شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار با رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چند
معیاره (مورد مطالعه :بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان هرمزگان)

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت ساخت ،گروه عمران ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران0000-0003-3414-4283 :ORCID .
 .2گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
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چکيده
هدف :توسعه پایدار تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای حداکثر سازی رفاه و رضایت انسان بدون به خطر انداختن و آسیب
رساندن به تواناییهای نسل آینده برای برآوردن نیازهایشان میباشد ،برای هر کشور درحالتوسعه ،بهمنظور دستیابی به اهداف توسعهای خود و
حمایت از اقتصاد در حال گسترش آن ،انرژی کلید اصلی میباشد .ازآنجاییکه بیمارستانها و مراکز درمانی یکی از حیاتیترین سازمانهای هر
جامعه بهحساب میآیند ،قابل مدیریتترین هزینه ،هزینه انرژی میباشد ،بنابراین میتوان در این حوزه مداخله هوشمندانه انجام داد .بنابراین هدف
از این مطالعه شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بیمارستان فارابی میباشد.
روشها :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش ،توصیفی میباشد .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای تهیه شده
مﺒتنی بر روشهای تصمیمگیری ﭼند شاخصه بهکاررفته در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی تصمیمگیری و روش تحلیل شﺒکهای) استفاده شد
که توسﻂ  10نفر از کارشناسان آشنا با مﺒحث مدیریت انرژی پایدار در بیمارستان فارابی شهرستان بستک تکمیل گردیده است .دادههای
جمعآوریشده توسﻂ نرمافزار  Super Decisionsتحلیل شد.
نتایج :نتایج رتﺒهبندی عوامل مدیریت انرژی پایدار نشان میدهد ،ابتکارات برای کاهش مصرف انرژی فسیلی ،کاهش تولید زبالههای عفونی و تأکید
بر بازیافت مجدد پسماندها و ابتکارات برای ارائه محصوالت و خدمات بناشده بر انرژی تجدید پذیر مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در
بیمارستان فارابی بودند.
نتيجهگيری :یافتههای مطالعه نشان میدهد که بهطورکلی معیارهای زیستمحیطی نسﺒت به معیارهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت باالتری
در مدیریت انرژی پایدار بیمارستان برخوردارند و بایستی به آنها توجه بیشتری نمود.
کليدواژهها :توسعه پایدار ،انرژی پایدار ،مدیریت انرژی ،بیمارستان ،آنالیز شﺒکه.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 1398/11/6 :اصالح نهایی99/3/11 :

پذیرش مقاله99/3/17 :

ارجاع :جباری امید ،فیلی اردالن .شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار با رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چند معیاره (موردمطالعه :بیمارستان فارابی شهرستان بستک در استان
هرمزگان) .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1398 .؛ (.21-10 :6)1

مقدمه:
در فرهنگهای لغت فارسی ،از پایداری در لغت ،به معنای

جهانی قرار گرفت .متعاقب آن کمیسیون توسعۀ پایدار ملل

بادوام و ماندنی یادشده است .در التین نیز ریشه لغوی واژه

متحد تأسیس شد و بهتﺒع آن کمیتۀ ملی توسعۀ پایدار در

پایدار میباشد ] .[1کنفرانس استکهلم در سال  1972بهعنوان

برخی از کشورها ازجمله ایران ایجاد گردید .یکی از وظایف

یک نقطۀ آغاز بر رعایت ضوابﻂ و موازین محیﻂزیست در

اصلی این کمیته تدوین سند راهﺒرد ملی توسعۀ پایدار کشور

پروژههای توسعه تأکید گردید .در کنفرانس  1992در

است ] .[2تعریف مورد قﺒول برای توسعه پایدار و نقطهای

ریودوژانیرو توسعۀ پایدار در مرکز اصلی توجهات و تعهدات

مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم ،از گزارش Brantland

نویسنده مسئول:
اردالن فیلی
گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
تلفن +989171018320 :پست الکترونیکیFeili@apadana.ac.ir:

0000-0001-5933-4572 :ORCID
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امید جباری

1

اردالن فیلی

*2

جباری و همکاران

عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار

نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسلهای

خود میتواند تعیینکننده کارآمدی و میزان دستیابی به اهداف

آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند[ .]3توسعه پایدار به

توسعه پایدار باشد ] .[7مراکز بالینی یکی از ساختمانهای

معنی تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای

عمومی هستند که اثر مهمی بر روی محیﻂ اطراف خود

حداکثر سازی رفاه و رضایت انسان در حال حاضر بدون به

میگذارند .بیمارستانها یکی از بزرگترین مصرفکنندههای آب

خطر انداختن و آسیب رساندن به تواناییهای نسل آینده برای

و انرژی و یکی از بزرگترین تولیدکنندههای زباله میباشند.

برآوردن نیازهایشان میباشد ] .[4توسعه پایدار محل تالقی

ازآنجاکه این مکانها مورداستفاده عموم افراد جامعه میباشد،

جامعه ،اقتصاد و محیﻂزیست میباشد .ایجاد تعادل و انجام

بکار بردن ویژگیهای معماری پایدار و به دنﺒال آن مصرف انرژی

تلفیق بین اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مستلزم

پایین ضروری است .بیمارستانها مصرفکنندگان بزرگی از

داشتن ﭼشمانداز بلندمدت ،بررسی و تعیین تأثیرات

انرژی هستند ].[8

تصمیمهای فعلی روی نسلهای آتی ،وضع قوانین و مقررات،

آمار و ارقام ارائه شده در پژوهشهایی که در ارتﺒاط با

همکاریهای ضروری محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی ،عقد

مراقﺒتهای بهداشتی و بیمارستانها در قالب برنامه ستاره

قراردادها و پیوستن به پیمانها ،کنوانسیونها و پروتکلها و

انرژی انجام شدهاند نشان میدهد که مصرف انرژی به ازای هر

باالخره ترتیﺒات نهادی ،مدیریتی و سایر موارد مرتﺒﻂ میباشد

مترمربع در بیمارستانها بسیار بیشتر از انواع دیگر مؤسسات

[.]3

خدماتی میباشد .هزینه انرژی در بیمارستانها حدود  5تا 7
ایده توسعه پایدار ،ﭼارﭼوبی اساسی و غیرقابل اجتناب برای

درصد بودجه را تشکیل میدهد و نزدیک به  10درصد از سﺒد

ایجاد راهکارهایی میباشد که جهت تصمیمگیری در سطح

هزینه جاری بیمارستانها صرف خرید حاملهای انرژی

کالن و راهﺒردی توسعه کشور ضروری هستند .با شدت یافتن

میشود .به دلیل تعداد نسﺒتاً زیاد این مراکز و نیازهای باالیی

مشکالت جهانی مربوط به مصرف بیرویه منابع سرزمین و

که به حاملهای انرژی دارند و درعینحال ساعات طوالنی کار

متعاقب آن ،بروز اثرات زیانبار زیستمحیطی و همچنین

)فعالیت شﺒانهروزی( ،افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند

اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان در دهههای اخیر که تداوم

بار هزینه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی کشور را باال بﺒرد .از

حیات را در کره زمین به مخاطره انداخته است و عزم کشورها

طرفی بیمارستانها ظرفیت باالیی نیز برای صرفهجویی در

در مشارکت جهانی جهت کاهش و کنترل این اثرات ،ایده

مصرف انرژی دارند ،بهطوریکه بدون هیچ بودجه خاصی

توسعه پایدار که بهطور همزمان توسعه و کارایی اقتصادی و رفاه

میتوان تا  10درصد مصرف انرژی در بیمارستانها را کاهش

اجتماعی را به همراه حفظ پایداری محیﻂزیست و حفظ و

داد ].[9

بازیابی منابع سرزمین تجویز مینماید ،بهعنوان نقشه راه آینده

جﺒاری و فیلی ،در پژوهش خود با عنوان رتﺒهبندی

توسعه ملل و بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای

راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها به این نتیجه

اجالسهای محیﻂ زیستی سازمان ملل مورد استقﺒال و تأیید

رسیدند که راهکارها در حوزه مصرف آب بیشترین وزن را به خود

غالب کشورهای جهان قرارگرفته است ] .[5مدیریت انرژی

اختصاص دادهاند و بعدازآن راهکارهای کاهش مصرف در

پایدار همان تولید و مصرف منابع انرژی به طریق منطقی

حوزههای برق ،گاز و راهکارهای مشترک قرارگرفتهاند ].[10

هست تا در درازمدت حیات انسان و تعادل اکولوژیکی میسر

سعیدپور و همکاران ،در پژوهش خود راهکارهای مدیریتی

شود .به بیان سادهتر مدیریت انرژی پایدارتر استفاده و مدیریت

در راستای مصرف انرژی در مراکز بهداشتی درمانی را موردبررسی

کردن انرژیهایی که موردنیاز جامعه میباشد ،تمرکز دارد ].[2

قراردادند .نتایج این مطالعه نشان داد که بیمارستانها

مدیریت انرژی در بحث توسعهی پایدار شامل معیارهای

مصرفکنندههای بزرگ انرژی میباشند ،بهطوریکه مصرف

اقتصادی ،اجتماعی و محیﻂزیست میباشد ] .[6ساختار

انرژی به ازای هر مترمربع در بیمارستانها بسیار بیشتر از دیگر
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به دست میآید که میگوید :توسعه پایدار توسعهای است که

نظامهای بهداشتی درمانی و نحوه انسجام و هماهنگی بین امور،

جباری و همکاران

عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار

به بررسی و تجزیهوتحلیل مصرف انرژی ساختمانهای بیمارستان

برفی بوده است .در گام نخســت مطالعه حاضــر تالش شــد تا

استان  Shandongبهصورت تصمیمگیری ﭼند معیاره پرداخته و

برای اســتخراج عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در

نشان دادند که بیمارستانهای خصوصی ،دولتی و عمومی ازلحاظ

بیمارستانها به مقاالتی استناد شود ،که در این حوزه تهیه شده

صرفهجویی انرژی در رتﺒههای اول تا سوم قرار داشتند ].[12

است.

ازآنجاییکه در بیمارستانها قابل مدیریتترین هزینه،

بر این اساس عواملی وارد مطالعه شدهاند که فراوانی باالتری

هزینه انرژی است ،بنابراین میتوان در این حوزه مداخله

در مطالعات داشــته و بیشــتر مورد تأکید واقعشدهاند .دادهها با

هوشمندانه انجام داد و کنترل هزینه را در نظام سالمت اجرا

استفاده از دو پرسشنامهی تهیهشده براساس روش تحقیق

کرد ].[13

جمعآوریشدهاند .جهت تعیین روایی ابزار اندازهگیری ،از روایی

بر این اساس این پژوهش با هدف شناسایی و اولویتبندی

محتوایی استفاده شد .در پرسشنامه نخست برای جمعآوری

عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بیمارستان فارابی

نظرات خﺒرگان در مورد شیوه اثرگذاری عوامل شناساییشده از

شهرستان بستک در استان هرمزگان انجام شد.

پرسشنامه

روش

آزمایش

و

ارزیابی

تصمیمگیری

( )DEMATELاستفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از این

مواد و روشها:

روش منجر به شناسایی نقشه شﺒکه گشت.

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و

در مرحله بعد با استفاده از این نقشه ،شﺒکه عوامل مؤثر بر

روش ،به دلیل اینکه به دنﺒال شناسایی و اولویتبندی عوامل

مدیریت انرژی پایدار ترسیم و بهمنظور رتﺒهبندی عوامل از

مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بیمارستانها است ،توصیفی و به

پرسشنامه مقایسات زوجی روش تحلیل شﺒکهای استفاده شد.

این دلیل که به دنﺒال الگوسازی ذهن خﺒرگان میباشد ،از نوع

برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری که از ویژگیهای فنی ابزار

Multi-Attribute Decision

محسوب میشود ،نرخ ناسازگاری روشهای  DEMATELو

( )Makingو از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار

تحلیل شﺒکهای محاسﺒه شد .این نرخ نشـــان میدهد که نظرات

میآید .جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار از

خﺒرگان تا ﭼه میزان بر اســــاس منطق و یکﭙارﭼگی بوده است.

مطالعات کتابخانهای و بهمنظور جمعآوری دادهها از

آزمون قابلیت اعتماد نرخ ناسازگاری  DEMATELبرای

پرسشنامههای تهیه شده مﺒتنی بر روشهای تصمیمگیری ﭼند

پژوهش حاضر مقدار  0/05درصد میباشد .در حالت کلی اگر نرخ

شاخصه بهکاررفته در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی

ناسازگاری  DEMATELکمتر از  5درصد باشد ناسازگاری

تصمیمگیری و روش تحلیل شﺒکهای) استفاده شد.

قابلقﺒول است].[15

تصمیمگیری ﭼند شاخصه

گروه خﺒرگان معموالً متشکل از  5تا  15نفر است که در

برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مقایسات زوجی نرخ

این پژوهش کمیته خﺒرگان با توجه به هدف تحقیق متشکل از

ناسازگاری برای هریک از ماتریسهای مقایسات زوجی محاسﺒه

 10نفر کارشناسان آشنا با مﺒحث مدیریت انرژی پایدار با

شد .در حالت کلی اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1باشد

حداقل ده سال سابقه حضور در بیمارستان فارابی شهرستان

ناسازگاری نسﺒتاً قابلقﺒول است ،در غیر این صورت بازنگری در

بستک بودهاند].[14

قضاوت ضروری به نظر میرسد ] .[14میزان این نرخ برای کلیه

حداقل سابقه حضور برای کسب اطمینان از آشنایی

ماتریسهای تحقیق حاضر کمتر از  0/1بود که نشاندهنده

نمونهها با محیﻂ بیمارستان و اشراف آنان برای شرایﻂ

قابلاعتماد بودن نتایج است .شکل شماره یک مراحل پژوهش را

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در

بهصورت خالصه نشان میدهد.

12
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مؤسسات خدماتی بود ] Gao .[11و همکاران ،در پژوهش خود

نظر گرفته شد .شیوه انتخاب خﺒرگان هدفمند بهصورت گلوله

جباری و همکاران

عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار

شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریت
انرژی پایدار در بیمارستان ها
مقایسات زوجی مقایسات زوجی دیمتل

تشکیل سوپر ماتریس
محاسﺒه توزیع ماندار سوپر
ماتریس وزن دار شده

روش تحلیل شﺒکه ای

استخراج وزن های عوامل و
اولویت بندی

شکل  -1مراحل پژوهش

همانطور که اشاره شد ،بهمنظور تحلیل دادهها از برخی روشهای

خوشهها ایجاد میگردد .بردارهای اولویت در روش تحلیل شﺒکهای پیش

تصمیمگیری ﭼند شاخصه استفاده شد .روش آزمایش و ارزیابی

برندهی ماتریس مقایسات زوجی و سوپر ماتریس میباشند .هرکدام از این

تصمیمگیری یا  DEMATELاز انواع روشهای تصمیمگیری ﭼند

سوپرماتریسها بهوسیلهی اولویتدهی به معیارها و نتایج حاصله وزن دهی

معیاره ،براساس نظریه گراف ،برای حل مسائل پیچیده نظیر قحطی ،انرژی

میشوند و از طریق معیارهای اضافی کنترل با یکدیگر ترکیب میشوند تا

و حفاظت از محیﻂزیست به روش ساده در بین سالهای 1926-1972

وزن معیارها به دست آید ].[14

توسﻂ  Fontellaو  Gabusارائه شد ] .[14روش  DEMATELهمانند
سایر روشهای تصمیمگیری ﭼند معیاره به تصمیمگیرندگان کمک
میکند تا بر پیچیدگیهای روابﻂ مابین متغیرها که در نگاه ابتدایی خود را
نشان نمیدهند و تصمیمگیرنده به دلیل عقالنیت محدود توانایی ادراک
آنها را ندارد فائق آید و تصویری واضحتر و دقیقتر از اهمیت متغیرها به
دست آورد .محصول نهایی این روش ارائه روابﻂ شﺒکهای بین عناصر و
مسئله و تقسیم آنها در دو گروه علی و معلولی است ،بنابراین ،به کمک
این روش میتوان عوامل ایجادکننده توسعه پایدار بر موضوع موردنظر را که
از مرحله استخراج عوامل منتج شدهاند براساس اطالعات ناشی از قضاوت
خﺒرگان بهصورت نظاممند و به شکلی که ارتﺒاط مستقیم و غیرمستقیم
آنها را نشان میدهد ساختاردهی نمود.
در زمان برهمکنش عناصر سطوح باال با عناصر سطوح پایین و
وابستگی که قابلﭼشمپوشی نمیباشد روش تحلیل شﺒکهای پیشنهاد
میگردد .روش تحلیل شﺒکهای یکراه حل بهمنظور آن دسته از مسائلی
است که بهوسیلهی روش تحلیل سلسله مراتﺒی قابلحل نمیباشد ].[16
در روش تحلیل شﺒکهای وابستگی بیرونی و وابستگی داخلی بین عناصر و
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار 1399

یافتهها:
همانگونه که اشاره شد ،در گام نخست مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر
مدیریت انرژی پایدار براساس مطالعات کتابخانهای شناسایی شدند .جدول
یک عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بیمارستان ،به همراه توضیحی
مختصر در مورد هریک از عامل ،نماد و منابع را نشان میدهد .این عوامل
در سه گروه اقتصادی (عوامل اول تا هشتم) ،اجتماعی (عوامل نهم تا
دوازدهم) و زیستمحیطی (عوامل سیزدهم تا بیست و دوم) طﺒقهبندی
شدند .پایداری اقتصادی به معنای حفظ و ارتقای وضعیت فعلی اقتصادی
است بدون آنکه منابع طﺒیعی دﭼار تخریب شود که در این راستا
فعالیتهای اقتصادی باید موجب رشد جامعه شده و با عدالت و کارایی
همراه باشند ] . [3پایداری اجتماعی به انسان و جوامع انسانی بهعنوان محور
اصلی توسعه پایدار اشاره دارد ] .[10،17پایداری زیستمحیطی بر کاهش
استفاده از منابع طﺒیعی و انرژیهای تجدید ناپذیر ،جلوگیری از اتالف منابع
انرژی تأکید میکند ].[18
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تعیین ماتریس وزن
نسﺒی گروه ها براساس
هدف

تعیین ماتریس وزن نسﺒی
عوامل براساس گروه ها

تعیین ماتریس کل روابﻂ بین
عوامل به صورت نرمال شده

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار جباری و همکاران

جدول  -1عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بيمارستان
نام عامل

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

[]19
][6
][20
][6،21
][21
][21
][17
][22،23
][10،24
][6
][25،26
[]3
[]6
[]3
][10،17
][3،10
][27
][6
][6
][6
][6،10
][6

همانگونه که بیان شد ،از روش  DEMATELبرای شناسایی روابﻂ

سوختهای فسیلی با میزان اثرپذیری  2/748اثرپذیرترین متغیر شﺒکه

علی بین عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در بخش توسعه پایدار استفاده

میباشد .مجموع میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر متغیر درجه اهمیت آن

شد .در ادامه جدول دو نتایج تحلیل دادهها براساس روش DEMATEL

متغیر در کل سیستم را نشان میدهد .متغیر ابتکارات برای کاهش مصرف

را نشان میدهد .در این جدول میزان اثرگذاری هر عامل موجود در شﺒکه

انرژی فسیلی با میزان  5/797مهمترین متغیر سیستم در شﺒکه روابﻂ

روابﻂ علی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار نشاندهنده مجموع اثرات

روش  DEMATELمیباشد .در نهایت اثر شﺒکه از تفاضل میزان

مستقیم (اثرات بیواسطه) و غیرمستقیم اعمالشده توسﻂ آن متغیر بر

اثرگذاری و اثرپذیری هر متغیر به دست میآید و نشاندهنده نوع متغیر در

سایر متغیرهاست .بر این اساس متغیر کاهش تولید زبالههای عفونی و تأکید

شﺒکه میباشد .بهاینترتیب اگر اثر شﺒکه مثﺒت باشد (مجموع اثرگذاری

بر بازیافت مجدد پسماندها با میزان اثرگذاری  3/184بیشترین اثرگذاری را

متغیر بیشتر از مجموع اثرپذیری آن باشد) متغیر مربوطه ،فاکتور علی شﺒکه

بر سایر متغیرها را دارد .بهطور مشابه میزان اثرپذیری ،نشاندهنده مجموع

است و اگر اثر شﺒکه منفی باشد (مجموع اثرگذاری متغیر کمتر از مجموع

تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اعمالشده بر هر نوع متغیر از سایر عوامل

اثرپذیری آن میباشد) متغیر مربوطه ،متغیر معلولی یا نتیجهای در شﺒکه

میباشد .همانطور که در جدول  2قابلمشاهده میباشد ،متغیر مصرف

است ]. [20

جدول  -2نتایج تحليل دادهها براساس روشDEMATEL

14

عناصر

ميزان اثرگذاری

ميزان اثرپذیری

ميزان اهميت در کل شبکه

اثر شبکه

نوع متغير

C1
C2

1/704
2/388

2/219
1/912

3/924
4/301

-0/515
0/475

معلول
علی

C3

2/341

1/826

4/168

0/515

علی

C4
C5
C6

2/523
2/409
1/751

2/01
2/003
1/913

4/534
4/413
3/664

0/512
0/405
-0/162

علی
علی
معلول
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کمکهای مالی دولتی
استفاده از افراد بومی
ریسک
زمان بازگشت سرمایه
هزینه سرمایهگذاری
هزینه تعمیر و نگهداری
هزینه انرژی
عمر خدمات نسﺒت به هزینه
آموزش پرسنل
تأثیر عملیات بر جوامع محلی
پذیرش اجتماعی
همﺒستگی و مشارکت عمومی
اثرات زیستمحیطی
زبالههای عفونی و تأکید بر بازیافت مجدد پسماندها
مصرف آب
مصرف برق
آلودگی صوتی
انتشار گازهای گلخانهای
ضایعات
انرژی تجدید پذیر
مصرف سوختهای فسیلی
کاهش مصرف انرژی فسیلی

پرداختهایی قطعی به ذینفع در قﺒال تعهد یا تحت عنوان کمک
کشف نیروهای انسانی جدید و استعدادیابی افراد بومی
نوعی عدم اطمینان به آینده با قابلیت محاسﺒه
مدتزمان مدت برابری سرمایهگذاری اولیه در پروژه با عایدات آن
خرید دارایی یا هر اقدامی در جهت تحقق اهداف سازمان
هزینههای شامل رفع اشکاالت و نواقص وسایل مصدوم شده
هزینههای مصرف انرژیهای آب ،برق و گاز
مدتزمان مفید بودن کاال برای سازمان
متوسﻂ ساعات آموزشی با توجه به جنسیت و طﺒقه کاری کارگران
مجموعه عملیات مؤثر بر جوامع محلی
اقدامات مطابق انتظارات جوامع محلی
کمک سازمان به کاهش جدال و ستیز و افزایش انسجام اجتماعی
نوآوریها برای کاهش اثرات مخرب زیستی محصوالت
مقررات و اقدامات در خصوص تولید ،ذخیره ،جمعآوری ،حملونقل ،پردازش و دفع پسماند
میزان مصرف آب بهعنوان یکی از مهمترین منابع طﺒیعی
میزان مصرف برق با توجه به هزینههای باالی تولید آن
میزان آلودگیهای تهدیدکننده سالمتی افراد ناشی از اصوات
نوآوریها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
مجموع اوزان ضایعات دفعی با توجه به دستهبندی و روشهای دفع
ابتکارات و نوآوریهای در جهت انرژیهای نو و تجدید پذیر
میزان مصرف زغالسنگ ،نفت و گاز طﺒیعی
ابتکاراتی جهت کاهش مصرف انرژیهای غیرمستقیم

نماد

منابع

جباری و همکاران

عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار
4/329
4/686
5/197
4/025
4/254
4/02
5/09
4/975
4/456
4/84
4/007
3/965
4/026
5/428
4/309
5/797

همانطور که اشاره شد  22عامل در قالب سه گروه بهعنوان مهمترین

هریک از عوامل با بهکارگیری تکنیک  ANPو نرمافزار Super Decision

عوامل مدیریت انرژی پایدار توسﻂ مطالعات کتابخانهای شناسایی شد و به

اولویتبندی این متغیرها انجام شد .شکل  2ساختار شﺒکهای و جدول 3

کمک روش  ،DEMATELارتﺒاطات متقابل هر یک از عوامل بر دیگر

رتﺒهبندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار در بیمارستان فارابی برای ایجاد

عوامل مشخص شد .با توجه به مراحل پژوهش پس از گردآوری پرسشنامه

مدیریت انرژی پایدار را نشان میدهد.

مقایسات زوجی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار در زمینه توسعه پایدار،

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت
انرژی پایدار در بیمارستان ها

C16

C15

C14

C13

C3

C2

C1

C10

C9

C20

C19

C18

C17

C6

C5

C4

C12

C11

C22

C21

C8

C7

شکل  -2مدل شبکهای تحقيق
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2/622
2/73
2/766
1/4
1/601
1/603
2/844
3/184
2/623
2/71
1/57
1/407
1/518
2/852
1/56
3/086

C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

1/707
1/946
2/431
2/624
2/653
2/417
2/246
1/791
1/833
2/13
2/437
2/558
2/507
2/575
2/748
2/71

0/915
0/793
0/334
-1/223
-1/052
-0/814
0/597
1/393
0/789
0/58
-0/866
-1/15
-0/989
0/276
-1/188
0/375

علی
علی
علی
معلول
معلول
معلول
علی
علی
علی
علی
معلول
معلول
معلول
علی
معلول
علی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار جباری و همکاران

جدول  -3وزن و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی پایدار
رتبه

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت انرژی
پایدار در بيمارستانها

وزن در خوشه

وزن کل

2

زبالههای عفونی و تأکید بر بازیافت مجدد پسماندها

0/1784

3

انرژی تجدید پذیر

0/1718

0/1195

4

اثرات زیستمحیطی

0/1702

0/1184

5

هزینه انرژی

0/375

0/0877

6

مصرف آب

0/1153

0/0803

7

مصرف برق

0/0989

0/0688

8

عمر خدمات نسﺒت به هزینه

0/2457

0/0574

9
10
11

آموزش پرسنل
زمان بازگشت سرمایه
هزینه سرمایهگذاری

0/7549
0/1064
0/079

0/0528
0/0248
0/0184

12

استفاده از افراد بومی

0/0753

0/0176

13

ریسک

0/075

0/0175

14

مصرف سوختهای فسیلی

0/0229

0/0159

15
16

آلودگی صوتی
انتشار گازهای گلخانهای

0/0222
0/0152

0/0155
0/0106

17

ضایعات

0/0146

0/0099

18

پذیرش اجتماعی

0/1196

0/0083

19

کمکهای مالی دولتی

0/0269

0/0063

20

همﺒستگی و مشارکت عمومی

0/0757

0/0052

21

هزینه عملیات ،تعمیر و نگهداری

0/0167

0/0048

22

تأثیر عملیات بر جوامع محلی

0/0498

0/0035

همانطور که مالحظه میکنید ،کاهش مصرف انرژی فسیلی با وزن

عمومی) و زیستمحیطی (انرژی تجدیدپذیر ،کاهش مصرف انرژی فسیلی،

نسﺒی 0/1326و زبالههای عفونی و تأکید بر بازیافت مجدد پسماندها با وزن

مصرف آب ،مصرف برق ،مصرف سوختهای فسیلی ،ضایعات ،انتشار

نسﺒی  0/1242در رتﺒههای اول و دوم قرارگرفتهاند.

گازهای گلخانهای ،اثرات زیستمحیطی ،آلودگی صوتی و زبالههای عفونی
و تأکید بر بازیافت مجدد پسماندها) دستهبندی شدند .نتایج روش تحلیل

بحث و نتيجهگيری:
در این پژوهش به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت
انرژی پایدار در بیمارستان فارابی شهرستان بستک با استفاده از روش
آزمایشی و ارزیابی تصمیمگیری و روش تحلیل شﺒکهای پرداخته شده
است .مروری بر ادبیات مدیریت انرژی پایدار حکایت از آن دارد که عوامل
متعددی بر مدیریت انرژی پایدار اثرگذارند که این عوامل بهطور پراکنده
در طﺒقهبندیهای متنوع بررسی شدند .براساس بررسی و مطالعات
پیشین در این حوزه  22عامل مؤثر در توسعه پایدار در قالب  3گروه
اقتصادی (کمکهای مالی دولتی ،استفاده از افراد بومی ،ریسک ،زمان
بازگشت سرمایه ،هزینه سرمایهگذاری ،هزینه عملیات ،تعمیر و نگهداری،
عمر خدمات نسﺒت به هزینه و هزینه انرژی) ،اجتماعی (آموزش پرسنل،
تأثیر عملیات بر جوامع محلی ،پذیرش اجتماعی و همﺒستگی و مشارکت
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شﺒکهای نشان میدهد که کاهش مصرف انرژی فسیلی مهمترین عامل
اثرگذار بر مدیریت انرژی پایدار در نمونه موردمطالعه است .با توجه به
مطالعات پیشین ،استفاده از فناوریهایی که برای کاهش مصرف انرژی بکار
گرفته شده بود از ضرورتهای طراحی مراکز درمانی پایدار میباشد ].[28
دومین عامل تأثیرگذار بر مدیریت انرژی پایدار زبالههای عفونی و
تأکید بر بازیافت مجدد پسماندها میباشد ،این نتیجه با یافتهها در
بیمارستان  Albertمجارستان همسو است .در این بیمارستان با استفاده از
سیستمهای  Biomesدر  70درصد مصرف انرژی از طریق سوزاندن
پسماندها تأمینشده و تولید دیاکسید کربن به میزان  2100تن در سال
کاهش یافت .براساس رتﺒهبندی انجامشده در پژوهش حاضر ،انرژی
تجدیدپذیر سومین عامل مؤثر در مدیریت انرژی پایدار در میباشد،
پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که نمونههای موفق اجراشده در زمینه
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عوامل موثر بر مدیریت انرژی پایدار

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر تغییر دادهاند .براساس نتایج روش تحلیل

از نقش کمرنگ بررسی تأثیر عملیات بر جوامع محلی در تصمیمات

شﺒکهای در مطالعه حاضر ،اثرات زیستمحیطی رتﺒه ﭼهارم را به دست

اتخاذشده در مورد مدیریت انرژی پایدار میباشد ،این در حالی است که

آورده است .برای حل مشکالت زیستمحیطی استفاده از منابع جدید

موضوع مصرف انرژی ،دارای جنﺒههای فرهنگی اجتماعی بوده و توجه به

انرژی و کنترل انتشار کربن امری الزامی میباشد ].[29

این عوامل بسیار مهم است].[10

همچنین هزینه انرژی پنجمین عامل مؤثر توسعه پایدار میباشد ،در

استقرار مدیریت انرژی پایدار در بیمارستانها نیازمند شناسایی عوامل

سالهای اخیر به دالیل گوناگون ازجمله حذف تدریجی یارانههای دولتی،

و رتﺒهبندی آنها میباشد تا مدیران و سیاستگذاران این حوزه بتوانند

توجه بیشتری به ارزش انرژی در اشکال مختلف آن شده و لزوم محاسﺒه

اقدامات عملی مناسب بر مﺒنای این رتﺒهبندی انجام دهند .در پژوهش

میزان مصرف و صرفهجویی انرژی بهعنوان یک ضرورت قطعی و ﭼارهناپذیر

حاضر تالش شد تا در راستای تحقق این هدف ،عوامل مؤثر بر مدیریت

پدیدار شده است ] .[30در ادامه مصرف آب در مطالعه حاضر در رتﺒه

انرژی پایدار در بیمارستان فارابی شهرستان بستک شناسایی و رتﺒهبندی

ششم قرار گرفت .مطابق با نتایج مطالعهای که جﺒاری و فیلی در سال

شوند .یافتههای مطالعه نشان میدهد که بهطورکلی معیارهای

 1397انجام دادند معیار کاهش مصرف آب بیشترین وزن را در میان

زیستمحیطی نسﺒت به معیارهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت باالتری

معیارهای مصرف انرژی به خود اختصاص دادهاند که بامطالعه حاضر

در مدیریت انرژی پایدار بیمارستان برخوردارند و بایستی به آنها توجه

همخوانی ندارد ] .[10میزان مصرف برق در این پژوهش در میان

بیشتری نمود .با توجه به نتایج پژوهش در راستای اجرای مدیریت انرژی

بیستودو عامل رتﺒه هفتم را کسب کرده است ،پژوهشهای گذشته هم

پایدار در بیمارستانها باید اقداماتی از قﺒیل؛ تشکیل و فعال نمودن کمیته

نشان دادهاند که بیمارستانها به دلیل آنکه ازجمله بزرگترین

سیاستگذاری مصرف انرژی در بیمارستانها ،تهیه و تدوین ضوابﻂ و

مصرفکنندگان انرژی الکتریکی و درعینحال دارای باالترین پتانسیل

مقررات برای طراحی بیمارستانها ازنظر مصرف انرژی ،تهیه استانداردهای

صرفهجویی انرژی میباشند ،باید در مصرف انرژی بخصوص برق

مصرف انرژی در بیمارستانها ،ایجاد انگیزه ،فرصت و امکانات الزم برای

راهکارهایی جهت صرفهجویی اتخاذ کنند ].[31

جایگزینی استفاده از حاملهای انرژی تجدیدشونده بهجای حاملهای

براساس یافتههای پژوهش ،عمر خدمات نسﺒت به هزینه ،آموزش

تجدید ناپذیر ،تشویق و ملزم نمودن مدیریت سازمانها و دستگاههای

پرسنل و زمان بازگشت سرمایه در جایگاههای بعدی قرار گرفتند .زمان

دولتی جهت مدیریت انرژی پایدار در ساختمانهای موجود و اجﺒاری

بازگشت سرمایه در مطالعه نویدی و استادی ،در بین معیارها جایگاه سوم

نمودن اجرای مﺒحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.

به خود اختصاص داده بود ] .[32برخالف مطالعه ذکرشده در پژوهش

پژوهشهای انجامگرفته در تمامی حوزهها با محدودیتهایی مواجهه

حاضر معیارهای بعد اقتصادی مدیریت پایدار انرژی جایگاه پایینتری به

است که این پژوهش نیز مستثنا از این قاعده نمیباشد .افزایش تعداد

خود تخصیص دادهاند .با توجه نتایج تحلیل دادهها براساس روش تحلیل

مقایسات زوجی ناشی از افزایش تعداد متغیرها و دسترسی محدود به افراد

شﺒکهای هزینه سرمایهگذاری و استفاده از افراد بومی ،جایگاه یازدهم و

متخصصی که بتوانند با دقت نظر و احاطه به مسائل سازمان و داشتن

دوازدهم را در میان عوامل مؤثر بر مدیریت پایدار انرژی به دست آوردهاند.

تجارب مدیریتی پرسشنامهها را تکمیل کنند از محدودیتهای پژوهش

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ریسک از میان بیستودو عامل

حاضر بود.

رتﺒه سیزدهم را کسب کرده است ،ریسک یک وضعیت یا واقعهی احتمالی
است که اگر محقق شود حداقل بر یکی از اهداف پروژه مانند محدوده،
زمان ،هزینه و کیفیت اثر خواهد گذاشت و از این حیث همواره بایستی در
تصمیمگیریها مدنظر قرار گیرد ].[20

تشکر و قدردانی:
مؤلفان از همکاری جناب آقای دکتر عﺒدالحمید جﺒاری ،سرکار خانم
الهام السادات ذوالقدر ،جناب آقای مهندس مهدی صفایی و جناب آقای

نتایج مطالعه نشان میدهد که مصرف سوختهای فسیلی ،آلودگی

ناصر حسین زاده مدیر داخلی بیمارستان فارابی شهرستان بستک که با

صوتی ،انتشار گازهای گلخانهای ،ضایعات ،پذیرش اجتماعی ،کمکهای

سعهی صدر ما را در انجام این پژوهش یاری نمودهاند تشکر و قدردانی به

مالی دولتی ،همﺒستگی و مشارکت عمومی ،هزینه تعمیر و نگهداری و تأثیر

عمل میآورند.
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:سهم نویسندگان

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی و

 گردآوری و،امید جﺒاری (نویسنده اول) نگارش پیشنویس اولیه مقاله

اولویتبندی راهکارهای مدیریت انرژی پایدار در بیمارستانها با رویکرد

 درصد)؛ اردالن فیلی (نویسنده60(  ارسال و پیگیری مقاله،تحلیل دادهها

 بیمارستان فارابی:ترکیﺒی تصمیمگیری ﭼند معیاره (موردمطالعه

.) درصد40( دوم و مسئول) ویرایش و اصالح مقاله نهایی

 مصوب جلسه شورای پژوهشی،)شهرستان بستک در استان هرمزگان
 و جلسه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با1398/9/2 مورخ

:حمایت مالی

. استIR.HUMS.REC.1398.278 کد اخالق

این مقاله یک کار تحقیقاتی مستقل و بدون حمایت مالی سازمانی
.است و تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول تأمین شده است

:تعارض منافع
نویسندگان مطالعه حاضر هیچگونه تعارض منافعی در جریان انجام
.پژوهش و گزارش نتایج آن نداشتهاند
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Original Article
Abstract
Aim: Sustainable development is the integration of economic, social and environmental
goals to maximize human well-being and satisfaction without compromising the ability
of the next generation to meet their needs, for any developing country, energy is key to
achieving its development goals and supporting its expanding economy. Since hospitals
and medical centers are one of the most vital organizations in any society, the most
manageable cost is the cost of energy, so smart intervention can be made in this area.
Therefore, the purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting
sustainable energy management in Farabi Hospital.
Methods: The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of
the nature of the method. In order to collect data, questionnaires based on multi-criteria
decision-making methods used in this study (test and evaluation decision method and
network analysis method) were used, which were conducted by ten experts familiar
with the topic Sustainable energy management has been completed in Farabi Hospital
in Bastak. The collected data were analyzed by Super Decisions software.
Results: The results of the ranking of sustainable energy management factors show that the
initiative to reduce fossil energy consumption, reduce the production of infectious waste and
emphasize on waste recycling and the initiative to provide renewable energy-based products
and services the most important factors affecting sustainable energy management were in Farabi
Hospital.
Conclusion: The findings of the study show that in general, environmental criteria are
more important in sustainable energy management of the hospital than economic and
social criteria and should be paid more attention.
Key Words: Sustainable Development, Sustainable Energy, Energy Management, Hospital,
Network Analysis.
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