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  چکیده

دست یابی و نیل به توسعه، اگرچه امروز به طور مشخص، یکی از آمال و آرزوهای شیرین و دور از دسترس بسیاری از کشورهای جهان 

می باشد، اما اندیشه پیشرفت و راههای تحقق آن، قدمتی طوالنی دارد و در طی دوره های مختلف حیات بشری، جوامع مختلف و به 

بوده اند که برای بسط قدرت و توانایی های خویش، به جدیدترین شیوه ها و ابزارهای تسلط بر طبیعت و خصوص رقیب، همواره در تالش 

دستیابی به برتری نسبی هر استان از طریق ارزیابی شاخص های غالب هدف این مقاله کاراتر از امکانات آن دست یابند. استفاده بهتر و 

 پرداخته، اقتصادی شاخص 11 از یک هر دهی وزن به شانون آنتروپی روش از استفاده با ابتدا منظور بدین. اقتصادی است

 تکنیک تصمیم گیری از استفاده و آمار مرکز در موجود داده های از استفاده با تحقیق، نتایج به منظور دستیابی به سپس

ارزیابی استانهای با توجه به هدف تحقیق که  .است گرفته صورت تحلیلی 1395 داده های سال برای (VIKOR) چندمعیاره

می باشد پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل،  شمال غربی ایران از لحاظ شاخص های غالب اقتصادی با مدل ویکور

و  Excel از نرم افزار محاسبه داده های کمی در مراحل مختلف مدلزنجان و کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا برای 

استفاده شده است. نتایج نیز با توجه به شاخص های مورد نظر  Arc GIS10.3برای ترسیم نقشه ی سطح برخورداری استانها از نرم افزار

در باالترین  0.180 ویکور معادل شاخصعددی مقدار کمترین  به دلیل داشتنآذربایجان غربی  های استاننشان می دهد که 

اردبیل ، کردستان و زنجان با مقدار عددی شاخص به  و استان هایدر رتبه دوم  0.5آذربایجان شرقی با مقدار شاخص و رتبه 

 قرار دارند. در رتبه های سوم تا پنجم 1و  0.984، 0.978ترتیب معادل 

 ایران، شاخص های اقتصادی، استان های شمال غربی (VIKORویکور)ارزیابی، توسعه، مدل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

 شیدستاوردها و فنون یاری به و افتهی راه دانش مختلف یها حوزه به قرون یط دن،یشیاند قدرت از یریگ بهره با امروز انسان

 مشکالت اما نکرده، رییتغ گذشته اعصار به نسبت یزندگ ساختار هرچند. است دهیورز تالش بهتر یزندگ ساختن فراهم یبرا

 مطرح مباحث جمله از نهیزم نیا در. است بوده انسان یمشغول دل موجب دوره آن خاص مسائل دوره هر در و اند افتهی رییتغ

 بحث (. 54: 1388 گران،ید و یآباد شاه زارع) است یانسان یهها سکونتگا در یاجتماع عدالت و توسعه ندیفرآ یبررس قابل و

 یمکان مختلف طیشرا و عوامل از متأثر که است یامروز یایدن در مباحث نیزتریبرانگ چالش از یکی یافتگین توسعه و توسعه

: 1393 همکاران، و فر یصادق) باشد یم توسعه سنجش در مختلف یها مالک و ارهایمع متفاوت ارزش زانیم زین و یزمان و

81 .) 

 در. بود خواهد کمتر آن مختلف یها پهنه در یهمگن و یکنواختی و شتریب ییفضا تنوع باشد، شتریب کشور کی وسعت هرچه

 در. دارد وجود یقوم و یفرهنگ ،یاجتماع ،یتیجمع ،یمیاقل ،ییهوا و آب یها نهیزم در یا گسترده یگوناگون و تنوع رانیا

 مناطق یها تیمحدود و ها لیپتانس شناخت به قادر یا منطقه یزیر برنامه به استناد بدون یمل یزیر برنامه یطیشرا نیچن

 توسعه درروند تعادل عدم وجود با گر،ید یسو از. بود نخواهند ییاجرا و یعمل مناطق، سطح در یمل کالن یراهبردها و نبوده

 کاهش تواند یم یا منطقه یزیر برنامه گوناگون، مناطق در یزندگ تیفیک و سرانه درآمد تعادل عدم جهینت در و یا منطقه

 یها لیپتانس و ها تیظرف جادیا یحت و موجود یها تیظرف بر هیتک با را مناطق نیب توسعه شکاف گام به گام و یجیتدر

 بلند در آن حاصل که کند توجه متعادل ییفضا -یعملکرد ساختار ینوع به رابطه نیا در و داده قرار مدنظر مناطق، بالقوه

 تفاوت از نظر صرف رانیا کشور به عبارت دیگر .( 80: 1392 ،یخاتم و ییبایشک)است یا توسعه یها تعادل عدم حذف مدت،

 گرفته صورت یها تیفعال از یناش راتییتغ دارد، وجود کشور مختلف مناطق انیم یعیطب یها تیقابل نظر از که یمهم یها

 امر در مناطق دنید کسانی و مشابه رو نیا از. است آورده بوجود مناطق نیب در را یمختلف یها یژگیو ریاخ یسالها در

 یها یژگیو با متناسب یها برنامه میتنظ منظور به مختلف ینواح و مناطق انیم موجود یها تفاوت درک و شناخت

) دیآ یم نظر به ریناپذ اجتناب یضرورت یا منطقه توسعه و شرفتیپ سطح کردن متعادل هدف با آنها یاجتماع ،یاقتصاد

 یم مبدل مطلوب طیشرا به را یزندگ نامطلوب طیشرا که است یا دهیچیپ ندیفرآ توسعه. ( 52: 1389 لطفی و همکاران،

 یزندگ از جامعه افراد همه آن در که باشد یم یملزومات و طیشرا به یابی دست در کشورها تیموفق زانیم انگریب توسعه. سازد

 مشکالت ت،یجمع رشد نرخ به توجه با مختلف، یها کشور در یهدف نیچن تحقق شک، بدون. برخوردارند یمساعدتر و بهتر

 وجود کشورها نیا مختلف سطوح در که ییها یدوگانگ و ها تعادل عدم یکل طور به و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 طور به یا منطقه یها یزیر برنامه به توجه ضرورت رو نیا از. است یمحل و یمل سطح در توسعه یزیر برنامه مستلزم دارد،

 کشور مختلف مناطق ییشکوفا و رشد قیطر از و ها یزیر برنامه نیا به توسل با که شود یم احساس یریناپذ اجتناب

  (. 42: 1389 همکاران، و امانپور) بود کشور تر عیسر توسعه و رشد شاهد تواند یم ها آن یهایتوانمند و استعدادها براساس

 کردن تر بخش تیرضا جز یزیچ توسعه گر،ید عبارت به. کشورهاست از یاریبس خاطر دغدغه " توسعه " مقوله امروزه

 شمال یها استان تیوضع( VIKOR)کوریو روش با تا است آن بر حاضر پژوهش منظور نیبد. ستین مردم یزندگ تیوضع

غالب  یها شاخص لحاظ از رااز بسیاری جنبه ها از جمله سرزمینی،  هوا و منابع آب و... مشترک می باشند  که رانیا یغرب

هدف این پژوهش صرفاً رتبه بندی استانها از نظر توسعه نبوده است بلکه نقشی که این  دهد. قرار یبررس موردآنها  یاقتصاد

استانها می توانند در فرآیند توسعه داشته باشند و یادآوری برخی طرح ها و برنامه هایی که زمانی برای توسعه تک تک مناطق 

ه برخی از این استانها زمانی پایتخت کشور را عهده دار این سرزمین بکار رفته است مزید بر انجام این تحقیق می باشد. چنانچ
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بودند و منبع عظیمی از فرصت ها و امکانات بالقوه و بالفعل این سرزمین به شمار می رفتند. در کشور ما ایران برخی از استانها 

توجه یکپارچه و همه جانبه در از لحاظ سرزمینی،  هوا و منابع آب و... دارای اشتراکاتی و چه بسا شبیه هم می باشند و اگر 

فرآیند توسعه بر آنها حاکم شود می توانند بسیاری از نابرابری ها و محرومیت ها را در درون خود حل کنند. آنچه در این سالها 

جه برنامه ریزی منطقه ای یا به قولی آمایش سرزمین خوانده ایم و به حافظه سپرده ایم دانستن تفاوت ها بوده است و کمتر تو

 به شباهت ها.

 مبانی نظری  -2 

 پیشینه نظری -2-1

 مفهوم توسعه  -2-1-1

در برخی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز مد نظر قرار گرفت، اما  بر رشد، بهبود سایر جنبه الوهاگر چه پارادایم توسعه، ع

فرآیند توسعه محل تردید جدی قرار گرفت و به دلیل استفاده نامعقول از منابع محدود طبیعی، تداوم و پایداری موارد 

دست یابی به این مهم تداوم و پایداری این فرایند  برالوه توسعه پایدار را جایگزین توسعه نمودند، تا ع الحپژوهشگران، اصط

ن کاهش نابراین اگر توسعه پایدار مفهوم تکامل یافته توسعه باشد، خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدو. بنیز تضمین گردد

در افکار صاحب نظران توسعه، تعابیر . (8: 1390)اطاعت، های آتی و تخریب محیط زیست مد نظر استهای نسلتوانایی

توان به افزایش تولید، افزایش بازدهی، ارتقاء سطح کمی و کیفی زندگی،  مختلفی از واژه توسعه وجود دارد که از آن جمله می

اجتماعی،  –ت بیکاری و تورم، تامین نیازهای اقتصادیالنی، برطرف کردن مشکارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درما

های مختلف اشاره کرد. توسعه درواقع نخستین و مهم ترین هدف ه برخورداری از آموزش و فرهنگ و مشارکت فعال در عرص

تنها این عامل نیست و دلیل این تمامی دولتها محسوب میشود. یکی از عوامل مهم توسعه همانا پیشرفت اقتصادی است، اما 

امر آن است که توسعه صرفاً پدیدهای اقتصادی نیست. بنابراین هدف اصلی توسعه باید ایجاد الگوی مطلوب رشد درآمد 

هایی در  بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی بر الوههمگانی باشد که تمام اقشار جامعه را پوشش دهد توسعه ع

)زیاری و همکاران، آنها و همچنین وجه نظرهای عمومی مردم نیز هست صالحنهادی، اجتماعی، ، اداری و اساختار سیاسی، 

 هم آن، یاعضا که است جامعه کی در گرید مرحله به یا مرحله از گذر با مترادف توسعه است، معتقد هابرماس (.98: 1390

 موجب تنها نه افراد شناخت اعتالء یعن. یدهند شیافزا را خود یریفراگ یها شیگنجا یفیک لحاظ از هم و یکم لحاظ از

 توسعه مفهوم و معنا نیهم و دهد یم اعتالء زین را یاجتماع یایدن با یفرد نایب ساحت بلکه شود، یم ها انسان یتعال و توسعه

 شدن مند بهره یچگونگ از است عبارت اول درجه در توسعه است، معتقد زاکس یاسینیا (. 41: 1378 ،یاکبر یریحر) است

 یحاج) انسان یازهاین با طیمح خردمندانه و محتاطانه تطابق قیطر از منابع، به دنیبخش تیفعل یعن. ی طیمح بالقوه منابع از

توسعه، فرآیند تغییراتی است که در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و اقتصادی مردم، تشدید کاربری  (. 17: 1384 ،یهاشم

از منابع طبیعی، همچنین یک نوع پیشرفت در شرایط زندگی و رفاه اجتماعی گروههای کم درآمد زمین و بهره برداری 

. است ینابرابر و یکار یب فقر، حذف یمعن به توسعه 2رسیسدادلی  نظر به (.266: 1385اجتماعی صورت می گیرد)شکویی، 

 یم دربر را....  و یکشاورز اصالحات ،ینیشهرنش ت،یجمع رشد بهداشت، آموزش، مانند یساختار مسائل مرور به امر نیا

(.   11:  1390 ،گروبوسکی و دیگران) دارد سرانه دیتول رشد از فراتر یمفهوم که داند یم یاجتماع یا دهیپد را توسعه ردویگ

 است یروند توسعه اًیثان. ردیگ یم بر در زین را ها دهیپد انیم توازن و یفیک جنبه بلکه یکم یعنصر تنها نه توسعه مفهوم

 برنامه و نیسرزم شیآما ،ینگر ندهیآ یمبنا بر که است نهیبه یهنگام و ندارد وجود آن در وقفه که یصعود و ایپو مستمر،

 به توجه آن یاصل یژگیو. است متناقض و دهیچیپ متنوع، ،یخیتار یا دهیپد توسعه(.  419: 1388 ،یاریز) باشد استوار یزیر

                                                           
2. Dudley seers 
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 یواقع تجارب تا شود یم موجب ها آن نیب تعامل و یضداجتماع یها یژگیو یسر کی به آن تنزل. است یانسان طیشرا

 (. Johnston, 1996:130) دینما جلوه تیاهم یب یامر معاش نیتام یبرا جوامع آن مردم مبارزه و جوامع

بوم محور، تنها در سایه همسویی با برای تحقق توسعه، الزاماً باید شاهد تغییرات ساختاری و نهادی در جامعه بود و توسعه 

ساختارها و نهادهای محلی امکان ظهور خواهد یافت. تحقق این رویکرد مستلزم ترویج فرآیندهای بومی نشأت گرفته از ذخایر 

 & Fukuda P.Sو ظرفیت های علمی و محلی و بسط آنها برای دستیابی به اهداف بومی جوامع در حال توسعه است)

Lopes c, 2002:8  .)یاقتصاد یتهایکم صرف نفس ،یافتگین توسعه و توسعه یبررس در تودارو کلیما رینظ یدانان اقتصاد 

 یدرآمدها ینابرابر و اشتغال سرانه، درآمد صرف زانیم در را یافتگین توسعه و یمل ناخالص دیتول ساالنه رشد زانیم در را

 دیتول یچگونگ یمجرا از توسعه 3کوزنتسسیمون  نظر به(.  45: 1371 ب،یخط) دهند یم قرار نقد مورد یاجتماع یگروهها

. شد خواهد یافتگی توسعه به منجر دیتول ساختار در رییتغ ،یو نظر نقطه از گرید عبارت به. ردیگ یم نشأت دیتول خود نه و

 یم دیتول یآور فن و اسیمق در رییتغ ای و ها تیفعال ریسا به یکشاورز از دیتول ییجا جابه شامل دیتول یساختار شکل ریتغ

 از ینوع گواه زین ها بانک مانند یصنعت توسعه یبرا دیجد یها سازمان و نهادها جادیا با شدن، مدرن ای یصنعت اصطالح. باشد

توسعه همان رشد اقتصادی نیست؛ زیراتوسعه جریانی چند بعدی  (. 8: 1392 ،یخاتم و ییبایشک) است دیتول ساختار رییتغ

که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.  توسعه عالوه بر افزایش میزان است 

تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری وهمچنین وجه نظرهای عمومی مردم است؛ 

(. برای اینکه توسعه بتواند 18: 1370ید مردم را نیز در بر می گیرد)ازکیا، توسعه در بسیاری از موارد حتی آداب و رسوم و عقا

شامل همه دیدگاهها باشد و تمام جوانب را مدنظر قرار دهد بطوری که از نابرابری ها و عدم تعادل ها بکاهد باید توسعه 

 از یبرخوردار و مشارکت در افراد همه یبرا یمساو یها فرصت جادیا یمعن به متوازن توسعه"متوازن را مطرح کرد چرا که 

 و دهند یم انجام که را آنچه در مردم انتخاب روند که است یانسان توسعه ، یا توسعه نیچن الزمه باشد؛ یم توسعه منافع

 متوازن توسعه گرید عبارت به "(. 24: 1387 افراخته،) دهد یم گسترش دهند، انجام خود یزندگ در توانند یم که آنچه

 یساختارها ریسا و ییروستا و یشهر ییایجغراف مناطق ،یاقتصاد یبخشها در که موزون و متعادل روند از است عبارت

 .گردد یم جامعه در یاجتماع ،یاقتصاد یها یهماهنگ موجب و دهد یم رخ جامعه یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ

 

 نرخ مشارکت اقتصادی -2-1-2

کند و در  نسبی عرضه قابل دسترس کار را برای تولید کاالها و خدمات تهیه مینرخ مشارکت اقتصادی شاخصی از اندازه 

دهد یک  اقتصادی و ساخت طرح عرضه کار برای آینده را نشان می _ عـواملی کـه انـدازه و ترکیـب منـابع انسـانی  مطالعه

کلیـدی بـازار کـار است که کند. این نرخ نخستین شاخص کلیدی در میـان بیسـت شـاخص  نقـش مرکـزی بـازی می

شود تا  توسط سازمان جهانی کار ارایه گردیده است. این اطالعات همچنـین بـرای تـدوین سیاستهای اشتغال استفاده می

انتظار در جمعیت مردان و زنان را محاسبه کنند و میتواند به تحلیـل  نیازهای آموزشی را تعیین کننـد و کـار مـؤثر مـورد

ریزی بـرای انـواع مشاغل و سایر  ر، وضـعیت بازار کار در آینده، وضـعیت بازنشسـتگی و خـروج از بـازار کـار، برنامـهبـازار کـا

موارد کمـک نمایـد. در واقـع نـرخ مشـارکت اقتصـادی شـاخص و فـاکتور کلیدی در تبیین شکل و ساختار نیـروی کـار در 

زی برای آینده بازار کار میباشد. این شاخص همچنین بـرای فهـم و درک بـازار کـار ریـ کشـورها و سیاسـتگـذاری و برنامـه

طبقـات متفاوت جمعیتی استفاده میشود. بر اساس یک تئـوری سـطح و الگـوی مشـارکت نیـروی کار به فرصتهای اشتغال و 

                                                           
3. Simon Kuznets 
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تفاوت باشد. مقایسه نرخهای مشارکت مد وابسته است که ممکـن اسـت از یـک طبقـه افراد به طبقات دیگر مآتقاضای در

 کنـد. در اقتصـادهای کـمتـر توسعه شکل را آشـکار مـی U نیروی کار از اقتصادهای در مراحل متفاوت توسعه، یک رابطه

تر شـدن دوران تحصیل و نوع فعالیتهای اقتصادی  یافته، رشد اقتصادی به توسعه و گسترش امکانات تحصیلی، طـوالنی

تر برای هر دو جنس به ویژه برای زنان گرایش  ای از ایـن مـوارد بـا یکـدیگر به نرخ مشارکت پایین و مجموعهوابسته است 

های مشارکت نیروی کار افزایش یابـد، ماننـد فرصـتهای اشتغال برای  دارند و برای سطوح باالتر توسعه گرایش دارد تا نرخ

های وضعیت  دو جـنس مـردان و زنـان. از سوی دیگر در بیشتر بررسیمد باالتر برای هـر آرشد کامل و تقاضای یک در

 صـورت اصـولی اقتصادی در سطح جهان در کنـار نـرخ بیکـاری به نرخ مشارکت اقتصادی نیز پرداخته میشـود تـا بتـوان بـه

 . طبق تعاریف بین(International Labour Office, 2003)تری درباره شرایط اقتصادی کشـورها سـخن گفـت تر و دقیـق

باشد. جمعیت فعـال بـه تمـام افـرادی گفتـه  المللی نرخ مشـارکت اقتصـادی، درصـد جمعیـت فعـال بـه جمعیت هدف می

شـود کـه در زمـان مرجـع شاغل و یا بیکار )بر اساس تعاریف بین المللی( باشند و جمعیت هدف، به افـراد در سـن کار  می

ساله بیشتر و  10تواند متفاوت باشد. برای محاسـبه نـرخ مشـارکت در ایران از جمعیت  هر کشوری می شود که در گفته می

 . (2003د)همان،گرد ساله و بیشتر استفاده می 15گاهی 

 

 داخلی ناخالص تولید -2-1-3

کاالها و خدمات نهایی  گیری در اقتصاد است و در برگیرنده مجموعه ارزش های اندازه تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس

شود. در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی  است که طی یک دوره معین معموال یک سال در یک کشور تولید می

 بنابراین شوند. اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگری خریداری نمی آنهایی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته

 رشد 1960 و 1950 یها دهه در(. Mankiw, G. 2004:28نهایی) خدمات و کاالها ارزش از است عبارت ملی، ناخالص تولید

. دادند یم قرار توسعه هدف را سرانه درآمد وی مل ناخالص دیتول بردن باال و آوردند یم شمار به توسعه یاصل عامل را یاقتصاد

: 1386 ،یشهر یشقاق و یاحمد) شد یم یتلق " یاقتصاد صرفاً دهیپد " کی عنوان به همواره توسعه 1960 دهه در واقع در

 زین ملل سازمان کارشناسان و شود یم نییتع سرانه درآمد سطح یمبنا بر توسعه عموماً یاقتصاد اتیادب در همینطور (. 8

 آن سرانه درآمد که است یا جامعه افته،ین توسعه کشور کی منظر نیا از نیبنابرا. کنند یم نییتع اساس نیهم بر را توسعه

 اما. (U.N.,1951:14)دارد قرار ینییپا سطح در یغرب یاروپا و ایاسترال کانادا، کا،یآمر یکشورها سرانه درآمد با سهیمقا در

 یا جامعه توسعه به خود یخود به تواند ینم و است یکیتکنولوژ -یاقتصاد یکم مفهوم یدارا رشد که داشت توجه دیبا

. رساندند اثبات به را فوق نظرات خالف مانده عقب و ریفق یکشورها یاقتصاد یزندگ در موجود یها تیواقع و نجامدیب

 یمل ناخالص دیتول شیافزا از ریغ یگرید یاقتصاد -یاجتماع لیمسا به زانیر برنامه اغلب آن از بعد و 1970 دهه در نیبنابرا

 یاسیس یحت و یاقتصاد و یاجتماع یکم -یفیک مفهوم یدارا که دادند قرار توسعه را خود استیس یاصل هدف و آوردند یرو

  (. 8: 1386 ،یشهر یشقاق و یاحمد) است

 

 پیشینه پژوهش -3

 ییروستا مناطق یبرخوردار سطوح لیتحل و نییتع عنوان با یا مقاله در(  1389) یآورگان ینوروز اصغر و ییتقوا مسعود

 مناطق انیم موجود یبرخوردار زانیم نییتع به یا خوشه لیتحل و یعدد یتاکسونوم روش از یریگ بهره با کشور یاستانها

 ییروستا مناطق سطح در شکاف که اند دهیرس جهینت نیا به و است پرداخته شاخص 24 قالب در کشور یاستانها ییروستا

% 40.75 و محروم حد در ها استان% 51.85 افته،ی توسعه یحدود تا حد در ها استان% 7.4 که یطور به. دارد وجود ها استان
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 .است متفاوت گریکدی با کشور ییروستا مناطق یبرخوردار سطوح و محرومند اریبس

( در مقاله ای با عنوان درجه بندی توسعه  شهرستانهای استان 1389صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری)

مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی به تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستانهای استان مازندران پرداخته 

ستانهای استان مازندران شهرستان ساری رتبه اول و شهرستان تنکابن رتبه است و به این نتیجه رسیده است که در میان شهر

آخر را دارا بوده اند. و هرچه از قسمت های مرکزی به نواحی پیرامونی نزدیک می شویم بر میزان توسعه نیافتگی افزوده می 

 شود. 

 با) همدان استان یها شهرستان یافتگی توسعه سطوح سنجش عنوان با یا مقاله در(  1392) یصالح میمر و ییتقوا مسعود

 ،یاجتماع -یفرهنگ ،یآموزش ،یدرمان -یبهداشت یها شاخص شامل شاخص 39 با( یا منطقه لیتحل کردیرو بر دیتأک

 ،یعدد یتاکسونوم یها مدل از ها، شهرستان یافتگی توسعه درجه نییتع جهت ییربنایز و یکالبد ،یصنعت ،یاقتصاد

 و نیبرخوردارتر عنوان با همدان شهرستان که اند دهیرس جهینت نیا به و اند کرده استفاده شده استاندارد ازیامت و سیمور

 عنوان به یتاکسونوم کیتکن در نیفامن شهرستان و سیمور و شده استاندارد ازیامت کیتکن دو در کبودرآهنگ شهرستان

 .کند یم تیتبع رامونیپ -مرکز یالگو از همدان استان ییفضا ساختار و اند بوده استان یها شهرستان نیتر محروم

 ییروستا مناطق در یاجتماع یداریپا یبند تیاولو و سنجش عنوان با یا مقاله در(  1392) همکاران و یفتاح احداهلل

 یروستا 10 شاخص 11 با(  یشمال خاوه دهستان: یمورد مطالعه) کوریو یریگ میتصم مدل از استفاده با دلفان شهرستان

 جهینت نیا به و اند داده قرار مطالعه مورد نامه پرسش کیتکن از استفاده با یاجتماع یداریپا نظر از را یشمال خاوه دهستان

 آباد زیعز و زمانه محمد نور ،یسفل سرخانجوب یروستا و نیباالتر یرانشاهیا و غضنفر سراب کفراج، یروستاها که اند دهیرس

 .اند داشته نمونه یروستاها نیب در را یاجتماع یداریپا نیتر نییپا

 از حاکی نتایج کرد. گیری اندازه را توسعه یافته کمتر کشور 71 ارزش افزوده رشد بر مالی واسطه های ( اثر1996آددوکن)

 (Odedokun, 1996 ).است کشورها این ارزش افزوده رشد بر مالی واسطه های مثبت اثر وجود

 روش با اروپا اتحادیه در اقتصادی رشد و کشاورزی بخش ارزش افزوده میان ارتباط بررسی ( به2013اوزکان)فیگن و برهان 

 کشورهای اقتصادی رشد سبب کشاورزی بخش ارزش افزوده رشد که داد نشان نتایج .پرداختند 2002-2007 دوره برای پانل

  (.Figen and Burhan Ozkan,2013شد) خواهد اتحادیه عضو

 زمانی دوره برای را چین در صنعت بهره وری واقعی ارزش افزوده ستانده داده جدول از استفاده (با2015جائو و دیگران)

 ازنظر چین صنعتی بخشهای در طبیعی سرمایه دادن دست از چه اگر داد، نشان نتایج .اندازه گیری کردند  2010-1995

 (. Gao & et al,2015)است روشن کامالً هنوز گذشته دهه طول در وری بهره بر آن ولی اثرات است شده کند ارزش افزوده

با استفاده از ترکیب شاخص های اقتصادی و اجتماعی سطح توسعه یافتگی استانها را در طول سرشماری  اندازه  (2019)شهنازی و انتظار

. است برخوردارترین استان اجتماعی و اقتصادی های شاخص نظر از تهران ، 2011 سال سرشماری در نشان دادکه نتایج ،گیری کردتد

 محروم. است 2011 سال سرشماری در استان فقیرترین از نظر شاخص های اقتصادی اجتماعی کم برخوردارترین و بلوچستان و سیستان

 در استان نتری محروم عنوان به 2011 سال سرشماری در کردستان و بختیاری و چهارمحال منابع اقتصادی شاخص در استان ترین

 .(Shahnazi & Entezar, 2019است) شده گرفته نظر در شغل و آموزش های شاخص فهرست

کرده  بندی طبقه 2000-2013 زمانی دوره در Pheatmap نمودار طریق از ایران را استانهای روستاهای (2019)بدخشان و همکاران

 به انسانی توسعه شاخص نظر از و اصلی گروه سه به اقتصادی زیرساخت شاخص نظر ازی استانهای کشور روستاها که داد نشان نتایج. اند

 متفاوتی وضعیت دیگر استانهای روستاهای کلیه با بلوچستان و سیستان استان روستاهای همچنین. شوند می تقسیم اصلی گروه دو
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 کاهش توسعه روند در را منطقه مهم چالشهای توان می منطقه شکافهای کاهش عوامل تعیین و شناسایی با. داشتند

 .(Badakhshan & et al,2019)ددا

تفاوت اصلی تکنیک ویکور با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی این است که برخالف آن مدل ها، مقایسه های زوجی بین 

معیارها و گزینه ها صورت نمی گیرد و هر گزینه بطور مستقل توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی می گردد. در پژوهش های 

د اندکی از تحقیقات، با این تکنیک کار شده است و اغلب تحقیقات با فرآیند سلسله که نگارنده به مطالعه آنها پرداخته در تعدا

 مراتبی بررسی شده اند. 

 روش تحقیق-4

اسنادی -رویکرد پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر داده های کتابخانه ای

تحلیلی انجام گرفته  -که بصورت توصیفی داده ها از دفاتر مربوطه می باشد و با مراجعه به مرکز آمار ایران و دریافت

است. در ابتدا شاخص های مرتبط را شناسایی و سپس سهم هر یک از استانها استخراج گردید. با توجه به یکسان نبودن 

 استانها ارزیابیجهت  بعد مرحله دراهمیت شاخص ها، از طریق مدل آنتروپی شانون وزن این شاخص ها تعیین گردید. 

 اولویت گزینه ها را ها، شاخص اساس بر ها گزینه ارزیابی طریق از روش این شد. گرفته کار به( VIKORمدل ویکور)

 .است گردیده ارایه مناسب راهکارهای آمده بدست نتایج و ها خروجی مبنای بر انتها در .کنند می بندی رتبه یا بندی

 Arc GIS10.3و برای تهیه نقشه از نرم افزار  Excelاز نرم افزار  در مراحل مختلف مدلمحاسبه داده های کمی برای 

 استفاده گردیده است. 

 بحث و یافته ها -5

شاخص مهم  11: در این مقاله برای شناسایی سهم استانهای مورد بررسی از شاخص های مورد استفاده-5-1

 عبارتنداز:  1مورد استفاده در این پژوهش طبق جدول شماره  استفاده شده است. شاخص های 1395اقتصادی در سال 

 شاخص های غالب اقتصادی-1جدول 

 شاخص های غالب اقتصادی

X1دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(: نرخ مشارکت اقتصادی مردان( 

X2دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(: نرخ مشارکت اقتصادی زنان( 

X3: دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(صنعت به کل شاغلین بخش در شاغالن نسبت( 

X4: دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(کشاورزی به کل شاغلین بخش در شاغالن نسبت( 

X5: دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(نقل به کل شاغلین و حمل بخش در شاغالن نسبت( 

X6 : شاغلین)دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری(درصد شاغالن بخش ساختمان نسبت به کل 

X7دفتر حساب های اقتصادی(:درصد سهم استان در محصول ناخالص داخلی( 

X8 دفتر حساب های اقتصادی(: درصد سهم ارزش افزوده در بخش صنعت( 

X9دفتر حساب های اقتصادی(: درصد سهم ارزش افزوده در بخش آموزش( 

X10دفتر حساب های اقتصادی(بخش بهداشت :درصد سهم ارزش افزوده در( 

X11)درصد سهم ارزش افزوده در بخش معدن )دفتر حساب های اقتصادی : 

 1395مرکز آمار ایران، 

ترین نرخ مشارکت مردان مربوط به  پایین. درصد است 64.9کشور برابر با  نرخ مشارکت اقتصادی مردان 1395در سال 

درصد( و باالترین نرخ  59.1درصد(، کهگیلویه و بویراحمد ) 57.9درصد(، ایالم ) 55.2)های سیستان و بلوچستان  استان

همچنین بررسی نرخ  .درصد( است 68.2درصد( و بوشهر ) 68.3درصد(، آذربایجان غربی ) 71های کردستان ) مربوط به استان

دی زنان کشور در این سال است که درص 13.2گویای نرخ مشارکت اقتصادی  1395زنان کشور در سال  اقتصادی مشارکت
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های قم  ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان مربوط به استان دهد. در این سال پایین اختالف بسیاری را نسبت به مردان نشان می

های فارس  درصد( و باالترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان مربوط به استان 10.5درصد(، مرکزی ) 8.9درصد(، همدان )  7.2)

درصد( است. نکته قابل توجه باال بودن نرخ مشارکت زنان  15.8درصد( و کهگیلویه و بویر احمد ) 16درصد(، ایالم ) 16.1)

 .(1395)مرکز آمار ایران، جنوب کشور نسبت به دیگر نقاط کشور است

در بخش درصد 6.1درصد در بخش صنعت و  34.4درصد اشتغال در بخش خدمات،  59.5مطابق آمار مرکز آمار ایران 

درصد بیش  49.9بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با  .کشاورزی است

 17.2درصد و کشاورزی با  32.9ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی ، بخش های صنعت با 

درصد افزایش داشته است. در  0.1نسبت به فصل مشابه سال قبل 97ز درصد قرار دارند. سهم شاغالن بخش کشاورزی در پایی

درصد کاسته شده  0.1حالی که سهم شاغالن بخش صنعت هیچگونه تغییری نداشته و از سهم شاغالن بخش خدمات 

 .(1395)همان،است

 
 (1395مرکز آمار ایران،  ))به هزار نفر(1395تا  1384شاغالن برحسب گروههای عمده ی فعالیت در سال های  -1شکل 

سهم و درصد  38.8معادل  1395( در سال GDPسهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی )

عالوه بر این و درصد  19.5معادل  1395( در سال GDPارزش افزوده بخش صنعت به صورت مجزا از تولید ناخالص داخلی )

 (1395)مرکز آمار ایران، درصد بوده است 0.93معادل  1395( در سال GDPسهم ارزش افزوده معدن از )



 شاخص های غالب اقتصادی آنها با مدل ویکور، امید جامیارزیابی استانهای شمال غربی ایران از نظر 
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 (1395)مرکز آمار ایران، 1395سهم استان در محصول تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری:  -2شکل

 

 اقتصادی تحوالت اثرات بر عالوه .است نداشته را انتظار مورد افزایش اقتصادی مشارکت نرخ 1395تا  1385سالهای  طی

(50و  46: 1395دفتر جمیت، نیروی کار و سرشماری، مرکز آمار ایران: داد) قرار مدنظر نیز را زیر موارد باید کشور

 دولتی هیچ گذاریهدف و شود می محسوب مطلوبی امر که ساله 19 تا 10 سنی گروههای در اقتصادی مشارکت نرخ کاهش 

.نیست سنی گروههای این در مشارکت نرخ افزایش

 آموزش موسسات و دانشگاهها ظرفیت افزایش دلیل به ساله 24 تا 20 سنی گروه در اقتصادی مشارکت نرخ افزایش عدم 

  عالی

 ساله. 29 تا 25 سنی گروه در اقتصادی مشارکت نرخ بر تکمیلی تحصیالت مقطع در دانشگاهها ظرفیت افزایش تأثیر 

 بازنشستگی سن به شاغلین ورود تاثیر تحت بیشتر، و ساله 65 سنی گروه در اقتصادی مشارکت نرخ کاهش  

 است. مشهود کامالً بعد به سالگی 35 از که کار بازار از زنان زودهنگام خروج 

 از مواردی و رسمی غیر اشتغال اجارهداری، سودبانکی، نرخ بودن باال بر اتکای با که کار بدون درآمد دارای جمعیت افزایش 

.می کنند معرفی کار از نیاز بی را خود قبیل این

 زیرا نیست سال همان در اقتصادی مشارکت نرخ تغییر با هم جهت لزوماً سال یک در اقتصادی مشارکت نرخ تغییر: 

 کاهش با می کنند سعی خود کارکنان تعداد کاهش جای به اقتصادی بنگاههای از بسیاری اقتصادی رکود شرایط در 

 بیاندازند.  تعویق به را انسانی نیروی تعدیل ممکن حد تا دستمزد

 می گذارند تاثیر کار بازار بر سال 2 از بیش زمانی فاصله در گاهی اقتصادی رشد نوسانات. 

 برای جوانان تقاضای کار، بازار به ورود برای زنان تقاضای جمعیت، سنی ساختار قبیل از اجتماعی تحوالت سالها برخی در 

می  تأثیر کشور کار بازار شاخص های بر اقتصادی رشد نوسانات از بیش باالتر مقاطع در تحصیل ادامه یا دانشگاه به ورود

 گذارد. 

 کار نیروی از آمارگیری نتایج که باشند هم جهت باید اقتصادی رشد نرخ و اقتصادی مشارکت نرخ بلندمدت در است بدیهی 

.دارد همخوانی موضوع این با

 مورد کشورهای از بسیاری در هم و ایران در هم زیرا نمود معرفی غیرممکن امری نباید را اقتصادی مشارکت نرخ کاهش 

.است مشاهده قابل وضوح به پدیده این بررسی
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 افزایش با آخر سال دو در اما است، نزولی 1395تا  1384 سالهای طی کشاورزی بخش شاغالن تعداد کلی روند هرچند -

.است شده مواجه مالیمی

.است داشته صعودی روند اندک، سهم وجود با نیز معدن بخش شاغالن تعداد -

 سال در ولی است رسیده گذشته سال 11 طی سطح پایینترین به 91و 90 سالهای صنعت)ساخت( در بخش شاغالن تعداد -

.است داشته ادامه نیز 1395 سال در افزایش این و یافته افزایش مجدداً 1394

 ساختمان بخش در اشتغال که این به توجه با است. یافته افزایش باالیی شیب با 1392 سال تا ساختمان بخش شاغلین -

 و1394، 1393 سالهای در بخش این، شاغلین تعداد داد ساختمان بخش به قبل دولت که شوکهایی اثر پایان با نیست پایدار

 آتی، سالهای طی صنعت)ساخت( و کشاورزی بخشهای در اقتصادی رشد صورت در میرود انتظار.است یافته کاهش 1395

 تعداد ولی کند پیدا افزایش شغلی فرصتهای تعداد مجدداً و بیاورند روی بخشها این سمت به ساختمان بخش شاغلین

 .باشد نداشته را انتظار مورد افزایش شاغلین

 افزایشی روند دولت، هایبرنامه  و بخشها این خدمات برای کشور تقاضای تاثیر تحت نیز اجتماعی مددکاری و بهداشت بخش -

 .است داشته

 در ارزیابی استانهای شمال غربی ایران (VIKORعملیاتی مدل ویکور) احلمر-5-2

روش ویکور از طریق ارزیابی گزینه ها براساس معیارها، گزینه ها را اولویت بندی یا رتبه بندی می کند. در تکنیک ویکور 

معیارها وزن دهی نمی شوند بلکه معیارها از طریق روش های دیگر ارزیابی می شود و سپس گزینه ها براساس معیارها و با 

 رتبه بندی می شوند.  ترکیب در ارزش معیارها، ارزیابی شده و

آمارهای موجود و تبدیل آنها به شاخص های مورد نظر، ماتریس پس از جمع آوری داده ها از طریق مرحله اول:  -5-2-1

(. ماتریس تصمیم گیری که 2داده های خام هریک از شاخص ها در محدوده ی مورد مطالعه تعریف شد)جدول شماره 

ها)ستون ها( است. گزینه های ما استانهای شمال غربی ایران می باشد و شاخص ها متشکل از گزینه ها)سطرها( و شاخص 

 . (X11تاX1به آنها اشاره شد و کدگذاری گردیدند) 1مورد هستند که در جدول شماره  11

 ماتریس داده های خام)ماتریس تصمیم گیری(-2جدول 

 شاخص

 استان
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

آذربایجان 

 شرقی
63.9 17.6 22.71 21.29 7.45 11.18 3.33 22.67 4.45 4.13 1.08 

آذربایجان 

 غربی
67.5 18.5 14.38 27.82 7.72 12.96 2.02 7.65 5.18 5.38 0.55 

 اردبیل

 
65.9 18.4 14.36 29.57 7.6 16.05 0.93 5.76 6.38 4.92 0.18 

 زنجان

 
64.9 19.3 17.91 27.36 5.53 12.05 0.85 18.77 5.81 4.97 1.26 

 کردستان

 
66 14.3 11.9 27.61 7.38 15.47 0.98 5.05 6.64 5.46 1.33 

 1399محاسبه های تحقیق، 
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 3پس از تشکیل ماتریس تصمیم گیری، نرمال سازی این ماتریس است که نتایج آن در جدول شماره مرحله دوم:  -5-2-2

آمده است. یک نکته مهم در شاخص های تصمیم گیری، وجود شاخص های مثبت و منفی باهم در یک ماتریس می باشد. در 

این ماتریس چون ما از شاخص های مثبت استفاده کرده ایم برای نرمال سازی شاخص هایی که جنبه مثبت دارند از فرمول 

         آن به صورت زیر می باشد:  بی مقیاس سازی اقلیدسی استفاده می کنیم که فرمول 

             

𝑛𝑖𝑗                               1رابطه  =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 

 ماتریس نرمال شده-3جدول 

 شاخص   

 استان 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

آذربایجان 

 شرقی 
0.435 0.444 0.861 0.636 0.730 0.659 0.791 0.955 0.720 0.710 0.869 

آذربایجان 

 غربی
0.459 0.467 0.406 0.614 0.564 0.569 0.479 0.195 0.499 0.562 0.269 

 اردبیل 

 
0.448 0.464 0.171 0.275 0.233 0.297 0.220 0.067 0.283 0.237 0.041 

 زنجان 

 
0.442 0.487 0.184 0.220 0.146 0.192 0.201 0.200 0.234 0.216 0.260 

 کردستان

  
0.449 0.361 0.168 0.304 0.269 0.339 0.232 0.062 0.309 0.275 0.318 

 1399یافته های تحقیق، 

هر مسأله ای ممکن است دارای چندین شاخص باشد که دانستن اهمیت نسبی شاخص ها ضرورت مرحله سوم:  -5-2-3

دارد، از این رو به هر شاخص یک وزن داده می شود که این وزن ها اهمیت نسبی هر شاخص را نسبت به سایر شاخص ها 

 پی استفاده شده است: از روش آنترو 4مشخص می کند، برای ارزیابی اوزان شاخص ها در این مورد طبق جدول 

𝑃𝑖𝑗           2رابطه                 =
𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

      ;       𝑗 = 1, … , 𝑛   ;    ∀𝑖𝑗 

 

𝐾                                                    3رابطه  =
1

𝑙𝑛(𝑚)
 

 

                   4رابطه   
Ej = -K ∑ PijlnPij  

m
i=1  ;    ∀j 

 

𝑑𝑗                                        5رابطه         = 1 − 𝐸𝑗      ;        ∀𝑗 
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𝑊𝑗                         6رابطه    =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

       ;        ∀𝑗      

 

 

 وزن هریک از شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی شانون-4جدول 

 شاخص 

 وزن  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Ei 0.999 0.996 0.850 0.942 0.901 0.943 0.902 0.680 0.943 0.926 0.817 

dj 0.001 0.004 0.017 0.004 0.005 0.007 0.098 0.113 0.006 0.03 0.096 

Wj 0.002 0.011 0.048 0.011 0.014 0.019 0.276 0.319 0.016 0.008 0.271 

 1399های تحقیق،  یافته

نرمالیزه شده، ماتریس  1در این مرحله پس از اینکه ماتریس تصمیم گیری براساس فرمول رابطه مرحله چهارم:  -4 -5-2

نرمالیزه شده در وزن هریک از شاخص ها که از  روش آنتروپی شانون به دست آمد ضرب شد که ماتریس نرمالیزه شده وزنی 

 (. 5بدست آمد)جدول شماره 

 ماتریس نرمالیزه شده وزنی -5جدول

 شاخص   

 استان 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

آذربایجان 

 شرقی 
0.00122 0.005 0.041 0.007 0.010 0.013 0.219 0.305 0.012 0.006 0.235 

آذربایجان 

 غربی
0.00129 0.005 0.019 0.006 0.007 0.011 0.132 0.062 0.008 0.004 0.072 

 اردبیل 

 
0.00126 0.005 0.008 0.003 0.003 0.005 0.061 0.021 0.004 0.002 0.011 

 زنجان 

 
0.00124 0.005 0.008 0.002 0.002 0.003 0.055 0.064 0.003 0.001 0.070 

 کردستان

  
0.00127 0.004 0.008 0.003 0.003 0.006 0.064 0.019 0.005 0.002 0.086 

 1399یافته های تحقیق، 

 

𝐴𝑖در این مرحله باالترین ارزش مرحله پنجم:  -5-2-5
𝐴𝑖و پایین ترین ارزش  +

توابع شاخص ها از ماتریس تصمیم  −

یعنی نرخ مشارکت اقتصادی مردان باالترین ارزش شاخص متعلق به آذربایجان  X1گیری استخراج شد. برای مثال در شاخص 

 (. 6بوده است)جدول شمارهغربی و کمترین ارزش مربوط به آذربایجان شرقی 
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𝐴𝑖
+ = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝐴𝑖𝑗 𝐴𝑖         و          

− = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝐴𝑖𝑗                   7رابطه     

 باالترین و پایین ترین ارزش شاخص ها-6جدول 

 شاخص 

 استان  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

𝐴𝑖
+ 0.00129 0.0055 0.041 0.0071 0.010 0.013 0.219 0.305 0.012 0.006 0.235 

𝐴𝑖
− 0.0012 0.004 0.008 0.002 0.002 0.003 0.055 0.019 0.003 0.001 0.01 

 1399یافته های تحقیق، 

نشان داده می شود و تأسف فردی  Sدر این مرحله مطلوبیت گروهی حداکثر از اکثریت که با مرحله ششم:  -5-2-6

( که با فرمول های زیر قابل محاسبه 82: 1391حداقل نشان داده می شود)آذر و رجب زاده،  Rحداقل از طرف مقابل که با 

 است: 

𝑆𝑗    8رابطه = ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝐴𝑖

+ − 𝐴𝑖𝑗) /(𝐴𝑖
+ − 𝐴𝑖

𝑅𝑗       و      (− = 𝑚𝑎𝑥𝑖[𝑤𝑖(𝐴𝑖
+ − 𝐴𝑖𝑗)/

(𝐴𝑖
+ − 𝐴𝑖𝑗)] 

 

 ضرب اوزان شاخص ها در ماتریس تصمیم گیری-7جدول 

 شاخص   

 استان 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

آذربایجان 

 شرقی 
0.002 0.0009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

آذربایجان 

 غربی
0.000 0.0004 0.001 0.0001 0.0008 0.005 0.001 0.002 0.001 0.0008 0.002 

 اردبیل 

 
0.001 0.0005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

 زنجان 

 
0.002 0.000 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

 کردستان

  
0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 

 1399یافته های تحقیق، 

در این مرحله پس از محاسبه ماتریس نرمالیزه شده و ماتریس وزن دار و استخراج باالترین و پایین  مرحله هفتم: -5-2-7

 Sj ترین ارزش برای هر شاخص به منظور محاسبه شاخص ویکور که براساس آن به رتبه بندی گزینه ها بپردازیم ارزش

رحله شاخص ویکور که همان امتیاز نهایی هر )شاخص تأسف( محاسبه گردید و همینطور در این م Rj)شاخص مطلوبیت( و 

شاخص مورد مطالعه است. این مقدار بین عدد  11بیانگر رتبه نهایی هر استان از مجموع  Qگزینه است محاسبه شد، مقدار 

صفر تا یک تعیین می شود و هرچه به عدد صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده مطلوبیت و توسعه یافتگی و هرچه به عدد یک 

 (. 8یکتر باشد نمایانگر توسعه نیافتگی است)جدول شمارهنزد
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𝑄𝑗     9رابطه  = 𝑉(𝑆𝑗 − 𝑆+)/(𝑆− − 𝑆+) + (1 − 𝑉)(𝑅𝑗 − 𝑅+)/(𝑅− − 𝑅+) 

 و رتبه بندی نهایی Qو مقدار    Rjو  Sjمحاسبه مقدارهای -8جدول 

 شاخص

 استان
Sj Rj 

 Qمقدار 

 
 رتبه بندی نهایی

 2 0.5 0.0028 0.0037 آذربایجان شرقی

 1 0.180 0.0023 0.0118 آذربایجان غربی

 3 0.978 0.0028 0.0251 اردبیل

 5 1 0.0028 0.0261 زنجان

 4 0.984 0.0028 0.0254 کردستان

 0.0023 0.0037 بهترین مقدار
- - 

 0.0028 0.0261 بدترین مقدار

 1399یافته های تحقیق، 

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده -6

صورت گرفت به گونه ای که کمترین ارزش باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است.  Qرتبه بندی براساس ارزش 

به دست آمد که نشان می دهد در مجموع سطح  0.728استان مورد مطالعه برابر با  5در  Qمیانگین محاسبه شده برای 

نشان می دهد براساس مقدار  8وسط است. همانگونه که جدول شماره توسعه یافتگی در استانهای شمال غربی باالتر از حد مت

Q  و  استان زنجان در رتبه آخر قرار دارد. با توجه به نتایج به  1از نظر شاخص های اقتصادی، استان آذربایجان غربی در رتبه

 دست آمده شروط به صورت زیر مورد آزمون قرار گرفت: 

 شرط اول:  

𝑄(𝑎(2)) − 𝑄(𝑎(1)) ≥ 𝐷𝑄 

𝐷𝑄گزینه دوم و  𝑎(2)گزینه اول و  𝑎(1)که در آن  =
1

(𝑖−1)
 تعداد آلترناتیوها است.  𝑖و  

 𝐷𝑄 =
1

5−1
= 𝑄(𝑎(2))و  0.25 − 𝑄(𝑎(1)) ≥ برای گزینه دوم  Qبا توجه به این که مقدار   0.50

بیشتر  DQبوده که از مقدار  0.32می باشد، تفاضل این دو برابر با  0.180و برای گزینه اول برابر با  0.50برابر با 

 است. بنابراین شرط اول تأیید می گردد. 

 شرط دوم: 

  این است که گزینه اول باید همچنین از نظرS  یاR  نیز بهترین رتبه را داشته باشد. استان آذربایجان غربی که

بهترین رتبه را دارا است. بنابراین، شرط دوم نیز  Rو  Sداشت، از نظر شاخص های  Qبهترین رتبه را از نظر شاخص 

 تأیید می شود و استان آذربایجان غربی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 
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 (محاسبه و ترسیم مجدد از نگارندهسطح بندی استان های شمال غربی ایران بر حسب مدل ویکور. مأخذ:)-3شکل 

 

 نتیجه گیری -7

همانطور که می دانیم هدف از این گونه مطالعات شناسایی وضعیت موجود و رتبه بندی آنها از نظر مالک های توسعه می 

باشد، تا شرایط برای اجرای دقیق و درست برنامه ریزی منطقه ای در راستای نیل به عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت 

طبق آنچه که در برنامه های توسعه طی دهه های اخیر تحقق یافته، ضروری  از مناطق مختلف هموار گردد. به بیان دیگر،

است تا جهت کاهش نابرابری های موجود نواحی، به برنامه ریزی منطقه ای و دوری از برنامه ریزی بخشی، پیروی از سیاست 

ع و سرمایه در آنها اقدام کرد)زارع های متعادل و متوازن در ایجاد فرصت های برابر برای تمام نواحی و مناطق و توزیع مناب

(. در این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی استانهای شمال غربی کشور از ابعاد مختلف 68: 1388شاه آبادی و همکاران، 

ارزیابی گردید. در این بررسی مفاهیمی چون سطح توسعه یافتگی یک استان نشان دهنده میزان توسعه یافتگی آن استان از 

هایی بود که ارزیابی سطح توسعه استان ها براساس آنها صورت گرفته است و از آنها با عنوان شاخص های اقتصادی شاخص 

نام برده ایم. بنابراین استان هایی که به میزان بیشتری از این شاخص ها بهره مند بوده اند، با عنوان توسعه یافته و استانهایی 

جای داده اند و فاصله بیشتری با استان توسعه یافته داشته اند، در  ردیف در خود که مقادیر کمتری از این شاخص ها را 

(، VIKORشاخص و براساس مدل ویکور) 11توسعه نیافتگی قرار دارند. با استفاده از داده های جمع آوری شده در قالب 

 های که استانگر اختالف دارند. بطوری نتایج تحقیق نشان می دهدکه استانهای شمال غربی ایران از نظر سطح توسعه با یکدی

آذربایجان شرقی با و در باالترین رتبه  0.180 ویکور معادل شاخصعددی مقدار کمترین  به دلیل داشتنآذربایجان غربی 

، 0.978با مقدار عددی شاخص به ترتیب معادل اردبیل ، کردستان و زنجان  و استان هایدر رتبه دوم  0.5مقدار شاخص 

 قرار دارند.  در رتبه های سوم تا پنجم 1و  0.984
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 منطقه ای انجام شده توسعه تعادل های عدم تعدیل برای زیادی تالشهای توسعه، برنامه های سیاست قالب در اینکه علی رغم

 در .است استانها مشهوددر بین  توسعه، شکاف و نابرابریها وجود و فعالیت ها و خدمات امکانات، نامتوازن توزیع اما است،

 باالی رتبه های در رتبه  بندی نظر از که محرومی استانهای در که بخصوص می گردد پیشنهاد آمده دست به نتایج راستای

 کردن قطبی و ها ظرفیت شناسایی .قرار گیرد اکید توجه مورد استانها این در منطقه ای امکانات توزیع می باشند، محرومیت

پتانسیل  دارای که استانهایی در یعنی مؤثری باشد. راهکار می تواند منطقه هر در موجود مزیت های وجود به توجه با امکانات

 که استانهایی برای مثال عنوان به گرفت. در نظر منطقه هر برای ظرفیت ها این به توجه با را امکانات میباشند، طبیعی های

بهره  با هستند، مستعد کشاورزی نظر از استانهایی که قوی، نقل و حمل بخش هستند، ظرفیت دارای معدن بخش نظر از

به منظور و همینطور  .کرد کمک این بخش ها توسعه به ویژه تسهیالت اعطای حتی ...و کشاورزی مدرن روشهای از گیری

 بهتر نمودن وضعیت استان ها می توان راهکارهای زیر را ارائه نمود: 

  .تالش در جهت انطباق برنامه ریزی بخشی با نظام برنامه ریزی فضایی 

 .بهبود روند برنامه ریزی در کلیه سطوح و بایگانی نشدن طرح های توسعه و عمران 

  .ایجاد تعادل فضایی بین استانها به منظور ارتقای پتانسیل های طبیعی و گردشگری استانها 

  تأمین خدمات و امکانات مورد نیاز مراکز و کانون های اصلی خدمات رسانی براساس نظام سلسله مراتبی

 سکونتگاهها. 

  ،(. 52-53: 1390گسترش فضاها و امکانات متناسب با تراکم جمعیتی استانها)مسعود و همکاران 

 

 

 منابع  -8

 (تصمیم گیری کاربردی رویکرد 1391آذر، عادل و علی رجب زاده ،)MADM  تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ ،

 پنجم. 

 (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، همدان، انتشارات نورعلم. چاپ 1386احمدی، علی محمد و وحید شقاقی شهری ،)

 اول. 

 (مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران، انتشارات اطالعات. چاپ دوم. 1370ازکیا، مصطفی ،) 

 37-47 ،تهران، 42 شماره اجتماعی، رفاه فصلنامة ایران، در پایدار توسعة و ،جمعیت(1390) جواد طاعت،ا 

 (مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، تهران، انتشارات گنج هنر. 1387افراخته، حسن ،) 

 (تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان از نظر شاخص آموزشی 1389امانپور، سعید و همکاران ،)

 . 17با استفاده از روش تاکسونومی عددی، فصلنامه آمایش محیط، شماره 

 (، تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور 1389قوایی، مسعود و اصغر نوروزی آورگانی)ت

 . 5با بهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 

 (سنجش سطوح توسعه یاف1392تقوایی، مسعود و مریم صالحی ،) تگی شهرستانهای استان همدان)با تأکید بر

 . 11پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره  –رویکرد تحلیل منطقه ای(، فصلنامه علمی 

 (توسعه و توسعه نیافتگی، جلد اول: کلیات، اصول و ابعاد، تهران، انتشارات گفتمان 1384حاجی هاشمی، سعید ،)

 اندیشه معاصر. 
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 (، مدیریت توسعه، تهران، انتشارات نشرقطره. 1378حمد)حریری اکبری، م 

 (اقتصاد توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران. 1371خطیب، محمدعلی ،) 

 (الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، تهران، نشرنی. 1370رزاقی، ابراهیم ،) 

 (ارزی1388زارع شاه آبادی، علیرضا و کبری سرخ کمال ،) ابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با استفاده از

 . 1آنالیز تاکسونومی عددی، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره 

 (مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، چابهار، انتشارات دانشگاه بین 1388زیاری، کرامت اهلل و همکاران ،)

 المللی چابهار. 

 ،یافتگی توسعه درجه بندی رتبه و بررسی ،(1390) کمال سرخ کبری و زنجیرچی سیدمحمود ، اهلل کرامت زیاری 

 ،تهران، 72 شماره انسانی، جغرافیای پژوهشهای تاپسیس، تکنیک از استفاده با رضوی خراسان استان شهرستانهای

30-17 

 (اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم: فلسفه1385شکویی، حسین .)  ،های محیطی و مکتبهای جغرافیایی

 تهران، انتشارات گیتاشناسی.

 (توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با رویکرد توسعه انسانی، تهران، انتشارات 1392شکیبایی، علیرضا و سمانه خاتمی ،)

 نورعلم. 

 (تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان بوشهر از ن1393صادقی فر، جمیل و همکاران ،) ظر شاخص های

 . 118، شماره 21بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 

 (توسعه در آینه تحوالت، تهران، انتشارات سمت.  1383عربی، سیدهادی و علیرضا لشگری ،) 

 (سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در م1392فتاحی، احداهلل و همکاران ،) ناطق روستایی شهرستان دلفان با

استفاده از مدل تصمیم گیری ویکور)مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی(، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 

 . 11سوم، شماره 

 (تهران، انتشارات سازمان 1388فنی، زهره ،)(، درآمدی بر توسعه، جهانی شدن و پایداری)جغرافیای توسعه

 ی مسلح. جغرافیایی نیروها

 (توسعه اقتصادی با رویکرد منطقه ای، نهادی و تاریخی، ترجمه ی محمدرضا 1390گروبوسکی، ریچارد و دیگران ،)

 منجذب، تهران، انتشارات نورعلم. 

 (درجه بندی توسعه  شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی 1389لطفی، صدیقه و همکاران  ،)

 . 4عددی، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال دوم، شماره 

 (دفتر جمعیت، نیروی انسانی و سرشماری.1390مرکزآمار ایران ،) 

 (دفتر جمعیت، نیر1395مرکزآمار ایران ،).وی انسانی و سرشماری 

 (دفتر حساب های اقتصادی.1390مرکزآمارایران ،) 

 (تعیین درجه توسعه نیافتگی شهرستان های 1390مسعود، محمد و امیر محمد معززی مهر و سید نیما شبیری ،)

 .  8استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره 
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