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( در بیمارستان شهید دكتر فقیهی شیراز؛ Future Workshopسازی تكنیک كارگاه آینده)پیاده
 یک روش ماكرو ارگونومی

 

 4منصور ضیایی، 3وحید كشتكار، 2علیرضا چوبینه، 1مهدی فرجی كوجردی

 

حوزه ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی، ايدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهـ 0
 Mehdi.saran@gmail.com: ایمیل 30350070: شماره تماس و فاکس، مدیریت

 ایران، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، استادـ 0

 ایران، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعیـ 3

 اي دانشگاه علوم پزشکی شیرازدکتراي بهداشت حرفهدانشجوي ـ 5

 
جهـت شناسـایی و ارائـه راهکارهـاي مناسـب بـراي        (درماکرو ارگونـومی FWتکنیک کارگاه آینده): مقدمه و اهمیت موضوع

اسـتراتژي و  ، فـانتزي)تخیلی( ، تجربی)انتقـادي( ، سـازي برطرف نمـودن یـا کـاهش مشـکالت بـوده و شـامل پـنج فـاز؛ آمـاده         
 باشد.اجرایی/پیگیري می

طـی   0335نفر ازمدیران میـانی در سـال    07در بیمارستان فقیهی شیراز با حضور متخصصین ارگونومی و FW: مواد و روشها
 انجام شد. ساعته 05و  06دو فاز 
تجهیزات ووسایل و امکانـات و  ، فضاي فیزیکی، پرسنلی، گروه مدیریتیمشکل ارگونومیک شناسایی و در پنج  57تعداد : نتایج
 ریزي رفاهی طبقه بندي شد.برنامه
 رویکرد خود را تغییر دادند. مدیران، FWاز بااستفاده 0333سال  تولیدي شرکت مشابه دریک درمطالعه: بحث

برنامه عملیاتی براي رفع آن ارائـه گردیـد.زیاد    0 راهکار فانتزي و 55مشکل قرار گرفت که  3در گروه پرسنلی : گیری  نتیجه
مشـکل   3بدترین مشکل این گروه بود. در گروه تجهیزات و وسـایل   03هاي روانی براي پرسنل و پرستار با امتیاز بودن استرس

محیط فیزیکـی و   ،نور طبیعی، برنامه عملیاتی براي رفع آن ارائه شد. عدم آسایش دمایی 07راهکار فانتزي و 55قرار گرفت که 
 05راهکار فـانتزي و   50مشکل شناسایی که  3بدترین مشکل در این گروه بود. در گروه مدیریتی  3ها با امتیاز روشنایی المپ

بدترین مشکل در ایـن   07برنامه عملیاتی براي رفع آن ارائه شد. کاهش انگیزه کاري پرسنل بدلیل عدم درک مدیران با امتیاز 
برنامـه عملیـاتی بـراي رفـع آن      6 راهکار فانتزي و 67مشکل قرار گرفت که  6ریزي رفاهی وه امکانات و برنامهگروه بود. در گر

بدترین مشکل در این گروه شناخته شد. در  5ارائه شد. عدم وجود برنامه جهت نشاط سازمانی از قبیل اردوي تفریحی با امتیاز 
برنامه عملیاتی براي رفـع آن ارائـه شـد. رمـپ اتفاقـات و       05 کار فانتزي وراه 33مشکل قرار گرفت که  7گروه فضاي فیزیکی 

در  FWسـازي  بدترین مشکل در ایـن گـروه بود.پیـاده    22با امتیاز Ⅲهاي بیمارستان مثل مدیریت و بخش داخلیسایر محیط
 اري گردید.هاي کآمیز بوده و منجر به تغییرات اساسی دراصالح ایستگاهبیمارستان فقیهی شیراز موفقیت

 

 ماکروارگونومی، Future Workshop: كلمات كلیدی
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