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Abstract
Background and Aim: This study aimed to identify criteria affecting the prioritization of environmental
health projects in military centers and to propose a prioritization strategy.
Methods: In this descriptive study, by reviewing and summarizing the theoretical frameworks, the criteria for
assessing and prioritizing environmental health projects were identified. Next, by presenting the general content
of the questionnaire to experts, their constructive opinions were applied. After designing the assessment checklist,
which included 16 criteria, relevant sub-criteria were also designed for each criterion. Scores 1, 2, and 3 were
assigned to the criteria, and the sub-criteria were scored from 1 to 10. A weighted score was obtained by
multiplying the weight of criteria by their scores. The weighted score was obtained by multiplying the score by
its weight. After summing all the weighted scores, the total score of each center was obtained. In a center with a
higher overall score, the implementation of environmental health plans had a higher priority. Finally, a field
evaluation was performed.
Results: According to the total scores, environmental health projects had the highest priority in center D and
center F, respectively.
Conclusion: The method proposed in this study, by considering the opinions of experts and converting
qualitative criteria into quantitative ones, can be a helpful guide for health planners and other decision-makers
and officials to make logical decisions. It is recommended to appoint a specialized committee to prioritize
environmental health projects.
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زمینه و هدف :این مطالعه با هدف شناسایی معیارهای موثر بر اولویتبندی پروژههای بهداشت محیطی در نیروهای نظامی و نحوه
اولویتبندی آنها انجام گرفت.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی میباشد .در نتیجه مرور مبانی نظری و تلخیص آن ،معیارهای نیازسنجی و اولویتبندی پروژههای
بهداشت محیطی شناسایی شدند .سپس با دراختیار قرار دادن محتوای کلی پرسشنامه برای خبرگان ،از نظرات اصالحی و پیشنهادی آنها
استفاده گردید .پس از طراحی چک لیست ارزیابی که شامل  16معیار میباشد ،برای هریک از معیارها ،زیرمعیارهای مربوطه طراحی گردید.
برای ارزشگذاری معیارها از اعداد  1،2،3استفاده شده است .برای ارزشگذاری زیرمعیارها ،امتیازهای بین  1تا  10به آنها تعلق گرفت .وزن
امتیازها از حاصلضرب وزن معیار در امتیاز آن بهدست آمد .با جمع بستن همه امتیازهای وزن داده شده ،امتیاز کل هر یگان و مرکز بهدست
آمد .یگانی و مرکزی که دارای امتیاز کل باالتری کسب کرده باشد ،بدین مفهوم است که از نظر اجرای برنامه بهداشت محیطی دارای اولویت
بیشتری میباشد .سپس ارزیابی میدانی طرح حاضر نیز انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که با توجه به امتیازهای کل کسب شده ،اولویتبندی یگانها و مراکز تحت مطالعه ،یگان  Dو  Fبه ترتیب در
اولویت اول و دوم انجام پروژههای بهداشت محیطی قرار دارند.
نتیجهگیری :این روش با استفاده از نظرات کارشناسان و تبدیل معیارهای کیفی به متغیرهای کمی میتواند کمک و راهنمایی برای
کارشناسان برنامهریزی بهداشت و سایر تصمیمگیرندگان و مسئولین باشد تا تصمیمگیری منطقی و مناسبی را ارائه دهند .تعیین کمیته
تخصصی اولویتبندی پروژههای بهداشت محیطی در معاونت سالمت پیشنهاد میگردد.
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نیروهای نظامی هر کشوری در دفاع و حفظ ثبات و امنیت آن
کشور  ،نقش تعیین کنندهای ایفا میکنند .این افراد با توجه به
وظایف و ماموریتها و به اقتضای نوع شغلی که دارند ،در معرض
صدمات و آسیب های جدی هستند بنابراین ضروری است حفظ
بهداشت و سالمتی این نیروها همواره مورد توجه قرار گیرد (.)1
علیرغم اقداماتی که در دهههای اخیر در جهت کاهش تماس با
عوامل بیماریزا و ریشهکن نمودن بیماریها صورت گرفته است ،
لیکن همچنان ضرورت توجه به رعایت بهداشت قابل انکار نیست.
در این میان بسیاری از پژوهشگران ،عدم رعایت بهداشت را به
عنوان یک عامل خطر ویژه ،برای شیوع بیماریها اذعان نمودهاند.
یکی از اقدامات بسیار مهمی که در جهت کاهش بیماریها میتوان
مورد نظر قرار داد ،رعایت بهداشت محیط میباشد ( .)2دسترسی
به اهداف سازمان جهانی بهداشت و سالمت مردم ،نیازمندکنترل
همه عوامل محیطی است که میتواند منجربه اثرات سو روی
سالمت انسان گردد .یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری در حوزه
سالمت همگانی ،رعایت بهداشت محیط است که در این رابطه
نیروهای نظامی ممکن است در معرض تهدیدهای ناشی از عدم
رعایت اصول بهداشت محیط باشند .طبق تعریف ،بهداشت محیط
کنترل عواملی از محیط زیست انسانی است که میتوانند از طریق
ایجاد بیماری ،ناتوانی یا رنجش و ناراحتی تأثیر سو بر سالمت
جسمی ،روحی ،روانی و سالمت اجتماعی انسان داشته باشند (.)3
یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار در بخش توسعه انسانی ،توسعه
بخش سالمت و نحوه دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی و
درمانی است .ارتقای سطح سالمت یک جامعه ،زیر بنای هر حرکت
و اقدام در توسعه محسوب میشود .بنابراین استقرار بهداشت و
سالمت در اصول بنیادین توسعه ،اجتناب ناپذیر است .بهبود عادالنه
شاخص های سالمت جوامع در گرو توجه متعادل و منطقی به
نیازهای بهداشتی است ( . )4توسعه یک فرایند بسیار پیچیده و
چندبعدی محسوب میشود ( .)5امروزه درخواست فزایندهای برای
اولویتبندی پژوهشها براساس اهمیت موضوعات مرتبط با
سالمت وجو د دارد .نیازسنجی به عنوان یک روش منظم برای
تشخیص نیازهای حوزه سالمت میباشد .موضوعات و اهداف
متفاوت ،رویکردها و روشهای متفاوتی میطلبند و نیازسنجی
مناسب مستلزم ترکیبی از روشهای پژوهشی کیفی و کمی برای
جمعآوری داده و استفاده از اطالعات موجود میباشد (.)6
تصمیمگیری چند معیاره Multiple Criteria MCDM
) ) Decision Makingبیانگر شرایطی است که معیارهای
چندگانه اما غالبا متعارض در تصمیمگیری وجود دارند .تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره ،با استفاده از نظرات کارشناسان و تبدیل
آنها به متغیرهای کمی ،موجب کاهش عدم اطمیان به انتخابها
و ابهام در برنامهریزی شده و میتواند به عنوان یک رویکرد قابل
قبول در تعیین اولویتهای طرحهای بهداشتی استفاده شود .نتایج

یک تحقیق نشان میدهد که استفاده از رویکرد این تکنیک برای
تعیین اولویت طرحهای زیست محیطی از دیدگاه اقتصادی-زیست
محیطی بسیار مناسب میباشد ( .)7تاکنون از این تکنیک استفادههای
مختلفی انجام شده است .جهانگیری در مطالعه از ماتریس
تصمیمگیری چندشاخصه جهت رتبهبندی راهبردهای مدیریت
مصرف در شبکه های توزیع آب شرب استفاده کرد .به این منظور
برای تشکیل ماتریس تصمیمگیری ،چند راهبرد و معیار در نظر
گرفته شد ( . )8موسوی و همکاران از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
جهت انتخاب بهترین روش تصفیه فاضالب برای مناطق روستایی
شهرستان میبد یزد استفاده کردند ( .)9عسگریان و همکاران
اولویتبندی روش های دفع زباله و انتخاب بهترین گزینه را بر
اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام دادند ( .)10رضوی در
پژوهشی نقشه حساسیت سالک جلدی در شهرستان ایذه را با
استفاده از روشهای تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل
شبکه طراحی کرد ( .)11خدادادی و همکاران مکانیابی و رتبهبندی
محل احداث سد زیرزمینی در حوضههای دریان و هریس شبستر
را با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی انجام دادند (.)12
شیخعلی و همکاران از این روش در مطالعه شناسایی و اولویتبندی
معیارها و شاخص های موثر در تامین آب سامانه آبرسانی استفاده
کردند ( Wei .)13و همکاران انتخاب مطلوبترین روش تصفیه
بیولوژیکی فاضالب را برای صنعت زغالسازی با استفاده از فرآیند
سلسله مراتب تحلیلی انجام دادند .بر اساس این مطالعه روش
انتخاب بهینه برای تصفیه بیولوژیکی فاضالب زغال سازی پیشنهاد
شد ( Duncan Mara .)14در کتاب شبکههای کمهزینه فاضالب،
استفاده از روش ماتریس وزنی Weighted Decision Matrix
) (WDMرا برای انتخاب شبکههای فاضالب پیشنهاد داده است
( Wichapa .)15و همکاران حل مسئله مکانیابی با استفاده از
تأسیسات چندمنظوره به کمک فرایند سلسله مراتبی فازی در مراکز
دفع زبالههای عفونی انجام دادند ( .)16هادی پور و همکاران در
مطالعه خود از مدل تصمیمگیری چند معیاره برای استفاده مجدد از
پساب در ایران بهرهگیری کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که
تغذیه آب های زیرزمینی بهترین گزینه برای استفاده مجدد از
فاضالب میباشد ( Modibbo .)17و همکاران از فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی و تصمیمگیری چند معیاره برای استراتژیهای
کنترل ماالریا در نیجریه استفاده کردند .بر اساس نتایج این مطالعه،
استفاده از پشه بند اولویت اول جهت کنترل ماالریا ذکرشده است
( Sargeant .)18و همکاران اولویتبندی بیماریهای مشترک
انسان و دام را با استفاده از مدل تصمیم سلسله مراتبی انجام دادند
( .)19همچنین  Dangو همکاران از تصمیمگیری چند معیاره در
ارزیابی کیفیت محیط زیست کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه استفاده کردند (.)20
بهداشت محیط از جمله موضوعاتی است که وضعیت آن ارتباط
مستقیمی با سالمت نیروهای نظامی دارد .در واقع هدف کنترل
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این مطالعه از نوع توصیفی است .فرآیند پژوهش ،معیارها،
زیرمعیارها و شاخصهای ارزیابی ،پس از پیمودن چند گام استخراج
و گزی نش شدند .در گام نخست ،در نتیجه مرور مبانی نظری و
تلخیص آن به شیوه آمیخته پژوهی ،معیارها و شاخصهای نظری
نیازسنجی و اولویتبندی پروژههای بهداشت محیطی ،اعتبارسنجی
بیرونی و گزینش شدند .برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،محتوای
کلی پرسشنامه اول در اختیار حداقل  5نفر از خبرگان قرار گرفت
مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،2اردیبهشت 1401

با جمع بستن همه وزن امتیازهای حاصله وزن امتیاز کل هر
مرکز بهدست آمد ( .)15جهت افزایش دقت کار و تسریع روند
محاسبه ،در محیط برنامه اکسل ،یک برنامه نرمافزاری جهت انجام
محاسبات طراحی گردید .در گام سوم ،به منظور ارزیابی میزان
کفایت نظری طرح و برای آزمون پایایی ،معیارهای نیازسنجی
تدوین شده در مر اکز منتخب نظامی بهصورت عملی اجرا و بررسی
شد .روش نمونهگیری طرح حاضر ،تصادفی هدفمند بود .حجم
نمونه شامل شش مرکز نظامی با در نظر گرفتن گسترش جغرافیایی
و تنوع ماموریت بود .برآیند این گام ،عالوهبر چک لیست تکمیل
شده ارزیابی و رتبهبندی وضعیت مراکز نظامی منتخب ،منجربه
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عوامل محیطی است که در زنجیره انتقال بیماریها ،حلقهای را
تشکیل میدهند .در بهداشت محیط ،به مباحثی همچون تصفیه و
تامین آب بهداشتی و سالم ،تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب و مواد
زائد و جلوگیری از انتقال بیماریهای منتقله به محیط زیست
پرداخته میشود .همانطور که میدانید کشور عزیزمان بسیار
گسترده است و مسلما "تعداد مناطق و مراکز نظامی و پادگانها در
سرتاسر کشور خیلی زیاد" میباشد که خیلی از این مراکز ضرورت
به اجرای طرحهای بهداشت محیطی دارند .اجرای این طرحهای
بهداشتی برای سالمت نیروها و داشتن محیط زیستی سالم الزامی
میباشد .ولی از طرفی دیگر "بودجه و اعتبارات و امکانات الزم
برای اجرای همزمان" برنامههای بهداشت محیطی برای تمامی
آنها عمال غیرممکن است و " اعتبارات مالی و تجهیزات و امکانات
بسیار محدود" میباشد .پس در این زمان این سوال پیش میآید
که با توجه به ضرورت اجرای طرحها و محدودیت امکانات و
اعتبارات ،کدام یک از مراکز اجرای طرحهای بهداشتی برای آنها
ضروریتر میباشد .بنابراین در شرایط موجود باید یک روش و متد
علمی -کاربردی تدوین و ارائه شود تا سپس براساس این متد این
مناطق و مراکز و پادگانهای نظامی مشخص شوند که کدامیک از
آن ها برای اجرای این طرح های بهداشتی دارای نیاز بیشتری
میباشند و بهعبارتی دارای اولویت بیشتری میباشند و از نظر
بهداشتی-زیست محیطی شرایط حادتری را دارا میباشند .در این
طرح ،روشی علمی و کاربردی ارائه میشود تا بهوسیله آن مسئولین
بهداشتی مراکز نظامی مورد نیاز اجرای طرحهای بهداشت محیطی
از نظر میزان ضرورت و حادتری مشخص و الویتبندی شوند .یکی
از نقاط ضعف پژوهشهای قبلی این است که فقط بر روی یکی از
موضوعات بهداشت محیطی تحقیق شده است .در صورتی که
پروژههای بهداشت محیطی دارای طیف وسیعی همچون
موضوعات آب ،فاضالب ،پسماند  ،بهسازی محیط و کنترل ناقلین
و  ...میباشند و از طرفی دیگر ،در مرکز نظامی چنین پژوهشی
تاکنون انجام نشده است .بنابراین در شرایط موجود باید یک روش
و متد علمی وکاربردی تدوین و ارائه شود تا بهوسیله این روش،
مراکز نظامیای که از نظر اجرای طرحهای بهداشت محیطی دارای
نیاز و ضرورت بیشتر و حادتر میباشند ،مشخص تا اولویت بیشتری
برای اجرای پروژه برای آنها لحاظ شود.

و با انجام اصالحات پیشنهادی ،روایی آن تأیید شد .خبره در این
مرحله به فردی اطالق گردید که دارای مدرک مهندسی بهداشت
محیط بوده و حداقل  7سال در بهداشت یگانهای نظامی سابقه
کاری داشته باشد .براتچی و همکاران نیز حداقل  5سال سابقه
کاری را برای خبرگان مشاور مطالعه خود در نظر گرفتند ( .)21یکی
از مشکالت چنین طرح هایی ،عدم همکاری برخی از خبرگان
میتواند باشد که در این طرح با استفاده از روشهای مختلف این
محدودیت مرتفع گردید .در گام دوم ،به منظور بومیسازی و
گزینش معیارهای متناسب با زمینههای کاری یگانهای نظامی،
مصاحبه ها و جلسات متعددی با خبرگان علمی شاغل در حوزه
بهداشت محیط برگزار و براساس نیازسنجیهای پروژههای
بهداشت محیطی در مراکز نظامی ،اعتبارسنجی انجام شد .دستاورد
این فرآیند ،منجر به استنتاج فهرست نهایی معیارها و شاخصهای
ارزیابی طرح به شرح چک لیست ارزیابی شد .تعیین معیارها
براساس عوامل مداخلهگر و همچنین فاکتورهای موثر در فرایند
اولویتبندی پروژههای بهداشتی انجام پذیرفت .باید توجه داشت
که تعداد معیارها گسترده بوده و ارزش و وزن تمامی معیارها با
همدیگر یکسان نمیباشد بهعبارتی دیگر میزان تاثیرگذاری یک
معیار نسبت به معیاری دیگر متفاوت میباشد .بدین لحاظ برای هر
معیار وزنی مشخص گردید و اهمیت و ارزش هر کدام از معیارها
نسبت به همدیگر ،بهصورت وزن ) (Weightبرای هریک مشخص
شد .وزن معیار با توجه به میزان تاثیر و اهمیت آنها در اولویتبندی
پروژه ها و در مقایسه با سایر معیارها مشخص شده است .برای
ارزشگذاری معیارها از اعداد  1،2،3استفاده شده است .بر این
اساس اگر ارزش یک معیار  3و ارزش دیگری  1باشد به این معنی
است که اهمیت و ارزش معیار اول سه برابر معیار دوم میباشد .در
مرحله بعدی زیر معیارهای هریک از معیارهای مشخص شده باید
تعریف شوند و به هر زیر معیار امتیازی ) (Scoreداده میشود.
برای ارزشگذاری زیرمعیارها ،امتیازهای بین  1تا  10به آنها تعلق
گرفت .از طریق فرمول زیر "وزن امتیازها" از حاصلضرب وزن
معیار در امتیاز آن بهدست آمد.
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پیشنهاداتی جهت اصالح پرسشنامه گردید .پس از جمعآوری و
تکمیل پرسشنامهها ،تجزیه و تحلیل دادهها در نرمافزار SPSS
انجام یافته و میزان اهمیت هر معیار و شاخص معین شده و
اولویتبندی انجام گردید .یکی از مهمترین نکات در زمینه اجرایی
طرحهای نیازسنجی و تعیین اولویتها ،آن است که گرچه چارچوب
کلی روشها مشخص است اما جزییات اجرایی و چگونگی استفاده
از روشهای کمی و کیفی باید با توجه به شرایط هر منطقه تعیین
شده و به کار گرفته شود .براساس روششناسی ذکر شده ،مروری
بر مبانی و پیشینه نظری و تجربی مرتبط با پروژههای بهداشت
محیطی و نیز مجموعه مصاحبهها و جلسات ذهن کاوی برگزار
شده با خبرگان ،کارشناسان و مسئولین معاونت بهداشت امکان
طراحی چک لیست ارزیابی (شامل شانزده معیار که هر یک از چند
زیرمعیار تشکیل شده است) میسر شد .الگوریتم طراحی پرسشنامه
در شکل  1قابل مشاهده است.

جدول .1-امتیاز در نظر گرفته شده برای زیرمعیار جمعیت تحت پوشش
شکل .1-الگوریتم طراحی چک لیست ارزیابی

نتایج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بیش از  2000نفر
 1500تا  2000نفر
 1000تا  1500نفر
 700تا  1000نفر
 500تا  700نفر
 350تا  500نفر
 200تا  350نفر
 100تا  200نفر
 50تا  100نفر
کمتر از  50نفر

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

جدول .2-امتیاز در نظر گرفته شده برای زیرمعیار فاصله سطح آبهای زیر زمینی
ردیف

زیرمعیار (فاصله سطح آبهای زیر زمیني)

امتیاز

1
2
3
4
5
6

فاصله از سطح زمین کمتر از  3متر
فاصله از سطح زمین بین  3تا  10متر
فاصله از سطح زمین بین  10تا  20متر
فاصله از سطح زمین بین  20تا  50متر
فاصله از سطح زمین بیش از  50متر
شامل این یگان نمیشود

10
8
6
4
2
1
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نتایج و بررسیهای میدانی نشان داده است که دفع صحیح
فاضالب و پسماند ،تامین آب و غذای سالم ،بهداشت اماکن ،شیوع
برخی از بیماریها و وجود موجودات موذی و مزاحم در اکثر یگانها
به عنوان مشکالت اصلی بهداشت محیطی میباشد .در این
تحقیق برای هریک از معیارها ،زیرمعیارهای مربوطه طراحی
گردید .الزم به ذکر است به لحاظ تعدد معیار و زیرمعیارهای
مربوطه ،از ارائه همه جداول در این مقاله خودداری گردید و فقط
دو زیرمعیار به عنوان نمونه بررسی میشود .نتایج مربوط به
معیارهای در نظر گرفته شده بهصورت ذیل بیان میگردد:
 دسترسی به آب سالم یکی از مهمترین شاخصهایبهداشتی در سالمت جامعه میباشد .در خصوص دسترسی به آب
سالم ،از نظر وزندهی ،وزن  3در نظر گرفته شد .برای این معیار،
 4زیرمعیار به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد گردید.
 -اماکن نظامی نیز مانند سایر قسمتهای جامعه در تولید

ردیف

زیرمعیار ( جمعیت تحت پوشش)

امتیاز
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فاضالب نقش دارند .برای وضعیت فعلی دفع فاضالب (جمعآوری،
تصفیه ،دفع) از نظر وزندهی ،وزن  3در نظر گرفته شد .برای این
معیار ،چهار زیر معیار کلی به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شده
است.
 براساس برنامهریزیهای انجام شده ،نیروهای مسلح بایدبرنامههای مدیریت جامع پسماند خود را تقویت کرده و از روشهای
نوین جهت دفع پسماندها استفاده کنند .برای وضعیت فعلی
پسماند (جمعآوری ،حمل ،انتقال ،دفع) از نظر وزندهی ،وزن 3
در نظر گرفته شد .برای این معیار با توجه گستردگی مباحث مربوط
به پسماند ،جهت سهولت در انجام کار ،چهار زیرمعیار کلی به
همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شد.
 فارغ از هرگونه تخصص ،اساسا جمعیت رکن اصلی در یگانهاینظامی میباشد .جمعیت استفاده کننده از پروژه یکی از شاخصهای
تعیینکننده در انجام پروژه محسوب میشود .بهطوریکه هرچه جمعیت
باالتر باشد ،پروژه اولویت بیشتری پیدا میکند .بر این اساس باتوجه
به اهمیت موضوع ،از نظر وزندهی برای موضوع جمعیت ،وزن 3
در نظر گرفته شد .برای این معیار ،ده زیرمعیار به همراه امتیاز
مربوطه پیشنهاد شده است که در جدول  1قابل مشاهده است.
 جمعیت غیرثابت شامل افرادی هست که یا در ماموریتبوده و از یگان مادر منفک میباشند و یا اینکه در مرخصی میباشند.
وزن  2برای این معیار پیشنهاد شده است .هرچه درصد جمعیت
غیرثابت کمتر و در نتیجه احتمال حضور در یگان بیشتر باشد،
امتیاز بیشتری در نظر گرفته شده است .برای این معیار ،چهار زیر
معیار کلی به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شده است.

 / 1080صادقی و میرشفیعی

پژوهش حاضر به منظور شناسایی و کاربرد معیارهای نیازسنجی
و اولویتبندی پروژههای بهداشت محیطی نیروهای نظامی انجام
گرفت .در این مطالعه  16معیار طراحی گردید Mara .و همکاران
در مطالعهای مشابه از ماتریس وزنی جهت اولویتبندی اجتماعات
برای ضرورت اجرای پروژههای شبکه جمعآوری فاضالب استفاده
کردند .آنها  11معیار موثر از جمله جمیعت تحت پوشش ،وضعیت
فعلی دفع فاضالب ،بودجه مورد نیاز ،اثرات زیست محیطی و
بهداشتی را مشخص کردند ( .)15اهمیت روزافزون موضوع
بهداشت محیط و گستردگی حیطههای آن ،در دهههای اخیر باعث
شده تا تالشهای منسجم و برنامهریزی شدهای در این رابطه
انجام شود ( .)22بهعنوان مثال جهانگیری در مطالعهای از ماتریس
تصمیمگیری چندشاخصه جهت رتبهبندی راهبردهای مدیریت
مصرف در شبکه های توزیع آب شرب استفاده کرد .به این منظور

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-06-26

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،2اردیبهشت 1401

بحث

] [ DOI: 10.30491/JMM.24.2.1075

 یکی از مهمترین دالیل احداث پروژههای بهداشت محیطی،بهبود استانداردهای بهداشتی و ارتقای سطح بهداشت عمومی
است .احداث پروژههای بهداشت محیطی در همه مراکز ،دارای
منافع بهداشتی میباشد .از نظر وزندهی برای این معیار ،وزن 3
در نظر گرفته شد .برای این معیار ،پنج زیرمعیار به همراه امتیاز
مربوطه پیشنهاد شده است.
 با توجه به تعدد اماکن نظامی و گسترش آنها در سراسرکشور ،با طیف وسیعی از بیماریهای اپیدمیولوژیک و بومی برای
هر منطقه مواجه خواهیم بود .باتوجه به اهمیت موضوع ،از نظر
وزندهی برای موضوع وجود بیماریهای اپیدمیولوژیک و اندمیک
در مناطق مختلف ،وزن  2در نظر گرفته شدکه برای این معیار
جهت سهولت در انجام کار ،سه زیرمعیار کلی به همراه امتیاز
مربوطه پیشنهاد شد.
 استاندارد بودن شرایط محیط کار از موارد مهم در تامینامنیت ،افزایش بهرهوری کارکنان و کاهش سوانح و حوادث
میباشد .از نظر وزندهی برای این معیار ،وزن  3در نظر گرفته
شد .برای این معیار جهت سهولت در انجام کار ،سه زیرمعیار کلی
به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شد.
 سطح آبهای زیرزمینی از عواملی است که بهصورتغیرمستقیم در سالمت پرسنل دخالت دارد .در مناطقی که سطح
آب زیرزمینی باال باشد ،مانند مناطق شمالی ایران ،دفع فاضالب
بسیار مشکل میباشد بنابراین ضرورت طرح احداث شبکه جمعآوری
و تصفیه فاضالب برای چنین مناطقی نسبت به مناطقی که آبهای
زیرزمینی در سطح پایینتری میباشند ،مهمتر و در اولویت میباشد.
وزن معیار سطح آبهای زیرزمینی 2 ،در نظر گرفته شده که برای
این معیار ،شش زیرمعیار به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شد ،در
جدول  2قابل مشاهده است.
 اگرچه هدف اصلی از ایجاد تاسیسات فاضالبی ،ارتقایبهداشت عمومی و حفظ محیط زیست میباشد ولی استفاده مجدد
از فاضالب تصفیه شده در مناطق خشک و کم آب به عنوان یک
هدف جنبی از احداث تاسیسات فاضالبی مطرح میباشد .وزن این
معیار  1در نظر گرفته شد و دو زیرمعیار به همراه امتیاز مربوطه
پیشنهاد شد.
 با توجه به تعدد اماکن نظامی و گسترش آنها در سراسرکشور ،با طیف وسیعی از موجودات موذی مواجه خواهیم بود .در
این پژوهش برای معیار مذکور وزن  2در نظر گرفته شد .همچنین
سه زیر معیار به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شد.
 هر پروژهای که با اهداف و استراتژیهای اسناد باالدستی وسلسله مراتب همراستایی نداشته باشد ،برای تامین اعتبار و اجرا با
مشکل مواجه خواهد شد .بنابراین باید معیار دیگری با عنوان
همراستایی با اهداف و استراتژیهای اسناد باالدستی و سلسله
مراتب نیز در نظر گرفته شود .لذا وزن  3برای این معیار درنظر

گرفته شد .برای این معیار ،چهار زیرمعیار کلی به همراه امتیاز
مربوطه پیشنهاد شد.
 از نظر وزندهی برای موضوع سرانه فضای سبز ،وزن  1درنظر گرفته شد .با توجه استانداردهای مربوط به سرانه فضای سبز،
برای این معیار چهار زیرمعیار کلی به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد
شده است.
 هرچه پروژه پر هزینهتر باشد ،احتمال اجرای آن کمتر میشود.از نظر وزندهی برای موضوع بودجه مورد نیاز ،وزن  3در نظر گرفته
شد .برای این معیار هفت زیرمعیار کلی به همراه امتیاز مربوطه
پیشنهاد شد .الزم بهذکر است هزینههای بیان شده مربوط به سال
 1400است و بالطبع این هزینهها سال به سال با توجه به درصد
تورم سالیانه باید اصالح یابند.
 با توجه به اهمیت موضوع از نظر وزندهی برای موضوعرعایت استانداردهای بهداشت مسکن ،وزن  3در نظر گرفته شد.
برای این معیار پنج زیرمعیار کلی به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد
شد.
 وجود معارض یکی از عوامل کندکننده اجرای پروژه میباشد.وزن این معیار  2درنظر گرفته شده است .برای این معیار سه
زیرمعیار کلی به همراه امتیاز مربوطه پیشنهاد شد.
در راستای ارزیابی میدانی ،این روش و معیارهای اولویتبندی
برای  6مرکز تکمیل گردید .در جدول  3معیارها و وزن امتیازهای
کسب شده یگانها برای اولویتبندی محلهای اجرای پروژه قابل
مشاهده میباشد .در این جدول به لحاظ رعایت مالحظات حفاظتی
از درج مستقیم نام یگانها خودداری شده است و بهجای آن یگانها
با حروف انگلیسی  E ،D ،C ،B ،Aو  Fنامگذاری شدهاند .الزم
به توضیح است که اسامی اصلی یگانها در اختیار مراجع مربوطه
میباشد و قابل استعالم میباشد.
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جدول .3-وزن امتیازهای کسب شده یگانها برای اولویتبندی محلهای اجرای پروژه
نام مرکز نظامي
معیار

3

وضعیت فعلی دفع پسماند

4

جمعیت مرکز

5

درصد جمعیت غیرثابت

6

منافع بهداشتی پروژه

7

وجود بیماریهای اپیدمیولوژیک و اندمیک
شایع در منطقه

8

استاندارد بودن شرایط محیط کار

9

سطح آبهای زیرزمینی

10

روش پیش بینی شده دفع یا استفاده مجدد
از فاضالب تصفیه شده

11

موجودات موذی و گزنده غالب منطقه

12

موقعیت و وضعیت مرکز از نظر سیاسی-
استراتژیکی و فاصله از اماکن تفریحی،
تاریخی و توریستی

13

سرانه فضای سبز موجود

14

بودجه مورد نیاز برای پروژه

15

رعایت استانداردهای بهداشت مسکن

16

وجود یا عدم وجود معارض
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برای تشکیل ماتریس تصمیمگیری پنج شاخص از جمله هزینه و
مدت زمان اجرا ،میزان رضایت مشترکین ،میزان تاثیر کاهش
مصرف در نظر گرفته شد ( .)8در مطالعه دیگری که توسط
 Aydinerو همکاران انجام شد ،اولویتبندی سیستمهای تصفیه
نوین برای مدیریت تصفیه فاضالب و به کمک روشهای
تصمیمگیری چند معیاره مورد بررسی قرار گرفت .جنبههای فنی،
اقتصادی ،زیست محیطی و توجه به مصرف انرژی کمتر از
معیارهای موثر در این مطالعه بود .نتایج نشان داد که فرایند
اولویتبندی به همه معیارهای اصلی حساس بوده ولی معیار زیست
محیطی مهمترین معیار موثر در اولویتبندی میباشد (.)23
 Botteroو همکاران از فرآیند تصمیمگیری چند معیاره برای
انتخاب سیستمهای مختلف تصفیه فاضالب استفاده کردند .در این
فرایند چندین معیار به طور همزمان در یک موقعیت پیچیده در نظر
گرفته میشود تا تصمیمگیری واقعی بخوبی انجام شود .آنها در
این مطالعه تمامی عناصر فرآیند تصمیمگیری ،یعنی جنبههای
محیطی ،عوامل تکنولوژیکی و هزینههای اقتصادی را در نظر
گرفتند ( .)24خان سفید و همکاران معیارهای انتخاب شبکه جمعآوری
فاضالب نامتعارف در اجتماعات کوچک را مورد بررسی قرار دادند
که با در نظر گرفتن معیارهای فنی-مهندسی با تاکید بر حداقل
هزینه اجرا و بهرهبرداری و نگهداری ،اولویتبندی گزینههای شبکه
انجام شد ( .)25رزمخواه و همکاران اولویتبندی روستاهای کشور
از نظر نیاز به سیستم تصفیه فاضالب را مورد مطالعه قرار دادند.
بهمنظور گروهبندی و سپس اولویتبندی روستاهای کشور برای
احداث تاسیسات فاضالب ابتدا معیارهای تعریف شدند .پس از

تعیین و تعریف معیارها جهت مشخص شدن اهمیت و ارزش هر
کدام از آن ها نسبت به یکدیگر ،ارزش هر یک مشخص گردید.
برای وزن معیارها از اعداد  2 ،1و  3استفاده شد .سپس زیر
معیارهای هر یک از معیارها تعریف شده و امتیازهای بین  1تا 10
به آنها تعلق گرفت .سپس با توجه به وضعیت موجود در
روستاهای کشور ،در محدوده حداقل و حداکثر مجموع وزن
امتیازها کل روستاهای کشور به  10گروه تقسیم شدند .گروهبندی
بر این اساس صورت گرفته است که در حال حاضر ضرورت
احداث تاسیسات فاضالبی در گروه های دهگانه از باال به پایین با
افزایش امتیاز کل بیشتر شده و گروههایی که دارای امتیاز باال
باشند در اولویت قرار میگیرند ( .)26خسروی و همکاران مطالعهای
بر روی اولویتبندی روش های ذخیره نزوالت با استفاده از
روش های تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMانجام دادند.
ذخیره نزوالت از مهمترین اقدامات برای بازسازی محیط زیست
مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک است .با توجه به تنوع
روشهای ذخیرۀ نزوالت و همچنین هزینه باالی اجرا و عملکرد
متفاوت آن ها ،ضرورت دارد که این روشها ازنظر معیارهای
مختلف جهت انتخاب بهترین روش مورد ارزیابی قرار گیرند .در
این تحقیق معیارهای مانند اق تصادی ،فنی ،اکولوژیکی و اجتماعی
به همراه زیرمعیارهای مربوطه مشخص شدند .نتایج تحقیق نشان
داد که معیار اقتصادی مهمترین معیار ،بازگشت سرمایه مهمترین
زیرمعیار اقتصادی ،کنترل سیل مهمترین زیرمعیار اکولوژیکی،
مشارکت مردم مهمترین زیرمعیار اجتماعی و طول عمر سازه
مهمترین زیرمعیار فنی بودند (.)27
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نتیجهگیری

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 توجه به اولویتبندی اجرای پروژههای بهداشت محیطی و
تعیین میزان ضرورت هر کدام از این پروژهها جهت تقدم
اجرای آنها در مراکز نظامی سطح کشور مهم میباشد .این
موضوع باید بر مبنای یک روش تصمیمگیری منطقی و علمی
انجام شود.
 پیشنهاد میشود که در این رابطه کمیته تخصصی اولویتبندی
پروژههای بهداشت محیطی در مدیریت بهداشت معاونت
سالمت تشکیل گردد و مناسب است در این کمیته از کارشناسان
معاونت مهندسی نیز استفاده گردد.
 توصیه میشود که تکمیل چک لیست مربوطه توسط افراد
خبره و کارشناس انجام شود و همچنین ضرورت دارد تا برای
این افراد از قبل آموزشهای الزم ارائه گردد.
 پیشنهاد میگردد که برای هریک از معیارهای آب ،فاضالب،

تشکر و قدرداني :این مطالعه برگرفته از پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط با کد اخالق
( )IR.BMSU.REC.1399.335بوده که توسط دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پژشکی بقیه اهلل (عج) مورد حمایت مالی و
معنوی قرار گرفته است .پژوهشکران از واحد پژوهش دانشکده
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) و تمامی افرادی که
در طول پژوهش ما را یاری نمودند ،کمال تشکر را دارند.
تشکر و قدرداني :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله یا
بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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هدف اصلی این مطالعه تعیین چارچوب جهت اولویتبندی
یگانها از نظر پروژههای بهداشتی میباشد .اما از اهداف فرعی این
مطالعه میتوان به اولویتبندی یگانها براساس تک تک معیارهای
طراحی شده اشاره کرد .در ادامه با توجه جدول  3به اولویتبندی
یگانها بر اساس هر معیار میپردازیم:
 از نظر منافع بهداشتی انجام پروژههای بهداشت محیطی ،یگان Dباید در اولویت اول برنامهریزیها باشد.
 یگان  Aباید در اولویت اول برنامهریزیها در خصوص تامینآب شرب سالم باشد.
 یگان  Dدارای اولویت اول از نظر نیاز به اصالح وضعیت فعلیدفع فاضالب میباشد.
 یگان  Eباید در اولویت اول برنامهریزیها در خصوص اصالحوضعیت دفع پسماندها باشد.
 یگان  Dاز نظر جمعیت دارای اولویت اول میباشد. یگانهای  D ،Aو  Fبهطور مشترک دارای اولویت اول از نظردرصد جمعیت غیرثابت میباشند.
 یگان  Fدارای اولویت اول از نظر وجود بیماریهایاپیدمیولوژیک و اندمیک شایع در منطقه میباشد.
 یگانهای  D ،Eو  Fبهطور مشترک دارای اولویت اول از نظراستاندارد نبودن شرایط محیط کار میباشند.
 یگانهای  Cو  Dباید در اولویت اول برنامهریزیها در خصوصباال بودن سطح آبهای زیرزمینی باشند.
 اولویت بندی یگانها بر مبنای روش پیشبینی شده دفع یااستفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده برای همه یگانهای تحت
مطالعه یکسان میباشد.
 یگان  Aو  Fباید در اولویت اول برنامهریزیها در خصوص وجودموجودات موذی و گزنده غالب باشند.
 یگان  Fدارای اولویت اول از نظر موقعیت و وضعیت مرکز ازنظر سیاسی -استراتژیکی و فاصله از اماکن تفریحی ،تاریخی و
توریستی میباشد.
 یگان  Aباید در اولویت اول برنامهریزیها در خصوص فضایسبز باشد.
 یگان  Bدارای اولویت اول از نظر بودجه مورد نیاز پروژه میباشد. یگانهای  E ،D ،C ،Bو  Fبهطور مشترک دارای اولویت اولاز نظر رعایت استانداردهای بهداشت مسکن میباشند.
 یگانهای  F ،E ،Aو  Dباید در اولویت اول برنامهریزیها درخصوص عدم وجود معارض باشند.

همانطور که در روش کار گفته شد با جمع بستن همه وزن امتیازهای
حاصله وزن امتیاز کل هر مرکز بهدست میآید .در بین شش یگان
تحت مطالعه ،یگان  Dدر اولویت اول انجام پروژههای بهداشت محیطی
قرار دارد .همجنین یگان  Fبا فاصله کمی در رده دوم این اولویتبندی
قرار دارد .رتبههای سایر یگانها در نمودار  1قابل مشاهده است.
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