معىىي  ما :في الهىدطتهى: الطىزة واإلاىؿم الطىزي 

p. 681)                              

هى مبدا مؼاًس  ,مس خُىي ذو اهمُتا اضطالخا:- (alsihah, Al-Sihah in Language and Science, 1974, p. 116)ظىب الى الحي مي في اللغت::الحُىي -4

لُت والىُمُاةُت   ,جُاز حي كد هبع في وكذ ما وفي هلـ ما في اإلايان,الحُاة  مبدا,هى للمادة هما هى مؼاًس لللىي الفحًز

صداد كىة ولما جلدم, ت  واحخاش احظاما وىنها على الخىالي ٍو لها خىاص اطاطُت المثُل لها في الظىاهس الىُمُاةُت والحٍُى

اةُت  الخعٍشف -(alsihah, Al-Sihah in Language and Science, 1974, p. 325). آليوجىؿىي على كىة مؼاًسة لللىة اإلاادًت في ملابلت مرهب والفحًز

س  للخؼرًت خاغع مجاٌ  والاطخمساز, وهى هى اإلاظاخت الالشمت للىمى ::)الدشىُل الحُىي الخطمُمي(الاحشائي والخؿٍى

ت اشتراؾاث امع كطدًت لخأدًت وظُفت  ًخمظهس الشيل خاللها    .للصمان واإلايانإلاخؼحراث الجىهٍس
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:-اوال::الفطل الثاوي :الاطاس الىظشي  ٌظعى الخؿىز الخلني الى اًجاد خلٌى في هىاح ( METAمُخا) -جمهُذ املبدث الاٌو

وان ظاهسة الخىاضل وخلم بِئاث جداوي الؿبُعت بمىؿللاث  ,وعاإلاه لإلوظاناإلادُـ البُئي  ألدزانمخعددة مً الحُاة 

ت على مجاٌ اوطع وفي اداء حدًد جدلُلا لحاله  حدًدة وجىظُف الخاماث لِع فلـ وظُفُا ولىً ان جإدي كُما حعبحًر

طمم والخىفُم بُجها وىطُـ لخدلم مدي الاطخعماٌ اإلالىع لبىاء الشيل الىلي للىاكع الاشتراؾي اإلا,الاهدظاب العام 

ت ووظُج مً اإلالخبظاث الطىزٍت والشيلُت اإلاخىافلت , هى معلٌى  جدشاول مع وجيسجم بسبـ ول مامع ملازبت خٍُى

ًدظم  فالخطمُمالالمخىكع والالمىؿلي ..لُمثل جسهُب ًدظم باالبخياز  ومىؿلي ومادي...الخ مع مفاهُم الالمعلٌى و

في الخبدٌ  ألاخرةم خُاة حدًد معاضس ًداذي مىظىماث الخللي بدسخحر هظم الاجطاٌ والخىىىلىحُا السكمُت لخـ وظ

توالخدٌى .وهي مً اإلاخؼحراث التي حظخىحب اعادة الطُاػت اإلاخىالدة للىُفُاث  والدشيل اإلاسن والاضُل لُالةم  ؤلاظهاٍز

 خاله الظعي وطبم الخجهحز والخىخُد اللُاس ي  ومىاهبا للدظازع للفىس واإلافاهُم والخلىُاث .

اخد اإلاىؿللاث  حؼحراث على مدي جىاضلي مخالف للمعهىدوما جىعد به مً  (اإلاُخا )إطظت هره اإلاعد ح -:META-ُخاامل -

للخىاضل في بِئت ودلُل علمي ,وىنها وطُؿا اذ انها جمثل الخعلُل الحُىي للمادة  ,اإلاىظفت لهرا الؼسع الخىىىلىحُت

واخد  شمانًىلل اإلاخللي الى عىالم مخعددة في فتراض ي واكع او  ,جىاضلُتوطُبراهُت ,واإلاىؿلي ,مدمجت بحن الىاكع اإلاادي 

جلىُت جداوي وظاةف الحىاض وادواث عذد مً خالٌ ابخياز  ىالمالع هره ابخياز خللت وضل بحن واخد, مع ميانو 

 شي وج والالمىؿلي.وهي حشيل خاله بُيُه ٌعِشها اإلاخللي بحن اإلاىؿلي  ,دسخحرها لخلم عالم اهثر عملا ومؼاًسة للىاكعل

ب لذ الافياس والخغُير وهى مشجبط الحاحاث والشغباث واملٌُى املعخذعُت لخىا ججخاص ان هىان اغشاض الباخثت 

  .املألىف واختراقلحب الخجذد والخغُير وملاضذها الحثِثت  بُذاغىحُا الىفغ

ولىً وفم ,الحاحاث الاوظاهُت اإلاخىالدة باخخالف العطس إلزغاءجىاحد الاشُاء  طببُت وأضل وحعني -: الابخياس بُذاغىحُا -

وعىدها ًمخلً الاوظان اللىة التي ,وجىمُت الاوظان للىضٌى الى الىماٌ ,ممازطت وجىظُف وفً الخىحُه الصحُذ 

ع وطؿىجه على جه فتزداد كى ,جدُـ به وحشيله اوظاها  الاشُاء,لرلً فان اإلاعسفت اإلاادًت هي الظبُل لالزجلاء جؿَى

مظاز الدزاطت ٌظعى لبدث طببُت ضحروزة الاشُاء وهى الىاكع الىظاةفي  ان(Kant Emmanuel. , t2009, pp. 14-13-15) وجدلُم الاهداف

مىلظمت بدىم طىاء اإلاادًت او الالمادًت اإلاسجبؿت باخخُاحاث الاوظان البالؼت الخعلُد وهي الباًىلىحُت والؼاةُت 

(والتي جخىخد واملداواة,والخماثلالطبُعي, )على اخخالف اإلاظازاث الثالزت ي معىىي ووظُف جىحهاتها  الى وظُفي خس ي

ع البُئي فحها اإلاٌُى الؿبُعُت و  خر شىال خلخلىجها في الجهاًت جخطحر الظاعُت لخلم خالت الخىاشن واإلاىاةمت البُئُت والخؿَى

ان طببُت اطخدعاء والخىىىلىحُت لخدلُلها الظبل الخلىُت واإلاعسفُت  سخحر ح و مجاوظت ػاةُت وظُفُت  فيمىخدا ًبدث 

جىظُم الفىس ًيخج عىالم مىظمت ب ولىً  (Kant Emmanuel. , t2009, pp. 14-15) خظُت وعللُت , زابؿت الافياز اإلابخىسة لِع فلـ



6 
 

ً خاغىت باًىفُلُ للىاكع اإلالمىض واإلادظىضجسمص  (او  املداواة)ز الثالث وهى اظاإلامطممت على وفم افتراغُت  تلخيٍى

الضمان وامليان والسػباث آلاهُت على مظخىي ولىىه مشسوؽ باإلاخؿلباث  الىاكع الافتراض ي وزبؿت بالحُاة الىاكعُت 

ت لم ,او المألىفت مخجاوع مع بىاؾً مادًت لخلم ضىز مظخلبلُت خازكت بشيل  والحغ واظهاز واكع لعىالم خٍُى

ت طابلت بدٌ الاهخفاء بىلله,فخخدٌى العملُت الى خال حدًدة هي خلم لظىاهس  تٌعخدها اإلاخللي  في خؿاباث بطٍس

عها فخىدمج اإلاىغىع اإلاخت على ُلدًت مً خالٌ جطىزاجىا ولىا اللابكط اإلاىؿلي س للىعي اللطدي خُل مع ماًػهجؿَى

ان ,التي جىضلذ لها الباخثت مً خالٌ الاطالع العلمُت ومً املفاسكاث ,مىؿلُت ر ضىزا ػح ولِعلُيىن شىال مدزوا  

خ  مثاٌخذائم بابل املعللت او )الجىائً املعللت(بىاء فىشة خلم البِئاث بمخخلف الطشق منها لٌععى الاوعان مىز اللذم  الافياس الابذاعُت الخالكت في الخاٍس

 . لخطمُم الىاكع الافتراض ي

 (1شيل سكم)        

 

 هلش ملىن ًطىس مىظشا مخخُال مً اللشن العادط عششلحذائم بابل املعللت                  

 ماسجً هُمِعىيًرً -بُذ الفىان الهىلىذي            

لااا- إلاعنذذى البادةذذذت اللفػذذذُت للمُخذذا حعنذذذي بعذذذد شذذ يء مذذذا ,او الاهخلذذذاٌ الذذى شذذذ يء اخس,وهذذذي  ان هذذذرا ٌعذذذد هطذذا ملازبذذذا: املُخافيًز

ذذذذذاث الفلظذذذذفُت اطذذذذذئلت ال , الاكذذذذسب الذذذذذى مىغذذذذذىع البدذذذذث حذذذذذىد والىُىىهذذذذت والىاكذذذذذع او ؾبُعذذذذذت الاشذذذذذُاء ى خُذذذذذث ججُذذذذذب الىظٍس

ً اهظمت ملبىلذت ,مثذل العذىالم السكمُذت التذي د الحاحت بجاهب جخُلي إلاوالؼسع مجها  ًمىذً ان ًخفاعذل فحهذا العدًذد وجيٍى

 .هُئت لىؿاق الىاكع الحُىي اإلاعصش مً الاشخاص في بِئت زالزُت الابعاد وبت

 اطاضًىظمها الفسد على  فم معؿُاثو ًخمظهس الدشىُل الحُىي :الدشىُل الحُىي املطمم-:املبدث الثاوي -ثاهُا:

فاهه ٌعخمد  التي حعد مفاجُذ الىجاح,و والاًدًىلىحُاث الى جلبُتها بالخلىُاث الفعالت لعسع الافياز واإلاظهس خماًص ال

العلىم اإلاخعللت بلؼت الدشىُل ,والتي جدد هىعا مً الخىاشن في الحُاة في وافت اإلاجاالث خظُت وعللُت ,وذلً لػمان 

بدث ً هظام  او الاوظُابُت والؿاكت الاًجابُت اإلاىظمت ,وهرا ماجىاولخه الىثحر مً الدزاطاث  مثل علىم الباًىحُىمتري 

في حشىُل الؿاكت التي جدخل الخىاشن وحشيل ملازبت للىاهحن الؿبُعت اإلاخىاشهت ,مما ٌظخدعي الحاحت هىا الى هىدطت 

بعد دزاطت كىاهحن الدشىُل في الؿبُعت واطخخدامها بشيل مدزوض لخمظهس الشيل على وفم للدشىُل الحُىي 

الىظُفت( اذا ٌظعى هرا العلم مداولت لخلم –الؿاكت  -وهي )الشيل الاطع وهما ًدددها علماء هرا الخىحه الى زالزت
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هىعا مً جىاشن بحن حظم الاوظان واإلادُـ فمً خالٌ الهىدطت ًمىً الخىضل الى مظازاث الؿاكت اإلادُؿت اإلادللت 

ت وبرلً ًمىً جددًد مظازاث معُىت ًمىً جىظُفها للخازحر على الاوظان وهظامت  الحُىي للخىاشن للىظاةف الحٍُى

هما وعالكخت بالياةىاث الحُت الاخسي ان الازجباؽ الحلُلي بالخلىُاث ًمثل اجطاال بظُمىالهس الىاكع الافتراض ي 

عخمد اإلاطمم  اإلاطمم ومً خالله ًخم الخسوج عً بيُت الفً الخللُدي واإلالازبت الخللُدًت للىاكع الى بيُت حدًدة َو

م آضسة الادواث اإلادسهت للخدٌى في الخطمُم لخلم خالت بُيُت بحن الىاكع الحلُلي والى  اكع الافتراض ي عً ؾٍس

الىسافُيي الى الخطمُم الافتراض ي الخفاعلي واشسان اإلاخللي جفاعلُا مً خالٌ الاهظمت الاوؼماطُت التي جدُـ بشيل 

م احهصة مخخططت مثل حهاش عسع خىذة الساض او شاشت عسع خم عً ؾٍس  وامل باإلاظخخدم بشيل افتراض ي ٍو

 . (ahmad, 2005, p. 5)جمخاش بخلىُت زكمُت خاطىبُت عالُت 

ت والادسان البطاااااشي - :حسذذذذذجل الاهؿباعذذذذذاث الحظذذذذذُت العامذذذذذل الاهبذذذذذر فذذذذذي خلذذذذذم الجاهذذذذذب  الخفااااااع ي دوس املثياااااراث البطاااااٍش

ذذذت ومعسفتهذذذا مذذذً  خذذذالٌ البطذذذس الذذذري ٌظذذذاعدها فذذذي كساةذذذت الخفذذذاعلي مذذذً خذذذالٌ الحطذذذٌى علذذذى معلىمذذذاث عذذذً البِئذذذت الحٍُى

ذذذذم الخؿذذذذىؽ والسطذذذذىم واليلمذذذذاث واحخماعهذذذذا فذذذذي ضذذذذىزة وا ذذذذحت ومخخطذذذذسة ,ان  الافيذذذذاز والحلذذذذاةم والعالكذذذذاث عذذذذً ؾٍس

ت اللفضُت )عملُت الادزان هره اهىاع مجها  .(w bin eisaa ghiush, . (D.T)., p. 181 ) ....(املياهُت –املخدشهت –الطىس الثابخت -املشظىمت–املطىسة –املثيراث البطٍش

تالخىاصن والخىافم للىظائف  - ادي الخؿىز الخلني الى امياهُت ان ًػع اشخاص اإلاخعددًً في في الىاكع الافتراض ي: الحٍُى

ه ووشاؾا  وحعد الطىزة هىامىكع واخد  عخلد العلماء مً خالٌ الخلىُت التي أؾلم علحها حؼُحر ههسبُت الدماغ ,اهثر خٍُى َو

ًمىً الباخثىن مً جيشُـ أو جثبُـ الخالًا العطبُت الفسدًت , مظتهدفحن بخلً الظُؿسةعلى آالف (الهىلىحسام )باطخخدام 

اث ػحر الحلُلُت الخالًا العطبُت في وكذ واخد لخلم همـ مشابه ليشاؽ الدماغ الحلُلي لخلم هىع مً ؤلا  خظاض أو الرهٍس

ل الطىز التي جساها عدطاتها ئلى  س هظام ًمىً اإلاىفىفحن مً السؤٍت , مً خالٌ وامحرا ًمىجها جدٍى با مً جؿٍى , وكد ًخمىً كٍس

س ؾسف ضىاعي ًمىىه أن ًىلل ئخظاطا باللمع هره الخلىُت  وشاؽ ههسبي ًخم هلله للدماغ باطخخدام هره الخلىُت , أو جؿٍى

فذخذذ لىذا بابا أمذام ئمياهُاث هاةلت فُمذا ًخذظ ألاعطاب الاضؿىاعُت , خُث جمخلً الدكت الالشمت لخفظحر وشاؽ الدماغ فاذا ج

مىىه أن ًفهمىا ,وعلى السػم مً أن  هىا وظخؿُع كساءة وهخابت لؼت الدماغ , ًمىىىا أًػا الخددر ئلُه بلؼخه الخاضت ٍو

 ,.aljabri, aljabri, & i, and a group of authors)لى اللدزة على الخدىم في الخالًا العطبُت بدكت في اإلايان والصمان الخجازب ماشالذ في مساخلها ألاو 

(D.T)., p. 11).  

مظخىي  لىخدور الخؼُحر ع بمعنى ان :الزوي الخىُف الىظُفي -(الىاكع الافتراض ي بِئت) املبدث الثالث: -ثالثا:

حر الى وػحره , كد ًيىن الخؼُ يداء ام اإلاظخىي الشىلالا ى مظخىي لطىاء أوان ع بالخطمُمزجلاء الا  يهدف الى الىظُفت 

 والخؿىز الخلني ًطاخبهىع وظُفي آخس او هفع جؿى 
ً
مىً ان ًلاٌ جؿىز او جدٌى عل.الىظُفت,ه ز جلىُا ىِئت هى ٍو
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لت لخدلُم الخىُف هاذ جخم  ,خدور حؼحراث في الىمـ او الشيلح الى هرا اإلاطؿل ووظُفخه, فِشحرالشيل  ره الؿٍس

ث في ال خىُفت او اخدار جدى غافت او الؿسح الى اإلاىخجاث اإلاالا باطخخدام مجمىعت مً آلُاث الخدٌى التي جخػمً 

مىخجاث لسي لث ًخعمم بخؼُحر خطاةظ الشيل الظاهلُاالاره ىخجاث اإلاخىُفت, ئذ ئن مجاٌ عمل هره اإلاابعاد ه

جبلى مسجبؿت بلىي خازحُت ها خؾس وهُفُت ُت لا. فالبيُت الشيهطاطُت لالا ى الخطاةظ لاإلاخىُفت مع اإلادافظت ع

لظسوف البُئُت ت والخىُف لالةمى جدلُم اإلاهى الشيل لث عال ث الخىُفُت والخدى ال ره الخعدًهدف هغاػؿت لرا فان 

م الحُاة, اذ جخدلم لخالت ملخبظت عً الؿسوخاث الخاضت بع هي فت, ان جبني الخىُف مع الظسوف الؿبُعُتاإلاخخل

ى الشيل لؿت علٌ اهبر كدز مً الخىُف والخعاٌش مع البِئت الؿبُعُت اإلادُؿت, فاإلاإزساث الخازحُت اإلاظالمً خ

 .ًلهالتي حظببذ في حعد هاحلرا الشيل هدى الخىُف مع اللىي الخازحُت اإلاإزسة عهجدفع  ًلهلؼسع حعد

: الهدف ألاطاس ي للمجاٌ الىاطع لعلذم الخدىم آلالذي هذىفذهذم وجددًذد وظاةف وعملُاث الىخظُم التي الخدىم ظُبراهُت -

ت طببُت جيخلل مً العمل ئلى ؤلاخظاض ئلى اإلالازهت مع الهدف اإلاسػىب فُه ,زم  لها أهداف والتي حشازن في طالطل داةٍس

اإلاىاكذف  هتالفسد إلاىاحٌسخسها التي  ججخمع اللدزاث العللُت يء ,و ئلى العمل . ًىطب جسهحزها على هُفُت معالجت أي ش 

  هوهذى وشذاؽ عللذي لدسذخحر  الذرواء علذى فهذم الىاكذع والذخدىم بذه  وادزان الحلُلذت هذى الؼاًذت مىذ, والخدىم بهذا  الجدًدة

ً اإلافذذاال ىن الذذري ًيذذخج عذذً خذذل اإلاشذذىه الظذذلاهذذ همذذا َعذذسف باللذذدزة و م.لخعُذذت واللُم العلهث والخىُذذف مذذع البِئذذت, وجيذذٍى

والذذرواء  كذذاث اإلاىؿلُذذت والخطذذيُفالًخػذذمً اللذذدزة اإلاجذذسدة والع همذذي, همذذا أهذذلطذذخيباؾي والعلي والا الطذذخدى الخفىحذذر الا لذذع

ى الخدمُذذذذذذذذل, والخخؿذذذذذذذُـ, وخذذذذذذذل اإلاشذذذذذذذاول, وزطذذذذذذذذم لذذذذذذذلذذذذذذذت باللذذذذذذذدزة علُذذذذذذذت اإلاخعلًخػذذذذذذذمً عذذذذذذذادة الىثحذذذذذذذر مذذذذذذذً اللذذذذذذذذدزاث العل

 ,.eabdalghani ) .ملؼذاث, وطذسعت الذخعلفيذاز, والخلذاؽ الالخفىحر اإلاجسد, وحمع وجيظُم الا ى لطخيخاحاث هما ٌشمل اللدزة عالا 

Cyber as an introduction to the transformation of the concept of photography into the postmodern art of the twenty-, 2020, p. 497) 

اث املادًااااات:–الخلىُاااااث الزهُااااات - ً وجدلذذذذذم هللذذذذذت هبحذذذذرة فذذذذذي مظذذذذذخٍى وهذذذذذي اإلافخذذذذاح الخىافسذذذذذ ي فذذذذي اللذذذذذسن الحذذذذذادي والعشذذذذٍس

الىظذذاةف بشذذيل هبحذذر للمذذىاد اإلاخخلفذذت هدُجذذت الخؿذذىز الخىىىلذذىجي ,اذ جلعذذب اإلاذذىاد الرهُذذت دوزا خاطذذما فذذي هىعُذذت اإلاذذىاد 

ى الاخظاض ببِئتها وجذخمىً مذً ان جذإدي دوزا مشذابها لالهظمذت الحُذت اإلاشيلت للىظام الهُىلي الروي والتي لديها كدزة عل

 فدظاعد برلً على تهُئت الظسوف اإلاثالُت لدشىُل الىاكع الافتراض ي .

 :والخىُف الزويالخدىم  ادواث-

حراث الجدًدة والخىاضل معها بعالكت حدًدة ؼى جلبل الخيشا في الاطاض مً عامل الحاحت الًالخىُف الروي     

ا في جدلُم هُتل, وفاعُمُت مالخطىظم الى لٌ جأزحر الخىىىلىحُا الرهُت عالمً خ جدلم الاوسجام على عدة اججاهاث

باث اإلاظخخدم لزس الفاعل في اًجاد جىُفاث ذهُت جخىافم مع مخؿذاث الاوجيىن ُت والىظُفُت لاإلاخؼحراث الشي

 البِئتى مظخىي ث علاز في اخدار جؿى  مهم عاملالخىىىلىحُت  ألاطالُبوان  .مظخىي الخفاعل الُىمي علىالحُاجُت 
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داٌو في اًجاد وطاةل جخىُف مع  ألازعى لع ؤلاوظانوالجماٌ, ومىر وحىد  والاطخخداموالىظُفت   مخؿلباثخاٌو ٍو

 وججددها ؤلاوظاهُتى جىىع الحاحاث لخُا ع دلُال  ى مظخىي الخفاعل الُىمي, وما وان جؿىز اإلاىخجاث الالالحُاجُت ع

اًجاد مىخجاث جخىُف مع  ان اطاض او دافع الابخياز هى  .والاحخماعيى اإلاظخىي الفسدي لع ؤلاوظانهدُجت لخؼحر 

واللدزة على الخدىم بها وحظُحرها وفم مىهجُت جم  ؤلاوظاهُتكا مً ازغاء الحاحت الوان اهؿ ؤلاوظانخاحاث 

 eabdalghani., Cyber as an introduction to the ) ان بدظب الصمان واإلايان.الخخؿُـ لها مظبلا او اخػاعها للىاهحن وطُؿسة الاوظ

transformation of the concept of photography into the postmodern art of the twenty-, 2020, p. 497)ت مُياهُىُت م.فخىؿلم الىظم الجدًدة مً اهظ

اةُت وبُىلىحُت وادزاهُت واحخماعُت الى البدث عً خاله الفهم وجددًد الىظاةف لؼسع اإلاشازهت في داةسة  وفحًز

العمل(وهره الظلظلت جمثل داةسة وظاةفُت مىؼللت –اإلالازهت  -الاخظاض -طببُت جيخلل عبر طلظلت مً اإلاساخل)العمل

والفاعلُت  والىفاءةوالخلازب والظهىز والاجطاٌ  ىُفمً الخىظُم الراحي ٌشخمل هخاةج عدة مجها الادزان والخ

هي اكسب الى وظُفت مسهصي وجىحُه ًىؿلم مً هلؿت زةِظُت واخد والاجطاٌ وهي عملُاث مىظمت ججخمع بخدىم 

 ,.eabdalghani)ممثال لىاكع افتراض ي في مخخلف اإلاجاالث ظان وغبـ اإلاهام وفم مخؿـ مىخظم الجهاش العطبي عىد الاو

Cyber as an introduction to the transformation of the concept of photography into the postmodern art of the twenty-, (2000)., p. 121). 

مىً. سها ج ابخيازهاالتي جم ادزاج هماذج عً بعؼ الىطاةل  ٍو  -الروي :جفاعلُتللخداوز  وطاةلداوي الىاكع وجيىن وجؿٍى

 وهي جدخىي شحاحاث خاطىبُت ًخم ازجدائها مع امياهُت ان جظُف معلىماث للصخظ مسجدي الىظازة .: الىظاساث الزهُت -1

دذذُذ اللفذذاش اإلاخؿذذىز بذذدمج جلىُذذاث الىاكذذع الافتراضذذ ي واإلاعذذصش اللمذذع عذذً بعذذداللفاااص الاازوي: -2 هذذرلً خاضذذُت الخعذذسف  ٍو

ذذً علذى شذيل الاشذذُاء وملمظذ ها وكظذذاوتها وملاومتهذا وهذذى مذصود بمؼىذذاؾِع مىضذٌى ليذذل اضذبع لُدذذُذ اإلاؼىذاؾِع جدٍس

الاضذذذبع بشذذذيل شذذذبه ؾبُعذذذي هذذذرلً ًمذذذىذ الجلذذذد شذذذعىزا ملمظذذذذُا وخظذذذُا فذذذي وذذذل ًذذذد وهذذذى ٌظذذذخخدم جؿبُلذذذاث الىاكذذذذع 

 دزحت دون جاخحر الحسهت او اًه عىاةم. 32الافتراض ي مع هؿاق خسهت 

لها الى هخابت وخصن ملف الللم الزوي: -3  او ملف ضىحي.BDFامياهُت حسجُل الاضىاث وجدٍى

 م ابخيذذاز همذذا جذذ :وجمخذذاش بعذذدة امياهذذاث خدمُذذت ووظُفُذذت مذذً خذذالٌ الذذخدىم الخفذذاعلي.والجااذاس الاازويالشاشاات الزهُاات  -4

 الذذذذذروي الافتراغذذذذذُت مجهذذذذذا)الؼالف الذذذذذروي ,الؿذذذذذابىق  البِئذذذذذت وشذذذذذاءالتذذذذذي حظذذذذذاعد علذذذذذى ا مذذذذذىاد الخىُذذذذذف الذذذذذرويالىثحذذذذذر مذذذذذً 

طذذذذذذباةً ذاهذذذذذذسة  ,الخسطذذذذذاهت الرهُذذذذذذت,اإلاىاد اإلاطذذذذذذىعت وااللُذذذذذاف ,الذذذذذذروي ,الصحاجالرهُذذذذذذت ,الاغذذذذذاءةالرهُذذذذذذت  ,الازغذذذذذُاث

 ....الخالشيل,اإلاىاد اإلاؼىاؾِظُت

لخلم خاله جىاشن  مً اضل زالزت مظازاث تبُىلىحُجىظُمُت  شبىت ًمثل اإلاداواة مظاز ان  :واملداواث  الخىظُم-

وهى ًىؿلم مً دافع السػبت في العِش اإلاظخلس مع عالكت مخيافئت بحن الياةً الحي اإلاجاٌ الحُىي بحن الياةىاث الحُت و 

الى البِئت  فباإلغافتمسجبؿت بالبِئت الؿبُعُت  وهى ,واإلادُـ والخؿىزاث واإلاخؼحراث الحدًثت في عالم الخىىىلىحُا
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وهى مظاز اإلاشابهت ًىظم  الاوظان بِئت اخسي  او جلترب مً البِئت الحلُلُت وهى اإلاظاز الاٌو ,اًػا ُعُت الخالطت الؿب

مبرمجا مخىاشن بحن الاوظان وهرلً اإلاظاز الثالث وهى اإلاداواث لخلم احىاء افتراغُت مبخىسة وهي حشيل هظاما 

حعني في اإلاجاٌ الخخطص ي الخطمُمي بحن الياةً الحي و  ,اوي الىاكعلبىاء بِئت مثالُت جدواإلايىهاث الخلىُت واإلاادًاث 

 على أنها عالكت طببُت خُث ًيخج عً  -ئشازة مؼللت  الجازي جدلُله على خللت الىظام ٌشخمل,و  وآلاله
ً
ٌشاز ئلحها أضال

لت ما)زدود الفعل(  ىعىع هرا الخؼُحر في الىظام بؿٍس  التي جإدي ئلى حؼُحر الىظامئحساء الىظام بعؼ الخؼُحر في بُئخه ٍو

اةُت والبُىلىحُت الري ًسجبـ علم الخدىم آلالي  وهرا ما ًؿلم علُه ب وؤلادزاهُت باألهظمت اإلاُياهُىُت والفحًز

خؿىاث ألاهظمت التي لها أهداف والتي حشازن في  ان الهدف ألاطاس ي هى فهم وجددًد وظاةف وعملُاث  والاحخماعُت.

ؤلاخظاض ئلى اإلالازهت مع الهدف اإلاسػىب فُه زم ئلى العمل, ًىطب جسهحزهاعلى  العمل ئلى طببُت جيخلل مًمخالخلت 

للمعلىماث , وزدودالفعل على اإلاعلىماث , والخؼُحراث أو ًمىً بُىلىجي( هُفُت معالجت أي ش يء )زكمي أو مُياهُيي أو 

دًىامُاث الىظام , التي وشأث مع جؿبُلاث  وحظاعد(dablat ., 2011, pp. 239-238) بشيل أفػل. حنخحؼُحرها إلهجاش اإلاهمخحن ألاولُ

ت الخدىم في الهىدطت الىهسباةُت س  هظٍس جداوي ئذ وان البد مً جطمُم آالث .ألهىاع أخسي مً هماذج اإلاداواة لخؿٍى

لت التي  والبشس فال بد لىا أن هفهم هُف ًفىس البشس, لرلً الىاكع والخطسف فاهه ًجب علُىا أن هفهم جماًما الؿٍس

لخحن: ٌعمل بها دماػىا, ولخدلُم ذلً ًىحد  ؾٍس

 مثلها أو مداواتها. فهم الذوافع التي جإدي ئلى وشىء أفياسها ومً ثم مداولت الخلاطها والعمل -1

 (aleali. , 2011, pp. 238-239 ) مً خالٌ فهم الخجاسب الىفعُت والخدلُلُت لإلوعان. -2

اث ببرهامج أو هظام  اث وافُت ووا حت ومدددة للدماغ فاهه مً اإلامىً عىدها أن وعبرعً جلً الىظٍس ئذا وان لدًىا هظٍس

التي حعخمد  العلىم ؤلادزاهُت ومجها ياعالرواءالاضؿى مجاٌهىان العدًد مً العلىم التي ًمىً أن جؿىز العمل في ,آلي 

ت والحُىاهُت. ئن احخماع العلىم اإلاخخلفت مً مجاٌ العلىم بشيل أطاس ي على الخدلُلاث بُت للخطسفاث البشٍس  الخجٍس

بُت مً العلىم الىفظُت ًمىً  والخلىُاث الرواء الاضؿىاعي ٌمجافي ؤلادزاهُت مع الىماذج الحاطىبُت اإلاظخخدمت  الخجٍس

لت التي ٌعمل اث مدددة للؿٍس  ًمىً أن جلدم التيالدماغ البشسي. وأن هرا الاحخماع ٌعني ول العلىم  بها لها جبني هظٍس

ت في مجاالث عدة وخاضت في مجاٌ ٍس  (Mansour., 2019, p. 45)  ُعُتاللؼاث الؿب ومعالجت السؤٍت الحاطىبُت لىا ئمياهُاث جؿٍى

خزه بالخطىس آضمً هزا املجاٌ هىن الخلىُاث الخفاعلُت ث اخشي مخىكع اهدشافها الباخثت ان هىان امياهاوجشي 

جؿىز جلىُت الىاكع وعلى طبُل اإلاثاٌ الالحطس فان العذًذة للمجاالث الافلي الخىىىلىجي غاًت في العشعت والامخذاد 

م.الى -الافتراض ي كد دخل في: الىاكع الافتراض ي في الطف  -. الىاكع الافتراض ي في الظُاخت -اكع الافتراض ي في الدظٍى

ً. -الدزاس ي. الىاكع الافتراض ي والىادي  -الىاكع الافتراض ي واللػاء على الخىف. -الىاكع الافتراض ي والعالكاث مع الاخٍس

اض ي.  -الىاكع الافتراض ي والؿب. -الىاكع الافتراض ي والسعاًت الصحُت. -الافتراض ي وعالج اغؿساباث الاول.الىاكع  -الٍس
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الىاكع الافتراض ي  -الىاكع الافتراض ي ودخٌى الظىق. -الىاكع الافتراض ي مشاهدة الافالم . -الىاكع الافتراض ي والجساخت.

لىاكع  -الىاكع الافتراض ي وهظس كُىد وىزوها على الظفس. -.الىاكع الافتراض ي والخازحر في الثلافاث -لدعم الخعلُم.

 :  فاإلاُادًً واإلاجاالث التي ٌؼؿحها الرواء الاضؿىاعي جخىشع واآلحيالافتراض ي والترفُت والالعاب.

ظذخفُد مجهذا  الذرواء الاضذؿىاعي الذري ًدذاوي الشذبياث مً فسوعهي  . املعلىماجُت العطبُت:1 العطذبُت فذي عملهذا َو

 عملُاث الخطيُف والفسش والخعسف وػحرهامً العملُاث اإلافُدة.في 

وذلذً باالعخمذاد علذى حملذت  هي ألاهظمت التي حظاعد الخبراء في اجخذاذ كذسازاتهم بشذيل أدق. ألاهظمت الخبيرة: 2

 .مً العملُاث اإلاىؿلُت للخىضل ئلى كساز صحُذ أوحملت مً الخُازاث اإلاىؿلُت

لذذت ال. الشوبىجُاات: 3 الحسهذذت بشذذيل  الترهحذذز علذذى  تذذي ٌظذذعى البذذاخثىن لبىذذاء ئوظذذان آلذذي وذلذذً مذذً خذذالٌهذذي الؿٍس

 أطاس ي ودمج الخلىُاث ألاخسي اإلاظخخدمت في الرواءالاضؿىاعي.

س بسمجُذذذذذاث وأهظمذذذذذت جيذذذذذىن أهثذذذذذر كذذذذذدزة وهفذذذذذاءة. الشؤٍااااات الحاظاااااىبُت: 4 علذذذذذى معالجذذذذذت الطذذذذذىز  يهذذذذذدف ئلذذذذذى جؿذذذذذٍى

 جها.واطخخالص البُاهاث واإلاعلىماث اإلافُدة م

ؤلاوظذذذان وذلذذذً مذذذً  ٌظذذذعى بشذذذيل أطاسذذذ ي لُيذذذىن الحاطذذذىب أهثذذذر جفاعلُذذذت مذذذع . معالجااات اللغااااث الطبُعُااات:5

سهذذص أًػذذا علذذى لذذت ٍو حظذذهُل الخىاضذذل بذذحن البشذذس مذذً خذذالٌ بىذذاء  خذذالٌ فهذذم اللؼذذت والخىاضذذل معذذه بذذىفع الؿٍس

 فىزي. أهظمت للترحمت آلالُت لعدة لؼاث بشيل

ت عاةدًذهجمُحز ألاشياٌ والىحىه وألاضذىاث وجمُحذز  . جمُيز ألاهماط:6 بعذد دزاطذت وجدلُذل ضذفاث الىخابذت الُدٍو

 اإلاعسفت. ول مجها ًخم مؿابلتها مع ما هى مىحىد في كاعدة

 .(abrahim., 2002, p. 311) تي جخؿلب مهازة وذواءالألالعاب مثاٌ   . ألالعاب:7

 الاطاس الىظشي:مإششاث 

الخؿذذذذىز الخلنذذذذي ٌظذذذذعى الذذذذى اًجذذذذاد خلذذذذٌى فذذذذي هذذذذىاح مخعذذذذددة مذذذذً الحُذذذذاة الدزان اإلادذذذذُـ البُئذذذذي,وان ظذذذذاهسة ان  -4

لذذِع فلذذـ وظُفُذذا ولىذذً ان  الامياهذذاث اإلاادًذذت الخىاضذذل وخلذذم بِئذذاث جدذذاوي الؿبُعذذت بمىؿللذذاث حدًذذدة وجىظُذذف 

ت على مجاٌ اوطع  الاوظاهُت جمُل الى اطخخدام اإلاعذاوي اإلاظذخمدة مذً الخُذاٌ وزبؿهذا الحاحت الن جإدي كُما حعبحًر

ت حعؿذي الخطذىزاث الرهىُذت-2باإلادُـ هىىع مذً اهذىاع الخىاضذل. ضذفت الىحذىد الحسذ ي وجدىلهذا الذى  العللُذت البشذٍس

فذذذذي الؿبُعذذذذذت لُيذذذذذىن اهذذذذذدماج خسذذذذذ ي  اإلاىحذذذذذىدةمادًذذذذاث ذاث كُمذذذذذت ومعنذذذذذى وحذذذذذىدي وحظذذذذذخمد ذلذذذذً مذذذذذً ضذذذذذىز الاشذذذذذُاء 

ُذذذاة حدًذذذد معاضذذذس ًدذذذاذي  -3.وشذذذىلي الخطذذذمُم ًدظذذذم بدسذذذخحر هظذذذم الاجطذذذاٌ والخىىىلىحُذذذا السكمُذذذت لخذذذـ وظذذذم خ

فذي الخبذذدٌ والخدذٌى .وهذي مذً اإلاخؼحذراث التذذي حظذخىحب اعذادة الطذُاػت اإلاخىالذدة للىُفُذذاث  آلاخذرةمىظىمذاث الخللذي 

ت وطذُؿا ودلُذل علمذي للخىاضذل فذي بِئذت مدمجذت بذحن الىاكذع اإلاذادي ًمثذل الدشىُل الحُىي -4.والدشيل اإلاسن  ؤلاظهاٍز
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حعذد -5 واكع افتراض ي ًىلذل اإلاخللذي الذى عذىالم مخعذددة فذي شمذان واخذد وميذان واخذدفي  الخدىمطُبراهُت مع واإلاىؿلي 

ُذذذذذت جدذذذذذذاوي وظذذذذذذاةف الحذذذذذذىاض عااااااذد وادواث ابخيذذذذذذاز خللذذذذذت وضذذذذذذل بذذذذذذحن العذذذذذذىالم مذذذذذً خذذذذذذالٌ ابخيذذذذذذاز  )اإلاُخذذذذذا( همذذذذذذىذج جلى

-6.دسخحرها لخلم عالم اهثذر عملذا ومؼذاًسة للىاكذع وهذي حشذيل خالذه بُيُذه ٌعِشذها اإلاخللذي بذحن اإلاىؿلذي والالمىؿلذيل

اػساع ججخذذذذاش الحاحذذذذاث والسػبذذذذاث واإلاُذذذذٌى اإلاظذذذذخدعُت لخىالذذذذد الافيذذذذاز والخؼُحذذذذر وهذذذذى مذذذذسجبـ بالتربُذذذذت جلىُذذذذاث )اإلاُخذذذذا(

ضذحروزة الاشذذُاء وهذى الىاكذذع الىظذاةفي والؼاةُذذت طذىاء اإلاادًذذت طذذببُت -7الذىفع وملاضذذدها الحثِثذت الختذذراق اإلاذألىف. 

او الالمادًت اإلاسجبؿت باخخُاحاث الاوظان البالؼت الخعلُد وهي مىلظذمت بدىذم جىحهاتهذا  الذى وظُفذي خسذ ي ووظُفذي 

جىظذذُم الفىذذس ًيذذخج عذذىالم مىظمذذت جسمذذص للىاكذذع اإلالمذذىض واإلادظذذىض بشذذيل مخجذذاوع مذذع بذذىاؾً مادًذذت ان -8.معىذذىي 

ت طذذذذذابلت بذذذذذدٌ  ذذذذذت لذذذذم ٌعخذذذذذدها اإلاخللذذذذي  فذذذذذي خؿابذذذذذاث بطذذذذٍس لخلذذذذم ضذذذذذىز مظذذذذخلبلُت خازكذذذذذت واظهذذذذذاز واكذذذذع لعذذذذذىالم خٍُى

ٌ الاهخفذاء  العملُذذت الذذى خالذذه حدًذذدة هذذي خلذذم لظذذىاهس كطذذدًت مذذً خذذالٌ جطذذىزاجىا ولىذذا اللابلُذذت علذذى  بىللذذه, فخخدذذى

عهذذذذذا فخىذذذذذدمج اإلاىغذذذذذىع اإلاخخُذذذذذل مذذذذذع ماًػذذذذذهس للذذذذذىعي اللطذذذذذدي اإلاىؿلذذذذذي جػذذذذذع -9ُيذذذذذىن شذذذذذىال مذذذذذدزوا ومىؿلُذذذذذا ل جؿَى

لُافلظفاث  اطئلت الىحىد والىُىىهت والىاكع او ؾبُعت الاشُاء والؼسع مجها مد الحاحت بالجاهب الخخُلي  اإلاُخافحًز

ً اهظمذذذذت ملبىلذذذذت ,مثذذذل العذذذذىالم السكمُذذذذت التذذذي ًمىذذذذً ان ًخفاعذذذذل فحهذذذا العدًذذذذد مذذذذً الاشذذذخاص فذذذذي بِئذذذذت زالزُذذذذت  وجيذذذٍى

مداولذت لخلذم هىعذا مذً جذىاشن بذحن حظذم  حظعى العلىم اإلاخخلفذت الذى-12.الابعاد وبتهُئت لىؿاق الىاكع الحُىي اإلاعصش 

الاوظذذذذان واإلادذذذذُـ فمذذذذً خذذذذالٌ الهىدطذذذذت ًمىذذذذً الخىضذذذذل الذذذذى مظذذذذازاث الؿاكذذذذت اإلادُؿذذذذت اإلادللذذذذت للخذذذذىاشن للىظذذذذاةف 

ذذذذت )الشذذذذيل علذذذذى الاوظذذذذان  للخذذذذأزحر الىظُفذذذذت( وبذذذذرلً ًمىذذذذً جددًذذذذد مظذذذذازاث معُىذذذذت ًمىذذذذً جىظُفهذذذذا –الؿاكذذذذت  -الحٍُى

لحلُلي بالخلىُاث ًمثل اجطاال بظذُمىالهس الىاكذع الافتراضذ ي اإلاطذمم ومذً خاللذه ان الازجباؽ ا-11.الحُىي  وهظامه

حسذذجل الاهؿباعذذاث الحظذذُت -12ًذذخم الخذذسوج عذذً بيُذذت الفذذً الخللُذذدي واإلالازبذذت الخللُدًذذت للىاكذذع الذذى بيُذذت حدًذذدة .

ذذت ومعسفتهذذا مذذً خذذالٌ  العامذذل الاهبذذر فذذي خلذذم الجاهذذب الخفذذاعلي مذذً خذذالٌ الحطذذٌى علذذى معلىمذذاث عذذً البِئذذت الحٍُى

ذذم الخؿذذىؽ والسطذذىم واليلمذذاث واحخماعهذذا فذذي  كذذساءةالبطذذس الذذري ٌظذذاعدها فذذي  الافيذذاز والحلذذاةم والعالكذذاث عذذً ؾٍس

ت اللفػذُت مً خذالٌ  ضىزة وا حت ومخخطسة –اإلاخدسهذت –الطذىز الثابخذت -اإلاسطذىمت–اإلاطذىزة –اإلاثحذراث البطذٍس

لذذم علحهذذا حؼُحذذر ههسبُذذت الذذدماغ باطذذخخدام )الهىلذذىحسام (ًمىذذً البذذاخثىن مذذً خذذالٌ الخلىُذذت التذذي أؾ-13 اإلاياهُذذت ....(.

مذذذذً جيشذذذذُـ أو جثبذذذذُـ الخالًذذذذا العطذذذذبُت الفسدًذذذذت , مظذذذذتهدفحن بخلذذذذً الظذذذذُؿسةعلى آالف الخالًذذذذا العطذذذذبُت فذذذذي وكذذذذذ 

اث ػحرالحلُلُذذذت جذذذذخم  -14 .واخذذذد لخلذذذم همذذذـ مشذذذابه ليشذذذاؽ الذذذدماغ الحلُلذذذي لخلذذذم هذذذىع مذذذً ؤلاخظذذذاض أو الذذذرهٍس

لذذذذت لخدلُذذذذذم الخىُذذذذذف باطذذذذذخخدام مجمىعذذذذذت مذذذذذً آلُذذذذذاث الخدذذذذذٌى التذذذذذي جخػذذذذذمً الاغذذذذذافت او الؿذذذذذسح الذذذذذى اإلاىخجذذذذذاث  ؾٍس

ُخعمم فمجاٌ عمل هره الالُاث مً خالٌ الطىاعُت اإلاخىُفت او اخدار جدىالث في ابعاد هره اإلاىخجاث اإلاخىُفت, 

الخدىم آلالذي -15 على الخطاةظ الاطاطُت لها. بخؼُحر خطاةظ الشيل الظاهسي للمىخجاث اإلاخىُفت مع اإلادافظت
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جيخلذذل مذذً العمذذل ئلذذى خللذذاث مخطذذلت هذىفذهذذذم وجددًذذذد وظذذاةف وعملُذذاث الىخظذذُم التذذي لهذذا أهذذداف والتذذي حشذذازن فذذي 

جمثذذل داةذذسة وظاةفُذذت مىؼللذذت مذذً الخىظذذُم الذذراحي -16 .ؤلاخظذذاض ئلذذى اإلالازهذذت مذذع الهذذدف اإلاسػذذىب فُذذه زذذم ئلذذى العمذذل

ةج عذذدة مجهذذا الادزان والخىُذذف والخلذذازب والظهذذىز والاجطذذاٌ والىفذذاءة والفاعلُذذت والاجطذذاٌ وهذذي عملُذذاث ٌشذذخمل هخذذا

وجىحُه ًىؿلم مً هلؿت زةِظُت واخد هي اكذسب الذى وظُفذت الجهذاش العطذبي  )طُبراوي(مىظمت ججخمع بخدىم مسهصي 

خفاعلُذذذت للخدذذذاوز الىطذذذاةل جمثلذذذذ ال -17 .عىذذذد الاوظذذذان وغذذذبـ اإلاهذذذام وفذذذم مخؿذذذـ مىذذذخظم ممذذذثال لىاكذذذع افتراضذذذ ي

 .الجداز الروي.....(–الشاشت الرهُت –الللم الروي -اللفاش الروي -ي)الىظازاث الرهُتفالروي 

وذذذىن مىغذذذىع )اإلاُخذذذا ( والخلذذذسب مجهذذذا همجذذذاٌ دزاسذذذ ي لالطذذذخدالٌ ووغذذذع احىبذذذت  إلاشذذذيلت البدذذذث هذذذى الذساظااااث العاااابلت:

ًذذذذذذد فذذذذذذذي مجذذذذذذاٌ الخخطصذذذذذذذ ي .فلذذذذذذم ججذذذذذذذد الباخثذذذذذذت دزاطذذذذذذذت طذذذذذذابلت وحعخبذذذذذذذر هذذذذذذره الدزاطذذذذذذذت حدًذذذذذذدة فذذذذذذذي الاخخطذذذذذذذاص  حد

 والاخخطاص الدكُم.

اإلاذذذذىهو الىضذذذذذفي الخدلُلذذذذي, اخذذذذذد ازوذذذذان البدذذذذذث  البدذذذذث: اعخمذذذذذدثاوال /مىهجُذذذذذت :الفطاااال الثالاااااث/احشاءاث البدااااث

وحعد الىخاةج التي هدطل علحها, هخاةج علمُت معخمد علحها, والاحىبت  الظىاهس وجدلُلهاعلى اطاض وضف  تالعلمي كاةم

التي هدطل علحها مً الىضف والخدلُل الدكُم طُمثل خلذىال للمشذاول اإلاؿسوخذت تهذدف فذي الجهاًذت للىضذٌى الذى هخذاةج 

 .ملىعت

 ت حشذىُل خُذىي مطذذممعخمادهذا وطذذُلت لتهُئذالادواث التذي جذم احمُذذع مجخمذع البدذث مذً ًخيذذىن :ثاهُاا /مجخماع البداث

اإلامثلذذذذت  الىمذذذذاذج اإلاؿسوخذذذذتوواهذذذذذ ,وممثلذذذذت عُىذذذذت البدذذذذث كطذذذدًت همذذذذاذج اعخمذذذذدتها الباخثذذذذت , وكذذذذد مذذذً كبذذذذل اإلاإطظذذذذت 

 -وجددد الباخثت مظبباث الاخخُاز باالحي:.( هماذج 4 مجخمع وعُيخه عددها )لل

)مُخذذا( الساةذذدة فذذذي اطذذخخدام جلىُذذاث جفعُذذل الىاكذذع الافتراضذذذ ي الذذى واكذذع خُذذىي مذذً خذذذالٌ  اإلاإطظذذتحعذذد هذذره  -

ت واإلاشابهت لها في  اإلاداهُتالابخيازاث الخلىُت   الحس ي. الخأزحر للؿبُعت البشٍس

مذذذذذذذذً اشذذذذذذذذهس اإلاإطظذذذذذذذذاث التذذذذذذذذي جذذذذذذذذدًس مىاكذذذذذذذذع الخىاضذذذذذذذذل الفعالذذذذذذذذت جدذذذذذذذذذ معخمذذذذذذذذدة عاإلاُذذذذذذذذا و وذذذذذذذذىن هذذذذذذذذره اإلاإطظذذذذذذذذت  -

ىُت مخعددة الجيظُاث جدًس مىكع الشبياث الاحخماعُت   فِظبىن(.2اطم)مُخابالجفىزمص(مإطظت امٍس

هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسهت اطظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها مبخىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس وطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُلت الخىاضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اإلاعسوفت)فِظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبىن( شوػسبحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرن  -

ً,واهدزوماولىم,وداحظذذذً مىطذذذيىفُتز,وهَسع هُذذذىشو( ,وان الخدذذذٌى الخلنذذذي الذذذري حامعذذذت هازفذذذازد -واًػا)ادوازدوطافٍس

 .عاإلاُا )فِظبىن( عسوفتامخداد لىطُلت الخىاضل اإلا ألههًدظى بالخلبل عاإلاُا اعخمدجه 
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اعالن مإطع اإلاىظمت عً حؼُحر اطم هره اإلاإطظت مً )فِظبىن الى مُخا(وحعني )البعد(وهى حؼُحر ٌظعى الى  -

س العالم الافتراض ي مع جددًثاث ًطدزها ,وجسهص على خال  ادعخموا زالزُت الابعاد كع الافتراض ي وبِئتاالخىاحد الى  تجؿٍى

عذذالم المذذادي الذذى حظذذاعد علذذى الاهخلذذاٌ مذذً اطذذالُب هفظذذُت للخذذأزحر علذذى اإلاخللذذي وجثبذذذ خالذذت الخىاضذذل مذذً خذذالٌ ادواث 

 . اهثر اكىاعا وجمثُال ملازبا للحىاض  واكع افتراض ي ملمىضجطمُم حشىُل خُىي و 

الادواث الخلىُت التي )مثلت للمجخمع الاضلي مً جطامُم مو جم اخخُاز عُىت كطدًت :ثالثا /عُىت البدث -

وجم اخخُازها  ,)مُخا(ىاضل الاحخماعيخال طُلت( اإلاظخخدمت في و جدمل ضفت اإلالازبت الىظُفُت للحىاض الخمظت

الخطمُم ازجباؽ همجخمع ممثل مىغىع البدث على اعخباز انها مً الخطامُم اإلاعاضسة والتي اجبعذ مىهو حدًد عبر 

لدشىُل واكع افتراض ي خُىي ًدمل ابعادا حدًدة للخىاضل و اطخخدامها والخطمُم الطىاعي والىسافُيي كمي الس 

وهي ول ما اعلىذ عىه اإلاإطظت في الىكذ الحاغس مع ؾسح لؼسع البدث زةِظُت ( هماذج  4كد جم اخخُاز)و العطسي ,

الري الخدلُل  ادخاٌ هماذج اخسي مظخلبال ومثلوجخىكع الباخثت اخخمالُت جددًثها وابخياز وطاةل ومىمالث اخسي 

وهي ممثلت للمجخمع الاضلي مً جطامُم زباعُت  .للىضٌى الى الىخاةج جػمىه الاؾاز الىظسي للىماذج هى الظبُل 

 .الابعاد اعخمدث جطامُمها الحسواث الحلُلُت والاًداةُت والخمثُل اإلاباشس والخىاضل الخلني

اطذذذذخمازة مدذذذذاوز الخدلُذذذذل اعخمذذذذادا علذذذذى ابذذذذسش اإلاإشذذذذساث التذذذذي هخجذذذذذ عذذذذً الاؾذذذذاز الىظذذذذسي  جذذذذم اعذذذذداد:سابعااااا /اداة البدااااث

 .مخؿلباث البدثاداة جدلُل والحطٌى على احىبت ومداوزه لؼسع اهجاش 

ومؿابلذذت الخدلُذذذل مذذذع  اوجدلُلهذذذ همذذاذجولؼذذسع جدلُذذذم الشذذسؽ اإلاىغذذذىعي جذذم اخخُذذذاز  :خامعااا /ضاااذق الاداة والثباااث

  .الىاكع الىظُفي

:ظادظا:جدلُل همارج العُىت ومىاكشتها  

(1اهمىذج زكم )   

 

 الخلىُت:الىظاسة الزهُت 
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ت:هظاسة رهُت  مخطلت بجهاص الظليي ًىىن بذاخله مىىهاث خاضت باحشاء معالجت البُاهاث لالهخلاٌ الىظُفت الاظهاٍس

 للىاكع املعضص 

جمخاش بانها هظازة اخف وشها وبخطمُم مخؿىز وهي هظازة مظخللت براتهاوالحعخمد في عملها على جىضُلها  الىضف العام:

بهاجف ذوي ولىً جيىن مخطلت بجهاش ضؼحر الطليي ًيىن بداخله اإلايىهاث الخاضت باحساء اإلاعالجت للبُاهاث وهي 

الهىلىهسام والخىاضل مع عدد مً الخىاضل الفعاٌ مع مجظماث افتراغُت جلىُت حدًدة الغافت امياهُت 

  .الخللُديضل خىاال وهى جىاضل اهثر فاعلُت وزساءمً الاشخاص عً بعد في ميان واخد وشمان واخد

ت لىظازة الىاكع الافتراض ي بانها الخدلُل: ٌ )حعخمد هظازة جمثلذ اإلاداواث البُئُت والىُفُت الاظهاٍز على  (الجُل الاو

جىضُلها بهاجف ذوي ًخم الاعخماد علُه في معالجت البُاهاث والسطىمُاث وجيىن فىستها على اطخلباٌ الاشعازاث 

واإلاياإلااث الهاجفُت دون الحاحت الى فخذ حهاش الهاجف .هما ان الخطمُم ٌعخمد ججسبت الىاكع اإلاعصش باظهاز زطىمُاث 

ت زؤٍا .وهى جىفحر مجاٌ زؤٍت واطعمع زالزُت البعاد  ت مجاٌ ًطل الى شاٍو س لُيىن بٍإ مجاٌ كابل للخمدد والخؿٍى

ت  س هظام الدشؼُل للىاكع اإلاعصشمً  72بصاٍو طاعاث واخخمالُت اهبر . 4دزحت,وهرلً جؿٍى  

الطخخدامها في الاماهً اإلاؼللت ولِع خالٌ الخىلل الُىمي في الُت جدىم مخطظ للخىُف و الى حاهب ذلً فانها معدة 

لد(وهي اًػا  -و )اإلاُىس  فخىخت وهرلً اطخخدام شاشاث حعمل بخلىُت جىحُه اإلاىحاث واحهصة عسعالاماهً اإلا

ى مظمىت  مصودة بمظدشعساث جدبع خسهت العحن ووامحرا امامُت مع ججسبت ضىجُت حُدة مً خالٌ مىبر ضىث طخحًر

اهبر للىضٌى الى واكع اكشب  وججذ الباخثت ان الامياهاث الحالُت هي خاضعت لخطىس بامياهاث,في اؾاز الىظازة

للبِئت الىاكعُت والاهثر اكىاعا هما انها جفخذ افلا حذًذة للخىاضل هىنها ظخطبذ اداة جىاضل فعالت وامياهُت 

. جىاضل مع مجعماث الهىلىغشام للخىاضل عً بعذ ملاسهت باملياملاث الخللُذًت   

(2اهمىذج زكم )  

 

 الخلىُت:اللفاص الزوي
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ت:كفاص للمغ الاشُاء والاخعاط بها واًطاٌ الشعىس الىاكعي بالحجم وهىع الاظطذ )هاعم خشً  الىظُفت الاظهاٍس

 (والاهتزاص والىصن وغيرها. 

فُت حظاعد بالخعسف على ادواث هي اداة الىضف العام: وعىاضس الىاكع الافتراض ي مً خالٌ جدظع الاطؿذ  حعٍس

الىاعمت والخشىت والىعىمت والاهتزاش والىشن وول ماهى مخىكع جمام هما لى انها مادًت ومىحىدة في العالم الىاكعي 

اشاث للمع الاشُاء والاخظاض بها.وهى دوز هام جلدمت هره اللف  

ت الخدلُل: س امياهاث اللفاشاث الى مظخىي اعمم واحخماع الادواث جمثلذ اإلاداواث البُئُت والىُفُت الاظهاٍز مً جؿٍى

عىدما ًسجدي الصخظ هظازاث وطماعاث الساض وباقي ملحلاث الىاكع الافتراض ي لدخٌى الىاكع الافتراض ي 

ت مً دمج الجهاش )اللفاش( ب. واهدماج فُه اعخماد جلىُاث عالُت مثل السبىجاث اللُىت خُث جمثلذ الىُفُت الاظهاٍز

خدًث مداهُا لالخظاض  جطمُميوالعسع اللمس ي والعلىم الادزاهُت...وػحرها مً الامياهاث لالهخلاٌ الى مىهو 

ىزة معا ضالٌ اهدماج اإلاشهد مً ضىث و خمً  الحلُلي وهلل الاخاطِع الافتراغُت الى واكع ومداولت مداواتها

ت  ش اهثر واكعُتص عاإلالجعل العالم السكمي  واضعبها ع ى مذي الخطىس الخلني هما جشاها الباخثت وهي هلطت حىهٍش

ب مً الىاكع يعلم بىلل الاخعاط الفع ي العل ي بملمغ الاشُاء وهىعها وجشحمتها الى واكعخها جنهى  . ياو كٍش  

(3اهمىذج زكم )  

 

الشاشت الزهُت الخلىُت:  

ت: لت الىظُفت الاظهاٍس ً العالم الحس ي مع عمم ججعُذي بطٍش شاشت بخلىُت لىاكط الخىاسصمُاث العادة جىٍى

. طبُعُت   

دزحت ومً خالٌ احهصة الاطدشعاز جمىجها  362شاشت كادزة على عسع الطىز بىغىخُت فاةلت على هي  الىضف العام:

ً اإلاظهس الجظدي لصخظ ما مً حعابحر الىحه وميىهاث البشسة  لتمً اعادة جيٍى ُت كعالاكسب للىاولىنها وبؿٍس
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 الشاشت جمام هما لى انها مادًت ومىحىدة في العالم الىاكعي وهى دوز هام جلدمت هره  والشيل الحلُلي

 والاخظاض بها.

ت الخدلُل: س الشاشت الى اداء جلني اهبر مً ججظُد جمثلذ اإلاداواث البُئُت والىُفُت الاظهاٍز مً خالٌ العمل على جؿٍى

ىاضل مفخىح عبر اطخددار وطاةل جىاضلُت جمىً اإلاظخخدم مً زؤٍت مىخجاث او شياٌ افتراغُت للىاكع وج

مع تهُئت عىالم مً مظاخاث زالزُت الابعاد وبِئاث افتراغُت ػامسة واجطاالث مخؿىزة وهللها مً عالم الى اخس 

خمىً اإلاظخخدمحن مً الخجى  ٌ في مظاخاث زالزُت وهي خؿىاث مىؿلُت احخاشث عامل الخىاضل الخللُدي ٍو

دون اللُام به,هما ًمىً لسبـ البِئاث  الابعاد واخخُاز الاماهً والخىاحد في الاماهً اإلادددة واللُام بيل ماًٍس

س اإلاجظم( فُمىجهم  الافتراغُت معا زػم جىاحدهم في بِئاث مخخلفت والاهظمام الىحها بخلىُت الهىلىػسام )الخطٍى

وجبادٌ اإلالفاث وػحرهاذلً مً جبادٌ الدزدشاث والعمل   

لبِئت مشترهت ججمع املشترهين في ميان واخذ وصمان واخذ هى خذمت فتراض ي الا وجشي الباخثت ان جطمُم الىكع 

لت جىاضلُت خذًثت ظخإدي الى اهخلالها الى الحُاة الُىمُت في املعخلبل هما هى  اوعاهُت غير معبىكت وطٍش

   التي ظبلتها.الحاٌ في هثير مً الابخياساث العلمُت 

(4اهمىذج زكم )    

 

.ىتروهُتللىُت الاظدشعاس بىظاطت الشكائم الاجالخلىُت:  

ت: جلىُت الشكائم الالىتروهُت مشهت كابلت للطي جدُذ للجذسان الزهُت ان حعخخذم في اغشاض مخعذدة الىظُفت الاظهاٍس

.  عبر جضوٍذها بخىاص الاظدشعاس والخفاعل  

وجدخل في ضىاعت مىاد حدزان ذهُت مصودة بخىاص الاطدشعاز وجفاعلها عبر زكاةم الىتروهُت مسهت هي  الىضف العام:

ًمىجها ذلً مً العمل ولىخت إلاع لخدبع اجطاٌ الؿالء اإلاىضلت للىهسباءًت عبر اكؿاب ههسباةُت عبر طؿذ الجداز 
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او اهدشاف مىكع الاحهصة لىتروهُت اإلاظخخدمحن ومصودة بجهاش اطدشعازي ههسومؼىؿِس ي لىشف وجدبع الاحهصة الا

ماًدُذ الخفاعل مع الاحهصة الرهُت الاخسي واهدماج الىظاةف اإلاخعددة .,  اليشؿت   

ت مًالخدلُل: ان هره الخلىُت جمىدىا فسضت اإلالازبت اإلاادًت لظُبراهُت الخدىم  جمثلذ اإلاداواث البُئُت والىُفُت الاظهاٍز

الاطؿذ الرهُت حظخجُب للمع والاوامس اإلاؿلىبت خاٌ مالمظت هلؿت معُىت لُت الخدظع عىدما جيىن مفخبدا ع

لىم بدىفُر الامس طامً الجداز جلىم الخؿىؽ اإلاىضلت للىهسباء بازطاٌ ز  لت الى الجهاش الري ًخطل بالجداز ٍو

الاوامس  الطادز وفلا للدوز الري ًلىم به هرا الجصء جددًدا,هما جمخلً هره الجدزان امياهُت البرمجت بدظب

لت امياهُت وطهىلت الخدىم,هما جمخلً امياهُت الخدىم والخؼُحر  م اإلاػافت لها وبؿٍس الاوامس وزضد الحسهت عً ؾٍس

الخؼحر الىهسومؼىؿِس ي اإلادُـ والخعسف علُه وػحرها مً اإلاهماث اإلاخىالده عً الاخخُاحاث التي ًإديها والخلبُت 

 الىظاةفُت .

:هخائج البدث ومىاكشته
ً
اظادظا  

اإلاادي مً الىاخُت الىظُفُت .( مً خالٌ الاكتراب مً الىحىد الحس ي 4-3-2-1جمثلذ اإلاداواث البُئُت في العُىاث ) -1   

ت للبطس مً خالٌ العحن وبدًلها  -2 جمىً اإلاطمم في العُىاث مً جىظُف الاشيل بدظب مسوهت جؿبُم الىظاةف البشٍس

 الىظازة الرهُت  واللمع وبدًلها اللفاش لروي والشاشت بدًل البِئت الىاكعُت. 

س الىظم الخفاعلُت في مً الىاخُت الخلىُت في الاعالهاث هما في الىمىذج زكم ) -3 ( مً خُث الخفعُالث  والسوابـ 4-3-2-1جؿٍى

 على جىفحر الطُؼت الخفاعلُت. 
ً
وكدزة الخطمُم جلىُا  

يهخم الخطمُم الخفاعلي بخطمُم الظلىن الخفاعلي بمعنى ًسهص على هُفُاث وآلُاث جفاعل اإلاظخخدم ألاجطالي هما في  -4

لظُبراهُت الخدىم  ان هره الخلىُت جمىدىا فسضت اإلالازبت اإلاادًت ,(.4,3,2,1الىماذج ),  

ًسهص الخطمُم الخفاعلي على اإلاظخخدم لخدلُم اإلاشازهت الفعالت والخفاعل لخدلُم زػباجه واخخُاحاجه هما في الىماذج  زكم  -5

(1-2-3-4..)  

 اإلاظخخدمئطخخدام اطالُب جفاعلُت حدًدة وػحر مألىفت الطخلؿاب الجمهىز مً خالٌ جفاعلهم في لخدلُم زغا  -8

.ومشازهتهم  

(.-3-2-1جدلُم اإلاشازهت الفعالت مً خالٌ ئطخخدام ئطلىب الخدفحز والترػُب في الخفاعل هما في الىماذج زكم ) -9   

س هظمها الحدًثت ئعالهاث جفاعلُت خدمُت ػحر مألىفت أخرث اطلىب جفاعلي  -12  ظهسث و بظبب الخىىىلىحُا الحدًثت وجؿٍى

 هما في ال اإلاظخخدموأضبذ 
ً
 فعاال

ً
(.4-3-2-1ىماذج )مشازوا  
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 :
ً
:البدث اظخيخاحاثظابعا  

الى مىحى حدًد ًدُذ للمطمم الىسافُيي اعخماده والخسوج الى مجاٌ اوطع )بعذًً(اهخلاٌ الخطمُم الىسافُيي مً -1

الحسهت الصمً  مً خالٌ الطىث ()ثالثت ابعاد واسبعت ابعادوهى اإلاجاٌ اإلاجظم اإلادمج)مادي والمادي(واهخلاله الى 

, ابخياز اطالُب الخىاضل والخلىُاث الحدًثت للخجظُد وجفعُل ( في الؿاكت الرهىُت و البعذ الخامغ) وػحرها(مً خالٌ

 لألبداعجدسز عللُت اإلاطمم الىسافُيي وجمىده مدًاث اوطع و ض ي االخاص الافتر  لمالحىاض وجىظُفها لخلم عا

 والابخياز.

إلبداع وئبخياز ؾسق الخفاعل مع الفسد في جلدًم الخدمت لطاهمذ الىظم الخىىىلىحُت الحدًثت وجؿىزاتها اإلاظخمسة -2

 باطلىب ًدىاطب وجؿىزاث العطس الخىىىلىحُت.

 حّعد الخىىىلىحُا مهمت في حشىُل ججسبت اإلاظخخدم الخفاعلُت ألنها جمىىه مً الىضٌى الى أهدافه في الخعامل.-3

ع الافتراض ي اإلاطمم ًخم الخسوج عً بيُت الفً الخللُدي واإلالازبت الخللُدًت للىاكع الى بيُت حدًدة لخلم خالت بالىاك-4

م آضسة الادواث اإلادسهت للخدٌى في الخطمُم الىسافُيي الى  بُيُت بحن الىاكع الحلُلي والىاكع الافتراض ي عً ؾٍس

 ا مً خالٌ الاهظمت الاوؼماطُت التي جدُـ بشيل وامل باإلاظخخدمالخطمُم الافتراض ي الخفاعلي واشسان اإلاخللي جفاعلُ

ت للخدٌى الخطمُمي الى ابعاد الثابذ واإلاخؼحر على مظخىي الصمان واإلايان.  وهي هلؿت حىهٍس

, لرا ًجب الخفاعليواإلاشازهت والخفاعل والبىاء الخلني  العِشئن البيُت الخلىُت مهمت في جدلُم الخفاعلُت مً خالٌ -5

 جيىن وفم هظام بطسي طهل الخدىم ليي حظهل جىاضل اإلاظخخدم في الىضٌى الى الخدمت.أن 

 .تجخدلم مً خالٌ جىفحر عىاضس الالمالىف في الؿسح الخلني الخىفُرًالترػُبُت الاطع ان -6

لي لػمان مي والدزاطاث الىفظُت  في جدلُم الخفاعل العمُم والخازحر على اإلاخللالخاهُد على مىاهبت الخؿىز الع-7

م دزاطت د مً الحلٌى . للمظخخدم هفظُت  جىاضله عً ؾٍس  ومىده البداةل ومٍص

ولما واهذ الفىسة اإلابخىسة اهثر ػساةبُت وان فسضت جدلم الازازة والسػبت في الخجٍسب امسا طهال واًجابُا وهي دوافع -8

 اوظاهُت ؾبُعُت .

 .ُت والابخعاد عً السوجحنالساخت والترفهى خالت صحُدت لخلم الابخياز والخؼُحر اعخماد -9

: الخىضُاث
ً
:ثامىا  

ع ودخلذ في -1 غسوزة جلبُت السػباث اإلاخالخلت في خُاة ؤلاوظان واإلاسجبؿت ازجباؽ وزُم مع العىإلات والخؿىز الخلني الظَس

 شتى  الشإون الحُاجُت للفسد.

الرهُت لػمان جفاعل الفسد لىطاةل غسوزة الخىاضل العلمي مع باقي العلىم والدزاطاث الىفظُت لخلم أطع حدًدة -2

.
ً
 ومىاهبت جؿىزاث العطس بما ًخدم اإلاجخمع والفسد معا
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 االسكندريت: دار انًعارف انجايعيت . سيكونوجيت االتصال واالعالو.(. 4111عبدانفتاح يحًد دويدار. )

 

 

Abstract :- 

This study revolves around the rapid changes of science and a comparison of the formal and 

practical aspects and the reason behind summoning the changes and their types, which are 

subject to the influence of the recipient. This transformation represents formal and 

intellectual production cycles and formal functional generation that is subject to the goals 

of the system of multiple differences at the level of time and place. It meets the needs and 

the request for change, but access to it comes through multiple systems and portals that are 

different from the normal and the usual, so this study was called (meta and its dimensions 

in the designed biological formation (virtual reality environment - a model). The research 

seeks to find solutions in multiple aspects of life to realize the environmental environment 

of man His world and a new contemporary life line line the reception systems that are 

undergoing change and transformation. 

conclusion: 

1- The transition of graphic design from (two dimensions) to a new approach that allows the 

graphic designer to adopt and exit to a wider field, which is the integrated stereoscopic field 

(material and immaterial) and its transition to (three dimensions and four dimensions 

through (sound, image, touch and others) through the innovation of communication 

methods and modern technologies To embody, activate the senses and employ them to 

create a virtual private world, liberating the mindset of the graphic designer and giving him 

wider ranges of creativity and innovation. 

2- Modern technological systems and their continuous developments have contributed to 

creativity and inventing ways of interacting with the individual in providing the service in a 

manner commensurate with the developments of the technological era. 

3- Technology is important in shaping the user's interactive experience because it enables him to 

reach his goals in dealing. 
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4- The designed virtual reality is a departure from the traditional art structure and the traditional 

approach to reality to a new structure to create an interface between real and virtual reality 

through the bonding of tools that drive the transformation in graphic design to interactive 

virtual design and the interaction of the recipient interactively through immersive systems 

that fully surround the user It is an essential point for the design transformation to the fixed 

and variable dimensions at the level of time and place. 

5- The technical structure is important in achieving interactivity through live, participation, 

interaction and interactive technical construction, so it must be in accordance with an easy-

to-control visual system in order to facilitate user communication in accessing the service. 

6- The motivational foundations are achieved by providing the unfamiliar elements in the 

executive technical proposal. 

7- Emphasis on keeping pace with scientific development and psychological studies in achieving 

deep interaction and influence on the recipient to ensure his communication  

through a psychological study of the user and give him alternatives and more solutions. 
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