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Abstract 

Equality of development opportunities is one of the socio-economic goals and a basic prerequisite for 
achieving economic stability and integrated progress in a country. In the present research, 69 
development indicators related to cultural-social, educational, infrastructure, health-treatment, 
environmental and economic sectors were analyzed to identify and compare the development 
opportunities of 30 provinces of Iran. Shannon's entropy method was used to determine the weights of 
the indicators and the TOPSIS method was used to rank the provinces in terms of access to the 
opportunities of each sector. Finally, by using the taxonomy technique, the degree of enjoyment of the 
provinces from a total of six opportunities was evaluated. The results show that there is a deep gap in 
the distribution and allocation of facilities and opportunities between the provinces of the country. Thus, 
Tehran province was the most privileged and Kurdistan, South Khorasan, Lorestan, West Azerbaijan 
and North Khorasan provinces were determined as the most deprived provinces. Owing to the large 
difference, it is recommended to the authorities to determine the priorities of the budget allocation 
according to the degree of benefit of the provinces in this regard. 

 

Keywords: Equality of opportunities, regional development, TOPSIS technique, Iranian 
provinces 

JEL Classification: D63, C38, R11 

 

 

 

 

                                                            
-This paper is extracted from PhD thesis at Razi University. 

 Corresponding Author: a.khanzadi@razi.ac.ir 

How to Cite: xxxxxxx 

Bahareh Karami  
PhD Student, Economics, Razi 
University, Kermanshah, Iran 

  

Azad Khanzadi   
Assistant Professor, Economics, 
Razi University, Kermanshah, Iran 

  

Ali falahati  
 

Associate Professor, Economics, 
Razi University, Kermanshah, Iran 

  

Mohammad Sharif Karimi  
 

Associate Professor, Economics, 
Razi University, Kermanshah, Iran 

  

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

 های ایرانهای توسعه در استانبندی شاخص فرصتگیری و رتبهاندازه

 ی، كرمانشاه، ایراندانشگاه راز ،یاقتصاد بخش عموم یدكتر یدانشجو    یبهاره کرم
  

 رانیكرمانشاه، ا ی،اقتصاد، دانشگاه راز اریاستاد  یآزاد خانزاد
  

 رانیكرمانشاه، ا ی،اقتصاد، دانشگاه راز اریدانش یفلاحت یعل
  

 رانیكرمانشاه، ا ی،اقتصاد، دانشگاه راز اریدانش یمیکر فیمحمدشر

 

 

  چکیده

کشور به  کپارچهی شرفتیو پ یاقتصاد یداریحصول پا یبرا یاساس یازینشیپ و یاقتصاد -یاجتماع اهدافاز  یکی ی توسعههافرصت یبرابر
حیطی درمانی، زیست م -اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی -فرهنگی هایمربوط به بخش توسعه شاخص 69  در این پژوهش .رودیشمار م

از روش  هاشاخص اوزان نییمنظور تع به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کشور استانسی  توسعه مقایسه فرصتشناسایی و جهت و اقتصادی 
 یریگبا بهرهت در نهای. استفاده شد سیاز روش تاپس های هر بخشفرصت به یدسترسمیزان  لحاظ ها ازبندی استانرتبه برای شانون و یآنتروپ
 ختلاف وانشان از وجود نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت.  گانههای ششمجموع فرصتاز  هابرخورداری استاندرجه  ی،تاکسونوم کیاز تکن

 ،کردستانهای انو است برخوردارترینکه استان تهران بطوری .دارد های کشوراستان نیب هافرصتامکانات و  صیو تخص عیدر توز قیشکاف عم
 شودیم هین توصبه مسئولا ادیبا توجه به اختلاف زها تعیین شدند. ترین استانمحروم خراسان شمالی و آذربایجان غربی ،لرستان ،خراسان جنوبی

 .ندیمشخص نما از این حیثها استان مندیبهرهتوجه به درجه  بابودجه را  صیتخص هایتیکه اولو

 های ایران.ای، تکنیک تاپسیس، استانها، توسعه منطقهبرابری فرصت :هادواژهیکل

 JEL: R11 ،C38 ،D63 بندیطبقه
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 مقدمه .1

 ایمنطقه هاینابرابری ها وتفاوت .در اکثر کشورهاست یاصل یهااز چالش یکبری و توزیع آن در مناطق مختلف یانابر
ترده گسپیامدهای نامطلوب  که نیعلاوه بر ا ها. این نابرابریدنباش و یا در طول زمان درحال افزایش د پایدارنتوانمی

ک کشور یوحدت و یکپارچگی ملی  برای تهدیدی توانندرند میبه همراه دااقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی 
از مناطق  یچرا برخاین است که  کنند به آن پاسخ دهندتلاش می ،ای پردازان منطقهنظریهکه  یال اساسؤس .محسوب شوند

و  نیی، تبپرسش پاسخ به ایندر  ؟اندو برخی دیگر رو به افول هستند یرشد سریعتردارای و  تریافتهتوسعه نیریاز سا بیش
هایی بر نبود تواند نشانهمی نابرابری زیرا برخوردار است یاژهیو تیتوسعه از اهم ساززمینهها و عوامل شناخت فرصت

 وامعها در جتخصیص منابع و فرصت هحون در واقع(. 8991کردی، فرصت در جامعه را نشان دهد)انصاری سامانی و خیل
نده در های فزایتفاوت»رسد دو عامل می ه نظرب و تاسآنه و توسعه رشدع الگوی توزی هدکننینیکی از عوامل مهم تعی

 Blowers)کنندهمواره یکدیگر را تشدید می «توزیع نامتعادل امکانات و تسـهیلات زندگی»و  «یافتگی مناطقمیزان توسعه

& Leroy, 1994).  

بوده  هایبا هدف کاهش نابرابر یو عدالت اجتماع یکشور به رشد اقتصاد شیگرا ،یپس از انقلاب اسلام رانیدر ا
که به کرات مشاهده کرد  توانیم رانیا 2توسعه هایبرنامهساله و  بیست اندازچشم سند ،8اساسی کشور قانوناست و در 

شود تا  عیعادلانه توز یاسوق دهد که منابع و امکانات به گونه یرا به سمت ییاجرا یهااستیدولت موظف شده است تا س
ون چف هممختل للایبه د با این وجودباشد.  سرزمینی عدالت و و توازن یامنطقه یهایماحصل آن کاهش نابرابر

 ایکنندهاننرخ نگر با هافرصت هاینابرابری و هاتفاوت ،توسعه یناقص الگوها یاجرامتمرکز نامطلوب و یا  ریزیبرنامه
مرکز ـ  یالگوی مدعاست که به نوع نیها در کل کشور گواه افرصت عیبه توز ینگاه کل .است بوده افزایش حال در

ه ناهمگن ، رشد و توسع... مانند: تهران، اصفهان و های رشد وجود قطب ؛استافتهین به مناطق رسوخ اساختار کل در رامونیپ
، حاکی ز سوی دیگرا کشور از قبیل سیستان و بلوچستان دیگر هاینیافتگی بسیاری از مناطق و استانو توسعهاز یک سو 

صفایی )است سراسر کشور های ایران و عدم توزیع یکسان ثمرات توسعه درای شدید در میان استانمنطقه از عدم تعادل
 ترافتهیتوسعه و برخوردار نواحی به محروم مناطق از نظیر مهاجرت جدی مشکلات بروز به وضعیت این .(8992پور و مودت،

 است. شده منجر
 گذاری توسعه، لازم است ارزیابی جامعی پیرامون وضعیتعلمی و منطقی برای سیاست جهت تدوین یک زیربنای

از طریق . (Yu et al, 2010) پذیرد ورتی صهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطمناطق از نظر شاخص هموجود توسع
 و روشن ساختن نقاط قوت و محرومیت برخورداری ومیزان  لحاظ ها ازجایگاه آنتعیین موقعیت و و  هااستان بندیسطح

 هدف از انجام پژوهش حاضرلذا  .به این مهم دست یافت توانمی فرصتمختلف های زمینه از هر یکدر ها کاستی
رو به  شیدر واقع در مقاله پ است. 8911-8991طی دوره سى استان کشور  های توسعهفرصت و مقایسه بررسی ،سنجش

به شکل یکسانی  8911-8991 زمانی دوره یط های ایرانهای توسعه در استانفرصت ایآ»که  میسؤال هست نیدنبال پاسخ به ا
 رفتهیمختلف صورت پذ یهادر حوزه یمطالعات متعدد رانیدر ا یامنطقه یهایگرچه در حوزه نابرابر« است؟ توزیع شده

 ییپژوهش که به شناسا نیشده در ااستفاده یهاو با شاخص اسیدر مق یااست لکن تا زمان انجام پژوهش حاضر، مطالعه
 قیو تعم یشبه زا یامنطقه یهاینشد. ازآنجاکه نابرابر افتیبپردازد،  انیرا یاستاننیتوسعه ب یهافرصت ینابرابر یابیو ارز

امر  نیه اپرداختن ب د،نشویدر برابر روند توسعه محسوب م یو همواره به عنوان مانع دنمانجایم شتریب یهایانواع نابرابر
های صشاخاز مجموعه جامع  کی با استفاده از برای نخستین بارشود برای این منظور سعی می. رسدیم ظربه ن یضرور

                                                            

 802،  808،  81،  89چهار اصل   1.

 های سوم و چهارم توسعهبه ویژه برنامه .2
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ابتدا  سازیمتداول شاخص هایگیری از تکنیکبهرهنیز با و  دنبرابر دار یهافرصت جادیبا ا یکیکه ارتباط نزدتوسعه 
بندی و رتبه بندیطبقه برخورداری درجه حسبهای کشور بر های توسعه محاسبه و سپس استانشاخص کلی برای فرصت

در  دهشیآورشواهد جمع است دیام و مهم است یامنطقه یمحرک نابرابر یروهایدرک ن یبرا ه حاضرمطالع جینتاشوند. 
 یطراح و ی موجودهاینابرابر تی، به روشن کردن ماهکشور مختلف یهااستاندر  ی توسعههافرصت ینابرابر زانیمورد م

 تصور نیاله حاضر به اقم یبندتارخسا در همین راستا کمک کند. مطلوب یعیتوزبازتخصیصی و  یومعم یهااستیس
ری گیوش انجام کار و نحوه اندازهر. در بخش سوم میپردازیمپیشینه پژوهش و  موضوع اتیادبدر ادامه به  ست کها

به  زیم نپنج. بخش گرددبیان می چهارمبخش  ها درنتایج سنجه و یآمار قیحقا شود،یارائه متوسعه  یهاشاخص فرصت
 اختصاص دارد. سیاستی شنهاداتیپارائه و  بندیجمع

 :پژوهش نهیشیپو  مبانی نظری .2

 مبانی نظری -
کاهش  ترین رویکرد در دستیابی به آن،باشد و مهممفاهیم اساسی اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عدالت مییکی از 
بودن در  سانکصفت یبه  یبرابرو  گیردبرابری قرار می ها در جامعه است؛ نابرابری مفهومی است که در مقابلنابرابری

 (. Peragine & Biagi, 2019)ندارد اجیاحت شاخص اصولی چیبه ه قویاًاشاره دارد که  اندازه ای مقدار، حالت

 یامر با شکست مواجه خواهد شد. اجرا نیمطلق مد نظر باشد، ا یچنانچه برابر دهدینشان م یخیمباحث تار مرور
 یوردارمتفاوت به سطح برخ یها و استعدادهاشلانشان داد دور از عدالت است افراد با سطح ت یستیالیسوس یهااستیس
مکاران، )خانزادی و هخواهد برد انیافراد را از م زهیمطلق در بلندمدت انگ یکنند چرا که برابر دایپ یدسترس یکسانی

 چرا ،یعدالت است و نه برابر دارد، یو آنچه که ارزش ذات ستیمذموم ن شهیهم یاقتصاد ینابرابر گرید به بیان (.8996
و  یاجتماع یهاینابرابر دیگویم 8جان رالز عدالت است. یهااز جنبه یکی زین یعیو عدالت توز ستین یکه عدالت برابر

 طیحت شراباشد که ت ییهامختص به مناسب و مقام هاینابرابر نیا نکهینخست ا به دو شرط قابل قبول است؛ یاقتصاد
 یفعت را برامن نیشتریب دیبا هاینابرابر نکهیهمگان گشوده است و دوم ا یها باب آنها به رومنصفانه فرصت یبرابر

های یکه در آزاد اندیکسان تفاوت،شکل اصل  نیترافراد در ساده نیتروممحر. جامعه داشته باشد یاعضا نیترمحروم
 ,Senند)باشیدرآمد ثروت را دارا م نیکمتر یهستند ول میسه شهروندان گریهای منصفانه با دفرصت برابر و یاساس

 شتریتلاش ب یبرا یازهیانگ رایاست، ز یضرور یاز منابع نابرابر یبرخدر واقع کنند که یماقتصاددانان استدلال (. 1973
 ریتأث یاسیس یریگمجدد و جهت عیتوز یبرا یفرد حاتیبر ترج یاقتصاد یمنبع نابرابر شوند. همچنینافراد محسوب می

دارد نه  یبستگ شتریب 2به تلاش یاقتصاد تیکه افراد معتقدند موفق یهنگام .(Alesina & La Ferrara, 2005گذارد )یم
 تیرسد حمای، به نظر مدر مقابلد. شوتری میکم یبانیمجدد پشت عیتوز یهااستیرسد از سیبرونزا، به نظر م 9طیبه شرا
وجود  لیبه دل موجود یهایاز نابرابر بزرگی بخش باشند که پاسخ دهندگان معتقد ابدییم شیافزا یمجدد هنگام عیاز توز

 ی راد اقتصادرش از جمله کل اقتصاد هایخروجی تواندی میاقتصاد ینابرابر علاوه بر این منشاء. باشد نابرابر یهافرصت
از  یناش مدآدر یکند که نابرابری، استدلال م2006سال  یدر گزارش توسعه جهان ی. بانک جهانتحت تأثیر قرار دهد

که  ی، در حالتر شودنییرشد پا جهیو در نت یانسان هیسرما کمتر از حد مطلوب ممکن است منجر به انباشت برونزا طیشرا
و رشد  یانسان هیدر سرمابیشتر  یگذارهیممکن است افراد را به سرما تیمربوط به مسئول یرهایاز متغ یدرآمد ناش ینابرابر

 .(Ramos & Van de Gaer, 2016)کند بیترغبالاتر اقتصادی 

                                                            
1. Rawls, J. 

2. Effort 

3. Circumstances 



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

 هایگذاراستیهاست و سفرصت یمورد توجه است، برابر هاینابرابرانواع از  شیآنچه ب ،یاقتصاد اتیامروزه در ادب
با  جامعه است. به امکانات و منابع در سطح یدسترس عیبرابرتر کردن توز زیها و نمعطوف به برابرتر کردن فرصت شتریب

 نی(، ا8919) 9( و آرنسون8919) 2(، کوهنa8918 ،b8918) 8نی(، دورک8911(، سن )8998رالز ) یبر کار فلسف هیتک
 راتی( تأث8991رومر ) .کندیم یمعرف در ادبیات اقتصادی برابر رای ها( که مفهوم فرصت8991،  8999است ) 8رومر

شود که شامل یم فیتعر یابه گونه طیکند. شرایم تفکیکاز هم را کند یتجربه م اشو تل طیشراتحت که فرد  یاجهینت
. از طرف  ... جنسیت، قومیت و نژاد، محل تولد، وضعیت خانوادگی وازجمله  باشد یعوامل خارج از کنترل فردهمه 

نیز و  ردف اتلیتحص همچون است یفرد و اختیار تیمربوط به مسئول یهاتلاش همه اقدامات و انتخابمنظور از ، گرید
 یناش یهایکند که نابرابریرومر استدلال م. سالم یسبک زندگ کبه ی و رسیدن شغل وی در رابطه با انتخاب ماتیتصم

را  طیشرا از اختلاف یناش یکه نابرابر یو انتخاب فرد است در حال یآزاد جهینت رایتواند عادلانه قلمداد شود زیاز تلاش م
 که اختلافات یبرابر است در حالنا طیاصلاح شرا یبه معنا «هابرابر کردن فرصت» نی. بنابرارفتیپذ یتوان از نظر اخلاقینم

بدون در نظر  هاتیه مزب افراد برابر یدسترس نیفرصت برابر با تضم اساس، جامعه نیماند. بر ایم یباق رییبدون تغ در تلاش
فاده از تلاش با است یواقع تیبه مز یدسترس نیا لیرا مسئول تبد در عین حال افرادشود، یمشخص م آنها طیگرفتن شرا

( 8شده است: ) لیناسازگار تشک به ظاهراز دو اصل جداگانه و  هافرصت یبرابر دهیا (.Dunnzlaff et al, 2011)داند یم
 یاجتماع یهاتیبه موقع یمساو یبه هر فرد دسترس ضی. اصل عدم تبعیباز عرصه ترازاصل  (2و ) ضیاصل عدم تبع

 ساختار، یلم خاستگاه ، مذهب،یو فرهنگ یاجتماع نهیشی، پتیمانند جنس فردیرا صرف نظر از هرگونه عوامل  شرفتهیپ
 نثی کردنو خ بردن نیاز ب یحت ای تخفیف کاهش، ی بهباز عرصه یعنی تسطیحدهد. اصل دوم یم رهیو غ وانیو ر یجسم

که ممکن  یافراد احتمالیموانع  در عین حالقرار داشته باشند و  یبرتر تیکه ممکن است در موقع یبالقوه افراد یایمزا
فرصت به این معناست که افراد باید  یبرابربه طور کلی . (Sardoc, 2016، اشاره دارد )باشند بیاست در معرض آس

های یکسانی برای پیگیری زندگی دلخواه خود داشته باشند؛ بنابراین در این اندیشه، منظور از فرصت این است که فرصت
 ,Nunez &Tartakowsky) ین و انتخاب آنها نقشی ندارند، باید برابر باشداد در تعیرکه اف )شرایطی(وضعیت برونزایی

 وجود دارد یاتفاق نظر کم طیشرا هایریمتغ نیمورد مهمتربرابری فرصت این است که در  اندیشهاصلی در  همسئل(. 2007
 ریسا یرابربه ناب راً یو اخ شودمیتنها به ابعاد درآمد و مصرف محدود ن آن یبررس با ابعاد چندگانه است و یافرصت مسئله

 ای کی عمده مطالعات در این زمینه تنها بر .است افتهیگسترش  یضرور یهارساختیمت و زلاابعاد استاندارد آموزش، س
 برق، ،تمیز آب) اولیه خدمات آموزش، به بانک جهانی دسترسی اند. به عنوان نمونهتأکید کرده چند جنبه از فرصت

ها را متأثر از ( فرصت2086) 1شمارد. پارتال گاجارتوشغلی را در این زمینه برمی هایفرصت و( بهداشتی خدمات
ها ( از فرصت8999بندی سن)دسته ،در این میانخواند. خصوصیاتی چون جنسیت، نژاد، جغرافیا و شرایط اقتصادی می

 :از دیدگاه وی ،جامعیت بیشتری دارد
 (یاقتصاد لاتیمند شوند)امکانات و تسهرشد بهره دیلازم را کسب کنند و از عواهمه بتوانند درآمد  نکهیا یعنیفرصت 
 (یاسیس یهایداشته باشند)آزاد یو اجتماع یاسیهمه بتوانند مشارکت س یعنی فرصت
 (یاجتماع یهابرخوردار باشند)فرصت یو بهداشت یهمه بتوانند از امکانات آموزش یعنی فرصت
 (یتیخود را حفظ بکنند)نظام حما تیموقع یو اجتماع یاقتصاد یهاهمه بتوانند در مواجهه با بحران یعنی فرصت
 (تیفافش نی)تضمرندیرا بگ گرانیاجحاف در مورد خود و د یهمه بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و جلو یعنی فرصت

                                                            
1. Dworkin, R. 

2. Cohen, G. A. 

3. Arneson, R. 

4. Roemer, J. E. 

5. Partal Gajardo, C. I. 
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 به واسطه قرار گرفتن ممکن است هافرصتعلاوه بر متغیرهای فردی و خانوادگی، ( 2089)8ی و همکارانبرونربه زعم 
علاوه بر  ندکیکه فرد کسب م یثروت و درآمد انیزم . به عبارت دیگرردیگافراد قرار  اریدر اخت یاجتماع طیمح کیدر 

کلام  و در یک یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع یهانهیزمی عنی او، اریبه عوامل خارج از اخت ،کوشش اختیاری وی
و  یاداقتص ،یبهداشت ،یاعم از آموزش یدولتخدمات  عانوا ،یعیطب یهاثروت .دارد یبسـتگ منطقه و محل زندگی وی

 ادجیبر ا دیانتظار داشت با تأک توانیم نیبنابرا؛ دارند یمهمفرد، نقش  یهاییو دارا هایدر توانمند هارساختیز
فراهم شود؛  شتریدر اثر تلاش ب یو اجتماع یبهتر اقتصاد گاهیافراد به جا یدسترس نهیبرابر در مناطق مختلف زم یهافرصت

  شود. ایمه یمتوال یهانسل یامکان خروج افراد از چرخه تسلسل فقر برا قیطر نیتا بد
وجه اجتماعی مورد ت ریبرابای در جهت تحقق هدف بلندمدت به عنوان وسیله های فردیهمچنان که برابری فرصت

مکانات و او متناسب متعادل توزیع از طریق  رشد و توسعه هماهنگ یبرا یسازنهیزم و ایهای منطقه، برابری فرصتاست
 یهافرصت منابع و عیاز آنجایى که توزو قابل دفاع است.  نیز مطرح به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی هادر آن خدمات

توسعه شامل منابع مالی، منابع انسانی، خصوصیات اقلیمی، جمعیت پایه، دسترسی به مواد اولیه تولید، ساختار تولید، 
توان انتظار داشت که میزان رشد و رفاه اقتصادی و های ارتباطی و غیره میان مناطق مختلف، یکسان نیست نمیشبکه

مهم هستند؛  یامنطقههای فرصت ینابرابر (.8990)ازوجی، ابر باشددر همه اجزای ساختار فضایی یک کشور بر یاجتماع
شور ک کیافراد  متما انیم یعمود ینابرابر جادیاست باعث ا نکشور ممک کیمناطق  ینبزرگ ب یافق ینابرابر
 نظر هایت، چند منطقه ازن در ه وک یا دو منطقعه، یر اکثر کشورهای در حال توسد .(Kanbur & Venables, 2005)شود

ای را در ایجاد درآمد و تولید ملی مناسبی دارند و نقش عمده عیتخدمات عمومی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی، وض
 ورتر صبرابری بین مناطق و نواحی کشوعقب نگهداشتن مناطق دیگر و افزایش شکاف و نا ایاین امر به به کنند.ایفا می

 .(8999 ،بخشیفر و علینظم)پذیردمی
شده و ارائه  شنهادیپ یمتعدد یاقتصاد یهاها و مدلنظریه آنها یو روند توسعه اقتصاد یامنطقه یهاینابرابر لیتحلدر  

لزوماً  ،ییایجغراف لحاظتوسعه، رشد به  ندیفرآ هیدر مراحل اول رشد نامتعادل، توافق بر این است که در میان پیروان است.
 (8961) 2امسونیلیو. به عقیده (Haddad, 2018) رشد کند دیشدن با میقبل از تقس «کیک» به عبارت دیگر ؛نامتعادل است

انند کننده ممتعادل یروهاین در بلندمدت اما ابدیمی شیافزاابتدا با وقوع رشد در مناطق مجزا  یامنطقه هایینابرابر
کاهش را  هاینابرابر اینو با دستمزد بالا،  تریدر مناطق غن  هیسرما یکاهش بازده ری وبهتر، انتشار فناو یهارساختیز
 از و کسانیبه طور توسعه(، 1891) 9رشد پرو یهاقطب بر اساس نظریه .دبرپیش میتعادل  سمت بهرا  اقتصاد دهد ویم

الایی ای باز قدرت جاذبه هاط یا قطباکه این نق شروع دارد هنقط یا چند کمعمولاً ی بلکه شودینم مختلف آغاز نقاط
 زشیانگ براینده و پیش برمحرکه  یموتورمثابه  به هیاول طانق نیا ،تراکم یاثرات خارج لیدل بهبه تدریج  هستند،برخوردار 

ز سوی ا قطب رشد نئوکلاسیکی هگرچه نظری. د شدنخواه لیتبدو گسترش توسعه در سراسر اقتصاد  مجاور ینواح
 ید نابرابریتشدبا محقق نشد و آن  همگرایی توسعه یهاوعدهدر عمل مورد اقبال قرار گرفت اما  بسیاروقت  سیاستگذاران

 8میرداله به عقید .ندمواجه شد جدی انتقادهایبا  درحال توسعه در کشورهایبخصوص  مختلفطق امن بین ماندگیو عقب
 ینابرابر فعررا به سمت/ یمختلف، حرکت اقتصاد مل یرویافتد، تعامل دو نیمحل اتفاق م کیکه رشد در  یهنگام( 8919)

های اولیه ای به دلیل مزیتهی و عدم تعادل منطقدر حضور نابرابرکه  دارد تأکید این مسأله بروی  ددهیم سوق یامنطقه
 گرددیمو ایجاد اثرات بازدارنده  ایمنطقههای افزایش نابرابری باعثنیروهای بازار و سازوکار علیت تجمعی  ،برخی مناطق

                                                            
1. Brunori, P., et al 

2. Williamson, J. G. 

3. Perroux, F. 

4. Myrdal, G. 
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(7Myrdal, 195). نیبر تحرک عوامل ب دیبا تأک کینئوکلاس یارشد منطقه یها(، مدل8991) 8چاردسونیبه گفته ر 
بر  یمبتن کینئوکلاس یامنطقه یهااز مدل یاریبسبا نظریه رشد کل تفاوت دارند.  رشد  یدیبه عنوان عامل کل یامنطقه

فروضات در از م یاریمشخص شد که بس ،یاهحال، با توسعه اقتصاد منطق نیبا ا ریکاردویی هستند. ینسب تیمفهوم مز
 یاتوسعه منطقه استیکه س است لییاز دلا یکی بازار یهاکستبه ش یدگیرس و کنندیعمل م یبه سخت کینئوکلاس هینظر
  .(Armstrong & Taylor, 2000) کرد هیتوج با آن توانیرا م

 غالب یدگاهد رسداست اما به نظر میمواجه  انیگرامنطقه میان در یتوازن در توسعه با جدل تعادل و جادیفلسفه اگرچه 
 ،اهای این است که توسعه متعادل مناطق، باید بر افزایش نرخ رشد اقتصـادی کشـورهای منطقهزمینه کاهش نابرابری در

امکانات  ها وای منعکس کننده توزیع نامناسب فرصتمنطقه و اختلافات هاتفاوتکه از آنجا  .(Nichols, 2010مقدم باشد)
 وشن استرنیل به این هدف است.  در جهتمناسبی  راهکاردر فرآیند توسعه  مناطقبرابرکردن فرصت   توسعه هستند لذا

اما ازآنجا  دنطلبیی را متوسعه متفاوت هریک فرآیند دین ترتیبد و بهستنرقابت در حال  گریکدیبا همواره  مختلف مناطق
ه مناطق ب همزمان بایدلذا ، نیست مناطق گریمنطقه در مقابل د کی به معنی قرار دادنتوسعه  یرقابت خاص برا نیا که

ای از مطالب بیان شده را (، چارچوب خلاصه شده8) شکل  .(Miszczak, 2020)ه شودتوسعه داد یبرا یفرصت مختلف
 دهد.ارائه می

 

 
 اهفرصت عیو توز یچارچوب خلاصه شده نابرابر -1شکل

 های پژوهش: یافتهأخذم

 مطالعات پیشین -
 هیروسمناطق  یو اقتصاد یطیمح ستیدر توسعه ز یامنطقه نیب ینابرابرهای مجزا به برآورد میزان ( در مدل2028) 2نایزابل
به این نتیجه  کنند وو چندین شاخص مجزا در این زمینه استفاده می سن افتهیتابع توسعه پردازند. آنان به این منظور از می
 مقدار شاخص . همچنیناست افتهی شیموارد افزا یدر برخ هیمناطق روس نیشکاف ب 2081تا  2001که از سال رسند می

                                                            
1. Richardson, H. W. 

2. Zabelina, I. 

نابرابری

وابسته : نابرابری فرصت ها
به شرایط و عوامل غیرذاتی 

اغلب به دست )و برونزا 
(بشر

نابرابری فرصت های 
منطقه ای

فرصت اقتصادی

فرصت زیرساختی

فرصت آموزشی

-فرصت بهداشتی
درمانی

-فرصت فرهنگی
اجتماعی

فرصت سیاسی

فرصت زیست 
محیطی

نابرابری فرصت های 
فردی

نابرابری  در اثر تالش و 
استعداد فردی
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 6/1در طول دوره مورد بررسی ( یطیمح ستیلفه زؤ)بدون م یمدل چهار جزئ شاخص محاسبه شده بر اساس یبرا ینیج
 است.  افتهی شیافزا

میان  یامنطقه یابرابرنبر  یاسیو س یطیعوامل مح ریتأث بررسی به(، در پژوهشی 8991اسکندری عطا و همکاران)
-یوزن راتییتغ بیضر شاخصنشان داد مقدار  ی آنانابیارز اند.پرداخته 8998تا  8911 یهاسال یط های کشوراستان
 یمؤثر بر نابرابر یطیعوامل محاز میان که  هنشان داد یج پژوهش آناننتاهمچنین  نابرابر است. اریها بساستان یندر ب یتیجمع

ثبت بر م ریتأث یمناطق تجار یو دارا یمذهب یهااستان ماا فی،رابطه من یو گردشگر یمنابع آب ،یتوسعه شهر ؛یامنطقه
، تعداد ولتکه اندازه د دادنشان نیز  یامنطقه یبر نابرابر یاسیس یرهایمتغ ریبرآورد تأث جینتا .ها دارداستان ینابرابر

 . دارد یشاخص نابرابر ی استان رابطه مستقیمی باناخالص داخل دیتول نمایندگان و
که  ودهب یاقتصاد-یمشکل اجتماع کی یامنطقه یهاینابرابربر این موضوع که  ( با تأکید2089) 8باکر و اباحمید

توسعه  یهایابرنابر یکم لیتحلبه  میان نواحی مختلف یک کشور است، هاناعادلانه منابع و فرصت عیکننده توزمنعکس
مت، مسکن، سلا طیاشتغال، شرا ،آموزشهای در بخش یاقتصاد-یاجتماع شاخص ده با استفاده از منطقه در مراکشده 

مند بهرهها از فرصت یکسانیبه نسبت مذکور مناطق . نتایج حاکی از آن است که پردازندیم یستاندارد زندگفقر و ا
  است.مسکن و سلامت  یدسترسو بیشترین نابرابری مربوط به دو حوزه  اندنشده

ای های منطقهنابرابرییی تأثیر عوامل اقتصادی بر فضا یاقتصادسنج ( با استفاده از یک مدل2089) و همکاران پورفرجی
دهند. آنان به این منظور از پنج شاخص مشارکت را مورد بررسی قرار می 2081تا  2008 دورهدر طول  های ایراناستان

ی اتیدرآمد سرانه مال ،دیاستان به کل تولهر  یصنعت داتیتول ، نسبتسرانه یخارج میمستق یگذار هیسرما ،کار یرویسرانه ن
 یابستگونابرابری شدید و از  یحاک قیبرآورد مدل تحق جینتا کنند.ی( استفاده میو عمران یها )جارسرانه استان مخارج و

 است.  ی ایرانهااستان نیدرصد در ب 98 بیبا ضر ییفضا
 زیابیری به اانسان هیو سرما یهای توسعه انسانهای کشور بر اساس شاخصبندی استانرتبه هدفبا ( 8999صالحی )

از روش  یمحاسبه شاخص توسعه انسان برای پردازد. محققمی 8999سال های این دو حوزه با استفاده از دادهها در نابرابری
از آن  پژوهش حاکی نتایج این .بردمی بهرهبر درآمد  یاز روش مبتن یانسان هیسرماعددی و برای محاسبه  یتاکسونوم

 نیپنج استان آخر در ا و های برتراستان یاز نظر شاخص توسعه انسان زدی های تهران، سمنان، بوشهر واست که استان
 . هستند لامیلرستان و ا ،یغرب جانیبلوچستان،کردستان، آذربا و ستانیهای سشاخص استان

گسترده در  یکه نابرابر ییهارصت، فگانه کشور 9در مناطق  یقیتطب لیتحل کیارائه ( با 8996خانزادی و همکاران)
 ،یرهنگو ف یاجتماع ،ییربنایز ،یانسان هیدانش و سرما ،یدر قالب پنج گروه اقتصاد را وردآیبه وجود م مناطق مختلف

گانه در همناطق ن انیم یاز آن است گرچه نابرابر یپژوهش حاک یهاافتهی .اندهداد یجا یطیمحستیو ز یدرمان _یبهداشت
 مانده است. یباق هافرصت یرو به کاهش نهاده است؛ اما همچنان نابرابر 8992و  8911دو دوره  نیب

د از پاکستان قبل و بع یاو درون منطقه یامنطقه نیرا در سطح ب یاجتماع یهاینابرابر ییایپو( 2089) 2وسیم و منیر
 لایو شاخص ت راتییتغ بیاز ضر ه وبهداشت و آموزش تمرکز کرد یهاها بر شاخصکردند. آن لیتحل ییتمرکززدا

 یز وجود نابرابرا یحاک جیند. نتااهاستفاده کرد هاینابرابر نیاستنباط منابع ایی و فضا یهاینابرابر یریگاندازه یبرا
 یبرابرنا هیتجزهرچند است.  ی پاکستاناو درون منطقه یاستان نیدر سطوح ب یو بهداشت یآموزش یهاگسترده در بخش

 است. ینشان دهنده بهبود در سطح استان یآموزش
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های ایران را از نظر اثری که ستانا ای پای اکولوژیکخود با  استفاده از شاخص ج ( در مطالعه8991دلیری و مهرگان)
ز آن دارد نتایج مطالعه نشان ا .دنکنمیبندی گذارند، رتبهمیو پایداری توسعه هر یک از ساکنان آن بر جغرافیای منطقه 

هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و  882/2که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه 
. اشندبهای ایران میهکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان 269/8بلوچستان با مقدار 

هان، تهران اصف هایاستان و داردرا پایداری  ناز لحاظ اکولوژیک بالاتری استان هرمزگان های کشور،همچنین از میان استان
 باشند.های ایران میناپایدارترین استان و قم به ترتیب

با تحلیل یک مدل چند سطحی نابرابری بین و  2006و  2008، 8996های های سالبا استفاده از داده (2081) 8برو
دهد نابرابری بین های پژوهش نشان مید. یافتهدهطالعه قرار میشهری و روستایی کانادا را مورد ممناطق  ها واستان
ی همچون توسعه اقتصادی، ساختار صنعتی، نرخ بیکاری، تراکم عوامل است و نقش کانادا بیش از شرق آن های غرباستان

 است. ترچشمگیر هاهای آموزشی در میزان این نابرابریجمعیت و توزیع فرصت
 روش گیری ازرهو به 8998در سال بهداشت و درمان  حوزهشاخص  89با استفاده از  (8998کاظمی و همکاران)

ی هاو فرصت هابه شاخص یدسترس لحاظ ازهای کشور استانکلیه بندی و رتبه یبررسو تاپسیس به  عددی یتاکسونوم
اختلاف  و تشده اس عیتوز یبخش سلامت بـه طور نامناسب منابعبود که از آن  یپژوهش حاک جینتا .پردازندمیبخش این 

مرکزی  به طوریکه استان .شودیمشاهده م یو درمان یبهداشت امکانات بخشنظر توسعه در  های کشور ازاستان نیب ادییز
 بندی قرار دارند.در ردیف آخر این رتبه 88/0 در جایگاه اول و استان اردبیل با میزان61/0با شاخص نزدیکی نسبی 

 تانصربسدر  یامنطقه یاقتصاد-یشاخص فشار اجتماع کی یطراح یبرا یعامل لیتحل یها( از روش2082) 2نکلریو
 و مراقبت ها، آموزشرساختیاقتصاد، اشتغال، ز ،یتیساختار جمع یحوزه ها در ریمتغ 21آنان با ترکیب  .استفاده کردند

 نیب قابل توجه ییفضا یوجود نابرابر جید. نتانکنیم مختلف این کشور را مقایسه طقامنبین  یهاینابرابر یاشتبهد یها
 کرد.  تأییدرا  ییو روستا یشهرمناطق  نیبنیز ، و استانها

 پردازند.ها میاساس برابری فرصتبر  در مطالعه خود به مقایسه دو منطقه شمال و جنوب ایتالیا( 2001) 9ینککی و پراگ
 2000و  8991، 8991، 8999  هایسال یخانوادگ ابقوو س یمربوط به درآمد سالانه فرد یهادادهبه این منظور از  آنان

 یادینقش ز نیوالد لاتی، تحصآنان جیبر اساس نتابرند. بهره می ساله 81آموزان متشکل از دانشای برای نمونهخانوارها 
 از شمال است. تریجنوب قو افتهیمناطق کمتر توسعهدر  ریتأث نیو ا کندیم فایا یفرد یدر سطح دستاوردها

 -یاجتماع یهااز آرمان یکیها به عنوان فرصت یحول موضوع برابر یمتعدد یو داخل یگرچه مطالعات خارج
 ده استانجام شو در سطح خانوار بوده اما این مطالعات عمدتاً مربوط به حوزه اقتصاد خرد  صورت گرفته است یاقتصاد

 (،2081) 8پریتو و همکاران به توانز آن جمله میکه ا اندانجام شده در سطح کلان هاکید بر جنبه خاصی از فرصتتأ با و یا
بونوری و ا، (2001) 1و همکاران ، لفرانک(0208) 9دایسرزا  ،(2089) 6مارو و رودریگز (،2088) 1و همکاران کبایکو

که برابری  یپژوهش انفقد .اشاره کرد (8992)کاخکی و همکاران  یمرتضوو  (8992همکاران)راغفر و  (،8996محمدی)
ل جامع و به شکدر نظر گرفته باشد و آن را  یمختلف هایبه مثابه یک کلیت که دارای ابعاد و زیرمجموعهها را فرصت
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و  فاوتمت یها از منظرفرصت یبرابر توجه بهآوری پژوهش حاضر ون رو نیاز ا ،ستا سمحسوکاملاً بررسی کند شفاف 
 .است آن کلان ممکن هایبا تأکید بر کلیه جنبه

 روش شناسی: .3
رفی مع اجزای آنو  های توسعهزم است شاخص فرصتلااستفاده،  مورد یرهایها و متغداده اتیقبل از بحث در مورد جزئ

 طریق زا اولین تلاش بتوان شاید که است شده انجام فرصت بندیشاخص برای گوناگونی هایتلاش کنون تا .شود
اصول  بر مبتنی فرصت در برابری گیریکرانیچ اندازه رویکرد. دانست منتسب (8996)8کرانیچ به را هاداده سازیشبیه

 در که مردبرش را هاویژگی از ایمجموعه نیستند، پذیررقابت که هاییفرصت گرفتن مفروض با او. است بوده موضوعه
 هافرصت گیریاندازه زمینه در که دیگری رویکرد .(Weymark, 2003) باشند شده محقق فرصت باید در برابری شرایط

)مرتضوی کاخکی و  است آموزشی هاینابرابری اساس بر سازیاست شاخص گرفته قرار اقبال مورد بسیار
 یرابرابرشد و توسعه جامعه دارد. ن ی،انسان یهانباشت سرمابدون شک نظام آموزشی نقش اساسی در  .(8992همکاران،

فرصت  یبا کاهش نابرابر شود.می ریفراگ ییبه شکوفا دیف استعداد افراد و کاهش املافرصت در آموزش، موجب ات
بود بهداشت و ... را به ،یرفاه، درآمد، مشارکت عموم مانند یگریآموزش، ابعاد د عیوه بر بهبود توزاعل توانی میآموزش

حد توسعه سازمان ملل مت برنامه بار توسط نیاول یکه برا یتیجنس یشاخص نابرابر  .(8996ری و محمدی، )ابونو دیبخش
(UNDP)  محسوب های آموزشیفرصت نابرابری گیریاندازه ها در زمینهیکی از پرکاربردترین شاخصمطرح شد 

سران در منظور نابرابری فرصت بین دختران و پ شودصحبت می آموزشی هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت .شودمی
های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف اقلیت برخورداری از آموزش، نابرابری بین

 دم تناسبع تر از حد ظرفیت،ها و تجهیزات محدود و ناقص، فضاهای شلوغباشد. وجود مسائلی از قبیل ساختمانمی کشور
حضور در مدرسه و همچنین مسائل  ای در زمینه دسترسی به آموزش وها، عدم توازن منطقهعرضه معلمان با میزان ثبت نام

د که و کمبود فضاهای کالبدی از جمله مسائلی هستن هاکمی دیگری همچون افت تحصیلی و ترک تحصیل، نرخ ثبت نام
 نیزمیزان مشارکت در آموزش عالی  .(8999کرمی و بختیارپور، شیر) های آموزشی تأثیرگذار هستندبر برابری فرصت

گیری اندازهاما  .(Vergolini, 2016های آموزشی قلمداد گردد )تواند شاخصی برای نشان دادن نابرابری در فرصتمی
 دسترسی به هزمینهای موجود در ، منوط به رفع نابرابریهدستیابی به توسع .دشومیها تنها به بعد آموزشی ختم نفرصت

با  یو درمان ینامتوازن منابع بهداشت عیرسد توزیبه نظر م .(Rae, 2006) شودنیز میامکانات و خدمات درمانی و بهداشتی 
مناسب  صیتخص .(2020)شجاعی و همکاران،  کشور همراه باشد یهاناستا یبرا یمتفاوت یهاتیو قابل هاصتفر جادیا

در  و برابری عدالت یارتقا یابزارها برا نیتراز مهم یکیبه عنوان  یو درمان یبهداشت یهارساختیز نیمنابع و همچن
پرسنل و  زات،یتجه سات،یها، تأسشامل ساختمان یبهداشت یهارساختیز .(Smith, 2008) دگردمیسلامت محسوب 

 .(9200، 2هانیجسازمان بهداشت )داندیچالش مهم م کیرا  هاکارآمد آن عیتوز که سازمان بهداشت جهانیاست  یفناور
توسعه  یبرا زوریکاتال کیبه عنوان  یحمل و نقل به طور کل ه انکار ناپذیر است؛توسعفرصت زیرساخت در کلیدی  نقش

 یروهبهر شیافزا ،یاقتصاد یهاتیفعال کیباعث تحر هارساختیز .(Zhao et al, 2018) شودیم ی شناختهاقتصاد
 منابع بهتر عیو توز یرفاه عموم شیافزا دار،یپا یتوسعه اقتصاد جهیو در نت یعملکرد اقتصاد بهبود ،یخصوص یهانهاده

 یااقتصاد منطقه استیابزار قدرتمند س کیبه عنوان  تواندیمختلف م هایرساختیدر ز یگذارهیسرما ن،ی. بنابرادنشویم
 .(8996، ارانو همک یعراقخلیلی )ردیقرار گ توجهمورد  (و به تبع برابری فرصت) یامنطقه یبردن نابرابر نیاز ب یبرا

طول  (Fan et al, 2004)، آب و بهداشت روستایی حمل و نقل، برق ،یکشاورز هو توسع قیتحق هایی همچونشاخص
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از  (Calderón & Chong, 2004) یو انرژ (همراه و ثابت تلفنتعداد )عات و ارتباطات لااط یوراآهن، فن راه ،هاجاده
 دت تحتش ممکن است به توسعههای دسترسی به فرصت .ندادهشهایی هستند که در این رابطه بکار برده جمله شاخص

ها در تواند شاخص مناسبی از نحوة توزیع فرصتمی اقتصادیهای رو سنجش نابرابریازاین عوامل اقتصادی باشد، تأثیر
ه ب شیمثبت در گرا یکشور به عنوان عامل کیدر مناطق مختلف  یاقتصاد یهاتیفعال عیتوز .محسوب شودجامعه  هر
خاص منجر  یدر مناطق یاقتصاد یهاتیتمرکز فعال در مقابل ؛پذیرفته شده استمناطق مختلف  انیسرانه برابر در م دیتول

شدن  ی، صنعتسازی یبازارتأثیر  امروزه .(2089 ،و همکاران )پورفرجی شودیمختلف م یکشورها نیب ینابرابر شیبه افزا
 8هیلورسترابطه  در این (.,Li & Fang 2014) ای اثبات شده استبر همگرایی توسعه منطقه تولید سازنهیعوامل زم سایرو 
های صنعتی و کشاورزی، وری بخشهای سرانه بانکی، بهرهدرآمد سرانه، سپرده شاخص از جمله 91( با ذکر 8998)

عوامل  (2028)2سولیو و گالیو  شمرد.ای را برمیتوسعه منطقه یعوامل اساس سرانه توسط دولت یدستمزد و حقوق پرداخت
 یاتیمال تیوضعی، فناور ،ثابت هیسرما تیفیحجم و کنیروی کار ماهر،  چون  ییمتغیرها کلیدی توسعه اقتصادی را در

 شیافزا ،های اقتصادییاساس تئور بر .نددانمی یگذارهیسرما ی وو بانک یاعتبار ستمیتوسعه س ،لیدقیمت منابع تو ،کشور
 یر کشورهاو کاهش فقر د یاقتصادو توسعه به رشد  یابیدر دست یبه عنوان عامل اساس نیز یخارج میمستق یگذارهیسرما

های فرهنگی و اجتماعی از های توسعه، تحلیل شاخصبررسی فرصت در .(Sharma, 2003شود )یم یدر حال توسعه تلق
های فرهنگی اجتماعی نیز از طریق تغییر در های فیزیکی، سرمایهامروزه به جز سرمایهای برخوردار است. جایگاه ویژه

یت سینما، سطح تحصیلات دانشگاهی، میزان استفاده از ظرفدر این زمینه . دثیر دارنأکیفیت نیروی انسانی بر رشد و توسعه ت
بیانگر روابط سالم، کنش و واکنش  که _ازای جمعیت و هنجارهای اجتماعیبه  منتشر شده تعداد نشریات و مطبوعات

د بر سطح نانتومیاند که معرفی شدهعمده عوامل فرهنگی  _9و دولت است هاها، سازمانافراد، گروه درست اجتماعی بین
 هایتیاقتصادها در ارائه حما ییتوانا .(8919)فدائی خوراسگانی و نیری،  باشند رشد و توسعه اقتصادی مناطق تأثیرگذار

خاص کمک  یهاگروه ایدر مناطق  یزندگ یدر استانداردها هایبه کاهش نابرابر ریفراگ یو نهاد یاجتماع
 چندان اجتماعی هایفرصتدر ذیل  نهادهای حمایتیبنابراین ذکر  .(2020، 8تحرک اجتماعی )گزارش جهانیکندیم

از تمرکز  یدر حال توسعه ناش یتوسعه در کشورها یهایکه نابرابر دهدینشان م( 1200)1ونبلاسارتباط نخواهد بود. بی
هایی هستند آب، زمین، جنگل، انرژی و تنوع زیستی جزء دارائی است. مناطق ریطق نسبت به ساااز من یبرخ در یعیمنابع طب

 یطیحمستیز یهافرصت مندی ازبهره وتوسعه  مسیر در حرکت برای کشورها .که همگان حق برخورداری از آن را دارند
 یازهایورد نجهت برآدر  و داریبه روش پا را منابع یداریاصول پا و ستیز طیمح ت،یریاقتصاد، مد میمفاه قیتلفباید با 
  .بگیرند ی توزیع و بکارکیتعادل اکولوژ در کنار حفاظت و یاجتماع

 ی چندگیرتصمیم یک مسألهتا پژوهشگر با شود ای ذو ابعاد است و همین امر باعث میبدون شک فرصت مقوله
 طراحی، در پژوهش حاضر. های متنوعی وجود داردآن روش لبته برای مواجهه بارو باشد که اروبه 6(MCDM)شاخصه

های تن شاخصها برای ساخترکیب مؤلفه ،گیریم. یکمیچند گام پی را با  توسعه یهافرصت زانیم یبندو رتبه نییتب
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با توجه به که  8991تا  8911ساله از سال  دهچهاردوره  کی یبرا 8انتخابی ریمتغ 96به این منظور از  ؛تک بعدی
 80شاخص فرهنگی و اجتماعی، 80شامل  اصلی شاخصشش در قالب  انداستخراج و محاسبه شده آماری هایمحدودیت

به شاخص اکولوژی  9شاخص بهداشتی و درمانی و  81 شاخص زیربنایی، 80شاخص آموزشی،  80اقتصادی، شاخص 
میزان  ها از حیثگانه برای مقایسه استانهای ششبندی شاخصو دستهترکیب  ،دوم .( استفاده شده است8شرح جدول )

لبرز در )با احتساب استان اهای کشور استان هیجامعه آماری شامل کل .فرصت )چندبعدی(برخورداری از شاخص ترکیبی 
مار موجود آ نیآخر به ا اتکابکه  باشدمی یاکتابخانه – یصورت اسناد بهعات الاط یآورجمع وهیش .است استان تهران(

ز او با استفاده  شده یگردآورها(های آماری استان)سالنامه رانیمرکز آمار ابه ویژه کشور  یعاتالاط هایگاهیپادر 
 لیتشک کار نیا انجامگام جهت  نیاست اول یهیبد .ه استقرار گرفت لیمورد تحل چندشاخصه یریگمیتصم یهاروش

های کشور استان شش شاخص اصلی محاسبه و سیبا استفاده از روش تاپس ،هاداده شیو پس از پا است میتصم سیماتر
به عنوان  ها،متغیروزن  استلازم  سیتفاده از روش تاپسساز ا. قبل ندوشمیبندی رتبه هریک هب یدسترس زانیم لحاظ از

روش  اده ازدر پایان با استف .بریمبهره می جهت این امرانون ش یآنتروپ تکنیکاز  نیبنابراروش محاسبه شود.  نیورودی ا
ها ودن آنمدرن ب با توجه به درجه توسعه و فبندی و مقایسه مناطق مختلهای طبقهیکی از روشکه تاکسونومی  آنالیز
 شوند.بندی میمندی از فرصت توسعه سطححیث میزان بهره ها از، استاناست

 كشور هایهای توسعه در استانمحاسبه شاخص فرصت جهت مطالعه مورد ها و متغیرهایشاخص   -1 جدول
 متغیرها هاشاخص ردیف

1 
 -شاخص فرهنگی

 اجتماعی

 مهینفوذ ب بیرض )معکوس(،تیبه کل جمع انواع سرقت رشدگانینسبت تعداد دستگ ت،یبه جمع نمایس شیگنجا
 منتشر شده، عناوین کتب سرانه در سطح استان، یعموم یهاکتابخانه عیتوز ،یدرمان مهینفوذ ب بیضر ،یاجتماع
از کل  یکاریب مهیب رانیبگ یمقرر سهم ما،یصدا و س داتیبه کل تول یونیزیو تلو ییویراد یهاتولید برنامه نسبت

و  دکنندگانیبه کل بازد یخیتار یها و بناهااز موزه دکنندگانیبازد نسبت ،یاجتماع نیتام یشدگان اصل مهیب
 استان ی( به کل مخارج عمرانی)عمرانیبدن تیو ترب یگردشگر ،یفرهنگ یهانهیهز نسبت

 شاخص اقتصادی 2

 یهاسرانه)بدون نفت(، درصد اشتغال در بخشدرآمد  )معکوس(،کفلتبار  )معکوس(،ینیج بیضر
وس(،  )معکیکارینرخ ب ،یکشاورز ریاشتغال زنان شاغل در بخش غ سهم (،یمختلف)خدمات، صنعت، کشاورز

لف مخت یهااستان از ارزش افزوده بخش سهماستان،  یناخالص داخل دیبه تول یخارج یگذارهینسبت سرما
استان  همسو  آن یناخالص داخل دیاستان به تول یاتیمال یدرآمدها نسبت(، یاقتصاد)خدمات، صنعت، کشاورز

 از ارزش کل معاملات بورس اورق بهادار

 شاخص آموزشی 3

آموزان دختر نسبت دانش آموز،نسبت آموزشگاه به دانش آموز،نسبت کلاس به دانش آموز،نسبت معلم به دانش
 یاو حرفه یاکز فنتعداد مر نسبت نسبت استاد به دانشجو،  ان،یهر استان به کل دانشجو انینسبت دانشجو به پسر،

 ی( به کل مخارج عمرانی)عمرانیو پژوهش یآموزش یهانهیهز نسبت هر استان به تعداد دانش آموزان متوسطه،
  توسعههای تحقیق وعالیتفی دارا هاکارگاه نیشاغل درصد و یواقع یلیپوشش تحص نرخ استان،

 شاخص زیربنایی 4

ازای به  هنراه آ طول خطوطنسبت  ،به ازای جمعیت جاده نسبت طولنفوذ تلفن همراه،   بیضر سرانه مرسولات،
صد  یهاکارگاه نسبت ها در استان،آزاد راه و بزرگراه تراکم ،به ازای جمعیت (یپرواز )خروج تعداد ،جمعیت
 نسبتو  المبرخوردار از آب س یروستاها درصد سرانه برق، دیتول ها،به کل کارگاه یبخش خصوص شترینفره و ب

 به مساحت استان CNG یهاگاهیجا

 شاخص بهداشت و درمان 1

پزشک  انهسر ت،یجمع یبه ازا یمارستانیتخت ب تعداد ت،یجمع یبه ازا یمؤسسات درمان تعداد ،یبه زندگ دیام
مراکز  ادتعد ت،یجمع یبه ازا شگاهیآزما تعداد ت،یجمع یداروخانه به ازا تعدادپزشک متخصص،  سرانه ،یعموم

های اورژانس پایگاه تعداد ،ت یجمع یبه ازا یامراکز پزشک هسته تعداد ت،یجمع یبه ازا یتوانبخش
دار مق نسبت ت،یدر بخش بهداشت و درمان به کل جمع ناشاغلتعداد  به مساحت استان، 881بیمارستانی پیش

                                                            

وم برابری دهنده کل مفهای از متغیرها نشانهای کمی و کیفی این مقوله، ارائه گزیدههای توسعه و شاخصبا توجه به گستره مفهوم فرصت. 8

دارند  های فرصت که بر اساس ادبیات موجود تأثیرگذاری بیشتری بر توسعهنیست. بر این اساس در این مطالعه به برخی از شاخص فرصت توسعه

  شود.پرداخته می
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 سبتن جمعیت روستایی ، یهای بهداشت فعال روستاها به ازاهتعداد خان نسبت ت،یجمع یخون اهدا شده به ازا
بخش  یمخارج بهداشت نسبتو  جمعیت روستایی یتعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به ازا

 استان ی( به مخارج عمرانی)عمرانیعموم

 شاخص زیست محیطی 6

آب مصرف شده استان از منابع آب  سهم )معکوس(،ینیرزمیز یهاآب هیسرانه تخل  ،یسرانه جنگل کار
 یروزها درصد )معکوس(،8یمصرف انرژ شدت )معکوس(، کربن دی اکسید سرانه انتشار کشور)معکوس(،

که از  یتیجمع نسبت مساحت مناطق حفاظت شده به مساحت استان، نسبت همراه با گرد و غبار)معکوس(،
 ستیز طیامور مح یهانهیهز نسبتو  کنندیاستفاده م منیشده ا تیریمد یدفع فاضلاب شهر ستمیخدمات س

 استان ی( به کل مخارج عمرانی)عمران

 پژوهش هاییافتهو  رانیمرکز آمار ا مأخذ:

 2آنتروپی شانون تکنیک 
 عیینتو ارهایوزن مع محاسبه یچند شاخصه برا یریگمیتصم یهاترین روشاز معروف یکی (8981)شانون  یآنتروپروش 

است،  احتمال گسسته عیتوز کیشده توسط  انیب نانیعات، مقدار عدم اطمااطل تئوریدر  یآنتروپ .ستآنها هاتاولوی
وزن  ایو  تیاهم بیخواهد بود و ضر ترتیباشد، آن شاخص با اهم شتریها بشاخص رینوسانات در مقاد چقدرهر  نیبنابرا

  .(Bouyssou et al, 2000)9گرفتخواهد  یشتریب

 تکنیک TOPSIS 4   

اسبه مح یاگیری چند شاخصه است که بر مبنهای تصمیمدر میان روش رکاربردهای مرسوم و پیکی از روش نیز سیتاپس
توسط هوانگ و  یریگمیتصم روش این (.Lin, 2010)ل منفی استوار استال مثبت و ایدهاایده حلها از راهفاصله گزینه

فاصله را با راه  نیکمتر دیبا ،یانتخاب نهیمفهوم استوار است که گز نیبر ا کیتکن نیارائه شده است. ا 8918در سال  1ونی
ته باشد. در حالت ممکن( داش نیتر)بد یل منفا دهیفاصله را با راه حل ا نیشتریحالت ممکن( و ب نیآل مثبت)بهتر دهیحل ا

مقدار هر شاخص در  نیو بدتر نیو سپس بهتر دهدیقرار م یابیمورد ارزشاخص  n لهیرا بوس نهیگز m سیواقع تاپس
نظر گرفته  ربعد د کیهر شاخص به عنوان  سی. در تاپسکندیم نییرا تع یمثبت و منف آلدهیرا انتخاب و نقاط ا هانهیگز

ستقل و مقدار هر شاخص بصورت م نیو کمتر نیشتریذکر شده با درنظر گرفتن ب یمثبت و منف آلدهیو نقطه ا شودیم

                                                            

 به انتشار( برای محاس8999های انرژی کشور است. به پیروی از مطالعه قادری و همکاران )ها وآمارنامهاین بخش از آمارها برگرفته از سالنامه 1.

2CO شود:مدل انتشار کربن بر مبنای سوخت بهره گرفته شده است که به صورت  رابطه زیر ارائه می از 

𝐶𝑂2 = ∑ 𝐴 × 𝐶𝐶𝐹𝐼𝑖𝑡 × 𝐻𝐸𝑖𝑡 × 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑡 × (
44

12
)

𝑛

𝑖=1
 

 کربن اکسیداسیون و  COFارزش حرارتی،   HEمقدار کربن، CCFمصرف هر سوخت،  Aدر رابطه فوق 
44

12
به  2COهای وزن ملکول نسبت 

ازای یک واحد تولید محصول  ( که بیانگر مصرف انرژی بهEnergy Intensityکربن است. همچنین در این مقاله جهت محاسبه شدت انرژی )

 شود.یم های فسیلی، انرژی الکتریکی را نیز شاملهای انرژی علاوه بر سوخت( است، معیار محاسبات میزان مصرف حاملGDPناخالص داخلی )

2. Shannon's Entropy 

 .(ها هستندها شاخص و سطرها استانستون) شودیم لیتشک میتصم سیابتدا ماتر :باشدیشرح م دینبشانون روش  الگوریتم .9

(8) 
𝑋 = [𝑥𝑖𝑗]𝑚×𝑛 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

]                         𝑖 = 1.2. ⋯ . 𝑚              

𝐸𝑗) ام  با استفاده از رابطه jشاخص  یآنتروپ، سیماترسازی پس از نرمال =
−1

𝑙𝑛𝑚
× ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 × 𝑙𝑛𝑟𝑖𝑗  ) از رابطهو سپس درجه انحراف 

(𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗)  اریوزن مع در نهایتشود. محاسبه می j  ام را از رابطه(𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑖=1

 .آیدبدست می (

4. Technique for order preference by similarity to ideal solution 

5. Hwang, C. L., & Yoon, K. 
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 نینوان بهتردورتر باشد به ع یمنف لادهیو از ا ترکیمثبت نزد لادهیکه به ا یانهیگز هانهیگز نی. از بشودیم جادیا یفرض
 در تمام هانهیگز که یریمقاد نیفاصله ب وه بر فاصله ذکر شدهلاع نهیگز نیبهتر تخابان یاما برا. شودیانتخاب م نهیگز

  .8مهم است اریبس زین دهندیها بخود اختصاص مشاخص

 2تاكسونومی تکنیک   

 ی و بدون استفاده ازدبع سه برداریفضای  کیواحدها با انواع موضوعات همگن در  نییتع، برای تاکسونومی روش
ن همگ شیب و کم هایهرمجموعیرا به ز مجموعه کیقادر خواهد بود که  یهمبستگ لیها و تحل انسیوار ون،یرگرس

تصادی در و اق یناخت ابعاد رشد اجتماعبرای ش بمناس ارییروش به مثابه مع نیتوان از ایلحاظ، م نیو بد کند؛ میتقس
 دهدها وزن یکسانی میبه شاخص  روش تاکسونومی عددی(. 8998)کاظمی و همکاران،مطالعه استفاده کرد مورد محدوده
تر باشد برخوردارتر و هر قدر به یک نزدیک تر یامندبهرهتر باشد، منطقه مورد نظر به صفر نزدیکمیزان شاخص هر قدر

 . 9بیشتر است محرومیتدهنده نشان

                                                            

  :است به شرح زیر تاپسیس کیمراحل انجام تکن .1
  بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزونV ، که در آنN⨯NW هاست که از روش آنتروپی بدست آمده است.ماتریس قطری وزن 

(2) 𝑉 = 𝑁 × 𝑊𝑛×𝑛 

 نقاطاین از  نهیهر گز و محاسبه فاصله یمثبت و منف لادهیط اانق نییتع 

+
JV آل مثبت = بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس راه حل ایدهV 

-
JV آل منفی = بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس راه حل ایدهV 

(9) 

 

(8) 

𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)2𝑛
𝑗=1  .    𝑖 = 1.2.3. ⋯ . 𝑚      

𝑑𝑖
− = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

−)2
𝑛

𝑗=1
 .    𝑖 = 1.2.3. ⋯ . 𝑚 

 با استفاده از رابطه ) لادهیحل ابه راه نهیگز کی ینسب یکینزد نییتع𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
−−𝑑𝑖

براساس  های موجودبندی گزینه( و در نهایت رتبه+

 .به کمتر شتریب Ci از ی،به صورت نزول Ciمقدار 
2. Taxonomy 

 لیتشک یریگمیتصم سیماتر ن آن،استاندارد کرد و داده سیماتربا تشکیل باشد: ابتدا قابل اجرا می زیر حلادر قالب مر روش تاکسونومی. 3

مقدار  نیشده و فاصله مرکب هر منطقه از ا انتخاب (ojZ) لادهیعنوان مقدار ا به س،یمقدار در هر ستون ماتر نیشتریدر مرحله بعد ب .شودیم

 شود:یزیر محاسبه ماز رابطه با استفاده   (Cio) لادهیا

(1) 
𝐶𝑖𝑜 = √∑(𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑜𝑗)2 

 د:گردمحاسبه می زیر  رابطه هر منطقه از طریق برخورداریشاخص درجه  پایاندر 

(6) 
𝑑𝑖 =

𝐶𝑖𝑜

𝐶𝑜
 

 که در آن:

(9) 

(1) 

(9) 

𝐶𝑜 = 𝐶𝑖𝑜 + 2𝑆𝑖𝑜
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐶𝑖𝑜
̅̅ ̅̅ =

1

𝑛
(∑ 𝐶𝑖𝑜)

𝑛

𝑖=1
 

𝑆𝑖𝑜 = √∑ (𝐶𝑖𝑜 − 𝐶𝑖𝑜
̅̅ ̅̅ )2𝑛

𝑖=1
𝑛⁄  
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 :هاى پژوهشزيه و تحلیل يافتهتج .4
های که در گروه شاخص اددنشان  (2)جدول روش آنتروپی شانون با استفاده از هاشاخص دهیمالی پیرامون وزنمروری اج

وزن مترین و ک یخیتار یاز موزه ها و بناها دکنندگانیسهم هر استان از بازدبه  اجتماعی بیشترین وزن مربوط-فرهنگی
سرانه پرواز، تراکم آزادراه و های های زیربنایی نیز شاخصاست.  درگروه شاخص  درمان مهینفوذ ب بیضر مربوط به

نسبت  اند.به خود اختصاص دادهبیشترین وزن را  202/0و 229/0، 298/0به ترتیب با مقدارراه و تولید سرانه برق بزرگ
ترین شاخص این بخش محسوب کم اهمیت 008/0 با وزن هابه کل کارگاه یبخش خصوص شتریصد نفره و ب یهاکارگاه

عنوان مهمترین به  629/0با وزن  وتوسعه قیتحق یهاتیعالفها دارای کارگاه نیدرصد شاغل موزشی نیزدر بخش آشود. می
ز را کمترین امتیا 0008/0با وزن  نسبت دانش آموزان دختر به پسر شناخته شده است، در حالی که شاخص گروه مذکور

 و 29/0با مقدار  گرد وغبار همراه با یروزها معکوس درصد های زیست محیطیکسب کرده است. در میان شاخص
های این حوزه قلمداد شاخصترین به عنوان مهمترین و کم اهمیت تیببه تر 089/0ی با میزان معکوس شدت مصرف انرژ

در  شاخص گروه اقتصادی است. مهمترین 888/0 با وزن سهم استان از ارزش کل معاملات بورس اورق بهادار اند.شده
داشت بههای اختصاص یافته است و در نهایت در گروه شاخصمعکوس نرخ بیکاری  به (0001/0) این بخش کمترین وزن

امید به و کمترین آن به شاخص  به مساحت استان 881بیمارستانی های اورژانس پیشپایگاه نسبت بالاترین وزن به و درمان
 تعلق گرفته است.  0008/0زندگی با مقدار 

 1911-1931های مورد استفاده طی دوره میانگین وزن شاخص -2جدول 

 یهاشاخص
 -یفرهنگ

 یاجتماع

 شیگنجا
به  نمایس

 تیجمع

معکوس نسبت 
تعداد 

 انرشدگیدستگ
ه ب انواع سرقت

 تیکل جمع

ذ نفو بیضر
 مهیب

 یاجتماع

 بیضر
 مهینفوذ ب

 درمان

نسبت 
 یاهکتابخانه

به  یعموم
مساحت 

 استان

 نسبت تولید
 یهابرنامه

و  ییویراد
به  یونیزیتلو

کل 
 داتیتول

 مایصدا و س

سرانه 
عناوین 

ر منتش کتب
 شده

 یسهم مقرر
 مهیب رانیبگ
از  یکاریب

 مهیکل ب
شدگان 

 نیتام یاصل
 یاجتماع

نسبت 
 ندکنندگایبازد

از موزه ها و 
 یخیتار یبناها

به کل 
 ندکنندگایبازد

نسبت 
 یهانهیهز

 ،یفرهنگ
 یگردشگر

 تیو ترب
 به کل یبدن

 مخارج 

 91/0 929/0 02/0 88/0 901/0 091/0 081/0 091/0 099/0 026/0 وزن

 

 یهاشاخص
 بناییزیر 

سرانه 
 مرسولات

 نفوذ بیضر
 تلفن همراه

نسبت طول 
 یجاده به ازا

 تیجمع

نسبت طول 
خطوط راه 

 یآهن به ازا
 جمعیت

تعداد پرواز  
 یبه ازا
 تیجمع

نسبت آزاد 
راه و 

ها راهبزرگ
به مساحت 

 استان

نسبت 
 یهاکارگاه

صد نفره و 
ش بخ شتریب

 به یخصوص
کل 
 هاکارگاه

 سرانه دیتول
 برق

درصد 
 یروستاها

برخوردار از 
 آب سالم

نسبت 
 یهاگاهیجا

CNG  به
مساحت 

 استان

 086/0 008/0 202/0 008/0 229/0 298/0 091/0 01/0 086/0 012/0 وزن

 

 یهاشاخص
 آموزشی

نسبت معلم 
به دانش 

 آموز

 کلاسنسبت 
به دانش 

 آموز

نسبت 
ه ب آموزشگاه

 دانش آموز

نسبت دانش 
آموزان 

 دختر به پسر

نسبت 
 انیدانشجو

هر استان به 
کل 
 انیدانشجو

نسبت استاد 
 به دانشجو

نسبت تعداد 
 و یمراکز فن

هر  یحرفه ا
استان به 

تعداد دانش 
آموزان 
 متوسطه

نرخ پوشش 
 یلیتحص
 یواقع

درصد 
 نیشاغل

R&D  

نسبت 
ی هانهیهز

و  یآموزش
به  یپژوهش

 کل مخارج 

 016/0 629/0 008/0 012/0 082/0 229/0 0008/0 086/0 002/0 001/0 وزن

 



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

 یهاشاخص
زیست 
 محیطی

سرانه جنگل 
 یکار

معکوس سرانه 
 یهاآب هیتخل
 ینیرزمیز

معکوس سهم 
آب مصرف 
شده استان از 

منابع آب 
 کشور

معکوس سرانه 
 CO2انتشار

معکوس 
شدت مصرف 

 یانرژ

معکوس 
درصد 

همراه  یروزها
 با گرد و غبار

نسبت مساحت 
مناطق حفاظت 

شده به 
 استانمساحت 

 یتینسبت جمع
که از خدمات 

دفع  ستمیس
فاضلاب 

 یشهر
شده  تیریمد

استفاده  منیا
 کنندیم

نسبت 
  یهانهیهز

 طیامور مح
به کل  ستیز

 مخارج 

 808/0 019/0 062/0 29/0 089/0 8/0 068/0 018/0 289/0 وزن

 

 یهاشاخص
 اقتصادی

 بیمعکوس ضر
 ینیج

 لفمعکوس بار تک
درآمد سرانه)بدون 

 نفت(
درصد اشتغال در 

 استان خدماتبخش
درصد اشتغال در 

 استان صنعتبخش

درصد اشتغال در 
 یکشاورزبخش

 استان

سهم اشتغال زنان 
 ریشاغل در بخش غ

 استان یکشاورز

 009/0 92/0 088/0 008/0 098/0 002/0 008/0 وزن

 یهاشاخص
 اقتصادی

معکوس نرخ 
 یکاریب

نسبت 
 یگذارهیسرما
 دیبه تول یخارج

 یناخالص داخل
 استان

سهم استان از 
ارزش افزوده 

 خدماتبخش

سهم استان از 
ارزش افزوده 

 صنعتبخش

سهم استان از 
ارزش افزوده 

 یکشاورزبخش

 ینسبت درآمدها
استان به  یاتیمال

ناخالص  دیتول
 آن یداخل

سهم استان از 
ارزش کل معاملات 
 بورس اورق بهادار

 888/0 096/0 099/0 891/0 898/0 012/0 0001/0 وزن

 
 یشاخصها

بهداشت و 
 درمان

 یبه زندگ دیام
تعداد مؤسسات 

 یبه ازا یدرمان
 تیجمع

تعداد تخت 
ه ب یمارستانیب

 تیجمع یازا

تعداد پزشک 
 یبه ازا یعموم

 تیجمع

تعداد پزشک 
متخصص به 

 تیجمع یازا

تعداد داروخانه 
 تیجمع یبه ازا

 شگاهیتعداد آزما
 تیجمع یبه ازا

مراکز تعداد 
به  یتوانبخش

 تیجمع یازا

 099/0 062/0 091/0 089/0 018/0 099/0 099/0 0008/0 وزن

شاخصهای 
بهداشت و 

 درمان

تعداد مراکز 
 یاپزشک هسته

های پایگاه نسبت
اورژانس 

 بیمارستانیپیش
به مساحت  881

 استان

تعداد شاغلان در 
بخش بهداشت و 

درمان به کل 
 تیجمع

نسبت مقدار 
شده  خون اهدا

 تیجمع یبه ازا

نسبت تعداد خانه 
های بهداشت 

فعال روستاها به 
جمعیت  یازا

 روستایی

نسبت تعداد 
مراکز بهداشتی 

و درمانی 
 یروستایی به ازا

جمعیت 
 روستایی

نسبت مخارج  
بخش  یبهداشت

به  یعموم
 مخارج

 

  986/0 01/0 098/0 21/0 026/0 986/0 088/0 وزن
 پژوهش محاسباتمأخذ: 

( iCال)ههر استان از گزینه اید ، نزدیکی نسبیسیروش تاپس ها و استفاده از آن به عنوان ورودیاز محاسبه وزنپس 
های ( میانگین هریک از شاخص9پذیرد. جدول شماره )میبر این اساس صورت  هابندی استانو رتبهشود میمحاسبه 

 . دهدیبه همراه رتبه نشان م 8911-8991های مورد بررسی طی سال
تان خراسان و اس دهد که استان تهران بالاتریننشان می اجتماعی _های فرهنگیها بر حسب شاخصبندی استانرتبه

 فهومک مصرفاً ی توسعه روشن است که .را دارا هستند های این بخشرصتمیزان برخورداری از ف ترینجنوبی پایین
ابه های توسعه محسوب میشوند و به مثفرهنگی جزء لاینفک برنامهجریانی چند بعدی است. عوامل  و ندارد اقتصادی

های پژوهش افتهبا ی شاخص مورد مطالعهبندی رتبه .کننددرخت، سایر ابعاد توسعه از این بعد تغذیه مییک ریشه برای 
تهران از  و های یزد، اصفهان، خراسان رضویتاناسدارد که در آن  پوشی زیادیهم (8919)فیروزآبادی و همکاران

خراسان  رمزگان،ه ،و بلوچستان یلویه و بویراحمد، سیستانگهای کهو استان برخوردار بوده سطح بالای توسعه اجتماعی
 .اندبودهترین سطح پایین رایداو ایلام  یشمال

 و گذاراناستیس .انکار است رقابلیکشور غ کی یو سرعت توسعه اقتصاد تیدر هدا هارساختینقش ز
 یراابزارها ب نیاز مهمتر یعموم یهارساختیز در یگذارهیکه سرما کنندیادعا م یانطقهم مسائل ةپژوهشگران دربار
بر این اساس  .(8996عراقی و همکاران،خلیلی )آنها خواهد شد شتریب ییهمگرا و یارشد منطقه یکاربست استراتژ



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

وزه، ، بوشهر و تهران در این حهرمزگان هایکه استاندهد نشان می زیرساختیهای ها بر حسب فرصتبندی استانرتبه
  .محروم هستندهای جزء استانذربایجان غربی آ های چهارمحال و بختیاری،کردستان وو استان برتر

ضمن  .ترین آن به استان خراسان شمالی تعلق دارددر بخش آموزشی بالاترین رتبه مربوط به استان تهران و پایین
اینکه استانهای بوشهر، هرمزگان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارند و لزوم توجه 

 مطابقت دارد.  (8999بندی شاخص آموزشی صالحی)با رتبهتا حد زیادی این نتیجه  طلبند.بیشتری را می
ربوط به م شاخصمقدار  نیشتریب دهدنشان می های زیست محیطی نتایجها بر حسب شاخصدی استانبندر رتبه

وجه به حرکت در مسیر توسعه بدون تو بلوچستان است.  ستانیآن مربوط به استان س زانیم نیاستان مازندران و کمتر
 ،های اجتماعیتحمیل انواع هزینه های اکولوژیکی، موجبدر چرخهعلاوه بر ایجاد اخلال  ملاحظات زیست محیطی

رمایش گ ،، پدیده ریزگردها(ها)هوا، آب، خاکآلودگی ،بحران آب. خواهد شد به اقتصاد و امنیتی سیاسی ،اقتصادی
نابع کاهش م و مصرف گرایی ،دفع زباله و یمسائل بهداشت عموم ی،جنگل زدائ ی،ستیاز دست دادن تنوع ز زمین،

را  یادر بلندمدت امکان توسعه هر منطقهکه  هستندهای مختلف استانی طیمح ستیمخاطرات زتنها بخشی از  یعیطب
 آن بیاز تخر یریسالم و جلوگ ستیز طیساختن محفراهمجهت سازان تصمیم لازم است . لذابه خطر خواهد انداخت

  .ای داشته باشنداهتمام ویژه
استان تهران در رتبه نخست و  های اقتصادی حاکی از آن است کهها برحسب شاخصبندی استاننتایج رتبه

چهارمحال  تری قرار دارند. استانهای پایینردهخوزستان، اصفهان و خراسان رضوی با اختلاف در  های بوشهر،استان
 یهارساختیبه ز یهمچون دسترس ییهاتیرسد مزیبه نظر م .جایگاه آخر قرار گرفته است دراز این حیث  و بختیاری

 وخدمات تجاری، همجواری با بازارهای نیروی کار ماهر  ،تباطی، فیزیکی و اطلاعاتیراهای نظیر شبکه مناسب
نتایج  تأثیر نبوده است.بی از این نظردر برتری استان تهران  و نیز قابلیت دسترسی به مؤسسات پژوهشی رقابتی بنگاههای

 های حاضر سازگار است.با یافته (8998) نیا و شالییهای اقتصادی در مطالعه توکلبندی برحسب شاخصخوشه
وزه در حای ناحیه نابرابری .ذیردپیثیرگذار است و از آن نیز تأثیر متأ طقهکه بر توسعه من ای استسلامت مقوله

بندی رتبه .تاس درمانی-تیدم تعادل در توزیع امکانات بهداشع و تفاوت در سطح توسعه اقتصادیمعلول عمدتاً  لامتس
ترین امتیاز کم و استان آذربایجان غربیبیشترین استان تهران  دهدهای حوزه سلامت نشان میشاخصها برحسب استان

دی منلحاظ بهره ازچهارمحال و بختیاری و اصفهان  های قزوین، بوشهر،همچنین استان .انداین شاخص را کسب نموده
پژوهش طحاری و همکاران در  جینتا. در این راستا تندهای بالا هسهرتب دارایو امکانات بخش بهداشت  هافرصتاز 

به  هافتیعهای توسهتاناسجزء  بوشهر صفهان، چهارمحال وبختیاری وا، تهران، گیلان هایاستان هان داد کنش 8998سال 
خراسان  و غربی جانیآذربا ،احمدو بویر کهگیلویهای هتانما اسند اهست بخش و درمان یهاسترسی به شاخصد لحاظ

 ست.ا سوهم حاضرژوهش پ ایهافتهیبا  جینتا نیکه ا ستندیبخش برخوردار ن نیادر  یوبخ تیعاز وض شمالی

 1911-1931دوره  یط پسیستاروش ها برحسب ها در هریک از بخشبندی استانرتبه -9جدول
 رتبه شاخص آموزشی رتبه شاخص زیربنایی رتبه اجتماعی -شاخص فرهنگی استان

 8 88/0 89 889/0 9 019/0 آذربایجان شرقی 

 88 08/0 90 096/0 81 019/0 آذربایجان غربی 

 89 029/0 29 09/0 86 019/0 اردبیل 

 2 869/0 82 228/0 9 298/0 اصفهان  

 22 021/0 29 808/0 22 081/0 ایلام 

 26 02/0 2 888/0 28 089/0 بوشهر 

 8 961/0 9 801/0 8 188/0 تهران

 21 022/0 21 011/0 20 089/0 چهارمحال و بختیاری 



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

 28 029/0 86 896/0 90 029/0 خراسان جنوبی 

 9 889/0 6 21/0 8 281/0 خراسان رضوی 

 90 086/0 21 099/0 29 098/0 خراسان شمالی 

 1 098/0 1 268/0 82 069/0 خوزستان 

 20 029/0 20 829/0 88 019/0 زنجان 

 80 016/0 89 898/0 21 092/0 سمنان 

 89 082/0 28 808/0 28 088/0 سیستان و بلوچستان 

 1 099/0 88 286/0 2 91/0 فارس 

 89 098/0 8 909/0 81 011/0 قزوین 

 9 018/0 80 281/0 1 811/0 قم 

 21 089/0 29 096/0 89 018/0 کردستان 

 9 019/0 28 828/0 1 091/0 کرمان 

 28 029/0 81 819/0 88 061/0 کرمانشاه 

 29 081/0 9 289/0 26 082/0 کهگیلویه و بویراحمد 

 81 090/0 22 809/0 29 089/0 گلستان 

 88 081/0 9 268/0 80 098/0 گیلان 

 29 029/0 26 098/0 9 092/0 لرستان 

 6 099/0 89 222/0 89 06/0 مازندران 

 81 099/0 81 899/0 29 096/0 مرکزی  

 29 089/0 8 191/0 21 082/0 هرمزگان 

 86 096/0 1 901/0 6 809/0 همدان 

 82 089/0 88 221/0 89 01/0 یزد

 
 رتبه شاخص بهداشت و درمان رتبه شاخص اقتصادی رتبه شاخص زیست محیطی استان

 81 899/0 1 089/0 80 898/0 آذربایجان شرقی 

 90 821/0 82 091/0 88 889/0 آذربایجان غربی 

 89 209/0 28 02/0 81 821/0 اردبیل 

 1 211/0 8 019/0 26 061/0 اصفهان  

 29 892/0 21 086/0 8 9/0 ایلام 

 9 996/0 2 868/0 86 828/0 بوشهر 

 8 109/0 8 116/0 6 811/0 تهران

 8 299/0 90 082/0 81 888/0 چهارمحال و بختیاری 

 26 889/0 81 026/0 29 099/0 خراسان جنوبی 

 88 289/0 1 09/0 29 069/0 خراسان رضوی 

 21 819/0 20 028/0 20 801/0 خراسان شمالی 

 29 886/0 9 821/0 82 892/0 خوزستان 

 81 818/0 86 029/0 9 898/0 زنجان 

 9 29/0 29 089/0 9 909/0 سمنان 

 82 298/0 26 081/0 90 016/0 سیستان و بلوچستان 

 1 262/0 9 06/0 21 099/0 فارس 

 2 999/0 89 091/0 9 819/0 قزوین 

 6 291/0 29 089/0 28 808/0 قم 



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

 22 899/0 22 028/0 88 89/0 کردستان 

 28 899/0 9 081/0 29 062/0 کرمان 

 20 891/0 28 022/0 89 89/0 کرمانشاه 

 28 819/0 89 029/0 1 811/0 کهگیلویه و بویراحمد 

 89 891/0 21 089/0 1 281/0 گلستان 

 88 209/0 88 098/0 2 812/0 گیلان 

 21 889/0 89 021/0 89 881/0 لرستان 

 9 216/0 80 088/0 8 619/0 مازندران 

 80 281/0 88 096/0 21 061/0 مرکزی  

 89 819/0 6 061/0 28 091/0 هرمزگان 

 29 869/0 29 028/0 89 88/0 همدان 

 86 899/0 81 099/0 22 019/0 یزد

 پژوهش محاسباتمأخذ: 

ن ها وجود دارد که بر اساس میزااز استان ینهای همگ، گروهتاکسونومی روش گانه بر اساسهای ششبا تجمیع بخش
دهد نشان می هاها بر حسب کل شاخصبندی استان( گروه8مطابق جدول شماره). شوندمیها تفکیک دسترسی به فرصت

 کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالیهای مندی و استاناستان تهران بالاترین میزان بهره
 ،فارس ،اصفهان، مازندران، بوشهرهای استان تهران به تنهایی در گروه نخست، استانباشند. را دارا میسطح ترین پایین

در  یآذربایجان شرق و خوزستان ،هرمزگان ،سمنان ،قم هایبا فاصله در گروه دوم، استان گیلان و خراسان رضوی ،قزوین
 ،انشاهکرم ،زنجان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،یزد ،چهارمحال و بختیاری ،مرکزی ،همدان هایگروه سوم، استان

 ،لرستان ،خراسان جنوبی ،کردستان یهادر دسته چهارم و در نهایت استان سیستان و بلوچستان و کرمان ،ایلام ،اردبیل
 نیا و شالینتیجه مطالعه توکلیبا تا حد زیادی این نتایج  در گروه پنجم قرار دارند. خراسان شمالی و آذربایجان غربی

 همخوانی دارد. (8998)

 1911-1931دوره  یط ها برحسب تاكسونومی عددیبندی استانسطح -4جدول شماره 
 استان id دسته

 تهران و کمتر 9/0 )بسیار برخوردار( اول سطح
 گیلان ،خراسان رضوی ،قزوین ،فارس ،بوشهر ،مازندران ،اصفهان 91/0تا   9/0 )برخوردار( دوم سطح

 آذربایجان شرقی ،خوزستان ،هرمزگان ،سمنان ،قم 1/0تا  918/0 )متوسط( سطح سوم

 11/0تا  18/0 )محروم( سطح چهارم
 ،جانزن ،کهگیلویه و بویراحمد،گلستان  ،یزد ،چهارمحال و بختیاری  ،مرکزی ،همدان

 سیستان و بلوچستان ،کرمان ،ایلام ،اردبیل،کرمانشاه 
 خراسان شمالی ،آذربایجان غربی ،لرستان ،خراسان جنوبی ،کردستان 118/0بیشتر از  )بسیار محروم( سطح پنجم

 پژوهش محاسباتمأخذ: 
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 های توسعه با روش تاکسونومیهای ایران بر اساس شاخص فرصتبندی استانگروه-2شکل

 مأخذ: محاسبات پژوهش

 :گیرى و پیشنهادهانتیجه .5
 هابرابریحذف نا واز رفاه  هجامعآحاد ورداری برخطح ای افزایش سنیازهیشرین پتیکی از اصلی هافرصتتوزیع عادلانه 

 رحاض پژوهشهدف از انجام  لذا باشدیگام جهت گسترش و توسعه هر امری شناخت آن م نخستینآنجا که  از .است
ی این منظور . برااستتوسعه  یهافرصتاز  یبرخوردار از نظر میزان های کشوراستان موقعیت لیتحلشناسایی و  ،یبررس

ی، ندرما -یبهداشت ،یاقتصاد فرهنگی، -یمختلف اجتماع اصلی بخششش در شاخص زیر 69ها مربوط به نخست داده
شانون  یآنتروپ شرو از طریق و یگردآور 8911-8991یدوره زمان یبرا سی استان زیرساختی، آموزشی و زیست محیطی

 یبرخوردار زانیبر اساس م  و محاسبه هااستانهای توسعه میزان فرصت تاپسیس کیتکن  سپس با استفاده از؛ شد یدهوزن
به  آن نتایجزیده گ به پنج گروه همگن تفکیک شدند که تاکسونومی کیمناطق بر اساس تکن در پایانشدند.  یبندرتبه

 شرح ذیل است:
جام شده است، نشان ان مختلف یهاکه با استفاده از سنجه حوزه نیدر ا گریمطالعات د دییبا تأ بندی تاپسیسنتایج رتبه

با ( تماعیاج -آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی)با احتساب استان البرز( در چهار شاخص اصلی) استان تهران داد
ب یتهرمزگان و مازندران به تر هایاستانهای زیرساختی و زیست محیطی، در میان شاخص رتبه اول و واختلاف فاحش 

نموده است.  ر را کسب. استان آذربایجان غربی در دو شاخص زیربنایی و بهداشت و درمان رتبه آخندبودحائز رتبه نخست 
اجتماعی به  -بخش آموزشی و فرهنگیدو مندی در حوزه زیست محیطی به استان سیستان و بلوچستان و در کمترین بهره

و  های کشور، چهار محالمیان استاندوره مورد بررسی و در . همچنین در تعلق داشت ترتیب به خراسان شمالی و جنوبی
 تری داشته است. های اقتصادی ضعیفبختیاری فرصت

 ،کردستان هایانو استاستان رین به تنهایی برخوردارت تهرانبود که استان بندی تاکسونومی بیانگر آن نتایج سطح
 و عدم برخوردارهای استانرده در  چشمگیری با اختلافخراسان شمالی  و آذربایجان غربی ،لرستان ،خراسان جنوبی

و  امکانات مسانتوزیع نابرابر و ناهکه  استنباط کرد توانیم یبررس نیا جیبا توجه به نتابنابراین . اندقرار گرفتهمحروم 
، اهنابرابری رفع تجهدر های صورت گرفته ها و تلاشبرنامه با وجود و دشوتأیید می های کشوربین استان مختلف خدمات

 گذاراناستیسو  رانیبه مدلذا  .، عدم تعادل وجود داردتوسعه هایفرصتورداری از از نظر برخشور ف کبین مناطق مختل



 های اقتصادی ایرانمقاله آماده انتشار/ فصلنامه پژوهش

ر دو را مورد توجه قرار داده  ایهای منطقهفرصت انجام شده در مورد قاتیتحق شودیم شنهادین، پلاحوزه اقتصاد ک
ناطق بر م بندیبا اولویترا اى منطقه های توسعهرویکردهای ملی، رویکرد، علاوه بر خود گیریا و جهتهسیاستگذاری

. رار دهندمورد عنایت ق سرزمین مبتنی بر آمایش ریزىدر چارچوب برنامه ،یبرخوردار زانیو م یافتگیاساس درجه توسعه
 وضعیت رداخته وفرصت پ ابعاد مختلف هب مینهدر این ز هاشاخص بیشتربسط  آتی، با مطالعاتشود در مچنین پیشنهاد میه

 رانستگذاسیاو  ریزاندر اختیار برنامه ها،در راستای رفع عدم تعادل یترمفید اطلاعات تاکشور سنجیده شود  هایاستان
 .گیردقرار 
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 یبیترک و شاخص یاقتصاد-یاجتماع یهابر شاخص دیبا تاک رانیا یهااستان یابی(. ارز8992) .، الیاسدتمو و مسعود ،پور یصفائ
 .29-88 ،(9)8 ،یمطالعات ساختار و کارکرد شهر. GISو  TOPSIS نکیبا استفاده از تک یتوسعه انسان

 یکشور جمهور یهااستان یبند(. رتبه8998) ی.عل ی،آبادفیشر یمروتو  دیحم ی،بدیم ییبابا ؛نیمحمد حس ی،مهرجرد یطحار
 .969-916، (9)9 ،اطلاعات سلامت تیریمدبخش بهداشت و درمان.  یهابه شاخص یاز لحاظ دسترس رانیا یاسلام

 رشد اقتصادی در ایران منتخب فرهنگی بر بررسی تاثیر تحولات شاخصهای (.8919) .فدائی خوراسگانی، مهدی و نیری، سمیه
 .868-891(، 8)8، های رشد و توسعه اقتصادیپژوهش(. ARDLتوزیع شده هایرگرسیون با وقفه الگوی خود)

های کشور ها و رتبه توسعه اجتماعی در استان. مطالعه شاخص(8919). الهروح ،قاسمی و سیدرسول ،حسینی ؛سیداحمد ،فیروزآبادی
 .99-19(، 99)80، رفاه اجتماعیو رابطه آن با سرمایه اجتماعی. 

 سبز بر توسعه اتیمال استیشدن س ییاثرات اجرا لیو تحل یابی(. ارز8999. )فیمحمد شری، میکر و آزاد ی،خانزاد ؛وایش ی،قادر
 .828-801 ،(2)1 ،هیتوسعه و سرما. رانیدر ا ریدپذیتجد یهایانرژ

با  رانیا یهااستان یافتگیتوسعه زانی(. م8998) .صادق ی،غضنفر ی، مجید ونخع ، سعید؛فرادنبه یباقر ؛زیعز ،رضاپور ی،علی؛کاظم
 .82-29 ،(19)81 ،سلامت تیریمدبخش بهداشت و درمان.  یهاتمرکز بر شاخص

 مناطقدرآمد در  یفرصت و برابر یرابطه برابر(. 8992) .نیمحمدحس ،یعادل یو مهدو مانیا ،یقیحق ؛یمرتض ،یکاخک یرتضوم
 .91-69 (،1)20،یااقتصاد و توسعه منطقه ی،تعادل عموم ی: مدلسازرانیا

:استان خوزستان(. ی)مطالعه مورد یاهیناح یافتگیتوسعه ییفضا ی(. سنجش نابرابر8999آمنه. ) ی،بخش یعل و نیحس ،فرنظم
 .888-99 ،(9)8 ،ییفضا یزیربرنامه
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