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بررسی شاخصهای بهداشتی و درمانی استانها و مناطق دهگانه کشور ایران
محمدحسن یزدانی ،1فرامرز منتظر

چکیده 
مقدمه :بخش بهداشت و درمان از مهمترین بخشهای مدیریتی است که بهبود و ارتقاء شااص هاای آن ،منجار باه ااا ایش
تندرستی ااراد جامعه ،کاهش ه ینهها و در نهایت توسعه پایدار میشود .از این رو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی وضعیت بهداشت
و درمان و رتبهبندی استانها و کالن مناطق ایران بوده است.
روشها :تحقیق حاضر ،مطالعهای توصیفی  -تحلیلی بود .جامعه آماری  39استان و مناطق دهگانه در نظار گراتاه شاد .در ایان
مطالعه 12 ،شاص بهداشتی و درمانی انتخاب شدند .از روش آنتروپی برای وزندهی ،بارای رتباهبنادی ماد تاپ ایس و بارای
ترسیم نقشهها از نرماا ار  ArcGIS 10.1استفاده شد.
نتایج :نتایج رتبهبندی نشان داد که استانهای گیالن ،سمنان و ی د به ترتیب در رتبههاای نخ ات و اساتانهاای سی اتان و
بلوچ تان ،صوزستان و کرمانشاه به ترتیب در رتبههای آصر توسعه یااتگی از نظر شاص های بهداشتی و درماانی قارار دارناد .در
سطحبندی مناطق نی  ،مناطق ساحلی شما و مرک ی در رتبههای او و دوم و منطقه جنوب شرقی در رتبه آصر توسعه یاااتگی
قرار داشتند.
بحث و نتیجهگیری :بیشتر استانهای کشور ،در سطح ن بتاً محروم و محروم قرار داشاتند و از نظار وضاعیت شااص هاای
بهداشتی و درمانی در سطح ناپایداری قرار گراته بودند .مرک یت سیاسی و مدیریتی از عوامل اصلی به وجود آورنده این وضاعیت
بود .از اینرو پیشنهاد میشود جهت بهبود توزیع بخش بهداشت و درمان کشور و کاهش زیانهای ناشی از محرومیت ،توجاه باه
کالن منطقه جنوب شرقی و استانهای سی تان و بلوچ اتان ،صوزساتان ،کرمانشااه ،کردساتان و آ ربایجاان غربای در اولویات
سرمایهگذاری و برنامهری ی قرار گیرند.
واژگان کلیدی :شاص های بهداشتی و درمانی ،استانهای ایران ،کالن مناطق ،برنامهری ی منطقهای ،اولویتبندی
مقدمه

میشود .بیجهت نیست که یکی از شاخصهای

بخش بهداشت و درمان یکی از نهادهای مهم

توسعه منابع انسانی که توسط سازمان ملل در سطح

اجتماعی است که به مدیریت ،برنامهریزی و سیاست

جهانی محاسبه میشود ،امید به زندگی افراد جامعه

گذاری صحیح نیاز دارد .چرا که تمام ابعاد زندگی

است و یکی از مالکهای توسعهیافتگی به حساب

اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه ،در گرو تأمین

میآید (.)1

امکانات بهداشتی و درمانی مناسب است و اگر این

توسعه به عنوان مقولهای اقتصادی– اجتماعی و

بخش از جامعه با مشکل مواجه شود ،بهرهوری و

بهداشتی ،ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه

سالمت جامعه به خطر افتاده و منجر به عقبماندگی

شناسان و پژوهشگران برخی علوم مورد توجه و

 -1دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
Email: yazdani.m51@gmail.com

نویسندهیمسئول :محمد حسن یزدانی

آدرس :اردبیل ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری
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محمدحسن یزدانی و همکار

بررسی شاخصهای بهداشتی و درمانی ایران

سازمان ملل ،توسعه فرآیندی است که کوششهای

پیشرفت هر کشوری به شمار میآید و میزان موفقیت

مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی،

برنامههای توسعه ملی نیز تا اندازه زیادی در گرو

اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی هر منطقه منسجم کرده

دستیابی به هدفهای این بخش است .هرچه میزان و

و مردم این مناطق را در داخل زندگی یک ملت واحد

کیفیت شاخصهای بهداشتی و درمانی در یک جامعه

ترکیب نموده و آنها را برای مشارکت در پیشرفت

باالتر باشد و توزیع و پراکنش این شاخصها نیز

ملی توانا میسازد ( .)3توسعه متعادل و هماهنگ

متعادلتر و مناسبتر باشد ،رفاه نسبی و سالمتی

مناطق ،یک پیشنیاز بسیار مهم برای حصول پایداری

بیشتری در آن جامعه وجود خواهد داشت (.)8

جامعه و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار میرود

ماهیت خدمات بهداشتی و درمانی به گونهای است

(.)4

که نیاز به آنها منحصر به گروه خاصی از مردم

اغلب کشورهای درحالتوسعه ،از روند توسعه

نمیشود و در واقع ،همه انسانها در تمامی

فضایی سکونتگاهها و نحوه توزیع منطقهای

سکونتگاهها به آن نیازمند میباشند .فقدان یا کمبود

شاخصهای مختلف ازجمله شاخصهای بهداشتی

خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها،

خود ناراضی هستند .چنین نابرابری بین مناطق و عدم

شهرهای کوچک و مناطق محروم ،پیامدهای منفی

توزیع متعادل منابع و سرمایهها باعث به چالش

زیادی را به همراه خواهد داشت (.)9

کشیده شدن توسعه پایدار میشود ( .)5در هر مقیاسی

شایان ذکر است که قبل از تدوین برنامهها و انجام

نابرابریهای منطقهای در این کشورها زیاد است و

اقدامات مناسب برای زدودن نابرابریهای موجود در

درزمینه شاخصهای مختلف ،مناطق ویژهای موقعیت

بخش بهداشت و سالمت ،الزم است برنامهریزان و

ممتازتری نسبت به سایر مناطق دارند (.)6

سیاستگذاران در خصوص شاخصهای مختلف

برنامهریزان توسعه منطقهای برای رفع مشکل

مربوط به این بخش و کیفیت دسترسی به انواع

نابرابری ،به راهبرد برنامهریزی منطقهای روی آوردند.

امکانات و خدمات در مناطق مختلف یک کشور

هدف کلی برنامهریزی منطقهای ،برقراری عدالت

آگاهی کافی داشته باشند.

اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت و بهداشت مناسب در

نگاهی گذرا به شاخصهای سالمت در کشور در

بین تمام افراد جامعه است ()7؛ بنابراین ،اگر

یک دهه گذشته ،از یک سو روند سریع ارتقاء

برنامهریزان بتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملکرد

شاخصها و از سوی دیگر وجود نابرابری در برخی

مناسب مناطق را شناسایی نمایند ،در آن صورت

از شاخصها در مناطق و استانهای مختلف کشور را

خواهند توانست ،هم از تجربیات مدیران بخشهای

نشان میدهد .به این ترتیب الزم است که ایران نیز

مختلف آن مناطق بهره ببرند و هم بودجه موجود را

مانند هر کشور در حال توسعهای به منظور بهبود

به صورت بهینه تخصیص دهند (.)7

جایگاه توسعه یافتگی خود در بین کشورهای جهان

در میان شاخصهای مختلف توسعه ،شاخص

به توسعه و مدیریت در بخش بهداشت و درمان

بهداشت و درمان با توجه به نقشی که در تأمین

توجه ویژهای داشته باشد و عالوه بر این ،در صدد
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اساس برنامهریزی قرار گرفته است ( .)2به تعبیر

سالمت افراد جامعه دارد ،از مهمترین شاخصهای

بررسی شاخصهای بهداشتی و درمانی ایران

محمدحسن یزدانی و همکار



بهداشتی و درمانی در سطح استانهای مختلف بر آید.

بهکارگیری شاخصهای اقتصادی ،بهداشتی ،آموزشی

نابرابری توسعه میان استانها از لحاظ شاخصهای

و فرهنگی به رتبهبندی مناطق مختلف کشور پرتغال

بهداشتی و درمانی ،ضرورت برنامهریزی توسعه در

پرداختند ( .)13در ایران ،امینی و همکاران ضمن

مناطق مختلف را به نحو گویایی بازگو مینماید.

بحث در خصوص روشهای مختلف رتبهبندی با

شناسایی وضع موجود مناطق ،اساسیترین موضوع در

استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز

برنامهریزی توسعه منطقهای به شمار میرود که

تاکسونومی و با استفاده از  35شاخص دسترسی و

مستلزم تجزیهوتحلیل وضعیت مناطق در شاخصهای

کارایی خدمات بهداشتی و درمانی ،بهداشت باروری،

توسعه از جمله در شاخصهای بخش بهداشت و

جمعیتی ،میرایی و امنیت غذا و تغذیه ،استانهای

درمان است .این تحقیق ضمن بررسی شاخصهای

کشور را بر حسب سالمت رتبهبندی کردهاند .نتایج

مختلف بخش بهداشت و درمان در استانها و مناطق

حاصل از این تحقیق نشان میدهد که استانهای

ایران ،سیاستگذاران و برنامهریزان را در تدوین

اصفهان ،تهران و مرکزی از وضعیت سالمت مناسبی

سیاستها و برنامههای مناسب در زمینه توسعه

برخوردارند ،اما استانهای اردبیل ،گلستان و قم دارای

بهداشت و درمان و نقش آن در محرومیتزدایی،

وضعیت سالمت مناسبی نیستند .در ضمن وضعیت

فقرزدایی و برقراری عدالت اجتماعی یاری میدهد.

سالمت استانهای خوزستان ،سیستان و بلوچستان و

در زمینه استفاده از روشهای مختلف برای سنجش

کهگیلویه و بویراحمد وخیم است (.)14

نابرابریهای منطقهای و شناسایی مناطق عقبمانده در

با توجه به پیشینه تحقیق ،معدود تحقیقاتی به

سطوح مختلف جغرافیایی جهت مدیریت بهینه بخش

تجزیهوتحلیل وضعیت شاخصهای بهداشت و درمان

بهداشت و درمان ،تحقیقات و پژوهشهای متعددی با

با استفاده از روش تحقیق این پژوهش پرداخته است؛

نگرشهای مختلف صورت گرفته است که در اینجا

لذا این تحقیق ،جهت شناخت وضع موجود ،برای

به برخی از آنها در ارتباط با ایران ،اشاره میشود.

اعمال مدیریت و برنامهریزی بهتر ،به سطحبندی

در زمینه سطحبندی یا رتبهبندی استانهای کشور،
تحقیقات مختلفی به تفکیک استان صورت گرفته

توسعه بخش بهداشت و درمان در سطح استانها و
کالن مناطق ایران پرداخته است.

است که میتوان به تحقیقات قنبری و همکاران ()11

در مقاله حاضر ،استانهای کشور و ده کالن منطقه

در مورد اصفهان ،الیاسپور و همکاران ( )1در مورد

کشور بر اساس  21شاخص بهداشتی-درمانی با

خراسان شمالی و میر فخرالدینی و همکاران ( )12در

استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره نظیر

مورد شهرستانهای استان یزد اشاره کرد که همه

روش وزندهی آنتروپی و تاپسیس مورد بررسی و

اینها به اتفاق به نابرابری شدید موجود در سطح

سطحبندی قرارگرفته است؛ تا از این طریق به منظور

شهرستانها اشاره دارند.

دستیابی به تعادل در سطح استانها و کالن مناطق

از مطالعات خارجی انجام شده در سطح کشوری که

کشور از لحاظ شاخصهای بهداشتی -درمانی ،مناطق

به بررسی استانهای خود پرداختهاند ،میتوان به کـار

را به لحاظ توجهی که نیاز دارند ،اولویتبندی کرده
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کاهش نابرابری موجود از لحاظ شاخصهای

 Soaresو همکاران اشاره کرد که در سال  2111با

محمدحسن یزدانی و همکار

بررسی شاخصهای بهداشتی و درمانی ایران

و زمینه توسعه متعادل نواحی مختلف را از لحاظ
بهداشتی و سالمت فراهم آورد .از این رو ،هدف از

 -3خوزستان (استانهـای خوزسـتان و کهگیلویـه و
بویر احمد)

مناطق ایران از لحاظ شاخصهای بهداشتی و درمانی

 -5مرکزی (استانهای اصفهان ،یـزد و چهارمحـال و

و رتبهبندی آنها ،برای هدایت مدیران و برنامهریزان
و سیاستمداران در تعیین اولویت سرمایهگذاری در
استانها

میباشد.

شناخت

برخوردارترین

و

محرومترین استانها و مناطق از لحاظ برخورداری از
شاخصهای بهداشتی ،سطحبندی توزیع جغرافیایی

بختیاری)
 -6البرز جنوبی (استانهـای تهـران ،البـرز ،مرکـزی،
سمنان ،زنجان ،قزوین و قم).
 -7ساحلی شمالی (اسـتانهـای گـیالن ،مازنـدران و
گلستان)

خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استانها و مناطق

 -8ساحلی جنوب (استانهای هرمزگان و بوشهر)

کشور و اولویتبندی نیاز استانها و مناطق به

 -9منطقــه خراســان (اســتانهــای خراســان شــمالی،

مدیریت و توسعه بهداشت و درمان اهداف دیگری
هستند که تحقیق حاضر به دنبال آنها بود.
مواد و روشها

مطالعــه حاضــر از نــوع مقطعــی  -تحلیلــی و روش
جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانـهای بـود .جامعـه
آماری تحقیق شامل  31استان و منـاطق دهگانـه ایـران
در سال  1391بود .این کـالن منـاطق توسـط وزارت
مسکن و شهرسازی سـابق (وزارت راه و شهرسـازی
فعلی) با عنوان طرح کالبد ملی مطرح شده است .ایـن
کالن مناطق بر اساس ویژگیهای انسانی ،اجتمـاعی و
طبیعی در طرح کالبد ملـی شناسـایی شـده اسـت .در
طرح کالبد ملی ،سرزمین ایران به ده کالن منطقه (هـر
کالن منطقه شامل یـک یـا چنـد اسـتان) و  85ناحیـه
برنامهریزی فضایی تقسیم شده است .ده منطقه کـالن
برنامهریزی و استانهای شامل آنها عبارتاند از:
 -1آذربایجــان (اســتانهــای آذربایجــان شــرقی،
آذربایجان غربی و اردبیل)
 -2زاگرس (استانهای همدان ،کرمانشـاه ،کردسـتان،
لرستان و ایالم)
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خراسان رضوی و خراسان جنوبی)
 -11جنوب شرقی (اسـتانهـای کرمـان و سیسـتان و
بلوچستان) (.)17
بــرای ایــن ســنجش از  21متغیــر مربــوط بــه بخــش
بهداشت و درمان استفاده شد ،سپس وزن هـر یـک از
معیارها با استفاده از روش آنتروپـی شـانون تعیـین و
تجزیهوتحلیل دادهها و رتبهبندی استانها و منـاطق بـا
مدل  TOPSISانجام گرفـت .همننـین از نـرمافـزار
 Excelبـــرای انجـــام محاســـبات و از نـــرمافـــزار
 ARCGISنسخه  11برای تهیه نقشه استفاده شد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه در تحقیــق حاضــر از روش
 TOPSISدر سطحبنـدی شـاخصهـای بهداشـتی و
درمانی استانها و کالن مناطق کشور استفاده شـد ،در
ادامه تشریحی از این روش آورده میشـود .تاپسـیس
به عنوان روشی بـرای تصـمیمگیـری چنـد شاخصـه،
روشی ساده ولی کارآمد در اولویـتبنـدی محسـوب
مـیگـردد .ایـن روش در سـال  1992توسـط چـن و
هوانگ به نقل از پورطاهری طرح شد (.)15
مزیت مدل تاپسیس در این اسـت کـه الزامـا در ایـن
مدل جهت ارزیابی گزینهها بر اساس معیارهـا ،نیـازی
013
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WJ

به استفاده از نظرات کارشناسان نیست؛ بلکه مـیتـوان

DJ=1-EJ

از دادههای خام استفاده کرد.
 21معیار و  31استان و  11کالن منطقـه وجـود دارد،

راهحل ایدهآل منفی برای گزینه ایدهآل مثبت ( )A+و

به منظـور سـطح بنـدی وضـعیت بهداشـتی -درمـانی

ایدهآل منفی ( )A-است .در این مرحلـه ،بـزر تـرین

استانها و مناطق کشور با استفاده از این روش ،گـام-

مقدار هر شـاخص بـه عنـوان ایـدهآل مثبـت ( )A+و

های ذیل دنبال شد:

کمترین مقدار هر شاخص ،به عنـوان ایــدهآل منفـی

مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیم؛ با توجه به تعـداد

( )A-تعیین میشود که فرمول آن در زیر آورده شـده

معیارها ،تعداد استانها و مناطق ارزیابی همه استانهـا

است.

و مناطق در زمینه بهداشـتی در ارتبـاط بـا معیارهـای
مختلف ،ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل شد.

})’A+ ={(max vij|j£J),(min vij | j£J
})’A- = {(min vij|j£J),(max vij | j£J
مرحله پنجم :محاسبه اندازه جدایی (فاصله) است .این
مرحله به کمک مرحله پنجم فاصله اقلیدسی هر یـک

که در رابطه باال xij ،معرف صورت وضعیت بهداشتی
استانها و مناطق ) i (i=1,2,…,mدر رابطه با معیار
( j (j=1,2,…,nمیباشد.

از گزینهها ،از جوابهای ایدهآل مثبت و منفی مربوط
به هر شاخص مسئله ،محاسبه میگردد ( .)15فرمـول
این مرحله به شرح زیر است:

مرحله دوم :استاندارد کردن دادهها از طریق رابطه زیـر

+

= Si

و تشکیل مـاتریس اسـتاندارد بـود ( .)16رابطـه زیـر
تحت عنوان بیمقیاسسـازی نـورم ( )Normمشـهور
است ( .)15به منظور قابل مقایسـه شـدن معیارهـا بـا

= Si

مرحله ششم :محاسـبه نزدیکـی نسـبی  Siبـه راهحـل

مقیاس مختلف ،ماتریس معیارهـا را بـه مـاتریس بـی

ایدهآل ،که این نزدیکی نسبی به صورت زیـر تعریـف

مقیاس تبدیل میکنیم (.)17

میشود (.)17

=Cl+

مرحله سوم :تعیین وزن هـر یـک از شـاخصهـا بـود
( .)16وزندهی به شاخصها از طریق روش آنتروپـی
صورت میگیرد .در زیر ،فرمول آنتروپی و در جـدول
 ،1نتایج حاصل از خروجی آنتروپی ارائه شده است.
014

مرحله هفتم :در مرحله آخر ،هر یک از گزینهها،
براساس نتایج  Clرتبهبندی میشوند.
نتایج
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با توجه به این که در مسأله سطحبندی مقالـه حاضـر،

مرحله چهارم :مشخص نمودن راهحل ایدهآل مثبـت و
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استفاده از  21شاخص سـطحبنـدی شـده و در قالـب

تعیین شود که در اینجـا از روش آنتروپـی بـرای وزن

نقشه و جدول برای بازنمـایی بهتـر نشـان داده شـده

دهی استفاده شده اسـت .نتـایج حاصـل از خروجـی

است.

آنتروپی در جدول  ،1ارائه شده است.

بر اساس مراحل مـدل ،پـس از استانداردسـازی نیـاز
جدول  :1وزن شاخصهای مورد مطالعه با استفاده از آنتروپی شانون
شاخص

وزن

شاخص

وزن

پزشکان

2/2224

مؤسسات درمانی

2/2224

پیراپزشکان

2/2222

تخت مؤسسات درمانی

2/2224

پزشک عمومی

2/2223

مراکز بهداشتی و درمانی شهری

2/2223

دندان پزشک

2/2229

مراکز بهداشتی و درمانی روستایی

2/2410

داروساز

2/2229

مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی

2/2410

پزشک متخصص داخلی

2/2416

خانههای بهداشت فعال

2/2411

پزشک متخصص کودکان

2/2229

آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

2/2400

پزشک متخصص جراحی عمومی

2/2222

مراکز توانبخشی

2/2410

پزشک متخصص زنان و زایمان

2/2229

مراکز پرتونگاری

2/2222

پزشک متخصص بیهوشی

2/2224

داروخانه

2/2223

منبع :محاسبات نگارندگان



نتــایج حاصــل از خروجــی روش وزندهــی آنتروپــی

در مرحله چهارم ،بعد از وزندهی شاخصهـا نوبـت

نشان داد کـه شـاخصهـای پیراپزشـکان بـا 1/1515

به مشخص نمـودن راهحـل ایـدهآل مثبـت و راهحـل

بــــاالترین وزن را بــــه خــــود اختصــــاص داده و

ایدهآل منفی برای گزینهها میرسد که نتایج حاصـله و

آزمایشگاههای تشخیص پزشـکی بـا  1/1478حـداقل

ارقام آن در جدول  2آورده شده است.

وزن را دارد.
جدول  :2فاصله هر گزینه از ایدهآل مثبت و منفی
V2/201
2/206
2/200
2/200
2/200
2/209
2/2490
2/200
2/222
2/203
2/231
2/206
2/206
2/232
2/240

V+
2/220
2/220
2/221
2/269
2/269
2/269
2/240
2/220
2/230
2/221
2/240
2/220
2/262
2/222
2/240

استان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

V2/200
2/200
2/202
2/232
2/200
2/234
2/200
2/239
2/236
2/239
2/206
2/202
2/209
2/232
2/222
2/291

V+
2/221
2/262
2/221
2/224
2/266
2/224
2/224
2/262
2/229
2/226
2/220
2/262
2/264
2/222
2/243
2/266

استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان

منبع :محاسبات نگارندگان
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در این مرحله از تحقیق ،استانها و منـاطق کشـور بـا

است که برای سطحبندی ،وزن هریک از شـاخصهـا
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مثبت و منفی و محاسبه اندازه جدایی (مرحله پنجم)

استانهای گیالن و سمنان در رتبههای اول توسعه

و محاسبه نزدیکی نسبی ( ،)Clهر یک از گزینهها بر

ازنظر شاخصهای بهداشتی و درمانی قرار دارند و

اساس  Clرتبهبندی میشود که خروجی تحلیل و

استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار می-

رتبه نهایی هر یک از استانها در جدول  3آورده شده

گیرد .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها در شکل 1

است .برای بازنمایی بهتر با استفاده از نرمافزار

بهصورت نقشه و سطح برخورداری در پنج طیف

 ArcGISنتایج نهایی به صورت شکل  1ارائه شده

برخوردار ،نسبتا برخوردار ،متوسط ،نسبتا محروم و
محروم آورده شده است.

است .در سطحبندی به دست آمده از مدل تاپسیس

جدول  :3رتبهبندی استانهای ایران با مدل تاپسیس
مدل تاپسیس

استان

مدل تاپسیس

استان

ضریب توسعه

رتبه نهایی

گیالن

2/261

9

آذربایجان شرقی

سمنان

2/249

0

قزوین

یزد

2/239

3

خراسان رضوی

کهگیلویه و بویراحمد

2/460

4

مرکزی

2/390

مازندران

2/420

2

هرمزگان

2/323

چهارمحال و بختیاری

2/494

6

خراسان شمالی

2/016

00

ایالم

2/312

0

اردبیل

2/012

03

اصفهان

2/360

0

البرز

2/014

04

خراسان جنوبی

2/321

1

لرستان

2/003

02

زنجان

2/324

92

کرمان

2/000

06

همدان

2/329

99

آذربایجان غربی

2/002

00

بوشهر

2/343

90

کردستان

2/060

00

تهران

2/330

93

کرمانشاه

2/020

01

فارس

2/336

94

خوزستان

2/040

32

گلستان

2/306

92

سیستان و بلوچستان

2/039

39

2/396

96

قم

ضریب توسعه

رتبه نهایی

2/392

90

2/390

90

2/390

91
02
09

منبع :محاسبات نگارندگان

شکل  :1پهنهبندی میزان توسعه و برخورداری استانها از شاخصهای بهداشتی و درمانی در ایران.
منبع :مطالعات نگارندگان
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پس از مشخص نمودن فاصله هر گزینه از ایدهآل

در مورد استانهای ایران مشخص میشود که
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همننین بررسی دیگـری در ایـن زمینـه ،بـر اسـاس

مدل  TOPSISبـرای کـالن منـاطق ایـران ،خروجـی

همین شاخصها و این روش در سـطح کـالن منـاطق

تجزیه وتحلیل و یافتهها به صورت جـدول  4و شـکل

ایران انجام گرفت .در سطحبنـدی بـه دسـت آمـده از

 2ارائه شده است.


منطقه
ساحلی شمالی
مرکزی
خوزستان
البرز جنوبی
فارس
ساحلی جنوب
خراسان
زاگرس
آذربایجان
جنوب شرقی

ضریب توسعه
2/422
2/436
2/320
2/323
2/336
2/303
2/300
2/321
2/014
2/029

رتبه نهایی
9
0
3
4
2
6
0
0
1
92
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جدول  :4رتبهبندی مناطق با مدل تاپسیس
وضعیت
بسیار توسعه یافته
توسعه یافته
نیمه توسعه یافته

محروم
بسیار محروم

منبع :محاسبات نگارندگان

شکل  :2پهنهبندی کالن مناطق کشور با مدل تاپسیس
منبع :محاسبات نگارندگان

نتایج خروجی  TOPSISنشـان مـیدهـد کـه منطقـه

امروزه کشورهای در حال توسـعه از جملـه ایـران بـا

ساحلی شمالی شامل استانهـای گـیالن ،مازنـدران و

نابرابری برخورداری از شاخصهای مختلـف توسـعه

گلستان و منطقه مرکزی شـامل اسـتانهـای اصـفهان،

از جملــه شــاخصهــای بهداشــتی و درمــانی مواجــه

یـــزد ،چهارمحـــال و بختیـــاری در رتبـــه نخســـت

هستند و رفع این مشکل ،شناخت وضع موجـود ایـن

برخورداری قرار دارند و منطقه جنوب شـرقی شـامل

نابرابریها جهت برنامهریزی صحیح را میطلبد .بدین

استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان در رتبه آخـر

منظور در ایـن مقالـه تعـداد  21شـاخص بهداشـتی و

از نظر برخورداری قرار دارد.

درمانی برای  31استان ایران و کالن مناطق کشـور بـا
استفاده از مدل تاپسیس مورد بررسی قـرار گرفـت تـا

بحث
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این بخش برای مـدیریت بهتـر و شناسـایی وضـعیت

مناطق کشور میباشند که در سطح پایینی قرار دارند و

مناطق و استانهای مختلف مشخص گردد.

نیازمند توجه جدی مسئوالن امر به این مناطق هسـت.

شاخصهای پیراپزشکان بـا وزن  1/1515و پزشـکان،

میدهد که اختالف زیادی میان منـاطق کـامال توسـعه

مؤسســات درمــانی ،تخــت مؤسســات درمــانی و

یافته با مناطق نسبتا محروم و محـروم در برخـورداری

متخصص بیهوشی با وزن  1/1514بیشترین اهمیت را

از شاخصهـای بهداشـتی و درمـانی وجـود دارد کـه

در بین شاخصها داشـته و بـه عنـوان شـاخصهـای

حاکی از توجه زیاد به این مناطق در گذشته است.

اصلی توسعه شناخته مـیشـوند .از سـوی دیگـر نیـز

یافتههای این تحقیق با تحقیق انجام گرفته در مـورد

شاخص آزمایشـگاههـای تشـخیص پزشـکی بـا وزن

رتبهبندی سالمت و دسترسی به شاخصهـای بخـش

 1/1478کمترین وزن را در میـان شـاخصهـا داشـته

بهداشت و درمان استانهای کشور که توسط امینـی و

است .پس از تعیین وزن نهـایی و بـه کـارگیری مـدل

همکاران ( )14انجام شد و همننین تحقیـق طحـاری

تاپسیس در تعیین رتبه هر استان مشخص گردیـد کـه

مهرجردی و همکاران ( )19همسو است .به طوری که

استانهای گیالن ،سمنان و یزد در رتبههای نخسـت و

در تحقیق حاضر نیز اسـتانهـای اصـفهان و تهـران از

اســتانهــای خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان در

وضعیت سالمت مناسبی برخوردارند؛ اما اسـتانهـای

رتبه هـای آخـر برخـورداری از لحـاظ شـاخصهـای

اردبیل ،گلستان ،قم ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان و

بهداشتی و درمانی قرار دارند.

کهگیلویه و بویراحمد دارای وضعیت سالمت مناسبی

در رتبهبندی منـاطق دهگانـه کشـور براسـاس مـدل

نیستند و نشان میدهد بعـد از هشـت سـال بـاز ایـن

تاپســیس نیــز مشــخص شــد کــه منطقــه یــک شــامل

نابرابریها ازلحاظ شاخصهای بهداشتی و درمانی در

استانهای گیالن ،مازندران و گلستان در رتبه نخسـت

سطح استانها و مناطق کشور مشاهده مـیشـود و در

برخورداری و منطقـه ده شـامل اسـتانهـای کرمـان و

هـر دو تحقیــق مــذکور اسـتان سیســتان و بلوچســتان

سیستان و بلوچسـتان در رتبـه آخـر برخـورداری یـا

محرومترین استان ایران از لحاظ شاخصهای توسـعه

توسعه (محروم) قرار دارند .همننین ،منـاطق سـاحلی

شناختهشدهاند .یـزدی و محبـوب ( )21نیـز وضـعیت

شمال و مرکزی در سطح کامال توسـعه یافتـه ،منـاطق

بهداشت مادران روستایی را موردبررسی قرار دادهانـد

خوزستان و البرز جنوبی در سطح توسعه یافته ،مناطق

و به نتایج مشابهی رسیدهاند ،بـه طـوری کـه در ایـن

فــارس ،ســاحلی جنــوب و خراســان در ســطح نیمــه

تحقیــق اســتانهــای گــیالن ،مازنــدران و تهــران در

توسعه یافته ،منـاطق زاگـرس و آذربایجـان در سـطح

وضــعیت مناســب و اســتان سیســتان و بلوچســتان در

محروم و منطقه جنوب شرقی در سطح بسیار محـروم

وضعیت وخیمی قرار دارد.

قرار دارند .همننین ،نتایج بیـانگر برخـورداری بـاالی

این الگوی برخورداری از خدمات بهداشتی و

مناطق واقع در شـمال و مرکـز کشـور مـیباشـد؛ بـه

درمانی را میتوان بر اساس نظریه مرکز و پیرامون

طــوری کــه دو منطقــه ســاحلی شــمالی و مرکــزی

تبیین کرد .به گونهای که در مرکز ،منابع و فعالیتهای

برخوردارترین مناطق کشور میباشند .در مقابل مناطق

پیش برنده اقتصادی رونق میگیرد ،در حالی که

جنــوب شــرقی ،آذربایجــان و زاگــرس محــرومتــرین

پیرامون در فرآیند توسعه ،حاشیهای و توسعه نیافته
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رشد نامتعادل درون منطقهای پدیدار میشود ( .)21بر

نتایج به دست آمده از ایـن تحقیـق حـاکی از وجـود

این اساس ،استانهای سمنان ،یزد و آنهایی که در

اختالف و شکاف زیاد در بهرهمندی از شـاخصهـای

مرکز کشور قرار دارند ازلحاظ شاخصها در سطح

بهداشت و درمان بین استانهای مختلف ایـران اسـت.

متوسط و رو به باال قرار دارند و استانهای پیرامون و

انواع خدمات بهداشتی و درمـانی در منـاطق مرکـزی

مرزی ازجمله سیستان و بلوچستان در سطح متوسط

کشور متمرکز شدهاند و استانهای پیرامـون بـه لحـاظ

به پایین ازلحاظ برخورداری قرار میگیرند.

برخورداری از شاخصهای بهداشتی و درمانی محروم

با توجه به نتایج بهدستآمده جهت بهبـود وضـعیت

هستند .اکثر استانهای واقع در شمال غرب و جنوب-

استانها و مناطق محروم کشور در بخـش بهداشـت و

شرق کشور در سطح بسـیار پـایینی از شـاخصهـای

درمان برای مدیریت بهتر این بخش در سـطح کشـور،

بهداشتی و درمانی نسبت به سـایر نقـاط کشـور قـرار

پیشنهاد میشود یک برنامه جامع توسعه محـور بـرای

دارند .الزم به یادآوری است کـه اسـتانهـایی کـه در

کــاهش شــکاف و نــابرابری ازلحــاظ شــاخصهــای

رتبههای آخر قرار گرفتهاند ،اغلـب از نیـروی انسـانی

بهداشتی و درمانی تـدوین شـود و بـه شـاخصهـای

متخصص محروم بودهاند که ایـن نیـز نیازمنـد توجـه

اصلی و زیربنایی توسعه بهداشت و درمان به تناسـب

بیشتر با توجه به پتانسیل موجود در کشور مـیباشـد.

جمعیت هر استان و منطقه توجه خاص معطوف گردد

همننین بهترین راهکار برای نیل به توسـعه بهداشـت

و استانها و منـاطق محـروم از لحـاظ شـاخصهـای

و درمان و دسترسی آحـاد مـردم بـه امکانـات تقریبـا

مــذکور تقویــت شــوند .اســتانهــا و منــاطق محــروم

برابر بهداشت و درمان ،توجه به شاخصها و مؤلفـه-

(استانهای سیستان و بلوچستان ،خوزستان ،کرمانشاه،

های اصلی دارای ضـریب بـاال اسـت؛ بنـابراین بایـد

کردستان و آذربایجان غربـی و کـالن منطقـه جنـوب

توزیـع امکانــات و اعتبـارات بهداشــتی و درمـانی بــه

شرقی) و نسبتا محروم (اسـتانهـای کرمـان ،لرسـتان،

استانها و مناطق با توجه به درجه توسعهنیافتگی آنها

البرز ،اردبیـل ،خراسـان شـمالی ،هرمزگـان ،مرکـزی،

صورت بگیرد .بدین ترتیـب ،توجـه بـه اسـتانهـا بـه

خراسـان رضــوی ،قــزوین ،آذربایجـان شــرقی ،قــم و

لحـــاظ ســـطح برخـــورداری و شناســـایی نقـــاط و

گلســتان و کــالن منــاطق زاگــرس و آذربایجــان) در

سکونتگاههای محروم به منظور برنامهریـزی اصـولی

اولویت توسعه و افزایش نیروی متخصص مدنظر قرار

و ارائه راهبردهایی صحیح و اجرایی ،برای رسیدن بـه

دارند.

توســعه و پیشــرفت متعــادل منطقــهای ،ضــرورتی

از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به نبود داده
و آمار و اطالعات دقیق از بیمـاریهـای مختلـف بـه
تفکیک استانی اشاره کرد .اگر ایـن دادههـا در اختیـار
محققــین قــرار گیــرد مــیتــوان وضــعیت تـــوسعه
شـاخصهای بهداشتی و درمانی را در سـطح اسـتانی

غیرقابلانکار به شمار میآید.
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه
محقق ادربیلی سپاسگزاری میگردد.

به صورت دقیق انجام داد.
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Abstract
Background: Health sector is one of the most important management sectors that
improvement of its indicators, leads to increased wellbeing of people, costs reduction and
ultimately sustainable development. The purpose of this study was to investigate health status
indicators of Iran provinces and to rank the provinces and ten regions of Iran accordingly.
Methods: The method of study was descriptive and analytical. The population of the study
included 31 provinces and ten regions of Iran. In this study, 20 health indicators were
selected. Entropy method was used for weighting. In order to rank provinces and regions of
the country, TOPSIS was used and finally for mapping Arc GIS 10.1 was used.
Results: According to the results, Gilan, Semnan and Yazd provinces gained respectively the
first ranks and Sistan and Baluchestan, Kermanshah and Khuzestan provinces were
respectively ranked as the last ones. In the ranking of regions, in terms of development, north
coastal regions and central areas gained respectively the first and the second ranks and the
southeastern region was in the last place.
Conclusion: Most of the provinces were grouped as deprived and relatively deprived and in
terms of health status indicators were in a state of instability. Political and administrative
centralization are the main factors causing this situation. In order to improve the distribution
of health sectors and to reduce losses resulting from deprivation, the large south-east region
and the provinces of Sistan and Baluchestan, Khuzestan, Kermanshah, Kurdistan and West
Azerbaijan should be considered in investment and planning priorities.
Keywords: Health indicators, Iran provinces, Mass regions of Iran, Regional planning,
Prioritizing
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