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چکيده
ژئوپلیتیک شهری با تاکید بر سیاستگذاریهای اقتصادی در شهر ،در پی بررس علاطم و ی هه هههی نق رد یسایس داعبا ش

یدپ دد دد دددددهها ای

جغرافیایی یک شهر است .سیاستهای اقتصادی در یک شهر ،میتواند زوایای مختلفی از شیوههای مدیریت و سیاست را بازنم یا ی
کند .بهگونهای که با توجه رویکرد ژئوپلیتیک شهری ،میتوان پراکنش کیفیت شاخصهای اقتصادی در یک شهر را در چارچوب
عدالت اجتماعی یا فضایی مشخص کرد .پژوهش حاضر ،با چنین هدفی به بررسی چگونگی پراکنش توسعه در مقیاس استان فارس
پرداخته است .از میان شاخصهای توسعه در بخش اقتصاد سیاسی ،زیرساختها و امکانات بهداشتی -درمانی برگزیده شده است تا
چگونگی پراکنش و توسعهی آن در مقیاس شهرستانهای استان فارس (  14شهرستان منتخب) مقایس سسه شو .د شور

نيا رد هعلاطم    

پژوهش ،علی -مقایسهای بوده و از تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره ،همچون روش شباهت به گزینهههی ایدهههآل (،)TOPSIS
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو روش تحليل خوشهاي استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که محروميت یبسن ي   

در مقیاس استان فارس از نظر برخورداري از شاخصهاي توسعهی بهداشتی-درمانی به شچ م میآید و پراکنش فضایی امکانات ن زي
چندان با توان و نياز جمعيتي شهرستانهای این استان ،همخوان و همگن نیست؛ چنانک هب زاریش ناتسرهش ه زکرم ناونع يسايس
استان ،برخوردارترين شهرستان از نظر شاخص توسعه بهشمار میرود و اختالف نسبتًاًا شچ مگيري با دیگر شهرستانها دارد.

واژگان کليدي :ژئوپلیتیک شهری ،اقتصاد فضا ،استان فارس

 -1افشین متقی (نویسنده مسئول) a.mottaghi@khu.ac.ir
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 .1مقدمه
«دسترسي بهینه به خدمات و امكانات درماني يكي از پيش نيازهاي اساسي براي تحقق توسعة پايدار انساني بههه شماررر

ت و درماننن و ت يمأ ننن
ميرود» (دیستانو ،7002 ،1ص .))33 .از اين رو ،توسعهی پايدار بر لزوم ارتقاءء سيستممم بهداشت ت
سالمت پايدار براي مردم ت يكأ د دارد (ادشیت 2و همکاران .)6002 ،واژهی توسعهی پايدار که براي اولين بار ب روط ه   
رسمي «برانت لند» در سال  1987ميالدي در گزارش «آينده مش کرت

ماا» مط ،يرايز( درک حر      .) 173 : 83 31يعني

توسعهاي که بتواند نيازهاي نسل امروز را بدون به مخاطره انداختن نيازه هدنيآ لسن يا     تأممین نما  دي ( (ک نینزتنا ززز،3
 ،2002ص .)231 .اصطالح «توسعه» معطوف به ارتقاي کيفيت زندگي افراد و بهبود رفاه جامعه اس و .ت «پا رادي ييي »
آن اشاره به استمرار اين فرآيند در طول نسلهاي بشر دارد .بدين ترتيب ،توسعه پايدار همهی جنبهها و ابعاد زن يگد
بشر را دربر ميگيرد .توسعه به خودي خود مفهومي نسبي است و مفهوم مطل نآ کرد اذل .درادن ق تن سايق رد اه      
امکان پذير است .بدين مفهوم جهت پي بردن به ميزان توسعه يک فضاي جغرافيا يي الزم است آن اهاضف رياس اب ار     
مورد سنجش و مقايسه قرارداد تا معلوم گردد در پروسه تحول و توسعه اين فضا نگاهي به جلو دارد و ناکم رد اي   
نسبي خود ايستاست .بررسي نابرابري و وجود آن در محدودههاي جغرافيا يي مختلف در سالهاي اخير م هجوت درو   
برنامهريزان و سياستمداران قرارگرفته و وجود ن زا ،نآ فلتخم داعبا رد يرباربا اشن ن ننن نننننههااي مهم يگتفاين هعسوت     
محسوب م 
یشود .ماهيت خدمات بهداشتي درماني به گونهاي است كه نياز به آنها منحصر به گ ور هه خاص ييي از م در ممم
ت بههه
نميشود و در واقع ،همهی انسانها در تمامي سكونت گاهها بدان نيازمند ميباشند .فقدان يا كمبودد ا دخ ني ما تت تت
ت كههه مهمممترررین
و ژي ه در روستاها ،شهرهاي كوچك و مناطق محروم ،پيامدهاي منفي زيادي را به همراه خواهد داشت ت
آنها ،اثرات ناگواري است كه متوجه زندگي انسانها است (ضرابي و شيخبيگل ،و  ، 90 31ص .)901 .رویهم ،هتفر    
زماني که عدم تعادل در پراکنش فضا يي شاخصهای توسعه شدت بيشتري به خود بگيرد ،به صورت تصاعدي ع مد
تعادل فضا يي امکانات و جمعيت را دامن ميزند و ضمن تشديد تمرکز شاخصها در نقاطي که هم اکنون از معضل
تمرکز امکانات و جمعيت در رنج هستند ،موجب رانش جمعيت و امکانات از مناطق محروم میشود و ع لداعت مد   
در مقیاس فضا را بيشتر مينمايد .بيتوجهي به عدم تعادل موجود در هر منطقه يا کشور ،ضمن فشار به مکان ،من عبا
و جمعيت در نقاط و کانونهاي تمرکز ،منجر به کاهش بهرهوري بهينه منابع در مناطق کم تمرک و تيعمج زيرگ و ز
نيروي انساني از اين مناطق گشته و در نتيجه دستيابي به توسعه پايدار نيروي انساني را غير ممکن م ييي نما يگنز( دي   
آبادي ، 1378 ،ص .)33 .از این روی ،بررسي شاخصهای عم رد  ...و يتشادهب ،يگنهرف ،يعامتجا ،يداصتقا هد      
سطوح مختلف خصوص ًاًا در مقیاس ناحيهاي هم معياري مناسب جهت تع زاين مه و تسا يحاون هاگياج نيي ممممم ممممممند
تن و اي
اعمال مالحظات خاص در مقیاس ناحيهاي و تع يي ن شرايط سازگاري و انطباق ملي -ناحيهههاي اس مکح( ت تت تت
موسوي ، 83 31 ،ص .)201 .مدیریت فضا با هدف شناسایی چگونگی پراکنش فضایی توسعه و شناسایی تبعیضه و ا
بیعدالتیهای فضایی پرورده شده است .پژوهش حاضر ،با چنین ه یفد

ب رب ه ر رد هعسوت شنکارپ یگنوگچ یس      
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وضعیتسنجی سیاستهای اقتصادی فضا561 ...

ی-درم هدیزگرب ینا   
مقیاس استان فارس پرداخته است .از میان شاخصهای توسعه ،زیرساختها و امکانات بهداشتی ی
شده است تا به بررسی چگونگی پراکنش و توسعهی آن در مقیاس شهرستانهای استان فارس مقایس نيا زا .دوش ه    
روی ،اين با آگاهي از اهميت شناخت وضعيت موجود جوامع و محيطهاي جغرافيا يي به منظور برنامهريزي مطل بو
براي آينده از يک سو و با توجه به اهميت و ضرورت توسعه شاخصهاي بهداشتي -درماني به عنوان ابتدا يي ترين و
صهااي مددد نظر ،،بههه دنب شجنس لا   
اساسيترين نيازهاي يک جامعهی سالم ،پژوهش حاضر با بهرهگ ري ييي از ش خا ص ص
ص درك ننن م ازي ننن
وضعيت توزيع و توسعهی خدمات بهداشتي -درماني در مقیاس شهرستانه ناتسا نيا يا  ،،،، ،،،مشخص ص
اختالف مقیاس توسعه است.
 .2.1مبانی مفهومی و نظری
 )1-2ژئوپلیتیک شهری
در سده نوزدهم نزدیک به  10درصد از افراد بشر در شهرها زندگی میکردند ،این نسبت مدتها پیش از پایان س هد
یش سیب هدس رد دو تتت تتت
بیستم از مرز  50درصد گذشت و پیشبینی می ی
ت و یکم زا شیب      07درص ناهج تیعمج د    
شهرنشین شوند و شاید بتوان گفت آینده شهرها با آینده بشریت و آینده کره زمین در هم میآمیزد .در این میان علم
جغرافیا از جمله علومی است که میتواند شهرها را به عنوان محیط و چشم اندازی انسانی در کانون مطالع دوخ تا   
داشته باشد .زیرا شهر ،مکانی پر از تشابهات و تفاوتها از نظر اقتص و یسایس ،یدا

تخاس نینچمه و یعامتجا      

نر و ،
یرود .از این ن
فضایی است که در بستری مکانی واقع شده است و به عنوان پدیدهای فضایی-سیاسی بههه شم م را یی یی
شهر در جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از گرایشهای علوم جغرافیایی ،موضوعیت پیدا میکند (صفوی و گلکرمی،
 ، 95 31ص .)3 .در همين راستا ،مسائل شهري در قالب انگارههاي حاکم بر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک ن دروم زي   
توجه قرار گرفته است .در جغرافياي سياسي با رويکرد غالب ًاًاًاًادرون ش يمصت و اهدرکيور شقن ،يره مممممممممگ ري ييي ه يا
سياسي را در پيدايش و حل مشکالت شهري عمدت ًاًا در قالب م ب رهش يسايس تيريد ر م يسر ييييييييييي ش دو  ..جغراف ياي
سياسي شهر پديدههاي سياسي -فضا يي شهر را در ک د رارق دوخ تاعلاطم نونا ا شقن و هد هدنيارف ا يسايس ي و      
تصميمات ذي مدخالن اداره امور شهر را در هدايت ،کنترل و شکلدهي فضا و سازمان فضا يي شهر مورد توجه قرار
ميدهد (کمانرودی کجوری و همکاران ، 89 31 ،ص .)5 .در ژئوپليت كي

شهر ،و ژي گيه خاش و ا صص صصصههااي ژئوپليت كي

مؤثر در مديريت شهري ،مورد نظر ميباشد .اين شاخصهها ميتوانند كاركرد دوگانه داشته باشند؛ يعني هم ميتوانند
براي ادارهي شهر فرصتآفرين باشند و هم چالشزا .به عبارت ديگر ،ژئوپليت كي

شهر جنبهههي نآ ينيع و يدربراك   

بخش از دانش جغرافيا يي است كه عناصر محيط طبيعي و انساني دخيل در نظام اداري شهري را م رب درو ر رارق يس    
ميدهد .به رغم توجه جدي و ديرپاي برخي گرايشهاي عل ش هب ييايفارغج مو ه يسايس لماوع تيمها و ر
توسعهي شهري ،به دليل اولويت مسائل سياسي حوزههااي و يلم نالك

رد يلمارف

مكاح يتنس ياهدركيور

رد     

  

رب        

ش از علوممم جغراف ياي ييي چن اد ننن م رو د د
جغرافياي سياسي و ژئوپليت كي  ،قلمروهاي شهري و درون شهري در این بخش ش
ل فض يا ييي فعاليتتته و اهدنيآرف ،ا
ت و تحليل ل
توجه قرار نگرفت .تا كنون مطالعات جغرافياي سياسي بيشتر بر ش خان ت ت
ساختارهاي قدرت سياسي و اثرات آن بر سازمان يابي فضا يي

ت.
ـ سياسي در قلمروهاي سرزميني تمر سا هدوب زك تتت تتتت
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شهرها به عنوان گرههای اقتصاد جهاني و کانونهای تحوالت در سطوح محلي ت  و هنحص هراومه ،يناهج ا ه فد

    

استرات يكيژ مهمي براي قدرت سياسي بودهاند .از اين رو بررسي اثرات پديدهها و فرآيندهاي فضاي شهري بر قدرت
ش ارق ره ر   

سياسي در سطوح محلي تا جهاني حائز اهميت خاصي است .مفهوم قدرت در كانون مطالعات ژئوپليت كي

دارد (متقی و همکاران ، 95 31 ،ص .) 13 .از این رو ،میتوان گفت که در ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی شهر ،نه تنها
ت اقتص دا ییی ش هره اا را باا توجههه نظاممم
به در شهر به صورت پدیدهای فضایی-سیاسی نگریسته میشود ،بلکه مناس اب ت ت
یتوانددد
ی می ی
سیاسی حاکم بر آن به لحاظ پیدایش و ایدئولوژی مسلط به صورت یکجا بررسی میکند که اقتصاد سیاسی ی
لکرم ،ی
ی باش و یوفص( د گ للل للل
بخشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی مسلط بر آن باشد که موجد فضاهای ش ره ی ی

، 95 31

ص .) 19 .از مجموع مباحث فوق میتوان به این نتیجه رسید که بررسی شیوهها و رویکردهای سیاسی در شهر ،یکی
از مسائلی است که ژئوپلیتیک شهری بدان میپردازد .تنیده شدن شهرها با مفاهیمی همچون قدرت و سیاست ،سبب
میشود تا بررسی مدیریت سیاسی شهر به عنوان ی ایفارغج یاضف ک ی رد ی

اش تیمها زا یرهش کیتیلپوئژ ی ینا        

برخوردار باشد .بنایراین ،در ادامه به اقتصاد فضا و جنبههای مدیریتی آن از منظر ژئوپلیتیک شهری پرداخته میشود.
 )2-2اقتصاد فضا
یع تلاد یییه یا
ضه ب و ا یی یی
مدیریت اقتصادی فضا با هدف شناسایی چگونگی پراکنش فضایی توسعه و شناسایی تبعیض ض
ته یا
اقتصادی و کیفیت ساختار سیاسی پرورده شده است .مدیریت فضا ،کلیتی فراگیر و روشمند از ترکی یفرظ ب تت تت
مدیریت و شاخصهای جامعنگر جغرافیایی است (یحییپور و قرهبیگی ، 94 31 ،ص .)161 .این دانش ترکیبی که به
سازماندهی فضا میپردازد ،با هدف پراکنش همگن و متجانس توس مه رد هع هه هههی فض نیمزرس یاها ی و 

یحان ههه ههههای و

پشتیبانی از توسعهی پایدار بکار گرفته میشود .از این روی ،شناسایی چگونگی پراکنش فض یا ی و هعسوت 

شناس یا ی

تبعیضها و بیعدالتیها نیز از رهگذر این دانش میسر میشود .در واقع« ،مدیریت فضا» ،تعامل میان فض نامزاس و ا   
است و به دلیل اهمیت فزایندهی سازمانها در زندگی انسان و رشد روزاف مه رد نآ نوز هه هههی ابع سیز دا ِتِت

د رشب  ر   

دنیای کنونی ،مطرح شده است .همچنین ،فرایند جهانیشدن و در نتیجه ،فشرده شدن زمان -فضا ،اهمیت برجستهههای
برای نقش فضا در فعالیتهای سازمانی و بویژه توسعهی پایدار به بار آورده است .از این روی ،مدیریت فضا را باید

کوششی در راستای سازماندهی فضا بشمار آورد .سازمان فضا ی ضف یهدنامزاس ا ااا اااا ،1ی ایفارغج شنک ک یی     ب یار

سازماندهی است و اشاره به یک زمینهی مطالعاتی میانرشتهای دارد که در آن ابعاد فضایی و فرایندهای سازمانی یک
پدیده بررسی میشود.
 .1.3پیشینهی پژوهش
تاکنون پژوهشهای فراوانی دربارهی پراکنش شاخصهای گوناگون توسعه انجام شده است ،ام زا کی چیه ا

رظنم     

ژئوپلیتیک شهری بدین موضوع نپرداخته است .جدول زیر ،محموعهی مهمترین پژوهشه اجنا یا م  هدش  د ابر ر هههه هههههی
اقتصاد فضا را نشان میدهد.

- Organization of Space

1
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جدول  .1پژوهشهای انجام شدهی داخلی و خارجی دربارهی اقتصاد فضا
روششناسی

اهداف

عنوان

مؤلف

ضریب آنتروپی برای توزیع جمعیت و

بررسی نحوۀ توزیع خ یشزومآ تامد   

ی در
بررسی و تحلیل ع لاد تتت اجتم عا ی ی

احدنژاد روشتی و همکاران

نتایج
ولی توزیع خدمات بهصورت تص یفدا

شاخص موران برای توزیع مدارس

مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب

برخورداری از خدمات شهری

( ) 1395

سازمان فضایی در دهستانه یزرم یا   

شباهت به گزینهی ایده آل (تاپس )سی

مطالع هه هی س وت حط سس س سسس عهی فض ییا   

تحلیل فضایی توسعه ن یزرم یحاو   

متقی و همکاران ( ) 1394

خراسان جنوبی ،به ش ان تد م و نزاوت

و روش آنتروپی

دهست اا انه ناسارخ ناتسا یزرم یا         

شرق کشور مورد :دهستانهای مرزی

برنامهریزی توسعه در س زا ناتسا حط   

 AHPو TOPSIS

توزیع جمعی رد ت

ب متع لدا
میان آود ب ب

ا ست

نامتجانس است.

جنوبی

استان خراسان جنوبی

بررسی سطح توسعه در استان هرمزگان

آمایش فض یا ی اتسرهش  نن نننه ناتسا یا   

الگوهای آمایش پیروی نکرده است

هرمزگ فتسا اب نا ا ور زا هد شششششش شششه یا   

( ) 1394

بررس هان ی مییاضف نامزاس رد ینگ        

متقی و قرهبیگی ( ) 1392

تصمیمگیری چندمعیاره
سازمان فضایی درشهرس سستانهای م یزر

تأسیس و ضریب آنتروپی شانون

استان کردستان بشدت ناهمگن است

ی،
پراکنش توسعه در بخش شزومآ یاه یی یی
بهداش ناتسا ییانبریز و یگنهرف یت

       

ی ادز نن نپن و ها ناراکمه     

مناطق مرزی

کردستان
ع دخ عیزوت رد یعامتجا تلاد م تا

       

الکتور و اسمارت

اختالف طبقاتی و برخورداری در لندن

شهری لندن ،غایب است.
صهاای
از سال  8002تا  ، 2015ش خا ص ص

توزی یشاح رد یمومع تامدخ ع هههههههه هی

ادواردز ( )61 20

لندن
تاکسونومی

بهداشتی-درمانی تقویت شده است.

بررس تامدخ هب تیعمج تبسن ی   

       

صهای درمانی در فلوریدا
بهینگی شاخ 

چندلرز ( )51 20

بهداشتی-درمانی

 .2.1روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظرگاه روش ،توصيفي  -تحليلي و از لحاظ هدف ،کاربردي -توسعهاي بشمار میآید .از روشها
که يا
و تکنيکهاي کمي براي تحليل داده استفاده شده است به اين صورت که ابتدا ب ينکت زا هدافتسا ا ککک ککک

 Z-scorو

ضريب همبستگي اسپيرمن ،وضعيت توزيع و ميزان همبستگي وتناسب رتبه شاخص ترکيبي برخورداري امکان و تا
خدمات بهداشتي -درماني در مقايسه با رتبه جمعيتي شهرستانها مورد بررسي قرار گرفت .س ليلحت روظنم هب سپ     
ته رس يا م يا هه هههگ کينکت زا يراذ   
دقيقتر و تع يي ن رتبه برخورداري هر شهرستان و به تبع آن تع يولا نيي تت تت

TOPSIS

س-
استفاده شد .از روش  AHPبراي وزن دهي به شاخصها و از روش تحليل خوشهاي سلسله مراتب ایقم يارب ي سسس سسس
بندي شهرستانها استفاده گرديد .شيوه گردآوري اطالعات و دادهها ،به طريق اس ناخباتک و يدان هه هههاي انج هتفريذپ ما   
است .از نرمافزارهاي  Excelو  ،SPSSبرای انجام تحليلهاي آماري و  ArcGISبه منظور ترسيم نقش ششههااي اس هدافت
شده است.
 .2.2شاخصهاي پژوهش
رویهم رفته ،شاخصهاي مربوط به بخش بهداشت و درمان در بخش سیاستهای اقتصادی در سه گروه کلي مطرح
ميشوند (زاهدي اصل ،1831 ،ص) 34 -33 .؛ گروه نخست؛ شاخصهاي تندرستي ش لما  ::متغيرها ييي ط ططول زن گد ييي
(نرخ اميد به زندگي ،نرخ مرگ و مير عمومي ،نرخ مرگ و مير كودكان کمتر از كي

سال ،نرخ مرگ و مير كودكان زيررر

ت مراجع ععهی
پنج سال و نرخ مرگ و مير بر اثر زايمان) و متغيرهاي زندگي سالم شامل (درصد اهم بيم را ييي ها ،،دفعات ت
سرپا يي  ،تعداد بيماران بستري) .گروه دوم؛ شاخصهاي دسترسي به مراقبتهاي درماني و بهداشتي ش اهريغتم :لما ييييي
نسبت جمعيت به نيروي نساني پزش يك (نسبت به پزشك ،دندان پزشك ،پرس رات  ،،ماماا و به  )راي ووو متغيرها ييي نسبت ت
ت
جمعيت به تسهيالت بهداشتي  -درماني (نسبت جمعيت به تخت بيمارستاني ،نسبت جمعيت به آزمايشگاه ،داروخانه،
ط (م نازي
ت محيط ط
درمانگاه ،راديولوژي) .گروه سوم؛ شاخصهاي پيشگيري و بهداشت محيط شامل :متغيرهاي بهداشت ت
پوشش آب آشاميدني سالم ،ميزان پوشش حمام بهداشتي ،توالت بهداشتي) و متغيرهاي پيشگيري (نرخ مصونس يزا ،،
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ميزان پوشش تنظيم خانواده) .با توجه به شاخصهاي مطرح شده ،در پژوهش حاضرشاخصهااي گ ور هه دوم کههه بههه
تهای درماني و بهداشتي مطرح ميباشند ،مورد تحليل ق تفرگ رار هه هههان نيا رب .د    
عنوان شاخصهاي دسترسي به مراقب 
اساس شاخصهاي مورد بررسي عبارتند از:
 -1تعداد پزشک متخصص به ده هزار نفر  -2تعداد پزشک عمومي به ده هزار نفر  -3تعداد مرکز پرتو نگ هد هب يرا   
هزار نفر به ده هزار نفر  -4تعداد داروخانه به ده هزار نفر  -5تع د هب هاگشيامزآ داد ه فن رازه ر       -6تع زکرم داد   
بهداشتي -درماني فعال به ده هزار نفر  -7تعداد خانه بهداشت فعال به ده هزار نفر  -8تعداد تخت درماني به ده هزار
نفر  -9تعداد مراکز توانبخشي به ده هزار نفر.
صهای بهداشتي و درماني استان فارس به  01هزار نفر
جدول  .2ماتريس شاخ 

فراشبند

8.393

4.083

9.090

0.802

0.702

0. 46 5

0. 90 5

310.0

2. 58 0

کازرون

17 6 6.

35 0 3.

75 1.1

0.245

0.783

47 1.0

0.245

1.419

1.566

صفاشهر

5 .977

3.894

0.974

54 3 0.

0.708

77 1.0

77 1.0

.505 1

026.0

اقلید

8.803

4.983

1.216

65 3 0.

0.729

0.243

2.0 43

1.823

1.216

گراش

106 4.

0 7.23

0.876

0.219

0.438

0.219

000.0

3.725

0.6576

جهرم

8.539

0 2.54

62 1 1.

51 3 0.

0.811

89 1 0.

08 1 0.

قیروکارزین

6.252

99 3 5.

1.516

بوانات

تعداد تخت درماني

خانه بهداشت فعال

مرکز بهداشتي درماني فعال

آزمايشگاه

داروخانه

مرکز پرتونگاري

مرکز توانبخشي

پزشک عمومي

پزشک متخصص

24 .808

6.887

7 .171

0.745

2 .1 89

0.3 89

1.0 91

2 .905

3.7 71

شیراز

126.1

946 .

0.284

0.474

89 1 0.

89 1 0.

79 1 2.

.852 0

8.834

3.435

.982 0

27 3.0

0.818

0.273

0.218

1.963

.254 1

داراب

8.760

22 3 5.

1 .44 1

65 6 0.

0.776

11 1 0.

.222 0

61 6 2.

1.220

فیروزآباد

333 8.

5.272

90 1 1.

0 .51 0

086.0

0.283

071.0

.984 1

90 1 1.

مرودشت

0.545 1

34 1 3.

1.243

.497 0

0.995

99 1 0.

48 3 0.

93 3 1.

1.890

آباده

8.412

3.720

150.1

0.404

47 3.0

0.243

0.243

1.820

1.496

فسا

97 1 9.

3.206

350 .

0.506

0.928

0.253

0.253

16 6 2.

2.278

(منبع :سالنامهی آماری سال  13 92استان فارس ،شاخصسازي از نگارندگان)

فرايند تحليل سلسله مراتبي ،با شناسا يي و اولويتبندي عناصر تصميمگ م عورش يري ييييييي ش ؛لماش رصانع نيا .دو     
فها ،معيارها يا مشخصهها و گزينههاي احتمالي م 
هد 
یشود که در اولويتبندي به کار گرفت م ه ييييي ش  دنو ( ( Bowen,
 .)1993: 333بنابراين اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،ايجاد يک ساختار سلسله مراتب دروم عوضوم زا ي    
 ، 80 31ص.)51 .

بررسي میباشد که در آن اهداف ،معيارها ،گزينهها و ارتباط بين آنها نشان داده ميشود (زبردس ،ت

در پژوهش حاضر ،از روش  AHPبراي اين منظور استفاده شده و وزن معيارها به صورت جدول شماره  2به دست
آمده است.
صهای مورد بررسي ،محاسبه شده به روش AHP
جدول  .3ضريب اهميت و وزن شاخ 
تعداد تخت

خانه بهداشت

مرکز بهداشتي درماني

آزمايشگاه

داروخانه

مرکز پرتو نگاري

مرکز توانبخشي

پزشک عمومي

0.602

جمع

وزن

0.704

0.233

0. 246

0.532

0.0 89

0.0 76

3. 05

0. 31

پزشک متخصص

شاخص

1
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ساز وکاري كه اين مدل براي بررسي ميزان ناسازگاري در قضاوتها در نظر ميگيرد ،محاسبه ضريبي ب ان ه م    «ن خر

ناسازگاري» 1است كه از تقسيم «شاخص ناسازگاري» 2به «شاخص تصادفي ب دو ننن» 3حاص م ل يييييش نيا هچانچ .دو    
تها مورد قبول اس ،تسدربز( ت
ضريب كوچكتر از  0 .1باشد ،سازگاري در قضاو 

    ، 80 31ص .) 19 .ش خا صصصهااي

تصادفي بودن با توجه به تعداد شاخصها و از جدول زير قابل استخراج است.
جدول  .4شاخص تصادفي بودن ()R.L
N

2

R.I

0. 0

4

3
0.58

5

9. 0

6
1.12

7

1. 1

1.32

8

9

10

1 .4 1

.45 1

1.49

(منبع :باون) 2015 ،4

در پژوهش حاضر ،حاصل بررسي نرخ سازگاري قضاوتهاي انجام گرفته براي تعين وزن شاخصها برابر با 01 0 0.
حاسبه گرديد که نشان میدهد سازگاري در قضاوتها رعايت شده است.
 .2.3قلمرو جغرافیای پژوهش
قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل  41شهرستان از مجموع کل شهرستانهاي استان فارس است 41 .استان مورد مطالعه
که به صورت هدفمند انتخاب شدههان ؛زا دنترابع ،د    ش ،دابآزوریف ،باراد ،مرهج ،اسف ،نورزاک ،تشدورم ،زاری       
قیروکارزین ،اقلید ،فراشبند ،آباده ،بوانات ،صفاشهر ،گراش
 .4یافتهها
بهمنظور بررسي مدیریت فضا ،نخست به کمک تکنيک  Z-scorشاخص ترکيبي توسعهی هر ی ا ک ززز شهرس ات نننه یا
منتخب استان محاسبه گردید و سپس با بهرهگیری از ضريب همبستگي اسپيرمن ،ميزان تناس بتر يگتسبمه و ب ههه ههههی
شاخصهای بهداشتي با رتبهی جمعيت شهرستانهای مورد مطالعه مقايسه شد .نتايج حاص رگنايب هسياقم نيا زا ل     
صهااي بهداش رد و يت
وجود تناسب و همبستگي پا يي ن (  ) 85 3 0.بين نياز جمعيتي و وضعيت برخ زا يرادرو ش خا ص ص
نتيجه ،توزيع فضایی ناهمگن و غيرعادالنهی امکانات و خدمات بهداش سایقم رد يت   

 41شهرستاان از مجم لک عو   

شهرستانهاي استان فارس است .اختالف ميان رتبه جمعيتي و رتبهی توسعه در شهرستانهاي آباده ،اقلید ،فیروزآباد و
نیریز بيش از دیگر شهرستانها ميباشد.
صهاي بهداشتي شهرستانهاي استان فارس
جدول  .5همبستگي ميان رتبهی جمعيتي و رتبهی برخورداري شاخ 
Correlations
Spearman’s rho

P
Z

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

P
1.000
.
13
.466
.187
14

Z
.466
.187
15
1.000
.
14

منبع :یافتههای تحقیق

برای بررسي دقيقتر و تع يي ن رتبهی هر شهرستان از لحاظ شاخصهاي بهداشتی ،از روش شباهت به گزینهی ایدههآل
(تاپسيس) استفاده شده است .همچنین با استفاده از روش تحليل خوشهاي ،شهرستانهای اس يلک هورگ هس رد نات     
)1 - Inconsistency Ratio (IR
)2 - Inconsistency Index (II
)3 - Random Index (RI

- Bowen

4
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برخوردار (توسعهيافته) ،نيمهبرخوردار (در حال توسعه /نیمهمحروم) و به فاقد توسعه (مح مور )) طبقهههبن ندش يد د   .
نتايج بدست آمده بر این اساس ،نشان ميدهد که شهرستان شیراز ب عسوت زايتما ا ههه ههههی براب اب ر     0. 896داراي رتبهههی
نخست برخورداري و توسعهيافتهترين شهرستان و شهرستان گراش با مجموع امت زاي

 1.0 98مح ور مممت ناتسرهش نير   

استان فارس از لحاظ شاخصهاي بهداشتي هستند .همچنين ،شهرستانهای مرودشت ،کازرون ،فسا ،جه اراد و مر ب ب
ب
از نظرگاه میزان برخورداری در مقیاسی متوسط قرار دارند .با این حال ،نتایج بدست آمده از تحلی شوخ ل هه هههای نش نا
میدهد که رتبهی شهرستانهای نیمهمحروم تفاوت چندانی با شهرستانهای محروم ندارد و اختالف اندکی میان آنها
به چشم میخورد .بر اساس امتيازات توسعه نیز ،شهرستان شیراز به تنهایی و با اختصاص دادن بیشینهی شاخصهاي
بهداشتي در ردهی توسعهيافته ،شهرستانهای مرودشت ،کازرون ،فسا ،جهرم و داراب در گروه در ح و هعسوت لا

در

نهایت ،شهرستانهای فیروزآباد ،اقلید ،فراشبند ،آباده ،قیروکارزین ،بوانات ،صفاشهر و گ در رد شار ههی فاقد توسعههه
قرار گرفتهاند .جدول شمارهی  6و نیز نقشهههی شم را ههی  ،1امتی بتر ،تازا هه ههه و پ عسوت ییاضف شنکار ههه ههههی خ تامد
بهداشتی را در مقیاس شهرستانهای استان فارس نشان میدهد.

صهاي بهداشتي – درماني .اعداد با توجه به جدول باال ،نشانگر
شکل  .1رتبهبندي شهرستانهاي مورد مطالعه در استان فارس با توجه به مدیریت فضا در شاخ 
رتبه در توسعه است (ترسیم نقشه از نگارندگان).

وضعیتسنجی سیاستهای اقتصادی فضا171 ...
صهای بهداشتی
جدول  .6امتيازات و رتبهی گزينهها براساس برخورداری از شاخ 
امتياز توسعه

مقیاس توسعه

رتبهی توسعه

برخوردار

1

0. 896

نيمه برخوردار

2

0.438

3

4.0 24

فاص زا هل لح

     

فاصله از حل ايدآل

شهرستان

ضدايده آل

م ح رو م

شی ر ا ز

0.702

0.0 53

0.0 81

0.085

مرودشت

7003

0.084

کازرون
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نتيجهگيري
مدیریت سیاسی فضا در چارچوب ژئوپلیتیک شهری ،با هدف شناسایی چگونگی پراکنش فضایی توسعه و شناس یا ی
تبعیضها و بیعدالتیهای اقتصادی پرورده شده است .پژوهش حاضر ،با چنین هدفی به بررسی چگ شنکارپ یگنو   
توسعه در مقیاس استان فارس پرداخته است .از میان شاخصهای توسعه ،زیرساختها و امکانات بهداشتی -درم ینا
برگزیده شده است تا به بررسی چگونگی پراکنش و توسعهی آن در مقیاس شهرستانهای استان فارس مقایسه ش .دو
از اين روی ،اين با آگاهي از اهميت شناخت وضعيت موجود جوامع و محيطهاي جغرافيا يي به منظور برنامهههر يزي
مطلوب براي آينده از يک سو و اهميت مقیاس ناحيه در برنامهريزي توس هجوت اب و رگيد يوس زا رادياپ هع هب        
اهميت و ضرورت توسعه شاخصهاي بهداشتي -درماني به عنوان ابتدا يي ترين و اساسيترين نيازه هعماج کي يا    
سالم ،پژوهش حاضر با بهرهگيري از شاخصهاي مد نظر ،،بههه دنب عسوت و عيزوت تيعضو شجنس لا ةةةةة ةةةةةة خ امد ت ت
ت
بهداشتي -درماني در مقیاس شهرستانهای اين استان ،مشخص كردن ميزان اختالف مقیاس توسعه و توجه بيشتر بههه
شهرستانهاي محروم و توسعه نيافته است .در اين پژوهش ،سازماندهی جغرافیایی شاخصهااي بهداشتتي و درم ينا
ی از روش ياه
(با تاکید بر توسعهی پایدار) در مقیاس  41شهرستان در استان فارس با استفادهی ترکیبی ی

تصمیمممگی یر

چندمعیاره ارزيابي شد .نتيجهی آزمون رابطه همبستگي ميان رتبه جمعيتي و رتبه برخورداري از امکان دخ و تا م تا   
بهداشتي  -درماني شهرستانهاي استان فارس نشان داد که هر چند میان ا ميقتسم و تبثم يگتسبمه ،هبتر ود ني      
وجود دارد ،اما ميزان اين همبستگي چندان خوشایند و رضایتبخش نيست ( .)0.664اين همبستگي ضعيف ،نشانگر

ی جمعيت نآ فلتخم يحاون ي
آن است که پراکنش فضایی امکانات بهداشتي – درماني در استان ف اين اب سرا زز زززهای ی

  

هماهنگ و همخوان نبوده است .نتايج ارزيابي ميزان برخورداري شهرستانهاي استان از شاخصهاي مورد بررسي به

ی-
روش تاپسيس نشان داد که نابرابری و پراکنش ناهمگن جغرافیایی در مقیاس جغرافیای استان ف دهاشم سرا ه م  ییی ییی
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ت
شود؛ بگونهای که شیراز به عنوان مرکز اداري سياسي استان ،با امتياز  59 6 0.بازهم از برخورداری خوبی بهرمند است ت
ت در
و دیگر شهرستانهاي استان فارس ،از يک محروميت کلي در زمينهی برخورداري از امکانات بهداش الس و يت م تت تت
رنج هستند .بنابراین ،میتوان گفت که مدیریت فضا در استان فارس ،توسعهی پایدار و همگن را دنبال نکرده است.
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