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هحوذ .ثزرعی ٍضؼیت دعتزعی ثِ
هزاوش خذهبت رعبًی درهبًی ثب
رٍیىزد ػذالت فضبیی (هغبلؼِ
هَردی :هٌغمِ  7تْزاى) .راّجزدّبی
هذیزیت در ًظبم عالهت 1397؛
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تاریخ اصالح نهایی1396/12/23 :
تاریخ پذیزش1396/12/26 :

روش پضوهص :هغبلؼِ حبضز اس ًَع وبرثزدی اعت ٍ اس ًظز هىبًی هٌغمِ  7ؽْز تْزاى را ؽبهل هی ؽَد.
ثِ هٌظَر عٌدؼ الگَی تَسیغ هزاوش درهبًی اس رٍػ ًشدیىتزیي فبفلِ ّوغبیگی ٍ ّوچٌیي اس هؼیبر ًیبس
(گزٍُّبی عٌی هغتؼذ اعتفبدُ اس خذهبت درهبًی ،ضزیت ثیىبری ٍ تزاون خوؼیت) ثِ هٌظَر هحبعجِ
دعتزعی ثِ خذهبت اعتفبدُ ؽذُ اعت .ایي تحمیك ثز پبیِ پبیگبُ دادُ هىبًی ٍ ًزم افشار Arc Gis 10.2.2
فَرت پذیزفتِ اعت.

نتیجه گیزی :ثز اعبط ًتبیح ایي پضٍّؼ هی تَاى اس عزیك ایدبد هزاوش ارائِ هزالجتّبی عالهت ٍ

واصههای کلیدی :ػذالت فضبیی ،هزوش درهبًی ،دعتزعی
کاربرد مدیریتی :ابساری جهت توزیع عدالت محورانه خدمات درمانی در سطح شهر
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ّوچٌیي ارائِ هدَس خْت تأعیظ دارٍخبًِ ثِ تزتیت در هٌبعك ًبثزخَردار ٍ ووتز ثزخَردار دعتزعی
خوؼیت هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ثِ خذهبت درهبًی را ػبدالًِ تز وزد.
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یافتههاً :تبیح حبفلِ ًؾبى داد ،هیشاى دعتزعی ثِ خذهبت درهبًی اس ًظز فبفلِ ثلَنّبی عبختوبًی ٍ
ّوچٌیي خوؼیت تحت پَؽؼ وبهالً هتفبٍت اعت ٍ تٌْب  9درفذ خوؼیت هٌغمِ در فبفلِ اعتبًذارد اس
ثیوبرعتبىّب ٍ  25درفذ در فبفلِ اعتبًذارد اس درهبًگبُّب لزار گزفتِاًذً .غجت هیبًگیي ًشدیىتزیي
ّوغبیگی ثِ تزتیت در الگَی پزاوٌؼ فضبیی ثیوبرعتبىّب ،درهبًگبُّب ٍ دارٍخبًِّب 1/34 ٍ 1/15 ،0/95
هحبعجِ ؽذ وِ ًؾبى داد ،ثیوبرعتبىّب ٍ درهبًگبُّب دارای الگَی تقبدفی ٍ دارٍخبًِّب دارای الگَی
پزاوٌذُ (هٌظن) ّغتٌذ .اهب در خقَؿ تَسیغ دارٍخبًِّب وِ ؽزایظ ثِ ظبّز هٌبعجتز اعتً ،تبیح ًؾبى
داد سهبًی وِ در عٌدؼ ػذالت فضبیی ،هؼیبر ًیبس دخبلت دادُ هی ؽَد ،اس ول خوؼیت تٌْب حذٍد 13
درفذ وبهالً ثزخَردار ٍ  39درفذ اس لحبػ دعتزعی ثِ دارٍخبًِّب غیز ثزخَردار ّغتٌذ.
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تاریخ دریافت1396/11/07 :

سمینه و هدف :یه خبهؼِ سهبًی پبیذار خَاّذ ثَد وِ ًیبسّبی اعبعی توبم ؽْزًٍذاى آى ثزآٍردُ ؽَد .اس
عزفی خوؼیت رٍ ثِ افشایؼ ًَاحی ؽْزی ،تمبضب ًغجت ثِ خذهبت ػوَهی هخقَفبً خذهبت درهبًی را
افشایؼ دادُ اعت .اهزٍسُ هَضَع ػذالت فضبیی هفَْهی اعت وِ عغح ٍ هیشاى دعتزعی عبوٌیي ثِ
خذهبت را ثز هجٌبی آى هحبعجِ هی وٌٌذ .تحمیك حبضز ثب ّذف تحلیل هیشاى تحمك ػذالت فضبیی در
دعتزعی ثِ هزاوش خذهبت درهبًی هٌغمِ  7ؽْز تْزاى ثز هجٌبی هؼیبر ًیبس فَرت گزفتِ اعت.

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی
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هَضَع ػذالت اس دیزثبس اس هجبحث داهٌِ دار ٍ هَرد تَخِ
خَاهغ ثؾزی ٍ داًؾوٌذاى ثَدُ اعت ،ثِعَریىِ حتی
ادیبى الْی ًیش ثِعَر هضبػف ایي هفَْم را هَرد تَخِ لزار
دادُ اًذ .گزچِ حغبعیت ثِ آى در خَاهغ ٍ دٍرُّبی
هختلف هتفبٍت ثَدُ اعتٍ ،لی هیتَاى ایي حغبعیت را ثِ
لحبػ تبریخی ٍ هىبًی ثِ عغح ٍعیؼی تؼوین داد ( .)1در
ٍالغ ثبیذ گفت وِ ػذالت حك ّز ؽْزًٍذ هی ثبؽذ (.)2
اهزٍسُ یىی اس ػَاهل افلی ثحزاىّبی خَاهغ ثؾزی ،ریؾِ
در ًبثزاثزیّبی اختوبػی ٍ فمذاى ػذالت دارد ٍ یىی اس
هْوتزیي ثخؼّبی ایي ًبثزاثزی در ًَاحی ؽْزی اعت
( .)3سیزا عبختبر فضبیی یه ؽْز هتؾىل اس اخشاء ٍ
ػٌبفزی اعت وِ ثب یىذیگز در وٌؼ هتمبثل ّغتٌذ وِ در
ثزرعی ًبپبیذاری ّزوذام اس ایي اخشاء ثز ول عبختبر تأثیز
خَاّذ گذاؽت (.)4
اس عَی دیگز پزاوٌذگی ٍ تَسیغ هتؼبدل خوؼیت در
هٌبعك ؽْزًؾیي ًمؼ هؤثزی در ػذالت فضبیی دارد؛ ٍ
ایي اهز تٌْب اس عزیك تَسیغ هتؼبدل ٍ هتَاسى وبرثزیّب ٍ
خذهبت ؽْزی ثزای ؽْزًٍذاى حبفل هی ؽَد ( .)5در
ایي ارتجبط ثزخی ػذالت فضبیی را فمظ دعتزعی ثِ
تغْیالت ػوَهی اعبعی تؼزیف وزدُ اًذ ٍ هؼیبر عٌدؼ
ػذالت ّن ،هیشاى فبفلِ اس خذهبت ثَدُ اعت .ثزخی دیگز
ّن ػذالت فضبیی را تَسیغ یىغبى خذهبت ثزاعبط ًیبسّب،
عالیك ،اٍلَیتّبی عبوٌبى ٍ اعتبًذاردّبی خذهبت
رعبًی تؼزیف ًوَدُ اًذ ( .)6در ایي هیبى ،خذهبت درهبًی
اس هْوتزیي خذهبت هذوَر هی ثبؽذ وِ اهزٍسُ ثب تَخِ ثِ
عیز فؼَدی آلَدگیّب ،رؽذ ثیوبریّب ٍ ًبٌّدبریّبی
هزتجظ ثب ؽْزًؾیٌی ،در سهزُ هْوتزیي خذهبتی اعت وِ
ثبیذ هتٌبعت ثب ًیبس ٍ خوؼیت ؽْزّب هَرد تَخِ دٍلت ٍ
هغئَالى ٍالغ ؽَد .خوؼیت رٍ ثِ افشایؼ ًَاحی ؽْزی،
تمبضب ثِ خذهبت ػوَهی ،هخقَفبً خذهبت درهبًی را
افشایؼ دادُ ٍ ضزٍرت ایدبد ایي ًَع خذهبت را ثِ فَرت
ػبدالًِ ٍ ثزاعبط هؼیبرّبی گًَبگَى هحیغی ،اختوبػی،
التقبدی ٍ وبلجذی ایدبة هی وٌذ .سیزا ایي خذهبت ،ثِ
ػٌَاى یىی اس سیزعبختّبی ؽْزی در خْت تَعؼِی
ًَاحی ،هغزح ثَدُ ٍ ّذف اس آى ثبال ثزدى عغح عالهت،
اسدیبد ًیزٍی فؼبلیت افزاد ،عَالًی وزدى ػوز ٍ ثبالخزُ
پیؾگیزی اس ثزٍس ٍ ؽیَع ثیوبریّب ٍ هؼبلدِ ثِ هَلغ

آىّب اعت (.)7
اس عَی دیگز چگًَگی دعتزعی ثِ ایي خذهبت وِ
ثزگزفتِ اس همَلِ ػذالت اعت ،اس خٌجِّبی اعبعی در ارائِ
خذهبت درهبًی هحغَة هی ؽَد وِ ّوَارُ هَرد هغبلؼِ
هحممبى ،در وؾَرّبی هختلف خْبى ثَدُ (ً ٍ )8مؼ
اًىبر ًؾذًی در ارتمبی عغح عالهت ثزای اًدبم
فؼبلیتّبی اختوبػی ٍ ایدبد فضبی رؽذ ٍ تَعؼِ در
خبهؼِ دارد .ثٌبثزایي دعتزعی ثِ خذهبت درهبًی پیؼ
سهیٌِ ایدبد ػذالت ٍ ایدبد فزفتّبی ثزاثز در ؽْز هی
ؽَد (.)9
در وؾَر هب هغبلؼبت ًؾبى هی دّذ وِ ػلیزغن رؽذ
چؾوگیز ٍ در خَر تَخِ ؽبخـّبی عالهت در عغح
هیبًگیي هلیً ،بثزاثزی در ثیي گزٍُّبی اختوبػی ٍ
هٌبعك خغزافیبیی ثِ ؽذت ٍخَد دارد (ٍ .)10ضؼیتی وِ
در ًتیدِ اًدبم عزحّبی تَعؼِ ؽْزی در لبلت عزحّبی
خبهؼِ ٍ تفقیلی ثز ؽْزّبی هب حبون اعت ،ثیبًگز ًَػی
ػذم تؼبدل ثیي ًَاحی ٍ ثخؼّبی گًَبگَى ؽْزی اعت.
هؾىالتی وِ در هغیز تحمك ایي عزحّب ثٍِیضُ در
خقَؿ وبرثزیّبی خذهبتی آىّب رخ دادُ اعت؛ ًَػی اس
ایي ػذم تؼبدل را ًؾبى هی دّذ .وبرثزیّبی خذهبتی ثِ
دلیل آًىِ خذاثیتّبی ووتزی ثِ لحبػ عزهبیِ گذاری ٍ
هبلی دارًذ ،ػوذتبً در حبؽیِ اخزا ٍالغ هی ؽَد ٍ تحمك
آىّب ثز اعبط ضَاثظ ٍ هحبعجبت فَرت گزفتِ در
عزحّبی تفقیلی درّبلِای اس اثْبم لزار دارد .والًؾْز
تْزاى ًوًَِای اس ایي دعت اعت .تْزاى وِ ثب ؽزٍع
دٍراى لبخبر پبیتخت وؾَر ؽذ ،حذٍد ّ 10شار ًفز
خوؼیت داؽت ( ٍ )11در اثتذای لزى اخیز ،ثب توزوش اهَر
حىَهت ،دعتخَػ تحَالت ٍ تغییزات هْوی در ؽىل
فضبییاػ ؽذُ اعت ٍ اس یه ؽْز هتؼبرف عٌتی ثِ والى
ؽْز تجذیل ؽذ .ثِ ّوزاُ رؽذ خوؼیت (ّ 155شار ًفز در
عبل  1286ثِ  8693706در عبل 1395رعیذُ اعت)،
عی ایي دٍرُ ثز اثز ؽْزًؾیٌی ؽتبثبى ،رؽذ ٍ تَعؼِ
ؽْز اس ؽْزعبسی ٍ ارائِ خذهبت ؽْزی پیؾی گزفتِ ٍ
ػذم تؼبدل در تَسیغ اهىبًبت ٍ خذهبت ثِ خلك فضبّبی
هتؼبرك ثب هفَْم ػذالت داهي سدُ ،ثِ عَریىِ ثِ ػٌَاى
یه تْذیذ در خْت افتزاق اختوبػی ٍ فضبیی ؽْز در
حبل پذیذار ؽذى اعت .ؽٌبعبیی ایي هٌبعك ٍ هیشاى ٍ
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ؽذت آى اس هْوتزیي گبمّب در راُ وبّؼ ؽىبف،
ًبثزاثزی در فضبی ؽْزی ثِ ؽوبر هی رٍد .ثز ایي اعبط
ّذف پضٍّؼ حبضز ثزرعی ٍ تحلیل فضبیی هزاوش
خذهبت رعبًی درهبًی هٌغمِ  7در راعتبی عبهبًذّی
فضبیی پبیتخت ثب رٍیىزد تَعؼِ پبیذار ؽْزی فَرت
گزفتِ اعت.
روش پضوهص

ثِفَرت سیز هحبعجِ هیؽَد:

̅̅̅̅
̅
̅

وِ در آى ̅ هیبًگیي فبفلِ هؾبّذُ ؽذُ ثیي ّز
هزوش درهبًی ٍ ًشدیهتزیي ّوغبیگبًؼ اعت وِ ثِفَرت
سیز حغبة هی ؽَد:
∑

̅

در ایي فزهَل ̅ هیبًگیي فبفلِ ثیي هزاوش درهبًی ٍ
ًشدیهتزیي ّوغبیگبًؼ درفَرتیوِ تَسیغ آىّب ثِفَرت
تقبدفی فَرت گزفتِ ثبؽذ ٍ ثِفَرت سیز ثیبى هیؽَد:
̅
√ ⁄

در هؼبدلِ ثبال  diفبفلِ ثیي هزاوش درهبًی ٍ ًشدیهتزیي
ّوغبیِاػ n ،تؼذاد ول ػَارك ٍ ّوچٌیي  Aهغبحت
ول هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ هیثبؽذ.
اهتیبس اعتبًذارد ً ZANNیش ثِفَرت سیز هحبعجِ هی-
ؽَد:
̅

̅

⁄

√

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

www.mshsj.ssu.ac.ir

راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال سوم ،شماره  ،1بهار  ،1397شماره پیاپی 7

همذار  pتمزیجی اس هغبحت سیز هٌحٌی ثزای تَسیغ
هؼیي خَاّذ ثَد وِ ثب آسهَى آهبری هحذٍد هیؽَد (.)13
هٌغمِ هَرد پضٍّؼ:
هٌغمِ  7یىی اس هٌبعك ٍالغ در پٌِْ هزوشی ؽْز
تْزاى اعت وِ ثب هغبحت ّ 1540ىتبر ٍ تزاون خوؼیت
 214در ّىتبر اس ؽوبل ثِ هٌبعك  ،4 ٍ 3اس خٌَة ثِ
هٌبعك  ،12 ٍ 13اس غزة ثِ هٌغمِ  ٍ 6اس ؽزق ثِ هٌغمِ
 8هحذٍد اعتٍ .الغ ؽذى ایي هٌغمِ در پٌِْ هزوشی ؽْز
تْزاى ٍ گغتزػ ّغتِ هزوشی وِ ثب تغییز وبرثزیّبی
هغىًَی ثِ وبرثزیّبی تدبری– اداری ّوزاُ ؽذُ اعت،
آثبری ّوچَى افشایؼ خذة عفز ثِ هٌغمِ ،تفبٍت فبحؼ
ثیي خوؼیت ؽت ٍ رٍس ،ووجَد پبرویٌگ ،ووجَد اهىبًبت
ثْذاؽتی– درهبًی ٍ ووجَد فضبی عجش وبفی را ثِ ّوزاُ
داؽتِ اعت .ؽىل  1هَلؼیت خغزافیبیی هٌغمِ هَرد
پضٍّؼ ٍ ؽىل  2تَسیغ هزاوش خذهبت رعبًی در ایي
هٌغمِ را ًؾبى هی دّذ .ضوٌبً توبهی تحلیلّب ثب اعتفبدُ اس
ًزم افشار  Arc Gis 10.2.2اًدبم ؽذُ اعت.
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تحمیك حبضز هغبلؼِای وبرثزدی اعت وِ ثب ثِوبرگیزی
رٍیىزد ػذالت فضبیی ثِ ثزرعی ٍضؼیت دعتزعی ثِ هزاوش
خذهبت درهبًی پزداختِ اعت .در ایي تحمیك خْت ثزرعی
تَسیغ فضبیی هزاوش خذهبت رعبى درهبًی اس آهبر فضبیی
اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثذیي فَرت وِ اثتذا هیبًگیي فبفلِ ّز
ثلَن اس خذهبت درهبًی (دعتزعی ثِ ثیوبرعتبى ،درهبًگبُ
ٍ دارٍخبًِ) هؾخـ ٍ در گبم ثؼذی هؼیبر ًیبس -ثِ ػٌَاى
یىی اس هؤلفِّبی تحلیل ػذالت فضبیی -وِ هیشاى
ًیبسهٌذی عبوٌیي را ًغجت ثِ خذهبت ًؾبى هی دّذ ،اس
ًظز گزٍُّبی عٌی هغتؼذ اعتفبدُ اس خذهبت درهبًی
(خوؼیت ثبالی  65عبل ٍ سیز  6عبل) ،ضزیت ثیىبری ٍ
تزاون خوؼیت ثز اعبط حَسُّبی آهبری ؽْزی عبل
 1390اعتخزاج ٍ هیشاى دعتزعی ثِ خذهبت در عغح
ثلَن در هٌغمِ  7ؽْز تْزاى هَرد عٌدؼ لزار گزفتِ
ؽذُ اعت .دادُّبی هَرد ًیبس اس هزوش آهبر ایزاى اخذ ؽذُ
اعت.
هیبًگـیي ًشدیهتزیي فبفـلِ ّوغـبیگی ( ANN:
:)Average Nearest Neighbor
رٍػ ًشدیهتزیي فبفلِ ّوغبیگی ( ،)ANNهْوتزیي
رٍػ در ارسیبثی تَسیغ وبرثزیّبی ؽْز اعت .ایي رٍػ
ثزای ًؾبى دادى پزاوٌذگی پذیذُّبیی ثِ وبر هیرٍد وِ
ثب ًظن فضبیی در یه هحذٍدُ هؾخـ تَسیغ ؽذُاًذ.
همذار ایي ؽبخـ ًؾبى هیدّذ وِ پذیذُّب یب ػٌبفز
هَردًظز در هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ در چِ الگَیی تَسیغ
ؽذُاًذ .ثز اعبط فزهَل ،چٌبًچِ ؽبخـ (ًغجت هیبًگیي
ًشدیهتزیي ّوغبیگی) ثیي 0تب  0/5ثبؽذ ،الگَی تَسیغ
خَؽِای؛  0/5تب  1/5تقبدفی ٍ ثیي  1/5تب  2/15الگَی
تَسیغ یىغبى یب هٌظن (پزاوٌذُ) اعت (.)12
هجـبًی آهـبری:
هیبًگیي ًشدیهتزیي فبفلِ ّوغبیگی اس ًظز آهبری

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

ؽىل  :1هَلؼیت خغزافیبیی هٌغمِ  7تْزاى
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تَسیغ فضبیی دعتزعی ثِ خذهبت درهبًی:
ثِ هٌظَر عٌدؼ ػذالت فضبیی در عغح ثلَنّبی
ؽْزی اثتذا ثب اعتفبدُ اس تبثغ هدبٍرت ثزداری ًشدیىی
فبفلِ ّز ثلَن اس ًشدیىتزیي خذهبت درهبًی هحبعجِ ٍ در
اداهِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هیشاى دعتزعی خوؼیت ثِ خذهبت
یىی اس هؤلفِّبی عٌدؼ ػذالت فضبیی ثِ ؽوبر هی رٍد،
لذا ًغجت ثیي خوؼیت ًیبسهٌذ (هؼیبر ًیبس) ثِ فبفلِ ّز
ثلَن اس خذهبت درهبًی هحبعجِ ؽذ ٍ ثب رٍػ ؽىغت
عجیؼی در  3ثزخَرداری وبهلً ،یوِ ثزخَردار ٍ فبلذ
ثزخَرداری دعتِ ثٌذی فَرت گزفت.
تَسیغ فضبیی ثیوبرعتبىّب ثب تَخِ ثِ هؼیبر ًیبس:
ثز اعبط تحلیل اًدبم ؽذُ ،الگَی تَسیغ فضبیی
ثیوبرعتبىّب در هحذٍدُ ّ 1540ىتبری هٌغمِ ً ،7غجت
www.mshsj.ssu.ac.ir

هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی ثزاثز ثب  0/95هحبعجِ ؽذُ
وِ گَیبی تَسیغ تقبدفی اعت .اهتیبس اعتبًذارد (ٍ )- 0/49
همذار ً pیش گَیبی تَسیغ تقبدفی ثیوبرعتبىّب در هٌغمِ 7
تْزاى اعتّ .وچٌیي هیبًگیي فبفلِ ثلَنّبی آهبری اس
ثیوبرعتبىّبی هٌغمِ 505 ،هتز اعت ٍ ثیؾتزیي فبفلِای
وِ عبوٌبى یه ثلَن ثزای رعیذى ثِ ثیوبرعتبى هی
پیوبیٌذ 5 ،ثزاثز اس هیبًگیي ثیؾتز ثَدُ ٍ ثیؼ اس 2/5
ویلَهتز هی ثبؽذ .ثِ لحبػ هىبًی ثلَنّبی ٍالغ در
لغوت خٌَثی ٍ هزوشی دارای هٌبعجتزیي دعتزعی ثِ
ثیوبرعتبىّب هی ثبؽٌذ .در همبثل حَسُّبی ٍالغ در
ثخؼّبی پیزاهًَی ؽوبل ؽزلی فبفلِ ًغجتبً دٍرتزی را
دارا ثَدُ اعت .ثِ هٌظَر عٌدؼ هؤلفِ ػذالت فضبیی در
ارتجبط ثب دعتزعی ثِ ثیوبرعتبىّب در هحذٍدُ هَرد
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یافتهها
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ؽىل  :2تَسیغ هىبًی هزاوش خذهبت رعبى درهبًی در عغح هٌغمِ  7ؽْز تْزاى

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

هغبلؼِ ،فبفلِ ّز خوؼیت ًیبسهٌذ (هؼیبر ًیبس) اس
ثیوبرعتبىّب هَرد عٌدؼ لزار گزفت وِ ثز ایي اعبط
حَسُّبی ٍالغ در لغوتّبی خٌَة هٌغمِ ٍضؼیت ثْتزی
را ًؾبى هی دٌّذ .ثز حغت هؼیبر ًیبس ،اس ول خوؼیت تٌْب

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

 9درفذ در ثزخَرداری وبهل ٍ  61درفذ ًیش غیز
ثزخَردار ّغتٌذ .در ٍالغ ٍضؼیت حبضز ثیبًگز تَسیغ
ثیوبرعتبىّب ثذٍى در ًظز گزفتي ؽزایظ اختوبػی
التقبدی عبوٌیي اعت (ؽىل  ٍ 3، 4، 5خذٍل .)2 ٍ 1

ؽىل ً :3وبیؼ گزافیىی رٍػ هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
خذٍل ً :1تبیح ػذدی تحلیل هتَعظ ًشدیىتزیي ّوغبیگی

* عغح هؼٌی داری p > 0/01
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ؽىل  :4هیبًگیي فبفلِ ّز ثلَن ًغیت ثِ ثیوبرعتبى

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2023-01-09

هیبًگیي فبفلِ هؾبّذُ ؽذُ
هیبًگیي فبفلِ هَرد اًتظبر
ًغجت هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
ضزیت ( zاهتیبس اعتبًذارد)
همذار * p

379
400
0/95
- 0/49
0/62

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

ؽىل ً :5غیت خوؼیت ثِ هتَعظ فبفلِ آىّب اس ثیوبرعتبى
خذٍل  :2هیشاى دعتزعی عبوٌیي ثِ ثیوبرعتبى ثز حغت هؼیبر ًیبس
هیشاى ثزخَرداری عبوٌیي
ثزخَرداری وبهل
ثزخَرداری هتَعظ
فبلذ ثزخَرداری

ً 27858فز
ً 92859فز
ً 188814فز

 9درفذ
 30درفذ
 61درفذ
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ؽىل ً :6وبیؼ گزافیىی رٍػ هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
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 953هتز ثیؾتز اس هتَعظ خوؼیتی هٌغمِ ثبیذ عی وٌٌذ.
ّوبًغَروِ هؾبّذُ هی ؽَد ،ثلَنّبی ٍالغ در لغوت
خٌَة غزثی ٍ هزوشی دارای هٌبعجتزیي ٍضؼیت دعتزعی
ثِ خذهبت درهبًگبّی هی ثبؽٌذ .در همبثل حَسُّبی ٍالغ
در ثخؼّبی پیزاهًَی ؽوبل غزثی فبفلِ ًغجتبً دٍرتزی
را ثِ خذهبت درهبًی دارًذ .ثز حغت هؼیبر ًیبس اس ول
خوؼیت عبوي در هحذٍدُ 25 ،درفذ دارای ٍضؼیت
ثزخَرداری وبهل ٍ حذٍد  39درفذ اس لحبػ دعتزعی ثِ
درهبًگبُّب غیز ثزخَردار ثِ ؽوبر هی رًٍذ (ؽىل 6، 7، 8
ٍ خذٍل .)4 ٍ 3
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هیشاى دعتزعی عبوٌیي ثِ درهبًگبُ ثز حغت هؼیبر ًیبس:
در ثزرعی الگَی تَسیغ فضبیی درهبًگبُّب ضزیت
ًشدیىتزیي فبفلِ ّوغبیگی ثزاثز ثب  1/15هحبعجِ ؽذ وِ
گَیبی تَسیؼی اعت وِ هیل ووی ثِ الگَی پزاوٌذُ
(هٌظن) دارد .اهتیبس اعتبًذارد ؽذُ ًیش ثزاثز ثب ٍ 1/41
همذار ً pیش  0/16ثَدُ وِ اختالف هؼٌی داری را ثب تَسیغ
تقبدفی ًؾبى ًویدّذ .ثِ عَر ولی هیبًگیي فبفلِ
ثلَنّبی آهبری اس درهبًگبُ  389هتز اعت وِ در ایي
هیبى ثیؾتزیي فبفلِ  1342هتز اعت .یؼٌی عبوٌبى ٍالغ
در دٍرتزیي ثلَن عبختوبًی ثزای رعیذى ثِ درهبًگبُ،

تؼذاد ثز حغت ًفز

درفذ ًغجی

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

خذٍل ً :3تبیح ػذدی تحلیل هتَعظ ًشدیىتزیي ّوغبیگی
هیبًگیي فبفلِ هؾبّذُ ؽذُ
هیبًگیي فبفلِ هَرد اًتظبر
ًغجت هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
ضزیت ( zاهتیبس اعتبًذارد)
همذار * p

472
409
1/15
1/41
0/16

* عغح هؼٌی داری p > 0/01
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ؽىل ً :8غیت خوؼیت ثِ هتَعظ فبفلِ آىّب اس درهبًگبُ
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ؽىل  :7هیبًگیي فبفلِ ّز ثلَن ًغیت ثِ درهبًگبُ

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

خذٍل  :4هیشاى دعتزعی عبوٌیي ثِ درهبًگبُ ثز حغت هؼیبر ًیبس
هیشاى ثزخَرداری عبوٌیي
ثزخَرداری وبهل
ثزخَرداری هتَعظ
فبلذ ثزخَرداری

تبثؼی اس تَسیغ خذهبت در عغح هٌغمِ اعت ٍ ثب تَخِ ثِ
تَسیغ پزاوٌذُ ٍ هٌبعت آى در عغح هٌغمِ ،دعتزعی
ثلَنّب ثِ دارٍخبًِّب ٍضؼیت هٌبعجی را ًؾبى هی دّذ،
اهب تحمك ػذالت فضبیی در ثخؼ ثْذاؽت ٍ درهبى اس
اٍلَیتّبی هْن هی ثبؽذ وِ تٌْب ثب هؼیبر فبفلِ هزتفغ
ًوی گزدد ،ثلىِ تبثؼی اس ؽزایظ اختوبػی التقبدی عبوٌیي
اعت.
همبیغِ الگَی تَسیغ دارٍخبًِّب ٍ هیشاى تحمك ػذالت
فضبیی در هٌغمِ  7تْزاى ثِ خَثی ثبسگَ وٌٌذُ ایي ٍالیؼت
ثَد وِ تٌْب ثب هؼیبرّبی وبلجذی ًوی تَاى دعتیبثی ثِ ػذالت
را تحمك ثخؾیذ ثلىِ تَسیغ خذهبت ثبیذ هتٌبعت ثب ؽزایظ
اختوبػی التقبدی عبوٌیي اعتفبدُ وٌٌذُ اس آى ثبؽذ .ثِ
عَر ولی حَسُّبی ٍالغ در لغوتّبی خٌَثی در ٍضؼیت
ثْتزی اس ًظز دعتزعی لزار دارًذ .ثز حغت هؼیبر ًیبس ،اس ول
خوؼیت فمظ حذٍد  13درفذ در ثزخَرداری وبهل ٍ حذٍد
 39درفذ فبلذ ثزخَردار اس لحبػ دعتزعی ثِ دارٍخبًِّب
ًؾبى دادُ اعت (ؽىل  ٍ 9، 10، 11خذٍل .)6 ٍ 5
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ؽىل ً :9وبیؼ گزافیىی رٍػ هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
خذٍل ً :5تبیح ػذدی تحلیل هتَعظ ًشدیىتزیي ّوغبیگی
هیبًگیي فبفلِ هؾبّذُ ؽذُ
هیبًگیي فبفلِ هَرد اًتظبر
ًغجت هیبًگیي ًشدیىتزیي ّوغبیگی
ضزیت ( zاهتیبس اعتبًذارد)
همذار * p

369
274
1/34
4/71
> 0/001

* هؼٌی دار در عغح هؼٌی داری p > 0/01
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ً 77383فز
ً 111431فز
ً 120717فز

 25درفذ
 36درفذ
 39درفذ
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هیشاى ػذالت فضبیی در تَسیغ دارٍخبًِ ثب تَخِ ثِ هؼیبر
ًیبس:
ضزیت ًشدیىتزیي فبفلِ ّوغبیگی در خقَؿ
دارٍخبًِّبی هٌغمِ  7ثزاثز ثب  1/34ثَد وِ گَیبی تَسیغ
پزاوٌذُ (هٌظن) دارٍخبًِّب در عغح هحذٍدُ هغبلؼِ اعت.
ّوچٌیي همذار اهتیبسات اعتبًذارد ؽذُ ٍ همذار ً pیش
اختالف هؼٌی داری ثب تَسیغ تقبدفی ًؾبى دادُ اعت.
هحبعجبت اًدبم ؽذُ ثیبًگز ایي اعت وِ هیبًگیي فبفلِ
ثلَنّبی آهبری اس دارٍخبًِّب  179هتز اعت وِ دٍر افتبدُ
تزیي ثلَن در فبفلِ  790هتزی اس دارٍخبًِ لزار گزفتِ
اعت .ثِ ػجبرتی دٍرتزیي ثلَن ثزای رعیذى ثِ دارٍخبًِ
ثبیذ  4ثزاثز ثیؼ اس هتَعظ خوؼیت هٌغمِ را عی ًوبیذ.
ثلَنّبی ٍالغ در لغوت ؽوبل ٍ لغوتّبی پزاوٌذُای اس
هزوش دارای هٌبعجتزیي دعتزعی ثِ خذهبت دارٍخبًِ هی
ثبؽٌذ .در همبثل حَسُّبی ٍالغ در ثخؼّبی پیزاهًَی
ؽوبل غزثی در فبفلِ ًغجتبً دٍرتزی ًغجت ثِ دارٍخبًِّب
لزار داؽتٌذ .ثِعَر ولی فبفلِ ثلَنّبی ؽْزی اس خذهبت

تؼذاد ثز حغت ًفز

درفذ

ابوالفضل مشکینی و محمد ابراهیمی

وضعیت دسترسی به مراکس خدمات رسانی درمانی

ؽىل  :10هیبًگیي فبفلِ ّز ثلَن ًغیت ثِ دارٍخبًِ

هیشاى ثزخَرداری عبوٌیي
ثزخَرداری وبهل
ثزخَرداری هتَعظ
فبلذ ثزخَرداری

تؼذاد ثز حغت ًفز

درفذ

ً 40239فز
ً 148575فز
ً 120717فز

 13درفذ
 48درفذ
 39درفذ

بحث
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تحمیك حبضز ػلیرغن هحذٍدیتّبی اعالػبتی ثِ خقَؿ
اس خٌجِ دعتزعی ٍ رٍس ثَدى اعالػبت ٍ آهبرً ،جَد ثبًه
اعالػبتی گزٍُّب ٍ الؾبر آعیت پذیز ،ثز آى ثَد وِ ثب رٍیىزد
ػذالت فضبییٍ ،ضؼیت دعتزعی ثِ خذهبت درهبًی اس خولِ
ثیوبرعتبىّب ،درهبًگبُّب ٍ دارٍخبًِّب را هَرد ثزرعی لزار دّذ.
ًتبیح ًؾبى داد ،تَسیغ خذهبت درهبًی در عغح هٌغمِ
هتٌبعت ثب ٍضؼیت اختوبػی عبوٌیي فَرت ًپذیزفتِ اعت ٍ

گبّبً افزادی وِ ًیبس ثیؾتزی ثِ دریبفت خذهبت دارًذ ٍ
افغالحبً خشٍ الؾبر آعیت پذیز ثِ ؽوبر هی رٍد ،در فبفلِ
دٍرتزی ًغجت ثِ ایي خذهبت لزار دارًذ وِ ایي هغئلِ اس ًگبُ
ػذالت فضبیی اهزی غیزلبثل لجَل تلمی هی ؽَد.
حیذری چیبًِ ٍ ّوىبراى ( )1396هغبلؼِای را ثب ػٌَاى
تحلیل ػذالت فضبیی ٍ وبرثزیّبی درهبًی هجتٌی ثز GIS
در والًؾْز تجزیش اًدبم دادًذ وِ ًتبیح هغبلؼِ ًؾبى داد،
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نتیجه گیزی
حل ثغیبری اس هؾىالت ؽْزّب ثِ ػٌَاى ثشرگتزیي
خلَُّبی ًبثزاثزی در خْبى اهزٍس ثِ خقَؿ در سهیٌِ
عالهت ًیبسهٌذ رٍیىزدی ػذالت هحَر اعت .ثز اعبط ًتبیح
ایي پضٍّؼ هی تَاى اس عزیك ایدبد هزاوش ارائِ هزالجتّبی
عالهت ٍ ّوچٌیي ارائِ هدَس خْت تأعیظ دارٍخبًِ ثِ
تزتیت در هٌبعك ًبثزخَردار ٍ ووتز ثزخَردار دعتزعی
خوؼیت هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ثِ خذهبت درهبًی را ػبدالًِ
تز وزد.
سپاسگشاری
ًَیغٌذگبى ثذیٌَعیلِ اس توبهی وغبًی وِ در اًدبم
تحمیك حبضز ّوىبری ًوَدُ اًذ ،لذرداًی هی ًوبیٌذ.
مشارکت نویسندگان
عزاحی پضٍّؼ :االف .م ،م .الف
خوغ آٍری دادُّب :م .الف
تحلیل دادُّب :الف .م ،م .الف
ًگبرػ ٍ افالح همبلِ :الف .م ،م .الف
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ساسمان حمایت کننده
هغبلؼِ حبضز حبفل پزٍصُ تحمیمبتی در دٍرُ دوتزی
داًؾگبُ تزثیت هذرط ثَدُ ٍ اس عَی ّیچ ًْبد ٍ عبسهبًی
هَرد حوبیت لزار ًگزفتِ اعت.
تعارض منافع
ّیچگًَِ تؼبرك هٌبفؼی اس عَی ًَیغٌذگبى گشارػ
ًؾذُ اعت.
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دعتزعی ثِ ثیوبرعتبىّب ًغجت ثِ درهبًگبُّب ٍضؼیت
ًبهٌبعتتزی را ًؾبى هی دّذ ٍ تٌْب  36درفذ اس خوؼیت
والًؾْز تجزیش ثِ ثیوبرعتبىّب دعتزعی هغلَثی دارًذ (.)14
رٌّوب ٍ اهیز فخزیبى ( )1392هغبلؼِ ای ثب ػٌَاى
تحلیل دعتزعی فضبیی ثِ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی در
ؽْز هؾْذ اًدبم دادًذ وِ عی آى ٍضؼیت ؽبخـ
دعتزعی حَسُّبی ؽْز هؾْذ ثِ ّزیه اس فضبّبی
درهبًی را هؾخـ وزدًذً .تبیح هغبلؼِ آىّب ًؾبى داد ،ثیي
خوؼیت ٍ ًحَُ تَسیغ خذهبت در ؽْز هؾْذ اًغجبق ٍخَد
ًذارد ٍ ًَاحی پیزاهًَی ؽْز ػوذتبً دعتزعی ضؼیفی ثِ
خذهبت درهبًی دارًذ (.)15
اثزاّیوی سادُ ٍ ّوىبراى ( )1389ثب اعتفبدُ اس هؼیبرّبیی
اس لجیل راُ ارتجبعیٍ ،ضؼیت عبسگبری ٍ ًبعبسی وبرثزیّب،
ؽیت ،هزوشیت ٍ دیگز هؼیبرّب ثِ ثزرعی فضبیی خذهبت
ثْذاؽتی ٍ درهبًی ثب تأویذ ثز ثیوبرعتبىّبی ؽْز سًدبى
پزداختٌذ ٍ عی تحلیلّبی اًدبم ؽذُ ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ
وِ ؽْز سًدبى ثزای ارائِ هغلَةتز خذهبت ثْذاؽتی ٍ
درهبًی حذالل ثِ  7ثیوبرعتبى در عغح ؽْز ًیبس دارد (.)16
اس وبهلتزیي پضٍّؼّبیی وِ ثز پبیِ ػذالت فضبیی در
وؾَر اًدبم ؽذُ اعت ،هی تَاى ثِ هغبلؼِ فَرت پذیزفتِ
تَعظ داداػپَر ٍ رعتوی ( )1389اؽبرُ وزد وِ ثِ
ثزرعی ٍ تحلیل ًحَُ تَسیغ خذهبت ػوَهی ؽْز یبعَج اس
هٌظز ػذالت فضبیی پزداختِ اعتً .تبیح هغبلؼِ ّوبًٌذ
ؽزایظ حبون ثز اوثز ؽْزّبی خْبى عَم ثیبًگز ًبثزاثزی در
تَسیغ خذهبت ٍ دعتزعی ًبثزاثز عبوٌبى ثِ خذهبت ؽْزی
اعت ،ثِعَریىِ هفَْم ػذالت تٌْب ثزای  21درفذ اس
خوؼیت ؽْز رػبیت ؽذُ اعت (.)17
اوثز پضٍّؼّبی فَرت گزفتِ در وؾَر ثز هجٌبی
ؽبخـّبی فیشیىی اس خولِ هیشاى دعتزعی فَرت گزفتِ
ٍ در ثؼذ اختوبػی ثِ تؼذاد خوؼیت یب تزاون خوؼیت
ثغٌذُ ًوَدُ اًذ ،در فَرتیىِ ػذالت فضبیی هفَْهی فزاتز
ایي دارد ٍ اس خولِ هؼذٍد پضٍّؼّبیی وِ ٍیضگی اختوبػی
عبوٌیي را ثِ ػٌَاى یه اهز ضزٍری در ػذالت هَرد ثزرعی

ٍ تحلیل لزار دادُ ،هغبلؼِای اعت وِ تَعظ داداػپَر ٍ
رعتوی ( )1389در ؽْز یبعَج اًدبم ؽذُ اعت ( .)17اس
خولِ ًمبط لَت تحمیك حبضز تَخِ ثِ دعتزعی عبوٌیي
ثز هجٌبی هؼیبر ًیبس ثب تأویذ ثز خذهبت درهبًی اعت وِ ثب
هفَْم ػذالت فضبیی لزاثت ثیؾتزی دارد ٍ ّوبًغَروِ
ًتبیح ًؾبى داد ،تَسیغ هزاوش درهبًی در عغح هٌغمِ ثز
اعبط ٍیضگیّبی اختوبػی عبوٌبى ؽىل ًگزفتِ اعت ٍ
ایي ٍضؼیت اس هفَْم ػذالت فضبیی ثِ دٍر اعت.
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Background: A society will be sustainable when the basic needs of
all its citizens are met. On the other hand, the increasing population of
urban areas has increased the demand for public services, especially
health services. Today, the level and extent of residents' access to
services are calculated on the basis of spatial justice. This study aimed
to analyze the extent of realization of spatial justice in access to health
centers in Tehran 7th district based on the need criterion.
Received: January 27, 2018
Methods: The present applied study was located in the 7th district of
Revised: March 14, 2018
Tehran. In order to measure the pattern of treatment centers
Accepted: March 17, 2018
distribution, the nearest neighboring distance method as well as the
Funding: The authors have no need criterion (age groups that are prone to use of health services,
unemployment rate and population density) were used to calculate
support or funding to report.
access to services. This study was conducted using Arc Gis 10.2.2
Competing Interests: The software.
authors have declared that no Results: The results showed that the amount of access to health care
competing interests exist.
services is quite different in terms of the distance between the building
blocks and the covered population. Furthermore, only 9 % of the
population is located within the standard distance from the hospitals
and 25 % within the standard distance from the clinics. The ratio
of the nearest neighborhood average was 0.95, 1.15, and 1.34,
respectively, in the spatial distribution pattern of hospitals, clinics and
pharmacies. It showed that hospitals and clinics have random pattern
and pharmacies have scattered pattern. However, regarding the
distribution of pharmacies that seems to be more appropriate, the
results showed that when in the spatial justice the need criterion is
required to intervene, only 13 % of the total population has full access
and 39 % do not have access to pharmacies.
Conclusion: Based on the results of this study, the population of the
studied district could have more equitable access to health care
services through establishing health care centers as well as licensing
for the establishment of pharmacies in no access and less access areas,
respectively.
Key words: Spatial justice, Health center, Accessibility
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