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قابل  سطح  به  رسیدن  توسعه یافته  و  توسعه  حال  در  جوامع  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 

قبولی از سالمت می باشد، که یکی از اصلی ترین ارکان آن عدالت فضایی در دسترسی تمامی 

گروه های جامعه باالخص گروه های ضعیف شامل معلولین، افراد با بیماری مزمن و کهن ساالن 

به بیمارستان های و مراکز درمانی است. با برقراری عدالت فضایی در دسترسی به بیمارستان های 

دولتی در یک کالن شهر مانند شهر تهران که دارای جمعیت زیادی می باشد می توان این آرمان 

را برآورده کرد.در همین جهت ،در این تحقیق داده های کاربر تولید جمع آوری شده و معیار های 

روش  با  آن  دولتی  های  بیمارستان  به  تهران  کالن  شهر  گانه   22 منطقه های  دسترسی  میزان 

 تحلیل سلسله مراتبی کمی شده است سپس، با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات

)particle swarm optimization( حداکثر مقدار دسترسی مناطق شهر تهران مشخص شده است.

با دسته بندی مقادیر ،منطقه های مرکزی و شمالی تهران با بیشترین میزان دسترسی ، شرق با 

دسترسی خوب و مناسب و مناطق غرب و شمال غربی با دسترسی پایین مشخص شده اند.
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1  مقدمه
افراد و فعالیت هایی تشکیل شده است که خدمات آن ها به سه بخش 1(حفظ و بهبود  از  نظام سالمت 
برای  از مردم  اقتصادی  افراد جامعه و 3(حمایت  به خواسته های  سـالمت مـردم جامعه، 2(پاسخگویي 
هزینـه هاي درمانی و سـالمت تقسیم شده است]1[.مردم جامعه در عصر حاضر برای مشکالت متنوع تری 
نسبت به گذشته به سیستم سالمت مراجعه میکنند ، بنابراین باید از سیستم های بهداشتی گسترده تر و 

در دسترس همگان حمایت شود. 
عدالت و برابری برای تمامی گروه های اجتماعی اهمیت باالیی دارد زیرا از حقوقی که باید برای هر فرد در 
جامعه در دسترس باشد ، حمایت می کند. اگر عدالت برای افراد یک جامعه باال باشد، عموم مردم جامعه 
از این مسئله سود خواهند برد]2[. خدمات نظام سالمت می تواند با وسعت بیشتری برای تمامی گروه های 

جامعه باالخص برای افراد ضعیف جامعه چه از منظر اقتصادی و یا جسمانی ارائه شود.
یکي از رکن های عـدالت و برابری در جامعه را میتوان در نظام سالمت جستجو کرد بدین صورت که 
عدالت در دسترسی مردم جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی از عوامل مهم آن می باشد]2[. بنابراین 
دغدغه دولت ها و جوامع همواره رسیدن به سطح قابل قبولی از سالمت و در دسترس قرار دادن خدمات 
بهداشتی مناسب برای همه بوده است. ]4،3و5[. دسترسی ضعیف به خدمات بهداشتی موجب استفاده 
آمدن سطح سالمت جامعه می شود]7،6و8[.خدمات  پایین  به  منجر  این خدمات می شود، که  از  کمتر 
بهداشتی عمومی نقش مهمی در سالمت جامعه به ویژه اقشار ضعیف مانند سالمندان ،معلولین و افراد با 

بیماری مزمن ایفا می کند ]9[.

تمامی  توسط  استفاده  مورد  متنوع  فراهم کردن خدمات  منظور  به  در دسترسی  برابری  و  عدالت  ایجاد 
گروه های جامعه از جهت عرضه و تقاضا می باشد. ]10[. به همین علت، کمی کردن و محاسبه دسترسی 

مکانی رکن اصلی ارزیابی عدالت و برابری در خدمات درمانی می باشد ]11و12[.
پژوهش و تحقیقات اخیر نشان داده است عوامل متعددي بـر دسترسي به خدمات بهداشتي و درمانی 
ایـن عوامل شامل معیارهای ساختاري ماننـد فراهم کننده هاي خدمات سالمت،  تأثیرگذار هستند که 
سیـستم حمل و نقل و عوامل اقتصادی مانند بیمـه و حمایـت هاي دولت و معیار های فردي مانند درآمد 
ماهیانه و دانش اعضای خانواده میتواننـد نقش تأثیر گذاري در دسترسي افراد جامعه به خدمات ارائه شده 

در مراکز بهداشتي درماني داشته باشند ]13[. 
مانند  بیماری هایی   ، تنفسی  دستگاه  عفونت  ایجاد  طریق  از  که  ویروس ها  از  گروهی  کرونا،  ویروس 
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سرماخوردگی و سارس  بوجود می آورد.]14[. آخرین نوع آن ، کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2  ، در 
دسامبر سال 2019 در شهر ووهان در کشور چین شیوع پیدا کرد و در حال حاضر تمام جهان را درگیر 
کرده است]15[.متاسفانه به علت شیوع بیماری کووید19- واختصاص بیمارستان ها به بیماران کرونایی ، 
کمتر شدن ظرفیت تخت ها برای بیماران غیر-کرونایی  و تغییرات خدمات رسانی مراکز درمانی با توجه 
به تغییرات زمانی )موج های کرونا( مشخص کردن دسترسی بیمارستان ها به مسئله ای بغرنج تبدیل 

شده است.
برای  استفاده  مورد  نقل  و  حمل  سیستم  اول  معیار  شامل  معیار  پنج  ذکر شده  توضیحات  به  توجه  با 
دسترسی به بیمارستان های دولتی، معیار دوم تراکم ایستگاه های حمل و نقل عمومی ،معیار سوم تعداد 
دفعات مراجعه قبل از شیوع اپیدمی کرونا ، معیار چهارم تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان های دولتی 
بعد از شیوع کرونا  و معیار پنجم تراکم بیمارستان های دولتی در هر منطقه از شهر تهران در نظر گرفته 

شده است.

2- مواد و روش

2-1 منطقه مورد مطالعه
از 8 میلیون تن جمعیت که بیست و چهارمین  با بیش  ایران  در شکل )1( کالن شهر تهران پایتخت 
شهر پرجمعیت جهان می باشد مشاهده می شود. تهران با مساحت 730 کیلومر مربع به دو ناحیه دشتی 
و کوهپایه اِی البرز تقسیم می شود و ارتفاع این شهر از 900 تا 1800 متر باالتر از سطح دریا می باشد. 
تهران شامل 22 منطقه  و 122 ناحیه می باشد.این شهر با بیش از 49 بیمارستان دولتی تهران سعی دارد 

تا دسترسی مردم مناطق تهران را به خدمات درمانی فراهم کند.
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شكل )1(:نقشه مناطق و بيمارستان های تهران  

2-2 داده كاربر توليد 
محتوای تولید شده توسط کاربر با استفاده از عموم مردم جامعه تهیه می شود که به صورت داوطلبانه و 
اختیاری در قالب داده ، اطالعات ، تصاویر و موقعیت مکانی ارائه می کنند. در سال های اخیر، استفاده از این 
نوع از داده افزایش زیادی داشته است، زیرا تامین کنندگان محتوا به علت همکارییشان به رسمیت شناخته 
می شوند و برای مصرف کنندگان، عالوه بر اطالع رسانی، از محتوا نیز میتوانند استفاده کنند. ]16[. از علل 
استفاده از داده کاربر تولید در این پروژه می توان به هزینه پایین آن ،درگیر کردن مردم با روند کار ، رشد 

زیرساخت هاي دیجیتال و توسعه سامانه و نرم افزار های سیستم اطالعات مکانی اشاره کرد. 
به  و  از 15 سوال طراحي شده  بیش  با  پرسشنامه اي  کاربر  توسط  تولید شده  محتوای  فراهم کردن  براي 
صورت آنالین در سامانه های تلفن همراه و وب گاه در اختیار مردم قرار گرفته است.سوال های پرسش نامه 
به دو بخش تقسیم شده اند.بخش اول سواالت زیر مجموعه عوامل فردی می باشد که شامل جنسیت ،سن، 
اپیدمی  از شیوع  بیمارستان های دولتی قبل  به  درآمد، منطقه زندگی، دانش فرد، تعداد دفعات مراجعه 
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از جمله سرویس دهی  عوامل ساختاری  زیر مجموعه  از شیوع می باشد.بخش دوم سواالت  بعد  و  کرونا 
بیمارستان ها به افراد مسن ،معلول و یا بیماران مزمن ، علل ساختاری مراجعه نکردن به بیمارستان های 
دولتی ، نحوه مسیر یابی و دسترسی به بیمارستان و وسیله نقلیه مورد استفاده برای مراجعه به بیمارستان 

می باشد.

2-3 روش 

2-3-1 روش تحليل سلسله مراتبی
ارائه شده است.  و چند هدفه  روشی چند معیاره  عنوان  به  در سال 1980  مراتبی   تحلیل سلسله  روش 
بوسیله این روش می توان مسائل پیچیده را در قالب مقایسه های زوجی حل کرد]17[.این روش از مقیاس 
عددی 1 تا 9 برای اولویت بندی پارامترها اعم از کمی و کیفی نسبت به یکدیگر استفاده می کند که در 

این اینجا با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس 11  معیار ها اولویت بندی شده اند.
هدف  روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه و کمی کردن معیار های مورد نظر در هر منطقه از شهر تهران 
می باشد.معیار های  در نظر گرفته شده عبارتند از:1-تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها قبل از شیوع 
کرونا ،2- تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها بعد از شیوع کرونا،3-تراکم ایستگاه های مترو و اتوبوس 
و تاکسی در منطقه مورد نظر،4-وسایل نقلیه استفاده شده توسط افراد برای دسترسی به بیمارستان  و 
5- تراکم بیمارستان های دولتی در هر منطقه از شهر تهران.در انتها گزینه های  مورد نظر 22 منطقه 

کالن شهر تهران در نظر گرفته شده است.
پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی، قدم بعدی ارزیابی عناصر با مقایسه زوجی است. برای معیار تعداد 
دفعات مراجعه به بیمارستان ها قبل از شیوع کرونا و تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها بعد از شیوع 
کرونا به ترتیب ابتدا با توجه به پاسخ نامه افراد ، تعداد دفعات مراجعه آن ها به بیمارستان های دولتی به 
صورت میانگین مشخص شده است. سپس با توجه به منطقه ای که بیمارستان ها در آن واقع شده است 
حداکثر میزان مراجعه را در نظر گرفته و به صورت زوجی منطقه ها را با توجه به تعداد دفعات مراجعه با 
یکدیگر مقایسه شده اند .هر منطقه ای که تعداد دفعات مراجعه بیشتری داشته، مقیاس باالتری گرفته است.

برای معیار سوم که تراکم ایستگاه های حمل و نقل عمومی است از فرمول )1( برای محاسبه میزان تراکم 
استفاده کرده و با استفاده از نرم افزار ارک جی ای اس10.6.2 تراکم محاسبه شده است و  هر منطقه ای 

که این مقدار بیشتر باشد مقیاس بیشتری دارد. 
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)1(

که در این فرمول Nstation_zone تعداد ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی و areazone مساحت منطقه مورد نظر 
می باشد.

بیمارستان  به  دسترسی  برای  شده  استفاده  نقلیه  وسیله  و  پاسخنامه ها  به  توجه  با  چهارم  معیار  برای 
نقلیه  وسایل  از  بیشتر  بسیار  عمومی  نقلیه  وسایل  مقیاس  که  بدین صورت  تعیین شده است  ارجحیت 
شخصی می باشد زیرا هدف باال بردن میزان دسترسی برای عموم مردم است.پس هر منطقه ای که افراد 
برای دسترسی به بیمارستان های آن وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده اند ارجحیت بیشتری دارد. در 

جدول )1( به هر وسیله نقلیه یک رتبه تعلق گرفته سپس مناطق با یکدیگر مقایسه شده اند.

برای معیار پنجم که تراکم بیمارستان های دولتی است از فرمول )2( استفاده  شده است و هر منطقه ای که 
این مقدار بیشتر باشد مقیاس باالتری دارد. 

)2(

که در این فرمول Nhospital تعداد بیمارستان های دولتی و areazone مساحت منطقه مورد نظر می باشد.

2-3-2 الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات 
بعد از کمی شدن معیار ها با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات  مقدار ضرایب بهینه را برای هر معیار در تابع 
هدف مشخص می کنیم. در سال 1995، دکتر ابرهارت و دکترکندی، یک تکنیک بهینه سازی تصادفی به 

جدول 1: مقياس عددی معيار وسايل نقليه 

مقیاس عدديوسیله نقلیه

6مترو

6اتوبوس

4تاکسی

4تاکسی اینترنتی

2وسیله نقلیه شخصی
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جدول2: معيار های ارزيابی دسترسی

نام ازدحام ذرات اختراع کردند.این روش از زندگی پرندگان در گله الهام می گیرد و از همین روش برای 
یافتن پاسخ بهینه برای مسئله در فضای جستجو استفاده می کند. ]18[

تابع  f(X) تابع برازش  برای این مسئله به صورت فرمول )3( تعریف شده است.
)3(

که معیار های استفاده شده در تابع در جدول )2( مشاهده می شود.

کردن  و هدف مشخص  باشد  می  ها  معیار  و ضرایب  ها  متغیر  دهنده  نشان   X=[x1,x2,x3,x4,x5]  بردار
بیشینه دسترسی در هر منطقه می باشد. این بردار با ابعاد  n×1 می باشد که در این مسئله n=4  می باشد. 
اکنون، ازدحامی با P ذره در نظر گرفته می شود که در این الگوریتم 100 ذره در نظر گرفته شده است.

Vt در هر تکرار برای هر i ذره ای این سرعت را ایجاد می کنند، این 
i و یک بردار سرعت Xt

i یک بردار مکان
بردارها بر اساس بُعد j مطابق با فرمول )4( و )5(به روز رسانی می شوند:

)4(
)5(

متغیرمعیار هاي کیفی و کمی

تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها قبل از شیوع کرونا

تعداد دفعات مراجعه به بیمارستان ها بعد از شیوع کرونا

تراکم ایستگاه هاي مترو و اتوبوس و تاکسی

وسایل نقلیه استفاده شده براي دسترسی به بیمارستان

تراکم بیمارستان هاي دولتی
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استفاده  آن  مقدار  محاسبه  برای   )6( فرمول  از  الگوریتم  این  در  که  است  اینرسی  وزن  ثابت  پارامتر   
شده است]19[. 

)6(

این پارامتر برای متوازن کردن جستجوی سراسری ارزش زیادی دارد ،یکی از مهم ترین تفاوت های الگوریتم 
PSO کالسیک با دیگر نسخه های مشتق شده از این الگوریتم، پارامتر    است. 

 Xij
t و موقعیت کنونی آن pbestijدومین عبارت در معادله به وسیله تفاضل بین بهترین موقعیت خود ذره، د

محاسبه می شود که پارامتر درک فردی می باشد.پارامتر c1  یک پارامتر برای درک فردی محسوب می شود 
و به تجربیات پیشین ذره وزن می دهد که در این الگوریتم مقدار آن 2 قرار داده شده است. r1 و r2 مقادیر 

تصادفی در بازه ]0,1[ می باشد که از همگرایی پارامترها جلوگیری می کنند.
gbestij- xij) ، مربوط به یادگیری اجتماعی است ،همه ذرات اطالعات پیرامون 

t) سومین عبارت ، تفاضل 
بهترین نقطه را که به دست اورده با یکدیگر به اشتراک می گذارند . پارامتر c2  پارامتر یادگیری اجتماعی 
و وزن آن، اهمیت یادگیری سراسری ذرات است که در این الگوریتم مقدار آن 2 قرار داده شده است.این 

الگوریتم با نرم افزار متلب 2018 پیاده سازی شده است.

3- نتايج و پيشنهاد ها
ابولفضل مشکینی و محمد ابراهیمی در سال 1396 با هدف ارزیابی با استفاده از روش نزدیکترین فاصله 
همسایگی و معیارهای سنین قالب برای استفاده از خدمات درمانی ، شاغل نبودن و تراکم جمعیت مقدار 
عدالت فضایی در دسترسی به مراکز خدمات درمانی را به صورت مطالعه موردی در منطقه 7 شهر تهران 
ارزیابی کرده است.نتایج این مطالعه نشان داده است 25 درصد از ساکنین این منطقه دارای دسترسی و 

فاصله مناسب از مراکز درمانی هستند]20[.
غالمعلی خمر و همکاران در سال 1397 در تحقیقی به توزیع فضایی عادالنه خدمات بهداشتی و درمانی 

و با ضریب همبستگی پیرسون و مدل های تاپسیس  و موریس  به بررسی میزان برخورداری هر یک از 
نواحی شهر و روستاها از خدمات فوق در شهر سراوان پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که این نواحی 

از عدالت فضایی در منطقه برخوردار نبوده و تعداد بیمارستان ها در این منطقه کافی نمی باشد. ]21[.
فرهاد برندک در پژوهشی به ارزیابی عدالت در بهداشت و فراهم کردن عوامل سالمت با ارزیابی دسترسی 
مردم به مراکز ارائه کننده خدمات درمانی شهر اردبیل با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی   و تکنیک 
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ریسک اعتباری طرف مقابل  پرداخته است. با توجه به نتایج بدست آمده محدوده  مرکزی و جنوبی شهر 
اردبیل دارای دسترسی کامل می باشند. ]22[

بعد از مشخص شدن ضرایب با الگوریتم فرا ابتکاری و مقادیر معیار ها مقدار دسترسی هر منطقه از تهران 
قسمت  شده است.  بندی  دسته  دسترسی  مقادیر  است.سپس،  شده  مشخص  دولتی  بیمارستان های  به 
مرکزی و شمال تهران که شامل مناطق 3،6،7،11،12 با دسترسی باال و مناطق شرق با دسترسی متوسط 
و مناطق غرب و شمال غربی دسترسی ضعیفی به بیمارستان های دولتی دارند که در شکل )2( نقشه 

دسترسی مشاهده می شود.

بیمارستان ها و کمبود اطالعات در رابطه  به  از نظر مراجعه  با توجه به محدودیت داده  این تحقیق  در 
با گروه های اقلیت و ضعیف تر مانند بیماران مزمن و معلولین و کهن ساالن تالش شده است با محتوای 
تولید شده توسط کاربر وضعیت عدالت فضایی در دسترسی منطقه های شهر تهران به خدمات سالمت 
مانند بیمارستان های دولتی بررسی شود.نتیجه نشان داده که توزیع این خدمات با گسترش شهر تهران 

شكل 2:نقشه دسترسی مناطق تهران به بيمارستان
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علت  به  نمی باشد.  برقرار  این شهر  و جنوب-غربی  برای ساکنین غرب  فضایی  عدالت  و  ندارد  مطابقت 
گسترش شهری در سمت غرب و جنوب غربی تهران و ساخت ساز های مناطق مسکونی جدید و افزاش 
ساکنین این مناطق ]23[ و با توجه به افزایش نیاز شهروندان به خدمات درمانی و سالمت این مناطق 

پتانسیل بیمارستان های دولتی جدید را دارند.
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