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1**محسنخواجوئي،*مسعودربيعه


چکيده

ازمسائل مهم اقتصاد شهري، رقابت شديد میان شهرها در مقیاس جهاني اسـت و عدـداد    امروزه يکي     
بـا   انـد  عوانمندعر شدن با يکديگر به رقابت برخاسـته  خارجي و گذاريدي از شهرها براي جلب سرمايهزيا

  در ايـن  پـردازد پذيري شـهر عهـران مـي   رقابتو عحلیل راهبردهاي  اين مقاله به بررسيلحاظ اين مهم 
پـذيري بـا   رقابـت  متغیـر  3ايي ابتدا وضدیت شهر عهران از نظر عحقیق و بر اساس يک رويکرد دو مرحله

گیرد  اين متغیرها شامل: متغیر رشد اقتصـادي، عولیـد   ساير شهرهاي در حال عوسده مورد مقايسه قرار مي
ناخالص داخلي، هزينۀ زندگي، کیفیت زندگي، زيرساخت اطالعاعي و اقتصادي شهري، ريسک اقتصادي و 

باشـد  در  و ارعباطـات عاـاري مـي    کار، کارايي محیط خدمات ماليوامنیت شهري و کارايي محیط کسب
مرحلۀ دوم عحقیق با استفاده از نتايج حاصل از بررسي متغیرهاي ذکرشده درمرحلۀ قبلي، راهبرد مناسـب  

شـود  جامدـۀ امـاري    براي شهر عهران ارائه مـي SPACE و SWOT رقابتي به کمک ابزارهاي ماعريس
دهـد کـه بهتـرين راهبـرد     پژوهش نشان مـي  هايشهر در حال عوسدۀ دنیا است  يافته 3۷عحقیق شامل 

رقابتي براي شهر عهران وضیدت عدافدي است 


.SPACEماتريس؛SWOTماتريس؛شهريپذيريرقابتها:شاخصکليدواژه
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.مقدمه1

عر شـهرها در جهـان بـه ويـژه در بجـش عاـاري       سوم، شاهد رقابت فشرده ۀبا ورود به هزار     
کوشند عا سهم بیشتري در عاـارت  هاي موجود ميه از امکانات و فرصتشهرها با استفاد هستیم 

اين حضور در عاارت جهاني فراهم کردن بسترهاي الزم  ۀدست اورند که پیش زمینه جهاني را ب
پذيري شهري را عوانايي شهرها براي حفـ  و  رقابت اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي است 

وندان و افـزايش عوانـايي اقتصـادي گوينـد  شـهرها از منظـر       بهبود استانداردهاي زنـدگي شـهر  
پذيري جهـاني در شـناخت   بندي عوامل رقابتپذيري جهاني از يکديگر متمايز هستند  رعبه رقابت
گیري مباني اقتصادي شهر و عبیین الگوهاي کلي موفقیت يا شکسـت شـهرها در بـازار پـر     شکل

 ۀملي و همچنین در عوسـد  ۀشهرهاي بزرگ در عوسداهمیت  ازدحام جهاني، بسیار ارزشمند است 
مراکز شهري همیشه در عولیـد رـروت    مدعي است که5 ساويچ باشد کید ميأجهاني بسیار مورد ع
[  شهرهايي 1] در عصر جهاني دارند يااند و اکنون بسیاري از شهرها جايگاه ويژهملي پیشرو بوده

احتمال زياد با خطر ورشکسـتگي و رکـود مواجـه     خورند بهکه در بازاريابي براي خود شکست مي
شوند  شهرها به عنوان کاالهايي ارزشمند مورد عوجـه قـرار گرفتـه و بـیش از هـر محصـول       مي

 [  1] داري براي انها عبلیغات و بازاريابي شده استديگري در عاريخ سرمايه
هاي جهـان بـوده اسـت     هاي درگردش میان شهردهۀ گذشته شاهد رقابت روزافزون سرمايه     

هاي چند ملیتي عشديد شده است همچنین مديريت شـهري در  رقابت میان شهرها با رشد شرکت
انـد، بـا پیـدايش    اي در بازاريابي خود داشتهگذاري داخلي، نقش فزايندهعالش براي جذب سرمايه

هاي مجتلف اقتصاد نـوين جهـاني همچـون خـدمات مـالي، رقابـت در جـذب م سسـات         بجش
هاي جهاني مانند رخدادهاي ورزشـي  المللي جهت استقرار در شهرها و يا رقابت بر سر صحنه ینب

اورنـد  ورود سـرمايۀ   بجشـي را بـه بـار مـي    هاي عااري، اررات و نتايج اقتصادي نويدو نمايشگاه
خارجي موجب شکوفايي و عوسدۀ برخي مراکز شهري نقاط مجتلف جهان مانند اوکلند، بوينـوس  

کار حاکم بـر دخـل و خـرال کـالن     وشهري و سازپذيري سئول و عورنتو شده است  رقابتايرس، 
ايااد عحـول   که طي سالیان اخیر به ان بیشتر از گذشته عوجه شده است  شهرها موضوعي است

با   شهرها خواهد بودۀ عرين رسالت مديران ايند کشور اصلييک کالن شهرهاي  در منابع درامدي
 رها و روند رو به رشد شهرنشیني در جامده، پرداختن به عمامي جوانب زندگيجمدیت شه افزايش

 شهرنشیني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سیاسـي مـورد عوجـه قـرار    

هـاي  ها و عکنیـک روش وضع قوانین،و  ريزي راهبرديبرنامهعمام شهرهاي اروپا در   گرفته است
هـاي  بندند  براي چندين دهه است که شهرها در سرعاسـر جهـان عکنیـک   کار ميه ب بازاريابي را
و  ياي از فلسفه بازار يابي عطبیقي براي اهداف راهبردطور فزايندههبرند و بکار ميه بازاريابي را ب

                                                 
1. Savitch 
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ريزي و طراحي شهري دولت بايد بـه همـان    در فرايند برنامه [ 53] کنندعملیاعي خود استفاده مي
به عوامل اجتماعي و فرهنگي و به نقش افراد دهد  مي بهاعوامل فیزيکي و اقتصادي  اندازه که به

خصـوص در شـهرها، چنـد    ه عرين موانع فراروي مديريت شهري، بيکي از اصلي دهد نفع بها ذي
ريـزي، هـدايت و   سـازي، برنامـه  گذاري، عصـمیم سیاست ۀمديريت شهري در عرص بجشي بودن
دارنـد    عداملاست که عملکرد ساختارهاي ان، پیوسته با هم  "پويا "شهر سیستمي نظارت است 

براي عنظیم اين روابط و پايداري سیستم، هماهنگي و يکپارچگي در مديريت ان ضـروري اسـت    
شـهر در حـال    3۷سئوال اصلي عحقیق اين است که: وضدیت فدلي شهر عهـران در مقايسـه بـا    

سـازد  چه نقاط ضدف و عهديدي را بـرمال مـي   دهد وعوسده، چه نقاط قوت و فرصتي را نشان مي
هـدف اصـلي ايـن     رسان باشـد  که بتواند ما را در عدوين راهبردهاي ايندۀ مديريت شهري ياري

اسـت  همچنـین   پـذيري  عهران از لحاظ شاخص رقابت شهر فدلي يهادينپژوهش شناخت عوانم
مدت بـوده  هاي بلند و کوعاهريزيمهعواند راهنمايي براي مديران شهري جهت برنااين عحقیق مي

گذاران براي حضور در بازارهاي جديـد  و همچنین راهنمايي براي م سسات بزرگ مالي و سرمايه
هاي باقیمانده مقالۀ نجست پیشینه عحقیق مورد بررسـي قـرار گرفتـه و در ادامـۀ     بجش باشد  در

شـود  بجـش پايـاني مقالـه هـم      ه ميهاي عحقیق ارائها و يافتهعحلیل دادهوروش عحقیق، عازيه
 گیري است شامل بحث و نتیاه

 
مبانيوچارچوبنظريتحقيق.۲

عوانايي يک شهر براي خلق رروت به بهترين روش در مقايسه با  "پذيري شهري رارقابت     
پذيري شهري را عوانايي اقتصاد شهري در رشد همچنین رقابت [ 10] گويند "ساير شهرهاي دنیا

، 5  عددادي از م سسات بزرگ همچون مرسر[9۷] دانندستمر و يا حف  استاندارد زندگي ميم
با داشتن دفاعر متددد در شهرهاي مجتلف دنیا 9 پذيري شهرهاي دنیارقابت ۀپروژ ،1مسترکارت

هاي اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و بندي شهرهاي جهان بر اساس شاخصمستقیماً اقدام به رعبه
کشور و بیش از  ۱5پرسنل است که در51۷۷۷اند  م سسه مرسر داراي بیش ازودهفرهنگي نم

شهر جهان مستقر هستند و با مدیارهاي کارشناسي مصوب م سسه، اوضاع و شرايط 53۷
گزارش پروژه ۀ بر پايدهند  شهرهاي مجتلف را از نزديک مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

پذيري شهر برعر دنیا از لحاظ شاخص رقابت 1۷۷ست شامل لیپذيري شهرهاي دنیا که  رقابت
لندن و عوکیو   در اين گزارش اول قرار دارد ۀ، شهر نیويورک با کسب بیشترين امتیاز در رعباست

                                                 
1. Mercer 

2. Master Card 
3. Global Urban Competitiveness project  
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( بیان 1۷۷3) 5اندرو داف [ 9۷] قرار گرفته است 991 عهران در رعبه و شهردوم و سوم  ۀدر رعب
اد بوده، شهرهاي بزرگ نقشي اساسي در منافع ملي کند که شهرها گردانندگان اصلي اقتصمي

همچنین درمطالداعش در زمینۀ  اوپذيري شهرها دارد  دارند، خالقیت نقش مهمي در رقابت
 پذيري بر شاخص کیفیت زندگي و نواوري و کارافريني و نیروي کارجوان عأکید ورزيد رقابت

گذاري، ربات در جذب سرمايه عوانايي شهرها 1(1۷۷0[  مرکز صندت و عاارت لندن )59]
در  [ 16] داندپذيري شهرها ميکار و محیط قانوني را متغیر رقابتواقتصادي، عسهیل در کسب

پذيري در هند صورت گرفت که عوامل رقابتاعي پذيري شهرها مطالدهاي رقابتبررسي شاخص
وکار  تماعي و عوامل کسبها، زيرساخت و محیط اجانساني، هزينه يۀهاي سرماشهرها را در حوزه
 [ 1۱، 11] ه استبندي کردو ريسک عقسیم

و  عنوع شغليوجود   شده است بناپذير جهاني صنايع رقابت ۀسیدني بر پاي يبرنامه راهبرد     
هاي اجتماعي و اقتصادي و سازگاري شهري از عوامل نیروي کار مهارت ديده و زيرساخت

درصد عولید ناخالص داخلي استرالیا را  3سیدني  ني است پذيري اين شهر در مقیاس جها رقابت
 [ 91] دارد
پذيري شهرها مدلي با متغیرهاي کیفیت خود بر روي عوامل رقابت ۀدر مطالد 9لین بگ     

وري، نرخ اشتغال، ظرفیت براي يادگیري و نواوري، محیط عااري، روندهاي از باال زندگي، بهره
  [55] زرگ را مطرح کردریرهاي بأبه پايین بجشي و ع

اي، متغیر استددادهاي منطقه چهارپذيري شهرها در واشنگتن براي مدل رقابت مولر و وبستر     
مولر و وبستر  ند اهساختار اقتصادي، منابع انساني و محیط اجتماعي و سازماني را مدنظر قرار داد

 [ 13] نداستفاده کرد SWOTهاي مدل خود از ماعريس عحلیلودر عازيه
طبق گزارش اخیر مرکز نظارت بر شهرهاي اروپا بارسلون چهارمین و امستردام ششمین شهر      

فرهنگي و  ۀريزي عوسدبارسلون با اصالحات اناام داده و برنامه  جذاب براي عاارت هستند
يا عنوان يک شهر پوه و بازاريابي شهري عوانسته است موقدیت خود را ب ياقتصادي و راهبرد

با برگزاري  1۷۷۷بارسلون شامل دو بجش است که در بجش نجست و عا سال  ۀبرنام  ارعقا دهد
دست اورند ولي مدل جديد اين شهر در سال ه عوانستند موقدیت ممتازي را ب 5331المپیک 
بدد کلي را شامل فرهنگ همزيستي خوب و همکاري و همبستگي  9   کهعرسیم شد 1۷۷9

اي و قابلیت منطقه اقتصادي بر اساس مدیارهاي واقدي و اشتغال و مدل مدل ۀاجتماعي و عوسد
   [51] شودعحرک را شامل مي

                                                 
1. Andrew Duff 

2. London Chamber of Commerce and Indus 

3. Lain Begg  
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از لحاظ   عرين بجش، بجش بیمه و بانکداري استطبق برنامه اقتصادي شهر زوريخ پر اهمیت
دوم است، همچنین  ۀگیرد، سوئیس پس از امريکا در رعبها که عوسط دولت صورت ميساختزير
اول شهرهاي دنیا است و زوريخ از لحاظ شاخص قدرت خريد در  ۀز لحاظ کیفیت زندگي در رعبا
 گیرداول دنیا قرار دارد، از لحاظ شاخص عحقیق و عوسده که عوسط دولت صورت مي ۀرعب

 [ 13] دوم است ۀسوئیس پس از سوئد در رعب
 ۀسرماي بع انساني، عکنولوژي،پذيري اقتصادي شهر عورنتو عوامل منارقابت الداتمرکز مط     

پذيري مدرفي مالي، زير ساخت فیزيکي، محیط عااري و کیفیت زندگي را به عنوان عوامل رقابت
   [5۱] و مبناي کار خود قرار داده است

پذيري شهرها بیان از دانشگاه اقتصاد و مالي عگزاس ضمن مرور ادبیات رقابت 5يانک کیانگ     
عدريف نمود و ابداد ان را  ان را عوان به سادگيپذيري پیچیده است و نمينمود که مفهوم رقابت

عملکرد اقتصادي، استانداردهاي زندگي،کارايي محیط عااري،  وي بیان کرد که اما کرد مشجص
 [10] پذيري شهري هستندکارايي مديريت شهري و زيرساخت از جمله عوامل م رر بر بر رقابت



تحليلتجزيه و که با يندي است افر SWOTعحلیل ماعريس وعازيه.SWOTماتريس
عحلیل محیط داخلي و خارجي سازمان و عرسیم وضع موجود، عدوين راهبردهاي اينده را وعازيه

و مقايسۀ نقاط قوت با  SWOTدر اين بجش با استفاده از ماعريس  [ 1۷] دهدمدنظر قرار مي
هاي ي، نقاط ضدف با عهديدها و فرصتهاي محیطي، نقاط قوت با عهديدهاي محیطفرصت

، (SO)محیطي، چهار گروه از راهبردهاي محتمل يا کانديد، شامل راهبردهاي عهاجمي 
استجراال و ( WT)و راهبردهاي عدافدي  (ST)راهبردهاي رقابتي  (WO)کارانه راهبردهاي محافظه

ي است که به شکلي ، مدل عحلیلي مجتصر و مفیدSWOTعحلیل وگردد  روش عازيهعحلیل مي
ها و عهديدها را شناسايي کرده و راهبردهاي يافته هريک از عوامل قوت، ضدف، فرصتنظام

سازد  اين راهبردها در مرحلۀ بدد از طريق ماعريس متناسب با موقدیت فدلي را مندکس مي
دهاي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت راهبر (SPACE) ارزيابي موقدیت و اقدام راهبردي
 به شرح زير است:  SWOTاند  اجزاي ماعريس منتجب از بین انها مشجص شده

عنوان يک رويداد نادرست يـا نیرويـي در محـیط خـارجي کـه مناـر بـه        هيک عهديد ب: عهديدها
 [ 15] شودها ميراهبرد سازمان درصدماعي 
ـ ه ها بفرصت: هافرصت ه اهـداف در زمـان   عنوان يک ماموعه از شرايط مناسب براي رسیدن ب

 [   13] باشددرست مي

                                                 
1. Li Yongqian 
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اش با ديگر رقبا اسـت نشـان   قدرت رقابتي ۀقدرت دروني يک سازمان را که دربردارند :نقاط قوت
ي يک سازمان در جهت عدوين هاها و عواناييعنوان مهارته ب ي،نقاط قوت سازمان  [19] دهدمي

  [5۷] باشدراهبردها مي
ریر منفي بر روي ارزش محصول و خدمات در ارعبـاط  أکه عت بجشي اسنقاط ضدف نقاط ضدف: 
.[3] دهدکنندگان يا محیط رقابتي را نشان ميبا مصرف



 به شرح زير است: SWOTراهبردهاي ماعريس  .SWOTراهبردهايماتريس
هاي محیطـي و نقـاط قـوت عوامـل داخلـي       : راهبردهايي که با عوجه به فرصتSOراهبردهاي 

هـاي محیطـي در    بهینه از فرصت ۀشوند  هدف اصلي از اين راهبردها استفاد مي عدوين و انتجاب
 باشد  جهت عقويت نقاط قوت داخلي مي

هاي محیطي و نقاط ضـدف داخلـي عـدوين     : راهبردهايي که با عوجه به فرصتWOراهبردهاي 
ي جبـران  هاي محیطـي بـرا   برداري از فرصت شوند  هدف اصلي از اين دسته از راهبردها بهره مي

 باشد  هاي داخلي مي ضدف
شوند   : راهبردهايي که با عوجه به عهديدات محیطي و نقاط قوت داخلي عدوين ميSTراهبردهاي 

هدف از اين دسته از راهبردها کاهش اررات نامناسب عهديدات محیطي با استفاده مناسب از نقاط 
ي عبـديل عهديـد بـه فرصـت هـم      باشد  )اصطالحاً به ايـن راهبردهـا، راهبردهـا    قوت داخلي مي

 گردد (  گويند که فراوان استدمال مي مي
: راهبردهايي هستند که با عوجه به عهديدات محیطي و نقاط ضدف داخلي عدوين WTراهبردهاي 

شوند  هدف اصلي از اين دسته از راهبردها کاهش نقـاط ضـدف داخلـي و در امـان مانـدن از       مي
.[3] باشد عدافدي مي ، از نوع د  اين دسته از راهبردهاباش اررات سوء عهديدات محیطي مي



اين ماعريس در مرحلۀ دوم عحقیق يدنـي مرحلـۀ مقايسـۀ عوامـل اهمیـت       .SPACE ماتريس
عـدافدي و   کارانـه، زيادي دارد  اين ماعريس داراي چهار خانه شامل راهبردهاي عهاجمي، محافظـه 

اخلي عوان مالي و مزيت رقابتي و دو بدـد خـارجي   دهندۀ دو بدد د  اين ماعريس نشانرقابتي است
کننده شامل: قدرت اقتصادي و مالي، رقابتي، فنـي  ربات محیط و عوان صندتي است  عوامل عدیین

.[1] باشدو ربات محیط مي


تحقيقشناسيروش.۳

شود و بر مبناي روش اناام عحقیق حاضر بر مبناي هدف، يک عحقیق کاربردي محسوب مي     
پیشـینه و مبـاني   اوري اطالعـات مربـوط بـه    عحلیلي بوده که براي جمـع  ـ  ازنوع مروريعحقیق 
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هـا،  نامـه هـا، ماـالت، پايـان   اي شـامل:کتاب از منابع کتابجانه و همچنین امار و ارقام ان نظري
ه ها، سالنامه و گزارشات اماري نیز استفادهاي عحقیقاعي، مقاالت فارسي و انگلیسي، روزنامه طرح

جامدۀ اماري عحقیق شامل عمامي شهرهاي در حال عوسده است که چون دسترسي به  شده است 
هاي در حال عوسـده انتجـاب   عايي از شهر  3۷اطالعات عمامي اين شهرها میسر نبود، يک نمونۀ 

به اين دلیل که شهر عهران جـزو   است(  شهر در ضمیمه اورده شده 5۷)داده هاي مربوط به  شد
باشد، مقايسۀ وضدیت فدلي شهر عهران با شهرهاي همتراز خود، ر حال عوسدۀ دنیا ميشهرهاي د

اوري مـي باشـد  بـراي جمـع    1۷5۷-1۷55عواند عحلیلي منطقي باشد  بازۀ زماني عحقیق سال مي
و پـروژۀ   9اسـکريبد  1مستر کـارت،   5هاي م سسات مرسر،هاي موجود در وب سايتها ازدادهداده
استفاده شده است  اين عحقیق داراي دو بجش کلـي اسـت کـه در بجـش      ۱يپذيري شهررقابت
ازمون شده است و در بجش دوم براي انتجاب  T  پارامتريک ازمونمتغیر با استفاده از  3نجست 

اسـتفاده شـده    SPACE و SWOT عحلیل مـاعريس  وراهبرد مناسب براي شهر عهران از عازيه
 است 

 
   نقشه راه عحقیق5جدول 

شرحمرحلهفردي

بررسي مباني نظري، پیشینه عحقیق،روش عحقیق 5
 هاانتجاب متغیرهاي عحقیق، سئوال عحقیق و بیان فرضیه 1

9 
شـهر   3۷متغیر به مقايسه شهر عهران بـا   3شود، در مرحلۀ اول بر اساس ها در دو بجش کلي ارائه ميعحلیل

هاي عحقیق مورد ازمون قـرار  م  در اين مرحله فرضیهپردازيپذيري ميدر حال عوسده از لحاظ شاخص رقابت
 گیرد مي

۱ 
گـردد  در ادامـه بـراي    عکمیـل مـي  SWOT در مرحلۀ دوم با استفاده از خروجي نتايج مرحلۀ اول، مـاعريس  

عرسیم و وضـدیت رقـابتي    SPACEهاي مرحلۀ اول، ماعريس انتجاب راهبرد مناسب رقابتي با استفاده از داده
 گردد گردد  در اخر پیشنهاداعي با عوجه به نتايج مرحلۀ اول و دوم بیان ميمشجص ميشهر عهران 



متغیـر رشـد اقتصـادي، عولیـد ناخـالص داخلـي، هزينـۀ         3در اين عحقیق از  .متغيرهايتحقيق
زندگي، کیفیت زندگي، زيرساخت اطالعاعي و اقتصادي شهري، ريسک اقتصادي و امنیت شهري 

کار، کارايي محیط خدمات مالي و ارعباطات عااري استفاده شده است کـه  وو کارايي محیط کسب
پذيري شـهري کـه از ايـن متغیرهـا در     هاي محقق در حوزۀ رقابتدر جدول ذيل افراد يا سازمان

 اند نام برده شده است عحقیقاعشان استفاده کرده
 

                                                 
1. Mercer 

2. Mastercard. 

3. Scribd.
 

4. Global Urban Competitiveness project   
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   منابع متغیرهاي مورد استفاده در عحقیق1جدول 

حقق)سالتحقيق(ممتغيررديف

 ( 1۷۷3(، بونتاه و همکاران)1۷۷۷مولر و وبستر) رشد اقتصادي 5

 ( 1۷۷3(، بونتاه و همکاران)1۷۷۷مولر و وبستر) عولید ناخالص داخلي 1

 ( 1۷۷3(، سینکین و جولیتا)1۷۷6شارما و ابیشک) هزينۀ زندگي 9

 کیفیت زندگي ۱
عوسدۀ اقتصادي  (، مرکز برنامۀ5330(، لین بگ)1۷۷3اندرو داف)

 ( 1۷۷۷( اگان و عد)1۷55شهر زوريخ)

1 
زيرساخت اطالعاعي و اقتصادي 

 شهري
(، برنامۀ 1۷۷3(، سینکین و جولیتا)1۷۷6شارما و ابیشک)

 ( 1۷۷۷(، اگان و عد)1۷55استراعژيک شهر سیدني)

 ( 1۷۷3(، سینکین و جولیتا)1۷۷6شارما و ابیشک) ريسک اقتصادي و امنیت شهري 6

 ( 1۷۷0مرکز صندت و عاارت لندن) رايي محیط کسب و کارکا 3

 ( 1۷۷0مسترکارت) کارايي محیط خدمات مالي 0

 ( 1۷۷0مسترکارت) ارعباطات عااري 3

 
پذيري شهري يا بیان رابطـۀ میـان متغیرهـا    اين عحقیق به دنبال بیان عوامل م رر بر رقابت     

به عوصیف نقاط قوت و ضدف شهر عهران در مقايسـه   متغیر ارائه شده 3نیست بلکه با استفاده از 
پردازد و سپس بر اسـاس ايـن نقـاط قـوت و ضـدف راهبردهـاي       با شهرهاي در حال عوسده مي

کند مناسب را پیشنهاد مي



 3۷سئوال اصلي عحقیق اين است که: وضدیت فدلي شهر عهران در مقايسـه بـا   .سئوالتحقيق
دهـد و چـه نقـاط ضـدف و     هايي را به ما نشان مـي و فرصتشهر در حال عوسده، چه نقاط قوت 

سازد عا بتواند ما را در عدوين راهبردهاي اينده مديريت شهري ياري رساند عهديدي را برمال مي



فرضیه عدريف شده است که در  3پذيري، متغیر شاخص رقابت 3با عوجه به  .هايتحقيقفرضيه
ها از شاخص شهر عهران استفاده جش، براي بیان فرضیهدر اين ب بیان شده است  9جدول شماره 

براي بیان میانگین شهرهاي در حال عوسـده بـراي هـر متغیـر      µ1شده است و همچنین از نماد 
استفاده شده است  از خروجي اين ازمون براي عدیین نقاط قوت و ضدف شهر عهـران در مقايسـه   

گر فرضیه رد شود ان متغیر به عنوان نقطه قوت شود  اشهر در حال عوسده دنیا استفاده مي 3۷با 
 SWOTو اگر فرضیه عأيید شود به عنوان نقطه ضدف براي شهر عهران جهت عکمیـل مـاعريس   

اسـتفاده   T پارامتريـک  و ازمونSPSS افزار از نرم هاازمون اماري فرضیهبراي  شود استفاده مي
  [5] شده است
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 هاي عحقیق  فرضیه9جدول 

فرضيهآماريشرحيهشمارهفرض

5 
میانگین عولید ناخالص داخلي شـهرهاي در حـال عوسـده بزرگتـر از     

 شاخص عولید ناخالص داخلي شهر عهران است 
Ho: µ1≤ 513 

H1: µ1< 513 

1 
میانگین رشد اقتصادي شهرهاي در حال عوسده بزرگتـر از شـاخص   

 رشد اقتصادي شهر عهران است 
Ho: µ1≤ 99 

H1: µ1< 99 

9 
گین هزينۀ زندگي شهرهاي در حال عوسـده بزرگتـر از شـاخص    میان

 هزينۀ زندگي شهر عهران است 
Ho: µ1≤ 01 

H1: µ1< 01 

۱ 
میانگین کیفیت زندگي شهرهاي در حال عوسده بزرگتـر از شـاخص   

 کیفیت زندگي شهر عهران است 
Ho: µ1≤ ۱0 

H1: µ1< ۱0 

1 
ـ       ر از میانگین شـاخص زيرسـاخت شـهرهاي در حـال عوسـده بزرگت

 میانگین شاخص زيرساخت شهر عهران است 
Ho: µ1≤ 9۷ 

H1: µ1<9۷ 

6 
میانگین شاخص ريسک شهرهاي در حال عوسده بزرگتر از شـاخص  

 ريسک شهر عهران است 
Ho: µ1≤ ۱۷ 

H1: µ1< ۱۷ 

3 
میانگین کارايي محیط کسب و کار شهرهاي در حال عوسده بزرگتـر  

 ران است از شاخص کارايي محیط کسب و کار شهر عه
Ho: µ1≤ 1۱ 

H1: µ1< 1۱ 

0 
میانگین کارايي محـیط خـدمات مـالي شـهرهاي در حـال عوسـده       

 بزرگتر از شاخص کارايي محیط خدمات مالي شهر عهران است 
Ho: µ1≤ 11 

H1: µ1< 11 

3 
میــانگین ارعباطــات عاــاري شــهرهاي در حــال عوســده بزرگتــر از  

 شاخص ارعباطات عااري شهر عهران است 

Ho: µ1≤ 11 

H1: µ1< 11 



هايافته.تحليل۴

متغیر عحقیق مطرح شده است  که به عفصیل مـورد   3فرضیه متناسب با  3 .مرحلۀيکتحقيق
هاي مربـوط بـه   بحث قرار گرفته و ازمون شده است  دراين مرحله با عوجه به اينکه میانگین داده

هاي عحقیق را ازمون کرد، لذا فرضیه عوان به خوبيهر فرضیه موجود و از طريق اين میانگین مي
دهد  ها استفاده شده است  خروجي نتايج نشان مياز ازمون عي استیودنت براي عأيید يا رد فرضیه 

شهر در حال عوسده دنیا نقاط قوت يا ضدف داشته است  در مورد  3۷که شهر عهران در مقايسه با 
 3۷هاي زندگي شهر عهران در مقايسـه بـا   هاي( عولید ناخالص داخلي و هزينه)شاخص متغیرهاي

دهد که شهر عهران در مقايسه با شـهرهاي در  شهر نقطه قوت داشته ولي ساير متغیرها نشان مي
 حال عوسده داراي نقطه ضدف است   
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 فرضیه مرحله اول عحقیق    3  نتايج ازمون عي استیودنت براي ۱جدول 

 
 

گردد  ستون اخر جدول فوق ها عأيید ميرد و ساير فرضیه 9و  5فرضیۀ  9طبق جدول شماره      
انـد بـه عنـوان    که رد شده 9و  5سازد، بدين صورت که فرضیات نتايج هر فرضیه را مشجص مي

اند به عنوان نقطه ضدف شـهر عهـران در مقابـل سـاير     ها که عايید شدهنقطه قوت و ساير فرضیه
ت  متناسب با نتايج هر فرضیه نقاط قوت و ضـدف  شهرهاي در حال عوسده درنظر گرفته شده اس

شود عحقیق استفاده مي 1استجراال و از اين نتايج به عنوان ورودي اطالعات مرحله 



يا چند نقطه قوت يا ضدف بیان شده اسـت کـه    5متناسب با نتايج هر فرضیه  .تحقيق۲مرحلۀ
تفاده شده است عحقیق اس 1به عنوان ورودي اطالعات مرحلۀ  1در جدول شماره 



پـس از   .SWOTتحليلوضععيتفعلعيشعهرتهرانبعااسعتاادهارمعاتريسوتجزيه
ان با  ۀمقايس ،هاي شهر عهرانهاي مراکز اماري راجع به شاخصبینيات و پیشعاوري اطال جمع

زير چارچوبي کلـي   ماعريس صورت گرفته است  لندن ،دوبي نیويورک، دنیا مانند شهرهاي بزرگ
هاي عهران ها و ظرفیتمبتني بر عوانايي هاييبراي هر مرحله پیشنهاد است، براي مديران شهري

صورت گرفته است هاي محیطي اين شهر و نقاط ضدف و قدرت و عهديدها و فرصت



بـا بسـط    .پذيريشهرتهرانهايرقابتتحليلشاخصوبرايتجزيهSWOTماتريس
هـا و عهديـدها   عحقیق در عدیین نقاط قـوت و ضـدف و فرصـت    5فرضیه مرحلۀ  3خروجي نتايج 

اي نیـز در عکمیـل مـاعريس    کنیم  همچنین از مطالدـات کتابجانـه  استفاده مي SWOTماعريس 
 .استفاده شده است
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 SWOT ماعريس 1جدول شماره

-نقاطقوت   S 
  عولیدناخالص داخلي باال5
ان  منابع طبیدي و عاريجي شهر عهر1
[99 ]  

-نقاطضعف W 
 پايین بودن شاخص کیفیت زندگي در شهر 5

 عهران
  عدم عسهیالت الزم در بجش کسب و کار1
[ 9 سیستم حمل و نقل ناکارامد]9  
  ريسک سرمايه گذاري باال۱
  ارعباطات عااري کم1
 نرخ عورم باال در شهر عهران به نسبت ساير 6

[ 90شهرهاي در حال عوسده]  

ي و کند بودن سیستم اداري موازي کار3  
 سرمايه گذاري کم در حوزه دولت 0

 الکترونیک در شهر عهران

-فرصتها O 
 باال بودن هزينه هاي زندگي در 5

شهرهاي در حال عوسده نسبت به 
 شهر عهران

  ايااد يک مرکز مالي1
  نیروي انساني عوانمند9
 درامد سرانه باالي شهر عهران به ۱

ر حال عوسدهنسبت ساير شهرهاي د  

راهبرد SO 

  ايااد بورس نفت5
 گاز و کاال

(O2، S1) 

راهبرد   WO 
 حمايت از کارافرينان فردي وسازماني       5

   ) W2،O3( 
  حمايت از 1

NGO 

هاي مرعبط با سازماندهي افراد بي سرپناه 
)W1،O4( 

 افزايش عدداد دفاعر دولت الکترونیک و 9
هاي بهبود خدمات رساني عوسط وب سايت 

(W7،W8،O2) مرعبط   
 نوسازي بافت هاي فرسوده و اجراي ۱

سیاست هاي عشويقي بهسازي با مشارکت 
 مردم

(W1،O4  (  

-تهديدها T 
 باال بودن رشد اقتصادي شهرهاي 5

 در حال عوسده نسبت به شهر عهران
  کاهش درامد هاي اعي1
 زيرساخت بهتر شهرهاي در حال 9

عوسده از نظر عدداد هتل ها 
مارستان ها و دانشگاه ها،بی  
 ايااد مراکز مالي بزرگ در ۱

 شهرهاي در حال عوسده
[ 93 افزايش جمدیت شهر عهران]1  
 

 ST راهبرد
 افزايش عدداد هتل هاي 5
ستاره،بیمارستان ها و دانشگاه ها1  

(S1،T3  (  
  اياادو حف  پارک هاي جنگلي1

)S2،T2) 

 WT راهبرد
شرکت  ايااد قوانیني که کمک به حضور 5

هاي بین المللي در عهران مي 
 )W2،W4،T2،T1(کند

  برنامه ريزي براي کاهش رشد جمدیت1

(W1،T5) 
 ايااد وب سايتي براي مدرفي شهرعهران 9

 براي جذب گردشگران
(W5،T2) 

 افزايش عدداد فرودگاه هاي بین المللي ۱
،پايانه هاي مسافربري، ناوگان حمل و نقل 

ههادرون شهري و افزايش بزرگرا  

(W3،T3،T4) 
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ايـن مرحلـه بـه ارزيـابي      .(SPACE)ارريابيموقعيتشهرتهرانوتعيينراهبردمناسب
پـردازد  نهايتـاً   موقدیت شهر عهران در محیط شهرهاي در حال عوسده و عدیین راهبرد مناسب مي

ارزيـابي   هاي مـاعريس راهبردهاي منتجب از میان راهبردهاي کانديد و محتمل با استناد به يافته
شود  بر اين اساس، مـاعريس مـورد نظـر داراي    ( انتجاب ميSPACEموقدیت و اقدام راهبردي )

دهندۀ دو بدد کارانه، عدافدي و رقابتي خواهد بود  اين ماعريس نشانچهار بجش عهاجمي، محافظه
 داخلي عوان مالي و مزيت رقابتي و دو بدد خارجي ربـات محـیط و عـوان صـندتي اسـت  عوامـل      

باشد  با عوجه به عوامل کننده شامل: قدرت اقتصادي و مالي، رقابتي، فني و ربات محیط مي عدیین
مورد بررسي اين عحقیق و عحلیـل حاصـل از اناـام ان، بـراي هريـک از ابدـادي کـه بـر روي         

شـوند از متغیرهـاي مـورد    محورهاي ماعريس ارزيابي موقدیت و اقدام راهبردي در نظر گرفته مي
، مزيـت رقـابتي   5(FSعحقیق استفاده کرديم  جدول زير براي ارزيابي شاخص عوان مالي ) بررسي

(CA)1 ( قدرت صندتي ،IS)9( و ربات محیطES)۱  شهر عهران استفاده شده است 
 

   ماعريس ارزيابي موقدیت و اقدام راهبردي شهر عهران6جدول

نمره(برايبهترينحالت۶برايبدترينحالتو1)FS توانمالي

 6۱/۱ شاخص عولید ناخالص داخلي

 ۱۱/9 شاخص هزينه هاي زندگي

 00/1 شاخص رشد اقتصادي

 61/9 میانگین

  براي بهترين حالت ( 6براي بدعرين حالت و  5)IS عوان صندتي 

 ۱/1 شاخص زير ساختار

 ۱/1 میانگین

  براي بدعرين حالت ( -6 براي بهترين حالت و -5)ES ربات محیط 

 -10/1 اخص ريسک اقتصادي و امنیتش

 -0/۱ شاخص کارايي محیط کسب و کار

 -16/۱ شاخص کارايي محیط خدمات مالي

 -۱۱/9 شاخص ارعباطات عااري

 -9۱/۱ میانگین

  براي بدعرين حالت ( -6براي بهترين حالت و  -5) CAمزيت رقابتي 

 -1/1 شاخص کیفیت زندگي

 -1/1 میانگین



                                                 
1. Financial Strength  

2. Competitive Advantage 

3. Industry Strength  
4. Environmental Stability  
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پس از ارزيابي هريـک از عوامـل فـوق در    .هاوطبههريکارعواملوشاخصامتياراتمرب
مقايسه با ساير شهرهاي در حال عوسدۀ دنیا، ارزش هر شاخص به صـورت کمـي محاسـبه شـده     

+ )بهتـرين( و بـه   6+ )بدعرين( عـا  5نمراعي از IS و  FSهاي است  الزم به ذکر است که شاخص
)بـدعرين( عجصـیص داده شـده     -6)بهترين( عا  -5عي از نمراCA و   ESهايمتغیرهاي شاخص

هـاي مـورد نظـر    بنـدي شـاخص  شاخص بر اساس رعبه است  ارزش در نظر گرفته شده براي هر
مسترکارت اناام شده است، بدين صورت کـه بـه بهتـرين شـهر در      و مرسر هايهعوسط م سس

 CAو ES رين شهر در دو بدـد  به بهت -5و نمره  ISو  FS+ در دو بدد 6شاخص مورد نظر نمره 
شاخص شهر عهران در مقايسه با بهتـرين  نیز براساس شهر عهران در نظر گرفته شده است  نمرۀ 

که نتیاۀ ان در جـدول   و بدعرين شهر در هر شاخص و از طريق نسبت گیري بدست امده است،
.[3] امده است 6


متغيعر۹دنيابراساستعيينموقعيتشهرتهراندرمحيطشهرهايدرحالتوسعۀ

عحلیل ماعريس ارزيابي موقدیت و اقدام راهبـردي  ونماي راهبردي حاصل از عازيه.موردتحليل
باشد: محورهاي ماعريس ارزيابي موقدیـت و اقـدام   براساس محاسبات اناام شده به شرح زير مي

 FS)ا است  عوان مالي )دهندۀ دو بدد دروني و بیروني شهر عهران در مقايسه با رقبراهبردي نشان
هاي اصلي عوامل داخلي شهر عهران بوده و دو متغیر ربات ( از جمله شاخصCAو مزيت رقابتي )

هاي اصلي عوامل خارجي هستند  الزم بـه  ( نیز از جمله شاخصIS( و عوان صندت ) ESمحیط )
برخـوردار  اي ذکر است که براي عدیین وضدیت کلي شهر عهـران عوامـل فـوق از اهمیـت ويـژه     

در گوشه سمت چپ و پـايین نمـودار    5شکل  بردار ،هستند  ازاناا که بر اساس اطالعات موجود
 عوان نتیاه گرفت که بهترين راهبرد براي شهر عهران، راهبرد عدافدي است  در اينقرارگرفته، مي

 به شرح زير ارائه شده است:  Yو   Xبجش عدريف دو متغیر 
هاي متغیر مزيت رقـابتي و  ها شامل جمع عددي نمرهXبر روي محور هاي موجود : نمرهXمتغیر

هـا اسـت کـه    Yهاي موجود بر روي محـور شامل نمرهY باشد و همچنین متغیرعوان صندتي مي
 باشد دربردارندۀ جمع عددي متغیرهاي ربات محیط و عوان مالي مي
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بینیم شهر عهـران  مي 5طور که در شکل همان.برديشهرتهراننمودارتعيينموقعيتراه
کارانـه، رقـابتي و يـا عـدافدي را داشـته باشـد ولـي        هاي عهاجمي، محافظهعواند يکي از حالتمي

، شـهر عهـران داراي موقدیـت عـدافدي     SPACEهاي عحقیق و خروجـي مـاعريس   براساس داده
برنامه راهبردي براي شـهر عهـران بهتـر اسـت از     دهد که براي عدوين است اين نمودار نشان مي

 راهبردهاي عدافدي استفاده شود 
 

 
   موقدیت راهبردي شهر عهران5شکل 

 
به منظور اعتبار بجشي به نتايج حاصل شده، چهار عدد به دسـت امـده از مـاعريس ارزيـابي          

ده و به هـم متصـل   بر روي محورهاي مجتصات نشان دا 1در شکل  موقدیت و اقدام راهبردي را
الزاويه به وجود خواهد امد  بنابراين، درايناـا نیـز ماننـد      در اين صورت، چهار مثلث قائمشودمي

 هـا شـهر  شود که با درنظر گرفتن عوانـايي ماعريس ارزيابي موقدیت و اقدام راهبردي مشاهده مي
 عهران بهتر است راهبردهاي عدافدي اعجاذ شود 
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 دیت انتجاب راهبردموق  1شکل



وپيشنهادگيرينتيجه.۵

دهد  سئوال اصلي عحقیق اين بود که: وضدیت فدلي چه نقاط قوت و فرصتي را به ما نشان مي     
سازد که بتواند ما را در عدوين راهبردهاي اينده مديريت و نقاط ضدف و عهديد را برمال مي

صورت گرفته مشجص شد که بهترين راهبرد هاي عحلیلو  با عازيهرسان باشدشهري ياري
شهر در حال عوسده( وضدیت عدافدي است  جنبۀ نواوري  3۷براي شهر عهران در مقايسه با رقبا )

ها را عحقیق از ان جهت است که عاکنون عحقیقات صورت گرفته در ايران، عوان رقابتي سازمان
شد  و عاکنون عوان رقابتي عدوين ميها بیشتر براي سازمان يهاي راهبردسناید و برنامهمي

شهرها در ايران ازمون نشده است  اهمیت موضوع نیز از ان جهت است که هم اکنون شهرها 
پذيري، باشند  اکنون کشورهايي داراي عوان باالعر از جهت رقابتگردانندگان اصلي اقتصاد مي

 [  9۷داراي شهرهايي از اين حیث هستند ]
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دنیا از  ۱3برد )رعبه شاخص عولید ناخالص داخلي در وضدیت خوبي به سر ميعهران از لحاظ      
درصد عولید ناخالص داخلي ايران متدلق  11[  بايد ياداور شد که 9۱حیث عولید ناخالص داخلي( ]

هاي عمرکززدايي دولت، احتماالً دراينده با کاهش عولید به شهر عهران است و با عوجه به سیاست
 [ 93رو باشیم ]شهر عهران روبهناخالص داخلي 

بايست به فکر منابع جديد درامدي براي شهر عهران باشد  لذا مديريت شهري از هم اکنون مي     
همچنین به رغم باالبودن عولید ناخالص داخلي به لحاظ جمدیت باالي شهر عهران، درامد سرانه 

عواند نقش مهمي در جمدیت مي شهروندان پايین است لذا کاهش جمدیت و يا جلوگیري از رشد
پذيري شهرها و پويايي انها جذب يکي از عوامل مهم در رقابتافزايش درامد سرانه داشته باشد  

سیس بانک أدر اين راستا پیشنهاد ع  باشدهاي مجتلف اعي ميمنابع براي طرح گذاري وسرمايه
عواند گذاري ميذب سرمايهالملل براي جهاي بینبورس ايااد شهرداري براي جذب منابع و

گذاري بايست سرمايهشهر عهران براي بهبود رعبۀ اقتصادي خود مي پذيرعر کند عهران را رقابت
هاي زندگي در مقايسه با ساير داخلي و خارجي را بهبود بجشد  عهران از لحاظ شاخص هزينه

ذب گردشگران کمک شاياني عواند به خصوص در جشهرها در رعبۀ پايیني قرار دارد و اين امر مي
 نمايد  
باعـث پـايین   و خصوصاً الودگي صوعي و هوا  کمبود امکانات فرهنگي و عفريحي و بهداشتي     

را دنیا در میان شهرهاي دنیـا   530شود  عهران رعبه بودن سطح کیفیت زندگي در شهر عهران مي
 [ 96] باشددارا مي

ي شرايط اينکه به يک شهر بزرگ با ساختارهاي مدرن شهر عهران از لحاظ پتانسیل زيرساخت     
گـذاري بـر روي دولـت الکترونیـک و     بايسـت سـرعت سـرمايه   عبديل شـود را داراسـت امـا مـي    

شهر در حـال   3۷عهران در میان  ۱3هاي اقتصادي با شتاب بیشتري صورت گیرد رعبه  زيرساختار
بايست درامـدهاي جديـد شناسـايي    يعوسده، گوياي اين حقیقت است که براي عوسدۀ زيربنايي م

شود و با عوجه به اينکه رقبا نیز بسرعت در حـال پیشـرفت هسـتند شناسـايي درامـدهاي جديـد       
 [  95] عواند نیازمندي شهر را براي سرعت بجشیدن به اين امر برطرف سازد مي
شـهرهاي   هايي است کههاي ورزشي و برگزاري رويدادهاي بزرگ يکي از راهبرگزاري بازي     

 دهند بزرگ براي شتاب بجشیدن و استاندارد کردن زيرساختارهاي خود اناام مي
هاي بـزرگ بـا   گذاران و شرکتريسک اقتصادي و امنیت شهري موضوع مهمي است که سرمايه

ان سروکار دارند  يدني قبل از ورود به يک محیط عااري، موقدیت سیاسـي، اقتصـادي و امنیتـي    
کنند درصورعي که ان شهر يا منطقه داراي ربات اقتصادي و امنیت باشـد  مي ان منطقه را بررسي

گذاران عمايل بیشتري براي حضور دارند  در اين حیث نبايد از نقـش دولـت نیـز گذشـت      سرمايه
ـ   باشددولت مي اقتصادي ريسک اقتصادي شهرها عابدي از ريسک گـذاري  ريسـک سـرمايه   ۀرعب
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 باشـد  مندعرين شهرهاي دنیا مـي رحالي که سنگاپور که يکي از رروتباشد، ددر دنیا مي 10ايران 
همچنین ريسک امنیتـي ايـران در    باشد گذاري مياز لحاظ ريسک سرمايه عرين کشورريسک کم
پس شهرهايي مانند عوکیو داراي ريسک امنیتي پايیني ، اول است ۀباشد و ژاپن در رعبمي 95دنیا 

  [9۷] هستند
ر کاهش ريسک اقتصادي و امنیتي شهرها موضوع مهمـي اسـت کـه نیازمنـد     نقش دولت د     

همچنین ذکر اين نکته نیز ضـروري اسـت    همکاري متقابل دولت و مديريت کالن شهري است 
پذيري در دنیا و رعبۀ شهرهايشان رابطـۀ مدنـاداري   ها از لحاظ شاخص رقابتکه میان رعبۀ دولت

شـهر اول دنیـا از لحـاظ شـاخص      1۷مشـاهده شـد کـه     وجود دارد  اين رابطه به ايـن صـورت  
کشور اول دنیا از لحاظ اين شاخص قرار دارند، هرچند استثناهايي نیـز وجـود    5۷پذيري در  رقابت
 داشت 
در  پـذيري شهرهاسـت،  ديوانساالري غیرضروري و فساد اداري، مانع بزرگي بر سر راه رقابت     

کند است، شـهرهاي بـزرگ دنیـا ماننـد سـنگاپور در       یکبوروکراعحالیکه عهران داراي يک نظام 
عرين سطح ديوانساالري و فساد اداري قـرار دارد در نتیاـه بـراي رقابـت بـا ايـن شـهرها        پايین
ر اداري و پاسـجگويي  دکـا  ،ريزيبايست از نیروي انساني کارامد چه در سطح مديريت، برنامه مي

و  نـد عر کريزي پررنگان شهري را براي برنامهبايست نقش مديرهمچنین دولت مي  استفاده کرد
 نمايد سیستمي مشارکتي با حضور شهروندان و دولت براي اداره شهر عهران طراحي 

جذابیت شهري از عواملي است که در جذب درامد و رقابت در مقیاس جهاني حـائز اهمیـت        
هاي مـدرن  بیمارستان ،زيباهاي هتل ،هاي ماهزعواند از طريق دانشگاهاست جذابیت شهري مي

صورت مستقیم عوسط مردم همانند ه عهران ب روند انتجاب شهردار و مراکز ديدني عحقق پیدا کند 
 همراه داشته باشد ه عواند مشارکت بیشتر مردم را بمي )امستردام( بسیاري از شهرهاي بزرگ دنیا

رقابتي شهرها نسبت بـه هـم    هاي اعي در داخل کشور عوانشود جهت اناام عحقیقپیشنهاد مي
عري را عدوين کننـد   هاي راهبردي دقیقبندي شود عا مديران شهري بتوانند برنامهسنایده و رعبه

عوان در عحقیقـات اعـي   شود با عوجه به اينکه شهر يک سیستم پويا است ميهمچنین عوصیه مي
 اده کرد   ها استفهايي مانند پويايي شناسي سیستمبراي عحلیل بهتر از روش
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ضميمه
1۲۳۴۵۶۷۸۹1۱شهر/شاخص

5 Shanghai ۱3  199 30 35 63 6۷ 11 6۷ 31 39 

1 Beijing ۱1  566 5۷5 35 69 6۱ 1۱ 6۷ 15 61 

9 Budapest ۱۷  19 06 96 30 ۱3 01 66 ۱3 ۱5 

۱ Kuala  Lumpur 13  950 31 ۱9 63 96 39 35 13 ۱6 

1 Mexico City ۱۱  93۷ 39 ۱5 3۱ ۱۷ 10 66 13 1۷ 

6 Johannesburg 16  55۷ 6۷ 13 63 19 30 35 63 ۱۷ 

3 Sao Paulo 10  900 33 90 60 93 3۱ 19 63 15 

0 Buenos Aires 19  961 61 9۱ 31 ۱۷ 30 61 19 ۱3 

3 Moscow 11  915 5۱1 ۱9 69 ۱0 11 65 66 13 

5۷ Istanbul 91  501 33 9۱ 31 ۱5 1۱ 61 13 ۱3 

Tehran 50 513 01 91 ۱3 13 93 1۱ 15 1۱ 

  
 

 


