
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                               
  208 -193 ، صص1398 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره30سال   

  دار مکاتبات ی عهده نویسنده*  
  .۱۳۹۹٫۷٫۱۵ پذیرش: ،۱۳۹۸٫۱۱٫۱دریافت: 

های  های کشور بر مبنای تغییرات شاخص بندی استان رتبه
با استفاده از روش  ۱۳۹۷- ۱۳۹۴ی نیروی کار در دوره  عمده

 تاپسیس

  فهیمه برومندیو  *سعیدرضا زارعی
  ریزی استان فارس سازمان مدیریت و برنامه

 جوامـع یافتگی مهم توسـعه های شاخص از یکی بیکاری كاهش و اشتغال افزایش .چکیده
ــابی  اســت. شــاخص ــار در ارزی ــروی ک ــارگیری نی ــرای طــرح آم ــاری حاصــل از اج های آم

 زایی از کارایی الزم برخوردارند. در عین اشتغال ی ها و عملکردهای مربوط به حوزه سیاست
کید کارگیری یک شاخص (ماننـد نـرخ بیکـاری) بـه  نمود که به حال، باید بر این نکته نیز تأ

های کشـور باشـد،  زایی اسـتان تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد اشتغال تنهایی نمی
کار به کار گرفته شـوند  ی طرح نیروی های عمده ای از شاخص این الزم است مجموعه بر بنا

زایی، تحقــق  ها در اشــتغال جرایــی اســتانتــا بتــوان بــه ســیمای کــاملی از فراینــد عملکــرد ا
  های توسعه و ... دست یافت. برنامه

های مورد استفاده مـدل بـه  دهی شاخص در این پژوهش ضمن تشریح مدل تاپسیس و وزن
های عمده نیروی کار مرکز آمار ایران در  مبنای شاخص های کشور بر روش کریتیک، استان

ها تنها  بندی استان بندی با رتبه سپس نتایج رتبه شوند، می بندی رتبه ۱۳۹۷-۱۳۹۴ ی دوره
ــه می ــاری مقایس ــرخ بیک ــر اســاس ن ــاکی از ب ــژوهش ح ــایج پ ــود. نت ــوب  ش ــرد مطل عملک

های خراسان شمالی، فارس و مازنـدران  ریزان و مسئولین اجرایی به ترتیب در استان برنامه
 طی این دوره زمانی است.

روش  ،طــرح آمــارگیری نیــروی کــار ،نــرخ بیکــاری ،ها بنــدی اســتان رتبه واژگــان کلیــدی:
  دهی کریتیک. روش وزن ،تاپسیس
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  مقدمه -۱
 كـه ای گونـه بـه اسـت، هركشـوری اقتصاد یاساس یها موضوع جمله از بیکاری، و اشتغال
 یتلق جوامع یافتگی توسعه یها شاخص از ییک عنوان بهبیکاری،  كاهش و اشتغال افزایش

عالوه بر اینکه با برنامه منسـجم بـه دنبـال توسـعه اقتصـادی و شک دولتمردان  . بیشود می
ای نیـز بـرای کـاهش  ایجاد اشتغال از مسیر افزایش رشـد اقتصـادی هسـتند، برنامـه ویـژه

 هـای حوزه در ریزی برنامـه. ]۸[بیکاری و افزایش اشتغال در سطح ملـی و اسـتانی دارنـد 
 تغییـرات بیانگر یها شاخص به که است ها ریزی برنامه ترین اساسی و ترین مهم از اشتغال
 گذشته، ی دهه سه طول در .دارد زمانی نیاز مقاطع در کار نیروی یها شاخص و کار نیروی

 خانوارها، و افراد سطح در ی اطالعات تهیه و دقیق و علمی گیری نمونه یها طرح اجرای با
اسـت  گرفتـه شـکل خُـرد، سـطح کـار در نیروی ی عرضه بررسی ی زمینه در وسیعی ادبیات

 کار است که نیروی کار، طرح آمارگیری نیروی یها شاخص گیری اندازه منابع از یکی .]۵[
 و کـار جـاری نیـروی وضـعیت و سـاختار شـناخت هـدف بـا انریز برنامـه نیـاز اسـاس بر

 ۱۳۸۴ سـال از کـار نیروی ی ساالنه و فصلی یها شاخص ی محاسبه طریق از آن تغییرات
 عنوان بهو قابل قبول برخوردار است  طرح که از اعتبار الزم اطالعات ایناست،  شده اجرا

  .  ]۸[توسعه كاربرد فراوان دارند  های برنامهو  ریزی برنامهمهم، در  یمنابع اطالعات
کـار اسـت کـه بـرای مقایسـه  نیـروی ی مهم طرح آمـارگیریها شاخصنرخ بیکاری یکی از 

از نظر وضعیت اشتغال و بیکاری مـورد توجـه اسـت، سـؤال مهمـی کـه در اینجـا  ها استان
 ها اسـتاناین است که آیا این نرخ به تنهایی وضعیت اشتغال و بیکـاری در  شود میمطرح 

؟ در ادامـه نشـان خـواهیم داد کـه ایـن نـرخ بـه تنهـایی بـرای نشـان دادن دهـد میرا نشان 
ی ها شـاخصفی نیست و بایسـتی عـالوه بـر آن بـه کا ها استانوضعیت اشتغال و بیکاری 

دیگری از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال نیز توجـه نمـود. بنـابراین  ی عمده
 كـاهش و اشـتغال کشور از نظر افـزایش های استانبرای تعیین جایگاه هر استان در بین 

فاده شـود. از آنجـا اسـت ۱چند معیاره گیری تصمیمی ها روشبیکاری مطلوب آن است که از 
بیکـاری عمومـاً چندسـاله بـوده، منطقـی  كاهش و اشتغال ی افزایشها برنامهو  ها طرحکه 

  نظر گرفته شود.  طی یک دوره چندساله در ها استاناست که ارزیابی 
هایی در مورد طـرح آمـارگیری نیـروی کـار انجـام گرفتـه ازجملـه  ی اخیر پژوهشها سالدر 
را  ۱۳۸۸-۱۳۸۴ی ها سـالنرخ مشارکت اقتصادی کشور طـی  ]۲[هاشمی و محمدی  بنی
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بودن این نرخ در کشور، بـه لحـاظ سـنی، جنسـی و ... بررسـی  پایین تحلیل کردند و دالیل
مرکـز  کـار نیـروی آمارگیری یها داده بررسی با ]۴[خانی  ش و فالح محسنینمودند. صفاک

  فعـال پرداختنـد، فـالح غیر زنان بین در کار جستجوی عدم های علت ایران به بررسی آمار
هــای مختلــف اقتصــادی و  بــا اســتفاده از آمارهــای جریــان، بخــش ]۵[خــانی  محســن
سـاله را تحلیـل کـرده اسـت. همچنـین  ۸ی زمـانی  ی مختلف شـغلی بـرای دورهها وضعیت
ی مختلـف مـورد ارزیـابی قـرار ها شـاخصی اخیـر بـر اسـاس ها سـالکشور در  های استان
با  ]۱[به موارد زیر اشاره نمود: باغبانی آرانی و دیگران  توان مینمونه  عنوان بهاند که  گرفته

کردنـد.  بنـدی رتبهسـه و یكشـور را مقا های اسـتان یر بخش باغبـانیز های شاخصتوجه به 
 های اسـتان یافتگی توسـعهتعیین درجه  منظور بهاز روش تاکسونومی  ]۶[کاظمی و دیگران 

 های شـاخصاز لحـاظ دسترسـی بـه  ها استان بندی رتبه منظور بهکشور و از روش تاپسیس 
بـا اسـتفاده از  ]۳[فلکـی  بـاغ و قهـرودی بخش بهداشت و درمان استفاده نمودند. رضـایی

متغیر هزینـه و درآمـد خانوارهـای کـل کشـور و  بر اساسزمان  معادالت اثرات تصادفی هم
نظر گرفتن اثر متغیرهای کمکی و ساختار همبستگی بین  خانوارهای دو دهک اول و با در

  پرداختند.  ها استان بندی رتبهبه  ها استان
ضمن بیان دالیل منطقی استفاده از مدل تاپسیس، مراحل ریاضی این مدل و  در این مقاله
کشور  های استان. سپس با استفاده از مدل مذکور، شود میدهی کریتیک تشریح  روش وزن
و  بندی رتبه ۱۳۹۷-۱۳۹۴ی عمده نیروی کار مرکز آمار ایران در دوره ها شاخصبر مبنای 

  . شود میگیری  و نتیجه در انتها بحث

  تشریح یک مثال -۲
برای درک بیشتر و پاسخ به این پرسش مهم که آیا نـرخ بیکـاری بـه تنهـایی بـرای مقایسـه 

شـده  سـازی از نظر وضعیت اشتغال و بیکاری کافی است، به مثـال شـبیه ها استانعملکرد 
  زیر توجه کنید:

نفـر اسـت. فـرض کنیـد  ۲۵۰ساله و بیشتر آن  ۱۰ای را در نظر بگیرید که جمعیت  جامعه
 ۱۵۰فرد شاغل) و جمعیت غیرفعال آن  ۵۰فرد بیکار و  ۵۰نفر ( ۱۰۰جمعیت فعال آن 

 ۲۰و  ۵۰زبور، نـرخ بیکـاری و نسـبت اشـتغال بـه ترتیـب نفر باشد. بنابراین در جامعه م
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درصد است. حال فرض کنید پس از یک دوره زمانی معین یکی از سه وضعیت زیر بـرای 
  جامعه مورد اشاره اتفاق افتد: 

  نفر از بیکاران جامعه) ۱۰نفر (شاغل شدن  ۶۰افزایش جمعیت شاغل به الف) 
  نفر از جمعیت غیر فعال) ۲۰شدن نفر (شاغل  ۷۰افزایش جمعیت شاغل به ب) 
  نفر از بیکاران به جمعیت غیر فعال) ۲۰نفر (پیوستن  ۳۰کاهش جمعیت بیکار به ج) 

در مورد اینکه کدام  گیری تصمیمآمده است.  ۱ی فوق در جدول ها وضعیتنتایج حاصل از 
نسـبت بـه حالـت اولیـه را نشـان  زایی اشـتغالی ها شـاخصبهبـود  ها وضـعیت یک از این

از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به نتایج، در وضعیت الف، جمعیت فعال  دهد می
درصـد کـاهش و  ۱۰نرخ بیکـاری بـه میـزان (مجموع افراد شاغل و بیکار) ثابت مانده و 

در وضعیت ب، کاهش نرخ بیکاری  درصد افزایش یافته است. ۴نسبت اشتغال به میزان 
 ۸نسـبت اشـتغال افـزایش  فـرد شـاغل جدیـد، ۲۰درصد است و با توجه به افـزایش  ۸٫۳

 ۵/۱۲رغــم کــاهش نــرخ بیکــاری (بــه میــزان  . در وضــعیت ج، علــیدرصــدی داشــته اســت
  نسبت اشتغال ثابت مانده و تغییری نکرده است.درصد)، 

  
  
  

  های مختلف در وضعیت ۱های مثال  شاخص -۱جدول 
  وضعیت  شاخص

  ج  ب  الف  اولیه
 ۳۷٫۵  ۴۱٫۷  ۴۰  ۵۰  نرخ بیکاری
  ۲۰  ۲۸  ۲۴  ۲۰  نسبت اشتغال

  -۱۲٫۵  -۸٫۳  -۱۰  -   تغییرات نرخ بیکاری
  ۰  ۸  ۴  -   تغییرات نسبت اشتغال

  
  
  

نـدارد بنـابراین ر بـ را در نسبت اشتغالبا توجه به اینکه کاهش نرخ بیکاری لزوماً افزایش 
در موضـوع  ها اسـتاننتیجه گرفـت کـه شـاخص نـرخ بیکـاری بـه تنهـایی عملکـرد  توان می

ی منتشـره از نتـایج ها شـاخصاز  ای مجموعـهکـارگیری  دهـد و بـه زایی را نشان نمی اشتغال
کننــده اســت. در ادامــه بــه تشــریح مــدل  ری نیــروی کــار بســیار مــؤثر و تعیــینطــرح آمــارگی
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مدل بر اسـاس نتـایج ایـن طـرح آمـارگیری  ی منتخب در اینها شاخصتاپسیس و معرفی 
 .پردازیم می

    ۲روش تاپسیس -۳
 هوانگ توسط مدل نیچندمعیاره روش تاپسیس است که ا گیری تصمیمی ها روشیکی از 

شـاخص،  nگزینـه بـه وسـیله  mدر ایـن روش  .شـد شـنهادیپ ۱۹۸۱ سال در ]۱۲[ون ی و
 هـر متفاوت است. با توجه به ماهیت ها وزن ها شاخص یبرا گیرد که مورد ارزیابی قرار می

 نیبدتر و مثبت آل ایده عنوان به ها آناز یک  هر ممکن در حالت نیبهتر ها شاخصیک از 
. روش تاپسـیس بـر ایـن شـود میدر نظر گرفته  منفی آل ایده عنوان به ها آنحالت ممكن در 

تـرین  مثبـت و بـیش آل ایـدهترین فاصله را بـا  مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کم
  منفی داشته باشد. آل ایدهفاصله را با 

  مراحل حل مسئله به روش تاپسیس به شرح زیر است:
  شاخص: و  استان کشور) ۳۱( گزینه ها بر اساس  تشکیل ماتریس داده -۱

۱۱ ۱۲
۲۱ ۲۲

⋯
…

۱
۲

⋮ ⋮ ⋮
۱ ۲ ⋯

 

,۱ام بـرای  اسـتان ام درمقـدار شـاخص  که در آن  ۲, … , ,۱و    ۲, … , 
  است.

دسـت  به هـا و تشـکیل مـاتریس اسـتاندارد از طریـق رابطـه زیـر استاندارد نمـودن داده -۲
  آید: می

∑
۲

۱

  

∑با شرط  wها  تعیین وزن (اهمیت نسبی) هر یک از شاخص -۳ ۱ ۱        
های دارای  ای کـه شـاخص گونـه های متفاوتی هسـتند بـه ها دارای وزن این روش شاخص در

اهمیــت بیشــتر از وزن بــاالتری برخوردارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه روش تاپســیس فاقــد 
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ها بـا  هاسـت، بنـابراین بایـد وزن شـاخص ی وزن شاخص الگوریتمی خاص بـرای محاسـبه
عنوان ورودی در مــدل  هــای محاســبه شــده بــه اســتفاده از روشــی دیگــر تعیــین شــود و وزن
توان به روش  ها می های متداول برای تعیین وزن تاپسیس مورد استفاده قرار گیرد. از روش

بستگی  و تعیین اهمیت معیارها از طریق هم ۳آنتروپی شانون، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
دهـی  مقالـه از روش وزن الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن(کریتیـک) اشـاره نمـود.  ۴بین معیاری

ضرب مقـادیر اسـتاندارد  از حاصل Vبه این ترتیب ماتریس  کریتیک استفاده شده است.
  شود. تشکیل می های مربوط به خود، هر شاخص در وزن

۱ ۱۱ ۲ ۱۲
۱ ۲۱ ۲ ۲۲

⋯
…

۱
۲

⋮ ⋮ ⋮
۱ ۱ ۲ ۲ ⋯

 

ها  بر اساس ماهیت مثبت و منفی شاخص آل منفی و ایده آل مثبت  ایده تعیین -۴
  :   است به صورت زیر و  و سپس تشکیل 

∑ ۲
۱   

∑ ۲
۱   

  :، به صورت زیر∗تعیین ضریب شاخص تاپسیس،  -۵
∗ 	 	  

  .∗ میزانبندی بر اساس  رتبه -۶
های دیگـر عملکـرد  برای یک گزینه بیشـتر باشـد، آن گزینـه در بـین گزینـه ∗Cهرچه میزان 

 بهتری داشته است.

  ها ها و تعیین وزن آن معرفی شاخص - ۴
  شود:  های عمده طرح نیروی کار اشاره می در این بخش ابتدا به تعاریف برخی شاخص
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 (شاغل فعال جمعیت نسبت از است عبارت :فعالیت) (نرخ اقتصادی مشاركت نرخ-
  .۱۰۰در  بیشتر، ضرب و ساله ۱۰ جمعیت بیشتر به و ساله ۱۰بیکار)  و

	جمعیت	فعال	۱۰	ساله	و	بیشتر×۱۰۰
 = نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت	۱۰	ساله	و	بیشتر

  فعـال جمعیـت بـه بیشتر و ساله ۱۰بیکار جمعیت نسبت از است عبارت :بیكاری نرخ-
  .۱۰۰ در ضرب بیشتر، و ساله ۱۰ )بیکار و شاغل(

	جمعیت	بیکار	۱۰	ساله	و	بیشتر×۱۰۰
  = نرخ بیکاری جمعیت	فعال	۱۰	ساله	و	بیشتر

 ۱۰ جمعیت بیشتر به و ساله ۱۰جمعیت شاغل  نسبت عبارت است از: نسبت اشتغال-
  .۱۰۰ در بیشتر، ضرب و ساله

جمعیت	شاغل	۱۰	ساله	و	بیشتر×۱۰۰
  = نسبت اشتغال جمعیت	۱۰	ساله	و	بیشتر

خصـوص مشخصـات کلـی طـرح نیـروی کـار بـه نتـایج  در بیشـتر اطالعـات کسـب بـرای
شـود، مراجعـه شـود. در ایـن  آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکـز آمـار ایـران منتشـر می

بیکـاری طـی  كـاهش و اشـتغال كشور در افـزایش های استان بندی عملکرد رتبه مقاله برای
های عمــده طــرح آمــارگیری  ، میــانگین تغییــرات شــاخص۱۳۹۷-۱۳۹۴ دوره چهــار ســاله

  ، مورد استفاده قرار گرفته است. ۲نیروی کار در این دوره، به شرح جدول 
های کارآمد بدون دخالت نظرات کارشناسی در تعیـین اهمیـت نسـبی (وزن)  یکی از روش

ه بـه اختصـار بسـتگی بـین معیـاری اسـت کـ طریق هم ها، روش اهمیت معیارها از شاخص
ــک ــده می کریتی ــران  نامی ــاکوالکی و دیگ ــن روش را دی ــوند. ای ــد. از  ]۱۰[ش ــنهاد دادن پیش

ــرین قابلیــت مهم ــه در انجــام محاســبات، نظــرات  هــای وزن ت ــن روش آن اســت ک دهــی ای
بسـتگی موجـود بـین  ها بر اساس میزان تداخل، تضاد و هـم کارشناسی دخالتی ندارد و داده

شـود کـه  ها، سبب می گیرند. این روند پردازش داده و تحلیل قرار میها مورد تجزیه  شاخص
  .]۹[و  ]۷[ی نهایی محاسبات، نقش هر شاخص به صورت صحیح اعمال شود  در نتیجه

  :استدهی روش کریتیک به شرح ذیل  مراحل وزن
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تشکیل   شاخص استان کشور) و  ۳۱(گزینه   ازماتریس تصمیم با ترکیبی  -۱
 شوند. می

۱۱ ۱۲
۲۱ ۲۲

⋯
…

۱
۲

⋮ ⋮ ⋮
۱ ۲ ⋯

 

,۱ام برای  استان ام درمقدار شاخص  که در آن  ۲, … , و   
۱, ۲, …   است. ,

  :شوند می استاندارد زیر تابع ازطریق اولیه تصمیم ماتریس -۲

 

برای  امبه ترتیب کمترین و بیشترین مقدار شاخص  و  که در آن 
۱, ۲, …   است. ,

 ها بر اساس فرمول زیر: تعیین وزن -۳

∑ ۱
 

∑ که در آن   امین شاخص است.انحراف معیار   و ۱۱
آورده شـده  ۲ها بـا اسـتفاده از روش کریتیـک در جـدول  ی شـاخص های محاسبه شـده وزن

دهد اهمیت نسبی (وزن) میانگین تغییرات  نشان می ۲های جدول  است. همانطور که داده
درصـد و میـانگین  ۲۴درصد، میانگین تغییرات نرخ مشاركت اقتصـادی  ۴۸نرخ بیکاری 

این مقاله بـرای تعیـین وزن  درصد است. الزم به ذکر است در ۲۸تغییرات نسبت اشتغال 
ها روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل دخالت نظرات کارشناسـی و روش آنتروپـی  شاخص

های انتخابی (که مقادیر منفـی نیـز  ی مقادیر شاخص شانون به دلیل عدم همخوانی با دامنه
موجود، با  های استفاده از داده شوند) مورد استفاده قرار نگرفته است. در ادامه با شامل می

  شوند.  بندی می های کشور رتبه استفاده از روش تاپسیس استان
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  های آن های مورد استفاده در مدل تاپسیس و وزن شاخص -۲جدول 
  وزن (درصد)  های مورد استفاده در مدل تاپسیس شاخص

 ۴۸ ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  میانگین تغییرات نرخ بیکاری طی سال
 ۲۴  ۱۳۹۷- ۱۳۹۴های  اقتصادی طی سالمیانگین تغییرات نرخ مشاركت 

 ۲۸  ۱۳۹۷- ۱۳۹۴های  میانگین تغییرات نسبت اشتغال طی سال
  
  
  

  تجزیه و تحلیل نتایج - ۵
زایی،  های کشور در عملکـرد اشـتغال منظور ارزیابی استان تر گفته شد، به طور که پیش همان

های عمـده طـرح نیـروی کـار در نظـر گرفتـه شـده  ای از میانگین تغییرات شـاخص مجموعه
 شـدهها تعیین  منظور، بر اساس روش کریتیک وزن هریک از این شاخصبرای این است. 
  است. 

آل منفـی  آل مثبـت و ایـده تاپسیس و مقادیر ایـده های مورد استفاده در مدل مقادیر شاخص
آورده شده است. الزم به ذکر است  ۴و  ۳ های ها به ترتیب در جدول هریک از این شاخص

(مرحلـه دوم  هـا دادهمـاتریس بر اساس اسـتاندارد کـردن مقـادیر  ۴آل در جدول  مقادیر ایده
  حاصل شده و فاقد واحد (بدون بعد) است. روش تاپسیس)

هـای دولتـی  زایی تمرکز مقام های کشور در موضوع اشتغال حال حاضر در ارزیابی استاندر 
عمدتاً بـر تغییـرات نـرخ بیکـاری و در کنـار آن تغییـرات نـرخ مشـارکت اقتصـادی اسـت. 

ها در موضـوع  شـاخص نـرخ بیکـاری بـه تنهـایی عملکـرد اسـتان شـدگونه کـه اشـاره  همان
 ی طرح نیروی های عمده ای از شاخص دهد و الزم است مجموعه زایی را نشان نمی اشتغال

ها در  کار به کار گرفته شوند تا بتـوان بـه سـیمای کـاملی از فراینـد عملکـرد اجرایـی اسـتان
های کشور  بندی استان رای مقایسه رتبهب ۵زایی دست یافت. بدین منظور در جدول  اشتغال

های کشـور بـر اسـاس  زایی، عالوه بر نتـایج شـاخص تاپسـیس، اسـتان در موضوع اشتغال
  اند.  بندی شده میانگین نرخ بیکاری نیز رتبه
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  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴طی دوره  های مورد استفاده در مدل تاپسیس مقادیر شاخص -۳جدول 

نرخ میانگین تغییرات  استان
  بیکاری

میانگین تغییرات نرخ مشاركت 
  اقتصادی

میانگین تغییرات نسبت 
  اشتغال

 -۵۵/۰ ۲۵/۰  ۷۸/۰ آذربایجان شرقی
 ۱۸/۰ ۷۵/۰ ۲۰/۱  آذربایجان غربی

 ۵۸/۰ ۳۸/۰ -۵۰/۰  اردبیل
 ۵۷/۰ ۸۰/۰ ۳۳/۰  اصفهان

 ۳۳/۰ ۷۰/۰ ۷۵/۰  البرز
 ۰۵/۰ ۰۸/۰ ۰۲/۰  ایالم
 ۲۰/۰ ۳۸/۰ ۳۸/۰  بوشهر
 ۴۰/۰ ۸۵/۰ ۹۸/۰  تهران

 ۵۳/۰ ۹۲/۰ ۶۰/۰  بختیاری چهارمحال و
 ۹۸/۰ ۱۵/۱ ۲۳/۰  خراسان جنوبی
 ۱۰/۱ ۲۳/۱ -۰۳/۰  یخراسان رضو

 ۵۳/۱ ۳۰/۱ -۹۵/۰  خراسان شمالی
 ۴۰/۰ ۰۸/۱ ۴۵/۱  خوزستان
 ۱۵/۱ ۱۳/۱ -۳۳/۰  زنجان
 ۲۳/۰ -۶۷/۰ -۰۳/۱  سمنان

 ۶۵/۰ ۲۳/۱ ۲۸/۱  سیستان وبلوچستان
 ۱۵/۱ ۹۰/۰ -۸۸/۰  فارس
 ۳۳/۰ ۲۵/۰ -۲۳/۰  قزوین

 ۲۳/۰ ۴۰/۰ ۴۰/۰  قم
 ۳۳/۰ ۷۵/۰ ۷۵/۰  كردستان
 ۹۳/۰ ۴۵/۱ ۱۳/۱  كرمان

 ۷۵/۰ ۳۰/۱ ۷۵/۰  كرمانشاه
 ۵۰/۱ ۶۰/۱ -۳۸/۰  كهگیلویه وبویراحمد

 ۸۳/۰ ۶۵/۰ -۶۵/۰  گلستان
 ۲۰/۱ ۱۵/۱ -۴۵/۰  گیالن
 ۷۰/۰ ۶۷/۰ -۳۵/۰  لرستان

 ۹۲/۰ ۵۷/۰ -۰۵/۱  مازندران
 -۳۳/۰ -۲۳/۰ ۳۵/۰  یمركز

 ۹۸/۰ ۲۰/۱ ۲۳/۰  هرمزگان
 ۷۸/۰ ۹۲/۰ ۱۵/۰  همدان

 ۶۵/۰ ۳۸/۱ ۵۳/۱  یزد
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  آل منفی در روش تاپسیس آل مثبت و ایده مقادیر ایده -۴جدول 
  مقدار  شاخص

  آل منفی ایده  آل مثبت ایده
  ۰٫۱۷  -۰٫۱۲  میانگین تغییرات نرخ بیکاری

  -۰٫۰۳  ۰٫۰۷  مشارکتمیانگین تغییرات نرخ 
  -۰٫۰۴  ۰٫۱۰  میانگین تغییرات نسبت اشتغال

  
  

های کشور بر اساس میانگین نـرخ بیکـاری  به ترتیب برای مقایسه استان ۲و  ۱ های شکل
د کـه از لحـاظ کـاهش شـو مالحظـه می ۱ شـکل دراست.  شدهو نتایج مدل تاپسیس، رسم 

 ۱۳۹۴های  عملکـرد بهتـری را طـی سـالهای مرکزی، سمنان و همدان  نرخ بیکاری استان
هایی  دانـیم اسـتان انـد، ولـی همـانطور کـه مـی های کشور داشته در بین استان ۱۳۹۷لغایت 

ای هستند که عالوه بـر کـاهش نـرخ بیکـاری، افـزایش اشـتغال را نیـز  دارای عملکرد بهینه
و  »میــانگین تغییــرات نســبت اشــتغال«ایجــاد نمــوده باشــند. بــدیهی اســت کــه شــاخص 

به ترتیب عملکرد هر استان در بهبود وضعیت اشـتغال و  »میانگین تغییرات نرخ بیکاری«
دهد. الزم به ذکر است کـه ایـن  ی خود را نشان می کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با گذشته

تاپسـیس را  شـاخصدرصـد در فرآینـد محاسـبه  ۷۶دو شاخص در مجمـوع وزنـی معـادل 
 شاخصشاخص عملکرد بهتری داشته باشد، رتبه استان در  دارند و هرچه استان در این دو

) مالحظـه ۲شکل (دل تاپسیس تاپسیس نیز بهتر خواهد شد. با توجه به نتایج حاصل از م
شـمالی، فـارس و مازنـدران عملکـرد بهتـری نسـبت بـه سـایر  های خراسـان د اسـتانشو می

  به صورت همزمان دارند.های کشور در کاهش نرخ بیکاری و افزایش میزان اشتغال  استان

 گیری بحث و نتیجه - ۶
های کشور بر مبنای نتایج طرح آمارگیری نیـروی کـار  بندی استان این پژوهش درصدد رتبه

شده نشان داده شد کـه  سازی است. در این مقاله با مثال شبیه ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  طی سال
دهـد  زایی را نشان نمی ها در موضوع اشتغال شاخص نرخ بیکاری به تنهایی عملکرد استان

کار استفاده شوند تا بتـوان بـه  طرح نیروی ی عمدههای  از شاخص ای مجموعهو الزم است 
زایی دست یافت. بدین منظـور  ها در اشتغال سیمای کاملی از فرایند عملکرد اجرایی استان

  ی دهـ بندی و روش کریتیک بـرای وزن معیاره تاپسیس برای رتبه گیری چند از روش تصمیم
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 ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  ها بر اساس دو روش تاپسیس و میانگین نرخ بیکاری طی سال بندی استان رتبه -۵جدول 
شاخص   استان

  تاپسیس
 رتبه از لحاظ

  شاخص تاپسیس*
میانگین نرخ 

  بیکاری
رتبه از لحاظ میانگین نرخ 

  بیکاری *
 ۶ ۹/۹ ۳۰ ۲۵/۰ آذربایجان شرقی
 ۲۲ ۷/۱۲ ۳۱ ۲۵/۰  آذربایجان غربی

 ۱۹ ۳/۱۱ ۸ ۷۰/۰  اردبیل
 ۲۷ ۱/۱۴ ۱۷ ۵۰/۰  اصفهان

 ۲۶ ۸/۱۳ ۲۵ ۳۶/۰  البرز
 ۱۷ ۵/۱۱ ۱۶ ۵۱/۰  ایالم
 ۱۱ ۷/۱۰ ۱۸ ۴۴/۰  بوشهر
 ۱۳ ۸/۱۰ ۲۶ ۳۲/۰  تهران

 ۳۰ ۷/۱۸ ۲۰ ۴۲/۰  بختیاری چهارمحال و
 ۵ ۸/۹ ۱۴ ۵۷/۰  خراسان جنوبی
 ۲۰ ۱/۱۲ ۱۱ ۶۵/۰  یخراسان رضو

 ۸ ۶/۱۰ ۱ ۹۵/۰  خراسان شمالی
 ۲۵ ۵/۱۳ ۲۹ ۲۶/۰  خوزستان
 ۴ ۵/۹ ۷ ۷۴/۰  زنجان
 ۲ ۰/۸ ۱۰ ۶۵/۰  سمنان

 ۲۴ ۱/۱۳ ۲۷ ۳۱/۰  بلوچستان سیستان و
 ۱۱ ۷/۱۰ ۲ ۸۷/۰  فارس
 ۱۶ ۳/۱۱ ۱۲ ۶۱/۰  قزوین

 ۱۴ ۰/۱۱ ۱۹ ۴۳/۰  قم
 ۲۸ ۲/۱۴ ۲۴ ۳۶/۰  كردستان
 ۸ ۶/۱۰ ۲۳ ۳۷/۰  كرمان

 ۳۱ ۹/۱۹ ۲۱ ۴۲/۰  كرمانشاه
 ۲۹ ۲/۱۴ ۴ ۷۸/۰  بویراحمد كهگیلویه و

 ۱۸ ۶/۱۱ ۶ ۷۸/۰  گلستان
 ۱۵ ۱/۱۱ ۵ ۷۸/۰  گیالن
 ۲۳ ۰/۱۳ ۹ ۶۹/۰  لرستان

 ۷ ۵/۱۰ ۳ ۸۴/۰  مازندران
 ۱ ۸/۷ ۲۲ ۳۹/۰  یمركز

 ۸ ۶/۱۰ ۱۳ ۵۷/۰  هرمزگان
 ۳ ۲/۹ ۱۵ ۵۷/۰  همدان

 ۲۱ ۷/۱۲ ۲۸ ۲۹/۰  یزد
  دهد. *رتبه کمتر عملکرد بهتر استان را نشان می
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  بر اساس میانگین های کشور مقایسه استان - ۱شکل 

  ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  نرخ بیکاری طی سال
  بر اساس نتایج های کشور مقایسه استان - ۲شکل 

  ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  طی سال مدل تاپسیس
  

های مورد استفاده مدل تاپسیس، میانگین تغییرات  ها استفاده شده است. شاخص شاخص
نــرخ بیکــاری، میــانگین تغییــرات نــرخ مشــاركت اقتصــادی و میــانگین تغییــرات نســبت 
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های (محاسبه شده با استفاده از روش کریتیک)  های کشور به ترتیب با وزن اشتغال استان
دهـد  است. نتایج این بررسی نشان می ۱۳۹۷-۱۳۹۴های  درصد طی سال ۲۸و  ۲۴، ۴۸

های خراسان شمالی، فارس  گیری استفاده شده (تاپسیس) استان که بر اساس روش تصمیم
 ی ها در دوره زایی نسـبت بـه سـایر اسـتان و مازندران عملکـرد بهتـری در موضـوع اشـتغال

بنــدی  بــا رتبه بنــدی مـدل تاپســیس انـد. ســپس بــا مقایسـه نتــایج رتبه هزمـانی مزبــور داشــت
های مرکزی، سمنان  رغم اینکه استان علی شدها تنها بر اساس نرخ بیکاری، مالحظه  استان

و همــدان از لحــاظ میــانگین نــرخ بیکــاری، رتبــه خــوبی دارنــد ولــی در مجمــوع از لحــاظ 
گونـه  نیروی کار استفاده شـده در مـدل تاپسـیس ایـن ی عمدهمیانگین تغییرات سه شاخص 

 نیستند.

 توضیحات
1. MCDM: Multiple-Criteria Decision-Making 
2. TOPSIS: Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution 
3. AHP: Analytical Hierarchy Process  
4. CRITIC: CRiteria Importance Through Inter Criteria Correlation 

(CRITIC) Method 
  

  ها مرجع
 بنـدی رتبه و ). مقایسـه۱۳۹۰مزینـی، نـادر؛ مـالکی، رسـول ( آرانـی، ابوالفضـل؛ باغبـانی ]١[

، ۴باغبانی، مجله دانش زراعت، سـال  بخش زیر های شاخص به توجه با كشور های استان
 .۱۰۲-۸۹ص ، ص۵شماره 

). تحلیل نرخ مشـارکت اقتصـادی در ایـران، ۱۳۹۰هاشمی، فریبا؛ محمدی، معصومه ( بنی ]٢[
 .۱۴۶-۱۳۷، صص ۲ی  ، شماره ۲۲های آمار رسمی ایران، سال  ی بررسی مجله

ها بـر اسـاس الگـوی  بنـدی اسـتان ). رتبه۱۳۹۳( فلکـی، تابـان بـاغ زهرا؛ ،قهرودی رضایی ]٣[
ــرات تصــادفی هــم ــه و درآمــد خانوارهــای کشــور توســط معــادالت اث ــه هزین ــان، مجل ی  زم

  .۱۱۴-۹۱، صص ۱ی  ، شماره۲۵های آمار رسمی ایران، سال  بررسی
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). بررسـی عـدم مشـارکت اقتصـادی ۱۳۹۵(ه خـانی، زهـر صفاکیش، محدثه؛ فالح محسـن ]۴[
-۱۰۳، صـص ۲۷هـای آمـار رسـمی ایـران، سـال  ی بررسـی زنان در بازار کار ایران، مجله

۱۱۹. 
 ). تحلیل نیروی کار ایران با استفاده از آمارهای جریـان،۱۳۹۴( هخانی، زهر فالح محسن ]۵[

  .۲۳۰-۲۰۱، صص ۲ی  ، شماره ۲۶ر رسمی ایران، سال های آما ی بررسی مجله
کاظمی، علـی؛ رضـاپور، عزیـز؛ بـاقری فرادنبـه، سـعید؛ نخعـی، مجیـد؛ غضـنفری، صـادق  ]۶[

و  های بخش بهداشـت های ایران با تمرکز بر شاخص یافتگی استان ). میزان توسعه۱۳۹۴(
 .۴۲-۲۹، صص۱۸ی  درمان، مجله مدیریت سالمت، شماره

). ۱۳۹۵معصومه؛ عابدینی، موسی؛ اسمعلی عوری، ابـاذر؛ مـدنی، فاطمـه (محمدی، سید  ]٧[
ی  (مطالعـه مـوردی: حـوزه GISبندی خطر زمـین لغـزش فـازی چنـدمعیاره در محـیط  پهنه

، صـص ۱۴آبخیز، سال هفـتم، شـماره ی  خوزستان)، پژوهشنامه مدیریت حوزه -آبخیز ایذه
۷۸-۸۷. 

  طرح آمارگیری نیروی كار.  ی نتایج چكیده). ۱۳۹۸( مرکز آمار ایران ]٨[
). ۱۳۹۸الـدین افتخـاری، عبدالرضـا ( والشجردی فراهانی، راضیه؛ پورطاهری، مهدی؛ رکن ]٩[

هــای ســنجش کیفیــت محیطــی روســتاهای هــدف گردشــگری  شناســایی و ارزیــابی شــاخص
ی علمـی پژوهشـی  ی موردی: روستاهای هـدف گردشـگری اسـتان تهـران، فصـلنامه مطالعه

 .۲۹۸-۲۷۶سال هشتم، صص  گردشگری و توسعه،
[10] Diakoulaki, D., Movrotas, G. and Papayannakis, L. (1995). 

Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems: The 
Critic Method, Computer & Operations Research, 22, 763-770. 

[11] https://www.amar.org.ir/ 
[12] Hwang, C.L. and Yoon, K. (1981). Multiple Attributes Decision 

Making Methods and Application, Springer, Berlin Heidelberg. 
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