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مقدمه :مطالعات در سطح دنیا ،تاثیر مثبت به کارگیری ارگونومی را در بخش های مختلف به صورت اصالح شررایط کراری،
بهبود کمی و کیفی تولید ،کاهش شیوع آسیب های اسکلتی  -عضالنی ناشی از کار ،کاهش هزینره و در نتیجره افرزایش بهرره وری
نشان داده است .در ایران با وجود این که داده های قابل اطمینانی در دست نیست ،اما براساس گزارش ستاد معاونت درمان سازمان
تامین اجتماعی بیماری اسکلتی – عضالنی در این زمینه رتبه چهارم را به خود اختصاص می دهد.
هدف :هدف از این مطالعه ،بررسی شاخص های ارگونومی در واحد آشپزخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ارائه راهکارهای
اصالحی برای انجام مداخالت ارگونومیکی بود.
روش ها :این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی در بین کارکنان آشپزخانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفرت کره
برای بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی ابتدا فرم  BODY MAPبصورت مصاحبه تکمیل گردید .و نیز بررای ارزیرابی
ارگونومیکی محیط کار کارکنان از چک لیست  ILOاستفاده شد .پس از تکمیرل چرک لیسرت هرای  ILOاز شراخص  ELMERIبررای
تعیین سطح عمل در محیط مورد نظر استفاده شد.

نتایج :نتایج به دست آمده از فرم  BODY MAPنشان داد که  ٪3229از کارکنان ایرن واحرد در طری یرک سرال گششرته
تجربه درد اسکلتی – عضالنی داشتند .بیشترین فراوانی درد در ناحیه پشت ( ) ٪77و شانه ،گردن ،کمر ،زانرو ،مر دسرت برا ٪77
گزارش در بین افراد مورد مطالعه ،رتبه دوم اندام های متاثر از دردهای اسکلتی – عضالنی را به خود اختصراص دادنرد .و نیرز برین
نتایج  ILOو  BODY MAPارتباط مستقیم وجود داشت.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از ارزیابی با دو روش مختلف نشان دهنرده ی وضرعیت ارگونرومیکی نرامطلو از نظرر طراحری
ایستگاه های کاری ،جانمایی ابزارها  ،ملزومات کاری و حمل و جابه جایی مواد است .نتایج حاصل از بررسری چرک لیسرت  ILOبرا
شاخص  ELMERIنشان دهنده ضرورت مطالعه بیشتر و انجام مداخالت ارگونومیک در آینده نزدیک می باشد.
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