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 چکيده
در كه ا چركنناااد  يفا مي اها ركشوای توسعه منطقهری در نقش محور، كاوكسبی خوشهها
د يجای ابا سهولت بيشترجديد ی هاهبنگابااااارای فريني رآكاآوری و نوهاااااا،  خوشهدرون 

متوسط و كوچک ازه ندانظر از عضو خوشه ی هاهبنگاری از ينکه بسياد اجووميشوند  با 
و توليد ن اشاااااااااتغال، همچودی قتصای اشاخصهادر ني اواما خوشهها سهم فر، اهستند
به همين لحاظ خط مشي های مرتبط با خوشه هاای كساب و كاار    ند  ه داربر عهددرات صا

گونه ای تدوين گردند كه با اجرای آنها شااهد روناق هرچاه بيشاتر در تولياد      مي بايست به 
های صنعتي مرتبط با خوشاه    از اين رو از طريق ارزيابي خط مشيمحصوالت داخلي باشيم  
توان به ميزان موفقيت در تحقق اهداف آنها پي برد  هدف اين تحقياق   های كسب و كار، مي

لي حاكم بر مدل ارزيابي خط مشاي هاای صانعتي باا     شناسايي مولفه ها و شاخص های اص
تحقياق حاضار باا     اسات   رويکرد رونق توليد در خوشه كسب و كارهای كوچک و متوساط 

با انجام مصاحبه عميق و نيمه ساختار يافته با پانزده نفار از خبرگاان   استفاده از روش كيفي 
ايج تحقيق نشان داد كه با حوزه صنعت انجام شد  نت دانشگاهي و اجرايي متخصص و مرتبط

استفاده از يک سيستم مستقل ارزيابي برای ارزيابي خط مشاي هاا، ايجااد نظاام نظاارت و      
بازخواست از نتايج اجرای خط مشي ها و لزوم دسترسي به آماار و اطالعاات ماورد نيااز، از     
 مهمترين الزامات جهت ارزيابي خط مشي های صنعتي با رويکرد رونق توليد ماي باشاد  در  

مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزيابي با بهره گيری نهايت پس از گردآوری و تحليل داده ها، 
 شناسايي شد  "استراتژی تحليل مضمون"از 
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 مقدمه

 دجوو ر بز یها ههمچنين بنگا و نكال دقتصاا بر یبيشتر تمركز گذشته در چنانچه

 سطح  قبيل از يژگيهاييو به توجه با ،متوسط و كوچک یهاركاوكسب  وزهمرا ،شتدا

 تجمع و بيشتر تربا اری،پايد ،چابکي ،خليدا توليد از سهم درات،صا انميز ل،شتغاا

 ارقر حاكميتي یهادنها بيشتر توجه ردمو صخا ایمنطقه در خوشه يک یحدهاوا

 یهاكشهر و كوچک صنايعه به يژو توجه  (Subramanian.et al, 2021ست)ا گرفته

 مهم نقش بر هياگو ،خيرا یسالها در ركا و كسب یخوشهها توسعه جهت انيرا صنعتي

 كريميميباشد) جتماعيا و دیقتصاا نكال یشاخصها در صنعتي یحدهاوا ينا

 تخدما و كوچک یهاهبنگا خوشهها در ينکها به توجه با  (1145طراراني و همکاران، 

 رتصو در ،هم مکاني از ناشي یصرفهها بر وهعال ينابنابر ،هستند مجتمع نهاآ با مرتبط

 ،جمعي مزيت نچو يگرد یياامز ریبسيا از صنعتي یخوشهها ،مناسب ماندهيزسا

 یكاالها نتوليدكنندگا رحضو ،متخصص و ماهر ركا وینير از مناسب ای هخير  دجوو

 و تطالعاا دشگر در تسهيل ه،هندد تخدما نپشتيبا یهاهبنگا دجوو ای،سطهوا

 تخدما قبيل )از ركا و كسب تخدما یگير شکل در تسهيل نيز و نشدا یيزهارسر

 منجر كه ،ندرداربرخو ه(غير و ای ورهمشا ،شيزموآ ،حقوقي ،يابيزاربا ای،بيمه ری،عتباا

د)روزبه ميشو خوشه در مستقر یهاهبنگا یقابتپذيرر انتو يشافزا و هزينهها كاهش به

، تعالي  ستا دیقتصاا -جتماعيا سيستمي خوشه كه ينا به نظر ( 1922و همکاران، 

ن نشا نداميتو منطقه يک در خوشه اين سيستم در اختيار كارآفرينان بوده و توسعه

 بر دموجو نعامو انبتو كه تيرصو در ينابنابر  باشد منطقه در مرتبط یمزيتها ههندد

 مقابل در را جهاني و خليدا جديد یفرصتها و دنمو مرتفع را خوشه نفعاال راه سر

 جهت همين به  شتدا را نهاآ توسعه رنتظاا  هاآن زینمندسااتو با انميتو داد، ارقر هاآن

 ردمو نوين یتژاسترا يک انعنو به كه هاستلسا خوشهها بر مبتني صنعتي توسعه

 گرفته ارقر توسعه لحا در و صنعتي یهاركشو در ارانخطمشيگذ و انيزربرنامه توجه

 يک و فيايياجغر منطقه يک در متمركز ركاوكسب یحدهاوا به ركاوكسب خوشه ست ا

 همکاری با و دینها یفعاليتها تکميل و ریهمکا با كه هشد ریتجار كاوكسب يشاگر

 و چالشها از و دهكر ئهارا و توليد را مشتركي تخدما يا و تمحصوال ،يکديگر

 عموماا ( Trianni.et al,2019) دميشو قطالا ،ندرداربرخو نيز مشتركي یفرصتها
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 كه ميگيرند بر در را متوسط و كوچک د،خر دیقتصاا یحدهاوا دیياز ادتعد خوشهها

يک  يا و نشهرستا يک ،ستارو ادیتعد سطح در ننداميتو حدهاوا ينا فيايياجغر نظر از

 یهاركشو اعم از مختلف یهاركشو در جهت ينا به  باشند هكنداپر اشحومه و شهر

، توسعهيافته یهادقتصاا حتي وتوسعه  لحا در یهاركشو و غني طبيعي منابع بر مبتني

 از سيعيو وهكت گررمشا شامل كه ایخوشه توسعه و یقابتپذيرر دبهبو یخطمشيها

 كه ستا حياتي ربسيا ،شد گفته نچهآ به بنا  ندا بکار گرفته شده ،باشند مي ننفعا ی

 خوبي به ،شركتي بين تتعامال هنحو و فيايياجغر موقعيت ،منطقه هر صخا يطاشر

 منجاجهت ا مناسب منطقه بنتخاا كه دكر تأكيد بايد  دشو درك و شناسايي

 نفعاال و ارانخطمشيگذ ان،هبرر ایبر ارزش هنجيرز تکميل اب صخا یفعاليتها

 تژيکاسترا كامالا یمرا بلکه ؛نيست عملياتي برنامه يک تنها ،جهاني ارزش هنجيرز

 چگونگي فهم يشافزا باعث همدآ دجوو به قابتر ،مختلف مناطق و حيانو ایبر  ميباشد

 و جهاني ارزش هنجيرز تخصصي یبخشها در جيرخا یشركا بجذ و وری هبهر يشافزا

 ست ا هيددگر زاهزينه ملاعو كاهش و زاربا به بيشتر سترسيد همچنين

 زیسادهپيا و اجرا 1442 ههد يلاوا از خوشه اریخطمشيگذ و ایخوشه خطمشي

 ،قبلي یخطمشيها ایجرا ميزآموفق نتايج علت به بعد به 0222  ههد سطاوا از و  شد

قبال اين بود  لتهادو ديکررو  گرفت ارقر توجهرد مو هاركشو بيشتر در هایيندافز رطو به

 اما اكنون رويکردشان اين است كه خير  يا ندشو اجرا بايد ایخوشه یخطمشيها ياآ كه

 ( Wang.et al,2021د )شون ا جرا و یيزر حطر ای خوشهی مشيها خط  چگونه

 ایبر را عمومي انيگرزبا يگرد و لتهادو زی،خوشهسا هبالقو منافع درك

 اربزا يک انعنو به خوشه خطمشي ست ا دهكر جلب ،خوشه توسعه اریخطمشيگذ

 خطمشي د ميشو هيدد صنعتي و ایمنطقه یخطمشيها بين تقاطع در تمندرقد

 بر كهد خر دقتصاا یخطمشيها: دنمو تفسير مختلف راه دو از انميتو را خوشه

 كه صخا ایخوشه ایبر خطمشيهايي ارد وميگذ تارير خوشهها عمومي یجنبهها

 رساختا در را مهمي نقش خطمشيها عنو دو هر  هددمي ارقر فهد را بخصوصي خوشه

 شامل اول عنو خطمشيي یهاودهمحد  نددار هعهد رويکرد رونق توليدبر  خوشهها

 ایمنطقه و جتماعيا رت،تجا ،قابتر آوری،نو و علم سنتي یخطمشيها

 ستا دهكر منتشر پاارو در خوشه خطمشي ایبر  را چوبيرچها پاارو نميشوند كميسيو
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 ,Sopoligováميباشد) ارستوا خوشه توسعه و آورینو هميتا بر آن صليا تاكيد كه

 رمحوزار با هاييهپديد ،خوشهها چند هر كه كنندمي نبيامحققين اين حوزه (  2017

 و تمندرقد یخوشهها رظهو جهت تژيکاسترا تمااقدا ایبر اریبزا هاركشو ماا ،هستند

 یخطمشيها كه همانگونه  هستند دیقتصاا و علمي یپتانسيلها زیهاسار به كمک

 نهاآ دهستفاا كه نيست تعجب یجا ،ميشوند حياطر صخا ردمو يک ایبر ماولز خوشه

 باشد  وتمتفا يافته توسعه یهاركشو با هميشه توسعه لحا در یهاركشو در

 با صنايع توسعه  ساا بر يافته توسعه یهاركشو كثرا در خوشه توسعه یخطمشيها

 پايين وریفنا با یخوشهها يافته توسعه ركشو چند در تنها و گرفته شکل باال وریفنا

 از يتالياا كپوشا خوشه لمثا انعنو به  ستا گرفته ارقر ارانخطمشيگذ توجه ردمو

  ستا هشد نياوافر یهاشتال آن توسعه ایبر  كه ستا پايين وریفنا با یخوشهها جمله

 كه عموضو ينا به توجه با يافته توسعه یهاركشو یخطمشيها از داریلگوبرا ينابنابر

 نتيجه ستا ند ممکناگرفته ارقر پايين وریفنا با صنايع طبقه در انيرا یخوشهها كثرا

  باشد شتهاند اههمر به را بمطلو

 توسعه یهاركشو در محيطي ملاعو يگرد و سياسي دی،قتصاا تربا يگرد یسو از

 ينا رانخطمشيگذ كه ستا هشد باعث توسعه لحا در یهاركشو از ریبسيا و يافته

 ماا  نمايند اجرا و یيزربرنامه مناسب رطو به را تمد بلند یخطمشيها ندابتو هاركشو

 یخطمشيها پويايي به زنيا ،محيطي شديد اتتغيير و صخا يطاشر علت به انيرا در

 لطو در متغير و ارتاريرگذ ملاعو متما گرفتن نظر در با مدليآن به  تبع به و هشد  تخاا

 صنعتي انميز نچو متغيرهايي گرفتن نظر در با مدلي دجوو رتصو در  ميباشد نماز

 روز دیقتصاا ضعيتو ،تحريم ،جيرخا خطمشي ،فرهنگي محيط دی،نها محيط ن،شد

 ،يطاشر در تغيير با ننداميتو ارانخطمشيگذ ،محيطي ملاعو يگرد و د،كور و رمتو مانند

 يياجرا و  تخاا ات،تغيير گونه ينا با مقابله ایبر مناسب نماز در را جديد یخطمشيها

های  از اين رو در راستای شکل گيری كسب و كارهای كوچک در قالب شركت  نمايند

اصلي حاكم بر مدل های  و شاخصها  لفهاستارت آپ و دانش بنيان ، نياز است تا مو

صنعتي بر اسا  يک رويکرد سيستماتيک توسعه يابد  لذا های  ارزيابي خط مشي

دهي بازارهای جديد، تنوع  ريزی توليد ملي متناسب با نيازهای صادراتي، شکل برنامه

بخشي پيوندهای اقتصادی با كشورها به ويژه با كشورهای منطقه و به طور كلي رونق 
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(  به 1140توليد جهت تقويت بنيه اقتصاد متکي بر توان داخلي است)يحيي آبادی، 

ای  كارها در حوزه صنعت به گونه و ای كسب های خوشه همين لحاظ نياز است خط مشي

تدوين گردند كه با اجرای آنها رونق هرچه بيشتر در توليد محصوالت داخلي ايجاد شود  

های  ينان از اين موضوع ارزيابي دقيقي از خط مشيبنابر اين الزم است تا برای اطم

 ای صنعتي كه با رويکرد رونق توليد ايجاد شود  خوشه

گذاری در آينده  ها و نيز امکان بهبود خط مشي ها و برنامه تعيين ارربخشي خط مشي

بدون ارزيابي امکان پذير نخواهد بود  بطور كلي، ارزيابي فرصتي برای تعيين اررات و 

های آتي در خط مشي گذاری  ی از تجارب گذشته به منظور ساخت آينده و پيشرفتيادگير

های صنعتي  يک شر  مهم برای موفقيت خط مشي ( Liu,2019و اجرای آن خواهد بود)

ها بر اسا  يک چشم انداز منسجم برای ساختار صنعتي  اين است كه اين خط مشي

(  در Chang,2020كشور تدوين گردد )ای در راستای چشم انداز استراتژيک يک  خوشه

گذاران و همچنين محققان مهم است كه ظرفيت فني و ارربخشي  همين راستا برای سياست

های صنعتي را برای رسيدن به اهداف مورد نظر ارزيابي كنند  البته بحث در  انواع خط مشي

شود و عموماا به  مي مورد اهداف مورد نظر در طراحي خط مشي صنعتي غالباا ناديده گرفته

كنند كه به نوبه خود به رشد اقتصادی، درآمد باالتر و پيشرفت  بهره وری و رقابت توجه مي

ای  وجود مدل ارزيابي، مقدمه(  Ferrannini.et al,2021شود ) مي اقتصادی اجتماعي منجر

 صنعتي است و به خط مشي گذاران كمکهای  استراتژيک برای تدوين و اجرای خط مشي

صنعتي را به صورت سيستماتيک و پيوسته بهبود داده و به های  ند كه خط مشيك مي

منطقي پاسخگوی مسئوليت خويش باشند  بر اسا  ارزيابي انجام شده و گپ ای  شيوه

های  پژوهشي موجود، اما متأسفانه در حال حاضر، مدلي جامع برای ارزيابي خط مشي

وسط كشور وجود ندارد، بنابراين تحقيق كسب و كارهای كوچک و متهای  صنعتي در خوشه

صنعتي در های  كوشد تا اين خالء را تا حدی پركرده و مدل ارزيابي خط مشي مي حاضر

صنعتي های  مبتني بر رونق توليد درون زا در خوشههای  ايران )مورد مطالعه خط مشي

ست تا به دو ين تحقيق بدنبال آن او در نهايت اكوچک و متوسط( را طراحي و تدوين كند  

صنعتي های  پرسش اصلي پاسخ دهد: ابعاد و عناصر كليدی حاكم بر ارزيابي خط مشي

 كدامند؟ها  مبتني بر رونق توليد درون زا كدامند؟ الزامات و چالشهای ارزيابي اين خط مشي
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 مباني نظری و پيشينه پژوهش

 ارزيابي خط مشي:

نامه بدون بازخورد به دليل عادم  نظارت و ارزيابي برنامه ضرورتي مطلق است  يک بر

رسد  برناماه ريازی و توساعه     پشتيباني از ادامه برنامه خط مشي، زود هنگام به پايان مي

يک سيستم نظارت يک فرآيند طوالني است و بنابراين بايد در مراحل اولياه آغااز شاود     

تاا از موجاود عماد  هاای   نظارت به نوبه خود با انتخاب مادل ارزياابي مارتبط اسات  داده    

هاا باه صاورت     آيد  بنابراين بسيار مهم است كه ارزياابي  گزارشهای حسابرسي بدست مي

هااای نظااارت باار برنامااه خااط مشااي كاااهش    سااازمان يافتااه انجااام شااود و هزينااه 

1فيشر و ميلر ( Chang,2020يابد)
( بر اين باورند كه مطالعات ارزيابي، به مرحله 0215) 

عمومي محدود نمي شود كه با خاتمۀ خاط مشاي ياا    خاصي از چرخۀ خط مشي گذاری 

طراحي مجدد چرخه خط مشي، به پايان برسد، بلکه بر مبنای نگرش چرخۀ خط مشاي،  

برای كل فرايند خط مشي گذاری و بر مبنای نگرش زماني، قبال و بعاد از اجارای خاط     

ارربخشاي   اصلي وجود دارند كه مانع از ارزيابيهای  محدوديت .شود مي مشي به كار برده

 اصليهای  شوند  از جمله محدوديت مي اجرا شده توسط مقامات دولتيهای  منظم برنامه

توان به ضعف روش، عدم وجود اطالعاات الزم در ماورد نتاايج اجارای برناماه، نباود        مي

 Korzhova.etدولتي اشااره كارد)  های  پرسنل واجد شرايط و مبهم بودن وظايف برنامه

al.2020 ) 

 صنعتي:های  خط مشي

باه عناوان ياک برناماه سياسات گاذاری در       ای  صانعتي بطاور گساترده   های  خط مشي

كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه بسايار ماورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات، كاه        

 خااص شاکل  های  ساختار صنعتي يک كشور يا منطقه را با ارتقاء يا محدود كردن بخش

صنعتي را بسايار  های  از يک سو ، محققان خط مشي(. Barwick.et al,2021دهد ) مي

گذارد، از  مي كنند و هر سياست دولتي را كه بر عملکرد صنعتي تأرير گسترده تعريف مي

كالن اقتصادی، زيرساختي و آموزشي، در آن گنجانده اناد  از  های  جمله حتي خط مشي

 ي اطاالق بار روی ياک بخاش خاصا     "هادف گياری  "سوی ديگر برخي اساساا آن را باه  

كنند   البته در اين بين كساني هستند كه معتقدند خاط مشاي صانعتي بيشاتر باه       مي



 161|      با صنعتيهای  مشي خط ارزيابي مدلهای  شاخص وها  مولفه شناسايي

 

 

 

ها يا حمايت از تجارت  باه   و هماهنگي وسيع مربو  است تا پرداخت يارانه "چشم انداز"

همين لحاظ بسياری از مفسران اظهار داشته اند كه كشورهای آسيای شرقي لزوماا بايش  

اقتصادی هزينه نمي كنند، اما خط مشاي صانعتي   های  مشي از كشورهای ديگر در خط

آنها از موفقيت بيشتری برخوردار است زيرا آنها دارای يک شبکه سازماني انعطااف پاذير   

 هستند كه از يک طرف جريان اطالعاات را باين دولات و شاركتهای تجااری را تنظايم      

هاا   ارها باين شاركت  ك و صنعتي ميان كسبهای  كند و از طرف ديگر با تشکيل خوشه مي

 (   Andreoni.et al,2019همبستگي ايجاد ميکند)

هاای   صنعتي، تغييراتي مشاهده شده كه به پيشارفت های  در مطالعات اخير خطمشي

شديد جهاني مانناد بحاران   های  مختلف و اختالالت ناشي از شوكهای  نظری از ديدگاه

مرتبط شاده اسات     0202در سال  14و ظهور همه گيری كوويد  0221-و 0225مالي 

كنناد كاه خاط     ماي  اساتدالل ای  اخير باه طاور فزايناده   های  بطوريکه تصورات و تحليل

صنعتي فقط محدود به توليد صنعتي نيست، بلکه به همه عناصر پويای تولياد  های  مشي

موجود در يک خوشه از كسب و كار )از جمله كشاورزی و خدمات( و وابساتگي متقابال   

باا دگرگاوني سااختاری     ( Ferrannini.et al,2021پاردازد )  ماي  آنها به بخش صانعتي 

جدياد اجتمااعي و زيسات محيطاي، تحاوالتي در سااختار       هاای   جوامع و ايجاد چاالش 

اقتصادهای بين الملي ايجاد شده است  بطوريکه عمال خط مشي صنعتي بارای ماديريت   

صورت هماهنگ  زيست محيطي را با هم و بههای  تغييرات ساختاری، بهره وری و چالش

(  در واقع، مساله پايداری زيسات محيطاي   Altenburg.et al,2017در بر گرفته است )

به عنوان محرك بالقوه رشد، باعث شده كه چندين دولت و سازمان بين المللي باه طاور   

صانعتي باا حمايات از صانايع جدياد از جملاه فان        هاای   از طريق خط مشيای  فزاينده

با بهره وری انرژی باالتر، از اتاالف مناابع جلاوگيری    های  اوریانرژی پاك و فنهای  آوری

 كرده و در صدد كاهش توليد آلودگي ودفع زباله باشند 

 كوچک و متوسط:های  كار و كسبهای  توليد درون زا بر اساس خوشه

اقتصاد بحث توليد و اشاتغال هماراه آن اسات  افازايش     های  يکي از اصلي ترين شاخص

اول به معنای رونق چرخ اقتصااد و در اداماه كااهش وابساتگي و واردات و     توليد در نگاه 

افزايش اشتغال، افزايش سرمايه گذاری داخلي و ارتقای فعاليت بخش خصوصي، افازايش  



   1921تابستان ، 55شماره  هفدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 160

 

 

ساطح بهااره وری و در نتيجاه افاازايش قادرت اقتصااادی جامعاه اساات )حساين پااور و      

 ( 1145همکاران،

به شدت تحت تأرير بحران است، خاط مشاي   از آنجا كه پويايي توليد در هر كشوری 

صنعتي بايد بخشي از پاسخ به حل مشاکالت اقتصاادی و اجتمااعي چشامگير ناشاي از      

سطوح فوق العاده بيکاری، محروميت و فقر باشد  بسياری از دولتها به وضوح اقاداماتي را  

دهناد و  در بخشهای مولد خود مورد هدف قرار داده اند تا اقتصاد را تحت حمايات قارار   

 ( Ferrannini.et al,2021زيرساختهای اقتصادی جامعه را سالم نگه دارند )

با توجه به اهميت روزافزون ميزان توليد و رشد اقتصادی در هر جامعه، دساتيابي باه   

توليد بيشتر و افزايش بيشتر، همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است  از اين رو يکاي از  

ن كه مورد تأيياد هماه دولتهاا و برناماه ريازان اقتصاادی در       مهمترين هدف اقتصاد كال

كشورهای جهان اسات، دساتيابي باه رشاد اقتصاادی ماداوم و پايادار است)اساتادی و         

برآيند تولياد اسات  افازايش تولياد از     ای  رشد اقتصادی در هر جامعه ( 1146همکاران، 

باشد  از ايان رو   مي نظر كمي و كيفي به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعيت اقتصادی

بايد به توليد توجه ويژه داشت، زيرا اگر افزايش مصرف با افزايش توليد همراه نباشاد باه   

شود  افزايش تولياد و رشاد اقتصاادی در     مي معنای نبود رشد اقتصادی در جامعه تداعي

هر جامعه به معنای ايجاد فرصتهای بيشترو بهتار بارای شاکوفايي اقتصاادی و ورود باه      

آورد  ماي  تازه و نو خواهد بود و امکاان خالقيات بيشاتر را در جامعاه فاراهم     های  هعرص

 (  1141)منصوری و همکاران، 

 كثرا در وزهمربا توجه به مطالب بيان شده در حوزه مباني نظری پژوهشي، ا

 ،جتماعيا دی،قتصاا مختلف یها جنبه از متوسط و كوچک صنايع ن،جها یهاركشو

 در یهاركشو در همچنين  هستند فرينيآ نقش لحا در تخدما ئهارا و صنعتي توليد

 لشتغاا دی،قتصاا توسعه ایبر دیهبررا عامل متوسط و كوچک صنايع ،توسعه لحا

 كه دیجوو با ما ركشو در كه ستا حالي در ينا  باشند مي صنايع یپذير قابتر و ييزا

 ،ميگيرند ارقر متوسط و كوچک صنايع وهگر در یتوليد یحدهاوا صددر 42 از بيش

 نتيجه در و خوشه توسعه زهحو در اریخطمشيگذ علمي مباني یگيرربهكا معد بدليل

 یحدهاوا دنكر هار و صنعتي دموجو یهارساختا بر مبتني توسعه یتژاسترا شتناند

 توليد در توجهي قابل سهم ندا نستهانتو ها هبنگا ينا د،خو لحا به یتوليد كوچک
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  هستند نجر در یشديد یها دكمبو از و باشند شتهدا ودهفزا ارزش ديجاا و ملي ناخالص

 خوشه ردیمو مطالعه انيرا در صنعتي یخوشهها توسعه شناسي سيبآ در

 و لتدو يعني ه،شد سيربر شاخص پنج بين از ورزی،كشا ادوات ركاوكسب

 در و هنشگادا با  تباار و نشدا ،يرساختيز ،مالي و اریسرمايهگذ اری،خطمشيگذ

 جهت از و اول تبهر در هميتا جهت از اریگذمشي خط و لتدو عامل ،فرهنگ نهايت

 كه (،1145اميني و همکاران، ست)ا گرفته ارقر خرآ تبهر در انيرا در دموجو ضعيتو

 و انيرا در ركا و كسب یخوشهها توسعه در اریخطمشيگذ ضعف ههندد ننشا دخو

 گفت انميتو  ميباشد خوشه توسعه در هميتا با بعد ينا به توجه ورتضر

 و لتدو فطر از ميبايست كه ركاوكسب یخوشهها توسعه مناسب یخطمشيها

 كترمشا با و انيرا صنعتي یهاكشهر و كوچک صنايع نمازسا يعني آن متولي نمازسا

 يک توسعه شاخص مهمترين دد،گر ضعو دممر دحاآ و لتيدو ،خصوصي یهادنها ساير

 ،مالي و اریسرمايهگذ زهحو در نداميتو بمطلو یخطمشيها  خوشه ميباشد

 یشاخصها يگرد تيرعبا به  باشد خوشه فرهنگي سطح تقاار حتي و نشدا ،يرساختيز

 لتدو ينابنابر  است لتدو فطر از ينيوتد یخطمشيها عنو تارير تحت همگي يگرد

 ينوتد و زهحو ينا در اریگذ خطمشي علم یگيرربکا جهت را دخو شتال متما بايد

 یخطمشيها و هدد منجاا ركاوكسب یخوشهها توسعه اریخطمشيگذ صخا ،مدلي

 با كه باشد شتهدا را زمال پويايي بايد لمد ينا  كند يياجرا و اجستخرا آن از را بمطلو

 ساير و خوشهها آن بر حاكم يطاشر ،مختلف یخوشهها یيژگيهاو گرفتن نظر در

 ممکن یخطمشيها بهترين و دهكر يتاهد ستدر مسير در را ارانخطمشيگذ ،ملاعو

 انفقد علت به انيرا در و حاضر لحا در هشد منجاا یسيهاربر طبق  كند توليد را

 ميشوند يياجرا خوشهها همه ایبر نيکسا و عمومي یخطمشيها معموال ،مدلي چنين

  حساا خوشه صنعت عنو به توجه با و عملياتي یهاوژهپر و برنامهها در تنها وتتفا و

های  گزارش و قانون رسمي )اليحه،های  گزارش و مستندات پژوهش از در اين   دميشو

 دانشگاهي خبرگان از اعم صنعتي، گذاری مشي خط حوزه نظرات خبرگان و آن( پشتيبان

استفاده شده است  از اين رو سياستها و قوانين مورد بررسي در تحقيق حاضر  و اجرايي

 آمده است  1در جدول



   1921تابستان ، 55شماره  هفدهم،سال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 169

 

 

 نوني مورد بررسي در تحقيق حاضر)نويسندگان(: سياستها و مواد قا1جدول

 موارد مورد بررسي در اين پژوهش قانون كلي

 05-19-0های  رديف های كلي برنامه ششم توسعه سياست

قانون رفع موانع توليد رقابت پذيری و ارتقا نظام مالي كشور  يل اصل 
 قانون اساسي 101

 تمامي بندهای قانون

توان توليدی و خدماتي كشور و حمايت از قانون حداكثر استفاده از 
 1141كاالی ايراني مصوب سال 

 15ماده 

 15ماده  1145توسعه كشور مصوب های  قانون احکام دائمي برنامه

 06و  15ماده  1142قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 

 12-5-6-9-1بندهای  سياستهای كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با رونق توليد

 

كسب و كار های  ( چارچوبي را جهت درك خط مشي عمومي برای خوشه0210دای)

به عنوان يک فرآيند حل مسئله كاربردی ارائه داد  كه با معرفي ساه عنصار اصالي خاط     

مشي شامل خط مشي، محيط خط مشي و  ينفعان خاط مشاي چگاونگي تاريرپاذيری     

مطابق ايان چاارچوب هار    خط مشي از  ينفعان و محيط خط مشي را بيان كرده است  

از ساوی ديگار، در    يک از عناصر سه گانه خط مشي بر روی هم تاريرات متقابال دارناد   

تأكياد   پژوهش های مختلف بر وجود سه نوع ارزيابي گذشته نگر، حين اجرا و آينده نگر

شده و برای هر كدام ويژگي و كاربردهای متعددی  كر شده اسات ، لاذا ضاروری اسات     

 باا  محقاق  عيت مدل از اين سه نوع ارزيابي زماني، غفلت نشود  بناابراين جام برای حفم

مشي صنعتي با رويکرد رونق تولياد درون   خط مند ارزيابي نظام و تهيه مدل جامع هدف

شارايط   به توجه با سپس و مشي مبادرت نموده خط ارزيابي در مورر عناصر شناسايي زا به

 .نمايد مي تهيه ايران وركش بوم زيست با سازگار مدلي ای، زمينه
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 : مدل مفهومي تحقيق ) نويسندگان(1شکل

 روش پژوهش:

كيفي و از بعد هدف اكتشاافي/ توصايفي اسات     های  پژوهش حاضر در زمره پژوهش

تحليلاي باوده زيارا نتيجاه حاصال از ايان تحقياق ارائاه          _اين پژوهش از نوع توصيفي 

 از جزئياات خااص موقعيات را ارائاه    تصويری مشروح از موضوع تحقيق است و تصويری 

 الگوهاای  كتابخاناه ای،  مطالعاات  طريق از ابتدا اين پژوهش (  در0219 ،0دهد)نيومن مي

اكتشاافي/ توصايفي    ماهيات  باه  توجه با ادامه، در شده است  شناسايي مشي خط ارزيابي

بارای   شاده و  استفاده ،» مضمون تحليل روش «از پايه، مفاهيم برای كشف پژوهش، بودن

تن از خبرگان بهره گيری گردياده   16با  مصاحبه و اسناد بررسي نيزازها  داده آوری جمع

برفاي   گلولاۀ  شايوۀ  باه  كاه  بود در اين پژوهش بصورت هدفمند نمونه گيری روش است 

 انتخااب،  برای معيارهای الزم حائز همگي شد سعي خبرگان گزينش شده است  در انجام

 گاذاری  مشاي  حاوزه خاط   عاالي  سطوح در اجرايي سابقه از )برخورداری تجربه از جمله

رشاته مهندساي    ياا  )ماديريت  تحصيلي رشته تناسب توليد(، حوزه ويژه طور به و صنعتي

 حاوزه  به عميق آشنايي و دكتری( يا ارشد )كارشناسي عاليه مرتبط با صنعت(، تحصيالت

 نشاان  0 جادول  در خالصاه  طور به مزبور افرادهای  ويژگي صنعتي باشند های  مشي خط

 .است شده داده
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 خبرگان)نويسندگان(مشخصات و ويژگيهای : 2جدول

 تحصيالت رديف
جنس
 يت

 سوابق و تجرييات سمت فعلي

 دانش آموخته گرايش  سياست گذاری -عضو هيئت علمي دانشگاه مرد دكترای مديرت 1

0 
دكترای مديريت 

 دولتي
 -دانشگاه علمي هيئت عضو مرد

عضو  –گذاری  سياست آموخته دانش
تيم تدوين سياستهای حوزه علم و 

 فناوری

 عضو هيئت علمي دانشگاه مرد دكترای مديرت 1
رونق های  عضو تيم تدوين سياست
 توليد

9 
دكترای مديرت 

 دولتي
 عضو هيئت علمي دانشگاه مرد

 -دانش آموخته سياست گذاری 
معاون خط مشي گذاری دبيرخانه 

 شورای انقالب فرهنگي

6 
كارشنا  ارشد 
 كشاورزی

از مدیران وزارت جهاد و  مرد
 کشاورزی

نماينده دوره دهم مجلس شورای 
 اسالمي

5 
دكترای 
 متالورژی

 مرد
  -عضو هيئت علمي دانشگاه 

رياست پژوهشگاه مواد و انرژی 
 وزارت علوم

 -مشاور عالي مدير عامل شركت مپنا
 نخبه صنعت

5 
دكترای مديرت  
 تکنولوژی

 دانش آموخته سياست گذاری مرد
  -متخصص در حوزه سياست گذاری 

رونق های  عضو تيم تدوين سياست
 توليد

  دكترای مکانيک 1
 –عضو هيئت علمي دانشگاه 
رئيس مركز ساخت داخل 

 وزارت صمت
 وزارت دفاعرئيس مركز بومي سازی 

4 
كارشنا  ارشد 

 صنايع
 از مديران بخش خصوصي نخبه صنعت مرد

 مرد دكترای اقتصاد 12
عضو هيئت علمي دانشگاه 

 اقتصاد دان
 دارای تجربه در حوزه سياست گذاری

 نخبه صنعت عضو هيئت علمي دانشگاه مرد دكترای مکانيک 11

 از معاونين سابق دانشگاه امير كبير و عضو هيئت علمي دانشگاه  دكترای مديريت 10

 از فعالين حوزه صادرات نخبه صنعت زن مهند  صنايع 11

19 
كارشنا  ارشد 
 فناوری اطالت

 نخبه صنعت زن
از مديران بخش خصوصي در حوزه 

 صنعت

16 
كارشنا  ارشد 

 برق
 نخبه صنعت مرد

توليد كننده  –از فعالين حوزه صنعت 
 تجهيزات پزشکي
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 تن از خبرگاان  16 تعداد حاضر پژوهش شوددر مي مشاهده 0همانگونه كه در جدول 

های كيفي پژوهش از طريق مصاحبه اكتشاافي جماع    نمونه انتخاب شدند  داده به عنوان

آوری و پس از تفسير و تحليل به روش تحليل مضمون، متغيرها و روابط آنهاا اساتخراج   

 افازايش  بارای  اما نظری رسيد؛ اشباع به خبره، سيزده با مصاحبه طي پژوهش شدند؛ اين

 و گوباا  كاه  گوناه  هماان   .يافات  اداماه  نيز پانزدهم خبرۀ تاها  مصاحبه داده ها، مطلوبيت

 انتقاال  تأييدپاذيری و  پاذيری،  اطميناان  باورپاذيری، های  سنجه اند، بيان داشته لينکلن

 از (،0212هااروكز)  و كينگ توصيه با مطابق و گرفت قرار ( مبنا1142 پذيری )محمدپور،

 مصاحبه از بازخور دريافت مستقل، گذاران كد از كدگذاری، استفاده آزمون خود رويه چهار

 شد  استفاده ها، بررسي ربت جزئيات و غني توصيف ارائه ضمن شوندگان

 ها ها و يافته تحليل داده

 1مطابق با جدول مرتبط با سياستها و قوانين بررسي شده در اين تحقيق  مستندات ابتدا

مركاز   تخصصاي هاای   گازارش  همچناين  و پشاتيبان  ماتن قاوانين و گزارشاهای    ازجمله

 اوليه تحليل و دقيق مرتبط با تحقيق، مورد بررسي قوانين درخصوص مجلسهای  پژوهش

 هادف  باا  سپس گرفت  شکل مضامين اوليه و كلي چارچوب آن، كه در نتيجه گرفت قرار

صانعتي مبتناي بار روناق     هاای   مشي خط ارزيابي مطلوب ویعناصر الگ و ابعاد شناسايي

 و باالدساتي  اساناد  از مارور  آماده  دسات  باه  كلاي  چاارچوب  مبنای بر و توليد درون زا 

 و مشکالت بسترها، در خصوص الزامات، ساختار يافته نيمه مصاحبههای  پرسش پشتيبان،

 مصاحبۀ ابزار از استفاده آن با از بعد شد  طراحي صنعتيهای  مشي خط ارزيابي چالشهای

 بار  مشتمل مصاحبه، شدند  پروتکل گردآوری كيفي داده های ساختاريافته نيمه و عميق

صانعتي در خصاوص   هاای   ارزيابي خاط مشاي  های  معيارها و شاخص  دربارۀ پرسشهايي

كسب و كار، موانع و معضالت مرتبط با سياستهای روناق تولياد و همچناين    های  خوشه

 نحاوۀ  بار اساا    صانعتي باود  ضامن اينکاه    های  ت ارزيابي خط مشيچالشها و مشکال

بطور   مطرح شد  مصاحبه هر فراخور نيز ديگری پرسشهای شوندگان، مصاحبه پاسخگويي

هاای   يمش خط ارربخشيهای  و شاخص ارهايمعمثال پاسخ خبره سوم به پرسش در باره 

 كسب و كار چنين است: های  در خصوص خوشه صنعتي

كه اين رقابت منجر به افازايش  ای  كسب وكار به گونههای  رقابت بين خوشهايجاد  "
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ارزيابي ارربخشاي خاط   های  تواند يکي از مهمترين شاخص مي كيفيت توليدات آنها شود
اتخا  شده باشد البته به شرطي كه دولت يک فضاای رقاابتي ساالم را فاراهم     های  مشي
  ."نمايد

 است: پاسخ خبره نهم به همين سوال جنين

باشد كه باا اجارای ايان سياساتها     ای  اگر سياستهای دولت در حوره صنعت به گونه"
توان گفت كاه ايان    مي رونق يافته و سبب ايجاد اشتغال مولد شود،ها  كسب و كار خوشه

سياستها از ارربخشي الزم برخوردار بوده اند  البتاه در ماوارد زياادی سياساتها  درسات      
حله اجرا با شکست مواجه شده و لذا باه اهاداف پايش بيناي     شوند ولي در مر مي تدوين

 ."شده منجر نمي شوند
تادوين  هاای   خاط مشاي   "پاسخ خبره دوازدهم به اين سوال ايگونه بيان شده است: 

شده نهايتا بايد منجر به رشد اقتصادی كشور شود  بطوريکه با اجرای اين خط مشي هاا،  
صنعتي كشور باشايم و  ايان روناق باعاث     های  شاهد رونق كسب و كار شركتها و بخش

   ."افزايش توليدات داخلي كشور شود تا بر اين اسا  درآمد ملي كشور افزايش يابد

همچنين پاسخ خبره پنجم به پرسش در باره موانع و معضالت مرتبط باا سياساتهای   

 رونق توليد، چنين بيان شده:  

به توليدات و كاالهای ها  انوادهيکي از مهمترين موانع توليد داخل،  هنيت منفي خ "
داخلي است  همين تلقي سبب شده است تا توليدات داخلي حتي با مرغوبيت و كيفيات  
مناسب به سختي و با صرف زمان و تبليغات زياد بتواند در سبد مصرفي مردم قرار گيرد  

سمت  شود تا مصرف كنندگان داخلي به مي در واقع بي اعتمادی به كاالهای ايراني باعث
  "خريد كاالهای خارجي روی بياورند

 پاسخ خبره هشتم به همين پرسش چنين بيان شده:  

يکي از موانع اصلي رونق توليد مربو  به سياستهای كالن اقتصادی ، فضای كساب  "
 و كار و تورم است  چرا كه در كشور سياستهای موازی توساط نهادهاای مختلاف اعماال    

شاود تاا تولياد كننادگان      مي هستند و همين امر سببشود كه بعضا در تضاد با هم  مي
  "داخلي سر در گم باشند و با يک شرايط بي رباتي روبرو باشند
 و پاسخ خبره سيزدهم به پرسش مذكور، به شرح زيراست :  

غير قابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصاوالت، دشاوار باودن     "
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مهمتر از همه فساد و سوء استفاده افراد از مقاام و موقعيات   تامين منابع مالي از بانکها و 
اداری در دستگاههای اجرايي از مهمترين موانع تولياد داخلاي هساتند  و در كناار ايان      
موارد، بي رباتي سياستها و قوانين و مقررات در حوزه كسب وكار هم غامل بسيار مهماي  

    "استدر بي انگيزه شدن توليد كنندگان  و صنعتگران شده 
ياا   تام  شاد   اساتفاده  مضامون)تم(  تحليال  روش ازهاا   داده تحليل و تجزيه منظور به

 و معناا  حادی،  تاا  و باوده  پژوهش سؤاالت وها  داده دربارۀ مهمي اطالعات مبين مضمون،

 برگشت و رفت طريق از و مي دهد نشان راها  داده از مجموعه ای در موجود مفهوم الگوی

 ماي  حاصال هاا   داده تحليل و شده خالصه های كدگذاری وها  داده بين مجموعه مستمر

 شود 

 

انجام  1در تحقيق حاضر مطابق با جدول ها  مراحل تحليل مضمون و كد گذاری داده

 شده است 
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 . مراحل تحليل مضمون3جدول 

 مرحله رديف

 مرحله اول: آماده سازی 1

 مورد بررسيهای  مشي جمع اوری قوانين و مستندات و گزارشات مرتبط با خط 1-1

 صنعتي مورد مطالعههای  خوشههای  مصاحبه با خبرگان شناسايي شده حوزه خط مشي 1-0

 مرحله دوم: كدگذاری توصيفي )مضامين پايه( 0

 انجام شده بصورت كلي مرور شدههای  مستندات و مصاحبه 0-1

0-0 
نا مربو  های  ری شده و گزارهمرتبط با موضوع شناسايي و كنار آنها يادداشت گذاهای  گزاره

 حذف شدند 

0-1 
با مرور مجدد گزاره ها، كدهای توصيفي )شامل مفاهيم كليدی صريح يا تلويحي( در كنار هم 

 درج شد 

 مرحله سوم: كدگذاری تفسيری )مضامين سازمان دهنده( 1

1-1 
يافتن وجوهي از تمامي كدهای توصيفي)پايه( در كنار هم قرار داده شده و سعي شده با 

 اشتراكات كدهای اوليه دسته بندی شوندو بدين ترتيب كدهای تفسيری ايجاد شدند 

1-0 
در ارتبا  با سوال پژوهش و حوزه مطالعاتي چندين مرحله ارزيابي و تحليل ها  معنای خوشه

 شدند 

 )يکپارچه سازی از طريق مضامين فراگير(ای  مرحله چهارم: كدگذاری رابطه 9

9-1 
با مرور و تحليل چندباره كدهای سازمان دهنده سعي شده مضاميني فراگير كه رابطه 

 دهد استخراج شود و تشکيل شبکه مضامين انجام شود  مي مظامين تفسيری را نشان

9-0 
شبکه تضامين در قالبي شماتيک برای تجسم مضامين سطوح سازمان دهنده و فراگير در 

 تحليل ترسيم شد 

 : ارائه الگوی تحليلي و اعتبار سنجي مرحله پنجم 6

6-1 
صنعتي مبنتي بر رونق توليد درونزا با تطبيق و های  طراحي الگوی نهايي ارزيابي خط مشي

 تحليل شبکه مضامين 

 كدگذاری مضامين و الگوی مستخرجه اعتبار سنجي شد  6-0

 
 فراگارد  مفهاوم اولياه اساتخراج گردياد      091در مجماوع   مضامون،  تحليل انجام با

 ادبياات  بررساي  باا  ابتادا  كاه  معناا  اين به بود؛ برگشتي و رفت صورت به شناسايي كدها،

 شادن  مطارح  وهاا   مصااحبه  انجاام  با سپس شدند  استخراج و كلي اوليه مفاهيم موضوع،

 شاده  مطرح های بحث معادل تا شد مراجعه ادبيات ديگر به بار جزئي تر، و جديد مفاهيم
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در گام بعادی پاس از كدگاذاری متاون،      .شود و جو جست نيز ادبيات در ها، مصاحبه در

تحليل، تركيب و تلفياق كادها در قالاب كادهای توصايفي باود  در ايان گاام كادهای          

شناسايي شده بر اسا  ميزان تشابه مفهومي، دسته بندی و تركيب شدند و نهايتا تعداد 

 تفسايری  كاد  05هاا   آنتحليال   پاس از  و شد استخراج  پايه( )مضمون توصيفي كد 65

ای  كاد رابطاه   1نهاايي   بررساي  باا  نياز  آخر در و آمد به دست ( سازمان دهنده )مضمون

 منظاور  باه  مادل،  مؤلفاه هاای   اساتخراج  از پاس  ادامه، در شد  حاصل  فراگير( )مضمون

 در و شاد  تهياه  محقق سااخته  پرسشنامه ای روش دلفي، از استفاده با ، آن  اعتبارسنجي

 به دسات  مدل ابعاد وها  مؤلفه در بارۀ خود را موافقت ميزان تا گرفت قرار خبرگان اختيار

 دور درهاا   داده گاردآوری  باا  .كنند مشخص ليکرت، درجه ای پنج مقيا  اسا  بر آمده،

در باارۀ كادهای توصايفي،     خبرگان توافق ميزان و آمده دست به رتبه بندی های نخست،

حااوی رتباه    كاه  شاد  تنظيم دوم دور پرسشنامۀ سپس شد؛ مشخصای  تفسيری و رابطه

 شاد  خواساته  پاساخ دهنادگان   از دوم، دور در بود  اول دور در نظرخواهي از حاصل بندی

 يا تعديل به ندارد، مطابقت خبرگان ساير آمدۀ دست به نظرات ميانگين با چنانچه نظرشان

 از ياک  هار  باارۀ  در را خاود  صريح نظر و بپردازند اول دور نتايج با خود تفاوت نظر توجيه

 بياان  "صنعتي با رويکرد رونق تولياد های  ارزيابي ارربخشي خط مشي"های مدل  مؤلفه

 .شد حاصل مدل مؤلفه های از يک هر دربارۀ نظر اجماع نوعي ترتيب، بدين   كنند

 در دلفاي(،  روش كدها ) با برخي شدن كم و اضافه و خبرگان آرای جمع آوری از پس

 ، 9 جادول  آماد  در  به دسات  كد توصيفي 94 و كد تفسيری  09 رابطه ای، كد 5 نهايت

  .است شده ارائهای  رابطه و توصيفي، تفسيری كدهای

 استخراج شده از تحقيق حاضر)نويسندگان(ای  : كدهای توصيفي، تفسيری و رابطه 4جدول

 كدهای رابطه ای كدهای تفسيری كدهای توصيفي

 اجرای سيستمهاحاكميت بروكراسي اداری در 
 تارير تحريمها بر فرآيند سياست گذاری
 تغيير سياستها با تغيير دولتها

 عوامل سياسي

 تارير چندنرخي بودن قيمت ارز بر سياست صنعتي عوامل محيطي
 محدود شدن درآمدهای نفتي ناشي از تحريم

 عوامل اقتصادی

 تمايل به خريد كاالی خارجي
 داخليفرهنگسازی جهت مصرف كاالی 

 عوامل فرهنگي
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 كدهای رابطه ای كدهای تفسيری كدهای توصيفي

نياز به تدوين قانون و مقررات برای عملياتي شدن 
 سياست

 فرهنگ سازی جهت مصرف كاالی داخلي
 عوامل قانوني

شناسايي و انسجام بخشي استعدادها و استفاده از ظرفيت 
 نخبگان

 سرمايه انساني كارآمد

 الزامات و منابع

 ممنوعيت ربت سفارش كاالی خارجي دارای مشابه ايراني 
استفاده از ظرفيت ساخت داخل در توليد محصوالت 

 داخلي

حمايت از توليد كننده 
 داخلي

الزم برای های  حل موانع صادراتي و ايجاد مشوق
صادركنندگان ايجاد بستر رقابت برای افزايش كيفيت 

 كاالی داخلي

پشتيباني از توليد 
 محور صادرات

تشويق بخش خصوصي جهت سرمايه گذاری در بخش 
 صنعت

هدايت سرمايه گذاريها به سمت صنايع دارای مزيت 
 رقابتي

 ايجاد بستر الزم جهت سرمايه گذاران خارجي 

 سرمايه گذاری

 كنترل واردات بي رويه كاالهای خارجي با تعرفه پايين 
 جلوگيری از قاچاق كاال به داخل كشور

واردات و قاچاق كنترل 
 كاال

 تارير گرايش سياسي نمايندگان مجلس در سياستگذاری
حمايتي برای توليد كنندگان و صادر های  ايجاد مشوق

 كنندگان
 حمايت از مصرف كنندگان و مشتريان كاالی داخلي

اهتمام به حفاظت از محيط زيست توسط سياست گذاران 
 صنعتي

  ينعفان  ينعفان

 برابر ارزيابيمقاومت مجريان در 
 عدم موفقيت بعضي از سياستها در مرحله اجرا

 عملکرد مجريان
 اجرای سياست

 ابزار اجرا پيس بيني منابع الزم برای اجرا

 قابل سنجش نبودن اهداف تعيين شده برای سياست ها
پيش نياز سياست به تدوين قانون و مقررات و تعويض 

 شاخص
 معيارها و شاخص ها

 سيستم ارزيابي
 استفاده از سيستم مستقل ارزيابي

 ايجاد نظام پيگيری و بازخواست از نتايج اجرا سياست ها
 دسترسي به امار و اطالعات جهت ارزيابي سياستها

 ملزومات ارزيابي

 مراحل زماني ارزيابي ارزيابي قبل از اجرا رصد نشدن برخي از سياستها بعد از تدوين 
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 كدهای رابطه ای كدهای تفسيری كدهای توصيفي

 مرحله اجرارها شدن بخشي از سياستها در 
ارائه راهکار و پيشنهاد جهت اصالح سياستها در حين 

 اجرا
 ارزيابي حين اجرا

 ارزيابي بعد از اجرا لزوم بازخورد از نتايج ارزيابي

 توسعه صادرات افزايش درآمد ناشي از صادرات غير نفتي

 دستاوردها)نتايج و پيامدها(

 كاهش آمار جمعيت بيکار
 اشتغالهای  افزايش فرصت

 اشتغالزايي

 تسهيل در فرآيند اخذ مجوز راه اندازی كسب و كار
بهبود فضای كسب و 

 كار

 بهبود پاسخ به نياز مشتريان
 ارتقا سطح كيفيت محصوالت داخلي

افزايش رضايت 
 مشتريان

 افزايش شاخص بهره وری نيروی كار
 رشد شاخص بهره وری سرمايه
 داخليكاهش قيمت تمام شده محصوالت 

 رشد بهره وری

 رشد شاخص رقابت پذيری جهاني
 رشد شاخص جهاني نوآوری

 رقابت پذيری

 رشد توليد ناخالص داخلي
 كاهش فاصله طبقاتي )ضريب جيني(

 افزايش توليد داخلي نهادها و كاالهای اساسي
 رشد اقتصادی پايدار

 

باه   فراگيار،  و دهناده  ساازمان  پاياه،  مضامين كدگذاری و استخراج فرآيند تکميل پس از

 طراحي شده است  0بهتر، مدل نهايي شده در شکل  تفهيم منظور
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 صنعتي با رويکرد رونق توليد)نويسندگان(های  : مدل نهايي ارزيابي اثربخشي خط مشي2شکل

 ها پيشنهاد و گيری نتيجه

خاط  اين پژوهش به منظور شناسايي ابعاد و عناصر كليدی حااكم بار مادل ارزياابي     

شركتهای كوچک و متوسط انجاام  های  صنعتي مبتني بر رونق توليد در خوشههای  مشي

شده است  برای دستيابي به اين هدف، ابتدا پس از مرور ادبيات و مطالعاات پيشاين باا    

روش كيفي و مصاحبۀ عميق با خبرگاان دانشاگاهي و صانعت، ابعااد و عناصار كليادی       

مبتني بر رونق توليد استخراج گرديد  و در ادامه صنعتي های  حاكم بر ارزيابي خط مشي

با استفاده از روش تحليل تم برای اعتبارسنجي مؤلفه های به دست آمده از روش كيفي، 

 و پس از آن مدل نهايي ترسيم شد و آرای خبرگان بررسي شد 

در پاسخ به سوال دوم تحقيق در خصوص الزاماات و چالشاهای ارزياابي سياساتهای     

توان گفت، استفاده از يک سيستم مستقل ارزياابي بارای ارزياابي سياساتها،      مي صنعتي

ايجاد نظام نظارت و بازخواست از نتاايج اجارای سياساتها و لازوم دسترساي باه آماار و        

اطالعات مورد نياز، از مهمترين الزامات جهت ارزيابي سياستهای صنعتي مبتني بر رونق 

تاوان از عادم    ماي  شهای ارزيابي ايان سياساتها  باشد  همچنين از مهمترين چال مي توليد

هاای   وجود شاخص و معيار مشخص برای ارزيابي، قابل سنجش نبودن اهداف و شااخص 

 ارزيابي، مقاومت مجريان در برابر ارزيابي سياستها، نام برد  
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پيچياده در  هاای   گذاری صانعتي، يکاي از مولفاه    با توجه به اين مساله كه خط مشي

گذاران كاالن صانعتي    باشد، لذا عدم دسترسي به تمامي سياست صنايع مينظام توليد و 

اين تحقيق ناام بارد  از   های  توان از محدوديت مي ريزی كشوری را در ساختار نظام برنامه

توان چنين نتيجاه گرفات كاه     مطالعه ميهای  اين رو  به طور كلي با بهره گيری از يافته

سياساتها، ايجااد ناهمااهنگي باين سياساتهای       يکي از موانع اصلي در اجارای اراربخش  

مختلف اعم از صنعت، كشاورزی و نفت است كه باعث خنثي شدن سياستهای های  حوزه

باشاد    مي شود و برای رفع اين نقصان نياز به يکپارچه شدن اين سياستها مي حوزه ديگر

كنند كاه   مي چرا كه هر يک از اين بخشها در راستای تحقق شعار سال سياستهايي اتخا 

شاود تاا در مرحلاه اجارا      ماي  با سياستهای بخشهای ديگر تداخل دارند و هماين باعاث  

 موضوع ديگر اينکه سياستهای كالن عمدتا جهت گيری را تعياين  مشکالتي ايجاد گردد 

كنند لذا نياز است تا  يل اين سياستها قوانين و مقاررات مارتبط و متناساب تعرياف      مي

يدا نمايند  چرا كه سياستها به خودی خود اجرا نماي شاود و الزم   گردد تا قابليت اجرا پ

است تا در قالب مقررات برای آن شاخص تعريف شود و با ساز و كار مشخص اجرا گاردد  

 و گرنه در حد شعار باقي خواهند ماند 

اگر چه در سالهای اخير هميشه با نيت حمايت از روناق تولياد يکساری سياساتهای     

است، لکن اين حمايتها غالبا از جنس مالي بوده اند كه به بخشي از  حمايتي تعريف شده

توليد كنندگان يا اشخاص خاصي داده شده و همين سياسات عماال سابب ايجااد رانات      

باشد كه هم باعث ايجااد  ای  شده است  بنابر اين مناسب است كه جنس حمايتها به گونه

نکتاه   که رقابت پاذيری را از باين نبارد    بوده و هم اينها  انگيزه و مشوقي بر توليد كننده

مهم ديگر اينکه بعضي از سياستها از جمله سياست ممنوعيت واردات كاالی خارجي كاه  

را ها  مشابه ساخت داخل دارند، باعث شد تا بعضا شركتهايي عمده قطعات و زير مجموعه

صانعت   وارد كرده و صرفا مرحله مونتااژ نهاايي را در كشاور انجاام دهناد و عماال ياک       

مونتاژی را ايجاد نمايند و همين حركت را بنام توليد داخل قلمداد نمايند  و همين رفتار 

باعث از بين رفتن رقابت در فضای كسب و كار داخلي شود  ضمن اينکه در بيشتر مواقع 

قيمت تمام شده توليدات همين صنعت مونتاژی از نمونه خارجي نيز بيشتر است و ديگر 

يمهاا و كااهش درآمادهای ارزی، پشاتوانه ماالي واحادهای توليادی و        اينکه وجود تحر

صنعتي را تحت تارير قرار داد و به دو دليل افزايش قيمت تماام شاده كااال و همچناين     
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 عدم ارتباطات ين المللي، صنعت كشور نتوانسته است شاهد رشد پيش بيني شده باشد 

گاردد تاا    مي نعتي پيشنهاددر انتها جهت تکميل خالء دانشي در حوزه سياستهای ص

تخصصاي  هاای   در زمينه هايي از جمله، تدوين يا ارزيابي سياساتهای صانعتي در حاوزه   

خصوصا صنعت دفاعي، صنعت نفت و پااليش، صنعت خودرو و    مطالعااتي انجاام شاود     

همچنين انجام يک تحقيق با موضوع ارزيابي تطبيقي بين سياستهای صانايع دفااعي باا    

 گردد    مي شور پيشنهادساير صنايع ك

 ها نوشت پي
1.Fisher & Miller 2. Neuman 

 منابع
انارژی،  هاای   عوامل مورر بر رشد اقتصادی ايران و ارر افازايش قيمات حامال   (، 1146استادی، حسين )
 .199-111: 01رشد و توسعه اقتصادی،   ششم، ش های  فصلنامه پژوهش

هاای   آسيب شناسي اجرای خاط مشاي  (، 1119اعرابي ، دكتر سيد محمد و رزقي رستمي ، علي رضا ، )
 سومين كنفرانس بين المللي مديريت ، تهرانصنعت كشور ، 

عمومي (پاس از اجارا) باا رويکارد     های  (، ارائه مدلي برای ارزيابي خط مشي1145دانش فرد، كرم اله، )
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  5، شماره 1146مهر و آبانبازرگاني های  ،بررسيای  رقابت پذيری منطقه

 يابيا ارز یبارا  يمادل  ارائاه  (،1142؛ )ساودابه  ،يلا يناصار و جل  ،يرسپاسيمعمارزاده طهران، غالمرضا؛ م

فصالنامۀ  ،  در حوزۀ بهداشت و درمان رانيا ياسالم یجمهور يعمومهای  يمش خطی اجرا يارربخش
  11-14  (0)0يدولت تيريرسالت مد
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Abstract: 
Business clusters play a central role in the development of countries' regions. 
This occurs because,the innovation and entrepreneurship for new enterprises 
within the clusters are stablished more easily. In spite of the fact that many 
of the member companies of the cluster are small and medium in size, the 
clusters contribute a lot to economic indicators such as employment, 
production and exports. Therefore, the policies related to business clusters 
should be formulated in such a way that their implementation, bring about 
prosperity in produsing domestic products. Hence, the evaluation of 
industrial policies of business clusters, will show how much success they 
have achieved so far. The purpose of this research is to identify the main 
components and indicators shaping the evaluation model of industrial 
policies aiming at to get as far as production boom in the cluster of small and 
medium businesses. We used in-depth and semi-structured interviews with 
fifteen academics and executive experts related to the industry. We analyzed 
the responces using a thematic analysis technic . The results show that the 
use of an independent policy evaluation system, the creation of a monitoring 
and accountability system for policy implementation results, and the need of 
access to the required statistics and information are among the most 
important requirements for the evaluation of industrial policies.  
 
Keywords: industrial policy evaluation, endogenous production boom, small 
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