ينظم االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي بالتعاون العلمي مع خمترب العلوم املعرفية جبامعة فاس (املغرب) وكلية التربية جبامعة واسط (العراق) مؤمترا دوليا حول:

األرغونوميا التربوية
طرابلس/لبنان 30 :و2018/03/ 31

الرئيس الشريف للمؤمتر :أ.د .مصطفى بوعناين
رئيس اللجنة التنظيمية :أ.د .بن عيسى زغبوش

رئيسة املؤمتر :د .سرور طاليب املل
رئيسة اللجنة العلمية :د .صربينة سليماين

توطئة:

التحصيل الدراسي للمتعلّ مين مما يساهم في ترقية

األرغونوميا أو علم قواعد العمل ،هو علم تطبيقي

العمل التربوي ككل وزيادة مردوده.

 -2تعريف بواقع األنظمة التربوية وأهم مشكالتها
وبتطبيقات األرغونوميا في الوسط التربوي بهدف

متعدد التخصصات يهدف إلى إيجاد التناغم بين العمل،

ومن منطلق الحرص المستمر لمركز جيل البحث

محيطه وظروفه مع العنصر البشري ،بغية أداء العمل

العلمي على تسليط الضوء على المواضيع الهامة والتي

بكفاءة أكبر والتقليل من حاالت التعب واإلجهاد ،تحقيقا

تحاكي االحتياجات الملحة ،ندعو الباحثين المهتمين بمجال

لمستوى أحسن من الرفاهية للفرد وأفضل أداء للتنظيم.

التربية والتعليم من جميع االختصاصات ،للمشاركة في هذا

ولقد كانت األرغونوميا حكرا على علم النفس العمل

المؤتمر بأبحاثهم وتجاربهم بهدف تحسين األداء التربوي

المدرسي ومواجهة مختلف الحوادث المدرسية.

والتنظيم ،لتكتسب مع الوقت دورا أساسيا للموائمة بين

وتصميم العوامل التربوية التي تبني مؤسسات تعليمية

 -5نشر المعرفة األرغونومية وتشخيص التحديات

العملية التعليمية وعناصرها المادية خدمة للتعليم

فاعلة ومنظومات تربوية متطورة.

وتطويره؛ فاالهتمام بالمحيط التربوي وبأدوات وعتاد
التعليم وبالراحة الجسمية والنفسية لكل من المعلم
والمتعلم سيزيد من فعالية أداء المعلمين ويحسن درجات

أهداف المؤتمر:
 -1إثارة االهتمام على أوسع نطاق ِبميادين األرغونوميا
التربوية وتوجيه البحث العلمي نحو تطبيق مبادئها.

تطويره.
 -3تفعيل تطبيق األرغونوميا التربوية في مجال تصحيح
وتصميم أدوات التدريس و في نقل البرامج.
 -4تفعيل

تطبيق

األرغونوميا

في

مجال

األمن

والعوائق التي تحول دون تطبيقها الفعال.
 -6توثيق الصالت العلمية والتربوية بين المهتمين
بالعملية التربوية في مختلف المؤسسات التعليمية.

إشكاليات المؤتمر:

المحور السابع :أهم استراتيجيات تطبيق األرغونوميا

تدور إشكاليات المؤتمر حول اإلجابة على مجموعة

في مجال المراقبة (المراقبة اإلدارية ،المراقبة

األسئلة التالية:

الشخصية).

 -1ما هي األرغونوميا التربوية وأهم نظرياتها؟
 -2ما هي تطبيقات األرغونوميا التربوية وأهم
تصاميمها الحديثة؟
 -3ما هي طرق األرغونوميا التربوية في حل
مشاكل التصميم؟
 -4ما هي أهم استراتيجيات تطبيق األرغونوميا
في مجال المراقبة؟
محاور المؤتمر:
تندرج الموضوعات المقترحة ضمن المحاور التالية:

شروط البحوث ومعاييرها:
 أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية
وأال يكون قد سبقت المشاركة به في
للمؤتمر ّ
ندوات أو مؤتمرات أو تم تقديمه للنّ شر من
قبل؛
 يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة
والجدية في التّ حليل؛
يتميز باألصالة
البحث ،وأن
ّ
ّ
 تقبل البحوث الفردية فقط.
 تقدم البحوث باللغة العربية ،اإلنجليزية أو

المحور األول :ماهية األرغونوميا التربوية (النظريات
والواقع العلمي الميداني).

أسطر بلغة غير لغة البحث.

المحور الثالث :األبعاد الفلسفية و االجتماعية
والنفسية للتربية في ظل المقاربة األرغونومية.

 أال يتجاوز البحث عشرين ( )20صفحة حجم ()A4
شاملة المراجع والمالحق؛
 تكتب البحوث على برنامج ( MICROSOFT

المحور الرابع :تطبيقات األرغونوميا في الواقع

 )WORDبخط Traditional Arabicحجم 14

التربوي.

بالنسبة لمتن المداخالت باللغة العربية ،و11

المحور الخامس :أرغونوميا البرامج التربوية (تصميم

بالنسبة

عملية التعليم وبرامج التكوين والتدريب).

Romanبحجم  12للمداخالت باللغة األجنبية

المحور السادس :أرغونوميا المحيط التربوي (المحيط

بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش؛

الفيزيقي التربوي والمحيط االجتماعي والمحيط

 وضع الهوامش والتعليقات آليا في نهاية كل

الثقافي والمحيط اإلداري).

للهوامش،

وبخـــط

new

Time

صفحة ،والمراجع والفهارس والمالحق في نهاية
البحث.

المتوفرة في الموقعwww.jilrc.com :
حصريا علىconferences@jilrc.com :

ويقدم مع البحث ملخص ال يتجاوز 10
الفرنسية،
ّ

المحور الثاني :االتجاهات الحديثة للبحث األرغونومي.

ترسل الملخصات مرفقة باستمارة التسجيل

 تخضع األبحاث التي قبلت ملخصاتها للتحكيم من
قبل اللجنة العلمية للمركز.
 تنشر األبحاث المقبولة فقط والمشاركة فعال
في جلسات المؤتمر بسلسلة مركز جيل البحث
العلمي ألعمال المؤتمرات (ISSN 2409-
.)3963
 ال تنشر أبحاث الغائبين عن جلسات المؤتمر وال
تمنح لهم شهادات المشاركة مهما كان سبب
الغياب.
 تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر:
طرابلس /لبنان 30 :و 31مارس /آذار .2018

ال تتحمل الجهات المنظمة للمؤتمر
تكاليف تذاكر وإقامة المشاركين.

