
  1395تابستان  - بهار ، 11، دوره جدید شمارةوماي سال بیست و سمجله اقتصاد و توسعه منطقه

  
استان خوزستان از  هايشهرستان یافتگیتوسعهتعیین درجه 

درمانی در دو مقطع زمانی - بهداشتی هايشاخصنظر 
  1392و  1387

  
  1عبدالمجید آهنگري

، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، اقتصاددانشیار 
  شهید چمران اهواز دانشگاه

  2مریم بغالنی
 ریزي،اقتصادي و برنامه توسعه کارشناس ارشد،

  آزاد اسالمی اهواز، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
 

  3/8/1395تاریخ پدیرش:               19/2/1395تاریخ دریافت:
  

  چکیده
. بـراي  شـود مـی اقتصادي و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب  هايزمینهدر  ايمنطقه هاينابرابري

و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهاي مختلف، شناخت وضعیت  هانابرابريتوسعه متوازن و کاهش 
ایـن مقالـه مطالعـه و بررسـی      هدف بسیار اهمیت دارد. گذارانسیاستهر منطقه نسبت به مناطق دیگر، براي 

بهداشـتی درمـانی بـا اسـتفاده از      هايشاخصاستان خوزستان در زمینه  هايشهرستان یافتگیعهتوسوضعیت 
شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه  36. در این پژوهش، با استفاده از باشدمیروش تاکسونومی عددي 

 ايمقایسهرت به صو 1392و  1387استان خوزستان در دو مقطع زمانی  هايشهرستاندر سطح  یافتگیتوسعه
؛ بـر اسـاس متغیرهـاي مـرتبط بـا شـاخص بهداشـتی        دهدمیمبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان 

و  5885/0 یافتگیتوسعهبهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب  هايشهرستان، 1387درمانی در سال 
، بهبهان و بندر ماهشهر 1392ن و در سال استا هايشهرستان ترینمحروم، به عنوان برخوردارترین و 0083/1

________________________________________________________________ 

1- a_m_ahangari@yahoo.com  
2- Baghlani.maryam@yahoo.com 



  147   ...هاي استان خوزستانیافتگی شهرستانتعیین درجه توسعه

 تـرین محـروم و  تـرین یافتـه توسـعه ، به عنوان 9742/0و  7235/0 یافتگیتوسعهبه ترتیب با دارا بودن ضریب 
هـاي  دهد که در فاصله سـال عالوه بر این نتایج نشان می. اندگردیدهاستان خوزستان محسوب  هايشهرستان

 هاي استان خوزستان کاهش یافته است.تانمذکور، نابرابري در بین شهرس
 

  استان خوزستان.هاي شهرستانتاکسونومی عددي، روش ، هاي بهداشت و درمانشاخصها: کلیدواژه
  JEL: O18بندي طبقه

  
  مقدمه

. سـازد میاست که شرایط نامطلوب زندگی را به شرایط مطلوب مبدل  ايپیچیدهتوسعه فرآیند 
کـه در آن همـه    باشـد میبه شرایط و ملزوماتی  یابیدستتوسعه بیانگر میزان موفقیت کشورها در 

ــدون شــک، تحقــق چنــین هــدفی در   ــر و مســاعدتري برخوردارنــد. ب افــراد جامعــه از زنــدگی بهت
کشورهاي مختلف، با توجه به نرخ رشد جمعیت، مشکالت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی  

وجـود دارد،   کشـورها کـه در سـطوح مختلـف ایـن      هـایی دوگـانگی و  هاتعادلعدم  طورکلیبهو 
 هـاي ریـزي برنامهضرورت توجه به  روازاینتوسعه در سطح ملی و محلی است.  ریزيبرنامهمستلزم 

و و از طریق رشد  هاریزيبرنامهکه با توسل به این  شودمیاحساس  ناپذیرياجتناب طوربه ايمنطقه
شـاهد رشـد و    تـوان مـی  هاآن هايتوانمنديو  استعدادهامناطق مختلف کشور بر اساس  شکوفایی

  .  Mesrinejad & Turki) (2005 ,تر کشور بودوسعه سریعت
براي شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی، الزم است ابتدا وضعیت موجود منطقه بررسی شود تا 

کـرد. در   ریـزي برنامـه اقدام بـه   هاتفاوتردن اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان ب
پسـندیده اسـت و    هـاي آرمانسطح منطقه ایجاد تعادل منطقی بین مردم، اشتغال و خدمات یکی از 

کـرده و حاکمیـت دولـت را در مسـیر      دارخدشـه همچنین نابرابري، مشـروعیت سیاسـی دولـت را    
 نیـافتگی توسعهمهم  هاينشانهختلف آن از . ضمن آنکه وجود نابرابري و ابعاد مدهدمینابودي قرار 

توسـعه در   هـاي شـاخص است، براي رفع چنین کمبودهـایی نیازمنـد نگـرش در نحـوه پراکنـدگی      
توسـعه و از ایـن    هـاي شـاخص . نحـوه پراکنـدگی   باشـد میو محلی  ايمنطقهسطوح مختلف ملی، 

به آن (نحوه پراکنـدگی  درمانی از این لحاظ اهمیت دارد که توجه -بهداشتی هايشاخصرهگذر 
عـدالت   گیـري شـکل موجـب   ايمنطقـه  هـاي تعـادل ) و تالش در جهت بهبود رفع عدم هاشاخص

سیاسی را کاهش داده و  هايناآرامیو همچنین  باشدمیاجتماعی شده که از اهداف اساسی توسعه 
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بـود  جلـوگیري خواهـد کـرد. به   -منشأ بسیاري از مشکالت شهرهاستکه -شهري هايمهاجرتاز 
 (1997) شـود. در ایـن مـورد   هاي مهم زندگی بشر محسوب مـی بهداشت و سالمت ازجمله مؤلفه

Harveyکند کـه خـدمات بهداشـتی    دسته تقسیم می 9ها را به بندي نیازهاي انسانی، آن، در تقسیم
  دهد.درمانی دسته سوم را به خود اختصاص می

 هـاي شاخصان از لحاظ برخورداري از استان خوزست هايشهرستانهدف این پژوهش ارزیابی 
. تا بتوان در سـطح اسـتان، در   شوندمی بنديرتبهاستان  هايشهرستانبهداشتی است و بر این اساس 

کرد تـا گـامی    گذاريسیاست ايگونهبهدر ارتباط با خدمات بهداشتی درمانی  هاسرمایهتخصیص 
برداشته و از مشکالت و پیامدهاي منفی عدم تعادل کاسته شود.  در جهت تعادل و برابري در منطقه

قبـول علمـی در وضـعیت تخصـیص     ازجمله کاربردهاي این تحقیق ارائه مدارك و معیارهاي قابـل 
هاي توسـعه بهداشـت و درمـان    اعتبارهاي استانی و تعیین جایگاه نسبی هر شهرستان از نظر شاخص

مورد اسـتفاده مسـئولین و دسـت انـدرکاران اجرائـی ازجملـه        تواندباشد. نتایج این پژوهش میمی
هـا و دیگـر   هـا و شـهرداري  هـا و بخشـداري  ریزي، فرمانـداري استانداري، سازمان مدیریت و برنامه

  هاي اجرایی قرار گیرد.دستگاه
هـاي  هایی کـه مایـل بـه تفحـص در زمینـه     همچنین این مطالعه براي آن دسته از افراد و سازمان

اي خصوصاً در استان را ترغیـب  ریزي توسعه منطقهاي هستند فتح بابی محسوب شده و برنامهمنطقه
  نماید.و تقویت می

 
  ادبیات موضوع

  مفهومی اقتصاد بهداشت و توسعه چارچوب) الف
 و درعملکرد اقتصـادي را بـراي افـراد     تواندمیسالمت یکی از اشکال سرمایه انسانی است که 

  :گذاردمیر قرار دهد. بهداشت از سه طریق بر عملکرد اقتصاد اثر سطح کالن مورد تأثی
 

  وريبهره افزایش 
Currie & Madrian )1999  بـه ازاي هـر سـاعت، تولیـد      تـر سـالم افـراد   معمـوالً ) معتقدند کـه

فیزیکی و فکري افزایش  هايفعالیتاز طریق بهبود در  وريبهره. از یک سو دهندمیبیشتري انجام 
به لحاظ روانی و فیزیکی، استفاده بهتر و کاراتري از فناوري  ترسالمو از سوي دیگر، افراد  یابدمی
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  کنند.میو ابزار تولیدي 
اي است کـه بـه مـرور زمـان بـا گـذر طبیعـی عمـر مسـتهلک          سالمتی افراد یک ذخیره سرمایه

ت (بهداشـت و  گـذاري در سـالم  شود و سرمایهشود. بیماري باعث استهالك غیر طبیعی آن میمی
وري شـغلی، ظرفیـت یـادگیري در    کنـد. سـالمت مبنـاي بهـره    درمان) این استهالك را جبران مـی 

مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. بـه عبـارت اقتصـادي سـالمت یـک وجـه       
رود افراد سـالمی کـه بـا مقـادیر مشخصـی از      طورمعمول انتظار میاساسی سرمایه انسانی است. و به

وري بیشـتري نسـبت بـه نیـروي کـار بیمـار       عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره
تر و کاراتر هسـتند.  کوشداشته باشند. افراد سالم معموالً با انگیزه بیشتر براي کسب درآمد، سخت

اي دیگـر  هگذاريتواند بازده سرمایهگذاري براي افزایش خدمات سالمتی میعالوه بر آن، سرمایه
هـاي عمـومی و تخصصـی بـاال ببـرد.      هایی ماننـد آمـوزش  در تربیت نیروي انسانی سالم را در زمینه

تواند توان یادگیري در افراد را افزایش دهد که این خود، افزایش بازده همچنین تندرستی بیشتر می
به ایـن   ژوهش خوددر پ Bleakly مثالعنوانشود؛ بهگذاري در تعلیم و تربیت را موجب میسرمایه

نتیجه رسیده است که سالمتی در کودکان جنوب آمریکا بر قابلیت شناختی و کسـب موفقیـت در   
عمـر مولـد بعـد از     هايسالتأثیر مثبت داشته است. به همین ترتیب تندرستی بیشتر،  هاآنآموزش 

کند. بنـابراین  می و بازدهی حاصل از نیروي انسانی تربیت شده را بیشتر دهدمیتحصیل را افزایش 
وري شغلی، یادگیري در مدرسـه و توانـایی بـراي رشـد جسـمی،      توان گفت سالمت مبناي بهرهمی

 Lotfalipour( وري در دوران بزرگسالی اسـت روانی و هوشی است و یک امر ضروري براي بهره

et al., 2011 .(  
  

  عرضه نیروي کار
اثر سالمت بر عرضه نیروي کار مبهم است. در این مورد، نظرات متفـاوتی وجـود دارد کـه در    

  زیر به آنها اشاره شده است. 
Suhrcky et al (2005) ،  معتقدند که، اثر سالمت بر رشد اقتصادي وابسته به دو اثر جانشـینی و

بوده و در نتیجه دستمزد بیشـتري   باالتر وريبهرهداراي  ترسالم. از یک سو، افراد باشدمیدرآمدي 
. این افزایش در دریافتی، موجب ایجاد انگیزه باالتر براي عرضه بیشتر نیروي کـار  کنندمیدریافت 

(اثر جانشینی). از سوي دیگر، سالمت افراد موجب افـزایش دریـافتی آنهـا در طـول عمـر       شودمی
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ه نیروي کار کند (اثر درآمدي). در ایـن  کاهش عرضامر ممکن است افراد را متمایل به . این شودمی
میان اگر اثر جانشینی بر اثر درآمدي غلبه کند، بهبود در سالمت افزایش رشد اقتصادي را به دنبال 

 توسـعه درحـال است که با توجه به اینکه در اغلب کشـورهاي   معتقد Scheffler خواهد داشت. اما 
و در نتیجه تولید پایین است. مخارج  اندازپسمیزان  باال است، بار تکفل نیز باالست و زادوولدنرخ 

و بار تکفـل را کـاهش و    زادوولدنرخ  تواندمیبهداشتی در زمینه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت 
هـاي  فعالیتمشارکت زنان در  ویژهبهرا افزایش دهد. عالوه بر این نرخ عرضه نیروي کار  اندازپس

  ).Lotfalipour et al., 2011( اقتصادي را افزایش دهد
  

  گذاريسرمایهو  اندازپس افزایش
 تنهـا نـه وضعیت سالمت جسمانی و روانی افـراد یـک کشـور،     ,.Suhrcky et al (2005)به نظر

اثرگـذاري بـر توزیـع درآمـد بـین مصـرف،        موجب تغییر در سطح درآمد آنها شده، بلکه موجـب 
 .شودمی گذاريسرمایهو  اندازپس

و افـزایش امیـد بـه     ومیـر مـرگ بهداشتی در جامعه بـا کـاهش    هايشاخصافزایش بهداشت و 
در جامعـه سـرمایه    اندازپسبیشتر تشویق خواهد کرد. به دنبال افزایش  اندازپسزندگی افراد را به 

نیـروي کـار و رشـد     وريبهـره فیزیکی افزایش یافته و این موضوع نیز بـه صـورت غیرمسـتقیم بـر     
  ).Weil, 2005(خواهد بود مؤثر اقتصادي

 گـذاري سرمایهعنوان نمود که افزایش امید به زندگی، بازگشت سرمایه نیروي انسانی،  توانمی
 هـاي سـال  چراکـه ، دهـد مـی کـل اقتصـاد را افـزایش     گـذاري سـرمایه  درنهایـت در نیروي انسانی، 

بـازده مثبـت دارد را    گـذاري سـرمایه کـه   هـایی سالکرده و تعداد  را بیشتراز این منبع  برداريبهره
بخش خصوصـی و همچنـین    گذاريسرمایهو  اندازپس، به زندگی. با افزایش امید دهدمیافزایش 

مستقیم خارجی تشویق شده و گام بلندي در بهبود شرایط اقتصادي کشـور برداشـته    گذاريسرمایه
  ).,.Rabie et al  (2013 شودمی

  (1972) Grossman مهـم از سـرمایه    جزئیآشکار از بهداشت به عنوان  طوربهن بار براي اولی
. گراسـمن  کنـد میانسانی یاد کرده و الگوي تقاضا براي بهداشت را از نظر سرمایه انسانی استخراج 

. از یـک سـو،   شـود مـی تمـایز قائـل    ايسرمایهبین بهداشت به عنوان یک کاالي مصرفی و کاالي 
به این مفهوم که ( شودمیبیت افراد به صورت کاالي مصرفی وارد مستقیم در مطلو طوربهبهداشت 
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 ايسـرمایه مطلوبیت بیشتري خواهند برد ) از سوي دیگر، بهداشت مانند یـک کـاالي    ترسالمافراد 
موجب کاهش تعداد روزهاي مریضی افـراد و بـه تبـع آن افـزایش تعـداد روزهـاي موجـود بـراي         

سالمت و بهداشت از یک سـو، مطلوبیـت    گسترش .شودمیفراد بازاري و غیر بازاري ا هايفعالیت
از سـوي دیگـر، ارتقـاء     دهـد مـی افراد را به دلیل احساس رضایت از سالمتی بهتر تحت تأثیر قـرار  

) و اسـتراحت  تـر افـزون موجود براي کار فـرد (یـا درآمـد     سالمت از طریق افزایش تعداد روزهاي
  بود.بیشتر بر مطلوبیت اثر گذار خواهد 

  
  سوابق تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور بررسی) ب

Barro   (1996)  سالمت و رشـد   "با استفاده از تابع تولید کاب داگالس تحقیقی تحت عنوان
انجام داد. در این مطالعه تأثیر امید به زندگی به عنوان متغیر نماینـده بهداشـت در کنـار     "اقتصادي 

نش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه، نسبت مصـارف دولـت، رابطـه    تعداد دا ازجمله متغیرهاسایر 
مبادله، شاخص دموکراسی و نرخ تورم بر رشد اقتصادي این کشورها بررسی شد که نشـان دهنـده   

، یـک روش  ,.Joao et al(2001) اثر مثبت متغیر نماینده بهداشت بر رشد اقتصـادي بـود. همچنـین   
. این انددادهارائه  ايمنطقهه منظور حمایت از سیاست توسعه مناطق کشور بلژیک ب بنديطبقهبراي 
و با استفاده  ايخوشهآماري چند متغیره، تحلیل عاملی و تحلیل  هايتکنیکبا استفاده از  بنديرتبه

شاخص اقتصادي، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و غیره انجام شده اسـت. در ایـن بررسـی بـه      33از 
به نام آزمون کیسر و آزمـون بـارتلرت و بـراي تصـمیم      هاییآزمون، هاهدادمنظور ارزیابی مناسب 

به نام اسکري، معیار درصد واریـانس   هاییآزمونگیري در مورد تعدادعامل هاي استخدام شده از 
منـاطق را از لحـاظ درجـه     بنـدي رتبهو آزمون مقدار ویژه استفاده شده است. نتایج تحقیق، صحت 

و  ايمنطقـه  هـاي تفـاوت به بررسی Noorbakhsh(2003) است. ید قرار دادهمورد تأی یافتگیتوسعه
 هـاي شـاخص هند پرداخته است. وي با استفاده از روش تحلیل عـاملی، از   هايایالتهمگرایی بین 

آوردن یک شاخص ترکیبی استفاده نموده و مناطق مورد مطالعه  به دستاجتماعی براي -اقتصادي
 هـاي روشاز  هاشاخصکرده است. او براي تعیین وزن و درجه اهمیت  ديبنرتبهرا با توجه به آن 

اصلی، ضریب نابرابري و ترکیبـی از آن اسـتفاده نمـوده اسـت، سـپس بـا تحلیـل         هايمؤلفهتحلیل 
آمده و شاخص توسعه انسانی بـه آزمـون نتـایج پرداختـه و در      به دسترگرسیونی بین سه شاخص 

نمـوده   بنـدي رتبـه اجتماعی مـورد مطالعـه،    -اقتصادي هايشاخصهند را بر اساس  هايایالتانتها 
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شـاخص   11شـاخص کشـاورزي و    12شـاخص (  23بـا اسـتفاده از   Bhatia & Rai (2004)اسـت.  
بلوك  380تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي به تعیین سطح توسعه  هايروشزیربنایی) به کمک 

شـاخص، سـطح    23. در این پژوهش یک بار با کـل  اندپرداخته 2001منطقه از هند در سال  32در 
 32و  یافتـه توسـعه بلوك کمتـر   118، یافتهتوسعهبلوك  43ي که طوربهتعیین شد،  هابلوكتوسعه 
شاخص مربـوط بـه بخـش کشـاورزي، ایـن       12شناخته شدند. سپس بار دیگر با  نیافتهتوسعهبلوك 

، یافتـه توسـعه بلـوك   56آمـده،   به دست. بر پایه نتایج اندهکرد بنديرتبهبخش را به لحاظ توسعه، 
  .اندشدهمعرفی  نیافتهتوسعهبلوك  52و  یافتهتوسعهبلوك کمتر  116، یافتهتوسعه نسبتاًبلوك  156

به تعیین  ايمطالعهEliaspour et al  (2006)است. در داخل کشور نیز مطالعاتی صورت گرفته 
 25استان خراسان شـمالی بـا اسـتفاده از     هايشهرستانهداشت و درمان بخش ب یافتگیتوسعهمیزان 

ایـن پـژوهش حـاکی از عـدم      هـاي یافتـه شاخص منتخب و به روش تاکسونومی عددي پرداختند. 
 (2008)مالی بـوده اسـت.   اسـتان خراسـان شـ    هايشهرستانتوازن در توسعه بخش مذکور در بین 

Zarabi et al., هـاي شهرستانبهداشت و درمان در  هايشاخصی توسعه بررسی و تحلیل فضای، به 
بهداشـت و درمـان    هايشاخصاین پژوهش نشان داد که توزیع  هايیافتهاستان اصفهان پرداختند. 

استان از نظر توسـعه   هايشهرستاندر استان اصفهان به صورت متوازن نبوده و اختالف فاحشی بین 
ــ   ــانی وج ــتی و درم ــدمات بهداش ــتفاده از روش  Sadeghifar et al., (2014)ود دارد.خ ــا اس ، ب

شـاخص بخـش    21شهرسـتان ) را بـا در نظـر گـرفتن      9اسـتان بوشـهر (   هـاي شهرستانتاکسونومی 
. مطابق نتایج حاصله، شهرستان گناوه و دیر به ترتیب برخـوردارترین و  اندکرده بنديرتبهبهداشت 

اسـتان زنجـان را از    هـاي شهرستان نیز ,.Jafari et al (2014) اند ه شدهشهرستان شناخت ترینمحروم
که بر  اندنموده بنديرتبهبهداشتی و درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددي  هايشاخصنظر 

تـرین شهرسـتان    نیافتهتوسعهو خدابنده  ترینیافتهتوسعهآمده شهرستان زنجان  به دستاساس نتایج 
  .اندشدهشناخته 

  
  روش تحقیق

پیشنهاد شد و در سال  1763در روش آنالیز تاکسونومی عددي براي اولین بار توسط آندرسون 
بین ملل مختلف توسط هولینـگ از   یافتگیتوسعهو درجه  بنديطبقهبراي  ايوسیلهبه عنوان  1968
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  مدرسه عالی اقتصاد در یونسکو مطرح شد.
بـر   هاگزینهدي معین، کافی است مختلف بر اساس یک شاخص عد هايگزینه  بنديرتبهبراي 

 بنـدي رتبـه اگـر بـراي ایـن     حـال  شـوند.  بنديطبقهاساس سیر صعودي یا نزولی شاخص مورد نظر 
 هـاي روشچندین شاخص وجود داشته باشد، حل مسأله بـه آسـانی گذشـته نیسـت. بـدین منظـور       

تاکسونومی عـددي   که یکی از آنها تاکسونومی عددي است. گیرندمیمختلفی مورد استفاده قرار 
 ایـن  .باشـد مـی  یـافتگی توسـعه رایج درجه بندي مناطق مختلف از لحاظ درجـه   هايروشیکی از 

  :گیردمیروش در قالب چند مرحله، به صورت ذیل انجام 
  

  1392 هاداده: ماتریس 1دول ج

            
 شهرستان

  آبادان 281/0 209/0 014/0  014/0 416/2 0  887/0 212/0 1/0  281/0 295/0  046/0
  امیدیه 394/0 162/0 011/0 023/0 74/1 011/0 522/0 197/0 139/0 15/0 394/0 069/0
  اندیمشک 241/0 136/0 018/0 006/0 955/0 006/0 924/0 179/0 124/0 167/0 279/0 068/0
  اهواز 422/0 26/0 064/0 014/0 891/2 048/0 939/0 21/0 082/0 59/0 144/0 07/0

  ایذه 179/0 317/0 015/0 005/0 835/0 01/0 266/0 256/0 153/0 364/0 712/0 035/0
  باغملک 115/0 287/0 009/0 009/0 652/0 009/0 46/0 143/0 307/0 335/0 017/1 076/0
  بندرماهشهر 158/0 158/0 003/0 011/0 583/1 003/0 475/0 17/0 11/0 245/0 142/0 055/0
  بهبهان 199/0 33/0 011/0 022/0 585/1 0 22/1 268/0 188/0 467/0 553/0 091/0
  خرمشهر 209/0 126/0 0 006/0 523/1 006/0 818/0 171/0 107/0 368/0 272/0 038/0
  دزفول 181/0 234/0 014/0 009/0 693/1 024/0 801/0 196/0 149/0 134/0 348/0 057/0

062/0 69/0 38/0 24/0 155/0 504/0 023/0 031/1 007/0 023/0 333/0 124/0 
دشت 
  آزادگان

  رامشیر 17/0 352/0 0 019/0 626/0 019/0 332/0 176/0 058/0 019/0 783/0 058/0
  رامهرمز 201/0 193/0 016/0 008/0 178/1 024/0 572/0 193/0 169/0 306/0 726/0 056/0
  شادگان 071/0 1/0 007/0 007/0 899/0 0 215/0 064/0 273/0 086/0 863/0 028/0
  شوش 124/0 192/0 01/0 005/0 817/0 01/0 556/0 171/0 15/0 114/0 66/0 041/0
  شوشتر 17/0 154/0 016/0 016/0 254/1 005/0 635/0 192/0 154/0 213/0 528/0 037/0
  گتوند 0 337/0 033/0 0 0 033/0 185/0 151/0 253/0 067/0 793/0 033/0
  اللی 11/0 414/0 0 027/0 884/0 0 774/0 304/0 387/0 055/0 271/1 055/0

046/0 78/0 232/0 232/0 221/0 791/0 005/0 798/1 011/0 005/0 186/0 186/0 
مسجدسلیم

  ان
  هندیجان 082/0 357/0 0 027/0 88/0 0 275/0 192/0 247/0 33/0 742/0 027/0

0524/
0 

5995/
0 

2452/
0 

1811/
0 

191/0 
6076/

0 
0118/

0 
262/1 

0123/
0 

0134/
0 

2419/
0 

1782/
0 

  میانگین

0168/
0 

2908/
0 

146/0 
0816/

0 
0488/

0 
2742/

0 
0126/

0 
6437/

0 
0076/

0 
0142/

0 
0903/

0 
0984/

0 
انحراف 

  معیار
  مأخذ: سالنامه آماري استان خوزستان
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  ها تشکیل ماتریس داده
در نظـر بگیریـد کـه در ایـن پـژوهش       باشـد مـی منطقـه   nمتغیر براي  mرا که شامل ايمجموعه

 یـافتگی توسـعه و براي ارزیـابی درجـه    باشدمیشهرستان استان خوزستان  20اعضاي این مجموعه، 
را در مـورد هریـک از    هاشهرستان. اطالعات مربوط به ایمکردهمتغیر استفاده   mاز هاشهرستاناین 

  :اندشدهمتغیرها به صورت ذیل نشان داده 

퐴 =
푋 	푋 ⋯ 푋 	

⋮ ⋱ ⋮
푋 푋 ⋯ 푋

			푖 = 1,2, . . . ,푛						푗 = 1,2, . . . ,푚 
Xکه در آن    ام است. iام متعلق به شهرستان   jبیانگر میزان متغیر  	

  
  1392 هاداده: ماتریس 1جدول 

             

 آبادان 126/0 025/0 036/0 025/0  144/0 144/0 021/0 115/0  072/0 0  093/0  108/0
 امیدیه 116/0 046/0 104/0 034/0 15/0 1/0 023/0 139/0 081/0 068/0 116/0 081/0
 اندیمشک 105/0 031/0 043/0 031/0 13/0 208/0 037/0 291/0 111/0 092/0 124/0 124/0
 اهواز 195/0 048/0 104/0 023/0 096/0 161/0 082/0 162/0 089/0 074/0 081/0 059/0
 ایذه 071/0 015/0 02/0 03/0 112/0 068/0 01/0 184/0 056/0 099/0 112/0 087/0
 باغملک 067/0 019/0 009/0 057/0 163/0 415/0 028/0 249/0 143/0 056/0 143/0 153/0
 بندرماهشهر 134/0 051/0 118/0 019/0 095/0 499/0 011/0 126/0 047/0 067/0 059/0 043/0
 بهبهان 125/0 051/0 142/0 039/0 182/0 043/0 051/0 239/0 205/0 059/0 159/0 096/0
 خرمشهر 069/0 012/0 038/0 031/0 101/0 302/0 012/0 038/0 082/0 148/0 088/0 101/0
 دزفول 129/0 032/0 052/0 024/0 134/0 139/0 022/0 097/0 097/0 082/0 082/0 059/0
 دشت آزادگان 077/0 023/0 015/0 062/0 178/0 146/0 015/0 418/0 085/0 092/0 155/0 155/0
 رامشیر 117/0 039/0 039/0 019/0 117/0 403/0 04/0 078/0 058/0 085/0 176/0 097/0
 رامهرمز 104/0 032/0 04/0 104/0 121/0 43/0 014/0 306/0 096/0 097/0 153/0 185/0
 شادگان 05/0 014/0 0 014/0 115/0 395/0 015/0 071/0 064/0 104/0 1/0 086/0
 شوش 078/0 015/0 015/0 041/0 124/0 431/0 005/0 166/0 062/0 057/0 145/0 098/0
 شوشتر 112/0 037/0 058/0 021/0 128/0 301/0 05/0 128/0 096/0 062/0 101/0 085/0
 گتوند 101/0 016/0 016/0 05/0 168/0 266/0 138/0 388/0 016/0 09/0 118/0 134/0
 اللی 082/0 055/0 027/0 138/0 165/0 371/0 023/0 525/0 11/0 0 193/0 221/0

128/0 11/0 138/0 075/0 157/0 11/0 663/0 157/0 04/0 04/0 034/0 069/0 
مسجدسلیما

 ن
 هندیجان 11/0 0 027/0 082/0 11/0 39/0 1/0 44/0 082/0 075/0 274/0 33/0

1215/
0 

127/0 
0773/

0 
0864/0 

2158/
0 

0404/
0 

2938/
0 

1345/
0 

0442/
0 

0472/
0 

0298/
0 

1019/
0 

 میانگین

0638/0 043/0 035/0 
0377/

0 
134/0 0369/0 1602/0 0266/0 

0308/
0 

0383/
0 

0151/
0 

0322/
0 

 انحراف معیار

  مأخذ: سالنامه آماري استان خوزستان
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  1392 هاداده: ماتریس 1جدول 

            
 

 آبادان 043/0 111/0 09/0 086/0  209/0 0 115/0 972/47  47/22 65/22  73/15  08/68
 امیدیه 011/0 069/0 081/0 058/0 139/0 0 162/0 29/132 49/23 62/22 24/10 25/70
 اندیمشک 055/0 068/0 105/0 093/0 266/0 006/0 13/0 85/104 51/20 17/28 06/11 06/11

 اهواز 011/0 076/0 196/0 07/0 127/0 014/0 079/0 22/147 92/30 06/40 822/7 08/0
 ایذه 03/0 061/0 046/0 071/0 241/0 01/0 025/0 73/134 35/25 27/23 68/13 3/73
 باغملک 095/0 095/0 105/0 115/0 22/0 019/0 143/0 06/160 51/27 14/41 15/11 86/82
 بندرماهشهر 019/0 035/0 043/0 047/0 162/0 003/0 063/0 372/90 64/23 83/23 421/6 18/50
 بهبهان 039/0 131/0 136/0 125/0 222/0 011/0 188/0 08/104 72/19 20/38 12/10 32/57
 خرمشهر 012/0 069/0 031/0 076/0 107/0 031/0 031/0 90/146 32/23 49/25 58/10 02/79
 دزفول 017/0 064/0 112/0 059/0 114/0 004/0 112/0 09/117 44/27 33/56 65/10 79/70
 دشت آزادگان 062/0 085/0 069/0 1/0 085/0 023/0 077/0 75/175 26/32 45/54 16/12 85/97
 رامشیر 019/0 195/0 078/0 156/0 117/0 019/0 058/0 49/146 91/25 61/17 279/9 84/75
 رامهرمز 032/0 064/0 048/0 145/0 298/0 016/0 104/0 25/131 96/21 93/35 31/13 99/70
 شادگان 043/0 043/0 057/0 093/0 179/0 187/0 043/0 55/135 02/30 92/46 646/9 37/91
 شوش 026/0 046/0 088/0 067/0 14/0 02/0 104/0 87/149 23/25 19/126 856/9 57/14
 شوشتر 042/0 064/0 064/0 106/0 234/0 0 181/0 353/127 253/28 84/105 25/11 43/73
 گتوند 0 084/0 067/0 168/0 253/0 033/0 134/0 07/118 206/3 02/120 201/8 71/57
 اللی 082/0 0 082/0 221/0 248/0 027/0 359/0 035/137 96/24 45/112 473/5 53/74
 مسجدسلیمان 017/0 04/0 081/0 034/0 314/0 005/0 104/0 201/129 56/21 45/83 553/9 83/66
 هندیجان 055/0 165/0 027/0 11/0 275/0 027/0 33/0 91/22 63/21 63/22 63/22 63/22
 میانگین 0355/0 0783/0 0803/0 1/0 1975/0 0228/0 1271/0 95/122 97/23 36/52 16/543 43/60
 انحراف معیار 0242/0 0438/0 038/0 0446/0 0678/0 0391/0 0853/0 178/35 849/5 41/35 81/2319 57/26

 سالنامه آماري استان خوزستانمأخذ: 

  :در جدول
X  نفر جمعیت 1000تعداد پزشک متخصص به ازاي هر  

X نفر جمعیت 1000تعداد پزشک عمومی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد دندانپزشک به ازاي هر   
X نفر جمعیت 1000تعداد بیمارستان به ازاي هر    
X نفر جمعیت  1000تعداد تخت بیمارستانی به ازاي هر    
X نفر جمعیت  1000تعداد داروساز به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد پرستار لیسانس و باالتر به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد ماما لیسانس و فوق لیسانس به ازاي هر    
X معیتنفر ج 1000تعداد ماما فوق دیپلم به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد بهیار و کمک بهیار به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد بهورز به ازاي هر    
X نفر جمعبت 1000تعداد آزمایشگاه به ازاي هر    
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X نفر جمعیت 1000تعداد داروخانه به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد مراکز پرتونگاري به ازاي هر    
X نفر جمعیت  1000اکز توانبخشی به ازاي هر تعداد مر   
X نفر جمعیت 1000تعداد مراکز اورژانس به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000بهداشت فعال روستاها به ازاي هر  هايخانهتعداد    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس امور روانی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد مسئول امور فوریتهاي پزشکی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کاردان و تکنسین اتاق عمل به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین هوشبري به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین امور توانبخشی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین بهداشت محیط به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین مبارزه با بیماریها به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000سین امور دارویی به ازاي هر تعداد کارشناس، کاردان و تکن   
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین برنامه و خدمات غذایی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کاردان و تکنسین آزمایشگاه به ازاي هر    
X جمعیتنفر  1000تعداد کارشناس، کاردان و تکنسین بهداشت خانواده به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس و کاردان بهداشت عمومی به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد کارشناس امور بیمارستانها به ازاي هر    
X نوزاد 1000تعداد واکسیناسیون فلج اطفال انجام شده به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000سل ) انجام شده به ازاي هر (تعداد واکسیناسیون ب ث ژ     
X نفر جمعیت 1000تعداد واکسیناسیون کزاز یا توام بزرگسال انجام شده به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد واکسیناسیون منژیت انجام شده به ازاي هر    
X نفر جمعیت 1000تعداد واکسیناسیون هپاتیت انجام شده به ازاي هر    
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  ها استاندارد کردن داده. 2
مختلـف و جـایگزینی مقیـاس واحـد، هریـک از       واحـدهاي در این مرحله به منظور حذف اثر 

 هادادهتغییر داده و ماتریس  푍را با استفاده از فرمول زیر به صورت استاندارد  푋عناصر ماتریس 
  :کنیممیرا به ماتریس استاندارد تبدیل 

푍 =
X − X

S
 

푋 = 	
1
푛
	 푋 			 푆						و															 	= 1

푛
	 (	푋 − 푋 	)  

푍	لذا خواهیم داشـت:  	 =
Z 	Z ⋯ Z

⋮ ⋱ ⋮
Z 	Z ⋯ Z

	푖 = 1,2, … , 푛							푗 =

1,2, … ,푚				  
  

  1392: ماتریس استاندارد 2جدول 

            
 

 آبادان 044/1 -364/0 042/0 223/0 792/1 -936/0 019/1  430/0 -993/0  245/0 -047/1  -381/0
 امیدیه 193/2 -884/0 -169/0 407/1 742/0 -063/0 -312/0 123/0 -515/0 -652/0 -707/0 988/0
 اندیمشک 638/0 -172/1 323/0 -828/0 -476/0 -460/0 153/1 -245/0 -699/0 -535/0 -102/1 928/0
 اهواز 477/2 200/0 563/3 223/0 530/2 873/2 208/1 389/0 -214/1 361/2 -566/1 047/1
 ایذه 008/0 831/0 112/0 -960/0 -663/0 -142/0 -245/1 332/1 -344/0 813/0 386/0 -035/1
 باغملک -642/0 499/0 -309/0 -434/0 -947/0 -222/0 -538/0 -983/0 542/1 615/0 435/1 404/1
 بندرماهشهر -205/0 -929/0 -732/0 -171/0 498/0 -698/0 -483/0 -430/0 -871/0 -001/0 -573/1 154/0
 بهبهان 211/0 975/0 -169/0 276/1 501/0 -936/0 233/2 577/1 084/0 519/1 -160/0 297/2
 خرمشهر 313/0 -283/1 -943/0 -828/0 405/0 -460/0 767/0 -409/0 -908/0 841/0 -126/1 -857/0
 دزفول 028/0 -087/0 042/0 -434/0 669/0 968/0 705/0 102/0 -393/0 -761/0 -865/0 273/0
 دشت آزادگان -550/0 008/1 676/0 -697/0 -358/0 888/0 -377/0 -737/0 721/0 923/0 310/0 571/0
 رامشیر -622/0 219/1 -943/0 881/0 -988/0 571/0 -005/1 -307/0 -508/1 -549/1 630/0 333/0
 رامهرمز 231/0 -541/0 183/0 -565/0 -130/0 968/0 -129/0 041/0 -148/0 416/0 434/0 214/0
 شادگان -089/1 -571/1 -450/0 -697/0 -563/0 -936/0 -431/1 -602/2 126/1 -090/1 905/0 -452/1
 شوش -550/0 -552/0 -239/0 -967/0 -691/0 -142/0 -188/0 -409/0 -381/0 -898/0 207/0 -678/0
 شوشتر -833/0 -973/0 183/0 486/0 -012/0 -539/0 099/0 020/0 -332/0 -220/0 -246/0 -916/0
 گتوند -811/1 053/1 380/1 -618/1 -960/1 682/1 -541/1 -819/0 881/0 -220/1 665/0 -154/1
 اللی -693/0 905/1 -943/0 934/1 -587/0 -936/0 606/0 315/2 523/2 -302/1 308/2 154/0
 مسجدسلیمان 079/0 -619/0 -591/0 -171/0 832/0 -539/0 668/0 614/0 623/0 -090/0 620/0 -381/0
 هندیجان -977/0 274/1 -943/0 934/1 -593/0 -936/0 -213/1 020/0 807/0 580/0 489/0 -511/1
 مقدار ایده آل 477/2 905/1 563/3 934/1 530/2 873/2 233/2 315/2 523/2 361/2 308/2 297/2

 
  1392استاندارد : ماتریس 2جدول 
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 آبادان 748/0 -317/0 -292/0 -623/0 357/0 -935/0 -525/0 -752/0 -382/0  -208/2 -797/0 -211/0
 امیدیه 437/0 072/1 483/1 -331/0 582/0 -209/1 -471/0 -573/0 -143/0 -265/0 -269/0 -634/0
 اندیمشک 096/0 079/0 -109/0 -428/0 -169/0 -535/0 -092/0 561/0 652/0 42/0 -085/0 039/0
 اهواز 891/2 205/1 483/1 -688/0 -447/1 -829/0 127/1 -401/0 069/0 -094/0 -073/1 -979/0
 ایذه -959/0 -980/0 -710/0 -461/0 -845/0 -409/1 -823/0 -237/0 -806/0 62/0 -360/0 -540/0
 باغملک -083/1 -715/0 -997/0 415/0 071/1 756/0 -336/0 247/0 501/1 -608/0 351/0 493/0
 بندرماهشهر 996/0 404/1 848/1 -818/0 -485/1 280/1 -796/0 -670/0 -045/1 -294/0 -579/1 -230/1
 بهبهان 717/0 404/1 475/2 -168/0 785/1 -565/1 287/0 173/0 145/3 -522/0 719/0 -399/0
 خرمشهر -021/1 -178/1 -240/0 -428/0 -259/1 051/0 -769/0 -326/1 -116/0 02/2 -912/0 -321/0
 دزفول 841/0 145/0 125/0 -655/0 -018/0 -966/0 -498/0 -886/0 281/0 134/0 -050/1 -979/0
 دشت آزادگان -773/0 -450/0 -840/0 577/0 635/1 -922/0 -688/0 509/1 -037/0 42/0 627/0 525/0
 رامشیر 468/0 609/0 -214/0 -818/0 -657/0 681/0 -010/0 -028/1 -753/0 22/0 110/1 -384/0
 رامهرمز 065/0 145/0 -188/0 941/1 -507/0 850/0 -715/0 673/0 254/0 562/0 581/0 995/0
 شادگان -611/1 -046/1 -232/1 -980/0 -733/0 631/0 -688/0 -080/1 -594/0 762/0 -636/0 -556/0
 شوش -742/0 -980/0 -840/0 -103/0 -394/0 856/0 -959/0 -371/0 -647/0 -58/0 397/0 -368/0
 شوشتر 313/0 476/0 282/0 -753/0 -244/0 044/0 260/0 -655/0 254/0 -437/0 -613/0 -572/0
 گتوند -028/0 -913/0 -814/0 188/0 259/1 -173/0 645/2 285/1 -867/1 362/0 -223/0 195/0
 اللی -618/0 668/1 -527/0 045/3 146/1 481/0 -471/0 307/2 626/0 -208/2 501/1 559/1
 مسجدسلیمان -021/1 278/0 -188/0 -136/0 845/0 304/2 886/1 -438/0 -302/0 734/1 -406/0 101/0
 هندیجان 251/0 -973/1 -527/0 227/1 -921/0 600/0 615/1 673/1 -116/0 -065/0 742/2 268/3
 مقدار ایده آل 891/2 668/1 475/2 045/3 785/1 304/2 645/2 307/2 145/3 02/2 742/2 268/3

  
  1392استاندارد  سیماتر :2جدول 

            
 

 آبادان 309/0 746/0  255/0 -313/0 169/0 -583/0 -141/0 -131/2 -256/0 -838/0 -227/0 287/0
 امیدیه -012/1 -212/0 018/0 -941/0 -862/0 -583/0 409/0 265/0 -082/0 -839/0 -229/0 369/0
 اندیمشک 805/0 -235/0 65/0 -157/0 010/1 -429/0 034/0 -514/0 -591/0 -682/0 -229/0 -857/1
 اهواز -012/1 -052/0 044/3 -672/0 -039/1 -225/0 -563/0 689/0 187/1 -347/0 -230/0 -271/2
 ایذه -227/0 -395/0 -902/0 -650/0 641/0 -327/0 -197/1 334/0 235/0 -821/0 -228/0 484/0
 باغملک 458/2 381/0 65/0 336/0 331/0 -097/0 186/0 054/1 604/0 -317/0 -229/0 844/0
 بندرماهشهر -681/0 -988/0 -981/0 -188/1 -523/0 -506/0 -751/0 -926/0 -055/0 -805/0 -231/0 -386/0
 بهبهان 144/0 203/1 465/1 650/0 361/0 -301/0 714/0 -536/0 -726/0 -399/0 -229/0 -117/0
 خرمشهر -971/0 -212/0 -297/1 -538/0 -334/1 209/0 -126/1 680/0 -110/0 -758/0 -229/0 699/0
 دزفول -764/0 -326/0 834/0 -919/0 -231/1 -480/0 -177/0 -166/0 594/0 112/0 358/4 389/0
 دشت آزادگان 095/1 153/0 -297/0 0 -659/1 005/0 -587/0 500/1 417/1 059/0 -228/0 408/1
 رامشیر -681/0 664/2 -060/0 255/1 -187/1 -097/0 -810/0 669/0 332/0 -981/0 -230/0 579/0
 رامهرمز -144/0 -326/0 -85/0 009/1 482/1 -173/0 -270/0 236/0 -343/0 -464/0 -228/0 397/0
 شادگان 309/0 -805/0 -613/0 -157/0 -272/0 199/4 -985/0 358/0 034/1 -153/0 -23/0 164/1
 شوش -392/0 -737/0 202/0 -739/0 -848/0 -071/0 -270/0 765/0 216/0 084/2 -229/0 -725/1
 شوشتر 268/0 -326/0 -428/0 134/0 538/0 -583/0 631/0 125/0 731/0 509/1 -229/0 489/0
 گتوند -466/1 130/0 -35/0 524/1 818/0 260/0 080/0 -138/0 -549/3 910/1 -230/0 -102/0
 اللی 921/1 -787/1 044/0 713/2 744/0 107/0 718/2 400/0 169/0 696/1 -231/0 530/0
 مسجدسلیمان -764/0 -874/0 018/0 -479/1 718/1 -455/0 -270/0 177/0 -410/0 877/0 -23/0 240/0
 هندیجان 805/0 979/1 -402/1 224/0 143/1 107/0 378/2 -843/2 -399/0 -839/0 -224/0 -422/1
 مقدار ایده آل  458/2 664/2 044/3 713/2 718/1 199/4 718/2 500/1 417/1 084/2 358/4 408/1

 ) هاشهرستان. تشکیل ماتریس فواصل مرکب (اختالف 3
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(دو به دو) در مـورد هریـک از    هاشهرستاندر این مرحله فاصله هر شهرستان را نسبت به دیگر 
از لحـاظ   هـا شهرسـتان بررسی کرده و آنگاه با استفاده از فرمول زیر، فواصل مرکب بین  هاشاخص

  .شودمیمحاسبه  هاشاخصمجموعه 

C 	= (푍 − Z 	) 																		푎, 푏 = 1,2, . . . . ,푛 

  نشان دهنده دو شهرستان مورد ارزیابی از نظر فاصله مرکبشان هستند.  bو   aکه در آن 

퐶 =
퐶 	퐶 ⋯ C

⋮ ⋱ ⋮
C 	C ⋯ C

							푎, 푏 = 1,2, . . . . ,푛 
الزم به ذکر است که مـاتریس فواصـل مرکـب، متقـارن بـوده و عناصـر قطـر اصـلی آن صـفر          

  ). 3(جدول  باشندمی
  

 هاشهرستان. ارزیابی همگنی 4

 هـا شهرسـتان همگن، حداقل سـطرهاي مـاتریس فاصـله مرکـب      هايشهرستانبه منظور بررسی 
شهرستان نسـبت بـه شهرسـتان     تریننزدیک(بدون در نظر گرفتن عدد صفر)، براي استخراج فاصله 

  .شودمیواقع در آن سطر محاسبه 

d = 	
푑
⋮
푑

													푖 = 1,2, … ,푛 
  

	نشان	دهنده	حداقل	سطرهاي	ماتریس	퐷푛푚	می	باشد ∶ di	 
مطـابق رابطـه    푑و حـد پـایین     푑باید حد باال   هاشهرستانبعد از آن به منظور تعیین همگنی 

  معرفی شده در زیر محاسبه شود:
d = d − 2푆 푑				و					 = 푑̅ + 2푆  

قـرار گیـرد،    푑و  푑حال اگر حداقل فاصـله هـر شهرسـتان از شهرسـتان دیگـر در محـدوده       
  ). 3ول (همگنی برقرار است ( 
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    آبادان  امیدیه  اندیمشک  اهواز  ایذه  باغملک  بندرماهشهر  بهبهان  خرمشهر  دزفول
  آبادان  0  457/5  597/5  334/9  679/6  192/8  236/6  595/7  059/7  865/6
  امیدیه  457/5  0  781/5  621/8  808/6  208/8  555/5  112/7  628/6  310/6
  اندیمشک  597/5  781/5  0  143/9  385/60  785/6  335/6  244/7  537/6  917/6
  اهواز  334/9  621/8  143/9  0  802/10  169/12  662/9  97/9  743/10  210/9
  ایذه  679/6  808/6  385/6  802/10  0  077/7  912/6  607/9  335/5  363/7
  باغملک  192/8  208/8  785/6  169/12  077/7  0  281/9  332/8  386/8  749/8
  بندرماهشهر  236/6  555/5  335/6  662/9  912/6  281/9  0  540/9  955/5  045/7
  بهبهان  595/7  112/7  244/7  97/9  607/9  332/8  540/9  0  112/10  928/8
  خرمشهر  059/7  628/6  537/6  743/10  335/5  386/8  995/5  112/10  0  132/7
  دزفول  865/6  310/6  917/6  210/9  363/7  749/8  045/7  928/8  132/7  0
  دشت آزادگان  178/8  467/7  324/7  985/10  105/6  805/4  008/9  958/8  385/7  851/7
  رامشیر  801/7  941/6  641/7  180/11  920/6  639/7  578/7  331/9  424/7  937/7
  رامهرمز  081/7  702/6  375/5  441/10  650/5  927/5  134/7  509/8  488/6  861/7
  شادگان  751/9  607/9  0275/9  842/13  712/7  059/8  863/8  743/12  170/7  649/9
  شوش  300/7  174/7  803/5  801/10  938/5  890/6  785/6  089/10  232/6  171/7
  شوشتر  362/5  248/5  164/5  706/9  669/5  569/6  541/5  883/7  022/6  354/6
  گتوند  554/10  558/10  182/9  289/13  686/8  496/9  731/10  998/11  368/10  445/10
  اللی  350/11  167/11  788/10  288/15  233/11  565/8  694/12  288/10  142/13  279/12

  مسجدسلیمان  773/7  286/7  505/6  129/11  887/6  429/7  248/7  188/9  762/6  118/8
  هندیجان  735/9  854/10  429/9  368/14  684/9  263/9  262/11  029/11  045/11  929/11

  
       8257/8    =푫   =  میانگین  1633/6                                               	
       5009/3      =푫                                           3312/1  انحراف معیار  =  

  1392 هاشهرستان: ماتریس فاصله مرکب  3جدول 
شوش  گتوند  اللی  مسجدسلیمان  هندیجان  ترین فاصلهکوتاه

    دشت آزادگان  رامشیر  رامهرمز  شادگان  شوش  تر

  آبادان  178/8  801/7  081/7  751/9  300/7  362/5  554/10  350/11  773/7  735/9  362/5
  امیدیه  467/7  941/6  702/6  607/9  174/7  248/5  558/10  167/11  286/7  854/10  248/5
  اندیمشک  324/7  641/7  375/5  027/9  803/5  164/5  182/9  788/10  505/6  429/9  164/5
  اهواز  985/10  180/11  044/10  842/13  801/10  706/9  289/13  288/15  129/11  368/14  621/8
  ایذه  105/6  920/6  650/5  712/7  938/5  669/5  686/8  233/11  887/6  684/9  335/5
  باغملک  805/4  639/7  927/5  059/8  890/6  569/6  496/9  565/8  429/7  263/9  805/4
  بندرماهشهر  008/9  578/7  134/7  863/8  785/6  541/5  731/10  694/12  248/7  262/11  541/5
  بهبهان  958/8  331/9  509/8  743/12  089/10  883/7  998/11  288/10  188/9  029/11  112/7
  خرمشهر  385/7  424/7  488/6  170/7  232/6  022/6  368/10  142/13  762/6  045/11  335/5
  دزفول  851/7  937/7  861/7  649/9  171/7  354/6  445/10  279/12  118/8  929/11  310/6
  دشت آزادگان  0  338/7  029/6  325/8  716/6  731/6  988/8  698/9  064/8  080/10  805/4
  رامشیر  338/7  0  912/6  794/8  038/7  652/6  202/9  339/11  391/8  630/9  652/6
  رامهرمز  029/6  912/6  0  454/8  202/6  472/5  204/8  993/8  059/6  408/8  375/5
  شادگان  325/8  794/8  454/8  0  208/7  708/7  180/10  733/12  553/8  540/11  170/7
  شوش  716/6  038/7  202/6  208/7  0  901/4  217/8  431/10  406/6  914/9  901/4
  شوشتر  731/6  652/6  472/5  708/7  901/4  0  683/8  653/9  444/5  428/9  901/4
  گتوند  988/8  202/9  204/8  180/10  217/8  683/8  0  520/11  623/8  269/10  204/8
  اللی  698/9  339/11  993/8  733/12  431/10  653/9  520/11  0  621/10  134/10  565/8
  مسجدسلیمان  064/8  391/8  059/6  553/8  406/6  444/5  623/8  621/10  0  879/9  444/5
  هندیجان  080/10  630/9  408/8  540/11  914/9  428/9  269/10  134/10  879/9  0  408/8

           8257/8    =푫   =  میانگین  1633/6                                               	
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                       5009/3      =푫                                           3312/1  انحراف معیار  =  
  

  همگن هايشهرستان بنديرتبه .5
از نظر میزان توسـعه، بـه معیـاري نیـاز هسـت کـه بـر اسـاس آن          هاشهرستان بنديرتبهبه منظور 

شـوند. بنـابراین بـراي هـر متغیـر در       بنـدي رتبـه ، شـان فاصلهبا هم سنجیده و با توجه به  هاشهرستان
در مـورد هریـک از    " oمـدل   "بزرگترین مقدار متغیر را مشخص کرده که بـه عنـوان    هاشهرستان
. سپس فاصله هر شهرستان از شهرستان مدل که نشان دهنده فاصله شودمیدر نظر گرفته  هاشاخص

 i. که عبارت است ازفاصله شهرسـتان  شودمینشان داده  Cمرکب است با روش زیر محاسبه و با 
  .)4ول شماره د.(جoاز شهرستان مدل 

퐶 = (푍 − 푍 	) 										푖 = 1,2, . . . ,푛 

  
  هاشهرستان یافتگیتوسعهدرجه  محاسبه .6

  :شودمیکه از طریق زیر محاسبه  باشدمی 푓 هاشهرستان یافتگیتوسعهاندازه 

푓 =
퐶
퐶 0				و									 ≤ 푓 ≤ 1 

퐶 = 퐶̅ + 2푆푐  
بیشتر و هرقدر به یـک نزدیکتـر باشـد، بـه      یافتگیتوسعهبه صفر نزدیکتر باشد، نشانه  푓هرقدر 

  (محرومیت) بیشتر است. نیافتگیتوسعهمعناي 
  

  نتیجه گیري
شهرستان استان خوزستان  20خالصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دو مقطع زمانی مذکور در 

  :باشدمیبه صورت زیر 
 هـاي شهرسـتان ، فتگییـا توسـعه بـه عنـوان مـرز     8157/0با در نظر گرفتن مقـدار   1387در سال 

 هـاي شهرسـتان ملـک در زمـره   بـاغ  بهبهـان، رامهرمـز، اهـواز، آبـادان، شوشـتر، دشـت آزادگـان و       
اندیمشک، هندیجان، بنـدر ماهشـهر، دزفـول، مسـجد سـلیمان، شـوش،        هايشهرستانبرخوردار و 
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محـروم (حـد پـایین     هـاي شهرسـتان امیدیه، خرمشهر، شادگان، ایـذه، گتونـد و رامشـیر بـه عنـوان      
. در این سـال دو شهرسـتان بهبهـان و رامشـیر بـا دارا بـودن درجـه        اندشده بنديطبقه)یافتگیتوسعه
 هـاي شهرسـتان  تـرین محروم، به ترتیب به عنوان برخوردارترین و 0083/1و  5885/0 یافتگیتوسعه

. ضـریب دوگـانگی   انـد شـده بهداشتی تشخیص داده  یافتگیتوسعهاستان خوزستان از نظر شاخص 
مورد مطالعـه از   هايشهرستان) بوده که حاکی از شدت نابرابري 0104/0محاسبه شده در این سال (

  .باشدمینظر برخورداري از امکانات بهداشتی و درمانی 
) برابـر بـا    هـا شهرسـتان  یـافتگی توسـعه (متوسـط درجـه    یافتگیتوسعهمقدار مرز  1392در سال 

بهبهان، اللی، رامهرمـز، باغملـک، دشـت     هايشهرستانست. بر این اساس تعیین گردیده ا 8557/0
 هـاي شهرسـتان آزادگان، اهواز، مسجد سلیمان، هندیجان، دزفول، شوشـتر و اندیمشـک در زمـره    

امیدیه، رامشیر، آبادان، گتوند، شوش، ایذه، خرمشـهر، شـادگان و بنـدر     هايشهرستانبرخوردار و 
. در ایـن سـال،   انـد شـده ) مشخص  یافتگیتوسعهحد پایین (محروم  ايهشهرستانماهشهر به عنوان 

، به ترتیـب  9742/0و  7235/0 یافتگیتوسعهبهبهان و بندر ماهشهر با دارا بودن درجه  هايشهرستان
 یـافتگی توسعهاستان خوزستان از نظر شاخص  هايشهرستان ترینمحرومبه عنوان برخوردارترین و 

کـه   دهدمی) را نشان 0058/0دوگانگی محاسبه شده عدد ( ضریب .انددهشبهداشتی تشخیص داده 
و بیانگر کـاهش شـدت نـابرابري     ) کمتر است 0104/0، (1387نسبت به ضریب دوگانگی در سال 

جـدول  ( باشـد میمورد مطالعه از لحاظ بهره مندي از امکانات بهداشتی و درمانی  هايشهرستانبین 
 ). 4شماره 
  
  بحث

اسـتان خوزسـتان از نظـر     هـاي شهرسـتان  یـافتگی توسـعه در این پژوهش به منظور تعیین درجـه  
متغیر بهداشـتی   36و مقایسه آنها، تعداد  1392و  1387 هايسالبهداشتی و درمانی در  هايشاخص

  آنها جمع آوري گردید. هايدادهدرمانی مشخص و 
کـردن واحـدهاي متفـاوت انـدازه گیـري      بعد از استاندارد کـردن متغیرهـا (بـه منظـور یکسـان      

، فاکتورهاي اصلی براي ورود به مدل تاکسـونومی عـددي   Excel) با استفاده از نرم افزار هاشاخص
و رتبــه  یـافتگی توســعهمشـخص گردیدنـد. بــر اسـاس روش تاکسـونومی مفــاهیمی چـون، درجـه       
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است کـه   هاییشاخصز یک شهرستان نشان دهنده میزان برخورداري آن شهرستان ا یافتگیتوسعه
توسـعه بهداشـتی نـام     هايشاخصارزیابی سطح توسعه بر اساس آنها صورت گرفته و تحت عنوان 

(متوسـط درجـه    یـافتگی توسـعه که درجـه توسـعه آنهـا بـاالتر از مـرز       هاییشهرستان. اندشدهبرده 
بـا درجـه    هـاي سـتان شهریا برخوردار، و  یافتهتوسعه) است  تحت عنوان  هاشهرستان یافتگیتوسعه

  .اندگرفته) قرار  هاشهرستان(در مقایسه با سایر  نیافتهتوسعه هايشهرستانتوسعه کمتر در زمره 
الزم به توضیح است که برخوردار بودن یک شهرستان از لحاظ بهداشتی بـه معنـاي بـاال بـودن     

ه با توجه به متغیرهاي ک هاییشهرستان. به عبارت دیگر، باشدنمیکیفیت بهداشت در آن شهرستان 
از لحاظ کمی با مشـکل تسـهیالت    صرفاً، اندگرفتهقرار  نیافتهتوسعه هايشهرستانمذکور در زمره 
  باال باشد.  هاشهرستان. اگرچه ممکن است کیفیت بهداشت در این اندبودهبهداشتی مواجه 

دوره مـورد مطالعـه، اسـتان    بـوده و در ابتـداي    ايمقایسهبا توجه به اینکه این مطالعه به صورت 
شهرسـتان سـابق    20نیز بر مبنـاي   1392شهرستان بوده، به ناچار محاسبات سال  20خوزستان داراي 

تنظیم شده است. به عنوان مثال آمارهاي جمعیتی شهرستان گتوند با شهرستان شوشـتر و شهرسـتان   
کر است که شهرسـتان اللـی   اندیکا با شهرستان مسجد سلیمان تجمیع شده است. همچنین الزم به ذ

اسـتان نـاهمگن بـوده بـه عبـارت دیگـر، حـداقل فاصـله ایـن           هايشهرستان، با سایر 1387در سال 
ایـن   1387دیگر در محدوده فاصله همگنی قـرار نگرفـت. لـذا در سـال      هايشهرستانشهرستان از 

تمـامی   1392مورد مطالعـه حـذف گردیـد در حـالی کـه در سـال        هايشهرستانشهرستان از سایر 
  .اندبودههمگن  هاشهرستان

هـاي  شهرسـتان  1392 و 1387 سـال  فاصـله دو  کـه در  دهـد مـی مقایسه دو مقطـع زمـانی نشـان    
بهداشـتی   نظـر  منتقل و در واقـع از  یافتهتوسعهبه گروه  نیافتهتوسعهگروه  از و دزفول مسجدسلیمان

بـه ترتیـب بـه     1392 مقطـع  درهـا  شهرسـتان  یافتگی ایندرجه توسعه .اندیافتهوضعیت نسبی بهتري 
از گـروه   شهرستان آبادان وضعیت بدتري پیدا کرده و  وبالعکس .باشدمی 8399/0 و 831/0 میزان

 در فاصـله  یـافتگی شهرسـتان آبـادان   درجه توسعه. منتقل شده است نیافتهتوسعهبه گروه  یافتهتوسعه
ایـذه،   هـاي شهرسـتان همچنـین مطـابق نتـایج،    . تتغییریافته اسـ  892/0به  0,748از . 1392 و 1387

در  انـد بـوده  نیافتهتوسعهدر گروه  دو سالماهشهر، خرمشهر، شادگان، شوش و هندیجان که در هر 
 محرومیـت  دامنـه  مدت این در که است اینکننده بیان امراین  .اند یافتهاین فاصله وضعیت بدتري 

 سـایر  بـا مقایسـه   در(  بهداشـت  توسـعه  معیارهـاي  نظـر  از و شده بیشترها شهرستان این در بهداشتی
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آمـده در   بـه دسـت  البته بر اساس نتایج  .است کرده تجربه راتري پایین توسعه سطوح)  هاشهرستان
در مقایسـه بـا سـال     1392یک نتیجه گیري کلی ضریب نابرابري  درسـال   در مورد شدت نابرابري،

اسـتان بلحـاظ    هـاي شهرستاندهنده توازن بیشتر در بین  کاهش یافته است. که در واقع نشان 1387
  .باشدمیبهره مندي از امکانات بهداشتی و درمانی 

  
  استان خوزستان هايشهرستان یافتگیتوسعهو تعیین درجه  بنديرتبه: 4جدول 

  هاشهرستان  1387  1392
풇풊 푪풊풐 풇풊 푪풊풐 
  آبادان  7013/13  7481/0  3207/17  8962/0
  امیدیه  7814/15  8616/0  6552/16  8617/0
  اندیمشک  0685/15  8227/0  4805/16  8527/0
  اهواز  0569/13  7129/0  5827/15  8062/0
  ایذه  3138/16  8907/0  0032/18  9315/0
  باغملک  5294/14  7933/0  1345/15  7831/0
  بندرماهشهر  141/15  8267/0  8288/18  9742/0
  بهبهان  7787/10  5885/0  9842/13  7235/0
  خرمشهر  7896/15  8621/0  573/18  961/0

  دزفول  3917/15  8403/0  2327/16  8399/0
  دشت آزادگان  2197/14  7764/0  4792/15  8009/0
  رامشیر  4678/18  0083/1  0045/17  8798/0
  رامهرمز  2957/12  6713/0  9799/14  7751/0
  شادگان  2526/16  8873/0  8138/18  9734/0
  شوش  4813/15  8452/0  8189/17  9219/0
  شوشتر  9668/13  7626/0  2805/16  8424/0
  گتوند  1308/17  9353/0  5744/17  9093/0
  اللی  -  -  5016/14  7503/0
  مسجدسلیمان  3954/15  8405/0  0606/16  831/0
  هندیجان  1183/15  8254/0  2283/16  8396/0

  
  سیاستی: پیشنهادهاي

امیدیـه، رامشـیر، آبـادان، گتونـد، شـوش، ایـذه،        هـاي شهرسـتان با توجه بهعقب ماندگی نسبی 
، الزم است مسـئولین بـه منظـور ایجـاد تـوازن در سـطح       1392خرمشهر، شادگان و ماهشهر در سال
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بخصوص ماهشـهر کـه در سـال     هاشهرستاناستان خوزستان در اختصاص امکانات بهداشتی به این 
  د.بوده است توجه بیشتري شو ترینمحروممذکور 

از نتـایج   1387نسبت به  1392اگر چه کاهش نابرایري در اختصاص امکانات بهداشتی در سال 
ایـذه،   هـاي شهرسـتان ، اما از آنجایی که شودمیبهداشتی در این مدت محسوب  هايسیاستمثبت 

در سـال   ،انـد بـوده  نیافتـه توسـعه ماهشهر، خرمشهر، شادگان، شوش و هندیجان که در هر دو مقطع 
، الزم است براي جلـوگیري از طـوالنی شـدن و نیـز     اندیافتهتري نیز طور نسبی وضعیت بدبه 1392

مرتبط با تخصیص امکانـات بهداشـتی در اسـتان     هايسیاست، هاشهرستانعقب افتادگی بیشتر این 
 مورد ارزیابی قرار گیرد.

حمل شده است، عـالوه بـر   شهرستان خرمشهر که در طول جنگ تحمیلی بیشترین آسیب را مت
دچـار   1387نسبت به  1392قرار داشته است، در سال  نیافتهتوسعهاین که در هر دو مقطع در گروه 

بیشتر در بخش بهداشت و درمان شده است . لذا هم بدالیل سیاسی اجتمـاعی و هـم    نیافتگیتوسعه
تی به این شهرستان توجه بلحاظ ارزشی و اخالقی، الزم است مسئولین در تخصیص امکانات بهداش

  ویژه داشته باشند.
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