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  چكيده
هاي يافته و با غلبه بر محدوديتبه سرعت توسعه» فناوري جديد«فناوري اّطالعات و ارتباطات به عنوان يك 

ها شود. اين فناوري به دليل عموميت با ساير فناوريزماني و مكاني، به عنوان محور و كليد توسعه از آن ياد مي
توزيع نابرابر آن در سطح مناطق لة اين فناوري شود، مقودارد. آنچه ممكن است سبب ناكارآمدي  تفاوت اساسي

ارزيابي و شناخت «كنند. پژوهش حاضر با هدف ياد مي» شكاف ديجيتال«است كه پژوهشگران از آن تحت عنوان 
است. نوع تحقيق، » و ارتباطاتهاي استان اصفهان از نظر شاخص فنĤوري اّطالعات يافتگي شهرستانميزان توسعه

بندي و ميزان اختالف بندي، سطحتحليلي است كه براي رتبه -اي و روش بررسي آن، توصيفيتوسعه -كاربردي
دهد شده است. نتايج پژوهش نشان ميها از الگوريتم تاپسيس و ضريب پراكندگي پيرسون استفادهميان شهرستان

هاي فناوري اّطالعات و ارتباطات با سطح هان از نظر شاخصهاي استان اصفكه در مجموع شهرستان
نسبت به  ICTيافتگي از نظر توسعه )به عنوان رتبة اول(تا جايي كه شهرستان اصفهان  دارند؛يافتگي فاصلهتوسعه

ها در يافتگي شهرستانتر است؛ بدين معني كه توسعهيافتهسه برابر توسعه )به عنوان رتبة آخر(شهرستان چادگان 
يافتگي بيشتري هاي با جمعيت بيشتر از توسعهبا ميزان جمعيت آنها ارتباط مستقيم داشته و شهرستان ICTبخش 

در زمينة فناوري اّطالعات و ارتباطات برخوردار هستند. اهميت متغيرهاي مستقل در تعيين ميزان نابرابري 
ني، داراي بيشترين تأثير، و شاخص كالبدي داراي دهد كه ميزان شهرنشيهاي استان اصفهان نشان ميشهرستان

اند كه در خاتمه، راهكارهايي براي كاهش هاي استان اصفهان بودهكمترين تأثير در تعيين نابرابري شهرستان
  .اي استريزان شهري و منطقهشكاف ديجيتال بين شهرها ارائه شده است كه نيازمند توجه جدي مديران و برنامه

  هاي استان اصفهان، تاپسيس.فناوري اطّالعات و ارتباطات، شكاف ديجيتال، شهرستان ليدي:كهايواژه
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  مقدمه -1

سو با نظم بخشيدن به حوزة اجرا و خودكارسازي عمليات فناوري اّطالعات از يك

هاي فيزيكي را تكراري و فاقد خالقيت، با توجه به اهداف تحقيق و توسعه، فعاليت

موقع اّطالعات به ز سوي ديگر با توليد و انتقال سريع، دقيق و بهدهد و اكاهش مي

دهد و از اين حوزة تحقيقات، شناخت را تكامل بخشيده و كارايي نظام را افزايش مي

سازد؛ بدين جهت، فناوري اّطالعات كليد طريق، نظم را بر بنيان آگاهي استوار مي

). نابرابري و عدم تعادل 253: 1388،دستيابي به رشد و توسعة پايدار است(آقاپورفرد

اي و توزيع نامتعادل خدمات و امكانات، شاخصة مهم و ويژگي بارز كشورهاي منطقه

 ). 77: 1385جهان سوم و ايران است (مرسلي،

ساير  و داشته كليدي نقش مناطق، از محدودي تعداد ها،اين سياست نتيجة در

). در زمينة فناوري 161: 1389صابر،نمايند (مؤمني و مي عمل ايحاشيه مناطق،

در بعضي مناطق و محروميت  ICTارتباطات و اّطالعات نيز تمركز امكانات و خدمات 

بعضي مناطق ديگر، باعث ايجاد شكاف ديجيتال ميان مناطق گرديده است. روند مسائل 

ي را جهان، حاكي از آن است كه فناوري اّطالعات و ارتباطات، نقشي بنيادين و زيربناي

كند در توسعه، پيشرفت و ارتقاي كيفيت زندگي مردم در جوامع امروز و آينده ايفا مي

  ). 18: 1388(وارثي و همكاران، 

هاي اّطالعاتي و ارتباطاتي و تأثير بسيار مهم آن بر روي از زمان ظهور فناوري

ي هاي مختلف، به بررسزندگي بشر، پژوهشگران داخلي و خارجي زيادي از ديدگاه

آنها همة اند كه مجالي براي ذكر نتايج ها پرداختهآثار و تبعات استفاده از اين فناوري

شده در حوزة فناوري اّطالعات و نيست؛ بنابراين به چند نمونه از تحقيقات انجام

  شود: ارتباطات اشاره مي

فناوري اّطالعات و «) در پژوهشي تحت عنوان 2014( راهبري اينترنتنة كتابخا

به اين نتيجه رسيد كه توزيع » هاي مختلف جهانتباطات و شكاف ديجيتال در قارهار

هاي فناوري اّطالعات و ارتباطات، نويدبخش شكاف ديجيتال در بين نابرابر شاخص
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هاي عدالت كشورها، شهرها و مناطق مختلف جغرافيايي است و بر روي مؤلّفه

  گذارد. دي تأثير نامطلوبي بر جاي مياقتصادي، تحرك اجتماعي، دموكراسي، رشد اقتصا

اي به بررسي مسائل و مشكالت ) در مقاله2011امانوئل ارگازاكي و همكاران (

تي در بسياري از شهرها و مناطق شهري پرداخته و به اين سيميزان پذيرش پايين آي

شهر  سعةاند كه مفهوم شهر ديجيتال و پيشنهاد متدولوژي يكپارچه براي تونتيجه رسيده

ديجيتالي كه يك روش حمايتي را براي مناطق يا شهرهايي كه داراي نرخ پاييني از نفوذ 

ICT دهي تي به بهترين شيوه به وظايف اصلي و خدماتسيدارند، تا با پذيرش آي

بررسي تأثير «) در پژوهشي تحت عنوان 1388مطلق و پرستونيا ( خود عمل كنند.

بطة به اين نتيجه رسيدند كه يك را» شهريسعة تو فناوري اّطالعات و ارتباطات بر

  شهري وجود دارد.سعة و تو ICTخطي و مستقيم آماري بين تأثير 

تحليل فضايي فناوري «خود با عنوان لة در مقا )1388حسيني (آبادي و عليزنگي 

هاي اند كشورهايي كه از شاخصنشان داده» اّطالعات و ارتباطات در كشورهاي جهان

خصوص انساني (با توجه به معيارهاي درآمد سرانه، سواد، اميد به زندگي و بهسعة تو

هاي فناوري اّطالعات اشتغال در بخش خدمات) بااليي برخوردارند، از ميزان زيرساخت

  بااليي نيز برخوردارند. 

تحليل اثرات «) در پژوهشي تحت عنوان 1389مطيعي لنگرودي و همكاران (

به اين نتيجه رسيدند كه » وري اّطالعات و ارتباطات روستايياجتماعي فنا -اقتصادي

هاي اقتصادي، اجتماعي نسبت گروه كاربر فناوري اّطالعات و ارتباطات از نظر شاخص

  به گروه غير كاربر داراي وضعيت بهتري هستند. 

هاي فناوري برخورداري از شاخصمينة بررسي روند تغييرات جايگاه ايران در ز

ترين وضعيت را اين واقعيت است كه ايران نامناسبة دهندارتباطات، نشان اّطالعات و

از نظر روند و رتبه نسبت به ديگر كشورهاي منطقه مانند قطر، كره، ژاپن و غيره 

استان اصفهان نيز در برخورداري از ) ولي در سطح استاني، 12: 1388داراست (طيبي، 

براي مثال از نظر ضريب نفوذ اينترنت » فناوري اّطالعات و ارتباطات«هاي شاخص

درصد بعد از استان تهران، رتبة دوم را  9/8درصد و تعداد كاربر اينترنت  3/15



28        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

وضعيت مطلوب در سطح كشور است؛ ة دهند). اين نشان1390داراست(مركز مّلي آمار، 

 اصلي هاي چشمگيري وجود دارد. سؤالهاي استان، تفاوتولي در بين شهرستان

هاي ارتباطات در شهرستان توزيع فضايي فناوري اّطالعات و كه است اين پژوهش

ها از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده يك از شهرستاناستان اصفهان چگونه است؟ كدام

ها ريزي براي پر كردن اين شكافهستند و اولويت برنامه هاي محروم كدامشهرستان و

  يابد؟ا اختصاص ميهيك از شهرستاندر سطح استان به كدام

 در پايانضمن طرح آنها شود كه ي مطرح ميشده، فرضياتبا توجه به سؤاالت مطرح

  اند.، مورد آزمون نيز قرار گرفتهمقاله

 شناسيها و روشداده -2

  ها داده -1- 2

شاخص در  23هاي استان اصفهان از براي ارزيابي شكاف ديجيتال مابين شهرستان

استان اصفهان به  1390و ارتباطات، مستخرج از سالنامه آماري  بخش فناوري اّطالعات

  شرح زير استفاده شده است: 

درصد خانوارهاي -X1 ،(2درصد خانوارهاي برخوردار از رايانه در شهرستان( -1

درصد خانوارهاي روستايي برخوردار از رايانه به  -X2 ،(3روستايي برخوردار از رايانه(

درصد نقاط  -X3 ،(4ي از اعضاي خانواده از اينترنت(همراه استفادة حداقل يك

هاي همگاني مشغول به كار به ازاي تعداد تلفن -X4 ،(5روستايي داراي ارتباط تلفني(

هاي همگاني مشغول به كار تعداد تلفن -X5 ،(6نفر جمعيت در شهرستان( 1000هر 

برخوردار از  درصد خانوارهاي -X6 ،(7نفر جمعيت شهري( 1000شهري به ازاي هر 

درصد  -X7 ،(8رايانه به همراه استفاده حداقل يكي از اعضاي خانواده از اينترنت(

درصد خانوارهاي شهري برخوردار از  -X8 ،(9خانوارهاي شهري برخوردار از رايانه(

تعداد  -X9 ،(10رايانه به همراه استفاده حداقل يكي از اعضاي خانواده از اينترنت(

         )، X10نفر جمعيت( 10000شغول به كار راه دور به ازاي هر هاي همگاني متلفن

)، X11نفر جمعيت شهري( 10000تعداد دفاتر خدمات ارتباط شهري به ازاي هر  -11

         )، X12نفر جمعيت روستايي( 1000روستايي به ازاي هر  ICTتعداد دفاتر  -12
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هاي مشغول به نسبت تلفن -ICT)X13،( 14درصد روستاهاي برخوردار از دفاتر  -13

           نسبت  -X14 ،(15كلّ تلفن ثابت(كار (مشتركين) واحد تجاري و صنعتي به 

نسبت  -X15 ،(16كلّ تلفن ثابت(هاي مشغول به كار (مشتركين) واحد دولتي به تلفن

           )، X16كل تلفن ثابت(هاي مشغول به كار (مشتركين) واحد مسكوني بهتلفن

هاي درصد كانال -X17 (18هاي داراي دسترسي عمومي به اينترنت(نسبت آبادي -17

ضريب نفوذ  -X19 ،(20ضريب نفوذ تلفن ثابتX18 ،(19- )خودكار بين شهري(

نفر  1000تعداد مشتركان تلفن همراه به ازاي هر  -X20 ،(21تلفن همراه(

)، X22نفر جمعيت( 1000ر تعداد مشتركان تلفن ثابت به ازاي ه -22)، X21جمعيت(

  ).X23هاي انتقال ماكروويو(درصد كانال -23

  شناسيروش -2- 2

آوري اّطالعات اي، روش گردتوسعه -هاي كاربرديپژوهش حاضر از نوع پژوهش

دهي) و اي (براي وزناي، اينترنتي و پرسشنامههاي اسنادي، كتابخانهتركيبي از روش

هاي كمي نظير تكنيك ست كه در آن از مدلتحليلي ا -روش بررسي آن توصيفي

TOPSISبندي جدايش هاي طبقه، مدل ضريب پراكندگي، همبستگي پيرسون، تكنيك

اي، و همچنين براي مشخص كردن سهم دهي رتبهطبيعي و فاصلة برابر و تكنيك وزن

 SPSSافزار آماري هاي جغرافيايي در شكاف ديجيتال از شبكه عصبي و نرممؤلفه

  ت تحليل و نمايش اّطالعات و نتايج استفاده شده است.جه

  بحث -3

  شكاف ديجيتال -1- 3

هاي ارتباطي به شرايط هر كشور بستگي ورود و نسبت برخورداري از تكنولوژي

اي به نام شكاف ديجيتالي شده است و در مقابل، هر كشوري دارد و سبب ايجاد پديده

دهد، شكاف ديجيتالي را به فرصت ديجيتالي كه به هر ميزان، اين شكاف را كاهش مي

نمايد. شكاف ديجيتالي به معناي وجود براي رشد و پيشرفت جامع ملي تبديل مي

يافته و هاي نوين در بين كشورهاي توسعهنابرابري در دسترسي و استفاده از فناوري

لي نيز اي داخمانده است. شكاف ديجيتالي، منحصر بين كشورها نيست و به پديدهعقب
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در جهان، نشان از عدم  ICT). امروز وضعيت 55: 2003شده است. (كنيستون،تبديل

گيري از اين فناوري دارد و اين ناهماهنگي و عدم توازن در توازن مناطق جهان در بهره

شود و به دنبال آن، شكاف ديجيتالي به وجود آمده است اغلب نقاط جهان ديده مي

نابرابري در عصر ة يكي از عوامل مهم ايجادكنند ).9: 1386زاده و همكاران،(حنيفي

هايي كه شكاف بين آن«حاضر، وجود شكاف ديجيتالي است. شكاف ديجيتالي به 

توانند به صورت مؤثر از ابزارهاي جديد اّطالعاتي و ارتباطي مثل اينترنت استفاده مي

  . )3: 1389اشاره دارد (نوري،» توانندهايي كه نميكنند و آن

شكاف ديجيتالي داراي ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي است و هر 

و ابزارهاي وابسته به آن  ICTطور مؤثري بر دسترسي شهروندان به كدام از اين ابعاد به

المللي، روستا عد جغرافيايي نيز بحث شكاف ديجيتالي از ابعاد بيناز ب .گذاردتأثير مي

شده است (حنيفي زاده و همكاران، ن مناطق شهري عنوانشهري، بين شهري و درو

توان عالوه بر بين شهري، ) كه از لحاظ شكاف ديجيتال درون كشوري مي8-2: 1386

واحدهاي جغرافيايي ديگر از جمله بين استاني و يا بين شهرستاني و ... را نيز اضافه 

 ICTهاي نظر شاخص از 1اصفهانهاي استان جهت تعيين سطح توسعة شهرستان نمود.

عملياتي  شود.بندي آنها از اين منظر، از الگوريتم تاپسيس استفاده ميو مقايسه و رتبه

  هاي ذيل است:گام لزمتشدن اين الگوريتم مس

  )1شاخص(جدول  mآلترناتيو و  nها بر اساس تشكيل ماتريس اولية دادهگام اول: 
 هاي استان اصفهانعات و ارتباطات شهرستانهاي فناوري اّطالماتريس پاية شاخص -1جدول 

7 6 5 4 3 2 1  

268/79 339/58 687/78 665/77 557/79 95/71 295/83 X1 

487/89 505/84 603/90 822/72 452/84 968/84 842/87 X2 

142/62 444/42 772/62 393/67 735/62 253/56 19/71 X3 

273/42 371/70 468/36 364/30 901/32 665/33 33/40 X7 

859/32 246/58 703/28 377/27 535/29 129/25 647/36 X5 

326/32 907/15 843/16 706/21 066/32 619/18 673/64 X6 

                                                                 

    ل كدبندي شده اند: در پژوهش حاضر به منظور اجتناب از اطالله كالم عنوان شهرها بترتيب زير در جداو -1

شهرضا،  -9سميرم،  -8نطنز،  -7نايين،  -6گلپايگان،  -5كاشان،  -4خميني شهر،  -3نجف آباد،  -2 اصفهان، -1

فريدن،  -16خوانسار،  -15مباركه،  -14فريدون شهر،  -13آران و بيدگل،  -12فالورجان،  -11 دهاقان، -10

 چادگان.  -21لنجان،  -20رون، و كتيران  -19برخوار،  -18اردستان،  -17
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48/12 907/5 088/8 372/8 088/13 917/10 193/19 X7 

703/17 115/9 098/13 684/11 048/16 283/18 163/25 X8 

735/3 961/3 393/1 328/3 505/2 036/2 3/3 X9 

966/51 805/21 421/56 65/53 078/54 199/43 462/55 X10 

487/6 288/1 464/4 491/4 471/7 716/4 645/10 X11 

809/55 419/37 152/60 316/60 536/58 881/45 262/56 X12 

88/9 411/3 879/7 048/7 394/9 389/8 157/14 X13 

144/2 0 952/0 765/1 96/2 417/1 459/3 X14 

801/0 0 133/0 587/0 86/0 288/0 141/1 X15 

28/86 72/108 35/88 556/85 863/90 909/90 181/91 X16 

926/0 047/3 043/2 358/5 362/3 321/3 627/1 X17 

551/1 171/5 042/2 328/3 604/2 456/2 456/2 X18 

757/0 354/6 215/1 992/6 343/0 408/3 171/1 X19 

134/27 376/1 184/27 15 858/23 5/12 407/12 X20 

772/5 026/1 324/7 068/5 932/8 5/3 017/3 X21 

757/0 354/6 215/1 992/6 343/0 408/3 171/1 X22 

134/27 376/1 184/27 15 858/23 5/12 407/12 X23 

 
  هاي استان اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانماتريس استاندارد شاخص -1 ادامة جدول

14 13 12 11 10 9 8  

237/86 765/86 23/80 475/84 928/73 855/78 589/69 X1 

549/86 422/91 697/88 856/91 295/90 166/90 104/88 X2 

412/85 422/81 383/57 825/77 346/55 808/65 391/49 X3 

815/36 823/36 666/37 277/36 491/39 244/38 478/38 X7 

141/31 451/31 918/32 251/26 374/30 48/28 094/33 X5 

354/27 586/29 539/39 02/21 939/11 577/29 11/24 X6 

84/13 45/10 08/17 267/9 995/9 81/11 107/8 X7 

915/17 267/15 061/22 304/16 071/17 83/19 055/14 X8 

04/3 928/4 663/3 55/2 971/1 55/2 618/1 X9 

675/46 368/45 966/49 684/48 459/46 041/51 722/51 X10 

457/6 742/4 536/8 512/4 644/4 025/6 193/4 X11 

66/47 189/54 894/51 649/53 946/48 889/53 309/54 X12 

539/8 273/8 45/11 747/8 356/8 69/10 633/7 X13 

133/2 402/1 853/1 85/1 176/2 537/2 722/2 X14 

953/0 691/0 679/0 472/0 429/0 647/0 44/0 X15 

136/88 122/95 076/86 201/82 25/86 946/85 39/85 X16 

332/2 268/1 841/1 24/3 842/3 017/4 387/1 X17 

114/3 139/2 149/2 73/3 517/2 952/1 539/2 X18 

4/5 089/0 741/1 401/3 218/2 599/3 725/6 X19 

19/21 34/26 77/14 709/9 375/14 216/16 935/14 X20 

749/6 457/4 362/5 12/3 007/5 2/3 346/8 X21 

4/5 089/0 741/1 401/3 218/2 599/3 725/6 X22 

19/21 34/26 77/14 709/9 375/14 216/16 935/14 X23 



32        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  هاي استان اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانماتريس استاندارد شاخص -2 ادامة جدول
21  20 19 18 17 16 15   

296815/0 298631/0 276139/0 291439/0 254448/0 271408/0 239517/0 X1 

264676/0 279578/0 271246/0 280907/0 276133/0 27574/0 269434/0 X2 

350389/0 334018/0 235403/0 319265/0 227046/0 269966/0 202616/0 X3 

243747/0 243798/0 249378/0 240184/0 261464/0 253209/0 254756/0 X7 

25051/0 253006/0 264808/0 211175/0 244342/0 229105/0 266221/0 X5 

241422/0 261123/0 348965/0 185515/0 105373/0 261043/0 212793/0 X6 

311825/0 235581/0 385035/0 208871/0 225275/0 266067/0 18273/0 X7 

279171/0 237894/0 343775/0 254053/0 266019/0 308998/0 219015/0 X8 

264037/0 426113/0 318136/0 221475/0 171161/0 221428/0 140552/0 X9 

253207/0 246113/0 271056/0 264103/0 252035/0 276888/0 280585/0 X10 

286233/0 210188/0 37835/0 199979/0 20583/0 267072/0 18587/0 X11 

239813/0 272666/0 261117/0 269952/0 246287/0 271159/0 273269/0 X12 

249495/0 241732/0 334524/0 255581/0 244159/0 312247/0 22304/0 X13 

378374/0 169269/0 223752/0 223387/0 262813/0 306353/0 328675/0 X14 

389104/0 282172/0 277242/0 192692/0 175199/0 2642/0 179922/0 X15 

262977/0 283823/0 256832/0 245269/0 257351/0 256444/0 254784/0 X16 

211329/0 114929/0 166851/0 293619/0 348168/0 364029/0 125729/0 X17 

292734/0 201114/0 202025/0 35069/0 236662/0 183549/0 238683/0 X18 

370827/0 061088/0 119546/0 233558/0 152293/0 247149/0 461839/0 X19 

308078/0 383039/0 214745/0 141178/0 209031/0 235805/0 217175/0 X20 

327881/0 216543/0 260514/0 151553/0 243251/0 155437/0 405462/0 X21 

264037/0 426113/0 318136/0 221475/0 171161/0 221428/0 140552/0 X22 

253207/0 246113/0 271056/0 264103/0 252035/0 276888/0 280585/0 X23 

 

  ) Vمقياس وزين (ها و ايجاد ماتريس بيتعيين وزن هر يك از شاخص گام سوم:

)                                                                               1رابطة (
∑ =

=
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j pj

p

p

R

R
w
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  توزن نهايي به دست آمده از مجموع نظرا

ي مورد بررسي هاوزن نهايي به دست آمده از مجموع نظرات كارشناسان براي شاخص

 ارايه شده است.  )3( در جدول

  

  هاي مورد بررسيوزن نهايي مستخرج از مجموع نظرات كارشناسان براي شاخص -3جدول 
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ها در بردار ها، با ضرب ماتريس استاندارد شاخصپس از محاسبة اوزان شاخص

ها زين) براي شاخصمقياس ووزني به دست آمده، ماتريس استاندارد موزون براي (بي

 .)4به دست آمده است (جدول 

  

  هاي استان اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانماتريس استاندارد موزون شاخص -4 جدول

7 6 5 4 3 2 1  

021891/0  016111/0 021731/0 019515/0 021971/0 01987/0 023004/0 X1 

009318/0 008799/0 009434/ 007582/0 008793/0 008847/0 009146/0 X2 

007405/0 005058/0 00748/0 008031/0 007476/0 006703/0 008483/0 X3 

019192/0 031948/0 016557/0 014012/0 014937/0 015284/0 01831/0 X4 

020076/0 035588/0 017537/0 016727/0 018046/0 015354/0 022391/0 X5 

02183/0 0119/0 0126/0 016238/0 023989/0 013929/0 048382/0 X6 

02519/0 01192/0 016321/0 016893/0 026409/0 022029/0 038728/0 X7 

012808/0 006595/0 009476/0 008453/0 011611/0 013227/0  018205/0 X8 

012667/0 013432/0 004723/0 011286/0 00985/0 006906/0 01119/0 X9 

002349/0 000986/0 002551/0 002425/0 00285/0 001953/0 002507/0 X10 

026908/0 005342/0 018928/0 018629/0 030985/0 019561/0 044152/0 X11 

001404/0 000941/ 001513/0 001517/0 001473/0 001154/0 001415/0 X12 

016153/0 005576/0 012881/0 011522/0 015359/0 013715/0 023146/0 X13 

00171/0 0 00052/0 000964/0 001617/0 000774/0 00189/0 X14 

017214/0 0 002851/0 012624/0 018482/0 006201/0 024531/0 X15 

016243/0 020467/0 016663/0 016107/0 017106/0 017115/0 017166/0 X16 

001679/0 005523/0 003704/0 009711/0 006094/0 006019/0 002949/0 X17 

00361/0 012038/0 004754/0 007747/0 006062/0 005951/0 005719/0 X18 

00073/0 006129/0 001172/0 006744/0 000331/0 003288/0 001129/0 X19 

024519/0 001244/0 024565/0 013555/0 021559/0 011295/0 011211/0 X20 

013554/0 002409/0 017197/0 011901/0 020974/0 008218/0 007085/0 X21 

026908/0 005342/0 018928/0 018629/0 030985/0 019561/0 044152/0 X22 

007405/0 005058/0 00748/0 008031/0 007476/0 006703/0 008483/0 X23 



34        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

 هاي اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانماتريس استاندارد موزون شاخص -4 ادامة جدول

14 13 12 11 10 9 8  

023816/0 023962/0 022157/0 023385/0 020416/0 021777/0 019218/0 X1 

009012/0 009519/0 009235/0 009564/0 009402/0 009388/0 009174/0 X2 

010178/0 009702/0 006838/0 009274/0 006595/0 007842/0 005886/0 X3 

016714/0 016718/0 0171/0 01647 017929/0 017363/0 017469/0 X4 

019027/0 019216/0 020113/0 016039/0 018558/0 017401/0 02022/0 X5 

020463/0 022133/0 029579/0 015725/0 008932/0 022126/0 018037/0 X6 

027916/0 02109/0 03447/0 018699/0 020167/0 023819/0 016359/0 X7 

012962/0 011045/0 015961/0 011795/0 012351/0 014346/0 010169/0 X8 

01031/0 016713/0 012422/0 008648/0 006683/0 008646/0 005488/0 X9 

00211/0 002051/0 002259/0 002201/0 0021/0 002307/0 002338/0 X10 

026783/0 019668/0 035403/0 018712/0 01926/0 02499/0 017392/0 X11 

001199/0 001363/0 001306/0 00135/0 001231/0 001356/0 001366/0 X12 

01396/0 013525/0 018717/0 0143/0 013661/0 017471/0 01248/0 X13 

001712/0 000766/0 001012/0 001011/0 001189/0 001386/0 001487/0 X14 

020474/0 014848/0 014588/0 010139/0 009219/0 013902/0 009467/0 X15 

016593/0 017908/0 016205/0 015475/0 016238/0 01618/0 016076/0 X16 

004227/0 002299/0 003337/0 05872/0 006963/0 007281/0 002515/0 X17 

007249/0 00498/0 005003/ 008684/0 0586/0 004545/0 00591/0 X18 

005209/0 000858/0 0001679/0 003281/0 02139/0 003472/0 006488/0 X19 

019145/0 023803/0 013345/0 008773/0 01299/0 014654/0 013496/0 X20 

015848/0 010466/0 012592/0 007325/0 011757/0 007513/0 019597/0 X21 

026783/0 019668/0 035403/0 018712/0 01926/0 02499/0 017392/0 X22 

010178/0 009702/0 006838/0 009274/0 006595/0 007842/0 005886/0 X23 

 

      آل منفي (باالترين و آل مثبت و ايدههاي ايدهنمودن حالتمشخصگام چهارم: 

  ترين حالت هر شاخص): پايين

)              )2( رابطة ) ( ){ } { }+++++ ==′∈∈= njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1min,max 21
  

 

 هاي استان اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانآل مثبت شاخصحالت ايده -5 جدول
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ها حالت براي هر شاخص نيز كمترين مقدار هر شاخص در ميان شهرستانبدترين 

 باشد كه بيان آن به شكل زير است:مي

)               )3( رابطة  ) ( ){ } { }−−−−− ==′∈∈= njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1max,min 21
  

  

  هاي استان اصفهانهاي فناوري اّطالعات و ارتباطات شهرستانآل منفي شاخصحالت ايده -6جدول 
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ن وضعيت (ها از بهتريمحاسبة جدايي (فاصلة) گزينه گام پنجم:
+

is)و بدترين وضعيت (
−

is:( 

)                )        5رابطة( ) miVVS
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
=−== ∑

=

  آل مثبتام از ايدهiفاصلة گزينة ++

  

 ICTهاي هاي اصفهان از بهترين وضعيت موجود در شاخصميزان جدايي (فاصلة) شهرستان -7جدول 

  شاخص 1 2 3 4 5 6  7

  وزن  029899/0  061216/0  042746/0  059248/0  062277/0  074921/0  0432978/0

 شاخص 8 9 10 11 12 13  14

  وزن  058213/0  049281/0  061614/0  060239/0  037358/0  050950/0  044726/0

  شاخص  15  16  17  18  19  20  21

  وزن  0.012386  0.003287  0.000112  0.002790  0.008972  0.02333  0.020898

  

)                      )  6رابطة ( ) miVVS
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 آل منفيايدهام از iفاصلة گزينة −−

 
  



36        4شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

 ICTهاي هاي اصفهان از از بدترين وضعيت موجود در شاخصميزان جدايي (فاصلة) شهرستان -8جدول 

 شاخص 1 2 3 4 5 6  7

  وزن  071658/0  025979/0  049231/0  029772/0  033352/0  031009/0  046313/0

 شاخص 8 9 10 11 12 13  14

  وزن  030676/0  037721/0  027637/0  026625/0  052015/0  040053/0  045479/0

  شاخص  15  16  17  18  19  20  21

  وزن  0.098765  0.002390  0.018769  0.056768  0.000655  0.000977  0.000454
  

ها از بهترين و بدترين وضعيت، قدم آخر پس از محاسبة ميزان فاصلة شهرستان

، امتياز نهايي آل و به عبارتي ديگرها به وضعيت ايدهمحاسبة نزديكي نسبي شهرستان

يافتگي در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات است كه اين ها از لحاظ توسعهشهرستان

 آيد: دست مي) به7يك خواهد بود و با استفاده از رابطة ( ميزان، عددي بين صفر و

                                             )7رابطة (
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رتيب نزولي (از باالترين به كمترين مقدار) بر به ت  در نهايت با منظم كردن آنها

دست آمده، رتبة هر شهرستان از لحاظ توسعه يافتگي فناوري اساس ضريب به

آيد. در اين راستا مي هاي بررسي شده به دستاّطالعات و ارتباطات بر اساس شاخص

1=+

iCl 0و  دهندة باالترين رتبهنشان=+

iClدهندة كمترين رتبه است نيز نشان

  دهد.) اين تحليل را ارائه مي1(شكل ).64ـ66: 1386، (طاهرخاني
  

 
 هاي استان اصفهان از نظر فناوري اّطالعات و ارتباطاتبندي شهرستانسطح -1شكل
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  ICTهاي هاي استان اصفهان در شاخصيافتگي شهرستانامتياز نهايي و رتبة توسعه -9 جدول

  رتبه  امتياز تاپسيس  آل منفيفاصله با ايده  آل مثبتايده فاصله با  نام شهرستان

  1  713423/0  321169/0  166871/0  اصفهان

  2  597695/0  215234/0  212435/0  آبادنجف

  3  558024/0  222348/0  248517/0  شهرخميني

  4  53762/0  115245/0  165565/0  كاشان

  5  524123/0  233056/0 218286/0  گلپايگان

  6  518033/0  32464/0  216691/0  نايين

  7  509548/0  32051/0  23465/0  نطنز

  8  50611/0  251334/0  323034/0  سميرم

  9  493869/0  249132/0  254343/0  شهرضا

  10  491833/0  251234/0  243401/0  دهاقان

  11  490136/0  238631/0  246133/0  فالورجان

  12  476624/0  194544/0  251402/0  آران و بيدگل

  13  436297/0  /219979 171544/0  شهرنفريدو

  14  40385/0 233159/0  265281/0  مباركه

  15  395124/0  234355/0  235844/0  خوانسار

  16  387501/0  228666/0  338876/0  فريدن

  17  364396/0  214524/0  247819/0  اردستان

  18  294735/0  175221/0  225576/0  برخوار

  19  281909/0  151567/0  045635/0  تيران و كرون

  20  284582/0  312344/0 257445/0  لنجان

  21  205747/0  233212/0  363553/0  چادگان

  

 7/0شده، شهرستان اصفهان با ضريب توسعة باالي هاي انجامبر اساس تحليل

هاي استان اصفهان به را در بين شهرستان ICTيافتگي در بخشبيشترين ميزان توسعه

شهر، كاشان، آباد، خمينيهاي نجفاست و شهرستان دست آورده و در رتبة اول

به ترتيب،  6/0و  5/0اي بين گلپايگان، نايين، نطنز و سميرم با داشتن ضريب توسعه

هاي توان گفت با توجه به روند دادههاي دوم تا هشتم را دارا هستند. ميرتبه

آباد) رقم (نجفآمده، اختالف ميزان توسعة شهرستان اول (اصفهان) و دوم دستبه

توجهي است؛ به عبارتي، شكاف ديجيتال موجود ميان مركز استان و قابل
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طور نسبي باال است. (به جز اصفهان) به ICTترين شهرستان استان از نظر يافتهتوسعه

اي هاي چادگان، لنجان، تيران و كرون و برخوار نيز با داشتن ضريب توسعهشهرستان

ترتيب چهار رتبة آخر توسعه در بخش فناوري اّطالعات و به  3/0تر از ميزان كم

ارتباطات را دارا هستند؛ در حالي كه شكاف ديجيتال ميان شهرستان داراي رتبة اول 

است؛ به  5/0(اصفهان، مركز استان) و شهرستان داراي رتبة آخر (چادگان) بيش از 

به شهرستان آخر،  شهرستان رتبة اول، نسبت ICTهاي عبارت ديگر، از لحاظ شاخص

  .تر استيافتهحدود سه برابر توسعه

  آزمون فرضيات-2- 3

يافتگي با سطح توسعه ICTهاي هاي استان اصفهان از لحاظ شاخصفرضية اول: شهرستان

  دارند.فاصله

بنديهاي ) با تقسيم1براي آزمون اين فرضيه از مقايسة نتايج تكنيك تاپسيس (جدول

شود. برنامة توسعة يافتگي استفاده ميلمللي مربوط به سطح توسعهارايج و استاندارد بين

يافته، سطح واقع در ) را توسعه1تا  8/0و باالتر ( 8/0سازمان ملل، سطح توسعة مناطق 

تا  0(5/0تر از يافته) و پايينرا داراي توسعة متوسط (نيمه توسعه 799/0و  5/0فاصلة 

كه ). از آنجا 212، 2005كند (سازمان ملل،عنوان محروم قلمداد مي) را به499/0

 713423/0هاي استان اصفهان در شهرستان ICTيافتگي در زمينة باالترين سطح توسعه

گيرد يافته قرار نمي(متعلّق به شهرستان اصفهان) است، هيچ شهرستاني در طبقة توسعه

نايين، نطنز، سميرم) شهر، كاشان، گلپايگان، آباد و خمينيشهرستان (اصفهان، نجف 5و 

هاي شهرضا، دهاقان، فالورجان و آران و بيدگل، يافته و شهرستانتوسعهدر طبقة نيمه

شهر، مباركه، خوانسار، فريدن، اردستان، برخوار، تيران و كرون، لنجان و فريدون

  شود. گيرند؛ بنابراين، فرضية موردنظر تأييد ميچادگان در طبقة محروم قرار مي

ناهمگوني و عدم تعادل  ICTيافتگي هاي استان اصفهان از لحاظ توسعهوم: ميان شهرستانفرضية د

  وجود دارد.

: 1385نيا و موسوي، (حكمت جهت بررسي اين فرضيه از مدل ضريب پراكندگي

) باالتر CVچه مقدار ضريب پراكندگي (در اين مدل، هرشود. استفاده مي )262-261

ل و نابرابري بيشتر در بين مناطق مختلف است. با عنايت به دهندة عدم تعادباشد، نشان
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آمده كه دالّ بر وجود نابرابري دستبه 4/0در استان  ICTيافتگي توسعه CVاينكه مقدار

ها و وجود شكاف ديجيتال در اصفهان است، در شهرستان ICTيافتگي در زمينة توسعه

قدار اين نابرابري در حالت كلي، خيلي گيرد. هرچند كه ماين فرضيه مورد تأييد قرار مي

توجه هاي سطح اول تا سطح سوم، قابلزياد نيست، ولي شكاف ديجيتال، ميان شهرستان

 ). 9(جدول  و تأمل است

يافتگي آنها در زمينة فناوري هاي استان اصفهان و توسعهفرضية سوم: بين ميزان جمعيت شهرستان

  .وجود دارداّطالعات و ارتباطات رابطة مستقيم 

يافتگي آنها در زمينة ها و توسعهجهت بررسي اين فرضيه از ميزان جمعيت شهرستان

كه مقدار آن در  )10شده (جدول فناوري اّطالعات و ارتباطات همبستگي پيرسون گرفته

توجهي است؛ بر اين به دست آمد كه رقم قابل 814/0درصد،  99سطح اطمينان باالي 

با ميزان جمعيت آنها  ICTها در بخش يافتگي شهرستانتوسعه توان گفت كهاساس مي

يافتگي بيشتري در هاي با جمعيت بيشتر، از توسعهارتباط مستقيم داشته و شهرستان

- لذا فرضية موردبررسي تأييد مي زمينة فناوري اّطالعات و ارتباطات برخوردار هستند؛

 گردد. 

  استان اصفهانهاي شهرستان ICTيافتگي ههمبستگي بين ميزان جمعيت و توسع -10 جدول

ينوع همبستگ يميزان همبستگ سطح معناداري موردنظر   سطح معناداري 

01/0 پيرسون  814/0  000/0  

  

- رسد عوامل جغرافيايي، سهم متفاوتي در ايجاد شكاف ديجيتال شهرستانفرضية چهارم: به نظر مي

  ها دارند.  

هاي ها در ميزان برخورداري از شاخصانبيني دقيق نابرابري شهرستبراي پيش

هاي متغير مستقل، از مدل شبكه 5فناوري اّطالعات و ارتباطات استان اصفهان بر اساس 

هاي مورد استفاده در روش شبكة عصبي، حدود عصبي استفاده شده است. از كل داده

مدل گرديد. ها براي آزمايش وارد درصد داده 5/34ها براي آموزش و درصد داده 5/65

ها و از تابع تانژانت در مدل مورد استفاده از تابع سيگموئيد براي خروجي داده

). براي دقت 715: 2002هاي پنهان استفاده شده است (منهاج، هايپربوليك براي اليه

گرافيكي ورودي و خروجي بطة ) را2است. شكل(سازي شدهها نرمالبيشتر مدل، داده
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هاي ورودي و دهد. در اين شكل، ارتباط دادههاي پنهان را نشان ميها از طريق اليهداده

پنهاني دوم، ية اول داراي دو نرون و الية پنهان بوده كه الية خروجي از طريق دو ال

هاي ورودي و خروجي را گرافيكي اليهبطة ) را2داراي دو نرون بوده است. شكل (

  دهد. نشان مي

  
   هاي پنهانها و ارتباط آنها از طريق اليهو خروجي دادهگرافيكي ورودي بطة را -2 شكل

  (تابع تانژانت هايبربوليك/ اليه خروجي: تابع سيگموئيد)

 

  926/0عصبي حاكي از متوسط همبستگي شبكة هاي ارزيابي دقت مدل شاخص

حلة و براي مر 01/0آموزش حلة و مجذور متوسط خطا براي مر 954/0 ضريب تبيين

بيني نابرابري كه گوياي دقت و اعتبار مدل در پيش بوده است 004/0آزمايش 

ها و نماگرهاي فناوري هاي استان اصفهان در ميزان برخورداري از شاخصشهرستان

) اهميت متغيرهاي مستقل در تعيين ميزان 11اّطالعات و ارتباطات است. جدول (

ان شهرنشيني، بيشترين دهد كه ميزهاي استان اصفهان را نشان مينابرابري شهرستان

هاي استان اصفهان تأثير، و شاخص كالبدي، كمترين تأثير را در تعيين نابرابري شهرستان

  اند. داشته
  اهميت متغيرهاي مستقل -11 جدول

  اهميت  نام متغيرها
  اهميت نرمال شده 

  درصد)به (
  X1(  344/0  2/39( اقتصادي
  X2(  312/0  3/33( اجتماعي

  X3(  354/0  3/58زيرساختي(
  X4(  457/0  9/99( ميزان شهرنشيني

  X5(  134/0  3/25( كالبدي
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دهد كه عوامل جغرافيايي، سهم متفاوتي در نتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان مي

هايي كه از ضريب ها دارد؛ به اين ترتيب، شهرستانشكاف ديجيتال بين شهرستان

هاي فناوري بيشتري از شاخصشهرنشيني بااليي برخوردارند، ميزان برخورداري 

  اّطالعات و ارتباطات را نيز دارا هستند. 
  

  گيرينتيجه -4

ها و توسعه به ايجاد الگوي توزيع متوازن شاخصبرخي از كشورهاي در حال 

اند كه اين مهم به توسعة نماگرهاي اين فناوري در سطوح مختلف فضايي اقدام كرده

ست؛ ولي آنچه از مطالعة ادبيات نظري فناوري متوازن و هماهنگ مناطق انجاميده ا

توسعه در  آيد، اين است كه كشورهاي در حالاّطالعات و ارتباطات به دست مي

تواند تهديدي اند كه اين مهم ميمواجه» شكاف ديجيتالي«سطوح مختلف فضايي با 

بستر براي توسعة متوازن مناطق تلقي شود. يكي از علل مبنايي شكاف ديجيتالي، در 

نامتوازن تكنولوژيك كشورها و مناطق مختلف نهفته است؛ زيرا فناوري اّطالعات و 

ها، ارتباط تنگاتنگي با جمعيت مناطق، ميزان شهرنشيني، ارتباطات، همانند ساير فناوري

رشد اقتصادي و غيره بستگي دارد كه نيازمند مطالعه و تحقيق و پژوهش در اين زمينه 

ها گيري از مدلشاخص و بهره 23در پژوهش حاضر با استفاده از است. در اين راستا، 

             اي، دهي رتبهمدل وزن افزارهايي همچون مدل تاپسيس، ضريب پراكندگي،و نرم

و ضريب همبستگي پيرسون، به بررسي وضعيت امكانات و  SPSSافزار آماري نرم

طور شده كه از نتايج آن بهههاي استان اصفهان پرداختميان شهرستان ICTخدمات 

  توان موارد زير را نام برد: خالصه و موردي مي

         يافته قلمداد هاي اصفهان از نظر فناوري اّطالعات و ارتباطات توسعهشهرستان -

شهر، كاشان، گلپايگان، نايين، آباد و خمينيشهرستان اصفهان، نجف هشتشوند؛ نمي

  ها در طبقة محروم قرار دارند.يافته و ساير شهرستانتوسعهنطنز، سميرم در طبقة نيمه

كه شهرستان طوريهاي استان اصفهان، شكاف ديجيتال وجود دارد؛ بهميان شهرستان -

عنوان رتبة يافتگي) نسبت به شهرستان چادگان (بهعنوان رتبة اول توسعهاصفهان (به

 تر است.يافتهآخر) حدود سه برابر توسعه
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ارتباط مستقيمي با جمعيت  ICTهاي استان اصفهان در زمينة يافتگي شهرستانهتوسع -

يافتگي بيشتري در زمينة هاي با جمعيت بيشتر، از توسعهكه شهرستانطوريآنها دارد؛ به

 فناوري اّطالعات و ارتباطات برخوردار هستند.

مستقيم بسيار ارتباط  ICTهاي استان اصفهان در زمينة يافتگي شهرستانتوسعه -

در  ICTديگر، بيشتر امكانات و خدمات عبارتبه .ها داردبااليي با درصد شهرنشيني آن

 هايي متمركز است كه شهرنشيني بيشتري دارند.شهرستان

  

  پيشنهادها

ترين تأكيد اين هاي استان، عمدهبا توجه به شكاف ديجيتال موجود ميان شهرستان

هاي مناسب در راستاي كاهش ها و برنامهجراي سياستپژوهش در وهلة اول، اّتخاذ و ا

بندي زماني ها مبتني است كه در اين زمينه، يك اولويتشكاف ديجيتال ميان شهرستان

  گردد:ها به شرح زير پيشنهاد ميو مكاني از شهرستان

را در اولويت  ICTهاي واقع در سطح آخر توسعة مدت بايد شهرستانبرنامة زماني كوتاه -

شهر، مباركه، خوانسار، فريدن، اردستان، برخوار، فريدونرار دهد كه به ترتيب شامل ق

  هستند.تيران و كرون، لنجان و چادگان 

كاشان، گلپايگان، نايين، نطنز، سميرم، شهرضا، دهاقان، فالورجان و آران و هاي شهرستان -

گيرند و ز قرار ميكه در سطح دوم توسعه قرار دارند، در اولويت دوم توسعه ني بيدگل

  شوند.مدت توسعة فناوري اّطالعات و ارتباطات ميهاي ميانمشمول برنامه

شهر را كه داراي وضع بالنسبه بهتري آباد و خمينينهايتاً سه شهرستان اصفهان، نجف -

هاي توان در ظرف برنامههستند، مي ICTها در زمينة توسعة نسبت به ساير شهرستان

  در استان قرار داد. ICTهاي شاخص مدت توسعةطوالني

هاي در نهايت، جهت بهبود وضعيت فناوري اّطالعات و ارتباطات در ميان شهرستان -

بتواند نقش مؤثري را در زمينة توسعة آنها ايفا كند، راهكارهايي  ICTاستان و براي اينكه 

  گردد:عرضه مي -البته با تأكيد خاص بر مناطق و جمعيت روستايي –به شرح زير 

  ايجاد يك مدل (چارچوب) براي استراتژي ملي توسعه فناوري اّطالعات و ارتباطات. -

 افزارهاي موردنياز.هاي برابر براي دسترسي به سختايجاد فرصت -
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اي و مخابراتي در سراسر استان، بدون توجه هاي توسعة امكانات شبكهايجاد زيرساخت -

  گذاري.به ميزان بازگشت سرمايه

هايي كه از ميزان جمعيت شهرنشيني كمتري و در اولويت قرار دادن شهرستانمجهز كردن  -

  برخوردارند. 

ويژه در مناطق روستايي ها بهدر سطح شهرستان ICTآموزش عمومي و رايگان در زمينة  -

  گيري از اندك امكانات و خدمات موجود در منطقه.منظور بهرهبه

پذيري و ايجاد يك نظام انگيزشي به آموزش ويژه زنانتشويق و ترغيب ساكنان مناطق به -

  .در اين زمينه
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