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 چکیده
 توان می کههمچنان و دنشومی تلقی اقتصاد در تمایز ةکنند تعیین عنصر دو ،کار بازار و مکان

 توان می را مکان انواع کرد، تحلیل شایسته کار شاخص چون معیارهایی برحسب را کار بازار

 هدف با مقاله این اساس،  این بر .ساخت تفکیک یکدیگر از روستایی و شهری مناطق برحسب

 و 1384 زمانی مقطع دو در و ایران های استان شهری مناطق در شایسته کار شاخص تبیین

 ،شایسته کار شاخص سنجش برای ،چهارم ۀبرنام انتهایی و ابتدایی های سال عنوان به 1388

 نسبت جوانان، بیکاری نرخ بیکاری، نرخ اقتصادی، مشارکت نرخ اساسی معیار هشت از

 تعداد صنعت، بخش در مزدبگیر زنان تعداد ،ازحد بیش ساعات با کار میزان جمعیت، به اشتغال

 .است شده استفاده خدمات بخش در مزدبگیر زنان تعداد و کشاورزی بخش در مزدبگیر زنان

 نشان نتایج .است گرفته صورت تاپسیس روش از استفاده با نیز مذکور های شاخص تلفیق

 چهارم برنامۀ پایانی سال در ایران شهری مناطق کار بازار در شایسته کار میانگین دهد می

 مناطق ،برآنعالوه و یافته افزایش (1384) آن ابتدایی سال با مقایسه در ،(1388) توسعه

 با .اند رفته پیش بیشتر همگنی ویسبه دوره این در همگرایی با شاخص این حیث از شهری

 ها استان تمامی برای شهری مناطق در دادهرخ همگنی و همگرایی نتایج، براساس و این وجود

 کار بهبود در ای منطقه نگرش عبارتیبه و است اهمیت دارای ،حیث هر از مذکور روند در
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 مقدمه

 چه و فیزیکی لحاظ به )چه تولید در مشارکت طریق از که کرد قلمداد تولید عوامل ترین مهم از یکی توان می را انسانی نیروی
 و ستکشورها ۀتوسع محور همواره ،انسانی ۀسرمای د.کن می ایفا تولید روند در ای برجسته نقش (فناورانه و مدیریتی لحاظ به

 مکاتب دیدگاه از .آید می شماربه ملل ثروت ایجاد و توسعه اساسی عامل بلکه اقتصادی، رشد عامل تنها نه ،کار نیروی
 تضمین را اقتصادی رشد تولید، عوامل سایر با انسانی نیروی متناسب فراوانی و افزایش نیز رشد های مدل و اقتصادی

 در کار نیروی با مستقیمطوربه که بازاری عنوان به کار بازار است هشد موجب کار نیروی ۀویژ اهمیت نیز و امر این د.کن می
 اقتصاد فضای در که است درحالی این .کند ایفا هاکشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع در مهمی نقش است، ارتباط

 ای گونه به ؛هشد اساسی هایتغییر دستخوش کشور جمعیت ساختار ،1365 –1355 ۀده جمعیتی هایتحول دنبالبه و ایران
 به رسیدن ،عالوه به است. شده تبدیل کار بازار های اولویت از یکی به ،جوانان ایبر اشتغال ایجاد اخیر، های سال در که

 شده تعیین کشور ۀسالبیست انداز چشم سند اهداف از 1404 افق در بیکاری نرخ کاهش و مولد اشتغال ایجاد کامل، اشتغال
 است.

 معیار ،بیکاری و اشتغال وضعیت ،مطالعات از بسیاری در اگرچه که است نای کار بازار بررسی در ۀ شایان توجهنکت
 ،1کار المللی بین سازمان جدید ادبیات براساس که داشت توجه باید ،است گرفته قرار کار بازار لکردعم ارزیابی و بررسی

 این گیرد. قرار مدنظر نیز آن کیفیت باید بلکه نیست؛ مدنظر کار بازار کمیت ،عبارتیبه یا بیکاری و اشتغال وضعیت تنها
 در اگرچه ،این وجود با .است هشد منجر 1990 ۀده اواخر از ،بازار این در 2شایسته کار مفهوم گیری شکل به ،رویکرد

 شایسته کار شاخص هاهمطالع این از یک هیچ در ،شده انجام هایی، پژوهششایسته کار حیث از کشور کار بازار ۀزمین
 شاخص این حیث از مناطق این ۀمقایس امکان تا است هشدن محاسبه کشور شهری مناطق در آن نماگرهای اساسبر

 و تاپسیس روش کارگیری به با و شایسته کار نماگرهای تلفیق با حاضر ۀمطالع ،اساس براین .شود فراهم عملکردی
 این در .کندمی مقایسه و ارزیابی را مناطق این کار بازار کشور، شهری مناطق تفکیکبه شایسته کار شاخص ۀمحاسب

، نتایج ارائه درنهایت و ها یافته و تحلیل و تجزیه پژوهش، روش ،پیشین هایهمطالع و نظری مبانیپس از بیان  ،راستا
 .شودمی

 

 نظری مبانی

 در است. جهان سراسر در افراد کاری و زندگی شرایط ترویج و بهبود مأمور ،خود هایتعهد براساس کار المللی بین سازمان
 امنیت ،نفس عزت و آزادی ارتقای شرایط ایجاد» صورت بیان کرده است:بدین را خود هدف سازمان (1994) فیالدلفیا ۀبیانی

 درجهت راحتی به بتوانند خانوادگی تعلقات یا جنس نژاد، با هرنوع ها انسان تمامی ،آن در که برابر های فرصت و اقتصادی
 ،1919 سال در تأسیس زمان از سازمان این که است درحالی این .«بردارند گام خود ۀجامع معنوی و مادی سالمت پیشبرد

 واقعیتی چنین تشخیصپایۀ بر تنها امر این آورد. وجودبه را ثبات و صلح برای الزم اجتماعی چارچوب تا ه استبود تالش در
 مذکور هدف ،بنابراین؛ یستن پذیر امکان جهانی صلح به رسیدن جامعه، در صلح و توسعه از برخورداری بدون که آید می پدید

 و شودمی آغاز کار حقوق ارتقای با که دارد دنبالبه را گوناگون های برنامه از ای گسترده طیف ،آن به رسیدن واست  جهانی
 شرایط ارتقای که دکر تدوین عملی ایهبرنام سازمان ،فیالدلفیا بیانیۀ دنبال به .یابد می امتداد سازمانی و ساختاری ۀتوسع تا

 در .است هکرد دنبال خود اهداف عنوان به ار اجتماعی حمایت و اشتغال ،کار حقوق ،تشکل حق برقراری و شدههدایت کار
 مردان و زنان برای شرایط ارتقای» را سازمان این جهانی اهداف 1999 سال در کار المللی بین سازمان کل دبیر راستا، این

، زمان این ازاست.  هکرد عنوان «نفس عزت حفظ با و ایمن برابر، آزاد، شرایط در سازنده و شایسته کار به دستیابی برای
 از صاحب نظران بسیاری اعتقاد به و اهداف از یکی عنوان به و شد کار المللی بین سازمان ادبیات وارد شایسته کار اصطالح

 ۀتوسع میزان به بسته کشور هر و دارد متفاوتی معانی ،شایسته کار اصطالح ،این وجود با .شد مطرح آن اصلی هدف عنوان به

                                                                                                                                                                                              
1. International labor organization (ILO) 

2. Decent work 
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 درخور و شایسته اشتغال درنظرداشتن ضرورت با مذکور اصطالح طورقطع،به اما ،کند می تعبیر خاص ای گونه به را آن ،خود
 و وری بهره میزان افزایش موجب شایسته کار ،عالوه به .دکن می تأکید شغلی امنیت و ایمنی همراهبه مناسب رآمددبر  ،افراد

 و تجاری های آزادسازی دربارۀ المللی بین و ملی سطح در ها نگرانی رفع برای عاملی و است شده جامعه سطح در اشتغال
 مربوط هایمشکل رفع و مشاغل ترویج ،اقتصادی رشد میان همراهی بر شایسته کار ،درنهایت .دروشمار میبه شدن جهانی

 .دارد تمرکز فقر و کودک کار ،تبعیض به
 اشتغال، از حمایت کار، حقوق از حمایت راهبردی هدف چهار ،کار المللی بین سازمان شایسته، کار تحقق راستای در
 ؛ندکن می تقویت را دیگریک این اهداف که کند می دنبال را اجتماعی گویوگفت تقویت و اجتماعی امنیت و حمایت تقویت
 نباشد، کار که جایی در .کند می فراهم باالتر استانداردهای و تربیش درآمدهای برای را شرایطی ،اشتغال ایجاد چراکه

 ینقش طورکلی به ناقص(، )اشتغال کاری کم و بیکاری کاهش و اشتغال میزان افزایش پس بود. نخواهد نیز کار حقوق
 همچنین و کار بازار در تر فعال گذاریسیاست نیازمند ،تربیش اشتغال .کند می ایفا کار المللی بین سازمان راهبرد در ای هسته

 اقتصادی های سیاست ادغام برای تقاضا ،عالوه به ؛است مالی بازارهای ثبات و کالن اقتصاد سطح در مناسب های سیاست
 سیاست و دارد دنبالبه را خود خاص اجتماعی پیامدهای ،اقتصادی سیاست هرنوع .دهدافزایش می را اجتماعی و

 ای زمینه پیش ،شاغالن اساسی حقوق به احترام .گذاشت خواهد اقتصادی رشد میزان و نوع بر ثابتی تأثیر نیز اجتماعی
 -توسعه از متعادلی حد به توان نمی فوق ۀاولی حقوق از برخورداری بدون .رود می شماربه کار بازار فرایند از حمایت برای

 این چراکه ؛است متفاوت دیگر بازارهای با کار بازار آنکه دیگر ۀنکت .رسید -است کار بازار ساختار توازن افزایش ۀالزم که
 با کار قرارداد طبیعت و «یستن کاال کار» که گیرد می تئنش فیالدلفیا ۀبیانی در کار المللی بین سازمان نخست اصل از بازار

 قیمت و رددا وجود کاال نوع و قیمت میان مشخصی ۀرابط ،کاال فروش قرارداد در زیرا ؛است متفاوت کاال فروش قرارداد
 که کاری میزان اما ،است ثابت معموالً حقوق مقدار ،کار قرارداد در که درحالی ؛شود می تعیین کاال نوع هر برای ثابتی

 از ،نگیرد صورت درستی رفتار کارگران با چنانچه کار بازار در ،نایبرعالوه ؛نیست مشخص ،گیرد می قرار آن درمقابل
 ۀروزمر هایتجربه با معقول نسبت به روابط گرچها .دبین می آسیب توسعه و رشد و شودمی کاسته آنان وری بهره میزان
 .شود نمی رعایت عمل در معموالً ،دارد تطابق افراد

 

 آن نماگرهای و شایسته کار
 طی آن تغییرات روند و کار نیروی ارزیابی و بیان برای کشورها ،است ملموس کامالً مفهومی دارای خود ،شایسته کار اگرچه
 را شایسته کار ها آن از استفاده با تا هستند نماگرها از ای مجموعه نیازمند ،الملل بین سطح در خود جایگاه تعیین و زمان

 را شایسته کار ۀکنند مشخص نماگرهای از موردی 30 ای مجموعه ،کار المللی بین سازمان منظور، این برای .ندکن مشخص
 در ها آن ۀمحاسب روش و مذکور نماگرهای .است نماگر 23 شامل اقیانوسیه و آسیا نواحی کشورهای برای که کرد ارائه

 کار، حقوق اصلی گروه چهار در شایسته کار نماگرهای شود، می مشاهده که گونه همان 1.است شده داده نشان 1 جدول
 از و شد ارزیابی نماگر تعدادی با ،فوق عناوین از هریک است. شده بندی طبقه اجتماعی گفتمان و اجتماعی حمایت اشتغال،

 نماگرها از هریک در شایسته کار نماگرهای حیث از را اقتصادی های بخش نیز و جهان کشورهای توان می حیث این
 در ،نگارندگانبررسی  براساس و این وجود با .کرد ارزیابی درمجموع نیز و چهارگانه های گروه از هریک در یا منفرد صورت به

 است. نشده بررسی شایسته کار نماگرهای ۀمجموع حیث از ،کشور شهری مناطق وضعیت ،حوزه این هایهمطالع از یک هیچ
 نکته این ذکر ،همه از پیش و این وجود با شود. می قلمداد ایران در عرصه این پیشگام مطالعات از حاضر ۀمطالع ،رو این از

 کار شاخص تدوین برای نیاز مورد نماگرهای ۀمجموع به دستیابی امکان ،مطالعه این تدوین زمان تا که است ضروری
 نبود. فراهم کشور شهری مناطق ۀشایست

 

 

                                                                                                                                                                                              
 (.2002) دیگران و آنکر: ک. ر زمینه، این در بیشتر مطالعۀ برای .1
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 ها آن ۀمحاسب شیوة و بعد هر نماگرهای .1 جدول

 محاسبه نحوۀ نماگر 
حقوق

 
کار

 کودکان تعداد بر تقسیم مدرسه در نکردهنامثبت و ساله 16 تا 14 کودکان تعداد مدرسه در نکردهنامثبت ۀسال 14 تا 6 کودکان تعداد 
 ساله 16 -14

 بیشتر و ساله 15 شاغل افراد تعداد بر تقسیم ،بیشتر و ساله 15 شاغل زنان تعداد مدیریتی و اجرایی مشاغل در زنان سهم
 ILO یا کار های دادگاه به شده منعکس شکایات

اشتغال
 

 کار سن در جمعیت بر تقسیم بیکار و شاغل شامل فعال جمعیت کار نیروی مشارکت میزان
 کار سن در جمعیت بر تقسیم شاغل جمعیت جمعیت به اشتغال نسبت

 غیررسمی اشتغال میزان
 روزمزد شاغالن دستمزد متوسط و درصد

 فعال جوان جمعیت بر تقسیم بیکار جوان جمعیت جوانان بیکاری میزان
 سال 24 تا 15 فعال جمعیت بر تقسیم سال 24 تا 15 غیرفعال جمعیت غیرفعال جوانان تعداد

 فعال جمعیت بر تقسیم بیکار جمعیت بیکاری میزان
 فعالیت بخش و شغلی یتوضع برحسب اشتغال توزیع

 اقتصادی
 و ساله 15 شاغل جمعیت کل بر تقسیم زیرگروه بیشتر و ساله 15 شاغل جمعیت

 زیرگروه بیشتر
 کار نیروی وری بهره

 صنعت، های بخش در زنان مزدبگیری اشتغال سهم
 خدمات و کشاورزی

 15 مزدبگیر شاغل جمعیت بر تقسیم ،هربخش در بیشتر و ساله 15 مزدبگیر شاغل زنان
 بخش هر در بیشتر و ساله

 واقعی سرانۀ درآمد

ت
حمای

 
ی

اجتماع
 

 جمعیت بر تقسیم اجتماعی تأمین مزایای از مند بهره بیشتر و ساله 15 شاغل جمعیت (بگیران حقوق و مزد) اجتماعی تأمین پوشش میزان
 بیشتر و ساله 15 شاغل

1 از درصدی) عمومی اجتماعی تأمین هزینه
GDP) بر تقسیم دولت ۀبودج در اجتماعی تأمین ۀهزین GDP اقتصاد کل 

 زیر نشاغال تعداد بر تقسیم ،کار بازرسی سوی از شده گزارش شغلی حوادث تعداد (فوت از غیر یا فوت به منجر) شغلی حوادث میزان
 پوشش

 جمعیت بر تقسیم ،هفته در بیشتر و ساعت 49 کاری ساعت با بیشتر و سال 15 شاغل جمعیت ازحد بیش کار ساعات با شاغالن درصد
 بیشتر و ساله 15 شاغل

 نامناسب ساعتی دستمزد میزان

گفتمان
 

ی
اجتماع

 مزدبگیر کار نیروی کل بر تقسیم ،اتحادیه عضو کار نیروی کارگری های اتحادیه در عضویت میزان 

 کارفرمایی های سازمان به متعلق های بنگاه میزان
 کل تعداد بر تقسیم دستمزد جمعی زنی چانه ترتیبات پوشش زیر کار نیروی تعداد دستمزد جمعی زنی چانه پوشش میزان

 بگیران حقوق و مزد
 آن از ناشی بیکاری روزهای میزان ها تعطیلی و اعتصاب

 1390 دیگران، و پور فیض :منبع

 

 پیشین مطالعات بر مروری شایسته: کار

 در خارج از کشور ها آن ۀجمل از که گرفته انجام یدعدمت هایپژوهش کشور از خارج و داخل در ،شایسته کار ۀزمین در
 7پگی (،2011) 6آبادی (،2010) 5سانر (،2010) 4گرن (،2008) راندیگ و 3پادریس (،2003) 2فیلدس تحقیقات به  توان می

 13بالنپین (،2011) 12رپ –بیسون (،2012) 11آدهیکاری (،2010) 10آثاناسو (،2011) 9بالکت (،2011) 8گیلیان (،2011)

                                                                                                                                                                                              
1. Gross domestic product 
2. Fields 

3. Padres  

4. Geren 

5. Saner 

6. Abadi 
7. Peggie 

8. Gillian 

9. Blackett 

10. Athanasou 

11. Adhikari 
12. Bisom-Rapp 

13. Blanpain 
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 (،1384) دیگران و هرندی (،1385) خانیمحسن فالح و هرندی (،1383) هرندی هایپژوهش به نیز داخل در و (2011)
 کرد. اشاره (1391 ؛1390) دیگران و پور فیض و (1389) بختیاری

 و ای منطقه و ملی سطح دو در کمی های داده) داده دسته دو از استفاده با خود ۀمطالع در ،(2008) دیگران و ریسدپا
 1آندره سانتو شهر در شایسته کار بررسی به ،(است شده استخراج پرسشنامه و مصاحبه از استفاده طریق از که کیفی های داده

 نپال کشور اگرچه داد نشان و کرد بررسی را نپال در زندگی کیفیت و شایسته کار وضعیت ،(2011) یرآدهیکا .پرداختند برزیل
 نهادی، ترتیبات ۀتوسع نبود .است مواجه نیز شایسته کار ۀزمین در هایی چالش اب ،است شده جامعه در فقر کاهش به موفق

 از ،اجتماعی محرومیت کاهش در ناتوانی همچنین و نابرابری کردنکن ریشه در ناتوانی ،اشتغال های فرصت نداشتن افزایش
 که داد نشان و پرداخت اروپا ۀاتحادی در شایسته کار وضعیت بررسی به ،(2011) بالنپین .دنشو می قلمداد ها چالش این ۀجمل

 کار اهداف به رسیدن برای اتحادیه این اما ،است پذیرفته را کار المللی بین سازمان ۀشایست کار ۀبرنام کامل طور به ،اروپا ۀاتحادی
 .دارد نیاز شایسته کار در موفقیت به نرسید برای آن کشورهای میان بیشتر همبستگی به ،شایسته
 وضعیت به شایسته، کار اصلی های مؤلفه توضیح ضمن خود ۀمطالع در (1381) بختیاری نیز داخلی هایپژوهش در

 به توجه با وی .کرد تحلیل و تجزیه را کار بازار در شایسته کار یاجزا از یعضب نبود یا کمبود و پرداخت کشور کار بازار
 که رسید نتیجه این به -است داشته وجود کشور برای ها آن ۀمحاسب امکان که -شایسته کار نظر مورد معیارهای

 ملی ۀبرنام تدوین و تهیه ی درنهایت،و دارد. بسیار تفاوت شایسته کار نظر مورد های ویژگی با ،ایران کار بازار های ویژگی

 برای جامع مفهومی عنوان به شایسته کار تعریف ضمن (1383) هرندی .کرد پیشنهاد را شایسته کار ۀتوسع جامع و
 را شایسته کار گیری اندازه برای پیشنهادی آماری نماگرهای ،آن گوناگون ابعاد تبیین و کشور اشتغال وضعیت سنجش
 ؛کرد ارائه -رددا وجود آن ۀمحاسب امکان که -را کشور ۀشایست کار نماگرهای از بعضی مقادیر ،پایان در و داد توضیح
 در جنسی تبعیض میزان شایسته، کار نماگرهای ۀمجموع از استفاده با (،1385) خانیمحسن فالح و هرندی ن،ایبرعالوه

 تمامی پس از معرفی وی .کرد بررسی را زمان طی در آن هایتغییر روند و محاسبه مختلف ابعاد در را ایران کار بازار
 ۀدور طی ها آن ۀمحاسب امکان که پرداخت نماگر 11 ۀمحاسب به ،جنسیت درمورد نماگرها تشریح و شایسته کار نماگرهای

 زنان هنوز است، داشته رشدروبه روندی ایران کار بازار در زنان حضور هرچند ،نتایجبراساس  .ردداوجود  1382 – 1376

 کار نظری مبانی بیان ضمن خود ۀمطالع در نیز (1390) دیگران و پور فیض ندارند. مردان با برابر موقعیت ،کار بازار در
 .ندکرد مقایسه منتخب ۀیافت توسعه کشورهای با را جایگاه این ،ایران کار بازار در شایسته کار جایگاه و بررسی شایسته

 کشورهای در ها شاخص این با مقایسه در ،ایران کار بازار در شایسته کار های شاخص دهد می نشان مطالعه این نتایج
 .دارد نازلی بسیار سطح ،یافته توسعه

 مناطق کار بازار شاخص ها،پژوهش سایر نیز و مذکور هایهمطالع از یک هیچ در ،شد مالحظه که گونه همان ،بنابراین

 هاست.نشده است. هدف این پژوهش، محاسبه و مقایسۀ این شاخص مقایسه و محاسبه ایران شهری

 

 پژوهش روش
 شهری مناطق کار بازار وضعیت و است میدانی ها داده آوری جمع روش حیث از و کاربردی ،هدف ظرن از حاضر پژوهش

 مانند) موجود منابع از استفاده با ابتدا ،کار فرایند در .کندمی بررسی شایسته کار نماگرهای حیث از را کشور های استان
 و شایسته کار نماگرهای تلفیق برای .شد گردآوری موجود نیاز مورد یها داده کشور(، آمار مرکز سایت و ها سالنامه

 تاکسونومی ،2اسکالوگرام آنالیز چون متعددی های روش از توان می شهری مناطق ۀشایست کار بازار ۀتوسع سطح سنجش
 سطوح تعیین منظور به مطالعه این در این، وجود با جست. بهره 6موریس روش و 5ای خوشه تحلیل ،4عاملیتحلیل ،3عددی

                                                                                                                                                                                              
1. Santo Andre 

2. Analysis askalvgram 

3. Numerical taxonomy 

4. Factor analysis 
5. Cluster analysis 

6. Maurice method 
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 ،آن از پس .کار رفتهب بندی سطح رایج های روش از یکی عنوانبه تاپسیس روش ،کشور شهری مناطق کار بازار ۀتوسع
 معرفی درادامه که -تاپسیس تکنیک کارگیری به با و شد استفاده نماگر 8 از ،شایسته کار وضعیت سنجش منظور به

 در ها استان از هریک شهری مناطق برای شایسته کار شاخص . سپس با محاسبۀندشد تلفیق مذکور نماگرهای -شود می
 .شد تحلیل و تجزیه کشور شهری مناطق کار بازار ،بررسی مورد ۀدور

 

 تاپسیس روش معرفی

 براساس ترجیحات بندی رتبه تکنیک» -دارد ها گزینه تفکیک در باالیی قدرت که -بندی رتبه های روش این از یکی
 های حل راه جمله از ،روش این است. شده شناخته تاپسیس نام با اختصار به که است 1«آل ایده حل راه به شباهتشان

 های روش ترین معروف از یکی تاپسیس .کردند ارائهآن را  (1981) 2یون و هوانگ باراولین که است محورفاصله
 ،روش این شود. می گرفته کاربه واقعی گیریتصمیم های موقعیت در گسترده طور به که است چندشاخصه گیری تصمیم

 حل راه از فاصله سازی کمینه پایۀ بر ها گزینه از محدودی ۀمجموع میان از ها حل راه شناسایی برای معیارهچند روش یک
در  ،تر ساده عبارتبه (.129 :2007 هونگ، و )یانگ است منفی آل ایده حل راه از فاصله رساندنحداکثربه و مثبت آل ایده

 با را فاصله بیشترین و (+𝐴 ،ممکن حالت بهترین) مثبت آل ایده حل راه با را فاصله ترینکم باید انتخابی گزینۀ ،روش این
 منفی و مثبت آل ایده حل راه از ها گزینه ۀفاصل ،دیگر عبارتبه .باشد داشته (−𝐴،ممکن حالت بدترین) منفی آل ایده حل راه

 منفی آل ایده از فاصله ترینبیش و مثبت آل ایده از فاصله ترینکم دارای اینکه برحسب ها گزینه سپس و شودمی محاسبه
 فرایند به مربوط اطالعات است کافی روش این از استفاده برای .(529 -527 :2000 ،3و)هیپ شوند می بندی رتبه ،باشند

 های شاخص ،i(A) تصمیم های گزینه ۀدربرگیرند که طوری به ؛شود خالصه تصمیم ماتریس یک قالب در گیری تصمیم
  باشد. j(W) ها شاخص وزن وij(x)  گزینه هر برای ها شاخص مقادیر ،(Xj) تصمیم

 
 تصمیم ماتریس .2 جدول

n
W … W2 W1 ها وزن 

n
X … X2 X1 

 ها شاخص
 ها گزینه

n
X1 … X12 X11 A1 

n
X2 … X22 X21 A2 

⋮             ⋯               ⋮ 
⋮             ⋯               ⋮ 
⋮             ⋯               ⋮ 

⋮ 

mn
X … m

X 2 
m

X 1 
m

A 
 1390 محمدی، :منبع                                     

 

 و اساسی فرض دو دارای روش این ،2 جدول در شده خالصه اطالعات به توجه با ،تاپسیس روش مراحل بیان از پیش
 شوند: می بیان زیر صورت به که ستا زیربنایی

 شاخص هر مطلوبیت که امعنیندب ؛بدتر ،تر پایین مقادیر و باشند بهتر باالتر مقادیر همواره باید ،شاخص هر برای  .1

 .یابد افزایش یکنواخت طور به مقدار، افزایش با

 صورت به یا (دوم توان از) اقلیدسی ۀفاصل صورت به است ممکن (منفی آل ایده از یا) آل ایده از گزینه هر ۀفاصل  .2

                                                                                                                                                                                              
1. Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution 
2. Hwang and Yoon 

3. Hepu 
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 یجایگزین و تبادل میزان به امر این .شود محاسبه (بلوکی فواصل به معروف) خطی فواصل از مطلق قدر مجموع
 (.262 -260 :1381 اصغرپور،) دارد بستگی ها شاخص بین در

 

 تاپسیس تکنیک الگوریتم

 زیر: فرمول طریق از مقیاس بدون ماتریس به گیری تصمیم ماتریس تبدیل :اول ۀمرحل

(1)                       , , , , , , , ,



     


2

1

1 2 1 2ij
ij i

m
iji

X
n   m j n

X

   

 

 موزون مقیاس بدون ماتریس ایجاد :دوم ۀمرحل

 یاسمق بدون ماتریس تا شود می ضرب (W )بردار معیارها از کیهر وزن در اول ۀمرحل ماتریس ،کار این برای
 ترتیب:بدین شود. حاصل موزون

(2)                                  . , , , , , , , ,    1 2 1 2ij ij ijV W r  i m  j n  

 

 منفی آل ایده حل راه و آل ایده حل راه کردنمشخص :سوم ۀمرحل

 کنیم: می تعریف را −𝐴 منفی آل ایده برای و +𝐴، آل ایده ۀگزین برای

(3)      , J , , , ) ( , , , , , )       1 21 2 * * * *
ij ij j nmaxV  j J   minV  j  i m V V V V آل ایده ۀگزین  A 

(4)     , J , , , ) ( , , , , , )          1 21 2ij ij j nminV  j J   maxV  j  i m V V V V آل ایدهۀ گزین A   

 مقدار که هستند مواردی ،مثبت های )شاخص هستند منفی و مثبت های شاخص بیانگر ترتیببه J و J که طوری به

 است(. تر مطلوب ها آن کمتر مقدار که مواردی منفی های شاخص و ها آن بیشتر

 

 )فاصله( جدایی ۀانداز ۀمحاسب چهارم: ۀمرحل

 است: قرار این به اقلیدسی روش از استفاده با ام i ۀگزین ۀفاصل

(5)                                 ( ) , , , ,


   
2

1
1 2

n
*

i ij j
j

d V V    i m = ۀگزین ۀفاصل i آل ایده از ام 

(6)                                    ( ) , , , ,




   
2

1
1 2

n

i ij j
j

d V V    i m  = ۀگزین ۀفاصل i منفی آل ایده از ام 

 

 ال: ایده حل راه به 𝐴𝑖 نسبی نزدیکی ۀمحاسب پنجم: ۀمرحل

 شود: می تعریف صورت بدین نسبی نزدیکی این

(7)                                  , , , , ,
 

 

    


0 1 1 2i
i i

i i

d
cl   cl  i m

d d
  

iA چنانچه ،شود می مالحظهطور که همان A ،شود 0id صورت این در و  1icl .است درحالی این است 

iA اگر که A باشد، 0id و  0icl ۀگزین که هراندازه ،بنابراین است؛ iA باشد، تر نزدیک آل ایده حل راه به 

  شود. می تر نزدیک واحد به icl ارزش



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  652

 ها گزینه بندی رتبه پایانی: ۀمرحل

 (.26 -24 :1389 دیگران، و زیاری) کرد بندی رتبه مفروض ۀمسئل از را موجود های گزینه توان می نزولی ترتیب براساس

 

 بحث و ها یافته
 به دسترسی امکان که -نماگر هشت از ،شایسته کار حیث از کشور شهری مناطق یافتگی توسعه ۀدرج تعیین منظور به

 نداترعبا نماگرها این شد. استفاده -بود میسر 1388 و 1384 زمانی مقطع دو در ایران شهری مناطق در ها آن های داده
 ،ازحد بیش ساعات با کار میزان جمعیت، به اشتغال نسبت جوانان، بیکاری نرخ بیکاری، نرخ اقتصادی، مشارکت نرخ از:

 در حقوق و مزد با زنان تعداد و کشاورزی بخش در حقوق و مزد با زنان تعداد صنعت، بخش در حقوق و مزد با زنان تعداد
 حیث از کشور شهری مناطق کار بازار ۀتوسع سطح ،گانه هشت نماگرهای و تاپسیس روش از استفاده با خدمات. بخش

 این طی استان هر ۀشایست کار شاخص سطح در ها تفاوت است. دهآم 3 جدول در 1388 و 1384 های سال در شایسته کار
 است. 1 اردنمو موضوع نیز زمانی مقطع دو

 
 (1388 و 1384) شایسته کار حیث از کشور شهری مناطق کار بازار ۀتوسع ۀدرج بندی رتبه .3 جدول

 رتبه و سال
 استان

1384 
 استان

1388 
Cli رتبه Cli

 رتبه _
 1 0/60 وبلوچستانیستانس 1 0/534 یشرق یجانآذربا
 2 0/55 یشرق یجانآذربا 2 0/511 یغرب یجانآذربا
 3 0/49 یالنگ 3 0/500 قم

 4 0/41 اصفهان 4 0/433 اصفهان
 5 0/40 یلاردب 5 0/428 بلوچستان و یستانس
 6 0/37 قم 6 0/420 یالنگ

 7 0/37 یمرکز 7 0/395 یزد
 8 0/36 یراحمدوبویلویهکهگ 8 0/391 یاریوبختچهارمحال

 9 0/35 یاریبختوچهارمحال 9 0/309 یالما
 10 0/35 تهران 10 0/271 زنجان

 11 0/33 زنجان 11 0/266 یشمال خراسان
 12 0/33 هرمزگان 12 0/257 یجنوب خراسان
 13 0/31 کرمانشاه 13 0/231 گلستان

 14 0/30 همدان 14 0/228 ینقزو
 15 0/28 یغرب یجانآذربا 15 0/206 یراحمدوبویلویهکهگ
 16 0/28 لرستان 16 0/206 یلاردب

 17 0/28 خوزستان 17 0/175 یرضو خراسان
 18 0/27 یزد 18 0/172 مازندران

 19 0/26 بوشهر 19 0/160 یمرکز
 20 0/25 یرضو خراسان 20 0/156 لرستان
 21 0/25 فارس 21 0/140 کرمان

 22 0/25 گلستان 22 0/134 کرمانشاه
 23 0/24 مازندران 23 0/133 کردستان

 24 0/23 ینقزو 24 0/127 همدان
 25 0/22 کردستان 25 0/121 تهران

 26 0/21 یالما 26 0/118 خوزستان
 27 0/21 کرمان 27 0/117 سمنان
 28 0/17 یشمال خراسان 28 0/117 بوشهر
 29 0/17 سمنان 29 0/117 فارس

 30 0/12 یجنوب خراسان 30 0/115 هرمزگان
 نگارندگان :منبع                
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 شرقی آذربایجان شهری مناطق کشور، های استان شهری مناطق بین از 1384 سال در ،شود می هالحظم که گونه همان
 شناخته مناطق ترینمحروم و برخوردارترین عنوان به 115/0 و 534/0 ۀشایست کار شاخص میزان با ترتیببه هرمزگان و

 های استان شهری مناطق کشور، استان 30 شهری مناطق بین از 1388 سال در که است درحالی این .اند شده
 ترینمحروم و برخوردارترین 12/0 و 6/0 یبترتبه ،شایسته کار شاخص میزان با جنوبی خراسان و وبلوچستان سیستان
 اند. بوده شهری مناطق
 آذربایجان های استان شهری مناطق ،(25/0) 1384 سال در کشور کل در شایسته کار شاخص متوسط احتساب با

 و شمالی خراسان زنجان، ایالم، وبختیاری،چهارمحال یزد، گیالن، وبلوچستان،سیستان اصفهان، قم، غربی، آذربایجان شرقی،
 گلستان، های استان شهری مناطق و یستهاش کار حیث از برخوردار شهری مناطق با های استان ۀزمر در جنوبی خراسان

 تهران، همدان، کردستان، کرمانشاه، کرمان، لرستان، مرکزی، مازندران، رضوی، خراسان اردبیل، ،بویراحمدویلویهگکه قزوین،
 که است درحالی این شوند. می تلقی نظر این از محروم شهری مناطق گروه در هرمزگان و فارس بوشهر، سمنان، خوزستان،

 این با و یافت افزایش 31/0 حدود به 06/0 تقریبی افزایش با شهری مناطق ۀشایست کار شاخص متوسط 1388 سال در
 یلویهگکه مرکزی، قم، اردبیل، گیالن، وبلوچستان،سیستان اصفهان، شرقی، آذربایجان های استان شهری مناطق ،میزان

 گروه در شایسته کار شاخص نظر از ،همدان و کرمانشاه هرمزگان، زنجان، تهران، وبختیاری،چهارمحال ،ویراحمدبو
 فارس، رضوی، خراسان بوشهر، لرستان، یزد، خوزستان، غربی، آذربایجان های استان شهری مناطق و برخوردار های استان

 از محروم های استان در زمرۀ جنوبی خراسان و شمالی خراسان سمنان، کرمان، ایالم، کردستان، قزوین، مازندران، گلستان،
 ند.گیرمی قرار حیث این

 .دهدنشان می 1388 و 1384 زمانی مقطع دو در را ها استان شهری مناطق ۀشایست کار شاخص هایتغییر نیز 1 اردنمو
 است. یافته بهبود متوسط طور به کشور استان 22 ۀشایست کار وضعیت ،زمانی ۀدور این طی ،شود می مشاهده که گونه همان

 .اندداشته تری نامناسب وضعیت ،حیث این از نیز کشور استان هشت که است حالی در این
 

 
 1388 و 1384 مقطع دو طی استان هر ۀشایست کار شاخص سطح در ها تفاوت .1 اردنمو

 
 کار شاخص 2/0 از بیش ها استان این و است مرکزی و هرمزگان تهران، استان سه در ،دوره این در هاتغییر بیشترین

 سه و است غربی آذربایجان استان مربوط به وضعیت بدترین ،دیگر طیف در که است درحالی این اند. داده ارتقا را خود ۀشایست
 سال در شایسته کار شاخص اگرچه ،بنابراین ؛اند گرفته قرار بعدی های ردیف در حیث این از قم و یزد جنوبی، خراسان استان
 در را ای عمده ای منطقه هایتمایز توان می همچنان ،است یافته بهبود ها استان اکثر در 1384 سال در مقایسه با 1388

 ،کار بازار ای منطقه های ریزی برنامه که است آن بیانگر یافته این کرد. مشاهده شهری مناطق ۀشایست کار شاخص هایتغییر
 است. ملی سطح در بهبود رغم علی ،یا منطقه های تعادل ایجاد راستای در ناپذیر اجتناب و ضروری امری

-0.2500
-0.2000
-0.1500
-0.1000
-0.0500
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500

ان
هر

ت
 

ان
زگ

رم
ه

 

ی
کز

مر
یل 

ردب
ا

شاه 
مان

کر
 

ان
ست

وچ
 بل

ن و
ستا

سی
 

ان
مد

ه
 

ان
ست

وز
خ

 

مد
اح

ویر
و ب

ه 
لوی

گی
که

 

هر
وش

ب
س 

فار
ان 

ست
لر

ان 
ست

رد
ک

 

ی
ضو

 ر
ان

اس
خر

 

الن
گی

ان 
در

ازن
م

 

ان
رم

ک
ان 

نج
ز

ان 
من

س
 

ی
شرق

ن 
جا

ربای
آذ

 

ان
ست

گل
 

ن
زوی

ق
ان 

فه
اص

 

ی
یار

خت
و ب

ل 
حا

رم
چها

 

الم
ای

 

ی
مال

 ش
ان

اس
خر

 

زد قم
ی

 

ی
نوب

 ج
ان

اس
خر

ی 
غرب

ن 
جا

ربای
آذ

 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  654

 گیری نتیجه

 ،بازار عملکرد ارزیابی جدید ادبیات براساس ،است گسترده هایپژوهش موضوع ،بیکاری و اشتغال وضعیت بررسیاگرچه 
 نیست و کیفیت نیز در این زمینه نقشی اساسی دارد. مدنظر کار بازار کمیت عبارتی،به یا بیکاری و اشتغال وضعیت تنها
 یک هیچ در ،این وجود با است. هشد منجر هتشایس کار مفهوم گیری شکل به 1990ۀ ده اواخر از ،کار بازار به رویکرد این

 تلفیق با مطالعه این ،اساس براین است. هشدن محاسبه کشور شهری مناطق ۀشایست کار شاخص ایران، در هاپژوهش از
 بازار کشور، شهری مناطق تفکیک به شایسته کار شاخص ۀمحاسب و تاپسیس روش کارگیری به با شایسته کار نماگرهای

 های سال عنوان به 1388 و 1384 زمانی مقطع دو برای مطالعه این .کرده است مقایسه و ارزیابی را مناطق این کار

 مشارکت نرخ اساسی معیار هشت از ،شایسته کار شاخص سنجش برای و هشد طراحی چهارم ۀبرنام انتهایی و ابتدایی
 مزدبگیر زنان تعداد ،ازحد بیش ساعات با کار میزان جمعیت، به اشتغال نسبت جوانان، بیکاری نرخ بیکاری، نرخ اقتصادی،

 است. شده استفاده خدمات بخش در مزدبگیر زنان تعداد و کشاورزی بخش در مزدبگیر زنان تعداد صنعت، بخش در
 در شایسته کار میانگین دهد می نشان نتایج است. گرفته صورت تاپسیس روش از استفاده با نیز مذکور های شاخص تلفیق
 و  افزایش آن پایانی سال در 31/0 نزدیک به چهارم ۀبرنام ابتدایی سال در 25/0 حدود از ،ایران شهری مناطق کار بازار

 ۀفاصل در شایسته کار تغییرات ضریب کاهش موجب تغییر دو این است. یافته کاهش ها استان بین در آن معیار انحراف

 ،این وجود با .دهدرا نشان می شایسته کار حیث از کشور مناطق همگرایی که شده است بارز ینحوبه زمانی مقطع دو این
 ۀدور این طی دهد می نشان 1388 و 1384 زمانی مقطع دو در ها استان شهری مناطق ۀشایست کار شاخص در هاتغییر

 حیث این از نیز کشور استان هشت که است درحالی این است. یافته بهبود کشور استان 22 ۀشایست کار وضعیت ،زمانی
 سال در مقایسه با 1388 سال در شایسته کار شاخص بهبود رغم علی ،اساس براین اند. هکرد تجربه را تری نامناسب وضعیت

 مناطق ۀشایست کار شاخص ۀداد رخ هایتغییر در را ای عمده ای منطقه هایتمایز توان می همچنان ،ها استان اکثر در 1384
 راستای در ناپذیر اجتناب و ضروری امری ،کار بازار ای منطقه های ریزی برنامه دهدنشان می یافته این کرد. مشاهده شهری

 است. ملی سطح در بهبود رغم علی یا منطقه های تعادل ایجاد
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