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فیمكن األتمتة أو المكننة هو مصطلح مستحدث یطلق على كل شيء یعمل ذاتیا بـدون تـدخل بـشري       

في أتمتة األعمـال اإلداریة، وأتمتة البث  ىألتوماتیكیة باألتمتة الصناعیة مثال . وهي تعني حتتسمیة الصناعة ا

وال زالت األتمتة حتى هذه  ،لعبت البرمجیات دورا كبیرا فـي تطـور هندسة األتمتة تطورا سریعا وقد التلفزیوني.

اللحظة ال تتوانى باستخدام كل مـا هـو جدید التقنیات و المعلوماتیة من أجل تحسین أداءها و تطویر إمكاناتها . 

لمقابلة متطلبـات التقنیـات الحدیثـة والـضغوط وتتطلـب نظـم الـتحكم الحالیة مستوى عال من اإلمكانیات الهندسیة، 

 .االقتصادیة

 :لمحة تاریخیة عن األتمتة  -2

العباس (یعد مفهوم األتمتة هي نتاج التطور الفكري منذ القدم وال یمكن القول بأنها بدأت في وقت محـدد      

ة القرن استخدامها نهایمن المفاهیم والمـصطلحات لتـي انتـشر  ویعد مفهوم األتمتة)،1،ص 1976وشقرة، ، 

وذلك ألن )، 12،ص  2008العتیبي، (ل التقدم الفني والتقني ه معبرًا عن مرحلة جدیدة من مراحالعشرون بوصف

ان ما أدى إلى وصول األتمتة إلى واقعها المتطور الحالي هو تراكم اإلسهامات في محاولة التقلیل من جهد اإلنس

 المبذول إلنجاز األعمال الیومیـة وابتكـار األدوات الالزمة لذلك أو تطویر ما كان متوافرًا منها

من أقـدم المحاوالت  ) 1لفتح باب المعبد عن بعد والموضحة في (الشكل  Hero إن طریقة الروماني هیرو     

 .إلنجاز نظام مؤتمت وفق المعاییر الحالیة
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لیـؤدي تمدد الهواء » آ«كمي لهذه الطریقة هو النار التي یضرمها الراهب في شعلة المـذبح إن الدخل التح     

ویـزداد ثقـل الدلو بتزاید كمیة الماء فیه ». ج«إلى الـدلو » ب«الساخن تحت النار إلى دفع الماء من المرجل 

نحو » هـ«افعًا الثقل المعاكس ور » د»فیؤدي ذلك إلى هبوطه نحو األسفل فاتحًا باب المعبد بوساطة الحبـال 

 األعلى .

أما إغالق الباب فكان یتم بإطفاء النـار الـذي یؤدي إلى تبرید الهواء في المرجل ومن ثم رجوع الماء إلیه       

من الدلو مقلًال ثقله لیـصبح أخـف وزنًا من الكتلة المعاكسة فتهبط الكتلة شادًة الحبال باالتجاه المعاكس للحالة 

 لى ومغلقة بـاب المعبد.األو 

إذ  ،بنـاء مطحنة حبوب مؤتمتة)(oliver Evans;1784 وبعد قرون كثیرة، استطاع األمریكـي أولیفـر إیفـانز      

 .لـى دلـو المطحنـة بوساطة سیور میكانیكیة لُتطحن وتعبأ آلیاً كانیكیة لنقل الحبوب من العنبر إاستخدم أدوات می

 المراقبة.یكن لإلنسان من دور في هذه سوى  ولم
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ولقد كانت جمیع المنظومات المؤتمتة تعتمد مبدأ التحكم ذي الدارة المفتوحة حتى ذلك التاریخ . ومـع تطور      

 الراجعة) السالبة(دام التغذیـة الخلفیـة تعقدها بدت الحاجة إلى اسـتخ وازدیادأتمتتها المنظومات المطلوب 

feedback negative   .لما لها من مزایا في تحسین اسـتجابة المنظومـات واستقرارها 

 );1788Watt James(ویمكن أن تعد منظومة التحكم في سرعة المحـرك التـي اخترعهـا جـیمس واط      

أولى المنظومات المؤتمتة التي تستخدم نظریات التحكم ذي التغذیـة الخلفیة. ولم یعط برهان ریاضي تحلیلي 

ثم بعد ذلك  Maxwell على ید ماكسویل 1868یثبت صحة ما أنجزه واط واستقرار منظومتـه إال فـي عام 

 1876عام  Wischnegradsky أیضًا، وبصیغة أدق، على یـد المهنـدس الروسي فیشنغرادسكي

غذیة الخلفیة واألتمتة هي تلـك التـي قدمها ي التإن من أهم اإلسهامات التي قدمت إلى التحكم اآللي ذ      

، 1976العباس وشقرة، ( .Servomechanism إذ طور ما یسمى باآللیة المـؤازرة 1934عام  Hazen هازین

 ).11ص

فقد تسارع انتشار األتمتة وتطورها بـسبب اختـراع الحاسوب وتطور  العالمیة الثانیة بأما بعد هذه الحر      

التقنیات اإللكترونیة واستخدامها في هذا المجال . ویعتمد معظـم المنظومـات المؤتمتة الیوم اعتمادًا كلیًا على 

تكلفة الحاسوب وتطبیقاته ، التي تساعد على انجاز أعمالهـا وتحقیـق أهدافها بشكل سریع ودقیق وبأقل 

 ).10،ص 2008(السالمي، 

).األتمتة ودورها في تحسین اداء ادارات شؤون الموظفین في الوزارات 2008محمود رزق زعرب، فاطمة(

الحكومیة بقطاع غزة، رسالة ماجستیر في ادارة االعمال ،إشراف :یوسف عبد عطیة بحر، الجامعة 

 االسالمیة،غزة.

 المفهوم اللغوي و االصطالحي: -3

مشتقة من كلمة "ماكنة/ ماكینة" الالتینیة وتعنـي بالعربیة: اآللة. أما داللیًا فمعناها : إدخال اآللة  :غویاً ل المكننة

 .ویقابل مكننة بالعربیة: تألیل . في العمل وتحویله من عمل یـدوي إلـى آلـي

رغم ما اكتنفه من غموض وٕاشـكالیات لغویة في  Automation وقد شاع استخدام المصطلح االنجلیزي     

العربیة بین الباحثین فنحى البعض إلى الخلط بین عدد من المفاهیم فجعلهـا بعـضهم مترادفة كمن ذهب إلى أن 

 األتمتة قد یراد بها آلیة أتوماتیة أو تشغیل أتومـاتي /آلـي . 
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م التالیة : أتمتة، میكنة، مكننـة، حوسـبة وقـد مع المفاهی Automation ویتناسـب المصطلح االنجلیزي     

 11-12).،  1999وآخرون،  یعكس مصطلح حوسبة استخدام األجهزة الحاسوبیة والبرمجیـات (الـسریحي،

كمبیوتر واألجهزة المبنیة على المعالجات أو المتحكمات والبرمجیات فـي مختلف هي استخدام ال: األتمتة 

یة من أجل تأمین سیر اإلجراءات واألعمال بشكل آلي دقیق وسلیم وبأقل والتجاریة والخدمطاعات الصناعیة الق

 خطأ ممكن .

ولهذا فإن استخدام مصطلح األتمتة یعكس مفهوم األتمتة بشكل أكثر شموًال مـن غیـره ورغـم التباین في        

نه ودالالتـه وان اختلف في مسماه فمن تعریف المصطلح نفسه غیر أن االتفاق بات واضحًا في تعریب المراد م

یقصد منه عامة استخدام الحاسـب اآللي وبرمجیاته في عملیات وأنشطة  Automation المتفق علیه أن

 .)13،ص 2007المنظمات المختلفة (العتیبي، 

بـه آلیًا  إال أن مفهوم األتمتة األكثر وضوحا هو :"التشغیل اآللي لجهاز أو عملیة أو نظام یتم التحكم     

 2002الحسنیة، (بواسطة أجهزة آلیة أخرى تحل محل اإلنسان في المراقبة والجهد واتخاذ القرارات المبرمجة 

 ).190،ص

 : هو مصطلح مستحدث یطلق على كل شيء یعمل ذاتیا بدون تدخل بشري فیمكن تسمیة الصناعةاألتمتة

 .التلفزیوني الصناعیة مثال: وهي تعني حتى في أتمتة األعمال اإلداریة وأتمتة البث األتوماتیكیة باألتمتة

هي استخدام الكومبیوتر واألجهزة المبنیة على المعالجات أو المتحكمات والبرمجیات في مختلف  األتمتة

دقیق وسلیم بأقل  القطاعات الصناعیة والتجاریة والخدماتیة من أجل تأمین سیر اإلجراءات واألعمال بشكل آلي

 .خطأ ممكن

 .األتمتة هي تنفیذ مجموعة من األعمال المتتابعة دون تدخل اإلنسان ما لم یكون ذلك من مقتضیات األتمتة:

 األتمتة تعرف أیضا بأنها فن جعل اإلجراءات واآلالت تسیر وتعمل بشكل تلقائي ومؤخرا باستخدام - 

 ).PLC(المعالجات الصغریة  

تعاریف  القول أن مفهوم األتمتة یعكس األتمتة بشكل أكثر شموال من غیره ورغم تباین كما یمكن      

مسماه فمن المتفق  المصطلح نفسه غیر أن االتفاق بات واضحا في تعریب المراد منه ودالالته وأن اختلف في

طة المؤسسات عملیات وأنش "یقصد منه عامة استخدام الحاسب اآللي وبرمجیاته في Automationعلیه أن "

 المختلفة
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 :أسباب االهتمام باألتمتة -4

تعدد األسباب التي تدعو إلى االهتمام باألتمتة فال تقتصر األسباب إلى األسلوب التقني على الجوانب     

 :المادیة بل یتجاوز األمر ذلك إلى جوانب واعتبارات نوجزها في اآلتي

 .التأثیر التلقائي بتقنیة المعلومات من خالل تصنیع أجهزة ومعدات حدیثة وبشكل مستمر ومتطور -1

فعالیة األتمتة في خدمة الوظائف واألنشطة اإلداریة استجابة مع تزاید المعلومات التي تتدفق بشكل هائل  -2

ال یعتمدون على وضخم إضافة إلى تزاید العاملین المعتمدین على المعلومات عن العاملین الذین 

 .المعلومات مما أدى إلى زیادة فعالیة األتمتة

إن األتمتة جزء من التغیرات المصاحبة لظهور الحاسب واستخداماته الواسعة في المجاالت كافة والتطور  -3

 .في تصنیع الحاسبات بتسارع مستمر مما سهل من االستفادة منها النخفاض أسعارها

ة التعاون بین فرق العمل المختلفة مما یدعم العملیة اإلنتاجیة ویسهم في أن األتمتة تؤدي إلى رفع فعالی -4

من  رفع كفاءتها حیث لوحظ زیادة اإلنتاجیة بجانب أن رأس المال المستثمر في مجال األتمتة أقل بكثیر

 .رأس المال في األعمال الغیر المؤتمتة 

 :لوقت أسباب وعوامل أخرى متعددة منهاكما أن لتزاید االهتمام بأتمتة األعمال اإلداریة في ذات ا

 :ظهور عصر المعلومات -أ

بعد ظهور الثورة الصناعیة ظهرت ظاهرة انفجار أو ثورة المعلومات وما صاحبها من استمرار تزاید عدد      

كما صاحب عصر انفجار المعلومات ظاهرة التزاید الضخم في  ،األفراد العاملین في قطاع إنتاج المعلومات

حجم المطبوعات المنشورة وتنوعها وتعاظم حجم المعلومات المخزنة على وسائط الكترونیة عبر الحاسبات، 

ولهذا یتضح أن هذا التطور المعرفي كان سببًا في االعتماد على األتمتة في األنشطة اإلداریة المختلفة 

 .اإلدارة التقلیدیة مجدیة للتعامل مع معطیات وتطورات العصر بحیث لم تعد،

 :التطورات التقنیة المتالحقة-أ

  :في تمثلترئیسة یعد أثر التطورات التقنیة الحدیثة تأثیرًا على األتمتة بمفهومها الحدیث أربعة تطورات 

 .الحاسبات االلكترونیة الرقمیة وانتشار الحاسبات الشخصیة على نطاق واسع من الثمانینات ظهور  -1

 .التطورات الهائلة في مجال االتصاالت -2
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 .)Networking( المتزاید نحو بناء وتطویر شبكات الحاسبات االتجاه -3

  .)Inter Net( ظهور وتطور الشبكة المعلوماتیة -4

االنترنت) على (مما یؤكد التطور السریع في مجال االتصاالت وتطویر شبكات الحاسبات والشبكة المعلوماتیة 

ضرورة أتمتة كافة األنشطة المختلفة السیما األنشطة اإلداریة بهدف تحقیق أهداف العاملین واألهداف لتنظیمیة 

 .بفعالیة

  :الرغبة في تحسین إنتاجیة العاملین -ب 

فقد كشفت ،رئیس وراء ظهور وانتشار نظم أتمتة األعمال اإلداریة الرغبة في تحسین إنتاجیة العاملین السبب ال

نتائج العدید من الدراسات تحقیق العاملین مستویات عالیة من اإلنتاجیة في بعض األعمال المؤتمتة تصل 

 .ویات متدنیةفیما بلغت اإلنتاجیة في األعمال غیر المؤتمتة إلى مست )% 90(نسبتها إلى

حدیثا النمو الهائل في إعداد العاملین  من عوامل تزاید أهمیة األتمتة :تزاید أعداد العاملین اإلداریین-ج

%ویرتبط بظاهرة  45%إلى  35اإلداریین حیث أن نسبة األعمال اإلداریة من إجمالي العاملین ارتفعت من 

 :المیل المستمر لتزاید العاملین إلى حقیقتین هامتین هما

الیة للعمل كمصروفات إداریة وعمومیة أنه كلما تزاید عدد العاملین كلما تزایدت التكالیف اإلجم الحقیقة األولى:

ملموسة في التكلفة الكلیة  وفرة وبالتالي فأي تحسین في اإلنتاجیة لألعمال اإلداریة من خالل األتمتة هي تحقیق

 على مستوى المنظمة ككل

ومهارة  أنه رغم التزاید المستمر فواقع حال المنظمات الفعلي یفتقر إلى قوى عاملة ذات خبرة الحقیقة الثانیة:

 .مناسبة تستوعب تطبیق أسالیب التقنیة الحدیثة لألتمتة

  :أهداف تطبیق واستخدام نظام األتمتة -5

 :هنالك عدة أهداف لتطبیق واستخدام األتمتة منها

 .زیادة السرعة و الدقة بإجابة المراجعین واالقتصاد من وقتهم -أ

 .عدم الحاجة إلى المراجعة الحضوریة من أجل عرض الطلب ومتابعة جوابه -ب 

 .ترتیب و تنظیم دوران المراسالت في الدائرة -ت
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 إیصال المراسالت الورقیة إلى حدها األقل في داخل و خارج الدائرة -ث 

 .خلق الطرق الصحیحة و قیاس دوران األعمال في الدائرة و متابعة تحسنهم المستمر -ج

 زیادة السرعة و إیجاد السهولة في مراسالت ما بین الدوائر -ح 

 اإلیصال السریع للمراسالت التي قد صنفت -خ

 .زیادة تمرین الموظفین عن طریق تأمین إمكانیة التنظیر وقیاس األنشطة -د

 .خلق المهد المناسب من أجل استقرار جمیع األنظمة الموحدة -ذ 

في تحسین اداء الموارد البشریة في المؤسسة الصناعیة "دراسة میدانیة  ).دور األتمتة2017دوغة،مراد(

 بالشركة المغاربیة لألنابیب بالمسیلة" رسالة ماستر، اشراف: د.زالقي وهیبة، جامعة المسیلة.

 

 

 و مستزلماتها تمتة: وسائل األ الثاني المحور

 :وسائل األتمتة -1

 ):55،ص 1993كثیرة ومتعددة منها (الحجي،  وسائل األتمتة

 .نظم االتصاالت االلكترونیة كالبرید االلكتروني والفاكسمیلي -1

 )نظم الكترونیة للتخزین كنظم األرشیف االلكتروني ونظـم الرسـوم المـصغرة (میكـروفیلم ومیكروفیش  -2

 .تلفةنظم النسخ االلكترونیة كأجهزة النسخ العادیة بأنواعها وأحجامها المخ -3

صیل البیانات والصوت وتسمح باتصال عـدة أجهـزة وأفراد مع بعضهم شبكة للحاسبات المحلیة تعني بتو  -4

 .البعض وبصورة فوریة ومستقلة

ت والتطبیقات الجاهزة ونظم معلومات خاصـة نوجزها م في األتمتة مجموعة من البرمجیاویستخد     

 :كالتالي
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 :)Electronic Mail System :(البرید االلكتروني -1

ل المنشأة وخارجها عن طریق استخدام الحاسـوب وأجهـزة اإلدخال عبارة عن إرسال الرسائل داخ     

  ).186، ص  2008واإلخراج والخزانات المساعدة واالتصاالت (السالمي،

شبكة الحاسب التي تسمح للمستخدمین بإرسال، تخزین، واسترجاع الرسـائل عن طریق  أو هو استخدام

 ). 311، ص2002، استخدامهم نهایات طرفیة ووحدات تخزین (المغربي

نظام البرید االلكتروني المثالي یتكون من شبكة حاسبات، حیث یقوم المستخدم بكتابة الرسالة من خالل      

قل هذه الرسالة إلى صندوق البرید االلكتروني الخـاص بالمستقبل، ویتم التحكم في وحدة طرفیة خاصة به وتن

ام للمدیر التحكم في نوع الرسالة التي یرید النظـ ویتیح هـذا المرور.استقبال هذه الرسالة بواسطة كلمات 

لنشر االلكترونیة التي إرسالها، فإذا أراد إرسالها إلى كل موظـف علـى وحدته الطرفیة فانه یوجهها إلى لوحة ا

تستطیع كـل وحـدة طرفیـة التعامل معها .وٕاذا أراد إرسالها إلى موظف معین دون السماح لبـاقي المـوظفین 

  ).226،ص 2000لالطـالع علیها فانه یرسلها كبرید خاص (سلطان، 

 ):Voice Mail System( :الصوتيالبرید  -2 

االلكتروني باستثناء إرسال الرسالة بالصوت عن طریـق الهـاتف ویتطلب البرید یشبه إلى حد كبیر البرید      

الصوتي حاسوب ذو قدرة جیدة لتخزین الرسائل السمعیة بأشكال رقمیـة تـم تستعاد هذه الرسائل إلى شكل 

 ).188،ص 2008سماعي مفهوم (السالمي، 

ویعتبر البرید الصوتي طریقة لحل مشكلة طباعة الرسائل ویشبه البرید الصوتي إلـى حـد كبیر البرید      

االلكتروني والفارق الوحید هو أن الشخص یملي الرسالة عبر جهـاز الهـاتف حیث یتم إرسال الرسالة 

عیة بأشكال رقمیة اسـب ذا قـدرة جیـدة لتخزین الرسائل السمطریق الهاتف ویتطلب ذلك حبالصوت عن 

 2008تستعاد بشكل مفهوم إلى السمع وهذا النظـام یوجـه المستفید عن طریق تعلیمات شفویة (العتیبي، 

 :)227،ص 2000ویتمتع البرید الصوتي بخاصتین مهمتین هما (سلطان،  ).19،ص
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 :المباشر التخزین واالسترجاع -3

شبه آلة الرد الفوري حیث یقوم بتخزین الرسالة الصوتیة في وقت محدد یقوم النظـام اتوماتیكیا وهو ی      

بتشغیل التلیفون مع إعطاء رسالة بأن هناك رسالة وبعد سـماع الرسـالة یمكـن إرسال ملحوظة لمرسل هذه 

 .الرسالة تفید العلم بوصولها

 :توزیع الرسائل قائمة-4

إرسال نفس الرسالة إلى عدة أشخاص فانه یمكن إمداد النظام بالرسـالة وقائمـة توزیع هذه  فعندما یراد      

 .الرسالة ویقوم النظام بإرسالها إلى األشخاص المحددین بالقائمة

 ):Electronic Calendaring System( االلكترونيالتقویم  -5

،  2008اعید المدیر(الـسالمي، واسترجاع مو بكات الحاسوب لتخزین یستخدم التقویم االلكتروني في ش      

فیمكن للمدیر أو سكرتیره أن یدخل جدول مواعید المـدیر باسـتخدام لوحة مفاتیح النهایة الطرفیة ، )187ص 

ذلك مستخدما النهایة الطرفیة الموجودة لدیه  وبمجرد تخزین التقویم یمكن أن یسترجعه المدیر بسهولة بعـد

بسهولة وال یمكـن ألحـد المدیرین االتصال بتقویم مدیر آخر لیحدد منه الوقت الحر ویمكن تجدید التقویم 

 ).20،ص 2007لیتقبال فیه كما یمكن أیضا حمایـة المواعید من أن یطلع علیها أي شخص (العتیبي، 

 :)Conferencing System(نظم االجتماعات -6

 :ینقسم إلى عدة أشكال منها 

   :)System Audio( االجتماعات السمعیة -6-1 

ت السمعیة لتشكل ربط سمعي بـین أشـخاص منتشرین الجتماعات استخدام أداة االتصاالویتم بهذه ا     

جغرافیا بهدف أداة االجتماع ودعوة االجتماع التي تسمح ألكثـر مـن شخـصین للمشاركة في المناقشة الهاتفیة 

ون التحدث عن طریق االجتماعات ویكوال یتطلب االجتماع السمعي أجهزة حاسوب ولرفع كفاءة هذه 

والبـد مـن رئیس الجلسة من إتاحة الفرصة للجمیع للتحدث وقل ) ، 20،ص 2007المیكروفون (العتیبي، 

ذلك تحدید موعد هـذا اللقـاء وعلـى المشارك تعریف نفسه كما یجب تسجیل هذا االجتماع وتوزیعه بعد ذلك 

 ).188، ص  2008السالمي،(علـي المـشاركین 
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  :)Video Conferencing: (اتصاالت المؤتمرات الالسلكیة المرئیة -6-2

هو استخدام التلیفزیون في ربط المشاركین في المؤتمر والموجودین فـي مواقـع جغرافیـة مختلفة وتوفر      

، 2002وهنـاك ثالثـة أشـكال ممكنـة لعقـد المؤتمرات المرئیة (المغربي،  والصورة،المعدات كال من الصوت 

  )311ص

إشارات الصوت والصورة مـن موقـع إرسال إلى موقع استقبال اه واحد، ترسل صوت وصورة في اتج  - أ

 .واحد أو أكثر

صورة في اتجاه واحد وصوت في اتجاهین، یمكن أن یتحدث الناس الموجودین في مواقع االستقبال إلى   - ب

 .م نفس الصور المرئیةهأناس موجودین في موقع النقل، بینما یرى كـل واحـد من

ن اتصاالت الصوت والصورة بین كل المواقع في اتجاهین وبالرغم صوت وصورة في اتج اهین، تكو  - ت

من أن هذا هو المنهج األكثر فعالیة لمناهج عقد المؤتمرات بالمساعدة االلكترونیة، فهو األكثر تكلفة 

 أیضا

 )Desktop Publish(المكتبيالناشر  -7

ویعتبر احدث البرمجیات المستخدم في أتمتة المكاتب في اإلدارات التي تحتاج إلـى النـشر ویستخدم الناشر      

المكتبي الحاسوب وأجهزة إدخاله وٕاخراجه وخزاناتـه المـساعدة لغـرض طباعة الكتب والنصوص بشكل رائع جدًا 

لك یستخدم الناشر المكتبي بشكل واسع طبع بحیث یستطیع أن یدمج الـصورة والـنص علـى الوثیقة الواحدة ولذ

  ).190، ص  2008السالمي،(المنشورات بكافـة أ نواعهـا 

ویشمل استخدام النشر المكتبي كأداة حل المشكلة التطبیقات المختلفة، فیستطیع أعضاء فریق حل المشكلة      

ة ت فیما بینهم ومع اآلخرین في المنظمر تستخدم في االتصااللمكتبي في إعداد اقتراحات وتقاریاستخدام النشر ا

دام الـشرائح الفوتوغرافیـة واألوراق الشفافة الناتجة من وثائق النشر المكتبي في باإلضافة إلى ذلك، یمكن استخ

 ).310،ص 2002المغربي، (جلسات المجموعـات لحـل المـشكلة 

  :)Document Management System(الوثائق إدارةنظام  -8

لـى أشـكال رقمیة حیث اسبة الممیزة لنقل صور الوثائق إیتكون هذا النظام من وحدات اإلدارة الح حیث     

ن اللیزري والعمل على توفیر یستخدم هذا النظام في خدمة شبكة العمل لتحریر البیانات الرقمیة فـي قـرص التخزی
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وان قرص التخزین  .طات الطرفیةلومات لمستخدمیها الذین یتعاملون مع هذا النظـام من خالل المحالمع

 .خزانة للملفات 20صفحة والتي تعبئ  200000المستخدم وقیاسه خمسة وربع في البوصة یمكن أن ي تسع لـ.

،  2008السالمي، (ویستفاد من هذا النظام بتصویر الوثائق التاریخیة والمهمة وخزنها واسترجاعها عند الحاجـة

 ).191ص 

وثائق مجموعة من األدوات االلكترونیة المهمة للتعامل مـع الوثـائق، كتابة ومعالجة تتضمن نظم إدارة ال     

 ).199،ص 1997هي(الحسنیة، هذه األدوات  ونقًال وحفظًا،

 :)Text Processing(النصوص معالج -9

یمكن معالجتها هي البرمجیات الحاسوبیة التي تحول النصوص (الشفویة أو المكتوبة) إلى وثائق الكترونیـة،      

بات والرسائل والمذكرات خطاوتخزینها ونقلها الكترونیًا أو تحویلها إلى أوعیة الكترونیة أو ورقیة أخـرى، مثل ال

 ن.مستخدمیالهذه البرمجیـات أصـبحت متـوافرة وفـي متناول جمیع ،والتقاریر 

 ): Reprographies(النسخإعادة  -10

وٕاعادة إنتاج النسخ من الممكـن أن یتم بوساطة  الواحدة.إعادة إنتاج عدد كبیر من النسخ للوثیقة  هي أجهزة     

،عندما یكون  copiers طابعة الحاسوب نفسها، عندما یكون العدد قلیًال ، أو بوساطة أجهزة التصویر العادیة

ك التي تتكون من عدد الوثیقة، وبخاصة تلداد كبیرة من العدد متوسطا، أما في حاالت الحاجة إلعادة نـسخ أعـ

من الصفحات، فتستخدم في هذه الحالـة أجهزة تصویر ذكیة خاصة، تقوم آلیا بتصویر النسخ وفرزها وربطها 

 .حسب الطلب

  :)Image-Processing Systems(معالجة صور الوثائق نظم -11

 األجهـزة والبرمجیـات مـن أهمهـا الماسحاتهي نظم إلدارة الصور الكترونیًا، مؤلفة من عدد من      

scanners  ،تسمح للمستفید بإدخال صور الوثائق كما هي فـي األصـل إلـى الحاسوب، وتخزینها، ومعالجتها،

 ..وٕاعادة إخراج صور طبق األصل أ و معدلـة عـن هـذه الوثائق

  ):Archival System(األرشفة نظام -12

هو احد الوظائف الهامة من وظائف إدارة الوثائق، فعلى الرغم من األرشـفة التقلیدیـة مـا زالت مستمرة،      

وبخاصة في اإلدارات الحكومیة، فان أنظمة التخـزین االلكترونـي تتزایـد معدالتها بسرعة عالیة . ومن أهم وسائل 
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والمیكروفیلم، األقراص اللیزریة، واألقراص المرنة  شـرطة الكاسیت،االتخزین االلكتروني :األشرطة الممغنطة، و 

 .وغیرها

 : )Word Processing System(الكلماتنظام معالجة  -13

ات ویمكن تعریفه بأنه هو المصطلح المستخدم في وصف نظام الحاسب المستخدم في عملیة معالجة الكلم     

واإلمـالء والنـسخ والحفظ اآللیة واالتصاالت البعیدة ة المعلومات الذي یعتمد على وظائف الطباعـة نظام معالج

 218):،ص2008المرتبطة بالحاسب، ویتضمن الموارد التالیـة (الـسالمي،

  .هـي مجموعـة األجهـزة والمعـدات واألوساط المكونة معالج الكلمات Resources Hardware موارد األجهزة* 

 .جموعـة تعلیمـات وبـرامج وٕاجراءات تشغیل معالج الكلماتوهي م Resources Software موارد البرمجیات *

هي مجموعة األفراد المتخصصین القـائمین على تشغیل معالج  Resources Personal دموارد األفرا* .

 ه.الكلمات باإلضافة إلى األفراد المستخدمین لـ

تامة من المعلومات، مستخدمة  لنصوص إلى منتجاتالـثالث تستخدم في تحویل مصادر اوهـذه المـوارد      

 فـي ذلـك وظائف اإلدخال والمعالجة واإلخراج والتخزین والرقابة للنظام.

عبارة عن شبكة كونیة للمعلومات تضم حزم هائلة متداخلة من آالف الـشبكات المحوسـبة  :شبكة االنترنت -14

 ).27،ص 2007والموزعة في مختلف أنحاء المعمورة (العتیبي، 

 :)Collaborative Work System(التعاوني العملنظم  -15

ق جهود موارد، وتنسیتعمل على تحقیق دعم العمل الجماعي من خالل تقاسم وتبـادل األفكـار، وتنظـیم وٕادارة ال

یة ل االعتماد على شبكة العمل المحلویمث .المنظمـاتأعضاء جماعات العمل الرسمیة وغیر الرسمیة في نفس 

األرجاء لالتصال عـن طریـق البریـد االلكتروني واالشتراك في أجهزة الحاسب اآللي والبرمجیات وقواعد  أو واسعة

 .)313، ص2002المغربي، (بیانات العمل الجماعي 
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  :الصور معالجةنظم  -16

هذه النظم المستخدم النهائي من الحصول على وتخزین ومعالجة واسـترجاع صـور المستندات التي  تكمن     

أو نصیة، أو كتابة یدویة، أو رسوم بیانیـة، أو صور فوتوغرافیة، ویدخل في هذه  رقمیة،یمكن أن تحوى بیانات 

 313-314):ص ،2002 ،المجموعة نظم معالجة الـصور التالیـة (المغربـي

 Document Electronic Management System (EDMS) إدارة المـستندات االلكترونیـةنظم  - أ

 .وتقوم على تكنولوجیا معالجة الصور 

 :)Graphics Computer(نظم رسوم العرض - ب

الرسوم البیانیة التي تسهل عرض البیانات الرقمیة واإلحصائیة بالشكل الـذي یـصل بسهولة إلى الفرد  فتنتج

 .عن غیره من طرق العرض

 :Multimedia) ( ةالوسائط المتعدد ت. 

الوسـائط المتعددة للمستخدم  رقام والنصوص والرسوم البیانیة . وتوفر طـرقتعبیر باألشكال التقلیدیة من األال 

 النهائي المعلومات بعدد من الوسائط المختلفة، ویشمل ذلـك النـصوص، والصوت، والصور الفوتوغرافیة

ودورها في تحسین اداء ادارات شؤون الموظفین في الوزارات  ).األتمتة2008محمود رزق زعرب، فاطمة(

الحكومیة بقطاع غزة، رسالة ماجستیر في ادارة االعمال ،إشراف :یوسف عبد عطیة بحر، الجامعة 

 االسالمیة،غزة.

  :من األجهزة مستلزمات األتمتة -2

 ).32-25،ص 2008تساند األتمتة بعض األجهزة التقنیة المهمة ومنها (السالمي، 

 .هو من األجهزة المهمة التي تدعم األعمال المؤتمتة الهاتف: -أ  

وهو جهاز یقوم بتحویل إشارات الهاتف التناظریة إلـى إشـارات رقمیـة یستطیع الحاسب فهمها  المودم: -ب 

 .والتعامل معها
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صـور طبق األصل من على شـكل نظام اتصاالت یستخدم في إرسال واستقبال المعلومات  الفاكس: -ت 

تندات والوثائق والصور والرسوم عبـر شـبكة االتـصاالت الهاتفیة عبر إیصال الفاكس بخط الهاتف المس

 .بواسطة خط المودم واالتصال برقم معـین وترسل الرسالة كتابة ولیس صوتا

اتصاالت یستخدم في  جهاز یقوم بنقل الرسائل القصیرة كتابة عبر خطوط سلكیة والتلكس نظـام التلكس: - ت

ال المعلومات على شكل رسائل نـصیة قـصیرة باستخدام وحدات متوافقة وعبر الخطوط إرسال واستقب

الهاتفیـة ویعـد أسـرع وأكثـر وسـائل االتصاالت دقة وٕاتقان وتستخدمه معظم المنظمات رغم ظهور العدید من 

  .األجهـزة األحدث منه تقدما كالبرید االلكتروني

ةئكذئ - ث لئ  .: تستخدم في تصمیم الرسومات الهندسیة والكهربائیة وأعمـال التـصمیم المختلفةز

تعمل على نقل الصورة أو النص إلى صورة علـى الحاسـب باإلمكان تخزینها كملف  الماسحات الضوئیة :  - ج

الصورة والنص والتعامل معها بواسطة البرامج المختلفة ولها فوائـد كبیـرة في عالم التصمیم والتعامل مع 

 خاصة مع برامج الوسائط المتعددة

 .: هي من األجهزة الضروریة بوصفها مخرجات نهائیة على شكل طباعةالطابعات - ح

هي أنظمة تخزین وحفظ الوثائق والمستندات بصورة مـصغرة على شرائط فیلمیة أو  :الفیلمیةالمصغرات  - خ

ودور الصحف وكذلك مراكز الدراسات  على بطاقات بالستیكیة وتكمن أهمیتها في بعـض المكتبـات

 .والوثائق المتخصصة

: هي تكنولوجیا جدیدة من خاللها یتم انتقال الرسائل والصور من الهـاتف الجوال إلى الحاسوب البلوتوث - د

 .والعكس

وهي منتشرة بكثرة لیس فقط في المكاتب بل هي أقرب مـا یكـون لالستعمال العام، ولكنها  آالت التصویر :  - ذ

توجد في المكاتب لحاجة معظم المكاتـب إلـى استنـساخ أعمالها إلى أكثر من نسخة، والفائدة المرجوة من 

من عدم حاجتنا  هذه اآلالت في أتمتة المكاتب هـو أن یصار إلى ربطها بالحاسب مما سیحقق فائدة كبیر

إلـى إظهـار نسخة أولیة من العمل یتم االستنساخ فورا من الحاسب، علما بـان آالت التـصویر الحدیثة قادرة 

 ..على إخراج ورق ملون إال أنها غالیة السعر جدا مقارنة مع فائدتها

في الوزارات  ).األتمتة ودورها في تحسین اداء ادارات شؤون الموظفین2008محمود رزق زعرب، فاطمة(

الحكومیة بقطاع غزة، رسالة ماجستیر في ادارة االعمال ،إشراف :یوسف عبد عطیة بحر، الجامعة 

 االسالمیة،غزة.
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  :عدة مزایا لألتمتة نذكر منها).314،ص 2002حدد (المغربي،  :األتمتةمزایا وعیوب 

 .اتصاالت أكثر فاعلیة بتكلفة اقل -1

 .االتصاالت بمختلف أشكالهاالحفاظ على الوقت عن طریق  -2

ملین، یمكـن تـوفیر معدات تفید مجموعات من توفیر معدات لكل عامل من العاتقلیل تكلفة المعدات فبدال  -3

 .المشاركین

 .تقلیل توقفات العمل النسیاب البیانات والمعلومات بین مختلف المواقع -4

 ).315ص،2002أما من عیوب األتمتة فنذكر منها (المغربي، 

 الشعور بعدم االنتماء عندما ال یكون العاملون في اتصال مباشر یومي مع زمالئهم في العمل -1

الخوف من فقدان العمل حیث إن عمل العاملین یؤدي مستقال عن عملیـات المنظمـة فیمكن أن تتكون  -2

 .فكرة بسهولة لدى العاملین أنهم مكلفین لها خاصة في حـاالت العمـل عن بعد

 .لیة لآلالت والمعدات المطلوبة لتشغیل النظامالتكالیف العا -3

 تعطل اآلالت والمعدات یؤدي لخسائر كبیرة نتیجة توقف االتصاالت -4

 :المكاتبمعوقات تطویر أتمتة 

  .ارتفاع أسعار بعض األجهزة والبرمجیات الحدیثة -1

بة بالربط اختالف القیاس والمواصفات باألجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحـد ممـا یـشكل صعو  -2

  .بینها

  .مازالت العدید من اآلالت واألجهزة غیر قادرة على االتصال مع الحاسوب  -3

عدم وجود وعي لدى المسئولین في اإلدارات بأهمیة أتمتة المكاتب ودورها في تطـویر مهامها وأعمال  -4

  .إداراتها

وبالتـالي التخلـي عنهم مما یحاولون خوف الموظفین من إحالل تكنولوجیا المعلومات في انجاز مهـامهم  -5

  .في فشل أتمتة المكاتب في منظماتهم

نظام األتمتة یحتاج إلى سعات خزنیة كبیرة جدا لغرض خـزن الرسـومات والوثـائق والبیانات باختالل  -6

أنواعها وهذا یش مل معوق كبیر في تطور هذه األتمتة ورغم ظهـور القرص اللیزري بسعاته الواسعة 

 14).ص، 2008،من هذه المشكلة (السالمي حل هذا القرص جزءوقد ی
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 .اإللكترونیات بین الحاجة و الضرورة الثالث:المحور 

سنة الماضیة فبالتأكید الحظ النهضة التقنیة الكبیرة التي شهدها عالمنا الواسع.  20من عاصر الـ     

أصبح  هذه النهضة كان لها أثر كبیر خصوصا على أسلوب حیاتنا الیومي و الشخصي. العالم

متصال أكثر من أي وقت سابق، اتصاالت انترنت سریعة و هواتف متطورة أصبحت في أیدي 

الجمیع. هذه النهضة أیضا أثرت على قطاع األعمال و الصناعة و غیرها الكثیر بدرجات مختلفة، 

 .أرید القاء الضوء أكثر على حیاة الفرد و دور التقنیة فیهلكن 

ت وصلت لنا تقنیة الهواتف المحمولة و المتنقلة و بدأ تنتشر بشكل سریع. قبل ذلك قبل عدة سنوا     

لم تكن الهواتف مربوطة باألشخاص بقدر كونها مربوطة بمناطق و أماكن معینة. فهناك رقم هاتف 

لمنزل ما، أو رقم هاتف لمتجر ما أو شركة و مكتب معین. اآلن هذا یستمر كما كان سابقا عبر 

ألرضیة، لكن هنا أیضا وصلت الهواتف المحمولة التي أصبحت مرتبطة باألشخاص ذاتهم، الشبكات ا

 .فكل مستخدم له رقمه الخاص الذي تستطیع الوصول الیه مباشرة عبره

لم و في الماضي كان كل شيء یدور كما یرام، الهواتف المحمولة لیست في ید كل شخص تقریبا،      

ن هناك ت الحیاة إطالقا. لكن مع النهضة التقنیة اكتشفنا أیكن أحد یعتبر هذا األمر من ضروریا

سس نفسها كأحد ضروریات الحیاة الحدیثة. فكرة أن تتصل بأي شخص ؤ أشیاء ستضاف لحیاتنا و ست

تعرفه في أي وقت و في أي مكان كان كانت مذهلة حینها، و ال أحد یستطیع إنكار فائدتها الكبیرة. 

د اإلكسسوارات التي یتباها بها الناس، حتى األطفال أصبحوا یحملون الیوم أصبحت الهواتف أیضا أح

 .الهواتف المحمولة في البیت، في المدرسة و في أي مكان ینتقلون الیه
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اذا اعتبرنا الهاتف المحمول كمقال هنا، ربما لن نستطیع حقیقة تحدید مدى ضروریته للمستخدم      

ء أنه ال یحتاج هاتفا محموال في حیاته إطالقا، لكن بشكل دقیق جدا. فربما یقوم شخص عادي بإدعا

في المقابل هناك من یدعي أنه قد یفقد الكثیر اذا لم یملك هاتفا محموال یأخذه معه الى كل مكان. ربما 

ینطبق كالمنا األخیر على شخص یعمل في قطاع تجاري، فعدم حمله هاتفا محموال یسهل الوصول 

 .موقف سيء بالمقارنة مع منافسیه ممن یستخدمون الهاتف المحمولالیه في كل لحظة قد یجعله في 

الهاتف المحمول لم یعد فقط جهازا إلجراء المكالمات الالسلكیة، فهو قد أصبح منظم حیاة كامل،      

یرتب مواعیدك و یربطك بالشبكة اإللكترونیة و بریدك اإللكتروني، و أیضا یقوم بوظائف كثیرة أخرى 

 و التصویر و غیرها. مثل اآللة الحاسبة 

بالتأكید التقنیة تأثر على حیاتنا، و هناك احتمال أن یظهر منتج جدید في أي لحظة لینصب      

نفسه جزئا رئیسیا من حیاتنا الخاصة أو العامة. لكن إن رأینا الى الصورة الكبیرة، فسنجد أن هناك 
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م و لماذا أملكهم جمیعا اذا لم العدید من األجهزة اإللكترونیة في حیاتنا، لكن ما هو مدى ضروریته

 یكونوا بتلك األهمیة؟

البرید اإللكتروني هي خدمة سحابیة أستطیع الوصول الیها عبر عدة منافذ مختلفة، منها كما      

نعرف جمیعا الحاسوب الشخصي. لكن ألي درجة احتاج أن أصل الى بریدي اإللكتروني؟ هل أحتاج 

ى نفس الخدمة بشكل یومي أو شبه یومي؟ من الطبیعي جدا ثالثة أو أربعة أجهزة مختلفة للوصول ال

القائمة و هاتفا ذكیا، ربما جهازا لوحیا و آخر محمول، و ك حاسوبا مكتبیا، و أن تجد شخصا هذه األیام یمل

 قد تستمر. 

عند التفكیر بعمق قد یجد الشخص نفسه فعال محاطا بالكثیر من األجهزة الغیر ضروریة، محاطا      

األكثر سوء هي أن ال یستطیع الشخص أن یعطي كل بالكثیر من الوظائف المشتركة، و  بأدوات تقوم

 .التي تبرر اقتنائه لها االستخداممنها حقه الكافي من ساعات 

 

بیر لقد اختلطت الضرورة هذه األیام بالرغبة، و أصبحت الكمالیات تتواجد في حیاتنا بشكل ك     

أخرى. من یعمل في مجال تجاري أو صناعي قد یاة و آخر، و حجدا، و ربما مختلف بین شخص و 
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یكون في حاجة أكبر لإللكترونیات من مستخدم آخر. لكن في النهایة و للمستخدم العادي ربما هناك 

ما قد یؤثر  یفكر كثیرا فیما یحتاجه فعال و تقصیر في عملیة التفكیر المسبق للشراء. البعض أصبح ال

هواه، فهناك من یحصل على ور األكبر اآلن هو رغبة الشخاص و لدإیجابیا على حیاته. من یلعب ا

ال یستطیع تمالك نفسه حتى ر بمواصفاته التقنیة، و ه، أو مبهجهاز جدید فقط ألنه معجب بتصمیم

یحصل دائما على آخر السوق و جدید المنتجات. هناك أیضا ممن هو اسوأ حاال في حیاته مع 

كیف یستخدمها بشكل صحیح أو یوظفها في حیاتها، و هي مجرد اإللكترونیات، فهو ال یعلم حتى 

 .إكسسوارات كمالیة و أدوات للتباهي أمام الناس

أي منتجات قارئا إلكترونیا و هاتفا ذكیا و جهازا لوحیا و آخر محموال و هل أحتاج حاسوبا مكتبیا و      

التفكیر و أكثر إن قمنا بالبحث  االستفادةأخرى تملك العدید من الوظائف المشتركة بینها؟ ربما نستطیع 

المسبق قبل شراء أي جهاز جدید. یجب أن یدرك الشخص أن هناك وظائف معینة فقط في أي جهاز 

 جدید التي سیكون لها دور كبیر في حیاته، أو یمكن أن یصنفها ضمن الضرورات. 

حیاتك هاتف محمول ذكي معا؟ هذا سیعتمد كثیرا على نمط هل أحتاج الى جهاز لوحي و      

تستطیع توفیرها له، هل  االستخدامالیومي، أین یمكن أن تحمل الجهاز اللوحي معك، كم من ساعات 

؟ هي عوامل كثیرة االستخدامباإلمكان أن یقوم هاتفك المحول الذكي أن یعوض هذه الساعات من 

بل اقتنائك ألي ستساعدك في اتخاذ القرار، لكن المهم أن تحاول أن تتعرف علیها و تقیمها قمؤثرة و 

 .جهاز جدید

ربما سیكون لها دور عند اقتنائك لجهاز جدید. الترفیه ضروریة في حیاتنا، و ال ننسى أن التسلیة و      

یمكن لنا أن نقوم بقرارات شراء أفضل في حیاتنا اذا التأكید تأتي في المقام األول، و لكن الضرورات ب

 ا نحتاج لنحسن منه. ماذعال ما هو أسلوب حیاتنا الیومي و أدركنا ف
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ربما أیضا نستطیع تحسین حیاتنا الیومیة بالتعرف أكثر على التقنیات الموجودة في حیاتنا. أن      

الخصائص التي لم تعرفنا على الكثیر من الوظائف و  نتعمق في هواتفنا الذكیة أو أجهزتنا اللوحیة قد

المنطقیة في اتخاذ و المزید من التفكیر و نلقى لها باال أبدا رغم أهمیتها. في النهایة كل ما نحتاجه ه

 .المزید من الذكاء في استغالل تقنیات هذا العصر الرائعةالقرار، و 
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 الحقیقیة والحیاة االفتراضي العالم بین ما :الرابع المحور

 

نه لشيء غریب و صادم أن یكون هناك حیاة واكسجین غیر التي نعرفها بفطرتنا، لكن هذا ما یحدث إ

تفوق  لیاتهاكشإمعنا اآلن فعال، إن تفوق الشبكة العنكبوتیة (االنترنت) في غزو وتملك المجتمع بجمیع 

باهر ال یستغني عنه الجمیع كما لو أنه الماء الذي یبقیك حیا، واكاد اال اصدق أني أقارن مثاال 

قد أصبح ال یدنو عن مرتب االكسجین  الحقیقةكأهمیة الماء واالكسجین بحاجة االنترنت لكن في 

 .لألسف O2 والمیاه في حیاتنا الواقعیة، كونه أشبه بمتنفس اخر یماثل ال

 :الحقیقیة والحیاة االفتراضي العالم بین ما

 أصبحت الحیاه االفتراضیة .. شبه واقعیه نوعا ما -

 اإلنترنت عالم افتراضي ما بین الواقع واالفتراض -

 یسكن في عقل االنسان أكثر من واقعه -

 األصلیةیهمه أكثر من حیاته  -

 ! نتائجه أصبحت ُتصدق بشكل اكبر من اي عین رأت على وجه الواقع -

 یحمل قوه عظیمه في تغییر المجتمع لقابلیته التي یرید االنترنت -

 و اآلن العالم االفتراضي والواقع في معركة وصراع ضحیتها االنسان الواقع بینهما -

 ال یوجد عقالن یستخدمها االنسان للعدل بینهم -

 وأحیانا ال یوجد واقع جمیل یغنینا عن افتراضیة االنترنت -

 ! بالحقیقة اللحظةقع یوحینا اننا نعیش وایضًا ال یوجد في االفتراضیة وا -
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 :والحقیقي االفتراضي بین معركة

 ُهَو نفسه االنسان ال تتغیر والضحیة والصراع بینهم قائم لحد اآلن المعركة بدأت منذ زمن -

وساعدت األشخاص الواقعین في واقع صعب  جمیعا متیقنین بأن هناك فوائد من االفتراضیة -

لكن .. االفتراضیة أخذت اكبر من حجمها في الواقع وأصبحت اكبر من الواقع  بسببها،تسهّل 

وصار االنسان مشتت عقله كما لو ان واقعه غیر موجود وان حیاته ُتكّمْن في االفتراضیة فقط 

 .في الواقع وال تجد م یرضیها فیها السلبیةوعینه بدأت ترى 

 .واالهتمامات أصبحت افتراضیه أیضاً  باالفتراضیةالرضا أصبح  -

حتى تعمقها في أمور  وشخصیات المجتمع الحالي مبنیه على االفتراضیات و السطحیة -

 * حیاتهم تعمق افتراضي * اي ال یفید الواقع بشيء

مشكله عمیقه متداخلة بالكثیر من روابط واقعیه  قضیة االنترنت ودخوله االفتراضي للواقع -

 لعقل السلیم النامي في مكان واقعي سلیم بعیدا عن اي افتراض یساهم بهصعبه ال تحل اال با

 .وهو الناجي الوحید من مشكلة الیوم وغداً ،

 العالم االفتراضي:

، هو عبارة عن مجموعة من المستخدمین یجّسدون شخصّیات  Virtual worldالعالم االفتراضي     

ویعتمدون على المحاكاة الحاسوبّیة كوسیلة للتخاطب افتراضّیة ضمن بیئة ثنائّیة أو ثالثّیة األبعاد، 

والتواصل مع األشخاص االفتراضیین اآلخرین الموجودین في هذا العالم، ویسمى باالفتراضي نظرًا 

لكون جمیع ما به من أشخاص وبیئة ووسائل تواصل افتراضّیة ولیست واقعّیة، ویشیع استخدام العالم 

أدوار الالعبین عبر اإلنترنت. ومن الجدیر بالذكر أّن العالم االفتراضي عادة في ألعاب تقّمص 

االفتراضي یتیح لمستخدمیه فرصة العیش ببیئة ثالثیة األبعاد وكأنها حقیقة، وبشكل أّدق فإن في هذا 
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العالم یمتزج الخیال مع الواقع بشكل عمیق، إذ ُتسّخر التكنولوجیا الذكیة لتتعاون مع العالم الواقعي 

حد من أهم التطبیقات الحاسوبیة. ویمكن تعریف العالم االفتراضي أیضًا بأنه ذلك العالم فیصبح كوا

الذي یلجأ المبرمج لصنعه باالعتماد بشكل أساسي على الحاسب اآللي، فیتفاعل معه اإلنسان وكأنه 

رًا فعاًال أو ما یسمى بالتجسیم یلعب دو  3Dعالم حقیقي یحیط به، ومن الجدیر بالذكر أّن البعد الثالث 

في تقنیة العالم االفتراضي، إذ یساهم في تقدیم المخرجات على هیئة نماذج مماثلة للواقع حتى تساهم 

في إشعار المستخدم كأنه مغموس بالواقع المحیط به. تقنیات العالم االفتراضي یعتمد العالم االفتراضي 

، وتمثل شاشة  (Display)البیاني على أربع تقنیات أساسیة للعالم االفتراضي، وهي: وسیلة العرض

العرض التي تجسم األحداث وتستعرضها للمراقب. النظام البیاني، وهو عبارة عن نظام یوّلد عددًا من 

 Trackingصورة تقریبًا في الثانیة الواحدة مع استمرار تغییرها، ویرصد الـ 30-20الصور تتراوح بین 

استخدامه باستمرار بالتزامن مع اتجاه رأس المستخدم  هذه الصور، ثم یوّلدها. نظام التتبع، ویتم

وموقعه من خالل مراقبة الكامیرا له. نظام قاعدة المعطیات، وهو عبارة عن مجموعة من الفرضیات 

التي یعتمد علیها العالم االفتراضي من خالل مجموعة من البرامج ومتابعة تفاصیلها. المستخدم في 

م االفتراضي من المستخدم أن یتخذ وضعّیة خاّصة حتى ینخرط في ذلك العالم االفتراضي یتطلب العال

العالم، ویكون على النحو التالي: وجود أجهزة مثّبتة على رأس المستخدم، وهي عبارة عن مجموعة من 

، وتظهر Displayأو ما یطلق علیه اختصارًا بـ  HMDاألجهزة التي تستعرض الصور وتظهرها بشكل

ة. األجهزة الخاصة بالید، یمسك المستخدم أجهزة العرض بیده، ولها شاشة على هیئة شاشة صغیر 

كرستالّیة مسّطحة موصولة بكامیرا خاصة تستعرض الصور والفیدیوهات. نماذج العالم االفتراضي 

یتمكن المستخدم من الدخول إلى العالم االفتراضي بواسطة الحصول على نماذج خاصة بذلك، ومنها: 

ة بواسطة برامج التصمیم. ابتیاع النماذج الجاهزة من خالل الكاتالوجات الخاصة إنشاء نماذج خاص

 Dبذلك. نماذج مباشرة من األشخاص الحقیقیین من خالل أجهزة المسح الثالثي األبعاد أو الـ
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Scanner. 

 

 التعلم االفتراضي:

ال العلم للُمتعلم التعلم االفتراضي ُیطلق مصطلح التعلم االفتراضي على النظام الُمخّتص إلیص     

وتوفیر ُسبل التواصل والحصول على المعلومات بواسطة شبكة اإلنترنت، وهو أحد األنظمة الحدیثة 

والتي تعتمد على سلسلة من األدوات التعلیمیة المتقدمة، وتمتاز بقدرتها على إضفاء قیمة إضافیة على 

وسائل إلكترونیة متطورة. تعریف التعلم التعلیم التقلیدي بواسطة األقراص المدمجة وشبكة االنترنت و 

االفتراضي یمكن تعریف التعلم االفتراضي بأّنه عملیات مترابطة فیما بینها تهدف إلى نقل المعرفة 

والعلوم وتوصیلها إلى الطالب في مختلف أنحاء العالم باالعتماد على تقنیة المعلومات كشبكة 

مجة، وقد حظي هذا األسلوب بالتطور الكبیر بالتزامن اإلنترنت، والمؤتمرات عن بعد، واألقراص المد

مع تطور شبكة اإلنترنت وخاصة في الجوانب ذات العالقة بالتخاطب المباشر وتقنیات الوسائل 

المتعددة. أسباب ظهور التعلم االفتراضي توعیة األفراد بمدى أهمیة التعلیم وٕالزامیة التعلیم حتى سن 

ل العالم. استمراریة الحاجة إلى التعلم والتدریب في كافة جوانب معین كما هو الحال في أغلب دو 

الحیاة. ارتفاع التكلفة المادیة إلنشاء المباني والمقرات التعلیمیة. العجز عن تلبیة المتطلبات المتعلقة 

بالخدمة والقبول، وخاصة في ظل ازدحام الفصول الدراسیة وٕاغالق الُشعب بالتزامن مع وجود فجوة 

ي عدد المعلمین. السعي إلى تخفیض قیم النفقات األخرى وغیر المباشرة كأثمان الكتب، نسبیة ف

وتكالیف السفر، ومصاریف النفقات. ضم أكبر عدد ممكن من األفراد ضمن دائرة المتعلمین. عیوب 

التعلم االفتراضي االنشغال باألمور الجانبیة التي تنبثق عن صفحات اإلنترنت كالشات واإلعالنات، 

وبالتالي إضعاف التفاعل بین أعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة. الحاجة الماسة للبنیة التحتیة األساسیة 

التي تعجز الدول النامیة عن توفیرها. الحاجة إلى نواحي واقعیة في التعلیم، إذ إّن هذا األسلوب 
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سائط النصیة الفوریة. التعلیمي یفتقر لللمسات اإلنسانیة. العجز في توصیل األحاسیس بواسطة الو 

احتمالیة اختراق الفصول االفتراضیة من قبل ما یعرف بقراصنة اإلنترنت في حال عدم توفر أنظمة 

حمایة قویة. میل الطلبة إلى الِوحدة والعزلة وتدني مستویات التواصل مع اآلخرین. الشعور بالملل 

فترات طویلة أمام جهاز الحاسوب. الحد من وتراجع الدافعیة بالرغبة بالتعلم ویأتي ذلك نتیجة الجلوس ل

القدرة اإلبداعیة واالبتكاریة لدى المتعلم نظرًا للتقیید المفروض على استجابته. مزایا التعلیم االفتراضي 

تسهیل الرحلة العملیة وضمان عدم تعقیدها ویتمثل ذلك بتقدیم خدمات سهلة للطالب، سواًء كان فیما 

الدفع المادي أو التواصل مع الدعم األكادیمي، ویعمل التعلم االفتراضي  یتعلق بالقبول والتسجیل أو

على وضع ُسبل تسهیل ودمج األفراد مع بعضهم ضمن حلقات تفاعل وحوارات تستقطب األكادیمیین. 

إمكانیة الوصول إلى المصدر التعلیمي بكل سهولة وفي أي مكان وزمان، ویعتبر ذلك من أكثر المزایا 

ها هذا األسلوب كما أّنها تضفي تخطیطًا سلیمًا ووقوفًا دائمًا إلى جانب الطالب وتطویره التي یتسم فی

باستمرار طیلة فترة الدراسة. فتح اآلفاق واسعة المدى أمام الطلبة الختیار االختصاصات العلمیة 

 .عملواالستمراریة في مواكبة متطلبات سوق ال وتمنح هذه المیزة الجهة التعلیمیة الدینامیكیة

 

 االفتراضي؟ الواقع تقنیة هي ما

 الّرغم على الحدیث، العصر تقنیات أهمّ  من هي vr تقنیة ماتسّمى أو االفتراضي الواقع تقنیة إنّ      

 لهذه كبیرة خدمة قّدم المتسارع التقني التطور ولكنّ  البعض، یعتقد كما جدیدةً  تقنیة لیست أنها من

 العالم في تجربتها اإلنسان على یصعب قد أمورٍ  بتجربة االفتراضي الواقع تقنیة تسمح إذ التقنیة،

 جهاز محاكاة على یطلق مصطلح هو االفتراضي والواقع تمامًا. خیالیة تكون قد أنها أو الحقیقي،

 .الحقیقي العالم في مادیاً  محاكاتها یمكن التي للبیئات الكمبیوتر

5 
 

https://chameleontour.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d8%ac%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1/


 ما مكان في جوداً مو  یكون أن ممكن أو موجود، غیر واقع في العیش تجربة هو االفتراضي الواقع     

 تقنیة أجهزة باستخدام مبني واقع وهو آلخر، أو لسبٍب  له الوصول متاحاً  یكون أن بالضرورة لیس ولكن

 أن حتى أو للواقع، یكون ما أقرب األبعاد ثالثي عالم ضمن بتجربته لك یسمح والذي حاسوبّیًا، ومعالج

 بمتناول أصبحت بسیطةٍ  أدواٍت  إلى تحتاج لعالم،ا هذا إلى وللدخول أحیانًا، مذهلة لدرجة واقعّیاً  یكون

 .الجمیع

وفقا لمؤسسة غارتنر، فإن الواقع االفتراضي هي تقنیة حاسوبیة توفر بیئة ثالثیة األبعاد تحیط      

بالمستخدم وتستجیب ألفعاله بطریقة طبیعیة، وعادة ما یكون ذلك من خالل وسائل عرض مثبتة برأس 

أحیانا لتتبع حركة الیدین من خالل خاصیة اللمس. وتوفر أنظمة الواقع  المستخدم، كما تستخدم قفازات

االفتراضي تجربة ثالثیة األبعاد ألكثر من مشارك؛ ومع ذلك فهي محدودة القدرات في عملیة التفاعل 

بین المشاركین. وتستخدم تقنیة الواقع االفتراضي في العدید من المجاالت: في المجال الطبي، تستند 

إلى محاكاة العالم الحقیقي لیالئم تحقیق  ”VR“ عادة تأهیل المرضى بتقنیة الواقع االفتراضيعملیة إ

العدید من المتطلبات للتدخل الفاعل وتحقیق أعلى مستوى باستخدام وحدة تحكم ألعاب الفیدیو، فضًال 

 .عن جهاز االستشعار الحركي

 )المتحدة العربیة اإلمارات دولة لحكومة الرسمیة البوابة(  المصدر

تخّیل صاحب مكتٍب عقارٍي لدیه عشرات العقارات السكنیة في أماكن مختلفة، أو حتى في مدن      

وقت والجهد والطاقة البشریة التي یحتاجها كي مختلفة، ویرید أن یعرضها على عمالئه! كم من ال

 یستطیع أن یعرض عقاراته هذه على عمالئه؟

من هنا أتت أهمیة الواقع االفتراضي الذي یستطیع من خالل هذه الخدمة أن یستقبل عشرات العمالء 

 وأن یعرض علیهم عشرات العقارات وهم یجلسون في مكتبه. إنها فعًال تقنیة ال تضاهى، إذ أضحى

 .الواقع االفتراضي ضرورة حتمّیة لكثیر من المجاالت ال یمكن تجاهلها إطالقاً 
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 بیئات إلى كمبیوتر، جهاز على تعرض بسیطة بیئات بین تترواح أن یمكن االفتراضي الواقع وتقنیة

 تكنولوجیة وأجهزة ومالبس قبعات خالل من بالخبرات، غامرة Multisensory الحواس بجمیع مرتبطة

 .خاصة

 تطّورت؟ وكیف االفتراضي، الواقع تقنیة نشأت متى

إّن الظهور الفعلي لهذا المصطلح (الواقع االفتراضي) والبدء العملي في تصنیع وبیع منتجاته كان      

الذي یعتبره البعض األب -” جیرون لینیر“منتصف الثمانینیات، وقد كان على ید شخص یدعى 

بتطویر وتصنیع بعض وبدأ  ”VPL Research“ والذي أسس شركة -الروحي للواقع االفتراضي

 .أجهزة الواقع االفتراضي مثل القفازات الناقلة للبیانات

و  1989، والتي قامت بین عامي “نیكول ستنجر“كما أّن إحدى رائدات تقنیة الواقع االفتراضي هي 

والذي یعتبر أول  ”Angels“ بإسم ”immersive movie“ بإنتاج أول فیلم یتبع أسلوب الغمر 1992

افتراضي بالمفهوم المعروف الیوم، وقد اتحدت فیه الصورة مع الصوت وكذلك اللمس (عبر فیلم واقع 

 .القفازات المتصلة) لصنع تجربة جدیدة وممیزة من تجارب الواقع االفتراضي

قد بدأ بأخذ الصدى واالنتشار وأصبح العالم ” الواقع االفتراضي“في أوائل التسعینیات كان مصطلح 

، -أو هكذا اعتقد البعض-ورة القادمة التي ستنتقل بالبشریة إلى مرحلة جدیدة یتحدث عنه كونه الث

(حسب المصدر) وهو یتحدث عن هذه التقنیة والتي كما یظهر  1991التقریر التالي یعود تاریخه لعام 

 )التقنیة عالم( لمصدر. اأن العالم قد بدأ باالنبهار بها
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 االفتراضي الواقع تكنولوجیا وتطبیقات فوائد

 :واقع االفتراضيبعض تطبیقات تقنیة ال

لم تقتصر تطبیقات تكنولوچیا الواقع االفتراضي على مجال األلعاب اإللكترونیة فقط بل وفرت      

تطبیقات فعالة مختلفة في العدید من المجاالت الصناعیة والتجاریة والتعلیمیة وقامت العدید من 

تقنیة الواقع االفتراضي باالستثمار في  Google و Facebook و Amazon الشركات العالمیة مثل

 .إلنتاج تطبیقات فعالة تخدم أهدافها التسویقیة والتجاریة

تتوفر نظارات وأجهزة الواقع االفتراضي بأسعار تنافسیة مناسبة وأنواع متعددة متطورة ُیتیح سهولة 

 اقتنائها وتملكها من قبل المؤسسات واألنشطة التجاریة ومن قبل الجمهور المستهدف من العمالء

الحالیین والمحتملین والتفاعل مع التطبیقات التسویقیة والتجاریة والتدریبیة المطورة خصیصًا لتناسب 

 .احتیاجات العمالء والمؤسسات واألنشطة التجاریة

 :(Virtual Reality) أهم مجاالت وتطبیقات تكنولوجیا الواقع االفتراضي

 :التعلیم

أكبر الطالب ویساعد على تقبل وفهم المعلومات بشكل  التعلم العملي والتفاعلي یؤثر ویفید بشكل     

سلس وهذا ما وفرته تطبیقات الواقع االفتراضي في مجال التعلیم من خالل خلق تجربة تعلم تفاعلیة 

استثنائیة بالنسبة إلى المواد العلمیة والتاریخیة حیث ُیمكنك مشاهدة والتفاعل مع المعالم التاریخیة أو 
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ي والقیام بالتجارب العلمیة في العالم االفتراضي باإلضافة إلى توفیر عالم منعزل عالم الفضاء الخارج

للطالب والُمحاضرین للتعلم والتناقش في ظل أجواء مناسبة من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى 

للتدرب على مهارات التخاطب والتواصل  VirtualSpeech السفر والتنقل من أجل التعلم مثل تطبیق

 .اإللقاءو 

الرحالت المیدانیة االفتراضیة لألماكن التاریخیة والمعالم األثریة وتجارب تعلم وممارسة اللغات      

االفتراضیة في عالم افتراضي مخصص من أهم التطبیقات في مجال التعلیم باإلضافة إلى توفر میزة 

مع المدرسین والمحاضرین بشكل فوري وسهولة التعاون مع الزمالء في عالم  التفاعل والتناقش

 .في التعلیم virtual realityافتراضي منعزل من أهم ممیزات تطبیق تقنیة ال

 :التدریب

تنفق المؤسسات واألنشطة التجاریة مبالغ طائلة على البرامج التدریبیة لتأهیل وتطویر مهارات      

تكالیف مبالغ خاصة بأجهزة ومواد التدریب والتنقل إلى أماكن التدریب مع طاقم العمل وضمن هذه ال

 .وجود عامل الخطر واحتمالیة الخسائر المادیة والبشریة في حاالت المهام والوظائف الخطرة

توفر تطبیقات تكنولوچیا الواقع االفتراضي حلول فعال لتدریب وتأهیل الموظفین والعمالة نظریًا      

نیة عدم وجود المُتدربین والمحاضرین في أماكن مختلفة مع وجود النظارات واألجهزة وعملیًا مع إمكا

 :المخصصة للتدریب ومن أهم هذه التطبیقات

تدریب مسئولي المبیعات على مواقف ومواسم التسوق المزدحمة مثل توقیتات العروض  -

 والخصومات

استخدام اآلالت الثقیلة والمواقف تدریب العمالة في المصانع ومواقع البناء والتشیید على  -
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 الخطرة

 تدریب أفراد الشرطة والجیش والمطافئ على المهام الوظیفیة والعملیات الخطرة -

 تدریب المحاضرین والمدرسین على مهارات الشرح والتواصل مع الطالب -

 تدریب طاقم العمل على التواصل بشكل منظم وفعال-

 فیة والحاالت الطارئة مع تجنب عوامل الخطرتدریب الطیارین على المهام الوظی -

تخیل حجم التطور وزیادة اإلنتاجیة التي ُیمكنك الوصول إلیها من خالل طاقم عمل مؤهل 

ومدرب بشكل كاٍف للمهام االعتیادیة والمواقف الطارئة والخطرة بأقل تكالیف ومجهودات ممكنة 

یق عائد أعلى على االستثمارات والتكالیف في بیئة تدریب احترافیة في العالم االفتراضي مع تحق

 .التدریبیة

 :التسویق والتجارة اإللكترونیة

الهدف من الحمالت التسویقیة واإلعالنیة هو جذب انتباه العمالء وتحقیق أعلى نسبة قناعة      

دیة ممكنة لدى العمالء عن المنتج أو الخدمة التي یتم الترویج لها لكن وسائل التسویق واإلعالن التقلی

محدودة الفعالیة في مهمة اإلقناع على خالف حلول التسویق واإلعالن التي تستخدم تكنولوچیا الواقع 

التي توفر إمكانیة تصفح المنتجات وتجربتها قبل شرائها للوصول إلى نسبة القناعة  (VR) االفتراضي

 .المطلوبة لدى العمالء إلتمام عملیة الشراء

ققت نسبة تطور ونمو هائلة في زیادة حجم المبیعات وقاعدة العمالء أنشطة التجارة اإللكترونیة ح     

وتقلیل نسبة إرجاع المنتجات ومشاكل العمالء من خالل استخدام تطبیقات تكنولوچیا الواقع االفتراضي 

التي تتیح للعمالء تصفح وتجربة المنتج بشكل تفاعلي قبل شرائه دون الحاجة إلى ترك المنزل وٕاهدار 
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مجهود في التنقل بین الفروع إلیجاد أنسب منتج مناسب لالحتیاجات الشخصیة والتجاریة مثل الوقت وال

 .Buy+ تطبیق

التسویق العقاري أیضًا من المجاالت التي انتفعت من هذه التطبیقات حیث وفرت اإلمكانیة      

حدات للمسوقین والعمالء للوصول إلى نتائج وقرارات أفضل من خالل عرض وتصفح العدید من الو 

السكنیة أو التجاریة واختیار أنسب وحدة دون الحاجة إلى التنقل ومغادرة المنزل حتى قبل بناء هذه 

 .الوحدات السكنیة من خالل تصفح واقع افتراضي للموقع والوحدة السكنیة حالیًا وفي المستقبل

 :الطب والعالج النفسي

شطة التسویقیة والتجاریة فقط بل امتدت لم تتوقف حلول وتطبیقات الواقع االفتراضي فقط عند األن    

لمجاالت مهمة أخرى مثل الطب والعالج النفسي حیث وفرت اإلمكانیة لألطباء والممرضین للتدرب 

على إجراء العملیات الجراحیة الخطرة والتعامل مع حاالت الطوارئ للوصول إلى نسبة أعلى من 

جنب عامل الخطر الطبي في حاالت مواجهة هذه الكفاءة والتأقلم على التعامل مع هذه المواقف مع ت

المواقف دون وجود تدریب كافي باإلضافة إلى إمكانیة عالج األمراض النفسیة من خالل خلق تجارب 

افتراضیة للمرضى للتأقلم على مواجهة المخاوف والمواقع مثل مرضى الفوبیا من األماكن الضیقة أو 

 .ي واضطرابات ما بعد الصدمات النفسیة واالكتئابالعالیة وحاالت التوحد والقلق االجتماع

 :الهندسة المعماریة والتصمیم الداخلي

حلول فعالة في مجاالت الهندسة المعماریة  (virtual reality) وفرت تكنولوچیا الواقع االفتراضي     

 والتصمیم الداخلي والتصنیع حیث أتاحت إمكانیة تطویر تصمیمات افتراضیة للمباني والتطبیقات

 الصناعیة دون الحاجة إلى إهدار الوقت والمجهود وتكالیف باهظة في النماذج المبدئیة
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(prototypes)  وتجربتها لتجنب أخطاء التصمیم والتطویر وتوفیر تكالیف اإلصالحات وتجنب

  )Sendiancreation(المصدر .الخسائر
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 .برمجیات االرشاد االلكتروني المحور الخامس :

التي تقدمها المدرسة  لتربویةالتربوي من أهم جوانب العملیة ا یعد االرشاد     

للطالب من حیث كونه یدخل في كل مفرداتها ،فتراه یدخل في شخصیة المدرس 

 ویدخل في تحدیددرسة ،الذي یقدم المادة العلمیة وفي طریقة التعامل التي تسود الم

كما أن  ،الجتماعيوالنفسي و ا حقیق التوافق االكادیمياالختیار المهني للطالب وت

ف تلعلى التكیف السلیم في مخ عدهم لتربوي یقدم الى جمیع الطالب لیساشاد ار اال

التعلیم بدون یمكن التفكیر في التربیة و  النفسیة ،والالجوانب العملیة واالجتماعیة و 

 رشاد.الالتوجیه و ا

لذا یعد مجال االرشاد التربوي من أهم المجاالت التي یمكن أن یوظف فیها      

التعلم االلكتروني  في مستویات مختلفة من خالل تصمیم بیئات ارشاد الكترونیة 

التوظیف المساعد الذي یعتمد فیه المرشد  و المسترشد على   نموذج تتراوح بین

المرشد المفرد الذي یعتمد فیه  التعلم االلكتروني بشكل مساعد  الى نموذج التوظیف

 على التعلم االلكتروني. المسترشد اعتمادا كامالو 

یوظف الذي لكترونیة وفقا للمستوى رشاد ا إل اال  بیئاتمستویات ویمكن تصنیف 

 فیه التعلم االلكتروني في بیئات االرشاد التربوي:

 رشاد االلكتروني المساعد:اال -1

ظیف بعض أدوات شاد التقلیدیة مع تو یتم في هذا المستوى استخدام اسالیب االر 

االرشاد مثل استخدام البرید االلكتروني ومحركات  في بیئة التعلم االلكتروني

 البحث عبر االنترنت.
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 رشاد االلكتروني المفرد:اال  -2

من خالل بیئات االرشاد االلكترونیة  بعد ستخدام فكرة االرشاد عنیتم فیه ا

ماعي في عملیة اصل  االجتالقائمة على الفضول االفتراضیة وشبكات التو 

 اإلرشاد.

 االرشاد المدمج:-3

 یتم فیه دمج المستوى االول مع الثاني لتحقیق اهداف االرشاد.

 تشمل على العدید متكاملة ت الكترونیةرمجیات االرشاد االلكترونیة بیئاوتعد ب     

بحیث یتكامل فیها النص المكتوب والصوت  المرشد بإعدادهاي یقوم التمن المثیرات 

 رشدفاعل معها المستوء استراتیجیات یتالمسموع و الصورة الثابتة والمتحركة في ض

العدید من  لكترونیةالااالرشاد ویشمل تصمیم بیئات  لتحقیق اهداف ارشادیة محددة،

مهارات فرعیة لتصمیم و انتاج التي تشتمل على مهارات رئیسیة و  الخطواتالمراحل و 

 :و التي یمكن تصنیفها الى فئتین لیةهذه البیئات والتطبیقات التعلیمیة التفاع

 االلكترونیة :وتتناول اعداد وثائق التصمیم لبیئات االرشاد التصمیمات مهار  :ولىاأل 

بیئات  إلنتاجالالزمة  الفرعیةالرئیسیة و ت اوتتناول المهار : مهارات االنتاج :والثانیة

 تألیف الوسائط المتعددة. باستخدام برامج اإللكترونیةاالرشاد 

حیث یركز بعضها على االرشاد  يتربو یتنوع مفهوم برامج االرشاد الو  ویتعدد     

وبعضها على العملیة  ،لمسترشداا یركز على العالقة بین المرشد و وبعضه ،مفهومك

شاد وتحقیق اهداف االر  تج االرشاديوبعضها یركز على النا ،الممارسةاالرشادیة و 

) بأن كل المفاهیم تجمع على أن االرشاد التربوي 2008،43،ویرى هادي مشعان (

 الكادیمیةاتعمل على الجوانب النفسیة و  التربویةهو مجموعة من الخدمات 

لى فهم نفسه وقدراته عدته عتهدف الى مسا المهنیة لدى الطالب،واالجتماعیة و 
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التوافق االكادیمي وحل و  التوافق النفسي البیئیة بهدف تحقیقوامكاناته الذاتیة و 

   .للطالب المشكالت

للفئة المستهدفة من تصمیم  یمكن تصنیف برمجیات االرشاد االلكترونیة وفقا     

 لبرمجیة الى:ا

الى الطالب بمختف فئاتهم و  تقدیم خدمات ارشادیةتهدف الى  برمجیات الطالب:

 تخصصاتهم.

المواد  بمختف المعلمینالى  تقدیم خدمات ارشادیةتهدف الى  المعلمین:برمجیات 

 یة.الدراسیة و التخصصات العلم

الى  تقدیم خدمات ارشادیةالى برمجیات عامة تهدف  المدرسي: المجتمع برمجیات

 جمیع منتسبي المجتمع المدرسي.

الى اولیاء  تقدیم خدمات ارشادیةالى برمجیات عامة تهدف  :اولیاء االموربرمجیات 

 .االمور

صائص رونیة بین البرمجیات التفاعلیة وخات االرشاد االلكتبرمجیوتجمع خصائص 

كما  ات االرشاد االلكترونیةبرمجیخصائص ویمكن تلخیص  ،برامج االرشاد التربویة

 في الجدول التالي:
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 .رونیةرشاد االلكتات اإل برمجیخصائص 

 خصائص البرمجیات االلكترونیة الخاصیة
 صائص البرمجیات التفاعلیةخ خصائص البرنامج االرشادي

التنظیم 
 التخطیطو 

جمیع عناصر البرنامج تشمل  منظمة توجد استراتیجیة
،واختیار ووضع االهداف  من حیث التمهید له، االرشادي،

 االفراد المستهدفین

  نموذجیتم تصمیم برمجیات االرشاد االلكتروني في ضوء 
 إلنتاجتصمیم تعلیمي یصف جمیع االجراءات والخطوات 

 البرمجیة.
ت االبرنامج االرشادي لیس ثابتا ثباتا قطعیا من حیث الجلس المرونة

في طل  وانما هو مرن وقابل للتعدیل ،ستخدمة فیهوالفنیات الم،
تجدات و الظروف التي تطرأ على العملیة االرشادیة و المس

 البیئة المحیطة بها.

بمجرد نشر البرمجیة على الشبكة یتاح عرض البرمجیة في 
والحذف  قابلة للتعدیل كما أن البرمجیة أي زمان وأي مكان،

 واالضافة والتجدید من أجل تلبیة  االحتیاجات االرشادیة.

 الشمول
 التكامل و 

من  وقوف البرنامج عند جزئیةني تع في البرنامج ال الشمولیة
بل شامال لجمیع ابعادها االجتماعیة  النفسیة  المشكلة،

 .واالنفعالیة

 وسمع و سمعیة بصریة عدة مثیرات تشمل البرمجیات
النص المكتوب ،والصوت المسموع و  كاملبصریة فیت

 رشاد.الصورة الثابتة و المتحركة لتحقیق  اهداف اال
المرجعیة 
واالساس 

 النظري

یتم اندماج المرشد في عملیة االرشاد من خالل نظریات 
 ظریة االرشاد العقالنيمثل نظریة اللدات ون االرشاد،

 واالنفعالي.

تدمج عناصر البرمجیة في تسلسل و ترتیب معین اعتماد 
على نظریات التعلم االلكتروني مثل نظریة الحمل المعرفي 

 والترمیز المزدوج.
مركز بیئة االرشاد حول المسترشد ولیس المرشد من خالل تت الفردیة

منح المسترشد الفرص الختبار ذاته وممارسة حریته و تحمل 
 مسؤولیة قراراته.

یتحكم المسترشد في اسلوب العرض والمشاهدة باستخدام 
انماط تفاعلیة مختلفة حسب قدرة المسترشد ورغبته في 

 االرشاد.
 االرشاد منه حسب الهدف تنوع االسالیب االرشادیة وانماط التنوع

 وطبیعة المسترشد
والدعم و االبحار  اسالیب التنظیمتتنوع في البرمجیة 

 والتفاعل من خالل عدة مثیرات متعددة.
الدقة 

 المرجعیةو 
علمیا ولغویا  دقیقة یعتمد البرنامج االرشادي على معلومات

 حیث اعتمد على مراجع دقیقة 
مجموعة من الوسائط من قبل على برمجیات االرشاد  تعتمد

 مصادر دقیقة وموثوق منها.
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