رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب
آسیا با بهرهگیری از الگوهای
تصمیمگیری چندمعیاره
میثم امیری





رضا خوشسیما
محمد غفاری فرد
جواد قربانی
تاریخ دریافت92/3/7 :





تاریخ پذیرش91/1/32 :

چکیده
طبق سند اشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است توسعهیافته که به جایگژاه نخسژت
اقتصادی دست پیدا کرده است .توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسژعه اقتصژادی
از ابعاد و ارکان مهم آن میباشد .برای رسیدن به تصویری که ایژن سژند ترسژیم کژرده
است ،داشژتن درکژی صژحیح از جایگژاه فعلژی امژری حیژاتی اسژت و برنامژهریژزی و
سیاستگذاریهای آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد.
در این مقاله تالش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشژخص شژود و در
این راستا شاخصهای مختلد اقتصژادی کشژورهای منطقژه در بژازه زمژانی مشژخص
جمعآوری شدند .با توجه به اینکه اهمیت این شاخصهژا در تعیژین جایگژاه اقتصژادی
یکسان نیست ،با استفاده از الگوهای تصمیمگیری اندمعیاره (تحلیل سلسژلهمراتبژی و
تاپسیس) برای هرکدام از شاخصها وزن نسبی تعیین شد و سپس شژاخص ترکیبژی
جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید .نتایج نشان میدهد در بین بیسژتوپژنج کشژور
منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی ،کشژورهای ترکیژه ،قطژر ،امژارات متحژده
عربی ،عربستان و ایران بهترتیب رتبههای یکم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.

واژههای کلیدی :ساند وشامایاداز توساع جنهگانه اقتصاند ،الگوهان،
تصمیمگیم ،وندمعینره منط جنوب مب آسین
طبقهبندی
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مقدمه
اماسنس سند وشمایداز ایستسنل جمهاور ،اساالم اهامان در افاق  7121اهامان
کشور ،است توسع هنفت ان جنهگنه اول اقتصند ،علم و فننور ،در سطح منط ا
ان هوهت اسالم و ای الا

الهنکاخش در جهنن اسالک و ان تعنمل سنزیده و ماؤثم در

روااط ای الملل .مطناق اه سند دست هنفت ا جنهگنه یخست اقتصاند ،علما و
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فننور ،در سطح منط ة آسین ،جنوب ما ان تأکید ام جنبش یامکافاوار ،و تولیاد
علم رشد پمشتنب و مستمم اقتصند ،ارت ن ،یسب سطح درآمد سمای و رسیدن اا
اشتینل کنمل از وههگ هن ،اهمان در سنل  7121است.
منط آسین ،جنوب ما موردیظم در سند وشمایداز ایساتسانل متشاکل از
ایستوپن کشور در منط خلی فنرس (شنمل :عماستنن ساعود ،امانرات متحاده
عما

کوهت قطم عمنن احمه و هم ) منط خنورمینی کووک (شانمل :اهامان

عماق سوره مصم تمکی قبمس و فلسطی اشینل ) منط آسین ،ممکو( ،شانمل:
تمکمنستنن ازاکستنن تنجیکستنن قواقساتنن و قمقیوساتنن) منط ا قف انز (شانمل:
آذرانهجنن ارمنستنن و گمجساتنن) و منط ا

ماا شاب قانره (شانمل :افینیساتنن و

پنکستنن) است.
توسع دارا ،ااعند گوینگوی است ک توسع اقتصند ،از ااعند و ارکنن مهم آن
م انشد .پس از ا وجود آمدن جوامع ا شکل امموز ،ک کمینا مناناع از علال آن
اوده است ینهمگوی کشورهن از امخوردار ،از توسع اقتصاند ،موجا

پدهادار

شدن طب اند ،کشورهن ،جهنن ا اشاکنل یظیام شامنل ا جناوب و توساع هنفتا
ودرحنلتوسع شده است .تمنم کشورهن ،دیین اعم از توسع هنفت و درحنلتوساع
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سع م کنند تن ام توسع اقتصند ،خود اینفواهند و در اه میانن یگمایا جاد ،در

اقتصند ،ایشتم و هن حداقل حفظ رشد اقتصند ،مطلوب میسم یم شود .اها تاالش
اما ،کشورهن ،درحنلتوسع یظیم اهمان ضمورت ایشتم ،دارد زهاما در یام اها
صورت شکنف توسع ا ،اه گموه از کشورهن ان کشورهن ،توساع هنفتا عمیاقتام
امینما هان ،توساع ا ،ساع ما کنناد

م شود .کشورهن ،درحنلتوسع در قنلا

مجموع اقدامنت خود را در راستن ،دستمس ا توساع اقتصاند ،ایشاتم هدفمناد
کنند ا گوی ا ،ک در پنهنن امینم هن ا حاد م باول از اهاداف مادیظم امینما هان،
توسع ا ،خوهش دست هناند .سند وشمایداز ایساتسانل کشاور مان ییاو آهنادها،
آمیخت ان شنخ

هن ،توسع ا ،مننس

تمسیم م کناد کا اا عناوان میثانق تمانک

امینم هن ،توسع ا ،کوتنهمدت و میننمدت کشور را در راستن ،رسیدن اا اهاداف
خود جهت م اخشد (رضنه و ممبین

 .)7831اه سند تصور و تجسم آهنادها،

قنال پیشاین است کا در اصال تصاوهم مطلاوب و ذهنا و ماورد عالقاة یظانک
جمهور ،اسالم قلمداد م شود و انهد وجه عین
در قنل

عمل

واقع و معتبام اینااد و

امینم هن ،توسع پن سنل کشور جنمة واقعیت اپوشد .ااما ،عباور از دوره

گاار و رسیدن ا «شماهط مطلوب و معهود» هماة ارکانن دساتگنههان و سانزمننهان
یینزمند شننسنه گنکهن ،اعد ،اما ،حمکت ا سو ،تعنل و آمندهسنز ،سنزوکنر و
زهماستمهن ،حمکت هستند (ورد،یهاد .)7831
در اه م نل جنهگنه اقتصند ،اهمان در مینن کشورهن ،منط تحلیال و امرسا
شده است .اما ،رسیدن ا اه م صود شنخ

هن ،مهم اقتصند ،هم کشورهن انهد

جمعآور ،و ا صورت تمکیب م نهس شوید تان اتاوان ارزهانا دقی ا از وضاعیت
اقتصند ،اهامان اا دسات آورد .منباع جماعآور ،اطالعانت شانخ

هان صاندوق

ای الملل پول (IMF)1اوده و اطالعنت مماوط اا سانل ( 0229در امخا از ماوارد

آخمه سنل موجود) مورد استفنده قامار گمفتا اسات .اان اا کانرگیم ،روشهان،
تصمیم گیم ،وندمعینره (تحلیل سلسل مماتب و تنپسیس) شنخ
کشورهن رتب اند ،شدهاید .ا اه منظور سنختنر م نل ا تمتیا

هن وزندها و

زهام شاکل گمفتا

1. International Monetary Fund

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

مورد رشد اقتصند ،خوهش دارید زهما اساینر ،از اهاداف توساع ا ،اادون رشاد
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است .در اخش دوک م نل تح ی نت ک پیشتم در اه حاوزه ایجانک گمفتا و مبانی
تکنیکهن ،ا کنرگمفت شده در اه م نل امرس و تشمهح شده است .در اخش سوک
یحااوه ایجاانک تح یااق و جمااعآور ،دادههاان ،مااورد ییاانز توضاایح داده م ا شااود.
شنخ

هن ،اقتصند ،دریظمگمفت شده ییو در همای اخاش معمفا ما شاوید .در

اخش وهنرک یتنه ا دستآمده ارائا خواهاد شاد و اخاش پانجم یتیجا گیام ،از
احههن را ارائ م کند.
 .1مروری بر مطالعات انجامشده
پیش از اه تح ی نت ا منظور تعیی رتب کشورهن ،منط ا جناوب ماا آساین در
حوزههن ،مختلف ایجنک شده است .بخشی و همکنران ( )7892وضعیت یوآور ،و
جنهگنه اهمان را در اه زمین ان اساتفنده از روش تصامیمگیام ،پمومتا در منط ا
جنوب مب آسین ارزهنا کمدهاید .آیهان شانخ
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131
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استخماج و ان استفنده از تکنیک آیتموپ

هان ،مختلاف تعیای یاوآور ،را

وزنده کمدهاید و در تح ی نت خاود اا

اه یتیج رسیدهاید ک اهمان در مینن وهنرده کشور ا عناوان کشاور ،اان وضاعیت

یوآور ،یسبتنً ضعیف در حد وسط و مینی قامار دارد .وارث پرونـدی و قاسـمی
( )7897م ول آزاد ،فضن ،کس وکنر را در منط ة مورد یظم سند وشمایداز ماورد
امرس قمار دادهاید .آیهن ان استفنده از تکنیک تنپسیس ی نط آرمانی شانخ
فضن ،کس وکنر را تعیی و ان استفنده از تکنیک آیتموپ شنخ

هان،

هن را وزندها و

اولوهتاند ،کمده اید .طباطبـاری محمـودی و زنـد ( )7833اان اساتفنده از روش
تحلیل پوشش دادههن و روش آمنر ،جنهگنه اهمان را در میانن هفات کشاور دهگام
منط ان استخماج اطالعنت هشات شانخ
شنخ

اقتصاند ،تعیای کامدهایاد .آیهان اها

هن را در سنلهن 0220 ،تن  0221امرس و رتب اهمان را در اه سانلهان در

ای کشورهن ،عماساتنن امانرات متحاده عماا

تمکیا فلساطی اشاینل

مصام

پنکستنن و قواقستنن پنجم و هن ششم تعیی کمدهاید.
امن آیچ اهمیت دارد شننخت جنهگنه اهمان در امور مختلف در منط است تن اتاوان
تصوهم ،درست از آهنده را تمسیم کمد .ارزهنا ساطح توساع از طمهاق شانخ
منفمد هن مجموع ا ،از شنخ

هان،

هن ،وندگنی و در محورهن ،مختلف توساع اقتصاند،

شنخ

هن ،تمکیب مواهن و معنهب دارید .اما ،مثانل شانخ

ینخنل

داخل هن درآمد سمای اطالعنت در مورد سطح توسع فماهم م کناد امان فنقاد

جوئینت در مورد یحوة توزهع پنرامتمهن ،توسع هساتند

)1982

هان ،منفامد منیناد تولیاد
 .(Ram,اا عاالوه در اها

رهینفتهن تأکید کمتم ،ام جنب هن ،اجتمنع ا اقتصند ،توسع صورت گمفت اسات .از
طمف شنخ

هن ،منفمد ا علت اهنک هک ارزهنا کم از شماهط توسع هاک سیساتم

را در زمنن کوتنه فماهم م کنند مفید هستند

)2003

 .(Panigrahi,امن انهد توجا داشات کا

توسع پدهدها ،ونداعد ،و پیچیده است و یم تواید ا وسیل هک شنخ
شود .درواقع م نهس کشورهن از یظم شنخ
طمهق هک شنخ

ایدازهگیام،

هن ،وندگنی توسع و ی صامفنً م نهسا از

است ک م توایاد وشامایاداز ،دقیاق از وضاعیت توساع هانفتگ

کشورهن را فماهم کند .همچنی تحلیل جداگنی مجموع ا ،از شنخ

هن تصاوهم جانمع

و هکپنرو ا ،از واقعیتهن ،توسع هک کشور را ارائ یم کند؛ انناماه ییانز اا معمفا
تکنیکهن و روشهنه است ک شنخ
شنخ

هن ،تمکیب توسع را ام مبنن ،تجمیاع اهینا از

هن ،منفمد و ااعند مختلف آن فماهم کند .در اه ای شنخ

مفید ،در ارزهنا توسع است ک مبتن ام جمع ارزش شنخ

هن ،تمکیبا اااوار

هن ،مختلفا اسات کا

اما ،سنجش سطح توسع هک واحد مورد استفنده ماورد قامار گمفتا ایاد ).(Nardo, 2005
واحدهن ،تحلیل مورد م نهس م تواید شانمل کشاورهن منانطق سانزمننهان و ...انشاد.
ونی رهینفت امکنن م نهس جنب هن و ااعاند مختلاف عملکامد کشاورهن در زمینا هان،
مختلف از دایش منیند محیط زهست اقتصند و فننور ،در قنل

هاک شانخ

تمکیبا

یهنه را فماهم م آورد ) .(Saltelli, 2007اه رهینفت ا علات ایعطانفپااهم ،در مماحال
سنخت منیند ایتخنب متییمهن و شنخ
فنون آمنر ،اما ،تمکی

هن یممنلسنز ،تعیی وزن و دریهنهات تناوع در

آیهن در هک شنخ

یهنه هماواره ماورد عالقا پهوهشاگمان

اوده است .ان اه وجود ا کنرگیم ،یتنه شنخ
ضعیف ان مفموضنت یندرست و فنون تحلیل ینق

هن ،تمکیب درصورت کا اا صاورت
اهجاند شاوید ما توایاد منجام اا

استنبنط یندرست از یتنه ا دستآمده شود و ممک است تصمیمگیمان را اا تحلیال هان

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

اجتمنع و زهستمحیط ایجنک م گیمد .همکداک از رهینفتهن ،شانخ

هان ،جاو و

سینستگاار ،سندها ،از مسنئل سوق دهد.
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 .2روش تحقیق
روش پهوهش هک از اسنس تمه اخشهن ،پاهوهش اا شامنر ما رود .وا اسان
پهوهشهنه ک ا علت عدک استفنده از روشهن ،مننس

عمالً کانراه خاود را از

دست داده و ا یتنه مطلوا یمسیدهاید .لاا اما ،اهنک اتوان یتنه درست ا دسات
آورد الزک است از هک روش پهوهش علم مننس

و متننس

ان موضاوع اساتفنده

شود تن ان هوهن کمتم و سمعت و دقت ایشتم یتیج مطلوب ا دسات آهاد .ایتخانب
روش استگ ا هدفهان و منهیات موضاوع و امکنیانت اجماها آن دارد .در اها
قسمت ا منظور آشننه ان وگویگ روش پهوهش ک در رسیدن ا اهاداف ماورد
استفنده قمار گمفت است مبنحه یوع پهوهش جنمعا آمانر ،روش یمویا گیام،
روش گاامدآور ،اطالعاانت ااااوار گاامدآور ،اطالعاانت متییمهاان روشهاان،
تجوه وتحلیل دادههن و پمسشهن ،پهوهش مورد امرس قمار م گیمد.
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

 .2-1روش تحلیل سلسلهمراتبی

زمنی ک اما ،تصامیمگیام ،در ساطح کاالن از وناده معیانر اساتفنده ما کنایم
اولوهتاند ،و وزنده شنخ

هن اهمیت م هنااد .فماهناد تحلیال سلسال مماتبا

روش تصمیمگیم ،وندمعینرها ،است کا توساط پموفساور سـاعتی 1در دایشاگنه

پیتواورگ 2پیشنهند داده شده است (هو 3و همکانران  .)0223اهاده اصال در روش
تحلیل سلسل مماتب

م نهس زوج شنخ

در م نااال هااک شاانخ

هن و تعیی اهمیت یساب هام شانخ

دهگاام اساات (لااوک  4و هااول

سلسل مماتب ا عنوان هک تصمیمگیمیده شنخ

هن ،متعدد ،را اان م نهسا دو اا

دو ارزهنا م کند اده معن ک در ممحلة ارزهنا
اهمیت ک هاک شانخ

در امااام شانخ

5

 .)0221روش تحلیاال

رتب ا ،از هک تن یا اا میاوان

دهگام دارد اختصانا داده ما شاود

1. Saati
2. Pittsburgh University
3. Yu
4. Loken
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5. Holen

حوزة ممتبط ایجنک گمفت ا عنوان ورود ،عمل م کنند و اهمیت یسب شنخ

هان

خموج روش تحلیل سلسل مماتب است.
 .2-2روش تاپسیس

روش تنپسیس در سنل  7937توساط هوانگ و رون 2ارائا شاد .در اها روش
گوهن ا وسیل  nشنخ

m

مورد ارزهنا قمار م گیمد و هم مسهل را م توان ا عناوان

هک سیستم هندس شنمل  mی ط در هک فضن n ،اعد ،دریظم گمفت .اه تکنیاک
ام اه مفهوک انن شده است ک گوهن ایتخنا انهد کمتمه فنصل را ان راهحل اهادهآل
مثبت (اهتمه حنلت ممک


(ادتمه حنلت ممک



 ) Aiو ایشاتمه

 ) Aiداشت انشد.

فمض ام اه است ک مطلوایت هم شانخ

فنصال را اان راهحال اهادهآل منفا
اا طاور هکنواخات افواهشا هان

کنهش است .حل هک مسهل ا روش تنپسیس شنمل شش ممحلا اا شامح زهام
است:
ممحل  :7منتمهس ( Dمنتمهس

mn

ک داراm ،گوهن و  nشنخ

است) اا

کمک فمک اقلیدس ا هک منتمهس ا م ینس تبدهل م شود:
()7

d ij

)( j  1,2,..., n) i= (1,2,3…m

d ij
rij

 :م دار اولی شنخ
 :م دار شنخ

1
2

) ( d ij

rij 

در منتمهس D؛

در منتمهس کشور داردشده؛

منتمهس ا دستآمده  NDینمیده م شود.
ممحل  :0منتمهس ا م ینس موزون محنسب م شود:

V  N D  Wn*n

 Vمنتمهس ا م ینس موزون و  Wهک منتمهس قطم ،از وزنهن ،ا دستآمده ااما،
شنخ

هن است.
1. ALKhalil
2. Hwang & Yoon

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

(الخلیل .)0220 1م نهس دو ا دو ،شنخ

هن ک توسط یخبگنن و تصامیمگیامان
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ممحل  :8راه حل اهده آل مثبت (  ) Aiو راه حل اهده آل منف (  ) Aiمشخ
م شوید:





 A  (max VIJ j  j1 ), (min Vij j  j2 ) i  1,2,...m





 A  (min VIJ j  j1 ), (max Vij j  j2 ) i  1,2,...m

گوهن اهده آل مثبت
گوهن اهده آل منف

ممحل  :1ایدازه فنصل اماسنس فمک اقلیدسا اا ازا ،راهحال اهادهآل منفا و
گوهن مثبت و همی ایدازه ا ازا ،راهحل مثبت و گوهن منف ا صورت زهم محنسب
م شوید:

1
2

 n

d i   (Vij  V j )2 
 j 1
) (i  1,2,..., m
1

)(i  1,2,..., m

ممحل  :1یودهک یسب

Ai

 n
2
  (Vij  V y )2 
 y 1



i

d

ا راهحل اهدهآل ا صورت زهم محنسب م شود:
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i

d
)(d i  d i ) (i  1,2,..., m

Ci 

ممحل  :1رتب اند ،گوهن هن در اه ممحل ایجنک ما گیامد و اماسانس تمتیا
یوول

Ci

م توان گوهن هن ،موجود را اماسنس ایشتمه اهمیت رتب اند ،کامد .اان

توج ا آیچ درمورد روش تنپسیس گفت شد اماسنس ضماه

یهنه ک ا دست

آمدهاید م توان کشورهن را ا طور علم رتب اند ،کمد.
 .2-3بررسی شاخصهای مبین جایگاه اقتصادی

کشورهن ،آسین ،جنوب ما شنمل کشاورهن ،عماساتنن اردن امانرات کوهات
قطم عمنن احمه

هم

عماق ساوره مصام تمکیا قبامس فلساطی اشاینل

ازاکسااتنن تنجیکسااتنن قواقسااتنن قمقیوسااتنن آذرانهجاانن ارمنسااتنن گمجسااتنن
افینیستنن و پنکستنن است.
 .2-3-1بررسی معیارهای انتخاب شاخصها برای تبیین جایگاه اول اقتصادی

یخستی گانک در تعیای شنخصا تمکیبا کا تبیای کننادة جنهگانه اول اقتصاند،
کشورمنن در مینن کشورهن ،سند وشمایداز ایستسانل انشاد شاننخت معینرهان و
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مؤلف هنه است ک اماسنس آن متییمهن ،توضیحدهنادة شانخ

مااکور ایتخانب

مینن کشورهن ،مورداشنره در سند وشمایداز انهاد مادیظم قامار گیامد ما انهسات
دارا 8 ،وههگ اصل و مهم زهم انشد:
نخستین مورد ،ک انهد عنوان کمد اه است ک شنخ

هن ،ماورد یظام انهاد

ممتبط و همسو ان اهداف سند وشمایداز در زمینة رشد اقتصند ،سطح درآمد سمای
و اشتینل و یظنهم آن انشند؛ زهما در یم اه صورت شنخ

ماکور محک مننسب

اما ،ارزهنا اقدامنت و سینستهان ،اتخنذشاده (در راساتن ،تح اق اهاداف ساند
وشمایداز) یخواهد اود .دومین عنمل ک انهاد مادیظم قامار گیامد اها اسات کا
شنخ

هن ،ایتخنبشده از لحانظ کما و کیفا دارا ،قنالیات م نهسا در ساطح

ای الملل انشند؛ ا طور،ک امکنن م نهس و سنجش را ا طور منظم و مساتمم و در
طول دوره ایستسنل فماهم کنند .اه مسهل از آن یظام اهمیات پیادا ما کناد کا
جنهگنه اقتصند ،کشورمنن انهد در مینن کشورهن ،عنوانشاده در ساند وشامایاداز
مورد ارزهنا قمار گیمد ک ا همی دلیال ییاو اساتفنده و ارجانع اا شانخ

هان و

معینرهاانه ک ا توسااط یهندهاان و مؤسساانت ااای الملل ا ارائ ا م ا شااوید اماام،
اجتننبینپاهم است (ک در ادام اه اخش اا آن پمداختا شاده اسات) .دریهنهات
سومین مؤلف ا ،ک اما ،گوهنش شنخ

هن ،اقتصند ،انهد مورد توج قمار گیامد

اه مسهل است ک معینرهن ،ایتخنبشاده انهاد اا ایادازه کانف فماگیام جانمع و
سنزگنر انشند تن اتوان اماسنس آیهن جنهگنه واقع کشور را در منط ارزهنا کمد.
در حنل حنضم یهندهن و سنزمننهن ،متعدد ،در سطح جهنن مساهولیت اهجاند
و ایتشنر شنخ
شنخ

هن ،اقتصند ،را در قنل

گوارشهن ،متعدد امعهده داریاد و اها

هن مالک ارزهنا وضعیت و موقعیات اقتصاند ،کشاورهن قامار ما گیمیاد.

ازجمل م توان ا گوارشهن ،وشمایداز اقتصند جهنی و گاوارش آمنرهان ،مانل
صندوق ای الملل

گاوارش اهاداف توساع هاواره سانزمنن ملال متحاد گاوارش

یمنه هن ،توسع انیک جهنی
کمد ک ایش از  712شنخ

و گوارش رقناتپاهم ،مجمع جهنی اقتصاند اشانره
را اما ،م نهس جنهگنه اقتصند ،و اجتمانع کشاورهن

استفنده م کند .پس از احصن ،کل شانخ

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

م شوید .ام اه اسنس شنخص ک اما ،ارزهانا جنهگانه اقتصاند ،کشاورمنن در

هان اان مماجعا اا اایش از  12یفام از

کنرشننسنن اقتصند ،مبتن ام مینیگی یظمات جمعآور،شده تعاداد شانخ

هان از
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 18شنخ
شنخ

ا  01شنخ

اماسنس آزمون فمهدم کنهش پیدا کمد؛ اده تمتی

هنه ک مینیگی یظمات ایشتم ،را کس

کا

کامده اودیاد ایتخانب شادید .در

ممحل ا دوک ااان توج ا ا ا پمسااشینم ا حنصاال از شاانخ

هاان ،دارا ،اولوه ات

ایتخنبشده در ممحل یخست انر دهگم یظم خبمگنن و متخصصنن در ماورد میاوان
اهمیت و تأثیمگاار ،اه شنخ
ضمه

اهمیت شنخ

هن در م نهس ان سنهم شنخ

هان اا منظاور تبیای

هان درهنفات شاد .تحلیال یتانه اها ممحلا از تح یاق اان

اهمهگیم ،از روشهن و تکنیکهنه ازجمل تکنیک تحلیال سلسال مماتبا و روش
آزمون فمهدم ایجنک شد .ان توج اا اساتفنده از طیاف لیکامت در اها ممحلا از
تح یق یظمات خبمگنن در ممحل اول ییو ا منظور تحلیل یتنه مدیظم قامار گمفات.
ان توج ا دادههن ،ا دستآمده و ان استفنده از یمکافوار  SPSS19پنهنه پمساشینما
اماسنس آلفن ،کمویبنخ مورد امرس قمار گمفت .خموجا یامکافاوار در زهام ارائا
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شده است.
جدول شماره ( .)3آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه
N of Items

03

7/598

همچنننک مشنهده م شود در پمسشینم مورداستفنده ضمه

آلفان ،کمویبانخ

.956

ا دست آمده ک اینیگم پنهنه اسینر انال ،ااوار مورد استفنده است.
جدول شماره ( .)4اولویتبندی شاخصها براساس آزمون فریدمن
شاخص
var1
var4
var66
var71
var34
var59
var58
var36
var69
var7
var30
var70
var64
var9

117

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

var8

توهید ناخاهص داخلی (به قیمت جاری دالر آمریکا)
شدت انرژی
نرخ بیکاری
شاخص اقتصاد دانع بنیان
نسبت سرمایه گذاری به توهید ناخاهص داخلی
شاخص سهوهت کسب وکار
شاخص آزادی اقتصادی
نسبت سرمایه گذاری خارجی به توهید ناخاهص داخلی
بهره وری نیروی کار
درآمد ملی (سرانه) (با هحاظ برابری قدرت خرید)
نرخ تورم ساهیانه
شاخص دسترسی به آموزش
جمعیت زیر خ ف ر و ضریب جینی
نسبت درآمد ماهیاتی به توهید ناخاهص داخلی
سه دوهت از توهید ناخاهص داخلی

میانگین
امتیاز
10/85
10/22
10/12
10/13
10/08
18/88
19/95
19/21
19/2
19/95
19/93
19/2
19/11
19/75
19/89

ضریب نسبی

درصد اهمیت

/7920
/798
/7999
/7993
/7993
/79991
/7912
/7972
/7972
/7328
/7329
7320
/7303
/7303
/7381

9/28
9/8
9/99
9/92
9/93
9/91
9/12
9/72
9/72
3/28
3/29
3/02
3/03
3/03
3/81

var1

توهید ناخاهص داخلی (به قیمت جاری دالر آمریکا)
شدت انرژی
نرخ بیکاری
شاخص اقتصاد دانع بنیان
نسبت سرمایه گذاری به توهید ناخاهص داخلی
شاخص سهوهت کسب وکار
شاخص آزادی اقتصادی
نسبت سرمایهگذاری خارجی به توهید ناخاهص داخلی
بهرهوری نیروی کار
درآمد ملی (سرانه) (با هحاظ برابری قدرت خرید)
نرخ تورم ساهیانه
شاخص دسترسی به آموزش
جمعیت زیر خ ف ر و ضریب جینی
نسبت درآمد ماهیاتی به توهید ناخاهص داخلی
سه دوهت از توهید ناخاهص داخلی
نسبت حج بازار سرمایه به توهید ناخاهص داخلی
سه مجموع صادرات و واردات از توهید ناخاهص داخلی
سه مخارج تح یق و توسعه در توهید ناخاهص داخلی
شاخص ریسک
آزادی تجاری
شاخص توسعه انسانی
هاینه سرانه بخع بهداشت به توهید ناخاهص داخلی (بر اسا قدرت خرید)
درصد مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به توهید ناخاهص داخلی
نرخ مشارکت نیروی کار
دسترسی به اینترنت
سه سرمایه گذاری داخلی از توهید ناخاهص داخلی
تعداد پاشک
مجموع:

var17
var72
var61
var60
var65
var49
var73
var43
var44
var46
var45

var4
var66
var71
var34
var59
var58
var36
var69
var7
var30
var70
var64
var9
var8
var40
var17
var72
var61
var60
var65
var49
var73
var43
var44
var46
var45

/7920
/798
/7999
/7993
/7993
/79991
/7912
/7972
/7972
/7328
/7329
7320
/7303
/7303
/7381
/7393
/7399
/7333
/7323
/7323
/7323
/7319
/7317
/7379
/7371
/7252
/7228
177

9/28
9/8
9/99
9/92
9/93
9/91
9/12
9/72
9/72
3/28
3/29
3/02
3/03
3/03
3/81
3/93
3/99
3/33
3/23
3/23
3/23
3/19
3/1
3/79
3/71
3/52
2.28
177

 .3نتایج
پس از تعیی شنخ
شنخ

هن ،ایننکننده جنهگنه اقتصند ،کشورهن وون همکاداک از اها

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

var40

نسبت حج بازار سرمایه به توهید ناخاهص داخلی
سه مجموع صادرات و واردات از توهید ناخاهص داخلی
سه مخارج تح یق و توسعه در توهید ناخاهص داخلی
شاخصریسک
آزادی تجاری
شاخص توسعه انسانی
هاینه سرانه بخع بهداشت به توهید ناخاهص داخلی (بر اسا قدرت خرید)
درصد مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به توهید ناخاهص داخلی
نرخ مشارکت نیروی کار
دسترسی به اینترنت
سه سرمایه گذاری داخلی از توهید ناخاهص داخلی
تعداد پاشک
مجموع:
شاخص

12/22
12/79
12/95
12/22
12/22
12/22
11/25
11/01
11/95
11/25
11/72
17/23
320/78
میانگین
امتیاز
10/85
10/22
10/12
10/13
10/08
18/88
19/95
19/21
19/2
19/95
19/93
19/2
19/11
19/75
19/89
12/22
12/79
12/95
12/22
12/22
12/22
11/25
11/01
11/95
11/25
11/72
17/23
320/78

/7393
/7399
/7333
/7323
/7323
/7323
/7319
/7317
/7379
/7371
/7252
/7228
177
ضریب نسبی

3/93
3/99
3/33
3/23
3/23
3/23
3/19
3/1
3/79
3/71
3/52
2.28
177
درصد اهمیت

هن از اهمیت هکسنی امخوردار ییستند اا منظاور اا دسات آوردن ضامه

اهمیت همکداک از شنخ

هن از روش تحلیل سلسل مماتب استفنده شده است .ااما،
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اه کنر انهد از روشهن ،پمسشینم ا ،و هن جمعآور ،یظم خبمگنن اهمیت آیهان را
ا دست آورهم .در اه روش منتمهس ایستوهک در ایستوهک تهی و هم شنخ
در م نهس ان شنخ

دهگم ا صورت زوج م نهس م شود .پس از تجمیع یظامات

یخبگنن ان استفنده از یمکافوار «اکسپمت ووهس »1وزن یسب هام شانخ

اا دسات

م آهد .اهبود هم شنخص ک وزن ایشتم ،داشات انشاد تاأثیم مثبات ایشاتم ،اام
جنهگنه اهمان م گاارد؛ انناماه اولوهت اهبود هم شنخ
دارد .پس از تجمیع پمسشینما هان ضامه

ارتبنط مست یم اان وزن آن

اهمیات هام شانخ

اماسانس روش

سلسل مماتب ا دست م آهد.
جدول شماره ( .)1اولویتبندی شاخصهای اقتصادی براساس روشAHP
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شاخص
توهید ناخاهص داخلی سرانه بر اسا برابری قدرت خرید
تورم
نرخ بیکاری
توسعه انسانی
شدت انرژی
سه سرمایه گذاری از توهید ناخاهص داخلی
اقتصاد دانعبنیان
توهید ناخاهص داخلی
دسترسی به آموزش
بهرهوری نیروی کار
سه بودجه دوهت از توهید ناخاهص داخلی
ریسک
سهوهت کسب و کار
نرخ مشارکت نیروی کار
آزادی تجاری
سه سرمایهگذاری خارجی از توهید ناخاهص داخلی
آزادی اقتصادی
سه صادرات از توهید ناخاهص داخلی
سه هاینه بخع بهداشت از توهید ناخاهص داخلی
تعداد پاشک به ازای 1777نفر
درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند

وزن
/1337
/7227
/7857
/7917
/7917
/797
/7397
/1227
/7187
/7317
/7927
/7227
/7317
/7207
/7227
/7337
/7127
/7957
/7297
/7197
/7127

اوهویت بهبود
2
3
9
2
5
0
17
1
15
11
8
18
13
19
10
12
12
9
19
27
21

منبع :هنفت هن ،تح یق

در ادام ان استفنده از روش تنپسیس م دار کمّ شنخ
قنل

هان ااما ،هام کشاور در

هک فنهل اکسل جمع آور ،م شود .ی ط مطلوب مثبت و منفا اقتصاند ،اان

توج ا ضمه

شنخ

هن تعیی م شود و فنصال هام کشاور اان آن دو اا دسات

م آهد .اماسنس اهنک کداک کشور فنصل کمتام ،اان ی طا اهادهآل مثبات و فنصال
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1. Expert Choice

وزن شنخ

تمسیم ی طا مطلاوب ااما،

هن تمسیم ی ط مطلوب اما ،هم شنخ

جنهگنه اول اقتصند ،و رتب اند ،کشورهن اماسنس شنخ

تمکیبا مماحال اصال

روش تنپسیس است ک پس از ایجنک مماحل ک در روش تح یق ا آن اشنره شد
یتنه رتب اند ،کشورهن اماسنس تمکی
جدول شمنره ( )1مشخ

روش تحلیل سلسل مماتب و تنپسایس در

شده است.

جدول شماره ( .)2تعیین رتبهبندی جایگاه اقتصادی ایران در منطقه
رتبه
1
2
3
9
9
8
0
2
5
17
11
12
13
19
19
18
10
12
15
27
21
22
23
29
29

م دار شاخص ترکیبی
/939527
/98229797
/98332397
/93753927
/39282507
/33920717
/37812727
/28990997
/21272387
/15259507
/15801207
/15921307
/12059537
/12901197
/12255327
/18898987
/18709127
/19278257
/11802597
/11900207
/75893007
/72899997
/70057907
/70932537
/78819897

کشور
ترکیه
قحر
امارات
عربستان
جمهوری اسالمی ایران
کویت
رژی صهیونیستی
اردن
مصر
هبنان
بحرین
عمان
پاکستان
آذربایجان
قااقستان
گرجستان
ازبکستان
ترکمنستان
ارمنستان
سوریه
عراق
تاجیکستان
قرقیاستان
یمن
افغانستان

منبع :هنفت هن ،تح یق

طبق جدول شمنره ( )1و اماسنس  07شنخ
سلسل مماتب و تنپسیس ا هک شنخ

منتخ

و ان استفنده از روش تحلیال

تمکیب رسیدهم ک یشانن ما دهاد اهامان

ا لحنظ جنهگنه اقتصند ،در منط در رتب پنجم قمار دارد.

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

ایشتم ،ان ی ط اهدهآل منف دارد رتب اند ،ایجنک م گیمد .اا طاور خالصا تعیای
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نتیجهگیری
اماسنس سند وشمایداز ایستسنل جمهاور ،اساالم اهامان در افاق  7121اهامان
کشور ،است توسع هنفت ان جنهگنه اول اقتصند ،علم و فننور ،در سطح منط ا
ان هوهت اسالم و ای الا

الهنکاخش در جهنن اسالک و ان تعنمل سنزیده و ماؤثم در

روااط ای الملل .مطناق اه سند دست هانفت اا جنهگانه اول اقتصاند ،علما و
فننور ،در سطح منط آسین ،جنوب ما ان تأکید ام جنبش یامکافاوار ،و تولیاد
علم رشد پمشتنب و مستمم اقتصند ،ارت ن ،یسب سطح درآمد سمای و رسیدن اا
اشتینل کنمل از وههگ هن ،اهمان در سنل  7121است .منط آساین ،جناوب ماا
مورد یظم در سند وشمایداز ایستسنل متشکل از ایستوپن کشور است.
در اه م نلا جنهگانه اقتصاند ،اهامان در میانن کشاورهن ،منط ا از دهادگنه
اقتصند ،تحلیل و امرس شده است .ا منظاور تعیای جنهگانه اقتصاند ،کشاورهن
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

712شنخ

از ای گاوارش هان ،مؤسسانت مختلاف اای المللا ایتخانب شاد و
اما ،تعیی شنخ

دریهنهت  18شنخ

اماسنس آزمون فمهدم ضمه

اهمیت آیهان تعیای شاد و دریهنهات اان توجا اا

داده هن ،موجود ایستوهک شنخ
شده است .اه شنخ
آوردن ضمه

مهم ایتخانب و اطالعانت مماوطا اساتخماج

هن از اهمیت هکسنی امخوردار ییستند .اا منظاور اا دسات

اهمیت همکداک از شنخ

هن از روش تحلیل سلسال مماتبا اساتفنده

شده است .اما ،اه کنر انهاد از روشهان ،پمساشینما ا ،و هان جماعآور ،یظام
خبمگنن اهمیت آیهن را اا دسات آورهام .در اها روش منتمهسا ایساتوهاک در
ایستوهک تهی و هم شنخ

در م نهس ان شنخ

دهگم ا صورت زوج م نهسا

م شود .پس از تجمیع یظمات یخبگنن ان استفنده از یمکافوار «اکسپمت واوهس» وزن
یسب هم شنخ

ا دست آمد .اهبود هم شنخص ک وزن ایشتم ،داشت انشد تأثیم

مثبت ایشتم ،ام جنهگنه اهمان م گاارد؛ انناماه اولوهت اهبود هم شانخ
مست یم ان وزن آن دارد .اما ،تعیی اهمیت شنخ

ارتبانط

هان و اولوهات اهباود آیهان وزن

یسب معینرهن ان استفنده از روش تحلیل سلسل مماتب ا دست آمد .سپس ان اساتفنده
از روش تنپسیس م دار کمّ شنخ
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هان ،یهانه اا خبمگانن ارائا گمدهاد و

هن اما ،هم کشور در قنل

هک فنهل اکسال

جمع آور ،شد .ی ط مطلوب مثبت و منف اقتصند ،ان توج ا ضمه

شانخ

هان

فنصل کمتم ،ان ی ط اهدهآل مثبت و فنصال ایشاتم ،اان ی طا اهادهآل منفا دارد
رتب اند ،ایجنک م گیمد .یتنه

یشنندهنده امتم اودن جنهگانه اقتصاند ،سا کشاور

تمکی قطم و امنرات متحده عما در منط است .اهمان ییو در ای اه ایستوپان
کشور دارا ،رتب پنجم است.
اه پیشاین ام پنه تحلیل اهستن از وضعیت سنهم کشاورهن ارائا شاده اسات.
درحنل ک در واقعیت سنهم کشورهن ییو شانخ

هان ،خاود را اهباود ما دهناد و

وضعیت پوهنه دارید .اه امم انعه م شود کا در آهناده ی طا آرمانی دورتام از
وضع فعل قمار گیمد؛ انناماه امینم رهو،هن اما ،رسیدن ا جنهگانه اول اقتصاند،
انهد ا گوی ا ،ایجنک شود ک سمعت رسیدن ا ی نط آرمنی از سنهم کشاورهن ایشاتم
انشد .امید است ان سینستگاار،هن ،صحیح و ان اا کانرگیم ،یتانه اها تح یاق
اهمان اماسنس افق سند وشمایداز ا ی ط اهدهآل در سطح منط دست پیدا کند.

رتبهبندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهرهگیری از   ...میثم امیری ،رضا خوشسیما ،محمد غفاری فرد و جواد قربانی

تعیی م شود و فنصل هم کشور ان آن دو ا دست م آهد .اماسنس اهنک کداک کشور
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