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 چكیده:

ارگونومي،علمي است انسان محور كه انتظار مي رود با اعمال مداخله ارگونوميك سبب زمینه و هدف: 

ايش بهره وری گردد. اين پژوهش با هدف بررسي نقش اعمال مداخالت ارگونوميك بر افزايش بهره وری افز

اين تحقيق براساس  :.روش بررسينيروی انساني بخش مكانيك كارگاه مركزی آغاجاری صورت گرفته است

تعيين  و REBAانجام و پس از ارزيابي پوسچر به روش  "هاللي و شهنواز"مدل ارگونومي مشاركتي 

ايستگاه های نيازمند مداخله، مداخالت ارگونوميك انجام گرفت. بهره وری حاصل از اعمال مداخالت با 

محاسبه مقدار كار انجام شده و نيروی انساني مورد استفاده در بازه زماني يك ساله بدست آمد. در ارزيابي 

در  :يافته هاال واليس استفاده گرديد.آناليز واريانس و كروسك آماری تحقيق از آزمون های آماری همچون

و نوع استرس پوسچرال وظيفه ارتباط معني دار  REBAپايان مشخص گرديد بين نمره ارزيابي پوسچر 

،در سطح غير قابل قبول بوده است. ميزان بهره وری نيروی  REBAوجود دارد. دربعضي از فعاليت ها عدد 

با توجه به ارزيابي : نتيجه گيریمحاسبه گرديد. نيز مداخالت انساني در بخش مكانيك قبل و بعد از اعمال 

، امتياز غير قابل قبولي بوده كه 21 انجام شده، سطح ريسك در بخش مكانيك و جوش با ميانگين عددی

رسيد. همچنين انجام اين  5پس از اعمال مداخالت ارگونوميك و اصالح ايستگاه كاری  اين عدد به 

تجهيزات هيدروليكي به عنوان اقدام اصالحي ايستگاه مورد مطالعه سبب بهبود ميزان اقدامات و استفاده از 

 شده است.%1.2بهره وری نيروی انساني به ميزان 

 REBA -بهره وری –ارگونومي مشاركتي  -پوسچر كلمات كلیدي:
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 مقدمه

پذيری اقتصاد، ايجاد نيروی كار، تقويتِ رقابت وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازیمحور قراردادن رشد بهرهلزوم 

 111بند يك اصل براساس  های متنوع در جغرافيای مناطق كشوربستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيری ظرفيت و قابليت

انين و مقررات الزم و و با تهيه قو نمودهاجرای آن  واقدام ملزم به  بندی مشخصدرنگ و با زمانبيرا قوای كشور  ،قانون اساسي

 )خواسته است.آفريني مردم و همه فعاالن اقتصادی را های مختلف، زمينه و فرصت مناسب برای نقشتدوين نقشه راه برای عرصه

از  (1811، برنامه ريزی كشورو سازمان مديريت )سايت براساس گزارش شاخصهای بهره وری  (1831،ساله توسعه پنجم 5برنامه 

تا  1831به طور متوسط شاخص بهره وری نيروی كار در صنايع نفت و گاز از سال  1838براساس پايه سال  1812تا  1835سال 

ارگونومي مشاركتي ، مشاركت فعال تمام سازمان  ( 18كتابچه آمار سازمان ملي بهره وری سال )بوده است  -1.2، 1812پايان سال 

وری شود تا شرايط محيط كار، كيفيت و بهرهبا حمايت كامل مديريت انجام ميدر توسعه و اجرای دانش ارگونومي است كه البته 

های ارگونومي مشاركتي اين است كه كاركنان بتوانند ارگونومي را به عنوان يك دانش و تكنولوژی افزايش يابد. يكي از ويژگي

ارگونومي مشاركتي، در سازمان به عنوان  فراگيرند و از آن برای حل مشكالت محيط كار استفاده كنند.در حال حاضر رويكرد

وری و رضايتمندی كاركنان پذيرفته شده است. از آنجا كه بهبود مداوم در سازمان بدون ها، بهرهرويكردی موثر برای تحول سازمان

ها را در سازمان تمشاركت همه نيروهای درگير در سازمان امكانپذير نيست و مديريت به تنهايي توان و امكان ارزيابي تمام فعالي

ندارد، جلب مشاركت همه به منظور ايجاد بهبود در سازمان ضروری است و انجام اين مهم باعث احساس مالكيت نسبت به كار، 

بهره وری نيروی كار مشخص كننده ميزان (1818و همكاران  جزني  خاني)شودها و ارائه پيشنهادات ميشكوفا شدن خالقيت

نيروی كار در جريان توليد ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، بهره وری نيروی كار به صورت نسبت ارزش  توليدی است كه هر واحد

اميل تامپا و همكارانش با بررسي سود و   2118در سال  (1818طاهری شهنام،  )توليدات به تعداد شاغالن قابل اندازه گيری است.

ع ريسندگي و بافندگي كه در جنوب غربي اونتاريو انجام دادند ميزان سود بهره وری حاصل از اعمال مداخالت ارگونوميك در صناي

كاسپر ادوارد و همكارانش در يك تحقيق نشان دادند كه بهره  (Tompa, 2013 )در صد كل حساب نمودند. 5.5بهره را به نسبت 

اظ كردن فاكتورهای ارگونوميك در باال وری رابطه مستقيمي با طراحي دقيق يا طراحي مجدد كار براساس فاكتورهای انساني و لح

مالگورزاتا جاسيويز و همكارانش عقيده دارند يكي از راههای بهبود مداوم  (Edwards, 2014 )بردن سطح رضايت شغلي نيروها دارد.

ی يك محيط در سازمانها اصالح روشها و تكنيكهای انجام كار و توجه به شرايط محيط كار در مباحث تعميرات بوده و فرآهم آور

ماوريك   (Jasiulewicz, 2009 )مناسب جهت انجام فعاليتها و حصول بهره وری در اين فرآيندها و اين كارها را ضروری مي دانند.

سود در اثبات ارگونومي مشاركتي در محل كار پس از -اونو از آناليز هزينه-اكسنبرگ و همكارانش به نقل از دكتر آليسون هلر

های ارگونوميك و اعمال مداخالت و مقايسه ساليانه پروسه و محل كار با سال قبل،در سال چهارم بازگشت بررسي ريسك فاكتور

سوفيا الهيری و همكارانش تحقيقي  (Oxenburgh, 2004) دالر خرج شده را محاسبه نمود. 1دالر به ازای هر  5سرمايه ای باالی 

وميك و تاثير اين مداخال همراه با هزينه های ديگر صنايع انجام در سه صنعت مختلف در خصوص نقش اعمال مداخالت ارگون

دادند و به اين نتيجه رسيدند كه كاهش هزينه های اختالالت اسكلتي عضالني به همراه نحوه استفاده از دستگاهها و تجهيزات در 
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 سال به نسبت ارگونومي؛ مداخله هایدستاورد مقايسه ای و همكارانش در بررسي ابرقويي (Lahiri,2005)بهره وری موثر مي باشد

 در كاركنان انگيزه و افزايش  نوآوری در دانش اين كارگيری كالن )ارگونومي جامع( و به و خرد ارگونومي پايه نشان دادند مداخالت

های  ليتفعا و  عضالني - اسكلتي ضايعات كاهش علت واحدها به اكثر پايهتاثير مثبت داشته،كارآيي سال به نسبت مشكالت حل

در تحقيقات خود در  و همكاران نورمن (1811)ابرقويي و همكاران،است كرده پيدا بهبود ارگونوميكي؛ عوامل اجرای و كارگروهها

عضالني نشان دادند در صورتيكه بخواهيم كيفيت،بهره وری و -خصوص نقش مداخالت ارگونوميك در كاهش آسيب های اسكلتي

خدمات داشته باشيم، الزم است آسيب ها و اختالالت مربوط به مشاغل را كم نماييم. كه برای اين سود آوری بيشتری از توليدات و 

منظور بايد تغييرات و اصالحاتي در خدمات، فرآيندها، ابزار، تجهيزات، مواد و مدت زمان كار در مدت مشخص اعمال نموده و اگر 

سازی آن برای نيروی كار باشيم كر اصالح محيط كار و مناسب بخواهيم بهره وری و سود را بهبود بخشيم قطعا بايد به ف

(Norman,1998 .) آموزش و ايجاد  را مهمترين مساله در راستای پياده سازی ارگونوميدر تحقيق خود  همكارانامين نيك پور و

و نقش آن در ارتقاء  آگاهي نسبت به ارگونومي و متقاعد كردن مديران ارشد و تصميم گيرندگان در خصوص مزايای ارگونومي

تجربيات كشورهای  دانسته ناشي از كار و حفظ سالمت نيروی كار های  های و بهره وری سيستم، كاهش بيماری كيفيت و كارايي

در حال توسعه صنعتي نشان مي دهد كه اگر فرصتي جهت پياده سازی ارگونومي در اختيار قرار گيرد نه تنها مي تواند به اهداف 

رشد اقتصادی نيز و آن مي توان به فراتر از مسايل ارگونومي يعني بهره وری ملي  ت يابد بلكه با اثرات هم افزائيارگونومي دس

صمدی در تحقيق خود نشان داد استفاده از تكنولوژی مناسب و متناسب با نيروی  .( 1811 نيك پور و  همكاران. )دست يافت

ش داده، هزينه ها كم، توليد را افزايش مي دهد كه به افزايش بهره وری منتهي انساني، ضايعات و زمان انجام هر كاری را كاه

 (1811و همكاران  صمدی). خواهد شد

وكاهش ريسك فاكتورهای ارگونوميك در ايستگاههای كاری  كارگاه مركزی  REBAاين مطالعه با هدف ارزيابي پوسچرها به روش 

برق با تنوع فعاليت و بار كاری متفاوت و تاثير كاهش ريسك فاكتورها بر بهره  آغاجاری شامل واحدهای جوش،مكانيك،تراشكاری و

 وری منابع انساني صورت گرفته است.

 بررسي: روش

در بخش تعميرات مكانيك زير مجموعه كارگاه  15و  11اين مطالعه به صورت تجربي و از نوع مداخله ای بوده كه در سالهای 

ات مهندسي و تعميرات تجهيزات صنعتي توربين جنوب انجام گرفت. دراين برنامه مطالعه برنامه مركزی آغاجاری تابعه شركت خدم
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به اجرا درآمد. مدل مذكور به عنوان يك مدل   "هاللي و شهنواز"مداخله به صورت مشاركتي براساس مدل ارگونومي مشاركتي 

يك بوده كه در آن پارامترها و عواملي همچون: نقش در زمينه اعمال مداخالت ارگونوم موفق در مباحث ارگونومي مشاركتي

مديريت،نقش علوم نظری و كاربردی مختلف، به كارگيری نظرات مشاوره ای نيروی انساني در تعيين راه كارهای كاری به عنوان 

نظام ارتباط  جزء عملياتي يك فرآيند،نقش فرآيندهای طرح و برنامه ريزی فرآيندها و طراحي جديد ايستگاههای كاری،داشتن

،اندازه گيری و پايش نظرات كاربران و فرآيندها،و به طور كلي ايجاد يك شبكه تعاملي بين اجزای يك سيستم كاری در يك 

 .سازمان،در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا بتوانند بهترين و باالترين بهره وری را در زمينه افزايش كارايي نيروی انساني داشته باشند

شان داد كه يكي از روش های جديد ارئه شده جهت بهبود شرايط ارگونوميك در محيط كار و بهره وری، به كارگيری انواع هاللي ن

و به كارگيری ابزار های آن مي باشد.اين كار  Ergonomics Intervention Techniques (EITs)شيوه های مداخله های ارگونومي 

(،يادگيری و  EIPTداری نسبت به تغيير،ايجاد منظر يا افق شيوه برنامه مداخله ارگونومي)نيازمند فعاليت هايي از قبيل ايجاد بي

  (Helali,2003,2008) يكپارچگي آن به منظور اصالح سيستم های كاری است.

 : مدل مورد نظر در مطالعه1شكل 

امعه كل پرسنل كارگاه مركزی آغاجاری نفر جمعيت كارگاه به عنوان جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند )ج 151در اين مطالعه، 

ايستگاه كاری تعريف شده در سطح كارگاه،انتخاب و  81بودند(. برای انجام ارزيابي پوسچر های بدن روش ربا استفاده شد، كل 

م ارزيابي به روش مذكور در كل ايستگاههای كاری انجام گرديد.جهت مطالعه و تعيين ميزان افزايش بهره وری حاصل از انجا

در ايستگاههای كاری در صنعت مورد نظر و بكار گيری مدل مذكور،ابتدا كميته ای متشكل از مسئول  "مداخالت ارگونوميك"

تشكيل گرديد.اين كميته با تعيين اهدافي همچون  HSEكارگاه،مسئول بخش،كاركنان بخش و كارشناس بهداشت حرفه ای واحد 

بهره وری نيروی انساني واحد مكانيك كارگاه به كار خود ادامه داد.سپس كاهش ريسك فاكتورهای بخش مذكور و افزايش 

 NORDICريسكهای ارگونوميك مشخص شده و جهت تاييد وجود ريسكهای ارگونوميك مطالعه ميداني از طريق پرسشنامه 

(Kuorinka,1987) ر ادامه كار، جهت عضالني در بخشهای كارگاه ارزيابي گرديد. د-انجام و ميزان شيوع آسيبهای اسكلتي

در اين روش پس از فازبندی كارها،  (1833)چوبينه،استفاده گرديد REBAبررسي دقيق تر ريسك فاكتورهای ارگونوميك، از روش 

افراد به روش مشاهده مستقيم در چند مدت و سپس عكس برداری در حاالت مختلف نحوه قرار گيری بدن، دارای كد شدند.با 

ايستگاه به روش مذكور آناليز شده و سطوح ريسك  81ارگاه فعاليتها در هر بخش مشابه بوده،در كل توجه به اينكه در كل ك

فاكتورهای ارگونوميك مشخص گرديد. در محل مطالعه،ريسك فاكتورهای ارگونوميكي همانند چرخش و خمش متناوب تنه و 

نشستن به مدت طوالني ، چمباتمه زدن و حمل دستي و..  دست ) مچ ، ساعد و بازوها ( ، اعمال نيرو، حركات سريع ، ايستادن يا

 ( 1818و راهنمای ارزيابي ريسك ارگونوميك نفت 1832و فيزنت ترجمه چوبينه1831موعودی، )مشاهده گرديد.

بر اساس بررسي و مطالعات انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه مداخله اصالحي ارگونوميكي مناسب،نصب و تعبيه جك های 

ليكي در بخش باز و بست كردن توربينهای رولز رويس بوده كه شركت نيز از طريق تامين اعتبار ات مالي و تعيين پيمانكار هيدرو

اجرايي و خريد جكهای مورد نياز اين اقدام را انجام داده و پس از اجرای مداخالت ارگونومي ميزان بهره وری كاركنان محاسبه 

 گرديد.
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اده كه مورد تاييد شركت سازنده توربين های رولز رويس بوده است به صورت هيدورليكي بوده كه با جكهای هيدورليك مورد استف

متر باز شده و جهت سهولت كار در چاه مربوطه كه در كف  8فشار روغن عمل مي نمايند.اين جكها در حالت كامال باز تا ارتفاع 

مشاهده مي گردند.روی جك،يك جايگاه استقرار،جهت ثابت  زمين حفر و بهسازی شده است تعبيه مي شوند كه در عكس زير

 كردن توربين مورد تعمير در نظر گرفته شده كه توربين ها روی آن مستقر مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 : تصويري از جك مورد استفاده2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نحوه كار روي استند قبل از انجام مداخالت ارگونومیك3شكل 

ری ، روشها و نگرش های مختلفي وجود دارد . با توجه به اينكه هر سنجش و روش اندازه گيری ، اهداف برای اندازه گيری بهره و

 خاصي را در بردارد ، لذا انتخاب روش مناسب منوط به مشخص بودن هدف و منظورهای تحليلي از اندازه گيری بهره وری است .
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گيری آن ، به دليل وجود تنوع مفاهيم و تعاريف بهره وری و كاربردهای  عالوه بر آن در ارتباط با اندازه خود بهره وری و اندازه

متفاوتي كه دارد ، ضرورتاً اندازه گيری مختلفي به اقتضای مورد وجود خواهد داشت. بهره وری نيروی كار مشخص كننده ميزان 

ار رايج ترين مقياسي است كه درمورد يك توليدی است كه هر واحد نيروی كار در جريان توليد ايجاد مي كند. بهره وری نيروی ك

اقتصاد، صنعت و يا يك واحد توليدی بكار برده مي شود. از داليل اين امر مي توان به سهم نسبتاً زياد هزينه نيروی كار در ارزش 

 بسياری از فرآورده ها و نيز موجودی سرمايه اشاره نمود. 

 به صورت زير ارائه كرد :  مدل پايه ای سنجش بهره وری نيروی كار را مي توان

 

  

 

كه در آن 
LP   ،بهره وری عامل كارQ  ميزان محصول توليد شده وL(1818وی انساني به كار گرفته شده است )طاهری،مقدار نير 

ابزار ارزيابي بهره وری خوب مي تواند مديريت را قادر سازد درك كامال روشني از شرايط كاری خوب داشته باشد كه در نهايت 

 (1818)طاهری، نجر به اصالح بهره وری و سود گردد.ارگونومي خوب اقتصاد خوب را به همراه دارد.م

 يافته هاي تحقیق:

صنعت مورد مطالعه كارگاه مركزی آغاجاری تابعه شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب مي باشد. كارگران 

ر توربين با پوسچرها و بار كاری متفاوت انتخاب شدند .تعداد كارگران ساخت و جوش ، تراشكاری ، برق و سيم پيچي ،تعمي

درصد و  3و 3/81،  83،  8/13برحسب درصد در بخش های ساخت و جوش ، مكانيك ، تراشكاری و برق وسيم پيچي به ترتيب 

ن افراد مورد مشاهده گروه سني سال سابقه كار داشتند. از ميا 21سال بوده و به طور متوسط  53تا  21محدوده سني كاگران بين 

درصد در  3/23سال سابقه با درصد فراواني  21تا  11سني  درصد در رده اول و گروه 83سال سابقه با درصد فراواني  81تا  21

رده دوم قرار داردند. كليه كارگران مرد بودند .در تحليل آماری داده ها از تست ها و آزمون های مختلفي همچون  آناليز واريانس، 

ني و انواع وظايف و فعاليت ها و ميزان شيوع در گروه های س( 1812)حبيبي، فاكتوريل،تي زوجي و كروسكال واليس استفاده شد

بررسي گرديد.در نهايت مشخص گرديد كه بين شيوع ناراحتي ها در سطح كارگاه و نوع فعاليتها ارتباط معني داری وجود ندارد كه 

به معني وجود مشكالت در كل كارگاه بوده كه خود مؤيد بسياری از مطالعات گذشته در اين خصوص مي باشد،همچنين ارتباط 

( وجود دارد كه نياز به اصالح پست های   P-Value < 0.05داری بين نمره ربا و ريسك های ارگونوميكي فعاليت ها ) معني

 8بيشترين فراوني و اعداد  12بدست آمد كه عدد  18تا  8كاری و طراحي ايستگاه كار مشخص گرديد. در اين مطالعه نمره ربا بين 

بوده كه بايد برنامه مداخالت  18ين عدد مربوط به واحدهای مكانيك و جوشكاری با ميانگين كمترين فراواني را داشتند. بيشتر 1و 

 ارگونوميك در خصوص كاهش ريسك در اين دو بخش فورا انجام گيرد.

 

L

Q
pL 
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 : توزيع فراواني نمره ربا در نمونه1جدول

 درصد فراواني نمره ربا

8 1 8.8 

1 1 8.8 

5 8 11 

1 2 1.3 

11 8 11 

11 3 28.8 

12 3 21.3 

18 5 11.3 

 

در اين كارگاه و قبل از اعمال مداخالت ارگونوميك عدم طراحي ايستگاه كاری مناسب سبب ايجاد وضعيت های نامناسبي 

ارگونوميكي همچون خمش و پيچش كه اكثر اوقات به طور همزمان صورت مي گرفت ، حمل اشياء سنگين ، ايستادن يا نشستن 

 شيفت كاری به صورت چمباتمه شده كه باال بودن نمره ارزيابي در برخي از بخشها به همين دليل مي باشد.طوالني مدت در طي 

اقدام اصالحي تعيين شده در كارگاه مكانيك،نصب جكهای هيدروليكي جهت استفاده در بخش باز و بست كردن توربين رولز 

استفاده از اين تجهيز نتايج زير بدست آمد.الزم به ذكر است نتايج  رويس بوده كه با مطالعه دقيق زمان انجام كار قبل و بعد از

 حاصل عمدتا تاثير بر ساعت كار نيروی انساني شاغل در اين بخش و تسريع انجام فعاليتها با استفاده از اين تجهيزات مي باشد
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 : تغییرات روزكار نیروي انساني و بهره وري حاصل2جدول 

ت مراحل انجام تعميرا

 توربين

ميانگين ساليانه نفر روز 

مورد نياز تعمير قبل از 

اعمال مداخالت 

 ارگونوميك

ميانگين ساليانه نفر روز 

مورد نياز تعمير بعد از 

اعمال مداخالت 

 ارگونوميك

بهره وری قبل از 

اعمال مداخالت 

 ارگونوميك

بهره وری بعد از اعمال 

 مداخالت ارگونوميك

درصد 

تغييرات      

 یبهره ور

 12نفر روز برای  511 باز كردن و بستن

 توربين

 12نفر روز برای  181

 توربين

 درصد 1.2 181/1 122/1

 

 بحث و نتیجه گیري:

با مروری بر نتايج مطالعات پيشين كه جهت مقايسه با مطالعه حاضر در ادامه آمده است مي توان ضمن تاييد اثرات نتايج مطالعات 

 مباحث زير را ارائه نمود:

سود در اثبات ارگونومي مشاركتي در محل كار -اونو از آناليز هزينه-ماوريك اكسنبرگ و همكارانش به نقل از دكتر آليسون هلر

استفاده كرده است. پس از بررسي ريسك فاكتورهای ارگونوميك و اعمال مداخالت و مقايسه ساليانه پروسه و محل كار با سال 

در اين مطالعه نيز با تعيين  .الر خرج شده را محاسبه نمودندد 1دالر به ازای هر  5ای باالی  قبل، در سال چهارم بازگشت سرمايه

هزينه های مربوط به خريد و نصب جك های هيدروليك و محاسبه ميزان سود حاصل از افزايش توان تعميرات در بخش باز و بست 

زگشت سرمايه در خصوص اعمال مداخالت كمتر از يك سال كردن توربين ها و صرفه زماني حاصل از نيروی انساني متخصص، با

مي باشد كه نشان دهنده مقرون به صرفه بودن اعمال مداخالت بوده است. با توجه به اين نتايج و با در نظر گرفتن تفاوت بين دو 

 صنعت مي توان گفت اين تحقيق نيز در راستای مطالعات پيشين بوده است.

ش های كاهش مشكالت و مواجهات ريسك فاكتورهای ارگونوميك در محيط كار، انجام مداخالت هاللي معتقد است يكي از رو

اربرد روز افزون پيدا كرده ارگونومي از جمله ارگونومي مشاركتي، به عنوان يكي از روش های جديد انجام مداخالت در محيط كار ك

 21نجام شده نتيجه ای مشابه بدست آمد. به طور كلي در . با بررسي به عمل آمده در اين مطالعه ضمن تاييد تحقيقات ااست

ايستگاه مداخله انجام گرديد كه در  8ايستگاه نيز در 21ايستگاه ارزيابي شده نياز به اصالحات مشخص گرديد از بين  81ايستگاه از 
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پوسچر پس از اعمال مداخالت  بخش تعميرات مكانيك بوده و بهره وری آن نيز محاسبه شد. همچنين در اين سه ايستگاه ارزيابي

انجام گرفته كه پس از ارزيابي مجدد ايستگاه های كاری ريسك فاكتورهای ارگونوميك در خصوص پوسچرهای نامناسب از مقدار 

 كاهش يافته است. 1به مقدار  18

يفيت،بهره وری و سود در صورتيكه بخواهيم كمعتقدند در تحقيقات خود در خصوص نقش مداخالت ارگونوميك همكاران نورمن و 

آوری بيشتری از توليدات و خدمات داشته باشيم، الزم است آسيب ها و اختالالت مربوط به مشاغل را كم نماييم. كه برای اين 

منظور بايد تغييرات و اصالحاتي در خدمات، فرآيندها، ابزار، تجهيزات، مواد و مدت زمان كار در مدت مشخص اعمال نموده و اگر 

حمزه  .سازی آن برای نيروی كار باشيمبهره وری و سود را بهبود بخشيم قطعا بايد به فكر اصالح محيط كار و مناسب  بخواهيم

صمدی در تحقيق خود نشان داد استفاده از تكنولوژی مناسب و متناسب با نيروی انساني، ضايعات و زمان انجام هر كاری را كاهش 

در پژوهش انجام شده پس ازاينكه برنامه .مي دهد كه به افزايش بهره وری منتهي خواهد شدداده، هزينه ها كم، توليد را افزايش 

مداخالت ارگونوميك به اجرا در آمد تغييرات عمده ای در بخش مكانيك اجرا گرديد كه از جمله نصب جك های هيدروليكي، نحوه 

بر زمان و شيوه انجام فرآيند و ارتفاع محل انجام پروسه موثر انجام و مدت زمان پروسه ها بوده است. اين تغييرات به طور عمده ای 

بودند. در اين مداخله با استفاده از جك های هيدروليك ارتفاع منطقه عمل پرسنل  از حالت ثابت به حالت متغير به گونه ای كه 

استاندارد نبوده و تنها با تغيير ارتفاع ديگر كارگر نيازمند نصب استند و باالرفتن از روی وسايل غير ايمن مانند چهار پايه غير 

توربين با استفاده از جك  به سرعت به ارتفاع مناسب مورد نظر خود جهت انجام پروسه دسترسي پيدا مي نمايد، در نتيجه سبب 

ح روز شده است كه خود در راستای مطالعات سابق در خصوص اصال 12روز به  15كاهش زمان باز و بست كردن توربين ها از 

 منطقه های عملياتي بوده و تائيد كننده مطالعات پيشين  است.

ارگونومي مشاركتي، مشاركت فعال تمام سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومي است كه معتقد هستند  و همكارانجزني  خاني

ابد. جلب مشاركت همه به منظور وری افزايش يشود تا شرايط محيط كار، كيفيت و بهرهالبته با حمايت كامل مديريت انجام مي

ها و ارائه ايجاد بهبود در سازمان ضروری است و انجام اين مهم باعث احساس مالكيت نسبت به كار، شكوفا شدن خالقيت

آموزش و ايجاد  را مهمترين مساله در راستای پياده سازی ارگونوميدر تحقيق خود  همكارانامين نيك پور و .شودپيشنهادات مي

نسبت به ارگونومي و متقاعد كردن مديران ارشد و تصميم گيرندگان در خصوص مزايای ارگونومي و نقش آن در ارتقاء آگاهي 

تجربيات كشورهای  دانسته ناشي از كار و حفظ سالمت نيروی كار های  های و بهره وری سيستم، كاهش بيماری كيفيت و كارايي

ي جهت پياده سازی ارگونومي در اختيار قرار گيرد نه تنها مي تواند به اهداف در حال توسعه صنعتي نشان مي دهد كه اگر فرصت

رشد اقتصادی نيز و آن مي توان به فراتر از مسايل ارگونومي يعني بهره وری ملي  ارگونومي دست يابد بلكه با اثرات هم افزائي

مشخص شدن نقش حمايت مديران و همچنين . در اين مطالعه كه براساس مدل هاللي و شهنواز انجام گرديد با دست يافت

نفر ساعت   121به طور كلي همكاری و استقبال كليه همكاران و پرسنل بخش در طول مراحل اجرای برنامه های مداخله ای 

شاهد مشاركت تمامي دست اندر كاران بوده و نتايج حاصل مذكور حاصل كاری گروهي و مشاركتي مي آموزش انجام شد همچنين 

با بررسي پرسشنامه ها و با توجه به واقعيت موجود مي توان اين نكته را تاييد كرد در اين نتايج مشاهده مي شود مشاركت باشد. 

آنچه در مدت زمان پروژه مشاهده گرديد شور و اشتياق پرسنل جهت اجرای برنامه های  است. درصدی بوده 111پرسنل 

 كار بوده است. ارگونوميك به منظور بهبود وضعيت و شرايط محيط
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در نهايت با بررسي نتايج بدست آمده مشاهده گرديد كه اعمال مداخالت يا مداخله ارگونوميك در يك كارگاه كه با مشاركت تمام 

افراد اعم از مديران و كارگران انجام گرفت، تغيير در نحوه انجام كار و حذف مراحل تكراری و وقت گير فعاليت ها سبب بهبود در 

ی تعميرات در بخش باز و بست كردن اينگونه توربين ها شده است با توجه به نتيجه حاصل از مطالعه و آمار و ارقام به روزكارها

ه ژدست آمده و ارتباط سنجي بين فاكتورهای مختلف و مشخص كردن تاثير اين عوامل بر يكديگر و همچنين اهداف پرو

بهره وری نيروی انساني در فعاليت های مختلف شركت، مشخص گرديد  درخصوص تاثير اعمال مداخالت ارگونوميك بر افزايش

درصد بوده كه روند  2/1تغييرات بهره وری حاصل در مرحله باز و بست كردن توربين)بخشي كه مداخالت اعمال شده( به ميزان 

طرناك همانند چرخش و بهبود را نشان مي دهد. اعمال مداخالت نيز سبب حذف بسياری از ريسك فاكتورهای ارگونوميكي خ

خمش متناوب تنه و دست ) مچ ، ساعد و بازوها (، اعمال نيرو، حركات سريع، ايستادن يا نشستن به مدت طوالني، چمباتمه زدن و 

  5به عدد  18واحد تغيير از ميانگين  3حمل دستي شده است. در نتيجه ميانگين نمره ربا در واحد باز و بست كردن توربين ها  با 

 به طور كلي بدون با در نظر گرفتن تفاوت بين صنايع مختلف اين تحقيق در راستای ساير تحقيقات بوده است.ش يافته  است. كاه

  در پايان با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهاد های ذيل جهت بهبود بهره وری ساير بخش های مشابه ارائه مي گردد :

 در اعمال مداخالت ارگونوميك در ساير ايستگاههای كاری استفاده از مدل ارگونومي مشاركتي اين تحقيق 

 به كارگيری جك هيدروليك در كارگاه های مكانيك غير از كارگاه توربين رولز رويس 

  به داليل كمبود وقت و محدوديتهای اين تحقيق پيشنهاد مي شود ساير پژوهشگران تاثير مداخالت ارگونوميك بر ساير

 ي و حذف تريبليگ های ديگر را مورد مطالعه قرار دهند.ايستگاههای كاری، زمان سنج
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