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  7/9/94 ؛ تاریخ پذیرش: 28/6/94تاریخ دریافت: 
  چکیده
. شـود مییـاد  شدن جهانیکه از آن با عنوان  شود میبا نوعی فرایند همگرایی مشخص  21از قرنو آغ 20پایانی قرن  هاي دهه

مهـم  موضوعات. یکی از داردخاصی  موارد مهمی است که در دنیاي امروزي اهمیت ازجملهآن بر شهرها تأثیرو  شدن جهانیروند 
است  گرفته انجامشهري،  پذیري رقابتکه تاکنون در مورد  مطالعاتی عمدة این روند، پدید آمدن رقابت بین شهرهاي مختلف است.

داراي ابعـاد اقتصـادي،  پـذیري رقابتپایـدار،  توسـعۀبـه مباحـث توجـه دقت داشت که با اما باید  ؛اند کردهتأکیدعد اقتصادي بر بُ
 هـدفبـا  شـهري پـذیري رقابت محیطی زیسـتحاضـر، ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی و  ۀدر مطالع است. محیطی زیستاجتماعی و 

مـاهیتی، از  ازنظرکاربردي و  هاي پژوهشهدف، از نوع  ازنظراین پژوهش، . شدند بررسی ،استان ایران 31 پذیري رقابت گیري اندازه
 پـذیري رقابتجهـت تحلیـل  .اسـت1390شـور در سـال ک هاي استاني آماري شامل کلیه ۀجامع.باشد میتوصیفی  -تحلیلینوع 

نتـایج حاصـل از مـدل . باشـد می سـاوویکور و  پژوهشدر این  شده  گرفتهاست. مدل به کار  شده  استفادهشاخص  56از  ها استان
و  البـرز، تهـران هاي استانکه  دهد می نشانحاصل از تکنیک ادغام  . نتایجاست شده  ادغام ها رتبهبا تکنیک میانگین  ساویکور و و

و فـارس از  اصـفهان، سیسـتان، خوزسـتان، قـم، خراسـان رضـوي هاي اسـتانبسـیار بـاال،  پـذیري از توان رقابتخراسان جنوبی 
 هاي اسـتانمتوسـط،  پـذیري رقابتکردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، لرستان و آذربایجان غربی از  هاي استانباال،  پذیري رقابت

گلسـتان،  هاي استانپایین و  پذیري رقابتو گیالن، از  مرکزي، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی، زنجان، همدان، کرمانشاه
باتوجه بـه  ی دارند.بسیار پایین پذیري رقابت، قزوین، چهارمحال بختیاري، ایالم و سمنان توان بویراحمدیزد، مازندران، کهکیلویه و 

محیطـی در بـین اجتمـاعی و زیسـتت پذیري اقتصـادي، هاي رقابه نشان از نابرابري فاحش در شاخصنتایج حاصل از پژوهش ک
همت بیشتري  ،هاي داراي کمترین رتبهتوانند در شاخصبراي کاهش این اخـتالف می استانمسئوالن هر هاي کشور دارد، استان

  از بار سنگین محرومیت مناطق قدري بکاهند. يها پذیري در این استانهاي رقابتبهبود شاخصو با به خرج دهند 
  

  .، ایرانادغام، توسعه پایدار ،اقتصادي، محیطی زیستو  اجتماعی پذیري رقابت:هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
مـروزه ا که چرا قرن بیست و یکم قرن شهرهاست؛

ــدگی  ــهرها زن ــان در ش ــردم جه ــی از م ــیش از نیم ب
 هــاي کانون عنــوان  بــهشــهرها  ســو یک، و از کننــد می

 رونـدمـیشمار  اجتماعی، اقتصادي و فضایی به توسعۀ
)Varol et al., 2010:1 .(ترین مناسـبز سـوي دیگـر ا 

هستند کـه مسـائل و مشـکالت اقتصـادي،  هایی مکان
ــاعی و  ــتاجتم ــا آندر  محیطی زیس ــد  ه ــد میپدی  آی

                                                             
  nazmfar@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*

)Conelly, 2007:259 .( بنابراین مظاهر اصـلی توسـعه
ــت آن ــی و مثب ــم از منف ــب ،اع ــاق  اغل ــهرها اتف در ش

سـازمان ملـل در  ، بدان علت که طبق گـزارشافتد می
ــال  ــا  1900س ــد 10تنه ــان در  درص ــت جه از جمعی

جمعیـت 2007امـا در سـال  کردنـد میشهرها زندگی 
) Oliver, 2008:21( رسـید درصد 50شهري جهان به 

میلیـارد  5 حـدود 2025تا سـال  شود می بینی پیشو 
میلیـارد نفـر  7یعنـی درصد  75، 2050نفر و در سال 

  ). Uwe, 2008:1( کرد خواهند در شهرها زندگی
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شهري و شهري شدن جهان به تغییـر  شدن جهانی  
اسـت و ایـن  منجرشـدهنقش شهرها در نظـام جهـانی 

کاال، انسان، اطالعات و سرمایه را  آزادانهحرکت پدیده 
اثرگـذارتر از قبـل کـرده  تر گسـترده، تـر، سریعتر روان

ت بخشـیدن بـه مفـاهیمی این امر باعث اهمیـ ست وا
 ه اسـتو رقابـت بـین شـهرها شـد پذیري رقابتمانند 

ــینی،  ــاتی حس ــهرها118: 1390(نج ــز و  ،).  ش مراک
رشد اجتماعی و اقتصـادي  المللی بینموتورهاي ملی و 

هســتند و زمینــه را بــراي دســتیابی بــه اهــداف ملــی 
هاي اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی درزمینه
ــراهم  ــازند میف بــه  ).allte ,feienF,2010 : 335( س

توانند بـه اقتصـاد خـود در  میعبارتی شهرها با رقابت 
تـرین  میان شهرهاي دیگر رونق بخشـند. یکـی از مهم

که قابلیت رقابت بـا  پذیر شهري رقابت بسترهاي ایجاد
المللی و چه در سـطح  شهرهاي دیگر چه در سطح بین

هاي  ملی داشـته باشـد شـناخت و توجـه بـه شـاخص
شـــناخت  رقابـت اسـت. رصـۀمتداول و روز دنیا در ع

نــواحی مختلــف و  پذیريموثر در رقابت هايشاخص
 ریـزي اســاس کــار محســوبدر برنامه نابرابري آنها

و تبـدیل  که این امـر سـبب رفـع نـابرابري کهشودمی
ریزي برنامهبراي  شود.وضع موجود به وضع مطلوب می

بهتـر نـواحی گونـاگون الزم اسـت کـه نـواحی از نظــر 
نسـبت بـه میـزان  گردنــد تــا بنديسطحبرخورداري 

ریـزي برنامـه برخورداري یـا عـدم برخــورداري آنهــا،
گیري  هــدف انــدازه ، بــارو ایــن پــژوهش ازایــن .شـــود
هـاي بنـدي اسـتانسـطحپذیري شهري در پـی  رقابت

اقتصادي، اجتماعی و  پذیريکشور به لحاظ توان رقابت
 56از باشد. براي تحقق ایـن اهـداف محیطی میزیست

 محیطی اسـتفاده اقتصادي، اجتماعی و زیسـتشاخص 
هاي ویکـور و سـاو و  شده است که با اسـتفاده از مـدل 

ــه ــانگین رتب ــام (می ــک ادغ ــت تکنی ــورد  درنهای ها) م
. بــا توجــه بــه هــدف وتحلیل قرارگرفتــه اســت تجزیــه
ی که این پژوهش درپی هایپرسشترین اصلی ،پژوهش

  پاسخ به آنهاست عبارتند از:
 ي ایران توان رقابت پذیري اقتصاديها آیا استان ،

 دارند؟محیطی متوازنی اجتماعی و زیست

 توان رقابت پذیري هاي ایران،  یک از استان  کدام
 باشند؟ می باالیی برخوردار

  
  پیشینه تحقیق

پـژوهش زمینه  در  شده  انجامداخلی مرتبط تحقیقات 
و توسعه  ریزي برنامهگروه مطالعات  : باشد میموارد زیر 

 گیري انـدازه بـاعنوانرا  اي مقاله)، 1390پایدار شهري(
که در این  اند کردهشهرهاي چین ترجمه  پذیري رقابت

ـــه  ـــذیري رقابتمقال ـــاد اجتمـــاعی،  پ شـــهرها از ابع
نتایج تحقیـق  شدند. بررسیو اقتصادي  محیطی زیست
در سـمت شـرقی  شهر رتبـه بـاال20که  دهد مینشان 
در  اغلـبنیـز شهر رتبـه پـایین  20و  شده  واقعچین 

 وارث و همکـاران اسـت. شـده  واقعقسمت غربی چین 
ــا عنــوان  را) پژوهشــی 1391( ــذیري رقابت تــأثیر«ب  پ

ارائه مـدلی بـراي  ؛جهانی بر کامیابی اقتصادي کشورها
 هاي روشبا استفاده از  »ملی ایران پذیري رقابتارتقاي 

انجـام شـانون  آنتروپـیتحلیل همبسـتگی متعـارف و 
 139 هـاي داده  روينتایج تحلیل همبستگی بـر  .دادند

 3 دهـد مینشان  2011تا  2001کشور جهان در سال 
 هـاي آموزش ورکن دسترسی به تکنولوژي، زیرساخت 

رکـن  12علمی و کاربردي اهمیت بیشتري را در بـین 
)، در تحقیقـی کـه بـا 1392( خواجـوئی ربیعه و دارند.

شـهر تهـران بـر  پذیري رقابت بردهايراه تبیینعنوان 
ابتـدا  انجـام دادنـد، اي مرحلـه دواساس یـک رویکـرد 

بـا  پـذیري رقابتر یمتغ 3 نظر ازرا  هرانتیت شهر عوض
ۀ لـدر مرحکردند.  مقایسه توسعه درحالسایر شهرهاي 

ۀ مرحل بررسی از حاصل نتایج از استفاده با تحقیق دوم
ــه کمــک ابزارهــاي  مناســب راهبــرد قبلــی، رقــابتی ب

. شـدهران ارائه تبراي شهر  SPACE و SWOTسریتما
 دنیا توسعه درحالشهر  37حقیق شامل ت آماريۀ عجام

 بهتـرین کـه دهـدمـی نشـان پژوهش هايیافته. است
 تــدافعیت عهــران وضــیترقــابتی بــراي شــهر  راهبــرد

 پذیري رقابت) پژوهشی با عنوان 1393.دلبري(باشد می
بـر شـاخص  مـؤثربر عوامـل  تأکیداقتصادي شهرها با 

ــذیري رقابت ــهري  پ ــورت بهش ــري  ص ــام داد و نظ انج
  ه است.را ارائه داد هایی پیشنهاد درنهایت
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مطالعات به  توان میمطالعات خارج از کشور ۀ زمین در
  :اشاره کردزیر 

) پژوهشی کـه بـراي غـرب 2010(2و وکوویث 1وي
 انجـام دادنـد »اي منطقه پذیري رقابت«چین، با عنوان 
در غرب چین و  اي منطقه پذیري رقابتدر این پژوهش 

 نهایــت درو  کردنـد بررسـیرا  در آن مـؤثر هـاي عامل
 بـه کمـک چگـونگی برخی اسـتراتژي عملـی درمـورد

 جذب براي مساعد محیط یک ایجاد غربی براي مناطق
 .دادنـد پیشـنهاد المللـی بین و ملی هاي گذاري سرمایه
 هــايراه ۀ) پژوهشــی بــا عنــوان مطالعــ2011( 3لرینــا
شـهرها انجـام داد و در ایـن  پـذیري رقابت گیري اندازه

مناطق شهري از تعـدادي از  بندي اولویتپژوهش براي 
معیارهاي توسعه اجتمـاعی و اقتصـادي اسـتفاده کـرد 

نشـان داد کـه ایـن  ها شـاخصنتایج تحلیل و بررسـی 
 ها اسـتراتژيتواند نقطه عطفی در تدوین می ها شاخص

 اي منطقـهشـهري و  ریزي برنامـهباشد که هدف نهایی 
 )2012( وهمکـاران4کـان .باشد می ها استراتژيتدوین 

 شـهري پـذیري رقابت گیري اندازهدر پژوهشی با عنوان 
 اي حومه شهر شش در که نوآوري هاي شاخص براساس

معیـار نـوآوري را  20 ،کره انجام دادند براي تحلیل در
 سلسـلهو با استفاده از فراینـد تحلیـل  ندانتخاب کرد

و نقاط قـوت و  ندی به هرکدام از معیارها وزن دادمراتب 
نتـایج  نهایت درو  شده  بررسیضعف هر یک از شهرها 

 پـذیري رقابتتـوان  5گویاي آن است که  شهر دیجـون
ــین  ــاالیی در ب ــهر دارد 6ب ــورنچین .ش ــاران  6ب و همک

 گیري انـدازه هاي شاخصدر پژوهشی با عنوان  )2012(
 طور بـه المللی بینشهري در سطح ملی و  پذیري رقابت

 هـاي روشموردي شهر کائوناس در کشور لیتوانی را با 
و نتـایج ایـن کردنـد  بررسـی  SWOTمتفـاوتی ماننـد

 و شهري رقابت مفاهیم که کرد ثابت پژوهش و تحقیق
بـه  شـهري، هـیچ .نزدیکی دارند ۀرابط هم با اي منطقه

 مسـتقل باشـد و دتوانـ مین کشورکوچک، یکخصوص 
 شــهري سیسـتم ازیــک مرکـب بخشــی عنـوان  بـه آن

 مراتـب  سلسـله اجتمـاعی و اقتصادي ملی و اي منطقه

                                                             
1. Wei 
2. Vukovic 
3. Irina 
4. Kwon 
5. Daejeon 
6. Bruneckiene 

) در 2013( و همکاران 7سینگال .کند می عمل تر بزرگ
 پـذیري رقابتپژوهشی بـا عنـوان مـدل ارزیـابی بـراي 

 طـور  بـهبـراي شـهرهاي انگلسـتان  اي برنامـهشهري: 
ــا مــدل را شــهر انگلســتان  4مــوردي   گیري تصــمیمب

ی و دلفــی مراتبــ  سلســلهچنــدمعیاره، فراینــد تحلیــل 
بـر همکـاري بازسـازي  گیري نتیجه درو  بررسی کردند

و اسـتراتژي تـرویج رقابـت شـهري  وکار کسـبفضاي 
ور گویـاي آن بررسی پیشینه خارج از کش .دتأکیدکردن

شهرها  پذیري رقابت در مورداست که مطالعات جامعی 
است اما بررسـی پیشـینه  شده  انجاماخیر  هاي سالدر 

داخلی مربوط به این پـژوهش نمایـانگر آن اسـت کـه 
شـاخص  شـهري مخصوصـاً پـذیري رقابت هاي شاخص

 فضـایی مختلـف درسـطوح محیطی زیسـتاجتماعی و 
اسـت و تعـداد  بـوده ریـزانبرنامـه توجـه مـورد کمتر

 شـده  انجـامپژوهش نظري در مقیاس شهري معدودي 
تبیـین  هـدف بـا یپژوهشـاسـاس انجـام  بر ایناست 
ــذیري رقابت  محیطی زیســتاقتصــادي و  -اجتمــاعی پ
بسـیار حیـاتی و داراي الویـت در سـطح ملـی،  شهرها
  .  باشد میخاص 

  

  مبانی نظري
که  سؤالاین در پاسخ به  اغلب پذیري رقابتمفهوم 

دیگران هستند؟ شـکل  چرا برخی کشورها ثروتمندتراز
مطـرح شـد و  8که از زمان آدام اسـمیت سؤالی گرفت.
تري در میان دانشمندان اقتصـاد، مـدیریت و شرواج بی

بسـیاري از  ي دغدغـهبازرگانی پیدا کرد و تا به امـروز 
ـــدي،  هاســـت دولت ـــذیري رقابت .)14: 1390(پرون  پ

کشورها در  معیاري کلیدي براي ارزیابی درجه موفقیت
 حساب بهاقتصادي و تجاري ، سیاسی هاي رقابتمیدان 

، منطقـه، شـهر یـا هـر کشـور. بدین معنی کـه آید می
بنگاهی که از توان رقابتی بـاالیی در بازارهـاي رقـابتی 

بـاالتري  پذیري رقابتگفت که  توان میبرخوردار باشد، 
 پـذیري رقابت ).53: 1389و احمـدي، (داداش پور دارد

و منـابع، تبـدیل  ها داراییاشاره به فرایند پویاي کسب 
یک  وسیله  به هاآنرقابتی و مدیریت  هاي مزیتبه  ها آن

 استراتژي براي دستیابی به موقعیت رقـابتی برتـر دارد
  ).28: 1391(وارث و همکاران، 

                                                             
7. Singhal 
8. Smith 



 96تابستان / بیست و چهارم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            156

  شهري پذیري رقابت تعاریف - 1 جدول
  تعاریف  سال  نویسندگان

M.Stroper برداري از پتانسیل  موجود در شهر و ایجاد مزیت نسبی  و رشد اقتصادي پایدار  پذیري شهري عبارت است از بهره رقابت  1997 
  در مقایسه با شهرهاي دیگر است.

.Webster 
ullerM  

شهري براي تولید و ارائه نوع خاصی از کاال و خدمات در مقایسه با  توان توانایی مناطق پذیري شهري را می رقابت  2000
  تولیدات مناطق دیگر شهري بیان نمود.

Kostiainen 2002  هاي اقتصادي، به همراه افزایش  ها و بنگاه کننده توانایی شهر در جذب و حفظ شرکت پذیري شهري منعکس رقابت
  هاي شهري است. ها و بنگاه راد شرکتاستانداردهاي زندگی براي شهروندان، خدمه، اف

.Kresl.K P پذیري شهري به توانایی یک شهر براي تولید و به وجود آوردن بازار یک مجموعه از محصوالت (کاال و خدمات)  رقابت  2007 
  شود که (نه لزوم کمترین قیمت) در ارتباط با محصوالت مشابه شهرهاي دیگر است. هاي عالی گفته می باارزش

J.Sinkiene پذیري شهري یعنی توانایی جمعیت شهري براي حفظ موقعیت رقابتی در یک بازار خاص در میان شهرهاي دیگر،  رقابت  2009 
  با اهدافی مشابه با حفظ منابع و بهبود سالمت شهروندان از طریق مدیریت بهینه عوامل داخلی و خارجی

  Seongsill et al, 2012: 179 :مأخذ

  
ــان می ــده نش ــاریف ذکرش ــف  تع ــه تعری ــد ک ده

سـوي  پذیري همواره در حـال تحـول اسـت و به رقابت
کند. درکل با توجه به تعاریف مطرح  تکامل حرکت می

تـوان بیـان نمـود،  پـژوهش می موضوع مورد زمینه در
موفقیت شهرها را در جذب  عملدر شهر پذیري  رقابت

اورانه نشان هاي مالی و فن انسانی و سرمایهي ها سرمایه
  دهد. می

در یک تعریـف اولیـه و : CDS شهريراهبرد توسعه 
از یـک برنامـه عملـی بـراي  عبـارت اسـت CDS ساده

توسعه متعـادل در شـهرها، توسـعه و پایـداري کـه از 
یت زندگی براي همـه طریق مشارکت، براي بهبود کیف

راهبرد  .)Eiveida, 2009:3( شود می شهروندان حاصل
یـک  عنـوان  بـهشهري با تمرکز بـر روي شـهر  توسعۀ
و با درك این موضوع کـه شـهرها  وتحلیل تجزیهواحد 

اقتصـاد ملـی  نشـدنی تفکیکمنجر به رفاه ملی، و جزء 
کمـک  گذاري سـرمایههستند و به اصالحات، تنظیم و 

 دتوانـ می شهري توسعۀراهبرد  کنند و از این طریقمی
 ددر سطح ملی و محلی شو برداري بهرهموجب افزایش 

)word bank:2000ــن ز). ا ــه رو  ای ــا  اي برنام ــت ب اس
ماهیت راهبردي که توأمـان بـر تهیـه و اجـراي سـند 

سـازي انداز چشـمو تـدوین آن بـر پایـه  کند می تأکید
: 1385 (تقـوایی و دیگـران، پذیرد میمشارکتی صورت 

20( .CDS قابلیت زنـدگی،  اصول چهارگانه بر اساس)
پذیري و مدیریت و حاکمیت خـوب  پذیري، بانک رقابت

نهـاده  هستند بنیانکه نشانگر پایداري شهرها  شهري)
یکـی از اجـزاي کلیـدي در  اسـاس بر ایـن شده است:

 پذیري رقابت، تحلیل توان CDS هاي تحلیلمطالعات و 
اســت.  اي منطقـه، ملـی و المللـی بینشـهر در سـطوح 

دوین تـ تعاقـبتدوین راهبـرد توسـعه و  دیگر عبارت به
برنامه اجرایی، مستلزم تعیـین مزیـت رقـابتی شـهرها 

  .)96: 1388 (اشرفی، باشد می
  

  روش تحقیق
بر ، رویکرد حاکم موردبررسی متغیرهايبا توجه به 

 -توصـیفیبـه روش کـاربردي و  هـدف با پژوهش این
 ۀآمــاري تحقیــق شــامل کلیــ ۀجامعــ .اســتتحلیلــی 

. باشد می استان 31 با 1390شور در سال ک هاي استان
پیشینه و ادبیـات  ۀتهیاطالعات براي  آوري جمعمنابع 

و اینترنتـی  اي کتابخانـهنظري این تحقیق، مسـتندات 
جهت  ها داده آوري جمعو از اسناد و مدارك براي  است
. این اسناد و مدارك مربوط گردید  گیري استفاده اندازه

مرکـز  هـاآنبه مراجع و منابع رسمی کشـور و در رأس 
 اسـتمرجع رسمی اطالعات کشـور  عنوان   بهآمار ایران 
اسـتفاده  هـاآنمربـوط، از  هاي داده آوري جمعکه براي 

ابتـدا شـهري  پـذیري رقابتو تبیـین  شد. براي تحلیل
 1390بــر اســاس اطالعــات ســال  موردنیــاز هــاي داده

بـه لحـاظ  ها شهرسـتان بنـدي رتبهبراي  .استخراج شد
متغیـر اقتصـادي، اجتمـاعی و  56تعداد ، پذیري رقابت
 هاي مـدلو با اسـتفاده از شدند  انتخاب محیطی زیست
 ) و مـدل ادغـامساو(ویکور و چند معیاره  گیري تصمیم

ها بـا مـدل شاخص .گردیدندارزیابی ) ها رتبه(میانگین 
 هاي اسـتاندهی شدند و در نهایت وزنآنتروپی شانون 
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گروه بـا تـوان  پنجبه  ها رتبهبا توجه به میانگین  کشور
و بسـیار پـایین  ،متوسـط بـاال، باال،بسیار  پذیري رقابت

ــــایین  ــــیمپ ــــدگردید تقس ــــتفاده  ن ــــا اس از و ب
بـر  ها اسـتان برخـورداريسـطوح   ARC/GISافـزار نرم

  .شد گویا سازيروي نقشه 
: شهري پذیري رقابتسنجش  هاي شاخصابعاد و 

شــهري اهمیــت  پــذیري رقابت هاي شــاخصشناسـایی 
 خواهنـد میکـه  ریزانی برنامـهو  هـا دولتزیادي بـراي 

و کسب جایگاه  پذیري رقابترا به سمت  خودشهرهاي 
 345( در عرصه رقابت بین شهرها هدایت نماینـد، دارد

:Deas & Giordano, 2001.( پذیري رقابت هاي شاخص 
شالودة اصلی یک برنامۀ جـامع ابـزاري  عنوان بهشهري 

ـــژه ـــاه وی ـــروري، جایگ ـــاخص. اي داردض ـــه  ها ش ب
ــت ــهري  گذاران سیاس ــک ش ــد میکم ــویر  کن ــا تص ت

، حال درگذشتهشهر  پذیري رقابتاز شرایط  تري روشن
و راهبردهـاي متناسـبی در  ها سیاستداشته و  آیندهو 

از  .)220inghalS :2013 ,( آینــده اتخــاذ نماینــد
 جـامعبه معیارهاي  یابی دستمشکالت براي  ترین مهم

سـنجش و  منظور بـهمناسـب  هاي شاخصبراي تدوین 
 هـاي داده شـهرها، نبـودِ پذیري رقابتمیزان  بندي رتبه

 ازنظـرچـه  موردبررسـیهمه شـهرهاي دربارة مناسب 
جامعیت و چه همانندي بین شهرهاي مختلـف و نبـود 

شهري است. بـا  پذیري رقابتاجماع نظر کافی در مورد 
ـــایی تالش ـــاکنون  ه ـــه ت ـــا و شـــده انجامک ، معیاره

 توسعه درحالشهري  پذیريقابترسنجش  هاي شاخص
در بسـیاري از مطالعـات و  متأسـفانهو تکامل هستند. 

مباحث رقابـت  با ارتباطصورت گرفته در  هاي پژوهش
 هاي شاخصمساوي با برتري در  شهري، رقابت شهري،

کـه در  نظرانی صاحباقتصادي رقابت فرض شده است. 
 انـد پرداختهشـهري بـه مطالعـه  پذیري رقابتاط با بارت

 تأکیدرقابت بین شهرها صرف  گیري اندازهمعتقدند در 
(قربـانی و همکـاران،  کنـد نمیعد اقتصادي کفایت بر بُ

 هاي جنبـه. موفقیت اقتصـادي، موفقیـت )175: 1393
عـد صرف بر بُ تأکیداز طرفی  ؛کند نمیدیگر را تضمین 

اقتصادي، باعث افزایش مشکالتی از قبیل قطبی شـدن 
شـهرها . شـود می محیطی زیست هاي آلودگیاجتماع و 

یک واحد اقتصادي بلکه یـک نظـام اجتمـاعی و  تنها نه
ایـن عوامـل  درگرو هاآنیندة آهستند و  محیطی زیست
، در ارزیـابی رقابـت بـین شـهرها بایـد نتیجه در است؛

و  جـایکرا  محیطی زیستعوامل اقتصادي، اجتماعی و 
بـر  تأکیـد .داد قـرار مطالعـه مورددر ارتباط با یکدیگر 

 هاي زمینـه محیطی زیسـتابعاد اقتصادي، اجتمـاعی و 
 سـازد میبه رقابت شـهري پایـدار را فـراهم  یابی دست

)Jiang, 2010: 308.( داراي ابعـاد  پایدارشهري  رقابت
 ,shen & ( اسـت محیطی زیستاقتصادي، اجتماعی و 

2010jJiang(.  با توجه بـه مطالعـات ادبیـات نظـري و
هاي صـورت گرفتـه پیشـین،  مرور تحقیقات و پژوهش

در ایــن ي مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش ها شـاخص
پــذیري رقابــت انــدازه گیــري«هــايپــژوهش از مقالــه

گیـري  اندازه«) و So & Shen, 2004( »شهرهاي چین
هـاي چـین در سـال پذیري شهري در شهرستانرقابت
2000) «Jiong & Shem, 2010 (.برگرفته شده اسـت 

هاي  پـذیري اسـتان بـراي سـنجش رقابت این پـژوهش
) آمـده اسـت 2هایی کـه در جـدول ( ایران از شـاخص

  شده است.  استفاده

  
  در پژوهش مورداستفاده هاي شاخص - 2 جدول

ابعا
ها شاخص  کد  مؤلفه  د ها شاخص کد   

اقتصادي
  

عملکرد 
  اقتصادي

49X   53 ي(میلیون ریال)  به نسبت کلا نهیهزدرصد اعتباراتX  ي دولتی( میلیارد  ریال)ها بانکتسهیالت اعطایی  
50X   تعداد کارگاه صنعتی 54X تعاونی  به نسبت کلدرصد تعداد شرکت  
51X   ي به نسبت کلاقتصاددرصد نرخ مشارکت  55X نفر1000سرمایه شرکت تعاونی(میلیون ریال) به ازاي  

52X (میلیون ریال) به ازاي دکنندگانیتولنیاز  کننده نیتأمي تعاونی ها شرکت 
 نفر1000

56X درصد نرخ بیکاري به نسبت کل  

ساختار و 
ظرفیت 
  اقتصادي

37X   نسبت کل* کشاورزي بهبخش  افزوده ارزشدرصد سهم  43X نفر1000ي دولتی به ازاي ها بانکتعداد شعب  

38X ي دولتی به ازاي ها بانکATMيها دستگاهتعداد  
 نفر1000

44X  نفر*1000سرانه محصول ناخالص داخلی(هزار ریال) به ازاي  

39X   نفر*1000محصول ناخالص داخلی(میلیون ریال) به ازاي  45X به نسبت کل شده ثبتدرصد تعداد انواع معامالت  
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40X ي دولتی( میلیارد ریال) به ازاي ها بانکي ها سپرده 
 نفر1000

46X  به نسبت کل ها متیقدرصد نرخ رشد شاخص کل  

41X   کل به  ها نهیهز کل بهي خوراکی و دخانی ها نهیهزدرصد نسبت  47X بخش خدمات به نسبت کل * افزوده ارزشدرصد سهم  

42X  48X بخش صنعت و معدن  به نکل * افزوده ارزشدرصد سهم  
ي(میلیون ریال) به نسبت ا هیسرماتملک دارایی  درصد اعتبارات

  کل

اجتماعی
  

منابع 
  انسانی

15X   نفر1000به ازاي ی علم ئتیه ریغ کارکنان 17X نفر1000دولتی به ازاي  عالی مؤسسات تعداددانشجویان 
16X   شهري به نسبت کل باسوادي درصد نرخ 18X نفر1000ولتی به ازاي  هاید دانشگاه علمی تعدادهیئت 

کیفیت 
  زندگی

11X   نفر1000به ازاي  وهنري فرهنگی تعدادمراکز 2X نفر1000درمانی به ازاي مؤسسات  تعداد 
12X   نفر1000به ازاي )هزارنفر(تعداداعضا 3X  نفر1000به ازاي  تعدادتخت 
13X   نفر1000به ازاي  عمومی تعدادکتابخانه 4X  نفر1000به ازاي  تعدادپزشکان 
14X   اجتماعی به نسبت کل نیتأم شدگان مهیبدرصد  19X  نفر1000به ازاي  درمان دربهداشت شاغل تعدادکارکنان 
5X   نفر1000به ازاي  )هزار( ازکشوردرصد ازخارج شده وارده پستی مرسوالت 20X نفر1000به ازاي  سینما تعدادسالن 
6X   نفر1000به ازاي  زار)ه(کشور  از مقصدخارج به صادرشده پستی مرسوالت 21X نفر1000ی به ازاي بخش توانتعدادمراکز 
7X   نفر1000به ازاي  شهري دفاترپستتعداد  22X  نفر1000به ازاي  تعدادمراکزپرتونگاري 
8X   نفر1000به ازاي  تعداددفاترشهري 23X  نفر1000به ازاي  داروخانه تعدادکل 
9X   نفر1000به ازاي )تاکسی(عمومیونقل  حمل تعدادوسایل 24X  نفر1000به ازاي  فعال بهداشت يها خانهتعداد 

10X 27  نفر1000درمانی به ازاي  مراکزبهداشتیتعداد 
X 

) به نسبت مترمربعشهري ( درنقاط مسکونی فضايسرانه  متوسطدرصد 
  کل

1X     نفر1000به ازاي  منتشرشده تعدادکتاب 

25X  توسعه شهري به نسبت  آسفالته يها راه درصد مساحت 
  کل(کیلومتر)

26X شهرنشینی به نسبت کل درصد سطح  

یز
 ست

مح
طی

  ی

کیفیت 
  محیطی

28X   نغر1000تعدادپارکعمومی به ازاي  33X  به نسبت کل )هکتار( يکار جنگل درصد مساحت 
29X   نغر1000زباله به ازاي  تعدادخودروحمل 34X  به نسبت کل شهري فاضالب درصد تعدادانشعاب 

30X به نسبت  لیتربرثانیه شهري آب درنقاط نیتأم درصد ظرفیت 
  کل

35X نغر1000تن به ازاي  روزانه مقدارزباله  

31X به نسبت  هزارمترمکعب شهري درنقاط آبتولید درصد ظرفیت 
  کل

36X 
به  مترمربع سبزشهري فضاي درصد سرانه وسعت

  نسبت کل
32X     فقره به نسبت کل شهري درنقاط آب انشعابتعداددرصد  

  )So & Shen, 2004(و  )shen, 2010jJiang &: مأخذ)(1389 سال هاي داده*(
  

  پژوهش هاي یافتهو  ها مدلمعرفی 
 سازي بهینهمعنی ویکور از کلمه صربی به: ویکور مدل

ــاره و  ــد معی ــل راهچن ــوافقی  ح ــده گرفتهت ــت ش  اس
)Chatterjee et al., 2009:4044 .(ویکـور بـراي  فـن

پیچیده  هاي دستگاهمسائل چند معیاره در  سازي بهینه
ویکـور یـک روش  .)166: 1391اختیاري، ( معرفی شد

ــمیم ــک  گیري تص ــل ی ــراي ح ــدمعیاره ب ــئلۀ چن مس
احدهاي و گسسته با معیارهاي نامتناسبِ گیري تصمیم
ــدازه ــارض گیري ان ــف و متع ــه مختل ــت ک ــط  اس توس

: 1386 امیـري،( اسـت ایجادشـده 1اپروکویک و تزنـگ
 گیري تصمیم هاي مدلتفاوت اصلی ایـن مدل با  )171

آن  بـرخالفایـن اسـت کـه  اي شبکهی یا مراتب سلسله
مقایسات زوجی بین معیارهـا و  ها مدل، در این ها مدل

طـور مسـتقل،  بهو هر گزینه  گیرد نمیصورت  ها گزینه

                                                             
1. Opricovic & Tzeng 

 :2007( گردد میسنجیده و ارزیابی  ،توسط یک معیار

517 Opricovic & Tzeng,.(  ــن روش ــاسای ــر اس  ب
تـوافقی  حـل راهو در آن،  شده  ارائهتوافقی  ریزي برنامه
-ایده حل راهموجه است که به  هاي حل اهکنندة رتعیین

آل نزدیک بوده و در قالـب توافـق از طریـق اعتبـارات 
 ,Rao( اســت ایجادشــده گیرندگان تصــمیمویــژه 

 حـل راهبـه  تر نزدیک هاي گزینه رو این از). 2008:1950
دورتــر از آن ارجحیــت دارنــد.  هاي گزینــهآل بــر ایــده

چنـد تـابع معیـار ارزیـابی و  بر اسـاسمعموالً معیارها 
بـر  تأکیـد. در ایـن روش، شـوند می بنـدي رتبهسپس 

گزینــه و تعیــین  اي مجموعــهو انتخــاب از  بنــدي رتبه
توافقی براي مسـئله بـا معیارهـاي متضـاد  هاي حل راه

  ).Chen & Wang, 2009: 234( است
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  مراحل انجام روش ویکور
 يها شاخص: تشکیل ماتریس تصمیممرحله اول:

سازي شده و شاخص موردبررسی پس از تکمیل
  .شده است آوردهصورت ماتریس   به

: بی مقیاس کردن مـاتریس تصـمیم  مرحله دوم: 
ویکـور  درروشمقیاس کردن ماتریس تصـمیم براي بی

. مزیت این بی مقیـاس شود میاستفاده کردن از  فازي 
سازي این است که خطی بوده و کلیه نتایج تبدیل بـه 

. براي بی مقیـاس سـازي از شوند مییک نسبت خطی 
  است. شده  استفاده 1رابطه 

      1 رابطه
2

1

X i j
ni j

i j
i

n
X






  

  

  تعیین وزن معیارهامرحله سوم: 
، باید وزن نسبی ها مؤلفهبراي بیان اهمیت نسبی 

منظور در این  مشخص شود که بدین ها مؤلفههر یک از 
شده است. در   استفاده آنتروپی شانونپژوهش از روش 

 واقع دررا تشکیل دهیم.  Vاین مرحله، باید ماتریس 
مقادیر استاندارد هر مؤلفه در  ضرب  حاصل V ماتریس

  ).3(جدول  است  مؤلفهوزن مربوط به همان 
  

  وزن متغیرهاي مختلف با استفاده از آنتروپی شانون -3جدول 
  وزن  متغیر  وزن  متغیر  وزن  متغیر  وزن  متغیر  وزن  متغیر  وزن  متغیر  وزن  متغیر
X1  015/0  X9  013/0  X17  019/0  X25  018/0  X33 019/0  X41 019/0  X49 019/0  
X2  018/0  X10  018/0  X18  020/0  X26  019/0  X34 019/0  X42 018/0  X50 019/0  
X3  018/0  X11  019/0  X19  018/0  X27  020/0  X35 014/0  X43 018/0  X51 015/0  
X4  019/0  X12  019/0  X20  017/0  X28  016/0  X36 011/0  X44 018/0  X52 018/0  
X5  018/0  X13  019/0  X21  017/0  X29  017/0  X37 019/0  X45 019/0  X53 019/0  
X6 014/0  X14  019/0  X22  017/0  X30 017/0  X38 019/0  X46 019/0  X54 019/0  
X7  012/0  X15  019/0  X23  018/0  X31 017/0  X39 019/0  X47 020/0  X55 020/0  
X8  019/0  X16  019/0  X24  018/0  X32 018/0  X40 019/0  X48 019/0  X56 019/0  

  : نگارندگانمأخذ
  

  ود براي هر متغیربدترین مقدار از میان مقادیر موجتعیین بهترین و  مرحله چهارم:
    

  بهترین و بدترین معیار - 4جدول
  بدترین  بهترین  نوع شاخص

∓퐴  معیار مثبت(سود) = 푚푎푥 퐴  퐴 = 푚푖푛 퐴  
∓퐴  معیار منفی(هزینه) = 푚푖푛 퐴  퐴 = 푚푎푥 퐴  

  )82: 1393زاده،  مأخذ: (آذر و رجب
  

عد فاصله هر گزینه از بُ پنجم در مرحله مرحله پنجم:
و سپس تجمیـع آن  شده محاسبهآل مثبت حل ایدهراه

  شود. یممحاسبه  3و 2هاي بر اساس رابطه

  :2رابطه    1 * *

1
/

n
p

j j i i ji i i
i

S L W f f f f 



    
 

  
  :3رابطه    * *max / 1,2,...,p

j i i ji i iR L W f f f f i n     
  

فـوق فاصـله ،در رابطه
jS  از گزینـهi  نسـبت بـه

(ترکیب بهترین ) و فاصله آل یدها حل راه
jRگزینـهi 

باشـد.  یم) آل منفـی (ترکیـب بـدترین ایـده حل راهاز 
اساسي عالی بر بند رتبه

jS بندي بد بر اسـاس  و رتبه
مقادیر

jR .انجام خواهد شد  

 مطلوبیـت: R و S محاسـبه مقـدار  مرحله ششم: 
 شـود مینشان داده  S گروهی حداکثر از اکثریت که با

حـداقل  R فردي حداقل از طرف مقابل که بـا تأسفو 
زیــر محاســبه  هاي رابطــهاز  اســتفادهبــا نشــان داده و 

  .شود می
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                                            :4رابطه 
   1 * *

1
/

n
p

j j i i ji i i
i

S L W f f f f 



    
 

  

                             :5رابطه     * *m ax / 1, 2, ...,p
j i i ji i iR L W f f f f i n     

 
 

ــتم:   ــه هف ــدار  مرحل ــبه مق ــدار ( Qمحاس مق
تـابع ترکیبـی اسـت کـه تـابع مزیـت  Q: )افزایی هم

معادلـه  صـورت بهVرا بـا وزن Rو Sکه شود مینامیده 

ها و  ینـهگزبـراي ارزیـابی نهـایی  .کنـد مییکـی  بـاهم
محاسبه

jQ  کنیم: یمعمل  زیربر اساس رابطه  

  
                 :6رابطه         * * * */ 1 /j j jQ v S S S S v R R R R         

ـــــــوق ـــــــه ف ,در رابط ...,1J j ،* minj jS S ،
max j jS S ،* min j jR Rوmax j jR R  و v، 

 5/0 معمـوالًوزن حداکثر مطلوبیت گروهی هست کـه 
حال با توجه بـه نتـایج بدسـت  شود. یمدر نظر گرفته 

  زیر آزمون گردید: صورت بهشروط  ،آمده
 Q(A2)-Q(A1)>DQ                                شرط اول:
اول و دوم  هاي گزینه) به ترتیب A2((A1)که در آن 

=DQ وهستند  1

İ−1
  و تعداد آلترناتیوهاست. 

758/0Q(A2)-Q(A1)>  033/0و=DQ= 1

31−1
با توجه  

و  064/0بـراي گزینـه دوم برابـر بـا  Q به اینکه مقدار
تفاضـل ایـن دو  باشـد میبراي گزینه اول برابر با صفر 

بیشـتر اسـت.  DQ بـوده کـه از مقـدار 064/0بـا  ربراب
  .گردد می تأییدبنابراین شرط اول 

  نظـر ازاین است که گزینه اول همچنـین  شرط دوم:
R  یاS هـران کـه اسـتان ت. بهترین رتبه را داشته باشد

شـــاخص  نظـــر ازدارد  Q نظـــر ازبهتـــرین رتبـــه را 
)484/0(S و )00/0(R  .ـــرین رتبـــه را داراســـت بهت

  .شود می تأییدبنابراین شرط دوم نیز 
ها بـر  پـذیري اسـتان نتایج حاصل از تحلیـل رقابت

هاي تهران،  دهد که: استان اساس مدل ویکور نشان می
ترتیـب بـا کسـب بـاالترین  البرز و خراسان جنوبی بـه

پـذیري  رقابت دامنـۀدر  182/0و  064/0، 00/0امتیاز 
هـا در برخـورداري از  ن اسـتانبسیار باال قرار دارند، ایـ

ــه، تعــداد تعــدادکلهــاي شــاخص مؤسســات  داروخان
 تعـداد، پزشکان تعداد، تخت بیمارستان تعداد، درمانی

 دانشـجویان تعـداد، درمان بهداشت در شاغل کارکنان
هـاي  علمی دانشـگاه هیأت تعداد، دولتی عالی مؤسسات

ــی،  ــاندولت ــغ کارکن ــه ری ــطح، یعلم تای ــد س  درص
 حمـل خـودرو تعداد، پارك عمومی تعداد، شهرنشینی 

 يهـا ستگاهدي دولتی، تعداد ها بانکتعداد شعب زباله، 
ATM شـهري باسـوادي درصد نـرخ، ي دولتیها بانک ،

، شـهري مسکونی درنقـاط فضايسرانه  درصد متوسط
ي خوراکی و دخانی،درصـد نـرخ ها نهیهزدرصد نسبت 

، ي، درصــد تعــداد شــرکت تعــاونیاقتصــادمشــارکت 
ي دولتــی، تعــداد کارگــاه هــا بانکتســهیالت اعطــایی 

تري دارند وضعیت مطلوب درصد نرخ بیکاريو  صنعتی
هـا در این استان یپذیري باالیساز توان رقابتکه زمینه

ــد شــده اســت. ــه رقابت از بع ــاال  آن در دامن ــذیري ب پ
، خوزسـتان، اصـفهان، قم، خراسـان رضـويهاي  استان

ترتیب  آذربایجان شرقی بهو  کردستان، فارس، سیستان
ـــاز  ـــا کســـب امتی ، 230/0، 222/0، 221/0 ،204/0ب

انـد. دامنــه  قرارگرفته 367/0و  318/0، 286/0، 286/0
، اردبیل، لرستانهاي  پذیري متوسط شامل استان رقابت

، هرمزگـان، زنجـان، خراسـان شـمالی، کرمان، مرکزي
ــی و  یــزد، گلســتان، همــدان، بوشــهر، آذربایجــان غرب

  ،369/0بـــه ترتیـــب بـــا کســـب امتیـــاز  مازنـــدران
 373/0، 375/0  ،379/0  ،389/0  ،390/0، 394/0، 

باشـــــد.  می 456/0و  427/0، 408/0، 406/0، 397/0
، راحمدیبوچهارمحال بختیاري، کهکیلویه و هاي  استان

بـه ترتیـب بــا کسـب امتیــاز  گــیالنو  ایـالم، سـمنان
از  646/0و  500/0، 489/0، 475/0، 471/0

بـا  شـاهقزوین و کرمانهاي  پذیري پایین و استان رقابت
پـذیري بسـیار  از رقابت 846/0و  811/0کسب امتیـاز 

باشـــند. کمبـــود یـــا فقـــدان  ر میپـــایین برخـــوردا
ي در پـذیرایی که منجر به توان باالي رقابـته شاخص
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لبـرز و خراسـان جنـوبی شــد در هـاي تهـران، ااسـتان
بـه محرومیـت و  منجـر قزوین و کرمانشـاههاي استان
  ).5(جدول  پذیري شده استبسیار پایین رقابتتوان 

روش مجموع ساده وزنی : 1روش مجموع ساده وزنی
 هاي روشدر  شده گرفتهبه کار  هاي روشیکی از 

با مفروض  که طوري بهمعیاره است.  چند گیري تصمیم
) براي آن، ها شاخص(اوزان اهمیت از  W رداربودن بُ
 شود میتابع زیر محاسبه  صورت بهگزینه  ترین مناسب

گزینه بهینه در  عنوان بهبیشترین میزان  درنهایتو 
  ):131: 1393(پورطاهري،  شود مینظر گرفته 

A}                        :         7 رابطه |MAX
∑ .
∑  

∑= 1و چنانچه  푊  باشد، طبق تابع زیر محاسبه
  :شود می

=                 :  8رابطه  {퐴푖|푀퐴푋푖∑ 푊푖. 푟푖푗푗A  
ــتدر  ــاي  حقیق ــاي پارامتره ــک برمبن ــن تکنی ای
تابع  دیگر بیان  بهاست.  گرفته شکلآمار  در علممرکزي 

ایـن تکنیـک خطـی اسـت و  گیرنده تصـمیممطلوبیت 
ــت  ــده تضمینها شاخصپذیری جمعقابلی ــت  و  ش  دراس

گزینـه بهینـه در نظـر  عنوان بـهبیشترین میزان  نهایت
علت کاربرد فـراوان  ).168: 1385(آذر،  شود میگرفته 

هــا، ســادگی و  ایـن روش بــراي اولویــت بنــدي گزینــه
هـاي ن و ارائه راهکارها و استراتژيسهولت استفاده از آ

  باشد. می مناسب
ها بـر  پـذیري اسـتان نتایج حاصل از تحلیـل رقابت

، تهـران هاي کـه اسـتان دهد اساس مدل ساو نشان می
و خراسان جنوبی با کسب رتبه اول و برخورداري  البرز

ي دولتـی، هـا بانکي ها سـپردهي ها مناسب از شاخص
بخـش خـدمات، محصـول  افـزوده  ارزشدرصد سـهم 

، هـا متیقناخالص داخلی، درصد نرخ رشد شاخص کل 
ــی  ــک دارای ــارات تمل درصــد ، يا هیســرمادرصــد اعتب

درصد ، شهري سوادي با ي، درصد نرخا نهیهزاعتبارات 
درصـد ، شـهري نقاط مسکونی در فضايسرانه  متوسط
درصــد نــرخ و ي خــوراکی و دخــانی ها نــهیهزنســبت 

 ییپـذیري بسـیار بـاال تـوان رقابت، ياقتصادمشارکت 
هاي خوزسـتان،  زایـن سـه اسـتان، اسـتان ا . بعددارند

سیســتان، خراســان رضــوي، قــم و اصــفهان در دامنــه 
                                                             
1-Simple Additive Weighted (SAW) 

ــد،  رقابت ــرار دارن ــاال ق ــذیري ب ــتانپ ــارس،  اس هاي ف
آذربایجان غربی، آذربایجـان شـرقی و کردسـتان جـزء 

باشـند.  پـذیري متوسـط می هایی بـا تـوان رقابت استان
هاي کرمانشاه، لرستان، اردبیل، گـیالن، بوشـهر،  استان

کرمان، هرمزگان، مرکـزي، خراسـان شـمالی، زنجـان، 
هاي  پـذیري پـایین و اسـتان همدان و قـزوین از رقابت

کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، یـزد، ایـالم،  گلستان،
پــذیري بســیار  رقابت چهارمحــال بختیــاري و ســمنان

  ).5(جدول پایینی دارند 
اقتصـــادي و  -اجتمـــاعی پـــذیري رقابتارزیـــابی 

کشــور براســاس دو مــدل  هاي اســتان محیطی زیســت
 ،ها مـدلهرکـدام از در کـه  دهد میویکور و ساو نشان 

مختلفی را به دست آوردنـد  هاي رتبهکشور  هاي استان
آذربایجـان غربـی در مـدل  نمونه رتبه اسـتان عنوان  به

یـا رتبـه اسـتان  باشد می 10و در مدل ساو  19ویکور 
. بـراي باشـد می 12و در سـاو   31کرمانشاه در ویکور 

از مدل ادغـام  ها استان بندي رتبهرفع این تعارضات در 
  است. شده  استفاده

  
  روش ادغام

 مسـائل در گیـريتصـمیم بـراي تصمیم گیرندگان
. کننـدنمـی روش یـک بـه محـدود را خود مهم، بسیار
 بـه مختلـف، هـايروش از اسـتفاده با دارد امکان البته
). 86-84: 1387(قاسـمی،  یابنـد دست متفاوتی نتایج

هاي  هاي کشـور رتبـه کـدام از اسـتان هر. ممکن است
شده در این پژوهش به کاررفته  هاي به متفاوتی از مدل

دســت آورده باشــند کــه در ایــن صــورت بــراي رفــع 
هاي  بندي آمده بین رتبه دست هاي به ها و تعارض تفاوت

هاي مختلـف  ها براي اسـتان گوناگون از هریک از مدل
ها، بـردا و  توان از روش ادغام ماننـد میـانگین رتبـه می

) کـه در 183: 1393(پورطـاهري،  کپلند استفاده کرد
شـده   ها اسـتفاده ین پـژوهش از روش میـانگین رتبـها

عنوان  ترین رتبه تخصیصی به هر گزینه بـه است(پایین
  شود. اولویت اول انتخاب می

  هاي ویکـور و سـاو بـه نتایج حاصل از ادغـام مـدل
دهــد کــه:  تکنیــک میــانگین رتبــه، نشــان می وســیلۀ
از تــوان و خراســان جنــوبی  البــرز، تهــرانهاي  اســتان
 هاي دیگـر پذیري بسـیار بـاال نسـبت بـه اسـتان رقابت
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باشــند، ایــن ســه اســتان از نظــر  کشــور برخــوردار می
 داروخانـه، تعـداد تعـدادکلهاي  برخورداري از شاخص

 تعــدادان، تبیمارســ تخــت تعــداد، درمــانیمؤسســات 
، درمـان بهداشـت در شـاغل کارکنـان تعـداد، پزشکان

 درصـد نـرخ، دولتـی عالی  مؤسسات دانشجویان تعداد
مسـکونی  فضايسرانه  درصد متوسط، شهري باسوادي
ي خـوراکی و ها نـهیهزدرصـد نسـبت ، شهري درنقاط

ــانی، ــارکت  دخ ــرخ مش ــد ن ــاددرص ــداد، ياقتص  تع
 ریـــغ کارکنــاندولتــی،  هايدانشــگاه علمی تهیــا

تعــدادپارك ، شهرنشــینی درصــد ســطح، یعلم ئــتیه
ــداد، عمــومی ــه،  حمــل خــودرو تع ــداد شــعب زبال تع

ي هـا بانک ATM يها دسـتگاهي دولتی، تعداد ها بانک
ــی ــامالت ، دولت ــواع مع ــداد ان ــتدرصــد تع ــده  ثب ، ش
 افـزوده ارزشي دولتی، درصد سـهم ها بانکي ها سپرده

بخش خدمات، محصول ناخالص داخلـی، درصـد نـرخ 
درصـد اعتبـارات تملـک ، هـا متیقرشد شاخص کـل 

درصـد  ي،ا نـهیهزدرصـد اعتبـارات ، يا هیسرمادارایی 
ي هــا بانکتسـهیالت اعطـایی ، تعـداد شـرکت تعـاونی

 درصـد نـرخ بیکـاريو  دولتی، تعداد کارگـاه صـنعتی
وضعیت بسیار مطلـوبی دارنـد. در رتبـه بعـدي یعنـی 

ــاال اســتان رقابت ، قــم، خراســان رضــويهاي  پــذیري ب
و فارس قرار دارند، کـه از  اصفهان، سیستان، خوزستان

پــذیري شــهري بــتي رقاها نظــر برخــورداري شــاخص

هاي کردستان،  باشند. استان وضعیت مطلوب را دارا می
آذربایجان شرقی، اردبیل، لرسـتان و آذربایجـان غربـی 

ــتان ــزء اس ــه رقابت ج ــا دامن ــط  هاي ب ــذیري متوس پ
هــا وضــعیت برخــورداري از  باشــند، در ایــن اســتان می

متعــادل  پـذیري شــهري در حـد هـاي رقابــت شـاخص
مرکزي، کرمان، هرمزگان، بوشـهر، هاي  باشد. استان می

خراسان شمالی، زنجان، همـدان، کرمانشـاه و گـیالن، 
هاي گلسـتان،  پذیري پایین و اسـتان داراي توان رقابت
کهکیلویـــه و بویراحمـــد، قـــزوین،  یـــزد، مازنـــدران،

تـرین  چهارمحال بختیاري، ایالم و سمنان جـزء محروم
 -عیپــذیري اجتمــا نظــري رقابت هاي ایــران از اســتان

ــاي  باشــند. شــاخص محیطی می اقتصــادي و زیســت ه
ــت ــدهرقاب ــش عم ــه نق ــذیري ک ــاالي  پ ــوان ب اي در ت
 و خراسان جنـوبی البرز، تهران پذیري سه استان رقابت

کهکیلویـه و  ها گلستان، یزد، مازنـدران،دارد در استان
م و سـمنان بویراحمد، قزوین، چهارمحال بختیاري، ایال

که نیازمند توجه بیشتر  باشنددر سطح خیلی نازلی می
ــ ــهئمس ــاخصوالن و برنام ــود ش ــه بهب ــزان ب ي ها ری
). 5د (جـدول باشـ هاي مـیپذیري در این استان ترقاب

 -پـذیري اجتمـاعی ) توزیع فضایی توان رقابت1شکل (
هاي کشور را براسـاس  محیطی استان اقتصادي و زیست

  دهد. مدل ادغام نشان می

  

  هاي بکاربرده شده در پژوهشمدل : نتایج5 جدول
  ادغام  )SAW( مجموع ساده وزنی  مدل ویکور  استان

Q وضعیت  استان  میانگین  وضعیت  استان  رتبه  امتیاز  وضعیت استان رتبه  
شرقی جانیآذربا  367/0  تهران 11 

 بسیار باال
37/0  تهران 11 

 بسیار باال
 تهران 11

غربی جانیآذربا بسیار باال  397/0 38/0 البرز 19  50/14 البرز 10   البرز 
369/0 اردبیل 34/0 خراسان ج 12   خراسان ج 13 خراسان ج 14 
222/0 اصفهان  قم 6 

 باال

40/0  خوزستان 8 

 باال

 خراسان ر 7

 باال
 
 

064/0 البرز 51/0 خراسان ر 2   قم 2 سیستان 2 
500/0 ایالم 27/0 اصفهان 28   خوزستان 28 خراسان ر 28 
406/0 بوشهر 32/0 خوزستان 20   سیستان 18 قم 16 
000/0 تهران 52/0 سیستان 1   اصفهان 1 اصفهان 1 

471/0 چهارمحال 27/0 فارس 25   فارس 28 
 

 متوسط

50/26  فارس 
182/0 خراسان جنوبی 44/0 کردستان 3   کردستان 3 آذربایجان غ 3 

 
 متوسط

221/0 خراسان رضوي 41/0 آذربایجان ش 5  5/5 آذربایجان ش 6  ش جانیآذربا   
389/0 خراسان شمالی  اردبیل 17 

 متوسط

31/0 50/18 کردستان 20   اردبیل 
230/0 خوزستان 41/0 مرکزي 7   کرمانشاه 4 

 پایین

5/5  لرستان 
390/0 زنجان 30/0 لرستان 18  5/19 لرستان 21  غ جانیآذربا   
489/0 سمنان 24/0 کرمان 27   مرکزي 28 اردبیل 29 

286/0 سیستان پایین 41/0 هرمزگان 8  5/6 گیالن 5   کرمان 
286/0 فارس 38/0 خراسان ش 9   هرمزگان 9 بوشهر 9 
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811/0 قزوین 30/0 زنجان 30  50/26 کرمان 23   بوشهر 
204/0 قم 40/0 آذربایجان غ 4  5/5 هرمزگان 7   خراسان ش 

318/0 کردستان 37/0 بوشهر 10  5/10 مرکزي 11   زنجان 
379/0 کرمان 32/0 همدان 15   همدان 16 خراسان ش 17 

846/0 کرمانشاه 35/0 یزد 31  5/21 زنجان 12   کرمانشاه 
475/0 کهکیلویه 27/0 گلستان 26  5/25 همدان 25   گیالن 
427/0 گلستان 29/0 مازندران 23  5/23 قزوین 24   گلستان 

 
 بسیار پایین

646/0 گیالن  چهارمحال 29 

 پایین

32/0  گلستان 15 

بسیار 
 پایین

 یزد 22
373/0 لرستان 34/0 کهکیلویه 14  5/13 کهکیلویه 13   مازندران 
456/0 مازندران 27/0 سمنان 24   کهکیلویه 25 مازندران 26 

يمرکز  375/0 31/0 ایالم 13   قزوین 16 یزد 19 
394/0 هرمزگان 32/0 گیالن 16   چهارمحال 17 ایالم 18 
408/0 همدان بسیار  قزوین 21 

 پایین
30/0 5/21 چهارمحال 22   ایالم 

417/0 یزد 27/0 کرمانشاه 22  5/24 سمنان 27   سمنان 
  ماخذ: محاسبات نگارندگان

  

 
  هاي ایرانمحیطی شهري استانپذیري اقتصادي، اجتماعی و زیستنقشه توان رقابت: 1 شکل

 
ایــن پــژوهش نــابرابري فــاحش در هاي  یافتــه

ــت شــاخص ــاي رقاب ــاعی و ه ــذیري اقتصــادي، اجتم پ
هــاي کشــور تأییــد اســتان در بــینرا محیطــی زیســت

هـا تـوان دهد برخی استان ین نشان میهمچن کند؛ می
پـذیري  رقابـتپذیري بـاال و برخـی دیگـر تـوان رقابت

در برخورداري . این امر باعث ایجاد شکاف پایینی دارند
اجتمـاعی، اقتصـادي و پـذیري هـاي رقابـتاز شاخص

هـاي کشـور شـده اسـت. محیطی در بین استانزیست
ریزي و توسعه  هاي گروه مطالعات برنامههمچنین یافته

ـــهري ـــدار ش ـــدازه1390( پای ـــر ان ـــی ب گیري  ) مبن
) مبنـی بـر 1391چـین، وارث (پذیري شهرهاي  رقابت

 پذیري جهانی بر کامیابی اقتصادي کشورها تأثیر رقابت
پذیري ملی ایران، ربیعـه  ارائه مدلی براي ارتقاي رقابت:
 پــذیري رقابت راهبردهــاي ) تبیــین1392(خواجـوئی و

لرینـا  ،اي مرحلـه شهر تهران بر اساس یک رویکـرد دو
گیري  انـــدازهاي هـــ ) مبنـــی بـــر مطالعـــه راه2011(

 گیري مبنی بر اندازه )2012( پذیري شهرها، کان رقابت
) مبنی بر 2012در کره، ورنچین ( شهري پذیري رقابت

پذیري شهري در سـطح  گیري رقابت هاي اندازه شاخص
) مبنـی بـر مـدل 2013المللی،  و سینگال ( ملی و بین

پـذیري شـهري، وجـود تفـاوت در  ارزیابی بـراي رقابت
یري بین منـاطق مختلـف از توان رقابت پذبرخورداري 
  .کندرا تایید می

هـاي  ویکـور، ي این پژوهش کـارایی مـدلها یافته
هــاي هــا را در ارزیــابی شــاخصســاو و میــانگین رتبــه

تماعی و زیست محیطـی در پذیري اقتصادي، اجرقابت
هـاي ایـن کند. یافته هاي کشور را تأیید میبین استان

در ارزیـابی،  ها باالي این مـدل پژوهش مبنی بر کارایی
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شود. همچنـین ه به اسناد باالدست نیز تایید میبا توج
) 1394هاي مختـاري ملـک آبـادي و همکـاران (یافته

اي استان فـارس بـا هاي ناحیهيمبنی بر تحلیل نابرابر
، مطالعه موردي استان فارس VIKORاستفاده از مدل 

قابلیـت سـنجی  ) مبنی بـر1393پوراحمد و خلیجی (
 VIKORتحلیل خدمات شهري با اسـتفاده از تکنیـک 

مطالعه موردي شهري بناب، حیدري چیانه و همکـاران 
 -ي اجتمـاعیهـا ) مبنی بر تحلیلی بـر نابرابري1394(

ــر مــدل در  SAWو  VIKORي ها اقتصــادي مبتنــی ب
) 1391استان آذربایجان شـرقی، ضـرابی و همکـاران (

هري بـا رویکـرد شهرسـالم در هاي ش ارزیابی سکونتگاه
) 1394نسترن و همکـاران ( )، SAWاستان مازندران (

 در توســعه هــايشــاخص فضــایی پــراکنشمبنــی بــر 
، ترکیبـی رتبـه بنـدي از بااستفاده ایران هايشهرستان

  کنند.هاي فوق را تایید میکارایی مدل
  

  گیري نتیجهو  بندي جمع
شهري  توسعۀباید اذعان نمود که نیروهاي محرکه 

شـهرها  رابـینو میل به رقابـت  شدن جهانی، در آینده
رقابـت شـهري یکـی از  ،تسریع خواهـد کـرد. امـروزه

یـک شـهر بـدون اینکـه . باشـد میموضوعات الینفـک 
ـــرد اقتصـــادي برجســـته، توســـعه اجتمـــاعی  عملک

نداشـته باشـد،  محیطی زیسـتو کیفیت  بخش رضایت
قـرار شـهر رقـابتی مـورد مالحظـه  عنوان بـهد توان مین

ــرد ــه. چگی ــذیري رقابت راک ــاعی و  پ ــادي، اجتم اقتص
، دهنـد میقـرار  تـأثیریکدیگر را تحـت  محیطی زیست

امتعـادل اجتنـاب نبراي شهر مهم است کـه از توسـعه 
باعث توسعه کشـور  تنها شهرنهصورت رقابتِ دراینکند، 
بلکه موجب ایجاد شـکاف بـین شـهرها شـده و  ؛نشده

د توان میرقابت  گذاري پایهاثرات زیانباري خواهد داشت.
مفید باشد امـا زمـانی کـه رقابـت  گذاران سیاستبراي 

، ایـن شـود میاقتصـادي درك  صـورت اغلب به شهري 
ــاقص،  ــه وجــود  داريمســئله هاي سیاســتدرك ن را ب

زیزمـان ایـران در کشـور ع خصوص به. این امر آورد می
چراکه توسعه اقتصـادي سـریع بـا افـزایش  ؛مهم است

بوده است. این همراه  محیطی زیستمسائل اجتماعی و 
ابعاد اقتصـادي،  ،دیدگاه توسعه پایدارپژوهش برمبناي 

ــذیري رقابت محیطی زیســتاجتمــاعی و  ــتان  31 پ اس
ایـن امـر بررسـی  ه اسـت.قرارداد بررسی موردایران را 

 پـذیر امکانایـران را  هاي اسـتانشـهري جامع رقابـت 
پایداري رقابـت  منظور  بهبا توجه به این مطالعه،  نمود.

عملکرد اقتصـادي خـوبی  تنها  نهشهري، یک شهر باید 
ــد ــته باش ــاعی و . داش ــعه اجتم ــه توس ــد ب ــه بای بلک

ــایت محیطی زیســت ــق  بخش رض ــد. از طری دســت یاب
ــبررســی چ ــد گ ــه بع ــر س ــهري در ه ــت ش ونگی رقاب
د توانـ میدولـت  محیطی زیسـتتمـاعی و جاقتصادي، ا

بـه توسـعه شـهري متعـادل، آمـادگی  یابی دستبراي 
بـــراي پـــژوهش  ایـــن در بیشـــتري کســـب نمایـــد.

شاخص بهـره  56از  ها استان پذیري رقابت بندي اولویت
 سـاواز مدل ویکور و  ها دادهگرفته شد و جهت تحلیل 
 شـده استفادهشـده،  ها ادغام با تکنیـک میـانگین رتبـه
  : دهد میاست. نتایج پژوهش نشان 

براســاس مــدل ویکــور نشــان آمده  دســت نتــایج به
تهران، البرز و خراسان جنوبی از  هاي استان که دهد می

قـم، خراسـان  هاي استانپذیري بسیار باال،  توان رقابت
 کردستان، فارس، سیستان، خوزستان، اصفهان، رضوي

 هاي اســتانبــاال،  پــذیري رقابتاز  آذربایجــان شــرقیو 
خراسـان ، هرمزگـان، کرمـان، لرستان، اردبیل، مرکزي

یـزد، ، همـدان، بوشهر، آذربایجان غربی، زنجان، شمالی
 هاي استانمتوسط،  پذیري رقابتاز  مازندرانو  گلستان

، ســمنان، راحمــدیبوچهارمحــال بختیاري،کهکیلویــه و 
 هاي اسـتانپـذیري پـایین و  رقابتاز از  گـیالنو  ایالم

ــزوین  ــاهق ــیار پــایین  از رقابت و کرمانش ــذیري بس پ
  باشند. برخوردار می

 کــه دهــد نتــایج حاصــل از مــدل ســاو  نشــان می
ـــران هاي اســـتان ـــرز، ته ـــوبی از  الب ـــان جن و خراس

خوزســتان،  هاي اســتانبســیار بــاال،  پــذیري رقابت
بـاال،  پـذیري رقابتسیستان، خراسان رضـوي و قـم از 

اصفهان، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان  هاي استان
 هاي اسـتانمتوسط،  پذیري رقابتشرقی و کردستان از 

کرمانشاه، لرسـتان، اردبیـل، گـیالن، بوشـهر، کرمـان، 
هرمزگان، مرکزي، خراسان شمالی، زنجـان، همـدان از 

ــذیري رقابت ــایین و  پ ــزوین، هاي اســتانپ  گلســتان، ق
راحمد، مازندران، یزد، ایالم، چهارمحال کهکیلویه و بوی
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ــمنان از  ــاري و س ــذیري رقابتبختی ــایین  پ ــیار پ بس
  .برخوردارند

میـانگین  ها بـا اسـتفاده از روش نتایج ادغام مـدل
و  البـرز، تهـران هاي اسـتاندهـد کـه  ها نشان می رتبه

ــوبی  ــوان رقابتخراســان جن ــاال،  از ت ــذیري بســیار ب پ
، سیســتان، خوزســتان، قــم، خراســان رضــويهای استان

ــفهان ــارس از  اص ــذیري رقابتو ف ــاال،  پ ــتانب  هاي اس
ـــتان و  ـــل، لرس ـــرقی، اردبی ـــتان،آذربایجان ش کردس

 هاي اسـتانمتوسـط،  پـذیري رقابتآذربایجان غربی از 
مرکزي، کرمان، هرمزگـان، بوشـهر، خراسـان شـمالی، 

 پــذیري رقابتزنجـان، همـدان، کرمانشـاه و گـیالن، از 
گلستان، یزد، مازندران، کهکیلویه و  هاي استانپایین و 
، قزوین، چهارمحال بختیاري، ایالم و سـمنان بویراحمد
که باشند میبسیار پایین برخوردار  پذیري رقابتاز توان 

ــاخص ــذاز نظــر برخــورداري از ش ــت پ ــاي رقاب یري ه
باتوجه به نتایج حاصـل وضعیت بسیار نامطلوبی دارند. 

ي ها نابرابري فاحش در شـاخصاز پژوهش که نشان از 
محیطـی در پذیري اقتصادي، اجتماعی و زیسـترقابت

بـراي  اسـتانمسئوالن هـر هاي کشور دارد، بین استان
هـاي داراي تواننـد در شـاخصکاهش این اخـتالف می

بهبـود و با همت بیشتري به خرج دهند  ،کمترین رتبه
از بـار  هـايي در ایـن اسـتانپـذیررقابت هايشاخص

  سنگین محرومیت مناطق قدري بکاهند.
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