مجله مهندسي بهداشت حرفهاي ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز  ،9314صفحات  91تا 91
مقاله پژوهشي

تحلیل هزینه-سود و ارزیابي اثرات مداخالت ارگونومیک :مطالعۀ موردی شرکت مهندسي و ساخت
بویلر و تجهیزات

تاریخ دریافت3131/6/13 :

تاریخ پذیرش3131/31/31 :

چكیده
زمینه و هدف :در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز ،یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخلهای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است.
هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخالت ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرک .مهندسی و ساخ .بویلر و تجهیزات اس.
روش بررسي :ابتدا کلیۀ ایستگاههای کاری شرک .با روش  QECارزیابی شد سپس ایستگاههای کاری که نمرۀ  QECآن باالتر از  07درصد بود بتا
روش  OWASارزیابی گردید با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنتوان ایستتگاه بحرانتی انت تا .شتد در ادامته بته
ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منت ب با استفاده از روش  NASA-TLXپرداخته شد سپس بتا اراۀتۀ راهکارهتای ممکتن در کمیتتههای ت صصتی
راهکار نهایی انت ا .و با استفاده از ابزار ،CyberManSارزیابی هزینه-سود آن انجام شد پس از پیادهسازی مداخلته ،ایستتگاه کتاری مجتدداً متورد
ارزیابیهای ارگونومی قرار گرف.
یافته ها :نتایج بررسیهای انجام شده نشان داد که نمرۀ نهتایی ارزیتابی ارگونتومی بته روشهتای OWAS،QECو شتاخ

بتاری کتاری ستازمان

هوافضای آمریکا) (NASA-TLXدر قبل از مداخله به ترتیب  48/0درصد 3 ،و  07/8و بعد از مداخله  80/7درصتد 1 ،و  82/0بتود نتتایج تحلیتل
هزینه-سود نشان داد با صرف  117میلیون ریال هزینه ،پس از  1/7سال ،هزینهها برگشته و مداخالت شروع به سوددهی میکنند
نتیجه گیري :مداخالت ارگونومیک عالوهبر کاهش ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی-عضالنی؛ از طریق افزایش بهرهوری و تولید ،کاهش غرام.
پرداختی و کاهش روزهای کاری از دس .رفته باعث منافع مالی نیز میشوند
کلیدواژه ها :ارگونومی ،هزینه-سود ،ارزیابی سریع مواجهه

 1دانشیار گروه مهندسی بهداش .حرفهای ،دانشکدۀ بهداش .و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
 2استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه ارگونومی ،دانشکده بهداش ،.دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
( *2نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکدۀ بهداش .و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران پس.
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*3

تحلیل هزینه-سود مداخالت ارگونومي 3/
الکترونیکhosseini_1989@yahoo.com :

مقدمه

روش بررسي
خطاوعۀ حاضر در سا  3131و ب خنظور تیلیل هزینو -سوود و
خرزیابي خدختالو خردونوخیک خنجام شد .در خیون پوهوه در خبتودخ
تماخي خیستگایها کوار شورکت فووه بو روش QEC(Quick
) Exposure Checkخووورد خرزیووابي قوورخر درفووت .در خدخخوو
خیستگایهایي ک نمرۀ نهایيشان بی خز  11درصود بوود بوا روش
)OWAS(Ovako Working Posture Analyzing System

خورد خرزیابي قرخر درفت .الت خستفادی خز دو روش برخ خرزیابي خین
خست ک روش  QECبا خیننو یوک روش سوادی بورخ غربواوگر
خیستگاهها کار خستا ووي پاها رخ خورد خرزیابي قرخر نميدهد در
حاوین در خیستگای خنتتب خیون خطاوعو ا پاهوا خز خهمیوت بواالیي
برتوردخر بود .پس خز تجزی و تیلیل نتایج حاصل خز خرزیابي بو دو
روش؛ خیستگای جوشنار هارپ وخق در الین  21بعنووخن خیسوتگای
بیرخني خنتتاب شد .در خین خیستگای در خجمو دو شویفت  21نفور
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شیب تند صنعتيشدن کشورها و وقوو ختترخاواو و خکتشوافاو
المي و فني و رشد روزخفزون و سوری تننوووي هوا ختتلود در
جهان و خبدخ و خرخئو روشهوا جدیود در صونای ا بااود دردیود
خنسان خخروز در خعرض تهدید و فشار آن چیزهایي قرخر بگیرد ک
تود ب دست تود ساتت خست[ .]3وجود خاشین آالو و خبزخرها
فورخوخن در خیی هوا صونعتيا خوجووب شودی نیورو خنسوواني در
خعرض ختاطرخو ختتلد و اوخخل زیانآور خیی کار قرخربگیرد.
اوخخلي ک جزء جدخیي ناپذیر صونعت وتوویود بو شومار خويآیود
وهموخری سالختي آنان رختهدید خيکند[ .]2ینوي خز اوخخول تهدیود
کنندی خشنالو خردونوخي خست کو در بلندخودو بااود کواه
قدرو شرکتها در بازخر شدی ک همین ب نوبۀ تود بااد کواه
سود خاوي و خز بینرفتن وجهۀ شرکت خيشود .ادم راایت خصوو
خردونوخي همچنین بااود خفوزخی ختوتالالو خسونلتي-اضوالنيا
خفزخی خسترسا خز بین رفتن خنگیزی و تالقیتا کاه رضوایت خز
کار و ...نیز خيدردد[ .]1تیقیقواو نشوان دخدیخنود کو ختوتالالو
خسنلتي-اضالني خرتب با کارا امودیترین ااخول خز دسوت رفوتن
زخان کارا خفزخی هزین ها و آسیبها خنساني نیرو کار ب شمار
خيآیند[ .]1برخساس خطاوعاو خدخرۀ آخار کوار آخرینوا (Bureau of
)Labor Statisticsا در سا 2132؛  11درصد خز تمام جرخحاو و
بیمار هایي ک خنجر ب روز خز دست رفتۀ کار شودیخندا خربوو
ب ختتالالو خسنلتي-اضالني خست .در ضمن بطور ختوس ب خزخ
هر خشنلي ک برخ سیستم خسنلتي-اضالني بوجود آخدیا  32روز
کار خز دست رفت خست .یعني ب خزخ هور  31111کواردر تموام
وقتا  13نفر دچار خشنالو ناشي خز وضعیت ناخناسب خردونوخیک
بودیخند در حاويک خیانگین روزهوا کوار خز دسوت رفتو بورخ
دیگر خوخرد  3روز خسوت [ .]5همچنوین بور خسواس خطاوعواو خدخرۀ
غرخخووت کوواردرخن وخشوونگتن (Washington State workers
)compensationدر سا 2133ا  21درصدغرخختها پردختتوي
ب کاردرخن بعلت خشنالو کمور آنوان بوودی خسوت[ .]6بور خسواس
تیقیقاوا برخورد شدی ک  33/6خیلیون روز کار در سوا 2115
ب دویل ختتالالو خسنلتي-اضالنيا خز دست رفت خست [ .]1بطور
کلي خيتوخن روزها خز دست رفت ناشوي خز ختوتالالو خسونلتي-
اضالني در آخرینا رخ تقریباً برخبر یکسوم خز کل روزها کار در
خین کشور دخنست[.]3

ب همین دویل برخ رف خشنالو خردونووخيا طرخحوي و پیوادی
ساز خقدخخاو خصالحي ضرور خي باشد .خصالحاو و خدختالو خز
هر نو ک باشند هزین بر هستند .در دنیا خقتصاد بورخ خیننو
خدختل خ خنجام شود یني خز پارخخترها خهوم و تثییردوذخر؛ وجوود
یک تیلیل هزین –سودخست[.]3خدیرخن خعمووالً بورخ پرويیهوایي
هزین خيکنند ک یک تیلیل هزین -سود دقیو آن رخ پشوتیباني
کند .هزین -سود یني خز تننیکها خقتصاد خهندسي خيباشد ک
برخ خقایسوۀ خقتصواد طر هوا خسوتفادی خيشوود [ .]31تیلیول
هزین -سود فرخیند سیستماتیک خسوت کو بو دو هودج خنجوام
خيشود :یني تعیین درست بودن سرخای دزخر /تصمیم و دیگور
بمنظور فرخهم آوردن خبنایي برخ خقایسوۀ خدختلو ها کو شواخل
خقایسۀ تمام هزین ها خورد خنتظار یک دزین (خدختل ) در خقابل
تمام خناف خورد خنتظار آن خست[ .]33نتایج یوک تیلیول هزینو -
سود ب سازخان در زخینۀ بهترین رخی سرخای دزخر خناب خاوي و خز
خیوون رو بوو حوودخکنر رسوواندن بازدشووت سوورخایۀ تووود کمووک
خيکند[.]32
توواکنون خطاوعوواو ختعوودد نشووان دخدیخنوود کوو در صووورو
برناخ و ریز و خجوورخ درسووت خردونوووخيا خنوواف خقتصوواد قابوول
توجهي حاصل توخهد شد[ .]31در هموین رخسوتا هودج خصولي خز
خنجام خین خطاوع تیلیل هزین –سود خرزیابي خدختالو خردونوخیک
در شرکت خهندسي و ساتت بویلر و تجهیزخو خي باشد.
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با خیانگین و خنیورخج خعیوار سون  12و  ±6/1سوا و خیوانگین و
خنیرخج خعیار سابقۀ کار  3و  ±2/3سا خشغو ب کار بودند .پس
خز تعیین خیستگای هدجا بار کار آن با خسوتفادی خز روشNASA-
(National

Aeronautics
and
Space
TLX
) Administration-Task Load indexخورد خرزیابي قرخر درفت.

دخدیهووا خربووو بوو روشهووا  QECو  OWASخز طریوو
خشاهدۀ خسوتقیم و فیلمبوردخر خز نیووۀ خنجوام کوار و دخدیهوا
خربو بو روش  NASA-TLXخز طریو پرسشوناخ جمو آور
دردید .پس خز خرزیابي خووی ا چند خدختل پیشنهاد شد کو ابوارو
بودند خز :خستفادی خز جک هیدروویک یا پنوخاتیک بورخ چرتانودن
هارپا خفزخی زخان خسترخحتا خیجاد تنوو کوار جهوت کواه
خدو زخان قرخردیر در خین پوسچرا خفزخی روشنایي و طرخحي و
سوواتت صووندوي خناسووب .سوواس بووا خرخئو رخیکارهووا خمنوون در
کمیت ها تتصصي ختشنل خز خیققینا خدیر H.S.E.ا سرپرست
ت ا نمایندۀ خدیر ااخل و نمایندۀ کاردرخن؛ در نهایوت طرخحوي و
ساتت صندوي خناسب خورد تثیید قرخر درفت .با توج ب خینن در
هر شیفت حدخکنر  31نفر بو جوشونار زیور هوارپ خيپردخزنود
تعدخد  31ادد صندوي خناسب دخنست شد .پس خز خنتتاب خدختل ا
با خستفادی خز روش پیشنهاد  CyberManSتیلیل هزینو -سوود
آن خنجام شد CyberManS .خبزخر خست ب خنظور خنجوام تیلیول
هزین -سود در صنایعي ک خیصوالوشان بصورو دسوتي خونتواي
خيشوند .خین روش خز  5بت خصلي تشنیل شدی کو بو ترتیوب
ابارتند خز -3 :ورود خطالااو کلي  -2سرخای دذخر هاا خسوتهال،ا
کمکها بالاوض و هزین ها املیاتي  -1خنواف  -بهوریور و
کیفیت  -1بهدخشت حرفوو خ  -5خنواف کیفي .هر کودخم خز خیون

3

یافته ها
در خین خطاوع ا  21نفر ک همگي خرد و با خیوانگین و خنیورخج
خعیار سن برخبر بوا  12و  ±6/1سوا و خیوانگین و خنیورخج خعیوار
سابقۀ کار برخبر با  3و  ±2/3سا بودنودا خوورد خرزیوابي پوسوچر و
بارکار ذهني قرخر درفتند .خرزیابيها بعد خز خدختلو ا یوک خوای
پس خز خنجام آن خنجام شد تا کاردرخن ب نیووۀ جدیود کوار اوادو
کردی باشند .خز آنجا ک در خین خطاوع خقایسۀ نسبتها کافي بوودا
آناویز آخار خنجام نشد .نتایج حاصل خز خرزیابي سطح ریسک خبوتال
ب ختتالالو خسنلتي-اضوالني خپرختورهوا خوورد خطاوعو قبول خز
خدختل با خسوتفادی خز روش  QECنشوان دخد کو در  311درصود
نفرخو خورد خطاوع ا نمرۀ نهایي بی خز  11درصد بوودی خسوت (بوا
خیانگین و خنیرخج خعیار ب ترتیوب  31/1درصود و  ±3/1درصود).
خین نمرخو در خرزیابيها بعد خز خدختل ب ترتیب ب  11/5درصود
و ±1/5درصد کاه یافت .شنل  3ب خقایسۀ خیانگین نمورۀ هور
ناحی نسبت ب حدکنر خختیواز خمنون در قبول و بعود خز خدختلو
خيپردخزد.

3

3

1/1

1/66

1/6

1/56

1/6
1/1

1/33 1/33

1/62

1/1

1/1

1/33 1/33

بعد خز خدختل

قبل خز خدختل

شکل  -1مقایسۀ نمرۀ نسبی هر ناحیه از ارزیابی به روش  QECنسب .به حداکثر نمرۀ نهایی قبل و بعد از مداخله
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بت ها شاخل زیرخجموا هایي هسوتند کو بایسوتي بو دقوت
تنمیل شوند .یني خز نقا قوو خبزخر  CyberManSخین خست کو
در خرخحل آغازینا شومایي کلوي خز هزینو ها و خنواف خورتب بوا
خدختلۀ خردونوخیک رخ ب خدیر تووید خيدهد .پس خز خنجام تیلیول
هزین -سود؛ خدختلۀ پیشنهاد پیادیساز شدی و بمنظور خرزیوابي
خیزخن تثییر خدختل در بهبود وضعیت خردونوخیک؛ خجددخً با هموان
روشها )(QEC, OWAS, NASA-TLXخرزیابي دردید.
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نتایج حاصل خز خرزیابيها بوا روش  OWASدر قبول خز خدختلو
خشتص کرد ک سطح ریسک نهایي تماخي خپرختورها  1و با خنیرخج
خعیار  ±1خست ک در خرزیابيها بعد خز خدختل بو ترتیب بو  3و

 ±1کاه یافت .در شنل  2ب خقایسۀ نمرۀ نسوبي هور بتو خز
خرزیابي ب روش  OWASنسبت ب حدخکنر نمرۀ نهایي قبل و بعود
خز خدختل پردختت شدیخست.

1/5
1/11

1/11

1/11
1/31

1/31

بعد خز خدختل

شنل  -2خقایسۀ نمرۀ نسبي هر بت

1/25

قبل خز خدختل

خز خرزیابي ب روش  OWASنسبت ب حدخکنر نمرۀ نهایي قبل و بعد خز خدختل

بررسي پرسشناخۀ  NASA-TLXنیز نشان دخد ک قبل خز خنجام
خدختل ا خیانگین و خنیرخج خعیار نمورۀ نهوایي بو ترتیوب  15/1و
 ±3/36و بعوود خز خدختل و  12/1و  ±3/3خوويباشوود .شوونل  1ب و

خز خرزیوابي بو روش NASA-TLX

خقایسۀ نمرۀ نسبي هر بتو
نسبت ب حدخکنر نمرۀ نهایي قبل و بعد خز خدختل خيپردخزد.

33/2
15/1

63/3

66/1
52/1

53/1

66/1

51

11/1

13/3

22
31

بعد خز خدختل

شنل  -1خقایسۀ نمرۀ نسبي هر بت

قبل خز خدختل

خز خرزیابي ب روش  NASA-TLXنسبت ب حدخکنر نمرۀ نهایي قبل و بعد خز خدختل

در خیوون خطاوع و خیووزخن کوواه نموورخو بعوود خز خدختل و بوورخ
روشها خرزیابي فوه بترتیبا  11/3درصدا  66/6درصود و 56/6
درصد بودیخست .شنل  1نتایج خیانگین نمرخو سو روش خرزیوابي

QECا  OWASو  NASA-TLXقبل و بعود خز خدختلو رخ نشوان
خي دهد.
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1/151

1/311

1/15

1/115

1/121
1/25

شنل  -1خقایسۀ نمرخو نهایي QECا  OWASو  NASA-TLXقبل و بعد خز خدختل

نتایج تیلیول بوا خسوتفادی خز روش پیشونهاد CyberManS
نشان دخد ک با صرج خبلغ  33خیلیون توخان در جهوت خشواوری و
تریوود پووس خز دذشووت  3/5سووا تمووام هزینوو ها بردشووت و
سرخای دذخر شرو ب سوددهي خيکند .خز آنجا کو خودو زخوان
خستهال ،و خرزش خاوي صندويها پس خز خستهال ،رخ ب ترتیوب 1
سا و  2خیلیون توخان در نظر درفت شدی بود طي خیون  1سوا ا
ساالن بی خز  1خیلیون و پانصد هزخر توخان کواه هزینو قابول
خنتظار خست .همچنین پی بیني خيشود خیزخن روزهوا کوار خز
دست رفت خز  3درصد ب  1/1درصد کاه یابد .بنابرخین با خنجوام
خدختل ا  151سواات در سوا خز خودو زخوان الزم جهوت توویود
خیصو کاست شود ک خین ب خعني خفوزخی توویود و در نتیجو
خفزخی بهریور خست.

بحث
خطاوعۀ حاضر با هدج تیلیل هزین -سود و خرزیابي خردونوخیوک
خدختالو خردونوخي با روشها QECا  OWASو NASA-TLX
بر رو خیسوتگایها کوار شورکت خهندسوي و سواتت بوویلر و
تجهیزخو خنجام شد .خدختالو خردونوخیک اليرغم هزینو بر بوودن
در نهایت خنجر ب صرفۀ خقتصاد خيشوند .خین صرفۀ خقتصاد ب
دویل خفزخی تووید و بهریور ا کاه خیزخن دوباریکار ا کواه
روزهووا کووار خز دسووت رفت و ا کوواه پردختووت غرخخووت بعلووت
خشنالو خسنلتي-اضالني و ...خست .خقایسۀ نتایج خین خطاوعو بوا
دیگر خطاوعواو بینخومللوي همسوو بوودی و خشوتص سواتت کو
خدختالو خردونوخیک بااد کواه نمورخو نهوایي در خرزیوابي بو
روشها QECا  OWASو  NASA-TLXدردیدی خست.

تا کنون خطاوعاو ختتلفوي در خرتبوا بوا خیردوذخز برناخو ها
H.S.
خردونوخي خنجام شدیخست .در سا 2135ا خطاوع خ توس
 Looو  Paul H.P. Yeowبا خوضو "خیرخو دو بهبود خردونوخیوک
در سیمها وییمکار وخحدها هوخساز" خنجام شد .آنها با صورج
تنهووا  111دالرا سووود برخبوور  13111دالر رخ در سووا خو اایوود
شرکت کردند .یعنوي بوی خز  332برخبور [ TompaEmile .]31و
همنارخن نیوز در سوا  2131خطاوعو خ رخ بوا انووخن "خرزشویابي
خقتصاد خدختلۀ خردونوخي خشوارکتي در یوک کارتانوۀ نسواجي"
وخق در جنوب خونتاریو کانادخ خنجام دخدند .آنها بوا صورج 65131
دالر هزین در برناخ ها خردونوخي خشارکتيا  161631دالر سوود
نصیب شرکت شد .همچنین نسبت هزینو –سوود نیوز در آن 5/5
بود[ .]35در خطاوعو خ دیگور کو توسو  Imada A.S.در سوا
 2112و در صنعت پتروشیمي خنجام شدا پس خز دذشوت  2سوا ا
روزها کار خز دست رفت ب خیزخن  31درصد کاه یافتو کو
با خیزخن خوجود در خین خطاوع هم سوو خسوت[ .]36در خطاوعو خ
دیگر با خوضو تثییر خودختالو خردونوخیوک در کواه ختوتالالو
خسنلتي-اضالني ک توس  Mesbah F.در سا  3133و بور رو
کارکنان دخنشندۀ پزشني شیرخز خنجام شودی بیشوترین خشونل در
بین آنان در ناحیۀ کمر بودیخست[ .]31ختثسفان خطاوعو خ کو خز
روش  NASA-TLXبرخ خرزیوابي خودختالو خردونووخي خسوتفادی
شدی باشد وجود ندخشت .خز جمل پیشنهادخو خین خطاوعو کواه
سرات تووید و خفزخی خسترخحتها کار کوتایخدو و همچنوین
خنجام خدختالو خردونوخیک بیشتر در صنای خشاب خست.
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 نشوانCyberManS سود بو روش- همچنین نتایج تیلیل هزین
دخد ک خین دون خدختالن خز نظر خقتصاد نیز خقرون بو صورف و
 بعبارو دیگر خدختالو خردوونوخیک اوالوی بور.سود آور خي باشند
اضوالني؛ خزطریو-کاهو ریسوک خبوتال بو ختوتالالو خسونلتي
خفووزخی بهووریور و تووی ودا کوواه غرخخووت پردختت وي و کوواه
.روزها کار خز دست رفت بااد خناف خاوي نیز خيشوند

نتيجهگيري
خین خطاوع با هدج تیلیل هزین –سود و خرزیابي خیورخو خودختالو
خردونوخیک در شرکت خهندسي و ساتت بویلر و تجهیوزخو خنجوام
 نتایج بررسيها خنجام شدی نشان دخدک نمرۀ نهوایي خرزیوابي.شد
.خردونوخي در قبل خز خدختل ب خقدخر قابل توجهي خرتقواء خوي بواد
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Abstract
Background & objective:: In Economic and competitive world today,cost-benefit analysis is one of the most
important parameters for any intervention.The purpose of this study was the cost-benefit analysis of ergonomic
intervention effects in Boiler and Equipment Engineering and Manufacturing Company.
Methods: At first all workstations of the company were assessed using QEC. Then those earned more than 70%
in QEC assessed by OWAS. By analyzing the results of these two methods, the “Haarp welding” workstation
selected as the critical one. After presentation of possible solutions in specialized committee, the final solution
selected and cost-benefit analysis was carried out by CyberManS tool. Finally, after implementing the
intervention workstation was reassessed.
Results: The results of the survey showed that the final score of assessment using QEC, OWAS and NASA-TLX
before the intervention was 84.7%, 3 and 75.4, respectively and after the intervention was 47.5%, 1 and 42.7Also, the
result of cost-benefit analysis by CyberManS showed that by spending 110 million rials after 1.5 years the investment
returned and profitability initiated.
Conclusion: In addition to reducing the risk of musculoskeletal disorders, ergonomic interventions have financial
benefits by increasing the productivity and production, reducing the compensation and decreasing the lost work days
can also cause financial benefits.
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