
 

 

 
 
 
 

 در کالنشهر مشهد عمومی سرویس های بهداشتی فضائی تحلیل و ارزیابی

 (TOPSIS , TDI SWOT,مدلهای  با استفاده از )

  
 5رضا ویسی4علیرضا فیضی،، 3، رمضانعلی شورابی2، منیره حداد حسن آبادی1سیددانا علیزاده

 دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
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 چکیده
های بهداشتی در سطح شهر دسترسی های الزم نظیرکمبود سرویسامروزه فراهم نبودن زیرساخت

با روش توصیفی و در این راستا پژوهش حاضر . تشهروندان به امکانات شهری را با مشکل مواجه کرده اس

های و اولویت بندی مناطق از لحاظ برخورداری سرویس سعی بر آن کرده است تا با مطالعه، بررسیتحلیلی 

و امکانسنجی جهت احداث مستحدثات مذکور  نیاز سنجی به بر مبنای مدل های سطح بندی بهداشتی عمومی

 بپردازد.  های موردنیازسرانهبر اساس استانداردها و  مناطق در 

 :است که  دهنده آن نتایج پژوهش نشان

کالنشهر مشهد جمعیت ساکن در مناطق مختلف نیاز های بهداشتی متناسب با سرانه سرویس  -

 باشد.هائی جدی مواجه مینیست و با نارسائی

 01و  7، 8یت بندی به ترتیب مناطق اولوهای بهداشتی در براساس وضعیت کمی و کیفی سرویس -

 خورداری هستند. کمترین میزان براز  01و  3، 9، 0بیشترین میزان برخورداری و مناطق از 

 

 کالنشهر مشهد ،SWOTمدل  ،TOPSIS & TDIمدل رتبه بندی مناطق، سرویس های بهداشتی،  :واژگان کلیدی

  

                                                           
 دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران. 1 

 . کارشناس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران2 

 ریزی ونظارت بر امور خدمات شهری شهرداری مشهد، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی پژوهشکده شاخص پژوهمدیر برنامه .3 

 کارشناس حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد. 4 

 دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران5 



 

 

 مقدمه -1

امروزه در . ساخت و احداث مستحدثات شهری متناسب با نیاز جمعیت شهری یک ضرورت است

های مناسب های بهداشتی به تعداد کافی و در مکانسرویس پیش بینی جهت احداثکشورهای توسعه یافته 

برخی از کالن شهرهای کشور در این زمینه  که در حالیگیرد، زمان با تدوین طرح جامع شهر صورت میهم

، با مشکل ساختار تجهیزات شهری موجود نیز با نرخ رشد شتابان جمعیت شهر همخوان نیستبه دلیل آنکه 

 مواجه است. 

ترین وظایف مدیریت شهری در آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات شهری یکی از مهم دسترسی

های بهداشتی های الزم نظیرکمبود سرویسهر شهری و با هر جمعیتی است، امروزه فراهم نبودن زیرساخت

این زمینه ت، آنچه که در در سطح شهر دسترسی شهروندان به امکانات شهری را با مشکل مواجه کرده اس

باشد، مسئله نیاز سنجی این مستحدثات در سطح شهر و عالوه برتامین نیاز شهروندان حائز اهمیت می

ارزیابی یکپارچه علمی که این امر باشد. در واقع یابی به عدالت فضایی میمناطق شهری برای دست

یادگیری اجتماعی و فرایندهای تصمیم اطالعات مربوط به قلمروهای دارای مشکل را شناسایی و آن را برای 

و چنین  طلبدرا می ،(Deridder, 2006:21دهد )ریزان قرار میگیری در اختیار سیاستگذاران و برنامه

 ,Brinsmeadسازد )ارزیابی زمینه را برای یک درک کل نگر و یکپارچه را جهت شرح فرایندها فراهم می

2005:17 .) 

میلیون  5/1توجه به این که مشهد دومین کالنشهر ایران بوده و جمعیتی بیش از  با عنایت به مطالب فوق و با

میلیون نفرر زائرر مواجره اسرت، فاقرد       03نفر در آن ساکن هستند و این که ساالنه به طور متوسط با حدود 

و برای ترممین نیراز خرود    و مسافران باشد، شهروندان خدمات و تجهیزاتی که الزمه چنین جمعیتی است می

که سبب شده است نیراز بره    خانواده ناچارند تا با مشکالت ناشی از نابسامانی خدمات و تردد مواجه گردند

هرر چنرد برخری     سرویس های بهداشتی عمومی و مناسب در سطح شهر بیش از گذشرته احسراس گرردد،   

ن بردون توجره بره    راهکارها به مرحله اجرا گذاشته شده است اما برخی توسعه چندانی نداشته و یا اجرای آ

ها و معیارهای تمثیرگذار عملکرد پایداری را در پی نداشته  است  و یا چنین راهکارهائی به شرکلی  شاخص

 نامناسب نمودار گشته است.

ایی اسرت. تنروو و   های ویژههر منطقه از لحاظ شرایط انسانی و طبیعی دارای توانمندیبا توجه به اینکه لذا 

هایی که در روند حل مسائل وجود دارد، تصمیم گیری و فرایند محیطی و دشواریپیچیدگی مسائل مختلف 

از  (. Makowski, 2005:35کند )ها را ضروری میسیاستگذاری مبتنی بر اطالعات جامع و مدلسازی آن

جهت بهینه سرازی کمری و کیفری وضرعیت     ، راهبردی و در عین حال کاربردی انجام پژوهش هایی این رو

 .کندضروری میرا عمومی  بهداشتی هایسرویس



 

 

تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن، سعی برر آن   –در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی 

 هرای بهداشرتی  سررویس  نیازسرنجی  نتیجترا   رتبه بنردی و ارزیابی و دارد تا با واقیعت موجود شهر مشهد به 

-گیرری از پرسشرنامه، روش نمونره   مبادرت ورزد. جهت دستیابی به هدف مذکور با بهره ،در مناطق عمومی

و نظر سنجی از متخصصین، نخبگان و شرهروندان شرهر مشرهد، ارزیرابی و بررسری وضرع        6مورگان گیری

  .متناسب با واقعیت شهر مشهد انجام گرفته است نیازسنجیو موجود 

 روش تحقیق  -2

های سرویسمناطق مشهد از لحاظ برخورداری در این پژوهش جهت ارزیابی و رتبه بندی وضع موجود 

 با تاکید بر جنبه کاربردی آن استفاده شده است.تحلیلی  –از روش توصیفی بهداشتی عمومی و نیازسنجی 

ایی چند بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه بوده که شهروندان شهر مشهد شامل جامعه آماری این پژوهش

پرسشنامه برای کل مناطق شهر مشهد در نظر گرفته شد که برای  011تعداد  ،ایی و جدول مورگانمرحله

روایی پرسشنامه از نظرات متخصصین و کارشناسان شهرداری و برای پایایی آن از روش آلفای کرانباخ و 

ها به عنوان نمونه برای پیش آزمون و محاسبه پایایی پرسشنامهاز این جامعه آماری  %0انتخاب حداقل 

 استفاده شده است. 

 ,SPSS, ARCGIS10شیوه انجام تجزیه و تحلیل اطالعات در این پرژوهش اسرتفاده از نررم افزارهرای    

Excel   ها و اطالعات جمع های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ارزیابی و سنجش دادهو روش

 باشد. ها میی شده پرسشنامهآور

 معرفی منطقه مورد مطالعه  -3

شهر مشهد، مرکز شهرستان مشهد و دومین شهر بزرگ کشور است و در شمال شرقی استان خراسان رضوی 

دقیقه طول شرقی نسبت به مبدا  36درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  07درجه و 36قرار دارد. این شهر در 

این شهر از  باشد.متر می 0151ارتفاو متوسط از سطح دریا   .(17: 0380)رضوانی، گرینویچ واقع شده است 

های هزارمسجد از شرق به شهرستان سرخس از غرب به های بینالود، از شمال به کوهجنوب  به کوه

 (.0)نقشه گرددمی  نیشابور محدود های چناران وشهرستان

                                                           
6 - Morgan Sample 



 

 

 
 مورد مطالعه: موقیعت جغرافیایی منطقه  1شماره شکل 

 ارزیابی وضعیت موجود -0

 از لحاظ کمی های بهداشتیبررسی وضع موجود سرویس -0-1

باشند که در این سرویس بهداشتی می 109گانه شهر مشهد دارای تعداد  03های تحقیق مناطق بر اساس یافته

عدد و  5با  01منطقه عدد دارای بیشترین تعداد هستند، همچنین  30با  7عدد و منطقه  33با  9بین منطقه 

 باشند.عدد دارای کمترین تعداد می 01منطقه ثامن با 
 های بهداشتیوضع برخورداری مناطق شهر مشهد از سرویس : 1شماره جدول 
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 1 1 1 17 17 56 01 0منطقه  

 0 1 6 010 81 093 11 1منطقه 

 0 1 0 39 38 81 01 3منطقه  

 1 1 5 70 71 006 06 0منطقه  

 0 1 6 81 81 070 06 5منطقه  

 0 1 6 59 58 010 00 6منطقه  

 0 1 01 005 000 171 30 7منطقه  

 0 1 01 98 93 110 08 8منطقه  

 01 0 03 030 035 191 33 9منطقه  

 0 1 8 05 07 010 01 01منطقه  

 1 1 06 80 81 079 13 00منطقه  

 0 1 0 01 01 15 5 01منطقه  

 6 1 0 018 000 131 01 منطقه ثامن 

 18 0 96 971 981 1177 109 جمع

 0391های پیمایشی تحقیق، ممخذ: یافته        



 

 

 

 
 های بهداشتی: وضع برخورداری مناطق شهر مشهد از سرویس 1نمودار شماره 

  دهای بهداشتی در سطح شهر مشهبررسی وضعیت کیفی سرویس  -4-2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 های بهداشتی شهر مشهدوضعیت نظافت و کاسه توالت سرویس:  1جدول شماره 

 شرح
 وضعیت کاسه توالت وضعیت نظافت

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 0.00 3 1.88 6 خیلی ضعیف

 1.88 6 1.01 5 ضعیف

 8.07 07 00.16 13 متوسط

 31.10 67 00.13 91 خوب

 55.19 005 39.01 81 خیلی خوب

 011 118 011 118 جمع

 مآخذ: یافته های پیمایشی تحیق            

 های بهداشتیوضعیت رویت و احساس راحتی و امنیت سرویسب( 

های بهداشتی در سطح شهر مشهد های مورد نظر جهت سنجش وضعیت کیفی سرویساز جمله شاخص 

باشد. بر این رویت سرویس و احساس راحتی و امنیت در موقع استفاده از سرویس میشاخص وضعیت 

درصد  7/11ها از لحاظ وضعیت رویت در وضعیت خیلی خوب قرار دارند.درصد از سرویس 3/68اساس 

ها درصد از سرویس 0درصد در وضعیت ضعیف و  0/1درصد در وضعیت متوسط،  7/7در وضعیت خوب، 

 ضعیف قرار دارند.در وضعیت خیلی 

درصد در  15ها در وضعیت خیلی خوب، درصد از سرویس 3/61از لحاظ احساس راحتی و امنیت 

درصد در وضعیت  5/0درصد در وضعیت ضعیف و  5/0درصد در وضعیت متوسط،  9وضعیت خوب، 

 .خیلی ضعیف قرار دارند
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 بهداشتی شهر مشهدهای وضعیت رویت و احساس راحتی و امنیت سرویس:  3جدول شماره 

 شرح
 احساس راحتی و امنیت قابلیت رویت

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 0.00 3 1.96 1 خیلی ضعیف

 0.00 3 1.01 5 ضعیف

 9.03 09 7.69 06 متوسط

 15.11 51 11.67 03 خوب

 61.98 030 68.17 001 خیلی خوب

 011 118 011 118 جمع

 پیمایشی تحیقمآخذ: یافته های               

 های بهداشتیهای خیس و ضدعفونی کردن سرویسوضعیت نظافت زمینج( 

های بهداشتی شهر مشهد از لحاظ وضعیت نظافت درصد از سرویس 6/38بر اساس اطالعات جدول زیر 

 درصد در وضعیت ضعیف قرار دارند. 1/33های خیس در وضعیت خوب و زمین

در وضعیت خوب قرار  5/36درصد در وضعیت متوسط و  38نمودن همچنین از لحاظ وضعیت ضدعفونی 

 .دارند
 های بهداشتی شهر مشهدهای خیس و ضدعفونی کردن سرویسوضعیت نظافت زمین :  4جدول شماره 

 شرح
 ضدعفونی وضع نظافت زمین های خیس

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1.01 5 0.30 0 خیلی ضعیف

 6.15 03 33.11 99 ضعیف

 37.98 79 06.00 08 متوسط

 36.50 76 38.59 005 خوب

 06.83 35 01.70 31 خیلی خوب

 011 118 011 198 جمع

 مآخذ: یافته های پیمایشی تحیق        

 های بهداشتیوضعیت شیرهای آب در سرویس د( 

 

 پیمایشی تحیق(یافته های های بهداشتی شهر مشهد):وضعیت شیرهای آب در سرویس 1نمودار شماره 
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های بهداشتی از لحاظ وضعیت شیرهای آب در وضعیت درصد از سرویس 06های تحقیق بر اساس یافته

درصد در  3/0درصد در وضعیت متوسط،  01درصد در وضعیت خیلی خوب،  30خوب قرار دارند. 

 .درصد در وضعیت ضعیف قرار دارند 0/3وضعیت خیلی ضعیت و 

 

 (SWOTها و تهدیدها)فرصتنقاط قوت، نقاط ضعف،  -5

ها و تهدیدهای پیش روی بهبود وضعیت به منظور شناسایی و بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

-های بهداشتی شهر مشهد از تحلیل سوات استفاده شده است. برای این منظور از پرسشنامهموجود سرویس

 تکمیل شده استفاده شده است.نفر از شهروندان شهر مشهد  011سوال که توسط  01ای حاوی 

در انجام هر پژوهشی، برای دست یابی به نتیجه کارا نکته بسیار مهم، اعمال و اجرای روش تحقیق و تحلیل 

نیز با توجه به اینکه هم عوامل  SWOTباشد. در این راستا مدل یابی به نتیجه مناسب میمتناسب برای دست

گیرد و به نوعی مهم ترین نقاط قوت و ضعف )عوامل ه کار میداخلی و هم عوامل خارجی را در تحلیل ب

-های پیش رو توسعه و بهبود وضع موجود در هر مکان را برای دستها و تهدیدداخلی( و مهمترین فرصت

دهد؛ و در نهایت متناسب با نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و یابی به نتیجه مناسب مورد بررسی قرار می

دهد، همچنان که در این بخش از هترین راهبرد را جهت بهبود وضع موجود ارائه میتهدید های هر مکان، ب

 تحقیق برای دست یابی به نتیجه کارا مورد استفاده قرار گرفته است.

موجود در محیط خارجی و   هایو فرصت  تکنیک یا ماتریس سوات، ابزاری برای شناخت تهدیدها

منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای برای هدایت و  داخلی آن به هایبازشناسی ضعف هاو قوت

: 0389کنترل آن سیستم است. این روش نتیجه مستقیم دانشکده تجاری هاروارد است)موحد و کُهزادی،

 ارائه شده است. 1مرحله ای می باشد، که در شکل 8(. این تکنیک شامل یک فرآیند 90

 

 9: 0380منبع : افتخاری و مهدوی، SWOTچهارچوب ماتریس تحلیلی:  1شماره شکل 



 

 

 
 (0388ابراهیم زاده و آقاسی زاده،)مراحل تهیه مدل سوات : 3شکل شماره 

 

 تجزیه و تحلیل سوات برای  ارائه راهکارهای راهبردی در کالن شهر مشهد   ( الف 

تاثیر گذار تحلیل سوات به منظور شناسایی و بررسی عوامل درونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و عوامل 

های بهداشتی شهر مشهد مورد ها و تهدیدها( پیش روی بهبود وضعیت موجود سرویسبیرونی ) فرصت

گیرد. در این راستا ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی فهرستی از نقاط قوت، استفاده قرار می

شهر تهیه و براساس نظر  های بهداشتی اینهای پیش روی بهبود وضعیت سرویسها و تهدیدضعف، فرصت

ها بر اساس روش آنتروپی شانون، شد. یکی از سنجی از شهروندان اقدام به وزن دهی به هریک از آن

ها برای سنجش میزان اهمیت هر شاخص یا معیار در تحقیقات و مطالعات کاربردی، پرکاربردترین روش

شاخص  nاین روش در حالتی است که تعداد باشد، ضرورت استفاده از استفاده از روش آنتروپی شانون می

های(، مختلف مورد بررسی و سنجش قرار گیرد، از آنجایی که های )گویهافراد در طیف  nیا گزینه توسط 

های های مورد بررسی در صورت مسئله، نظرات متفاوت در گویهبه احتمال زیاد افراد در رابطه با شاخص

این نظرات متفاوت افراد مختلف، بتوان به یک نتیجه کارایی دست  مختلف خواهند داشت، برای اینکه از

یافت، بایستی از روش آنتروپی شانون برای شناسایی مهمترین شاخص استفاده کرد. همچنان که ماهیت این 

بخش از روش کار ضرورت استفاده از این تکینک را برای سنجش نظرات شهروندان در ارزیابی وضع 

 طلبید. موجود، می

فهرست بندی  فرصت های مهم بیرونی جامعه مورد مطالعه

فهرست بندی تهدیدهای مهم بیرونی جامعه مورد مطالعه

فهرست بندی نقاط قوت اصلی جامعه مورد مطالعه

فهرست بندی نقاط ضعف اصلی جامعه مورد مطالعه

SOمقایسه نقاط قوت و فرصت ها و ثبت راهبردهای  

WOمقایسه نقاط ضعف و فرصت ها و ثبت راهبردهای

STمقایسه نقاط قوت و تهدیدها و ثبت راهبردهای

WTمقایسه ضعف ها و تهدیدها و ثبت راهبرد 



 

 

ها، جهت برطرف ها مشخص شد، سپس با توجه به اولویتها، اوال  اولویتدر نهایت با محاسبه و تحلیل آن

های موجود در ارتباط با بهبود ها و تقویت نقاط قوت و فرصتنمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدید

 رائه شده است.هایی اهای بهداشتی این شهر، در بخش نتایج و راهکارها، استراتژیوضعیت سرویس

 های بهداشتیشناسایی عوامل داخلی موثر بر بهبود وضع موجود سرویسب( 
 

های بهداشتیعوامل داخلی موثر بر بهبود وضع موجود سرویس :  5جدول شماره   

 عوامل داخلی ردیف

1 
 هاقوت
S1-  های مناسب در سطح شهر مشهدتوجه شهرداری به لزوم ساخت چشمه 

2 S2-  های مورد نیازاختصاص منابع مالی از طرف شهرداری جهت ساخت سرویس 

3 S3-   فراهم کردن فرصت های قانونی برای احداث چشمه ها در شهر 

4 S4-   تالش برای ساماندهی سرویس های بهداشتی در سطح شهر 

5 S5-  های بهداشتیتوجه به تامین نیازهای زیر ساختی سرویس 

6 S6- های بهداشتی از سوی شهرداریتوجه به مسمله بازسازی و نگهداری  سرویس 
7 S7- های بهداشتی قدیمیمرمت سرویس 

8 S8- های بهداشتی از طرف مردم و بخش خصوصیتوسعه سرویس 

9 S9- های بهداشتی در پاساژها و ترمینالهاتالش برای تامین سرویس 

11 S10- ... تعویض و نگهداری به موقع کاالهای مصرفی مانند المپ و 

 هاضعف 11
W1 های بهداشتینبود پایگاه اطالو رسانی از موقعیت سرویس 

12 W2-    های بهداشتیبی توجهی شهرداری به رفع مشکالت سرویس 

13 W3-   های بهداشتیمشخص نبودن متولی اصلی جهت نگهداری و توسعه سرویس 

14 W4-   عدم تالش کافی برای ساماندهی سرویس های بهداشتی در سطح شهر 

15 W5-   های بهداشتیریزی و حل مشکالت سرویسنبود برنامه راهبردی جهت برنامه 

16 W6-    های مناسبنبود طرح تیپ جهت توسعه سرویس 

17 W7-  های خلوتهای غیربهداشتی در کوچهایجاد محیط 

18 W8-  های بهداشتینبود دفتر مشخص جهت بهبود خدمات رسانی سرویس 

19 W9-  های بهداشتی در سطح شهر مشهدکمبود سرویس 

21 W10-  بی توجهی به متولیان سرویس های بهداشتی و عدم تالش جهت حل مشکالت آنها 

 های بهداشتیشناسایی عوامل خارجی موثر بر بهبود وضع موجود سرویس ج( 
 

  



 

 

 
 های بهداشتیعوامل خارجی موثر بر بهبود وضع موجود سرویس :  6جدول شماره 

 عوامل خارجی ردیف
 هافرصت 1

 O1-    برخورداری شهرها از طرح های راهبردی و امکان مکان یابی مناسب سرویس های بهداشتی 

2 O2-    تامین منابع دولتی جهت احداث و توسعه سرویس های بهداشتی 

3 O3-      بهبود فرهنگی عمومی و توجه به بهداشت محیط در شهرها 

4 O4-    ایجاد رضایت عمومی مردم و گردشگران از دسترسی مناسب به سرویس های بهداشتی 

5  O5-    ساخت اماکن عمومی مانند مسجد و ترمینال و بهره گیری از سرویس های بهداشتی آنها 

6 O6-   امکان استفاده از منابع بانکی در سطح شهر جهت توسعه و ساخت سرویس های بهداشتی 
7 O7-   بهره گیری از سرویس های بهداشتی برای ایجاد اشتغال 

8 O8-   امکان حمایت سازمان های دولتی از احداث سرویس های بهداشتی 

9 O9-   متولی مانند سازمان گردشگری در توسعه های های راهبردی ملی از سوی سازمانتهیه طرح
 های بهداشتیسرویس

11 O10-    های تیپ و الگوهای مناسب بهسازی و نوسازی در ساخت سرویس های تدوین نقشه
 بهداشتی  

 تهدیدها   11
   T1-    فقدان یکپارچگی در تصمیمات مدیران استانی برای شناخت، تحلیل و حل مشکالت سرویس

 های بهداشتی

12 T2-    کمبود منابع مالی دولتی در ساخت و توسعه سرویس های بهداشتی 

13 T3-   سودجویی، زیاده خواهی و افزون طلبی بسازوبفروشها 

14 T4-   رواج روابط باال دست در تغییر کاربری های با ارزش تاریخی و فرهنگی 

15 T5-   تخریب محورهای تاریخی و یادمان های موجود 

16 T6-    نداشتن برنامه ملی جهت توسعه سرویس های بهداشتی در شهرها 

17 T7- عدم بهره گیری از سرویس های بهداشتی برای ایجاد اشتغال 

18 T8-  بی توجهی به الگوی مناسب ساخت سرویس های بهداشتی براساس شرایط بومی هر شهر 

19 T9-   درمانی و بهداشتی مراکز سوی از بهداشتی های سرویس وضعیت بر نامناسب نظارت 

21 T10- مناسب بهداشتی های سرویس توسعه و ساخت جهت مشخص مالی منابع نبود 
 های بهداشتیها و تهدیدهای موثر بر بهبود وضع موجود سرویستجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتد( 

 

نقطه  01نقطه قوت در برابر  01شود، در کالن شهر مشهد تعداد همانطور که در جداول فوق مشاهده می

-تهدید خارجی، در ارتباط با وضع موجود سرویس 01فرصت خارجی  در برابر  01ضعف داخلی و تعداد 

نقطه قوت و  11های بهداشتی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب درمجموو تعداد 

حدودیت و تنگناهای پیش روی بهبود وضع ضعف و تهدید به عنوان م 11فرصت به عنوان مزیت و تعداد 

های بهداشتی شهر مشهد قابل شناسایی است. مجموو عوامل و معیارهای سوات که در باال موجود سرویس

بیان گردیدند، اولویت سنجی و وزن دهی شدند. در نهایت براساس امتیاز وزنی کسب شده در هر یک از 

 اولویت بندی شدند. ها و تهدیدها عوامل، نقاط قوت، ضعف، فرصت



 

 

های بهداشتی از طرف مردم و بخش خصوصی، با توجه به وزن های نهایی به دست آمده، توسعه سرویس

ها در شهر، توجه های بهداشتی قدیمی، فراهم کردن فرصت های قانونی برای احداث چشمهمرمت سرویس

مسمله بازسازی و نگهداری های مناسب در سطح شهر مشهد، توجه به شهرداری به لزوم ساخت چشمه

از مهمترین  1.10و  1.10، 1.31، 1.31، 1.55های بهداشتی از سوی شهرداری به ترتیب با امتیاز سرویس

های های بهداشتی، کمبود سرویستوجهی به متولیان سرویسنقاط قوت در بخش عوامل داخلی هستند و بی

های بهداشتی، تالش برای مشکالت سرویس بهداشتی در سطح شهر مشهد، بی توجهی شهرداری به رفع

های بهداشتی به های بهداشتی و نبود دفتر مشخص جهت بهبود خدمات رسانی سرویسساماندهی سرویس

از مهمترین نقاط ضعف پیش روی بهبود وضعیت موجود  1.11و  1.11،  1.11، 1.01، 1.01ترتیب با امتیاز 

 .باشندهای بهداشتی در شهر مشهد میسرویس

های راهبردی ملی از سوی ها(، تهیه طرحها و تهدیدهمچنین در بخش تحلیل عوامل خارجی )فرصت

های های بهداشتی، بهره گیری از سرویسهای متولی مانند سازمان گردشگری در توسعه سرویسسازمان

ساخت  های تیپ و الگوهای مناسب بهسازی و نوسازی دربهداشتی برای ایجاد اشتغال، تدوین نقشه

های های بهداشتی و امکان استفاده از منابع بانکی در سطح شهر جهت توسعه و ساخت سرویسسرویس

های موجود پیش روی توسعه و از مهمترین فرصت 1.08و  1.08، 1.18، 1.01بهداشتی به ترتیب با امتیاز 

ون طلبی های بهداشتی هستند و سودجویی، زیاده خواهی و افزبهبود وضعیت موجود سرویس

توجهی به الگوی مناسب های بهداشتی برای ایجاد اشتغال، بیگیری از سرویسبسازوبفروشها، عدم بهره

های های بهداشتی براساس شرایط بومی هر شهر، نظارت نامناسب بر وضعیت سرویسساخت سرویس

های عه سرویسبهداشتی از سوی مراکز بهداشتی درمانی و کمبود منابع مالی دولتی در ساخت و توس

-های پیش روی این هدف میاز مهمترین تهدید 1.05و  1.05، 1.10، 1.35،1.35بهداشتی به ترتیب با امتیاز 

 باشند.

توان گفت که این ، میSWOTدر تفسیر نمودار مفهومی سنجش دوبه دویی عوامل شکل دهنده در مدل 

شده است، در جدول مذکور راهبردی که نمودار بر اساس نتایج جدول مجموو ضرایب عوامل مرکب تهیه 

باالترین امتیاز را آورده است به عنوان مهمترین و اثر بخش ترین راهبرد جهت بهبود وضع موجود شناسایی 

باشد، که این راهبرد در جهت مثبت نمودار می SOشود، بر این اساس، راهبرد اثر بخش، و  مشخص می

باشد، یعنی  با استفاده از نقاط قوت داخلی و این راهبرد میو کشیدگی نمودار هم به سمت  واقع شده

 توان نقاط ضعف داخلی را از بین برد یا کاهش داد.های خارجی میفرصت

 

 



 

 

های بهداشتی شهر مشهدترکیب عوامل درونی و بیرونی وضع موجود سرویس:  7جدول شماره   

 عوامل درونی عوامل بیرونی

T O W S 

58/0 61/0 70/0 90/0 

08/3 68/3 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب

WO ST WT SO 

30/3 51/3 31/3 50/3 

 

 
 SWOTنمودار مفهومی سنجش دوبه دویی عوامل شکل دهنده در مدل  :3شماره نمودار 

های های بهداشتی با استفاده از مدلرتبه بندی مناطق شهر مشهد از لحاظ وضعیت کمی و کیفی سرویس -6

 بندیسطح

ها( و آن ها و سرانههای بهداشتی و چشمهبخش از تحقیق بر اساس اطالعات کمی )تعداد سرویس در این

اطالعات کیفی )وضعیت نظافت، وضع کاسه توالت، قابلیت رویت، احساس راحتی و امنیت، وضعیت 

های سطح بندی از جمله های خیس، وضع ضدعفونی و وضعیت شیرهای آب( و بر اساس مدلنظافت زمین

بندی مناطق شهر مشهد خواهد شد. و در نهایت نتایج اقدام به رتبه TDI شده تعدیل مدل تاپسیس و مدل

 هر دو مدل با هم تلفیق شده و به صورت رتبه بندی نهایی ارائه خواهد شد.

 رتبه بندی بر اساس مدل تاپسیسالف ( 

عامل یا گزینه با نظر فرد یا  Mاز سوی هوانگ و یون ارائه شد. در این روش  0980روش تاپسیس در سال 

گیرند. در این شیوه هر عامل انتخابی باید کمترین گروهی از افراد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار می

ترین( داشته باشد، آل منفی)کم اهمیتترین( و بیشترین فاصله را با عامل ایدهآل)مهمفاصله را با عامل ایده



 

 

و  بندیدرجه معیار این و شودمی سنجیده منفی آلایده و آلایده عامل با عامل یک فاصله میزان در واقع

 .نتایج تحقیق در این مدل را می توان مطابق جدول ذیل نشان داد(. 51:0380است )آذر،  عوامل بندیاولویت

 

مناطق با استفاده از مدل تاپسیسبندی نهایی رتبه  :  8ل شماره جدو  

 رتبه CL منطقه

0 1.0311 03 

1 1.5517 3 

3 1.3681 9 

0 1.0101 8 

5 1.3068 01 

6 1.0675 6 

7 1.6805 1 

8 1.7060 0 

9 1.1195 01 

01 1.5051 0 

00 1.0771 5 

01 1.3163 00 

 7 1.0591 ثامن

 

تاپسیس است که مناطق شهر مشهد را بر اساس وضعیت کمی و کیفی جدول فوق نتیجه نهایی تکنیک 

( ارائه  0تا  1های بهداشتی اولویت بندی و میزان امتیاز هر منطقه را به صورت امتیازی بین  ) سرویس

( نشان دهنده حداقل  میزان 1( گویای باالترین میزان برخورداری و عدد )0نموده است. که عدد )

دارای بیشترین میزان  1و  7، 8اساس نتایج حاصل از این مدل، به ترتیب مناطق  برخورداری است. بر

 دارای کمترین میزان برخورداری هستند. 5و  01، 9، 0برخورداری هستند و مناطق 
 (TDIرتبه بندی بر اساس مدل تعدیل شده ) ب( 

گانه شهر مشهد از روش  03های بهداشتی در مناطق منظور آگاهی از وضعیت کمی و کیفی سرویس به

های بهداشتی استفاده شده است. سرویس حسب کاربری بر شده تعدیل (، TDIشاخص توسعۀ انسانی )

  ;39، 0371فرمن و شهیدی،  ؛ Neumayer, 2001: 101-114) به شرح زیر است ساختار کلی این مدل

 ( :010، 0391ملکی،   ;033، 0388زیاری، 

گرفتن  نظر در با شهری منطقه هر که است محرومیتی یاندازه روش، این در مرحله اولین مرحله اول: -1

 است: دچار آن های بهداشتی بههای کمی و کیفی سرویسشاخص

DS ij =
Max xij − Actual Value xij

Max xij − Min xij
 

  



 

 

 های مورد بررسیآلترناتیوها و شاخص :  9جدول شماره 
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 0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.8 0.01 

1 0.0 0.5 0.8 0.5 3.7 3.5 0.0 1.11 

3 0.0 0.3 0.5 0.1 3.8 3.0 0.1 0.31 

0 0.5 0.1 0.8 0.7 3.8 3.8 3.6 1.95 

5 3.8 0.1 0.8 0.8 3.7 3.0 3.9 5.11 

6 3.9 0.5 0.8 0.7 3.7 3.5 0.1 3.15 

7 0.3 0.5 5.1 5.1 0.1 3.6 0.0 6.35 

8 0.3 0.6 0.6 0.7 3.8 0.1 0.5 8.85 

9 0.0 0.0 0.1 0.1 3.5 3.0 3.6 0.55 

01 0.8 0.6 0.6 0.5 0.1 3.7 3.7 0.95 

00 3.9 0.5 0.1 0.3 3.8 3.3 0.0 0.01 

01 0.1 0.7 0.3 0.1 3.7 0.1 3.7 5.01 

 30.71 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 ثامن

MAX 0.8 0.7 5.1 5.1 0.3 0.1 0.5 30.71 

MIN 3.5 0.0 0.1 0.1 3.5 3.3 3.6 0.31 

 برآورد اندازه محرومیت:  01جدول شماره 
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0 0.111 0.111 1.613 1.931 0.111 1.805 1.799 1.997 

1 1.198 1.300 1.091 1.056 1.651 1.750 1.086 1.978 

3 1.559 1.600 1.095 1.790 1.570 1.889 1.580 0.111 

0 1.178 1.716 1.110 1.178 1.506 1.393 0.111 1.950 

5 1.757 1.855 1.010 1.097 1.701 1.916 1.665 1.883 

6 1.700 1.333 1.070 1.135 1.705 1.700 1.363 1.907 

7 1.001 1.178 1.111 1.111 1.309 1.685 1.071 1.809 

8 1.377 1.000 1.387 1.135 1.570 1.111 1.111 1.770 

9 1.587 1.896 0.111 1.760 1.937 1.913 1.968 1.911 

01 1.111 1.150 1.308 1.516 1.187 1.515 1.878 1.981 

00 1.705 1.360 1.809 1.739 1.570 0.111 1.111 1.917 

01 1.517 1.111 1.675 1.816 1.705 1.111 1.900 1.886 

 1.111 1.091 1.111 1.111 0.111 1.855 1.007 1.001 ثامن

 

 عبارت ام به jمیانگین محرومیت  یا متوسط شاخص تعریف روش، این در مرحله دومین مرحله دوم: -2

های بهداشتی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ میانگین یا متوسط محرومیت از سرویس مرحله این در دیگر

 شود:شرح زیر محاسبه می های با کیفیت برای هر کدام از مناطق شهر مشهد بهسرویس
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n
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 برآورد میانگین محرومیت :  00جدول شماره 

 DS ij منطقه
0 1.769 

1 1.871 

3 0.178 

0 0.110 

5 0.019 

6 0.518 

7 0.608 

8 0.619 

9 1.019 

01 1.130 

00 1.350 

01 1.519 

 1.301 ثامن

 میزان یا های بهداشتی در مناطقوضعیت سرویس گیریاندازه روش، این در مرحله سومین مرحله سوم: -3
 التفاوتمابه از است عبارت مزبور شاخص که کندمی مشخص شهری مناطق در را توسعه سطوح یا درجه
 یعنی : گیردمی قرار یک حداکثر و صفر حداقل بین معموال  که بود خواهد محرومیت متوسط از یک عدد
 

TDI = (1-D ij) 
 

 TDIهای بهداشتی با مدل رتبه بندی نهایی مناطق شهر مشهد از لحاظ وضعیت سرویس:  01جدول شماره 

 

 

 رتبه Ij TDI مناطق

0 1.893 1.017 03 

1 1.506 1.080 5 

3 1.688 1.301 00 

0 1.503 1.057 7 

5 1.637 1.363 9 

6 1.530 1.066 6 

7 1.339 1.660 1 

8 1.317 1.693 0 

9 1.871 1.031 01 

01 1.010 1.576 3 

00 1.660 1.336 01 

01 1.610 1.399 8 

 0 1.571 1.018 ثامن



 

 

است که در این مدل مناطق شهر  (TDIبر اساس اطالعات جدول فوق که نتیجه نهایی مدل تعدیل شده )

منطقه به های بهداشتی اولویت بندی و میزان امتیاز هر مشهد بر اساس وضعیت کمی و کیفی سرویس

( 1( گویای باالترین میزان برخورداری و عدد )0( ارائه شده است. که عدد ) 0تا  1صورت امتیازی بین  ) 

 01و  7، 8نشان دهنده حداقل  میزان برخورداری است. بر اساس نتایج حاصل از این مدل، به ترتیب مناطق 

 دارای کمترین میزان برخورداری هستند. 00و  3، 9، 0دارای بیشترین میزان برخورداری هستند و مناطق 
 رتبه بندی بر اساس مدل تلفیقیج( 

گیری از نتایج هر دو مدل فوق و نزدیک شدن به رتبه واقعی مناطق در زمینه در این مرحله جهت بهره
های بهداشتی، نتایج هر دو مدل را با هم جمع نموده و عدد به دست آمده به عنوان امتیاز وضعیت سرویس

 . اطق لحاظ خواهد شدمن
 های بهداشتی در مدل تلفیقیرتبه بندی نهایی مناطق شهر مشهد از لحاظ وضعیت سرویس:  03جدول شماره 

 رتبه جمع CL TDI منطقه

0 1.0311 1.017 1.139 03 

1 1.5517 1.080 0.137 0 

3 1.3681 1.301 1.680 00 

0 1.0101 1.057 1.880 7 

5 1.3068 1.363 1.701 9 

6 1.0675 1.066 1.933 6 

7 1.6805 1.660 0.301 1 

8 1.7060 1.693 0.039 0 

9 1.1195 1.031 1.361 01 

01 1.5051 1.576 0.190 3 

00 1.0771 1.336 1.803 8 

01 1.3163 1.399 1.716 01 

 5 0.130 1.571 1.0591 ثامن

 
را بر اساس وضعیت کمی و کیفی  جدول فوق نتیجه نهایی مدل تلفیقی است که مناطق شهر مشهد

های بهداشتی اولویت بندی و میزان امتیاز هر منطقه را ارائه نموده است. بر اساس نتایج حاصل از سرویس
دارای  01و  3، 9، 0دارای بیشترین میزان برخورداری هستند و مناطق  01و  7، 8این مدل، به ترتیب مناطق 

 کمترین میزان برخورداری هستند. 
های فوق و نیز نشان دادن سطح برخورداری مناطق شهری بر روی ادامه جهت گویاتر شدن نتیجه تکنیکدر 

استفاده شده است. برای این منظور امتیاز کسب شده توسط مدل  ArcGIS9.3نقشه شهر از نرم افزار 
های بهداشتی  در مناطق شهر مشهد،  وارد جدول تلفیقی در خصوص وضعیت کمی و کیفی سرویس

به صورت جدایش  Reclassifyاطالعات توصیفی نقشه شهر خواهد شد و سپس با استفاده از دستور 
 .های بهداشتی  شداقدام به سطح بندی مناطق شهری بر اساس وضعیت کمی و کیفی سرویس  7طبیعی

                                                           
7 - Natural Breaks 



 

 

 

 
 های بهداشتی در مدل تلفیقیمشهد از لحاظ وضعیت سرویس: سطح برخورداری مناطق شهر  0نقشه شماره 

 
 

 های بهداشتینیاز سنجی مناطق شهر مشهد به لحاظ کمبود سرویس -7
-میزان نیازمندی به یک خدمات خاص بر اساس تعداد جمعیت بر آستانه جمعیت آن خدمات به دست می

تواند جمعیت و منطقه مورد مطالعه میآید. اما این یک قاعده کلی است که بر اساس ویژگی های خدمات و 
تغییراتی در آستانه جمعیتی، ضرایب و غیره اعمال شود تا نتایج نیاز سنجی به نیاز واقعی منطقه به خدمات 

 نزدیکتر باشد.
برای شهرداری مشهد تهیه شده است. مقرر  0390-0391با توجه به اسناد برنامه میان مدتی که در سال 

نفر افزایش یابد،  0151چشمه به ازاء هر  06/0به  98/1های بهداشتی عمومی از ویسگردیده که سرانه سر

نفر به  0311چشمه بدانیم، بنابراین به طور متوسط به ازاء هر  0اگر هر سرویس بهداشتی را دارای حداقل 

یر یابند تا تواند تغییک سرویس بهداشتی نیاز خواهد بود.  بسته به شرایط مناطق شهری این سرانه ها می

گانه شهر مشهد، به لحاظ مرکزیت، شلوغی، میزان جمعیت  03نتایج به واقعیت نزدیکتر باشد. در بین مناطق 

ثابت، میزان جمعیت متحرک، ضریب ایستایی و پویایی جمعیت و سهم مناطق از زائران و گردشگران وارد 

ی در نظر گرفتن سرانه ثابت هر شده به شهر مشهد تفاوت های چشمگیری هست. به همین دلیل به جا

نفر در مناطق مختلف استفاده  6111تا  3511نفر، از سرانه متغیر هر سرویس به ازاء  0311سرویس به ازاء 

 نماید.



 

 

-مورد نیاز می های بهداشتینیاز سنجی مناطق شهر مشهد برای سرویس یکی دیگر از نیازهای که در فرآیند

باشد. بنابراین با کاربرد برای فرایند نیاز سنجی می Antropy( و SWOT) هایباشد. استفاده از نتایج مدل

های مورد استفاده جهت تحلیل و و  اعمال این مدلها بر شاخص« آنتروپی»( و مدل SWOTمدل تحلیلی )

شناسایی مکان های بهینه، میزان نیازمندی هر کدام از مناطق با توجه به شرایط خاص آنها محاسبه شد، نکته 

قابل ذکر و شاخص در بخش نیازسنجی سرویس های بهداشتی ، در ارتباط با کاربرد تکنیک های مذکور 

جه شاخص های مورد استفاده جهت شناسایی مکان های بهینه این میباشد، که تمامی مناطق شهر مشهد با تو

همانند)میزان گردشگر پذیر بودن مناطق، کیفیت و کمیت سرویس بهداشتی در مناطق، سرانه کاربری های 

فضای سبز، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی و ...(، مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضریب اهمیت هر کدام از 

ط شرایط وضع موجود آنها در ارتباط با شاخص های فوق الذکر مورد تحلیل و بررسی مناطق با توجه شرای

در این بخش از تحقیق میزان نیاز و  منطقه بر این اساس نیز محاسبه شد.قرار گرفت، و ضریب اهمیت هر 

 کمبود سرویس های بهداشتی در سطح مناطق شهر مشهد محاسبه شده است. 
 گردشگر و زائر جمعیت گرفتن نظر در با مناطق در بهداشتی سرویسهای تعداد سنجی نیاز:  00جدول شماره 

 منطقه

 زائر جمعیت
 و روز 3

 ثابت جمعیت

سرانه جمعیت 
سرویس های 
بهداشتی در 
 مناطق مختلف

ضریب اهمیت 
بر اساس امتیاز 

 آنتروپیمدل 

تعداد سرویس 
مورد نیاز )هر 
سرویس دارای 

 چشمه( 0

تعداد 
سرویس 
 موجود

سرویس  کمبود
بهداشتی )هر 
 0سرویس دارای 

 چشمه(

 39 01 50 0.00 0,511 115,001 0منطقه 
 93 11 003 0.10 0,511 513,178 1منطقه 
 08 01 61 0.07 6,111 301,665 3منطقه 
 16 06 01 0.10 6,111 108,505 0منطقه 
 00 06 17 1.99 6,111 060,610 5منطقه 
 13 00 30 0.11 6,111 116,751 6منطقه 
 38 30 69 0.08 5,511 156,568 7منطقه 
 7 08 15 0.10 5,511 036,905 8منطقه 
 31 33 65 0.06 6,111 330,090 9منطقه 
 38 01 51 0.05 6,111 161,955 01منطقه 
 10 13 07 0.06 5,511 113,080 00منطقه 
 0 5 6 1.98 6,111 35,801 01منطقه 
 55 01 65 1.51 3,511 91,385 ثامن
 035 109 650 - - 1,979,915 جمع

 ، یافته های تحقیق0391ممخذ: شهرداری مشهد و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در سال 

 

با توجه به اینکه شهر مشهد، مهمترین شهر مذهبی کشور است و ساالنه تعداد زیادی زائر به این شهر وارد 

شود، در این بخش از تحقیق میزان نیاز و کمبود سرویسهای بهداشتی در سطح مناطق شهر بر اساس می

اعمال جمعیت زائر و گردشگر محاسبه خواهد شد. با توجه به نتایج این محاسبات مشخص شد که در شهر 



 

 

 109 چشمه( وجود دارد که با کسر تعداد 0سرویس )بر اساس هر سرویس دارای  650مشهد نیاز به 

 سرویس کمبود وجود دارد.  035سرویس در وضع موجود، تعداد 

 نتیجه گیری -8

مناطق  های بهداشتیبر مبنای بازشناسی کمی و کیفی وضعیت موجود سرویس ارزیابی و رتبه بندی مناطق

دارای بیشترین  01و  8، 7به ترتیب مناطق نشان میدهد که  TOPSIS&TDAبر مبنای مدل های شهر مشهد 

 دارای کمترین میزان برخورداری هستند.  01و  3، 9، 0میزان برخورداری هستند و مناطق 

اینکه شهر مشهد، مهمترین شهر های موجود و ها و کاستیرتبه بندی فوق و شناخت نارسائیبا توجه به لذا 

شود. میزان نیاز و کمبود سرویسهای مذهبی کشور است و ساالنه تعداد زیادی زائر به این شهر وارد می

 مشخص نمود،نتایج شد که بهداشتی در سطح مناطق شهر بر اساس اعمال جمعیت زائر و گردشگر محاسبه 

چشمه( وجود دارد که با کسر تعداد  0سرویس )بر اساس هر سرویس دارای  650در شهر مشهد نیاز به 

 وجود دارد.سرویس کمبود  035سرویس در وضع موجود، تعداد  109

لذا شایسته است تصمیم گیری و فرایند سیاستگذاری در این حوزه مبتنی بر اطالعات جامع و مدلسرازی آن 

در ایرن راسرتا   صرورت پرذیرد.   عمومی  های بهداشتیسرویسجهت بهینه سازی کمی و کیفی وضعیت ها، 

 ردد.عالوه بر مکانیابی مناسب راهبردهای ذیل بر اساس مدل سوات پیشنهاد می گ

 (STراهبرد تنوع بخشی ) (soراهبرد تهاجمی/ رقابتی )
ایجاد یکپارچگی در تصمیمات مدیران استانی برای شناخت، تحلیل  های بهداشتی از طرف مردم و بخش خصوصی؛توسعه سرویس

 و حل مشکالت سرویس های بهداشتی؛

 برنامه ملی جهت توسعه سرویس های بهداشتی در شهرها؛تدوین  ؛فراهم کردن فرصت های قانونی برای احداث چشمه ها در شهر
 مراکز سوی از بهداشتی های سرویس وضعیت بر گسترش نظارت های بهداشتی از سوی شهرداری؛توجه به مسمله بازسازی و نگهداری  سرویس

 درمانی؛ و بهداشتی

ی در های متولی مانند سازمان گردشگرهای راهبردی ملی از سوی سازمانتهیه طرح
 های بهداشتی؛توسعه سرویس

 های بهداشتی در پاساژها و ترمینالها؛ایجاد سرویس

 های بهداشتی قدیمی.مرمت سرویس استفاده از منابع بانکی در سطح شهر جهت توسعه و ساخت سرویس های بهداشتی؛

های بهداشتی یابی مناسب سرویسهای راهبردی برای شهرها و مکانتدوین طرح
 (WTراهبرد تدافعی ) جدید.

 (WOراهبرد بازنگری )
های مشخص نمودن متولی اصلی جهت نگهداری و توسعه سرویس های بهداشتی در سطح شهر مشهد؛کمبود سرویس

 بی توجهی به متولیان سرویس های بهداشتی و عدم تالش جهت حل مشکالت آنها؛ بهداشتی ؛
-ریزی و حل مشکالت سرویستدوین برنامه راهبردی جهت برنامه های بهداشتی؛بی توجهی شهرداری به رفع مشکالت سرویس

 های بهداشتی؛ریزی و حل مشکالت سرویستدوین برنامه راهبردی جهت برنامه های بهداشتی؛
 استفاده از منابع بانکی در سطح شهر جهت توسعه و ساخت سرویس های بهداشتی؛

های بهداشتی یابی مناسب سرویسهای راهبردی برای شهرها و مکانتدوین طرح سطح شهر مشهد؛های بهداشتی در افزایش تعداد سرویس
 جدید؛

های تیپ و الگوهای مناسب بهسازی و نوسازی در ساخت سرویس های تدوین نقشه
 بهداشتی؛

های ایجاد پایگاه اطالو رسانی از موقعیت و وضعیت سرویس
 بهداشتی؛

های متولی مانند سازمان گردشگری در ملی از سوی سازمانهای راهبردی تهیه طرح
 های بهداشتی.توسعه سرویس

-ریزی و حل مشکالت سرویستدوین برنامه راهبردی جهت برنامه

 های بهداشتی



 

 

 منابع
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