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در سالهاي اخير توجه فزاينده اي به كوچك سازي شده و روند توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط به طور 
چشمگيري افزايش يافته است. اين بنگاهها داراي مزاياي زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند كه از آن جمله 
مي توان از ارزش افزوده، نوآوري، اشتغال آفريني و انعطاف پذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ نام برد. بنابراين، 

توجه به اين بخش از اقتصاد ضروري است. 
يكي از راهكارهاي اساسي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه 
قرار گرفته است، تجميع اين بنگاهها و سازماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي )Industrial Clusters( است. 
تمركز تعدادي از بنگاههاي كوچك و متوسط در يك حوزه جغرافيايي، موجب ايجاد مزايايي براي بنگاههاي 
درون خوشه مي شود. به عبارت ديگر، با تجميع شركتهايي كه در زمينه هاي مشابه يا مرتبطي فعاليت مي كنند، 
اين شركتها مي توانند از مزايايي از قبيل صرفه جويي هاي ناشي از مقياس و تنوع، انتقال دانش و فناوري، افزايش 

رقابت پذيري و ... برخوردار شوند.

خوشه هاي صنعتي 
و توسعه صنايع كوچك

چكيده

جعفر بيك زاد
Beikzad_Jafar@yahoo.com

حامد تيرانداز
Tirandaz_Hamed@yahoo.com
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كنند. بررسی خوشه های صنعتی در دو دهه 
به رشد  بخشيدن  منظور شتاب  به  گذشته 
اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهميت خاصی 
صنعتی  خوشه های  است.  شده  برخوردار 
كار تخصصی، همکاری  تقسيم  واسطه  به 
بين صنایع، یادگيری تعاملی و سایر اموری 
كه برای رقابتي تر شدن صنایع الزم اند، می-
توانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی 

محسوب شوند )رابلوتي،1383: 9( .

خوشه هاي  رشد  و  تشكيل  چگونگي 
صنعتي

نهادهاي  و  تجمع ها  شکل گيري  براي 
پيش  آنها  بين  هماهنگي  و  ارتباطي 
آنها  مهمترین  كه  دارد  وجود  شرط هایي 

عبارت اند از:
اهداف  روي  بر  اصولي  و  كلي  توافق   .1
اصلي مانند باال بردن كارایي توليد، افزایش 
درآمد، ایجاد نوآوري و ورود به بازارهاي 

بين المللي؛
شبکه اي  وجود  یا  و  شركتها  تجميع   .2
قوي از شركتهاي كوچك كه در یك زمينه 

خاص و مستقل تخصص دارند؛
3. وجود مهارتهاي الزم؛

4. شناخت قوي از ویژگيهاي صنعت مورد 
نظر و تمایل به بحث و تبادل نظر در جهت 
ارتقاي مهارتها در ميان گروههاي  ذي نفع؛

5. وجود روحيه تجاري؛
اتحادیه هاي  و  انجمنهاي صنفي  6. وجود 

كارگري؛
7.  عدم تمركز در قوانين و وجود فضاي 

قانونگذاري مناسب؛
8. وجود موسسات علمي - كاربردي كه 
ارائه  را  تکنولوژیك  و  طراحي  مهارتهاي 

دهند؛
9. نبود مانع براي ایجاد تغييرات در توليد؛

10. وجود تقاضاي باال براي محصول.
تشکيل و گسترش خوشه ها معموالً از 

دو راه ممکن است:
    1.مکان گزیني و جابجایي مجدد كل 
یا بخشي از فعاليتهاي یك بنگاه در خوشه 
خارجي  آثار  از  برداري  بهره  منظور  به 

خوشه ها؛
2. تجميع بنگاههاي نوپا و جدید با ساختار 
.)Maskell,2001( همکاري افقي یا عمودي

متاثر  خود  گسترش  و  تشکيل  این 
در  بنگاهها  استقرار  انگيزشي  عوامل  از 

و  آلتنبرگ  كه  تعریفي   .)Porter,1998:78(
پذیر  متغيرهاي كميت  به  توجه  با  اشتامر، 
به  اتکا  اعتماد،  مانند  نه متغيرهاي كيفي   (
اجتماع یا محيط اخالقي و …. (، از خوشه 
است: خوشه،  این شرح  به  مي كنند،  ارائه 
شركتهاست  از  بزرگ  نسبتَا  مجموعه اي 
كه در محدوده مکاني خاصي قرار دارند، 
آن  در  و  دارند  پيشينه تخصصي مشخص 
)خوشه(، تجارت بين شركتي و تخصص 
محمدي  است)دین  چشمگير  شركتها 

وهمکاران،1384:5(. 
صنعتي،  خوشه  تعاریف  در  دقت   با 
مي توان ویژگيهاي یك خوشه صنعتي را 

چنين برشمرد:
1. تمركز در یك منطقه جغرافيایي؛ 

درون  و  بنگاهي  درون  ارتباط  وجود   .2
صنعتي بين بنگاههاي عضو؛

در  بنگاهها  گرفتن  قرار  هم  طول  در   .3
درون خوشه؛

كنار  در  غيرتجاري  سازمانهاي  وجود   .4
بنگاههاي تجاري درون یك خوشه؛

5 . همکاري بين بنگاهها و انجام اقدامات 
مشترك و جمعي؛

6. وجود رقابت بين اعضا؛
شاخه  یك  در  بنگاهها  بودن  رشته  هم   .7
زنجيره  )تشکيل  خاص  صنعتي  دسته  یا 

ارزش(؛
مشترك  فرصتهاي  و  تهدیدها  وجود   .  8

براي بنگاههاي درون خوشه؛
9. پيدایش خدمات تخصصي فني، مدیریتي 

و مالي در خوشه؛
خاص  منطقه  یك  به  وابستگي   .10

جغرافيایي – اقتصاد؛
از  برداري  بهره  و  جمعي  كارایي   .11
انگيزان،  )دل  بيروني  اقتصادي  صرفه هاي 

 .)5 :1385

ضرورت تشكيل خوشه هاي صنعتي
اهميت توسعه صنعتی در كشورهای در 
حال توسعه موجب شده است تا بسياری 
صنایع  تقویت  و  گيری  شکل  كشورها  از 
كوچك و متوسط در مناطق صنعتی را در 
قالب خوشه به عنوان یك استراتژی توسعه 
و  دهند  قرار  نظر  مورد  ای  منطقه  صنعتی 
در  كه  اشتغال  زا  راهبردی  عنوان  به  آن  از 
عين حال قادر به بهبود توان رقابت شركتها 
و افزایش صادرات آنهاست، بهره برداری 

مقدمه
امروزه در اكثر كشورهای جهان، صنایع 
مختلف  های  جنبه  از  متوسط  و  كوچك 
ارائه  و  توليد صنعتی  اجتماعی،  اقتصادی، 
هستند.  آفرینی  نقش  حال  در  خدمات 
توسعه،  حال  در  كشورهای  در  همچنين 
راهبردی  عامل  متوسط،  و  صنایع كوچك 
و  اشتغال زایی  اقتصادی،  توسعه  برای 
رقابت پذیری صنایع هستند واین صنایع، 
جدید،  اشتغال  اصلی  تأمين كنندگان 
ابداع  در  پيشرو  و  نوآوری  و  تحول  مهد 
فناوری های جدید هستند. گسترش صنایع 
كشورها  اقتصاد  در  متوسط  و  كوچك 
شاخصهاي  بر  آنها  تاثير  افزایش  موجب 
و  است  شده  اخير  سالهاي  در  اقتصادي 
نقش  توجه  قابل  صادرات  با  صنایع  این 
موثری در توسعه اقتصادی كشورهای خود 
ایفا می  كنند )اكس و همکاران،1383: 7(. 
از راهکارهاي اساسي كه در محافل  یکي 
صنایع  بحث  به  ساماندهي  براي  علمي 
كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته 
سازماندهي  و  بنگاهها  این  تجميع  است، 
است  صنعتي  خوشه هاي  قالب  در  آنها 

)رابلوتي،1383: 9(. 
در ادامه مقاله به تعریف خوشه صنعتي، 
چگونگي تشکيل و عناصر تشکيل دهنده 
آن و آثار این خوشه ها بر اقتصاد كشورها، 

پرداخته مي شود.

خوشه صنعتي
مفهوم خوشه هاي صنعتي به علت تازه 
بودن و عدم استحکام كافي در نظریه پردازي، 
كاربرد  تعریف و  در  ابهاماتي  داراي  هنوز 
كه  مختلفي  مطالعات  اساس  بر  و  است 
صورت  ایتاليا  1980در  دهه  در  بویژه 
گرفت و تحوالت صنعتي این كشور را از 
منظر صنایع كوچك و متوسط مدنظر قرار 
داد، شاید بتوان گفت كه مطالعه و بررسي 
خوشه هاي صنعتي به شکل كنوني، تقریبًا 
از سال 1990 و با مطالعه پورتر در مورد 
و  آغاز  مختلف  كشورهاي  رقابتي  مزیت 
جدیدترین  شده  است.  تکميل  مرور  به 
ارائه  خوشه  از  پورتر،  مایکل  كه  تعریفي 

كرده، به شرح زیر است:
تمركز  از  است  عبارت  »خوشه 
مرتبط  شركتهاي  و  نهادها  جغرافيایي 
خاص«  حوزه  یك  در  یکدیگر   با 
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پژوهشهاي بازرگاني،1385: 14(.  
به  كوچك،  صنایع  توسعه  شاخصهاي 
تقسيم مي شوندكه  واقتصادي  فني  بعد  دو 
جایگزیني  به  مي توان  فني  شاخصهاي  از 
و تعویض ماشين آالت فرسوده با وسائل 
جدید،  محصوالت  توليد  مدرن،  و  جدید 
محصوالت  طراحي  با  درآمد  افزایش 
مواد،  بهتر  وجابجایي  ونقل  حمل  جدید، 
نيروي  سوم  یك  حداقل  از  برخورداري 
از  باال،استفاده  به  دیپلم  فوق  تحصيل كرده 
برخورداري  كاركنان،  مهارتهاي  و  دانش 
روند  از  برخورداري  صحيح،  مدیریت  از 
طراحي و توليد خط مکانيزه مهندسي،تغيير 
افزار  وسخت  افزار  نرم  فناوري  در 
شركت  وبرخورداري  توليدي  واحدهاي 
كرد.  اشاره  بازاریابي  پيشرفته  فناوري  از 
ارائه  توان  مي  اقتصادي  شاخصهاي  از 
ظرفيت  فروش،افزایش  از  بعد  خدمات 
افزایش  كمتر،  شده  تمام  قيمت  با  توليد 
گذاري ها،  سرمایه  برگشت  سرعت  در 
در محصوالت  فروش،تنوع  ميزان  افزایش 
خارج  به  محصوالت  توليدي،صادرات 
وبرخورداري شركت ازقيمت قابل رقابت 
برد  نام  را  بازارهاي داخلي و خارجي  در 

)موالیي،1383: 15-16(.
بنابراین هدف نهایي هر برنامه توسعه 

خوشه ها هستند. وجود ذخيره اي از نيروي 
كار ماهر و متخصص ، حضور توليدكنندگان 
بنگاههاي  وجود  واسطه اي،  كاالهاي 
پشتيبان خدمات دهنده ، تسهيل در گردش 
نيز  تکنولوژیك و  اطالعات و سرریزهاي 
تسهيل در شکل گيري خدمات عمومي از 
بازاریابي ،  بيمه اي،  اعتباري،  خدمات  قبيل 
در   ... و  اي  مشاوره  آموزشي،  حقوقي، 
یك تجميع مکاني به نام خوشه، منجر به 
كاهش هزینه ها و تخصص گرایي مي شود 
كه تشکيل و حمایت خوشه را در اقتصاد 
منطقه ایجاب مي كند و فرایند شکل گيري 
فرایند   )1( نماید. شکل  مي  منطقي  را  آن 
مي كند  نمایان  بهتر  را  خوشه  تشکيل 

)دل انگيزان و همکاران، 1385(.

عناصر تشكيل دهنده خوشه هاي صنعتي
چارچوب تشکيل یك خوشه بر چند 

اصل مبتني است:
1. وجود بنگاههاي اقتصادي در عرض و 

طول یکدیگر؛
محلي  و  ملي  نهادهاي  وجود   .2

هماهنگ كننده و ارتباط دهنده؛ 
تسهيل كننده  مقررات  و  قوانين  وجود   .3
ارتباط)دین محمدي و همکاران،1384: 3(.

را  ارتباطي  بخشهاي  این   ،)2( شکل 

گذارد  مي  نمایش  به  تري  ساده  نحوه  به 
)دل انگيزان و همکاران، 1385(. 

توسعه صنايع كوچك
در  كوچك  صنایع  موضوع  اگرچه 
حال  در  فزاینده  سرعتي  با  اخير  سالهاي 
از  بسياري  توجه  كانون  به  شدن  تبدیل 
سياستگذاران و پژوهشگران است، اما هنوز 
المللي  بين  درسطح  ازآن  واحدي  تعریف 
هر كشوري  كه  تعریفي  است.  نشده  ارائه 
ارائه مي  كند، به  شرایط اقتصادي و ساختار 
دارد.معيارهاي  بستگي  كشور  آن  صنعتي 
كار  به  صنایع  این  تعریف  براي  مختلفي 
یکي  فقط  كشورها،  بعضي  در  كه  مي  رود 
تركيبي  دیگر  بعضي  در  و  معيارها  این  از 
از این معيارها براي تعریف صنایع كوچك 
معيارها  این  از  مي  رود.  كار  به  متوسط  و 
سرمایه،  ميزان  كاركنان،  تعداد  به  مي توان 
وظرفيت  فروش  كل حجم  دارایي،  حجم 
به  تعریف صنایع  در  كه  كرد  اشاره  توليد 
و  دليل ویژگيهاي مشترك صنایع كوچك 
متوسط این دو گروه در موارد بسياري كنار 
هم قرار مي  گيرند )نيلي و همکاران، 1382: 
601(. اما رایجترین شاخص براي تعریف 
صنایع كوچك ومتوسط، استفاده از شاخص 
تعداد كاركنان است)موسسسه مطالعات و 

شكل 1: نمودار فرايند تشكيل خوشه و نتايج حاصل از آن
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باید این باشد كه صنایع خوداتکا شوند و 
بدون آنکه به حمایتهاي بيشتري از طرف 
نياز داشته باشند، بتوانند واحدهاي  دولت 
كه  كنند  اداره  به گونه اي  را  خود  توليدي 
برخوردار شوند  مناسبي  اقتصادي  از سود 
بتوانند  قابل رقابت،  ارائه محصوالت  با  و 
درآمدزایي  وخارجي  داخلي  بازارهاي  در 

كنند.

پيامدهاي توسعه صنايع كوچك
صنایع كوچك حداقل از چهار جنبه به 

اقتصاد جهانی كمك می  كنند:
به  كمك  با  كوچك  صنایع  1.كارآفرينی: 
رشد روحيه كارآفرینی و ایفاي نقش، عامل 
وتوسعه  رشد  به  مدرن،  اقتصاد  در  تغيير 

اقتصادی كمك می  كنند.
مهمی  نقش  كوچك  صنایع  نوآوری:   .2
دارند.  عهده  به  فناوری  تغيير  فرایند  در 
آنها منبع قابل توجهی از فعاليتهای نوآوری 

هستند.
نقش  كوچك  صنایع  صنعت:  پويايی   .3
عهده  به  صنعت  تحول  فرایند  در  مهمی 

دارند.
4. ايجاد فرصتهای شغلی: صنایع كوچك 
در سالهای اخير سهم قابل مالحظه  ای در 
 Acs and (  ایجاد شغلهای جدید داشته اند

.)Audretsch,1991:150
در دنيای مدرن كنونی، صنایع كوچك 
موضوعاتی  در  خود،  ویژه  مشخصات  با 
مختلف و مهم چون رشد اقتصادی و حل 

بحران بيکاری، اثرات قابل توجهی دارند.

و  انگيزان  دل  مصطفي، سهراب  محمدي،  دین   .4
زین العابدین صادقي )1384( خوشه بندي فضایي 
صنایع با فناوري برتر و تأثير آن بر توسعه فناوري، 
دومين همایش دو ساالنه آموزش عالي و اشتغال، 

دانشگاه تربيت مدرس ، تهران.
صنعتي  هاي  خوشه   )1383( ،روبرتا  رابلوتي   .5
الگوي موفق توسعه درونزا، ترجمه: عباس مهر پویا 
هنري  فرهنگي  مجيدي،تهران،موسسه  جهانگير  و 

رسا،چاپ دوم .
كوچك  صنایع  نوین سازي  محمد،  موالیي،   .6
83،سال  150،آبان  تدبير،شماره  ماهنامه  ایران،  در 

پانزدهم،ص16و17.
7. موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني )1385( ، 
رقابت پذیري  افزایش  در  خوشه سازي  نقش 
توسعه  محوریت  با  ومتوسط  كوچك  بنگاههاي 
و  مطالعات  موسسه  انتشارات  تهران:  بازاریابي، 

پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول. 
8 . نيلي،مسعودوهمکاران)1382(،استراتژي توسعه 
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جعفر بيك زاد: دكتراي مديريت دولتي و عضو 
ارشد  كارشناسي  مديرگروه  و  علمي  هيئت 

مديريت دولتي دانشگاه آزاد – واحد بناب
ارشد  كارشناسي  دانشجوي  تيرانداز:  حامد 

مديريت دولتي در دانشگاه آزاد – واحد بناب

نتيجه گيري
ارائه شده  بهترین راهکارهاي  از  یکي 
كوچك  بنگاههاي  مشکالت  حل  براي 
وتوسعه صنایع كوچك و متوسط، راهکار 
خوشه سازي و تجميع آنها در قالب خوشه 
است. با تجميع این شركتها امکان استفاده 
ایجاد  همدیگر،  امکانات  و  تجربيات  از 
به صورت  امور  انجام  و  مشترك  امکانات 
مي توان  بنابراین  مي آید.  به وجود  اشتراكي 
گفت كه خوشه هاي صنعتي  در حوزه هاي 
تاثيرگذارند و  مختلف بر عملکرد شركتها 
بزرگ  بنگاه  یك  مزیتهاي  ایجاد  موجب 
براي بنگاههاي كوچك و متوسط وتوسعه 
تشکيل  با  بنابراین،  مي شوند.  صنایع   این 
خوشه و تجميع این شركتها، این بنگاهها 
هم مي توانند از مزیتهاي بنگاههاي كوچك 
امکان  هم  و  شوند  بهره مند  متوسط  و 
بنگاههاي  مزیتهاي  و  امکانات  به  دستيابي 

بزرگ را كسب مي كنند. 0
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