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در جهان امروز رشد شتابان و از هم گسیخته
شهری ،نابرابریها را در زندگی شهرنشینان افزايش داده
و دسترسی آنان به زيرساختها و خدمات شهری را با
مشکل مواجه کرده است .بررسیهای تجربی روشن می-
كند كه وجه ممیزه و مشخصه شهرنشینی جهان سومی
فعلی ،ناموزونی و بیعدالتی در توزيع خدمات است .پیامد
اين امر گسترده شدن تفاوتهای اجتماعی  -اقتصادی در
بین شهروندان ،شكل گیری سكونتگاههای غیر رسمی و
ناهنجاریهای اجتماعی است .به همین منظور امروزه در
مطالعات و برنامهريزیها به توزيع خدمات عمومی ،عدالت
اجتماعی و رفاه شهروندان توجه فراوانی شده است (قروه
نژاد .)92:1376،در اين راستا بسیاری از انديشمندان
شهری از جمله ديويد هاروی ،ماريون يونگ ،فلوستی،
کنت يکی از وظايف اصلی برنامهريزان شهر را توزيع
مناسب و منصفانه فضا برای تمامی استفاده کنندگان از
آنها میدانند؛ در واقع اين همان عدالت فضايی در شهر
است (داداشپور و همکاران .)7 :1394،درک صحیح
حوزه معنايی عدالت فضايی مشروط به تصريح مفهوم
فضا است .فضا در اين جا مفهومی جغرافیايی و تولیدی
اجتماعی است که فرجام کنش بازيگران اجتماعی با
مکانهای مختلف جغرافیايی و در قلمرو حیات جمعی
شکل میگیرد ( .)Tsoun et al,2005: 424فینیستن
حرکت از عدالت اجتماعی به سمت عدالت توزيعی را
مطرح مینمايد .وی عدالت اجتماعی رو توزيع برابر منابع
و خدمات تعريف مینمايد و لزوم گذر به سمت عدالت
توزيع را مطرح مینمايد (.)Fainstein, 2005, 129
پايری عدالت فضايی را به عنوان راه حل توسعه تفکر
مستقل عدالت که مناسب قضاوت در موضوعات فضايی
است را پیشنهاد کرد وی عدالت فضايی را ترکیبی از
عدالت اجتماعی و عدالت توزيعی میداند
( .)prange,2009:22کاردوسو عدالت فضايی به عنوان
عنصر مشترک و پیوند دهنده فرمهای عدالت (اجتماعی،
مینمايد
تعريف
محیطی)
و
اقتصادی
( .)Cardodo,2007:384دو محور برجسته در عدالت
فضايی که بر آنها تاکید میشود ،چگونگی وضعیت
زندگی(هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزيکی) و
توزيع فرصتها (دسترسی به زير ساختهای اجتماعی،
فیزيکی و مجازی) است () Martinez, 2009:390
بنابراين ،دسترسی به عدالت فضايی به ويژه در بحث
توزيع خدمات شهری از جمله خدمات بهداشتی-
درمانی ،جهت تخصیص عادالنه هزينه های اجتماعی و

برابری استفاده از ظرفیت های محیطی ،يکی از اهداف
مهم برنامهريزان شهری است.
از جمله عواملی كه بايد در جهت اجرای عدالت
اجتماعی و همراه با عدالت فضايی در برنامهريزی شهری
رعايت كرد توزيع مناسب خدمات شهری و استفاده
صحیح ا ز فضاها است .عدم توزيع خدمات شهری نه تنها
میتواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر
بینجامد؛ بلكه فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد
اجتماعی و اقتصادی شكل دهد (وارثی و
ديگران .)144:1387،در اين میان ،خدمات بهداشتی-
درمانی از مهمترين خدمات مذکور میباشد که امروزه
مهمترين خدماتی است که بايد متناسب با نیاز و
جمعیت شهرها مورد توجه دولت و مسئوالن واقع شود.
چگونگی دسترسی به اين خدمات که بر گرفته از مقوله
عدالت است ،از جنبههای اساسی در ارائه خدمات
بهداشتی -درمانی محسوب می شود ( Rice et al,
 .)& Jui-fen, 2006: 10 2001: 27که همواره خود
مواردی چون توزيع مناسب امکانات ،تصمیم گیری
عادالنه در توزيع منابع ،پاسخگويی متناسب با نیازهای
بیماران و دسترسی مناسب به اين امکانات را به همراه
دارد ( .)Cuadras,2005: 10دسترسی عادالنه همه افراد
جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی باعث ارتقای سطح
سالمت برای انجام فعالیتهای اجتماعی شده که سبب
ايجاد فضای رشد و توسعه در جامعه میگردد .بنابراين
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و حق
برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و درمانی پیش
زمینه ايجاد عدالت در جامعه است و حق برخورداری از
مراقبتهای بهداشتی و درمانی باعث ايجاد فرصتهای
برابر در جامعه خواهد شد (Gulliford& et al,
) .2003:44به اين ترتیب ضعف و ناکارآمدی مديريت و
برنامهريزی شهری در هر خدمات رسانی مطلوب شهری
هم چنین زمینه بروز بیعدالتی در دسترسی به خدمات
مختلف شهری بويژه خدمات بهداشتی -درمانی را بوجود
آورده که اين موضوع در استان اردبیل نیز از اهمیت
زيادی برخوردار است.
زيرا توزيع غیر عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعی
و مشکالت پیچیده فضايی خواهد انجامید .از اين رو
مقالة حاضر با توجه به مطالب عنوان شده و اينکه
سالمتِ افراد جامعه ،زيربنای سعادت و پیشرفت
اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد ،درصدد است تا
خدمات بهداشتی و درمانی هريک شهرستان های استان
اردبیل را بررسی کرده و میزان برخورداری هريک از آنها
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را تعیین کند تا بدين وسیله ،با مشخص کردن میزان
برخورداری و رتبهبندی هر يک از شهرستانها از خدمات
بهداشتی و درمانی در توسعه و برقراری عدالت فضايی در
شهر اردبیل کمک حال مديران شهری باشد .هدف اصلی
پژوهش حاضر؛ رتبه بندی شهرستان های استان اردبیل
از لحاظ میزان برخورداری از عدالت فضايی با استفاده از
مدل ويکور می باشد .در پايان پژوهش به دنبال
پاسخگويی به سواالت زير است:
-1وضعیت توزيع خدمات بهداشتی درمانی در استان
اردبیل چگونه است؟
-2برخوردارترين و محروم ترين شهرستان در استان
اردبیل کدام است؟
ضرورت و اهداف پژوهش
به منظور برنامهريزیهای منطقهای ،تدوين
راهکارهای توسعه ،بررسی و شناخت توانمندیها،
کمبودها و تعیین سطح توسعهيافتگی مناطق براساس
شاخصهای خدمات بهداشتی  -درمانی سنجش میزان
دسترسی به اين خدمات و توزيع فضايی و مکانی آن
دارای اهمیت زيادی میباشد .لذا اهداف اين پژوهش به
شرح زير است:
 بررسی و ارزيابی توزيع فضايی خدمات بهداشتی ودرمانی در استان اردبیل؛
 تعیین وضعیت شاخص بهداشتی – درمانی بهتفکیک شهرستانهای استان؛
 ارائه پیشنهاداتی مبنی بر توزيع عادالنه با توجه بهبحث عدالت فضايی در شهرستانهای استان اردبیل.
پیشینه پژوهش
محور عدالت فضايی يکی از ارکان مهم ديگر در
توسعه پايدار و رعايت عدالت اجتماعی است که تاکنون
با توجه به اهمیت و ضرورت آن ،بسیاری از پژوهشگران،
در اين موضوع ،تحقیق کرده و به تحلیل آن پرداختهاند
بیشتر اين تحقیقات با تکیه بر بعد فضايی و کاربری هر
کدام از خدمات شهری براساس عدالت فضايی و
اجتماعی صورت گرفته است .زاهدی اصل ( ،)1381به
بررسی شاخصهای دسترسی به مراقبتهای درمانی و
بهداشتی استان های کشور در سالهای  1365تا 1375
پرداخته است .نتايج مطالعات وی نشان میدهد که
بیشترين تعداد پزشکان و پیراپزشکان متعلق به استان
تهران و کمترين آن متعلق به استانهای کهکلويه و بوير
احمد ،ايالم ،بوشهر و ...بوده است .از نظر برخورداری از

تعداد تخت بیمارستان ،استان هايی چون کهگیلويه و
بوير احمد ،ايالم ،چهار محال بختیاری و بوشهر داری
کمترين سهم و استان تهران ،خراسان و خوزستان دارای
بیشترين سهم بودند ،.همچنین در مطالعه امینی و
همكاران ( )1385مشخص شد که شهرها از نظر
بهرهمندی از شاخصهای سالمت تفاوت زيادی با يکديگر
دارند .زنگی آبادی و همکاران ( ،)1391در پژوهش يا
عنوان «تحلیل فضايی شاخص های توسعه خدمات
بهداشت و درمان در استان کردستان» به بررسی و
تحلیل فضايی شاخصهای بهداشتی در سطح شهرستان-
های استان کردستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی
و خوشهای پرداخته و به اين نتايج رسیدهاند که شاخص-
های بهداشت و درمان در شهرستانهای استان کردستان
به صورت متوازن توزيع نشده و اختالف فاحشی بین
شهرستانهای استان وجود دارد و شهرستانهای بیجار و
ديواندره به ترتیب در باالترين و پايین ترين سطح توسعه
قرار دارند .مطالعه موسوی و همكاران ( )1392به منظور
سطحبندی شاخصهای ساختاری سالمت در استان
کرمانشاه که با استفاده از روش اسكالوگرام صورت
گرفت ،مشخص شد که شهرستان کرمانشاه و سرپل
ذهاب به ترتیب توسعه يافتهترين و توسعه نیافتهترين از
نظر میزان بهرهمندی از اين شاخصها شناخته شدند.
محمدی و همکاران ( ،)1392در مقاله ای با عنوان
"سنجش درجه توسعه يافتگی شهرستان های استان
گلستان در بخش شاخص های بهداشتی -درمانی با
استفاده از روش تاکسونومی عددی " به اين نتیجه رسیده
اند که توزيع فضايی شاخصهای بخش بهداشت در پهنه
استان گلستان تحت تاثیر الگوی مرکز -پیرامون است.
بدين صورت که شهرستانهای برتر به لحاظ جمعیتی،
اداری و اقتصادی نسبت به شهرستانهای کوچکتر
توسعه يافتهتر هستند .در مطالعهای که توسط سان و
همكاران ( )2011با هدف بررسی تفاوتهای منطقهای
در وضعیت بهداشتی در چین انجام شد ،نتايج حاکی از
آن بود که وضعیت بهداشتی مناطق روستايی بدتر از
مناطق شهری است که با توسعه سطح اقتصادی کشور
وضعیت بهداشتی در مناطق روستايی افزايش يافته است.
در مطالعه ای که توسط ژنگ و همكارن ( )2011تحت
عنوان نابرابریهای بهداشتی در طول  21سال از توسعه
سريع اقتصادی در چین انجام شد نتايج حاکی از آن بود
که تفاوت در امید به زندگی در درجه اول به تفاوت در
توسعه اقتصادی مناطق منجر میگردد که به نوبه خود
موجب تشديد نابرابریهای بهداشتی میگردد .بنابراين از
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مهمترين عوامل در برنامهريزی شهری ،استفاده از فضاها
و توزيع مناسب و به عبارتی كاملتر عدالت فضايی است.
در اين راستا كاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل
مؤثر و مفیدند كه با پاسخگويی به نیازجمعیتی ،افزايش
منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شايستگی افراد
میتوانند با برقراری عادالنهتر ،ابعاد عدالت فضايی،
عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمايند .در
نتیجه اين مطالعه میکوشد با استفاده از مدلهای ياد
شده تصوير روشنتری از وضعیت شهرستانهای استان
اردبیل از نظر بهرهمندی امكانات و تسهیالت بهداشتی و
درمانی فراهم آورد.
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مبانی نظری پژوهش
مفهوم عدالت به معنی دادگری و انصاف داشتن و
عدالت اجتماعی به مفهوم عدالتی است که همه افراد
جامعه از آن برخوردار باشند (معین.)2281،1371،
عدالت همواره از مهمترين دغدغهها ،واالترين آرمانهای
انسان و از مباحث مهم علوم اجتماعی و اقتصادی
محسوب میشود که البته تعريف واحدی از آن وجود
ندارد .مفهوم عدالت اجتماعی حداقل از زمان ارسطو به
دلیل ضرورت سازمانهای اجتماعی و به عنوان موضوع و
دستور العمل آنها مطرح بوده است .حال چنانچه جهت-
گیری عدالت از طبقات اجتماعی به سمت فضای
جغرافیايی سوق يابد ،مفهوم عدالت فضايی اهمیت می-
يابد (مرصوصی .)30:1382،مفهوم عمومی عدالت فضايی
اين است که بايستی با تمام ساکنان در هر جايی که
زندگی میکنند ،به طور مساوی رفتار شود
( .)Kunzmam,1998:101برخی عدالت فضايی را فقط
دسترسی برابر به تسهیالت عمومی اساسی تعريف کرده-
اند و معیار سنجش عدالت هم میزان فاصله از خدمات
بوده است .مثل دسترسی به مدرسه ،مراکز بهداشتی و يا
رخدادهای فرهنگی .برخی ديگر عدالت فضايی را برابری
در نحوه انتخاب فرصتها ،مثل نحوه انتخاب کار يا
انتخاب نهادهای آموزشی قابل دسترس تعريف کردهاند.
بنابراين شهر مکانی است که فرصتها را در اختیار
ساکنان قرار میدهد و معیار عدالت فضايی نیز میتواند
با تضمین مساوی بودن اين فرصتها و توزيع مناسب
عملکردها ،خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات-
دهی و فعالیتی ،تبعیض و تفاوتگذاری بین ساکنان يک
شهر ،نقشی تعیین کننده داشته باشد .از اين رو تجزيه و
تحلیل بر هم کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی
عدالتیهای اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاستهای

برنامهريزی برای کاهش يا حل آنها ضروری است
( .)Dufaux,2008: 2دستیابی به عدالت فضايی در
توزيع خدمات شهری ،جهت تخصص عادالنه هزينههای
اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهای محل  ،يكی از
اهداف مهم برنامه ريزان شهری است .كسانی كه بايد
تحلیل كنند ،چه كسی ،چه چیزی را ،كجا و چگونه
بهدست آورد ،يا بايد به دست آورد (داداش پور و
رستمی.)172:1390،
در مجموع مقوله عدالت که در اين پژوهش ،از منظر
عدالت بهداشتی -درمانی مورد تاکید است ،می توان به
عنوان ارزش اخالقی که سعی در کاهش دادن تفاوتهای
سیستماتیک در گروههای مختلف جمعیتی در بین
کشورهای دنیا دارد تعريف نمود (Zere& et al,
) .2007:3با اين تفاسیر عدالت فضايی در کلیتی فراگیر
به رعايت حقوق برابر انسانها يا بازيگران اجتماعی حفظ
و پايداری از کرامت انسانی آنها ،تامین نیازهای اولیه
زندگی و عزت نفس اجتماعی آن توجه وافی دارد که
پژواک و نمود عینی و فضايی اراده آگاهانه يا ناآگاهانه
نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی ،نظام بوروکراتیک،
سیاست گذاریهای کالن ملی ،مديريت منطقهای و
محلی و  ...است (جوان و عبداللهی .)138 :1387،عدالت
اجتماعی در مفهوم گستردهتر خود نه تنها مستلزم فقر
درآمدی و بهبود توزيع درآمد به عنوان به عنوان
مالحظات ابزاری است بلکه گسترش قابلیتها و
توانمندیهای انسانی را نیز از طريق گسترش آزادیهای
فردی و فرصتهای اجتماعی برابر ،به عنوان مالحظات
اساسی مد نظر قرار میدهد (نیلی.)76:1386،
مواد و روش ها
روش پژوهش در اين مقاله مبتنی بر روش توصیفی
ـ تحلیلی است .گردآوری دادهها به روش کتابخانهای
بوده است .در تحلیل دادهها ،ابتدا به کمک روش بی-
مقیاس سازی معمولی ،دادههای تحقیق نرمااليز و
همسان سازی شده ،سپس با استفاده از ضريب آنتروپی
شانون ،به وزن دهی شاخصها اقدام گرديده و نهايتاً با
بهره گیری از مدل  ،Vikorبه رتبهبندی شهرستانهای
استان پرداخته شده است .جامعه آماری در اين پژوهش
شامل کلیه شهرستانهای استان اردبیل در سال
1390شامل شهرستانهای (اردبیل ،بیله سوار ،پارس
آباد ،خلخال ،سرعین ،کوثر ،مشگین شهر ،مغان ،نمین ،و
نیر) میباشد.
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جدول شماره  :1شهرستانهای استان اردبیل
شهرستان

اردبیل

بیله سوار

پارس آباد

خلخال

سرعین

کوثر

مشکین شهر

مغان

نمین

نیر

نشانگر

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

جدول شماره  :2شاخصهای پژوهش
تعداد تخت های تعداد مراکز بهداشتی تعداد خانه های
تعداد موسسات
تعداد آزمايشگاهها
بهداشت فعال
بهداشتی و درمانی موسسات بهداشتی و و درمانی شهری و
به ازای هر ده هزار
شاخص
به ازای هر ده هزار درمانی به ازای هر روستايی به ازای هر روستايی به ازای هر
نفرجمعیت
ده هزار نفر
ده هزار نفر
ده هزار نفر
نفر
نشانگر

شاخص
نشانگر

X1

X2

X3

X4

X5

تعداد داروخانه به
ازای هر ده هزار
نفرجمعیت
X6

تعداد پزشکان مراکز تعداد پیراپزشکان تعداد کارت معاينه
تعداد مراکز
تعداد مراکز
مراکز بهداشتی بهداشتی صادر شده
بهداشتی درمانی به
پرتونگاری به ازای
توانبخشی به ازای هر
درمانی به ازای هر به ازای هر ده هزار
ازای هر ده هزار
هر ده هزار
ده هزار نفرجمعیت
نفرجمعیت
ده هزار نفرجمعیت
نفرجمعیت
نفرجمعیت
X7

X8

X9

شاخص های تحقیق که از سالنامه آماری سال 1390
استان مستخرج شده است ،شامل شاخصهای زير است
که در جدول شماره  2ارائه شده است.
شناخت محدوده مورد مطالعه
استان اردبیل شامل  10شهرستان  29بخش 26
شهر  71دهستان می باشد .براساس آخرين سرشماری
عمومی نفوس و مسكن در آبان  1390جمعیت استان
برابر با  1248488نفر بوده ( %50/6مرد و  %49/4زن)
كه تعــداد  ٣٣٨٢٢٤خــانوار در استان وجود داشته كه
از اين تعداد حدود 64/7درصـد در نقــاط شهــری و

X10

X11

 35/3درصــد در نقــاط روستايی ساكن بودهاند .در در
مقايسه با سرشماری عمومی نفوس و مسكن آبان 1385
متــوسط رشد ساالنه جمعیت معادل  0/33درصد بوده
است که اردبیل با  ٥٦٤٣٦٥دارای بیشترين و شهرستان
نیر با  ٢٣٦٥٦دارای کمترين جمعیت می باشند .در
سـال  ،1390حدود  537نفر پزشـك در وزارت
بهـداشـت ،درمان و آموزش پزشكی(دانشگاه علوم
پزشکی استان) شاغـل بودهانـد كـه نسبت به سـال
قبـل  7/6درصد كاهش داشته است .از اين تعداد 302

نقشه شماره  :1موقعیت شهرستان استان اردبیل
منبع :سازمان نقشه برداری ،ترسیم :نگارنداگان
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نفر پزشك عمومی 174 ،نفر پزشك تخصص 41،نفر
دندانپزشك ،و  20نفر داروساز بودهاند .در حدود 2007
تخت فعال در  14مؤسسه درمانی (بیمارستانها،
زايشگاهها و آسايشگاهها) استان وجود داشته است .در
اين سال 183 ،مركز بهداشتی و درمانی (درمانگاه،
كلینیك ،پلی كلینیك و مركز بهداشت) در كل استان
فعالیت داشته كه در مقايسه با سال قبل  2/1درصد
افزايش يافته است .همچنین تعداد  516خانه بهداشت
در روستاها فعالیت داشتهاند .تعداد  37آزمايشگاه
تشخیص پزشكی 60 ،مركز توانبخشی  ،34مركز
پرتونگاری و  133داروخانه در استان وجود داشته است
(سالنامه آماری اردبیل.)1390،
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مدل ويکور()Vikor
مدلهای تصمیمگیری چند معیاره که اغلب مدل-
های تصمیمگیری چند هدفه و مدلهای تجزيه و تحلیل
چند معیاره نام دارند ،مجموعهای از روشهايی هستند
که به تصمیم گیرندگان اجازه میدهند تا با درنظر
گرفتن مجموعهای از معیارهای اغلب متضاد ،به انتخاب،
رتبهبندی ،ترتیب يا توصیف مجموعهای از گزينهها در
فرآيند تصمیمگیری بپردازند ( Chandra and et al,
 .)2005: 234هرکدام از اين مدل ها دارای ويژگیهای
خاص و همچنین مزيتها و معايبی هستند .تمامی اين
مدلها دارای سه مرحله هستند:
مرحله اول :تعیین گزينهها و معیارهای مناسب؛
مرحله دوم :اندازه گیری مقادير اهمیت نسبی هر
معیار و تاثیر اين گزينهها بر معیارها؛
مرحله سوم :فرآيند محاسبه مقادير عددی برای
تعیین رتبه هر يک از گزينهها ( Kakalauskas and et
.)al, 2006: 460
مدل ويکور يکی از روش های جديد برای حل
مسائل تصمیمگیری چند معیاره است که هدف آن،
انتخاب بهترين گزينه براساس نزديکترين جواب ممکن
به جواب ايدهآل محسوب میگردد .روش ياد شده توسط
اوپريکوويچ ( )1998و پنگ ( )2002توسعه يافته
است(اپراکئیک و تزنگ .)218 :2002 ،اين روش برای
رتبهبندی و انتخاب از میان مجموعهای از گزينهها
متمرکز است و راه حل سازشی را برای يک مساله با
توجه به شاخصهای متضاد ارائه میدهد که میتواند
تصمیمگیرنده را در دستيابی به راه حل نهايی کمک
کند .راه حل سازشی ،موجهترين و نزديک ترين راه حل
به نقطه ايدهآل است (راه حل سازشی به معنی ايجاد

امتیازهای متقابل محسوب میگردد) .مدل ويکور از يک
تابع تجمعی در  Qاستفاده میکند که نزديکترين نقطه
به ايده آل را نشان میدهد .مراحل اين مدل به قرار زير
است:
گام اول :تشکیل ماتريس تصمیم
گام دوم :بی مقیاس کردن ماتريس تصمیم
در روش ويکور از نرمال سازی خطی يا معمولی
استفاده می کنند .در روش مذبور مقدار نرمال سازی
شده به واحد سنجش معیار وابسته نیست (چو و
همکاران.)1013 :2007،
گام سوم :تعیین بردار وزن معیارها (عطايی:1389،
.)88
گام چهارم :تعیین بهترين و بدترين مقدار از میان
مقادير موجود برای هر معیار
بهترين
صورت زير است:

مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به
)fj+ = max (fij
)fj- = min (fij

مقدار برای معیارهای مثبت و منفی به

بهترين
صورت زير است:

)fj+ = min (fij
)fj- = max (fij

در اين روابط

بهترين مقدار معیار  jاز بین تمام

بدترين مقدار معیار  jاز بین تمام گزينه

گزينه ها و
ها است.
گام پنجم :محاسبه مقدار  Sو R

به ترتیب اندازه مطلوبیت و
و
به طوری که
اندازه عدم اثر گزينه  iام هستند.
گام ششم :محاسبه مقدار Q

به طوری که
نیز شاخص ويکور بوده و ارزشويکور
است.
گزينه  iام را بیان می کند V ،وزنی برای استراتژی
ماکزيمم مطلوبیت گروهی است که معموال برابر 0/5
است (اپراکئیک.)10 :1998،
گام هفتم :رتبه بندی گزينه ها براساس ترتیب نزولی
مقادير به دست آمده برای  R ،Sو Q
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در گام اول ،براساس معیارهايی که در باال ذکر شد،
داده ها گردآوری شده ،سپس با ترکیب آنها ،ماتريس
وضع موجود مطابق جدول زير تشکیل شده است .در اين
ماتريس ،گزينه ها شامل شهرستان های استان اردبیل از
گزينه  A1تا  ،A10و معیارها نیز  10معیار از  X1تا X11
هستند.
در گام دوم ،به نرمااليز کردن معیارها اقدام می
گردد .برای اين منظور از روش بی مقیاس سازی معمولی
استفاده شده است .بی مقیاس سازی روشی است که
نتايج محاسبات را بین صفر و يک مشخص می کند و
همزمان برای جهات مثبت و منفی کاربرد دارد .اما با
توجه به اينکه در اين تحقیق ،کلیه معیارها از نوع مثبت
بوده اند ،براين اساس ،از رابطه زير استفاده شده است:

گام هشتم :انتخاب بهترين گزينه
) تحت شرايطی
بهترين گزينه با (کمترين
محقق خواهد شد که هر شرط زير برقرار شوند:
شرط اول (ويژگی پذيرش):
) D

(

(

)
D

به طوری که:
از نظر رتبه بندی براساس معیار  ،Qگزينه
مورد نظر در موقعیت يا جايگاه دوم قرار دارد.
بهترين گزينه با کمترين مقدار برای Q

 mتعداد گزينه ها (هانگ و تزنگ.)763 :2009،
شرط دوم (ثبات پذيرش در تصمیم گیری)
بايد هم چنان بهترين رتبه را در  Sيا R

گزينه
داشته باشد.
اگر يکی از شروط باال برقرار نشد ،آنگاه يک مجموعه
جواب های سازشی به صورت زير پیشنهاد می شوند:
 -1اگر تنها شرط دوم برقر نشد ،گزينه
يا

و

 -2اگر شرط اول برقرار نشد ،گزينه

و

xij

 xij

xij 

نتايج حاصل از بی مقیاس سازی داده ها در جدول
شماره  4نشان داده شده اند.
در گام سوم ،بعد از نرمااليز کردن ماتريس وضع
موجود ،با کمک ضريب آنتروپی شانون به وزندهی
معیارها پرداخته شده است .نتايج وزن دهی در جدول
زير نشان داده شده است .آنتروپی مفهوم مهمی در علوم
فیزيکی و اجتماعی است؛ به بیان ديگر ،آنتروپی در
نظريه اطالعات ،معیاری است برای بررسی میزان عدم
اطمینان بیان شده توسط يک توزيع احتمال گسسته که
اين عدم اطمینان به شکل زير تشريح می شود:

و...
گزينه ای در موقعیت mام است که رابطه
در مورد آن صادق
باشد.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

جدول شماره  :3ماتريس داده های اولیه براساس سرشماری سال 1390
معیارها

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

A1

4

949

72

79

22

80

13

34

258

2001

8148

شهرستانها
A2

1

34

9

25

1

4

1

0

19

157

648

A3

1

170

19

58

6

16

4

4

65

361

2491

A4

1

113

18

63

2

7

2

3

32

375

1803

A5

0

0

3

14

0

1

0

0

11

45

701

A6

0

0

8

34

0

1

0

0

13

106

408

A7

1

153

24

99

3

12

2

3

66

504

3306

A8

1

96

14

75

2

7

1

0

30

316

1070

A9

1

50

12

40

1

3

1

0

29

179

1135

A10

0

0

4

29

0

1

0

0

14

89

454
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جدول شماره :4ماتريس نرمااليز شده داده های تحقیق
معیارها
شهرستانها

X1

X2

X4

X3

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

A1

0/4

0/4040 0/4841 0/4804 0/7727 0/5416 0/6060 0/5945 0/1531 0/3934 0/6063

A2

0/1

0/0416 0/0303 0/0270 0/0484 0/0491 0/0217

0/0321 0/0379 0/0353

A3

0/1

0/1235 0/0873 0/1210 0/0909 0/1666 0/1212 0/1621 0/1124 0/1038 0/1086

A4

0/1

0/0894 0/0907 0/0595 0/0681 0/0833 0/0530 0/0540 0/1220 0/0983 0/0722

A5

0
0

A7

0/1

0/1639 0/1219 0/1229 0/0681 0/0833 0/0909 0/0810 0/1918 0/1311 0/0977

A8

0/1
0/1
0

0/0530 0/0764 0/0558
0/0562 0/0433 0/0540
0/0225 0/0215 0/0260

A6

A9
A10

0
0

0/0271 0/0163
0/0658 0/0437

0
0

0
0

0/0075
0/0075

0/0416 0/0530 0/0540 0/1453 0/0765 0/0613
0/0416 0/0227 0/0270 0/0775 0/0655 0/0319
0
0/0075
0
0/0562 0/0218
0

0

0
0
0
0
0

0/0347 0/0108 0/0204
0/0202 0/0256 0/0242

منبع :محاسبات نگارندگان1393 ،
که  Kيک عدد ثابت مثبت است و به گونه ای تعیین
می شود که داشته باشیم:
در گام چهارم بعد از محاسبه وزن معیارها ،به رتبه
بندی شهرستان ها با محاسبه  Rj ،Sjو ( Qjبراساس
مدل  )Vikorاقدام گرديده است.

ماتريس تصمیم گیری از مدل های چندشاخصه
حاوی اطالعاتی است که آنتروپی می تواند به جای
معیاری برای ارزيابی آنها استفاده کند .حتوای اطالعاتی
موجود از اين ماتريس ابتدا به صورت  Pijمحاسبه می
شود:

و آنتروپی شاخص  iام ( )Ejنیز به صورت تابع زير
محاسبه می شود:
نتايج حاصل از رتبه بندی شهرستان ها با مدل
ويکور که در جدول ارائه شده است ،نشان می دهد که
براساس يافته های تحقیق شرط دوم در محاسبات
پذيرفته شد يعنی گزينه  A1بايد بهترين رتبه را  Sيا R
دارا می باشد( .جدول شماره)6

میزان عدم اطمینان يا درجه انحراف ( )djنیز از تابع
زير به دست می آيد:
آنگاه می توان میزان وزن شاخص ها را با استفاده از
تابع زير مطابق جدول زير به دست آورد (پورطاهری،
.)88 :1389

جدول شماره  :5وزن معیارهای به دست آمده از طريق ضريب آنتروپی شانون
معیارها
وزن
Ej
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X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

0/8017 0/7474 0/7536 0/3402 0/6263 0/6044 0/5725 0/9780 0/8286 0/5758 0/7591

Dj

0/1982 0/2525 0/2463 0/6597 0/3736 0/3955 0/4274 0/0219 0/1713 0/4241 0/2408

Wj

0/0580 0/0740 0/0722 0/1933 0/1095 0/1159 0/1252 0/0064 0/0502 0/1243 0/0705

منبع :محاسبات نگارندگان1393 ،
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جدول شماره  :6مقادير  Sjو  Rjو  Qjو رتبه بندی
شهرستانهای استان اردبیل در معیارهای بهداشتی درمانی استان
شهرستان ها

Sj

Rj

Qj

A1

0/0015

0/0015

0

A2

0/9457

0/9437

0/9478

A3

0/7890

0/7873

0/7905

A4

0/8697

0/8678

0/8714

A5

0/9978

0/9956

1

A6

0/9919

0/9897

0/9941

A7

0/8182

0/8164

0/8197

A8

0/9077

0/9057

0/9096

A9

0/9344

0/9323

0/9363

A10

0/9952

0/9930

0/9974

منبع :محاسبات نگارندگان1393 ،
نتايج حاصل از رتبه بندی شهرستان ها با مدل
ويکور که در جدول ارائه شده است ،نشان می دهد که
براساس يافته های تحقیق شرط دوم در محاسبات
پذيرفته شد يعنی گزينه  A1بايد بهترين رتبه را  Sيا R
دارا می باشد( .جدول شماره)6
شهرستان ها با استفاده از مقادير  Qjکه در (جدول
 ) 6به دست آمد طبقه بندی و رتبه بندی شدند و
شهرستان اردبیل و پارس آباد نسبتاً برخوردار و کوثر و
نیر و سرعین محروم ترين شهرستان شناخته شدند.
(جدول شماره)7
نتیجه گیری
امروزه تحقق عدالت اجتماعی و ايجاد فرصتهای برابر
از مهمترين نیازهای جوامع بشری است ،عدم توجه به
اين اصل مهم ،نابربريهای عمیقی در جامعه بوجود خواهد
آورد و تحقق آن نیز در نهايت به رضايت شهروندان از

محیط زندگی خود منجر شده و به ثبات سیاسی و اقتدار
ملی کمک شايانی خواهد نمود .استفاده از شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی میتواند معیار
مناسب برای تعیین جايگاه و رتبهبندی شهرستانها در
جهت رقع مشکالت جهت رسیدن به توسعه باشد .بايد
نسبت به توزيع جغرافیايی خدمات سیمای سالمت و
شناسايی نیاز مکانهای جغرافیايی اقدام و اولويت
خدمات بهداشت محیط آنها را مشخص کرد .اين پژوهش
با روش توصیفی و تحلیلی ،به بررسی و رتبهبندی
شهرستانهای استان اردبیل با تکیه برشاخص های
برخورداری پرداخته است .با توجه به نتايج و رتبهبندی
مختلف شهرستانهای استان اردبیل در هريک از
شاخصها ،میتوان گفت که شاخص های سیمای
خدمات بهداشت و درمان مورد بررسی در اين پژوهش به
صورت مناسب و عادالنه در بین شهرستانهای استان
اردبیل توزيع نشده اند .به نوعی بینظمی در پراکنش

جدول شماره  :7رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه شهرستان های اردبیل با استفاده از مدل ويکور
سطح برخورداری

رتبه بندی Vikor

Qj

نام استان

نسبتا برخوردار

1

0

اردبیل

نسبتا برخوردار

2

0/7905

پارس آباد

متوسط

3

0/8197

مشگین شهر

متوسط

4

0/8714

خلخال

نسبتا محروم

5

0/9096

مغان

نسبتا محروم

6

0/9363

نمین

نسبتا محروم

7

0/9478

بیله سوار

محروم

8

0/9941

کوثر

محروم

9

0/9974

نیر

محروم

10

1

سرعین

منبع :محاسبات نگارندگان
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نقشه شماره  :2رتبهبندی شهرستان های استان ارديبل از نظر برخوداری از خدمات بهداشتی-درمانی
منبع :محاسبات نگارندگان
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مراکز خدمات رسانی بهداشتی درمانی در سطح
شهرستانهای استان اردبیل به چشم میخورد .نتايج
محاسبات مدل ويکور نشان میدهد که استان اردبیل و
پارس آباد به عنوان استان نسبتاً برخوردار و کوثر ،نیر و
سرعین به عنوان شهرستانهای محروم شناخته شدند.
بادر نظر گرفتن نتايج تحقیق حاضر می توان به اين مهم
پی برد که برنامه ريزی بهداشتی در امر قرارگیری
فضايی-مکانی مراکز بهداشتی -درمانی با توجه به
شرايط شهرستان ها تهیه نگريده است .مراکز بهداشتی
درمانی با توجه به عوامل جمعیتی تناسب خوبی ندارند.
دراين میان ،به نظر نگارندگان؛ مناسبترين هدف برای
خدمات بهداشتی و درمانی ،دسترسی يکسان تمام مردم
به خدمات ذيربط میباشد .چنین هدفی هرگز نبايد در
چارچوب کاهش میزان بیماری يا مرگ و میر اندازه
گیری شود ،بلکه بايد از طريق دسترسی افراد از طبقات
اجتماعی مختلف يا جغرافیايی گوناگون به خدمات و
تسهیالت بهداشتی و درمانی مورد تجزيه و تحلیل قرار
گیرد .بدين ترتیب توجه به برنامه ريزی در خصوص
توزيع عادالنه خدمات شهری موجب جلوگیری از بروز
شکاف و نابرابری خدمات شده و عدالت فضايی را در شهر
در پی خواهد داشت.در اين راستا به منظور بهبود شرايط
زيستی و تعديل نابرابریهای فضايی در سطح استان
اردبیل ،پیشنهادات زير ارائه می گردد:
 شناخت مناطق دارای کمبود يا تمرکز باال در استان
 توسعة امکانات ارتباطی به منظور دسترسی به
خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان ،درمانگاه و...









برنامه ريزی و توسعة تسهیالت بهداشتی درمانی در
مناطق فاقدِ اين امکانات يا داری کمبود
کمک به توزيع مناسب پرسنل ،دارو ،تجهیزات و...
در استان
تشکیل تیم خانه سالمت در شهرداريهای
شهرستانهای مختلف استان ،با تأکید بر مناطق
محروم از نظر دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی
به منظور ارائه خدمات مشاوره شغلی ،فنی،
بهزيستی سالمت و اجتماعی به شهروندان
تالش و توجه دلسوزانه سازمانهای ذيربط مانند
تأمین اجتماعی ،بهزيستی ،شهرداری و ...برای رفاه و
رفع نسبی مشکالت موجود شهرستانهای محروم
استان اردبیل
ارتقای بهداشت و ايمنی محیط های خصوصی و
عمومی (خانه ،مدرسه ،محیط کار ،بیمارستان و)...
با تاکید بر بهداشت آب آشامیدنی ،فاضالب ،مواد
زايد ،هوا و کنترل آلودگیهای صوتی و…
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