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چکیده
در هر جامعهای ،بهبود وضعيت بهداشت و سالمتي شهروندان يكي از نـشانههاي ارتقا و توسعة انساني است .ا هب هجوت اب ه و تيم   
نقش توسعه و توزيع مطلوب امكانات و شاخصهاي بهداشتي درماني در بهبود يك فيت زندگي و توسعة پايدار مناطق ،در پ شهوژـ
حاضر توزيع و توسعة اين شاخصها در سطح شهرستانهاي اسـتان هم اد ننن ارز يباي مقایسهههای ش سا هد تت تتت .در ا يقحت ني قق ققق ،روش
مطالعه توصيفي تحليلي بوده و از روش تحليل عاملی و تحلیل خوشهای استفاده شده است .يافتههای پژوهش حاکی از این است که
محروميتي نسبي در سطح كل استان از نظر برخورداري از شاخصهاي بهداشتي و درماني حا مك است و توزيع امكانات موجود ن زي
چندان متناسب با تـوان و ن ـي از جمعيت يـ شهرستانها انجام نشده است .شهرستان همدان ،بهعنوان مر ـك ز اداري سياس يداصـتقا و يـ   
اسـتان ،در رتبه دوم برخـوردارترين شهرستان از نظر توسعة شاخصهاي بهداشتي درماني بوده و اختالف نسبت ًاًا چشمگيري هبتر اـب   
یباش راد د ددد .شهرس ات نننها اي رزن ،مالیررر ،نهاونددد ،بهاررر ،کبودرآهن رد بـيترت هـب دابآدسا و گ
اول شهرستانها که تویسرکان م 
رتبههاي بعدي قرار گرفته و فامنین نيز محرومترین شهرستان شناخته شده است و با مدل تحلیل خوشهای نیز  3س صخشم حط

  
دش    

که سطح یک که برخوردارترین شهرستان است فقط تویسرکان را شامل شد و سطح  2که شامل  4شهرستان نیمه برخوردار همدان،
رزن ،مالیر و نهاوند بودند و سطح  3که  4شهرستان دیگر استان را شامل شد که محروم شناخته شدند.

صهاي بهداشتي درماني
واژگان کلیدی :استان همدان ،تحليل فضا يي  ،تحلیل عاملی ،تحلیل خوشهای ،شاخ 
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مقدمه
شتررر ک در ننن
امروزه توسعه دغدغه خاطر بسیاري از کشورهاست .به زبان ساده ،توسعه چیز ييي ج یاضر هلوقم ز ت خب ششش ششش
ن است ارق ررر
وضعیت زندگی مردم نیست .از آنجا که بدون سالمت هیچکس از زندگی خود راضی نخواهد ب دو  ،،بن یاربا ن ن
ت ( .)Mehr Ara and Yadollahi, 2009: 50وجود د ن رباربا ييي در
سالمت در اصول بنیادین توسعه ،اجتنابناپذیر است ت
صها در ابعاد مختلف از نشانههای مهم توسعه نیافتگی است ( Dadashpoor
توزیع فضایی و پایین بودن مقادیر شاخ 

ع
 .)et al, 2011:174در جوامع در حال توسعه از جمله ایران ،میزان رفاه و دسترسی به امکانات در سطح جامعه توزیع ع
یکنواختی ندارد و از لحاظ اجتماعی نیز تفاوتهاي قابل مالحظهای وجودد دارد ( .)Farhadian et al, 2010:38ک ها ش ش
ش
یرود ( Taghvaei
نابرابري در بهره مندي از منابع ،دستاوردها و امکانات ،یکی از معیارهاي اساسی توسعه به ش ام ررر م مم 

 .)and Ghaedrahmati, 2006: 117برخورداري از يک زندگي سالم ،مولد و با کيفيت ،توأم با طول عمر قاب لوبق ل   
وعاري از بيماري و ناتواني ،حقي است همگاني که مسئوليت و توليت آن بر عهده دولتهاست و پيش شرط تحقق
توسعه پايدار م مم 
ی ای نار ،،
یباشددد ( .)Ministry of Health and Medical Education, 2004: 2در جمه رو ييي اس مال ی ی
ل  29ق ونا ننن
برخورداري از مراقبتهاي بهداشتی و درمانی مورد نیاز ،از اساسیترین حقوق مردم ش خان تههه شدهه و اصل ل
اساسی نیز به صراحت بر آن تأکید کرده است( .).Amini et al, 2006: 29اهمیت بخش بهداشت و درماننن بههه حد ييي
صهاي بهداشتی و درمانی موجبات توسعه انسانی و اجتماعی جامعههه و به
یتوان گفت بهبود وضعیت شاخ 
است که م 
شهاي جامعه است که در نهایت ارتقاء سط ححح توسعههه
عبارت دیگر توسعه در این بخش پیش نیاز توسعه در سایر بخ 
یآورد .به منظور برنامهریزي توسعه در بخش بهداشت و درمان ،ابتدا الزم است تا وضعیت جامعه
در کشور را فراهم م 
ی ق ار ررر گیردد ( Elyas Poor and Hejazi,
ی م رو د د بررسی ی
صهاي بهداشتی و درم نا ی ی
از لحاظ میزان برخورداري از شاخ 

ت درجههه
ق و ش خان ت ت
ت اجتم یعا  ،،سط حححبند ييي من طا ق ق
ن مهممم و برق رار ييي ع لاد ت ت
ی بههه این ن
 .)2011: 24به منظور دست بای ی ی
یها ييي آنهاا ،امر ييي مهممم و
يها و کاستی ی
صهاي بهداشتی و درمانی و تعیین توانمند 
توسعهیافتگی آنها از لحاظ شاخ 
صهای بخش بهداشت رد نامرد و    
یرسد .این پژوهش به بررسی و نحلیل پراکندگی فضایی شاخ 
ضروري به نظر م 
یپردازد.
بین شهرستانهای استان همدان در راستای دستیابی به توسعه متعادل منطقهای م 
یباشد و به لحاظ اهداف جزو تحقیقات کاربردی است فای هک  تت تتتتتههاای آن
روش انجام اين تحقيق توصيفي تحليلي م 
یتواند در جهت رفع مسائل و مشکالت بخش بهداشت و درمان و برنامهریزی در اين حوزه قابل استفاده باشددد .از
م
شهاي كمي براي تحليل داده استفاده شده است؛ به اين صورت از تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای و ضريب هممم
رو 
بستگي اسپيرمن ،با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .همچنین برای گروه بندی شهرستانه وخ لیلحت زا ا شش ش ششششهای
استفاده شد.
چارچوب نظری
كهاي ارزیابی توسعهیافتگی مطرح شد ،بهبود سالمت
از اوایل دهه  1990که مفهوم توسعه انسانی به عنوان یکی از مال 
یداد ( )Elyas Poor and Hejazi, 2011: 24و
ل می ی
ی ای عسوت ن هه ههه را تش یک ل ل
ی از ارکاننن اساسی ی
و بهداشت جامعه یکی ی
ت ( Bonakdar
ی ق ار ررر گرفت ت
صها و ارکان توسعهی گتفا ی ی
وضعیت بهداشتی و درمانی هر کشوري به عنوان یکی از شاخ 
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ق ش ره ييي و روست یا ی،،
ن من طا ق ق
ی در بین ن
 )and Dehghan niri, 2011: 22علیرغم اهمیت توزیع عادالنه خدمات رف ها ی ی
ت  .بههه ایننن
ع در حاللل توسعههه است ت
شواهد نشان دهنده تمرکز خدمات و امکانات در نواحی شهري به ویژه در جوامع ع
صها ييي بهداشتی ی
ی
ت ش خا ص ص
صورت که در این جوامع تفاوت و نابرابري زیادي بین مناطق شهري و تحلیلی بررر وض یع ت ت
يده و تمالس نيب هک د   
درمانی وجود دارد ( .)Hussein zade Dalir, 2009: 41&42اهداف توسعه هزاره نشان م 
شرايط اجتماعي وابستگي وجود دارد .چارچوب اهداف توسعه هزاره نشان ميدهد که بدون ک حالم لباق شها ظظ ظ ظظظظه
فقر ،ايجاد امنيت غذا يي  ،آموزش و پرورش ،اعطاي حقوق و اختيارات به زن  يگدنز طيارش دوبهب و نا د قطانم ر      
فقيرنشين و زاغهها ،براي بسياري از کشورها دستيابي به اهداف س  دوب دهاوخ نکممان تمال (((( ((((( Irvin and Eskali,

.)2005:28
یکی از مشکالت مهم در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشورهای جهان سوم ،کمب اناکما دو ت و 
بهداشتی و توزیع نادرست آنها در مناطق شهری و روست یا ی  تسا 

سنا یورین انی     

(( ((( .)WHO, 1985:24ع و هضرع رد نزاوت مد

تقاضای نیروی انسانی بهداشتی -درمانی ،سبب عدم کارایی در ارائه خدمات شده و سازماندهی نادرست نیروه زین ا   
به این عدم کارایی دامن زده است (.)Yarmohammadian and Bahrami, 2006: 8
ش آنهاا در فض اها ييي
ی و نحوه ه پ نکار ش ش
صهاي بهداشتی درم نا ی ی
به طور کلی شناسایی و ردهبندي مناطق بر اساس شاخ 
صهاي مذکور و به تبع آن ف هار مممکنندهه بستررر و زمینهههاي
مختلف جغرافیایی ،زمینهساز شناخت وضعیت توزیع شاخ 
صهاي بهداشتی درمانی و دسترسی تمام افراد جامعه بههه
يهاي آتی جهت توزیع عادالنه شاخ 
مطمئن جهت برنامهریز 
خدمات مورد نظر به نحو مطلوبی خواهد بود .لذا ،با توجه به مباحث ارائه شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به
سؤاالت زیر انجام گرفته است.

صها ييي بهداشتی ی
ی
وضعیت توسعهیافتگی و برخورداری شهرستانهاي استان همدان به لحاظظظ بر رادروخ ييي از ش خا ص ص
درمانی چگونه است؟
ی تأثیرگ راذ
ی درم نا ی ی
صهاي بهداشتی ی
آیا میزان شهرنشینی و تعداد جمعیت در برخورداري شهرستانهاي استان از شاخ 
بوده است؟
پیشینه
تمداران به بررسي نابرابري و وجود آن در مح دود ههها ييي جغراف ياي ييي مختلف ف
ف
در سالهاي ا يخ ر ،برنامهريزان و سياس 
یهای منطقهاي و ناحيهاي در كشور پرداختهاند ،،تع داد
توجه كردهاند؛ اما در بيشت ِرِر مطالعاتي كه تاكنون به تب يي ن نابرابر 
صهاي ديگر اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...
صهاي توسعة سالمت به همراه گروهي از انواع شاخ 
معدودي از شاخ 

يدهد؛ به
بررسي شده است كه نتايج آنها سيما يي كلي از وضعيت توسعهيافتگي مناطق و نواحي مختلف كشور ارائه م 
شهاي توسعه،
صهاي بهداشتي و سالمت به صورت مجزا از ساير بخ 
تهاي منطقهاي يا ناحيهاي شاخ 
طوري كه تفاو 
ق پرداختهههاند،،
حبندي توسع ةةة س مال تتت من طا ق ق
تشر حي نشده است .از ميان مطالعات محدودي كه به طور خاص ،به سط 
يتوان به مطالعات زير اشاره كرد:
م
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سايه ميري و همكارش(  ) 1380در مقالة رتبهبندي وضعيت بهداشت و درمان شهرستانننهاای استاننن ا ب مالي هه ههه كم ككك
شهاي تاكسونومي عددي و تحليل مؤلفههاي اصلي ،شهرستانهاي استان ايالم را مقايسه كرده و در نهايت ،،چهاررر
رو 
شهرستان توسعهيافته و سه شهرستان توسعهنيافته را تشخيص دادهاند )(Saye miri et al, 2001

تها ييي درم نا ييي و بهداشت ييي
صها ييي دسترس ييي بههه مراقبت ت
نتايج حاصل از مطالعات زاهدي اصل(  ) 1381دربارة ش خا ص ص
صهاي بهداشتي و درماني بيشترين برخورداري
يدهد از نظر شاخ 
استانهاي ايران بين سالهاي  1365تا  1375نشان م 
مربوط به استان تهران و كمترين برخورداري يا بيشترين محروميت متعلق به استانهاي محروم نظير كهگيلويههه و ب يو ررر
احمد ،ايالم ،بوشهر و  ...بوده است). (Zahedi asl, 2002
صهاي خدمات بهداشتي و درماني تحليل و
ضرابي و ديگران (  ) 1386نيز شهرستانهاي استان اصفهان را از نظر شاخ 
ت مت زاو ننن توزیع ع
ع
صهاي بهداشت و درمان در این استان بههه ص رو ت ت
ارزيابي مقايسهاي كردهاند نتایج نشان داد که شاخ 
نشده و اختالف فاحشی بین شهرستانهاي استان ،از نظر توسعه خدمات بهداشتی ،وجود دارد ).(Zarrabi et al, 2007
ت ای ار ننن در می اهروشک نا ييييي
ش بهداشت ت
نتایج پژوهش حسینی نسب و باسخا (  ) 1388که با هدف محاسبه کارایی بخش ش
اسالمی منتخب انجام شده ،نشان داد که عواملی مانند باال بودن نرخ استاندارد مرگ ،مرگ و میر کودکان زیر  5ساللل و
ی بخششش
یباشنددد .همچن راک ،نی ا لک یی ییی ییی
شیوع سوء تغذیه از جمله علل پایین بودن کارایی بخش بهداشت در ایران م 
بهداشت ایران در مقایسه با سایر کشورهاي مورد مطالعه در شرایط نامناسبی قرار دارد (Hosseini nasab and Baskha,

).2009
تقوا يي و شاهيوندي (  ) 1389پراكنش خدمات بهداشتي درماني را در سطح شهرستانهاي كشور بررسي كرده و به اين ن
ن
صها ييي بهداشت ييي و
نتيجه رسيدهاند كه اختالف زيادي بين شهرستانهاي كشور از نظررر م ازي ننن بر رادروخ ييي از ش خا ص ص
درماني وجود دارد .به این صورت که حدود  09درصد شهرستانهاي کشور در سطح محروم قرار گرفتهاند (Taghvaei

).and Shahivandi, 2010
ضرابی و موسوي (  ) 1389در مطالعه به بررسی تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهري یزد،
ع امدخ ت ت
ت
ص ،به این نتیجه رسیدند که ناحیه شاهدیه از لحاظ توزیع ع
با استفاده از مدل تاپسیس و به کارگیري  15شاخ 
یباشددد
ت می ی
ع امدخ ت ت
ن ناحیههه از لحاظظظ توزیع ع
در سطح باالیی قرار دارد و ناحیه سه از منطقه سه به عنوان نامتعادلت یر ن ن
).(Zarrabi and Mousavi, 2010
همچنین ،الیاسپور و همکاران(  ،)09 13در پژوهشی میزان توسعهیافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستانها ييي است نا
خراسان شمالی را با استفاده از روش تاکسونومی عددي ،در سال  ، 1385بررسی نمودهاند و به این نتیجه رسیدهاند کههه
ت ب دو هه و شهرستانننها ييي
میزان توسعهیافتگی در بخش بهداشتی و درمانی شهرستانهاي استان خراسان شمالی متف وا ت ت
یباشند). (Elyas Poor et al, 2011
بجنورد و فاروج به ترتیب توسعهیافتهترین و محرومترین شهرستانهاي استان م 
نتایج مطالعه جعفري و عزیزي فرد(  ،)09 13با هدف تعیین و ارزیابی نحوه توزیع خدمات بهداشت و درمان در سط ححح
تو
ب کمیت ت
استان لرستان ،با استفاده از ضریب ناموزون موریس و همچنین نقشههاي تهیه نشانگر عدم تع دا للل و تناسب ب
پراکندگی خدمات بهداشت و درمان با میزان جمعیت  GIS ،شده توسط شهرستانها و همچنین ن رباربا ييي در دست بای ی ی
ی
شهروندان به این بخش از رفاه شهروندي است).(Jafari and Azizi fard, 2011
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يرسند كه بين ن
ن
صهای توسعة سالمت استانهاي كشور به اين نتيجه م 
ضرابي و شيخ بيگلو (  )09 13نيز با بررسي شاخ 
استانهاي مختلف كشور از نظر امكانات و خدمات مختلف در بخش سالمت ،تفاوت آش راك ييي وجودد دارد .در ايننن
ت و س مال تتت ش خان تههه
ش بهداشت ت
مطالعه ،استان تهران ،توسعهيافتهترين و استان ايالم ،محرومترين استان كشور در بخش ش
شدهاند) .(Zarrabi and Sheikh Baygloo, 2011در مطالعه بهادري و همکاران که در سال  1389به منظور سطحبندي
ن شهرستانننها ييي استاننن از نظررر
ت نشاننن داد کههه بین ن
ت گرفت ت
صهاي ساختاري سالمت در استان گلستاننن ص رو ت ت
شاخ 
توسعهیافتگی شکاف زیادي وجود دارد ).(Bahaduri et al, 2010در مطالعه تقوایی و نیلی پور کههه در ساللل  1385بههه
صهاي توسعه در مناطق روستایی کشور با استفاده از الگوي اسکالوگرام انجام شد ،شکاف زی دا ييي
منظور بررسی شاخ 
صها گزارش شد .امینی و همکاران در پژوهشی با است داف هه از روش تلفیقی ی
ی
در بهرهمندي مناطق روستایی از این شاخ 
ص توسعه در
تحلیل عاملی و تحلیل تاکسونومی ،به رتبهبندي سالمت استانهاي کشور بر اساس بهرهمندي از  35شاخ 
حوزه سالمت پرداختهاند) . (Taghvaei and Nilipour, 2006کارولین و همکاران نیز به مطالعه شاخصهای بهداشتی
درمانی در نواحی روستایی چین پرداختهاند). (Caroline et al, 2003, 217

صها ييي مختل تشادهب ف یی ییی
با توجه به مطالب گفته شده در بسیاري از استانهاي کشور نابرابري در دسترسی به ش خا ص ص
درمانی وجود دارد .با شناخت وضعیت شهرستانها در این زمینه ،امکان برنامهریزي دقیقتر و به تناسب ویژگیهاي هر
یگ در د د کههه این ن
ن
شهرستان در جهت اجراي برنامههاي بهداشتی و درمانی و رفع معضالت آن بهتر و مناسبتر فراهم م 
بتر امکانات و خدمات بهداشتی درمانی است.
خود گامی مهم در جهت توزیع عادالنه و متناس 
شاخصهای پژوهش
صها در پژوهش حاضر با توجه به محدوديت آماري موجود و ممكن نبودن استفاده از مطالعات م نادي ييي
انتخاب شاخ 
براي جمع آوري دادههاي اوليه ،بر مبناي آمار و دادههاي رسمي در دسترس ،صورت گرفتههه است زا ساسا نیا رب 

  

سالنامه آماری استان همدان و سرشماری عمومی نفوس و مسکن و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 15
شاخ 
صهاي بررسي شده عبارتاند از:
ص زیر استخراج گردید .بر اين اساس ،شاخ 
 -1تعداد تخت فعال به ده هزار نفر جمعیت  -2تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای هر ده ه یعمج رفن راز تت تتتتت -3
خانه بهداشت فعال روستایی به ازای هر هزار نفر جمعیت روستایی  -4تعداد آزمایشگاه به ازای هر ده هزار نفررر -5
تعداد داروخانه به ازای ده هزار نفر  -6مراکز پرتو نگاری به ده هزار نفر  -7مراک د هب یشخبناوت ز ه فن رازه ر رررر رررررر -8
تعداد پزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به ازای هر پنجاه هزار نفر  -9تعداد پیراپزشک به ازای هر پنج رازه ها   
نفر  - 10تعداد پزشک عمومی به ازای هر پنجاه هزار نفر  - 11تعداد پزشک متخصص ب فن رازه هاجنپ ره یازا ه ر رررر رررررر
 -21تعداد دندانپزشک به ازای هر پنجاه هزار نفررر  - 13تع ره یازا هب زاسوراد داد

زه هاجنپ ار فن رر ر رررر رررررررر  -41نس تب

خانوارهای دسترسی به شبکه آب آشامیدنی سالم  - 15تعداد بهورز روستایی به ازای ده هزار نفر جمعیت روستایی
معرفی منطقه مورد مطالعه
محدوده پژوهش استان همدان م 
ت .جمعیت
یباشد .مرکز این است یناتساب رهش ،نا     هم اد ننن است ت

است سا رب نا اس سس سسس
س

ت( .)Statistical Center of Iran, 2012است نا
سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1/857/ 268 ، ۱۳۹۰نفر ب سا هدو تت تت
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ن ،از س  بونج تم به     است نا
همدان با  ۱۹۴۹۳کیلومتر مربع وسعت ،از سمت شمال به استانهای زنجاننن و ق یوز ن ن
لرستان ،از سمت شرق به استان مرکزی و از سمت غرب به استانهای کردستان و کرمانشاه محدود شدههاست نیا    .
استان بین مدارهای  ۳۳درجه و  ۵۹دقیقه تا  ۳۵درجه و  ۴۸دقیق زا یلامش ضرع ه

طخ

وتسا ا و     

 ۴۷درج و ه

۳۴

دقیقه تا  ۴۹درجه و  ۳۶دقیقه طول شرقی از نص 
فالنهار گرینویچ قرار گرفتههه،) Army Geographic Agency, 1997
ن،
یباش :د اس ابآد دد  ،بهاررر  ،تویس اکر ننن  ،رزن  ،ف ینما ن ن
یباشد که شامل شهرستانه م ریز یا ییی ییی
و شامل  ۹شهرستان م 
کبودرآهنگ  ،مالیر  ،نهاوند و همدان.
یافتههای تحقیق
برای اطمینان از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی باید از آزمون بارتلت استفاده کرد .چنانچه مق هرامآ نیا راد    
بیش از  0/ 70درصد باشد همبستگیهای موجود بهطورکلی برای تحلیل عاملی مناس نتسه ب دد ددد .اگ یب نآ رادقم ر ننن ننن
ن
یطلب زا رتمک ریداقم و د   
 0/ 50تا  0/96باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب ولی دقت زی ار یدا می ی

 0/ 50ب ناد

معناست که تحلیل برای آن مجموعه از متغیرها مناسب نیست .با توجه به اینکه مقدار  kmoدر اين تحقی اب ربارب ق    
 0/ 627م 
یباشد درنتیجه دادها برای تحلیل عاملی مناسب است).(Chahkohi, 2010
تحليل عاملي شامل 5مرحله زير است:
لها؛؛  -5نامگ راذ ييي
 -1تش يك ل ماتريس دادهها؛  -2محاسبه ماتريس همبستگي؛  -3استخراج عاملها؛  -4دوران عامل ل
عاملها
یش نآ یاهنوتس هک دو
بعد از مناسب بودن دادهها ماتریس دادهها تهیه می ی

لماش     

ص بهداشت و ینامرد ی
 15ش خا ص ص

یشودد .در مرحله
یباشد .بعد از این مرحله ماتریس ضرایب همبستگی محاس هب می ی
سطرهای آن  9شهرستان استان م 
یشوند .در جدول زیر عوامل نهایی استخراج شده و مقادیر ویژه و درصد واریانس ه کی ر   
سوم عاملها استخراج م 
از متغیرهای باقی مانده در تحلیل ارائه شده است.
جدول  :1عوامل نهایی استخراج شده و مقادیر ویژه و درصد واریانس هر یک از متغیرهای باقی مانده در تحلیل
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس توضیح داده شده توسط هر عامل

درصد تجمعی کل واریانس

عامل یک

6/ 06 9

46 / 040

46 / 040

عامل دو

2/ 836

18 / 908

64 / 948

عامل سه

2/173

15 / 806

80 /457

عامل چهار

1/114

9/ 410

09/ 163
Source: research Findings

لها
دوران عام 
لهاا ،درص یعمجت د   
برای رسیدن به حالت مطلوب عاملها را دوران میدهند تا ساختار سادهای به دست آید .عامل ل
تغییر توضیح داده شده با عاملهای استخراجی را تغییر نمیدهد .اما باعث تغییر(با یکنواختی بیشتری) در میان هریک
از عاملها میشود .تغییر در کل واریانس تبیین شده هر عامل موجب تفسیر راحتت ش دهاوخ زین ر د ددد ددددد .نتیج نیا ه   
یدهد که شامل باره یلماع یا   
یباشد که ماتریس اجزا یا عاملها چرخیده نشده را نشان م 
اقدام ،جدول شماره ( )7م 
ت.
یباشد .تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش س سین هدا تت تت
(نمرات عاملی) هر یک از متغیرها در  4عامل باقی مانده م 
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یچرخانیم تا قابلیت تفسیر آنها افزایش یابددد .ای ش هدیخرچ سیرتام رد عوضوم ن ده زجا اا ا ااا ااااااا
بنابراین عاملها را م 
یشود.
 Rotated Component Matrixآورده م 

نمودار  :1مقادیر ویژه عوامل

Source: research Findings

یدهددد .هر
ماتریس چرخیده شده ،بارهای عاملی هر یک از متغیرها در  4عامل باقی مانده پس از چرخش را نشان م 
چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات واریانس متغیر مورد نظر
دارد.
جدول :2ماتریس چرخیده شده و دوران یافته بارهای عاملی

تعداد تخت فعال به ده هزارنفرجمعیت

1
. 977

Rotated Component Matrix
Component
4
3
2
-. 040
-. 090
. 083

تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای هر ده هزارنفر

. 117

. 824

. 380

. 340

-. 374

. 857

-. 184

-. 207

تعداد آزمایشگاه به ازای هرده هزار نفر

. 629

. 554

. 318

. 238

تعداد داروخانه به ازای ده هزار نفر

. 893

-. 016

. 087

-. 046

مراکز پرتونگاری به ده هزار نفر

. 903

-. 091

-. 088

-. 334

مراکز توانبخشی به ده هزار نفر

. 671

-. 209

. 126

-. 468

تعداد پزشک به ازای هر پنجاه هزار نفر

. 965

-. 088

. 087

. 229

تعداد پیراپزشک به ازای هر پنجاه هزار نفر

. 211

. 148

. 930

-. 043

-. 005

. 067

. 001

. 871

تعداد پزشک متخصص به ازای هر پنجاه هزار نفر

. 959

. 000

. 144

. 047

تعداد دندانپزشک به ازای هر پنجاه هزار نفر

. 926

-. 270

. 131

. 131

تعداد داروساز به ازای هر پنجاه هزار نفر

. 751

-. 119

-. 516

-. 156

نسبت خانوارهای دسترسی به شبکه آب آشامیدنی سالم

-. 077

-. 188

. 926

. 006

تعداد بهورز روستایی به ازای ده هزار نفر جمعیت روستایی

-. 125

. 948

-. 132

. 079

خانه بهداشت فعال روستایی به ازای هرهزارنفرجمعیت

تعداد پزشک عمومی به ازای هر پنجاه هزار نفر

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

Source: research Findings
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یشود.
لهای اصلی شناسایی م 
با توجه با جدول باال و متغیرهای مورد استفاده چهار عامل بهعنوان عام 
لها
تجزیهوتحلیل عام 
در ادامه ،متغیرهای هر عامل با توجه به بارهای عاملی معرفی شدهاند.
 عامل اول :تعداد تخت فعال به ده هزارنفرجمعیت .مقدار ویژه عامل اول برابر با  0/779استتت ،ک ب ه هه هههتنه یا ی
یتواند  46درصد واریانس را محاسبه کند و آن را توضیح دهد.
م
 عامل دوم :تعداد پیراپزشک به ازای هر پنجاه هزار نفر .مقدار ویژه عامل دوم برابر با  0/ 948است ،که بهتنه یا ی
یتواند  18 /9درصد واریانس را محاسبه کند و آن را توضیح دهد.
م
ت ،که
 عامل سوم :تعداد پزشک عمومی به ازای هر پنجاه هزار نفر .مقدار ویژه عامل اول براب ب ر اا ااا  0/039است ت
یتواند  15 /8درصد واریانس را محاسبه کند و آن را توضیح دهد.
بهتنهایی م 
 عامل چهارم :تعداد بهورز روستایی به ازای ده هزار نفر جمعیت روس یات ییی .مق اد ررر وی ب ربارب لوا لماع هژ اااا ااااا
یتواند  9/4درصد واریانس را محاسبه کند و آن را توضیح دهد.
 0/178است ،که بهتنهایی م 
یشود ،به
یتوان با استفاده از امتیازهای عاملی که برای هر یک از شهرستانها محاسبه م 
بعد انجام مراحل ذکر شده ،م 
رتبهبندی شهرستانها مبادرت ورزید .با توجه به نتایج حاصله ،ابتدا امتیازهای عاملی به دست آمده برای ه زا کی ر   
ع ،امتی ره یارب یلماع زا
چهار عامل استخراجی را جمع نموده که حاصل این جمع ع

زا کی   

   شهرستانننه ناتسا یا   

یباشد .بر طبق این امتیاز شهرستان تویسرکان ،با امتیاز  4/ 37رتبه اول و شهرستان فامنین با امتیاز 1/96ـ رتبه نهم را
م
یباشد.
دارا م 
جدول  :3رتبه بندی شهرستانهای استان همدان بر اساس امتیاز عاملی
رتبه

جم تازایتما ع     

امتیاز عاملی هر یک از عوامل

عاملی

عامل چهارم

عامل سوم

عامل دوم

عامل اول

نام شهرستان

ردیف

8

-1. 63125

0. 33163

-2. 53654

0. 40383

0. 16983

اسدآباد

1

6

-1. 17675

0. 85675

0. 24545

-1. 43696

-0. 84199

بهار

2

1

4. 36821

1. 12712

0. 97418

2. 02152

0. 24539

تویسرکان

3

3

0. 63191

1. 40759

0. 13835

-0. 42989

-0. 48414

رزن

4

9

-1. 68538

-1. 62041

0. 13724

0. 44061

-0. 64282

فا م ن ی ن

5

7

-1. 62306

-0. 56701

0. 44562

-0. 53103

-0. 97064

کبودرآهنگ

6

5

-0. 51406

-0. 69781

-0. 16623

0. 25339

0. 09659

نهاوند

7

4

-0. 02308

-0. 66295

0. 34742

0. 23092

0. 06153

مالیر

8

2

1. 65346

-0. 17491

-0. 95238
0. 4145
Source: research Findings

2. 36625

همدان

9

در این پژوهش جهت ارائه و نمایش پراکندگی فضایی رتبه بندی شهرستانننه رب نادمه ناتسا یا عیزوت ساسا       
صهای بهداشتی درمانی از نرمافزار  GISاستفاده شد که نتایج آن در نقشه زیر نمایش داده شده است.
شاخ 
شهاي پرکاربرد در مطالعات جغرافیاي ناحیهای است .درواقع روشی براي سطحبندي
تحلیل خوشهای یکی از رو 
مناطق ،شهرها ،روستاها و ...است ،بهطوري که در این سطح بندي ،مکانهاي واقع در یک سطح شباهت زیادي با
یکدیگر داشته ،اما تفاوت قابل توجهی با مکانهاي سطوح دیگر دارند (.)Kalantari, 2005: 229
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پس از استفاده از روش تحليل عاملي و مشخص شدن عاملها ،با استفاده از روش تحليل خوشهای سطوح همگن
یگردند اين تكن كي
مشخص م 

شهرستانها يي را كه بيشترين هماهنگي و همگوني از نظر امتياز عاملي دارند در چند

یكند اين تكن كي
خوشه دسته بندي م 

مكمل تحليل عاملي بوده و در ادامه آن حتم ًاًا بايد به كار گرفته شود.

بر این اساس شهرستانهاي استان در سه گروه كلي برخوردار یا سطح (1توسعه يافته) ،نيمه برخوردار یا سطح ( 2در
حال توسعه) و محروم یا سطح ( 3به دور از توسعه) طبقه بندي شدند .همان گونه كه در جدول شماره  4نيز مشاهده
یشوند.
یشود شهرستانها در سه سطح دسته بندي م 
م

نقشه شماره  :1رتبه بندی شهرستانهای استان همدان بر اساس امتیاز عاملی
Source: Authors

جدول  :4تحليل خوشهای از شهرستانها
سطح توسعه

شهرستان

خوشهها

برخوردار

تویسرکان

1

نیمه برخوردار

همدان ،مالیر ،نهاوند ،رزن

2

محروم

اسدآباد ،بهار ،فامنین ،کبودرآهنگ

3

Source: research Findings
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صهای بهداشتی درمانی
نمودار  :2خوشه بندی شهرستانهای استان همدان با شاخ 
Source: research Findings

در ادامه ،به دنبال این مسئله هستیم که بین میزان شهرنشینی و تعداد جمعیت

ی ،بهداشتی ی
ی
شهرستاننن باا امتیاززز نه یا ی ی

درمانی در شهرستانهاي استان همدان رابطه معناداري وجود دارد؟
ی ،آزموننن
ی باا است داف ه ه از تکنی لماع لیلحن ک ییی ییی
ی درم نا ی ی
صها ييي بهداشتی ی
هر شهرستان به لحاظ برخورداري از شاخ 
همبستگی پیرسون انجام گرفت (جدول شماره  )5و مشخص شد که بین میزان شهرنشینی و امتیاز عاملی برخورداري
صهاي بهداشتی درمانی در شهرستانهاي استان همدان همبستگی معناداري وجود ندارد( .)sig=. 344همچنین
از شاخ 
ی درم رادانعم یگتسبمه زین ینا ييييييييي وجودد
صها ييي بهداشتی ی
بین تعداد جمعیت و امتیاز عاملی برخورداري از ش خا ص ص
ندارد(.)sig=. 434
صهاي بهداشتی درمانی
جدول شماره  :5بررسی ارتباط بین شهرنشینی با توسعه شاخ 
شهرستان

میزان شهرنشینی

اسدآباد

51 /9

-1/ 63

بهار

14

-1/ 18

Correlations

جمع امتیازات عاملی

تویسرکان

48 /7

4/ 37

رزن

23 /8

0/ 63

فا م ن ی ن

34 /1

-1/96

کبودرآهنگ

18 /2

-1/ 62

مالیر

61 /4

-0/ 51

نهاوند

50

-0/ 02

همدان

84

1/ 65

Pearson Correlations = 0. 358
Sig= 0. 344
N= 9

Source: research Findings

بحث و نتیجهگیری
ص در ب نی
صهاي بهداشتی درمانی فهرستی از  15ش خا ص ص
در این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت شاخ 

 9شهرستاننن

ل از یافتتههاای
استان همدان با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل ل
ی باا سط ححح
ی درم نا ی ی
صها ييي بهداشتی ی
یدهد که شهرستانهاي استان به لحاظ برخورداري از شاخ 
تحلیل عاملی نشان م 
ب باا امتیاززز نه یا ی
توسعه یافتگی فاصله دارند .در همین راستا شهرستانهاي تویسرکان ،همدان و رزن به ترتیب ب

،4/ 36
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 1/ 65و  0/ 63رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .اختالف بین رتبه اول ت هک مود ا    شهرستاننن هم ناد
یباشد  2/ 71م 
یباشد و مرکز استان نیز م 
م
یباشد که زیاد است .همچنین شهرستانهاي فامنین ،اسدآباد و کبودرآهنگ
صها ييي بهداشتی ی
ی
 -1/ 63 ،-1/ 68و  -1/ 62به ترتیب به امتیاز نامساعدترین شرایط را به لحاظظظ بر رادروخ ييي از ش خا ص ص
یباشند.
درمانی در بین سایر شهرستانها دارا م 
بر اساس تحلیل خوشهای شهرستانهاي استان در سه گروه كلي برخوردار یا سطح (1توسعه يافته) ،نيمه برخوردار یا
سطح ( 2در حال توسعه) و محروم یا سطح ( 3به دور از توسعه) طبقه بندي شدند که فقط شهرستاننن تویس رد ناکر
سطح  1و شهرستانهای همدان ،رزن ،مالیر در سطح  2و شهرستانهای اسدآباد ،بهار ،فامنین و کبودرآنگ در س حط
سه قرار گرفتند.
در پایان براي اینکه مشخص گردد که آیا بین میزان شهرنشینی و تعداد جمعیت با میزان برخورداري از ش خا صصصهااي
ی پیرسوننن است ب هداف اا ااا
بهداشتی درمانی در شهرستانهاي استان رابطه معناداري وجود دارد یا خیر ،از آزمون همبستگی ی
ن دو
میزان شهرنشینی مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین ترتیب نتایج حاصل از امتیاز نهایی مدل مشخص شد که بین این ن
متغیر همبستگی مثبت و معناداري وجود ندارد.
پیشنهادها
یو
ی درم نا ی ی
صها ييي بهداشتی ی
ظ بر رادروخ ييي از ش خا ص ص
به منظور ایجاد تعادل فضایی و رفع نابرابريهاي موجودد بههه لحاظ ظ
دستیابی به اهداف افق چشمانداز  20سالهی ،4 40 1بایستی برنامههاي توسعه بر مبناي اولویت دهی به شهرستانهاي با
صهاي بهداشتی درمانی اتخاذ گردد .بر این اساس
وضعیت نامطلوب به لحاظ برخورداري از شاخ 
ی شهرستانننهااي استاننن هم ناد
ی درم نا ی ی
صها ييي بهداشتی ی
ت ش خا ص ص
با توجه به نتایج این پژوهش جهت بهبود د وض یع ت ت
ت بهبود د و ارتقاا وض تیع
راهکارهاي مکانی زمانی در سه دوره ارائه گردید .جهت ت

ی درم نا ی ی
ی
صها ييي بهداشتی ی
ش خا ص ص

ب جهتتت ارائههه
ن ترتیب ب
شهرستانهاي استان ،سه نوع راهکار ضربتی ،کوتاه مدت و میان مدت در نظر گرفته شددد ب ید ن ن
صهاي بهداشتی درمانی ،نتایج مدل تحلیل خوشهای شده و با توجههه بههه تقسیممم بند ييي
راهکارهایی براي توسعه شاخ 
شهرستانهاي استان در  3دسته راهکارهاي زیر ارائه گردیده است که در نمودار خوشهههای ش رام هه  2نشاننن داده شدهه
است.
گ ،ف  راهب و نینما ر اهراکها ييييييي
با توجه به نتایج حاصله از تحلیل خوشهای ،براي چهار شهرستان اسدآباد ،کبودرآهنگ گ
يها جهت ارتق يا
عتر در اولویت برنامهریز 
یگردد و باید این شهرستانها هر چه سری 
ضربتی پیشنهاد م 

صها ييي
ش خا ص ص

بهداشتی درمانی قرار گیرند .براي چهار شهرستان همدان ،رزن ،مالیر و نهاوند شرایط بهتري نسبت به شهرستانها ييي
یشود به این صورت که این چهار شهرستان در اولویتهاي بعددد از
فوق را دارا هستند راهکارهاي کوتاه مدت پیشنهاد م 
ت بههه س یا ررر
ی را نسبت ت
ط مطل بو ی ی
ت ک یارش ه طط طط
شهرستانهاي فوق قرار گیرند .شهرستان تویسرکان تنها شهرستانننی است ت
صهاي بهداشتی درمانی این شهرستان در میاننن مدت ت
ت
یشود تقویت شاخ 
شهرستانهاي استان دارا است ،لذا پیشنهاد م 
در دستور کار برنامهریزان واقع گردد.
ت بهداشت ييي و
تهااي امدخ ت ت
فها و تفاو 
بنابراين در كنار توسعه و گسترش امکانات بهداشتي ،توجه به كاهش اختال 
ت و رونددد
ت و يك فيت ت
ن هد ففف  ،ب رگنزا ييي در كميت ت
درماني شهرستانهاي استان نيز الزم است .براي ب دروآر هه شدننن اين ن
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 همچنين انجام اق تاماد ييي.برنامهريزي و سرمايه گذاري در بخش بهداشت و درمان استان ضرورتي اجتناب ناپذير است
، همچون توجه به آستانههاي جمعيتي نواحي مختلف استان و ارائة خدمات با توجه به توان و نياز جمعيتي اين ن حاو ييي
لهاي الزم براي پيشگيري و درماننن و ت او ننن
 سطح بندي خدمات و ارائة آنها بهصورت سلسله مراتبي و تدوين پروتك
.يها مؤثر خواهد بود
 یها و جبران نابرابر
  در رفع كاست،بخشي
    بهصورت سلسله مراتبی و بر مبن مظن یا،به این ترتیب کاهش شکاف خدمات بهداشتی درمانی شهرستانهای استان
.و سلسله مراتب فضایی تحقق پیدا خواهد کرد
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