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چکیده
امروزه  ICTبعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی در نظر گرفته میشود و نقش اساسی در تحوالت جوامع ایفا
میکند .لذا تحلیل فضایی این شاخص ب رای درک تحوالت جغرافیایی جوامع از ضروریات اساسی میباشد که باید به دقت
بررسی گردد .هدف این مقاله که از لحاظ پژوهشی کاربردیست ،بررسی میزان بکارگیری شاخصهای  ICTدر سطح
شهرستانهای استان خوزستان با توجه به میزان برخورداریشان از شاخصهای توسعهیافتگی میباشد .تکنیک گردآوری آمار و
اطالعات در این مقاله استفاده از روشهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعۀ نشریات رسمی کشور است .جامعۀ آماری تحقیق42 ،
شهرستان استان خوزستان و شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق  81شاخص فناوری اطالعات و همچنین  18شاخص برای
بررسی تعیین سطوح توسعهیافتگی آنها میباشد .در این تحقیق به دلیل نابرابریهای توسعه در بین شهرستان های استان،
ابتدا شهرستانها براساس شاخصهای توسعهیافتگی ،به سه گروه برخوردار ،نیمه برخوردار و محروم تقسیم شدند .برای تعیین
میزان شکاف دیجیتال بین شهرستانها در هر گروه بر اساس میزان برخورداری از شاخصهای  ICTاز تکنیک
 ،PROMTEHEEاستفاده شده و هر گروه خود به سه بخش برخوردار ،نیمه برخوردار ،و محروم تقسیم شده است .برای
وزندهی شاخصهای مورد استفاده در سطحبندی از روش  AHPاستفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که
شهرستانهای اهواز و هفتکل ،به ترتیب دارای باالترین و پایینترین سطوح برخورداری از شاخصهای توسعهیافتگی و
شهرستانهای ایذه ،شادگان و اندیکا برخوردارترین شهرستانها و آبادان ،رامهرمز و باوی محرومترینها از لحاظ شاخصهای
 ICTدربین سایر شهرستانها هستند.
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مقدمه
رشد شهری با سرعت بی سابقه ای در سراسر جهان در حال وقوع است و اثرات خارجی آن بر محیط زیست و جامعه
آشکار است .امروزه با توسعهی شهرنشینی ،جوامع با چالشهای فراوانی برای ایجاد زیرساختها و تامین نیازهای
روزافزون ساکنین روبرو شده اند .پس از گذر عصر کشاورزی و عصر صنعتی ،وارد عصر دانش و ارتباطات شدهایم و روز
به روز فناوریها و تسهیالتی که ارتباطات و سایر امور را تسهیل میکنند وارد زندگی مردم میشوند؛ پس میتوان از
این فناوریها در جهت کاهش یا حتی حذف مشکالت پیش روی جوامع استفاده کرد (مهدیزاده .)8 :8931 ،شهرها و
کالنشهرها نوع جدیدی از مشکالت را تولید میکنند؛ مدیریت زباله ،کمبود منابع ،آلودگی هوا ،نگرانی سالمت انسان،
ترافیک و کهنگی زیرساخت ها عمده ترین مشکالت موجود در میان پایه فنی ،فیزیکی و مشکالت مواد میباشند .این
بحران ها عمدتا ناشی از رشد سریع جمعیت ،رشد مصرف منابع طبیعی همراه با صنعتی شدن ،شهرنشینی ،جهانی
شدن ،افزایش کشاورزی و شیوه زندگی پرمصرف هستند (بهزادفر .)81 :8911 ،بیشترین آسیبهای زیست محیطی و
ناپایداری در توسعه از پیامدهای شهرنشینی و توسعه ی صنعتی است؛ در نتیجه مهمترین نقاط برای تاثیرگذاری و
تغییر جهت به سمت توسعهی پایدار از کانونهای شهری نشات میگیرد.
یکی از مؤلفههای مهم توسعه بهویژه توسعۀ پایدار ،توسعۀ متوازن مناطق شهرستانی و روستایی در ابعاد گوناگون است
و این امر ،رویکرد جامعنگر در برنامههای توسعه را میطلبد .در شرایط جهان امروز ،توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات
از جمله مؤلفههای مهم توسعه است که با توجه به اهمیت فناوری اطالعات ،میتوان از آن به عنوان اهرمی در راستای
کاهش شکافهای توسعه یاد کرد (رهگذر .)9 :8913 ،با شروع هزارۀ سوم ،فناوری اطالعات به عنوان عمدهترین محور
تحول و توسعه در جهان شناخته شده و دستاوردهای ناشی از آن نیز به گونه ای با زندگی مردم عجین گردیده است
که رویگردانی و بیتوجهی به آن ،اختاللی ع یم را در جامعه به وجود میآورد ( .)Noveck, 2003: 3فناوری اطالعات
و ارتباطات بعنوان یکی از عمدهترین محورهای تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده به گونهای که همه خدمات
مورد نیاز شهروندی از طریق شبکههای اطالع رسانی تأمین میشود (کیانی .)4 :8931 ،همچنین روند کنونی کسب
وکار مؤید آن است که فناوری اطالعات ،جهان شمول شده و به تعمیق خود بر جهان ادامه میدهد به طوری که ن ام
های اجتماعی بدون به کارگیری م اهر آن بسختی میتوانند به حیات خود ادامه دهند ( Shwar and Kimbeley,

 .)1999: 17وجود اختالف اجتماعی و فرهنگی و تفاوت معنیدار در برخورداری از امکانات و همچنین تفاوت بینش و
آگاهی موجود در مناطق مختلف یک کشور ناشی از تفاوت در شناخت و بهرهگیری از فناوریهای نوین است .مسئله
ناشی از آن است که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی باعث تمرکز امکانات و پتانسیلها در برخی از مناطق میشود و
تعداد بسیاری از مناطق دیگر از امکانات و تواناییها محروم میمانند .این بدان معناست که از پتانسیلهای موجود آنها
استفاده مناسب نمیشود .پیشرفتهای شگرف فناوری اطالعات و ارتباطات و م اهر عینی آن در قالب ابزارها و
شیوههای نوین ارتباطی ،تحول عمیقی در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و فعالیتهای روزمرۀ افراد جامعه ایجاد کرده
است .هر چند که به کارگیری دستاوردهای حاصل از این فناوریها در جوامع امروز امری اجتناب ناپذیر است ،آشنایی
و عالقهمندی آحاد و اقشار مختلف جامعه به این پدیده نوین و به تبع آن ،رواج استفاده از آن در میان گروههای جامعه
به دالیل مختلف ،یکسان نخواهد بود (حریری و زمانی راد .)4 :8938 ،نابرابری بهرهمندی از فناوری اطالعات و
ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی یکی از مهمترین چالشهای جهانی عصر حاضر است که توجه دولتها ،سیاست
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گذاران و مدیران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود جلب کرده است .این نابرابری که خود را به صورت
شکاف دیجیتالی نشان میدهد در کشورهای کمتر توسعه یافته عمیقتر است ( .)Marshal, 2004: 22در سالهای
اخیر توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات تمام جنبههای زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده و انسان شهرنشین به
دلیل ماهیت وجودی شهر بعنوان یک سیستم پیچیده از این قاعده مستثنی نبوده است .در این بین استان خوزستان
نیز با وجود منابع و معادن غنی طبیعی جزء مناطق محروم کشور محسوب میشود که این امر در متفاوت بودن سطوح
توسعه یافتگی و همچنین نابرابری در شاخصهای فناوری اطالعات در شهرستانهای این استان بی تأثیر نبوده است.
محرومیت و عدم توسعه استان خوزستان در بین استانهای کشور و وجود نابرابری در توسعه شهرستانهای این استان
سبب شده است تا در این استان و باالخص در شهرستانهای محروم استان به دلیل کمبود امکانات زیربنایی دستیابی
به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی محدود و نابرابر باشد ،لذا با توجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی میزان
بکارگیری شاخصهای  ICTدر سطح شهرستانهای استان خوزستان با توجه به میزان برخورداریشان از شاخصهای
توسعهیافتگی ،این پژوهش میکوشد تا با بررسی سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان و بررسی میزان شکاف
دیجیتال (دسترسی به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی) گامی در جهت رفع این نابرابریها بردارد و به سواالت اساسی
زیر پاسخ دهد:


آیا استان خوزستان در بین سطوح توسعه یافته کشور قرار دارد؟



شاخصهای توسعه یافتگی در شهرستانهای استان خوزستان به ترتیب اولویت کدام هستند؟

 آیا دسترسی به خدمات و امکانات از لحاظ شاخصهای فناوری اطالعات در شهرستانهای استان خوزستان
یکسان است؟

پیشینهی تحقیق:
فهیمه حاج اسماعیلی و همکاران در سال  8931در تحقیقی با عنوان "مقایسهی سطوح چهارگانهی شکاف دیجیتالی
بر حسب متغیرهای جمعیتی ،مورد مطالعه :شهر رفسنجان" با هدف بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر
سطوح چهار گانه شکاف دیجیتالی مدل ون دایک و بررسی  011نمونه از جامعهی شهروندی رفسنجان به این نتیجه
رسیدند که متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل بر دو سطح شکاف دیجیتالی تاثیرگذارند که طبق آن دسترسی
انگیزشی و سواد و مهارت دیجیتالی در افراد مجرد بیش از افراد متاهل است.
عیسی زاده روشن و همکاران در سال  8931در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطهی علی بین شکاف دیجیتالی و شکاف
درآمدی در استانهای ایران" و با استفاده از اطالعات شاخص ضریب جینی بعنوان شکاف درآمدی و نیز شاخص
پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات به این نتیجه رسیدند که اوال علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف
درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استانهای ایران وجود دارد ،دوما با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات،
کاهش شکاف دیجیتالی سبب کاهش نابرابری درآمد و کاهش شکاف درآمدی میشود و همچنین افزایش شکاف
درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش شکاف دیجیتالی میشود.
علی خلجی در سال  8931در تحقیقی با عنوان "سطوح جدید شکاف دیجیتالی در سراسر جهان" ،به بررسی و تبیین
مفهوم شکاف دیجیتال در سطح جهانی و سطح درون کشورها پرداخت و یادآور شد که بروز شکاف دیجیتال میتواند
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تاثیرات زیادی در تجارت الکترونیک ،اقتصاد ،آموزش و سطح اجتماعی و فرهنگی کشورها داشته باشد و پس از اتمام
مراحل تحقیق به این نتی جه رسید که شکاف دیجیتالی مفهومی گسترده ،پیچیده ،چند بعدی و فراتر از دسترسی
فیزیکی به فناوریهای ارتباطی است.
شهره نصری و همکاران در سال  8933در تحقیقی با عنوان "بررسی مسئلهی شکاف دیجیتال در ایران بر اساس
رویکرد جدید " ن ام نوآوری مبتنی بر مسئله"  ،ضمن ارزیابی وضعیت شکاف دیجیتالی بر اساس مدل آمادگی شبکه
ای ،برای نخستین بار با رویکرد جدید « ن ام نوآوری مبتنی بر مسئله» بعنوان چهارچوبی ن امند برای تحلیل مسئلهی
شکاف دیجیتالی و ارائهی توصیه های سیاسی ،به این نتیجه رسیدند که ایران در مقایسه با کشورهای بررسی شده در
در این پژوهش شکاف دیجیتالی شایان توجهی دارد و ضعف در زمینهی توسعهی زیرساختهای دیجیتالی ،ناهماهنگی
و موازی کاریهای متعدد در الیه ی سیاست گذاری و نا آگاهی مردم و نداشتن مهارتهای الزم در خصوص بکارگیری
فاوا به ویژه در مناطق محروم ،از جمله عوامل موثر بر تشدید شکاف دیجیتالی در ایران بوده اند.
هادی عباسی و همکاران در سال  8933در تحقیقی با عنوان " شناسایی عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی در ایران،
(نمونه موردی :روستاهای استان قم) با رویکرد دلفی و سلسه مراتب فازی " ،در پی دستیابی به راهبردهای علمی و
عملی ثابت کردند بر اساس آمارهای موجود شکاف دیجیتالی یا فقر اطالعاتی به وضوح در بین کشورها به خصوص در
بین مناطق شهری و روستایی کامال مشهود است .و در آخر به این نتیجه رسیدند که طی سالهای اخیر تالشهایی در
توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاهای ایران با هدف کاهش شکاف دیجیتالی صورت گرفته است.

مبانی نظری:
وجود زیر ساختهای سنتی در خدماترسانی و اطالعات شهری ،رشد جمعیت ،افزایش تقاضای کاربری و ناتوانی
پایگاههای عملیاتی – اطالعاتی ،سبب بروز گلوگاههای خدمات رسانی شهری گردیده است .در این میان استفاده از
ساختارهای مجازی فناوری اطالعاتی و ارتباطی مبتنی بر ،برنامهریزی استراتژیک شهری موجب ایجاد دامنۀ وسیعی از
امکانات خدمات رسانی و اطالعات شهری ،حذف گلوگاههای اطالعاتی و کاهش توسعۀ فیزیکی و غیر منطقی
شهرستانها ،کوتاه شدن چرخۀ زندگی عملیاتی پروژههای زیربنایی و افزایش راندمان اطالعاتی خواهد بود (فرشاد و
همکاران.)0 :8911 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است به عنوان مجموعهای از فناوریها وکاربردهای مربوط به آن در ن ر گرفته
شود که پردازش ،ذخیره سازی وانتقال اطالعات را برای انواع گستردهای از کاربران و مشتریان ممکن میسازد
(سلطانی .)11 :8911 ،به بیان ساده تر ،فاوا را میتوان فناوریها و ابزارهایی دانست که افراد آنها را برای تفهیم ،توزیع،
گردآوری اطالعات و ارتباط داشتن با دیگران (اعم از افراد وگروهها و یا سازمانها) ،از طریق رایانهها و شبکههای
رایانهای مرتبط به هم به کار میگیرند .به عبارت دیگر ،فاوا رسانهای است که از فناوریهای رایانهای و ارتباطات ،برای
جریان و تبدیل اطالعات استفاده میکند (شاهیوندی و همکاران.)4 :8938 ،
شکاف دیجیتالی اختالف سطح در دستیابی به امکانات سخت افزاری و تجهیزات نرم افزاری در بهرهوری از دانش و
معرفت روز آمد در سطح ملی و بین المللی است (ذاکر شهرستانک .)91 :8913 ،به معنای دیگر ،شکاف دیجیتالی ،به
وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ( )ICTبین کشورهای توسعه یافته و عقب
مانده اشاره میکند اما واقعیت این است که بروز شکاف دیجیتالی بین کشورهای غنی و فقیر ،به نبودن حداقل امکانات
زیربنایی ،مثل سطح پایین سواد ،آموزش و ساختار فرهنگی-اجتماعی در کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه یافته ،بر
میگردد (مؤمنی راد و طالیی مشعوف .)1 :8913 ،در واقع شکاف دیجیتالی به معنای فرصت از دست رفته برای
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گروه های محدودی است که توانایی استفادۀ مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهتر شدن زندگیشان را ندارند .به
عبارت دیگر شکاف دیجیتالی به معنی نبود رایانه ،نبود آموزش و دسترسی میباشد (رسول رویسی.)11 :8918 ،
به طور کلی شکاف دیجیتالی به اختالف میان افراد ،خانوادهها ،بخشهای تجاری و نواحی جغرافیایی در رابطه با
فرصتهای دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و استفادۀ آنها از اینترنت برای فعالیتهای مختلف اشاره میکند
( .)Particia, 2003: 34در تعریفی دیگر ،شکاف دیجیتالی به اختالفهای ن ام مندی بر میگردد که در استفاده از
کامپیوتر و اینترنت وجود دارد .شکاف دیجیتالی یک پدیدۀ اجتماعی چند بعدی است که باعث نابرابری در سطح
جهانی ،ملی و فردی میشود (باستانی و میزبان .)40 :8910 ،بر اساس تعریف سازمان تعاون و توسعۀ اقتصادی
( ،)OECDشکاف دیجیتالی عبارت است از شکاف میان اشخاص ،خانوادهها ،مشاغل و نواحی جغرافیایی در تفاوت
سطح اقتصادی و اجتماعی با مالح ۀ فرصتهای دسترسی آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات (فرجی سبکبار و
همکاران.)809 :8911 ،

محدوده مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحت  04هزار کیلومتر مربع بین  13درجه و  11دقیقه تا  99درجه و صفر دقیقه عرض شمالی
از خط استوا و  41درجه و  41دقیقه تا  11درجه و  99دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ در جنوب غربی ایران
قرار دارد و از شمال با استان لرستان ،از شمال شرقی و مشرق با استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر
احمد ،از جنوب شرقی با استان بوشهرستان ،از جنوب با خلیج فارس و از مغرب با کشور عراق هم مرز است .بر اساس
آمار سرشماری سال  ،8934جمعیت استان  4198111نفر میباشد .از ن ر تقسیمات سیاسی ،این استان شامل 14
شهرستان 01 ،بخش 11 ،شهرستان و  844دهستان میباشد (سالنامۀ آماری استان خوزستان.)8939 ،

شکل  :8موقعیت استان خوزستان در کشور ایران

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است .گردآوری آمار و اطالعات ،با استفاده از
روشهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعۀ نشریات رسمی کشور انجام شده است .جامعۀ آماری تحقیق 14 ،شهرستان
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استان خوزستان میباشد که بر اساس تقسیمات سیاسی اداری در سال  8938صورت گرفته است .شاخصهای مورد
بررسی  81شاخص اصلی فناوری اطالعات و  98شاخص در قالب  1بخش در رابطه با توسعهیافتگی شهرستانهای
استان میباشد که اطالعات آنها ازسالنامۀ آماری سال  8934استان خوزستان جمع آوری شده است (جدول شماره 8و
جدول شماره .)1با توجه به اینکه برخی از شهرستانهای این استان مانند اهواز به دلیل مرکزیت و اهمیتی که نسبت
به دیگر شهرستانها داشته اند ،دارای امکانات و سطح برخورداری بیشتری نسبت به دیگر شهرستانها مانند باوی،
هفتکل ،اللی و  ...هستند ابتدا شهرستانهای استان از لحاظ سطوح توسعهیافتگی بررسی شده و در گروههای
(برخوردار ،نیمه برخوردار ،محرم) قرار گرفتند ،سپس وضعیت برخورداری از شاخصهای  ICTدر هر گروه از طریق
تکنیک پرومته  PROMTEHEEبررسی شد و در سه سطح برخوردار ،نیمه برخوردار و محروم قرار گرفتند .برای
وزندهی شاخصها از روش  AHPدر نرم افزار  Expert choiceو برای انجام محاسبات آماری از نرم افزارهای  spssو
 exelو برای نمایش دادهها و تهیه نقشههای مورد نیاز از نرم افزار Arc GISاستفاده شده است.
جدول  :8شاخص مورد بررسی در برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات
معیار

زیر معیار

زیرساختهای
ICT

نسبت تعداد  ICTشهرستانی به جمعیت شهرستان نسبت تعداد  ICTروستایی به جمعیت
روستا

خدمات پستی

نسبت تعداد پست بانک به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد دفتر پست شهرستانی به جمعیت
شهرستان ،نسبت تعداد دفتر پست روستایی به جمعیت روستا ،نسبت تعداد نمایندگی پستی به
جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد آژانس شهرستانی به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد صندوق
پست شهرستانی به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد صندوق پست روستایی به جمعیت روستا،
نسبت تعداد پست پیشتاز به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد پست تلفنی به جمعیت شهرستان،
نسبت تعداد پست تصویری به جمعیت شهرستان
نسبت تعداد تلفن همراه مشترکین به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد تلفن ثابت به جمعیت
شهرستان ،نسبت تعداد تلفن مصوبه به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد  BTSتلفن همراه به

تلفن

جمعیت شهرستان
ارتباطات

نسبت تعداد کاربران اینترنت به جمعیت شهرستان ،نسبت تعداد کاربران رایانه به جمعیت
شهرستان
منبع( :نگارندگان)8933،
جدول  :4شاخصهای مورد استفاده در تعیین سطوح توسعه یافتگی

معیارها
نیروی انسانی

زیرمعیارها
سهم جمعیتی ،درصد باسوادی ،درصد شاغلین دولتی ،درصد شاغلین آزاد ،فرصت
شغلی ،میزان جمعیت فعال ،میزان جمعیت فعال شاغل

سرزمین

سهم مساحتی ،تعداد شهرستان ،تعداد بخش ،تعداد دهستان ،تعداد آبادی دارای سکنه

بهداشت و درمان

ضریب موسسات درمانی ،تعداد تخت بیمارستانی ،ضریب مراکز بهداشتی ،ضریب خانه
بهداشت ،ضریب داروخانه آزمایشگاه ،ضریب پزشک عمومی ضریب پزشک متخصص

عمرانشهرستانی

فضای سبز ،خدمات شهرستانی ،تعداد پروانه ساختمان ،مساحت پروانه ساختمان

انرژی

جایگاه فروش نفت و گاز ،جایگاه فروش بنزین ،جایگاه فروش مواد سوختی
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شاخص فرهنگی

تعدادکانونهای فرهنگی هنری ،تعداد بازدیدکنندگان از موزه و بناهای تاریخی ،ضریب
کتابخانه عمومی

حمل و نقل

تعداد آژانسهای مسافرتی ،تعداد ترمینال
منبع( :نگارندگان)8933،

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHPروشی است منعطف ،قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار
های مت ضاد ،انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازند ،مورد استفاده قرار میگیرد ( Bertolini& Braglia,
 .)2006: 424این تکنیک یک روش ارزیابی چند معیاره ریاضی در فرآیند تصمیم سازی است( Mohanty &et al,
.)2007: 254

این روش در سال  8311توسط توماس ال ساعتی ابداع شده است( AHP .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) یکی از
تکنیکهای معتبر و قوی در تصمیم گیری چند معیاره میباشد .این تکنیک به ما این امکان را میدهد تا شاخصها را
به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه کرده و امتیاز آنها را نسبت به تنها یک شاخص بسنجیم تا نهایتاً به یک امتیاز
مجموع برای هر شاخص دست یابیم (زنگی آبادی و همکاران .)10 :8913 ،این تکنیک به برنامه ریز کمک میکند تا
یکی از مناسبترین گزینهها را با توجه به هدف برای رفع مشکالت انتخاب نماید (.)Saaty, 1980: 108

مدلهای تصمیم گیری چند معیاره ( )MADMرویکرد رسمی برای ایجاد اطالعات و ارزیابی تصمیم گیری در مسائل
متعدد و با اهداف متناقض میباشند ( .)Bell, 2003: 209این مدلها دارای تکنیکهای مختلفی میباشند که یکی از
آنها خانواده پرومته میباشد (بخشی و همکاران .)19 :8931 ،جی بی بارنز ( PROMETHEE Iرتبهبندی جزیی) و
 ( PROMETHEE IIرتبه بندی کامل) را ابداع کرده و برای اولین بار در سال  8311در کنفرانسی در دانشگاه الوال
در شهرستان کبک کشور کانادا ارائه شد .وینکه و بارنز آن را بسط دادند (نصیری و همکاران .)811 :8913 ،در
سالهای اخیر روش  PROMETHEEبعنوان یکی از کارآمدترین روشهای ( MADMروشهای تصمیمگیری چند
معیاره ) مورد توجه محققان قرار گرفته است .این روش بر پایه مقایسات زوجی شکل گرفته است که به کمک مفهوم
روابط فرا رتبهای به رتبهبندی گزینههای مطرح در مسائل تصمیمگیری میپردازد (کفاش چرندابی و آل شیخ: 8938،
.)811

یافته ها
فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTبه عنوان پارادایم جدید حاکم بر توسعه ،با اثرگذاری بر نحوه تفکر و عمل و تغییر
الگوهای کار و زندگی ،محوریت تمامی جنبههای تحول و پیشرفت قرار گرفته و در واقع هم علت توسعه و هم نشان
توسعه یافتگی محسوب میشود .با توجه به رشد روزافزون منفعتهای اتخاذ این فناوری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی و نیل به توسعه پایدار ،تدوین و تبعیت از استراتژیها و رویکردهای مناسب جهت به کار گیری
 ICTدر کشور ما نیز یک الزام است .در این میان با توجه به نقش بنیادی فناوری اطالعات و ارتباطات در دست یابی
به تو سعه پایدار و با علم به این که شکاف دیجیتال میان مناطق ،عدالت فضایی و جغرافیایی را تحت الشعاع قرار داده و
توسعه نامتعادل مناطق کشور را دامن میزند؛ لذا هر طرح و برنامه ای در زمینه توسعه ، ICTباید بر اساس مطالعه و
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شناخت وضع موجود فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق و در جهت حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال صورت گیرد
(ضرابی و همکاران.)8 :8930 ،
در این قسمت ابتدا با استفاده از نرم افزار  Expert choiceو با روش  AHPوزن هرکدام از شاخص ها تعیین شده
است.
جدول  :1وزن نهایی شاخصهای توسعهیافتگی
زیرمعیارها

وزن نهایی

معیارها

سهم جمعیتی

().802

درصد باسوادی

().811

نیروی انسانی

درصد شاغلین دولتی

().884

().824

درصد شاغلین آزاد

().090

فرصت شغلی

().849

میزان جمعیت فعال

().489

میزان جمعیت فعال شاغل

().811

سهم مساحتی

().411

سرزمین

تعداد شهرستان

().411

().400

تعداد بخش

().402

تعداد دهستان

().824

تعداد آبادی دارای سکنه

().811

ضریب موسسات درمانی

().219

تعداد تخت بیمارستانی

().191

بهداشت و درمان

ضریب مراکز بهداشتی

().810

().418

ضریب خانه بهداشت

().841

ضریب داروخانه ،آزمایشگاه

().111

ضریب پزشک عمومی

().800

ضریب پزشک خصوصی

().880

فضای سبز

().414

عمران شهرستانی

خدمات شهرستانی

().144

().410

تعداد پروانه ساختمان

().441

مساحت پروانه ساختمان

().898

انرژی

جایگاه فروش نفت و گاز

().811

().429

جایگاه فروش مواد سوختی

().418

جایگاه فروش بنزین

().114

شاخص فرهنگی

تعدادکانون های فرهنگی

().899

().449

تعداد بازدیدکنندگان از موزه و بناهای تاریخی

().811

ضریب کتابخانه عمومی

().111

حمل ونقل

تعداد آژانس های مسافرتی

().811

().821

تعداد ترمینال

().814

منبع( :محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان).8931
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باتوجه به اطالعات به دست آمده در جدول شماره ( 9وزندهی شاخصهای توسعهیافتگی استان) میتوان میزان
اهمیت شاخصهای توسعه شهرستانهای استان را بر اساس روش  AHPو با استفاده از نرم افزار Expert choice
به شرح زیر تشریح نمود:
 در بین معیارهای سطح اول؛ معیار بهداشت و درمان با ( ).118درصد دارای بیشترین اهمیت و پس از آن
معیارهای عمران شهرستانی و انرژی به ترتیب با ( ).111و ( ).143درصد قرار دارند.
 در خصوص زیر معیارها نیز وزنهای متفاوتی مربوط به هر معیار داده شده که در رابطه با معیار نیروی
انسانی زیرمعیار جمعیت فعال با ( ).183درصد بیشترین اهمیت را دارا میباشد.
 مهمترین شاخص مربوط به معیار سرزمین زیر معیار تعداد شهرستان با ( ).522درصد میباشد.
 مهمترین شاخص مربوط به معیار بهداشت و درمان زیرمعیار تعداد موسسات درمانی با ( ).964میباشد.
 مهم ترین شاخص مربوط به معیار عمران شهرستانی زیرمعیار خدمات شهرستانی با ( ).255میباشد.
 مهم ترین شاخص مربوط به معیار انرژی زیر معیار جایگاه فروش بنزین ( )991میباشد.
 مهمترین شاخص مربوط به معیار فرهنگی زیر معیار کتابخانه عمومی با ( ).991میباشد.

 مهمترین شاخص مربوط به معیار حمل و نقل زیرمعیار تعداد ترمینال با ( ).811میباشد.
در ادامه با توجه به وزنهای تعیین شده برای هر شاخص در قالب مدل پرومته اقدام به سطحبندی شهرستانهای
استان در سه سطح برخوردار نیمه برخوردار و محروم شده است.
جدول  :2سطحبندی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ شاخصهای توسعهیافتگی با تکنیک پرومته
Phi-

Phi+

Phi

شهرستان

رتبه

034111

031411

031244

اهواز

8

034110

031802

031180

بندر ماهشهر

4

031011

031111

034100

اندیمشک

1

034142

031418

034240

ایذه

2

031141

031148

038991

آبادان

1

031111

031290

038900

بهبهان

1

031108

031011

038481

دزفول

0

032412

031282

038810

شوشتر

1

031994

031020

038021

شوش

9

032021

032042

-030042

شادگان

80

032019

032084

-030000

امیدیه

88

031021

032218

-030184

مسجد سلیمان

84

031418

032111

-030181

خرمشهرستان

81

031018

032191

-030111

رامهرمز

82

031492

032201

-030119

باغملک

81

سطح توسعه

برخوردار

نیمه برخوردار
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031424

032419

-030911

دشت آزادگان

81

031110

2111 .0

-038080

اللی

80

031211

032210

-038041

گتوند

81

031289

032480

-038409

اندیکا

89

031202

031911

-038101

هویزه

40

031101

031918

-038142

هندیجان

48

031002

031011

-038919

رامشیر

44

031100

031108

-031001

هفتکل

41

031100

034102

-032811

باوی

42

محروم

منبع( :نگارندگان)8933

شکل  :4سطحبندی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ سطح توسعهیافتگی

بر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره  4و شکل شماره ( 1سطحبندی شهرستانها از ن ر شاخصهای
توسعهیافتگی از طریق تکنیک پرومته) مالح ه میشود که هر کدام از شهرستانهای استان خوزستان در سطح
متفاوتی از توسعه قرار گرفتند.
 در سطح استان خوزستان شهرستان اهواز و بندر ماهشهر به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار دارند.
 شهرستانهای هفتکل و باوی نیز در رتبههای آخر جای دارند.
 بر اساس سطحبندی انجام شده شهرستانهای استان خوزستان؛ شهرستانهای اهواز ،بندر ماهشهر،
اندیمشک ،ایذه ،آبادان ،بهبهان ،دزفول و شوشتر جز شهرستانهای برخوردار استان میباشند.
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 شهرستانهای شوش ،شادگان ،امیدیه ،مسجد سلیمان ،خرمشهرستان و رامهرمز جز شهرستانهای نیمه
برخوردار استان میباشند.
 شهرستانهای الل ی ،گتوند ،اندیکا ،هویزه ،هندیجان ،رامشیر ،هفتکل و باوی جز شهرستانهای محروم استان
میباشند.
در راستای سنجش وضعیت شاخصهای  ICTدر شهرستانهای استان خوزستان پس از مشخص کردن معیارها و زیر
معیارها میزان اهمیت هریک از شاخصها از طریق روش سلسلهمراتبی  AHPبا استفاده از نرم افزار Expert choice
محاسبه شده است.
جدول  :1ضریب اهمیت معیارها وزیرمعیارهای ICT
زیرساخت های ICT

ضریب اهمیت

ICTشهرستانی ()03110

().100

زیرمعیارهای ICT

 ICTروستایی ()03281

خدمات پستی

دفتر پست شهرستانی ()03091

().800

دفتر پست روستایی ()03010
آژانس شهرستانی ()03808
صندوق پست شهرستانی ()03011
صندوق پست روستایی ()03010
پست بانک ()03821
پست پیشتاز ()03804
پست تصویری ()03011
پست تلفنی ()03090
نمایندگی پست ()03841

تلفن

تلفن همراه ()03410

().410

تلفن ثابت ()03480
تلفن مصوبه ()03482
)03184( BTS

ارتباطات

مشترکین دیتا ()03100

().100

کاربران رایانه ()03200
منبع( :نگارندگان)8933

بر اساس دادههای جدول شماره ( 1وزندهی معیارهای  )ICTدر بین معیارهای سطح اول  ICTمعیار ارتباطات و
زیرساختها با ( ).111درصد دارای بیشترین اهمیت را دارند .در خصوص زیر معیارها باید گفت که تعداد مشترکین
دیتا با ( ).011درصد اهمیت نسبت به همه زیر مع یارها دارای بیشترین اهمیت و بعد از آن زیر معیار  ICTشهرستانی
با ( ).111درصد اهمیت و  ICTروستایی با ( ).489و کاربران رایانه با ( ).411درصد اهمیت نسبت به کل زیر معیارها
در سطح بعدی قرار دارند.
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جدول  :1رتبهبندی شهرستانهای برخوردار از نظر شاخصهای  ICTبا استفاده از تکنیک پرومته
Phi-

Phi+

Phi

شهرستان

رتبه

030228

031801

034010

ایذه

8

030110

031011

034221

اندیمشک

4

038812

034211

038114

شوشتر

1

034028

038101

-030211

اهواز

2

034041

038111

-030200

دزفول

1

034821

038201

-030119

بندر ماهشهر

1

034109

030111

-034898

بهبهان

0

031811

030191

-034021

آبادان

1
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شکل  :1سطح بندی شهرستان های برخوردار استان خوزستان از نظر شاخص های ICT

بر اساس دادههای جدول شماره ( 0رتبهبندی شهرستانهای توسعهیافته در شاخصهای  )ICTدر بین شهرستانهای
برخوردار استان خوزستان ،شهرستانهای ایذه و اندیمشک به ترتیب رتبههای اول و دوم را در برخورداری از امکانات
 ICTکسب نمودهاند و شهرستانهای بهبهان و آبادان رتبههای پایانی قرار گرفتهاند.
جدول  :0رتبهبندی شهرستانهای نیمه برخوردار از نظر شاخصهای ICT
Phi-

Phi+

Phi

شهرستان

رتبه

034922

031481

031404

شادگان

8
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031012

031081

034129

امیدیه

4

031802

031044

034189

شوش

1

031282

031049

038181

خرمشهرستان

2

031188

031129

-038214

مسجدسلیمان

1

031811

031184

-038111

دشت آزادگان

1

031801

034102

-031119

باغملک

0

031001

034211

-031101

رامهرمز

1

منبع( :نگارندگان)8933

شکل  :2سطح بندی شهرستان های نیمه برخوردار خوزستان از نظر شاخص های ICT

بر اساس جدول شماره ( 1رتبهبندی شهرستانهای درحال توسعه در بخش  )ICTدر بین شهرستانهای نیمه
برخوردار استان خوزستان شهرستانهای شادگان و امیدیه به ترتیب رتبههای اول و دوم و شهرستانهای باغملک و
رامهرمز در رتبههای آخر قرار دارند.
جدول  :1رتبه بندی شهرستانهای محروم از نظر شاخصهای ICT
Phi-

Phi+

Phi

شهرستان

رتبه

030000

031000

031000

اندیکا

8

030082

032411

031104

گتوند

4

038111

031810

038402

اللی

1

034419

034018

030211

هویزه

2

031018

038989

-038818

هندیجان

1

031119

038818

-034100

رامشیر

1
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031110

038840

-034010

هفتکل

0

032111

030121

-031080

باوی

1
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شکل  :1سطح بندی شهرستانهای محروم استان خوزستان از نظر شاخص های ICT

بر اساس دادههای جدول شماره ( 1رتبهبندی شهرستانهای محروم در شاخصهای  )ICTدر بین شهرستانهای
محروم استان خوزستان ،شهرستانهای اندیکا و گتوند در رتبههای اول و دوم و شهرستانهای هفتکل و باوی در
رتبههای آخر قرار دارند.

نتیجهگیری
با توجه به مفاهیم و مطالب گفته شده در مورد فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نتایج به دست آمده
از تحقیق ،به این نتیجه رسیدیم که شهرستانهای استان خوزستان به دلیل تفاوت در دسترسی به خدمات و امکانات
از لحاظ شاخصهای فناوری اطالعات دارای وضعیت مشابهی نیستند و نابرابری در سطح تمامی شهرستانها مشهود
است .استان خوزستان با وجود منابع و معادن غنی طبیعی جزء مناطق محروم کشور محسوب میشود که این امر باعث
ضعف زیرساختی در این استان گشته است و در متفاوت بودن سطوح توسعهیافتگی و همچنین نابرابری در وجود
شاخصهای فناوری اطالعات در شهرستان های این استان بی تأثیر نبوده است ،لذا در این پژوهش در مرحله اول
شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ سطح توسعهیافتگی مورد بررسی قرار گرفته و رتبهبندی شدند .زیرا
شهرستانهایی مانند اهواز و ماهشهر که جز شهرستانهای توسعه یافته استان میباشند بالطبع از شهرستانهایی مانند
باوی،اللی ،هویزه که جز شهرستانهای محروم استان میباشند وضعیت مطلوبتری در برخورداری از فناوریهای
ارتباطی خواهند داشت .پس در این تحقیق ابتدا شهرستانها را از لحاظ توسعهیافتگی در سه گروه (برخوردار ،نیمه
برخوردار ،محروم) سطحبندی شدهاند به طوری که هر کدام از شهرستانهای استان خوزستان در سطح متفاوتی از
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توسعه قرار گرفتند .به بیان کامل تر در این تحقیق برای معنی دار بودن تفاوت در برخورداری از امکانات  ICTاقدام به
تقسیم بندی شهرستانهای استان در سه سطح شد تا هر شهرستان در رابطه با برخورداری از امکانات  ICTبا
شهرستانهای مشابه خود از ن ر توسعهیافتگی مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه با بررسی سطوح توسعه یافتگی
شهرستانهای استان اقدام به گروهبندی شهرستانها در سه گروه برخوردار نیمه برخوردار و محروم شد .با توجه به
شاخصهای برخورداری از امکانات  ICTاقدام به سطحبندی شهرستانها در بخش  ICTدر گروههای برخوردار نیمه
برخوردار و محروم شد که در قسمت بحث در همین تحقیق نتایج نشان داده شده است .بر اساس نتایج بدست آمده
وجود تفاوت و نابرابری بین شهرستانهای مورد مطالعه از ن ر برخورداری از شاخصهای فناوری اطالعات تایید
میگردد .این شکاف و کمبود در بین شهرستانهای نیمه برخوردار و محروم به مراتب بیشتر است .به عبارتی شهرستان
هایی که به لحاظ سطوح توسعهیافتگی در رده های باالی توسعه جای دارند در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نیز
وضعیت به مراتب بهتری دارند ،از این رو نیاز است تا مسئولین استانی در جهت رفع نابرابریهای توسعهای بین
شهرستان ها اقدام نمایند .با توجه به اینکه عمده برخورداری از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در گرو ایجاد
زیرساختهای مناسب شهرستانی میباشد و همچنین اینکه شهرستانهای محروم استان فاقد این زیرساختها
می باشند نیاز است تا مسئولین استانی در وهله اول اقدامی برای برنامهریزی در جهت کاهش نابرابریهای توسعهای در
بین شهرستان های استان داشته باشند .به همین من ور پیشنهاداتی در راستای کاهش سطوح توسعهیافتگی بین
شهرستانهای استان و به دنبال آن کاهش میزان شکاف دیجیتال میان شهرستانهای استان خوزستان ارائه شده که در
زیر به آنها اشاره میشود:


برنامهریزی در جهت توسعه همه جانبه استان و توجه ویژه به شهرستانهای محروم استان.



توسعه خدمات عمومی و زیربنایی شهرستانی و روستایی (راه ،آب ،برق ،گاز ،خدمات پستی و  )..از طریق
توسعه و تجهیز زیرساختها



افزایش خدمات عمومی شهرستانی و روستایی ،افزایش سرمایهگزاری های دولتی و خصوصی.



ایجاد زیرساختهای شهرستانی و خدماتی مناسب بخصوص در شهرستانهای محروم استان.



افزایش حجم سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی در ایجاد زیرساختهای شهرستانی.



فراهم کردن تجهیزات و زیرساخت های  ICTتوسط دولت در راستای تسهیل روند الکترونیکی شدن برای
همه.



تالش برای به صرفه کردن هزینۀ استفاده از امکانات  ICTبه دلیل عدم توان مالی کاربران در بعضی از
شهرستانها.



توجه دولت به این زمینه در سطح کالن تا به طور خودکار این روند در سطوح خرد کشور ،بهتر و سریعتر
اجرا شود.



فرهنگ سازی ،ن ارت وکنترل بیشتر مسئولین در زمینه فراگیر شدن استفاده از امکانات .ICT



برگزاری دورههای آموزشی در حوزۀ فناوری اطالعاتی.
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افزایش آگاهی عمومی در مورد فواید و مزایای استفاده از این فناوریها.



افزایش سرعت دسترسی به این فناوریها.



پشتیبانی بیشتر مسئولین از مقوله الکترونیکی کردن امور شهرستانی از ن ر قانونی ،فنی ،مالی و ...



افزایش خدمات ارتباطی و اطالعاتی بخصوص در نواحی روستایی و شهرستانهای محروم استان.
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