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 چکيده
و  ر صنایع کوچکعوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال د یمقایسه و بندیرتبه هدف با تحقیق این

 و کتب به های الزم از طریق مراجعهداده .است شده انجام متوسط استان لرستان 

اشتغال و مسائل  یحوزه در توانمند افراد و متخصصان و طرف یک از موجود هایگزارش

نفر بود که با روش  51ی آماری تعداد اعضای جامعه دیگر گردآوری شد. طرف از اقتصادی

 تا تعداددر این راسکفایت نظری انتخاب شدند. برفی تا رسیدن به عمق و لولهگیری گنمونه

رداخته ها پین شاخصابندی به رتبهتاپسیس فازی با روش  پسسانتخاب و  شاخص شانزده

 نیکساهای حاصله شاخص وضعیتهای استان از نظر که شهرستاند ادنتایج نشان  شد.

 با بروجرد شهرستان ،اول اولویت در 324/0 شباهت شاخص باآباد خرم نبوده و شهرستان

و  ومس جایگاه در 304/0ازنا با شاخص  ،در اولویت دوم 352/0 شباهت شاخص

 جایگاه در 403/0 و 444/0 شباهت هایشاخص باو دوره به ترتیب  دلفان هایشهرستان

 سطح رد عفض بیشترینتحلیل نهایی نتایج حاکی از آن بود که . ندگرفت قرار دهمنهم و 

 رد ترتیب بهزایی صنایع کوچک و متوسط غالتهای مؤثر بر اشدر خصوص شاخص استان

، نوع گراییسازی هزینه، سود تسهیالت بانکی، صادراتحداقل هایشاخص خصوص

 شده مشاهدهفاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصوالت گذاری و باالخره سرمایه

 . است

 ساشتغال، اقتصاد مقاومتی، صنایع کوچک و متوسط، تاپسی :يديکل واژگان 

 .لرستان استان فازی،
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 3 حسين دالوند،  2 نرگس جوزي ، 1 علی مير

 .گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران 5
 .گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران 2
 .گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم، ایران 4

 

 نام نویسنده مسئول:

 علی مير

 صنایع کوچکزایی اشتغالبندي عوامل مؤثر بر رتبهشناسایی و 

 با رویکرد اقتصاد مقاومتیهاي استان لرستان شهرستانو متوسط  
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 مقدمه
اصالح الگوی مصرف  ،کاهش وابستگی به نفت ، 33های اصل و تحقق سیاست مردمی کردن اقتصادمقاومتی دارای الزاماتی از قبیل اقتصاد 

مام ت باشد.و باالخره حرکت بر اساس برنامه می حداکثری از زمان و منابع و امکانات یهاستفاد، تعادل در مصرف و مدیریت مصرف و مدیریت آن،

. بدین معنا که قبل از هر گونه حرکت به سمت و سوی نیاز دارندهای درآمدزا در داخل کشور ی فعالیتبه ایجاد اشتغال و توسعه این الزامات

نبال اشتغال باشیم تا بتوانیم با استفاده از نیروی بومی کشورمان زمینه را برای کسب درآمد درآمد، تولید و اصالح الگوی مصرف، الزم است به د

 و تولید فراهم نماییم.

زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح سازی، بحرانقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوما

 . همین نکته در استقاللشرط و الزام چنین موضوعی استپیش های عقالیی و مدبرانه،ارکت همگانی و اعمال مدیریتشود که قطعاً باور و مشمی

 (.35 -32، 5432)آجیلی، است و خوداتکایی نیز نهفته

ا رویکرد وان داخلی بترین عنصر آن تکیه بر تو مهم المللی مطرح شده استهای بیناقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم

 .(3، 5433)میالنی،  باشداشتغال و تولید داخلی می

های کالن سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست

اگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را های گونها و توطئهدر برابر ضربات اقتصادی تحریم گرفته تاتخریبی شکل 

ای و جهانی حفظ کند. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقهرشد همه به ادامه دهد و روند رو

اومت در مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود طوری که کشور ضمن مق فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته به

 ).3، 5435را حفظ کند )عسکری،

های اقتصادی و اداری برای های مختلف بخشجانبه نیاز داشته و تأکید بر مزیتاز آنجا که تحقق اهداف قتصاد مقاومتی به تالش همه

وچک زایی صنایع کبندی عوامل مؤثر بر اشتغالر مطرح شده است، لذا این پژوهش در پی رتبهتحقق این اهداف به عنوان یک ضرورت انکارناپذی

صلی زایی به عنوان رکن اهای استان لرستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی است تا بتواند ضمن مطرح نمودن اشتغال و اشتغالو متوسط شهرستان

د ی اشتغال با تأکید بر اهداف اقتصابپردازد که بیش از سایر ابعاد به ایجاد و توسعه یارهاعوامل و معاقتصاد مقاومتی به شناسایی آن دسته از 

 کنند.مقاومتی در ارتباط بوده و به تحقق آنها کمک می

 

 بيان مسأله
نوین  هایوژیی فنی و سرعت انتشار تکنولها تحت تأثیر عوامل مهمی مانند جهانی شدن، توسعهانداز قرن بیست و یکم، بنگاهدر چشم

ند که هایی باشها باید متفاوت عمل کرده و در پی کسب مزیتانداز، بنگاهدر چارچوب این چشم اند.در یک وضعیت پیچیده و رقابتی قرار گرفته

 هم وظایف خود را نسبت به جامعه انجام دهند و هم اهداف خویش را محقق نمایند. 

یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار

که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی  ،تبدیل چنین فشارهایی به فرصت

 اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی. های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی استها و تاکید روی مزیتاست. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی

زا سازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها است که بر توان داخلی اقتصاد تکیه داشته و پیشرو، فرصت ساز، مولد، دروناقتصادی برای مقاوم

 (.51، 5435گرا است)قوامی، و برون

روی است ولی در اینجا یک نوع ای ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت است. کلمه اقتصاد در لغت به معنای میانههاقتصاد مقاومتی واژ

ی تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات و امکانات رفاهی ی زندگی او در زمینهدانش و یا نظامی است که به رفتارهای انسان و وضعیت بهینه

اند. یشه قوم و از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیمت، هم از این ماده اشتقاق یافتهپردازد. مقاومت از رمی

ر مواجهه اً دصفت مقاومتی برای اقتصاد، داللت بر حالتی از اقتصاد دارد که اوالً در ساخت درونی خود از قوام و استحکام الزم برخوردار باشد و ثانی

 (. 2-4، 5434انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه،  ) امل تهدیدزای خارجی بتواند قوام و پایداری خود را حفظ نمایدبا عو

نیز در صدر وظایف و  5433باشد که در قالب شعار سال های مورد نظر در اقتصاد مقاومتی، اشتغال میترین اهداف و سیاستاز مهم

 ها قرار گرفته است.  تکالیف سازمان

ند یآهای متولی و مرتبط متوجه خواهیم شد که برها و دستگاهها و آمارهای ارایه شده توسط سازمانبا بررسی و مقایسه اجمالی از گزارش

تولید  مسکن، اشتغال و  )مشکالت و معضالت اکثریت جوامع و کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه معطوف و مشتمل بر سه معضل اساسی

گذشته از این که بروز همین مشکالت و در رأس آنها اشتغال موجب شده است باشد. معدن و کشاورزی و خدمات و ...( میصنعت و  هایدر حوزه
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ایجاد  اهمیت ایجاد اشتغال درمحور اصلی اقتصاد مقاومتی با عنوان اشتغال مطرح شود، اغلب تحقیقات انجام شده حاکی از  5433که در سال 

 بحث تولید و ،های اقتصادترین شاخصکی از اصلیباشد. یمیجانبه در جامعه افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه، هثبات اقتصادی جامع

افزایش اشتغال،  ،واردات بهکاهش وابستگی  حاکی از افزایش تولید در نگاه اول به معنای رونق چرخ اقتصاد و در ادامه .اشتغال همراه آن است

وری سازمانی و کارآفرینی، تحقق گذاری داخلی و ارتقای فعالیت بخش خصوصی، افزایش سطح بهره، افزایش سرمایهسطح معیشت مردم بهبود

. تولید ملی با ویژگی پایداری و است …در نتیجه افزایش قدرت اقتصادی جامعه وو ی اجتماعی های توسعهعدالت اجتماعی و بهبود شاخص

داخلی، کسب و کار داخلی را رونق می بخشد و نیروی انسانی متخصص را در چرخه ی اقتصادی بکار می های ثبات و مبتنی بر توان و پتاسیل 

بطور کلی تولید و اشتغال ملی در تعاملی تنگاتنگ و دو سویه، علت و معلول همدیگر هستند. با این توصیف که افزایش تولید به نوعی به  .گیرد

شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی شرایط اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می در  . لعکسامعنای افزایش اشتغال است و ب

کنند و هم برای تحقق اهداف اقتصاددمقاومتی است که هم زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم می کارآفرینانهزا و اشتغالهای شود، فعالیت

 (.5-4، 5433پور، باشند)منفرد و احمدیمهم می

آرژانتین، ژاپن و انگلیس و فرانسه و ترکیه، ی جنوبی، در اغلب کشورهای دنیا همچون روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان، کره

 (.12 -13، 5430)منوچهری، سهم بسزایی از اشتغال در اختیار صنایع کوچک و متوسط است

برداری درکشور هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره 43ایران، بالغ بر  طبق آخرین آمار رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

درصد سهم کل  31درصد از کل صنایع موجود و حدود  34باشند.  سهم صنایع کوچک تقریباً هزار واحد صنعتی کوچک می 44وجود دارد که 

معادل نصف متوسط عملکرد صنایع کوچک در دنیاست  درصد، 53/ 4دهند. سهم ارزش افزوده تولید صنایع کوچک اشتغال صنعتی را تشکیل می

پذیری بیشتر و وری در صنایع کوچک به دلیل انعطافبهره این در حالی است که .درصد است 50و سهم ارزش صادرات در صنایع کوچک تنها 

 تر و بیشتر استکنندگان در مقایسه با صنایع بزرگ باالمصرف تر با تغییر الگوی تقاضایی سریعامکان همراه

(http://www.iribnews.ir/fa/news/1755368) . 

نفر باشند، صنایع کوچک و صنایعی که  33های صنعتی، صنایعی که شاغالن آن تا ترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرکبنا به تازه

چه که اداره آمار بانک  آیند. اما آن به حساب مینفر کارکن داشته باشد صنایع بزرگ  500نفر باشند صنایع متوسط و باالی  33تا  10بین 

تا  50واحدهای دارای صنایع خرد،به عنوان  نفر شاغل  50گیرد، واحدهای با کمتر از بندی واحدهای صنعتی در نظر میمرکزی به عنوان طبقه

صنایع بزرگ به عنوان را  نفر شاغل 500از صنایع متوسط و باالتر شاغل را  نفر 33تا  10 واحدهای دارای صنایع کوچک،شاغل را  نفر 33

، (کارکن نفر 33سهم واحدهای کوچک)تا باشند که نفر می 2334021واحد با میزان اشتغال  43430تعداد واحدهای صنعتی کشور نامند. می

 234424حد و اشتغال مستقیم وا 4133برابر  ،(نفر کارکن 33تا  10نفر، سهم صنایع متوسط) 5240311 مستقیم واحد و اشتغال 44303 برابر

درصد  4/33 باشد. صنایع کوچک و متوسطمی نفر 354432واحد و اشتغال مستقیم  2330برابر  ،نفر کارکن( 500نفر و سهم صنایع بزرگ)باالی 

 (.http://www.iribnews.ir/fa/news/1755368)انددرصد از اشتغال کل صنایع کشور را به خود اختصاص داده 4/32از تعداد کل صنایع و 

لف های مختتوانند در بخشپذیری آنهاست و میترین علت آن انعطافصنایع کوچک در دنیا از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند که عمده

دهد و قدرت ها در دنیا توسط صنایع کوچک رخ میدرصد اختراعات و نوآوری 10به صنعت یک کشور کمک کنند. طبق آمار موجود بیش از 

 های مذکور منبع قابل توجهی برایدیگر ویژگی مهم صنایع کوچک این است که بنگاه .از دیگر خصایص آنها استجذب بسیار زیاد نیروی کار 

 تولید نیروهای انسانی در واحدهای بزرگ صنعتی هستند. همچنین دیگر ویژگی مثبت این صنایع هزینه خروج آنها از صنعت در مقایسه با صنایع

های یژگییکی دیگر از و تواند تغییر در موضوعیت تولید خود را در دستور کار قرار دهد.ت که بسیار پایین بوده و با سقف هزینه کم میبزرگ اس

شود هر چند در ها انجام میگونه بنگاه درصد صادرات در کشورهای دنیا توسط این 20بسیار مهم صنایع کوچک و متوسط این است که میزان 

های کوچک و متوسط در بخش های بنگاههای الزم صورت گیرد تا همزمان با رشد سایر جنبهدرصد است و باید تالش 50رقم حدود  ایران این

 .www.isna.ir/news/96052112470)) های بیشتری مدنظر قرار گیردصادرات نیز فعالیت

 سهمدهند. های کوچک و متوسط تشکیل میدنیا را بنگاه درهای فعال درصد تعداد بنگاه 30بیش از  و درصد نیروی کار 10همچنین 

عالیت فهای کوچک درصد نیروی کار در بخش صنعت، در بنگاه 12درصد است و در حوزه اشتغال نیز  32رقمی معادل در ایران صنایع کوچک 

 (.www.isna.ir/news/96052112470) کنندمی

ترین آنها همین اشتغال . برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که ارزندهدرصد صنایع استان لرستان، صنایع کوچک و متوسط است 34

 (.http://lorestan.irib.ir ) باشد، حمایت جدی از صنایع کوچک و متوسط ضرورت داردمی

به حدی است  ایع کوچک و متوسط و سهم آنها از اشتغال و ارزش افزودهصنشاغلین واحدها و گردد که در حال حاضر تعداد مالحظه می

زایی، استقالل، گسترش تولیدات در قالب اشتغال حقق اهداف اقتصاد مقاومتیتوانند سهم ارزشمندی را در جامعه ایفا نمایند. از طرفی تکه می

ر بستر تولید و اشتغال قرار گیرد و سهم و جایگاه صنایع کوچک و پذیر است که بدر صورتی امکانداخلی، کاهش وابستگی به صادرات و.... 

http://www.joas.ir/
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زایی و نگاه به بیرون، تولید داخلی، اصالح الگوی محوریت اقتصاد مقاومتی با تأکید بر درون زایی مورد توجه قرار دهد.متوسط را در اشتغال

تر ها در اقتصاد مقاومتی بر بسترین تالشرسد که اصلیه و به نظر میمصرف، مشارکت مردم، اشتغال و تولید را به عنوان اجزای اصلی مطرح نمود

 اشتغال و تولید قرار دارد که هر دو مکمل هم بوده و بدون همدیگر معنا و مفهومی نخواهند داشت. 

 در این راستا سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:

توان /انها و چگونه می ی کدامنداقتصاد مقاومت کردیاستان لرستان با رو یاهکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغال

 ؟بندی نمودهای مختلف دستهرا به تفکیک شهرستان

  

 هامواد و روش
تان اس یهاکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغالبندی هدف اصلی این پژوهش عبارت است از شناسایی و رتبه

زایی صنایع کوچک و متوسط و ی  که در این راستا دو هدف فرعی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغالاقتصاد مقاومت کردین با رولرستا

 شود. های استان لرستان مطرح میبندی آنها به تفکیک شهرستانهمچنین رتبه

 دو سؤال مطرح شد که عبارتند از:

 ی کدامند؟اقتصاد مقاومت کردیاستان لرستان با رو یهاکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغال( 5

فکیک به تی اقتصاد مقاومت کردیاستان لرستان با رو یهاکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغال یبندرتبه( 2

 چگونه است؟شهرستان 

 مدارک و اسناد یمطالعه و ایکتابخانه روش ازهای اقتصاد مقاومتی و پیشینه یاستدر خصوص اهداف و س پژوهش این هایداده ی ازبخش

 خبرگان نظرات به حضوری یمراجعهبا  است بوده مربوطه هایشاخص خصوص در متخصصان اظهارنظر شاملکه  دیگری بخش و آمده دست به

 شده رمنتش و دقیق اول، دست منابع از است شده سعی گردآوری، ابزار رایب الزم اعتبار به یابی دست برای. به دست آمد حوزه این کارشناسان و

 چنینهم واقتصادی و اشتغال  علوم هایرشته متخصصین از تن چند اظهارنظر از گردآوری ابزار روایی برای و شود دهاستفا صالحذی مراجع توسط

 .است شده استفاده هاشاخص ارجحیتین به منظور تعی زمینه این در خبره کارشناسان و مدیران سطح در مشورت

ی تا برفکه با روش گلوله بودی آماری مشتمل بر گروه خبرگان جامعهگروه خبرگان و الگوی دلفی استفاده شد. ها از برای گردآوری داده 

های اولیه ها و دادهشریح شاخصرغم تمنظور از رسیدن به عمق این است که علینفر محدود شدند.  51اقناع نظری به تعداد رسیدن به عمق و 

از افراد شرکت  اند، موضوع یا شاخص جدیدی به ذهن افراد پاسخگو نرسد و در واقع به نوعی هماهنگی و اجماع رسیده باشند.که گردآوری شده

سال  34متوسط سن آنها تقریباً  سال و 3/54متوسط سوابق کاری آنان اند. نفر دکترا بوده 4نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  52کننده تعداد 

ی مهندسی نفر در رشته 3؛ بازرگانی و مدیریت صنعتی ی اقتصاد و مدیریتنفر در رشته 4اند. نفر زن بوده 2نفر از آنان مرد و  54بوده است. 

  اند.شناسی، علوم اجتماعی و پژوهشگری تحصیل نمودهروان ینفر در رشته 4صنایع و 

 رد گام ترینمهماست، استفاده شد.  فازی چندمعیاره گیریتصمیم هایمدل از یکی که فازی از مدل تاپسیسها تجزیه و تحلیل داده

 آلایده طهنق از گزینه یک فاصله گرفتن نظر در بر عالوه مدل، این در. است مناسب معیارهای انتخاب و شناخت معیاره، چند گیریتصمیم فرآیند

 حل راه از لهفاص کمترین دارای باید انتخابی یگزینه که معنی این به شد؛ گرفته نظر در نیز فازی منفی آلایده هنقط از آن فاصله فازی، مثبت

 نسانیا تفکر ابهام به پرداختن ضمن در این الگو که .باشد فازی منفی آلایده حل راه از فاصله دورترین دارای حال عین در و فازی مثبت آلایده

 ابهام و دقت عدمو  قطعیت عدم بودن عقالیی ه است،شد مطرح فازی هایمجموعه تئوری عنوان تحت بار اولین برای ییارسطو منطق ضعف و

که حتماً های جهان ترین کمک آن به مطالعات مربوط به پدیدهمورد توجه قرار گرفته و در واقع مهم در اظهارنظرهای پذیرفته شده و منطقی

 (.43 -43، 5443)غضنفری و رضایی،  بود که از بروز اظهار نظر قطعی و غیرفازی پیشگیری نموده است این ،دارای عدم قطعیت هستند

ات آورد. اغلب اوقچندمعیاره فراهم می گیریتصمیممفیدی را برای حل یک مسأله  یمنطق فازی شیوه در قالبچندمعیاره  گیریتصمیم

های معمول دنیای واقعی، کاربرد روش گیریتصمیمق و فازی هستند. در یک شرایط ها غیر دقیگیری چندمعیاره، دادهدر مسائل تصمیم

مواجه شود. برای این موارد،  با محدویت شدید غیر دقیق از اطالعات ید به دلیل معیارهای حاوی مجموعهتوانمیچندمعیاره  گیریتصمیم

بندی اند. طبقه( توسعه داده شدهMADM2فازی ) یخصهگیری چندشا( و تصمیمMODM5فازی ) یگیری چندهدفههای تصمیمروش

های ارزیابی شوند. مدلبدین ترتیب است که در مجموع به دو دسته) چندهدفه، چندشاخصه( تقسیم میگیری چندمعیاره های تصمیمروش

 -22، 5444)اصغرپور،  گیردقرار میهای جبرانی چندشاخصه ممکن است جبرانی یا غیر جبرانی باشند. مدل تاپسیس در زیرگروه سازشی مدل

25). 

                                                             
1- Multi-Attribute Decision Making 

2- Multi-Objective Decision Making 
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تکنیک  رسد.می 4ی فازی نوبت به اجرای مدل انتخاب شده با استفاده از روش تاپسیس فازیگیری چندشاخصهپس از تبیین مدل تصمیم

کند که آل بررسی میحل ایدهآل مثبت و منفی را همزمان به وسیله گرفتن نزدیکی نسبی به راه تاپسیس هر دو فاصله ی گزینه از راه حل ایده

  (.31، 2003، 3)سرجویج و دیگران باشداز نقاط قوت این تکنیک می

معیار و   n معیاره با  چند گیریتصمیمآل فازی را در یک مسأله مراحل استفاده از روش شباهت به گزینه ایده(، 2004) 1چن و هوآنگ

m :گزینه به شرح زیر ارائه کردند  

  ماتریس تصمیم( تشکیل 5گام 

  :( تعیین ماتریس وزن معیارها2گام 

  ( بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی4گام 

 ( تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار3گام 

( یافتن حل آیده آل فازی 1گام 
*

( , )F P IS A  و حل ضد ایده آل فازی( , )F N IS A


  

 ل ایده آل و ضد ایده آل فازی( محاسبه فاصله از ح3گام 

 ( محاسبه شاخص شباهت4گام 

ا شاخص ی بهاگزینهمی شوند. به طوری که  بندیرتبه هاگزینهدراین مرحله با توجه به میزان شاخص شباهت، ها: گزینه بندیرتبه( 4گام 

 شباهت در اولویت قرار دارند. 

 

 هایافته  
 سازیمدل روش از گیریبهره باو سپس ضمن تبدیل عبارات کالمی به اعداد فازی  نجام شدهاها ها و شاخصشهرستان کدگذاری ابتدا 

 . شد پرداختهها ها و شهرستانبندی شاخصرتبهبه ارزیابی نتایج و ( FTOPSIS) فازی آلایده گزینه به شباهت تکنیک
 

 هاشهرستان: نام اختصاري 1جدول 
 

 نام اختصاری شهرستان ردیف نام اختصاری شهرستان ردیف

 6C دلفان 1C 3 ازنا 5

 7C دورود 2C 4 الیگودرز 2

 8C دوره 3C 4 بروجرد 4

 9C سلسله 4C 3 پلدختر 3

 10C کوهدشت 5C 50 خرم آباد 1

 هاي تحقيقمنبع: یافته                 

 

ارزش  با عناوین  شاخص  43سه مرحله ابتدا زایی را انتخاب نمایند. در های مهم در اشتغالخصشااز اعضای گروه دلفی خواسته شد تا 

نیروی جوان، سبک مدیریت، بهای سرمایه، میزان تسهیالت، سود دسترسی به افزوده، موجودی سرمایه، قیمت عوامل تولید، سطح تولید، 

 حداکثرسازی سود، سازی، های تولید و حداقلکاهش هزینههای حمایتی دولت، نامهپذیری، نوع تکنولوژی، برگرایی، رقابتتسهیالت، صادرت

ت، ی شرکها، اندازهوضعیت دارایی ی ثابت، بهای سرمایه ی تأمین مواد اولیه، شاخص کاربری، دستمزد سرانه، انتظارات مردم، موجودی نقد، نحوه

مالیات و بیمه و عوارض، مدت فعالیت، نزدیکی به مراکز فروش، دسترسی به مراکز تأمین گذاری، نگرش کارفرمایان، سوابق مدیریت، نوع سرمایه

ی نحوه و همچنین های مالی، تخصص مدیران، محدودیتمدیران میزان تحصیالتمواد اولیه، سن کارفرمایان، موقعیت اجتماعی کارفرمایان، 

ی سوم در مرحلهشاخص  51و باالخره  ی دوم در مرحله شاخص 25ته شد که ها مجدداً به شور گذاشمطرح گردید. این شاخص دریافت سفارش

مبنای اصلی پژوهش نیز  با هماهنگی گروه موصوف بر همین شاخص،  51با توجه به توافق اعضای دلفی در خصوص این مورد توافق قرار گرفت. 

 های مورد نظر به شرح زیر تعریف شدند:شاخص موارد قرار گرفت.

                                                             
3 - F Topsis 

4 - Srdjevic etal 

5- Chen and Hwang 
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 رود.فزوده: هر چه ارزش افزوده باالتر باشد، میزان اشتغال نیز باال می( ارزش ا5

 شود.( دستمزد سرانه: باال رفتن دستمزد موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار می2

احدهای وبری تولیدات و های کاربر استفاده شود، تقاضای اشتغال بیشتر است. هر چه سرمایه( شاخص کاربری: هر چه بیشتر از تکنولوژی4

 یابد.صنعتی بیشتر باشد تمایل به اشتغال نیروی کار نیز کاهش می

 هر چه میزان سرمایه افزایش یابد، تقاضای اشتغال بیشتر است.( موجودی سرمایه: 3

 شود.حداکثرسازی سود: با افزایش میزان سودآوری، تقاضای کارفرمایان برای اشتغال افراد بیشتر می( 1

ه: هر چه به دلیل حمایت دولت یا اقدامات واحدهای صنعتی، میزان هزینه کاهش یابد، تقاضای نیروی کار بیشتر سازی هزین( حداقل3

 شود.می

  شود.سطح تولید: با افزایش سطح و میزان تولید، تقاضا از طرف کارفرمایان برای اشتغال نیز بیشتر می( 4

شود و در صورتی که این دو نسبت ای معکوس بین آنها برقرار میر باشند، رابطهبهای سرمایه: اگر سرمایه و نیروی کار مکمل همدیگ ( 4

 -521، 5434باصری و روشنی سیاقی، ) شود و برعکسای مثبت داشته و افزایش یکی منجر به افزایش دیگری میجانشینی داشته باشند، رابطه

524.) 

 برای افزایش تولید مؤثر باشد. کاراند بر افزایش جذب نیروی توتوان پرداخت تسهیالت بانکی می سود تسهیالت بانکی:( 3

 شود که نوع و تقاضای اشتغال تغییر نماید.نوع محصول و کیفیت آن با هدف صادرات موجب می گرایی:( صادرات50

 غل باشد.  شاخصی است برای مقایسه و پیشی گرفتن از رقبا که ممکن است یکی از معیارهای آن ایجاد ش پذیری:( رقابت55

های بالعوض ها از قبیل یارانه و کمکزایی و یا سایر حمایتنقش حمایت دولت در دو بعد مستقیم در جهت اشتغال ( حمایت دولت:52

  شود.منجر به تغییر روند جذب نیروی انسانی توسط واحدهای صنعتی میبه طور غیرمستقیم به تولیدکنندگان 

مخارج حمل و نقل عامل مهمی در افزایش یا کاهش مخارج  فاصله تا مراکز خرید و فروش/ تأمین مواد اولیه یا فروش محصول:( 54

 ها امکان جذب نیروی کار بیشتری برای افزایش تولید و درآمد وجود خواهد داشت.واحدهای صنعتی هستند و لذا در صورت کاهش این هزینه

 ش، احساس و مهارت عملی کارفرمایان عامل مهمی در ایجاد و گسترش اشتغال است.دان نگرش کارفرمایان:( 53

ی چندانی به جذب نیروی اند، عالقهی شخصی خویش به وادی صنعت پا نهادهگذارانی که با اندک سرمایهسرمایهگذاری: نوع سرمایه( 51

ه اند، تمایل بیشتری بد را از طریق وام و تسهیالت بلندمدت کسب نمودههای خوشرکا، سهامداران و کسانی که سرمایهدهند. انسانی نشان نمی

 جذب نیروی انسانی دارند.

 .ده استبوهای مورد بررسی به شرح جدول زیر گذاری شاخصنام 
 

 ها و نام اختصاري مربوط به آنهاشاخص :2جدول 
 

 عنوان شاخص ردیف عنوان شاخص ردیف

 9I انکیسود تسهیالت ب 1I 3 ارزش افزوده 5

 01I گراییصادرات 2I 50 دستمزد سرانه 2

 11I پذیریرقابت 3I 55 شاخص کاربری 4

 21I حمایت دولت 4I 52 موجودی سرمایه 3

 31I فاصله تا مراکز خرید و فروش 5I 54 حداکثرسازی سود 1

 41I نگرش کارفرمایان 6I 53 سازی هزینهحداقل 3

 51I ریگذانوع سرمایه 7I 51 سطح تولید 4

  8I بهای سرمایه 4

 هاي تحقيقمنبع: یافته    

 

 . تبدیل عبارت کالمی بهگردیدهای خبرگان، نظرات آنها در قالب عبارات کالمی اخذ و سپس  به اعداد فازی تبدیل برای دریافت قضاوت

 شده است. اعداد فازی در جدول زیر نشان داده
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 چگونگی تبدیل عبارت کالمی به اعداد فازي :3جدول 
 

 اعداد فازی مثلثی متناظر عبارت کالمی

 (5، 5، 5) به یک اندازه مهم

 (5، 2، 4) بینابین

 (2، 4، 3) ترکمی مهم

 (4، 3، 1) بینابین

 (3، 1، 3) ترنسبتاً مهم

 (1، 3، 4) بینابین

 (3، 4، 4) تربسیار مهم

 (4، 4، 3) نبینابی

 (3، 3، 3) ترمطلقاً مهم

 .626، 2002، 6چاموداراکاس و دیگرانمنبع:                                       
 

شاخصی دیگر اظهار نظر نمودند و سپس ماتریس اعضای گروه به تفکیک و بر اساس متغیرهای زبانی نسبت به هر شاخص در کنار 

. فازی مثلثی هستند دبه ترتیب نشانگر حد پایین، حد وسط و حد باالی عد cو  bو  aفرمول زیر تهیه شد. در این فرمول  مقایسات جامعی با

اسان حضوری از کارشن یها با مصاحبهو بررسی اهمیت شاخص بندیاولویتو به تفکیک دیدگاه گروه کارشناسان ها به ترتیب هر یک از گزینه

 خبره صورت پذیرفت.  

 به طوری که  ijA=[ a[ د:داشته باشیم و ماتریس مقایسه زوجی آنها به صورت زیر باش n,…, C2, C1C معیار به شرح  nراگ

i,j=1,2,…,n که در آن، ija ترجیح عنصر ic  بر jc یم:چه در این ماتریس داشته باشچنان ؛دهدشان را ن  ija j =ak x ika   گوییم گاه میآن

 .ماتریس سازگار است

 . اگردیننمامیرا مشخص  Wوزن  برداراده و د لیرا تشک A یزوج سهیمقا سیماتری ناسازگاری بدین شرح است که الگوریتم محاسبه

 یصورت با توجه به قدم ها نیا ریدر غ شود. بود، مقدار شاخص ناسازگاری محاسبه میمشخص  λmax یعنی Aسیماتر ژهیمقدار و نیتربزرگ

 :دنزنمی نیمتخ مقدار آن را ریز

 .دنآورمیبه دست  λmax*Wاز  یمناسب نیتخم A سیدر ماتر Wضرب بردار  باالف( 

 .دنینمامیرا محاسبه  λmaxاز  ییهانیمربوطه تخم Wبر λmax.W یبه دست آمده برا ریمقاد میتقس باب( 

 .دنکنمی دایبه دست آمده را پ λmax متوسطج( 

 I.I = λmax – n / n -1:  کردرا از رابطه روبرو محاسبه  یازگارشاخص ناس مقدارتوان  اکنون دیگر می

اش ضرب نموده و حاصل جمع رای محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی شاخص ناسازگاری هر ماتریس را در وزن عنصر مربوطهب

 I.I.R های مربوطه ضرب کرده و مجموعشاناتریسم I.I . همچنین وزن عناصر را درندناممی I.I . این حاصل جمع راندآورآنها را به دست می

 I.Rاز فرمول  یناسازگار نرخ. به عبارت دیگر دهدمینشان مراتبی را نرخ ناسازگاری سلسله I.I / I.I.R . حاصل تقسیمنمایندگذاری میرا نام

= I.I / I.I.R  (.24 -40، 2053علوی، )دیآمی به دست 

های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد. اساس محاسبات فرایند توان به دادهاندازه میدهد تا چه ناسازگاری نشان مینرخ 

این هرگونه پذیرد. بنابرشود، صورت میها زوجی ظاهر میمراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسهتحلیل سلسله

 (.523، 5434)حبیبی و دیگران، دهدیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار میخطا و ناسازگاری در مقایسه عناصر، نت

به دست آمده و به نوعی نتایج حاصله حاکی از عدم وجود سازگاری  5/0در تمام موارد اعدادی باالتر از در بررسی نهایی مشخص شد که 

 حاصل شد.  5/0به دیدگاه خویش تجدید نظر کنند و باالخره نرخ سازگاری کمتر از مجدداً از کارشناسان خواسته شد تا نسبت است و نتایج 

ی ارزیابی گیری براماتریس تصمیم شروع و سپس عبارات کالمی به اعداد فازیبه ترتیب از تبدیل نظر کارشناسان اظهاردهی بر مبنای وزن

عیین ت در مراحل بعدی صورت گرفت تا به مقیاس وزین فازیماتریس بی گیری و ایجادمقیاس نمودن ماتریس تصمیمبی تشکیل شد. هاگزینه

حل میزان نزدیکی هر گزینه با راهپرداخته شده و باالخره  هالآآن ایدهها از ی مجموع فواصل هر یک از گزینههای مثبت و منفی و محاسبهلآایده

                                                             
1- Chamodrakas etal 
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ری برخوردار بیشت تها از اهمیآل باشد، نسبت به سایر گزینهبیشتری به راه حل ایدهمقدار نزدیکی ای دارای مسلماً هر گزینه تعیین شود. لآایده

 است.
 

 هابندي شاخصرتبه: 6جدول
 

 رتبه آلحل ایدهنزدیکی نسبی به راه آل منفیفاصله تا ایده آل مثبتفاصله تا ایده شاخص ردیف

5 1I 554/21 433/0 043/0 2 

2 2I 250/21 404/0 045/0 1 

4 3I 041/21 325/0 041/0 4 

3 4I 233/21 413/0 023/0 4 

1 5I 402/21 422/0 024/0 3 

3 6I 344/21 143/0 025/0 51 

4 7I 234/21 443/0 040/0 3 

4 8I 230/21 414/0 023/0 4 

3 9I 333/21 130/0 022/0 53 

50 10I 413/21 333/0 023/0 52 

55 11I 434/21 314/0 021/0 54 

52 12I 205/21 434/0 043/0 3 

54 13I 244/21 443/0 024/0 50 

53 14I 040/21 323/0 044/0 5 

51 15I 431/21 344/0 024/0 55 

 هاي تحقيقمنبع: یافته   
 

یری، پذرقابتحمایت دولت، ش افزوده، کاربر بودن، ، ارزنگرش کارفرماهای مورد بررسی به ترتیب اهمیت شامل شود که شاخصمالحظه می

ذاری، گنوع سرمایهسطح تولید، بهای سرمایه، موجودی سرمایه، حداکثرسازی سود، فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصوالت، دستمزد، 

 سازی هزینه هستند.گرایی، سود تسهیالت بانکی و باالخره حداقلصادرات
 

 
 ها از نظر اهميتاي مقایسه شاخصنمودار ميله: 1نمودار 

 هاي تحقيقمنبع: یافته
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شرح  هبر اساس نتایج حاصل از تحلیل تاپسیس فازی ب های مورد بررسیخصوص شاخصهای استان لرستان در بندی شهرستانرتبه  

 باشد:جدول زیر می
 

 هاشهرستان زایی درعوامل اشتغال اي: وضعيت مقایسه6جدول 
 

 شاخص شباهت رتبه نام شهرستان

 324/0 5 خرم آباد

 352/0 2 بروجرد

 304/0 4 ازنا

 433/0 3 سلسله

 432/0 1 الیگودرز

 443/0 3 دورود

 434/0 4 کوهدشت

 412/0 4 پلدختر

 444/0 3 دلفان

 403/0 50 دوره

 هاي تحقيقمنبع: یافته                   
 

که حاصل از تبدیل نتایج به مبنای مربوطه بوده و برای راحتی تحلیل بر مبنای  500ها بر مبنای عدد استاندارد وضعیت نهایی شهرستان

 های مورد بررسی به شرح زیر بوده است:از شاخص صد محاسبه شده است برای هر یک
 

 هازایی در شهرستانعوامل اشتغالها و شاخصاي : وضعيت مقایسه5جدول 
 

 مجموع دوره دلفان پلدختر کوهدشت دورود الیگودرز سلسله ازنا بروجرد خرم آباد 

 313/0 455/0 404/0 152/0 315/0 130/0 303/0 333/0 452/0 314/0 333/0 نگرش

 313/0 452/0 311/0 345/0 302/0 314/0 352/0 433/0 305/0 152/0 343/0 ارزش افزوده

 333/0 314/0 334/0 401/0 452/0 403/0 342/0 434/0 342/0 405/0 342/0 کاربری

 330/0 325/0 352/0 430/0 433/0 344/0 144/0 133/0 111/0 354/0 144/0 حمایت

 120/0 431/0 314/0 345/0 113/0 445/0 123/0 312/0 353/0 303/0 433/0 رقابت

 233/0 544/0 043/0 200/0 252/0 554/0 203/0 232/0 312/0 414/0 342/0 دستمزد

 353/0 413/0 235/0 454/0 435/0 454/0 331/0 453/0 350/0 402/0 323/0 تولید

 321/0 252/0 213/0 425/0 454/0 431/0 354/0 443/0 325/0 143/0 443/0 سرمایه

 343/0 234/0 254/0 403/0 444/0 342/0 152/0 134/0 144/0 135/0 354/0 موجودی

 433/0 543/0 205/0 234/0 451/0 144/0 305/0 152/0 431/0 454/0 354/0 سود

 253/0 535/0 553/0 543/0 254/0 543/0 254/0 105/0 544/0 213/0 245/0 فاصله

 555/0 045/0 554/0 035/0 503/0 555/0 534/0 040/0 520/0 540/0 505/0 نوع سرمایه

 515/0 054/0 552/0 025/0 543/0 543/0 544/0 555/0 254/0 450/0 225/0 صادرات

 530/0 531/0 543/0 242/0 544/0 513/0 550/0 503/0 031/0 552/0 524/0 تسهیالت

 544/0 503/0 252/0 554/0 524/0 533/0 253/0 504/0 052/0 522/0 551/0 هزینه

 444/0 403/0 444/0 412/0 434/0 443/0 432/0 433/0 304/0 352/0 324/0 مجموع

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 پذیری،ابترق کارفرمایان،نگرش کاربری صنایع، حمایت دولت، های شاخصاز اهمیت به ترتیب ها بندی شهرستاننتایج حاصله عالوه بر رتبه

   های مورد بررسی حکایت دارد.در بین شاخص دستمزد و ارزش افزوده، موجودی سرمایه، ارزش سرمایه
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محوری برای به عنوان  21/0تر از عدد زایی در سطح پایینها به ضعف عوامل اشتغالتوان با در نظر گرفتن وضعیت شاخصاکنون می

گذاری، های استان لرستان از ابعاد نوع سرمایههای محاسبه شده برای تمام شهرستانشاخصی پیشنهاد و تحلیل نهایی نتایج اشاره نمود. ارائه

ورود، درز، دآباد، ازنا، الیگوخرمی برخوردار هستند. هشت شهرستان سازی هزینه از وضعیت ضعیفگرایی، سود تسهیالت بانکی و حداقلصادرات

 کوهدشت، پلدختر، دلفان و دوره از بعد مسافت تا مکان تأمین مواد اولیه و بازار فروش محصوالت از وضعیت ضعیفی برخوردار هستند.

ی تراز بعد موجودی سرمایه نیز شهرستان دلفان از وضعبت ضعیفهای دلفان و دوره از بعد سود تسهیالت بانکی با ضعف مواجه هستند. شهرستان

له، های سلستری برخوردار بوده است. از بعد دستمزد نیز شهرستانشهرستان دوره از نظر ارزش سرمایه در وضعیت ضعیفبرخوردار بوده است. 

  اند.کوهدشت، پلدختر، دلفان و دوره با وضعیت نامناسبی مواجه بودهالیگودرز، دورود، 

دار وررسی به منظور تعیین شاخص شباهت به شرح نمودار زیر بوده است. در این نمهای مورد بها از نظر شاخصی نهایی شهرستانمقایسه

در  304/0ی دوم، ازنا با شاخص شباهت در رتبه 352/0ی اول، بروجرد با شاخص شباهت در رتبه 324/0آباد با شاخص شباهت شهرستان خرم

 ه است. ی دهم و آخر قرار داشتدر رتبه 403/0ی سوم و دوره با شاخص رتبه

 

 
 / شاخص شباهتها بر اساس تکنيک تاپسيس فازيشهرستانبندي نهایی : رتبه2نمودار 

 هاي تحقيقمنبع: یافته  
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 گيريث و نتيجهبح
( با استناد به فرامین مقام معظم رهبری و سیاست 24رکن و  54هدف،  40) زارهگ 40 در قالب در این پژوهش، رویکرد اقتصاد مقاومتی

 مورد توجه قرار های استان لرستانزایی در صنایع کوچک و متوسط شهرستانهای اشتغالیابی به شاخصبرای دست اسناد باالدستی موجود

را در ارتباط با موضوعات اشتغال و متناسب با  شاخص 24اول تعداد  در گام مورد، 40این گرفت. گروه خبره با مطالعه و اظهارنظر در خصوص 

ه در یک گام دیگر مجدداً اظهار نظر نمود تشخیص دادند.وضعیت استان لرستان از این جهت که یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی است، 

 و طیشرا نیتأم ،ارزش افزوده شیافزا، کالن یهابهبود شاخصه در اقتصاد کشور و ییایتحرک و پو جادیاشاخص با عناوین  54و باالخره در 

و  ستهیاکار ش یو توسعه تیتقو  ،فرهنگ کار یکار و ارتقا میتکر ،کشور یو علم یانسان یهاهیو سرما یامکانات و منابع مال یهیکل یسازفعال

 جادیو ا یکاریکاهش سطح ب ی،نیسهولت کسب و کار و کارآفر یهاارتقاء شاخص ،محصوالت و خدمات یرقابت یهاتیقابل قاءارت ی،نیکارآفر

ش بخ یسازفعال ،مناسب یو فناور هیبه سرما یدسترس لیتسه ،کار یروین یتوانمندساز ازیمورد ن یهارساختیز یتوسعه ،داریاشتغال پا

و  یدادن به فعاالن بخش خصوص دانیم قیرکردن اقتصاد از ط یمردم، کشور یو صنعت یرشد اقتصاد یموتور و محرک اصل عنوانبه  یخصوص

 ؤالس بر اساس همین رویکرد دوبه توافق رسیدند.  یداخل یکاال دیبر واردات و خر دیتول تیاولو یسازفرهنگت و باالخره رفع موانع و مشکال

 :است بوده زیر شرح به حاصله نتایج گیری از تکنیک تاپسیس فازی،که پس از تحلیل آنها با روش کیفی و بهره شد مطرح

 ی کدامند؟اقتصاد مقاومت کردیاستان لرستان با رو یهاکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغال( 5

، شاخص 43در ابتدا های مؤثر در اشتغال پرداخته شد. در سه مرحله به شناسایی شاخص گیری از روش دلفیدر پاسخ به این سؤال با بهره

موجودی سرمایه، دستمزد سرانه، شاخص کاربری، ارزش افزوده، با عناوین  شاخص 51ی سوم شاخص و باالخره در مرحله 25م ی دودر مرحله

دولت،  های حمایتیبرنامه پذیری،گرایی، رقابتسطح تولید، بهای سرمایه، سود تسهیالت بانکی، صادرتسازی هزینه، حداکثرسازی سود، حداقل

ورد م گذاری)فردی، مشارکتی، شرکتی(فروش/ تأمین مواد اولیه یا فروش محصول، نگرش کارفرمایان و باالخره نوع سرمایه فاصله تا مراکز خرید و

 توجه و تأکید گروه کارشناسی قرار گرفت.

فکیک ه تی باقتصاد مقاومت کردیاستان لرستان با رو یهاکوچک و متوسط شهرستان عیصنا ییزاعوامل مؤثر بر اشتغال یبندرتبه( 2

 شهرستان چگونه است؟

ی دوم، ازنا با شاخص شباهت در رتبه 352/0ی اول، بروجرد با شاخص شباهت در رتبه 324/0آباد با شاخص شباهت شهرستان خرم

ا شاخص ب دورود، پنجمی در رتبه 432/0با شاخص شباهت  الیگودرزی چهارم، در رتبه 433/0سلسله با شاخص شباهت ی سوم، در رتبه 304/0

 دلفان، هشتمی در رتبه 412/0با شاخص شباهت  پلدختر، هفتم یدر رتبه 434/0با شاخص شباهت  کوهدشتم، ششی در رتبه 443/0شباهت 

 ی دهم و آخر قرار داشته است. در رتبه 403/0و دوره با شاخص  منهی در رتبه 444/0با شاخص شباهت 

 گذاری،شاخص با عناوین بعد فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصوالت، نوع سرمایه 1نظر  از ، بروجرد و ازناآبادخرم هایشهرستان

 .نداسازی هزینه در وضعیت مناسبی قرار نداشتهگرایی، سود تسهیالت بانکی و باالخره حداقلصادرات

فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و دستمزد سرانه، ین شاخص با عناو 3 از نظر پلدخترهای سلسله، الیگودرز، دورود، کوهدشت و شهرستان

 اند.سازی هزینه در وضعیت مناسبی قرار نداشتهگرایی، سود تسهیالت بانکی و باالخره حداقلگذاری، صادراتفروش محصوالت، نوع سرمایه

فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و کی، دستمزد سرانه، موجودی سرمایه، سود تسهیالت بانشاخص با عناوین  4نظر از  دلفانشهرستان 

 سازی هزینه در وضعیت مناسبی قرار نداشته است.گرایی، سود تسهیالت بانکی و باالخره حداقلگذاری، صادراتفروش محصوالت، نوع سرمایه

کز خرید مواد اولیه و فروش سرمایه، سود تسهیالت بانکی، فاصله تا مراارزش شاخص با عناوین دستمزد سرانه،  4شهرستان دوره از نظر 

 سازی هزینه در وضعیت مناسبی قرار نداشته است.گرایی، سود تسهیالت بانکی و باالخره حداقلگذاری، صادراتمحصوالت، نوع سرمایه

با شاخص شاخص با عناوین بعد فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصوالت  1های استان لرستان از نظر در مجموع کل شهرستان

سازی و باالخره حداقل 530/0با شاخص  ، سود تسهیالت بانکی515/0با شاخص  گرایی، صادرات555/0با شاخص  گذاری، نوع سرمایه253/0

 اند.در وضعیت مناسبی قرار نداشته 544/0با شاخص هزینه 

های به و نتایج این پژوهش نیز از بعد تأثیرپذیری از از بعد عوامل مؤثر بر اشتغال صورت نگرفت بندیجهت رتبه در دقیقی مطالعات هرچند

های تساهداف و سیاهای اشتغال با در نظر گرفتن ضرورت توجه به شاخص( مطابقت دارد ولی 5434سرمایه با پژوهش باصری و روشنی سیاقی)

حاصل  یترین نتیجهمهم است.رسی دست یافته های مورد براقتصاد مقاومتی را مطرح نموده و به نتایجی منطبق با شرایط هر یک از شهرستان

 پذیری، دستمزد،ارزش افزوده، کاربر بودن، حمایت دولت، رقابتنگرش کارفرمایان، با عناوین اساسی شاخص  50ی نقش مهم و ارزندهآن است که 

ی مورد تأکید جد توسط استان لرستانبر ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و م سطح تولید، بهای سرمایه، موجودی سرمایه، حداکثرسازی سود

گرایی، سود گذاری، صادرات)فاصله تا مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصوالت، نوع سرمایه شاخص مهم دیگر 1عالوه بر آن  است. قرار گرفته

http://www.joas.ir/


 766 -717، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 استان لرستان از شرایطدر  که اندداشته نقش اساسیزایی صنایع کوچک و متوسط در موضوع اشتغالسازی هزینه( تسهیالت بانکی، حداقل

  اند.مناسبی برخوردار نبوده

 گردد:پیشنهاد می آمده دسته ب نتایج اساس بر 

 مورد توجه قرار گیرند.حمایت از صنایع کوچک و متوسط های به دست آمده به عنوان یکی از معیارهای توجیهی برای نمرات شاخص( 5

این شاخص هم در اقتصاد مقاومتی و هم در جهت ایجاد اشتغال از اهمیت ر است. شاخص کاهش هزینه از اهمیت زیادی برخوردا( 2

یق استقرار واحدهای تحقهای کیفیت، استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت جامع) اعم از نظامرسد که بنابراین به نظر می ؛خاصی برخوردار است

 و بهبود تولید استفاده شود. شدهی کاهش هزینه و قیمت تمام...( در راستا و ، مهندسی مجددی صنعتینظام مشاوره ،و توسعه

 ،شود که ضمن نظارت و دقت الزمعمل ی برخورد با صاحبان صنایع کوچک و متوسط به نحوی نحوهدر اعطای تسهیالت بانکی و  ( 4

د نمود که هر واحد صنعتی که بهتر بتواند در توان تأکیدر این زمینه میمحوریت اشتغال بیش از پیش و با دقت و جدیت مورد توجه قرار گیرد. 

    ای برخوردار شده و یا تخفیفات خاصی برایش در نظر گرفته شود.حفظ و جذب نیروی انسانی تالش کند از تسهیالت ویژه

ت. دور از ذهن نیسمحور یکی از رویکردهایی است که تحقق آن در استان لرستان به تولید با هدف صادرات و به اصطالح تولید صادرات( 3

ستان ا تبدیلی، صنایع دستی، صنایع کانی و موارد دیگری که  تواند با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی در خصوص صنایعاین موضوع می

 د.وتوان به لزوم گسترش صنایع دستی و تبدیلی نیز اشاره نمدر این جهت می در آن صنایع است، اجرایی گردد. لرستان دارای مزیت نسبی

در استان لرستان وجود دارد حاکی از آن است ای که بین واحدهای صنعتی تا مراکز خرید مواد اولیه و بازار فروش محصوالت (  فاصله1

ه نموقعیت استان از نظر جغرافیایی تا کنون به عنوان یک مزیت برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار نگرفته است. در این زمیکه 

ترش گس تأکید نمود.کسب حمایت دولت در کمک به ترانزیت محصوالت و همکاری با تولیدکنندگان در تدارک مواد اولیه  توان بر ضرورتمی

 زایی صنایع کمک کند.توان به اشتغالی تولید و فروش شده و میدر این زمینه منجر به کاهش هزینهصنایع و خدمات بازارمحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.joas.ir/


 766 -717، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی(. 5432آجیلی، هادی) [5]

 .44 -501، ص 23

 (. علم مدیریت فازی. تهران: انتشارات کتاب مهربان نشر.5443آذر، عادل؛ فرجی، حجت. ) [2]

 . چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.های چندمعیارهگیری(. تصمیم5444اصغرپور، محمدجواد) [4]

. مجله "اقتصاد مقاومتی از منظر دین: مفاهیم، مبانی، الزامات و سیاست ها "(.5434انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه) [3]

 .5 -24، ص543مبلغان، شماره 

چک در استان گلستان. فصلنامه زایی صنایع کو(. بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال5434اصری، بیژن و روشنی سیاقی، نوریه)ب [1]

 .554 -545، ص 23علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 

 انتشارات کتیبه گیلتهران:  .گیری چندمعیاره فازیتصمیم .(5434سرافرازی، اعظم )و  ایزدیار، صدیقهو  حبیبی، آرش [3]

 .مهر 4دوشنبه  ،4151م، شماره ج روزنامه جام .راهکار عملیاتی در اقتصاد مقاومتی 54(. 5435)ری، علیکعس [4]

های فازی. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ای بر نظریه مجموعه(. مقدمه5443غضنفری، مهدی؛ رضایی، محمود. ) [4]

 ایران.

 اییمه طباطبپژوهشکده علوم اقتصادی، دانشگاه عال .اقتصاد مقاومتی: مبانی نظری -اولین نشست (.5435)قوامی، سیدحسن [3]

دومین کنفرانس بین  .توسعه پایدار مطالعه مروری اهمیت اشتغال و کارآفرینی در (.5433زهره) نوذر و احمدی پور، ،منفرد [50]

المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه 

 پایدار، راهکارها و چالش هادائمی کنفرانس بین المللی توسعه 

(. بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی استان کهگیلویه 5430منوچهری، محمدامین) [55]

 .بویر احمد و تعاون استان کهگیلویه داره کلو بویراحمد. ا

، ص 4و  4. مجله افتصادی، شماره ای تحقق آناقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصتها و چالشه(. 5433)میالنی، جمی [52]

22- 1. 

[13] Alavi, Iraj(2014). Fuzzy AHP method for plant species selection in mine reclamation plans: 

case study sungun copper mine. Iranian Journal of Fuzzy Systems, V 11, N 5, P:41-49. 
[14] Chamodrakas I., Batis D., Martakos D.(2009). Supplier selection in electronic marketplaces 

using satisficing and fuzzy AHP. Experts Systems with Applications, 37(1), 490–498. 

[15] Chen, Shu Jen and Hwang Lai Ching(2008). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: 

Methods and Applications. Berlin: Springer, Verlag. 

[16] Srdjevic, B., Medeiros, Y.D.P., Faria, A.S., An Objective Multi-Criteria Evaluation of 

Water Management Scenarios, Water Resources Management, Vol. 18, pp. 35–54, 2004. 
[17] http://www.iribnews.ir/fa/news/1755368 

[18] http://lorestan.irib.i 

http://www.joas.ir/
http://www.iribnews.ir/fa/news/1755368

