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 بعمم اإلرجونوميكس  ربات األسرلتنمية إدراك  فاعمية برنامج إلكترونى 
 طاقتين اإليجابيةوانعكاسو عمى 

  د/ منى ٌسري فهمى النقٍب
 

 البحث:مستخمص 
بعمـ  لتنمية إدراؾ ربات األسر مف فاعمية برنامج إلكترونى التحقؽإلى  ىدؼ البحث      

عكاسو عمى طاقتيف وان العاطفى(-التنظيمى-الذىنى-البيئى-بمحاوره)البدنى اإلرجونوميكس
-ميارات التفكير االيجابى-التعامؿ مع اآلخريف-ةيمبمحاورىا)الممارسات اليو اإليجابية 

 .المكاف(طاقة 
القائـ عمى تصميـ  جريبىالتشبو والمنيج  التحميمى استخدمت الباحثة المنيج الوصفى      

ولية، إختبار المجموعة الواحدة، اشتممت أدوات البحث عمى استمارة البيانات العامة األ
اإليجابية، برنامج بعمـ اإلرجونوميكس، مقياس الطاقة  لقياس مدى إدراؾ ربات األسر

تـ تطبيقيا بعمـ اإلرجونوميكس )المعالجة التجريبية(،  لتنمية إدراؾ ربات األسر إلكترونى
 تـ اختيارىف بطريقة صدفية غرضية.( 74والبالغ عددىـ ) ربات األسر مف عددعمى 
مستوى إدراؾ ربات األسر بعمـ اإلرجونوميكس فى االختبار  انخفاضأظيرت النتائج       

ىناؾ عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف مفاىيـ عمـ و ، اإلرجونوميكسالقبمى لمفاىيـ عمـ 
فى تنمية إدراؾ  عمية البرنامج اإللكترونى فا إثبات، والطاقة اإليجابية لدييفنوميكس اإلرجو 

 عمى طاقتيف اإليجابية.بعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو  ربات األسر
فى أقساـ  المناىجدمج عمـ اإلرجونوميكس بالعديد مف ويوصى البحث بضرورة       

االقتصاد المنزلى بالكميات، والتركيز عمى عقد دورات تدريبية لممتخصصيف فى مجاؿ إدارة 
لرفع مستوى الوعى بأىمية دمج العموـ الحديثة )عمـ اإلرجونوميكس، والمؤسسات المنزؿ 

ى أىمية الطاقة اإليجابية سميط الضوء عمت عمـ الفينج شوى، عمـ الكايزف( بما يتـ تدريسو،
لما ليا مف تأثيرات  لعمـ اإلرجونوميكساد عمى الجوانب العممية تحقيقيا مف خالؿ االعتمو 

 .األفرادعمى  سيكولوجية
 

 الطاقة اإليجابية. عمم اإلرجونوميكس، برنامج إلكترونى،الكممات المفتاحية: 
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The  effectiveness  of  an electronic  program to develop the 

awareness of female heads of household with the science of 

ergonomics and its reflection on their Positive energy 
 

Abstract 
 

     The aim of the research is to verify the effectiveness of an 

electronic program for develop the awareness of the female heads of 

household in ergonomics with its axes (physical-environmental-

mental-organizational-emotional) and its reflection on their positive 

energy in its axes (daily practices- dealing with others-positive 

thinking skills-space energy). 
 

     The researcher used descriptive analytical method and the quasi- 

experimental method based on a single-group design.  Tools 

included; a test on awareness level with ergonomics,  positive energy 

scale, and an electronic program to develop the family head's 

ergonomic awareness(experimental treatment). They were applied to 

74 household heads were selected in a coincidnetal purposive way. 
 

     The results showed a low level of ergonomic awareness of female 

heads of households in the pre-test of ergonomic concepts,and there 

is a statisticallysignificant orrelation between the concepts of 

ergonomics and their positive energy,  proving the effectiveness of 

the electronic program in developing the female household heads' 

awareness of ergonomics and its reflection on their positive energy. 
 

     The research recommends the necessity of; integrating 

ergonomics into studies in the departments of home economics, 

focusing on holding training courses for specialists in home 

management to raise awareness for the importance of integrating 

modern sciences with what is taught, shedding light on the 

importance of positive energy, and its achievement by relying on the 

various scientific aspects of ergonomics. 

 
 

Keywords: Electronic program, Ergonomics, Positive energy. 
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 المقدمة 
نعيش حاليًا فى عصر يموج بالتغيرات والتطورات السريعة المتالحقة فى مختمؼ       

عمى الثروة البشرية االقتصادية، والتى كاف ليا أثر مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية و 
المشكالت، حيث تعد القوى البشرية الثروة األساسية أدى ذلؾ إلى ظيور العديد مف قد و 

ألى مجتمع وال سبيؿ لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ما لـ يسبقيا أو يصاحبيا تنمية 
 .*(310ص ،2020بشرية قواميا اإلنساف)أحمد أبو الحمائؿ،

مية وىذا ما ييتـ بو عمـ اإلرجونوميكس)عمـ اليندسة البشرية(؛ فاإلرجونوميكس ىو عم  
موائمة لقدرات اإلنساف وتفاعمو مع البيئة المحيطو؛ حيث يعتبر اإلنساف محور إىتماـ 

يقوـ ىذا العمـ (، كما 335ص،2011اإلرجونوميكس بدافع مباشر)عبد النبى أبو المجد،
االستخداـ األمثؿ و  األفراد ى سموؾعميا اتانعكاسو البشرية  قوىبدراسة العمؿ والتفكير وال

فاإلرجونومية تعنى بالتوافؽ ، (الحركة واإلحساس والعقؿ والمشاعر) األربعةميارات لم
ذ ما تحقؽ ىذا التوافؽ  والمالئمة بيف البشر واألشياء والبيئة التى يعمموف خالليا، وا 
والمالئمة بشكؿ جيد فإف الضغوط التى تقع عمى األفراد سوؼ تقؿ ويشعروف أكثر بالراحة 

 شكؿ أسرع وأسيؿ.ويتمكنوف مف آداء المياـ ب
بالتعاوف مع منظمة  (IEA)وفى ىذا السياؽ قدمت رابطة اإلرجونوميكس العالمية   

وثيقة بعنواف المبادئ التوجييية لمعوامؿ البشرية وتصميـ بيئة العمؿ   (ILO)العمؿ الدولية
فريؽ وقد تـ إعداد مسودة الوثيقة مف قبؿ وكاف التركيز فييا عمى األفراد وبيئتيـ المحيطة، 

متخصص مف الخبراء والمراجعيف وممثميف عف جمعية اإلرجونوميكس الدولية ومنظمة 
العمؿ الدولية والمؤسسات والمنظمات األخرى التى تدرؾ أىمية الحاجة إلى مبادئ 

 .(IEA & ILO, 2020) وتوجييات العوامؿ البشرية وبيئة العمؿ

 Ergonomicsوقد أدى تعقد األوضاع المعاصرة إلى أف يكوف اإلرجونوميكس 
بمكوناتو المادية والبشرية ذات توجو تتشابؾ فيو العمـو المختمفة بحيث تتكامؿ فيو العمـو 
اإلنسانية مع الطب والصحة الصناعية والكيمياء وعموـ الحاسب مف أجؿ تحسيف التوافؽ 

                                                
*

APA style 7 سابغإجبعث الباحثة نظام الحوثيق الخاص بالجوعية األهريكية لعلن النفس، اإلصدار ال  
th

 

edition بباقي إسن العائلة.، وبالنسبة للوراجغ العربية يحن كحابة اإلسن األول للوؤلف هحبوع 
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اكف التى يستخدمونيا، والتى تعتمد فى تطبيقيا عمى أسس بيف البشر وما ينتجونو واألم
 (.25ص ،2022ومعايير فنية )إبراىيـ رشدى، 

حيث تمعب اإلرجونومية دور ىاـ فى تحسيف بيئة األفراد وتصميـ ظروؼ العمؿ    
البيئية اآلمنة لألفراد، مثؿ درجة الحرارة المناسبة واإلضاءة والتحكـ فى الضوضاء والتيوية، 

نتاجيـ، مع ترتيب مكاف العمؿ بحيث يوفر الراحة وتيت ـ أيضًا بزيادة كفاءة األفراد وا 
مجيود أقؿ وبدوف حوادث النتيجة معدؿ أداء سريع لمعمؿ و  والسيولة أثناء العمؿ، فتكوف

(، وبذلؾ تقؿ الضغوط لدى األفراد 372ص،2020)سيد عبد الحميد وشيماء شحاتة،
 دى لنشر الطاقة اإليجابية لدييـ.فيشعروف بالراحة النفسية مما يؤ 

وبالنظر إلى البيئة مف حولنا نالحظ أف ربة األسرة ىى أىـ مورد لمتنمية البشرية    
يجب االىتماـ بو؛ فنالحظ أثناء نشاطيا اليومى احتكاكيا بالعديد مف اآلالت واألجيزة 
والمعدات واألثاث وغيرىا مف األشياء المادية التى تؤثر فى آدائيا، وىذا التأثير قد يكوف 

عد عمى آداء مياميا بكفاءة وبأقؿ جيد ووقت مما ينعكس عمييا بالسعادة إيجابيًا يسا
والرضا، أو قد يكوف ىذا التأثير سمبيًا يؤدى إلى إىدار الوقت وبذؿ الجيد دوف جدوى أو 

(، 26ص ،2021أى استفادة حقيقية تنعكس عمييا فى أوجو سمبية عديدة)ىناء محمد، 
لنشر الطاقة السمبية أو اإليجابية لدى أفراد األسرة فى وىذا بدوره يعد مف األسباب الرئيسية 

 المسكف بصفة عامة ولدى ربة األسرة بصفة خاصة.
أف ربة األسرة تعانى مف صراع  Charles et al (2015,p6)وقد أوضحت دراسة    

األدوار نتيجة لتعدد وظائفيا داخؿ المنزؿ وخارجة وصعوبة التوفيؽ بيف المياـ األسرية 
ية والزوجية، وال شؾ أف توفير الطاقة اإليجابية ليا فى مسكنيا يعينيا عمى أداء كافة والمنزل

المياـ المنوطة بيا، والتى تبعث عمى االرتياح والتفاؤؿ والسعادة والطموح الذى يدفعيا 
 إلنجاز المياـ المتعددة.

عمومات واإلمكانات ولف تستطيع ربة األسرة القياـ بدورىا بكفاءة إذا لـ يتوافر لدييا الم   
المناسبة لمبيئة المحيطة بيا والتى تتفاعؿ معيا يوميًا)أى اإللماـ بمبادئ عمـ 

وتوجد مصادر  اإلرجونوميكس(؛ مف أجؿ تحقيؽ الطاقة اإليجابية ليا وألفراد أسرتيا،
بشكؿ كبير  لربة األسرةبالسمب، ويحدث ذلؾ  ألفرادأساسية فى المنزؿ تؤثر عمى حياة ا

، وفى بمياميا المنزليةالقياـ حيث نجدىا تشتكى مف عدـ تحمؿ المنزؿ وأنيا ال تستطيع 
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ظؿ ندرة الموارد والتغيرات الحالية أصبحت ىناؾ حاجة ماسة إلعدادىا لكى تتمتع بمستوى 
عاؿ مف القدرة عمى مواجية مسؤلياتيا والتمكف مف القياـ بدورىا ومياميا بشكؿ فعاؿ 

 وحيوى.
ويعد المسكف بفراغاتو الداخمية والخارجية أقرب بيئة مؤثرة فى حياة ربة األسرة، إذ   

تتوقؼ سالمتيا وصحتيا الجسمية والعقمية والنفسية عمى ما توفره ىذه البيئة مف إمكانات 
وتسييالت تتيح ليا إشباع احتياجات أفراد أسرتيا المختمفة والمتعددة )نادية أبو سكينة، وئاـ 

(، وعمى ذلؾ فمف حؽ ربة األسرة أف يتوافر ليا بيئة عمؿ 174ص، 2018ؼ،معرو 
مناسبة تتوافر فييا جميع عوامؿ اليندسة البشرية)اإلرجونوميكس(، بيدؼ تعظيـ درجة 
األماف وتخفيض التعب واإلجياد، مما يؤدى إلى رفع كفاءتيا وتحسيف آدائيا وتحقيؽ 

اإليجابية فى مسكنيا والتى تنتقؿ بدورىا لباقى أفراد أىدافيا المرجوة وبالتالى زيادة الطاقة 
 أسرتيا.
لدى أفراد األسرة  اإلرشاد ننا بحاجة ماسة إلى تطوير آلياتأ ولتحقيؽ ذلؾ فنجد 

كضرورة أساسية وجوىرية وكدعامة رئيسية لنشر الوعى السميـ لدى وخصوصُا ربة األسرة، 
مؾ اآلليات البرامج اإللكترونية والتى أثبتت ومف تأفراد األسرة بأىمية عمـ اإلرجونوميكس، 

انتشار مواقع   فاعميتيا فى العديد مف المجاالت والتخصصات المتنوعة، خاصة فى ظؿ
أحدث تطبيقات التكنولوجيا لمتواصؿ بيف األفراد لما  مف التواصؿ االجتماعى والتى تعد

تفاعؿ األشخاص مع تتمتع بو مف مزايا عديدة كالوصوؿ إلى أكبر عدد مف الجميور و 
مما جعميا تحتؿ مكانة بارزة فى حياة  برامجغيرىـ مف خالؿ األنشطة المتاحة ليذه ال

 (.42ص ،2019الكثير بدرجة ال يمكف اإلستغناء عنيا)ىبة أحمد،
ىذا وقد أكد عدد مف العمماء والتربوييف أف التعميـ عف طريؽ تطبيؽ "الواتس آب" قد 

تعميمية التى ال يمكف االستغناء عنيا، وسوؼ يؤدى دورًا كبيرًا يصبح الحقًا مف األساليب ال
، 2016فى تغيير الطرؽ اإلرشادية المتعارؼ عمييا فى الوقت الحاضر)محمد الشيرى، 

(، وقد انتشر استخداـ "الواتس آب" بشكؿ كبير بيف ربات األسر)متعممات وغير 36ص
األخرى بالشكؿ الذى يمكف استثماره متعممات( لسيولة استخدامو عف باقى التطبيقات 

 بصورة إيجابية لمبحث.
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اتس آب" قادر عمى تنمية وترى الباحثة أف البرنامج اإللكترونى باستخداـ تطبيؽ "الو  
طاقتيف اإليجابية، وتحسيف أحواليـ بعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى  إدراؾ ربات األسر

سرى، باإلضافة إلى تنمية ميارات التواصؿ األ فى محيطيـ المعيشية والتفاعمية وظروفيـ
اإليجابية فى البيئة اإللكترونية، وفى ضوء ذلؾ ومف الدراسات والبحوث السابقة فقد تبيف 

فى نشر  لمباحثةػػػػػػػ عمى حد عمميا ػػػػػػػػ أف تمؾ الدراسات لـ تتعرض لدور عمـ اإلرجونوميكس
 إلكترونى ت الباحثة ضرورة إعداد برنامجومف ىنا رأ، راألس الطاقة اإليجابية لدى ربات

 وانعكاسو عمىعمـ اإلرجونوميكس ب لتنمية إدراؾ ربات األسر باستخداـ تطبيؽ "الواتس آب"
 .طاقتيف اإليجابية

 وبناء عمى ما سبؽ تتبمور مشكمة البحث الحالى فى السؤاؿ الرئيسى التالى:
 عمم اإلرجونوميكسب لتنمية إدراك ربات األسر فاعمية برنامج إلكترونىما مدى 
ية اإليجاب طاقتينوانعكاسو عمى  العاطفى(-التنظيمى-الذىنى-البيئى-)البدنىبمحاوره

طاقة -ميارات التفكير االيجابى-التعامل مع اآلخرين-ةيمبمحاورىا)الممارسات اليو 
  ؟المكان(

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة تساؤالت تشمؿ:   
إدراؾ ربات األسر بعمـ اإلرجونوميكس فى االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ ما مستوى  -1

 اإلرجونوميكس؟
الطاقة مستوى عمـ اإلرجونوميكس و إدراؾ ربات األسر بىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف  -2

 ؟لدييف المتوافرة اإليجابية
ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطات استجابات ربات األسر عينة البحث األساسية فى  -3

االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس تبعًا الختالؼ متغيرات المستوى االجتماعى 
 االقتصادى)المستوى التعميمى لربة األسرة، عمؿ ربة األسرة، حجـ األسرة، دخؿ األسرة(؟

ؽ "الواتس آب" فى تنمية إدراؾ باستخداـ تطبيبرنامج إلكترونى تطبيؽ ما مدى فاعمية  -4
 ؟طاقتيف اإليجابية وانعكاسو عمىاإلرجونوميكس عمـ ب ربات األسر

 أىداف البحث 
لتنمية  فاعمية برنامج إلكترونى مدى استيدؼ البحث الحالى بصفة رئيسية الكشؼ عف     

 .طاقتيف اإليجابية وانعكاسو عمىعمـ اإلرجونوميكس ب إدراؾ ربات األسر
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 الفرعية اآلتية:ؿ تحقيؽ األىداؼ ويمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيسى مف خال
بعمـ اإلرجونوميكس فى االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ  تحديد مستوى إدراؾ ربات األسر -1

 اإلرجونوميكس.
الطاقة اإليجابية مستوى عمـ اإلرجونوميكس و إدراؾ ربات األسر ببيف  دراسة العالقة -2

 المتوافرة لدييف.
عينة البحث األساسية  التحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات ربات األسر -3

فى االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس تبعًا الختالؼ متغيرات المستوى 
االجتماعى االقتصادى)المستوى التعميمى لربة األسرة، عمؿ ربة األسرة، حجـ األسرة، 

 دخؿ األسرة(.
ربات ؽ "الواتس آب" فى تنمية إدراؾ باستخداـ تطبيفاعمية برنامج إلكترونى قياس  -4

 .طاقتيف اإليجابية وانعكاسو عمىعمـ اإلرجونوميكس ب األسر
 أىمية البحث

التى يمر بيا العالـ حالًيا، إضافة إلى االتجاه العالمى  والتغيراتفى ظؿ الظروؼ 
تطوير لوالتحوؿ اإلنسانى إلى استخداـ التقنيات اإللكترونية الحديثة فى كافة المجاالت 

 : إلىأىمية البحث الحالى  تقسيـوتنمية القدرات البشرية، يمكف 
 أىميتو فى مجال خدمة المجتمع - أ
تعزيز مفيوـ عمـ اإلرجونوميكس لدى أفراد األسرة والمجتمع ومحاولة نشر الطاقة  -1

 اإليجابية فى المسكف والتخمص مف العوامؿ المساعدة عمى تواجد الطاقة السمبية.
توعية إدارة التصميـ بالشركات والييئات بأىمية مجاالت عمـ اإلرجونوميكس وكيفية  -2

االستفاده منيا فى تطور اليندسة البشرية والمنتجات بما يتوافؽ مع قدرات وحدود 
 واحتياجاتو.ومقاييس جسمو اإلنساف المعرفية 

  ت المختمفةالشركات والمؤسساتقديـ التوصيات والمقترحات لصناع القرار فى مجاؿ  -3
 .عمى أىـ مشاكؿ التنمية البشريةفى التغمب  الستخداميا

باعتباره أحد العموـ اليامة فى حياتنا مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس تسميط الضوء عمى  -4
، ومف المعاصرة مع إقتراح تعميمو عمى كافة المؤسسات والييئات التعميمية واألسرية
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يمكف أف تسيـ فى تحسيف فاعمية وكفاءة  ثـ تقديـ بعض التحسينات والتعزيزات التى
 القدرات البشرية.

 أىميتو فى مجال التخصص - ب
االستفادة مف نتائج ىذا البحث فى تدعيـ وتخطيط مناىج إدارة المنزؿ والمؤسسات  -1

مف حيث تناوليا لعمـ اإلرجونوميكس ودوره فى تنمية كفاءة وقدرات ربة األسرة مف 
 .خالؿ نشر الطاقة اإليجابية لدييا

االستفادة مف تطبيقات عمـ اإلرجونوميكس لتنمية القدرات البشرية لدى أفراد األسرة  -2
 وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة اإلدارية لدييـ فى المجاالت المختمفة.

نشر أىـ مجاالت عمـ تأصيؿ دور مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات الفعاؿ فى  -3
مما يزيد مف شأف التخصص وتفرده  اإلرجونوميكس ووضعيا فى بؤرة االىتماـ؛

 بيف األوساط العممية.
الخروج بتوصيات يمكف تعميميا فى ضوء االعتبارات اإلرجونومية لدى ربة األسرة  -4

وجعميا محؿ اىتماـ الجيات المعنية بشؤوف األسرة والبيئة، وبرامج التوعية 
 األسرية.

 

 فروض البحث 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات ربات األسر عينة البحث  -1

األساسية فى االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس تبعًا الختالؼ متغيرات 
المستوى االجتماعى االقتصادى )المستوى التعميمى لربة األسرة، عمؿ ربة األسرة، 

 حجـ األسرة، دخؿ األسرة(.  
عمـ  إدراؾ ربات األسر بأىـ مفاىيـبيف دالة إحصائيًا قة ارتباطية توجد عال -2

 المتوافرة لدييف.الطاقة اإليجابية مستوى اإلرجونوميكس و 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات ربات األسر فى المجموعة  -3

لصالح  التجريبية فى التطبيقيف القبمى والبعدى )الختبار مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس(
 التطبيؽ البعدى.
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 األسموب البحثى
 أواًل: منيج البحث

المػنيج الوصػػفل التحميمػل: لوصػػؼ وتحميػؿ األدبيػػات ذات الصػمة بمشػػكمة البحػػث،  -1
عػػػداد مػػػادة المعالجػػػة التجريبيػػػة،  عػػػداد أدوات البحػػػث، وتفسػػػير ومناقشػػػة نتػػػائج وا  وا 

 البحث.
 التابع، المستقؿ عمى المتغيرالذي يبحث فل أثر المتغير التجريبى: شبو المنيج  -2

التجريبى ذو المجموعة الواحدة، حيث يتـ شبو ويستخدـ فى ىذا البحث المنيج 
تطبيؽ اختبار مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس)القبمى والبعدى( لذات المجموعة لمتعرؼ 

تنمية إدراؾ باستخداـ تطبيؽ "الواتس آب" ل اعمية البرنامج اإللكترونىعمى مدى ف
 اإليجابية. طاقتيف وانعكاسو عمىعمـ اإلرجونوميكس ب رربات األس

 متغيرات البحث          
 

 قائـ عمى تطبيؽ "الواتس آب". برنامج إلكترونى المتغير المستقؿ:          
 بعمـ   مف نواتج اختبار قياس إدراؾ ربات األسرويتمثؿ فى كالالمتغير التابع:                 

 .كس، نشر الطاقة اإليجابية لدى ربات األسراإلرجونومي                               
 

 المفاىيم اإلجرائية المصطمحات العممية و ثانيًا : 
 

  فاعميةEffectiveness 
القدرة عمى األداء المتوقع لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، وتقاس مف خالؿ ارتفاع أو      

(، كما يعرفيا 582ص ،2013صادؽ،آماؿ أبو حطب و فؤاد انخفاض متوسطات الدرجات)
( عمى أنيا مقدرة البرنامج اإللكترونى باستخداـ 320ص، 2020أحمد أبو الحمائؿ )

تطبيؽ "الواتس آب" فى تنمية التحصيؿ المعرفى لبعض مفاىيـ الصحة الغذائية لدى طمبة 
 .جامعة جدة، وتقاس مف خالؿ ارتفاع أو انخفاض متوسط الدرجات

الذى  ثر الواضح واإلدراؾ المعرفى لربات األسراأل" افى ىذا البحث بأني اويقصد بي     
"الواتس آب"؛ مف أجؿ تحقيؽ تطبيؽ باستخداـ  طبيؽ البرنامج اإللكترونىينتج عف ت

لمفاىيـ ومبادئ عمـ اإلرجونوميكس والذى  ىداؼ المنشودة فى تنمية إدراؾ ربات األسراأل
 ".يتـ حسابو مف خالؿ الفرؽ فى متوسطى درجات االختبار القبمى والبعدى
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  البرنامج اإللكترونىAn Electronic program 
مجموعة مف األنشطة المنظمة والمترابطة عمى شكؿ جمسات إرشادية مخططة فى      

ضوء أسس عممية بيدؼ تزويد األفراد بالمعمومات والميارات الالزمة لتنمية وعييف عمى 
بما توفره مف أساليب تواصؿ بيف  Zoomأف تتـ عممية اإلرشاد عف طريؽ استخداـ منصة 

واألنشطة  ىو مجموعة مف الدروس والحقائب، و (45ص ،2021األفراد )مروة ناجى،
نتاجيا وحوسبتيا باستخداـ إحدى لغات برمجة  المنظمة والمترابطة التى جرى تنظيميا وا 
الكمبيوتر، لتحقيؽ أىداؼ محددة فى موقؼ تعميمى محدد، مع توفير فرص لمتفاعؿ بيف 

  .(2016األفراد)ماريا المعصوبى،
مجموعة مف المفاىيـ المعرفية مصحوبة بوسائؿ "ويقصد بو فى ىذا البحث بأنو      

وأنشطة مترابطة عمى شكؿ جمسات إرشادية داخؿ برنامج؛ وتحدد ليذا البرنامج فترة زمنية، 
مسة تتضمف مجموعة معد بأسموب التعميـ الفردى باستخداـ تطبيؽ "الواتس آب"، وكؿ ج

العديد مف  ربات األسرطة ببعض المفاىيـ، بيدؼ إكساب نشطة المرتبمف الخبرات واأل
 ".فى الحياة اليومية والمعارؼ والميارات التى تفيدىـ فى ممارساتيـالمعمومات 

 

 عمم اإلرجونوميكسErgonomics 
عمـ دراسة العالقة بيف اإلنساف واألساليب والتغيرات الخارجية والداخمية والمؤثرات      

والعممية أو تمؾ التى يتعرض ليا أثناء البيئية المرتبطة بأنشطتو الرئيسية لحياتو الشخصية 
قيامو بأدواره، مف حيث كيفية التعامؿ ومدى مناسبة العمؿ لقدراتو، والحركة والمسافات 
والمساحة المخصصة لمعمؿ والممارسات الصحيحة الالزمة آلدائو، مما يكفؿ لو آداء 

ميؿ االستجابات العمؿ بأقؿ وقت وجيد وأكبر قدر مف الراحة واألماف باإلضافة إلى تق
 (.339ص، 2018اإلنفعالية الحادة)أسماء عوض،

 

عمـ دراسة اليندسة البشرية وعالقة اإلنساف بكؿ ما ويقصد بو فى ىذا البحث بأنو "
يحيط بو مف مؤثرات بيئية سكنية تتحكـ فى أنشطتو اليومية وسموكو والذى يؤثر بدوره عمى 
معدؿ أداء الفرد وتحقيؽ الراحة واألماف؛ والتركيز عمى أىمية تفعيؿ االستفادة بمجاالتو فى 

لمبادئ واعتبارات اإلرجونوميكس ليتناسب  عمميات التصميـ ألماكف العمؿ والمسكف وفقاً 
مع قدرات ربة األسرة بما يحقؽ أكبر قدر مف الراحة الوظيفية واألداءية وما يعكسو مف 
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طاقة إيجابية لدييا، وتشمؿ مجاالتو)اإلرجونوميكس البدنى؛ اإلرجونوميكس الذىنى؛ 
 .("اطفى؛ اإلرجونوميكس العاإلرجونوميكس البيئى؛ اإلرجونوميكس التنظيمى

 

 الطاقة اإليجابيةPositive Energy  
ىى كؿ جيد إبداعى خالؽ يعبر عف الفكر المتجدد العممى المنظـ بما يضفى      

( 381،ص2016(، وتعرؼ عبير عمى )66ص،2016التحسيف والتطوير)أحمد العمرى،
واالرتياح والتفاؤؿ الطاقة اإليجابية لممسكف بأنيا كؿ ما يجعؿ المسكف باعثًا عمى السعادة 

ضفاء الممسات الجمالية  واإلنجاز مف خالؿ تنظيفة وترتيبة وتنسيقو، وتعطيره بذكر اهلل وا 
( 273ص، 2019عميو والتعرؼ عمى مواطف القوة الكامنة فيو، كما يعرفيا منتيى حسف)

ا نظاـ بأنيا القدرة  إلعطاء قوى قادرة عمى إنجاز عمؿ معيف، كما أنيا المقدرة التى يمتمكي
ما إلنتاج الفاعمية أو النشاط الخارجى، وىى الكياف المجرد الذى ال يعرؼ إال مف خالؿ 

 تحوالتو.
قوة كامنة بالفعؿ داخؿ ربة األسرة عمى الرغـ مف  " افى ىذا البحث بأني اويقصد بي      

اختالؼ نسبتيا، وتنعكس ىذه الطاقة سواء كانت إيجابية أو سمبية عمى تفكير وسموؾ 
عدىا عمى اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت وجعميا األقرب اومشاعر ربة األسرة، مما يس

رة عمى تحقيؽ متطمبات الحياة لمنجاح والتميز إذا كانت إيجابية، أو تجعميا عاجزة غير قاد
 ".اليومية باإلضافة إلى الشعور الدائـ بالحزف واإلكتئاب إذا كانت سمبية

 

 

 ًا: حدود البحثثالث
   يتحدد ىذا البحث عمى النحو التالى:      

البرنامج اإللكترونى، عمـ وتشمؿ عدة محاور تتمثؿ فى  الحدود الموضوعية: -1
 اإليجابية.اإلرجونوميكس، الطاقة 

 بورسعيد باألحياء المختمفة. بعض ربات األسر فى محافظةالحدود الجغرافية :  -2
ـ إلى أف انتيى البحث 2022 فبرايرالحدود الزمنية : بدأت الدراسة الميدانية فى شير  -3

 .ـ2022 مارسفى شير 
ربات األسر فى الحدود البشرية: اقتصرت الباحثة فى عينة البحث الميدانية عمى  -4

 مف مستويات تعميمية واجتماعية واقتصادية مختمفة.بورسعيد،  محافظة 
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     عينة البحث      
 تكونت عينة الدراسة مف ثالث مجموعات:

 ( ربة أسرة تـ اختيارىف بطريقة صدف20عينة الدراسة االستطالعية: تكونت مف )ية 
مف المقيمات بمحافظة بورسعيد، ومف مستويات اجتماعية واقتصادية  غرضية

 وتعميمية مختمفة، لتقنيف أدوات البحث، وذلؾ بعد التحكيـ.
 ( وبنفس شروط عينة الدراسة االستطالعية. 74عينة الدراسة األساسية: تكونت مف ) 
  شروطيا.عينة الدراسة التجريبية: وىى نفس عينة الدراسة األساسية وبنفس 

 

 أدوات البحثًا: رابع
 اشتممت أدوات البحث عمى :   

 

 استمارة البيانات العامة األولية لربة األسرة  -1
وتـ إعدادىا بيدؼ الحصوؿ عمى بعض المعمومات المتعمقة بربة األسرة لتحديد 

 خصائصيا االجتماعية واالقتصادية والتعميمية.
 أدوات القياس:  -2

إدراؾ ربات األسر لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس؛ وقياس  اختبار معرفى: لقياس مستوى - أ
بعمـ اإلرجونوميكس، ويتـ  عمية البرنامج اإللكترونى لتنمية إدراؾ ربات األسرمدى فا

 )مف إعداد الباحثة(                                          تطبيقو قبمى وبعدى.   
                              

عمية البرنامج اإللكترونى  تحديد اليدؼ مف االختبار وىو قياس مدى فاحيث تـ       
، وقد تـ طاقتيف اإليجابيةبعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى  لتنمية إدراؾ ربات األسر

االعتماد عمى األىداؼ المحددة فى البرنامج اإللكترونى، وتـ صياغة مفردات االختبار فى 
لصواب والخطأ، وأسئمة االختيار مف متعدد، ويوضح شكؿ نمطيف لألسئمة وىى أسئمة ا

( عدد المفردات الكمية لإلختبار وعدد كؿ نمط مف األسئمة المتضمنة باإلختبار 1جدوؿ )
 وفقًا  لمحتوى البرنامج اإللكترونى. 
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 أىداف البرنامج وأنماط أسئمة اإلختبار المعرفى ( 1جدول )
 م

 

 األىداف 
 عمى أن أن تكون ربة األسرة قادرة

 

 عدد األسئمة ونوعيا

 

 المجموع
 اختيار من متعدد صواب وخطأ

 8 4 4 توضح مفيـو عمـ اإلرجونوميكس 1
 8 4 4 تؤدى أعماليا بما يتناسب مع مجاالت عمـ اإلرجونوميكس 2
 4 2 2 تشرح أىداؼ وأىمية عمـ اإلرجونوميكس 3
 7 3 4 األسرةتفرؽ بيف الطاقة اإليجابية والسمبية لربة  4
 10 4 6 فى مسكنيا تتقف الطرؽ الصحيحة لنشر الطاقة اإليجابية 5

 37 17 22 المجموع
      

وقد تـ إعداد السيناريو الخاص باإلختبار المعرفى تمييدًا إلعداد االختبار المعرفى       
وبعد ، مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة، Google Formإلكترونيًا باستخداـ تطبيؽ 

إعداد اإلختبار إلكترونيًا وتعييف اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ ودرجة كؿ سؤاؿ وذلؾ 
بإعطاء درجة واحدة عند اإلجابة الصحيحة، وصفر عند اإلجابة الخطأ، وبذلؾ تكوف 

( درجة، كما تـ صياغة تعميمات اإلختبار ووضعيا فى 37الدرجة العظمى لإلختبار)
 المكاف المناسب.

، متوفرة لدى ربات األسرلقياس مستوى الطاقة االيجابية ال ة اإليجابية:الطاق مقياس - ب
( محاور فى صورتو األولية، وبعد 4( عبارة موزعة عمى )45مف ) مقياستكوف ال

  )مف إعداد الباحثة(    (.2( عبارة موزعة حسب الجدوؿ )39التحكيـ استقرت عمى )
 

 الطاقة اإليجابيةمقياس ( توزيع الفقرات عمى محاور 2جدول )
  م

 مقياس الطاقة اإليجابيةمحاور 
 

 عدد العبارات

 11 الممارسات اليومية 1
 10 التعامؿ مع األخريف 2
 8 ميارات التفكير اإليجابى 3
 10 طاقة المكاف 4

 39 ككل لمقياسإجمالى عبارات ا
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 ربات األسرجيب عميو ت ذىالممقياس استخدمت الباحثة لتحديد الدرجات التقديرية ل     
(، ال -أحيانًا  –دائمًا أبعاد لدرجة التحقؽ ) ثالثةمقياس ذى الطاقة اإليجابية؛ عف 

( لمعبارات 3 – 2 – 1( لمعبارات اإليجابة، )1 –2 –3وصححت عمى التوالى بالدرجات )
( درجة، 39( درجة؛ والصغرى)117ككؿ ) ممقياسالسمبية، وتبمغ الدرجة العظمى ل

                                       مقياس.( يوضح الدرجات العظمى والصغرى لكؿ محور مف محاور ال3رقـ )والجدوؿ 
 مقياس( عدد العبارات والدرجة العظمى والصغرى لكل محور من محاور ال3جدول )
 م

 

 الدرجة الصغرى الدرجة العظمى عدد العبارات مقياس الطاقة اإليجابيةمحاور 

 11 33 11 الممارسات اليومية 1
 10 30 10 التعامؿ مع األخريف 2
 8 24 8 ميارات التفكير اإليجابى 3
 10 30 10 طاقة المكاف 4

 

بيؽ "الواتس آب" لتنمية إدراؾ باستخداـ تط برنامج إلكترونىمادة المعالجة التجريبية:  -3
 )مف إعداد الباحثة(  اإليجابية. طاقتيف وانعكاسو عمىعمـ اإلرجونوميكس ب ربات األسر

 :التصمٍم التجرٌبً  

التجريبل الُمسمى: إمتداد تصميـ المجموعة الواحدة ذو  التصميـ شبو ةستخدمت الباحثا    
ويتـ  ،Extended one group pre-test post-test designاإلختبار القبمل البعدي 

، بمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكسإدراؾ ربة األسرة الختبار ىذا التصميـ بإجراء التطبيؽ القبمى 
، وذلؾ لبياف مدى لإلختبارثـ إجراء التطبيؽ البعدى ، المعالجة التجريبيةمادة ثـ تقديـ 

طاقتيف بعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى  إدراؾ ربات األسرفاعمية البرنامج فى تنمية 
 اإليجابية.

 

 

 

 اإللكترونى:خطوات تصميم البرنامج التعميمى 
، واألىداؼ الخاصة وفؽ المقترح تحديد اليدف العام من تصميم البرنامج اإللكترونى -1

 كؿ بند مف البنود، ومناسبتيا مع اليدؼ العاـ لتصميـ البرنامج. 
بعمـ اإلرجونوميكس  المساىمة فى تنمية إدراؾ ربات األسر وكان ىدف البرنامج: 

نعكاسو  .طاقتيف اإليجابيةعمى رفع  وا 
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وجدانية( وذلؾ حسب طبيعة كؿ -ميارية -وتـ تصنيؼ األىداؼ إلى )معرفية      
 جمسة مف جمسات البرنامج.

 : تستطيع ربة األسرة فى نياية البرنامج أف تكوف قادرة عمى أف:أواًل: األىداف المعرفية
 تتعرؼ عمى األىداؼ العامة لمبرنامج. -1
 توضح مفيوـ عمـ اإلرجونوميكس. -2
 مجاالت عمـ اإلرجونوميكس.تحدد أىـ  -3
 تشرح أىداؼ وأىمية عمـ اإلرجونوميكس. -4
 تذكر مفيوـ الطاقة اإليجابية والسمبية داخؿ األسرة. -5
 تعدد أساليب تحقيؽ ونشر الطاقة اإليجابية مف خالؿ دراسة عمـ اإلرجونوميكس. -6
 . تفيـ أىـ االعتبارات اإلرجونومية المختمفة ودورىا فى تحقيؽ الطاقة اإليجابية -7

 : تستطيع ربة األسرة فى نياية البرنامج أف تكوف قادرة عمى أف:ثانيًا:األىداف الميارية
 تتبع أىـ مبادىء عمـ اإلرجونوميكس فى ممارساتيا اليومية. -1
 تصمـ مسكنيا بطريقة تتناسب مع االعتبارات اإلرجونومية. -2
 تمارس أساليب نشر الطاقة اإليجابية ألفراد أسرتيا. -3
 اليومية بما يتوافؽ مع مجاالت عمـ اإلرجونوميكس.تؤدى أعماليا  -4
 تطبؽ االعتبارات اإلرجونومية المختمفة مف أجؿ تحقيؽ الطاقة اإليجابية. -5
 تتقف الطرؽ الصحيحة لنشر الطاقة اإليجابية لممكاف فى مسكنيا.  -6

 ف:: تستطيع ربة األسرة فى نياية البرنامج أف تكوف قادرة عمى أثالثًا:األىداف الوجدانية
 تيتـ بالتعرؼ عمى أىمية عمـ اإلرجونوميكس.  -1
 تحرص عمى معرفة المزيد مف تطبيقات عمـ اإلرجونوميكس. -2
 تدرؾ أىمية إستخداـ مجاالت عمـ اإلرجونوميكس فى نشر الطاقة اإليجابية. -3
 تتقبؿ فكرة تطبيؽ مبادئ عمـ اإلرجونوميكس فى حياتيا. -4

اد محتوى جمسات البرنامج : حيث تـ إعدتحديد المحتوى الخاص بالبرنامج -2
باالستعانة بالعديد مف المراجع العممية المتخصصة والمرتبطة بمجاؿ عمـ 
اإلرجونوميكس، وذلؾ باستخداـ الوسائط المتعددة وفى ضوء استجابات عينة البحث 
األساسية قبؿ تطبيؽ البرنامج لمعرفة االحتياجات األساسية والمعمومات لربة األسرة، 
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البرنامج فى جمسات إرشاية تشمؿ كؿ منيا عمى بعض  وقد صيغ محتوى
الوجدانية(، والبرنامج يتضمف محوريف رئيسييف -الميارية  -الميارات)المعرفية

 الطاقة اإليجابية لدى ربة األسرة(. –ىما)مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس 
 وضع تصور كامل لمبرنامج وما يحتوية من مادة عممية مناسبة. -3
عداد  -4  البرنامج وفى ىذه المرحمة يتم مراعاة التالى:تجييز وا 

تجميع وتجييز العديد مف المتطمبات مف إعداد المحتوى والمادة العممية   - أ
 وتحديدىا حسب جمسات البرنامج التعميمى.

مف برامج ا فى البرنامج اإللكترونى تحديد الوسائط التى سيتـ استخدامي  - ب
(Power Point)  سمة عمى برنامج "الواتس وصور وأشكاؿ وتسجيؿ صوتى مر

 آب".
، مفاىيـ اإلرجونوميكستـ تحديد عنواف لمجموعة "واتس آب" وأطمؽ عميو إسـ  - ت

 وتـ إضافة ربات األسر عينة البحث فى ىذه المجموعة.
 صدق وثبات أدوات البحث

 أواًل: االختبار المعرفى 
تكنولوجيا التعميـ صدؽ االختبار: تـ عرض اإلختبار عمى السادة المحكميف فى مجاؿ  -

وتخصص إدارة منزؿ ومؤسسات، لمتأكد مف الصحة العممية والمغوية لممفردات 
ومالئمتيا لألىداؼ ومحتوى البرنامج اإللكترونى، حيث تكوف اإلختبار فى صورتو 

أسئمة، وتعديؿ صياغة بعض (3ؿ، وقد اقترح التحكيـ حذؼ عدد)( سؤا40األولية مف)
سؤاؿ، وبذلؾ أصبح (37فردات اإلختبار المعرفى إلى)عدد ماألسئمة، وبذلؾ وصؿ 

 االختبار فى صورتو النيائية القابمة لمتطبيؽ.
ثبات االختبار: تـ حساب ثبات اإلختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية لإلختبار،  -

 (، وىو معامؿ ثبات مقبوؿ.0.83فوجد أف معامؿ ثبات اإلختبار )
 اإليجابيةثانيًا: مقياس الطاقة 

 المقياسصدق     
بشكمو األولى عمى مجموعة مف  مقياسعرضت الباحثة الصدق المحكمين )الظاىرى(: - أ

دارة  األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة تدريس فى مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات، وا 
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مؤسسات األسرة والطفولة بكميات االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، وكمية الزراعة 
االسكندرية، وكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد، بيدؼ الحكـ عمى صالحيتو جامعة 
لممحاور، والتأكد مف وضوح وسالمة صياغتو، وقد استجابت الباحثة لبعض  ومالئمتو

التعديالت التى اتفؽ عمييا غالبية المحكميف، واسترشدت ببقية التعميقات، وحذفت 
قد خضعت  اةلمتطبيؽ، وبذلؾ تكوف األد زجاى مقياسبعض العبارات حتى أصبح ال

 لصدؽ المحتوى.
 

عمى عينة استطالعية مف  مقياسقامت الباحثة بتطبيؽ ال صدق االتساق الداخمى: - ب
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمى مف خالؿ حػساب  (،20بمغ عددىا) ربات األسر

غالبية قيـ  لممحور وكانت معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية
( والبعض اآلخر داؿ عند 0.01معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

والدرجة الكمية لممحاور،  مقياس(،أى أنو يوجد اتساؽ بيف عبارات ال0.05مستوى داللة)
  ( يوضح ذلؾ.4والجدوؿ )

 

 (22)ن= مقياسمحور لم ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لكل4جدول )

س الطاقة اإليجابية
محاور مقيا

 
األول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
 0.355 0.415 **0.686 **0.644 *0.496 0.383 **0.617 **0.625 *0.484 0.075 اإلرتباط
         11 العبارة
         **0.630 اإلرتباط

الثانى
 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 العبارة 

 *0.498 0.502 *0.558 0.091 **0.624 0.00 **0.645 0.431 0.377 0.379 اإلرتباط

الثالث
 29 28 27 26 25 24 23 22 العبارة 

 **0.891 **0.872 **0.684 *0.516 **0.721 0.434 **0.721 0.292 اإلرتباط

الرابع
 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 العبارة 

 0.23 0.187 0.261 **0.728 *0.505 *0.476 **0.588 *0.504 *0.461 0.222 اإلرتباط

 (0.01(                                 )**( مستوى داللة عند )0.05)*( مستوى داللة عند )
 

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف  مقياسلحساب الصدؽ البنائى لم الصدق البنائى: - ت
Pearson’s Correlation Coefficient   بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية

( مما يدؿ عمى الصدؽ 0.01وكانت جميعيا دالة عند مستوى داللة ) لممقياس
 ( يوضح ذلؾ: 5والجدوؿ )ويسمح باستخدامو فى البحث الحالى،  مقياسالبنائى لم
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 لممقياس( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 5جدول )
 معامل االرتباط الطاقة اإليجابية مقياسمحاور  م
 **0.845 الممارسات اليومية 1

 **0.877 التعامؿ مع األخريف 2

 **0.833 ميارات التفكير اإليجابى 3

 **0.707 طاقة المكاف 4
 

 (0.01)**( مستوى داللة عند )                                   

( أف غالبية المحاور حققت ارتباطات دالة مع الدرجة 5( و)4يتبيف مف جدوؿ )
( ، مما 0.05( واآلخر داؿ عند مستوى داللة )0.01عند مستوى داللة ) مقياسالكمية لم

 عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمى. تسـ بدرجةيفى صورتو النيائية  مقياسيدؿ عمى أف ال
 
 
 
 
 

 المقياس:ثبات   
 مقياسحيث تـ تقدير ثبات ال : Alpha Cronbachباستخدام معامل ألفا كرونباخ - أ

لمقياس ، وقد بمغت قيمة معامؿ ألفا العاـ مقياسبحساب معامؿ ألفا كرونباخ لعبارات ال
ألفا لكؿ عبارة مف عبارات ، كما تـ حساب قيمة معامؿ (0.895)ككؿ الطاقة اإليجابية 

فكانت قيـ معامالت الثبات لمعبارات جميعيا أقؿ مف معامؿ الثبات العاـ  مقياسال
( 6عمى درجة عالية مف الثبات والجدوؿ ) مقياس، مما يشير إلى أف عبارات اللممقياس

 يوضح ذلؾ.
 

   (22)ن =  المقياس( قيم معامالت ألفا لعبارات 6جدول )

س 
محاور مقيا

الطاقة اإليجابية
 
األول
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
 0.843 0.844 0.840 0.842 0.843 0.843 0.840 0.843 0.842 0.845 اإلرتباط
         11 العبارة
         0.840 اإلرتباط

الثانى
 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 العبارة 

 0.841 0.840 0.840 0.848 0.840 0.848 0.841 0.843 0844 0.844 اإلرتباط

الثالث
 

 29 28 27 26 25 24 23 22 العبارة
 0.842 0.839 0.841 0.844 0.842 0.841 0.840 0.846 اإلرتباط

الرابع
 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 العبارة 

 0.878 0.830 0.824 0.824 0.822 0.846 0.844 0.845 0.842 0.843 اإلرتباط
 

قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف  :Split Halfباستخدام التجزئة النصفية -ب
فبمغت قيمة  مقياسملالفردية ومجموع درجات العبارات الزوجية  عباراتمجموع درجات ال
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أثر التجزئة باستخداـ  (، وقد تـ تصحيح0.644)مقياسمعامؿ االرتباط بيف نصفى ال
اختالؼ فى التبايف بيف  عدـ وجودل Spearman-Brown سبيرماف براوفمعادلة 

(، وبالتالى فإف 0.835)ممقياس، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات لالمقياسالمجموعتيف فى 
 فى صورتو النيائية صالح لمتطبيؽ عمى عينة البحث.  مقياسال

 ثالثًا: صدق وثبات البرنامج
 عرض البرنامج عمى لجنة التحكيـ لحساب صدؽ المحتوى:    
تـ حساب معامؿ الصدؽ لمبرنامج وذلؾ بعرض البرنامج اإللكترونى المعد بمحتواه     

العممى وأىدافو وطرؽ التقييـ عمى بعض األساتذة المحكميف المتخصصيف مف قسمى إدارة 
لى بجامعة بورسعيد وكمية الزراعة منزؿ ومؤسسات؛ وقسـ تكنولوجيا التعميـ والحاسب األ

جامعة اإلسكندرية، وذلؾ لمحكـ عميو مف حيث مناسبتو لميدؼ العاـ واألىداؼ الخاصة 
وفؽ البنود المحددة، ومناسبتو لمغرض الذى أعد مف أجمو ومف حيث تكامؿ البرنامج 

 .وشموليتو، وقد تـ تعديؿ البرنامج بناء عمى آراء ومقترحات األساتذة المحكميف
 

( جمسات، 8استغرؽ ىذا البرنامج فى تطبيقة ) خطة تطبيق البرنامج اإللكترونى:    
( أسابيع، بواقع جمستيف إسبوعيًا، زمف كؿ جمسة ساعة، وقد تـ تطبيؽ 4موزعة عمى )

البرنامج المقترح باستخداـ تطبيؽ "الواتس آب" لسيولة تداوؿ ربات األسر لو وصعوبة 
فس التوقيت مرتيف أسبوعيًا، وعدـ إلماـ البعض بتطبيقات التواصؿ تجميع أفراد العينة فى ن

 (: 7االجتماعى األخرى، وكانت الجمسات موزعة كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
 عمم اإلرجونوميكس لمقترح لتنمية إدراك ربة األسرة ب( خطة تطبيق البرنامج اإلكترونى ا7جدول)

موضوعات البرنامج 
 وعناصر الجمسات

 

 العناصر التعميميةمحتوى 
استراتيجيات التدريس والوسائل 

 اإلرشادية
األىداف التعميمية لجمسات 

 البرنامج لربة األسرة
 الجمسة األولى:

   التعريف بالبرنامج
وأىدافة العامة وأىميتو 

 بالنسبة لربة األسرة 
   التعارف بين الباحثة

وربات األسر وحثيم 
لإلجابة عمى التطبيق 
القبمى لكال من االختبار 

 
إجراء تقييم مبدئى فى  -

بداية الجمسة لمتعرف عمى 
خمفية ومعمومات ربة األسرة 

 عن عناصر البرنامج
مقدمة لربة األسرة بما  -

سوف يتم إنجازة خالل 
 جمسات البرنامج

 
تسجيل صوتى مرسل عمى  -

 Wats appبرنامج 
إلى   1عرض الشرائح من  -
6 
المناقشة والحوار عن طريق  -

تبادل الرسائل المكتوبة 
 Watsوالصوتية من خالل 

app 

 
تتعرف عمى األىداف  -

اإللكترونى العامة لمبرنامج 
 المقترح.

تمم بطريقة الجمسات وما  -
 يجب عمييا اتباعو
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إرسال روابط التطبيق القبمى  - المحتوى العام لمبرنامج  - والمقياس 
 لالختبار والمقياس

 الجمسة الثانية:
 
   مفيوم عمم

 اإلرجونوميكس

 
 
 مفيوم اإلرجونومية  -
 مفيوم اليندسة البشرية -
نقاط ىامة لتحقيق  -

 اليندسة البشرية

إلى   7عرض الشرائح من  -
11 
والحوار المناقشة الجماعية  -

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
 تسجيل صوتى -

توضح مفيوم عمم  -
 اإلرجونوميكس

تربط بين اليندسة  -
البشرية واإلرجونومية لربة 

 األسرة

 الجمسة الثالثة:
 
  أىم مجاالت عمم

 اإلرجونوميكس

 
 اإلرجونوميكس البدنى -
 اإلرجونوميكس البيئى -
 اإلرجونوميكس الذىنى -
 اإلرجونوميكس التنظيمى -
 اإلرجونوميكس العاطفى -

إلى   12عرض الشرائح من  -
18 
والحوار المناقشة الجماعية  -

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
  تسجيل صوتى -

تحدد أىم مجاالت  عمم  -
 اإلرجونوميكس

تتبع أىم مبادىء عمم  -
اإلرجونوميكس فى 

 ممارساتيا اليومية

 الجمسة الرابعة:
 
   أىداف وأىمية عمم

 اإلرجونوميكس

 
 
 أىمية اإلرجونوميكس -
 أىداف اإلرجونوميكس -
 

إلى   19عرض الشرائح من  -
22 
والحوار  المناقشة الجماعية -

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
 تسجيل صوتى -

تشرح أىداف وأىمية عمم  -
 اإلرجونوميكس

 الجمسة الخامسة:
   مفيوم الطاقة

اإليجابية والسمبية داخل 
 األسرة

 
مفيوم الطاقة اإليجابية  -

 والسمبية
 فوائد الطاقة اإليجابية -
 صفات الشخصية السمبية  -
المشاعر المرتبطة  -

 بالفضاء الداخمى

إلى   23عرض الشرائح من  -
35 
والحوار المناقشة الجماعية  -

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
 تسجيل صوتى -

تذكر مفيوم الطاقة  -
اإليجابية والسمبية داخل 

 األسرة
تدرك أىمية الطاقة -

 اإليجابية
تحدد أىم المشاعر  -

 المرتبطة بالفضاء االخمى
تتجنب صفات الشخصية  -

 السمبية
 السادسة:الجمسة 

 
   أساليب تحقيق ونشر

 
 
طرق بسيطة لتحقيق  -

 
إلى   36عرض الشرائح من  -
37 
والحوار المناقشة الجماعية  -

تعدد أساليب تحقيق  -
ونشر الطاقة اإليجابية من 
خالل دراسة عمم 
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الطاقة اإليجابية من 
خالل دراسة عمم 

 اإلرجونوميكس

 الطاقة اإليجابية لربة األسرة
نقاط ىامة لمربط بين  -

الطاقة اإليجابية وعمم 
 اإلرجونوميكس

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
 تسجيل صوتى -

 اإلرجونوميكس
تمارس أساليب نشر   -

الطاقة اإليجابية ألفراد 
 أسرتيا

تدرك أىمية إستخدام  -
مجاالت عمم اإلرجونوميكس 

 اإليجابية.فى نشر الطاقة 
 الجمسة السابعة:

 
 االعتبارات  أىم

اإلرجونومية المختمفة 
ودورىا فى تحقيق 

 الطاقة اإليجابية.

 
 
مجاالت عمم  -

اإلرجونوميكس التى سبق 
شرحيا ودور كل منيا فى 

 تحقيق الطاقة اإليجابية

 
إلى   38عرض الشرائح من  -
43 
والحوار المناقشة الجماعية  -

عن طريق تبادل الرسائل 
المكتوبة والصوتية من خالل 

Wats app 
 تسجيل صوتى -

تفيم أىم االعتبارات   -
اإلرجونومية المختمفة ودورىا 
 فى تحقيق الطاقة اإليجابية

تصمم مسكنيا بطريقة  -
تتناسب مع االعتبارات 

 اإلرجونومية
تطبق االعتبارات  -

اإلرجونومية المختمفة من 
 تحقيق الطاقة اإليجابيةأجل 

 الجمسة الثامنة:
 
  الجمسة الختامية 

 
 
إرسال رابط االختبار  -

 Watsالمعرفى البعدى عمى 
app 

 
 
 المناقشة الجماعية -
 شكر ربات األسر -

تتقبل فكرة تطبيق مبادئ  -
عمم اإلرجونوميكس فى 

 حياتيا.
تحرص عمى معرفة المزيد  -

من تطبيقات عمم 
 اإلرجونوميكس

 

 تـ التقييـ عمى ثالث مراحؿ:تقييم فاعمية البرنامج: 
بتطبيؽ كال مف )استمارة البيانات : Initial evaluationتقييم قبمى )مبدئى( -1

، األولية واالختبار القبمى لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس ومقياس الطاقة اإليجابية(
لموقوؼ عمى  عمى أفراد عينة البحث األساسية قبؿ تطبيؽ جمسات البرنامج، وذلؾ

 مستوى المعمومات المتوافرة لدى ربات األسر عينة البحث.
واستمر طواؿ فترة تطبيؽ :Formative evaluation تقييم مرحمى)بنائى( -2

لقاء األسئمة عمى أفراد العينة التجريبية فى نياية  البرنامج مف خالؿ المناقشات وا 
القوة والضعؼ عند كؿ جمسة مف جمسات البرنامج، ويستيدؼ تشخيص نواحى 
 ربات األسر ومحاولة تنميتيا وعالجيا مف خالؿ التقويـ البنائى.
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تـ تقييـ البرنامج مف خالؿ إعادة : Summative evaluationتقييم نيائى -3
مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس، وذلؾ بعد اإلنتياء مف جميع جمسات  تطبيؽ اختبار

ية، وذلؾ لمقارنة النتائج القبميو البرنامج )قياس بعدى(؛ عمى عينة البحث التجريب
لتنمية مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس لدى ربات األسر والذى تـ تحقيقة مف  والبعديو

 خالؿ البرنامج، وىذا ما يثبت مدى فاعمية البرنامج المقترح.
 تطبيق البرنامج:   

ة أسرة، ( رب74تـ تطبيؽ البرنامج عمى أفراد عينة البحث التجريبية والمتمثمة فى )    
( جمسات، زمف كؿ جمسة ساعة وذلؾ عف طريؽ 8واستغرؽ ىذا البرنامج فى تطبيقة )

 برنامج "الواتس آب" لعرض محتوى البرنامج.
  األسموب اإلحصائى

بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ برنامج الحـز 
والنسب المئوية  تكراراتوحساب ال SPSS.V.25اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

-Spearman  سبيرمافوالمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعيارى، ومعامؿ ارتباط 
Brown والفا كرونباخ Alpha Cronbach   ومعامؿ بيرسوف Pearson  لحساب

، T-Test Paired Sampleالفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ اختبار ، الصدؽ والثبات
، وحساب معامؿ إيتا لمعرفة مدى عمى الفروؽ بيف المتوسطاتلمتأكيد  Anovaواختبار

تأثير البرنامج اإللكترونى المعد ومعامؿ اإلنحدار، وذلؾ مف أجؿ استخراج النتائج 
 ومناقشتيا.
 

 اإلطار النظرى لمبحث 
مباحث ىى كالتالى: ثالثتستعرض الباحثة اإلطار النظرى فى صورة   

Electronic program   البرنامج اإللكترونى المبحث األوؿ: 
Ergonomics   عمـ اإلرجونوميكسالمبحث الثانى: 

   Positive Energyالطاقة اإليجابية المبحث الثالث: 
 ة:ثالثوفيما يمى عرض مفصؿ ليذه المباحث ال
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  :البرنامج اإللكترونى المبحث األولElectronic program 
 

إف أىـ ما يميز التواصؿ اإللكترونى ىو الوصوؿ فى أى وقت وأى مكاف، والذى      
تاحة الفرصة لممشاركة  يوصؼ بالتواصؿ التفاعمى المتضمف التعاوف بيف األفراد وا 
تماـ المياـ الجماعية والفردية، كما يمكف وضع قواعد  ضافة التعميقات وا  بالمعمومات وا 

التواصؿ اإللكترونى المختارة، ومعرفة المشاركيف بأسمائيـ  خاصة لمنع التشتيت داخؿ بيئة
 (. 16ص ،2017الحقيقية يضمف الخصوصية) عبد اهلل العوفى،

(عمى مدى فاعمية البرنامج اإللكترونى فى 299ص، 2018وقد أكدت أشواؽ قرقاجى)     
تنمية ميارات التصميـ لدى طالبات كمية التربية، حيث أسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة 
إحصائيًا بيف درجات التطبيؽ القبمى والبعدى لطالبات المجموعة التجريبية وطالبات 

 المجموعة الضابطة وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدى. 
المالحظ انتشار استخداـ "الواتس آب" بشكؿ كبير فى األياـ الحالية، حتى ال ومف      

يكاد يخمو جياز مف وجود ىذا التطبيؽ وأصبح لو تأثير واضح عمى منظومة التواصؿ بيف 
وأوصت دراسة ىالة الزامؿ وصالح (، 2014فراد )عبد الرحمف السمطاف،األ

نيات الجيؿ الثانى مف الويب، خاصة ( بضرورة االستفادة مف تق171ص، 2017العطيوى)
"الواتس آب" فى تعميـ األفراد، ونظرًا ألىمية استخداـ تطبيؽ "الواتس آب" فى تعميـ األفراد 

بضرورة استكماؿ العمميات التعميمية  Gasaymeh(2017)والجماعات فقد أوصت دراسة 
قنية ناجحة لممناقشات المختمفة والتى تتـ خارج القاعات الدراسية بتطبيؽ "الواتس آب" كت

 الفردية والجماعية عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعى.
 

( عف مدى فاعمية برنامج 308ص ،2020كما كشفت دراسة أحمد أبو الحمائؿ)     
تعميمى باستخداـ الواتس آب فى تنمية التحصيؿ المعرفى لبعض مفاىيـ الصحة الغذائية 
لدى طمبة جامعة جدة، وذلؾ عف طريؽ استخداـ برنامج تعميمى إلكترونى تـ تطبيقة عمى 

لنتائج عينة مف طالب وطالبات الجامعة، واختبار التحصيؿ المعرفى بعد ذلؾ، وقد دلت ا
عمى حجـ التأثير الكبير عمى اإلختبار، مما يثبت مدى فاعمية البرنامج التعميمى 

 اإللكترونى فى تنمية التحصيؿ المعرفى لدى الطالب.
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(عمى مدى فاعمية البرنامج اإللكترونى 37ص، 2021وقد أكدت دراسة مروة ناجى)     
الفتيات حديثات الزواج لتنمية وعى حديثات الزواج، حيث وجدت فروقًا فى وعى 

ية لصالح القياس البعدى لمبرنامج، بينما أثبتت باالستخدامات صديقة البيئة لألجيزة المنزل
مبادئ عمـ عمى مدى فعالية برنامج تعميمى قائـ  Denadai et al (2021, p90)دراسة 

ة مف اإلرجونوميكس لمنع االضطرابات العضمية لمعماؿ مف خالؿ دراسة تجريبية عمى عين
عماؿ تجييز الدواجف بيدؼ تقييـ فوائد عمـ اإلرجونوميكس، وتـ استخداـ االستبانات 

والحالة االجتماعية والتعميـ، وبعد تطبيؽ  االجتماعية والديموغرافية والمينية لتقييـ العمر
الجميع مف  ى العماؿ مع استفادةالتعب العضمى ل ةقم لوحظالبرنامج لمدة شيريف متتالييف 

 مما يؤكد مدى فعالية البرنامج المقترح. ـ ومبادئ عمـ اإلرجونوميكسمفاىي
 

  :عمم اإلرجونوميكسالمبحث الثانى Ergonomics 
اليونانية بمعنى القوانيف  Ergos & Nomosاإلرجونوميكس لفظ مشتؽ مف كممتى      

الطبيعية لمعمؿ، وىو لفظ يشير إلى كوف اإلرجونوميكس منظومة تمتد إلى جميع 
مجاؿ دراسى متنوع يتضمف العديد  وىواالعتبارات المتعمقة بالحياة البشرية وبيئة العمؿ، 

مف المجاالت لمدراسة ألنو متعدد التخصصات والطبيعة التطبيقية، وتستمد بيئة العمؿ 
المعرفة مف مختمؼ المجاالت فى العموـ اإلنسانية والتكنولوجية بما فى ذلؾ عمـ اإلنساف، 

اعى وتكنولوجيا وعمـ وظائؼ األعضاء وعمـ النفس واليندسة الميكانيكية والتصميـ الصن
 . (Chedi,2015,p106) المعمومات واإلدارة

ومف ىنا يتضح لنا أف اإلرجونومية ىو مصطمح يستخدـ كبديؿ لعدة مصطمحات مثؿ 
العوامؿ البشرية وىندسة العوامؿ البشرية واليندسة البشرية وعمـ نفس العوامؿ البشرية وعمـ 

خر ولكف جميعيا تعنى دراسة النفس اليندسى، وتختمؼ تمؾ المصطمحات مف مكاف آل
، 2020العمؿ والتفاعؿ بيف األفراد والبيئة المحيطة بيـ )سيد عبد الحميد وشيماء شحاتة، 

 (.371ص
دراسة التفاعؿ بيف اإلنساف عبارة عف ومف أىـ تعريفات اإلرجونوميكس الشائعة أنو 

البشرى وتكفؿ آداءه والعمؿ خاصة فيما يتعمؽ بتصميـ اآلالت واألدوات لتالئـ الجسـ 
وتوفر لو أكبر قدر مف األماف والراحة فى االستخداـ، ولكف ىذا التعريؼ  ؛لعممو بأقؿ جيد

بالرغـ مف حداثتو فإنو يعيبو فى الواقع انعداـ اإلداراؾ المتكامؿ لدور اإلرجونوميكس فى 
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يدور  امعزؿ عمتتـ فى  فأنحاء مختمفة لمحياة، فإف دراسة الطاقات والقدرات واالحتياجات ل
نما تدرس مف خالؿ نظاـ متكامؿ يتضمف كؿ العوامؿ اإلنسانية والبيئية   .حوليا وا 

( اإلرجونوميكس بأنو دراسة العالقة بيف الفرد 18ص ،2020وقد عرفت دعاء متولى)
وبيئتو التى يعيش بيا مف حيث المقاييس والمؤثرات البيئية والمنتجات واألدوات واألثاث 

كنولوجية الحديثة، وما تتضمنو البيئة المحيطة مف إضاءة وتيوية وكؿ ما يؤثر واألجيزة الت
عمى األنشطة الرئيسية لمفرد والتى تمكنو مف ممارستيا بأقؿ جيد ووقت وبأكبر قدر مف 

( عمى أف عمـ اإلرجونوميكس ىو 9ص، 2015الراحة واألماف، وقد أكدت شيماء النويرى )
لعالقة بيف ربة األسرة وبيف األساليب والتغيرات الخارجية ذلؾ العمـ الذى ييتـ بدراسة ا

والداخمية والمؤثرات البيئية والمنتجات واألدوات واألجيزة التكنولوجية الحديثة المرتبطة 
بأنشطتيا الرئيسية لحياتيا الشخصية والعممية والتى ترتبط بيا أو تتعرض ليا أثناء قياميا 

الحركة ومقدار البعد  -مؿ ومدى مناسبة العمؿ لقدراتيابآداء دورىا مف حيث) كيفية التعا
الممارسة الصحيحة الالزمة آلدائو(، مما  -والمسافة والمساحة المخصصة لمحركة والعمؿ

يكفؿ ليا آداء أعماليا بأقؿ جيد ووقت وأكبر قدر مف الراحة واألماف باإلضافة إلى تقميؿ 
 االستجابات االنفعالية الحادة.

ىذا العمـ بتوفير المالءمة البشرية وراحة اإلنساف باإلضافة إلى دراسة ييتـ كما     
األساليب التى تحقؽ لو األماف والتى يكوف مف شأنيا تجنب أسباب الحوادث وأخطاء 
االستخداـ الشائعة وفى كثير مف األحياف األخطاء الناتجة مف سوء االستخداـ، ويعد عمـ 

ويختص بشكؿ  Anatomyثيرة منيا عمـ التشريحاإلرجونوميكس عمـ مشترؾ بيف عموـ ك
والذى ييتـ  Biomechanicsوبنية الجسـ ومختمؼ أعضائو، وعمـ الميكانيكا الحيوية 

بتييئة مكاف العمؿ بما يتناسب مع وضع العامؿ، أيضًا عمـ 
ليعطى معمومات عف قياس الجسـ البشرى، وعمـ  Anthropologyاإلنثروبومترى
الذى يضمف كؿ المتغيرات المتعمقة بسموؾ وآداء العامؿ   Psychologyالسيكولوجى

الذى يبحث عف  Physiology خاصة النواحى المعرفية واالجتماعية، وعمـ الفسيولوجى
  (Brito et al,2019). وظائؼ األعضاء كما يشكؿ دراسة العوامؿ البيئية

( عمى أىمية تفعيؿ االستفادة بمعطيات 406ص،2017جميؿ) وقد أكد وائؿ
اإلرجونوميكس فى عمميات التصميـ ألماكف العمؿ وفقًا لمبادئ واعتبارات اإلرجونوميكس 
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ليتناسب مع قدرات المستخدميف بما يحقؽ أكبر قدر مف الراحة الوظيفية واألداء 
 اإلرجونومى المقمؿ لإلجياد.

عزؿ عف ىذا العمـ المتعدد الجوانب ومما سبؽ نالحظ أف ربات األسر ليس بم 
ا فى والمجاالت والذى يمكف االستفادة منو مف أجؿ العمؿ عمى راحتيا وزيادة كفاءتي

اليومية وتقميؿ الكـ األكبر مف العمؿ واإلجياد المسبب لضغوط الحياة  ممارساة أعماليا
والتى قد تكوف اليومية والذى بدوره يمعب دور كبير فى التأثير عمى طاقة ربات األسر 

سمبية أو إيجابية، ومف ىنا وجب عمينا التعرؼ عمى أىـ مجاالتو واالستفادة القصوى منيا 
 قدر اإلمكاف. 

 مجاالت اإلرجونوميكس 
تيتـ فروع عمـ اإلرجونوميكس بمعرفة صفات وخصائص اإلنساف وقدراتو، مثؿ أبعاد    

ة االعتبارات الفسيولوجية الجسـ والمدى الحركى ألطراؼ جسمو، ومجاؿ الرؤية وسرع
كاعتبارات االستجابة؛ الجيد المبذوؿ؛ والشروط التى تساعد عمى تحقيؽ الكفاءة والراحة 
وتجنب اإلجياد والتعب؛ وتشمؿ أيضًا تحمؿ العمؿ الفيزيائى والسيكولوجى مثؿ اإلدراؾ 

القرار)حسف  الحسى والعمميات الذىنية المستخدمة فى استقباؿ المعمومات ومعالجتيا واتخاذ
 (.23ص ،2015حسف، 

 
 

عدة مجاالت ليندسة العوامؿ  وجودوقد قامت العديد مف الدراسات باإلتفاؽ عمى  
(، عايد خوالدة 339 ، ص2018البشرية أو اإلرجونوميكس ومنيا دراسة أسماء عوض)

 ( وىى كالتالى:7ص،2012(، عمر مكى)21ص،2015(، حسف حسف)53ص،2016)
 

 

  :اإلرجونوميكس البدنىأواًلPhysical Ergonomics  
ىو مجاؿ مف اإلرجونوميكس يبحث فى الصفات البدنية والتشريحية والفسيولوجية   

لجسـ ربة األسرة وعالقتيا بتصميـ المنتجات واآلالت التى تتعامؿ معيا وكذلؾ أوضاع 
العمؿ، بيدؼ توفير السالمة والبيئة المريحة لإلنساف وبالتالى التخمص مف أسباب اإلجياد 

لمجاؿ بقياسات الجسـ، والصفات البيوميكانيكية لمبشر التخاذىا البدنى، كما ييتـ ىذا ا
كمعايير لتصميـ المنتجات واالنشطة البدنية لإلنساف، كما يتضمف أوضاع العمؿ وعمميات 
التعامؿ مع المواد يدويًا وتنظيـ حيز العمؿ بما يتناسب مع المدى الوظيفى ألعضاء جسـ 
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مف خالؿ التفاعؿ الصحى  اإلنساف وسالمتوة اإلنساف، أيضًا يشمؿ جوانب األماف وصح
( 19ص، 2015) واآلمف بيف العنصر البشرى والعناصر األخرى، وتعرفو شيماء النويرى

بأنو فرع مف اإلرجونوميكس يتعامؿ مع رد فعؿ اإلنساف مف األحماؿ الفيزيائية ويتمثؿ فى 
تجات واألالت التى يتعامؿ الصفات البدنية والتشريحية لجسـ اإلنساف وعالقتيا بتصميـ المن

 معيا اإلنساف وكذلؾ أوضاع الجسـ.
 ثانيًا: اإلرجونوميكس البيئىEnvironmental Ergonomics  

نساف مف أجؿ إلقتيا باالالعمـ الذي ييتـ بالبيئة الفيزيقية بكؿ ما تشممو مف مكونات وع    
قة إلى مجموعة مف المستندة فل تمؾ الع ؛ماف والرضا عف العمؿ فيياألتحقيؽ الراحة وا

 (.2019محمد عبد الخالؽ ،(النظريات العممية والمبادئ الحاكمة لتحقيؽ فعاليتيا 
)الحرارة، البرودة،  مؿ بما يتضمنو مف اعتباراتويتمثؿ فى التأثير البيئى عمى الع     

( 372ص، 2019)Laith &Hadidiالرطوبة، التيوية، اإلضاءة، الضوضاء(، وقد أوضح 
أف اإلرجونوميكس البيئى يستخدـ لتحسيف العالقة بيف األفراد وبيئتيـ، مما يتيح الحصوؿ 
عمى ظروؼ أفضؿ وتحسيف اآلداء المطموب، وتوضيح دور بيئة العمؿ فى توفير فرص 
لتحسيف اآلداء البشرى، وىو يشمؿ مجاالت مختمفة باإلضافة إلى األمف مف اإلصابات 

وبذلؾ يتـ تحسيف جودة العمؿ حيث تصبح البيئة أكثر فعالية ويشعر والراحة أثناء العمؿ 
 يزداد اآلداء بشكؿ أكثر كفاءة وبالتالى يزيد مف الرضا العاـ.و األفراد بمزيد مف الراحة 

( أف إرجونومية التصميـ البيئى ىى مجاؿ 20ص، 2015) وقد ذكرت شيماء النويرى     
يئى عمى العمؿ ويشمؿ االعتبارات البيئية المتعددة مف اإلرجونوميكس يبحث فى التأثير الب

مف حرارة ورطوبة وتيوية بأنواعيا، كما يشمؿ البيئة السمعية )الضوضاء( واعتبارات 
التموث السمعى، كما ييتـ أيضًا بالبيئة البصرية مف إضاءة وألواف وأساليب توزيعيا والتموث 

 البصرى. 
عممو بالطرؽ العممية سوؼ يفيد فى تحقيؽ زيادة إف تحقيؽ المالئمة بيف اإلنساف و      

ظروؼ اإلنتاج كمًا وكيفًا، وأحد أىداؼ عمـ اإلرجونوميكس الرئيسية ىو تييئة جميع ال
بما يكفؿ اآلداء، وتقميؿ المجيود، وتحقيؽ أكبر قدر مف رضا  الفيزيقية لإلنساف المستخدـ

اسة الظروؼ الفيزيقية لمعمؿ اإلنساف المستخدـ وراحتو، وذلؾ مف خالؿ اإلىتماـ بدر 
 (.372ص، 2020وتأثيرىا عمى أداء المستخدميف )سيد عبد الحميد وشيماء شحاتة،
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 ، 2020)(، سيد عبد الحميد وشيماء شحاتة2019أسماء إسماعيؿ) وقد أجمؿ كال مف   
 ( أىـ الظروؼ الفيزيقية فى النقاط التالية:372ص

تعرؼ اإلضاءة بأنيا كمية الضوء الساقطة عمى مساحة :  Illuminationاإلضاءة -
معينة، ولإلضادة جوانب سيكولوجية تحتـ تدخؿ متخصص اإلرجونومية، حيث يمكف 
استخداـ اإلضاءة المناسبة لتحسيف عممية االستخداـ وكفاءة اآلداء وتقميؿ التعب 

لواضحة أمر ضرورى والتوتر، لذا فاإلضاءة الكافية أو المناسبة التى تمكف مف الرؤية ا
لمعالجتيا عمى النحو الذى يرفع مف الكفاءة واألداء، فاإلضاءة المناسبة تزيد وتحسف 

تكشؼ عف األماكف الخطرة أو اليامة و عممية االتصاؿ، وتسيؿ الرقابة عمى األداء، 
لألفراد، تساعد المستخدـ عمى رفع مستوى أداءه، تقمؿ مف المجيود الذىنى المبذوؿ، 

ضاءة الغير مناسبة ترىؽ البصر، وتؤدى إلى شعور المستخدـ باإلنقباض بينما اإل
 والتوتر وزيادة التعب، زيادة األخطاء بوجو عاـ، قمة اإلنتاج، اإلضرار بالراحة النفسية.

ال بد أف توفير بيئة العمؿ فى درجة حرارة معتدلة سواء : Temperature الحرارة -
ءة الفرد تقؿ كمما زادت درجة الحرارة أو انخفضت كاف العمؿ عضميًا أو ذىنيًا فإف كفا

عف المعدؿ المناسب، حيث أف درجة الحرارة الغير مناسبة تزيد مف إحساس الفرد 
 بالضيؽ وتقمؿ مف كفائتو فى العمؿ.

تؤثر التيوية تأثيرًا واضحًا عمى الفرد فسيولوجيًا وسيكولوجيًا :  Ventilationالتيوية -
المختمفة، حيث أف سوء التيوية يؤدى إلى الشعور بالضيؽ وينعكس ذلؾ عمى أنشطتو 

واإلرىاؽ والنعاس والخموؿ والتعب والممؿ، وزيادة نسبة التعرض لألمراض وبالتالى 
 .إنخفاض كفاءة األداء وكثرة األخطاء

إف سوء التحكـ فى المؤثرات الصوتية المختمفة المسببة :  Noiseالضوضاء -
غير واضحة(،  -مرتفعة -البشرى )أصوات حادةلمضوضاء وغير المالئمة لمحس 

يؤدى إلى اإلصابة بحالة مف التوتر العصبى أثناء تعاممو مع األفراد، كما تسبب تشتت 
 اإلنتباه ويزيد مف الجيد الذىنى والضيؽ والممؿ وبالتالى تقؿ كفاءتو وراحتو.

ية نظًرا لتأثيره ومف ىنا يظير أىمية تطبيؽ عمـ اإلرجونوميكس عمى البيئة السكن      
عطاء  عمى رد فعؿ اإلنساف وسيكولوجيتو وما تحدثو مف تردد عكسى فى طاقة المكاف وا 

عمى أىمية عمـ اإلرجونوميكس فى  Rani(2013)طاقة عالية سمبية أو إيجابية، فقد أكد 
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تصميـ وتقييـ المياـ والوظائؼ والمنتجات والبيئات والنظـ بغرض جعميا متوافقة مع 
( 175ص، 2016وقدرات ومعوقات األداء لممستخدميف، وأضافت أميرة برىميف) احتياجات

أف ذلؾ العمـ ييتـ بدراسة حركة الجسـ البشرى وعالقتو بيذه األدوات إلخراج عمؿ يجمع 
 بيف الوظيفة والجماؿ والمرونة.

 

 )ثالثًا: اإلرجونوميكس الذىنى )اإلدراكى Cognitive Ergonomics  
ويتمثؿ فى الصفات العقمية والقدرات الذىنية لربة األسرة كاإلدراؾ الحسى والقدرة عمى     

الفيـ واالستجابات الحركية واالستنباط، مع تناوليا كيفية تصميـ اإلشارات والعالمات 
والتعميمات، بحيث تكوف مفيومة وسيمة التتبع حتى ولو كانت ربة األسرة تعمؿ فى بيئات 

 تمفة. ذات ظروؼ مخ
بأنو عمـ ييتـ بالعمميات العقمية مثؿ  (IEA)وقد وصفتو جمعية اإلرجونوميكس الدولية      

اإلدراؾ والذاكرة والتفكير واالستجابة الحركية التى تؤثر عمى التفاعالت بيف البشر وعناصر 
أخرى فى النظاـ، وتشمؿ الموضوعات ذات الصمة بعبء العمؿ العقمى واتخاذ القرار 

يتعمؽ بتصميـ النظاـ  وضغوط العمؿ والتدريب ألف ىذا اء الميارى وموثوقية اإلنسافواآلد
وقد زاد التعقيد التكنولوجى فى األونة األخيرة وأصبح يعتمد عمى ذكاء األلة البشرى، 

والذكاء االصطناعى، ورغـ كؿ ىذا التعقيد إال أنو يتوافؽ مع احتياجات البشر وقيودىـ 
ة عمـ اإلرجونوميكس الذىنى نجد أنو يوفر معمومات حوؿ العمميات ومعارفيـ، فعند دراس

المعرفية )االنتباه، اإلدراؾ، التذكر، اتخاذ القرار( واألداء الميارى، أثناء التفاعؿ البشرى مع 
النظـ والمنتجات فى بيئات العمؿ، ولكف مع ىذا التطور وتضخـ المعمومات فى األنشطة 

فروع أكثر تخصصًا ليوفر معمومات أكثر دقة تركز عمى  اليومية انشؽ ىذا العمـ إلى
السموؾ البشرى والنفس البشرية وآداء العقؿ البشرى، ومف ىذه العمـو اإلرجونوميكس 
العصبى، اإلرجونوميكس المعرفى الكمى، اإلرجونوميكس المعرفى الدقيؽ)أحمد عبد 

 (.255ص ،2020المتجمى، سارة طو، 
 

  رابعًا: اإلرجونوميكس التنظيمىOrganizational Ergonomics 
ىو مجاؿ مف عمـ اإلرجونوميكس يبحث فى تعظيـ الفائدة مف النظـ التقنية      

واالجتماعية بما يتضمنو مف عناصر تنظيمية وعمميات، وتتضمف الموضوعات التى 
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، إرجونومية المجتمعات يتناوليا ىذا المجاؿ اإلتصاؿ، الموارد البشرية، تصميـ العمؿ
المحمية والعمؿ التعاونى والثقافة التنظيمية والتنظيمات اإلفتراضية والجودة الشاممة )مى 

( بأنو مجاؿ مف اإلرجونوميكس 21ص، 2015(، وتعرفو شيماء النويرى )2016الديب،
يتعامؿ يدرس التأثير التكنولوجى والتقنيات الحديثة لألدوات واألجيزة والمفروشات وكؿ ما 

 معو الفرد فى بيئتو السكنية عمى سير العمؿ وتبسيطو. 
االرجونوميكس يبحث فى  مجاالت عمـ مجاؿ مف بأنو( 2017ويعرفو سيد سيد )     

بما تتضمنو   Sociotechnical Systems تعظيـ الفائدة مف النظـ التقنية واالجتماعية
تطوير البيئة التنظيمية فى  ايقصد بياإلرجنومية التنظيمية ، و مف عناصر تنظيمية وعمميات

وتفعيؿ ثقافة التصميـ والتطوير والشكؿ المادى والمساكف، مكاف العمؿ ومؤسسات العمؿ 
داء وعمى التكنولوجيا وأثرىا عمى تطوير اآلومايحكـ ذلؾ مف   ؛والمعنوى والخدمى

كما البشرية، بيف العناصر   العالقات االجتماعية وروح العمؿ الجماعى والفريؽ الواحد
 األفرادخرى لمعمؿ مثؿ مجموع ييدؼ الى تحسيف كفاءة اعتبارات العوامؿ االنسانية األ

وابراز تمؾ المياـ وظيورىا  بيئة العمؿ، واالىتماـ بالبحث والتصميـ والتطوير  وتفاعميـ مع
اجات بشكؿ وتمبية االحتي األفرادأماـ أعيف المستفيديف وذلؾ الثراء روح الثقة المتبادلة بيف 

 تكنولوجل متطور.
 خامسًا: اإلرجونوميكس العاطفىEmotional Ergonomics  

ىو مجاؿ مف عمـ اإلرجونوميكس يبحث فى معانى األشياء وما تثيره مف عواطؼ      
شيماء النويرى  ، وتعرفو(Reedy et al,2012,p1075)وذكريات تثير المشاعر 

عمى أنو التأثيرات السيكولوجية لأللواف والظالؿ وعوامؿ الجماؿ والمتعة  (19ص،2015)
والبيجة والخصوصية فى المسكف، وما يثيره داخؿ المسكف مف مشاعر وأحاسيس تمده 

 بالطاقة اإليجابية.
( عمى الدور 2018وقد أكدت دراسة كال مف أسماء عبد المطيؼ ورشا منصور)     

وخمصت النتائج إلل أف نوميكس العاطفى لربة األسرة؛ الكبير الذى يمعبو اإلرجو 
ا بمسكنيا وترفض استبدالو، وفل سبيؿ ذلؾ تحاوؿ مف ربات األسر ترتبط نفسيً  (76.5%)

ربات األسر تحسيف التصميـ الداخمل بالمسكف ليتوافؽ مع الجماؿ والذوؽ، كما أظيرت 
سكف سواء مف الناحية البدنية، أو النتائج أف توافر اإلعتبارات األرجونومية فل تصميـ الم
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تأثرت األرجونومية العاطفية بنوع و البيئية أو العاطفية قد إرتفع فل الحضر عف الريؼ، 
وتوصل الباحثتاف بضرورة نشر ثقافة  المسكف )إيجار أو تمميؾ( لصالح التمميؾ،

رشاد ية واإلج التوعأرجونومية تصميـ المسكف البدنية، والبيئية، والعاطفية مف خالؿ برام
عالـ عمل أسس عممية وبصورة سيمة حتل تجد مكاف ليا فل كؿ بيت عبر وسائؿ اإل

 .ىداؼ األسرةأألىميتيا فل رفع قدرة ربة األسرة عمى إدارة ذاتيا وتحقيؽ أىدافيا و 
ويؤثر األثاث الموجود فى البيئات المختمفة عمى الناحية العاطفية والسيكولوجية         

( إلى أىمية 2014) Odunaiya& Owonuwaلألفراد، وقد أكدت دراسة أجراىا كال مف 
تحقؽ مبادىء عمـ اإلرجونوميكس فى تصميـ األثاث وأوضحا اآلثار الصحية المترتبة عمى 

( مف عينة الدراسة ىندسيًا، كما أجرى ٪80ثاث لـ يناسب )ذلؾ، وتوصمت إلى أف األ
Osquei et al (2012 دراسة كاف اليدؼ منيا التحقؽ مف مدى تطابؽ األثاث فى )

البيئات المختمفة ومدى مناسبتو لميندسة البشرية، وقد أظيرت النتائج إتجاىًا سمبيًا لدى 
 تخدمة.عينة الدراسة عف مدى مالئمة األثاث واألدوات المس

 

  اإلرجونوميكسمبادئ 
 (IEA&ILO, 2020,p11)أكدت رابطة اإلرجونوميكس العالمية ومنظمة العمؿ الدولية  

 عمى أف ىناؾ أربعة مبادئ أساسية ىى:
 ضماف سالمة األفراد وصحتيـ ورفاىيتيـ وتحسيف نظـ العمؿ كأولوية قصوى. -1
دارة األنػتصم -2  ر ػتمػسػمى والعممى والتقييـ المػظيػؽ التنػماف التوافػمؿ لضػمة لمعػظػيـ وا 

 والتعمـ واإلستدامة.     
 ات ػتياجػخمؽ بيئة عمؿ آمنة وصحية ومستدامة مف منظور شامؿ وفيـ وتوفير االح -3

 البشرية.     
 مراعاة الفروؽ الفردية والخطوات التنظيمية فى التصميـ. -4

وتعتمد تمؾ المبادئ عمى أف البشر مختمفوف، كما أف ليـ قدرات متميزة فى اآلداء      
ويمكنـ التكيؼ مع الظروؼ المادية والمعنوية، كما أف ىناؾ معوقات ليذا اآلداء وطاقات 

 ال يمكف تجاوزىا.
 
 

  أىداف اإلرجونوميكس 
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إلييا فى تصميـ المنتجات تتعدد أىداؼ اإلرجونومية فى العوامؿ التى يتطمع        
، االستخدامية وأىداؼ تتعمؽ بالعمميات وانقاص األخطاء وتحسيف اآلداء وتعزيز الفعالية

( أف 372ص، 2019( وىدير منصور)42ص، 2022وقد أوضح كال مف إبراىيـ رشدى)
 أىـ أىداؼ اإلرجونوميكس تتمثؿ فى النقاط التالية:

 والكفاءة.تحسيف اآلداء وتعزيز الفاعمية  -1
 تعزيز وتأكيد القيـ اإلنسانية. -2
تصميـ المنتجات ومكاف العمؿ مع األخذ فى اإلعتبار اإلختالفات والفروؽ فى  -3

 الحجـ والقوى العضمية.
 إنقاص األخطاء والعمؿ عمى تقميؿ فرص حدوثيا. -4
رفع مستوى السالمة وتقميؿ الحوادث واإلجياد والضغوط المختمفة الواقعة عمى  -5

 األفراد.
 حقيؽ مالئمة األعماؿ والبيئات لمستخدمييا.ت -6
تحسيف بيئة العمؿ وتعظيـ القدرة عمى التفاعؿ، مف أجؿ تقميؿ اإلجياد البدنى  -7

 والتعب.
 التغمب عمى كافة معوقات االستخداـ والسعى لمتوافؽ مع حدود قدرات األفراد. -8
 زيادة تقبؿ ورضا األفراد عف العمؿ. -9

 يالؾ المعدات واألدوات.التقميؿ مف إىدار الوقت ومف است -10
 

( دور متخصص اإلرجونوميكس فى 259ص ،2012وقد أوضح أيمف المميجى)       
 تحقيؽ العوامؿ واألىداؼ اإلنسانية التالية:

  ضماف تطبيؽ الحموؿ التصميمة النيائية مع الممارسات الواقعية لممستخدـ فى
 البيئة.

  مكانية التبادؿ بينيا.تحديد األىمية النسبية لمعوامؿ اإلنسانية  وا 
 .مكانية التبادؿ بينيا  توفير المعمومات المطموبة التى يحتاجيا المستخدـ وا 
  تحديد نوع وطبيعة وتصميـ الوسائؿ المطموب استخداميا مع إمكانية التعرؼ عمييا

 بسيولة وتشغيميا فى حدود المقبوؿ، السرعة والقوة واإلتقاف.
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 ضوضاء(  –حرارة  –تيوية  -الستخداـ)إضاءةتييئة الظروؼ الفيزيقية لبيئة ا
والمؤثرة عمى سموؾ المستخدـ بما يكفؿ آداء أفضؿ فى أقصر وقت وبأقؿ مجيود 

 ممكف وبأكثر قدر مف رضا المستخدـ وراحتو.
  المساىمة بوجو عاـ فى تحقيؽ األشياء المناسبة لقيـ إنسانية مرغوبة، لما يتصؿ

ة والمعيشة اليومية وأف تكوف ىذه القيـ اإلنسانية بالمنتجات التى ترتبط بأنشطة الحيا
 فى نطاؽ القيود المناسبة لحضارتنا.

  ىناؾ حاجة دائمة لمعمومات عف أبعاد الجسـ وحدود حركتو وقدرتو العضمية وطاقتو
إلمكانية االستفادة منيا فى بناء المنتجات بشكؿ منطقى تتوافؽ مع متطمبات 

 المستخدـ.
عمى بعض فوائد اإلرجونومية والتى تشمؿ تحسيف نوعية  Ismaila (2014)وقد ركز     

الحياة العممية، زيادة اإلنتاجية والكفاءة، خفض التكاليؼ، كما أنيا تعتبر وسيمة لمتنوع 
 داخؿ بيئة العمؿ.

بعض التأثيرات لعمـ اإلرجونوميكس  Brawner et al (2022,p100)وحددت دراسة     
كثر حيث كانت أ عمى الحركة وتحقيؽ السالمة والراحة لألفراد، وقد جاءت النتائج سمبية

ـ مراعاه مبادئ عمـ شيوعًا ىو اإلجياد والتوتر العقمى والتعرض لممخاطر لعداألمراض 
  اإلرجونوميكس.

، Ciccarelli et al (2022,p689)اتفقت العديد مف الدراسات منيا دراسة  بينما     
مف  عمى أىمية عمـ اإلرجونوميكس فى تحسيف بيئة العمؿTafi (2022,p147)ودراسة 

خالؿ مبادئ عمـ اإلرجونوميكس الفيزيائى حيث أف ذلؾ يؤثر عمى صحة العامؿ وراحتو 
اض واألمر والتخمص مف االضطرابات العضمية  والتقميؿ مف المخاطر والمواقؼ الغير آمنة،

مـ اإلرجونوميكس التصميمى لألثاث، يمكف التخمص مف العديد عمراعاه مبادئ وب ،المزمنة
مف آالـ المفاصؿ والعضالت وتوتر الكتؼ والرقبة والصداع وآالـ مفاصؿ الساقيف 

 .والكتفيف
مما سبؽ يتبيف لنا أف اإلرجونوميكس مف العموـ المرنة التى ال تدرس لإلنساف فقط،      

بؿ تتوسع فى نطاؽ عمميا إلى دراسة أسموب أو نظـ العمؿ داخؿ المنظمات والمنشئات 
والوسائط التكنولوجية لضماف جودة المنتج وجودة الموارد البشرية، وىناؾ مجاالت واسعة 
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لدراسة اإلرجونوميكس وكيفية االستفاده منو فى كافة العموـ )إبراىيـ  لمبحوث المستقبمية
تضمف طرؽ تأدية العمؿ ي الذىرجونومية، إلىنا تأتل أىمية عمـ ا، (27ص،2022رشدى،

سرة ألوكيفية التعامؿ مع أدوات العمؿ وتحسيف ظروؼ العمؿ بحيث يتناسب مع أفراد ا
موفؽ عبد الجبار،أميف المومنل، )مف الكفاءة بأكبر قدر ممكف  أعماليـوتمكنيـ مف أداء 

2011 . ( 
ومف ىنا ترى الباحثة ضرورة نشر ثقافة ومفاىيـ عمـ اإلرجونومية مف خالؿ برامج      

التوعية واإلرشاد عبر وسائؿ اإلعالـ عمى أسس عممية وبصورة سيمة حتى تجد مكاف 
ليا فى كؿ منزؿ والتركيز عمى اإلعتبارت اإلرجونومية المتعددة ألىميتيا فى رفع قدر 

ا وتحمؿ أعباء الحياة اليومية بسيولة ومف ثـ تحقيؽ أكبر قدر ربة األسرة وتحقيؽ أىدافي
ممكف مف الطاقة اإليجابية ومحاولة التخمص قدر اإلمكاف مف عوامؿ ومسببات الطاقة 

 السمبية لدييا.
 

  :الطاقة اإليجابيةالمبحث الثالث 
د إف الطاقة اإليجابية فى المسكف تعتمد عمى بعض المقومات البسيطة التى تساع    

بدورىا فى تكويف المكاف وترتيبو وتجميمو، والذى ينعكس بدوره عمى العالقات المتبادلة 
التفاعميو بيف أفراد األسرة وقد يكوف ىذا التأثير بالسمب أو باإليجاب، ويمكف تحقيؽ ذلؾ 
مف خالؿ العديد مف الطرؽ مثؿ إضافة بعض النباتات لممكاف، أو إجراء بعض التغيرات 

لتحسيف مظيرىا وتجديدىا بشكؿ عاـ وذلؾ يختمؼ مف فرد آلخر طبقًا مف حيف آلخر 
لمذوؽ الشخصى أو الشخصية وبذلؾ يساعد الفرد عمى تجديد ما يعرؼ بطاقة المكاف، 
ويكمف ىنا الجماؿ والفف فى الفراغ المسكوف والذى يكوف مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع 

 باشر.األشياء البيئية المحيطة بو بشكؿ مباشر أو غير م
ويعتبر عمـ الطاقة اإليجابية أف األمراض الموجودة فى جسـ اإلنساف سببيا النقص     

فى الطاقة، وسبب النقص ىو اإلنسداد الموجود فى مسارات الطاقة بسبب دخوؿ طاقة 
غريبة سالبة إلى الجسـ، وعمـ الطاقة اإليجابية يساعد عمى التخمص مف ىذه الطاقة 

، 2012)صالح الحورانى، مرحمة التوازف النفسى والجسدى والعاطفىالسمبية، والوصوؿ إلى 
 (.32ص
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كؿ فرد منا بداخمة نوعيف مف الطاقة وىما الطاقة اإليجابية والطاقة حيث يحمؿ  
السمبية، ويمكف لمفرد الخمط أو الفصؿ بيف ىذيف  النوعيف عمى حسب الموقؼ الذى 

مف أفراد أو أماكف أو أجيزة وأثاث أو بيئة يتعرض لو أو المؤثرات الخارجية المحيطة بو 
فيزيائية، فالطاقة اإليجابية ىى تمؾ الطاقة التى تحمؿ فى طياتيا الحب والعطاء والتفاؤؿ 
ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ سموؾ األفراد، أما الطاقة السمبية تنعكس عمى سموؾ الفرد 

فييا مثؿ البغضاء والكراىية بالسمب ويظير ذلؾ فى العديد مف السموكيات الغير مرغوب 
، وبالتالى نوع الطاقة المحيطة بالفرد تنعكس عمى شخصيتة  وطرؽ  والسمبية والتشاـؤ

 .تعاممو مع اآلخريف وحياتو العامة
ولممسكف أىمية خاصة فى حياة األفراد حيث يقضوف فيو أوقات الراحة وبالتالى يؤثر   

ى فى نشر الطاقة اإليجابية والسمبية؛ وتتوافر عمى راحتيـ النفسية؛ كما أنو يمعب دور أساس
فيو الحرية الشخصية والراحة المادية والنفسية، ولما كانت األسرة ىى الخمية األولى 
لممجتمع اإلنسانى لذا فإف أىـ ما يجب توفيره ليذه الخمية بيئة سكنية مالئمة فيى حؽ 

لعديد مف المياـ داخؿ أسرتيا أساسى لألسرة، وتعد ربة األسرة ىى المسؤوؿ األساسى عف ا
 ولذا وجب التركيز عمييا.

ويسعى المصمـ الداخمى جاىدًا لخمؽ بيئة مناسبة لمعيش بكافة متطمباتيا وعناصرىا،   
وىذا أمر أساسى لضماف توافر الشعور واإلحساس باليدوء واالسترخاء لدى مستخدميو، 

العناصر البصرية )الموف  لتحقيؽ أقصى قدر مف الطاقة اإليجابية مف خالؿ توظيؼ
والمممس( فى الفضاء الداخمى، ودراسة اختيارىا بشكؿ عممى لمعرفة مدى  واإلضاءة 

تأثيرىا سواء أكاف إيجابيًا أو سمبيًا عمى مستخدمى الفضاء الداخمى، وتعتبر طاقة المكاف 
عناصره  ىى الحوار بيف اإلنساف وبيئتو التى تحيط بو، ومدى إدراكو لمفضاء الداخمى عبر

اإليجابية تجاه الفضاء ليبدوا  تى تمعب دور ميـ فى صياغة أحاسيسو ومشاعرهالبصرية، وال
أكثر سعادة وارتياح، وىذا شرط أساسى يجب توافره عند تصميـ الفضاءات الداخمية 

 (.272ص، 2019)منتيى حسف،
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 اإليجابية بعض االعتبارات لتحقيق الطاقة 
قدر اإلمكاف مف أىـ مسببات الطاقة السمبية وزيادة نسبة يحاوؿ كؿ منا التخمص     

الطاقة اإليجابية، وقد تعدد العمماء واألبحاث والدراسات فى التوصؿ لتمؾ الجوانب وفيما 
 يمى بعض النقاط التى يجب عمينا مراعاتيا لموصوؿ إلى ما ننشده:

 .تبادؿ اإلبتسامو بيف أفراد األسرة عمى مدار الحياة اليومية 
 شراكيـ فى بعض األمور الحياتية التى تتناسب تب ادؿ المعب مع األطفاؿ ومجالستيـ وا 

معيـ حيث أف ذلؾ يساعد عمى اكتساب العديد مف الشحنات اإليجابية بشكؿ دائـ 
 باإلضافة إلى تقوية الطاقة اإليجابية الموجودة بالفعؿ.

  المواقؼ  –السمبية  األماكف –ىجر كؿ ما يسبب الضيؽ والتوتر ) األشخاص السمبييف
 السمبية(.

  اإلكثار مف فترات التأمؿ والتفكير مع النفس والتفكير فى المستقبؿ، وتحرير الذىف مف
 األفكار السمبية.

 .اتباع األخالؽ الحسنة فى التعامؿ مع األشخاص 
 .السجود عمى األرض يسحب الشحنات السمبية لدى الفرد ويبدليا بالشحنات اإليجابية 
 يؿ األشياء اإليجابية والممتعة الجميمة التى حدثت معؾ.تذكر أو تخ 
  قضاء أوقات ممتعة كمما سمحت الظروؼ كالرحالت أو الشواطئ أو القراءة أو

مشاىدة التمفاز أو سماع الموسيقى وىنا البد مف مالحظة اختالؼ كؿ فرد عف اآلخر 
 فى قضاء الوقت الممتع بالنسبو لو.

 ومى بشكؿ مستمر لتجديد الحيوية والنشاط واكتساب الطاقة التجديد فى روتيف الحياة الي
 اإليجابية.

  ممارسة الرياضة بشكؿ مستمر تساعد عمى تفريغ الشحنات السمبية بالجسـ وتزيد مف
 التركيز والنـو الجيد.

  .عمؿ حماـ بالممح البحرى لمجسـ يفرغ ما بالجسـ مف طاقة سمبية 
  غرفة النوـ.عدـ االحتفاظ باليواتؼ واألجيزة داخؿ 
 وخصوصًا المرسومة التخمص مف الصور الحزينة المعمقة عمى الجدراف. 
 .التخمص مف األثاث القديـ الغير مستعمؿ والمكسور والمركوف فى المنزؿ 
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 .األتربة الموجودة عمى األماكف واألشياء فى المنزؿ تولد طاقة سمبية 
 

 آثار الطاقة اإليجابية 
لمتفكير اإليجابى،  ىناؾ العديد مف الفوائد أف Mayo Clinic (2021)ذكر    

 عمى الصحة ومف أبرز تمؾ اآلثار:وتأثيره  طرقوويواصؿ الباحثوف استكشاؼ 
 .زيادة العمر اإلفتراضى لدى األفراد 
 .انخفاض معدؿ حاالت اإلكتئاب 
 .انخفاض مستوى التوتر والقمؽ 
 .تحسيف صحة القمب واألوعية الدموية 
  والجسدية.تحسيف الصحة النفسية 
 .ميارات أفضؿ لمتأقمـ مع الصعوبات وأوقات الشدة التى يمر بيا األفراد فى حياتيـ 

( عمى وجود عالقة ارتباطية موجبة 375ص، 2016وقد أكدت دراسة عبير عمى)       
بيف الطاقة اإليجابية فى المسكف ومستوى آداء الواجبات األسرية لربة األسرة، كما وجدت 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف الطاقة اإليجابية بالمسكف ومستوى آداء الواجبات 

األسرة ومستوى الدخؿ  األسرية لربة األسرة تبعًا إلختالؼ المستوى التعميمى لرب وربة
الشيرى لصالح المستويات األعمى فى التعميـ والدخؿ، وقد أوصت الدراسة بضرورة عمؿ 
برامج إرشادية لتوعية ربة األسرة عف أىمية الطاقة اإليجابية لممسكف وكيؼ يمكف تحقيقيا 

 وكيفية التخمص مف األشياء التى تجمب الطاقة السمبية.  
 ى تعزيز الشعور اإليجابى لدى الفردالفضاء الداخمى ودوره ف

صًا فى تعزيز الشعور اإليجابى لدى األفراد وخصو  يمعب الفضاء الداخمى دورًا كبيراً      
ؾ ال بد مف توافر عناصر التكيؼ مع الفضاء المحيط بو؛  ربة األسرة، ومف أجؿ تحقيؽ ذل

النفس باألبعاد السيكولوجية كالشعور باأللفة واإلرضاء والراحة، وقد اىتـ العديد مف عمماء 
المرتبطة بشعور الفرد والمتحكمة بصورة أساسية فى تحقيؽ الطاقة اإليجابية لدية مف خالؿ 

 التحكـ فى العناصر المحيطة الجاذبة لتمؾ الطاقة.   
( أف مف أبرز المشاعر التى ترتبط بحضور 274ص ،2019ويوضح منتيى حسف)     

)االسترخاء، التوتر، الخوؼ،  ناصرة البصرية ىىالفرد ضمف الفضاء الداخمى وع
 :وسوؼ نتناوؿ كؿ منيا بإيجاز االستمتاع، اإلثارة(
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اإلسترخاء: يرافؽ الشعور باإلسترخاء اإلحساس باليدوء واألماف، لتوافؽ محفزات البيئية  - أ
مع الفرد مف خالؿ عناصر الفضاء الفيزيائية المألوفة وفؽ عالمات تنظيمية وتصميمية 

فة وتراكيب بسيطة وقمة التضاد بيف مكونات البيئة واإلضاءة غير المباشرة معرو 
 واأللواف الباردة القريبة مف األبيض واألزرؽ واألخضر.

التوتر: ىو اإلحساس بعدـ التوازف عمى الصعيديف البيولوجى والنفسى، يكوف فييا الفرد  - ب
أو الخياؿ، يكوف  متأىب لتغيير سموكو لمواجيو شئ ييدده سواء كاف فى الحقيقة

اإلحساس بالتوتر نتيجة عدـ االستقرار فى مستوى المحفزات البيئية التى يستمميا الفرد 
 اتوالتركيب المعقد والعناصر غير المألوفة واأللواف ذات الكثافات المختمفة واإلضاء

 المختمفة الشدة.
لمحرفة( الخوؼ: ينتج فى حالة وجود عناصر وأشكاؿ غير مألوفة )الممتوية أو ا - ت

وعالقات غير منتظمة وأحجاـ غير متناسبة والفضاءات غير منتظمة والمقياس الكبير 
والتضادات القاسية والشعور بالعتمة لوجود اإلضاءة الخافتة بالتضاد مع المساحات 

 المضيئة ضمف نفس الفضاء.
اإلرتياح اإلستمتاع: يرتبط االستمتاع بشعور الفرد بالسرور والسعاد والحيوية والنشاط و  - ث

واإلبتياج، ويتحقؽ الشعور باإلستمتاع مع وجود األشكاؿ المنحنية والتناغـ بيف المقياس 
الكبير والصغير التى توحى بالحركة مف خالؿ وجود العناصر المألوفة والمرتبطة 

 المرتبطة بالشعور بالحيوية. هبالطبيعة واأللواف واإلضاء
، وتسمى تيا فى اإلبتياج والحماسيمكف مالحظ وتر النفسى؛اإلثارة: وىى اإلفراط فى الت - ج

الظاىرة الطبيعية التى تحدث اإلثارة بالمثير وىى ظاىرة قابمة لمقياس أما الحالة النفسية 
التى تنشأ عنيا فيى صعبة القياس المباشر لدى الفرد، وتمر اإلثارة بثالث مراحؿ أوليا 

انتقاؿ ىذا التأثير إلى المخ مف خالؿ )البصر(، وثانيًا  التأثير فى األعضاء الحسية
مشاىدة الفرد لعنصر مثير فى الفضاء الداخمى، أما المرحمة األخيرة فتشمؿ استجابة 

 المخ لممؤثرات البصرية واإلحساس بيا مف قبؿ الفرد مما تترؾ أثر فى نفسيتو.
ألسرة تختمؼ ومف ىنا فإننا نالحظ أف المشاعر لدى ربة األسرة بؿ لدى جميع أفراد ا      

باختالؼ العناصر البصرية المحيطة بيـ وغيرىا مف المدخالت البيئية والتى بدورىا تعزز 
 وتقوى مف الطاقة اإليجابية لدى أفراد األسرة بصورة عامة ولدى ربة األسرة بصفة خاصة.
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 فمسفة طاقة المكان وتأثيرىا عمى الفرد 
عمى تدفؽ الطاقة الطبيعية عبر  ىو نظاـ يعتمد (Fung Shui)عمـ طاقة المكاف     

الفضاء والبيئة المحيطة بنا، ويطمؽ الصينيوف عمى ىذه الفمسفة تسمية طاقة الحياة الغير 
مرئية، وىى عبارة عف فف التناغـ مع الفضاء المحيط وتدفؽ الطاقة مف خالؿ البيئة 

سية الفرد وعالقتو وتحقيؽ التوافؽ واإليجابية بيف الفرد والفضاء، والتى تؤثر عمى صحة ونف
مع اآلخرييف، مما يساعده عمى اإلنسجاـ والتوافؽ اإليجابى فى الفضاء دوف توتر أو 
إنزعاج، وفمسفة طاقة المكاف أعمؽ بكثير مف مجرد اختيار الطراز المناسب لممفروشات 
وأنظمة األلواف حيث أنيا تيدؼ إلى تحقيؽ التوازف والوضوح واإلرتياح النفسى لجميع 

 (.275ص، 2019)منتيى حسف، اداألفر 
( عمى أىـ الطرؽ والمعايير (Baber&Young,2022, p98وقد أكدت دراسة      

المتسقة المتوافقة مع البيئة باتباع طرؽ اإلرجونوميكس لتحديد معايير إيجابية تساعد عمى 
األساليب وصؼ أساليب ومقاييس العمؿ المناسبة ومعرفة إذا كانت فعالو أـ ال، وبمراعاه 

الفسيولوجية لإلرجونومية وطرؽ العمؿ وجدت أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف معايير 
 اإلرجونوميكس المستخدمة والوصوؿ لطرؽ العمؿ الصحيحة اإليجابية.

ربة األسرة التعرؼ جيدًا عمى الطرؽ الصحيحة  عمى ضوء ما تقدـ نجد أف عمى     
بيئة  -إضاءة -عناصر جمالية-أجيزة-اثالختيار عناصر الفضاء الداخمى لمسكنيا)أث

حيث أف ذلؾ يمعب دورًا  فيزيائية( لتحقيؽ التفاعؿ والطاقة اإليجابية لدييا وألفراد أسرتيا، 
كبيرًا فى سموكيا أثناء حياتيا اليومية وممارساتيا وبالتالى يؤثر عمى طاقتيا بالسمب أو 

دييا وألفراد أسرتيا وذلؾ عف طريؽ باإليجاب، فدورنا أف نحقؽ الشعور بالراحة النفسية ل
توفير عناصر وعوامؿ تحقيؽ الطاقة اإليجابية مف خالؿ مراعاه االعتبارات المختمفة لعمـ 

فمف الضروري أف يشعر كونو يتحكـ فى العناصر والبيئة والسموؾ لألفراد، ، اإلرجونوميكس
فل المنزؿ أو مكاف العمؿ مف أجؿ تصميـ بيئات  (يجابيةإلالطاقةً  ا)الفرد بالراحة النفسية 

حيث أف فضاء المسكف لو وارتياح،  يمكف أف نكوف فييا أكثر سعادة ،أكثر صحة نفسية
يجمع بيف عناصر الوظيفة ؛ ىأو مجرد حاجة لمم وليسسرة، ألمردود ثقافل ونفسل عمى ا

 ة.الوظيفيو سية والجماؿ والراحة والبساطة  لتحقيؽ المتعة البصرية والراحة النف
 النتائج: تحميميا وتفسيرىا 
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بعد اإلنتياء مف إجراءات البحث، وتطبيؽ األدوات، تـ تحميؿ النتائج باستخداـ      
، وقد قامت الباحثة باإلجابة SPSS V.25األساليب اإلحصائية المناسبة بواسطة برنامج 
 كما يمى:  عمى أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة الفروض

    أواًل: النتائج الوصفية 
             وصف العينة وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية - أ

 (74( توزيع العينة األساسية وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية ن= )8)جدول
 الخصائص االجتماعية واالقتصادية م

 

 الفئة
 

 العدد
 

٪ 

 
1 

 
 

 المستوى التعميمى لربة األسرة
 50 37 متوسطتعميـ 

 44.6 33 تعميـ جامعى
 5.4 4 تعميـ فوؽ جامعى

 

2 
 

 66.2 49 تعمؿ عمل ربة األسرة
 33.8 25 ال تعمؿ

 
3 

 
 حجم األسرة

 4.1 3 أفراد     )أسرة صغيرة( 3
 54.1 40 أفراد )أسرة متوسطة( 5إلى  3

 41.9 31 أفراد )أسرة كبيرة( 5أكثر مف 

 
4 

 
 المسكنعدد حجرات 

 23 17 )صغير( 2إلى  1مف 
 52.6 39 )متوسط( 3

 24.4 18 )كبير( 6إلى  4مف 
 
5 

 
 دخل األسرة

 43.2 32 ) دخؿ منخفض(     3000    
 37.8 28 ) دخؿ متوسط( 5000 > 3000
 18.9 14 ) دخؿ مرتفع(   7000:  5000

( أف أغمب ربات األسر عينة البحث ذات تعميـ متوسط وجامعى 8يتضح مف جدوؿ )     
( عمى التوالى مف إجمالى العينة بينما كانت أقؿ ٪44.6(، )٪50حيث بمغت نسبتيف )

( مف إجمالى العينة، وبالنسبة ٪5.4نسبة ىى نسبة التعميـ فوؽ الجامعى حيث بمغت )
( ٪66.2ألكبر لربة األسرة التى تعمؿ حيث بمغت نسبتيا )لعمؿ ربة األسرة فكانت النسبة ا

( أفراد 5:3مف إجمالى عينة البحث، وقد ناؿ حجـ األسرة المتوسط والذى يتراوح ما بيف )
( مف إجمالى العينة، وكانت نسبة عدد ٪54.1النسبة األكبر مف عينة البحث حيث بمغت )
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( مف ٪52.6األكبر حيث كانت ) ( أى الحجـ المتوسط لممسكف ىى النسبة3الحجرات )
إجمالى عينة البحث، بينما مثمت فئة الدخؿ الشيرى لألسرة المنخفض والمتوسط نسبة كبيرة 

 ( عمى التوالى.٪37.8(، )٪43.2مف إجمالى العينة حيث بمغت )
بعمم اإلرجونوميكس فى االختبار القبمى لمفاىيم  تحديد مستوى إدراك ربات األسر - ب

  عمم اإلرجونوميكس
فاىيـ عمـ اإلرجونوميكس لدى ربات اعتمدت الباحثة عمى نتائج االختبار القبمى لم    
( 30، حيث بمغت قيمة أعمى درجة لإلختبار )طاقتيف اإليجابيةوانعكاسو عمى  األسر

و وتقسيم االختبارتـ حساب المدى بيف درجات  وقد( درجة، 15درجة وأقؿ درجة لإلختبار)
ضافة القيمة إلى)3)عمى  لتحديد مستوى اإلدراؾ  لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية( 1( وا 

 (.9، وبذلؾ أصبح طوؿ الخاليا كما ىو موضح فى جدوؿ )مرتفع( –متوسط  –)منخفض

 (74)ن= اإلدراك لدى ربات األسرلحكم عمى مستوى اات حك( يوضح م9جدول)
 

 مستوى اإلدراك
 ٪ العدد

 54 40 (22 > 15مستوى اإلدراك منخفض  )

 27 20 (25 > 22مستوى اإلدراك متوسط  )

 19 14 (32إلى  25مستوى اإلدراك مرتفع  )

 100 74 المجموع
       

( أف أكثر مف نصؼ عينة البحث مف ربات األسر والتى بمغت 9يتضح مف جدوؿ)      
مف ربات األسر عينة البحث األساسية ذات مستوى إدراؾ منخفض لعمـ  (٪54نسبتيا)

وىذه النسبة يجب أال يستياف  لدييفاإلرجونوميكس ومدى أنعكاسو عمى الطاقة اإليجابية 
( مف إجمالى عينة ٪19بيا، بينما بمغت نسبة مستوى اإلدراؾ المرتفع لعمـ اإلرجونوميكس)

عينة البحث ال يدركوف المفاىيـ  نسبة كبيرة مفىناؾ البحث، وتفسر الباحثة ذلؾ بأف 
الحقيقية والمجاالت المختمفة لعمـ اإلرجونوميكس دوف اإللتفات لكيفية اإلستفادة مف ذلؾ 
العمـ لتنمية ميارات وقدرات ربة األسرة وتشعبو فى مجاالت الحياة اليومية، وقد يرجع ذلؾ 

طفولة ووسائؿ اإلعالـ والتعميـ بذلؾ إلى عدـ اإلىتماـ الكافى لدى مؤسسات األسرة وال



 

 590 

2222 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

العمـ، بؿ وافتقار المناىج الدراسية الجامعية لمجاالتو المتعددة وخصوصًا مناىج إدارة 
 المنزؿ والمؤسسات والتى يمكف االستفاده منيا فى حياتنا اليومية.   

لذى وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية عمـ اإلرجونوميكس والدور الياـ ا     
يمعبو فى حياة الفرد واألسرة والمجتمع وىذا ما يتفؽ مع رأى الباحثة ونتائج البحث الحالى، 

ىدفت إلى والتى ) Odunaiya & Owonuwa 2014) كال مفأجراىا ومنيا دراسة 
ثار الصحية المترتبة عمى ذلؾ، آلوا ثاثألفل ا نوميكسرجو إلامبادئ معرفة مدى تحقؽ 

ثاث التعميمل فل قاعات المحاضرات ألءمة االمعرفة مدى موقد ركزت الدراسة عمى 
( ٪20)ثاث الموجود فل قاعات التدريس قد ناسب أللمطمبة، وأظيرت نتائج الدراسة أف ا
مف  (٪3.23) مناسبةد منيـ، وأف سعة المقاع( ٪80)مف عينة الدراسة بينما لـ يناسب 

ثاث ألت الدراسة بشكؿ عاـ إلى أف اخريف، وتوصمآلناسب الطمبة اتعينة الدراسة بينما لـ 
 .لـ يكف مناسبضرات فل قاعات المحا

 التى أكدت انخفاض مستوى) Radas et al 2013)دراسة  اتفقت معكما      
ث العامميف المينييف فل جامعة سيدنل فل استراليا، وطبقت عمى ثلدى ال كسيمو رجونإلا

افتراض أف العامميف الذيف يتطمب مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة إذ قامت عمى 
الصحية التل تضر بيـ، وقد  ارضر ألعمميـ الجموس لفترات طويمة يتعرضوف لكثير مف ا

ريحية ألا لصالح المجموعة التجريبية فل تحقيؽ اأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقً 
 وحددت دراسة عايد، طويمةرات عراض المرضية المترتبة عمى الجموس لفتألوخفض ا
( حجـ الفجوة بيف الوضع القائـ والمنشود فى تطبيؽ مبادئ اإلرجونوميكس 2016خوالدة )

عمى بيئة العمؿ، وقد أوصت الدراسة بسد الفجوة الحاصمة بيف الوضع القائـ والمنشود فى 
ومحاولة رفع مستوى اإلدراؾ لدى األفراد  تطبيؽ مبادئ اإلرجونوميكس عمى بيئة العمؿ

عمى تأثير  (Chandresksr,2011)، كما أكدت دراسة ونوميكسبمفاىيـ عمـ اإلرج
اإلرجونوميكس عمى األداء الوظيفى لألفراد، وتأثير الظروؼ البيئية عمى مستوى اآلداء، 

محاولة إرجاع جو بيئة برفع مستوى اإلرجونوميكس لدى األفراد والمؤسسات، و  وأوصت
بأنواع النباتات الخضراء،  العمؿ إلى الطبيعة مف خالؿ زراعة مساحة مف الفضاء

واالىتماـ بتيوية بيئة العمؿ والتأكد مف الظروؼ الصحية لبيئة العمؿ وكذلؾ االىتماـ 
 باإلضاءة واأللواف المناسبة.
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 المختمفةه بمحاور  يانعينة البحث عمى عبارات االستب النتائج الوصفية الستجابات -جـ
 (74)ن= الممارسات اليوميةالتوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور ( 12جدول)

كما ىو  الممارسات اليوميةعف محور ربات األسر عينة البحث عند دراسة استجابات      
٪( مف إجمالى العينة والتى تتراوح 97.3( أشارت النتائج أف نسبة )10موضح فى جدوؿ )

وىذا قد يعزى إلى  عدـ ممارستيـ لمرياضة بصورة منتظمة،يؤكدوف  وال أحياناً إجاباتيـ بيف 
قمو وعى ربات األسر بأىمية ممارسة الرياضة، بينما بمغت نسبة مف ال يحصموف عمى 

والتى تتراوح إجاباتيف بيف أحيانًا وال وىذا قد يعزى  ٪(91.8)القسط الكافى مف النوـ يومياً 
تؽ ربات األسر وعدـ قدرتيف عمى تنظيـ واجباتيف إلى كثرة الضغوط الممقاه عمى عا

اليومية، وبالنسبة لربات األسر الالتى ال تخصصف أوقات معينة لمتأمؿ واإلسترخاء بمغت 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
المتوسط  ال  أحياناً  دائماً 

الحسابى
اإلنحراف  
المعيارى
 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

1 
 0.555 1.47 55.4 41 41.9 31 2.7 2 أمارس الرياضة بصورة منتظمة

2 
 0.635 1.62 45.9 34 45.9 34 8.1 6 أحصل على قسط كافى من النوم يوميا  

3 
 0.460 1.30 70.3 52 29.7 22 - - أخصص أوقات معينة للتأمل واإلسترخاء

يصعب رجوعى لعمل ما عند فشلى فيه  4
 0.637 2.61 68.9 51 23 17 8.1 6 سابقا  

أستمع إلى الموسيقى الصارخة بصوت  5
 0.688 2.66 77 57 12.2 9 10.8 8 عالى

 0.394 2.81 - - 18.9 14 81.1 60 أنتهى من آداء صالتى وأذكارى قبل النوم 6

 0.699 1.61 27 38 36.5 27 12.2 9 أجدد فى روتين الحياة اليومى 7

أشعر دائما  باإلنزعاج وأتعامل مع األمور  8
 0.646 1.50 8.1 6 33.8 25 58.1 43 بعصبية

رتدى األلوان القاتمة فى الكثير من أ 9
 0.687 1.51 10.8 8 29.7 22 59.5 44 مالبسى 

 0.763 1.51 64.9 48 18.9 14 16.2 12 التنفس بعمق من عاداتى المحببة قبل النوم 10

 0.645 2.46 8.1 40 37.8 28 54.1 40 أستطيع أن أوازن بين أمور حياتى اليومية 11

 1.915 ككلالمتوسط الحسابى لممحور 
 44.40 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.295 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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، بينما بمغت نسبو مف يشعروف دائمًا باإلنزعاج ويتعاممف مع األمور ٪(70.3)نسبتيف 
أللواف القاتمة فى الكثير مف ، وبمغت نسبة ربات األسر المتى يرتديف ا٪(58.1)بعصبية 
وىذا قد يعزى إلى عدـ إدراؾ ربات األسر العتبارات تحقيؽ الطاقة  ٪(64.9)مالبسيف 

وفيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور اإليجابية لدييف، 
 ( درجة.0.295( درجة وانحراؼ معيارى قدره )1.92ككؿ ) الممارسات اليومية

 نخفضةجاء بدرجات م الممارسات اليومية ككؿ حورويتضح لنا أف تقدير فقرات م     
ربات األسر إلى  عدـ حرص وىذا قد يعزى إلى(، 44.4) حيث بمغ الوزف النسبى لو

ة عييف بأىـ مظاىر الممارسات اليوميالوصوؿ درجات عالية مف الطاقة اإليجابية وعدـ و 
 الصحيحة التى يجب إتبعاىا.

كما  التعامؿ مع اآلخريفعف محور ربات األسر عينة البحث عند دراسة استجابات      
يبتعدوف ٪( مف إجمالى العينة 73( أشارت النتائج أف نسبة )11ىو موضح فى جدوؿ )

قدر اإلمكاف عف األشخاص السمبييف، وىذا قد يعزى إلى ارتفاع وعى ربات األسر بتحقيؽ 
تعامميـ، بينما بمغت نسبة مف ال يسامحوف بسيولة األفراد جانب توفير الطاقة اإليجابية فى 

والتى تتراوح إجاباتيف بيف أحيانًا وال وىذا قد يعزى  ٪(83.8)المذيف يمحقوف بيف األذى 
إلى إنخفاض نسبة مستوى الطاقة اإليجابية لدييف وعدـ قدرتيف عمى تنظيـ عالقاتيف 

يف بعض الوقت مع األطفاؿ بمغت الشخصية، وبالنسبة لربات األسر الالتى ال يقض
، والتى تتراوح إجاباتيف بيف أحيانًا وال، بينما بمغت نسبو مف يحاولف ٪(86.5)نسبتيف 

والتى تتراوح إجاباتيف  ٪(94.6)باستمرار إرضاء اآلخريف وتجاىؿ احتياجاتيف الشخصية
بيف دائمًا وأحيانًا وىى نسبة ال يستياف بيا ويجب التركيز عمييا لمحاولة تحقيؽ 
االحتياجات الشخصية لربات األسر قدر اإلمكاف لموصوؿ إلى مستوى مرتفع مف الطاقة 

مؿ التعاوفيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور اإليجابية لدييف، 
 ( درجة.0.189( درجة وانحراؼ معيارى قدره )2.29ككؿ ) مع اآلخريف
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      (74)ن= التعامل مع اآلخرين(التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور 11جدول)

       

 نخفضةجاء بدرجات م التعامؿ مع اآلخريف ككؿ حورويتضح لنا أف تقدير فقرات م      
ربات األسر إلى  عدـ حرص وىذا قد يعزى إلى(، 37.27) حيث بمغ الوزف النسبى لو

اإللماـ بالطرؽ العممية الصحيحة فى تعامميـ مع األخريف ويكوف نتاج ذلؾ عمى حسابيـ 
 الشخصى وضغوط حياتيـ المتفاقمة.

 

 ميارات التفكير اإليجابىعف محور ربات األسر عينة البحث عند دراسة استجابات      
ال ٪( مف إجمالى العينة 81.1( أشارت النتائج أف نسبة )12كما ىو موضح فى جدوؿ )

يتراجعوف عف أىدافيف وأحالميف بسيولة، وىذا قد يعزى إلى قمو وعى ربات األسر بتحقيؽ 
يشعروف بالتوتر والقمؽ مف ميارات التفكير اإليجابى فى حياتيف اليومية، بينما بمغت نسبة 

نفسية لربات ، وىذا قد يعزى إلى مدى تأثير الحالة ال٪(54.1)تجاه كؿ شئ مف حوليـ 
األسر عمى أمور حياتيـ اليومية، وبالنسبة لربات األسر الالتى يجدوف صعوبة فى تقبؿ 

مف ال يقدروف  بينما بمغت نسبة، ٪(63.5)األحداث المؤلمة فى حياتيف بمغت نسبتيف 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
المتوسط  ال  أحياناً  دائماً 

الحسابى
اإلنحراف  
المعيارى
 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

أركز فقط على أخطاء اآلخرين وانتقد  1
 0.503 2.47 47.3 35 52.7 39 - - دوما  أفعالهم

 0.516 2.70 2.7 2 24.3 18 73 54 أبتعد قدر اإلمكان عن األشخاص السلبيين 2
 0.313 2.89 - - 10.8 8 89.2 66 أساعد األفراد األخرين وأمد يد العون لهم 3
أحرص على زيارة األهل واألصدقاء  4

 0.532 2.14 8.1 6 70.3 52 21.6 16 بصورة مستمرة

اللذين يلحقون بى أسامح بسهولة األفراد  5
 0.748 1.65 51.4 38 32.4 24 16.2 12 األذى

 0.581 2.07 20.3 15 66.2 49 20.3 15 أقضى بعض الوقت مع األطفال  6
 0.439 2.16 2.7 2 78.4 58 18.9 14 أستمع آلراء األخرين وأحاول تنفيذها 7
 0.550 2.74 79.7 59 14.9 11 5.4 4 أقارن نفسى باآلخرين دائما   8
يشكوا أفراد أسرتى من أسلوب تعاملى  9

 0.643 2.43 51.4 38 40.5 30 8.1 6 معهم

أحاول باستمرار إرضاء اآلخرين  10
 0.600 1.45 5.4 4 33.8 25 60.8 45 واتجاهل احتياجاتى الخاصة

 2.290 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 37.27 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.189 ككل االنحراف المعيارى لممحور
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والتى تتراوح إجاباتيف بيف  ٪(83.8)عمى استرجاع األحداث اليومية السعيدة عند النـو 
ال وىى نسبة ال يستياف بيا نتيجة لضغوط الحياة ونقص الطاقة اإليجابية لدييف، أحيانًا و 

 ميارات التفكير اإليجابىوفيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور 
 .( درجة0.257( درجة وانحراؼ معيارى قدره )2.28ككؿ )

 

 (74)ن= ميارات التفكير اإليجابى(التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور 12جدول)
 

       

جاء بدرجات  ميارات التفكير اإليجابى ككؿ حورويتضح لنا أف تقدير فقرات م     
نقص ميارات التفكير  وىذا قد يعزى إلى(، 37.71) حيث بمغ الوزف النسبى لو نخفضةم

 عدـ حرصاإليجابى لدييف بصفة عامة وشعورىـ الدائـ بالتوتر والقمؽ تجاه كؿ شئ، و 
 ربات األسر عمى اإللماـ بالطرؽ العممية الصحيحة لتجنب ىذه النقطة.

 
 

 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
المتوسط  ال  أحياناً  دائماً 

الحسابى
اإلنحراف  
المعيارى
 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

أفكر بطريقة مليئة بالتعاطف تجاه  1
 0.640 2.70 - - 29.7 52 70.3 22 اآلخرين

 0.575 2.74 81.1 60 12.2 9 6.8 5 أتراجع عن أحالمى وأهدافى بسهولة 2

 0.720 1.59 13.5 10 32.4 24 54.1 40 أشعر بالتوتر والقلق تجاه كل شئ حولى 3

من الصعب تقبل األحداث المؤلمة فى  4
 0.597 1.42 5.4 4 31.1 23 63.5 47 حياتى

قدراتى وما أتميز به عن أفكر دائما  فى  5
 0.711 2.35 13.5 10 37.8 28 48.6 36 اآلخرين

أخبر نفسى أن األحداث السيئة سوف  6
 0.553 2.45 2.7 2 50 37 47.3 35 تتغير باستمرار

 0.573 2 16.2 12 67.6 50 16.2 12 استرجع األحداث السعيدة قبل نومى 7

 0.476 2.78 2.7 2 16.2 12 81.1 60 أشعر بمستوى عال من الرضا فى حياتى 8

 2.277 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 37.71 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.257 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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 (74)ن= طاقة المكان(التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور 13جدول)

كما ىو  طاقة المكافعف محور ربات األسر عينة البحث عند دراسة استجابات      
ال يفضموف  ٪( مف إجمالى العينة64.8( أشارت النتائج أف نسبة )13موضح فى جدوؿ )

وعى ربات األسر وىذا قد يعزى إلى قمو  إختيار األلواف الفاتحة فى تأثيث وتنسيؽ منزليف،
بنقاط تحقيؽ الطاقة اإليجابية لممكاف والذى ينعكس بدوره عمييف، بينما بمغت نسبة مف 

، وبالنسبة ٪(59.5) يحرصوف أحيانًا عمى التخمص مف األشياء القديمة واألثاث المكسور
لربات األسر الالتى ال يطيروف منزليف فى حالة إنتشار األمراض والفيروسات فقط بمغت 

مف ال  ما بمغت نسبةوىذا يدؿ عمى ارتفاع الوعى الصحى لدييف، بين ٪(79.7)نسبتيف 
، وكانت نسبة اجابات ٪(67.6)يزرعوف بعض أنواع النباتات خاصة عند باب المنزؿ 

والتى تتراوح  ٪(86.5)ارة تزييف المنزؿ بالمرايا فى األرجاء المختمفة ربات األسر عمى عب

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
المتوسط  ال  أحياناً  دائماً 

الحسابى
اإلنحراف  
المعيارى
 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 -أحرص على توافر الجماليات)إضاءة 1
 0.516 2.62 1.4 1 35.1 26 63.5 47 موسيقى( فى منزلى -ترتيب

 0.468 2.80 2.7 2 14.9 11 82.4 61 أشعر باأللفة والراحة داخل منزلى 2

أختار األلوان الفاتحة فى تأثيث وتنسيق  3
 0.911 1.86 48.6 36 16.2 12 35.1 26 منزلى    

أحرص على التخلص من األشياء القديمة  4
 0.592 2.24 8.1 6 59.5 44 32.4 24 واألثاث المكسور 

أبتعد عن استخدام األعشاب العطرية  5
 0.523 2.80 85.1 63 9.5 7 5.4 4 والبخور فى منزلى

أطهر منزلى فى حالة إنتشار األمراض  6
 0.810 2.59 79.7 59 - - 20.3 15 والفيروسات فقط

ال أهتم برش الملح فى أركان المنزل ألنه  7
 0.848 2.34 58.1 43 17.6 13 24.3 18 من الخرافات

فتح الشبابيك لتهوية المنزل من العادات  8
 0.275 2.92 - - 8.1 6 91.9 68 اليومية لدى

أزرع بعض أنواع النباتات خاصة عند  9
 0.662 1.42 67.6 50 23 17 9.5 7 باب المنزل

أزين منزلى بالعديد من المرايا فى أرجاؤه  10
 0.716 1.62 51.4 38 35.1 26 13.5 10 المختلفة

 2.332 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 36.62 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.224 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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وفيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور إجاباتيف بيف أحيانًا وال ، 
 .( درجة0.224( درجة وانحراؼ معيارى قدره )2.332ككؿ ) طاقة المكاف

حيث  نخفضةجاء بدرجات م ة المكاف ككؿطاق حورويتضح لنا أف تقدير فقرات م       
نقص الوعى الثقافى بمبادئ تحقيؽ  وىذا قد يعزى إلى(، 36.62) بمغ الوزف النسبى لو

 طاقة المكاف لدييف بصفة عامة.
المحاور لثالث مستويات طبقًا المجموع الكمى لممحاور اعتمدت الباحثة عمى تقسيـ      

لألوزاف   ا، وترتيب المحاور طبقً ومتوسط ومرتفع(ة الدراسة )منخفض الستجابات عين
النسبية لمحاور االستبانو ومستوى الفقرات فى كؿ مجاؿ باستخداـ إتجاه الرأى لمقياس 

 .(14وتـ تقسيميا وترتيبيا وفقًا لجدوؿ ) ،ثالثىليكرت ال
 (74)ن= المحاور ككل لمقياس الطاقة اإليجابية مستويات ترتيب ( 14جدول )

المتوسط  ٪ العدد المستويات
الحسابى
 
الوزن 
النسبى
الترتيب 
المتوسط  ٪ العدد المستويات 
الحسابى
الوزن  
النسبى
الترتيب 
 

 ميارات التفكير اإليجابى الممارسات اليومية

مستوى منخفض   
(15-20) 39 52.7 

1.92
 

 
 
 

44.40 

األول
 

مستوى منخفض   
(12-16) 9 12.2 

2.28
 

 
 
 

37.71 

الثانى
 

توسط    مستوى م
(21-26) 

مستوى متوسط     36.5 27
(17-21) 

61 82.5 

مستوى مرتفع      
 10.8 8 فأكثر 27

مستوى مرتفع      
 5.4 4 فأكثر 22

 طاقة المكان التعامل مع اآلخرين
مستوى منخفض   

(17-21) 9 12.2 

2.29
 

 
 
 

ا 37.27
الرابع
 

مستوى منخفض   
(19-23) 54 72.9 

2.33
 

 
 
 

36.62 

الثالث
 

مستوى متوسط    
مستوى متوسط     85.1 63 (22-26)

(24-28) 20 27.1 

مستوى مرتفع      
مستوى مرتفع       2.7 2 فأكثر 27

 - - فأكثر 29

  لممقياس المستوى الكمى
مستوى منخفض    

(65-78) 6 8.1 
 

مستوى متوسط     
(79-92) 52 70.3 

 مستوى مرتفع      
 21.6 16 فأكثر 93
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الطاقة اإليجابية ( إلى أف مستوى 14أشارت النتائج البحثية الموضحة فى جدوؿ )                    
ميارات التفكير المحاور والتى شممت ) بعضكاف متوسط فى  لربات األسر عينة البحث

٪( عمى التوالى، 85.1٪ ، 82.5( حيث بمغت النسب )اإليجابى، التعامؿ مع األخريف
بينما جاء فى بعض المحاور األخرى بمستوى منخفض والتى شممت )الممارسات اليومية، 

وبمغت قيمة المتوسط ، ٪( عمى التوالى72.9٪ ، 52.7حيث بمغت النسب ) طاقة المكاف(
الممارسات ، وبصفة عامة فقد احتؿ محور عمى التوالى (2.33، 1.92) ماالحسابى لي

فى  ربات األسر( وقد يعزى ذلؾ إلى رغبة 44.40ة األولى بوزف نسبى )المرتب اليومية
توفير والعمؿ قدر اإلمكاف عمى  آداء مياميا اليومية عمى أكمؿ وجوالحرص الشديد عمى 

المرتبة  ميارات التفكير اإليجابى فىتاله محور الراحة واالستقرار لجميع أفراد األسرة، 
ربات األسر عمى تحقيؽ حياة عزى ذلؾ إلى حرص ( وقد ي37.71الثانية بوزف نسبى )

أسرية كريمو وانتشار بعض مفاىيـ التفكير اإليجابى لدييف مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ أو 
( 37.27المرتبة األخيرة بوزف نسبى ) التعامؿ مع اآلخريف فىبينما جاء محور  األصدقاء،

ربة األسرة مما يؤثر عمييا فى كثرة ضغوط الحياة والمياـ المنوطة بيا وقد يرجع ذلؾ إلى 
باإلضافة إلى نقص ميارات مجاؿ  وسموكيف فى حياتيف اليومية طرؽ تعامميا مع األخريف

 اإلرجونوميكس العاطفى لدييا. 
وفيما يتعمؽ بالتحميؿ اإلحصائى تشير النتائج إلى أف القيـ الرقمية المعبرة عف 

قد تراوحت بيف المستوى الكمى لمطاقة اإليجابية المتوفرة لدى ربات األسر عينة البحث 
متوسط حيث بمغت  الطاقة اإليجابية المتوافر لدييف( ومف ىنا يعتبر مستوى  101 -65)

 ٪(.70.3النسبة )
 اوقد أكدت العديد مف الدراسات عمى الدور الفعاؿ الذى تمعبة الطاقة اإليجابية ومني     

( حيث أثبت أف خمؽ بيئة داخمية مصممة تزيد مف اإلدراؾ 2019دراسة منتيى حسف)
الحسى لألفراد وتحفز المشاعر واألحاسيس باإليجابة، وتمؾ المشاعر واألحاسيس سيمة 
التغيير مف خالؿ تأثر األفراد بالعناصر البيئية المحيطة بيـ لما ليا مف دور فى توليد 

فراد، كما أكدت عمى أىمية اإلضاءة الطبيعية والتى يجب أخذىا وتعزيز اإليجابية لدى األ
بعيف االعتبار لما ليا مف إنعكاسات إيجابية فى نفسية مستخدمييا، كما أف التنوع فى 
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التقنيات الحديثة تحقؽ التكامؿ والتميز مما يضفى طاقة روحية إيجابية عمى المكاف 
 واألفراد.

   

 

  فروض البحثثانيًا : النتائج فى ضوء 
 صحة الفرض األول:    
توجد فروؽ بيف متوسطات استجابات ربات األسر  "ينص الفرض األوؿ عمى أنو      

عينة البحث األساسية فى االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس تبعًا الختالؼ 
متغيرات المستوى االجتماعى االقتصادى)المستوى التعميمى لربة األسرة، عمؿ ربة األسرة، 

 حجـ األسرة، دخؿ األسرة(".  
 

إعتمدت الباحثة عمى نتائج االختبار القبمى الفرض األوؿ  ولمقتضيات إثبات صحة      
والموضح  طاقتيف اإليجابيةوانعكاسو عمى  لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس لدى ربات األسر

عف طريؽ  ببداية البحث، ومقارنة النتائج بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية لربات األسر
( والوقوؼ F) وىو قيمة Anovaذلؾ باختبار إيجاد الفروؽ بيف المتوسطات والتأكيد عمى 

 (.15وفقًا لجدوؿ ) عمى مستوى الداللة
 (74)ن= واالقتصادية الفروق بين متوسطات استجابات ربات األسر تبعًا لممتغيرات االجتماعية( 15جدول)

 
 م

 
 المتغيرات االجتماعية واالقتصادية

 
 ن

 
٪ 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 
F 

 

مستوى 
 الداللة

 
1 

 
مستوى تعميم ربة 

 األسرة

 3.75 25.6 50 37 تعميـ متوسط

6.
60
2

 

 
0.01 
 دالة
 

 5.49 22.1 44.6 33 تعميـ جامعى
 0 20 5.4 4 تعميـ فوؽ جامعى

 
2 

 
 عمل ربة األسرة

 4.7 23.92 66.2 49 تعمؿ

0.
15 7 

0.693 
 5.3 23.44 33.8 25 ال تعمؿ غير دالة

 
3 

 
 األسرةحجم 

 0 21 4.1 3 أفراد( 3صغير )

1.
60
8

 

 
0.05 
 دالة

 4.46 24.6 54.1 40 أفراد(5:4متوسط )
 5.46 22.9 41.9 31 أفراد( 5كبير)أكثر مف 

 
4 

 
 دخل األسرة

 5.35 22.8 43.2 32 (3000:1000صغير)

1.
45
4

 

 
0.01 
 دالة

 4.42 24.9 37.8 28 (7000:4000متوسط)
 4.89 23.8 18.9 14 (7000عالى)أكبر مف  

 

إلى وجود فروؽ  (  أشارت النتائج15كما ىو موضح فى جدوؿ )النتائج عند دراسة      
بيف متوسطات استجابات ربات األسر فى االختبار القبمى تبعًا لمستوى تعميـ ربة األسرة 



 

 599 

2222 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وىذا يؤكد عمى أف االنخفاض  ،(25.6) لصالح التعميـ المتوسط حيث بمغت قيمة المتوسط
فى المستوى التعميمى لربة األسرة أدى إلى انخفاض مستوى إدراكيا لممفاىيـ اإلرجونومية، 

(، كما وجدت 0.01( عند مستوى داللة)6.6والتى بمغت)F) وقد أكد عمى ذلؾ قيمة )
لصالح  فروؽ بيف متوسطات استجابات ربات األسر فى االختبار القبمى تبعًا لحجـ األسرة

والتى F)  ( وقد أكد عمى ذلؾ قيمة )24.6) الحجـ المتوسط حيث بمغت قيمتو
بيف متوسطات استجابات ربات (، كما توجد فروؽ 0.05( عند مستوى داللة )1.61بمغت)

لصالح الدخؿ المتوسط حيث بمغت األسر فى االختبار القبمى تبعًا لدخؿ األسرة 
( عند مستوى 1.45والتى بمغت قيمتيا ) (F) ( وقد أكد عمى ذلؾ قيمة 24.9قيمتو)
(، أى أف حجـ األسرة ودخميا مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى مستوى إدراؾ ربة 0.001داللة)

األسرة لعمـ اإلرجونوميكس، بينما ال توجد فروؽ بيف متوسطات استجابات ربات األسر فى 
وجود تأثير لعمؿ ربة األسرة االختبار القبمى تبعًا لعمؿ ربات األسر، وىذا يدؿ عمى عدـ 

 عمى مستوى إدراكيا لعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى الطاقة اإليجابية لدييا.
 ،2018( وأسماء عوض)2015كال مف شيماء النويرى) وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة      
 ( حيث أثبتا أف المستوى التعميمى لربة األسرة مف أكثر العوامؿ المؤثرة عمى الوعى5ص

(، وأخيرًا فى المرتبة ٪76باإلعتبارات اإلرجونومية فى األعماؿ المنزلية وقد بمغت نسبتو )
أف األسر التى عدد أفرادىا أقؿ تكوف لوحظ (، حيث ٪59.5الرابعة عدد أفراد األسرة بنسبة)

ربة األسرة أكثر وعيًا باإلعتبارات اإلرجونومية وخاصًة اإلرجونوميكس البدنى والبيئى، كما 
( عمى أف ارتفاع مستوى التعميـ 2018كدت دراسة أسماء عبد المطيؼ ورشا منصور)أ

 يساعد عمى توافر االعتبارت اإلرجونومية بالمسكف.
 ول جزئيًا.ثبت صحة الفرض األ يومن ىنا 

 
 :صحة الفرض الثانى

 إدراؾ رباتبيف دالة إحصائيًا توجد عالقة ارتباطية  " أنو عمى ثانىينص الفرض ال      
 المتوافرة لدييف".الطاقة اإليجابية مستوى عمـ اإلرجونوميكس و  األسر بأىـ مفاىيـ

اعتمدت الباحثة عمى نتائج  االختبار القبمى  ثانىولمقتضيات إثبات صحة الفرض ال      
لمفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس وربطيا بنتائج التطبيؽ القبمى لمقياس الطاقة اإليجابية لدى 
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 Pearsonوذلؾ مف خالؿ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف البحث ربات األسر عينة
Correlation .بيف المتغيريف 

 

لمحكـ  ثالثىتبنت الباحثة مقياس ليكرت الولموصوؿ لنتائج مقياس الطاقة اإليجابية       
والوصوؿ إلى مدى  عمى مقياس الطاقة اإليجابية لدييف لدى أفراد العينةاالستجابات عمى 

بحث الثالث مف خالؿ النتائج الوصفية الستجابات أفراد عينة البحث عمى صحة فرض ال
محاور المقياس المختمفة  أواًل؛ ثـ الوقوؼ عمى مستوى استجابات أفراد العينة ربات األسر 

تقسيـ المحاور لثالث مستويات طبقًا الستجابات عينة وتـ  ،عمى محاور المقياس ككؿ
ومستوى مقياس لألوزاف النسبية لمحاور ال طبقاً وترتيبيا  ؛)منخفض ومتوسط ومرتفع( بحثال

 .الفقرات فى كؿ مجاؿ باستخداـ إتجاه الرأى لمقياس ليكرت
 

عمى أكبر قيمة فى االستبانو  وتـ حساب المدى بيف درجات المقياس وتقسيم وقد      
ذلؾ أصبح (، وب1لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية، ثـ إضافة القيمة إلى أقؿ قيمة فى المقياس )

 (.16طوؿ الخاليا كما ىو موضح فى جدوؿ )
 

 

 المقياس ات البحث لمحكم عمى مستوى التحقق لمحاورحك( م16جدول)
 

 مستوى التحقق االستجابة الوزن النسبى الحسابى المتوسط

 منخفض ال 47 > 20 1.66إلى  1
 متوسط أحياناً  74 > 47 2.33إلى  1.67
 مرتفع دائماً  100 > 74 3إلى  2.34

بيف نتائج االختبار القبمى لمفاىيـ عمـ  Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسوف
 اإلرجونوميكس ومقياس الطاقة اإليجابية.

 معامل ارتباط بيرسون بين االختبار القبمى لمفاىيم عمم اإلرجونوميكس ( 17جدول )
 (74)ن= ومقياس الطاقة اإليجابية 

 

الممارسات  محاور المقياس 
 اليومية

التعامل مع 
 اآلخرين

ميارات التفكير 
 اإليجابى

طاقة 
 المكان

المجموع الكمى 
 لممحاور

اختبار مفاىيم عمم 
 *0.259 0.171 0.101 **0.329 **0.327 اإلرجونوميكس

 (0.01(                                 )**( مستوى داللة عند )0.05)*( مستوى داللة عند )
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( وجود عالقة ارتباطية موجبو دالة 17)أشارت النتائج البحثية الموضحة فى جدوؿ      
( بيف نتائج اختبار مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس القبمى ومحور 0.01عند مستوى داللة )

الطاقة اإليجابية زاد مستوى الممارسات اليومية ومحور التعامؿ مع األخريف، أى أنو كمما 
ى لمفاىيـ زادت نتائج االختبار القبم ومية والتعامؿ مع األخريففى محورى الممارسات الي

، بينما ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف االختبار القبمى عمـ اإلرجونوميكس
ومحورى ميارات التفكير اإليجابى وطاقة المكاف، وقد تـ التأكيد عمى وجود عالقة موجبة 

يـ عمـ اإلرجونوميكس القبمى ومحاور مقياس الطاقة دالة إحصائية بيف نتائج اختبار مفاى
 (. 0.05اإليجابية  ككؿ عند مستوى داللة )

وجود حيث أكدت عمى  (2020وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج دراسة دعاء متولى)     
 -)بيئىبأبعادة المختمفة  مستوى اإلرجونوميةارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عالقة 
استراتيجيات التكيؼ و  عاطفى( فى التصميـ الداخمى لمؤسسات رعاية المسنيف -تنظيمى

 أكدت دراسة ميجة مسمـ ورباب مشعؿمع مشكالت الشيخوخة، كما  اإليجابى لكبار السف
)عمـ  ا بيف عوامؿ اليندسة البشريةقة ارتباطية موجبو دالة إحصائيً الوجود ع( 2017)

مستويات  -ثاث المنزلل ألترتيب ا -عية العمؿ وض)المختمفة  بأبعاده اإلرجونوميكس(
تنظيـ  -ت الضوضاءالانخفاض معد -درجات الحرارة  -لواف المناسبة ألضاءة واإلا

 –النفسية  -الفنيةو )سر بأبعادىألنتاجية لربات اإلوالكفاءة ا (جيادإلساعات العمؿ وتقميؿ ا
 .ة(نسانيإلا
 .ومن ذلك يثبت صحة الفرض الثانى    
 

 :الفرض الثالثصحة 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات عمى أنو " ينص الفرض الثالث      

ربات األسر فى المجموعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى والبعدى )الختبار مفاىيـ عمـ 
 اإلرجونوميكس( لصالح التطبيؽ البعدى".

اعتمدت الباحثة عمى نتائج اختبار  ثالثبات صحة الفرض الػػػضيات إثػولمقت        
Paired sample - T-test  لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ، وقبؿ إجراء اإلختبار تـ التأكد

( وقد ثبت ذلؾ عند إجراء 0.01مف أف العينة تتبع التوزيع الطبيعى عند مستوى الداللة )
 . Kolmogorov-Smirnov& Shapiro-Wilkاختبارى كال مف 
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 (74الفروق بين المتوسطات فى االختبار قبل وبعد تطبيق البرنامج ن=)( 18جدول)

المتوسط  فاعمية البرنامج
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الداللة قيمة )ت( df العينة

مستوى 
 اإلدراك

 2.68 23.76 القبمى
74 

 

73 
 

22.45 2.25 
 4.89 33.24 البعدى لصالح البعدى

 

( وجو فروؽ دالة إحصائيًا عند 18)أشارت النتائج البحثية الموضحة فى جدوؿ       
( بيف أفراد عينة البحث التجريبية فى مستوى إدراؾ ربات األسر بعمـ 0.05مستوى داللة )

اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى الطاقة اإليجابية لدييا قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإللكترونى 
، وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة مقترحمما يؤكد عمى فاعمية البرنامج ال لصالح التطبيؽ البعدى،

فى استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعى التى أوضحت الدور الفعاؿ ( 2019ىبة أحمد)
نما أصبح لي ةعد قاصر تلـ التى  مالحظ فى ا دور فعاؿ و عمى التواصؿ مع اآلخريف فقط وا 

أثبتت فاعمية برنامج  كمامختمفة،  ج وتطبيقاتبرامالتعميـ وتنمية اإلدراؾ مف خالؿ عدة 
 إرشادى إلكترونى فى تنمية الوعى باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعى.

درجات df ،  22.45ت(= قيمة )  t ولمعرفة حجـ التأثير تـ تطبيؽ معادلة إيتا:       
 n2 إيتا ، ويمكف تحويؿ قيمة n2 =0.935وبحساب معامؿ التأثير وجد أف ، 73الحرية = 

المقابمة ليا وىى تعبر عف حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا  dإلى قيمة 
 كاألتى:

d=0.2  حجـ تأثير صغير 
d=0.5  حجـ تأثير متوسط 
d=0.8  حجـ تأثير كبير 

 

وىذا يعنى أف حجـ تأثير البرنامج كبير، مما يؤكد أنو  d=5.272يتضح أف قيمة      
فعاؿ فى تنمية إدراؾ ربات األسر لعمـ اإلرجونوميكس وانعكاسو عمى الطاقة اإليجابية 

 لدييـ.
وقد أثبتت العديد مف الدراسات عمى الدور الفعاؿ الذى تمعبو البرامج والوحدات      

منيا  نوميكس لدى األفراد وزيادة مستوى اإلدراؾ، و اإللكترونية فى تعزيز مفاىيـ  عمـ اإلرجو 
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والتى أثبتت فاعمية برنامج قائـ عمى تطبيقات  Ramalho et al(2019)دراسة 
وتعزيز بيئة العمؿ ورفع معدالت األداء، جودة الحياة وتنمية اإلرجونوميكس فى تحسيف 

فى مقرر طرؽ ( مدى فاعمية وحدة مقترحة 25،ص2021) أثبتت دراسة ىناء محمدكما 
التدريس القائمة عمى مبادئ عمـ اإلرجونوميكس فى تحسيف جودة الحياة وتنمية التفكير 

 المستقبمى.
( والتى كشفت 308ص ،2020دراسة أحمد أبو الحمائؿ)وتتفؽ نتائج ىذا البحث مع      

عف مدى فاعمية برنامج تعميمى باستخداـ الواتس آب فى تنمية التحصيؿ المعرفى لبعض 
فاىيـ الصحة الغذائية لدى طمبة جامعة جدة، وقد دلت النتائج عمى حجـ التأثير الكبير م

(عمى مدى فاعمية البرنامج 37ص،2021عمى اإلختبار، كما أكدت دراسة مروة ناجى)
اإللكترونى لتنمية وعى حديثات الزواج باالستخدامات صديقة البيئة لألجيزة المنزلية 

 امج.لصالح القياس البعدى لمبرن
عمى مدى فاعمية برنامج اإلرجونوميكس عمى  Healy(2014)كما أكدت دراسة     

اإلنجاز األكاديمى والقدرة عمى التحصيؿ لدى الطالب، ووجود عالقة ارتباطية بيف 
تطبيقات اإلرجونوميكس ودرجة االستيعاب والقدرة عمى التحمؿ واآلداء واالنتباه لفترة أطوؿ، 

 ة الوعى اإلرجونومى لدى جميع منظمات التعميـ المتعددة.وقد أوصت بأىمية تنمي
 

 وبذلك يثبت صحة الفرض الثالث
 

 التوصيات 
فى ضوء النتائج التى أسفر عنيا البحث، فإنو يمكف التوجو ببعض التوصيات       
 التالية :

  دمج عمـ اإلرجونوميكس بالعديد مف الدراسات فى أقساـ االقتصاد المنزلى بكميات
إدخاؿ الجامعات مادة عمـ اإلرجونوميكس ضمف الالئحة ، مع إمكانية التربية النوعية

 الجديدة.الدراسية 
  عمؿ كتيبات إرشادية مبسطة تشمؿ مفاىيـ عمـ اإلرجونوميكس وأىـ نتائج أبحاث

ودراسات عمـ اإلرجونوميكس، باعتباره أحد العموـ اليامة فى حياتنا المعاصرة مع 
 عمى كافة المؤسسات التعميمية واألسرية.إقتراح تعميمو 
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  عقد دورات تدريبية لممتخصصيف فى مجاؿ إدارة المنزؿ لرفع مستوى الوعى بأىمية
بما يتـ  )عمـ اإلرجونوميكس، عمـ الفينج شوى، عمـ الكايزف( دمج العموـ الحديثة

 تدريسو.
 الزواج بمبادئ  التركيز عمى تنظيـ ندوات إرشادية لتنمية وعى المرأة وخاصة حديثات

 عمـ اإلرجونوميكس والدور الذى يمعبة فى نشر الطاقة اإليجابية داخؿ األسرة.
  تفعيؿ دور خريجى قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة مف خالؿ التعاوف مع الجيات

ة المختصة بعقد ندوات ثقافية ودورات تدريبية لتقديـ المساعدة والدعـ المعموماتى لتوعي
، وكذلؾ تبصير األسر بأبسط الطرؽ لعمؿ التعديالت بارات اإلرجونوميةاألسر باإلعت

الالزمة فى وحدتيـ السكنية، وكيفية إزالة العراقيؿ داخؿ المسكف بشكؿ يسمح بنشر 
 الطاقة اإليجابية داخؿ المنزؿ.

  اإلىتماـ بعمؿ برامج إرشادية لتوعية ربة األسرة عف أىمية الطاقة اإليجابية لممسكف
 كف توفيرىا، باإلضافة إلى التخمص مف األشياء التى تجمب الطاقة السمبية.وكيؼ يم

  تسميط الضوء عمى أىمية الطاقة اإليجابية وكيفية تحقيقيا وبياف أثرىا فى إضفاء جو
مف خالؿ اعتماد الجوانب العممية المختمفة لعمـ  مفعـ باإلرتياح والسعادة والجماؿ،
نفسية وسيكولوجية كبيرة عمى أفراد األسرة وسموكيـ  اإلرجونوميكس لما ليا مف تأثيرات

 وراحتيـ داخؿ المسكف.
  االستفادة مف المصادر العالمية فيما يخص المواضيع ذات العالقة بفمسفة طاقة المكاف

فى التصميمات الداخمية لوحدات المسكف والحرص عمى توظيؼ العناصر البصرية، 
 لخمؽ بيئة مريحة وظيفيًا ونفسيًا.

 وث المقترحة:البح
 فاعمية برنامج تعميمى إلكترونى عمى تخفيؼ الضغوط األسرية لدى أفراد األسرة. -1
 معوقات تطبيؽ مبادئ اإلرجونوميكس فى المؤسسات التعميمية المختمفة. -2
 وحدة مقترحة قائمة عمى مبادئ عمـ اإلرجونوميكس فى منيج تصميـ وتأثيث المنزؿ. -3
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 قائمة المراجع
          العربيةأواًل : المراجع 

تحديد المعايير اإلرجونومية لتصميـ بيئات العمؿ وشاشات البرامج التعميمية  .(2022إبراىيـ رشدى ) -1
لمرحالت االفتراضية فى ضوء اإلرجونومية الفيزيائية، مجمة المعيد العالى لمدراسات النوعية، 

 (.1(، العدد )2مجمد )
فاعمية برنامج تعميمى إلكترونى باستخداـ الواتس  .(2020الحمائؿ)أحمد بف عبد المجيد بف عمى أبو  -2

آب فى تنمية التحصيؿ المعرفى لبعض مفاىيـ الصحة الغذائية لدى طمبة جامعة جدة، مجمة 
 (. 3(، العدد)12جامعة أـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية المجمد،)

 (.469مة شيرية إلكترونية، العدد)مجمة آفاؽ المستقبمية، مج .(2016أحمد شكرى العمرى) -3
االتجاىات الحديثة  .(2020أحمد عبد النبى أبو المجد عبد المتجمى وسارة سيؼ الديف طو) -4

لإلرجونوميكس المعرفى فى مجاؿ التصميـ التفاعمى، مجمة التصميـ الدولية، الجمعية العممية 
 .268-255(، 3(، العدد)10لممصمميف، المجمد )

استخداـ اإلرجونومية فى تصميـ وحدات الكى فى مصانع المالبس  .(2019إسماعيؿ) أسماء صالح -5
الجاىزة لمتدريب اإلفتراضى عمى ميارات الكى، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلقتصاد 

 المنزلى، جامعة حمواف.
: التعميـ المؤتمر السنوى العربى الثالث عشر، الدولى العاشر .(2018أسماء محمد حميدة عوض) -6

العالى النوعى فى مصر والوطف العربى فى ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة، جامعة 
 .329-375(،1المنصورة، كمية التربية النوعية، المجمد)

االعتبارت اإلرجونومية لتصميـ المسكف  .(2018رشا رشاد منصور)و  أسماء ممدوح عبد المطيؼ -7
العربى العشروف لالقتصاد  -تمر الدولى السادسؤ رة، الموعالقتيا بإدارة الذات لربة األس

ديسمبر، مجمة االقتصاد المنزلى،  24-23المنزلى، االقتصاد المنزلى وجودة التعميـ
 (.4(، العدد)28المجمد)

فاعمية برنامج تعميمى إلكترونى فى تنمية ميارات التصميـ  .(2018أشواؽ دحماف محمد قرقاجى) -8
ز إلكترونى لدى طالبات كمية التربية بجامعة طيبة، مجمة جامعة موقع قوقؿ كممؼ إنجا

 (.13الباحة لمعمـو اإلنسانية، العدد)
الجودة الصحية، مجمة الجودة الصحية ىندسة النشاط البشرى،  .(2016أميرة عبد الرحمف برىيمف) -9

 اض.(، الري3(، العدد)11امعة الممؾ سعود بف عبد العزيز لمعمـو الصحية، المجمد )
متطمبات اإلرجونوميكس األساسية فى مقررات التصميـ  .(2012أيمف فاروؽ عبد العظيـ المميجى) -10

 -الداخمى إلثراء المنتج التصميمى بكمية التصاميـ جامعة الطائؼ، مجمة جامعة الطائؼ
 .272-274(، 7(، العدد)2اآلداب والتربية، جامعة الطائؼ، إبريؿ، المجمد)
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تحسيف التفاعمية فى المحتوى التعميمى لعمـ اإلرجونوميكس فى  .(2015محمد حسف)حسف رضواف  -11
تخصص التعميـ الصناعى مف خالؿ وسائؿ التعميـ اإللكترونى، المجمة الدولية لمتعميـ 

 .26-21باإلنترنت، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية 
إرجونومية التصميـ الداخمى لمؤسسات رعاية المسنيف  .(2020دعاء عمر عبد السالـ متولى) -12

وعالقتيا باستراتيجيات التكيؼ اإليجابى لكبار السف مع مشكالت الشيخوخة، مجمة البحوث 
-1(،28(، العدد)6فى مجاالت التربية النوعية، جامعة المنيا، كمية التربية النوعية، المجمد)

82. 
س التنظيمى فى المكتبات العامة دراسة ميدانية عمى مكتبة اإلرجونوميك .(2017سيد محمد سيد ) -13

مصر العامة ومكتبات الرعاية المتكاممة، رسالة ماجستير مسجمة، قسـ المكتبات والمعمومات، 
 (.46، يونيو، العدد)Cybrarians Journal جامعة حمواف، 

اإلرجونومية وأثرىا عمى  .(2020سيد محمد صالح عبد الحميد وشيماء مصطفى أحمد شحاتو) -14
تحسيف بيئة العمؿ فى مصانع المالبس الجاىزة، مجمة التصميـ الدولية، الجمعية العممية 

 (.1(، العدد)10لممصمميف، المجمد)
فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى ربات األسرة باإلعتبارات  .(2015شيماء أحمد النويرى ) -15

زلية وأثرىا عمى كفائتيا اإلدارية، رسالة دكتوراه، كمية اإلرجونومية فى آداء األعماؿ المن
 الترببية النوعية، جامعة عيف شمس.

 طاقة الريكى أسرار ومعرفة، األردف، معمـ الريكى. .(2012صالح الحورانى) -16
الفجوة بيف الوضع القائـ والمنشود فى تطبيؽ مبادئ اإلرجونوميكس  .(2016عايد أحمد خوالدة ) -17

العوامؿ البشرية( عمى بيئة العمؿ كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس واإلداريوف فى )ىندسة 
جامعة مؤتو، جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات، سمسمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية، 

 .82-45(، 6(، العدد)31المجمد)
الواتس آب سعوديًا، مقاؿ منشور فى جريدة الوطف، المممكة العربية  .(2014عبد الرحمف السمطاف) -18

 عمى الرابط  2/8/2017السعودية،تـ زيارة الموقع بتاريخ 
Https://www.alwatan.com./sa/articiles/detailspx  

مبادئ التواصؿ اإللكترونى فى التعميـ، تـ الرجوع إلية بتاريخ  .(2017عبد اهلل العوفى) -19
 https://www.new-educ.comمف الموقع اإللكترونى التالى  19/12/2017

اإلرجونوميكس الحديث خطوط إرشادية لمعوامؿ اإلنسانيةفى التصميـ  .(2011عبد النبى أبو المجد) -20
 واالستعمالية)األماف والراحة(، القاىرة، دار المعارؼ.

https://www.alwatan.com./sa/articiles/detailspx
https://www.new-educ.com/
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الطاقة اإليجابية فى المسكف وعالقتيا بآداء الواجبات األسرية  .(2016عبير عبده محمد عمى) -21 
(، 42رة كمية التربية النوعية، العدد)لربة األسرة، مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصو 

 .418-373إبريؿ، 
إبريؿ  27مدخؿ إلى عمـ اإلرجونوميكا، تـ استرجاعيا بتاريخ  .(2012عمر أحمد الخميفة مكى) -22

 http://www.pdffactory.comمف  2020
 عمـ النفس التربوى، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية. .(2013فؤاد أبو حطب وآماؿ صادؽ) -23
فاعمية برنامج إرشادى معرفى مقترح فى تنمية الميارات المعرفية  .(2016ماريا حسف المعصوبى) -24

لدى النساء المطمقات، رسالة ماجستير، كمية التربية، برنامج صحة نفسية ومجتمعية، الجامعة 
 اإلسالمية بغزة، فمسطيف.

وذجية زمة لتحقيؽ بيئة جامعية نمالالمتطمبات التربوية ال .(2019)حمد محمد أحمد عبد الخالؽم -25
 ، القاىرة، أكتوبرمجمة كمية التربية ببنيا(، اليندسة البشرية) عمى ضوء مدخؿ اإلرجونوميكس

 (.3(، مجمد )120)العدد 
تقويـ تجربة توظيؼ وسائؿ التواصؿ االجتماعى لتنمية ميارات  .(2016محمد ىادى عمى الشيرى) -26

األداء التدريسى مف وجية نظر المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس فى كمية العمـو واالداب، 
 .131-16جامعة نجراف، المممكة العربية السعودية، 

فاعمية برنامج إلكترونى لتنمية وعى حديثات الزواج  .(2021) ناجى مروة مسعد السعيد -27
باإلستخدامات صديقة البيئة لألجيزة المنزلية فى ضوء تحديات ترشيد استيالؾ الطاقة، مجمة 

 .35 -76(،ص21البحوث العربية فى مجاالت التربية النوعية، رابطة التربوييف العرب،العدد)
فردة أدائية وتوظيفيا فى التصميـ الداخمى، مجمة الفنوف الطاقة كم .(2019منتيى عبد النبى حسف) -28

 .286-272(، 41واألداب وعمـ اإلنسانيات واالجتماع، كمية اإلمارات لمعمـو التربوية، العدد)
دور بعض عوامؿ اليندسة البشرية فى  .(2017)مشعؿمسمـ ورباب السيد محمد إسماعيؿ ميجة  -29

المجمة العممية لكمية التربية النوعية، الجزء األوؿ، إبريؿ، العدد الكفاءة االنتاجية لربة األسرة، 
(10.) 

ىندسة الموارد البشرية فل صناعة  .(2011)موفؽ عدناف عبد الجبار، أميف أحمد محبوب المومنل  -30
 .إثراء لمنشر والتوزيع عماف، األردف، ولى،ألالفنادؽ، الطبعة ا

اليوية الثقافية وعالقتيا بالتصميـ الداخمى لمسكف  .(2016الديب)مى سعيد إبراىيـ مصطفى  -31
 حديثى الزواج، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.

تأثيث وجيكور المسكف "النظرية والتطبيؽ"،  .(2018نادية حسف أبو سكينة، وئاـ عمى معروؼ) -32
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