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چكيده

مقدمه :تا کارتزد فزایٌذّای هذیزیت استزاتضیک ،هیتَاى در سطح هحلی تِ طزاحی ٍ تَسعِ سیستنّای تْیٌِ اًزصی ،فاضالب ٍ حفاظت اس هحیط سیست در هقاتل آالیٌذُّای َّا
اقذام ًوَد .ایي فزایٌذ تٌْا تا تَجِ تِ ًقاط قَت ،ضعف ،فزصتّا ٍ تْذیذّای تیوارستاىّا هوکي هیضَد .پضٍّص حاضز تا ّذف ارایِ استزاتضیّای تْیٌِ هذیزیت سثش در راتطِ تا
سیستنّای یاد ضذُ تا استفادُ اس هذل  )Strength, Weakness, Opportunity, Threaten( SWOTدر تیوارستاىّای آهَسضی ضْز یشد اًجام ضذ.
روشها :ایي پضٍّص تِ لحاظ ّذف ،اس ًَع کارتزدی ٍ رٍش تحقیق آى تَصیفی -تحلیلی تَد .رًٍذ پضٍّص تا تکویل چکلیست ،هصاحثِ تا کارضٌاساى ٍ هذیزاى داًطگاُ ٍ
تیوارستاىّای آهَسضی اس هْز تا اسفٌذ سال  1392صَرت گزفت .تزای تحلیل یافتِّا اس هاتزیسّای ارسیاتی عَاهل داخلی ٍ خارجی ٍ تزای تذٍیي استزاتضیّا اس هذل راّثزدی
 SWOTاستفادُ گزدیذ.
یافتهها :استزاتضیّای پیطٌْاد ضذُ جْت هذیزیت سثش سیستنّا تِ تزتیة  WT ٍ ST ،WO ،SOهیتاضٌذ .در ایي راتطِ طزحّای هذیزیت استزاتضیک سثش  ،SOتز ارایِ طزح قاتل
اجزایی در جْت کاستي اس هصزف حاهلّای اًزصی ٍ آب ،فزاّنساسی تکٌَلَصیّای ًَ تِ هٌظَر تْیٌِساسی ضیَُ هصزف آب ٍ اًزصی ،تَجِ تِ رعایت تواهی ًکات در سهیٌِ
استفادُ هجذد اس فاضالب یا لجي حاصل اس تصفیِ فاضالب ،تَسعِ توام هفاد قاًَى ًحَُ جلَگیزی اس آلَدگی َّا ٍ تذٍیي گشارش ساالًِ اس اقذاهات السم تزای تحقق هذیزیت سثش
در تخصّای تیوارستاىّای آهَسضی تأکیذ ًوَد.
نتیجهگیری :توزکش تز استزاتضی  SOدر راستای حذاکثز استفادُ اس ًقاط قَت داخلی ٍ فزصتّای خارجی هَجَد ،تایذ در اٍلَیت هذیزاى تیوارستاىّای آهَسضی ٍ استاى جْت
هذیزیت سثش ٍ ارتقای کیفیت خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی قزار گیزد.
واژههای کلیدی :هذیزیت سثش ،سیستنّای اًزصی ،فاضالب ،آالیٌذُّا ،SWOT ،تیوارستاىّای آهَسضی

ارجاع :ػلی عالـی هحوذ كالحً ،ظاد کَسکی فشّاد ،ػظینصادُ حویذ سضا ،لاًؼیاى هحوذ تمی .استراتصی مدیریت سبس برای سیستمهای انرشی ،فاضالب و کنترل آالیندههای
هوا در بیمارستانهای آموزشی شهر یسد در سال  .2931هدلِ تحمیمات ًظام ػالهت 1394؛ 775-780 :)4( 11
پذیزش هقالِ1394/8/30 :

دریافت هقالِ1394/1/2 :

مقدمه
پَیایی یکی اص اتؼاد هدذیشیت كدحیح اػدتشاتظیک یدک ػداصهاى هدیتاؿدذ کدِ
هٌؼکغ کٌٌذُ آصهدَى تدا فشكدتّدای خذیدذ اػدت ( .)1دس ایدي ساػدتا ،ػدذم
عشح سیضی خْت دػتیاتی تِ تَػؼِ پایذاس تا ٍخَد ػشػت تاالی كدٌؼتی ؿدذى،
فـاس صیادی سا دس ّوِ خٌثِّای هحدیظ صیؼدت ایدداد ًودَدُ اػدت .تٌداتشایي،
التثاع یک ػیؼتن هذیشیت صیؼت هحیغی ػثض هاًٌذ  ،ISO 14000تِ ػٌَاى
تخـی اص یک الذام گؼتشدُ دس خْدت کداّؾ اادشات صیؼدت هحیغدی صًدیدشُ
ػاصهاىّا هغشح گشدیذُ اػت ( Ibrahim .)2هذیشیت اًدشطی سا دس تیواسػدتاًی
دس هالضی تشسػی ًوَد ٍ تِ ایي ًتیدِ سػدیذ کدِ یدک ػیؼدتن هدذیشیت پایدذاس
اًشطی ،هیتَاًذ تِ تیواسػتاىّا دس کٌتشل ّضیٌِّای اًشطی یداسی سػداًذ ( .)3دس
تَػؼِ پایذاس ،ػالهتی خاهؼِ ٍ حفؼ هحیظ صیؼت اص ؿداصقّدای کلیدذی تدِ

ؿواس هیسٍد ٍ فاضالبّای ؿْشی هیتَاًٌذ تِ ػٌَاى یک هٌثغ هْن آب تلمدی
گشدًذ .تٌاتشایي ،تایذ تِ عَس هٌظن اص ااشات هضش آى خلَگیشی تِ ػول آیذ.
دس هغالؼِ  ،McClurgپغ اص تشسػی سًٍذ تغییش آب ٍ َّا ٍ اادشات آى تدش
هٌاتغ آب ،ایي ًتیدِ تِ دػت آهذ کِ دس كَستی هیتَاى تش تغییدشات هیدضاى آب
دس دػتشع ٍ تماضای آب غلثِ ًوَد کِ هذیشیت هٌاتغ آب اًؼغافپدزیش تاؿدذ ٍ
ّوِ ػَاهل هشتَط دس فشایٌذ تلوین ػاصی هذًظش هذیشاى لشاس گیشد ( .)4کیفیدت
َّای داصلی ٍ صاسخی تیواسػتاى ًیض یکی دیگدش اص اتؼداد حفدؼ هحدیظ صیؼدت
تیواسػتاى اػت .اّویت ایي هؼألِ صهاًی هـخق هیگشدد کدِ حفدؼ ػدالهتی
تیواساى ٍ کاسکٌاى اص تیواسی ّای ػفًَی ٍ ؿغلی ٍ افشاد خاهؼدِ اص آالیٌدذُّدای
هتٌَع هٌتـش ؿذُ اص هشاکض دسهاًی دس هغالؼات هختلف ،تدِ ػٌدَاى ّدذف ٍیدظُ
هددذیشیت تیواسػددتاىّددا هددذًظش لددشاس گشفتددِ اػددت ( Christiansen .)5-7دس

 -1داًـدَی دکتشی ،گشٍُ هٌْذػی هٌاتغ عثیؼی -هحیظصیؼت -آلَدگیّای هحیظصیؼت ،داًـکذُ هٌاتغ عثیؼی ،داًـگاُ تْشاى ،کشج ،ایشاى
 -2داًـیاس ،گشٍُ هحیظ صیؼت ،داًـکذُ هٌاتغ عثیؼی ٍ کَیشؿٌاػی ،داًـگاُ یضد ،یضد ،ایشاى
 -3داًـیاس ،گشٍُ تْذاؿت هحیظ ،داًـکذُ تْذاؿت ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ كذٍلی یضد ،یضد ،ایشاى
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استزاتضی هذیزیت سثش تزای سیستنّای اًزصی ،فاضالب ٍ کٌتزل آالیٌذُّای َّا

پظٍّؾ صَد تِ اسصیداتی یدک ػیؼدتن حفدؼ تْذاؿدت تدا اػدتفادُ اص هداتشیغ
 )Strength, Weakness, Opportunity, Threaten( SWOTپشداصت ٍ
تِ ایي ًتیدِ سػیذ کِ تا اًتخاب اػتشاتظیّای هٌاػة ،هیتدَاى تْثدَدی لاتدل
تَخْی سا دس هذیشیت تیواسػتاىّا اص خٌثِّای هختلف تِ ٍیظُ التلادی ،حاكل
ًوَد ( .)8تا تَخدِ تدِ کاساهدذی هداتشیغ  SWOTدس تدذٍیي اػدتشاتظیّدای
هذیشیتی اص خولِ تخؾّای یاد ؿذُ دس تیواسػدتاىّدا ،پدظٍّؾ حاضدش ضدوي
ؿٌاػددایی هتغیشّددای داصلددی ٍ صدداسخی ه د اش تددش هددذیشیت ایددي تخددؾّددا دس
تیواسػتاىّای آهَصؿی ،اػتشاتظیّای هختلف خْت هذیشیت هٌاػة کِ تایذ دس
اٍلَیت هذیشیتی هذیشاى ایي تیواسػتاى ّا ٍ هؼ ٍلیي داًـگاُ هشتَط لشاس گیدشد،
هـخق ؿذ.

روشها
ایي تحمیك اص لحاػ ّذف ،کاستشدی تدَد ٍ تدِ سٍؽ تَكدیفی -تحلیلدی اًددام
گشفت .هکاىّای هَسد هغالؼِ ،تیواسػدتاى ّدای ؿدْیذ كدذٍلی ،ؿدْیذ دکتدش
سٌّوَى ،ػَاًح ٍ ػَصتگی ٍ هحوذكادق افـاس تَد کِ دس دٍسُ صهداًی هْدش تدا
اػفٌذ ػال  1392تشسػی گشدیذ .اتتذا اص عشیك تکویل چکلیؼت عشاحدی ؿدذُ
هحممدداى تَػددظ هؼ د ٍالى تخددؾّددای هشتددَط ،ػَاهددل هحیغددی هْددن هددذیشیت
تیواسػتاىّا اص خٌثِّای یاد ؿذُ ؿٌاػایی ؿذ .سٍایی هحتدَایی چدکلیؼدت عشاحدی
ؿذُ دس دٍ گام عشاحی ٍ کویػداصی كدَست گشفدت .پایدایی چدکلیؼدت اص عشیدك
آصهَى -تاصآصهَى تِ تؼذاد ً 30فش اًدام ٍ ضدشیة  Cronbachs alphaآى تشاتدش تدا
 0/93تِ دػت آهذ .پغ اص ؿٌاػایی کلیِ ػَاهل داصلدی ٍ صداسخی ،ػَاهدل داصلدی تدا
اػدتفادُ اص هداتشیغ اسصیداتی ػَاهدل داصلدی ( Internal Factor Evaluationیدا
 ٍ )IFEػَاهدددل صددداسخی ًیدددض تدددا اػدددتفادُ اص هددداتشیغ ػَاهدددل صددداسخی
( External Factor Evaluationیا  )EFEتحلیل ٍ اسصیاتی گشدیذ .تکویدل
چک لیؼت خْت ؿٌاػایی ًماط چْاسگاًِ تَػظ خاهؼِ آهاسی پدظٍّؾ (ً 30فدش
اص کاسؿٌاػاى) كَست گشفت .ػپغ دس هاتشیغّدای ػَاهدل داصلدی ٍ صداسخی
تشای ّش یک اص ػَاهل ؿٌاػایی ؿذُ دس هشحلِ لثل تش حؼة اّویدتٍ ،صًدی دس
ًظش گشفتِ ؿذ .تِ ػلت پاییي تَدى حدن خاهؼِ آهاسی کدِ تٌْدا ً 4فدش اص افدشاد
هتخلق آؿٌا تِ توام فؼالیتّای هَخَد دس هحیظّا دس تخؾّای رکدش ؿدذُ
تَدًذً ،وًَِ آهاسی ًیض ّواى ً 4فش هـخق گشدیذ .تِ ػثداست دیگدش ،هیداًگیي
ًظشات  4هتخلق تِ ػٌَاى ٍصى ًْایی دس ًظش گشفتِ ؿذ .دس هشحلِ تؼذ تِ ّدش
ػاهل یک ضشیة ٍصًی تیي كفش (تی اّویت) تا یک (تؼیاس هْن) اصتلاف دادُ
ؿذ کِ دس ایي هشحلِ اص هؼادلِ  1خْت ًشهال کشدى ٍصى ًْایی اػتفادُ ؿدذ .دس
ایي هؼادلٍِ dni ،صى ًشهال ؿذُ ّش یک اص ػَاهل داصلی ٍ صداسخی دس هداتشیغ
∑ حاكل خوغ ٍصى اٍلیدِ ّودِ ػَاهدل
اسصیاتی ػَاهل داصلی یا صاسخی،
داصلی یا صاسخی ٍ ٍ diصى اٍلیِ یا ًْایی (ًشهال ًـذُ) ّش یک اص ػَاهل داصلدی
یا صاسخی هیتاؿذ.
هؼادلِ 1

∑

دس هشحلِ تؼذ ،تِ ّش یک اص ػَاهل دس هاتشیغّای اسصیاتی ػَاهل داصلدی ٍ
صاسخیً ،وشُ  1تا  4اصتلاف دادُ ؿذ کدِ ًـداى دٌّدذُ اهتیداص ٍضدغ هَخدَد
هیتاؿذ .پغ اص آى ،تشای تؼییي اهتیاص ٍصىداس ّش یک اص ػَاهل داصلی ٍ صاسخی،
اهتیاص ّش یک اص ػَاهل دس ٍصى ًشهال ؿذُ ضشب ٍ دس ػتَى اهتیداص ٍصىداس دسج

گشدیددذ .ػددپغ تددا اػددتفادُ اص هدداتشیغ  ٍ SWOTهمایؼددِ صٍخددی ػَاهددل،
اػتشاتظیّای چْاسگاًِ ( )SO ٍ ST ،WO ،WTاسایِ ؿدذ .دس هشحلدِ ًْدایی،
هدوَع اهتیاصات ٍصىداس ػَاهل تش اػاع اػتشاتظیّای چْاسگاًِ خوغ صدُ ؿذ ٍ
اص چْاس اػتشاتظی هغشح ؿذُ ،آى اػتشاتظی کِ حذاکثش اهتیاص سا تِ صَد اصتلاف
دادُ تَد ،تِ ػٌَاى اػتشاتظی تشتش پیـٌْاد گشدیذ.

یافتهها
اص  21ػاهل اسصیاتی ؿذُ 9 ،ػاهل تِ ػٌَاى ًمداط لدَت ٍ  12ػاهدل تدِ ػٌدَاى
ًماط ضؼف هؼشفی ؿذ (خذٍل .)1
تا تَخِ تِ تاالتشیي اهتیاص ٍصىداس کِ هشتَط تِ ػاهل «تَخِ تِ هحلدَالت
دٍػتذاس هحیظ صیؼت ٍ خایگضیٌـاى دس صهاى صشیذ هحلَالت تِ ٍیدظُ ػَاهدل
ضذ ػفًَیکٌٌذُ ٍ دتشخٌتّا خْت کاّؾ تَلیذ ٍ تاصیافت ضایؼات آىّا» تدَد،
هی تَاى ػٌَاى ًوَد کِ تَخِ تِ هحلَالت دٍػتذاس هحدیظ صیؼدت تدِ ػٌدَاى
هْنتشیي ًمغِ لَت هحؼَب هیؿَدّ .وچٌیي ،ػذم ٍخدَد هـداسکت گشٍّدی
هیاى کاسکٌاى تیواسػتاى دس ساتغِ تا هَضَػات هغشح ؿذُ ،ػاهل «ػدذم ٍخدَد
هـاسکت گشٍّی هیاى کاسکٌداى تیواسػدتاى دس ساتغدِ تدا هَضدَػاتی ّوچدَى
اًشطی ،آب ٍ هٌغ آلَدگی» ،تِ ػٌَاى هْدنتدشیي ًمغدِ ضدؼف ؿدٌاصتِ ؿدذ .دس
هدوَعً ،وشُ ًْایی اهتیاص ٍصىداس  2/34تِ دػدت آهدذ کدِ اص ( 2/5هیداًگیي دٍ
ػذد  )4 ٍ 1کوتش تَد.
دس کل 9 ،ػاهل صاسخی تشسػی گشدیذ کِ اص ایي تؼذاد 5 ،ػاهدل تدِ ػٌدَاى
فشكت ٍ  4ػاهل تِ ػٌَاى تْذیذ ؿٌاػایی ؿذ (خذٍل .)2
تش ایي اػاع ،هْنتدشیي فشكدت ٍ تْذیدذی کدِ هدذیشیت تیواسػدتاىّدا
هیتَاًٌذ دس ساػتای دػتیاتی تِ هذیشیت ػثض اص آى تْشُهٌدذ گشدًدذ ،تدِ تشتیدة
«اسایِ ساٌّوای کـَسی هذیشیت فاضالب تیواسػتاًی ٍ ػذم اسایدِ دػدتَسالؼول
اخشایی تشای ؿٌاػایی ٍ هماتلِ تا حَادث ٍ ؿشایظ اضغشاسی» تَد .اهتیداص ٍصىداس
ًْایی تشای فشكتّا ٍ 1/80 ،تشای تْذیدذّا 0/76 ،حاكدل گشدیدذّ .وچٌدیي،
ًوشُ ًْایی اهتیاص ٍصى داس دس هاتشیغ اسصیاتی ػَاهل صاسخی 2/56 ،تِ دػت آهدذ
کِ اص  2/5تیـتش تَد .اػتشاتظیّای تْیٌدِ هدذیشیت اًدشطی ،فاضدالب ٍ اًتـداس
آالیٌذُ ّا تِ َّا تا اػتفادُ اص هاتشیغ  ٍ SWOTتا اًدام همایؼدِّدای صٍخدی
تیي ًماط چْاسگاًِ ،تِ چْاس كدَست اػدتشاتظیّدای سلداتتی -تْداخوی (،)SO
اػتشاتظی ّای التضایی یا تٌَع ( ،)STاػتشاتظیّای تاصًگشی یا اًغثالی ()WO
ٍ اػتشاتظیّای تذافؼی ( )WTتذٍیي ؿذ .دس ًْایت ،تا خوغتٌذی اهتیداص ٍصىداس
ػَاهل چْاسگاًِ  ،SWOTهـخق ؿذ کِ دس تیواسػتاىّا دس ساتغِ تا هذیشیت
اًشطی ،فاضالب ٍ اًتـاس آالیٌذُّدا تدِ ّدَا ،فشكدتّدا داسای تیـدتشیي اهتیداص
ٍصىداس ٍ پغ اص آى تِ تشتیدة ًمداط لدَت ،ضدؼفّدا ٍ تْذیدذّا لدشاس داؿدت.
ّوچٌددیي ،تددشای ستثددِتٌددذی اػددتشاتظیّددا تددا تَخددِ تددِ اػددتشاتظیّددای
( SOحددذاکثش-حددذاکثش) WO( ،حددذالل-حددذاکثش) ST( ،حددذاکثش-حددذالل) ٍ
( WTحذالل-حذالل) ،ػَاهل دٍ تِ دٍ تا ّن خودغ صدُ ؿدذ کدِ ،SO ; 3/27
 WT ; 1/63 ،ST ; 2/23 ،WO ; 2/67تددددِ دػددددت آهددددذ .تٌدددداتشایي،
اػتشاتظی ّای چْاسگاًِ هذیشیت اًشطی ،فاضالب ٍ اًتـاس آالیٌذُّدا تدِ ّدَا دس
ساػتای دػتیاتی تِ هذیشیت ػثض تیواسػتاًی دس خذٍل  3هؼشفی گشدیذ.

بحث
ًتددایح تحمیددك حاضددش ًـدداى داد کددِ اػددتشاتظیّددای سلدداتتی -تْدداخوی (ٍ )SO
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اػتشاتظیّای تاصًگشی یا اًغثالی ( )WOتایذ دس اٍلَیتّای اٍلیدِ ٍ ااًَیدِ هدذیشیت
تیواسػتاىّای آهَصؿی لشاس گیشًذ .دس پدظٍّؾ حاضدش ،اسایدِ عشحدی اخشایدی خْدت

کاػتي اص هلشف حاهلّای اًشطی ٍ آب تا هـَست هذیشیت تیواسػتاىّا ٍ پیواًکداساى
صلَكی دس حفؼ اًشطی ،تِ ػٌَاى یکی اص اػتشاتظیّا هغشح ؿذ.

جدول  .1نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مدیریت انرشی ،فاضالب و انتشار آالیندهها به هوا در بیمارستانهای آموزشی شهر یسد
عوامل استراتصیک داخلی
ًماط لَت ( Strengthیا )S
تَخِ هذیشیت تیواسستاىّا تِ اسایِ عشحی فَسی تشای کاستي اص هػشف اًشطی
تشخَسداسی اص هذاسن هستذل دس ساتغِ تا پایص هٌظن سیستن گشهایطی ٍ سشهایطی دس
تخصّای خاظ تیواسستاى
اّویت دادى تِ ضیَُ هػشف آب دس تخصّای خاظ تیواسستاىّا اص عشیك پایص سیستن
اًتمال آب
پایص هٌظن آب آضاهیذًی تِ هٌظَس هغاتمت تا ضاخعّای کیفیت آب آضاهیذًی ٍ
تْذاضتی تش اساع استاًذاسدّای هلی
استفادُ اص آب غیش لاتل ضشب تشای هػاسفی ّوچَى آتیاسی فضای سثض
ٍخَد هخضى ًگْذاضت آب تا ضشایظ تْذاضتی تشای تأهیي آب هَسد ًیاص تیواسستاىّا دس
هَالغ اضغشاسی
اّویت دادى تِ سٌدص اًتطاس آالیٌذُّای صیاىآٍس اتاقّای خشاحی ٍ تؼثیِ تَْیِ هٌاسة
سسیذگی تِ ضکایات ّوسایگاى ٍ خاهؼِ دس صهیٌِ هسایل صیست هحیغی حاغل اص فؼالیت
خاسی تیواسستاىّا تَسظ هذیشاى تیواسستاىّای آهَصضی
تَخِ تِ هحػَالت دٍستذاس هحیظ صیست ٍ خایگضیٌطاى دس صهاى خشیذ هحػَالت تِ
ٍیظُ ػَاهل ضذ ػفًَیکٌٌذُ ٍ دتشخٌت ّا خْت کاّص تَلیذ ٍ تاصیافت ضایؼات آىّا
ًماط ضؼف ( Weaknessیا )W
ػذم خایگضیٌی سشهاساصّای تخشیة کٌٌذُ اصٍى هثل ّیذسٍکشتيّای کلشٍفلَسیٌِ ضذُ یا
ّ)CFC( Chlorofluorocarbonا دس عی فشایٌذ هذیشیت تا هحػَالت دٍستذاس هحیظ صیست
ػولکشد ضؼیف دس عشاحی چطناًذاص هٌاسة (فضای سثض ٍ سٍضٌایی) تِ ػٌَاى ساّکاسی
خْت تْثَد تػَیش تیواسستاىّا ٍ کیفیت اسایِ خذهات دسهاًی
ػذم ٍخَد پایص ضیویایی ٍ هیکشٍتی توام هَاد تخلیِضذُ تِ ضثکِ فاضالب هٌظن ضْشی
اص تخصّای هختلف تیواسستاىّا خْت خوغآٍسی هذاسن ٍ هستٌذات ٍ اًغثاق تا لَاًیي
هلی
ػذم تخػیع تَدخِ کافی تَسظ هذیشیت تیواسستاىّا تِ عشاحی سیستن تػفیِ فاضالب
ػذم ٍخَد سیستن هذیشیت هَاد پشتَصا تشای فاضالب تَلیذی اص ٍاحذ پضضکی ّستِای
ػذم ٍخَد تشًاهِ آًی تشای پایص اًتطاس آالیٌذُّا تِ َّا خْت اسصیاتی ٍ کاستي اص هیضاى
گاصّا ٍ رسات هٌتطش ضذُ دس َّا دس غَست لضٍم
تیاّویتی تِ سٍیِ ایوٌی دس عشاحی هکاىّا ٍ تٌاّای تَْیِ َّا اص لحاػ تٌاسة هٌاتغ
اًتطاس آالیٌذُّا تِ َّا دس خْت هٌاسة ًسثت تِ خْت تاد
ػذم سٌدص هٌظن ٍ دٍسُای غلظت آالیٌذُّای صیاىآٍس هحیظ دس تخصّای هختلف
تیواسستاىّا (گاصّا ،تخاسات ٍ رسات َّاصاد) تشای تشسسی حذٍد تَافك تا ًظامّای اخشایی
ًظاست ضؼیف ٍ ًاهٌظن تش ًحَُ آتیاسی دس تیواسستاىّا
ػذم ٍخَد هطاسکت گشٍّی هیاى کاسکٌاى تیواسستاى دس ساتغِ تا هَضَػاتی ّوچَى
اًشطی ،آب ٍ هٌغ آلَدگی
ػذم ٍخَد تشًاهِ کافی ٍ ضیَُ کاسی هٌظن دس ساتغِ تا ًَساصی تیواسستاىّا تشای
پیَستي تِ اغَل سثض دس عشاحی ،ساخت ٍ اداسُ
ػذم تْشُگیشی اص هطاٍسُ هتخػػاى تش سٍی ایذُّای حفؼ اًشطی هاًٌذ استفادُ اص
اًشطیّای پان ٍ تدذیذپزیش هاًٌذ اًشطی خَسضیذی
خوغ کل

وزن

وزن نرمال
شده

امتیاز وضع
موجود

امتیاز
وزندار

17/00
18/25

0/04931
0/05293

3
3

0/14793
0/15879

17/75

0/05148

3

0/15444

17/00

0/04931

3

0/14793

18/00
18/00

0/05221
0/05221

3
3

0/15663
0/15663

18/5
16/75

0/05366
0/04858

3
4

0/16098
0/19432

17/00

0/04931

4

0/19724

14/25

0/04133

2

0/08266

15/50

0/04496

2

0/08992

14/25

0/04133

1

0/04133

16/75
14/75
14/50

0/04858
0/04278
0/04205

2
1
1

0/09716
0/04278
0/04205

15/75

0/04568

2

0/09136

14/25

0/04133

1

0/04133

14/25
18/50

0/04133
0/05366

2
2

0/08266
0/10732

17/00

0/04931

2

0/09862

16/75

0/04858

1

0/04858

344/75

1

-

2/34
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استزاتضی هذیزیت سثش تزای سیستنّای اًزصی ،فاضالب ٍ کٌتزل آالیٌذُّای َّا

عوامل استراتصیک خارجی
فشغتّا ( Opportunityیا )O
آضٌایی ضشکتّا ٍ پیواًکاساى تخص خػَغی تا فشایٌذ تْیٌِساصی هػشف اًَاع حاهلّای اًشطی
ٍ سیاستّا ٍ لَاًیي تذٍیي ضذُ دس ایي ساتغِ
ٍخَد تکٌَلَطیّای ًَ خْت تْیٌِساصی هػشف آب ٍ اًشطی
اسایِ ساٌّوای کطَسی هذیشیت فاضالب تیواسستاًی تَسظ هؼاًٍت سالهت ٍصاست تْذاضت ،دسهاى
ٍ آهَصش پضضکی
ٍخَد آییيًاهِ هادُ  190لاًَى تشًاهِ پٌح سالِ پٌدن خوَْسی اسالهی ایشاى دس خػَظ تشًاهِ
هذیشیت سثض
ٍخَد لاًَى ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی َّا هػَب سال  1374دس ساتغِ تا هٌاتغ تداسی آالیٌذُّا
تْذیذّا ( Threatenیا )T
ػذم ٍخَد اّذاف ٍیظُ ساالًِ صیست هحیغی (آبَّ ،ا ٍ فاضالب) تیواسستاًی دس استاى
ػذم اسایِ دستَسالؼول اخشایی تشای ضٌاسایی ٍ هماتلِ تا حَادث ٍ ضشایظ اضغشاسی خْت پیطگیشی
ٍ کاّص پیاهذّای صیست هحیغی
ػذم تَخِ تِ تشسسی اپیذهیَلَطی ٍ ضیَع اًَاع تیواسیّای ػفًَی ًاضی اص فاضالب تیواسستاًی دس
سغح خاهؼِ تِ ػلت دفغ غیش فٌی ٍ تْذاضتی ٍ خاسج اص اغَل استاًذاسدّای هحیظ صیستی
ػذم پیصتیٌی پیصًیاصّای هَسد ًیاص دس تخص حاهلّای اًشطی خْت اخشای لاًَى ّذفوٌذی
یاساًِّا
خوغ کل

وزن

وزن نرمال
شده

امتیاز وضع
موجود

امتیاز
وزندار

17/75

0/1195

3

0/3585

17/25
17/50

0/1161
0/1178

3
4

0/3483
0/4712

16/50

0/1111

3

0/3333

14/50

0/09764

3

0/2929

15/25
16/75

0/1026
0/1127

2
2

0/2052
0/2254

15/75

0/1060

2

0/2120

17/25

0/1161

1

0/1161

148/50

1

-

2/56

جدول  .3استراتصیهای چهارگانه پیشنهاد شده حاصل از مقایسه زوجی عوامل داخلی و خارجی
استراتصیهای SO
 -1اسایِ عشحی فَسی ٍ لاتل اخشا تشای کاستي اص هػشف اًَاع حاهلّای
اًشطی ٍ آب دس تخصّای هختلف تیواسستاىّا اص عشیك هطَست هذیشیت
تیواسستاىّای آهَصضی ضْش یضد
 -2فشاّنساصی تکٌَلَطیّای ًَ دس ساستای پایص ٍ تْیٌِساصی ضیَُ
هػشف آب ٍ اًشطی دس تخصّای خاظ تیواسستاىّای آهَصضی
 -3تَخِ ٍیظُ تِ سػایت تواهی ًکات دس صهیٌِ استفادُ هدذد اص فاضالب ٍ
یا لدي حاغل اص تػفیِ فاضالب دس ساٌّوای کطَسی هذیشیت فاضالب دس
تیواسستاىّا
 -4تَسؼِ توام هَاد لاًَى ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی َّا دس ساتغِ تا
هٌاتغ تداسی دس توام تخصّای تیواسستاىّای آهَصضی
 -5تذٍیي گضاسش ساالًِ اص الذاهات غَست گشفتِ تشای تحمك هذیشیت
سثض دس تیواسستاىّای آهَصضی
استشاتظیّای ST
 -1تْشُگیشی اص ًتایح پایص هػشف حاهلّای اًشطی ٍ آب خْت تذٍیي
اّذاف هذیشیتی سثض دس تیواسستاىّای آهَصضی
 -2تخػیع تَدخِ کافی خْت فشاّنساصی اهکاًات تْذاضتی دس هَالغ
اضغشاسی دس تیواسستاىّای آهَصضی
 -3خلَگیشی اص ضیَع تیواسیّای ػفًَی ًاضی اص دفغ غیش تْذاضتی
فاضالب تیواسستاًی اص عشیك سسیذگی دلیك ٍ تخػیع تسْیالت کافی
دس ایي ساتغِ تَسظ هذیشیت تیواسستاى
 -4تذٍیي ساّثشدّای کَتاُهذت ٍ تلٌذهذت خْت تْیٌِساصی الگَی
هػشف اًَاع حاهلّای اًشطی دس ساستای کاستي اص ّضیٌِّا ٍ اخشای
غحیح لاًَى ّذفوٌذی یاساًِّا تَسظ هذیشیت تیواسستاىّا

استراتصیهای WO
 -1تالش خْت تْشُگیشی اص ػلَم ٍ فيآٍسی کاستشدی هتخػػاى ضشکتّا ٍ
پیواًکاساى دس ساستای حفؼ اًشطی ،آب ٍ هحیظ صیست
 -2تخػیع تَدخِ ٍ اهکاًات کافی خْت تْساصی سیستن هذیشیت فاضالب
تیواسستاىّای آهَصضی ضْش یضد
 -3تذٍیي تشًاهِای فَسی خْت سٌدص ٍ اسصیاتی گاصّا ٍ رسات هٌتطش ضذُ دس
َّا تشای تشسسی حذٍد تَافك تا ًظامّای اخشایی
 -4اعالعسساًی ٍ استمای آهَصش کاسکٌاى ٍ هذیشاى خْت افضایص داًص ٍ هطاسکت
دس ساستای تحمك اّذاف تشًاهِ هذیشیت سثض تیواسستاىّای آهَصضی
 -5تذٍیي ضاخعّای هذیشیت سثض دس عشاحی ،ساخت ٍ اداسُ تیواسستاىّای
آهَصضی ضْش یضد تِ ػٌَاى ساّکاسی خْت کاستي اص ّضیٌِّای هاصاد
استشاتظیّای WT
 -1تَخِ ٍیظُ تِ ًتایح هغالؼات غَست گشفتِ دس صهیٌِ استثاط تیي ضیَع اًَاع
تیواسیّای ػفًَی تا دفغ ًاهٌاسة فاضالب تیواسستاًی اص خاًة داًطگاُ
 -2استمای ٍضؼیت حفؼ هحیظ صیست ٍ تْذاضت تیواسستاىّای آهَصضی ضْش
یضد اص عشیك تذٍیي اّذاف ساالًِ دس ساتغِ تا هسایل آب ،فاضالب ٍ اًتطاس
آالیٌذُّا
 -3تاصًگشی دس لاًَى ّذفوٌذی یاساًِّا خْت تْشُهٌذی تیطتش اص فَایذ ایي لاًَى
دس تخصّای اًشطی ٍ آب ٍ فاضالب دس تیواسستاىّای آهَصضی ضْشستاى یضد
 -4پیطگیشی ٍ کاستي اص پیاهذّای صیست هحیغی اص عشیك اًدام هاًَس ضشایظ
اضغشاسی دس تیواسستاىّا
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هحیغی هؼتٌذ هیتَاًذ تِ تْثَد آیٌذُ ػیؼدتن هدذیشیت ػدثض صیؼدت هحیغدی
ٍ  چٌدیي گدضاسؽّدایی هدیتَاًدذ دس ًودایؾ ػولکدشد.تیواسػتاىّا کوک کٌذ
.تؼْذات تیواسػتاىّا تِ ػلتّای صیؼت هحیغی کوک ًوایذ

نتیجهگیری
 هـخق ؿدذ کدِ همدذمتدشیي،تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ حاضش
 فاضدالب ٍ کٌتدشل،اػتشاتظی لاتل تَخِ دس ساػتای تْثَد ػیؼدتنّدای اًدشطی
 هدذیشاى تیواسػدتاىّدای،ِ دس ًتیدد. هدی تاؿدذSO  اػتشاتظی،آالیٌذُّای َّا
 دس ساػتای حذاکثشػاصی،آهَصؿی هَسد هغالؼِ تایذ تا تَخِ تِ هفاد ایي اػتشاتظی
اػتفادُ اص ًماط لَت داصلی ٍ حذاکثشػاصی اػتفادُ اص فشكتّدای صداسخی گدام
 ضوي ایي کِ اػتشاتظیّای پیـٌْاد ؿذُ دس پدظٍّؾ حاضدش هدیتَاًدذ.تشداسًذ
هذیشاى تخؾ تْذاؿدت ٍ دسهداى تیواسػدتاىّدای آهَصؿدی ٍ اػدتاى سا خْدت
هذیشیت پایذاس ٍ استمای کیفیت صذهات تْذاؿدتی ٍ دسهداًی دس آیٌدذُ دس تخدؾ
 فاضالب ٍ اًتـاس آالیٌذُّا تِ َّا تشغیة ًوایذ،ػیؼتنّای اًشطی

تشکر و قدردانی
. هدی تاؿدذ2169871 ُهمالِ حاضش حاكل پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿدذ تدا ؿدواس
ٍ ًَیؼٌذگاى اص ّوکاسی هذیشاى داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ كذٍلی یضد تـکش
.لذسداًی تِ ػول هیآٍسًذ

 ٍ ّوکاساى ًیض دس پظٍّؾ صَد تِ عشحسیضی هٌغمِای اًدشطیTerrados
 ٍ دیگش اتضاسّای عشحسیضی اػتشاتظیک دس اػدپاًیاSWOT اص عشیك تحلیلّای
پشداصتٌذ ٍ تْشُ تشداسی اص هٌاتغ تدذیذپزیش سا تِ ػٌَاى اتضاسی تشای عشاحی هذل
ِ تَخدِ ٍیدظُ تد.)9( اًشطی پایذاس دس ساػتای هذیشیت کؼة ٍ کاس هؼشفی ًوَدًذ
سػایت تواهی ًکات دس صهیٌِ اػتفادُ هددذد اص فاضدالب ٍ یدا لددي حاكدل اص
 اص دیگدش،تلفیِ فاضالب دس ساٌّوای کـَسی هذیشیت فاضدالب تیواسػدتاىّدا
 ٍ ّوکداساى دسMainali اػتشاتظیّایی تَد کدِ تدا ًتدایح یافتدِّدای تحمیدك
 آًدداى چگددًَگی هددذیشیت ٍ اػددتفادُ هدددذد اص.) ّوخددَاًی داؿددت10( اػددتشالیا
فاضالب سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ ٍ فاضالب سا تِ ػٌَاى خایگضیي هْدن آب دس
.)10( ػیاػتّای پایذاس هٌاتغ آب داًؼتٌذ
ِ دس هغالؼات دیگشی ًیض تیداى ؿدذُ ٍ تد،تشسػی اػتفادُ هدذد اص فاضالب
ِ تَػؼ.)11-13( ػٌَاى سٍؽ کاساهذی تشای حل تحشاى آب هغشح گشدیذُ اػت
توام هفاد لاًَى ًحَُ خلَگیشی اص آلَدگی َّا دس ساتغِ تا هٌاتغ تداسی دس تودام
تخؾّای تیواسػتاىّای آهَصؿی ًیض تِ ػٌَاى یکدی دیگدش اص اػدتشاتظیّدای
ِ ًیاص تد، تٌاتشایي.پیـٌْاد ؿذُ دس تیواسػتاىّای آهَصؿی ؿْش یضد هغشح گشدیذ
 تذٍیي.هغالؼات خاهغ تش دس ایي صهیٌِ دس تحمیمات آیٌذُ ضشٍسی تِ ًظش هیسػذ
گددضاسؽ ػدداالًِ اص الددذاهات كددَست گشفتددِ تددشای تحمددك هددذیشیت ػددثض دس
تیواسػتاىّای آهَصؿی دس حالی تِ ػٌَاى آصشیي اػتشاتظی ایي هدوَػِ هغدشح
 ٍخدَد گدضاسؽّدای ػداالًِ صیؼدت،)14( ؿذ کِ عثك ًتایح تشصدی تحمیمدات
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 فاضالب ٍ کٌتزل آالیٌذُّای َّا،استزاتضی هذیزیت سثش تزای سیستنّای اًزصی

A Green Management Strategy for Energy, Wastewater, and Air Pollutants Control Systems
in Educational Hospitals of Yazd, Iran, in 2013
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Abstract
Background: Application of strategic management processes at the local level can lead to design and development
of efficient systems of energy, wastewater management, and air pollution prevention. This process is only possible
through attention to the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the location. This study was conducted
with the aim of achieving optimal green management strategies for the abovementioned systems using the Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis model in educational hospitals of Yazd, Iran.
Methods: This was an applied and descriptive-analytical study. The research was performed using a checklist, and
through interviews with health professionals and educational hospitals administrators during October to March 2013.
Internal and external matrices were used for data analysis and the SWOT model was used for formulation of
strategies.
Findings: The results showed that the suggested strategies for green management of the systems were SO, WO, ST,
and WT, respectively. The SO green hospital strategic management plans emphasize to the fulfillment of applicable
plans based on new technologies to reduce water and energy consumption,to consider all available techniques for
reusing wastewater or sewage sludge, to develop the content of air pollution prevention laws, and to provide an
annual progress report for the green management implementation in different wards of the educational hospitals.
Conclusion: The results showed that focus on SO strategy in respect to maximizing the use of available internal
assets and external opportunities should be the priority for managers of the educational hospitals for the
implementation of green management and improvement of the quality of health and medical services.
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