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تحديد المعايير اإلرجنومية لتصميم بيئات العمل وشاشات البرامج التعميمية 
 ةفتراضية في ضوء اإلرجنومية الفيزيائياللمرحالت ا
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 ممخص :
ميمين: عناصر  ةىدف البحث الحالي إلى دراسة العبلقة بين ثبلث      

ليدف ىو توفير المعايير اإلرجنومية الخاصة ، وكان االطالب، واآللة، والمكان

لدى بتصميم شاشات التفاعل عمى األجيزة الكمبيوترية ، لتعطي استجابة أكبر 

توفير المعايير اإلرجنومية  اً يضأ، ىذا بجانب الطبلب في النواتج التعميمية

الفيزيائية المكانية من إضاءة وتيوية وصوت وما إلى ذلك من المقومات 

لبيئة التعمم ولذلك قرر الباحث ىنا توفير المعايير الرئيسية لبيئة العمل األساسية 

لتجعل من  ؛التعميميةفتراضية الاوالشاشات التعميمية وذلك لخدمة الرحبلت 

التعميمية تجربة شيقة ليقبل الطبلب بعد ذلك عمى ىذا النوع فتراضية الاالرحمة 

 من التعمم .

 بيئبت العمل –تصميم  -رجنوميةالمعبيير اإلالكلمبت المفتبحية: 

                                                 

 ة بالجيزة النوعي تمدرس تكنولوجيا المعمومات بالمعهد العالي لمدراسا *
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Abstract: 

 

The aim of the current research is to study the relationship 

between three important elements, namely the student, the 

machine, and the place, and the goal was to provide the 

ergonomic standards for designing interaction screens on 

computer devices, to give students a greater response in 

educational outcomes, in addition to providing the physical-

spatial standards of lighting, ventilation and sound.  And so 

on from the basic elements of the learning environment, so 

the researcher decided here to provide the main criteria for 

the work environment and educational screens in order to 

serve the educational virtual trips, to make the educational 

virtual trip an interesting experience so that students then 

accept this type of learning. 

 

Keywords :Designing -  work –environments- ergonomic 

standards 
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 مقدمة :
 الكشوفالمعرفي التكنولوجي يتوالى من خبلل تراكم  االنفجارن عصر إ     

، وفي بصورة لم تشيدىا البشرية من قبلوالنظريات وتطبيقاتيا التكنولوجية 
يرات عديدة في جميع نواحي في طياتو تغعصر المعموماتية ىذا التحدي يحمل 

، ونتيجة ليذه التغيرات كان من الضروري توظيف المستحدثات الحياة
التكنولوجية في المؤسسات التربوية عمى أن مؤسسات التعميم في أي مجتمع ىي 
األولى بالتطوير لمواكبة طبيعة العصر واالستجابة لمتحوالت التي تشمل مجاالت 

 .الحياة المختمفة 
كما نعيش اليوم في عصر التكنولوجيا المتقدمة مع عدد من التحديات التي      

ثة في التخطيط تتطمب التغمب عمييا من خبلل استخدام التكنولوجيا الحدي
، وذلك بيدف االرتقاء بمستوى التعميم والمتعممين فاستخدام لممناىج والمقررات

يث يمكن اة األكثر استخداما ؛ حالشبكة العالمية ) اإلنترنت ( الذي أصبح األد
، فمن خبلل زيارة العديد من األماكن في مختمف أنحاء من خبللو ربط العالم كمو

لعرض بعض األماكن التي فتراضية الاالعالم وذلك من خبلل ما أتاحتو الجوالت 
العموم والفنون والدراسات االجتماعية  -تفيد في تغطية مقررات دراسية مثل :

لبيئية والدراسات التاريخية ... وغيرىا وذلك لبلستفادة من اإلنترنت والدراسات ا
 ( . 20144497في العممية التعميمية .) نبيل جاد ،

كما وقد أشار المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعميم والمعمومات وتعميم      
يمكن أن توفر خبرات قيمة فتراضية الاالمتعممين إلى أن الرحبلت الميدانية 

عممين من خبلل ممارسات التدريس والتى تسمح التعمم وبذلك يكون المتعمم لممت
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ىي فتراضية الا، وأشار إلى أن الرحبلت الميدانية ىو محور العممية التعميمية
رحبلت إلى بيئة أخرى سواء كانت حقيقية أو محاكية ليا عبر األنترنت وىي 

ات الدراسية وىي بذلك تتيح لممتعممين خبرات وتجارب ال تكون عادة في القاع
تنمي ميارات التفكير العميا وتتيح لممعمم والمتعمم أمكانية األطبلع عمى المواقع 

  (Raymond Pastor & Rayme Pastor , 2006).المختمفة وأختيار المحتوى المناسب
( أنو إذا كانت أماكن الزيارات الميدانية  2000ويذكر ) جوناثان باون ،      

اكز لتقديم المعمومات أعتمادًا عمى جذب زائرييا لمشاىدة مقتنياتيا التقميدية مر 
فبظيور األنترنت أصبحت مراكز المعمومات قادرة بدرجة كبيرة عمى الوصول 

قد أصبحت مييأة فتراضية الاإلى المعمومات أينما يكونوا ، ومن ثم فأن الرحبلت 
 ات .األن لتقديم المحتوى الحقيقي الذي يجذب مستخدمي الشبك

يمكنيا أن تحقق    Virtual Toursفتراضيةالوال شك أن الرحبلت ا        
(  C.Bedard & et.al)عديدًا من الفوائد والمزايا ، حيث تشير في ىذا الصدد 

فتراضية، ومنيا : الوصول الإلى بعض المنافع التي يمكن أن تحققيا الجوالت ا
فة إلى إمكانياتيا في المحافظة إلى المحتوى ، وتحسين تجربة التعمم ، باإلضا

 . (Catherin Bedard, 2005)عمى البيئات التقميدية التي ال تتحمل تكرار الزيارات 
 فتراضية كما يمي :البعض مزايا الرحبلت ا (  Tom Hubble,2008)يعدد و    

  يمكن لممتعممين زيارة الموقع مرارًا وتكرارًا مما يمكنيم من ممارسة التعمم
 مف الميارات .وتعمم مخت

 . عرض الصور من مجموعو وجيات نظر متنوعة من نواٍح مختمفة 
 . مفيدة لتقديم الرحبلت إلى المناطق التي يتعزر الوصول إلييا 
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 . توفير بديل من العمل الميداني حيث الوقت والنفقات وغيرىا ... ألخ 
 . المرونة في الوصول من حيث الزمان والمكان 
  أستعراض رحبلت ميدانيةتسييل تقديم الخبرات و (Tom Hubble, 2008) 
تأسيسًا عمى ماسبق فقد تسارع الباحثون عمى دراسة الجوانب المختمفة     

  -عبر األنترنت عمميًا ، ومن بين تمك الدراسات :فتراضية الالمرحبلت 
(  2014أشارت دراسة ) إيمان صبلح الدين ، حنان حسين قرني ،   

فتراضية الاتنوع أنماط التفاعل المستخدمة في الرحمة  والتي أوصت نتائجيا عمى
مثل دراسة تفاعل التبلميذ مع المحتوى المقدم ومع واجيات التفاعل ) الشاشات 
التفاعمية التعميمية ( لزيادة التحصيل المعرفي في مادة العموم وقد كانت أىم 

قات الرحبلت لكترونية ألستخدام أدوات وتطبيإتوصياتيا ، توفير بيئة فيزيقية 
 عبر األنترنت .فتراضية الا

إلى والتى توصمت نتائجيا  ( 2010دراسة ) رحاب محمد ، كما أشارت  
تدعم التدريس ويمكن األستفادة منيا لتطوير نظم التعمم فتراضية الا رحبلتأن ال

عادة النظر في ا  و فتراضية الابالمؤسسات التعميمية حسب معايير محددة لمجوالت 
نترنت فيناك مقررات تعميمية تصمح لمتقديم إلررات التعميمية عبر اتصميم المق

 .فتراضيةالامن خبلل الجوالت 
ستخدام ايدفت إلى تحديد أثر ف ( Prosser &.Eddisford,2004)ة أما دراس    

نترنت عمى أتجاىات المتعممين ، إلعبر افتراضية الا رحبلتالتمثيميات الرقمية بال
ن التمثيميات الرقمية تتيح لمطبلب تفاعبلت تعميمية نتائج عمى أال وأوضحت

فعالة ، وتزيد من تقدير المتعممين وتعمل عمى تشويق المتعممين وتحفيزىم نحو 
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تزيد من حماس المتعممين فتراضية الاما يعني أن الرحبلت مالبيئات الواقعية 
 تجاة الواقع الفعمي .

عمى ضرورة توفير مجموعة (  Leavitt,micheal,2003 )كما أشارت دراسة     
. وأن يكون األبحار فتراضيةالاستخدام الرحبلت المن المعايير التى تحقق سيمة 
بتعاد عن عرض المن جانب المتعممين وا وستخداماسيبًل حتى يسيل أستيعابة و 

 نوافز ورسوم غير مرغوب فييا مما يؤدي إلى تشتيت األنتباة .
عمى أنو ينبغي تحديد الفئة التى تقوم (  Douma,2000) كما أشارت دراسة      

، حيث تتفاوت األعمار فيما بين المتعممين وتختمف مراحميم فتراضيةالابالجولة 
فتراضية الاالدراسية التى ينتمون إلييا ، ولذلك ينبغي عند تصميم الرحبلت 

 مراعاه معايير خاصة تضم خصائص المتعممين .
( عمى أنو يجب مراعاة  2006،ىكما أشارت دراسة ) فتحي مصطف     

ن تكون خالية من أي أو فتراضية الاموضوعية المعمومات المقدمة في الرحمة 
تحيز وأن تكون المعمومات المقدمة كافية لتحقيق األىداف المقدمة من خبلل 

 .فتراضيةالامعايير سميمة لبناء الرحمة 
ب توافر معايير ( عمى وجو  2009،ا وأضافت ) ىمسة عبد الوىاب فريدكم     

تقدميا الجولة من خطوط لتسييل القراءة والتباين في  خاصة بالنصوص التي
المون والخمفية واألبتعاد عن أستخدام اكثر من نوع من الخطوط في مختمف 

 ستخدام الخطوط المألوفو وذلك لسرعة القراءة .االصفحة و 
صوت والمؤثرات ( عمى أن معايير ال 2004،كما أوصت ) مروة ذكي توفيق     

ستخدام الصور االتعميمية و فتراضية الاالصوتية ميمو في توظيفيا في الرحبلت 
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التى ليا صمة بالمحتوى ، واألبتعاد عن الخمفيات التى تشكل صور ، وتعتمد 
 عمى البساطة حتى ال تؤثر في المشارك أو المتعممين . 

عاه معايير عمى مرا ( Penndel bury Matthew,1996)  كما أوصت     
خاصة بالفيديو المقدم وحيث ينبغي وجود صمة بين الفيديو المقدم والبين 
المحتوى المعروض وحجم الفيديو والشاشات وزمن الفيديو يكون قصير ووافي 

، ووجوب وجود معايير المتعمم وتجعمة ينزح عن الدراسة لعدم تشتيت أنتباه
ايير لمقطات المختمفة من د مع، ووجوب وجو مصور البانورامية لسيولة األبحارل

 .التصوير
جراء دراسات إ( إلى  2012كما أوصت دراسة ) إبراىيم محمد عبد اهلل ،     

، تعميمية من خبلل معايير أرجنوميةخاصة بتصميم الشاشات التفاعمية ال
ىتمام بالجوالت التعميمية المحاكية والجوالت الرقمية في ضوء تمك المعايير الوا

 اتج التعميمي .لتحسين الن
قدددددددددددددددددددددد أدى تعقددددددددددددددددددددددد األوضددددددددددددددددددددداع المعاصددددددددددددددددددددددرة إلدددددددددددددددددددددى أن تكددددددددددددددددددددددون و      

بمكوناتيا المادية والبشرية ذات توجو تتشدابك فيدو  Ergonomics)االرجونوميكس)
العموم المختمفة بحيث تتكامل فييا العموم اإلنسانية مع الطب والصدحة الصدناعية 

ين التوافدق بدين البشدر ومدا والكيمياء وعموم الحاسب اآللي واليندسة من أجل تحس
يا، وتعتمد في تطبيقيا عمى أسس ومعايير فنيدو نينتجونو واألماكن التي يستخدمو 

 سميمة.
( كيندسة لمنشاط البشري، أحد فروع Ergonomicsوتعتبر االرجونوميكس)      

العمم التطبيقي الذي يشارك فيو كل من الميندسين وعمماء النفس والمخططين، 
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المعدات واآلالت واألجيزة والمصنوعات وتييئة الظروف الفيزيقية  وييتم بتصميم
المحيطة بالعمل، تمك التييئة التي تتم في ضوء المعرفة واإلمكانيات الحسية أو 
المقدرات الحسية لمعامل ومقدرتو عمى التعمم واالستيعاب، فيي فن التعامل مع 

 .(6,2007،ىحمد وحيد مصطفأالعنصر البشري.)

الوظيفة  ةرجنوميأ، بعنوان" 2005دراسة قام بيا )دروري(  شارتوقد أ    
رجنومي في الصناعة ؤلوتصميم العمل " والتي أظيرت أن التطبيق المنظم ل

يمكن أن يسيم في جيد مشترك ألعمى جودة، وأكثر كفاءة وبيئة آمنة، إذ تحتاج 
حتواء الحقيقي إلى تحميل التفصيبلت في ميمات البشر وقوانين األمن والبيئة واال

 لئلنسان في عممية التصميم.
و  دراسة بيئة العمل البشريب التى أوصت(   2004، في دراسة ")ىيدجكما      

العوامل البيئية الخاصة بالعمل التي تؤثر في صحة العامل  لدراسةىدفت 
نتاجيتو، والتي تشمل تأثيرات الظروف الحرارية ونوعية اليواء داخل  وارتياحو وا 

ضاءة المكاتبالمكا والصوتيات وتكنولوجيا المكاتب وتصميم أماكن العمل،   ن وا 
إذ أوضحت أن االرجنومي تبحث في مبادئ خمق بيئة عمل مأىولة وصحية 

البيئة تحرص عمى المزج بين كل من  ةرجونوميألمبشر والحفاظ عمييا، كما أن 
Ecology – سية وعبلقتيا العموم البيئية ) أي دراسة الكائنات واألعضاء الح
 رجونومي )أي عمم الشغل أو اليندسة البشرية(.ألا Ergonomics))ببيئتيا( و

( بعنوان" وسائل واستراتيجيات لممسايرة  2005) ديفز، بينما ناقشت دراسة      
والتي ناقشت مقترح اإلدارة   " قام بياةرجنوميألمع منظمة حقوق العامل ا

ت المتحدة، الذي ينص عمى أن الشركات الصحية واألمن الوظيفي في الواليا
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واإلدارة الصحية ويضم  ةرجونوميألتطور وتنفذ استراتيجيات عممية فيما يتعمق با
االستراتيجيات العممية لبلرجونومي، وأىداف العمل االرجونومية واألتمتة 
االختيارية والتكاليف المتوقعة لبللتزام باالرجونومي والتوصيات العممية 

 . لبلرجونومي
من العرض السابق تبين أن األرجنوميكس من العموم المرنة التي ال تدرس     

نسان فقط ، أو الكائن البشري في العمل ، بل وتتوسع في نطاق عمميا إلى إلا
دراسة أسموب أو نظم العمل داخل المنظمات والمنشئات والوسائط التكنولوجية 

الرقمية فتراضية الاأن الرحبلت  لضمان جودة المنتج وجودة الموارد البشرية كما
ن دمج عموم إمن الموارد المادية التى تكون عنصرًا ىامًا من عناصر التعمم ف

يطرح مجموعة من الموضوعات الخصبة فتراضية الااألرجنوميكس مع الرحبلت 
لمدراسة ومجااًل واسعًا لمبحوث خاصة لمبحوث المستقبمية لدراسة األرجنوميكس 

وكيفية األستفادة من األرجنوميكس في تكنولوجيا التعميم ضية فتراالاوالرحبلت 
 والمعمومات .

  -حساس بالمشكمة :إلا 
: التعميمية يعتمد عمى عدة أسس وىيفتراضية الان واقع بناء الرحبلت إ     

، ودراسة الفتراضيةأدوات الجوالت اإلفتراضية والنموذج المقترح لمرحبلت ا
مم وبقاء أثر التعفتراضية الاتجاه نحو الرحبلت وقياس األ  التحصيل المعرفي

، وحيث تعتبر الرحبلت اإلفتراضية من  المستحدثات التكنولوجية عمى الطبلب
لذلك أصبح ىناك حاجة ماسة  –الجديدة التى ظيرت عمى الساحو التربوية 

فتراضية الامعايير الرحبلت ايير بناء تمك الرحبلت من خبلل )لدراسة مع وممحة
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مما يجعميا كيانًا تعميميًا خصبًا خاصة مع فتراضية الايير جودة الرحبلت ومعا
دمجة مع عمم األرجنوميكس لمحصول عمى معايير خاصة بتصميم شاشات 

 التفاعل ، وذلك لمتغمب عمى صعوبات التعمم .
  -مشكمة البحث :

بقة ستقراء الباحث لمجموعة من األدبيات والبحوث والدراسات الساامن خبلل     
، ومن خبلل فرز ألرجنوميكس الفيزيائيوعمم افتراضية الاالتى تناولت الرحبلت 

 توصياتيا الميمة البحوث المقترحة أتضح ما يمي :
  ندرة البحوث والدراسات العربية التى تناولت معايير بناء الرحبلت

 فتراضية التى تدرس تصميم واجيات التفاعل التعميمية .الا
  المصممة طبق تناسق مع العوامل البيئية راضية فتالاندرة الرحبلت

 التعميمية .
  ضرورة وضع تصور مقترح لمعايير خاصة بتصميم واجيات التفاعل

التعميمية بمواصفات أرجنومية وذلك لؤلستفادة بعمم األرجنوميكس في 
 فتراضية .التصميمم الرحبلت ا

 خبلل رحمة الفتراضية من في الرحبلت ا ىناك عديد من األنماط المقدمة
الرحمة الثنائية األبعاد، والرحمة الثبلثية ، و الفيديو، ورحمة البانوراما

، وىذا ما يتطمب وجودة في واجيات التفاعل دون التطرق األبعاد
 لمعايير تضبط طريقة عرضيم في الشاشات التعميمية في آن واحد .
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يير تصميمية من ىنا ظيرت المشكمة التى تتمثل في الحاجو إلى تحديد معا    
أرجنومية  لمجوانب الفنية والتربوية لبيئة الرحبلت اإلفتراضية التعميمية لتكن 

 أكثر فاعمية .
ماىي  -وبناء عمى ذلك يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال التالي : 

التعميمية في فتراضية الاالمعايير األرجنومية المقترحة لتصميم بيئات الرحبلت 
 يزيائية .ضوء األرجنومية الف

 ويتفرع منها األسئمة التالية : 
ما المعايير األرجنومية المرتبطة بتصميم واجيات التفاعل في الرحبلت  .1

خطوط ، التباين الموني، الخمفية، الالفتراضية عبر األنترنت لكل من )ا
الصور البانورامية، الفيديو، الصور الثبلثية األبعاد، والصور الثنائية 

 ( األبعاد
فتراضية الصور المقترح لتصميم واجيات التفاعل في الرحبلت اما الت .2

 التعميمية في ضوء المعايير األرجنومية الفزيائية المقترحة .
  -هدف البحث :

فتراضية اتصميم واجيات تفاعل رحمة  -:ييدف ىذا البحث الحالي إلى    
 ، وذلك من خبلل تحديد األتي : تعميمية في ضوء معايير أرجنومية

يد المعايير األرجنومية المرتبطة بتصميم واجيات التفاعل في تحد .1
كل من ) الخطوط ، التباين الموني، نترنت لإلفتراضية عبر االالرحبلت ا

، والصور الخمفية، الصور البانورامية، الفيديو، الصور الثبلثية األبعاد
 الثنائية األبعاد (
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فتراضية الت اوضع تصور مقترح لتصميم واجيات التفاعل في الرحبل .2
 التعميمية في ضوء المعايير األرجنومية المقترحة .

 أهمية البحث : 
يساير التقدم التكنولوجي وتحقيق مبدأ التعمم الذاتي من خبلل الرحبلت  .1

 .فتراضيةالاالمعرفية والجوالت 

نترنت من خبلل إلتطوير نظم دعم المقررات التعميمية عن طريق ا .2
 .فتراضيةالاالرحبلت 

لمزيد لتدعيم التقنيات التعميمية فتراضية الاتطوير البرمجيات في تساىم  .3
 والتحصيل لدى الطبلب .من التشويق 

في حالة التعزر لموصول إلي  تخداميا كبديل يمكن األستناد عميوسا .4
، مما يجعل الجامعات المصرية قع الفعمي خاصة بالتعميم الجامعيالوا

 تواكب التطور التكنولوجي .
  -حث :متغيرات الب

بلت االفتراضية ) ثنائية األبعاد، ثبلثية األبعاد، متغيل مستقل : الرح    
 ، الفيديو ( الصور البانورامية، الخطوط، التباين والمون

المعايير األرجنومية الفيزيائية المقترحة لتصميم واجيات  -:متغير تابع    
 فتراضية .الالتفاعل لمرحمة ا
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  -منهج البحث :
بع البحث الحالي منيج تحميل الووثائق وتحميل البرامج وىو يعد مطمبًا يت     

في عمميات التصميم متى كانت المواد التعميمية ومصادر التعمم مجااًل لمبحث 
عتبارىا مطمبًا عمميًا لمكشف بداية عن خصائص ىذه المواد ووصفيا اوالتطوير ب

من خبلل تحميل أسس ، ويتم ذلك ف عن أسس التصميم والتي تتصف بياوالكش
فتراضية التعميمية من خبلل التصميم الشاشات وواجيات التفاعل في الرحبلت ا

قميمية في إلالكتابات والبحوث العممية المتخصصة والجيود السابقة العالمية وا
محمد يمية في ضوء معايير أرجنومية . )أعداد واجيات التفاعل لمشاشات التعم

 ( .20054261عبد الحميد ،
  -دوات البحث :أ

ستبيان لتحديد المعايير األرجنومية المقترحة لتصميم واجيات التفاعل ا .1
 نترنت .إللرحمة إفتراضية تعميمية عبر ا

فتراضية في ضوء اوضع تصور مقترح لتصميم واجعات التفاعل لرحمة  .2
 المعايير األرجنومية المقترحة .

  -جراءات البحث :إ
والدراسات السابقة والمرتبطة طبلع عمى الدراسات والبحوث الا .1

 بموضوع البحث .
ستبيان لتحديد المعايير األرجنومية المرتبطة بتصميم واجيات اعداد إ .2

نترنت لكل من ) الخطوط، إلفتراضية عبر االالتفاعل في الرحبلت ا
، الصور الثبلثية التباين الموني، الخمفية، الصور البانورامية، الفيديو
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( وصياغتيا في الصورة النيائية ئية األبعادبعاد، والصور الثنااأل
 وتحكيميا من قبل خبراء في تكنولوجيا التعميم .

 حصائية عمى نتائج البحث .إلجراء المعالجات اإ .3
 مناقشة النتائج وتفسيرىا . .4
 خرى .أقتراحات لبحوث اعرض توصيات البحث ووضع  .5

  -المصطمحات :
 ( :Ergonomicsاألرجنومية: ) -1
بتصميم بيئة العمل، واالىتمام بكل التغييرات المنشودة  نوميةاألرجتعنى   

لتحسين مستوى األفراد عن طريق إشباع حاجاتيم الطبيعية واالجتماعية 
وثيقًا بنظم تفاعبلت البشر وأنماطيا، فيي تعبير  المشروعة، أي ترتبط ارتباطاً 

 (.2007حمد وحيد مصطفي ،أ.) واضح ومنيجي لتنمية البشر اجتماعياً 
تعرف )موسوعة كومبيتون( بأنو ىو عمم اليندسة البشرية وتعمق بالمبلئمة      

الفيزيائية والنفسية بين اآلالت والبشر الذين يتعاممون معيا ويستخدمونيا. إن 
ن يحاول أعمى االرجونوميست )ممتين االرجونوميكس( أن يقيم ىذه التفاعبلت و 

لراحة. وتتضمن تطبيقات االرجونومي ن يقمل من اإلجياد وعدم اأتحسين أدائيا و 
تحديد مواضع المفاتيح وعناصر التحكم والقياس في لسيارات ال ية فيالتصميم

 (. Plan1991et of the Mind’s Eye )الماكينات.
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 المعايير األرجنومية : -2
المعيار ىو مصطمح لمتعبير عن مجموعة معيارية لمقياسات، وىو يعتبر      

لمجموعة معينة من الناس، وىى تعتبر أيضًا المرجعية؛ ويقصد  الدرجة الوسيطة
بالمعايير األرجنومية بأنيا المعايير التي تراعي الدرجة الوسيطة لئلنسان وتضعة 

 موضع الرجع في كل قرارات التصميم أو التنفيذ لبيئات العمل المختمفة.
 virtual tours فتراضية : إلالرحالت ا -3

فتراضية " ىي عبارة عن تمثيل البأن الرحبلت ا (C.Bedaed,2008يعرف )     
 . مكن من خبللة تحسين تجربة التعممرقمي لموقع ما ي

ىي جرائيًا عمى أنيا "إفتراضية الكما يمكن أن يعرف الباحث الرحبلت ا     
عممية تمثيل الواقع الحي لمكان ما وأنشائة رقميًا من خبلل بيئة قابمة لمتفاعل مع 

فتراضية العديد من البدائل التفاعمية حيث يمكن من خبلل الرحبلت اتاحة الإ
 تقديم الفرصة لممتعمم بالتجول الحر في أي وقت ومن أي مكان .

 طار النظري والدراسات السابقة :إلا
تعد الرحبلت الميدانية التعميمية مظيرًا ميما من مظاىر النشاط حيث ينطمق     

إلى أماكن مفتوحة ، لذلك فأن الزيارات الميدانية المتعممون من الغرف الدراسية 
وسيمة ناجحة من وسائل التعمم التي تكسب المتعممون الخبرة النافعة وتخمق فييم 
حوافز يتعذر توفيرىا ليد داخل الفصول ، كما تنمي لدييم اإلطبلع واألكتشاف 

م عمى والبحث والمبلحظة والمشاىدة وتحرر المتعممين من قيود الفصل وتساعدى
 .(2009والنشاط األيجابي. )كمال عمارة، السموك األجتماعي والتعاون واألندماج
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ولوجي الذي حدث من ومن خبلل السنوات القميمة الماضية ومع التطور التكن    
، وجد أن ىناك حاجة ماسة ألدوات جديدة لتنظيم وتقديم الكم خبلل اإلنترنت

فتراضية أداة النترنت فالرحبلت اإلا اليائل من المعمومات الموجودة عمى شبكة
توفير الخبرة المباشرة يمكن من خبلليا توصيل المعمومات و 

 .(  mowshwiz,1994).لممتعممين
 مفهوم الرحالت االفتراضية :

ثيل الواقع من خبلل عممية رقمنتة، فتراضية ىي محاولة لتمالأن الرحبلت ا 
ية بوجة عام ولقد ظيرت العديد من التجربة التعميموذلك لمحاولة تحسين األداء و 

فتراضية ويكن أن نستيل أىم تمك التعريفات الالتعريفات التي تناولت الرحبلت ا
 فيما يمي :

( عمى أنيا بيئة  2011،إيمان صبلح الدين، حنان قرنييعرف كل من ) 
تفاعمية تقدم مجموعة من البدائل من خبلل األدوات الرقمية التنوعة التى تحاكي 

ًا ما وتتيح لممتعمم فرصًا متنوعة لمتعرف عمى محتويات ىذه األماكن دون مكان
 التقيد بالزمان أو المكان .

 ,Shaomei Wu, Renshen Wang, Jiaxin Wangكما عرف كل من      

فتراضية عمى أنيا تقنية قوية ومقنعو إلى حد كبير وتيدف ال( الرحبلت ا( 2010
 سب، وتكون متعةالطبيعي من خبلل بيئة الحاإلى عممية محاكاة ونمذجة لمعالم 

، ومن الحواس في آن واحد أثناء التجول الترحال حقيقية ألنيا تشارك أغمب
توفرىا ىي ) رحبلت لمتراث الرقمي، أشكال الرحبلت الجديدة التى نحتاج إلى 

فتراضية ال، وعمل الرسوم التقميدية ( حيث توفر الرحبلت االمحاكاة والتدريب
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فيد بوجة عام ؛ أي الطالب أو المستعمم والنظامممية التفاعل بين المتدخال عإ
 .والنظام الكمبيوتري، وتشعر كأنك حقًا في رحمة قيقية

تمثيل الفتراضية "بأن الرحمة ا(  C.Bedard&et.a,2008 )حيث يعرفيا 
 .مكن من خبللة تحسيت تجربة التعممرقمي لموقع ما ي

الرحبلت االفتراضية  (Gartner , & Berger,2008,)كما يعرف كل من      
بأنيا التمثيل الواقعي لممواقع السياحية والتعميمية واألثرية بحيث تنقل المستخدم "

إلى الواقع االفتراضي بشكل تفاعمي عبر أجيزة الكمبيوتر، ويعيش معيا وبينيا 
 بشكل ثبلثي اإلبعاد ويتعامل معيا في الزمن الحقيقي وكأنيا أشياء حقيقية
موجودة عمى أرض الواقع ويتيح لنا الحركة بداخميا والمشاىدة والتفاعل مع 

    العناصر عن طريق أدوات معدة ومصممة ليذا الغرض.
 فتراضية :الاألهمية التربوية لمرحالت التعميمية ا

فتراضية التعميمية اليمكن تمخيص أىم النقاط التي تجسد أىمية الرحبلت ا    
يمان صبلح الدين ، حنان إوالتعميمي بوجة عام فيما يمي : ) في الجانب التربوي 

 ( . 2010( ) رحاب أنور ،2011قرني ،
، الفتراضية (لكترونية ) الرحبلت اإلستفادة من الزيارات الميدانية االا .1

 ألنيا تقدم الحمول المبتكرة والمتطورة .

اضية فتر اتطوير المقررات التقميدية من خبلل تقديميا في صورة رحبلت  .2
ن ىناك العديد من المقررات التي تصمح أن تقدم من خبلل إحيث 

 .الفتراضيةالرحبلت ا
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من خبلل تنمية فتراضية الاالتركيز عمى الجانب اإليجابي لمرحبلت  .3
 دراكي .إلالمعارف الثقافية وتنمية الجانب المياري وتنمية الجانب ا

اصر التربوية اليامة تعتبر آداة لعممية التعميم والتعمم كونيا تحمل العن .4
 من منيج دراسي ومكان تعميمي وتنمية جواني مختمفة لمطالب .

أتاحة مجموعة من أشكال التواصل من أمكانية المناقشة الجماعية  .5
 ستخدام األنشطة المختمفة .اوالتواصل من خبلل غرف الحوار و 

مة تقديم المحتوى العممي في أكثر من شكل من خبلل ) رحمة بانورامية ، رح
الفيديو ، رحمة ثبلثية األبعاد ، رحمة صوت ، رحمة نصوص فقط ، رحمة صور 

 ونصوص ( .
 فتراضية : الأنماط الرحالت ا

فتراضية وحدد كَل من الكانت ىناك جيود في تصنيف أنماط الرحبلت ا
(C.Bedaed,2008.&Matthew Densmore, 2005, Catherin Bedard  &

Carol Carveth) فتراضية منيا:الأنماط مختمفة لمرحبلت ا  
 فتراضية القائمة عمى النص :الالرحالت ا Text based  - virtual tours 

وىي فتراضية الاتعتبر أقميا تكمفة وىي من أبسط أنواع الرحبلت      
عمى عدم فتراضية الاتستخدم من خبلل النصوص فقط ، وتقوم ىذه الرحمة 

و حيث أن ىذا النمط من أقل الرحبلت أقتران أي عنصر مرئي مع
التعميمية أنغماسًا . وفيما يمي عرض لبعض لمواقع المتاحة عمى فتراضية الا

 األنترنت التي تدعم ىذه الرحمة .
 فتراضية القائمة عمى الصورالالرحالت ا :photo based  - virtualtours 
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كون قائمة حيث تفتراضية الاتعتبر أيضًا من أبسط أنواع الرحبلت     
عمى أقتران الصورة مع النص ، ويمكن التفاعل مع الصورة من خبلل 
الضغط عمى ىذه الصورة وتكبيرىا وتصغيرىا أو حفظيا. وفيما يمي عرض 

 لبعض لمواقع المتاحة عمى األنترنت التي تدعم ىذه الرحمة.
 : الرحالت القائمة عمى الفيديو Video based-  virtual tours 

جد رحبلت مصورة بالفيديو مطابقًا تمامًا لمنسخة األصمية حيث تو     
، ) حيث تمتاز بتعميقات نصية وصوتية حول فتراضيةالاوتمثميا تمك الجولة 

محتوى الجولة ( . وتقوم عمى الصوت والصورة وجولة ثبلثية األبعاد كما 
تتضمن المؤثرات الصوتية ، وتشمل عمى الرسوم المتحركة ويتم عرضيا 

. وفيما يمي عرض لبعض لمواقع المتاحة عمى األنترنت التي تدعم ىذه رقمياً 
 الرحمة.

  البانورامية :فتراضية الاالرحالت panoramic  - virtual tours 

ىي تعطي لممتعممين شعورًا أكبر لمحقيقة فيي ُتكون صورة لمواقع عمى     
عة من درجة وتتطمب ألنتاجيا الدقة العالية . حيث يتم أخذ مجمو  363

درجة . وفيما يمي  363الصور ويتم ربطيا معًا لتشكل بانوراما بزاوية 
 عرض لبعض لمواقع المتاحة عمى األنترنت التي تدعم ىذه الرحمة.

  فتراضية ثالثية األبعادارحمة :virtual tours – three damnation  

يعتمد ىذا النوع من الرحبلت عمى مجموعة من الصور والمشاىد     
ثية األبعاد حيث يتيح لممتعمم التفاعل معيا حيث توفر لممتعمم رؤية ثبل

بعض العناصر بطريقة قد ال تكون متاحة في البيئة الحقيقية حيث تحتاج 
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ىذه الجوالت إلى مستوى عالي من التدريب ألمكانية تحويل الصور المادية 
عمى  إلي عناصر ثبلثية األبعاد . وفيما يمي عرض لبعض لمواقع المتاحة

 األنترنت التي تدعم ىذه الرحمة.
 

 فتراضية القائمة عمى الصوتالالرحالت ا audio based  - virtual tours 

تعتمد عمى الصوت في عممية التجوال وتستخدم عندما يكون التجوال    
بو خاصية المشي ، ويتيح لو األحساس بالتنقل فتراضية الاداخل الرحمة 

 أيضَا .
 فتراضية : المميزات الرحالت ا

من خبلل السابق تحدث الباحث عن مفيوم وأىم التعريفات التي تناولت فى 
من خبلل كيفية تمثيميا والغرض منيا لذلك من الجدير فتراضية الاطياتيا الرحمة 

حيث أكدت العديد من فتراضية الابالذكر أن نتناول أىم مميزات الرحبلت 
التي نذكر منيا دراسة كل فتراضية الاالدراسات عمى المزايا المختمفة لمرحبلت 

 Shaomei Wu, Renshen Wang, Jiaxin( )2006من) محمد سعد السيد،

Wang, 2010( ,)Hurst & Shroder et al & Mary Madden,2005 & 

Xingpu Yuan,2006 & Marianne Cutler,2005& Tom Hubble, 2008), 
جعميا مصدر أقبال من ليا من المزايا ما يفتراضية الاعمى أن الرحبلت 

 المتعممين ومن أىم ىذه المزايا ما يمي : 

  يمكن لممتعممين زيارة الموقع مرارًا وتكرارًا مما يمكنيم من ممارسة التعمم
 وتعمم ميارات مختمفة  .

 . عرض الصور من مجموعو وجيات نظر متنوعة من نواٍح مختمفة 
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 وصول إلييا .مفيدة لتقديم الرحبلت إلى المناطق التي يتعزر ال 
 . توفير بديل من العمل الميداني حيث الوقت والنفقات وغيرىا ... ألخ 
 . المرونة في الوصول من حيث الزمان والمكان 
  ستعراض رحبلت ميدانية . اتسييل تقديم الخبرات و 
 . تقوم بعرض المعمومات المطموبة من جيات نظر مختمفة 
 ة والحصول عمى تتيح عرض المعمومات الغير مرئية في الحقيق

 المعمومات والخبرات التي ال يمكن أن تكون متاحة ليم .
 . تعمل عمى تعزيز وتوفير الخبرة لممتعممين فى مجال معين 
 . تكون متاحة فى لممتعممين في مختمف المستويات 
 . أمكانية التجول في أي وقت ومن أي مكان 
 ضمانيا أثناء فتراضية السبلمة واألمن التي ال يمكن التوفر الرحبلت ا

 الرحمة الميدانية.
  تتيح لممتعممين التجول داخل الرحمة دون التحكم في سير الرحمة وتقدم

 الدعم البلزم أثناء الرحمة .
  تزويد المتعممين بالمعمومات ورفع مستوياتيم الميارية والمعرفية

 والوجدانية .
  في يخمق جوا من المتعة واإلثارة والتشويق ، ويعتبر عنصرا جاذبا

 .مدرسة المستقبل
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الجيدة البد أن تصمم من خبلل فتراضية الاكما وجد الباحث أن الرحبلت     
وىو العمم المنوط بو تصميم البيئة  ( ؛ Ergonomics) دمج عمم األرجنوميكس 

التي يتفاعل معيا األنساس لموصول إلى أفضل النتائج ، وبما أن البيئة 
بيئة إلكترونية مشابية لما في الواقع وجب  ىيفتراضية الاالتعميمية لمرحبلت 

ستخدام األرجنوميكس في وضع المعايير الخاصة بتصميم الشاشات التفاعية ا
التى يتفاعل معيا المستخدم لموصول لممعمومات المتاحة لو من خبلل الرحمة 

 التعميمية .فتراضية الا
 : ( Ergonomics) مفهوم األرجنومي 

العوامل البشرية ىو العمم الذي كرسو العالم لجمب  رجنومي أو ىندسةألا     
وتقييم ومعالجة وعرض البيانات المتعمقة بالجسم البشرى وعبلقتو بتصميم 

كم من المعمومات عن  يعرف ىذا العمم بأنوو  المنتجات وظروف وبيئات العمل.
 .القدرات البشرية ومعوقات حركتو والصفات البشرية األخرى المتعمقة بالتصميم

تطبيق ىذا الكم من المعمومات كما يعرف مصطمح "ارجونومية التصميم" بأنو 
في تصميم األدوات والماكينات والنظم والميام والوظائف والبيئات الستخدام 

  .كفء آمن ومريح
عمميا وأكاديميا ىو التعريف  معترف بةتعريف رسمي لبلرجونومي ىناك كما    

رابطة االرجونومي العالمية في أغسطس الذي قد أصدره المجمس التنفيذي ل
نطاق من بأنه رجونومي ألليحمل في طياتو توسيعا لممفيوم فيو يعرف ا 2003

العمم يتعمق بفيم التفاعل بين البشر والمكونات األخرى في نظام حياتيم وأنو ىو 
المينة التي تطبق النظريات العممية والمبادئ والبيانات واألساليب المناسبة في 
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يم ما يمكن أن يحقق لمبشر حياة مريحة آمنة وأداء أفضل لميام حياتيم تصم
  .الشخصية والعممية

رجنومي ىو عمم متعدد المداخل أو ما يسمى بالعموم البينية ألا    
interdisciplinary  التي ظيرت منذ أكثر من نصف قرن كأسموب مثمر وناجح

  ل تصميم المنتجات.لمحصول عمى المعمومات وتوفيرىا لآلخرين في مجا
قد أعطى ىذا العمم أسماء عديدة في مختمف ببلد العالم مثل العوامل البشرية     

Human factors  وىندسة العوامل البشريةhuman factors engineering 
) محمد حسنين عبد الآله ، احمد وحيد وغيرىا. Bio-dataوالبيانات الحيوية 

   ( . 2007مصطفي ، فيفان إبراىيم شعبان ،
االرجنومية تعنى بالتوافق والمبلئمة والمطابقة. التوافق بين البشر واألشياء      

التي يستخدمونيا واألشياء التي يفعمونيا والبيئة التي يعممون خبلليا وينتقمون في 
أرجائيا والتي يميون ويمعبون فييا. إذا ما تحقق ىذا التوافق والمبلئمة بشكل جيد 

تي تقع عمى البشر تقل. وسيشعرون بالراحة أكثر وسيمكنيم أداء فإن الضغوط ال
 The Ergonomicsمياميم أسرع وأسيل وسيقعون في عدد أقل من األخطاء.

society) (Europe2009) ) 

رجنوميكس أو العوامل البشرية ىو نطاق عممي يتعمق بفيم التفاعل بين ألا    
 ئتي تطبق النظرية والمباداإلنسان وعنصر النظم األخرى وىو المينة ال

والبيانات واألساليب في التصميم بغرض لتحسين معيشة البشر وأداء النظم التي 
 (.2010) يسريو فراج ،يشكمون جانبا منيا.
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رجنومي في تصميم وتقييم الميام والوظائف والمنتجات والبيئات أليسيم ا      
 وقات أداء الناس.والنظم بغرض جعميا متوافقة مع احتياجات وقدرات ومع

 أهداف األرجنومي:
رجونومي في العوامل التي يتطمع إلييا في تصميم ألا أىدافتكمن       

   :المنتجات في المجموعات الخمس التالية
   :.ستخداميةالأ: أهداف تتعمق بتصميم المنتجات ا

أن يكون تصميم المنتجات استجابة لحاجو حقيقية وبشكل  -1
    مباشر

ضل توافق لممنتج مع قدرات المستيمك ومبلئمة الحد مراعاة أف -2
 األدنى من ىذه القدرات.

قدرة المستيمك عمى التوافق والتعامل مع المنتج بسيولة بدون   -3
  اآلخرين .  الحاجة إلى مساعدة من 

والفروق في الحجم والقوى العضمية والتحمل  االختبلفات اعتبار  -4
دراك وا لتعامل مع األشياء والمعمومات لقطاع والقدرة عمى استقبال وا 

كبير من المستخدمين وأن تصمم المنتجات والميام ومكان العمل 
 .حول ىذه الفروق واألدوات

التغمب عمى كافة معوقات االستخدام والسعي لتوافقيا مع حدود   -5
  قدرات المستيمك .

التأكيد عمى عوامل اآلمان لكافة مستخدمي المنتج مع التأكيد  -6
 .سبة لمفئات الخاصة من المستيمكيننعمييا بال
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  : أهداف تتعمق بالعمميات :ب
إنقاص األخطاء والعمل عمى تقميل فرص حدوثيا خاصة تمك   -1

  المؤدية لمخاطر جسيمة.
رفع مستوى السبلمة وتقميل الحوادث واإلجياد والضغوط المختمفة   -2

 . الواقعة عمى األفراد
وتعزيز الفاعمية والكفاءة التي يتم بيا إنجاز  تحسين األداء وتحسين -3

 الميام الصناعية واإلدارية.
 جراءات البحث : إ
جراءات التى طبقت عمى ىذا البحث لموصول إلى نتائج البحث إلتشتمل ا  

ستبيان لتحديد اعداد إ، اءات، المنيج المستخدم في البحثجر إلالنيائية ومن تمك ا
فتراضية الاة بتصميم واجيات التفاعل في الرحبلت المعايير األرجنومية المرتبط

التعميمية عبر األنترنت وتحكيميا وأظيار النتائج البحثية وفيما يمي تفصيل لكل 
 -جراءات :إلا

 منهج البحث : -1
يتبع البحث الحالي منيج تحميل الووثائق وتحميل البرامج وىو يعد مطمبًا      

تعميمية ومصادر التعمم مجااًل لمبحث في عمميات التصميم متى كانت المواد ال
والتطوير بأعتبارىا مطمبًا عمميًا لمكشف بداية عن خصائص ىذه المواد ووصفيا 
والكشف عن أسس التصميم والتي تتصف بيا ، ويتم ذلك من خبلل تحميل 

التعميمية من فتراضية الاأسس تصميم الشاشات وواجيات التفاعل في الرحبلت 
حوث العممية المتخصصة والجيود السابقة العالمية واألقميمية خبلل الكتابات والب
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يمية في ضوء معايير أرجنومية . في أعداد واجيات التفاعل لمشاشات التعم
 ( .20134261,محمد عبد الحميد )

ستبيان لتحديد المعايير األرجنومية المرتبطة بتصميم واجيات التفاعل ا -2
 نترنت وىي : إلاالتعميمية عبر فتراضية الافي الرحبلت 

 .فتراضيةالافيزيقية لبيئة التعمم المعايير الواجب توافرىا في العوامل الميتا -
المعايير الواجب توافرىا في تصميم الشاشات التعميمية في الرحمة  -

 فتراضية التعميمية .الا
 تباعيا في بناء أطارات الشاشات .االمعايير الواجب  -

ددة داخل إطار الشاشات ل المتعالمعايير الواجب توافرىا في الوسائ -
مصطفى جودت مصطفى ،(2011)رضا عبدة ابراىيم القاضي .التعميمية

, Lucas, Leslie.( 1991) ,(2001)، نبيل جاد عزمي(2015صالح )

Winn, William.( 1994) . 
 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

المعايير الواجب توافرها في العوامل الميتافيزيقية  -1
 فتراضية :اللبيئة التعمم ا

11 1 - 0.9
2 

92% 

 حوائط مدىونة بمون فاتح ويتجنب يراعي أن تكون ال
 أللوان الصريحة الفاقعة مثل األحمر والزىري .ا

10 2 - 0.8
4 

84% 

  يح في الكمبيوتر في رتفاع لوحة المفاتايراعي أن تكون
 سم من األرض .90رتفاع االوضعية القائمة عمى 

9 3 - 0.7
5 

75% 
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

  100 1 - - 12 درجة  °35:25يراعى أن يكون ميل الشاشة من 
  يراعى أن تكون المسافة بين العين والشاشة في

 سم .70:50الوضعية القائمة من 
12 - - 1 100

% 
 المفاتيح  يراعى أن تكون المسافة من األرض ولوحة

 سم .65:60في الوضعية الجالسة من 
12 - - 1 100

% 
  يراعى أن تكون المسافة بين العين وشاشة الكمبيوتر

 سم .70:50من 
11 1 - 0.9

2 
92% 

 . 100 1 - - 12 يراعى أن يكون المقعد لو درجات لراحة الجالس
% 

  100 1 - - 12 درجة  °35:25يراعى أن يكون ميل الشاشة من
% 

 أن ال تكون خمفية الكمبيوتر بيا حركة كثيرة  يراعى
 لتجنب التشتت في األنتباة .

12 - - 1 100
% 

  يراعى توافر مسافة بين مصدر األضاءة والمتعممين
 متر تقريبًا .3بدرجة تسمح بالمرؤية السميمة وىي 

12 - - 1 100
% 

 . 100 1 - - 12 يراعى توفير األضاءة الطبيعية واألضاءة الصناعية
% 

 . 100 1 - - 12 يراعى توافر التيوية الطبيعية والتيوية الصناعية
% 

100 1 - - 12المعايير الواجب توافرها في تصميم الشاشات  -2
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

 % التعميمية :فتراضية الاالتعميمية في الرحمة 
  يراعى البساطة وعدم التعقيد في تصميم الشاشات

 التعميمية .
12 - - 1 100

% 
 ت فارغة لراحة العين في يراعى أن تتوافر مساحا

 تصميم الشاشات التعميمية .
12 - - 1 100

% 
  يراعى األتزان في تصميم الشاشات من خبلل تقسيم

 مناسب ليا .
12 - - 1 100

% 
  يراعى تنظيم المحتوى المقدم من خبلل المركز

 البصري؛ منتصف الشاشة .
12 - - 1 100

% 
 ألزرار يراعى األنتقال المنطقي لمشاشات من خبلل ا

 التى تدل عمى ذلك .
11 1 - 0.9

2 
92% 

  يراعى التركيز عمى الصور والرسومات أكثر من
 النصوص المكتوبة .

10 2 - 0.8
4 

84% 

  ستخدام أكثر من نافذة لتصميم الشاشات ايراعى
 التعميمية .

12 - - 1 100
% 

  ستخدام أكثر من أطار لتقديم المحتوى عمى ايراعى
 الشاشة .

12 - - 1 100
% 

 . 0.9 - 1 11 يراعى وضع مساحات تناسب مع قدر المحتوى
2 

92% 

 100 1 - - 12ية داخل الحواف وليست يراعى وضع مساحات وظيف
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

 % .في المنتصف
 100 1 - - 12 .ايات المحتوى حسب المغة المطموبةيراعى ضبط بد

% 
  يراعى أن تكون أزرار التفاعل إلى الجية اليمنى من

 الشاشات .
12 - - 1 100

% 
100 1 - - 12 طارات الشاشات :إتباعها في بناء االمعايير الواجب  -3

% 
 ضافة إلى إليراعى أن نترك مساحة كافية في حالة ا

 المحتوى المعروض عمى الشاشة .
10 2 - 0.8

4 
84% 

 . 100 1 - - 12 يراعى أن ال يتم عرض محتوى كبير مرة واحدة
% 

  مى األكثر و عنصرين عأن يتم اظيار عنصر أيراعى
 طار الواحد .إلفي ا

9 2 1 0.7
5 

75% 

 نتقال من خبلل أزرار خاصة بالتحكم في اليراعى ا
 الشاشات التعميمية .

12 - - 1 100
% 

 نتقال الطارات ببعضيا من خبلل اإليراعى ربط ا
 بمؤثرات صوتية .

12 - - 1 100
% 

 . 100 1 - - 12 يراعى عدم المغااله فى األطار وزخرفتة كثيرًا
% 

 . 100 1 - - 12 يراعى حذف إي معمومات غير مفيدة من المحتوى
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

% 
  يراعى أن يتم تقسيم النصوص الكبيرة عمى أكثر من

 طار .إ
12 - - 1 100

% 
  ستغبللو من الناحية ايراعى توظيف المون من خبلل

 الفنية والجمالية .
11 - 1 0.9

2 
92% 

  التى تسبب ستخدام األلوان الفاقعة واأللوان ايراعى عدم
 الزيغ الموني .

12 - - 1 100
% 

  نتباة بصورة الستخدام األلوان المميزة لمفت اايراعى
 محسوبة .

12 - - 1 100
% 

  100 1 - - 12 ستخدام المون لمداللة عمى الوحدة .ايراعى
% 

 100 1 - - 12 أللوان الطبيعية المعروفة .يراعى التمسك با
% 

  تعارضة كاألسود أللوان الماستخدام ايراعى عدم
 واألزرق القاتم.

12 - - 1 100
% 

 . 0.9 - 1 11 يراعى التباين بين الشكل واألرضية
2 

92% 

 تكون منخفضة أو  الإلضاءة لمكمبيوتر أيراعى درجة ا
 عالية .

12 - - 1 100
% 

100 1 - - 12المعايير الواجب توافرها في الوسائل المتعددة داخل  -4
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

 % طار الشاشات التعميمية :إ
 . 0.6 - 4 8 يراعى أن تكون النصوص أقل من الكتاب المكتوب

6 
66% 

 ( 20:18يراعى أن ال يقل الخط عن. )size 11 1 - 0.9
2 

92% 

  يراعى تجنب الفقرات الطويمة وتفضيل النصوص
 المختصرة .

12 - - 1 100
% 

  100 1 - - 12 ستخدام السطور القميمة الوافية .ايراعى
% 

 0.9 - 1 11 سم .1.5:1.0افية بين السطور يراعى ترك مسافة ك
2 

92% 

  يراعى الدمج بين الصور والنصوص فى شرح الرسوم
 البيانية .

12 - - 1 100
% 

  يراعى الدمج بين الصور والرسوم والنصوص لشرح
 الصور .

12 - - 1 100
% 

  . 100 1 - - 12 يراعى الدمج بين النصوص والصور لفيم النصوص
% 

 100 1 - - 12 أشكال التقويم المقدم . يراعى التنوع في
% 

 . 0.884 - 2 10 يراعى تجريب نوع الخط وحجمة عمى المستفيدين% 
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 درجة أهمية المعيار المعايير اإلرجنومية الفيزيائية المقترحة

 مهم

حد 
ى 

ال يهم ما
ال

 
  

زن
الو

بي 
نس
ال

بة  
نس
ال

وية
لمئ

ا
 

4 
  0.8 - 2 10 نحناءات .إلستخدام خطوط ممساء خالية من اايراعى

4 
84% 

 . 100 1 - - 12 يراعى التباين بين الخطوط والخمفية
% 

 يراعى حجم األحرف ومسافة الرؤية وكثافة عرض 
 الحرف .

12 - - 1 100
% 

  رتفاع إيراعى عند التصميم لممحتوى يتم حساب معادلة
رتفاع ( = ثابت إلالحرف وىي : حجم الحرف ) ا

 °0.35*مسافة الرؤية * زاوية الرؤية = 0.01745
 درجة .

12 
 

- - 1 100
% 

  يراعى أن تكون الصور البانورامية والصور الثبلثية
بعاد والرسوم والفيديو بمقاس األبعاد والصور الثنائية األ

سم لطمبة األعدادي والثانوي  12*10:10*8
 والجامعي.

12 - - 1 100
% 

  يراعى أن تكون الصور البانورامية والصور الثبلثية
األبعاد والصور الثنائية األبعاد والرسوم والفيديو بمقاس 

 سم لطمبة الصم والبكم . 15*13:13*10

12 - - 1 100
% 
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  -بحث :توصيات ال
 ة ببناء بيئات التعمم ستفادة من المعايير األرجنومية الخاصالا

 .االفتراضية
  ستخدام المعايير األرجنومية خاصة لخدمة معامل الكمبيوتر االتوسع في

ومعامل الوسائل المتعددة من أجل تييئة بيئة تعميمية صالحة لمتعميم 
 نتاج .إلوا

  م المرنة والتي يمكن تطبيقيا في األىتمام بعمم األرجنومي ألنو من العمو
 كافة مجاالت وميادين عمم تكنولوجيا التعميم .

  ينبغي عمى مؤسسات التربية وخاصة كميات التربية وكميات الفنون توفير
 برامج خاصة بتعميم عمم األرجنومي ودمجة بالتعميم .

 . دمج عموم األرجونومي ودراسة أقتصاديات األرجونومي في التعميم 
 ث المقترحة :البحو  

 جراء دراسات أخرى عن عبلقة األرجنومي والطبلقة التشكيمية .إ 
 جراء دراسة عن قياس فاعمية برامج كمبيوترية تعميمية لرفع قدرة الطمبة إ

 عمى أنتاج برامج كمبيوترية من خبلل معايير أرجنومية .
 ضوء جراء دراسة لقياس فاعمية بيئة تعميمية أفتراضية ثبلثية األبعاد في إ

 معايير أرجنومية .
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 المراجع العممية  
 اواًل : المراجع العربية :

 فتراضيةالاستخدام الفصول اواقع  ( .2010بتسام بنت سعيد بن حسن القحطاني )إ 
في برنامج التعميم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الممك عبد 

 م القرى ، المممكة العربية السعودية .، رسالة ماجستير ، جامعة أالعزيز بمدينة جدة 
 ( 2009إبراىيم حسين حسنى) :تقنية فعالة  المحاكاة في التدريب والتعميم ،

الجمعية الدولية لمنظام ، 58، العدد مجمة )كنول(، أمنة وغير مكمفة
 ، الواليات المتحدة األمريكية .التفاعمي

  ( أثر 1999إبراىيم عبد اهلل المييب : )د برامج الحاسب اآللي في ستخدام أحا
رسالة دكتوراة مادة الفيزياء عمى تحصيل طبلب الصف األول الثانوي ، 

 ، كميو التربية ، جامعة الممك سعود . غير منشورة
 ( 1998إبراىيم عبد الوكيل الفار) : تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن

 ، القاىرة ، دار الفكر العربي . الحادي والعشرين
 نتاج برمجيات الوسائط المتعددة إ( : 2000م عبد الوكيل الفار )إبراىي عداد وا 

 ، طنطا ، الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات . التفاعمية
 ( 1991أحمد حامد منصور) :تكنولوجيا التعميم ومنظومة الوسائط المتعددة ،

 المنصورة ، دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع .
  ( 1993احمد حامد منصور):نتاج المواد التعميميةال ، ، المنصورة تخطيط وا 

 دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع .
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 الرياض، 1، طومة تكنولوجيا التعميم منظ(:2003، عادل سرايا )أحمد سالم ،
 .مكتبة الرشد

 ( 2005أحمد مصطفى رموزي) تقنيات النمذجة السريعة المتقدمة :
، سالة ماجستير غير منشورةر ، داماتيا في مجال التصميم الصناعيواستخ

 .كمية الفنون التطبيقية ، جامعة حموان
 ( 2001احمد وحيد مصطفى) مجمه مقال ، ’ : رسوم الحاسبات ثبلثية األبعاد

 . روز اليوسف
 ( 2003احمد وحيد مصطفى : )في الفن والتصميم ةليأل الحاسبات ا  ،

 القاىرة ، نقابو المصممين.
 ( 2007احمد وحيد مصطفى : )مشروع  شريح لممصممين والفنانينالت ،

 مركز معمومات أرجنومية التصميم ، جامعو حموان ، كميو الفنون التطبيقية .
 ( 2000رضا عبدة ابراىيم القاضي) . توظيف الكمبيوتر والمستحدثات

لتطوير المكتبات (  B.R.R )التكنمولوجية في اعادة هندسة العمميات 
، لوجيا التعميم، المؤتمر العممي السابعمعية المصرية لتكنو ، الجالجامعية

، الجزء منظومة تكنولوجيا التعميم في المدارس والجامعات : الواقع والمأمول
 .451، صد الثاني، المجمد العاشر

 ( 2011رضا عبدة ابراىيم القاضي) .كمية أصول عمم تكنولوجيا التعميم ،
 ، مطبعة الرحمة . مصر .التربية جامعة حموان

  عميم ،عالم : البحث العممي في تكنولوجيا الت(2013الحميد) محمد عبد
 ، القاىرة .الكتب
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 ( تصميم واجيات ال2015مصطفى جودت مصطفى صالح : ) تفاعل في
  www.drgawdat.edutech-portal.com: متاح عمى برامج الوسائل المتعددة

 . 6/9/2015 دخولالتاريخ 

 ( 2001نبيل جاد عزمي .)دار اليدى  التصميم التعميمي لموسائط المتعددة ،
 لمنشر والتوزيع ، المنيا .

 ( 2007نبيل جاد عزمي . )عد , مصطمحات التعميم األلكترونيالتعميم عن ب ,
، مكتبة بيروت ,AECTالجمعية األمريكية لمتكنولوجيا واألتصاالت التربوية 

 القاىرة .
 ( 2014نبيل جاد عزمي )1، دار الفكر العربي ،ط . بيئات التعمم التفاعمية ،

 .495 ص
 : ثانيًا : المراجع األجنبية 

 Lucas, Leslie.( 1991) Visually Designing the Computer-Learner 

Interface. Educational Technology. July 1991, p56. 

 Bishop, Pam. CIT Mathematics Workshop 11: Design of Mathimatics 

Workshop Courseware with a graphical user interface (GUI); 

(http://www.bham.ac.uk/ctimath/workshops/wrui.htm.)  28 – 12 - 96, 

p1. 

 NNESCO .op.cit. P 2.2-7. 

 Winn, William.( 1994) Non-speech sound in Human-computer 

Interface: a review and design guidelines. Educational computing 

Research. Vol. 11, No 3, 1994, p 211. 

 UNESCO, op., cit, p 2.2-1. 

 Lucas, Leslie. op., cit., P 56. 

http://www.drgawdat.edutech-portal.com/
http://www.bham.ac.uk/ctimath/workshops/wrui.htm.)%20%2028%20–%2012%20-%2096
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 Poole, Bernard J. op., cit., P 363. 

 Perlman, Gary.( 1997) Interactions: User-Interface Guidelines and 

Standards. 27-09-1997., p 2. 

 Lucas, Leslie. op., cit., P 57. 

 Park, Inn woos. & Michael.( 1993) J, Hannifin. Empirically-Based 

Guidelines for the design of Interactive Multimedia. Educational 

Technology Research and Development Vol. 41, No. 3, 1993. p72. 

 Bork, Alfred, op., cit., P 157. 

 Horton, William.( 1999) Designing and Writing online decimation: 

Hypermedia for self supporting products. -2nd ed. -Network, 1999. 

 Human Factors International.(1998) Usability through the software 

Ergonomics: Interface Design & Usability testing. 

(http://www.humanfactors.com/layout/layout.htm), 20-4-98, p 1. 

 Larking Jill H & Ruth W. Chabay. Op., cit., P 161. 

 Horton, William. op., cit., p 241. 

 Bork, Alfred, op., cit., p 157-160. 

 Larkin, Jill H & Ruth W, Chabay, op., cit., p 157. 

 Horton, William, op., cit., p 246-251, p-251. 
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