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تاریخ دریافت1494/4/24 :
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توزیع امکانات و وضعیت دسترسی به خدمات سالمت در استان کرمان در سال 2931
سارا امام قلیپور سفیددشتی ،1رضا شیرانی فرادنبه

چکیده
مقدمه :توزیع عادالنه منابع بخش سالمت از عوامل اساسی در افزایش سطح سالمت جامعه میباشد .لذا مطالعه حاضر با هدد
تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان با تمرکز بر شاخصهای بخش سالمت انجام شد.
روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی بود .جامعه آماری شامل  24شهرستان استان کرمدان در سدا  1492بدود.
اطالعات شاخصهای دسترسی در بخش سالمت از مرکدز آمدار ایدران اخدذ رردیدندد .بده منظدور تعیدین درجده توسدعهیدافتگی
شهرستانها از روش تاکسونومی ،جهت تعیین اوزان شاخصها از روش آنتروپی شانون و برای رتبدهبنددی شهرسدتانهدا از روش
تاپسیس استفاده رردید و دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل بررسی شد.
نتایج :بر اساس نتایج روش تاکسونومی ،با توجه به وضعیت دسترسدی در بخدش سدالمت نشده شهرسدتان توسدعهیافتده ،هفدت
شهرستان نیمه توسعهیافته و هفت شهرستان نیز توسعهنیافته تلقی شدند .با روش آنتروپی شانون شاخص نسبت تعداد داروساز بده
جمعیت شهرستان مهمترین شاخص در تعیین وزن توسعه یافتگی شهرستانها بود .روش تاپسیس نشان داد کده شهرسدتان راور
رتبه او و شهرستان ارزوئیه رتبه آخر از نظر توسعه یافتگی را دارند.
بحث و نتیجهگیری :توزیع نامناسب منابع باالخص در مورد نیروهای انسانی با تحصیالت بداال وجدود دارد .احتمداال علدت آن
است که نیروهای با تحصیالت باال بیشتر تمایل دارند در مناطقی با سطح امکانات باال زنددری نمایندد .همچندین نبدود امکاندات
درمانی مناسب نیز باعث فاصله ررفتن نیروهدای انسدانی بدا تحصدیالت بداال از منداطم محدروم مدیشدود .شایسدته اسدت کده
سیاسترذاران هنگام تخصیص بودجه و تصمیمریریهای سیاستی ،بر اساس اولویتهای توسعهیافتگی اقدام نمایند.
واژگان کلیدی :توزیع امکانات ،شاخص بهداشت و درمان ،دسترسی ،توسعه یافتگی ،تاکسونومی
مقدمه

داشت .نقش پررنگ سالمت جامعه در رونرد توسرعه

سالمت مردم یک کشور میتواند از طرق مختلفی برر

اقتصادی س ا شده است ترا برنامره توسرعه سرازمان

توسعه اقتصادی آن کشور تأثیر بگذارد .امرا مریتروان

ملر متحررد ،امنی رت بهداشررتی را برره عنرروان یک ری از

سایر اثرات سالمتی بر اقتصاد را نیز مردنرر قررار داد.

ااکتورهررای اساس ری جهررت برنامررهری رزی و سررنجش

انسان سالم که دارای امید به زنرد ی بیشرتر باشرد در

جایگاه کشورها در روند توسعه محسوب دارد(.)1-3

مقایسه با دیگر همنوعان خود ،برنامههای بلنرد مردت

اغلا صاحا نرران مدیریتی معتقدند که جوامع بایرد

بیشتری دارد و بیشتر پسانداز مینماید که این عامر

منابع انسانی سالم را از حالت بالقوه به نیروی بالفعر

سر ا ااررزایش سرررمایه جامعرره و در نتیجرره ااررزایش

ت دی کرده و آنان را در جهت اهداف مختلف جامعه

سرمایه ذاری و رونر اقتصرادی جامعره مریشرود و

هدایت نمایند (.)4 ،5

انگیزه بیشتری برای ارتقاء کارایی را به همراه خواهرد

یکی از عوام اساسری در حفر و ارتقراء سرالمت

 -1استادیار ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
نویسندهی مسئول :رضا شیرانی فرادنبه
آدرس :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده مدیریت و اقتصاد سالمت
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سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

درمان میباشد .این بخش بهعنوان پشتی ان تندرستی و

با توجه به این که توزیع عادالنه امکانات و تسرهیالت

سالمت جامعه میتوانرد از طریر تخصریص عادالنره

بخش سالمت سر ا اارزایش دسترسری ایزیکری بره

امکانات و نیروی انسانی نقشری حیراتی را در ارتقراء

خدمات این بخش میشود که حاص این عم ارتقاء

سالمت جامعه و اازایش کرارایی و بره ت رع آن رشرد

پیامرردهای سررالمت در جامعرره م ریباشررد ،ضرررورت

اقتصادی ایفا نمایرد ( .)6امرا متأسرفانه کشرورهای در

تخصیص عادالنه و مناسا امکانات و نیروی انسرانی

حال توسعه در جریان تخصیص منابع به بخرش هرا و

در این استان مضراعف مریباشرد .یرک رام مهرم در

استانهای مختلف بهعلت کم ود اطالعات مفیرد و یرا

راستای اصالح نرام تخصیص منابع جهت کاهش این

تصمیمات سیاسی ،کمتر به درجه نیازمندی بره منرابع

شکاف بین مناط مختلف ،رسریدن بره یرک دیرد اه

توجه میشود و اکثر امکانات و تسرهیالت برر اسرا

جامع در رابطه با وضرعیت موجرود منراط از لحرا

درجه نفوذ سیاسی در مراکز تصمیم یرری تخصریص

برخورداری از امکانات میباشد ( .)16در همین راستا

داده میشوند و متأسفانه ایرن رویره بررای سرالهرای

مطالعه حاضر با هدف بررسری تعیرین درجره توسرعه

متوالی تکرار میشود و شکاف بین مناط مختلرف را

یااتگی و رت ه بندی شهرسرتانهرای اسرتان کرمران برا

هر سال اازایش میدهد ( .)7بنرابراین نررام سرالمت

توجه به شاخصهای سراختاری بخرش سرالمت کره

این کشورها جهت رسیدن به سطحی از ارائه خدمات

نشرراندهنررده تسررهیالت ایزیکری و نیروهررای انسررانی

که ضامن سالمت مردم بررای زنرد ی مفیرد و مولرد

م ریباشررد و چگررونگی توزی رع جغراای رایی آنهررا در

باشد ،میبایست شریوه تخصریص امکانرات و نیرروی

شهرستانهای مختلف این استان ،در سال  1391انجام

انسانی خرود را متناسرا برا نیازهرای جامعره هردف

شد.

اصالح نمایند (.)8
استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای
مواها ط یعی بسیاری میباشرد ،امرا متأسرفانه هنروز
نتوانسته جایگاه واقعری خرود را در برین اسرتانهرای
مختلف کشرور کسرا نمایرد .یکری از مرواردی کره
میتواند س ا ارتقراء جایگراه اسرتان کرمران و رشرد
اقتصادی آن شود ،اازایش سرط سرالمتی مرردم ایرن
استان میباشد که یکی از عوام مؤثر برای رسیدن بره
این هدف ارائه خدمات سالمت به تمام جمعیت ایرن
استان میباشد .بر اسا

مطالعات پیشین ،متأسفانه نره

تنها توزیع امکانات و نیروی انسانی بخش بهداشت و
درمان در کشور به صورت عادالنه انجام نشرده اسرت
( ،)9-14بلکه استران کرمران نیرز بر اسا
921

مرطالعات

مواد و روشها

مطالعه حاضر از نوع توصریفی -کراربردی و از نروع
مقطعی بود .جامعره آمراری ایرن پرووهش شرام 13
شهرستان استان کرمان در سرال  1391برود .دادههرای
این پووهش از اص هفدهم سالنامه آماری مرکز آمرار
ایررران ( ،)17چررارچوب نرررری و مطالعررات پیشررین
استخراج شد ( .)18 ،19برای انجرام ایرن پرووهش از
 15شراخص بخرش بهداشررت و درمران بردین شرررح
استفاده ردید :سرانه تعرداد پزشرک عمرومی ،سررانه
تعداد پزشک متخصرص ،سررانه تعرداد دندانکزشرک،
سرانه تعداد داروساز ،سرانه تعداد پیراپزشرک ،سررانه
ترعداد تخرت اعال ،سررانه تعداد مررکز برهرداشتی و
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جامعه ،دسترسی مناسا به امکانات بخش بهداشت و

صورت راته از این قاعده مستثنی نمیباشرد ( )15و

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

آزمایشررگاه ،سرررانه تعررداد داروخانرره ،سرررانه تعررداد

را به زیر مجموعههای کم و بیش همگن تقسیم نماید

آزمایشگاه ،سرانه تعداد مرکز پرتونگاری ،سرانه تعداد

( .)11مراحلی که در تکنیک تاکسونومی جهت تعیرین

ماما؛ و دو شاخص نیز به ازای هر هزار نفرر جمعیرت

درجه توسعه یااتگی واحدهای مختلف طی مریشرود

روستایی سرانه شدهاند :سرانه تعرداد خانره بهداشرت

به طور خالصه به شرح ذی میباشند:

اعال ،سرانه تعداد بهورز .شاخصها به ازای هر هرزار

در اولین مرحله باید مراتریس دادههرا در ابعراد n×m

نفر جمعیت سرانه هستند .ضمناً بره دلیر اسرتفاده از

تشکی شود که ( nتعرداد سرطرهای مراتریس) نشران

دادههررای کررالن محرردودیت خرراا اخالق ری وجررود

دهنررده تعررداد شهرسررتانهررای مررورد بررسرری و m

نداشت.

(سررتونهررای آن) نشرران دهنررده شرراخصهررای مررورد

پس از جمع آوری دادهها به دلی دقت باالی تکنیک

بررسی میباشد .ام بعدی در این مرحله بریمقیرا

تاکسونومی در تعیین توسعه یااتگی ،ابتدا یرکبرار برا

سازی ماتریس تصمیم یرری و تشرکی مراتریس ()Z

استفاده از روش مذکور با در نرر راتن وزن یکسران

میباشد ،برای تشکی مراتریس  Zبایرد در ابتردا ترک

برررای همرره شرراخصهررا ،درجرره توسررعه یررااتگی

تک دادههای هر ستون ماتریس از میرانگین آن سرتون

شهرستان های مختلف استان کرمران تعیرین ردیرد و

کم شده و حاص بر انحراف معیار آن سرتون تقسریم

شهرستانها به سه دسرته توسرعه یااتره ،نیمره توسرعه

شود .در این مرحله بزر تررین مقردار در هرر یرک از

یااته و توسعه نیااته تقسیم ردیدند .در مرحله بعد با

ستونهای ماتریس استاندارد برهعنروان مقردار ایردهآل

اسررتفاده از روش آنتروپرری شررانون وزن هریررک از

انتخاب میشود (.)13 ،14

شرراخصهررای مررورد بررسری مشررخص ردیرد و در

سکس در مرحله بعد ،مراتریس اواصر مرکرا کره

نهایت با استفاده از وزنهای به دسرت آمرده از روش

ااصله هر واحد را از سایر واحدها مشخص میسازد،

آنتروپی شانون و با استفاده از تکنیک تاپسیس مجردداً

تشکی میشود .در این مرحله برا اسرتفاده از عناصرر

اقدام به رت هبندی شهرستانهای مختلف استان کرمران

استاندارد شده در ماتریس اسرتاندارد ،اواصر مرکرا

نمودیم (.)12

بین شهرستان های مختلف محاسر ه مریشرود .سرکس

آنالیز تاکسونومی بهمنرور رت هبندی ،واحدهای مورد

درجرره همگنری مشررخص مریشررود .در ایرن مرحلرره

بررسی وزن همه شاخصها را یکسان در نرر می یرد

شهرستانهایی که حداق اواص آنها ما بین دو حرد

اما تکنیک تاپسیس با استفاده از اوزان بهدست آمده از

باال و پایین باشند ،همگن تلقی مریشروند و در یرک

آنتروپی شانون واحدهای مورد بررسری را رت رهبنردی

روه قرار می یرند و چنانچره حرداق اواصر برین

مینماید (.)11
آنالیز تاکسونومی یک روش ریاضی است کره بررای

مناط  ،خارج از این دو حد باشد ،منراط مرورد نررر
ناهمگن تلقی شده و حذف میشوند.

ط قهبنردی اسرتفاده مریشرود .ایرن روش ،برا تعیرین

نهایتاً محاس ه درجه توسعه یااتگی و اولویت ذاری

واحدها با انرواع موضروعات همگرن در یرک اضرای

مناط همگن انجام میشود ،عدد به دست آمده هرچه

برداری سه بُعدی بدون استفاده از ر رسیون ،واریانس

به صفر نزدیکتر باشد ،بیانرگر تروسعه یااتگی نس ی
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درمانی ،سرانه تعرداد پزشرک عمرومی ،سررانه تعرداد

و تحلی هم ستگی قادر خواهد بود که یک مجموعره

سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

بیشتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد ،بیرانگر عقرا

ح ایده آل مث رت و بیشرترین ااصرله را برا راه حر

مانررد ی نس ر ی بیشررتر شهرسررتان مربوطرره م ریباشررد

ایدهآل منفی داشته باشد.
مراح پیادهسازی این تکنیک بدین شرح اسرت کره

(.)14،15
اراوانی نس ی تجمعی به سه روه توسعه یااته،

اسررت بررا اسررتفاده از  nمعیرار برره ارزیرابی  mزینرره

نیمه توسعه یااته و توسعه نیااته تقسیم ردیدنرد .بره

پرداخته شد .بنابراین به هر زینه براسا

هرر معیرار

این ترتیا شهرستانهایی که اراوانری نسر ی تجمعری

امتیازی داده شود .ایرن امتیرازات مریتوانرد براسرا

آنها بین 2/2163تا  2/3441برود توسرعه یااتره ،برین

مقادیر کمی و واقعی باشد یا این کره کیفری و نررری

 2/3443تا  ، 2/6711نیمه توسعه یااته و بین 2/6713

باشد .در هر صورت باید یک ماتریس تصرمیم m×n

تا  1توسعه نیااته تلقی ردیدند که ااصله ط قرات بره

تشکی شود .دومین مرحله ت دی ماتریس تصمیم بره

اسا

صورت زیر محاس ه ردید:

یا نرمال است .مرحله سوم تشرکی

ماتریس بیمقیا
مرراتریس ب ریمقیرا

وزن داده شررده بررر اسررا

وزن

معیارها بود .جهت مروزون کرردن وزن هرر معیرار در
در رابطه باال R ،دامنه تغییرات Xmax ،بزر تررین داده

اعداد مربوط به آن معیار ضرب شرد .مرحلره چهرارم

و  Xminکوچکترین داده میباشد.

مشخص نمودن راهح ایدهآل مث ت و منفی ،محاسر ه
ااصله هر واحد از واحدهای ایدهآل مث رت و منفری و
در مرحله نهایی محاس ه نزدیکی نس ی هر واحد بود.

در رابطه باال  aااصله بین ط قات R ،دامنه تغییرات و

ام نهایی این تکنیک رت هبندی واحدهای مورد

 kتعداد ط قات میباشد (.)15

بررسی بر اسا

در آنتروپری شررانون در اولرین مرحلرره بایرد مرراتریس

این مرحله نشان دهندة رت ه باالتر برای واحد مربوطه

تصمیم یری تشکی شود .در مرحله بعد ،برا اسرتفاده

بود (.)16

مقدار بهدست آمده بود .مقدار بیشتر

از روش نرم ساعتی اقدام به بیمقیا سازی مراتریس
تصمیم یری میشود .در مرحلره سروم برا اسرتفاده از
ماتریس بیمقیا

شده وزن مربوط به هر شاخص بره

نتایج

بررسی میزان توسرعه یرااتگی شهرسرتان هرای اسرتان

دست میآید (.)7

کرمان با استفاده از تکنیک تاکسرونومی نشران داد کره

در روش تاپسررریس ( Technique for Order

در سال  ،1391درجه توسعه یااتگی بین شهرستانهرا

)Preference by Similarity to Ideal Solution

از  2/1614تررا  2/9141در نوسرران بررود کرره کمترررین

کرره  mواحررد مجررزا را بررهوسریلة  nشرراخص ،مررورد

مقدار مربوط بره شهرسرتان باارت و بیشرترین مقردار

ارزیابی قرار میدهد ،ارض بر این است که مطلوبیرت

مربرروط برره شهرسررتان ارزوئیرره بررود .در ایررن سررال

هر شاخص به طور یکنواخت اازایشی و یرا کاهشری

شهرسررتانهررای بااررت ،راسررنجان و کرمرران توسررعه

است و زینه انتخابی بایرد کمتررین ااصرله را برا راه

یااتهترین شهرستانها و اهرج ،رابر و ارزوئیه توسعه

926

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  /2تابستان 9316

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 22:15 +0330 on Sunday February 4th 2018

در آخرین مرحله ،شهرستانهرای اسرتان کرمران برر

در اولین مرحله که شرام تشرکی مراتریس تصرمیم

سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

نیااتهترین شهرستانهای استان کرمران بودنرد .همران

نج ،ریگان ،اهرج ،رابر و ارزوئیه بود که غالا ایرن

طور که جدول  1نشان میدهد اکثرر شهرسرتانهرا در

شهرستانها در قسمتهرای جنروب غررب و جنروب

روه توسعه یااته قرار راتند ( 39درصد) 31 ،درصد

شرق استان کرمان و همجوار با استانهای هرمز ان و

شهرستانها نیمه توسعه یااته و  32درصد براقیمانرده
نیز در روه توسعه نیااته قرار راتند.
بر اسا

نرر به استفاده از تکنیک تاپسریس برا اهمیرتتررین

تکنیک تاکسونومی شهرسرتانهرای اسرتان

شاخص ،تعداد داروساز نس ت به جمعیرت شهرسرتان

کرمان به شرح ذی بره سره رروه تقسریم ردیدنرد:

و کم اهمیرتتررین شراخص تعرداد مراکرز بهداشرتی

شهرستانهای توسرعهیااتره شرام باارت ،راسرنجان،

درمانی نس ت به جمعیت شهرستان برود (جردول .)1

کرمان ،زرنرد ،راور ،بردسریر ،شرهربابک ،کوه نران و

بعد از در نرر راتن وزن هرر یرک از شراخصهرا و

جیرات .تمام این شهرستان ها در ناحیه شمال ،شرمال

استفاده از تکنیرک تاپسریس ،تغییراتری در رت رهبنردی

غرب و غرب این استان قرار داشرتند .شهرسرتانهرای

شهرستان ها رخ داد به نحوی که شهرستانهرای راور،

نیمه توسعه یااته شام کهنروج ،برم ،سریرجان ،انرار،

کرمرران و بررم توسررعه یااتررهترررین شهرسررتانهررا و

منوجرران ،نرمانش ریر و ااری راب بودنررد کرره اکثررر ای رن

شهرستانهرای قلعره رنج ،اهررج و ارزوییره توسرعه

شهرسررتانهررا نی رز در ناحی ره مرکررزی قرررار داشررتند.

نیااتهترین شهرستانها بودند.

شهرستان های توسعه نیااته نیز شرام عن رآبراد ،قلعره
جدول  :1نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک تاکسونومی و تاپسیس
ردیف

شهرستان

9

بافت

0/2621

2

رفسنجان

0/1961

3

كرمان

0/1319

0/0331

1

زرند

0/1111

0/0311

0/9911

1

راور

0/1403

0/0369

0/9134

6

بردسير

0/1111

0/0313

0/9192

وضعیت توسعه یافتگی

شاخص نزدیکی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی تجمعی

0/0963

0/0963

0/1141

0/0329

0/0141

0/6101

0/0420

0/1913

2

0/2121

1

0/4042

9

توسعه یافته

شاخص نزدیکی نسبی

رتبه
1
1

0/2126

4

1

شهر بابك

0/6931

0/0349

0/2211

0/9221

91

4

كوهبنان

0/6116

0/0109

0/2611

0/9146

99

1

جيرفت

0/6192

0/0101

0/3900

0/3111

6

90

كهنوج

0/6663

0/0191

0/3191

0/2141

90

99

بم

0/6431

0/0121

0/3110

0/6191

3

92

سيرجان

0/6111

0/0132

0/1312

0/3911

1

93

انار

0/6113

0/0133

0/1406

0/9642

92

91

منوجان

0/1201

0/0114

0/1211

0/0133

96

91

نرماشير

0/1493

0/0146

0/1119

0/9396

91

96

فاریاب

0/1410

0/0144

0/6221

0/9391

93

91

عنبرآباد

0/4910

0/0101

0/6136

0/0161

91

94

قلعه گنج

0/4239

0/0192

0/1211

0/0012

29

91

رودبار جنوب

0/4311

0/0129

0/1110

0/0011

91

20

ریگان

0/4162

0/0111

0/4391

0/0916

94

29

فهرج

0/4491

0/0114

0/4463

0/0014

22

22

رابر

0/1991

0/0161

0/1139

0/0019

20

23

ارزوئيه

0/1919

0/0164

9

0/0031

23
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سیستان و بلوچستان بودند.

سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

جدول  :1وزن شاخصهای مورد بررسی جهت تعیین توسعه یااتگی شهرستانها

نسبت تعداد پزشك عمومي به جمعيت شهرستان

0/0194

4

شاخص
نسبت تعداد دندانپزشك به جمعيت شهرستان

0/9091

6

نسبت تعداد داروساز به جمعيت شهرستان

0/9631

9

نسبت تعداد پيراپزشك به جمعيت شهرستان

0/0316

1

نسبت تعداد پزشك متخصص به جمعيت شهرستان

0/9991

3

نسبت تعداد تخت فعال به جمعيت شهرستان

0/9211

2

نسبت تعداد مراكز بهداشتي و درماني به جمعيت شهرستان

0/0012

91

نسبت تعداد خانه بهداشت به جمعيت شهرستان

0/0939

91

نسبت تعداد آزمایشگاه به جمعيت شهرستان

0/0919

93

نسبت تعداد توانبخشي به جمعيت شهرستان

0/9061

1

نسبت تعداد پرتونگاری به جمعيت شهرستان

0/0142

1

نسبت تعداد داروخانه به جمعيت شهرستان

0/0261

92

نسبت تعداد بهيار و كمك بهيار به جمعيت روستایي

0/9062

1

نسبت تعداد بهورز به جمعيت روستایي

0/0334

90

نسبت تعداد ماما به جمعيت شهرستان

0/0394

99

بحث

میباشند ،حرکت مرینمراییم وضرعیت دسترسری بره

سررالمتی یرک عامر اساسری در توسررعه هررر جامعرره

امکانات بخش بهداشت و درمان نیز به ود مییابد .بره

محسوب میشود و در عین حال خود سالمتی نیرز از

نحوی که تمام شهرستانهای نیمه شمالی استان کرمان

شیوهای که توسعه رخ میدهد و نحروه توزیرع منرااع

در روه توسرعه یااتره یرا نیمره توسرعهیااتره از نررر

توسعه ،تأثیر میپذیرد .در همین راستا اص  19قرانون

دسترسی به امکانات بخرش بهداشرت و درمران قررار

اساسی نیز توجه کاملی را بر امر سالمتی م ذول داشته

راتهاند .نتایج بهکار بردن تکنیک تاپسیس نیرز نشران

است .زیرا اولین رام جهرت برر طررف نمرودن هرر

داد که باز هم شهرستانهای نیمه شمالی استان کرمران

مشکلی شناخت آن برای تعیین شکاف موجرود میران

وضعیت بهتری را نس ت به سایر شهرستانها داشتند.

حالت اسرتاندارد و وضرعیت موجرود مریباشرد (،18

در ک میتوان فت که منابع بخش بهداشت و درمان

.)17

به شک مناس ی میان شهرسرتانهرای مختلرف اسرتان

در ای رن پررووهش بررا ای رن هرردف کرره ت عیضررات و

کرمان توزیع نشده اند ،مطالعات مختلفری هرم کره در

دسترسرری برره خرردمات بهداشررت و درمرران میرران

کشور انجام شدهاند نیز نشان از این دارنرد کره منرابع

شهرستانهای مختلف استان کرمان بررسری رردد ،از

بخش بهداشت و درمان میان استانها و شهرستانهای

 15شاخص دسترسی به بخرش بهداشرت و درمران و

مختلف به شک عادالنهای توزیع نشدهانرد (،3،13،15

تکنیک های تاکسونومی ،آنتروپری شرانون و تاپسریس

.)19-33

استفاده ردید.
بر اسا

بررسی نتایج حاص از بهکار بستن آنتروپری شرانون

نتایج تکنیرک تاکسرونومی مریتروان بیران

نشان داد که یکی از مهمترین دالی ایجاد ناعدالتی در

داشت که هرچه به مناط شمالیتر استان کرمران کره

توزیع منابع بخش بهداشت و درمان در استان کرمران

دارای اقتصاد صنعتیتری نس ت به قسمتهای جنوبی

توزیع نامناسا نیروهای انسانی براالخص داروسرازان
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وزن

رتبه

دسترسی به خدمات سالمت در کرمان

سارا امام قلی پور سفیددشتی و همکار

نیروهررای انسررانیای کرره دارای درجرره برراالتری از

تخصیص منابع ،تدوین یک نقشه راه بلند مدت که در

تحصیالت میباشند ،بیشتر تمای دارند که در مناطقی

آن رشد منابع شهرستانهرای توسرعه نیااتره بیشرتر از

با سط امکانات باال زنرد ی نماینرد .از سروی دیگرر

شهرستان های توسرعه یااتره باشرد ،مناسرا بره نررر

عوام دیگری مانند ن ود امکانات درمانی مناسا نیرز

میرسد .بررای پیشر رد بهترر ایرن نقشره راه و به رود

میتواند خود عراملی بررای ااصرله رراتن نیروهرای

عدالت در توزیع منابع میتوان اولویت رشد منرابع را

انسانی با تحصیالت باال از مناط محروم باشرد .ایرن

بر شاخصهایی قرار داد که بیشترین اختالف را میران

عام را میتروان از آنجرا اسرتن اط نمرود کره توزیرع

شهرستان ها دارند و در مرحله بعد مریتروان اولویرت

سرررمایههررای ایزیکرری (ماننررد تعررداد تخررتهررای

رشد را بر شاخصهایی قرار داد که اخرتالف کمترری

بیمارستانی) جزء شاخصهایی بوده اسرت کره باعر

میان شهرستانها دارند .به این ترتیا به تدریج ااصله

ایجاد اختالف زیرادی میران شهرسرتانهرای مختلرف

توسعه یااتگی میران شهرسرتانهرای مختلرف کراهش

استان شده است.

یااته و عردالت در تخصریص منرابع ارتقراء مرییابرد.

یکی از محردودیتهرای جردی کره برر سرر راه ایرن

همچنین پیشنهاد میشود سیاسرت رذاران اسرتانی بره

پووهش قرار داشت ،ناقص بودن اطالعات مربوط بره

طرق مختلف از ق ی جرذب سررمایه رذاری ،ایجراد

برخی از شهرستان ها مورد بررسی برود .پووهشرگران

صنایع و معادن و مواردی از این ق یر بررای سررمایه

برای راع این مشک اقدام به انتخراب شراخص هرای

ذاری در شهرستانهای کمتر توسعه یااتره و توسرعه

محدودتری نمودند که میتواند موجا کاهش قردرت

نیااته اقدام نمایند .همچنین تقسریم منرابع بهداشرت و

نتررایج پررووهش شررود ،امررا اسررتفاده از دو تکنیررک

درمان با توجه به نیاز هر شهرستان بر حسرا شررایط

تاکسونومی و تاپسیس میتواند بخرش زیرادی از ایرن

جمعیتی و دسترسی صورت یرد.

کم ود را ج ران کرده باشد.
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Distribution of Facilities and Accessibility to Health Services in Kerman
Province in 2013
Sara Emamgholipour Sefiddashti1, Reza Shirani Faradonbeh2

Abstract
Background: Equitable distribution of healthcare resources is one of the main factors in
improving the community's health level. The aim of this study was to determine the degree of
development in the cities of Kerman province with a focus on health indicators.
Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The study population was all 23 cities
of Kerman province in 2013. All indicators of accessibility to health care were obtained from
the Statistical Centre of Iran (SCI). Taxonomy techniques were used to determine the degree
of development in the cities, Shannon entropy techniques were used to determine the weights
of indicators, and TOPSIS techniques were used to rank cities. Data was analysed by EXCEL.
Results: According to taxonomy techniques, based on accessibility to health services among
23 cities, 9 were developed, 7 were semi-developed, and 7 were underdeveloped. According
to Shannon entropy, the ratio of the number of pharmacists to the population of cities was the
main indicator for determining the weight of development in the cities. According to TOPSIS,
Ravar was ranked as the first and Arzoiyeh as the last one in terms of development.
Conclusion: There is inequitable distribution of resources, especially human resources with
higher education. This is probabily due to the tendency of highly educated individuals to live
in developed cities with high facilities. In addition, due to lack of proper medical facilities in
disadvantaged areas, higher educated human resources refuse to live in such areas. Therefore,
policy makers should allocate budjet and make political decisions based on development
priorities.
Keywords: Distribution of Facilities, Health Indicators, Accessibility, Development,
Taxonomy
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