
Journal of Geography 
Vol.19, No.70, Autumn 2021 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.70.4.4 

Comparative analysis of urban employment indicators in Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces using CRITIC-MOORA method 

Fereshteh Shanbehpoor 1, Massoud Safaee Pour 2 

1- Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

2- Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

 
Received: 31 August 2021                                       Accepted: 1 Desember 2021  

 

 
Extended Abstract 

Introduction 

Employment and unemployment are among the most important issues that must be considered 

to create a prosperous society because the first condition for the growth and development of any 

society is job creation, so it is of great importance in macro-planning. The debate over 

employment and its complexities in today's fast-paced world has attracted the attention of many 

policymakers, government officials, and experts. In many cases, however, the issue of 

employment is ignored in urban development strategies. This is partly due to the intangibility of 

the informal urban economy, which includes the bulk of employment in developing countries. 

Today, the role of employment in the dynamics of urban life is not hidden from anyone. 

Unemployment and its problems have formed one of the most complex issues of the day in 

urban planning, and this problem, in addition to economic consequences, has negative social, 

cultural, environmental, and security consequences that affect all aspects of urban planning. 

Therefore, it can be said that many problems of urban communities are rooted in the pathology 

structure of their employment. Kohgiluyeh and BoyerAhmad provinces have high economic 

potentials, and if we pay attention to these potentials, the problem of youth unemployment in 

this region will be easily solved. According to the latest statistics, the unemployment rate in 

Kohgiluyeh and BoyerAhmad is very high, so the high unemployment rate in Kohgiluyeh and 

BoyerAhmad Province, while this province has rich oil and gas resources. However, according 

to the official statistics, this province is in the third place in terms of employment ratio after 

Sistan and Baluchestan and Qom provinces in terms of the lowest employment, which if the 

investment in different economic sectors is considered, this province may It can be considered 

as one of the active provinces in the employment sector. On the other hand, many differences 

are due to the imbalance of economic facilities and economic and cultural conditions that lead to 

migration, spatial inequalities of capital and welfare, educational and health facilities, which has 

increased the development gap between regions. Therefore, the research problem arises from the 

fact that it seems that the distribution of job opportunities in different regions of Kohgiluyeh and 

BoyerAhmad provinces does not follow a favorable pattern, and this has affected the spatial 
balance in this area 

 

Methodology 

According to the studied components and the nature of the subject, the present study is applied 

in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of methodology and is quantitative 
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research. In this research, the data of the statistical yearbook of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

provinces in 1396 have been used and 3 economic indicators (agriculture/fisheries, 

industry/mining, services) have been used. The most important urban employment indicators 

have been determined and then based on the indicators, the situation of 8 cities of Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad provinces in terms of employment indicators has been evaluated using the 

MOORA method and using the CRITIC model. The indicators are prioritized. Also, to 

determine the development levels of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces, the Morris 

model has been used. The province is ranked in terms of urban employment based on the level 
of development. 

 

Results and Discussion 

In this research, an attempt was made to rank and determine the level of development of 

Kohgiluyeh and Boyer Ahmad cities by using a set of urban employment indicators. The 

number of indicators is a subset of three economic sectors (agriculture, industry, services), 

which have been ranked and analyzed using the MOORA multi-criteria decision-making 

technique. First, the most important employment indicators were determined. Then, the situation 

of the 8 cities of Kohgiluyeh and BoyerAhmad provinces in terms of employment indicators has 

been evaluated using entropy methods and Mora decision making. The results showed that 

Boyer-Ahmad city has a more favorable situation than other cities of Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces in three sectors of the economy (agriculture, industry, services). The results of 

the Moora technique showed that there is a big difference between the cities of the province in 

terms of employment indicators. Boyer-Ahmad city is in the first rank compared to other cities 

of the province and has the highest rank in all employment indicators, followed by Kohgiluyeh 

and Gachsaran cities. The third rank in relation to employment and unemployment belongs to a 

number of cities in the province such as Dena, Bahmaei, Choram, Basht, and Lendeh. The 

mentioned cities do not have suitable conditions in terms of employment. According to the 

results, it can be acknowledged that there are regional and spatial imbalances in Kohgiluyeh and 

Boyer-Ahmad provinces. Then, the research indicators were prioritized using the CRITIC 

method and the results showed that the agricultural index was in the first place in the 

effectiveness of employment indicators. Then, the level of development of Kohgiluyeh and 

BoyerAhmad provinces was divided into four levels in terms of employment indicators using 

the Morris coefficient. The results showed that out of 8 cities of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

provinces, Boyer-Ahmad city in (three sectors of agriculture, industry, services) has a more 

favorable situation than other cities in the province and is at a desirable level. Kohgiluyeh city is 

located on the second level. Two cities (Gachsaran and Dena) are in the middle level and 4 

cities (Bahmaei, Charam, Basht, Lande) are deprived in terms of employment index in three 

sectors: agriculture, industry and services. 

 

Conclusion 

The results showed that there is a difference between the cities of Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad provinces in terms of employment status. The level of employment in Boyer-Ahmad 

city, which is also the political center of the province, is more favorable than in other cities in 

the province 
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 چکیده
 شرط اولین زیرا گیرند، قرار توجه مورد باید مرفه جامعه ایجاد برای که هستند مسائلی مهمترین از بیكاری و لاشتغا
 چشـمگیری  همیـت ا از کـالن،  هـای  ریزی برنامه در بنابراین است، اشتغال ایجاد ای جامعه هر توسعه و رشد برای

 از برخـورداری  لحـاظ  به بویراحمد و کهگیلویه استان های شهرستان تحلیل حاضر، پژوهش از هدف. است برخوردار
 هـای  داده از سـت ا تحلیلی - توصیفی نوع از که پژوهش این در پژوهش این در. است شهری اشتغال های شاخص
 لحـاظ  بـه  اناسـت  شهرسـتان  8 وضـعیت . اسـت  شده گرفته بهره بویراحمد و کهگیلویه استان 1396 آماری سالنامه

ـ  و مـورا  و آنتروپی گیری تصمیم های روش از استفاده با غالاشت های شاخص از برخورداری  شـده  ارزیـابی  نکریتی
 اول رتبـه  در فاخـتال  بـا  استان های شهرستان سایر به نسبت بویراحمد شهرستان که است آن گویای نتایج،. است
 هـای  شـاخص  بنـدی  اولویت اساس بر و. است برخوردار تری مطلوب وضعیت از اقتصاد بخش سه در و گرفته قرار

 یـافتگی  عهتوسـ  سـطح  سپس. است گرفته قرار اول رتبه در اقتصادی شاخص کریتین، روش از استفاده با پژوهش
 بـه  مـوریس  وزوننام ضریب از استفاده با اشتغال های شاخص لحاظ به بویراحمد و کهگیلویه استان های شهرستان

 مـدل  از آمـده  سـت د بـه  نتـایج  به توجه با. است دهش تقسیم محروم و متوس  برخوردار، نیمه برخوردار، سطح چهار
 از اسـتان  ایهـ  شهرسـتان  سایر به نسبت بویراحمد شهرستان بویراحمد، و کهگیلویه استان شهرستان 8 از موریس
 نیمـه  طحسـ  در کهگیلویـه  شهرسـتان  اسـت،  گرفتـه  قرار برخوردار سطح در و است برخوردار تری مطلوب وضعیت

 لحـاظ  از( نـده ل باشـت،  چـرام،  بهمئـی، ) شهرسـتان  4 و متوس  سطح در ،(دنا و چسارانگ) شهرستان دو برخوردار،
 کـه  دهـد  یم نشان نتایج. دارند قرار محروم سطح در خدمات صنعت، کشاورزی، بخش سه در اشتغال های شاخص
 بـر  و دارد وجود تفاوت اشتغال های شاخص از برخورداری لحاظ به بویراحمد و کهگیلویه استان های شهرستان بین

 های تانشهرس در اشتغال وضعیت خدمات، و صنعت کشاورزی، بخش سه در امكانات و اشتغال های شاخص اساس
 .نیست یكسان استان
 

 بویراحمد و کهگیلویه استان کریتین، مدل مورا، مدل اشتغال، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

های عدم توسعۀ کافی در کشورهای جهان سوم ؤلفهبیكاری به عنوان یكی از ممسئله درحال حاضر موضوع اشتغال و 

های اشتغال و توسعۀ انسانی ریزیوضعیت اشتغال و بیكاری، درك نقاط قوت و ضعف آن در برنامه و بررسی است. شناخت

-ذب آنتأثیر به سزایی دارد. اقتصاد ایران نیز به دلیل عرضۀ فراوان نیروی کار ناشی از نرخ باالی جمعیت و عدم توانایی ج

به علّت جوان بودن جمعیت باشد. از طرفی دیگر می روهبیكاری روب معضلهای اقتصادی کشور به شدت با ها در فعالیت

آید، که درصورت عدم توجه های اساسی اقتصاد ایران به شمار می، بح  اشتغال به عنوان یكی از چالشایران عمدة کشور

در موارد بسیاری، موضوع (. 82: 1392)مسیبی و همكاران،  بال خواهد داشتکافی به آن پیامدهای نامطلوبی را به دن

بودن اقتصاد غیررسمی  سمولشود. این امر تا حدی به دلیل نامگرفته می نادیده عه شهریال در راهبردهای توسغاشت

خاطر  2009سال ، کمیسیون اروپایی نیز در شودلی کشورهای در حال توسعه میغشهری که شامل بخش عمدة فعالیت ش

رو آگاهی از ساختار ترین راه برای مواجهه با فقر و محرومیت اجتماعی است، از ایننشان کرد که اشتغال بهترین و مطمئن

در (. 66: 1397ای و کشوری ضرورت دارد )حجازی، ها در سطوح شهری، منطقهریزیو طرز کار اقتصادی شهر برای برنامه

 هایسكونتگاه فضایی نظام در خاصی مشكالت گیریشكل بهتماعی، اقتصادی و فرهنگی جات الحوتاخیر روند  دههچند 

ب جتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجهای مختلف اهای شهری در زمینهمیان سكونتگاه لداعت. نبود تمنجر شده اس انسانی

روزافزون شهرهای کوچن  ترومیهای گسترده و محرتجها، رشد شتابان شهرها، مهاخوردن نظم فضایی سكونتگاهبرهم

، سرمایه، عمرکز منابتکه به  تشهری استنخس ۀپدید شهری، كههای مهم نابرابری فضایی در شبیكی از نشانهت. شده اس

ت الافزایش مشكباع  طرفه ریان ینجاین . شودت در شهرهای بزرگ منجر میسهیالتعات و سایر امكانات و اطال

(. در قرن بیست، مادامی 106: 1399قلم و همكاران، )راستشود رت و بیكاری میجشینی، مهانشهری ازقبیل فقر، حاشیه

های عمومی در اقتصاد افزایش داشته، اشتغال نیز با روند افزایشی روبرو بوده ها بزرگ شده و سهم هزینهکه اندازه دولت

های اقتصادی و اشتغال در شهرها با عدم تعادل خصوص کشورهای در حال توسعه، توزیع فعالیتاست. در اکثر کشورها به

مواجه بوده و بیشتر در شهرهای بزرگ متمرکز شده است و بقیه شهرها از این امكانات به نحو مطلوب برخوردار نیستند. 

ور مرهمراه داشته و بههای بیشتری دارند را بهاین عدم تعادل در اشتغال مهاجرت به شهرهای بزرگ که امكانات و فرصت

زایی نیازمند شناخت وضعیت های اشتغالریزی و اجرای سیاستشود. بنابراین برنامهسیستم سكونتگاهی از تعادل خار  می

(. امروزه اشتغال نقش بسیار مهمی در سرزندگی جوامع شهری پیدا کرده است. در 15: 1383باشد )رضویان، اشتغال می

بر ریزی شهری را شكل داده و این مسئله عالوهترین موضوعات برنامهاساسیمقابل بیكاری و معضالت ناشی از آن یكی از 

ریزی های برنامهمحیطی نیز در پی دارد که بر تمام بخشپیامدهای اقتصادی، تبعات منفی اجتماعی، فرهنگی، زیست

اختار بیمارگونۀ اشتغال توان گفت بسیاری از مشكالت جوامع شهری ریشه در سای که میگونهگذارد، بهشهری تأثیر می

این  های گذشته بیانگرتجارب به دست آمده از رویكردهای مختلف توسعه در دهه(. 110: 1392آبادی، ها دارد )زنگیآن

زا بودن توسعه، اتكا به منابع خودی، استفاده بهینه از منابع مختلف، توازن و تعادل در توسعه از عوامل است که درون مهم

که همه افراد گام بردارد توسعه در راستای تواند ای میتوان گفت جامعهمیزمینه در این . آیندبه شمار میاصلی دوام آن 

در . از طرفی دیگر، هایی مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار بیابندپذیری را داشته باشند و روشجامعه ظرفیت توسعه

-های قبل از آن سبب شده است که از آن بهرخ بیكاری نسبت به سالهای أخیر ازدیاد جمعیت جوان کشور و افزایش ندهه

های اشتغال و راستا تحلیل فضایی شاخص ریزان کشور مطرح شود. در اینن و برنامههای مهم مسئوالعنوان یكی از چالش

ریزی یت و برنامهزمانی و مدیر -تواند ما را به درك و شناخت صحیح از روندهای مكانی چگونگی توزیع فضایی آن، می
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پور و )هادی اقتصادی پایدار فراهم سازد -گر باشد و بستر مناسبی را برای تحقق توسعه اجتماعی برای بهبود وضعیت یاری

است و در صورت توجه به این  های باالی اقتصادیدارای پتانسیل(. استان کهگیلویه و بویراحمد 151: 1399همكاران، 

. براساس آخرین آمارها، نرخ بیكاری در توان مشكل بیكاری جوانان این مرز و بوم را حل کردها به راحتی میپتانسیل

کهگیلویه و بویراحمد بسیار باال بوده، لذا باال بودن نرخ بیكاری در استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی است که این استان 

 کند. ولیع نفت و گاز در درآمدزایی کشور نقش بسیاری ایفا میدارای منابع غنی نفت و گاز بوده و این استان با داشتن مناب

های سیستان و بلوچستان و قم در رتبه سوم کشوری از از نظر نسبت اشتغال پس از استاناین استان بر اساس آمار رسمی 

تواند استان می ، اینهای مختلف اقتصادیدر بخشکه در صورت توجه به سرمایه گذاری دارد، لحاظ کمترین اشتغال قرار 

ها ناشی از نامتعادل بودن امكانات . از طرفی بسیاری از تفاوتهای فعال در بخش اشتغال محسوب شوددر زمره استان

های مكانی سرمایه و امكانات رفاهی، اقتصادی و شرای  اقتصادی و فرهنگی است که موجب جریان مهاجرت، نابرابری

افزایش فاصله توسعه بین مناطق شده است. بنابراین مسئله پژوهش از آنجا ناشی گردد که باع  آموزشی و بهداشتی می

های مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد، از الگوی مطلوبی های اشتغال در بخشرسد توزیع زمینهنظر میشود که بهمی

های . تحلیل و مقایسه شهرستانخوردن تعادل مكانی در این زمینه مؤثر بوده استکند و این مورد در برهمتبعیت نمی

ریزی برای اشتغال گیرندگان در امر برنامههای اشتغال شهری به تصمیماستان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس شاخص

سازی بستر مناسب جهت امنیت و توسعه پایدار شهری شهری و در نهایت حفظ تعادل در ساختار نظام سكونتی و آماده

های استان کهگیلویه و های اشتغال شهری در شهرستانهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی شاخصنماید. لذا پژوکمن می

 بویراحمد، بر مبنای پاسخگویی به سواالت زیر صورت گرفته است:

 است؟ شكل چه به اشتغال شهری یاهشاخص از کهگیلویه و بویراحمد استان یهاشهرستان یبرخوردار تیوضع    

  سطح در اشتغال شهری یهاشاخص از یرخوردارلحاظ ببه کهگیلویه و بویراحمد استان یهاشهرستانآیا 

 ی هستند؟كسانی

 لحاظ تأثیرگذاری بر روند توسعه به چه شكل است؟های اشتغال شهری بهبندی شاخصاولویت 
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 . مطالعات صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش1جدول شمارۀ 

 نتیجه عنوان نویسنده

  
 ی و همكارانمسیب
(1392) 

بندی مكانی تحلیل و سطح
های اشتغال در شاخص

 هایشهرستان

استان اصفهان با استفاده از 
 ایتحلیل عاملی و تحلیل خوشه

 کهوریطد بهها وجود دارهای شدیدی در سطح شهرستاننتیجه نشان داد که عدم تعادل
ه ظ توسعز لحااغال داشته و های اشتشهرستان اصفهان بهترین شرای  را از لحاظ شاخص

-انشهرست جزو اشتغال، شهرستانی برخوردار است ولی شهرستان خوانسار در ردیف آخر و

 گیرد.های محروم قرار می

 
 سپهردوست و باروتی

 (1397) 

تحلیل رابطه اشتغال نیروی 
انسانی و راهبرد توسعه پایدار 

 ایمنطقه 

رستان لستان اسب بودن وضعیت رشد شاغالن دهنده نامتنانتایج حاصل از پژوهش، نشان
سهم،  -رتغیی که مدل تحلیلطورینسبت به شاغالن کشور در دوره مورد بررسی است، به

زم است راین الکند؛ بنابعلت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می
ای  ای متناسب با شرسعههای توسازی برنامهای و پیادههای منطقهسازی قابلیتبا فعال
 .توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شودوکار، حجم قابلکسب

 
 1کالوز و اسچوماکر

(2004) 

بدتر شدن زمینه اقتصادی و 
 تغییر الگوهای اشتغال جوانان در

-1980شهری بورکینافاسو: 
2000 

اثیر شرای  لعه و تساله مطا 20تغییرات اشتغال نیروی کار جوان شهری را طی دوره 
تیجه ه این نبسترسی جمعیت جوان به بازار کار را بررسی کرده و داقتصادی بر  -اجتماعی

اطق در من انانرسیدند که روند اشتغال حاکی از افزایش بیكاری و اشتغال غیررسمی جو
 شهری بوده است.

 
 2استانیال

(2014) 

تحلیل اقتصادی نرخ اشتغال 
روپا برای کشورهای اتحادیه ا

 کشورها،

 وداخته پا پرهای اصلی مربوط به اقتصاد کالن اتحادیه اروبه بررسی تغییرات شاخص
د بر نرخ ه درآمدند کهای مؤثر بر نرخ اشتغال را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیشاخص

 اشتغال تاثیر مثتبت دارد.

  
 

 3بوگدانسكی
(2021) 

تنوع اشتغال به عنوان عامل 
تاب آوری و  تعیین کننده

پایداری اقتصادی در شهرهای 
 استانی

 

ستان های اآوری اقتصادی شهرتجزیه و تحلیل ارائه شده با هدف ارزیابی سطح تاب
ی شهرهای که برا دهدلهستان در رابطه با وضعیت بازار کار آنها انجام شد. نتایج نشان می

 و 2009 ر سالر اشتغال دتوان بین میزان تنوع ساختاهای فرعی در لهستان، میاستان
 نفی راس  مدار و متومقیاس و محدوده سقوط تعداد افراد شاغل همبستگی منفی معنی

غلی شز تنوع دهد که سطح باالیی اهای بعد نشان میکه سالمشاهده کرد. در صورتی
 آوری اقتصادی را در این مورد محدود کرده است.سطح تاب

 

 مبانی نظری

ر های عصر حاضژگیافزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرهای کوچن و بزرگ از وی شهرنشین شدن جمعیت،

(. 157: 1398)محمدی و همكاران،  رآمد استریزی و مدیریت شهری کاها در گرو داشتن برنامهی پایدار آناست و توسعه

یندة مناطق آو توسعه  اشند، رشدبآن توجه داشته گذاران دولتی باید به ریزان و سیاستترین مسائلی که برنامهیكی از مهم

توسعه (. 110: 1383کی، نژاد و ترراستا شناخت راهبردهای توسعۀ مطلوب بسیار مهم است )مصریین کشور است. در این

ازن رش متوز طریق گستا هاسانها به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی انبا هدف افزایش توانایی مستمر و پویا یفرآیند

های محی  ات و قابلیتبرداری بهینه از تمام امكانقتصادی بهرها -ساختارها و بهبود هماهنگ کارکرد نهادهای اجتماعی

ف رشد و های مختلز سیاستدر این زمینه، اشتغال یكی از متغیرهای مهمی است که ا ،(90: 1399)تكلو و همكاران،  است

وجب لندمدت، مخاص در ب هایگذاری در مكانهای اقتصادی و سرمایهیرساختپذیرد. تمرکز زای تأثیر میتوسعۀ منطقه

ه و موجب رگذار بودتلف اثهای مكانی در بین مناطق کشور شده و این امر بر جریان تولید در مناطق مخبروز نابرابری

ی مناطق و افتگی برخی  توسعهعها شده و در نتیجه باجایی نیروی کار و سرمایه و فرصتای و جابههای شدید ناحیهرقابت

 (. 138: 1384شود )یاسوری، عدم توسعه در مناطقی دیگر می

                                                           
1  .  Calves and Schoumaker 
2  . Stanila 
3 .   Bogdanski 
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 اقتصاد نی اشتغالِ ساختار. است ریپذامكان بلندمدت اندازچشم نی در تنها ثروت و درآمد ینابرابر در یتوجه قابل رییتغ

 یابزارها ریسا. شود ینابرابر کاهش ای شیافزا یعنی صورت، هر به ینابرابر در رییتغ باع  تواندیم که است یعاد ابزار

 از. است داریپا اشتغال قیطر از مجدد عیتوز اما دارند، مدتکوتاه ریتأث هدف گروه یهابرنامه و هااستیس مانند یاقتصاد

 یاهیحاش یریأثت معموالً هدف گروه یهابرنامه کنند،یم عمل یمال و یادار یهاتیمحدود چارچوب در هادولت کهییآنجا

 و یاجتماع یهاگروه انیم در و مردم یدرآمد طبقات انیم در را منابع انیجر کار یروین درآمد. دارند درآمد مجدد عیتوز بر

 جادیا یهاروش گرید از هم و موجود یهاییدارا ریتأث تحت هم هامكان سراسر در درآمد انیجر. سازدیم ریپذامكان یقوم

 عیتوز یبرا را مناطق سراسر در منابع انیجر مهاجر، کار یروین اشتغال از حاصل درآمد حال، نیا با. است یشغل یهافرصت

 مناطق در و مردم طبقات نیب در درآمد یبرابر و اشتغال ن،یبنابرا. کندیم لیتسه یاهیسرما یهاییدارا نیمع یامنطقه

 تیواقع در شهیر دیبا ندهیآ از یاندازچشم هر شد، ذکر بالق که طورهمان .هستند مرتب  گریكدی با درازمدت در مختلف

 ن،یبنابرا. شود رپُ ندهیآ اندازچشم و یفعل تیواقع نیب شكاف تا شوند ییشناسا دیبا ندهایفرآ و هااستیس و باشد داشته یفعل

 یبرا ییرهایمس دهندهنشان نیهمچن که است، یضرور دارد، وجود امروز که اشتغال گسترده ریتصو از یدرست درك داشتن

 بهبود اقدامات و اشتغال یبرا كپارچهی یكردیرو دیبا هادولت. (https://niti.gov.in ,2020) است ندهیآ در بهبود

 یتقاضا شیفزاا جوانان، اشتغال نیتحر یبرا راه نیبهتر تینها در. کنند اتخاذ جوانان مشاغل از تیحما یبرا یاقتصاد

 قیطر از جمله از کند،یم نیتحر را اشتغال و اقتصاد( 1) مدتانیم و مدتکوتاه یبرا جامع یاستیس كردیرو نی. است کل

 شرکت از تیحما( 2. )سالمت مانند خاص یهابخش از یمال تیحما و تقاضا سمت مداخالت ،یاچرخه ضد یهااستیس

 بر در را یاجتماع یوگوگفت( 5) و کار؛ محل در کارگران از حفاظت( 4) ر؛یذپ بیآس افراد به کمن( 3. )مشاغل و ها

 و شده یطراح یخوب به تیجنس با متناسب یاجتماع و اشتغال ،یاقتصاد کالن یهااستیس بهبود، یارتقا در. ردیگیم

مسئله اشتغال مورد توجه در ایران همواره  (.ILO, 2020) باشند داشته متقابل کنندهتیتقو اثرات توانندیم هماهنگ

(. براین اساس جایگاه و اهمیت 215: 1385های اخیر نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است )طباطبایی یزدی، بوده و در سال

های برابر شغلی در مناطق مختلف ریزی کشور مشخص گردیده است. اما ایجاد فرصتموضوع اشتغال در ساختار برنامه

(. لذا عدم توجه به این مسئله تبعاتی از 2: 1388چگونگی ایجاد اشتغال شهری اهمیت دارد )سیاره، ین کشور و منطقه، در 

ماندگی، فقر و بیكاری، جرم و جنایت، مشكالت ترافیكی و... را در پی دارد که سرانجام موجب عدم جمله؛ افزایش عقب

کنش به این مسائل، توزیع فضایی اشتغال در مناطق رو، در واشود. ازاینتعادل و افزایش نابرابری در نظام شهری می

 ,Bollinger & Ihlanfeldt)شهری در دراز مدت به یكی از موضوعات مهم در اقتصاد شهری تبدیل شده است 

-های اقتصادی باع  پیشرفت منطقه میباشد. رشد شاخهبخش اقتصادی رکن مهم توسعۀ هر منطقه می .(309 :2003

های اقتصادی در هر مكان، پیشرفت آن در ین زمینۀ خاص اقتصادی را یری خاص برای فعالیتشود. درواقع وجود مس

های اصلی های اشتغال شامل: بخش کشاورزی: )از بخشهای اقتصادی و شاخصترین بخشنماید. مهممشخص می

موالً بخشی کاهشی و های نسبی اقتصادی چشمگیر از حی  توسعه اشتغال معهای اقتصادی که با وجود مزیتفعالیت

های اقتصادی روستاهای کشور را فعالیت درصد 75براساس آمار بیش از ای که گونهشود. )بهدارای محدودیت ارزیابی می

)آقامیری و  دهدکشاورزی و عناصر وابسته به آن یعنی تنها فعالیت مستقیم در راستای تأمین امنیت غذایی تشكیل می

های اخیر، به گونه قابل توجهی کاهش شتغال بخش کشاورزی در کشور ایران در طی دهه(، سهم ا57: 1397رحمانی، 

های اشتغال بخش کشاورزی که در این پژوهش بررسی ترین شاخص(، مهم31: 1387یافته است )کرباسی و همكاران، 

در رشد و توسعه  داری و شیالت. دومین بخش صنعت است که ین عنصر مهماند عبارتند از: کشاورزی، جنگلشده
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ها از جمله کشاورزی، بهداشتی، حمل و نقل و شود. رشد و توسعه این بخش، موجب رشد دیگر بخشاقتصادی محسوب می

های اشتغال در بخش صنعت که در پژوهش اساس مطالعه قرار گرفتند عبارتند از: معدن، صنعت، شود. شاخصانرژی می

های بخش خدمات در پژوهش حاضر ترین شاخصبخش خدمات است؛ مهم های صنعتی و تعاونی فرش. سومینتعاونی

عنوان یكی از لحاظ اهمیت باالی اشتغال، بههای خدماتی. بهعبارتند از: بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزش، تعاونی

وناگونی در داخل و ناپذیر جهانی شدن، مطالعات گمتغیرهای مؤثر در هر اقتصادی و از سوی دیگر، به دلیل روند اجتناب

 خار  در این زمینه صورت گرفته است که در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره شده است:

 روش پژوهش

شناسی،  روش هدف کاربردی و از لحاظ لحاظ به حاضر پژوهش موضوع، تیماه و یبررس مورد های مؤلفه به توجه با

کهگیلویه و  استان 1396 یآمار سالنامه یها دادهن پژوهش از . در ایاست یکم قاتیتحق نوع از و یلیتحل -یفیتوص

 شاخص اقتصادی )بخش کشاورزی/شیالت، صنعت/معدن، خدمات( استفاده شده است. 3و از  گرفته بهره بویراحمد

کهگیلویه و  استان شهرستان 8 تیوضع هاشاخص اساس بر سپس و شده تعیین اشتغال شهری هایشاخص مهمترین

گرفته است،  قرار ارزیابی مورد (MOORA)مورا  روش از استفاده با ،اشتغال یهاشاخص از یبرخوردار لحاظ به بویراحمد

ی افتگیتوسعه سطوح نییتع برایبندی شده، همچنین ها اولویتشاخص (CRITIC)و با استفاده از مدل کریتین 

 انجام به Excle افزار نرم از رییگ بهره با و است شده استفاده سیمور مدل از های استان کهگیلویه و بویراحمدشهرستان

-توسعه سطح اساس بر های استانشهرستان و شده پرداخته توسعهیی نها رتبه و یینها بیضر نمودار هیته و محاسبات

 .است دهیگرد بندیرتبهبه لحاظ اشتغال شهری  یافتگی

 روش موریس 

 بودن تر ساده ضمن که رودی م شمار به ای هیناح ربزی مهبرنا های روش نیکاربردیتر و نیدتریجد از سیمور روش

: 1382ی، استعالج و شیآسا) دارد همراه به زین را یتاکسونوم و اسكالوگرام مدلهای هاییی کارا از ارییبس آن، با کار روش

رستان ها تشكیل خواهد شد که درآن سطرها بیانگر شهxi (n*m) (. مرحله اول: دراین مرحله ماتریس شاخص های 147

 maxijحداکثر  و Minijو ستون ها نشان دهنده شاخص ها هستند. مرحله دوم: دراین مرحله می بایست میزان حداقل 

 نظرگرفتن در با ها شهرستان از نیهر یبرا که است یتیمحروم زانیم فیتعر: سوم مرحلهرا بدست آورد.  xijهرشاخص 

 محاسبه توان یم دوم مرحله در ها شاخص وحداقل حداکثر شده محاسبه ریمقاد و نخست درمرحله منتخب یها شاخص

 شاخص تمام موضوع، یبررس جهت. گردد یم محاسبه ها شهرستان توسعه یینها بیضر مرحله نیدرا: چهارم مرحله. کرد

 برای نظر مورد توسعه یاصل شاخص کردن دایپ برای تینها در و شده گرفته بكار شده ادی فرمول قالب در نظر مورد های

           .شود یم استفاده      رابطه از واحد هر

  

 ام i ریمتغ مقدار حداقل                                                  ام j واحد در ام  iریمتغ   
 ام i ریمتغ مقدار حداکثر                                  ام j واحد در ها ام i ریمتغ برای ناموزون شاخص  

 

  روش مورا(MOORA) 
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ین روش بر پایه تئوری تحلیل نسبی و . ااستفاده قرار گرفت مورد روش مورا اولین بار توس  براورس و زاوادسكاس

گیری روش کامل نیز به این روش اضافه گردیده که منجر به شكل ربیای آتی فرم ضو در توسعه روش نقطه مرجع بوده

روش،  سازی اینسادگی و سهولت پیاده. است سازی چندهدفه شدهرای بهینهب عنوان ین روش قویمورا بهمالتی

محسوب  MOORA های روشترین ویژگیکم، پایداری خوب و زمان حل بسیار کم، از جمله مهم محاسبات ریاضی

: 1395دهویی و همكاران، )حیدری  دوش ها ترجیح دادهود که سبب گردیده تا در این مقاله نیز نسبت به سایر روششمی

گیری استفاده شده که از آن جمله حل مسائل پیچیده تصمیم منظورتاکنون از روش مورا در تحقیقات بسیاری به(. 176

 منظور( به2012) سكاسزاوادا و براورس مواد، انتخاب وصخصدر ( 2012) توان به پژوهش کارانده و چاکرابورتیمی

 ,Liu & Chen)هدف ارزیابی ریسن و سایر مواردی از این قبیل اشاره نمود ( با 2015) همكارانو  لیو انتخاب پروژه،

2015, Brauers & Zavadskas, 2012, Karande & Chakraborty, 2012 .)  این مدل شامل مراحل

 باشد:زیر می

 رحله اول: ماتریس تصمیمم

ای مساله هی گزینهرزیابدر اولین گام این روش باید ماتریس تصمیم را تشكیل داد. ماتریس تصمیم این روش جهت ا

وهش تشكیل یارهای پژن را معآهای ها و ستونگیرد بنابراین ماتریسی است که سطرهای آن را گزینهمورد استفاده قرار می

 .ماتریس ارزیابی هر گزینه نسبت به هر معیار استدهد و هر سلول این می

 نرمال کردن ماتریس تصمیمگام دوم: 

برای نرمال سا ی کر روش مورا ماننر روش واپسیس ا  روش نرمال سا ی 

 .روکبرکاری استفاک  می

 

 دار کردن ماتریس تصمیموزنگام سوم: 

اند در معیارهای نرمال شده ضرب شوند تا بدست آمده (آنتروپی) دهیهای وزنست وزن معیارهایی که از روشکافی

در اینجا نیز مانند روش تاپسیس وزن هر معیار را در ماتریس تصمیم نرمال ضرب کرده و ) .دار حاصل شودماتریس وزن

 گیرد(.شكل میماتریس تصمیم نرمال موزون 

 .شودمیساده زیر استفاده برای انتخاب گزینه بهینه از رابطه ، انتخاب گزینه بهینهگام چهارم: 

 

 

 ( روش کریتیکCRITIC) 

گیردگان معموالً براساس دهی توس  تصمیمپذیرد. وزنگیرندگان تأثیر میها از دیدگاه ذهنی تصمیموزن شاخص

 ها، احتمال خطاهای انسانی و ایجاد شن و تردید درتر شدن تعداد شاخصگیرد. با این وجود با بیشتجربه، دانش شكل می
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گذاری عددی مورد یابد. برای غلبه بر چنین مشكالتی، رویكردهای ارزشمورد مقبولیت اطمینان نتایج نیز افزایش می

باشد که شامل شدت تضاد و ناسازگاری ها میگیرد. روش کریتین روشی عینی جهت تعیین وزن شاخصاستفاده قرار می

-در آمار به وسیله ضرایب همبستگی و انحراف معیار صورت میگیری است. این دو مقوله بین اجزای ین مسئله تصمیم

معرفی شده است و شامل مراحل  2010(. این روش توس  کاندوس و دبرا در سال 6: 1398قامت راد و همكاران، گیرد )گل

 باشد:زیر می

 گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم

ل شده است. در این روش مثبت و منفی بودن ها تشكیها و سطرها از گزینهها از شاخصدر این مرحله ستون

 ها در تعیین وزن دخیل نیست.شاخص

 سازی ماتریس تصمیمگام دوم: نرمال

شود. با استفاده از این رابطه ماتریس تصمیم نرمال شده ی زیر استفاده میسازی ماتریس تصمیم از رابطهبرای نرمال

 گیرند.یقرار م 1های آن در بازه صفر تا ی درایهو کلیه

 

ی زیر دهیم و از رابطهنشان می j Cکنیم. این مقدار را با سپس مقدار اطالعات قابل استخرا  از شاخص را محاسبه می

 شود.محاسبه می

 

σ  انحراف معیارi  امین شاخص است وijr  همبستگی بین دو شاخصi  وj توان نتیجه باشد. بر اساس تحلیل فوق میمی

دهد. بنابراین اهمیت نسبی هر مقدار بیشتری از اطالعات را از شاخص داده شده ارائه می j Cالتری از گرفت که ارزش با

 گیری مورد توجه بیشتری است.شاخص برای ین مسئله تصمیم

 ی زیر محاسبه نمود.ها را با استفاده از رابطهتوان وزن شاخصگام سوم: در این مرحله می
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 های مورد استفاده در پژوهش. شاخص2 شماره جدول

 خدمات صنعت کشاورزی

 تامین نیاز تولیدکنندگان شرکت تعاونی صنعتی تعاونی کشاورزی

 تامین نیاز مصرف کنندگان تعاونی فرش تعاونی کشاورزی روستایی

 تامین نیاز صنوف خدماتی شرکت تعاونی معدنی زراعت

 شرکت تعاونی خدماتی  باغداری

 رکت تعاونی روستاییش  کشت گلخانه ای

 پزشن شاغل  پرورش دام سنگین

 پیراپزشن  پرورش دام سبن

 کارکنان شاغل  پرورش زنبور

 معلم استثنایی  پرورش ماهی

 کارکنان  پرورش طیور به روش سنتی

 معلم ابتدایی  -

 (1396سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد، )منبع:                 

 

 ورد مطالعهم محدودۀ

شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی  8این پژوهش بر روی 

دارد که  (1395) نفر 052٬713جمعیتی معادل باشد و های زاگرس و دنا میکوهدر امتداد رشته کیلومتر مربع 249٫16 حدود

های کشاورزی، صنعت و خدمات ها در شهرستان بویراحمد حضور دارند. توزیع شاغلین بخشدرصد آن 50از این جمعیت، 

 (.1395درصد بوده است )مرکز آمار ایران،  3/63 درصد و 17/23درصد،  0/13به ترتیب برابر  1396در سال 

 

 هابحث و یافته

 سیمور روش از آمده دست به جینتا

 منتخب یهاشاخص گرفتن نظر در با هاشهرستان از نیهر یبرا تیمحروم زانیمدر این مرحله با استفاده از فرمول زیر 

  شده است. محاسبه دوم مرحله رد هاشاخص حداقل و حداکثر شده محاسبه ریمقاد و نخست مرحله در

   

 ریمقاد مجموع دیبا منظور نیبد). شده است محاسبه هاشهرستان توسعه یینها بیضر در ادامه با استفاده از فرمول 

 (.میینما میتقس رفته کار به یهاشاخص تعداد بر را سوم مرحله یهاشاخص
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 (D.I) توسعه یینها بیضر اساس بر آمده دست به توسعه هایشاخص همگن ریمقاد .3 ارهشم جدول

 خدمات صنعت کشاورزی شهرستان

 100 100 100 بویراحمد

63/60 کهگیلویه  27 02/38  

52/12 گچساران  69/22  28/24  

03/28 دنا  19/12  97/5  

62/14 بهمئی  34/7  34/5  

73/8 چرام  66/0  71/0  

56/16 باشت  0 64/2  

 0 0 0 لنده

 (1399های پژوهش، یافته)منبع:              

 

 موریس روش اساس بر های استان کهگیلویه و بویراحمدتوسعه یافتگی شهرستان میزان و رتبه . ضریب،4 شماره جدول

 (1399های پژوهش، یافته)منبع:              

 نظر از بویراحمد کهگیلویه و استان یها ، شهرستان(4جدول) سیمور روش از آمده بدست توسعه های بیضر به توجه با

از  مجموع از که دهد یم نشان جینتا. شدند میتقس محروم ومتوس   ،برخوردارنیمه ،برخوردار سطح چهار به یافتگی توسعه

بویراحمد در )سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات( نسبت به سایر ، شهرستان  کهگیلویه و بویراحمد شهرستان استان 8

کهگیلویه در ، شهرستان تری برخوردار است و در سطح برخوردار قرار گرفته استلوبهای استان از وضعیت مطشهرستان

چرام، باشت، لنده( از لحاظ  )بهمئی، شهرستان 4و  در سطح متوس  )گچساران و دنا(،شهرستان برخوردار، دو سطح نیمه

 قرار دارند. محروم  های اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات در سطحشاخص

 سطح توسعه رتبه نهایی توسعه ضریب نهایی توسعه/درصد شهرستان

 برخوردار 70-100 100 بویراحمد

 نیمه برخوردار 40-70 43 گیلویهکه

 20 گچساران
 متوس  40-15

 16 دنا

10/9 بهمئی  

 محروم 15-0
40/6 چرام  

37/3 باشت  

19/1 لنده  
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 سیمور روش اساس بر های استان کهگیلویه و بویراحمدشهرستان اشتغال توسعه. ضریب نهایی 1 شماره شکل

 

 

 های استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس برخورداری از اشتغال شهریبندی شهرستان. سطح2 شماره شکل

 

 



 1400 پاییز ،70 شمارۀ ،19 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                       72

  

 MOORA))گیری مورا های حاصل از مدل تصمیمیافته

های های استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ برخورداری از شاخصبندی شهرستاندر این مرحله از پژوهش، هدف رتبه

 ماتریس تصمیم شاخص اقتصادی )بخش کشاورزی/شیالت، صنعت/معدن، خدمات( است. ابتدا 3اشتغال شهری بر اساس 

در این  وزن معیارها صورت گرفته که دار کردن ماتریس تصمیمنوزو در ادامه  نددنرمال ش معیارها سپس. شدتشكیل 

در  شد.ماتریس تصمیم نرمال موزون حاصل  ودر معیارهای نرمال شده ضرب ه و روش آنتروپی بدست آمد پژوهش از

رابطه ساده برای انتخاب گزینه بهینه از پرداخته شد. که  محاسبه مطلوبیت نسبی هر گزینه و رتبه بندی گزینه هانهایت به 

 و نتیجه نهایی مدل در جدول زیر آمده است. شده است،زیر استفاده 

 
 های استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس برخورداری از اشتغال شهریبندی شهرستانرتبه. 5 شماره جدول

 وزن نهایی خدمات صنعت کشاورزی شهرستان

09/0 بویراحمد  53/0  29/0  90/0  

06/0 کهگیلویه  14/0  12/0  32/0  

02/0 گچساران  12/0  08/0  22/0  

03/0 دنا  06/0  03/0  12/0  

02/0 بهمئی  04/0  03/0  09/0  

02/0 چرام  00/0  02/0  04/0  

01/0 باشت  00/0  01/0  03/0  

01/0 لنده  00/0  01/0  02/0  

 (1399های پژوهش، یافته)منبع:                    

 

 
 استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس برخورداری از اشتغال شهری هایبندی شهرستان. رتبه3 شماره شکل
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 های استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس برخورداری از اشتغال شهریبندی شهرستان. رتبه4 شماره شکل

 

اشتغال به لحاظ میزان  های استان کهگیلویه و بویراحمد(، ماتریس رتبه نهایی، شهرستان5جدول )طبق نتایج حاصل از 

های استان اند. به عبارتی طبق نتایج تكنین مورا، در بین شهرستانبندی شدههای متشكله رتبهشهری با استفاده از شاخص

های اشتغال در شهرستان بویراحمد و کمترین میزان اشتغال را کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین میزان برخورداری از شاخص

در سال  مطالعات برنامه آمایش استان کهگیلویه و بویراحمدده کرد. )همچنین با توجه به توان در شهرستان لنده مشاهمی

های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران های اقتصادی استان عمدتاً در مناطق مرکزی استان شامل شهرستانفعالیت، 1396

به واسطه وجود نهادهای مختلف مالی و دولتی های مختلف قانونی که البته با توجه به وجود مزیتد، انرشد و توسعه یافته

های ن فعالیتلیباشد. سهم شاغموجود در این مراکز، چنین توزیعی از فعالیتهای اقتصادی در سطح استان دور از انتظار نمی

ثابت بوده و صعودی و های مذکور تقریباً آب، برق، گاز، استخرا  معدن و صنعت و در کل بخش صنعت استان طی دوره

 .تغییر چندانی نداشته است. بخش کشاورزی نیز از روند کاهشی برخوردار بوده و بخش خدمات دارای روند صعودی است

 (.5جدول )که این مورد در نتایج پژوهش نیز به دست آمده است. 

 

 CRITIC))گیری کریتیک های حاصل از مدل تصمیمیافته

 بخش) یاقتصاد شاخص 3 اساس بر یشهر اشتغال ایهشاخصبندی اولویت هدف پژوهش، از مرحله نیا در

 در و شد نرمال ماتریس تصمیم سپس. شد لیتشك میتصم سیماتر ابتدا. است( خدمات معدن،/صنعت الت،یش/یکشاورز
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 با آن همبستگی و شاخص هر معیار انحراف ،هاشاخص وزن تعیین فرآیند در شده است. نییتع هاشاخص وزن ادامه

 .است شده جاندهگن دیگر هایشاخص

 
 گیریسازی ماتریس تصمیم. نرمال6 شماره جدول

 اشتغال خدمات اشتغال صنعت اشتغال کشاورزی شهرستان

 000/0 000/0 000/0 بویراحمد

 614/0 370/0 540/1 کهگیلویه

 321/0 294/0 143/0 گچساران

 064/0 139/0 390/0 دنا

 057/0 079/0 171/0 بهمئی

 007/0 007/0 096/0 باشت

 027/0 000/0 199/0 چرام

 000/0 000/0 000/0 لنده

 (1399های پژوهش، یافته)منبع:      

 

 هر شاخص نهایی وزنتعیین . 7 شماره جدول

 اشتغال خدمات اشتغال صنعت اشتغال کشاورزی شهرستان

 000/1 000/1 000/1 بویراحمد

 386/0 630/0 -540/0 کهگیلویه

 679/0 706/0 857/0 گچساران

 936/0 861/0 610/0 دنا

 943/0 921/0 829/0 بهمئی

 993/0 993/0 904/0 باشت

 973/0 000/1 801/0 چرام

 000/1 000/1 000/1 لنده

Σ 462/5 112/7 911/6 

C 782/2 041/1 522/1 

W 521/0 195/0 285/0 

 (1399های پژوهش، یافته)منبع: 

-های پژوهش بر وضعیت اقتصادی و توسعه شهرستانبندی تأثیر شاخصیتطبق نتایج حاصل از روش کریتین جهت اولو

در رتبه  521/0را به خود اختصاص داده و با وزن  C ارزش باالتری از های استان کهگیلویه و بویراحمد، شاخص کشاورزی

در رتبه  195/0در مرتبه دوم و شاخص صنعت با وزن  285/0اول تأثیرگذاری قرار گرفته است. شاخص خدمات با وزن 

 اند.سوم قرار گرفته

های استان کهگیلویه و بویراحمد از دو مدل کریتین و مورا استفاده در پژوهش حاضر جهت سنجش وضعیت شهرستان

صورت که از بین سه های پژوهش از روش کریتین استفاده شده به اینشده است که برای بررسی تأثیرگذاری شاخص

و خدمات(، شاخص کشاورزی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در ادامه جهت شاخص کلی )کشاورزی، صنعت 

های اشتغال شهری های استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ برخورداری از شاخصبندی و سنجش وضعیت شهرستانرتبه
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های استان سایر شهرستاناز روش مورا استفاده شده و نتایج گویای این واقعیت است که شهرستان بویراحمد نسبت به 

 باشد. تری را دارا میوضعیت مطلوب

 

 گیرینتیجه

بندی و تعیین سطح های اشتغال شهری اقدام به رتبهای از شاخصکارگیری مجموعهدر این پژوهش تالش شد تا با به

ه بخش اقتصادی های سها زیرمجموعهصورت گیرد. تعداد شاخص های استان کهگیلویه و بویراحمدتوسعه شهرستان

بندی و تجزیه و تحلیل گیری چندمعیاره مورا رتبهتصمیم باشد که با استفاده از تكنین)کشاورزی، صنعت، خدمات(، می

های استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. به بندی شهرستانشده و در ادامه با استفاده از مدل موریس به سطح

به کهگیلویه و بویراحمد شهرستان استان  8، تعیین و سپس وضعیت اشتغالهای ین شاخصترابتدا مهماین ترتیب که 

ارزیابی شده است. نتایج، گیری آنتروپی و مورا های تصمیمبا استفاده از روش اشتغالهای لحاظ برخورداری از شاخص

در سه بخش اقتصاد  و بویراحمدکهگیلویه های استان نسبت به سایر شهرستان بویراحمدگویای آن است که شهرستان 

که اختالف  نتایج حاصل از تكنین مورا نشان داد برخوردار است. تریاز وضعیت مطلوب)کشاورزی، صنعت، خدمات( 

با  بویراحمدکه شهرستان طوریههای اشتغال وجود دارد. بشاخص های استان از نظر برخورداری اززیادی بین شهرستان

ست و ا های اشتغال دارای باالترین رتبهدر همۀ شاخصو  قرار گرفته رتبه اول دیگر در هاینشهرستا اختالف زیادی از

های توسعه و اشتغال شرای  قابل قبولی در قالب شاخص گیرند کهقرار میگچساران و  کهگیلویههای  پس از آن شهرستان

تعلق دنا، بهمئی، چرام، باشت و لنده های استان نظیر نبیكاری به تعدادی از شهرستا سوم در ارتباط با اشتغال و دارند. رتبۀ

-عدم تعادل توان اذعان نمود کهبا توجه به نتایج میاشتغال ندارند.  های مذکور شرای  مناسبی به لحاظگیرد. شهرستانمی

 .وجود دارد کهگیلویه و بویراحمداستان  سطحو فضایی در  ایهای منطقه

ای پژوهش با استفاده از روش کریتین صورت گرفته و نتایج نشان داد که شاخص هبندی شاخصدر ادامه اولویت

های استان یافتگی شهرستانسپس سطح توسعههای اشتغال قرار داشته است. کشاورزی در رتبه اول تأثیرگذاری شاخص

-نیمه ،برخوردار سطح با استفاده از ضریب ناموزون موریس به چهار اشتغالهای به لحاظ شاخص بویراحمد و کهگیلویه

،  کهگیلویه و بویراحمد شهرستان استان 8از  مجموع از که دهدیم نشان جینتا. شدند میتقس محروم ومتوس   ،برخوردار

تری های استان از وضعیت مطلوببویراحمد در )سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات( نسبت به سایر شهرستانشهرستان 

)گچساران و شهرستان برخوردار، دو کهگیلویه در سطح نیمه، شهرستان ر قرار گرفته استبرخوردار است و در سطح برخوردا

های اشتغال در سه بخش کشاورزی، چرام، باشت، لنده( از لحاظ شاخص )بهمئی، شهرستان 4و  در سطح متوس  دنا(،

های استان کهگیلویه و انقرار دارند. نتایج گویای این واقعیت است که میان شهرستمحروم  صنعت، خدمات در سطح

بویراحمد به لحاظ برخورداری از وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد و سطح اشتغال در شهرستان بویراحمد که مرکزیت 

باشد. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تر میهای استان مطلوبشود، نسبت یه سایر شهرستانسیاسی استان نیز محسوب می

تری های هر استان از وضعیت مطلوبها نسبت به سایر شهرستاندهد که مراکز استانهای پیشین نشان میپژوهش

باشد. تفاوت پژوهشِ حاضر نیز در استفاده از ها میدر سطح استان عدم تعادل و نابرابریبرخوردار بوده و این مهم گویای 

های پژوهش بندی شاخصها، به رتبهبر بررسی وضعیت شهرستانباشد، همچنین عالوهگیری جدید میهای تصمیمروش

 نیز پرداخته شده است.
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کهگیلویه و های استان شهرستان با توجه به نتایج به دست آمده، راهكارهای زیر به منظور ایجاد تعادل و توسعه همگن در بین

 :شودپیشنهاد میبویراحمد 

 های محروم ورت پذیرد که شهرستانای صریزی اشتغال به گونهای، برنامهمنطقه هایجهت کاهش عدم تعادل

-نشان می مند شوند. پژوهش حاضریافتگی قابل قبولی بهرهاز درجۀ توسعهاشتغال های زمینۀ شاخص استان در

گرفتن از مرکز استان  دهد که بین محرومیت و فاصله از مرکز استان رابطۀ مستقیمی وجود دارد و با فاصله

رب  در این مورد تصمیمات مناسبی اتخاذ الزم است مسئولین ذی. یابندهای اشتغال کاهش میعوامل و مؤلفه

 های اشتغال، امكان رشد و توسعۀ انسانی مهیا شده و از این طریق از روندتوسعۀ شاخص برنمایند تا عالوه

 .شتابان مهاجرت به سمت مرکز استان جلوگیری گردد

 زیادی فعال نیروی دارای طرفی از و بوده متفاوتی محیطی  شرای دارای کهگیلویه و بویراحمداستان  که آنجا از 

 متعددی شغلی هایفرصت آنجا فعال نیروی برای شهرستان هر توانمندی و هاویژگی اساس بر توانمی باشد،می

 .کرد فراهم

  لاشتغا توسعه و رشد برای هاییفرصت و قوت نقاط دارای هاشهرستان از کدام هربا توجه به این مهم که 

، در این است شده هاشهرستان این اشتغال توسعه از مانع کننده، تهدید عوامل و ضعف نقاط وجود با اما. هستند

 مطالعاتی هایوروش ابزارها از استفاده و هاشهرستان اقتصادی تهدیدکننده عوامل و ضعف نقاط شناخت زمینه

 انسانی نیروی و فراوان طبیعی منابع دارای هاشهرستان از برخی مثال برای. ضروری است هاآن رفع برای

-بهره مانع...  و تبلیغات عدم خصوصی، و دولتی بخش گذاریسرمایه عدم جمله از دالیلی به اما. هستند مناسب

 .کندمی تشدید را آنها نابودی شرای  گاهی حتی و شده منابع از وری
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