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چکیده
تهای قابل توجهی در عرصه بهداشت و درمان دست یافته و درصد چشمگیری از تولید ناخالص
امروزه کشور ایران ،به پیشرف 
داخلی خود را (نسبت به دورههای قبل) ،به این بخش اختصاص داده است .با این وجود به نظر میرسد که نمیتوان به آسانی در
تهای بهداشتی و درمانی در استانهای مختلف این کشور نظر داد .بنابراین ،مقاله حاضر بر
ارتباط با توازن متناسب خدمات مراقب 
آن است تا با بررسی تحلیلی میزان تناسب توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در این استانها نسبت به تعداد جمعیت آنها و با

استفاده از نرم افزار  DeaMasterبه بررسی کارا یی این توزیع در استانهای مختلف کشور بپردازد و در این راستا متغیرهای

معکوس نرخ مرگ و میر مادران و معکوس نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سال را به عنوان ستاده و متغیرهای جمعیت  /تخت،
جمعیت  /ارزش افزوده ،تعداد پزشک و تعداد مراکز بهداشتی را به عنوان نهادههای مربوط به بخش سالمت در نظر گیرد .یافتهها
نشان میدهد که در دوره زمانی  1383 - 91استانهای اردبیل ،تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سمنان ،کهگلویه و بویر احمد،
یباشند و سایر استانها زیر مرز کارا قرار دارند؛ این در حالی است که ،کمترین
کرمان ،گلستان و یزد از کارا یی کامل برخوردار م 
یباشد و این نتیجه به
میزان کارا یی مربوط به استانهای کرمانشاه ،خراسان جنوبی ،آذربایجان غربی ،زنجان و سیستان و بلوچستان م 
خوبی نشان دهنده این عامل است که در میان استانهای کشور ،توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در  9استان کارا پاسخگوی
یباشد و این خدمات در سایر استانها کفاف جمعیت آنها را نمیدهد.
نیازهای جمعیتی این استانها م 
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مقدمه
توزیع جغرافیایی امکانات و زیرساختهای بهداشتی یکی از عناصر مهم در بررسی توسعه یا عدم توسعه در جهان
یدر مقیاسهای جغرافیایی یک کشور،
امروز است .توزیع و پخش همگن امکانات و زیرساختهای سالمت عموم 
صهاي
نشاندهنده توسعه پایدار در مدیریت فضا به شمار میرود . .زماني که عدم تعادل در پراکنش فضا يي شاخ 
توسعه شدت بيشتري به خود بگيرد ،به صورت تصاعدي عدم تعادل فضا يي امکانات و جمعيت را دامن ميزند
صها در نقاطي که هم اکنون از معضل تمرکز امکانات
(احمدیان و همکاران )55 : 90 31 ،و ضمن تشديد تمرکز شاخ 
و جمعيت در رنج هستند ،موجب رانش جمعيت و امکانات از مناطق محروم ميشود و گرههاي کور عدم تعادل در
سطح فضاي جغرافيا يي را بيشتر مينمايد (موسوی و همکاران .) 108 : 89 31 ،بي توجهي به عدم تعادل موجود در
هر منطقه يا کشور ،ضمن فشار به مکان ،منابع و جمعيت در نقاط و کانونهاي تمرکز ،منجر به کاهش بهرهوري

بهينهی منابع در مناطق کم تمرکز و گريز جمعيت و نيروي انساني از اين مناطق گشته و در نتيجه دستيابي به توسعه-

ی پايدار نيروي انساني را غيرممکن مينمايد (زنگي آبادي و سلطانی .) 33 : 78 31 ،بررسي نابرابري و وجود آن در
محدودههاي جغرافيا يي مختلف در سالهاي اخير مورد توجه برنامهريزان و سياستمداران قرارگرفته و وجود نابرابري
در ابعاد مختلف آن ،از نشانههاي مهم توسعهنيافتگي محسوب مي شود .بنابراین ،بخش بهداشت و درمان از
شهای مهم و ضروری هر کشوری است و لزوم توجه سیاستگذاران در این راستا را میطلبد .از این رو توجه به
بخ 
امکانات و استفاده صحیح و مناسب از آنها در این بخش ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به این امر
تهای توسعهای و نیازهای اولیه برای هر کشور محسوب میشود ،سیاستگذاران این
که تأمین سالمتی مردم از اولوی 
یخواند .)1( .بر این اساس ،توجه به این امر با
تهای بهداشتی فرا م 
بترین استفاده از منابع مراقب 
بخش را به مناس 
محدودیت عرضه امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی باالخص در کشورهای در حال توسعه تشدید میشود و
یسازد.
لزوم تخصیص بهینه منابع را بیش از پیش نمایان م 
بر اساس برخی مطالعات ،در اغلب کشورهای توسعه نیافته و حتی توسعهیافته ،منابع محدود مربوط به بخش
یشوند و اعتبارات عمومی صرف خدماتی میشود که
مراقبتهای بهداشتی و درمانی به صورت ناکارامد مصرف م 
تناسب و اثر بخشی الزم را ندارند ( .)2از طرفی ساالنه رقم قابل توجهي از بودجه اختصاصی به این بخش تلف
یشود (.)3
م
عالوه بر اتالف بودجه به صورت ناکارآمد و غیر کارا در بخش بهداشت و درمان ،توزیع نامتناسب آن نیز در
شهای مختلف هر کشور از عوامل دیگر عدم تناسب محسوب شده و در بسیاری موارد ،کشورها را در بخش
بخ 
یکشاند .برای نمونه توزیع نامتعادل خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق
بهداشت و درمان به ورطه ناکارایی م 
یباشد به صورتیکه مناطق کمتر برخوردار را به رغم نیاز شدید در
مختلف یک کشور که به نفع مناطق برخوردارتر م 
یباشد .کشور ما نیز از این مهم مستثنی نمیباشد به صورتی
یگیرد ،از مشکالت جدی و دیرین در این حوزه م 
بر نم 
که حتی با وجود آمار سازمان بهداشت جهانی مبنی بر رشد کشور در عرصههای بهداشت و درمان ،به نظر میرسد
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تهای بهداشتی و درمانی در استانهای مختلف نظر
یتوان به آسانی در ارتباط با توازن متناسب خدمات مراقب 
که نم 
داد و همین عامل به شدت بر کارایی این بخش در کل کشور اثر گذار است؛ بنا براین و بر اساس مسائل مطرح شده،
این مقاله به دنبال ارزیابی کارایی توزیع جغرافیایی بخش سالمت در استانهای کشور ایران در دوره زمانی - 83 31
یباشد؛ بر این اساس ،در تحقیق حاضر متغیرهای معکوس نرخ
 91 31و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها م 
گو میر مادران و معکوس نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سال به عنوان ستاده و متغیرهای جمعیت /تخت،
مر 
جمعیت /ارزش افزوده ،تعداد پزشک و تعداد مراکز بهداشتی به عنوان نهادههای مربوط به توزیع جغرافیای بخش
یشود.
سالمت در نظر گرفته م 
صهای حساس در بخش سالمت این استانها ،میتواند
نتایج مطالعه حاضر با تعیین کارایی ،استانهای مرجع و شاخ 
گام کوچکی در راستای تعیین نقشه راه بخش سالمت کشور واقع شود .سازماندهی مقاله به شرح زیر میباشد:
صهای ورودی و خروجی
صهای مطرح در زمینه کارایی بخش سالمت ،به تعیین شاخ 
بخش بعد ،با تعیین شاخ 
یدهد و نهایتًاًا با
شهای تحلیل را مورد بررسی قرار م 
تحقیق میپردازد؛ بخش سوم با بیان روش تحقیق ،آمار و رو 
یگیرد.
بیان یافتههای تحقیق ،نتیجه گیری تحقیق مورد واکاوی قرار م 
 -2شاخصهای مطرح در زمینه کارایی بخش سالمت
یتوان به امید به زندگی ،نرخ مرگ و میر نوزادن ،تعداد تخت
صهای بخش سالمت را م 
به صورت کلی شاخ 
بیمارستانی ،تعداد پزشک ،تعداد پرستار و پیرا پزشک ،مخارج بهداشت عمومی ،مخارج بهداشت خصوصی ،سهم
یدر کل هزینه عمومی ،سهم مخارج بهداشت عمومی در تولید ناخالص داخلی ،نرخ مرگ و
مخارج بهداشت عموم 
میر در هزار تولد ،نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ،نرخ خام مرگ و میر ،نرخ باروری کل ،دسترسی به
یتوان از دیدگاههای مختلف و با توجه به دادهها و اطالعات
صها را م 
امکانات بهداشتی و...تقسیم کرد که این شاخ 
یهای این بخش انجام میشود،
یها که بر اساس دادهها و خروج 
به کار رفته تقسیم بندی نمود .اما یکی از تقسیم بند 
صها به عنوان
یباشد که بر اساس آن ،تعدادی از این شاخ 
صهای درونداد (ورودی) و برونداد (خروجی) م 
شاخ 
ورودی و تعدادی به عنوان خروجی مطرح میشوند.
 -1-2شاخص خروجی
الف) ارزیابی ایالتی
نرخ مرگ و میر در هزار تولد ،نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ،نرخ خام مرگ و میر ،نرخ باروری کل ،امید به
زندگی (4و .)5میانگین مرگ و میر کودکان زیر  5سال ،درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده ،میزان مرگ و میر
مادران از عوارض بارداری ،درصد پوشش تنظیم خانواده (.)6
ب) ارزیابی بخشی
تعداد بیماران بستری شده ،تعداد مراجعات سر پایی و خدمات بهداشتی پیشگیری در بیمارستان (.)7
پخش دارو ،خريد دارو ،كنترل موجودي ،فعاليتهاي بيمار محور و خدمات حمايت از مشتريان (.)8
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صهای مرگ و میر مادران با عوارض ناشی از بارداری و نرخ مرگ و میر کودکان زیر  5سال
در تحقیق حاضر شاخ 
صهای سالمت مورد بررسی قرار گرفته اند.
به عنوان شاخ 
 -2-2شاخصهای ورودی
صهای ورودی و خروجی مربوط به این
بر اساس تحقیقات صورت گرفته مربوط به بخش بهداشت و درمان شاخ 
یگردد:
بخش با توجه به ارزیابی نوع بخش متفاوت بوده و به صورت زیر تقسیم م 
الف) ارزیابی ایالتی
یهای فیزیکی (تجهیزات بیمارستان ،تعداد پزشک و پیرا پزشک ،دسترسی به امکانات بهداشتی ،هزینههای
ور و د 
صورت گرفته در بخش بهداشت و سالمت) (5و )4سرانه بودجه بهداشت و درمان برای هر فرد ،میانگین سرانه
تعداد تخت ثابت ،سرانه پزشکان و پیرا پزشکان ،سرانه خانههای بهداشت و مراکز درمانی روستایی (.)6
ب) ارزیابی بخشی
تعداد پزشک ،تعداد پرستار ،تعداد تخت ،تجهیزات بیمارستانی( .)7تعداد دارو پزشکان و افراد پشتیبان آنها در
کارایی فنی دارویی (.)8
در این تحقیق ما تعداد پزشک و تعداد مراکز بهداشتی درمانی را به عنوان نهادههای مستقیم درمانی و میزان جمعیت
به تعدادتخت و همچنین جمعیت به ارزش افزوده هر استان را نهادههای مربوط به توزیع دموگرافیک در نظر گرفتیم.
 -4روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،از نوع پژوهشهاي كاربردي است که در بخش ادبیات موضوع و جمعآوری اطالعات

از روش کتابخانه ای و تحلیلی و در بخش تخمین از روش تحلیل پوششی دادهها ،)DEA( 2که یک روش
یکند .در
یشود ،استفاده م 
یباشد و براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده بكار برده م 
برنامهریزی خطی م 

یشود اما واحدها با كي
این روش ،مقدار کارایی هر بخش با استفاده از اطالعات موجود نهادهها و ستاندهها حساب م 
یباشد كه
یشود بلكه مالك واحدهاي تصميم گيرنده اي م 
سطح استاندارد از قبل معين (يا تابع مشخص) مقايسه نم 
در شرايط كي سان ،فعالي 
یدهند .این روش ،تحت مدلهای اصلی بازدهي ثابت نسبت به
تهاي مشابه اي انجام م 

یشود و رو كي رد نهاده گرا (ورودي محور) يا ستانده
مقياس( )CRS3و بازده متغير نسبت به مقياس( )VRS4حل م 

یگيرد که در تحقیق حاضر بازده ثابت به مقیاس و رویکرد خروجی محور (چون
گرا (خروجي محور) را پيش م 
هدف تحلیل سالمت است) استفاده میشود .در این روش ،ويژگي جبراني مدلهاي تحليل پوششي دادهها از
یشود كه واحد تصميمگيرنده كمبود(ضعف) ستاندههايش را به كمك
خصوصیات اصلی بوده و منجر به این م 
ستاندههاي ديگر جبران نموده و در بعضي نهادههايش به صرفهجو يي در نهادههاي ديگر بپردازد.
یتوان به موارد زیر كرد:
از مزایای روش  DEAبه صورت خالصه م 
2

-Data Envelopment Analysis
- Constant Return of Scale
4
- Variable Return of Scale
3
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الف) اين روش قادر است به راحتي حالت چند ستانده و چند نهاده را حل وفصل نمايد؛
ب)فقط اطالع مقادير ستانده و نهاده كافي بوده و نياز به اطالعات قيمتي ندارد بعبارتی ورود نهادهها و ستادهها با
واحدهای اندازهگیری مختلف امکانپذیر است(براي محاسبه كارا يي در بخش خدمات انساني كه تع يي ن قيمت مشكل
یباشد)
است مناسب م 
یباشد.
شهای دیگر واقع بینانهتر م 
ج)تحلیل و ارزیابی این روش نسبت به رو 
یتواند كارا يي اقتصادي را به دو جزو
د) اين روش قادر به تع يي ن منابع بالقوه عدم كارا يي و سطوح كارا يي است و م 
یتواند كارا يي فني را به كارا يي مقياس وكارا يي خاص
كارا يي فني وكارا يي تخصيصي تقسيم كند و از طرف ديگر م 
(مديريتي) تقسيم نمايد.
یتواند واحدهاي مرجع را مشخص نموده و بنگاههاي نا كارا میتوانند الگوها يي جهت بهبود و
ه) این روش م 
كارا يي بيابند.
یباشد و توانا يي  DEAدر لحاظ كردن تفاوت
و) DEAابزار مفيدي جهت الگو بندي ،و تغ يي ر برنامههاي اجرا يي م 
یشود.
شرايط عملياتي كه خارج از كنترل مديريت قرار دارند نيز موجب تقويت اين ويژگي م 
یباشد ( .) 11
یرسد که روش حاضر در به دست آوردن کارایی ،یکی از بهترین روشهای ممکن م 
بنابراین به نظر م 
 -5یافتهها
در تحقیق حاضر به منظور بررسی کاملتر کارایی در استانهای کشور ،ابتدا کارایی هر استان را ،که توزیع متفاوتی از
خدمات بهداشتی و درمانی را در اختیار داشته ،با استفاده از میانگین دادههای  7ساله ( )38 -89تحلیل کرده و
یکنیم؛ سپس با دسته بندی کردن استانها به لحاظ ابعاد آماری و با لحاظ کردن
استانهای مرجع را مشخص م 
یکنیم.
استانهای مرجع آنها ،آنها را از حیث جغرافیایی تقسیم بندی م 
مدل مورد استفاده در این تحقیق با تأ يك د بر كارا يي با بازدهي ثابت نسبت به مقياس و در حالت خروجي گرا (زیرا
یگیرد) مورد
تأکید تحقیق بر کارایی در بخش سالمت است که در تحقیق حاضر به عنوان ستاده مورد بررسی قرار م 
آزمون قرار گرفته است .جدول  ،1به صورت کامل کل موارد مربوط به کارایی استانها را مشخص م 
یکند .در اين
جدول ستون دوم ،همان محاسبه كارا يي

خروجی محور با بازدهي نسبت به مقياس ثابت است .در ستون سوم،

استانهای مرجع ،براي الگوگيري توسط استانهای غير كارا ،معرفي شدهاند.
جدول  -1بررسی کارایی بر اساس مدل خروجی محور با بازده ثابت به مقیاس در بخش سالمت استانهای کشور ایران() 1383 -1931
تحلیل حساسیت
ردیف

کشورها

1

آذربایجان شرقی

48

2

آذربایجان غربی

73

3

اردبیل

100

4

اصفهان

79

خراسان ،یزد ،تهران

کارایی

استانهای مرجع

Mort/ch
(ستاده)

Mort/mat
(ستاده)

phy
(نهاده)

خراسان ،کرمان ،یزد

27

42

47

کرمان ،یزد ،سمنان

17
35

36
100

37

Care
center
(نهاده)

Pop/gdp
(نهاده)

Pop/bed
(نهاده)

48

47

45

35

97

17

79

37

78

78

37
100
66

33
100
69

5

ایالم

69

اردبیل ،کهگلویه ،سمنان

21

69

68

6

بوشهر

86

کرمان ،کهگلویه ،سمنان

13

86

86

60

69

86

7

تهران

100

75

100

100

89

100

85

55

69

69
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8
9
10
11
21

چهارمحال و بختیاری

72

خراسان جنوبی

31

خراسان رضوی

100

خراسان شمالی

79

خوزستان

100

13

زن ج ان

42

41

سمنان

100

خراسان ،اردبیل ،سمنان
خراسان

رضوی،

100
تهران،

کرمان
خراسان رضوی ،کرمان ،یزد
اردبیل ،سمنان

60

100

100

100

100

14

30

31

30

31

20

100

64

100

100

100

0

78

88

79

60

75

80

21

100

100

100

82

100

24

37

36

37

42

42

66

100

100

93

100

100

8

42

37

39

42

35

52

63

66

67

66

54

47

72

76

58

78

70

71

73

73

50

54

50

100

100
26

15

سیستان بلوچستان

42

اردبیل ،سمنان

16

فارس

67

خراسان ،یزد ،تهران

17

قزوین

78

سمنان ،کهگلویه

65

18

قم

گلستان کهگلویه ،سمنان

65

46

19

کردستان

54

گلستان ،یزد ،سمنان

47

48

54

کرمان

100

44

100

100

100

10

30

30

27

30

22

کهگلویه و بویر احمد

100

33

100

100

100

42

100

23

گ ل ست ا ن

100

55

99

80

100

100

100

24

گیالن

37

یزد ،گلستان ،سمنان

40

66

73

68

73

67

25

لرستان

59

اردبیل ،کهگلویه

14

59

56

53

59

57

26

مازندران

48

تهران ،یزد ،خوزستان

28

44

48

45

46

43

27

مرکزی

72

کرمان ،کهگلویه ،سمنان

26

28

هرمزگان

91

کرمان ،سمنان

28

همدان

54

کرمان ،یزد ،سمنان

41

یز د

100

20
12

29
03

کرمانشاه

37

03

کهگلویه ،سمنان

100

72
91
42
45

72
91
54
100

65
74
52
100

منبع :یافتههای تحقیق
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منبع :نگارنده

49
68
54
100

72
91
36
100
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 -5بحث و نتیجه گیری
صهای تعداد مراکز
تحقیق حاضر متغیرهای معکوس نرخ مرگ و میر کودکان و مادران را به عنوان ستاده و شاخ 
یدهد؛ همچنین به منظور بررسی کارایی
بهداشتی و درمانی و تعداد پزشکان را به عنوان نهاده مورد بررسی قرار م 
صهای درآمد سرانه هر استان (جمعیت /درآمد) و تخت
توزیع جغرافیایی بخش سالمت در استانهای کشور ،شاخ 
صهای دموگرافیک یعنی
سرانه (جمعیت/تخت) را در کنار نهادههای دیگر وارد کرده تا یکی از اصلیترین شاخ 
مباحث جمعیتی را به عنوان شاخصی اثرگذار در محاسبه کارایی بخش سال جیاتن ساسا نیا رب و دنک ظاحل تم
تحمین (با توجه به آمار جدول  )1به شرح زیر بیان میشود:
الف) استانهای اردبیل ،تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سمنان ،کهگلویه و بویر احمد ،کرمان ،گلستان و یزد در
میان استانهای کشور ایران در دوره زمانی  91 -38از کارایی کامل (به لحاظ توزیع جغرافیایی در بخش سالمت)
یباشند و سایر استانها زیر مرز کارا قرار دارند.
برخوردار م 
ب) در دوره زمانی مورد مطالعه ،کمترین میزان کارایی مربوط به استانهای کرمانشاه ،خراسان جنوبی ،آذربایجان
یباشد.
غربی ،زنجان و سیستان و بلوچستان م 
ج) کارایی توزیع جغرافیایی بخش سالمت در استانهای کارا به این مفهوم است که ،توزیع خدمات بهداشتی و
یباشد؛ بر این
درمانی در این استانها به لحاظ تعداد جمعیتشان مناسب بوده و پاسخگوی نیازهای جمعیتی آنها م 
اساس در میان استانهای کشور تنها خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای اردبیل ،تهران ،خراسان رضوی،
یباشد و
خوزستان ،سمنان ،کهگلویه و بویر احمد ،کرمان ،گلستان و یزد پاسخگوی نیازهای جمعیتی این استانها م 
یدهد.
این خدمات در سایر استانها کفاف جمعیت آنها را نم 
یباشد ،مشخص است که استانهای خراسان رضوی،
د) بر اساس ستون سوم جدول که مربوط به استانهای مرجع م 
کرمان و یزد برای استان آذربایجان شرقی ،استانهای سمنان ،کرمان و یزد برای استان آذربایجان غربی ،استانهای
تهران ،خراسان رضوی و یزد برای استان اصفهان ،استانهای اردبیل ،سمنان و کهگلویه و بویر احمد برای استان
ایالم ،استانهای سمنان ،کرمان و کهگلویه برای استان بوشهر ،استانهای اردبیل ،سمنان ،کرمان و کهگلویه برای
استان چهارمحال و بختیاری ،استانهای خراسان رضوی و کرمان برای استانهای خراسان شمالی و جنوبی،
استانهای اردبیل و سمنان برای استانهای زنجان و سیستان بلوچستان ،استانهای تهران ،خراسان و یزد برای استان
فارس ،استانهای کهگلویه و سمنان برای استان قزوین ،استانهای گلستان ،کهگلویه و سمنان برای استان قم،
استانهای سمنان و یزد برای استان کردستان ،استانهای سمنان و کهگلویه برای استان کرمانشاه ،استانهای سمنان،
گلستان و یزد برای استان گیالن ،استانهای اردبیل و کهگلویه برای استان لرستان ،استانهای تهران ،خوزستان و یزد
برای استان مازندران ،استانهای کهگلویه ،کرمان و سمنان برای استان مرکزی ،استانهای سمنان و کرمان برای
هرمزگان و استانهای یزد ،کرمان و سمنان برای استان همدان به عنوان استان مرجع مشخص شدهاند و این استانها
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یتوانند استانهای کارایی که به عنوان استان مرجع برایشان مشخص شدهاند را به عنوان مرجع و الگوی خود در
م
بخش بهداشت و درمان مشخص کنند.
صهای حساس در بخش سالمت و
ه) موضوع دیگری که در جدول شماره  1به آن پرداخته شده است ،تعیین شاخ 
یباشد که با حذف هر شاخص و تعیین دوباره کارایی به این هدف
بررسی میزان کمیت و کیفیت استانهای کشور م 
صهای نهاده ای میپردازیم.
صهای ستاده ای و سپس به بررسی شاخ 
یآییم .به این منظور ابتدا به تحلیل شاخ 
نائل م 
صهای ستادهای
ه -الف) شاخ 
ه -الف -الف) در ارتباط با شاخص معکوس مرگ و میر کودکان زیر  5سال ،به جز استانهای یزد و خراسان
رضوی که هیچ حساسیتی از خود نشان ندادند ،کارایی سایر استانها با حذف این شاخص تغییر شایان ذکری داشته
به صورتی که حتی سایر استانهای کارا (به جز یزد و خراسان) را به زیر مرز کارایی کشانده است؛ بعبارتی در مورد
این شاخص ،میتوان به یکی از علل کارا بودن استانهای اردبیل ،تهران ،خوزستان ،سمنان ،کهگلویه و بویر احمد،
کرمان ،گلستان پی برد .بعالوه ،افزایش بسیار باالی کارایی در استان چهارمحال و بختیاری (کارا شدن استان پس از
حذف این شاخص) و کاهش بسیار زیاد آن در استانهای هرمزگان ،بوشهر ،مرکزی و سایر استانهای کارا ،نیز لزوم
یدهد؛
توجه این استانها به مسئله مرگ و میر کودکان زیر  5سال را نشان م 
یباشد .تأثیرات
ه -الف -ب) شاخص ستاده ای مورد بحث دیگر در این تحقیق ،معکوس نرخ مرگ و میر مادران م 
حذف این شاخص به نسبت شاخص معکوس مرگ و میر به صورت کلی بر کارایی استانها کمتر میباشد ،منتها
تغییرات فاحشی که حذف این متغیر بر کارایی برخی استانها مانند خراسان رضوی (میزان کارایی بعد از صفر از
کارایی کامل به ناکارایی کامل رسیده) داشته و همچنین استانهای دیگر مانند اردبیل ،گلستان و یزد را به زیر مرز
یسازد.
کارا فرستاده ،توجه به این شاخص را در استانهای کشور حائز اهمیت م 
صهای نهاده ای
ه -ب) شاخ 

یباشد که حذف این شاخص به جز در چند
ه – ب -الف) اولین شاخص مورد بررسی در این گروه ،تعداد پزشک م 
یتوان به استانهای تهران ،اردبیل و گلستان اشاره
یکند .از این میان م 
استان تغییری در کارایی سایر استانها ایجاد نم 
یباشد که مانند شاخص مطرح شده
کرد .شاخص مورد بررسی دیگر تعداد مراکز بهداشتی ،درمانی در استانها م 
یکند.
نهاده ای دیگر ،تغییر فاحشی در میزان کارایی ایجاد نم 
یباشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
ه -ب-ب) نسبت جمعیت به تخت ،شاخص نهاده ای دیگری م 
حذف این شاخص استان چهارمحال و بختیاری را که در تحقیقهایی که تنها کارایی بخش سالمت را مورد بررسی
قرار دادهاند همواره کارا بوده( ،آذر ) 86 31 ،به استان کارایی تبدیل میکند .از طرفی استان تهران را به زیر مرز کارا
یدهد؛ این شاخص در کنار این استانها به خوبی نشان دهنده تأثیر مثبت عامل توزیع جغرافیایی بر کارایی
انتقال م 
یباشد) در
یباشد .چرا که به درستی شاخص توسعهیافتگی را (که جمعیت در آن بسیار مطرح م 
بخش سالمت م 
استانهای مختلف برای بحث بهداشت و درمان لحاظ میکند.
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صهای نشان دهنده توزیع جغرافیایی بخش سالمت
ه -ب -ج) شاخص نهاده ای مورد بررسی دیگر که از شاخ 
یباشد؛ حذف این شاخص کارایی همه استانها را تحت الشعاع
یباشد ،متغیر جمعیت به ارزش افزوده هر استان م 
م
خود قرار میدهد و در شدیدترین حاالت ،استان چهارمحال و بختیاری را کارا و استانهای خوزستان و کهگلویه و
بویر احمد را ناکارا میکند .از این رو توجه به این شاخص نیز در تعیین توزیع جغرافیایی کارایی بهداشت و درمان
یباشد.
بسیار حائز اهمیت م 
صهای نهاده ای جغرافیایی (جمعیت  /ارزش افزوده و
پس بر اساس مطالب مطرح شده واضح است که شاخ 
جمعیت  /تخت) بیشترین تأثیر را بر کارایی استانها در بخش بهداشت و درمان از خود بر جای میگذارند؛ همچنین
یدهند که زمانی میشود در مورد کارایی بهداشت و درمانی در مناطقی که به لحاظ دموگرافیک همخوانی
نشان م 
صهای کلی را برای محاسبه کارایی لحاظ کرد .بنابراین تحقیق حاضر با رویکرد
ندارند ،صحبت کرد که شاخ 
صهای بخش بهداشت و درمان را وارد میکنند،
انتقادی تحقیقاتی که برای محاسبه کارایی بخش سالمت فقط شاخ 
یدهد که در تحقیقات آینده همه جوانب مربوط به رشد بخشی با هم مد
یدهد و پیشنهاد م 
مورد نقد و بررسی قرار م 
نظر قرار گیرند.
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Geographical distribution of the efficiency in the health sector in the
provinces of Iran with emphasis on health indicators
Samira Mottaghi*
Assistant Prof. in Economic, Payam-e-Nour University, Tehran, Iran

Abstract
Today, Iran has reached significant progress in the field of health care, and
dedicated a significant percentage of its GDP (compared to the previous edition) in
this section. However, it seems that cannot be easily related to the balance appropriate
health care services in different provinces of the country commented. The present
article reviews the appropriateness of the distribution of health services in the
provinces than the entire population using software DeaMaster. Reverse variable rate
of maternal mortality and reversing the rate of deaths of children under 5 years as
output and population variables/flat, population/value added, the number of doctors
and health centers as inputs of health. Results show that in the period 2003-2012,
states as Ardebil, Tehran, Khorasan, Khuzestan, Semnan, Kohkiluye and Boyerahmad,
Kerman, Golestan and Yazd are completely wealthy. Other provinces have in the
efficient frontier, while the lowest level of performance is related to Kermanshah,
Khorasan, West Azarbaijan, Zanjan and Sistan-Baluchestan. Results show that among
the provinces the distribution of health services in 9 provinces effectively meets the
needs of the population and the services in other provinces are not enough of them.
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