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شاخص های توسعه است  .برای رسیدن به توسعة پایدار ،رفع نابرابری ها ،شژکاف و
تبعیض در نواحی داخلی آن امری ضروری است.
کلیدواژهها :توسعه ،نابرابری ،مدل ادغا  ،استان خوزستان.
 .1مقدمه

توسعه ،بهمعنای کوشش آگاهانة نهادیشده و مبتنیبر برنامهریزی برای ترقژی اجتمژاعی و
اقتصادی جوامع ،ویژة قرن بیستم است که از سال  0301در شوروی سابق آغاز شژد (زیژاری،
پرهیز و مهدنژاد ،0922 ،ص . 102 .بهنظر میرسد که در محافل عمومی توسعه را همزمان بژا
انقلاغ صنعتی در انگلستان و بعد از آن میدانند که تحولات عظیمی در دنیای بشریت بههمراه
داشت و بهسرعت مناسبات انسان با محیط اطراف خود را برای رسیدن به حژد اعلژای رفژاه و
برتری تغییر داد (امانپور و علیزاده ،0930 ،ص . 21 .امروزه ،مقولة توسعه دغدغژة بسژیاری از
کشورها است (پوراصغر سنگاچین ،صالحی و دینارونژدی ،0930 ،ص . 1 .اصژولاً توسژعه بژه
منزلة تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوغ میشژود
و تحقق آن مستلز ایجاد هماهنگی میان ابعاد گوناگون آن است .توسژعه ،جریژانی چندبعژدی
است وزیربخشهای متعددی چون اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره دارد کژه شژاخصهژایی
برای اندازهگیری هرکدا بهوجود آمدهاند (تقوایی و صبوری ،0930 ،صص . 09-01 .یکژی از
ارکان توسعه ،جامعیت و یکپارچگی آن در رفع عد تعادلهای اقتصژادی -اجتمژاعی در درون
منطقه است (قنبری ،برقی و حجاریان ،0931 ،ص . 31 .توسعه ،همان رشد اقتصادی نیسژت؛
زیرا ،توسعه جریانی چندبعدی است که در خود ،تجدید سازمانی و جهتگیژری متفژاوت کژل
نظا اجتماعی را بههمراه دارد .بهعبارتسادهتر ،مژیتژوان توسژعه را رشژد همژراه بژا عژدالت
اجتماعی دانست (هادر ،0119 ،0ص . 9 .در کشورهای درحالتوسژعه ،کیفیژت زنژدگی مژرد
دستخوش نابرابریهای زیادی است که در بسیاری از موارد بهسژرعت درحژالافژزایش اسژت
(شیخ بیگلو ،تقوایی و وارثی ،0930 ،ص . 031 .بررسی نابرابری و وجوه آن در محژدودههای
جغرافیایی مختلژ ،،از نشژانههای مهژم توسژعهنیافتگی اسژت؛ زیژرا ،درحقیقژت ،کشژورهایی
توسعهیافته شناخته میشوند کژه علاوهبراینکژه از شژاخصهژای اقتصژادی -اجتمژاعی بالژایی
1. Hadder
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برخوردارند ،توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع نسبتاً عادلانه است؛ اما ،در کشژورهای
توسعهنیافته هم مقادیر این شاخصهژا پژایین اسژت و هژم توزیژع آن بسژیار ناعادلانژه اسژت
(یاسوری ،0922 ،ص . 010 .در بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،یک یا دو منطقه و درنهایژت،
چند منطقه وضعیت مناسب خدمات عمومی و شکوفایی اقتصادی -اجتمژاعی دارنژد و نقژش
عمدهای در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا میکنند .این مطلب به بهای عقبنگژهداشژتن منژاطق
دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی است (لطفی و شژیبانی ،0930 ،ص. 2 .
شهرستانهای استان خوزستان بهلحاظ برخورداری از شاخصهژای توسژعه در سژط مناسژبی
قرار ندارند؛ بهگونهایکه برای برنامهریزی مناسب جهت تخصژیص بهینژة منژابع ،بژه شژناخت
میزان برخورداری شهرستانهای استان از شاخصهای توسعه نیازمندیم تا از این طریژق بتژوان
با بهکارگیری نیروها و ظرفیتهای موجود در شهرستانها ،به توسعهای متعژادل و همژهجانبژه
دست یابیم که رفاه و سعادت تمامی افراد را بههمراه داشته باشژد .سژؤال اساسژی کژه مطژرح
میشود این است که وضعیت سط توسعه در بین شهرستانهای استان چگونه است؟
 .0پیشینة تحقیق

تاکنون درزمینة نابرابریهای منطقهای ،شناسایی مناطق عقبمانده و رتبهبندی و سط بندی
در سطوح مختل ،جغرافیایی ،مطالعات متعددی با نگرشهای مختلفژی انجژا شژدهاند کژه در
ادامه ،به نتایج برخی از این پژوهشها اشژاره خواهژد شژد .رامژاتو 0111( 0بژا کژاربرد روش
تحلیل عاملی ،به بررسژی نابرابریهژای منطقژهای طژی سژالهای  0111-0333در کشژور غنژا
پرداخت .نتایج نشان داد که شکاف توسعهیافتگی مناطق شژمالی کشژور غنژا بیشژتر از منژاطق
جنوبی آن اسژت .آنتونسژکیو 0100( 0در پژوهشژی بژه شناسژایی نابرابریهژای منطقژهای در
رومانی پرداخت .وی برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تحلیل واریانس و پراکنژدگی اسژتفاده
کرد .نتایج نشان داد که ازنظر شاخصهای اجتماعی و بهداشتی ،تفاوتهژای چشژمگیری بژین
بخارست ،پایتخت رومانی ،بژا دیگژر منژاطق ایژن کشژور بژوده اسژت .سژالواتی ،ونژانزونی و
کارلوکسی 0101( 9در پژوهشی به ارزیابی نابرابریهای منطقهای براساس متغیرهای اجتماعی
1. Ramatu
2. Antonescu
3. Salvati, Venanzoni & Carlucci
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و اقتصادی در ایتالیا پرداختند .در این مطالعه ،از سه شاخص رشد اقتصادی ،توسژعة پایژدار و
کیفیت سرمایههای طبیعی برای ارزیابی نابرابری استفاده شژد .تجزیژهوتحلیلها در سژه حژوزة
مختل ،جغرافیایی (شمال ،جنوغ و مرکز  01منطقة اداری و  019استان نشان داد کژه توزیژع
فضایی سه شاخص بهکاررفتژه در پژژوهش نشژاندهندة نژابرابری منطقژهای و داشژتن الگژوی
فضایی متضاد در بین مناطق است .ابراهیمزاده ،موسوی و کاظمیزاده ( 0930در پژوهشژی بژا
عنوان «تحلیل فضایی نابرابریهای منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران» بژه ایژن نتیجژه
دست یافتند که نابرابری منطقهای میان مناطق مرزی و مرکزی بسژیار زیژاد اسژت؛ بهطوریکژه
میتوان گفت در ایران ،مناطق مرکزی حدود سه برابر بیشتر از منژاطق مژرزی ،توسژعهیافتژهتر
هستند .قائد رحمتی ،مستوف الممالکی و براری ( 0930در پژوهشی به تحلیل شژاخصهژای
توسعه و سط بندی دهستانهژای اسژتان یژزد بژا اسژتفاده از روش تحلیژل عژاملی پرداختنژد.
براساس نتایج ،دهستانهای استان یزد ازلحژاظ سژط توسژعهیژافتگی ،تعژادل نسژبی مناسژبی
نداشتند .در بژین ایژن دهسژتانهژا ،دهسژتانهژای شژیرکوه ،میژانکوه و فجژر بیشژترین سژط
توسعهیافتگی را داشتند و دهستانهای دستگردان ،فراغه ،مهرآبژاد ،بهژادران ،اسژفندار و چلگژه
دارای پایینترین سط توسعهیافتگی بودند .حسینی شهپریان ،حسینی کهنوج و نعمتی (0931
در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار فضایی شاخصهژای توسژعه بژا تککیژد بژر نژابرابری
منطقهای استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس فازی» به این نتیجه رسیدند کژه تفاوتهژا
و نابرابریهایی در سط توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان وجود دارد؛ بهطوریکژه
شهرستان اهواز ،دزفول و ایذه در سط توسعهیافته قرار داشتهاند و شهرسژتانهژای هنژدیجان،
اندیکا و هفتگل در سط عد برخورداری قرار گرفتهاند.
هدف از انجا پژوهش حاضر علاوهبر بررسی سط توسعهیژافتگی شهرسژتانهژای اسژتان
خوزستان ،رتبهبندی شهرستانهای استان خوزستان نیز است تا دوگانگی بین شهرسژتانهژا در
این قسمت مشخص شود .پس از ارائة مدلی مناسب ،با آشکارساختن وضعیت توسژعهیژافتگی
و دوگانگی بین شهرسژتانهژا در بخژش شژاخصهژای توسژعه ،پیشژنهادهایی درزمینژة نحژوة
خدماتدهی به مناطق پرداخته ارائه شده است .آنچه این پژوهش را از پژوهشهای انجا شژده
در گذشته مجزا میکند ،بررسی سط توسعهیافتگی با استفاده از  011شاخص است.
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 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش تحقیق

رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر توسعهای -کاربردی و روش انجا آن توصیفی -تحلیلژی
است که به تعیین و تحلیل سطوح توسعة منطقژهای  01شهرسژتان اسژتان خوزسژتان در سژال
 0930پرداخته شده است .برای بررسی توسعة منطقژهای اسژتان خوزسژتان ،از  011مؤلفژه 0در
شژژاخصهای اقتصژژادی ،بهداشژژتی ،ارتباطژژات ،تکسیسژژات و خژژدمات ،فرهنگژژی ،آموزشژژی و
اجتماعی جمعیتی که از سالنامة آماری سال  0930بهره برداری گرفته شژده ،اسژتفاده گردیژده
است .برای تجزیهوتحلیل دادهها و درنهایت ،رتبژهبنژدی شهرسژتانهژا از مژدلهژای ویکژور،
تاپسیس ،الکترا و مدلهای ادغا (میانگین رتبهها ،بردا و کپلند استفاده شده است .همچنین،
برای گویاترشدن وضعیت توسعهیافتگی ،با استفاده از نر افزار آرک جی.آی.اس 0.شهرسژتانها
به پنج طی ،توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته ،درحژال توسژعه ،نسژبتاً محژرو و محژرو تقسژیم
شدهاند و نقشة سط توسعة شهرستانها ترسیم شده است.

شکل  -1مراحل انجام مدل ادغام
مکخذ :نگارندگان0931 ،
 .0هرچه متغیرهای مورداستفاده برای سنجش توسعة منطقهای شهرستانها بیشتر باشند ،پژوهش اعتبار بیشتری دارد؛
بنابراین ،در پژوهش حاضر ،از  011متغیر در بخشهای مختل ،استفاده شده است.
2. Arc GIS
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 .0 .3شاخصها و متغیرهای تحقیق

برای انجا پژوهش حاضر درراستای اهدف مطرحشده ،مؤلفژههژای توسژعه بژا اسژتفاده از
منابع متعدد و نیز بهسبب جامعیت نسبت به سایر تقسیمبندیها و نگرشهای متنژو درزمینژة
توسعه ،به هفت بخش تقسیمبندی شدهاند که درقالب  011معیار فرعی بهکار برده شژدهاند تژا
بتوان براساس دیدگاه توسعة همهجانبه ،به تحلیل نژابرابری فضژایی و سژنجش سژط توسژعة
مناطق بهعنوان زیربنای برنامههای ملی اقدا کرد .درمورد بحث استانداردکردن شژاخصهژا یژا
اینکه درمورد تما معیارهای فرعی ارزش آنها یکسان شود ،هر معیار را نسژبت بژه جمعیژت
شهرستان خود محاسبه کردهایم؛ برای مثال تعداد پزشک عمژومی هژر شهرسژتان را نسژبت بژه
جمعیت خود آن شهرستان محاسبه کردهایم .درکل ،تمژامی معیارهژا بهصژورتیکژه ذکژر شژد،
بهطور همسان استفاده شدهاند .در رابطه با جهت شاخصها ،سه معیژار جمعیژت فعژال بیکژار
ازنظر اقتصادی ،مساحت زمین بایر ،تعداد طلاق جهت منفی دارنژد و بژرای بقیژه شژاخصهژا
جهت مثبت درنظر گرفته شده است.
جدول  -1شاخصها و زیرشاخصهای توسعه
مآخذ :زیاری ،سعیدی رضوانی و بقال صال پور ( ، 0923ابراهیمزاده ،و همکاران ( ، 0930نظری (، 0930
تقوایی و شیخبیگلو ( ، 0930امانپور و علیزاده ( ، 0930حسینی شهپریان و همکاران (0931
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 .3 .3معرفی محدودة موردمطالعه

استان خوزستان با مساحتی حدود  19199/1کیلومترمربع ،بین 03درجه و  01دقیقژه تژا 99
درجه و صفر دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  11دقیقه تا  01درجه و  99دقیقه طول شرقی
در جنوغ غربی ایران واقع شده است .این استان از شمال غربی بژا اسژتان ایلژا  ،از شژمال بژا
استان لرستان ،از شمال شرقی و شرق با استان چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمژد ،از
جنوغ شرقی با استان بوشهر و از جنوغ به خلیجفارس محژدود اسژت و از غژرغ بژا کشژور
عراق هممرز است .خوزستان سرزمین هموار و کمعارضهای است .با توجژه بژه اینکژه جلگژة
خوزستان از رسوبات نر رودخانهای اسژت کژه از رشژتهکژوه زاگژرس سرچشژمه مژیگیژرد،
منطقهای حاصلخیز است و یکی از مراکز عمدة تغذیژه کشژور محسژوغ مژیشژود .براسژاس
آخرین تقسیمات اداری -سیاسی کشور ،در سال  ،0930استان خوزستان دارای  01شهرسژتان،
 11شهر 11 ،بخش 011 ،دهستان بود.

شکل  -0موقعیت جغرافیایی محدودة موردمطالعه
مکخذ :نگارندگان0931 ،

 .4مبانی نظری تحقیق

در بسیاری از کشورها ،مسئلة نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است؛ بهویژه بژرای
آن دسته از کشورهایی که قلمرو حاکمیت آنها شامل مناطق جغرافیایی وسیعی میشود .ایژن
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نابرابریها تهدیدی جدی برای دستیابی به توسعة متعادل و متوازن مناطق است و دستیابی بژه
وحدت و یکیارچگی ملی را دشوار میکند .مردمژی کژه در منژاطق اطژراف کشژورها زنژدگی
میکنند ،معمولاً از کانون توجه برنامهها و سیاسژتگژذاریهژای توسژعه بژهدور هسژتند .ایژن
موضو سبب میشود که سژط توسژعة اقتصژادی و اجتمژاعی آنهژا تنژزل یابژد (نظمآفژر و
علیبخشی ،0939 ،ص . 010 .وجود این نابرابریها سبب شده است که شکاف توسژعه بژین
نواحی توسعهیافته و محرو روزبهروز بیشتر شود ،عژژدالت اقتژژصادی و اجتمژژاعی مفهژژو
خژود را ازدست دهد ،محرومیت نواحی محرو تداو یابد و نواحی مرکژزی امکانژژات را در
خود متمرکز کنند .این امر نهتنها باعث رشژد و توسژژعة کژژشور نژژشده ،بلکژژه رونژژد کلژی
توسعه را نیز ناعادلانهتر و آهستهتر کرده است (زیاری و همکاران ،0923 ،ص. 11 .
 .1 .4مکاتب و دیدگاههای توسعه

نوسازی :در شرایط سیاسی و اجتمژاعی متحژول سژالهژای دهژة  ،0301مکتژب نوسژازی
بهعنوان نخستین رهیافت توسعه مطرح شد .در ایژن نظریژه ،اقتصژاد جهژانی عامژل مهمژی در
توسعة اقتصادی است.
دموکراسی :دموکراسی و شیوة دستیابی به آن ازجمله موضو های موردتوجه علمای مکتب
نوسازی بوده است .باوجود تککید نظریهپردازان مکتب نوسازی بر مؤلفة دموکراسی ،این مسئله
نیز در همان فضای کلی نوسازی و در دامنة رقابت با کمونیسم و درحقیقژت ،تقویژت پیشژبرد
منافع آمریکا در جهان سو قرار میگیرد.
وابستگی :نظریههای وابستگی بهصورت عمده نشکتگرفته از اندیشه و نوشتة پل بژاران 0و
در واپسین سالهای دهة  0301و نیژز برآمژده از تحلیژلهژای سژاختار گروهژی از اقتصژادانان
آمریکای لاتین است.
مارکسیسم :بهنظر مارکسیسژم کلاسژیک ،توسژعة سژرمایهداری دو عملکژرد متنژاقض دارد.
ازیکسو ،با استثمار طبقة کارگر سودهای جمعآوریشده را دراختیار تعدادی سژرمایهدار قژرار
میدهد .ازسویدیگر ،زمینهساز مبارزة طبقژه کژارگر علیژه نظژا اقتصژادی و سیاسژی اسژتثمار
میشود.

1. Paul Baran
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نظا جهژانی :ازنظژر والرشژتاین ،0نظژا جهژانی از قژرن شژانزدهم میلژادی و بژا پیژدایش
سرمایهداری و روابط تولیدی خاص آن بهوجود آمده است .پدیدآمدن نظا تولید انبژوه ،طبقژة
کارگر و انباشت بیوقفة سرمایه در اروپا ،نیاز به گسژترش فراینژدهایی دارنژد کژه حاصژل آن
منجر به جهانیشدن سرمایهداری و درواقع ،شکلگیری نظا جهانی میشود.
ساختاری وغیرمارکسیستی :این رهیافت از جهات متعددی بژا نگژرش وابسژتگی مطابقژت
دارد و در زمینژههژژای بسژژیاری نیژز بژژا رهیافژژت نومارکسیسژتی همراسژژتا اسژژت .بژژهبیاندیگر،
نظریههژای سژاختاری بژه مشژکلات نهادینژة داخلژی و خژارجی در توسژعة اقتصژادی توجژه
میکنند(.جدول 0
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5وزندهی به شاخصها با روش آنتروپی شانون

در این تحقیق ،برای سنجش سط توسعهیژافتگی شهرسژتانهژای اسژتان خوزسژتان ،ابتژدا
ماتریس تصمیم که مشتمل بر  011ستون (تعداد متغیرها و با توجه به تعژداد شهرسژتانهژا در
سال  01 ،0930سطر (تعداد شهرستان است ،تشکیل شد .برای بیان اهمیت نسژبی معیارهژا و
شاخصهای مورداستفاده باید وزن نسبی آنها را تعیین کرد .در این پژوهش ،بژرای وزندهژی
به  011معیار انتخابی با استفاده از روش آنتروپی شژانون وزن و اهمیژت هرکژدا از معیژارهژا
محاسبه شده است(.جدول 9

1. Wallerstein

سال پانزدهم

بررسی نابرابری منطقهای در شهرستانهای استان خوزستان
جدول  -0نظریههای مرتبط با توسعه
مکخذ :نگارندگان0931 ،

001

002

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارة بیستونهم

جدول  -3وزن معیارهای مختلف با استفاده از روش آنتروپی شانون
مکخذ :نگارندگان0931 ،

پس از تعیین وزن هریک از متغیرهژا بژا اسژتفاده از روش آنتروپژی شژانون ،بژا اسژتفاده از
مدلهای مختل( ،ویکور ،تاپسیس و الکتر  0و مدل ادغا (میانگین رتبهها ،بژردا و کژپلنژد

0

سط توسژعهیژافتگی  01شهرسژتان اسژتان خوزسژتان در سژال  0930براسژاس شژاخصهای
انتخاغشده تعیین شد .ذکر این نکته لاز است که با توجه بژه آخژرین تقسژیمات سیاسژی در
سال  ،0930استان خوزستان به  01شهرستان تقسیم شده اسژت؛ امژا بژا توجژه بژه اینکژه سژه
شهرستان جدید (کارون ،حمیدیه و آغاجاری ازنظر آمار و اطلاعات در سالنامة آمژاری ،0930
هنوز از شهرستانهای قبلی تفکیک نشدهاند ،در این پژوهش  01شهرستان بررسی شده است.

1 .Vikor, Topsis & Electric
2. Average Ratings, Borda & Copeland
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 .0 .5تکنیک ویکور

روش ویکور یکی از روشهای حژل مسژئلة چنژدمعیاره اسژت .در مسژائلی بژا معیارهژای
نامتناسب و ناسازگار که تصمیمگیرنده نیاز به انتخاغ بهترین گزینه دارد ،راهحژل نزدیکژی بژه
راهحل ایده آل دارد و تما گزینهها مطابق با معیارها ارزیابی میشوند .همچنژین ،در شژرایطی
که فرد تصمیمگیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریهای یک مسئله در زمان شرو و طراحژی
آن نیست ،این روش میتواند بهعنوان ابزار مؤثری برای تصژمیمگیری مطژرح شژود (عطژایی،
 ،0923ص. 21 .
جدول  -4مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداری توسعه از دیدگاه پرسکات آلن (ویکور)
مکخذ :پادروندی0930 ،
ارزش ویکور

2/02-2

2/42-2/02

2/02-2/42

2/02-2/02

1-2/02

وضعیت برخورداری

کاملاً برخوردار

برخوردار

نیمه برخوردار

برخورداری کم

عد برخورداری

 .3 .5مدل تاپسیس

این روش از کاربردیترین زیرمجموعههای چندمعیاره 0اسژت (چژاکربورتی ،0100 ،0ص.
 . 0که نخستین بار هوانگ و یون 9در سال  0112آن را مطرح کردند .کاربرد اصلی این روش
هنگامی است که محقق بهطور مستقیم و بدون هیچگونه محاسبات ریاضی قبلی قضاوت خژود
را اعمال میکند (اراسالان و تانسل ،01100 ،1ص . 230 .اساس این روش برپایژة نزدیکژی بژه
راهحل ایدهآل مثبت و دوری از راهحل ایدهآل منفی است .این روش قابلیت ترکیب بژا روش-
های چند معیاره را دارد (سان. 0101 ،0
جدول  -5مقادیر سنجش توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان براساس مدل تاپسیس
مکخذ :نگارندگان0931 ،
ارزش تاپسیس

2/02 – 1

2/02 – 2/02

2/42 – 2/02

2/02 – 2/42

2 – 2/02

وضعیت توسعه

توسعهیافته

نسبتاً توسعهیافته

درحالتوسعه

نسبتاً محرو

محرو از توسعه

1. MADM
2. Chakraborty
3. Hwang & Yoon
4. Erasalan & Tansel
5. Sun
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 .4 .5مدل الکتر

در اواخر دهة  ،0321تکنیک الکتر مطرح شد و بهعنوان یکی از فنژون چنژد معیژاره ،بژه آن
توجه شد (لطفی و شیبانی ،0930 ،ص . 01 .این روش محبوغترین روش در اروپا و بژهویژه
در جامعژة فرانسژژویزبژان اسژژت (کژژابلی ،0113 ،0ص . 10 .در ایژن روش ،از مفهژژو تسژژلط
بهصورت ضمنی استفاده میشود که گزینهها بهصورت زوجی با یکدیگر مقایسژه مژیشژوند و
گزینههای مسلط و ضعی( ،غالب و مغلوغ شناسایی میگردند و سپس ،گزینههای ضعی ،و
مغلوغ حذف میشوند .اساس این مفهو  ،روابط رتبهبندی برتر است؛ یعنی لزوماً به رتبهبندی
گزینهها منتهی نمیشود؛ بلکه ممکن است گزینههایی را حژذف کنژد (میرفخرالژدینی ،فریژد و
طحاری مهرجردی ،0931 ،ص. 00 .
جدول  -0مقادیر سنجش توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان براساس مدل الکتر
مکخذ :نگارندگان0931 ،
ارزش ویکور

 52تا 32

 32تا 12

 12تا -12

 -12تا -32

 -32تا -52

وضعیت برخورداری

کاملاً برخوردار

برخوردار

نیمه برخوردار

برخورداری کم

عد برخورداری

با توجه به تکنیکهای مختلفی که ذکر شدند ،ممکن است شهرستانهای اسژتان خوزسژتان
رتبههای متفاوتی بهدست آورده باشند؛ برای مثال ،میتوان چنین اظهار کرد که شهرستان اهواز
در برخورداری از شاخصهای توسعه براساس مدلهای ویکژور ،تاپسژیس و الکتژر ،بژهترتیب
رتبههای  01 ،01و  09را کسب کرده است .دراینصورت ،برای رفع تفاوتهژا و تعارضهژای
بهدستآمده و برای اجما در رتبهبندیهای گوناگون ،از روش ادغا (روش میژانگین رتبژهها،
روش بردار و روش کپلند استفاده شده است( .جدول 1
 .5 .5رتبهبندی شهرستانهای استان ازنظر توسعه با استفاده از روش میانگین رتبهها

در این روش ،برای هر گزینه ،میانگین حسابی رتبههای بهدستآمده از روشهای مختلژ،
تصمیمگیری چند معیاره تعیین شده است؛ برایناساس ،گزینهها اولویتبندی میشوند .در ایژن
روش ،میانگین رتبهها با استفاده از سه روش ویکور ،تاپسیس و الکتر که در سال  0930انجژا
شده ،برای شهرستانهای استان خوزستان محاسبه گردیده اسژت و طبژق جژدول ( ، 2نتژایج
1. Kabli
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میانگین رتبهها اینگونه بهدستآمده است که شهرستانهای بهبهان ،هفتگل و هندیجان ازلحاظ
برخورداری از شاخصهای توسژعه ،بژهترتیب در رتبژههژای اول تژا سژو قژرار گرفتژهانژد و
شهرستانهای اندیکا ،دزفول و باوی ازلحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه ،در رتبژههژای
آخر جای گرفتهاند(.جدول 2
جدول  -2رتبهبندی شهرستانهای استان خوزستان براساس استفاده از مدلهای ویکور ،تاپسیس و الکتر
مکخذ :نگارندگان0931 ،
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جدول  -0میانگین رتبهها براساس روش ویکور ،تاپسیس و الکترا
مکخذ :نگارندگان0931 ،

 .0 .5رتبهبندی شهرستانهای استان ازنظر توسعه با استفاده از روش بردا

این روش براساس قاعدة اکثریت است .برای پیادهسازی این روش باید ماتریسی بژه ابعژاد
 m*mتشکیل شود که  mتعداد گزینهها است .گزینههای مورداستفاده بژهصژورت زوجژی بژا
یکدیگر مقایسه میشوند .اگر گزینة  aتوسط روشهای بهکاررفتژهشژده بژرای اولویژتبنژدی،
تعداد بالاتری نسبت به گزینة  bاولویت پیدا کرده باشد ،در خانة مربوط بژه آنهژا در مژاتریس
حرف  mو درغیراینصورت در ماتریس حرف  xدرج میشود .در ایژن روش ،اولویژتبنژدی
نهایی گزینهها براساس تعداد بردها ) (mدر هر سطر انجا میشود که بژا حژرف  cنشژان داده
میشود (طواری ،سوخکیان و میرنژاد . 0921 ،با توجه به روش بردا طبق جژدول ( ، 3هریژک
از شهرستانها دوبهدو با یکژدیگر مقایسژه شژدهاند و سژپس ،بژا توجژه بژه جژدول ( ، 01بژه
رتبهبندی آنها میپردازیم .طبق جدول ( ، 01شهرستانهژای هفتگژل ،بهبهژان و هنژدیجان در
بالاترین سط برخورداری قرارگرفتهاند.
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جدول  -9نتایج مقایسات زوجی و تعداد بردوباختهای هر عامل با توجه به تکنیک کپلند
مکخذ :نگارندگان0931 ،

جدول  -12رتبهبندی شهرستانهای استان خوزستان براساس روش بردا
مکخذ :نگارندگان0931 ،
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 .2 .5رتبهبندی شهرستانهای استان ازنظر توسعه با استفاده از مدل کپلند

این روش با پایان روش بردا آغاز میگردد .این روش نهتنها فقط تعداد بردها ،بلکژه تعژداد
باختها را نیز برای هر گزینه درنظر میگیرد .رتبهای که کپلند به هر گزینه میدهد ،براسژاس
کمکردن تعداد بردها (

از تعداد باختها (

بهدست میآید (سلطانحسینی ،سلیمی،

سلیمی و لطفی ،0930 ،ص . 10 .براساس تکنیک کپلند ،شهرستانهای هفتگل ،بهبهان و
هندیجان در بالاترین میزان برخورداری و شهرستانهژای دزفژول ،شژادگان و بژاوی در
پایینترین سط برخورداری قرار گرفتهاند.
جدول  -11الویتبندی شهرستانهای استان خوزستان براساس روش کپلند
مکخذ :نگارندگان0931 ،

 .0 .5رتبهبندی شهرستانهای استان ازنظر توسعه با استفاده از روش ادغام

ادغا نتایج حاصل از سه روش ،میانگین رتبهها ،بردا و کپلند است .در این مرحلژه ،بایژد
با توجه به سه راهبرد الویتبندی (میانگین رتبهها ،بردا و کپلند از یک رتبهبندی جزئژی بژه
اجتما دست یافت .پس از آنکه رتبهبندی شژاخصهای مژوردنظر بژه کمژک هژر سژه روش
میانگین رتبهها ،بردا و کپلند بهدست آمد ،نتایج سه روش را با یکدیگر تلفیق میکنیم و برای
هر منطقه میانگین میگیریم .درنهایت ،هریک از مناطق را با توجژه بژه نتژایج حاصژل از روش
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ادغا رتبهبندی میکنیم و رتبة نهایی آن را در سطوح برخورداری بژهدسژت مژیآوریژم .طبژق
جژژدول ( ، 00براسژژاس روش ادغژژا  ،شهرسژژتانهژژای اسژژتان خوزسژژتان در سژژطوح مختلژژ،
برخژورداری قژژرار گرفتهانژژد و شهرسژتانهژژای هفتگژژل ،بهبهژان ،هنژژدیجان در سژژطوح بالژژای
برخورداری و شهرستانهای دزفول ،شادگان و باوی در سط محرو ترین شهرستانها ازلحاظ
برخورداری شاخصهای توسعه قرار گرفتهاند.
جدول  -10نتایج نهایی حاصل از روش ادغام
مکخذ :نگارندگان0931 ،

شکل  -3توزیع فضایی سطوح برخورداری شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از مدل ادغام
مکخذ :نگارندگان0931 ،
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 .0نتیجهگیری و پیشنهادها

از دیرباز ،توسعه همزمان با تصمیم و تفکر بشر برای ارتقای سط کیفیت زندگی در تمامی
عرصهها با انسان همراه بوده است .برای شناخت تفاوت سط توسعه نژواحی لژاز اسژت کژه
ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحلة بعدی علل تفاوتها را شناخت
و درراستای کژاهش یژا ازمیژانبژردن آنهژا اقژدا بژه برنامژهریژزی ناحیژهای کژرد .مجموعژه
شاخصهای توسعه را میتوان با توجه به جنبههای مختلژ ،آن بژه چنژد دسژته تقسژیم کژرد؛
ازجمله شاخصهای اقتصادی ،شاخصهای زیربنایی ،شژاخصهژای آموزشژی ،شژاخصهژای
بهداشتی و غیره .آنچه اهمیت دارد این است که این شاخصها بتوانند سط زنژدگی مژادی و
معنوی جمعیت یک ناحیه را بهخوبی نشان دهند و درصورت لزو  ،تفاوتهای زیرناحیهای را
نیز مشخص کنند .هدف اصلی این پژوهش تحلیل سط توسعة منطقژهای در شهرسژتانهژای
استان خوزستان در سال  0930است .بدینمنظور برای مشژخصکژردن سژط توسژعهیژافتگی
شهرستانهای استان خوزستان ،از  011شاخص توسعه در سژط  01شهرسژتان بژا اسژتفاده از
مدلهای ویکور ،تاپسیس ،الکتر و مدل ادغا (میانگین رتبههژا ،روش بژردا و مژدل کژپلنژد
استفاده شده است تا میزان توسعهیژافتگی و رتبژهبنژدی هژر شهرسژتان مشژخص شژود .بژرای
شناسایی معیارهای مؤثر و اختصاص اوزان به هریک از آنها براساس روش آنتروپژی شژانون،
وزنهای معیارها تعیین شد .پس از تعیژین وزن نهژایی و تجزیژهوتحلیل آنهژا ،بژا اسژتفاده از
مدلهای ویکور ،تاپسیس و الکتر و درنهایت نتیجهگیری نهایی حاصژل از سژه روش ازطریژق
مدلهای ادغا (میانگین رتبهها ،بردا و کپلند صورت گرفته است .با توجه به مژدل ویکژور،
دو شهرستان بهبهان و باغملک در طبقة کاملژاً برخژوردار و سژه شهرسژتان شژادگان ،بژاوی و
اندیکا در طبقة کمبرخوردار قرار گرفتهاند .براسژاس مژدل تاپسژیس ،شهرسژتانهژای هفتگژل،
هندیجان ،بهبهان ،لالی و مسجدسلیمان در ردة شهرستانهای درحالتوسژعه جژای گرفتهانژد و
شهرستان های دشت آزادگان ،امیدیه ،آبادان ،باغملک ،گتوند ،هویزه ،رامهرمز ،رامشژیر ،اهژواز،
اندیمشک ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شوشژتر ،انژدیکا ،شژوش ،انژدیکا ،شژوش ،ایژذه ،دزفژول،
شادگان و باوی ،در ردة شهرستانهژای نسژبتاً محژرو قژرار گرفتهانژد .براسژاس مژدل الکتژر،
شهرستانهای هفتگل ،بهبهان ،هندیجان ،مسجدسژلیمان و لژالی ،در طبقژة برخژوردار و چهژار
شهرستان دزفول ایذه ،هویزه و شادگان در طبقة کم برخوردار قرار گرفتهانژد .بژا تلفیژق نتژایج
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نهایی حاصل از این سه روش (ویکور ،تاپسیس و الکتر با روش ادغا  ،شهرستانهژای اسژتان
در سط های مختل ،توسعهیافتگی طبقهبندی شژدهانژد کژه شهرسژتانهژای هفتگژل ،بهبهژان،
هندیجان در سطوح بالای برخورداری و شهرسژتانهژای دزفژول ،شژادگان و بژاوی در سژط
محرو ترین شهرستانها ،ازلحاظ برخورداری شاخصهای توسعه قرارگرفتهاند.
نتایج این پژوهش درزمینة بررسی سط توسعهیژافتگی بژا نتژایج سژایر پژوهشهژا کژه در
بخش پیشینة پژوهش به آنها اشاره شد ،همخژوانی دارد .تمژامی پژژوهشهژای یادشژده ایژن
موضو را تکیید مژیکننژد کژه نبژود توزیژع عادلانژة خژدمات و امکانژات و همچنژین ،فقژدان
برنامهریزی دقیق برای توسعة مناطق ،نابرابری منطقژهای و نبژود توسژعة یکپارچژه را بژهوجود
میآورند .همچنین ،برای پیبردن به نابرابریهژای منطقژهای و ازبژینبژردن ایژن نژابرابریهژا،
سط بندی مناطق ازنظر توسعهیافتگی ضروری است .با شناخت نابرابریهای منطقهای و رتبه-
بندی آنها در سط منطقه میتوان مدیریت بهتری بر مناطق داشت و با توجه بژه راهکارهژایی
همچون ایجاد مناطق برنامهریزی در سط استان و شهرستان ،اعمال سیاستها و برنامههژای از
پایین به بالا (با توجه به اینکه بیشترین تصمیمگیریها در استان خوزستان در شهرسژتان اهژواز
انجا میشود ،باید اینگونه سیاستهای تمرکزگرا کمتر شود و توجه ویژه بژه فرصژتهژا و
محدودیتهای هرشهرستان از جمله مواردی هستند که میتوانند به کاهش نابرابری در سژط
استان خوزستان کمک کنند.
کتابنامه
 .0ابراهیمزاده،

 ،.اکبری ، ،و موسوی،

 . 0930( .تحلیل فضایی شاخصهای توسعه و

وضعیتسنجی نماگرهای آن در استان خوزستان .فصلنامة علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی،
.10-11 ، 10(09
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منطقهای.29-31 ، 3(9 ،
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 .00شیخ بیگلو ،ر ،.تقوایی ،. ،و وارثی ،ح . 0930( .تحلیل فضایی محرومیت و نابرابریهای توسعه
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 .09طواری ،. ،سوخکیان ،. ،و میرنژاد . 0921( . ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری
نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ( MCDMمطالعة موردی :یکی از شرکتهای تولیدی پوشاک
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