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چکیده
24هاي کشـور اسـت. در ایـن راسـتا     پذیري سرزمینی در استانهاي رقابتهدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه

هاي ثانویـه  ادي و استفاده از دادهمتغیر در ابعاد گوناگون از متون نظري و تجربی استخراج شد و با روش اسن
اي) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام آوري گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکهجمع

) 3المللـی، ( ) ارتباطـات ملـی و بـین   2) دانش، فناوري و سرمایه فرهنگی و انسانی (1عامل (7تحلیل عاملی، 
) سـرانه آمـوزش   6) سـرمایه کالبـدي و زیرسـاختی، (   5ارکت اقتصادي، () پتانسیل مش4عملکرد اقتصادي، (

-منظور ارزیابی رقابـت واریانس تجمعی شناسایی شد. به%79,9محیطی با ) شرایط زیست7عالی و درمان و (
اي، صـورت  بندي از طریق فرآیند تحلیل شبکهیابی استفاده گردید و رتبهها از رهیافت موقعیتپذیري استان

هـاي کشـور بـوده و لرسـتان،     پذیرترین استان. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابتگرفت
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ام قرار دارند. از سـوي دیگـر، در نظـر    31و 30، 29ترتیب در جایگاه بلوچستان بهوشمالی و سیستانخراسان
ست تا با اتخاذ راهبردهاي مناسب هاي جداگانه از اهمیت برخوردار اها از حیث عاملگرفتن وضعیت استان

پـذیري سـرزمینی   پذیري استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابتو تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت
هاي کشـور بـه لحـاظ    داد که استان تهران با سایر استاندر کشور نیز تابع الگوي مشخصی نبود ولی نشان می

پذیري تفاوت بارزي دارد.رقابت

یابی، تحلیل عاملی، فرآیند تحلیل هاي کشور، رهیافت موقعیتپذیري سرزمینی، استانرقابتها:واژهکلید
اي.شبکه

.JEL :C38, O20, R11, R12, Z13کدهاي

مقدمه
سـرمایه و نیـروي انسـانی از    گردش آزاداي به نام جهانی شدن که با امروزه به دنبال بروز پدیده

ها (کشورها، مناطق و شهرها) در جذب سـرمایه و نیـروي   ت، نقش سرزمینقید مکان همراه بوده اس
ي بـه عنـوان   پـذیر رقابـت پذیري میان آنان اهمیت بیشتري یافته اسـت.  انسانی سیال و افزایش رقابت

ها شد، با اهمیت یافتن نقش سرزمینهاي تجاري مطرح میمفهومی که تا پیش از آن در سطح بنگاه
روي انســانی ســیال، وارد ادبیــات مربــوط بــه مکــان شــد و در همــین راســتا در جــذب ســرمایه و نیــ

"1رقـابتی هايمزیت"سمت به "نسبیهاي مزیت"سیاستی کشورها و مناطق از تکیه بررویکردهاي 
ها مطـرح گردیـد،   ها و مکانپذیري هنگامی که در ارتباط با  نقش سرزمینمفهوم رقابت. تغییر کرد
سازي و کاربرد آن تبدیل به موضـوع بحـث بسـیاري از    ي نیز پیدا کرد و مفهومهاي بیشترپیچیدگی

).Begg, 1999; Dinis, 2004صاحبنظران گردید (
-گـذاري، برنامـه  در سیاسـت 2پذیري سـرزمینی در این راستا کشور ما نیز نیازمند توجه به رقابت

غفلـت از ابعـاد   اوالًشت که ریزي و مدیریت مناطق و شهرهاست. اما در این خصوص باید توجه دا

________________________________________________________________

1- Competitive advantages

2- Territorial competitiveness
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بر آن براي کشور ما صـحیح  مؤثرکاربرد یکسان عوامل ثانیاًپذیري سرزمینی و غیر اقتصادي رقابت
بـر  مـؤثر عوامـل بـومی   اوالًرسد. در این خصوص، این مقاله طی دو گام بر آن است تـا  به نظر نمی

محیطـی) در مقیـاس   و زیسـت فرهنگـی  -پـذیري سـرزمینی (در وجـوه اقتصـادي، اجتمـاعی     رقابت
از آنجا که ثانیاً. 1ها) و وزن نسبی هر کدام از این عوامل را مورد شناسایی قرار دهداي (استانمنطقه

پـذیري در سـطوح پـایینی    هاي فضایی، شناسایی مناطقی از کشور که به لحاظ رقابتریزيدر برنامه
پس از تعیین عوامل بومی مـؤثر  اله سعی دارد تا رود، این مققرار دارند، نیز حائز اهمیت به شمار می

هـاي کشـور را از حیـث ایـن     ، اسـتان 2یـابی پذیري سرزمینی، با تکیه بـر رهیافـت موقعیـت   بر رقابت
رغـم توجهـاتی کـه بـه     . اهمیت این موضوع از آنجاسـت کـه بـه   3بندي نمایدعوامل، ارزیابی و رتبه

اي از برنامـه عمرانـی سـوم قبـل از انقـالب      ي منطقـه هاتمرکززدایی توسعه در کشور و رفع نابرابري
لـذا سـؤاالت اصـلی تحقیـق،     اسالمی تا به حال وجود داشته توفیق چندانی کسـب نگردیـده اسـت.    

اي ) موقعیـت رتبـه  2پـذیري سـرزمینی در کشـور مـا کدامنـد؟      بر رقابتمؤثر) عوامل 1د از: عبارتن
چگونه است؟پذیري سرزمینی هاي کشور به لحاظ رقابتاستان

پیشینه پژوهش
کـه در ایـن   دگـرد پذیري سرزمینی در سه سـطح کشـورها، منـاطق و شـهرها مطـرح مـی      رقابت

خصوص دو پژوهش داخلی و تعداد زیادي پژوهش در خارج کشور انجام شده است کـه در ادامـه   
ها مورد اشاره قرار خواهند گرفت.برخی از آن

چـارچوب توسـعه فضـایی بـه منظـور برقـراري       "نـوان  ندایی طوسی در رساله دکتري خود بـا ع 
هـاي مختلـف از   پس از بررسی تعریف"شهرياي تا کالنمنطقهپذیري مکانی در سطوح بینرقابت

________________________________________________________________

ها یکسان گذاري در تمام استانهاي کشور، وجه سیاستبه دلیل فراگیر بودن تصمیمات دولتی در خصوص هر یک استان-1
فرض شده است.

2- Benchmarking

خورد، اما با توجه به ماهیتبه چشم میBenchmarkingهر چند که در رویکردهاي مدیریتی، تعاریف متعددي از واژه -3
یابی بدین منظور باشد، از واژه موقعیتهاي کشور در فرآیند آینده مطلوب میمقاله که تعیین موقعیت رقابتی هر یک از استان

استفاده گردیده است.
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هاي نظري متفاوت، بـه روش  هاي معرفی شده از دیدگاهراناي و شناسایی پیشپذیري منطقهرقابت
هـاي  شناسـی رهیافـت  ا پرداخته و سپس از طریق آسـیب همطالعه اسنادي، به انتخاب متغیرها یا نمایه

گیري روابط سببی به روش تحلیل مسیر، به تعیین ضریب اهمیت و نحوه اثرگـذاري  مرسوم و اندازه
اي در بستر منـاطق اسـتانی ایـران پرداختـه     پذیري منطقهها بر یکدیگر و در نهایت بر رقابترانپیش

ده از ابزارهاي فضایی را مدنظر قرار داده است. متغیرهاي مـورد  است. او در این زمینه رهیافت استفا
سـازي سـاختار اقتصـاد منطقـه، عوامـل زیرسـاختی، کیفیـت تقاضـا،         بررسی او نیز میـزان تخصصـی  

وري هـاي شـناختی و فرهنگـی و بهـره    هـاي انسـانی، فعالیـت   هاي خالقیت، سرمایهنوآوري، سرمایه
-و مورد تاکید قرار گرفته یکسان نبودن اهمیت مکـان و تجمعـی  نیروي انسانی بود. آنچه در رساله ا

پذیري و توجه به عوامل اجتماعی در کنار روابـط بـین بنگـاهی و دانشـی     سازي براي تسهیل رقابت
).Nedae Tousi, 2015میان واحدهاي فعالیتی بود (

اي در طقـه پـذیري من چـارچوب توسـعه فضـایی رقابـت    "اي نیز بـا عنـوان   ندایی طوسی در مقاله
اي از پـذیري منطقـه  هـاي رقابـت  رانپس از شناسـایی پـیش  "گانه30هاي ایران؛ موردپژوهی: استان

یـابی بـا توجـه بـه     هاي موجود از قبیل رهیافت موقعیتشناسی رهیافتهاي مختلف و آسیبدیدگاه
عللی مانند یکسـان فـرض نمـودن و در برخـی مواقـع، مشـخص نبـودن ضـریب اهمیـت متغیرهـا و          

هـا و یـا اثـرات غیرمسـتقیم آنهـا بـر یکـدیگر در زمینـه چگـونگی          همچنین همپوشانی میان شاخص
اي، بـا اسـتفاده از روش معـادالت سـاختاري بـه ارائـه مـدل نظـري         پـذیري منطقـه  دستیابی به رقابت

وري واحـدهاي  پذیري مناطق استانی ایران پرداختـه و مؤلفـه فضـا را در کنـار بهـره     یکپارچه رقابت
,Sharifzadegan & Nedae Tousiالیتی در مدل پیشنهادي خـود حـائز اهمیـت دانسـته اسـت (     فع

2015 .(
هـاي  کـارگیري مؤلفـه  سنجش مناسبت بـه "همچنین ندایی طوسی در مقاله دیگري تحت عنوان 

هاي موجود با توجـه بـه   با تاکید بر کاستی رهیافت"اي در ایرانپذیري توسعه منطقهموفقیت رقابت
پذیري، نقـش  هاي شناسایی شده در دستیابی به رقابترانان فرض کردن میزان اثرگذاري پیشیکس

داند. از این رو هاي خاص مناطق کشور را حائز اهمیت میرانگر و شناسایی پیشمتغیرهاي مداخله
-ها در بستر ایران مناسب مـی رانروش تحلیل مسیر را براي سنجش ضریب اهمیت اثرگذاري پیش

).Sharifzadegan & Nedae Tousi, 2016د (دان
اي مبتنــی بــر زاي منطقــهتوسـعه درون "اي تحــت عنــوان شـریف زادگــان و همکــاران در مقالـه  
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هـاي  با مبنا قرار دادن نظریات مختلف، بـه اسـتخراج شـاخص   "وري در ایرانسازي مدل بهرهمفهوم
این نتیجه رسیدند که همبستگی بـاالیی  اي پرداختند و سپس با روش تحلیل مسیر بهوري منطقهبهره

گـذاري  اي وجود دارد. همچنین میـزان سـرمایه  وري منطقهمیان متغیرهاي مستقل و وابسته مدل بهره
).Sharifzadegan et al., 2015اي است (وري منطقهها عاملی کلیدي در بهرهدر زیرساخت

اي بنــدي عوامــل ریشــهو اولویــتشناســایی"ده جــانی در پژوهشــی بــا عنــوان و دهپــورداداش
بـا اسـتفاده از روش   "اي؛ مورد مطالعاتی: اسـتان کردسـتان  پذیري منطقهتاثیرگذار در ارتقاي رقابت

پـذیري  اسنادي، پیمایش و توزیع پرسشنامه میان نخبگان منطقـه بـه تـدوین عوامـل ارزیـابی رقابـت      
فرهنگی) پرداختند و در گـام بعـد ایـن    اي (اقتصادي، زیرساختی، نهادي، سیاسی و اجتماعی،منطقه

بندي نمودند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است کـه عوامـل اقتصـادي بیشـترین     عوامل را اولویت
).Dadashpour & Dadejani, 2015پذیري استان کردستان دارند (را در رقابتتأثیر

-پذیري منطقهي رقابتتدوین شاخص برا"هوواري، کاگاشارجو و آالنن در پژوهشی با عنوان 
پـذیري،  با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون سرمایه انسانی، دانش و نوآوري، تجمع و دسترس"اي

یابی قرار دادند. به عقیده آنها سرانه تولید ناخـالص  بندي و موقعیتمناطق کشور فنالند را مورد رتبه
,Huovariشـوند ( مد آن محسوب میپذیري باشند، پیاملی و درآمد، بیش از آنکه جزئی از رقابت

Kangasharju and Alanen, 2001.(
اي در لهسـتان: ایجـاد   پذیري منطقهرقابت"برونیس، هیجمن و میسوزوك در پژوهشی با عنوان 

ضمن یـادآور شـدن   هاآنمنطقه در لهستان پرداختند. 16بندي یابی و رتبهبه موقعیت"یک شاخص
یـابی  را در شناسـایی منـاطق    رزمینی، اسـتفاده از رهیافـت موقعیـت   پذیري سپیچیدگی مفهوم رقابت

پذیري را در سه سطح درونـداد (شـامل مشـارکت اقتصـادي،     عقب مانده، سودمند دانستند و رقابت
و پیامد (شامل درآمد و اشتغال) بررسـی نمـوده   وري)بنیاد)، برونداد (شامل بهرهکسب و کار دانش

کسان به کلیه متغیرهـا و بـار دیگـر از طریـق برجسـته نمـودن سـطوح        دهی یو یک بار با روش وزن
مختلف مورد بررسـی، وزن مربـوط بـه منـاطق را محاسـبه و در نهایـت وزن نهـایی را بـراي منـاطق          

,Bronisz, Heijman and Miszczukمختلف بدست آورده و مناطق را مورد مقایسه قرار دادند (

2008.(
پذیري مناطق در کشورهاي در حال رقابت"در پژوهشی با عنوان ایمر لنگیل و جانوس رچنیتزر

گذاري خارجی، اشتغال هاي توسعه فنی و تحقیقاتی، سرمایه انسانی، سرمایهاز شاخص"گذار اروپا
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کشور اروپایی استفاده 8منطقه مورد بررسی در 93بندي هاي اجتماعی براي طبقهو نهادها و سرمایه
اي را مورد بازتعریف قرار دادند. بدین نحو که بـا اسـتفاده   پذیري منطقهبتکردند و مدل هرمی رقا

پرداختـه و سـپس بـا    هـا آندهـی  هـا و وزن بـه تقلیـل داده  1هاي اصـلی مؤلفهاز روش تحلیل اجزاي
بنـدي نمودنـد. نتـایج    بنـدي سلسـله مراتبـی منـاطق مـورد بررسـی را طبقـه       استفاده از تکنیک خوشه

از آن بود که مناطق موجود در کشورهاي مشابه بـه لحـاظ پیشـینه اجتمـاعی و     تحقیقات آنها حاکی
).Lengyel and Rechnitzer, 2013سیاسی در یک خوشه جاي گرفتند (

شود، در تحقیقات صورت گرفته، همپوشـانی  همانطور که از بررسی پیشینه پژوهش استنباط می
اي بـه متغیرهـا از سـویی    دهی یکسان یا سلیقهنو ارتباط مابین متغیرهاي مورد بررسی از سویی و وز

یابی برشمرده شده است. لذا این مقالـه بـا اسـتفاده همزمـان از     هاي رهیافت موقعیتدیگر از کاستی
هـا غلبـه نمایـد. همچنـین در نظـر      اي بر آن است تا بر این کاستیروش تحلیل عاملی و تحلیل شبکه

ل استخراج شده مورد بررسی قرار دهد.دارد تا وضعیت هر استان را از حیث عوام

مبانی نظري پژوهش
هاپذیري سرزمینی؛ تعاریف، ابعاد و دیدگاهرقابت-1- 2

-مروري بر ادبیات پژوهش و بررسی متون نظري و تجربی مربوطه نمایانگر این است که رقابت
ه بیش از همـه مـورد   پذیري سرزمینی، تعریف واحد و دقیقی در ادبیات موجود ندارد. اما تعریفی ک

، شـود مـی پذیري وقتی در رابطه با سرزمین مطرح توجه صاحبنظران قرار گرفته این است که رقابت
هاي مکانی از طریق انجـام مـواردي کـه منجـر بـه افـزایش ارزش آن       تالش در جهت ارتقاي مزیت

همچنـین  .)Cheshire, P. & Gordon, 1998شـود ( هاي مختلف شود، تعبیر میمکان براي فعالیت
& Leverهـا دو رویکـرد وجـود دارد (   الزم به ذکر است به طور کلـی در مـورد رقابـت سـرزمین    

Turok, 1999:(
هـا و تشـکیالت   هـا تنهـا محـل بنگـاه    بر این اعتقاد هستند کـه سـرزمین  2بعضی مانند کروگمن-

________________________________________________________________

1- Principle Component Analysis

2- Krugman
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عوامـل درونـی   هـا بـر پایـه    رقابـت سـرزمین  اساسـاً و کنندمیاقتصادي هستند که با هم رقابت 
ها اگرچه شرط الزم بـراي موفقیـت رقـابتی    هاست و در واقع خصوصیات مکانی سرزمینبنگاه

، ولی شرط کافی براي آن نیست.شودمیآنها محسوب 
امـا رقابـت آنهـا ماننـد     کننـد مـی ها رقابـت  که سرزمیناندعقیدهبر این 1بعضی هم مانند پورتر-

سود بیشتر در یک سیستم سلسله مراتبـی واحـد عمـل    ها نیست که با هدف کسبرقابت بنگاه
کنند.  

پـذیري سـرزمینی هسـتند    در این رابطه باید خاطرنشان کرد که بیشتر صاحبنظران قائل به رقابـت 
اند. پورتر با ارائه مدل الماس رقابتی، بـر اهمیـت   ولی آن را در ابعاد متفاوتی مورد بررسی قرار داده

پـذیري  نماید. وي رقابـت هاي رقابتی و توسعه منطقه تاکید میود مزیتاي در بهببندي منطقهخوشه
را حاصل تعامل و بـرهمکنش میـان چهـار عامـل شـرایط عـاملی، شـرایط تقاضـا، صـنایع پشـتیبان،           

). Porter, 1990دانـد ( بینـی نشـده مـی   استراتژي و ساختار و دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش
-پذیري سرزمینی، رشد اقتصادي یک سـرزمین اسـت کـه از بهـره    ابتلنگیل معتقد است ماهیت رق

وري باالي نیروي کار و نرخ اشتغال باال بـه عنـوان عامـل افـزایش اسـتانداردهاي زنـدگی (هـدف)        
، کیفیـت زنـدگی بـه عنـوان هـدف، عملکـرد       دهـد مـی شود. در مدل هرمـی کـه او ارائـه    ناشی می

ي نیروي کـار بـه عنـوان مقـوالت پایـه و عـواملی چـون        نرخ اشتغال و بهره ورتأثیراقتصادي تحت 
نهادها و سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاري خـارجی، سـرمایه انسـانی و زیرسـاختی، محـیط زیسـت،       

-اي مطـرح شـده  پذیري و تحقیق و توسعه فناورانه به عنوان عوامل توسعهساختار اجتماعی، دسترس
هاي رقابتی ذیري سرزمینی را با در بر داشتن مزیتپ). کاماگنی رقابتLengyel, 2004, 2009اند (

در ابعاد اجتماعی، تکنولوژیکی، اجتماعی، زیرساختی و نهادي با هـدف توسـعه، متضـمن پایـداري     
ســازد متــرادف مــی» 2جــذابیت مکــان«دانــد و آن را بــا اشــتغال، رشــد، رفــاه و افــزایش ثــروت مــی

)Camagni, 2002 پـذیري سـرزمینی   بـراي توصـیف رقابـت   » 3چسـبندگی مکـان  «). مالکی از واژه

________________________________________________________________

1- Porter

2- Attractiveness of territories

3- Sticky Place
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ها چیزي وراي بازاریابی آنهاسـت و شـامل   نماید که رقابت بین سرزمینکند و تاکید میاستفاده می
-گـذاري و مهـاجر را ممکـن مـی    هایی است که جذب و نگهداشت سرمایهتقویت یا بهبود ویژگی
و ارتباطـات را در رسـیدن بـه ایـن     هـاي فیزیکـی   هاي اجتماعی، زیرسـاخت سازد. وي رفاه، سرمایه

). کیتسـون و همکـاران تعریـف و توضـیح مزیـت      Malecki, 2004دانـد ( هدف، حائز اهمیـت مـی  
وري صرف (به عنوان یـک عامـل سـخت) گـذر کـرده و      رقابتی یک سرزمین باید از توجه به بهره

عنـوان  هـا آنیـن اسـاس،   اجتماعی را نیز در خود لحاظ نمایـد. بـر ا  -سایر ابعاد (نرم) نظام اقتصادي
هـاي شـبکه دارند که کیفیت و مهارت نیروي کار (سرمایه انسانی)، گستره، عمق و جهت گیري می

هـاي  اجتماعی و نظامات نهادي (سرمایه اجتماعی و نهـادي)، طیـف و کیفیـت تسـهیالت و دارایـی     
وري) و مقیـاس  فرهنگی (سرمایه فرهنگی)، حضور یک طبقه خالق و نوآور (سرمایه دانشی و نـوآ 

پـذیري سـرزمینی حـائز اهمیـت     هاي عمومی (سرمایه زیرساختی) نیز در رقابتو کیفیت زیرساخت
).Kitson et al., 2004باشند (می

تواند مدنظر قرار گیرد، باید بـه  پذیري میران بیشتر در رقابتدر رابطه با اینکه کدام بعد یا پیش
ربرگیرنـده  هاي مختلف اشـاره کـرد. ایـن نظریـات د    هگذاري در قالب مکاتب و نظرینقش سیاست

طیف وسیعی از نظریات کالسیک و نئوکالسیک (نظیر نظریـه جدیـد جغرافیـاي اقتصـادي، نظریـه      
زا، نظریـه  رشد و توسعه اقتصادي (نظیر رشـد اقتصـادي درون  متأخرهايو نظریه...) و زارشد برون

به عنوان مثـال در مکاتـب کالسـیک و نئوکالسـیک،     .باشدمی...) و جدید رشد، نظریه شهر خالق
رفـت؛ حـال آنکـه در    پذیري به شمار مـی تجارت به عنوان نیروي محرکه رشد و ارتقا دهنده رقابت

در مـؤثر هاي فرهنگی، نهادي، نوآوري و دانش به عنوان فاکتورهاي مکاتب اخیر، توجه به سیاست
رونـد و نقـش دولـت از حالـت متمرکـز بـه       مـی پذیري بـه شـمار  هاي ارتقاي رقابتگذاريسیاست
).Kitson et al., 2004; Garden and Martin, 2005گر تبدیل شده است (تسهیل

& Rostami(تواند مطرح باشد ها سه عنصر میپذیري سرزمینبه طور کلی، در ارتباط با رقابت

Eltejaei, 2013.( :
هـا،  گیرد که افراد و سرزمینرا بر این مینسبی در این دیدگاه، فرضاصل مزیت مزیت نسبی:

نماینـد کـه معمـوالً بـه واسـطه زیرسـاخت، منـابع طبیعـی،         آن دسته از کاالها یا خدماتی را ارائه می
جویی ناشی از مقیاس، مزیتی عایدشان شود.نزدیک بودن به منابع خام، موقعیت بازارها و صرفه

هـاي الگـوواره مزیـت نسـبی بـه      کمیـل کاسـتی  هاي رقـابتی در ت انگاشت مزیتمزیت رقابتی:
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هاي نسبی فارغ از نوع فعالیت، حجم و نحوه تخصیص منـابع اسـت.   وجود آمد که بر خالف مزیت
طبق این دیدگاه، هر سرزمین با در برداشتن ارزش به منظور افزایش بازدهی و قابلیت تولیـد کـه بـه    

شـود، نقـش ایفـا    هاي پیشـرفته مربـوط مـی   لوژيکارایی نیروي کار، منبع، سرمایه و استفاده از تکنو
کند.می

-هـاي همکـاري مـی   ها و شـبکه گیري خوشههمکاري جمعی از طریق شکلمزیت مشارکتی:
باشد تا دستیابی به منابع کارآمد تسهیل شود.

در رابطه با سه عنصر مورد بحث، نقش سرزمین در فراهم نمودن محـیط مناسـب بـراي افـزایش     
باشد:ین شرح میپذیري بدرقابت

هاي نسبیهاي اقتصادي از طریق شناسایی مزیترقابت بنگاه- 1-1- 2
دانـد. بـر ایـن اسـاس،     پذیري را در سطح سرزمین، مرتبط با بنگاه مـی مفهوم رقابتاین دیدگاه، 

یـابی صـنایع و خـدمات    هاست که وارد عمل شده و منجـر بـه مکـان   سرزمینمزایاي نسبی و تفاوت
المللی از تولید کاالها و خـدماتی کـه   ها در تجارت بیندر این خصوص، منافع سرزمینخواهد شد. 

ها وجود شود. در نتیجه هیچ رقابتی میان سرزمیندر آنها از مزایاي نسبی برخوردار هستند، ناشی می
)؛ چرا که دست نامرئی بازار توسعه متـوازن را بـراي هـر سـرزمین فـراهم      Krugman, 1994ندارد (

).Lengyel, 2009فایده خواهد ساخت (پذیري سرزمینی را بیسازد که بحث در مورد رقابتمی

هاي رقابتیباال بردن ارزش و  ارتقاي مزیت
طبق این طرز فکر، عواملی همچون کیفیت زندگی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در حـوزه  

). 1392شـوند (رسـتمی و التجـایی،    نوآوري و بازدهی نیروي کار از اهمیت خاصی برخـوردار مـی  
) رشد اقتصادي را ناشی از سرمایه انسانی دانسته یا  طبـق دیـدگاه   Romer, 1990که رومر (همچنان

پذیري یک سرزمین به توانایی آن در ایجاد شرایطی براي ) رقابتFlorida, 1995ریچارد فلوریدا (
شود.جذب نیروي انسانی خالق اطالق می

هاي مشارکتیي از طریق ایجاد مزیتاتوسعه خوشه
هاي ر تئوري خوشهاین دیدگاه، ناظر به اهمیت تمرکز جغرافیایی و نقش سرزمین است. آنچه د
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هـا  کنندگان کاالها و خدمات، سـازمان هاي اقتصادي، تامینکید است، تجمع بنگاهاقتصادي مورد تأ
است. مایکـل  1هاي ناشی از تجمعفههاي اقتصادي با محوریت صرو نهادهاي مرتبط به شکل خوشه

هـم مـرتبط،   ي بـه هـا اي از بنگـاه تمرکـز جغرافیایی/فضـایی مجموعـه   "ها را به عنـوان  پورتر، خوشه
کند که در عین رقابت بـا هـم همکـاري نیـز     اطالق می"کنندگان تخصصی و نهادهاي مرتبطتامین

وري و نـوآوري  بر بهـره مستقیماًا که ها الزمه رشد و توسعه اقتصادي است؛ چردارند. توسعه خوشه
-هاي دانـش گذارد. بارزترین نمونه این الگو خوشهمیتأثیرپذیري هاي اصلی رقابتبه عنوان مولفه

). عـالوه بـر پـورتر بسـیاري     Porter, 2000آمریکاسـت ( 2بنیان فناوري اطالعات در سیلیکون ولـی 
هـاي رقـابتی   عنوان عاملی جهت ایجـاد مزیـت  اي بهدیگر از صاحبنظران نیز بر اهمیت توسعه خوشه

). Lengyel, 2009; Lever, 2002برند (ها نام میسرزمین

پذیري سرزمینیهاي سنجش و ارزیابی رقابترهیافت-2- 2
هـاي  هـا و رهیافـت  پذیري سرزمینی، که یک مفهوم چند وجهی اسـت، دیـدگاه  در مورد رقابت

پـذیري را مـورد   ر گرفتن عوامل و با هـدفی خـاص رقابـت   مختلفی وجود دارد که هر یک با در نظ
پـذیري  هـایی کـه در زمینـه سـنجش رقابـت     تـرین رهیافـت  دو نمونـه از مهـم  انـد.  سنجش قرار داده

باشد، عبارتند از:سرزمینی مطرح می
هاي مورد استفاده در متون آکادمیـک بـراي سـنجش وضـعیت     یکی از رهیافت-یابیموقعیت

یـابی اسـت کـه    اي و شهري)، استفاده از رهیافت موقعیـت (در سطوح ملی، منطقههارقابتی سرزمین
پذیري یک سرزمین را با تعداد زیادي متغیر با وزن مشخص (و نه الزامـاً وزن یکسـان) مـورد    رقابت

ها و افراد هستند. طبـق ایـن   ها، زیرساختدهد. واحدهاي تحلیل در این روش بنگاهسنجش قرار می
ها از یکدیگر یا فاصله آنها از نقاط مبنا و توان نسبت به تعیین موقعیت یا فاصله سرزمینرهیافت، می

,Berry et al., 2013; Bronisz, Heijman and Miszczuk(ها پرداخـت  بندي آندر نهایت رتبه

2008; Cincikaite, 2013; Lengyel and Rechnitzer, 2013; Shen and Jiang, 2010 .(

________________________________________________________________

1- Agglomeration economies

2- Silicon Valley
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رهیافــت دیگــر، اســتفاده از ابزارهــاي فضــایی و -ابزارهــاي فضــایی، کالبــدياســتفاده از
باشـد کـه در سـطوح    اي مـی چگونگی اثرگذاري فضا بر عملکرد اقتصادي سرزمین و توسعه خوشه

هـاي توسـعه   گیرد. اما بر خالف باور پورتر و پیروان نظریـه اي و شهري مورد استفاده قرار میمنطقه
گـذاري  ها به عنوان ابزار سیاستها در کلیه بسترها و زمینهر کارآمدي خوشهاي شدن، مبنی بخوشه

پذیري سرزمین، برخی از صاحبنظران با دیده تردید به ارتباط میـان  غالب در راستاي افزایش رقابت
نگرند. به عنوان نمونه، فلدمن و فرانسیس، ارتباط سببی پذیري میاي شدن، نوآوري و رقابتخوشه

,Feldman and Francisداننـد ( پـذیري را واضـح نمـی   اي شـدن، نـوآوري و رقابـت   شـه میان خو

گـذاري بـراي   هـا را بـه عنـوان یـک ابـزار سیاسـت      ). همچنین آشم و همکاران تجویز خوشـه 2006
ها و در همه جاي دنیـا  استفاده از مزایاي ناشی از سرریزهاي دانشی و نوآوري در مورد کلیه فعالیت

). Asheim et al., 2006ند (دانمناسب نمی
باشد.می1بندي مباحث نظري تحقیق مطابق شکل جمع

رویکرد دومرویکرد اول
پذیري سرزمینیرقابت

ها بر رقابت سرزمین
پایه عوامل درونی 

هاستبنگاه

ها مانند رقابت سرزمین
ها نیستد و تابع رقابت بنگاه

باشدعوامل دیگري می

توجه به ابعاد سخت 
(عوامل اقتصادي و 

وري)بهره

متوجه به ابعاد نر
(سرمایه انسانی، سرمایه 

اجتماعی و نهادي، سرمایه 
فرهنگی، سرمایه دانشی و 

نوآوري، سرمایه 
زیرساختی و محیط 

زیست)

ارتقاي رقابت پذیري 
هاي اقتصادي از بنگاه

هاي طریق شناسایی مزیت
نسبی

پذیرينقش سرزمین در افزایش رقابت
هاي رقابتیارتقاي مزیت-
ايتوسعه خوشه-

هاي ارزیابیرهیافت

استفاده از ابزارهاي یابیموقعیت
ايفضایی و تحلیل خوشه
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بندي از مباحث نظري تحقیقجمع-1شکل 
در نهایت الزم به ذکر است که این پـژوهش، بـا در نظـر گـرفتن رویکـرد دوم و عنصـر مزیـت       

کیتسون (با اضافه نمودن عامـل محـیط   دن نظریهرقابتی از میان سه عنصر مورد بررسی و مبنا قرار دا
یـابی  پذیري سرزمینی و به کارگیري رهیافت موقعیـت زیست) جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت

انجام شده است.

روش شناسی تحقیق-3
هـاي کشـور   پذیري سرزمینی در اسـتان رقابتهايمؤلفههدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی 

هـاي مؤلفـه شـود. در گـام نخسـت    منظور در این پژوهش، دو گام اصلی برداشته میباشد. بدینمی
شوند. در این راستا با مـروري بـر   پذیري سرزمینی در کشور استخراج گردیده و شناسایی میرقابت

هاي مورد توجه در تحقیقات نظري و تجربی بـا روش اسـنادي   هاي حاکم و بررسی شاخصدیدگاه
پـذیري سـرزمینی   ، تعدادي شاخص جهت عملیاتی نمودن تحلیـل رقابـت  1ي ثانویههاو تکیه بر داده

هـاي مـورد   آوري اطالعـات مـورد نیـاز در خصـوص شـاخص     مورد بررسی قرار گرفت. براي جمع
-]، از سـالنامه 1ها اسـتخراج شـود [  ها و نقشهبررسی، به جز تعدادي شاخص که الزم بود از گزارش

هر استان موجود در سایت مرکز آمـار ایـران بهـره گرفتـه شـد و      هايهاي آماري و گزیده شاخص
اسـتفاده از روش تحلیـل   شـدند.  SPSSافـزار  ها براي انجام تحلیل عـاملی وارد نـرم  پس از آن، داده

پذیري بـا اسـتفاده از   هاي مورد توجه در سنجش رقابتدهد که بعضی نقصعاملی این امکان را می
هـا و ضـریب اهمیـت اثرگـذاري     همپوشانی و رابطه احتمالی میان سنجهیابی  مانند رهیافت موقعیت

ر اینجا الزم به توضیح است که با وجود اینکه بـراي  ها مرتفع گردد. دیکسان براي هر یک از عامل
استفاده شد، اما همچنـان، تکیـه بـر معیـار     2هاي ثانویهکسب اطالعات تکمیلی، از روش تحلیل داده

گیـري، یکـی از اشـکاالت ایـن رهیافـت بـه       هاي اندازهات در انتخاب سنجهدر دسترس بودن اطالع
________________________________________________________________

هاي ثانویه مورد لحاظ قرار گرفته هاي پژوهش، از طریق تحلیل دادهریزي فضایی در شاخصها و برنامهگذاريتأثیر سیاست-1
است.

2- Secondary Analysis
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دهد.مستندسازي هر شاخص را با رجوع به ادبیات مورد بررسی، نشان می1آید. جدول حساب می

پذیري سرزمینیهاي عملیاتی سنجش رقابتمستندسازي شاخص-1جدول 

هاي شاخصابعاد
ي و تجربی پشتیبانرویکردهاي نظرمنطق شاخصعملیاتی 

اقتصادي

متوسط میزان 
درآمد خانوار

نشان دهنده رفاه، افزایش ثروت 
و عملکرد بهتر اقتصادي است.

Camagni, 2002; Serrano, 2003;
Cinkiene, 2008; Bronisz et al., 2008

سرانه ارزش افزوده 
هاي اقتصاديبخش

نشان دهنده رفاه، افزایش ثروت 
تصادي است.و عملکرد بهتر اق

Camagni, 2002; Serrano, 2003;
Cinkiene, 2008

درصد شاغالن 
متخصص

به کیفیت نیروي انسانی موجود 
در یک استان اشاره دارد.

Porter, 1990; Serrano, 2003; Turok,
2004; Kitson et al., 2004

به عنوان یک پتانسیل اقتصادي نرخ فعالیت
است. مؤثرپذیري در رقابت

Deas and Giordano, 2001; Huovari et
al., 2001

نشان دهنده عملکرد بهتر نرخ اشتغال
باشد.اقتصادي استان می

Deas and Giordano, 2001; Begg,
1999; Huovari et al., 2001

سهم استان از میزان 
سرمایه گذاري 

]1خارجی [

به میزان پتانسیل و عملکرد 
اره اقتصادي در یک استان اش

دارد.
Cinkiene, 2008; Singhal et al., 2013;

Jiang & Shen, 2010

فنی و 
تکنولوژیکی

تواند شاخصی از تسهیالت میضریب نفوذ اینترنت
فرهنگی در یک استان باشد. 

Lengyel, 2004, 2009; Serrano, 2003;
WEF, 2014

تعداد مراکز 
پژوهشی

به میزان دانش بنیان بودن یک 
اشاره دارد. استان 

Porter, 1990; Lengyel, 2004, 2009;
Huovari et al., 2001

تعداد واحدهاي 
فناوري

به عنوان شاخصی از توسعه 
فناورانه بوده و به میزان دانش 
بنیان بودن یک استان اشاره 

دارد.

Porter, 1990; Begg, 1999; Lengyel,
2004, 2009; Cinkiene, 2008

فرهنگی

ن از تعداد سهم استا
دانشجویان کشور

به نوعی شاخصی از سرمایه 
باشد.دانشی یک استان می

Kitson et al.,2004; Deas and
Giordano, 2001; Huovari et al., 2001

تواند شاخصی از تسهیالت میصندلی سینماسرانه
فرهنگی در یک استان باشد.

Kitson et al., 2004; Qingyun et al.,
2014

________________________________________________________________
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و فیتألعداد کتاب ت
ترجمه شده (در یک 

سال)

تواند نماد باال بودن سرمایه می
فرهنگی و دانشی در نظر گرفته 

شود.
Kitson et al., 2004; Shen & Yang,

2014

اجتماعی، 
اقتصادي

درصد شاغالن داراي 
تحصیالت 
دانشگاهی

به وجود طبقه خالق و نوآور و از 
طرفی به کیفیت نیروي انسانی 

جود در یک استان اشاره دارد.مو
Porter, 1990; Serrano, 2003; Turok,

2004; Kitson et al., 2004

اجتماعی

درصد فارغ 
التحصیالن فوق 
لیسانس و دکترا

به میزان وجود طبقه خالق و 
نوآور اشاره دارد.

Kitson et al., 2004; Jiang & Shen,
2010; Huovari et al., 2001

ي زناننرخ باسواد
هاي تواند یکی از شاخصمی

سرمایه فرهنگی در نظر گرفته 
شود. 

Kitson et al., 2004; Cinkiene, 2008

زیرساختی

مسافر جابحا سرانه
شده 

میزان ارتباطات یک استان را 
دهد.نشان می

Porter, 1990; Malecki, 2004;
Cinkiene, 2008; Huovari et al., 2001

گاه دارا بودن فرود
بین المللی

تواند سرمایه زیرساختی و می
کالبدي در نظر گرفته شود.

Malecki, 2004; Lengyel, 2004; Kitson
et al., 2004; Ni & Kresl, 2010;

Huovari et al., 2001

تواند سرمایه زیرساختی و میدارا بودن خط آهن
Porter, 1990; Malecki, 2004کالبدي در نظر گرفته شود.

تواند سرمایه زیرساختی و میتخت درمانیسرانه
کالبدي در نظر گرفته شود.

Malecki, 2004; Lengyel, 2004; Kitson
et al., 2004; Ni & Kresl, 2010

حجم مخازن 
سدهاي استان

به عنوان یک شاخص زیرساختی 
تواند مدنظر قرار گیرد.می

Malecki, 2004; Lengyel, 2004; Kitson
et al., 2004; Ni & Kresl, 2010

هاي استان راهسرانه 
(کیلومتر)

تواند یک سرمایه زیرساختی می
و کالبدي در نظر گرفته شود.

Malecki, 2004; Lengyel, 2004; Kitson
et al., 2004; Ni & Kresl, 2010; Deas
and Giordano, 2001; Huovari et al.,

2001

ها تخت هتلسرانه
اقامتیو مراکز 

به عنوان یک شاخص کالبدي و 
زیرساختی و از طرفی فرهنگی 

تواند در نظر گرفته شود.می
Malecki, 2004; Lengyel, 2004; Kitson

et al., 2004; Ni & Kresl, 2010

- زیست
محیطی

میزان آلودگی هوا 
(بر اساس میزان 

ذرات معلق)

نشان دهنده بهتر بودن شرایط 
- میزیست محیطی یک استان 

باشد.

Lengyel, 2004, 2009; Jiang & Shen,
2010; Cincikaite, 2013; Cinkiene,

2008

درصد خانوارهاي 
تحت پوشش شبکه 

فاضالب

نشان دهنده بهتر بودن شرایط 
- زیست محیطی یک استان می

باشد.

Lengyel, 2004, 2009; Jiang & Shen,
2010; Cincikaite, 2013; Cinkiene,

2008

: نگارندگانخذأم
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هاي مورد نظر، تشکیل ماتریس اولیـه  اولین گام در انجام تحلیل عاملی، بعد از استخراج شاخص
انـد و بـر ایـن    استان کشور مورد بررسی قرار گرفتـه 31شاخص در 24اطالعات است. در این مقاله 
تشکیل شده باشد،ستون که شامل اطالعات مورد نیاز می24سطر و 31اساس، یک ماتریس شامل 

هـاي مـورد   است. براي شروع انجام تحلیل عاملی، قبل از هر چیز باید به همسو بودن تمامی شاخص
هاي مـورد بررسـی، تنهـا شـاخص میـزان آلـودگی هـوا بـا بقیـه          بررسی توجه نمود. از میان شاخص

تـه شـد.   ها در نظر گرفها همسو نبود که با در نظر گرفتن معکوس آن، همسو با بقیه شاخصشاخص
هاي مـورد بررسـی، بایـد ابتـدا مقـادیر      در این مطالعه، همچنین به دلیل متفاوت بودن واحد شاخص

ها تبدیل به مقیاس استاندارد شده و سپس جهت انجـام تحلیـل عـاملی مـورد اسـتفاده قـرار       شاخص
ی گردیــده و تحلیــل عــامل22نســخه SPSSهــا وارد نــرم افــزار گرفتنــد. پــس از ایــن مرحلــه، داده

هاي استخراج شـده بـا رجـوع بـه ادبیـات موضـوع،       عاملبر روي آنها صورت پذیرفت و 1اکتشافی
اسـتخراج شـده بـراي    هـاي مؤلفهنامگذاري گردیدند. در گام دوم پژوهش، رتبه هر استان به لحاظ 

پذیري سرزمینی محاسبه گردید. بدین ترتیب که با استفاده از نتایج حاصل از تحلیـل عـاملی،  رقابت
هـاي اسـتخراج شـده از روش تحلیـل     پـذیري سـرزمینی)، معیارهـا (عامـل    اي از هدف (رقابتشبکه

هاي مرتبط با هر عامل) و ارتباطات آنها طراحی گردید و بـا اسـتفاده   عاملی) و زیرمعیارها (شاخص
و استفاده همزمان از دو روش تحلیـل عـاملی  مورد تحلیل واقع شد. Super Decisionsاز نرم افزار 

هـاي کارشناسـی   باشد که مشکل ذهنی بـودن قضـاوت  اي، داراي این مزیت میفرآیند تحلیل شبکه
رود هـا از بـین مـی   اي مرتفع شده و احتمال هر گونه ناسازگاري در قضـاوت در فرآیند تحلیل شبکه

موزون2طراحی مدل و وارد نمودن اطالعات الزم و تشکیل سوپرماتریسبدین ترتیب، پس از]. 2[
هـر شـاخص یـا زیرمعیـار از طریـق      گیـرد، وزن ها مورد بررسـی قـرار مـی   که در بخش تحلیل یافته

به دست آمد و سپس امتیاز رقابتی براي هر استان محاسبه گردید. 3ماتریس حد

هاي تحقیقیافته-4
________________________________________________________________

1- Expolaratory Factor Analysis

2- Super Matrix

3- Limit Matrix
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ها با استفاده از تحلیل استخراج  معیارهاي رقابت پذیري سرزمینی در استان-1- 4
عاملی

ها براي انجام تحلیل عاملی، دترمینان ماتریس همبسـتگی  براي تشخیص میزان مناسب بودن داده
مورد بررسی قرار گرفتند. در ایـن خصـوص،   2و بارتلت1ها و دو آزمون کایزر مییر اولکینشاخص

تر باشد، نشان دهنـده آن اسـت کـه    کوچک0,00001هر چه میزان دترمینان ماتریس همبستگی، از 
هـا از نظـر   روبـرو نشـده اسـت و داده   » تک خطـی «یا » 3همخطی چندگانه«یس مربوطه با پدیده ماتر

1.54E-13باشـند. ایـن میـزان بـراي ایـن پـژوهش      میزان همبستگی براي تحلیل عاملی مناسب مـی 

ها براي تحلیل عاملی دارد.میزان همبستگی دادهمحاسبه شده است که نشان از مناسب بودن
ها براي تحلیل باشد، داده0,5، هر چقدر مقدار آماره آزمون کایزر مییر اولکین بیشتر از از سوي دیگر
باشد تا بتوان 0,005باشند. همچنین سطح معناداري آزمون بارتلت باید کوچکتر از تر میعاملی مناسب

بوط به مقادیر مر2هاي مورد بررسی استفاده کرد. جدول از روش تحلیل عاملی براي تحلیل شاخص
دهد.هاي مورد بررسی را در این پژوهش نشان میآزمون

پذیري مکانیهاي کایزر مییر اولکین و بارتلت در شناسایی معیارهاي رقابتآزمون-2جدول 
0,504مقدار کفایت نمونه گیري کایزر مییر اولکین 

آزمون بارتلت
624,428کاي اسکویر
276درجه آزادي

0,000سطح معناداري
هاي نگارندگانماخذ: یافته

مربوط به هـر شـاخص بـوده    4هاي روش تحلیل عاملی، جدول اشتراکاتیکی از اولین خروجی
هاي به کار گرفته شده که نشان دهنده میزان واریانس مشترك و ارتباط هر شاخص با سایر شاخص

کننـدگی  اشـد، قـدرت تبیـین   ب0,4هایی که مقادیر عددي آنها بیشتر از است. در این مرحله شاخص
________________________________________________________________

1- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy

2- Bartlett’s Test of Sphericity

3- Multi Collinearity

4- Communalities
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هـاي مـورد   ها نشان داد که مقدار اشتراك تمامی شاخصبیشتري با موضوع خواهند داشت. بررسی
هـاي اسـتخراج شـده را    انـد عامـل  ها به خوبی توانسـته بیشتر بوده است و این شاخص0,4بررسی از 

).3تبیین نمایند (جدول 

پذیري مکانیتهاي بیانگر رقاب):  اشتراکات شاخص3جدول (
InitialExtractionهاي مورد بررسی شاخصردیف

10,641نفر شب اقامت1
10,835درصد خانوارهاي تحت پوشش شبکه فاضالب2
10,630میزان آلودگی هوا (بر اساس میزان ذرات معلق)3
FDI(10,826میزان سرمایه گذاري خارجی (4
10,677حجم مخازن سدهاي استان5
10,961و ترجمه شدهفیتألتعداد کتاب 6
10,955تعداد مراکز پژوهشی7
10,901تعداد واحدهاي فناوري8
10,832تخت درمانیسرانه9
10,883نرخ فعالیت10
10,772دارا بودن خط آهن11
10,744دارا بودن فرودگاه بین المللی12
10,903و خارجیروازهاي داخلیا شده در پسرانه مسافر جابج13
10,840نرخ باسوادي زنان14
10,950اي و تخصصیدرصد فارغ التحصیالن فوق لیسانس و دکتراي حرفه15
10,866درصد شاغالن متخصص16
10,900درصد شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهی17
10,763هاي استانسرانه راه18
10,662نفر1000ا به ازاي تعداد صندلی سینم19
10,673متوسط درآمد خانوار20
10,596ضریب نفوذ اینترنت21
10,891هاي اقتصاديافزوده بخشسرانه ارزش22
10,730سرانه دانشجو23
10,758نرخ اشتغال24

هاي نگارندگانخذ: یافتهمأ

گیرد که در آن واریانس تبیین شده رار میدر ادامه، ماتریس محاسبات مقدماتی مورد بررسی ق
کند که برآینـد تحلیـل عـاملی    گردد. ماتریس مورد نظر مشخص میبه وسیله هر عامل مشخص می
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پذیري سرزمینی به چند عامل منتهی شده و سهم هـر عامـل در   هاي رقابتسازي شاخصدر خالصه
هـاي  هر یک از عامل1قادیر ویژهتبیین آن چقدر بوده است. در این خصوص باید دقت گردد که م

). حال اگر مجموع واریـانس تجمعـی عوامـل اسـتخراج شـده      2باشد (معیار کایسر1شناسایی باالي 
باشد، معیار کایسر نیز تقویت خواهد شد. در این پـژوهش، بـا توجـه بـه نزدیـک      60نهایی باالتر از 

در مـاتریس بارهـاي عـاملی اولیـه     ها براي دو یا چند عاملبودن مقادیر همبستگی بعضی از شاخص
4انـد، از دوران واریمـاکس  اسـتخراج شـده  3اصـلی هـاي مؤلفـه هاي آن با روش تجزیه بـه  که عامل

هاي مورد بررسی بیشترین ارتباط را با عوامـل مربوطـه بدسـت    استفاده گردید تا هر یک از شاخص
یجاد گـردد. درصـد واریـانس و    ها براي شناسایی عوامل مربوطه اآورند و بهترین ترکیب خطی آن

نشان داده شده است. 4مقادیر ویژه محاسبه شده براي هر عامل قبل و بعد از دوران در جدول 

پذیري سرزمینیبر رقابتمؤثرمجموع واریانس تبیین شده عوامل -4جدول 

عوامل

مجموع مجذور بارهاي مقادیر خاص آغازین
استخراجی

مجموع مجذور بارهاي چرخش 
فته یا

درصد کل
واریانس

درصد 
واریانس 
تجمعی

درصد کل
واریانس

درصد 
واریانس 
تجمعی

درصد کل
واریانس

درصد 
واریانس 
تجمعی

16,51127,13127,1316,51127,13127,1315,23721,82321,823
23,47914,49741,6283,47914,49741,6282,84611,85733,680
32,46710,27951,9072,46710,27951,9072,3539,80543,485
42,0358,47960,3862,0358,47960,3862,3369,73453,219
51,8987,90968,2951,8987,90968,2952,2519,38062,599
61,6606,91675,2101,6606,91675,2102,1158,81471,413
71,1394,74779,9581,1394,74779,9582,0518,54479,958

هاي نگارندگانماخذ: یافته

________________________________________________________________

1- Eigenvalues

2- Kaiser Criteria

3- Principal Component Analysis

4- Varimax Rotation



73با استفاده از مدل تلفیقیهاي کشور پذیري سرزمینی در استانهاي رقابتارزیابی مؤلّفه

پذیري سرزمینی هاي رقابتبارهاي عاملی شاخص-5جدول 

عامل هاي مورد بررسی شاخص
اول

عامل 
دوم

عامل 
سوم

عامل 
چهارم

عامل 
پنجم

عامل 
ششم

عامل 
هفتم

-0,1460,6390,1190,080-0,3620,2370,056نفر شب اقامت
صد خانوارهاي تحت پوشش در

-0,0630,0510,0040,890-0,170- 0,046- 0,069شبکه فاضالب

میزان آلودگی هوا (بر اساس 
0,640-0,024-0,2930,178-0,0710,285- 0,126میزان ذرات معلق)

میزان سرمایه گذاري خارجی 
)FDI(0,2050,8380,1130,054-0,087-0,185-0,157

-0,4880,1630,298- 0,3110,2200,406-0,115ن سدهاي استانحجم مخاز
و ترجمه فیتألتعداد کتاب 

0,004- 0,0840,166-0,9440,1720,0750,011شده

-0,003-0,1120,147-0,9310,2170,0770,023تعداد مراکز پژوهشی
-0,071-0,8570,3200,0240,0520,1260,199تعداد واحدهاي فناوري

-0,0480,1390,0480,8360,113-0,100- 0,296سرانه تخت درمانی
-0,1440,141-0,0270,1230,9010,119-0,021نرخ فعالیت

0,5790,2150,498-0,280-0,1530,1330,155دارا بودن خط آهن
- 0,4320,0870,064-0,048-0,0220,7370,017دارا بودن فرودگاه بین المللی

0,075- 0,2320,8760,1930,0920,0440,169سرانه مسافر جابحا شده
0,4620,0660,4310,3480,2410,3570,359نرخ باسوادي زنان

درصد فارغ التحصیالن فوق 
اي و لیسانس و دکتراي حرفه

تخصصی
0,8810,088-0,2360,1220,1980,1920,141

- 0,0350,3810,036-0,5040,190-593,00,277درصد شاغالن متخصص
درصد شاغالن داراي تحصیالت 

0,1030,262-0,171-0,4560,454-0,6080,093دانشگاهی

0,3220,149-0,0410,752-0,1470,138- 0,169هاي استانسرانه راه
تعداد صندلی سینما به ازاي 

-0,1560,0970,5300,017-0,019-0,5880,015نفر1000

- 0,006-0,3020,1040,6430,1730,3290,137متوسط درآمد خانوار
0,126- 0,3420,1250,2600,006-0,4440,428ضریب نفوذ اینترنت

هاي وده بخشزافسرانه ارزش
-0,1070,070-0,151-0,0410,2300,8810,147اقتصادي

0,6240,336-0,1070,1670,287-0,1020,309سرانه دانشجو
0,7960,0610,1620,243-0,1180,0530,135نرخ اشتغال
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هاي نگارندگانماخذ: یافته
کننـد.  پذیري سرزمینی را تبیین میرقابت%79,958نتایج نشان داد که شش عامل شناسایی شده 

ش یافته نهـایی حاصـل   بار تکرار دوران از نوع واریماکس، ماتریس عاملی چرخ14همچنین بعد از 
-بیشترین میزان همبستگی هر شاخص با عامل مربوطه را پس از دوران نشان می5گردد. جدول می

دهد.
ها، باید آنها را نامگذاري کرد که ایـن کـار بـا رجـوع بـه متـون نظـري و        پس از استخراج عامل

ب مـورد نامگـذاري   تجربی صورت پذیرفته است. بر این اساس شش عامل استخراج شده بدین ترتی
قرار گرفتند:

تعـداد واحـدهاي   هـاي  درصد واریانس کل را تبیـین نمـوده و بـا شـاخص    21,823: عامل اول
درصـد فـارغ التحصـیالن فـوق لیسـانس و      پژوهشی، تعداد واحدهاي فناوري، نرخ باسـوادي زنـان،   

ــه ــراي حرف اي و تخصصــی،  درصــد شــاغالن متخصــص، درصــد شــاغالن داراي تحصــیالت   دکت
داراي شـده تـألیف دانشگاهی، سرانه صندلی سینما، ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کتـاب ترجمـه و   

دانش، فناوري و سرمایه فرهنگی و انسانیتوان همبستگی بیشتري است. بر این اساس، آن را می
نامگذاري نمود.
گـذاري  همیـزان سـرمای  هاي درصد واریانس کل را تبیین نموده و با شاخص11,857: عامل دوم

همبستگی بیشتري نشان داده است المللیخارجی، سرانه مسافر جابجا شده و دارا بودن فرودگاه بین
نامگذاري شود.المللیارتباطات ملی و بینتواند تحت عنوان و می

افـزوده  هـاي سـرانه ارزش  درصد واریانس کل را تبیین نموده و بـا شـاخص  9,805: عامل سوم
گـذاري خـارجی و متوسـط درآمـد خانوارهـا      م اسـتان از میـزان سـرمایه   هـاي اقتصـادي، سـه   بخش

نامگذاري گردیده است.عملکرد اقتصاديهمبستگی بیشتري داشته و تحت عنوان 
هاي نـرخ فعالیـت و نـرخ    درصد واریانس کل را تبیین نموده و با شاخص9,734: عامل چهارم

پتانسـیل مشـارکت   ن عامل نیـز تحـت عنـوان    توان از ایاشتغال داراي همبستگی بیشتري بوده و می
نام برد.اقتصادي

هـاي اسـتان،   راهسرانههاي درصد واریانس کل را تبیین نموده و با شاخص9,380: عامل پنجم
همبسـتگی بـاالتري داشـته و تحـت عنـوان      نفر شب اقامـت دارا بودن خط آهن، حجم مخزن سد و 

است.نامگذاري گردیده سرمایه کالبدي و زیرساختی
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تخـت درمـانی و   سرانههاي درصد واریانس کل را تبیین نموده و با شاخص8,814عامل ششم:
نامگـذاري  سرانه آموزش عـالی و درمـان  همبستگی باالتري داشته و تحت عنوان سرانه دانشجو 
گردیده است.

و هاي میزان آلـودگی هـوا  درصد واریانس کل را تبیین نموده و با شاخص8,544: عامل هفتم
شرایط درصد خانوارهاي تحت پوشش شبکه فاضالب همبستگی باالتري نشان داده و تحت عنوان 

نامگذاري گردیده است.زیست محیطی

هاي کشور با استفاده از پذیري سرزمینی در استانرقابتهايمؤلفهارزیابی -2- 4
ايفرآیند تحلیل شبکه

پـذیري سـرزمینی در کشـور کـه از     بـا رقابـت  مـرتبط  هايمؤلفهدر این مرحله، پس از شناسایی 
هـاي کشـور بـا    پذیري سرزمینی میان اسـتان روش تحلیل عاملی استخراج شد، جهت ارزیابی رقابت

گردد. با توجـه  اي استفاده میها) از روش فرآیند تحلیل شبکهبندي استانیابی (رتبهرهیافت موقعیت
اي، طراحـی یـک   روش فرآیند تحلیل شـبکه به روش شناسی پژوهش، گام نخست در به کارگیري 

نشـان داده شـده   2شبکه منتج از تحلیل عاملی، شامل هدف، معیارها و زیرمعیارهاست که در شکل 
است.

هـا  هـا از دوران واریمـاکس اسـتفاده گردیـد، خـود عامـل      با توجه به اینکـه در اسـتخراج عامـل   
باشـند.  ذیل هر عامل داراي همبستگی مـی هاي (معیارها) ارتباط درونی نخواهند داشت؛ اما شاخص

خواهد بود.3بر این اساس، ساختار سوپر ماتریس اولیه به صورت شکل 
بدین ترتیب، وزن هر معیار شامل درصد واریانس تبیین کننده هر عامل نسبت بـه عوامـل دیگـر    

)[w21]        ربوطـه  )، وزن هر معیار نسبت به زیرمعیـار شـامل بارعـاملی هـر شـاخص نسـبت بـه عامـل م
)[w32]   و وزن زیرمعیارهاي ذیل هر معیار شامل میزان همبستگی درونی متغیرهاي ذیل هـر عامـل (
)[w33]میـزان  6باشـد کـه از قبـل از طریـق روش تحلیـل عـاملی محاسـبه شـده بـود. جـدول           ) می

ارجحیت هر عامل را نسبت به عامل دیگر براساس مقایسه دودویـی درصـد واریـانس تبیـین کننـده      
دهد. مینشان

نیـز از طریـق مقایسـه دودویـی معیارهـا نسـبت بـه زیرمعیارهـاي         W]33[و W]32[هـاي ماتریس
هـاي بدسـت   مربوطه و همچنین زیرمعیارهاي هر معیار به همـین ترتیـب محاسـبه خواهنـد شـد. وزن     
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ه شـوند. در اینجـا دیگـر نیـازي بـ     مـی Super Decisionsافزار واحدسازي وارد نرمآمده پس از هم
باشد؛ زیرا اوزان اختصاص داده شده به اجزاي شبکه از قبل بـه  ها نمیبررسی سازگاري در قضاوت

صورت دقیق محاسبه شده است.  

پذیري سرزمینی منتج از تحلیل عاملی هاي رقابتها و شاخصشبکه ارتباط بین عامل-2شکل 
(منبع: نگارندگان)

وپرماتریس اولیهساختار س-3شکل 
(منبع: نگارندگان)

اهداف
هاعامل

هاشاخص

سرزمینیرقابت پذیري هدف

شرایط زیست 
محیطی

سرانه آموزش 
عالی و درمان

سرمایه کالبدي و 
زیرساختی

عملکرد اقتصادي ارتباطات ملی و 
المللیبین

دانش، فناوري و سرمایه 
فرهنگی و انسانی

حدهاي پژوهشیتعداد وا-

تعداد واحدهاي فناوري-

نرخ باسوادي زنان-

درصد فارغ التحصیالن فوق -
اي لیسانس و دکتراي حرفه

و تخصصی

درصد شاغالن متخصص-

درصد شاغالن داراي -
تحصیالت دانشگاهی

سرانه صندلی سینما-

ضریب نفوذ اینترنت-

تألیفتعداد کتاب ترجمه و -
شده

معیارها

زیرمعیارها

شارکت پتانسیل م
اقتصادي

سهم استان از سرمایه -
گذاري خارجی

سرانه مسافر جابجا شده-

- دارا بودن فرودگاه بین-

المللی

متوسط درآمد خانوار-

افزوده سرانه ارزش-
هاي اقتصاديبخش

نرخ فعالیت-

نرخ اشتغال-

حجم مخزن سد-

هاي استانسرانه راه-

دارا بودن خط آهن-

نفر شب اقامت-

سرانه دانشجو-

ه تخت درمانیسران-

میزان آلودگی هوا-

درصد خانوارهاي -
تحت پوشش شبکه 

فاضالب
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ماتریس مقایسه دودویی معیارها -6جدول 

درصد 
واریانس

-عامل

ها
عامل 

1
عامل 

2
عامل 

3
عامل 

4
عامل 

5
عامل 

6
عامل 

7
استاندارد شده 
میانگین هندسی

]21[w

عامل 21,823
111,8412,262,2422,3272,4762,5540,273

عامل 11,857
20,54311,2091,2181,2641,3451,3880,148

عامل 9,805
30,4490,82711,0071,0451,1121,1480,123

عامل 9,734
40,4460,8210,99311,0381,1041,1390,122

عامل 9,380
50,4300,7910,9570,96411,0641,0980,117

60,4040,7430,8990,9050,94011,0320,110عامل 8,814

عامل 8,544
70,3920,7210,8710,8780,9110,96910,107

هاي نگارندگانماخذ: یافته

پس از وارد نمودن اوزان مربوطه، نرم افـزار، مـاتریس حـد حاصـل از سـوپرماتریس مـوزون را       
ردد. پـس از  گـ محاسبه نموده و از این ماتریس، وزن مرتبط به هر زیرمعیار یا شاخص استخراج مـی 

ها در مقدار اسـتاندارد هـر شـاخص کـه در مـاتریس      این مرحله، اوزان استخراج شده براي شاخص
پـذیري بدسـت   گردد تا امتیاز هر اسـتان از لحـاظ رقابـت   اولیه اطالعات محاسبه شده بود ضرب می

100تـا  0ی سپس امتیاز هر استان به مقیاس خط).1389به نقل از زبردست، Lin et al., 2008آید (
ها در کنار هم تسهیل گردد. امتیاز محاسبه شـده بـراي هـر اسـتان،     تبدیل شده تا امکان مقایسه عامل

6هـا را بـر حسـب عوامـل     رتبه اسـتان 7سازد. جدول پذیري سرزمینی آن را نمایان میسطح رقابت
دهد.میو همچنین میانگین کشوري عوامل مورد بررسی را نشان 100تا 0گانه در بازه 

دارد که هر عامل در استان نسبت بـه میـانگین کشـوري در چـه وضـعیتی قـرار       بیان می8جدول 
هـاي کشـور قـرار    دارد. استان تهران با کسب بیشترین امتیاز در رتبـه نخسـت رقابـت پـذیري اسـتان     

ان پـذیري در میـ  گرفت و استان سیستان و بلوچسـتان نیـز کمتـرین امتیـاز را از لحـاظ میـزان رقابـت       
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هاي کشور کسب نمود. استان
هاي کشورپذیري استانوضعیت رقابت-7جدول 

هاعامل

هااستان

دانش، 
فناوري و 
سرمایه 

فرهنگی و 
انسانی

ارتباطات 
ملی و 

المللیبین
عملکرد 
اقتصادي

پتانسیل 
مشارکت 
اقتصادي

سرمایه 
کالبدي و 
زیرساختی

سرانه 
آموزش 
عالی و 
درمان

شرایط 
-زیست

طیمحی

امتیاز 
رقابت 
پذیري

رتبه 
استان

آذربایجان 
22,13526,14514,80883,87659,24039,77357,74044,85212شرقی

آذربایجان 
8,05520,07724,88170,22139,9537,95345,65522,69927غربی
15,11622,53249,82673,6647,23130,07079,01638,36315اردبیل
35,26840,20135,93972,10952,57943,33756,14757,2325اصفهان
35,6621,61849,13466,39618,4725,93649,04035,63318البرز
28,1933,99248,56159,82216,88163,26132,45540,22914ایالم
18,26458,35898,310100,0009,45824,14717,98658,0103بوشهر

100,00067,82488,35171,57251,3560,00024,042100,0001نتهرا
چهارمحال 
17,9950,00034,84567,8383,17935,31892,00631,87920و بختیاري
خراسان 
20,9872,3583,67299,54053,70627,39966,02737,57516جنوبی

خراسان 
21,49938,72929,39180,88489,41927,44538,28748,35910رضوي

خراسان 
10,4310,45518,74187,3200,00010,15366,02720,60930شمالی

25,18535,15888,88830,185100,00024,91836,84848,4219خوزستان
15,0400,01723,21084,52726,94637,00956,03431,12921زنجان
36,3370,54733,36273,64939,236100,00052,03757,6864سمنان

سیستان و 
0,00040,8650,0000,00047,6242,86750,0390,00031بلوچستان

28,16030,79759,55962,21065,64034,12932,13849,2667فارس
20,2862,44157,21672,53723,64254,28451,90441,31813قزوین

39,3290,29933,36654,73823,61529,47610,13832,37719قم
7,2774,53924,26372,3038,28922,24883,42722,50828کردستان
14,15027,24715,88561,85036,54728,4440,00022,88826کرمان

18,80123,56635,96345,0899,92327,20651,35226,92323کرمانشاه
کهگیلویه و 

25,3270,533100,00040,8429,84721,5715,98329,80322بویراحمد
15,9351,94730,11573,91024,62523,73748,04126,62824گلستان
22,78328,49632,00879,07121,25228,635100,00046,16511گیالن
24,4990,02421,88448,12122,63622,57144,67721,86829لرستان
28,95920,57464,77182,79151,33547,49644,04456,2366مازندران
22,8694,07137,67574,64537,25936,58050,73837,56317مرکزي

7,785100,00048,28364,55539,6953,78472,02248,6898هرمزگان
10,7600,23231,72270,2424,00242,91858,53225,45625همدان

27,33437,85351,71387,28644,07981,09250,03965,5382یزد
میانگین 
23,36820,69341,49568,12233,47331,73449,11039,545کشوري

هاي نگارندگانخذ: یافتهمأ



79با استفاده از مدل تلفیقیهاي کشور پذیري سرزمینی در استانهاي رقابتارزیابی مؤلّفه

ت بـه  پذیري سرزمینی در سه استان بـا رتبـه بـاال و پـایین نسـب     هاي رقابتوضعیت عامل3شکل 
همـانطور کـه از نمودارهـاي راداري پیداسـت، اسـتان      دهـد. وضعیت میانگین کشوري را نشان مـی 

و سـرانه آمـوزش   پذیرترین استان ایران است، از نظـر شـرایط زیسـت محیطـی    تهران با اینکه رقابت
رار دارد، قـ دومبا اینکه در رتبـه  یزداستان لیتر از میانگین کشوري قرار دارد وپایینعالی و درمان 

هـاي بـا رتبـه پـایین     به لحاظ تمامی عوامل، باالتر از میانگین کشوري است. همچنین در میان اسـتان 
به عنوان استان سی و یکم، ضمن آنکـه بـه لحـاظ دانـش،     پذیري، استان سیستان و بلوچستانرقابت

هـا  از همه استانفناوري و سرمایه فرهنگی و انسانی، عملکرد اقتصادي و پتانسیل مشارکت اقتصادي
و ارتباطـات ملـی و   زیرساختی و کالبديعواملی مانند به لحاظ تري قرار گرفته است، در رتبه پایین

امخراسان شمالی نیز به عنوان استان رتبه سـی استان المللی، باالتر از میانگین کشوري قرار دارد. بین
هم بـا کسـب رتبـه    لرستاناستان و محیطیحیث پتانسیل مشارکت اقتصادي و شرایط زیستتنها از

التر از میانگین بادانش، فناوري و سرمایه فرهنگی و انسانی تنها از حیث پذیري،بیست و نهم رقابت
کشوري قرار دارند.

نتیجه و بحث-5
تواند راهنماي ها به نوعی مییابی مناطق و شهرها به لحاظ جایگاه رقابتی آناز آنجا که موقعیت

سعی گردید که پس از استخراج عوامـل  سازي تلقی گردد، در این پژوهش و تصمیمسیاستگذاري
پـذیري هـر   هاي کشور به تعیین جایگاه و رتبـه رقابـت  پذیري سرزمینی در میان استانرقابتبرمؤثر

پذیرترین استان کشـور  ها پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان داد که استان تهران رقابتیک از استان
اند. اختالف زیاد امتیـاز  هاي دوم و سوم قرار گرفتههاي یزد و بوشهر در ردهپس از آن استانبوده و
پذیري استان تهران با استان بعدي خود یعنی یزد حـاکی از وجـود انباشـت و تمرکـز منـابع و      رقابت

-سـتان پذیري و همچنین نقش پررنگ ملی و فراملی این استان است. از دیگـر سـو ا  امتیازات رقابت
پـذیري (بـه ترتیـب    هاي لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در سه جایگاه انتهایی رقابت

شاید بتـوان علـت آن را بـا مـواردي همچـون      هاي کشور قرار دارند کهام) میان استان31و 30، 29
سـت.  داندر ابعـاد مختلـف  هـا و فقـر و محرومیـت    هاي کـافی در ایـن اسـتان   عدم وجود زیرساخت

بررسی نمودارهاي راداري نیز نشان داد که استان تهران علیرغم اینکه به لحاظ بقیه عوامـل بـاالتر از   
تـر از  پـایین و سرانه آموزش عالی و درمـان  محیطی باشد، از نظر شرایط زیستمیانگین کشوري می
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میانگین کشوري قرار دارد.  

پذیري سرزمینی هاي کشور به لحاظ رقابتترین استانیین): نمودارهاي راداري باالترین و پا3شکل (
خذ: نگارندگانمأ
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تـر یـا در سـطح میـانگین     با اینکـه از حیـث بقیـه عوامـل پـایین     خراسان شمالییا بالعکس استان 
در وضـعیت بهتـري قـرار    و پتانسـیل مشـارکت اقتصـادي    محیطی کشوري است، اما به لحاظ زیست

هـا بـه صـورت جـدا نیـز از اهمیـت       هـا از حیـث عامـل   فتن وضـعیت اسـتان  دارد. بنابراین در نظر گر
برخوردار است؛ چرا که پیشرفت در بعضی ابعاد نباید منجر به غفلت از سایر ابعاد شـود و بـا اتخـاذ    

پـذیري تقویـت گـردد. در    تر باید براي رسیدن به سطح باالتر رقابـت راهبردهاي مناسب، ابعاد پایین
Arcافـزار  هاي کشور نیز  بـا اسـتفاده از نـرم   پذیري سرزمینی میان استانرقابتادامه، توزیع فضایی

GIS1، نقشـه شـماره   4مورد بررسی قرار گرفت کـه در شـکل   1با روش نزدیکترین فاصله هندسی
-ها بـا میـانگین کشـوري، اسـتان    پذیري استاننشان داده شده است. از طرفی، از مقایسه امتیاز رقابت

، نقشـه شـماره   4تر از میانگین کشوري بودند، نیز شناسایی گردیدنـد (شـکل   تر یا پایینهایی که باال
2.(

هاي کشورپذیري استانوضعیت رقابت-4شکل 

________________________________________________________________

1- Geometrical Interval
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خذ: نگارندگانمأ
پـذیري در کشـور از الگـوي    مشخص است، توزیع فضایی رقابت1همانطور که در نقشه شماره 

هـا  این است که تفاوت بارز استان تهران بـا سـایر اسـتان   کند؛ اما نکته مشخص مشخصی پیروي نمی
رقابتی) گردیده است. از سوي دیگـر، بـا توجـه    کامالًمنجر به قرار گرفتن آن در یک طبقه خاص (

-هاي زیادي در کشور هستند که سطح رقابـت ، نکته قابل توجه این است که استان2به نقشه شماره 
ریـزي قـرار   هـا بایـد در اولویـت برنامـه    باشد و این استانوري میتر از میانگین کشپذیري آنها پایین

شود.  هاي رقابتی در آنها میگیرند؛ چرا که ادامه این روند، باعث افول بیشتر ارزش

ها:نوشتپی
هـاي بدسـت آمـده از سـازمان بهداشـت جهـانی بـراي مراکـز         ] آمار آلودگی هوا از گزارش1[

گـذاري  ن محیط زیست کشور حاصل شده است. آمار میزان سرمایهو سازما2011ها در سال استان
72هـاي  ریزي کشور طی سـال هاي تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامهخارجی نیز از طریق گزارش

آهن نیز از سالنامه آمـاري حمـل و نقـل    هاي راهبدست آمده است. در خصوص آمار ایستگاه85تا 
ار حجم مخازن سدها نیز از آمـار موجـود در سـایت شـرکت     ریلی کشور استفاده گردیده است. آم

مدیریت منابع آب ایران و آمار واحدهاي پژوهشـی و مراکـز فنـاوري نیـز از سـایت وزارت علـوم،       
تحقیقات و فناوري برگرفته شده است.

] براي اطالعات بیشتر رجوع کنید به:2[
معمـاري و  -ه هنرهـاي زیبـا  ، نشـری "در شهرسـازي F'ANPکاربرد مـدل  "زبردست، اسفندیار، 

.1393، 2، شماره 19شهرسازي، دوره 
Zebardast, E. "Constructing a social vulnerability index to earthquake hazards

using a hybrid factor analysis and analytic network process (F'ANP) model", Nat
Hazards, Vol. 65, pp. 1331-1359, 2013.
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