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  چكيده

 مناسـب و عادالنـه خـدمات        تـأمين هاي انساني،    گاه ريزي نظام سالمت سكونت   از جمله مسائل مهم در برنامه     
 برخـورداري  ميـزان  بررسـي  بـه  حاضـر  پـژوهش  لـذا . و درماني براي اقـشار مختلـف جامعـه اسـت    بهداشتي 
 در مهمـي  بسيار تأثير كه خدماتي از  يكيعنوان به درماني و بهداشتي خدمات از لرستان هاي استان شهرستان
پـس از و  انتخـاب، و   درمـاني  و بهداشـتي  شـاخص  15 منظـور  بدين. پرداخته است دارد جامعه افراد سالمت

اقدام به  ) VICOR( گيري ويكور  هاي استان، به كمك تكنيك تصميم       تكميل اطالعات آنها در پهنه شهرستان     
دهـي در چـارچوب روش       منظور تعيين اهميت نسبي هر يـك از معيارهـا، وزن           به. ها شد بندي شهرستان رتبه

. ه وزن هر معيار استفاده شده اسـت  براي محاسب Expert choiceافزار و از نرم) AHP(تحليل سلسله مراتبي 
 هـاي شـاخص  از برخـورداري  بـه لحـاظ   اسـتان لرسـتان،   هـاي دهد كه شهرستانهاي پژوهش نشان مييافته

توسـعة   هـاي شـاخص  نظـر  از آنهـا  اغلب و دارند يكديگر با زيادي و اختالف نبوده همسان درماني، و بهداشتي
 شهرستان مـورد مطالعـه برابـر بـا     9يانگين محاسبه شده در م. باشندنمي مطلوبي حد در و درماني داشتيبه

تـر از حـد     دهد از لحاظ برخورداري از خـدمات بهداشـتي و درمـاني پـايين              آمد كه نشان مي    دست  به 239/0
  . در رتبه آخر قرار دارند8 در رتبه اول و ازنا و پلدختر با نمره 1آباد با نمره  شهرستان خرم. متوسط بوده است

  
  .سالمت اجتماعي، شهر سالم، توسعه پايدار، دسترسي، خدمات بهداشتي و درماني :ي كليديها واژه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

