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علي اکبر عنابستاني* -دانشيار گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران
مجتبي روستا -دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
امير اشنويي -دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
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چكيده
از آغاز هزاره سوم ،توجه به موضوع سالمت پيرامون محور برنامهريزي شهر سالم سوق يافته است .اين جنبش از سال  6321در
اروپا و آمريكا آغاز شده است .توسعه و سالمت ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند .همانگونه که عدم توسعهيافتگي سالمت تعداد
زيادي از مردم جوامع را با خطر روبهرو ميکند ،از طرف ديگر آسيب هاي ناشي از توسعه بر محيط بر شرايط سالمتي جامعه تاثير
مي گذارد .در اين راستا ،مقاله حاضر به تحليل فضايي عوامل مؤثر بر سطح سالمت در سكونتگاههاي روستايي بخش سيمكان
شهرستان جهرم پرداخته است .روش تحقيق توصيفي– تحليلي و نوع آن کاربردي– توسعهاي است .جامعه آماري تحقيق تعداد
 9231خانوار از تعداد  93روستا در بخش سيمكان شهرستان جهرم ميباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 973نفر محاسبه شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهاي آماري توصيفي و استنباطي همچون آزمون تي ،آزمون ()F

و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند .نتايج نشان ميدهند که رابطه بين خدمات ارائه شده در خانههاي بهداشت و
ميزان رضايتمندي پاسخگويان کمتر از حد ميانگين نظري تحقيق ( )9بوده است .يافتههاي مطالعه براساس نتايج به دست آمده از
آزمونهاي همبستگي نشان ميدهد که ارتباط معنيدار و نسبتاً قوي بين عوامل موثر بر سطح سالمت روستاييان و ابعاد سالمت
در نواحي روستايي وجود دارد ،به نحوي که شاخصهاي تعيين کننده سطح سالمت روستاييان حدود  12/9درصد تغييرات متغير
وابسته را تبيين مينمايد .متغيرهاي ابعاد مشارکت و ابعاد اقتصادي به ترتيب با  1/992و  1/922بيشترين تاثيرگذاري را بر
سطح سالمت روستاها دارند .ميانگين ابعاد چهارگانه سالمت به ترتيب در بعد زيست محيطي ( ،)2/1بعد اقتصادي (،)2/9
اجتماعي ( )2/9و بهداشتي ( )2/9ميباشد.
واژهگان کليدي :تحليل فضايي ،سطح سالمت ،سکونتگاههای روستايي ،توسعه ،بخش سيمکان ،شهرستان جهرم
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مقدمه
برخورداری از يک زندگي سالم ،مولد و با کيفيت ،توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بيماری و ناتواني ،حقي
همگاني است که مسئوليت تامين آن بر عهده دولتهاست و پيش شرط تحقق توسعه پايدار است (شيخي و همکاران
 .) 0260،سازمان بهداشت جهاني ،سالمتي را به مفهوم برخورداری کامل هر فرد از سالمت جسمي ،ذهني و اجتماعي
ميدانند (رفيعيان و تاجدار .)0201 ،از آنجا که سالمت دارای ابعاد گوناگون است ،بهبود وضعيت سالمت از طريق اصالح
شرايط زندگي ،محيط مادی و عوامل اقتصادی و اجتماعي امکانپذير است .در همين راستا ،در پارادايمهای جديد توسعه،
به سالمت انسان و محيط به صورت توامان توجه شده ،اين مهم با مشارکت مردم و سازمانهای غيردولتي که عنصر
بنيادين نظام مردمگراست ،تحقق خواهد يافت (مؤسسه توسعه روستايي ايران .)0200 ،به بيان ديگر ،امروزه مفهوم
سالمت ابعادی گسترده يافته است که بسياری از شئونات زندگي انسان با محيط پيرامون (نظير مسائل زيستمحيطي،
کالبدی ،اجتماعي و اقتصادی) آن را دربرميگيرد و تنها در نداشتن بيماری و در حوزه سالمت فردی خالصه نميشود.
ابتداييترين نگاهها به سالمت ،مربوط به اقدامات بهداشتي است که در انگلستان در سال  0023برای رفع معضالت
شهرنشيني آغاز شد .پس از آن در اواسط قرن  06در اروپا و آمريکا توجه به اين مساله مهم ،در اولويت برنامهريزان
توس عه قرار گرفت .چرا که در اثر عدم رعايت ضوابط بهداشتي در شهرها و اسکان در محيطهای نامناسب ،مرگ و مير
ناشي از بيماریهای عفوني ،سوءتغذيه يا امراض واگيردار با شدت افزايش يافته بود .در سال  ،0613اولين کنفرانس
بزرگ سازمان ملل در مورد محيط در استکهلم برگزار شد و در سال  0611در اجالس ساليانه بهداشت جهاني ،لزوم توجه
به بهداشت و محيط زيست در جوامع شهری به تصويب رسد.
پس از آن در سال  0663در کنفرانس سالمت و توسعه سازمان ملل (ريودوژانيرو -برزيل) در خصوص سالمتي انسان و
سکونتگاهها مواردی بيان شد که تاکيد آن بر رعايت معيارهای مربوط به بهبود کيفيت زندگي و بهداشت در تمامي
کشورها بود .پس از کنفرانس ريو ،چندين کنفرانس بينالمللي ديگر نيز با توجه به مسائل مربوط به سالمت برگزار گرديد
و سرانجام"تامين سالمتي برای همه" در سال  3111به عنوان به عنوان يک اجماع جهاني مورد پذيرش قرار گرفت
(رفيعيان و تاجدار ،0201 ،عبدلي 0210 ،و وزارت بهداشت .)0200 ،توسعه و سالمتي ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند.
همانگونه که عدم توسعهيافتگي سالمت تعداد زيادی از مردم جوامع را با خطر رو به رو ميکند ،از طرفي ديگر
آسيبهای ناشي از توسعه بر محيط بر شرايط سالمتي جامعه تاثير ميگذارد.
در مناطق روستايي نيز هنوز مسائل و چالشهای متعدد وجود دارد؛ چرا که راهبردهای گذشته در زمينه توسعه روستايي
موفقيت آميز نبوده و نتوانسته است مسائلي مانند فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنيت غذايي و پايداری محيطزيست را تامين
کند .اين راهبردها در توزيع منافع حاصل از رشد و توسعه نيز موثر نبوده و به ايجاد مشکالت متعدد برای نواحي روستايي
انجاميده است .همين وضع باعث شده است که در سالهای اخير ،بار ديگر توسعه روستايي مورد توجه قرار گيرد و
نظريهپردازان ،برنامهريزان و مجريان حکومتي بر آن شوند تا به ارائه راهکارها و روشهای جديد ،از معضالت و مسائل
گريبانگير اين نواحي بکاهند (رکنالدين افتخاری و مهدوی .)0201 ،به طور کلي ،شواهد نشان ميدهند که اغلب نواحي
روستايي کشور با مشکل ارتقای سطح سالمت رو به رو هستند که اين مانع بزرگي بر سر راه توسعه پايدار نواحي ذکر
شده محسوب ميشود که ارتقای سالمت نواحي روستايي در برنامهريزی توسعه مورد توجه قرار ميگيرد (افراخته و افکار،
 .) 0260در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از اطالعات موجود ،به تحليل ابعاد و عوامل مؤثر بر سطح سالمت در
سکونتگاههای روستايي بخش سيمکان جهرم بپردازد .بنابراين پژوهش حاض به دنبال پاسخگويي به سوالهای زير است:
 وضعيت شاخصهای سالمت در بين روستاهای مورد مطالعه تا چه حد متفاوت است؟ -عوامل مؤثر بر سطح سالمت روستاييان به چه ميزان بر ابعاد سالمت آنان تأثيرگذار بوده است؟
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تاکنون پژوهش های بسياری در جهان و ايران در ارتباط با سالمت مناطق (شهری و روستايي) انجام گرديده که عبارتند
از :کتاب روستای سالم که در سال  3113سازمان بهداشت جهاني برای استفاده جوامع و کارمندان بهداشت عمومي
منتشر کرد و مفهوم روستای سالم و شاخصهای آن را بررسي کرده است (هوارد .)3113 ،0نتايج تحقيق عنابستاني و
بهزادی ( )0263نشان ميدهد بين ويژگيهای فردی روستاييان با سطح سالمت آنان رابطه وجود دارد به نحوی که در
بعضي از ويژگي ها مانند سن و وضعيت شغلي منفي و در ساير موارد مانند جنسيت مثبت ارزيابي شده است .نتايج تحقيق
افراخته و افکار ( )0260تحت عنوان "عوامل موثر بر سطح سالمت روستاها مطالعه موردی :روستاهای شهرستان شفت)"
حاکي است که سطح سالمت جامعه روستايي پايين است .شيخي و همکاران ( )0260در پژوهش خود به اين نتيجه
رسيدند که وضع سالمت در ناحيه مورد مطالعه با ميانگين  2/32در وضعيت مطلوب قرار دارد .رفيعيان و تاجدار ()0201
در مقالهشان تحتعنوان "سنجش وضعيت سالمت با رويکرد منطقهای در مجموعه شهری مشهد" به اين نتيجه رسيدند
که محدوده های شمال حريم کالنشهر مشهد و پيرامون روستای قرقي در دهستان تبادکان و  ...با تهديد بسيار بااليي از
نظر سالمتي روبه رو هستند .شيخي ( )0200در رساله دکتری خويش به اين نتيجه رسيد که وضعيت کلي سالمت در
نواحي مورد مطالعه ،مطلوب و در اين وضعيت ،عوامل فضايي  -مکاني در مقايسه با عوامل اقتصادی و اجتماعي نقش
بيشتری را ايفا کردهاند .از نظر پاتنام ( ،)0201سالمت تحتتاثير عواملي چون قدرت خريد و درآمد ،تحصيالت و اشتغال
افراد قرار دارد .بحريني ( )0212در تحقيقي به هماهنگي سازمانهای متولي شهری برای توفيق در برنامه شهر سالم
اشاره کرده است .گرافون ( )3112نشان داده است که مراقبتهای بهداشت روستايي با سطح توسعه جوامع ارتباط دارد
که اين در پايداری جوامع نقش مهمي ايفا ميکند (گرافتون .)3112 ،3در مطالعه ديگری که در زمينه جست و جوی
عوامل سطح نازل سالمت روستايي انجام شده است ،چنين نتيجه گرفته شده که فقر در نواحي روستايي به خطر افتادن
سالمتي را در پي داشته است (فريسر 2و همکاران .)3111 ،کارلسن و نازرو )3113( 2اعتقاد دارند که ميان طبقه اجتماعي
خانوار ،سن ،جنس و برخي از ويژگيهای جسمي و رواني سالمتي ارتباط وجود دارد .بونيزاتو )3112( 1معتقد است که
محروميت از امکانات رفاهي از نشانههای وجود نابرابری در بهداشت و سالمتي است .کويين و النکستر )0660( 9به
بررسي وجهه محل سکونت و اعتبار شغلي در تعيين طبقات اجتماعي و ارتباط آن با سالمتي پرداختند .همچنين کاواچي
( ،)0666نيزبک ( ،)3111پوالک ( ،)3110وينسترا ( )3111و  ...در تحقيقاتشان به موضوع سالمت اشاره شده است.

مباني نظري تحقيق
رشد جمعيت در قرن بي ستم موجب مطرح شدن مقوله سالمت شد .تحقق سالمت مستلزم محيط سالم و بسترهای
مناسب اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و زيست محيطي است .شناخت ماهيت و ابعاد سالمت و عوامل تاثيرگذار بر آن ،از
يک سو و اقدام برای ارتقای آن در نواحي روستايي از سوی ديگر اهميت بسياری دارد و ميتواند نقش مهمي در پايداری
اين نواحي داشته باشد (شيخي و همکاران .)0260 ،رواج گسترده الگوی سالمت ،که در اواخر قرن بيستم عموميت يافت،
توجه و تاکيد خود را بر بهداشت فردی و درمان بيماریهای فردی متمرکز ميساخت .به تدريج اين الگو جای خود را با
الگويي اجتماعي داد که در آن سالمتي حاصل مجموعهای از عوامل اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،زيست محيطي،
وضعيت مسکن ،اشتغال و جامعه محلي تلقي ميشد (تقيزاده مطلق .)0200 ،طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت،
1. Howard
2. Grafton
3. Fraser
4. Karlsen & Nazroo
5. Bonizzato
6. Quine & Llancaster
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سالمت فقط به معني عدم بيماری جسمي نيست بلکه ابعاد رواني ،اجتماعي ،اقتصادی و زيستمحيطي را داراست .انسان
از ديدگاه نظريه سرمايه انساني محور اصلي توسعه پايدار است و"سالمت" عاملي مهم در رشد اقتصاد ملي شناخته
ميشود .اصول  2و  36قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،ضمن محوری شمردن سالمت کامل و جامع انسان ،دولت
را مکلف کرده است تا تمام منابع ،امکانات و ظرفيتهای خود را برای تامين ،حفظ و ارتقای سالمت افراد کشور بسيج
کند .امروزه ،تخريب و آلودگي محيطزيست ،کمبود منابع و امکانات ،مشکالت زيستمحيطي مانند تامين آب آشاميدني،
مساله مسکن و وضعيت نامناسب آن ،مديريت دفع پسماندها ،مهاجرت ،فقر و افزايش بيماریهای رواني از ويژگيهای
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهيافته به شمار ميروند (شيخي و همکاران .)0260 ،اين عوامل باعث شده است
که وضعيت سالمت انسان و محيطزيست در اين نواحي با خطر جدی مواجه شود .به همين دليل امروزه ،موضوع سالمت
در اولويت دستور کار توسعه بينالمللي قرار دارد و نابرابریهای سالمت بين کشورها و در درون جوامع ،دغدغه اصلي
جامعه جهاني شده است (ايروين و اسکالي.)0202 ،
بدون ترديد ،سالمت و توسعه دارای ارتباط تنگاتنگ با يکديگرند .اساساً توسعه پاسخي به نيازهاست و در عين حال که
تامينکننده منابعي برای حمايت از سالمت است ،تهديدی نيز برای سالمت تلقي ميشود .آنچه قادر است تهديدهای
امروزين ناشي از توسعهيافتگي را کنترل و برنامههای توسعه را پايدار کند ،اولويت دادن به سالمت انسان در کليه
بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعي و زيستمحيطي است .به همين دليل ،اصل اول منشور سازمان ملل متحد در
اجالس زمين در  0663در ريودوژانيرو تاکيد دارد که انسان در مرکزيت توسعه پايدار است و بايد بخشهای مختلف
توسعه به نحوی عمل کنند که حاصل و جهت همه فرآيندهای توسعه به سوی تامين يک زندگي توام با سالمت ،مولد و
هماهنگ با طبيعت برای انسان باشد (سازمان جهاني بهداشت .)0201 ،يکي از اين راهبردها که اخيرا در اغلب کشورها
به ويژه در کشورهای در حال توسعه بدان توجه نشده و البته در برخي کشورها نيز به اجرا درآمده ،برنامهها و طرحهايي با
رويکرد روستای سالم در آن دسته از نواحي روستايي است که دارای قابليت الزم برای گسترش بخش سالمت در راستای
توسعه پايدار روستايي است(شيخي و همکاران .)0260 ،اصطالح "روستای سالم" را ابتدا بخش منطقه مديترانه شرقي
سازمان بهداشت جهاني در سال  0606در شهر الکساندريا در کشور مصر ارائه کرده است (خوشچشم .)0661 ،اما به
دنبا ل ارتباط تنگاتنگ بين جوامع شهری و روستايي و اينکه ساختار سنتي روستايي چالشهای بهداشتي و محيطي را
حادتر مي کند ،اين نظريه به تدريج جايگاه خود را در حل مسائل اقتصادی ،اجتماعي ،زيستمحيطي و بهداشتي مناطق
روستايي پيدا کرده است (افراخته و افکار .)0260 ،در ايران تقريبا کمتر از  31سال است که مفهوم "روستای سالم" در
محافل علمي و برنامهريزی و اغلب در کنار مطالعات شهری مطرح شده است (شيخي .)0200 ،در نگاهي پيشروتر به
ارزشيابي سياستها ،در شاخصسازی برنامه توسعه سازمان ملل ،از مولفههای سالمتي (امنيت بهداشتي) به عنوان يکي
از وجوه اصلي ارزشيابي ماهيت سياستهای اجرايي و برنامهريزی و همچنين يکي از ابزارهای سنجش جايگاه کشورها در
روند توسعه و پيشرفت بحث شده است (قاسمي .)0201 ،در منشور سازمان بهداشت جهاني ،0برخورداری از باالترين
استاندارد سالمتي ،يکي از حقوق بنيادی هر انسان ،بدون توجه به تفاوتهای نژادی ،مذهبي ،اعتقاد سياسي و وضعيت
اقتصادی يا اجتماعي ذکر شده است (بارتون و سورون .)3111 ،3اين در حالي است که امروزه سالمتي ،با دامنه معنايي
وسيع ،به عنوان يکي از مخاطرات جدی ،در نواحي سکونتي کشورهای در حال توسعه اهميت ويژه يافته است .اساسا
توسعه همانطور که ميتواند تامينکننده منابعي برای سالمت باشد ،تهديدی برای سالمت نيز تلقي مي شود .اين نگرش
در دهه گذشته ،موجبات بروز نگرانيهای جديد درباره اثرات توسعه لجامگسيخته اقتصاد بر محيط و رشد روزافزون آن به
همراه تهديدهای نوين ناشي از توسعهيافتگي را موجب گرديد (رفيعيان و تاجدار .)0201 ،در برنامههای نوين پيشنهادی،
1. WHO
2. Barton & Tsourou

تحليل فضايي عوامل مؤثر بر سنجش سطح سالمت روستاييان  - ...عنابستاني و همكاران

623

بر اين نکته تاکيد شد که آنچه ميتواند تهديدهای نوين ناشي از توسعهيافتگي را کنترل و برنامههای توسعهای را به به
چرخه توسعهپايدار نزديک کند ،مرکزيت بخشيدن به مولفه سالمت انسان در کليه بخشهای اقتصادی ،اجتناعي،
فرهنگي ،کالبدی و فضايي طرحهای توسعهای است (وزارت بهداشت .)0200،از اين رو اين مهم پذيرفته شده است که
"کيفيت و سالمت شرايط زندگي ساکنان شهرها و روستاها به عنوان هدف مرکزی سياستهای برنامهريزی شهری و
منطقهای است" (بروئر .)0662 ،0در ساير الگوهای برنامهريزی سازماني نيز تحقق اين ابعاد به صورت هدف متعالي
سازمانهای مجری ،در رأس برنامهها قرار گرفت (پيفر و ساتتانيک.)0660 ،3

شكل  .6مدل مفهومي تحقيق

محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه يعني بخش سيمکان يکي از بخشهای شهرستان جهرم در استان فارس دارای  21آبادی2120 ،
خانوار و  01320نفر جمعيت بوده و کشاورزی به عنوان مهمترين فعاليت اقتصادی منطقه محسوب ميشود .اين بخش از
شمت شمال به بخش خفر ،از شرق به بخش مرکزی ،از سمت غرب به شهرستان فيروزآباد و از سمت جنوب به
شهرستان قيروکارزين محدود ميگردد .مساحت آن  623/1کيلومتر مربع و معادل  09/1درصد از کل وسعت شهرستان
جهرم را در بر ميگيرد (بخشداری سيمکان ،0206 ،عنابستاني و روستا.)0260 ،

1. Breuer
2. Peiffer & Sattanic
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شكل  .2موقعيت بخش سيمكان در شهرستان جهرم

روش پژوهش
روش تحقيق توصيفي  -تحليلي و نوع آن کاربردی  -توسعهای است .جامعه آماری شامل تعداد  2011خانوار ساکن در
 26روستای مورد مطالعه بوده و تعداد افراد روستاها براساس سرشماری سال  ،0261تعداد  01309نفر ميباشد (استانداری
فارس .)0263 ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  211محاسبه شد .نمونه گيری بر اساس طبقه بندی صورت
گرفت و تعداد نمونهها بر اساس سهم جمعيتي در هر روستا توزيع شد (جدول  )2که پرسشگری از آنها به صورت
تصادفي به عمل آمده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSاز روشهای آماری توصيفي (جداول توزيع فراواني و
نمودار راداری) و آمار استنباطي همچون آزمون تي ،آزمون ( )Fو رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند.
متغيرهای مورد بررسي در اين تحقيق شامل عوامل ششگانه موثر بر سطح سالمت شامل ابعاد اقتصادی (هشت گويه)،
ابعاد دسترسي (شامل هفت گويه) ابعاد ويژگيهای فردی (شامل چهار گويه) ابعاد اعتماد (شامل چهار گويه) ابعاد انسجام
(شامل چهار گويه) ،ابعاد مشارکت (شامل چهار گويه) با استفاده از طيف ليکرت  1گزينهای از خيلي زياد تا اصال مورد
بررسي قرار گرفت.
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جدول  .6عوامل شش گانة مؤثر بر سطح سالمت روستاييان
متغير

اقتصادی

دسترسي

گويه
توانايي سطح درآمد خانوار
توانايي در ايجاد پسانداز
توانايي در ايجاد سرمايهگذاری
افزايش سهم هزينههای دارو نسبت به کل درآمد
برخورداری از اتومبيل
متوسط ابعاد واحد مسکوني
کيفيت مسکن با توجه به نوع مصالح ساختماني
برخورداری از تلفن
برخورداری از کامپيوتر
دسترسي به منابع اعتباری دولتي
دسترسي به بيمارستان
دسترسي به پزشک
دسترسي به داروخانه
دسترسي به درمانگاه
دسترسي به وسيله حمل و نقل
دسترسي به سوخت فسيلي کافي
دسترسي به نانوايي

متغير
فردی

اعتماد
اجتماعي

انسجام
اجتماعي

مشارکت

گويه
سطح سواد روستاييان
تعداد افراد خانوار
شرايط سني و محدوديتهای احتمالي آن (مثل کهولت سني و ) ...
وضعيت تأهل و مسائل مربوط به آن
اعتقاد به درستکاری و صداقت همسايگان (اعتماد به يکديگر)
همکاری مالي در هنگام نياز و مشکالت( ،وام دادن به يکديگر)
همکاری فکری در هنگام نياز و مشکالت به افراد روستايي
همکاری روستاييان به هنگام نياز کاری در کشاورزی يا دامداری
رفت و آمد مردم روستا با يکديگر
شرکت فعاالنه مردم روستا در مراسم همسايگان
روابط دوستي و صميمي مردم روستا با يکديگر
خبردار شدن مردم روستا از حال يکديگر
همکاری همسايگان در امور عمومي روستا از نظر فکری
همکاری همسايگان در امور عمومي روستا از نظر پولي
همکاری همسايگان در امور عمومي روستا از نظر نيروی کار
همکاری همسايگان در امور عمومي روستا از نظر دادن زمين

ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،

همچنين ابعاد سالمت با چهار بعد اجتماعي (شامل هشت گويه) ،بعد اقتصادی (شامل هشت گويه) ،بعد زيست محيطي
(شامل دوازده گويه) و بعد بهداشتي (شامل پنج گويه) با استفاده از طيف ليکرت  1گزينهای از خيلي خوب تا خيلي بد
مورد بررسي قرار گرفت.
جدول  .2ابعاد و گويههاي سطح سالمت در روستاهاي مورد مطالعه
گويهها
بعد
عدم اعتياد به سيگار
بعد
عدم اعتياد به مواد مخدر
بهداشتي
خانوارهای فاقد کودکان فوت شده زير  1سال در  1سال اخير
تعداد خانوارهای فاقد سابقه بيماری مزمن
درصد خانوارهای فاقد افراد عليل
خانوارهايي که طالق درآنها رخ نداده
متوسط ميزان سواد سرپرست خانوار
نوع شغل سرپرست خانوار
رضايت از دسترسي به آموزش ابتدايي
بعد
رضايت از دسترسي به آموزش راهنمايي
اجتماعي
رضايت از دسترسي به آموزش دبيرستاني
رضايت از حمل ونقل
رضايت از سوخت
رضايت از بيمه درماني
خانوارهای برخوردار از لباسشويي
خانوارهای برخوردار از يخچال
خانوارهای برخوردار از جاروبرقي
بعد
خانوارهای برخوردار از آبگرمکن
اقتصادی
خانوارهای برخوردار از مالکيت مسکن
خانوارهای برخوردار از اتومبيل
نسبت هزينههای غير خوراکي به کل درآمد
نسبت هزينههای غير خوراکي به کل درآمد
ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،

بعد

بعد
اقتصادی

زيست
محيطي

گويه
خانوارهای برخوردار از لباسشويي
خانوارهای برخوردار از يخچال
خانوارهای برخوردار از جاروبرقي
خانوارهای برخوردار از آبگرمکن
خانوارهای برخوردار از مالکيت مسکن
خانوارهای برخوردار از اتومبيل
نسبت هزينههای غير خوراکي به کل درآمد
نحوه دفع زباله
نحوه دفع فاضالب
نحوه دفع فاضالب توالتها
نحوه دفع فضوالت حيواني
نوع سوخت مورد استفاده
دسترسي به آب شرب بهداشتي
رضايت از کيفيت آب شرب
برخورداری از آشپزخانه مجزا و بهداشتي
توالت بهداشتي
دسترسي به وسايل گرمازای مناسب
دسترسي به وسايل سرمازای مناسب
دسترسي به آبگرمکن
روشنايي معابر
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در تحقيق حاضر ،جهت افزايش درجه اعتبار ،از روش صوری استفاده شده است (هومن .)0219 ،بدين منظور ،پرسشنامه
بعد از تدوين در اختيار صاحب نظران ،متخصصان و استادان قرار گرفت و پس از جمع آوری نظرات آنها ،اصالحات الزم
انجام شد .برای تعيين روايي اين تحقيق از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است (ساروخاني .)0203 ،در اين تحقيق
ميزان آلفای محاسبه شده اعداد مطلوبي است و ميتوان گفت که دقت الزم برای احراز پايايي سازهها در پرسشنامه به
کار گرفته شده و گويههای طراحي شده برای سنجش متغيرها با يکديگر همبستگي دروني دارند.
جدول  .9ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش
ابعاد

بعد بهداشتي
1/90

ضريب آلفا
اقتصادی
متغير
1/19
ضريب آلفا
ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،

دسترسي
1/10

بعد اجتماعي
1/10
ويژگيهای فردی
1/19

اعتماد
1/99

بعد اقتصادي

زيست محيطي

1/11
انسجام
1/90

1/96
مشارکت
1/11

در پاسخ به سوالهای تحقيق ،فرضيههای زير مطرح شده است:
 بين روستاهای مورد مطالعه در بخش سيمکان به لحاظ شاخصهای سالمت تفاوت معناداری وجود دارد. -عوامل اجتماعي بيشترين تاثير را بر سطح سالمت روستاييان در منطقه مورد مطالعه داشته است.

يافتهها و بحث
 ويژگيهاي فردي پاسخگويانبه لحاظ جنسيت  12/0درصد پاسخگويان را مردان و  31/3درصد را زنان تشکيل ميدهند .از نظر سني 00/3 ،درصد
بين سنين  32-01ساله 29/1 ،درصد بين  21-31ساله 09/0 ،درصد  22-21ساله 02/3 ،درصد بين  12-21ساله2/1 ،
درصد بين  92-11ساله و  0/2درصد باالتر از  92سال سن دارند .به لحاظ سطح سواد ،کمتر از ده درصد پاسخگويان
يعني  6/0درصد بيسواد هستند ،تقريباً يک سوم يعني  36/3درصد زير ديپلم ،اندکي بيش از يک سوم پاسخگويان (22/0
درصد) در مقطع ديپلم ،و  01/2درصد فوق ديپلم و بيشتر ميباشند .از نظرشغلي  33/2درصد کشاورز 02/0 ،درصد کارگر،
 2/2درصد دامدار 01/1 ،درصد خانه دار و  20/9درصد ساير موارد را اظهار داشتهاند.
 ميزان رضايتمندي از ارائه خدمات سازمانهاي خدمات رسان بهداشتيبه منظور بررسي رابطه بين خدمات ارائه شده در خانههای بهداشت و ميزان رضايتمندی پاسخگويان از آزمون استفاده
شده است .نتايج آزمون در جدول ( )2نشان داد که تاثير متغيرهای مورد مطالعه کمترازحد متوسط ميانگين ( )2بوده است.
با توجه به اينکه مقدار مجموع متغيرها از ميانگين کمتر بوده ميتوان بيان داشت که تأثير عوامل مورد مطالعه کمتر از حد
متوسط بوده و از آنجا که مقدار سطح معناداری کوچکتراز  1/11است ،معناداری آزمون تاييد و فرضيه اثبات ميشود.
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جدول  .9آزمون رضايتمدي با  tتک نمونهاي
گويه

خيليزياد

زياد

متوسط

کم

خيليکم

ميانگين

معنيداري

0/6

01/2

23/2

31/2

00/0

3/10

1/111

1/2

01/1

22/6

21/1

02/9

3/13

1/111

3/2

31/0

29/0

31/6

6/3

3/09

1/111

0/2

6/2

29/9

36/0

03/0

3/11

1/110

ميزان رضايت از زمانبندی مراجعه به
خانه بهداشت
ميزان رضايت از سهولت دسترسي به
خدمات خانه بهداشت
ميزان رضايت از چگونگي برقراری
ارتباط ارائه دهندگان خدمات در خانه
بهداشت
ميزان رضايت از اطالعات دريافت شده
در زمينه بيماری مربوطه
ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،

جدول ( ،)1آزمون خروجي اصلي آزمون تحليل واريانس است که نتايج آزمون Fرا نشان ميدهد .چون سطح معنيداری
آزمون از  1/11کمتر است ،بنابراين فرض صفر رد ميشود .ميتوان گفت بين روستاهای مورد مطالعه در بخش سيمکان
به لحاظ شاخصهای سالمت تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .3آمارههاي تحليل واريانس گروهي در رابطه با خدمات رساني بهداشتي
ميانگين

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

درون گروهي

02/957

333

./230

بين گروهي

090/707

33

9/032

کل

073/393

393

مجذورات

F

5/590

سطح معني
داري
./222

ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،

 تحليل فضايي ابعاد سالمت روستاييان در سكونتگاههاي روستاييهمانطور که در جدول ( )9مشاهده ميشود ميانگين ابعاد چهارگانه سالمت به ترتيب در بعد زيستمحيطي ( ،)3/9بعد
اقتصادی ( ،)3/2اجتماعي ( ،)3/2و بهداشتي ( )3/2ميباشد .اگر عدد سه را حد متوسط در نظر بگيريم ابعاد چهارگانه
کمتر از حد متوسط مي باشد .بنابراين فرضيه سوم نيز تاييد ميشود.
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جدول  .1بررسي ميانگين ابعاد سالمت در روستاهاي مورد مطالعه
نام روستا

زيست محيطي

اقتصادي

اجتماعي

بهداشتي

ميانگين ابعاد

2/3
3/31
3
2
0/11
2/1
0/1
2/31
2/11
2/31
0/31
2
0
0/31
2/11
3
2
3/1
0/11
3
0/11
3
2
3/1
3/31
2/31
3
2
2/1
2/1
2/31
2/1
2/11
3/31
3/11
3/1
0/1
2
0/31
3/91

3/13
0/39
3/09
3/2
0/23
2/10
0/26
3
3/19
0/19
0/0
0/16
0/02
0/01
3/22
3/22
2/91
0/61
3/66
3/20
2/22
2/21
2/09
2/01
3/26
2/3
3/60
0/09
2/21
3/11
3/29
3/99
3/2
3/1
3/20
0/00
2/19
3/10
3/13
3/22

2/19
0/02
2
3/20
0/22
2/10
0/9
3/10
3/01
0/0
0/6
0/12
0/19
0/19
3/3
3/11
3/02
0/6
2/30
3/93
3/31
2/2
2/10
2/29
3/09
3/11
3/20
0/92
2/01
0/22
3/00
3/36
3/32
3/02
3/01
0/12
2/2
0/00
3/2
3/20

2/00
0/02
3/02
0/22
2/10
0/99
3/02
3/3
0/02
0/62
0/11
0/00
0/02
3/33
3/11
2/11
0/63
2/33
3/10
2/23
2/33
2/16
2/21
3/32
3/9
3/21
0/10
2/23
0/23
3/32
3/22
3/2
3/23
3/30
0/62
2/21
0/60
3/11
3/12
3/20

2/13
0/21
3/1
3/31
3/13
2/01
0/91
3/20
3/96
3/00
0/90
3/10
0/90
0/10
3/69
3/96
2/0
3/26
3/9
3/10
3/06
2/19
2/36
3/02
3/21
3/01
3/39
3/21
3/09
3/20
3/10
3/69
3/91
3/36
3/23
3/26
3/29
3/90
3/11
3/21

بهجان
بادمجان
کوشک حسن آباد
ايدويه
جرمشت باال
جرمشت پايين
اسفنجان
ترمه
تيرافجان
جنبد
کنديجان
قم آباد
شاه نورالدين
دشتدال
چهارطاق
ده قانون
آغان
براک
کبه
شاغون
کالکلي
چشوان
محيطاب
آبشيخ
زيغان
زاغ
گودزاغ
کوشکسار
دوزه
نوداد
همنده
اسفل
کاکون
مزکان
کراده
آرجويه
کوشک سرتنگ
دولت آباد
درويشان
ميانگين
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شكل  .9ابعاد سالمت در سطح روستاهاي مورد مطالعه

به منظور بيان فاصله اختالف عملکرد و انتظار از نمودار راداری يا عنکبوتي استفاده شده است .يک نمودار راداری با
چندين چند ضلعي ضعف و قدرت مشاهدات را نسبت به هم مقايسه ميکند .در شکل ( )2عملکرد متغيرهای مورد مطالعه
و اختالف آنها با عملکرد مورد انتظار قابل مشاهده است .همان طور که مشاهده ميشود ابعاد چهار گانه مورد بررسي از
حد متوسط کمتر هستند و تا رسيدن به عملکرد مورد انتظار فاصلهای زيادی دارند.

شكل  .9ميزان انتظار و عملكرد ابعاد چهارگانه سالمت

 اثرگذاري عوامل مؤثر بر سطح سالمت روستاييان بر ابعاد سالمت آناندر ادامه به بررسي عواملي ميپردازيم که بر سطح سالمت تاثير دارند .اين عوامل شش گانه عبارتند از ابعاد اقتصادی،
دسترسي ،ويژگيهای فردی ،انسجام ،مشارکت.
نتايج آزمون همبستگي نيز نشان ميدهد بين عوامل موثر بر سالمت به ترتيب با ضريب همبستگي ابعاد دسترسي
( ،)1/102ويژگيهای فردی ( ،)1/291اعتماد ( ،)1/091انسجام ( )1/216و مشارکت ( )1/113و معني داری کمتر از 1/11
رابطه وجود دارد.
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جدول  .7ضريب همبستگي بين عوامل موثر بر سالمت و سطح سالمت
آزمون همبستگي

دسترسي

ويژگي هاي فردي

اعتماد

انسجام

مشارکت

همبستگي پيرسون
معني داری

1/102
1/111

1/291
1/111

1/091
1/111

1/216
1/111

1/113
1/110

ماخذ :يافتههای پژوهش 0261

برای پيش بيني تاثير اين ابعاد از آزمون ضريب رگرسيون استفاده مي کنيم .بر طبق جدول ( )0ضرايب بتای متغيرها
حاکي از آن است که متغيرهای مورد مطالعه تاثيرگذاری مثبتي بر سطح سالمت روستاهای بخش سيمکان دارند ،به
نحوی که  93/2درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين مينمايد .مقدار ( )sigنيز نشاندهنده اين است که داليل کافي
برای رد فرضيه موجود نيست و فرضيه پذيرفته مي شود و معني داری رگرسيون نشان دهنده قابليت تعميم آن به جامعه
آماری ميباشد.
جدول  .2بررسي اثرگذاري عوامل موثر بر سالمت و سطح سالمت
عوامل موثر بر سالمت

ضريب متغير

ضريب بتا

T

معني داري

نتيجه

ابعاد دسترسي
ابعاد ويژگي های فردی
ابعاد اعتماد
ابعاد انسجام
ابعاد مشارکت

1/039
1/032
1/032
1/031
1/031

1/326
1/000
1/313
1/211
1/223

91/0
10/21
91/61
09/23
69/23

1/111
1/111
1/110
1/112
1/111

معني دار است
معني دار است
معني دار است
معني دار است
معني دار است

ماخذ :يافتههای پژوهش0261 ،
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شكل  .3اثر گذاري عوامل مؤثر بر سالمت روستاييان

نتيجهگيري
امروزه اين مهم مورد تاکيد جدی است که تحقق پايداری در فرآيند توسعه ،متضمن محور قرار گرفتن انسان و نيازهای
او به گونهای است که سالمت محيط نيز تضمين شود .بر اين اساس ،در شاخصسازی برنامه توسعه سازمان ملل از
مولفه سالمتي به عنوان يکي از وجوه اصلي مقوله امنيت انساني در سنجش جايگاه پيشرفت و توسعهيافتگي کشورها
تاکيد مي شود .در اين پژوهش تحليل فضايي عوامل مؤثر بر سطح سالمت در سکونتگاههای روستايي بخش سيمکان
جهرم مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهند رابطه بين خدمات ارائه شده در خانههای بهداشت و ميزان رضايت
مندی پاسخگويان کمترازحد متوسط ميانگين ( )2بوده است .باتوجه به اين ،ميتوان بيان داشت که تأثيرعوامل مورد
مطالعه کمتر از حد متوسط بوده است .به منظور بيان فاصله اختالف عملکرد و انتظار از نمودار راداری يا عنکبوتي استفاده
شده است که عملکرد متغيرهای مورد مطالعه و اختالف آنها با عملکرد مورد انتظار قابل مشاهده است .ابعاد چهارگانه
مورد بررسي از حد متوسط کمتر هستند و تا رسيدن به عملکرد مورد انتظار فاصلهای زيادی دارند .يکي از فرضيههای
تحقيق درباره رابطه تفاوت روستاهای بخش سيمکان به لحاظ شاخصهای سالمت مي باشد .فرضيه ديگر ،درباره تاثير
عوامل اجتماعي بر سطح سالمت روستاييان در منطقه مورد مطالعه ميباشد .بدين منظور عوامل شش گانه شامل ابعاد
اقتصادی ،دسترسي ،ويژگيهای فردی ،انسجام ،مشارکت مورد بررسي قرار گرفت و برای پيشبيني تاثير اين ابعاد از
آزمون ضريب رگرسيون استفاده گرديد .ميانگين ابعاد چهارگانه سالمت به ترتيب در بعد زيست محيطي ( ،)3/9بعد
اقتصادی ( ،)3/2اجتماعي ( )3/2و بهداشتي ( )3/2ميباشد .اگر عدد سه را حد متوسط در نظر بگيريم ابعاد چهارگانه کمتر
از حد متوسط مي باشد .ضرايب بتای متغيرها حاکي از آن است که متغيرهای مورد مطالعه تاثيرگذاری مثبتي بر سطح
سالمت روستاها دارند .متغيرهای ابعاد مشارکت و ابعاد اقتصادی به ترتيب با  1/223و  1/233بيشترين تاثيرگذاری را بر
سطح سالمت روستاها دارند .نتايج تحقيق حاضر ،تحقيقات عنابستاني و بهزادی ( ،)0263افراخته و افکار (،)0260
رفيعيان و تاجدار ( ،)0201پاتنام ( )0201و کارلسن و نازرو  3113را تاييد ميکند.
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