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یکـی از ابعـاد مهم توسـعه جوامع؛ توسـعه سلامت و بـه عبارتی میزان و کیفیت دسترسـی افـراد جامعه به خدمات بهداشـتی و
درمانـی اسـت .از آنجـا کـه هرگونـه برنامهریزی جهت ارائـه خدمات به مناطـق نیازمند؛ ارزیابـی وضع موجود میباشـد ،هدف

این مقاله بررسـی عمیقتر تفاوت میان شهرسـتانهای اسـتان کردسـتان به جهت دسترسـی به مراکز بهداشـتی و درمانی و تعیین

میـزان توسـعه یافتگـی در ایـن زمینه اسـت تـا در بعـد کاربردی نتایـج ایـن پژوهـش در تصمیمگیریها و سیاسـتگذاریهای

منطقـهای و محلـی مورد اسـتفاده مسـئولین قرار گیـرد .روش مطالعه توصیفـی -تحلیلی و مـوردی و روش گـردآوری بصورت
کتابخانـهای اسـت که  63شـاخص در سـه بخش نهـادی؛ نیروی انسـانی و تخصصی از طریق سـالنامه آمـاری  1393واطالعات
مرکـز آمـار ایـران گـردآوری شـدهاند .دادههـا براسـاس تکنیک تاپسـیس خطـی و از طریـق نرم افزار اکسـل محاسـبه و جهت

ی سنندج و سـقز برخوردار؛ شهرستانهای
ترسـیم نقشـه از نرم افزار  GISاسـتفاده شـده اسـت.یافتهها نشان میدهد شهرسـتانها 

قـروه؛ بیجـار؛ مریـوان و بانـه نیمه برخـوردار و شهرسـتانهای دیواندره؛ کامیـاران؛ دهگالن و سـروآباد به عنوان شهرسـتانهای

غیـر برخـوردار شـناخته شـدهاند .نتایـج پژوهش بر مبنـای تعداد جمعیت نشـان میدهـد؛  63درصد جمعیت اسـتان کردسـتان

از خدمـات بهداشـتی محـروم؛  0/2درصد نیمـه برخـوردار و  44درصد جمعیت از خدمات بهداشـتی بطور نسـبی برخوردارند.

نتایـج بخوبـی نشـاندهنده این موضوع اسـت کـه در میان شهرسـتانهای اسـتان؛ توزیع خدمات بهداشـتی متناسـب بـا توانها

و نیازهـای جمعیتـی توزیـع نشـدهاند .لذاپیشـنهاد میگـردد ارزیابی توسـعه سلامت حتیاالمکان هـم زمان در مقیاس سلسـله

مراتب روسـتا؛ شـهر؛ شهرسـتان و اسـتان صورت پذیـرد تا عالوه بر تبییـن تفاوتهای ناحیـهای؛ تفاوتهـای درون ناحیهای نیز
روشـن و مرتفع گردد.

واژههای کلیدی :درجه توسعه یافتگی ،تاپسیس خطی ،کردستان ،ضریب نابرابری ،شاخص بهداشتی.
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توسـعه منطقهای مفهـوم جدیـدی در ادبیـات برنامهریزی
میباشـد کـه هـدف آن خلـق چهارچوبـی مناسـب بـرای
دسـتیابی بـه یک بهبـودی بـا ثبـات در اسـتانداردهای زندگی
برای شـهروندان و روستانشـینان است .توسـعه در مفهوم كلي
خـود بـه معناي ارتقاء سـطح مـادي ومعنـوي جامعه انسـاني
وايجـاد شـرايط مناسـب برای يك زندگي سـالم بـراي تمامي
افـراد جامعه اسـت (امینـی و همـکاران .)21،1385:در توسـعه منطقهای
و فضایـی یکـی از عوامـل مهـم کـه مدنظر میباشـد توسـعه
بهداشـتی و درمانـی بـه صـورت متعـادل در همـه سـطوح
فضایـی اسـت .در واقـع علیرغـم پیشـرفتهای اقتصـادی و
دسـتآوردهای بزرگ محققان در زمینه بهداشـت و درمان که
در قـرن گذشـته دسـت یافتهاند؛ ما شـاهد شـکاف و نابرابری
در میـزان توسـعه یافتگـی بهداشـت و درمان در بیـن مناطق و
کشـورها و عـدم تعـادل و نابرابـری در میزان توسـعه امکانات
بهداشـتی و درمانی میباشـیم ( .)Kawachi et al:2002,48به سـخن
دیگـر میتـوان گفـت در میان شـاخصهای مختلف توسـعه،
شـاخص بهداشـت از مهمتریـن شـاخصهای پیشـرفت هـر
کشـور به شـمار میآیـد و میزان موفقیـت برنامههای توسـعه
ملـی نیز تـا اندازه زیـادی در گرو دسـتیابی بـه هدفهای این
بخـش اسـت .هرچه میـزان و کیفیت شـاخصهای بهداشـتی
در یـک جامعـه بیشتـر و توزیـع و پراکنـش این شـاخصها
متعادل تر و متناسـبتر باشـد ،رفاه نسـبی و سلامتی بیشتری
در آن جامعـه وجـود خواهد داشـت (تقوایـی وشـاهیوندی1389:؛ .)37از
نـگاه برنامـه ریزان" ،دسترسـی مطلوب به خدمـات وامکانات
بهداشـتی یکـی از پیشنیازهـای اساسـی برای تحقق توسـعه
پایدار انسـانی به شـمار مـیرود (افراختـه1392 :؛.)32
از طرفـی ماهیـت خدمات بهداشـتی ـ درمانـی به گونهای
اسـت کـه نیازبـه آنهـا منحصـر بـه گـروه خاصـی ازمـردم
نمیشـود و در واقـع ،همـه انسـانها درتمامی سـکونت گاهها
بدان نیازمند میباشـند (ضرابی و شـیخ بیگلـو .)109،1390:بنابراین بخش
بهداشـت و درمـان بـه عنوان یکـی از بخشهای مهم کشـور؛
نقش تعیینکنندهای در سلامت و تندرسـتی افراد جامعه دارد.

سلامت را میتـوان به عنوان یک سـرمایه تلقی کـرد و حفظ
سلامت جسـمی و محیطی از سویی میتواند معلول توسعه و
از سـوی دیگر علت توسـعه محسـوبگردد .بنابراین توسـعه
خدمات بهداشـتی نه تنها اسـباب توسـعه را فراهم میسـازد؛
بلکه بطور مسـتقیم و غیر مسـتقیم باعث سرعت بخشیدن آن
میشود (سـرایی.)36،1392 :
بـا نگاهـی گذرا بـه شـاخصهای سلامت در کشـور در
یک دهه گذشـته از یک سـو روند سـریع ارتقای شـاخصها
و از سـوی دیگـر وجـود نابرابـری در برخـی از شـاخصها
در مناطـق و اسـتانهای کشـور مشـاهده میشـود (موحـدی:
 .)66،1386کاهـش نابرابـری و بهرهمنـدی از منابـع و امکانات در
جامعـه یکی از معیارهای اساسـی توسـعه محسـوب میگردد
(تقوایـی و شـاهیوندی.)36،1389:از آنجائـی کـه انسـان سـالم؛ محـور
توسـعه پایـدار بـوده و بـدون وجـود جامعـه سـالم دسـتیابی
بـه اهـداف توسـعه پایدار یـه سـهولت امکانپذیر نمیباشـد؛
لذا بررسـی شـاخصهای بهداشـتی و نحـوه پراکنـش آنها در
فضـای جغرافیایـی باعـث میگـردد تا عـدم تعـادل در توزیع
امکانـات بهداشـتی بهتر مشـخص گـردد .براین اسـاس نتایج
برنامهریزی در بخش شـاخصهای بهداشـتی ایـن امکان را به
مدیـران اجرایـی میدهد تـا براسـاس نیازها و شـرایط خاص
هـر منطقـه ،راهکارهـای توسـعه را مشـخص و برنامههایـی
هماهنـگ و متناسـب با شـرایط منطقـهای ارائـه کننـد (تقوایی و
نـوروزی1389 :؛ .)111اسـتان کردسـتان بـه عنوان یکی از اسـتانهای
توسـعه نیافتـه از نظـر برخـورداری شـاخصهای مختلـف
توسـعه؛ دارای اختالفـات و تباینـات زیـادی اسـت .یکـی از
ایـن شـاخصهای توسـعه کـه توزیـع جغرافیایـی آن در بین
شهرسـتانها به صورت ناهمگون اسـت؛ شـاخص بهداشـتی
و درمانـی اسـت.این تحقیـق بـا بهرهگیـری از شـاخصهای
مدنظـر؛ به دنبال سـنجش توسـعه خدمـات بهداشـتی درمانی
بین شهرسـتانهای اسـتان کردسـتان و مشـخص کـردن میزان
اختلاف سـطح برخورداری در زمینه شـاخصهای بهداشـتی
و درمانـی اسـت .بدیهی اسـت که نتایج حاصـل از این تحقیق
میتوانـد بـرای برنامهریـزان ملـی؛ منطقـهای و ناحیـهای بـه
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منظـور ارزیابـی چگونگـی بازدهـی برنامههـای توسـعهای و
همچنیـن سـرمایهگذاریهای هدفمنـد؛ حیاتی و مؤثر باشـد.
هـدف مطالعه حاضر؛ رتبهبندی و سـطحبندی شهرسـتانهای
اسـتان کردسـتان بر اساس سـطح برخورداری از شاخصهای
بهداشـتی و درمانی اسـت.

مبانی نظری

امـروزه برنامهریـزی منطقـهای بویـژه برای توسـعه مناطق
محـروم و عقـب مانده در بسـیاری از کشـورها ضـرورت تام
یافتـه اسـت.اگرچه دیدگاههـای توسـعه منطقـهای و مدلهای
مطـرح شـده در این حـوزه به اوایل قرن بیسـتم بـاز میگردد؛
امـا از دهـه  1960بـه بعـد اسـت که اکثـر کشـورهای در حال
توسـعه بـه نوعـی از برنامهریـزی منطقـهای برای دسـتیابی به
توسـعه متعادل و کاهش شـکاف توسـعه در سـطح کشـور و
توسـعه مناطق دسـت زدهاند؛ لیکـن این برنامههـا عمدت ًا فاقد
یـک اسـتراتژی جامـع و دارای پیونـد بـا برنامهریزیهای ملی
بـوده اند (کالنتـری.)1،1380:
یکـی از ارکان اصلـی توسـعه؛ توسـعه اجتماعـی اسـت.
توسـعه اجتماعی شـامل رشـد در جنبههای اجتماعی زندگی
ماننـد بهداشـت و درمـان؛ تعلیـم و تربیـت و موارد مشـابه آن
میباشـد کـه در نهایـت تأمین کننـده رفاه اجتماعـی و اهداف
مربـوط به آن اسـت .خدمات بهداشـتی را باید بـه عنوان یکی
از اجـزاء غیـر قابـل تفکیـک توسـعه در نظـر گرفت کـه باید
دارای اهداف؛سیاسـتها و برنامههـای روشـن باشـد (نیـک پـور
و همـکاران .)44،1368:سـازمان بهداشـت جهانی درصدد بوده اسـت
تـا سلامت را در کانـون مباحـث توسـعه پایـدار قـرار دهد و
امروزه مسـئله سلامت برای همه کشـورها حائز اهمیت است
( .)Schirnding,2002منظور از خدمات بهداشـتی ؛ بهبود وضعیت
سلامت جامعـه اسـت (باقیانی مقـدم و احـرام پـوش .)17،1383:شـناخت
نیازهـای بهداشـتی ـ درمانـی جامعـه ؛ اولیـن گامی اسـت که
بایـد در راه رفـع ایـن گونه نیازها برداشـت و درحقیقت بدون
شناسـایی این نیازها نمـی توان خدمات بهداشـتی ـ درمانی را
کامـل ارائه نمود (نیک پور.)11،1385:یکی از مشـکالت مهم در ارائه

خدمات بهداشـتی و درمانی کشـورهای درحال توسعه؛ کمبود
امکانـات و نیروی انسـانی بهداشـتی و توزیع نادرسـت آن در
مناطـق شـهری و روسـتایی اسـت .توسـعه بهداشـت متأثر از
عوامل مختلف اجتماعی؛ سیاسـی؛ فرهنگی و  ...اسـت (سـازمان
جهانی بهداشـت.)24،1364:
پراکندگـی مناسـب و برخـورداری از خدمات بهداشـتی-
درمانـی؛ منعکسکننده تناسـب بین یک سـری عوامـل مانند:
قابلیـت پرداخـت از نظـر هزینـه؛ فراهـم بـودن؛ در دسـترس
بـودن؛ مـورد قبول بـودن و تطابـق خدمات با نیازها میباشـد.
فراهـم بـودن خدمـات بطـور سـنتی بـا شـاخصهایی ماننـد
تعـداد پزشـک و تخـت بیمارسـتانی بـر واحـدی از جمعیت
اندازهگیـری میشـود .ایـن پنـج عامـل در برخـورداری از
خدمـات به شـکل یـک زنجیره هسـتند بطـوری کـه ارتقاء و
بهبـود یکـی از ایـن عوامـل به تنهایـی نمیتواند باعـث ارتقاء
سـطح دسترسـی؛ برخـورداری عادالنـه؛ بهبـود دسترسـی و
برخورداری از خدمات بهداشـتی و درمانی شود (کریمی.)93،1388:
بـه سـخن دیگـر میتـوان گفـت کـه نابربریهـای منطقـهای
سلامت متأثر از تفاوت در سـطح توسـعه اقتصادی و تفاوت
در میـزان دسترسـی بـه امکانات مختلـف بهداشـتی و درمانی
میباشـد( .)Fanga et al, 2010بنابرایـن جهت حصول به توسـعه
پایدار انسـانی و اقتصادی؛ الزم اسـت نابرابریهـای موجود را
بـه حداقل ممکن رسـاند.

پیشینه تحقیق

در ایـن زمینـه تحقیقاتی انجام گرفته اسـت .سپهردوسـت
( )1390در مطالعـه خـود بـه بررسـی نقـش دولـت در توزیع
امکانات بهداشـتی و درمانی در اسـتان همدان پرداخته اسـت،
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه شـاخصهای بهداشـتی و
درمانـی در اسـتان همـدان بصورت متعـادل توزیع نشـده اند.
لطفـی و شـعبانی ( )1392در مطالعـه خـود به بررسـی بخش
بهداشـت و درمـان در اسـتان مازنـدران پرداختـه و دریافتنـد
کـه شـکاف بهـره منـدی ازخدمـات بهداشـتی در آن اسـتان
وجوددارد.صادقـی فـر و همـکاران( )1393در مطالعـه خـود
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که در زمینه تعیین درجه توسـعهیافتگی شهرسـتانهای اسـتان
بوشـهر از نظـر شـاخصهای بهداشـتی و درمانـی بـه روش
تاکسـونومی انجام شد نشـان دادندکه اسـتفاده از شاخصهای
بهداشـتی و درمانی در میان شهرسـتانهای این استان نابرابری
وجـود دارد.در مطالعـه منطقهای حمودی و همـکاران ()1391
تحـت عنـوان سـطحبندی شهرسـتانهای اسـتان آذربایجـان
غربـی در بهـره مندی از شـاخصهای سـاختاری بهداشـت و
درمـان بـه روش اسـگالوگرام در سـال  1390نتایـج نشـان از
شـکاف زیـاد بیـن نواحـی از نظر برخـورداری شـاخصهای
بهداشـت و درمـان اسـت.در مقیـاس کلـی مطالعـات ضرابی
و شـیخ بیگلـو( )1390بـا روش تحلیـل عاملی نشـان میدهد
کـه تفاوت معنـا داری در برخـورداری از امکانـات و خدمات
بهداشـتی در میـان اسـتانهای کشـور وجـود دارد .تهـران
برخوردارتریـن و اسـتان ایلام محرومتریـن آن اسـت.

 -2مواد و روشها

روش تحقیـق در ایـن مقالـه از نـوع توصیفـی ـ تحلیلـی
مبتنـی بر آمار توصیفی اسـت .به منظور جمـعآوری اطالعات
از روشهـای مختلف اسـنادی مبتنی بر مطالعـات کتابخانهای
اسـتفاده شـده اسـت .در روش اسـنادی و کتابخانـهای مبانـی
نظـری مرتبـط بـا موضـوع تحقیـق بررسـی شـده و آمـار و
اطالعـات مرتبـط بـا شـاخصهای بهداشـتی و درمانـی از
دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان و معاونـت برنامهریـزی
اسـتانداری کردسـتان گـردآوری و بـا اسـتفاده از تکنیـک
تاپسـیس خطـی وضعیت برخورداری شهرسـتانهای اسـتان
کردسـتان از ایـن شـاخصها مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
گرفتـه اسـت .جامعـه آمـاری شـامل  10شهرسـتان اسـتان
کردسـتان در سـال  1393اسـت.

معرفی شاخصها و تکنیک تحقیق

شـاخصهای مـورد تحقیق در سـه بخش نهـادی؛ نیروی
انسـانی و نیروهـای متخصـص تقسـیم و  36متغیـر در ایـن
تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت کـه در جدول شـماره 1اسـامی

متغیرهـای مـورد اسـتفاده براسـاس اسـتانداردهای وزارت
بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی کشـور تهیـه گردیـده
اسـت .در بیـان تعریـف شـاخصها آمـده اسـت:
شـاخصهای نهادی؛ شـاخصهایی هسـتند کـه امکانات
زیربنایی -بهداشـتی یـک محیط جغرافیایی را مـورد ارزیابی
قـرار میدهنـد .ایـن امکانـات از قبیل تعـداد مراکز بهداشـت
و درمـان؛ تعـداد داروخانـه؛ خانـه بهداشـت  ،تعـداد تخـت
بیمارسـتانی و ...اسـت .در این بخش از  9متغیر اسـتفاده شده
اسـت (مرکز آمار ایـران.)1392:
شـاخص نیـروی انسـانی فنی یعنـی افراد غیر پزشـک که
در بخـش بهداشـت و درمـان فعالیـت میکننـد .این افـراد با
تخصصـی که دارند در راهاندازی سیسـتم و شـبکه بهداشـتی
نقـش مهمـی را ایفـاء میکننـد .آنهـا میتواننـد در زمینههای
آزمایشـگاه ،تغذیـه ،پرسـتاری ،بهداشـت محیـط و ...فعالیت
داشـته باشـند .در این بخش از  10متغیر اسـتفاده شـده است.
شـاخص سـوم نیروی انسـانی متخصص پزشـکی است
و منظـور پزشـکان متخصصـی اسـت کـه در تخصصهـای
گوناگـون ارایـه خدمـت میکننـد .در ایـن بخـش از 17
شـاخص اسـتفاده شـده است.
نحـوه محاسـبه شـاخصها و اسـتاندارد آنهـا براسـاس
معیارهـای شـاخص ملی سلامت کشـور بـوده اسـت .برای
نمایـش بهتر وضع موجود اسـتان کردسـتان از شـاخصهای
متعـدد ،در سـطوح مختلـف اسـتفاده شـد زیرا یک شـاخص
نمیتوانـد بـه درسـتی وضعیـت بهداشـتی را بررسـی نماید.
تعـداد  36شـاخص در سـه سـطح نهـادی؛ فنـی و نیروهـای
متخصص بر اسـاس مدل تحقیق با اسـتفاده از روش تاپسیس
خطـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.این شـاخصها بر
اسـاس روش تاپسـیس خطی مورد بررسـی قرار گرفته است.
مـدل تاپسـیس صرف ًا بـرای اولویت بندی مناسـب اسـت
(فرجـی سـبکبار .)71،1388:ایـن مـدل توسـط هوانگ و یون در سـال
 1981ارائـه گردیـد (زیـاری )19،1389:مفهـوم ایـن مـدل انتخـاب
کوتاهتریـن فاصلـه از راه حل ایدهال مثبـت و دورترین فاصله
از راه حـل ایـدهال منفـی بـه منظـور حـل مسـائلی اسـت که
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بهورز

جدول  :1نحوه محاسبه متغیرهای بهداشتی -درمانی مورد مطالعه (خسروی و همکاران)1388:
*1500جمعیت(زن و مرد) /بهورز

کارشناس آزمایشگاه

*4000چمعیت/تعداد کارشناس آزمایشگاه

ماما

*4000چمعیت() 15-45زنان/تعداد ماما

پرستار لیسانس

کاردان اتاق عمل

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت غذایی

کاردان/کارشناس بهداشت خانواده

*4000چمعیت/تعدادکارشناس پرستار لیسانس
*4000جمعیت/تعداد کاردان اتاق عمل

*4000جمعیت/تعداد کارشناس بهداشت محیط

*4000جمعیت/تعداد کارشناس کارشناس بهداشت غذایی
*4000جمعیت/تعداد کاردان/کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس/کاردان مبارزه بابیماریها

*4000جمعیت(/تعداد کارشناس کارشناس/کاردان مبارزه بابیماریها)

تخت بیمارستانی(خصوصی و دولتی)

( * 1000تعداد جمعیت)

مراکز بهداشتی درمانی شهری

*12000جمعیت شهری (/تعداد مراکز شهری)

بهداشت خانواده

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

خانه بهداشت
داروخانه

توانبخشی

*4000جمعیت(/تعداد کارشناس آ بهداشت خانواده)

*12000جمعیت روستایی(/تعداد مراکز روستایی)
 *2000جمعیت ( /تعداد خانه بهداشت)

*10000جمعیت(/تعداد داروخانه)

*10000جمعیت(/تعداد مراکز توانبخشی)

آزمایشگاه آسیبشناسی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص آسیب شناسی)

مرکزپرتونگاری

*10000جمعیت(/تعداد متخصص مرکزپرتونگاری)

پزشک عمومی

*1000جمعیت(/تعداد متخصص پزشک عمومی)

قلب

*10000جمعیت( /تعداد متخصص قلب)

آزمایشگاه

داروسازی

دندانپزشک

*10000جمعیت(/تعداد متخصص آزمایشگاه)

*10000جمعیت(/تعداد متخصص داروسازی)

*10000جمعیت(/تعداد متخصص داندانپزشک)

عفونی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص عفونی)

اعصاب وروان

*10000جمعیت(/تعداد متخصص اعصاب و روان)

پوست

*10000جمعیت(/تعداد متخصص پوست)

اطفال

داخلی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص اطفال)

*10000جمعیت(/تعداد متخصص داخلی)

اورولوژی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص اورولوژی)

مغز و اعصاب

*10000جمعیت(/تعداد متخصص مغزواعصاب)

اورتوپدی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص اورتوپدی)

گوش و حلق،بینی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص گوش و حلق ،بینی)

زنان و زایمان

*10000جمعیت(/تعداد متخصص زنا ن و زایمان)

جراح عمومی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص جراح عمومی)

چشم

بیهوشی

*10000جمعیت(/تعداد متخصص چشم)

*10000جمعیت(/تعداد متخصص بیهوشی)
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گزینههـا را در نظـر میگیـرد ،نتایـج حاصـل از ایـن روش
ً
کاملا منطبق بـا روشهای تجربـی و به صورت ک ّمی اسـت،
معیارهـا و شـاخصهای این مدل ضرایب وزنـی اولیه را پذیرا
اسـت ،روش کار ساده و سرعت آن مناسـب است (.)olson,2008
بـرای تعییـن سـطحبندی توسـعه یافتگی شهرسـتانهای
اسـتان کردسـتان براسـاس روش تاپسـیس در نقشـه  GISاز
دامنه تغییرات صفر و یک اسـتفاده شـده اسـت .هر قدر عدد
بـه یک نزدیکتر باشـد توسـعه یافتهتر و هرچـه از عدد یک
کمتر باشـد بـه مراتب توسـعه نیافتهتر اسـت.

ﺟﻤﻊ آوري دادهﻫﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي

 -3نتایج

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

نگاره  :1فرآیند سنجش شاخصهای بهداشتی درمانی

باضوابـط تصمیمگیری متعددی روبروسـت (اصغـر پـور.)56،1388:
علاوه برایـن مزیـت نسـبی ایـن مـدل سـرعت و توانائی آن
بـرای شناسـایی بهترین گزینه اسـت.
مزایـای مـدل تاپسـیس عبارت اسـت از :کاربـرد هم زمان
معیارهـای کمـی و کیفـی ،خروجـی مـدل میتوانـد ترتیـب
اولویـت گزینههـا را مشـخص سـازد ،تضـاد و مطلوبیت بین

بـرای نمایش وضعیت شـاخصهای بهداشـتی در اسـتان
کردسـتان؛ شـاخصها را بـه سـه گـروه زیربنایی(نهـادی)،
نیـروی انسـانی  -فنـی و نیروهـای متخصـص تقسـیمبندی
شـده است.
از نظـر شـاخصهای نهـادی؛ یافتههـا نشـان داد کـه
شهرسـتان سـنندج بـه عنـوان مرکز اسـتان کردسـتان در رتبه
اول ،شهرسـتان سـقز در رتبـه دوم و شهرسـتانهای بیجـار،
قـروه ،کامیـاران ،بانه ،مریـوان ،دیواندره ،سـروآباد و دهگالن

جدول  :2رتبهبندی شهرستانهای استان کردستان از نظر شاخصهای سالمت در سال 1390براساس مدل تاپسیس
ردیف

شاخص فنی و اجرایی

شاخص نیروی متخصص

شاخص نهادی

شهرستان

شاخص اولویت

رتبه

شهرستان

شاخص اولویت

رتبه

شهرستان

شاخص اولویت

رتبه

1

سنندج

0/969

1

2

سقز

0/579

2

سنندج

0/874

0/240

2

3

مریوان

0/192

3

سقز

1

سنندج

0/998

1

0/209

4

قروه

0/162

4

0/197

4

5

بانه

0/151

5

مریوان

3

قروه

0/219

3

6

کامیاران

0/124

6

بانه

0/136

0/117

6

7

بیجار

0/113

7

بیجار

5

0/187

5

8

دیواندره

0/088

8

کامیاران

0/066

0/086

8

9

سروآباد

0/038

9

دیواندره

7

0/097

7

10

دهگالن

0/029

10

دهگالن

0/038

سروآباد

9

0/053

9

0/019

10

ضریب پراکندگی 0/44

قروه

0/233

2

0/150

4

0/111

6

0/066

8

0/027

10

ضریب پراکندگی 0/52

سقز

بیجار

مریوان
بانه

کامیاران

دیواندره
دهگالن
سروآباد

ضریب پراکندگی

0/ 47
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نمودار  :1شیب ضریب اختالف
شهرستانهای استان کردستان از نظر
شاخصهای بهداشتی در سال 1392

در رتبههـای بعـدی قـرار میگیرنـد.
از نظـر شـاخصهای نیـروی انسـانی فنـی یافتهها نشـان
میدهد ،شهرسـتان سـنندج ،سـقز ،مریوان ،قروه  ...به ترتیب
در رتبـه اول و دوم  ...قـرار میگیرند.
در شـاخصهای سـطح سـوم یعنی نیروهـای متخصص
پزشـکی کـه شـامل  17متغیـر اسـت؛ یافتهها نشـان میدهد
شهرسـتان سـنندج؛ سقز و قروه  ...به ترتیب در رتبه اول ،دوم
و سـوم قرار دارند .جدول شـماره  1وضعیت توسـعه یافتگی
شهرسـتانهای اسـتان کردسـتان را از نظر خدمات بهداشـتی
ـ درمانـی نشـان میدهـد .بیشـترین ضریـب پراکندگـی در
شـاخص نهـادی (زیربنایی) بـا  0/52درصد اسـت .بعد از آن
شـاخص نیروهای متخصص ،پزشـکی با ضریـب پراکندگی
 0/47درصد و در بخش شـاخصهای نیـروی فنی و اجرایی
ضریـب پراکندگی  0/44درصد اسـت.
یافتههـا نشـان میدهـد تفـاوت ضریـب توسـعه یافتگی
شـهر اول (سـنندج) با شـهر دوم (سـقز) در بخش شـاخص
فنـی و اجرایـی معـادل  39درصـد در بخـش شـاخصهای
نهـادی بیـش از سـه برابـر معـادل 64درصـد اسـت و در
بخـش نیروهـای متخصـص ،نابرابریهـا به اوج خـود یعنی
بیـش از  75درصـد میرسـد .نمـودار شـماره 1شـیب درجه
توسـعه یافتگـی شهرسـتانهای اسـتان کردسـتان را از نظـر
شـاخصهای بهداشـتی نشـان میدهد .براسـاس این نمودار
شهرسـتان سـنندج در اوج و دیگر شهرسـتانها با ریتم نسبت ًا

مالیمتـری درکنـار هـم قـرار گرفتهانـد.
یافتههـا در مقیـاس کلـی کـه بصـورت تلفیقـی در سـه
گروه دسـتهبندی شـده ،نشـان میدهد؛ شهرسـتان سـنندج
در رتبـه اول و شهرسـتانهای سـقز در رتبـه دوم ،قـروه
سـوم ،مریـوان چهـارم ،بیجـار پنجم ،بانـه ششـم ،کامیاران
هفتـم ،دیوانـدره هشـتم ،دهـگالن نهـم و سـروآباد در
رتبـه دهـم قـرار دارد .در مقیـاس بررسـی شـاخصها بـه
اسـتناد جـدول شـماره  2شهرسـتان دهـگالن در بخـش
شـاخصهای فنـی بـه عنـوان محرومتریـن و در بخـش
شـاخص نهـادی (زیربنایی) و نیروهای متخصصین پزشـک
شهرسـتان سـروآباد بـه عنـوان محرومتریـن شهرسـتان
اسـتان میباشـند.

 -4بحث و نتیجهگیری

از آنجائـی کـه بهداشـت و درمـان نقـش مؤثـری در
سیاسـتگذاریهای دولـت در بخـش عمومـی جامعه ایفاء
میکنـد و همـواره ایـن ادعـا وجـود داشـته کـه سلامت
مـردم؛ سلامت اقتصـاد جامعـه را بـه همـراه دارد .ارتقـای
سلامت و کنتـرل عوامـل محیطـی از چالشهـای اساسـی
هـر نظام اقتصادی -اجتماعی محسـوب میشـود .مطالعات
انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه نشـان میدهـد شـاخصهای
بهداشـتی و درمانـی هماننـد سـایر شـاخصهای توسـعه؛
در کشـورهای جهـان سـوم بصـورت متـوازن میـان نواحی
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جغرافیایـی توزیـع نشـده اسـت .ایـران نیـز از ایـن قاعـده
مسـتثنی نبـوده و شـکاف توسـعه ایـن شـاخصها در
اسـتانهای مختلـف بـه وضـوح دیـده میشـود .برایـن
اسـاس سیاسـت رشـد متوازن منطقهای در مناطـق مختلف
کشـور مطـرح میگـردد.
در مقالـه حاضـر تعـداد سـه شـاخص نهـادی؛ فنـی
و تخصصـی در قالـب  36متغیـر در  10شهرسـتان اسـتان
کردسـتان با اسـتفاده از روش تاپسـیس خطی مورد بررسی
قـرار گرفتـه اسـت .در ایـن تحقیـق شهرسـتانهای اسـتان
کردسـتان بـه سـه سـطح برخـوردار؛ نیمـه برخـوردار و
محروم تقسـیمبندی شـدند .شهرسـتانهای سـنندج و سقز
برخـوردار؛ بیجـار؛ قـروه؛ مریـوان و بانـه نیمـه برخـوردار
و شهرسـتانهای سـرواباد؛ دهـگالن؛ کامیـاران و دهـگالن
محروم شـناخته شـدند.
نتایـج ،بیشـترین ضریـب پراکندگـی در شـاخصهای
نهـادی را بـا  52درصـد؛ سـپس شـاخصهای تخصصـی
بـا  47درصـد و شـاخصهای فنـی و اجرایـی را با ضریب
پراکندگـی 44درصـد نشـان میدهـد .بـاال بـودن ضریـب
پراکندگـی در شـاخصهای نهـادی مبیـن ایـن موضـوع
اسـت که مناطق شـهری و روسـتایی استان کردسـتان هنوز
از نظـر امکانـات فیزیکی ماننـد مراکز بهداشـتی؛ درمانگاه؛
خانـه بهداشـت؛ تعـداد داروخانـه؛ تعـداد تخـت و ...بـا
مشـکالت عدیـده روبرو هسـتند .به عبارتی مناطق شـهری
و روسـتایی اسـتان کردسـتان در پیـش نیازهـای توسـعه
خدمـات بهداشـتی بـا مشـکل و محدودیتهـای زیربنایـی
روبـرو هسـتند .بـی شـک ایـن زیرسـاختها هسـتند کـه
بسـتر سـایر بخشهـای خدمات بهداشـتی و درمانـی مانند
نیرویهـای فنـی و اجرایـی و نیروهـای متخصـص را
فراهـم میسـازند .نکتـه دوم ایـن که اگـر مبنـا را در توزیع
خدمـات بهداشـتی؛ تعدادجمعیت محسـوب کنیـم میبینیم
که جمعیت برخی شـهرهای اسـتان کردسـتان طی  25سال
گذشـته رشـد خیره کننـدهای داشـتهاند .مانند شـهر مریوان
کـه جمعیـت آن  24برابـر ،شـهر بانـه 5برابـر ،دیوانـدره 3

برابر ،قروه و سـنندج 2برابر و شـهر سـقز 1/7برابر افزایش
یافتهانـد .وقتی به سـطح توسـعه یافتگی شهرسـتان مریوان
و بانـه در بخـش خدمـات بهداشـتی نـگاه کنیـم؛ علیرغم
رشـد فزاینده جمعیت شـهری؛ جزو مناطـق نیمه برخوردار
محسـوب میگردنـد .حال اگـر توزیع خدمات بهداشـتی را
در سـطوح روسـتایی بررسـی نماییم ،مالحظه خواهد شـد
کـه میانگین جمعیت روسـتایی شهرسـتان سـروآباد بیش از
 415نفـر؛ شهرسـتان دهـگالن برابـر با  482نفر ،شهرسـتان
کامیـاران برابـر بـا  318نفـر و شهرسـتان دیوانـدره معـادل
 287نفـر اسـت .ایـن در حالـی اسـت که متوسـط جمعیت
در مناطـق روسـتایی اسـتان کردسـتان در سـال  1390برابر
بـا  298نفـر بـوده اسـت .به سـخن دیگر متوسـط جمعیت
روسـتایی شهرسـتانهای محـروم اسـتان؛ بیشـتر از حـد
متوسـط اسـتانی است.
ایـن ضعـف مربـوط بـه برنامهریزیهـا و سیاسـتهای
ملـی و منطقـهای اسـت کـه طـی چندیـن دهـه اعتبـارات
اسـتانی را بـه صـورت نابرابـر توزیـع کردهانـد .بـه سـخن
دیگـر میتـوان گفـت کمبـود تخصیـص بودجههـای
عمرانـی بـه اسـتان کردسـتان در سـطح کالن در زمینـه
خدمـات بهداشـتی بسـتر چنیـن ناعدالتیهایـی در توزیـع
خدمـات منطقهای(اسـتانی) را ایجـاب نمـوده اسـت.
نتایـج تطبیقـی از تحقیـق گویای این موضوع اسـت که
شهرسـتانهای برخـوردار تفـاوت ضریـب توسـعه یافتگی
زیـادی نسـبت بـه همدیگـر دارند.خدمات بهداشـتی شـهر
اول (سـنندج) با شـهر دوم (سـقز) در بخش شـاخص فنی
و اجرایـی معـادل  39درصـد و در بخـش شـاخصهای
نهـادی بیـش از سـه برابـر معـادل 64درصـد اسـت و در
بخـش نیروهـای متخصـص نابرابرهـا بـه اوج خـود یعنـی
بیـش از  75درصـد میرسـد کـه حکایـت از نابرابـری و
توزیـع نامتـوازن امکانـات و خدمات اسـت.
نتایـج پژوهـش بـر مبنـای برخـورداری جمعیـت از
خدمـات بهداشـتی نشـان میدهـد؛  36درصـد جمعیـت
اسـتان کردسـتان از خدمـات بهداشـتی محـروم؛ 20درصد
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نیمـه برخـوردار و  44درصد جمعیت از خدمات بهداشـتی
بطـور نسـبی برخوردارنـد .شهرسـتان سـنندج بـه عنـوان
مرکـز اسـتان کردسـتان حـدود 30درصـد کل جمعیـت
اسـتان را بخـود اختصـاص داده اسـت .در حالـی که 57/2
درصـد تختهـای بیمارسـتانی؛ 25درصـد مراکز بهداشـت
شـهری و روسـتایی؛  37درصد آزمایشـگاهها؛  46/5درصد
داروخانههـا؛  45درصـد مراکـز توانبخشـی؛  54درصـد
مرکـز پرتونگاری و  40درصد کل پزشـکان و پیراپزشـکان
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

نگاره  :2درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کردستان
از نظر شاخصهای بهداشتی

مقایسـه تعـداد جمعیـت بـا امکانـات موجود در سـطح
شهرسـتانها باالخـص شهرسـتان سـنندج نشـان میدهـد
توازنـی در پراکنـش خدمـات بهداشـتی و تعـداد جمعیت
شهرسـتانی وجـود ندارد .قانون اساسـي جمهوري اسلامي
ايـران نيـز دراصـول  29 ،3و )27( 43بـه بخـش بهداشـت
ودرمـان اهمیـت زیادی قائل بـوده ودولـت را مكلف كرده
تـا تمـام امكانات خود را براي سلامت افراد كشـور بسـيج
كند .
مطالعـه رابطه بیـن جمعیت با توزیع امکانات بهداشـتی
و درمانـی نـه تنهـا در سـطح منطقـهای (اسـتان کردسـتان)
بلکـه درسـطح کالن(ایران) نشـان از توزیـع نابرابر خدمات
بهداشـتی و درمانی دارد.

شـدت ایـن نابرابریهـا در کنـار سـایر محدودیتهای
خدماتـی در مناطـق محـروم مانند اسـتان کردسـتان بیشـتر
بـه صـورت مهاجرتهـای روسـتا  /شـهری ناپایداریهـا
را نشـان داده اسـت .نتایـج تحقیقـات متقـی؛ فیـروز پور و
همـکاران ،تقوایـی و شـاهیوندی در سـطح ملـی و نتایـج
تحقیقـات صادقیفـر و همـکاران؛ الیـاس پـور و همکاران؛
محمدی وشـغلی در سـطح منطقـهای مطالب فـوق را تأیید
میکنـد.
از ایـن رو توصیـه میگـردد برنامهريـزان كشـوري و
اسـتاني در تخصيـص اعتبارات بهداشـتی و توزیع خدمات
مرتبـط بـه خدمـات بهداشـتی در سـطح شهرسـتانها
براسـاس توانمنـدی شهرسـتانها کـه همانا تعـداد جمعیت
اسـت توجـه نماینـد .پیشـنهاد میگـردد ارزیابـی توسـعه
سلامت حتیاالمـکان هـم زمـان در مقیاس سلسـله مراتب
روسـتا؛ شهر؛شهرسـتان و اسـتان صـورت پذیـرد تـا عالوه
بر تبییـن تفاوتهای ناحیـهای؛ تفاوتهـای درون ناحیهای
نیـز روشـن و مرتفـع گردد.
جمعبنـدی کلی در زمینـه کاهش اختالفـات نابرابریهای
ناحیهای در سـطح خدمات بهداشـتی و درمانی شهرستانهای
اسـتان کردستان بشـرح ذیل است:
 -1جلوگیـری از تمرکـز امکانـات و خدمـات بهداشـتی و
درمانـی در مراکـز اسـتانی.
 -2توجـه بـه برنامهریزیهـای منطقهای به جـای برنامه ریزی
بخشی و کالن.
 -3توجه به آسـتانهای جمعیتی در هریک از شهرسـتانها به
منظور ارائه خدمات بهداشـتی و درمانی.

سپاسگزاری

ایـن تحقیـق بـر گرفتـه از طـرح تحقیقاتـی بـا حمایت
مالـی معاونت پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان
انجـام شـده اسـت .بدینوسـیله از زحمـات کلیـه همکاران
مرکـز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت و پرسـنل
ایـن معاونـت تقدیـر و تشـکر میگردد.
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