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  ها ترین یافته مهم
 کنند بندي متفاوتی را ایجاد می  و همچنین رتبهیبی مختلفهاي ترک  شاخص،ها هاي مختلف تجمیع شاخص شرو. 

 بهتري در توسعه اقتصادي داشتندها عملکرد هاي تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي در بیشتر روش استان . 

 ردبیـل و چهـار محـال بختیـاري نیـز در بیـشتر       ، لرستان، ا  هاي خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان         استان
 . هاي پایین قرار گرفتند ها در رتبه روش

    هاي تاکسونومی و انحـراف    شانون نشان داد که روش تاپسیس کمترین مقدار و روش          -نتایج محاسبه شاخص اسپیرمن
 است که روش تاپسیس بـا توجـه   این موضوع بیانگر این.  مقدار این شاخص را دارا هستندناز مقدار بهینه اصالحی بیشتری   

بر عکس دو روش تاکسونومی و انحـراف از مقـدار بهینـه اصـالحی بـه          . ترین روش است     مناسب ،به معیار از رفتن اطالعات    
 . هاي خوبی نیستند شود، انتخاب رفتن اطالعات زیادي میدست علت اینکه نتایج آنها منجر به از 

  هاي توسعه   هاي تحلیل چند شاخصه، شاخص اي، روش ها، توسعه منطقه  تجمیع شاخص:هاي کلیدي واژه

  92-314-126طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

 ، مهنوش شریفی، بنفشه ترحمیزاده غالمحسین عبداهللا :)گان (نویسنده

  اي  شاخص ترکیبی توسعه منطقه ساختها براي تجمیع شاخصهاي  مقایسه روش :عنوان

  92-314-126 :شماره

  14/2/1394    :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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 )ها، جداول و سایر مستندات  شکلمشتمل بر(اطالعات تکمیلی 

بنـدي متفـاوتی     و همچنین رتبـه هاي ترکیبی مختلف ها شاخص   ع شاخص هاي مختلف تجمی    نتایج نشان داد که روش    
هـا عملکـرد بهتـري     هاي تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي در بیشتر روش        با وجود این استان   . کنند  را ایجاد می  

، لرستان، اردبیـل و چهـار    وبی و شمالی، سیستان و بلوچستان    هاي خراسان جن    عالوه استان  به. در توسعه اقتصادي داشتند   
شـانون نـشان داد    -نتایج محاسبه شاخص اسـپیرمن . هاي پایین قرار گرفتند    ها در رتبه    محال بختیاري نیز در بیشتر روش     

 شـاخص را   مقدار ایننهاي تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصالحی بیشتری     که روش تاپسیس کمترین مقدار و روش      
بـر  . ترین روش اسـت  این موضوع بیانگر این است که روش تاپسیس با توجه به معیار از رفتن اطالعات مناسب  . دارا هستند 

رفـتن اطالعـات   دسـت  عکس دو روش تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصالحی به علت اینکه نتایج آنها منجـر بـه از          
   .)1جدول  (هاي خوبی نیستند شود، انتخاب زیادي می

  اهمیت موضوع
هاي جزء مربـوط بـه    هاي تجمیع شاخص ترین روش یک مشکل مهم در ساخت شاخص ترکیبی توسعه تعیین مناسب         

 وابـسته بـه شـیوه سـاخت آن     شـدت  بهمفید بودن یک شاخص ترکیبی  بنابراین .ابعاد چندگانه در یک شاخص کلی است   
نـد  نتوا یادي براي ساخت شـاخص ترکیبـی در دسـترس اسـت، امـا هـیچ کـدام نمـی        هاي بدیل ز در حالی که روش . است

 در نتیجه پژوهشگران معیارهاي متعددي مانند مبـانی نظـري،   .عنوان یک روش برتر براي همه موارد در نظر گرفته شود   به
. انـد   را تدوین کـرده هاي ساخت شاخص ترکیبی ترین روش جهت انتخاب مناسبقابل فهم بودن، سهولت استفاده و اعتبار       

هـاي در   هاي تجمیـع شـاخص   معیار جدیدي را بر مبناي از دست رفتن اطالعات جهت مقایسه روش          ) 2006(زو همکارن   
 را قیق نیز اثربخشی معیار گفتـه شـده   این تح.شانون نام داشت -ساخت شاخص ترکیبی تدوین کردند که معیار اسپیرمن       

   . کند هاي ساخت شاخص ترکیبی آزمون و ارزیابی می ترین روش براي مقایسه مرسوم
  

  )شرح مساله(مقدمه 
اي مورد استفاده  اي در ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه طور گسترده ها به لف تجمیع شاخصهاي مخت اخیراً روش

بنابراین هدف . است ها بوده  ترین روش اند تعیین کاربرد مناسبت مشکلی که پژوهشگران با آن مواجه بوده. اند قرار گرفته
معیارهاي زیادي براي مقایسه . ي استا هاي تجمیع ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه تحقیق حاضر مقایسه روش

در این تحقیق، بر مبناي معیار از دست رفتن اطالعات . ها در ساخت شاخص ترکیبی وجود دارد هاي تجمیع شاخص روش
هاي بدیل تجمیع در ساخت  شاخص اسپیرمن شانون و ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات براي مقایسه روش

با استفاده از معیارها گفته شده، پنج روش مرسوم در ساخت شاخص ترکیبی .  قرار گرفتشاخص ترکیبی مورد استفاده
از طریق یک ) میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مولفه اصلی اصالح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصالح شده(

    .زیابی و مقایسه شدند استان ایران ار31 شاخص توسعه اقتصادي در 17مطالعه تجربی بر مبناي اطالعات 
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 )ها، جداول و سایر مستندات  شکلمشتمل بر(اطالعات تکمیلی 

  . هاي ایران محاسبه شاخص ترکیبی توسعه استان -1جدول 
  ها روش  نحراف از بهینه اصالحیا  تاکسونومی  مولفه اصلی اصالحی  تاپسیس میانگین وزنی ساده

  رتبه  مقدار  رتبه  مقدار  رتبه  مقدار  رتبه  مقدار  رتبه  مقدار  ها استان
 8 572/0 11 794/0 10 26/9 14 067/0 10 206/0 آذربایجان شرقی
 19 672/0 28 908/0 20 12/6 21 043/0 18 142/0 آذربایجان غربی

 31 720/0 30 921/0 29 67/4 26 008/0 28 100/0 اردبیل
 3 408/0 3 679/0 3 14/15 3 504/0 3 359/0 ناصفها
 7 556/0 4 690/0 31 24/3 24 018/0 31 071/0 البرز
 22 682/0 26 891/0 22 04/6 17 046/0 21 133/0 ایالم

 5 492/0 5 693/0 5 00/12 7 249/0 7 248/0 بوشهر
 1 125/0 1 502/0 1 96/32 6 371/0 1 707/0 تهران

 28 704/0 22 856/0 26 46/5 22 033/0 24 122/0 چهار محال و بختیاري
 30 707/0 23 861/0 30 34/4 19 045/0 30 093/0 خراسان جنوبی
 4 487/0 6 733/0 4 15/12 8 198/0 4 286/0 خراسان رضوي
 24 689/0 21 856/0 28 85/4 15 059/0 29 097/0 خراسان شمالی

 2 277/0 2 580/0 2 72/23 1 989/0 2 594/0 خوزستان
 23 686/0 18 843/0 21 04/6 9 156/0 17 143/0 زنجان

 18 669/0 15 811/0 16 72/6 11 112/0 14 156/0 سمنان
 26 692/0 31 935/0 23 74/5 29 002/0 23 122/0 سیستان و بلوچستان

 6 533/0 10 772/0 6 76/10 13 076/0 5 257/0 فارس
 17 659/0 16 832/0 15 75/6 10 143/0 15 156/0 قزوین

 21 676/0 17 840/0 18 33/6 20 045/0 22 131/0 قم
 29 706/0 29 912/0 27 06/5 27 007/0 27 107/0 کردستان

 9 579/0 7 744/0 7 76/9 5 414/0 6 249/0 کرمان
 15 650/0 24 863/0 14 86/6 18 046/0 16 149/0 کرمانشاه

 11 612/0 13 803/0 9 27/9 28 003/0 12 191/0 کهگیلویه و بویراحمد
 25 689/0 20 851/0 24 71/5 25 009/0 25 119/0 گلستان
 16 655/0 25 863/0 17 49/6 30 001/0 20 133/0 گیالن

 27 694/0 27 902/0 25 53/5 31 001/0 26 112/0 لرستان
 10 583/0 8 749/0 8 37/9 23 020/0 8 217/0 مازندران
 13 618/0 12 794/0 12 45/8 2 580/0 9 209/0 مرکزي

 12 616 14 803/0 13 99/7 12 094/0 13 179/0 هرمزگان
 20 672/0 19 849/0 19 21/6 16 047/0 19 136/0 همدان

 14 619/0 9 768/0 11 59/8 4 432/0 11 204/0 یزد
  


