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صنعت ساخت یکي از صنایع مهم ایران به شمار مي رود که متأسفانه برخالف پتانسیل باالیي که براي ایجاد اشتغال و افزایش 
تولید ناخالص ملي دارد، نتوانسته است وظایف خود را آنچنان که شایسته است در بخش ملي، منطقه اي و فرا منطقه اي به انجام 
برساند؛ به نحوی که سهم ایران در حال حاضر در صنعت ساخت در عرصه منطقه ای و بین المللی ناچیز است و به هیچ وجه این 
سهم متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های موجود و شرایط ویژه جغرافیایی نیست. بنابراین ضروری است که ابعاد مختلف صنعت 
ساخت در ایران شناسایی شده و عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از رویکرد خوشه و روش 
کیفی دلفی به شناسایی خوشه ساخت ایران پرداخته و سپس با استفاده از روش الماس پورتر، عملکرد و رقابت پذیری صنعت 
ساخت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از نظرات خبرگان و تجربیات سایر کشورها، راهکارهایی به منظور 

بهبود وضعیت این صنعت در ایران ارائه می گردد.
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مقدمه-11
صنعت ساخت یکی از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار می رود که 
این  تأثیرگذاری  واقع  در  می کند.  ایفا  کشورها  توسعه  در  عمده ای  نقش 
صنعت در کشورها به حدی است که رکود در آن، می تواند رکود در کل 
اقتصاد آن کشور و رونق آن زمینه ساز رونق در کل اقتصاد آن کشور گردد. 
به دلیل این اهمیت در دهه اخیر، بسیاری از کشورها تحقیقات بسیاری 
را به منظور افزایش سهم کشور خود در حوزه بین المللی انجام داده اند که 

گام اولیه در این راستا ترسیم و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت می باشد.
برای ترسیم وضعیت و ارزیابی یک صنعت، دو رویکرد وجود دارد: 

1-رویکرد سنتی بخشی1 و 2-رویکرد خوشه2 ]4[.
استفاده  مورد  آمریکا  در  در سال 1930  ابتدا  رویکرد سنتی بخشی 
قرار گرفت ]4[. در مفهوم سنتی بخشی، یک صنعت به عنوان توده ای از 
کسب و کارهای مشابه که بر اساس سیستم دسته بندی صنعت، گروه بندی 
شده اند دیده می شود. با توجه به اینکه این روش بر پایه محدودیت هایی 
استوار است، از فهم و درک نحوه تعامل میان بنگاه ها و نحوه برقراری 

جریان دانش در شبکه تولید ناتوان است.
به منظور غلبه بر نواقص سنتی بخشی، رویکرد خوشه ها مطرح شد. 
مفهوم خوشه ها، اولین بار توسط آلفرد مارشال در کتاب اصول اقتصادی 
در سال 1890 معرفی گردید ]5[ و توسط پورتر در سال 1990 در کتاب 

مزایای رقابتی کشورها به شهرت رسید ]6[.
غیرتجاري  و  تجاري  بنگاه هاي  از  مجموعه اي  خوشه صنعتي  یک 
متمرکز در یک مکان جغرافیایي را شامل مي شود که براي تولید یک یا 
چند محصول نهایي مشابه و مرتبط و کسب صرفه هاي اقتصادي بیروني 
با یکدیگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر 
در بسیاري از موارد همکاري جمعي و اقدامات مشترک دارند ]7،2،1[. در 

واقع یک خوشه تمامی ذی نفعان در یک صنعت را در بر می گیرد.
به منظور ارزیابی و تحلیل یک صنعت با رویکرد خوشه های صنعتی 
معمواًل دو گام صورت می پذیرد: 1-شناسایی خوشه، 2-ارزیابی عملکرد 

خوشه؛ که معمواًل بر اساس ارزیابی رقابت پذیری انجام می پذیرد.
برای  مختلفی  کشورهای  توسط  اخیر،  دهه  در  خوشه ها  رویکرد 
ارزیابی صنعت ساخت مورد استفاده قرار گرفته است که به برخی از آن ها 

اشاره می شود.
در سال 1999، استرالیا به منظور ترسیم چشم انداز 20ساله صنعت 
ساخت این کشور از رویکرد خوشه بهره جست و با استفاده از آن به ترسیم 
به  فنالند   ،2001 سال  در   .]8[ پرداخت  این صنعت  مختلف  بخش های 
ترسیم چشم انداز 10ساله صنعت خود بر مبنای رویکرد خوشه ها پرداخت و 
بر همین اساس، نقشه خوشه ساخت خود را بر اساس روش تحلیل داده-

ستانده ترسیم نمود ]9[. نقشه خوشه ساخت کشور سوئیس در سال 2001 
با استفاده از روش تحلیل داده-ستانده ترسیم گردید ]9[. کشور اسکاتلند 

1 Traditional Sectoral Approach
2 Cluster Approach

در سال 2005 در تدوین برنامه 5 ساله صنعت ساخت خود از این رویکرد 
بهره گرفت ]10[. در سال 2007، نقشه خوشه ساخت ترکیه ترسیم گردید 
و با استفاده از مدل الماس پورتر، رقابت پذیری این خوشه مورد ارزیابی 
ترسیم  اندونزی  ساخت  خوشه  نقشه   ،2009 سال  در   .]11[ گرفت  قرار 
ارزیابی  از مدل پورتر، مورد  با استفاده  این خوشه  گردید و رقابت پذیری 

قرار گرفت ]12[.
صنعت ساخت در ایران نیز یکي از صنایع مهم به شمار مي رود که 
متأسفانه علیرغم پتانسیل باالیي که براي ایجاد اشتغال و افزایش تولید 
ناخالص ملي دارد، نتوانسته است وظایف خود را آنچنان که شایسته است 
در بخش ملي، منطقه اي و فرا منطقه اي به انجام برساند. به نحوی که در 
حال حاضر سهم ایران در صنعت ساخت در عرصه منطقه ای و بین المللی 
ناچیز است و به هیچ روی این سهم متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های 
موجود، شرایط ویژه جغرافیایی و روابط سیاسی استراتژیک موجود نیست.

مقایسه سهم ایران با کشور همسایه ترکیه به خوبی سهم ناچیز ایران 
در عرصه بین المللی را نشان می دهد. ترکیه در سال 2006 در حدود 13 
میلیارد دالر صادرات در بخش صنعت ساخت داشته است ]11[. این در 
حالی است که کل صادرات غیرنفتی ایران )بدون احتساب میعانات گازی( 
در سال مشابه در حدود 13 میلیارد دالر و حجم کل صادرات خدمات فنی 
و مهندسی کشور در حدود 2 میلیارد دالر بوده است که مقایسه این اعداد 
از سوی  و  برای صادرات  باالی صنعت ساخت  پتانسیل  بیانگر  از یکسو 

دیگر نشان از فاصله کشور ما با دیگر رقبا در این حوزه دارد.
بنابراین ضروری است که ابعاد مختلف این صنعت مورد ارزیابی قرار 

گرفته و راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت موجود اندیشیده شود.
کیفی  روش  و  خوشه  رویکرد  از  بهره گیری  با  ابتدا  مقاله،  این  در 
از  استفاده  با  سپس  می پردازیم.  ایران  ساخت  خوشه  شناسایی  به  دلفی 
مورد  ایران  ساخت  صنعت  رقابت پذیری  و  عملکرد  پورتر،  الماس  روش 
ارزیابی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از نظرات خبرگان و تجربیات 
سایر کشورها، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت این صنعت در ایران 

ارائه می گردد.

روش1انجام1تحقیق-21
شناسایی1خوشه1ساخت1ایران-21-11
روش1های1شناسایی1خوشه-21-11-11

برای شناسایی خوشه ها می توان در دو سطح تجزیه و تحلیل های 
مورد نیاز را انجام داد: 1-سطح خرد، 2-سطح میانی.

صنعت  درون  در  بنگاه های  به  مربوط  پارامتر های  خرد،  سطح  در 
قرار  بررسی  مورد  بنگاه ها  بین  روابط  و  می گیرند  قرار  شناسایی  مورد 
پایین  متداول در شناسایی خوشه در سطح خرد، روش  نمی گیرد. روش 
به باالی پورتر است. با توجه به اینکه تکنیک های مربوط به این روش 
برای انجام، نیازمند بکارگیری نیروی انسانی زیادی می باشند، اغلب برای 
نواحی جغرافیایی با وسعت کم مورد استفاده قرار می گیرند و بنابراین برای 
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شناسایی خوشه ساخت در ایران مناسب نیستند ]13[.
در شناسایی خوشه در سطح میانی، عالوه بر پارامترهای مربوط به 
توجه  اقتصادی مورد  بنگاه ها و بخش های مختلف  میان  روابط  بنگاه ها، 
قرار می گیرد. در این سطح، دو دسته روش وجود دارد: 1-روش های کمی، 

2-روش های کیفی.
سه روش متداول کمی عبارتند از: روش بهره منطقه ای1، روش سهم 
انتقالی2 و روش تحلیل داده-ستانده3. با توجه به اینکه داده های مربوط به 
این روش ها در ایران موجود نیست، نمی توان از آن ها به منظور شناسایی 

خوشه ساخت ایران بهره گرفت.
تحقیقات میدانی، مصاحبه، گروه های فکری متمرکز و روش دلفی، 
میدانی  تحقیقات  می باشد.  زمینه  این  در  استفاده  مورد  کیفی  روش های 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا هزینه زیادی دارند و معمواًل جزئیات 
با توجه به  نیز از طریق این روش بدست نمی آید ]14[. در این تحقیق 
مزایای روش دلفی، از این روش برای شناسایی خوشه ساخت ایران بهره 

گرفته شده است.

روش1دلفی-21-11-21
از  یکی  و  متخصصان  نظرات  گرداوری  برای  است  روشی  دلفی 
بهترین روش های تردیب بینش، تجربه، ارزیابی ها و تصورات افراد است. 
این  بکار گرفته شد. در  رند  بار توسط شرکت  برای نخستین  این روش 

روش برای کسب نظرات خبرگان، از پرسشنامه استفاده می گردد ]15[.
روش دلفی معمواًل در چندین مرحله انجام می گیرد که در پایان هر 
مرحله آن، اطالعات بدست آمده تجزیه و تحلیل شده و اطالعات بدست 
آمده همراه با سؤاالت جدید در مرحله بعد در اختیار پاسخ دهندگان قرار 
می گیرد. شکل )1( مراحل مختلف روش دلفی دو مرحله ای را که در این 

تحقیق نیز از آن بهره گرفته شده است، نشان می دهد.

1 Location Quotient
2 Shift Share
3 Input-Output Analysis

روش1گردآوری1داده1ها-21-11-21
شناسایی  برای  نیاز  مورد  اطالعات  نوع  به  توجه  با  تحقیق  این  در 

خوشه ساخت ایران از روش دلفی دو مرحله ای استفاده گردید.
جامع  نقشه  مبنای  بر  پرسشنامه ای  اول  دور  برای  منظور  بدین 
خوشه ساخت که توسط مختاریانی ارائه شده است ]3[، توسط 10 نفر از 
صاحبنظران این حوزه شامل اساتید دانشگاه، مسئوالن مرتبط، مشاوران و 
پیمانکاران تکمیل گردید )برای این نوع تحقیق بهره گیری از نظرات 10 
الی 15 نفر از خبرگان کفایت می کند ]16[(. سپس اطالعات بدست آمده 

در این مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج بدست آمده در مرحله اول به همراه پرسش های دور دوم، در 
اختیار صاحبنظران قرار داده شد. در نهایت نتایج بدست آمده از این دو 
مرحله مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت و نقشه نهایی خوشه ساخت 

ایران بدست آمد.

ارزیابی1عملکرد1خوشه1ساخت1ایران-21-21
عملکرد یک خوشه در یک منطقه، تحت تأثیر محیط کسب و کاری 
است که خوشه در آن محیط فعالیت می کند. برای ارزیابی محیط کسب و 
کار، معمواًل پارامتری به نام رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد ]18[.

که  گزارشی  در  است.  شده  مختلفی  تعاریف  رقابت پذیری  برای 
درباره وضعیت رقابت پذیری در کشورهای مختلف در سال 2005 توسط 
فالناگان تهیه گردید، تعریف رقابت پذیری در سه سطح ملی، صنعت و 
سطح  در  رقابت پذیری  فالناگان   .]19[ شد  بیان  خالصه  طور  به  بنگاه 
یک صنعت را این گونه تعریف می کند: سطحی از یک بخش تجاری به 
نحوی که: 1-نیازهای مشتری را از طریق ترکیبی مناسب از ویژگی های 
خدماتی-تولیدی مانند قیمت، کیفیت و نوآوری ارضاء می کند. 2-نیازهای 
ذی نفعان مختلف صنعت را برآورده سازد. به عنوان مثال، در مورد کارگران 
را  دائم  استخدام  و  آموزش  ایمن،  کار  محل  دستمزد،  مانند  مؤلفه هایی 
به شیوه مناسبی فراهم می سازد. 3-نرخ بازگشت سرمایه باالیی دارد و 

پتانسیل های الزم برای رشد در آن فراهم است.
بسیاري از محققان به منظور توجیه و تفسیر رقابت پذیري و عوامل 
بر  مؤثر  عوامل  و  داشته اند  عرضه  را  مدل هایي  و  نظریه  آن،  بر  مؤثر 
این  ارائه نمودند.  را دسته بندي کرده و در قالب مدل هایی  رقابت پذیري 
نظریه ها و مدل ها نیز از تنوع نسبتًا زیادي بهره مند است، اما در این میان 
مدل الماس پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار است و به عنوان 

یک روش متداول و مرسوم در این زمینه شناخته می شود.

مدل1الماس1پورتر-21-21-11
رقابتي ملت ها، مدل  نام مزیت  به  کتابی  در  پورتر  در سال 1990، 
الماس پورتر را به منظور ارزیابی رقابت پذیری ارائه نمود ]7[. پورتر در این 
مدل همان گونه که در شکل )2( نیز مشخص شده است، رقابت پذیري را 
حاصل تعامل و بر همکنش چهار عامل اصلي می داند: 1-عوامل دروني، 

روش دلفی با دو دور ]16[: 1شکل 
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2-شرایط تقاضاي داخلي، 3-صنایع مرتبط و حمایت کننده و 4-استراتژي، 
ساختار و رقابت.

این فاکتورهاي چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند 
و تغییرات در هر کدام از آن ها مي تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. 
عالوه بر آن، دو عامل بیروني دولت و اتفاقات پیش بیني نشده نیز بر عوامل 
در  مي توانند  آن ها  بر  تأثیر  از طریق  و  دارند  غیرمستقیم  تأثیر  چهارگانه 

رقابت پذیري نیز اثرگذار باشند ]1[.
الف( فاکتورهاي درونی: مجموعه اي از عوامل مؤثر در تولید کاال یا 
خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسي به آن، نیروي انساني 
نوآوري  یا ماهر و آموزش دیده، بهره وري و خالقیت و  بدون مهارت و 
نیروي انساني، زیرساخت ها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسي 
به آن، توانمندي ها و قابلیت هاي مدیریت و غیره که براي رقابت در عرصه 

بازارهاي رقابتي ضروري است، فاکتورهاي دروني را تشکیل مي دهند.
ب( شرایط تقاضاي داخلی: شرایط تقاضاي داخلي ماهیت و چگونگي 
مشخص  صنعت  یک  محصوالت  براي  داخلي  بازارهاي  در  را  تقاضا 
دارد.  بسزایي  تأثیر  صنایع  رقابت پذیري  در  تقاضا  رشد  و  اندازه  مي کند. 
موجب  رشد  حال  در  و  بزرگ  داخلي  بازار  وجود  که  است  معتقد  پورتر 
تشویق سرمایه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهره وري شده و این 
مسئله به عنوان مزیت رقابتي براي آن کشور محسوب مي گردد. تقاضاي 
داخلي  تقاضاي  اندازه  است.  بازار  کیفي  و  کمي  جنبه  دو  داراي  داخلي 
و  تعیین کرده  را  داخلي  بنگاه هاي  فعالیت هاي  اقتصادي  مقیاس  حداقل 
باید  اما  برخوردار گردند.  پایدار  تقاضاي  از یک  تا  قادر می سازد  را  آن ها 
دیدگاه  از  رقابت پذیري  در  داخلي  تقاضاي  اصلي  منافع  که  داشت  توجه 
کیفي است. انتظارهای مشتریان از کیفیت محصوالت و خدمات مي تواند 
انگیزه اي براي افزایش قدرت رقابت پذیري یک کسب و کار گردد و به 
عنوان محرکي قدرتمند در جهت توسعه و ارتقاي رقابت پذیري بنگاه ها و 

حتي از دید کالن، موجب رقابت پذیری کشورها گردد.

بین المللی  موفق  صنعت  یک  حمایت کننده:  و  مرتبط  صنایع  ج( 
می تواند منجر به ایجاد مزیت نسبی در دیگر صنایع وابسته به خود گردد. 
صنایع پشتیبان رقابتی، نوآوری و بین المللی شدن در زنجیره تأمین یک 
نیز  وابسته  صنایع  تأمین کنندگان،  کنار  در  می نماید.  تقویت  را  صنعت 
که  هستند  صنایعی  صنایع،  از  دسته  این  برخوردارند.  خاصی  اهمیت  از 
یکدیگر  با  یا  و  کرده  استفاده  تأمین  زنجیره  در  یکدیگر  فعالیت های  از 
همکاری نموده و یا در فرایند تکمیل یک محصول با یکدیگر در ارتباط 

هستند.
د( استراتژي، ساختار و رقابت: شرایطي که طبیعت و جوهره رقابت را 
در سطح کالن جامعه تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشي که بنگاه ها 
و سازمان ها تأسیس، سازماندهي و مدیریت مي شوند بر رقابت پذیري تأثیر 
بسزایي دارد. بنابراین ساختار و استراتژي هایي که براي مدیریت و راهبري 
یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا مي گردد، تأثیري مستقیم بر عملکرد و 

رقابت پذیري آن دارد.
ه( دولت: دولت به عنوان یک نیروي عمده، همواره در رقابت پذیري 
مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسي، اقتصادي و اجتماعي 
و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت پذیري تأثیر مثبت و حتي منفي داشته 
است. سیاست هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانین مالیاتي، سیاست هاي 
صادرات  به  مربوط  قوانین  تشکیالتي،  و  اداري  سیاست هاي  حمایتي، 
و  دولت  هزینه هاي  تورم،  بهره،  نرخ  و  پول  حجم  ارز،  نرخ  واردات،  و 
تصمیم گیري هاي دیگر در سطح اقتصاد خرد و کالن، توافق هاي رسمي 
و غیررسمي مقامات سیاسي، برقراري یا توسعه روابط سیاسي تجاري و 
یا قطع روابط اقتصادي-تجاري با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل 
به طور  و کشورها هستند که  بنگاه ها، صنایع  رقابت پذیري  بر  تأثیرگذار 

مستقیم با دولت ها در ارتباط هستند.
و  حوادث  پیش بیني نشده  اتفاقات  پیش بیني نشده:  اتفاقات  و( 
ولي  داشته،  منفي  یا  و  مثبت  تأثیر  رقابت پذیري  بر  که  هستند  مسائلي 
دولت ها  حتي  و  صنایع  بنگاه ها،  کنترل  از  خارج  و  تصادفي  صورت  به 
رخ می دهند. حوادث غیرمترقبه، جنگ، تحریم هاي اقتصادي، شوک هاي 
نفتي، بحران هاي اقتصادي-سیاسي و یا نوآوري هاي عمیق تکنولوژیک 

نمونه هایي از اتفاقات پیش بیني نشده هستند.

روش1گردآوری1داده11ها-21-21-21
مبنای  بر  ایران  در  ساخت  صنعت  رقابت پذیری  ارزیابی  منظور  به 
مدل الماس پورتر، از روش گردآوری داده با استفاده از پرسشنامه استفاده 
عوامل  ارزیابی  منظور  به  مؤلفه هایی  بر  مشتمل  پرسشنامه  این  گردید. 
چهارگانه مدل الماس پورتر بود. از پاسخ دهندگان خواسته شد که عددی 
بین 1 تا 5 )1: خیلی ضعیف، 5: بسیار خوب( به هر مؤلفه اختصاص دهند.

با توجه به این که صنعت ساخت طیف گسترده ای از نهادها، دستگاه ها 
باالی  دقت  از  اطمینان  منظور حصول  به  برمی گیرد،  در  را  شرکت ها  و 
پیمانکاران، مشاوران و مسئوالن و  اساتید دانشگاه،  از چهار طیف  نتایج 

مدل الماس پورتر ]6[: 2شکل 
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دست اندرکاران صنعت )مسئوالن وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی و 
شهرداری ها( به منظور پاسخ به پرسشنامه استفاده شد. این مسئله موجب 
گردید که طیف گسترده ای از عناصر صنعت ساخت، تحت پوشش قرار 

گیرند. در مجموع 31 پرسشنامه توسط این چهار طیف تکمیل گردید.

نتایج-21
نقشه1خوشه1ساخت1ایران-21-11

همان گونه که ذکر گردید، به منظور شناسایی خوشه ساخت ایران از 
روش دلفی دو مرحله ای بهره گرفته شد که نتایج حاصل از تحلیل نهایی 
در شکل )3( دیده می شوند. این شکل به وضوح عوامل و ذی نفعان درگیر 

در صنعت ساخت را نشان می دهد.

ارزیابی1رقابت1پذیری1خوشه1ساخت1ایران-21-21
در  ایران،  ساخت  خوشه  رقابت پذیری  ارزیابی  از  حاصل  نتایج 
جدول های )1( تا )4( نمایش داده شده است. به منظور بررسی وضعیت 
است. گردیده  استفاده  میانگین  آزمون  از  مؤلفه ها،  از  یک  هر  موجود 

 3 از  باالتر  میانگین  پرسشنامه،  )لیکرت(  گزینه ای   5 طیف  به  توجه  با 
نشان دهنده وضعیت مطلوب، برابر 3 وضعیت بینابینی و میانگین کوچکتر 

از 3 نشان دهنده وضعیت نامطلوب است.

تجزیه1و1تحلیل1نتایج1و1ارائه1راهکارها-41
بررسی1نقشه1خوشه1ساخت1ایران-41-11

همان گونه که در شکل )3( مشاهده می شود، این نقشه از 7 بخش 
ارتقا ءدهنده صنعت،  و  آموزشی  فنی،  پشتیبانی  1-خدمات  شامل:  اصلی 
2-خدمات پشتیبانی از صنعت، 3-بخش های پروژه محور )هسته ساخت(، 
4-تنظیم روابط و مقررات، 5-صنایع مرتبط و وابسته، 6-تأمین کنندگان و 

7-کارفرمایان و بهره برداران تشکیل شده است.
اولین نکته ای که در این مقایسه جلوه گر می شود، عدم وجود برخی 
و  علم  پارک های  رشد،  مراکز  نظیر  ایران  ساخت  خوشه  در  قسمت ها 
فناوری و برخی دیگر از مراکز آموزشی و پشتیبانی فنی صنعت می باشد که 
این مسئله باعث ضعف در این بخش شده است که ارزیابی رقابت پذیری 

خوشه ساخت ایران نیز مؤید این مطلب می باشد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که وجود بسیاری از اجزاء به هنگام 
مقایسه با نقشه جامع ارائه شده به معنی عدم نقص در آن ها نیست. بلکه 
ابعاد  بررسی  منظور  به  حرکت  یک  ابتدایی  نقطه  عنوان  به  نقشه  این 
به  اجزاء  این  از  ایران است و الزم است هر یک  مختلف خوشه ساخت 

صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.
دید  که  می گردد  موجب  کشور  ساخت  خوشه  از  جامع  نقشه  این 
جامعی برای مسئوالن و سیاست گذاران بخش ساخت نسبت به ذی نفعان 
و فعاالن عرصه ساخت ایجاد گردد و در واقع توجه آنان را به نکته جلب 
است  الزم  مطلوب،  ساخت  صنعت  یک  به  دستیابی  برای  که  می نماید 

نقشه خوشه ساخت ایران: 3شکل 
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تمامی این بخش ها مورد توجه قرار گیرند و در صورت وجود ضعف در یک 
بخش، بخش های دیگر نیز از آن آسیب خواهند دید. بنابراین این نقشه 
می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای شناخت اجزایی از صنعت ساخت 

که باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند، محسوب شود.

بررسی1رقابت1پذیری1خوشه1ساخت1ایران-41-21
همان گونه که در جدول های )1( تا )4( دیده می شود، رقابت پذیری 

در صنعت ساخت ایران در وضعیت نامطلوبی به سر می برد.
اکثر مؤلفه ها دارای امتیازی کمتر از 3 می باشند )شکل )4(( که این 

امر حاکی از وضعیت نامطلوب آن ها می باشد.
به چهار عامل اصلی در جدول )5( نشانگر  میانگین مقادیر مربوط 
این موضوع است که از این چهار عامل، دو عامل در وضعیت نامطلوب 
بنابراین وضعیت  از متوسط می باشند.  بیش  تنها کمی  و دو عامل دیگر 
امر سبب می گردد  نامطلوب است که همین  ما   رقابت پذیری در کشور 
که کشور ما مزایای رقابتی اندکی نسبت  به دیگر کشورها داشته باشد. 
این امر با واقعیت بیرونی یعنی میزان صادرات اندک کشور در این حوزه 

کاماًل تطابق دارد.

بررسی1نقاط1ضعف-41-21-11
- همان گونه که در جدول های )1( تا )4( مشاهده می گردد، کمترین 
امتیازات مربوط به بحث انتقال، تولید و تبادل تکنولوژی می باشد و نشان 
می دهد که کشور ما در این حوزه، این ضعف را به صورت مفرطی دارد 
و ضروری است که هرچه سریعتر با بهره گیری از سیاست های مناسب و 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز این بخش، در بهبود وضعیت این شاخص 

مهم گام برداشته شود.
- قوانین و مقررات مناسبی برای تشویق سرمایه گذاری در این بخش 
وجود ندارد و دولت با توجه به نیاز این صنعت برای توسعه سرمایه گذاری، 

باید درصدد اصالح قوانین و مقررات برآید.
مشاهده  مفرطی  ضعف  خارجی،  شرکت های  با  همکاری  در   -
در  شده  گرفته  بکار  تکنولوژی  حاضر  حال  در  که  آن جایی  از  می گردد. 
صنعت ساخت کشور در سطح پایینی قرار دارد، همکاری با شرکت های 
خارجی می تواند کمک شایانی به ارتقای سطح تکنولوژی صنعت نماید. 
از این رو الزم است تا دولت تدابیر و سیاست های الزم را به منظور جذب 
پیمانکاران خارجی به کار گرفته و موانع موجود بر سر  سرمایه گذاران و 
باید سعی گردد که همکاری  البته  نماید.  را برطرف  این همکاری ها  راه 
انتقال  از  ممکن  حد  بیشترین  که  باشد  نحوی  به  خارجی  پیمانکاران  با 

تکنولوژی در این همکاری ها انجام پذیرد.
- اعتماد کافی و احساس بی طرفی در فراید انتخاب عوامل ساخت 
وجود ندارد. این مؤلفه از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا  نبود اطمینان 
برای  که  کنند  احساس  صنعت  در  فعال  بنگاه های  که  می گردد  موجب 
برنده شدن در مناقصات، باید به دنبال روابط باشند و بهره وری، قیمت و 

کیفیت بهتر تأثیر کمتری در این زمینه دارد. بنابراین شرکت ها به دنبال 
افزایش بهره وری خود نخواهند بود. ضروری است دولت در زمینه برگزاری 
مناقصات و ارجاع قراردادها، قوانین جامع و شفافی را وضع نماید تا زمینه 

اعمال نفوذهای غیرقانونی به حداقل ممکن برسد.

بررسی1نقاط1قوت-41-21-21
- همان گونه که مشاهده می گردد، منابع طبیعی مورد نیاز صنعت به 
وفور در کشور یافت می شوند که این امر، یک مزیت رقابتی مثبت برای 

کشور محسوب می گردد.
بوده  برخوردار  پایینی  قیمت  از  تولید  نهاده های  دیگر  و  انرژی   -

میانگینمؤلفهردیف
4/50وجود و وفور منابع طبیعی مورد نیاز صنعت1
4/30مناسب بودن هزینه انرژی و دیگر نهاده ها2
2/10بهره وری نیروی انسانی3
3/00سطح مهارت و تنوع نیروی انسانی4
2/00توانایی تحقیق و توسعه و نوآوری5
وضعیت سطح تکنولوژی برای توسعه و ایجاد 6

محصوالت
2/10

وضعیت سطح تکنولوژی برای انجام پروسه های 7
مختلف کسب و کار

2/60

وضعیت سطح تکنولوژی در حوزه تجهیزات و 8
کارخانجات صنعت ساخت و ساز

2/30

2/10کیفیت آموزش9
وضعیت جریان تکنولوژی حاصل شده از مؤسسات 10

آموزش عالی
1/60

1/50وضعیت و وجود مؤسساتی برای انتقال تکنولوژی11
وجود همکاری میان بخش ها و شرکت های مختلف 12

برای ایجاد و توسعه تکنولوژی
1/60

3/50کدها و استانداردهای مورد نیاز صنعت ساخت و ساز13
2/10نحوه پیاده سازی سیاست ها و استانداردهای موجود14
وضعیت بازارهای سرمایه و تنوع گزینه های تامین 15

مالی
2/30

2/10نقش آفرینی انجمن های تخصصی16
نقش آفرینی انجمن های علمی مختلف صنعت ساخت 17

و ساز
1/90

3/60نقش آفرینی دولت18
2/30نقش آفرینی مؤسسات آموزش عالی19
2/70وجود زیرساخت های ضروری و پایه مورد نیاز20

وضعیت فاکتورهای درونی صنعت ساخت ایران: 1 دول 
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که این امر می تواند یک مزیت رقابتی برای تولید مصالح باشد و امکان 
صادرات آن را نیز فراهم نماید.

- قیمت، مهمترین فاکتور در بحث تقاضای داخلی به شمار می رود. 
بنابراین شرکت ها باید سعی نمایند که هزینه های خود را کاهش داده و 
کمترین قیمت ممکن را پیشنهاد دهند که این امر، می تواند به افزایش 

بهره وری و رقابت پذیری کمک نماید.

راهکارهای1راهبردی1پیشنهادی-41-21
بررسی  همچنین  و  ساخت  صنعت  خبرگان  نظرات  از  استفاده  با 
ارتقای سطح صنعت  منظور  به  زیر  راهکارهای  تجربیات سایر کشورها، 

ساخت کشور ارائه شده است:

صنعت41-21-11-1 در1 صنعتی1 خوشه1های1 استراتژی1 پیاده1سازی1
ساخت1کشور

صنعت  رقابت پذیری  داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج  که  همان گونه 
ساخت ایران در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و الزم است تا راهکارهایی 
راه  سه  از  خوشه ها  شود.  ارائه  آن  رقابت پذیری  ارتقای سطح  منظور  به 
شرکت ها،  بهره وری  1-افزایش  دهند:  ارتقاء  را  رقابت پذیری  می توانند 
2-جهت دهی و افزایش سرعت نوآوری که خود موجب افزایش بهره وری 
بنگاه های  و  مشاغل  برای شکل گیری  3-تحریک  شد،  خواهد  آینده  در 
از دید خوشه های صنعتی  جدید ]19،6[. همچنین دی والنسه بهره گیری 
در مقایسه با دید سنتی را موجب ارتقای صنعت در ابعاد گوناگون می داند.

استراتژی  از  بهره گیری  برای  که  مزایایی  از  برخی  به  توجه  با 

میانگینمؤلفهردیف
میزان تقاضای بخش خصوصی و دولتی و چشم انداز 1

رشد در آن
3/40

2/80ثبات تقاضا2
3/30وضعیت حجم داد و ستد و معامالت3
سطح نیازها و الزامات مشتری در حوزه کیفیت 4

محصول
2/80

سطح نیازها و الزامات مشتری در حوزه قیمت 5
محصول

4/00

3/10سطح نیازها و الزامات مشتری برای خدمات ارائه شده6
سطح نیازها و الزامات مشتری درمورد نحوه تحویل و 7

ارائه محصوالت
2/90

2/40سطح کیفی روابط قراردادی و نحوه پیاده سازی آن ها8

وضعیت شرایط تقاضای داخلی صنعت ساخت ایران: 2 دول 

میانگینمؤلفهردیف
3/60وجود صنایع وابسته و پشتیبانی کننده مورد نیاز صنعت1
3/30کفایت صنایع وابسته و پشتیبانی کننده از بعد کمیت2
دسترسی به تأمین کنندگان قوی و محلی در صنایع 3

وابسته
2/80

2/60رقابت پذیری صنایع وابسته و پشتیبانی کننده4

وضعیت صنایع مرتبط و حمایت کننده صنعت : 3 دول 
ساخت ایران

میانگینمؤلفهردیف
3/80سطح رقابت میان شرکت های صنعت ساخت و ساز1
قوانین و مقررات حمایت کننده و تشویق کننده برای 2

سرمایه گذاری
1/80

1/90میزان همکاری با شرکت های خارجی3
2/80هم مکانی و نزدیکی شرکت ها برای همکاری4
سطح قابلیت اعتماد و بی طرفی در پروسه انتخاب 5

پیمانکاران و بقیه عوامل در صنعت ساخت و ساز
1/90

متناسب بودن نسبت تعداد پیمانکاران عمومی به 6
تخصصی

2/80

موانع ورود به صنعت، حاصل از سیاست هایی که مانع 7
ورود شرکت های جدید می گردد.

2/50

2/70نسبت هزینه های مستقیم به غیرمستقیم8

وضعیت استراتژي، ساختار و رقابت صنعت : 4 دول 
ساخت ایران

وضعیت رقابت پذیری مؤلفه های مختلف خوشه : 4شکل 
ساخت ایران

میانگینفاکتور
2/5فاکتورهای درونی خوشه ساخت ایران

3/1شرایط تقاضای داخلی خوشه ساخت ایران
3/1صنایع مرتبط و حمایت کننده خوشه ساخت ایران
2/5استراتژي، ساختار و رقابت خوشه ساخت ایران

وضعیت فاکتورهای مختلف خوشه ساخت ایران: 5 دول 
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خوشه های صنعتی ذکر گردید، به نظر می رسد که این استراتژی می تواند 
به صورت راهبردی به حل مشکالت این صنعت کمک نماید. از این رو 
این  پیاده سازی  منظور  به  را  الزم  زیرساخت های  دولت  تا  است  الزم 

استراتژی فراهم سازد.

ایجاد1سازمانی1به1منظور1پایش1مداوم1صنعت1ساخت-41-21-21
با توجه به گستردگی و ابعاد مختلفی که صنعت ساخت دارد، الزم 
است تا سازمانی متولی گردد و به ترسیم چشم اندازهای بلند مدت صنعت 
و تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف آن بپردازد. همچنین آمار و اطالعات 
صنعت را به صورت ساالنه رصد کرده و سیاست های الزم به منظور بهبود 
نظر می رسد که  به  در حال حاضر  البته  نماید.  اتخاذ  را  وضعیت صنعت 
وزارت مسکن و شهرسازی متولی اصلی این امر باشد. اما در عمل چنین 
فعالیت هایی از این وزارتخانه دیده نمی شود و از سوی دیگر، تنها بخش 
مسکن زیر نظر این وزارتخانه است. می توان گفت بهتر است در این زمینه 
سازمانی تأسیس گردد که متولی ایجاد تمام اطالعات فوق برای تمامی 

صنایع از جمله صنعت ساخت باشد.

ارتقای1وضعیت1آموزشی1نیروی1انسانی-41-21-21
حال  در  کشور  ساخت  صنعت  در  انسانی  نیروی  آموزش  وضعیت 
به  کارآزموده  و  ماهر  تکنسین های  کمبود  از  و  می باشد  نامطلوب  حاضر 
شدت رنج می برد. پیشنهاد می گردد به منظور ارتقای سطح مهارتی نیروی 
کار، مؤسساتی به این منظور تأسیس گردد تا این مؤسسات بتوانند بخش 
پروژه های  از  که  درصدی  از  استفاده  با  را  خود  هزینه های  از  عمده ای 
استرالیا  در  مثال،  عنوان  به  نمایند.  تأمین  دریافت می کنند،  بزرگ  نسبتًا 
پیمانکاران موظفند 0/25 درصد از مبلغ قرارداد را به این مؤسسات بدهند. 
وجود چنین مؤسساتی موجب می گردد که مهارت ها با کیفیت مناسب، با 

سرعت بیشتر و هزینه کمتر به نیروی انسانی آموزش داده شود.

ترسیم1چشم1انداز1میان1مدت1و1بلند1مدت1صنعت1ساخت41-21-41-1
کشور

به  ساخت  صنعت  برای  بلند مدت  و  میان مدت  برنامه های  ترسیم 
عنوان یک رویکرد مشترک در بسیاری از کشورهای دنیا دیده می شود. در 
همین راستا ضروری است تا این گونه برنامه ها برای صنعت ساخت کشور 
ما نیز تدوین شوند. این گونه برنامه ها موجب می گردد که چشم انداز روشن 
و مشترکی پیشروی نقش آفرینان مختلف قرار گرفته و همه آن ها بدانند 
این  به کدامین سو حرکت می نماید. همچنین  که صنعت ساخت کشور 
برنامه ها سبب می گردد که معیاری برای سنجش عملکرد سیاست گذاران 
صنعت و کل مجموعه صنعت نسبت به وضعیتی که پیش بینی می گردید، 

حاصل شود.

نتیجه1گیری-51
با  ایران  کشور  در  وضعیت صنعت ساخت  بررسی  به  مقاله  این  در 
رویکرد خوشه های صنعتی پرداخته شد. بدین منظور خوشه ساخت ایران 
با  صنعت  این  رقابت پذیری  و  شده  شناسایی  دلفی  روش  از  استفاده  با 
استفاده از روش الماس پورتر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه 
این  به  مربوط  عوامل  اکثر  در  رقابت پذیری  نامساعد  وضعیت  از  حاکی 
صنعت بود که به وضوح علت حضور ضعیف کشور در این صنعت در حوزه 
منظور  به  راهبردی  راهکار  پایان چهار  در  توضیح می دهد.  را  بین المللی 
افزایش رقابت پذیری در این صنعت ارائه گردید: 1-پیاده سازی استراتژی 
خوشه های صنعتی در صنعت ساخت کشور، 2-ایجاد سازمانی به منظور 
انسانی،  نیروی  آموزشی  پایش مداوم صنعت ساخت، 3-ارتقای وضعیت 

4-ترسیم چشم انداز میان مدت و بلند مدت صنعت ساخت کشور.
باید توجه داشت در این تحقیق تنها به بررسی عوامل رقابت پذیری 
در صنعت ساخت ایران به صورت کلی پرداخته شده است. بنابراین با توجه 
به اهمیت این صنعت ضروری است که تحقیقات دیگری در این حوزه 
به بررسی دقیق تر هر یک از عوامل و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود 

آن ها بپردازند.
ارائه شده،  خوشه  نقشه  اساس  بر  که  می گردد  پیشنهاد  همچنین 

بخش های مختلف خوشه ساخت به تفضیل مورد بررسی قرار گیرد.
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