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 امل�خص:

د اهم التيارات دالبحثية، نحمن خالل هذه الورقة 

لقي الضوء ع�� مفهوم االرغونوميا ناملش�لة للفكر االرغونومي 

 وا�حياة االجتماعية.من العالم املادي  وعالق��ا بالتعليميةال��بو�ة 

ال�ي  العلميةهذه العالقة ضرور�ة لتحديد األسس  وان دراسة

و بالتا�� تب�ى  وطرائقها وأهدافها،�ستند ال��ا االرغونوميا �� عملي��ا 

نظر���ا و �عديلها وفق املعطيات الفلسفية للمجتمع الذي �عمل 

 فيھ.

 ، االرغونوميا ال��بو�ة ، املدرسية االرغونوميا   ال�لمات املفتاحية:
 

L’erguonomie educatif 
 

Abstract: 
Through this article, we identify the main currents 

of ergonomic thinking and have illuminated the 
concept of ergonomics and its relationship with the 
education of the physical world and social life. The 
study of this relationship is necessary to determine 
the scientific basis on which ergonomics is based in 
its processes, methods and objectives, and thus adopt 
its theory and modify it according to the 
philosophical data of the society in which it operates. 

Keywords: School Ergonomics, Pedagogical 
Ergonomics 

 
 مقدمــة: 

�� العصور القديمة شملت الفلسفة �ل العلوم؛ شملت مختلف 

العلوم و فروعها �عيش تحت سقف واحد ب�ن أحضان الفلسفة، 

عمال با�حكمة القائلة " الفلسفة ام العلوم   " لتشهد نفس املنطق 

حددت ماهي��ا، ترجع اتبعتھ االرغونوميا خالل مراحل تار�خية ا�� 

أصولها الفلسفية ا�� افالطون �� موضوع اللغة �أداة للتعليم و 

مولد للفكر و ارسطو �� موضوع ا�خطابة مركزا ع�� الرسالة 

اللفظية و اهتمها ع�� التفاعل و توجيھ املستمع�ن   بحيث ظهر 

مفهوم االرغونوميا �� علم املنطق عند اليونان  �� كتابات هوم��وس 

املواطنة ، ليصبح حديثا �عت�� كهندسة للنشاط البشري ومن عن 

الوسائل التعليمية ال�ي �عتمد عل��ا الصناعات ا�ختلفة �� تطو�ر 

انتاجها و تحسينھ و جعلھ اك�� راحة لألفراد ، كذلك فإ��ا مع ما 

تؤدي اليھ من ز�ادة اإلنتاج و تحس�ن جودتھ تح�ي العامل من 

و من إصابة باألمراض املهنة او  إصابات العمل و حوادثھ ،

التشوهات ال�ي �انت تصيب العمال . كما يطلق عل��ا أيضا " 

العوامل البشر�ة و تمثل مجاال علميا يضع �� االعتبار تحس�ن 

السالمة، و كذلك راحة جموع االفراد  –ال�حة  –اإلنتاجية 

��ا حسبما ي�ون التفاعل املؤثر ب�ن الناس و التقنيات ال�ي �ستعملو 

 .  ) 25-24، 2007و البيئة ال�ي �عملون ف��ا ) رقية عدنان املعايطة ، 

سنة قبل امليالد ، ظهرت الكتابة �� منطقة ما  3500و �� حدود  

ب�ن الرافدين و انتشرت الثقافة ب�ن االفراد و بدأ  الناس يميلون ا�� 

) تخز�ن املعلومات �� ال�جالت و االبتعاد  عن تخز���ا �� الذاكرة 

و ع�ي العرب و املسلمون باملهن و  ( 39، ص 2010مقداد محمد ، 

ختلفة ، و ترجع البداية األو�� �جذور االرغونوميا �� الفكر االعمال ا�

أواخر القرن الرا�ع عشر العر�ي ا�� مفكر ابن خلدون الذي عاش �� 

  Avicenneإبن سينا امليالدي بوضع أسس علم العمران و اكد 

امللقب بكب�� األطباء الذي درس عدة مواضيع  خاصة بالتفاعل 

ث ب�ن اإل�سان والعمل أو وسائل ألعمل والعالقة التبادلية ال�ي تحد

كما اسهم  ، والذي أصبح اآلن �س�ى بنسق اإل�سان واآللة ،

الفيلسوف العر�ي أبو ا�حسن املاوردي الذي اش��ر �� العصر 

العبا�ىي �� ال��اث ال��بوي و اكد ع�� تحليل املهن و توصيفها و 

�� مساعدة  تحليل الفرد .  اما ابن القيم فقد اكد ان مهمة املر�ي

الفرد ع�� اكتشاف و استخدام إم�انات و قدراتھ و �عليمھ ما يمكن 

ان �عيش بھ �� اسعد حال ممكن بالنسبة لھ و للمجتمع الذي 

 �عيش فيھ عن طر�ق فهم و تحليل استعداداتھ و ميولھ .

و �� القرن ا�خامس عشر امليالدي تقر�با اخ��ع األملا�ي يوحنا 

ألة الطباعة و �ان لها اثر كب�� ��  Gutenberg   Johanne جوتن��غ

انتشار الكتب و ا�جالت و أول إصدار �ان �جلة لألرغونوميا �ان 



و املوسومة بـ " العمل اإل�سا�ي " ثم  ظهور كتاب�ن األول  1933لسنة 

   chapanis  ، شابنيس 1949" علم النفس التطبيقي التجر��ي عام 

،  1949وي لبيانات الهندسة البشر�ة و زمالئھ و الثا�ي الكتاب اليد

غ�� ان هذا االتجاه العل�ي لم �ستقل بذاتھ كفرع اال �� سبتم�� 

، بأكسفورد ( إنجل��ا ) بصدور مجلة "االرغونوميا". وتتسارع  1949

بخطى عمالقة �� قرن العشر�ن عند ظهور تكنولوجية املعلومات 

مال والوظائف مثل واالتصاالت بإحالل اآلالت لتقوم بكث�� من االع

ال��جمة والتأليف �عدما أصبح جهاز الكمبيوتر يقوم باألعمال 

 )، 2017العقلية. )سليما�ي ص��ينة 

�� األدبيات العلمية �� منتصف  ملصط�ح  االرغونومياو أول ظهور 

سنة  Wojciech Jastrzebowski القرن التاسع عشر من طرف

 précis d كتابھ الذي أستعمل مصط�ح األرغونوميا  �� 1857

ergonomie ou de la science du travail جاء فيھ سرد وقائع ،

عالقات اإل�سان بمحيطھ العم�� و مع بداية ا�حرب العاملية الثانية 

  Villermé : ع�� يد العديد من رواد هذا العلم م��م أطباء من أمثال

ا�حالة الفسيولوجية و السي�ولوجية لعمال املصا�ع، و 

، إضافة إ�� إسهامات  Chauveau و  Marey جي�ن من أمثالفسيولو 

 Jean-Maurice Lahy   ،(2009 ،(Sasha  و  Henri Laugier �ل من

kocovski  .  اما التناول امل���� ( املنظم )  ملصط�ح األرغونوميا قد

�ان إبتداءا من سنوات الستينيات من القرن املا�ىي أين أصبحت 

علومة منتشرة �ش�ل واسع، خاصة ما �علق الوضعيات املرتبطة بامل

يمكن  Sperandio  م��ا بتحليل عمل املراقب�ن ا�جو��ن مثل دراسات

  .إدراجها �� هذا اإلطار ال�ي ساعدت �ش�ل كب�� �� تطور هذا العلم

و �عزز هذا املسار من طرف ا�ختص�ن �� علم النفس ال��بوي، 

ل التجر��ي للعمليات حول التحلي Ebbinghaus أمثال (إيبنكهاوس)

العقلية العليا كمسائل الذاكرة واللغة والتفك��. اما االتجاه الثالث 

باخ��اع أول حاسوب �خ�ىي  Xerox Parc �� مخت��ات ز�روكس

وسوغ بالتوازي مع تطو�ر برامج الكمبيوتر ع�� أن ي�ون أك�� سهولة 

ة �� و�توافق مع الن�ج العق�� للمستخدم. بتحليل النشاطات العقلي

 Donald Norman معا�جة املعلومات حسب نظر�ة النشاط لدونالد

الة، مما مهد الطر�ق فيما �عد لنمو -وفق املقار�ة النسقية ا�سان 

 .   2017علم األرغونوميا املعرفية . سليما�ي ص��ينة

 , Elton mayoتوسعت مبادئ مدرسة العالقات اإل�سانية ألعمال

Maslow , Herzberg   افعية و حاجيات الفرد ف��كت تأث�� حول الد

قوي للبعثات العلمية ما ب�ن اورو�ا و امر��ا �� إطار التبادل العل�ي 

و البح�ي مما حولت انظارها ا�� الوجهة الغر�ية من الواليات املتحدة 

��  1950االمر�كية بحيث عرفت نفس األبحاث �� ��اية سنوات 

نية ودراسة املواقف، فر�سا و أورو�ا و ركزوا ع�� ال�حة البد

  Faverge, Leplat, Guiguet وتحس�ن ظروف العمل �جهود ل�ل من

مما سمح بظهور الهندسة البشر�ة ��تم بتكييف اآللة  1958

لإل�سان ، بحيث لم تركز فقط ع�� "ارغونوميا املنصب"، أي من 

 –"منظور ترك�� ع�� آلة" بل اخذت �ع�ن االعتبار "�سق اإل�سان 

تم إ�شاء ا�جمعية الدولية لألرغونوميا ل��بط  1959�� سنة االلة " و 

ب�ن جمعيات االرغونوميا ال�ي تم إ�شاؤها �� بلدان العالم ا�ختلفة 

 & ,.p18    ،(Brangier, E., Lancry, A).سواء املتقدمة أو النامية

2004 

عدة هيئات ومنظمات دولية وقطر�ة بدراسة العوامل اهتمت 

نومية ع�� الساحة العاملية ، م��ا خاصة "االتحاد البشر�ة أو االرغو 

 International Ergonomics Association العاملي للهندسة البشر�ة

الذي أطلق  CERP تقنية-، و مركز الدراسات و األبحاث السي�و

دراسات حول تحليل العمل . ووحدة علم النفس التطبيقي 

التا�عة  Applied Psychology Unit at Cambridge ب�ام��يدج

�جلس البحث الط�ي ب��يطانيا. وعالوة ع�� ذلك تطور الت�و�ن �� 

االرغونوميا �� املعهد العا�� للفنون وا�حرف، كما هو ا�حال �� 

ا�جامعة. وأصبح ضرورة حتمية كتخصص يدرس باملعاهد 

وا�جامعات و�ذلك بدأت ت���خ مهنة االرغونومي بوضوح. مما دفع 

�� التفك�� بضرورة استثمار هذا األسلوب بالعديد من الدول ا

االستشرا�� الفعال من منبعھ العسكري  ، و تطبيقھ �� ا�جال 

و ��ذا االعتقاد ، �شطت الدراسات ال��بو�ة املتخصصة  .  ال��بوي 

حول االرغونوميا ال��بو�ة و نظام تحليل ا�ساق العمل عناصره و 

جيب للبيئة املدرسية ، م�وناتھ ، �غرض تكييفھ و إعادة تاهيلھ ليست

�غرض ا�حصول ع�� الفاعلية املطلو�ة ل�ل عناصر العملية 

 التعليمية .

االرغونوميا املدرسية ألول مرة  ر و ظه�جل تار�خ ال��بية بو�ذلك 

بحيث    Lancry-Hoestlandt (1998,2000) ع�� يد 1977سنة 

 اعت��ت التلميذ كعامل �� املكتب أو الورشة حسب الوضعية ال�ي

�شغلها، فالتلميذ يجب عليھ أداء مهام محددة و يبذل ا�شطة �� 

سياق محدد ظروف العمل (البيئات املادية، واألثاث املدر�ىي، 

الوقت النظامي لتنفيذ املهام ...ا�خ ) �ل هذا ينجز �� محيط متنوع 

البيئات (املؤسسية، املدرسة واالسرة واملادية والعالئقية) . �ل سياق 

اص واغراضھ ا�حددة. و فيما يتعلق �شروط العمل لھ منطقھ ا�خ

والطالب واملدرس�ن، ف�ل ما �ان معروف لدى االفراد من حيث 

 .معاي�� العمل االرغونومي يمكن نقلها وتكييفها مع البيئة املدرسية

(p87 ،2009،( Alain lancry  .   العملية ال��بو�ة ابتداء من  لتصبح

�� يجب أن تصبح نظر�ة تكنولوجية املرحلة االبتدائية ح�ى ا�جام

آلة حسب معاي�� -علمية �� آن واحد " بإعداد األ�ساق إ�سان

محددة للمنا�ج الدراسية كم�ون أسا�ىي من م�ونات العملية 

 system analysis approachs  ال��بو�ة بتطبيق مقار�ة تحليل النظم

و اإلدارة و  املنا�ج ، األهداف ، إعداد املعلم�ن و الوسائل التعليمية 

البحث و ذلك حسب املراحل التعليمية "،وع�� هذا األساس جاءت 



توصيات العديد من االرغونوم�ن ال��بو��ن بإتباع أسلوب التعليم 

املنظم الذي يجمع ب�ن التلق�ن املباشر واأل�شطة التطبيقية املوجهة 

والتعلم �� ظل بيئة تل�ي احتياجات الطفل. (النشرة اإلعالمية 

) �س��شد �عدد من النظر�ات �� مس����ا 2005لية لليو�س�و ،الدو 

العلمية من نظر�ات التعلم واملعرفة ونظر�ات االتصال 

والتكنولوجيا مستلهمة من تجارب وأف�ار املدرسة السلوكية 

والبنائية والوظيفية واملعرفية لت�ون خليط �سقي معر�� مب�ي ع�� 

فية، والتمثل واملواءمة مفاهيم البنية املعرفية، وا�خطط املعر 

نتج عنھ االرغونوميا  املعرفية، الكفاءات املعرفية وغ��ها. مما

املعرفية �� الت�و�ن اللغوي وتأكد ع�� العالقة املوجودة ب�ن 

التحصيل األ�ادي�ي والتصميم االرغونومي للعوامل املؤثرة �� األداء 

سية للمتعلم ال��بوي وانتقلت  بموج��ا األرغونوميا من ا�حالة النف

  .ا�� اال�عاد االجتماعية للمنظمة

  )p19,2001 Jackson , ( 

ت�اثفت ا�جهود نحو دراسات تقييمية لألنظمة ال��بو�ة ملواجهة  

التحديات بالعصرنة، واستكمال ديمقراطية التعليم، وتحكم �� 

العلوم التكنولوجية، ثم التكفل باملتطلبات ا�جديدة ال�ي أفرز��ا 

التغ��ات املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، لتتفاوت 

خرى املهتمة ��ذا امليدان واملتمثلة �� �ل من النسب من دولة أل 

الشي��، �ولومبيا، اليابان، كرواتيا، أملانيا، هو�غو�غ، الهند، إيران، 

إيرلندا، إسرائيل، مال��يا، املكسيك، روسيا، ال���غال، سنغافورا، 

سلوفينيا، س��يلن�ا، سويسرا، فن�و�ال وأخ��ا أصغر دولة �� 

م بالدراسات ال�ي تقام �� ميدان ا�جموعة وال�ي أولت اهتما

األرغونوميا املدرسية و�� فلسط�ن، ليصل مجموع الدول املشاركة 

�� �جنة األرغونوميا من أجل األطفال والبيئات ال��بو�ة ل�جمعية 

   .) دولة26) إ�� (2008العاملية لألرغونومية (

 :اإلش�الية-1

ع�� استخدام ان التحول الكب�� الذي طرأ خالل السنوات املاضية 

املن�جية االرغونومية �� ا�جال ال��بوي باملؤسسات وا�جامعات �� 

الدول املتقدمة، نادى ع�� إثرها العديد من االرغونوم�ن من البلدان 

  Thompson ;1972,wisner ;1984,neillاملتقدمة �ل من 

2005,helali,et al ;2008   و هذا ملا اثبتتھ تطبيق االرغونوميا ،  ب

 نجاح نتائجها وفعالي��ا �� تطو�ر وتنمية ا�جال ال��بوي. منالبحوث 

من هذا املنطلق نحاول  لألنظمة ال��بو�ة و ما تجلبھ من فوائد 

معرفة ما�� االرغونوميا ال��بو�ة؟ و مجاال��ا و اهم تصنيفا��ا و 

 موضوعا��ا و من�جها من خالل قراءات لل��اث املكت�ي .

 تحديد املصط�حات :-2

ال�ي تحرك أنظمة  القضية األساسية ��االرغونوميا ال��بو�ة : -2-1

ال��بية ا�حديثة ، و تنميت اال�سان بما يتالءم مع حتمية التغي�� 

االجتما�� املستمر حيث تركزت ا�جهود إلجاد العملية ال��بو�ة 

الفعالة ، ال�ي تأخذ �ع�ن االعتبار مم��ات التالميذ و رغبا��م و 

، و تحافظ ع�� أم��م و سالم��م خالل العملية اهتماما��م 

التعليمية �� بيئة �عليمية �حية ، و من جهة أخرى تل�ي حاجات 

ا�جتمع و متطلباتھ التنمو�ة (نافذة ع�� ال��بية و اإلصالح 

  ).2001ال��بوي،

األرغونوميا  (Lancry-Hoestland) �عرف األرغونوميا املدرسية :1-

ع�� أ��ا: "طر�قة عمل ال�ي تق��ح تحس�ن تنظيم املدرسية وال��بو�ة 

مجموع العمليات ال��بو�ة، ال�ي �ستند ع�� البيولوجية اإل�سانية 

وع�� علم النفس �� منظور أن��و�ولو��، و�شمل ع�� مجموع 

العوامل ا�خاصة بالعمليات ال��بو�ة، ولها هدف �� العالقات 

لوسائل املستعملة ا�خاصة �عمل التلميذ واملعلم، والتجه��ات وا

وامل�ان، ولكن أيضا الظروف الزمنية والدراسية أين تجرى ف��ا 

  .7املشاريع ال��بو�ة" 

 موضوعات االرغونوميا ال��بو�ة : -3

نحدد موضوعات االرغونوميا �� املوضوعات ال�ي تدرس االرغونوميا 

ال��بو�ة التفاعل ب�ن األداء ال��بوي وتصميم مختلف العوامل 

ة ا�ختلفة. ��تم بالتلميذ بصورة خاصة والنظام ال��بوي ك�ل ال��بو�

بصورة عامة من اجل �سهيل النمو العق�� واالنفعا�� وا�جسدي 

للتلميذ وتحقيق توازنھ النف�ىي و�عز�ز مختلف جوانب �خصيتھ. 

هدفها األسا�ىي هو ز�ادة فاعلية ال��بو�ة والكفاءة التعليمية 

دة بتفعيل الفرد داخل النسق لتحقيق أق�ىى درجات الكفاءة وجو 

صنفها  ".ال��بوي �ش�ل يخدم مص�حة التلميذ ومص�حة ا�جتمع

أرغونوميا  التعليم،أرغونوميا  التعلم،العلماء ا�� خمسة، أرغونوميا 

ا�خدمات ال��بو�ة ، أرغونوميا العتاد ال��بوي و أرغونوميا ا�حيط 

 . ال��بوي 

ال��بو�ة �ع�ي جودة ال��بية بتكييف فتطبيق االرغونوميا �� العملية 

ما يمكن تكييفھ وتصميم ما يمكن تصميمھ من جوانب الفعل 

ال��بوي واملؤسسات ال��بو�ة ومحيطها إ�� األفراد املتواجدين ��ا 

(معلم�ن وتالميذ وأفراد اإلدارة). و�ن أهم ما يتم أخذه �ع�ن االعتبار 

راسية وتصميم هو تصميم ال��امج األ�اديمية واملقررات الد

التدريس، وتقو�م األداء ال��بوي وتطو�ر القوى العاملة وتصميم 

ا�حيط ال��بوي ومما يتم�� بھ هذا النموذج عن غ��ه من النماذج هو 

مسالة تكييف الفعل ال��بوي ب�ل ما يتضمنھ إ�� األفراد، وليس 

 ).18، ص2004العكس (عبد املنعم محمد عثمان،

 وميا : مجاالت تطبيق االرغون-4

  : ان تطبيق االرغونوميا �شمل ا�جاالت ال��بو�ة و التعليمية التالية

 يقصد :Ergonomie physique :الف��يقيةاالرغونوميا -4-1

باالرغونوميا الف��يقية �ل التدخالت ع�� مستوى ا�حيط الف��يقي 

للعمل ال��بوي و املدر�ىي ال�ى تم�� ا�خصوصيات التقنية للنسق .و 

قد تتضمن او تخص �ل اجواء العمل مثل ال�جيج الغبار ، االنارة 



، ترتيب فضاءات العمل الزمنية او امل�انية .كما ��تم ايضا 

وجية و االطوال ا�جسمية للفاعل�ن با�خصوصيات الفسيول

ال��بو��ن  �� عالقتھ مع مختلف اال�شطة ، ف�ي بذلك ��تم 

بوضعيات العمل و بالتحكم �� وسائل العمل ال��بوي و كيفية 

-استعمالها . كما ��تم با�حر�ات املتكررة ، و باالضطرابات العظمية 

 .  العضلية

   Ergonomie organisationnelle : االرغونوميا التنظيمية-4-2

االرغونوميا التنظيمية ��تم �ش�ل كب�� جدا �عقلنة األ�ساق 

االجتماعية التقنية ، و ذلك باالهتمام بالبنية التنظيمية ، و قواعد 

العمل ال��بوي  و مختلف االجراءات ومن أهم اهتماما��ا ايضا 

االتصال و �سي�� املوارد ا�جماعية و تصميم مختلف االش�ال 

دة للعمل ال��بوي و ذلك �� اطار تفاعل جميع هذه العوامل . ا�جدي

و�شمل املوضوعات ذات الصلة بتصميم العمل ال��بوي و املدر�ىي ، 

وتصميم لساعات العمل ، والعمل ا�جما�� ، وتصميم ع�� املشاركة 

، و بيئة العمل املدر�ىي ، و �عليم التعاو�ي ، وأش�ال جديدة من 

فة التنظيمية واملنظمات االف��اضية ، و العمل التعلي�ي ، الثقا

 . العمل عن �عد و إدارة ا�جودة

االرغونوميا  :  Ergonomie cognitive االرغونوميا املعرفية-4-3

املعرفية تتعلق بالوظائف الفكر�ة ، ف�ي �عت�� اال�سان �وحدة يتم 

معا�ج��ا ضمن مجموعة من املعطيات ، كما ا��ا ��تم بمختلف 

الذهنية مثل االدراك و الذاكرة و التفك�� املنطقي و العمليات 

االستدال�� و االستجابات ا�حركية و اثار ذلك �لھ ع�� التفاعالت 

ب�ن اال�سان و ب�ن با�� م�ونات النسق . و�شمل املوضوعات ذات 

الصلة عبء العمل العق�� ، وصنع القرار ، واألداء ا�خ��اء ، التفاعل 

ر ، واملوثوقية اإل�سان ، ضغوط العمل ب�ن اإل�سان و الكمبيوت

 والتدر�ب من حيث صل��ا بتصميم النظام البشري .

  : تصنيف االرغونوميا- 5- 

  :اهمهاتصنف االرغونوميا تصنيفات متعددة ومن 

 و��:  عناصر العملية ال��بو�ةحسب  kao1976صنيف ت-5-1

ال��بو�ة  أرغونوميا التعلم، أرغونوميا التعليم، أرغونوميا ا�خدمات

 ا�حيط ال��بوي. اوأرغونوميا العتاد ال��بوي، وأرغونومي

 و �� : حسب مجاالت العملية ال��بو�ة  Smith,1994تصنيف -5-2

ارغونوميا التصميم الف��يقي ملواد التدريس ، ارغونوميا تصميم 

املهام ا�ختلفة الفراد العملية التعليمية ال��بو�ة ، و ارغونوميا 

 ال��بوي .تصميم العمل 

و �� : حسب األهداف ال��بو�ة  Mokdad,2005تصنيف -5-3

ارغونوميا تصميم ال��امج اال�اديمية و املقررات الدراسية ، 

ارغونوميا تصميم التدريس ، ارغونوميا تقو�م األداء ال��بوي ، 

رغونوميا تصميم ا�حيط ال��بوي ارغونوميا تطو�ر القوى العاملة ، ا

 .) 2010(محمد مقداد،القوان�ن ال��بو�ة  و ارغونوميا تصميم

:  و �� األ�ساقالتصنيف الذي يصنفها حسب طبيعة -5-4

أرغونوميا مراكز العمل : أرغونوميا اال�ساق ،  أرغونوميا العناصر

االجتماعية /التقنية ال�ى �شتعل او ��تم بمشا�ل توزيع الوظائف 

داخل النسق التق�ي / االجتما�� ، و �عرف  اآلالتب�ن االفراد و 

 .أرغونوميا االنتاج و  ... اش�ال العمل أي العمل ا�جزأ و املوسع ا�خ

 .)116-114، ص 2007(محمد مسلم،

   ال��بو�ة : من�جية البحث �� االرغونوميا6-

منذ ترسيمھ �اختصاص مستقل �� ��اية ا�حرب العاملية الثانية مر 

األرغونومي بمراحل هامة. يمكننا اقتفاء أثرها من �شاط البحث 

خالل ما �شر من أعمال ومن خالل املوجات النظر�ة و اإلم��يقية 

ال�ي سيطرت ع�� اهتمام الباحث�ن وطفت ع�� السطح خالل ف��ة أو 

اخرى بحيث �� أواخر ا�خمسينات نتيجة تطبيق االش��اط االجرائي 

االب الرو�� لهذه التقنية اذ طبق  �� التعليم النظامي ، و �ان سكين�

تقنية ال��مجة ا�خطية �� التعلم و �ش�ل التقليد الذي طرحھ 

)سكين�( اتبعھ ، و ظهرت برامج �عليمية ال تل��م بنظر�ة االش��اط 

االجرائي السلوكية ، و ظهرت برامج ت�ح ع�� تنظيم االقتصادي 

ية ال�ي ت��ر ف��ا لعمليات التفك��  )السي��نتيك ( �ال��امج ا�خوارزم

 ، و تال��ينا  Galparin وغالبارن  .  Lev Landa �ل من ليف الند

Talezina  و برامج سبس ، supps  الواليات املتحدة لتعليم ��

  . األنظمة الذهنية املعقدة ، و العلميات العقلية العليا

و�جعلها أك�� مردودية يتم  تحليل مختلف األ�ساق التعليمية " 

ا�� العلوم النفسية السلوكية والعلوم اإلدراكية املعرفية .�ستند 

،حيث ان األو�� ترتكز ع�� دراسة العالقة ب�ن املث�� ا�خار�� 

واالستجابة املالحظة �� البيئة التعليمية ، وقد ساعدت هذه العلوم 

االرغونوميا ع�� التعرف إ�� كيفية هندسة مث��ات البيئة التعليمية 

ساعد املتعلم ع�� إظهار االستجابات املرغوب وتنظيمها بطر�قة �

ف��ا ال�ي �عّ�� �� مجموعها عن عملية التعلم .أما الثانية : ف�ي 

مجموعة النظر�ات ال�ي تركز ع�� دراسة العمليات اإلدراكية 

م ، وقد 
ّ
الداخلية �� دماغ املتعلم عند تفس��ها لعملية التعل

فية هندسة محتوى ساعدت هذه العلوم التصميم التعلي�ي �� كي

املادة التعليمية وتنظيمها بطر�قة توافق ا�خصائص اإلدراكية 

املعرفية للمتعلم ، و�ش�ل �ساعده ع�� خزن املعلومات �� دماغھ 

بطر�قة منظمة ، ثم مساعدتھ ع�� تبصر املوقف و�دراك عالقاتھ 

 . وحل مشكالتھ

ة و�ذلك جاء مفهوم تطبيق منا�ج االرغونوميا لتحليل األ�شط

التعليمية �� ميدان البيداغوجيا رغبة �� عقلنھ العملية التعليمية، 



وجعلها أك�� مردودية وذلك بصورة تحليل مختلف األ�ساق 

  .)24،ص1999(محمد بوعالق،التعليمية " 

، فمن�جية العمل و طرق جمع املعطيات �� تحليل العمل (املهمة  

��  مخت�� استثنائي.  والنشاط)، وخاصة ��  امليدان ، وأحيانا تصنيع

مالحظة و��جيل السلوك والتعب�� اللفظي. و املعطيات  النوعية 

أك�� م��ا الكمية. هدفها األسا�ىي هو تحس�ن العمل  (املهمة  

والنشاط)، و جل نتائجها ��تم بتنظيم العمل. تدر�ب ، فهم و 

 األ�ساق logicieles ا�� النظم باإلضافةتصميم األجهزة التقنية  (

�ش�ل عام . �عليم امل��مج  ، �عليم عن �عد   اآلالت��مجتية و ال

 .�عتمد ع�� املقار�ة بيداغوجية ا�خطأ

من�جية النظم ال��بو�ة تبداء من املرحلة االبتدائية ح�ى ا�جام��  اما

لتصبح نظر�ة تكنولوجية علمية �� ان واحد " بإعداد األ�ساق 

اسية كم�ون أسا�ىي آلة حسب معاي�� محددة للمنا�ج الدر -إ�سان

 systemمن م�ونات العملية ال��بو�ة بتطبيق مقار�ة تحليل النظم 

analysis approaches   )    املنا�ج ، األهداف ، اعداد املعلم�ن و

الوسائل التعليمية و اإلدارة و البحث و ذلك حسب املراحل 

 التعليمية .

 : تائج ا�جهود املبذولة �� مجال أرغونوميا ال��بيةن-7

أسفرت النتائج ع�� أن علم األرغونوميا مدخل إلعادة بناء تنظيم 

العالقة ب�ن اإل�سان والبيئة الثقافية واملادية واملتغ��ات ا�حاسمة 

  :ويسهم �� تحقيق ذلك األ�عاد التالية

إعادة تدو�ر و�شكيل سلبيات مدخالت البيئة الثقافية وما -1

  .تواجهھ من متغ��ات

را�ىي ال�ي يتفاعل عل��ا اإل�سان من خالل إيجاد إعادة هندسة األ -2

  .موجهات قيمية جديدة

إيجاد لغة مث�� لإلتصال من خالل مداخل اللغة املتنوعة ال�ي -3

  .تتفق ولغة و�يئة التفاعل

التشكيل والتوجيھ القي�ي �� ضوء معطيات الثقافة البيئية -4

  .ومتغ��ا��ا الناجمة عن التفاعل اإل�سا�ي ومشكالتھ

  .ا�حد من املتغ��ات الثقافية السلبية املؤثرة ع�� اإل�سان-5

إيجاد بيئة مثالية لإل�سان من خالل إعادة اكتشافھ لذاتھ -6

  .و�م�اناتھ وقدراتھ

فهم و�دراك دور املؤثرات اإلعالمية املرئية واملسموعة ال�ي تؤثر -7

  .سلبا أو إيجابا �� بيئة اإلنجاز األرغونومية

م�انة اتخاذ القرار بالتطو�ر �� ضوء معطيات البيئة إدراك -8

  .املعنو�ة الثقافية ووحدة العالقة ب�ن اإل�سان والبيئة

��يئة علمية للتخطيط واملتا�عة واملالحظة للبيئة اإل�سانية -9

  .واملادية وما يطرأ عل��ا من �غ��ات

فهم أفضل ملتا�عة التغ��ات ال�ونية ا�حيطة باإل�سان -10

  .تحركة نحو أرضية جديدة للتفاعل اإلعالميوامل

االسهام �� مساعدات نوعية جديدة �جتمعات البشر ع�� -11

  .األرض

إدراك ورصد التحول اإل�سا�ي القي�ي من يوم إ�� آخر ومن -12

  .خالل املناشط األرضية

وفعالية املناشط االبداعية لإل�سان وما يرتبط ��ا من  ةدز�ا-13

 )2012،  فاروق عبده فلية (ابت�اري قضايا 

 أهمية تطبيق االرغونوميا  :-8

فأهمية املن�ج االرغونومي وفوائده �� امليدان ال��بوي ، ل�ونھ ال 

يكتفي بدراسة أنماط سلوك ا�جتمع املدروس داخل الفصل 

الدرا�ىي فقط ، بل يدرسها كذلك �� محيط املدرسة خارج الفصل 

ا�حيط باستخدام أساليب بحثية الدرا�ىي ، و�� األسرة و�� ا�جتمع 

عديدة من أهمها املالحظة بتحليل الفعل ال��بوي للفاعل�ن وهم 

يمارسون العملية التعليمية �ش�ل طبي�� ، وذلك من اجل كشف 

اثر املمارسات االجتماعية العالئقية و ال��بو�ة ع�� تلك الفئة 

لتغي�� كما ان من نتائج هذه الدراسة إحداث نوع من ا.” املدروسة 

وتكييف البيئة التعليمية للمتعلم  بتوف�� الوسـائل، و�تحس�ن 

ظروف التمدرس وشروط التعلم، من ذلك تحقيق األهداف العامة 

وا�خاصة من فعالية وا�جودة بتفعيل الفرد داخل النسق ال��بوي 

�ش�ل يخدم مص�حة التلميذ ومص�حة ا�جتمع". و لتوظيف 

�� البلدان النامية او العر�ية �� طر�قها من�جية االرغونوميا ال��بو�ة 

للنمو البد من رصد الواقع الثقا�� املادي و املعنوي ، من خالل رؤ�ة 

البدائل املادية و القيمية املالئمة و أيضا رؤ�ة املدخالت البيئية و 

الثقافية ا�ختلفة و هندستھ من اجل وضع ال��امج املالئمة ال�ي 

ت و التغي��ات العاملية ، ترتبط بفلسفة ترتبط با�جذور و باالتجاها

ا�جتمع و أهدافھ من بناء اال�سان ، و أيضا البد من تطو�ر 

اس��اتيجيات يمكن من خالل مدخالت املادية و البشر�ة و ما يرتبط 

��ا من معلومات سواء ا�انت نقاط القوة ام الضعف ، ام ما يمكن 

اط قوة ام نقاط النظر اليھ ع�� انھ فرص يجب اإلفادة م��ا نق

ضعف من ناحية ، ام مخاطر و تحديات يجب مواجه��ا و التصدي 

.) رقية عدنان لها لالرتقاء و تطو�ر العمل ال��بوي من ناحية أخرى 

 ) 24، 2007املعايطة ، 

 

: من خالل ما سبق ذكره ، نالحظ أن هذه الدراسات و  ا�خالصة

االهتمامات العلمية �� �� األصل ومن خالل جميع مراحل تطورها 

تتم�� بخاصيت�ن أساسيت�ن : اولها ا��ا �غلب عل��ا �عددية 

التخصصات. رغم أنھ �� بداية �شأت االرغونوميا عرف (بتشديد 

البحث ف��ا خالل ثالثة  الراء) �عر�فا ضيقا، لكن مع ك��ة ميادين

عقود من الزمن ، ومع ك��ة التخصصات ال�ي ساهمت �� هذه 



البحوث ، ا�سعت حدودها كموضوع عل�ي ، وأعيد النظر �� �عر�فها 

 االرغونومياعدة مرات. اما ألثانية: أن مجاالت إهتمام ا�ختص �� 

تھ سريعة التطور والتغ��، ألن إهتمامھ �� األصل هو "اإل�سان وعالق

بالتقنية"، ومادامت وت��ة التغ�� والتطور قد �سارعت �� هذين 

ا�جال�ن ، فمن الطبي�� أن يتطور معهما االختصاص. ومع ذلك 

تبقى مواضيع اهتمام البحث �� أي مرحلة من مراحل تأر�خھ من 

 .صميم تراث هذا التخصص

 

 قائمة املراجع-9

امل�ي : ب�ن ) " علم النفس 2004بد�ع محمود القاسم ( .1

النظر�ة  و التطبيق " دار للنشر و التوزيع ، عمان الطبعة األو�� 

  . ،عمان

)  "العمل البشري"، دار الغرب للنشر 2004بوحفص مبار�ي ( .2

 .والتوزيع، وهران، الطبعة الثانية

(" خلق الفرص 2002تقر�ر التنمية اإل�سانية العر�ية ( .3

مم املتحدة اإلنمائي ، و الصندوق لألجيال القادمة " ، برنامج األ 

 . العر�ي لألنماء االقتصادي و االجتما��

 . ( التعليم �� العالم العر�ي2008تقر�ر للبنك الدو�� ( .4

)، "ادارة الصف 2004عبد املنعم محمد عثمان واخرون ( .5

 .و�يئة التعليم"، منشورات ا�جامعة العر�ية املفتوحة، الكو�ت
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