
 

 

Strategic Management & Futures Studies, Vol. 1, No. 2, Autumn & Winter 2018, pp. 193-218 

 
Prioritizing Strategic Issues of National Production on 

Horizon 1404 

 Gholamreza Godarzi1, Hossein Hosseini2 

1. Associate Professor, Department of Industrial Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran 

2. M.Sc. Student in Industrial Management, Faculty of Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran 

(Received: May 5, 2018; Accepted: July 27, 2018) 

Abstract 

Considering the economics of the document, the prospect illustrates the importance of this 
strategic issue in the present circumstances of the country. Because every country needs 
strong economic foundations and foundations for its development. Given the general 
policies of the Resistance economy communicated by the leadership and visionary in 
Horizon 1404, the importance of national production becomes clear. We also need to look 
at the strategic issues of national production and make the necessary policies to realize the 
vision document. This article attempts to identify the thematic analysis of strategic issues of 
national production that has exacerbated the production cycle. According to a survey of two 
groups of industry experts and academics with the TOPSIS decision-making technique, the 
strategic issues of national production have been prioritized. According to experts, the most 
important production problem is the weak support for national production policy and, in the 
professors' view, the weakness in exports due to the high cost and low quality of products. 
Also, according to the output of the Structural-Interpretive Model model, weakness in the 
strategic view of national production, weakness in policy support for national production, 
and social security labor laws are at the most fundamental layer of the Structural-
Interpretative Model. 

Keywords: Iran Vision 1404, National production, Resistance economics, Strategic issues 
system. 
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 1404ی در افق ل راهبردی تولید ملبندی مسائاولویت

 2حسین حسینی ،1غالمرضا گودرزی

 ق)ع(، تهران، ایراند. دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صا1

 ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی .2

(05/05/1397؛ تاریخ پذیرش: 15/02/1397)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ی. چررا کره هرکشرورکندیم نیحال حاضر کشور تبب طیرا در شرا یموضوع راهبرد نیا تیانداز اهمتوجه به مسئله اقتصاد در سند چشم
 یشرد  از سروابالغ یاقتصراد ماراومت یکلر یهااسرتیاست. با توجه س یمستحکم اقتصاد یهاهیارکان و پا ازمندیخود ن شرفتیپ یبرا

 یبه مسرال  راهبررد دیبا اندازتحاق سند چشم یبرا ،نی. همچندشویروشن م یمل دیتول تی، اهم1404انداز در افق و سند چشم یرهبر
  یرروش تحل کارگیریبرهشرد  اسرت برا  یسع حاضر . در ماالهشودالزم اتخاد  یهایاستگذاریس ،و بر اساس آن شوداهتمام  یمل دیتول

از دو گررو   یشرود. ببرق نسرسرن  ییشرد  اسرت، شناسرا دیروفاه درآمدن چرخه تول بهکه باعث  یمل دیتول یمسال  راهبرد ،مضمون
. برر اسراس نسرر نداشرد  یبندتیاولو یمل دیتول یمسال  راهبرد س،یتاپس یریگمیتصم کیبا تکن یدانشگاه تادانو اس یخبرگان صنعت

 نرهیضعف در صرادار  بره علرت براالبودن ه  ،ستادانو از نسر ا یلم دیاز تول یاستیس تیضعف در حما د،یمشک  تول نیترمهم ،خبرگان
بره  یضرعف در نگرا  راهبررد ،یریتفسر -یساختار یمدل الگو یببق خروج ،نی. همچناستمحصوال   تیفیبودن کنییشد  و پاتمام
قررار  یریتفسر -یسراختار یه از الگویال نیتریادیدر بن یاجتماع نیکار تأم نیو قوان یمل دیاز تول یاستیس تیضعف در حما ،یمل دیتول
 .ردگییم

 .  راهبردیل، نسام مسا1404انداز ایران در افق ، تولید ملی، سند چشماقتصاد مااومتی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 هیبن دیدر همه ابعاد ابتدا با یو تعال شرفتیپ یبرا رای، ز1امروز کشور اقتصاد است یمسأله اصل

مردم خواهد  شتیمع نیو تأم یآرامش فکر جادیبه ا یتحرک اقتصاد باشد. یکشور قو یاقتصاد

داشته  یسازتمدن دهیکار کند و ا یبخواهد در افق و سطح جهان یشد و روشن است اگر ملتمنجر 

کشور مستحکم  یاگر توان اقتصاد ،گریبماند. به عبارت د یباق هاازیمراحل ن نیدر اول دینبا اشد،ب

و  فیکشور، ضع ،صورت نیا ریکرد، در غ یزیربرنامه ندهیآ یبرا توانیم یرشتیب نانیباشد، با اطم

 الگو باشد. تواندیخواهد بود و نم دیهمواره در خطر و تهد

 یمل دیتول یاقتصاد کشور، ارتقا ییعوامل رشد و شکوفا نیتراز مهم یکی گر،ید یاز سو

 ،در بلندمدت دیتول شیهم دارند. افزا با یرابطه تنگاتنگ یو رونق اقتصاد یمل دیتول رایاست، ز

خواهد داشت؛ بازارها رونق خواهند گرفت، نرخ اشتغال  یکاهش تورم و خروج از رکود را در پ

 شد.منجر  خواهد یبه رشد اقتصاد، تیو در نها افتیخواهد  شیافزا

د مسأله کشور را اقتصا 1396سال  یدر ابتدامعظم انقالب اسالمی  رهبر کردتوجه  دیبا

حساب اقتصاد کشور به ییشکوفا را از جمله عوامل رشد و دیو موضوع تول اند،دانسته یمقاومت

 یاز کاال تیحما 1397سال  یدر نامگذار یپازل اقتصاد مقاومت لیدر تکم ،نی. همچن2آوردند

ز ا یاریبس رد،یشتاب بگ یلم دیو متذکر شدند اگر تول ستندعامل تحقق آن دان نیتررا مهم یرانیا

 یرا مسأله محور دیتول د،یرونق تول یبا نامگذار 98در سال  ،نیهمچن 3.مشکالت حل خواهد شد

 ادی یبه عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومت یداخل دیاز تول گر،ید ی. در جا4سال انتخاب کردند
                                                           

 .(29/11/1396) اد کشور استاقتص مسأله ،امروز یکی از مسائل اصلی کشور .1

 تولید ملّی، تولید تولید؛ از است عبارت کنم،می نگاه آن به کلیدی و دارتیاولو نقطه عنوانبه آینده مورد در بنده آنچه .2

 .(1/1/1396) است داخلی تولید روی بر تکیه نده،ب مطالبه بنده، خواسته بنده، توصیه. داخلی
برای شعار امسال؛ شعار  ،مشکالت حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم ازی شتاب بگیرد، بسیاری لاگر تولید م. 3

 .(1397زی سال وم نور)پیا است «ایرانی کاالی از حمایت» امسال

زی سال وتولید به نظر من مسأله محوری امسال است، لذا من شعار امسال را این قرار دادم: رونق تولید )پیام نور مسأله .4
1398). 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1252
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1415


196                                       1397، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهیمدیریت راهبردی و آینده 
 

ارتباط آن با اقتصاد  و یمل دیموضوع تول یراهبرد تیبر اهم گرید یخود داللت نیو ا 1کردند

 کشور است.  شرفتیو پ یمقاومت

 یبلندمدت داشته باشد و برا یزیربرنامه دیبا ،یمل تیکسب موفق یبرا یهر کشور ،نیهمچن

در تحقق اهداف  یبا کشف نظام مسائل راهبرد ،کند. سپس یمناسب هدفگذار یهاشاخص ندهیآ

 نیهده گرفته است. ارا بر ع ینقش نیچن یاسالم یانداز جمهور. سند چشمردگام بردا شدهیطراح

متصور شده  رانیا یبرا یجنوب غرب یایحوزه را در سطح آس نیرتبه برتر ا یدر بعد اقتصاد ندس

سند،  یتحقق اهداف اقتصاد برایدر حوزه اقتصاد،  یبا کشف نظام مسائل راهبرد دیاست. حال با

 داشته شود.بر یگام

 ییدر کشور و شناسا یمل دیتول یبردمسائل راه یبه دنبال بررسحاضر مقدمه، مقاله  نیبا ا

 یهاکیتکن کارگیریبهدارد با  یاست و سع دیوقفه در چرخه تول یو عوامل اصل هاشهیر

به  دنیرس یبا نگاه بلندمدت برا ،یساختار -یریتفس یو الگو سیتاپس ارهیچندمع یریگمیتصم

 کند. یآن طراحبه  لیرا جهت ن یریانداز مسمنظورشده در سند چشم یاقتصاد گاهیجا

 بیان مسئله

یافتن به رتبه برتر اقتصادی در سطح منطقه دست ،ساله جمهوری اسالمی ایران20 اندازچشمسند 

 در نظر گرفته 1404ترین اهداف جمهوری اسالمی ایران در سال مهم جنوب آسیای غربی را از

ه و رهبری بارها ب است کشور ل راهبردیترین مسائمهم اشتغال از له اقتصاد وأمس همچنین، 2.است

 مارآ اخیری هاسال در شده، موانعی وجود دارد.ولی برای تحقق اهداف مطرح 3.نداهن اشاره کردآ

 هایشگزار طبق. است یافته افزایش شدتبه جوانان بیکاری میزان دهدمی نشان کشور رسمی
                                                           

 (.09/02/1394) است از تقویت تولید داخلی که ما عرض کردیم، عبارت اقتصاد مقاومتی فقرات ستون .1

وری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، ایافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فندست .2
 یافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاخاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم

 ح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.نسبی سط

 .(10/02/1396) معنای حقیقی کلمه یکی از معضالت کشور است که باید حل بشودبه اشتغال مسأله .3

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1932
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 تعطیلی موضوع این دالیل زا یکی .1رسید 4/12به  95 سال در بیکاری نرخ ر ایران،ماآ مرکز

ثیر رونق أزیرا وضعیت اشتغال به شدت تحت ت، بود تولید چرخه شدنمتوقف وها کارخانه

، نظیر مرکز آمار ایران، کشور معتبر مراکز اطالعات به توجه با ولی است، تولید وها کارخانه

 تیم.هس تولید چرخه در وقفه ، شاهدوزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی

 واحد 183 و هزار 10 ،95 سال در وزارت صنعت، معدن، تجارت آمار اساس بر ،نمونه برای

 927 و هزار9 و کردند کار درصد 50 از کمتر ظرفیت با صنعتی هایهکارخان درصد 5/29 معادل

 کاربه مشغول خود ظرفیت درصد 70 تا 50 با نیز، واحدها کل درصد 29 معادل ،صنعتی واحد

 از که رسیده بودند برداریبهره به 94ل سا در واحد 530 و هزار 34 صنعتی هایشهرک رد .بودند

 2.هستند تعطیل نیمه بسیاری نیز و فمتوق واحد 239 و هزار 6 تعداد این

ساله و بیشتر از نظر 10درصد جمعیت  40/6، 1396در بهار طبق آمار مرکز آمار ایران، 

اند. بررسی تغییرات نرخ وه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند، یعنی در گراقتصادی فعال بوده

درصد و  1/1مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

ساله حاکی از  29تا  15نرخ بیکاری جوانان  درصد افزایش داشته است. 1/7نسبت به فصل قبل، 

 3.اندبیکار بوده 1396وه سنی در بهار درصد از فعاالن این گر 26/4آن است که 

 خواهد و است داشته دنبال به را فرهنگی و اقتصادی سوء آثار بیکاری میزان افزایش ،همچنین

 ریشه تواندمی خواهد بود، ،اشتغال جوانان ه ویژهب، اشتغال ساززمینه تولید ظرفیت افزایش .داشت

 کند استفاده مقاومتی اقتصاد تحقق برای ایرانی جوان توان و فکر نیروی از و ببرد بین از را بیکاری

 4شود. منجر انسانی سرمایه شکوفایی و رشدو به 
                                                           

  https://www.amar.org.ir. برگرفته از 1

   http://www.mimt.gov.ir. برگرفته از 2

  http://www.president.ir. برگرفته از 3

های اجتماعی است؛ بیکاری موجب فساد است، موجب شدن مشکالت و ناهنجاریرفتن یا کمکی از فواید تولید، ازبین. ی4

تواند عالج رود؛ تولید میها هم از بین میتأخیر ازدواج است، موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد، این

 (.01/01/1396) ها هم محسوب بشوداین

http://www.mimt.gov.ir/
http://www.president.ir/
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کند و می تأمینششم از تولید ناخالص داخلی را از طرفی، بخش صنعت به تنهایی حدود یک

م توان صنعت را مادر اقتصاد و عامل مهکه می است اثر صنعت در اقتصاد به حدی ،به طور کلی

 1.دانستن آرونق 

های مولد اقتصادی، به بخشی بخش ریبا سا سهیدر مقا و تولید بخش صنعت ،همچنین

 دشوامکان فراهم می نیشدن کشور اکننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. با رشد صنعتیرهبری

و  کار شاغل در بخش صنعت از حقوق یرویشود و ن تأمینمادی افراد جامعه بهتر  ازهاییکه ن

 .(1391زاده، بختیاری و دهقانی) شوندمند بهره یبهتر یاجتماع تیامن

نرخ بیکاری  ،همچنین ،اقتصادیهای و واحدها نامناسب تولید کارخانه وضعیت به توجه با

ها از آنجا که نرخ بیکاری با تولید کارخانه. شود بخش این به ایویژه توجه باید ،کشور حاضر حال

و ها گرو شکوفایی تولید کارخانه ارد، بهبودی وضعیت اشتعال جوانان دررابطه تنگاتنگی د

ی است که ناظر به موفقیت مسائلراهبردی، از نوع  مسائل ،. همچنیناست واحدهای اقتصادی

به این دلیل این مقاله به دنبال نظام مسائل راهبردی حوزه  .محور استبلندمدت مجموعه و آینده

کردن نگاه عمیق به آینده اقتصاد ایران، در این حوزه گامی تواند با تداعیتولید در کشور است تا ب

 ند از:اتحقیق عبارت های پژوهشپرسشانداز بردارد. در جهت تحقق سند چشم

انداز، نظام مسائل راهبردی اقتصادی حوزه تولید با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم -

 کدامند؟

 یط حال حاضر کشور اولویت دارند؟یک از این مسائل در شراکدام -

 ای و علت بروز مسائل دیگر هستند؟یک از مسائل ریشهکدام -

 مبانی نظری 

 در رتبیش تولید مفهوم اطالعاتفناوری صنعت یافتنتکامل و فناوری و علم پیشرفت بازه امرو

                                                           

 http://www.mimt.gov.ir. برگرفته از 1

http://www.mimt.gov.ir/
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 لحاظ به هم محصول خلق به نسبت خدمت هئارا در شود. زیراکار برده میبه خدمات بخش

ها فعالیت اکثر دلیل بدین .سانیآ و بودنکاربردیهای جنبه از هم و است ترصرفهبه اقتصادی

 . اما تولید چه مفهومی دارد؟اندشده متمایل سمت ینه اب بیشتر امروزه

 روی ودهفزاارزش دیجااباعث  دقتصاا درعملی که  هرکند: گونه معرفی میکردبچه تولید را این

که سبب  را ماده مطلوببه م خا دهما تبدیل ،یگرد رتعبا به. دمیشو هنامید تولید ،شودکاال 

. (1391 سیاح ورگ و همکاران،) نامندتولید می ،شودافزایش ارزش ماده خام به ماده باارزش می

مدیریت عملیات، کند: گونه تعریف میعملیات را این ،مدیریت عملیاتاستیونسون در کتاب 

ی یک سازمان است که مسئولیت تولید محصوالت و ارائه خدمات را برعهده هامدیریت بخش

انداز دورتری نگریست: توان از منظر چشممی ،وکار را همچنیندارد. وظیفه عملیات در کسب

ها تأثیر بسزایی بر توانایی یک کشور در های وظائف عملیاتی شرکتها و شکستمجموع موفقیت

 (.18ص ،1ج ،1394استیونسون، کشور دارد )نیز بر اقتصاد رقابت با کشورهای دیگر و 

تبدیل مواد  ای که بعد از گذشتن از فرایند تولید وتولید عبارت است از هر پدیده ،طور کلیهب

سود، ادامه  کسبخارجی با هدف توجه به آگاهی بازار،  بازار داخلی یا برایخام به تولید نهایی 

بازار  کنندگان وتواند نیاز مصرفشود و ارائه آن میمی عرضهها فعالیت شرکت و مصرف مشتری

 .(1390بیگلو، هادی سربلند و رهبر) دکنرا ارضا 

االی ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالت است که از دیدگاه رهبری ک شایان ذکر

با کار خود، طراح با ذهن خود، کارگر  گذار با سرمایهچیز. سرمایهاقتصادی و ذهن و ابتکار و همه

 1.شود کاالی ایرانیها[ میکنند و محصول ]کار آنها همه تالش میخود و با دانش خود، این

 کارایی.وری و ند از بهرهاتولید چند مفهوم بسیار کاربرد دارند. این مفاهیم عبارت در

. بیش (1375ی، ابطحی و کاظم( مطرح شد )1766) وری توسط کوئیزیبار لغت بهرهنخستین

 یورکرد. بهره فیتعر دکردنیتول ییرا قدرت و توانا یوررهبه« تریل» از یک قرن بعد فردی به نام

                                                           

  (1/1/1397) بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. 1
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 ،یانسان یرویاستفاده از منابع، ن سازیعبارت است از حداکثر یصنعت یاز کشورها یاریدر بس

 شیارها، افزاگسترش باز د،یتولهای نهیو کاهش هز یعلم قیمشابه به طر یو موارد التیتسه

گونه که به سود آن یزندگ یارهایو بهبود مع یواقع یدستمزدها شیافزا یاشتغال و کوشش برا

درست  دادنانجام»با  وریبهره. (1393دهقانی و همکاران، ) و مردم باشد تیریکارکنان و مد

اثربخشی به حداکثر « کارهای درست دادنانجام»یابد و با می دست کاراییبه حداکثر « کارها

 و ییارکا لفهمؤدو  شاملوری هبهر ایران وریبهرهطبق تعریف مرکز  ،رسد. به عبارت دیگرمی

 چگونگی ،قعو در وا باشدمی هشدتعیین افهدا به نیل انمیز و جهدر ثربخشیاست. ا ثربخشیا

 .هددمی نانشرا  افهدا به ستیابید ایبر منابعاز  دهستفاا هنحو ییارکا سنجد.میرا  افهدا تحقیق

سطح زندگی، رفاه  یارتقا برای یکلی است که افزایش آن ضرورت مفهومی جامع و وریبهره

جهان محسوب های کشور ها مطرح و هدفی اساسی برای همهبیشتر، آرامش و آسایش انسان

و را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی  وریبهرهژاپن،  وریبهرهمرکز ملی . شودمی

به کاهش  وریبهرهبهبود  ،که طوریعلمی تعریف کرده است. بههای سایر عوامل تولید به روش

 مسعودی وقوام)شود  رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجرینه تولید، افزایش اشتغال و باالهز

 .(1391گلرد، 

وری هبهر، وه بر اینها. عالیعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان وری،بهرهاعتقاد به بهبود 

آن  فهد که ،ستا ندگیو ز رکا به عقالیی شنگر ،فرهنگ یک انیرری اوهبهر مرکز منظراز 

ای و صالحی، قلعه)تر است فعال به کار و زندگی بهتر وستیابی د ایبر فعالیتها دننهترکراهوشمند

. ستا حمطر دقتصاو ا تمدیری ،مهندسی زهحو سهدر  هعمد رطوبه ییارکا ممفهواما  (.1391

 بدین. کندمی یابیرا ارز فهد کسب یندافردر  هشدفصر منابع هزینه که ستا مفهومی ییارکا

 مشخصرا  ییراکا انمیز هشدفمصر یهاورودی با همدآستدبه یجیهاوخر مقایسه که رتصو

تولید یک ستاده »گاه را یک بن کارآیی ،«تولید کاراییگیری اندازه»با نام ای ز در مقالهنی کند. فارلمی

ادم  (.1395ساالری و زندیه، ) تعریف کرده است« به حد کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده

گیری از بازده است که با استفاده از آن واحد اندازه وری( معتقد است بهره2016) و چپل جیف

 (.Adam Jaffe & Chappell, 2016, p.2کند )می ها تبدیلخروجیها را به تولیدی ورودی
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راهبرد تولید را  جعفرنژاد به نقل از هیز و ویل رایتموضوع دیگر، راهبردهای تولید است. 

وکار شرکت مستمر در حوزه وظیفه تولید و در راستای حمایت از استراژی کسبهای گیریتصمیم

ساختاری  هایی تصمیمد براندانپلتز و میلز راهبرد تولید را چارچوبی می ،کند. همچنینف مییتعر

کننده نحوه کارکرد حوزه تولید مشخص سیستم تولید وهای کننده تواناییغیرساختاری، که تعیین و

 .(1386جعفرنژاد و مختارزاده، است ) برای دستیابی به اهداف تجاری سازمان

کند توسعه محصول اولین مرحله در فرایند ساخت ( بیان می2017)ساریاتی یاسفین 

ت است که شامل ایجاد ایده محصوالت، توسعه طراحی محصوالت و همچنین، طراحی محصوال

 .(Suharyant, 2017, p.1فرایندهای متوالی ساخت محصوالت واقعی و سودمند است )

خاصی از کارکرد تولید به عنوان سالح رقابتی معرفی های اسکینر راهبرد تولید را به ویژگی

ضروری است صنعت کشور با رویکرد راهبردی نسبت به  ،یننمچه (.1389پویا و آذر، ) کندمی

انجام تحوالت ساختاری  رقابتی آن وهای شدن اولویتالمللی مشخصتشخیص شرایط جدید بین

 .(1395آبادی، نجف الدینی و باقریشمس) دکنراه را برای پیشرفت هموار 

گونه ردی و استراتژیک را اینراهب مسائل( 1993) داتونراهبردی موضوع دیگر است.  مسائل 

 بر که هستند رینوظهو قایعو یا یشهااگر ت،تحوال ،تژیکاسترا تموضوعاکند: تعریف می

 ثیرتأ نمازسا هیندآ یا لحا یتژاسترا بارهدر تژیکاسترا نگیرندگاخی تصمیمبر وتقضا چگونگی

از  که ستا ایلهمسأ ،تژیکاسترا عموضوکند می نبیا یگرد یجادر  ،همچنین. نددار شایان توجهی

آن  ایبر خاصی همیتا انتومیو  دهبو مرتبط مانیزسا دعملکر با ،تژیکاسترا نتصمیمگیرندگا نظر

 (.1394عابدین و همکاران، ) شد رمتصو

را شناسایی زودهنگام موضوعات اهداف مدیریت موضوع استراتژیک  (1984کینگ )

 (.King, 1984, p.531) دانداقدامات میاستراتژیک بالقوه و ارزیابی موضوعات برای تسهیل 

اشاره شده  به ابعاد اقتصادی مهمی 1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق در سند چشم

یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در ایران کشوری است توسعه اینکه از جمله است،

در ثر ؤان اسالم و با تعامل سازنده و مبخش در جهسطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام

رخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع ب ،المللروابط بین
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برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، ، اجتماعی در تولید ملی انسانی و سرمایه

مند از د، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرههای برابر، توزیع مناسب درآمفرصت

آسیای  یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهدست، محیط زیست مطلوب

جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش 

نسبی سطح درآمد سرانه و  یاب و مستمر اقتصادی، ارتقاافزاری و تولید علم، رشد پرشتنرم

 (.1382انداز جمهوری اسالمی ایران، )سند چشم ملیدن به اشتغال کارس

 پیشینه پژوهش

 «سالهانداز بیستسند چشم قالبدر  صنعتی توسعه اتژیسترا یابیارز»در مقاله  (1385ه )زادجمال

، با مطالعه میدانی دلیلدانند. به همین ی و صنعتی میترین عوامل توسعه اقتصادفناوری را از مهم

انداز دانشگاه و کارشناسان اقتصادی استراتژی صنعتی را در قالب سند چشم تاداناز بین اس

 طرح معلوم شد ،است. در نهایت شدهدستیابی به فناوری پیشرفته تحلیل  برای سالهبیست

 ابعاد مدیریت و است شده تدوین صرفاً اقتصادی ددی یک با اینکه دلیل به صنعتی توسعه استراتژی

نشده است،  لحاظ کارآمد و صحیح صورت به آن در فناوری نگاریآینده و سیاستگذاری و فناوری

فناوری  آینده )شامل سال 20 در غربی جنوب آسیای در پیشرفته مطرح هایفناوری به دستیابی در

 (.1385ندارد )جمالزاده،  اثربخشی رودمی انتظار که گونهآن الکترونیک( و نانوفناوری اطالعات،

، هدف خود را «اندازارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم»( در مقاله 1396شقاقی )

و جایگاه کشور در بین رقبای اصلی منطقه از وضعیت اهداف کالن اقتصادی سند، ارزیابی 

از مرجع، شاخص ترکیبی وضعیت گیری از روش فاصله مشخص کرد. بدین منظور با بهره

د. کرمحاسبه  2015و  2010، 2005، 2000انداز برای چهار مقطع در سند چشم را اقتصادی کشور

 رتبه 2015ای، در سال در نتیجه، به طور میانگین رتبه وضعیت اقتصادی ایران، در بین رقبای منطقه

 (.1396پنجم بوده است )شقاقی، 

 نقشو  ملی تولید بر ارتأثیرگذ ی»مؤلفهها در مقاله خود با نام (1391و فرهودی ) استاد محمد

 کرده رهشاآن ا مناسب یلگوا بنتخاو ا فمصر نقش به ابتدا «رکشو دقتصاا شکوفائیدر  هاآن
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 یبخشها نقش مهو در ادا مطالعه ردموآن را  ههنددتشکیل ملاعوو  تولید هنجیرز ،سپس است،

 زار نقش به خاتمهو در  کرده است شکنکا تولیدرا در  وصی(خصو  لتیاز دو عما) جامعه مختلف

 .(1391محمد و فرهودی،  استاد) کرده است رهشاا تخدماو  کاالها تولیددر 

نی« ایرا سرمایهو  رکااز  حمایتو  ملی تولید شناسیسیبآ»در مقاله  (1391و پیرعلی ) سیادت

 سرمایهو  رکااز  حمایتو  ملی یدتول شناسیسیبو آ هاصتفر شناختخود از مقاله را  فهد

 ،توسعهو  تحقیقدر  اریسرمایهگذاز  حمایت قرار داده است و به این نتیجه رسیده است کهنی ایرا

 به توجه با داده است ننشا نتایج. ستا تولید نقرو لسادر  انیرا لتدو وزمرا سالتر ینترگربز

سیادت و ) ستا ملی تولید ئلهمس دى،قتصاا دجهااز  مهمى بخش یهبرر معظم ممقا نسخنا

 .(1391پیرعلی، 

 دیکررو با دیقتصاا پیشرفت تحقق مزر ،ملی »تولید نام در مقاله خود با (1391) مردانی نوکنده

 که کرده است نبیاداده و  ننشا را از آن داریلگوبرا برای ملی تولید هجایگا ابتدانی« ایرا -سالمیا

و  یشاپید اءمنش هد کهدمی ننشا دی،قتصاا پیشرفت بر ارصرو ا تأکید بر وهعال ،مسالا یند چگونه

 جتماعیا ،سیاسی ،فرهنگی توسعه مانندآن  دبعاا سایر با رگازسا ،همهجانبهو  سالم توسعه زیسازبا

در  پیشرفتو  شدر ،سالمیا دیکررو با دیقتصاا پیشرفت دیکردر رو ،همچنین .است لتاعد و ...

در آن  شتالو  جدیت که ،ستا تولید رمحو بر دیقتصاا توسعه نهما دیما یسرمایهها مینهز

 .(1391مردانی نوکده، ) دارد اههمر بهرا  جامعه مستحکاو ا پویایی

اشاره  «کار و سرمایه ایرانی شناسی تولید ملی و حمایت ازآسیب»( در مقاله 1391طاهری )

 تکنولوژی ایرانی و بودن به محصول ایرانیمتکی کرده است تنوع کاالهای صادارتی ایرانی و

رشد اقتصادی قلمداد شود که این موارد میسر  ملی و یدتول یجهت ارتقا تواند گامی بزرگ درمی

ثر برای تعیین و اعمال حقوق مالکیت، ؤجز با استقرار حکومت قانون، ایجاد سیستم م ،شودنمی

 سیسات وأ، ایجاد تهاسرمایه، تنظیم رقابت و کنترل انحصار تنظیم بازار به ویژه بازار کار و

پردازد، ارائه کاالها و خدماتی که بازار به آن نمی اقتصادی، مناسب برای توسعههای زیرساخت

صنعتی و انتقال های گذاری برای ایجاد ظرفیتسرمایه آموزش نیروی کار و مشارکت در

 اقتصادی وهای تولید ملی با آزادی عمل در گزینش سیاستهای تکنولوژی و در انتها نیز آسیب
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رشد های ترین ابزارکسب درآمد ارزی که یکی از مهمو  (IPR) تدوین قوانین، حق مالکیت فکری

شدید با یارانه بررسی شده مدیریت بهینه و نداشتن وابستگی ای و پایههای سیاست اقتصادی و

 .(1391 طاهری و همکاران،) است

ولید ملی، اقتصاد مقاومتی و جریان حمایت از ت» نام ایمقالهدر ( 1391)صفارزاده 

گذاری کمبود منابع سرمایه یکی از مشکالت حوزه تولید را« گذاری خارجی در ایرانسرمایه

گذاری در کشور تضمین شود و بستر قانونی امنیت سرمایه، اگر گیردنتیجه می ،داند. همچنینمی

در بازار ایران خواهند  رای حضورالمللی رغبت بیشتری بگذاران بینالزم فراهم شود، سرمایه

زایی و های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالاز مزیت دهدمی فرصت نیز داشت. این امر به کشور

صفارزاده و بهره گیرد )المللی دستیابی به فناوری روز برای تولید کاالهای رقابتی در عرصه بین

 .(1391 یزدانی،

 را خود فهد «سرمایه ایرانی تولید ملی و یای ارتقازیربن وریبهرهافزایش »جوکار در مقاله  

 شدر یشافزا با هانآ بطهرا نبیا ،سپس ،وریهبهر و مانیزسا زشموآ فهد نبیا و تعریف نخست

 یشاخصها سایر بر مانیزسا زشموآ که سدرمی نتیجه یناداند. وی به می ملی تولید و دیقتصاا

 .(1391جوکار، ) دارد مستقیم ثیرأت ملی تولید یشافزا ووری هبهر ن،کنارکا زینمندسااتو، هشدنبیا

از  حمایت یهارهکاو را فرهنگی مسائل بر یمددرآ»ای با عنوان در مقاله (1391) زهیهاشم

 سرمایهو  تولیداز در ابتدا  حمایت ممفهو «یهبرر معظم ممقا یهاهیدگاد به عنایت با ملی تولید

یت از تولید مانند موانع ناشی از قوانین، ناهماهنگی موانع حما ،و همچنینآن  ورتضرو  ملی

رویه و گذاری، شرایط خارجی، قاچاق و واردات بیمالی، نبود اطمینان نسبت به سرمایههای نهاد

 وظایف ونیز به  یبعد یبخشهادر  ست.ا دهکرموانع صادرات تولیدات داخلی را بررسی 

سی ربه بر ،همچنین ،نظر ردمو افهدا به ستیابید در جامعه مختلف یهادنها یمسئولیتها

 ختهداپر ،هابه بایسته ملتو  لتدو عملی یپایبنداز جمله ملی  تولیداز  حمایت تحقق یهارهکارا

 .(1391 ،هاشمزهی و همکاران) ستا
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  پژوهش شناسیروش

 ییشناسااست؛ یعنی  گرفتهبه روش توصیفی و میدانی انجام  ،گام اول یسازپیاده در مقاله حاضر

این روش، روشی برای است.  شده کار بردهبهتحلیل مضمون و  مسأله؛با  مرتبط یمتغیرها

متنی است و های کیفی و فرایندی برای تحلیل دادههای شناخت، تحلیل الگوهای موجود در داده

عابدی جعفری و ) کندپراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل میهای داده

 .(1390، همکاران

با تعدادی از متخصصان حوزه صنعت مصاحبه عمیق تدوین این مقاله، ابتدا  یبرابدین منظور  

 یبا بازبین ،. سپسشدتحلیل اولیه از مشکالت حوزه تولید استخراج شد و  فهرستیو  گرفتانجام 

 دست آمد.مضمون به 9نهایت در ها، یو رفع همپوشانها مضمون

پژوهی از وسیله متنه در تکنیک تاپسیس، بها ص برای تحلیل دادهبیان شاخ برای ،همچنین

  .شد استخراج 2و کارآمدی 1وریبهرهمتن بیانات رهبری، دو مضمون 

آل است. این مدل اساس مشابهت به راه حل ایده ترجیح برهای ی روشاواژه تاپسیس به معن

توسط هوانگ  1981 که در سال (1396سهرابی و احدی، ) است MIDMهای تکنیکترین از قوی

شود. هر مسأله به صورت شاخص بررسی می N گزینه به وسیله Mاین روش  ه شد. درئویون ارا

 .(1395امیری و همکاران، ) شودبعدی در نظر گرفته می N در فضای نقطهM سیستم هندسی شامل 

، طبق فرایندی اندشدهگوناگون ارزیابی های صمختلف که توسط شاخهای این روش گزینه در

ه بهتر است، مای که شاخص روش تاپسیس آن از هگزینه ،در نهایت شود وبا هم مقایسه می

                                                           

ت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا یی اهملها هم بایستی به تولید مهستند، آنصاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر » .1

آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد  .(06/01/1393) «را افزایش بدهند وریبهرهکه 

رشد هشت درصدی. در این  پنجم است که اعالم شده است؛ یعنی حداقل در برنامه شدهپرشتاب کشور به میزان تعیین

 .(01/01/1390) است وریبهرهرشد، سهم بیشتر مربوط به 

 دادیمجهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می در مدیآکار، هم اقتصادجهت رشد رونق  در مدیآکارباید ما هم  .2

(30/11/1385). 
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 آلشده تا گزینه ایدهانتخاب خواهد شد. هدف این روش حداکثرکردن فاصله بین گزینه انتخاب

 (. روش1394آل مثبت است )خاتمی فیروزآبادی، گزینه ایدهکردن همین فاصله تا حداقل و منفی

 موجود ثابت باشدهای که نرخ تبادل در بین شاخص استتاپسیس برای مواردی مناسب 

 (.1377)اصغرپور، 

های تاپسیس روشبا  ،مسألهمرتبط با  یبه عنوان متغیرهاها پژوهش این مضمون نهاییدر گام 

 ند.شد تفسیری تحلیل -و الگوی ساختاری

پرسشنامه تهیه شد و در اختیار متخصصان  26 حاوی ایها، پرسشنامهآوری دادهبرای جمع

مدیریتی های خصوصی، مشاورین طرح دولتی وهای صنعت از جمله مدیران شرکت حوزه تولید و

االنبیا، مرکز تحقیقات صنعتی از جمله قرارگاه خاتمهای وکارها، مجریان و مشاوران پروژهو کسب

فعال در صنعت ساختمان(، رئیس کمیسیون صنایع اتاق سازه )االنبیا، شرکت ایرانقرارگاه خاتم

یک  ی که هردانشگاه تاداناســ از سوی دیگر در اختیار و، ســوکیاز  بازرگانی و اعضای آن

 قرار گرفت: را دارند،دارای شرایط زیر 

 ؛دارای مدرک تحصیالتی دکتری. 1

 ؛ت علمی دانشگاهئعضو هی. 2

  .یرشته مدیریت صنعت آموختهدانش .3

 ،استخراج شدها ترین مضامینی که از تحلیل مصاحبهشده، مهمتوجه به نکات مطرح با

 ند از:اعبارت

بزرگ های حمایت مالی از تولید ملی یکی از چالش نبود: حمایت مالی از تولید ملی . نبود1

 و مالی مناسب تخصیص فقدان که کرد جووجست باید نجاآ از را علت. است تولیدکنندگان

ه ب حاصل از فروش نفت مالی سرمایه که برد تسم این به را نتیجه سیاستگذرای مالی برای صنایع

 که شد نآ نتیجه .یافت اختصاص تجارت و واردات بخش ، بهتولید بخش در اریذگهسرمای جای

 .شد مواجه مشکل با تولید بخش مالی تأمینرسید و  خود حد ینکمتر به تولید بخش در سرمایه

شود که واردات کاالی کم کیفیت موجب می: پایین هزینه اب کیفیتکم کاالیت داوار. 2

شده آن پایین هزینه تمامبودن کیفیت دلیل پایین به، زیرا محصول داخلی نتواند با آن رقابت کند
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تولید  ،. در نهایتاست خرید در جامعه، قیمت هایلفهؤترین میکی از مهم ،طرفیاز باشد و می

 .شودرغبتی بازار مواجه میبیداخل با 

آماری که شخص . بر اساس است قاچاق موضوع ل،داخ تولید حوزه موانع از یکی: قاچاق .3

این امر به  گیرد ودالر قاچاق به کشور صورت میمیلیارد  12حدود  ،اعالم کردند 1رئیس جمهور

 یهروبی شدو ر قچاقا یکاالهاورود  بر قیقد رتنظا دنبو .دکرشدت تولید را متضرر خواهد 

و  تولید هنگیزا تنهانه ،نیایرا نتولیدکنندگا ایبر سالم قابتر ی درانتوناو  جیرخا یکاالهاواردات 

 نبود با ویمسا کیفی یطاشردر  نیایرا یتولید یکاال بلکه د،میگیر نتولیدکنندگا ینرا از ا خالقیت

 .دمیشو روبهرو بازار لستقباا

رویه به کشور اخیر واردات بیهای سال درولید ملی: ضعف در حمایت سیاستی از ت. 4 

 صورت قاچاق صورت به و غیرقانونی دیگر بخشی و قانونی واردات این از برخی صورت گرفت.

 گیریهای تصمیمنهاد جانب از قانونیو های حمایت و تسهیالت نبود ،دیگر طرفی از. گیردمی

 وارداتی بنادر افزایش به اخیرهای سال در که، دورآمی وجودهب تولید برای را بیشتری مشکالت

، تیاوارد بنادر و تیاواردهای درگاه بر نظارت و ارزیابینبود  ،همچنین ت.اس شده وردهآ روی

یکی دیگر از عواملی است که بخشی از آن به  نیز هاولی مواد هزینه ودن باال .استموضوع مهمی 

  .گرددضعف سیاستی در این حوزه برمی

 گاهیضمن نکات مثبتی که دارد،  قوانین دسته از این: اجتماعی تأمین قوانین کار و .5

 کارگر بیمه و مشاغل قوانین به توانمی این موارد جمله از .شده است تولید امر در اختالل موجب

 به اقدامًً دالیلی، بعضا بهاجتماعی  تأمینن سازما مواقع از خیلی در دیگر طرفی از .کرد اشاره

 وها شرکت برای سنگینهای جریمه .کندنمی کارگران وها کارفرما وها سازمان کردنمهبی

  .دیگر است موانع جمله از صنعتی هایحدوا

                                                           

میلیارد رساندیم، ولی  12میلیارد به  20را از ها بر این است که حجم قاچاق روز به روز کم شود. ما قاچاق همه تالش .1

 .(02/11/1396) میلیارد هم خیلی زیاد است 12
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تبع  به .استمد آزیع کاروشبکه ت نبودتولید های از جمله چالش: توزیع مدی شبکهآناکار. 6

 به پایینی قیمت به و کندمی تولیدیزی ناچ شدهمتما هزینه با را خود محصوالت کنندهتولید آن،

 دست به جنس این وقتی ،فروش واسط عوامل این تعدد علت به ولی فروشدمی واسط حلقه

 برای اندکی بسیار درصد میان این از که است رسیده بسیار باالیی قیمت به رسدمی ندهنکمصرف

  شود. ننده برای تولید میو این امر موجب کاهش انگیزه تولیدک ماندمی باقی تولیدکننده

 عمل صنایع برای راهی نقشه مانند صنعتیراهبرد  :ضعف در نگاه راهبری به تولید ملی. 7

طور کلی کشور ایران دارای به های کشور ولی استانو، شودمی صنایع رفتن بیراهه انعم که کندمی

طور به موضوع این وع خود است د و فاقد نگاه راهبردی به صناینباشبرنامه استراتژیک صنعتی نمی

 گیر موضوع تولید شده است.مستقیم دامن

حمایت از کاالی داخلی در اقتصاد کنونی  یطاشردر ضعف فرهنگ و مصرف کاالی ملی:  .8

حمایت از کاالی داخل دارد،  برایبه یک فرهنگ ثابت  زند که این امر نیازحرف اول را می ،ایران

که این  است و حمایت از کاالی ایرانی در میان مردم جامعه ضعیفولی در ایران فرهنگ مصرف 

 گذارد.خود بر مشکالت فروش کاالی تولیدشده اثر می

بودن کیفیت محصوالت: شده و پایینبودن هزینه تمام. ضعف در صادرات به علت باال9

زرگ در رشد ت تحولی باکه تولید برای صادراست  ارویکرد و نگاه صادارتی به تولید بدین معن

 یتولید یشرکتها توسط کیفیت با یکاالنشدن عرضهآورد. در این میان، وجود میهصنعت ب

 قیمت بحث نیز زمینه، همیندر کند.  واردصادارت به  یناپذیرانجبر هایبهضر ندامیتو ،خلیدا

ت به خاطر وجود مشکالت، صادراولی در ایران به دارد، همیتا ربسیا نیز سجناو ا کاالها نهایی

 ونقل داخلی وقیمت حمل، کیفیت ،به تولید این مشکالت، اصوالً ؛گیردخوبی صورت نمی

  .(1391طاهری و همکاران، شود )بندی میبازاریابی دسته

 هایافته

شد، باید تببین شود که کدام یک از این اکنون که به شرحی مختصری از هریک از عوامل پرداخته

تولید ملی و صنعت کشور دارد.  در مشکالت ثیر به خصوصیأو ت عوامل و موضوعات سهم بیشتر
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بندی عوامل و ساختاردهی و بیان ویتلوبندی و اوجود دارد که به رتبه مسألههایی برای این مدل

 .پردازدارتباط میان آن می

استفاده شده  وریبهرهکارآمدی و های از شاخصتاپسیس و  شبندی عوامل از روبرای رتبه

 تفسیری استفاده شده است. -الگوی ساختاری از ،مسألههمچنین برای سختاردهی به است. 

تکمیل شده توسط دو گروه اساتید دانشگاهی و های پس از سازماندهی و بررسی پرسشنامه

در حوزه  مسأله 9متخصصان حوزه صنعت، درنهایت ماتریس تجزیه و تحلیل تاپسیس متشکل از 

و بر اساس  شده تدوین طراحی و وریبهره اخص کارآمدی واساس دو ش صنعت بر تولید و

 گذاری شده است.رتبه بندی ونظرات هر یک از دو گروه تقسیم
 

اساتید دانشگاهی . ماتریس نرمال شده، وزین شده و رتبه بندی عوامل بر اساس نظر1جدول   

 وریبهره مدیآکار وریهبهر مدیآکار 
فاصله تا 

ل آایده
 مثبت

فاصله تا 
ل آیدها

 منفی

c رتبه 

 با کیفیتکاالی کم واردات

 پایین هزینه
385456/0 353833/0 209654/0 161379/0 010759/0 07213/0 870204/0 2 

ضعف در حمایت مالی از 
 تولید ملی

30478/0 301937/0 165773/0 13771/0 055775/0 022273/0 285381/0 8 

 4 708243/0 055253/0 022761/0 157076/0 192589/0 344397/0 354082/0 قاچاق

ضعف در حمایت 
 سیاستی از تولید ملی

322708/0 330244/0 175524/0 150621/0 040346/0 03763/0 482582/0 5 

 6 324349/0 026018/0 054198/0 148469/0 160897/0 325526/0 295815/0 مین اجتماعیأقوانین کار ت

 9 0 0 077841/0 126952/0 14627/0 482783/0 268923/0 مدی شبکه توزیعآناکار

ضعف در نگاه راهبردی 
 به تولید ملی

363046/0 372704/0 197465/0 169986/0 012378/0 066879/0 843829/0 3 

مصرف  ضعف فرهنگ و
 کاالی ملی

309262/0 301937/0 168211/0 13771/0 053878/0 024436/0 31203/0 7 

صادرات به  ضعف در
ن هزینه علت باالبود

بودن شده و پایینتمام
 کیفیت محصوالت

376492/0 377421/0 204778/0 172138/0 004876/0 073926/0 938127/0 1 

+A 543911/0 456089/0 209654/0 172138/0     
-A 040179/0 033692/0 14627/0 126952/0     
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 س نظر متخصصان حوزه صنعت. ماتریس نرمال شده، وزین شده و رتبه بندی عوامل بر اسا2جدول 

 وریبهره مدیآکار وریهبهر مدیآکار 

فاصله تا 

ل آایده

 مثبت

فاصله تا 

ل آایده

 منفی

c رتبه 

کاالی  واردات

 هزینه با کیفیتکم

 پایین

331129/0 299481/0 179054/0 13754/0 040833/0 027905/0 405958/0 7 

ضعف در حمایت 

 مالی از تولید ملی
323771/0 454336/0 175075/0 15452/0 030312/0 030312/0 5/0 5 

 4 705184/0 044775/0 018719/0 156218/0 191071/0 340151/0 353352/0 قاچاق

ضعف در حمایت 

سیاستی از تولید 

 ملی

364242/0 377124/0 19696/0 173199/0 001989/0 059071/0 967417/0 1 

قوانین کار تأمین 

 اجتماعی
27962/0 530687/0 151201/0 140936/0 057626/0 005094/0 08122/0 9 

ناکارآمدی شبکه 

 توزیع
294337/0 295783/0 159159/0 135842/0 054578/0 007958/0 127254/0 8 

ضعف در نگاه 

راهبردی به تولید 

 ملی

367921/0 358637/0 198949/0 164709/0 00849/0 055795/0 867931/0 2 

ضعف فرهنگ و 

 ی ملیمصرف کاال
312733/0 340151/0 169107/0 156218/0 034335/0 027126/0 441349/0 6 

ضعف در صادرات 

به علت باال بودن 

شده و هزینه تمام

پایین بودن کیفیت 

 محصوالت

360563/0 336454/0 19497/0 15452/0 019097/0 047588/0 713618/0 3 

+A 540738/0 459262/0 198949/0 173199/0     

-A 032022/0 027197/0 151201/0 135842/0     
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 . ماتریس دسترسی نهایی3جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لهأعوامل مس

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 کیفیت با هزینه پایینواردات کاالی کم 1

 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ضعف در حمایت مالی از تولید ملی 2

 0 0 0 0 0 0 1 1 1 قاچاق 3

 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ستی از تولید ملیضعف در حمایت سیا 4

 1 1 1 0 1 1 1 1 1 قوانین کار تأمین اجتماعی 5

 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ناکارآمدی شبکه توزیع 6

 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی 7

 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ضعف در فرهنگ و مصرف کاالی ملی 8

 1 0 0 0 0 0 1 1 1 شدهبودن کیفیت و باالبودن هزینه تمامنضعف در صاردات به علت پایی 9

 
 

 بندی عوامل. سطح4جدول 

 سطح اشتراک ورودی خروجی عوامل

1 1 1 ،2 ،3 ،4 ،4 5 ،6 ،7 ،8 ،9 1 1 

2 1 ،2 ،3 1 ،2 ،3 ،4 ،4 5 ،6 ،7 ،8 ،9 2 ،3 2 

3 1 ،2 ،3 1 ،2 ،3 ،4 ،4 5 ،6 ،7 ،8 ،9 2 ،3 2 

4 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 4 ،5  ،7 4 ،5 ،7 4 

5 1 ،2 ،3 ،4 ،5  ،7 ،8 ،9 4 ،5  ،7 4 ،5 ،7 4 

6 1 ،2 ،3 ،6 6 6 3 

7 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 4 ،5  ،7 4 ،5 ،7 4 

8 1 ،2 ،3 ،8 4 ،5 ،7 ،9 8 3 

9 1 ،2 ،3 ،9 4 ،5 ،7 ،9 9 3 
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 اندازی تحقق ابعاد اقتصادی سند چشمبندی نظام مسائل راهبردی حوزه تولید در راستا. سطح1شکل 

ضعف در حمایت 

 سیاستی از تولید ملی

ضعف در نگاه 

 راهبردی به تولید ملی

قوانین کار تأمین 

 اجتماعی

 قاچاق

ناکارآمدی شبکه 

 توزیع

صادرات به علت ضعف در 

باالبودن هزینه  بودن کیفیت وپایین

 تمام شده

ضعف در حمایت 

 یمالی از تولید مل

ضعف فرهنگ و 

 مصرف کاالی ملی

واردات کاالی 

 کیفیت با هزینه پایینکم
الیه     

 اول

الیه 

 دوم

الیه 

چهار

 م

الیه 

 سوم
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 گیرینتیجه

نگری، موضوع اقتصاد مقاومتی امری بلندمدت است و با نگاه پژوهی و آیندهاز منظر آینده

محقق کرد، به این را انداز ریزی کرد تا بتوان اهداف سند چشمبلندمدت باید برای تحقق آن برنامه

زودی تمام خواهد شد. از سوی دیگر، با رهای جهانی بهها و فشادلیل نباید تصور شود که تحریم

نگر به مشکالت فعلی حوزه تولید، روند آن مشخص خواهد شد و با تحلیل روند است نگاه آینده

نتایج حاکی از آن است که خبرگان صنعتی، ضعف در  شود.که بررسی و مطالعه آن ممکن می

دی تولید ملی دانستند و استادان دانشگاهی، حمایت سیاستی از تولید را در صدر مسائل راهبر

بودن کیفیت محصوالت. همچنین، شده و پایینضعف در صادرات به علت باالبودن هزینه تمام

ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی، ضعف دهد می تفسیری نشان -الگوی ساختاری یهایافته

ترین الیه از الگوی بنیادی ماعی دردر حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار تأمین اجت

بندی و ساختاربندی مسائل راهبردی گیرد. حال باید بر اساس رتبهتفسیری قرار می -ساختاری

آسیای  هایی برای رساندن ایران به رتبه برتر اقتصادی در سطح منطقهتولید بتوانیم سیاستگذاری

 ها نتایج ذیل قابل پیگیری است.تکنیک های استخراجی ازتوجه به یافتهطراحی شود.  جنوب غربی

از  یحاک یو خبرگان صنعت یدانشگاه تاداناس انیم یکارشناس هاینظر انیاختالف م -

خود مانع  تواندیاختالف م نیکه ا است یو علم ییاجرا، یبدن کارشناس یراهبرد شکاف

 .باشد یدر حوزه اقتصاد ینسبت به مسائل راهبرد ینگاه مشخص

در قدم اول راهبردها را مشخص کرد و بر اساس  دیبا یرشد اقتصاد ریسحرکت در م یبرا -

 ریمس ییگراو واقع خواهیآرمان نیشده و منابع موجود و براساس اصل نونییانداز تعچشم

 کرد.  یزیرو برنامه میتحقق اهداف را تنظ

ند س یتحقق اهداف اقتصاد برای ،نیهمچن ،کشور یدینوآور در نظام تول یتحول برای

 یهامدل یبر اساس خروج ،ییایمنطقه جنوب غرب آس یبر رتبه برتر اقتصاد یانداز مبنچشم

 :شودیم هیتوص های زیرشنهادیپ حاضر، در مقاله شدهکارگرفتهبه

. با توجه به زمان و توان محدود هر کشوری برای پاسخ به نیازها و از سوی دیگر، نیازهای 1

های ها رو آورد. به همین دلیل باید بر اساس اولویتاولویت نامحدود و متنوع خود، باید به
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دهی و ریزی کرد. از این رو، نظمشده برنامه مسیر حرکت و تحقق اهداف را برنامهمشخص

 ای دارد.بندی مسائل راهبردی اهمیت ویژهاولویت

اشد و از گیری نوآوری داشته ب، جهت. برای حرکت بهتر باید سیستم و نظام مدیریتی کشور2

 های مسائلد؛ حال حاضر با توجه به پیچیدگیشوسیستم سنتی به سیستم مدیریت نوین بدیل 

باشد و بدون رویکرد نوآورانه، های روز صنعت نمیمدیریت، نظام مدیریتی سنتی پاسخگوی نیاز

 های اساسی مواجه خواهیم شد.چندان دور با چالشدر آینده نه

راهبردی اقتصادی است، باید با ترین موضوعاتی از چالشییکی که مدیریت نقدینگی . 3

های مناسب برای پاسخ به این چالش اساسی تهیه تضارب آرای نخبگانی در این حوزه به راه حل

های رشد اقتصادی مسأله تولید است که در ترین شاخصهشود. نکته بااهمیت آن است که از مهم

ی بزرگ جهت نوآروی و شکوفایی در این حوزه به حال حاضر مشکالت بانکی و پولی آن مانع

 آید.حساب می

 های صادراتی برای کسب بازارهایهای آینده صنعت، نبود زیرساختترین چالش. از مهم4

انداز برای کسب رتبه اقتصادی برتر در منطقه و ای و جهانی است و با توجه به سند چشممنطقه

های رزی خواهیم بود. بدین دلیل توجه به زیرساختمتوسعه صنعت، نیازمند بازارهای برون

 ریزی راهبردی برای آینده اقتصاد کشور باشد.های برنامهترین بخشتجاری، باید از مهم

قوانین هر کشور زیرا  است؛ی آن اتوسعههای ترین زیرساختاز مهم. قوانین هر کشور 5

ف حرکت را قوانین هر ی اهداوسوسمت ری و مسیرسازی برای حرکت است وگذاموجب ریل

، اندازچشمشده در سند یاددر جهت تحقق اهداف اقتصادی  دبای کند. بنابراین،کشور مشخص می

 ای ورزیده شود.در قانونگذاری اقتصادی اهتمام ویژه

راهبردی را پایش  مسائلشده به طور مستمر باید در مسیر حرکت به سمت اهداف مشخص. 6

کاری پایش باید به صورت متمرکز و یکپارچه و به دور از موازی ،یندهی کرد. همچنو نظم

 تا سوگیری حرکت در جهت نیل به اهداف، تغییر نکند. ،صورت پذیرد

های بر محور ددر این مدت کوتاه باقیمانده بای اندازچشمدر مسیر پیش رو برای تحقق سند . 7
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فکر ایرانی موتور حرکت و پیشران و خوشپیشران توجه ویژه شود. امروز در کشور جوانان نخبه 

نان صادی در منطقه باید بار این مسئولیت را بر دوش آکه برای رسیدن به رتبه برتر اقت است جامعه

 .گرایی در عرصه مدیریت اقتصادی برای تحقق اهداف گامی مؤثر برداشتاشت و با جوانگذ

های تولید ضای مجازی و خرابکاری. در مسیر پیش روی تولید کشور، سه مسأله برندینگ، ف8

ترین مسائل آینده تولید ملی خواهد بود. امروز در داخل کشور در برندسازی ملی از مهم

شود در فضای مجازی با مصرف و ترویج محصوالت با کیفیت ایرانی ضعف داریم که موجب می

و دیگر محصوالت  ها در کیکهایی از قبیل وجود قرصشود. همچنین، خرابکاریآن مخالفت می

 شود که امر خطیر رونق تولید با موانعی مواجه شود. به این دلیل بایدصنایع غذایی موجب می

گیری های متخصصان و پژوهشگران این سه حوزه به سمت رفع موانع رونق تولید جهتپژوهش

 شود.
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