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اي اســتان  بنــدي صــنایع کارخانــه رتبــه

ــر  ــهر ب ــر  بوش ــاس عملک ــل اس د عوام

  ]1[کننده مزیت رقابتی  تعیین
  

 وحید فعالیت
  )عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس(

Faaliyat@Acecr.ac.ir 

 زاده محمد حسن 
  )دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عضو گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس و(

m.hassanzadeh@modares.ac.ir 

 تاش  محمدنبی شهیکی
  )ضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانو ع عضو گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس(

mohammad_tash@yahoo.com

  

ــه ــدي رتب ــه / بن ــاملی/  بوشــهر / اي صــنایع کارخان ــل ع  / تحلی

  تاکسونومی عددي 

  چکیده

هـایی   بسترسـازي بـراي سیاسـت   هدف اصلی تحقیق حاضـر  

بـه  . گردنـد  است که در جهت توسعه فرایند کارآفرینی اعمال مـی 

گیـري   الگـویی را بـراي تصـمیم    ایـن تحقیـق   ،تـر  عبـارت دقیـق  

 تأسـیس مسئولین استان در جهت هدایت کارآفرینان و متقاضـیان  

بندي حمایت از کسـب و کارهـاي    کسب و کار و همچنین اولویت

در حقیقت فرض ضمنی مقاله ایـن  . سازد م میصنعتی استان فراه

است که صنایعی که داراي مزیت رقابتی باالتر هستند از احتمـال  

موفقیت بیشتري در رقابت با سایر صنایع برخوردارند و در نهایـت  

در ایـن  . تـر هسـتند   براي کارآفرینی و ایجاد کسب و کار مناسـب 

تحلیـل عـاملی و    هاي و تکنیک ها روشبا استفاده از تلفیق  مقاله

ي محاسـبه  ها روشنومی عددي و همچنین الهام گرفتن از وتاکس

ــت  ــابتیمزی ــه   رق ــادهاي منطق ــه اقتص ــی  در عرص اي و معرف

تعیـین   ، بهي منتخب و مرتبط با موضوعها شاخصاي از  مجموعه

ي مختلـف  هـا  بخشو درجه برخورداري  رقابتیو شناسایی مزیت 

اسـتخراج  ( ISICدورقمی  ي اقتصادي بر اساس کدهايها فعالیت

 )نفرکــارکن و بیشــتر 10ي هــا کارگــاهشــده از آمارنامــه صــنعتی 

  .پردازیم می

تولید مـواد و محصـوالت   «ست که صنایع ا گر آن نتایج نشان

تولیـد سـایر   «، »تولیـد سـایر وسـایل حمـل و نقـل     «، »شیمیایی

به ترتیـب سـه صـنعت برتـر اسـتان      » محصوالت کانی غیرفلزي

  .دنآی میبوشهر به شمار 
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  مقدمه

اي اسـتراتژیک کشـور   ه استان بوشهر به عنوان یکی از استان

میزان ذخیره نهائی میـادین نفتـی   که  طوري هردد؛ بگ محسوب می

 میلیـارد بشـکه بـرآورد گردیـده کـه نزدیـک بـه          55استان حدود 

بـیش   و همچنـین  باشد درصد از مجموع ذخایر نفت کشور می 40

عی کشـور در حـوزه سـرزمینی اسـتان     درصد ذخایر گاز طبی 60از 

از منظر اقتصـادي نیـز بـر طبـق آخـرین       .بوشهر واقع شده است

اطالعات موجود در مرکز آمار ایران، استان بوشهر از لحاظ میـزان  

ســهم در محصــول ناخــالص داخلــی داراي رتبــه دهــم در میــان 

استان بوشهر به عنوان یـک  که  رغم این به. هاي کشور است استان

هاي توسـعه همـه جانبـه در     ها و توانمندي مرزي با قابلیتاستان 

ي اقتصـادي و تجـاري شـامل انـرژي، پتروشـیمی،      هـا  بخشزیر 

ي عشــایري، هــا شــاخصصــنایع دریــایی، منــاطق آزاد و ویــژه، 

ــاورزي و صــنعت و   ــتی، کش ــینگردشــگري، صــنایع دس  همچن

، متاسـفانه از لحـاظ رفـاه    باشـد  کـه دارا مـی   موقعیت ژئـوپلتیکی 

ــه طبقــه  مــاعی جــزو اســتاناجت بنــدي  هــاي کمتــر توســعه یافت

ي مربوط به کسب و کار در این استان از ها شاخص و ]2[گردد می

تعــداد کــل  کــه طــوري بــه؛ وضــعیت مناســبی برخــوردار نیســت

عـدد   59نفر کارکن و بیشـتر ایـن اسـتان     10هاي صنعتی  کارگاه

 انـدك  هـاي موجـود در اسـتان،    نسـب بـه پتانسـیل   باشد کـه   می

هـاي کمتـر    و از لحاظ توسـعه صـنعتی جـزو اسـتان     ]3[باشد  می

  ]4[. گردد توسعه یافته قلمداد می

ي اخیـر کـارآفرینی بـه شـدت مـورد      ها سالاز طرف دیگر در 

توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفتـه اسـت کـه ایـن مسـاله      

ـ  مـی اغلب منتج از این دیدگاه است که کـارآفرینی   د یکـی از  توان

 مناسب بـراي رفـع بیکـاري و رشـد اقتصـادي باشـد       راهبردهاي

دیدگاه مذکور ] 5[ .)1999گراس  ، مک1979، بیرچ 1993بامول (

زیادي مورد توجه مسئوالن کشور ما نیز قرار گرفتـه اسـت    طور به

هـا، مکاتبـات و مصـوبات     که نمود بارز این مساله را از سـخنرانی 

  ] 6. [مشاهده نمود توان میمقامات ذینفوذ کشور 

ي متعـددي نیـز در   هـا  طرحها و  همزمان با این جریان، برنامه

ي هـا  بنگـاه هاي رایگان کسب و کار، طرح  نظیر آموزش(این زمینه

توسـط دولـت در سراسـر کشـور اجـرا      ..) .زودبازده و کـارآفرین و 

. گردیده است که استان بوشهر نیز از این امر مستثنی نبوده اسـت 

ینـه اطالعـات کـافی در اختیـار     سـد در ایـن زم  ر اما به نظـر مـی  

اي  هاي منطقـه  ها و توانایی مسئولین محلی براي شناخت پتانسیل

ا و هـدایت کسـب و   هـ  وجود ندارد و در نتیجـه موضـوع حمایـت   

 .کارهاي جدید با مشکالت متعددي مواجه گردیده است

هــدف اصــلی تحقیــق حاضــر در حقیقــت بسترســازي بــراي 

ینـد کـارآفرینی اعمـال    آفر هایی است که در جهت توسعه سیاست

الگـویی را بـراي    تـر ایـن تحقیـق    بـه عبـارت دقیـق   . گردنـد  می

گیـري مسـئولین اسـتان در جهـت هـدایت کارآفرینـان و        تصمیم

بندي حمایـت از   کسب و کار و همچنین اولویت تأسیسمتقاضیان 

  .سازد کسب و کارهاي صنعتی استان فراهم می

عملکـرد اسـتان در    در این مقاله پس از مـروري اجمـالی بـر   

ي زودبازده، مدل الماس پورتر کـه چـارچوب   ها بنگاه  اجراي طرح

گیرد و  ؛ مورد بررسی قرار میدهد مینظري این تحقیق را تشکیل 

گـردد و در   و متد آماري مورد استفاده تبیین مـی  ها شاخصسپس 

  .بندي مقاله ارائه گردیده است نهایت نتایج و جمع

ي زودبازده و ها بنگاهح عملکرد استان در طر. 1

  ]7[ کارآفرین

در  ي اخیـر هـا  سالدر  ین اقدام دولت نهمتر مهم بدون تردید

ي زود بـازده بـوده   هـا  بنگاهتصویب طرح  کارآفرینی، توسعه زمنیۀ

ي هـا  طـرح که هدف آن ایجاد اشتغال بیشتر از طریق حمایـت از  

ــوده اســت  ــه ب ــان . کوچــک کارآفرینان ــت نهــم در آب ، 1384دول

ي هـا  بنگاهنامه اجرائی گسترش  آیین«اي را تحت عنوان  نامه آیین

نامـه   آیـین در ایـن  (، »کوچک اقتصـادي زود بـازده و کـارآفرین   

) کارمنـد دارد  50منظور از بنگاه کوچک بنگاهی است که کمتر از 

در این طرح کل تسـهیالت اسـتان بوشـهر در     .به تصویب رساند

میلیارد ریـال بـوده اسـت     8022برابر  ،87الی  84ي ها سالطول 

درصد کل اعتبارات تخصیص یافته در سـطح کـل    8/1که تقریباً 

اسـتان برابـر بـا       ي انعقاد قـرارداد شـده  ها طرحتعداد . کشور است

 دهـد  مـی میلیارد ریال است کـه نشـان    3597عدد با مبلغ  8806

منعقـد   درصد کل اعتبارات استان بوشهر قرارداد 45تنها به اندازه 
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میلیارد ریـال بـه    5/2448 مبلغ 1386گردیده است و تا اخر سال 

  . متقاضیان پرداخت شده است

گفت کـه   توان میدر خصوص میانگین اشتغال ایجاد شده نیز 

ها در استان بوشهر محقـق گردیـده اسـت در     بینی درصد پیش 69

ها تحقق پیـدا   بینی درصد پیش 78حالی که در سطح کشور تقریباً 

ي زودبـازده در اسـتان   هـا  بنگـاه طرح  به عبارت دیگر. ده استکر

تقویت کارآفرینی، اشـتغالزایی و  ها در  بوشهر نسبت به سایر استان

کمتـر بـه اهـداف اولیـه رسـیده       ي شغلی جدیدها فرصتافزایش 

ها، استان بوشهر از لحاظ  همچنین در مقایسه با سایر استان. است

داراي رتبه  »بهره برداري شده تعداد اشتغال جدید در طرح هاي«

  .باشد در کشور می 28

، بخـش  »مبلـغ قراردادهـاي منعقـد شـده    «از لحاظ شـاخص 

ــغ   ــا مبل ــدمات ب ــال 1213خ ــارد ری ــغ   36(میلی ــل مبل ــد ک درص

 1196و بخش صنعت و معـدن بـا مبلـغ    ) قراردادهاي منعقد شده

 در مـورد . انـد  میلیارد ریال بیشترین مبالغ را به خود اختصاص داده

میلیـارد ریـال بـه بخـش      957مبلغ پرداخت شده بـه متقاضـیان،   

درصـد   43صنعت و معدن پرداخت گردیده است این میزان حدود 

دادن  کل مبالغ پرداخت شده است که این مسـاله نشـانگر اولویـت   

پـس از بخـش صـنعت و    . مسئولین استان به ایـن بخـش اسـت   

، 27بـا  معدن، بخش خدمات، کشاورزي وخوداشتغالی بـه ترتیـب   

هاي بعدي قـرار   درصد از کل مبالغ پرداخت شده در رتبه 11و  15

  .دارند

 7/49 ،»شـده  بـرداري  بهـره  هاي تعداد طرح« از نگاه شاخص

درصد آنهـا   32و ) طرح 2589(خوداشتغالی هستند  ها طرحدرصد 

بخـش   طـرح در  672و تنها ) طرح 1667تعداد (کشاورزي هستند

درصـد کـل    4/5( ت و معـدن طرح در بخش صنع 283خدمات و 

انـد کـه بـا     برداري رسیده به بهره) برداري رسیده ي به بهرهها طرح

 تـوان  مـی  ]8[ توجه به نقش زیاد این دو بخش در ایجـاد اشـتغال  

ي زودبازده در استان بوشهر را بیشتر ناشی ها طرحعملکرد ضعیف 

ي ایـن دو بخـش   هـا  طـرح بـرداري نرسـیدن مطلـوب     از به بهره

  .دانست

  چارچوب نظري تحقیق. 2

کلی براي موفقیـت یـک کـارآفرین عوامـل متعـددي       طور به

این عوامل را در چارچوب مدل ارائـه شـده    توان میوجود دارد که 

این الگو کـه بـا عنـوان المـاس پـورتر      . بیان کرد ]9[ توسط پورتر

بـراي ایجـاد    مـؤثر هنـده عوامـل   د معروف است در حقیقت نشان

  بنـابراین در ایـن مقالـه شـالوده    . هستندمزیت رقابتی یک صنعت 

 تئوریکی مبحث براساس مدل مذکور قرار دارد و به عبارت دیگـر 

ترین شـرایط را بـراي    که مناسب .باشیم می جستجوي صنایعی در

   .فعالیت کسب و کارها دارا هستند

  شرایط عوامل. 2- 1

  وري تعداد، تخصص و بهره(نیروي انسانی (  

  گذاري میزان سرمایه و سرمایه(سرمایه (  

  بررسی وضعیت تکنولوژي در صنعت مورد نظر  

 )میزان تقاضا و رشد(وضعیت تقاضاي داخلی . 2-2

کننـده مزیـت رقـابتی در صـنعتی خـاص،       دومین عامل تعیین

شرایط تقاضاي داخلی براي محصـوالت یـا خـدمات آن صـنعت     

تقاضاي داخلی، میزان و چگـونگی پیشـرفت و نـوآوري در    . است

سه ویژگی مهم و قابـل  . دهد میي یک منطقه را شکل ها شرکت

ترکیب تقاضاي داخلـی، میـزان و   : توجه تقاضاي داخلی عبارتند از

هـاي داخلـی بـه     تـري اضاي داخلی و نحوه انتقال برنحوه رشد تق

  .بازارهاي خارجی

  وضعیت صنایع مرتبط و پشتیانی . 3-2

کننده عوامل تولیـد و صـنایع وابسـته در     حضور صنایع عرضه

منطقه که قابلیت رقابت در بازارهاي خـارجی را دارنـد، از عوامـل    

نایع وجـود مزیـت رقـابتی در صـ    . باشـند  می بر مزیت رقابتی مؤثر

ي یـک منطقـه در   ها شرکتهاي بالقوه  کننده، بیانگر مزیت عرضه

هـایی را تولیـد    زیرا این صنایع نهاده. بسیاري از صنایع دیگر است

  .اي در صنایع دارند نمایند که کاربرد گسترده می

  پذیري شرکت  استراتژي، ساختار و رقابت. 4-2

ت، کننده مزیـت رقـابتی در یـک صـنع     چهارمین عامل تعیین

بـه وجـود آمـده، سـازماندهی      ها شرکتچارچوبی است که در آن 

بـا توجـه بـه اخـتالف     . پردازند شوند و به رقابت با یکدیگر می می

ي سازماندهی و رقابـت کـه در   ها روش، ها استراتژيمیان اهداف، 
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کشورهاي مختلف متفاوت است، مزیت رقابتی هنگامی به وجـود  

هـا و منـابع ایجـاد مزیـت      بآید که یک سازگاري میان انتخـا  می

  .رقابتی در صنعتی خاص، فراهم گردد

  شناسی پژوهش  روش. 3

هاي تحلیل  و تکنیک ها روشبا استفاده از تلفیق  مقالهدر این 

مـدل  نومی عـددي و همچنـین الهـام گـرفتن از     وعاملی و تاکسـ 

اي و معرفــی  در عرصــه اقتصــادهاي منطقــه   المــاس پــورتر 

تعیـین   به ،منتخب و مرتبط با موضوعي ها شاخصاي از  مجموعه

ــت و درجــه برخــورداري   ــا بخــشو شناســایی مزی ــف ه ي مختل

اسـتخراج  ( ISICي اقتصادي بر اساس کدهاي دورقمی ها فعالیت

 )نفرکــارکن و بیشــتر 10ي هــا کارگــاهشــده از آمارنامــه صــنعتی 

اطالعـات   ،هـا  بخـش بنـدي ایـن    در نهایت با اولویت. پردازیم می

هـاي توسـعه اسـتان و در نهایـت      ي تـدوین برنامـه  مناسبی را برا

  . یمنمای میفراهم  و کارها  الگویی براي هدایت و حمایت کسب

  ها شاخصها و  داده. 3- 1

 دست این از تحقیقاتی در بنیادین و مهم مراحل از یکی اصوالً

 بـه . باشـد  می سنجش مورد موضوع با ي مرتبطها شاخص معرفی

 بـراي  مسـتقیم، معیـاري   صـورت  بـه  یا ها شاخص این که طوري

 طـور  بـه  یـا  و هسـتند  ي اقتصـادي ها فعالیت نسبی مزیت تعیین

 ارتبـاط  در ي اقتصـادي هـا  فعالیتبررسی  و مزیت با غیرمستقیم،

 چـون  خصوصـیاتی  محاسـبه  اینکـه  دلیـل  به طرفی از. باشند می

ي هـا  فعالیـت  مختلـف  يهـا  بخش در برتري و مزیت، برخورداري

 افزوده، ارزش گذاري، سرمایه مهمی چون عوامل از متأثر اقتصادي

 سـعی  باشـند،  مـی  ...و کـار  نیـروي  ماهیت تکنولوژي، سودآوري،

 معیارهايالگوي معرفی شده توسط پورتر،  از استفاده با تا گردیده

ابعاد بیشترین برگرفتن توانایی در که ها شاخص عنوان تحت یکم 

که فهرست ایـن   .یافت دست مهم این به باشد داشته را نظر مورد

در جدول شماره یک و تعاریف کامـل آنهـا در پیوسـت     ها شاخص

  .آورده شده است

 بوشهر ISIC هاي دو رقمیمتغیرهاي استفاده شده براي رتبه بندي صنایع در کد -1جدول 

  نماد  متغیر  نماد  متغیر

 )Q10( شاخص تولید سرانه شاغلین  )(Q1  گذاري سرمایهشاخص گرایشات بالفعل 

  )Q11(  شاخص سهم شاغلین تولیدي از کل شاغلین  )Q2( شاخص ضریب جبران استهالك

  )Q12(  نسبت شاغلین متخصص  )Q3(  وري نیروي کار بوشهر بهره

  )Q13(  شاخص درآمد به هزینه  )Q4(  شاخص بازدهی تولیدات

  )Q14(  ضریب مکانی بر حسب اشتغالشاخص   )Q5(  شاخص کاردهی نسبی

  )Q15(  شاخص ضریب مکانی بر پایه ارزش افزوده  )Q6(  شاخص سودآوري

  )Q16(  بري شاخص سرمایه )Q7( هاي تجمع شاخص صرفه

  )Q17(  دهی تولیدات شاخص بهره  )Q8(  ي هر فعالیت صنعتیها کارگاهسهم 

  )Q18(  شاخص نسبت صادارت  )Q9(  وري انرژي شاخص بهره

  

  آنالیز تاکسونومی . 2-3

ي ســـنجش درجـــه هـــا روشروش تاکســـونومی یکـــی از 

ــه توســعه ــاطق، رتب ــافتگی من ــدي صــنایع و ی کــه در  اســت... بن

اي، ملـی، فرهنگـی و همچنـین بررسـی      هاي منطقـه  ریزي برنامه

 تـوان  مـی به کمـک ایـن روش   . رود کار می هدوگانگی اقتصادي ب

اعضاي یک مجموعه را بررسی کرده و موارد مشابه یـا همگـن را   

بنـدي   نمـوده و بقیـه اعضـاي مجموعـه را طبقـه     از غیرهمگن جدا 

کلی، اگر بخـواهیم تعـدادي زیـربخش را بـا توجـه بـه        طور به .نمود

تاکسونومی بـه مـا کمـک خواهـد      بندي کنیم، تعدادي شاخص رتبه

ز شهرها، منـاطق، کشـورها، صـنایع    اي ا در این روش مجموعه. کرد

هـاي داده   سـري شـاخص   ، بر اسـاس یـک  ها بخشکلی زیر طور بهو 

بنـدي   هـاي همگـن تقسـیم شـده و سـپس رتبـه       شده به مجموعـه 

  .شوند می
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. کنـد  روش تاکسونومی عددي ابتدا متغیرهـا را اسـتاندارد مـی   

ع دیگر بر اسـاس کـل   سپس با محاسبه فاصله هر صنعت با صنای

تـرین فاصـله    تـرین صـنایع را بـا توجـه بـه کوتـاه       شبیه متغیرها،

همگن را مشـخص  در مرحله بعد، صـنایع غیـر  . نماید مشخص می

در نهایـت بـا مشـخص نمـودن     . سـازد  ها را خارج مـی  کرده و آن

مقادیر آرمانی، فاصله صنایع همگن از مقادیر آرمانی را محاسـبه و  

  . کند بر همین اساس درجه و رتبه آن صنعت را مشخص می

هـاي روش تاکسـونومی یکـی از     وجود کاربرد وسـیع مـدل   با

کـار   بـه  هـاي  ن روش این است که اگر تعداد شـاخص مشکالت ای

هاي مرتبط با  رفته براي ارزیابی بسیار زیاد باشد، محاسبه ماتریس

بـراي رفـع ایـن مشـکل، بایـد از      . روش تاکسونومی مشکل است

لیل عاملی، چند شـاخص  به کمک تح. تحلیل عاملی استفاده نمود

. شـود  پیشنهاد شده براي سنجش صنایع به چند عامل خالصه می

      کنـد،   هـایی کـه تحلیـل عـاملی معرفـی مـی       ضمن این که عامل

بحـث نظـري در مـورد    . هـا ناهمبسـته هسـتند    بر خالف شاخص

، ]10[ جانسـون و ویچـرن  در مراحل مختلـف روش تاکسـونومی   

بصـورت   ]12[ بـی  و ماردیـا، کنـت و بـی    ]11[ گرگور فیلد و مک

  .کامل بیان شده است

  هاي اصلی در صنایع بوشهر استخراج مولفه. 4

ــانی نظــري تحلیــل عــاملی   ــه مب ــا توجــه ب و در گــام اول ب

هـاي   هاي معرفـی شـده مولفـه    تاکسونومی، با استفاده از شاخص

کنـیم،   را اسـتخراج مـی   Q18تـا   Q1شاخص  18اصلی مرتبط با 

بندي از صـنایع اسـتان    تفاده از روش تاکسونومی، رتبهسپس با اس

  .گردد می ارائه

 )Q18 تا Q1(صنعتی منتخب يها شاخص - 2جدول 

  صنعت

  

  شاخص

صنایع مواد 

غذایی و 

 آشامیدنی

 تولید

 منسوجات

 تولید کاغذ و

محصوالت 

 کاغذي

مواد  صنایع تولید

و محصوالت 

 شیمیایی

 تولید سایر

محصوالت کانی 

 غیرفلزي

 تولید سایر

وسایل حمل و 

 نقل

 سایر

Q1 06/0  335/0  948/2  308/1  783/4  264/36  003/0 

Q2 155/0  503/0  853/0  092/0  323/2  947/0  104/0 

Q3 19/85  479/74  995/144  051/3747  782/789  864/325  98/60 

Q4 975/0  124/1  497/1  697/4  006/3  647/1  692/0 

Q5 963/0  193/1  724/0  1/2  311/1  121/1  15/1 

Q6 337/58  429/38  879/99  859/3721  355/541  219/267  493/30 

Q7 012/0  008/0  012/0  623/0  068/0  271/0  006/0 

Q8 39/0  085/0  051/0  085/0  102/0  085/0  203/0 

Q9 624/27  193/23  58/44  393/297  574/8  956/637  332/25 

Q10 124/293  893/180  52/563  386/4142  4/1063  127/735  758/149 

Q11 809/0  821/0  854/0  733/0  693/0  888/0  803/0 

Q12 237/0  457/0  25/0  469/0  329/0  31/0  394/0 

Q13 248/1  27/1  215/1  85/9  037/2  571/1  256/1 

Q14 602/0  7/0  513/3  557/1  411/0  836/24  123/0 

Q15 129/0  223/0  154/1  736/4  687/0  787/12  009/0 

Q16 162/60  577/45  106/113  949/3736  42/719  861/282  14/31 

Q17 291/0  412/0  257/0  929/0  743/0  443/0  407/0 

Q18 409/0  0  08/0  874/0  123/0  0  072/0  

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ
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 SPSSدر این تحقیق تحلیل عاملی بـا اسـتفاده از نـرم افـراز     

مقادیر چهار مقدار ویژه اول ماتریس همبسـتگی  . انجام شده است

دسـت   به 097/1و  854/1، 450/4، 022/10 به ترتیب) 3(جدول

ها تبیین  لفهؤدرصد از واریانس کل توسط این م 794/96آمده که 

و سهم آنها از تغییـرات کـل   سایر مقادیر ویژه  )3(جدول  .شود می

  .دهد میرا نشان 

 بوشهر صنعتی هاي شاخص براي عاملی تحلیل روش در کل تغییرات از آنها سهم و ویژه مقادیر -3جدول 

  ها لفهؤم
 مجموع مجذور بارهاي دوران یافته مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی درصد از واریانس کل درصد تجمعی درصد از واریانس کل

1 022/10  678/55  678/55  703/9  904/53  904/53 

2 45/4  724/24  402/80  426/4  592/24  495/78 

3 854/1  299/10  702/90  75/1  721/9  216/88 

4 097/1  093/6  794/96  544/1  579/8  794/96 

5 56/0  111/3  905/99       

6 017/0  095/0  100        

7 60/2  45/1 100     

8 12/7  95/3 100     

9 09/3  72/1 100     

10 91/2  61/1 100     

11 34/2  30/1 100     

12 00/4  22/2 100     

13 43/6-  57/3- 100     

14 23/1-  84/6- 100     

15 81/2-  56/1- 100     

16 41/3-  89/1- 100     

17 85/3-  14/2- 100     

18 57/9-  32/5-  100     

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ

بردارهاي ویژه متناظر با این مقـادیر ویـژه نیـز در نـرم افـزار      

هـا   عامـل  )Varimax( محاسبه شـده و بعـد از دوران واریمـاکس   

  . آمده استدست  به )4(بصورت جدول 

  بوشهر صنعتی هاي شاخص براي واریماکس روش با یافته دوران هاي مولفه بردار - 4جدول 

  هاي بخش صنعت شاخص
 هاي دوران یافته با روش واریماکس بردار مولفه

1 2 3 4 

Q1 122/0-  969/0  164/0  011/0 

Q 2  143/0-  075/0  984/0  055/0 

Q 3 986/0  012/0  036/0-  134/0 

Q 4 928/0  042/0  323/0  129/0 

Q 5 92/0  029/0-  032/0-  292/0 

Q 6 982/0  02/0  089/0-  133/0 

Q 7 907/0  385/0  109/0-  132/0 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


           هاي بازرگانی بررسی  1389مهر وآبان   – 43 شماره  8

  هاي بخش صنعت شاخص
 هاي دوران یافته با روش واریماکس بردار مولفه

1 2 3 4 

Q 8 143/0-  302/0-  348/0-  768/0- 

Q 9 272/0  952/0  078/0-  061/0 

Q 10 981/0  073/0  003/0-  11/0 

Q 11  595/0-  581/0  492/0-  013/0- 

Q 12 463/0  181/0-  238/0-  773/0 

Q 13 977/0  007/0  134/0-  141/0 

Q 14 13/0-  989/0  037/0  008/0 

Q 15 198/0  975/0  009/0  057/0 

Q 16 986/0  012/0  044/0-  133/0 

Q 17 871/0  036/0-  348/0  266/0 

Q 18 913/0  164/0-  246/0-  266/0-  

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ    

یر بخش صنعت بوشهر بـر  متغ 18مرحله بعد ترکیب خطی  در

ـ   اساس مولفه آمـده    دسـت  هها محاسبه شده و چهار متغیر جدیـد ب

بخـش   ،جاي متغیرهـاي اولیـه   هکه براي تحلیل، ب) 5جدول (است

  .گیرد صنعت مورد استفاده قرار می

 بوشهر Q18 تا Q1 هاي شاخص یافته دوران هاي مولفه بردار - 5جدول 

 Q18تا  Q1هاي  هاي اصلی شاخص بردار مولفه  صنعت کد

 55/61  -24/14  01/52  73/498 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 5/43  -1/10  95/38  64/342 تولید منسوجات 17

 43/113  -96/22  05/97  07/920 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي 21

 59/1984  -68/669  61/758  53/15295 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 69/392  -66/108  42/121  25/3071 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي 26

 14/239  -22/92  46/747  79/1756 تولید سایر وسایل حمل و نقل 35

  21/35  -99/8  9/36  5/277 سایر سایر

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ  

  نتایج حاصل از روش تاکسونومی . 5

همانطور که در ادبیات مربوطه اشاره شـد، روش تاکسـونومی   

مختلـف اسـت، از   بندي براي مقایسـه موضـوعات    یک روش رتبه

بر اساس درجه توسـعه  بندي شهرها و مناطق  این روش براي رتبه

 هاي مختلـف اجتمـاعی،   بندي جوامع بر اساس صفت یافتگی، رتبه

بندي صـنایع بـر اسـاس متغییرهـایی مختلفـی ماننـد ارزش        رتبه

در ایـن تحقیـق   . اسـتفاده شـده اسـت   .. .افزوده، اشتغال، تولیـد و 

، افـزوده صنایع مختلف استان بوشهر بر اساس متغییرهـاي ارزش  

شـوند و صـنایع برتـر بـا هـدف       بندي مـی  رتبه...  اشتغال، تولید و

  .گردد گذاري بیشتر در آنها معرفی می توسعه و سرمایه

ـ  این تحقیق روش  بـا اسـتفاده از   متغیـر و  18کـارگیري   هبا ب

بنـدي   رقمی در استان بوشهر را رتبـه  دود تاکسونومی صنایع با ک

این اسـت کـه برخـی از ایـن     نماید، اما مشکلی که وجود دارد  می

و در روش تاکســونومی  متغییرهــا بــا همــدیگر همبســتگی دارنــد

فـرض اولیـه ایـن اسـت کــه متغیرهـاي مـورد اسـتفاده مســتقل        

متغیر مورد نظر را بـر اسـاس    18باشند، به همین دلیل در ابتدا  می
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مولفه اصلي مستقل از هم  چهارهاي اصلي به صورت  روش مولفه
آمده اسـت و سـپس    )۴( تركيب شده، كه نتايج حاصل در جدول

ـ    كـارگيري روش تاكسـونومي صـنايع     هبر اساس ايـن مولفـه و ب
  . اند بندي شده رتبه

تقسـيم نمـود؛ در    به دو مرحلـه  توان ميروش تاكسونومي را 
گردند و در مرحله دوم اين  مرحله اول صنايع همگن شناسايي مي

. گردند بندي مي شان از صنعت ايده آل رتبه صنايع بر اساس فاصله

 هاي مورد نظـر بـه صـورت    متغيير براي انجام مرحله اول در ابتدا

j

jij
ij

x
z




 نآكه در  استاندارد شده اند j  وj   ترتيـب  بـه 

   كليـه صـنايع   بـراي  (Xij) ام j متغييـر  ميانگين و انحـراف معيـار  
مقادير استاندارد شـده اسـت     Zijباشد و  مي ):۱iو . . . و  ۷:يعني(

 . آمده است) ۶(در جدول كه نتايج

 متغيرها شده استاندارد مقادير -۶جدول 

  با كد دو رقمي صنايع
  هاي استاندارد متغيير

۱Z ۲Z ۳Z ٤Z 

 -۵۸۱۸۳/۰  ۵۷۶۹۲۴/۰  -۷۴۷۷۷/۰  -۵۷۸۷۷/۰ صنايع مواد غذايي و آشاميدني
 -۶۰۷۳۸/۰  ۵۹۴۱۴/۰  -۷۸۶۷۴/۰  -۶۱۷۴۶/۰ توليد منسوجات

 -۵۱۸۳۷/۰  ۵۴۰۶۶۲/۰  -۶۱۳۳۶/۰  -۵۰۱۳۲/۰ توليد كاغذ و محصوالت كاغذي
 ۱۴۰۹۴۵/۲  -۱۴۸۶۶/۲  ۳۶۰۸۸۷/۱  ۱۴۰۹۸۸/۲ صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
 -۱۱۲۹۸/۰  ۱۸۴۲۸۷/۰  -۵۴۰۶۳/۰  -۱۰۵۹۲/۰ توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 -۳۳۰۳۸/۰  ۲۵۲۶۵۱/۰  ۳۲۷۶۱۳/۱  -۳۴۷۵۳/۰ توليد ساير وسايل حمل و نقل
  -۶۱۹۱۲/۰  ۵۹۸۷۵۵/۰  -۷۹۲۸۶/۰  -۶۱۹۴۳/۰ ساير

  محاسبات تحقيق جاري: مأخذ

فاصــله  سـپس بــراي تفكيـك صــنايع همگـن و غيــرهمگن   
محاسبه شده  بردار متغييرهاي هر صنعت از ساير صنايعاقليدسي 

دسـت   بـه  آمده است، مـاتريس فواصـل  ) ۷(و نتايج آن در جدول 

آمده ماتريسي متقارن است كه عناصر روي قطر اصـلي آن صـفر   
فاصـله اقليدسـي    اين ماتريس نشان دهنـده  ijباشند، و عنصر  مي

  .ام است j از صنعت ام iصنعت  بردار متغييرهاي

*همديگر از صنايع متغييرهاي بردار اقليدسي فاصله - ۷جدول 
 

 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ شماره صنعت
 ۰۷۵/۰  ۱۲۸/۲  ۸۰۰/۰  ۱۶۶/۵  ۱۷۵/۰  ۰۵۷/۰  ۰۰۰/۰ صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 ۰۱۸/۰  ۱۷۵/۲  ۸۵۱/۰  ۲۱۹/۵  ۲۳۲/۰  ۰۰۰/۰  ۰۵۷/۰ توليد منسوجات
 ۲۴۹/۰  ۹۷۶/۱  ۶۶۷/۰  ۰۱۳/۵  ۰۰۰/۰  ۲۳۲/۰  ۱۷۵/۰ توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 ۲۳۷/۵  ۲۵۱/۴  ۳۸۰/۴  ۰۰۰/۰  ۰۱۳/۵  ۲۱۹/۵  ۱۶۶/۵ صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي
 ۸۶۹/۰  ۸۹۸/۱  ۰۰۰/۰  ۳۸۰/۴  ۶۶۷/۰  ۸۵۱/۰  ۸۰۰/۰ توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 ۱۸۵/۲  ۰۰۰/۰  ۸۹۸/۱  ۲۵۱/۴  ۹۷۶/۱  ۱۷۵/۲  ۱۲۸/۲ توليد ساير وسايل حمل و نقل
  ۰۰۰/۰  ۱۸۵/۲  ۸۶۹/۰  ۲۳۷/۵  ۲۴۹/۰  ۰۱۸/۰  ۰۷۵/۰ ساير

  .باشند دهنده هفت صنعت مورد بررسي مي اعداد يك تا هفت به ترتيب نشان* 

ين عنصر هر سطر از اين ماتريس در نظـر  تر كوچكدر ادامه 
شـود كـه    گرفته شده و بر اساس آن فاصله اطميناني تعريف مـي 

 :شوند مي تعريف به اين صورتباال و پايين آن  حدود

= d  +2S.Ed حد باال  
= d d-2S.Ed حد پايين  

بـه ترتيـب ميـانگين و انحـراف      S.Ed و �dكه در روابط فوق 
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  .باشند عنصر هر سطر میین تر کوچکبردار مربوط به  معیار

ین متغییر مربوط به صنعتی در ایـن فاصـله   تر کوچکحال اگر 

با توجه به مقـدار  . نباشد آن صنعت نسبت به بقیه غیرهمگن است

آمده کـه نتـایج آن در   دست  به مینیمم هر سطر و فاصله اطمینان

همگن بـوده و در   آمده است، کلیه صنایع مورد بررسی) 8(جدول 

  .گیرند ر مییک گروه قرا

 همگن صنایع ساختن مشخص براي پایین و باال حدود تعیین -8جدول 

 هر صنعت مینیمم صنعت

 057/0 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 018/0 تولید منسوجات

 175/0 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 667/0 شیمیاییصنایع تولید مواد و محصوالت 

 667/0 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 898/1 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 018/0 سایر

 500/0 میانگین

 680/0 انحراف معیار

 -860/0  حد باال

  860/1 حد پایین

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ   

صـنایع مـورد بررسـی همگـن     د کلیـه  حال که مشـخص شـ  

بنـدي   باشند، در ادامه به صورت زیر صنایع مورد بررسـی رتبـه   می

  ال را  در ابتدا بـردار متغییرهـاي مربـوط بـه صـنعت ایـده      . شود می

ترین عنصـر در هـر سـتون     ین صورت که هر عنصر آن بزرگا  هب

بـردار متغییرهـاي   . شـود  ماتریس استاندارد اسـت، مشـخص مـی   

  .آمده است) 9(و بقیه صنایع در جدول صنعت ایده آل 

 صنایع سایر و آل ایده صنعت - 9جدول 

 z1 z2 z3 z4 صنایع

 -58183/0  576924/0  -74777/0  -57877/0 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 -60738/0  59414/0  -78674/0  -60746/0 تولید منسوجات

 -50837/0  540662/0  -61336/0  -50132/0 و محصوالت کاغذي تولید کاغذ

 140945/2  -14866/2  360887/1  140988/2 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 -11298/0  184287/0  -54063/0  -10592/0 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 -33038/0  252651/0  327613/1  -34753/0 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 -61912/0  598755/0  -79286/0  -61943/0 سایر

  140945/2  598755/0  360887/1  140988/2 ایده آل صنعت

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ

سپس بر اساس فاصله اقلیدسی هر صنعت نسبت بـه صـنعت   

دسـت   بـه  اسـتاندارد استاندارد، فاصله صـنایع مختلـف از صـنعت    

∗Cآید و بر اساس متغیـر   می = d� + S. E�،   کـه در آنd�  وS. E� 

هاي مربوط بـه فاصـله    به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد داده

باشند، فواصل نسبی مشخص  آل می صنایع مختلف از صنعت ایده

  .شود می

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


     11  1389مهر و آبان ـ  43شماره   هاي بازرگانی بررسی

 آل ایده صنعت از مختلف صنایع فاصله - 10جدول 

��  فاصله نسبی ci  فاصله از صنعت ایده آل صنایع = � −
��

�∗
 

 472/0  747/2 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 323/0  524/3 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 284/0  730/3 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 188/0  231/4 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 157/0  388/4 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 147/0  441/4 تولید منسوجات

  144/0  458/4 سایر

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ   

براساس نتایج تاکسونومی، صـنایع بـا کـد دو رقمـی اسـتان      

به صورتی که در جدول  متغییر مورد بررسی 18با توجه به  بوشهر

  . اند بندي شده بیان گردیده، رتبه )11(

 تاکسونومی روش اساس بر مختلف صنایع بندي رتبه -11جدول 

 رتبه نام صنعت

 5 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 6 تولید منسوجات

 4 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 1 تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنایع 

 3 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي

 2 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 7 سایر

  محاسبات تحقیق جاري: مأخذ

  بندي و مالحظات جمع

 هـا،  قابلیـت  داراي کشـور  مناطق اکثر که نکته این به توجه با

 مختلـف  يهـا  بخـش  در هـاي متفـاوتی   پتانسـیل  و اسـتعدادها 

برگـرفتن   در جهـت  بـه  بنـابراین  باشـند،  می اقتصادي يها فعالیت

 موارد اغلب در که هستیم معیارهایی ارائه به ناگزیر ابعاد این تمامی

معیـار   ماهیـت  دلیـل  بـه  یا و الزم و اطالعات آمار فقدان دلیل به

 منظور به. داد ارزیابی قرار مورد را آنها مستقیم صورت به توان مین

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  مختلـف  يهـا  بخش بندي رتبه

 ایـن  از بسـیاري  در اسـت، کـه   گردیـده  ارائـه  ي متفاوتیها روش

 یـک  از تنهـا  بخـش  بنـدي آن  اولویـت  و ارزیـابی  جهت ها روش

ه جمل آن از ]13[ »مکانی ضریب روش« که شده استفاده شاخص

 بـا  دسـت  ایـن  از ییها روش سایر و ها روش اینگونه. باشد می آنها

 دو حـداکثر  یـا  از یـک  فقـط  کـه  هسـتند  مواجه عمده اشکال این

 کمتـر  و گیرنـد  مـی  بهره نظر مورد مناطق بندي رتبه براي شاخص

نـد  توان میمنفرد ن طور به ییها شاخص چنین. هستند قابل اطمینان

 رو ایـن  از. باشـند  اي داشـته  منطقـه  هاي تحلیل در وسیعی کاربرد

از چندین متغیر متناسـب   گیري بهره با بندي رتبه که است شایسته

 رسـی رب مـورد  موضـوع  از بیشتري ابعاد برگیرنده در که ،با موضوع

 ]14[ .پذیرد باشد، صورت می

 بنـدي  رتبـه  منظـور  بـه  شـده  ارائـه  يهـا  روش ینتـر  مهم از

 از بـا مـدد جسـتن    و مختلـف  منـاطق  اقتصـادي  يهـا  فعالیـت 

 تاکسـونومی  آنـالیز  روش موضـوع،  با مرتبط و متنوع يها شاخص

 شـده  گرفته کار به تحقیقات اینگونه در عموماً که باشد عددي می
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 يهـا  شـاخص  از اي مجموعـه  با تلفیق است قادر روش این. است

 بیش کم و هاي زیرمجموعه به را مجموعه یک موضوع، با مرتبط

 مختلـف  يهـا  بخـش  برخـورداري  درجـه  و نمـوده  تقسیم همگن

 مشخص را اقتصاد از )بخش یا( منطقه اقتصادي یک يها فعالیت

 مجموعه ياعضا در بین را بررسی مورد هاي گزینه جایگاه و سازد

 بـاالیی  اهمیـت  از ریـزي  برنامـه  در امـر  ایـن  کـه  نمایـد،  تعیـین 

 بـا  روش ایـن  مثبـت،  هـاي  ویژگـی  علیرغم اما. باشد برخوردارمی

 نظـر  مـورد  روش اینکـه  از جملـه  است مواجه نیز هایی محدودیت

تـورش   باشـند،  مـی  همبسته همدیگر با که ییها شاخص به نسبت

 از هـایی  محـدودیت  چنـین  رفـع  منظور به حاضر تحقیق در. دارد

 شـده  اسـتفاده  اصـلی  هاي مولفه تجزیه به و عاملی تحلیل روش

 بـه  و باشـد  مـی  آماري متغیره چند هاي تکنیک از روش این .است

 اصـلی  فـاکتور  mشاخص مورد مشـاهده   nاز  توان می آن کمک

 بوده مستقل یکدیگر از انتخابی هاي عامل که طوري به نمود؛ ایجاد

آنها  بین خطی همبستگی هیچگونه مختلف مراحل انجام از پس و

 روش ایـن  کـارگیري  بـه  در مثبت نقاط دیگر از. باشد نمی موجود

 نظر مورد روش در اینکه دیگر و ستا ها داده حجم کاهش قابلیت

 تعیـین  آن شـاخص  بـا  متناسب وزنی ها شاخص از کدام هر براي

 روش هـاي  محـدودیت  رفـع  منظـور  بـه  و جهت ینه اب. گردد می

 عاملی تحلیل روش دو تلفیق با تا گردید سعی تاکسونومی عددي

 ایـن  مثبـت  نقـاط  جمیـع  تحقیـق از  این در عددي تاکسونومی و

قابل  و اطمینان مورد نتایج امکان حد تا و گردیده مند بهره ها روش

 . گردد ارائه قبولی

 روش ورودي عنـوان  بـه  عـاملی  تحلیـل  روش خروجـی 

 مراحـل  انجـام  از پـس  و گرفتـه شـده   نظر در عددي تاکسونومی

 )ISIC رقمـی  کـد دو ( اسـتان صـنعت    بخـش  ،روش این مختلف

  :گردید، که سه صنعت برتر استان به شرح زیر است بندي رتبه

 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  

 تولید سایر وسایل حمل و نقل 

 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي 

هـاي ایـن تحقیـق، توصـیه      به منظور عملیـاتی کـردن یافتـه   

  : گردد می

 و نهادهاي متولی توسعه کارآفرینی و کسب و کـار   ها  سازمان

صـنایع  هایی را طراحی نمایند تا کارآفرینان بـه سـمت    مشوق

 .برتر استان که داراي مزیت رقابتی هستند، سـوق داده شـوند  

 اسـتان  يگـذار  سـرمایه  از تیحما و قیتشو ستادمثال  طور به

ي تخصصی مشاوره در هر یـک از  ها گروهد کارتوان میبوشهر 

گـذاران را   هاي فوق تشکیل دهد و کارآفرینان و سـرمایه  حوزه

  . یدها راهنمایی و حمایت نما در این زمینه

     به منظور باال بردن احتمال موفقیت ایجـاد کسـب و کارهـاي

داراي  جدید، اولویت تخصیص منـابع مـالی بـه صـنایعی کـه     

 .مزیت رقابتی هستند، داده شود

     ،و توسـعه مراکـز    تأسـیس به منظور ایجـاد فضـاي نوآورانـه

هـاي مـذکور نظیـر     تحقیقاتی و آموزشی متناسـب بـا مزیـت   

در حـال  ( ده گـاز و پتروشـیمی  دانشـک مراکزي نظیـر   تأسیس

ــاخت ــتان  )س ــاوري اس ــارك فن ــرفته  ، پ ــکده پیش و پژوهش

نی شـده بـراي شهرسـتان    یب پیش(المللی گاز و پتروشیمی  بین

 .باید مورد توجه جدي مسئولین قرار گیرد )کنگان

   نوشت پی

این مقاله برگرفته از بخشـی از طـرح پژوهشـی اسـت کـه بـا        .1

آموختگـان جهـاد     اشتغال دانـش حمایت مالی سازمان همیاري 

 .دانشگاهی انجام گرفته است

 . 1385موالیی،  .2

 بیشـتر  و کـارکن  نفـر  ده صنعتی هاي کارگاه از آمارگیري نتایج .3

 آمار مرکز. 1385

 . 1381بختیاري،  .4

5. Baumol, 1993; Birch, 1979; McGrath,1999 

، 101مـاده   »و«، بنـد  48ماده یک، ماده  »د«نمونه بند  طور به .6

و  3برنامه چهارم توسعه و همچنـین بنـد    140ماده  »الف«بند 

هاي کلی برنامه چهـارم ابـالغ شـده توسـط مقـام       سیاست 37

مستقیم به مساله کـارآفرینی و توسـعه آن    طور بهمعظم رهبري 

 .نماید اشاره می

تمامی آمارهاي استفاده شده در این قسمت، مستخرج از بانـک   .7

بـه عملکـرد آیـین نامـه     کار است که مربـوط  اطالعاتی وزارت 

 هاي اقتصادي زود بـازده و کـارآفرین تـا تـاریخ      گسترش بنگاه
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 .باشد می 29/12/86

نـی شـده در   یب درصـد تعـداد اشـتغال پـیش     55ایجاد بـیش از   .8

ي بخـش صـنعت ومعـدن و     بـر عهـده   قراردادهاي منعقد شده

 .خدمات است
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 ها تعاریف شاخص -پیوست

 کار رفته تعریف نمادهاي به تعریف متغیر متغیر ردیف

 گذاري شاخص گرایشات بالفعل سرمایه 1
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jij
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/
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ijI گذاري صنعت  ارزش سرمایهi  در منطقهj ،
jI  مجموع

ارزش  j ،iIتی در منطقه هاي صنع گذاري ارزش سرمایه

مجموع ارزش  Iدر کشور و  iگذاري صنعت  سرمایه

 .باشد هاي صنایع کشور می گذاري سرمایه
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در  iگذاري صنعت  ارزش سرمایه j ،iIدر منطقه  iافزوده صنعت 

 .باشد کشور می iارزش افزوده صنعت  iVکشور و 

 بهره وري نیروي کار 3
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ijV  ارزش افزوده صنعتi  در منطقهj ،
ijL تعداد شاغالن

در کشور وi ارزش افزوده صنعت  itVو  jدر منطقه  iصنعت 
 

itL  تعداد شاغالن صنعتi باشد کشور می. 

 شاخص بازدهی تولیدات 4
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WV
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Q
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/
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ijV  ارزش افزوده صنعتi  در منطقهj ،
ijW  ارزش دستمزد

در کشور و  iارزش افزوده صنعت  itVو  jدر منطقه  iصنعت 

itW  ارزش دستمزد صنعتi باشد کشور می. 

 شاخص کاردهی نسبی 5
itit

ijij
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OUTV
Q

/
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ijV  ارزش افزوده صنعتi  در منطقهj ،
ijOUT  ارزش

ارزش افزوده  itVو  jدر منطقه  iمحصول یا ستانده صنعت 

 iارزش محصول یا ستانده صنعت  itOUTدر کشور و  iصنعت 

 .باشد کشور می

 شاخص سودآوري 6
i

ii

L

CY
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iY  ارزش تولیدات صنعتi وiCاست که  کل هزینه هر صنعت

گذاري ساالنه، مزد و  ها، ارزش سرمایه از مجموع ارزش داده

همچنین . آید به دست می iحقوق و سایر پرداخت هاي صنعت 

iL  تعداد افراد شاغل در صنعتi باشد می. 

 هاي تجمع شاخص صرفه 7
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i
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V

V
Q
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iV  ارزش افزوده صنعتi باشد می. 

 هاي هر فعالیت صنعتی سهم کارگاه 8
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in هاي صنعت  تعداد بنگاهi باشد می. 

 وري انرژي شاخص بهره 9
i

i

E

V
Q 9 iV  ارزش افزوده صنعت وiE انرژي مصرفی آن صنعت 

 شاخص تولید سرانه شاغلین 10

این شاخص به صورت نسبت 

ها به تعداد شاغلین  تولیدات یا ستانده

 شود تعریف می

 - 

11 
شاخص سهم شاغلین تولیدي از کل 

 شاغلین

سهم شاغلین تولیدي از کل شاغلین 

 هر فعالیت صنعتی است
 - 

 متخصص نسبت شاغلین 12
نسبت شاغلین متخصص هر صنعت 

 به تعداد کل شاغلین همان صنعت
 - 
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 کار رفته تعریف نمادهاي به تعریف متغیر متغیر ردیف

 نسبت ارزش تولیدات هر صنعت به هزینه کل آن صنعت شاخص درآمد به هزینه 13

 شاخص ضریب مکانی بر حسب اشتغال 14
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14 ijL تعداد شاغالن صنعتi  در منطقهj و
 itL  تعداد شاغالن

 .باشد کشور می iصنعت 

 شاخص ضریب مکانی بر پایه ارزش افزوده 15
که در رابطه فوق 

ijV  ارزش افزوده صنعتi  در منطقهj ،itV 

 در کشور iارزش افزوده صنعت 

 بري شاخص سرمایه 16

شاخص سرمایه بري، بر مبناي 

تفاضل دستمزد سرانه از ارزش 

 .است افزوده سرانه تعریف شده

 - 

 دهی تولیدات شاخص بهره 17

نسبت ارزش افزوده یک صنعت، به 

ارزش محصول یا ستانده آن صنعت 

و نشان دهنده مقدار ارزش افزوده به 
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 باشد محصول فروش رفته می
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 آید دست می ستانده آن بخش به
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