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 چکيده
 یارائه در استان لرستان و صنعت یتوسعه موانع بندیرتبه و هدف اصلی این پژوهش، بررسی

ی ساختاریافته و ها از روش کیفی مصاحبهراهکارهایی در این زمینه بوده است. برای گردآوری داده

دل شاخگی)ساختار، رفتار، زمینه(؛ موی سهتحلیل تم استفاده شد. ابتدا سه محور اصلی با عناوین الگ

PEST های ها، اهداف و ارزش)سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی( و سایر عوامل )استراتژی

ریزان و مدیران واحدهای ی مطرح شدند. برنامهشناسشده( به عنوان الگوی مفهومی آسیبتدوین

ند ی مطرح شدآمار یجامعهگاه به عنوان های مرتبط با صنعت استان و اساتید دانشصنعتی و سازمان

مند تا رسیدن به عمق و کفایت نظری ادامه یافت. با گیری از بین آنها به صورت هدفکه نمونه

نفر در پژوهش شرکت نموده  21ی حضوری به تعدادی از آنها و کسب موافقت اولیه، تعداد مراجعه

ر بندی و دشناسی گروهتایج حاصله با روش تمو در سه محور مورد بررسی به اظهارنظر پرداختند. ن

ای با محوریت ابعاد حاصل از مدل به صورت پرسش نهایت مجدداً به افراد مذکور مراجعه و پرسشنامه

حضوری تکمیل گردید. نتایج نهایی با استفاده از آزمون کای دو و فریدمن مقایسه شده و در 

ترتیب شامل مشکالت فرهنگی و ضعف کسب و کار، ترین موانع به بندی مشخص شد که مهماولویت

ضعف آموزش، مسائل نیروی انسانی و رفتاری، عوامل فنی و تجهیزاتی و باالخره مشکالت ساختاری 

باشند. بهبود فرایند نظارت، کنترل و اصالح نظام بانکی در حمایت از صنایع کوچک و و نظارتی می

ی کسب و کار به عنوان پیشنهادهای کلی این سازی در حوزهمتوسط و همچنین ضرورت فرهنگ

 پژوهش مطرح شدند.  

 .PEST شاخگی، مدلی صنعت، مدل سهتوسعه :يديکل واژگان
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  3 ، حسين دالوند 2 ، نرگس جوزي 1 علی مير

 گروه مدیریت بازرگانی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران. 2
 گروه مدیریت بازرگانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران. 1
 .رانیا قم، قم، واحد یسالما آزاد دانشگاه ،یصنعت تیریمد گروه 3
 

 نویسنده مسئول:نام 

 نرگس جوزي

 

 

 راهکارهایی يارائه و صنعت يتوسعه موانع بنديرتبه و بررسی

 لرستان استان در آن يبراي توسعه
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 مقدمه
 هب توسعه مشخص، اقدامات مجموعه ی یکمثابه به توسعه: است شده ارائه توسعه مفهوم از تلقی سه کلی طور به توسعه ادبیات در

کی ی اقتصادی چه پیشرفت اگر. مشخص اقدامات و دستاوردها از ایمجموعه یمثابه به باالخره توسعه و بنیادی دگرگونی یفرآیندها یمثابه

وسعه ی تعامل و نشانه توان پیشرفت اقتصادی را تنهاای اقتصادی نیست، نمیاز آنجا که توسعه صرفاً پدیده اما است، توسعه مهم عوامل از

جانبه در تمام جوانب جامعه و آفرینش حرکتی همه اقشار تمام برای همگانی درآمد رشد مطلوب الگوی یک ایجاد هتوسع اصلی هدف دانست.

 (.21 ،2991 ،2تودارو)شودمی زندگی مردم تلقی

ولیدی ت ی سنتی با معادالتمدل ارائه شده توسط روستو حاکی از آن است که پنج مرحله برای رشد اقتصادی الزم است. در ابتدا مرحله

ی سوم همان خیز است که ویژگی اصلی اندک قرار دارد که جهش اقتصادی و ماقبل خیز در گام دوم و تدریجی صورت خواهد گرفت. مرحله

های باشد. چهارمین مرحله عبارت است از شکوفایی که مبتنی بر صنعت و بخشگذاری بوده و محوریت آن اقتصاد و درآمد میآن رشد سرمایه

 (.31 ،2331موسوی جهرمی، کند)ر اقتصاد بوده و زمینه را برای آخرین مرحله یعنی مصرف انبوه فراهم میپیشرو د

داری و تمایل به صنعت پیشرفته همخوانی قابل توجهی داشته و تمام ایراداتی که به هر چند این فرایند با رویکرد نظام اقتصادی سرمایه

اه نیز وارد است اما اهمیت صنعت و نقشی که در پیشرفت جوامع دارد در این دیدگاه به عنوان یک داری وارد است به این دیدگنظام سرمایه

محور اساسی مطرح شده است. از طرفی عصر حاضر نیز دیگر فرایندی را طی نموده است که با عنوان عصر اطالعات و مشارکت یا عصر 

 گردد.تی شدن برای کسب آمادگی و ورود به دنیای فراصنعتی پدیدار میاز این دیدگاه نیز ضرورت صنع شود کهفراصنعتی شناخته می

های طبیعی، جغرافیایی و گردشگری به وفور یافت شده و هایی همانند لرستان که از یک سو پتانسیلبخش صنعت بخصوص در استان

 ش و پژوهش بیشتر احساس شده و یافتن راهکارهاییها قابل مقایسه نیستند، نیاز به کنکااز سویی دیگر هنوز از نظر صنعت با سایر استان

 شود.های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی میبرای تحقق اهداف بخش صنعت یک ضرورت برای پیشبرد سایر بخش

راه  هاتن صنعتی شدن لزوماًو دسترسی به رشد پایدار است  ،صنعتی یتوسعهیکی از اهداف مهم در همین راستا با تأکید بر این که 

ر محققان های مورد نظبندی، سعی شده است تا مشکالت در قالب دستهنیستی اقتصادی و تحقق توسعهیابی به رشد سریع درآمد سرانه دست

ه تا هم زمینه برای رشد و ورود ب نیاز است اقتصاد مبتنی بر صنعت پویا مورداز طرفی باید دانست که  و اندیشمندان اقتصادی مطرح گردد.

یادی ی زبا گسترش صادرات مواد معدنی و منابع طبیعی مانند نفت، درآمدهاکه بسیاری از کشورها ی فراصنعت فراهم شود و بر عکس دنیا

 بتوان به رشد مستمر دست، انداز موفقیت قابل توجهی برخوردار نبوده صورت پایدار در بلندمدت برای حفظ روند رشد بهکسب نموده ولی 

 .یافت

ای برای تحقق اهداف توسعه برخوردار است و استان لرستان ی مهم که صنعت از جایگاه ویژهش با در نظر گرفتن این نکتهدر این پژوه

ی ی صنعتی است؛ دیدگاه گروهی از کارشناسان و محققان در خصوص موانع توسعههای دیگر در آغاز راه توسعهنسبت به بسیاری از استان

یلی آن شناسی و روش تفصع با در نظر گرفتن وضع موجود صنعت استان لرستان و با استناد به الگوهای آسیبگردد. در واقصنعت بررسی می

 ی راهکارهایی پرداخته شود.ی صنعت به ارائههای توسعهشود از یک روش مناسب علمی استفاده شده و ضمن شناسایی آسیبسعی می

 

 بيان مسأله 
های وری بین بخشبهره یب افزایش سهم کاالهای صنعتی در صادرات کاالیی کشورها شده، فاصلهکه موج صنعتی عالوه بر آن یتوسعه

کاالهای جدید، افزایش سهم جمعیت شهرنشین  یوری، عرضهمولد به ویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره

صنعتی بر دو  یمصرف در درآمدها و نظایر آن را به دنبال داشته است. توسعه ای وهای سرمایهدر کل جمعیت و دگرگونی در سهم هزینه

، 2313، 1)کلمن و نیکسون مؤثر خواهد بود)افزایش تولید در کمیت و کیفیت، اشتغال(  پارامتر عمده که همان تعریف توسعه اقتصادی است

15- 11 .) 

افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتی شدن بخش کشاورزی، ای در جامعه، افزایش سهم صنعت و تولید محصوالت کارخانه

افزایش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در این بخش و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در 

ی در ادارد و به همین دلیل موتور محرکهرا به دنبال کنار بسیاری از تحوالت و تغییرات قابل توجه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

 توان در اشتغال،را می صنعتی یترین دستاوردهای استراتژی توسعهشاخصخصوص توسعه به معنای عام آن تلقی شده و به همین دلیل 

                                                           
1 - Todaro  
2 - Coleman and Nixon  
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، 2395وند، نمود)محسن های اقتصادی و در واقع رشد پایدار و مستمر مشاهدهرشد سایر بخشکاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید، حرکت روبه

3-1). 

یافتگی اروپا و آمریکا الگویی را ( صنعت و سیاست صنعتی چین را بررسی نموده و اذعان داشته است که میزان توسعه1123)3چنگزی

تعهد  داخلی و گیری از آن توانسته است به رشد قابل توجهی در این زمینه دست یابد. تکیه بر توانبرای چین ارائه نموده است که با بهره

 زایی اقتصاد از خصایص مهم صنعت چین بوده است.جدی به همکاری و مساعدت نیروهای داخلی با تکیه بر درون

 هاآن یتولیدو  صنعتی یپیشرفتها ،فـمختل یهاروـکشو  عـماجو رـگیافر یعهـتوسو  دـشر روـموت هـکدارد  دوـجو دعتقاا ینا وزهمرا

و  ستا توسعه رمحو ،صنعت که هددمی ننشا یافته توسعه یهارکشو   یهـتجرب. تـساه ـنورافنا و نعتیـص یعهـتوس ،رـیگد رتاـعب بهو 

 ،صنعتی بماندگیـعق دوـجو لـلید به ،توسعه لحادر  یهارکشو. در باشد یافته توسعه ،یگرای دگونه به که یافت ریوـکش انوـیتـم رتدـبهن

 علمدر  عقبماندگیآن،  هـب هـتوج مدـت عـعل هـبو   دوـیشـم ساـحساتأکید بر علم و فناوری  تر باها و تالش جدیتجدید سیاست به زنیا

، 2331  ،دینـلانـکو ر نیاجدویابد) افزایش می یافته توسعه یهارکشوو  هارکشو ینا صنعتی یتوسعه نمیا فشکاو  هدش تشدید نیز وریفناو 

115.) 

های جدید و ارتقای برداریمعتقد است که افزایش تولید، بهره ،بیستم نقر دیقتصاا دازانهپرنظریترین به عنوان یکی از بزرگ 1شومپیتر

ترین نشانه در پیشرفت اقتصادی نوین، صنعتی شدن شوند و به همین دلیل مهممنابع موجود فقط در جریان صنعتی شدن حاصل می

 (.1، 2331است)اشتریان، 

قرن بوده و تأثیرات قابل توجهی بر انسان و محیط زندگی وی گذاشته است. بخش صنعت ای با عمر سه صنعت و صنعتی شدن پدیده

های ها و زیربخشهای حیاتی در ایجاد رشد و توسعه محسوب شده و مسیر رشد و توسعه را برای خود و سایر بخشترین بخشیکی از مهم

رسانی و ... هموار رژی، مخابرات، راه و ساختمان و حتی فرهنگ و اطالعاقتصادی از قبیل کشاورزی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ان

های مزبور در دنیای کنونی دشوار و تقریباً غیرممکن است. در همین راستا آن چه بیش از سایر سازد و بدون یاری صنعت، فعالیت بخشمی

صنعتی  یختلف را به خود جلب کرده، اتخاذ راهبردهای توسعهاقتصادی در جهان، توجه ملل و کشورهای م یهای توسعهراهبردها و برنامه

هایی که با دقت و ریزبینی به نواقص و ایرادات موجود و موانع دست یافته و زمینه را برای باشد؛ روشآن می یشدههای تبیینمبتنی بر روش

 (.1-3، 2331تحقق اهداف توسعه فراهم نمایند)اشتریان، 

با خود تجربیات جدیدی برای زندگی آدمی به ارمغان آورده و  ت صنعت، موج جدیدی در زندگی بشر آغاز کردهمعتقد اس 1آلوین تافلر

کنند با تولدش در اروپای غربی و رشد و بسط بسیار سریع آن در سراسر جهان این موج که از آن به عنوان انقالب صنعتی نیز یاد می. است

توسعه و رشد کشورها، بخصوص کشورهای در  یبه عنوان یکی از رویکردهای بسیار کلیدی در حوزهدوم قرن بیستم عمالً  یبویژه در نیمه

نتایج تحقیقات تعدادی از اندیشمندان در این زمینه، وجود همبستگی محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و . حال توسعه قلمداد شد

ای اصلی مطالعات انجام شده در این مورد، وجود رابطه قوی بین رشد صنایع کارخانه یهای به اثبات رسانیده است. فرضیبخش صنایع کارخانه

ثیر بسزایی در جهت رشد تولید ناخالص داخلی دارد. به همین دلیل أای تای که رشد صنایع کارخانهو رشد تولید ناخالص داخلی است، به گونه

 یدهندهترین عامل توضیحمهم راشومپیتر افزایش عوامل تولید . اندصادی معرفی کردهای را به عنوان موتور رشد اقتاست که صنایع کارخانه

ند کاین نکته تالش می راقتصادی با تأکید ب ینظران عرصهنیز به عنوان یکی از صاحب 5گونارمیردالدانست و های اقتصادی نوین پیشرفت

معرفی کند. به تعبیر او تولید کاالهای صنعتی  برای توسعهن شاخص روشنی شدن را اگر نه به معنای دقیق توسعه حداقل به عنواصنعتی

 .(29-12، 2315، 1)هانت تری از عمل تولید استمعرف نیل به مرحله پیشرفته

و  صنعت عموضوای جز این ندارد که به هر کشوری بخواهد حضوری جدی و قدرتمند در دنیای پرتالطم امروزی داشته باشد، چاره

 و تمدهکوتا یبرنامههاو  هاازنداچشم تحققرا در  هاآن یگیرربهکاو  باشد شتهدا دیهبرو را علمی نگاهی هاآن مدیریتو  نهورافنا یتوسعه

 (.53، 2391بلندمدت خود مورد توجه قرار دهد)شهرکی، 

 231فضای کسب و کار از  ی بهبودرا برای صعود رتبه 2111( در قالب سند راهبردی خود، افق 2391وزارت صنعت، معدن و تجارت)

بنیان گذاری، گسترش تجارت، صنایع نوین، دانشی اقداماتی همچون رقابت، سرمایهتبیین نموده است که نیل به این هدف صرفاً در سایه 51به 

 پذیر است.نآموزی منابع انسانی و... امکاها، افزایش مقیاس صنایع، برندسازی، نوسازی صنایع، مهارتکردن صنایع، گسترش شبکه

                                                           
3 - Chengzhi 
4 - Schumpeter 
5 - Alvin Toffler 
6 - Gunnar Myrdal 
7- Haunt 
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اند که ضرورت اعطای ی صنعت ماهیان زینتی دریافته( در پژوهشی با عنوان موانع و راهکارهای توسعه2391میررحیمی و دادگر)حاجی 

بندی مناسب، کمک به بازاررسانی محصوالت و.... موجب یارانه، ضرورت حمایت از کارآفرینان، بهبود روند اعطای تسهیالت بانکی، بسته

 شوند.ی صنعت ماهیان زینتی میهتوسع

 وریفناو  لیهاو ادمو ،نسانیا وینیرو ارزی،  مالی بعد رچهای صنعت استان سیستان و بلوچستان ( در بررسی موانع توسعه2391شهرکی )

 طمربو تمشکال ه،لیدکنندتواز  حمایتدر  بانکها جملهاز  مالی یقو کزامر دننکر هیاهمر نعامو که داد ننشا تحقیق نتایجرا بررسی نموده و 

و  نستااز ا متخصص رکا وینیر ارفر ،غیرمتخصص ادفرا به تتسهیال اریگذوا ن،ستااز ا سرمایه ارفر ،پیشرفته وریفناو  تالآماشینورود  به

 .میباشند صنعتی توسعه نعامو مهمتریناز  نستادر ا اریسرمایهگذ یهاقمشوو  زاتمتیاا دکمبو

 یمؤلفه رچها تأثیر ،شمالی نسااخر نستاا رکاوکسب محیط ضعیتو شناسایی( در پژوهشی با عنوان 2391گریوانی و احمدی شادمهری)

 سیربررا  یرساختهاو ز عمومی تخدماو  مالکیت قحقو منیتا ،لتدو سیاسی تثبا رات،مقرو  نیناقو ،سیاستها شامل رکاوکسب محیط

 .ستا شتهدا دیقتصاا یفعالیتها یطاشر نابسامانی بررا  تأثیر بیشترین رات،قرمو  نیناقوو لت دو سیاسی تثباکه  داد ننشانتایج . نددنمو

توان »ترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد، مفهوماز مهم ( آمده است که2395های مجلس )در گزارش مرکز پژوهش

سعه وسعه آن جامعه نباشد، بی شک بخشی ضروری از فرآیند توتولیدی یک کشور اگر کلید ت یاقتصاد ملی است. ارتقای توان یا بنیه« تولیدی

پردازان و صنعتی انبوهی از نظریه یتوسعه ها و راهکارهایله در دو قرن پس از انقالب صنعتی در قالب تئوریأاست و از همین رو این مس

میان عدم تحقق خود به خودی توسعه صنعتی، مسئولیت  ریزان کشورهای مختلف را به تالش و تکاپو پیرامون خود واداشته است. در اینبرنامه

ها گره خورده است. صنعتی با عملکرد دولت یچندان که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه ،سازدها میمهمی را در این زمینه متوجه دولت

  ردگیخواه صورت میهای توسعهدولت یابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسطها، چگونگی و مسیر دستتعریف اهداف ملی، اولویت

ها، تهیه و ( در پژوهشی بر اهمیت صنعت و ضرورت سیاستگذاری مناسب صنعتی، لزوم بهبود زیرساخت2395گرشاسبی و دیگران )

به میدان آوردن  های زیردستی صنایع با حمایت دولت وگذاری در حوزههای ترانزیت، اصالح روند مجوزها، لزوم افزایش سرمایهتدارک برنامه

های افقی و عمودی به منظور گیری مناسب، جذب سرمایه و تلفیق سیاستمندی، جهتبخش خصوصی تأکید نمودند. در این میان به هدف

 استفاده از مزایای هر دو روش و دوری از نواقص آنها تأکید داشتند.

 وابستگی هایقطع حلقهشامل کنند. این اهداف را دنبال میهای توسعه صنعتی اهداف متفاوتی گذاران با تدوین استراتژیسیاست

های های ارزی از طریق سیاستجویی در هزینهصرفه، ایجاد اشتغال خلق اقتصادی مدرن و متنوع،، ایجاد استقالل سیاسیاقتصادی و صنعتی، 

نهادی و سیاسی در جهت مدرنیزاسیون  و ب اجتماعیایجاد تغییرات مطلو، جایگزینی واردات و ایجاد درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات

 .باشندمی ن و اعتبار سیاسی ناشی از توفیقات اقتصادی و حفظ امنیت ملیأکسب شو باالخره  جامعه

بخش صنعت و معدن استان لرستان متأثر از وجود منابع زیرزمینی غنی و متعدد، محصوالت کشاورزی متنوع، دامداری گسترده، سوخت 

 کشور؛ در موجود صنعتی واحد 33911 کل ازکار متخصص زمینه گسترش و رشد چشمگیری دارد. های مناسب و همچنین نیرویو انرژی

 کشور صنعتی واحدهای تعداد کل %51/2  معادل رقم این هستند؛ مستقر لرستان در کوچک و متوسط بزرگ، صنعتی واحد 2111بیش از 

 .(2391 گذاری لرستان،باشد )پورتال سرمایهمی

وسط استان عبارتند از: پتروشیمی لرستان، سیمان دورود، فروآلیاژ ایران، فوالد ازنا، نساجی بروجرد، صنایع مت و بزرگ واحدهای از برخی

ستان، ر لرمعدنی بیشه، پلی استغذایی گهر، داروسازی بایر افالک، صنایع شیر ایران )سهامی خاص(، پارت لبن، تعاونی تولید الکل اتیلیک، آب

 .(2391گذاری لرستان، )پورتال سرمایه داروسازی اکسیر، آهک صنعتی و هیدراته لرستان

 39نفر کارکن و  11درصد آنها در قالب صنایع کوچک با کمتر از  3/91واحد صنعتی وجود داشته است که  2111در استان لرستان، 

شوند. این بخش از اقتصاد نفر کارکن بوده و صنایع بزرگ محسوب می 211از واحد دارای بیش  15کارکن و باالخره  99تا  11واحد متوسط با 

درصد بوده  9/21های اخیر برابر نفر را به کار گیرد. سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 13111استان توانسته است حدود 

 است. 

درصد بوده است،  19/13درصد و کشاورزی که  21/11خدمات که درصد بوده است که نسبت به  13/1سهم این بخش در ارزش افزوده 

است و استان لرستان از نظر این  11/1ی کشور ی استان لرستان به میانگین تولید سرانهشود. نسبت تولید سرانهسهم ناچیزی تلقی می

 (.Lorestan.mporg.ir)نجم توسعه به نقل از ی پکشور را به خود اختصاص داده است) گزارش اقتصادی لرستان در برنامه 11ی شاخص رتبه

 لیتمسؤ دارای چند منطقه نهایتاً یا و منطقه دو یا یک اجتماعی، و اقتصادی یزمینه در توسعه حال در اکثر کشورهای به مانند ایران در

 قبع قیمت به که اندبوده اجتماعی -اقتصادی شکوفایی و بالطبع عمومی خدمات از برخوردار و ملی تولید و درآمد ایجاد یزمینه در اصلی

 هایاز شاخص برخورداری نظر از توسعه حال در کشورهای از یکی به عنوان ایران دیگر عبارت به. تمام شده است دیگر مناطق داشتن نگه
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فیایی جغرا توزیع دارای وسعهت هایبه عنوان جنبه ...... و صنعت مختلف زیربنایی، هایشاخص و باشدمی زیادی اختالفات دارای توسعه مختلف

 .باشد می صادق های کشور استان و مناطق اکثر در وضعیتی چنین. باشند می هاشهرستان و هااستان بین در ناهمگونی

تان شرایط خاص اقتصادی لرساقتصادی،  یعنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه صنعتی به یبا در نظر گرفتن مفهوم توسعه

شناسی آن را به سان یک فرایند شناسایی موانع و آسیبتوان میتوجه به وضعیت مناطق مختلف کشور برای نیل به اهداف صنعت،  و لزوم

 ی تفصیلی به تعیین راهکارها وتجهیزاتی، فرایندی، رفتاری و ساختاری دانست که با یک رویکرد مطالعه، ای، بودجهیابزارمشکالت 

جاری، های صنعتی، تسیاست یکلیه یدربردارنده ی صنعتیهای توسعهشناخت آسیبدر واقع،  کند.کمک مییر های اجرایی طی مستاکتیک

، ی اقتصادیو باالخره توسعه صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتیارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به

 .شوندتنظیم می

، وضعیت صنعت استان لرستان، شرایط نامناسب درآمدی و نقش اندکی که صنایع استان لرستان در کل شدهتوجه به مطالعات انجام  با

ابتدا الزم  ،عتصنو با در نظر گرفتن این نکته اساسی که به منظور اصالح ساختار و بهبود  ی پایین صنعت استان لرستانکشور دارند و رتبه

و بر  یلیتفص یابیاز روش عارضه یریگپرداخته شود، لذا با بهره صنعتی شدنجود در سر راه مو یهاعارضه افتنیو  یشناس بیاست به آس

)سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  PESTشاخگی )رفتار، زمینه، ساختار( و مدل های سهالخصوص با تأکید بر مدلی مطالعات ترکیبی علیهیپا

ی صنعتی استان توسعه یشناسبیآسهای تدوین شده(  ها، اهداف و ارزشتژیسایر عوامل خاص و مرتبط با شرایط استان )استرا ،فنی(

 طرح شده است: نیآن چن یال اساسؤراستا س نیدر هم .ردیگیانجام م لرستان

 ؟ها وجود داردکدامند و چه راهکارهای عملیاتی برای برطرف کردن این آسیبلرستان  ی صنعتی استانتوسعه یهابیآس

 

 دل پژوهشمبانی نظري و م
و همچنین مالحظات راهبردی استوار  PESTشناسی تفصیلی، الگوی مبانی نظری پژوهش بر اساس دو دیدگاه کلی با عناوین آسیب

با تأکید بر  PESTشاخگی)ساختار، رفتار، زمینه( پرداخته شده و الگوی شناسی با تأکید بر الگوی سهاست. در این پژوهش بر رویکرد آسیب

نعتی های صریزی در تبیین اهداف و استراتژی، اجتماعی، اقتصادی و فنی تأکید شده است. عالوه بر آن به خاطر اهمیت برنامهعوامل سیاسی

 از مالحظات راهبردی نیز استفاده شده است.

 شناسی تفصيلیآسيب .1
های مختلف نقش وز بحران در پدیدهپاتولوژی و مراد از آن شناسایی علل و ریشه عواملی است که در بر یمعادل کلمه شناسیآسیب

شناسی یافتن علت یا علل رکود یا بحران در روند طبیعی ها را مختل سازند. هدف از آسیبتوانند روند بالندگی و کارآمدی پدیدهمی رند ودا

ش و سودمند در راستای حل ها به منظور تعامل اثربخآوری دادهمند از جمعشناسی فرایندی است نظام. آسیبهاستلیتو فعا هاپدیده

 (.1-3، 2331 ،3)مانزینی های محیطیو محدودیت ها، فشارهاچالش مشکالت،

ها، فرهنگ، رفتار و فرآیند، تکنولوژی و ساختار را اهداف، استراتژی ونگری مسائل است های باز مبتنی بر جامعدر سیستم یشناسبیآس

، بلکه در ستمینه تنها از بعد کل س یشناسبیباشد؛ بنابراین آسپذیر نمیبه روابط آنها امکان جهوگیرد. امکان ارزیابی مسائل بدون تدر بر می

 (.21، 2991، 9)دفتباشدمی پذیرسطح خرد، گروه و سطوح سازمانی امکان

 ر جهت حصول بهد هاتیها و اثرات فعالمشکالت جاری، فرصت رامونیپ قیبر اطالعات دق یمبتن یعمل یبرنامه کی یستمس ندیبرآ

و  هیآوری و تجزجمع ستمیس نیآنها دارد. ا لیو تحل هیآوری مداوم اطالعات و تجزجمع ستمیس کیبه  یمبرم اجیاحت نیاهداف است؛ بنابرا

 .ندیگو یابیعلت ای یشناسبیساطالعات را آ لیتحل

ها، ها و روشعملهیتعامالت، رو ،هاتر ساختار قیت دقو شناخ لیو تحل هیو به هنگام، جهت تجز قیاطالعات دق یهیبر پا یشناسبیآس 

هسازی ب اقدامات نبرای تعیی است ومسأله  صیتشخ ،یشناسبیجو، الزم و ضروری است. آسچاره ستمیعناصر س ریو سا یتیریهای مدسبک

و  تیماه صیاست و هدف از آن تشخ دنیو منظم به کل فرا کیستماتیس ینگرش ازمندین یشناسبی. آسیای و اساسهیعملکرد، امری است پا

   (.3-21، 2311 ،زادهیبه حل دارد )مم ازیای است که بروز نموده و ننوع مسأله

کاری بین گروهی، استفاده از افکار پرسنل، بهبود به هم شناسیآسیب( معتقد است که استقرار روش تجزیه و تحلیل و 1111)21بورک

این امر در سه مرحله اساسی)بررسی ساختار  نیاز دارد.ر و حتی جذب و به کارگیری پرسنل)استخدام( ساختار تجاری، آزمایش محصول در بازا

   .و باید به صورت فرهنگ و عادت درآید گیردهای عمومی و بسته( انجام میریزی شده، نشستمستمر و برنامه شناسیآسیب، موجود

                                                           
8 - Mansini 
9 - Daft 
10 - Burke 
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ور که در یک زمان به ط مشخص کندبینی باید با واقع یشناسآسیبست که شناسی سازمانی معتقد ا( در کتاب آسیب1115مانزینی )

ت د؛ چرا که ممکن اسرلیست بلندباالیی از مشکالت به مدیریت پرهیز ک یتوان مطرح کرد. باید از ارائهمنطقی چند مورد از مشکالت را می

آنها  یاً مهم را تجزیه و تحلیل و گزارش مختصری از ماهیت و حیطهشناس باید مسائل و مشکالت واقعآمیز به نظر برسد. آسیباین امر اغراق

ائل حل مس یمشکالت جزئی نیست؛ زیرا در عملکرد واقعی، بسیاری از این مشکالت زیرمجموعهگرفتن تهیه کند. این کار به معنی نادیده 

 تر هستند.تر و اساسینشده، بزرگ

. اگر گرددای بروز هر گونه ناهماهنگی و مسأله در سیستم میکل یا شرایط زمینهشناسی منجر به شناخت بیماری، نقص و مشآسیب

ترین مرحله در رشد و توسعه و توان راهکاری را یافته و به مقابله با آنها پرداخت. مهمی بروز مشکالت شناسایی شود، بهتر میعلت و ریشه

ها در جهت باال بردن اثربخشی، رشد فزاینده، امکان نیل ین امر مهم به سازمانباشد. توجه به همهای موجود میبهبود سازمانی شناخت آسیب

، 2395کند)رحمانی و دیگران، ها، رضایت مشتریان، افزایش درآمد و کمک به توسعه در کشور کمک میبینی شده در برنامهبه اهداف پیش

35.) 

فوری انجام گیرد و یا ممکن است به طور دقیق و عمیق انجام شود که ای ی سریع و مطالعهممکن است به صورت یک معاینه یابیعارضه

ها و بررسی مأموریت)مرحله 1دارای ی است که جانبه و دقیقهمه یتفصیلی، مطالعهشناسی آسیب شود.در این صورت تفصیلی نامیده می

کلیدی  هایبندی مشکالت، تعیین حوزهقوت، اولویت های مختلف، تحلیل نتایج بررسی، تعیین نقاط ضعف واهداف، بررسی ساختار در حوزه

 (. 1-5، 1112، 22است)روی و تدوین گزارش

ای، بررسی و در قالب سه دسته عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه تواناز سوی دیگر هر موضوع و مشکل مدیریتی، سازمانی و... را می

عوامل  .است مل مربوط به نیروی انسانی مانند انگیزش، روحیه کار و رضایت شغلیعوا یتجزیه و تحلیل نمود. منظور از عوامل رفتاری، کلیه

و سرانجام عوامل باشد میساختار سازمانی، قوانین و مقرارت  مانند روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی یمجموعه یساختاری در برگیرنده

 (.5، 2332و امیری،  ساختاری هستند)میرزاییساز عوامل رفتاری و سبب وای شامل محیط و شرایط بیرونی زمینه

 

 PESTالگوي  .2

 یصویرا تتکند ن روش کمک میایبرای بررسی تمام فرایندهای بیرونی است.  ساده و بسیار گسترده یابزار تجزیه و تحلیلاین روش  

 2951این الگو که در سال م. نها استفاده کنیدرستی از آه ب مو بتوانی به دست آورده مکامل از تمامی نیروهای پیرامون که در معرض آن هستی

 25و عوامل تکنولوژیک 21، عوامل اجتماعی21، عوامل اقتصادی23شامل عوامل سیاسیاستاد دانشگاه هاروارد ابداع شد،  21توسط پروفسور آگیالر

 (.31 -31، 2332، 21است)آرمسترانگ

( و ساتیریادوف و 2391)23(؛ دیوید2331اعرابی و شعاریان) (،2332های مطرح شده توسط آرمسترانگ)بر اساس آن چه که از دیدگاه

 ( قابل برداشت است؛ 1121)29آنتونوپولوف

ه دهد. معموالً از افراد خواستروش موصوف به سادگی تمام عوامل محیط بیرونی را با یک رویکرد کیفی و نظرسنجی مورد بررسی قرار می

ود را در جدول خاصی که به همین منظور تهیه شده و شامل عنوان عامل، شرح عامل، شود که لیستی از عوامل را شناسایی و نظرات خمی

کنند که به ها استفاده مییا سایر روش 12، الگوی دلفی11ای نیز از روش کیفی طوفان ذهنیدلیل اهمیت و میزان تأثیر است، درج نمایند. عده

گذاری، تقیم قوانینمل سیاسی عبارت است از مقررات دولتی مانند قوانین اشتغال، در این شیوه عواطور آزادانه نظرات کارشناسان را دریابند. 

 زاماتال مناسب، تجاری شرکایمحیطی، مقررات زیست ایمنی، قوانین هفته، در کاری روزهای ، حقوق و دستمزد،های مالیاتیسیاستمالیات و 

 دیرهم هیأت و مدیریت یک دارای شرکت چند) تراستآنتی قوانین، ی تجاریهان و تعرفهقوانی و های تجاریمحدودیت محصوالت، گذاریلیبل

 اتتهاجم معنوی، ریسک مالکیت حقوق از ، حمایتروکراسی اداریوروند ب، اتمطبوع قرارداد، آزادی به التزام برای قانونی های، چارچوب(باشند

 . سیاسی محیط در تغییر و احتمال ثبات سیاسی نظامی،

                                                           
11 - Roy 
12 - Aguilar 
13 - Political Factors 
14 - Economic Factors 
15 - Social Factors 
16 - Technological Factors 
17 - Armstrong 
18- David  
19 - Sotiriadou and Antonopoulou 
20 - Brain Storming 
21 - Delphi Method 
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قدرت خرید یک  اقتصادی، رشد نرخ تجاری، یچرخه سرانه، مراحل درآمدی نیروی کار، هزینه ،سرمایه یشامل هزینه عوامل اقتصادی

بازارهای  یرگذاریمیزبان، تأث کشور رقابتی آزاد، مزایای بازار در دولت سازی، دخالتجهانی سیستم اقتصادی، تأثیرات نوع ،ثیرگذارأت سازمان

از عوامل و ... است. نرخ ارز  ، ثبات واحد پولی،نرخ بهره، نرخ تورمبیکاری،  کاری، نرخ نیروهای مهارت ، سطحهازیرساخت ، کیفیتمالی

های رشد جمعیت، ها و شاخصهبازار برای تولیدات و خدمات سازمان یثر بر نیازهای مشتریان و پتانسیل اندازهؤتوان عوامل ماجتماعی می

ی، اقساط خرید به کارآفرینی، عالقه هایشناسی، تحصیالت، فرهنگ، ویژگیجمعیت هایویژگی، سن جمعیت و نگرش نسبت به سالمت

در آخر عوامل تکنولوژیک مورد بررسی  و... را برشمرد. دان در جامعهمر و زنان خارجی، زبان، نقش خرید و مصرف محصوالت به مذهب، تمایل

های ها، اتوماسیون، مشوقوریاگذاری بر روی فنگیری در خصوص سرمایهتصمیم ،گیرد که این عوامل بر موانع ورود به بازارقرار می

 افزایش تباطات،ار یهزینه در اینترنت، کاهش ها، تأثیرتکنولوژی ادغام تکنولوژی، تأثیر انتشار نرخ، نرخ تغییرات تکنولوژیکی ،گذاریسرمایه

غ و ظرفیت بلو ،بلوغ تکنولوژی، هاحلجایگزینی تکنولوژی/ راه، های مشارکتی/ وابستهتکنولوژی، هتوسع و تحقیق هایفعالیت دور، راه از کار

  و ... تأکید دارند. های نوآوریظرفیت و گذاری در ارتباط با تکنولوژیقانون ،اطالعات و ارتباطات ،تولید

 

 الزامات راهبردي .3

پذیری صنعتی در وضع مطلوبی از نظر رقابت 1121ران در سال صنعت، معدن و تجارت، وضعیت ای 2111بر اساس الزامات راهبردی سند 

ها از قبیل روند ارزش افزوده بوده و سایر شاخص 33ی سازی در رتبهجهان قرار داشته است. کشورمان از بعد صنعتی 55ی نبوده و در رتبه

رآمد ملی، کاهش قدرت صنعت در خلق ارزش به ارزش تولید رو به کاهش، کاهش سهم اشتغال، کاهش سهم صنعت در ارزش افزوده و د

 وری سرمایه، افزایش وابستگیوری صنایع داخلی، رشد منفی بهرهی محصوالت مصرفی، تعطیلی و پایین بودن بهرهرویهافزوده، واردات بی

در بازار جهانی، پایین بودن  درصد، سیاست ارزی نامناسب و کاهش توان نفوذ 91های داخلی با سهمی بالغ بر رشد تولیدات داخلی به محرک

ی اند که روند صنعتالمللی نشان دادهسهم صادرات کاالهای با فناوری باال، متمرکز بودن صادرات به کشورهای خاص و مسائل اقتصادی بین

 درست که بایستی شدن در کشور با مشکالت عدیده مواجه بوده است. در این راستا الزامات راهبردی صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن ا

و  یصادنخست اقت گاهیبه جا یابیدست را برای و تجارت در کشور دیتول یبانیو پشت تینظارت، حما ،یزیربرنامه ،یاسناد فرادست یراستا

 یتوانمند یصادرات محور، ارتقا دیو تول یگذارهیبر سرما یو رشد ارزش افزوده بخش مبتن یبر رشد مستمر اقتصاد دیدر منطقه با تأک یفناور

زرگ و ب یخصوص یهابنگاه جادیا قیتشوی ارزش، زنجیره تیریاثربخش بازار، مد تیریمد دار،یاشتغال پا ،یانسان یهاهیسرما یستگیو شا

و  هاتیرفظ یتوسعه ن،یسرزم شیبر آما یمبتن یامنطقه یهاتیبلمتوازن و متناسب با قا یگذارهیسرما یتوسعه ،یو تجار یدیتوانمند تول

، 2391)معاونت طرح و برنامه صنعت، معدن و تجارت، دیننما بیسطح رفاه جامعه تعق یدر جهت ارتقا یو تجار یمعدن ،یصنعت یهایفناور

51- 9.) 

بخش صنعت، معدن و چنین ترسیم شد:  2111انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در سال انداز کشور، چشمدر راستای سند چشم

معاونت طرح )برونگرا  و در تراز کشور  نوظهور صنعتیدرونزا،  ، بالنده،المللینیبی در بازارها ریپذرقابت، اقتصاد کشور انشریتجارت به عنوان پ

 (.59، 2395و برنامه صنعت، معدن و تجارت، 

ده تند از: صنعتی شها عبارشوند.  این گروهبندی میبندی جهانی در فرآیند صنعتی شدن، کشورها به چهار گروه طبقهمطابق تقسیم

)توسعه  یافته(، نوظهور صنعتی، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته. با توجه به مطالب فوق الذکر، صنعتی شدن فرآیندی است که موجب 

 های اقتصادی از جمله علماقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با بهبود در شاخص یجانبههمه یتسریع رشد اقتصادی شده و به تبع آن، توسعه

 )معاونت طرح و برنامهپذیری، فضای کسب و کار، نوآوری و ... به همراه خواهد داشتمحیطی، رقابتانسانی، عملکرد زیست یو فناوری، توسعه

 .(11، 2395صنعت، معدن و تجارت، 

ی مورد نظر رو ی تفصیلیشناسبیآس یمرحله 1بر  یمبتندر بخش ابتدایی همه چیز  بدین ترتیب است که قیتحق یمفهوم مدل

)مبتنی بر سه شاخه رفتار، ساختار  دسته از عوامل 3و در  ری( به شکل ز2311)یی رزایشاخگی  م( است که با توجه به مدل تحلیل سه1112)

 شود:یم یبررسشده(  های تدوینها، اهداف و ارزشو زمینه(؛ چهار عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و سایر عوامل )استراتژی
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

های مربوط به آن در قالب الگوی های کلی صنعت، معدن و تجارت از یک طرف و شناسایی مؤلفهدر این مدل با در نظر گرفتن سیاست

ها و گویان از طرف دیگر به شناسایی و تبیین آسیبسخو سایر ابعاد مورد نظر پا PESTشاخگی و در نظر گرفتن الگوی شناسی سهآسیب

 شود تا در پایان بتوان راهکارهایی را برای آن ارائه نمود. ی صنعتی استان لرستان پرداخته میموانع توسعه

 

 مواد و روش ها 
 اتی برای برطرف کردن آنها درعملی راهکارهای ارائه و صنعت توسعه موانع بندیرتبه و هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی

 لرستان که بر همین مبنا سه سؤال مطرح شد:  استان

 عوامل مؤثر بر موانع توسعه صنعت استان لرستان کدامند؟  -2

 رتبه بندی موانع توسعه صنعت در استان لرستان چگونه است؟   -1

 ی صنعت استان لرستان کدامند؟راهکارهای توسعه -3

 آمده و دست به مدارک و اسناد یمطالعه و ایکتابخانه روش ی صنعت و پیشینه ازدر خصوص توسعه پژوهش این هایداده بخشی از

 کارشناسان و خبرگان نظرات به حضوری یبا مراجعه است بوده مربوطه هایشاخص خصوص در متخصصان اظهارنظر که شامل دیگری بخش

 گیری تاری و هدفمند به تعدادی از افراد توانمند مراجعه گردید و روند نمونهگیری نظاین کار با روش نمونه برای. به دست آمد حوزه این

نفر در  21رسیدن به عمق و کفایت نظری یعنی جایی که امکان اضافه شدن مقوله یا مفهوم دیگری وجود نداشت، ادامه یافت. در نهایت 

نفر از  3معدن و تجارت استان در سطح معاونت و مدیر بخش؛ نفر از آنها جزء شاغلین رسمی سازمان صنعت،  5پژوهش شرکت نمودند که 

نفر از اساتید دانشگاه با مدرک  3ی صنایع کانی غیر فلزی، مواد شیمیایی و گروه تولیدات بهداشتی و باالخره صنعتگران با تجربه در حوزه

 ابزار رایب الزم اعتبار به یابید بودند. برای دستی مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی( و دانشجوی دکتری اقتصاهاتحصیلی دکترا) رشته

 از تن سه اظهارنظر از گردآوری ابزار روایی برای شد و صالح استفادهذی مراجع توسط شده منتشر و دقیق اول، دست منابع گردآوری از

 .شد ادهاستف هاشاخص تعیین ارجحیتبه منظور  متخصصین) یکی استاد دانشگاه و دو نفر شاغل در صنعت، معدن و تجارت استان لرستان(

 ی عمقی ساختاریافته با روش توصیفی وشوندگان و نتایج مصاحبههای کیفی با در نظر گرفتن اظهارنظرهای مصاحبهدر خصوص تحلیل داده

 ها و ابعاد پرداخته شد. کدبندی باز و انتخابی به تبیین کدها، مؤلفه

شود استفاده می نفر( 31های کوچک)به طور متوسط از نمونه شود،انفرادی نیز خوانده میو  شخصی یکه مصاحبه ی عمیقمصاحبهدر 

منظور کاوش کردن در محتوای ارتباطات  عمقی، یدر مصاحبه های باز تکیه دارد.بر کاربرد سؤال و کشدها به دازا میمصاحبه معموالً ساعت و

دلیلی که شخص طرف  گرددکوشش می بعد و شودمحدود از شخص سؤال می عین ویک موضوع م. اجتماعی است نه چگونگی این ارتباطات

اینجا هدف این نیست که بدانند شخص یا اشخاص معین در  در استنباط شود. کشف و دارد رفتار خود عقیده یا مصاحبه برای توجیه نظر،

 نش رااین واک چرایی این است که بلکه مقصود، نگی آن(دهند)تشخیص افکار عمومی یا چگوبرابرحادثه یا عمل معین چه واکنشی نشان می

 (.111، 2331 )معتمد نژاد، بیابند را روانی که موجب پیدایش آن شده است دالیل روحی و و جو کنندوجست

اس دیدگاه اس های مصاحبه، باید نتایج آن را در قالب گزارش در اختیار دیگران قرار دهد. اگر پژوهش برپژوهشگر پس از تحلیل داده

اساس دستورالعمل مقاالت علمی است. هنگامی که پژوهش  طرفانه و دارای ساختار متعارف و برکمی انجام شود، سبک نگارش آن عینی، بی

ه ها، با سبکی خالقانه و هنری تهیآوری دادههای کیفی جمعهای مصاحبه نیز مانند سایر روشاساس دیدگاه کیفی انجام شود، گزارش یافته بر

 

 
PEST  شاخگیالگوی سه دیگرعوامل 

 ی صنعتیتوسعه

 هابرنامه ها،یاستراتژ اهداف، ها،تاسیس نش،یب ت،یمورأم آرمان،
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های خود را نیز شود. در این گزارش، پژوهشگر دیدگاهها استفاده میشود و در آن از تمهیدات و فنون ادبی برای روح بخشیدن به دیدگاهمی

 (.2119، 2333، 11دیگران کند )گال ودهد و در جاهایی که الزم است آنها را یادآوری میدخالت می

) تعیین را شامل شش مرحله آنفرایند  (2935)13تار، مستلزم مراحلی است. کوهن و مانینصاحبه، اعم از ساختاریافته یا بدون ساخم

 .دانندمی ی نتایج(هدف، طراحی، انجام، نگارش، تجزیه و تحلیل، ارائه

 دگان وشونی عمیق از نوع ساختاریافته استفاده شد. ابتدا ضمن مراجعه به محل کار هر یک از مصاحبهدر این پژوهش از روش مصاحبه

ی صنعتی مطرح و نظرات افراد به طور مشروح نوشته شد. هر جا که الزم بود با مطرح نمودن های توسعهکسب موافقت آنان، موانع و آسیب

بندی نظرات ارائه شده بر اساس شباهتی سؤال یا مطالب جانبی و هدفدار، مسیر مصاحبه مورد کنترل و نظارت قرار گرفت. در نهایت، دسته

 استفاده شد. 11برای این کار از روش تحلیل تماشتند صورت گرفت. که د

ها ای از دادهها و سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنا و مفهوم الگوی موجود در مجموعهی دادهمضمون یا تم مبین اطالعات مهمی درباره

 (.31، 1115، 11دهد )براون و کالرکرا نشان می

ها را سازماندهی و ها است. این روش در حداقل خود دادهها( موجود درون دادهل و بیان الگوهای )تمم روشی برای تعیین، تحلیتتحلیل 

 (.31، 1113، 15)توماس های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کندتواند از این فراتر رفته و جنبهند اما میکدر قالب جزئیات توصیف می

های های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل دادهزارش الگوهای موجود در دادهتحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گ

 (.13، 1115کند )براون و کالرک، هایی غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهمتنی است و داده

توصیف متن، تشریح و تفسیر متن، ادغام و یکپارچه کلی تقسیم نمود: تجزیه و  یفرایند کامل تحلیل مضمون را می توان به سه مرحله

 کردن مجدد متن.

 : فرایند گام به گام تحليل مضمون1جدول

 اقدام گام مرحله

 توصیف تجزیه و

 متن

 ولیههای اها، نوشتن ایدهی اولیه و مجدد دادهها، مطالعهمکتوب کردن داده آشنا شدن با متن

 ایجاد کدهای اولیه
 هایقالب مضامین، تفکیک متن به بخش یپیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه

 هاتر، کدگذاری ویژگی های جالب دادهکوچک

 جووجست

 و شناخت مضامین

ی های کد گذاشتهتطبیق دادن کدها با قالب مضامین، استخراج مضامین از بخش

 متن،پاالیش و بازبینی مضامین

تشریح و تفسیر 

 متن

 ترسیم شبکه مضامین

بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج، مرتب کردن مضامین، 

مضامین، اصالح و  یدهنده و فراگیر، ترسیم نقشهانتخاب مضامین پایه و سازمان

 مضامین یتایید شبکه

 ی مضامینشبکهتعریف و نامگذاری مضامین، توصیف و توضیح  تحلیل شبکه مضامین

 تدوین گزارش ادغام و ترکیب متن

 های جالبمضامین و بیان مختصر و صریح آنها، استخراج نمونه یتلخیص شبکه

ها، مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری، نوشتن داده

 هاگزارش عملی و تخصصی از تحلیل

 153، 2212منبع: کينگ و هوروکس، 
 

، کم ای لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، متوسطگزینهای تهیه شده و در قالب طیف پنجبندی نهایی، پرسشنامهباالخره پس از شناسایی و دسته

داخته ها پررزیابی نرمال یا غیرنرمال بودن دادهنفری که در پژوهش شرکت نموده بودند توزیع و ضمن توصیف نتایج به ا 21و خیلی کم( بین 

های ارائه شده در شود. در این جهت چنان چه بین پاسخها پرداخته میبندی نهایی آسیبشده و سپس با آزمون کای دو و فریدمن به رتبه

و لیست نهایی به تفکیک شاخص و ابعاد  بندی آنها پرداخته شدههای حاصله تفاوت معناداری وجود داشته باشد به رتبهسطح ابعاد و شاخص

 شود.نشان داده می

                                                           
22 - Gall et al 
23 - Cohen & Manion 
1 - Theme Analysis 
2 - Braun and Clarke 
26 - Thomas 
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 هایافته
 تانی صنعت در استان لرستوسعهها، فشارها و مسائل مربوط به شناسی در این تحقیق، مطالعه و بررسی مشکالت، چالشمنظور از آسیب

)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  PESTساختار و رفتار(، شاخگی)زمینه، بر اساس نتایج مربوط به بررسی الگوهای مطرح شده تحت عنوان سه 

نفر از کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی  21ی عمیق از طریق و فنی( در کنار مسائل خاص استان و سایر بود که ابتدا با روش مصاحبه

شرایط نامناسب درآمدی و نقش اندکی ، وضعیت صنعت استان لرستان، توجه به مطالعات انجام شده باو به اصطالح خبرگان به دست آمد. 

ی که به منظور اساس یو با در نظر گرفتن این نکته ی پایین صنعت استان لرستان از ابعاد مختلفکه صنایع لرستان در کل کشور دارند و رتبه

 11بعد و  9مفهوم،  3شد  مطرح یلیتفص یابیپرداخته شود، روش عارضه یشناسبیابتدا الزم است به آس ،صنعتاصالح ساختار و بهبود 

 شاخص شناسایی گردید. 

 

 
 ي صنعت با تحليل مضمونها و ابعاد مربوط به موانع توسعه: شاخص2جدول

 کد هاشاخص ابعاد مفاهیم موضوع

های موانع و آسیب

 ی صنعتیتوسعه

 شاخگیالگوی سه

 ساختار

 1S رویکرد مدیریت سنتی

 2S های متولیتعدد سازمان

 3S تمرکز اختیارات در بخش دولتی

 زمینه

 1C هانیافتگی نسبت به سایر استانتوسعه

 2C کمبود حمایت بخش دولتی

 3C احساس عدم امنیت

 4C ها)ارتباطات، حمل و نقل و...(ضعف زیرساخت

 رفتار

 1B نگرش منفی به کسب و کار

 2B ضعف عملکرد کارکنان

 3B ل به استخدام دولتیتمای

 4B مهاجرت متخصصان به شهرهای بزرگ

 5B رفتار حمایتی از افراد غیرمتخصص

 6B طلبیراحت

 PESTالگوی 

 سیاسی

 1P ضعف در نظارت بر اجرای دقیق قوانین

 2P تعدد قوانین و مقررات

 3P تغییر قوانین

 4P ضعف در اجرای قوانین

 5P ار مدیریت سیاسی و حزبیاستقر

 اقتصادی

 1E مشکالت بانکی و تسهیالت

 2E ی داخلی و خارجیعدم توان جذب سرمایه

 3E فرار سرمایه

 4E ی بخش خصوصیکمبود سرمایه

 5E عدم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت

 6E ی تولید)مواد، دستمزد و سربار(باال بودن هزینه

 اجتماعی

 1SO گراییفرهنگ مصرف

 2SO ی خالقیت و کارآفرینیپایین بودن روحیه

 3SO ناهماهنگی آموزش با نیاز صنعت

 4SO تمایل به خرید محصوالت خارجی
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 فناورانه

 1T ضعف بانک اطالعات تکنولوژی

 2T ضعف نگهداری و تعمیر

 3T کمبود ماشین آالت فنی و پیشرفته

 4T ضعف تحقیق و توسعه

 5T ضعف نوآوری برای تجدید مستمر صنایع

 

 الزامات راهبردی

 استانی

 1I ریزیضعف برنامه

 2I هاتصمیمات فردی جایگزین سیاست

 3I ریزیمشارکت اندک متخصصان در برنامه

 4I هاعدم پایش دقیق برنامه

 ملی

 1N هارفیتعدم سیاستگذاری متناسب با ظ

 2N هاتغییر مستمر سیاست

 3N عدم سیاستگذاری متناسب با توسعه

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 Sigو شاخص  22/1و انحراف معیار  11/3ن ویلک انجام شد. میانگی -ها از بعد نرمال یا غیر نرمال بودن با روش شاپیروآزمون کلی داده

 ها است. حاکی از نرمال بودن داده 11/1و کمتر از  11/1مربوطه 

برخوردار هستند  3ی باالتر از های مورد استفاده به نحوی است که تمامی موارد از نمرهمیانگین و انحراف معیار محاسبه شده برای مدل

و مسائل راهبردی مواجه  PESTشاخگی، مدلها و موانع مندرج در مدل سهتان لرستان با آسیبدهد که صنعت اسو این موضوع نشان می

 است. 

 : ميانگين و انحراف معيار مربوط به مفاهيم مورد بررسی3جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد عنوان مفهوم

 52/1 55/3 21 مدل سه شاخگی

 PEST 21 55/3 11/1مدل 

 52/1 11/3 21 الزامات راهبردی

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

ها میانگین و انحراف معیار محاسبه شده برای ابعاد مورد بررسی به نحوی است که تمامی موارد از سطح متوسط باالتر بوده و وجود آسیب

 طح باالیی مورد تأیید قرار می گیرد.و موانع در تمامی ابعاد در س

 : ميانگين و انحراف معيار مربوط به ابعاد مورد بررسی4جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد عنوان بعد مفهوم

 

 شاخگیسه

 31/1 11/3 21 ساختار

 51/1 13/3 21 زمینه

 13/1 99/3 21 رفتاری

 
PEST 

 13/1 31/3 21 سیاسی

 53/1 15/3 21 اقتصادی

 39/1 13/3 21 اجتماعی

 13/1 11/3 21 فنی

 راهبردها
 13/1 15/3 21 استانی

 31/1 33/3 21 ملی

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 بررسیهاي مورد : ميانگين و انحراف معيار مربوط به شاخص5جدول 

 انحراف معیار میانگین شاخص انحراف معیار میانگین شاخص

1S 33/3 39/1 3E 33/3 11/2 

2S 51/3 11/2 4E 11/3 13/2 

3S 11/3 13/2 5E 11/3 19/2 

1C 51/3 93/1 6E 33/3 13/2 

2C 13/3 91/1 1SO 13/3 91/1 

3C 33/3 33/1 2SO 91/3 33/2 

4C 11/3 13/2 3SO 33/1 21/2 

1B 33/1 21/2 4SO 13/3 15/2 

2B 11/1 11/2 1T 11/1 11/2 

3B 11/3 92/2 2T 13/3 32/2 

4B 51/3 51/2 3T 11/1 .31/1 

5B 13/1 33/2 4T 11/1 11/2 

6B 13/1 11/2 5T 21/1 91/1 

1P 91/3 19/1 1I 51/3 13/2 

2P 13/3 91/1 2I 33/3 91/1 

3P 33/3 51/2 3I 33/1 22/2 

4P 91/3 11/2 4I 11/3 19/2 

5P 33/1 51/1 1N 21/3 19/2 

1E 21/1 11/1 2N 91/1 32/2 

2E 33/3 29/2 3N 91/3 19/1 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

کمتر  11/1ئر محاسبه گردید که در هر سه مورد عدد معناداری از ها اعداد معناداری و کای اسکودر سه سطح مفاهیم، ابعاد و شاخص

 گردد. است و وجود تفاوت بین توزیع فراوانی مربوطه تأیید می

 : نتایج تحليل کاي اسکوئر و فریدمن6جدول 

 عدد معناداری درجه آزادی کای اسکوار تعداد موضوع

 111/1 1 251/3 21 مفاهیم

 111/1 3 251/21 21 ابعاد

 119/1 31 313/51 21 هااخصش

 پژوهش يهاافتهی: منبع

 

 شود.ها پرداخته میهای مفاهیم، ابعاد و شاخصگیری از آزمون فریدمن به تعیین رتبهاکنون با بهره

 بندي نهایی مفاهيم: رتبه7جدول 

 میانگین رتبه مفهوم رتبه

 11/1 مدل سه شاخگی 2
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 PEST 21/1الگوی  1

 13/2 الزامات راهبردی 3

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 بندي نهایی ابعاد: رتبه8جدول

 مفهوم میانگین رتبه بعد رتبه

 سه شاخگی 91/5 رفتاری 2

 PEST 11/1 سیاسی 1
 PEST 15/1 اجتماعی 3
 سه شاخگی 33/1 زمینه 1

 PEST 11/1 اقتصادی 1

 سه شاخگی 51/1 ساختار 5

 PEST 13/1 فنی 1

 دیراهبر 19/1 استانی 3

 راهبردی 15/3 ملی 9

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 هابندي نهایی شاخص: رتبه9جدول 

 مفهوم بعد میانگین رتبه کد شاخص رتبه

 سه شاخگی رفتار 1B 13/11 نگرش منفی به کسب و کار 2

 PEST اجتماعی 3SO 15/11 ناهماهنگی آموزش با نیاز صنعت 1

 PEST سیاسی 5P 11/11 استقرار مدیریت سیاسی و حزبی 3

 سه شاخگی رفتاری 5B 11/15 رمتخصصیغ افراد از یتیحما رفتار 1

 PEST اقتصادی 1E 95/11 مشکالت بانکی و تسهیالت 1

 سه شاخگی رفتاری 6B 91/11 طلبیراحت 5

 سه شاخگی رفتاری 3B 11/11 ل به استخدام دولتیتمای 1

 PEST فنی 5T 13/11 ضعف نوآوری تجدید مستمر صنایع 3

 PEST اجتماعی 2SO 33/13 ی خالقیت و کارآفرینیضعف روحیه 9

 سه شاخگی رفتاری 4B 21/13 مهاجرت متخصصان به شهرهای بزرگ 21

 خگیسه شا رفتاری 2B 13/13 ضعف عملکرد کارکنان 22

 سه شاخگی زمینه 4C 19/11 هاضعف زیرساخت 21

 PEST اقتصادی 2E 11/11 عدم توان جذب سرمایه 23

 PEST سیاسی 4P 11/11 ضعف در اجرای قوانین 21

 PEST سیاسی 1P 19/11 ضعف در نظارت بر اجرای قوانین 21

 PEST فنی 3T 33/12 کمبود ماشین آالت فنی و پیشرفته 25

 PEST فنی 4T 15/12 و توسعه ضعف تحقیق 21

 سه شاخگی ساختار 2S 33/12 های متولیتعدد سازمان 23

 سه شاخگی زمینه 3C 11/12 احساس عدم امنیت 29

 راهبردی استانی 2I 91/11 هاتصمیمات فردی جایگزین سیاست 11

 راهبردی ملی 3N 33/11 عدم سیاستگذاری متناسب با توسعه 12

 PEST اجتماعی 1SO 11/11 گراییفرهنگ مصرف 11
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 سه شاخگی زمینه 1C 11/11 هانیافتگی نسبت به سایر استانتوسعه 13

 راهبردی استانی 1I 53/29 ریزیضعف برنامه 11

 PEST سیاسی 3P 23/29 تغییر قوانین 11

 PEST اقتصادی 4E 19/23 ی بخش خصوصیکمبود سرمایه 15

 PEST یاسیس 2P 15/23 تعدد قوانین و مقررات 11

 PEST اقتصادی 6E 33/23 ی تولیدباال بودن هزینه 13

 PEST اقتصادی 3E 23/23 فرار سرمایه 19

 سه شاخگی ساختار 3S 13/23 تمرکز اختیارات در بخش دولتی 31

 راهبردی استانی 4I 95/21 هاعدم پایش دقیق برنامه 32

 PEST تصادیاق 5E 13/21 عدم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت 31

 راهبردی ملی 1N 11/21 هاسیاستگذاری نامتناسب با ظرفیت 33

 سه شاخگی ساختار 1S 91/25 رویکرد مدیریت سنتی 31

 سه شاخگی زمینه 2C 91/21 کمبود حمایت بخش دولتی 31

 PEST اجتماعی 4SO 11/21 تمایل به خرید محصوالت خارجی 35

 PEST یفن 2T 91/21 ضعف نگهداری و تعمیر 31

 راهبردی ملی 2N 15/21 هاتغییر مستمر سیاست 33

 راهبردی استانی 3I 19/21 مشارکت متخصصان در سطح پایین 39

 PEST فنی 1T 53/21 ضعف بانک اطالعات تکنولوژی 11

 هاي پژوهشیافته منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmhj.ir/


 9 -91، ص 9317 تابستان،  5 ، شمارهپژوهش در مدیریت و علوم انسانی 
ISSN: 2476-3679 

http://www.Rmhj.ir 

 

 گيريبحث و نتيجه
نفر در این  21های پیش روی صنایع استان لرستان انجام گرفته است. بندی موانع و آسیباین پژوهش با هدف بررسی، تبیین و رتبه

شاخص  11بعد و  9مفهوم،  3ی عمقی و ساختاریافته قرار گرفتند و باالخره نتایج حاصله با تحلیل تم در پژوهش در دو مرحله مورد مصاحبه

خیلی زیاد( بر مبنای همان نتایج تهیه  1زیاد،  1متوسط،  3کم،  1خیلی کم،  2ای لیکرت) گزینه 1ای با الگوی بندی شدند. پرسشنامهدسته

 باشند:  و مجدداً بین پاسخگویان توزیع گردید. نتایج حاصله بر اساس سؤاالت مطرح شده به شرح زیر می

 عوامل مؤثر بر موانع توسعه صنعت استان لرستان کدامند؟ سؤال اول:

با ابعاد  PESTتعداد سه مفهوم بر مبنای مطالعات موجود شناسایی و تحت عناوین سه شاخگی با ابعاد ساختار، رفتار و وظیفه؛ الگوی

 11بعد تعداد  9مفهوم و  3ند. در قالب این سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی و باالخره مالحظات راهبردی با ابعاد استانی و ملی مطرح شد

 3تمام موارد از میانگین باالتر از ی صنعتی استان در ها و موانع توسعهشاخص شناسایی شد. در این راستا نتایج حاصله نشان داد که آسیب

 وف مواجه است.های موصتوان دریافت که صنعت استان با مشکالت و موانع مرتبط با مدلبرخوردار هستند و لذا می

( در خصوص 2391میررحیمی و دادگر)(، حاجی 2391(، گریوانی و احمدی)2391از این نظر نتایج پژوهش با نتایج پژوهش شهرکی)

گذاری منطبق است. از بعد وجود مشکالت رفتاری و عملکردی و لزوم وجود مشکالت زیرساختی، ضعف سیاسی، مشکالت مالی و سرمایه

 ( مطابقت دارد.1123داخلی صنعت با پژوهش چنگزی) گیری از توانبهره

 موانع توسعه صنعت در استان لرستان چگونه است؟  یرتبه بند: سؤال دوم

در پاسخ به این سؤال ابتدا با استفاده از آزمون کای اسکوئر به بررسی امکان وجود تفاوت بین نتایج حاصله در سطح مفاهیم، ابعاد و 

توان چنین اظهارنظر درصد می 91کمتر بود و لذا با اطمینان بیش از  11/1محاسبه شده از  sigهر سه مورد میزان ها پرداخته شد. در شاخص

بندی ها انجام شده و رتبهی میانگینبندی با روش فریدمن در مقام مقایسههای گردآوری شده تفاوت معنادار وجود دارد. رتبهنمود که بین پاسخ

 بدین ترتیب حاصل شد:

در اولویت دوم  21/1ی با میانگین رتبه PESTدر اولویت اول، الگوی 11/1ی شاخگی با میانگین رتبهلف( در سطح مفاهیم، الگوی سها

 در اولویت سوم قرار گرفت.  13/2ی و مالحظات راهبردی با میانگین رتبه

با میانگین  PESTدر اولویت اول، بعد سیاسی از الگوی  91/5یشاخگی با میانگین رتبهی از الگوی سهرفتاری ب( در سطح ابعاد، شاخه

شاخگی با ی زمینه از الگوی سهدر اولویت سوم، شاخه 15/1ی با میانگین رتبه PESTدر اولویت دوم، بعد اجتماعی از الگوی  11/1یرتبه

 یالگو ازساختاری  یشاخه ،پنجم تیاولو در 11/1 یرتبه نیانگیم با PEST یالگو ازدر اولویت چهارم، بعد اقتصادی  33/1ی میانگین رتبه

ریزی بعد برنامه ،هفتم تیاولو در 13/1 یرتبه نیانگیم با PEST یالگو ازفنی  بعد م،شش تیاولو در 51/1 یرتبه نیانگیم با یشاخگسه

در اولویت نهم  15/3ی ریزی با میانگین رتبهملی برنامه بعد و مهشت تیاولو در 19/1 یرتبه نیانگیم با مفهوم مالحظات راهبردی ازاستانی 

 قرار گرفت.

های مورد بررسی، نگرش منفی به کسب و کار به عنوان اولین اولویت، ناهماهنگی آموزش با نیاز صنعت، مدیریت ج( در سطح شاخص

نوآوری،  مایل به استخدام دولتی، ضعفطلبی، تسیاسی و حزبی، رفتار حمایتی از افراد غیرمتخصص، مشکالت مربوط به تسهیالت بانکی، راحت

ها، عدم توان جذب سرمایه داخلی و خارجی، ضعف در ضعف خالقیت، مهاجرت نیروی کار، ضعف عملکرد کارکنان دولت، ضعف زیرساخت

ت یت، تصمیماهای متولی، احساس عدم امنآالت، ضعف تحقیق و توسعه، تعدد سازماناجرای قوانین، ضعف در نظارت و پایش، کمبود ماشین

ها، ضعف نیافتگی نسبت به سایر استانگرایی، توسعهها، عدم سیاستگذاری متناسب با توسعه، فرهنگ مصرففردی جایگزین سیاست

ز ی تولید، فرار سرمایه، تمرکی بخش خصوصی، تعدد قوانین و مقررات، باال بودن هزینهریزی، تغییر مستمر قوانین، کمبود سرمایهبرنامه

ا، رویکرد هها، عدم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت، سیاستگذاری نامتناسب با ظرفیترات در بخش دولتی، عدم پایش دقیق برنامهاختیا

ارکت ها، مشمدیریت سنتی، کمبود حمایت بخش دولتی، تمایل به خرید محصوالت خارجی، ضعف نگهداری و تعمیر، تغییر مستمر سیاست

 اند.های دوم تا آخر قرار گرفتهضعف بانک اطالعات تکنولوژی به ترتیب در اولویتمتخصصان در سطح پایین و 

 صنعت استان لرستان کدامند؟ یتوسعه یراهکارها سؤال سوم:

 گردد:های حاصله به تفکیک هر یک از مفاهیم مورد بررسی راهکارهای زیر ارائه میبا توجه به نتایج حاصله و با در نظر گرفتن اولویت

عتی مطرح ی صنشاخگی: سهم عوامل رفتاری با تأکید بر بهبود فرهنگ کسب و کار در سطح باالیی به عنوان مانع توسعه( الگوی سهالف

رسانی به مردم در خصوص بهبود فرهنگ کسب و کار تالش شود. راهکار شده است و لذا یک راهکار این است که با آموزش مستمر و اطالع

 شود. از افراد متخصص است که بدون این افراد امکان رشد و توسعه در صنعت حاصل نمیدوم اصالح روند حمایت 
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شود که از فرار سرمایه و افراد متخصص و مهاجرت توانند به صنعت استان کمک کنند موجب میگذارانی که میتقویت این افراد و سرمایه

ها است که مبنای اصلی جذب سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه، ختآنها به شهرهای دیگر جلوگیری شود. راهکار دیگر تقویت زیرسا

 باشند.دسترسی به بازار مصرف و... می

ای باال بوده و در این زمینه یک راهکار اساسی بهبود فرایند : سهم عوامل اجتماعی و اقتصادی در شرایط توسعهPESTب( الگوی 

ها از کشف ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت، رغم گذشت سالهای علمی و آکادمیک است که متأسفانه علیآموزش

های آموزشی متناسب با بازار کار و... هنوز هم در این زمینه مشکالت زیادی به های فنی مورد نیاز جامعه، تغییر در برنامهگسترش آموزش

دانشگاهی به دلیل ناتوانی و عدم آمادگی کافی از بعد فنی و مهارتی خورد و مراکز صنعتی از جذب و استخدام افراد با مدارک چشم می

های عامل و مراکز حمایت از واحدهای صنعتی به منظور اصالح و بهبود روند اعطای ی عملکرد بانککنند. راهکار دوم مطالعهخودداری می

ها است که منتهی به تعطیلی واحدهای صنعتی کردن وامتسهیالت و جلوگیری از بروز مشکالت ناشی از عدم نظارت کافی بر روند هزینه 

نشود. این مشکل موجب بالتکلیف ماندن واحد صنعتی، عدم بازپرداخت وام، کاهش منابع بانکی، کاهش تولید یا تعطیلی واحد صنعتی و 

ایت از واحدهای صنعتی است که باالخره ضعف صنعت شده است. از بعد فنی هم بهترین راهکار استقرار واحدهای تحقیق و توسعه یا حم

 اند تا هم کیفیت و کمیت تولید افزایش یابد و هم مشکالت فنی واحدهای صنعتی برطرف گردد.نسبت به استقرار این واحدها اقدام نموده

ر د و مبتنی بی زمانی مورد بازبینی قرار گیرگذاری صورت گرفته در هر دورهج( مالحظات راهبردی: راهکار اصلی این است که سیاست

گذاری دقت شده و به های استان تدوین، احصاء، عملیاتی و نظارت گردد. در انتخاب مشاوران برای سیاستهای توسعه و ظرفیتسیاست

 ییر،ها تا به محض ضرورت نسبت به تغگذاری تغییر ننماید. راهکار بعدی عبارت است از پایش مستمر برنامهمحض تغییر مدیران، روند سیاست

 اثالح، برطرف کردن مشکالت و... اقدام شود.

 

 پيشنهادها 
 آموزش مستمر در تمام سطوح برای گسترش فرهنگ کسب و کار (2

نظارت جدی و دقیق بر عملکرد کارکنان شاغل در بخش دولتی که با موضوعات صنعت و تولید سروکار داشته و حمایت الزم از  (1

 رسانی به متقاضیانآنها در جهت خدمت

 آهن، حمل و نقل، مخابرات، اینترنت و...های مختلف اعم از جاده، راهگذاری جدی در راستای اصالح و بهبود زیرساختسرمایه (3

 ی جدی با فساد اداری و اقتصادیمداری و مقابلهمندی و قانونارتقای سطح قانون (1

ی های مربوط به توسعهام فعالیتافزایش مشارکت بخش خصوصی در عین حمایت جدی بخش دولتی و نظارت دقیق و پایش تم (1

ی صنعتی تعریف شده و با ریزی الزم است تا یک مسیر خاص برای پیشبرد اهداف توسعهصنعتی و خودداری از محوریت مدیران در برنامه

 ها دچار تزلزل یا تغییر نشود.تغییر مدیران و مجریان، مسیر برنامه

به  ی تأمینلتی و تسری کمک به واحدهای صنعتی موفق در سرتاسر زنجیرههای حمایتی بخش دواصالح و بهبود مستمر بسته (5

 همراه نظارت جدی در این زمینه 

 جداگانه به تحقیق در خصوص عوامل خروج سرمایه از استان پرداخته شود. (1

ت اعم ستم صنعزا در سطح پایینی است، گسترش این گونه صنایع در ایجاد حرکت سایر اجزای سیتعداد صنایع بزرگ و اشتغال (3

 ی تکنولوژی، گسترش فضای رقابتی و... مؤثر است. از صنایع کوچک و متوسط، صنایع تبدیلی، انتقال و اشاعه

های تولیدی به دالیلی همچون تغییر رویکرد آنها از مشارکت در تولید به سمت اعطای وام و کسب ها در روند فعالیتنظارت بانک (9

اعث شده است که به جای نظارت بر صنعت و مشارکت در تولید به سمت حفظ منابع و اخذ وثیقه و... درآمد از طریق تسهیالت بانکی ب

کرد آن ی هزینهی تسهیالت و نحوهمرحلهبهها از ابتدای تهیه طرح توجیهی تا اعطای مرحلهشود که روند نظارت بانکبپردازند. پیشنهاد می

 ها همکاری نمایند.ن زمینه با بانکاصالح شده و نهادهای مدیریتی استان در ای

آالت و... فراهم شود تا به عنوان ژی، مواد اولیه، صنایع، معادن، نیروهای متخصص، ماشینهای اطالعاتی در خصوص تکنولوبانک (21

 گذاران و محققان قرار گیرد.رسانی در اختیار سرمایهمنابع اطالع

های های استان و بر مبنای تحول در زیرساختهای بخش دولتی بر اساس ظرفیتای جدی برای بررسی امکان گسترش حمایتمطالعه 

 الخصوص اعتبارات مناطق محروم انجام و به مراجع ذیربط پیشنهاد گرددفرهنگی، حمل و نقل و علی
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 راجعممنابع و 
 ،یزدیو داود ا یاعراب دمحمدیعمل(. ترجمه س ی)راهنمایمنابع انسان کیاستراتژ تیری(. مد2332)کلیآرمسترانگ، ما [2]

 .یفرهنگ یتهران: دفتر پژوهشها

: مجله دانشکده حقوق و استی. فصلنامه سکیتکنولوژ ینوآور یاستگذاریدر س ینهاد افتی(. ره2331)ومرثیک ان،یاشتر [1]

  .2-21، ص 2، شماره 33دانشگاه تهران، دوره  یاسیعلوم س

شماره  ،یصنعت تیری. فصلنامه مدرانیافزار در اصنعت نرم لیو تحل هی(. تجز2331)نازیپر ان،یو شعار دمحمدیس ،یاعراب [3]

  .19 -11، ص 3

 ی. مجله علمینتیز انیصنعت ماه یتوسعه ی(. موانع و راهکارها2391و دادگر، شهرام) ددادودیس ،یمیررحیمیحاج [1]

 .233 -213، ص 3، شماره 11سال  ران،یا التیش

 تهران: دفتر  ،یاعراب دمحمدیو س انییپاسا یو هفتم، ترجمه عل ستی. چاپ بکیاستراتژ تیری(. مد2391فرد. آر) د،یوید [1]

 .یفرهنگ یپژوهشها

(. 2395بهمن) ،یو خسرو هیسم کان،یو ن یمهد ،ییجالل و رضا دپور،یقاسم و سع ،ییواسوکال یحجت و رجب ،یرحمان [5]

، ص 1، شماره 25سال  مارستان،ی. فصلناه بیشاخگبر اساس مدل سه ینیامام خم مارستانیب یمنابع انسان یشناسبیآس

12- 31.  

و  ستانیتوسعه آن در استان س یموانع توسعه صنعت و ارائه راهکارها یو رتبه بند ی(. بررس2391)رضایعل ،یشهرک [1]

 .51 -31، ص 11، شماره 1دوره  ت،یریبهبود مد یو پژوهش یبلوچستان. فصلنامه علم

 .ی. ترجمه غالمرضا آزاد، تهران: انتشارات وثقیافتگینتوسعه ی(. اقتصادشناس2313فورد) کسون،یو ن دیوید کلمن، [3]

جلد . یشناسو روان یتیدر علوم ترب یفیو ک یکم قیتحق یها(. روش2333) سیو بورگ، والتر و گال، جو تیمرد گال، [9]

 .یبهشت دیتهران: انتشارات دانشگاه شه گران،یاول، چاپ اول، ترجمه احمدرضا نصر و د

 یصنعتــ اســتیس یــدیکل یهــا(.  مؤلفه2395الناز ) ،یاندوآبچیماسوله، الهام و م پوریلیو اسماع رضایعل ،یگرشاسب [21]

، ص 19شماره  ،یبازرگان یهای. فصلنامه بررسیامنطقــه یــریپذبهبــود رقابت یدر راســتا ــدیجد کــردیبــا رو

21-2. 

. یکسب و کار در خراسان جنوب طیمح یچهار مؤلفه کل تی(. وضع2391)محمدطاهر ی،مهردشایحمدو ا فاطمه ،نیاگریو [22]

 .212 -211، ص 11، شماره 13سال  ،یاقتصاد یهااستیها و سفصلنامه پژوهش

. چاپ اول، ترجمه یسازمان یبه حل مشکل و بالندگ یکاربرد یکردیبا رو یسازمان یشناسبی(. آس2331آندرو) ،ینیمانز [21]

 .برین نهاونشپژدا علمی سسهؤماصفهان:  ،ییآنالو دیو سع پوریقباد هیعطافر و مرض یعل

 .2-9، ص 21شماره . ماهنامه خودرو، یدر توسعه اقتصاد یتوسعه صنعت ی(. نقش استراتژ2395محمد) وند،محسن [23]

(. بررسی عملکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت در دولت یازدهم  2395)یدیو امور تول ییربنایز یهاپژوهش معاونت [21]

 .)بخش صنعت و معدن(. تهران: وزارت صنعت و معدن و تجارت

مجلس  یفتر مطالعات اقتصاد. تهران: درانیکسب و کار ا طیمح شی(. پا2395مجلس) یاقتصاد یهاپژوهش معاونت [21]

 .یاسالم یشورا

صنعت، معدن و تجارت. تهران: وزارت صنعت  ی(. برنامه راهبرد2391طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت) معاونت [25]

  .و معدن و تجارت

 .نگاران معاصر. چاپ پنجم، تهران: نشر سپهرروزنامه یدر بازنگر دیجد یبا فصل ینگار(. روزنامه2331کاظم) معتمدنژاد، [21]

 .11 -39، ص 11شماره  ،یدولت تیریمد . فصلنامهیفرهنگ سازمان تیری(. مد2311زاده، جعفر) یمم [23]

 .نور امی. تهران: انتشارات دانشگاه پیزیرو برنامه ی(. توسعه اقتصاد2331)گانهی ،یجهرم یموسو [29]

 یهایرتئو نیادیبن یهاساخت ریو ز یفلسف یمبان لیتحل یارائه مدل سه بعد یمجتب ،یریحسن، ام ،یاهرنجان ییرزایم [11]

 . 3-12، 2332، 111 یاپی، پ15دوره  ت،یریفصلنامه دانش مد ت،یریمد

 یکیزیو ف یقاتیتحق یهایگذارهیسرما ی(. سنجش اثربخش2331)لرضااعبد ری،فتخاا لدیناکنو ر هدیه ،نیانیطهراجدو [12]

 .111 -151، ص 11شماره  ،انیـنسا معلو رسمد فصلنامهبر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن. 

 .ی(. ترجمه غالمرضا آزاد، تهران: نشر نبیرق یاز الگوها یلیتوسعه )تحل یاقتصاد یهاهی(. نظر2315)انایدا هانت، [11]
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