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هاي كوچك و   رياضي تخصيص اعتبارات بنگاهالگويطراحي 
   اقتصادي ي ي عمدهها بخشزودبازده در 

  )ها كشاورزي، صنعت و خدمت(
 

  3مسعود ربيعهـ  2فاطمه قيطاسي ـ 1∗عادل آذر
  ساستاد گروه مديريت دانشگاه تربيت مدر. 1

  كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تربيت مدرس. 2
 دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس. 3

  )29/10/1388: تاريخ تصويب، 2/3/1388: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده

هاي اخير، اهميت و نقش صنايع كوچك در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه                در سال 
 ها  دولت رو  از اين  ويت صنايع كوچك رو به رشد بوده        در ايران نيز اهم   . افزايش يافته است  

 بر رفـع بخـش      افزونكارهاي حمايتي از صنايع كوچك و زودبازده،          راه ي  ارايهتوانند با     مي
ي كـارآفريني نيـز     به افزايش توليد ملي و صادرات و توسعه        كاري  بيقابل توجهي از مشكل     

 و بهينه درستهاي دولت به شكل  تحقق اين هدف آن است كه كمك  ي    الزمه. ندكمك كن 
عدالت اجتماعي و فقرزدايي را نيز      همانند   تا بتواند اهدافي     اختصاص داده شود  در كل كشور    

هـا در     ي تخصيص اعتبارات تعيين و سپس آرمان      ها  شاخصدر اين تحقيق ابتدا     . تحقق بخشد 
آن از طريق تحليل  كه ضرايب اهميت ها شاخصريزي آرماني با استفاده از اين         برنامه الگوي

 گروهي در تعيين اهميت هر  AHP از   چنين  هم.  شد  آمد، تعيين  دست  بهسلسله مراتبي گروهي    
استفاده و نتايج   ) ها  كشاورزي، صنعت و خدمت    (ها  استان اقتصادي   ي  ي عمده ها  بخشيك از   

 ارافـز   نـرم  آرماني بـا اسـتفاده از        الگويدر پايان   .  شد ي كشور استخراج  ها  استانبه تفكيك   
Lingoشدو نتايج آن بررسي شده   حل .  

 
هـاي  هاي فكري، شـركت   سازي دانش، دارايي  كارآفريني دانشگاهي، تجاري   : كليدي هاي  هواژ

  زايشي، واگذاري امتياز

                                                      
 Email: azara@modares.ac.ir   نويسنده مسؤول ∗
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  مقدمه 
، در كـشورهاي صـنعتي و       1اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط      هاي اخير ،      در سال 

 گذشته، با ظهور    ي  در دو دهه  . يش بوده است  نيز در كشورهاي در حال توسعه رو به افزا        
هاي توليد و توزيع و ساختار         در روش  هايي  ، تحول ها  هاي جديد در توليد و ارتباط       فناوري

. ها پديد آمده كه بر اهميت واحدهاي كوچك و متوسط افـزوده اسـت               تشكيالتي بنگاه 
 البتـه نـه     ، توجه به واحدهاي كوچك را دو چندان كـرده         ضرورت،  ها  وجود اين تحول  

 از شـبكه و     يـي واحدهاي كوچك منفك و مجزا، بلكـه واحـدهاي كـوچكي كـه جز             
اند و فناوري، نيروي كار متخصص و مديريت پيشرفته را در خود              هاي توليد بوده    زنجيره

 يادگيري در صنايع كوچك و متوسط موجب        فرايند، چون   افزون بر اين  . اند  فراهم كرده 
در صـورت   ( رقابت   ي  شدن اين صنايع از صحنه     د و خارج  شو  مند مي  تربيت مديران توان  

 صـنايع كوچـك و      رو  از ايـن  كنـد،     ي را به جامعه تحميل مي     تر  كمزيان  ) ورشكستگي
نيلي و همكـاران،    (شوند    پذير محسوب مي    متوسط بستر مناسبي براي ايجاد صنايع رقابت      

1382: 599.(  
و شـده   چك و زودبـازده توجـه       صنايع كو به  هاي اخير      در سال  ويژه بهدر ايران نيز    

هايي براي رشد اين صنايع و در نتيجه ايجـاد اشـتغال مولـد، رشـد پايـدار و          ايجاد زمينه 
يابي به عـدالت اجتمـاعي مـدنظر بـوده            كارآفريني، با هدف فقرزدايي و دست      ي  توسعه
 ده و در  كـر زايي به اين صنايع      رو دولت اقدام به اختصاص تسهيالت اشتغال       از اين . است

 به هر ها اعتبارگونه ايني مهم تخصيص ها شاخصآيد كه  وجود مي ه بسوالاين راستا اين 
ي كشور چيست و هر يك از چه ميـزان اهميتـي برخـوردار اسـت؟ و                 ها  استانيك از   

ي هـا   اسـتان صورت بهينه بين     زايي را به    تسهيالت اشتغال  گونه  اينتوان    كه چگونه مي   اين
  صادي در هر استان تخصيص داد؟ اقتي ي عمدهها بخشكشور و 

                                                      
1. Small & Medium sized Enterprise 
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  مروري بر ادبيات موضوع

ي وجود نـدارد كـه      شمول  جهانگونه تعريف    در ارتباط با صنايع كوچك و متوسط، هيچ       
به هر حال تعاريف   ). 402 :2006ماچوال و ون براكل،     ( باشد   شدهد  يياي تا    گسترده طور  به

عنـوان   به. جارت موجود است  ، اقتصاد و ت   وكار  كسبگوناگوني از اين مفهوم در ادبيات       
 1هاي اقتـصادي و توسـعه       كاري  هم كشورهاي عضو سازمان     ي  مثال تعريف پذيرفته شده   

)OECD (     از . اسـت   نفـر  500 از   تـر   كمهاي با     براساس تعداد كاركنان و شامل شركت
كـه  اند    هايي كوچك و متوسط معرفي شده       طرف ديگر در قوانين جنوب آفريقا، شركت      

گردش ) مريكاا دالر   833000معادل  ( ميليون رند    5 نفر كارمند و     200لي   ا 100 از   تر  كم
در مصر، وزارت تجارت سه معيار بـراي صـنايع كوچـك و متوسـط               . مالي داشته باشند  

ريـزك  (هاي ثابت و درآمـد سـاالنه           كه عبارتند از تعداد كاركنان، درآمد      كردهتعيين  
 50 از   تر  كمك را با تعداد كاركنان      هاي كوچ وكار  كسب اروپا   ي  اتحاديه). 1020 :2004
 40 از   تـر   كـم  كارمند و گردش مـالي       250 از   تر  كمهاي متوسط را با     وكار  كسبنفر و   

كميسيون اروپا، صنايع كوچك    در اين اواخر    ). 81 :2003دريو،  (شناسد    ميليون يورو مي  
 مـالي  دارنـد و گـردش       مند نفر كار  250 از   تر  كمهايي كه     عنوان شركت  و متوسط را به   

ـ داشته   ميليون يورو    43 از   تر   كم  و تراز مالي   بودهميليون يورو   250 از   تر  ها كم   آن د، نباش
بنابراين تعريف صنايع كوچـك و      ). 155 :2007مورفي و لدويت،    (در نظر گرفته است     

 و شرايط   بودهاي در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت             گسترده طور  بهمتوسط  
. ست ا ها عرف صنايع كوچك و متوسط در آن      اكم بر آن كشورها م    اقتصادي و صنعتي ح   

كـار   معمول در تعريف صنايع كوچـك و متوسـط بـه          طور    بهيي كه   ها  شاخصبرخي از   
هـاي    تعداد كاركنان، سرمايه، دارايي كل، حجم فـروش و ظرفيـت          : روند، عبارتند از    مي

ط، اسـتفاده از تعـداد      ترين شاخص براي تعريف صنايع كوچك و متوس         اما رايج . توليدي
  .كاركنان است

براي بررسي وضعيت صنايع كوچك و متوسط در ايـران نيـز بايـد تعريفـي دقيـق                  
                                                      

1. Organization for Economic Cooperation & Development 
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سفانه در رابطه با اين تعريف در ايـران اتفـاق آراي قابـل تـوجهي                ا آورد اما مت   دست  به
 ارايـه ي مختلـف تعـاريف متفـاوتي        هـا   سـازمان  و   ها  هها، موسس   وزارتخانه. وجود ندارد 

صورت مـشترك در   ي مختلف، شاخص تعداد كارگران بهها سازماندر تعاريف  . اند  كرده
ي مختلـف   ها  سازمانها و     ي اين تعداد در وزارتخانه    اما از نظر مقياس كم    شده  نظر گرفته   

 نفر كارگر، صنايع    10 از   تر  كمبراي مثال بانك مركزي صنايع را با تعداد         . متفاوت است 
وزارت . آورد   نفر كارگر، صنايع بزرگ به حساب مـي        10  از تر  بيشكوچك و با تعداد     

 نفر، صـنايع    29 تا   6عنوان متولي اصلي، صنايع را با تعداد كارگر بين           صنايع و معادن به   
امـا براسـاس آمـار      . داند   نفر، صنايع متوسط مي    150 تا   29 از   تر  بيشكوچك و با تعداد     

 نفر كـارگر    50 از   تر  كمايع با تعداد    هاي اخير از اين وزارتخانه صن        آمده در سال   دست  به
وزارت . شود   نفر صنايع متوسط ناميده مي     150 تا   50 از   تر  بيشصنايع كوچك و با تعداد      

 نفر كارگر و وزارت تعاون، صنايع را بـا          50 از   تر  كمجهاد كشاورزي صنايع را با تعداد       
 زيربنايي  هاي  هالعدفتر مط (دانند     نفر كارگر مالك صنايع كوچك مي      150 از   تر  كمتعداد  
 قـانون   ي   مطـابق تبـصره    چنـين   هـم ). 1387ي مجلس شوراي اسالمي،     ها  پژوهشمركز  

  بـه    2/10/83گذاري صـنايع كوچـك كـه در تـاريخ             سيس صندوق ضمانت سرمايه   ات
 : شد تعريفزيرصورت  تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، صنايع كوچك به

 50 از   تـر   كمآن صنعت،    ن در اغالشود كه ش    مي گفتهبه صنايعي   » صنايع كوچك «"
  . )1387 تجاري ايران، ي  نقطهي سايت شبكه (".دنباش داشته نفر نيروي انساني

 قـانون تاسـيس صـندوق ضـمانت         ي   شـده در تبـصره     ارايـه در اين مقاله تعريـف      
   .گيرد  ميي صنايع كوچك، مالك قرارگذار سرمايه

موضوع تحقيق از دو ديدگاه، منابع       ي  ي مشابه در زمينه   ها  پژوهشدر ادامه به بررسي     
  .پردازيم و منابع خارجي مي) ايران(داخلي 

ي دولتـي ايـران را   هـا  سازمان رياضي بودجه در الگوي) 1376(آذر و سيد اصفهاني   
) 1381(نمـازي و كمـالي   . دندكرضمن شناخت ساختار دروني و بيروني بودجه طراحي    

ي مختلف ها فعاليت و ها بخش به 3 ي تبصرههاي  اعتباراختصاص سازي بهينه براي الگويي
توانـد     آرماني است و مـي     ريزي  برنامه پيشنهادي مبتني بر     الگواين  .  دادند ارايهاقتصادي  
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ها و منـابع موجـود تحقـق           قانوني، محدوديت  هاي  ضرورتاهداف مربوطه را با رعايت      

 .بخشد

 بنـد الـف     هـا ر تخـصيص اعتبا   سـازي   بهينه براي   الگويي) 1385(محقر و همكاران    
نيـز  ) 1381(بانش  . اند   داده ارايهي استان خراسان    ها  شهرستان قانون بودجه به     6 ي  تبصره

 عمرانـي بـه     ي   منـابع بودجـه    ي  طراحي الگـوي تخـصيص بهينـه      "در تحقيقي با عنوان     
 عددي در اسـتخراج ضـرايب       1بندي  ردهكارگيري فنون    ه با ب  "ي استان فارس  ها  شهرستان

ي هـا   بخـش ي  هـا   اولويـت گيري گروهي در تعيين        تحليل تصميم  محروميت و تجزيه و   
ريزي آرماني استفاده      سوم، از فن برنامه    ي   توسعه ي  مختلف با توجه به اهداف كالن برنامه      

 پيشنهادي توزيع   الگويتوان به      عمراني استاني مي   هاي توزيع اعتبار  ي  درباره. ده است كر
) 1379( را كـه گـشتاسب       الگواين  . د عمراني در آموزش و پرورش اشاره كر       ي  بودجه
 بودجه در آمـوزش     هايريزي آرماني براي تخصيص اعتبار       كرد، يك الگوي برنامه    ارايه

  .  سوم استي ساله  پنجي و پرورش طي برنامه
 محدوديت  ي  ريزي آرماني كه هر دو جنبه        برنامه الگوياي    در مقاله ) 2006(توپالوقو  
ضـرايب  . دكـر  ارايهگيرد،  ريزي ماهانه در نظر مي   ه را براي يك افق برنام     2سخت و نرم  

 عنوان بهشود، كه     تحليل سلسله مراتبي محاسبه مي     فرايندهاي نرم توسط      اهميت محدوديت 
در اين مقاله نگـرش     . دشهاي نرم در تابع هدف استفاده          از محدوديت  ها  ضرايب انحراف 

 فراينـد  ي   براي محاسـبه   (GP) ريزي آرماني    مبتني بر برنامه   (AHP)تحليل سلسله مراتبي    
در پژوهـشي كـاربرد     ) 1998 (3كـواك و لـي    . ريزي شده، پيشنهاد شـده اسـت        برنامه
در تخـصيص منـابع بـراي       ) هميـار (كننـده      يك كمك  عنوان  بهريزي آرماني را      برنامه
 براي بيـان رشـد      GP الگوي.  دادند ارايهريزي زيربنايي اطالعات در يك دانشگاه         برنامه
و تجزيه و تحليل     ريزي شبكه ايجاد    ي اطالعات و برنامه   فناوردر استفاده از    ز  انگي  شگفت

بنـدي    اولويـت براي براي تعيين اوزان مناسب      (AHP)روش تحليل سلسله مراتبي     ه و   شد

                                                      
1. Taxonomy 
2. Hard & Soft Constraint 
3. Kwak & Lee 
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دهـي    دهـد كـه وزن      مـي  تصميمي را پيشنهاد  ) 2001(بدري  .  شد اهداف پروژه، استفاده  
 منحصر به فرد يك شركت را با درنظرگرفتن ها معيارهاي كيفيت خدمت) بندي  اولويت(

 و  كند  پذير مي   امكان...) بودجه، زمان، كارگر و   : مانند(هاي منابع دنياي واقعي       محدوديت
اين پـژوهش   . دكن  را تعيين مي   ها  اي از تجهيزات كنترل كيفيت خدمت        بهينه ي  مجموعه

د واقعي از كـاربرد      يك مور  ي  ارايه را با    الگو در درون    AHPسازي    پارچه چگونگي يك 
 AHP تركيـب    روشبا استفاده از    ) 1999(گو و هي    . دكن  مي ارايه GP و   AHPتركيب  

گرفتن  گيرندگان را براي تخصيص منابع با درنظر        نياز تصميم  پذيري مورد    انعطاف GPو  
دندكري و كيفي ايجاد معيارهاي تصميم كم .  

بندي    روشي براي رتبه   عنوان  هب AHPاي از روش      در مقاله ) 2007(ساعتي و همكاران    
ي كه در عمل    سوال. استفاده كردند ها     آن بندي  اولويتبا استفاده از    له  اهاي يك مس    گزينه
ترين مجموع   هايي كه بزرگ     گزينه ي  وجود آمد، اين بود كه تركيب بهينه       هبها     آن براي

   چيست؟ ،دكن شده را برآورده مي هاي تعيين  را دارد و محدوديتها اولويت
گيـري چنـد هدفـه بـراي انتخـاب             تصميم فراينديك  ) 2008(دميرتاس و اوستون    

 تحليـل   فراينددر اين مقاله نگرش جامع      . دندكر ارايهكننده و تخصيص سفارش را        مينات
ريزي خطي چندهدفه پيشنهاد شده است كه با در نظر گـرفتن               و برنامه  (ANP) 1اي  شبكه

كننده و تعيين مقـادير بهينـه بـراي          ميناترين ت ملموس در انتخاب به     عوامل ملموس و نا   
نيـاز را     مـورد  ي  ده و بودجـه   كـر كنندگان منتخب، ارزش كلي خريد را حداكثر          مينات

  . اند  محاسبه شدهANPكننده با استفاده از  ميناها براي هر ت بندي اولويت. حداقل كند
 را  هـا   اولويتندي  ب  بودن براي رتبه    مناسب فازي  ي   درجه ،اي  در مقاله ) 2009(تانگ  

ريزي هـوش مـصنوعي و         و مثالي از تخصيص بودجه را با استفاده از برنامه          كردبررسي  
او دريافت كـه يـك روش كـارا در تخـصيص بودجـه              .  داد ارايه فازي   AHP چنين  هم

  . است فازي AHPاستفاده از 
اي بيان را بربسط يافته ريزي آرماني   برنامهروش ديگر يك يا در مقاله) 1999(كالو 

                                                      
1 - Analytic Network Process 
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هـاي  الگواطمينان در راستاي غلبه بر عيوب         عنوان نبود    بااي   بندي سرمايه    بودجه ي  لهامس

مـشي تخـصيص      دهد كه خـط     نتايج اين مقاله نشان مي    . دكر ارايهاي     سرمايه  ريزي  بودجه
بـه نـرخ تخفيـف       شود،   تر  بيشكه از بازار سرمايه      اطمينان براي اين  نبود  عنوان   بابهينه  

  .ستگي داردبواقعي 
در نظـر   ل با   يانجام شده است، مسا   ) 2007(در پژوهشي كه توسط پرنگ و همكاران        

يـك  . شـود   ميتخصيص بودجه، تجديد بناهاي تاريخي دولت محلي تايوان بحث          گرفتن  
گيرندگان در تخـصيص     روش جديد براساس الگوريتم ژنتيك و براي حمايت از تصميم         

  . شده استارايه مرتبط هاي قراردادي  بهينه و روشي بودجه
 ي گيـري دربـاره    داده كه بـراي تـصميم  ارايه الگويياي  در مقاله) 2009(بهاتاچاريا  

هـا     آن  بودجه به هر يك از     ي   تخصيص بهينه  چنين  همهاي تبليغاتي مختلف و       تعداد رسانه 
  .ريزي آرماني استفاده شده است از تكنيك برنامهنيز  در اين مقاله وطراحي شده 

 بـراي بررسـي   الگـو اند كه در آن يك         داده ارايهاي    مقاله) 2008(و همكاران   تساي  
 انتخاب كانـال    هاي   استيل كه شامل تصميم    ي  كننده  مينا يك ت  ه تخصيص كانال ب   ي  لهامس

  .دندكر ارايه، را استو مجوز ظرفيت براي هر كانال توزيع 
ريـزي    رنامـه ببا   تخصيص منابع    الگويدر پژوهشي يك    ) 1992(گوش و همكاران    

 پيـشنهادي   الگويدر  .  دادند ارايهآرماني را در افق زماني بلندمدت در دانشگاه مديريت          
هاي جديد واحدهاي علمي و تخصيص بودجه در دسترس به اين واحدها    اي از دوره    مقدمه
  . شده استارايه

 سازي رياضيالگو
سازي رياضي  الگوراي   تحقيق و مباني نظري گفته شده، روندي كه ب         ي  با توجه به پيشينه   

سـازي رياضـي از     الگوبـراي   .  اسـت  AHP-GPه، تركيبـي از     شـد در اين تحقيق انجام     
 رياضـي را شـكل      الگـوي  صورت كلـي     زير كه مراحل     شد ريزي آرماني استفاده    برنامه
، مـورد   MADMهـاي     هـا يكـي از تكنيـك        بندي آرمان   براي اولويت  چنين  هم. دهد  مي

  :زي به شرح زير استساالگو مراحل واستفاده بوده 
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 ها هاي تخصيص اعتبارها و اسناد و مدارك آن شاخص. 1جدول 
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           ر از كل كشوازي موردنيگذار هي سرماسهم. 1
         ميزان محروميت. 2
          1كاري نرخ بي. 3
           شده بيني  به اشتغال پيشها نسبت اشتغال ايجادشده در طرح. 4
         كاران تعداد بي. 5
           2) نرخ فعاليت(ي نرخ مشاركت اقتصاد. 6
           هاي تاييد شده  برداري شده به طرح هاي بهره نسبت طرح. 7
           3 شدهيبردار  بهرهيها  طرحي سرانه. 8
           4 به بانكشده ي معرفيها  طرحي سرانه. 9

         5نرخ مهاجرت. 10

                                                      
 100، ضرب در )كار شاغل و بي(كار به جمعيت فعال   از نسبت جمعيت بيستا عبارتكاري  نرخ بي. 1

يا (تر  يش ساله و ب10) كار شاغل و بي(عبارتست از نسبت جمعيت فعال ) نرخ فعاليت( نرخ مشاركت اقتصادي .2
   100، ضرب در )تر  ساله و بيش15يا (تر   ساله و بيش10به جمعيت در سن كار ) تر  ساله و بيش15

 
 به جمعيت هر استان شده برداري بهره يها طرحست از نسبت ا عبارت شده برداري بهره يها  طرحي  سرانه.3

  به جمعيت هر استان به بانكشده ي معرفياه طرحست از نسبت ا  عبارت به بانكشده ي معرفيها  طرحي  سرانه.4

  :ست ازا عبارت) خالص مهاجرت( نرخ مهاجرت .5
  مهاجران وارد شده-مهاجران خارج شده

  نرخ مهاجرت = 
  جمعيت استان

100×
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  هاي تخصيص اعتبارها شاخصتعيين : 1 ي مرحله 

 موجود  اسناد و مدارك  ه و    شد  معرفي هاي تخصيص اعتبار  ها  شاخص اول،   ي  در مرحله 
 در ايـن تحقيـق     هـا   شـاخص  داليل اسـتفاده از      چنين  همو  ها     آن در قوانين مختلف براي   

 ارايهها     آن اسناد و مدارك  ه همراه    ب ها   شاخص )1 (ي  شمارهدر جدول   . ه است شدبررسي  
هـاي زودبـازده و كـارآفرين،         ي تخصيص اعتبارات بنگـاه    ها  شاخص براي تعيين    وده  ش

دانـشگاهي، وزارت كـار و امـور        ( نفـر از خبرگـان       8هاي تخصصي متعدد بـا        مصاحبه
 "ريـزي  سازمان مديريت و برنامه   "اجتماعي، معاونت نظارت و ارزيابي رياست جمهوري        

اسـناد و   چنـين در ايـن راسـتا         هـم . ه است شدانجام  ) مين اجتماعي ا كار و ت   ي  سهو موس 
، گـزارش وزارت امـور   86 سـال  ي  شامل قـانون بودجـه  هايي  قانوني و گزارش  مدارك

 چهـارم   ي   در برنامـه   هـا   اسـتان ي  ي اهداف كم  ها  شاخص ي  اقتصادي و دارايي، مجموعه   
 اجرايـي   ي  نامـه   سالمي ايران و آيـين     اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ا      ي  توسعه

و انـد     هشـد نيـز بررسـي     ) 1384(هاي اقتصادي زودبـازده و كـارآفرين          گسترش بنگاه 
  . دشييد ا شاخص استخراج و ت10ييد خبرگان ادرنهايت و با ت

  
  تعريف متغيرهاي تصميم: 2ي  مرحله 

ده شده است،   ريزي آرماني استفا    در اين مرحله متغيرهاي تصميم كه در الگوي برنامه        
  :متغيرهاي تصميم عبارتند از. شود مشخص شده و تحليل مي

ijX = ميزان تخصيص اعتبارها به بخشj ام در استانiام  
iX = ميزان تخصيص اعتبارها به استانiام  
+
id = انحراف مثبت(متغير انحراف از آرمان(  
−
id = انحراف منفي(متغير انحراف از آرمان(  
  

  تعريف پارامترهاي الگو: 3ي  مرحله 
ريـزي    ي سوم شامل معرفي و تشريح پارامترهايي است كه در الگـوي برنامـه               مرحله

  : پارامترهاي الگوي تحقيق عبارتند از و اينآرماني استفاده شده
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B =عتباري قابل تخصيص در هر سالي ا كل بودجه  
KW = ضريب اهميت شاخصkام  
iG =مقدار سمت راست محدوديت آرماني  
iUR = استان كاري بينرخ iام  
iAP = جمعيت فعال استانiام  
jRB =رد نياز براي ايجاد يك شغل در هر بخشميزان اعتبار مو  
iUN =كاران استان  تعداد بيiام  
iMR = نرخ مشاركت اقتصادي استانiام  
iGR = نرخ مهاجرت استانiام  
iLR = نرخ محروميت استانiام  
iIS =نياز استان  گذاري مورد   سرمايهسهمiام  
iMP =شده به بانك در استان  هاي معرفي  طرحي سرانهiام  
iBP =شده در استان  برداري هاي بهره  طرحي سرانهiام  
iOP =ييدشده استان اهاي ت شده به طرح برداري هاي بهره نسبت طرحiما  
iCl =شده استان  بيني  اشتغال ايجادشده به اشتغال پيشي سرانهiام  

ijL = حداقل نسبت يا سهم بخشj ام استانiتخصيصي به استان ي ام از كل بودجه iام  
ijU = حداكثر نسبت يا سهم بخشj ام استانiبه استان ام از كل بودجه تخصيصي iام  
iU   حداكثر اعتبار قابل تخصيص به هر استان = ′
iL′ =حداقل اعتبار قابل تخصيص به هر استان  
  

  هاي الگو تعريف آرمان: 4 ي مرحله 
ي مختلـف در بحـث      هـا   شـاخص  و وجـود      شـد  چه پيش از اين بيان     با توجه به آن   

سازي رياضي در ايـن     الگوگيري كرد كه      توان نتيجه   زايي، مي   اشتغال هايتخصيص اعتبار 
ي مطرح در اين زمينه توابع      ها  شاخصبنابراين با استفاده از     . استتحقيق از نوع چندهدفه     

  . كنيم  تعريف ميزيرهدف مختلفي را به شرح 



  ... هاي  لگوي رياضي تخصيص اعتبارات بنگاه                       طراحي ا                   

  

175

 گذاري موردنياز در هر استان  كردن سهم سرمايه حداكثر: هدف اول

سهم يعني   ،دهد  افي است كه سطح قابليت هر استان را نشان مي         اين هدف يكي از اهد    
كه  با توجه به اين   . گذاري كل كشور چه ميزان است        در ميزان سرمايه   ها  استانهر يك از    

ي مناسـب و اسـتفاده از       ها  گذاري  براي ايجاد يك كارگاه كوچك نياز به وجود سرمايه        
تري براي     مناسب ي  هم باالتر باشد، زمينه   زايي است، بنابراين هر چه اين س       هاي اشتغال   وام

  .زايي فراهم خواهد شد  اشتغالهايتخصيص اعتبار
  امiميزان تخصيص اعتبارات به استان 

  امiگذاري موردنياز در استان   سرمايه حداكثركردن سهم=  امiگذاري موردنياز استان   سهم سرمايه×   كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=

30

1
1

i

i
i B

XISMaxZ 

 بر كاهش نرخ محروميـت در هـر        ها افزايش اعتبار  اثرگذاريكردن    حداكثر: هدف دوم 
  استان

يي كـه داراي نـرخ      هـا   اسـتان بـه   خـواهيم     جا كه مـي    از آن زير   ي  با توجه به رابطه   
 نـوع  ،ي اختصاص يابد، بنابراين از تـابع هـدف      تر  بيش، اعتبار   هستندمحروميت باالتري   

  .شود  استفاده مي(Max)بيشينه 
  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار

  امi بر كاهش نرخ محروميت در استان ها افزايش اعتبارتاثير حداكثركردن = امiنرخ محروميت استان × كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
×=

30

1
2

i

i
i B

X
LRMaxZ  

ر چه نرخ محروميت اسـتان      گر آن است كه ه     طور مشخص بيان   ه ب يادشدهسازي  الگو
i  تخصيص يافته به استان     منابع   باشد، ميزان    تر  بيشامi        ام بايد افزايش يابد تا از اين طريق

 .زايي كاهش يابد ي اشتغالها فعاليتميزان محروميت آن استان از طريق رشد اشتغال و 
 

   در هر استانكاري بيكردن نرخ  حداقل: هدف سوم
  :  يعنيكاري بيبا توجه به تعريف نرخ 

 )كار شاغل و بي(جمعيت فعال   كاري بينرخ  =  كار جمعيت بي

دنبال حداقل كردن اين نرخ هستيم و جمعيـت          كه به   موضوع   ايندر نظر گرفتن    و با   
 بايـد  يادشدهمنظور رسيدن به هدف   بهرو از اينفعال در يك سال ثابت فرض شده است،    
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  :كاران را كاهش دهيم، يعني  تعداد بي،تخصيص بودجهاز راه با ايجاد اشتغال 
  امiاستان ) كار شاغل و بي(جمعيت فعال  - امiاستان ) كار شاغل و بي(جمعيت فعال   امi جديد استان كاري بي نرخ =  ام ازطريق تخصيص بودجهiميزان اشتغال ايجاد شده در استان  امiكار استان  جمعيت بي

  : داريمرو از اين
      امiام در استان j به بخش هاارميزان تخصيص اعتب

امjميزان اعتبار مورد نياز براي ايجاد يك شغل در بخش
  امi در استان كاري بيحداقل كردن نرخ =امi استان كاري بينرخ  -  امiجمعيت فعال استان 

∑
∑
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  شده در هر استان بيني كردن نسبت اشتغال ايجادشده به اشتغال پيش حداكثر: هدف چهارم
زايـي در سـطح      ، افزايش اشـتغال   ها تخصيص اعتبار  ي  كه هدف عمده   با توجه به اين    
، بنابراين  استهاي صنايع كوچك و زودبازده         طرح ي   توسعه ي  واسطه هي كشور ب  ها  استان

ي داراي نسبت بـاالتر، از اعتبـار   ها استاناي طراحي شده كه  گونه ه تعريف و ب زيرهدف  
  . شوندوردار باالتري برخ
  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار

حداكثركردن نـسبت اشـتغال ايجادشـده بـه=امiاستان  شده بيني نسبت اشتغال ايجادشده به اشتغال پيش×   كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال
  امiدر استان  شده بيني اشتغال پيش

∑
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  كاران در هر استان كردن تعداد بي حداقل: هدف پنجم
  :  گفته شده در بخش قبليهاي  توضيحبراساس

  امiام در استان j به بخش هاميزان تخصيص اعتبار
ميزان اعتبار مورد نياز براي ايجاد يك شغل در هر بخش

ايـن    و بـا كـم كـرده   كـاران  به مفهوم تعداد اشتغال ايجاد شده است كه از تعداد بي 
كاران خواهد بود و در واقع اشتغال ايجاد          به دنبال حداقل كردن تعداد بي      گوالسازي  الگو

ه و تعـداد   شـد زايي موجب افزايش تعـداد شـاغل    اشتغالهايشده توسط تخصيص اعتبار  
  :بدين ترتيب خواهيم داشت. دهد  مي جديد را شكلكاري بي

  امiام در استان j به بخش هاميزان تخصيص اعتبار
 امiكاران در استان  حداقل كردن تعداد بي= امiن استان كارا   تعداد بي- ميزان اعتبار مورد نياز براي ايجاد يك شغل در هر بخش
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  كردن نرخ مشاركت اقتصادي در هر استان حداكثر: هدف ششم
 و  شد نرخ مشاركت اقتصادي تعريف    ها،ي تخصيص اعتبار  ها  در بخش معرفي شاخص   

 هـدف  رو از ايـن .  باشد، بهتر استتر بيشكه هر چه اين نرخ     اي كه وجود دارد اين     نكته
يي كه نرخ مشاركت اقتصادي باالتري دارند، با توجه به     ها  استان بر آن است تا به       يادشده
هاي جمعيتي هر استان كه در شاخص نرخ مشاركت اقتصادي وجود دارد، اعتبار               ويژگي
   .ي داده شودتر بيش

 كه داراي نـرخ     ها  استان هر كدام از     تاه  شدسازي به شكلي انجام     الگوت اين   در حقيق 
 به حـداكثر مقـدار      زيريابد تا فرمول     تخصيصها     آن ي به تر  بيشي باشند، اعتبار    تر  بيش

  .خود برسد
  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار

  امiر استان حداكثركردن نرخ مشاركت اقتصادي د= امiنرخ مشاركت اقتصادي استان ×   كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

∑
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⎛ ×=

30
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XMRMaxZ
  
  

ييـد شـده در     اهاي ت   شده به طرح   برداري  هاي بهره   كردن نسبت طرح    حداكثر: هدف هفتم 
   هر استان

 سـطح   ي  دهنده ييد شده نشان  اهاي ت   شده به طرح   برداري  هاي بهره   شاخص نسبت طرح  
هـاي     مرتبط با صـنايع كوچـك و زودبـازده بـا اسـتفاده از وام               هاي  ثمر رسيدن طرح   به

يي هـا   اسـتان  در راستاي تخصيص اعتبار باالتر بـه         زير بنابراين هدف    بوده و زايي   اشتغال
  .ند هستاست كه از نسبت باالتري در اين زمينه برخوردار

  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار
شده به  برداري هاي بهره نسبت طرح × كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

شده  برداري هاي بهره حداكثركردن نسبت طرح =  امiييدشده در استان اهاي ت حطر
  امiييدشده در استان اهاي ت به طرح
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  شده در هر استان برداري هاي بهره  طرحي كردن سرانه حداكثر: هدف هشتم

بـرداري    هاي بهـره     طرح ي  دف قبلي با استفاده از شاخص سرانه      اين هدف نيز مشابه ه    
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 بـاالتري  ي  كـه داراي سـرانه  اسـت يي ها استانصدد تخصيص اعتبار باالتري به     شده در   
  .هستند

  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار
هاي    حداكثركردن سرانه طرح= امiشده در استان  برداري هاي بهره  طرحي سرانهكل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

  امiشده در استان  ريبردا بهره
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  شده به بانك در هر استان هاي معرفي  طرحي كردن سرانه  حداكثر:هدف نهم
ي تخـصيص اعتبـار گفتـه شـد، شـاخص           ها  شاخصگونه كه در بخش تشريح       همان

 ايجاد اشـتغال و     ي  مندي استان در زمينه    انشده گوياي ميزان تو    هاي معرفي    طرح ي  سرانه
بنابراين هر چه اين . استهاي مرتبط با صنايع كوچك و زودبازده  ابتكار در ايجاد پروژه

شاخص از مقدار باالتري در هر استان برخوردار باشد، اعتبار باالتري بـه آن اختـصاص                
  .يابد مي

  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار
هاي  حداكثركردن سرانه طرح=امiشده به بانك در استان   معرفيهاي سرانه طرح×   كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال

  امiشده به بانك در استان  معرفي
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   بر كاهش نرخ مهاجرت در هر استانها اعتباراثرگذاريكردن  حداكثر: هدف دهم
زايـي بـر افـزايش        اشـتغال  هـاي  اعتبار گذارياثردن  كراين هدف درصدد حداكثر     

ي ها  استانپذيري   ي داراي نرخ مهاجرت منفي و كاهش مهاجرت       ها  استانپذيري    مهاجرت
اسـتفاده  تـابع هـدف      (Max) ي  بنابراين از نوع بيشينه   . استداراي نرخ مهاجرت مثبت     

هـاجرت  ه كه اگر نـرخ م      شد  به شكلي انجام   يادشده هدف   الگوسازيبه عبارتي   . شود  مي
 اشتغال براي آن استان ايجاد شود       ي  خواهيم بودجه را افزايش دهيم تا زمينه        منفي باشد مي  

تا از مهاجرت فرستي جلوگيري شود و براي نرخ مهاجرت مثبت هر چه ميـزان اعتبـار                 
 اشـتغال   ي  تر بوده و به اين مفهوم است كه زمينه         ي اختصاص دهيم، عبارت بزرگ    تر  كم
كنـيم تـا      فـراهم نمـي   تان كه داراي نرخ مهـاجرت مثبـت اسـت،           در آن اس   را   تر  بيش

 . برسدامكانپذيري به حداقل  مهاجرت
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  امi به استان هاميزان تخصيص اعتبار

 نرخ بودجه اثرگذاريحداكثركردن = -)امiنرخ مهاجرت استان (×  كل بودجه اعتباري قابل تخصيص در هر سال
 امiبر كاهش نرخ مهاجرت در استان 
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  الگوهاي  محدوديت: 5مرحله  

  : استزير تحقيق به شرح الگويهاي  محدوديت
   محدوديت سقف اعتبار:مند نظاممحدوديت 

BX
n

i
i ≤∑

=1
 

  : هاي سياستي محدوديت
  ي اقتصادي در هر استانها بخشهاي  محدوديت: الف

ijijijijij XUXXL ≤≤  
 
 داكثر اعتبار قابل تخصيص به هر استانمحدوديت حداقل و ح: ب
 

iii UXL ′≤≤′ 
  :هاي اضافي محدوديت

cbajXijX
c

aj
i ,,, ==∑

=

  

   c=ها تمو بخش خد b= ، بخش كشاورزيa=بخش صنعت
3021 ,...,,=i  استي كشور ها استان تعداد.  

  ريزي آرماني    برنامهالگويصورت كلي 
 چندهدفـه  الگـوي  با استفاده از اهداف تعيين شده در        الگون  هاي آرماني در اي     محدوديت

مقـادير سـمت راسـت    (اند و مقادير آرمـاني   ، تعيين شده شدكه در بخش قبلي توصيف   
عنـوان يـك     طور حل هر يك از اهداف به       براساس نظر خبرگان و همين    )  ها  محدوديت

  .  آمددست به مستقل و پيدا كردن مقدار مطلوب ي لهامس
−−−−−+−+−− +++++++++= 1010998877665544332211 dPdPdPdPdPdPdPdPdPdPMinZ 
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,0≥iX0≥jiX 
 

ي تخـصيص   هـا    براي تعيين ضرايب اهميت شاخص     AHPتحقيق از تكنيك    اين  در  
.  شـد  ريـزي آرمـاني اسـتفاده        برنامه الگويها در    اعتبار و در نتيجه تعيين اولويت آرمان      

ي كشور در هـر يـك از سـه          ها  استان اعتبار به هر يك از       ي  هدف كلي تخصيص بهينه   
يابي بـه ايـن      براي دست . است) زي و كشاور  ها  صنعت، خدمت ( اقتصادي   ي  بخش عمده 

در درخـت اول هـدف      كـه   هدف دو نوع درخت سلسله مراتب تـصميم ترسـيم شـده             
 )1نمودار شماره (زايي    اشتغال هايي تخصيص اعتبار  ها  شاخصدهي به     ست از وزن  ا  عبارت

ي اقتصادي در هر يك از ها بخش در درخت دوم هدف تعيين ميزان اهميت هر يك از و
آيد كـه هـر       وجود مي  همراتب ب    درخت سلسله  30 بدين صورت    بوده و ر  ي كشو ها  استان

  ).2نمودار شماره   (استيك مربوط به يك استان 
  

دف
ح ه

سط
  

  

ها 
يار
ح مع

سط
)

ص
شاخ

  )ها 

  

  ها درخت سلسله مراتب تصميم شاخص. 1نمودار 
  

 اسـتفاده   AHP از تكنيك    يادشدهبنابراين در اين تحقيق در دو حالت و با دو هدف            
  .شود ها پرداخته مي در ادامه به تشريح هر يك از اين حالت. ده استش

ي تخـصيص   هـا   شاخصگونه كه بيان شد، براي تعيين ميزان اهميت هر يك از             همان

دهي بهزنو
هاي  شاخص

زايياعتبارهاي اشتغال

  نرخ 
كاري بي

تعداد
كاران بي

نرخ
مشاركت
اقتصادي

نرخ
مهاجرت

ميزان
محروميت

سهم سرمايه
گذاري موردنياز 
 از كل كشور

نسبت اشتغال ايجادشده
بيني  به اشتغال پيش

 شده

هاي  نسبت طرح
برداري شده به  بهره
 هاي تاييدشده طرح

سرانه 
هاي  طرح

معرفي شده

يها سرانه طرح
 برداري  بهره

 شده
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ديم و پـس از     كـر نامه در ميـان خبرگـان        زايي اقدام به توزيع پرسش      اشتغال هاياعتبار
هـاي ايـن      شـده، داده     توزيـع  نامه  پرسش 60نامه از مجموع      پرسش 28آوري حدود     جمع

 كه  10×10گيري     ماتريس تصميم  28ه و در قالب      شد Excelافزار    ها وارد نرم    نامه پرسش
 اسـت، در    يادآوريشايان  .  شد به يكي از خبرگان اختصاص دارد، تهيه      ها     آن هر يك از  

 ي  اند، براساس رابطـه      زوجي بين دو شاخص را پاسخ نداده       ي  مواردي كه خبرگان مقايسه   
ijkjik aaa  .د، عمل شدشو  كه موجب سازگاري جدول توافقي مي×=

شود بـا اسـتفاده از        بدين ترتيب عناصر مفقود شده كه تعداد بسيار كمي را شامل مي           
كه تعداد خبرگان در اين تحقيق بيش از         با توجه به اين   .  شد  محاسبه يادشدهروش تقريبي   
 هـا   شاخص اوزان   ي   گروهي براي محاسبه   AHPست، بنابراين از تكنيك     يك نفر بوده ا   

 .استفاده شد

 AHP نفر و براسـاس تكنيـك        28 اين   هايكردن نظر    اول براي نزديك   ي  در مرحله 
ميـانگين هندسـي ايـن      .  گرفتـه شـد    يادشـده  ماتريس   28گروهي، ميانگين هندسي از     

NN ي ها با استفاده از رابطه   ماتريس

k

k
ijij

aa
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1
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آذر و رجب زاده، (  محاسبه شده است 

1381.(  
 بر مجموع ستون مربوط به آن تقسيم شد تـا           يادشدهسپس هر يك از اعداد ماتريس       

 آخر ميانگين سطري ماتريس نرمـال شـده         ي  در مرحله . صورت نرمال درآيد   ماتريس به 
 را  هـا ري تخـصيص اعتبا   هـا   شـاخص ) اهميت( آمد كه نتايج نهايي تعيين وزن        دست  به

 نيـاز بـه     ننبـود ز اهميت در اين نتايج،      ي حا ي  نكته). 2 ي  شمارهجدول   (كند مشخص مي 
دليل تعدد خبرگـان، نتـايج از سـازگاري مطلـوب             كه به  است نرخ سازگاري    ي  محاسبه

  .برخوردار خواهند بود
 AHP آمده از تكنيـك     دست  بهي تخصيص اعتبار براساس ضرايب اهميت       ها  شاخص

  . قابل بررسي است)2 (ي شمارهگروهي در جدول 
د تعيـين ميـزان اهميـت هـر يـك از            وش  هدف ديگري كه در اين تحقيق دنبال مي       

 اسـناد و مـدارك     ي  بـا مطالعـه   .  استان كشور اسـت    30 اقتصادي در    ي  ي عمده ها  بخش
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 كـه   " نتايج طرح آمارگيري نيروي كـار      ي  چكيده"مختلف، مشاهده شد كه در گزارش       

 اقتصادي  ي  ي عمده ها  بخش بوده، ميزان سهم هر يك از        86 و   85 ،84ي  ها  مربوط به سال  
از سوي ديگـر    . ه است  شد  استان كشور مشخص   30در  ) ها  صنعت، كشاورزي و خدمت   (

 دوم حداقل نظر يك كارشناس      ي  نامه ها و با استفاده از پرسش       براي باال بردن اعتبار داده    
ه و بـراي توليـد   شد استان بررسي   براي تعيين ميزان اهميت هر بخش در هر        تر  بيشو يا   

  . شد اين تحقيق استفاده ي  رياضي چندهدفهالگويهاي سياستي در  محدوديت
  

  هاي تخصيص اعتبارها به ترتيب اهميت شاخص. 2جدول 
 ها وزن شاخص هاي تخصيص اعتبارها شاخص  رديف

 1574/0 گذاري مورد نياز از كل كشور  سهم سرمايه  1
 1315/0 ميزان محروميت  2
 1223/0 كاري نرخ بي  3
 1131/0 شده بيني ها به اشتغال پيش نسبت اشتغال ايجاد شده در طرح  4
 1088/0 كاران تعداد بي  5
 0898/0 نرخ مشاركت اقتصادي  6
 0894/0 ييد شدهاهاي ت برداري شده به طرح هاي بهره نسبت طرح  7
 0867/0 برداري شده هاي بهره  طرحي سرانه  8
 0592/0 هاي معرفي شده به بانك  طرحي سرانه  9
 0419/0 نرخ مهاجرت  10
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  هاي اقتصادي درخت سلسله مراتب تصميم بخش. 2نمودار 
  

ي اقتصادي نيز با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبـي           ها  بخش ي   نامه نتايج پرسش 
  . شد نرم استفادهالگوي براي حل Expert Choice افزار نرم آمد و از دست به

يهاي عمدهدهي به بخشوزن
 اقتصادي در هر استان

كشاورزيها خدمت  صنعت
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  الگوهاي  آوري داده جمع
 در وزارت كار و امور ها شاخص اسناد و مدارك ي اطالعات مربوط به پارامترها با مطالعه

اجتماعي، معاونت نظارت و ارزيابي رياست جمهوري، مركـز آمـار ايـران و معاونـت                
قرار گرفت كه   شده   استفاده   الگويپژوهشي مجلس شوراي اسالمي گردآوري شد و در         

  .ابل بررسي استقدر جدول پيوست 
  :رقم كل اعتبار به ميليارد ريال عبارت است از

7/9333 = B 

 ريال، در   237,790,000ميزان اعتبار مورد نياز براي ايجاد يك شغل در بخش صنعت            
  ريال113,730,000 ها  ريال و در بخش خدمت115,930,000بخش كشاورزي 

   الگول  حفرايند
ـ         تحقيق چندهدفه و از نوع برنامه      يالگوكه   با توجه به اين     دريزي آرماني است؛ ابتـدا باي
مقادير مطلوب سه هدف نرخ     . ها كه به واقعيت نزديك باشند، را پيدا كنيم         مقادير آرمان 

هـاي    شـده و نـسبت طـرح        بينـي  ، نسبت اشتغال ايجاد شـده بـه اشـتغال پـيش           كاري  بي
  . تعريف شده استزيرصورت  ييدشده، مشخص و بهاهاي ت ه طرحشده ب برداري بهره

 درصد و   5،  كاري  بيمطابق نظر خبرگان، مقدار آرمان براي هدف حداقل كردن نرخ           
عنوان مطلوب درنظرگرفته شد و بـراي اهـدافي كـه             به 150 استان عدد    30براي مجموع   
هـاي    شده و نسبت طـرح     نيبي  نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش       مانندنسبتي هستند   

  . مقدار آرمان درنظرگرفته شدعنوان به 1شده  عدد  ييداهاي ت شده به طرح برداري بهره
هـاي   هدفه به همراه محـدوديت      تك الگوي حل   بابراي ساير اهداف، مقادير مطلوب      

به ايـن معنـا كـه هـر يـك از اهـداف را               ). 3شماره  جدول  ( آمد   دست  به كلي   الگوي
ده و مقدار آرمان مطلوب براي      كرله حل   اهاي مس  نه به همراه محدوديت   صورت جداگا  به

سپس مقادير انحراف نامساعد براي هر يك از اهـداف و           .  شد هر يك از اهداف محاسبه    
بـار بـه روش       آرماني يك  الگوي و در نهايت      شد مشخصها     آن براساس نوع تابع هدف   

  .حل شد)  اولويتي-يترتيب(بار به روش اوردينال  و يك) وزني(كاردينال 
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  ريزي آرماني  برنامهالگوي مقادير آرمان در .3 جدول

 مقدار آرمان تابع هدف
  34/24 ي مورد نياز در هر استان گذار سرمايهحداكثركردن سهم 

  72  بر كاهش نرخ محروميت در هر استانها افزايش اعتباراثرگذاريكردن  حداكثر
 05/0  در هر استانكاري بيكردن نرخ  حداقل
 1 شده در هر استان بيني كردن نسبت اشتغال ايجادشده به اشتغال پيش حداكثر
 2913824 كاران در هر استان كردن تعداد بي حداقل
  49 كردن نرخ مشاركت اقتصادي در هر استان حداكثر
  1 ييد شده در هر استان اهاي ت شده به طرح برداري هاي بهره كردن نسبت طرح حداكثر
 008/0 شده در هر استان برداري هاي بهره  طرحي كردن سرانه حداكثر
 027/0 شده به بانك در هر استان هاي معرفي  طرحي كردن سرانه حداكثر
 34/6  بر كاهش نرخ مهاجرت در هر استانها اعتباراثرگذاريكردن  حداكثر

  
يب گيرد و براساس ضـرا       در يك تابع هدف قرار مي      ها  اولويتدر روش اول تمامي     

اما در روش دوم با توجه به نظر خبرگان و ارتبـاط            . شود  انجام مي تخصيص  ها     آن اهميت
 2P  ،3P  ،5Pاولويـت اول شـامل      .  شـد  ديگر، سه اولويت عمده تعيين      با يك  ها  شاخص

جـدول  . است 10Pو4P،7P،8P و اولويت سوم شامل      6Pو1P ، اولويت دوم شامل      10Pو
. دهـد   تحقيق نـشان مـي    الگوي  ها را در     ، نوع و تعداد متغيرها و محدوديت      )4 (ي  شماره

) متغيرهاي اصلي و متغيرهاي انحراف از آرمان       (الگواز حل   دست آمده     به نتايج   چنين  هم
دسـت    بـه  نتايج   در ضمن . ه است شد مقايسه   )5(شماره   نيز در جدول     يادشدهبا دو روش    

 استان كشور نيـز  30 اقتصادي   ي  ي عمده ها  بخش مربوط به متغيرهاي     الگوي از حل    آمده
  .ه است شدارايه )6(شماره در جدول 
ل تخصيص بايد به ايـن  يطوركلي مسا هل تخصيص بودجه و بيكه در مسا  اينه ببا علم 

 در نظر گرفتـه   د كه اگر حد پايين و باال براي متغيرهاي ميزان تخصيص            شوله توجه   امس
كند، ميزان متغيرهايي كه ضرايب تـابع         مي  با روند منطقي كه طي     امكان دارد الگو  د  شون

كـه    اين در نظر گرفتن  ي تخصيص دهد، بنابراين با      تر كممقدار  را  تري دارند     هدف پايين 
 iXله نيست، پس بايد براي متغيرهاي تخـصيص يعنـي           ا هم مستثني از اين مس     الگواين  

حد باال و پايين تعيين شود تا ميزان مقادير تخصيصي به متغيرها تحـت كنتـرل منطقـي                  
كه   ايندرنظر گرفتنده و با    شند منطقي بسنده ن   البته در اين تخصيص تنها به اين رو       . باشد
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 بـا تغييـر ايـن       رو  از اين ،  الگو است دانيم اين حدود باال و پايين از نقاط حساس اين             مي
  .شدديگر مقايسه   و با يكدست آمد بههاي مختلفي  حدود جواب

چارچوب منطقي و بـا      براساس يك    iX براي متغيرهاي    الگوحد باال و پايين در اين       
  : استزير خبرگان شكل گرفت كه به شرح هاياستفاده از نظر

 آمـد، سـپس     دسـت   بـه  1جز شاخص نـرخ مهـاجرت      ه ب ها  شاخصابتدا نسبت تمامي    
 دسـت   بهين نسبت در هر شاخص تعيين شد و با درنظرگرفتن ضرايب            تر  بيشين و   تر  كم

 AHPاسـتفاده از تكنيـك      ه و بـا      شـد  آمده براي هر شاخص كه توسط خبرگان تعيين       
تـرين   ها و ميـانگين مـوزون بـزرگ        ترين نسبت  محاسبه شده، ميانگين موزون كوچك    

 آمـده و    دست  بهميانگين مقدار   iXدر نهايت براي تعيين حد پايين       .  شد ها محاسبه  نسبت
هـا حـد      مقدار حداقل و حداكثر نسبت جمعيت گرفته شد و بدين ترتيب ميانگين حداقل            

  . را شكل داده استiX و ميانگين حداكثرها، حد باالي متغير iXپايين متغير 
  

   تشريح نوع و تعداد متغيرها و محدوديتها در مدل.4جدول 
  تعداد  نوع  شرح

  120  اصلي
  متغيرها  20  انحراف از آرمان

  140  كل
  1  مند نظام

  180  سياستي
  90  اضافي
  10  آرماني
  281  كل

=1Lp0  
=2Lp4  

  
  ها محدوديت

  انحراف از آرمان
  )اولويتي-روش ترتيبي(

=3Lp6  
  

                                                      
تر نسبت به ساير  چنين اهميت كم ي مثبت و منفي درآن و همها شاخص نرخ مهاجرت به علت وجود داده. 1

 . حذف شدها هين محاسبها از ا شاخص
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  هاي كاردينال و اوردينال  به روشالگو از حل دست آمده به نتايج .5جدول 
 روش حل

 روش حل  وردينالا  كاردينال  نتايج
  اوردينال  كاردينال  نتايج

     2992/320  2991/320  مقدار تابع هدف

1X 66960/74  66960/74  26X  66960/74 66960/74 

2X  66960/74 66960/74  27X  66960/74 66960/74 

3X  66960/74 66971/74  28X  66960/74 66960/74 

4X  66960/74 66960/74  29X  66960/74 66960/74 

5X  6938/690  7154/690  30X  66960/74 66960/74 

6X 66960/74  66960/74  −
1d  60810/22  60810/22  

7X  66960/74  66960/74  +
1d 000000/0 000000/0 

8X  187/1370  178/1370  −
2d  90870/28 90870/28 

9X  187/1370  187/1370  +
2d  000000/0 000000/0 

10X  66960/74  66960/74  −
3d  000000/0 000000/0 

11X 187/1370  187/1370  +
3d  0723/186 0723/186 

12X 66960/74 66960/74 −
4d 4068960/0 4068959/0 

13X  66960/74 66960/74 +
4d 000000/0 000000/0 

14X  66960/74 66960/74 −
5d 000000/0 000000/0 

15X  66960/74 66960/74 +
5d 419/2658 419/2658 

16X  66960/74 66960/74 −
6d 469680/9 469680/9 

17X  66960/74 66960/74 +
6d 000000/0 000000/0 

18X  66960/74 66960/74 −
7d 5384920/0 5384919/0 

19X  66960/74 66960/74 +
7d 000000/0 000000/0 

20X  66960/74 66960/74 −
8d 02284520/002284519/0

21X  66960/74 66960/74 +
8d 000000/0 000000/0 

22X  66960/74 66960/74 −
9d 000000/0 000000/0 

23X  187/1370  187/1370  +
9d 0057024/0 0057024/0 

24X  66960/74 66960/74 −
10d 000000/0 000000/0 

25X  187/1370  187/1370  +
10d 719640/4 719643/4 
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  1ي عمده اقتصاديها بخش مربوط به متغيرهاي الگوي از حل دست آمده به نتايج .6جدول 
  متغير  نتايج  متغير  نتايج  متغير  نتايج

15,08326  A21X 91,80254  A11X 31,36123  A1X 
23,89427  B21X  638,5072  B11X  20,98216  B1X  
35,69207  C21X  639,8774  C11X  22,32621  C1X  
20,16079  A22X 24,19295  A12X 15,38194  A2X 
24,79031  B22X  14,18722  B12X  30,24119  B2X  
29,71850  C22X  36,28943  C12X  29,04647  C2X  
98,65348  A23X 23,37158  A13X 12,17114  A3X 
690,5743  B23X  28,97180  B13X  24,04361  B3X  
580,9594  C23X  22,32621  C13X  38,45484  C3X  
16,05396  A24X 23,52092  A14X 33,30264  A4X 
26,50771  B24X  16,35264  B14X  9,259030  B4X  
32,40661  C24X  34,79603  C14X  32,10793  C4X  
164,4225  A25X 16,87533  A15X 84,26464  A5X 
687,8340  B25X  25,68634  B15X  322,5540  B5X  
517,9307  C25X  32,10793  C15X  283,8752  C5X  
16,42731  A26X 21,28084  A16X 18,44339  A6X 
25,83568  B26X  18,66740  B16X  12,99251  B6X  
32,40661  C26X  34,72136  C16X  43,23370  C6X  
25,16366  A27X 23,22225  A17X 25,23832  A7X 
20,60881  B27X  21,57951  B17X  2,464097  B7X  
28,89714  C27X  29,86784  C17X  46,96718  C7X  
18,66740  A28X 31,80925  A18X 153,4610  A8X 
15,68062  B28X  5,376211  B18X  709,7569  B8X  
40,32158  C28X  37,48414  C18X  506,9692  C8X  
13,58987  A29X 16,12863  A19X 105,5044  A9X 
32,10793  B29X  27,40374  B19X  527,5221  B9X  
28,97180  C29X  31,13722  C19X  737,1607  C9X  
32,70528  A30X 21,43018  A20X 21,65418  A10X 
10,67775  B30X  25,98502  B20X  22,99824  B10X  
31,28656  C30X  27,25440  C20X  30,01718  C10X  

                                                      
1 .A ،B و C ها اند از صنعت، كشاورزي و خدمت عبارتترتيب  به )6(شماره  در جدول 
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 نتيجه 
 حل شده است و اوردينال با استفاده از دو روش كاردينال و   الگو،   شد گونه كه بيان   همان
 ي   بـه مقايـسه    )7(شـماره   جـدول   .  مشابه بود  ااين دو روش تقريب    از   دست آمده   بهنتايج  

 الگو از حل دست آمده به و مقادير اهداف 85واقعي سال  يها مقادير اهداف براساس داده
  .دهد را نشان مينيافتن پرداخته و درصد بهبود يا بهبود 

  دست آمده از الگو به  و نتايج85واقعي سال  يها  مقادير اهداف بر اساس دادهي  مقايسه.7جدول 
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 -Max442740/5  731904/1  71074/3- 1796/68  ي مورد نياز از كل كشورگذار سرمايهسهم  1

ها افزايش اعتباراثرگذاريحداكثركردن  2
 Max60573/32 09130/43 48557/10 15867/32  بركاهش نرخ محروميت

 -Min1726/336 0723/336 1003/0- 02984/0  كاري بينرخ  3

ها به اشتغال نسبت اشتغال ايجاد شده در طرح 4
 Max4933100/05931040/0099794/0 22947/20  شده بيني پيش

 -Min2922417  2916482  5935- 20309/0  كاران تعداد بي 5
 -Max97850/39 53032/39  44818/0- 12105/1  نرخ مشاركت اقتصادي 6

هاي برداري شده به طرح هاي بهره نسبت طرح 7
 Max3855200/04615080/0075988/0 71052/19  ييد شدهات

 Max0027320/00041548/0001423/0 07906/52  برداري شده ي بهرهها  طرحي سرانه 8

 Max0117650/0 0137024/0001937/0 46749/16  هاي معرفي شده به بانك  طرحي سرانه 9

 نرخ بودجه براثرگذاريحداكثركردن 10
 Max7890200/0620360/1 83134/0 3636/105  كاهش نرخ مهاجرت

-Min8094/966 2991/320 51/646- 8705/66  هدف كلي11

 تحليل نتايج
هـاي معرفـي شـده بـه بانـك             طـرح  ي  اين نتايج نشان داد كه هدف نهم، يعنـي سـرانه          

 نفر بوده، با    2,992,298،  85كاران نيز كه در سال       تعداد بي . طوركامل تحقق يافته است    هب
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 نفر با استفاده از     75,816 نفر كاهش يافته است، يعني       2,916,482، به   الگواستفاده از اين    
  . شود كاران كاسته مي زايي، شاغل شده و از تعداد بي  اشتغالهاياين روش تخصيص اعتبار

كاران بايد گفت كـه ايـن دو         كاري و تعداد بي     شامل نرخ بي   5و   3در مورد اهداف    
يابي به نتايج     بايد براي دست   ا است، قاعدت  Minكه  ها     آن دليل ماهيت تابع هدف    هدف به 

 دست آمـده  بهشدند و اين منفي بودن مقدار، تفاضل نتايج           تر مي  ثبت از مقادير، كوچك   م
 زيـرا    اسـت  الگـو  از حـل     دست آمده   به و نتايج واقعي، نشان از بهبود نتايج         الگواز حل   
  .  كاهش دهدتر بيشما توانسته اين دو هدف را از حالت واقعي الگوي 
حـداكثركردن نـرخ مـشاركت اقتـصادي و          مانندكه براي اهدافي      ديگر اين  ي  نكته

، تابع هدف به نحوي اغنا نشده       ي مورد نياز از كل كشور     گذار  سرمايه سهم   حداكثركردن
محدوديت حد  (ي موجود   ها  دليل وجود اهداف ديگر و محدوديت      اين دو هدف به   . است

رمـاني يـا    تابع هدف آ  (تابع هدف كلي    اند، تحقق يابند اما      نتوانسته) باال و پايين متغيرها   
 اين تحقيق نـسبت بـه مقـدار         الگوي از   دست آمده   به) هاي نامساعد  حداقل كردن آرمان  

 درصـد   67 يعني حـدود     ،توجهي   از مقادير واقعي متغيرها، بهبود قابل      دست آمده   بههدف  
  .دهد بهبود را نشان مي

 الگوي ها قابليت
كـه در   هـا      آن نهاي كوچك و زودبـازده و اوزا        بنگاه هايي تخصيص اعتبار  ها  شاخص
 الگـوي  به ترتيب اهميت آورده شده، قابل استفاده براي هر بار اجراي             )2(شماره  جدول  
ي جديد يا هرگونه نياز به تغييـر، ايـن          ها  شاخص و در صورت اضافه شدن       است رياضي

 و اين اوزان اسـت     ها  شاخصدر حقيقت با وجود اين      . جدول قابليت به روز شدن را دارد      
 و اوزان آن    ها  شاخصيص مورد نظر را انجام داد و بايد در اجرا به  اين              توان تخص   مي كه

  .دكرتوجه 
 بوده و در آن هم منطق و هم ذهنيت رعايت           GP و   AHP اين تحقيق تركيب     الگوي

 بهبود قابـل تـوجهي را   ، نسبت به حالت مقدار واقعي دست آمده   بههاي    جواب. استشده  
 بـدين ترتيـب قابليـت       ويج خوبي در بر داشـته       نشان داده و تحليل حساسيت آن هم نتا       

  .   باال استالگو ياتكا
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  : زير استهاي   داراي قابليتالگوطور كلي اين  هب

 درنظر گـرفتن   را با    هاي تخصيص اعتبار  ها  شاخص ميزان اهميت هر يك از       تواند  مي .1
  .بيابدنظر خبرگان 

را در تخـصيص    ... ، نرخ مشاركت اقتـصادي و     كاري  بيمعيارهاي چندگانه مانند نرخ      .2
  . درنظر بگيرد هااعتبار

را نسبت به ها  آننيافتن  ميزان هر يك از اهداف را محاسبه و ميزان تحقق و يا تحقق  .3
  .دكنهاي تعيين شده، مشخص  آرمان

 ميزان تخصيص   ، به هر استان   ها اعتبار ي   بر تعيين ميزان بهينه    افزون تواند  الگو مي اين   .4
  .دكناستان را نيز تعيين  به هر بخش اقتصادي هااعتبار

الگـو  هاي مـورد نظرشـان را در    يراهبرددهد كه   گيرندگان اجازه مي     به تصميم  الگو .5
دهد تا در مورد حدود بـاال و      گيرندگان اجازه مي    براي نمونه به تصميم   . درنظر بگيرند 

  .ندكنگيري  پايين متغيرها تصميم
 از نوع بهينـه     دست آمده   بهاب  ريزي خطي بوده و جو       اين تحقيق از نوع برنامه     الگوي .6

  . قابل حل است Lingo ماننديي ها افزار  و به راحتي با استفاده از نرمبوده
  : آينده پيشنهاد دادهاي عنوان تحقيق توان موارد زير را به  ميپاياندر 
ي هـا  سـازمان  در هاي مرتبط با تخصيص اعتبارها  تواند در ساير بحث      مي الگواين   •

 . كار رود هري غير از صنايع كوچك و زودبازده نيز بمختلف و صنايع ديگ

 . قطعيتنبودسازي تخصيص اعتبار در فضاي فازي و الگو •
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