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 چکیده

صادی و به خصوص اقتصاد مقاومتی در رشد و بهره وری صنایع و مراکز خدماتی در این با توجه به اهمیت اصول مباحث اقت

های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی هرمزگان  بندی شاخصپژوهش به شناسایی و اولویت

با توجه به ماهیت تحقیق و مراحل ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرداخته شده است و در ادامه میزان بلوغ این شرکت

تعریف شده برای این پژوهش از ابزار پرسشنامه با توجه به نظرات کارشناسان و خبرگان این حوزه استفاده شده است. پژوهش 

پیمایشی بوده و با توجه به روند انجام پژوهش از نظر روش شناسی پژوهشی کمی است که -حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

ش تحلیل معادالت ساختاری و روش تحلیل سلسله مراتبی و تئوری مطلوبیت صورت گرفته است. جامعه آماری براساس رو

مورد بررسی در این پژوهش از دو بخش تشکیل شده که بخش اول شامل خبرگان و متخصصان بوده و بخش دوم شامل 

های صنعتی استان  عه شرکت شهرکهای زیر مجمو های صنعتی و مدیران و کارشناسان شرکت کارکنان شرکت شهرک

های  های پژوهش پس از مطالعات گسترده بر روی مباحث اقتصاد مقاومتی شاخص باشد. برای بدست آوردن داده هرمزگان می

مؤثر با استفاده از منابع متعدد و همچنین نظرات خبرگان پژوهش استخراج شده و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان این 

های  اساسی با استفاده از نظر  و روش دلفی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و شاخص CVRاستفاده از شاخص  موارد با

کارشناسان مورد بررسی و با استفاده از معادالت ساختاری مورد بررسی مجدد قرار گرفته در ادامه معیارها و زیر معیارهای مؤثر 

حلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفته و وزن هر یک محاسبه شده است. های دو به دو و براساس روش ت براساس مقایسه

های صنعتی  های بررسی شده و نظرات خبرگان این حوزه امتیاز شرکت شهرک نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به شاخص

 باشد. تر می استان هزمرگان از حد پایه در نظر گرفته شده پایین
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