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 البحث:ملخص 

يستعرض هذا الملخص المالمح العامة و النتائج التى توصل إليها البحث و الذى جاء تحت عنوان " إسهامات علم 

اإلرجونوميكس المهني فى علم الصحة الصناعية " , و يدور حول توضيح دور علم اإلرجونوميكس المهني كأحد علوم 

ان بأماكن العمل و دعم و تعزيز الصحة العامة , من اإلرجونوميكس المتخصصة فى مجال دراسة مخاطر و تأمين اإلنس

خالل إظهار المميزات الخاصة بهذا العلم من حيث تقسيمه ألنواع التواجه بين اإلنسان و مكونات مكان العمل ) تكنولوجيا 

دراسة و اإلرجونوميكس المهني ( , و التى تعمل على تصنيف أنواع التواجه و تحديد التخصصات و العلوم التى تقوم ب

تحليل المخاطر , كما أنه يتميز بدراسة و تحليل النظم و تفاعالتها مع بعضها البعض و تأثير ذلك على اإلنسان ) 

الماكروإرجونوميكس ( و تقديم الحلول عن طريق برنامج اإلرجونوميكس المهني و الذى يعتبر من أهم الجوانب التطبيقية 

 لهذا العلم . 

بمكان العمل يستعرض هذا  وسالمة اإلنسانبصحة  والتى تهتمصحة الصناعية من العلوم الحديثة علم ال وبإعتبار أن    

العلم بصفة عامة فى مراحل علم الصحة الصناعية بما يحقق  وإسهامات هذاالبحث دور متخصص اإلرجونوميكس المهني 

اإلصابات  ويحد من وكفاءة اإلنتاجنسان على صحة اإل والذي ينعكس أفضل،التكامل بينهما لتحقيق الهدف المشترك بشكل 

  العمل.بمكان  واالمراض المهنية

السالمة  –التواجه  –الماكروإرجونوميكس  –النظم  -الصحة الصناعية  -اإلرجونوميكس المهني  :المفتاحيةالكلمات 

 والصحة المهنية

 Abstract: 

This summary reviews the general features and findings of the research, entitled " The 

Contributions of Occupational Ergonomics in Industrial Hygiene”. The research focuses on 

clarifying the role of Occupational Ergonomics in the field of studying the risks and security 

of people in the workplace along with supporting and reinforcing public health, through 
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demonstrating the characteristics of this science in terms of its division into the types of 

interfacing between Human and the components of the workplace (the Technology of 

Occupational Ergonomics), which helps classify the types of confrontation and identify the 

disciplines and sciences that study and analyze risks : it is characterized by the study and 

analysis of systems , their interaction with each other and the resulting impact on the human 

(macro ergonomics) , in addition to provide solutions through the program Occupational 

Ergonomics , which is one of the most practical aspects of this science. 

Given that Industrial hygiene is modern science, involved the health and safety of human in 

the work place, this research reviews the role of Ergonomist and the contributions of this 

science in general in the stages of Industrial hygiene so as to achieve integration to realize the 

common goal better, which will be reflected Human health , production efficiency, reducing 

occupational injuries and diseases in the workplace. 

 Key words: Occupational Ergonomics - Industrial Hygiene - Systems - macro 

ergonomics - Interface – Safety and Occupational Health 
 

 مقدمة:

و الصحة المهنية علم يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث التي قد تسبب إصابات  السالمة

بأشكالها  Systemsية و التكنولوجية الحديثة و اإلعتماد على النظم للعامل أو الوفاة , و في ظل التطورات الصناع

بين   Interfaceالمختلفة في العمليات الصناعية و إدارة المؤسسات , ظهرت العديد من المشاكل في عملية التواجه

نعكس ذلك على المشاكل اإلنسان )العامل( و العناصر الحديثة بالعملية اإلنتاجية , وبظهور اإلعتماد الكبير على النظم إ

 (OE)اإلرجونوميكية التي تواجه العاملين بمكان العمل وكان لذلك األثر الكبير في ظهور علم اإلرجونوميكس المهني

Occupational Ergonomics  لدراسة هذه العالقات التفاعلية و أنواع التواجه الجديدة بأماكن العمل و آثارها

لى تطبيقات السالمة و الصحة المهنية و التي أصبحت تعتمد على العمليات اإلستباقية أو الضارة على اإلنسان , و أيضاً ع

   (IH)التنبؤ لوقوع الحادث أو اإلصابة باألمراض المهنية , و هذا ما ساهم في ظهور علم الصحة الصناعية 

Industrial Hygiene  مراحل الصناعية , و األنظمة , و هو من العلوم الحديثة و المتخصصة بدراسة     و تحليل ال

 و دخول الخطر الى جسم اإلنسان. المستخدمة واإلجراءات إلستباق عملية التعرض

,  (IH)دوراً مشتركاً فى تعظيم اإلستفادة من مراحل الصحة الصناعية (OE) ولتطبيقات علم اإلرجونوميكس المهني     

و الحركات التكرارية  Postureفي دراسة األوضاع  يروذلك بوضع المعايير و اإلعتبارات التي تساعد بشكل كب

Repetitive Movements  بالعمل و البيئة الفيزيقية المحيطة بالعامل و غيرها من الجوانب اإلنسانية ,    و التي قد

 تسبب األمراض المهنية و المشاكل الصحية . 

 

 البحث:مشكلة 

كأحد مجاالت علم اإلرجونوميكس الحديثة  (OE)ونوميكس المهني إشكالية البحث تدور حول تحديد أسهامات علم اإلرج

 النظم وتفاعالتها وغيرها منالتواجه مع  ودراسة مشاكللتوقع  (IH)مراحل علم الصحة الصناعية  والمتخصصة فى

 العمل.أنواع المخاطر اإلرجونوميكية بأماكن 

 

 البحث:فرض 

فسوف يؤدى ذلك الى الحد من  الصناعية،لمهني فى مراحل الصحة إذا ما تم الكشف عن إسهامات علم اإلرجونوميكس ا

 لإلنسان.العامة  وتحسين الصحة واألمراض المهنيةاإلصابات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 البحث:أهداف 

وكيفية دعمها  وتفاعالتها،للنظم  وطريقة تحليلهكشف إسهامات علم اإلرجونوميكس المهني من خالل جوانبه التطبيقية 

وذلك لتحقيق  تأثيره، والحد من وطرق إكتشافهابمعلومات عن نوع جديد من المخاطر  لمراحل علم الصحة الصناعية

 لإلنسان.العامة  وتعزيز الصحة وهو دعمهدفهم المشترك 

 

 البحث:حدود 

فى مراحل علم  ومميزاتها،تقتصر حدود البحث على إظهار إسهامات الجوانب التطبيقية لعلم اإلرجونوميكس المهني 

 .الصناعيةالصحة 

 

 البحث:منهجية 
 نظري.المنهج الوصفى التحليلى فى إطار 

 

 البحث:أهمية 

تؤثر على صحة  والتي قدعنها من أنواع مختلفة من المخاطر  والسريعة وما ينتجمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة -

 والمنتج. وكفاءة اإلنتاج وسالمة اإلنسان

 الصناعية.لم الصحة إظهار دور متخصص اإلرجونوميكس فى مراحل ع-

للحد من التعرض  (IH)بيان أهمية إسهامات تطبيقات علم اإلرجونوميكس المهني فى مراحل علم الصحة الصناعية -

 العمل. وتفاعالتها بأماكنلمخاطر النظم 

 

 للبحث:اإلطار النظرى 

  :Occupational Ergonomicsعلم اإلرجونوميكس المهني  أوالً:

فعلى سبيل  م، 1900بالرغم من أن له جذور تمتد الى عام  نسبياٌ،علم حديث  Ergonomicsكس يعتبر علم اإلرجونومي

 The industrial fatigue researchتأسيس المجلس البحثي للتعب الصناعي  تم U Kالمثال في المملكة المتحدة 

board  ساهمت بحد كبير فى فهم تأثيرات بيئة  دراسات والذي أنتج الثانية، والحرب العالميةبين الحرب العالمية األولى

الدراسات في ظهور متخصص  وأسهمت هذه ،Human work performanceالعمل على أداء اإلنسان 

 الصناعية.اإلرجونوميكس كدور أساسي فى العملية 

صات في وجود العديد من التخص والذي تسببتم تطوير علم اإلرجونوميكس  وتكنولوجيا التصنيع وبتطور الصناعة

باإلضافة الى أنشطة أخرى  والذهنية، والقدرات الجسمانيةمجال العوامل البيئية  مثل:حيث أصبح له أدوار جديدة  الحديثة،

. وغيرها , و من هذه التخصصات الجديدة  العمل.مع نظم  وتفاعل اإلنسان اإلنتاج والقدرات التنظيميةتمتد لدراسة نظم 

و يمكن تعريفة طبقاً لمنظمة نيوش  Occupational Ergonomics  (OE)هو علم اإلرجونوميكس المهني

(NIOSH) The National Institute for Occupational Safety & Health  : علم مواءمة أنه "

fitting  ظروف مكان العملworkplace conditions  و األعمال المطلوبة طبقاً لطاقات      و قدرات جموع

نظم  -البرمجيات  -البيئة  -بين اإلنسان/ الماكينات  Interfaceيعمل على دراسة و فحص التواجه , و الذي   " العاملين

العمل , و تعمل هذه الدراسات على تحسين األداء و الحد من التأثيرات الضارة للتعرض المفرط للمخاطر الصناعية , و 

 industrialلم النفس الصناعي متخصص ع Frederick W. Taylorهذا ما أكده العالم فريدريك تيلور 

psychology  في كتابه اإلدارة العلميةScientific Management  و الذى أكد على أن تحسين ظروف بيئة ,
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العمل و دراستها بشكل يتناسب مع اإلنسان عن طريق متخصصين في : مجاالت متعلقة بصحة اإلنسان و مجاالت 

 و صحة اإلنسان و يرفع اإلنتاج . صناعية و هندسية و إدارية , يحسن األداء

كما أفرزت هذه البحوث و الدراسات و تفاعالتها مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا التصنيع و إعتماد المؤسسات 

الصناعية على النظم في عمليات مراقبة اإلنتاج و جودته و عوامل اآلمان و بيئة العمل و غيرها من عناصر المنظومة , 

و هو أحد فروع علم اإلرجونوميكس المختص فى دراسة  Macroergonomics كروإرجونوميكس على ظهور الما

تفاعالت نظم العمل و تأثيرها على اإلنتاج و أيضاً التأثيرات الضارة المتوقعة على اإلنسان بمكان العمل , و يحتوي هذا 

 المشاكل الموجودة لها   و مقترحات لحلها .الفرع على منهجيات لتحليل / تصميم النظم بالمؤسسات الصناعية و تحديد 

بتوظيف النظم  والذي يقومهو برنامج اإلرجونوميكس  (OE)الفعال في تطبيقات اإلرجونوميكس المهني  ويعتبر العنصر

وتوفير الدعم عن طريق عمل الخطط بأنواعها المختلفة  الموجودة،بمكان العمل لحل المشاكل  والوظائف المختلفة

وقياس  ومتابعة التنفيذالوسائل للتأكد من جودة البرنامج  والتقييم وغيرها من وآليات المتابعةللتنفيذ  المطلوبةوالبيانات 

 النجاح.

 

  (OE)مميزات علم اإلرجونوميكس المهني  ثانياً:

مات الطبية المعلو العمل، ومكونات مكانيوفر تصنيف تكنولوجيا اإلرجونوميكس المهني ألنواع التواجه بين اإلنسان  -

 لدراسة المخاطر الخاصة بنوع التواجه. والهندسية والتخصصات المطلوبة

 Micro الميكرو وهما:التواجه على مستويين  وتحليل مخاطرطرق الماكروإرجونوميكس توفر المعلومات لدراسة  -

 Macroوالماكرو  لبرمجيات،واالتفاعل مع التكنولوجيا  –بيئة العمل  –والمعدات التواجه بين اإلنسان / الماكينات 

ومع بعضها  وتفاعالتها مع ونظم السالمةالمختلفة مثل النظم اإلدارية  النظم ومنظومات العملالتواجه بين اإلنسان / 

 اإلنسان.

وأيضاً  العمل(،بين اإلنسان / مكونات  )التواجهيمكن إستخدام طرق الماكروإرجونوميكس لتصميم منظومة العمل  -

 التصميم.آليات إعادة  توي علىوتح مراجعتها

 ومكونات العمل،يقدم برنامج اإلرجونوميكس المهني منظومة عمل واضحة للحد من مخاطر التواجه بين اإلنسان  -

 مستوياته.تقييم للبرنامج بمختلف  وأيضاً طرق ومراحل التنفيذ،خطة متكاملة للعمل  ويحتوي على

 الصناعية.العمل في المنشآت  والمسئولين عنواإلدارة  ومسئوليات العاملينيحدد دور  -

التوثيق  وأيضاً عملية وجودة التنفيذ،عملية إدارة البرنامج على معايير النجاح لكل مرحلة لمتابعة أداء البرنامج  تحتوي -

وبه أو فاعليته في إتخاذ قرار إيقاف البرنامج أو تحديد عي واإلجتماعات والتي تستخدم والبيانات ومراحل التنفيذللمعلومات 

 التنفيذ. واإلستمرار في

 

 (IH)في مراحل الصحة الصناعية  (OE)دور اإلرجونوميكس المهني  ثالثاً:

 والصحة الصناعيةكأحد العلوم العامة فى مجال السالمة  :الرئيسية (IH)مراحل الصحة الصناعية  يوضح]1[الجدول

 بمكان العمل. وسالمة اإلنسان زيز صحةوتعبها لدعم  (OE)اإلرجونوميكس المهني  ودور تطبيقات

 أنه: حيث اإلصابة،وذلك لتحقيق التكامل بينهما لتوقع أكبر قدر من المخاطر قبل حدوث اإلجهاد أو 

يمكن  التواجه، وتصنيف أنواعالمهني  وتكنولوجيا اإلرجونوميكس المخاطر،إكتشاف  وآلياتها فيبإستخدام مرحلة التوقع  -

 لإلنسان.بالنظم قبل حدوث الضرر أو اإلصابة  توقع المشاكل الخاصة
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 والتي يفتقدها ومخاطر الماكروإرجونوميكس وأنواع التواجهكما أنه يوفر المعلومات الخاصة بالمخاطر اإلرجونوميكية  -

 المهام.في  وكفاءة األداءالعضالت  وتأثيرها علىعلم الصحة المهنية 

 مرحلة، وقياسه لكلجه مراحل الصحة الصناعية بمعايير خاصة بالنجاح يدعم االرجونوميكس المهني من خالل برنام -

فعالة لمتابعة اإلستمرار في العمل لكل مراحل أو إعادة العملية للمرحلة السابقة لها لعدم تحقيق تلك  وتعتبر طريقة

 المعايير.

 

 بمكان العمل زيز صحة وسالمة اإلنسانلدعم وتعالمهني  وإسهامات اإلرجونوميكسالصحة الصناعية الرئيسية  مراحل]1[جدول

 وتقديم الحلولمراحل الصحة الصناعية لتحقيق األهداف 
 و اإلظهار التوقعأوالً : 

 والتنبؤالتوقع 
جمع و تحليل البيانات لتوقع الخطر و إستباق التعرض 

 للضرر و تأثر جسم اإلنسان 

 واإلعترافاإلقرار 

عمليات حصر جميع البيانات  الخاصة بالخطر و ال

 اإلنتاجية  و القوانين الخاصة بمنع التعرض

 إسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مراحل التوقع و اإلظهار

طرق  –تكنولوجيا اإلرجونوميكس المهني 

 الماكروإرجونوميكس

 وتحديد المخاطردراسة مكان العمل بشكل مبدئي -

اإلرجونوميكية األكثر شيوعاً طبقاً لطبيعة عمل المؤسسة 

 لصناعيةا

تحديد أنواع التواجه الموجودة بعمليات التصنيع لتحديد -

 والعلوم المستخدمةالمخاطر اإلرجونوميكية المتوقعة 

 والتحليلللدراسة 

 الماكروإرجونوميكس:تطبيق المرحلة األولي من طرق -

 – وتوقعات األداءتعريف النظم  –مسح النظم الفرعية 

 تعريف وحدات اإلنتاج 

انات السابقة فى تجميع البيانات عن الخطر       تساهم البي-

  ونوع التواجه

 تقسيم البيانات المبدئية الى:-

واألجزاء طريقة الدخول  وبيانات الخطر،نوع التواجه  

 من التعرض المتضررة

حصر جميع اللوائح و القوانين و النظم اإلدارية                -

اصة بالتواجه و سياسات السالمة و الصحة المهنية الخ

 مع المخاطر اإلرجونوميكية المطبقة بالشركة

طرق  –تكنولوجيا اإلرجونوميكس المهني 

 الماكروإرجونوميكس

يحدث من  الذيتحليل البيانات الخاصة بنوع التواجه -

 خالله التعرض

لمعرفة جميع  والتخصصات الطبيةإستخدام العلوم -

وطريقة سان البيانات الخاصة بتأثير الخطر على جسم اإلن

تتعرض  واألعضاء التىالضرر إلى الجسم    دخول

 للضرر أو اإلجهاد

والخاصة  واللوائح المطبقة ودراسة القوانينفحص -

 اإلرجونوميكية بالمخاطر

إستخدام طرق الماكروإرجونوميكس لتحليل النظم العمل -

وتوقعات تعريف النظم    الفرعية،مسح النظم  طريق:عن 

 دات اإلنتاج.. وغيرها تعريف وح األداء،

 المرضية،فحص السجالت  طريق:إستكمال البيانات عن  -

 التصنيع،تصوير مراحل  التصنيع،إعداد الرسوم لعملية 

 مراجعة تفتيشات السالمة 

ترتيب المعلومات السابقة و تحليل البيانات و تقسيمها الى -

اإلنسان طريقة  -أربعة أقسام : معلومات خاصة بالخطر 

طبيعة العمل    -القوانين و اللوائح المطبقة  -الخطر دخول 

 و المرحلة التصنيعية 

 وتقديم الحلولمراحل الصحة الصناعية لتحقيق األهداف 

 ثانياً : التقييم  

 عملية تقييم الخطر القائم و مبررات التعرض و اآلثار الصحية المترتبة عليه .

 لتقييمإسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مراحلة ا

 )طرق الماكروإرجونوميكس(

 إى إنحراف غير مرغوب فى عملية التصنيع والتفاوت أويستخدم طرق الماكروإرجونوميكس لتحديد التباين -

لعمل  واإلنتاج وتستخدم كبياناتاإلنسان  وتأثيره علىلتوضيح التعرض للخطر  وعمل المصفوفاتدراسة هذا التباين -

 الخطر.دراسة تقييم 

و تحليل المعلومات و البيانات السابقة و تحديد العناصر الخاصة بدراسة تقييم الخطر و هى : تكرار التعرض , دراسة -

 إحتمال الحدوث , شدة العواقب المترتبة , و تحويل هذه العناصر إلى أرقام و نسب
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 بمكان العمل وسالمة اإلنسان تعزيز صحةلدعم والمهني  وإسهامات اإلرجونوميكسالصحة الصناعية الرئيسية  مراحل]1[ جدول تابع:

 وتقديم الحلولمراحل الصحة الصناعية لتحقيق األهداف 

 ثالثاً : إدارة التعرض

 والوقايةالمنع 

عملية ضمان التوصيل الفعال للمعلومات الخاصة 

بالخطر و توضيح تأثيره و اإلجراءات الخاصة بالوقاية 

 لجميع العاملين.

 والسيطرةالتحكم 

العاملين من  واإلجراءات لوقايةالطرق  أفضل إختيار

  للتحكم.الخطر عن طريق التسلسل الهرمي 

 إسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مراحل إدارة التعرض

 برنامج اإلرجونوميكس –طرق الماكروإرجونوميكس 

يستخدم طرق الماكروإرجونوميكس لعمل جداول التحكم -

 وبالنسبة لمشاكل نيع،التصفى التباين الموجود فى مرحلة 

 الماكروإرجونوميكس.التواجه مع النظم يستخدم طرق 

تصميم برنامج اإلرجونوميكس بما يحتويه من مراحل: -

على آليات متعددة  والذي يحتوي وتنفيذ وتقييم،تخطيط 

واإلرشادية التحذيرية  وتصميم العالماتمنها التدريب 

  للخطر

 مخاطر التعرض. إنشاء لجان اإلرجونوميكس لدراسة  -

الخاصة بالمخاطر  والمواد العلميةتوفير المعلومات -

فى  وطبقاً للدوراإلرجونوميكية لكل مستوى وظيفى 

 البرنامج 

إدارة البرنامج و متابعة األداء عن طريق : تحديد -

معايير النجاح , توثيق جميع المراحل , تقييم المشروع 

جاح و الجدوى وذلك بغرض تقييم المشروع للتأكد من الن

 اإلقتصادية من التطبيق

 برنامج اإلرجونوميكس –طرق الماكروإرجونوميكس 

توفير الحلول اإلرجونوميكية المناسبة للتحكم فى الخطر -

 طبقاً لنوع التواجه

إستخدام طرق الماكروإرجونوميكس فى مشاكل التواجه -

طرق التحكم مثل العزل  وعند إستخدامبين اإلنسان / النظم 

 للتحكم  الهرميإعادة التصميم فى التسلسل أو 

فى  والميكانيكا الحيويةإستخدام البيانات اإلنثروبومترية -

 حالة التحكم الهندسي أو تصميم عازل للخطر 

إستخدام برنامج اإلرجونوميكس لتعديل اإلجراءات -

 اإلدارية. 

توصيات بخصوص إدراج البيانات اإلرجونوميكية -

وقوانين ديل هذه البيانات بلوائح الخاصة بالخطر أو تع

 السالمة.

التأكد من إستخدام مهمات الوقاية التى تمنع الخطر أو -

تقليل التعرض للحدود العتبية مثل الضوضاء و غيرها من 

 المخاطر 

 

  (IH)فى الصحة الصناعية  (OE)إسهامات علم اإلرجونوميكس المهني  رابعاً:

اإلنسان  التواجه:لمهني يمكن تقسيم مخاطر التواجه بمكان عمل الى أربعة أنواع من من خالل تكنولوجيا اإلرجونوميكس ا

 النظم. –البرمجيات  –البيئة  –الماكينة  /

 

تم تقسيمها الى نوعين من اإلسهامات طبقاً لنوع التواجه مع  –قدر من اإلستفادة من هذه اإلسهامات  ولتحقيق أكبر

  اإلنسان وهما:

 .البرمجيات( –البيئة  –اإلنسان / الماكينة ) Microمستوى الميكرو  –التواجه المباشر  -

 .النظم(/  )اإلنسان Macroمستوى الماكرو  –التواجه الغير مباشر  -

ودور  (IH)مراحل الصحة الصناعية  فى (OE)عرضاً لمساهمة تطبيقات علم اإلرجونوميكس المهني وفيما يلي

 كالتالي: وهي التقسيم،هذا اإلرجونوميكس فى كل منها طبقاً ل متخصص

 

    البرمجيات( –البيئة  –/ الماكينة  )اإلنسان Microمستوى الميكرو  –التواجه المباشر  -1

العمل في علم الصحة  ومتخصصيه بمكانفى هذا النوع من التواجه من خالل علومه  (OE)يساهم علم اإلرجونوميكس المهني      

 ومراحل الصحةاإلرجونوميكس المهني  علم طرقد درجات مختلفة من اإلسهامات بين وذلك لوجو فعال،بشكل  (IH)الصناعية 

  بينهما.( يوضح هذه اإلسهامات 1والشكل ) الصناعية،
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 التالية:لألسباب  وأكثرها إنتشاراً المباشر من أخطر أنواع التواجه  ويعتبر التواجه    

 المتوقع.الضرر  التفاعل يتم من خالل األعضاء أو الحواس بشكل مباشر مع -

 يتعرض معظم العاملين بالمنظمات الصناعية الى هذا النوع من التواجه لفترات أطول. -

 التعرض.مخاطر  وتتغير معهابشكل سريع  وآليات اإلنتاجتتغير تكنولوجيا  -

 

 
 البرمجيات  –البيئة  –( إسهامات اإلرجونوميكس المهني فى الحد من مخاطر التواجه المباشر بين اإلنسان / الماكينة 1شكل )

 

 فى مرحلة التوقع أو التنبؤ    (OE) إسهامات اإلرجونوميكس المهني -1-1

 وتحديد نوع العمل،المخاطر المحتملة بمكان  والمعلومات عنعلى جمع أكبر قدر من البيانات  )التنبؤ(تعتمد عملية التوقع 

بتقسيم  (OE)المهني ويساهم اإلرجونوميكس منفصل،شكل ب ومراحل اإلنتاجالخطر طبقاً لنوع عمل المنظمات الصناعية 

والجدول  المراحل،عملية تحديد الخطر المتوقع في هذه  والتي تسهل ومكونات العملأنواع التواجه بين اإلنسان 

  )التنبؤ(:عملية التوقع  بمراحل (OE) إسهامات اإلرجونوميكس المهني يوضح}2{
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 وأمثلة للتوضيحالمهني فى كل مرحلة  وإسهامات اإلرجونوميكس( عملية التوقع )التنبؤ مراحل]2[جدول 

الصحة 

 الصناعية:

 مراحل التوقع 

 أمثلة إسهامات اإلرجونوميكس المهني

تحديد الهدف من 

 التوقع 

من خالل إستخدام أنواع التواجه و التي 

يقسمها اإلرجونوميكس المهني إلى أربعة 

اً أنواع , يساهم فى تحديد نوع الخطر طبق

لمجال أعمال المؤسسة الصناعية و المرحلة 

اإلنتاجية و المخاطر الشائعة بها , و التى 

تسبب الفشل فى عملية التواجه            و 

تعرض اإلنسان ) العامل( الى الخطر أو 

 اإلجهاد  و تؤثر على الصحة بشكل عام .

المؤسسات الصناعية العاملة في مجاالت 

 اإلنتاج،وط الصناعات التجميعية و خط

تكون العمالة بها أكثر عرضة لمخاطر      

وأضرارالجهازالعضلي الحركي )الحركات 

و   الظهر،آالم  للمفاصل،التكرارية 

 غيرها(.

تجميع البيانات 

الالزمة للخطر 

 محل التوقع

يتم تحديد الهدف في المرحلة السابقة و إختيار 

نوع من مخاطر التواجه مثل : التواجه بين 

سان       و الماكينة , يساهم اإلن

اإلرجونوميكس المهني فى توفير البيانات عن 

المخاطر المتوقعة مثل : إجهاد العضالت و 

مشاكل الجهاز العضلي الحركي         و 

غيرها , و يتم بعد ذلك البحث فى السجالت 

المرضية للعاملين أو من خالل شكاوي 

العاملين أثناء المقابالت عن آثار هذا 

 التعرض المتوقعة .

تحديد الخطر المتوقع و هو إجهاد 

العضالت نتيجة األعمال التكرارية , 

يصنف هذا الخطر بالتواجه بين اإلنسان / 

الماكينة , و عمل دراسات أولية عن 

شكاوى العمال من خالل المقابالت      و 

دراسة البيانات الطبية و مؤشرات ظهور 

 آثار التعرض للضرر  

 لبيانات تحليل ا

ودراسةةة تيصةةيلية 

للخطر  و األجةاا  

المتضةةةةةةررة مةةةةةةن 

 التعرض 

يساهم اإلرجونوميكس المهني من خالل 

علومه المتخصصة التى يتم تحديدها طبقاً 

لنوع التواجه الذى يتوقع أن يحدث الضرر , 

بتقديم البيانات        و المعلومات الخاصة 

 بالخطر و تأثيره على جسم اإلنسان , و أيضاً 

المواصفات القياسية الخاصة الواجب توفرها 

مثل : أبعاد فراغ العمل و المدى الحركي و 

 غيرها .

يتم تحليل المعلومات األولية و مؤشرات 

حدوث التعرض للخطر , و تقديم 

المواصفات الخاصة بتصميم 

اإلرجونوميكس لمكان العمل مثل األبعاد 

اإلنثروبومترية لمكان العمل أو بيانات 

كانيكا الحيوية الخاصة بأداء الوظيفة المي

للمرحلة اإلنتاجية التي ظهر بها التعرض          

 و القوانين و اللوائح المطبقة

يساهم من خالل البيانات السابقة فى معرفة  تحديد الخطر

األعضاء و األجهزة الداخلية لجسم اإلنسان 

المتضررة من التعرض , و  نقاط الضعف 

 ة المتبعة بمكان العمل .فى منظومة السالم

يتم تحديد بيانات األضرار المتوقع حدوثها 

على جسم اإلنسان مثل : إجهاد العضالت , 

كسور ,..غيرها , و سبب التعرض , هل 

هو ضعف في تطبيق المواصفات 

اإلرجونوميكية أو مشكلة في إجراءات 

 السالمة و اللوائح المطبقة .

 
 المرحلة:اإلرجونوميكس فى هذه  ودور متخصص (OE)جونوميكس المهني عرضاً إلسهامات اإلر وفيما يلي 

دراسة اإلحصائيات  ومن خالل والمرحلة اإلنتاجية،تحديد نوع التواجه محل التوقع طبقاً لنشاط المؤسسة الصناعية  -

 المماثل.ألماكن العمل األخرى ذات النشاط 

اصة بمشكلة التواجه المتوقع حدوثها طبقاً لتصنيفات تكنولوجيا لتوفير البيانات الخ والتخصصات المطلوبةتحديد العلوم  -

 التواجه.اإلرجونوميكس المهني لعمليات 
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 الضرر. وتحليل أسباببدراستها  والعلوم الخاصة التعرضاإلنسان المتضررة من عملية  وأجهزة جسمتحديد أعضاء  -

 .والملفات الطبية العاملين شكاوىظهورها من  وفحص مؤشراتتحديد اآلثار الطبية الناتجة عن التعرض  -

 التوقع.بالمشكلة محل  والقوانين الخاصةتجميع اللوائح  -

 

  واإلعترافإسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مرحلة اإلقرار  -1-2

ل التى تم الحصول عليها بشك وتجميع البياناتهي مرحلة فحص  (IH)علم الصحة الصناعية  واإلعتراف فىتعتبر مرحلة اإلقرار 

 والخطر هىحدوث التواجه بين اإلنسان  واإلعتراف بإحتمالية والتنبؤ بحدوثه،الخطر  والخاصة بتوقعمبدئي فى المرحلة األولي 

جسم اإلنسان أو  وطريقة دخوله ونوع التعرضبخطر التعرض  والبيانات الخاصةعلى جمع المعلومات  والتى تشتملالمرحلة الثانية 

 األعضاء.تأثيره على 

هذه  يوضح]3هامة، والجدول [بشكل أساسي عن أربعة جوانب  وتجميع البياناتالمرحلة على تصنيف المعلومات  مد هذهوتعت

 المراحل:

 وأمثلة للتوضيحالمهني فى كل مرحلة  واإلعتراف وإسهامات اإلرجونوميكساإلقرار  والمعلومات لمرحلةمراحل تصنيف البيانات ] 3[جدول 

 الصناعية:الصحة 

 راإلقرا

 أمثلة إسهامات اإلرجونوميكس المهني

 الخطر

 نوع الخطر 

و مدددددددددددى تددددددددددأثيره 

واألعضدددداء المتوقددددع 

إسددتهدافها فددى الجسددم    

و غيرهدددددددددددا مدددددددددددن 

 المعلومات

تعتمد هذه المرحلة على تحديد نوع الخطرو جمع 

 اآلمنة،التعرض  مثل: حدود به،البيانات الخاصة 

و يساهم علم و غيرها ,  التعرض،كمية 

نوميكس المهني من خالل دور متخصص اإلرجو

اإلرجونوميكس فى هذه المرحلة بتصنيف نوع 

الخطر عن طريق تحديد نوع التواجه بين 

اإلنسان و بين الخطر , و تحديد المعلومات و 

اإلحصائيات الخاصة بتوفير كافة البيانات عن 

 هذا التواجه.

خطر التعرض لنسبة ضوضاء غير 

نولوجيا مناسبة , يتم تصنيفه فى تك

اإلرجونوميكس المهني بعملية التواجه 

بين اإلنسان / البيئة ,    و لدراسة هذا 

النوع من التواجه تستخدم العلوم   

الخاصة بالبيئة الفيزيقية و علم الفيزياء            

و العلوم الهندسية , لفهم طبيعة الضوضاء       

و كيفية إنتقالها و مصدرها فى العملية 

 ةاإلنتاجي

 اإلنسان

طريقة دخدول الخطدر 

الددددددددددددددى الجسددددددددددددددم                 

و األعضددداء المتوقدددع 

حددددوث الضدددرر بهدددا       

و تشددددريح  و تكددددوين 

ووظددددددددددائف هددددددددددذه 

 األعضاء

تعتمد هذه المرحلة على تحديد المعلومات الطبية 

الخاصة بالخطر و طريقة دخوله الى جسم 

اإلنسان  بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر , 

ضاً األعضاء و األجهزة التى سوف تتضرر و أي

من التعرض أو األعضاء المستهدفة فى حالة 

و يساهم علم المواد الكيميائية بأشكالها المختلفة , 

اإلرجونوميكس المهني فى هذه المرحلة بتحديد 

الخاصة بتوفير المعلومات عن هذا   العلوم 

التواجه , و دراسة طريقة دخول الخطر الى 

جسم اإلنسان و األعضا  المتضررة من هذا 

التعرض أو الحواس و األجهاة الداخلية التى 

 يحدث لها إجهاد أو ضرر من هذا التعرض.

خطر التعرض لنسبة ضوضاء غير 

يتم تصنيفه فى تكنولوجيا  مناسبة،

س المهني بعملية التواجه اإلرجونوميك

هذا  البيئة، ولدراسة تأثيربين اإلنسان / 

الخطر على الجسم تستخدم العلوم التى 

 تقوم بدراسة أعضاء جسم اإلنسان

 ووظيفة هذه والمستقبالت الحسية

التشريح علوم  :مثلاألعضاء 

بدراسة  والفسيولوجي والعلوم الخاصة

الحالة يتم تحديد  وفى هذه تأثيرها،

           ومكوناتها علومات عن األذن الم

الصوت  وكيفية دخول وطريقة عملها

 إليها.

 

 واللوائحالقوانين 

القدددددوانين و اللدددددوائح 

الداخلية و اإلجراءات 

التنظيميدددة للحدددد مدددن 

تعتمد هذه المرحلة على تحديد اللوائح  و القوانين 

و المنظمة المعمول بها داخل المؤسسة الصناعية 

إلجراءات السالمة و الصحة المهنية لحماية 

و النسب المسموح للتعرض لها , و  العاملين 

خطر التعرض لنسبة ضوضاء غير 

مناسبة , يتم جمع القوانين و اإلجراءات و 

جداول الحدود العتبية للتعرض 

بقانون العمل للضوضاء الموجودة 
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التعددددددرض أو لمنددددددع 

 الخطر

أيضاً المعايير الدولية و غيرها من اإلجراءات 

و يساهم علم الخاصة بالخطر المتوقع 

اإلرجونوميكس المهني من خالل دور متخصص 

اإلرجونوميكس فى هذه المرحلة بدراسة هذه 

و الجداول الخاصة بحدود التعرض  المعلومات

اآلمنة و اإلجرا ات المتنوعة الخاصة بالمنع 

لعمل التوصيات بالتعديل أو تغيير المنظومة 

 بالكامل.

و الخاصة  208مادة  ) المصري

 211بالمخاطر الفيزيائية و قرار رقم 

فى شأن حدود اآلمان                    2003لسنة 

و اإلشتراطات و اإلحتياطات الالزمة 

 –الباب الثاني  –لدرء المخاطر الفيزيائية 

مادة  -رابعاً : الضوضاء  –الفصل األول 

و جدول التعرض للحدود              (  8

نة ) جداول مستويات و حدود اآلمان األم

 –أوالً: الضوضاء  –فى بيئة العمل 

"(  , و سياسة 2" و رقم "1جدول رقم "

و دليل  السالمة و الصحة المهنية 

يحتويه من إجراءات خاصة  السالمة و ما

بالقياس و نسب التعرض و غيرها من 

 اإلجراءات الخاصة بالتحكم و المنع 

ل تصنيف البيانات و المعلومات لمرحلة اإلقرار و اإلعتراف  و إسهامات اإلرجونوميكس مراح] 3[تابع : جدول 

 المهني فى كل مرحلة و أمثلة للتوضيح

 العمل

بياندددات عدددن العمليدددة 

 مراحلهدددا، اإلنتاجيدددة:

  امدخالتها، مخرجاته

 , معدالت األداء 

و..غيرهددددددددددا مددددددددددن 

البياندددددددات الخاصدددددددة 

 بالعمل

و تحليل العملية  تعتمد هذه المرحلة على وصف

اإلنتاجية و الهيكل الوظيفي للعاملين بالمرحلة 

اإلنتاجية و التوصيف الوظيفي للعامل و مدخالت 

و مخرجات العملية اإلنتاجية  و أبعاد مكان العمل 

و تصوير العملية اإلنتاجية و مراجعة التقارير 

و يساهم علم الطبية الخاصة بالعامل , 

خالل دور متخصص اإلرجونوميكس المهني من 

اإلرجونوميكس فى هذه المرحلة بدراسةو تحليل 

العملية اإلنتاجية  و دور العامل " التوصيف 

الوظييى " و دراسة تقارير اإلصابات للعاملين ,         

و تقارير التيتيش الدورية على أعمال السالمة            

و الصحة المهنية , و يستخدم العديد من العلوم 

اسة الوقت و الحركة و العلوم الهندسية                   مثل در

و الميكانيكا الحيوية و األنثروبومترى و غيرها 

 من العلوم المتخصصة .

خطر التعرض لنسبة ضوضاء غير 

مناسبة , يتم تجميع البيانات الخاصة 

بالعملية اإلنتاجية           ) مدخالت و 

مخرجات( و فحص مصادر الضوضاء 

عملية اإلنتاجية )ماكينات , معدات فى ال

يدوية , طبيعة المرحلة اإلنتاجية ( ,     و 

فحص الصور و الفيديو لطبيعة العمل ,       

و فحص السجالت المرضية و الطبية 

للعاملين فى مكان العمل , و التأكد من 

الفحوصات         و األمراض الخاصة 

بحاسة السمع أو وجود شكوى من 

اصة بمشاكل فى األذن و العاملين خ

 عملية السمع .

 

  المرحلة:اإلرجونوميكس فى هذه  ودور متخصصعرضاً إلسهامات اإلرجونوميكس المهني  وفيما يلي 
 

 ( بيانات خاصة عن تصنيف الخطر 1)

 مل إستبيان.وعمقابلة العاملين  -إعداد الرسوم للمرحلة اإلنتاجية التى يتعرض لها العاملين للخطر-تصوير مراحل العمل

 

 الخطر للجسم  وطريقة دخول( بيانات خاصة بجسم اإلنسان 2)

المتوقع حدوث  واألجهزة الحسيةتحديد األعضاء  - مباشرة(أو غير  )مباشرةتحديد طريقة دخول الخطر الى جسم اإلنسان 

األجهزة أو عن  لجسم،لطريقة دخول الخطر  والفسيولوجية عن والمعلومات التشريحيةتجميع البيانات  -الضرر لها 

 لإلجهاد.يمكن أن تتعرض  والحواس التى
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 بالخطر  واللوائح الخاصة(  بيانات عن القوانين 3) 

 والمواصفات القياسيةبها فى المنشأة الصناعية الخاصة بالخطر  واإلجراءات المعمول وتحليل القوانيندراسة 

تجميع كافة  - والصحة المهنيةالمنشأة الصناعية للسالمة  ةومراجعة سياسلإلرجونوميكس المطبقة لتصميم مكان العمل 

 أن هذا هو الهدف األساسي للمرحلة(. )حيثلنوعها  وتقسيمها طبقاً البيانات السابقة 

 

 ( بيانات خاصة بالعمل 4)

 - وغيرها( ل،العمأوضاع  الفيزيقية،البيئة  العمل، )أبعاداإلنتاجية لمعرفة مصدر التعرض للخطر  وتحليل المرحلةدراسة 

للعاملين بالمرحلة  والهيكل التنظيميمراجعة العملية اإلنتاجية  - ومراجعات السالمةالتفتيش  وفحص سجالتمراجعة 

 للعاملين وطبيعة عملهم. والتوصيف الوظيفي

 

 واألضرار المترتبةإسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مرحلة تقييم التعرض  -1-3
إلنتاجية على نسبة خطورة أو تعرض للمخاطر , و يتم إكتشاف هذه المخاطر و تأثيراتها على اإلنسان فى تحتوي بعض العمليات ا    

, و أيضاً يتم توضيح  و تحديد العلوم و التخصصات التى تساهم فى دراسة الخطر و (IH)المراحل السابقة من الصحة الصناعية 

ر يدخل الجسم بطريقة مباشرة و يتسبب فى الضرر لألعضاء الداخلية أعضاء جسم اإلنسان التى تتعرض له سواء كان هذا الخط

للجسم أو بطريقة غير مباشرة  و يسبب اإلجهاد أو الضرر للحواس و غيرها من أجهزة و أعضاء جسم اإلنسان , و يقوم متخصص 

 ]4[و الجدولي طبقاً لنوعه , اإلرجونوميكس فى مرحلة تقييم الخطر أو التعرض من خالل علوم و تخصصات اإلرجونوميكس المهن

 لمواجهتها . (OE)يوضح عملية تقييم التعرض  و إسهامات اإلرجونوميكس المهني

 

 لمواجهتها (OE) المهني وإسهامات اإلرجونوميكستقييم التعرض  عملية]4[جدول

الصحة 

 الصناعية:

 تقييم التعرض

 أمثلة إسهامات اإلرجونوميكس المهني

 التعرض.تكرار 

 

نوع التواجه يقدم  من خالل

اإلرجونوميكس المهني المعلومات عن 

الخطر و قياس مدة أو عدد مرات 

التعرض للخطر أثناء العمل , وذلك عن 

طريق إستخدام التصوير أو الرسومات 

 أو أجهزة القياس.

: فى حالة التعرض المستمر طوال  تكرار التعرض

% و في 100أو نسبة  10فترة العمل يحدد رقم 

تعرض لفترات أقل يقوم بتخفيض الرقم أو حالة ال

النسبة , وذلك بغرض تحويل الفتره أو إستمرارية 

 التعرض الى رقم ليتم دراسته.

إحتمالية التعرض 

 للضرر

يتم مراجعة األرقام أو القياسات 

الخاصة بالخطر , و مقارنتها بالحدود 

العتبية للتعرض و األجزاء و األجهزة 

تخدام العلوم المتضررة من التعرض بإس

الطبية) طبقاً لتصنيف التواجه ( , و 

يقوم بتحديد نسب   و أرقام إحتمالية 

التعرض للضرر و أهمية العضو 

 المتأثر بالتعرض .

يقوم متخصص  إحتمالية التعرض للضرر :

اإلرجونوميكس بمراجعة األرقام الخاصة بقياس 

     الضوضاء , و مقارنتها بالحدود العتبية للتعرض        

و اإلصابات الناتجة عن التعرض لهذه النسب 

للعاملين بنفس المجال أو طبقاً للتقارير الطبية 

السابقة , و تحديد نسبة إلحتمال حدوث ضرر 

لألذن من هذا التعرض ,      و تحويلها الى رقم أو 

 نسبة .

النتائج المترتبة 

 على التعرض

يقوم بدراسة األضرار المترتبة على 

رض من خالل العلوم الطبية هذا التع

 فسيولوجي، تشريح، المتخصصة:

وغيرها  , و مدى الضرر المترتب 

على التعرض للعضو , و تحويل هذا 

 الضرر الى أرقام أو نسب .

يقوم متخصص  شدة النتائج المترتبة على الخطر :

اإلرجونوميكس بدراسة األضرار المترتبة على هذا 

ى التعرض التعرض و مدى الضرر المترتب عل

 لألذن , و تحويل هذا الضرر الى أرقام أو نسب .
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 المرحلة:اإلرجونوميكس في هذه  ودور متخصص (OE)عرض إلسهامات اإلرجونوميكس المهني  وفيما يلي  

 اإلنسان.يحدد الضرر الواقع على  التواجه،تحديدها طبقاً لتصنيف نوع  والتي يتممن خالل العلوم الطبية  -

 الدراسات ومن خالل وطبيب المنشأة ومسئول التصنيع والصحة المهنيةك مع متخصص السالمة يحدد باألشترا  -

فى المعادلة  وحساب األرقام المترتبة،النتائج  الحدوث،إحتمالية  التعرض،تكرار  بـــ:الخاصة  واإلحصائيات للنسب

 النتائج المترتبة    xإحتمالية الحدوث       xتكرار التعرض       الخطر = تقييم التالية:

 والسيطرة(.التحكم  الوقاية،أو  التالية )المنعالى المرحلة  والقياسات لإلنتقال والنتائج وتجهيز البياناتدراسة األرقام  -

 

  والوقايةفى مرحلة المنع  (OE)إسهامات اإلرجونوميكس المهني  -1-4

خاصة بالسالمة  و الصحة المهنية لمنع أو الوقاية من تعتمد هذه المرحلة على تصميم و مراجعة اإلجراءات و السياسات ال

الخطر , و أيضاً التوعية و التحذير من وجوده و كيفية التعامل اآلمن مع الخطر و ضمان عدم إنتقاله من مكان العمل الى 

المعرفة و من خالل علومه و تخصصاته المختلفة مثل : علوم  (OE)البيئة الخارجية ,  و يساهم اإلرجونوميكس المهني

مهارات اإلتصال الفعال و علوم اإلدارة بشكل كبير فى هذه المرحلة , وذلك لضمان توصيل المعلومات عن الخطر و 

يوضح مرحلة المنع و الوقاية و إسهامات  ] 5[جدول اإلجراءات الخاصة بالتعامل معه و تأثيراته الصحية , و 

 بها: (OE)اإلرجونوميكس المهني 

 
 بها (OE)المهني  والوقاية وإسهامات اإلرجونوميكسالمنع  مرحلة]5[جدول 

 الصناعية:الصحة 

 المنع و الوقاية

 أمثلة إسهامات اإلرجونوميكس المهني

تقسيم المعلومات الخاصة 

 بالخطر  و مكان التعرض

تقسيم البيانات الخاصة بحدود التعرض 

الى  وطريقة دخولهاآلمنة للخطر 

  العمل. أثناء وكيفية التعرض الجسم،

والتى خطر التعرض للضوضاء بمكان العمل 

التخلص منها لطبيعة عمل المؤسسة  يصعب

فيتم تحديد البيانات الخاصة  الصناعية،

 )قانونبالحدود العتبية للتعرض للضوضاء 

 ومدى الضرراألذن  (،2003لسنة  12

ومرحلة  والجهاز العصبي،الواقع عليها 

  فيها. والوظيفة المطلوبة التصنيع

 عمل الدورات التدريبية 

و التوعيةةةةةةةةة و ضةةةةةةةةمان 

 توصيل المعلومات

تصميم المادة العلمية المناسب لكل 

وظيفة للتوعية بالمخاطر الخاصة 

باألجزاء المتضررة من جسم اإلنسان 

الخطر أو  والوقاية من وطرق الحماية

 للتعرض.الحدود اآلمنة 

تصميم نماذج التفتيش و المراجعة 

على مكان العمال و اإلرجونوميكية 

البيانات الخاصة باإلدارة الطبية لمتابعة 

 حدود اآلمان في التعرض .

إستخدام المعلومات و البيانات من المراحل 

السابقة و أيضاً اللوائح و القوانين فى تصميم 

البرامج التدريبية للتوعية من مخاطر 

الضوضاء و آثارها الضارة على المستقبالت 

أيضاً على مكوناتها الداخلية الحسية لألذن, و 

ض ,و الشعور بالدوار أثناء التعروو اإلتزان 

التحذيريه و تصميم العالمات اإلرشادية

بالخطر و مهمات الوقاية المطلوبة للوقاية و 

 غيرها من التعليمات 

التعةةديالت المطلوبةةة علةةى 

  واللوائحاإلجرا ات 

و التوصةةةةةةةةةةية بتعةةةةةةةةةةديل 

 القوانين  والتشريعات

توصيات بتعديل القوانين أو عمل ال

اللوائح أو المواصفات الخاصة بمكان 

 العمل            و طريقة أداء العمل.

تعديل اإلجراءات و اللوائح و إصدار 

التوصيات الخاصة بتعديل القوانين الخاصة 

بالحماية و الوقاية من مخاطر التعرض 

 للضوضاء .
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 اإلرجونوميكس فى هذه المرحلة: ودور متخصصلمهني عرضاً إلسهامات اإلرجونوميكس ا وفيما يلي
عمل البرامج التدريبية و التوعية الالزمة  -تعديل اإلجراءات المتبعة للحد من التعرض للخطر أو تأمين العاملين منه 

للعاملين بالخطر و فترات التعرض اآلمنة و األعراض الناتجة عن التعرض و غيرها من المعلومات الخاصة بالخطر 

إدراج المعلومات السابقة و اإلجراءات و التدريب في برنامج  -وطرق الوقاية و التأثيرات المتوقعة على الصحة 

تعديل تصميم مكان العمل أو  -التوصية بتعديل التشريعات أو القوانين المنظمة للحد من التعرض  -اإلرجونوميكس المهني

 ت اإلرشادية و التحذيرية و أمكان تواجدها.تصميم اللوحا -التوصية بتعديل مواصفات التصميم 

  والتحكمإسهامات اإلرجونوميكس المهني فى مرحلة السيطرة  -1-5
للتحكم في  للتسلسل الهرميتعتمد هذه المرحلة على إيجاد الحلول الخاصة بالمخاطر الموجودة بمكان العمل طبقاً 

المهني من  ويساهم اإلرجونوميكس وعملية التعرض،الخطر وذلك طبقاً للمعلومات الواردة من عملية تقييم  المخاطر،

بشكل كبير فى هذه  وعلوم اإلدارة والبيئة والسالمة والصحة المهنيةالعلوم الهندسية  وتخصصاته مثلخالل علومه 

 يوضح]6والجدول [ والخطر،التعرض أو التواجه بين العامل  والحد منوذلك لضمان السيطرة على الخطر  المرحلة،

 :(OE)المهني  والسيطرة وإسهامات اإلرجونومكيسحلة التحكم مر

 (OE)المهني والسيطرة وإسهامات اإلرجونومكيسالتحكم  مرحلة]6 جدول[

الصحة الصناعية 

 السيطرة و التحكم

 أمثلة إسهامات اإلرجونوميكس المهني

 

وإتخاذ يساهم بعلومه فى دراسة الخطر  اإلزالة

ار على بتأثير التعرض بشكل ض القرار

أجهزة جسم اإلنسان طبقاً لمعادلة تقييم 

وجود نسب تعرض  وفي حالة الخطر،

يوصى بإلغاء العملية  الضرر،كبيرة تسبب 

أو نقل الخطر في مكان بعيد عن تواجد 

العاملين من خالل إعادة تصميم مكان 

العمل أو تصميم الوظائف بحيث تكون في 

  الخطر.مكان بعيد عن 

التعرض لمخاطر فى حالة وجود خطر 

 وتحليل الخطر وبعد دراسة الضوضا ،

 للتعرض،من عملية التقييم  والمعلومات الواردة

والسيطرة يتم إتباع التسلسل الهرمي للتحكم 

 :وهو كالتاليالخطر  على

عملية اإلزالة و هي عن طريق إلغاء العملية 

اإلنتاجية التي ينتج عنها الضوضاء أو منع العمال 

هذا المكان, أو تعديل تصميم  من الدخول الى

مكان العمل بحيث يكون مصدر الضوضاء بعيداً 

 عن مكان العمل .

يساهم بشكل أساسي في إختيار البديل  االستبدال

ناحية اإلستخدام  واآلمن منالمناسب 

على صحة اإلنسان بمكان  واآلثار المترتبة

عن طريق دراسة الجوانب  العمل،

  ق.التطبياإلرجونوميكية قبل 

فى حالة عدم إمكانية التخلص من الضوضاء أو 

منع العاملين من دخول المكان , تستخدم طريقة 

اإلستبدال    و هى تغيير العملية اإلنتاجية بطريقة 

ال يصدر عنها ضوضاء , أو إستبدال الماكينات 

 مصدر الضوضاء

من خالل علوم التصميم يقدم أفضل البدائل  التحكم الهندسي

تصميم للماكينات أو وسائل األمان        إلعادة ال

 و الحماية .

عن طريق تصميم عوازل الصوت للماكينات أو 

المعدات التى ينتج عنها ضوضاء , أو تعديل 

تصميم مكان العمل و مصدر الضوضاء عن 

 أماكن وجود العمال .

اإلجرا ات 

 اإلدارية

من خالل اإلرجونوميكس المعرفي و 

الحلول اإلدارية و التنظيمي يساهم بوضع 

اإلجرائية للتحكم في الخطر و كميات 

التعرض و مراجعتها بأنها في حدود 

 األمان.

و منها عمل نظام الورديات لتحديد فترات 

التعرض للخطر طبقاً للحدود العتبية للتعرض 

لمخاطر الضوضاء أو تخفيض ساعات العمل , و 

مل عمل نظم المتابعة و تقييم البيئة المحيطة بالعا

و أيضاً الكشف الطبي الدوري , تصميم تصاريح 

العمل الالزمة للتأكد من نسب التعرض و توعية 

 العاملين .

مهمات الوقاية 

 الشخصية

معنى الوصول الى هذه المرحلة أن هناك خطر   

و يتم التواجه معه أثناء العمل و من يساهم في 

هذه المرحلة التأكد من قياسات التعرض و أن 

 همات تخفض التعرض للحدود اآلمنة .هذه الم

حالة عدم  وتستخدم فىهي الخط الدفاعي األخير 

وفى  منه،القدرة على التخلص من الخطر أو الحد 

االذن بأنواعها  الضوضاء تستخدم سدادات حالة

  للتعرض.المختلفة طبقاً 
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فى هذه  Ergonomistيكس اإلرجونوم ودور متخصص (OE)عرضاً إلسهامات اإلرجونوميكس المهني وفيما يلي

 المرحلة:

 الوظيفية لتحديد أفضل الطرق للتحكم في الخطر  ودراسة المهامالعمل  وتحليل مكاندراسة 

 البيئة(  –/ الماكينة  )اإلنسانالتواجه  وتحديد نوع للخطر،تعرضاً  والمهام األكثرتحديد الوظائف  -

إزالة الخطر عن طريق  -الحلول طبقاً لنوع الخطر وإيجاد أفضلطر المخا والسيطرة علىإتباع التسلسل الهرمي للتحكم  -

 إعادة تصميم مكان العمل أو إعادة تصميم المهام الوظيفية لتكون في مكان بعيد عن الخطر

اإلزالة  مثل:عمليات التحكم  وغيرها فى واالنثروبومترى وعلوم التصميمالمساهمة من خالل علوم الميكانيكا الحيوية  -

والحلول والمقترحات عن طريق المفاضلة بين التصميمات الخاصة بعملية اإلنتاج  و. غيرها، تبدال والتحكم الهندسيواإلس

 للتحكم فى الخطر  المطروحة

األنسب  وإختيار المكان العمل،الشخصية المطلوبه بأماكن  ومهمات الوقاية والتحذيرية للخطرتصميم اللوحات اإلرشادية  -

 لها 

 الماكروإرجونوميكس. والتنظيمي وإستخدام طرقجراءات من خالل اإلرجونوميكس المعرفي تصميم اإل -

 

  النظم(/  )اإلنسان Macroمستوى الماكرو  –التواجه الغير مباشر  -2

 ويساهم علم ،وكفاءة العاملعليها مخاطر تؤثر على صحة  والتي يترتبالتواجه مع النظم من األنواع الحديثة     

العمل في علم الصحة  ومتخصصيه بمكانفي هذا النوع من التواجه من خالل علومه  (OE)يكس المهني اإلرجونوم

 المهني، ومراحل علم علم اإلرجونوميكس( يوضح مستويات اإلسهامات بين 2والشكل ) فعال، بشكل (IH)الصناعية

من المخاطر   Macroمستوى الماكرو -كما يعتبر التواجه الغير مباشر ،Macroالصحة الصناعية فى مستوى الماكرو 

 التالية:وذلك لألسباب  الحديثة،

وبشكل  والمتجددة بإستمرارعمليات التصنيع  والتكنولوجية الحديثة فىإعتماد المنظمات الصناعية على النظم العالمية  -

 سريع.

 ونظم البيئةراجعة الجودة   نظم م مثل:اإلتجاهات العالمية لتطبيق األنظمة بأنواعها فى مختلف المجاالت الصناعية  -

 العمل.مع بعضها بأماكن  والتى تتفاعل ونظم السالمة،

 في المؤسسات الصناعية.  والهيكل الوظيفي وتسلسل القراراتاإلعتماد على المنظومة اإلدارية  -
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 Macroعية فى مستوى الماكرو الصحة الصنا المهني، ومراحل علم وعلم اإلرجونوميكس( يوضح مستويات اإلسهامات بين طرق 2الشكل )

 

 (IH)يالحظ من الشكل السابق أن هناك مستويات مختلفة من اإلسهامات بين مراحل علم الصحة الصناعية 

 والجدول النظم(،/  )اإلنسان Macroمستوى الماكرو  –عملية التواجه الغير مباشر  في (OE) واإلرجونوميكس المهني

 اإلسهامات.هذه  يوضح  ]7 [
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 Macroفى مستوى الماكرو  -اإلرجونوميكس المهني في كل مرحلة من مراحل علم الصحة المهنية  إسهامات]7[دولج

 إسهامات اإلرجونوميكس المهني اإلرجونوميكس المهني الصحة الصناعية

 الترقب أو التوقع 

 )التنبؤ(:

 الهدف.تحديد -

تجميددددددع البيانددددددات -

 للخطر.الالزمة 

تحليدددددددل البياندددددددات -

 الجسم. ثير علىوالتأ

 تحديد الخطر.-

تكنولوجيةةةا اإلرجونةةةوميكس 

 المهني:

 األنسان / النظم.-

طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق 

 الماكروإرجونوميكس:

 مسح النظم.-

 بمشاكل التواجه اإلنسان / النظم  والبيانات الخاصةالمعلومات -

يمكن التنبؤ بها على  التنبؤ والتى الآليات مرحلة  وتطبيقها فى

 .Macroمستوى الماكرو 

لمعلومات عن حدود القدرات الذهنية و إدراكها للنظم و ا-

 تفاعالتها ليسهل عملية التنبؤ بخطر التواجه المحتمل مع النظم.

 يساهم فى عملية حصر النظم بمكان العمل مثل النظم اإلنتاجية    -

 وغيرها. والبيئة والمنظومة اإلدارية ونظم السالمة

اعية لتحقيق ما إذا كانت تطبيق نظرية النظم التقنية و اإلجتم-

تفاعالت النظم الفرعية تمثل العالقة و اإلتصال األمثل بين 

 الجوانب التكنولوجية و األنظمة الفرعية.

 اإلقرار أو اإلعتراف 

بياندددددددات خاصدددددددة -

 بتصنيف الخطر.

بيانددددددددددات جسددددددددددم -

اإلنسددددددان وطريقددددددة 

 الخطر.دخول 

والقددددوانين اللددددوائح -

 بالخطر. الخاصة

 بيانات العمل-

كنولوجيةةةا اإلرجونةةةوميكس ت

 المهني:

 األنسان / النظم.-

طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق 

 الماكروإرجونوميكس:

 تعريف النظم -

 .وتوقعات األداء

 تعريف وحدات اإلنتاج.-

 تحديد التباين والتفاوت.-

 إنشاء مصفوفةالتباين.-

 والتخصصات التىبالعلوم  والبيانات المتخصصةالمعلومات -

 وتتكون من النظم،/  تساهم فى حل مشاكل التواجه اإلنسان

لجميع الجوانب عن  والمعلومات الشاملةخاللها قاعدة البيانات 

 واللوائح والقوانين وغيرها من والتعرض لإلنسانالخطر 

 معلومات.

واإلنتاج وكفاءة المقارنات بالمعايير العالمية لمعدالت األداء -

  المنتج

حدات ووبالعملية اإلنتاجية  والمعايير الخاصةالمعلومات -

 والتكنولوجيا المستخدمة.لكل مرحلة  التشغيل

المعلومات و البيانات الخاصة باإلنسان و تفاعالته فى جميع -

 –البيئة  –العمليات و التواجه بين اإلنسان / الماكينة 

 البرمجيات .

 التقييم:

 التعرض.تكرار -

إحتمددددددال حددددددددوث -

 الخطر.

النتددددددائج المترتبددددددة -

 على الخطر .

طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق 

 رجونوميكس:الماكروإ

 .والتفاوتتحديد التباين -

 إنشاء مصفوفة التباين.-

المعلومات عن التباين أو اإلنحراف فى العمليات اإلنتاجية -

يقدم  العالمية،أو مقارنته بالمعدالت  وإحتمالية حدوثه

 وإحتمال حدوثالمعلومات الالزمة لمعرفة معدالت التكرار 

 التقييم.عملية  خدامها فىوإستوذلك للتعبير عنها بأرقام  الخطر،

تساهم مصفوفة التباين فى تحديد اآلثار المترتبة على هذا -

اإلنحراف فى مسار العمل ,و ما يترتب عليه من تأثير على 

اإلنسان و الخامات و المعدات أو مجمل العملية اإلنتاجية ,و 

تستخدم فى تحديد أرقام لتقييم النتائج المترتبة على التعرض 

 لتعبير عنها بنسب أو أرقام فى عملية التقييم .للخطر و ا

 المنع أو الوقاية:

 تدريب.-

 تعديل اللوائح  -

 والسياسات.

 إجراءات .-

طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق 

 الماكروإرجونوميكس:
جداول السيطرة للتحكم فدى -

 التباين.

توزيددددددددددع التخصصددددددددددات -

 الوظيفية

وإدراك فهدددددددددم القواعدددددددددد -

 المسؤليات.

تصدددددميم الدددددنظم الفرعيدددددة -

 للتواجه.

 تنفيذ و إعادة العملية. -

بالسيطرة على  والتحكم والطرق الخاصةجداول السيطرة -

التعرض أو الحد من نتائج الخطر على  وطرق منعالخطر 

 والمعدات والخامات.اإلنسان 

 وتوزيع المسؤلياتتساهم هذه العملية على تحديد االدوار -

 التعرض وتوزيع األدوار.الوظيفية لمنع 

بالمواد  والمعلومات الخاصةالتدريب تصميم منظومة   -

 المقترحة.العلمية 

إصدار المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل اللوائح -

 .والقوانين

 إتخاذ القرار بإعادة العملية مره أخرى لعدم تحقيق األهداف .-

 والسيطرة:التحكم 

 -إلستبدال-اإلزالة-

 لتحكم الهندسى 

 مهمات الوقاية .-
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  البحث:نتائج 

 يلي: وكانت كما البحث،توصل البحث إلى مجموعةهامة من النتائج حققت أهداف 

دور هام للحد من التعرض للمخاطر اإلرجونوميكية فى مراحل الصحة  Ergonomistلمتخصص اإلرجونوميكس  -

 الصناعية بأماكن العمل.

مراحل الصحة الصناعية  تساهم طرق الماكروإرجونوميكس بدور كبير فى الحد من التعرض لمخاطر النظم فى -

  وتفاعالتهامخاطر النظم  ودعمها لتوقع

 التعرض.يساهم برنامج اإلرجونوميكس المهني بشكل فعال فى مرحلة إدارة  -

فى مرحلة التوقع           والعلوم المتخصصةتقدم تكنولوجيا اإلرجونوميكس المهني المعلومات الخاصة بمخاطر التواجه  -

 الصناعية.الخاصة بعلم الصحة  مواإلظهار وعملية التقيي
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