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  چکیده
 و تجـارت  توسـعه  ضـامن  توانـد یمـ  کشـور  مختلـف  منـاطق  در مناسب صنعتی توسعه هايسیاست اتخاذ

 مسـتلزم  صادرات توسعه و تولید گسترش همچنین .باشد صنعتی تولیدات براي تجاري بازارهاي گسترش

ـ  تولیدي مختلف هايیتفعال در گذاريسرمایه افزایش  یـن هـدف ا  .اسـت  صـنعت  بخـش  در خصـوص هب
 یـل بـا اسـتفاده از روش تحل   یغربـ  یجـان اسـتان آذربا  یصـنعت  گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت  یینتع ،یقتحق

 يو بر اسـاس نحـوه گـردآور    ياتوسعهو  ياز نظر هدف کاربرد یقتحق ین. اباشدیم) AHP( یمراتبسلسله
 یمایشـی پ یوهبه شـ  یزاجرا ن شو از نظر رو باشدیم -یشیاو آزم توصیفی– یبیاز نوع ترک هادادهاطالعات و 

ـ  یجـان اسـتان آذربا  یصنعت گذاريسرمایه هاياولویت یینبا هدف تع 1394در سال  یقتحق یناست. ا  یغرب
ـ  یلرا کارشناسـان تشـک   یقتحق ي. جامعه آماریرفتصورت پذ از خبرگـان،   گیـري نمونـه و روش  دهنـد یم

و  یمراتبـ سلسـله  یـل از مـدل تحل  گیريبهرهق با یتحق ین. در اباشدیمسترس و در د یرتصادفیغ گیرينمونه
ــلروش تحل ــ ی ــده اســت   یتحساس ــالش ش ــتفعالت ــايی ــنعت ه ــ یجــاناســتان آذربا یص ــتا یغرب  يدر راس

________________________________________________________________ 

1- osmani.nasrin@outlook.com 
2-  g.sameei@iaurmia.ac.ir 
DOI: 10.22067/erd.v24i14.53164 



  149  یغرب یجاناستان آذربا یگذاري صنعتهاي سرمایهاولویت یینتع

بـه   یغربـ  یجـان اسـتان آذربا  یصـنعت  هـاي یتفعالنشان داد  یجشوند. نتا بندياولویت یصنعت گذاريسرمایه
، تولید مواد و محصوالت شـیمیایی، تولیـد فلـزات    هایشگاهپاالتولید زغال کک  یصنعت هايیتفعال یبترت

اول تا پنجم را  هاياولویتاساسی، تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 
 .انددادهاستان به خود اختصاص  یصنعت گذاريسرمایهاستان جهت  یصنعت هايیتفعال یربا سا یسهدر مقا

  
 یجـان اسـتان آذربا  یت،حساسـ  یـل تحل ،AHPمـدل   ی،گذاري صـنعت سرمایهگذاري، سرمایه ها:کلیدواژه

 یغرب
 

  مقدمه-1
مناسب در مناطق مختلف کشـور   یتوسعه صنعت هايسیاستامروزه اتخاذ  يپر تکاپو یايدر دن

 ینباشـد. همچنـ   یتصـنع  یـدات ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهاي تجاري براي تول تواندیم
 یـدي مختلـف تول  هـاي یـت فعالدر  گذاريسرمایه یشو توسعه صادرات مستلزم افزا یدگسترش تول

 یسـک و باال بودن ر گذاريسرمایهجهت  یمنابع مال یتدر بخش صنعت است. محدود خصوصبه
ــینو تع ریــزيبرنامــهبــه  یــازن یو صــنعت یــديتول هــايیــتفعالدر  گــذاريســرمایه  هــاياولویــت ی
 هـاي یـت قابلشـناخت امکانـات و    یـز، ن ریـزي برنامه ۀ. الزمسازدیم ناپذیراجتنابرا  گذاريسرمایه

 اولویـت  تعیـین  و شناسـایی  ینـد آفر به نگاهی ).Hashemi & at al,2012است ( یو بخش یطیمح

 مهـم  ایـن  کـه  دهـد یم نشان توسعهدرحال کشورهاي از بسیاري در صنعتی هايیتفعال و هاینهزم

 ایـن  در .اسـت  بـوده  مـالی  يهـا هـدف  تحقـق  راسـتاي  در اندك بسیار و ناقص جزئی، ايگونهبه

 بوده تعارض در همدیگر با سویی، هم و هماهنگی جاي به غالباً امر این با مرتبط نهادهاي کشورها

 غالباً و تضادند در عموماً خصوصی، بخش در چه و عمومی بخش در چه هاگیريتصمیم هستند. و

ـ  صـورت  فرابخشـی  هايیدگاهد به اعتنایب و بخشی نظرانهتنگ منافع براساس  از طـرف  .گیـرد یم

 در چـارچوب  سرزمین آمایش ملی ضوابط به نسبت کشور اجرایی يهادستگاه قانونی الزامر دیگ

 قـانون  44 اصـل  کـردن  اجرایـی  و دولـت  گرييتصد کاهش زمینه در کشور کالن هايسیاست

 و زایـی اشـتغال  بسـترهاي  ایجـاد  اجتمـاعی،  عـدالت  تـأمین  اقتصـاد،  شـکوفایی  اهـداف  بـا  اساسی
 وريبهـره  ارتقاي و علمی معیارهاي از استفاده با صنعتی هاياولویت تعیین و شناسایی کارآفرینی،

و  یمنـابع مـال   یتبـا توجـه بـه محـدود     ).Sury & Kihani,2009اسـت (  بـوده  توجه مورد همواره
ــرما ــو   ايیهس ــاد کش ــر اقتص ــاکم ب ــهر، ح ــزيبرنام ــح ری ــردن     یحص ــاراتر ک ــه ک ــر چ ــت ه جه
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کشور صورت  ياقتصاد ینتوسط مسئول یداست که با یمذکور، از جمله اقدامات هايگذاريسرمایه
 یصو تخص یبا بازده تواندیماستان  یصنعت گذاريسرمایهدر  داراولویت هايیتفعال یینتع یردپذ
از  یهبرداشـته شـود. سـرما    مـؤثري گـام   یعاستقرار صنا شدن ینهبه ینهدر زم یهسرما یتو مطلوب ینهبه

کلمـه،   یعدر معنـاي وسـ   یهجلب منفعت است. سـرما  یلهوس ترینبزرگعوامل تجارت و  ینترمهم
ممکـن اسـت    یهباشـد. سـرما   یگرکاالي اقتصادي د لدبالفعل مو یاکاالي اقتصادي است که بالقوه 

 گـذاري سـرمایه ). Mahdavi,2005) باشـد ( یعملـ  یـا  یـاز امت یـا (مـال   یرنقديغ یانقدي (وجه نقد) 
 گـذاري سـرمایه . بـراي مثـال   یـرد انجـام گ  یممسـتقل و مسـتق   ی،خـارج  یی،به صورت القا تواندیم

 گـذاري سـرمایه . شودیممحسوب  یممستق گذاريسرمایه ینوع هاشرکتخانوارها در اوراق بهادار 
در بخـش صـنعت، کشـاورزي، مسـکن و      گـذاري سـرمایه مختلـف (ماننـد    هـاي ینهزمدر  تواندیم

در حجـم   ییـر بـه معنـاي تغ   گـذاري سرمایه دیگریانببه. یردس و ...) انجام گثابت و بور هايییدارا
 & Raiاسـت (  یهسـرما  یلقـت تشـک  یدر حق گـذاري سـرمایه دوره بـوده و   یـک  یدر طـ  یهسـرما 

Talangi,2004.( 
  

  تحقیق و پیشینه ادبیات نظري-2
 یـز ، قشرها، اقوام و نهاگروه یاندر م یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع ي،اقتصاد يهاينابرابر مطالعۀ

 يبـرا  ايیـه پاو  يضـرور  ياز کارهـا  یکـی کشـور،   یـک در  یماتتقسـ  یـا  یـایی منـاطق جغراف  ینب
 ياست. امروزه کشورها یو عدالت اجتماع يرشد اقتصاد ینو اصالحات در جهت تأم ریزيبرنامه

 يهـا تعادلو رفع عدم  یاز وابستگ ییخود و رها ياقتصاد زیربناهاي یتتقو منظوربه توسعهدرحال
 طـور بـه منابع کشورشان هسـتند.   ییو شناسا ریزيبرنامه یازمندن یگراز هر زمان د یشموجودشان، ب

 ینترمهممناطق از  یگاهو جا یتکشور شناخت موقع یندهآ توسعۀرشد و  يبرا ریزيبرنامهدر  یقین
همگـون و امکانـات    یـر غ یطداشتن شرا یلبه دل یزاست. کشور ما ن یشرفتبه پ یلعوامل در جهت ن

در  یـت کسب موفق ياست که البته برا هااستاندر سطح  يامنطقه ریزيبرنامه یازمندمتنوع، ن یعیطب
 ینتـر مهـم از  تانموجود در هر اسـ  هاييتوانمندتوسعه بر اساس  یارهايتوجه به مع ریزيبرنامهامر 

). توسعه اقتصـادي  Akbari & Moradi,2008در همه حال به آن توجه کرد ( یدست که باا مسائلی
مستلزم داشـتن یـک الگـوي جـامع مطالعـه شـده بـر حسـب اهـداف           يامنطقهبه صورت بخشی یا 
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. بدیهی است در یک برنامه توسعه جهت رسـیدن بـه اهـداف برنامـه، بودجـه      باشدیم گذارسیاست
استان متولی تخصیص این منبع در سه بخش  ریزيبرنامهمان مدیریت و یک ابزار اساسی است. ساز

تجربـه کارشناسـان در    اگرچـه صنعت، کشاورزي و خدمات در مؤسسات و نهادهاي دولتی است؛ 
بعضاً فائق بر نظر کارشناسان است و این سبب  نشدهبینیپیشهدف طرح مسائل احساسی و حوادث 

اقتصـادي تـأمین نشـده و یـا از      يهـا بخـش مسیر توسـعه  شد که هدف تخصیص بودجه در  هدخوا
 یاز مدل یق). جهت ارائه راه حل در این تحقSameti & at al,2003کارایی الزم برخوردار نباشد (

براي ساماندهی اطالعـات   ايیوهشاستفاده خواهد شد. این روش،  یمراتبسلسلهبه نام فرایند تحلیل 
براساس توانایی، احساسات و منطق موضوع مـورد   گیريتصمیمدر  هاآنو بکار بردن  هاقضاوتو 

کـه بـا انتظـارات     نمایـد یمـ با هم ترکیـب   ايیجهنتدر قالب  هاقضاوت ازآنپس، دهدیمنظر ارائه 
و  هـا شـاخص ی از مراتبـ سلسله وسیلهبهدارد. فرایند فوق براي حل مسائل پیچیده  یخوانهمدرونی 
. از ایـن فراینـد   کندیمبه ما کمک  هاتقدمدر جهت پیش برد  هااوتقضاستخراج  وسیلهبهنتایج و 

  ).Beheshti,2010استفاده کرد ( توانیم) و تخصیص منابع هایتفعال( هاینهگز بندياولویتبراي 
Bidabad )2001 یـن بـه ا  "گـذاري  سـرمایه و رشـد   ياقتصـاد  یـت امن"با عنـوان   يامطالعه) در 

سـود و   گـذاري سرمایهخود به امر  یهسرما یصقبل از تخص گذاررمایهسکه  نمایدیمموضوع اشاره 
منابع خـود را بـه چـه     گیردیم یمتصم يو کهيطوره، بدهدیمقرار  یخود را مورد بررس یآت یانز

 Reisرا داشـته باشـد.    یپروژه حداکثر بازده یتاختصاص دهد که در کل دوره فعال هایییتفعال

Dana & at al )2003تجـارت   یـت کشور با توجـه بـه ظرف   یعصنا بنديرتبه"با عنوان  یقیحق) در ت
منـتج از   يهـا شـاخص  کـارگیري بهو  يعدد ی، با استفاده از روش تاکسونوم"صنعت در  یخارج
 يکـدها  یـک بـه همـراه آمـار صـادرات و واردات هـر صـنعت بـه تفک        یصـنعت  يهـا کارگـاه آمار 

در سطح کل کشـور را انجـام    یعصنا بنديولویتا 1375-1379 یدوره زمان يبرا ISIC یچهاررقم
مربـوط بـه تجـارت     يهاشاخصکه  یزمان یع،از صنا یبرخ یتکه اولو دهدیمنشان  یج. نتااندداده

نشـده، متفـاوت بـوده     محاسبه منظـور در  هاشاخص ینکه ا یسه با زمانیلحاظ شده، در مقا یخارج
ــه ا ــ هــاشــاخص یــناســت. از جمل  ییکــار، شــاخص کــارا یــروين ییبــه شــاخص کــارا تــوانیم

 یـروي سرانه ن افزودهارزشکار، شاخص  یرويشاخص سرانه ن ،ییزااشتغالشاخص  ،گذاريسرمایه
، نسـبت  تعـداد کارگـاه  کـار بـه    یـروي ن تعـداد ، نسـبت  هـا ینـه هزکار، شاخص نسبت درآمدها بـه  

درات بـه واردات  و ارزش نسبت صـا  افزودهارزشنسبت خالص صادرات به  ید،به تول افزودهارزش
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 هاياولویت یینو تع ياقتصاد یبررس"با عنوان  يامطالعه) Akbari & Moradi )2008اشاره نمود. 
 یـت ظرف یبررسـ  یـق تحق یـن . هـدف از ا انـد دادهانجام  "کردستان در استان  یصنعت گذاريسرمایه

 يبـرا  1383سـال   يآمـار  یـۀ پاو   یکسـ  يکـد آ  ياسـتان کردسـتان، بـر مبنـا     یصنعت هايیتفعال
 یـق تحق یـن در اانتخـاب شـده    يهاشاخصبوده است.  یصنعت گذاريسرمایه هاياولویت ییشناسا

جبـران خـدمات، نسـبت     هعبارتند از: نسبت سـود بـ   یصنعت گذاريسرمایه هاياولویت یینتع يبرا
شـاغالن  سرانه، نسبت  یدنسبت ستانده به داده، تول ي،انرژ وريبهرهبه جبران خدمات،  افزودهارزش

نسبت در  یی،، ارزش زاافزودهارزش یۀپابر  یمکان یبمتخصص به کل شاغالن، قدرت رقابت، ضر
اسـتان بـه    یصـنعت  هـاي یـت فعالنسـبت شـاغالن    ،يامنطقهدرون  زاییاشتغال یبضر ینه،آمد بر هز

 یـان م یسـهم کارگـاه   یبشـاخص ضـر   ،يامنطقـه  یـان م زایـی اشتغال یبفعال استان، ضر یتجمع
  اشتغال. یۀپابر  یمکان یبو شاخص ضر يامنطقه

 هـاي اولویـت بررسـی و تعیـین   "با عنـوان   یقی) در تحقSuri & Kyhani )2009راستا  ینهم در
منتخب از جمله شاخص  ییهاشاخصاز  "همدان مطالعه موردي بخش تعاون استان  گذاريسرمایه

تمرکـز، شـاخص    يهـا هصـرف کاربري، شاخص بازده تولیدات، شاخص جبران استهالك، شاخص 
، شاخص تولید سرانه شاغالن، هاکارگاههر فعالیت از کل  يهاکارگاهسهم  صکارایی نسبی، شاخ

شاخص سهم شاغالن تولیدي از کل شاغالن، شاخص سـهم شـاغالن متخصـص از کـل شـاغالن،      
 ي، شاخص بازده واحد سرمایه و شاخص درجه وابستگی به منـابع خـارجی بـرا   بريسرمایهشاخص 

در بخـش صـنعت اسـتان همـدان، جهـت       گـذاري سـرمایه شناسایی صنایع داراي قابلیت و ظرفیـت  
) Beheshti )2010بخش تعاون به سمت این صنایع مورد اسـتفاده قـرار دادنـد.     هايیهسرماهدایت 

ــوان   ــژوهش خــود تحــت عن ــدياولویــت"در پ ــتفعال بن ــین  هــايی ــافرصــتاقتصــادي و تعی  يه
 هاآن بندياولویتمختلف اقتصادي و  يهابخش هايیتفعالبررسی  "بیل ارداستان  گذاريسرمایه

صـنعتی   هايیتفعال بندياولویتپژوهش جهت  ینرا در استان اردبیل مورد توجه قرا ر دادند. در ا
شـاخص   ینبـا عنـاو   ییهـا شـاخص  يدر بخش صنعت بـر مبنـا   گذاريسرمایه يهافرصت یینو تع

، شاخص ضـریب جبـران   گذاريسرمایهبالفعل  هايیشگراخص ، شابريسرمایهکاربري، شاخص 
انرژي، شاخص درآمد به هزینه، شاخص بازدهی تولیـدات، شـاخص    دهیبهرهاستهالك، شاخص 

عمـل   افـزوده ارزشتولید سرانه شاغلین و شاخص ضریب مکانی اشتغال و شاخص ضریب مکـانی  
  کردند.
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Tamasoki & at al )2012تأکیـد بـا   گذاريسرمایه هاياولویت یینتع"با عنوان  یقی) در تحق 
 یـت فعال یـک که قدرت  وريبهرهشاخص  یبا معرف " یصنعت هايیتفعالرشته  وريبهره ینبر تخم

را مشـخص   یدر سـطح خـارج   یو حتـ  یدر سـطح داخلـ   ینسب هايیتمزبه  یابیدست يبرا یصنعت
 یصـنعت  هـاي یتفعالرشته  1374 يهاسالدر  هاآن ،گذاريسرمایه هاياولویت ،درنهایت سازدیم

صـورت   1386و  1380 یدر دو مقطـع زمـان   يعـدد  یتاکسـونوم  بنـدي رتبـه روش  یقکشور از طر
 یع، صـنا ونقـل حمل یلوسا یرسا یدتول یع، صنا1380در سال  دهدیمنشان  یقتحق ینا یجگرفت. نتا

مـواد و محصـوالت    دیـ تول یعو صنا یزاتآالت و تجهنیماش جزبه یکیفابر يمحصوالت فلز یدتول
 یـد و تول یفلزات اساس یدتول یمیایی،مواد و محصوالت ش یدتول یعصنا یزن 1386و در سال  یمیاییش

 گـذاري سرمایه یتاولو یشترینب یببه ترت یزاتآالت و تجهنیماش جزبه یکیفابر يمحصوالت فلز
خـارج از   یقات. در تحقشودیم یهتوص ياواسطه یعدر صنا گذاريسرمایه، روازاین. اندبودهرا دارا 
 يدر هند: مطالعه مورد يانرژ وريبهره یاستاثر س"با عنوان  یقی) به تحقYang  )2006  یزکشور ن
 يامطالعـه  یـن پرداختـه اسـت. هـدف از ا    " یصنعت يانرژ وريبهرهدر  گذاريسرمایه هاياولویت

 يانرژ وريبهره يهاپروژه یمال ینتأمبه  یلکه ما یصنعت ینانو کارآفر گذارانسیاستجلب توجه 
 يانرژ هايسیاست یقتحق یجۀنت. بر اساس باشدیمدر بخش صنعت هستند  يانرژ وريبهرهو بهبود 

و  يانـرژ  وريبهـره  گـذاري سـرمایه  یجتـرو  يبـرا  یشـتر بـه بهبـود ب   یـاز در هند ن يو استراتژ يجار
  در بخش صنعت است. يتوسعه فن آور يانرژ وريبهره

Janyer & at al )2009یادر اسـپان  یصنعت گذاريسرمایهبر  مؤثرعوامل "با عنوان  یقی) در تحق 
 1980 یو مربوط به بازه زمـان  ینامیکد یونمدل پنل رگرس وسیلهبه "دولت  هايسیاستبا توجه به 

دولـت   هـاي سیاستبر  یژهرا با توجه و یادر اسپان یصنعت هايگذاريسرمایهبر  مؤثرعوامل  2000تا 
گـذاري  معادله سرمایه یک دهدیمنشان  یقتحق ینا یج. نتااندنموده بندياولویتو  یلتحل ی،ررسب

کـه ممکـن    ییجـا  تا رودیبکار م یو ساختار عموم یو انسان یفن یهتأثیر سرما یبررس ياولر که برا
به  ذاريگسرمایهکه  کندیممشخص  یج. نتاگذارد تأثیر گذاريسرمایهو  يامنطقه ییاست بر کارا

در  یانسـان  یهسـرما  تأثیر زمانی که 80در دهه  مخصوصاًحساس بوده است.  یعموم هايزیرساخت
 گـذاري سرمایه هاياولویت "با عنوان  یقی) تحقAng  )2009 ینتمام دوره حس شده است. همچن

 نایـ  یجقـرار داد. نتـا   یمورد بررسـ  " يمالزدر هند و  یبخش مال هايسیاستبا توجه به  یخصوص
بـه   یـل کـه تما  یخاصـ  یـت اولو يهابخشنظر  یقابل توجه ياعتبار يهابرنامهنشان داد که  یقتحق
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 تـأثیر در هر دو کشور دارند منصرف سـازند و کنتـرل نـرخ بهـره،      یبخش خصوص گذاريسرمایه
اسـت.   تـر برجسـته  ياثـر در مـالز   یـن ا ینکـه دارد، بـا توجـه بـه ا    یخصوص گذاريسرمایهبر  یمثبت

در هنـد دارد،   یخصوصـ  گـذاري سرمایهبر  یمنف تأثیر یازباال مورد ن ینگیو نقد یرهذخ هکدرحالی
  مثبت است. يدر مالز کهدرحالی

مشـترك   هايگذاريسرمایهکرده است که  یجادرا ا ییفضا یغرب یجاندر آذربا يمرز ظرفیت
اسـتان   یـایی رافجغ یـت اسـت و موقع  یسـر اسـتان م  یـن در ا یزن یههمسا يبا کشورها یو معدن یصنعت
 هـایی یـت مزو  هـا فرصت یقتدر حق یهم مرز بودن با سه کشور خارج یژگیو و یغرب یجانآذربا

و اقدامات  ریزيبرنامهو  یطراح ینهزم یندر ا یدو با یستنداز آن برخوردار ن هااستان یگراست که د
الگـو و نمونـه    یزننقاط مشابه  یرسا يتا برا یردصورت گ یدر بخش خصوص ویژهبه يالزم و ضرور

. باشدیم یخاص یتاهم ياستان دارا یندر ا گذاريسرمایه يبرا یعصنا بندياولویت روازاین ؛باشد
  یقتحق یناز ا دفه

 یجـان اسـتان آذربا  یصـنعت  گذاريسرمایه هاياولویت ییندر تع مؤثر يهاشاخص یی. شناسا1 
. لـذا  باشـد یمـ . AHPاستفاده از مدل  استخراج شده با يهاشاخص. شناسایی میزان اهمیت 2ی؛غرب

  :کندیم یاري یقما را در رساندن به هدف تحق یرز سؤاالتبه  ییجوابگو
ـ  یجـان اسـتان آذربا  یصـنعت  گـذاري سرمایه هاياولویت ییندر تع مؤثر يهاشاخص  .1   یغرب

  کدام هستند؟
 یـزان چـه م  اسـتان  یصـنعت  گذاريسرمایه هاياولویت ییندر تع مؤثر يهاشاخص یتاهم  .2

  است؟
و توسعه  گذاريسرمایه ياستان در راستا یصنعت هايیتفعالاز  یکهر  یتو اولو یتاهم  .3

  ؟شوندیم ییناست و چگونه تع یزانبخش صنعت استان چه م
استان اثـر   یصنعت گذاريسرمایه هاياولویتبر  هاشاخصاز  یکهر  یتدر اهم ییرتغ یاآ  .4

 گذار است؟
  

  روش تحقیق-3
اطالعـات و   يگـردآور  نحـوه  اسـاس  بـر  وي کاربرد هدف اساس تحقیق از نظر اجرایی براین 
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پیمایشـی   یوةشـ اسـت و از نظـر روش اجـرا نیـز بـه      و آزمایشـی)   توصـیفی ترکیبـی ( از نوع  هاداده
 سـطح  یـک  کرد. در تعریف سطح دو در توانیم را پژوهش این در مطالعه مورد جامعه .باشدیم

صنعتی اسـتان آذربایجـان    گذاريسرمایه هاياولویتتعیین مؤثر در  يهااخصششناسایی  منظوربه
امـر   گیرنـدگان تصـمیم  و از خبرگـان  ،هـا شـاخص  بین وابستگی و اهمیت اوزان استخراج و غربی

. ایـن افـراد   شـود یم استفاده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی گذاريسرمایه
 و صـنعتی  گذاريسرمایه و مفاهیم مسائل با خوبیبه و هستند گذاريرمایهسمدیران و کارشناسان 

اقالم  مورد بررسی جامعه دوم سطح .دارند آشنایی نیز امر این علمی و تئوریک مباحث با همچنین
ان و بیشتر استان آذربایجان غربـی بـر اسـاس کـد دو رقمـی      ننفر کارک 10صنعتی  هايیتفعالمهم 

ISIC صـنعت و  سازمان  در مدارك موجود و اسناد مرور بر اساسصنایع  اسایی اینکه شن باشدیم
 هايیسهمقای، مراتبسلسلهدر روش تحلیل نمونه تحقیق گرفت.  انجام استان آذربایجان غربی معدن

. در ایـن  گیردیمخبرگان مورد نظر که تعداد معدودي هستند، صورت  وسیلۀبهها معیارزوجی بین 
 يتـر مطلـوب آماري که هر چـه تعـداد نمونـه بیشـتر باشـد، نتـایج        يهاروش روش بر خالف سایر

از  نظـر صـاحب نفـر کارشـناس خبـره و     15 جهـت ینبـد ). Azizi & at al,2013( شـود یمحاصل 
خـدمت   سـابقۀ استان آذربایجان غربی با سازمان صنعت، معدن و تجارت  گذاريسرمایه يهابخش

 از ابزارهـاي زیـر   اطالعـات  گـردآوري  بـراي  تحقیـق  ایـن  در سال انتخاب شـدند.  27الی  16بین 

  استفاده شده است:
در  )ISICصـنعتی (  هـاي یتفعالارزیابی  يهاشاخصالف: اسناد و مدارك مربوط به اطالعات 

  .آمار ایران مرکز
سـاعتی   آلتومـاس   يادرجـه  9ماتریس مقایسات زوجی بر اساس پرسشنامه  يهاپرسشنامهب: 

، ایـن  باشـد یمـ آلترناتیوهـا   درنهایتو  هاشاخص، زیر هاشاخصه زوجی میان که اساس آن مقایس
  عبارتند از: هاپرسشنامه

 .صنعتی گذاريسرمایهدر تعیین اولویت  مؤثر يهاشاخصماتریس مقایسات زوجی پرسشنامه  
 .هاشاخصپرسشنامه تعیین گرادیان  

 اسـتاندارد  پرسشـنامه  از شـد  سـعی  ابتـدا  در پرسشـنامه، عناصـر   روایی سنجش جهت همچنین

ن و به تدوی مربوط به آزمون روایی پرسشنامۀ ،تفاوت نظرات کارشناسان به خاطر ولی شود استفاده
 شـده  مشابه تـدوین  تحقیقات اساس بر هاشاخص ازآنجاکهکارشناسان جهت نظرسنجی ارائه شد. 
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 و روایی باشدیم هاشاخصنتایج حاکی از معتبر بودن تمامی کارشناسان  نظرات اخذ از پس ،است

بـراي   هـا پرسشـنامه . پس از روایـی محتـواي   گردید تأیید کارشناسان نظر از استفاده با هاپرسشنامه
در مراحلی جداگانه بین جامعه آماري مورد نظـر توزیـع و    ییهاپرسشنامه، طی هاآنبررسی پایایی 

(پایایی کامل) به هـر یـک از عناصـر    ضریبی از صفر (عدم پایایی) تا یک  شودیمخواسته  هاآناز 
در  1از طریـق فرمـول مسـتقیم    هـا پرسشـنامه حاصـل از   يهـا دادهبدهند.  هاپرسشنامه دهندةتشکیل 

 افـزار نـرم و انجـام مقایسـات زوجـی توسـط      هادادهوارد و سپس با تلفیق  Expert Choice افزارنرم
بـراي تمـامی زیـر     -حالت سـنتز ایـده آل   محاسبه وزن نهایی در-نرماالیز، نسبی و نهایی  يهاوزن

نرمـاالیز نزدیـک بـه یـک از پایـایی الزم       يهـا وزن، الزم به ذکر اسـت  گرددیممحاسبه  هاآزمون
  برخوردار بودند.

هر یـک   يهاشاخصآماري  يهادادهحاصل از مقایسات زوجی و همچنین  يهاداده درنهایت
بـراي اجـراي    Expert Choice يافزارنرمدر بسته که  یمراتبسلسلهتحلیل به کمک مدل از صنایع، 

 به توجه با .گیرندیمقرار  وتحلیلیهتجزشده مورد  یسینوبرنامهی مراتبسلسلهتکنیک فرآیند تحلیل 

صنعتی اسـتان آذربایجـان غربـی     گذاريسرمایه هاياولویتتعیین در قالب عملیات  هدف تحقیق،
و  صـنعتی  گـذاري سـرمایه  در تأثیرگـذار  و کننـده نیـی تع يهـا شاخصاز طریق مقایسه زوجی که 

از نظـر هـر یـک از     2ISICصـنعتی بـر اسـاس کـد دو رقمـی       هـاي یـت فعال مقایسه زوجیهمچنین 
پاسـخ داده   Expert Choice3 افـزار نـرم و  یمراتبـ سلسـله تحلیـل  از مـدل   گیـري بهـره بـا   هاشاخص

  .شودیم
  

  AHPمعرفی مدل 
 دهـد یمـ )، نشـان  Saaty, 1980وسط پروفسور ساتی ارائه شده (که براي اولین بار ت AHPمدل 

چنـد معیـاره    گیـري یمتصـم را در یک مسأله  که چگونه اهمیت چند فعالیت، گزینه، آلترناتیو و...
همراه با معیارهاي کمی و قابل  سغیر قابل لم معیارهاي کیفی و بیترک AHPفرآیند  تعیین کنیم.

________________________________________________________________ 

1 - Direct 
2 - International  Standard  Industrial  Classification Of  All  Economic  Activities 
3 - Expert choice 
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 آلترناتیوهـا و  یـی دودوبـه ینـد از مقایسـات   آ. ایـن فر سـازد یمـ  یرپـذ امکانهمزمان  طوربهلمس را 
ــدیمــاســتفاده  گیــريیمتصــممعیارهــاي  اطالعــات از  يآورجمــعنیازمنــد  ايیســهمقا. چنــین نمای

 هرگونـه کـه فـارغ از    دهدیماین امکان را  گیرندهیمتصم . مقایسات زوجیباشدیم گیرندهیمتصم
مقایسـه دو معیـار یـا گزینـه تمرکـز کنـد. بعـالوه مقایسـه          مزاحمت خـارجی تنهـا بـر روي    نفوذ و

باعـث  سـرانجام   و آوردیمـ ، اطالعات ارزشمندي را در مورد مسأله تحت بررسی فراهم ییدودوبه
 ).David, 1983( گرددیم گیريتصمیمبهبود عامل منطقی بودن 

بـه شـرح زیـر    ، چهار مرحلـه اساسـی   گیريتصمیمبراي حل مسأله  AHPروش  کارگیريبهدر 
  ):Zahedi, 1986وجود دارد (

کـه در رأس   ترتیـب اینبهمسأله مورد نظر.  بنديطبقه) و Hierarchy( مراتبسلسلهبنا کردن -1
، صفات و معیارهـایی  تریینپامراتب  و در گیريتصمیمموضوع  و کالن، هدف کلی مراتبسلسله

  -(چنانچه الزم باشد می  رفتهقرارگدارند  تأثیرکه به نحوي از انحاء در کیفیت هدف 
و  هـا ینـه گزدر آخرین سـطح،   و باالخرهتقسیم کرد)  تریجزئ يهاگروهتوان معیارها را به زیر 

بـه شـرح    و اسـتاندارد . این وضعیت یک چـارچوب کلـی   گیرندیمقرار  گیريتصمیم يهاانتخاب
یکسـان خواهـد    مسـائل لیه از نوع مسأله براي ک نظرصرفکه  آوردیم به وجود 1-3 نمودارِشکل 

  ).Satty, 1980بود. تعداد سطوح، بستگی به پیچیدگی مسأله دارد (
در جوابگویی  مراتبسلسلهمرحله دوم شامل مقایسات زوجی عوامل مندرج در هر سطح از  -2

  .باشدیمبه تحقیق هدف یا تأمین احتیاجات هدف یا عوامل سطح باالتر 
. ایـن مـاتریس دو   شـود یمـ درج  4»ماتریس مقایسـات زوجـی  «این مقایسات در ماتریسی به نام 

است که این امر بـه معنـاي ایـن اسـت کـه       1خاصیت عمده دارد. اول آنکه قطر این ماتریس عدد 
است و دوم آنکه ترجیح عوامل نسـبت بـه    1نسبت ترجیح یک عامل در مقایسه با خودش مساوي 

اسـت   B ،4نسبت به  Aنسبت ترجیح عامل  یعنی اگر مثالً؛ دارند یريپذمعکوسیکدیگر خاصیت 

  خواهد بود و بالعکس.   Aنسبت به  B صورت نسبت ترجیح عامل در آن

________________________________________________________________ 

4 - Pair – Wise Comparison Matrix 
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  1سطح 
  
 
 
 

    
  2سطح 

  
 
 
  
  
 
 

  3سطح 
  
-  
-    
-  
-  
- 
-  
kسطح  
  

  مساله مراتبسلسله: 1نمودار 
 

 دهنـده پاسـخ معیـار، صـفت و یـا گزینـه،      nکـه بـراي مقایسـه     شـود یمـ این دو خاصیت باعث 
عامـل بـه    nزیـرا وقتـی   ؛ (مقایسـه زوجـی) پاسـخ بدهـد     سؤال ) فقط بهگیرندهیمتصم(

  هدف مسئله ترینیکل
 گیريتصمیم

  صفت یا معیار
 1شماره 

  صفت یا معیار 
 2اره مش

  صفت یا معیار 
 nشماره 

  ت یا معیارصف
 ترمشروح

  صفت یا معیار 
 ترمشروح

  صفت یا معیار 
 ترمشروح

 2 یوتاآلترن m یوآلترنات 1آلترناتیوها 
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د، نصـف  عضو خواهد داشت که از این تعدا .مطرح باشد، ماتریس حاصل  ییدودوبهصورت 
  خواهد بود. 1عضو قطر ماتریس هم عدد  nو  باشدیمآن معکوس نیمه دیگر 

در ارتباط با تعیین مقدار عددي ترجیح یک عامل به عامل دیگر، ممکن است تصور شـود کـه   
 شـود یمـ بحث  AHPاما در مدل ؛ مستقیم براي این مقایسات منظور نمود طوربهاعدادي را  توانیم

 جینتـا به صورت مطلق، عمالً منجر به ناسازگاري محاسبات و  ییهاوزننین که تخصیص مستقیم چ
 ،ءیشـ  ایـ  عامـل  n سـه یمقا هنگـام  گویدیم یسات که طورآن است ممکن مثالً. شد خواهد حاصله

 هیرو نیا اگرچه او نظر به. میکن انتخاب را) مطالعه مورد نظر صفت از( هاآن ینترکوچک
 

  دوییوبهدمقیاس مقایسات  -1جدول 
  توضیح شرح  شدت اهمیت

  یا عامل در صفت مورد نظر مساوي هستند یدوش  اهمیت مساوي  1

بر  طور ضمنیبهیکی از اشیا یا عوامل   3
  دیگري ترجیح دارد

مالیم و ضمنی به نفع یکی  ايگونهبهقضاوت  یاو تجربه 
  نسبت به دیگري است

بر دیگري  وضوحبهیکی از اشیا یا عوامل   5
  ح داردترجی

یکی را بر دیگري ترجیح  يطورجدبه و قضاوتتجربه 
  دهدیم

شواهد حاکی از آن است که یکی از اشیا یا عوامل بدون   بسیار با اهمیت  7
  تردید و بحث بر دیگري ترجیح دارد

  با اهمیت نهایتبی  9

که یکی از عوامل  دهدیمتجربه، شواهد و قضاوت نشان 
رز و گویا بر دیگري ترجیح با نهایتبییا اشیا به نحو 

غالب بودن یک صفت در یکی از اشیا در مقایسه دارد (
  صد در صد است) یگريدبا 

بین دو قضاوت  ياواسطه يهاارزش  8،6،4،2
  الزم است ائتالف بین دو قضاوت همجوار،  همجوار

خاصیت معکوس 
  بودن

ی از اعداد جدول باال را به خود (در ارتباط بایک صفت مورد نظر) یک jبا فعالیت  iوقتی فعالیت 
(در رابطه با همان صفت) معکوس آن  iفعالیت  با j، در آن صورت مقایسه فعالیت دهدیماختصاص 

  کندیمعدد را اختیار 
  باال از منطقی بودن قضاوت به معناي عام نشأت گرفته است يهانسبت  منطق

  
روش در عمـل  د، امـا کـاربرد ایـن    درسـت باشـ   کـامالً ممکن است از نظر تئوري و علم منطـق  

-Satty, 1988: 78تقریباً غیرممکن است و نتایج حاصله غیر قابل اعتماد و ناسازگار خواهـد بـود (  

و براي احتـراز از کـاربرد    کندیم). لذا وي مقایسات نسبی و زوجی را براي این منظور پیشنهاد 79
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بر اساس یک آزمایش اپتیـومتري در  را که صحت آن  يادرجه 9اعداد مجرد و مطلق یک مقیاس 
  .نمایدیمارائه  1فیزیک تنظیم شده است، به شرح جدول شماره 

بـا اسـتفاده از مـاتریس مقایسـات زوجـی، وزن نسـبی        AHPدر مرحله سوم از فرایند مـدل   -3
-Zahedi, 1986: 98. متدلوژي این محاسبه بـه شـرح زیـر اسـت (    شودیمعوامل هر سطح محاسبه 

99.(  
صورت ماتریس  درانعامل مورد مقایسه را بداند،   واقعی يهاوزن توانستیم گریسهقاماگر 

  مقایسات زوجی نسبی عوامل به شکل زیر بود:

 
عامل مورد مقایسه  از هرکداماز  تواندیم 5نسبی به صورت بدیهی يهاوزنوضعیت،  در این

  قایسات زوجی نسبی عوامل به شکل زیر بود: را بداند، در آن صورت ماتریس م

     
تعداد عوامل یا عناصر   واقعی و  يهاوزنبردار W ]=که در آن [

بـردارآیگن سـمت   «و  6»مقـدار ویـژه آیگـن   «در معادله  به ترتیـب   ,W است. در جبر ماتریسی، 
  .شوندیمده نامی Aماتریس » راست

نـدارد   Wکه چون قضـاوت کننـده شـناختی نسـبت بـه بـردار       شود یم استدالل AHPدر مدل 
براي وي مشخص نیست) بنابراین قـادر نیسـت کـه    ... (اجزاء این بردار یعنی 

کـه   Aبـراین مـاتریس   ؛ کنـد. ب  ییندرصد تعدقت صد  را با Aماتریس  دوییدوبهنسبی  يهاوزن

________________________________________________________________ 

5 - Trivial 
6 - Eigen Value 
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کـه بـا نشـان     است. تخمین یا برآورد بردار  7ناسازگار منطقاً باشدیمحاصل قضاوت شخصی او 
  د:گرداز رابطه زیر محاسبه  تواندیم، شودیمداده 

. = λmax.  
) دهنـده پاسخ( گیرندهتصمیمعوامل که از سوي  دوییبهدوعبارت است از مقایسه  که در آن

بـردارآیگن  « و   مـاتریس  » مقـدار ویـژه آیگـن   « ترینبزرگعبارت از  λmax. شودیمارائه 
 توانیمرا  λmax است. عالوه بر این مقدار Wبردار از مقدار  ینیو تخم ماتریس » سمت راست

  هرچقـدر    ≤ λmaxدر نظر گرفت. پروفسور ساعتی نشان داده است کـه پیوسـته:    نی از تخمی
λmax  یسماترباشد، در آن صورت درجه سازگاري  ترنزدیک به A     بیشتر است کـه بـر اسـاس

 8»نسبت سـازگاري «یا  CRو 2»مقیاس یا درجه سازگاري«یا  CIاین خاصیت، مقیاسی تحت عنوان 
  :گرددیمبه شرح زیر محاسبه 

CR = (CI/AC) ×100 
 عنـوان بـه ). Saaty, 1980است (متوسط درجه سازگاري متغیرهاي تصادفی  ACIکه در رابطه، 

دربـاره   گیرنـده تصـمیم (قضـاوت   Aدر آن صورت مـاتریس  ≥CR %10یک قانون تجربی چنانچه 
بـیش از آن   Aقابـل قبـول اسـت و در غیـر ایـن صـورت، منـدرجات         ترجیح عوامل مورد مقایسه)

ناسازگار است که منجر به نتایج قابل اعتماد گردد. در این حالت الزم است که مقایسات زوجی تا 
تکـرار   گیرنـده تصـمیم  ياز سـو ) %10کمتـر و یـا مسـاوي    (دستیابی به نسبت سازگاري قابل قبول 

  گردد.
)، از رابطه محاسبات تکراري قابل حصول است که ایـن  ( W که برآورد دهدیمساتی نشان 

مشـابه موجـود اسـت و     يافزارهـا نـرم و یا  Expert Choiceبه نام  يافزارنرمدر  اکنونهمالگوریتم 
 :Saaty, 1990درجه سازگاري ماتریس مقایسات زوجی را نیز محاسبه کـرد (  توانیمآن  وسیلهبه

 تخمین بردار يهاروشاید توجه داشت که روش مقدار ویژه آیگن تنها یکی از ). ضمناً ب234-281

W  این روش شناخته شده نیسـتند   اندازهبه کدامیچهدیگري نیز وجود دارند، اما  يهاروشاست و
________________________________________________________________ 

7 - Inconsistent 
8 - Consistency Index 
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  .Zahedi, p. 99)( اندنرفتهکار  و به
در رابطه  گیريصمیمت هايینهگزاز  هرکدامشامل تعیین نسبی  AHPمرحله آخر فرایند مدل -4

 Kنسبی عوامـل در سـطح    يهاوزنکلی مسأله مورد نظر است. براي این منظور،  و هدفبا معیارها 
  ):Zahedi, p.100( گرددیمهدف کلی مسأله) از رابطه زیر محاسبه اول (با سطح  در رابطه ام

 
در رابطه با عوامل سـطح   ام K نسبی عوامل در سطح يهاوزنبردار ترکیبی  C(1,K)که در آن 

  . دهندیمرا  است که سطرهاي آن تشکیل بردارهاي    × یک ماتریس Biو  اول
) را دارد و گذاشـتن  1معادلـه ( در  واقع همان وضـعیت   و دربوده  Iبیانگر تعداد عوامل در سطح 

  است.  Iدادن سطح  منظور نشانبهفقط  I سینوزیر 
  

  روش تحلیل حساسیت
نقش بسـزایی دارد. هـدف اصـلی ایـن کـار تعیـین        گیريتصمیم يهامدلتحلیل حساسیت در 

مؤثر است. همچنـین بـه    يپارامترهامیزان پایداري نتایج به دست آمده، نسبت به ایجاد تغییرات در 
در  هـا آن تـأثیر معیار و میزان و چگونگی  ترینیبحرانا ی ینترمهم توانیمکمک تحلیل حساسیت 
هـر   ).Poh & Ang, 1999را شناسایی و تحلیل کرد ( هاشاخص بنديرتبهنتیجه حاصله و تغییر در 

  زیر باز گذارد: هايینهزمرا در  گیرندگانیمتصمروش تحلیل حساسیت باید دست 
  آزمایش قدرت و ثبات درونی مدل مورد نظر

  سخ و واکنش مدل نسبت به تغییرات موجود در پارامترهانمایش پا
 يهامحرك) 9KPDیعنی تعیین ( هاینهگزبر  گذاريارزشهرکدام از معیارهاي  تأثیرتشخیص 
  اجرایی مهم.

مهم است زیرا اگر نتایج حاصله از مدل با تئوري مذبور سازگاري  گیريتصمیمگزینه یک در 
). گزینـه دوم طبـق جملـه    Fabozzi, 2000شوند (به کار گرفته  گیريتصمیمنداشته باشد نباید در 

است لـذا هـر محقـق بایـد مشـخص کنـد کـه         ايیسهمقادر خصوص آمار  Samuelsonکالسیک 

________________________________________________________________ 

9 - Key Performance Drivers 
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. گزینه سوم، عمل عدم نمایش فاکتورهـاي  گذاردیم تأثیرچگونه تغییر در فرضیه بر معیار ارزیابی 
که رسیدن  کنیمیم تأکید. در اینجا کندیمتکمیل مربوطه بر اساس جمالت کیفی گزارش شده را 

زیـرا محقـق راه دیگـري بـراي تجزیـه       ؛بزرگ ضروري اسـت  يهامدلبراي  ویژهبهبه این دیدگاه 
نتواننـد،   گیرنـدگان یمتصمتا تحلیل گران و  شودیمنتایج حاصل ندارد. فقدان این اطالعات سبب 

در نتیجـه کـار از پایـه خـراب شـده و ارزیـابی        اطالعات کامل به دست آمـده را اسـتخراج کننـد،   
 حساسـیت  سـنجش  بـراي  حساسـیت  تحلیـل  Borgonovo, 2008.(10( گیـرد ینمـ انجـام   یدرستبه

 یندآفر سنجشی چنین براي .گیردیمقرار  استفاده مورد معیارها اولویت تغییر به نسبت هایگزینجا

 حساسـیت  تحلیـل  نـوع  پـنج  از Expert Choice افـزار نـرم در  افـزار نـرم در  یمراتبـ سلسـله  تحلیل

 دو گرادیان، طرح دینامیک، عملکرد، حساسیت تحلیل شامل پنج شیوه این .بردیم سود گرافیکی

 و هـا یگزینجـا  ،هـا یـت اولو گرافیکـی  تحلیل، حساسیت شیوه پنج هر .باشدیم هاتفاوت و بعدي
 نشان خود هايیتقابل و هایژگیو براساس یکدیگر با را هاآن ارتباط همچنین و معیارهاي موجود

 هـاي اولویـت  و معیارهـا  ،هـا یگزینجـا  رابطه مختلف يهاجنبه تأکید بر شیوه باعث این .دهندیم

  .شودیم هاآن
  

  تحقیق هايیافته- 4
صـنعتی اسـتان آذربایجـان     گـذاري سـرمایه  هـاي اولویتی تعیین مراتبسلسلهترسیم مدل جهت 

ی از مراتبـ سلسـله بـه صـورت    گرافیکـی  صـورت  به گیريتصمیممسأله و هدف  است الزمغربی، 
سـاختار   حاضـر،  تحقیـق  در شـود.  داده و آلترناتیوهـا نشـان   هـا شـاخص عناصـر تصـمیم شـامل    

 گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت تعیین در  مؤثر يهاشاخص سه سطح؛ هدف، اساس بر یمراتبسلسله
 صـورت  بـه  ی اسـتان آذربایجـان غربـی   صـنعت  هـاي یتفعال سپس و صنعتی استان آذربایجان غربی

  .است شده زیر ترسیم نمودار
 هاياولویتتعیین در  مؤثر يهاشاخصمیانگین هندسی ماتریس مقایسات زوجی براي محاسبه 

کارشناسی  هايیسماترپس از تشکیل صنعتی استان آذربایجان غربی از نظر هدف،  گذاريسرمایه
________________________________________________________________ 

10 - Saltelli )2002 جعه کنید که از توانید به ارتوپدي مرایم) از این استعاره استفاده کرده است: آنالیز دقیق براي مدل سازان؟ آیا
  کند؟ینماشعه ایکس استفاده 
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صـنعتی اسـتان    گـذاري سـرمایه  هاياولویتتعیین در  مؤثر يهاشاخصبه  مربوط زوجی مقایسات
) بــراي هــر یــک از 10و  ...و  4و  3و  2و  n=1( يهــاشــاخصبایســتی مقیــاس  آذربایجــان غربــی

کـه در کـل،    کننـد یمـ انتزاعی مشـخص   طوربه هایاسمقمورد نظر محاسبه شود؛ این  يهاشاخص
این منظور میانگین هندسـی هـر یـک از     از اهمیت بیشتري برخوردار هستند. براي هاشاخصکدام 

  :گرددیممحاسبه  هاشاخصمقایسات زوجی صورت گرفته بر روي  هايیسماترسطرهاي 
 گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت در تعیـین   مـؤثر  يهـا شـاخص نرماالیز و نسبی  يهاوزنمحاسبه 

  صنعتی استان آذربایجان غربی  
  

  
  غربی آذربایجان استان صنعتی گذاريسرمایه هايولویتا تعیین یمراتبسلسله مدل ترسیم -2نمودار 

  
 يهـا وزنبـا  نیـروي کـار    وريبهـره  يهاشاخصکه به ترتیب  گرددیم مشاهده )2(جدول  در

، بـازده  0,13 و 0,685 ینسـب  و زینرماال يهاوزن با استهالك جبران، 0,192و  1,0 نرماالیز و نسبی
 کل از فعالیت هر يهاکارگاه سهم ، شاخص0,120و  0,623 نرماالیز و نسبی يهاوزنبا تولیدات 

 يهـا وزنبـا  شـاغالن   سـرانه  تولیـد  ، شاخص0,092و  0,478نرماالیز و نسبی  يهاوزنبا  هاکارگاه
، 0,089و  0,465 نرمـاالیز و نسـبی   يهـا وزنبا تمرکز  يهاصرفه، 0,091و  0,474نرماالیز و نسبی 

 کل از متخصص شاغالن سهم ، شاخص0,085و  0,443 و نسبینرماالیز  يهاوزنبا کارایی نسبی 

نرمـاالیز و   يهـا وزنبـا   بـري سـرمایه  ، شاخص0,067و  0,350 نرماالیز و نسبی يهاوزنبا شاغالن 
نرمـاالیز و نسـبی    يهاوزنبا شاغالن  کل از تولیدي شاغالن سهم و شاخص 0,067و  0,350نسبی 

صـنعتی   گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت ن اهمیت در تعیین کمتریبیشترین و داراي  0,064و  0,331
  .هستنداستان آذربایجان غربی 

 هـاي اولویـت در مـدل تعیـین    هـا شـاخص  وزن نرمـاالیز و نسـبی   ترتیـب  بـه  )3( نمـودار  در
 شـده  داده نشـان  بـاال  جـدول  آن در نتایج و محاسبه صنعتی استان آذربایجان غربی گذاريسرمایه
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 0,02برابـر   مـدل  میـزان نـرخ ناسـازگاري    گـردد یمـ  مشـاهده  نمـودار  ینا در که طورهمان است.
بوده و نیازي به بهبـود   قبول قابل سازگاري دهندة نشان 0,1 مساوي یا ترکوچک عدد که باشدیم

  .یستنناسازگاري 
  

صنعتی استان  گذاريسرمایه هاياولویتدر تعیین  مؤثر يهاشاخصنرماالیز و نسبی  يهاوزن -2جدول 
 ذربایجان غربیآ

  وزن نسبی  وزن نرماالیز  هاشاخص  ردیف
  0,192  1,00 نیروي کار وريبهره  1
  0,120  0,623 تولیدات بازده  2
  0,132  0,685 استهالك جبران  3
  0,089  0,465 تمرکز يهاصرفه  4
  0,085  0,443 نسبی کارایی  5
  0,092  0,478 هاکارگاه کل از فعالیت هر يهاکارگاه سهم  6
  0,091  0,474 شاغالن سرانه تولید  7
  0,064  0,331 شاغالن کل از تولیدي شاغالن سهم  8
  0,067  0,350 شاغالن کل از متخصص شاغالن سهم  9

  0,067  0,350 سرمایه وريبهره  10
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0.623

0.685

0.465

0.443

0.478

0.474

0.331

0.35

0.35
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بھره وری نیروی کار

بازده تولیدات

جبران استھالك

صرفھ ھاي تمركز

كارایي نسبي

…سھم كارگاه ھاي ھر فعالیت 

تولید سرانھ شاغالن

…سھم شاغالن تولیدي از كل 

 …سھم شاغالن متخصص از 

بھره وری سرمایھ

0.02: نرخ ناسازگاري

وزن نرماالیز

وزن نسبی

  
 صنعتی گذاريایهسرم هاياولویت تعیین در مؤثر يهاشاخص نسبی و نرماالیز يهاوزن -3 نمودار
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  غربی آذربایجان استان
صـنعتی اسـتان    گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت در راسـتاي تعیـین    هـا یتفعالوزن نهایی محاسبه 

پس از محاسبه میانگین هندسی ماتریس مقایسـات زوجـی   ، سنتز توزیع آذربایجان غربی در حالت
مقایسـات  با ، آذربایجان غربی استان صنعتی گذاريسرمایه هاياولویتدر تعیین  مؤثر يهاشاخص
 يهـا دادهتشـکیل شـبکه   و  هـا شـاخص از طریق تعریف فرمـول   هاشاخصاز نظر  هایتفعالزوجی 
وزن  Expert Choice افـزار نـرم در صـنعتی   هـاي یـت فعالمربوط بـه هریـک از    يهاشاخصآماري 
در  آذربایجـان غربـی  صـنعتی اسـتان    گـذاري سرمایه هاياولویتدر راستاي تعیین  هایتفعالنهایی 
که حداکثر  ايینهگزمد نظر باشد، نه انتخاب  هاینهگز بندياولویت(حالتی که  توزیعی سنتز حالت

 محاسبه گردید.به صورت منفرد و کلی  هاشاخص همۀبر مبناي  )11را دارد بنديرتبه
 کک زغال تولیدصنعتی  هايیتفعال به ترتیب که در حالت سنتز توزیعی که گرددیم شاهدهم

 تولیـد ، 0,111بـا وزن نهـایی    شـیمیایی  محصـوالت  و مواد تولید، 0,189با وزن نهایی  هایشگاهپاال
و  0,060بـا وزن نهـایی    فلـزي  غیر کانی محصوالت سایر تولید، 0,069با وزن نهایی  اساسی فلزات
 با سـایر  مقایسه رد را پنجماول تا  هاياولویت 0,053با وزن نهایی  آشامیدنی و غذایی مواد صنایع

به ترتیـب  و  انددادهبه خود اختصاص  صنعتی استان گذاريسرمایهصنعتی استان جهت  هايیتفعال
و  چـوبی  محصوالت و چوب تولید، کیف ساخت و چرم آوردن عمل و دباغیصنعتی  هايیتفعال

 و چـاپ  و ارانتشـ صـنعتی   هـاي یـت فعالو  0,023با وزن نهایی  بنديطبقه مصنوعات و مبلمان تولید
 درآخـر   هـاي اولویتدر  0,011با وزن نهایی  فلزي غیر و فلزي ضایعات بازیافتو  هارسانه تکثیر

) 4( نمـودار  قرار دارند. صنعتی استان گذاريسرمایهجهت صنعتی استان  هايیتفعال سایر با مقایسه
 باشـد یمـ تز تـوزیعی  در حالـت سـن   صنعتی استان آذربایجان غربی هايیتفعالبه وزن نهایی  مربوط
 کـه  باشـد یم 0,00برابر  مدل میزان نرخ ناسازگاري گرددیم مشاهده نمودار این در که طورهمان

بوده و نیازي به بهبـود ناسـازگاري    قبول قابل سازگاري دهندة نشان 0,1 مساوي یا ترکوچک عدد
 .یستن

  سنتز توزیعی در حالت هاشاخصصنعتی استان نسبت به  هايیتفعالتحلیل حساسیت 
 

________________________________________________________________ 
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0.037
0.027
0.026
0.023
0.023
0.026

0.011
0.189

0.111
0.032
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0.037
0.037
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0.026
0.034
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0.023
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صنایع مواد غذایي و آشامیدني

تولید منسوجات

 …دباغي و عمآلوردن چرم و ساخت 

تولید كاغذ و محصوالت كاغذي

ا وصنایع تولید زغال كك  پاالیشگاه ھ

یكيتولید محصوالت الستیكي و پالست

تولید فلزات اساسي

نديتولید ماشینآالت و تجھیزات طبقھ ب

تولید ماشینآالت مولد و انتقال برق و

و تولید ابزار پزشكي و ابزار اپتیكي

تولید سایر وسایل حمل و نقل

بازیافت ضایعات فلزي و غیر فلزي

0.00: نرخ ناسازگاري

وزن نھایی

  
  صنعتی استان آذربایجان غربی در حالت سنتز توزیعی هايیتفعالوزن نهایی -4نمودار 

 
 هـا شـاخص  همـۀ تغییرات اهمیـت   به نسبت صنعتی هايیتفعال یتحساس ،3با توجه به جدول 

غالن و سهم شاغالن تولیـدي از  تمرکز، کارایی نسبی، تولید سرانه شا يهاصرفه يهاشاخص جزبه
و  سهم شاغالن متخصص از کل شـاغالن  يهاشاخصدرصد تغییر و همچنین  -0,4کل شاغالن با 

اسـتان   و توسـعه بخـش صـنعت    گـذاري سـرمایه در راسـتاي  درصد تغییـر   -0,3سرمایه با  وريبهره
 بنـدي اولویتدر  تغییر موجب هاشاخصتمامی  وزن در تغییر ایجاد این تحقیق در نیست. یکسان

حداقل تغییـر   کنندةیانب. جدول باال شودیم صنعتی استان گذاريسرمایهجهت  صنعتی هايیتفعال
جهــت  صـنعتی  هــايیـت فعال بنـدي اولویــتبـراي ایجــاد تغییـر در    هـا شــاخصاهمیـت  در درصـد  

 است. صنعتی استان گذاريسرمایه
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در حالت  هاشاخصاهمیت نسبت به تغییرات  انصنعتی است هايیتفعال بندياولویتحساسیت  -3جدول 
  سنتز توزیعی

اهمیت   هاشاخص
  اولیه

اهمیت 
  ثانویه

درصد 
  تغییرات

یت اولیه حارج
  هاي صنعتییتفعال

یت ثانویه حارج
  هاي صنعتییتفعال

 يروین وريبهره شاخص
  23  23  % 4  % 23,2  % 19,2  کار

24  24  

  27 27  % - 0,6  % 11,4  % 12,0 تولیدات بازده شاخص
26  26  

 % -  0,7  % 12,5  % 13,2 استهالك جبران شاخص
15  15  
32  32  

  16  16  % -  0,4  % 8,5  % 8,9 تمرکز يهاصرفه شاخص
28  28  

  29  29  % -  0,4  % 8,1  % 8,5 نسبی کارایی شاخص
34  34  

 يهاکارگاه سهم شاخص
 هاکارگاه کل از فعالیت هر

9,2 %  8,7 %  0,5  - %  
31  31  

25 )3,2(  35  
35 )3,1(  30  

 سرانه تولید شاخص
 شاغالن

9,1 %  8,7 %  0,4  - %  30 )3,1(  25  
17  17  

 شاغالن سهم شاخص
 شاغالن کل از تولیدي

6,4 %  6,0 %  0,4  - %  33  33  
21  21  

 شاغالن سهم شاخص

 شاغالن کل از متخصص
6,7 %  6,4 %  0,3  - %  20  20  

18  18  

  % -  0,3  % 6,4  % 6,7 سرمایه وريبهره شاخص

36  36  
19  19  
22  22  
37  37  

  
بایـد   نیـروي کـار   وريبهـره کمترین درصدي اسـت کـه اهمیـت شـاخص      4عدد  مثالعنوانبه

 هـاي یـت فعال بنـدي اولویـت ) تا موجب تغییر در 23,2به اهمیت  19,2یابد (از اهمیت فعلی  افزایش
فعالیت صنعتی تولیـد  با  ونقلحملاداري و حسابگر و تولید سایر وسایل  آالتینماشتولید صنعتی 

یـا   افـزایش  میـزان  بیشـترین  (همـان  حساسـیت  شود که کمترین محصوالت الستیکی و پالستیکی
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اسـت و همچنـین حـداقل     درصد همین با و شاخص همین به هم نسبت )هاشاخصاهمیت  کاهش
درصــد،  -0,7اسـتهالك   جبـران  شـاخص درصـد،   -0,6 تولیــدات بـازده بایـد اهمیـت شــاخص   

تمرکز، کارایی نسبی، تولید سرانه شاغالن و سهم شاغالن تولیـدي از کـل    يهاصرفه يهاشاخص
درصـد و   -0,5 هـا کارگـاه  کـل  از فعالیـت  هـر  يهـا کارگـاه  سهم شاخص، درصد -0,4شاغالن 
یابنـد  درصد کـاهش   -0,3سرمایه  ريوبهرهو  سهم شاغالن متخصص از کل شاغالن يهاشاخص

اداري و حسابگر و تولید  آالتماشینصنعتی تولید  هايیتفعال بندياولویتتا موجب این تغییر در 
با یکدیگر شـوند.   فعالیت صنعتی تولید محصوالت الستیکی و پالستیکیبا  ونقلحملسایر وسایل 

و  متخصـص از کـل شـاغالن   سـهم شـاغالن    يهـا شاخصدرصدي در اهمیت  0,3 کاهشحداقل 
 تغییـر  بـه  نسـبت  سه فعالیت صنعتی این بندياولویت حساسیت زیاد دهنده نشان سرمایه وريبهره

  .است یکدیگر به هاآن اولویت نزدیک بودن و هاشاخصاهمیت این 
  

  نتیجه-5
 ،هاهپرسشنام از آمده به دست و اطالعات هاداده از استفاده و با حاضر تحقیق روش به توجه با
 بـه  از خبرگان با سـابقه و مسـلط بـه موضـوع تحقیـق،      انتخابی نمونه که ندهست آن گویاي هانمونه

 هندسـی مشـخص و   میانگین محاسبه از پس که اندداده پاسخ یکسانی یباًتقر شکل به هاپرسشنامه

 و ایینپ مقیاس بود اهمیت کم دهندگانپاسخ نظر از که ییهاشاخص به که رسیدیم نظر به جالب
 يهـا داده درنهایـت  .است شده داده باالتر مقیاس اندبوده باالیی اهمیت داراي که ییهاشاخص به

آمـاري محاسـبه شـده بـراي      يهـا دادهو همچنـین  تحقیـق   يهـا شاخصحاصل از مقایسات زوجی 
 Expert افـزار نـرم در ی) مراتبـ سلسـله (فرآینـد تحلیـل   مطالعـه   مورد مدل اجراي جهت هاشاخص

Choice  هـا شـاخص در ماتریس مقایسات زوجـی   .شودیمپرداخته  هاداده وتحلیلتجزیهوارد و به 
 میزان نـرخ ناسـازگاري  صنعتی استان آذربایجان غربی با  گذاريسرمایه هاياولویتبر تعیین  مؤثر

ت، ، بازده تولیدااستهالك جبراننیروي کار،  وريبهره يهاشاخصبه ترتیب  0,02برابر قابل قبول 
 يهـا صـرفه شـاغالن،   سرانه تولید ، شاخصهاکارگاه کل از فعالیت هر يهاکارگاه سهم شاخص

و  بـري سـرمایه  شـاغالن، شـاخص   کـل  از متخصـص  شـاغالن  سهم تمرکز، کارایی نسبی، شاخص
کمتـرین اهمیـت در تعیـین    بیشـترین و  داراي شـاغالن   کـل  از تولیـدي  شـاغالن  سـهم  شـاخص 
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ماتریس مقایسات  تشکیلپس از  .هستندصنعتی استان آذربایجان غربی  گذاريسرمایه هاياولویت
اسـتان آذربایجـان غربـی و     صـنعتی  گـذاري سرمایه هاياولویتدر تعیین  مؤثر يهاشاخصزوجی 

ـ و  هاشاخصتعیین گرادیان  از نظـر   هـا یـت فعالمقایسـات زوجـی   بـا   هـا شـاخص محاسـبه   ینهمچن
صـنعتی اسـتان    گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت اي تعیـین  در راسـت  هـا یـت فعالوزن نهـایی   هاشاخص

محاسـبه  به صورت منفـرد و کلـی    هاشاخص همۀبر مبناي  توزیعی سنتز در حالت آذربایجان غربی
 محصـوالت  و مـواد  تولیـد ، هـا یشـگاه پاال کک زغال تولیدصنعتی  هايیتفعال و به ترتیب گردید

 و غـذایی  مـواد  صـنایع و  فلـزي  غیـر  کـانی  تمحصـوال  سـایر  تولید، اساسی فلزات تولید، شیمیایی
صـنعتی اسـتان جهـت     هـاي یـت فعال بـا سـایر   مقایسـه  در را پـنجم اول تـا   هـاي اولویـت  آشـامیدنی 

 و دبـاغی صـنعتی   هـاي یـت فعالبـه ترتیـب   و  انددادهبه خود اختصاص  صنعتی استان گذاريسرمایه
 مصـنوعات  و مبلمـان  لیـد توو  چوبی محصوالت و چوب تولید، کیف ساخت و چرم آوردن عمل
 فلزي غیر و فلزي ضایعات بازیافتو  هارسانه تکثیر و چاپ و انتشارصنعتی  هايیتفعال، بنديطبقه

صـنعتی   گـذاري سـرمایه جهـت  صـنعتی اسـتان    هايیتفعال سایر با مقایسه درآخر  هاياولویتدر 
 .اندگرفتهقرار  استان

از آن اسـت کـه    یحـاک  هـا شـاخص مربوط بـه    یبو نس یزنرماال يهاوزن) 2جدول ( هايیافته
ـ  یجـان اسـتان آذربا  یصـنعت  گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت  ییندر تع مؤثر يهاشاخص  يدارا یغرب

کـار، بـازده    یـروي ن وريبهـره  يهـا شـاخص  یـب کـه بـه ترت   ايگونهبههستند.  یمتفاوت هايیتاهم
، شاخص تولیـد  هاکارگاهاز کل هر فعالیت  يهاکارگاهشاخص سهم  استهالك،جبران  یدات،تول

شاخص سهم شاغالن متخصـص از کـل شـاغالن،     ی،نسب ییتمرکز، کارا يهاصرفهسرانه شاغالن، 
 ینو کمتـر  یشـترین ب يو شاخص سـهم شـاغالن تولیـدي از کـل شـاغالن دارا      بريسرمایهشاخص 

ـ  یجـان استان آذربا یصنعت گذاريسرمایه هاياولویت ییندر تع یتاهم  ینکـه ا نتیجـه  هسـتند.  یغرب
در  ییوزن نهـا  )3جـدول (  یج، طبـق نتـا  هاآناز صحت  ینانو اطم یرفتهبراساس محاسبات انجام پذ

ـ  یجاناستان آذربا یصنعت هايیتفعالمربوط به   یعیحالت سنتز توز  هـاي یـت فعال یـب بـه ترت  یغرب
ات اساسـی،  ، تولید مواد و محصـوالت شـیمیایی، تولیـد فلـز    هایشگاهپاالتولید زغال کک  یصنعت

اول تـا پـنجم    هاياولویتتولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 
استان به خود اختصاص  یصنعت گذاريسرمایهاستان جهت  یصنعت هايیتفعال یربا سا یسهرا در مقا

چـوب و   دلیـ دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف، تو یصنعت هايیتفعال یبو به ترت اندداده
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انتشار و چاپ و تکثیر  یصنعت هايیتفعال، بنديطبقهمحصوالت چوبی، تولید مبلمان و مصنوعات 
 یصـنعت  هـاي یـت فعال یگـر آخـر و د  هـاي اولویتو بازیافت ضایعات فلزي و غیر فلزي در  هارسانه

استان  صنعتی يگذارسرمایهاستان جهت  یصنعت هايیتفعال یربا سا یسهرا در مقا یانیم هاياولویت
و توسـعه بخـش صـنعت     گـذاري سـرمایه  ياستان در راسـتا  یصنعت هايیتفعال ینقرار دارند. بنابرا

مربـوط   یعیدر حالت توز یت) حساس4جدول ( هايیافته هستند. یمتفاوت هاياولویت ياستان دارا
 یصـنعت  اريگذسرمایهجهت  یغرب یجاناستان آذربا یصنعت هايیتفعال بندياولویت یتبه حساس
 هـاي اولویـت بـر   هاشاخصاز  یکهر  یتدر اهم ییرنشان داد که تغ هاشاخص یتاهم ییردر اثر تغ

 یـت در اهم ییـر تغ یجـاد ا یـق تحق یـن که در ا ايگونهبهاستان اثر گذار است.  یصنعت گذاريسرمایه
 هـاي یـت الفعو  شـود یمـ اسـتان   یصنعت هايیتفعال بندياولویتدر  ییرموجب تغ هاشاخص یتمام

را نسبت به  یتحساس یشترینکار و ب یروين وريبهرهرا نسبت به شاخص  یتحساس ینکمتر یصنعت
در  یــتجهــت اولو یهســرما وريبهــرهســهم شــاغالن متخصــص از کــل شــاغالن و  يهــاشــاخص

  .دهندیماستان نشان  یصنعت گذاريسرمایه
، لـذا  باشدیمبسیار حائز اهمیت  گیرندگانیمتصمنقش مدیران و  صنعتی گذاريسرمایهدر امر 

را داشته  ریزيبرنامهنمایندگان کارشناسانی که توانایی  و یرانی متشکل از مدتیم گرددیمپیشنهاد 
اسـتان آذربایجـان غربـی در     صـنعتی  گذاريسرمایه هاياولویتباشند جهت اجراي موضوع تعیین 

گـردد و بـا توجـه بـه اسـتقبال       تشـکیل صنعت، معدن و تجـارت اسـتان آذربایجـان غربـی     سازمان 
، جهـت حفـظ انگیـزه    صـنعتی  گـذاري سـرمایه  هـاي اولویـت کارکنان از اجرایی شدن مدل تعیین 

توضـیح مـدل مـذکور جهـت کارشناسـان اختصـاص        را بـه کارکنان و دستیابی به اهداف، ساعتی 
و  هـا اخصشـ اسـتان آذربایجـان غربـی بـر اسـاس       صنعتی گذاريسرمایه هاياولویتتعیین  نمایند.

متفـاوتی در ایـن امـر     هـاي یتاهم هاشاخص. با توجه به اینکه پذیردیممعیارهاي مشخص صورت 
صـورت گیـرد کـه برنامـه      ايگونـه بـه باید صنعت، معدن و تجارت استان دارند پس تالش سازمان 

از  را صـنعتی  هـاي یـت فعالباشد که  ییهاشاخصمبتنی بر  صنعتی گذاريسرمایه هاياولویتتعیین 
 مطلـوب  گـذاري سـرمایه را در جهـت   صـنعتی  هـاي یـت فعالداده و  قـرار مورد ارزیـابی   برترينظر 

از جملـه  بـه کـار رفتـه در ایـن تحقیـق       يهاشاخصگنجاندن  شودیمنماید. پیشنهاد  بندياولویت
 هر يهاکارگاه سهم نیروي کار، جبران استهالك، بازده تولیدات، شاخص وريبهره يهاشاخص

 تمرکز، کارایی نسبی، شـاخص  يهاصرفهشاغالن،  سرانه تولید ، شاخصهاکارگاه کل از تفعالی
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 از تولیـدي  شـاغالن  سـهم  و شـاخص  بريسرمایه شاغالن، شاخص کل از متخصص شاغالن سهم

مسـتقیم و   طـور بـه بـوده و   صنعتی گذاريسرمایهجوابگوي چراهاي مدیریت  تواندیمشاغالن  کل
ــرعت  ــب س ــتقیم موج ــر مس ــمیمدر  غی ــريتص ــین   گی ــر تعی ــازمان در ام ــدیران س ــتم ــاياولوی  ه

  .شودیم صنعتی استان گذاريسرمایه
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