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 مقدمه

 معلــول ســویی از یطــیمح و جســمی ســالمت حفــظ

 لـذا. شـودمی محسوب توسعه علت دیگر سوي از و توسعه

 فـراهم را توسـعه اسـباب تنها نه درمان و بهداشت توسعه

 باعـث مسـتقیم غیر یا و مستقیم ايگونهبه بلکه ،نمایدمی

 داشت توجه بایستی اما ؛است شده آن به بخشیدن سرعت

 خود ارتباط که شد خواهد محقق زمانی تنها نقش این که

 با همگام و نموده برقرار دیگر جهات در جامعه توسعه با را

 صـورت به چه بهداشت .یابد توسعه آنها با مرتبط یا و آنها

زنـدگی  ابعـاد تـرینمهم از جمعـی، صورت به چه و فردي

 شـرطی جامعه، افراد سالمت تضمین و انسان بوده و ارتقاء

 در. اسـت رادافـ اجتمـاعی هـاينقش ایفـاي براي ضروري

 و است سرمایه یک انسان سالمت بهداشت، اقتصاد ادبیات

 سـالمت سـطح افزایش در هم درمانی و بهداشتی خدمات

 کـردن جـایگزین طریـق از آنـان بهبـود در هم و هاانسان

 مـؤثر) حـوادث یـا و بیمـاري بـروز( رفته دست از سالمت

 یـک مناسـب درمانی و بهداشتی خدمات يارائه). 1( است

 در بـوده و ايتوسـعه خـدمات يعرصـه در بزرگ فقیتمو

 و حـل درستی به درمان و بهداشت يمسئله اي کهجامعه

 عـواملی ازجمله و شودمی بزرگی تلقی نقصان نشود، فصل

 بـه بنا ).2گردد (می جامعه وسیع نارضایتی سبب که است

 اجتمـاعی تـأمین از برخـورداري اساسـی، قـانون 29 اصل

ــر ــتگ ازنظ ــاري، ی،بازنشس ــري، بیک ــار از پی ــادگی، ک  افت

 بـه نیـاز و سـوانح و حـوادث ماندگی، راه در سرپرستی،بی

 بــه پزشــکی هــايمراقبت و درمــانی و بهداشــتی خــدمات

 مکلـف دولـت و اسـت همگـانی حقی غیره و بیمه صورت

 درآمـدهاي و عمومی درآمدهاي محل از قوانین طبق است

 فـوق مالی هايحمایت و خدمات مردم، مشارکت از حاصل

). هـر چنـد 3نمایـد ( تـأمین کشـور افراد تک تک براي را

 سالمت ساززمینه جامعه هر در درمانی و بهداشتی خدمات

 است، امـا پایدار يتوسعه نیازپیش و افراد روانی و جسمی

دسترسـی بـه ایـن  ي پایـدار،ي دستیابی به توسـعهالزمه

مناطق مختلف امکانات و توزیع متناسب و متعادل آنها در 

 ).4جغرافیایی است (

هاي کشور در ها و استانشهرستان بنديرتبهدر زمینه 

بخــش بهداشــت و خــدمات بهداشــتی در مقــاطع زمــانی 

هاي زیادي صورت گرفته که از بـین آنهـا مختلف پژوهش

 شاره نمود.اتوان به موارد زیر می

 دسترسـی عنوان تحت در پژوهشی همکاران، و رضایی

کرمانشـاه  اسـتان درمـان و بهداشـت بخـش تتسـهیال به

 به ،باباخانی ثالث و قصرشیرین هايشهرستان دریافتند که

 بخـش تسـهیالت به دسترسی کمترین و بیشترین ترتیب

 یـنا بـر تأکیـد محققـان بـا .اندداشته را درمان و بهداشت

 تجهیـزات و امکانـات توزیـع در تعـادل و تـوازن کـه نکته

 يالزمـه که معتقدند ندارد، جودو بهداشت و درمان بخش

 اســتانی و ايمنطقــه ملــی، دقیــق و صــحیح ریزيبرنامــه

 گونـه این توزیع وضعیت به مربوط اطالعات از برخورداري

 .)5( باشدمی امکانات

 وشر از اسـتفاده با ايمطالعه در همکاران، و فرصادقی

ـــونومی بـــه  نیافتگیتوســـعه يدرجـــه تعیـــین تاکس

 بهداشـتی هايشاخص نظر از بوشهر ناستا هايشهرستان

نشـان داد کـه  آمـده بـه دسـت نتـایج درمانی پرداختنـد.

 و برخـــوردارترین 477/0 درجــه بــا گنــاوه شهرســتان

 شهرسـتان تـرینمحروم 973/0 درجـه بـا دیـر شهرستان

 .)6( شدند شناخته استان

 يبندسـطح اي ضـمنمطالعـه در همکـاران، و توفیقی

ــ جــانیاآذرب اســتان هايشهرســتان ــزان یغرب  از نظــر می

، درمـان و بهداشـت سـاختاري هايشـاخص از منديبهره

 شهرسـتان و امتیـاز 97 بـا مهابـاد شهرستان دریافتند که

 زانمی کمترین و بیشترین ترتیب به امتیاز، 39 با پیرانشهر

 هبـ را درمـان و بهداشـت بخـش هايشاخص از منديبهره

 .)7( اندداده اختصاص خود

ــاران و مهرجــردي ــه در پژوهشــی ،همک ــديرتبه ب  بن

 بخـش هايشاخص به دسترسی لحاظ از کشور هاياستان
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 از داد کـه نشـان حاصله نتایج. پرداختند درمان و بهداشت

 درمـان، و بهداشـت بخش هايشاخص به دسترسی لحاظ

 سیسـتان نمود و استاني اول را کسب سمنان رتبه استان

 .)4( رفتدر جایگاه آخر قرار گ و بلوچستان

ـــر رتبه ـــژوهش حاض ـــدف پ ـــهه ـــدي و مقایس  بن

 خـدمات و بهداشت در بخش لرستان استان هايشهرستان

ــر ــه روش تاپســیس ب  شــاخص هیجــده پایــه بهداشــتی ب

 بهداشـتی خـدمات و بهداشـت وضعیت باشد. شناساییمی

 کـه شودمی موجب آنها، بنديرتبه و استان هايشهرستان

 اجـراي و تـدوین راسـتاي رد سیاسـتگذاران و ریزانبرنامه

 به درمانی و بهداشتی خدمات توسعه در مربوط يهابرنامه

 نتیجـه از. باشـند داشته کافی توجه شهرستان هر وضعیت

 اسـتان درمـانی و بهداشـتی واحدهاي مدیران تحقیق، این

 پزشـکی علوم دانشگاه محوله، وظایف اجراي براي لرستان

 و درمان و بهداشت شبخ به مربوط هايبرنامه تدوین براي

 انحـاء بـه که کسانی همه و لرستان استان مردم همچنین

 منــدبهره لرســتان اســتان بهداشــتی خــدمات از مختلــف

 .نمایدمی کمک باشند،می

 هامواد و روش
ــن ــژوهش ای ــر از پ ــدف نظ ــوزه در ه ــات يح  تحقیق

 -توصیفی نوع از اجرا روش نظر از و گیردمی قرار کاربردي

 وضـعیت و هـاویژگی بررسـی بـه از آنجا که. است تحلیلی

 خـدمات و بهداشـت بخـش در موجود هايشاخص موجود

 هسـت کـه گونـهآن را حاکم شرایط و پردازدمی بهداشتی

 دهد از نوع توصیفی و از آنجا که برايمی قرار بررسی مورد

 و بهداشـت بخش به مربوط هايشاخص تبیین و شناسایی

تخصصان و گروه کارشناسـی از دیدگاه م بهداشتی خدمات

شـود. استفاده نموده است از نوع تحلیلی نیز محسـوب می

 بهداشــتی خــدمات و بهداشــت بخــش ي آمــاري،جامعــه

 بروجـرد، الیگـودرز، ازنـا،( لرسـتان اسـتان هايشهرستان

) کوهدشت و سلسله دوره، دورود، دلفان، ،آبادخرم پلدختر،

 باشد.می 1393 سال در

 ايکتابخانـه روش از پژوهش این ايهداده عمده بخش

 بخــش. انــدآمده دســت بــه مــدارك و اســناد يمطالعــه و

 خصـوص در متخصصـان اظهارنظر شامل هاداده از دیگري

 بـراي راسـتا ایـن در کـه اسـت بـوده مربوطه هايشاخص

 یـافتگی توسـعه بـا آنهـا ارتباط تبیین و هاشاخص تشریح

 حضـوري يعـهمراج از بهداشتی خدمات و بهداشت بخش

 شـده اسـتفاده حـوزه این کارشناسان و خبرگان نظرات به

 گـردآوري، ابـزار براي الزم اعتبار به یابیدست براي. است

 شـده منتشـر و دقیق اول، دست منابع از است شده سعی

 لرسـتان و اسـتان آماري سالنامه( صالحذي مراجع توسط

 يبـرا شـود و اسـتفاده) پزشـکی علـوم دانشـگاه گزارشات

 متخصصـین از تـن چنـد اظهارنظر از گردآوري ابزار روایی

 سـطح در مشـورت همچنـین و پزشـکی علـوم هايرشته

ــدیران ــان و م ــره کارشناس ــن در خب ــه ای ــت زمین  ارجحی

 .است شده استفاده و مشخص هاشاخص

 بنـديرتبه و مقایسـه بـراي که هاییشاخص ترینمهم

 بـر لمشـتم رونـد،می کـار بـه بهداشـتی خدمات وضعیت

 سـرانه عمـومی، پزشـک سـرانه عناوین با شاخص هیجده

 داروسـاز، دکتر سرانه دندانپزشک، سرانه متخصص، پزشک

 سـرانه آزمایشگاه، سرانه داروخانه، سرانه پیراپزشک، سرانه

 مؤسسـات سرانه پرتونگاري، مراکز سرانه توانبخشی، مراکز

 انهسـر بهـورز، سـرانه بهیـار، و پرستار سرانه فعال، درمانی

 سـرانه بهداشـت، خانه داراي روستاهاي درصد فعال، تخت

 بهداشـتی مراکـز سـرانه شـهري، درمـانی بهداشتی مراکز

 معکوس همچنین و بهداشت خانه سرانه روستایی، درمانی

 انسـانی توسـعه گـزارش از کـه باشـندمی میر و مرگ نرخ

ــازمان ــل س ــد مل ــب )،8( متح ــاتی و کت ــه از تحقیق  جمل

ــهدادي ــانبرز )،9( ش ــی و )10( ویی ــه )11( مزروع  گرفت

 .اندشده

 )TOPSIS( روش تاپسیس

ــردآوري ــس از گ ــا و دســتهداده پ ــراي ه ــا ب بندي آنه

 هايمـدل از یکـی کـه فـازي تاپسـیس مدل بندي ازرتبه
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. شــد اســتفاده اســت، فــازي معیــاره چنــد گیريتصــمیم

ــرینمهم ــام ت ــد در گ ــد گیريتصــمیم فرآین ــاره، چن  معی

 مـدل، ایـن در. اسـت مناسب معیارهاي انتخاب و شناخت

 آلایـده نقطـه از گزینه کی فاصله گرفتن نظر در بر عالوه

 در نیـز فـازي منفی آلایده نقطه از آن فاصله فازي، مثبت

 بایـد انتخـابی گزینـه که معنی این به شود؛می گرفته نظر

 در و فـازي مثبـت آلایده حل راه از فاصله کمترین داراي

 منفـی آلایـده حـل راه از فاصله دورترین يدارا حال عین

 .باشد فازي

 يشاخصـه چنـد گیريتصمیم هايمدل نظري مبانی 

 پرداختن ضمن که زاده استلطفی دیدگاه از برگرفته فازي

 اولـین بـراي ارسطویی منطق ضعف و انسانی تفکر ابهام به

. )12( شد مطرح فازي هايمجموعه تئوري عنوان تحت بار

 عـدم موجـب بـه قطعیت عدم بودن عقالیی به تئوري این

 تئــوري اصــلی مســاعدت. داشــت گــرایش ابهــام، و دقــت

 هـايداده دادن نشـان در آن توانـایی فـازي، هايمجموعه

 عــدم آنهــا در کــه واقــع جهــان هايپدیــده و بــوده مــبهم

). 13( گیـردمی قـرار اسـتفاده مـورد دارد، وجـود قطعیت

مـدیریت ازجملـه  متعـدد هايسیسـتممنطق فازي بـراي 

ســازي ریزي و مدلگذاري، برنامــهگیري، سیاســتتصــمیم

 ).14( قابل استفاده است

گیري چندمعیاره یکی از عناوین شناخته شـده تصمیم

. رودمـیگیري بـه شـمار تصمیم هايسیستمو  هاروشدر 

 مســئله منطــق فــازي شــیوه مفیــدي را بــراي حــل یــک

. اغلـب اوقـات در آوردمـیگیري چندمعیاره فراهم تصمیم

غیر دقیق و فـازي  هادادهگیري چندمعیاره، مسائل تصمیم

گیري دنیاي واقعی، کـاربرد هستند. در یک شرایط تصمیم

توانـد بـا گیري چنـدمعیاره میي معمـول تصـمیمهاروش

محدودیت عملی شدید به دلیل معیارهاي حاوي مجموعـه 

د، غیــر دقیــق از اطالعــات مواجــه شــود. بــراي ایــن مــوار

) و MODMفـازي ( هگیري چنـد هدفـي تصـمیمهـاروش

) توسـعه داده MADMفـازي ( چند شاخصهگیري تصمیم

گیري چنـدمعیاره هـاي تصـمیمروش بنـديطبقهاند. شده

چند هدفـه، دسته (بدین ترتیب است که در مجموع به دو 

چنـد هاي ارزیـابی شـوند. مـدل) تقسـیم میچند شاخصه

غیر جبرانـی باشـند. مـدل  ممکن است جبرانی یا شاخصه

ــروه سازشــی مــدلتاپســیس در  ــرار زیرگ ــی ق هاي جبران

گیري چنــد ) پــس از تبیــین مــدل تصــمیم15( ردیــگمی

ي فازي نوبت بـه اجـراي مـدل انتخـاب شـده بـا شاخصه

رسد. تکنیک تاپسـیس فازي می استفاده از روش تاپسیس

 آل مثبـت و منفـی راگزینه از راه حل ایده يفاصلههر دو 

آل ل ایدههمزمان به وسیله گرفتن نزدیکی نسبی به راه ح

 ).16( باشدکند که از نقاط قوت این تکنیک میبررسی می

)، مراحل اسـتفاده از روش شـباهت 17چن و هوآنگ (

گیري تصـمیم مسـئلهفـازي را در یـک  به گزینه ایـده آل

 به شرح زیر ارائه کردند: نهیگز mو  اریمع nچندمعیاره با 

 ) تشکیل ماتریس تصمیم1گام 

 ) تعیین ماتریس وزن معیارها2گام 

 ) بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازي3گام 

 داروزنتعیین ماتریس تصمیم فازي ) 4گام 

و حـل  )FPIS, A*( یـده آل فـازي) یافتن حل ا5گام 

 )FPIS, A+( ضد ایده آل فازي

 ) محاسبه فاصله از ایده آل و ضد ایده آل فازي6گام 

 ) محاسبه شاخص شباهت7 گام

ها: با توجه به میـزان شـاخص بندي گزینه) رتبه8گام 

. بــه طــوري کــه شــوندمیبنــدي ها رتبهشــباهت، گزینــه

 هاي با شاخص شباهت در اولویت قرار دارند.گزینه

 هایافته
ها پرداختـه ها و شـاخصشهرسـتان يابتدا به کدگذار

 کیـتکن يسـازاز روش مدل يریـگشده و سـپس بـا بهره

ــه گز ــهیشــباهت ب ــا ن ــاز آلدهی  ي) رتبــهFTOPSIS( يف

 یعبارات کالم لیتبد انی. در پاشودیم نییها تعشهرستان

ها را بـه مـدل مـورد الزم است تا بتوان داده يبه اعداد فاز

 يبــرا پرداخــت. جینتــا یینهــا لیــاســتفاده وارد و بــه تحل
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رات خبرگان، نظرات آنها در قالب عبـا يهاقضاوت افتیدر

 لیشـدند. تبـد لیتبـد ياخذ و سپس به اعداد فاز یکالم

نشان داده شده  ریدر جدول ز يبه اعداد فاز یعبارت کالم

ها با مصـاحبه شاخص تیاهم یو بررس يبندتیاولو است.

ــذ يحضــور ــره صــورت پ ــارفتیاز کارشناســان خب  جی. نت

ــوزن ــا یده ــر مبن ــه  يب ــان داد ک ــان نش ــر کارشناس نظ

ــاخص ــتریب A1 ،A2 ،A11 ،A12 ،A13 ،A15 يهاش  نیش

اند و داشـته یشاخص مورد بررس جدهیه نیرا در ب تیاهم

و  A9 ،A16 يهامربوط به شـاخص تیاهم زانیم نیکمتر

A18 .بوده است 
 هانام اختصاري شهرستان .1جدول 

 نام اختصاري شهرستان ردیف
 City1 ازنا 1
 City2 الیگودرز 2
 City3 بروجرد 3
 City4 پلدختر 4
 City5 آبادخرم 5
 City6 دلفان 6
 City7 دورود 7
 City8 دوره 8
 City9 سلسله 9
 City10 کوهدشت 10

 

 

 

 

 ها و نام اختصاري مربوط به آنهاشاخص. 2جدول 
 عنوان شاخص ردیف

 A1 (به ازاي هر هزار نفر) سرانه پزشک عمومی 1
 A2 (به ازاي هر ده هزار نفر) سرانه پزشک متخصص 2
 A3 (به ازاي هر ده هزار نفر) پزشکدندانسرانه  3
 A4 (به ازاي هر ده هزار نفر) دکتر داروسازسرانه  4
 A5 (به ازاي هر ده هزار نفر) سرانه پیراپزشک 5
 A6 سرانه داروخانه (به ازاي هر ده هزار نفر) 6
 A7 سرانه آزمایشگاه (به ازاي هر ده هزار نفر) 7
 A8 سرانه بهورز 8
 A9 سرانه مراکز توانبخشی (به ازاي هر صد هزار نفر) 9
 A10 سرانه مراکز پرتونگاري (به ازاي هر صد هزار نفر) 10
 A11 )زار نفرهبه ازاي هر صد ( بیمارستان)فعال (درمانی  مؤسساتسرانه  11
 A12 سرانه تخت فعال (به ازاي هر هزار نفر) 12
 A13 ر ده هزار نفر)سرانه پرستار و بهیار (به ازاي ه 13
 A14 فر)ر نسرانه مراکز بهداشتی درمانی شهري (به ازاي هر ده هزا 14
 A15 نفر) زارسرانه مراکز بهداشتی درمانی روستایی (به ازاي هر ده ه 15
 A16 ی)(به ازاي هر دو هزار نفر روستای سرانه خانه بهداشت 16
 A17 درصد روستاهاي داراي خانه بهداشت 17
 A18 عکوس نرخ مرگ و میر (به ازاي هر هزار نفر)م 18

 
 چگونگی تبدیل عبارت کالمی به اعداد فازي. 3جدول 

 عدد فازي معکوس عدد فازي مثلثی عبارت کالمی
 )1، 1، 1( )1، 1، 1( مساوي دقیقاًاهمیت 

 )3/2، 1، 2( )2/1، 1، 2/3( ترکمی مهم
 )2/1، 3/2، 1( )1، 2/3، 2( ترمهم

 )5/2، 2/1، 3/2( )2/3، 2، 2/5( ترخیلی مهم
 )3/1، 5/2، 2/1( )2، 2/5، 3( ترخیلی زیاد مهم

 )7/2، 3/1، 5/2( )2/5، 3، 2/7( ترکامالً مهم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها از نظر اهمیتاي مقایسه شاخصنمودار میله. 1نمودار 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به  ید دسترس(از بع هاشهرستان یینها يبندرتبه. 2نمودار 

 )یخدمات بهداشت
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بهداشـت و  تیبه منظور اظهـارنظر در خصـوص وضـع

 کیـاسـتان لرسـتان  يهادر شهرسـتان یخدمات بهداشت

از  یمطـرح شـد کـه حـاک یو دو سـؤال جزئـ یسؤال کلـ

اشت استان لرستان در بخش بهد يهاشهرستان يبندرتبه

 هستند یو خدمات بهداشت

لرســتان در بخــش  اســتان يهاشهرســتان يبنــدرتبه

حاصـل از  جیبـر اسـاس نتـا یبهداشت و خدمات بهداشـت

 .باشدیم ریبه شرح جدول ز يفاز سیتاپس لیتحل
 

 هااي بهداشت و خدمات بهداشتی شهرستانوضعیت مقایسه. 4جدول 

 شاخص شباهت  رتبه نام شهرستان
 476/0  1 آبادخرم

 466/0  2 بروجرد
 462/0  3 ازنا

 450/0  4 سلسله
 438/0  5 الیگودرز
 370/0  6 دورود

 367/0  7 کوهدشت
 316/0  8 پلدختر
 284/0  9 دلفان
 283/0  10 دوره

 

 گیرينتیجهبحث و 
 و بهداشـت وضـعیت خصـوص در اظهـارنظر منظور به

 یـک لرسـتان اسـتان هايشهرسـتان در بهداشتی خدمات

 بـه حاصـله نتـایج. شد مطرح جزئی سؤال دو و کلی سؤال

 .است بوده زیر شرح

 بنــديرتبه بــه مربــوط کــه کلــی ســؤال خصــوص در

 خـدمات و بهداشت بخش در لرستان استان هايشهرستان

 )City5( آبادخرم شهرستان که شد مشخص بود، بهداشتی

ــا ــت در 476/0 شــباهت شــاخص ب ــتان اول، اولوی  شهرس

 دوم، جایگاه در 466/0 شباهت شاخص ) باCity3بروجرد (

ــا (از شهرســتان ــا )City1ن  در 462/0 شــباهت شــاخص ب

 شباهت شاخص با )City9سلسله ( شهرستان سوم، جایگاه

 بـا )City2( گـودرزیال شهرستان چهارم، جایگاه در 450/0

دورود  شهرستان پنجم، جایگاه در 438/0 شباهت شاخص

)City7( ــا ــاه در 370/0 شــباهت شــاخص ب  ششــم، جایگ

 367/0 باهتشـ شاخص با )City10( کوهدشت شهرستان

 شـاخص بـا )City4پلـدختر ( شهرسـتان هفتم، جایگاه در

ــباهت ــاه در 316/0 ش ــتم، جایگ ــتان هش ــان  شهرس دلف

)City6 (ــا ــاخص ب ــباهت ش ــاه در 284/0 ش ــم جایگ  و نه

ــا) City8دوره ( شهرســتان  در 283/0 شــباهت شــاخص ب

 .گرفت قرار آخر و دهم جایگاه

ه نشـان حاصل جینتا ،قیتحق یدر پاسخ به سؤاالت جزئ

 يهاآباد در خصوص شـاخصداده است که شهرستان خرم

A2  وA14يها، شهرستان بروجـرد در خصـوص شـاخص 

A4، A7  وA14يها، شهرستان ازنـا در خصـوص شـاخص 

A10 ،A13  وA14 شهرســـتان سلســـله در خصـــوص ،

 گـودرزیال ان، شهرسـتA17و  A7 ،A10 ،A12 يهاشاخص

ـــــاخص ـــــوص ش ، A17و  A4 ،A11 ،A14 يهادر خص

، A1 ،A4 ،A5 يهاشهرستان دورود در خصـوص شـاخص

A8  وA14يها، شهرستان کوهدشت در خصوص شـاخص 

A4 ،A10 ،A11  وA12 شهرســتان پلــدختر در خصــوص ،

، شهرستان دلفـان در A17و  A9 ،A10 ،A12 يهاشاخص

و  A17 و A3 ،A4 ،A6 ،A10 ،A14 يهاخصوص شـاخص

، A2 ،A4 ياهباالخره شهرستان دوره در خصوص شـاخص

A6 ،A9 ،A10 ،A11 ،A12  وA13 رینســـبت بـــه ســـا 

قـرار دارنـد.  يترنییدر سـطح پـا گانـهجدهه يهاشاخص

اسـتان  يهاضعف در سطح شهرسـتان نیشتریب درمجموع

 A4 ،A10 ،A14 ،A12 يهادر خصوص شـاخص بیبه ترت

 مشاهده شده است. A17و 

 نیبـ سهیمقا کیاز  یکه حاک یدر خصوص سؤال جزئ

مـورد  يهااستان لرسـتان از نظـر شـاخص يهارستانشه

 اند، مشخص شد که:بوده یبررس

اسـتان  يهاضعف در سـطح شهرسـتان نیشتری) بالف

 یبررس يهاو بر اساس شاخص یفیلرستان به صورت توص

ســرانه دکتــر  يهادر خصــوص شــاخص بیــشــده بــه ترت

ــاز ــار 6( داروس ــز پرتونگ ــرانه مراک ــتان)، س  6( يشهرس

 6( يشـهر یو درمـان ی، سرانه مراکـز بهداشـتشهرستان)
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 نیشهرسـتان) و همچنـ 4( شهرستان)، سرانه تخت فعـال

ــه بهداشــت يدارا يروســتاها درصــد شهرســتان)  4( خان

 مشاهده شده است.

آبـاد و دوره از جهـت شـاخص خرم يها) شهرستانب

 ضعف هستند. نیشتریب يپزشک متخصص دارا

ــتج ــز بهداش ــاخص مراک ــان ی) ش ــ یو درم در  يهرش

دورود و  گـودرز،یآباد، بروجـرد، ازنـا، الخرم يهاشهرستان

 قرار دارد. ینییدلفان در سطح پا

در  یدکتر داروسـاز از ضـعف قابـل تـوجه ي) سرانهد

دورود، کوهدشت، دلفـان  گودرز،یبروجرد، ال يهاشهرستان

 و دوره برخوردار است.

بروجـــرد و سلســـله در خصـــوص  يها) شهرســـتانه

 .باشندیم فیضع شگاهیآزما يهشاخص سران

ازنـا،  يهادر شهرسـتان يمراکـز پرتونگـار ي) سرانهو

 ینییو دوره در سطح پـا سلسله، کوهدشت، پلدختر، دلفان

 نشان داده شده است.

ازنا و دوره  يهادر شهرستان اریپرستار و به ي) سرانهز

 است. ینییدر سطح پا

دوره از  سلسله، کوهدشت، پلدختر و يها) شهرستانح

 اند.قرار گرفته ینییتخت فعال در سطح پا ينظر سرانه

بهداشـت  يخانـه يدارا ي) شاخص درصد روستاهاط

پلـدختر و دلفـان در  گـودرز،یسلسله، ال يهادر شهرستان

 قرار دارد. ینییسطح پا

کوهدشـت و دوره از نظـر  گودرز،یال يها) شهرستاني

 ي) داراارستانمی(ب فعال یمؤسسات درمان يشاخص سرانه

 .باشندیمشکل م

در شهرســتان  یپزشـک عمـوم ي) شـاخص سـرانهك

 است. نییدورود پا

در شهرستان دورود در  راپزشکیپ ي) شاخص سرانهل

 وجود ندارد. یسطح قابل توجه

ــرانهم ــاخص س ــتان دورود در  ي) ش ــورز در شهرس به

 است. ینییسطح پا

 يهادر شهرستان یمراکز توانبخش ي) شاخص سرانهن

 .ستین یپلدختر و دوره در سطح قابل قبول

در شهرستان دلفان  پزشکدندان ي) شاخص سرانهس

 قرار دارد. ینییدر سطح پا

دلفـان  يهاداروخانه در شهرستان ي) شاخص سرانهع

 و دوره مطلوب نبوده است.

ــد ــات دق هرچن ــیمطالع ــوص رتبه یق ــددر خص  يبن

 یات بهداشـتخـدم نهیاستان لرستان در زم يهاشهرستان

ها آمارنامـه يموجود بر مبنا يهاوجود نداشته و تمام داده

و  مهرجـردي قـاتیتحق جیشده است اما بـا نتـا يگردآور

سـالمت در  يبنـدرتبه يدر مطالعه )4( )1390( همکاران

ــوف يهااســتان ــارانو  یقیکشــور؛ ت در  )7( )1392( همک

 یغربجـانیاستان آذربا يهاشهرستان يبندسطحخصوص 

بهداشت و درمـان؛  يساختار يهااز شاخص يمنددر بهره

ــادقی ــاران فرص ــوص تع) 6() 1393( و همک ــیدر خص  نی

اسـتان بوشـهر از نظـر  يهاشهرستان یافتگیدرجه توسعه

) 1393( و همکـاران ییرضا ؛یدرمان یبهداشت يهاشاخص

بخـش بهداشـت و  التیبه تسه یرسدر خصوص دست) 5(

 يواحـدها نیجهت که ب نیه، از ادرمان در استان کرمانشا

مربوطه اخـتالف وجـود  يهااز جهت شاخص یمورد بررس

 مشابه با آنها داشته است. یجیدارد، منطبق بوده و نتا

 يهابه دست آمده بر اسـاس شـاخص جیبر اساس نتا 

ــورد بررســ ــوانیم ،یم  ،یاســتی(س شــنهادیدو دســته پ ت

خدمات  بهداشت و تیکمک به بهبود وضع ي) برايکاربرد

 امکانات مربوطه ارائه نمود. عیتوز یو چگونگ یبهداشت

 :یاستیس يشنهادهایپ -1 

از  یپـژوهش کـه حـاک نیـا جیبا در نظر گرفتن نتـا -

ــتوز ــت عی ــات بهداش ــامتوازن امکان ــان ین ــم یو درم  انی

 گــرددیم شــنهادیمــورد مطالعــه اســت، پ يهاشهرســتان

 یو درمـان یدر خدمات بهداشـت يگذارهیسرما يهاتیاولو

 یشود تا بتوان گام نییها تعشهرستان يبندبر اساس رتبه

 و توسعه متوازن برداشته شود. یبتعادل نس جادیجهت ا
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موضـوع  نیـا نیحاصـله مبـ جینتـا نکهیبا توجه به ا -

ز ماننـد دوره، دلفـان و پلـدختر ا ییهااست که شهرسـتان

وبرو ر يادهیبا مشکالت عد یو درمان ینظر امکانات بهداشت

توجـه  نیکه مسئول شودیم شنهادیراستا پ نیهستند. در ا

اعتبـارات  صیها داشته و در تخصشهرستان نیبه ا ياژهیو

ها توجـه شهرستان نیدر سطح ا یخدمات بهداشت عیوزو ت

هـم در اعتبـارات  یسـتیموضـوع با نیـا. نـدینما يشتریب

مورد توجـه قـرار  شیاز پ شیب یو هم در سطح مل یاستان

 .دریگ

 ):یی(اجرا يکاربرد يشنهادهایپ -2

 بــه ارتقــاء بیــبهبــود شهرســتان ازنــا بــه ترت يبــرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A13و  A14 ،A10 يهاشاخص

تقـاء بـه ار بیـترت به گودرزیبهبود شهرستان ال يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A11 و A4 ،A14 ،A17 يهاشاخص

اء ارتقـ بـه بیـبهبود شهرستان بروجرد بـه ترت يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A7و  A4 ،A14 يهاشاخص

اء بـه ارتقـ بیـبهبود شهرستان پلدختر بـه ترت يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A10و  A9، A12 ،A17 يهاشاخص

بـه ارتقـاء  بیـآباد به ترتبهبود شهرستان خرم يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A2و  A14 يهاشاخص

بـه ارتقـاء  بیـترت بهبود شهرستان دلفـان بـه يبرا -

توجــــه  A17و  A4، A14 ،A10 ،A3 ،A6 يهاشــــاخص

 گردد. يشتریب

ء بـه ارتقـا بیـبهبود شهرسـتان دورود بـه ترت يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A14و  A4 ،A8 ،A5 يهاشاخص

 بـه ارتقــاء بیـبهبـود شهرسـتان دوره بــه ترت يبـرا -

 A6و  A10، A13، A9 ،A2 ،A11 ،A12، A4 يهاشــاخص

 گردد. يشتریبتوجه 

ء بـه ارتقـا بیـبهبود شهرستان سلسله بـه ترت يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A7و  A10 ،A12 ،A17 يهاشاخص

اء به ارتقـ بیبهبود شهرستان کوهدشت به ترت يبرا -

 گردد. يشتریتوجه ب A12و  A4 ،A10 ،A11 يهاشاخص

 تشکر و قدردانی 
 يبنـدو رتبه ییکـه در جهـت شناسـا یاز تمام کسـان

ـــاخص ـــارش ـــوص يها همک ـــد، بخص ـــات نمودن و  دیاس

اسـتان  یبهداشت و خدمات بهداشت ينظران حوزهصاحب

 .دیآیبه عمل م یلرستان کمال تشکر و قدردان
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Abstract 

Background: In spite of the great importance of health and health services, the imbalance in 
distribution of such services has always been one of the main problems of planners. This research 
was carried out with the aim of ranking and comparing health and health services in cities in 
Lorestan province. 
Materials and Methods: Data was collected from books and documents, and from experts in the 
field of health and health services. To do this, 18 indicators of health and related services were 
selected, and ranked utilizing the fuzzy TOPSIS method. 
Results: Results showed that there were significant differences among the cities under 
investigation, in terms of health services. Khorramabad ranked first for similarity index  and 
Boroujerd ranked second (similarity index= 0.466). Also, Delfan and Dooreh came 9th and 10th ,  
with a similarity index of 0.284  and 0. 283, respectively. 
Conclusion: According to the analysis, the main weaknesses in the province were the pharmacist's 
per capita indices, per capita radiography centers, per capita urban health centers, per capita active 
beds, as well as the percentage of health centers in villages. 
Key words: Health, Health services, Fuzzy TOPSIS, Lorestan Province. 
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