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  چکیده

 قرار تاثیر تحت گوناگون ابعاد از را شهر اقتصاد که است مهمی مسائل جمله از شهري خدمات به دسترسی موضوع 

 به دسترسی جهت سوخت و نقل و حمل باالي هاي هزینه صرف بر عالوه خدماتی کابریهاي نامناسب توزیع عبارتی به. دهد می

 آنها محاسبه مواقع اکثر در که را آن از ناشی هاي هزینه و ترافیکی هاي گره و راهبندان ایجاد و شهروندان وقت اتالف آنها،

 نیز را افراد سالمت کاربریها، برخی به مناسب دسترسی عدم مواقع برخی در گاه همچنین. دارد همراه به باشد، نمی پذیر امکان

 آن، به مناسب و موقع به دسترسی در الزام که است دست این از اي نمونه درمانی بهداشتی خدمات. اندازد می خطر معرض در

 بررسی قابل غیرفضایی دسترسی و فضایی دسترسی بعد دو از خدمات به دسترسی. است ضروري جامعه افراد تمامی براي

 چراکه. آید می شمار به غیرفضایی دسترسی مهم ابعاد از یکی جامعه اقتصادي هايویژگی و شرایط میان این در. است

 خواهد سعی مطالعه این در. است خدمات از کننده استفاده جمعیت اقتصادي و اجتماعی شرایط مبین غیرفضایی دسترسی

براي . گیرد قرار تحلیل مورد اقتصادي شاخصهاي منظر از مشهد شهر در درمانی بهداشتی خدمات به غیرفضایی دسترسی شد

هاي آماري شهر مشهد، وضعیت اقتصادي ساکنین در ارتباط با توزیع فضایی  گیري از اطالعات حوزه این منظور ضمن بهره

. ست آمدمورد تحلیل قرار گرفت و نتایج مورد نظر بد ARC GISو  SPSSکاربریهاي بهداشتی درمانی از طریق نرم افزارهاي 

 درمانی بهداشتی هايکاربري فضایی توزیع و ساکنین اقتصادي شرایط بین مشهد شهر در که داد نشان بررسی این نتیجه

-کاربري فضایی توزیع در تعادل عدم دلیل به نامناسب، اقتصادي وضعیت داراي نواحی عبارتی به. ندارد وجود مناسبی ارتباط

  . پردازند می خدمات اینگونه به دسترسی جهت را بیشتري هاي هزینه درمانی، بهداشتی هاي

  

  دسترسی غیرفضایی، ویژگیهاي اقتصادي، خدمات بهداشتی درمانی، شهر مشهد :واژگان کلیدي
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  مقدمه و بیان مساله

شود، اصل عدالت اجتماعی محسوب می ریزي برنامهیکی از اصول بنیادي که در اغلب ایدئولوژیها از جمله اسالم، مبناي 

گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادالنه ریزان بر مبناي آن شکل می برنامهاست که تفکر نهادها، و 

ریزي شهري بر  در برنامه. )19. ص, 1382, پاپلی یزدي( دستاوردها و عواید بین شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد

پایدار و عدالت هاي اساسی در توسعه  اساس اصل عدالت، دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه

مساله بویژه در خصوص دسترسی شهروندان و  این. )11. ص, 1380, ویستا مشاورپارس مهندسان( شوداجتماعی محسوب می

موضوع بهداشت و درمان یکی از این موضوعات مهم . ساکنین به فضاهاي مورد نیاز و حیاتی اهمیت بیشتري پیدا می کند

عملی سازي مفهوم عدالت در درمان، مستلزم کاهش موانع مالی و غیر مالی فراراه دسترسی به خدمات مورد نیاز . است

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مساله دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی هم در کشورهاي در . )1385, جاریانی(است

در کشورهاي فقیر اسالمی مانند صورت گرفته  طبق بررسیهاي. موضوع قابل توجه و تاملی است ،حال توسعه و هم توسعه یافته

در کشورهاي  یا. )56. ص, 1385, احمدیان(هزار نفر به بیش از یک پزشک دسترسی ندارند 20تا  15 هر  مالی و سنگال

نیز به چشم می ... لندن، واشنگتن و همچون توسعه یافته نابرابري در برخورداري از امکانات بهداشتی درمانی در شهرهاي مهمی

مطالعات . )176. ص, 1383, پاگ(شودو میرهاي دردناکی می تی باعث مرگهاي بهداشهنوز تبعیض در این شهرها. خورد

کشور  دراین .دهد که بیماریهاي قلبی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در این کشور است انجام شده در امریکا نشان می

 از سطوح گوناگون بسیاري از موارد ناشی در  هاي جمعیتی نیست بلکهتنهایی ناشی از ویژگینرخهاي گوناگون مرگ و میر به 

   ).2007، 1تیموتی( است  بیمارستانی  دسترسی به خدمات و تسهیالت 

امروزه موضوع خدمات درمانی یک استراتژي ضروري و الزام آور براي ارتقاي سالمتی همگانی و به شکل گسترده به 

براي این منظور دسترسی . آیدندگی و جمعیت در جهان به شمار میحلی جهانی براي به منظور بهبود کیفیت بهتر زعنوان راه 

  ).2005، 2هالت( هاي مهم به منظور دستیابی به هدف سالمتی همگانی استبه خدمات درمانی و بهداشتی از اولین شاخص

، باید به صورتی باشد که همگان براحتی به آنها دسترسی ط شهريدرمانی در نقا کاربریهاي بهداشتییابی  مکانبنابراین 

از نگاه اکولوژي شهري نیز دسترسی به بهداشت و درمان در همه محالت شهري و . )153. ص, 1381, رضویان( داشته باشند

  .)122. ص, 1372, شکویی( شودسالم محسوب میرهاي مهم یک جامعه امکان آن براي همه مردم از جمله معیا

توان گفت از سویی دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی در  بندي از این بخش میعلذا در یک جم

ارتقاي سالمت، امنیت و آرامش خاطر جامعه داشته و از سویی شاخصی مهم در راستاي تحقق عدالت اجتماعی به شمار 

دسترسی تمام اقشار  این مساله با توجه به مشکالت موجود در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته در خصوص. آید می

علیرغم رشد چشمگیر و درخور توجه دهد که ت نشان میمطالعادر کشور ما . جامعه به خدمات درمانی مورد توجه است

واعظ ( هاي اجتماعی و مناطق جغرافیایی به شدت وجود داردهاي سالمت در سطح میانگین ملی، نابرابري در بین گروهشاخص

 حاکم ما شهرهاي بر تفصیلی و جامع هايطرح قالب در شهري توسعه هايطرح انجام نتیجه در که وضعیتی. )1388, هدويم

 هاطرح این تحقق مسیر در که مشکالتی. است شهري گوناگون هايبخش و نواحی بین تعادل عدم نوعی وجود بیانگر است

 به خدماتی هايکاربري. دهد می نشان را تعادل عدم این از نوعی است داده رخ آنها خدماتی هايکاربري خصوص در بویژه

 براساس آنها تحقق و بوده واقع اجرا حاشیه در عمدتاً دارند، مالی و گذاري سرمایه لحاظ به کمتري هايجذابیت آنکه دلیل

. اي از این دست استکالنشهر مشهد نمونه. دارد قرار ابهام از ايهاله در تفصیلی هايطرح در گرفته صورت محاسبات و ضوابط

مربع به عنوان دومین کالنشهر مذهبی دنیا جایگاه  کیلومتر 300میلیون نفر، و وسعتی بالغ بر  2.5این شهر با جمعیت حدود 

مطالعات انجام شده در این . مهمی را در خصوص در زمینه رشد جمعیت و اقتصاد در شرق کشور به خود اختصاص داده است

 درصد 36.67 تنها موجود وضع در شهر، تفصیلی طرح درمانی بهداشتی کاربري وسعت مجموع هر حکایت از آن دارد که ازش

                                                        
1 - Timothy S.Hare 
2 - Holt 
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 منظور به را متعددي مشکالت مساله این مجموع در که. است یافته تغییر دیگر کاربریهاي به مابقی و کرده پیدا تحقق

از نظر  ايهاي شدید درون منطقهاز سوي دیگر وجود تفاوت .است کرده فراهم نیاز مورد خدمات به جمعیت دسترسی

که ضرورت را به همراه داشته ، تقویت این مشکل )566. ص, 1385, شاهنوشی(هاي توسعه یافتگی و شرایط اقتصادي شاخص

در این زمینه تحلیل دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی . ساخته استاجتناب ناپذیر  ریزي برنامهدر کلیه شئون را توجه آن 

از طرف دیگر بررسی سابقه مطالعات . آیدوریات مهم این مطالعه به شمار میبراساس شرایط اقتصادي هر محدوده از جمله ضر

در این بین  دارند و تاکیدبر دسترسی فضایی به خدمات  مطالعات عمدتاًدهد که این  انجام شده در این خصوص نشان می

یگر ضروریات انجام این مطالعه لذا این مساله نیز از د. عوامل غیر فضایی بویژه اقتصادي چندان مورد توجه قرار نگرفته است

  .باشدمی

  فرضیه تحقیق

هاي اقتصادي هاي بهداشتی درمانی و ویژگیرسد در شهر مشهد ارتباط مناسبی بین توزیع فضایی کاربري به نظر می 

  . ساکنین شهري وجود ندارد

  هدف تحقیق

ها به هاي اقتصادي ساکنین شهر مشهد و نحوه دسترسی آنهدف تحقیق در حقیقت برقراري ارتباط بین ویژگی 

  .شود که از آن با نام دسترسی غیر فضایی یاد می. خدمات بهداشتی درمانی است

  وش تحقیقر

که در آن ابتدا ضمن مطالعه . تحلیلی استفاده شد -این مطالعه از روش توصیفی با توجه به فرضیه و هدف تحقیق در 

هاي داخلی، اطالعات الزم در خصوص ابعاد کمی و کیفی مطالعه به اسناد و منابع موجود از طریق جستجو در اینترنت و پایگاه

هاي بهداشتی گاه اطالعات مکانی از کاربرياقدام به تشکیل پای ARC GISدر ادامه ضمن بهره گیري از نرم افزار . دست آمد

به منظور بررسی ویژگیهاي . سپس الگوي استقرار فضاي بهداشتی درمانی مورد تحلیل قرار گرفت. درمانی شهر مشهد گردید

هاي آماري شهري موجود است استفاده حوزه که به تفکیک 1385اقتصادي ساکنین شهر مشهد از اطالعات سرشماري سال 

در . هاي مرتبط با وضعیت اقتصادي ساکنین شهر مشهد شدهاي مربوط به شاخصدر این رابطه اقدام به تهیه نقشه. گردید

هاي اقتصادي در تبیین شاخص   جایگاه و اهمیت  »تحلیل عاملی«گیري از مدل  و بهره SPSSادامه با استفاده از نرم افزار 

در پایان . ت مناطق گوناگون شهر مشهد از این نظر چگونه استدسترسی غیرفضایی معین گردید و مشخص شد که وضعی

هاي بهداشتی درمانی بررسی و هاي اقتصادي، در ارتباط با توزیع فضایی کاربرينتایج به دست آمده از تحلیل عاملی از شاخص

  .گردیدنتایج مورد نظر تحصیل 

  :جامعه آماري

ن بر باشد که مدیریت و نظارت آهاي بهداشتی درمانی شهر مشهد میجامعه آماري در این مطالعه شامل تمامی کاربري 

  . ها در شهر مشهد استجدول زیر بیانگر نوع و تعداد این کاربري. باشدعهده دانشگاه علوم پزشکی می

  

  ها در شهر مشهدکاربریهاي مورد مطالعه و تعداد آن:1جدول

نوع 

  کاربري

داروخانه شبانه   داروخانه

  روزي

مرکز و خانه   درمانگاه  اورژانس  آزمایشگاه  بیمارستان  مطب

  بهداشت

  مجموع

  4528  150  53  31  150  31  3644  39  430  تعداد

  )1390, مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرتال(: منبع
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براي هر  ARC GISمورد بوده که در این خصوص با استفاده از نرم افزار  4528در مجموع فضاهاي مورد بررسی شامل 

. ها بر روي نقشه شهر مشهد نمایش داده شدیل گردید و موقعیت آنکپایگاه اطالعات مکانی تش یک از فضاهاي مورد بررسی

براساس . حوزه است 1266شهر مشهد است که شامل  1385هاي آماري سال هاي انجام شده در سطح حوزهتحلیل

اور یکدیگر یک ناحیه را تشکیل از طرف دیگر چندین حوزه مج. باشدوجود هر حوزه شامل چندین بلوك میاستانداردهاي م

  .هاي بهداشتی درمانی مورد مطالعه استهاي آماري و کاربريحوزه   نقشه زیر بیانگر . دهندمی

  

  هاي آماري در ارتباط با موقعیت فضاهاي بهداشتی درمانی مورد مطالعه در شهر مشهدحوزه : 1نقشه

  
  

  هاي مورد استفادهمعرفی مدل

  :هاي زیر استفاده شده استمتغیرهاي تحقیق از مدل  منظور بررسی  به  مطالعه  این در

مرکز میانی در حقیقت میانگین مختصات طول و عرض جغرافیایی تمامی عوارض در محدوده مورد : 3مرکز میانی)الف

باشد که محاسبه آن به منظور پیگیري تغییرات صورت گرفته در پراکنش و توزیع فضایی عوارض و همچنین به می    مطالعه 

   ).2005، 4اندي( :به می شودمرکز میانی از طریق رابطه زیر محاس. ها مناسب استمنظور مقایسه آن
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  . ها و عوارض استبرابر با کل تعداد ویژگی nو  iمختصات عارضه  yiو  xiکه در آن 

استاندارد در حقیقت روشی به منظور بررسی میزان تمرکز یا پراکندگی عوارض مسافت :  5مسافت استاندارد)ب

  :که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است). همان منبع( باشد جغرافیایی در اطراف مرکز میانی می

                                                        
3 - Mean Center 

4 - Andy 

5  - Standard Distance 
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  .باشد تعداد نقاط می nفاصله بین دو نقطه و مرکز میانی و  Diکه در آن 

 تعداد به هاآن وکاهش از متغیرها مجموعه یک ساختار کشف با که است روشی عاملی تحلیل : 6مدل تحلیل عاملی) ج

به عبارتی هدف تحلیل عاملی، شناسایی متغیرها یا  ).1387پیراسته، ( دارد کار و یعنی عامل سر تر، اساسی متغیرهایی محدود

در . )7. ص, 1389, ابراهیم زاده( باشد هاي اساسی به منظور تبیین الگوي همبستگی بین متغیرهاي مشاهده شده میعامل

. ها، از طریق متغیرهاي مشاهده شده داردعین حال تحلیل عاملی نقش مهمی در شناسایی متغیرهاي مکنون یا همان عامل

گیرد کردن اطالعات به ترتیبی صورت می در عین حال خالصه. باشد این تکنیک روشی براي خالصه کردن اطالعات زیاد می

-می ها را فراهمزیادي از پدیده این ویژگی امکان طبقه بندي تعداد نسبتاً. که نتیجه خالصه شده از نظر مفهوم معنا دار است

اي در ایجاد این اختالفات  ها به چه اندازهتوان بیان نمود که هر یک از شاخصدیگر با استفاده از این تکنیک میآورد از طرف 

تحلیل عاملی برخالف رگرسیون چندگانه، تحلیل تشخیصی یا همبستگی کانونی که  .)231. ص, 1387, اکبري( اند موثر بوده

غیر وابسته و تعداد زیادي متغیر مستقل وجود دارد، روشی هم وابسته بوده که در آن کلیه متغیرها بطور در آن یک یا چند مت

, کالنتري( شود در این تکنیک هر یک از متغیرها به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته می. گیرند همزمان مد نظر قرار می

در تحلیل عاملی، یک عامل، ترکیبی خطی از چند متغیر است که داراي تداخل ضمنی و اشتراك مفهومی . )283. ص, 1382

هر عامل داراي سهمی از کل واریانس تمامی . هاي یک عامل رابطه معناداري وجود داردبه عبارتی بین شاخص. هستند

 باشد سهم آن در تبیین واریانس کل متغیرها بیشتر استباشد که هرچه مقدار آن براي یک عامل بیشتر  متغیرهاي تحقیق می

در تایید هاي تحقیق به عنوان معیاري مهم عامل     فراوانی تجمعی درصد واریانس تمامی . )314. ص, 1388, حبیب پور(

اوانی تجمعی درصد واریانس مربوط به مقدار ویژه نباید کمتر در تحقیقات علوم انسانی، فر عمدتاً. آیدتحلیل عاملی به شمار می

  .)293. ص, 1385, منصورفر( درصد باشد 50از 

هاي موجود را تقلیل و به چندین ز این موضوع که آیا می توان دادهعالوه بر این در تحلیل عاملی به منظور اطمینان ا

هاي مورد نظر دهد که آیا دادهاین دو آزمون نشان می. اده می شودو بارتلت استف KMOعامل کاهش داد یا خیر از دو آزمون 

ن در این آزمون نشا 0.7تر از مقادیر باال. قرار دارد) 1(و ) 0(بین  KMOبراي تحلیل عاملی مناسب هستند یا نه؟ مقدار آزمون 

ها کند که در صورت تقلیل داده یش میاما آزمون بارتلت این موضوع را آزما. شودکه انجام تحلیل عاملی پیشنهاد میدهد می

ها کشف کرد؟ ها و معناي انضمامی آنتوان ساختار جدیدي را براساس همبستگی بین متغیرها و عاملها، میبه یکسري عامل

معنی دار باشد مبین این موضوع است که ارتباط  0.05دست آمده در سطح خطاي کمتر از  که مقدار بهدر این آزمون هنگامی

  ).343، 1388, حبیب پور( باشدها ممکن میته و امکان کشف ساختار جدید دادهمعناداري بین متغیرها وجود داش

  ادبیات مربوط به مطالعه

 است جغرافیا و شهري  ریزي برنامه نقل، و ریزي حمل برنامه جمله از  علمی رشته   چندین  بین در  مفهومی دسترسی     

، 8کونولی( وتعبیرشود خلق تواند می کسی هر توسط که محتوایی. است بودن دسترس در دسترسی محتواي ).2004، 7کارست(

کنند، بطور  مینواحی محروم زندگی  ها وآیا مردم بویژه کسانی که در گروه: این سوال که دسترسی پاسخی است به. )2004

 دستهاي مواد غذایی، هاي بهداشتی، تحصیل، و فروشگاهدسترسی به مراقبت بویژهخدمات مورد نیازشان  شایسته به شغل و

که  افرادي -1 :عبارتند از دسترسی ایجاد در یهتوان گفت سه مولفه اول میبر این اساس  .)2004دپارتمان سالمت، ( یابند می

. شود می ایجاد هافعالیت این و افراد این ینکه ب ارتباطی -3و  که در مقصد هستند خدماتی و هافعالیت- 2، در مبدا هستند

   )یرشکل ز(

                                                        
6  -  Factor analysis 

7 - Karst 
8
 - Connolly 
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  دسترسی یهاول يها مولفه: 1شکل

  

  

   ).2005، 9هالدن( :منبع

  

نتیجه الگوهاي کاربري زمین مثل توزیع فضایی مقاصد بالقوه و حجم، کیفیت و ویژگی قابلیت دسترسی یک مکان 

فعالیت موجود در آنجا و سیستم حمل و نقل مثل فاصله، زمان و هزینه صرف شده جهت رسیدن به هر مقصد از طریق 

  ).2006، 10ماکري( هاي گوناگون حمل و نقل، است شیوه

سو و  هاي حمل و نقل از یکها و ویژگیکه در بردارنده گزینه ریزي برنامهاي از  دسترسی به عنوان شیوه ریزي برنامه

دسترسی در حقیقت شرایط و الزاماتی  ریزي برنامه. باشداي می هاي کاربري زمین از سوي دیگر است، داراي اهمیت ویژهویژگی

امروزه محققین . د دسترسی مناسبی داشته باشندآورد که براساس آن جمعیت به امکانات و خدمات مورد نیاز خو را فراهم می

عی و هاي شهري منجر به محرومیت اجتماو پژوهشگران جملگی بر این باورند که دسترسی ضعیف به خدمات و کاربري

چراکه دسترسی ضعیف باعث . کندحروم جامعه اهمیت بیشتري پیدا میاین مساله بویژه براي افراد فقیر و م. شوداقتصادي می

ها کاربري اراضی، خدمات و کاربري ریزي برنامهلذا سعی بر آن است در فرایند . رومیت بیشتر این قشر از جامعه خواهد شدمح

بر . )2004، 11کمپینز( گیردهاي شهر به طور یکسان و مناسب صورت اي استقرار یابند تا دسترسی ساکنین همه بخش به گونه

 و) هابیمارستان مثل( خدمات کنندگان ارایه بین مکانی ارتباط واقع در درمانی بهداشتی خدمات به این اساس دسترسی

 یک توانایی بر ،درمانی بهداشتی امکانات به دسترسی قابلیت یا ).2007تیموتی، ( کند می بررسی را اطراف هايجمعیت

در  ).2005، 12ابنر( شودمی متمرکز خصوص این در مراقبتی خدمات از مشخصی مجموعه آوردن دست به براي جمعیت

 فاصله میزان درآمد، دسترسی با باشند که در این خصوصدخیل میخصوص دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی عواملی 

 افرادي است روشن. است ارتباط در او اجتماعی طبقه و سن تحصیالت، میزان پزشکان، مطب و درمانی خدمات مرکز تا بیمار

 پزشک به طبقه این سالمند و پردرآمد طبقه از کمتر خیلی باشند سالمند اگر ویژه به برخوردارند تري پائین درآمد از که

قسمت زیادي از فقر در نواحی شهري و روستایی مربوط دهد که  نتایج بسیاري از تحقیقات نشان میهمزمان  .کنندمی مراجعه

در نواحی روستایی ارتباط بین بهداشت ضعیف و فقر . باشدمی... راقبتهاي بهداشتی درمانی وبه فقدان خدماتی نظیر مدرسه، م

هاي فقیر، علت آن براي بیشتر خانواده. ارندبسیار قوي است زیرا بیشتر روستائیان فقیر، به خدمات بهداشتی دسترسی ند

کیفیت زندگی به توان گفت بهبود سالمت و لذا می). 1385بارلینگ، ( ناتوانی آنها در دسترسی به خدمات نزدیکشان است

به عنوان مثال بناچی و . وابسته است هاي مناسب،تسهیالت بهداشتی درمانی با هزینهگستردگی فراوانی و قابل دسترس بودن 

به عبارتی هر چه میزان . مشخص کردند که ارتباط مثبتی بین محرومیت و میزان مرگ و میر وجود دارد )1999( 13یاسویی

معیت از خدمات بهداشتی درمانی بیشتر باشد، به همان اندازه میزان مرگ و میر آنها نیز باالتر محرومیت و عدم برخورداري ج

  . )2005، 14اجاال( است

  : )2005هالت، (کنند دسته طبقه بندي می 5موانع را به این  15پنچانسکی و توماس

انی که مردم شتی درمدر مفهوم خدمات بهداشتی درمانی اشاره به تعداد مراکز خدمات بهدا: موجود بودن .1

 . باشدتوانند انتخاب کنند، میمستمند و نیازمند می

                                                        
9 - Halden 
10 - Makri 
11 - Campaigns 
12 - Ebener 
13

 - Benachi and Yasui 
14 - Ajala 
15

 - Penchansky and Thomas 

فعالیتها و خدماتی که در مقصد  افرادي که در مبدا هستند

 هستند
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بین نواحی مسکونی یا مراکز تقاضا و مراکز ) مسافت و یا زمان(به عنوان موانع سفر : قابل دسترس بودن .2

 بهداشتی درمانی یا مقاصد، شناخته می شود

 توانایی .3

 مقبولیت و  .4

  انطباق .5

عوامل  یابه عنوان موانع فضایی و سه نوع آخر به عنوان موانع غیر فضایی  اول عمدتاًدر این تقسیم بندي دو مانع 

، این مساله مورد ارزیابی )موجود بودن و قابل دسترس بودن(در خصوص موانع فضایی . شونداجتماعی اقتصادي شناخته می

یه یا محدوده مورد مطالعه براساس استانداردهاي اي در درون ناحز بهداشتی درمانی پراکنش عادالنهگیرد که آیا مراکمیقرار 

اما موانع غیر فضایی به این  ).2005هالت، ( و برنامه هاي بهداشتی یک کشور دارند یا خیر؟) WHO(سازمان بهداشت جهانی 

  .گذاردده از خدمات درمانی خاص تاثیر میهاي فردي بیمار در گرایش استفانکته اشاره دارد که ویژگی

توان در مجموع می توان عوامل موثر در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را به دو دسته عوامل فضایی و می بنابراین

لذا دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در سرتاسر فضا به دلیل پراکنش نامتعادل امکانات . غیر فضایی دسته بندي کرد

هاي متفاوت هاي جمعیتی به دلیل ویژگیهاي بین گروهن تفاوتو همچنی) عوامل فضایی(بهداشتی درمانی و مصرف کنندگان 

براین اساس دسترسی فضایی بر مقاومت موانع جغرافیایی . متفاوت است) عوامل غیر فضایی(اجتماعی اقتصادي و جمعیتی 

ر جغرافیایی مثل طبقه که دسترسی غیر فضایی بر موانع غیدر حالی .بین نقاط مصرف و نقاط تولید تاکید دارد) زمان یا فاصله(

  ).2005، 16وانگ( کندقومیت، سن، جنس و غیره تاکید می اجتماعی، درآمد،

  دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی ریزي برنامهبررسی مطالعات انجام شده در خصوص 

احتمال اینکه فرد در اي نشان داد که قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، درآمد، و سن بیمار، در مطالعه) 2007(تیموتی 

کند که نواحی با نرخ باالي محرومیت وي تاکید می. باشد، تاثیر گذار میکندیک نوع خدمت خاص درمانی را استفاده 

  .اجتماعی اقتصادي در ارتباط با افزایش خطر بیماري قلب و عروق هستند

روستایی  اه حلی براي مشکالت توسعهر: دسترسی به تسهیالت خدمات درمانی«اي با عنوان در مطالعه) 2005(اجاال 

میزان دسترسی جمعیت روستایی این ایالت به امکانات بهداشتی درمانی را مورد بررسی قرار ، »نیجریهپایدار در ایالت اوسان 

او در مطالعه خود براي این منظور از سه شاخص، تعداد پزشک، تعداد پرستار و تعداد تخت بیمارستانی استفاده . داده است

ئین تر از حد استاندارد که به نسبت جمعیت و در مقایسه با آن سنجیده شده و نواحی و روستاهاي داراي مقادیر پا. کرده است

  . اندمشخص شده

در : ارزیابی عوامل فضایی و غیرفضایی براي دسترسی به خدمات درمانی«اي دیگر با عنوان در مطالعه) 2005(وانگ  

روش ، با استفاده از »اي یکپارچه براي تعیین نواحی داراي کمبودهاي اساسی در ایالت ایلینویز آمریکاشیوه    راستاي 

نی را گیري از سیستم اطالعات جغرافیایی، نواحی داراي کمبودهاي اساسی نیازهاي درماو با بهره» اي حوضه شناوردومرحله«

   .کنددر ایالت ایلینویز مشخص می

(Baptiste, 2009) منطقه لیموزان فرانسه را در » عدالت دسترسی به تسهیالت و خدمات دیالیزي«) 2009(17بابتیست

در این مطالعه محقق، توانایی سیستم بهداشتی درمانی را در راستاي جوابگویی به تقاضاي بیماران . مورد ارزیابی قرار داده است

در این . دهدنسه مورد بررسی قرار میدیالیزي در منطقه لیموزان فرا  نفر از بیماران 600ز ساله ا 5دیالیزي طی یک دوره 

در ادامه دسترسی . هاي درمان و مدت زمان رسیدن به تسهیالت مربوطه مطالعه شده است هاي بیمار، گزینهپژوهش ویژگی

براي این منظور . دقیقه فاصله از واحدهاي دیالیزي صورت گرفته است 45جغرافیایی بوسیله تعیین نواحی واقع دربازه زمانی 

بر مبناي یک سناریويِ پیشنهادي، . تدوین گردید سناریوهایی براي ارزیابی تاثیر سازماندهی مجدد امکانات بهداشتی درمانی

                                                        
16

 - Wang 
17

 - Baptiste 
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درصد  31ند را به اندازه ایجاد یک واحد خدمات درمانی اضافی، مراجعه تعداد بیمارانی که دور از مراکز خدمات درمانی هست

 تسهیالت بهداشتیجدیدي را در خصوص ارزیابی عدالت در دسترسی به  العه توسعه سناریوهاياین مط. دهدکاهش می

  .دهددرمانی بهبود می

  :همچنین برخی مطالعات داخلی انجام شده در خصوص موضوع مورد بررسی به شرح زیر می باشد

  سال در گیالن استان 115 توسط اورژانس حادثه محل به رسیدن زمان«در مطالعه اي با عنوان ) 1388(مهرابیان 

و در . را مورد بررسی قرار داده است1385 سال در گیالن استان 115 اورژانس توسط حادثه محل به رسیدن زمان ،»1385

 ویژه به پزشکی هايفوریت مراکز تعداد که در این زمینه افزایش. پایان پیشنهادهایی را جهت تقویت دسترسی ارایه کرده است

 پزشکی هايفوریت کنانکار آموزش ارتقاء و راهداري توسعه خدمات ها، جاده بهسازي و توسعه اي،جاده      بین مسیرهاي در

  .باشدمی مؤثر بیماران بالین بر رسیدن زمان کاهش از جمله راه حلهایی هستند که در 115

با در این مطالعه . تهران کرده است 6ها در منطقه ع فضایی و مکانیابی داروخانهاقدام به بررسی توزی )1381(علیمحمدي 

ها تعیین شده و سه سناریوي انهاي بهینه براي احداث داروخانهها، مکداروخانهبوط به صدور مجوز تاسیس توجه به ضوابط مر

هاي اطالعات جغرافیایی مورد یص در سامانههاي تخصها از طریق توابع تحلیلی و مدلختلف در رابطه با احداث داروخانهم

ها در منطقه مورد مطالعه متناسب با داروخانهنشان داد که توزیع فعلی نتیجه این مطالعه . ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است

ها در قسمت هاي شرقی منطقه متمرکز هستند و توزیع آنها تاثیر پذیري زیادي از یع جمعیت نبوده و بیشتر داروخانهتوز

  . در فواصل نزدیک به ساختمان پزشکان متمرکز هستند و غالباً. دهدوي توزیع ساختمان پزشکان نشان میالگ

مورد بررسی قرار داده اي میزان نابرابري در دسترسی به خدمات پیوند کلیه در ایران را در مطالعه) 1389(عامریون 

 163بوده که از این تعداد تخت  295هاي پیوند کلیه در کشور دهد که تعداد کل تختین تحقیق نشان میهاي ایافته. است

هاي پیوند کلیه و درصد تخت 20نیمی از جمعیت کشور فقط  تقریباً یبه عبارت. در استان تهران قرار دارند) درصد 55(تخت 

لذا در مجموع می . دهدنمایش می 0.4رابري را به اندازه ضریب جینی نیز این ناب. درصد آن را در اختیار دارند 80نیم دیگر 

  . ها وجود نداردن تختتوان گفت که دسترسی برابر به خدمات پیوند کلیه در ایران به دلیل عدم توزیع برابر ای

  یافته هاي تحقیق

 نفر 2427316 با 1385 سال در کشور مذهبی کالنشهر بزرگترین و شهر دومین مشهد: معرفی اجمالی شهر مشهد

 و السالم علیه رضا حضرت مطهر مرقد وجود( گردشگري -مذهبی ممتاز موقعیت دلیل به )1385, مرکزآمارایران( جمعیت

 باشدمی زائر و مسافر نفر میلیون 19.8 حدود پذیراي ساالنه) گرانبها تاریخی میراث و زیبا طبیعت و اقلیم

 هارونیه در و رسیدند شهادت به طوس در السالم علیه رضا امام قمري هجري 203 سال در. )1388, فرهنگی میراث سازمان(

طرح جامع مشهد، ( شد موسوم مشهدالرضا وبنام گردید شیعیان زیارتگاه محل مکان، این تاریخ، این از. شدند سپرده بخاك

 زیارتگاه مهمترین و جهان شیعیان اهمیت با زیارتگاه دومین بصورت و گرفت رونق واقعاً مشهد صفویه زمان در ).1346

 اصالحات اجراي با 40دهه در اینکه تا نهاد فزونی روبه مشهد جمعیت بعد به زمان این از ).1376رهنما، ( درآمد ایران شیعیان

 از ناشی مشکالت. گردید شهر این به روستایی مهاجران هجوم و اشتغال زمینه ایجاد به منجر... و نفت درآمد تزریق ارضی،

 اسالمی انقالب وقوع از پس. شود انجام دهه این در ساله 25 دوره یک براي شهر جامع طرح تهیه که شد باعث جمعیت، رشد

 در همچنین. گزیدند سکنی مشهد در افغانی مهاجران از نفر 296500 افغانستان در مارکسیستی کودتاي وقوع آن دنبال به و

 شهري روستا هايمهاجرت همراه به فوق عوامل. شدند مشهد وارد زده جنگ مهاجرین از اي عده تحمیلی جنگ وقوع نتیجه

 مربع کیلومتر  33 از شهر وسعت دوره همین در. گردید دوره این در شهر جمعیت سریع رشد باعث و داد هم دست به دست

 طرح تهیه ضرورت ها،زیرساخت کمبود و مسکن مشکالت با جمعیت سریع رشد. یافت افزایش مربع کیلومتر 220 حدود به

 به و مطرح 1395 سال تا 1370 سال از ساله 25 دوره یک براي را 1365 سال در جامع طرح قالب در مشهد شهر تفصیلی

 عالی شوراي تصویب به 1372 سال در که مشهد شهر فعلی جامع طرح در ).1375رهنما، ( گردید واگذار مشاور مهندسین
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 به آن وجمعیت مربع کیلومتر 245 حدود به 1395 سال تا شهر وسعت که شده بینی پیش است رسیده ومعماري شهرسازي

  ). 1372غمامی، (برسد نفر 5.400.000

، سرانه 1370در طرح جامع اولیه در براي افق سال: بررسی وضعیت کاربریهاي بهداشتی درمانی در شهر مشهد

    درصد از وسعت شهر مشهد را شامل  1.26مترمربع در نظر گرفته شده بود که 1.5بهداشتی درمانی  پیشنهادي براي کاربریهاي

است که نشان از عدم  مترمربع بوده0.53سرانه موجود این کاربري در شهر مشهد بالغ بر 1370حال در سال  با این. می شد

در طرح جامع ثانویه شهر مشهد براي افق . کاربري دارد تحقق پیشنهادهاي ارایه شده در طرح جامع اولیه شهر در خصوص این

هاي شهر مشهد در افق طرح ي فضاي بیمارستاناین طرح برا. پیشنهاد شده است 1395متر مربع تا سال  1.57سرانه  ،طرح

طرح جامع ثانویه ( شودهکتار می 183د آن در مجموع شامل است که با مساحت وضع موجو هکتار زمین در نظرگرفته 156

   ).1370مشهد، 

بیانگر میزان تحقق کاربري بهداشتی درمانی طرح تفصیلی شهر مشهد در وضع موجود   در خصوص مطالعات انجام شده

مترمربع پیش بینی شده که از 1678891قطعه بهداشتی درمانی با وسعتی معادل 272آن است که در طرح تفصیلی بیش از 

پیدا کرده  از مجموع کاربري بهداشتی درمانی طرح تفصیلی تحقق) %36.67(مترمربع  615713این میزان در وضع موجود

ی درمانی طرح تفصیلی در وضع موجود تحقق پیدا نکرده و به سایر کاربریها از وسعت کاربري بهداشت% 63.33به عبارتی . است

  ).1386رهنما، ( تغییر پیدا کرده است

استقرار این  اي درشهر مشهد بیانگر وجود الگوي خوشههاي بهداشتی درمانی در وضع موجود در بررسی موقعیت کاربري

ت و تمرکز اینگونه خدمات در نواحی مرکزي شهر مشهد قابل مشاهده استوان گفت عمده تراکم اي که میبه گونه. فضاها است

ر این اي که حتی دتا اندازه. شودتمرکز آنها کاسته میتر حرکت کنیم از میزان تراکم و و هر چه به سمت نواحی پیرامونی

مانطور ه. دهدر مشهد را نشان میی درمانی در شهنقشه زیر نحوه تراکم کلیه خدمات بهداشت. رسدنواحی تراکم به صفر نیز می

شود تفاوت قابل مالحظه اي بین مناطق گوناگون شهر از نظر استقرار فضاهاي بهداشتی درمانی که در این نقشه مشاهده می

  . وجود دارد

  تراکم کلیه فضاهاي بهداشتی درمانی در شهر مشهد: 2نقشه
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  تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی

متاثر از نحوه توزیع خدمات و امکانات مورد  ،تحلیل واقعی دسترسی ،همانطور که در صفحات قبل نیز به آن اشاره شد

به عبارتی نواحی داراي وضعیت مناسب اقتصادي اجتماعی به . باشدنین شرایط اقتصادي اجتماعی آن مینیاز جمعیت و همچ

هاي گوناگون خدمات، انعطاف پذیري بیشتري را در ن انتخاب گزینهیی و حرکت و همچنیدلیل توانایی بیشتر در جابجا

که فاصله دسترسی آنها به خدمات مورد نیاز بیش از حد لذا در صورتی. خصوص استفاده از خدمات و امکانات برخوردار هستند

و خدمات با محرومیت مواجه  کمتر در زمینه استفاده از امکانات ،هاي یاد شدهاستاندارد نیز باشد، به دلیل وجود قابلیت

دسترسی آسانتر به بر خالف آن نواحی داراي شرایط نامناسب اقتصادي و اجتماعی الزام بیشتري را در خصوص . خواهند شد

با این نگاه در خصوص دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد ضروري است تا شرایط . کنندخدمات احساس می

لذا در ادامه . ین در ارتباط با پراکنش و توزیع فضایی خدمات بهداشتی درمانی مورد سنجش قرار گیرداقتصادي اجتماعی ساکن

اجتماعی ساکنین شهر مشهد نیز مورد  و ، وضعیت اقتصاديبهداشتی درمانیضمن تحلیل توزیع فضایی امکانات و خدمات 

  .بررسی خواهد شدبهداشتی درمانی  ارتباط آن با نحوه دسترسی به خدمات سپستحلیل قرار خواهد گرفت و 

  وضعیت حوزه هاي شهر مشهد از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی

آماري شهر مشهد به تسهیالت  ضمن محاسبه میانگین فاصله هر حوزه ARC-GISبا استفاده از نرم افزار براي این منظور 

هاي زیر بیانگر این موضوع  نقشه. مشخص شد درمانی بهداشتیهر حوزه نسبت به دسترسی به خدمات  درمانی، وضعیت بهداشتی

  .است

      به  میانگین فاصله هرحوزه: 4نقشه                          نسبت جمعیت به فاصله هر حوزه به فضاهاي درمانی                : 3نقشه

  فضاهاي درمانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آماري به نزدیکترین فضاهاي بهداشتی درمانی پیرامون آن مشخص شده  در نقشه سمت چپ میانگین فاصله هر حوزه

هاي آماري به خدمات بهداشتی نکته است که میانگین فاصله حوزه محاسبات انجام شده در این خصوص بیانگر این. است

همانطور که در این  .باشدمتر می 212متر و کمترین آن نیز  4236متر است که در این میان بیشترین فاصله  1133درمانی 

ضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی هاي واقع در نواحی مرکزي شهر مشهد داراي مناسبترین وحوزه شود نقشه مشاهده می

با . باشندبه خدمات بهداشتی درمانی دارا میدورتري را  هاي پیرامونی فاصله نسبتاًهاي واقع در بخشحوزهدر مقابل . باشندمی



11 

 

باشد لذا نسبت جمعیت به فاصله هر حوزه به ت استفاده کننده از خدمات مهم میدسترسی میزان جمعی توجه به اینکه در

توان که با توجه به آن می. شوده آن در نقشه سمت راست مشاهده میخدمات بهداشتی درمانی سنجیده شده است که نتیج

  .باشندن خصوص دارا مییت بهتري را در ایهاي واقع در مرکز و غرب شهر مشهد وضعگفت حوزه

  وضعیت حوزه هاي شهر مشهد از نظر شاخصهاي غیر فضایی دسترسی

هاي موثر در این خصوص به منظور تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی اقدام به انتخاب شاخص

 هايگروه جمعیت شامل آماري حوزه هر در باال نیاز با جمعیت درصد: هاي مورد بررسی شاملاین اساس شاخص بر. گردید

 منزل فاقد شخصی، جمعیت نقلیه وسیله فاقد نسبی، جمعیت فقر خط زیر سال، جمعیت 65 از بیش و سال 14 از کمتر

که وضعیت . باشدمسکونی می واحد در خانوار خانوار و تعداد درآمد خانوار، میزان سرپرست زنان داراي هايمسکونی، خانواده

  .هاي مورد بررسی در قالب نقشه هاي زیر ارایه شده استهر یک از شاخص شهر مشهد به تفکیک
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هاي مورد بررسی نواحی و مناطق شهر مشهد شود در مجموع از نظر شاخصهاي فوق مشاهده میهمانطور که در نقشه    

هاي مورد بررسی ضرورت استفاده از مدل تحلیل این مساله در کنار تعدد شاخص. دهندیکدیگر نشان مییت متفاوتی را با وضع

  . سازدیعاملی را فرهم م

عوامل غیرفضایی موثر در دسترسی به خدمات بهداشتی   خصوص با استفاده از مدل تحلیل عاملی در  تحقیق هاي یافته

  :دهدکه درمانی در مشهد نشان می

است که نشان دهنده  7190برابر  0.01و مقدار آزمون بارتلت در سطح خطاي  0.76برابر با  KMOار آزمون مقد )الف

ته و به عبارتی ارتباط معنا داري بین متغیرها وجود داش. باشدملی در خصوص موضوع مورد بررسی میتایید انجام تحلیل عا

  .ها ممکن استامکان کشف ساختار جدید داده

هاي مناسب در این تحقیق براي تعداد عامل 1819هاي قاعده مقدار ویژه و نمودار سنگ ریزهه آزمونبا توجه ب )ب

    همچنین به منظور شناسایی متغیرهاي تاثیر گذار هر یک از . هاي غیرفضایی، تعداد دو عامل تعیین شده استشاخص

  . شودنتایج آن در جدول زیر مشاهده می که. شده است ها با استفاده از روش واریماکسهاي فوق، اقدام به دوران عاملعامل

  

عاملهاي برتر حاصل از تحلیل عاملی شاخصهاي غیرفضایی موثر در دسترسی به فضاهاي بهداشتی درمانی در شهر : 2جدول

  مشهد

درصد تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه عامل
 واریانس

  ضرایب  متغیرها

 929.- درآمدمیانگین  50.942 50.942 3.57 اول

 923.  جمعیت زیرخط نسبی فقر

 843.  جمعیت فاقد وسیله نقلیه شخصی

 737.-  مالکیت واحد مسکونی

 718. خانواردرواحدمسکونی

 869.  زنان سرپرست خانوار 74.081 23.139 1.62 دوم

 748. جمعیت با نیاز باال

  

هایی داراي اهمیت هستند که مقدار ویژه آنها بیشتر از شهر مشهد، تنها عاملتوان گفت در با توجه به جدول فوق می

 7باشند و می توان از ترکیب این عامل می 2بررسی، قابل تقلیل به  شاخص مورد 7به عبارتی ). شامل دو عامل(یک است

  . ها پرداختطراحی و براساس آن به تحلیل دادهها با ترکیب جدید شاخص، ساختار جدیدي براساس عامل

شاخص مربوط به عوامل موثر در دسترسی غیرفضایی  7نکته مهم دیگر این است که سهم هر عامل در تبیین واریانس 

درصد با  50.942(یعنی عامل اول بیشترین سهم . به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد متفاوت و به صورت نزولی است

  .اندمتغیر داشته 7در تبیین واریانس  را)1.62درصد با مقدار ویژه  23.139(م و عامل دوم کمترین سه) 3.57مقدار ویژه 

براین اساس عوامل موثر در دسترسی غیرفضایی به . گیردل صورت میهاي هر عامها براساس شاخصنامگذاري عامل

-به عنوان عامل دوم میمل اجتماعی خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد شامل عامل اقتصادي به عنوان عامل اول و عا

هایی نظیر میانگین درآمد، جمعیت زیر خط فقر نسبی، جمعیت فاقد وسیله نقلیه شخصی، مالکیت به عبارتی شاخص. باشد

                                                        
18

 - Scree test 

لذا . باشد) 1(تعداد عاملهاي مناسب در تحلیل عاملی را عاملهایی می داند که مقدار ویژه آنها باالتر از عدد آزمون  قاعده مقدار ویژه ،  -19

در معیار آزمون سنگ ریزه نتایج در قالب یک نمودار نشان . کنار گذاشته می شوند) 1(در این روش تمام عاملهاي با مقدار ویژه کمتر از 

که براساس آن می توان هم از مقادیر ویژه بزرگتر . محور افقی و مقادیر ویژه در محور عمودي قرار دارند داده می شود که در آن عاملها در

  )329. ص, 1388, حبیب پور(.و هم از نقطه اي که در آن خط منحنی دچار کاهش شدید می شود، استفاده کرد) 1(از عدد 
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که در این بین میانگین درآمد با . اندمعرفی شده) اقتصادي(ان عامل اول واحد مسکونی و خانوار در واحد مسکونی به عنو

  . دهندرا در این خصوص به خود اختصاص میتاثیر بیشترین  -0929.ضریب 

متغیر اجتماعی در نظر گرفته  همچنین متغیرهاي زنان سرپرست خانوار و درصد جمعیت با نیاز باالي هر حوزه به عنوان

  . باشدبیشترین تاثیر را دارا می 0.869 که در این بین شاخص زنان سرپرست خانوار با ضریب. اندشده

دف مطالعه و همچنین با توجه به وزن و اهمیت بیشتر عامل اقتصادي در تبیین وضعیت دسترسی با توجه به ه

عه به بررسی این عامل پرداخته غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد نسبت به عامل اجتماعی، در این مطال

  .  صادي هر حوزه مشخص استدر نقشه زیر وضعیت حوزه هاي شهر مشهد براساس بارهاي عامل اقت. شودمی

  

  بارعامل اقتصادي حوزه هاي شهر مشهد: 12نقشه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لذا . امناسبتري دارندهاي اقتصادي وضعیت نهایی است که از نظر شاخص، مبین محدودهدر نقشه فوق بارهاي عاملی باال

شامل  ها عمدتاًاین محدوده. هداشتی درمانی هستندها داراي اولویت بیشتر در خصوص دسترسی به خدمات باین محدوده

 نقلیه وسیله فاقد فقر، جمعیت نسبی زیرخط ها جمعیتبه عبارتی در این محدوده. شودهاي شرقی شهر مشهد میبخش

مناطق درآمد پائینتر،  بیشتر از سایر  مسکونی و میانگین واحد در مسکونی، تعداد خانوار واحد شخصی، درصد عدم مالکیت

  :در مجموع از این نظر شهر مشهد را می توان به سه ناحیه تقسیم نمود. باشد شهر می

مناطق ثامن، سه، چهار، پنج، شش (شامل بخشهاي شرقی شهر مشهد : نواحی با وضعیت اقتصادي ضعیف .1

 )و هفت شهرداري مشهد

دو، ده، بخشهایی از مناطق (شامل بخشهاي شمالی و غربی مشهد : نواحی با وضعیت اقتصادي متوسط .2

 )منطقه نه و هشت شهرداري مشهد

مناطق یک، یازده، بخشهایی از (شامل بخشهاي مرکزي و غربی مشهد : نواحی با وضعیت اقتصادي مناسب .3

 )مناطق نه و هشت شهرداري مشهد

دسترسی  ،تصادياز نظر عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه امکانات و خدمات باید گفت نواحی داراي شرایط نامناسب اق

که این مساله در خصوص خدمات بهداشتی درمانی داراي اهمیت بیشتري . آسانتري را به خدمات و امکانات باید داشته باشند
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و در صورتی که این موضوع همراه با عدم دسترسی مناسب . ر سالمتی افراد خواهد داشتبچرا که فقر مهمترین تاثیر را . است

  . این شرایط تشدید خواهد شد به اینگونه خدمات باشد،

به منظور تحلیل ارتباط وضعیت اقتصادي ساکنین شهر مشهد با توزیع و پراکنش امکانات و خدمات بهداشتی درمانی 

میانگین فاصله هر حوزه به (و دسترسی ) بارهاي عاملی اقتصادي حوزه ها(هاي حاصل از تحلیل عاملی من ترکیب نقشهض

هاي شهر مشهد از نظر دسترسی غیر فضایی ، وضعیت هر یک از حوزهARC-GISدر نرم افزار  )خدمات بهداشتی درمانی

  . نقشه زیر بیانگر این موضوع است. به خدمات بهداشتی درمانی مشخص گردید) عوامل اقتصادي(

  

  

  دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد براساس وضعیت اقتصادي ساکنین: 13نقشه

 
  

ات بهداشتی در شهر مشهد را از نظر دسترسی به خدم وضعیت نامناسب اقتصاديبا توجه به نقشه فوق، نواحی داراي 

  :توان طبقه بندي کرددرمانی به دو دسته می

جمعیت ساکن در این . شودشامل بخشهاي از مرکز شهر مشهد میاین محدوده : نواحی داراي دسترسی مناسب: اول

مترمربع  18112106وسعت این محدوده نیز بالغ بر . درصد از جمعیت شهر مشهد است 13نفر است که  312723محدوده 

با توجه به اینکه این نواحی داراي دسترسی مناسبی به خدمات . شوداز وسعت شهر مشهد را شامل می% 7باشد که  می

اقتصادي را در این زمینه ی از وضعیت نامناسب بهداشتی درمانی می باشند، لذا این دسترس بودن خدمات، محرومیتهاي ناش

  .دهدکاهش می

هاي شرقی شهر مشهد است که در مجموع به عنوان این محدوده شامل بخش: نواحی داراي دسترسی نامناسب: دوم

طبق محاسبات انجام شده جمعیت ساکن در این محدوده بالغ بر . نواحی بسیار محروم در شهر مشهد شناخته می شوند

 85872466همچنین وسعت این محدوده نیز . درصد از جمعیت شهر مشهد را شامل می شود 34.3نفر است که  829418

دسترسی نامناسب همراه با وضعیت نامطلوب اقتصادي، این . باشداز وسعت شهر مشهد میدرصد  33.4مترمربع است که 

که عالوه بر . رار داده استخدمات بهداشتی درمانی ق نواحی را به عنوان محرومترین نواحی شهر مشهد از نظر دسترسی به
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هاي ناشی از عدم دسترسی مناسب به اینگونه خدمات، ساکنین محروم این نواحی را در وضعیت  هاي درمان، هزینههزینه

یت بیشتري از آنجائی اهم این مساله. امري که محرومیت بیشتر آنها را نیز به همراه خواهد داشت. نامطلوبی قرار داده است

  . کند که این محدوده، بخش زیادي از جمعیت و وسعت شهر مشهد را شامل می شودپیدا می

در مجموع وضعیت شهر مشهد از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی براساس وضعیت اقتصادي ساکنین به شرح 

  .جدول زیر است

  هاي اقتصادي ساکنین شهر مشهدوضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی براساس ویژگی: 3جدول

  نوع دسترسی

  وضعیت فاصله تا خدمات بهداشت درمانی

  )دسترسی فضایی(
  مجموع  نسبتا ضعیف تا محروم  نسبتا خوب تا عالی

  وضعیت اقتصادي
  )دسترسی غیر فضایی(

  نسبتا خوب تا عالی
  1278138  917910  360228  جمعیت
  52.78  37.9  14.88  درصد

  محرومنسبتا ضعیف تا 
  1142141  829418  312723  جمعیت
 47.3  34.3  13  درصد

  مجموع
 2420279  1747328  672951  جمعیت
 100  72.2  27.8  درصد

  

در مجموع الگوي استقرار فضاهاي بهداشتی درمانی در شهر مشهد بیانگر عدم تعادل در توزیع این خدمات است چراکه 

سترسی درصد از جمعیت شهر مشهد وضعیت مناسبی را از نظر د 72نزدیک به همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود 

امناسب اقتصادي، حادتر درصد از جمعیت به دلیل وضعیت ن 34.3که در این بین وضعیت . باشندبه اینگونه خدمات دارا نمی

مطالعه و طبقه بندي صورت گرفته هاي اقتصادي در نظر گرفته شده در این از طرف دیگر با توجه به شاخص. رسدبه نظر می

باشند که ضعیف و محروم می نفر از جمعیت شهر مشهد از نظر اقتصادي داراي وضعیت نسبتاً 1142141مشخص گردید که 

اسب به درصد از این جمعیت داراي دسترسی من 72.6که . شودصد از جمعیت شهر مشهد را شامل میدر 47.3این میزان 

درصد از جمعیت با شرایط نامناسب اقتصادي شهر مشهد داراي  27.4باشند به عبارتی تنها نمیخدمات بهداشتی درمانی 

  . باشندطلوب به خدمات بهداشتی درمانی میدسترسی م

 فضایی توزیع با چندانی انطباق درمانی بهداشتی فضاهاي و تسهیالت استقرار فضایی توان گفت توزیعدر مجموع می

براساس  جمعیت پراکنش از استاندارد مسافت نقشه تهیه به اقدام براي این منظور. ندارد اقتصادي جمعیت به لحاظ ویژگیهاي

  . که نتیجه آن در نقشه زیر مشخص شده است. توزیع فضایی خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد گردید شرایط اقتصادي و
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وضعیت اقتصادي مناسب و نامناسب در ارتباط با مسافت استاندارد خدمات مسافت استاندارد جمعیتی حوزه هاي با : 14نقشه

  درمانی در شهر مشهد بهداشتی

  
  

با . اندالعه در محدوده آن استقرار یافتههاي مورد مطدرصد پدیده 70اي است که در آن مسافت استاندارد مبتنی بر دایره

صد خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد در محدوده مرکزي شهر در 70شود همان طور که مشاهده می ،توجه به این نکته

از سوي دیگر مسافت . نامناسب قرار دارند با شرایط اقتصاديِ اند که در این محدوده تنها بخش کمی از جمعیتیافته    تمرکز 

استاندارد توزیع فضایی خدمات بهداشتی درمانی انطباق بیشتري با توزیع جمعیت مناسب در شهر مشهد را  اقتصاديِ با شرایط

  . آیدو درمان در شهر مشهد به شمار می لذا این به عنوان یکی از مسائل و مشکالت مهم نظام بهداشت. دهدنشان می

هاي شهر مشهد و میانگین فاصله آن با خدمات بهداشتی درمانی اقتصادي حوزهبه منظور تعیین نوع ارتباط بین وضعیت 

% 99دهد که در سطح ن میرا نشا 0.11عدد  نتیجه این محاسبه. و تحلیل همبستگی استفاده شده است spssاز نرم افزار 

ی توان گفت ارتباط معنا داري بین وضعیت اقتصادي و فاصله به خدمات بهداشتی درمانکه با توجه به آن می.  باشددار میمعنا

، میزان فاصله آن نیز به 20بار عامل اقتصادي حوزه افزایش پیدا کند اي است که هر چه میزاناین ارتباط به گونه. وجود دارد

توان گفت نواحی داراي وضعیت اقتصادي نامناسب در شهر مشهد در لذا می. کندت بهداشتی درمانی افزایش پیدا میخدما

  . مقایسه با سایر حوزه ها، دسترسی نامناسبتري به خدمات بهداشتی درمانی دارند

  نتیجه گیريبندي و جمع

-ن اقتصاد شهر را متاثر از خود میموضوع دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی مساله مهمی است که از ابعاد گوناگو

که ها که نقش مهمی در سالمت جامعه دارند در صورتیمنابع گوناگون صرف شده جهت دسترسی به اینگونه کاربري. کند

هاي  ر وجود نداشته باشد همراه با اتالف وقت شهروندان، ایجاد راهبندان و گرهتوزیع و پراکنش مناسبی از آنها در سطح شه

به منظور دسترسی عادالنه و دستیابی به . هاي بسیاري را به دنبال خواهد داشتیکی خواهد بود که در مجموع هزینهتراف

از خدمات بهداشتی درمانی و  هکنند ارتباط مناسبی بین شرایط اقتصادي جمعیت استفاده ،عدالت اجتماعی ضروري است

شهري از این موضوع با عنوان دسترسی غیرفضایی یاد  ریزي برنامهامروزه در ادبیات علمی . توزیع فضایی آنها وجود داشته باشد

                                                        
20

یت اقتصادي نامناسب می باشندبار عاملی باال مبین محدوده هایی است که داراي وضع   -   
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مورد  به عبارتی در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و همچنین اجتماعی جمعیت در دسترسی به خدمات و تسهیالت. می شود

  . نیاز

. این منظور در این مطالعه اقدام به تحلیل دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد گردید براي

آنها به هاي اقتصادي ساکنین شهر مشهد و نحوه دسترسی در حقیقت هدف اصلی این مطالعه برقراري ارتباط بین ویژگی

اراي شرایط نامناسب اقتصادي به لحاظ دسترسی به خدمات با این سئوال که نواحی د. باشدخدمات بهداشتی درمانی می

ها، مطب پزشکان، ها، بیمارستانداروخانه :هاي مورد مطالعه شاملکاربري ؟باشندداشتی درمانی داراي چه وضعیتی میبه

هاي آماري شهر مشهد مورد بررسی باشد که در سطح حوزهها میهاي اورژانس و آزمایشگاهها، مراکز بهداشت، پایگاهدرمانگاه

هرکاربري الیه جدیدي در پایگاه اطالعات براي مورد می باشد که به تفکیک  4528مجموع این کاربریها شامل . قرار گرفتند

نظیر مرکز میانی، (ها ي فضایی و آماري براي تحلیل دادههااز مدل. تشکیل شد ARC GISجغرافیایی با استفاده از نرم افزار 

  :نتایج این بررسی نشان داد که. استفاده گردید) افت استاندارد، و تحلیل عاملیمس

هاي ها در بخشهاي بهداشتی درمانی در شهر مشهد، تراکم باالیی از این کاربرياز نظر توزیع کاربري .1

مکانها این وضعیت در نواحی پیرامونی شهر به حداقل رسیده و در برخی . مرکزي شهر مشهد قابل مشاهده است

این موضوع در فاصله هر یک از حوزه هاي شهر مشهد به خدمات بهداشتی درمانی . تراکم به صفر نیز می رسد

 .متر می باشد 4236و بیشترین آن  212تاثیرگذار بوده به گونه اي که کوتاهترین فاصله 

عیت زیرخط نسبی به منظور تحلیل دسترسی غیرفضایی از شاخصهایی نظیر درصد جمعیت با نیازباال، جم .2

هاي داراي زنان سرپرست خانوار، میزان جمعیت فاقد منزل مسکونی، خانوادهفقر، جمعیت فاقد وسیله نقلیه شخصی، 

ها و همچنین مقیاس که با توجه به تعدد شاخص. درآمد خانوار، و تعداد خانوار در واحد مسکونی استفاده شده است

نتیجه این تحلیل ضمن تایید انجام تحلیل عاملی از . ملی بهره گرفته شدمتفاوت هر یک از آنها از مدل تحلیل عا

هاي درصد شاخص 74.081که در مجموع  دادها به دو عامل تقلیل و بارتلت، مجموع شاخص KMOطریق آزمونهاي 

ل اول با توجه به ترکیب شاخصهاي هر عامل، عام. غیرفضایی دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی را تبیین می کند

هاي همچون عامل اقتصادي با شاخص. به عنوان عامل اقتصادي و عامل دوم به عنوان عامل اجتماعی نامگذاري شد

میانگین درآمد، جمعیت زیرخط نسبی فقر، جمعیت فاقد وسیله نقلیه شخصی، مالکیت واحد مسکونی و خانوار در 

تی درمانی در شهر شهد دسترسی به فضاهاي بهداش هاي غیر فضایی موثر درشاخص    از % 50.942 ،واحد مسکونی

با . باشدغیرفضایی دسترسی در این زمینه میشود که بیانگر نقش و جایگاه مهم آن در شاخصهاي را شامل می

که براساس آن  شداي از وضعیت اقتصادي شهر مشهد املی اقتصادي اقدام به تهیه نقشهاستفاده از امتیاز بارهاي ع

هاي مرکزي و غربی داراي وضعیت مناسب تعیین شهر مشهد داراي وضعیت نامناسب و بخش هاي شرقیبخش

 .گردید

هاي حاصل از تحلیل عاملی و میانگین فاصله هرحوزه به خدمات بهداشتی درمانی وضعیت با ترکیب نقشه .3

 تی درمانیبه خدمات بهداش) شاخصهاي اقتصادي(هاي شهر مشهد از نظر دسترسی غیرفضایی  هریک از حوزه

از نظر دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی به  نامناسب اقتصادينواحی داراي وضعیت  مشخص شد که در این بین

و نواحی داراي دسترسی نامناسب ) جمعیت%13شامل (نواحی داراي دسترسی مناسب : دو ناحیه تقسیم شدند

که در این میان گروه دوم به دلیل شرایط نامناسب اقتصادي از یکسو و وضعیت نامطلوب ). جمعیت% 34.3شامل (

 . رمانی از سوي دیگر به عنوان نواحی بسیار محروم شناسایی شدنددسترسی به خدمات بهداشتی د

هاي مسافت استاندارد و مرکز ثقل نشان داد که توزیع خدمات بهداشتی درمانی در شهر گیري از مدلبهره .4

همبستگی بین  همچنین محاسبه ضریب. مشهد انطباق بیشتري با توزیع جمعیت با شرایط اقتصادي مطلوب دارد

را نشان داد که  0.11هاي شهري مشهد و میانگین فاصله آن با خدمات بهداشتی درمانی عدد تصادي حوزهوضعیت اق

قابل تایید است و این بدان معنی است که نواحی داراي وضعیت اقتصادي نامناسب فاصله بیشتري % 0.99در سطح 
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ها عالوه بر اینکه در این محدودهلذا ساکنین واقع . کنندی به خدمات بهداشتی درمانی طی میرا جهت دسترس

ترسی به خدمات بهداشتی درمانی هاي بیشتري را نیز جهت دست اقتصادي نامناسبی هستند، هزینهداراي وضعی

  .پردازندمی

توان گفت که در شرایط کنونی یکی از معضالت مهم در بخش بهداشت و درمان ان نتیجه نهایی از این مطالعه میبه عنو

به عبارتی ماهیت فعالیت در این . توجه به بازدهی اقتصادي و کسب سود حداکثري از این فعالیتهاست ،وط به آنو فضاهاي مرب

عامل لذا در چنین شرایطی . است تغییر پیدا کردهبخش از ماهیتی خدمت رسانی در درجه اول به ماهیتی تجاري و سودآور 

. گیرند لذا نواحی محروم کمتر مورد توجه قرار می. اقتصادي استازدهی ها جنبه سودآوري و باستقرار اینگونه کاربري مهم در

البته این به معناي عدم نگاه اقتصادي به این بخش نیست بلکه باید ترتیبی اتخاذ گردد تا نواحی محروم شهر نیز به نحو 

سی نواحی محروم شهر مشهد به براي این منظور پیشنهادهاي زیر جهت ارتقاي دستر. مناسبی از این خدمات بهره مند گردند

  :شودمی خدمات بهداشتی درمانی ارایه 

جهت راه اندازي و توسعه خدمات بهداشتی درمانی ... هاي مربوط به عوارض، مالیات، حق عضویت و هزینه .1

 . براي توسعه دهندگان اینگونه فضاها در نواحی محروم شهر مشهد توسط سازمانهاي ذیربط کاهش پیدا کند

هاي گوناگون در راستاي تمرکز زدایی استقرار این اي جدید با کارکرد بهداشتی درمانی در بخشههسته .2

 .اي بودن شهر مشهد از نظر استقرار فضاهاي بهداشتی درمانی، تقویت و توسعه یابدها با توجه به تک هستهفعالیت

 . براي این منظور ایجاد حداقل دو هسته با کارکرد بهداشتی درمانی در شهر مشهد ضروري است

با توجه به شرایط متفاوت شهر مشهد از نظر شرایط اقتصادي و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی  .3

هداشتی درمانی ضروري است تا دانشگاه علوم پزشکی اقدام به اولویت بندي مناطق شهر مشهد از نظر نیازهاي ب

اولویت اول بخشهاي شرقی شهر مشهد : پیشنهادهاي این مطالعه در این خصوص به ترتیب اولویت شامل. نماید

شامل مناطق سه، چهار، پنج، شش و هفت شهرداري مشهد، اولویت دوم بخشهاي شمال غربی شهر مشهد شامل 

ربی شهر مشهد شامل قسمتهایی از مناطق نه، و طق ده و دوازده شهرداري مشهد، اولویت سوم شامل بخشهاي غامن

 .می باشد یازده شهرداري مشهد و اولویت چهارم شامل سایر مناطق شهر

اتخاذ رویکردهاي گوناگون در خصوص مدیریت و استقرار فضاهاي بهداشتی درمانی در شهر مشهد با توجه  .4

اي واحد و اي که از اتخاذ رویهشده، به گونه هاي یادهاي اجتماعی اقتصادي ساکنین و اولویتبه شرایط و ویژگی

  .  یکسان براي کل شهر مشهد جلوگیري شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



19 

 

  منابع 

 .منطقه اي در ایران -کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوي فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهري .(1389) .ع ,ابراهیم زاده -

 .28-7 , 17جغرافیا و توسعه شماره 

 .انتشارات سخن گستر :مشهد .ویژگیهاي جغرافیایی کشورهاي اسالمی .(1385) .م ,احمدیان -

انتشارات سازمان شهرداریها و  :تهران .کاربرد روشهاي رتبه بندي و تصمیم گیري چند شاخصه .(1387) .ا .ن ,اکبري -

 .دهیاري کشور

 .انتشارات مفاخر :یزد (.Trans ,دهقان منشادي .م) .توسعه پایدار در سایه روشنهاي شهر .(1385) .م ,بارلینگ -

 .انتشارات سمت :تهران .نظریه هاي شهر و پیرامون .(1382) .م ,پاپلی یزدي -

مطالعاتی انتشارات مرکز  :تهران (.Trans ,محرم نژاد .ن) .شهرهاي پایدار در کشورهاي درحال توسعه .(1383) .س ,پاگ -

 .و تحقیقاتی شهرسازي و معماري

 Retrieved from www.mums.ac.ir .(1390) .مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرتال -

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه هاي عوامل روانی اجتماعی اثر گذار بر فعالیت جسمانی در بین  .(1387) .ا ,پیراسته -

 .485-474 , 4، شماره  26نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، دوره مجله علمی سازمان  .دختران نوجوان ایرانی

 Retrieved from .عدالت و برابري در نظام سالمت .(22خرداد  ,1385) .ا ,جاریانی -

http://www.aftab.ir/articles/view/health_therapy/other/c13c1150101661_health_p3.php/ - 

 سالمت-نظام-در-برابري-و-عدالت --- 

 .نشر لویه :تهران .در تحقیقات پیمایشی spssراهنماي جامع کاربرد  .(1388) .ك ,حبیب پور -

 .انتشارات منشی :تهران .ریزي کاربري اراضی برنامه .(1381) .م ,رضویان -

مشهد، جهاددانشگاهی  :مشهد .ارزیابی نحوه مکان گزینی کاربریهاي عمده طرح تفصیلی شهر مشهد .(1386) .م ,رهنما -

 .ریزي شهري، سازمان مسکن و شهرسازي استان خراسان رضوي گروه برنامه

دانشگاه تربیت مدرس  :تهران .بافت قدیم و توسعه شهري، نمونه بافتهاي مسکونی مرکز شهر مشهد .(1375) .م ,رهنما -

 .رساله دکتري

 . 57و 56مجله مشکات، شماره  .حسینیه ها در بافت تاریخی مشهد .(1376) .م ,رهنـما -

 .(1388) .فرهنگی میراث سازمان

ریزي و مدیریت  کنفرانس برنامه .تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد، ، مشهد مقدس .(1385) .ن ,شاهنوشی -

 .شهرداري مشهد :مشهد .شهري

 .هیانتشارات جهاد دانشگا :تهران .جغرافیاي اجتماعی شهرها .(1372) .ح ,شکویی -

 .(1370) .مشهد ثانویه جامع طرح -

 .سازمان مسکن و شهرسازي خراسان  .(1346) .مشهد جامع طرح -

، 3مجله پرستاري مراقبت ویژه، دوره  .میزان نابرابري در دسترسی به خدمات پیوند کلیه در ایران .(1389) .ا ,عامریون -

 .132-129 , 3شماره 

کاربرد سامانه هاي اطالعات جغرافیایی براي تجزیه و تحلیل شبکه، توزیع فضایی و مکان یابی  .(1381) .ع ,علیمحمدي -

 .62-50 , 67فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره  .(تهران 6مطالعه موردي منطقه )داروخانه ها 

 . 9فصلنامه آبادي سال سوم شماره  .طرح جامع مشهد .(1372) .م ,غمامی -

 .انتشارات شریف :تهران .پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادي .(1382) .خ ,کالنتري -

  .سرشماري عمومی نفوس و مسکن .(1385) .مرکزآمارایران -

 .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .روشهاي پیشرفته آماري همراه با برنامه هاي کامپیوتري .(1385) .ك ,منصورفر -



20 

 

ماهنامه نظام  .1385استان گیالن در سال  115زمان رسیدن به محل حادثه توسط اورژانس  .(1388) .ف ,مهرابیان -

 .22-13 , سالمت سال اول شماره دوم

 .مطالعات نظري و تجارب جهانی:تدوین سرانه کاربري هاي خدمات شهري، جلد اول .(1380) .ویستا مشاورپارس مهندسان -

 .ري هاي کشورانتشارات سازمان شهردا :تهران

  Retrieved from .عدالت در سالمت و موانع دسترسی به آن .(8خرداد  ,1388) .م ,واعظ مهدوي -

 http://www.aftab.ir/articles/view/health_therapy/medical_science 
- Ajala, O. L. (2005). Accessibility to Health Care Facilities: A Panacea for Sustainable Rural 
Development in Osun State Southwestern, Nigeria . J. Hum. Ecol., 18(2) , 121-128. 
Andy, M. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis ،Volume 2. ESRI Press. 
- Baptiste, J. (2009). Equity of Accessibility to Dialysis Facilities . the xxll international conferance of 
the European Federation for Medical Informatic, 30 august .  
- Campaigns, P. C. (2004). Accessibility and Sustainability Local Urban Communities. 
Communications Manager Department for Transport guidance on accessibility planning Newington ; 
Sydney . 
- Connolly, P. (2004). Campaigns & Communications Manager . Department for Transport guidance 
on accessibility planning Newington ; Sydney Accessibility and Sustainability Local Urban 
Communities . 
- Department of Health. (2004). Accessibility Planning : An Introduction for the NHS. UK Health 
Inequalities Unit. 
- Ebener, S. (2005). Physical Accessibility to health care: From Isotropy to Anisotropy . World Health 
Organization. http://www.gisdevelopment.net/magazine/years/2005/jun/care2.htm. 
- Fahui Wang, W. L. (2005). Assessing spatial and nonspatial factors for healthcare access: towards 
an integrated approach to defining health professional shortage areas. Health & Place 11 (2005) , 
131–146. 
- Halden, D. ,. (2005). Accessibility Analysis Literature Review, . Transport Studies Group – 
University of Westminster . 
- Holt, G. L. (2005). Measuring spatial accessibility to primary health care. Presented at SIRC 2005 – 
The 17th Annual Colloquium of the Spatial Information Research Centre University of Otago, 
Dunedin, New Zealand November 24th-25t.  
- Karst T, G. a. (2004). , Accessibility Evaluation of land-use and transport strategies: review and 
research directions,. Journal of Transport Geography 12 (2004) , 127–140. 
- Makri, M. B. (2006). Accessibility Indices. A Tool for Comprehensive Land-Use Planning Division 
of Traffic Planning. Department of Technology and Society, Lund University, Sweden,. 
- Timothy S. Hare, H. R. (2007). Geographical accessibility and Kentucky’s heart-related hospital 
services. Applied Geography 27 , 181–205. 

 


