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استهدف البحث وضع قائمة مقترحة بالمتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية 

نموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل 

الدراسة النظرية التحليلية للمدخل وتوظيفه في المجال التربوي بإسهام عناصره وأبعاده وتطبيقاته 

 البيئة الجامعية النموذجية ، وتحليل مقوماتها الداعمة لتطبيقات المدخل المختار ، مع في تحقيق

عرض األسس المعيارية الحاكمة التي َيستند إليها مدخل اإلرجونوميكس في تحقيق تلك البيئة 

توصال في نهاية المطاف إلى وضع قائمة بالمتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية 

 على ضوء مدخل اإلرجونوميكس بعد تحكيمها لصوغها في صورة نهائية تعظم معها نموذجية

اإلفادة من خالل األخذ بتطبيقات هذا المدخل في بناء البيئة الجامعية ابتداء أو تحديثها لتحقيق 

 .المثالية فيها انتهاء لما بينهما من عالقة وثيقة بناء وتحديثًا

 المتطلبات – بيئة جامعية نموذجية – الهندسة البشرية – اإلرجونوميكس: الكلمات المفتاحية 

 .التربوية
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ABSTRACT 
 

Educational requirements necessary to achieve a model university 

environment based on Ergonomics approach (Human engineering) 
 

This research aimed to propose a list of the educational 
requirements needed for achieving a model university environment 
according to the Ergonomics approach utilizing the analytical 
descriptive research. The research was based on the analytical 
theoretical study of the approach and the utilization of its elements, 
dimensions and applications in education to develop a model university 
environment, analyze its scaffoldings for the application of the target 
approach. The research also explored the governing normative 
foundations of the Ergonomics approach to achieve the model 
environment of the university. The results yielded a list of the 
educational requirements needed for achieving a model university 
environment according to the Ergonomics approach. This list comes to 
its ultimate benefits via administering its applications in designing a 
model university environment at first, and then it would be updated to 
achieve perfectness at last based on the close relationship between the 
both ways 

Key words : Ergonomics - Human engineering- a model 
university environment- The educational requirements. 
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تظل الجامعة ذروة سنام المنظومة التعليمية لما تقوم به من دور بارز في بناء المجتمع وما تقدمه 
من إسهامات في تنميته، نظرا لطبيعتها العلمية ومهامها الوظيفية ومواردها البشرية التي تسهم في تكوين 

قادر على المشاركة في عملية التنمية ، ومؤهل لسوق العمل المثقل بأعباء منتج تعليمي ، وتخريج جيل 
والمحمل بتحديات والمتضمن تطورات تبعا الحتياجاته وفي ضوء متطلباته المحلية والعالمية ؛ وذلك باتخاذ 

ت التدابير العلمية والعملية وإعادة النظر في فلسفة الجامعة وأهدافها وعناصرها ومكوناتها من مدخال
 . وعمليات ومخرجات بهدف الوصول إلى منتج تعليمي يمتلك مهارات الريادة ويحقق معايير التميز

وتنامى االهتمام بالعنصر البشري في المنظمات التربوية الراهنة بإشاعة جو مالئم للعمل وتحسين 
ا فضل السبق في لبيئته وتوفير مناخ جيد كركن أصيل من جملة االهتمامات خاصة تلك المنظمات التي له

الريادة والتميز؛ لما لذلك من تأثير جوهري على كفاءة العمل وانعكاس جذري على فعالية العاملين؛ ومن هنا 
تغيرت النظرة إلى أفراد منظمة التعلم من عنصر إنتاج فقط إلى رأس مال بشري يمكن أن يستثمر لتحقيق 

 .أعلى عائد بكفاءة ومهارة واقتدار
ات التقدمية التي تنادي باالهتمام بالمكونات البشرية في البيئة الجامعية إال أنه ورغم تعالي الصيح

ال يمكن للجامعة أن تؤتي ثمارها المرجوة التي من أجلها أنشئت إال باالهتمام بعناصرها ومكوناتها الفيزيقية 
ر البشري ؛ فلو توافرت والبشرية على السواء والسيما العنصر الفيزيقي الذي له بالغ األثر في راحة العنص

الكفاءات البشرية بما تحمله من إمكانات وما يرتبط بها من اتجاهات واهتمامات وميول ورغبات وما يتعلق 
بها من اتصال وعالقات دون االهتمام بالجانب الفيزيقي للبيئة الجامعية التي تعمل فيها تلك الكفاءات لما 

و تحقق هدفها المنشود ، وأصدق دليل على ذلك هجرة العقول استطاعت الجامعة أن تقوم بدورها المنوط أ
 .البشرية والكفاءات الفكرية التي تتميز باإلبداع

وفي إطار االهتمام المتزايد بالعنصرين البشري والفيزيقي في منظمات التعلم التربوية فقد اتجهت 
 األصعدة ، ومن ثم تحقيق جودة الحياة القيادة األكاديمية في مجال التربية إلى نشر ثقافة التحسين على كافة

الوظيفية بين العاملين في البيئة الجامعية بعد تحديثها لخدمتهم باعتبارها من أهم وسائل تحقيق الراحة 
عالم ، (والرفاهية لديهم من جانب ومقوما من مقومات نجاح إدارة الجودة الشاملة في المنظمة من جانب آخر 

ددت المداخل وتنوعت األساليب واختلفت االستراتيجيات وبنيت النماذج ، وبناء عليه تع) ٢، ص٢٠١٨
استنادا إلى النظريات تارة وإلى حاجة الواقع تارة أخرى ؛ لتحديث البيئة الجامعية الراهنة وتحقيق المثالية في 

ق والمؤشرات مكوناتها بعد التعرف عليها وتحديد األسس المعيارية فيها والمعايير التي يستند إليها التحقي
الدالة عليه ، والوقوف على أبعاده والمتطلبات الالزمة له دون إغفال لقيمة العنصر البشري في إدارته 

 . وتوظيفه
ويعد مدخل اإلرجونوميكس أحد المداخل التي تجمع بين البيئة الفيزيقية والبيئة البشرية فتجعل 

 االهتمام في أبحاثها ودراستها العتنائه بهندسة البشر البيئة الفيزيقية والعاملين فيها محور االرتكاز وبؤرة
وتصميم بيئة العمل من حيث تركيزه على العمل ذاته أثناء إنجازه والبشر الذين يؤدونه واألساليب والطرق 

؛ هادفا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومؤهلة )١٣٠، ص٢٠١٦كامل ، (التي يؤدَّى بها واألماكن التي يتم فيها 
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قرة على أعلى مستوى من التحديث وعاملين منتجين قادرين منجزين للعمل بمهارة فائقة من وصحية ومست
، ٢٠١٧بن عيسى ، (خالل تيسير كل الوسائل واألساليب وتذليل العقبات المعرفية والفيزيقية والتنظيمية 

نموذجية من حيث ، وهذا هو لب العالقة الوثيقة بين مدخل اإلرجونوميكس وتحقيق البيئة الجامعية ال) ٢ص
 .   توظيفه في إدارته وعملياته وتأثيره المباشر عليها


برزت كثير من النظريات التربوية التي تؤكد على أهمية العنصر البشري داخل المنظومة باعتباره 

ثل في مكونا رئيسا من مكوناتها يقوم ببعض العمليات المتشابكة والمتفاعلة التي تفضي إلى مخرجات تتم
المنتج التعليمي؛ فعكفت تلك النظريات في تطبيقاتها على دراسة اإلنسان أثناء انخراطه في العمل وبحثت في 
الجو المالئم له فيزيقيا والمتوافق فيه نفسيا والمنسجم معه اجتماعيا والملتزم به تنظيميا من أجل جودة حياته 

عتبار تحسين اإلنتاجية ورفع كفاءتها والدخول بها في وظيفيا وتحسين بيئة العمل واقعيا مع األخذ في اال
معترك التنافسية والتميز عن القرناء بتوفير طاقم من العاملين بالمنظمة يتسم بالدافعية العالية في إنجاز العمل 

 ).٢١٩، ص٢٠١١المعايطة،(والحماس الشديد في إجادته 
ة مع العلوم التطبيقية تظهر منهجية وفي ظل تعقد الحياة االجتماعية وتشابك العلوم اإلنساني

ليتولد عنها مدخل يمزج بين العلوم فيجمع بين طياته دراسة المكونات ) الهندسة البشرية(اإلرجونوميكس 
الفيزيقية والبشرية في بيئة العمل داخل منظومة ارتباطية تنسجم فيها المكونات على حد سواء مع بعضها 

 .البعض
 يرى ما ال يدع مجاال للشك أن الجامعة بحاجة ملحة إلى توظيف والمدقق في المجال التربوي

مدخل اإلرجونوميكس في تحسين بيئة العمل للعاملين فيها وتحديثها لتوفير سبل الراحة لهم ؛ انطالقا من أن 
المجال هو المعنى بالحفاظ على اإلنسان صحيا واستقراره نفسيا واجتماعيا وإعداده وتهيئته للعمل واإلنتاج 

ومن هنا كان هذا البحث لوضع قائمة مقترحة من المتطلبات . تنظيميا في مناخ جيد تغمره الراحة للجميع
التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية نموذجية في ضوء مدخل اإلرجونوميكس والتي يمكن من خاللها 

 .    مه في ذلكتوظيف تطبيقات المدخل في تحقيق تلك البيئة تبعا لمعاييره وإبراز كيفية إسها
 :وعليه يمكن صوغ أسئلة البحث فيما يلي

 ما اإلطار المفاهيمي لمدخل اإلرجونوميكس في المجال التربوي؟ -١
 ما مقومات البيئة الجامعية الداعمة لتطبيقات مدخل اإلرجونوميكس؟ -٢
 عية النموذجية؟ما األسس المعيارية الحاكمة التي َيستند إليها مدخل اإلرجونوميكس في تحقيق البيئة الجام -٣
 ما المتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية نموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس؟ -٤


استهدف البحث وضع قائمة مقترحة بالمتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية 

 . على ضوء مدخل اإلرجونوميكس
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الموضوع الذي يتناوله وهو دراسة العنصر البشري في بيئة العمل  أهمية من حثالب أهمية تنبع
لما له من تأثير مباشر ورئيس على اإلنتاجية وتحسينها من جانب وتحقيق االنسجام الوظيفي وجودة الحياة 

 باستخدام الوظيفية من جانب آخر على كافة المستويات نفسيا وأكاديميا وتنظيميا وفيزيقيا واجتماعيا، وذلك
الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالبحث في الحالة النفسية ) الهندسة البشرية(مدخل اإلرجونوميكس 

 .واالجتماعية والصحية والبيولوجية للعاملين في بيئة العمل ذاتها من حيث المواءمة
 ببعض ومن المتوقع أن يوافي البحث أصحاب القرار والمسئولين والقيادات التربوية واألكاديمية

اآلليات والخطوات اإلجرائية التي يمكن من خاللها توظيف المدخل في المجال التربوي بصورة أكبر 
كما يأمل الباحث من وراء البحث معالجة بعض المشكالت ذات االرتباط . واتخاذ التدابير في هذا الشأن

ي حل تلك المشكالت، وتوفير المباشر بالعنصر البشري في الجامعة لتحقيق أعلى فائدة مرجوة باإلسهام ف
وأخيرا يسهم البحث في الكشف عن األهمية . البيئة الوظيفية المستقرة والبيئة النموذجية المتفاعلة والفعالة

 .الضرورية في تكامل التخصصات والمجاالت مع بعضها البعض في فروع العلم المتنوعة


 لمدخل اإلرجونوميكس وتوظيفه في المجال التربوي اقتصر البحث على الدراسة النظرية التحليلية
لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية ذات األوصاف المحددة والمقومات الداعمة من خالل إسهام عناصره 

 . وأبعاده وتطبيقاته في ذلك


نات البيئة الشروط التي ينبغي توافرها في مكو: إجرائيا بأنها " المتطلبات التربوية " تعرف 
) الهندسة البشرية(الجامعية لتحقيق المثالية فيها واتسامها بالنموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس 

 . والمنبثقة عن تطبيقاته وخصائصها التي تسهم في تحقيق المواءمة واالنسجام بين تلك المكونات
التي تتفاعل فيها مجموعة متشابكة البيئة :  بأنها – إجرائيا -" بالبيئة الجامعية النموذجية " ويقصد

من العناصر والمكونات المتوفرة بحيث تلبي احتياجات المستفيدين وتقدم خدمة متميزة لهم وتحقق توقعاتهم 
وترتقي بتطلعاتهم في المستقبل بمواكبة المنجزات العلمية مع إحساس أفرادها باالنتماء إليها واالنخراط في 

 .ي وجماعيفعالياتها وأنديتها بشكل فرد
توافر المعايير والمؤشرات : إجرائيا بأنه" تحقيق البيئة الجامعية النموذجية " ويعرف مصطلح 

التي يستدل من خاللها وفي ضوئها على خاصية االنسجام والمواءمة بين المكون البشري والمكون المادي في 
 .ن يعمل في تلك البيئة أو يتعامل معهاالبيئة الجامعية بجعل مظاهر تلك الخاصية واقعا منجزا يشعر به كل م
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فهو تلك اآلليات واإلجراءات والمسارات والتدابير والخطط " : اإلرجونوميكس" أما مدخل 
المرتبطة بالجانب التطبيقي لعلم اإلرجونوميكس والتضمينات المنبثقة عن نظرياته، والتي تعنى بدراسة 

 . نسجام في ضوء فلسفته المتبناة ومبادئه الحاكمةمكونات بيئة العمل برمتها لتحقيق المواءمة واال


تحقيقا لهدف البحث ولإلجابة عن أسئلته فإن الباحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي باعتباره 
األنسب لطبيعة البحث واألكثر مالءمة لزاوية التناول ، باإلضافة إلى المدخل االرتباطي الذي يعد نمطا من 

 .هج الوصفي ؛ لتوضيح العالقة بين متغيري البحث البيئة الجامعية النموذجية واإلرجونوميكسأنماط المن


يتم عرض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ذات االرتباط بموضوع البحث تبعا لترتيبها 
  .   الزمني من األحدث إلى األقدم ثم يلي ذلك تعقيب عام عليها جميعًا

 بناء تصور مقترح لتحقيق اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية ٢٠١٩هدفت دراسة منار جابر 
المكونة من ) االستبانة(الخاصة المصرية في ضوء اإلرجونوميكس ، حيث استخدمت المنهج الوصفي بأداة 

موجهة مدرسة و) ١١(عبارة مقتصرة على مدارس التربية الخاصة في محافظة بني سويف وعددها ) ٥٠(
، وتوصلت ) ٣٤٠(إلى مديري ومعلمي وموجهي التربية الخاصة فقط بالمحافظة محل الدراسة وعددهم 

الدراسة إلى أن درجة توافر المتطلبات الالزمة لتحقيق اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة بمصر وفقا 
يق ، وأوصت الدراسة بأهمية ألبعاد اإلرجونوميكس كانت متوسطة مما استدعى وضع تصور مقترح للتحق

 . األخذ بمبادئ اإلرجونوميكس وتطبيقاته في مدارس التربية الخاصة
 األرغونوميا المدرسية، حيث حاولت تلك الدراسة ٢٠١٧وتناولت دراسة مصطفى ويمينة عام 

ا من البحث إبراز أهمية ودور األرغونوميا في خدمة التعليم وتطويره من خالل تحليل البيئة المادية انطالق
عن المواءمة بين العملية التعليمية والعناصر المادية لتلك العملية والمتمثلة في البناء المدرسي من حيث موقعه 
وتصميمه الهندسي والجمالي ومكوناته، وما يتوفر فيه من وسائل للتعليم خاصة المقاعد الدراسية واألثاث 

ية كاإلضاءة والضوضاء والتهوية، وهذا من أجل راحة المدرسي، ومدى استجابته للظروف الفيزيقية الصح
المعلم والمتعلم، والوصول إلى أقصى مستويات الفعالية في العملية التعليمية ومن ثم في المردود التعليمي 

 .وتطويره
 باستخدام مقترح تعليمي برنامج أثر إلى  التعرف٢٠١٦الشوابكة وزميليه عام  دراسة واستهدفت

بعض مهارات كرة اليد للصغار، واستخدمت الدراسة  تعلم في البشرية الهندسة علم بيقوتط معدلة أدوات
 سنة من مدرسة غرناطة األساسية ١١-٩طالبا ما بين عمر ) ٢٨(المنهج التجريبي حيث تكونت العينة من 

ة أسابيع للبنين في محافظة مأدبا ، واختيرت العينة بطريقة عمدية، واستغرق تطبيق البرنامج المقترح ست
دقيقة ، وأشارت نتائج الدراسة ) ٤٥(بواقع ثالث وحدات تعليمية في األسبوع وكل وحدة تعليمية استغرقت 

إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا للبرنامج التعليمي المقترح في تحسين مستوى األداء المهاري في كرة اليد بعد 
لدى أفراد المجموعة ) اإلرجونوميكس(سة البشرية تعديل ملعب وأدوات كرة اليد باستخدام معادالت علم الهند
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التجريبية بين القياس القبلي والبعدي ولصالح البعدي ، كما أظهرت النتائج إلى أن البرنامج التعليمي المقترح 
أسهم في تحسين مستوى األداء المهاري في كرة اليد لدى أفراد المجموعة الضابطة بين القياس القبلي 

وأظهرت النتائج إلى أن البرنامج التعليمي المقترح أسهم في تحسين مستوى األداء . لبعديوالبعدي ولصالح ا
المهاري بعد تعديل ملعب وأدوات كرة اليد باستخدام معادالت علم الهندسة البشرية للمجموعة التجريبية 

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة
والمنشود في تطليق مبادئ  حجم الفجوة بين الوضع القائم ٢٠١٦وأظهرت دراسة خوالدة 

على بيئة العمل كما يراها أعضاء هيئة التدريس واإلداريون في " هندسة العوامل البشرية"األرجونيمكس 
) ٧٢٠(على عينة قوامها ) استبانة(جامعة مؤتة ، حيث استخدمت المنهج الوصفي المسحي ، وطبقت األداة 

معة محل الدراسة ، وأوضحت النتائج أن الفجوة بين مشاركا من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالجا
الوضع القائم والوضع المنشود في تطبيق مبادئ اإلرجونوميكس على بيئة العمل كانت كبيرة في جميع 
المجاالت المتضمنة في األداة ، وثم أوصت بوجوب سد الفجوة بين الوضع القائم والوضع المنشود كي يؤثر 

 .   على العاملين جميعاذلك إيجابا في بيئة العمل
 تعديل مدارس ذوي االحتياجات الخاصة لتناسب هؤالء األفراد ٢٠١٦بينما استهدفت دراسة كامل 

في بيئتهم ، وتحسين بيئة العمل من خالل اإلنسان ذاته واالهتمام به وهو ما يتفق مع علم اإلرجونوميكس ، 
ئة المذكورة ووضع حلول لها من خالل مدخل والتعرف على المعوقات في فعالية البيئة المدرسية للف

مفردة ببعض محافظات ) ١١٠(واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي في عينة قوامها . اإلرجونوميكا
، مستعينة بأداة المقابلة الشخصية مع أصحاب القرار والمسئولين عن مدارس )  قنا –أسوان ( الصعيد بمصر

انة لدراسة الواقع لتلك المدارس ، ثم وضع تصور لمدارس فعالة لذوي ذوي االحتياجات الخاصة ، واستب
وتوصلت الدراسة إلى افتقار تلك المدارس إلى . االحتياجات الخاصة في ضوء المعايير اإلرجونوميكية 

الجودة والكفاءة والفعالية والحاجة إلى إعادة النظر في خدماتها ؛ من خالل مداخل جديدة مثل مدخل 
يكا ، كما اتضح من النتائج أهمية المعايير اإلرجونوميكية في تفعيل مدارس ذوي االحتياجات اإلرجونوم

 .الخاصة ، وانتهت بوضع تصور مقترح للمدارس الفعالة لذوي االحتياجات الخاصة
 العالقة بين السالمة النفسية للبيئة التعليمية والصحة النفسية للطالب ٢٠١٥وحددت دراسة كاتب 

طالبا وطالبة لدى األقسام األدبية في ) ٣٩٥(مملكة العربية السعودية حيث تكونت العينة من وذلك في ال
الجامعات السعودية ، واستخدمت الدراسة المقاييس النفسية في كل منهما ، وأبرزت النتائج وجود مستوى 

 بيئة جامعية تتصف متوسط في كليهما مع وجود العالقة االرتباطية ، وأوصت الدراسة أصحاب القرار إيجاد
بتوفير التفاعل الفكري واالجتماعي والنفسي والتنموي اآلمن بين الطالب لتحقيق الراحة النفسية والعاطفية 

 .والنشاط المعرفي الناجح 
 بالبحث في جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية ٢٠١٥وقام الصفدي 

حيث كانت ) االستبانة( قصى ، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي مستعينًا بأداة الفنون الجميلة بجامعة األ
فقرة ، واألخرى لجودة اإلنتاج اإلبداعي ) ٤١(األداة في صورتين أحدهما لجودة البيئة الجامعية وتتكون من 

ج منها درجة طالبا وطالبة ، وتوصل الباحث إلى نتائ) ١٧٣(فقرة ، وكانت عينة الدراسة ) ٢١(وتتكون من 
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التقدير لدى أفراد العينة تجاه جودة البيئة الجامعية كانت متوسطة ، بينما درجة التقدير لإلنتاج اإلبداعي كانت 
كبيرة ، وأكد الباحث على وجود العالقة االرتباطية الموجبة بين الدرجة الكلية لجودة البيئة الجامعية بمجاالتها 

ج اإلبداعي بمجاالته ، وأوصى الباحث بتفعيل التسجيل اإللكتروني عبر موقع وبين الدرجة الكلية لتقدير اإلنتا
 .الجامعة بحيث يخفف من ازدحام الطلبة للتسجيل والسحب واإلضافة

 في مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة طلبة جامعة الزرقاء ٢٠١٤وبحث مساعدة 
 وبيئة تدريسية نموذجية وبيئة مرافق جامعة نموذجية وبيئة م من حيث بيئة اإلدارة الجامعية النموذجية٢٠١١

طالب وطالبة ، مستخدما ) ٦٠٠(عالقات طالبية نموذجية وبيئة محلية نموذجية ، وكانت العينة محل الدراسة 
فقرة ، وأظهرت النتائج أن توافر بيئة جامعية ) ٦٣(المنهج الوصفي وأداة الدراسة االستبانة المكونة من 

 بجامعة الزرقاء مرتفع إال أن محور المرافق الجامعية النموذجية قد حصل على الرتبة األخيرة ، نموذجية
وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة استمرار إدارة الجامعة في تطبيق رؤيتها االستراتيجية نحو تطوير 

 .البيئة الجامعية
نوميكس على اإلنجاز  التعرف على أثر برنامج اإلرجو٢٠١٤ Healyوحاولت دراسة هيلي 

األكاديمي والقدرة على التحصيل للطالب في أالسكا وانسجامهم في الفصل مع المعرفة المقدمة إليهم ، حيث 
أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين تطبيقات اإلرجونوميكس ودرجة االستيعاب والقدرة على التحمل واألداء 

 دقيقة على مدار خمس جلسات تعليمية بإجمالي ٣٠كون من واالنتباه لفترة أطول بتطبيق برنامج إرجونومي يت
) ٨(ساعتين ونصف ، واستخدم الباحث مقاييس التشتت واالنتباه وفرط الحركة وتقييم المعلم وولي األمر في 

حجرات دراسية بالصف الرابع في ثالث مدارس ابتدائية ، والكشف عن طبيعة األثاث والحالة الراهنة له فيها 
رورة األخذ بتطبيقات اإلرجونوميكس في جميع المراحل الدراسية والعمرية للطالب ، مع ، وأوصت بض

تنمية ثقافة الوعي اإلرجونومي لدى جميع أعضاء منظمة التعلم ، وضبط كراسي ومكاتب الطالب الحالية 
شأن مفاهيم الصحة لتلبية احتياجاتهم المريحة ؛ ورفع مستوى الوعي قبل المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور ب

المريحة ؛ وتشجيع المعلمين على التنقل داخل الفصل أثناء توجيههم إلشراك الطالب أثناء قيامهم بتتبع حركة 
 .    دقيقة أو أقل للسماح بفواصل حركة الطالب٢٠المعلم ؛ وقصر الفترات التعليمية على 

األكاديمية للبيئة الجامعية  إلى الكشف عن أهم المعوقات المادية و٢٠١٣وهدف بحث الزبيدي 
المثالية كما تراها طالبات كليات جامعة بابل بالعراق ، مستخدما المنهج الوصفي التحليلي حيث تم توزيع 

طالبة من أربع كليات بالجامعة وهي ) ٢٠٠(عبارة ، وكان عددهن ) ٩٩(استبانة على الطالبات مكونة من 
طالبة في كل كلية ، وأظهرت النتائج ) ٥٠(العلوم والهندسة بواقع كلية التربية للعلوم اإلنسانية واآلداب و

توافر المعوقات المادية األكاديمية للبيئة الجامعية المثالية داخل كليات الجامعة بدرجة مرتفعة ، وأوصت 
بضرورة أخذ ذلك بعين االعتبار إلعادة تعديل معايير مجلس ضمان الجودة واالعتماد ، واقترحت صورا 

 . مقترحة للعمل على إزالة عوائق معوقات الجامعة المثالية مع تعميم ذلك وصيغا
 تحديد كيفية استخدام الطالب ألساليب ٢٠١٣ Cifter et alواستهدفت دراسة كيفتر وآخرين 

اإلرجونوميكس أثناء تصميمهم لمشاريع بمجال التعليم الصناعي ودراسة فعالية تعلمهم لإلرجونوميكس من 
طالبا وطالبة من ) ٧٩( حيث أجريت دراسة استقصائية باستخدام استبانة على عينة قوامها وجهة نظرهم ،
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أسئلة بعضها أسئلة ) ١٠(طالب التصميم الصناعي بالجامعات التركية ، وتكونت االستبانة من إجمالي 
رية التي مفتوحة وأخرى مغلقة ، حيث تم التركيز على تقييم الطالب لوحدة بيئة العمل والمهارات البش

اكتسبوها ، وتوصلت الدراسة إلى أن تقييم تعليم اإلرجونوميكس لدى أفراد العينة ككل كان بدرجة أقل من 
تحسين تعليم بيئة العمل في  متوسطة ، وفي ضوء النتائج تم اقتراح المزيد من الدراسات الستقصاء طرق

لدراسات الجماعية المركزة مع الطالب تركيا بإجراء ورش العمل وا برامج التصميم الصناعي الجامعي في
 .للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها وزيادة الفعالية للوحدات وتحسين مخرجاتها وكفاءة عملياتها

 إلى إعداد تصور مقترح للبيئة المدرسية المادية لألطفال المعاقين ٢٠١٢وهدفت دراسة محسوب 
، بعد رصد ) الهندسة البشرية(وم اإلرجونوميكا سنوات بمدارس الدمج في ضوء مفه) ٦ : ٤(حركيا من 

الواقع في بعض المدارس مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستمارة للتعرف على جوانب البيئة 
المدرسية ورصد طبيعتها ، وتوصلت الدراسة إلى عدم مالءمة البيئة المدرسية الحتياجات المعاقين حركيا 

 .معايير اإلرجونوميكيةالفتقارها إلى الشروط وال
 بتحديد العالقة بين بيئة العمل الجامعي وجودة الحياة الوظيفية وبين جودة ٢٠١٢وقام عوض 

الحياة الوظيفية وكفاءة األداء الجامعي من خالل تقييم أبعاد جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل الجامعية ، 
بيانات األولية الالزمة للدراسة اإلحصائية مستخدما حيث اعتمد الباحث على قوائم االستقصاء في جمع ال

المقابالت الشخصية والمالحظة معها للحصول على المعلومات واختبار الفروض ، وانتهى البحث إلى وجود 
عالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية وتحسين كفاءة األداء الجامعي لصالح معاوني أعضاء هيئة التدريس في 

 .ميةالجامعات الحكو
 إلى العالقة بين مستوى السعادة لدى طالب كلية العلوم التربوية ٢٠١٢وأشارت دراسة الخوالدة 

في جامعة آل البيت ومالءمة البيئة الجامعية ، حيث أعدت أداتين األولى لقياس مستوى السعادة والثانية لقياس 
طالبا وطالبة ، واستخدمت المنهج ) ٢٧٠(درجة المالءمة للبيئة الجامعية ، وكانت العينة عشوائية قوامها 

الوصفي مشيرة في النتائج إلى أن مستوى السعادة ومالءمة البيئة الجامعية كانا بدرجة متوسطة بشكل عام ، 
 .مع التأكيد على العالقة الترابطية االرتباطية بين مستوى السعادة ودرجة المالءمة بشكل إيجابي وقوي

ير استراتيجية إدارية تربوية لزيادة كفاءة العاملين في اإلدارة  بتطو٢٠١١وقامت المعايطة عام 
؛ من خالل ) اإلرجونوميكا ( الوسطى في وزارة التربية والتعليم األردنية في ضوء منهجية هندسة البشر 

اقتراح تصور إرجونومي لتخطيط خدمات اإلدارة بعد الكشف عن الواقع لكفاءة العاملين المنخفضة باستبانة 
: مفردة من المديرين باإلدارات والمديريات ، وتكونت االستراتيجية من مراحل خمس ) ١٠٣( على طبقت

التخطيط للتخطيط ثم تحليل األبعاد البيئية وفي ضوء المرحلتين يتم وضع استراتيجيات التخطيط وهندستها 
تقييم االستراتيجية وتتمثل في الرؤية والرسالة واألهداف وخطة العمل ثم وضع البرامج وتنفيذها ثم 

، وأوصت الدراسة بأهمية تبني المسئولين لمنهجية اإلرجونوميكا في وزارة التربية والتعليم ، لما لها وفاعليتها
من أثر كبير في حماية الموظفين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم ؛ ومن ثم زيادة اإلنتاجية بتغطية جوانب جديدة 

 .في منهجية اإلرجونوميكا
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 العالقة بين تقنية المعلومات والنظرية البنائية والبيئة الجامعية والعولمة ٢٠١٠وي ودرس العطي
من خالل نموذج مقترح لتنمية رأس المال البشري في عصر العولمة ، واستخدم الباحث طريقة االستقراء 

النتائج أهمها واالستنتاج في تحليل الدراسات السابقة للوصول إلى النموذج المقترح ، وتوصل إلى جملة من 
أن البيئة التعليمية الجامعية تسهم في تنمية رأس المال البشري في عصر العولمة شريطة أن تتسم بالحداثة في 

 تقنية – الطالب – عضو هيئة التدريس –القائد (اإلجراءات والتدابير التي تنعكس على العنصر البشري 
، وأوصى الباحث بتطبيق النموذج )ية وحضور المؤتمرات تدريب الكوادر البشر– البيئة الحالية –المعلومات 

 .بمشتمالته في البيئة الجامعية المحلية داخل المملكة العربية السعودية
 إلى تحليل بيئة معمل الكمبيوتر لتحسين الظروف الفيزيقية ٢٠١٠ Rotichوهدفت دراسة روتش 

كمبيوتر ، مع الكشف عن واقع المعاناة لبعض لها خاصة المقاعد والمنضدة والمساحة الفارغة أمام كل جهاز 
الطالب عند الجلوس في المعمل لعدم وجود مكونات فيزيقية مالئمة لقياسات الجسم البشري لهم حيث 
اقتصرت الدراسة على الطالب من الصف األول إلى الخامس فقط ، منوهة على أن المعلومات اإلرجونومية 

 .معيارا مهما في تصميم البيئة والتعامل معهاربما تكون عالجا لكل هذه المشكالت و
 الوقوف على جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في ٢٠٠٩وحاولت دراسة الحولي 

) بطاقة مقننة(الجامعة اإلسالمية بغزة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل أداة الدراسة 
طالبا وطالبة بعد التخرج ، وأظهرت النتائج بشكل عام أن تقديرات )  ٨٥٨( التي وزعت على عينة قوامها 

الطالب للخدمات الجامعية كانت متوسطة ، واختتمت بجملة من التوصيات على رأسها وجوب تحسين البيئة 
الجامعية من تهوية وإضاءة في القاعات الدراسية وتطوير الحدائق الجامعة والمالعب والساحات والشكل 

 .اصة عند الطالبات وتطوير قاعدة البيانات في المكتبة المركزية العام وخ
 عن كيفية التحقق من مصادر التعليم والتعلم ٢٠٠٩  Fallon, et alوكشفت دراسة فالون وآخرين 

المناسبة لمعلمي المدارس الثانوية وطبيعتها المرتبطة بتعليم الحاسب والجلوس أمامه لفترة طويلة في ضوء 
جونوميكس ، ومدى توفر المعلومات عن تلك المنهجية لدى عينة الدراسة حيث أكدت على أهمية منهجية اإلر

الخلفية المعرفية للمعلمين وانعكاسها على ممارساتهم وطالبهم على الرغم من أن الواقع يشير إلى التواضع 
 هناك أدلة على أن المعلمين أنالشديد في المعرفة لدى معلمي المدارس الثانوية في أيرلندا ، وأظهرت النتائج 

كان المعلمون غير راضين بشكل عام عن هذا ب ، وال يتلقون معلومات عن بيئة العمل ذات الصلة بالحاس
وسوف يرحبون بالمعلومات حول هذا الموضوع لبيان اآلثار المترتبة من حيث الصحة العامة وتقليل اإلجهاد 

 الحاسب، وقدمت الدراسة توصيات لتلبية احتياجات المعلمين وتحسين األداء وتفادي السلبيات للجلوس أمام
 .في هذا الشأن بعد تحديدها وتحليلها 
 إلى قياس مؤشرات البيئة الجامعية النموذجية بجامعة عمان العربية ٢٠٠٨وهدفت دراسة العساف 

ر العملية للدراسات العليا كإحدى الجامعات الخاصة باألردن ، حيث اختارت عينة عشوائية من عناص
فقرة ) ٥٠(طالب وطالبة مستخدمة المنهج الوصفي بتطبيق استبانة مكونة من ) ٢٠٠(التعليمية باإلضافة إلى 

اشتملت على بعض المؤشرات المقترحة للبيئة الجامعية النموذجية ، وتوصلت إلى تفاوت القيم المقاسة لمعظم 
طلوب ، وعدم توافر عدد من المؤشرات أصال ، المؤشرات في درجة القرب أو البعد عن مؤشرات الهدف الم
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وفي ضوء ذلك تم وضع بعض التوصيات لتطوير البيئة الجامعية في جامعة عمان على غرار مؤشرات البيئة 
 .الجامعية النموذجية

 مقارنة بين فعالية تعليم اإلرجونوميكس في كل من ٢٠٠٨ Johnsonوأجرت دراسة جونسون 
لتعليمي لتقييمهما ؛ حيث تم استخدام استراتيجية استكشافية متتابعة للتعرف على المكتب التشاركي والمكتب ا

جدوى كل منهما ، وطبقت تلك االستراتيجية بأدواتها االستبانة والتقرير الذاتي وإجراء المقابالت أثناء 
يقة أسبوعيا موظفا بعد إخضاعهم لجلسة تدريبية لمدة ستين دق) ٤٧(الزيارات الميدانية لمحطة العمل على 

فقط ، وأظهرت النتائج تحسنا في األداء أثناء ممارسة العمل لكل ) ٤٣(على مدار ستة أسابيع ، والتي أتمها 
منهما حتى وإن كان بدرجة قليلة خاصة ما يرتبط بقواعد األمن والسالمة والصحة العامة والتصور المعرفي 

صت الدراسة بأهمية تضمين اإلرجونوميكس في عمليات عن المالءمة لمكان العمل أثناء األداء ؛ لذا فقد أو
 .التدريب للموظفين كجانب وقائي من األعراض المرضية التي تلحق بهم في بيئة العمل

التعرف على ماهية إرجونوميكا التربية الخاصة وداللتها ٢٠٠٧واستهدفت دراسة الزهيري 
مج المعاقين في بيئة أقل تعقيًدا وفق منظور واالنعكاسات السلبية الستراتيجية عزل المعاقين وكيفية د

إرجونوميكا التربية الخاصة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في عرض االستراتيجية ، وتوصلت إلى 
الهندسة ( قائمة مقترحة لدعم وسائل اإلعالم في تحقيق الدمج االجتماعي للمعاقين من منظور اإلرجونوميكا 

ة إنتاج برامج ومواد إعالمية تخاطب أفراد المجتمع بكل فئاته العاديين والمعاقين مؤكدة على أهمي) البشرية 
تسهم في إزالة الحواجز الفكرية بينهم وتهيء للمعاقين بيئة تشاركية تظهر القدرات الكامنة لديهم وأساليب 

 .استثمارها االستثمار األمثل
اد بيئة التعلم الجامعية وعالقتها  على مدركات الطالب المعلمين ألبع٢٠٠٧ووقف عبد الوهاب 

بالتحصيل األكاديمي وفقا لمستويات فاعلية الذات العامة لديهم حيث استهدف البحث الكشف عن داللة العالقة 
بين بيئة التعلم الواقعية أو المفضلة والتحصيل األكاديمي على ضوء توقعاتهم لفاعليتهم الذاتية ، وتكونت 

لبة بالفرقة الرابعة بكليتي التربية والتربية النوعية جامعة المنصورة في دمياط ، طالبا وطا) ٣٦٤(العينة من 
وأسفرت الدراسة عن نتائج من بينها أن العالقة لم تتأثر بتوقعات الطالب لفاعلية الذات العامة لديهم ، كما أن 

حديثا من الناحية التربوية طالب التخصصات العلمية كانت مدركاتهم حول البيئة الجامعية أنها أقل تجديدا وت
مقارنة بمدركات طالب التخصصات األدبية ، وفي ضوء ذلك تم وضع بعض التوصيات من بينها الوقوف 
على جوانب القوة والضعف في بيئة التعلم الجامعية من أجل تحسين وتطوير أبعادها بما يقربها من اإلطار 

 .المفضل لها 
إشكاليات ملوثات ووقائع التنشئة االجتماعية لطفل  إلى الوقوف على ١٩٩٧وهدف بحث غراب 

المقابر إلى جانب رؤية إمكانية وضع تصور لتنمية القيم الجمالية للطفل مجابهة إلشكاليات التنشئة االجتماعية 
في ضوء مفهوم اإلرجونوميكا ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل استبانة لبعض خبراء التربية 

يرا يحتوي على القيم الجمالية الواجب توافرها للتخطيط لبرامج التنمية الجمالية لألطفال في خب) ٣٤(وعددهم 
المناطق الخاصة لسكنى المقابر، وتم وضع تصور مقترح لتنمية القيم الجمالية للحد من إشكاليات التلوث 

 ساكني المقابر بنسبة االجتماعي ، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها اختالل القيم لدى األطفال
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مرتفعة قد يؤدي إلى سهولة اإلجرام واالنحراف لديهم والتمرد على االستقرار االجتماعي مما يؤدي إلى 
فقدان مقومات الضبط االجتماعي مع إغفال مفاهيم الوطن واالنتماء وفقد قيمة الزمن والوجود ، وأوصى 

ها تناول قضايا الطفولة وبحث إشكاليتها التي يمكن البحث بأهمية وضع ووجود شبكة متكاملة يكون من مهام
أن تؤثر في عملية التنشئة االجتماعية ويكون من بين مكونات هذه الشبكة مؤسسات جديدة لها مهام إيجابية في 

 .بناء الطفولة الجمالية
 بتحليل مفاهيم ومصطلحات ١٩٨٩ عام Deborah and Polzellaوقام كل من اليت وبولزيال 

  وهندسة العوامل البشرية Ergonomics والهندسة البشرية Human Factories البشرية العوامل
Human factories engineering للتعرف على الفروق بينها وإظهار الخطوط الفاصلة ونقاط االلتقاء في 

من ) ٤(ت تلك المصطلحات ، وقد تم اختيار عينة من مكتبات عامة زاخرة بكتب في هذا المجال وعدد المكتبا
جامعات أمريكية وبريطانية ومراكز بحثية معنية، وقد توصلت الدراسة إلى أن المصطلحات الفنية المستخدمة 
للتعبير عن الهندسة البشرية متعددة ومتنوعة نتيجة تعدد المجاالت والتخصصات المعنية بالهندسة البشرية 

نون التطبيقية والتربية وغيرها وإن اختلفت كالطب والهندسة والزراعة والعلوم والتصميم الصناعي والف
 .المفاهيم فالمصطلحات شبه مترادفة أو إن صح القول فهي متقاربة على أقل تقدير


 عن المقومات المادية واألكاديمية – كثير منها –بالنظر إلى تلك الدراسات يرى الباحث أنها كشفت 

مثالية أو النموذجية التي ينبغي أن تكون عليه تلك البيئة ولكن من وجهة نظر الطالب ، أما للبيئة الجامعية ال
الدراسة الحالية تبحث في المتطلبات الالزم توفرها في البيئة الجامعية كي نستطيع القول بأن معايير البيئة 

 البيئة والمداخل الداعمة لها ومن النموذجية أو المثالية قد تحققت أو تحقق معظمها انطالقا من معايير مثالية
بينها مدخل اإلرجونوميكس ؛ لذا كانت في ضوء مدخل اإلرجونوميكس باعتباره مدخال من مداخل تحقيق 
البيئة الجامعية النموذجية أو المثالية التي ينبغي أن تكون بمواصفات معينة ، كما أن كثيرا من البيئات 

من المثالية فيها ومن هنا كان البد من دراسة تقف على المتطلبات التربوية الجامعية لم يتوفر فيها الحد األدنى 
الالزمة لتحقيق تلك البيئة النموذجية والتي تصل في النهاية إلى قائمة من تلك المتطلبات البد وأن توضع في 

 .ا ابتداءاالعتبار عند تحديث البيئة الجامعية الراهنة لتحقيق البيئة النموذجية المنشودة أو تصميمه


 :تتمثل إجراءات البحث في أربعة محاور
 اإلطار المفاهيمي لمدخل اإلرجونوميكس في المجال التربوي. 
 مقومات البيئة الجامعية النموذجية الداعمة لتطبيقات مدخل اإلرجونوميكس. 
 إلرجونوميكساألسس المعيارية الحاكمة لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية على ضوء مدخل ا. 
 المتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية نموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس  . 

 اإلطار المفاهيمي لمدخل اإلرجونوميكس في المجال التربوي: المحور األول 
 :يتضمن اإلطار المفاهيمي لمدخل اإلرجونوميكس في المجال التربوي الجانبين التاليين
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 بمراحل نشوء وارتقاء وتطور – كغيره من العلوم –) الهندسة البشرية ( مر علم اإلرجونوميكس 

على يد أشخاص تارة ومنظمات تارة أخرى ، فكان أول من استخدمه الفيلسوف البولندي ووجيك جاستر 
 تبعه في ذلك العالم ، ثم" علم العمل "  والذي أطلق عليه Wojeich Jastr Zebowskiزيبوسكي 

 الذي Ergonomics في أبحاثه ومحاضراته حيث استخدم لفظ إرجونوميكس Murellاإلنجليزي ميوريل 
ظل يتردد كثيرا بين المهتمين بالعلوم اإلنسانية والمعنيين بالبحوث التطبيقية ، كما كان للقياسات المنتهجة 

 في القرن Beldorفي القرن السابع عشر وبيلدور  Vobanلتحسين المردود في بيئة العمل على يد فوبان 
، باإلضافة إلى المؤتمر الذي ) ١٢، ص ٢٠١٧بن عيسى ، (الثامن عشر أثرا في بلورة علم اإلرجونوميكس 

 في مدينة كالسيكو بإنجلترا حول تحسين ظروف العمل والذي ألقى فيه ١٨١٥نظمه أصحاب العمل عام 
؛ )٣٧ ، ص٢٠١٣محمود ، (ناة العاملين في بيئة العمل غير المالئمة روبرت أوين كلمة عبر فيها عن معا

 Institute for وفي العام نفسه أنشئ معهد علوم العمل ١٩٢١وظهر في اليابان كتاب الهندسة البشرية عام 
labor sciences  قبيل ١٩٣٨ ، ومع إنشاء معمل للعوامل البشرية في الواليات المتحدة األمريكية عام 

 العالمية الثانية انتقل العلم بطفرة إلى مجال أرحب بعدها ليدخل في العلوم العسكرية للتعرف من خالله الحرب
، وذاع صيته على ) ٦١١-٦١٠، ص ص٢٠١٩جابر ، (على كفاءة االستخدام اليدوي للمعدات واألسلحة 

الخاضعة لقياسات نطاق أوسع في مجال أماكن العمل وتصميم المنتج حتى صارت بيانات اإلرجونوميكس 
، ٢٠١٣محسوب ، (معينة تبعا لطبيعة الجسم البشري من أهم المقومات التي يعتمد عليها المصممون عالميا 

 ). ٨٩-٨٨ص ص
وتبرز اإلرهاصات األولى لهذا العلم في الدراسات العلمية للسلوك اإلنساني والطريقة التي يتم بها 

من خالل تجارب ومقاييس أدت إلى زيادة ) Taylor 1880( تيلور إنجاز العمل والتي قام بها العالم األمريكي
كما . اإلنتاجية للعاملين بالمنظمة دون زيادة في الجهد أو ارتفاع في التكلفة البشرية فكان رائدًا في هذا المجال

  إسهام كبير في دراسة الزمن المستغرق والحركة Gilbreth & lilian ١٩١٤كان لجلبرت وزوجه ليليان 
لالزمة إلنجاز العمل المرتبط بالنشاط البشري ، فضال عن تطور األدوات واآلالت العسكرية والمعدات ا

الحربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تعتمد بشكل رئيس على قدرة اإلنسان حسيا ومعنويا 
 ). ٩١-٩٠، ص ص٢٠١٣محسوب ، (

روع العلم المستخدمة لتطبيقاته مما أضفى عليه ونظًرا لتعدد مجاالت علم اإلرجونوميكس وتنوع ف
سمة المرونة في طبيعته فقد أدى ذلك إلى تعدد مسمياته على الرغم من توحيد كنهه وماهيته فأطلق عليه علم 
العمل ، وعلم النفس الهندسي ، والهندسة البشرية ، وعلم النفس الصناعي ، والعوامل اإلنسانية ، وغيرها إال 

هو المسمى الذي كان له نصيب األسد في الذيوع واالنتشار خاصة وأنه هو " رجونوميكس اإل" أن مصطلح 
م ضم في جعبته تخصصات متعددة ١٩٤٩اللفظ الذي تم االتفاق عليه في أول مؤتمر عقد في أكسفورد عام 

، والمتبع ) ٨٩، ص ٢٠١٣محسوب ، (لهذا العلم   " Ergonomicsاإلرجونوميكس " اختارت مصطلح 
ذا العلم عبر الزمن يرى أنه يعود في تاريخ نشأته إلى نشأة الحياة البشرية ذاتها ، وقيام اإلنسان بصناعة له

بعض األدوات التي تيسر له أداء وظائفه وإنجاز مهامه وتحقيق أغراضه بأقل وقت وجهد ممكن وبراحة 
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يزات وما يحيط به من واقع واتخاذ عالية وتكلفة قليلة ، تنتج من استثماره لما في متناوله من أدوات وتجه
التدابير واإلجراءات حيالها ؛ وال سيما مع مراحل التطور البشري ونشأة العلم وتطوره والتي بدورها أدت 

، ٢٠١٣محسوب ، (ة اإلنسان في المقام األولـت براحـذي قدم تسهيالت اهتمـي الـور التكنولوجـى التطـإل
 ). ٩٠ص 

 American Psychological(ية األمريكية لعلم النفس  أنشأت الجمع١٩٤٥وفي عام 
Association ( APA قسم علم النفس الصناعي الذي يعني بالجوانب اإلنسانية المرتبطة ببيئة العمل 

بفروعه المتعددة والتي منها علم النفس الهندسي الذي يهتم بالهندسة البشرية ؛ وعلى إثر ذلك تم إنشاء المعامل 
 الذي يمثل نقلة لعلم اإلرجونوميكس بعد االتفاق على ١٩٤٩وفي عام .  في هذا المجال وتأسيس الشركات

التي " اإلرجونوميكس" أو جمعية " بحوث اإلرجونوميكس" المصطلح لدى تخصصات عدة ، أنشأت جمعية 
انية  العوامل اإلنس–تطبيق علم النفس التجريبي : " أصدرت أول كتاب في مجال اإلرجونوميكس تحت عنوان

 تكونت جمعية اإلرجونوميكس البريطانية متضمنة في تكوينها ١٩٥٢وفي عام ". في التصميم الهندسي
 ). ١٩٠٣ ، ص٢٠١٢هالل ، (تخصصات عدة منها علم النفس وعلم وظائف األعضاء وعلم األحياء 

  صدرت الطبعة األولى ألعمال جمعية علم النفس الهندسي حيث تم تأسيس جمعية١٩٥٦وفي عام 
 من جمعية Journal Ergonomicsالعوامل اإلنسانية ، وبعد عام تقريًبا ظهرت جريدة اإلرجونوميكس 

اإلرجونوميكس بإنجلترا ، وتزامن ذلك مع اختيار الواليات المتحدة األمريكية مصطلح علم هندسة العوامل 
ت رابطة  تكون١٩٥٩، وفي عام ) ١٤٧ ، ص٢٠١٦كامل ، (البشرية بديال عن اإلرجونوميكس 

 لتربط بين جمعيات اإلرجونوميكس International ergonomics Associationاإلرجونوميكس الدولية 
 ).٩٢ – ٩١، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (على مستوى العالم 

وتنامى االهتمام بعلم اإلرجونوميكس ما بين الستينات والثمانينات من القرن العشرين ليدخل 
االت الصناعة بمختلف أنواعها من صناعة السيارات ووسائل النقل مجاالت جديدة كمجال الفضاء ومج

والمواصالت والمنتجات المنزلية والحاسب اآللي وأجهزة الكمبيوتر والصناعات الدوائية والكيميائية 
والمستلزمات الطبية والطاقة النووية وغيرها إنتاجا واستخداما حيث صار من أهم معايير قياس جودة المنتج 

 ).٩٣ – ٩٢، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (ة اإلرجونوميكية وهو ما يعبر عنه برضا المستفيدين المالءم
أما على المستوى المصري فالمدقق للمشهد يرى أنه على الرغم من تدريس مادة اإلرجونوميكا 

إال ) ١٤٧ ، ص٢٠١٦كامل ، (لطالب الهندسة والفنون التطبيقية منذ منتصف الستينات من القرن المنصرم 
 هناك تواضع شديد في الخلفية المعرفية عنها فضال عن تدريسها بطرق تقليدية ومحدودية المعامل أنه

 ، ٢٠١٧سيد ، (المرتبطة بتطبيقاتها وقصور الوسائل الالزمة للتعمق فيها هذا من ناحية المنهج الدراسي 
الذي يمثل شذرات بحثية ، أما من ناحية التطبيق ومشاريع العمل فال تكاد تجد سوى النذر اليسير  ) ٢ص

واجتهادات شخصية قام بها البعض كإنشاء معمل لإلرجونوميكس في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان 
، أو تصميم أجهزة مرتبطة بها كما فعل فكري جمال الدين ) ١٩٠٣، ٢٠١٢هالل ، (على يد وفاء بسيوني 

بو المجد منذ عام ل بحث كما فعل عبد النبي أوعبد اللطيف عفيفي وأحمد وحيد ، أو إعداد كتاب أو عم
، مع عدم إغفال الدور الرائد لما تقدم في فتح آفاق جديدة ، وتمهيد لطريق البحث في هذا المجال بشكل ١٩٩٨
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، خاصة وأن التصميم المصري يعتمد على ) ٩٥ – ٩٣، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (أكثر دقة وتركيزا 
الت الواقعية الختالف الطبيعة البشرية فمثال البذلة التي يرتديها معايير أجنبية تسبب العديد من المشك

المصري قد تم تصميمها على قياسات جسم شخص غير مصري أو تم االستناد في تصميمها على واقع 
، األمر الذي يحتم على الجميع امتالك معلومات ودراية بهذا العلم السيما ) ٣، ص٢٠١٧سيد ، (افتراضي 

 .ية التعليميةفي مكونات العمل
ومن نافلة القول أن الكتابات العربية في مجال اإلرجونوميكس لم تتفق على لفظ معين لذلك العلم 

 فبعضهم – حتى وإن اتفقت في الهدف والمقصد والغاية والطبيعة –يمكن استخدامه في البحوث والدراسات 
شرية ، وثالث أطلق عليه مسمى أطلق عليه مسمى هندسة البشر ، وآخر أطلق عليه مسمى الهندسة الب

اإلرجونوميكا ، ورابع أطلق عليه اسم اإلرجونومية ؛ ولعل ذلك االختالف مرده إلى أن أصل الكلمة غير 
 فاختلفت الترجمات لها من حيث اللفظة ؛ لذا فإن الدراسات األجنبية برمتها Ergonomicsعربي وهي 

ختار الباحث الترجمة الحرفية للكلمة نظرًا ألن أصلها  بصيغة الجمع وبناء عليه اErgonomicsتستعملها 
 . حرفيا دون تصرف) إرجونوميكس(غير عربي وترجمها هكذا 


يستعرض البحث في هذا العنصر مفهوم اإلرجونوميكس وفلسفته وأهميته وخصائصه ومحاور 
 اإلرجونوميكس فليس ثمة اتفاق على مفهوم محدد عمله والمعوقات التي تحول دون استخدامه ، أما عن مفهوم

لها نظًرا لطبيعته المرنة من جانب وخوضه لكثير من فروع العلم ومجاالته المتعددة من جانب آخر؛ مما أدى 
 رغم تنوعها –إلى تعدد تعريفاته بتعدد مجاالته وتنوع مقتضيات استخداماته حسب زاوية التناول ، وجميعها 

حد وهو دراسة اإلنسان في بيئة عمله أثناء القيام به من أجل إحداث التوافق واالنسجام  تسبح في فلك وا–
التينيتين / والمواءمة بينه وبين تلك البيئة ، وبالرجوع إلى أصل اللفظة فإنها تشتق من كلمتين إغريقيتين 

Ergo وتعني العمل Work و ،Nomos وتعني القانون Low أو القواعد roolsكامل ، ( العمل  أي قوانين
وال يعني اإلرجونوميكس هذا المعنى الحرفي الضيق بل يتجاوزه إلى العمل وفق قوانين ). ١٤٧، ص ٢٠١٦

طبيعية وقواعد فيزيقية تتماشى مع الطبيعة البيولوجية لإلنسان أثناء أداء العمل ، وتعرفه جمعية 
التوافق والمالءمة والمطابقة : ه  بأنEurope (The ergonomics Society(اإلرجونوميكس األوروبية 

بين البشر واألشياء التي يستخدمونها أو يفعلونها في البيئة المحيطة بهم والتي يعملون خاللها وينتقلون في 
، فاإلرجونوميكس تطبيق العلوم البيولوجية لإلنسان والعلوم  )Mynell Hywel , 1990 , p.5.(أرجائها

ومن ثم أطلق عليها ) ١٠٧ ، ص ٢٠١٢ ، ٢٠١١اليونسكو (  المحيطة به الهندسية على العامل وبيئة العمل
 ).١٤٧، ص ٢٠١٦كامل ، (هندسة النشاط البشري 

كما ) ١٩٣، ص١٩٩٩أحمد ، (الدراسة العلمية بين اإلنسان وبيئة عمله : واإلرجونوميكس يعني 
األمن والراحة وزيادة أنه تصميم وهندسة نظم اإلنسان واآللة بغرض تعزيز األداء البشري وتحقيق 

ويعرفه المجلس التنفيذي لرابطة اإلرجونوميكس العالمية بأنه ). ٨٩، ص٢٠١٤زين الدين ، (المردودية 
نطاق من العلم يتعلق بفهم التفاعل بين البشر والمكونات األخرى في نظام حياتهم ، فهو المهنة التي تطبق 

 المناسبة في تصميم ما يمكن أن يحقق للبشر حياة مريحة آمنة النظريات العلمية والمبادئ والبيانات واألساليب
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واإلرجونوميكس قدر كبير من ). ١٤٨، ص ٢٠١٦كامل ، (وأداء أفضل لمهام حياتهم الشخصية والعملية 
المعرفة عن قدرات الناس وإمكاناتهم وحدودهم والصفات اإلنسانية األخرى التي تتعلق بالتصميم 

مادية من حولهم ، والتصميم اإلرجونوميكي تطبيق لتلك المعرفة من حيث تصميم اإلرجونوميكي والبيئة ال
حسن ، (األدوات والماكينات والنظم والبيئات تبعا للمهام من أجل االستخدام اآلمن والمريح والفعال لإلنسان 

 ).٢٥، ص٢٠٠١
ث تتالءم مع قدرات والهندسة البشرية ذلك العلم الذي يهيئ الظروف الفيزيقية المحيطة بالعمل بحي

اإلنسان في اإلحساس واإلدراك ، وبحيث تتفق مع قدراته على التعلم نفسيًا وحركيًا وجسميًا ، وتهدف إلى 
ويمكن اشتقاق ). ١٦١، ص٢٠٠٤العيسوي،( تحقيق نوع من الراحة واألمان في بيئة العمل والرضا عنها

العلم الذي يعنى بالبيئة الفيزيقية بكل : " كر فهي تعريف اجرائي لإلرجونوميكس من تلك التعريفات سابقة الذ
ما تشمله من مكونات وعالقتها باإلنسان من أجل تحقيق الراحة واألمان والرضا عن العمل فيها مستندة في 

 . تلك العالقة إلى مجموعة من النظريات العلمية والمبادئ الحاكمة لتحقيق فعاليتها
واألداء اإلنساني فقط أو تصميم األنظمة كما يراه البعض فاإلرجونوميكس ال يركز على السلوك 

في نظرتهم إليه أو القدرات البشرية المتعلقة بالتصميم بل يتعدى ذلك ليشمله جملة وتفصيال مضافا إليه 
التفاعل الدينامي لتلك المكونات وهي البيئة بالمنظمة ونظام العمل فيها وتصميمها واآلالت والتكنولوجيا 

ويتبين مما سبق أن محاور عمل ). ٦١٣-٦١٢، ص ص٢٠١٩جابر ، (وجماعات العمل واألفراد 
 تبعا لطبيعة Comfort بجميع جوانبه حسيا ومعنويا ، والراحة Safetyاإلرجونوميكس تتمثل في األمان 

 بحيث ال يتطلب استخدامه جهدًا مزيدًا أو إرهاقًا مضنيًا ، Ease of useاإلنسان ، وسهولة االستخدام 
 Aesthetic إلنجاز المهام بكفاءة واقتدار، والجمال productivity and performanceواإلنتاجية واألداء 

 ، ص ١٩٩٧غراب ، ) (١٠٠ – ٩٩، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (لتحقيق التناسق في الشكل العام بالبيئة 
 ).١٧٤-١٧٣ص

فات سيكولوجية وفروق ويستند اإلرجونوميكس في المجال التربوي إلى فلسفة مؤداها وجود اختال
فردية لدى األفراد في قدراتهم ومواهبهم واستعدادهم للعمل وخبراتهم السابقة ودرجة الذكاء التي يتمتعون بها 

فليه (، ومن ثم تختلف دافعيتهم وحماسهم إلنجاز المهام في بيئة العمل بين االرتفاع تارة والنقص تارة أخرى 
ولعل رفع اإلنتاجية مع خفض التكلفة دون بذل جهد ) ٥٢ ص ،٢٠١٦خوالدة ، (، ) ٣٦٥ ، ص٢٠٠٣، 

مضٍن من أهم مؤشرات تحسين األداء التي يركن إليها تطبيق اإلرجونوميكس وتوظيفه في بيئة العمل؛ وذلك 
من خالل توفير بيئة مثالية لإلنسان تتمثل في القدرة على التحكم والمرونة في األداء وسهولة الحركة أثناء 

تواصل البناء بيسر واستثمار الظروف الفيزيقية واآلالت واألدوات في إنجاز العمل بمهارة العمل وال
، وقبل ذلك كله التخطيط العلمي واالستراتيجي المالئم لإلنسان )١٠٣ – ١٠٢، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (

ن وليس العكس قبل تصميم البيئة تبعا لموجهات اإلرجونوميكس ، كما تنطلق من فكرة أن المنتج لخدمة اإلنسا
 .تطويع اإلنسان للمنتج

ويهدف اإلرجونوميكس إلى إحداث التوافق واالنسجام بين االحتياجات الجسمية والعقلية ألداء 
العمل ومقدرات من يقوم به من أفراد ، ومن ثم زيادة اإلنتاجية وتقليل الهدر واالقتصاد في الكلفة المادية 
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ان والراحة وتحسين األوضاع وتخفيف العبء على كل من العامل والمعنوية وتحقيق الكفاءة وتوفير األم
 ).٣٤٥ ، ص٢٠١٢العامري ، وتوماس ، (، ) ١٧٤-١٧٣ ، ص ص١٩٩٧غراب ، (والمستفيد

وفي ضوء فلسفة اإلرجونوميكس وأهدافه تظهر األهمية الملحة إلى توظيفه في مجال التربية حيث 
 لتحقيق الرضا وزيادة الدافعية وتقليل األخطاء ورفع مستوى يقدم فلسفة واتجاًها في التفكير يمكن تطبيقه

السالمة وبناء األفراد وتعديل اتجاهاتهم في كال الجانبين الجانب االجتماعي لتنظيم الحياة االجتماعية في 
المنظمة وخارجها والجانب الفيزيقي الستثمار مصادر الطبيعة بشكل أفضل وتكوين البيئة المربية التي تعد 

، كما ) ٦٢٠-٦١٩، ص ص٢٠١٩جابر ، (ا من التنظيم االجتماعي وتحسين األنشطة التشاركية الهادفة نمط
أنه يرسي قواعد علمية للعمل قبل وأثناء وبعد إنجازه وتوفير الدعم الكامل لكل عناصر منظمة التعلم، ويؤكد 

وما حولها ، كما يعد إطارًا مرجعيا على القيم اإلنسانية ويعززها خاصة تلك القيم ذات االرتباط ببيئة العمل 
لتدريب العاملين بأسلوب علمي ، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة في ضوء 
معايير تم تبنيها واالستناد إليها بعد تجارب شكلت خبرات متراكمة في هذا المجال ، واستخدام نظم إدارة 

 ، ١٩٩٧غراب ، ) (١٠٧ – ١٠٦، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (يزة متناغمة مع طبيعة البشر ونماذج متم
 ووودكوك smithلذا دعا إلى دمجه في التدريس والتعلم كثير من المفكرين والعلماء مثل سميث ). ١٧٤ص

Woodcock ١٠٠ ، ص٢٠١٤جليل ، ( وغيرهما .( 
ون وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن اإلرجونوميكس في المجال التربوي يتميز بخصائص د

، ص ٢٠١٩جابر ، : (غيره من العلوم التجريبية والتطبيقية األخرى ، من بين تلك الخصائص ما يلي 
 ).١٠٩ – ١٠٨، ص ص ٢٠١٣محسوب ، (، ) ٦١٥-٦١٤ص

 أنه علم مستقل البد وأن يوضع في االعتبار وله ما يبرره فهو ليس مجرد خطوط إرشادية أو عمليات -
م األداة بل إن معاييره يلزم من الجميع تطبيقها تخطيطًا وتنفيذًا وإنتاجًا اعتبارية أو نافلة في مجال تصمي

 . وتسويقًا 
 . ارتقاء العنصر اإلنساني في ضوء علم اإلرجونوميكس نظرا ألهميته في جميع مراحل المنتج -
 . دعم وتعزيز رفاهية اإلنسان في حدود العمل والتجهيزات بالمنظمة -
 . ممارسة الفعلية وارتباطه بالواقع أكثر من غيرهخضوعه إلى التجريب وال -
االعتماد الكلي على المنهج العلمي واستخدام المعلومات والبيانات الموضوعية دون تحيز أو التواء عن  -

 . السلوك اإلنساني السوي
 . تشابك وارتباط عناصر بيئة العمل ببعضها البعض وتكاملها دون إغفال لعنصر على حساب آخر -
إلرجونوميكس من العلوم البينية والتي يمكن أن تربط بين أكثر من تخصص وعلم في آن واحد حيث ا -

يدخل في علم النفس والصحة النفسية وجودة الحياة الوظيفية وتحسين بيئة العمل والتصميم المثالي لألشياء 
 لخدمة اإلنسان كفرد والمجتمع في نفس الوقت 

 .تحليل النظم فيجمع بين النظم الفرعية ويحقق التكامل والتفاعل فيما بينها يتبنى علم اإلرجونوميكس مدخل -
وتظهر موجهات اإلرجونوميكس بشكل أكثر دقة في قدرة اإلنسان في منظمة التعلم على الرؤية 
وسعة المجال البصري والنمط المثالي في الحواس كالسمع والكالم والحركة والتحكم وعمليات اإلدراك 
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، ص ٢٠٠٧الزهيري ، (من وظروف العمل الفيزيقية كالتهوية واإلضاءة والحرارة والضوضاء للحركة والز
 ).٦-٥ص

ويؤكد البحث أن اإلرجونوميكس ال يقتصر على تصميم المنتج فقط بل يتعدى ذلك إلى تصميم 
م في منظمات المكان والظروف الفيزيقية تبعًا لألهداف العامة التي جعل من أجلها ؛ لذا فإنه يمكن أن يستخد

التعلم لتصميم اآلالت وتقديم الخدمة على أعلى مستوى ، ويمكن أن يستخدم في المصانع والعيادات 
والمستشفيات والفئات الخاصة على اختالفها ، والمرور واإلرشادات واإلشارات ، وأنظمة الفضاء والطيران 

 وطبيعة الحركة والمرونة وشكل مقاعد واالتصاالت ، والمعلم أثناء أدائه لعمله داخل القاعة أو الفصل
الطالب والمدرجات وغير ذلك ، كما أن الحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل العوامل التي تؤدي إلى انتشار 
األمراض من أعظم اهتمامات علم اإلرجونوميكس وهذا ما يجعل البحث يؤمن بأن علم اإلرجونوميكس يتعلق 

ي واإلنساني والمادي ؛ ومن ثم فإن ذلك هو سر تعدد مجاالت وفروع علم بكال الجانبين الوقائي والعالج
 والتنظيمي  Cognitive والذهني physical fieldاإلرجونوميكس لتشمل المجال البدني 

Organizational والبيئي Environmental والوجداني Emotional والثقافي Cultural)  ، محسوب
كن لإلرجونوميكس فائدة سوى أنه يقلل من األخطار والحوادث في ولو لم ي). ١١٤ – ١١٢، ص ص ٢٠١٣

 ، ص ٢٠١٧بكار ، (بيئة العمل وعواقبها الناجمة عنها لكفى انطالقا من أن الوقاية خير من العالج 
 ).  ١٢٩-١٢٧ص

ويرتبط اإلرجونوميكس التعليمي بالمجاالت سابقة الذكر جميعها دون إغفال إلحداها من خالل 
حددة السياق حيث إن األداء التعليمي للطالب يعتمد بدرجة كبيرة على تحقيق المصمم لعوامل اعتبارات م

إرجونومية محددة تختص باإلرجونوميكس البدني ، في تصميم بيئة التعلم وهو ما يخص اإلرجونوميكس 
مية القدرات العقلية البيئي ، لتقليل المخاطر النفسية والعصبية وهو ما يهتم به اإلرجونوميكس الوجداني ، وتن

وهو اهتمام اإلرجونوميكس الذهني ، وتنظيم العالقات وهو هدف اإلرجونوميكس التنظيمي ، ونشر وتعزيز 
، ليلج من خاللها جميع ) ١٠٠-٩٩ ، ص ص٢٠١٤جليل ، (ثقافة إيجابية كغاية لإلرجونوميكس الثقافي 

يزيقية ، واالكتراث بعمليات صنع واتخاذ قرار تطوير العمليات من تخطيط وتنفيذ ومتابعة للبيئة اإلنسانية والف
المنظمة بناء على معطيات معنوية ومادية وثقافية ونفسية ؛ ينجم عنها تحديث وإعادة هندسة الجانب المادي 
فيها وتوجيه القيم والثقافة للجانب المعنوي منها بغية التحول اإلنساني نحو األفضل وتوفر المثالية وزيادة 

  ).   ٦٢٢-٦٢١ ، ص ص٢٠١٩جابر ، (إلبداعية في حيز العمل الرقعة ا
 بعض اإلجراءات التي ال بد من األخذ بها لتطبيق منهجية Drury et alويطرح دروري وآخرون 

تشكيل لجنة تعنى بعملية التنفيذ بحيث تسمح بتطوير وبناء سياسات : اإلرجونوميكس في المنظمة وهي
لعاملين والصحة العامة ، ينبثق عنها تشكيل فريق مهمة إدارة المخاطر في وبرامج األمن الصناعي وسالمة ا

المنظمة ، ويلقى قبوال ودعما حقيقيا من قبل القيادة العليا ، مع تطوير طرق ومنهجيات تطبيق اإلرجونوميكس 
ثقافتها ، بتوفير مواد ومستلزمات الدعم الالزمة وذلك بإدخال تكنولوجيا اإلرجونوميكس إلى المنظمة ونشر 

 Drury et al, 1999(ثم التقييم للتأكد من تحقيق األهداف المنشودة من تطبيق المنهجية في المنظمة 
,pp.209-213 .( وفي هذا الشأن يؤكد البعض على أهمية الدعم والمساندة من القيادة العليا في تحقيق النجاح
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 ، ٢٠١٦خوالدة ، (ألخير دون وجود األول  تحقيق ا– إن لم يستحيل –الجوهري فيقرن بينهما بحيث يصعب 
 ).٥٣ص

وتجدر اإلشارة إلى أن علم اإلرجونوميكس يتم استخدامه في منظمة التعلم سواء كانت مدرسة أو 
 حيث يهتم بالعالقات المباشرة Micro Ergonomicsجامعة على مستويين األول الميكرو إرجونوميكس 

 Macroلفرعية بالمنظمة ، واآلخر الماكرو إرجونوميكس والتشابكات الداخلية وطبيعة التصميمات ا
ergonomics وفيه تتسع الدائرة ليشمل الميكرو إرجونوميكس باإلضافة إلى عالقة المنظمة بالعوامل 

الخارجية والنظام االجتماعي ككل والقواعد العامة ومردودية اإلنتاج والتناسق المنظمي بين منظمات المجتمع 
  ). ٦٣١-٦٣٠ ، ص ص٢٠١٩جابر،(ج تطبيق اإلرجونوميكس في منظمات التعلم إلى كليهماوتوافقها ؛ فيحتا

وثمة معوقات تحول دون استخدام اإلرجونوميكس أو تطبيق نتائجه أو االستفادة منها بشكل تعظم 
ما يتعلق معه فائدتها من بين تلك المعوقات ما يتعلق بالمنِتج والمعلومات المتوفرة لديه عن المستخدم ، ومنه 

بالمنَتج ذاته وتعقده ودالالته ، ومنها ما يتعلق بالمستخدم أو المستهلك وطبيعته ومدى التزامه بدليل المنتج 
، وأخيرًا ما يتعلق بالعوامل الخارجية والتنظيم أو العوامل الداخلية كالبنية التحتية التي تمثل أهمية ) كتالوج(

 .في تطبيق اإلرجونوميكس في منظمة التعلم
 مقومات البيئة الجامعية النموذجية الداعمة لتطبيقات مدخل اإلرجونوميكس : المحور الثاني 

يتناول الباحث في هذا المحور مقومات البيئة الجامعية النموذجية ذات االرتباط بمدخل 
وذجية ، اإلرجونوميكس والداعمة لتطبيقاته ، وذلك من خالل العرض والتحليل لمفهوم البيئة الجامعية النم

وأهم خصائصها ، ومكوناتها ، ومبررات التحول نحوها ، والمعوقات التي تحول دون ذلك ، والتدابير التي 
 .يمكن اتخاذها حيال تلك المعوقات على مستوى المنظمات


اصر التي يتفاعل بعضها مع مجموعة متشابكة من العن: تعرف البيئة الجامعية النموذجية بأنها 

طلبة وأساتذة ( بعض بهدف المواءمة بين احتياجات أفرادها بتلبيتها وتحقيق توقعاتهم وشعورهم جميعا 
بضرورة االنتماء لها واالنخراط في فعالياتها وأنديتها بوازع ذاتي حيث تولد لديهم ) وإداريين وأصحاب قرار 

 ). ٥٨٧، ص٢٠٠٨العساف ،(من دافعيتهم لإلنتاج والعطاء الدافع للمبادأة في دعم الجامعة وتزيد 
تلك التي تعزز من قدرات الطالب الذاتية في : ويشير مساعدة إلى البيئة الجامعية النموذجية بأنها 

التعلم وتعطيهم دافعًا قويًا نحوه من خالل التفكير واتخاذ القرار وتحمل المسئولية والحوار التأملي في نواتج 
لمردود اإليجابي له ، فتحقيق البيئة الجامعية النموذجية يلزمه تحقيق التوافق الدراسي النفسي التعلم وا

واالجتماعي واألكاديمي والخدمي للطالب الجامعي لما بينهما من مواءمة ينتج عنها تلبية االحتياجات وتحقيق 
مساعدة ، (التنافسية من جانب آخرالتوقعات للطالب من جانب وتحقيق أهداف الجامعة وتطلعاتها المستقبلية و

 ) .٢٦٨، ص٢٠١٤
ويعبر أبو غنيم عن مفهوم البيئة الجامعية النموذجية ببعض المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية 
لضمان الجودة من بينها المساحة الكلية للمنظمة ومساحة البناء والساحات الخضراء داخل المبنى وعدد 

مكوناتها وما تلزمه من أجهزة وآالت واألنشطة الفنية والندوات وورش العمل القاعات الدراسية والمختبرات و
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ومساحة الفضاءات الرسمية وغير الرسمية والطرق الجانبية وعدد الهيئة التدريسية مصنفا وفق األلقاب 
العلمية وعدد اإلداريين والخدميين وعدد الطالب وطبيعة المنهج وسياسة المؤسسة اإلدارية من حيث 

ستقاللية أو المركزية والمشاركة في الدورات التعليمية والتطويرية ومدى وضوح التشريعات اإلدارية اال
 ).١٧٧، ص٢٠١٠أبو غنيم (والقانونية الحاكمة بالمنظمة وطرائق وأساليب التدريس

: في كما أنه يذكر إيجابيات التفاعل في البيئة التعليمية بالجامعة وبينها وبين المجتمع والتي تتمثل 
سهولة وضع األهداف ، وجودة استخدام واستثمار الموارد البشرية والمادية ، وتأهيل الكوادر ، والدقة في 
القرارات ووضوح التنظيم في المنظمة ، وخلق بيئة علمية للتنافس اإليجابي ، واالستجابة السريعة للمتطلبات 

 واالستخدام األمثل للوسائل التكنولوجية ، وتنظيم والتغيرات ، وإعادة هيكلة العمل باستمرار تبًعا للمهام ،
أبو غنيم (الخبرات واتساع دائرة المستفيدين ، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتاحة عن مدخالت البيئة التعليمية 

 ).١٨٥، ص٢٠١٠
جملة المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في : ويعرف الحولي الجودة في الجامعة بأنها 

عناصر العملية التعليمية بالجامعة سواء كان منها ما يتعلق بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات التي جميع 
تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتتحقق تلك المعايير من خالل االستخدام 

 ).٦٣٢، ص١٩٩٩عشيبة ، ( الفعال لجميع العناصر المادية والبشرية بالجامعة 
وفي ثنايا تعريفه للبيئة الجامعية يشير إلى أنها جميع العمادات والمرافق والدوائر والوحدات التي 

 القبول والتسجيل –المكتبة ( تقدم الخدمات والمساعدة والدعم للطالب فيما يتعلق بدراسته في الجامعة وتشمل 
، والجودة ) ٥٢، ص١٩٩٩عشيبة ، ) ( غيرها  المختبرات و– العيادة الصحية – الكافتيريا – شئون الطلبة –

في تلك المكونات المعايير والخصائص التي ينبغي أن تكون عليه وتقويمها يكون من خالل جمع البيانات 
 . والمعلومات المنظمة عنها باستخدام أدوات أعدت لذلك 

 الجامعية إال أنه ال تكاد وإذا كانت األدبيات تذخر بكثير من المفاهيم والتعريفات ذات العالقة بالبيئة
تجد سوى النذر اليسير فيها يتعرض مباشرة إلى البيئة الجامعية النموذجية وهذا يعد عقبة كؤودًا أمام تعريف 
معين لمصطلح البيئة الجامعية النموذجية فضال عن االتفاق عليه قبل الباحثين والمعنيين بالمفاهيم 

 . والمصطلحات
م للبيئة الجامعية النموذجية يمكن استخالص بعض ومن خالل ما سبق من مفاهي

 : الخصائص لها من بينها 
وجود ثالثة أبعاد للجودة في التعليم العالي بصفة عامة وهي البعد األكاديمي الذي يرتبط بطبيعة العمل  -

لخدمة ، األكاديمي في منظمة التعلم ، والبعد االجتماعي الذي يرتبط بإرضاء المستفيدين والذين تقدم لهم ا
 ، ص ٢٠٠٩الحولي ، (والبعد الفردي المتعلق بالنمو الشخصي للمنتج التعليمي وربطه بسوق العمل 

والجميع يرتبط بصفة مباشرة بالبيئة الجامعية النموذجية من خالل القدرة على القيام بتلك ) . ٤٩
 . الوظائف

عية نموذجية وبيئة تدريسية نموذجية وبيئة هناك أبعاد للبيئة الجامعية النموذجية تتمثل في بيئة إدارة جام -
 ). ٢٧٣-٢٧٢، ص ص٢٠١٤مساعدة (عالقات طالبية نموذجية وبيئة محلية نموذجية 
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تعزز البيئة الجامعية النموذجية من قدرات الطالب الذاتية في التعلم حيث تدعم التعلم الذاتي والتعليم  -
   .)٥٧٠، ص٢٠٠٨العساف ،(المستمر والتعلم مدى الحياة 

العساف (تساند البيئة الجامعية النموذجية من قدرات الطالب على التفكير واتخاذ القرار وتحمل المسئولية  -
  )٥٧٠، ص٢٠٠٨،

توائم البيئة الجامعية النموذجية بين احتياجات المتعلمين وتحقيق توقعاتهم وبين تحقيق أهداف الجامعة  -
 . )٥٧٠، ص٢٠٠٨العساف ،(وتطلعاتها المستقبلية 

يد البيئة الجامعية النموذجية من فرصة الدخول في غمار التنافسية لتحقيق الميزة للجامعة عن قريناتها تز -
 . )٥٧٠، ص٢٠٠٨العساف ،(من الجامعات األخرى وذلك من خالل البيئة النموذجية 

لم تؤثر البيئة الجامعية النموذجية بشكل مباشر على نواتج التعلم الرتباط جميع أعضاء منظمة التع -
 . )٥٧٠، ص٢٠٠٨العساف ،(بتلك البيئة وتأثيرهم وتأثرهم بها ) الجامعة(

تولد البيئة الجامعية النموذجية لدى جميع أعضاء منظمة الدافع نحو المبادأة والمبادرة في دعم مجتمع  -
 الجامعة ومجتمع التعلم ، وتحفزهم لألداء والعمل من خالل توفير االنسجام والمواءمة والمالءمة مما

 .)٥٧١، ص٢٠٠٨العساف ،(يحفزهم على المزيد من العطاء واإلنتاج بكفاءة واقتدار 
تتضمن البيئة الجامعية النموذجية وجهات نظر متعددة فيما يتعلق بكيفية تأثير وتأثر العناصر المكونة لها  -

 . مع بعضها البعض تبًعا للمهام والمؤشرات والمعايير
بعوامل نفسية كالرضا الوظيفي للهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية وكذلك ترتبط البيئة الجامعية النموذجية  -

رضا الطالب ومستوى األداء ، وعوامل أكاديمية كاإلنجاز األكاديمي للجوانب البشرية ، وعوامل 
اقتصادية كجوانب العمر االفتراضي لألجهزة واألدوات والميزانية ، وعوامل صحية كاألمن والسالمة 

نية والصحة العامة ألعضاء منظمة التعلم ، وعوامل اجتماعية كالعالقة بينها وبين المجتمع والصحة المه
المحلي ، وعوامل إدارية كالرغبة في التغيير إلى األفضل والبحث عن صيغ أكثر نجاعة والدخول في 

 .غمرة التنافس ومعترك التميز


 البيئة الجامعية َمِحّال إلكساب المهارات األكاديمية في التخصصات المختلفة والتزود لم تعد
بالمعارف والمعلومات فقط ؛ بل غدت تمثل تشكيال لمجتمع مصغر يمثل المجتمع األكبر حيث التفاعل مع 

ن الفرقاء ، وسيادة األعضاء بعضهم بعًضا والتكامل بين العناصر واالرتباط بين المكونات والتأثير والتأثر بي
جو ثقافي يحمل في طياته قيم ثقافية مشتركة ومتعددة ومتنوعة وفي ذات الوقت جامعة ، ومن أجل ذلك 
تعددت التقسيمات لمكونات البيئة الجامعية وإن اتفقت جلها نحو الهدف من خالل اإللمام بجميع عناصر البيئة 

 . الجامعية جملة أو تفصيال حسب التناول
اإلدارة الجامعية من األدنى إلى : راونة وآخرون أن مكونات البيئة الجامعية تتمثل في فيرى الط

األعلى حيث مجلس القسم ومجلس الكلية ومرورًا باإلدارات العامة والمساندة وانتهاء بمجلس الجامعة 
مجتمع ، والطالب ورئيسها ونوابه ، والهيئة التدريسية المكلفة بالتدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة وال

الذي يمثل المحور الرئيس والمنتج التعليمي بالجامعة وهدف اإلنشاء وموضوع التنمية ووسيلتها وغايتها ، 
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والتسهيالت واإلمكانات الجامعية من آالت وأجهزة ومختبرات وقاعات ومكتبات وتكنولوجيا وخدمات 
الطراونة (ل معها وتؤثر فيه ويؤثر فيها وغيرها ، والمجتمع المحلي الذي تتفاعل معه الجامعة ويتفاع

 ). ٩٧ – ٩٦ ، ص ص ٢٠٠٥وآخرون ، 
ويحدد الزبيدي بدقة مكونات البيئة الجامعية فيقسمها إلى مكونات مادية ومكونات أكاديمية وكل 
منهما ينطوي بداخله جوانب وعناصر ؛ فالمكونات المادية تشمل المباني الدراسية والتجهيزات واألندية 

بية والمختبرات والمعامل والمكتبات والخدمات والقاعات وغيرها من العناصر الفيزيقية التي ال يمكن الطال
االستغناء عنها أو التغاضي عن بعضها و إغفال دورها في تحقيق البيئة النموذجية أو تجاهل تأثيرها على 

عرفي والتعليمي وهي الهيئة التدريسية الجميع ، أما المكونات األكاديمية فتشمل الجوانب المرتبطة بالجانب الم
 – ٥٥٨ ، ص ٢٠١٣الزبيدي ، (والخطط الدراسية والمناهج والمقررات وأساليب التدريس وطرقه والتقويم 

٥٥٩ .( 
ويتفق معه في نفس التقسيم عاشور والمومني حيث ينوهان إلى أن المكونات األكاديمية في ضوء 

بد وأن تتسم بالتفاعل والتكامل والحيوية والنشاط وتعتمد على مهارات التحديث في أهداف العملية التعليمية ال
التفكير العليا ، وبالنظر إلى هذا التقسيم فإن كال من العنصرين يضم بعض الجوانب الفيزيقية داخل الحرم 

 ) . ٤٧٢ – ٤٧١ ، ص ص ٢٠١٨عاشور والمومني ، (الجامعي أو خارجه
عليمية بالكلية كوحدة من وحدات الجامعة وفرع من  عناصر البيئة الت١٥٩ويذكر جودة ص 

فروعها في األستاذ المحاضر ، والمقررات والمناهج الدراسية ، ومكتبة الكلية ، والجهاز اإلداري بالكلية ، 
ويشير الصفدي إلى أنه ال يوجد اتفاق بل تتعدد ). ١٥٩، ص٢٠٠٠جودة ، (واإلمكانات والتسهيالت المادية 

 –الطالب (  عناصر ومكونات البيئة الجامعية ثم يتطرق إلى أهمها من وجهة نظره وهي وجهات النظر حول
 العالقات االجتماعية بين الطلبة أنفسهم وبينهم وبين – إدارة الكلية – المقررات الدراسية والمناهج –المدرس 
 ). ١٩ص ، ٢٠١٥الصفدي ، ) ( الخدمات الجامعية – المباني والقاعات التدريسية –األساتذة 

 في المكونات المادية ٢٠١٣ وأبو عاذرة ٢٠١٢وتتشكل مكونات البيئة الجامعية عند الشدوح 
وتشمل اإلمكانات والتجهيزات والموارد المادية المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في إنجاح العملية التعليمية 

 والمكتبة والكافتيريا والوحدة المباني الدراسية واألماكن المخصصة لألنشطة الطالبية والترفيهية: مثل
الطالبية والقبول والتسجيل والمختبرات اإللكترونية والعلمية والفنية والمراحيض الصحية وأماكن جلوس 
الطلبة في أوقات الفراغ ، والمكونات البشرية وتتضمن اإلمكانات البشرية المتوفرة في الجامعة والتي تختص 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفون واإلداريون في :  للطبة وهم بتنفيذ البرنامج األكاديمي المقدم
مختلف دوائر الجامعة حيث اقتصرت المقومات المادية على مجموعة المقومات الخاصة بالمباني الدراسية 
والمختبرات العلمية واإللكترونية والمكتبة الجامعية والمراحيض الصحية وأماكن األنشطة والترفيه ، بينما 

-٢٨٥ ، ص ص٢٠١٢الشدوح ، (المقومات البشرية تقتصر على اإلدارة الجامعية والهيئة التدريسية والطلبة 
 ). ١١٩٨-١١٩٦ ، ص ص٢٠١٣أبو عاذرة ، (، ) ٢٨٦

ويؤكد البعض على أن المباني والتجهيزات النموذجية من مقومات البيئة الجامعية النموذجية ذات 
 في خلق المواقف التي تدعو إلى االهتمام بالنظام والنظافة وُتدخل على األوصاف العالمية نظرًا لمردودها
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مجتمع التعلم سمة السعادة والنظام والتهيئة النفسية والتربوية على الوجه األمثل ، كما أن ثراء البيئة وجاذبيتها 
  ).١١١ ، ص٢٠٠٥الموسى والمبارك ، (من خالل التجهيزات والوسائل المعينة في تلك البيئة 

وتتكون البيئة الجامعية عند السعيد من مكونات مادية ومكونات أكاديمية ومكونات إدارية حيث 
يفصل بين المكون األكاديمي والمكون اإلداري مع العلم بأن جميع المكونات تتفاعل مع بعضها البعض 

عضو هيئة ( ول أهمها وهي لتحقيق األهداف المنشودة ؛ وهذا ما أشار إليه في ثنايا الحديث عن المكونات ليتنا
 ). ٢٦٣ ، ص ٢٠١٤السعيد ، (الرتباطهم مباشرة بالطالب ) التدريس واألنشطة الطالبية واإلدارة الجامعية 

البعد المعنوي لبيئة التعلم ويشتمل على :  بيئة التعلم الجامعية في أبعاد منها ٢٠١٩ويحلل مصطفى 
تعلم كالدافعية والثقة ، وشيوع الديمقراطية والتفاعل والمشاركة الجوانب النفسية واالجتماعية ألفراد منظمة ال

اإليجابية واالحترام المتبادل ، وقلة الضغوط وعدم الخوف أو القلق ، والشعور باألمن واالنفتاح العقلي ، 
 ، وتعزيز وطبيعة ثقافة التعلم ، والبناء االجتماعي للمعرفة ، والرعاية واالهتمام ، وأنماط العالقات اإلنسانية

المواقف اإليجابية وغير ذلك مما يؤثر على النمو الشامل والمتكامل للشخصية اإلنسانية بجميع عناصرها 
والبعد الثاني هو البعد الفيزيقي الذي يتضمن الخدمات والمرافق والمباني والقاعات الدراسية . وأبعادها 

يها الرسمي وغير الرسمي ؛ والتي تخدم عملية والمكتبات ومراكز مصادر التعلم وفضاءات بيئة التعلم بشق
التعليم والتعلم بالبيئة الجامعية مع التأكيد على فعالية تلك البيئة في جميع العناصر واألبعاد ، وإعطاء أمثلة 
ونماذج عالمية ومحلية لبعض الجامعات التي حققت إنجازًا عظيما في مجال الخدمات والمرافق والجوانب 

 ). ١٠٢-٧٧ ، ص ص٢٠١٩مصطفى ، (ئة الجامعية وتأثير ذلك على علمية التعلم الفيزيقية بالبي
ومن ناقلة القول أن البيئة الفيزيقية والمعنوية إذا توافرت فيها الفعالية تبعًا لمعايير عالمية أثبتت 

رت جدواها وجنت ثمارها ، وتفاعلت مع أعضاء منظمة التعلم ، وحققت اإلنجاز األكاديمي للجميع ، وصا
 . المنتجات األكاديمية بتلك البيئة في مقدمة صفوف التميز والريادة فإنها بذلك تتسم بالمثالية

ولعل االهتمام الموجه إلى البنية التحتية بالبيئة الجامعية يوفر كثيرًا من الوقت والجهد ويقلل من 
ساس يكون مطابقًا للمواصفات التكلفة والميزانية على اإلصالحات والتحسين والتجديد ألن التصميم من األ

وتبعًا للمعايير فيتميز بالجودة والفعالية في المدخالت والعمليات والمخرجات على حد سواء ؛ وهذا ربما يكون 
هو السر الحقيقي في تميز الجامعات العالمية بالواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وماليزيا وكندا وألمانيا 

 ) . ٣٥ ص ،٢٠٠٨ابنعوف ، (وغيرها 
وفي ضوء العرض السابق يمكن القول أن مكونات وعناصر البيئة الجامعية بصفة عامة ال تختلف 
عن مكونات وعناصر البيئة الجامعية النموذجية من حيث الجوانب والعناصر واألبعاد وإن اختلفت في 

ناصر والمكونات تكون على طبيعتها وأوصافها وسماتها فمعنى البيئة النموذجية أو المثالية أي أن تلك الع
الوجه األكمل وتتميز بكل اإلمكانات المتاحة واالختيارات المتعددة والحداثة والدقة والشمولية والتكامل ؛ لذا 
تطرق البحث إلى مكونات البيئة الجامعية بصفة عامة ولكن البيئة النموذجية هي التي تضفي على تلك البيئة 

ة من المؤشرات والدالالت التي تشير إلى تحققها وتوفرها ، وهذا ما يتناوله العامة جملة من المعايير ومجموع
البحث بشكل مفصل في المحور الخاص باألسس المعيارية لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية على ضوء 

 .مدخل اإلرجونوميكس 
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جميع الجلوس على مائدة التربويين بمقوماتها من تخطيط وبحث علمي ثمة مبررات عدة تدعو ال

موجه وتنفيذ للمشروعات وصناعة واتخاذ القرار والنقاشات العلمية ، وتسخير الوسائط التربوية في نشر ثقافة 
مستحدثات التحديث والتطوير للبيئة الجامعية الحالية وصقل مكوناتها ، وتجديد بنيتها التحتية بما يتالءم مع ال

التكنولوجية والتقنية العالية التي تمزج بين الوسائط وتربط بين الوسائل وتجعل الوسط الجامعي من إدارة 
وهيئة تدريس وطالب وإداريين أعضاء متصلين ومتواصلين على شبكة واحدة وفي إطار واحد لمنظمة التعلم 

يها هدفه ؛ ومن ثم تتحول البيئة الجامعية الجامعة لهم ؛ والتي يجد كل عضو فيها بغيته ويحقق كل فرد ف
الراهنة من بيئة تقليدية بكل ما تحمله الكلمة إلى بيئة نموذجية حديثة ومتجددة بكل ما تحمله تلك السمات من 
معاني التطوير والتجديد ؛ ومن أجل ذلك تعالت الصحيات فرادى وجماعات على مستوى الفرد والمنظمات 

ئة الجامعية النموذجية ذات األوصاف العالية والمعايير العالمية والمستوى الرفيع ، لمبررات التحول نحو البي
العساف ، (، ) ١٠٥ ، ص٢٠١٩مصطفى ، (: ومن تلك المبررات للتحول نحو البيئة النموذجية ما يلي

  )٥٧٥-٥٧٤، ص ص٢٠٠٨
طة لتعددها وتشابكها وكثرة تغير عجز البيئة الجامعية التقليدية عن القيام بالمهام والوظائف واألدوار المنو -

 . طبيعتها في عصر يتسم بالتغير المتسارع باستمرار 
ظهور ما يسمى بمهارات التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين والمنظمات الداعمة لها مع بداية  -

 ؛ مما القرن المنصرم ، ودعوة تلك المنظمات بإلحاح وإصرار على دمجها في عملتي التعليم والتعلم
 . يستدعي التحول في كل العناصر والمكونات ومنها بيئة التعلم الجامعية

زيادة الفجوة بين المخرج التعليمي في البيئة الجامعية ومتطلبات سوق العمل مما حدا بالمسئولين  -
والباحثين والمنظرين البحث عن بدائل جديدة ومتجددة تسهم في تضييق الفجوة كان على رأسها إكساب 

ارات القدرة على العمل والدخول في معترك السوق االقتصادية وبناء مشاريع التخرج ونشر فكرة مه
 The Conference Board) التعلم الخبري من خالل الخبرة العملية والمشروعات المتكاملة وغيرها

of Canada,2014 (اال لها من طور ، وهذا بطبيعته يتطلب تغييرًا وتحديثًا في بيئة التعلم الجامعية وانتق
 . التقليدية إلى طور التجديد طبقًا لمواصفات معينة

بروز بعض المصطلحات والثقافات التي تتعلق بمفاهيم االستمرارية والديمومة كالتعلم مدى الحياة  -
والتنمية المستدامة والتدريب أثناء الخدمة ونماذج التغيير وإعادة هندسة العمليات اإلدارية وثقافة التعلم 

لتعلم ذي المعنى وريادة األعمال والشراكة وغيرها مما يتطلب ذلك تغييرًا في نمط الحياة الجامعية وا
 . برمتها ومنها بيئة التعلم الجامعية 

ضغط الرأي العام المحلي والعالمي على أنماط التعليم الجامعي وقيمة المنتج التعليمي لها مما فرض على  -
 . به وقياس وتقويم جودة بيئة وفاعلية عناصره وكفاءة مكوناتهالمسئولين تسريع وتيرة االهتمام 

إعادة النظر في التوسع الكمي على حساب الجودة النوعية والتحسين الكيفي في التعليم الجامعي الستيعاب  -
األعداد المتزايدة والطلب االجتماعي على التعليم العالي مما يلزم تميز مخرجاته عن القرناء حتى يمكن 
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ا ودخولها في خضم التنافسية ؛ ولن يتحقق ذلك إال بجودة المدخالت والعمليات باعتبارها معادلة تسويقه
 .نسبية بينها عالقة طردية

ظهور جامعات موازنة وبدائل خاصة ومساهمة تبًعا لعقود شراكة وبروتوكوالت تعاون بين المستثمرين  -
المستوى مما رفع مؤشر التنافس فيما بينها لتحقيق والمسئولين مع تمتع تلك الجامعات ببيئة تعليمية عالية 

 . إنجازات كالتصنيف العالمي للجامعات وشهادات الجودة واالعتماد وغيرها 
سيادة االتجاه العالمي الجديد الذي يحتم على الجامعات ولوج العالمية واالعتراف بالدولية ورفع الحواجز  -

 والسحابات الرقمية والمواطنة العالمية مما جعل بين اإلقليمية والحدود الجغرافية في زمن العولمة
الجامعات نقال للخبرات والتجارب واالستفادة منها وعقد اتفاقيات تعاون وتمويل لها يعود بالنفع على 

 .البيئة الجامعية
امتالك كثير من الجامعات إطاًرا مرجعًيا وأساًسا نظريا يتمثل في خالصة البحوث والدراسات العلمية  -

لمؤتمرات والندوات وورش العمل حول جودة البيئة التعليمية بالجامعة وتأثيرها وتأثرها بالمتغيرات وا
 . إيجابا أو سلبا مما جعل بعضا منها يدخل حيز التنفيذ إلى أرض الواقع لثبوت نجاحه ونجاعة تطبيقه

قيق جودة البيئة الجامعية كي تقديم كثير من المنح والعطايا من المنظمات والهيئات الدولية والعالمية لتح -
 . تصبح على الوجه األمثل قدر اإلمكان ضماًنا لتحسين األداء ورفع المستوى بمقابل أو بغير مقابل


هناك مجموعة من المعوقات التي تقف عقبة تحول دون تحقيق البيئة الجامعية النموذجية على 

اقع في ضوء مدخل اإلرجونوميكس بعضها يرجع إلى أسباب تتعلق بالعنصر البشري واألكاديمي أرض الو
في البيئة الجامعية ، وبعضها يرجع إلى المسئولين ومتخذي القرار والقائمين على سياسة التعليم الجامعي ، 

ويمكن عرض . تمع المحليوبعضها يرجع إلى اإلمكانات المادية والفيزيقية المتاحة ، وبعضها يعود إلى المج
-١٤٨ ، ص ص٢٠٠٧المحياوي ، (، ) ٥٧٣ – ٥٧٢، ص ص ٢٠٠٨العساف ، : (تلك المعوقات فيما يلي 

 ).٢٩-٢٨ ، ص ص٢٠٠١بوسنينة ، (، ) ١٤٩
عدم القناعة الكاملة لدى اإلدارة الجامعية بأهمية تطوير البيئة الجامعية بحيث تواكب العصر وتتماشى مع  -

 . نظرتهم إلى أن تكليفهم بالمنصب ال عالقة له إال بالجانب التعليمي فقطالتقنية الحديثة ل
ربط اإلصالحات في البيئة الجامعية بالميزانية العامة للدولة فإذا كانت الدولة نامية وذات اقتصاد متواضع  -

 . انعكس ذلك على عملتي التعليم والتعلم بالتواضع الشديد 
ي الدولة بالتوسع الكمي في التعليم الجامعي الستيعاب األعداد انشغال المسئولين ومتخذي القرار ف -

المتزايدة والطلب االجتماعي على التعليم العالي وكل ذلك على حساب النوعية والجودة الكيفية في التعليم 
 . والتعلم 

مية ضعف التنسيق بين اإلدارة الجامعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الخدمية العال -
 . والمحلية لجلب المنح التي تعود بالفعالية على البيئة الجامعية 
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إلى عقد بروتوكوالت واتفاقيات تعاون ) ذات القطاع العام(افتقار الجامعات المحلية خاصة الحكومية  -
وشراكة مع الهيئات المعنية بالتجديد والتطوير نظرًا لعدم حاجة تلك الهيئات إلى المنتج التعليمي لتلك 

 . الجامعات 
نمطية القوانين والتعليمات المرتبطة باإلصالحات التعليمية دون جدوى لها على أرض الواقع ينعكس  -

 . إيجاًبا عليها 
غرق المؤسسات الجامعية بالدول الفقيرة والنامية في حل المشكالت الراهنة والتعامل معها دون اكتراث  -

 . ر وال اإلعداد لمواجهة مشكالت المستقبل بمشكالت المستقبل فال تستطيع حل مشكالت الحاض
حدوث نوع من السآمة وخيبة األمل تجاه التعليم وإصالحه واعتقاد الكثير بأن ذلك اإلصالح مهما طال  -

 . البيئة التعليمية فال فائدة فيه وال جدوى منه النتشار الثقافة السلبية السامة تجاه اإلصالح ذاته والتغيير 
لتقنية الحديثة ووسائل االتصال دون تفعيلها بالمنظمة بحجة أنها عهدة وال يجوز االستخدام الشكلي ل -

 . االستفادة منها بل لالقتناء فقط من أجل الحصول على االعتماد أو ما شابه 
فقدان حلقة التواصل البناء بين اإلدارة الجامعية والمجتمع المحلي الذي يمثل سوق العمل والخبرة العملية  -

الصفية مما أدى إلى تضاؤل القدرات وضعف المهارات وتراجع توظيف ما في البيئة التعليمية لألنشطة ال
 . من إمكانات في تجويد المنتج التعليمي 

غياب الرؤية الواضحة واالستراتيجية الفعالة في استثمار الموارد البشرية والمادية وعدم التعرف على  -
 . شة البنية التحتية فيها نقطة البدء في إصالح البيئة الجامعية وهشا

افتقار الجامعات إلى البحث العلمي الذي يقدم حلوال فعلية للمشكالت التي تعاني منها بيئة التعلم الجامعية ،  -
وإذا ما كان هناك بعض منها يقدم إطارًا نظريا للتحسين واإلصالح يظل حبيًسا لألدراج وال ينزل حيز 

 .التطبيق أو تنفيذ متضمناته
 أعضاء هيئة التدريس –الطالب ( عرف على المشكالت الحقيقية التي يعاني منها المكون البشري عدم الت -

بالبيئة الجامعية لفقدان التواصل فيما بينهم من جانب وبينهم وبين اإلدارة الجامعية من )  اإلداريون –
 . جانب آخر 

جامعية لدى كثير من أعضاء مجتمع تدني ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة والمقدرات في البيئة ال -
الجامعة ، وشيوع ظاهرة العنف في التعامل معها لعدم التكيف مع الحياة الجامعية بوصفها بيئة للتعليم أو 

 . بيئة للعمل 
قصور التدريب أثناء الخدمة والتنمية المهنية على استخدام التقنية في البيئة التعليمية مما يؤدي إلى  -

عضاء منظمة التعلم على استخدامها أو اإلسهام في فاعليتها والتمسك بالتقليدية على إعراض الكثير من أ
 . مستوى الفكر والممارسة 

وللتغلب على تلك المعوقات ومواجهة أسبابها الكامنة قامت كثير من الدول باتخاذ التدابير وعقد 
لسلبية لدى المسئولين ومتخذي القرار المؤتمرات والخروج بتوصيات وإجراءات في هذا الشأن لتغيير الثقافة ا

واألفراد بالمجتمع من ناحية وإلزالة العقبات التي تحول دون تحقيق البيئة الجامعية النموذجية من ناحية 
 ). ١٥٥-١٣٩ ، ص ص٢٠٠٧المحياوي ، (، ) ٢٦٨ ، ص٢٠١٤مساعدة ، : (أخرى ، ومن بين تلك التدابير
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 والبحث العلمي في الوطن العربي والذي عقد في القاهرة بمدينة المؤتمر الثامن لوزراء التعليم العالي -
 حيث كان يحمل شعار الجودة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن ٢٠٠١شرم الشيخ عام 

العربي لمواجهة التحديات المستقبلية ، حيث أوصى المؤتمر بوضع معايير الجودة النوعية للبيئة الجامعية 
 . األكاديميواالمتياز 

إنشاء هيئات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بالتعليم الجامعي والوحدات التابعة لها في كثير من الدول  -
والبالد وإن اختلفت المسميات ولكنها تهدف جميًعا إلى تحسين عملتي التعليم والتعلم والمقومات في البيئة 

في بريطانيا ، ومجلس  ) QAA( لجودة للتعليم العالي التعليمية بالجامعة ، حيث تم إنشاء وكالة ضمان ا
( في الواليات المتحدة األمريكية ، ولجنة التقييم الوطني في فرنسا  ) CHEA( اعتماد التعليم العالي 

CNE (  في العراق ، وهيئة ضمان الجودة واالعتماد ٢٠٠٧، وهيئة الجودة واالعتماد األكاديمي عام 
 . ، وهيئة التقويم المؤسسي في ألمانيا ، وغيرها٢٠٠٦األكاديمي في مصر عام 

ظهور برامج التنمية المهنية المستدامة وتطبيقها على أعضاء المجتمع الجامعي برمته الكتسابهم مهارات  -
 . التعامل مع التكنولوجيا في البيئة الجامعية النموذجية الجديدة 

أو تتم بدافع ذاتي للفرد ) شرف عليها الوزارة ت( عقد دورات تدريبية وورش عمل رسمية أو غير رسمية  -
 . كي يتعامل مع البيئة النموذجية في الجامعة بمرونة 

ربط الترقية ألعضاء هيئة التدريس وتولي المناصب اإلدارية بالجامعة بحصولهم على بعض الدورات  -
ت التعلم النشط ودورات وامتالكهم بعض القدرات والمهارات كالتواصل البناء والذكاءات المتعددة ومهارا

 التخطيط – توصيف المقررات والمناهج الدراسية –التقويم الذاتي ( الجودة واالعتماد األكاديمي 
 . وإعداد القادة وريادة األعمال  ) TOT( ودورات إعداد المدربين )  المراجعة الخارجية –االستراتيجي

والمستثمرين وبإشراف الوزارة عليها إنشاء جامعات خاصة ومساهمة مشتركة بين رجال األعمال  -
وتصميمها على ضوء البيئة الجامعية النموذجية كشرط أساسي ومتطلب رئيسي إلقامة المشروع ومزاولة 

 . العمل 
عقد شراكات وبروتوكوالت تعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب ومنظمات التعلم وبين منظمات التعلم  -

 . والخبرات على المستوى المحلي والدولي بعضها بعضا لنقل خالصة التجارب 
وألجل ذلك برز االهتمام بالمتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية وهو الذي 

 . يتناوله البحث بشيء من التفصيل في المحور األخير
ى ضوء مدخل األسس المعيارية الحاكمة لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية عل: المحور الثالث 
 اإلرجونوميكس

يتعرض البحث في هذا المحور بالشرح والتحليل لألسس المعيارية التي ُيستَند إليها في تحقيق البيئة 
الجامعية النموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس ، حيث يتم تحليل البيئة الجامعية بشقيها البشري 

أن يكون عليها كل جانب بصرف النظر عن الواقع والفيزيقي للتعرف على الصورة المثالية التي ينبغي 
المعاش ومدى قربه أو بعده من تلك الصورة ، فهناك بعض الجامعات ربما تقترب منها والبعض ربما يبتعد 
عنها ، وكل ذلك بنسب متفاوتة ، وأيا كان الواقع فإذا تم التعرف على تلك المعايير واتضحت في األفهام 
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تدل عليه مؤشراتها ودالالتها ؛ ربما تتبناها المنظمات والهيئات المعنية بالجودة واستوعبتها األذهان بما 
النوعية واإلصالح والتحسين بصفة عامة ، ويتم تناول هذه المعايير كما هو معهود في الجودة واالعتماد 

لعنصر البشري األكاديمي وأساليب التقويم والقياس من خالل عرض المجال والذي يعبر عنه هنا بالمكون أو ا
أو الفيزيقي ثم المعايير المثلى والمحكات النموذجية التي ينبغي أن يكون عليها والمؤشرات الدالة عليه حتى 
يمكن قياسه وتقويمه ثم الدالالت على تلك المؤشرات والمهام والوظائف واألنشطة المتضمنة فيه إن وجدت ، 

 . وذلك كله تبعا لتطبيقات اإلرجونوميكس
لي عرض األسس المعيارية الحاكمة لتحقيق البيئة الجامعية النموذجية على ضوء مدخل وفيما ي

اإلرجونوميكس ويتم التطرق إلى البيئة الجامعية من حيث تقسيم ثالثي لها تم اختياره من خالل عناصرها 
 :  التاليومكوناتها ليضم المبنى الجامعي ، ومشتمالته الداخلية ، ومشتمالته الخارجية على النحو

  المبنى الجامعي ويشتمل على المواصفات العامة والمواصفات الفيزيقية: أوال . 
  المشتمالت الداخلية وتضم المرافق اإلدارية من المكاتب والشئون والوحدات ، والمرافق : ثانيا

التعليمية من قاعات تدريسية ومعامل ومختبرات ومكتبات وغرف ومصادر التعلم والوسائل 
يزات ، والمرافق الخدمية من رعاية الطالب والحمامات والكافتيريا والمخازن والعيادات والتجه

 . وقاعات االجتماعات والمجالس 
  المشتمالت الخارجية وتحوي الحرم الجامعي بما فيه من بوابات وأسوار ومساحات فضاء : ثالثا

لمالعب واألندية والحدائق ووسائل الراحة والطرق والممرات ووسائل المواصالت الداخلية ، وا
 . والمساحات الخضراء وغيرها 


 يستند إليه في اتصافه هناك مواصفات عامة للمبنى الجامعي النموذجي تمثل أساًسا معياريا

 . ، ومواصفات فيزيقية ترتبط بالعناصر المساعدةبالمثالية
 حة والبنية التحتية وترتبط بالموقع والمسا:  المواصفات العامة -أ
 المـوقع 

لعله من األهمية بمكان التنويه إلى أن الموقع للمبنى الجامعي من أولى االعتبارات التي يتدخل فيها 
علم اإلرجونوميكس باعتباره من المعطيات األساسية التي تبنى عليها بقية العناصر ؛ فربما ال يمكن توصيل 

 أو التوسع في مساحة المبنى وقابليته وتجهيزاته بسبب الموقع الذي الخدمات أو إعداد وتصميم بنية تحتية ،
يقع فيه ؛ ومن ثم كانت هناك اعتبارات إرجونومية ترتبط بالموقع للمبنى الجامعي ال يمكن التغاضي عنها أو 

 : ت ما يلى التغافل عن بعضها أثناء مرحلة االختيار واإلعداد والتصميم والتنفيذ والتقويم من بين تلك االعتبارا
اختيار موقع المبنى الجامعي االستراتيجي بحيث يحقق السالمة والصحة النفسية والجسمية ، ويجنب  -

العاملين المخاطر واألمراض ، فعلى سبيل المثال توجد مباٍن جامعية قريبة من المولدات الكهربائية أو 
تفرز زيوتًا سامة وإشعاعات وموادا أسالك الضغط العالي للكهرباء أو شبكات المحمول ، والتي بدورها 

سرطانية خطيرة تسبب السرطان ، كما أن هناك مبان قريبة من المطارات وأخرى مبنية على منحدرات 
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قابلة لالنهيار أو أرض صخرية أو تجمعات سكنية مكدسة أو أسواق تجارية أو قريبة من محطات النقل 
وذلك كله يشكل خطرًا على جميع العاملين )  البنزينة (والشحن والتفريغ ومراكز مشتقات الغاز والبترول

 ) . ١٣١ ، ص٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (وال يتسم الموقع بأنه استراتيجي في تلك الحالة 
سهولة الوصول إلى المبنى الجامعي بحيث يكون له شوارع وممرات داخل الحرم الجامعي ممهدة يسهل  -

اخلية واإلسعاف وسيارات إطفاء الحرائق عند الطوارئ ، معها دخول سيارات النقل والمواصالت الد
 . ويحقق الغرض الذي بني من أجله دون عناء 

تحقيق األمان والسالمة للوصول إلى المبنى الجامعي بحيث توجد له ممرات آمنة بعيدة عن الشوارع  -
 ).٣٠٩ ، ص٢٠١٣محسوب ، (الرئيسية تجنبًا للحوادث بأنواعها المختلفة 

 الجامعي من الخدمات العامة كالمستشفيات ومكاتب البريد والبنوك ومراكز اإلطفاء قرب المبنى -
 . واإلسعافات واألمن 

ُبعد المبنى الجامعي عن مصادر الضوضاء والمصانع والمالهي والحمامات العمومية وورش الرخام  -
لتي التعليم والتعلم أو واأللومنيوم والحدادة والنجارة وسمكرة السيارات وغيرها مما يؤثر سلبا على عم

 ).٣١٠ ، ص٢٠١٣محسوب ، (الصحة العامة
يراعى في اختيار الموقع اتجاه الرياح نظرًا لتقلب الفصول السنوية وحرارة الشمس وتجنبًا للغازات  -

 ، ٢٠١٣محسوب ، (والروائح التي قد تحملها الرياح إلى المبنى وحدوث االختناق وصعوبة التنفس
 ) . ٣١٠ص

نى الجامعي لالمتداد األفقي كتصميم وبناء ملحق للمبنى مع مراعاة المساحة والممرات وعدم قابلية المب -
 .تالصق المباني داحل الحرم الجامعي

 
ثمة مجموعة من االعتبارات اإلرجونومية لمساحة المبنى الجامعي غرضها األساسي هو تحقيق 

ة التعلم ، وزيادة المردود التعليمي ، وضمان استمرارية الصحة العامة ، وسهولة االتصال بين عناصر عملي
 : التميز ، وجذب الجمهور ؛ من بين تلك االعتبارات ما يلي 

تقدير المساحة المطلوبة للمبنى الجامعي أثناء اإلعداد والتصميم تبًعا لعدد األعضاء والمستفيدين  -
 . التنظيمي وعدد كل وحدة من وحداتهوالجمهور الذي له عالقة بشكل مباشر بالمبنى ذاته والهيكل 

إتاحة مساحة معينة لممارسة األنشطة الصفية داخل المبنى ومن حوله على اختالف أنواعها تعليمية  -
 . وثقافية وفنية وتطبيقية وإدارية وخدمية 

إتاحة مساحة داخل المبنى الجامعي لتقديم التسهيالت لألعضاء والمستفيدين ، وحرية التنقل إلتمام  -
 ، ٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (لبرنامج التدريسي المتبع ، وتنفيذ متطلباته بكل سهولة ويسر ا

 ) . ١٣١ص
تقسيم مساحة المبنى تبعا للخدمات والبرنامج التدريسي مع اتسامه بالمرونة وإمكانية التعديل تبعًا  -

 . لالحتياجات البشرية وتحقيق الغرض المنشود والمالءمة والتجهيزات 
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ة التوسع المستقبلي في مساحة المبنى وإعادة تنظيمه تبعًا لحاجات تربوية وتعليمية متجددة إمكاني -
 ). ١٣٢ ، ص٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (

وجود مساحات فارغة داخل المبنى تسمح بتسهيل عمل رجال اإلنقاذ وإطفاء الحرائق في حاالت  -
 .  في الحاالت الحرجة الطوارئ وتبادل الرياح وتوافر األكسجين والتنقل والتجمع

وجود مساحات كافية أمام أبواب ومداخل المبنى الجامعي تكفل عدم ازدحام المستفيدين والمترددين على  -
 . المبنى خاصة الباب الرئيسي

بحيث تعمل بكفاءة عالية ) مصعدين على األقل( توفر مصاعد كهربية بالمبنى باإلضافة إلى الساللم  -
 .ة بوسائل األمان والتهوية واإلضاءة وذات مساحة مناسبة ومزود

 
إذا كان من اختصاص علم اإلرجونوميكس واهتماماته إعادة هندسة األرض التي يتفاعل عليها 
اإلنسان مع أقرانه ومع البيئة التي يعيش فيها وذلك من خالل تغيير القيم وتصحيحها وإيجاد موجهات قيمية 

 على مجاالت التفكير وسلوكيات األفراد وممارساتهم الحياتية داخل الجامعة جديدة يتم تطبيق تضميناتها
؛ فإن معايير اإلرجونوميكس ال تهتم بالشكل العام والمبنى من الخارج ) ٣٦١، ص٢٠٠٣فليه ، (وخارجها 

ة ألهدافه فقط ، بل تتناول المبنى الجامعي من الداخل والخارج ، وكذا البنية التحتية الداعمة لألنشطة المحقق
والمحفزة على القيام بالوظيفة األساسية له ، وتحقيق الغرض من إنشائه بحيث يهتم مصمم المبنى الجامعي 
بنواٍح فنية وهندسية ومعمارية وجمالية تحوي البنية التحتية الداعمة لتحقيق الغرض ، وتتسم بالمرونة 

مستقبليًا على أعضاء المجتمع الجامعي أو المجتمع والقابلية والجاهزية العالية ؛ فال تشكل خطرًا راهنًا أو 
، ٢٠٠٣فليه ، (المحلي ككل ؛ ومن هنا برز مفهوم اإلرجونوميكا البيئية لتنظيم العالقات االنسجامية مع البيئة 

 ).٣٦٣ص
وتشكل البنية التحتية للمبنى الجامعي ركنًا أصيال من أركان متطلبات تحقيق معايير 

عة الرتباطه باالستجابة الوظيفية ألهداف المبنى الجامعي التي من أجلها أنشئ وتم اإلرجونوميكس في الجام
تصميمه ، وأسلوب التعليم والتعلم المتبع فيه ، وضروب النشاط التربوي والترفيهي المباشر وغير المباشر 

رًا من الصحة والصفي وغير الصفي التي تمارس فيه ، وتكامل المهام وربط العالقات التي تحقق قدرًا كبي
 ، ٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (النفسية والراحة الجسمية فهي المدخل الخفي للعملية التربوية برمتها

 ).١٣١ص
 : وتفصح األدبيات عن بعض االعتبارات اإلرجونومية في البنية التحتية من بينها 

 . طة والخدمات إعداد وتصميم البيئة التحتية بشكل مرن يقبل الدعم والتزويد في كافة األنش -
فصل جوانب البنية التحتية عن بعضها البعض بحيث ال يؤثر بعضها على اآلخر كالكهرباء والنت  -

 . والتليفون وأجهزة اإلنذار والمياه والصرف الصحي رغم تكاملها
 . إدارة جوانب البنية التحتية بشكل يتيح العمل دون تأثير على عملية التعليم والتعلم -
 . الفنية والمادية ألدوات البنية التحتية ووسائلها الصيانة الدورية -
 . دعم وتزويد البنية التحتية بشكل مستمر باألدوات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة -
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تصميم البنية التحتية بعيًدا قدر اإلمكان عن الموارد البشرية بشكل مباشر تجنًبا لمخاطرها وتفاديا  -
 . رجاتها لسلبياتها مع تعظيم االستفادة من مخ

تدريب العاملين على كيفية التصرف مع أدوات البنية التحتية لتحقيق القيمة المضافة والحفاظ عليها قدر  -
 .اإلمكان 

وترتبط بتهوية المبنى والحرارة والرطوبة واإلضاءة واأللوان والضوضاء :  المواصفات الفيزيقية -ب
 . والهدوء وقواعد األمن والسالمة

  التهوية : 
واصفات معيارية للمبنى الجامعي تؤخذ في االعتبار من حيث التهوية للمكان وتلطيف الجو هناك م

والسماح بدخول الهواء لترطيب الجو صيفا وأشعة الشمس للتدفئة شتاء ، ومن جملة تلك االعتبارات 
 : والمواصفات ما يلي 

محسوب ( أو الجدار الكلية من مساحة الحائط% ٢٠وجود نوافذ بكل حائط أو جدار ال تقل مساحتها عن  -
 ). ٣١٣ ، ص٢٠١٣، 

توفر جزء من مساحة النافذة وهو الجزء العلوي ليكون على هيئة شراع يسمح بدخول الهواء بشكل غير  -
 . مسلط على الطالب داخل القاعات خاصة في وقت الشتاء 

لعاملين من مكان مكيف االستعانة بأجهزة التكييف المركزي داخل المبنى كامال منعا النتقال الطالب وا -
 safe Computing. إلى مكان شديد الحرارة أو البرودة مما يؤدي إلى اإلعياء وانتشار األمراض 

tips , 2007,pp.1-4)( 
وجود أجهزة تكييف أو مرواح على األقل داخل الحجرات والقاعات والمكاتب كافية لترطيب الجو  -

 شتاء .١٥ صيفا و.٢٥ء بحيث تكون سرعة الهواء وتحسين درجة الحرارة صيفًا وتقلب الهواء شتا
 ). ٥ ، ص٢٠١٧شعيب ،(

وضع أجهزة التكييف والمراوح بشكل يجعلها توزع الهواء داخل الحجرات والممرات والمكاتب  -
والقاعات دون التركيز على مكان معين منعًا إلصابة البعض بالمرض بسبب تسليط الهواء عليه بشكل 

 . مباشر 
 قدر اإلمكان بشكل مرتفع وفي ذات الوقت يتناسب مع أعمار الطالب لسهولة االستخدام تصميم النوافذ -

لترطيب المكان بتدفق الهواء ) داخل وخارج ( وتعظيم االستفادة مع تقابلها حتى تحدث تيارًا للهواء 
 ). ١٧١، ص١٩٩٧الجبر ، (

 متر حتى ٤ : ٣٫٥السقف عن ارتفاع األسقف للمبنى في كل دور بحيث ال تقل المسافة بين األرض و -
 ). ٣١٥ ، ص٢٠١٣محسوب ، (تسمح بتدفق الهواء ويتم االستفادة من النوافذ قدر اإلمكان 

  الحرارة والرطوبة : 
ويرتبط هذا العنصر بالتهوية ألنه كلما كانت التهوية مناسبة قلت درجة الحرارة في الصيف ، 

ك يسهم في ترطيب الجو داخل القاعات وفي الممرات ، وكلما كانت هناك نوافذ تسمح بتدفق الهواء فإن ذل
 : ومن جملة االعتبارات اإلرجونومية ذات االرتباط بالحرارة والرطوبة في المبنى ما يلي 
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 ٢٠ درجة صيفا وال تقل عن ٢٤درجة الحرارة بصفة عامة داخل الممرات في المبنى ال تزيد عن  -
 ). ١٣٤ ، ص٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (درجة شتاء 

 ، ٢٠١٣محسوب ، ( درجة صيفا وشتاء ٢٢-٢٠درجة حرارة الغرف والمكاتب والقاعات تتراوح بين  -
 ).٥ ، ص٢٠١٧شعيب ،) (٣١٣ص

-٤٠ درجة مئوية شتاء أي بمتوسط ٧٤-٦٨ درجة مئوية صيفا و ٦٥-٥٠درجة الرطوبة تتراوح بين  -
بالمبردات ووسائل التبريد ، ويتم االستعانة ) ٥ ، ص٢٠١٧شعيب ،( صيفا وشتاء على األكثر ٦٠

 . الصناعية ، كما يتم استخدام وسائل التدفئة شتاء مع عدم تجاوزها لدرجة الحرارة عن الدرجة المعيارية
خلو الحوائط والجدران التي يجلس فيها الطالب والعاملون من الرطوبة أو قربها من أماكن المياه  -

 . والصرف الصحي 
ى لكسر درجة الحرارة وإحداث نوع من الترطيب مع مجموعة من توفير مساحة مزروعة داخل المبن -

 . النباتات والزهور الطبيعية في الممرات والمداخل 
منعا المتصاص حرارة الشمس وبالتالي زيادة ) سطح المبنى(وضع مواد عازلة للحرارة على السقف  -

كس ألشعة الشمس بعد حرارة الغرف والقاعات والطرق والممرات ، ويفضل استخدام بالط عازل وعا
 . المواد العازلة

  اإلضاءة : 
تُنم معايير اإلضاءة للمبنى عند التصميم واإلعداد والتنفيذ على تقدم علم اإلرجونوميكس بحيث ال 
يقتصر تدخله في شدة اإلضاءة فقط ؛ بل يتجاوز ذلك إلى اختبارات البصر ومدى الرؤية وحجم العمل 

مثيرات مع المحافظة على العين بشكل رئيس ؛ ومن ثم ظهرت المعايير وسرعة اإلدراك ، واالستجابة لل
 . واألسس لدى المصمم والمنفذ على السواء ، ومن بين تلك األسس المعيارية

توفر قدر كبير من اإلضاءة الطبيعية وتوزيعها بشكل يسهل الرؤية دون عوائق ويوفر الراحة للعين  -
  ) .١٧١، ص١٩٩٧الجبر ، (ويمنع التحديق 

االستعاضة بتوزيع الرؤية الطبيعية داخل المبنى بأدوات ووسائل إضاءة صناعية مع عدم االستعاضة  -
عنها كلية إال في أضيق الحدود كالمخازن أو ما شابه من األشياء واألماكن التي ال يمكث فيها العنصر 

 . البشري إال فترة قليلة جدًا 
كس حسب النشاط الذي يقوم به العنصر البشري  لو٢٠٠٠ إلى ٥٠٠تتراوح شدة اإلضاءة ما بين  -

 لوكس ١٠٠٠ إلى٥٠٠واإلضاءة الطبيعية فيه ، فعلى سبيل المثال القراءة الطبيعية تتطلب ما بين 
، بينما )IES( ، نقال عن الجمعية األمريكية لهندسة اإلضاءة ١٣٤ ، ص٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (

غيرها ربما تحتاج إلى أكثر من ذلك حسب الكتابة ونوع القراءة من أجهزة الالب توب والكمبيوتر و
 . وحجم الخط وغير ذلك 

التوازن بين اإلضاءة داخل الحجرات والقاعات واإلضاءة في الممرات والمداخل والطرقات حتى ال يتم  -
 . انتقال العين من إضاءة شديدة إلى إضاءة خافتة أو العكس مما قد يحدث أضرارًا لها 
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التي تتماشى مع ضوء النهار كبديل لإلضاءة الطبيعية دون أن  ) LED( ءة البيضاء استخدام اإلضا -
 ) . ٤ ، ص٢٠١٧شعيب ، (تحدث ظالًال أو ارتعاشا في الضوء يجهد العين 

تزويد الغرف الدراسية بمرشحات من ضوء الشمس توضع على النوافذ ألن من شأن الضوء الشديد  -
 ). ٣١٣ ، ص٢٠١٣محسوب ، (عين واللمعان الزائد أن يلحق الضرر بال

عدم استخدام ضوء الفلوروسنت العادي حيث يسبب ضررًا للعين نتيجة االرتعاش في المصابيح  -
 ).٣١٣ ، ص٢٠١٣محسوب ، (والرجفة نتيجة تقلب الكهرباء 

الصيانة الدورية السريعة لإلضاءة والمصابيح والمفاتيح بحيث ال تقل عن المستوى المعياري المحدد  -
 . ية الصحيحة للرؤ

  األلوان : 
يرتبط هذا العنصر بما يسبقه من جانب اإلضاءة حيث إن األلوان التي تميل إلى الهدوء وفي ذات 
الوقت فاتحة تبعث بالراحة النفسية وهدوء المكان واتساعه ويتم انتشار الضوء وتعظيم االستفادة من اإلضاءة 

 : ي المعنيون بمجال اإلرجونوميكس بما يلي فيه ، فاللون له عالقة وطيدة بالضوء ، لذا يوص
اختيار األلوان الفاتحة التي تعكس أشعة الضوء الطبيعي أو الصناعي وتمتص الصوت وتريح العين  -

 . وتحقق الراحة النفسية
يفضل اختيار اللون األبيض أو األلوان القريبة منه كالبرتقالي الفاتح ثم البني الفاتح ثم األصفر الناعم ثم  -

وذلك تبعا لدراسات استقصائية قام بها باحثون وتم استعمالها في ) كناري(وخي ثم األصفر الالمع الخ
 ). ١٣٤ ، ص٢٠١٧منصوري ، وبودالي ، (الواليات المتحدة األمريكية بالمدارس والجامعات

ضًا ، مخالفة ألوان الطاوالت والمدرجات والمكاتب أللوان الجدران مع تفضيل األلوان غير الالمعة أي -
فمثال يتم استخدام الرمادي الفاتح أو األخضر الفاتح أو البني الفاتح مع العلم بأن األلوان الالمعة تؤذي 

 ). ٣١٤ ، ص٢٠١٣محسوب ، (العين كما يؤذي الصوت العالي األذن
 . البعد تماًما عن استخدام األلوان القاتمة كاألسود والبني الغامق -
ر داخل قاعات الدرس أو في غرف المصادر ألنها تحتاج إلى ألوان عدة عدم اإلفراط في استخدام الديكو -

 . وهذا يبعث التشتيت وعدم التركيز 
فمثال ) األرضية والجدران والسقف وألوان النوافذ والوسائل واألدوات(تناسق األلوان مع بعضها البعض  -

 . بارها درجات من ألوان متقاربة يمكن استخدام اللون األبيض مع البني الفاتح مع السمني مع البيج باعت
إمكانية استخدام األلوان للتعبير عن داللة معينة فمثًال على لوحات الكهرباء يتم استخدام اللون األحمر  -

 . باعتبارها خطرًا ال يمكن االقتراب منها وكذلك أدوات الطوارئ والحريق وأدوات اإلطفاء
  الضوضاء والهدوء : 

ناصر المواصفات العامة للمبنى الجامعي ألنه يؤثر ويتأثر بها فالموقع يرتبط هذا العنصر بمعظم ع
والمساحة والبنية التحتية لها عالقة بالضوضاء والهدوء سلبًا أو إيجابًا ؛ ومن ثم تم وضع أسس معيارية ترتبط 

 تلك بمدى الهدوء والضوضاء داخل المبنى الجامعي سواء كان مصدر الضوضاء داخليًا أو خارجيًا ، ومن
 : األسس 
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إنشاء المبنى بعيدًا عن الشوارع الرئيسية التي تبعث بالضوضاء الشديدة من وسائل النقل والمواصالت  -
 . أو من المشاة

تصميم قاعات التدريس وغرف التعلم والمكتبات بعيدًا عن الجانب القريب من الشارع حتى يتم االستفادة  -
 . من النوافذ دون ضوضاء 

 . الجدران بخامات ماصة أو عازلة للصوت كالفينيل والمطاط والباركيهتغطية األرضيات و -
 .استخدام الزجاج كاتم الصوت في النوافذ حتى يسهل التحكم في درجة الهدوء والضوضاء الخارجية -
مراعاة مساحة القاعات والغرف بحيث إنه كلما اتسعت كان مصدر الضوضاء قليًال سواء الضوضاء  -

  . الداخلية أو الخارجية
 . استخدام طبقة عازلة للصوت أعلى السقف حتى ال يتأثر المكان باألدوار العليا -
يمكن االستعانة بالستائر المصنوعة من األقطان والقطيفة على النوافذ باعتبارها تمتص قدرًا كبيرًا من  -

محسوب (اتالضوضاء مع األخذ في االعتبار عدم اإلخالل بدرجة اإلضاءة بالمكان والتوازن بين المكون
 ). ٣١٤ ، ص٢٠١٣، 

 ديسبيل ٦٠ – ٥٥مراعاة أال يزيد مصدر الضوضاء الذي يصل إلى قاعات التدريس والتعلم عن  -
باعتبار أن ذلك هو معيار الحوار الهادئ ، أما ما زاد عن ذلك فيصير مصدرًا للضوضاء التي يجب 

 ) .١٠٨، ص٢٠٠٠عسكر ،(ي مواجهتها لما لها من آثار نفسية وعصبية وحسية على العنصر البشر
تصميم البنية التحتية ووسائل التعليم والتعلم وأدواته بشكل ال يسبب اإلزعاج كغرف الكهرباء ومواتير  -

المياه والخزانات ووحدات التكييف والسويتش والمطابخ والورش مع إمكانية االستعانة بصناديق كاتمة 
  .للصوت ومزودة بتكييفات وأدوات تبريد

 من والسالمة قواعد األ : 
إن شعور أفراد منظمة التعلم باألمن والسالمة في المكان أمر في غاية األهمية لما له من مردود 
على التعلم والحاالت النفسية لألفراد ؛ ولذا فإن األمر يستدعي األخذ في االعتبار بعض األسس والقواعد 

 : اإلرجونومية في هذا الصدد من أهمها 
ادات عامة عن قواعد األمن والسالمة وكيفية االستفادة واالستخدام في حاالت توافر معلومات وإرش -

 . الطوارئ بحيث تكون واضحة للجميع 
وضع إشارات وتعبيرات ورموز ظاهرة ومحددة وبألوان متعددة ألبواب الخروج في حاالت الطوارئ  -

 . وكيفية السير في االتجاه الصحيح لتأمين الجميع 
 حاالت الطوارئ مزودًا ببعض التعليمات ومهيأ لمتطلبات الحالة بحيث يكون على توفر سلم للخروج في -

مستوى من االرتفاع ليس بكبير وال يسبب االنزالق وبه مقومات للزالزل وينتهي بمساحة فضاء خارج 
 ). ٥٦٥ ، ص٢٠١٣الزبيدي ، (المبنى أو حديقة وليس على شارع تجنبًا للحوادث 

وتية والمرئية باألسقف والطرق والممرات وكذا في القاعات على اختالف توافر أجهزة اإلنذار الص -
 . أنواعها 
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وجود جهاز إطفاء الحرائق بالمواد الكيماوية في كل غرفة وخاصة في المعامل والمختبرات وغرف  -
 . الكهرباء 

بخرطوم توفر جهاز إطفاء الحرائق بالمياه من خالل وضع صنبور مياه في كل دور على األقل مزودًا  -
الزبيدي ، (يصل إلى أقصى نقطة في الدور ومزودًا بلوحة إرشادات وتعليمات الستخدامه بشكل صحيح 

 ).٥٦٥ ، ص٢٠١٣
وجود مشرف بكل دور يكون مسئوال عن األمن الصناعي وقواعد السالمة وإخالء المبنى في حاالت  -

لى قواعد األمن والسالمة وعقد الطوارئ ويمكن االستعاضة عنه بتدريب جميع العاملين في الجامعة ع
 ).٢٠٥ ، ص ٢٠١٦كامل ، ( دورات تدريبية وورش عمل لتثقيفهم في هذا الجانب 

تدريب العاملين في الجامعة على اإلسعافات األولية وطرق اإلنقاذ وتزويد المبنى بعربة إسعاف وبعض  -
فة للحجر الصحي اإلسعافات األولية في كل دور والتأكد من محتوياتها شهريًا وتخصيص غر

 ). ٢٠٥ ، ص ٢٠١٦كامل ، ( واستخدامها منًعا النتشار األمراض المعدية 
كثرة المداخل والممرات الداخلية بالمبنى واالتصال فيما بينها لسهولة التنقل والحركة بين األدوار  -

 .والمبنى وملحقاته


ت الفيزيقية للمبنى الجامعي النموذجي سوف يتم عرض بعد عرض المواصفات العامة والمواصفا
المواصفات المعيارية تبعا لعلم اإلرجونوميكس في عنصر المشتمالت الداخلية والتي تعد أصدق تعبير عن 

 . طبيعة المنظمة ونشاطاتها ؛ لذا فإنه تم اشتمالها على مرافق إدارية ومرافق تعليمية ومرافق خدمية 
وتشمل مكاتب اإلدارة وغرف أعضاء هيئة التدريس والشئون والوحدات التي  :  المرافق اإلدارية-أ

تتعلق بالموظفين واإلداريين بالكلية مثل شئون هيئة التدريس وشئون التعليم والطالب والشئون المالية 
عاملين واإلدارية والدراسات العليا والتحقيقات ووحدة ضمان الجودة ، وهذه الوحدات وإن كانت تقدم خدمة لل

بشكل مباشر وللطالب بشكل غير مباشر إال أن الباحث قد رأى وضعها في المرافق اإلدارية باعتبار أن 
شاغليها يقومون بدور في إدارة العمل بالكلية وتسيير أعمال اإلدارة كما أن لكل وحدة مديرًا وموظفين 

 . يدخلون ضمن الهيكل التنظيمي للكلية
 اإلدارة بالكلية:  

دور مهم في بناء وتعزيز البيئة الجامعية النموذجية في جميع وحداتها ؛ لذا وجب على لإلدارة 
إدارة كل كلية أن تتخذ التدابير التي تضمن فاعلية العملية التعليمية لتصل مخرجاتها إلى أقصى درجات التميز 

كين الذي يجعل كل منهم يقوم والريادة بتقديم الدعم والرعاية الكاملة والمساندة لجميع العاملين لتحقيق التم
بدوره المنوط على أكمل وجه ؛ ومن ثم فإن المعايير اإلرجونومية المرتبطة باإلدارة تتعدى توفير المرافق 

 : التعليمية والجوانب الفيزيقية إلى ما هو أوسع وأكبر من ذلك ، ومن أهم تلك المعايير ما يلي
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ( التعليمية وكفاءتها التأكد من سالمة جميع مدخالت ووسائل العملية -

 ) . ٧٣، ٢٠٠٨واالعتماد ، 
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إزالة جميع العقبات والحواجز التي تحول بينها وبين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين جميعًا  -
 ) . ٦٠١، ص٢٠٠٨العساف ، (بنشر سياسة الباب المفتوح للجميع 

 واالتصال المباشر بينها وبين أعضاء المنظمة لتقديم تغذية راجعة تسهم في بناء جسر من التواصل البناء -
 . صقل وتعزيز عملية التعلم وتصحيح المسار 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد (توفير اإلمكانات البشرية والمادية التي تسهل عملية التعلم  -
 ،٧٣، ٢٠٠٨.( 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (وتبني فلسفة التنمية المستدامة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -
 ). ٧٣، ٢٠٠٨واالعتماد ، 

/ السير قدما في مجال ريادة األعمال بتوفير الدعم الفني والتكنولوجي والمادي الالزم لتحويل الجامعة  -
 . الكلية إلى جامعة ريادية

دمة للطالب والخبرة التي تتطلبها المهن المستقبلية وسوق التأكد من الترابط بين المعرفة األكاديمية المق -
 ). .Nicolescu, L.& Dima, A., 2010, p105(العمل 

النظر في تصميم المقررات والبرامج األكاديمية واعتماد برامج حديثة تتماشى مع التغيرات وتواكب  -
 ) . Al Abduwani, T. 2017,p.47(التطورات وتلبي االحتياجات 

طوير سياسة التقويم الجامعي وتبني سياسات جديدة تركز على األداء والمشاركة والتفاعل تجديد وت -
والتعاون ، وتنمية المهارات وتحسين األداء وتعزيز الثقة بين المتعلمين بعضهم بعضا وبينهم وبين 

 االشتراك في أعضاء هيئة التدريس كالتقييم الذاتي وتقييم األقران والتقييم المبني على أسس ومعايير تم
 ). Boud, D.& Associates ,2010,p.21(وضعها لدى أعضاء منظمة التعلم جميًعا 

عقد بروتوكوالت تعاون وشراكة بين الكلية والمؤسسات األخرى ذات االرتباط بالمجال والتخصص  -
والكليات المناظرة لتبادل الخبرات وعمل ورش عمل حول المتطلبات الالزمة للتحديث وتحقيق 

 .(Farco , 2010 ,p. 227 – 228)يادةالر
النشر السريع للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وتدريب المعلمين على استخدامها  -

 ، ٢٠١٩مصطفى ، (ومتابعة التقدم فيها وتوفيرها من أجل توظيفها في كافة األنشطة والخدمات 
 ) .١١٢ص

عملية وصول الطالب لمصادر المعرفة بأنفسهم دون قيد تعزيز سياسة اإلتاحية والتمكين وتسهيل  -
 ). Bruff, D.& Baron, L.,2018 , p.65(وتزويده بفرص متعددة ومتنوعة للتعلم وإعداده ذاتًيا

توفير أدلة مطبوعة وإلكترونية عن الهيكل التنظيمي وأساليب التعليم والتعلم وكيفية استخدام المكتبات  -
قافة ريادة األعمال وثقافة التعلم البنائي القائم على قدرة المتعلم على الحصول الرقمية والورقية ، ونشر ث

على المعلومة بنفسه وتبادلها وتركيبها وتعظيم االستفادة منها وهو ما يسمى بالتعلم ذي المعنى 
)Gakibayo, A., et al., 2013, p19 .( 

قبول اآلخر والتسامح الثقافي على مستوى االعتراف بالتنوع والتعددية الثقافية ونشر ثقافة الحوار و -
 ). ١٢٣ ، ص٢٠١٥عبد الخالق ، (المنظمة ككل 
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تعزيز تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وطرقه وتوفير األدوات والوسائل الالزمة لتطبيقه داخل القاعات  -
تماشى مع وتصميم وإنشاء قاعات ذكية بديلة للقاعات التقليدية أو تحديث القاعات الموجودة بحيث ت

 ). .Garet, et al , 2001,p.925(طبيعة التعلم النشط واحتياجاته 
دعم وتعزيز فكرة مجتمعات التعلم وبناء ثقافة التعلم داخل المنظمة بشكل يحقق المرجو منها أال وهو  -

 ). Cox , 2004 , 5 – 10(تبادل المعارف والخبرات وتعظيم الفائدة وتحقيق القيمة المضافة 
ع أفراد منظمة التعلم أو ممثلين عنهم في وضع التشريعات والضوابط والقوانين واللوائح إشراك جمي -

 ). ٦٠٥، ص٢٠٠٨العساف،(الداخلية المنظمة للعمل بالكلية 
توفر األدوات والوسائل التقييمية المرتبطة باألهداف واالستراتيجيات والعناصر وعمليات التنفيذ للتعرف  -

هم عن العمل وموقع جودة الحياة الوظيفية لهم ومكانة الكلية مقارنة على آراء األفراد ومدى رضا
 ).٦٠٦ ، ص٢٠٠٨العساف ، ( بقريناتها

 الهيئة التدريسية: 
يظل المعلم الجامعي أهم العوامل الحاكمة لمنظومة التعليم الجامعي لما يقع على عاتقه من وظيفة 

 أنه بتوليه بعض المناصب اإلدارية بالجامعة يجمع البحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع والتدريس ، كما
بين الجانب اإلداري والجانب اإلشرافي والجانب الخدمي والجانب التعليمي وغيرها من الجوانب المتشابكة 
والمعقدة والتي تضفي على دوره أدورًا أخرى وعلى مسئولياته تكليفات عدة ؛ ومن ثم يلزم وجود معايير 

 :  في البيئة الجامعية ترتبط به من أهمها واعتبارات إرجونومية
تغيير االتجاهات السلبية لديه نحو عملية التعليم والتعلم ، واإلسهام في تغيير االتجاهات لدى الطالب  -

 ). ٤١ ، ص ٢٠١٨عالم ، (النعكاس ذلك إيجابيا على ممارساته برمتها 
لتنمية المستدامة وتحسينها واالتجاهات تنمية الجانب العلمي والفني والمهني والشخصي لديه في ضوء ا -

 ). ١٢٠، ص٢٠٠٧الحريشي ، وكعكي ، (الحديثة فيها 
القناعة الداخلية بضرورة التحول من الدور التقليدي له باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة إلى الدور  -

أنشطة ومهام تثريها الجديد والمتجدد باعتباره مسهال وميسرًا وقائدًا لعملية التعلم ومنظما لها في صورة 
)Weimer, M,2013, p.59. .( 

الجمع بين دوره كمعلم ومتعلم في آن واحد فليس هناك أحد يمتلك المعرفة كاملة بجميع جوانبها  -
)Boyett, J. 2004, p.75 . ( 

تقديم الدعم والمساندة للطالب خاصة مع المادة العلمية الجديدة بتقديم موديول لها يشتمل على بعض  -
هيم والمصطلحات المتكررة ليصبح الطالب على ألفة بالمادة العلمية مع استخدام األساليب الحديثة المفا

 ). Brunn, weidli ch 8 Bastia,2018(في عرضه 
تنمية مهارات التفكير التأملي والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي لدى الطالب والقدرة على حل المشكالت  -

خالل استخدام األسلوب العلمي في التفكير وحل المشكالت وإيجاد البدائل الحياتية التي تواجههم من 
 ) . Snyder, L., Snyder, M.,2008, p.94(واالختيار من بينها 

 . السماح لطالبه بتقديم تقييم ألدائه وممارساته وتلقي التغذية الراجعة منهم لصقل األداء وبحثا عن التميز  -
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 وورش العمل مع نظرائه في ذات التخصص لتبادل الخبرات واكتساب اشتراكه في المؤتمرات والندوات -
 . مهارات جديدة والتعرف على الجديد في التخصص 

استخدام وتنفيذ األساليب واالستراتيجيات الجديدة في التقويم لطالبه كالتقويم التكويني والتقويم التتابعي  -
 ).Sudsomboon , 2007(والتقويم القائم على األداء 

عاة الفروق الفردية بين المتعلمين واحترام التعددية الثقافية واآلراء واألفكار وإشعارهم بأهمية مرا -
 ) . ٤٥ ، ص ٢٠٠١الخطيب ، (التواصل بين الثقافات 

انتساب عضو هيئة التدريس إلى الرابطات االجتماعية والنقابات واألندية الثقافية واالجتماعية  -
العساف (جها لتقديم الخدمات واالستفادة بتبادل الخبرات وتحقيق الفعالية واألكاديمية داخل الجامعة وخار

 ). ٦٠١-٥٩٧، ص ص٢٠٠٨، 
 الموظفون واإلداريون والعمال:  
هناك معايير تؤخذ في االعتبار عند تطبيق منهجية اإلرجونوميكس على الموظفين واإلداريين والعمال  -

سبق من معايير واعتبارات في الهيئة التدريسية وإدارة بالكلية أو الجامعة ككل ، ال تقل أهميتها عما 
الكلية لما لها من اتصال مباشر وسريع مع المخرج التعليمي وتأثير واضح على الطالب ، ومن بين تلك 

 : المعايير ما يلي 
جودة ، ( إحساس الموظفين بالمشكالت التي يعاني منها الطالب والعمل الحثيث على حلها ومواجهتها -

  ) . ١٥٩، ص ٢٠٠٠
التعاون والتفاعل البناء بين الموظفين وإدارة الكلية باعتبارهم شركاء في المنظمة ولهم أدوار منوطة بهم  -

 . 
 ، ص ٢٠١٥الصفدي ، (يقدم الموظفون والعمال المساعدة والخدمة للطالب دون حواجز أو مقابل  -

١٠٠.( 
 ).١٠٤ ، ص ٢٠١٥الصفدي ، (جاز والمهارة يتميز الموظفون واإلداريون بالكلية بسرعة األداء واإلن -
 .يتعامل الموظفون فيما بينهم باحترام متبادل ويحترمون الطالب أثناء تقديم الخدمة لهم -

وتشمل القاعات التدريسية والمعامل والمختبرات والمكتبات وغرف :  المرافق التعليمية -ب
دف الرئيسي من إنشائها داخل المبنى الجامعي هو ومصادر التعلم والوسائل والتجهيزات التعليمية حيث إن اله

الجانب التعليمي حتى وإن كان يتم استخدامها في جوانب أخرى كاالجتماعات مثًال أو التدريب أو االستراحة 
في بعض األوقات أو مشروعات تعليمية وخدمية ، وسوف يتم تناولها في البحث بشيء من التفصيل للوقوف 

  .نومية الالزم توافرها ووضعها في الحسبان لتلك المرافق على االعتبارات اإلرجو

 القاعات التدريسية:  
للقاعات التدريسية تأثير واضح ومباشر على أداء الطالب والصحة العامة لهم نظرًا ألن معظم 

من الساعات التي يقضيها الطالب الجامعي في الجامعة يكون للقاعات التدريسية نصيب األسد فيها ، لذا فإنه 
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األهمية بمكان االهتمام بالقاعات التدريسية وتوفير مواصفات معينة فيها واعتبارات ال يمكن التغاضي عنها ، 
 : من بينها 

أن تكون مساحة القاعة مناسبة لعدد الطالب بحيث يكون لدى الطالب الحرية في الحركة وكذا المعلم  -
 ) . ٥٦٥، ص ٢٠١٣الزبيدي، (الجامعي واألنشطة التي يكلف طالبه بها 

صالحية القاعة من حيث جودة التهوية وتدفق الهواء وقلة الرطوبة وشدة اإلضاءة والتحكم في درجات  -
الحرارة وتزويدها بوسائل تبريد وتكييف أو مراوح لضمان درجة حرارة مالءمة ومناسبة لعملية التعلم 

 ) . Choi, S., et al., 2013,p.3(دون إجهاد أو إرهاق 
عة بأثاث وتجهيزات مرنة قابلة للتعديل والتغيير تبعا لألنشطة التي يقوم بها الطالب وطبيعتها تزويد القا -

وإمكانية نقلها وتعديلها وتحويلها التجاهات مختلفة لتعزيز فرص التفاعل والتشاركية بين الطالب 
  ) Amirul et al. , 2013 ,p. 6(بعضهم بعضا وبينهم وبين المعلم 

والكراسي واألدوات داخل القاعة بالراحة عند الجلوس عليها أو استخدامها ولو لفترة أن تتسم المناضد  -
 . طويلة لما في ذلك من انعكاس إيجابي على أداء الطالب وإنتاجيتهم 

تزويد القاعة بنوافذ ال تقل عن ثلث مساحة القاعة للسماح بدخول اإلضاءة الطبيعية وأشعة الشمس  -
 .  بستائر مانعة للضوء تبعا للنشاطفيها في ذات الوقت بحيث تكون مزودةوالهواء وتدفقه مع التحكم 

دمج التكنولوجيا واألجهزة الحديثة في القاعة وتزويدها بها كجهاز عرض وجهاز كمبيوتر وسبورة  -
بيضاء وسبورة ذكية وجهاز تحكم عن بعد في العرض التقديمي وطاوالت مستديرة مزودة بشاشات 

السلكية وأماكن تخزين آمنة  ) Wi fi( رتفاع أو االنخفاض وشبكة إنترنت عرض وكراسي قابلة لال
  )Amirul et al. , 2013 ,p. 7(داخل القاعة لتلك األدوات

استخدام ألوان طالء للحوائط واألرضيات واألسقف والجدران واألبواب والنوافذ تتسم بالهدوء كاأللوان  -
 ) . ٥٦٥، ص ٢٠١٣يدي، الزب(الفاتحة البيضاء أو السكري وما شابه 

توافر أجهزة الصوت كالميكروفون والسماعات والوسائط المتعددة وشبكة داخلية تربط جميع األجهزة  -
 ).Marshll,2006,p.39(مع إمكانية اتصالها بشبكة اإلنترنت العالمية  ) Net work( بعضها بعضا 

 المعامل والمختبرات التعليمية: 
ليمية دوًرا بارًزا في إكساب الطالب خبرة عملية تنتج عن التجربة تلعب المعامل والمختبرات التع

الواقعية داخل المعمل ذاته وتطبيقها بعد إكساب المعرفة النظرية حولها كمعامل الكمبيوتر ومعامل اللغات 
ومعامل الجغرافيا ومعامل التربية الفنية ومعامل العلوم ومعامل الطب والتشريح وغيرها ، ويضع علم 

جونوميكس اعتبارات تمثل أسًسا ومعايير إلنشاء وتصميم تلك المعامل والمختبرات حتى تؤدي الغرض اإلر
 : وتحقق الهدف من إنشائها بالجامعة ، من بين تلك األسس ما يلي 

 . توفير كل عوامل الراحة داخل المعامل من تهوية وإضاءة وأثاث مريح ومصادر طاقة وألوان مناسبة  -
الوسائل التكنولوجية الحديثة والداعمة لعملية التعلم في ضوء المستحدثات والجديد تزويد المعامل ب -

 ). ٥٦٦، ص٢٠١٣الزبيدي، (والمتجدد في مجال التقنية 
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مراعاة وجود مواد تعليمية متصلة باإلنترنت للتعرف على الجديد واالطالع عليه أثناء التجريب  -
 ) . wahba , 2016,p.226(كي والتدريب ووجود شبكة عمل داخلية للعمل التشار

اختيار مكان المعمل بحيث ال يكون في الطابق األعلى فتتأثر األجهزة بعوامل الرطوبة وحرارة الجو أو  -
 . في البدروم فتتلف سريًعا بسبب عامل التهوية 

توفير أجهزة داخل المعمل ووسائل تستخدم للتدريب حسب عدد الطالب أو تقسيم الطالب إلى مجموعات  -
سب أعداد األجهزة بحيث يتمكن كل طالب من التجريب بنفسه وأداء التدريبات المطلوبة وإجراء ح

 ,Toner, G., Barr, D., Martins, C., & Wright(االختبارات وتصحيحها إلكترونًيا 
Y.,2008,p.12 .( 

 الخفية ، ومصادر توفير كل وسائل األمن والسالمة وقواعد األمان داخل المعامل من خالل البنية التحتية -
الكهرباء والطاقة البعيدة ، ووسائل اإلطفاء والطوارئ داخل المعمل أو بالقرب منه مباشرة ، 

 . واإلسعافات األولية
وجود مساحة فضاء داخل المعمل يسهل فيها الحركة وتلقي التغذية الراجعة ومتابعة الطالب أثناء  -

 . التجريب 
لطالب من وضع متعلقاتهم الشخصية أثناء التجريب ، ويمكن وجود أرفف داخل المعمل حتى يتمكن ا -

والفالشات و  ) CD( استخدامها في وضع الوسائل واألدوات والتجهيزات الالزمة للتدريب كاألوراق و 
Disk داخل معامل الكمبيوتر والسماعات والميكروفونات داخل معامل اللغات والخرائط داخل معامل 

أللوان داخل معامل الفنون والمحلول واألنابيب داخل معامل العلوم والكيمياء الجغرافيا وأدوات الفن وا
 ). ٥٦٦،  ص ٢٠١٣الزبيدي ،(واألدوية والمستلزمات الطبية داخل معامل الطب والتشريح 

الصيانة الدورية لألجهزة داخل المعامل والمختبرات وتقديم الدعم الفني لها من خالل متخصصين  -
 ). ٥٦٦ ،  ص٢٠١٣الزبيدي ،(

 مكتبات الكلية ومصادر التعلم والوسائل:  
تعد مكتبة الكلية مصدرًا ثريًا بالمعلومات والمعارف المتنوعة والمتعددة لكافة التخصصات التي 
تحويها أقسام الكلية ومجاالتها إلى جانب المكتبات األكاديمية التي تحويها بعض األقسام حيث توفر جميعها 

ن طالب وباحثين وهيئة تدريسية ومترددين وخريجين وأعضاء المجتمع المحلي قدرًا ألعضاء منظمة التعلم م
كبيرًا من المعارف التي تسمح بإجراء البحوث وعمل األنشطة البحثية وتطوير المعرفة وتجديدها وتلبية 

 : االحتياجات العلمية ، ويضع علم اإلرجونوميكس معايير للمكتبة النموذجية من أهمها 
 . كان داخل الكلية يتميز بالهدوء التام بعيدًا عن مصادر الضوضاء الداخلية أو الخارجيةاختيار م -
تنوع مصادر المعرفة بالمكتبة بين مقروءة ومسموعة ومرئية بحيث تلبي احتياجات المستفيدين وميولهم  -

 ).٥٦٥،  ص ٢٠١٣الزبيدي ،(
جهاز الحاسب اآللي بالمكتبة لتسهيل عملية توفير قاعدة بيانات لجميع الكتب الورقية واإللكترونية على  -

 ). ٥٦٥،  ص ٢٠١٣الزبيدي ،(البحث 
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تزويد المكتبة ببعض األجهزة مع مراعاة عددها تبًعا للمترددين عليها لتسهيل عملية البحث الذاتي  -
 ما واالتصال بشبكة اإلنترنت العالمية وقواعد البيانات المحلية والعالمية لالطالع على الحديث في مجال

)Nok,2006,pp1-2 .( 
تدريب أمناء المكتبة دوريا على استخدام األجهزة ووسائل العرض والدعم الفني والتكنولوجي والفهرسة  -

 . الحديثة وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات 
تقديم بعض التسهيالت وتوفير عنصر المرونة أثناء التعامل مع المكتبة كاالستعارة الداخلية واالستعارة  -

 ). Siwatch,1999,p.18(جية واإلهداءات والتبرعات والتداول الخار
توفير مكتبة رقمية بالتوازي مع المكتبة الورقية تسمح في تصميمها ألعضاء هيئة التدريس والطالب  -

الدخول على قاعدة البيانات لها واالستفادة منها بشكل مباشر أثناء المحاضرات وفي قاعات التدريس 
 ) . Ogunsola, L. & Okusaga, T.,2006,p.223(ترنت أيًضا بسهولة وخارجها وتتصل باإلن

بناء وتعزيز مجتمعات تعلم من خالل االتصال الرقمي المتاح بالمكتبة وتبادل نتائج البحوث والدراسات  -
العلمية مع المجتمع محليا وعالميا على المستوى الفردي والمستوى المؤسسي لتعظيم االستفادة وتحقيق 

 ). Adeniran, P.,2014, p.47(األكاديمية ودعم اقتصاد المعرفة وتسويقها التنمية 
وجود مساحة فضاء داخل المكتبة تسمح للمترددين بحرية الحركة والمرونة في البحث والعمل الفردي  -

 ). ٥٦٥ ، ص٢٠١٣الزبيدي ، (والجماعي تبًعا للرغبات 
 . ة للتصرف السليم في حاالت الطوارئتوفير عنصر األمن وقواعد السالمة والصحة داخل المكتب -
وجود خدمات تتعلق بالبحث داخل المكتبة أو بجوارها مثل مركز للكتابة العلمية والدعم التكنولوجي  -

والدعم الفني ومقهى لتقديم بعض المشروبات واألطعمة في أوقات الراحة ومركز بيع أجهزة الذاكرة 
 ).Lippincott, J.,2006,pp.701-705(اإللكترونية 

، ٢٠١٣الزبيدي ،(توفر أماكن داخل المكتبة لحفظ أمانات الطالب ومتعلقاتهم الشخصية دون قلق عليها  -
 ). ٥٦٥ص 

وتشمل رعاية الطالب ودورات المياه والكافتيريا والمخازن والعيادات :  المرافق الخدمية -جـ
لمبنى وغيرها ؛ حيث إن الهدف من وقاعات االجتماعات والمصاعد والساللم والمداخل والممرات الداخلية ل

إنشائها هو تقديم خدمة للطالب والعنصر البشري بصفة عامة ، ويتعرض البحث بشيء من التفصيل إلى 
بعضها لتوضيح األسس المعيارية الحاكمة لتصميمها في ضوء مدخل اإلرجونوميكس تبًعا لما جاء في األدب 

 . التربوي 
  الشباب(رعاية الطالب(:  

عاية الطالب في كليات الجامعة القيام بالعديد من المهام وإدارة األنشطة وتنفيذها وتقييمها يناط بر
ومتابعتها ، فهي تمثل منفذًا الستفراغ الطاقات لدى طالب الجامعة وإظهار المواهب وممارسة الهوايات 

جتماعية والخدمية ، وتشرف وتوجيه األعمال ، كما أنها تتعدد فيها األنشطة الثقافية والفنية والرياضية واال
على االتحادات الطالبية وتقدم كثيرًا من التسهيالت المادية والفنية والتكنولوجية والمعنوية لهم ، ومن ثم فإن 
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األدب التربوي يضع أسًسا لها تستطيع من خاللها الوصول إلى درجة مرضية في أدائها بحيث يتسم ذلك 
 : ، من بين تلك األسس األداء بالجودة والكفاءة والفعالية 

اختيار متخصصين في مجال الخدمة االجتماعية والتربية الرياضية والصحة النفسية واإلرشاد النفسي  -
 . والدعم التكنولوجي لتسهيل مهمة القيام باألنشطة تبعًا للتخصص

ع التدريب المهني المستمر والتنمية المستدامة لألعضاء العاملين بمكتب رعاية الطالب لالطال -
 . واالستفادة من الخبرات المحلية والعالمية التي أثبتت جدواها والتجارب التي أتت ثمارها 

اإلشراف على بعض األنشطة الخدمية والعامة كالكافتيريا وقاعات القراءة الهادئة واالستراحات واألندية  -
ئم ومناسب لعمليتي والفضاءات داخل الحرم الجامعي لتلبية احتياجات الطالب وتوفير مناخ عام مال

 ) . ٥٩٩، ص٢٠٠٨العساف ، (التعليم والتعلم 
عقد بروتوكوالت تعاون وشراكة بين األجهزة والمؤسسات الرياضية والفنية واالجتماعية والثقافية لدعم  -

 . األنشطة الطالبية وتنفيذها وتحقيق الرفاهة األكاديمية للطالب 
 المجتمع الجامعي بصفة عامة لتحقيق مردود إيجابي نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطالب وأعضاء -

 ) . ٥٤ ، ص٢٠١٨القاضي ، (على الجامعة والمجتمع 
اإلشراف على البرامج الخدمية المشتركة بين الطالب والهيئة التدريسية كبرامج الخدمة العامة  -

لمطروحة على الساحة واالحتفاالت والمناسبات واألندية الثقافية والحوار المفتوح والبرامج الحوارية ا
 ). ٥٩٧، ص٢٠٠٨العساف ، (ومناقشتها مع أعضاء منظمة التعلم واإلدارة 

تقديم التسهيالت والدعم والمساندة للطالب الوافدين جبنا إلى جنب مع بقية زمالئهم ، وتلبية احتياجاتهم  -
قيق الصدارة للحراك الفنية والمادية وتسهيل إقامتهم لدعم وتدويل عملية التعليم محليا وعالميا وتح

 ). ٥٥، ص٢٠١٧خميس ، (الطالبي دوليا واجتذابه 
اإلشراف المباشر على صندوق الطالب لتقديم المساعدة المادية لغير المقتدرين منهم أو المكافآت  -

 ) . ٥٩٩، ص٢٠٠٨العساف ، (والتشجيعات للمتميزين 
مشاركة في رابطات الخريجين واألندية القيام بحمالت إعالمية موسعة داخل الجامعة وخارجها لتفعيل ال -

التابعة للجامعة والوحدات ذات الطابع الخاص الخدمية وغير الخدمية والتفاعل معها وتقديم الخدمات 
 . المتبادلة 

التعامل النموذجي مع المخالفات الطالبية والعنف الطالبي الرمزي أو الصريح بين الطالب بعضهم  -
ة التدريس أو اإلدارة للتعرف على األسباب الكامنة وراء تلك الظواهر بعضا أو بينهم وبين أعضاء هيئ

 . ومعالجتها بحكمة وتوازن ومنهج علمي رصين ، ومساعدة اإلدارة في ذلك 
نشر وإدارة ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة داخل الجامعة وخارجها وإعداد المواد  -

 . ساعدة الهيئة التدريسية والمتخصصين التعليمية والتثقيفية في هذا الشأن بم
اإلسهام مع إدارة الكلية في إزالة العقبات للطالب المتعثرين دراسيًا أو المفصولين أو المنقطعين عن  -

الدراسة ألسباب شخصية أو اجتماعية ، أو الطالب الذين قاموا بعمليات غش في االمتحانات ومن ثم 
 . الل االتصال والتواصل معهم ومع ذويهم تحويلهم إلى مجالس تأديب ، وذلك من خ
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تنظيم حفالت التخرج وحفالت التفوق الدراسي وإعداد المتطلبات الالزمة وتوفيرها لتعزيز عمليات  -
 ). ٦٠٥، ص٢٠٠٨العساف ، (اإلبداع واإلنجاز األكاديمي والتميز والريادة 

 للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم تصميم نوافذ إعالمية تتسم باإلتاحية والديمقراطية لجميع الطالب -
العساف (والتعرف على تقييمهم للجامعة أكاديميًا وخدميًا واجتماعيًا وإداريًا كالمجالت أو صحف الحائط 

 ). ٦٠٥، ص٢٠٠٨، 
 ).٨٥، ص٢٠١٥الصفدي ، (إقامة رحالت ترفيهية وتعليمية مع تنظيمها بشكل ممنهج وهادف  -
 دورات المياه:  

ه من المسلمات التي ال غنى عنها في أية منظمة خدمية كانت أو أكاديمية يعد وجود دورات الميا
تعليمية أو غير تعليمية ؛ لذا فإن هناك بعض االعتبارات التي نهتم بها عند تصميم مكان دورات المياه وما به 

وال سيما من مستلزمات خاصة وأنه البد وأن يرتاده عدد كبير من الطالب وأعضاء منظمة التعلم بصفة عامة 
مع الوقت الطويل الذي يقضيه الطالب وأعضاء منظمة التعلم بصفة عامة داخل الكلية أو في الجامعة ، ومن 

 : بين تلك األسس المعيارية واالعتبارات ما يلي 
مراعاة النسبة والتناسب في أعداد دورات المياه والحمامات داخل كل دورة مياه تبعًا لعدد الطالب بصفة  -

 .  مستخدًما على األقل١٥ لحدوث االزدحام بحيث يتوفر حمام لكل عامة منعًا
توزيع دورات المياه على األدوار المختلفة للمبنى الجامعي بحيث يتسنى للطالب قضاء حاجاتهم  -

 . واستخدامها دون تعب أو إرهاق للوصول إليها 
هب روائح كريهة على الطالب اختيار المكان المناسب لدورات المياه والتوجيه الصحيح لها بحيث ال ت -

، ص ٢٠١٣محسوب ، ( أثناء الجلوس في القاعات التدريسية أو في الممرات والطرق داخل المبنى 
٣٢٤ .( 

تصميم أرضية الحمامات الداخلية والخارجية من البالط غير الزجاجي أو الملس منًعا لحدوث حاالت  -
 ). ١٢٧ ص ،٢٠١٣محسوب ، ( انزالق أو سقوط يتسبب في حوادث شتى 

في صنابير ) اللون األزرق(والمياه الباردة ) اللون األحمر(استخدام األلوان المعبرة عن المياه الساخنة  -
 ).١٢٧، ص ٢٠١٣محسوب ، ( المياه تجنبًا لحدوث أضرار لمستخدميها

افة العامة توفر كل ما يلزم اإلنسان في دورات المياه من مكان لالستحمام بأدواته وأجهزته المتعلقة بالنظ -
 . وقتل الفيروسات وتطهير المكان واألحواض والحمامات التي تناسب الجميع من حيث طبيعة تصميمها 

 . وجود عناصر تهوية طبيعية وصناعية وشفاطات داخل دورات المياه لمنع االختناق  -
وأسالك توفر وسائل األمن والسالمة داخل دورات المياه خاصة سخانات الكهرباء والغاز الطبيعي  -

الكهرباء وخطوط المياه ؛ وذلك من خالل تصميم بنية تحتية مدروسة بشكل علمي مع تزويدها بعنصر 
 ). ١٢٨، ص ٢٠١٣محسوب ، ( األمان 

أن تكون القواطع الفاصلة بين كل كابينة حمام وآخر بطول ثلثي المسافة بين األرضية والسقف لضمان  -
 . مامات تدفق الهواء واإلضاءة الطبيعية داخل الح
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إمكانية فتح أبواب الحمامات ودورات المياه من الخارج باستخدام مفاتيح مقابض متخصصة للتعامل مع  -
حاالت اإلغماء أو الطوارئ التي ربما تحدث داخل الحمام بحيث يكون سهل الوصول إليها في تلك 

 . الحاالت 
ًدا عن الحمامات منعا النتقال وجود صنابير مياه خاصة للشرب تمر على فالتر ويتم معالجتها بعي -

 ). ٥٦٦ ، ص ٢٠١٣الزبيدي ، ( الفيروسات وانتشار األمراض 
توفير دورات مياه خاصة للرجال وأخرى خاصة للسيدات بغض النظر عن طبيعة الكلية للبنين أو البنات  -

اكة بين الجامعة باعتبار أن الكلية يتردد عليها جميع أعضاء المجتمع المحلي لالستفادة منها ، ودعم الشر
 . ومؤسسات المجتمع بصفة عامة 

تجنب استخدام معطرات الجو الصناعية ذات المواد الكيميائية التي تحدث أضراًرا ببعض األفراد خاصة  -
 ) . ٣٢٣، ص ٢٠١٣محسوب ، ( المرضى بالربو والحساسية واألمراض الصدرية والقلب وغيرها 

 وبعض قطع الغيار من األحواض والصنابير ووصالت توفير مخزن لحفظ أدوات التطهير والنظافة -
 ). ٣٢٣، ص ٢٠١٣محسوب ، ( المياه والفالتر 

كحد أدنى قابلة للزيادة حسب الحالة للنظافة ) مرتان يوميًا(التنظيف والتطهير المستمر لدورات المياه  -
 ). ٥٦٦ ، ص ٢٠١٣الزبيدي ، ( العامة 

ع مناسب لطالب الجامعة لتمكينهم من ضبط مالبسهم تزويد األحواض بقطع من المرايا على ارتفا -
الزبيدي ، ( وهندمتها ، ووجود شماعات لتعليق بعض المتعلقات الشخصية واألدوات مع الحفاظ عليها 

 ). ٥٦٦ ، ص ٢٠١٣
 قاعات االجتماع والوحدات الخدمية: 

 ووحدة ضمان الجودة يشتمل هذا العنصر بالمرافق الخدمية على المخازن بالكلية والعيادة الداخلية
وقاعات االجتماع والمؤتمرات وقاعات مجالس األقسام والكلية واللجان الفرعية وغيرها مما يقدم خدمة 
مباشرة أو غير مباشرة من أجل الطالب في النهاية سواء كانت تتسم بالطابع اإلداري أو الطابع الثقافي أو 

وتلك الوحدات لها بعض األسس المعيارية للدخول في حيز الطابع التعليمي في بعض األحيان ، وهذه القاعات 
 : المثالية من خالل تصميمها وقيام شاغليها ببعض المهام من أهمها 

توفر قاعة كبرى للمؤتمرات العلمية والخدمية والمعارض الفنية ومعارض منتجات مشاريع التخرج التي  -
 . يقوم بتنفيذها طالب الكلية 

بكل وسائل وتجهيزات القاعات الحديثة )  القسم –الكلية (قاعة المجالس تزويد قاعات االجتماع و -
تكنولوجيا وفنيا ، وتحقيق وسائل الراحة الكاملة داخلها من مأكوالت ومشروبات ومطاعم ومكان 

 ).٢٦٨ ، ص ٢٠١٤مساعدة ، (للجلوس الهادئ واستراحة داخلية وإضاءة وتهوية ومرونة في األثاث 
قواعد السالمة في جميع القاعات والوحدات الخدمية والمخازن للتعامل السليم عند توفر وسائل األمن و -

 . وجود حاالت طوارئ 
وبعض اإلسعافات األولية وصيدلية متواضعة بها ) ممارس عام(توفر عيادة داخلية بكل كلية بها طبيب  -

 ). ٥٦٦، ص ٢٠١٣الزبيدي ، (بعض األدوية المتداول استخدامها مع وجود حجرة للحجر الصحي 
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سيادة روح المودة واالحترام المتبادل بين الطالب وشاغلي الوحدات كأمين المخازن والطبيب بالعيادة  -
 ). ٨٤ ، ص ٢٠١٥الصفدي ، ( والعاملين بوحدة ضمان الجودة والمسئولين عن القاعات الخدمية 

على مشكالتهم وجود ممثلين من الطالب بالفرق المتنوعة داخل وحدة ضمان الجودة للتعرف  -
 . واهتماماتهم وميولهم ورغباتهم ومحاولة حلها ووضعها بعين االعتبار 

إمكانية استخدام القاعات الخدمية لممارسة أنشطة ترفيهية أو تعليمية صفية وال صفية ، واتسامها  -
 ).٥٦٥، ص ٢٠١٣الزبيدي ، (بالمرونة في أثاثها وتجهيزاتها 

ووسائل الصوت والمرئيات والتهوية واإلضاءة لضمان كفاءتها الصيانة الدورية ألدوات وتجهيزات  -
 . وجدواها 

إجراء حفالت استقبال الطالب الجدد وتخرج الطالب القدامى والندوات الثقافية والمواسم الثقافية ،  -
والتواصل مع أعضاء المجتمع المحلي في االجتماعات من خالل عقد اللقاءات الدورية واجتماعات عامة 

 ). ٨٤ ، ص ٢٠١٥الصفدي ، ( قاعات وتوثيقها داخل ال


وتشمل الحرم الجامعي وفراغاته كالبوابات واألسوار ومساحات الفضاء ووسائل الراحة 
واالستراحات والطرق والممرات العامة داخل الجامعة ووسائل المواصالت الداخلية ومنافذ بيع منتجات 

ها تشمل الكافتيريا والمكتبة المركزية بالجامعة وفضاءات التعلم غير الرسمية ومراكز التعلم الجامعة ، كما أن
 . العامة ، باإلضافة إلى المالعب واألندية والحدائق والمساحات الخضراء والتشجير

 الحرم الجامعي: 
 حد معين إذا كان علم اإلرجونوميكس يبحث عن راحة اإلنسان ومن أجل اإلنسان فإنه ال يقف عند

؛ بل يتجاوز المشتمالت الداخلية للمبنى الجامعي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث يتناول الحرم الجامعي الذي 
يوجد فيه المكون البشري ويستخدمه ؛ لذا فإن ثمة اعتبارات من الممكن حصر بعضها في مشتمالت الحرم 

 : الجامعي وفراغاته من بين تلك االعتبارات
ابات مناسًبا لمساحة الحرم الجامعي ككل بحيث يكون لكل نصف كيلو متر تقريبا بوابة أن يكون عدد البو -

، مع التأكيد على أن تكون بعض البوابات على شوارع رئيسية واألخرى على شوارع فرعية منعًا 
 . لالزدحام وتفاديًا للحوادث

ا حتى يكون مظلة من حر  أمتار تقريب٣ إلى ٢أن يكون سور الحرم الجامعي على ارتفاع مناسب من  -
 . الشمس صيفا وال يمنع الهواء في ذات الوقت

انتشار وسائل للراحة واستراحات داخل الحرم الجامعي مزودة ببرجوالت ومظالت وكراسي وطاوالت  -
لحماية المستخدمين من أشعة الشمس في الصيف واألمطار في الشتاء مع إمكانية استخدامها الجتماعات 

 . شطة بشكل غير رسمي فرق العمل واألن
التنوع في طبيعة المساحات الفارغة بالحرم الجامعي بين أرض طينية للتشجير والزراعة وأرض مزودة  -

 . بطبقة أسفلت للسيارات وأرض من البالط لسير المشاة 
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ت تزويد الحرم الجامعي بشكل عام بوسائل اإلضاءة الحديثة والكافية نظرًا ألن عمل الجامعة يمتد إلى وق -
 . الليل باإلضافة إلى أن ذلك جانبًا من األمن الوقائي 

تزويد التقاطعات في الطرق الداخلية بالحرم الجامعي بإشارات مرور إلكترونية منعًا لحدوث تصادم او  -
 .حوادث خاصة إذا كان ذلك مخرجًا للمشاة في ذات الوقت

اء هيئة التدريس والمترددين بين وجود وسائل مواصالت داخلية لنقل الطالب وموظفي الجامعة وأعض -
 . الكليات بعضها بعضا والمراكز والوحدات التابعة لها 

 . توفر منافذ بيع منتجات الجامعة وانتشارها في الحرم الجامعي سواء كانت بشكل مؤقت أو بشكل دائم  -
مها في توفر جراجات مغطاة بالحرم الجامعي لحماية السيارات من عوامل التعرية ، ويمكن استخدا -

 . األنشطة الالصفية أو االجتماعات العامة أو كوسيلة للراحة
تصميم الطرق والممرات بالحرم الجامعي بشكل مالئم بحيث يعكس أشعة الشمس في وقت الظهيرة  -

 . وبشكل مائل كي يتناسب مع األمطار دون عوائق 
 . تزويد الطرق والممرات بأدوات الصرف الصحي وشفط مياه األمطار  -
 . ير جانبي الطرق والممرات قدر اإلمكان كي تكون مظالت للشمس عند المرور فيها واالعتناء بها تشج -
إتاحة مساحات كبيرة داخل الحرم الجامعي تسمح بتصميم وتجهيز المالعب واألندية بالجامعة إلقامة  -

 . األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والفنية 
ندية بحيث يكون بعضها مغطى والبعض اآلخر مكشوفًا ومزودًا التنوع في طبيعة المالعب واأل -

بمدرجات ومسرح وإضاءة ومستلزمات صحية وترفيهية كدورات مياه وحجرات لتغيير المالبس وغير 
 . ذلك من خدمات 

ترك مساحة فضاء واسعة أمام كل كلية الستخدامها في حاالت الطوارئ بحيث يؤدي سلم الطوارئ  -
 . ية إلى تلك المساحة بالكلية في النها

تزويد الحرم الجامعي بأماكن مخصصة لإلسعاف والمطافي وغرفة كهرباء متنقلة الستخدامها عند  -
 . الطوارئ ومستشفى بها جميع االختصاصات 

وجود إشارات معبرة باأللوان والرموز على أماكن الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمرافق  -
 . ناسب يراها الجميعبصفة عامة على قدر م

 ) Wi-Fi( تزويد الحرم الجامعي بالخدمات التي ترتبط بالعنصر البشري من مكاتب بريد وإنترنت  -
وبنوك وأكشاك ومطاعم ومراكز تصوير وطباعة ومكتبات ومعارض كتب ودور نشر ومراكز اتصال 

 . ومراكز بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول وغيرها 

 تعلمفضاءات ال:  
وتشمل الفضاءات الرسمية داخل الجامعة والتي ال ترتبط بكلية معينة أو وحدة بذاتها مثل مراكز 
التدريب ووحدات الجودة واألندية التعليمية التي أنشئت بغرض التعلم ، كذا فضاءات التعلم غير الرسمية التي 

 في عمليات التعلم خاصة – أو أحيانًا – أنشئت لتقديم خدمة للمترددين على الجامعة ولكنها تستخدم غالبًا
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اجتماعات فرق العمل وأنشطة الطالب والتعلم التشاركي وتوزيع األدوار ، واللقاءات الدورية بين 
 .المجموعات بعيدًا عن القاعات التدريسية مثل الكافتيريا ومقاهي اإلنترنت داخل الجامعة

كافتيريا ومقاهي اإلنترنت بالجامعة ، حيث تعد ويتناول البحث مثاال من تلك الفضاءات أال وهو ال
الكافتيريا العامة ومقاهي اإلنترنت الموجودة داخل الحرم الجامعي وال ترتبط بكلية بذاتها من األماكن غير 
المخصصة للدراسة والتعلم ، وإنما تختص بتقديم خدمة الطعام والشراب واالستراحة واالسترخاء وقضاء 

 والطالب ، أو البحث واالطالع في مجال التخصص أو التثقيف العام أو اإلعداد لعمل وقت الفراغ للمترددين
األنشطة أو تنفيذها سواء كانت تلك األنشطة فردية أو جماعية ؛ األمر الذي يكون له مردود إيجابي على 

ة هيكلتها الرغبة في التعلم وحدوثه ، ومن ثم هناك بعض األسس المعيارية في تصميم تلك الخدمات وإعاد
 : بشكل يحقق من ورائها أهدافًا عدة لتعظيم االستفادة وتعددها ؛ من بين تلك األسس

تقديم أنماط متعددة من الخدمات في فضاءات التعلم غير الرسمية بحيث تلبي احتياجات الجميع كالتنوع  -
 ) . Beatrice, 2015, p.3(في المأكوالت والمشروبات واألماكن والبرامج 

كي يتمكن المستفيد من قضاء وقت الفراغ فيما يفيد ،  ) Wi fi( كافتيريا بشبكة إنترنت السلكية تزويد ال -
 ). Beatrice, 2015, p.3(وتوفير المناخ الداعم للتعلم 

تزويد مقاهي اإلنترنت بأجهزة الكمبيوتر المحمول حتى يتمكن كل مستخدم من الجلوس في المكان الذي  -
 . التي يميل إليها لتحقيق غرض التعلم وتكوين المجموعات يستريح فيه ومع المجموعة 

انتشار أماكن التعلم غير الرسمية في أرجاء الجامعة بحيث تكون قريبة من معظم الكليات وقريبة من  -
 . )١٠١ ، ص٢٠١٩مصطفى ، (أماكن التعلم الرسمية لتحقيق أعلى فائدة 

أكبر فترة ممكنة كي يتم استخدامها في )  الكافيتريا-المقاهي (إتاحة استخدام أماكن التعلم غير الرسمية  -
أوقات الفراغ واألوقات البينية باعتبار أن وجود أعضاء منظمة التعلم خاصة الطالب غالبًا ما يمتد 

 . طوال اليوم وعلى مدار األسبوع كامًال
نية أو أجزاء منها تزويد أماكن التعلم غير الرسمية بإضاءة شديدة تصلح للقراءة الورقية أو اإللكترو -

 .)١٠١ ، ص٢٠١٩مصطفى ، (وبالمناظر الطبيعية التي تبعث في النفس الراحة والهدوء واالستجمام 
 . التنظيف المستمر ألماكن التعلم غير الرسمية وذلك من خالل الخدمة العالية  -
الب بالراحة تناسق األلوان في الحوائط والجدران واألثاث واألجهزة واألسقف وغيرها حتى يشعر الط -

 . )١٠١ ، ص٢٠١٩مصطفى ، (
وال يختلف األمر كثيًرا في فضاءات التعلم الرسمية عن فضاءات التعلم غير الرسمية حيث إن 
المكتبة المركزية بالجامعة البد وأن تتصف بما اتصفت به مكتبة الكلية من أسس ومعايير في التصميم 

ترددين ربما يكونون أكثر ؛ نظرًا ألنها بها مصادر ومراجع واإلنشاء مع االهتمام بها أكثر باعتبار أن الم
 حسب -وخدمات أكثر ومتنوعة ، كما أن مراكز التدريب والمعامل والوحدات التعليمية بالجامعة أيًضا 

 البد وأن تتسم باإلتاحية وتحقق الغرض من إنشائها وتقدم خدمة إلى جانب عنصر التعلم والتعليم -طبيعتها 
ولم يتطرق البحث إلى التفصيل هنا ألنه تم التعرض إليها عند تناول المعامل والمختبرات . االتطبيقي به

 .التعليمية والقاعات التدريسية
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المتطلبات التربوية الالزمة لتحقيق بيئة جامعية نموذجية على ضوء مدخل : المحور الرابع 
 اإلرجونوميكس

تربوية الالزم توفرها لتحقيق بيئة جامعية يتعرض البحث في المحور األخير إلى المتطلبات ال
نموذجية على ضوء مدخل اإلرجونوميكس حيث يتم عرضها في صورتها النهائية بعد تحكيم بعض الخبراء 

على األقل ، وعلى كل بند فيها % ٩٧خبيرا ، واتفاقهم على جميع بنودها بنسبة ) ١١(لتلك القائمة وعددهم 
 :تي اشتملت على أربعة محاور هيأيضا ، وال% ٩٧بنسبة ال تقل عن 

 :وهي على النحو التالي  متطلبات ذات ارتباط بالجانب اإلداري في البيئة الجامعية-أ
 المتابعة الدورية للتأكد من كفاءة مدخالت ووسائل العملية التعليمية وسالمتها

 إزالة العقبات والحواجز بين اإلدارة وأعضاء مجتمع التعلم بالجامعة
 ر من التواصل البناء بين اإلدارة والمجتمع المحلي لعقد بروتوكوالت شراكةبناء جس

 توفير اإلمكانات البشرية والمادية لتيسير عملية التعلم
 تبني فلسفة التنمية المستدامة لتنمية قدرات الهيئة التدريسية

 اتخاذ التدابير والقرارات لربط المعرفة األكاديمية باحتياجات سوق العمل
  وتلبي االحتياجاتتعتماد برامج حديثة تواكب التطوراا

 تطوير سياسة التقويم الجامعي بحيث يركز على األداء
 تعزيز سياسة اإلتاحية والتمكين للوصول إلى مصادر المعرفة المتعددة

 إشراك ممثلين من جميع أعضاء منظمة التعلم لوضع التشريعات واللوائح المنظمة للعمل
 ددية الثقافية واالختالف بين أفراد منظمة التعلم دون إقصاءاحترام التع

 تدريب جميع العاملين بالجامعة على وسائل األمن الصناعي وإدارة األزمات والطوارئ
 إعداد أدلة إرشادية للطالب عن طبيعة الكليات لتقليل االغتراب النفسي واالجتماعي

 

 :في البيئة الجامعية وهي على النحو التالي متطلبات ذات ارتباط بالجانب األكاديمي -ب 
 تنمية الجانب األكاديمي لدى الهيئة التدريسية في ضوء المعرفة المتجددة

  إلى دور تقدمي يثري عملية التعلم ةالتحول من الدور التقليدي للهيئة التدريسي
 ليم والتعلمتنظيم أنشطة توعوية لتغيير االتجاهات السلبية لدى البعض تجاه عمليتي التع

 انخراط الهيئة التدريسية في العمل الجماعي لتكامل المعرفة
 تقديم الهيئة التدريسية للطالب نوعا من الدعم والمساندة لتحقيق األلفة بالمعرفة الجديدة

 تنمية مهارات التفكير المتعددة إلكساب الطالب القدرة على حل المشكالت 
 دام عمليات التقويم الحديثة بشكل تبادليصقل أداء الهيئة التدريسية باستخ

 المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل بين أعضاء التخصص
 دمج الهيئة التدريسية في الرابطات العالمية واألندية الثقافية لتبادل المعرفة 
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 هرة على الساحةإشراف الهيئة التدريسية على المواسم الثقافية لتناول القضايا الظا
 التدريب المستمر للهيئة التدريسية على فنيات العمل اإلبداعي في ضوء أدوارهم

 إعداد االختبارات ووسائل التقييم الحديثة لقياس فاعلية مشروعات التخرج 
 : متطلبات ذات ارتباط بالجانب االجتماعي في البيئة الجامعية وهي على النحو التالي-ج 

 موعات تعلم وفرق عمل داخل الحرم الجامعي سهولة تكوين مج
 السعي الحثيث في حل المشكالت الطالبية دون تباطؤ

  حفالت استقبال وحفالت تخرج للطالب الجدد والخريجين كل عام جامعيإعداد
  بين الطالب بعضهم بعضا وبينهم وبين هيئة التدريس لدعم العالقاتاللقاءاتتبادل 

 طالب والجامعة بعد التخرج وفي إجازة الصيفامتداد التواصل بين ال
 شيوع االحترام المتبادل بين الطالب والموظفين أثناء التعامل فيما بينهم
 تنظيم رحالت ترفيهية باستمرار لتنمية العالقات االجتماعية بين الجميع

 تفعيل صندوق الزمالة لتقديم المساعدات االجتماعية حال وجودها
 لتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية وتقبلها بأريحية  السماح للطالب با

 إحساس الطالب بالمسئولية االجتماعية من خالل الحفاظ على الممتلكات الجامعية
 ارتفاع الدافعية بين الطالب نحو التعلم التشاركي إلحساسهم بكفاءة المنتج الجماعي 

 ل وتدويل المعرفة إشراك الطالب في مسابقات محلية وعالمية لتعزيز االتصا
    : متطلبات ذات ارتباط بالجانب الخدمي في البيئة الجامعية وهي على النحو التالي-د 

  لدعم الصحة العامةالتنظيف المستمر لدورات المياه والطرق والممرات داخل الكلية
 توفر وسائل األمن الصناعي والسالمة بجميع مرافق الجامعة 

 ة بكل الوسائل والتجهيزات الحديثةتزويد القاعات التدريسي
  في عملية التعليم معامل ومختبرات ذكية للجمع بين النظرية والتطبيقتوفر

 توفير مراكز خدمية عالية المستوى كمقاهي إنترنت وكافتيريات داخل الحرم الجامعي
 تزويد المكتبات بمصادر متعددة من المعرفة الحديثة والمتجددة

 متنوعةالتطوعي بين أعضاء منظمة التعلم بالجامعة لتقديم خدمات نشر ثقافة العمل 
 توفير مساعدات فورية في كافة المجاالت من خالل منافذ خدمية متنوعة

 توفر حرم جامعي جيد من حيث الموقع والمساحة الخضراء والمالعب واألندية
 نقلوجود وسائل مواصالت مجهزة ومنتشرة بين أرجاء الجامعة لسهولة الت

 توفير برامج نوعية تقدم خدمة موجهة بالتوازي مع الدراسة لتأهيل الخريج لسوق العمل
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  أثر البيئة الجامعية على جودة األداء األكاديمي واإلداري  ) . ٢٠٠٨( ابنعوف ، عبد المنعم علي

 جامعة النيلين ، –لتجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعية دراسة حالة كلية ا: بالجامعات السودانية 
 ) . السودان ( رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النيلين ، الخرطوم 

  دور طلبة الجامعة اإلسالمية في تحسين ) . ٢٠١٣(أبو عاذرة ، إيمان محمود وأبو فودة ، هبة محمد
 – ١٢طلبة الجامعات الواقع واآلمال ، في : عمال المؤتمر الدولي لعمادة شئون الطلبة البيئة الجامعية ، أ

  . ١٢١٤ – ١١٩١ص ص ) فلسطين (  غزة – الجامعة اإلسالمية ٢٠١٣ فبراير ١٣
  استراتيجية التفاعل بين البيئة التعليمية والمجتمع وأثرها على  ) . ٢٠١٠( أبو غنيم ، محمد ناجي شاكر

ت التعليم العالي وسوق العمل في المجال الرياضي ، ملتقى المخرجات التعليم العالي جودة مخرجا
، المنظمة العربية للتنمية )  اآلليات – السياسات –االستراتيجيات : وسوق العمل في الدول العربية 

  . ١٩١ – ١٧١، ص ص ٢٠١٠ البحرين ، أكتوبر –اإلدارية 
  السعودية ، : مصطلحات العلوم االجتماعية ، دار عالم الكتب قاموس  ) . ١٩٩٩( أحمد ، صالح مصلح

  . ١٩٣ص 
  في المؤسسات البشرية الموارد صيانة في اإلرغونوميا ومبادئ التدريب مساهمة) . ٢٠١٧(بكار ، آمال 

االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية  البشائر بشار ، مجلة – نفطال مؤسسة حالة دراسة : الصناعية
، ديسمبر ) ٤(، العدد ) ٣(طاهري محمد، بشار ، المجلد   جامعة–  وعلوم التسيير التجاريةوالعلوم
 .١٣٤-١٢١ ، ص ص٢٠١٧

  تصميم العمل وفق البعد اإلرغونومي وعالقته بجودة حياة العمل لدى ) . ٢٠١٧(بن عيسى ، إيمان
 منشورة ، كلية العلوم مهندسي وحدة صناعة الجبس لوراس بالتر بأوالد جالل ، رسالة ماجستير غير

 ).الجزائر( بسكرة -اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيضر
  اإلبداع التنظيمي بمدارس التربية الخاصة المصرية في ضوء ) . ٢٠١٩(جابر ، منار محمد

، أغسطس ) ٦٤(كلية التربية ، جامعة سوهاج ، العدد : تصور مقترح ، المجلة التربوية : اإلرجنوميكس
 .٦٩٦-٥٩٥ ، ص ص٢٠١٩

  السعة المكانية واإلضاءة والتهوية الخاصة بحجرات األقسام العلمية  ) . ١٩٩٧( الجبر ، زينب علي
، ) ١١(جامعة قطر ، العدد : واألدبية في مدارس التعليم بدولة الكويت ، مجلة مركز البحوث التربوية

  . ٢٠١ – ١٦١ص ص 
  راك اإلرجونومي كمدخل لتطوير تعليم تصميم األثاث ، اإلد) . ٢٠١٤(جليل ، وائل محمد جليل محمد

األرغونوميا في : فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول تطبيق األرغونوميا بالدول السائرة في طريق النمو 
 .١٠٧-٩٧ ، الجزائر ، ص ص٢٠١٤ مايو ٢٩-٢٨، ) ٢(خدمة التنمية ، الجزء 

  متغيرات الشخصية والبيئية على دافعية اإلنجاز لدى قياس أثر بعض ال ) . ٢٠٠٠(جودة ، يسري السيد
، المجلد ) ١١(كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، العدد : طالب جامعة الزقازيق ، مجلة البحوث التجارية 

  . ٣٢١ – ١٥٩، ص ص ) ٢٢(
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  ة تصور مقترح لوحدة التنمية المهنية ألعضاء الهيئ ) . ٢٠٠٧( الحريشي ، منيرة ، وكعكي ، سهام
التعليمية في كليات البنات التربوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مفهوم إدارة الجودة ، مجلة 

  . ١٣٩ – ١١٧، ص ص) ٨(، المجلد ) ٢(جامعة البحرين ، العدد : العلوم التربوية والنفسية 
  الصناعي ، بيانات اإلرجونوميكس المعيارية في مجال التصميم ) . ٢٠٠١(حسن ، حسن رضوان محمد

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان
  تقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في ) . ٢٠٠٩(الحولي ، عليان عبد اهللا سليمان

قدس جامعة ال: الجامعة اإلسالمية بغزة ، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
  . ٧٩- ٤٥ ، ص ص ٢٠٠٩، أكتوبر ) ١٧(المفتوحة ، العدد 

  دار الشروق للطباعة والنشر : اإلدارة الجامعية ، دراسات حديثة عمان  ) . ٢٠٠١( الخطيب ، أحمد
 . والتوزيع 

  تصور مقترح لتدويل التعليم الجامعي األزهري في ضوء االتجاهات ) . ٢٠١٧(خميس ، حمادة أحمد
 . الة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية بالقاهرة ، جامعة األزهرالحديثة ، رس

  مستوى السعادة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت ) . ٢٠١٢(الخوالدة ، تيسير محمد
 عمادة –جامعة آل البيت : وعالقته بدرجة مالءمة البيئة الجامعية ، مجلة المنارة للبحوث والدراسات 

  . ١٧٥ – ١٤١ ، ص ص ٢٠١٢، أغسطس ) ١٨(، المجلد ) ٤( العلمي ، العدد البحث
  الفجوة بين الوضع القائم والمنشود في تطليق مبادئ األرجونيمكس ) . ٢٠١٦(خوالدة ، عايد أحمد

على بيئة العمل كما يراها أعضاء هيئة التدريس واإلداريون في جامعة مؤتة " هندسة العوامل البشرية"
، ) ٣١(جامعة مؤتة ، المجلد :  سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية -تة للبحوث والدراسات ، مجلة مؤ

 .٨٢-٤٥ ، ص ص٢٠١٦، ) ٦(العدد 
  مقومات البيئة الجامعية المثالية كما تراها طالبات جامعة بابل  ) . ٢٠١٣( الزبيدي ، عبد السالم جودت

 ، ٢٠١٣، ) ٢١(، المجلد ) ٢(نية ، جامعة بابل ، العدد العلوم اإلنسا) : العراق ( ، مجلة جامعة بابل 
  . ٥٧٠ – ٥٥٦ص ص 

  دور اإلعالم في دعم مفهوم إرجونوميكا تربية ذوي  ) . ٢٠٠٧( الزهيري ، إبراهيم عباس إسماعيل
الجمعية الخليجية لإلعاقة لدول مجلس التعاون بدول الخليج : االحتياجات الخاصة ، الملتقي السابع 

اإلعالم واإلعاقة عالقة تفاعلية ومسئولية (  ، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين العربية
 مملكة البحرين ، ص ص –م ٢٠٠٧  مارس ٧ – ٦/  هـ ١٤٢٨ صفر ١٨ – ١٦، الفترة من ) متبادلة 

٣٩ – ١ .  
  ابر مع أبعاد دراسة أرغونومية حول مدى مالءمة أبعاد كراسي المخ) . ٢٠١٤(زين الدين ، ضياف

 المسيلة ، فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول تطبيق – جويلية ٥أجسام التالميذ دراسة ميدانية بمتوسطة 
 ٢٩-٢٨، ) ٢(األرغونوميا في خدمة التنمية ، الجزء : األرغونوميا بالدول السائرة في طريق النمو 

 ٩٦-٨٨ ، الجزائر ، ص ص٢٠١٤مايو 
  نحو بيئة تربوية جامعية داعمة لثقافة الحوار لدى الطالب ، العدد  ) . ٢٠١٤( السعيد ، عصام سيد أحمد

  . ٢٨٧ – ٢٤٥جامعة بور سعيد ، ص ص :  ، مجلة كلية التربية ٢٠١٤، يونيو ) ١٦(
  دراسة ميدانية على مكتبة : اإلرجنوميكس التنظيمي في المكتبات العامة ) . ٢٠١٧(سيد ، سيد محمد

الرعاية المتكاملة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، مجلة مصر العامة ومكتبات 
Cybrarians Journal ٥-١، ص ص٢٠١٧، يونيو ) ٤٦( ، العدد 
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  لبنان ، –الهندسة البشرية للسالمة في بيئة العمل ، المعهد الوطني لإلدارة ) . ٢٠١٧(شعيب ، طعان 
  ١٥-١ص ص

 أثر برنامج تعليمي مقترح ) . ٢٠١٦(الم والمنسي ، تيسير الشوابكة ، لؤي محمد وجابر ، عبد الس
باستخدام علم الهندسة البشرية على تعلم بعض مهارات كرة اليد للصغار ، مجلة دراسات ، العلوم 

، ص ٢٠١٦، ) ١(، الملحق ) ٤٣(التربوية ، عمادة البحث العلمي ، الجامعة األردنية ، المجلد 
 ٦٧٩-٦٦٥ص

  جودة البيئة الجامعية وعالقتها باإلنتاج اإلبداعي لدى طلبة كلية الفنون ) . ٢٠١٥(الصفدي ، رامي نبيل
 .الجميلة بجامعة األقصى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر بغزة 

  واقع جودة الحياة الوظيفية ودورها في الحد االحتراق الوظيفي ) . ٢٠١٨(الصليبي ، عمر جبرائيل جبر
عة زيان عاشور بالحلفة جام: لدى العاملين في جامعة القدس ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية 

  . ٢٧ – ١٤ ، ص ص ٢٠١٨، يوليو ) ١١(، ملحق ، المجلد )الجزائر(
  درجة رضا طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك عن ) . ٢٠١٨(عاشور ، خليفة والمومني ، أفنان

، ) ٤( الجامعة األردنية ، العدد –العلوم التربوية ، عمادة البحث العلمي : مجلة دراسات البيئة التعليمية ، 
  . ٤٨٤ – ٤٧٠ ، ص ص ٢٠١٨، ) ١(، ملحق ) ٤٥(المجلد 

  أثر الهندسة البشرية في خفض الكلفة ) . ٢٠١٢(العامري ، عامر عبد اللطيف ، وتوماس ، سيتا ستراك
 –المنصور ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة /لطبي التقني ورفع اإلنتاجية دراسة في المعهد ا

 .٣٦٧-٣٣٩، ص ص) ٢٩(العراق ، العدد 
  مدركات الطالب المعلمين ألبعاد بيئة التعلم الجامعي ) . ٢٠٠٧(عبد الوهاب ، عبد الناصر أنيس

 ، مجلة البحوث النفسية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي وفقا لمستويات فاعلية الذات العامة لديهم
  . ١٧٥ – ١١٤، ص ص ) ٢٢(، المجلد ) ٢(كلية التربية ، جامعة المنوفية ، العدد : والتربوية 

  فعالية برنامج إرشادي لتحسين جودة الحياة ) . ٢٠٠٥(عراقي ، صالح الدين ورمضان، مصطفى علي
م، ص ٢٠٠٥، ) ٣٤(معة طنطا ، العدد كلية التربية ، جا: لدى الطالب المكتئبين ، مجلة كلية التربية 

 .٥٠٩-٤٦٨ص
  جامعة عمان : مؤشرات قياس البيئة الجامعية النموذجية حالة دراسية ) . ٢٠٠٨(العساف ، ليلى موسى

 اتحاد الجامعات العربية ، –األمانة العامة : العربية للدراسات العليا ، مجلة اتحاد الجامعات العربية 
  . ٦١١ – ٥٦٥ ، ص ص ٢٠٠٨، ديسمبر ) ٥١(العدد 

  دار الكتاب الحديث ) : سوريا ( ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ، دمشق ) . ٢٠٠٠(عسكر ، علي . 
  الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في التعليم الجامعي المصري  ) . ١٩٩٩( عشيبة ، فتحي درويش محمد

 نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع  تطوير–دراسة تحليلية ، المؤتمر العلمي السنوي السابع : 
 ، المجلد ١٩٩٩ جامعة حلوان بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، مايو –األلفية الثالثة ، كلية التربية 

  . ٦٦٤ – ٦٢٩، ص ص ) ٣(
  دراسة العالقة بين تقنية المعلومات والنظرية البنائية  ) . ٢٠١٠(العطيوي ، صالح بن محمد عبد اهللا

أنموذج مقترح لتنمية رأس المال البشري في عصر العولمة ، المجلة العربية : والبيئة الجامعية والعولمة 
 ، ص ٢٠١٠، يناير ) ٢٥(، المجلد ) ٥٠(جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، العدد : للدراسات األمنية 

  . ١٦٦ – ١٢٥ص 
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  جودة الحياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس متطلبات تفعيل ) . ٢٠١٨( عالم ، ممدوح عالم معوض 
 . بكلية التربية جامعة األزهر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر بالقاهرة 

  دراسة . تقييم جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل الجامعية ) . ٢٠١٢(عوض ، حسن منصور السيد
، المجلد ) ١(كلية التجارة باإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس ، العدد : ية ميدانية مقارنة ، المجلة العلم

 .  للدراسات التجارية والبيئية ٣٠٧ – ٢٩٣ ، ص ص ٢٠١٢، ) ٣(
  بنائية فكرية مقترحة لتنمية القيم الجمالية لألطفال ساكني المقابر ) . ١٩٩٧(غراب ، يوسف خليفة

تماعية في ضوء مفهوم اإلرجونوميكا ، المؤتمر العلمي الخامس مجابهة إلشكاليات ملوثات التنشئة االج
 ، ١٩٩٧، إبريل ) ٣(، كلية التربية ، جامعة حلوان ، المجلد ) التعليم من أجل مستقبل عربي أفضل ( 

  . ١٩٦ – ١٥١ص ص 
  يرة دار المس: اقتصاديات التعليم مبادئ راسخة واتجاهات حديثة ، عمان ) . ٢٠٠٣(فليه ، فاروق عبده

 . للنشر والتوزيع 
  الدور التربوي لبعض منظمات المجتمع  ) . ٢٠١٨( القاضي ، محمد فرغل عبد الجواد عبد الوهاب

المدني في تدعيم ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب بمحافظة سوهاج ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 . بية جامعة الدول العر) : القاهرة(معهد البحوث والدراسات العربية 

  العالقة بين السالمة النفسية للبيئة التعليمية والصحة النفسية للطالب ،  ) . ٢٠١٥( كاتب ، سلوى على
إبريل ) ٢(، الجزء ) ٦٠(رابطة التربويين العرب ، العدد : مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

  . ٣٨٦ – ٣٥٣ ، ص ص ٢٠١٥
  مدخال لمدارس فعالة لذوي " هندسة البشر " نوميكا اإلرجو ) . ٢٠١٦( كامل ، راضي عدلي

، ) ١٠٤(المركز العربي للتعلم والتنمية ، العدد : االحتياجات الخاصة ، مجلة مستقبل لتربية العربية 
 .٢٣٢- ١٢٩ ، ص ص ٢٠١٦، أكتوبر ) ٢٣(المجلد 

  بيئة آمنة لألطفال كمدخل ل" الهندسة البشرية " اإلرجونوميكا ) . ٢٠١٣(محسوب ، هناء أحمد عطية
ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس الدمج ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات لآلداب والعلوم 

 . والتربية ، جامعة عين شمس 
  دراسة .. دور بعض عوامل الهندسة البشرية في االستغراق الوظيفي ) . ٢٠١٣(محمود ، شيالن فاضل

ن في شركة آسياسيل لالتصاالت، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية استطالعية آلراء عينة من العاملي
 . العراق-اإلدارة واالقتصاد ، جامعة السليمانية 

  دور بعض عوامل الهندسة البشرية في االستغراق الوظيفي دراسة ) . ٢٠١٣(محمود ، شيالن فاضل
الة ماجستير غير منشورة ، كلية استطالعية آلراء عينة من العاملين في شركة آسياسيل لالتصاالت ، رس

 . العراق–اإلدارة واالقتصاد ، جامعة السليمانية 
  إدارة الجامعات في معايير الجودة الشاملة ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ) . ٢٠٠٧(المحياوي ، قاسم :

  . ١٧٦ – ١٣٣، ص ص ) ٤٩(األمانة العامة ، العدد 
  مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر طلبة  ) . ٢٠١٤( مساعدة ، ماجد عبد المهدي محمد

 عمادة البحث –م ، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ، جامعة الزرقاء ٢٠١١جامعة الزرقاء 
  . ٢٧٧ – ٢٦٥ ، ص ص ٢٠١٤، سبتمبر ) ١٤(، المجلد ) ١(العلمي ، العدد 

  دليلك إلى الرواتب والحوافز ومزايا " لتعويضات نظم األجور وا) . ٢٠١٠(مصطفى ، أحمد ماهر
 .الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع: ، اإلسكندرية " وخدمات العاملين
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