
 

 

املتعلقة  اهلندسة البشرية قواعد قييمت
  نيتواصفملعلى وفق االعمل  أنظمةبتصاميم 

ISO  10075 & ISO  6385 

 الشركة العاهة هعول الوحركات بسة حالة في درا

  للصناعات الكهربائية 
 

 تقدم بها أُطروحة

 مجيد حميد عبيد العلي
  إلى

 ة المستنصريةالجامع –واالقتصاد  اإلدارةمجلس كلية 

 في ادارة االعمالوهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة 

 

 بإشراف

 الدكتور األستاذ

 غساى قاسن داود الالهي
 

 

 م4002            بغداد           هـ 5241
  



 

 

 المستخلص
 

كشف البحث في األدبيات الذي آجراه الباحث والمعايشة الميدانية في معاملل الشلركة العاملة لمعلنا ات  
الكيربائيللة بعامللة ومعمللل محركللات مبللردة اليللواا بكاعللة معانللاة كعيللر مللن األفللراد العللاممين مللن مشللاكل عللحية 

وائمللة بللين كعلائا ومواعللرات ا فللراد ناتجللة فلي سهاهلليا  للن فملدان الم (Musculoskeletal) ضلميييكمية 
العضمية والركرية ومواعرات متغيرات بيئلة العملل الماديلة والريزياويلة وىلذا ملن ضلمن ملا تهلع  لتحميملو مبلاد  

 اليندهة البشرية المتعممة بتعاميم سنظمة اللعمل  لم  وفلق المواعرتين ا رشاديتين

 (ISO 10075-2 & ISO 6385) ن بيئلة  ملل اكعلر علحية وامنلا وهل مة ل فلراد فضل   لن هلعييا لتلامي
واكعللر تنتاجيللة لبيئللة العمللل ا لللذلك جللاات اىميللة الدراهللة فللي هللعييا لتحميللق المواامللة بللين ا فللراد فللي معمللل 
المحركللات وفمللا لمواعللراتيم العضللمية والركريللة ومرللردات بيئللة العمللل الماديللة والرزياويللة ووضلل  حمللول لممشللاكل 

علانون منيلا اوترعيلل دور اليندهلة البشلرية فلي البيئلة المحميلة وتجهلير الرجلوة بلين فملرات العضلميييكمية التلي ي
المواعرات المياهية الدولية ذات الع قة والتطبيمات العممية لتمك الرمرات فض   ن هلعي الدراهلة لتلوفير ا طلار 

  وفللق المواعلرات المياهللية الركلري لموضلوع اليندهللة البشلرية وبكاعللة فيملا يتعمللق بتعلاميم انظملة العمللل  مل
 . (ISO)الدولية 

واكتيلرت الشلركة العاملة لمعلنا ات الكيربائيلة  (Case Study)ا تمد ىذا البحث  م  منيج دراهة الحالة     
 ميدانا تطبيميا وبكاعة في معمل محركات مبردة اليوااا اذ اجري ا تي:

يضاح ا نشطة التعنيعية تمديم وعف تمويمي  نشطة وميام األفراد في األقهام الع -1 شرة لمعمل المحركات وا 
لكللل قهللم وبمللا يهللا د  ملل  التعللرف  ملل  متغيللرات بيئللة العمللل الماديللة والريزياويللة وا بللاا العمللل العضللمية 

 والركرية.
 & ISO 10075-2)تحميل نتائج تمييم قوا د اليندهة البشرية  م  وفق فمرات المواعرتين ا رشاديتين  -2

ISO 6385) اد المتغيللرات الرئيهللة الللع ث يالماديللةا الريزياويللةا ا بللاا العمللل العضللمية والركريللة  وبا تملل
لتحعلليل البيانللات المطموبللة تضللافة لوهللائل الممابمللة  (Check List)واهللتكدام وهلليمة قائمللة الرحللا 

 والم حظة المباشرة والمعايشة لبيئة العمل لمدة هتة اشير تمريبا.
 ملل  تحميللق بعلللء المواامللة ملل  متغيللرات بيئلللة العمللل الماديللة والريزياويلللة  اقتللراح آليللات تهللا د األفلللراد -3

 والتكريف من اجيادات س باا العمل وتمميل تأعير ا عابات العضميييكمية ومحاولة الوقاية منيا.
وسوعلل  البحللث باتكللاذ معالجللات مباشللرة فللي ضللوا قوا للد اليندهللة البشللرية المتعممللة بتعللاميم سنظمللة 

ن  با ا جيادات العضمية العالية التي يتعرء ليا األفراد فض   ن توعيات بإجراا معالجات العمل لمتكريف م
باهللتبدال او ت للادة تعللميم لللبعء المكللائن لتللت ئم ملل  مواعللرات وكعللائا المهللتكدمين العضللمية والركريللة 

 ومعالجات تكا بيئة العمل الريزياوية.


