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ات �مانية  جونوميكس والتعلم املعكوس لتنمية امل
ا � مبادئ ��ربرنامج مق$#ح قائم ع ر

  وجودة ا45ياة لدي الطالبات املعلمات ب/لية �قتصاد امل-,+*

  انتصار شبل عبد الصادق سالم

!ر-يقسم �قتصاد امل���� ال��بو   ز *لية �قتصاد امل����، جامعة "

  EntsarSalem3022.el@azhar.edu.eg: ��و0يال.�يد �لك

  :م:9ص البحث

ات "مانيــــة وجــــودة اNOيــــاة لــــدي الطالبــــات املعلمــــات بIليــــة !ــــدف   رالبحــــث اNOــــا�� ا�ــــ� تنميــــة املPــــا

جونــوميكس والــتعلم  �!ــر، مــن خــالل برنــامج مق�ــ�ح قــائم عXــW مبــادئ  ر�قتـصاد امل���ــ� جامعــة " ز

نij الوصفي التحلي�X واملنij التجرefg، وتIونت عينة البحـث مـن وقد اتبعت الباحثة املاملعIوس، 

 طالبة من الطالبات املعلمات بالفرقة الراvعة، وتمثلت أدوات البحـث الtـe اعـدrsا الباحثـة qـ�) 19(

ات "مانيـــة، مقيـــاس جـــودة اNOيـــاة ، وقـــد أســـفرت ر�ختبـــار املعرqـــ� لل.�نـــامج، بطاقـــة مالحظـــة املPـــا

ىد فر دال إحصائيا عند مستو نتائج البحث عن وجو جات الطالبات ) 0,01(ق تب د رب�ن متوسطي  ر

ـــ� لل.�نـــــامج كIـــــل،  ـــ� والبعـــــدي لالختبـــــار املعرqــ ـــن املعلمـــــات qـــــW التطبيقـــــ�ن القبXــ ىوqـــــW *ـــــل مـــــستو مــ

ـــر دال إحــــصائيا عنــــد مــــستو لــــصا�O التطبيــــق البعــــدي،مــــستوgاتھ الفرعيــــة  ى كمــــا تبــــ�ن وجــــود فـ ق

جـــــات ) 0,01( تـــــب د ربـــــ�ن متوســـــطي  ــــات املعلمـــــات qـــــW التطبيقـــــ�ن القبXـــــ� والبعـــــدي لبطاقـــــة ر الطالبـ

ـــا الفرعيــــة، لـــــصا�O التطبيـــــق البعـــــدي، اrsــ ات "مانيـــــة كIـــــل ومPا رمالحظــــة املPـــــا جـــــود فـــــر دال ر ق و و

جــات الطالبـات املعلمــات qـW التطبيقــ�ن القبXــ� )0,01(ىإحـصائيا عنــد مـستو  تــب د ر بــ�ن متوسـطي  ر

  .اده الفرعية، لصا�O التطبيق البعديوالبعدي ملقياس جودة اNOياة كIل وأvع

ات �مانية، جودة اNOياة:ال/لمات املفتاحية جونوميكس، التعلم املعIوس، املPا �ر   .ر
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A proposed program based on the principles of ergonomics and 
flipped learning to develop safety skills and quality of life for 
female student teachers at the Faculty of Home Economics 

Intisar Shebel Abdel Sadiq Salem 

Department of Educational Home Economics - Faculty of Home 
Economics, Al-Azhar University 

Email: EntsarSalem3022.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The aim of the current research is to develop the safety skills and 
quality of life of female student teachers at the Faculty of Home 
Economics, Al-Azhar University, through a proposed program based 
on the principles of ergonomics and flipped learning. Fourth, the 
research tools prepared by the researcher consisted of the program’s 
cognitive test, safety skills note card, quality of life scale, The results 
of the research resulted in the presence of a statistically significant 
difference at the level (0.01) between the average grades of the female 
students’ teachers in the pre and post applications of the cognitive test 
of the program as a whole, and at each of its sub-levels in favor of the 
dimensional application, as it was found that there is a statistically 
significant difference at the level of ( 0.01) between the average grades 
of the female student teachers in the two applications before and after 
the observation card of the safety skills as a whole and its sub-skills, in 
favor of the post application, and there is a statistically significant 
difference at the level (0.01) between the average ranks of the marks 
of the female students in the two applications before and after the 
quality of life scale As a whole and its sub-dimensions, in favor of the 
dimensional application. 

Keywords: Ergonomics, Flipped learning, Safety skills, Quality of life. 
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  :مقدمة

 etي ال�اسة وتحليل فاعلية صيغ التدخل �يجا را!تم علم النفس �يجا�ي منذ بداية عPده بد
 WــXيــاة، حيـث يقــوم عNOـد نوعيــة اgا الفــرد عـن حياتــھ، وتحــس�ن وتجو ضــ gـادة  رتقـوم عXــW تحــس�ن و ز

 منطقيـة تنطلـق مـن كيفيـة �علـم الفـرد كيـف يحقـق لنفـسھ حيـاة �ـNية ونفـسية نظرgة أو فرضية
  .جيدة وممتعة

 خصوصا �يجابيـة م�rـا -فقد بات البحث �q مفا!يم علم النفس 
ً

 مطلبـا إ0ـسانيا م�Nـا vعـدما -
ً ً ً

قــــت �0ـــسانية طــــوgال، و!ــــذا  أعيـــاه البحــــث qـــ� تلــــك املفـــا!يم الــــسلبية، و"مـــراض النفــــسية الtـــe أ
ً

ر
 Martin)توجـــھ الــــذي أخـــذه علــــم الـــنفس �يجــــا�ي إنمــــا *ـــان بتوجيــــھ مـــن مؤســــس !ـــذا العلــــم ال

Seligman, 1999) ى والـذي دعـا علمـاء الــنفس للبحـث عـن القـو �يجابيــة لـدى ال�ـشر كبـديل عــن
  .البحث �q تلك ا�Oوانب السلبية أو املضطر�ة �q ال��صية �0سانية

املPمــــة والرئ�ــــسة لعلــــم الــــنفس �يجــــا�ي، خاصــــة qــــ� و�عــــد مفPــــوم جــــودة اNOيــــاة مــــن املفــــا!يم 
راملرحلة ا�Oامعية، فشعو طلبة ا�Oامعة بجودة حياrsم ¡ساعد!م عWX تحقيق فاعلي rم �q اNOياة 

  .واستغالل �مIانات والطاقات �يجابية لد¢rم

مـــ�ن كمـــا �عـــد مرحلـــة ا�Oامعـــة مـــن أ!ـــم املراحـــل التعليميـــة الtـــe تـــؤثر qـــ� تنميـــة مـــدر*ات املتعل
ن بمرحلـة نمائيـة مPمـة، فPـم ¡ـستعدو لاللتحـاق بـاملPن ا¥�تلفـة،  ن�Oودة حياrsم، حيث إ¦rـم يمـر و
ا¨ــــ§e، وqــــ�  ، ومــــن ثــــم فــــان نظــــرrsم �Oــــودة اNOيــــاة تــــؤثر qــــ� أدا©rــــم الد اج و�ســــتقرار �ســــر روالــــز ي و

O ــــم تقـــدير املتعلمــــ�نPذلــــك فـــان محاولــــة ف WـــXم، و�نــــاء عPم لإلنجــــاز وتحقيـــق أ!ــــدافr ــــودة دافعيـــ�
�يل فPـم !ـذه املرحلـة ومتطلباrsـا اكPـم لPـا ¡عـد خطـوة مPمـة qـ� سـ محمـود م¯ـ®§e، عXــW  (.راNOيـاة واد

  )44 :2010*اظم

أن جـــودة اNOيـــاة µــــ� أن ¡عـــ�ش الفـــرد qــــ� حالـــة جيـــدة متمتعــــا ) 778: 2010زg¯ـــب شــــق��(يوتـــر 
ً

جـة مـن القبـو والرضـا، وأن يIـو قـو � يب¶Nة بدنية وعقلية وانفعالية عXـW د ن ل رادة صـامدا أمـام ر
اضـــيا عـــن حياتـــھ �ســـرgة واملPنيــــة  الـــضغوط الtـــe تواجPـــھ، ذو كفـــاءة ذاتيـــة واجتماعيــــة مرتفعـــة، 

ً
ر

روا¥�تمعية، محققا NOاجاتھ وطموحاتھ، واثقا من نفسھ، مما يجعلھ ¡ع�ش شعو السعادة
ً

.  

اطات، و�ـذلك يتــ«� أن مفPـوم جــودة اNOيــاة يـرتبط بأســلوب حيــاة الفـرد ومــا يقــوم بـھ مــن 0ــش
تھ عWX التحكم بما يدو حولھ، و!و مفPوم واسع يتأثر بجوانب متداخلة من النـوا¼� الذاتيـة  روقد ر
واملوضـوعية، وgــرتبط باNOالـة الــ¶Nية والنفــسية للفـرد، والعالقــات �جتماعيــة الtـe يIو¦rــا فــضال 

  .عن الب�ئة الet ¡ع�ش ف¾rا

دث أو �صـابات مـن أساسـيات اNOيـاة كما ان توف�� ب�ئـة عمـل آمنـة خاليـة مـن مـس�بات اNOـوا
ة تطبيقPا  رالطبيعية للفرد وا¥�تمع، فالسالمة مسئولية *ل فرد �q موقع عملھ كما يجب عWX �دا
 �q أي إصابات Wqنتمكن من تال Âtيح حN¶ب و�شراف الg !ا مع توف�� التد روعدم السماح بتجاو ز

  .مIان العمل

سـات العمليــة، فPــو ميــدان و�قتـصاد امل���ــ� علــم تطبيقــي، يـدمج  ربــ�ن ا�Oوانــب النظرgــة واملما
لتطبيق العلوم الطبيعية و�0سانية الrs etتم بالفرد و�سرة، لل�rوض rÄا ا�� حيـاه عائليـة أفـضل، 
�سھ  ا !اما �q ال�rوض vشئو �سرة اذا ما قامت بتد �س �قتصاد امل���� يمكن أن يلعب دو روتد نر ر

ـــة مؤ!لـــــة تـــــأ!يال *ـــــامال �س معلمــ ف ومـــــستجدات العـــــصر الـــــذي �عـــــ�ش فيـــــھ، وتـــــد اعيـــــة بظـــــر ر، و و و
ا�Oوانب العلمية والعملية لPذا العلـم ¡ـستلزم تطبيـق احتياطـات "مـان الIافيـة qـ� *ـل مـا تقـوم بـھ 
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عفــــاف (ياملعلمــــة والتلميــــذات مــــن أعمــــال، تجنبــــا للمخــــاطر ول�Nفــــاظ عXــــ� امــــ�rن وســــالم rن، وتــــر
ـــود ا�ــــ� ران القــــصو qــــ� مراعــــ) 56: 1996طعيمــــة ـــة املعلمــــة قــــد ¡عـ اة احتياطــــات "مــــان لــــدي الطالبـ

ات و�تجا!ات ا�Oاصة باألمان من خـالل  راعداد!ا الذي يف��ض أن ¡سPم �q نمو املعلومات واملPا
اس rا ¥�االت �قتصاد امل���� بالIلية   . رد

اس rا vشIل يËناسب مع �0سان، يحسن �Nتھ وادائھ و ف ب�ئة العمل ود روتحس�ن ظر gرفع و
من إنتاجية املؤسسة، فاإل0سان أثناء 0شاطھ اليومي يحتك بآالت وأجPزة ومعدات واثاث وغ��ه من 
"شــياء املاديـــة الtــe تـــؤثر qـــ� أدائــھ، و!ـــذا التــأث�� قـــد يIـــو إيجابيــا ¡ـــساعد عXــW أداء املPـــام بكفـــاءة 

ً
ن

و�أقل وقت وجPد وgنعكس عليھ بالسعادة والرضا، وقد يIو سلبيا يـؤدي ا�ـ�
ً

 !ـدر الوقـت واP�Oـد ن
ىدو جــدو او اســتفادة حقيقيــھ تــنعكس عXــW �نتــاج أو ا¥�رجــات املطلو�ــة، و!ــذا اNOــال ينطبــق  ن

�س vـشIل خـاص فـاملعلم يواجـھ كث�ـ�ا مـن التحـديات qـ� . رعWX *ل املPن vشIل عام وعWX مPنـة التـد
ً

س، وان ينفذه بفاعليھ وكفاءه وgذل ل *ل العقبات الet رعملھ، فعليھ ان يخطط جيدا ملوضوع الد
 وعXـ� ذلـك فمـن حـق تقف امـام تحقيـق أ!دافـھ، وgقـوم طالبـھ ليقـ�س مـدي تحقـق !ـذه "!ـداف،

جـة "مـان  راملعلم توف�� ب�ئة عمل آمنة تتوافر ف¾rا جميع عوامل الPندسة ال�شرgة rÄدف �عظيم د
ـــل التعــــب و�جPــــاد وتــــوف�� الراحــــة، بحيـــــث تــــؤدي ا�ــــ�  "داء وتحقيـــــق رفــــع الكفــــاءة وتحــــس�ن وتقليـ

 ) 27: 2021!ناء دمحم،. ("!داف

ســـات عمليــــة تتـــضمن املـــدخالت والعمليــــات  رو��ئـــة الـــتعلم Òمنـــة �ــــشIل منظومـــة فكرgـــة ومما
مــة �Oلـــق مواقــف يمكــن ان يحـــدث ف¾rــا الـــتعلم vــشIل بنــاء وفعـــال، وال يتــأ�ى !ـــذا  زو�جــراءات الال

N¶ـــ� تــصميم وتـــq اذا اســـتعنا بأنظمــة حديثـــھ �يح *ــل مـــا !ـــو مــادي qـــ� عمليــھ الـــتعلم وqـــ� العمــل 
ي مــصطفي، يمي¯يـة بـواد�� (يعالق rـا بتـصميم العمـل ال�ــشر و!ندسـتھ  ، ومــن )127: 2017رمنـصو

جونـوميكس  �رابر العلوم املعاصرة الet سعت لتحقيق !ـذه الغايـات علـم  ، الـذي )Ergonomics(ز
ت تقــدما ¡عـد احــد ا¥�ـاالت املPمــة الtـe القــت ا!تمامـا كب�ــ�ا خـالل  زالعقــود القليلـة املاضــية، واحـر

م�Nوظا �q ب�ئة العمل، و�q تحس�ن �نتاجية، وتام�ن �ـNة وسـالمة وأمـن العـامل�ن، وgـذ!ب علـم 
جونـــوميكس qـــ� تطبيقاتـــھ ا�ـــW مـــا !ـــو اvعـــد مـــن ب�ئـــة العمـــل ل�ـــشمل *ـــل مـــا يحـــيط وgتفاعـــل مـــع  �ر

  )11: 2012 العبيدينثائر سعدو وإسالم. (�0سان من مفردات الب�ئة العامة

نحيـــث ¡عتمــــد البــــاحثو املPتمــــو واملتخصـــصو qــــ� !ــــذا ا¥�ــــال عXـــW مرتكــــزgن اساســــي�ن !مــــا  ن ن
!ــا لألعمــال واملPــام ا¥�تلفــة  د ال�ــشرgة اثنــاء انجا زتــوف�� متطلبــات �مــان والراحــة والــسالمة للمــوا ر

�د املادية والطاقـات ال�ـشرgة *افـة، وتحقيـق  د روصوال ا�W أفضل أداء للموا رسـËثمار الفاعـل للمـوا
  (Celine & Michael, 2002, 9). و�مIانيات املتاحة من مفردات ب�ئة العمل املادية

داد قـــدر  زو�مـــا ان �داء املطلـــوب مـــن املعلـــم واملـــتعلم ي��ايـــد qـــ� التعقيـــد يومـــا vعـــد يـــوم و*لمـــا ا
ادت اNOاجة ا�� ضمان ا لتوافق والـتالؤم بـ�ن املعلـم زاP�Oد البد0ي والعق�X الذي يبذلھ املعلم *لما 

gادة الدقة وكفاءه "داء، ولعل !ذا !و الس�ب الرئ�س  زوادواتھ لدرء ا�Oطر الناÚ§Û عن �خطاء و
جونـــوميكس لتحقيـــق �مـــان والراحـــة qـــ� *ـــل مـــا  �qـــ� مجـــال  رqـــ� احتياجنـــا ا�ـــW املعرفـــة املتخصـــصة 

غبـــھ  حقيقيـــھ qـــ� التطـــوgر لـــصا�O العمليـــة ريËناولـــھ او يتعامـــل معـــھ املعلـــم، وذلـــك إذا *انـــت !نـــاك 
  )27: 2021!ناء دمحم،( .التعليمية
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ات  ف والقــيم واملPـــا جونـــوميكس بــ�ن املعلمـــ�ن qــ� احــاط rم باملعـــا �ر  وقــد ¡ــسPم 0ـــشر ثقافــة علــم  ر ر
�مـــراض وا¥�ـــاطر املPنيـــة وخلـــق ب�ئـــة آمنـــھ و�ـــNيھ  WـــXـــم ســـبل التغلـــب عPت�ـــسر ل eـــtـــ�ات ال.�Oوا

ساrsم امل ن�يـل حـسن، . (Pنية بأvعاد علميھ جديـده ومعاصـره ذات صـلة vـسالم rم املPنيـةرواثراء مما
حيــــث أصــــبح مــــن العلــــوم الرئ�ــــسة، qــــ� ظــــل �!تمــــام الــــدو�� بتحــــس�ن ) 112: 2018حــــسن ال�jــــان
  . والسيطرة ع�X جودة العمليات/ ضمان ا�Oودة

جونـوميكس qـ� حقـل التعلــيم � ا¦rـا  �غـم تنـوع �بحـاث الtـe تناولــت  رو ه ومحــدودة  ر رتبـدو نـاد
، و�عت.ــ� قليلــة جــدا qـــ�  نــة مــع جوانــب توظيــف !ــذا العلــم qــ� ميــادين اNOيــاه ال�ــشرgة "خــر ىباملقا ر
ىا�Oامعــات ومراكــز البحــث بالــدو العر�يــة، ولــم تنــل حقPــا ســواء عXــW املــستو الكßــe أو النــو�Þ ال  ل

¨ــ§e ونتــائج !ـذه التــدخالت عXــW املـستو ، خاصــھ بال¯ــسبة رسـيما الtــe تناولــت الوسـط املد ي ال�ــشر ى
ي مـصطفي، يمي¯يـة بـواد�� (ىللمعلم واملتعلم وكذلك عWX املـستو املـادي  ، مـع ) 128: 2017رمنـصو

جونــوميكس يمثــل مجـــاال علميــا يــضع qـــ� �عتبــار املـــردود �يجــا�ي مــن حيـــث �ــNة وســـالمة  �ران 
احة منËس�يھ بما يحقق التفاعل املؤثر بـ�ن �فـ راد والوسـائل الtـe ¡ـستعملو¦rا را¥�تمع التعليeß و

سائلھ فھ و ووالب�ئة الet يوجدو ف¾rا وتحس�ن مIان التعليم وظر و   .ن

نو�عد التقدم الواسع �q مجـال تكنولوجيـا املعلومـات و�تـصاالت مـن أبـر سـمات القـر اNOـا��  ز
 وخاصة �q مجال استخدام اNOاسـوب وال.ـ�امج التعليميـة ا¥Nوسـبة، والtـe أصـبحت أ!ـم الوسـائل

التعليميــة املــستخدمة لتـــوف�� ب�ئــة �عليميــة غنيـــة لتعلــيم طـــالب عرفــوا با�Oيــل الرقßـــe، لــذا ي¯بàـــ� 
�سية منوعة تحا*ي واقع املتعلم�ن وت¯�áم مع متطلباrsم وتث�� ميولPم  راستخدام اس��اتيجيات تد

   .وا!تماماrsم

�ــــسية متعــــددة �عتمـــ د عXــــW اســــتخدام روقـــد ظPــــرت qــــ� Òونـــة "خ�ــــ�ة اســــ��اتيجيات ونمـــاذج تد
لالتكنولوجيــا، و�عــز فــرص الـــتعلم الــذا�ي والــتعلم ذو املعâــÂ، وم�rـــا الــتعلم qــ� الفــصو املعIوســـة،  ز

أن مصط�� التعلم املعIوس !و شIل من  (Brame,2013:4) ،(Li,2015:173) ٌحيث يو�ã *ل من
  .أشIال التعلم ا�Oليط الذي ¡شمل *ل من التعلم �لك��و0ي والتعلم وجPا لوجھ

و�ـذلك فـالتعلم املعIـوس اســ��اتيجيھ تر�وgـة تـدمج بـ�ن توظيــف التقنيـات اNOديثـة كتطبيقــات 
، حيـــث يقـــوم  لالوgـــب ومقـــاطع الفيـــديو والكتـــب �لك��ونيـــة بحيـــث تIـــو متاحـــھ للطـــالب qـــ� امل�ـــ� ن
سـھ الـتعلم الفـردي املباشـر وقلـب مPــام الفـصل لتتحـو ا�ـW ا0ـشطھ �علـم تفاعليـھ qــ�  لالطـالب بمما ر

ي . (ت صـــغ��ه داخـــل الفـــصل لتنفيـــذ "0ـــشطة واملPـــام التعليميـــة املIلـــف rÄـــا الطـــالبمجموعـــا ومـــر
  )138: 2015اسماعيل

  :نبع �حساس بمشIلة البحث من خالل ما يA: �Xحساس بمش/لة البحث

 فمـن خـالل �شـراف عXـW ال��بيـة العمليـة ومتاvعـة أداء الطالبـات الحظــت :مالحظـة الباحثـة  -
ات "مانيــة لــد¢rن، وللتأكــد مــن ذلــك قامــت بــإجراء vعــض املقــابالت الباحثــة ضــعف مــس رتو املPــا ى

�س والPيئة املعاونة بالقسم وعدد!ن ) غ�� املقننة(ال��صية  ) 15(رمع عدد من أعضاء !يئة التد
�é عXـ� الطالبــات وعــدد!ن  رعـضو، و�عــض موجPــات �قتـصاد امل���ــ� الال�ــي يقمـن باإلشــراف ا�Oــا

ات ال��بية �مانية الet يجب توافر!ا لدي الطالبة املعلمة،  الستطموجPات) 8( ا©rن حو مPا رالع آ لر
ات، واكدت  ات �مانية % 94رومدي تمكن الطالبات من أداء !ذه املPا رم�rن ع�X تد0ي مستو املPا ي

�ما ¡عود ا�� القصو �q اعداد!ن �q !ذا ا�Oانب،  رلدي الطالبات املعلمات، وتر الباحثة أن ذلك  ر ي
�س املــصغر او طـــر  ات التــد �س الفعــال ســواء qــ� مقــر ات التــد قفجــل �!تمــام ينــصب عXــ� مPــا ر ر رر
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ات �مانية فال تلقي �!تمام الIـا�q سـواء qـ� ا�Oانـب العلßـe او التطبيقـي لPـذه  �س، اما املPا رالتد ر
ات،  ـــاد!ن للPمـــــة راملقــــر ـــودة اNOيـــــاة لــــدي الطالبـــــات وافتقــ ـــد0ي مـــــستو جــ ـــة تـ يكمـــــا الحظـــــت الباحثــ

و�شراق والتعامل مع مشكالت الوضع الـرا!ن بفاعليـة، وقـد تأكـد ذلـك مـن خـالل تطبيـق مقيـاس 
) 19(عXـW عينـھ عـدد!ا ) 2010محمـود م¯ـ®§e، عXـW *ـاظم(جودة اNOياة لدي طالب ا�Oامعة اعـداد 

 �ëـــام�Oعـــة للعـــام اvـــرت النتـــائج أن 2021-2020طالبـــة مـــن الطالبـــات املعلمـــات بالفرقـــة الراPواظ ،
جـــات مقيـــاس جـــودة اNOيـــاة كIـــل �ـــساو ال¯ــسب ية املئوgـــة ملتوســـط د ممـــا يـــدل عXـــW ضـــعف %) 48(ر

 .يمستو جودة اNOياة لدي الطالبات

اسات السابقة- اسة أحيث : ر توصيات الد بتـصميم مـادة مق��حـة ) 1996عفاف طعيمة(روصت د
Pم WـXب عg اrsـا وتـصميم بنـود رلتعليم مفـا!يم ال��بيـة لألمـان ذات الـصلة باالقتـصاد امل���ـ�، والتـد را

س gب العم�X باملدا ر�q بطاقة مالحظة الطالبة تو�ã مدي مراعاrsا لقواعد "مان أثناء التد كمـا . ر
اســـة  ة ان �ـــشمل أ!ـــداف التعلـــيم العـــا�� عXـــ� بــــرامج )93: 2020نـــوف آل شـــيخ (راوصـــت د ور، بـــضر

ح �قبـــال عXــ� اNOيــاة، و�نـــاء �íــصية متIاملــة للطالبـــة ا �Oامعيــة، كمــا أكـــدت و�ــس rدف تنميــة ر
اسة *ل من  شوان(، )2016فاطمة برgك(رد ع�X أ!مية تحس�ن وتنميـة جـودة اNOيـاة ) 2017رايمان 

اســة جونــوميكس qــ� (Healy2014)رلــدي الطالبــة املعلمــة، واوصــت د ة "خــذ بتطبيقــات � ر بــضر ور
جونــومي لـد � �Þــة للطــالب، مـع تنميــة ثقافـة الــوgاسـية والعمر رجميـع املراحــل الد ى جميــع أعــضاء ر

اســة  ة تــضم�ن ثقافـــة ) 2018ن�يـــل حــسن، حــسن ال�jـــان ( رمنظمــة التعلــيم، كمـــا اوصــت د وربــضر
gاض "طفال، مع تقديم نـدوات   �Xب املقدمة للمعلمات والقائم�ن عg جونوميكس ب.�امج التد �ر ر ر

ا ضـة، واوصـت د جونــومي لب�ئـة الـتعلم بالر �ضـة حـو التنظـيم  رتثقيفيـة ملعلمـات الر ور !نــاء (سـة لو
ات اعـــداد الطالـــب املعلـــم بIليـــات ) 2020دمحم  جونـــومكس وأvعـــاده بمقـــر �ة تـــضم�ن علـــم  ربـــضر رو ر

اسـة *ـل مـن  ايمـان بــرج (، )2017اينــاس الـشامي(رال��بيـة، وتنميـة وعيـھ rÄــذه �vعـاد، كمـا اوصــت د
�س لدي الطالبات املعلمات ) 2018 ات التد رباستخدام التعلم املعIوس لتنمية مPا   .ر

توصيات البيان ا95تامي للمؤتمر الدو+* السادس عشر ملركز جيل البحث العلLM تحت عنوان  -
غونوميــــا ال$#بوTــــة" س 31لبنــــان / طــــرابلس " ر�  حيــــث خلــــصت �Oنــــة التوصــــيات ا�ــــ� ،2018ر مــــا

، فمــن املفيــد )املعلــم وتفاعــل املــتعلم(أن جــو!ر عمليــة الــتعلم !ــو الفــرد : مجموعــة مــن النتــائج µــ�
ر ي التدخل املرgح لب�ئة العمل من أجل التـصميم ا�Oيـد والتـ¶Nيح لزgـادة فعاليـة التعلـيم ووالضر

غونوميــا ال��بوgــة، أي �!تمـــام بــا¥Nيط ال��بــو و�ــأدوات وعتــاد التعلـــيم  �يوتحــس�ن نتائجــھ، وأن  ر
ات ونتائج علمية �عليمية ن وعية زو�الراحة ا�Oسدية والنفسية لIل من املعلم واملتعلم، تحقق إنجا

احة املعلم�ن واملتعلم�ن، باإلضافة إ�W التفاعـل الفعـال بيـ�rم  روأكيدة، كما تضمن �Nة وسالمة و
 :وتوصلت ال��نة إ�W صياغة جملة من التوصيات م�rا. و��ن "دوات الet ¡ستخدمو¦rا

جونوميـــا ال��بوgــــة وتوجيــــھ البحــــث  • �ة �!تمــــام عXـــW أوســــع نطــــاق بميــــادين  ة إثــــا رضـــر ر ور
  .حو تطبيق مباد©rا، وتIوgن باحث�ن متخصص�ن ف¾rاالعلeß ن

�gيـــــة qـــــ� منـــــاطق  • ات تد ــــصة ودو ــلة عقـــــد نـــــدوات ومحاضـــــرات ومـــــؤتمرات متخصـ رمواصـــ ر
جونوميـــــة ال��بوgـــــة  �ـــددة مـــــن الـــــوطن العر�ـــــي ل¯ـــــشر الـــــو�Þ بأ!ميـــــة تـــــوف�� املعـــــاي��  رمتعــ

gــادة معــدل �نتاجيــة للمعلــم واملــتعلم ر طــالef وآخـــر. (زوأ!مي rــا qــ�  وســر  -145: 2018نو
147(  
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عزTــــز ب_ئـــة العمـــل - جونـــوميكس ̀و A ـــشر ثقافـــةcـــات الدوليـــة ل
ابطــــة :رالتوج ر فقـــد قـــدمت 
جونـــوميكس العامليــــة  �" وثيقــــة vعنــــوان (ILO) ن بالتعــــاو مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة(IEA)ر

ه نظــــم العمــــل ، و�عــــد !ــــذه "راملبــــادئ التوج¾rيــــة للعوامــــل ال�ــــشرgة وتــــصميم ب�ئــــة العمــــل وادا
ســات ال روثيقــة بمثابــة اثــاث تقâــe ملنظمــھ العمــل الدوليــة لتطــوgر معيــار عمــل دو�ــ� vــشأن املما

 (IEA &ILO,2020). ا�Oيدة �q مIان العمل

جونوميـــا ال$#بوTـــة eـــ* الب_ئـــة العرdيـــة - اســـات الfـــL تناولـــت � رقلـــة الد ، وخاصـــة التجر�gيـــة م�rـــا، ر
جونوميا من ناحية تص �اسات  رحيث تناولت معظم الد ميم امل¯شآت التعليمية واثره عWX العملية ر

ــــن  ــــل مــ اســــــة *ــ ماجــــــد (، )2013عبــــــد الــــــسالم الز�يــــــدي(، )2013!نـــــاء محــــــسوب(رالتعليميـــــة مثــــــل د
ــــــساعدة ـــــــالق(، )2019منـــــــــار جـــــــــابر(، )2015رامـــــــــي الـــــــــصفدي(، )2014مـــ ـــــــد ا�Oــ ـــا )2019دمحم عبــ ، امــــــ

اسة اسات التجر�gية فeô قليلھ م�rا د رالد  & Ghoneim) ،)2015يgرشيماء النو(، (Healy2014) ر
Elghotmy, 2019) ،) مانية لدي )2021!ناء دمحم�ات  اسات الet ا!تمت بËنمية املPا ر، كما ان الد ر

اســة - ففــي حــدود اطــالع الباحثــة-الطالبــة املعلمــة باالقتــصاد امل���ــ� قليلــة أيــضا  ر ال توجــد ســو د ي
ة باالقتصاد امل���� وا!تمـت معظـم لتنمية مفا!يم ال��بية لألمان ذات الصل) 1996عفاف طعيمة (

اســــة اســــة �قتــــصاد امل���ــــ� مثــــل د ات "مــــان لــــدي التالميــــذ اثنــــاء د اســــات بËنميــــة مPــــا رالد ر ر !بــــھ  (ر
  ).2011الصواف

  :مش/لة البحث

ات �مانية وجودة                ر�q ضوء ما سبق تتحدد مشIلة البحث اNOا�� �q انخفاض مستو املPا ى
ت املعلمات بIلية �قتصاد امل����، مما ¡ستلزم بناء برنامج لعالج !ذا الضعف، اNOياة لدي الطالبا

  : وعWX ذلك يمكن تحديد مشIلة البحث �q السؤال الرئ�س التا��

ات "مانيـــة  جونـــوميكس والـــتعلم املعIـــوس لتنميـــة املPـــا �رمـــا أثـــر برنـــامج مق�ـــ�ح قـــائم عXـــW مبـــادئ  ر
   بIلية �قتصاد امل����؟ وجودة اNOياة لدي الطالبات املعلمات

  :وgتفرع من السؤال الرئ�س السابق "سئلة الفرعية �تية

م توافر!ا لدي-1 ات "مانية الال ز ما املPا   ؟ الطالبات املعلمات بIلية �قتصاد امل����ر

ة -2 ات ر مــــا صــــو جونــــوميكس والــــتعلم املعIــــوس لتنميــــة املPــــا �ــامج مق�ــــ�ح قــــائم عXــــW مبــــادئ  ربرنــ ر
 ية وجودة اNOياة لدي الطالبات املعلمات بIلية �قتصاد امل����؟ "مان

ات -3 جونـــوميكس والــتعلم املعIـــوس qــ� تنميـــة املPـــا �ر مــا أثـــر ال.�نــامج املق�ـــ�ح القــائم عXـــ� مبــادئ  ر
!ر؟   ز�مانية لدي الطالبات املعلمات بIلية �قتصاد امل���� جامعة "

جونوميكس والتعلم املعIوس �q تنمية جودة اNOياة  ما أثر ال.�نامج املق��ح القائم-4 �ر ع�X مبادئ 
!ر؟    زلدي الطالبات املعلمات بIلية �قتصاد امل���� جامعة "

ات "مانيــة وجــودة اNOيــاة :hـدف البحــث  ر ¢rــدف البحــث اNOــا�� ا�ــ� معا�Oــة ضــعف مــستو املPــا ي
ز!ــر، مــن خــالل برنــامج مق�ــ�ح قــائم عXــW لــدي الطالبــات املعلمــات بIليــة �قتــصاد امل���ــ� جامعــة "

جونوميكس والتعلم املعIوس �  . رمبادئ 
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  :قد يفيد البحث اNOا�� �q :أhمية البحث

!ــــر، - جونــــوميكس لــــدي الطالبــــات املعلمــــات بIليــــة �قتــــصاد امل���ــــ� جامعــــة " �ز �عزgــــز مفPــــوم  ر
استجابة 
ً

جونوم  .يكس و�عزgز ب�ئة العملرللتوجPات الدولية و�قليمية ب¯شر ثقافة �

اسية- جونوميكس �q املنا÷i الد �ة تضم�ن علم  ي املنا÷i ا�� ضر ر لفت أنظار مطو ر ور  .ر

ات "مانيـــــة وجــــودة اNOيـــــاة لــــدي طالبـــــات - qــــ� تنميـــــة املPــــا ـــ�ح  ـــامج املق�ــ ر يمكــــن �ســــتفادة مـــــن ال.�نـ
، او لدي املعلمات أثناء ا�Oدمة  .ى�قتصاد امل���� �q جامعات أخر

ات �مانية، ومقياس جودة اNOياة يمكن �ستفادة م�rا -   .رتقديم بطاقة مالحظة للمPا

ض البـحث   : وفـر

ى يوجد فر دال إحصائيا عند مستو -1 ق
َ

)≥0.05 ( Wq جات الطالبات املعلمات تب د رب�ن متوسطي  ر
Oاتھ الفرعيـــة، لـــصاgـــل ومـــستوIـــ� لل.�نـــامج كqـــ� والبعـــدي لالختبـــار املعرXالتطبيـــق التطبيقـــ�ن القب �

 .البعدي

ى يوجد فر دال إحصائيا عند مستو -2 ق
َ

)≥0.05 ( Wq جات الطالبات املعلمات تب د رب�ن متوسطي  ر
 �Oـــا الفرعيـــــة، لـــــصا اrsــ ــة كIـــــل ومPا ات "مانيـــ رالتطبيقـــــ�ن القبXـــــ� والبعـــــدي لبطاقـــــة مالحظـــــة املPـــــا ر

 .التطبيق البعدي

ى يوجد فر دال إحصائيا عند مستو -3 ق
َ

جات الطالبات املعلمات Wq ب�ن متوس) 0.05≤( تب د رطي  ر
  .التطبيق�ن القب�X والبعدي ملقياس جودة اNOياة كIل وأvعاده الفرعية، لصا�O التطبيق البعدي

  :حــدود البحث

تــم تطبيــق البحــث عXــW الطالبــات املعلمــات بالفرقــة الراvعــة بIليــة �قتــصاد امل���ــ� :  حـدود vــشرgة-
  .طالبة) 19(وعدد!ن 

منية- ا¨§e "و للعام ا�Oام�ë : ز حدود  لتم تطبيق البحث �q الفصل الد   . 2021/2022ر

!ر:  حدود مIانية-   .ز*لية �قتصاد امل���� جامعة "

ات �مانيـــة بجانب¾rـــا املعرqـــ� و"داúـــي باســـتخدام :  حـــدود موضـــوعية- اختبـــار معرqـــ�، (رقيـــاس املPـــا
ات �مانيـــة الtـــe تـــم التوصـــل إل¾rـــ ات، قيـــاس جـــودة ربطاقـــة مالحظـــة للمPـــا را مـــن خـــالل قائمـــة املPـــا

 جـــودة - جــودة اNOيــاة �جتماعيــة- جـــودة اNOيــاة البيûيــة-جــودة اNOيــاة ا�Oــسمية(اNOيــاة بأvعاد!ــا 
  ).اNOياة النفسية

  )إعداد الباحثة (:أدوات البحث

ات "مانية-.  �ختبار املعر�q لل.�نامج-   .  مقياس جودة اNOياة-. ر بطاقة مالحظة املPا
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 ¡عتمد البحث اNOا�� نظرا لطبيعتھ عWX املن��jن Òتي�ن:منkl البحث
ً

:  

ـــــفي التحليXــــــ�- ـــع املتخصــــــصة، والبحــــــوث :  املــــــنij الوصـ حيــــــث تــــــم مــــــن خاللــــــھ �طــــــالع عXــــــW املراجـــ
ات  اء الـــسادة املتخصـــص�ن لتحديـــد املPــــا ســـات الـــسابقة، ذات الـــصلة بموضـــوع البحـــث، وآ روالدا ر ر

م توافر!ا لد  .ي الطالبة املعلمة بIلية �قتصاد امل����ز"مانية الال

-eــــ ـــة الواحـــــــدة، والقيـــــــاس :  املــــــنij التجرfgـــ ــــا�� املـــــــنij التجرfgـــــــe للمجموعـــ ـــــع البحـــــــث اNOــ حيــــــث اتبــ
�Xأثـر املتغ�ـ� املـستقل /القب WXال.�نـامج املق�ـ�ح(البعدي للتعرف ع ( عـةvاملتغ�ـ�ات التا WـXع) ات راملPـا

  ). جودة اNOياة–"مانية 

  : حثمفاhيم الب

   Program :الm#نامج

ــــادئ  ـــــــسPا وفقـــــــــا ملبـــــ �ــ ــــداد!ا وتد ـــم اعـــــ ــــــة الtـــــــــe تــــــ ـــــــشطة ال��بوgـــ ف وا�O.ـــــــــ�ات و"0ــ ـــا ــــة املعــــــ ر   مجوعـــــ ر
ات �مانية وجودة اNOياة لدي الطالبة املعلمة  جونوميكس والتعلم املعIوس، rÄدف تنمية املPا �ر ر

  . بIلية �قتصاد امل����

جونوميكس     Ergonomics :ر�

qـ� البحـث اNOــا�� بأنـھ العلـم الـذي ¢rــتم بتحقيـق التوافـق بـ�ن الطالبــة املعلمـة و��ئـة العمــل  ¡عـرف  
ات القـــــصو للمعلمــــة وتقليـــــل  ىالtــــe �عمـــــل ف¾rــــا بمIوناrsـــــا "ساســــية، rÄـــــدف �ســــتفادة مـــــن القــــد ر
جونـــــــوميكس  �ــــ�  ــــع مجــــــاالت µـــ �ـــ ـــاء وا¥�ـــــــاطر والــــــشعو بالراحـــــــة و�ســـــــتمتاع، وgتــــــضمن أ ر"خطـــ ر ر

 ). الذ!eâ، التنظيeß، البيeýالبد0ي، (

  Flipped Learning: التعلم املعكوس

، حيـث تقـوم الباحثـة بإعـداد  �س يـتم ف¾rـا عكـس مPـام الـتعلم بـ�ن الـصف وامل�ـ� ل   اس��اتيجية تد ر
ســــالPا ا�ــــ� الطالبــــات ع.ــــ�  ض تقديميــــة وفيــــديو!ات ونــــصوص، وا ة عــــر رمحتــــو ال.�نــــامج qــــ� صــــو و ر ي

لل ا¥Nاضرة بوقت *اف، ليطلعن عل¾rا بامل�� او أي مIان آخر ، قبWhats App "وا�س اب"تطبيق 
ــــــËثمار وقــــــــت  ــــــ�áيل مالحظــــــــاrsن و�ــــــــساؤالrsن، الســ ـــة و�ــ ــــواتفPن او اجPــــــــزrsن النقالـــــ ــــــتخدام !ــــ باســ

ات "مانية gب عWX املPا را¥Nاضرة �q اNOوار واملناقشة والتد   .   ر

ات �مانية   Safety Skills: رامل
ا

�س �قتصاد امل����،    اتقان الطالبة املعلم م للقيام بتد رة للمعرفة �*اديمية و"داء السلو*ي الال ز
جة الIلية الet تحصل عل¾rا . بما يحقق �مان والسالمة لPا وللطالبات والب�ئة ا¥Nيطة روتقاس بالد

  .الطالبة املعلمة �q بطاقة املالحظة املعدة لذلك

  Quality of Life :جـودة ا45ياة

rsا ر  شـعو ال رطالبــة املعلمــة بالرضـا والــسعادة لتمتعPــا بحالـة جــسمية وعقليــة ونفـسية جيــدة، وقــد
عXـــW تIــــوgن عالقــــات اجتماعيـــة فعالــــة، وتوظيــــف الب�ئـــة vــــشIل أمثــــل لتلبيـــة احتياجاrsــــا، وتقــــاس 

جة الIلية الet تحصل عل¾rا الطالبة املعلمة �q املقياس املعد لذلك   .ربالد
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  :يAطار النظر للبحث

ئ�ــــسة µــــ� ســــوف  ـــة محــــاو  �عـ ـــر للبحــــث qــــ� أ ريــــتم تنــــاو �طــــار النظـ رر ي جونــــوميكس (ل � الـــــتعلم –ر
ات �مانية -املعIوس   : 0عرضPا بإيجاز فيما ي�X)  جودة اNOياة–ر املPا

أوال
ً

جونوميكس:    :ر�

جونــــــومیكس  : �ــــــشأتھ ومف
ومــــــھ- �ـــــع اكËــــــشاف علــــــم  ة �غرgقيــــــة Ergonomicsريرجـ ر ا�ــــــW اNOــــــضا
ة الPیلی¯یــة qـــ� القــر ا�Oـــامس قبـــل القديمــة، فPنـــ ناك العديــد مـــن �دلــة الtـــe �ـــش�� ا�ــW ان اNOـــضا ر

جونـــومیكس qــــ� تـــصميم �دوات و�عمـــال وحtـــÂ امـــاكن العمــــل،  �راملـــيالد قـــد اســـتخدمت مبـــادئ 
نوأحد �مثلة الباقية لنا يوجد �q وصـف ابقـراط لكيفيـة تنظـيم غرفـة ا�Oراحـة، وqـW القـر التاسـع 

رgــك تــايلوعــشر بــدأ فرد ة العلميــة qــ� البحــث عــن أســالب Frederick Taylor ر رائــد أســاليب �دا ر
لتحس�ن اداء العمال اثناء ادا©rم اعماال معينة، فتمكن عWX س�يل املثال من مضاعفة ��م عمل 
 Wوصـــل ا�ـــ Âــtز الفحـــم الــذى ينقلونـــھ ح نعمــال املنـــاجم ثالثــة اضـــعاف بإنقــاص متـــدرج qـــ� ��ــم و و

ج�ن فرانـك ولیلیـان جیل.ـ�ث. اسـرع أداء ممكـن  Frank & Lilian GilbrethوتXـ� ذلـك محـاوالت الـز
اسة الوقـت واNOركـة راللذين وسعا من أسالب تايلو �q اوائل القر العشرgن وابتكرا ما ¡سÂß بد ن  ر

Time and Motion Study جـراءات�، و*ـان !ـدفPم !ـو تحـس�ن كفـاءة �داء بتقليـل ا�Oطـوات و
جونومیكس شبھ مجPو حÂt عام . رgة �q أي عملوو�فعال غ�� الضر �لوظل اسم   عندما ١٩٤٩ر

جونـوميكس qــ� ا¥Nافـل العلميـة، عنــدما اسـتخدمPا العــالم  �ربـدء النـاس ¡ــسمعو مـن يـردد *لمــة  ن
�ــل ف میو ر�نجل�ــ� املعــر و وظــل ي�ــ�دد كث�ــ�ا بــ�ن املPتمــ�ن بــالعلوم �0ــسانية واملعنيــ�ن  Murrell ي

ن. (ةبالبحوث التطبيقي   )30-27: 2010وأحمد مصطفي وآخر

و�عeâ العمل،  Ergo من أصل يونا0ي مقسمة إ�W قسم�ن Ergonomics    و*لمة الPندسة ال�شرgة أو
جونوميـا qـ� معنا!ـا العـام µـ� علـم قواعـد العمـل،  Nomicsو رو�عâـe القواعـد والقـوان�ن، و�ـذلك فاأل

ـــم الطبيعـــــة ـــا الطــــب، وعلـ ، وامليIانيIــــا، وعلـــــم الــــنفس، وعلـــــم وتــــضم العديــــد مـــــن التخصــــصات م�rــ
وrsـدف إ�ـW إيجـاد التنـاغم بـ�ن ل�جتماع، والet �ش��ك ألجل معرفة علمية حو �0ـسان qـ� العمـل، 

ي. (العمـــل ومحـــيط العمـــل و�0ـــسان ، فPـــو تطبيـــق العلـــوم البيولوجيــــة )8: 2008وعبـــد العـــال بكـــر
طـــة بـــھ، ومـــن ثـــم أطلـــق عل¾rـــا !ندســـة لإل0ـــسان والعلـــوم الPندســـية عXـــW العامـــل و��ئـــة العمـــل ا¥Nي

  )            147: 2016را§e *امل. (يال¯شاط ال�شر

اسة علمية لإل0سان �q ب�ئة عملـھ"     و�عرف بأنھ  والب�ئـة !نـا �عâـe *ـل مـا يحـيط باإل0ـسان مـن " رد
ف  ة- ضـــوء - ضوضـــاء -أصـــوات (وظـــر و�عرفـــھ  وأدوات وآالت وأســـاليب عمـــل،) اOـــ�.. - rsوgـــة -ر حـــرا

�يـةجمع جونـوميكس �و �ريـة  التوافـق واملالءمـة بـ�ن "بانـھ  (The Ergonomics Society Europe) ر
نال�ــشر و"شــياء الtــe ¡ــستخدمو¦rا و"شــياء الtــÂ يفعلو¦rــا والب�ئــة الtــÂ ¡عملــو خاللPــا وg¯تقلــو qــ�  ن

ـــو ف¾rـــــا ـــو وgلPـ ــا، بــــل والtـــــe يلعبـ جا©rــ نأ ن جيــــد فـــــإن وإذا مــــا تحقــــق !ـــــذا التوافــــق واملالئمــــة vـــــشIل . ر
ن بالراحة أك�� وسيمك�rم أداء مPامPم أسرع وأسPل  والضغوط الÂt تقع عWX ال�شر تقل، وس�شعر

ن (.نوسيقعو Wq عدد أقل من "خطاء  )24 -23: 2010وأحمد مصطفي وآخر
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العلم الذي ¡عÂâ بالب�ئة الف��يقية بIل ما �شملھ مـن مIونـات وعالق rـا باإل0ـسان مـن  "و�عرف بانھ 
 الراحـــة و"مـــان والرضـــا عـــن العمـــل ف¾rـــا، مـــسËندة qـــ� تلـــك العالقـــة إ�ـــW مجموعـــة مـــن أجـــل تحقيـــق

  )16: 2019دمحم عبد ا�Oالق(".النظرgات العلمية واملبادئ اNOاكمة لتحقيق فعالي rا

جونوميكس ال يركـز عXـW الـسلوك و"داء �0ـسا0ي فقــط أو تـصميم "نظمـة كمـا يـراه الــبعض  رفـاإل
ات ال�ــشرgة املتعلقــة بالتــصميم، بــل يتعــدى ذلــك ل�ــشملھ جملــة وتفــصيال qــ� نظــرrsم إليــھ أو ا رلقــد

مــضافا إليـــھ التفاعـــل الـــدينامي لتلــك املIونـــات وµـــ� الب�ئـــة باملنظمــة ونظـــام العمـــل ف¾rـــا وتـــصميمPا 
  )613 -612: 2019منار جابر (وÒالت والتكنولوجيا و"فراد وجماعات العمل 

جونـــوميكس إ�ـــW: فلـــسفتھ ق فرديـــة ر¡ـــسËند � و فلـــسفة مؤدا!ـــا وجـــود اختالفـــات ســـيIولوجية وفـــر
 eـــــtـــذ*اء ال جـــــة الــ ـــل وخ.ـــــ�اrsم الـــــسابقة ود ـــتعداد!م للعمــ اrsم ومـــــوا!�rم واســ رلـــــدى "فـــــراد qـــــ� قـــــد ر
ة  تفــاع تـــا �ريتمتعــو rÄــا، ومـــن ثــم تختلـــف دافعيــ rم وحماســPم إلنجـــاز املPــام qـــ� ب�ئــة العمــل بـــ�ن  ر ن

ة أخــر  ىوالــنقص تــا ق فليــھ( ر فــع �نتاجيــة مــع خفــض التIلفــة دو بــذل )365: 2003وفــار ن، ولعــل  ر
جونوميكس وتوظيفھ �q ب�ئة  رجPد مضن من أ!م مؤشرات تحس�ن "داء الet يركن ال¾rا تطبيق � ٍ
نـة qـ� "داء  ة عXـW الـتحكم واملر والعمل، وذلك من خالل توف�� ب�ئة مثالية لإل0سان تتمثل qـ� القـد ر

ف الف��يقيـة وÒالت و"دوات وسPولة اNOركة أثناء العمل و والتواصل البناء ب�ـسر واسـËثمار الظـر
ة وقبل ذلك *لھ التخطيط العلßـe و�سـ��اتي�� املالئـم لإل0ـسان قبـل تـصميم  ر�q إنجاز العمل بمPا
جونوميكس، كما تنطلق من فكرة أن املنتج �Oدمة �0سان ول�س العكس  رالب�ئة تبعا ملوجPات �

  )19: 2019دمحم عبد ا�Oالق (، )102: 2013!ناء محسوب.(.نتجتطو�ع �0سان للم

جونوميكس g¯ب محسن) (221: 2006دمحم Níاتھ( :رأhداف �  ،�Xالزام �O17: 2018زصا(  

ف العمــل، وتقلــيص التعــب ا�Oــسeß والــذ!eâ، وµــ� مرتبطــة :  الراحــة- ووتــأ�ى بواســطة تحــس�ن ظــر
ف العامل  .وبوضعيات العمل وتحس�ن ظر

qــــ� املؤســــسة تخــــضع إ�ــــW !ــــذه املعادلــــة :  الفعاليــــة- فــــع مــــستو الفعاليــــة، علمــــا بــــأن الفعاليــــة  ىأي  ر
 . تIلفة �نتاج-القائمة عWX العالقة ب�ن جودة �نتاج 

 .فمن أ!دافPا أيضا سالمة العمال والوقاية من اNOوادث: أمن العمال وسالم rم -

-  �éسي�� التغي�� التكنولو� WXتحض�: املساعدة ع eâم مـع بمعPالعمـال تقنيـا وفنيـا، بقـصد تكيـيف �
 .املتطلبات ا�Oديدة

 .بمنع إ!دار الطاقة بالتحرك داخل وخارج نطاق العمل "سا¨§e:  استغالل الوقت والطاقة-

 .قإليجاد أفضل الطر الet تؤدى rÄا "عمال: قتحس�ن طر العمل و�غي��!ا  -

gادة ال:  تصميم Òالت و"دوات وتكييفPا-  .راحة للعمال و�التا�� �نتاجيةزrÄدف 

 .بحيث ¡ساعد العمال عWX إيجاد مواد العمل وأدواتھ vسPولة:  تصميم وترت�ب مIان العمل-

ف الف��يقية للعمل- اسة الظر و  د ة، �ضاءة، وما ينجم ع�rا من �عب: ر   .رمثل الضوضاء، واNOرا

جونوميكس ¢rدف ا�W تـوف�� انظمـة عمـل ف �عالـة وسـليمة qـ� ب�ئـة خاليـة رمما سبق يت«� ان 
من العقبات وتقليـل �جPـادات والـضغوط غ�ـ� املالئمـة، وتقليـل فـرص حـدو�rا خاصـة تلـك املؤديـة 
ة �0ــــــسان عXــــــW التفاعــــــل مــــــع Òخــــــرgن  ـــيم قــــــد ر¥�ــــــاطر جــــــسمية، وتحــــــس�ن مــــــستو "داء، و�عظـــ ي
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ـــياع الوقــــت، �مـــــر الـــــذي تتح قــــق معـــــھ املتعـــــة ىو"دوات و��ئــــات العمـــــل، والتقليـــــل مــــن مـــــستو ضــ
ومحـيط العمــل ال يقتـصر عXــW ا¥Nـيط الــصنا�Þ وحـده، بــل . والـسعادة والرضـا وgزgــد مـن �نتاجيــة

eâوالص�� و�دار و"م eßيط التعليN¥ا Wـ� ...ييتعداه إ�q ةgندسـة ال�ـشرPـ�، وعليـھ فـإن تنـاو الOلا
جونـومي،  gات البحـث " ة من ضر را¥�ال التعليeß أصبح ضر ر ور µـ� نفـس "!ـداف الtـe أ!دافـھ فو

غونوميــا وµــ� الراحــة ا�Oــسمية والنفــسية، وتفــادي "مــراض املPنيــة، وأمــن وســالمة  رقامــت عل¾rــا "
  .ياملعلم�ن واملتعلم�ن، وفعالية "داء التعليeß وال��بو

جونـوميكس جونـوميكس العامليــة ومنظمـة العمـل الدوليــة  :رمبـادئ � �ابطـة  راكــدت   & IEA)ر
ILO,2020: 11) ،) 36: 2021!ناء دمحم (�µ عة مبادئ أساسية�   : رعWX ان !ناك ا

فا!ي rم وتحس�ن نظم العمل *أولوgھ قصو -1 ىضمان سالمھ �فراد و�r Nم و   .ر

ه أنظمــة العمــل لــضمان التوافـــق التنظيßــe والعمXــ�، والتقيــيم املــستمر، والـــتعلم، -2 ر تــصميم وادا
  .و�ستدامة

  .رومستدامة من منظو شامل وفPم وتوف�� �حتياجات ال�شرgةخلق ب�ئة عمل آمنھ و�Nيھ  -3

ق الفردية وا�Oطوات التنظيمية �q تصميم العمل -4   .ومراعاة الفر

جونـــــوميكس ن�يـــــل حـــــسن، (، )24: 2016عايـــــد خوالـــــدة(انـــــصب ا!تمـــــام البـــــاحث�ن  :رمجـــــاالت �
  :تية، عWX ا¥�االت �)18: 2019دمحم عبد ا�Oالق(، )120: 2018حسن ال�jان

جونومیكس البد0ي  - �   ·Physical Ergonomicsر

-eâ!جونومیكس الذ �   ·Cognitive Ergonomics ر 

-eßجونومیكس التنظي �   ·Organizational Ergonomics ر 

-eýجونومیكس البي �   ·Environmental Ergonomics ر 

جونــــومیكس البـــــد�ي -1  الـــــصفات البدنيـــــة يبحـــــث !ـــــذا ا¥�ـــــال qـــــ� Physical Ergonomicsر �
والËــشرgحية والفـــسيولوجية �Oـــسم �0ـــسان وعالق rـــا بتـــصميم Òالت واملنتجـــات وأنظمـــة العمـــل، 
الtــe يتعامـــل معPـــا �0ـــسان، rÄــدف تـــوف�� الـــسالمة والب�ئـــة املرgحــة والـــتخلص مـــن أســـباب �جPـــاد 

سـPا !ـذا ا¥�ـال اوضـاع العمـل، عمليـات تنـ.البـد0ي لاو والتعامـل مـع ر وتتـضمن املوضـوعات الtـÂ يد
ة، تنظـيم ح�ـ� العمـل بمـا يËناسـب مـع املـدى الـوظيفي  راملواد يدوgا، اNOمـل والرفـع واNOر*ـات املتكـر
ألعضاء جسم �0سان، جوانب �مان و�Nة �0سان وسالمتھ Wq تنظيم مIان العمل وWq عالقتھ 

  .بتصميم املنتجات

2- L�hجونـــومیكس الـــذ مجـــال يتعلـــق بالعمليـــات العقليــــة و!ـــو Cognitive Ergonomics ر �
اك والفPم والتذكر و�ستجابات اNOركية، وكيف تؤثر !ذه العمليات Wq التفاعل ب�ن ال�ـشر  ر*اإلد
 Âـâركيـة، و�عNOسـتجابات ا�وما ¡ستخدمونھ من نظم، واعمال املنطـق qـ� �سـت¯تاج و�سـت¯باط و

جونـومیكس الـذ!eâ با�Oـدمات والـنظم واملPـام بحيــث تIـ �نو بطبيع rـا سـPلة ومفPومـة qـW عملPــا، ر
شــاد بحيـث تIــو  ات والعالمـات والتعليمــات وكت�بـات � نفPـذا ا¥�ــال يËنـاو كيفيــة تـصميم �شــا رل ر
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ســــPا !ــــذا ا¥�ــــال "حمــــال العقليــــة، صــــنع  رمفPومــــة وســــPلة التËبــــع، وتتــــضمن املوضــــوعات الtــــÂ يد
، �عامل �0سان مع Òالت الذك   . ية واNOاسباتىالقرار، �داء املPار

3-LMجونومیكس التنظي و!و ا¥�ال الذي ¡عمل عWX �عظيم Organizational Ergonomics ر �
الفائـدة مــن الـنظم التقنيــة و�جتماعيــة بمـا تتــضمنھ مـن عناصــر تنظيميــة وعمليـات مثــل �تــصال 

ح الفرgق د ال�شرgة وتصميم العمل والعمل بر ة املوا ووإدا ر Ât يËناولPا !ذا وتتضمن املوضوعات ال. ر
د ال�شرgة، تصميم العمل، جدولة العمل وتوقيتاتھ، العمل ا�Oما�Þ، :ا¥�ال ة املوا ر �تصال، ادا ر

  ·العمل التعاو0ي، الثقافة التنظيمية، التنظيمات �ف��اضية، العمل عن vعد 

4-Lجونــوميكس البي�ــ �� و!ــو ا¥�ــال الــذي يبحــث qــ� التــأث Environmental Ergonomics ر �
ة وال.ـ�ودة وال rوgـة، كمـا �ـشIل  جات مناسبة من اNOـرا رالبيeý عWX العمل بما يتضمنھ من توف�� د ر
ات التلــوث الــسم�ë والبــصر جانبــا مPمــا مــن !ــذا ا¥�ــال، كمــا  الب�ئــة الــسمعية الــضوضاء واعتبــا

ً ً
ي ر

مـل جميعـا عXـW ي¢rتم !ذا ا¥�ال أيضا بالب�ئة البصرgة و�ضـاءة والتلـوث البـصر وتـأث�� !ـذه العوا
�0سان وما يتعامل معھ من نظم ومنتجات ومPام.  

 eـــــــßـــا، حيـــــــث إن "داء التعلي ـــــابقة الـــــــذكر جميعPـــ ــــاالت سـ جونـــــــوميكس التعليßــــــe با¥�ـــ روgــــــرتبط �
جونـــوميكس البـــد0ي، تـــصميم ب�ئـــة الـــتعلم وrsيئـــة  � WـــXجـــة كب�ـــ�ة ع رللمعلمـــ�ن والطـــالب ¡عتمـــد بد ر

جونــــومي ات العقليــــة وعالق rــــا بــــاألداء رغرفــــة الــــصف و!ــــو مــــا يخــــص � ركس البيýــــe، وتنميــــة القــــد
جونـــــوميكس الــــذ!eâ، تنظـــــيم ب�ئـــــة الــــتعلم وتنظـــــيم العالقــــات و!ـــــو !ـــــدف  راNOر*ــــي !ـــــو ا!تمــــام �

eßجونوميكس التنظي   .ر�

جونـــوميكس وأ!دافـــھ تظPـــر "!ميـــة امل�Nـــة إ�ـــW :ي توظيفـــھ eـــ* ا��ـــال ال$#بـــو- ر qـــ� ضـــوء مبـــادئ �
فـع مـستو الــسالمة، توظيفـھ qـ� مجـال ا gـادة الدافعيـة وتقليـل "خطـاء و ىل��بيـة لتحقيـق الرضـا و ر ز

ه وتـــوف�� الـــدعم الIامـــل لIـــل عناصـــر  ـــ§e قواعـــد علميـــة للعمـــل قبـــل وأثنـــاء و�عـــد إنجـــا زكمـــا أنـــھ ي̈ر
تبـاط بب�ئـة العمـل  �!ـا خاصـة تلـك القـيم ذات  رمنظمـة الـتعلم، وgؤكـد عXـW القـيم �0ـسانية و�عز ز

gب العــامل�ن بأســلوب علßــeومــا حولPــا، كمــ ا مرجعيــا لتــد را ¡عــد إطــا ر
ً

، )106: 2013!نــاء محـــسوب.(
جــابر( �س والــتعلم كث�ـــ� مـــن املفكــرgن والعلمـــاء مثـــل )619: 2019رمنا ر، لـــذا دعــا ا�ـــ� دمجـــھ qــ� التـــد

(Smith), (Woodcock)100: 2014وائل جليل.( وغ��!ما(  

اسات لتطبيقھ �q ا¥�ال ال اسـات الtـe تتفـق مـع روقد أجرgت العديد من الد ر��بـو 0عـرض م�rـا الد ي
اسة اسات التجر�gية وم�rا د رطبيعة البحث اNOا�� و�µ الد  التعرف عWX أثر برنامج  (Healy,2014)ر

ة عXـــW التحـــصيل للطـــالب qـــ� أالســـIا وا0ـــ�áامPم qـــ�  جونـــوميكس عXـــW �نجـــاز "*ـــاديeß والقـــد ر� ر
ــــ¾rم، حيـــــــــث أظPـــــــــرت وجـــــــــ ـــ ــــــة املقدمـــــــــة إلــ ـــــــع املعرفـــ ــــة بـــــــــ�ن تطبيقـــــــــات الفـــــــــصل مــ تباطيـــــ ــــة ا رود عالقـــــ

ة عWX التحمل و"داء و�نËباه لف��ة أطو بتطبيق برنامج  جة �سËيعاب والقد جونوميكس ود ل� ر ر ر
جونــــومي يتIـــــو مـــــن نإ ـــاعت�ن ونـــــصف، 30ر  دقيقـــــة عXـــــW مـــــدار خمــــس جلـــــسات �عليميـــــة بإجمـــــا�� ســ

��ـرات ) ٨(علم و�� "مر qـ� واستخدم الباحث مقاي�س الËشËت و�نËباه وفرط اNOركة وتقييم امل
س ابتدائيـة، والكـشف عـن طبيعـة "ثـاث واNOالـة الرا!نـة لــھ  اسـية بالـصف الراvـع qـ� ثـالث مـدا رد ر
اســـــية والعمرgـــــة  ـــل الد جونـــــوميكس qـــــ� جميـــــع املراحــ ة "خـــــذ بتطبيقـــــات � رف¾rـــــا، وأوصـــــت بـــــضر ر ور

جونـــومي لـــدى جميـــع أعـــضاء منظمـــة ا � �Þرللطـــالب، مـــع تنميـــة ثقافـــة الـــو e§لـــتعلم، وضـــبط كرا¨ـــ
ـــن قبـــــل املعلمــــــ�ن  ــــو�Þ مــ فـــــع مــــــستو الـ ــــاrsم املرgحـــــة، و ىومIاتـــــب الطـــــالب اNOاليـــــة لتلبيــــــة احتياجـ ر
رواملتعلمــــ�ن وأوليــــاء "مــــو vــــشأن مفــــا!يم الــــ¶Nة املرgحــــة، و�ــــ��يع املعلمــــ�ن عXــــW التنقــــل داخــــل 

الف�ـ�ات التعليميـة الفصل أثناء توج¾Prم إلشراك الطالب أثناء قيـامPم بتËبـع حركـة املعلـم، وقـصر 
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WXاسـة 20ع ا�ـ� ) 2015يشـيماء النـوgر(ر دقيقة أو أقل للسماح بفواصل حركة الطـالب، و!ـدفت د
جونومية �q أداء "عمـال  ات " �ة "سرة باالعتبا  �Þشادي لتنمية و رالتعرف ع�X فاعلية برنامج إ ر ر ر

gة، وأكدت النتائج فاعليـة ال. ق دالـة رامل��لية وأثر!ا عWX كفاءrsا �دا و�نـامج املعـد حيـث وجـدت فـر
ىإحصائيا عند مستو داللة 

ً
جات أفراد العينة التجر�gية قبل و�عد تطبيق ال.�نامج، ) 0.01( رب�ن د

اســـة  جونوميـــة qـــW أداء (رلـــصا�O التطبيـــق البعـــدي qـــW متغ�ـــ�ات الد �ات  �ـــة �ســـرة باالعتبـــا روÞـــ�  ر ر
gــة لر�ــة �ســرة اســة )ر�عمــال امل��ليــة ،الكفــاءة �دا يلــؤ الــشوابكة، عبــد الــسالم ( ر، واســ rدفت د

e§®مق�ـــــ�ح باســــتخدام أدوات معدلـــــة ) 2016حــــس�ن، ت�ــــس�� امل¯ـــــ eــــßـــــ� أثــــر برنـــــامج �عليXالتعــــرف ع
اســـة  ات كـــرة اليـــد للـــصغار، واســـتخدمت الد روتطبيـــق علـــم الPندســـة ال�ـــشرgة qـــ� �علـــم vعـــض مPـــا ر

ســـة غرناطــــة 1١-9عمـــرطــــالب مـــا بـــ�ن ) 8(املـــنij التجرfgـــe حيـــث تIونــــت العينـــة مـــن  ر ســــنة مـــن مد
ق"ساســية للبنـــ�ن qـــ� محافظـــة مأدبـــا، واخت�ـــ�ت العينـــة بطرgقـــة عمديـــة، واســـتغر تطبيـــق ال.�نـــامج 

) 45(املق�ــ�ح ســتة أســابيع بواقــع ثــالث وحــدات �عليميــة qــ� "ســبوع و*ــل وحــدة �عليميــة اســتغرقت 
اســـة إ�ـــW أن !نـــاك تـــأث��ا إيجابيـــا لل. ت نتـــائج الد ردقيقـــة، وأشـــا �نـــامج التعليßـــe املق�ـــ�ح qـــ� تحـــس�ن ر

يمـــستو "داء املPـــار qـــ� كـــرة اليـــد vعـــد �عـــديل ملعـــب وأدوات كـــرة اليـــد باســـتخدام معـــادالت علـــم  ى
الPندسة ال�شرgة لدى أفراد ا¥�موعة التجر�gية ب�ن القياس القب�X والبعدي لصا�O البعدي، كما 

Pاملق��ح أس eßأن ال.�نامج التعلي Wرت النتائج إ�Pـ� كـرة اليـد أظq ـارPتحس�ن مـستو "داء امل �q يم ى
اسة ات (Ghoneim & Elghotmy,2019)رلدى أفراد ا¥�موعة التجر�gية، د ر !دفت ا�ـ� تطـوgر مPـا

جونـوميكس تـم  � WـXس القـائم ع� رالكتابة �بداعية �q اللغة �نجل��يـة مـن خـالل اسـتخدام التـد ر
، تلقـــــت ا¥�موعـــــة )31(، الـــــضابطة )31(جر�gيـــــة طالـــــب عـــــشوائيا ا�ـــــW مجمـــــوعت�ن الت) 62(تقــــسيم 

�س  جونــوميكس ب�نمـــا تلقــت ا¥�موعـــة الــضابطة التـــد ��س القـــائم عXــW مبـــادئ  رالتجر�gيــة التــد ر ر
جونــوميكس qــ� تطـــوgر  � WــXس القــائم ع� ربالطرgقــة التقليديــة، أظPــرت النتــائج التــأث�� الPــام للتــد ر

ات الكتابة �بداعية وتفو طالب ا¥�مو قمPا اسة ر رعة التجر�gية عWX طالب ا¥�موعة الضابطة، د
�س قائمـة ) 2021!ناء دمحم( رالet !دفت ا�W الكـشف عـن فاعليـة وحـده مق��حـھ qـ� مقـر طـر التـد ق ر

جونـــوميكس qــــ� تحــــس�ن جـــوده اNOيــــاه وتنميـــة التفك�ــــ� املــــستقب�X لـــدي معلــــم علــــم  �رعXـــW مبــــادئ 
 وللتحقــق مـــن ذلــك تــم تـــصميم الوحــدة qــ� ضـــوء الــنفس قبــل ا�Oدمـــة بIليــة ال��بيــة جامعـــة املنيــا،

جونــومكس و�نــاء مقيا¨ــ§e جــودة اNOيــاه والتفك�ــ� املــستقب�X، وتIونــت مجمــوعet البحــث  �رمبــادئ 
ـــ� ا¥�موعــــة الــــضابطة و25 طالــــب وطالبــــة بواقــــع 50مــــن  ـــھ qـ  qــــ� التجر�gيــــة، وقــــد 25 طالــــب وطالبـ

راســفرت النتــائج عــن وجــود فــر دال احــصائيا بــ�ن متوســطي د
ً

جــات مجمــوعet البحــث  qــ� مقيــاس ق
  .جوده اNOياة ومقياس التفك�� املستقب�X لصا�O ا¥�موعة التجر�gية

جونوميكس                �اسات �q اعداد �طار النظر ملتغ��  روقد استفادت الباحثة من !ذه الد ير ي
  .وجودة اNOياة، واعداد ال.�نامج املق��ح

ثانيا
ً

   Flipped Learning :التعلم املعكوس: 

 تر�وgـــة تـــدمج بـــ�ن توظيـــف التقنيـــات اNOديثـــة  ¡عـــرف الـــتعلم املعIـــوس بانـــھ اســـ��اتيجيھ:مف
ومـــھ
، حيث  لكتطبيقات الوgب ومقاطع الفيديو والكتب �لك��ونية بحيث تIو متاحھ للطالب �q امل�� ن

سة التعلم الفردي املباشر وقلب مPام الفصل لتتحو ا�W ا0شطة � ليقوم الطالب بمما علم تفاعليھ ر
ي (qـ� مجموعـات صــغ��ه داخـل الفـصل لتنفيــذ "0ـشطة واملPــام التعليميـة املIلـف rÄــا الطـالب  ومــر

ر، و�عــرف ايـضا بانــھ اســلوب للـتعلم املــدمج املتطــو �غ�ـ�ت مــن خاللــھ ادوار  )183: 2015اسـماعيل 
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سة وامل�� يقوم عWX دمج التكنولوجيا �q التعليم، حيث يتعلم الطالب ا¥ لاملد لNتو �q امل�� ب�نما ر ى
سة تحت اشراف مباشر من املعلم مما يمكنھ مـن اسـتغالل  gن والواجبات �q املد ريقوم بحل التما ر

  )317: 2017تامر املالح.(وقت اNOصھ vشIل جيد 

  )194 -184: 2015عاطف الش�#مان: (مم�,ات التعلم املعكوس

 -eـßمع متطلبات ومعطيـات العـصر الرق e§انـھ فمـن ا!ـم سـم:  التم� eـßـ� العـصر الرقq ات الطالـب
متـــصل vــــشIل شــــبھ دائــــم باألن��نــــت مــــن خــــالل "جPـــزة ا¥�تلفــــة بمــــا qــــ� ذلــــك اNOاســــوب والPــــاتف 

ىا�Oلو و"جPزة اللوحية "خر   .ي

نة- من التعلم: و املر  �qللطالب، و eßتو التعليN¥تقديم ا �qز   .ي

gادة التفاعل ب�ن املعلم والطالب-   .ليدي �q الصف والتعلم �لك��و0يخالل التعلم التق: ز 

ق rا يجعل التفاعل أك�� غeâ وفائدة:  الفاعلية-   .وفإعادة ترت�ب عناصر العملية التعليمية و

ي مــــساعده الطــــالب مــــن *افــــة املــــستوgات عXــــW التفــــو وخاصــــھ ذو �حتياجــــات ا�Oاصــــة- حيــــث : ق
  .¡ستطيع الطالب اعاده شرح املادة مره vعد مره

ات: ثالثا    Safety Skills : �مانيةرامل
ا

ة 0ــشاط معقـد يتطلــب "عXـW ا¦rـا ) 519: 1991فـؤاد أبـو حطــب، آمـال صــادق ( ¡عرفPــا :رمف
ـوم امل
ـا
سة املنظمة وا�O.�ة املضبوطة بحيث يؤدي بطرgقة مالئمة gب املقصود واملما رقدر من التد ، كمـا "ر

 الـــدقيق القـــائم عXـــW الفPـــم ملــــا �داء الـــسPل"ا¦rــــا ) 186: 1996احمـــد اللقـــا0ي، عXـــW ا�Oمـــل(يـــذكر 
يتعلم �0سان حركيا او عقليا مع توف�� الوقت واP�Oد

ً ً
."  

ات �مانيـــة ات الtـــe تـــرتبط بأمـــان "با¦rـــا ) 78: 1998مؤمنـــة غـــانم(�عرفPـــا : ر`عرTـــف امل
ـــا رتلـــك املPـــا
�rن وسالمة الطالبات داخل معمل الكيمياء، للمحافظة عل¾rن من �خطار و�ضرار، ع®§Â أن تمك

ات من ا¥Nافظة عWX ام�rن وسالم rن وا¥Nيط�ن rÄن : 2011!بـھ الـصواف(، كما �عرفPا "رتلك املPا
ات الtـــe تــــرتبط بأمـــان وســــالمة التالميــــذ، وا¥Nافظـــة علــــ¾rم مـــن �خطــــار و�ضــــرار، "با¦rـــا ) 9 راملPــــا

   .وكذلك ا¥Nافظة ع�X سالمة وامن ا¥Nيط�ن rÄم

ات �مانية   )256: 2011دة عبد املعطيحما (:رتصcيف امل
ا

ـــھ معرفيــــــة-1 ات أمانيـــ gــــــة : ر مPــــــا ات املر ــــاديeß والفPــــــم، مثــــــل معرفــــــھ �شــــــا ــــالتعلم "*ــ روتــــــرتبط بــ ور
  .قو�ماكن و�شياء ا�Oطرة وطر التعامل معPا

ات أمانيھ حركية-2 مة الستخدام �دوات والوسائل و"جPزة : ر مPا زوترتبط باكËساب اNOر*ات الال
Pر�ائيةبأمان مثل مPزة الكPات �شغيل "ج   .را

ات أمانيھ اجتماعية-3  وترتبط بالعامل �جتما�Þ و�دوار الet ي¯ب�à ان يقوم rÄا الفرد، مثل : ر مPا
لية ات التواصل وتحمل املسؤ والتعاو �q عمليات �طفاء واكËساب مPا ر   .ن

ة قية ا) (20: 2004نايفة قطامي (:رخطوات `عليم امل
ا   ) 94: 2005لو!efرحمد ا�Oالدي، 

ة-1 ات الفرعية: ر تحليل املPا ة املركبة ا�W عدد من �داءات او املPا رو!ذا ¡عÂâ تحليل املPا   ر

ب-2   .ر تقدير السلوك املبدúي للمتد
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ة-3 شــادات و�عليمـــات خاصـــھ : ر الوصــف اللفظـــي للمPـــا ة يتـــضمن ا رو!ــو تقـــديم شـــرح لفظــي للمPـــا ر
  .ب املPمة �q تنفيذ العمل وابراز "خطاءقبطر العمل وتوجيھ �نËباه ا�W ا�Oوان

ب-4  عن طرgـق املعلـم او عـرض فيـديو : ر العرض العم�X التوضي�� لنموذج �داء املثا�� امام املتد
ة فيما ¡عرف بالنمذجة    . Modellingرتوضي�� او �íص متمكن من أداء املPا

ة-5  ســة املPــا ر مما ة عXــW املعرفــة او ا: ر ًملعلومــات وتمثــل جــزءا ال غâــÂ عنــھ، رحيــث يتأســس اداء املPــا

gب إليجاد ال��ابط ب�ن �طار املعر�q والعمل سة والتد رولكن البد من املما   .ر

ات �مانية جونوميكس والتعلم املعكوس وامل
ا رتطبيق مبادئ �   :ر

ا *امنھ اذا لم تتخذ �حتياطات الIافية، وعن د ر  ¡شIل العمل داخل معامل �قتصاد امل���� اخطا
ات  جونــوميكس، فاملPـــا �ات "مانيـــة نجــد ا¦rـــا تــرتبط بمجـــاالت  رتحليــل التــص¯يف الـــسابق للمPــا ر ر
جونوميكس الـــذ!eâ، واNOركيـــة تـــرتبط بالبـــد0ي والبيýـــe، و�جتماعيـــة  ر�مانيــة املعرفيـــة تـــرتبط بـــاال

تـصاد زأن من أبـر مـصادر ا�Oطـر qـ� معامـل �ق) 56: 1996عفاف طعيمة(يترتبط بالتنظيeß، وتر
 "جPــزة و"دوات املـــستخدمة ومــا يتعلـــق rÄــا مـــن -تـــصميم وترت�ــب معامـــل �قتــصاد امل���ـــ�( امل���ــ� 

، وتتفــق الباحثــة معPــا qــ� تــص¯يف مــصادر ا�Oطــر !ــذه، وعنــد ) "íــ�اص وســلوكياrsم-تــصرفات
جونوميكس، فأوضاع العمل، وعمل �يات رتحليل !ذه املصادر نجد ا¦rا محل ا!تمام مجاالت علم 

لتناو والتعامل مع املواد يدوgا، وتنظيم ح�ـ� العمـل بمـا يËناسـب مـع املـدى الـوظيفي ألعـضاء جـسم 
ات وعالق rــا بـــاألداء  اك والفPـــم واتخــاذ القـــرا جونـــوميكس البــد0ي، و�د �ر�0ــسان محـــل ا!تمــام  ر ر

�شــادية محــل ا!تمــام  �راملPـار والتعامــل مــع "جPــزة وتــصميم الالفتـات واللوحــات  رجونــوميكس ي
جونـــوميكس  �د ال�ـــشرgة، وتـــصميم العمـــل، والعمـــل التعـــاو0ي محـــل ا!تمـــام  ة املـــوا رالـــذ!eâ، وادا ر ر
ة وال.ــــ�ودة وال rوgـــة لتجنــــب �خطـــار محــــل ا!تمــــام  جـــات مناســــبة مـــن اNOــــرا رالتنظيßـــe، وتــــوف�� د ر

جونــــومكس qــــ �ـــادئ وتطبيقــــات  ـــe، ممــــا دعــــا الباحثــــة الســــتخدام مبـ جونــــوميكس البيýـ �ر � تنميــــة ر
م توافر!ـا لـدي الطالبـة  ات �مانية الـال ات "مانية �q البحث اNOا��، وسوف يتم تحديد املPا زاملPا ر ر
اســـــات فعاليـــــة الـــــتعلم  راملعلمــــة qـــــ� ا�Oـــــزء ا�Oــــاص بـــــإجراءات البحـــــث، وقــــد اثبËـــــت عديـــــد مــــن الد

Oـ� اqتـو املعرN¥ـ� اXس، حيـث تتطلــع الطالبـة ع� ات التـد ياملعIـوس qـ� تنميـة مPـا ر ة qــ� ر ر�ـاص باملPـا
ـــة *ــــل  اسـ اســــات د gب عل¾rــــا بالIليــــة، ومـــــن !ــــذه الد ـــ� ثــــم يــــتم التــــد رامل�ـ ر ر ، )2019محمــــود العـــــدل(ل

اســـة ) 2020الز!ـــراء أبــــو بكـــر( ايمــــان بــــرج (، )2017اينــــاس الـــشامي(روqــــ� مجـــال �قتــــصاد امل���ــــ� د
اســــة)2018 ـــة-ر، وال توجــــد د س لتنميــــة  قامــــت باســــتخدام الــــتعلم املعIــــو- qــــ� حــــدود اطــــالع الباحثـ

ات �مانية   . راملPا

ا£عا
ً

  Quality of Life: جودة ا45ياة: ر

ر جــودة اNOيــاة بأ¦rــا تــصو الفـــرد (WHOQOL, Group 1995) عــرف خ.ــ�اء الــ¶Nة العامليــة 
لوضعة املع��§�q e سياق نظـم الثقافـة والقـيم الـسائدة qـ� ا¥�تمـع الـذي ¡عـ�ش فيـھ، وعالقـة !ـذا 

اك باأل!داف والتوقعات و دير، فت�� مصطفي. (يمستو �!تماماتر�د ر0شو د   ) 435: 2019ي

 eßــــــس�Oنـــــھ اgوIــــاة عمومـــــا، جـــــودة خـــــصائص �0ـــــسان، مـــــن حيـــــث ت كمـــــا يقـــــصد بجـــــودة اNOيـ
جة توافقھ مع ذاتھ ومع Òخرgن : 2010شا!ر سليمان. (روالنف®§e واملعر�q و�جتما�Þ و"خال��، ود

ياة من الناحية النفسية تمثل خ.�ة الفرد الذاتية أن جودة اNO) 12: 2012آمال باظة(ي، وتر )120
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د فعلـھ تجـاه اNOيـاة، وµـ�  رواملوضوعية، وإقامة الفرد التواز ب�ن احتياجاتھ وتحقيقPا واشـباعPا و ن
  .بذلك �شمل البعد املوضو�Þ والبعد الذا�ي

اد ممـــا ســـبق يتـــ«� أن جـــودة اNOيــــاة مفPـــوم واســـع النطـــاق يتـــأثر بIــــل مـــن الـــ¶Nة البدنيـــة لألفــــر
ة  زواNOالـة النفـسية، ومـستو �سـتقالل، والعالقـات �جتماعيـة، وعالقـة *ـل !ـذا بالـسمات البـار ي

  . لب�ئ rم

  :أ£عاد جودة ا45ياة

ل�عــددت وجPــات النظـــر حــو أvعــاد جـــودة اNOيــاة وكيفيـــة قياســPا، أل¦rــا متغ�ـــ� يــصعب �عرgفـــھ 
  :جودة اNOياة بأ¦rا، أvعاد (Carr, A. et al 2003:88)وحدد . وتحديد مؤشراتھ بدقة

  .التقييم ال���§e من خالل الرضا والسعادة:  الناحية الذاتية-

التقيــــيم الــــوظيفي والتفاعــــل qــــ� "0ــــشطة اليوميــــة وتقرgــــر املــــص�� واNOكــــم :  الناحيــــة املوضــــوعية-
e§�  .ال��

جية- ف ا�Oا ر الظر ياملن�rات �جتماعية، مستو املع�شة، مستو العمل، توقعات اNOياة: و   .ي

̄ـــ®§e، عXـــ� *ـــاظم(دد وحـــ جــــودة (أvعـــاد جـــودة اNOيـــاة qـــ� ســـتة أvعـــاد، µـــ� ) 41: 2010محمـــود م
ــــف، جـــــودة  ـــودة التعلـــــيم، جـــــودة العواطـ ـــة، جــ ــــة، جـــــودة اNOيـــــاة "ســـــرgة و�جتماعيــ الـــــ¶Nة العامـ

تھ شوان(، ب�نما حددت )رال¶Nة النفسية، جودة شغل الوقت وإدا أvعاد جودة ) 68: 2017رايمان 
ل، وقـد تنــاو البحـث اNOــا�� )اNOيــاة �سـرgة و�جتماعيــة، شـغل الوقــتالعامـة، الــ¶Nة (اNOيـاة qـ� 

 �µ عادvعة أ� جودة اNOياة ا�Oسمية، جودة اNOياة البيûية، جودة اNOياة (رجودة اNOياة من خالل أ
�جتماعية، جودة اNOياة النفسية.(  

جونوميكس والتعلم املعكوس وجودة ا45ياة   : رتطبيق مبادئ �

جونوميكس ا�� تحس�ن "داء و�عزgز الفاعلية والكفاءة الtـe يـتم rÄـا انجـاز �عمـال، ¢rدف  �رعلم 
غبـــات املعلـــم والطالـــب، وتIـــو اقـــل اجPـــادا وتحقـــق التعامـــل   eـــfيئـــة ب�ئـــة �عليميـــة تلrsنوتـــصميم و ر
 WـــX0ـــسان ع�ة  احـــة وامـــان، و!ـــذا يـــؤدي ا�ـــ� تحـــس�ن "داء، و�عظـــيم قـــد را�Oيـــد ب�ـــسر وســـPولھ و ر

فــھ، ممـــا يحقـــق ا ضــا املعلـــم عــن العمـــل و�يûتـــھ وظر gـــادة تقبـــل و ولتفاعــل مـــع "جPــزة و"دوات، و ر ز
اســــة  فعاليــــة ) 2021!نــــاء دمحم (رجــــودة اNOيــــاة وgقلــــل ا¥�ــــاطر النفــــسية وا�Oــــسدية، وقــــد أثبËــــت د

اســة  جونــوميكس qـ� تحــس�ن جـودة اNOيــاة، وأثبËـت د ��ــسية قائمـة عXــ� مبـادئ  روحـدة تد ر ايمــان (ر
    .فعالية مدخل الصف املعIوس �q تنمية جودة اNOياة) 2017انرشو

  : إجراءات البحث

ضھ، اتبعت الباحثة �جراءات Òتية   :ولإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من �Nة فر

اسة التجر�gية: أوال ثانيا.        ر�عداد إلجراء الد
ً

  .التصميم التجرefg واختيار عينة البحث: 

ثالثا
ً

اسة التجر�gيةإجراءا:    :وسوف يتم عرض *ل خطوة ع�X حده كما ي�X.  رت تنفيذ الد
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اســـــة التجرT¦يـــــة: أوال  أعــــــداد أدوات –إعـــــداد ال.�نـــــامج املق�ـــــ�ح ( و�ــــــشمل :رAعـــــداد إلجـــــراء الد
  ).البحث

  : إعداد الm#نامج املق$#ح-أ

eـــßاســـتخدمت الباحثـــة أحـــد نمـــاذج التـــصميم التعلي (ADDIE) لPـــسط ُوالـــذي ¡عـــد مـــن أســـvوأ 
 efg �gيــة، وذلــك rÄــدف تــصميم و�نــاء ال.�نــامج التــد رالنمــاذج qــ� مجــال تــصميم واعــداد ال.ــ�امج التد ر
ناملق�ــ�ح وفــق مراحــل وخطــوات منظمــة لتنفيــذ تجر�ــة البحــث، وgتIــو النمــوذج مــن خمــس مراحــل 

 �µ ر– التصميم -التحليل(أساسيةgم- التطبيق- التطوgالتقو  (�Xكما ي:  

  : و�شمل ا�Oطوات Òتية:Analysis :مرحلة التحليل: املرحلة �و+*

 تحليــــل خـــــصائص املتعلمــــ�ن، و!ـــــن طالبــــات الفرقـــــة الراvعــــة بIليـــــة �قتــــصاد امل���ـــــ� جامعـــــة -1-1
!ر، وتتم�� !ذه املرحلة بخصائص انفعالية واجتماعية مثل  �نفعا��، التحكم الذا�ي، (ز" i»الن

نـــة، التقـــدير العـــا�� ل ، )لـــذات، البحـــث عـــن وســـائل جديـــدة للتعب�ـــ� عـــن الـــذاتوضـــبط الـــنفس واملر
ات العقلية املعرفية ا�� قم rا، وتؤكد البحوث ان (وخصائص النمو العق�X مثل روصو vعض القد ل

ة عXـــ�  مــن الرجــع وذاكــرة املــدي القــص��، والقــد مــن �ســتجابة او  راملPــام الtــe تتطلــب الــسرعة qــ�  ز ز
اك العالقـات املعقـدة، تـؤدي بطرgقـة ع ، وخـصائص النمــو )اليـة qـ� بدايـة العـشرgنات مـن العمـررإد

ة ع�X ال¯شاط  را�Oسeß، حيث يIو الفرد قد وصل ا�� قمة النمو البيولو�é والفسيولو�é، والقد ن
�يع اNOياة املPنية وخاصة qـ� الف�ـ�ة مـن -21رالبد0ي، واNOدة البصرgة والسمعية، و�عد ف��ة الرشد 

ات35 ر، والet تIو عند!ا !ذه القد  ) 439 -422: 1991فؤاد أبو حطب،آمال صادق.( �q أوجPان

حرصــت الباحثــة عXـ� التأكــد مــن امـتالك *ــل طالبــة P�Oـاز !ــاتف متــصل :  وصـف ب�ئــة الـتعلم-1-2
 .باإلن��نت

ات :  تحديــــد "!ــــداف املطلــــوب تحقيقPــــا-1-3 رتــــم تحديــــد الPــــدف العــــام لل.�نــــامج و!ــــو تنميــــة املPــــا
!ر�مانية وجودة اNOياة لدي الط � .زالبة املعلمة بIلية �قتصاد امل���� جامعھ 

1-4-eßتو التعليN¥ي تحديد ا :�Xيلتحديد محتو ال.�نامج قامت الباحثة بما ي: 

جونـوميكس مثـل -أ �اسـات الtـe اسـتخدمت بـرامج قائمـة عXـ� مبـادئ وتطبيقـات  ر �طالع عWX الد ر
اســة  ، وتحديـــد )2021!نـــاء دمحم(،  (Ghoneim & Elghotmy,2019)،)2015يشـــيماء النـــوgر(رد

  .يا¥Nتو وفقا أل!داف ال.�نامج

مة للطالبة املعلمة لتIو محو �!تمام عند اعداد  إعداد قائمة -ب ات �مانية الال رمبدئية باملPا ن ز ر
اســـات ال.�نــامج املق�ــ�ح ر، وقــد قامـــت الباحثــة بإعــداد القائمـــة مــن خــالل �طـــالع عXــW البحــوث والد

اسة *ل منالسابقة الet ا �قتصاد امل���� مثل د �q مانية ومفا!يم "مان�ات  ر!تمت باملPا   ر

، وقــد تــم اعــداد القائمــة qــ� )2011!بــھ الــصواف( ، )2008امــا0ي ابــرا!يم(، )1996عفــاف طعيمــة( 
ئ�ـسة µـ� ات  رثالث مPـا ات أمانيـھ عامـة تقـوم rÄـا : ر ات خاصـة ب��ت�ـب وتنظـيم ب�ئـة العمـل، مPـا رمPـا ر

ات خاصة باألدوات و"جPزة املستخدمة v  ( �qعد- اثناء-قبل( علمة الطالبة امل رالعرض العم�X، مPا
ات الفرعية، وتم عرض ) �ستخدام-�ختيار(املعمل  ئ�سة عدد من املPا ة  ر، وgندرج تحت *ل مPا ر ر



برنامج مقترح قائم على مبادئ االرجونوميكس والتعلم المعكوس لتنمية 
 لمعلمات بكلية االقتصاد المنزلي رات األمانية وجودة الحياة لدي الطالبات االمها
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ات الفرعيـــة ) •(القائمــة عXـــ� مجموعـــة مـــن ا¥Nكمـــ�ن املتخصـــص�ن  تبـــاط املPـــا رrÄـــدف التأكـــد مـــن ا ر
ة الرئ�ــــسة، وســــالمة الــــصياغة اللغوgــــة ومناســــب rا للطالبــــات املعلمــــات، وقــــد قامــــت الباحثــــة ب راملPـــا

rsا ال�rائية اء السادة ا¥Nكم�ن وصياغ rا �q صو ربتعديل القائمة وفقا آل ، و�ذلك تم �جابة ع�X )•(ر
يالسؤال "و للبحث، وتحديد محتو ال.�نامج   . ل

  Design :مرحلة التصميم: املرحلة الثانية

يقامــــت الباحثـــة بتحديــــد عناصـــر ا¥Nتــــو التعليßـــe وتنظيمــــھ : ي تنظـــيم ا¥Nتـــو وتتــــاvع عرضـــھ-2-1
موضـــوعات ) 6(وترت�بـــھ qـــ� �سلـــسل منطقـــي بحيـــث ¡ـــسPل �عامـــل الطالبـــات معـــھ، وقـــد تـــم تحديـــد 

�µ رئ�سة لل.�نامج:  

جونوميكس وأ!ميتھ �q حياتنا *  �  ).نس rدفو منھ0شأتھ، مفPومھ، أ!دافھ، أ!ميتھ، امل(ر

جونوميكس للراحة و�مان *  �جونومي للمنتجات(رتطبيقات  �  ).رمبادئھ، مجاالتھ، التقييم 

جونــــوميكس *  �ـــيم ب�ئــــة العمــــل وفقــــا ملبــــادئ  ضــــيات(رrsيئــــھ وتنظـ � طرgقـــــة - �ضــــاءة - ال rوgــــة-ر
  ).ا�O....  ما يراWÞ عند ترت�ب �ثاث والدواليب-جلوس التلميذات

�س �قتصاد امل���� �q مجال الغذاء والتغذيةتطبي*   جونوميكس عند تد �رق مبادئ    . ر

�س �قتصاد امل���� �q مجال املالvس وال¯سيج*  جونوميكس عند تد �رتطبيق مبادئ    .ر

جونوميكس عند اختيار واستخدام �دوات و"جPزة باملعمل*   �  .رتطبيق مبادئ 

ندو با�� مجاالت املادة، الن معظم ) ذاء والتغذية، واملالvس وال¯سيجالغ(وقد تم ال��ك�� عWX مجا�� 
ات ا�Oاصة باختيـار واسـتخدام  ات ركزت عل¾rما، باإلضافة ا�� املPا ات �مانية �q قائمة املPا راملPا ر ر

�دوات و"جPزة باملعمل .  

ي تحديــد طــر تقــديم ا¥Nتــو-2-2 بيحيــث تــم تقــديم ا¥Nتــو مــن خــالل : ق   عXــW تطبيـــقوا0ــشاء جــر
ف، وعــرض الرســوم و"شــIال التوضــيحية  Whats App "الــوا�س اب" رلتقــديم املعلومــات واملعــا

  .بجانب لقطات الفيديو

قامت الباحثة بتحديد "0ـشطة ا�Oاصـة بIـل موضـوع، لتحقيـق :  تصميم "0شطة التعليمية-2-3
  ."!داف املطلوب تحقيقPا، وعWX الطالبات تنفيذ!ا

 Whats App "الـوا�س اب"وذلك من خالل ال.�يـد �لك��و0ـي، وتطبيـق : ق التفاعل تحديد طر-2-4
ات الطالبات،  وذلك حÂt ال تختلط املعلومات العلمية الet يتم ب"rا ع�X را�Oاص، للرد عWX استفسا

ب مـــــع التعليقـــــات ال��ـــــصية للطالبـــــات gب العمXـــــ� ومتاvعـــــة وا�Oـــــر ر، باإلضـــــافة ا�ـــــ� لقـــــاءات التـــــد
Iليةالطالبات بال.  

من خالل التغذية الراجعة الداخلية، والet �عتمد ع�X :  تصميم إس��اتيجية التغذية الراجعة-2-5
جيـة  رتقوgم الطالبة ألدا©rـا مـن خـالل �جابـة عXـ� أسـئلة املوضـوع، ومراجعـة اي جـزء منـھ، او ا�Oا

  .من خالل إعطاء الطالبة توج¾rات ع.� قنوات �تصال ا¥�تلفة

                                                
.قائمة بأسماء السادة المحكمين): 1( ملحق  •  

.ية االقتصاد المنزليقائمة المهارات االمانية الالزمة للطالبة المعلمة بكل): 2( ملحق  •  
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  .وس�تم شرحPا بالتفصيل �q ا�Oزء ا�Oاص بأدوات البحث: ت التقوgم تصميم أدوا-2-6

اســة ا¥Nتــو :  تحديــد �ســ��اتيجية التعليميــة-2-7 يمــن خــالل اســ��اتيجية الــتعلم املعIــوس يــتم د ر
gب العم�q �X الIلية اسة ذاتية، مع التد رالتعليeß د   .ر

  .إلنتاج املصادر التعليميةحيث قامت الباحثة بالتخطيط : ي تصميم ا¥Nتو �لك��و0ي-2-8

  A:( Developmentنتاج(مرحلة التطوTر: املرحلة الثالثة

ض  ـــو ا�ــــ� عــــر و    قامــــت الباحثــــة بإعــــداد عناصــــر ومحتــــو ال.�نــــامج، حيــــث قامــــت بتحوgــــل ا¥Nتـ ي ى
�وg¯ت( تقديمية  ، و�ستفادة من vعض عناصر التعلم الرقمية املتوفرة عWX شبكة �ن��نت �q )ربو

ة مل ـــــو ــــــIال رصـــ ــــ� الرســــــــوم و�شــ ا�ــــ ـــــافة  ض تقديميــــــــة، باإلضـــ ــــر ـــــــديو!ات وعــــ ـــات نــــــــصوص، أو فيـ وفـــــ
ب عXــ� تطبيــق  Whats App "وا�ــس اب "والتوضـيحية لتحقيــق أ!ــداف ال.�نــامج، وتــم ا0ــشاء جــر

لتقـديم ا�Oانـب �لك��و0ــي لل.�نـامج املق�ـ�ح، وقــد وقـع اختيــار الباحثـة لPـذا التطبيــق نظـرا لــسPولھ 
ااســتخدامھ وتــوافره عXــ�  بط املناســبة وأجPــزه الطالبــات عينــة البحــث، مــع امــداد!ن vعــدد مــن الــر

املتخصص�ن تم عرض ال.�نامج ع�X مجموعة من ا�O.�اء ملوضوعات ال.�نامج كجوانب إثرائية، وقد 
�س، وإجــراء التعـديالت الtـe أوصـوا rÄـا، كمـا تـم تطبيــق  رqـ� تكنولوجيـا التعلـيم واملنـا÷i وطـر التـد ق

طالبات ) �X)5 عينة استطالعية من الطالبات املعلمات بالفرقة الراvعة قوامPا جزء من ال.�نامج ع
ا©rــن qـــ� )خــارج عينـــة البحــث(  مناســـبة ا�Oلفيــات و"لـــوان و�ـــنط -يمــدي وضـــوح ا¥Nتــو(ر، إلبـــداء آ

، وأوãــــNت نتــــائج التجر�ــــة مناســــبة ال.�نــــامج )ر وضــــوح الــــصو والرســــوم ولقطــــات الفيــــديو-الكتابــــة
  .  م �جابة ع�X السؤال الثا0ي للبحث، و�ذلك تللتطبيق

  Implement: مرحلة التطبيق: املرحلة الرا£عة

 �ëـام�Oو للعـام ا� e§¨ا لوتتمثل �q التطبيق الفع�X لل.�نامج املق��ح، وذلك �q الفصل الد  -2021ر
ـــدي للطالبــــات qـــــ� بدايـــــة ال.�نــــامج، لتوضـــــيح أ!دافـــــھ 2022 حيــــث قامـــــت الباحثـــــة vعمــــل لقـــــاء تمPيــ

اســة ا¥Nتــو وأ!ميتــ ب لد اســتھ، واضــافة الطالبــات عXــ� ا�Oــر ة دافعيــة الطالبــات نحــو د يھ وإثــا ر ر ور
 e§®� اسة *ل موضوع ذاتيا، يتم عمل لقاء تد اسة ذاتية، وتطبيق أدوات البحث قبليا، وعقب د رد ر ر

ً ً

gب بالIلية   .رللتد

  Evaluation: مرحلة التقوTم: املرحلة ا95امسة

�س و�µ عملية مستمرة مع جميع املر �س بتطبيق أدوات البحث قبليـا، وأثنـاء التـد راحل، قبل التد ر
من خالل التقوgم الذا�ي وأداء "0شطة، والتقوgم ال�rاúي بتطبيق أدوات البحث vعديا، للتأكد من 

  .فاعلية ال.�نامج املق��ح

  : إعداد أدوات البحث-ب  

  :جإعداد �ختبار التحصي�* لقياس ا�5انب املعرe* للm#نام: أوال

ف واملعلومـات :  تحديد !دف �ختبار- ر¢rدف �ختبار إ�W قياس تحصيل الطالبات املعلمات للمعـا
  .املتضمنة �q ال.�نامج املق��ح

ن ال¯ــــسN¥ efتــــو ال.�نــــامج وإعــــداد جــــدو املواصــــفات- ل  تحديــــد "!ميــــة والــــو ي حيــــث تــــم تحديــــد : ز
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ي� املـستو املعرqـ� �ـشمل املـستوgات "!مية ال¯س�ية للموضـوعات، وصـياغة "!ـداف الـسلوكية qـ
املعرفية الستة وفقا لتـص¯يف 

ً
سـؤال تـم ) 30(بــ املعـدل، وتـم تحديـد أسـئلة �ختبـار "وليـة " بلـوم"

�عPـــا عXـــW املوضـــوعات تبعـــا لأل!ميـــة ال¯ـــس�ية لIـــل موضـــوع، وا�Oـــدو التـــا�� يوãـــ� مواصـــفات  لتو
ً

ز
�Xختبار التحصي�:  

  ) 1(لجدو 

  تحصي�Xمواصفات �ختبار ال

  املستوgات املعرفية
  املوضوعات 

  تقوgم  تركيب  تحليل  تطبيق  فPم  تذكر

عدد 
  "سئلة

جونوميكس وأ!ميتھ �q حياتنا �  4  -  14  13  -  -  12، 11  .ر

جونوميكس للراحة و"مان �  3  -  17  16  -  -  15  .رتطبيقات 

ـــــــــادئ  ـــــا ملبـــ ـــــــل وفقـــــــ ـــــة العمـــــ ـــــــــھ ب�ئـــــــ ـــــــيم وrsيئـــ ـــ تنظــ
جونوميكس �  .ر

10  1  23  22  18  -  5  

�س  جونـــــــوميكس عنـــــــد تـــــــد �رتطبيـــــــق مبـــــــادئ  ر
�قتصاد امل���� �q مجال الغذاء والتغذية.  

3  2  5 ،29  -  -  4 ،19  6  

�س  جونـــــــوميكس عنـــــــد تـــــــد �رتطبيـــــــق مبـــــــادئ  ر
�قتصاد امل���� �q مجال املالvس وال¯سيج.  

21  -  28  7 ،24  -  8 ،9  6  

جونـــــــوميكس عنـــــــد اختيــــــــار  �رتطبيـــــــق مبـــــــادئ 
  .واستخدام "دوات و"جPزة باملعمل

30  25 ،26  6 ،27  -  -  20  6  

  30  5  3  5  6  4  7  ا¥�موع

  %100  %16.6  %10  %16.6  %20  %13.3  %23.3  ال¯سبة املئوgة

اع تم صياغة مفردات �ختبار صياغة موضوعية، وقد تضمن ثالث أنو:  صياغة مفردات �ختبار-
�ختيار من متعدد وعدد!ا  �µطـأ وعـدد!ا ) 10(من املفردات و�Oأسـئلة، ) 10(أسئلة، الصواب وا

  .أسئلة) 10(وعدد!ا ) أكمل("سئلة املقالية القص��ة 

توضـيح الPــدف مــن �ختبــار، عــدد املفــردات (وقــد تــضمنت التعليمــات :  صـياغة �عليمــات �ختبــار-
شادات عامة موجPة إ�W الطالباتتبعا لIل نمط من أنماط "سئلة و   ).ركيفية �جابة عل¾rا، إ

  : ا�Oصائص السيIوم��ية لالختبار-

يتـم حــساب صـدق �ختبــار باسـتخدام صــدق ا¥Nكمـ�ن، وصــدق ا¥Nتـو لالوÛــ§e :  صـدق �ختبــار-
Lawshe Content Validity Ratio (CVR) ، ـ� مجموعـة حيـث تـمXة "وليـة لالختبـار ع رعـرض الـصو

�س عـدد!م من الس رادة ا¥Nكم�ن املتخصص�ن qـ� علـم الـنفس التعليßـe واملنـا÷i وطـر التـد ) 10(ق
ضــوحPا و�ـــr Nا العلميــة وشــمولPا �Oوانــب الـــتعلم  ومحكمــ�ن، وذلــك للتأكــد مـــن صــدق مفرداتــھ و
املتـضمنة qــ� ال.�نـامج، وت��ــصت توج¾rـاrsم qــ� �عــديل الـصياغة اللغوgــة لـبعض املفــردات، و�عــديل 

ــا الـــسادة vعـــض املفـــردات ي لتناســـب املـــستو املعرqـــ�، وقـــد أجرgـــت *افـــة التعـــديالت الtـــe أشـــار ال¾rـ
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، ثم قامت الباحثة بحساب 0سب اتفاق ا¥Nكم�ن عXـ� *ـل مفـردة مـن مفـردات �ختبـار،  نا¥Nكمو
 e§Ûتو لالوN¥يوصدق ا(Pear, C, et al,2018, 62)ذلك �ãدو التا�� يو�Oل وا:  

  )2(لجدو 

  ) 10=ن( ومعامل صدق الوe§Û ملفردات �ختبار التحصي�X  0سب اتفاق ا¥Nكم�ن

  م
عدد 

  ا�4كم�ن
عدد مرات 

  �تفاق
عدد مرات 

  �ختالف
�سبة 
  �تفاق

معامل 
 CVRصدق 

L±²الو  

القرار 
املتعلق 
  باملفردة

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  1

  تقبل  1  100%  -  10  10  2

  تقبل  1  100%  -  10  10  3

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  4

  تقبل  1  100%  -  10  10  5

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  6

  تقبل  1  100%  -  10  10  7

  تقبل  1  100%  -  10  10  8

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  9

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  10

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  11

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  12

  تقبل  1  100%  -  10  10  13

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  14

  تقبل  1  100%  -  10  10  15

  تقبل  1  100%  -  10  10  16

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  17

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  18

  تقبل  1  100%  -  10  10  19

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  20
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  م
عدد 

  ا�4كم�ن
عدد مرات 

  �تفاق
عدد مرات 

  �ختالف
�سبة 
  �تفاق

معامل 
 CVRصدق 

L±²الو  

القرار 
املتعلق 
  باملفردة

  تقبل  1  100%  -  10  10  21

  تقبل  1  100%  -  10  10  22

  تقبل  1  100%  -  10  10  23

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  24

  تقبل  1  100%  -  10  10  25

  �عدل وتقبل  0.6  80%  2  8  10  26

  تقبل  1  100%  -  10  10  27

  تقبل  0.8  90%  1  9  10  28

  تقبل  1  100%  -  10  10  29

  تقبل  1  100%  -  10  10  30

�ختبار �Xلية لالتفاق عI93.33  متوسط ال¯سبة ال%  

الIليـة لالتفــاق وال¯ـسبة %) 100-80(ان 0ـسب اتفـاق ا¥Nكمـ�ن تراوحـت بـ�ن ) 2(ليتـ«� مـن جـدو 
�ختبار �X93.33ع%e§Û)، كما تراوح معامل صدق الوCVRـ� أن جميـع )1-0.6( ب�ن  (Xمما يـدل ع ،

  .مفردات �ختبار تتمتع بقيم صدق مقبولة

طالبـــة، ) 19(تـــم تطبيـــق �ختبـــار عXـــW عينـــة اســـتطالعية عـــدد!ا :  التجر�ـــة �ســـتطالعية لالختبـــار-
vالثـــا0ي يمــثلن جميــع طالبـــات الفرقــة الرا e§ا¨ــ ، qــ� الفـــصل الد رعـــة بقــسم �قتـــصاد امل���ــ� ال��بـــو ي

�ëام�Oدف2020/2021للعام اrÄ :  

ة :  حساب ثبات �ختبار- مâـe قـد رحيث تـم حـساب ثبـات �ختبـار بطرgقـة إعـادة التطبيـق بفاصـل  ز
جات الطالبا) 21( تباط ب��سو ب�ن د ريوم ب�ن التطبيق�ن "و والثا0ي، وتم حساب معامل ا نر ت �q ل

ممــــا يــــدل عXــــ� أن ) 0.01(يوµــــ� قيمــــة دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو داللــــة ) 0.74(التطبيقــــ�ن فIــــان 
جة عالية من الثبات   .ر�ختبار يتمتع بد

جة *ل مستو معرqـ� :  حساب ��ساق الداخ�X لالختبار- تباط ب�ن د �يحيث تم حساب معامل  ر ر
�Xلية لالختبار و*انت النتائج كما يIجة ال   :روالد
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  ) 3(لجدو 

جة الIلية لالختبار جة *ل مستو معر�q والد تباط ب�ن د �رمعامالت  ر   ير

*eىمستو الداللة  )ر(قيمة   ياملستو املعر  

  0.01  **0.61  التذكر) 1

  0.01  **0.73  الف
م) 2

  0.01  **0.64  التطبيق) 3

  0.01  **0.71  التحليل) 4

  0.01  **0.67  ال$#كيب) 5

  0.01  **0.69  التقوTم) 6

جـــة الIليـــة  جـــة *ـــل مـــستو معرqـــ� والد تبـــاط بـــ�ن د �ريتـــ«� مـــن ا�Oـــدو الـــسابق أن معـــامالت  ر ير ل
وµــ� قـــيم دالـــة إحــصائيا، ممـــا يـــدل عXــ� أن املـــستوgات الفرعيـــة ) 0.71، 0.61(لالختبــار ت�ـــ�اوح بـــ�ن 

جة عالية من ��ساق   . رلالختبار تتمتع بد

  ).0.78 – 0.32(حت ب�ن  حساب معامالت السPولة والصعو�ة والet تراو-

  ).0.61 – 0.24( حساب معامالت التمي�� والet تراوحت ب�ن -

مــن تطبيــق �ختبــار- وتــم تقــديره بـــطرgقة الËــ�áيل التتــا�ëv للــزمن الــذي اســتغرقتھ *ــل : ز حــساب 
منـة والـذي قـدر بــ  دقيقــة، ) 30(زطالبـة qـ� �جابـة عXـ� أسـئلة �ختبـار، ثـم حــساب متوسـط !ـذه "

  .دقيقة) 35(دقائق لقراءة �عليمات �ختبار، و�ذلك أصبح الزمن الك�X لالختبار ) 5(افة مع إض

حيــث أظPــرت التجر�ــة �ســتطالعية أن التعليمــات واãــNة :  التأكــد مــن وضــوح �عليمــات �ختبــار-
ات من قبل الطالبات   .رومفPومة، لعدم وجود أي استفسا

جـــات �ختبـــار- جـــة قامــت الباحثـــة بإعـــ: ر تقــدير د رداد مفتــاح لتـــ¶Nيح �ختبـــار حيــث تـــم تقـــدير د
نواحـــدة لIـــل ســـؤال qـــ� حالـــة �جابـــة الــــ¶Nيحة، وصـــفر qـــ� حالـــة �جابـــة ا�Oاطئـــة، و�ـــذلك تIــــو 

جة الIلية لالختبار  جة) 30(رالد   .رد

ة ال�rائيــة لالختبــار- تھ : ر الـصو ربحــساب ا�Oــصائص الـسيIوم��ية لالختبــار، أصــبح �ختبــار qــ� صــو

اNOا للتطبيق ع�X عينة البحث ال�rائية ص
ً

)•  .(  

ثانيا
ً

ات �مانية:    :ربطاقة مالحظة امل
ا

rsـــدف البطاقـــة إ�ـــW قيـــاس أداء الطالبـــات املعلمـــات بالفرقـــة الراvعـــة بIليـــة :  الPـــدف مـــن البطاقـــة-
�س �q ال��بية العملية ات "مانية، من خالل مالحظ rن أثناء التد ر�قتصاد امل���� للمPا  .ر

ات "مانيـــة الtــe تـــم : ر البطاقـــة عناصــ- رتــم تحديـــد عناصــر بطاقـــة املالحظــة مـــن خــالل قائمـــة املPــا

                                                
.الصورة النهائية لالختبار التحصيلي) 3(ملحق  •  
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ات فرعيــة، وصــياغة عناصـــر  ئ�ـــسة إ�ــW مPــا ة  رالتوصــل إل¾rــا qــ� البحــث اNOـــا��، مــع تحليــل *ــل مPــا ر ر
ات الفرعيـة، وقـد تـم صـياغة  ة الرئ�سة ومIوناrsا مـن املPـا رالبطاقة vشIل يو�ã العالقة ب�ن املPا ر

ات واNãة تصف أداء الطالبة املعلمة ات بطرgقة إجرائية �q عبا راملPا   .ر

ـــة املالحظــــــة- qــــــ� بطاقـــ ــــة  اســــــتخدم أســــــلوب التقــــــدير الكßــــــÂ :  التقــــــدير الكßــــــÂ ألداء الطالبــــــة املعلمــ
ة أقــرب إ�ــW املوضـــوعية،  ة بـــصو جات للوصــو إ�ــW مـــستوgات الطالبــات املعلمــات qـــW *ــل مPــا ربالــد ر لر

جــــات(بحيـــث يخـــصص  ة تـــؤدى بمــــستو )رثـــالث د ى إذا *انـــت املPـــا ىو!ـــو املـــستو املطلــــوب ) مرتفـــع(ر
جتان(تحقيقھ، وgخصص  ة تؤدى بمستو ) رد ىإذا *انت املPا جة واحدة(، وتخصص )متوسط(ر ) رد

ة تؤدى بمستو  ىإذا *انت املPا ة) صـفر(، وgخـصص )ضعيف(ر ) 4(لوgوãـ� جـدو . رإذا لـم تـؤد املPـا
جة تحت  ات الفرعية املتد رعدد املPا ة الرئ�سةر   .راملPا

  ) 4(لجـــدو 

ات بطاقة املالحظة   رالتقدير الكÂß ملPا

ة الرئ_سة ات الفرعية  رامل
ا جات رامل
ا   رمجموع الد

ات أمانيھ خاصة ب rيئة وتنظيم ب�ئة العمل-   54  18  .ر مPا

ات أمانيھ عامة تقوم rÄا املعلمة - )  vعد- اثناء-قبل(ر مPا
�Xالعرض العم.  

20  60  

ات أ- مانيھ خاصة باختيار واستخدام "دوات ر مPا
  .و"جPزة

47 141  

  255  85  ا¥�موع

أمــام "داء �جراúــي الــذي تؤديــھ ) √(وضــع عالمــة :  أســلوب �ــ�áيل املالحظــة و�عليمــات البطاقــة- 
ـــرار  نالطالبــــة املعلمــــة عXــــW أن يIــــو ذلــــك qــــW إحــــدى خانــــات تقــــدير مــــستو "داء، دو اعتبــــار لتكـ ى ن

سة لنفس  الفعل، وتـضمنت �عليمـات البطاقـة بيانـات خاصـة بالطالبـة مثـل �سـم، والفرقـة، راملما
ضع عالمة    . Wq ا�Oانة املناسبة ألداء الطالبة، باإلضافة لبيانات القائم باملالحظة) √(وو

  : ضبط البطاقة-

ــــدق ا¥Nتـــــــو :  صــــــدق البطاقــــــة- ــــتخدام صــــــدق ا¥Nكمــــــ�ن، وصــ ـــــة باســ يتــــــم حــــــساب صــــــدق البطاقــ
e§ــÛلالو(CVR) ،كمــ�ن، وذلــك للتأكــد مــن يــث تــم حN¥ــ� الــسادة اXة "وليــة للبطاقــة ع رعــرض الــصو

ة الرئ�سة ا�Oاصة  ات الفرعية باملPا تباط املPا ضوحPا و�r Nا العلمية، مدى ا رصدق مفرداrsا و ر ر و
اء  Ò عضv طوة عن�Oئ�سة، وقد أسفرت !ذه ا ة  رrÄا، إمIانية مالحظة "داءات الفرعية لIل مPا ر ر

ات qــــW خطـــوة ســـابقة، وقــــد أجرgـــت *افــــة واملق��حـــا رت القليلـــة حيــــث تـــم التحكـــيم عXــــW قائمـــة املPـــا
 �Xكم�ن عN¥ثم قامت الباحثة بحساب 0سب اتفاق ا ، نالتعديالت الet أشار ال¾rا السادة ا¥Nكمو
ي*ــل مفـــردة مـــن مفــردات البطاقـــة، وصـــدق ا¥Nتــو لالوÛـــ§e، وتراوحـــت 0ــسب اتفـــاق ا¥Nكمـــ�ن بـــ�ن 

، مما يدل عXـ� أن جميـع مفـردات )1-0.8( ب�ن  (CVR) تراوح معامل صدق الوe§Û، كما%)98-100(
  .البطاقة تتمتع بقيم صدق مقبولة

تم حساب ثبات بطاقة املالحظة باستخدام أسلوب اتفاق املالحظ�ن عWX مجموعة :  ثبات البطاقة-
 �ëام�Oعة للعام اv2021 – 2020(من الطالبات املعلمات بالفرقة الرا (Pا قوام)طالبات، حيـث ) 4
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�س، وقامت  راستعانت الباحثة vعضو الPيئة املعاونة الÂt �شرف عWX الطالبات املعلمات أثناء التد
جات وقــد تمــت عمليــة املالحظــة باســتخدام 0ــ�áت�ن  ربتوضــيح طرgقــة املالحظــة وكيفيــة تقــدير الــد

ركة، حيـث تمـت املالحظـة ىمن بطاقة املالحظة لIل طالبـة، إحـدا!ما للباحثـة و"خـر للزميلـة املـشا
 Wــq Âــôت¯gة منفــصلة تمامــا، و*ــان الوقــت ا¥�ــصص للمالحظــة يبــدأ و qــW الوقــت نفــسھ، ولكــن بــصو

ً
ر

وتـــــم تفر�ـــــغ البيانـــــات NOـــــساب 0ــــسبة �تفـــــاق و�خـــــتالف لIـــــل طالبـــــة بـــــ�ن ال¯ـــــ�áت�ن . وقــــت واحـــــد
   )18: 1982أحمد اللقا0ي، دمحم املفCooper) .(Ât(باستخدام معادلة *و�ر 

  )5(لو جد

  )4= ن ( ثبات املالحظ�ن للطالبات املعلمات 

 0سبة �تفاق  الطالبة املعلمة 0سبة �تفاق  الطالبة املعلمة

   %91  الثالثة   88%  �و��

   %86  الراvعة   %90 الثانية

و!ــــو معامــــل ثبــــات  % 91 - % 86ليتــــ«� مــــن ا�Oــــدو الــــسابق أن معــــامالت �تفــــاق تراوحــــت بــــ�ن 
تفـاع %) 85(0ـسبة �تفـاق " *ـو�ر"بـات البطاقـة، حيـث حـدد مناسب وgدل عWX ث رفـأك�� تـدل عXـ� ا

rsا ال�rائية صاNOة للتطبيق ع�X عينة البحث  رثبات "داة، و�ذلك تIو البطاقة Wq صو   ).•(ن

  :مقياس جودة ا45ياة: ثالثا

ــــاس- ــا :  الPـــــدف مــــــن املقيــ ـــاس جــــــودة اNOيــــــاة بأvعاد!ــــ ــــاس إ�ــــــW قيـــ  -ûيــــــة البي-ا�Oــــــسمية(¢rــــــدف املقيــ
  .لدي الطالبات املعلمات بIلية �قتصاد امل����)  النفسية-�جتماعية

اســات والبحـــوث الtــe ا!تمـــت :  تحديــد أvعــاد املقيـــاس- رلتحديــد أvعــاد املقيـــاس تــم �طـــالع عXــ� الد
محمـود م¯ـ®§e، (ب�ناء مقاي�س جودة اNOياة، ومن املقاي�س الet تم �طالع عل¾rا، مقـاي�س *ـل مـن 

شــــوان2010عXـــ� *ــــاظم ديـــر، فت�ــــ� مــــصطفي، 2017ر، ايمــــان  ر0ــــشو د �عــــة )2019ي ر، وتــــم تحديــــد ا
Wµ عاد للمقياسvأ:  

و�عeâ مقدار ما تتمتع بھ الطالبة املعلمة من حالھ �Nية جيده، خالية : جودة اNOياة ا�Oسمية) 1
ة ا�Oسم   .  ر0س�يا من �مراض، مع الرضا عن صو

ا تــوفره الب�ئــة مــن اشــباع الحتياجــات الطالبــة املعلمــة وgقــصد بــھ مــدي مــ: جــودة اNOيــاة البيûيــة) 2
rsا ع�X توظيف الب�ئة vشIل أمثل لتلبية !ذه �حتياجات   .رومتطلباrsا، وقد

ة الطالبـــة املعلمـــة عXـــ� تIـــوgن العالقـــات �جتماعيـــة : جـــودة اNOيـــاة �جتماعيـــة) 3 روgقـــصد rÄـــا قـــد
� �q ا، واملشاركة بفاعليةr gا وتقوr¾فاظ علNOيةواr¾جتماعية وال��ف�  .0شطة 

ـــة، نËيجـــــة : جـــــودة اNOيـــــاة النفـــــسية)  4 ــــدي الطالبـــــة املعلمــ ـــا إحـــــساس عـــــام بالـــــسعادة لـ وgقـــــصد rÄــ
!ا بالتوافق والرضا عن ذاrsا وعن حياrsا   .  رلشعو

                                                
.الصورة النهائية لبطاقة مالحظة المهارات االمانية) 4(ملحق  •  
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ة مبدئية بصياغة :  صياغة مفردات املقياس- ة مقسمة عXـv" Wعـاد ) 36(رقامت الباحثة بصو رعبا
ة الـسابقة، وتــم و وعXــ� الطالبـة اختيــار )  أبـدا– أحيانــا –دائمـا(رضـع ثــالث اسـتجابات أمــام *ـل عبــا

�سـتجابة الtـe ترا!ـا مناسـبة مـن وجPـة نظر!ـا، كمـا تـم صـياغة �عليمـات للمقيـاس *ـي �ـس��شد rÄــا 
جـــات املقيـــاس نمـــوذج ليكـــرت  ) likert-type(رالطالبـــات عنـــد �جابـــة، وأتبعـــت الباحثـــة qـــW تقـــدير د

ات املوجبـة الثال'ـي بح جــات العبـا ريـث تIـو د ر ات الـسالبة ) 1-2-3(ن جــة ) 3-2-1(روالعبــا روتIـو الد ن
جات املعطاة لIل بنود املقياس  .رالIلية للطالبة Wµ مجموع الد

  :  ا95صائص السيكوم$#ية للمقياس-

ـــــدق ا¥Nتـــــــو :  صــــــدق املقيـــــــاس- ــــاس باســـــــتخدام صـــــــدق ا¥Nكمـــــــ�ن، وصــ يتـــــــم حـــــــساب صـــــــدق املقيــ
e§ــÛلالو(CVR) ، ا إ�ــ� تــم حيــث ة "وليــة للمقيــاس عXــ� الــسادة ا¥Nكمــ�ن، وقــد أشــار وعــرض الــصو ر

ات من محو  ات، نقل vعض العبا ة إجراء vعض التعديالت مثل �عديل صياغة vعض العبا رضر رو ر ر
ا إل¾rــــا، ثــــم قامــــت الباحثــــة بحــــساب 0ــــسب اتفــــاق  وإ�ــــ� آخــــر، وقــــد تــــم إجــــراء التعــــديالت الtــــe أشــــار

يفـــردات املقيــاس، وصـــدق ا¥Nتــو لالوÛــ§e، وتراوحـــت 0ــسب اتفـــاق ا¥Nكمــ�ن عXــ� *ـــل مفــردة مــن م
، ممـا يــدل عXــ� أن )1-0.6( بــ�ن  (CVR)كمـا تــراوح معامـل صــدق الوÛــ§e%) 100-80(ا¥Nكمـ�ن بــ�ن 

 .  لوا�Oدو التا�� يو�ã مواصفات املقياسجميع مفردات املقياس تتمتع بقيم صدق مقبولة، 

  ) 6(لجدو 

  مواصفات مقياس جودة اNOياة

قام املفردات   رأ
  لبعدا

  السالبة  املوجبة

الcسبة   العدد
  املئوTة

  %22.2  8  29، 13  30، 21، 17، 9، 5، 1  .جودة ا45ياة ا�5سمية -1

  .جودة ا45ياة البي«ية -2
2 ،6 ،10 ،14 ،18 ،

31 ،32  
22  

8  
22.2%  

  . جودة ا45ياة �جتماعية-3
11 ،19 ،33 ،34 ،35 ،

36  
3 ،7 ،15 ،23  

10  
27.7%  

  . جودة ا45ياة النفسية-4
4 ،12 ،16 ،20 ،24 ،

25 ،28  
8 ،26 ،27  

10  
27.7%  

  %100  36  10  26  ا��موع

طالبــة، ) 19(تـم تطبيـق املقيـاس عXـW عينـة اسـتطالعية عـدد!ا  :التجرdـة �سـتطالعية للمقيـاس -
ا ، qــ� الفـــصل الد ريمــثلن جميــع طالبـــات الفرقــة الراvعـــة بقــسم �قتـــصاد امل���ــ� ال��بـــو ¨ــ§e الثـــا0ي ي

�ëام�Oدف حساب2020/2021للعام اrÄ :  

 تـم حــساب الثبـات عــن طرgـق إعــادة التطبيـق حيــث تـم تطبيــق املقيـاس، ثــم اعيــد : ثبـات املقيــاس-
ه  مâــe قــد رتطبيقــھ بفاصــل  تبــاط بــ�ن التطبيقــ�ن ) 21(ز �، وحــساب معامــل  ريــوم مــن التطبيــق "و ل

تباط  �جة عالية من الثبات، مما يدل عWX أن ا)0.87(رو�لغ معامل    .رملقياس يتمتع بد
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تبـــاط : ��ـــساق الـــداخ�X للمقيـــاس- رللتحقـــق مـــن ��ـــساق الـــداخ�X للمقيـــاس تـــم حـــساب معامـــل ا
جـة  تبـاط بـ�ن د �ة من مفردات املقياس مع مجمـوع vعـد!ا، ومعـامالت  جة *ل عبا رب��سو ب�ن د ر ر ر ن

جات املقياس   :، وgت«� ذلك مما ي�Xر*ل vعد من أvعاد املقياس وا¥�موع الك�X لد

  ) 7(لجدو 
جة ال/لية ل/ل £عد  تباط لفقرات مقياس جودة ا45ياة والد ريو¾½ معامالت �   )19=ن(ر

تباط  الفقرة معامل   الفقرة  رمعامل �
تباط   ر�

تباط  الفقرة تباط  الفقرة  رمعامل �   رمعامل �

1  0.751**  11  0561*  21  0.632**  31  0.553*  

2  0.653**  12  0.715**  22  0.721**  32  0.653**  

3  0.481*  13  0.630**  23  0.742**  33  0.478*  

4  0.542*  14  0.742**  24  0.462*  34  0.693**  

5  0.632**  15  0.482*  25  0.532*  35  0.763**  

6  0.643**  16  0.657**  26  0.771**  36  0.537*  

7  0.520*  17  0.680**  27  0.542*      

8  0.671**  18  0.752**  28  0.663**      

9  0.532*  19  0682**  29  0.613**      

10  0.651**  20  0.771**  30  0.752**      

تباط عند مستو داللة(**)  �يمعامل  تباط عند مستو داللة    (*) 0.01ر �يمعامل    0.05ر

تبــــاط دال احــــصائيا، ممــــا يــــدل عXــــ� أن ) 7(ليتـــ«� مــــن ا�Oــــدو  ات املقيـــاس ذات ا ان جميــــع عبــــا
ً

ر ر
  .رجة عالية من ��ساقاملقياس يتمتع بد

  ) 8(لجدو 

جات املقياس � لد�جة Áل £عد من أ£عاد املقياس وا��موع الك تباط ب�ن د رمعامالت � ر   ر

ىمستو   )ر(قيمة   البعد
  الداللة

  0.01  **0730  .جودة اNOياة ا�Oسمية) 1

  0.01  **0712  .جودة اNOياة البيûية) 2

  0.01  **0681  .جودة اNOياة �جتماعية) 3

  0.01  **0.754  .جودة اNOياة النفسية) 4
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جــة *ــل vعــد مــن أvعــاد املقيــاس وا¥�مــوع  تبــاط بــ�ن د �ريتــ«� مــن ا�Oــدو الــسابق أن معــامالت  ر ل
جات املقيــــاس ت�ــــ�اوح بــــ�ن  ـــ� قــــيم دالــــة إحــــصائيا، ممــــا يــــدل عXــــ� ان ) 0.754، 0.681(رالكXــــ� لــــد وµـ

�Xاملناسب للتطبيق ع WXعينة البحث املقياس يتمتع باال�ساق الداخ )•.(  

من املقياس- وتم تقديره بـطرgقة الËـ�áيل التتـا�ëv للـزمن الـذي اسـتغرقتھ *ـل طالبـة qـ� : ز تحديد 
منـــة والـــذي قــــدر بــــ  دقيقـــة، مــــع ) 20(ز�جابـــة عXـــ� مفـــردات املقيــــاس، ثـــم حـــساب متوســــط !ـــذه "

  .دقيقة) 25(دقائق لقراءة التعليمات، و�ذلك أصبح الزمن الك�X للمقياس ) 5(إضافة 

  :التصميم التجرLÂT واختيار عينة البحث: ثانيا

 -     التصميم التجرefg املستخدم �q البحث اNOا�� !و تصميم ا¥�موعـة الواحـدة والقيـاس القبXـ�
اسة ال.�نامج املق�ـ�ح و�عـد  رالبعدي، بحيث تم تطبيق أدوات البحث ع�X الطالبات املعلمات قبل د

استھ، واNOكم عWX فاعلية  نة نتائج التطبيق�ن القب�X والبعديرد   .رال.�نامج من خالل مقا

 تم اختيار عينة البحث والtـe تمثـل جميـع طالبـات الفرقـة الراvعـة بقـسم �قتـصاد : عينة البحث-
 �ëـــام�Oـــ� ) 19(وعـــدد!ن 2022/ 2021يامل���ــ� ال��بـــو للعــام اXطالبــة، وقـــد وقـــع اختيــار الباحثـــة ع

ألن !ـؤالء الطالبـات سـوف يتخـرجن لواقـع العمـل، ممـا يتطلـب تنميــة طالبـات الفرقـة الراvعـة نظـرا 
ات �مانيـــة لـــد¢rن ل�Nفـــاظ عXـــ� ســـالم rن وســـالمة طالبـــاrsن والب�ئـــة ا¥Nيطـــة، باإلضـــافة ا�ـــ�  راملPـــا

  .تنمية أvعاد جودة اNOياة

  : إجراءات تنفيذ تجرdة البحث: ثالثا

�و للعا e§¨ا ل   تم تطبيق ال.�نامج Wq الفصل الد ، حيث قامت الباحثة )2022-2021(م ا�Oام�ë ر
vعقــــد لقــــاء تمPيــــدي مــــع الطالبــــات rÄــــدف التعــــرف علــــ¾rن، وإعطــــا©rن نبــــذة عــــن ال.�نــــامج وأ!ميتــــھ 
ـــر  اســـــتھ، باإلضـــــافة ا�ـــــ� تطبيـــــق أدوات البحـــــث قبليـــــا، وتـــــم �تفـــــاق عXـــــ� طــ قوأ!دافـــــھ، وكيفيـــــة د

ً
ر

ب التواصل وعقد اللقاءات، حيث تقوم الباحثة ب�ث موضوع أ وسبوعيا من خـالل جـر
ً

" وا�ـس آب"
gب ومناقـــشة الطالبـــات والـــرد عXـــ�  اســـة ال.�نـــامج، يXـــ� ذلـــك عقـــد لقـــاء بالIليـــة للتـــد را¥�ـــصص لد ر

gب عXـ� ) 8(أسابيع، ) 10(�ساؤالrsن، واستمر تطبيق ال.�نامج ملدة  �س ا¥Nتـو والتـد رأسابيع لتد ير
ات، أســــــبوع لIــــــل موضــــــوع ماعــــــدا املوضـــــوع�ن ا�Oــــــامس وا �ــــــسPما راملPـــــا رلــــــسادس حيــــــث تطلــــــب تد

اســبوعي�ن متتــال�ن لIــل م�rمــا، باإلضــافة ا�ــ� اللقــاء التمPيــدي وا�Oتــامي الــذي قــدمت فيــھ الباحثــة 
اrsن حــو  لالــشكر للطالبــات عXــ� ال�ــ�امPن و�عــاو¦rن أثنــاء التطبيــق، والــرد عXــ� أســئل rن واستفــسا ر

v ـــا قامـــــــت بتطبيـــــــق أدوات البحــــــث ـــھ، كمــــ ـــــوعات ال.�نـــــــامج بـــــــصفة عامـــ عـــــــديا وجمـــــــع البيانـــــــات موضـ
ً

  . استعدادا ملعاr �Oا إحصائيا واستخالص النتائج

  

  

  

  

  

                                                
.الصورة النهائية لمقياس جودة الحياة) 5(ملحق  •  
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  : نتائج البحث وتفس�#hا ومناقشÃÄا

أوال
ً

يوجــــد فــــر دال إحــــصائيا عنــــد  ":لالتحقــــق مــــن Åــــ4ة الفــــرض �و والــــذي يــــنص ع�ــــ� انــــھ: 
َ

ق
ـــ� ) 0.05≤(ىمــــستو  ـــات qــــW التطبيقــــ�ن القبXـ جــــات الطالبــــات املعلمـ تــــب د ربــــ�ن متوســــطي  والبعــــدي ر

  ."لالختبار املعر�q لل.�نامج كIل ومستوgاتھ الفرعية، لصا�O التطبيق البعدي

، وقيمــة Wilcoxon Signed Rank"نولIوكــسو"وللتحقـق مـن �ـNة الفــرض تـم اسـتخدام اختبـار 
"z" ــــ� والبعــــدي ق لداللـــة الفــــر بــــ�نXالتطبيقـــ�ن القب Wــــq جــــات الطالبـــات املعلمــــات تــــب د رمتوســـطي  ر

امي�� الختبـــار � لل.�نـــامج كIـــل ومـــستوgاتھ الفرعيـــةلالختبـــار املعرqـــ ي، و!ـــو بـــديل البـــا لعي¯تـــ�ن " ت"ر
  :لمرتبطت�ن �q حالة العينات الصغ��ة، والنتائج يوPNãا ا�Oدو التا��

  ) 9(لجدو 

جات الطالبات املعلمات Wq ق لداللة الفر ب�ن "z"وقيمة " نولIوكسو"اختبار نتائج  تب د رمتوسطي  ر
 �Xالتطبيق�ن القب�qاتھ الفرعية  والبعدي لالختبار املعرgل ومستوI19)=ن(ك  

         البيان  �Æم التأث�#

  ياملستو

ــــــب  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــ رت
ات   ر�شا

متوســـــــــــط 
  الرتب

ـــــــــــوع  مجمـــــ
  الرتب

ـــــــستو   "z"قيمة  ــــــــ ىمـــ
  الداللة  القيمة  الداللة

  التذكر  0.0  0.0  السالبة

  190  10  املوجبة

  كب��  0.62  0.01  3.84

  الف
م  0.0  0.0  السالبة

  190  10  املوجبة

  كب��  0.63  0.01  3.87

  التطبيق  0.0  0.0  السالبة

  190  10  املوجبة

  كب��  0.62  0.01  3.86

  التحليل  0.0  0.0  السالبة

  171  9.5  املوجبة

  كب��  0.61  0.01  3.75

  ال$#كيب  0.0  0.0  السالبة

  153  9  املوجبة

  كب��  0.59  0.01  3.69

  التقوTم  0.0  0.0  ةالسالب

  120  8  املوجبة

  كب��  0.55  0.01  3.44

�ختبار   0.0  0.0  السالبة
  190  10  املوجبة  ك/ل

  كب��  0.62  0.01  3.83
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ىيت«� من ا�Oدو السابق وجود فر دال إحـصائيا عنـد مـستو داللـة  ق تـب ) 0.01(ل ربـ�ن متوسـطي 
جات الطالبـات املعلمـات qـ� �ختبـار املعرqـ� كIـل ومـستو gاتھ الفرعيـة لـصا�O التطبيـق البعـدي، رد

، و!ـــذا يـــدل عXـــW حـــدوث نمـــوا واãـــNا ود� qـــ� تحــــصيل )3.87 -3.44( بـــ�ن "z"حيـــث تراوحـــت قـــيم
ً ً ً

لا�Oانب املعر�q لل.�نامج لدي الطالبات املعلمات، و�ذلك يتم قبو الفرض �و للبحث   .ل

q كما أسفرت النتائج أيضا عن أن قوة تأث�� ال.�نامج املق��ح �qانب املعر�Oحيث تم " كب��"� تنمية ا

ام�� مــن القـانو نحـساب ��ـم التــأث�� qـ� �حــصاء الالبـا ي حلßـe الفيــل  ( /Effect Size =zر
جات ا¥Nــــددة )0.63 – 0.55(، وقــــد تراوحــــت القــــيم بــــ�ن )203: 2018 نــــة !ــــذه القــــيم بالــــد ر، و�مقا ر

يتــ«� أن قــوة تــأث�� ال.�نــامج املق�ــ�ح ) مرتفــع0.5 متوســط، 0.3مــنخفض، 0.1(لداللــة ��ــم التــأث�� 
وgمكــــن تفــــس�� !ــــذه النËيجــــة بــــان عــــدم �عــــرض الطالبــــات ". كب�ــــ�ة"عXــــW تحــــصيل ا�Oانــــب املعرqــــ� 

gـد!ن بخلفيـة  دت �q ال.�نامج *ان لھ دو كب�� �q تز اسة عديد من املفا!يم واملعلومات الet و ولد ر ر ر
اســتھ معرفيــة جديــدة، كمــا أن وضــوح أ!ــداف ال.�نــامج  روإعــالم الطالبــات rÄــا جعلPــن يقــبلن عXــ� د

ســائط  وواملـشاركة بفاعليــة وايجابيــة qـ� أ0ــشطتھ ا¥�تلفــة، واحتـواء ال.�نــامج عXــ� ملفـات �عليميــة و
ه الك��ونيــة ســـPلة وجذابــة، وإتاحــة الفرصـــة لIــل طالبــة لـــتعلم  رمتعــددة، وتقــديم املعلومـــات بــصو

اrsن و�ــساؤالrsن مـــن يا¥Nتــو qــ� الوقــت املناســب لPـــا خــارج غرفــة ا رلــصف، و�جابـــة عXــ� استفــسا
�qادة التحصيل املعرg   .زخالل اللقاءات داخل الIلية، *ل ذلك أدي ا�� 

ثانيا
ً

� انھ: �يوجد فر دال إحصائيا عند  ":التحقق من 4Åة الفرض الثا�ي والذي ينص ع
َ

ق
ـــات qــــW التطبيقــــ�ن ) 0.05≤(ىمــــستو  جــــات الطالبــــات املعلمـ تــــب د ربــــ�ن متوســــطي  القبXــــ� والبعــــدي ر

اrsا الفرعية، لصا�O التطبيق البعدي ات �مانية كIل ومPا رلبطاقة مالحظة املPا   ."ر

، وقيمــة Wilcoxon Signed Rank"نولIوكــسو"وللتحقـق مـن �ـNة الفــرض تـم اسـتخدام اختبـار 
"z" ــــ� والبعــــدي ق لداللـــة الفــــر بــــ�نXالتطبيقـــ�ن القب Wــــq جــــات الطالبـــات املعلمــــات تــــب د رمتوســـطي  ر

اrsا الفرعية، لب   :لوالنتائج يوPNãا ا�Oدو التا��رطاقة املالحظة كIل ومPا

  ) 10(لجدو 

جات الطالبات املعلمات Wq ق لداللة الفر ب�ن "z"وقيمة " نولIوكسو"اختبار نتائج  تب د رمتوسطي  ر
اrsا الفرعية،    19)=ن(رالتطبيق�ن القب�X والبعدي لبطاقة املالحظة ومPا

         البيــان  �Æم التأث�#

ةامل
ـ   رـا

رتب 
ات   ر�شا

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
"z"  

ىمستو 
  الداللة  القيمة  الداللة

ـــة   0.0  0.0  السالبة ــــــــ ات أمانيــــــــــ ــــــــا ـــــــــ ــ رمPــ
ـــــــــــة  ــــــــ ـــــــة ب rيئـــــ ــــــــ ـــ خاصــــــ
ــــــــــة  ـــــــــ ـــــــيم ب�ئــــــــ ـــــــــ ــــــــ وتنظـــ

  .  العمل
  190  10  املوجبة

  كب��  0.62  0.01  3.82

ات أمانية عامة   0.0  0.0  السالبة رمPا
ــــــــا املعلمـــــــــة  ــــوم rÄـ تقـــــ

ـــ- اثنــــــاء-قبـــــل( ) د vعـــ
�Xالعرض العم.  

  171  9.5  املوجبة
  كب��  0.60  0.01  3.72
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         البيــان  �Æم التأث�#

ةامل
ـ   رـا

رتب 
ات   ر�شا

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

قيمة 
"z"  

ىمستو 
  الداللة  القيمة  الداللة

ـــــــــــة  0.0  0.0  السالبة ات خاصــــــــ ـــــــا ــــــــ  رمPــــ
ـــــــــــع  ــــــــ ــــــل مــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ بالتعامــــ

  190  10  املوجبة  ."دوات و�جPزة
  كب��  0.62  0.01  3.82

  0.0  0.0  السالبة
  البطاقة ك/ل

  190  10  املوجبة
  كب��  0.62  0.01  3.82

Oى�دو السابق وجود فر دال إحـصائيا عنـد مـستو داللـة يت«� من ا ق تـب ) 0.01(ل ربـ�ن متوسـطي 
اrsــا الفرعيـــة لــصا�O التطبيــق البعـــدي،  جــات الطالبــات املعلمـــات qــ� بطاقــة املالحظـــة كIــل ومPا رد ر

، ممــــا يـــــدل عXــــ� أن ال.�نــــامج املق�ــــ�ح قــــد ادي ا�ــــ� تنميـــــة )3.82 -3.72( بــــ�ن "z"حيــــث تراوحــــت قــــيم
ات "ما ة دالة لدي الطالبات املعلمات، و�ذلك يتم قبو الفرض الثا0ي للبحثراملPا لنية بصو كما . ر

ات "مانيـــة  ــامج املق�ـــ�ح qـــ� تنميـــة املPـــا حيــــث " كب�ـــ�"رأســـفرت النتـــائج أيـــضا عـــن أن قـــوة تـــأث�� ال.�نــ
، وgمكن تفس�� !ذه النËيجة بان التعلم املعIوس أتاح )0.62-0.60(تراوحت قيم ��م التأث�� ب�ن 

gب عXـ� تطبيـق مبــادئ ا رلفرصـة للطالبـات للفPـم العميـق للمIونـات املاديـة للب�ئـة التعليميـة، والتـد
جونـــوميكس qـــ� rsيئـــة وتنظـــيم الب�ئـــة الـــصفية، �ل وأوضـــاع العمـــل، وعمليـــات تنـــاو والتعامـــل مـــع ر

ة، وتنظـــيم ح�ـــ� العمـــل بمـــا يËناســـب مـــع ا ملـــدى راملــواد يـــدوgا وتـــأث�� اNOمـــل والرفـــع واNOر*ـــات املتكـــر
، وكيفيــة مراعـــاة الــسالمة البدنيــة للمعلمــة والطالبــات أثنـــاء أداء الــوظيفي ألعــضاء جــسم �0ــسان

�سية ا¥�تلفة، و�ستخدام "مثل لألجPزة و"دوات وجميع مIونات  ض العملية واملPام التد رالعر و
ات اتخاذ القرار  جونوميكس الذ!eâ ومPا �اسة  رالغرفة الصفية، كما ساعدت د ر عالق rا باألداء ور

ة كب�ـ�ة عXـ� ياملPار  ة ا¥�اطر وجودة "داء، وتقليل الوقت واP�Oد، *ل ذلـك سـاعد بـصو رع�X إدا ر
ات "مانيــــة لــــدي الطالبــــات املعلمــــات اســــة .رتنميــــة املPــــا  - qــــ� حــــدود اطــــالع الباحثـــــة–ر وال توجــــد د

ات "مانيـــة، ف جونـــومكس qــ� تنميـــة املPـــا �راســتخدمت مبـــادئ وتطبيقـــات  يلــم تجـــد الباحثـــة ســـو ر
اســة  gــاض �طفــال ) 2018ن�يــل حــسن، حــسن ال�jــان(رد اء املعلمــات qــ�  صــد ا روالtــe !ــدفت ا�ــ�  ر ر

جونـــومي لتنظـــيم ب�ئـــة �علـــم "0ـــشطة الفنيـــة لتحقيـــق  رنحـــو vعـــض املعـــاي�� املـــصاغة وفـــق مـــدخل ا
اسـة تـم بنـاء ضة، ولتحقيق ا!داف الد رvعض عوامل �من النف®§e وا�Oسدي لطفل الر  اسـËبانة و

�ـــــع محــــاو µـــــ�  رمؤلفــــھ مــــن ا ـــل مــــع املـــــواد (ر ســــھ "0ــــشطة الفنيـــــة، معــــاي�� التعامــ رمعــــاي�� مIـــــان مما
وا�Oامـــات و�دوات، معـــاي�� مPـــام املعلمـــة لتحقيـــق �مـــن النفـــ®§e لألطفـــال، معـــاي�� مPـــام املعلمـــة 

جة كب)لتحقيق �من ا�Oسدي لألطفال �عة ع�X د �ر، وأظPرت النتائج أن ا¥Nاو  ر ��ة من "!ميـة ر
اء املعلمات عينة البحث     .ر�q تحقيق �من النف®§e وا�Oسدي لألطفال، وفقا آل

ثالثــا
ً

يوجــد فــر دال إحـــصائيا  ":التحقــق مــن Åــ4ة الفـــرض الثالــث والــذي يــنص ع�ـــ� انــھ: 
َ

ق
جـات الطالبـات املعلمـات qـW التطبيقـ�ن القبXـ� والبعـدي ) 0.05≤(ىعند مستو  تب د رب�ن متوسطي  ر

  ." جودة اNOياة كIل وأvعاده الفرعية، لصا�O التطبيق البعديملقياس
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، وقيمــة Wilcoxon Signed Rank"نولIوكــسو"وللتحقـق مـن �ـNة الفــرض تـم اسـتخدام اختبـار 
"z" ــــ� والبعــــدي ق لداللـــة الفــــر بــــ�نXالتطبيقـــ�ن القب Wــــq جــــات الطالبـــات املعلمــــات تــــب د رمتوســـطي  ر

  :ل، والنتائج يوPNãا ا�Oدو التا��ملقياس جودة اNOياة كIل وأvعاده الفرعية

  )11(لجدو 

جـات الطالبـات املعلمـات ق لداللـة الفـر بـ�ن "z"وقيمة " نولIوكسو"اختبار  نتائج  تـب د رمتوسـطي  ر
  19)=ن(Wq التطبيق�ن القب�X والبعدي ملقياس جودة اNOياة وأvعاده الفرعية، 

         البيـــان  �Æم التأث�#

ــــد   البـعــــ

رتب 
ات   ر�شا

متوسط 
  بالرت

مجموع 
  الرتب

قيمة 
"z"  

ىمستو 
  الداللة  القيمة  الداللة

جودة اNOياة   0.0  0.0  السالبة
  190  10  املوجبة  .ا�Oسمية

  كب�� 0.62 0.01  3.85

جودة اNOياة   0.0  0.0  السالبة
  190  10  املوجبة  .البيûية

  كب��  0.63  0.01 3.87

جودة اNOياة   0.0  0.0  سالبةال
  153  9  املوجبة  .�جتماعية

  كب��  0.60  0.01  3.74

جودة اNOياة   0.0  0.0  السالبة
  153  9  املوجبة  .النفسية

  كب��  0.58  0.01 3.63

  املقياس ك/ل  0.0  0.0  السالبة

  190  10  املوجبة
  كب��  0.62  0.01  3.83

ــــر دال إحـــــصائ              قيتـــــ«� مـــــن ا�Oـــــدو الـــــسابق وجـــــود فـ بـــــ�ن ) 0.01(ىيا عنـــــد مـــــستو داللـــــة ل
ـــق  ـــ� املقيــــاس كIــــل، واvعــــاده الفرعيــــة لــــصا�O التطبيـ جــــات الطالبــــات املعلمــــات qـ تــــب د رمتوســــطي  ر

، مما يدل ع�X أن ال.�نامج املق��ح قد أحدث نموا )3.87 -3.63( ب�ن "z"البعدي، حيث تراوحت قيم
واãـــNا ود� qـــ� تنميـــة جـــودة اNOيـــاة لـــدي الطالبـــات املعلمـــات،

ً
ل و�ـــذلك يـــتم قبـــو الفـــرض الثالـــث 

" كب�ـ�ة"كما أسفرت النتـائج أيـضا عـن أن قـوة تـأث�� ال.�نـامج املق�ـ�ح qـ� تنميـة جـودة اNOيـاة . للبحث
، وgمكــن تفــس�� !ــذه النËيجــة بــان اســتخدام )0.63 – 0.58(حيــث تراوحــت قــيم ��ــم التــأث�� بــ�ن 

�جونــوميكس وتطبيقاrsــا، وأوضـــاع رالــتعلم املعIــوس قــد ســاعد!ن عXــ� فPــم واســËيعاب مجــاالت 
وتنظـــيم ح�ـــ�ه  بمـــا يËناســـب مـــع املـــدى الـــوظيفي ألعـــضاء جـــسم �0ـــسان و!ـــو محـــل ا!تمـــام العمـــل 

جونـــوميكس البـــد0ي �، وا!ميـــة تـــوف�� ب�ئـــة العمـــل املرgحـــة �منـــة الtـــe تتـــوافر ف¾rـــا جميـــع عوامـــل ر
جــة "مـــان وتــوف�� الراحـــة ا�Oــسد فـــع الكفــاءة وتحـــس�ن رالPندســة ال�ـــشرgة، rÄــدف �عظـــيم د رية، و

ـــنفس، ة "داء، ممــــا ¡ـــــشعر الطالبــــة بالـــــسعادة والرضــــا عـــــن الــ ـــات مناســــبة مـــــن اNOـــــرا جــ ر وتــــوف�� د ر
،eـــــ جونــــــــوميكس البيýـــ �ـــــب �خطــــــــار وµــــــــ� محــــــــل ا!تمــــــــام  ـــ�ودة وال rوgــــــــة لتجنـــ ـــــم روال.ـــــ ـــا ان فPـــ  كمـــــ

جونـــــوميكس التنظيßـــــe مكـــــ�rن  �ــــن ر ـــل التعـــــامـ د ال�ـــــشرgة وتفعيـــــل العمــ ة املـــــوا رادا ـــل ذلـــــكر  و0ي، *ــ
ح الثقة و�يجابية �q نفوسPن، و!و ما يËسق مع  ة الب�ئة الصفية بنجاح و�ث ر وساعد!ن ع�X إدا ر
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اسـة .أvعاد جودة اNOياة ا�Oسمية والبيûية و�جتماعية والنفسية ر وتتفق !ـذه النËيجـة مـع نتـائج د
جونومي �q (Ramalho, et. al, 2019)*ل من  !ناء  (، تنمية جودة اNOياةرالet أثبËت فعالية برنامج ا

ــــادئ ) 2021دمحم �س قائمـــــــة عXــــــــ� مبــــ ــــــة qــــــــ� مقـــــــر طــــــــر التــــــــد ــــدة مق��حــ ـــe أظPــــــــرت فاعليــــــــة وحـــ رالtــــ ق ر
اســة  جونــوميكس qــ� تحـــس�ن جــودة اNOيــاة، كمـــا اثبËــت د �ر شــوان(ر فعاليــة الـــتعلم ) 2017رايمـــان 

  .املعIوس �q تنمية جودة اNOياة

  : الباحثة بما يWq�X ضوء نتائج البحث اNOا�� تو*§e  :التوصيات

ات إعـــداد الطالبـــات املعلمـــات بIليـــة �قتـــصاد –1 جونـــوميكس ومبادئـــھ qـــ� مقـــر �ر تـــضم�ن علـــم  ر
  .امل����

جونوميكس ا¥�تلفة، وتطبيقاrsا �q مجاالت العمل–2 �  .ر تنمية و�Þ الطالبات املعلمات بمجاالت 

�س املــصغر، و�!تمــ-3 ات �مانيــة بمقــر التــد ر تــضم�ن املPــا ات رر gب عل¾rــا ا�ــ� جانــب مPــا رام بالتــد ر
�س الفعال   .رالتد

ات �مانيـــة ا�ــــ� -4 �ـــ®§e للطالبـــة املعلمـــة بحيـــث تتـــضمن املPـــا ر تـــصميم بطاقـــة مالحظـــة "داء التد ر
�®§e "خر ات "داء التد ىجانب مPا ر  .ر

دا©rـــم  عXـــ� أ �!تمـــام بإعـــداد بـــرامج لتنميـــة جـــودة اNOيـــاة لـــدي طـــالب ا�Oامعـــة ملـــا لPـــا مـــن تـــأث��-5
ا¨§e، ودافعي rم لإلنجاز وتحقيق أ!دافPم   .  رالد

ــــتفادة مــــــن مم��اتــــــھ -6 اســــــية لالســ �س �Oميــــــع املراحــــــل الد ــــتخدام الــــــتعلم املعIــــــوس qــــــ� التــــــد ر اســ ر
  .املتعددة

ات �مانيــة وجــودة اNOيــاة لــدي -7 ر �ســتفادة مــن ال.�نــامج املق�ــ�ح qــ� البحــث اNOــا�� qــ� تنميــة املPــا
  .ييات أخرالطالب املعلم�ن �q *ل

ا للبحث اNOا�� وم�rا: ملق$#حاتا اسات استكماال واستمرا رتق��ح الباحثة عددا من الد   :ر

جونــوميكس لتنميــة -1 ��س املــصغر قائمــة عXــ� مبــادئ  اســة أثــر وحــدة مق��حــة qــ� مقــر التــد ر د ر رر
ات �مانية لدي الطالبة املعلمة   .راملPا

ات �مانية–2 اسة مدى تأث�� مستو املPا ر د ات لدى تالميذ!مىر  .ر لدى املعلم�ن �q تنمية تلك املPا

اسة مماثلة عWX عينة من الطالب املعلم�ن �q تخصصات مختلفة-3   . ر إجراء د

ة الذات لدي الطالبات  –4 ات إدا جونوميكس �q تنمية مPا �اسة أثر برنامج قائم ع�X مبادئ  رد ر ر ر
  .املعلمات

اسة العالقة ب�ن جودة اNOياة و�ن-5   .جاز "*اديeß لدي طالب ا�Oامعةر د

  

  

  



برنامج مقترح قائم على مبادئ االرجونوميكس والتعلم المعكوس لتنمية 
 لمعلمات بكلية االقتصاد المنزلي رات األمانية وجودة الحياة لدي الطالبات االمها
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  :مراجع البحث

قم+�ــم املــصط�Nات ال��بوgــة املعرفــة qــ� املنــا÷i وطــر ): 1996(أحمــد حــس�ن اللقــا0ي، عXــ� ا�Oمــل 
�س، القا!رة، عالم الكتب   .رالتد

 Âـــــtــــا0ي، دمحم أمـــــ�ن املف قائمـــــة مالحظـــــة تقـــــوgم طـــــالب ال��بيـــــة العمليـــــة، ): 1982(أحمـــــد حـــــس�ن اللقـ
  . "نجلو املصرgةالقا!رة،

ن  جونوميا ): 2010(وأحمد وحيد مصطفي وآخر �فا!يـة �0ـسان، مركـز -ر ر فن التصميم لراحة و
  . نمعلومات التصميم، *لية الفنو التطبيقية، جامعة حلوان

أثر اسـتخدام اسـ��اتيجية الـتعلم املعIـوس عXـ� فعاليـة الـذات ): 2018(ايمان حماد إسماعيل برج 
ات ال �س الفعـال لـدي الطالبـات املعلمـات بIليـة �قتـصاد امل���ـ� جامعـة رو�عض مPا رتـد

!ر سالة ماجست��، *لية �قتصاد امل���� جامعة " !ر،  ز" ر   .  ز

شوان  فاعليـة برنـامج مق�ـ�ح qـ� ال��بيـة "سـرgة قـائم عXـW مـدخل الـصف ): 2017(رإيمان دمحم أحمد 
اة لــــدى طالبــــات *ليــــة ال��بيــــة جامعــــة املعIــــوس qــــ� تنميــــة الثقافــــة "ســــرgة وجــــودة اNOيــــ

اسات تر�وgة واجتماعية، مج   .89-41، يناير، صـ1، ع23رسو!اج، مجلة د

�ــــ®§e): 2017(إينـــاس عبــــد املعـــز الــــشامي  رأثـــر مقــــر الك��و0ـــي معIــــوس عXـــW "داء التد ات  ر رومPــــا
!ـــر الــــدو�� املــــؤتمر . زالتفك�ـــ� التــــأم�X للطالبـــة املعلمــــة بIليـــة �قتــــصاد امل���ـــ� جامعــــة "

ـــة ال��بيـــــة جامعـــــة  ـــو�gن العـــــرب vعنـــــوان6الثالـــــث لIليــ ـــة ال��بــ ابطــ ر أكتـــــو�ر بالتعـــــاو مـــــع   :ن
اسـات عر�يـة qـ� ال��بيـة  رمستقبل إعداد املعلم وتنميتھ �q الوطن العر�ـي، مـصر، مجلـة د

  .1157 -1141، صـ5وعلم النفس، مجلد

  .مكتبة �نجلوجودة اNOياة النفسية، القا!رة، ): 2012(آمال عبد السميع باظھ 

�س �قران-�ستقصاء(أثر نمطي التعلم املIوس ): 2020(الز!راء خليل أبو بكر  �q اكËساب ) ر تد
�س  ات تنفيذ التد رواستخدام معلeß العلوم قبل ا�Oدمة بIلية ال��بية جامعة املنيا ملPا ر

gــادة متعــ rم بـــالتعلم، مجلــة جامعـــة الفيــوم للعلـــوم ال��بوgــة والنفـــسية، ا¥ �لــد الراvـــع زو
  . 84-1عشر، ا�Oزء الثا0ي، يوليو، صـ

ي املالح    .التعلم التكيفي، القا!رة، دار الNáاب): 2017(رتامر املغاو

، إســالم العبيـدي  ا0عIاسـات الPندســة ال�ـشرgة qـ� متطلبــات إقامـة مواصــفة ): 2012(نثـائر سـعدو
اسة استطالعية �q معمل "ل�ـسة ة ال¶Nة والسالمة املPنية، د رإدا  الوالديـة باملوصـل، ر

  .37-9، صـ110، ع34تنمية الرافدين، العراق، مج

 WــXــ� عبــد املعطــي عXــ� معا!ــد ): 2011(حمــاده عq ات �مانيــة لــدى معلßــe الطــالب املكفــوف�ن  راملPــا
و�ـــرامج ال��بيــــة ا�Oاصـــة باململكــــة العر�يــــة الـــسعودية، مجلــــھ *ليــــھ ال��بيـــة، جامعــــھ عــــ�ن 

   .297 -275، صـ 1 ج35شمس، ع ،

التنظ�� والتطبيق والتفس��، "  "SPSSالتحليل �حصاúي للبيانات باستخدام): 2018(حلeß الفيل 
gة، مكتبة الوفاء القانونية1ط   .ر، �سكند
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 ef!الــو �Oقيــھ ب¯ــت صــا efg مق�ــ�ح qــ� تنميــة ): 2005(رحمــد بــن خالــد ا�Oالــدي،  رفاعليــة برنــامج تــد
ات �مـــان املعمXــ� لـــدى معلمــات العلـــوم qـــ اســات qـــ� املنـــا÷i رمPــا ر� املرحلــة املتوســـطة، د

�س، *ليـــھ ال��بيــــة  روطـــر التــــد ق جامعـــة عــــ�ن شـــمس ا�Oمعيــــة املـــصرgة للمنــــا÷i وطــــر -ق
�س، ع     .120 -74، س�تم.�، صـ106رالتد

جونوميIا ): ٢٠١٦(را§e عد�� *امل  س فعالة لذو" !ندسة ال�شر " ر� يمدخال ملدا �حتياجات  ر
، )١٠٤(املركـز العر�ــي للـتعلم والتنميــة، العــدد : �بيــة العر�يــةا�Oاصـة، مجلــة مـستقبل ال�

 .232-١٢٩، أكتو�ر،صـ )٢٣(ا¥�لد 

 نجودة الب�ئة ا�Oامعية وعالق rا باإلنتـاج �بـدا�Þ لـدى طلبـة *ليـة الفنـو): ٢٠١٥(رامي الصفدي 
!ر vغزة سالة ماجست��، *لية ال��بية، جامعة "  ،Â§�زا�Oميلة بجامعة "ق   .ر

جودة اNOياة واضطرابات النوم لدي الشباب، املؤتمر �قليeß الثـا0ي ): 2010(حمود شق�� زg¯ب م
ابطة �خصائي�ن النفسي�ن املـصرgة، مـصر، مـن  د¡ـسم.�، 1 –نـوفم.� 29رلعلم النفس، 

  .790 -773صـ

غبوش   e§®بن ع� ، ر طالef، صا��r¦ �O الزام�X، عبد اNOكيم الغزاو زسر ي  البيان ا�Oتامي): 2018(و
ـــدو�� الــــسادس عــــشر ملركــــز جيــــل البحــــث العلßــــe تحــــت عنــــوان  ـــا "للمــــؤتمر الـ غونوميــ �ر

ـــــــــــة ــــــــ ــــــــ ــــــــرابلس " ال��بوgـ ــــــــ ـــــــــ ــــان / طـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ31لبنـــــــ ــــــــ ـــــــــ س، صــــ ـــــــــا ـــــــ ــ ــــــــ  .147-145ر مــ
955464/Record/com.mandumah.search://http   

اة لـــدى عينــــة مـــن طـــالب جامعــــة تبـــوك باململكــــة قيـــاس جـــودة اNOيــــ): 2010(شـــا!ر خالـــد ســــليمان 
ـــدد . العر�يـــــة الــــــسعودية ـــي، العــ ــــب ال��بيــــــة العر�ــــــي لــــــدو . 117رســــــالة ا�Oلــــــيج العر�ـــ لمكتــ

  .177 -152ا�Oليج، صـ

ات ): 2015(يشـــــــيماء أحمـــــــد النـــــــوgر  ــــــرة باالعتبـــــــا ــــة "سـ �ـــ ـــــ�  ـــادي لتنميـــــــة وÞــ شــــ ــــامج إ ــــة برنـــ رفاعليـــ ر ر
جونوميــة qــ� أداء "عمــال امل��ليــة وأ اة، *ليــة ر" ســالة دكتــو gــة،  رثر!ــا عXــW كفاءrsــا �دا ر ر

  .ال��بية النوعية جامعة الفيوم

g¯ــــب مPــــدي محــــسن  غونوميــــا): 2018(زصـــا�r¦ �Oــــ� الزامXــــ�،  �ات التحديــــد ومجــــاالت : ر وربــــ�ن ضــــر
غونوميا ال��بوgة"التطبيق، كتاب اعمال املؤتمر الدو��  �، مركز جيل للبحـث العلßـe، "ر

ـــــــرابلس  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــان / طـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ31لبنــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ س، صـــــــــ ـــــا ـ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ . 21 -11ر مـ
http://search.mandumah.com/Record/955423 

�ــع "الــتعلم املــدمج والــتعلم املعIــوس): "2015(عــاطف الــشرمان  دن، دار املــس��ة لل¯ــشر والتو ز، " ر
  .والطباعة

جــونيمكس الفجــوة بـ�ن الوضــ): ٢٠١٦(عايـد أحمــد خوالـدة  رع القــائم وامل¯ـشود qــ� تطبيـق مبــادئ "
gـو " !ندسة العوامل ال�شرgة" �س و�دا نعWX ب�ئة العمـل كمـا يرا!ـا أعـضاء !يئـة التـد ر ر

اسات، سلسلة العلوم �0سانية و�جتماعية : ر�q جامعة مؤتة، مجلة مؤتة للبحوث والد
 .82-45، صـ)6(، العدد )31(جامعة مؤتة، ا¥�لد 
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مقومــات الب�ئـة ا�Oامعيـة املثاليــة كمـا ترا!ــا طالبـات جامعــة ): 2013(م جــودت الز�يـدي عبـد الـسال
-556، صــ)21(، ا¥�لـد )2(، العلـوم �0ـسانية، العـدد )العـراق(مجلة جامعـة بابـل  بابل،
570.  

ي  سـالة ): 2008(وعبد العال بكر اسـة qـ� مرحلـة التعلـيم املتوسـط،  غونومية ملنصب الد اسة أ رد ر ر ر
ة �q الPندسة ال�شرgة وتصميم العمل، ا�Oزائر، جامعة و!رانماجست�   .ر� غ�� م¯شو

وحــدة مق��حـــة لتنميــة مفـــا!يم ال��بيــة لألمـــان ذات الـــصلة ): 1996(عفــاف احمـــد عبــد هللا طعيمـــة 
س، *ليــــة �قتــــصاد ) 25 -24(يباالقتــــصاد امل���ــــ�، املــــؤتمر املــــصر لالقتــــصاد امل���ــــ�  رمــــا

  .69 -55صـ امل����، جامعة املنوفية 

ق عبـــــده فليـــــھ  ا3ــــ�ة واتجا!ـــــات حديثـــــة، عمـــــان): ٢٠٠٣(وفــــار دار : راقتــــصاديات التعلـــــيم مبـــــادئ 
�ع   .زاملس��ة لل¯شر والتو

فع جودة اNOياة لدي ): 2016(فاطمة دمحم برgك   �q جتماعية�ات  gب ع�X املPا رفاعلية برنامج التد ر ر
ـــة * ـــة جامعـــــة الباحـــــة، مجلــ ، 27ليــــة ال��بيـــــة بب�rـــــا، ا¥�لـــــدعينــــة مـــــن طالبـــــات *ليـــــة ال��بيـ

 . 28-1، صـ1، يوليو، ج107العدد

قمنا÷i البحث وطر التحليل �حصاúي qـ� العلـوم النفـسية ): 1991(فؤاد أبو حطب، آمال صادق 
  .وال��بوgة و�جتماعية، القا!رة، مكتبة �نجلو املصرgة

 e§®مق�ــ�ح): ٢٠١٦(يلــؤ دمحم الــشوابكة، عبــد الــسالم جــابر حــس�ن، ت�ــس�� امل¯ــ eــßأثــر برنــامج �علي 
ات كـــرة اليــــد للــــصغار، مجلــــة  رباســـتخدام علــــم الPندســــة ال�ــــشرgة عXـــW �علــــم vعــــض مPــــا

دنيـة، ا¥�لـد اسات العلوم ال��بوgة، عمـادة البحـث العلßـe، ا�Oامعـة " رد ، 1، امل�Nـق43ر
  .679 -665صـ

موذجيــة مـــن وجPــة نظـــر مــدى تـــوفر الب�ئــة ا�Oامعيـــة الن): ٢٠١٤(ماجــد عبـــد املPــدي دمحم مـــساعدة 
قــاء  طلبــة اســات �0ــسانية، جامعــة ٢٠١١رجامعــة الز قــاء للبحــوث والد ر م، مجلــة الز ر

قاء    .277-265، س�تم.�، صـ)١٤(، ا¥�لد )١(العلeß، العدد   عمادة البحث–رالز

مـــة لتحقيـــق ب�ئـــة جامعيـــة نموذجيـــة عXـــW ): 2019(دمحم أحمـــد عبـــد ا�Oـــالق  زاملتطلبـــات ال��بوgـــة الال
جونوميكس ضوء ، )130(، مجلة *لية ال��بية بب�rا، العدد )الPندسة ال�شرgة(ر مدخل �

  .57-1، أكتو�ر صـ)3(ج 

  .، القا!رة، دار غرgب3لأصو علم النفس الصنا�Þ، ط ): 2006(دمحم Níاتھ 

تطوgر وتقن�ن مقياس جودة اNOياة لدى طالب ): 2010(محمود عبد اNOليم م¯®§e، ع�X دمحم *اظم 
امـــاك. ة qــ� ســلطنة عمــانا�Oامعــ ا¥�لــة "*اديميــة "مرgكيــة العر�يـــة  Abaramac رأبا

، صـ. للعلوم والتكنواوجيا ، العدد "و لا¥�لد "و   .60-41ل

برنامج مق��ح باسـتخدام اسـ��اتيجية الـتعلم املعIـوس لتحـس�ن ): 2019(محمود دمحم طلعت العدل 
�ـــ®§e لطــــالب الفرقــــة الثالثــــة بIليــــة  ال��بيـــة الرgاضــــية جامعــــة دميــــاط، مجلــــة ر"داء التد

، 48نأســيوط لعلـــوم وفنـــو ال��بيـــة الرgاضـــية، *ليــة ال��بيـــة الرgاضـــية جامعـــة أســـيوط، ع
س، صـ4ج   .129-87ر، ما
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ي حــس�ن اســماعيل  ات ): 2015(ومــر رفاعليــة اســتخدام الــتعلم املعIــوس qــ� ا�Oغرافيــا لتنميــھ مPــا
اسـات �جتماعيــة، البحـث ا�Oغراqـ� لـدي طـالب املرحلــة الثانوgـة،  را�Oمعيـة ال��بوgـة للد

 . 218 -135، صـ75ج

س ال��بية ا�Oاصة املصرgة �q ضوء). ٢٠١٩(منار دمحم جابر  جنـوميكس ر�بداع التنظيeß بمدا : ر�
، أغـسطس، صــ )٦٤(*لية ال��بية، جامعة سو!اج، العـدد : رتصو مق��ح، ا¥�لة ال��بوgة

595-669.  

ي مصطفي، يمي¯ية بو سـية qـ� خدمـة التعلـيم وتطـوgره، مجلـة ): 2017(اد��رمنصو غونوميـا املد �ر ر
 -127، صــ34جيل للعلوم �0سانية و�جتماعيـة، مركـز جيـل البحـث العلßـe، ا�Oزائـر،ع

138.  

 qـــ� تنميــــة (V)فاعليـــة اســــتخدام اســـ��اتيجيھ خرgطـــة الــــشIل ): 1998(مؤمنـــھ عبـــد اNOفــــيظ غـــانم 
ات ا ل��بيــة "مانيــة لــدي طالبــات *ليــھ ال��بيــة النوعيــة رvعــض عمليــات العلــم و�عــض مPــا
سالة ماجست��، *ليھ ال��بية    . جامعھ طنطا-ربطنطا، 

�س الفعال، عمان، دار الفكر): 2004(نايفة قطامي  ات التد رمPا   .ر

جونومي لتنظيم ب�ئة �علـم "0ـشطة ): 2018(ن�يل السيد حسن، حسن محمود ال�jان  رمدخل أو
ضــة، مجلــة الطفولــة الفنيـة لتحقيــق vعــض  وعوامــل "مــن النفـ®§e وا�Oــسدي لطفــل الر

gة، مج-وال��بية gاض "طفال، جامعة �سكند ر *لية    .178 -101، اكتو�ر، صـ6، ع10ر

ديــــر، فت�ــــ� دمحم مــــصطفي  ـــاة، ): 2019(ر0ــــشوة كــــرم د ا�Oــــصائص الــــسيIوم��ية ملقيــــاس جــــودة اNOيـ
شاد النف®§e، جامعة ع�ن شمس، ع   .476-429، صـ59رمجلة �

اسة مطبقـة عXـW عينـة : جودة اNOياة لدى الطالبة ا�Oامعية): 2020(نوف ب¯ت إبرا!يم آل شيخ  رد
ـــ� مدينــــة الرgــــاض، مجلــــة العلــــوم  مــــن طالبــــات جامعــــة امللــــك ســــعود وجامعــــة الفيــــصل qـ

 .95 -65، صـ 4، ع48�جتماعية، جامعة الIوgت، مجلس ال¯شر العلeß، مج

ات �مـــان qـــ� مجـــال �قتـــصاد امل���ـــ� لـــدي برنـــا): 2011(!بـــھ دمحم الـــصواف  رمج �عليßـــe لتنميـــة مPـــا
سالة ماجست�� *لية �قتصاد امل����، جامعھ املنوفية   .راطفال املرحلة �بتدائية، 

ــــسوب  ـــا ): ٢٠١٣(!نـــــاء أحمـــــد عطيــــــة محـ جونوميIـــ كمــــــدخل لب�ئـــــة آمنــــــة " الPندســـــة ال�ـــــشرgة " ر�
س ا لألطفال رذو �حتياجات ا�Oاصة بمدا ة، *ليـة ي سـالة ماجـست�� غ�ـ� م¯ـشو رلدمج،  ر

  .البنات لآلداب والعلوم وال��بية، جامعة ع�ن شمس

ــــــد دمحم  ـــــاء عبــــــــد اNOميـ ــــادئ ): 2020(!نــ �س قائمـــــــة عXــــــــ� مبــــ ــــــة qــــــــ� مقــــــــر طـــــــر التــــــــد ــــدة مق��حـ روحــــ ق ر
جونوميكس �q تحس�ن جودة اNOياه والتفك�� املستقب�X لدي معلeß علم النفس قبل  �ر

اســـا ، مــــايو، )133(، العـــدد )ASEP(ت عر�يـــة qــــ� ال��بيـــة وعلـــم الـــنفس را�Oدمـــة، مجلـــة د
  .65-25صـ

ـــل دمحم جليـــــل  جونـــــومي كمـــــدخل لتطـــــوgر �علـــــيم تـــــصميم "ثـــــاث، فاعليـــــات ): 2014(وائــ �اك  ر�د ر
غونوميا بالدو السائرة �q طرgـق النمـو �لامللتقي الدو�� الثا0ي حو تطبيق  غونوميـا :رل �ر

  .107 -97ر،صـ�q خدمة التنمية،ا�Oزائ
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