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 اخلذمة قبل اليفص  عله ملعلني
 أ.ً.د/ ٍِاٞ عبد اذتىٗد ستىد

 اضتاذ وطاعد املٍاِر ٔطسم التدزٖظ

 نمٗٛ الرتبٗٛ  داوعٛ املٍٗا

 :املشتخلص 
قي٥ُث١   ٚحثد٠ َكححث١ م َكثطر  ثطم ايسثدرٜ      ٖدف ايبحث  اسبثييٞ  ا ايه ثن فثٔ ييفًٝث١      

اإلرجَْٛٛٝه  م  ذبسث  جثٛد٠ اسبٝثي٠ ٚيُٓٝث١ ايثسملهت السثسكبًٞ يثد٣ َ ًثِ فًثِ           ف٢ً َبيد٨ 
م ضث٤ٛ   ٛحثد٠ جيَ ١ الٓٝي، ٚيًسحكل َثٔ ليثو ت ييثُِٝ اي    ايٓمل  قبٌ اشبد١َ به١ًٝ ايحب١ٝ

ايثسملهت  َٚكٝثي    جثٛد٠ اسبٝثي٠  ٚبٓثي٤ َكٝثي    َبيد٨ ا٭رجَْٛٛٝه  ) ٖٓدس١ اي ٛاٌَ ايب ثط١ٜ   
   ييبًي ٚ ييب١ صبُٛفث١  25بٛاقع )    ييبًي ٚ ييب50،١ايبح  َٔ) يتت صبُٛف، ٚيهْٛالسسكبًٞ
ٚقثثد ت بٓثثي٤ ايٛحثثد٠ الكححثث١ م ضثث٤ٛ َبثثيد٨      ييبثثًي ٚ ييبثث١ صبُٛفثث١ ضثثيب ١، 25دبطٜبٝثث١ ٚ)

ا٫رجْٛثثَٛٝه  ٚيدرٜسثثٗي يًُةُٛفثث١ ايسةطٜبٝثث١ م حثث  يثثدر  اةُٛفثث١ ايطثثيب ١ بيي طٜكثث١  
صبُٛفيت ايبح  ٚجٛد يطم داٍ  حيي٥ًٝي ب  َسٛس ٞ درجيت  ي٥ج فٔأسملطت ايٓسقد ٚال سيد٠، 

ٞ  َٚكٝثي    جثٛد٠ اسبٝثي٠  م ايس بٝثل ايب ثدٟ م َكٝثي      ايسةطٜب١ٝ ٚايطثيب ١   ايثسملهت السثسكبً
اةُٛفثثثث١ ٚجثثثثٛد يثثثثطم داٍ  حيثثثثي٥ًٝي بثثثث  َسٛسثثثث ٞ درجثثثثيت    ٚ. اةُٛفثثثث١ ايسةطٜبٝثثثث١ ييثثثثي  

ٞ َٚكٝثي    جثٛد٠ اسبٝثي٠  م َكٝثي   م ايس بثٝك  ايكبًثٞ ٚايب ثدٟ    ايسةطٜبٝث١    ايثسملهت السثثسكبً
 ييي  ايس بٝل ايب دٟ.

 .ايسملهت السسكبًٞ – جٛد٠ اسبٝي٠ -ا٭رجَْٛٛٝه  ايهًُيت الملسيح١ٝ: 

A proposed unit in the teaching methods course based on ergonomics 
principles in improving the quality of life and developing the future 

thinking of pre-service psychology teachers 
Dr. Hanaa Abd.elhameed Mohamed 
Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of A proposed unit in the 
teaching methods course based on ergonomics principles in improving the 
quality of life and developing the future thinking of pre-service psychology 
teachers in Faculty of Education Minia University. To achieve the purposes of 
the study, the unit was designed in light of the principles of ergonomics 
(human factors engineering).  The sample of the study consisted of 50 
students, 25 students for the experimental group and 25 others for the control 
group. Results of the study revealed that there was a significant statistical 
difference between mean scores obtained by the experimental group and the 
control one favoring the experimental group on the post administration of the 
live quality scale and Futuristic Thinking.  and there is statistically significant 
differences between the means of the scores of the students in the pre and post 
application of live quality scale and Futuristic Thinking favoring the post 
application. 
Key Words: Ergonomic, Quality Live - Futuristic Thinking. 

 :مكذمة 
 ٖثث ٙ َسثثسكبٌ ٜثثطب  يُٓثثٟٛ َملٗثثّٛ خثث٬ٍ َثثٔ  يٝثث٘ ٜٓظثثط إٔ ػبثث  ايس ًثثِٝ  ٕ
 َُٚٓٝثثثًي يًحطثثثير٠ بيْٝثثثًي يٝهثثثٕٛ اليثثثط٣ اإلْسثثثيٕ بسُٓٝثثث١ جٖٛطٜثثثي اريبي ثثثًي ا٭َثثث١

 ايثثثيت ٚايسيرؽبٝثث١  اي ًُٝثثث١ ٚايبحثثٛ   ايدراسثثثيت ْسثثي   ٖثثثٞ ا٭ٚيٜٛثث١  ٖٚثثث ٙ. يًثكييثث١ 
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 ٖثثٞ ر٥ٝسثث١ٝ بٛابثث١ هلثثي ٚقدرايثث٘ اإلْسثثيٕ يُٓٝثث١ ٚإٔ اليثثطٜ ، ٖبثث١ َيثثط إٔ ي٪نثثد
 ٚأَيّ ٖ ٙ ا٭ٚيٜٛيت يظٗط اي دٜد َٔ ايسحدٜيت اييت يسة٘ بٓي عبٛ فثي   .ايس ًِٝ

 جدٜد قد يسغت يٝ٘ ٬ََح اسبٝي٠ َٚس ًبييٗي.

ٚأَثثثيّ ٖثثث ٙ ايسحثثثدٜيت أ ثثثبح ي ثثثٜٛط ايس ًثثثِٝ خٝثثثيرًا اسثثثحايٝةًٝي ٫ بثثثدٌٜ يثثث٘،  
يسيثثثثبح طبطجييثثثث٘ قثثثثيدر٠ فًثثثث٢ َٛاجٗثثثث١ ٖثثثث ٙ ايسحثثثثدٜيت ًَٚبٝثثثث١ ي٬حسٝيجثثثثيت    
ٚالس ًبثثيت ايثثيت يطضثثسٗي اسبٝثثي٠ ازبدٜثثد٠، ٜٚثثاليٞ ليثثو َثثٔ خثث٬ٍ َثثي ٜكدَثث٘ َثثٔ    

ُ  ي سُد ف٢ً ي١ُٝٓ َٗيرات ايسملهت اي ًٝي ٚ  ٬م اي ٓثيٕ يًثسملهت   بطاَج يًُس ً
 1 18، 2016ٚاإلبداع يسحكٝل جٛد٠ اسبٝي٠. )فبد ايٛار ، 

ٚم سثثثبٌٝ ليثثثو يٛايثثثت ا٭ طٚحثثثيت ايحبٜٛثثث١ يطسثثثِ  ثثثٛر٠ السثثثسكبٌ ٚيًبٝثثث١      
احسٝيجيي٘ ٚحثٌ َ ثه٬ي٘ ٚيكثدِٜ خ ثٛات اسثسبيق١ٝ يسةٓث  اييثدَيت ٚا٭ َثيت.         

فًثثث٢ ايسثثثيح١ ايحبٜٛثثث١ دراسثثثيت َس ثثثدد٠ يثثثدٚر حثثثٍٛ ْملثثث  اهلثثثدف ٖٚثثثٛ       ٚظٗثثثطت 
اسس ثطاف السثسكبٌ ٚايسٓبثث٪ بث٘ ٚايسٛقثع لثثي سثسهٕٛ فًٝث٘ ايظثثٛاٖط الدسًملث١ ٚييثثٛر        

 اسبًٍٛ ٫ربيل قطارات َٓيسب١.

يييسملهت السسكبًٞ جثء٤ ٫ ٜسةثءأ َثٔ اإلدراى ايب ثطٟ ايمل ثطٟ ، يٗثٛ ٜٓ ثٟٛ        
 ٚاةسُع ٚايب١٦ٝ ٚايثكيي١ اييت كمهٔ إٔ ٜهْٛٛا ف٢ً اسسه يف َٓظِ ي هٌ اي ي 

فًٝٗي م السثسكبٌ. ٚيث يو يسُٓٝث١ ايثسملهت السثسكبًٞ أ ثبح َسث٦ٛي١ٝ ال٪سسثيت         
ايحبٜٛثث١ ٭ْثث٘ أدا٠ ر٥ٝسثث١ م  ثثٓع السثثسكبٌ إلفثثداد أجٝثثيٍ قثثيدر٠ فًثث٢ ايثثسملهت م       

قثن اػبثيبٞ م   السسكبٌ، ٚذبدٜد ايسٛجٗيت السسكب١ًٝ يٝسُهٔ ايملطد َٔ اربيل َٛ
 حٌ َ ينً٘ ٚقطيٜيٙ اي١َٝٛٝ ٚالسسكب١ًٝ. 

جثٛد٠ اسبٝثي٠ َملٗثّٛ ٚاسثع      إٔ حٝث  ٖٚ ا بدٚرٙ ٜسسل َثع ذبكٝثل جثٛد٠ اسبٝثي٠     
ٜسثثثالجبط نٛاْثثث  َسداخًثثث١ َثثثٔ ايٓثثثٛاحٞ اي ايٝثثث١ ٚالٛضثثثٛف١ٝ ، َطيب ثثث١ بيسبييثثث١          
 اييثثح١ٝ ٚاسبييثث١ ايٓملسثث١ٝ يًملثثطد، َٚثثد٣ ا٫سثثسك٬ٍ ايثث ٟ ٜسُسثثع بثث٘ ٚاي ٬قثثيت         
ا٫جسُيف١ٝ اييت ٜهْٛٗي، يط٬ً فٔ ف٬قس٘ بييب١٦ٝ اييت ٜ ٝش يٝٗي. نُي إٔ جٛد٠ 
اسبٝي٠ يسُثٌ م درج١ رقٞ َسس٣ٛ اشبدَيت اليد١ٜ ٚا٫جسُيف١ٝ اييت يكثدّ ٭يثطاد   

ٖ٪٤٫ ا٭يطاد يكدر٠ اشبدَيت الكدَث١ هلثِ فًث٢  عثبيع حيجثييِٗ      ، ٚ دراى  اةسُع،
يطيب  بييب١٦ٝ اليد١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايٓملس١ٝ ٚا٫جسُيفٝث١   الدسًمل١. أٟ إٔ جٛد٠ اسبٝي٠

  Bonnomi et al., 2000)  اييت ٜ ٝش يٝٗي ايملطد.

ٚبييٓظط  ا ايب١٦ٝ َٔ حٛيٓي ٬ٜحظ إٔ ا٫ْسثيٕ أجبٓثي٤ ْ ثي ٘ ايٝثَٛٞ ؼبسثو      
بثثالٯت ٚأجٗثثء٠ َٚ ثثدات ٚأجبثثي  ٚألثثتٙ َثثٔ ا٭عثثٝي٤ اليدٜثث١ ايثثيت يثث٪جبط م أدا٥ثث٘ ٖٚثث ا        

ٕٛ اػبيبًٝي ٜسيفد ف٢ً أدا٤ الٗثيّ بهملثي٠٤ ٚبالقثٌ جٗثد ٚٚقثت ٜٚثٓ ه        ايسالجبت قد ٜه
فًٝث٘ بييسث يد٠ ٚايطضثي، ٚقثد ٜهثٕٛ ٖث ا ايسثالجبت سثًبًٝي، ٜث٪دٟ  ا ٖثدر ايٛقثت ٚبثث ٍ            
ازبٗثثد دٕٚ جثثد٣ٚ أٚ اسثثسمليد٠ حكٝكٝثث١ يثثٓ ه  فًثث٢ ا٫ْسثثي  ٚالدطجثثيت ال ًٛبثث١،   

 ١ ايسدرٜ  ب هٌ خيص.ٖٚ ا اسبيٍ ٜٓ بل ف٢ً نٌ الٗٔ ب هٌ فيّ ٚف٢ً َٗٓ

                                                           
1

 مت اتباع التٕثٗل بالرتتٗب التال٘: )اضي الباسح، الطٍٛ، الصفشٛ( 
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َٚثثٔ جيْثث  يخثثط ٬ٜحثثظ إٔ ال ًثثِ ٜٛاجثث٘ ذبثثدٜيت نثثثت٠، ي ًٝثث٘ إٔ كمٗثثط م        
ايسد ثثٝ  يًسثثدرٜ  ٜٚثث يٌ نثثٌ اي كبثثيت ايثثيت يكثثن أَثثيّ ذبكٝثثل أٖثثداف ايثثدر   
ٜٚ ثثد اي ثثد٠ يثث يو ٚايسثث٪اٍ ٖٓثثي: ٖثثٌ ايب٦ٝثث١ ايثثيت ٜ ُثثٌ يٝٗثثي ال ًثثِ يسثثيفدٙ فًثث٢  

جسث١ُٝ ٜ ثيْٞ َٓٗثي ْسٝةث١ ايسثيفيت اي ًٜٛث١       ذبكٝل أٖداي٘؟ ٌٖ ٖٓيى َ ثه٬ت  
اييت ٜكطٝٗي م اي طح ٚايسدرٜ ؟ ٌٖ ب١٦ٝ ايمليٌ بٗي ال دات ٚا٭جٗء٠ ٚايٛسثي٥ٌ  
ايهيي١ٝ ٚايييسب١ ٭دا٤ َٗيَ٘ بهملثي٠٤ ؟ ٖثٌ اي ث٬ل ػبًسثٕٛ ازبًسث١ اييثحٝح١       
الطؼبثثث١ ايثثثيت دب ًثثثِٗ َسثثثس دٜٔ ي٬سثثثسُيع ٚايملٗثثثِ ٚا٫سثثثسٝ يل؟ ٖثثثٌ اإلضثثثي٠٤       

 ١ٜٛ ٚدرج١ اسبطار٠ بغطي١ ايين َٓيسب١ يسحكٝل ا٭ٖداف؟ٚايسٗ

ٚمبثثي إٔ َٓظَٛثث١ ايس ًثثِٝ َسُثًثث١ م ال ًثثِ ٚالثثٓٗج ٚالثثس ًِ ٚب٦ٝثث١ اييثثن نثثٌ   
َسهيَثثٌ ٚعٝثثع فٓي ثثطٖي يثث٪جبط ٚيسثثالجبط بب طثثٗي ايثثب   يٝسٛجثث  ايٓظثثط زبُٝثثع      

 َيّ. ايءٜٚي اييت ي٪جبط م ذبكٝل ا٭ٖداف الطج٠ٛ ٚيديع اي ١ًُٝ ايس ١ًُٝٝ يٮ

ٚي سثثب ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ فٓيثثط َٗثثِ َثثٔ اي ٓي ثثط ايثثيت ٫ ًٜكثث٢ هلثثي بثثي٫ نثثبتًا م    
ايدراس١ ٚا٫ٖسُيّ ف٢ً ايطألِ َٔ أُٖٝسٗثي، ٚبثييٓظط  ا عٝثع الٗثٔ ظبثد إٔ ب٦ٝث١       
اي ٌُ اييت ٜسِ يٝٗي يكدِٜ اشبدَث١ ٚذبكٝثل ا٭ٖثداف ٖثٞ ايكيسثِ ال ثحى ي ًث٢        

١ اي ٌُ، الٗٓد  ٚاي ٌُٝ ٚب١٦ٝ اي ٌُ، اي يٌَ سبٌٝ الثيٍ : اي بٝ  ٚالطٜ  ٚب٦ٝ
 بيليٓع ٚاٯي٘ ٚب١٦ٝ اي ٌُ ، ال ًِ ٚاي يي  ٚب١٦ٝ اي ٌُ الدرس١ٝ. 

ٚبييٓظط  ا ب٦ٝيت اي ٌُ َٔ حٛيٓي ٬ٜحظ ايهثت َٓٗي ٫ ٜيًح يسٛيت ايكثدر  
 ايهيم ٚال٥٬ثِ يٝثسِ يٝث٘ اي ُثٌ بٓةثيح ٚذبكٝثل ا٭ٖثداف بهملثي٠٤; بثٌ فًث٢ اي هث            
٬ٜحثثظ إٔ ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ م حثثد لايٗثثي  ثثثٌ ايسحثثدٟ ايثث ٟ ٜ طقثثٌ َسثثت٠ اي ُثثٌ;        
ي ٓثثدَي ظبثثد ال ًثثِ ٜ ثثيْٞ َثثٔ ألطيثث١ اييثثن ي ثثدّ يثثٛيط اإلضثثي٠٤ ايهييٝثث١ ٚايسٜٗٛثث١  
الٓيسب١ ٚا٭جٗء٠ ال ًٛب١ ٚاييت دب ً٘ ٜسسًٗو  يقس٘ ٖٚث ا ٜثٓ ه  بثدٚرٙ فًث٢     

ؽبسثثير بثث  أَثثطٜٔ:  َثثي ايس يَثثٌ َثثع  ا٭دا٤ ٚنملي٤يثث٘ م اي ُثثٌ ٖٚٓثثي ٜهثثٕٛ فًٝثث٘ إٔ  
ايٛاقع نُي ٖٛ ٚاي ث ٛر بيإلحبثيأ أٚ ؼبثيٍٚ أنثثط يسثٛيت ازبثٛ ال٥٬ثِ فًث٢ قثدر          
ا٫َهيٕ ٚم نًسي اسبييس  ٜملكد ٚقثت ٚجٗثد ٫ٚ ٜ ث ط بييطضثي فثٔ فًُث٘ ٚسثسكٌ        

  يقس٘ بييسدرٜج.

  ٌ  ٚفًثث٢ ليثثو يُثثٔ حثثل ال ًثثِ يثثٛيت ب٦ٝثث١ فُثثٌ يَٓثث١ يسثثٛايط يٝٗثثي عٝثثع فٛاَثث
 ايس ثث  ٚربملثثٝ  ا٭َثثيٕ درجثث١ اهلٓدسثث١ ايب ثثط١ٜ )اإلرجْٛثثَٛٝه   بٗثثدف ي ظثثِٝ

ٚذبسثث  ا٭دا٤ ٚذبكٝثثل   ايهملثثي٠٤ ريثثع  ا يثث٪دٟ حبٝثث  ايطاحثث١ ، ٚيثثٛيت ٚاإلجٗثثيد
 . ا٭ٖداف ٖٚٛ َي ٜ طف ب ًِ اإلرجَْٛٛٝه 

 ِ ٘  ٚيٗثسِ يثثطٚع فًثث  ، اإلرجْٛثثَٛٝه  مب طيث١  ثثمليت ٚخيثثي٥ن اإلْسثثيٕ ٚقدرايثث
زبسثثثِ ٚالثثثد٣ اسبطنثثثٞ ٭ ثثثطاف جسثثثُ٘، ٚصبثثثيٍ ايط٩ٜثثث١، ٚسثثثطف١        َثثثثٌ أب ثثثيد ا 

ا٫فسبثثيرات ايملسثثٝٛيٛج١ٝ نيفسبثثيرات ا٫سثثسةيب١، ازبٗثثد البثث ٍٚ، ٚاي ثثطٚأ ايثثيت   
يسيفد ف٢ً ذبكٝل ايهملي٠٤ ٚايطاحث١ ٚدبٓث  اإلجٗثيد ٚايس ث  ٚي ثٌُ أٜطثًي ايط٩ٜث١        

    ٞ يت اي ٖٓٝثث١ ٚاي ًُٝث  ، ٚمحثٌ اي ُثٌ ايملٝءٜثثي٥ٞ ٚايسثٝهٛيٛجٞ َثثٌ اإلدراى اسبسثث
، 2015السسدد١َ م اسسكبيٍ ال ًَٛيت َٚ يزبسٗي، ٚاربيل ايكطار.... خل. ) حسثٔ ،  
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  ٚبييسثثثييٞ يٗثثثٛ ٜٗثثثدف  ا يكثثثدِٜ َثثثٓٗج َملسثثثط سبثثثٌ ال ثثثه٬ت ايسيثثث١ُُٝٝ         23
  اشبي ١ اييت يٛاج٘ ال ًِ ٚالس ًِ ٚايٓظيّ.

ال ًثثِ  بثث  اي ٬قثث١ يثثدر  َسهيًَثث١ َٓظَٛثث١ اإلرجْٛثثَٛٝه  فًثثِ ؼبكثثل ٚبٗث ا 
 سثثٛا٤ ا٭خثثط٣ ايسيثثُِٝ جٛاْثث  بكٝثث١ َثثع ايسهيَثثٌ ذبكثثل بيثثٛر٠ ٚايب٦ٝثث١ ٚالثثس ًِ

ِ  بٗثثدف ا٫قسيثثيد١ٜ،  أٚ ازبُييٝثث١ أٚ نيْثثت ايٛظٝملٝثث١   رألبثثيت  ًٜثث   َٓثثسج ييثثُٝ
  ٘ ٕ  اي ديثثث١ٝ السًكثثٞ ٚاحسٝيجييثث ٌ  اسثثثسدداَ٘ ٜٚهثثٛ  ايس يَثثثٌ ٚؼبكثثل   جٗثثثيداً، أقثث

 .ٚراح١ بٝسط ٚسٗٛي١ ازبٝد

 الٗين ا٭دا٤ َسس٣ٛ ٚريع ٚايمل يي١ٝ، ايسٛف١ٝ َٔ فيي١ٝ درج١ ٝلذبك يإٕ ٚفًٝ٘
ٌ  ب٦ٝث١  يثٛيت  ف٢ً نبت حد  ا ٜسٛقن يًُ ًُ   درجثيت  يٝٗثي  يطيملثع  َٓيسثب١  فُث
 اإلْسثي١ْٝ،  ٚايٓءفث١  اي ُثٌ،  م ٚايكثد٠ٚ  ٚايثك١ ايسٓظُٝٞ ٚا٫يسءاّ ايٛظٝملٞ ايطضي

ٕ  اإلْسثي ،  فًث٢  ٚايحنٝثء  ٚاي ثه١ًٝ،  ٚاإلفيق١، ايسبيفد، درجيت يٝ٘ ٚيٓدمل   ٚيهثٛ
ٌ  ب٦ٝث١  إٔ نُثي  فييٝث١،  ا٭يملث١  درجثيت  يٝ٘ ٔ  يٛايطٖثي  ػبث   ايثيت  ايسٓظُٝٝث١  اي ُث  َث
ِ  اييت اي ٛاٌَ عٝع يسطُٔ إٔ ػب  يًُ ًُ  ايٛظٝملٞ ا٭دا٤ ذبس  أجٌ  يسثٗ
  376، 2020) ال تٟ،. ٚي ٜٛطٙ أدا٥ِٗ ذبس  م

 :االحشاض مبشهلة البحح 
 ايبح  اسبييٞ م احمليٚر ايسيي١ٝ:  ه١ًْبع ا٫حسي  مب

  وتعزيز بيئة العنل:اإلرجوىوميهص التوجهات الذولية ليشز ثكافة 

يكد يهْٛت زب١ٓ دراس١ َسسكبٌ اإلرجَْٛٛٝه  ايثيت عثهًسٗي ع ٝث١ اي ٛاَثٌ     
 Committee on the Future U.S. Human Factors ofايب ثثط١ٜ ا٭َطٜهٝثث١ 

Human Factors Society   1981ٙ ايًةٓثث١ قثثد ي ثثهًت بثث  فثثيَٞ ٚنيْثثت ٖثث-
ّ يسحًٝثثثثثثثٌ ا٫دبيٖثثثثثثثيت م نثثثثثثثٌ ْثثثثثثثٛاحٞ اسبٝثثثثثثثي٠ ٚنٝملٝثثثثثثث١ ا٫سثثثثثثثسمليد٠     2000

بثثيإلرجَْٛٛٝه  يٝٗثثي م خثث٬ٍ اي  ثثطٜٔ سثث١ٓ ٚقثثد أنثثدت ٖثث ٙ ايًةٓثث١ إٔ ٖٓثثيى     
ٕ عثثهٌ ٚ بٝ ثث١ اي ُثثٌ َثثثٌ ظٗثثٛر اسبيسثثبيت اي ديثث١ٝ     م  رتغی  مفاجئة ثثٛرات  ي

يسثثثثالقًِ ايسٓظُٝثثثثيت ا٫جسُيفٝثثثث١ َثثثثع يٛق ثثثثيت     ٚاحملُٛيثثثث١ ٚاسبيجثثثث١ الًحثثثث١ ٭ٕ   
 ٚاحسٝيجيت ق٠ٛ اي ٌُ اييت أ بحت أنثط ْطةًي ٚٚفًٝي.

بييس ثثيٕٚ َثثثع   (IEA)ٚم ْملثث  ايسثثٝيم قثثثدَت راب ثث١ اإلرجْٛثثَٛٝه  اي يلٝثثث١     
البثيد٨ ايسٛجٝٗٝث١ يً ٛاَثٌ ايب ثط١ٜ     ٚجبٝكث١ ب ٓثٛإ      (ILO)َٓظ١ُ اي ٌُ ايدٚي١ٝ 

 فثثداد َسثثٛد٠ ايٛجبٝكثث١ ٖثث ٙ فًثث٢    ٚقثثد ت اي ُثثٌ ْظثثِب٦ٝثث١ اي ُثثٌ ٚ دار٠  ٚييثثُِٝ
  َثثثٔ قبثثثٌ يطٜثثثل  2020أبطٜثثثٌ  - 2018َثثثدار اي  ثثثطٜٔ عثثثًٗطا اليضثثث١ٝ )أألسثثث      

َسديثثن َثثٔ ايهسثثيل اشبثثبا٤ ٚالثثطاج   ٚيثثثً  فثثٔ ع ٝثث١ اإلرجْٛثثَٛٝه       
ايدٚيٝث١ َٚٓظُث١ اي ُثٌ ايدٚيٝث١ ٚال٪سسثيت ٚالٓظُثيت ا٭خثط٣ ايثيت يثدرى أُٖٝث١           

ب١٦ٝ اي ُثٌ م ييثُِٝ ٚ دار٠ ْظثِ    ٚ ا َبيد٨ ٚيٛجٝٗيت اي ٛاٌَ ايب ط١ٜ اسبيج١ 
مبثيب١ أسي  يكين لٓظ١ُ اي ٌُ ايدٚي١ٝ يس ثٜٛط َ ٝثير    ٚي د ٖ ٙ ايٛجبٝك١ .اي ٌُ

ب٦ٝثث١ ٚفُثثٌ دٚيثثٞ ب ثثالٕ الُيرسثثيت ازبٝثثد٠ م َهثثيٕ اي ُثثٌ ب ثثالٕ اي ٛاَثثٌ ايب ثثط١ٜ  
 (IEA &ILO, 2020)  اي ٌُ.
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 َٓظَٛث١  فًث٢  بي٫فسُثيد اليط١ٜ جي٥ء٠ ايسُٝء اسبهَٛٞ  ٚقد أ ًكت اسبه١َٛ

ٚليثثو  2030يسحكٝثثل ايسُٓٝثث١ السثثسدا١َ ر٩ٜثث١ َيثثط  اإلَثثيرايٞ اسبهثثَٛٞ ايسُٝثثء
٫سس ثثثثطاف السثثثثسكبٌ ٚذبسثثثث  جثثثثٛد٠ اسبٝثثثثي٠ َثثثثٔ َسثثثثس٣ٛ َ ٝ ثثثث١ ٚخثثثثدَيت         
يًُثثثٛا ٓ ، ٚأنثثثدت ٖثثث ٙ ازبثثثي٥ء٠ فًثثث٢ أُٖٝثثث١ ا٫سثثثسثُير م رأ  الثثثيٍ ايب ثثثطٟ   

 ػبيبٝثث١  فُثثٌ ب٦ٝثث١ ٚخًثثل ٚي ءٜثثء ٚ ْسيجٝسثث٘ نملي٤يثث٘ سثثسداَس٘ ٚ ٜثثيد٠ ٚذبكٝثثل ا
ِ  ١ُ٥٬َٚ ٚي١َٓ ٚ ح١ٝ ٚ ػبيب١ٝ س ٝد٠ فٌُ ب١٦ٝ َٚبسهط٠ ٚيٛيت ٚضبملء٠  يسثيٖ

 اي ًُٝث١  ب  اسبٝي٠ ايسٛا ٕ ٚذبكٝل ٚا٫بسهير اإلْسي  ف٢ً ايب ط١ٜ الٛارد ذبملٝء م
 . هلِ ٚاي دي١ٝ

  بيئة العنل وجودة احلياة والتفهري املشتكبلي:الكصور يف الشياسات التعلينية لتعزيز 

ٖثثٛ دراسثث١ فًُٝثث١ ي ُثثٌ اإلْسثثيٕ، يالخثث  م ا٫فسبثثير اسبثثدٚد     ٕ اإلرجْٛثثَٛٝه 
  ً ، فٓثثثثدَي ٜسمليفثثثثٌ َثثثثع ا٭دٚات  ُ ًثثثثِايكيثثثث٣ٛ يًكثثثثدرات ايملٝءٜي٥ٝثثثث١ ٚاي ٖٓٝثثثث١ ي
ي ُثثٌ، َٚٗثثيّ اي ُثثٌ، ٚيسثثيبع فًُٝثثيت   ٚايسةٗٝثثءات ٚالينٝٓثثيت ٚال ثثدات، ٚ طا٥ثثل ا 

ايس غٌٝ، ٚال١ُٗ ال ًٛل أدا٩ٖثي، ٚيٓظثِٝ ٚيمليفثٌ ٖث ٙ اي ٛاَثٌ يُٝثي بٝٓٗثي، ٚب٦ٝث١         
ٚظثثثطٚف اي ُثثثٌ ايثثثيت ٜ ُثثثٌ م ظًثثثٗي. ٜٚٗثثثسِ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  مب يزبثثث١ ال ثثثه٬ت   
الس ًك١ بي٭فُيٍ اييت ٜييحبٗي حطنيت َسهطر٠ َٚسسُط٠ ٚلد٠ نبت٠، ٚاييت قثد  

ٚ  ا   يبيت م ايظٗط، َثٔ خث٬ٍ ايسيثُِٝ    أفٓٗي   يبيت َ٪ل١ يطسغ ايٝد، ٜٓةِ 
ايسًِٝ لهيٕ اي ٌُ ٚٚضع ا٭دٚات ٚٚسي٥ٌ ي غٌٝ اٯ٫ت، دٕٚ ا٫ض طار ي٬يسملثيف  

ٚ ي ثثغٌٝ َملسثثيح  أبيزبسثثِ أٚ ا٫عبٓثثي٤ أٚ ا٫َسثثداد بيزبسثثِ ٚايثث راع، يسٓثثيٍٚ عثث٤ٞ     
ييسيثُِٝ ايسثًِٝ يًُهييث  ٚالكيفثد     ب ٝد قًث٬ًٝ فثٔ َسٓثيٍٚ ايٝثد، نث يو ٜكثّٛ ب      

ٖٚثثث ا الٛضثثثٛع ٫ ٜثثثسِ يٓيٚيثثث٘  حةثثثيّ ٚا٭ ثثثٛاٍ يٮعثثثديص.يهثثثٞ ي٥٬ثثثِ نييثثث١ ا٭
بييدراسثثث١ ٚايبحثثث  م َ ثثثه٬ت ال ًثثثِ ٚاي ييثثث  بيلثثثدار  اليثثثط١ٜ ٚازبًسثثث١ ألثثثت   
ايس١ًُٝ يً ٬ل ٚنثيي١ اي ث٬ل ٚيهدسثِٗ م الك ثد ايٛاحثد ٚ ثغط حةثِ ألطيث١        

 ثثثه٬ت ايثثثيت يكثثثن فكبثثث١ اَثثثيّ يٗثثثِ اي ثثث٬ل ٚاسثثثسٝ يبِٗ     اييثثثن ٚألتٖثثثي َثثثٔ ال 
 ٚع ٛرِٖ بييطضي فٔ حٝييِٗ بيلدرس١.

  ف٢ً ألٝيل أٜث١ خ ث  أٚ  جثطا٤ات يٓظُٝٝث١ يٗثسِ      47، 2016ٚقد أند خٛايد٠ )
بس بٝل َبيد٨ اإلرجَْٛٛٝه  ٫ م َهيي  الٛظمل  أٚ قيفيت احمليضثطات نيَ ث١   

 ثٝغ يكيربٝث١ بث  َثٔ ٜيثٓ ٕٛ ٜٚيثُُٕٛ       َ٪ي١، ٚأٚ ٢ بطثطٚر٠ ايبحث  م اػبثيد    
أدٚات اي ُثثٌ ٚبثث  ايكثثيد٠ َٚسدثث ٟ ايكثثطار م ال٪سسثثيت ايس ًُٝٝثث١ فًثث٢ افسبثثير إٔ     
ايك ٝ ثثث١ بُٝٓٗثثثي قثثثد يٛيثثثد حييثثث١ َثثثٔ ألٝثثثيل ايملٗثثثِ ايثثثيت يثثث٪جبط م نملثثثي٠٤ اي ُثثثٌ   

 ٚ ْسيجٝس٘. 

ا٭جبثي  الدرسثٞ    إٔ ( Odunaiya. & Owonuwa. 2014)نُثي ايحضثت دراسث١    
ًٝي َٔ ا٭سبيل ايط٥ٝس١ٝ ل ينٌ ٚضع ازبسِ اي دٜد٠ م َطح١ً ألت ا لٓيس  فًُ
 ا إٔ ا٭جبي  م قيفثيت احمليضثطات م ازبيَ ث١ ايثيت  ثت      ، ٚخًيت ايدراس١ ايبًٛغ

بثثإجطا٤ الءٜثثد َثثٔ ٖثث ٙ ايدراسثث١  ٞٛ ثثيَٚثثٔ جبثثِ  ،دراسثثسٗي   ٜهثثٔ َٓيسثثًبي يً ثث٬ل
فثثب صبُٛفثث١ ٚاسثث ١ َثثٔ اةسُثثع ، ايدراسثثيت ، مبثثي م ليثثو الءٜثثد َثثٔ ازبيَ ثثيت 

يسحدٜثثد يثثالجبت ا٭جبثثي  فًثث٢  ثثح١ اي ثث٬ل ، ٚاسبيجثث١  ا افسُثثيد اسثثسدداّ ا٭جبثثي  
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ايكيبثثثٌ يًس ثثثدٌٜ م قيفثثثيت احمليضثثثطات لٓثثثع الدثثثي ط اييثثثح١ٝ ايثثثيت قثثثد ذبثثثد          
 ٫سسدداّ أجبي  ألت َٓيس .

دراسث١ٝ    ايكيثٛر اي ثدٜد م الٓثيٖج اي   140، 2005نُي أندت دراس١ ازبُثيٍ )  
%  َثثثٔ  ثثث٬ل الطحًثثث١ ايثيْٜٛثثث١  87بدراسثثث١ السثثثسكبًٝيت ٚي ًُٗثثثي حٝثثث  إٔ ٖٓثثثيى ) 

ٚازبيَ ٝثثث١   يًُثثث  خثثث٬ٍ سثثثٓٛات دراسثثثسِٗ أٟ  عثثثيرات أٚ َٛضثثثٛفيت أٚ قطثثثيٜي  
%  ٖٚٞ ايٓسب١ ايك١ًًٝ، يكد 13يس ًل بيلسسكبٌ م جبٓيٜي الٓٗج ايدراسٞ، أَي ْسب١ )

 -هٓٗي م َكطرات اي ًثّٛ اي بٝ ٝث١ )ايملٝءٜثي٤   أقطت مبطٚرٖي مبثٌ ٖ ٙ ايكطيٜي ٚي
 ايبٝٛيٛجٞ  أنثط َٓٗي م اي ًّٛ ا٫ْسي١ْٝ ٚا٫جسُيف١ٝ. –ٚايهُٝٝي٤ 

 هيذسة العوامل البشزية )اإلرجوىوميهص(يف  واحمللية والذولية توصيات اجلنعيات العاملية: 

اي ُثٌ يكثد   ْظطًا ٭١ُٖٝ ايطاح١ م اي ٌُ ٚذبكٝل ا٭َيٕ ٚالس ١ ٚاإلقبيٍ فًث٢  
بييس ثيٕٚ َثع راب ث١ اإلرجْٛثَٛٝه  اي يلٝث١       (ILO)أ درت َٓظ١ُ اي ٌُ ايدٚيٝث١  

(IEA)    الطؼبث١   ايسملسثٝش  نسثيل ب ٓثٛإ ْكثيأ(Ergonomic Checkpoints) . ٚقثد 
 ايس ًثثثِٝ فًثثث٢ َبيعثثثط ألثثثت أٚ َبيعثثثط ب ثثثهٌ يثثث٪جبط ايثثثيت الُٗثثث١ اةثثثي٫ت ْٛق ثثثت
 Int, Labor Office in collaboration with the Int. Ergonomic) ٚايسثدرٜ  

Assoc,2010).        ٚأنثثدت فًثث٢ أُٖٝثث١ َطافثثي٠ اعثثحا يت ا٭َثثٔ ٚايطاحثث١ م قيفثثيت
 ايسدرٜ  ٚايدر  يسحكٝل أف٢ً َ د٫ت يٮدا٤ ٚايهملي٠٤ م اي ٌُ.

نُثثي قثثدَت جيَ ثث١ حًثثٛإ َ ثثطٚع   َطنثثء َ ًَٛثثيت أرجَْٛٛٝثث١ ايسيثثُِٝ      
   ٝ كٝثث١ ٚبسُٜٛثثٌ َثثٔ  ثثٓدٚم َ ثثطٚفيت ي ثثٜٛط      ذبثثت  عثثطاف نًٝثث١ ايملٓثثٕٛ ايس ب

ٖٚثثثثدف ال ثثثثطٚع  ا عثثثثع ٚيٓظثثثثِٝ ٚذبًٝثثثثٌ بٝيْثثثثيت    (HEEPF)ايس ًثثثثِٝ اي ثثثثييٞ 
اي ٛاَثثثثٌ ايب ثثثثط١ٜ اي٬ َثثثث١ يسيثثثثُِٝ الٓسةثثثثيت السثثثثسدد١َ ضبًٝثثثثًي أٚ اليثثثث١ُُ      

يهٜٛٔ قيفثد٠ َ طيٝث١ لنٝث١ يسثِٗ م دفثِ      ٚ  يًسيدٜط  ا بًدإ اي ي  الدسًمل١ ،
ْٚٞ يسحس  َكثطرات اإلرجْٛثَٛٝه  م نًٝث١ ايملٓثٕٛ ايس بٝكٝث١      ايس ًِٝ ا٫يهح

 ٚألتٖي َٔ ازبٗيت ا٭نيدكم١ٝ.

ال ًثثٛل َثثٔ ال ًثثِ ٚالثثس ًِ ٜسءاٜثثد م ايس كٝثثد َٜٛثثًي ب ثثد ٜثثّٛ،           دا٤ا٭ ٕٚمبثثي أ
ٚنًُثي ا داد قثثدر ازبٗثثد ايبثثدْٞ ٚاي كًثثٞ ايث ٟ ٜب يثث٘ ال ًثثِ، نًُثثي  ادت اسبيجثث١   

ل ًثثِ ٚأدٚايثث٘ يثثدر٤ اشب ثثط ايٓيعثث٧ فثثٔ ا٭خ ثثي٤  ا ٩ّ بثث  ا ضثثُيٕ ايسٛايثثل ٚايثثس٬
  ٚيءٜيد٠ ايدق١ ٚنملي٠٤ ا٭دا٤.

ٚي ثثٌ ٖثث ا ٖثثٛ ايسثثب  ايثثط٥ٝ  م احسٝيجٓثثي  ا ال طيثث١ السدييثث١ م صبثثيٍ        
اإلرجَْٛٛٝه  يسحكٝثل ا٭َثيٕ ٚايطاحث١ م نثٌ َثي ٜسٓيٚيث٘ أٚ ٜس يَثٌ َ ث٘ ال ًثِ          

 ايس ٜٛط ييي  اي ١ًُٝ ايس ١ًُٝٝ.ٚليو  لا نيْت ٖٓيى رألب١ حكٝك١ٝ م 

  :مشهلة البحح 
 ايس٪اٍ ايط٥ٝ  ايسييٞ : يسحدد مٚبٓي٤ً ف٢ً َي سبل يإٕ َ ه١ً ايبح  

 اي ٛاَثثٌ ٖٓدسث١ )  ا٭رجْٛثثَٛٝه  َبثيد٨ فًثث٢  ١ايكي٥ُث  ايٛحثد٠ الكححثث١ َثي   
ٚيُٓٝث١ ايثسملهت    اسبٝثي٠  جٛد٠ ذبس  م لكطر  طم ايسدرٜ  ٚييفًٝسٗي  ايب ط١ٜ

 ؟ايحب١ٝ به١ًٝ اشبد١َ قبٌ ايٓمل   فًِ َ ًِ يد٣ سسكبًٞال
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 :ايس٪اي  ايملطفٝ  ايسييٝ ٜٚسملطع َٔ ايس٪اٍ ايط٥ٝ  

  لكثثطر  ثثطم   َبثثيد٨ ا٭رجْٛثثَٛٝه  فًثث٢  ١ايكي٥ُثث ١الكححثث ييفًٝثث١ ايٛحثثد٠ َثثي
 ؟ ًُٞ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َذبس  جٛد٠ اسبٝي٠ لم ايسدرٜ  

  لكثثطر  ثثطم   َبثثيد٨ ا٭رجْٛثثَٛٝه  فًثث٢  ١ايكي٥ُثث ١الكححثث ييفًٝثث١ ايٛحثثد٠ َثثي
 ؟ ًُٞ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َي١ُٝٓ ايسملهت السسكبًٞ  لم ايسدرٜ  

 البحح:  اهذف 
 ذبسث   م  َبثيد٨ ا٭رجْٛثَٛٝه   فًث٢   ١ايكي٥ُث  ١الكححث  ييف١ًٝ ايٛحثد٠  ي طف

  ًُٞ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َ.جٛد٠ اسبٝي٠ ل
 يُٓٝثث١ م  َبثثيد٨ ا٭رجْٛثثَٛٝه فًثث٢ ١ ايكي٥ُثث ١الكححثث ييفًٝثث١ ايٛحثثد٠ ي ثثطف

  ًُٞ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َ.ايسملهت السسكبًٞ  ل

  :أهنية البحح 
 :اسبييٞ يُٝي ًٜٞيٓبع أ١ُٖٝ ايبح  

  ّٛكٝثثثل ايطاحثثث١ ٚيكًٝثثثٌ يسح ازبيَ ثثث١يثثثد٣  ثثث٬ل  اإلرجْٛثثثَٛٝه ي ءٜثثثء َملٗثثث
 .ا٭خ ي٤ ٚالدي ط

   ب٦ٝثثث١ فُثثثٌ َٓيسثثثب١ يً ثثث٬ل يطيثثثع  يٛجٝثثث٘ اي ثثث٬ل ال ًُثثث   ا أُٖٝثثث١ يثثثٛيت
 نملي٠٤ ايس ًِ.

 ي ءٜء ب١٦ٝ اي ٌُ ٚذبكٝثل  يهير ازبدٜد٠ ٚيسح يييم يدرٜ  اي ٬ل ف٢ً يبين ا٭
 ايطضي ٚايس يد٠ فٓد ييرس١ ال١ٓٗ.

  فًثثِ ا٫رجْٛثثَٛٝه  ْظثثير َ ثثٛرٟ الٓثثيٖج ٚاشبثثبا٤  ا ضثثطٚر٠ يطثثُ    أيملثثت
 م الٓيٖج ايدراس١ٝ. الدرسٞ

 يَ يت م  فداد َدرب  َسُٝءٜٔ م فًِ ا٭رجَْٛٛٝه  الدرسٞ.ي ءٜء دٚر ازب 
         يكثثدِٜ بطْثثيَج يٛفثثٟٛ م ضثث٤ٛ َبثثيد٨ اإلرجْٛثثَٛٝه  نُٓثثٛل  يسثثٛيت ب٦ٝثث١

 فٌُ َطؼب١ يسيفد ف٢ً ذبكٝل ا٭ٖداف الطج٠ٛ.
    يثثدِٜٗ ايثثٛفٞ ايهيَثثٌ بالُٖٝثث١ يثثٛيت ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ اٯَثثٔ       يثثٛيت نثثٛادر عثثبيب١ٝ

 .الطٜح 
  َثثثٔ خثثث٬ٍ ي ثثثٜٛط قثثثدرات اي ثثث٬ل اي ديثثث١ٝ    ُٝثثث١ ٚجبكييٝثثث١فً حثثثدا  ْٗطثثث١

 ٚال١ٝٓٗ.
 .ٜيد٠ يكبٌ ٚرضي ال ًِ فٔ اي ٌُ ٚب٦ٝس٘ ٚظطٚي٘ الدسًمل١  
  ّ ي بٝكثثثثثثيت  ضثثثثث٤ٛ  م ايثثثثثٓمل   فًثثثثثثِ يسثثثثثدرٜ   جدٜثثثثثد٠  ر٩ٜثثثثثث١ ايدراسثثثثث١  يكثثثثثد

 ا٫رجَْٛٛٝه .
          ٌٜٛيط ايبح  َكٝي  جثٛد٠ اسبٝثي٠ ٚايثسملهت السثسكبًٞ ل ًُثٞ فًثِ ايثٓمل  قبث

 اشبد١َ.

 :ميهج الذراسة- 
اسثثثسددَت ايبيحثثثث١ الثثثٓٗج ايسةثثثطٜ  ايكثثثي٥ِ فًثثث٢ ايسيثثثُِٝ عثثثب٘ دبثثثطٜ          

 ٭ألطاض ايبح .

 :حذود البحح 
 اقسيط ايبح  اسبييٞ ف٢ً اسبدٚد ايسيي١ٝ: 
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        حدٚد ب ط١ٜ: َ ًُٞ فًِ ايٓمل  قبثٌ اشبدَث١ ) ايملطقث١ ايطاب ث١  بهًٝث١ ايحبٝث١
 جيَ ١ الٓٝي. -

  ِجيَ ١ الٓٝي. –ن١ًٝ ايحب١ٝ  -فًِ ايٓمل  ايحبٟٛ حدٚد َهي١ْٝ:  قس 
 ( ٞ َ2021-2020حدٚد  َي١ْٝ: ايمليٌ ايدراسٞ ا٭ٍٚ  يً يّ ازبي.  
    ايٛحثثثد٠م يثثثدرٜ   َبثثثيد٨ ا٭رجْٛثثثَٛٝه  حثثثدٚد َٛضثثثٛف١ٝ: ا٫قسيثثثير فًثثث٢ 

جٛد٠ اسبٝي٠ ٚيطثُٔ َٗثيرات )جثٛد٠ اسبٝثي٠ اي ديث١ٝ،      . ٚبٓي٤ َكٝي  ١الكحح
 ٦ٝٝثثث١، جثثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ا٫جسُيفٝثثث١، جثثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ ا٭نيدكمٝثثث١   جثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ ايب 

حثثثثٌ ال ثثثثه٬ت  -ايسيثثثثٛر -ٚايثثثثسملهت السثثثثسكبًٞ ٚيطثثثثُٔ َٗثثثثيرات )ايسٓبثثثث٪ 
 ايسد ٝ  السسكبًٞ  -السسكب١ًٝ

 :مواد وأدوات البحح 
 ٖٓدس١)ا٭رجَْٛٛٝه  َبيد٨ف٢ً  ١ايكي٥ُ ١الكحح ايٛحد٠  ٌ   ايب ثط١ٜ  اي ٛاَث

 ) فداد ايبيحث١ 
  اسبٝي٠. ) فداد ايبيحث١  َكٝي  جٛد٠ 
   َكٝي  ايسملهت السسكبًٞ. ) فداد ايبيحث١ 

 :مصطلحات البحح 
   :الوحذة املكرتحة 

 ي بٝثثل َبثثيد٨ فًثث٢  ١كي٥ُثثاي ١كححثثيغثثطض ايبحثث  اسبثثييٞ ي ثثطف ايٛحثثد٠ ال    
ا٭رجَْٛٛٝه  بالْٗي  ٚحد٠ يدرٜسث١ٝ يكثّٛ فًث٢ أْ ث ١ ي ًُٝٝث١ يسثدرٜ  اي ييث         

ٌ  ب٦ٝث١ ٚ ٌ ب٦ٝث١ ايدراسث١  داخث  الُيرسيت اٯ١َٓال ًِ ف٢ً   ٚايغثطض  َٚهْٛييٗثي  اي ُث

ٛ  َٓٗي ا٭سيسٞ ٚ هملثي٤ اي ٠ ٜثيد  ٖث ٌ يك٠ ٚا٫ْسيجٝث١  ٕ  ايطثغٛأ  ًٝث  أدا٤ سثطف١  ٚضثُي

ِ  َٚٔ ال ًٛب١ بييهملي٠٤ اي ٌُ ٌ  جبث ٤، مبثي كمهثِٓٗ َثٔ ذبسث      ا٭خ ثي  حثدٚ   يكًٝث
 جٛد٠ اسبٝي٠ ٚي١ُٝٓ َٗيرات ايسملهت السسكبًٞ يدِٜٗ.  

  :اإلرجوىوميهصErgonomics 
 The Ergonomics Societyقثثد لنثثطت ع ٝثث١ ا٫رجْٛثثَٛٝه  ا٫ٚرٚبٝثث١    

(Europe)  بثثث  ايسٛايثثثل ٚال يبكثثث١، ٚال٤٬َثثث١ بثثثييسٛايل ي ٓثثث٢ إٔ ا٫رجْٛثثثَٛٝه 
ٕ   ٚايب٦ٝث١  ايسث٢ ٜمل ًْٛٗثي   ددَْٛٗي ٚا٭عثٝي٤ ايسث٢ ٜسثس   ٚا٭عثٝي٤  ايب ط  ايسث٢ ٜ ًُثٛ
 ٖثث ا ذبكثثل َثثي ٚ لا ًٜٚ بثثٕٛ يٝٗثثي، ٚايسثث٢ ًٜثثٕٗٛ بثثٌ يثث٢ أرجي٥ٗثثي ٜٚٓسكًثثٕٛ خ٬هلثثي
ٕ   ايب ثط  فًث٢  يكثع  ايسث٢  ايطغٛأ ب هٌ جٝد يإٕ ٚال١َ٤٬ ايسٛايل  يكثٌ، ٚسٝ ث طٚ
 َثثٔ أقثثٌ فثثدد يثث٢ ٚسثثٝك ٕٛ ٚأسثثٌٗ أسثثطع َٗثثيَِٗ ٚسثثُٝهِٓٗ أدا٤ أنثثثط بييطاحثث١
 .ا٭خ ي٤

ٖثثٛ ْ ثثيم َثثٔ   م ايبحثث  اسبثثييٞ بالْثث٘:  ا٫رجْٛثثَٛٝه  ثثطف ٚيغثثطض ايبحثث  ٜ
اي ًّٛ اهلٓدس١ٝ ٚايب ط١ٜ اييت يكّٛ فًث٢ ذبكٝثل ايسٛايثل بث  ال ًثِ ٚب٦ٝث١ اي ُثٌ        
ايثثيت ٜ ُثثٌ يٝٗثثي مبهْٛييٗثثي ا٭سيسثث١ٝ بٗثثدف ذبكٝثثل ايهملثثي٠٤ م ا٫ْسثثي  ٚاي ُثثٌ          

 ٚيكًٌٝ ا٭خ ي٤ ٚالدي ط. 

  :جودة احلياةQuality Live 
  جٛد٠ اسبٝي٠ بالٕ ٜ ٝش ايملثطد حثي٫ جٝثد٠    778، 2010يط٣  ٜٓ  ضبُٛد عكت )

َسُس ثثًي بيثثح١ بدْٝثث١ ٚفكًٝثث١ جٝثثد٠ ٚإٔ ٜهثثٕٛ فًثث٢ درجثث١ َثثٔ ايكبثثٍٛ ٚايطضثثي ٚإٔ  
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ٜهثٕٛ قثٟٛ اإلراد٠  ثيَدًا أَثيّ ايطثغٛأ ايثيت يٛاجٗث٘ لا نملثي٠٤ لايٝث١ ٚاجسُيفٝث١           
ٝييث٘ ا٭سثط١ٜ ٚالٗٓٝث١ ٚاةسُ ٝث١، ضبككثًي سبيجسث٘ ٚ ُٛحييث٘        فيي١ٝ، راضًٝي فٔ ح

ٚاجبكثثًي َثثٔ ْملسثث٘، ألثثت َغثثطٚر َٚكثثدرًا ي ايثث٘ مبثثي ػب ًثث٘ ٜ ثثٝش عثث ٛر ايسثث يد٠ ٚمبثثي    
ٜ ثثة ٘ ٜٚدي ثث٘ ٭ٕ ٜهثثٕٛ َسملثثي٬ً٥ حبيضثثطٙ َٚسثثسكبً٘ َٚسُسثثهًي بكُٝثث٘ ايدٜٓٝثث١     

فثٔ حكٛقث٘ ٚحكثٛم     ٚاشبًك١ٝ ٚا٫جسُيف١ٝ، َٓسًُٝي يٛ ٓ٘ ٚضببثًي يًدثت َٚثداي يً   
 ايغت، َٚس ً ًي يًُسسكبٌ.

درجثثث١ ايكبثثثٍٛ م ايبحثثث  اسبثثثييٞ بالْٗثثثي:  جثثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ي ثثثطف ٚيغثثثطض ايبحثثث  
ٚايطضي ايثيت ٜ ث ط بٗثي ايملثطد ْسٝةث١ يسُس ث٘ حبييث١ جٝثد٠ فكًٝثًي ٚاْمل ييٝثًي ٚبثدًْٝي            

ٜ ثب  ٚ ٚاي  ٛر بييس يد٠ ايٓيبع َٔ ايطضي فثٔ حٝييث٘ ا٭سثط١ٜ ٚالٗٓٝث١ ٚاةسُ ٝث١،     
جثٛد٠   فٓٗي بييدرج١ اييت ؼبيٌ فًٝٗي َ ًثِ فًثِ ايثٓمل  قبثٌ اشبدَث١ م َكٝثي       

 ال د ي يو. اسبٝي٠

   :التفهري املشتكبليFuturistic Thinking 
  ايثثسملهت السثثسكبًٞ بالْثث٘ ْ ثثيأ فكًثثٞ َطنثث      26، 2016فطيثثت فبثثد ايثثٛار  )  

يٍ ايكطثيٜي ٚ  ٜكّٛ ف٢ً ايملِٗ ٚايحنٝ  ٚايسحًٌٝ ل ًَٛثيت ٚخثبات اي ييث  حٝث    
ال ثثه٬ت اليضثث١ٝ ٚاسبيضثثط٠ بثثيةسُع ٚيهثثٜٛٔ  ثثٛر٠ لٖٓٝثث١ ٚايسٛ ثثٌ  ا يٛق ثثيت   
يس ًثثثثل مبسثثثثسكبٌ يًثثثثو ايكطثثثثيٜي ٚال ثثثثه٬ت ٚ  ثثثثدار احهثثثثيّ حٝيهلثثثثي، َٚثثثثٔ جبثثثثِ    

 ايسد ٝ  ٫ربيل قطارات َٓيسب١ سبٌ يًو ال ه٬ت م السسكبٌ. 

ٚيغطض ايبح  ٜ طف ايسملهت السسكبًٞ بالْ٘ ايٓ يأ اي كًٞ ل ًِ فًِ ايٓمل  
قبثثثٌ اشبدَثثث١ ايثثث ٟ ٜكثثثّٛ فًثثث٢ يُٓٝثثث١ َٗثثثيرات ايسٓبثثث٪ ٚايسيثثثٛر ٚحثثثٌ ال ثثثه٬ت         
السسكب١ًٝ ٚايسد ٝ  السسكبًٞ ٚليو َٔ خ٬ٍ ايسدرٜ  فًث٢ ايبْثيَج الكثحح    

ييدرجث١ ايثيت ؼبيثٌ فًٝٗثي     ٜٚ ب فٓ٘ بايكي٥ِ ف٢ً ي بٝل َبيد٨ ا٫رجَْٛٛٝه . 
 ال د ي يو.ايسملهت السسكبًٞ  َ ًِ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َ م َكٝي 

 طار اليظزي والذراسات الشابكة:اإل 
أُٖٝثثثثثث١ ي بٝثثثثثثل َبثثثثثثيد٨  ْظثثثثثثير  ا ٜسثثثثثث ٢ ايبحثثثثثث  اسبثثثثثثييٞ  ا يٛجٝثثثثثث٘ ا٭  

يثثثٛيت ب٦ٝثثث١ ي ًُٝٝثثث١ أُٖٝثثث١ ايسثثثدرٜ  فًثثث٢ ٚ ا٭رجْٛثثَٛٝه  م ايب٦ٝثثث١ ايس ًُٝٝثثث١ 
ب٦ٝث١ اي ُثٌ   ، ٚنث يو َثد٣ ييفًٝث١    يًثس ًِ ٚذبكٝثل ايهملثي٠٤ ٚيُٓٝث١ ا٭دا٤    داف١ُ 
ٚي يو ٜسهٕٛ اإل ير ايٓظطٟ َثٔ   ذبكٝل جٛد٠ اسبٝي٠ ٚخمل  اي  ٤ ال طمف٢ً 

 -ْ ثثثثال٠ ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ا٭رجْٛثثثثَٛٝه  )، احملثثثثٛر ا٭ٍٚ ٜسٓثثثثيٍٚ يٚرضبثثثثجب٬جبثثثث١ 
ٔ   ، ٚاحملث َ ٛقيت ا٫سثسدداّ   -ا٭ٖداف -البيد٨  –اةي٫ت   ٛر ايثثيْٞ ٜسهثٕٛ َث

  جٛد٠ اسبٝي٠، ٚاحملٛر ايثيي  ايسملهت السسكبًٞ.

  :هيذسة العوامل البشزية ) األرجوىوميهص(احملور األول 
 ىشأة  اإلرجوىوميهص -أواًل: 

ِ  انس يف ٜطجع  يٗٓثيى  ايكدكمث١،  ا٫ألطٜكٝث١  اسبطثير٠  اا اإلرجْٛثَٛٝه   فًث
 قبثثٌ اشبثثيَ  ايكثثطٕ يثث٢ اهلًٝٝٓٝثث١ اسبطثثير٠ إٔ  ا ي ثثت ايثثيت ا٭ديثث١ اي دٜثثد َثثٔ

 ٚحسثث٢ ٚا٭فُثثيٍ ا٭دٚات ييثثُِٝ يثث٢ َبثثيد٨ اإلرجْٛثثَٛٝه  قثثد اسثثسددَت الثث٬ٝد
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ِ  يهٝملٝث١  ابكثطاأ  ٚ ثن  يث٢  يٓثي ٜٛجثد   ايبيقٝث١  ا٭َثًث١  ٚأحد .اي ٌُ أَينٔ  يٓظثٝ
 .ازبطاح١ ألطي١

 أسثييٝ   را٥ثد  Frederick Taylor يثييًٝٛر  يطدرٜثو  بثدأ  ف ثط  ايسيسثع  ايكطٕ ٚي٢
 أفُثثي٫ أدا٥ٗثثِ أجبٓثثي٤ اي ُثثيٍ أدا٤ يسحسثث  أسثثييٝ  فثثٔ ايبحثث  اي ًُٝثث١ يثث٢  ار٠اإلد

 جب٬جبثث١ الٓثثيجِ فُثثيٍ فُثثٌ حةثثِ َطثثيفمل١ َثثٔ الثثثيٍ سثثبٌٝ فًثث٢ يثثسُهٔ .َ ٝٓثث١
٘  اي ٟ ايملحِ ٚٚ ٕ حةِ ي٢ َسدر  أض يف بإْكيص ٌ  حسث٢  ٜٓكًْٛث  أسثطع   ا ٚ ث

 .أدا٤ يهٔ

ايٓثثثي   بثثثدأ فٓثثثدَي 1949 فثثثيّ حسثثث٢ صبٗثثثٍٛ عثثثب٘ ا٫رجْٛثثثَٛٝه   سثثثِ ٚظثثثٌ
 اي ًُٝثثث١، احملييثثثٌ يثثث٢ Ergonomics ا٫رجْٛثثثَٛٝه  نًُثثث١ َثثثٔ ٜثثثطدد ٜسثثثُ ٕٛ

ٕ  Murrell َٝثٛراٍ   ال ثطٚف  اإلظبًٝءٟ اي ي  فٓدَي اسسددَٗي  . َيث مل٢ ٚيخثطٚ
(2010 ،30  

 مب ٓثث٢ ايْٝٛيْٝثث١ Ergos ٚ Nomos نًُسثث٢ َثثٔ َ ثثسل يملثثظ ٚا٫رجْٛثثَٛٝه 
 فًُثثًي اإلرجْٛثثَٛٝه  نثثٕٛ اا أٜطثثي ٜ ثت  يملثثظ ٖٚثثٛ يً ُثثٌ، اي بٝ ٝثث١ ايكثٛاْ  
ٚب٦ٝث١  . ايب ط١ٜ بيسبٝي٠ الس ًك١ ا٫فسبيرات عٝع  ا أختًا اَسد َٓظَٛٝي ْٚ يقي

اي ُثثثٌ)اإلرجَْٛٛٝه   ٖثثثٞ صبثثثيٍ دراسثثثٞ َسٓثثثٛع ٜسطثثثُٔ اي دٜثثثد َثثثٔ صبثثثي٫ت  
ايدراس١ ٭ْ٘ َس ثدد ايسدييثيت ٚاي بٝ ث١ ايس بٝكٝث١، نُثي يسثسُد ب٦ٝث١ اي ُثٌ         
ال طي١ َٔ طبسًن اةي٫ت م اي ًثّٛ ا٫ْسثي١ْٝ ٚايسهٓٛيٛجٝث١، مبثي م ليثو فًثِ       

اهلٓدسثث١ الٝهيْٝهٝثث١، ٚايسيثثُِٝ اإلْسثثيٕ ، ٚفًثثِ ٚظثثي٥ن ا٭فطثثي٤، ٚفًثثِ ايثثٓمل ، ٚ
 (Chedi, 2015,106)اييٓيفٞ، ٚيهٓٛيٛجٝي ال ًَٛيت ٚاإلدار٠ 

 ٖثثٛ أٖثثدايٗي أجثثٌ َثثٔ ال طيٝثث١ ٚايسهٓٛيٛجٝثث١ اهلي٥ًثث١ ايثثيت  ايثثثٛر٠ٚظٗثثطت 

 ٚبالقٌ أْٛافٗي اخس٬ف ف٢ً الٓظُيت أٖداف يسحكٝل ٚايٛقت، ازبٗد م ا٫قسييد

ٙ  فًث٢  افسُثيداً  ٚقثت  ٚبالسثطع  يهًملث١   إلَهيْييٗثي  ُيرًاٚاسثسث  ازبدٜثد٠  ١ٓٝث ايسك ٖث 

 جدٜد٠ ب طٜك١ ٚرب ٗي الٓظ١ُ فٓي ط يطيٝ   فيد٠ اسسدف٢ اي ٟ ا٭َط ايملي٥ك١;

ٕ  بُٝٓٗثي  اي ٬قث١   ثٝغ  م ٚايبحث   ٚاٯي١ اإلْسيٕ ا٫فسبير ب   يالخ   ف٬قث١  يسهثٛ
ٌ  َملٝثد٠  ٔ  ْثٛع  ٚ حثدا   يً ُث ٕ  بث   ايسهٝثن  َث ٌ  اإلْسثي ٌ  ٚأدٚات اي يَث  ايثيت  اي ُث

  47، 2016)خٛايد٠،  .اسبدٜث١ ايسهٓٛيٛجٝي يطضسٗي

 أ بح ه َٝٛبي٭رجْٛ ٜ طف َي أٚ ايب ط١ٜ اي ٛاٌَ ٖٓدس١ إٔ ايكٍٛ ٚخ٬ ١

ٌ  كميرسثٗي  ايثيت  ٚايٓ ي يت اإلْسيٕبدراس١  يٗسِ اييت اي ًّٛ َٔ صبي٫ً  ب٦ٝث١  داخث

 خ٬ٍ َٔ اي ٌُ أْظ١ُ نملي٠٤  ٜيد٠ ٖٛ َٓٗي ا٭سيسٞ ٚايغطض َٚهْٛييٗي اي ٌُ

 يإلْسيٕ بيإلضيي١ - يطُٔ اييت اي ٌُ ْظيّ َٚهْٛيت اإلْسيٕ ب  اي ٬ق١ ذبس 

 كميرس٘ اي ٟ ايٓ يأ م السسدد١َ  Work  Environments اي ٌُ ب١٦ٝ – ْملس٘

ّ  نملي٠٤ دتا  يهًُي اإلْسيٕ ٌ  ْظثي ٟ  ا٭َثط   ْسيجٝسث٘،  يث يو  يب ثيً  دتا  اي ُث  ايث 

ٍ  َٓظُثيت  قٝثيدات  فًث٢  أَطًا ٫ ًَي ا٭رجَْٛٛٝه  مبٛضٛع ا٫ٖسُيّ ج ٌ  ا٭فُثي

 ا٫رجَْٛٛٝه ٚف٢ً ليو يإٕ .  49، 2016)خٛايد٠،  .أْٛافٗي اخس٬ف ٚف٢ً ايّٝٛ

 ٛ ِ  ٖث  ايثيت  ب٦ٝثيت ٚاي ٜسثسددَْٛٗي  ايثيت عثٝي٤  ا٭ بث   ٚ ا٭يثطاد  بث   ال٤٬َث١  فًث
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ٌ  بٗثدف  ، ٜ ًُثٕٛ ٜٚ ٝ ثٕٛ يٝٗثي    ٕ  ا٭يثطاد  فًث٢  ايطثغٛأ  يكًٝث  أدا٤ طف١سث  ٚضثُي

 ٤.ا٭خ ي حدٚ  كًٌٝي جبِ َٚٔ ال ًٛب١ بييهملي٠٤ اي ٌُ

 :دلاالت االرجوىوميهص 
يكثثثد ايملكثثثت أألًثثث  ايدراسثثثيت فًثثث٢ إٔ ٖٓثثثيى أرب ثثث١ صبثثثي٫ت هلٓدسثثث١ اي ٛاَثثثٌ  
ايب ط١ٜ أٚ اإلرجَْٛٛٝه  ٜسِ يٓيٚهلي بييدراسث١ يًس ثطف فًث٢ َثد٣ ذبكثل عثطٚأ       
          َٚ ثثيٜت ايب٦ٝثثث١ اييثثيسب١ يً ُثثثٌ َٚثثٔ ٖثثث ٙ ايدراسثثيت دراسثثث١ نثثٌ َثثثٔ : خٛايثثثد٠      

  ٖٚثثثثثثثٞ 7-6، 2012َهثثثثثثثٞ )  4، 2014  ، ضبُثثثثثثثد ) 21، 2015  حسثثثثثثثٔ )53، 2016) 
 نييسييٞ:

 إلرجَْٛٛٝه  ايبد٢ْ اPhysical Ergonomics       ٖثٛ صبثيٍ َثٔ ا٫رجْٛثَٛٝه
ٜبحثثثث  يثثثث٢ اييثثثثمليت ايبدْٝثثثث١ ٚايس ثثثثطؼب١ٝ ٚايملسثثثثٝٛيٛج١ٝ زبسثثثثِ ا٫ْسثثثثيٕ      
ٚف٬قسٗثثي بسيثثُِٝ اٯ٫ت ٚالينٝٓثثيت ٚالٓسةثثيت ٚأْظُثث١ اي ُثثٌ، ايسثث٢ ٜس يَثثٌ    

ٚايب٦ٝثث١ الطؼبثث١ يإلْسثثيٕ اي يَثثٌ فًٝٗثثي     ْسثثيٕ، بٗثثدف يثثٛيت ايسثث١َ٬    َ ٗثثي اإل
بثثييسدًن َثثٔ أسثثبيل اإلجٗثثيد ايبثثدْٞ. نُثثي ٜٗثثسِ ٖثث ا اةثثيٍ بكٝيسثثيت جسثثِ  

ٚاييثثثثمليت ايبَٝٛٝهيْٝهٝثثثث١ يًب ثثثثط    Anthropometryْسثثثثيٕ ا٫ْثطٚبَٛحٜثثثث١  اإل
٫ربيلٖثثي نُ ثثيٜت يسيثثُِٝ الٓسةثثيت ٚا٫ْ ثث ١ ايبدْٝثث١ ي٬ْسثثيٕ. ٚيسطثثُٔ      

 Workٚضثيع اي ُثٌ   أٖث ا ايملثطع َثٔ ا٫رجْٛثَٛٝه ،     الٛضثٛفيت ايسث٢ ٜدرسثٗي    
Postures  سٓيٍٚ ٚايس يَثٌ َثع الثٛاد ٜثدٜٚي، ٚيٓظثِٝ حٝثء اي ُثٌ مبثي         ايٚفًُٝيت

نُي يطِ الٛضٛفيت ايس٢   ْسيٕ.ٜسٓيس  َع الد٣ ايٛظٝمل٢ ٭فطي٤ جسِ اإل
ْسثيٕ ٚسث٬َس٘ َثٔ خث٬ٍ ايسمليفثٌ      َثيٕ ٚ ثح١ اإل  ٜطي جٛاْ  ا٭أٜس يٌَ َ ٗي 

ٚاٯَثثٔ بثث  اي ٓيثثط ايب ثثط٣ ٚاي ٓي ثثط ا٭خثثط٣ م ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ، فثثٔ          اييثثحٞ
 طٜل ايسيُِٝ ايسًِٝ هلث ٙ اي ٓي ثط ٚيكٝثِٝ ٚذبًٝثٌ أْ ث ١ ٚٚظثي٥ن اي ُثٌ        
الدسًمل١، ٚدراس١ ب٦ٝث١ اي ُثٌ بٗثدف ج ثٌ ايٓظثيّ َطؼبثًي ٚيَٓثًي يإلْسثيٕ ٜٚسملثل          

 ٚاحسٝيجيي٘ ٚ َهيْٝيي٘ َٚٛا مليي٘ ازبسُي١ْٝ.
   اإلرجْٛثثثثثثثَٛٝه  ايثثثثثثث ٢ٖٓCognitive Ergonomics  ٖٔثثثثثثثٛ صبثثثثثثثيٍ َثثثثثثث :

ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ٜبحثثثث  يثثثث٢ اييثثثثمليت اي كًٝثثثث١ ٚايكثثثثدرات اي ٖٓٝثثثث١ ي٬ْسثثثثيٕ      
 Memoryٚايثثثثث انط٠  Perceptionٚايكثثثثثدر٠ فًثثثثث٢ ايملٗثثثثثِ  ٞدراى اسبسثثثثثنثثثثثيإل

ٚا٫سثسةيبيت اسبطنٝث١    Reasoningفُيٍ الٓ ل ي٢ ا٫سثسٓسي  ٚا٫سثسٓبيأ   أٚ
Motor responses          ٚليثثو َثثٔ خثث٬ٍ ايس يَثثٌ َثثع يثثالجبت ٖثث ٙ اي ٛاَثثٌ فًثث٢
ْسثثيٕ ٚالهْٛثثيت ا٭خثثط٣ يًثثٓظِ ايسثث٢ ٜس يَثثٌ َ ٗثثي. ٚيسطثثُٔ     ايسمليفثثٌ بثث  اإل 

الٛضثثٛفيت ايسثث٢ ٜسٓيٚهلثثي ٖثث ا اةثثيٍ ا٭محثثيٍ اي كًٝثث١ يً ُثثٌ ٚ ثثٓع ايكثثطار          
Decision making دا٤ الٗثير٣  ٚا٭Skilled Performance  سثيٕ َثع   ْٚي يَثٌ اإل

ٚاجٗثيدات   Human  Reliabilityْسثيٕ  ا٫٫ت اي نٝث١ ٚاسبيسثبيت َٚٛجبٛقٝث١ اإل   
سثثييٝ  ايسثثدرٜ  يثث٢ يمليفثثٌ ٖثث ٙ َثثع َهْٛثثيت    أٚ Work stressاي ُثثٌ ايٓملسثث١ٝ 
 Man-Machine systemاٯي١  -ْسيٕ ييُِٝ ْظيّ اإل

   اإلرجْٛثثثَٛٝه  ايسٓظُٝثثث٢Organizational Ergonomics  ٖٔثثثٛ صبثثثيٍ َثثث :
 َ ٝه  ٜبحثث  يثثث٢ ي ظثثِٝ ايملي٥ثثد٠ َثثثٔ ايثثٓظِ ايسكٓٝثث١ ٚا٫جسُيفٝثثث١      ا٫رجْٛثثٛ

Sociotechnical Systems    .مبثثثثي يسطثثثثُٓ٘ َثثثثٔ فٓي ثثثثط يٓظُٝٝثثثث١ ٚفًُٝثثثثيت
دار٠   Communicationٚيسطُٔ الٛضٛفيت ايس٢ ٜسٓيٚهلثي ٖث ا اةثيٍ ا٫ييثيٍ     

 ٜ  Workٚييثثُِٝ اي ُثثٌ   human Resources Management ١الثثٛارد ايب ثثط
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Design ٚيث١ اي ُثٌ ٚيٛقٝسييث٘    ٚجدDesign of Work Times    ٚاي ُثٌ ازبُثيف٢
Team Work   ٚايسيثثثُِٝ بيل ثثثيرن١Participatory Design   ٚارجَْٛٛٝثثث١

 Co-operativeٚاي ٌُ ايس ي٢ْٚ  Community Ergonomicsاةسُ يت احمل١ًٝ 
Work  ٚايثكيي١ ايسٓظ١ُٝٝOrganizational Culture  ٚايسٓظُٝيت ا٫يحاض١ٝ

Virtual Organizations  ٚاي ُثثٌ فثثٔ ب ثثدTelework ٚازبثثٛد٠ اي ثثي١ًَ ٚجثثٛد٠
 .اي ٌُ اإلدار٣

  اإلرجْٛثثثثثَٛٝه  ايب٦ٝثثثثث٢Ergonomics Environmental  ٖٔثثثثثٛ صبثثثثثيٍ َثثثثث :
ا٫رجْٛثثَٛٝه  ٜبحثث  يثث٢ ايسثثالجبت ايب٦ٝثث٢ فًثث٢ اي ُثثٌ مبثثي ٜسطثثُٔ افسبثثيرات         

      ٌ ايب٦ٝث١ ايسثُ ١ٝ    ايب١٦ٝ اسبطار١ٜ َٔ حثطار٠ ٚبثطٚد٠ ٚر ٛبث١ ٚيٜٗٛث١. نُثي ي ثه
نُثثي ٜٗثثسِ  ايطٛضثي٤ ٚافسبثثيرات ايسًثٛ  ايسثثُ ٢ جيْبثي ٖيَثثي َثٔ ٖثث ا اةثيٍ .     

ٚيثثثالجبت ٖثثث ٙ   ٟضثثثي٠٤ ٚايسًثثثٛ  ايبيثثثط ٖثثث ا اةثثثيٍ أٜطثثثي بييب٦ٝثثث١ ايبيثثثط١ٜ ٚاإل  
  ْسيٕ َٚي ٜس يٌَ َ ٘ َٔ ْظِ َٚٓسةيت َٚٗيّ.اي ٛاٌَ عٝ ي ف٢ً اإل

 :مبادئ االرجوىوميهص 
 ,IEA & ILO )أنديي راب ١ اإلرجَْٛٛٝه  اي يل١ٝ َٚٓظ١ُ اي ُثٌ ايدٚيٝث١    

 ف٢ً إٔ ٖٓيى أرب ١ َبيد٨ أسيس١ٝ ٖٞ :  (11 ,2020

  ٍٚذبسثث  ْظثثِ اي ُثثٌ ِٚٗ ٝسٚ ثثحسِٗ ٚريثثيٖ يثثطاد: ضثثُيٕ سثث١َ٬ ا٭البثثدأ ا٭
 .نالٚي١ٜٛ قي٣ٛ 

   سٓظُٝثٞ ٚاي ًُثٞ   : ييُِٝ ٚ دار٠ أْظُث١ اي ُثٌ يطثُيٕ ايسٛايثل اي    ايثيْٞالبدأ
 .ٚايسكِٝٝ السسُط ٚايس ًِ ٚا٫سسدا١َ 

   خًل ب١٦ٝ فٌُ يَٓث١ ٚ ثح١ٝ َٚسثسدا١َ َثٔ َٓظثٛر عثيٌَ ٚيٗثِ        ايثيي البدأ :
 .ٚيٛيت ا٫حسٝيجيت ايب ط١ٜ 

   :ايسٓظ١ُٝٝ م ييُِٝ اي ٌُ اشب ٛاتايملطٚم ايملطد١ٜ ٚ َطافي٠البدأ ايطابع. 

 أهذاف األرجوىوميهص: 
ذبكٝل ْظيّ فٌُ نن٤ قيدر ف٢ً ذبكٝثل  ْسيجٝث١     ٝه   اٜٗدف اإلرجَْٛٛ

فيي١ٝ ٚرضي ال ًُ  ٚأَيِْٗ أجبٓي٤ اي ٌُ ا٭َط اي ٟ ٜٓ ه  ف٢ً ٥٫ِٚٗ ، ٜٚسث ٢  
 ب هٌ فيّ  ا:

 ْسيٕ ٚذبكٝل أف٢ً قدر َٔ ايهملي٠٤ ا٭دا١ٝ٥. ٜيد٠ ييف١ًٝ اإل 
 درات ايملطد.ايسغً  ف٢ً نيي١ َ ٛقيت ا٫سسدداّ ٚايس ٞ يًسٛايل َع حدٚد ق 
 جٗيد ايبدْٞ ٚايس   ايً إ ٜسسببيٕ ْسٝة١ ايس يٌَ َع ب٦ٝث١ ي ًُٝٝث١   يكًٌٝ اإل

 صبٗد٠ ٚألت ١ُ٥٬َ.
       ريثثع َسثثس٣ٛ ايسثث١َ٬ ٚيكًٝثثٌ اسبثثٛاد  ٚاإلجٗثثيد ٚايطثثغٛأ الدسًملثث١ ايٛاق ثث١

 ف٢ً ا٭يطاد.
        دبٓ  َييدر اإلجٗيد َٚسثببيت ايس ث  ايًث إ ٜسسثببيٕ م ي٫ّ ٚأَثطاض َٗٓٝث١

 َبر هلُي.٫ 
 .ايسكًٌٝ َٔ َ ٛقيت ايسدرٜ  ٚيٝست ايسالٌٖٝ ٚايسدرٜ  الٗين 
 .ذبس  ب١٦ٝ اي ٌُ ٚي ظِٝ قدر٠ ال ًِ ف٢ً ايسمليفٌ َع ا٭دٚات ٚا٭جٗء٠ 
         حملء ٚدفِ قِٝ ب ط١ٜ َس ثدد٠ بءٜثيد٠ افسبثيرات ا٭َثيٕ ٚذبكٝثل َسثس٣ٛ َ ٝ ث١

 أيطٌ.
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  ٌُ ف٢ً من  ٚٚيت٠ ٚاحد٠. ْكيص ع ٛر ا٭يطاد بييطةط ٚايطييب١ ٚاي 
    ٜٚثثيد٠ اَهيْٝثث١ ا٫سثثس ُيٍ بسثثٗٛي١ ٚايسكًٝثثٌ َثثٔ َهْٛثثيت ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ ال كثثد٠ أ 

    ب١ ايملِٗ.
       .َيثثثث مل٢ ٜثثثثيد٠ يكبثثثثٌ ٚرضثثثثي ال ًثثثثِ فثثثثٔ اي ُثثثثٌ ٚب٦ٝسثثثث٘ ٚظطٚيثثثث٘ الدسًملثثثث١

  6، 2012  َهٞ )44، 2010ٚيخطٕٚ)

 :معوقات استخذاو اإلرجوىوميهص يف بيئة العنل التعلينية 
اي ثثثطض ايسثثثيبل ايطثثثح أُٖٝثثث١ ي بٝثثثل َبثثثيد٨ اإلرجْٛثثثَٛٝه  م ايب٦ٝثثث١     َثثثٔ 

ايس ًُٝثث١ ٚا٭جبثثط ايهثثبت ايثث ٟ ؼبدجبثث٘ م يثثٛيت جثثٛ َٓيسثث  ٚ ثثحٞ ؼبكثثل ا٭َثثٔ       
ٚايطاحثث١ يثثي ٜثثٓ ه  فًثث٢ أدا٤ اي ُثثٌ بهملثثي٠٤ ٚ ْسيجٝثث١ أفًثث٢ َثثع ذبكٝثثل ايطضثثي       

لا ٫ ٜهثثثٕٛ ٚاإلقبثثثيٍ فًثثث٢ اي ُثثثٌ،  ٚ لا نثثثيٕ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  بٗثثث ٙ ا٭ُٖٝثثث١ يًُثثثي 
اسثثثسدداَ٘ َسثثثالي١ بدٜٗٝثثث١؟ ٚلثثثيلا عبسثثثي   ا ايسالنٝثثثد فًثثث٢ أُٖٝثثث١ إٔ ٜسثثثسددّ  
ٜٚٛظن شبد١َ ال ًِ ٚاي يي  يسحكٝل ا٭َيٕ ٚايطاح١ هلُي. ٚبييطألِ َٔ ا٭١ُٖٝ 
ايبييغثثث١ ايثثثيت ٜٛيٝٗثثثي اةسُثثثع اي ًُثثثٞ بثثثٌ ٚب ثثث  ازبٗثثثيت اييثثثٓيف١ٝ ٚاإلدارٜثثث١         

 ٜسٓيسثثثث  َثثثثع ٖثثثث ٙ ا٭ُٖٝثثثث١، نُثثثثي  ٫ي٬رجْٛثثثثَٛٝه ، يثثثثإٕ اسثثثثسدداَ٘ َثثثثي  اٍ  
ٜسٓيسثث  َثثع اسبيجثث١ اي ثثدٜد٠  ا  حثث٬ٍ َبيد٥ثث٘ م ييثثُِٝ نثثٌ َثثي ٜسثثسددَ٘   ٫

 . اإلْسيٕ ب هٌ فيّ ٚال ًِ ب هٌ خيص

ٚ  ّ  ٚايٛقثثٛع بييطاحثث١ اي ثث ٛر  ثثثٌ فٛاقثث   ُٖثثيٍ َبثثيد٨ ا٫رجْٛثثَٛٝه  م فثثد
 أٚ  ُٖثثيٍ َكيبثثٌ ٢يثث ْدي ثث٘ ايثثثُٔ ايثث ٟ يثثإٕ اٯَٓثث١ ألثثت ٚالُيرسثثيت اسبثثٛاد  يثث٢

ٔ  ٜهثٕٛ بيٖظثي،   الٓسةيت ييُِٝ ي٢ ا٫رج١َْٝٛٛ ايبٝيْيت اسسدداّ  ألمليٍ  ٜٚسطثُ
ٔ   ايسث٢  musculoskeletalٖٝهًٝث١   اي طٌ الطض١ٝ ا٭فطاض َٔ فددا ٖ ا  يثٓةِ فث
 بيثثمل١َٜٝٛ١ أٚ ايثث ٟ ؼبثثد  ايسًثثن  ثثغت٠ َثثٔ يهُٝثثيت ٚايسثثدرػبٞ السءاٜثثد ايُٓثثٛ

ِ  أٚضيع أٚ السهطر٠ نٓسٝة١ يًحطن١  أٚ  ًٜٛث١  َثد٠  يسثسُط  ايسث٢  ايسثين١ٓ  ازبسث
ٌ  َيُِ َع َٓسج  ١ًٜٛ لد٠ ايس يٌَ ٔ . سث٤ٞ  ب ثه  ي٫ّ الطضث١ٝ  ا٭فثطاض  ٚيسطثُ
 ٚاسبطنثث١ السهثثطر اإلجٗثثيد ٚ  ثثيبيت -الطضثث١ٝ السهثثطر٠  ٚاإل ثثيبيت ايظٗثثط أسثثملٌ
ٔ  السهثطر٠   ٚالطيثثل ٚايظٗثثط ايطقبث١  َثثثٌ ازبسثثِ الدسًملث١  أجثءا٤  ييثثٝ  إٔ ايسثث٢ كمهث
 ٚايطنبس  ٚاسبٛض ٚا٭ٜدٟ ٚايطسغ

ٚفًثثث٢ ليثثثو يٗٓثثثيى اي دٜثثثد َثثثٔ ال ثثثه٬ت ٚال ٛقثثثيت ايثثثيت يٛاجثثث٘ ي بٝكثثثيت       
 الس ًبيت اإلرج١َْٝٛٛ ٚيسطُٔ:

    ُِٝٛقيت يس ًل مبيُِ ايب١٦ٝ الدرس١ٝ: يدٚايع اليُِ ٚلايٝس٘ يث٪جبط م ييث َ
ٗي يثثب   ؽبطثثع م  ايب٦ٝثث١ الدرسثث١ٝ ييخسٝثثير ايًثثٕٛ ٚيٓيسثثل ا٭يثثٛإ َثثع ب طثث      

نثثثت َثثٔ ا٭حٝثثيٕ ي ٚقثث٘ ٚحسثث٘ ايملثثين ٖٚثث ا قثثد ٜثثطٚم يًثثب   ٚقثثد ٫ ٜثثطٚم        
يًثثب   اٯخثثط ٖٚثث ا بثثدٚرٙ ٜس ًثث  دراسثث١ فُٝكثث١ ٚٚفثثٞ نيَثثٌ ب بٝ ثث١ الهثثيٕ     

 ٚأٖداي٘ حس٢ ي حى ايب١٦ٝ م ذبكٝل ا٭ٖداف.
       ّ  َ ٛقيت يس ًل بٓكن ال ًَٛيت يثد٣ اليثُِ: يسيثُِٝ ايب٦ٝث١ ايس ًُٝٝث١ ٜكثٛ

َٚثٔ أسثبيل ايمل ثٌ     ف٢ً يٛايط ال ًَٛيت ايهيي١ٝ ي بٝ ١ اي ٬ل ٚاحسٝيجييِٗ،
الطيب  مب١ٓٗ ايسيُِٝ م َيط ٜطجع  ا ْكن ال ًَٛيت ، ٚيثٝ  ٖٓثيى جٗث١    
َس٦ٛي١ كمهٔ ايطجٛع  يٝٗي سبيٍٛ ف٢ً َ ًَٛيت ايسيثُِٝ الس ًكث١ بكٝيسثيت    
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سثسددَ  م َيثثط،  ازبسثِ ايب ثطٟ ٚقدرايثث٘ م جٛاْث  نثثثت٠ َثٔ ق يفثثيت ال    
ي ٢ً سبٌٝ الثيٍ ٫ ٜٛجد َٛا مليت قٝيس١ يسيُِٝ ايسبٛر٠ ٚا٫ريملثيع الٓيسث    
ٚا٫سسدداّ ا٭َثٌ ٚايس ًُٝيت ال ًٛب١ ي٬سثسدداّ يٗٓثيى ايسثبٛر٠ ايسمليفًٝث١     
ٚايسثبٛر٠ اي بيعثت١ٜ ٚايسثثبٛر٠ اليثكٛي١ ٚنثثٌ هلثي ا٫سثثسدداّ ال ًثٛل حسثث       

ٕ ٜثثثسِ ا٫سثثثسدداّ حسثثث  ا٫َهيْٝثثثيت السيحثثث١    اهلثثثدف َٓٗثثثي، ٚم أألًثثث  ا٫حٝثثثي  
ٚالسثثيحيت ايثثيت يسثثُح بثث يو ٫ٚ ٜٛضثثع م ا٫فسبثثير ا٭ٖثثداف ٚالثثيد٠ اي ًُٝثث١      

 ٚاخسٝير ا٫ْس  يسحكٝل ٖ ٙ ا٭ٖداف. 
      ٛقثثيت يس ًثثل بيل ًَٛثثيت السثثٛيط٠ فثثٔ السثثسددّ ٚب٦ٝثث١ ا٫سثثسدداّ: يكٝيسثثيت َ

ٟ ٜط ٗي م  افسبيرٙ ي ٢ً سبٌٝ ازبسِ ايب طٟ ٖٞ أٍٚ ٚأِٖ أدٚات اليُِ اي 
الثثثثيٍ ٫بثثثد إٔ ٜٗثثثسِ اليثثثُِ بغطيثثث١ اييثثثن َثثثٔ الكيفثثثد ٚايسٜٗٛثثث١ ٚاإلضثثثي٠٤          
ٚا٫ريمليع ا٭َثٌ يٮسكن ٚن يو ذبكٝل ا٭َٔ ٚا٭َيٕ يً ٬ل ٫ اي١ عٝع 
اي كبثثيت أَثثيَِٗ نُثثي أْثث٘ ٜطثثع م ا٫فسبثثير أٜطثثي ال ًثثِ ٚٚقملسثث٘ اي ًٜٛثث١ أَثثيّ   

فًثث٢ ايسثثبٛر٠ ٚاريمليفٗثثي ال٥٬ثثِ يٝثثسُهٔ ال ًثثِ ايهسيبثث١   ايسثثبٛر٠ ٚسثثكٛأ ايطثث٤ٛ
 فًٝٗي مبي ٫ ٜسب  ي٘ ا٭  بييٝد أٚ ا٫جٗيد ايبدْٞ. 

ٚيكد يٓيٚيت اي دٜد َٔ ايدراسيت ي بٝل اإلرجْٛثَٛٝه  م صبثي٫ت طبسًملث١    
 ايثثيت ٖثثديت  ا ي ثثطف يثثالجبت   (Street, 2000)َٚثثٔ ٖثث ٙ ايدراسثثيت دراسثث١ سثثحٜت   

 ٚاسبيي١ اي ٌُ ٚض ١ٝ )ا٫رجَْٛٛٝه   ف٢ً ايس يرنٞ اي ٌُ ١٦ٝب ي ًِٝ بطْيَج
ِ  إٔ ايملٝثدٜٛ، ٚأعثيرت ايٓسثي٥ج  ا    فثطض  ضب يت لسسددَٞ اي ي١َ اييح١ٝ  ي ًثٝ
 ْسثثثي٥ج ٚيغثثثٝت ايٛضثثث ١ٝ اي ثثثيدات إٔ ؼبسثثثٔ كمهٓثثث٘ )ا٫رجْٛثثثَٛٝه   اي ُثثثٌ ب٦ٝثثث١

 يً ث   قثد  بدٚرٖي ٚاييت  ػبيبٞ ب هٌ َ٪عط الدي ط َٔ يهطار ٚجببيت ٚض ١ٝ اي ٌُ
  (WMSDs) بيي ٌُ  الطيب ١ اهلٝه١ًٝ اي ط١ًٝ ا٫ض طابيت َٔ ايٛقي١ٜ م دًٚرا

 ,Dockrell,. Fallon , Kelly. Masterson. Shieldsنُثي اسثسٗديت دراسث١    

   جثثطا٤ َسثثح ٚ ثثين يًسحكٝثثل م ي ًثثِٝ ال ًُثث  ا٫رجْٛثثَٛٝه  الس ًثثل        (2007
دداّ أجٗثثثء٠ ايهُبٝثثثٛيط َثثثٔ قبثثثٌ أ ملثثثيٍ  بثثثييهُبٝٛيط. نُثثثي ت ايسحكٝثثثل م اسثثثس 

ٔ   ٪99.7جببسثت ايٓسثي٥ج إٔ )  أسث١ٓ .   12-4الدار  ا٫بسدا٥ٝث١ )سثٔ    الثدار  بٗثي    َث
حٛاسثثثٝ  ٫سثثثسدداّ ا٭ ملثثثيٍ. ت اسثثثسدداّ أجٗثثثء٠ ايهُبٝثثثٛيط م ايغييثثث  بٓسثثثب١  

ٞ  ايمليٌ م  69.8٪)   َثٔ ال ًُث  يثدرًٜبي فًث٢ ايهُبٝثٛيط ،      ٪89.6) يًكث٢ . ايدراسث
)ا٫رجْٛثثَٛٝه    اي ُثثٌ ب٦ٝثث١ حثثٍٛ َ ًَٛثثيت فًثث٢ حيثثًٛا  ٪17.6ايكًٝثثٌ )يهثثٔ 

أجبٓثثي٤ ايسثثدرٜ .   ٜهثثٔ ال ثثيرنٕٛ راضثث  فثثٔ َ ثثطيسِٗ اسبييٝثث١ بب٦ٝثث١ اي ُثثٌ.          
الس ًك١ بس بٝكيت  ال ًَٛيت َٔ الءٜد يًكٞ م ٜطألبٕٛ أِْٗ ٪90ٚلنط أنثط َٔ 

 رٜب١ٝ. ا٫رجَْٛٛٝه  فٔ  طٜل يٓسٝل َ بٛع أٚ خ٬ٍ دٚر٠ يد

 ايثثثثثثثثثثيت ٖثثثثثثثثثثديت  ا ي ثثثثثثثثثثطف   Chandreskar,2011)نيْدرسثثثثثثثثثثهيردراسثثثثثثثثثث١ ٚ
اي يَثثث١ ، ٚ ي ثثثطف يثثثالجبت  اسبهَٛٝثثث١ فًثثث٢ ا٭دا٤ م الٓظُثثثيت  ا٫رجَْٛٛٝه  يثثثالجبت

ايظثثطٚف ايب٦ٝٝثث١ فًثث٢ َسثثس٣ٛ أدا٤ اي ثثيًَ  م يًثثو الٓظُثثيت ، نُثثي اسثثسٗديت    
ٚذبملٝثثثءا  يكثثثدِٜ صبُٛفثثث١ َثثثٔ ايسٛ ثثثٝيت زب ثثثٌ ب٦ٝثثث١ اي ُثثثٌ أنثثثثط ي ثثثةٝ ي         

  ٌ فيَثثٌ  )ا٫رجْٛثثَٛٝه   يً ثثيًَ  ، ٚقثثد أعثثيرت ْسثثي٥ج ايدراسثث١  ا إٔ ب٦ٝثث١ اي ُثث
حٝ  نيْت ٖٓيى ، يًَ  م ايك يع اي يّ اسبهَٛٞاي  يد٣ ا٭دا٤ یَِٗ م َسسٛ
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        ٚ ٚ ثثت أف٬قثث١ اريبي ٝثث٘ بثث  َسثثس٣ٛ جثثٛد٠ ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ َٚسثثس٣ٛ أدا٤ اي ثثيًَ ، 
ٌ  ا اي بٝ ث١ َثٔ خث٬ٍ  رافث١ َسثيح١ َثٔ       حيٚي١  رجيع جثٛ ب٦ٝث١ اي ُث   مبايدراس١ 

ا٫ٖسُيّ بسٜٗٛث١ ب٦ٝث١ اي ُثٌ ٚايسالنثد َثٔ      ٚايملطي٤ بالْٛاع َٔ ايٓبيييت اشبططا٤ ، 
ايظثثثطٚف اييثثثح١ٝ يب٦ٝثثث١ اي ُثثثٌ ٚنثثث يو ا٫ٖسُثثثيّ بيإلضثثثي٠٤ ٚا٭يثثثٛإ الٓيسثثثب١  

اي ٌُ ف٢ً يكثدِٜ اي ثهط ٚريثع ايثطٚح ال ٜٓٛث١ يً ثيًَ  َثٔ        ٚال ة ١ ف٢ً اي ٌُ، 
ايسالنٝثثثثد فًثثث٢ أُٖٝثثثث١ دٚر  ٚ ٍ  بثثثطا  أُٖٝثثثث١ صبٗثثثٛدِٖ م ي ثثثثٜٛط الٓظُثثث١ ،   خثثث٬ 

 ايسٛا ٌ ب  اي يًَ  ٚاإلدار٠ م الٓظ١ُ .

ِ  ايٛضع ب  ايملة٠ٛ حةِ ذبدٜد  ا   اييت ٖديت2016ٚدراس١ خٛايدٙ )  ايكثي٥
ٌ  ف٢ً ب٦ٝث١  ا٭رجُْٛٝه  َبيد٨ ي بٝل م ٚالٓ ٛد  ُٚ ثٛرت  َ٪يث١،  جيَ ث١  م اي ُث

ٍ  ايبدْٞ اةيٍ: ٖٞ صبي٫ت أرب ١ يطُٓت أدا٠ ٍ   ٚاةثي ٞ  ايث ٖين، ٚاةثي  ايسٓظُٝث
٦ٖٝث١   أفطثي٤  َٔ َ يرنًي  720قٛاَٗي) ف١ٓٝ ف٢ً ايدراس١ ٚ بكت. ايب٦ٝٞ ٚاةيٍ
 ايٛضثع  ب  ايملة٠ٛ حةِ إٔ ْسي٥ةٗي ٚأظٗطت َ٪ي١، جيَ ١ م ٚاإلدارٜ  ايسدرٜ 
 )نثثبتًا  نثثيٕ اي ُثثٌ فًثث٢ ب٦ٝثث١ ا٭رجثثُْٛٝه  َبثثيد٨ ي بٝثثل م ٚالٓ ثثٛد ايكثثي٥ِ
 اسثسةيبيت  م يطٚقثيً  نث يو  ايدراس١ ْسي٥ج ايدراس١، ٚأظٗطت صبي٫ت عٝع ف٢ً
 ْسثثثي٥ج يظٗثثثط ٚ  ايثثث نٛر، ييثثثي  ٚنيْثثثت ازبثثثٓ  ي ثثثء٣ لثثثسغت ايدراسثثث١ فٝٓثثث١

 ٚأٚ ثت . اي ُثط  اي ثٍٛ،  الُٗث١، : لثسغتات  اي ٝٓث١ ي ثء٣   اسسةيبيت م يطٚقًي ايدراس١
 بث   اسبي ث١ً  ايملةث٠ٛ  سد َٔ أبط ٖي نيٕ ْسي٥ةٗي ض٤ٛ م يٛ ٝيت ب د٠ راس١ايد

ٌ  ب٦ٝث١  ف٢ً ا٭رجُْٛٝه  َبيد٨ ي بٝل م ٚالٓ ٛد ايكي٥ِ ايٛضع  م جيَ ث١  اي ُث
  .َ٪ي١

 يكثد ٖثديت  ا    (Ghoneim & Elghotmy, 2019)أَثي دراسث١ ايغٓثِٝ ٚايغسُثٞ     
 خ٬ٍ َٔ EFL أجٓب١ٝ نًغ١ اإلظبًٝء١ٜ ايًغ١ م اإلبداف١ٝ ايهسيب١ َٗيرات ي ٜٛط

  ييبثثي ٚسثثس  اجبثثٓ  يكسثثِٝ ت. ا٫رجْٛثثَٛٝه  فًثث٢ ايكثثي٥ِ ايسثثدرٜ  اسثثسدداّ
 اةُٛف١ يًكت . 31=  ٕ) ٚايطيب ١  31=  ٕ) ايسةطٜب١ٝ: صبُٛفس   ا ف ٛا٥ٝي

 اةُٛفثثث١ يًكثثثت بُٝٓثثثي َبثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  فًثثث٢ ايكثثثي٥ِ ايسثثثدرٜ  ايسةطٜبٝثثث١
 يًسثثدرٜ  اهلثثيّ ايسثثالجبت ايٓسثثي٥ج ٚأنثثدت.ايسثثدرٜ  بيي طٜكثث١ ايسكًٝدٜثث١ ايطثثيب ١
  ثث٬ل ٚيملثثٛم. اإلبدافٝثث١ ايهسيبثث١ َٗثثيرات ي ثثٜٛط ا٫رجْٛثثَٛٝه  فًثث٢ فًثث٢ ايكثثي٥ِ

 ايطيب ١. اةُٛف١  ٬ل ف٢ً ايسةطٜب١ٝ اةُٛف١

 ,.Ramalho, M, A., Abalos,G, M., Villaverde, C, G)ٚدراسث١ نث٬ َثٔ:    

Gomes,N, M, Ferreira, A, T.,& Perez,J,M.,(2019).   ٚاييت ٖديت  ا ذبدٜثد
ييف١ًٝ بطْيَج قي٥ِ ف٢ً ي بٝكيت ا٫رجَْٛٛٝه  م ذبس  جٛد٠ اسبٝثي٠ ٚيُٓٝث١   

ايدراسث١  ا   ْسثي٥ج  َ د٫ت أدا٤ اي يًَ  بيزبيَ ١ لٟٚ اإلفيق١ ازبسد١ٜ، ٚأعثيرت 
ت ا٭دا٤ م اي ُثٌ ٚجثٛد٠   ييف١ًٝ ايبْيَج ٚي ءٜء ب٦ٝث١ اي ُثٌ ٚريثع نملثي٠٤ َ ثد٫     

 اسبٝي٠ بيزبيَ ١ .

 ب٦ٝث١  ي ٜٛط م الدرس١ٝ اإلدار٠ دٚر يٓيٍٚ   اييت ٖديت  ا2020ٚدراس١ ال تٟ)
 ، ايٝيبثثيٕ)  ، ايدٚيٝثث١ ايسةثثيرل فًثث٢ ا٫ ثث٬ع خثث٬ٍ َثثٔ ، يًُ ًُثث  الدرسثثٞ اي ُثثٌ
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 ايبٝيْثثيت زبُثثع نثثالدا٠ ا٫سثثسبي١ْ فًثث٢ ايبيحثث  أفسُثثد ٚقثثد ،   َييٝءٜثثي ، بطٜ يْٝثثي
 احملثثٛر:  ضبثثٛرٜٔ َثثٔ َهْٛثث١ اسثثسبي١ْ بإفثثداد ايبيحثث  قثثيّ حٝثث  ، يًبحثث  اي٬ َثث١
 - ٚاإلدارٟ ايملثثين ايثثدٚر)  ُٖٚثثي ب ثثدٜٔ َثثٔ ٚيسهثثٕٛ ، الدرسثث١ٝ اإلدار٠ أدٚار ا٭ٍٚ
الدرسثثثث١ٝ  اي ُثثثثٌ ب٦ٝثثثث١ ٖثثثثٛ ايثثثثثيْٞ احملثثثثٛر أَثثثثي ،   ٚا٫جسُثثثثيفٞ اإلْسثثثثيْٞ ايثثثثدٚر

ٞ )  ب ثثثدٜٔ َثثثٔ ٜٚسهثثثٕٛ ، )ا٫رجْٛثثَٛٝه     ٚايٛسثثثي٥ٌ ا٭جٗثثثء٠ - الدرسثثث١ٝ البثثيْ
 اإلدار٠ أدٚار)  ا٭ٍٚ احملثٛر  يثٛايط  َسثس٣ٛ  إٔ  ا ايدراسث١  ْسثي٥ج  ٚأعثيرت  ،   السيفد٠
ٞ  احملثٛر  يثٛايط  َسثس٣ٛ  إٔ حث   م ، َسٛسث ١  نيْثت    الدرس١ٝ ٌ  ب٦ٝث١ )  ايثثيْ  اي ُث
ٔ  ا٫سثسمليد٠  بالُٖٝث١  ايبيحث   أٚ ث٢  ٚقد. نبت٠ نيْت   الدرسٞ ٍ  دبثيرل  َث  ايثدٚ
 يًبٝثثثثث١ أُٖٝثثثثث١  ا بيإلضثثثثثيي١ ، يًُ ًُثثثثث  الدرسثثثثث١ٝ ايب٦ٝثثثثث١ ي ثثثثثٜٛط م السكدَثثثثث١

ٔ  ا٫سثثسمليد٠ فًثث٢ قثثدر٠ أنثثثط يٝهْٛثثٛا الثثدار  لثثدٜطٟ ايسدرٜبٝثث١ ا٫حسٝيجثثيت  َثث
 َدارسِٗ. ييي  أٜدِٜٗ ذبت السيح١ اإلَهيْيت

 جودة احلياة: :احملور الجاىي 
ي سب جٛد٠ اسبٝي٠ َملّٗٛ عيٌَ ٜطِ نٌ جٛاْ  اسبٝي٠ نُي ٜدرنٗي ايملطد، 
ٖٚثثٛ َملٗثثّٛ ٜسسثثع يٝ ثثٌُ اإلعثثبيع الثثيدٟ يًحيجثثيت ا٭سيسثث١ٝ، ٚا٫عثثبيع ال ٓثثٟٛ        
ايثث ٟ ؼبكثثل ايسٛايثثل ايٓملسثثٞ يًملثثطد فثثب ذبكٝكثث٘ ي ايثث٘، ٚفًثث٢ ليثثو يثثإٕ جثثٛد٠       

 ًح جثثٛد٠ اسبٝثثي٠  اسبٝثثي٠ هلثثي ظثثطٚف َٛضثثٛف١ٝ َٚهْٛثثيت لايٝثث١; ٚهلثث ا ٜ ثثد َيثث      
Quality of life        َّٛثثٔ الملثثيِٖٝ اسبدٜثثث١ ايثثيت ٫قثثت اٖسُيَثثًي نثثبتًا م اي ًثث
 اي بٝ ١ٝ ٚا٫ْسي١ْٝ.

ٙ  ٜٚ ثثب  اي ييثث   إٔ فًثث٢  ٚالسكدَثث١ ايٓيَٝثث١  ايثثدٍٚ جيَ ثثيت  م ايسثثي٥د ا٫دبثثي
ٞ  ٚاي ٓيثط  اي ًُٝث١ ايس ًُٝٝث١،  طبطجيت أِٖ ٜ سب ازبيَ ٞ  ٚ يلثي  يٝٗثي،  ا٭سيسث

 مبسثسٛاٙ اي ًُٞ ٚا٫ريكي٤ خدَس٘  ا يٗدف جٛاْبٗي نُٝع ايس ١ًُٝٝ اي ١ًُٝ إٔ
 ب دد يسالجبط اييت اي يي ، حٝي٠ جٛد٠ جٖٛط ليو يُٝثٌ عديٝس٘ منٛ م ٚاإلسٗيّ
 يثثثثٛيط ٚدرجثثثث١ ايس ًُٝثثثثٞ، السثثثثس٣ٛ ٚ نُسثثثثثس٣ٛ ايثثثثدخٌ،  الثثثثسغتات َثثثثٔ نثثثثبت

 السغٝثثثثطات ربطثثثع ٖٚثثث ٙ اييثثثحٞ، ٚالسثثثس٣ٛ ا٭سيسثثث١ٝ اليدٜثثث١ اسبٝثثثي٠ َسثثثسًءَيت
 ايثثثيت اشبثثثدَيت ْٚٛفٝثثث١ مبسثثثس٣ٛ ٚقٓيفسثثث٘ اي ايٝثثث١ اي ييثثث   درانثثثيت  ا بثثثدٚرٖي
 ٜحاٚح َسيٌ أْٗي ف٢ً  يٝٗي ايٓظط كمهٔ اي  ٛر١ٜ  اسبييث١ ٖث ٙ ازبيَ ث١، يكدَٗي
 خ٬ ثث١ ب بثثير٠ أخثثط٣ ٚأْٗثثي اٯخثثط اي ثثطف م أف٬ٖثثي  ا ازبثثٛد٠ درجثثيت أدْثث٢ َثثٔ

٘   عثبيع  فًث٢  قدري٘ لد٣ اي يي  يكِٝٝ  َٚثد٣  ٚالهسسثب١  ايمل طٜث١  الدسًملث١  حيجييث
 نالسثًٛل  يثٮدا٤  السثسُط  ايسحسٔ لٓظٛر يبٓٝ٘ ٚ ب٘، بثييظطٚف احملٝ ١ اسثسُسيف٘
 ٚذبيًٝ٘  ْسيج٘ ٜثٓ ه  ف٢ً ايث ايٞ ايسكدٜط أٚ ايسكِٝٝ ٖ ا يإٕ جبِ َٚٔ يًحٝي٠،
  470، 2016)فطييت، .ايدراسٞ

 ٍ   إٔ جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ يسُثثثٌ م درجثث١ رقثثٞ َسثثس٣ٛ اشبثثدَيت     2005) ٜٚثثط٣ ا٭عثثٛ
اليدٜثث١ ٚا٫جسُيفٝثث١ ايثثيت يكثثدّ ٭يثثطاد اةسُثثع، ٚ دراى ٖثث٪٤٫ ا٭يثثطاد لثثد٣  عثثبيع     
اشبدَيت اييت يكثدّ هلثِ يسًبٝث١ احسٝيجثييِٗ الدسًملث١، أٟ إٔ جثٛد٠ اسبٝثي٠ يثطيب          

 ٜ ٝش يٝٗي ايملطد.بييب١٦ٝ اليد١ٜ ٚايب١٦ٝ ايٓملس١ٝ ٚا٫جسُيف١ٝ اييت 
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ٚي ثثثب جثثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ فثثثٔ  ثثثح١ ا٫ْسثثثيٕ ازبسثثثد١ٜ ٚايٓملسثثث١ٝ، ْٚظييثثث١ ايب٦ٝثثث١ 
احملٝ ث١ بث٘ ْٚكي٥ٗثثي، ٚايطضثي فثثٔ اشبثدَيت ايثيت يكثثدّ يث٘ َثثثٌ ايس ًثِٝ ٚاشبثثدَيت        
اييثثح١ٝ ٚا٫ييثثي٫ت ٚالٛا ثث٬ت ٚالُيرسثثيت ايدكمكطا ٝثث١ ٚاي دايثث١ ا٫جسُيفٝثث١      

ايٓثي  يطث٬ فثٔ ا٫ػبيبٝث١ ٚاريملثيع ايثطٚح ال ٜٓٛث١        ٚعٝٛع رٚح احملب١ ٚايسملثي٩ٍ بث    
  43، 2010ٚا٫ْسُي٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛ ٔ.) َٓسٞ ٚنيظِ،

 ا٭ب يد َس دد   جٛد٠ اسبٝي٠ بالْٗي َمل436ّٛٗ، 2019ٜٚ طف أبٛ بهط  َٚي مل٢ )
 جثٛد٠  َكَٛثيت  ذبثدد  نثثت٠  فٛاٌَ ٖٓيى ٚإٔ اسبٝي٠ جٛاْ  َٔ قدر أنب ٜغ ٞ
 ٚازبيْثثث  ا٭نثثثيدكمٞ، ٚازبيْثثث  الٗثثثين، ٚازبيْثثث  ا٭سثثثطٟ، ازبيْثثث  َثثثثٌ اسبٝثثثي٠

 ٚازبيْثثثث  ازبسثثثثُٞ، ٚازبيْثثثث  ايب٦ٝثثثثٞ، ٚازبيْثثثث  ال ثثثثطم، ٚازبيْثثثث  ا٫جسُثثثثيفٞ،
 ٚاي ُٛحثثيت اسبيجثثيت ٚذبكٝثثل اسبٝثثي٠ فثثٔ ٚايطضثثي اي ديثثٞ، ٚازبيْثث  ايٓملسثثٞ،
 د١ٜ،ٚا٫قسيثثثي الييٝثثث١ ٚا٭ٚضثثثيع ايثكييٝثثث١ ٚايكثثثِٝ ٚال سكثثثدات بيلسثثثسكبٌ ٚايسملثثثي٩ٍ
 ٚايطضي. بييس يد٠ ع ٛرٙ ايملطد ؼبدد خ٬هلي َٔ ٚاييت

 ٚجٛاْثثث  ييثثثٛرات ٜسطثثثُٔ َملٗثثثّٛ اسبٝثثثي٠ جثثثٛد٠ إٔ  583، 2004) ٜٚثثثط٣ فثثثءل 
 ٚازبيْ  نُ ًِ، ٚنملي٤ي٘ ي اي٘، ٚيكدٜطٙ قدراي٘ فٔ ايملطد ييٛرات َٓٗي َس دد٠
ٔ  بييطضثي  ٖٚٛ الطيب  ايس ًُٝٞ ٞ  َٚثي  ايسديثن  فث ٘  ٜملطث ٔ   يٝث  ٚازبيْث   َٗٓث١  َث
 ٚازبيْثثثث  ايملثثثثطد ٜطجٖٛثثثثي ايثثثثيت السثثثثسكب١ًٝ بييسٛق ثثثثيت الثثثثطيب  ٖٚثثثثٛ السثثثثسكبًٞ
 ٚازبيْثثث  ايدٜٓٝثثث١، ٚالُيرسثثثيت ايطٚحيْٝثثث١ بثثثييٓٛاحٞ ٜثثثطيب  َثثثي ٖٚثثثٛ اي كي٥ثثثدٟ
 يسطثثُٔ ازبٛاْثث  ٖٚثث ٙ. يًملثثطد اي يَثث١ اييثثح١ٝ بيسبييثث١ ٜثثطيب  َثثي ٖٚثثٛ اييثثحٞ
 .ايملطد م حٝي٠ َٚظيٖط َ٪عطات ي٘ َٛضٛفٝي ٚيكُٝٝي بييملطد  ١ً ي٘ لايٝي يكُٝٝي

ٔ  َسداخًث١  نٛاْث   ٜسثالجبط  ٚاس ًي ٚي د جٛد٠ اسبٝي٠ َملًَٗٛي ٞ  َث  اي ايٝث١  ايٓثٛاح
ٍ  َٚثد٣  يًملثطد،  ايٓملسث١ٝ  ٚاسبييث١  بيسبييث١ اييثح١ٝ   َطيب ١ ٚالٛضٛف١ٝ،  ا٫سثسك٬

 ايثيت  بييب٦ٝث١  ف٬قس٘ فٔ يط٬ً ٜهْٛٗي، ا٫جسُيف١ٝ اييت ٚاي ٬قيت ب٘، ٜسُسع اي ٟ
ٌ .>يٝٗثثي ٜ ثثٝش  اليدٜثث١ اشبثثدَيت َسثثس٣ٛ رقثثٞ درجثث١ اسبٝثثي٠ م جثثٛد٠ نُثثي يسُثثث

 ايثيت  اشبثدَيت  يكدر٠ ا٭يطاد ٖ٪٤٫ اةسُع، ٚ دراى ٭يطاد يكدّ اييت ٚا٫جسُيف١ٝ
ٔ  ٫ٚ .الدسًمل١ حيجييِٗ  عبيع ف٢ً هلِ يكدّ  اشبثدَيت  جثٛد٠  ايملثطد  ٜثدرى  إٔ كمهث
ِ  ايثث ٜٔ ا٭يثثطاد فثثٔ مب ثثءٍ يثث٘ يكثثدّ ايثثيت  ٚأعثثكي٤ ٚ َثث٤٬ أ ثثدقي٤) ٜسمليفثثٌ َ ٗثث

 ا٫جسُيفٝثث١ ٚايب٦ٝثث١ ايٓملسثث١ٝ  اليدٜثث١ بييب٦ٝثث١ يثثطيب  اسبٝثثي٠ جثثٛد٠ إٔ أٟ ، ٚأقثثيرل
 ,.Bonomi, R.E., Patrick, D.L. & Bushnel, D. M )ايملثطد  يٝٗثي  ٜ ثٝش  ايثيت 

2000). 

 :مهوىات جودة احلياة 
ِٓٗ َثثٔ اقسيثثط فًثث٢ يكثثد اخسًثثن ايبثثيحث  م يٓثثيٚهلِ ٭ب ثثيد جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ يُثث 

ب ثثدٜٔ أسيسثثٝ  ُٖثثي جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ا٭سثثط١ٜ ٚجثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ا٫ْمل ييٝثث١ َثثثٌ عثثٝو  
يكثد اسثسددَٛا    (Ring, et al, 2007 )أَثي رْثج ٚيخثطٕٚ    (Shek & lee,2007) ٚيثٞ   

ب دٟ ايس يد٠ اي دي١ٝ ٚايسث يد٠ ايٓملسث١ٝ، بُٝٓثي ي ثددت ايدراسثيت ايثيت يٓيٚيثت        
  اسثثسددَي ا٭ب ثثيد : جثثٛد٠    2010أنثثثط َثثٔ ب ثثدٜٔ َثثثٌ دراسثث١ َٓسثثٞ ٚنثثيظِ )      

اسبٝي٠ اييح١ اي ي١َ، ٚجٛد٠ اسبٝي٠ ا٭سط١ٜ ٚا٫جسُيف١ٝ، ٚجٛد٠ ايس ًثِٝ، ٚجثٛد٠   



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 

42 
 

ٚجثثثٛد٠ عثثثغٌ ايٛقثثثت ٚ داريثثث٘. أَثثثي أبثثثٛ بهثثثط       اي ٛا ثثثن، ٚجثثثٛد٠ اييثثثح١ ايٓملسثثث١ٝ،   
  يكثثد اسثثسددَي ةيْٝثث١ أب ثثيد ٖثثٞ: جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ا٭سثثط١ٜ، جثثٛد٠   2019َٚيثث مل٢ )

اسبٝي٠ ايءٚاج١ٝ، جٛد٠ اسبٝي٠ ا٫جسُيف١ٝ، جٛد٠ اسبٝي٠ ا٫نيدكم١ٝ، جثٛد٠ اسبٝثي٠   
ٚدراس١  ال١ٝٓٗ، جٛد٠ اسبٝي٠ اي دي١ٝ، جٛد٠ اسبٝي٠ ال طي١ٝ، جٛد٠ اسبٝي٠ ايب١ٝ٦ٝ.

  اسثثسددَت جب٬جبثث١ َ ثثيٜت يس ثثب فثثٔ اب ثثيد جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ٖٚثثٞ: َ ٝثثير   2010عثثكت)
      ال طيٝثث١  َٚ ٝثثير خيثثي٥ن اي ديثث١ٝ ايسثث١ٜٛ     -ايٓملسثث١ٝ -اييثثح١ ) ايبدْٝثث١ 
اي ث ٛر   -ايطضي فٔ اسبٝثي٠  -ايثك١ بييٓمل ، ايسٛنٝد١ٜ -) ايي٬ب١ ايٓملس١ٝ

     ملثثي٠٤ اي ايٝثث١  ٚال ٝثثير اشبثثيرجٞ   ا٫سثثسك٬ٍ بثثييٓمل ، ايه  -ايسملثثي٩ٍ -بييسثث يد٠
الهيْثثث١  -السثثثيْد٠ ا٫جسُيفٝثثث١ -الٗثثثيرات ا٫جسُيفٝثثث١ -اي ُثثثٌ -) ا٫ْسُثثثي٤
ايكثثثِٝ اشبًكٝثثث١ ٚايدٜٓٝثثث١ ٚا٫جسُيفٝثثث١ ٚاسبكثثثٛم ، ٚدراسثثث١ فثثثءل   -ا٫جسُيفٝثثث١

  يهثٕٛ الكٝثي  َثٔ أرب ث١ أب ثيد ٖثٞ: جثٛد٠ اسبٝثي٠         2017ٚفبد اسبًِٝ ٚفبد ايملسثيح) 
جثثثٛد٠ اسبٝثثثثي٠ ا٫جسُيفٝثثث١، جثثثٛد٠ اسبٝثثثثي٠ ا٭نيدكمٝثثث١، جثثثٛد٠ اسبٝثثثثي٠      ايٓملسثثث١ٝ،  
 ازبس١ُٝ.

فثٔ رضثي ايملثطد فثٔ     ٚي ثب   Quality of personal lifeجثٛد٠ اسبٝثي٠ اي ديث١ٝ:    
حييسث٘ ايٓملسث١ٝ ٚاييثح١ٝ اشبييٝث١ ْسثبًٝي َثثٔ ا٭َثطاض ٚقدريث٘ فًث٢ ايس ثيٜش َثثع          

  ٛر٠ ازبسِ. اٯٯّ ٚايّٓٛ ٚاي ١ٝٗ م يٓيٍٚ ايغ ا٤ َع ايطضي فٔ

 بالْٗثي   جطا٥ٝثيً  ٚي ثطف  Quality of Environmental life: ايب٦ٝٝث١  اسبٝثي٠  جثٛد٠ 
 م ليثثو ٜٚسثثٛيط َٚس ًبييثث٘، ٫حسٝيجثثيت ايملثثطد  عثثبيع َثثٔ ايب٦ٝثث١ يثثٛيطٙ َثثي َثثد٣ 

ٕ  ب١٦ٝ اي ٌُ ٚايسهٔ،: َٔ نٌ ٞ  ٚازبثتا ٟ  ٚاسبث ٔ  ايث   ايب٦ٝث١  يٛظٝثن  ٚ يٝث٘،  ٜسثه
 . بييس يد٠ ٚاي  ٛر ٚايطضي ايسٛايل ٚذبكٝل طدايمل احسٝيجيت يسًب١ٝ أَثٌ ب هٌ

 بالْٗثثي    جطا٥ٝثثًي ٚي ثثطف  Quality of Social life: ا٫جسُيفٝثث١ اسبٝثثي٠ جثثٛد٠ 
  ٔ  ٚخثثير  داخثثٌ ٚا٭ ثثدقي٤ ايثثء٤٬َ َثثع اجسُيفٝثث١ ف٬قثثيت قثثدر٠ ايملثثطد فًثث٢ يهثثٜٛ

 بمل ييٝثثث١ ا٫جسُيفٝثثث١ ا٭ْ ثثث ١ م ٚا٫ْثثثدَي  ٚيكٜٛسٗثثثي، فًٝٗثثثي ٚاسبملثثثيظ ا٭سثثثط٠،
 ازبيْثثث  م َٚس ًبييثثث٘ احسٝيجييثثث٘ يًبٝثثث١ فًثث٢  ٚقدريثثث٘ ٚايطضثثثي، ايسٛايثثثل ٚذبكٝثثل 

  . ليو َع بييس يد٠ ٚاي  ٛر ا٫جسُيفٞ

 بييكثدر٠   جطا٥ٝثيً  ٚي ثطف  Quality of academic life: ا٭نيدكمٝث١  اسبٝثي٠  جٛد٠
 َٗيّ أسيي ٠،  ٤٬َ، َٔ يسطُٓ٘ مبي ، ايدراس١ٝ)  ا٭نيدكم١ٝ بييب١٦ٝ ايسٛايل ف٢ً

ٔ  َثطض  َسثس٣ٛ  ٚذبكٝثل  ايدراس١ٝ; َٚٗيَ٘ يٛقس٘  داري٘ ٚحسٔ دراس١ٝ،  ايٓةثيح  َث
 اسثثثس يد٠ فًثثث٢ ٚقدريثثث٘ ا٭نيدكمٝثثث١، بيلس ًبثثثيت ايٛيثثثي٤ فًثثث٢ ٚقدريثثث٘ ا٭نثثثيدكمٞ،

 بييطضثثثي ٚعثثث ٛرٙ يسدييثثث٘ ٚحبثثث٘ يإلخمليقثثثيت، ي طضثثث٘ ب ثثثد ٚنملي٤يثثث٘ ْ ثثثي ٘
 ايسً  ٚا٫دبيٙ ايٛقت، ٚيٓظِٝ  دار٠: ايسيي١ٝ ايملطف١ٝ ا٭ب يد ٜٚسطُٔ ،  ٚايس يد٠

 .ا٭نيدكمٞ ٚايسٛايل ا٭نيدكم١ٝ الط١ْٚ ٚ ايدراس١، عبٛ

ٌ  ا٭نيدكمٝث١  اسبٝثي٠  جٛد٠ إٔ  2007) ازبًب٢ ٜٚ٪ند  حيجثيت   عثبيع  فًث٢  ي ُث
 احسٝيجثثيت َثثع يسسثثٛا٤ّ ايس ًُٝٝثث١ ال٪سسثث١ طبطجثثيت َسثثس٣ٛ َثثٔ يطيثثع ٚ اي ًبثث١
 الٓييسث١  َٛاجٗث١  فًث٢  قثيدر٠  ٚيسهٕٛ اي ٌُ سٛم َس ًبيت َٚع ٚ ُٛحييٗي ايدٚي١
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 ا٭فًثث٢ ٚاةسُ ٝثث١ ٚايبحثٝثث١ ايس ًُٝٝثث١ خبثثدَييٗي ٚيًٛ ثثٍٛ ٚاي يلٝثث١ اإلقًُٝٝثث١
 .ايسهييٝن ٚأقٌ ايٛسي٥ٌ باليطٌ يهٓ٘ جٛد٠

 ,Gönülateş, S& Öztürk)َٚثٔ ايدراسثثيت ايثيت يٓيٚيثثت جثثٛد٠ اسبٝثي٠ دراسثث١    

M,A, 2019) ق١ بث  جثٛد٠ اسبٝثي٠ َٚسثس٣ٛ ايٓ ثيأ      ٚاييت ٖديت  ا ذبدٜد اي ٬
   ييبثثثي ٚ ييبثثث١ ٚاسثثثملطت 469ايبثثثدْٞ يثثثد٣  ثثث٬ل ازبيَ ثثث١ ٚ ثًثثثت اي ٝٓثثث١ َثثثٔ )

َسس٣ٛ ايٓ ثيأ ايبثدْٞ    ب   حيي٥ًٝي ب٘ ايٓسي٥ج فٔ فدّ ٚجٛد يطٚم َ ١ٜٛٓ ٜ سد
PAL)  اسبٝثثي٠ ٚجثثٛد٠  (QOL)  يًُ ثثيرن  ٫ٚ يٛجثثد ف٬قثث١ اريبي ٝثث١ بثث  جثثٛد٠

 يٓ يأ ايبدْٞ يد٣  ٬ل ازبيَ ١.اسبٝي٠ َٚسس٣ٛ ا

 ,Wail Minwer Al Rabadi &Rifqa Khleif Salemٚدراسث١ أْثٛر ٚريكث١     

  ٚايثثيت يٗثثدف  ا ذبدٜثثد َٗثثيرات ايثثسملهت اي ًٝثثي ٚف٬قسٗثثي نثثٛد٠ اسبٝثثي٠       (2018
   ييبثًي ٚ ييبث١ ٚأظٗثطت    147يد٣  ٬ل جيَ ١ فةًٕٛ بي٫ردٕ ٚ ثًت اي ١ٓٝ م )

 اي ًٝثثي َٗثثيرات ايثثسملهت َثثٔ نثثٌ بثث   حيثثي١ٝ٥ د٫يثث١ لات قثث١ف٬ ايٓسثثي٥ج إٔ ٖٓثثيى
 اسبٝثي٠  جثٛد٠  بث    حيثي١ٝ٥  د٫يث١  لات يثطٚم  ٚجٛد ايدراس١ أٚضحت. اسبٝي٠ ٚجٛد٠

 ا٭نثثيدكمٞ ٚايسديثثن ايثث نٛر ييثثي  ازبثثٓ  لثثسغت اي ًٝثثي ايثثسملهت َٚٗثثيرات
 ايبحثث  َثثٔ َءٜثثد  ا بيسبيجثث١ ايدراسثث١ أٚ ثثت ، اي ًُٝثث١ ايهًٝثثيت  ثث٬ل ييثثي 

ٌ  ا٭خثط٣  ٚالثسغتات  اسبٝثي٠  جثٛد٠  ب  اي ٬ق١ حٍٛ ٚايدراسيت  اي ايٝث١  ايهملثي٠٤  َثث
 اي ًٝثثي ايثثسملهت َٗثثيرات يطيثثع ايثثيت الٗثثيرات فًثث٢ اي ثث٬ل ٚيثثدرٜ  ايثث ايٞ، ٚايثثس ًِ
ٔ  ايسثثثدرٜ  ٚبثثثطاَج اسبٝثثثي٠ نثثثٛد٠ ايٛجبٝكثثث١ ف٬قثثثسِٗ بسثثثب   ايدراسثثثيت َٚءٜثثثد َثثث
  .ٚجٛديٗي اسبٝي٠ فٔ لسس٣ٛ ايطضي اي ٬ل  دراى يسحس 

 .Radovanović, I., Bogavac, D., Cvetanović,Z.,& Kovačević)ٚدراسث١  

J.,2017)   ٚاييت ٖديت  ا ذبدٜد جٛد٠ حٝي٠ الطاٖك  بيلطح١ً ايثي١ْٜٛ ٚف٬قسٗي
   ييبثثًي ٚ ييبثث١ ٚاقسيثثط   220بثثييس ًِٝ ايمل ثثيٍ َثثد٣ اسبٝثثي٠، ٚيهْٛثثت اي ٝٓثث١ َثثٔ )    

ازبيْث  ايٛجثداْٞ ٚا٫جسُثيفٞ ٚايبثدْٞ ٚأسثملطت ايٓسثي٥ج        قٝي  جٛد٠ اسبٝي٠ فًث٢ 
فثثٔ اريملثثيع ازبيْثث  ايبثثدْٞ ٚا٫جسُثثيفٞ م حثث  اغبملثثيض ازبيْثث  اي ثثي ملٞ يثثد٣  
اي ٬ل ٚأٚ ت ايدراس١ بيجطا٤ الءٜد َٔ ايدراسيت ٚاي ٌُ ب ثهٌ َٓٗةثٞ م ٖث ا    

 اةيٍ.

 :تطبيل مبادئ االرجوىوميهص وجودة احلياة 
 َ ٝه   ا يكثدِٜ اسبًثٍٛ ايسيث١ُُٝٝ ايثيت يٓيسث  قثدرات       ٜس ٢ فًِ اإلرجْٛثٛ

ٚحثثٛا  ال ًثثِ ْٚ ثثي ٘ ٚحطنسثث٘ ٚأب ثثيد جسثثُ٘ ، نُثثي ٜسد ثث٢ ايكطثثيٜي اليدٜثث١       
ٜٚسبٓثث٢ َ ثثيٜت ٚجٛاْثث  ْملسثثٞ )سثثٝهٛيٛج١ٝ ، ٚكمسثثد  ا أنثثثط َثثٔ ليثثو، حٝثث     
ٜس ثثثطم  ا دراسثثث١ ف٬قثثث١ ال ًثثثِ بييب٦ٝثثث١ البيعثثثط٠ ايثثثيت كمثثثير  يٝٗثثثي ْ ثثثي ٘ َٚثثثي   

ُٓٗي َٔ فيدات ٚيكييٝد ٚاييت ي٪جبط ب هٌ َبيعط  أٚ ألت َبيعط م ْٛع اي ٬قث١  يسط
ال١ٝٓٗ ، ٚايٓملس١ٝ اييت يسِ ب  ايب ط َٚهْٛيت ايب١٦ٝ ٚب  نٌ َي ٜدخٌ م ْ ثيم  
ب١٦ٝ ٚجٛدِٖ. ٚبٗ ا ؼبكل فًثِ ا٫رجْٛثَٛٝه  َٓظَٛث١ َسهيًَث١ يثدر  اي ٬قث١       

بيثثثٛر٠ ذبكثثثل ايسهيَثثثٌ َثثثع بكٝثثث١ جٛاْثثث    بثثث  ال ًثثثِ ٚا٭دٚات ٚا٭جٗثثثء٠ ٚايب٦ٝثثث١  
ايسيثثثُُٝيت ا٭خثثثط٣ سثثثٛا٤ نيْثثثت ايٛظٝملٝثثث١ أٚ ازبُييٝثثث١ أٚ ا٫قسيثثثيد١ٜ بٗثثثدف   
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ييُِٝ ب١٦ٝ ي ًُٝٝث١ يًث  رألبثيت ال ًثِ ٚاي ييث  ٚا٫حسٝيجثيت اي ديث١ٝ ٚيهثٕٛ         
 أقٌ  جٗيدًا، ٚذبكل ايس يٌَ ازبٝد بٝسط ٚسٗٛي١ ٚراح١.

د٨ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  ٚجثثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ إٔ   بثثث  ي بٝثثثل َبثثثي  ٚكمهثثثٔ يبٝثثثيٕ اي ٬قثثث١ 
 اييت ٚايهملي٠٤ ايمليف١ًٝ ٚي ءٜء ا٭دا٤ ا٫رجَْٛٛٝه  م حد لاي٘ ٜٗدف  ا ذبس 

 لسثثثسددَٝٗي ٚايب٦ٝثثثيت ٚا٭دٚات ا٭فُثثثيٍ ٤٬ََثثث١ الٗثثثيّ ٚذبكٝثثثل  ظبثثثي  بٗثثثي ٜثثثسِ
ٚا٭دٚات  الٓسةثثيت َثثع ايسمليفثثٌ فًثث٢ اإلْسثثيٕ قثثدر٠ اي ُثثٌ ٚي ظثثِٝ ب٦ٝثث١ يسحسثث 
الدسًملثث١ ٖٚثث ا ؼبكثثل جثثٛد٠    ٚظطٚيثث٘ ٚب٦ٝسثث٘ اي ُثثٌ فثثٔ ال ًثثِ ٚرضثثي يكبثثٌ ٚ ٜثثيد٠

  اسبٝي٠ ٚاي  ٛر بييس يد٠ ٚايطضي ٚدر٤ الدي ط ايٓملس١ٝ ٚازبسد١ٜ. 

 التفهري املشتكبلي  -احملور الجالحFuturistic Thinking 
ٞ أحدجبت ايدراسيت السسكب١ً ٚا٫سس طاي١ٝ ْك١ً ْٛف١ٝ م صبيٍ ايبحث  اي ًُث  

يثثي اْ هثث  فًثث٢ حطنثث١ ايبحثثٛ  َٚثثي يس ًبثث١ ايملثثح٠ اسبييٝثث١ َثثٔ ايبحثث  حثثٍٛ        
ايظٛاٖط الدسًمل١ يسكدِٜ حًٍٛ ٚسٝٓيرٜٖٛيت ٚخ ثٛات اسثسبيق١ٝ يٛانث  ايس ثٛر     

 اي ًُٞ ٚايسهٓٛيٛجٞ.

ٚفًثثثِ ايدراسثثثيت السثثثسكب١ًٝ ٫ ٜكسيثثثط فًثثث٢ ربيثثثن ٚاحثثثد، نُثثثي أْثثث٘ َثثثطٕ     
   ٚ ٜٗثثدف يسحدٜثثد ٚذبًٝثثٌ ٚيكثثِٜٛ نثثٌ    َٚسٓكثثٌ ٜسثثيٜط يثثٓك٬ت ا٭ َٓثث١ ٚا٭َهٓثث١ 

ايس ٛرات السسكب١ًٝ سبٝي٠ ايب ط ب طٜك١ فك١ْٝ٬ َٛضٛف١ٝ، نُثي ٜملسثح اةثيٍ    
 ي٬بسهير ٚاإلبداع يسحكٝل ا٭ٖداف الطج٠ٛ.

َٚثثٔ أدٚات ايدراسثثيت السثثسكب١ًٝ ٚا٫سس ثثطاي١ٝ ايثثسملهت السثثسكبًٞ، حٝثث  ٜ ثثد     
سُثد فًث٢ َ يزبث١ ال ًَٛثيت ايثيت      ايسملهت السثسكبًٞ أحثد أمنثيأ ايثسملهت ايث ٟ ٜ      

سبل إٔ ي ًُٗي ايملطد َٔ أجٌ اسس طاف السثسكبٌ، يٗثٛ فًُٝث١ فكًٝث١  هثٔ ايملثطد       
 َٔ  دراى ال ه١ً ٚيُٗٗي ٚيكدِٜ يطٚض ٚيكُٝٝٗي يًٛ ٍٛ  ا حًٍٛ َكحح١.

 جثء٤  السثسكب٢ً  ايثسملهت  إٔ  (Atance, C. & O'neill, K., 2001,533 ٜٚيثن 
ٛ   أٚ اي طضث١ٝ  ايث انط٠  فًث٢  ، ٜٚ سُثد  ايب ط٣ َٔ اإلدراى ٫ٜسةءأ  ايسيثٜٛط١ٜ، ٖٚث
 ٚفًثثِ ا٫جسُثثيع ٚفًثثِ ايثثٓمل  فًثثِ َٚٓٗثثي اي ًثثّٛ ي ثثٜٛط عٝثثع  يثث٢ ٜسثثيفد ايثث ٟ

 َءٜثثدًا يس ًثث  ايسثث٢ ايط٥ٝسثث١ٝ َثثٔ الٛاضثثٝع السثثسكب٢ً ٚألتٖثثي، ٚايثثسملهت اإلييثثيٍ
٘  ، ٜٚ طف ٚايدراس١ ايسملهت َٔ ٔ  منث   بالْث      بث   ايظٗثٛر  يث٢  ٜبثدأ  أمنثيأ ايثسملهت   َث
 .اي ُط َٔ سٓٛات  4 -3) 

ايثثسملهت السثثسكبًٞ بالْثث٘ صبُثثٌ اي ًُٝثثيت    (Torrance, 2003)ٚفثثطف يثثٛراْ  
ايملهط١ٜ اييت ٜسسددَٗي ايملطد م اسسه يف اشبثبات السثسكب١ًٝ، ٚايثيت ٜ ثٛر َثٔ      
خ٬هلي ايملِٗ ٚايسد ٝ  َٔ أجٌ حٌ َ ه١ً َسثسكب١ًٝ، نُثي ٜ ثٛر َثٔ خ٬هلثي      

فسُثثيدًا فًثث٢ َثثي يدٜثث٘ َثثٔ خثثبات م ايٛ ثثٍٛ  ا أٖثثداف أْٚسثثي٥ج أٚ حًثثٍٛ   ايسٓبثث٪ ا
 ٫ربيل قطارات.

  فثثطف ايثثسملهت السثثسكبًٞ بالْثث٘ اي ًُٝثث١ اي كًٝثث١ ايثثيت       488، 2012أَثثي حثثييظ ) 
السسكب١ًٝ ٚ ٝيأل١ يطضثٝيت جدٜثد٠ يس ًثل    يٗدف  ا  دراى ال ه٬ت ٚايسح٬ٜٛت 
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دٜثثثد٠ بيسثثثسدداّ ال ًَٛثثثيت السثثثٛايط٠ ، بسًثثثو ايسحثثث٫ٛت ، ٚايسٛ ثثثٌ ٫ريبي ثثثيت ج
ٚايبحثثث  فثثثٔ حًثثثٍٛ ألثثثت َاليٛيثثث١ هلثثثي، ٚيحثثثن ٚيكٝثثثِٝ ٚاقثثثحاح أيهثثثير َسثثثسكب١ًٝ   
ضبس١ًُ م سبٌٝ  ْسي  طبءٕٚ َ ًَٛييٞ جدٜد ٜٛجث٘ ايملثطد عبثٛ ا٭ٖثداف ب ٝثد٠      

ضثث١ً ، ٚدراسثث١ ايسغثثٝتات ايثثيت كمهثثٔ إٔ   يمليالثثد٣ حمليٚيثث١ رسثثِ اييثثٛر السثثسكب١ًٝ ا  
 .احسُيٍ ٚقٛع ٖ ٙ اييٛر السسكب١ًٝي٪دٟ  ا 

 يكثثّٛ ْ ثث ١ فكًٝثث١   ايثثسملهت السثثسكبًٞ بالْثث٘ فًُٝثث١  15، 2017ٚفطيثثت ع ثث١ ) 
 فًث٢  ٜٚ سُثد . ٚايسيٛر ٚايسٛقع ٚايسٓب٪ السسكب١ًٝ ال ه٬ت حٌ َٗيرات  يكيٕ ف٢ً
 يٝيثثٌ ٚا٭حثثدا  ٚايكطثثيٜي يًُ ثثه٬ت ٚا٫بسهثثير ٚايٓكثثد اإلبثثداع فًثث٢ ايملثثطد قثثدر٠
 الٓ ثثثل قٛافثثثد ذبهُثثث١ َطنثثث  فكًثثثٞ ْ ثثثيأ يٗثثثٛ السثثثسكبٌ، اسثثثسكطا٤  ا َٓٗثثثي

 . السسكبٌ م بٗي ايسٓب٪ كمهٔ ْسي٥ج  ا ٜٚ٪دٟ ٚا٫سسد٫ٍ،

 ايثسملهت    ايثسملهت السثسكبًٞ بالْث٘ : َظثيٖط    709، 2019نُثي فثطف فبثد اةٝثد )    
 ايسٓبثث٪ فًثث٢ قي٥ُثث١ ٚيهثثٕٛ السثثسكبٌ، م حثثدٚجبٗي  ثثٛر٠ ؼبسُثثٌ يهثثٜٛٔ فًثث٢ ايدايثث١

 َسثثثسكب١ًٝ ييثثثٛرات ٚٚضثثثع َ ٝٓثثث١، َ ثثثه٬ت فًثثث٢ السثثثسكب١ًٝ الحيبثثث١  بييٓسثثثي٥ج
 .الٓيس  ايكطار ٫ربيل ٚليو ايسيٛارت يكِٝٝ يًو َع لٛاجٗسٗي،

ا٭١ُٖٝ ايحب١ٜٛ يس١ُٝٓ ايسملهت السسكبًٞ   19، 2016ت فبد ايٛار  )يشب ٚقد
 ١ٝ: يد٣ اي ٬ل م طبسًن الطاحٌ ايس ١ًُٝٝ م ايٓكيأ ايسيي

     م  إٔ ا٭جٝيٍ اييت ٜسِ  فدادٖي م َطاحٌ ايس ًِٝ ئ يسثيح هلثي يط ث١ السثي١ُٖ
َ يزب١ َ ه٬ت اسبيضط بكدر َي ي سب َس٦ٛي١ َس٦ٛي١ٝ ني١ًَ فٔ السسكبٌ 

 َٚ ه٬ي٘.
        فٓدَي ٜغٝ  السسكبٌ فٔ فكٍٛ اي ٬ل ٜسثٛٙ َ ث٘ ا٫ْسُثي٤ ٚاهلٜٛث١ يث ا ٜيثبح

يثثثط٣  ٫ ظ٬َثثثي داَسثثثي ٜٚٛيثثثد يثثثدِٜٗ عثثث ٛرا      ٭ٕ  ٬بثثث٘ ٫  اةسُثثثع م خ ثثثط 
  ٛ ٖثثثدف حيضثثثط َٚسثثثسكبٌ أٟ   بيي٬َبثثثي٠٫ يثثث يو ٜ ثثثد اسس ثثثطاف السثثثسكبٌ ٖثثث

 صبسُع.
     إٔ ٖ ا ايٓٛع َٔ ايسملهت ٜ ةع ايملطد ف٢ً ايس يٜش َع ايسغت بثد٫ َثٔ ال يْثي٠

َٓ٘، ٜٚدفِ رٚاب  ا٭يطاد َع اي ي  اشبيرجٞ ٜٚ ء  اي  ٛر بييسحهِ م اسبٝي٠ 
 .سسكب١ًٝال
 ايسملهت  ٞ ايث ٟ   اةسُثع  م ٚي ثي٫   ػبيبٝثي  دٚرا ًٜ ث   إٔ ايملثطد  ٜسثيفد  السثسكبً

 .ٚقطيٜيٙ َ ينً٘ حٌ م ال يرن١ ف٢ً قدري٘ خ٬ٍ َٔ يٝ٘ ٜ ٝش
 السسكبٌ م قطارات ٫ربيل بيليضٞ اسبيضط رب  ف٢ً اي ٬ل ٜسيفد . 
 َسغت في  لٛاج١ٗ اي٬ ١َ َٗيرايِٗ ٚي ٜٛط يس١ُٝٓ يط ١ يً ٬ل ٜسٝح. 
  السسكبٌ. م قدرايِٗ ر١ٜ٩ َٔ اي ٬ل  ه 

ٖٚٓثثي٤ فبثثد اد ضبُثثد ٚألثثيد٠ ضبُثثد فبثثد    (Slaughter, 1999 )ٜٚثثط٣ سثثًٛيط 
   إٔ ايسملهت السسكبًٞ ٜطيب  ب د٠ فًُٝيت ٖٞ: 197-196، 2019ايس٬ّ)

   ٘ ٘  فًُٝثث١ فكًٝثث١: فًُٝثثث ٌ  فكًٝثث  يأل١ ثثثٝ فًثث٢  ٚايكثثدر٠  ال ثثثه٬ت  دراى م يسُثثث
 السثثٛايط٠ ال ًَٛثثيت بيسثثسدداّ جدٜثثد٠ اريبي ثثيت اا ٚايسٛ ثثٌ جدٜثثد٠ يطضثثٝيت
 ايبدا٥ٌ ٚرسِ ايًءّٚ فٓد  ٝيألسٗي ٚ فيد٠ ايملطضٝيت ٚي دٌٜ حًٍٛ فٔ ٚايبح 
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 ايسسي٩ٍ ٚايبح  اي ًُٝ٘ ٖ ٙ ٚيس ً  ا٭َط يخط م ايٓسي٥ج يكدِٜ جبِ الكحح١
ٙ  م ايثسملهت  ٚايسكيٞ ٚايبح  ايٛاضح٘ ألت ٚال٬َح ايغُٛض فٔ ٘   ثٛر  لٖٓٝث
 ايهير. أٚ رسّٛ أٚ
  :ايسسثي٫٩ت  ٚ جبثير٠  ا٭يهثير  َٔ ايهثت يٛيٝد بٗي ٜكيد ف١ًُٝ ييٛر  ٍ  ت َثي  حثٛ

 ايثث ٖين ٚاي يثثن ٚايسالَثثٌ ٚايثثسملهت اشبٝثثيٍ ٚاسثثسدداّ َ ًَٛثثيت َثثٔ دبُٝ ثث٘
ٞ  ييثٛر  ٚضع هلدف يٛ ؼبد  َيلا ٚاسحايٝة١ٝ ٕ  لثي  َبثد٥ ٘  سثسهٛ  ايظثيٖط٠  فًٝث

ٌ  م ٔ  السثسكب ٔ  ا٫سثس ير٠  اي ًُٝث١  ٖث ٙ  ٚيسطثُ ٔ  أيهثير  َث ٕ  ٚ  ث٬م  اٯخثطٜ  فٓثي
 ٚاإلخملثثيم ازبثثيد اي ُثثٌ َثثٔ َٚءٜثثد ال كثثد٠ ٚيبسثثٝ  ا٭يهثثير  ال ثثطٚأ اشبٝثثيٍ
 ازبٝد٠. السسُط٠ ٚاحمليٚي١

 ًُ٘ٝايثيت  اي ًُٝث١  بٗثي  ٜٚكيثد  اسس ثطاف:  ف  ٔ ّ  خ٬هلثي  َث  بينسسثيل  ايملثطد  ٜكثٛ
ِ  ٚيحثن  ٚابسهير ِ  َملطث١ً  أٚ ضبسًُث١  أٚ يهٓث١  َسثسكب٬ت  ٚاقثحاح  ٚيكٝثٝ  ٜٚثس
 يٓب٪ات. عهٌ م ليو  ٝغ٘

 ٘يهثثٜٛٔ ضبيٚيثث٘ خ٬هلثثي َثثٔ ٜثثسِ ايثثيت اي ًُٝثث١ يًثثو بٗثثي ٜٚكيثثد يٓبثث٪: فًُٝثث 
 إٔ كمهثثٔ ايثثيت الثثسغتات ٚدراسثث١ اسبثثدٚ  احملسًُثث١ السٓٛفثث١ السثثسكب١ًٝ اييثثٛر٠
ٔ  فُي ايملطد ٜسسي٤ٍ ٖٚٓي السسكب١ًٝ اييٛر٠ ٖ ٙ ٚقٛع احسُيٍ  ا ي٪دٟ  إٔ كمهث
 ٜهٕٛ. إٔ ٜٓبغٞ اي ٟ َٚي ٜهٕٛ إٔ الطجح َٚٔ ٜهٕٛ

 ًُ٘ٝا٭حثدا   ي ٛر ٚ دراى يِٗ ف٢ً يكّٛ اييت اي ١ًُٝ بٗي ٜٚكيد يٛقع: ف  ٔ  َث
 اسثثسدداّ فًثث٢ افسُثثيدًا ايسغثثٝت ٚ بٝ ثث١ ادبثثيٙ ل طيثث٘ َسثثسكبًٞ  َثثين  َسثثداد

ٚا٫سثثثثسمليد٠ َٓٗثثثثي يطسثثثثِ اييثثثثٛر٠  َسٓٛفثثثث١ فثثثثٔ اسبيضثثثثط ٚذبًًٝثثثثٗي   َ ًَٛثثثثيت
 السسكب١ًٝ الملط١ً ٚالطج٠ٛ.

 َسثير  ٚيسبع ر د خ٬هلي َٔ ٜسِ اييت اي ١ًُٝ بٗي ٜٚكيد ال ه٬ت: حٌ ف١ًُٝ 
٘  سثثسهٕٛ لثي  َس ثثدد٠ بثثدا٥ٌ ٚاقثحاح  اسبيضثثط٠ ال ثه٬ت   السثثسكبٌ م ال ثثه١ً فًٝث

ٍ ح ٚٚضع ٚالسٛق ١ ايبد١ًٜ اييٛر رسِ أ١ُٖٝ ف٢ً ايحنٝء َع  َييٛيث١  ألثت  ًثٛ
 هلي.

 :ٖٞ ر٥ٝس١ َٗيرات أربع   182 - 180 ، 2016 فبد الٓ ِ،) دراس١ ٚحددت
 ٪اي دٜثد  يٛقثع  ف٢ً ايكدر٠ اي ٬ل  نسيل م ايسٓب٪ َٗير٠ أ١ُٖٝ ٚيظٗط: ايسٓب 

 السثثثسكب١ًٝ ايسحثثثدٜيت َٛاجٗثثث١ فًثثث٢ اي ييثثث  قثثثدر٠ ا٭حثثثدا  السثثثسكب١ًٝ، َثثثٔ
 ايغثثد فثثي  م َسٛق ثث١ سبٝثي٠  اي ثث٬ل  فثثداداسبيضثط،   ايٛقثثت م هلثثي ٚا٫سثس داد 
 ٚضع ف٢ً ايكدر٠  نسيل اي ٬ل ، السسكبٌ َع يًس يٌَ اسس داد ف٢ً يٝة ً٘
 .يًُسسكبٌ دقٝك١ خ  

 ٌَٝٗير٠ أ١ُٖٝ ٚيظٗط: ايسد  ٌ   ثٛر  اسسحطثير  فًث٢  اي ث٬ل  َسثيفد٠  م ايسدٝث
 ايثثدا٥ِ اشبٝثثيٍ فًثث٢ اي ثث٬ل يسثثيفد خبايثث٘، م  ثثط   ٭َثثٛر ٚأعثثٝي٤  فكًٝثث١
 ا٫بسهثثيرٟ ايثثسملهت يُٓثثٞ ، السثثسكبٌ َٓثث٘ ايثثطأٖ ٜٚسس ثثطف  ايٛضثثع َثثٔ بداٜثث١

 يثثب   ازبدٜثثد٠ ايبثثدا٥ٌ فًثث٢ انس ثثيف  اي ثث٬ل يسثثيفد ٚايٓيقثثد، ٚايسحًًٝثثٞ
 .ايطأٖ ايٛضع ف٢ً يسٝ ط اييت ايكطيٜي

  ٝ ايسد ٝ  َٗير٠ أ١ُٖٝ ٚيظٗط: السسكبًٞ ايسد  ٞ  يسثيفد  أْٗثي  م السثسكبً
 ٚذبملثثء  ٚال ثثه٬ت، الدثثي ط  ليثثو م مبثثي  السثثسكب١ًٝ اييثثٛر٠  رسثثِم  اي ثث٬ل
 بإَهثثثيٕ دب ثثثٌ ٚايثثثباٖ ، اسبكثثثي٥ل بًغثثث١ م السثثثسكبٌ ايثثثسملهت فًثثث٢ اي ثثث٬ل
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ٌ  ايسحهِ اي ٬ل ٌ  بيلسثسكب ٟ  ب ثه ٍ  فًث٢  يسثيفد اي ث٬ل   ، قثٛ  حمل ثيت  ايٛ ثٛ
 .حٝييِٗ م ْيجح١

 ٌيسثيفد  أْٗثي  م السثسكب١ًٝ  ال ثه٬ت  حٌ أ١ُٖٝ ٚيظٗط: السسكب١ًٝ ال ه٬ت ح 
 الثيد٠  حبكثي٥ل  اي ث٬ل  َ طيث١  ذبسث   السثسكب١ًٝ،  ال ثه٬ت  دراس١ اي ٬ل ف٢ً
 ٚا٫سسكيي٤ ٚايسٓب٪ ايسحطٟ َٗيرات انسسيل اي ٬ل َٚمليُٖٝٗي،

ِ  ٚيهٞ ٞ  ايثسملهت  ٜثس ٔ  ب ثدد  ايملثطد  كمثط  إٔ ٫بثد  السثسكبً ٌ  َث ٌ  ; الطاحث  حٝث   ثث
 ضبيٚيثث١ ايملثثطد  خ٬هلثثي َثثٔ ٜٚثثسِ ، Looking Around ا٫سثثس ٬ع: ا٭ٚا الطحًثث١
 ِ  ايكطثثث١ٝ َٛضثثثثٛع  أٚ ال ثثثه١ً،  م الثثثث٪جبط٠ ايكثثث٣ٛ  ٚذبدٜثثثد  اي ٛاَثثثثٌ، ٚيملسثثثت  يٗثثث

 إٔ ٜسدٝثثٌ ٖٚثثٛ ، Looking Ahead ايسالَثثٌ ايثيْٝثث١ الطحًثث١  ثثثٌ بُٝٓثثي. ايدراسثث١
 ايثط٣٩  ٚ ثٝيأل١ الدسًملث١،   السثسكب١ًٝ  اييٛر ٚرسِ بيلسسكبٌ، الُه١ٓ ايبدا٥ٌ ايملطد

ٛ  ، Planning ايثييث١ ايسد ثٝ   الطح١ً ٚيسُثٌ الٓ ٛد، السسكبٌ حٍٛ الملط١ً  ٖٚث
 اسبثثثييٞ، ايٛاقثثثع ايملةثثث٠ٛ بثثث  ذبدٜثثثد ٜسطثثثُٔ َثثثٓظِ طب ثثث   فثثثداد فثثثٔ فبثثثير٠

 الطح١ً ليو ًٜٚٞ. السسكب١ًٝ الٓ ٛد٠ اييٛر ذبكٝل ٚاجطا٤ات الالٍَٛ، ٚالسسكبٌ
 ايسيبل الد   بسٓملٝ  ٜكّٛ ايملطد ٚيٝٗي ، Acting ملٝ ايسٓ: ٖٚٞ ٚا٭خت٠ ايطاب ١
 ْكثيأ  ٚر ثد  ايٓيدبث١،  يكٝثِٝ ال٪عثطات   َع ٚيًكي يًُطاحٌ ايسيبك١،  فدادٙ ت اي ٟ
  (Flack, 2008, 12 ) السير ي دٌٜ ٚضبيٚي١ ٚايط ن، ايك٠ٛ

 :تذريص عله اليفص والتفهري املشتكبلي 
ٚايثثثسحهِ، ٖٚثثثٞ َٗثثثيرات ايثثثسملهت    َثثثٔ أٖثثثداف فًثثثِ ايثثثٓمل  ايسملسثثثت ٚايسٓبثثث٪     

السثسكبًٞ، نُثي ٜٗثثدف  ا يُٓٝث١ َٗثثيرات ايثسملهت ٚ  ث٬م اي ٓثثيٕ يسٛيٝثد ا٭يهثثير       
ٚايس ٞ إلػبيد حًٍٛ َبسهط٠ يًُ ه٬ت ٚايكطيٜي اييت ٜ يْٞ َٓٗثي اةسُثع ٚفًث٢    
ليثثو يال ثثبح فًثث٢ فثثييل َ ًُثثٞ فًثثِ ايثثٓمل  ايسثث ٞ عبثثٛ اػبثثيد ييٝثثيت يسُٓٝثث١          

هٌ فثثيّ َٚٗثثيرات ايثثسملهت السثثسكبًٞ ب ثثهٌ خثثيص، ٚخي ثث١ إٔ   َٗثثيرات ايثثسملهت ب ثث 
يُٓٝثثث١ َٗثثثيرات ايثثثسملهت السثثثسكبًٞ أ ثثثبح َثثثٔ الٛضثثثٛفيت الًحثثث١ ايثثثيت يطضثثثسٗي       
صبطٜثثثيت اسبٝثثثثي٠ ٚايسكثثثدّ ايسهٓٛيثثثثٛجٞ; يثثثثي ًٜثثثءّ  فثثثثيد٠ ي ثثثهٌٝ ٚبٓثثثثي٤ ايثثثثٓظِ     

أٖثداف  ايس ١ًُٝٝ بٓي٤ً َسسكبًًٝي ٜسٓيس  َٚس ًبيت ٖ ا ايسكدّ، ٖٚٛ َي ٜسسل َثع  
فًِ ايٓمل  م ايٓظط٠  ا ايظٛاٖط ايٓملس١ٝ ٚيملستٖي ٚاسس ٬ع ٬ََثح السثسكبٌ   

 هلي.

   ا أْث٘ ٫ كمهثثٔ ايسٓبثث٪ مبٗثثيرات  2019ٚقثد أعثثيرت دراسثث١ ضبُثد ٚفبثثد ايسثث٬ّ)  
ايثثسملهت السثثسكبًٞ َثثٔ خثث٬ٍ ادبيٖثثيت اي ثث٬ل عبثثٛ السثثسكبٌ ٚأرج ثثي ليثثو  ا       

ٝ  ب٦ٝثث١ اي ثث٬ل َٚثثي هلثثي َثثٔ يثثالجبت فًثث٢ ايطثثغٛأ ا٫جسُيفٝثث١ ٚا٫قسيثثيد١ٜ مبحثث
ادبيٖثثييِٗ عبثثٛ السثثسكبٌ ٚقثثد أٚ ثثت ايدراسثث١ بطثثطٚر٠ يطثثُ  َٗثثيرات ايثثسملهت         
السسكبًٞ مبكطرات ايملًسمل١ ٚازبغطايٝي، ن يو ضطٚر٠ اٖسُيّ ال ًُ  بسثدرٜ   

 َٗيرات ايسملهت السسكبًٞ م نيي١ ايسديييت.

 ن ْسثثب١ يطثثُ  نثث٬ َثثٔ َٗثثيرات    يالعثثيرت  ا ضثث2019أَثثي دراسثث١ ابثثطاِٖٝ )
ايسملهت السسكبًٞ ٚايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ مبٓٗج ازبغطايٝثي بيييثن ا٭ٍٚ ايثثيْٟٛ ٚأٚ ثت     
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ايدراس١ بطثطٚر٠ يطثُ  َٗثيرات ايثسملهت السثسكبًٞ ٚايكثِٝ ايب٦ٝٝث١ فٓثد رب ثٝ           
 َٓٗج ازبغطايٝي م عٝع الطاحٌ ايس ١ًُٝٝ.  

 البحح: وضفز 
 أيثثثطادبثثث  َسٛسثثث ٞ درجثثثيت   0.05د َسثثثس٣ٛ )فٓثثث حيثثثي٥ًٝي  ١دايثثث ٚمٛجثثثد يثثثطي 

 جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ َكٝثثي   مايب ثثدٟ  ايسةطٜبٝثث١ ٚايطثثيب ١ بييكٝثثي    اةُثثٛفس 
 .اةُٛف١ ايسةطٜب١ٝييي  

 أيثثثطادبثثث  َسٛسثثث ٞ درجثثثيت   0.05فٓثثثد َسثثثس٣ٛ ) حيثثثي٥ًٝي  ١دايثثث ٚمٛجثثثد يثثثطي 
ٟ  ايسةطٜب١ٝ بييكٝي  اةُٛف١ ييثي    جثٛد٠ اسبٝثي٠  َكٝثي    م ايكبًٞ ٚايب ثد

 .ايكٝي  ايب دٟ
 أيثثثطادبثثث  َسٛسثثث ٞ درجثثثيت   0.05فٓثثثد َسثثثس٣ٛ ) حيثثثي٥ًٝي  ١دايثثث ٚمٛجثثثد يثثثطي 

ايثثثثثسملهت  َكٝثثثثثي  مايب ثثثثثدٟ  ايسةطٜبٝثثثثث١ ٚايطثثثثثيب ١ بييكٝثثثثثي  اةُثثثثثٛفس 
 .اةُٛف١ ايسةطٜب١ٝييي   السسكبًٞ

 أيثثثطادبثثث  َسٛسثثث ٞ درجثثثيت   0.05فٓثثثد َسثثثس٣ٛ ) حيثثثي٥ًٝي  ١دايثثث ٚمٛجثثثد يثثثطي 
ٟ  ايسةطٜبٝثث١ بييكٝثثي   اةُٛفثث١ ٞ   م ايكبًثثٞ ٚايب ثثد  اخسبثثير ايثثسملهت السثثسكبً
 .ايكٝي  ايب دٟييي  

  :عيية البحح 
عثثث ب١ فًثثِ ايثثثٓمل   قيَثثت ايبيحثثث١ بإخسٝثثثير فٝٓثث١ ايبحثث  اسبييٝثثث١ َثثٔ  ثث٬ل       

به١ًٝ ايحب١ٝ ب طٜك١ فطضث١ٝ َكيثٛد٠، ٚيكثد ت اخسٝثير ال ثيرن  فًث٢        ايحبٟٛ
 ايٓحٛ ايسييٞ:

      ِٖبهًٝثث١      ييبثثًي ٚ ييبثث١ 42)ال ثثيرنٕٛ م ايدراسثث١ ا٫سثثس ٬ف١ٝ ٚبًثثغ فثثدد
ايحبٝثثث١ جيَ ثثث١ الٓٝثثثي َثثثٔ صبسُثثثع ايدراسثثث١ َٚثثثٔ خثثثير  ال ثثثيرن  م اي ٝٓثثث١   

  سثثثث١ٓ مبسٛسثثثث  فُثثثثطٟ قثثثثدرٙ  21، 20ا٭سيسثثثث١ٝ، ٜٚثثثثحاٚح أفُثثثثيرِٖ َثثثثي بثثثث  ) 
سثثهَٛح١ٜ   ٚليثثو يًسحكثثل َثثٔ ايهملثثي٠٤ اي  0.421  ٚاعبثثطاف َ ٝثثيرٟ ) 20.553)

 يهٌ َٔ َكٝي  جٛد٠ اسبٝي٠، َٚكٝي  ايسملهت السسكبًٞ.
       ال ثثيرنٕٛ م ايدراسثث١ ا٭سيسثث١ٝ حٝثث  قيَثثت ايبيحثثث١ بيخسٝثثير  ثث٬ل ايملطقثث١

   ييبثًي  50)جيَ ث١ الٓٝثي، ٚفثددِٖ     -ايطاب ١ ع ب١ فًثِ ايثٓمل  بهًٝث١ ايحبٝث١     
  21.50  سثث١ٓ مبسٛسثث  فُثثطٟ قثثدرٙ ) 22، 21ٚيثثحاٚح أفُثثيرِٖ َثثي بثث  )  ٚ ييبثث١

  عثٗطًا ، ٚت يكسثُِٝٗ  ا صبُثٛفس ، دبطٜبٝث١     0.468س١ٓ ٚاعبطاف َ ٝثيرٟ ) 
   ييبثًي، ٚيًسالنثد َثٔ    25   ييبًي ٚصبُٛفث١ ضثيب ١ َهْٛث١ َثٔ )    25َه١ْٛ َٔ )

عبطايثيت  نملي٠٤ صبُثٛفيت ايبحث  م اي ُثط ايثءَين ت حسثيل السٛسث يت ٚا٫      
 ال ٝير١ٜ يًُةُٛفس  ٚنيْت د٫ي١ ايملطٚم نييسييٞ:

 ( داللٛ الفسم بني وتٕضط٘ دزدات اجملىٕعٛ التذسٖبٗٛ ٔالضابطٛ يف العىس الصوين1ددٔه )

 اجملىٕعٛ التذسٖبٗٛ العىس

=ُ25 

 اجملىٕعٛ الضابطٛ

=ُ25 

 وطتٕٝ الداللٛ قٗىٛ ت

 ع ً ع ً

 غري دالٛ 0.94 0.11 19.70 0.2 19.11 العىس الصوين

  ايسثثيبل فثثدّ ٚجثثٛد يثثطم داٍ احيثثي٥ًٝي بثث  َسٛسثث ٞ       1ٜٚسطثثح َثثٔ جثثدٍٚ )  
اةُٛفثث١ ايسةطٜبٝثث١ ٚاةُٛفثث١ ايطثثيب ١ م اي ُثثط ايثثءَين يثثي ٜ ثثت  ا يهثثيي٪       

  ٬ل اةُٛفس  ايسةطٜب١ٝ ٚايطيب ١ م اي ُط ايءَين.
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 :إجزاءات البحح 
ٚا٭سثثييٝ    ايبحثث   السثثسدد١َ م  ٚا٭دٚات فثثداد ايبْثثيَج الكثثحح   ٜسطثثُٔ  ٚ

 اإلحيي١ٝ٥ نييسييٞ:

 :أواًل: إعذاد الربىامج 
بثثي٫ ٬ع فًثث٢ ايدراسثثيت ايثثيت اسثثسددَت بثثطاَج يدرٜبٝثث١   ١ايبيحثثث تحٝثث  قيَثث

 َثثثثثٌقي٥ُثثثث١ فًثثثث٢ ي بٝثثثثل َبثثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثثَٛٝه     ٚدراسثثثثيت اسثثثثسددَت بثثثثطاَج 
 ،  ايغُٓٝثثثثثثٞ 2016، فيٜثثثثثثد أمحثثثثثثد خٛايثثثثثثدٙ )  Chandreskar,2011) نيْدرسثثثثثثهير
  (Ghoneim & Elghotmy,2019)  (Ramalho, M, A., at al, 2019)ٚايغسُثٞ  

ٚليثثو بٗثثدف ايس ثثطف فًثث٢ نٝملٝثث١  فثثداد بطْثثيَج      ، 2020محثثٛد َثثطٟٚ ال ثثتٟ) 
ٜكثثّٛ فًثث٢ اسثثثسدداّ ي بٝكثثيت ا٫رجْٛثثَٛٝه  يسحسثثث  جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ٚايثثثسملهت       

بثيإلجطا٤ات ايسييٝث١    ١ايبيحثث  تيَث . يث ا ق السسكبًٞ ل ًُٞ فًِ ايٓمل  قبٌ اشبد١َ
 إلفداد ايبْيَج:

   :حتذيذ اهلذف مً الربىامج 
ٜٗدف ٖ ا ايبْثيَج  ا ذبسث  جثٛد٠ اسبٝثي٠ ٚايثسملهت السثسكبًٞ ل ًُثٞ فًثِ         

 ايٓمل  قبٌ اشبد١َ.

   :حتذيذ ذلتوى الربىامج 
ايثثثيت ٜثثثدر   ت يكسثثثِٝ ضبسثثث٣ٛ ايبْثثثيَج  ا فثثثدد َثثثٔ ازبًسثثثيت ايسدرٜبٝثثث١    

ٔ اي ثث٬ل  ٘ َبثثيد٨ ا٫جْٛثثَٛٝه  ٚي بٝكييثث٘ م ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ السُثًثث١ م      خ٬يثث َثث
ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ايبثثثثدْٞ، ا٫جْٛثثثثَٛٝه  ايثثثث ٖين، ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ايسٓظُٝثثثثٞ ،     
ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ايب٦ٝثثثثٞ ٚليثثثثو بٗثثثثدف ذبسثثثث  جثثثثٛد٠ اسبٝثثثثي٠ ٚيُٓٝثثثث١ ايثثثثسملهت    

 السسكبًٞ.

 :بياء جلشات الربىامج 
ي ٌُ احملس٣ٛ ايسيبل ايث ٟ ت  يت   جًس10 ا ) ايسدرٜ ت يكسِٝ ايبْيَج  

ٚايس ثطف فًث٢ ايب٦ٝث١ اٯَٓث١      رٚفٞ يٝٗي  ٜيد٠ ا٭ْ  ١ ايسدرٜب١ٝنُي اإلعير٠  يٝ٘ 
 .ٚاعحا ييٗي ب و ي بٝكٞ ٚٚاق ٞ

 :أساليب تيفيذ الربىامج 
 .أسًٛل الٓيق يت م بدا١ٜ نٌ جًس١ ْٚٗيٜسٗي 
 م ايبْيَج. ٚرش اي ٌُ م صبُٛفيت يسٓملٝ  ا٭ْ  ١ ال ًٛب١ 
 . فطض ا٭فُيٍ الٓمل ٠ أَيّ نٌ اي ٬ل 

 :حتهيه الربىامج 
ب ثثثد  فثثثداد ايبْثثثيَج م  ثثثٛري٘ ا٭ٚيٝثثث١ ت فطضثثث٘ فًثثث٢ ايسثثثيد٠ احملهُثثث  م    

صبثثيٍ الٓثثيٖج ٚ ثثطم ايسثثدرٜ  ٚفًثثِ ايثثٓمل  ايحبثثٟٛ  ، ٚأظٗثثطت ْسثثي٥ج ذبهثثُِٝٗ  
 يًبْيَج ب   ال٬حظيت ٚقيَت ايبيحث١ بس دًٜٗي حٝ :

 يَثثت ايبيحثثث١ حبثث ف ب ثث  ا٭ٖثثداف ايثثيت  قححٗثثي احملهُثثٕٛ ٚفثثديت ب ثث        ق
 ا٭ٖداف ا٭خط٣.
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    ٜثثيد٠ ا٭ْ ثث ١ ايثثيت ٜكثثّٛ بسٓملٝثث ٖي اي ثث٬ل ٚايثثيت يسثثيفد فًثثٞ يُٓٝثث١ َٗثثيرات 
 ايسملهت ايسيبط.

  .ي دٌٜ م  َٔ ب   ا٭ْ  ١ ايس٢ ٜكّٛ بسٓملٝ ٖي اي ٬ل 
 .٘ي دٌٜ اييٝيأل١ ايًغ١ٜٛ يب   أجءا٥ 

  ثثثثيّ فًُٝثثثث١ ايس ثثثثدٌٜ أ ثثثثبح ايبْثثثثيَج ايكثثثثي٥ِ فًثثثث٢ ي بٝثثثثل َبثثثثيد٨    ٚب ثثثثد 
 ا٫رجَْٛٛٝه  قيب٬ً يًس بٝل م  ٛري٘ ايٓٗي١ٝ٥.

 (الباحجة إعذاد: ) جودة احلياة مكياض -ثاىيًا   
جٛد٠  ٚي١ُٝٓ بدراس١  ٖسُت اييت ايسيبك١ ٚايدراسيت ايبحٛ  ف٢ً اإل ٬ع ب د

 ٌ  ، ضبُثثٛد فبثثد اسبًثثِٝ  2010عثثكت ) دراسثث١ نثث٬ َثثٔ :  ٜٓثث  ضبُثثٛد   اسبٝثثي٠ َثثث
 ايدٜٔ   ٚدراس١ حسي2016ّسييٞ حسٔ حبٝ  )  ،2010َٓسٞ، فًٞ َٗدٟ نيظِ )

  ْ ٣ٛ نطّ أبثٛ بهثط، يسحثٞ    2017  َس ٛدٟ أضبُد )2017فءل ٚيخطٕٚ ) ضبُٛد
ٚيكًي يًد ٛات َكٝي  جٛد٠ اسبٝي٠ بإفداد  ١ايبيحث تقيَ  2019ضبُد َي مل٢)

 ايسيي١ٝ:

 املكياض هذف  : 
 اسبٝثي٠  اي ديث١ٝ، ٚجثٛد٠   اسبٝثي٠   ا قٝثي  جثٛد٠   جثٛد٠ اسبٝثي٠   ٜٗدف َكٝثي  
 فًثثِ َ ًُثثٞ ا٭نيدكمٝثث١ يثثد٣ اسبٝثثي٠ ٚجثثٛد٠ ا٫جسُيفٝثث١، اسبٝثثي٠ ايب٦ٝٝثث١، ٚجثثٛد٠

 . اشبد١َ قبٌ ايٓمل 

 املكياض أبعاد  : 
 ٜسهٕٛ الكٝي  َٔ أرب ١ أب يد نييسييٞ:

 حييسثث٘ ايٓملسثث١ٝ ٚاييثثح١ٝ فثثٔ رضثثي ايملثثطد فثثٔ  ٚي ثثب اي ديثث١ٝ:  اسبٝثثي٠ جثثٛد٠
اشبيي١ٝ ْسبًٝي َٔ ا٭َطاض ٚقدري٘ فًث٢ ايس ثيٜش َثع اٯٯّ ٚايٓثّٛ ٚاي ث١ٝٗ م      

 يٓيٍٚ ايغ ا٤ َع ايطضي فٔ  ٛر٠ ازبسِ.
 ايملثثثطد ٫حسٝيجثثثيت  عثثثبيع َثثثٔ ايب٦ٝثثث١ يثثثٛيطٙ َثثثي ايب٦ٝٝثثث١: َثثثد٣  اسبٝثثثي٠ جثثثٛد٠ 

 ٚاسبثثٞ ٚازبثثتإ ٚايسثثهٔ، اي ُثثٌ ب٦ٝثث١: َثثٔ نثثٌ م ليثثو ٜٚسثثٛيط َٚس ًبييثث٘،
ٌ  ايب٦ٝث١  ٚيٛظٝن يٝ٘، ٜسهٔ اي ٟ ٌ  ب ثه  ٚذبكٝثل  ايملثطد  احسٝيجثيت  يسًبٝث١  أَثث

  . بييس يد٠ ٚاي  ٛر ٚايطضي ايسٛايل
 فًث٢  ايملثطد  قثدر٠  ا٫جسُيفٝث١: بالْٗثي   اسبٝثي٠  جٛد٠  ٔ  َثع  اجسُيفٝث١  ف٬قثيت  يهثٜٛ

 م ٚا٫ْدَي  ٚيكٜٛسٗي، فًٝٗي ٚاسبمليظ ا٭سط٠، ٚخير  داخٌ ٚا٭ دقي٤ ايء٤٬َ
 يًبٝثثث١ فًثثث٢ ٚقدريثثث٘ ٚايطضثثثي، ايسٛايثثثل ٚذبكٝثثثل بمل ييٝثثث١ ا٫جسُيفٝثثث١ ا٭ْ ثثث ١
  . ليو َع بييس يد٠ ٚاي  ٛر ا٫جسُيفٞ ازبيْ  م َٚس ًبيي٘ احسٝيجيي٘

  ا٭نيدكمٝثثثث١ بييب٦ٝثثث١  ايسٛايثثثل  فًثثث٢  ا٭نيدكمٝثثث١: ٖٚثثثٞ ايكثثثدر٠    اسبٝثثثي٠  جثثثٛد٠   
٘  مبي ، ايدراس١ٝ) ٔ  يسطثُٓ ّ  أسثيي ٠،   َث٤٬،  َث ٔ  دراسث١ٝ،  َٗثي ٘  ٚحسث ٘   داريث  يٛقسث

٘  ا٭نثيدكمٞ،  ايٓةثيح  َٔ َطض َسس٣ٛ ٚذبكٝل ايدراس١ٝ; َٚٗيَ٘  فًث٢  ٚقدريث
 ب ثثثد ٚنملي٤يثثث٘ ْ ثثثي ٘ اسثثثس يد٠ فًثثث٢ ٚقدريثثث٘ ا٭نيدكمٝثثث١، بيلس ًبثثثيت ايٛيثثثي٤
 ٚايس يد٠ بييطضي ٚع ٛرٙ يسديي٘ ٚحب٘ يإلخمليقيت، ي طض٘
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 املكياض مواصفات: 
٘  م الكٝي  يهٕٛ  ٔ  البد٥ٝث١   ثٛري  نُثي  أب ثيد  أرب ث١  فًث٢  َٛ فث١  فبثير٠   50) َث

 : ايسييٞ  2) بيزبدٍٚ َٛضح
 دٕدٚ اذتٗاٚ وكٗاع وٕاصفات( 2) ددٔه

املفسدات  أزقاً البعد

 باملكٗاع

املفسدات  عدد املفسدات الطالبٛ

 بالبعد

 الٍطبٛ

 امل٠ٕٖٛ

 %26 13 8، 7، 6، 5، 4، 3 13-1 دٕدٚ اذتٗاٚ ادتطىٗٛ

 %24 12 19، 18، 17، 16 25-14 الب٠ٗٗٛ اذتٗاٚ دٕدٚ

 %24 12 30، 29، 28، 27 37-26 االدتىاعٗٛ اذتٗاٚ دٕدٚ

 %26 13 50، 46، 45، 44، 41، 40 50-38 األنادميٗٛ اذتٗاٚ دٕدٚ

 %100 50 20 50-1 اجملىٕع الهم٘ لمىكٗاع

 التصحيح وطزيكة العبارات صياغة  : 
ٞ  نُي اييٝيأل١، ٚس١َ٬ ٚايدق١ بييٛضٛح ٜسسِ ب هٌ اي بيرات  ٝيأل١ ت  رٚفث
ٞ  بسثدر   الكٝثي    ٚد ٚقثد   يٝ٘، يٓسُٞ اي ٟ ايب د فٔ ٚي ب قيت٠ يهٕٛ إٔ  مخيسث

 َٛضثثثثح ٖثثثثٛ نُثثثثي اي ييثثثث  اسثثثثسةيب١ يكٝثثثثي  اشبُيسثثثثٞ يٝهثثثثطت يثثثثدر  حسثثثث 
 :ايسييٞ  3)بيزبدٍٚ

 دٕدٚ اذتٗاٚ وكٗاع لبٍٕد الدزدات تكدٖس ٌعاً( 3) ددٔه

 أبدًا ْيدرًا أحٝيًْي نثتًا دا٥ًُي اي بير٠
 1 2 3 4 5 الٛجب١
 5 4 3 2 1 ايسييب١

  كياضتعلينات امل : 
 فٓد  ٝيأل١ ايس ًُٝيت :  ٞحٝ   ت َطافي٠ َيًٜ

 . إٔ يهٕٛ ايس ًُٝيت س١ًٗ ٚٚاضح١ 
 . إٔ يهٕٛ ايس ًُٝيت َٓيسب١ يًُسس٣ٛ اي ك٢ً يً ٬ل 
    ا٫سثثسدداّ ازبٝثثد يٛرقثث١ إٔ يسطثثُٔ ايس ًُٝثثيت َثثثي٫ً يٛضثثٝحًٝي ٜثثب  يً ييثث

 اإلجيب١.

 نكياضصالحية الصورة املبذئية لل  : 
م  ثٛري٘ البد٥ٝث١ ت فطضث٘ فًث٢     َكٝثي  جثٛد٠ اسبٝثي٠    ب د ا٫ْسٗي٤ َٔ  فداد 

ٟ صبُٛف١ َٔ احملهُث  َثٔ أسثيي ٠ الٓثيٖج ٚ ثطم ايسثدرٜ  ٚفًثِ ايثٓمل            ايحبثٛ
ل، ٚايدقثث١ اي ًُٝثث١  يًس ثثطف ٚايسالنثثد َثثٔ َثثد٣ َٓيسثثب١ الملثثطدات لسثثسٜٛيت اي ثث٬    

ٕ ٬َحظييِٗ ف٢ً ب   الملثطدات، ٚقثد   ٛٚقد أبد٣ ايسيد٠ احملهُ لملطدات اإلخسبير.
اإلخسبثثثير َ ثثثدًا أ ثثثبح جثثثطا٤ ايس ثثثد٬ٜت اي٬ َثثث١ ايسثثث٢ أعثثثيرٚا  يٝٗثثثي، ٚبثثث يو   ت 

 يًس بٝل ف٢ً اي ١ٓٝ ا٫سس ٬ف١ٝ .

  ملكياض جودة احلياةالتجزبة االستطالعية  : 
ت ي بٝكث٘ فًث٢    لكٝي  جٛد٠ اسبٝي٠ح١ٝ اييٛر٠ البد١ٝ٥ ب د ايسالند َٔ  ٬

 ثثث٬ل قسثثثِ فًثثثِ ايثثثٓمل  َثثثٔ  ٚ ييبثثث١  ييبثثثًي  42)صبُٛفثثث١ َثثثٔ اي ثثث٬ل فثثثددٖي
ٚليثو يًسالنثد َثٔ     2020/2021ّم ايمليٌ ايدراسٞ ا٭ٍٚ يً يّ ازبيَ ٞ بييه١ًٝ 

 حيي١ٝ٥ ايسيي١ٝ:يٛايط اي طٚأ ايسٝهَٛح١ٜ ٚايثٛابت اإل
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 -   :صذم املكياض 
   َثٔ ايسثيد٠ احملهُث    7ت ايسالند َٔ  ثدم الكٝثي  َثٔ خث٬ٍ فطضث٘ فًث٢ )      

َثثٔ قسثثُٞ الٓثثيٖج ٚ ثثطم ايسثثدرٜ ، ٚفًثثِ ايثثٓمل  ايحبثثٟٛ ، ٚليثثو يًس ثثطف فًثث٢   
   ً قثثد أٚ ثث٢  ، ُٚملثثطداتَثثد٣ ٚضثثٛح ي ًُٝثثيت الكٝثثي  ٚاييثثح١ اي ًُٝثث١ ٚايًغٜٛثث١ ي

 ايسيد٠ احملهُٕٛ بس دٌٜ ب   الملطدات .

 - للنكياض:   االتشام الذاخلي 
َٔ خ٬ٍ حسثيل َ ثي٬َت ا٫ريبثيأ بث       ت حسيل ا٫يسيم ايداخًٞ يًُكٝي 

  4، ٜٚٛضح ليثو ازبثدٍٚ )   ايب د اي ٟ يٓسُٞ  يٝ٘ اي بير٠درج١ نٌ فبير٠ ٚدرج١ 
 ايسييٞ:

 لمبعد( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ ٔالدزدٛ الهمٗٛ 4ددٔه )

زقي 

 العبازٚ

ازتباط العبازٚ 

 بالبعد

زقي 

 العبازٚ

ازتباط العبازٚ 

 بالبعد

زقي 

 العبازٚ

ازتباط العبازٚ 

 بالبعد

زقي 

 العبازٚ

ازتباط 

العبازٚ 

 بالبعد

زقي 

 العبازٚ

ازتباط 

العبازٚ 

 بالبعد

1 0.584** 11 0.702** 21 0.662** 31 0.659** 41 0.597** 

2 0.742** 12 0.494** 22 0.716** 32 0.361* 42 0.620** 

3 0.475** 13 0.065 23 0.477** 33 0.606** 43 0.568** 

4 0.382* 14 0.405* 24 0.432* 34 0.609** 44 0.685** 

5 0.221 15 0.455* 25 0.460** 35 0.744** 45 0.648** 

6 0.695** 16 0.537** 26 0.446* 36 0.678** 46 0.555** 

7 0.776** 17 0.244 27 0.501** 37 0.413* 47 0.463** 

8 0.709** 18 0.498** 28 0.445* 38 0.195 48 0.666** 

9 0.354* 19 0.211 29 0.552** 39 0.340* 49 0.552** 

10 0.731** 20 0.532** 30 0.360* 40 0.537** 50 0.366* 

 (0.05(  *دالٛ عٍد )0.01**دالٛ عٍد )

ايهًٝث١  ٜسطح َٔ ازبدٍٚ ايسيبل إٔ عٝع َ ي٬َت اريبثيأ اي بثيرات بييدرجث١    
  38، 19، 17، 5َيفثثدا اي بثثيرات ) يٝٗثثي دايثث١  حيثثي٥ًٝي   ٞيٮب ثثيد ايملطفٝثث١ ايثثيت يٓسُثث 

ٚيطاٚحثت َ ثي٬َت ا٫ريبثيأ ب ثد حث ف اي بثيرات اشبُث  بث  )         ، ٚاييت ت ح يٗي 
سُسع بدرج١ َطيمل ث١  فبير٠ ي 46ب يو أ بح الكٝي  ٜسهٕٛ َٔ ٚ  0.776 -0.340

 َٔ ا٫يسيم ايداخًٞ.

 َ ثثثثي٬َت حسثثثثيل خثثثث٬ٍ َثثثثٔ يًُكٝثثثثي  ايثثثثداخًٞ ا٫يسثثثثيم لحسثثثثي نُثثثثي ت
ٍ  ليو ٜٚٛضح ، ايه١ًٝ يًُكٝي  ٚايدرج١ ب د نٌ درج١ ب  ا٫ريبيأ   5) ازبثدٚ
 :ايسييٞ

 ىكٗاع( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ ٔالدزدٛ الهمٗٛ لم5ددٔه )

 اريبيأ ايب د بييدرج١ ايه١ًٝ ايب د ّ

 0.847 جٛد٠ اسبٝي٠ ازبس١ُٝ 1

 0.610 ايب١ٝ٦ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 2

 0.774 ا٫جسُيف١ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 3

 0.782 ا٭نيدكم١ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 4
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 ( الجبات بطزيكة ألفا نزوىباخα)Cronbach's  : 
 α Cronbach'sت حسثثثيل َ يَثثثٌ ايثبثثثيت بيسثثثسدداّ َ يديثثث١ أيملثثثي نطْٚبثثثي  )  

ٔ  َطيمل ث١  بدرجث١  الكٝثي    سثع  ٜ٪نثد  يثي  0.746ٚنيٕ َ يَثٌ ايثبثيت     ايثبثيت  َث
ٚنيْت َ ي٬َت أيملي م أب يد الكٝي  ٚالكٝي  نهٌ نُي ٖٞ َٛضح١ بيزبدٍٚ 

   نييسييٞ:6)
 ( : وعاوالت ألفا يف أبعاد املكٗاع ٔاملكٗاع نهن6ددٔه )

 َ يٌَ أيملي ايب د ّ
 0.782 جٛد٠ اسبٝي٠ ازبس١ُٝ 1
 0.665 ايب١ٝ٦ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 2
 0.767 ا٫جسُيف١ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 3
 0.776 ا٭نيدكم١ٝ اسبٝي٠ جٛد٠ 4

 0.746 الكٝي  نهٌ

  ملكياض جودة احلياةالصورة اليهائية:   
م ضثثث٤ٛ يرا٤ ايسثثثيد٠ احملهُثثث    كٝثثثي ب ثثثد  جثثثطا٤ ايس ثثثد٬ٜت فًثثث٢ َملثثثطدات ال  

 الكٝثي  أ ثبح   الكٝثي  ْٚسي٥ج ايدراس١ ا٫سثس ٬ف١ٝ ، ٚايسالنثد َثٔ جببثيت ٚ ثدم      
 َملطد٠ ٚ ي  يًس بٝل. 46م  ٛري٘ ايٓٗي١ٝ٥ حٝ  يهٕٛ َٔ 

 (الباحجة إعذاد: ) التفهري املشتكبلي اختبار -ثالجًا 
ٞ  َٗثثيرات يكٝثثي  ا٫خسبثثير ٖثثدف  فًثثِ َ ًُثثٞ اي ثث٬ل يثثد٣ ايثثسملهت السثثسكبً
ٌ  اشبد١َ قبٌ ايٓمل   ا٫خسبثير  أب ثيد  اعثسكيم  ت ٚقثد  ايبْثيَج ٚب ثدٜي،   يثدرٜ   قبث

السسكبًٞ ٖٚٞ: اكمثيٕ   ايسملهت َٗيرات اييت يٓيٚيت ايسيبك١ ٚايبحٛ  َٔ ايدراسيت
 . ٖٓثي٤ فبثد اد ضبُثد،    2017 . يَيٍ ع ١ فبد ايملسيح )2016ضبُد فبد ايٛار  )

 ، صبثدٟ سث ٝد فكثٌ،    2019 ، ؼبٝث٢  نطٜثي  ثيبط)   2019أليد٠ ضبُد فبد ايسث٬ّ ) 
  ،  دايٝثثي2019) ، حٓثيٕ َيث مل٢ أمحثثد لنثٞ    2019اكمثيٕ محٝثد محثثيد أبثٛ َٛسثث٢)   

 ، يثيٜء٠ امحثد امحثد    2019 ، اكمثيٕ عثيٍ سثٝد )   2019فبدايسث٬ّ اي ثطبٝين )   يٛ ٟ
 ، فُثثيد ضبُثثد ٖٓثثداٟٚ   2019ايسثثٝد، عثثيٍ حسثثٔ ايسثثٝد، يٜثثيت ضبُثثد فثُثثيٕ )      

 ، 2020 ، يي ١ُ فبد ايملسيح امحد ابطاِٖٝ)2020 ، أمحد فبد اد اي طا١ْٚ )2019)
ٞ  ايثسملهت  اخسبثير  أب ثيد  ذبدٜثد  ت ٚقثد  .  2020ْيد١ٜ فبد ازبٛاد ضبُثد )   السثسكبً

 ايط٥ٝس١ٝ ٚايملطف١ٝ ٚنيْت نييسييٞ: 

    ٚايسٓبثثثث٪: قثثثثدر٠ اي ييثثثث  فًثثثث٢ اسثثثثسكطا٤ اييثثثثٛر٠ السثثثثسكب١ًٝ ضبسًُثثثث١ اسبثثثثد
ٚالس ًكثث١ بثثب   ايكطثثيٜي ٚال ثثه٬ت ال ي ثثط٠، ٚدراسثث١ الثثسغتات ايثثيت كمهثثٔ إٔ    

السثثثثسكب١ًٝ، بي٫فسُثثثثيد فًثثثث٢ بٝيْثثثثيت   يثثثث٪دٟ  ا احسُثثثثيٍ ٚقثثثثٛع ٖثثثث ٙ اييثثثثٛر٠    
 َٚ ًَٛيت يًٛ ٍٛ  ا يٓب٪ات يس د٣ ٖ ٙ ال ًَٛيت

  ٖٛٚ : يٝٗثي  ٜسِ ايس٢ اي ١ًُٝ ايسيٛر  ٔ  يثح٠  يٮحثدا  يث٢   َسهيًَث١   ثٛر  يهثٜٛ
ٌ  ٚيسثالجبط  َسثسكب١ًٝ  ٍ  ا٫بسهثير  ب ٛاَث ٞ  ٚاشبٝثي  ٖث ا  يسيثٜٛط  ضبيٚيث١  يث٢  اي ًُث

ٌ  ايسيثٛر السثسكبًٞ،   ِ  ٚيسُثث  ي ثةٝع  يث٢  ايسيثٛر  َٗثير٠  بٝثل ي  صبثي٫ت  أٖث
 َي ع٤ٞ ييٛر ٖٛ يييسيٛر ايٛاق ١ٝ، ايسيٛرات َٔ  طح صبُٛف١ ف٢ً اي ٬ل

 أعٝي٤ ٫خحاع اليض٢ َٔ  ٛر اسسحطير ٖٚٛ ، ل١ٖٝٓ يًُسسكبٌ  ٛر٠ بٓي٤ أٚ
 .ٚايٛاقع اسبكٝك١ ٚرا٤ َي يًٛ ٍٛ  ا ٜٚسسددّ جدٜد٠،
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 ٖٛ :خ٬ي٘ ٜسِ يهط٣ فٌُ حٌ ال ه٬ت السسكب١ًٝ  ّ ٕ  اسثسددا ال ًَٛثيت   طبثءٚ
ٌ  يث٢  ايسيبك١ ٚاشببات ٚالٗيرات ٚايكٛافد  أٚ ألثيَ   أَثط  يٛضثٝح  أٚ يٓثيق   حث

 الٗثثير٠ ٖٚثثٞ، َسثثسكب٬ً َ ٝٓثث١ أليٜثث١  ا ايٛ ثثٍٛ َثثٔ ايملثثطد  ٓثثع دبثثيٚ   ثث ٛب١
 َٛقن أٚ     س٪اٍ حٌ  ا يٗدف  سحايٝةٝيت ٚٚضع يسسددّ يسحًٌٝ ايس٢
  ػبثيد  فٔ فبير٠ ٖٚٞ اسبٝي٠، جٛاْ  َٔ جيْ  ي٢ ايسكدّي ٝل  َ ه١ً أٚ َ كد
 .َ طٚح١ َسالي١ أٚ َ ١ٓٝ أٚ قط١ٝ َي ل ه١ً حًٍٛ

   ٛ ٔ  صبُٛفث١  ايسد ٝ  السثسكبًٞ: ٖث  ايثيت  السثسكب١ًٝ  ٚاشب ثٛات  اإلجثطا٤ات  َث
 اهلثدف  يسحكٝثل  َسثسكب١ًٝ  خ ث١  ٚضع َٔ بد٤ًا ال ًِ اي يي  ٜٓسةٗي إٔ كمهٔ

 ايٛقت ٜٛيط يي ايسٝٓيرٜٖٛيت أْس  ٚاخسٝير ا٭ٚيٜٛيت َسبًكي ٚذبدٜد الٛضٛع
 .اي ٌُ نملي٠٤ َٔ ٜٚءٜد ٚازبٗد

ي ثثب فثثٔ قطثثيٜي َٚ ثثه٬ت     َٛاقثثن  ثثٛر٠ م ا٫خسبثثير أسثث١ً٦ ت  ثثٝيأل١ ٚقثثد 
  ٞ سثث٪اٍ ٚأرب ثث١ بثثدا٥ٌ   َٛقثثن نثثٌ ٜس ثثطض  يٝٗثثي اي ثث٬ل م حٝثثييِٗ ايَٝٛٝثث١ ًٜٚثث

ٝح١ َثٔ ايبثدا٥ٌ ا٭رب ث١ ٚنثٌ     يإلجيب٘ فًٝ٘ حبٝث  ؽبسثير اي ييث  ا٫جيبث١ اييثح     
 ي ًُٝثيت   ٝيأل١ ت نُي س٪اٍ ٜكٝ  َٗير٠ يطف١ٝ َٔ َٗيرات ايسملهت السسكبًٞ،

  لا ٚاحثثد٠ درجثث١ اي ييثث  ُٜ  ثث٢: حبٝثث  ييثثحٝح ا٫خسبثثير  ا٫خسبثثير، نثث يو ت 
 فثثثٔ ُٜةثثث    أٚ  جيبسثثث٘ خ ثثثال نيْثثثت  لا  ثثثحٝح١، ٚ ثثثملطًا ٚاحثثثد٠  جيبثثث١ أجثثثيل
ًٝي. ايس٪اٍ  ْٗي٥

 االختبار مواصفات: 
٘  م الكٝي  يهٕٛ  ٔ  البد٥ٝث١   ثٛري  نُثي  أب ثيد  أرب ث١  فًث٢  َٛ فث١  فبثير٠   32) َث

 : ايسييٞ  7) بيزبدٍٚ َٛضح
 التفهري املطتكبم٘ اختباز وٕاصفات( 7) ددٔه

 امل٠ٕٖٛ الٍطبٛ املفسدات بالبعد عدد املفسدات باالختباز أزقاً البعد

 %25 8 29، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 1 التٍبؤ

 %25 8 30، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2 التصٕز

 %25 8 31، 27، 23، 19، 15، 11، 7، 3 سن املػهالت املطتكبمٗٛ 

 %25 8 32، 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4 التدطٗط املطتكبم٘

 %100 32 32-1 اجملىٕع الهم٘ لمىكٗاع

  ثدم   طٜثل فٔ   دق٘ َٔ ايسحكل خ٬ٍ َٔ  حيي٥ًٝي ا٫خسبير ضب  ت ٚقد
٘  ت حٝثثث  احملسثث٣ٛ  ٔ  صبُٛفثثث١ فًثثث٢ فطضثث  الٓثثثيٖج م صبثثثيٍ احملهُثث   ايسثثثيد٠ َثث
 احملهُ  َٔ ايسيد٠ يرا٤ م ايمليم ٚجد ٚقد ; ايسدرٜ  ٚفًِ ايٓمل  ايحبٟٛ ٚ طم
 .اي ٬ل لسس٣ٛ ا٫خسبير َملطدات َٓيسب١ حٝ 

  :التجزبة االستطالعية الختبار التفهري املشتكبلي 
 ت ايثثيت  اةُٛفثث١ ْملثث  فًثث٢  ٫خسبثثير هلثث ا ا٫سثثس ٬ف١ٝ   جثثطا٤ ايسةطبثث١  ت
ٚليثثو يًسالنثثد َثثٔ يثثٛايط اي ثثطٚأ ايسثثٝهَٛح١ٜ        جثثٛد٠ اسبٝثثي٠;   اخسبثثير  ي بٝثثل 

 ٚايثٛابت ا٫حيي١ٝ٥ ايسيي١ٝ:
 لالختبار: االتشام الذاخلي 

َٔ خ٬ٍ حسثيل َ ثي٬َت ا٫ريبثيأ بث       ت حسيل ا٫يسيم ايداخًٞ ي٬خسبير 
  :8، ٜٚٛضح ليو ازبدٍٚ ) ايب د اي ٟ يٓسُٞ  يٝ٘ اي بير٠درج١ نٌ فبير٠ ٚدرج١ 
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 البعد( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ ٔدزدٛ 8ددٔه )

زقي  البعد

 العبازٚ

ازتباط 

العبازٚ 

 بالبعد

زقي  البعد

 العبازٚ

ازتباط 

العبازٚ 

 بالبعد

زقي  البعد

 العبازٚ

ازتباط 

 العبازٚ بالبعد

زقي  البعد

 العبازٚ

ازتباط 

العبازٚ 

 بالبعد

ؤ
ب
ٍ
ت
ل
ا

 

1 0.372* 

٘
م
ب
ك
ت
ط
مل
 ا
ز
ٕ
ص
ت
ل
ا

 

2 0.641** 

ٛ
ٗ
م
ب
ك
ت
ط
مل
 ا
ت
ال
ه
ػ
مل
 ا
ن
س

 

3 0.128 
٘
م
ب
ك
ت
ط
مل
 ا
ط
ٗ
ط
د
ت
ل
ا

 
4 0.382* 

5 0.394* 6 0.641** 7 0.193 8 0.382* 

9 0.341* 10 0.485* 11 0.382* 12 0.595** 

13 0.263 14 0.461* 15 0.673** 16 0.690** 

17 0.425* 18 0.197 19 0.439* 20 0.250 

21 0.374* 22 0.602** 23 0.374* 24 0.458** 

25 0.370* 26 0.504* 27 0.600* 28 0.642** 

29 0.162 30 0.464** 31 0.415* 32 0.407* 

 (0.05*دالٛ عٍد )( 0.01**دالٛ عٍد )

ٜسطح َٔ ازبدٍٚ ايسيبل إٔ عٝع َ ي٬َت اريبثيأ اي بثيرات بييدرجث١ ايهًٝث١     
  م 29، 13َيفثدا اي بثثيرات رقثثِ )  يٝٗثثي دايث١  حيثثي٥ًٝي   ٞيٮب ثيد ايملطفٝثث١ ايثيت يٓسُثث  

  م ب ثثثثد حثثثثٌ ال ثثثثه٬ت   7، 3  م ب ثثثثد ايسيثثثثٛر السثثثثسكبًٞ، ٚ )  18ب ثثثثد ايسٓبثثثث٪، ٚ) 
  م ب ثثثد ايسد ثثثٝ  السثثثسكبًٞ ٚبثثث يو أ ثثثبح فثثثدد اي بثثثيرات       20السثثثسكب١ًٝ، ٚ)

ٚيطاٚحت َ ي٬َت ا٫ريبيأ ب د ح ف اي بيرات ايست ب  ) ، احمل ٚي١ ست فبيرات 
سُسع بدرج١ َطيمل ث١  فبير٠ ي 26ب يو أ بح الكٝي  ٜسهٕٛ َٔ ٚ  0.673 -0.342

 َٔ ا٫يسيم ايداخًٞ.

 َ ثثثثي٬َت حسثثثثيل خثثثث٬ٍ َثثثثٔ يًُكٝثثثثي  ايثثثثداخًٞ ا٫يسثثثثيم حسثثثثيل نُثثثثي ت
  :9) ازبدٍٚ ليو ٜٚٛضح ، ايه١ًٝ ي٬خسبير ٚايدرج١ ب د نٌ درج١ ب  ا٫ريبيأ

 ىكٗاعٔالدزدٛ الهمٗٛ لم( وعاوالت االزتباط بني دزدٛ نن عبازٚ 9ددٔه )

 ازتباط البعد بالدزدٛ الهمٗٛ البعد ً

 0.709 التٍبؤ 1

 0.700 التصٕز املطتكبم٘ 2

 0.682 سن املػهالت املطتكبمٗٛ 3

 0.803 التدطٗط املطتكبم٘ 4

 ( الجبات بطزيكة ألفا نزوىباخα)Cronbach's  : 
 α Cronbach'sت حسثثثيل َ يَثثثٌ ايثبثثثيت بيسثثثسدداّ َ يديثثث١ أيملثثثي نطْٚبثثثي  )  

ٔ  َطيمل ث١  بدرجث١  الكٝثي    سثع  ٜ٪نثد  يثي  0.746ٚنيٕ َ يَثٌ ايثبثيت     ايثبثيت  َث
ٚنيْت َ ي٬َت أيملي ٚجسُيٕ م أب يد الكٝي  ٚالكٝي  نهٌ نُي ٖثٞ َٛضثح١   

   نييسييٞ:10بيزبدٍٚ )
 ( : وعاوالت ألفا ٔدتىاُ يف أبعاد املكٗاع ٔاملكٗاع نهن10ددٔه )

 دتىاُ وعاون ألفا البعد ً

 0.629 0.532 التٍبؤ 1

 0.835 0.653 التصٕز املطتكبم٘ 2

 0.786 0.552 سن املػهالت املطتكبمٗٛ 3

 0.845 0.708 التدطٗط املطتكبم٘ 4

 0.884 0.786 االختباز نهن

 السثثسغطم ايثثءَٔ إٔ ٚيثثب  ا٫خسبثثير فثثٔ يإلجيبثث١ ايثث٬ ّ حسثثيل ايثثءَٔ ت نُثثي
 ٚيهثثثٕٛ. ي ًُٝييثثث٘ يكثثثطا٠٤ دقثثثي٥ل  4 يٝٗثثثي) ٜطثثثيف دقٝكثثث١،  20ٖثثثٛ) فٓثثث٘ يإلجيبثثث١
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ٕ   َٛاقثن،   8) ذبثت  يٓدر  س٪ا٫  26) َٔ ايٓٗي١ٝ٥ م  ٛري٘ ا٫خسبير  ٚبث يو يهثٛ
 . درج١   26يإلخسبير) اي ظ٢ُ ايٓٗي١ٜ

  الختبار التفهري املشتكبليالصورة اليهائية:   
م ضثثث٤ٛ يرا٤ ايسثثثيد٠ احملهُثثث   ا٫خسبثثثيرب ثثثد  جثثثطا٤ ايس ثثثد٬ٜت فًثثث٢ َملثثثطدات  

ا٫خسبثير  أ ثبح   ا٫خسبثير ْٚسي٥ج ايدراس١ ا٫سس ٬ف١ٝ ، ٚايسالند َٔ جببيت ٚ دم 
 َملطد٠ ٚ ي  يًس بٝل. 26م  ٛري٘ ايٓٗي١ٝ٥ ٜسهٕٛ َٔ 

ٚيًسالنثثثد َثثثٔ يهثثثيي٪ اةُٛفثثث١ ايسةطٜبٝثثث١ ٚاةُٛفثثث١ ايطثثثيب ١ قبثثثٌ ي بٝثثثل   
ٝثثي  ايثثسملهت السثثسكبًٞ قبًٝثثًي فًثث٢ ايبْثيَج ت ي بٝثثل َكٝثثي  جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ َٚك 

   ٜٛضحي د٫ي١ ايملطٚم نييسييٞ:12  ٚ)11صبُٛفيت ايبح  ٚجدٍٚ )
( داللٛ الفسٔم بني وتٕضط٘ دزدات اجملىٕعٛ التذسٖبٗٛ ٔاجملىٕعٛ الضابطٛ يف دٕدٚ اذتٗاٚ يف 11ددٔه )

 التطبٗل الكبم٘

زتىٕعيت  أبعاد دٕدٚ اذتٗاٚ

 البشح

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 الداللٛ

 غري دالٛ 0.678 0.700 6.74 36.88 ضابطٛ دٕدٚ اذتٗاٚ ادتطىٗٛ

 6.58 38.20 جتسٖبٗٛ

 غري دالٛ 0.256 1.407 5.20 29.48 ضابطٛ دٕدٚ اذتٗاٚ الب٠ٗٗٛ
 6.39 31.80 جتسٖبٗٛ

 غري دالٛ 0.823 0.170 5.09 49.00 ضابطٛ دٕدٚ اذتٗاٚ االدتىاعٗٛ
 4.89 49.24 جتسٖبٗٛ

 غري دالٛ 0.778 0.174 6.66 45.32 ضابطٛ دٕدٚ اذتٗاٚ األنادميٗٛ

 6.31 45.64 جتسٖبٗٛ

 غري دالٛ 0.962 0.839 17.25 1.60 ضابطٛ الدزدٛ الهمٗٛ

 18.14 1.64 جتسٖبٗٛ
ٔاجملىٕعٛ الضابطٛ يف وكٗاع التفهري  ( داللٛ الفسٔم بني وتٕضط٘ دزدات اجملىٕعٛ التذسٖب12ٛٗددٔه )

 املطتكبم٘ يف التطبٗل الكبم٘
زتىٕعيت  أبعاد التفهري املطتكبم٘

 البشح

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 الداللٛ

 التٍبؤ

 

 غري دالٛ 0.678 0.628 1.24097 3.9600 جتسٖبٗٛ 

 1.04950 4.1667 ضابطٛ

 غري دالٛ 0.796 0.263 1.74833 4.1600 جتسٖبٗٛ التصٕز املطتكبم٘ 

 1.75646 4.2917 ضابطٛ 

 سن املػهالت املطتكبمٗٛ
 

 غري دالٛ 0.883 0.180 1.38082 4.6400 جتسٖبٗٛ
 1.26763 4.7083 ضابطٛ 

 غري دالٛ 0.668 0.440 1.73205 4.2000 جتسٖبٗٛ التدطٗط املطتكبم٘

 1.71735 4.4167 ضابطٛ 

 غري دالٛ 0.962 0.503 4.46729 16.9600 جتسٖبٗٛ الدزدٛ الهمٗٛ

 4.20059 17.5833 ضابطٛ 

  ايسثثيبك  فثثدّ ٚجثثٛد يثثطٚم دايثث١ احيثثي٥ًٝي بثث      12  ٚ )11ٜسطثثح َثثٔ جثثدٍٚ )  
َسٛسثث ٞ درجثثيت نثثٌ َثثٔ اةُٛفثث١ ايسةطٜبٝثث١ ٚاةُٛفثث١ ايطثثيب ١ م َكٝيسثثٞ  

ايكٝثثي  ايكبًثثٞ يثثي ٜ ثثت  ا يهثثيي٪  ثث٬ل      جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ٚايثثسملهت السثثسكبًٞ م  
 اةُٛفس .
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 :ىتائج البحح 
 بااني ( 5.0عيااذ مشااتوى )إحصااائيًا  ةدالاا وموجااذ فاازىتااائج الفاازض األول: الااذي ياايص علااى  ت

جاودة  مكيااض   يفالبعاذي   التجزيبياة والااابطة بالكيااض    اجملناوعتني  أفزادمتوسطي درجات 
  .  .اجملنوعة التجزيبيةلصاحل  احلياة

٫ٚخسبير قبٍٛ ٖ ا ايملطض اسسددَت ايبيحث١ اخسبثير ايٓسثب١ ايسي٥ٝث١ يً ٝٓثيت     
   ٜٛضح ليو:13السسك١ً ٚجدٍٚ )

م بني وتٕضط٘ دزدات طالب اجملىٕعتني التذسٖبٗٛ ٔالضابطٛ بالكٗاع البعدٙ يف ٔ( داللٛ الفس13ددٔه )

 وكٗاع دٕدٚ اذتٗاٚ

زتىٕعيت  أبعاد دٕدٚ اذتٗاٚ

 البشح

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 (ɳ2)سذي األثس

 الداللٛ الكٗىٛ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 ادتطىٗٛ

 وستفع 0.391 0.00 4.439 5.49758 42.8400 جتسٖبٗٛ

 7.25305 34.7600 ضابطٛ

 0.372 0.00 5.716 5.03554 37.7600 جتسٖبٗٛ دٕدٚ اذتٗاٚ الب٠ٗٗٛ

 

 وستفع
 5.20513 29.4800 ضابطٛ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 االدتىاعٗٛ

 وستفع 0.645 0.00 5.382 2.45764 54.0400 جتسٖبٗٛ
 4.89898 48.2000 ضابطٛ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 األنادميٗٛ

 وستفع 0.405 0.00 7.564 2.22636 54.9600 جتسٖبٗٛ
 6.28039 44.8800 ضابطٛ

 وستفع 0.544 0.00 9.333 10.84358 1.896 جتسٖبٗٛ الدزدٛ الهمٗٛ
 13.47133 1.573 ضابطٛ

  0.01  ايسثيبل ٚجثٛد يثطٚم دايث١ احيثي٥ًٝي فٓثد َسثس٣ٛ )       13ٜسطح َثٔ جثدٍٚ )  
ب  َسٛس ٞ درجيت اةُٛفس  ايسةطٜب١ٝ ٚايطيب ١ م ايكٝي  ايب دٟ نُٝثع  
أب ثثيد َكٝثثي  جثثٛد٠ اسبٝثثي٠ ٚايدرجثث١ ايهًٝثث١ ييثثي  اةُٛفثث١ ايسةطٜبٝثث١، ٚٚجثثٛد     

  ٖٚث ا ٜثدٍ   0.645-0.372يالجبت َطيملع حٝ  يطاٚحت قِٝ حةِ ا٭جبثط بث  )  حةِ 
فًثثث٢ نملثثثي٠٤ ايبْثثثيَج الكثثثحح يسثثثدرٜ  َبثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  م يُٓٝثثث١ جثثثٛد٠   

 اسبٝي٠.

    باني  ( 5.0عياذ مشاتوى )  إحصاائيًا   ةدالا  وموجاذ فاز  ىتائج الفزض الجاىي: الذي يايص علاى   ت
 جاودة احليااة  مكيااض   يف الكبلي والبعاذي  بالكياض التجزيبية اجملنوعة أفزادمتوسطي درجات 

 .الكياض البعذي لصاحل 
٫ٚخسبير قبٍٛ ٖ ا ايملطض اسسددَت ايبيحث١ اخسبثير ايٓسثب١ ايسي٥ٝث١ يً ٝٓثيت     

   ٜٛضح ليو:14الطيب ١ ٚجدٍٚ )
يف البعدٙ ٔ الكبم٘ م بني وتٕضط٘ دزدات طالب اجملىٕعتني التذسٖبٗٛ بالكٗاعٔ( داللٛ الفس13ددٔه )

 وكٗاع دٕدٚ اذتٗاٚ

اجملىٕعٛ  أبعاد دٕدٚ اذتٗاٚ

 التذسٖبٗٛ

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 (ɳ2)سذي األثس

 الداللٛ الكٗىٛ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 ادتطىٗٛ

 وستفع 0.328 0.00 3.426 6.74117 36.8800 قبم٘

 5.49758 42.8400 بعدٙ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 الب٠ٗٗٛ

 0.576 0.00 5.716 5.20513 29.4800 قبم٘

 

 وستفع
 5.03554 37.7600 بعدٙ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 االدتىاعٗٛ

 وستفع 0.451 0.00 4.452 5.09902 49.0000 قبم٘
 2.45764 54.0400 بعدٙ

دٕدٚ اذتٗاٚ 

 األنادميٗٛ

 وستفع 0.662 0.00 6.861 6.66283 45.3200 قبم٘
 2.22636 54.9600 بعدٙ

 وستفع 0.676 0.00 7.094 17.25959 160.89 قبم٘ الدزدٛ الهمٗٛ

 10.84358 189.62 بعدٙ
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  0.01  ايسثيبل ٚجثٛد يثطٚم دايث١  حيثي٥ًٝي فٓثد َسثس٣ٛ )       14ٜسطح َثٔ جثدٍٚ )  
بثث  َسٛسثث ٞ درجثثيت اةُٛفثث١ ايسةطٜبٝثث١ م ايكٝثثي  ايكبًثثٞ ٚايكٝثثي  ايب ثثدٟ       
نُٝع أب يد َكٝي  جٛد٠ اسبٝي٠ ٚايدرج١ ايه١ًٝ ييثي  ايكٝثي  ايب ثدٟ، ٚٚجثٛد     

ٍ   ٖٚث ا ٜثد  0.662-0.328حةِ يالجبت َطيملع حٝ  يطاٚحت قِٝ حةِ ا٭جبثط بث  )  
فًثثث٢ نملثثثي٠٤ ايٛحثثثد٠ الكححثثث١ يسثثثدرٜ  َبثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  م يُٓٝثثث١ جثثثٛد٠   

 اسبٝي٠. 

 :تفشري اليتائج املتعلكة بالفزض األول والجاىي 
          كمهثثثٔ يملسثثثت ايٓسثثثي٥ج الس ًكثثث١ بثثثييملطض ا٭ٍٚ ٚايثثثثيْٞ بثثثالٕ يثثثدرٜ  اي ثثث٬ل

        ٝ ٦ث١  ال ًُ  فًث٢ َبثيد٨ ا٫رجْٛثَٛٝه  سثيفدِٖ فًث٢ يٗثِ الهْٛثيت اليدٜث١ يًب
ٚالٛا مليت ايكٝيس١ٝ زبسِ اإلْسيٕ ٚنٝملٝث١ َطافثي٠ ايسث١َ٬ ايبدْٝث١ يًُ ًثِ      
أجبٓثثي٤ أدا٤ الٗثثيّ ٚا٭فبثثي٤ ايسدرٜسثث١ٝ داخثثٌ ايمليثثٌ يطثث٬ً فثثٔ إٔ ايملٗثثِ اي ُٝثثل 
ي ٬قثثث١ ال ًثثثِ بييب٦ٝثثث١ ٚايغطيثثث١ اييثثثمل١ٝ ٚا٫سثثثسدداّ ا٭َثثثثٌ لهْٛثثثيت ايب٦ٝثثث١        

ي ُثثثٌ ٚيثثثٛيت ايٛقثثثت ٚازبٗثثثد   ٜثثثٓ ه  فًثثث٢ جثثثٛد٠ ا٭دا٤ ٚذبكٝثثثل ايطاحثثث١ م ا  
ٚاسثثسثُير اي يقثث١ م َثثي ٜملٝثثد اي ثث٬ل َثثٔ ييرسثث١ يٮْ ثث ١ ٚيمليفثثٌ َسبثثيدٍ       
يٝ ثثٌُ اإلعثثبيع الثثيدٟ ٚال ٓثث٣ٛ يٝ ثث ط ال ًثثِ بثثييسٛايل ايٓملسثثٞ ايثث ٟ ٜ ثث طٙ        

 بييس يد٠ ٚايطضي فٔ ايٓمل .
      نُي سيفدت دراس١ ايٛحد٠ الكحح١ اي ٬ل ف٢ً يُٓٝث١ يُٗٗثِ بالُٖٝث١ يثٛيت

ب٦ٝثث١ اي ُثثٌ الثثطٜح ٚيثثٛيت ب٦ٝثث١ فُثثٌ يَٓثث١ يسثثٛايط يٝٗثثي عٝثثع فٛاَثثٌ اهلٓدسثث١    
  ِ  ايس ثثثث  ٚربملثثثثٝ  ا٭َثثثثيٕ درجثثثث١ ايب ثثثثط١ٜ )اإلرجْٛثثثثَٛٝه   بٗثثثثدف ي ظثثثثٝ

ٟ  حبٝث   ايطاحث١،  ٚيثٛيت  ٚاإلجٗيد ٚذبسث  ا٭دا٤ ٚذبكٝثل    ايهملثي٠٤  ريثع   ا يث٪د
فٝث١ ٚازبسث١ُٝ   ا٭ٖداف، ٖٚثٛ َثي ٜسسثل َثع َبثيد٨ ٚأب ثيد جثٛد٠ اسبٝثي٠ ا٫جسُي        

 ٚا٭نيدكم١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ.
    يثثثثدرٜ  اي ثثثث٬ل فًثثثث٢ ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ايثثثث ٖين َٚٗثثثثيرات اربثثثثيل ايكثثثثطار ٚ دار٠

الدثثثي ط ايٓملسثثث١ٝ ٚا٫جسُيفٝثثث١ سثثثيفدِٖ فًثثث٢ يثثثٛيت ايثثثٛفٞ ايهيَثثثٌ نُٝثثثع    
جٛاْثث  اي ًُٝثث١ ايس ًُٝٝثث١ ٚ دار٠ ايب٦ٝثث١ اييثثمل١ٝ بٓةثثيح ٚ دراى ا٭جبثثط ا٫ػبثثيبٞ   

 ٝ ١ ٚا٫جسُيفٝثثث١ يبثثث  رٚح ايثكثثث١ ٚا٫ػبيبٝثثث١ ايثثثيت ي سثثثب   يثثثدر٤ الدثثثي ط ايٓملسثثث
 مبثيب١ ايدايع ا٭نب يإلقبيٍ ف٢ً ف١ًُٝ ايسدرٜ .

   ٚ 2016ٚيسملثثثل ٖثثث ٙ ايٓسٝةثثث١ َثثثع دراسثثث١ نثثث٬ َثثثٔ: فيٜثثثد أمحثثثد خٛايثثثد٠ )  

(McKeown, 2017)    ( Ramalho-Pires de Almeida et al ,2019)    محثٛد
   2020َطٟٚ ال تٟ )

  باني ( 5.0) مشاتوى  عياذ  إحصاائياً  دالاة  فازوم  الفزض الجالح: الاذي يايص علاى  توجاذ    ىتائج 
 الاتفهري  مكيااض  يف البعاذي  بالكيااض  والااابطة  التجزيبية اجملنوعتني أفزاد درجات متوسطي
  ..التجزيبية اجملنوعة لصاحل املشتكبلي

يً ٝٓثيت  ٫ٚخسبير قبٍٛ ٖ ا ايملطض اسسددَت ايبيحث١ اخسبثير ايٓسثب١ ايسي٥ٝث١    
ٜسطح ٚجٛد يطٚم دايث١  حيثي٥ًٝي   َٚٔ ازبدٍٚ    ٜٛضح ليو:15السسك١ً ٚجدٍٚ )
  ب  َسٛس ٞ درجيت ايكٝي  ايب دٟ يًُةُٛفس  ايسةطٜب١ٝ 0.01فٓد َسس٣ٛ )

ٚايطثثثيب ١ م عٝثثثع أب ثثثيد اخسبثثثير ايثثثسملهت السثثثسكبًٞ ٚايدرجثثث١ ايهًٝثثث١ ييثثثي        
ملع حٝ  يطاٚحت قِٝ حةِ ا٭جبط ب  اةُٛف١ ايسةطٜب١ٝ ، ٚٚجٛد حةِ يالجبت َطي
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  ٖٚثثثث ا ٜثثثثدٍ فًثثثث٢ نملثثثثي٠٤ ايبْثثثثيَج الكثثثثحح يسثثثثدرٜ  َبثثثثيد٨      0.372-0.645)
 ا٫رجَْٛٛٝه  م ي١ُٝٓ ايسملهت السسكبًٞ. 

م بني وتٕضط٘ دزدات طالب اجملىٕعتني التذسٖبٗٛ ٔالضابطٛ بالكٗاع البعدٙ يف ٔ( داللٛ الفس15ددٔه )

 وكٗاع دٕدٚ اذتٗاٚ
التفهري أبعاد 

 املطتكبم٘

زتىٕعيت 

 البشح

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 (ɳ2)سذي األثس

 الداللٛ الكٗىٛ

 التٍبؤ

 

 10.752 1.173 6.2800 جتسٖبٗٛ

 

 وستفع 0.711 0.00

 0.885 3.0833 ضابطٛ

 14.043 0.952 6.6400 جتسٖبٗٛ التصٕز املطتكبم٘ 

 

 وستفع 0.807 0.00

 0.690 3.2917 ضابطٛ

سن املػهالت 

 املطتكبمٗٛ

 10.017 0.746 7.1600 جتسٖبٗٛ

 

 وستفع 0.681 0.00
 1.0623 4.5417 ضابطٛ

 9.845 0.645 7.2000 جتسٖبٗٛ التدطٗط املطتكبم٘

 

 وستفع 0.673 0.00

 1.178 4.5417 ضابطٛ

 وستفع 0.905 0.00 21.197 1.83757 27.2800 جتسٖبٗٛ الدزدٛ الهمٗٛ

 2.06375 15.4583 ضابطٛ

    باني  ( 5.0عياذ مشاتوى )  إحصاائيًا   ةدالا  وموجاذ فاز  ىتائج الفزض الزابع: الاذي يايص علاى   ت
اختبااار الااتفهري  يف الكبلااي والبعااذي التجزيبيااة بالكياااض اجملنوعااة أفاازادمتوسااطي درجااات 

 .الكياض البعذي لصاحل  املشتكبلي
ٖ ا ايملطض اسسددَت ايبيحث١ اخسبثير ايٓسثب١ ايسي٥ٝث١ يً ٝٓثيت      ٫ٚخسبير قبٍٛ
   ٜٛضح ليو:16الطيب ١ ٚجدٍٚ )

البعدٙ يف ٔ الكبم٘ م بني وتٕضط٘ دزدات طالب اجملىٕعتني التذسٖبٗٛ بالكٗاعٔ( داللٛ الفس16ددٔه )

 اختباز التفهري املطتكبم٘

أبعاد التفهري 

 املطتكبم٘

زتىٕعيت 

 البشح

االحنساف  املتٕضط 

 املعٗازٙ

وطتٕٝ  قٗىٛ ت

 الداللٛ

 (ɳ2)سذي األثس

 الداللٛ الكٗىٛ

 التٍبؤ

 

 26.762 1.24097 3.9600 قبم٘

 

 وستفع 0.490 0.00

 1.17331 6.2800 بعدٙ

 وستفع 0.447 0.00 34.867 1.74833 4.1600 قبم٘ التصٕز املطتكبم٘ 

 0.9521 6.6400 بعدٙ

سن املػهالت 

 املطتكبمٗٛ

 47.983 1.38082 4.6400 قبم٘

 
 وستفع 0.573 0.00

 0.7461 7.1600 بعدٙ

التدطٗط 

 املطتكبم٘

 وستفع 0.578 0.00 55.771 1.73205 4.2000 قبم٘

 0.6455 7.2000 بعدٙ

 74.228 4.46729 16.9600 قبم٘ الدزدٛ الهمٗٛ
 

 وستفع 0.704 0.00

 18.757 27.2800 بعدٙ

 :تفشري اليتائج املتعلكة بالفزض الجالح والزابع 
    كمهثثٔ يملسثثت ايٓسثثي٥ج الس ًكثث١ بثثييملطض ايثييثث  ٚايطابثثع ٚايثثيت ي ثثب فثثٔ ييفًٝثث١

ايٛحثثثثد٠ الكححثثثث١ ايكي٥ُثثثث١ فًثثثث٢ َبثثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  م يُٓٝثثثث١ ايثثثثسملهت       
السسكبًٞ ٚايكدر٠ ف٢ً حٌ ال ه٬ت، حٝث  ٜثطيب  ايثسملهت السثسكبًٞ بيي دٜثد      

الٗيرات اي ك١ًٝ َٚٔ أُٖٗي َٗير٠ حثٌ ال ثه٬ت ايثيت سثيفديِٗ فًث٢ يثدٜٚٔ       َٔ 
ال ًَٛثثيت ٚال٬حظثثيت ٚيكٝثثِٝ ايبثثدا٥ٌ يًكثثدر٠ فًثث٢   ثثدار ا٫حهثثيّ. نُثثي إٔ        
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ايثثثثثيت  ا٭دٚات ٚنييثثثثث١ ايسيثثثثث١ُُٝٝ ا٭ْ ثثثثث ١ يثثثثثدرٜ  اي ثثثثث٬ل فًثثثثث٢ نييثثثثث١ 
ِ  ٜسثثسددَٗي ٔ  قثثدر  أقيثث٢  يثثٛيط  ٚايثثيت  ال ًثث ٘  ايطاحثث١،  َثث  م الثثطجح َثثٔ   ج ًسثث
 ٌ ّ  ايكطٜثث  السثسكب ّ  بدرجثث٘ اي طث١ًٝ  قٛيثث٘ أْث٘ سٝسثثسدد  قدريثث٘ أقثٌ ٚسٝسثثسدد
ٌ  ايكثثثطارات ٚ ثثٓع  ايبٝيْثثثيت َٚ يزبثث١  ييثثثٓٝن فًثث٢  ايثثث ٟ  َسءاٜثثثد، ا٭َثثط  ب ثثه

 يُٝي قد ٜس طض ي٘ َٔ َ ه٬ت ي ٛم ذبكٝك٘ يٮٖداف.  ػب ً٘ َسحهًُي
 الدي ط ٚيُٓٝث١   يدرٜ  اي ٬ل ف٢ً َبيد٨ ا٫رجَْٛٛٝه  سيفدِٖ ف٢ً  دراى

ايٛفٞ يدِٜٗ بيل ه٬ت السسكب١ًٝ اييت قد ٜس طض هلي ال ًثِ م ب٦ٝسث٘ اييثمل١ٝ    
ٚاييت ي٪جبط ف٢ً ا٭دا٤ ٚي ٛقث٘ يسحكٝثل ا٭ٖثداف ٚدب ثٌ ايسثدرٜ  فًُٝث١ عثيق١        
ٚألثثت ضبببثث١ ٚفًثث٢ ٖثث ا يبثثدأ ٜ ثث ط بييكطثثيٜي ٚال ثثه٬ت ٚايكثثدر٠ فًثث٢ ايسٓبثث٪       

 ٝ  َسسكب٬ سبٌ ٖ ٙ ال ه٬ت ايسي١ُُٝٝ ٚايسيٛر ٚذبًٌٝ ال ه٬ت ٚايسد
 ٚاربيل ايكطارات اي٬ ١َ سبًٗي ٚيكدِٜ الكححيت اي٬ ١َ يسةٓ  ايكيٛر.

      اغبثثطاأ اي ثث٬ل م َٛاجٗثث١ َ ثثه٬ت حكٝكٝثث١  ثث  صبسُثثع الدرسثث١ ٚايب٦ٝثث١
اييثثثثثمل١ٝ ٚضبثثثثثيٚيسِٗ ٫ػبثثثثثيد حًثثثثثٍٛ ي ًٝثثثثث١ َثثثثثٔ خثثثثث٬ٍ دراسثثثثثسِٗ لبثثثثثيد٨         

ٜسِٗ م ي١ُٝٓ ٚفِٝٗ بي٭ب يد الدسًمل١ لسسكبٌ ا٫رجَْٛٛٝه  ٖٚ ا َٔ عالْ٘ 
 يًو ايكطيٜي.

 ، 2016اكمثثيٕ ضبُثثد فبثثد ايثثٛار  )   : َثثٔ نثثٌ دراسثث١ َثثع ايٓسٝةثث١ ٖثث ٙ ٚيسملثثل
  حٓثثيٕ َيثث مل٢ أمحثثد لنثثٞ   2019ؼبٝثث٢ لنطٜثثي  ثثيٟٚ، ٖبثث١ ضبُثثد ضبُثثٛد )    

   2020 ، َطِٜ ضبُد يطحيٕ ال  ٌ )2019)

  :التوصيات 
 ايبح  اسبييٞ َٔ ْسي٥ج يٛ ٞ ايبيحث١ مبي ًٜٞ:م ض٤ٛ َي يٛ ًت  يٝ٘ 

    ا٫سثثثسمليد٠ َثثثٔ َبثثثيد٨ ا٫رجْٛثثثَٛٝه  م ييثثثُِٝ ب٦ٝثثث١ ي ًُٝٝثثث١ يسثثثيفد فًثثث٢
 ذبكٝل ا٭ٖداف ٚذبملء َٓي  الدرس١ ٚيكًٌ ايٛقت ٚازبٗد ٚيٛيط ايب١٦ٝ اٯ١َٓ.

 .يطُ  فًِ ا٫رجَْٛٛٝه  َٚبيد٥٘ م َكطرات  فداد ال ًِ بهًٝيت ايحب١ٝ 
 ُثثثثيّ بسُٓٝثثثثث١ ايثثثثٛفٞ بالب ثثثثثيد ا٫رجْٛثثثثَٛٝه  ٚخي ثثثثث١ ا٭ب ثثثثيد الس ًكثثثثث١     ا٫ٖس

 بي٫رجَْٛٛٝه  ايبدْٞ ٚأٚضيع اي ٌُ ٚالدي ط ايٓملس١ٝ ٚا٫جسُيف١ٝ.
   يثثٛيت َٓثثي  دافثثِ يس ًثثِٝ ايثثسملهت السثثسكبًٞ ٚاسس ثثطاف السثثسكبٌ م ال٪سسثثيت

سثثسحدجبيت ايس ًُٝٝثث١ ٚليثثو ٜس ًثث  ْٛفٝثث١ َثثٔ ال ًُثث  قثثيدر٠ فًثث٢ ا٫لثثيّ بيل     
 ايسهٓٛيٛج١ٝ ٚايحب١ٜٛ.

       فثثثداد قثثثٛا٥ِ مبٗثثثيرات ايثثثسملهت السثثثسكبًٞ ٚاب ثثثيد جثثثٛد٠ اسبٝثثثي٠ ٚيطثثثُٝٓٗي م 
 الٓيٖج ايدراس١ٝ يًُطاحٌ ايدراس١ٝ الدسًمل١ ٚمبي ٜسٓيس  َع نٌ َطح١ً.

    ٞا٫ٖسُثثثيّ بسثثثدرٜ  اي ثثث٬ل ال ًُثثث  فًثثث٢ َٗثثثيرات ايثثثسملهت السثثثسكبًٞ ٚايثثثٛف
 يسحكٝل جٛد٠ اسبٝي٠. َٝه ْٛا٭رجٛمببيد٨ 

 ٌٝاي ُثثٌ ٚب٦ٝثثيت ايس ًُٝٝثث١ ايب٦ٝثثيت ييثثُِٝ م ايٓظثثط إلفثثيد٠ فُثثٌ يثثطم ي ثثه 
 َٝه .ْٛا٭رجَٛبيد٨  ٚيل اإلدارٟ

 ايس ًُٝثثيت اسثثسدداّ نٝملٝثث١ حثثٍٛ َٗثثين بسثثدرٜ  َ ًُثثٞ فًثثِ ايثثٓمل    يءٜٚثثد 
 يثثثد٣ ايسثثثدرٜ  َٗثثثيرات يس ثثثٜٛط  َٝه ْثثثٛا٭رجٛاي ُثثثٌ ) ب٦ٝثثث١ فًثثث٢ ايكي٥ُثثث١
 .اي ٬ل
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 اات:املكرتح 
 م ض٤ٛ ْسي٥ج ايبح  كمهٔ يكدِٜ الكححيت ايسيي١ٝ:

    م َٓثثثيٖج َكثثثطرات  فثثثداد ال ًثثثِ بهًٝثثثيت      َٝه ْثثثٛا٭رجَٛثثثد٣ يثثثٛايط َبثثثيد٨
 ايحب١ٝ.

    م ايب٦ٝثث١ اييثثمل١ٝ يثثد٣ َ ًُثثٞ فًثثِ      َٝه ْثثٛا٭رجَٛ ٛقثثيت يٛظٝثثن َبثثيد٨
 ايٓمل .

   ُٝثث١ ايهملثثي٠٤ اي ايٝثث١ م يٓ َٝه ْثثٛا٭رجٛأجبثط بطْثثيَج يثثدرٜ  قثثي٥ِ فًثث٢ َبثثيد٨
 َٚٗيرات ايسدرٜ .

       أجبط بطْيَج يدرٜ  قي٥ِ ف٢ً َٗيرات ايثسملهت السثسكبًٞ م يُٓٝث١ َٗثيرات اربثيل
 ايكطار ٚجٛد٠ اسبٝي٠.

 .ًٞيكِٜٛ َٓيٖج فًِ ايٓمل  م ض٤ٛ َٗيرات ايسملهت السسكب 

 :املزاجع العزبية 
ٛ (2020) امحد الفتاح عبد ابساِٗي، فاطىٛ - ٛ  . فاعمٗة ٛ  األبعةاد  اضةرتاتٗذٗ  يف( PDEODE)  الطداضةٗ

. زتمةةٛ التةةازٖ  الرتبٗةةٛ غةةعبٛ نمٗةةٛ طةةالب لةةدٝ املطةةتكبم٘ الةةتفهري ٔوّةةازات تٍىٗةةٛ التشصةةٗن

 .220-169(. 219. نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ عني مشظ. )الكساٞٚ ٔاملعسفٛ
ٝ  األٔه لمصة   ادتػسافٗةا  ملةٍّر  وكةرتح  (. تصةٕز 2019ابساِٗي، ِبٛ صةالح )  - ٜ  الجةإٌ  ضةٕٞ وّةازات   فة

 .72-1(. 108.  )لمدزاضات االدتىاعٗٛ الرتبٕٖٛ ادتىعٗٛ زتمٛالب٠ٗٗٛ.  ٔالكٗي املطتكبمٜ التفهري
( ارتصةةاٟا الطةةٗهٕورتٖٛ ملكٗةةاع دةةٕدٚ    2019أبةةٕ بهةةس، ٌػةةٕٚ نةةسً  ٔوصةةطفٜ، فتشةة٘ ستىةةد )      -

 .476-429(. 59الٍفط٘. ) اإلزغاد وسنص . مشظ عني داوعٛ الٍفط٘. اإلزغاد زتمٛاذتٗاٚ. 
. املةةؤ س ( . ٌٕعٗةةٛ اذتٗةةاٚ وةةَ املٍعةةٕز االدتىةةاع٘ ٔالٍفطةة٘ ٔالطةة  2005األغةةٕه، عةةاده عةةص الةةدَٖ ) -

 .11-3. نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ الصقاشٖل. وازع 16 -15 -العمى٘ الجالح
زتمةةٛ زٔافةةد لمدزاضةةات ٔاألعةةاخ العمىٗةةٛ يف   . دةةٕدٚ اذتٗةةاٚ الٍفطةةٗٛ.  (2017) استىةةد، وطةةعٕدٙ -

 . 148-127(. 1. )1 ٕغٍت.  عني بٕغعٗب بمشاز ادتاوع٘ . املسنصتىاعٗٛ ٔاالٌطاٌٗٛالعمًٕ االد
٘  الٕطَ يف املطتكبمٗات . تعمٗي(2005)  واِس ستىٕد ادتىاه، ستىد - زتمةٛ  . (وكةرتح  تصةٕز : ) العسبة

 .177-137(. 2.)11. نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ سمٕاُ. ٔادتىاعٗٛ تسبٕٖٛ دزاضات
 تٍىٗةةٛ يف الةةرناٞ ٔمنةةط احملتةةٕٝ عةةس  أضةةالٗب بةةني التفاعةةن (. أثةةس2012)سةةافغ، عىةةاد سطةةني   -

ٛ  الدزاضةات  وادٚ يف املطتكبم٘ التفهري وّازات ٝ  االدتىاعٗة ٛ  تالوٗةر  لةد ٛ  اذتمكة َ  الجاٌٗة  التعمةٗي  وة

 .512-475(. ادتصٞ الجاٌ٘. 24. )زتمٛ دزاضات عسبٗٛ يف الرتبٗٛ ٔعمي الٍفظاألضاض٘. 
لةةةدٝ  األنادميٗةةةٛ اذتٗةةةاٚ دةةةٕدٚ لتشطةةةني تةةةدزٖ  بسٌةةةاور فعالٗةةةٛ(. 2016سبٗةةةب، ضةةةال٘ سطةةةَ )  -

ٛ  زتمٛاملِٕٕبات.  الطالبات ٛ  الرتبٗة ٛ  ارتاصة ٛ  - الصقةاشٖل  . داوعة ً  نمٗة ٛ  عمةٕ  - ٔالتأِٗةن  اإلعاقة

 .263-219( . 16ٔالب٠ٗٗٛ. ) ٔالٍفطٗٛ املعمٕوات الرتبٕٖٛ وسنص
ٕ   2015سطَ، سطَ زضٕاُ ستىد )  - ٝ التعمٗىة٘ لعمةي اإلزدٌٕةٕوٗهظ    (. حتطةني التفاعمٗةٛ يف احملتة

اجملمةةٛ الدٔلٗةةٛ لمتعمةةٗي  يف ختصةةا التصةةىٗي الصةةٍاع٘ وةةَ خةةاله ٔضةةاٟن التعمةةٗي االلهرتٌٔةة٘،   

 .26-21. مجعٗٛ التٍىٗٛ التهٍٕلٕدٗٛ ٔالبػسٖٛ. باالٌرتٌت

 وبةةاد  تطبٗةةل يف ٔاملٍػةةٕد الكةةاٟي الٕضةةع بةةني الفذةةٕٚ(. 2016عاٖةةد أمحةةد ) ،خٕالةةدٚ -
 التدزٖظ ٠ِٗٛ أعضاٞ ٖساِا نىا العىن ب٠ٗٛ عمٜ )البػسٖٛ العٕاون ٍِدضٛ(األزدٌٕٗىهظ
 ُ ٛ  يف ٔاإلدازٖةٕ ٛ    داوعة ٛ  ،ضةات دزأال لمبشةٕخ  وؤتةٛ. داوعةٛ وؤتة ً  ضمطةم ٛ  العمةٕ  اإلٌطةاٌٗ

 82-45 الطادع، العدد ٔالجالثُٕ، اذتادٙ اجملمد ،ٔاالدتىاعٗٛ
 ٔفكةةةا البٕٗٔالٍإٌتهٍٕلٕدٗةةةٛ الجكافةةةٛ يف وكةةةرتح (. بسٌةةةاور2019ذنةةة٘، سٍةةةاُ وصةةةطفٜ أمحةةةد )    -

 ٔالةةٕعٜ الةةتفهري املطةةتكبمٜ ٔوّةةازات العمىةةٜ التٕاصةةن تٍىٗةةٛ فةةٜ ٔأثةةسٓ املسٌٔةةٛ املعسفٗةةٛ لٍعسٖةةٛ

 . 985 -883(. 59. داوعٛ ضِٕاز. ). اجملمٛ الرتبٕٖٛالرتبٗٛ نمٗٛ طالب لدٝ البٕٗلٕدٗٛ بالطالوٛ
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 اذتادٙ الكسُ حتدٖات بعض ضٕٞ يف ادتػسافٗا وٍّر (. تطٕٖس2019ضٗد ،امياُ مجاه ) -
 اضةةةتدداً (. أثةةةس2019الطةةةٗد، فةةةاٖصٚ امحةةةد امحةةةد  ٔالطةةةٗد ، مجةةةاه سطةةةَ ٔعجىةةةاُ،  ٖةةةات ستىةةةد )     -

 لةةدٝ املطةةتكبم٘ الةةتفهري وّةةازات تٍىٗةةٛ عمةةٜ تةةدزٖظ التةةازٖ   فةةٜ التدٗمةة٘ التعمةةٗي إضةةرتاتٗذٗٛ

 (35. )داوعٛ أضٕٗط زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ. .اجملتىع٘ التعمٗي مبدازع االبتداٟٗٛ تالوٗر املسسمٛ

 .44-1.  ثاٌٜ دصٞ – الجاٌ٘ العدد –
 لتٍىٗةةٛ ارتةةدو٘ الةةتعمي وػةةسٔعات عمةةٜ قةةاٟي (. بسٌةةاور2019عبدالطةةالً ) فةةٕشٙ الػةةسبٗين، دالٗةةا  -

ٛ  طةالب  لدٝ املطتكبم٘ التفهري ٔوّازات ٔاملط٠ٕلٗٛ االدتىاعٗٛ التشصٗن  بهمٗةات  ادتػسافٗةا  غةعب

 .368-308(. 28. )داوعٛ بٕزضعٗدزتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ. الرتبٗٛ. 
ٚ  (. دٕد2010ٚستىٕد )، شٍٖب غكري - ً  اضةطسابات  ٔ اذتٗةا ٝ  الٍةٕ ٘  املةؤ س الػةباب.   لةد ٘  اإلقمٗىة  الجةاٌ

 .790-773املصسٖٛ.  الٍفطٗني األخصاٟٗني زابطٛ . الٍفظ لعمي
ٜ  قةاٟي  وكةرتح  (. بسٌةاور 2019حيٜٗ شنسٖا ٔستىٕد، ِبٛ ستىةد )  ٔٙ،صا - ٜ  املةبين  االقتصةاد  عمة  عمة

 املعمىةةني الطةةالب لةةدٝ املطةةتكبمٗٛ بةةاألدٔاز ٔالةةٕع٘ املطةةتكبم٘ الةةتفهري تٍىٗةةٛ يف ٔفاعمٗتةةْ املعسفةةٛ

 .62-14(. 1. )43. زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ عني مشظالرتبٗٛ.  بهمٗٛ زٖاضٗات غعبٛ
 تٍىٗةةٛ يف املطةةتكبم٘ الةةتفهري إىل وطةةتٍد تةةدزٖ  بسٌةةاور . فاعمٗةةٛ(2020الطسأٌةةٛ، امحةةد عبةةد ا  )  -

. دزاضةات العمةًٕ الرتبٕٖةٛ. ادتاوعةٛ     وؤتٛ داوعٛ طمبٛ وَ عٍٗٛ لدٝ اإلجناش األنادمي٘ دافعٗٛ

 .490-476( . 1. ) 47. عىادٚ البشح العمى٘. اجملمد االزدٌٗٛ
ٛ  (. فاعمٗةة2017ٛعبةةد الفتةةاح،  وةةاه مجعةةٛ )    - ٛ  السسمةةٛ اضةةرتاتٗذٗ  فةةٜ تةةدزٖظ  الٕٖةةب  عةةر املعسفٗةة

ٛ  عمٜ الفمطفٛ ٛ   الةتفهري  وّةازات  تٍىٗة ٝ  لإلجنةاش  املطةتكبمٜ ٔالدافعٗة ٛ  طةالب  لةد الجإٌٖةٛ.   املسسمة

 .70-1(. 90. )االدتىاعٗٛ لمدزاضات الرتبٕٖٛ ادتىعٗٛ زتمٛ
خصاٟصةةةْ  ٔتكةةةدٖس املطةةةتكبم٘ الةةتفهري  ملّةةةازات إختبةةةاز . تطةةةٕٖس(2019عبةةد اجملٗةةةد، الطةةةٗد ستىةةد )   -

ٛ . داوعٛ عىاُ  بطمطٍٛ الجإٌٖٛ املسسمٛ طمبٛ وَ عٍٗٛ لدٝ الطٗهٕورتٖٛ ٛ الرتبٗ . زتمٛ نمٗ

 .723-686(. 4. )19. نفس الػٗ 
 (STSE)(. اضتدداً وةدخن العمةي ٔالتهٍٕلٕدٗةا ٔاجملتىةع ٔالب٠ٗةٛ      2016عبد الٕازخ، امياُ ستىد ) -

يف تةةدزٖظ ادتػسافٗةةا لتٍىٗةةٛ وّةةازات الةةتفهري املطةةتكبم٘ ٔالةةٕع٘ بأبعةةاد اضتػةةساف املطةةتكبن لةةدٝ    

 .58-17(. 57) زتمٛ دزاضات عسبٗٛ يف الرتبٗٛ ٔعمي الٍفظ.لجإٌٖٛ. طالب املسسمٛ ا
 املةةدٌٔات يف عمةةٜ قةةاٟي تفةةاعم٘ تعمٗىةة٘ وٕقةةع فاعمٗةةٛ(. ً 2016)  عبةةدادادٙ عمةة٘ عبةةداملٍعي، غةةٗىاٞ -

ُ  الب٠ٗٗٛ بالتشدٖات ٔالٕع٘ املطتكبم٘ التفهري تٍىٗٛ ٝ    لمكةس  الصة   طةالب  اذتةادٙ ٔالعػةسَٖ لةد

 . 191 – 169 ،( 81)  وصس.– االدتىاعٗٛ الرتبٕٖٛ لمدزاضات ادتىعٗٛ زتمٛ، الجإٌٙ األٔه
الطمبةةٛ  عمةةٜ اذتٗةةاٚ دةةٕدٚ وكٗةةاع (. تكةةٍني2016عسفةةات، ددةةساب ستىةةد ٔ حيةةٜ، عبةةد اذتفةةٗغ )   -

(. 26. داوعٛ قاصدٙ وسبةاح. ٔزقمةٛ . ادتصاٟةس.  )   زتمٛ العمًٕ االٌطاٌٗٛ ٔاالدتىاعٗٛادتاوعٗني. 

469-491. 
ٚ  دٕدٚ ٔحتطني االنت٠ابٗٛ رتفض إزغادٙ (. بسٌاور2004) ستىٕد الدَٖ سطاً عصب، - ٝ  اذتٗةا  لةد

٘  املةؤ س . املطتكبن وعمى٘ وَ عٍٗٛ ٙ  العمىة ٘  الطةٍٕ ٛ : عػةس  الجةاٌ ٚ   فةام  ٔ الرتبٗة  تعمةي  يف ددٖةد

 .608-585 .وازع۸۲-۸۲. العسب٘ الٕطَ يف املّىػٛ الف٠ات
-  ً  (.2017الفتةةةاح، ضةةةازٚ ستىةةةد )  ٔعبةةةد اذتمةةةٗي، أغةةةسف ستىةةةد ٔعبةةةد   ستىةةةٕد الةةةدَٖ عةةةصب، سطةةةا

 - مشةةظ عةةني داوعةةٛ الٍفطةة٘. اإلزغةةاد زتمةةٛاذتٗةةاٚ.  دةةٕدٚ ملكٗةةاع الطةةٗهٕورتٖٛ ارتصةةاٟا

 .485-465(. 50الٍفط٘. ) اإلزغاد وسنص
ٛ 1019عكن، زتدٙ ضعٗد ، أبٕ وٕضٜ، امياُ محٗد محاد ) - ٛ  (. فاعمٗة ٛ  ب٠ٗة ٛ  تعمٗىٗة  تٕظة   إلهرتٌٔٗة

ٛ  يف الٍػةةط  الةةتعمي  اضةةرتاتٗذٗات  ٘  وّةةةازات الةةتفهري  تٍىٗةة ٙ  التهٍٕلٕدٗةةا  يف املطةةتكبم  طالبةةةات لةةد

 . ادتاوعةةٛٔالٍفطةةٗٛ الرتبٕٖةةٛ لمدزاضةةات اإلضةةالوٗٛ ادتاوعةةٛ زتمةةٛاألضاضةة٘.  الطةةابع الصةة 

 .34-1(. 6. العدد)27بػصٚ.  اإلضالوٗٛ
وَ  2020أبسٖن  27 بتازٖ  اضرتداعّا ( ٍِدضٛ العٕاون البػسٖٛ، مت2014وصطفٜ سافغ ) ،ستىد -

http://www.myqalqilia.com/Ergonomics.htm 
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ٜ  قةاٟي  (. بسٌةاور 2020ستىد، ٌادٖٛ عبةد ادتةٕاد )   - ٛ  عمة ٞ  ٌعسٖة  الةٍفظ  عمةي  لتةدزٖظ  الٍةاد    الةرنا

 باملسسمةةةٛ املِٕةةةٕبني الطةةةالب لةةةدٝ املطةةةتكبمٜ الةةةتفهري وّةةةازات ٔ االبةةةداعٜ التشصةةةٗن تٍىٗةةةٛ فةةةٜ

 زضالٛ دنتٕزاٚ. نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ أضٕٗط.الجإٌٖٛ، 
 الةةتفهري وّةةازات لتٍىٗةةٛ وكةةرتح (. بسٌةةاور2019ستىةةد، ٍِةةاٞ عبةةد ا  ٔعبةةد الطةةالً، غةةادٚ ستىةةد )    -

ٛ   الدزاضات طالب لدٝ املطتكبن ٔاالجتآ حنٕ املطتكبم٘ ٛ  يف االدتىاعٗةٛ ٔالفمطةفٗ الرتبٗةٛ.   نمٗة

 .230-187(. 119. )30. لرتبٗٛ. داوعٛ بٍّازتمٛ نمٗٛ ا
وّةازات   لتٍىٗٛ الالشوٛ السٖاضٗات ملعمىات التدزٖطٗٛ (. املّازات2020املػعن، وسٖي ستىد فسساُ ) -

 الرتبٗٛ يف عسبٗٛ زتمٛ دزاضاتمبٍطكٛ ادتٕف.  الجإٌٖٛ املسسمٛ طالبات لدٝ املطتكبم٘ التفهري

 .158 -133(. 120). الٍفظ. زابطٛ الرتبٕٖني العسب ٔعمي
فَ التصىٗي لساسٛ ٔزفاِٗةٛ االٌطةاُ. وسنةص     -(. االزدٌٕٕوٗا2010وصطفٜ، أمحد ٔسٗد ٔ خسُٔ) -

 وعمٕوات التصىٗي. نمٗٛ الفٍُٕ التطبٗكٗٛ. داوعٛ سمٕاُ.
ضةةةٕٞ  يف لمىعمىةةةني العىةةةن ب٠ٗةةةٛ تطةةةٕٖس يف املدزضةةةٗٛ اإلدازٚ . دٔز(2020 ) وةةةسٔٙ املطةةةريٙ، محةةةٕد  -

 -الرتبٗةةٛ  ٔاملعسفةةٛ. نمٗةةٛ الكةةساٞٚ . زتمةةٛبالهٕٖةةت ٌعةةس املعمىةةني ٔدّةةٛ وةةَ العاملٗةةٛ التذةةازب

 .409-371(. 2019. )مشظ عني داوعٛ
أبسٖةن   27 بتةازٖ   اضةرتداعّا  مت. (. وةدخن إىل عمةي األزدٌٕٕوٗهةا   2012وه٘، عىس أمحد ارتمٗفٛ ) -

  http://www.pdffactory.comوَ 2020
ٚ  وكٗةاع  ٔتكٍني . تطٕٖس(2010)عم٘ وّدٙ  ٔ ناظي، اذتمٗي عبد وٍط٘، ستىٕد - ٚ  دةٕد ٝ  اذتٗةا  لةد

ً ٔالتهٍٕلٕدٗا-عىاُ ضمطٍٛ يف ادتاوعٛ طمبٛ ٛ لمعمٕ . 1. أوازاباك. األنادميٗٛ االوسٖهٗٛ العسبٗ

 .60-41( األٔه. 1)
(. اثةس تٕظٗة  اضةرتاتٗذٗٛ ستطةات الةتعمي الرنٗةٛ يف تٍىٗةٛ وّةازات         2020الٍٕاصسٚ، عىس مجاه ) -

زضةالٛ دنتةٕزاٚ، نمٗةٛ الرتبٗةةٛ.    الةتفهري املطةتكبم٘ ٔالتشصةٗن لةدٝ الطمبةٛ يف وبشةح التةازٖ .        

 داوعٛ الريوٕك.
 املعسفٗٛ عةر  السسالت إضرتاتٗذٗٛ باضتدداً وكرتسٛ ٔسدٚ (. فاعم2019ٍِٛٗدأٙ، عىاد ستىد ) -

ٕ  تهٍٕلٕدٗةا  وفةاِٗي  تٍىٗٛ يف الٕٖب ٘  وّةازات الةتفهري   ٔبعةض  الٍةاٌ ٝ  املطةتكبم ٛ  تالوٗةر  لةد  املسسمة

 .158-105(. 1. )19. زتمٛ نمٗٛ الرتبٗٛ. داوعٛ نفس الػٗ اإلعدادٖٛ. 
ٛ   لدٝ املطتكبم٘ التفهري وّازات لتٍىٗٛ ٔالعػسَٖ - زتمةٛ نمٗةٛ الرتبٗةٛ.    الجإٌٖةٛ.   طةالب املسسمة

 .620-581(. 119. )30.  عٛ بٍّاداو
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