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 بررسي آثار اقتصادي ناشي از توسعه خوشه هاي صنعتي

)مطالعه موردي خوشه گالب و عرقيات و گياهان دارويي فارس (  

 چكيده 

در سال هاي اخير توجه ويژه اي به جهت دهي صنايع كوچك و متوسط به كمك روش خوشه هاي صنعتي شـده  
 خوشـه . اقدام به اجراي پروژه ي توسعه خوشه اي نمـوده انـد   از جمله ايران به اين منظور كشورهاي مختلف. است 

 90تـا   87از سـال   كـه  اسـت  هـايي  پـروژه  از يكي فارس استان در " ميمند دارويي و گياهي عرقيات و گالب"

 بررسيتالش نموديم تا با  تحقيق اين در .است گرفته قرار بر اساس رويكرد يونيدو اي خوشه توسعه برنامه تحت

 توسـعه  برنامـه  اجـراي  از بعـد  و قبـل   ...و صـادرات  ميزان ، اشتغال ميزان جمله از اقتصادي هاي شاخص روند

، مالحظه نماييم كدام شاخص در طي اين برنامه بيشترين تحول را داشته است و به ارزيابي خوشه گـالب و  ها خوشه
به اين منظور با توجه به مباني نظري خوشه ها پرسشنامه اي با طيف ليكرت . عرقيات گياهي و دارويي ميمند بپردازيم

پرسشنامه به روش تصادفي ساده در ميـان   61گزينه اي نيز تنظيم گرديد و با در نظر گرفتن حجم كل جامعه، تعداد  5
 ه حاكي از آن است كـه نتيجه به دست آمد .داده ها را تحليل نموديم spss16 ذينفعان خوشه توزيع شدو با نرم افزار

سياست هاي دستيابي به بازار هاي جديد جهـت  هايي همانند ، از طريق اعمال سياستايي توسعه خوشهاجراي برنامه
اعتمـاد   ،در خوشـه ، شبكه توزيع و شبكه فروش ايجاد شبكه تامين مواد اوليه مناسب، فروش محصوالت به آن مناطق

، توانسـته اسـت روي خوشـه اثرگـذار     كارگيري دستگاه هاي جديـد به يا افزايش سطح تكنولوژي و آموزش، سازي
ارزيابي كلي درباره اين خوشه بيانگراين . باشد و در نهايت باعث ايجاد رويكرد صادراتي در خوشه ميمند شده است

  .ه استاست كه اقدامات صورت گرفته در زمينه دستيابي به بازارهاي جديد نسبت به ساير موارد، اثرگذارتر بود
  صادرات،  اي خوشه توسعه برنامه اقتصادي، شاخص، صنعتي يخوشه: كليدي هاي واژه
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مقدمه -1  

در تحليل هاي اقتصادي براي توليد يك محصول گاهي مزاياي صنايع بزرگ بيشتر است و گـاهي مزايـاي صـنايع    
تـوان از مزيـت   پتروشـيمي و مـواد اوليـه مـي    دهد كه جز در مواردي مثل توليد كاالهاي ها نشان ميبررسي. كوچك

ها داراي مزاياي زيـادي نسـبت بـه صـنايع بـزرگ هسـتند كـه از آن        اين بنگاه. صنايع كوچك و متوسط استفاده كرد
در  .بـه صـنايع بـزرگ نـام بـرد     پذيري بيشتر نسـبت   آفريني و انعطافارزش افزوده، نوآوري، اشتغال بهتوان  جمله مي

 30تنهـا  امـا   دهنـد درصد موسسات و شركت ها را، شركت هاي كوچك تشكيل مـي  93ش از بخش صنعت ايران بي
دهـي و جهـت دهـي ايـن      سـازمان  بنابراين .)  1381، 1اشميتز( كننديجاد ميا ادرصد از ارزش افزوده بخش صنعت ر

هـاي  سياسـت اي نقـش محـوري و بـارزي در    امـروزه توسـعه از طريـق ابـداء خوشـه     . رسـد صنايع ضروري به نظر مي
يكي از الگوهـاي   2هاي صنعتيخوشه ) 1385منصوري ،  (.نمايداقتصادي و صنعتي كشورهاي توسعه يافته ايفا مي

هـاي  هـاي صـنايع كوچـك و متوسـط را رفـع و مزيـت      موفق سازماندهي صنايع كوچك و متوسط هستند كه كاستي
 از ايمجموعـه  بـه  صـنعتي  خوشـه  .ندبخشـ پـذيري و تنـوع را تقويـت مـي    مختلف صنايع كوچـك، چـون انعطـاف   

 بـا  و شـده  متمركز صنعتي گرايش يك و جغرافيايي منطقه يك در كه شودمي اطالق 3كار و كسب واحدهاي

 و هـا چـالش  از و پردازنـد مي خدمات و كاال تعدادي عرضه و توليد به يكديگر، هايفعاليت تكميل و همكاري
 لسـا  ايـران از  صـنعتي  هاي وشهرك كوچك صنايع سازمان).   1387پاسبان،(  برخوردارند مشترك هايفرصت

                                                            
1   . Hubert Ashmytz 

2 . Industrial Cluster   
3 . Enterprises 
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 سـازي  الگـو  سـازي،  فرهنـگ  اساسـي  محـور  سـه  قالـب  در اي خوشـه  توسعه هاي پروژه اجراي به اقدام 1380

 صنعتي خوشه 250 گذشته سال چهار در .است نموده در كشور با رويكرد يونيدو قانوني و نهادي سازي وظرفيت

 را توليدي بنگاه هزار 40 از بيش كه شده توسعه مرحله وارد مورد 53 تعداد اين از كه شده شناسايي كشور در
 "فارس ميمندگالب و عرقيات گياهي و دارويي  "خوشه ي. )  1388منصوري و محمدلو،(است داده جاي خود در
 مثل اقتصادي يها شاخص روي اي توسعه برنامه چنين اجراي اثر بررسي بنابراين. از اين خوشه هاست  يكي، نيز

  . رسدمي نظر به ضروري ...و صادرات اشتغال، سطح
 اسـتان  كشـور  هـاي  اسـتان  ديگر با مقايسه در .گردد مي صادر و توليد ايران در دنيا گالب درصد 90 حدود

گـزارش  (دارد ايران در را توليد و كشت زير سطح اول مقام محمدي گل هكتار  4000 از بيش داشتن با فارس
با توجه به مزيـت نسـبي اسـتان فـارس در توليـد مـواد اوليـه از جملـه گالب،گياهـان           .) مطالعه شناختي خوشه ميمند 

گونه كـه بايـد   دارويي و اسانس ها، متاسفانه در طي سال هاي قبل در زمينه هاي مختلف دچار چالش شده است وآن
نتوانسته است جايگـاه  واقعـي خـود را     )كشورهاي حوزه خليج فارسبه ويژه (چه در بازار هاي داخلي و چه خارجي

  صـنعتي  شهرك هـاي  به همين دليل سازمان صنايع كوچك و .پيدا كند و از فرصت هاي موجود بهره الزم را ببرد

 بـا پشـت سـر    1390با انجام مطالعه شناختي پروژه توسعه خوشه اي را آغاز نمود و در سال 1387استان فارس از سال 
 توسعه هاي برنامه "شود اين است كه سواالتي كه در اين زمينه مطرح مي .رساندگذاشتن فاز خروج، آن را به پايان 

 اجـراي  آيـا  " و همچنين " دارد؟ اثر صنعتي ي ها خوشه  اقتصادي هاي شاخص روي از چه طريقي ، اي خوشه

 رونـد  بررسـي بـا  .  "شـود؟  منتخب يخوشه صادراتي رويكرد ايجاد باعث است توانسته اي خوشه توسعه برنامه

 ودارويـي  گيـاهي  عرقيـات  و گـالب  خوشه ...و صادرات ميزان ، اشتغال ميزان جمله از اقتصادي هاي شاخص

هـا در   شـاخص  كـدام  نمـود  توان مشخص، ميها خوشه توسعه برنامه اجراي از بعد و قبل فارس، استان در ميمند
توان به ارزيابي الگوي مناسب توسعه خوشه صـنعتي  همچنين مي.است داشته را تحول بيشترينطي اجراي اين برنامه 

  .پرداخت) فارس ميمند ودارويي گياهي عرقيات و گالب مطالعه موردي خوشه(در ايران
در در قسمت بعد مباني نظري . پردازيم اثار اقتصادي ناشي از توسعه خوشه هاي صنعتي ميدر اين مقاله به بررسي 

هـم در ايـران و هـم در خـارج از كشـور       را ايـن موضـوع   پيشـين سپس مطالعات . نماييمبيان مي رارابطه با خوشه ها 
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كارهـاي   در نهايـت بـه نتيجـه گيـري از     ودر قسمت چهارم روش شناسي تحقيق آورده شده اسـت  . كنيم بررسي مي
  .پردازيمانجام گرفته مي

  

  مباني نظري -2

 مطـرح  گـذاري سياسـت  مجـامع  و آكادميك محافل در صنعتي منطقه يا خوشه عنوان تحت امروزه كه چهآن

 قـرار  نظـر  مـد  را پديـده  ايـن  از خاصي جنبة نظريات، اين از كدام هر .دارد گوناگوني نظري هايپايه شود،مي

 محلـي،  سـطوح  در نيـز  بسياري تجربي كارهاي نظري، هايپايه اين بسط پي در .اندپرداخته آن تبيين به و داده

پيشتوانه نظري پديده ايجاد خوشه يا تجميـع را اولـين بـار    .  ) 1387حسن جاني ، (است  پذيرفته انجام فراملي و ملي
در چـارچوب ايـن نظريـه شـركت هـاي       .در نظريه صرفه هـاي اقتصـادي ناشـي از تجميـع بيـان كـرد       4آلفرد مارشال

-آثار ناشي از تجميـع آن  .اخل يك شبكه مستقل هستندكوچك درعين حال كه رقباي طبيعي همديگرند، اعضاي د

مارشـال معتقـد     .قدر مي تواند محسوس باشد كه مزاياي رقابت صرفاً درچارچوب اين تجمع مي تواند معنا پيدا كند
 اول اينكه، اين كار به آنها اجازه مي دهـد از   :داليل مي خواهند در يك مكان قرار گيرند اين است سازمان ها بنا به

دوم اينكه سازمان ها مي توانند ورودي هاي خاص يـك   .لحاظ تأمين نيروي كار متخصص و ماهر در مضيقه نباشند
سوم، سازمان هايي كه از نظر جغرافيـايي   .صنعت مانند فناوري يا سرمايه گذاري را به صورت مشترك استفاده كنند

به عبارت ديگر، دانش توليد فنـي   .هاي نو را خلق كنند به هم مي پيوندند، مي توانند حداكثر جريان اطالعات و ايده
 1381اشـميتز ، ( خواهدشـد و بازار راحت تر به اشتراك گذاشته مي شود و سريع تر به خالقيت هاي ارزشمند تبـديل  

 ) ميالدي1890-1920 (را به لحاظ تاريخي به نظريه مارشال ياگرچه بعضي از محققان، ريشه تئوري خوشه صنعت .)

هـاي   نظريه خوشه "مزيت نسبي ملل"در كتابي تحت عنوان )1990( 5دهند، اما براي اولين بار مايكل پورتر ط ميارتبا
مورد تحليل مسائل مربوط بـه منـاطق مطـرح نمـود     او نوع ديگري از نگرش را در   .صنعتي را مشخصاً مطرح ساخت

                                                            
4   . Alfred Marshall 
5   . Michaeal Porter  
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كه در آن نحوه قرار گرفتن بنگاه هاي اقتصادي در طول و عرض يكديگر و ارتباطات عمودي و افقـي بـين آنهـا در    
 "خوشـه "كنار نحوه تعامل با نهادهاي ملي و محلي و تمامي عوامل درگير در فرايند توليد  به صورت يك كل به نام 

 .رار مي گيردمورد بررسي ق

، تجمـع هـاي مكـاني بخـش      8و قطـب توسـعه   7با ارائه نظريات مربوط به قطب صنعتي 6در دهه شصت فرانسوا پرو
پرو معتقد بود كه توسعه اقتصادي در همه مناطق به طور يكسـان و   .صنعت را، از ديدگاه نظري مورد مطالعه قرار داد

با نظريه پيوندهاي صنعتي به مبحـث توسـعه پيونـدهاي پيشـين و      9پس از آن آلبرت هيرشمن .همزمان اتفاق نمي اقتد
چارچوب تحليل خوشه اي امكان جديدي براي مطالعه اقتصادي مناطق به دست مي دهد كـه در آن   .پسين پرداخت

 ).همـان  (  نقش و تأثير هر يك از عناصر الزم در يك محيط اقتصادي به راحتي قابل درك و سياست گذاري اسـت 
ايـن اسـت كـه    » صـرفة بيرونـي  «نظران در اين زمينه عقيده دارد كـه مشخصـة اصـلي مفهـوم     از ديگر صاحب 10ميشان

خالـد نـدوي نيـز     ).1971ميشـان، (آگاهانه پديد نمي آيد و محصول ناخواسته يا اتفاقي اقـدام منطقـي ديگـري اسـت     
كـاري آگاهانـه و ارادي الزمـة آن    عقيده دارد كه صرفه هاي بيروني از ابعاد غيـر ارادي كـارايي جمعـي اسـت و هم    

آميـزه اي از ايـن دو مزيـت اسـت كـه بـراي       . اين دو جنبه مي توانند با يكديگر پيوند آشكاري نيز داشته باشند. است
 هـاي  خوشـه  ).  1381اشـميتز ،  ( رقابتي بيشتري فراهم مـي آورد  شركت هاي كوچك و متوسط خوشه شده، قابليت

 نمونـه  ايرانـي  قـديمي  بازارهـاي .  كنـيم  مشاهده نيز ايراني بازارهاي در بتوانيم شايد دخو ابتدايي مفهوم در را صنعتي
 مـي  جمع هم كنار را راستا هم هاي پيشه كه اقتصادي منطق هستند تجميع از ناشي اقتصادي هاي صرفه از عالي هايي
 آلفـرد  هـاي  تئـوري  در دوم جهـاني  جنـگ  از بعـد  كـه  بود كارآمد و قوي بسيار...)  و مسگرها ، بزازها راسته(  كرد

 كـه  ايـران  در كهـن  است اي پديده ، نامند مي صنعتي خوشه امروزه كه چهآن يعني.  است شده پرداخته بدان مارشال
در بـين  .  ) 1387نريمـان مـرادي،  (  بود خواهد تجميع نام به ايپديده تاييد باعث همه و دارد قدمت سال 300 از بيش

يعنـي  » بـين شـركتي  «شركت ها انواع مختلفي همكاري مي تواند صورت پذيرد كـه چهـار نـوع رقابـت و همكـاري      

                                                            
6 .  Francois Perroux 
7   . Industrial pole 
8   . Development Excellence 
9   . Albert Hyrshman 
10   . Mishan 
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همكاري عمودي، رقابت جانبي، همكاري ضربدري و همكاري دوره اي، اهميت بسياري در توسـعة صـنعتي دارنـد،    
   ).  1381اشميتز ، ( سطح تبادل مطلوب بين آن ها بستگي به شرايط خاص دارد 

تـرين مفـاهيم در    هـاي مقيـاس اسـت و ايـن از بنيـادي      ترين نكته در خوشه، صرفه به طور كلي مي توان گفت مهم
گرايـي   افتد كـه ايـن مسـئله در كنـار تخصـص      هاي صنعتي تمركز گرايي اتفاق مي با خوشه .هاي صنعتي است خوشه

هاي كمتري براي يادگيري پرداخت مي شود  ل آن هزينههاي ياديگري استفاده شود و به دنبا باعث مي شود از منحني
پـذيري، افـزايش بازارهـاي هـدف و سـودآوري و در نهايـت توسـعه پايـدار          ها موجب تقويت رقابت و كاهش هزينه

  .شود مي
 عامـل  يـا  موسسـه  يـك  توسـط  كـه  اسـت  ايشـده  ريزي برنامه كوشش صنعتي يخوشه يتوسعه پروژه يك

 و خوشـه  پويـايي  سـطح  ارتقاء جهت محلي هاينهاد همكاري با)  خوشه بيرون يا درون از (اي خوشه يتوسعه
 هـاي بخـش  درونـي  بر ارتباطات سويك از خوشه توسعه پروژه يك .آيد مي در اجرا به آن رقابتي مزيت بهبود

 توجـه  اسـت  آن از قسـمتي  خوشـه  كـه  اقتصـادي  ارزش زنجيره به ديگر سوي از و كرده تمركز خوشه مختلف
 شـود  هدايت پذير رقابت و صحيح مسيري به محصول ارائه يعني خروجي تا اوليه مواد از شودمي سعي بنابراين .دارد

معموال پروژه هاي توسعه خوشه اي با مسئوليت سازمان هاي توسعه اي دولتي ، عمومي و گاها فعاالن درون خوشـه  . 
 11ه خوشــه اي بــر عهــده عامــل توســعه خوشــه مســئوليت مســتقيم راهبــري يــك پــروژه توســع . صــورت مــي گيــرد 

  ) . 1385منصوري، .(است
بر اساس تجربيات پيشين توسعه خوشـه در كشـورهاي توسـعه يافتـه و     ) 12يونيدو(سازمان توسعه صنعتي ملل متحد 

گيري نهادهـاي  درحال توسعه، مدلي براي توسعه خوشه مبتني بر سه اصل محوري مبتني بر تقاضا بودن توسعه، هدف
اين روش در كشورهاي مختلـف مـورد اسـتفاده    . پذيري برنامه توسعه تهيه نموده استاي در توسعه و انعطافواسطه

مطالعـه   :باشـد اي از نگاه يونيدو به اين ترتيب ميي خوشه طور كلي مراحل توسعهبه .تر شده استقرار گرفته و غني
با توجه ) . 1386پاسبان ،( خروجو  هاي عملياتيسازي برنامهدهپيا، تدوين برنامه عمل خوشه،  اعتماد سازي،  شناختي

                                                            
11 . Cluster Development Agent-CDA 
12   . Unido 
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فرايند توسعه خوشه نيز به زمان هاي متفـاوتي    به مشخصات منحصر به فرد هر خوشه و ضرورت هاي اختصاصي آن ،
  ) . 1385منصوري ، (سال طول مي كشد   3نياز دارد ، اما معموال اجراي اين پروژه ها بيش از 

 و انسـاني  طبيعـي،  منـابع  بهتر كنترل باعث غالباً شديد، رقابت. باشدمي مطرح خوشه در مهم عنصر عنوان به رقابت
 امـر  ايـن . گـردد مـي  برتـر  تكنولوژيـك  و علمي اطالعاتي، اجرايي، فيزيكي، هايساخت زير به دستيابي و ايسرمايه
.  باشدمي ضروري رشد به رسيدن براي خود كه شودمي آفريني تخصص آن از ترمهم و عوامل كارايي تضمين باعث

  )1384منصوري و عزيز محمدلو ،(
هاي مرزي كشورمان به دليل دسترسي به بازارهـاي كشـورهاي همسـايه باعـث     هاي صنعتي در استانحضور خوشه

 .فـراهم شـود   هاي استان يابي بستري مناسب يافته و امكان آزاد شدن همه پتانسيلهاي فروش و بازارشود سياستمي
. شـود  گـذاري و افـزايش ثـروت اسـتاني مـي     هاي مختلف باعث جذب سرمايهها در استانچنين وجود اين خوشههم
از . اي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه متوسط رشد اقتصادي خوشه بايد نرخ باالتري از كشور داشـته باشـد   نكته

شود صادراتي بودن و خاص و پيچيده بودن محصوالت خوشه ديگر نكاتي كه در تاسيس يك خوشه بدان توجه مي 
 –ي خوشه هاي صنعتي به عنوان يك سيسـتم اقتصـادي   رويكرد بنيادي در توسعه.  )1387 نريمان مرادي ،( 13.است 

مند سازي كوشش مي شود در توان .است  " 15پايايي "و  "  14مند سازيتوان "صنعتي ، مبتني بر دو پايه  –اجتماعي 
بنابراين زمينه ها ، بسترها وفرصت هاي الزم براي . شكوفا گردد   قابليت هاي خوشه مبتني بر هنجارهاي خود خوشه ،

ذينفعـان خوشـه     اما همه اين موارد به گونه اي صورت مي گيرد كه در دراز مدت ،. فراهم مي گردد   توانمند شدن ،
ايـن امـر مسـتلزم    . لـه مسـتقيم خـارجي ، خـود را مـديريت نماينـد       بتوانند خود را راهبري كرده و بدون نياز بـه مداخ 

آموزش و مشاركت ذينفعان در مراحل مختلف فرآيند توسعه خوشه و ممارست و سعي و خطاي ذينفعـان خوشـه در   
  در اين صورت مي توان به پايا بودن فرآيندها و ساختارهاي شكل گرفته در خوشـه ، بـه صـورتي پويـا ،    . عمل است 

  ) 1385منصوري ، . (ار بود اميدو
  

                                                            
13 . Sophisticated goods 
14 . Empowerment 
15 . Sustainability 
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  مطالعات پيشين -3

 در و نگرفته صورت زمينه اين در اي گسترده تحقيقات كشورمان، در صنعتي هاي خوشه مبحث تازگي به توجه با
  :است زير شرح به مطالعات اين از برخي حال بااين. هستيم  محدوديت دچار بخش اين

 سـاختار  در بنگـاهي  بـين  هـاي  همكـاري  توسـعه  در عمـده  بـرد  راه دو بررسي به )1383( ادايزدخو اهللا روح آقاي
 (آقاي مهـدي حسـن جـاني هـم      .ست ا پرداخته فرعي هاي نكاري پيما نظام و صنعتي هاي خوشه يعني ايران صنعتي
بهبود عملكرد دولـت در توسـعه خوشـه    "در رشته علوم اقتصادي با عنوان  خود را كارشناسي ارشد پايان نامه) 1387

 اولويـت  نتـايج نهـايي بـاالترين    برمبناي .انجام داده اند ") مطالعه موردي خوشه قطعات خودروي تبريز(هاي صنعتي 
انيزم افزايش اعتماد خوشـه از طريـق اقـدامات و مكـ    "در عنصر محيط،: است  شرح بدين عنصرمدل سه از درهريك

ايجـاد شـبكه هـا و     "كنوني توسعه ي ايـن خوشـه ،     در سطح . باشدترين حوزه ي فعاليت ميمهم "هاي گوناگون 
افـزايش توافـق در بـين ذينفعـان      "بايد به عنوان مهمترين هدف مد نظر قرار گيـرد و نهايتـا    "تحقيق درباره ي خوشه 

 آقـاي محمـد پاسـبان     ".شودن اقدام در عنصر فرايند تلقي ميمهم تري "خوشه بر روي اهداف و اقدامات قابل انجام 
طراحي مدل خوشه ي صنعتي براي صنايع كوچك و  "تحت عنوان  پايان نامه ي درجه ي دكتري خود را  )86-87(

وي در رابطه با خوشه قطعات خوروي تبريز به اين نتيجه رسيده  .انجام داده اند "متوسط توليد كننده قطعات خودرو 
ست كه خوشه قطعات خوروي تبريز داراي پيشيشنه اجتماعي و فرهنگي نسبتا يكسان است كه منجر به پيوند عامالن ا

همچنين در اين . ي رفتاري مشترك براي همگان شده استوجود آمدن يك مشخصهاقتصادي خوشه شده و سبب به
فعاالن اقتصادي درون خوشه حمايـت و  خوشه، شبكه اي از نهادهاي خصوصي و عمومي در محل وجود دارد كه از 

  . پشتيباني مي كند
 در همچنـين  و توزيـع  و توليـد  بازاريـابي،  ايجـاد  در وكـار  كسـب  هـاي  شبكه اهميت بررسي به )2001(16براونوبل

 نتيجـه  ايـن  بـه  و پرداختنـد  متوسـط  و كوچـك  هاي بنگاه مطالعه رويكرد با زالندنو هاي خوشه ميان عملكرد ارتقاي
 كوچك هاي بنگاه به كمك و توسعه براي زيادي اهميت از ها خوشه درون هاي شبكه و خارجي اثرات كه رسيدند

                                                            
16 . Braunobl 
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 خوشـه  مطالعـه تكامـل   بـه ) 1999(17 رتوگومارتـا  دنـه  .برخوردارند شدن جهاني سوي به گامي همچنين و متوسط و
 و صـادرات  ماننـد  هـايي  عملكـرد  گيـري  انـدازه  و نوآوري جريان بررسي و 18ستانده -داده روش با هلند درITCدر

ــد ــد تولي ــت در كــه پرداختن ــه نهاي ــافتن ب ــر شــواهدي ي ــاي ب ــاي بنگــاه عملكــرد ارتق ــال ه ــد خوشــه در فع . انجامي
 خوشه تشخيص براي مكاني مزيت از استفاده با آلمان مناطق در نوآوري در سازي خوشه نقش به )2001(19استنبرگ

 تاسـيس  تـازه  هـاي بنگـاه  و نـوآوري  و جـواري هـم  بـين  ارتباط ها،بنگاه عمر از آماري هاي تحليل از گيريبهره و ها
-بنگاه  شود؛ منتشر سازيخوشه منافع تا نيست نياز مورد لزوما جواريهم كه گيردمي نتيجه گونهاين است و پرداخته

 رسـاني  ياري در ايمنطقه هاي خوشه نقشه ) 2001(20آدرش .است نوآوري تشويق براي راه بهترين تاسيس تازه هاي
 اقتصـاد  هـاي  تخمين از استفاده با امريكا شهرهاي در مطاله طريق از را سازيجهاني هايفشار با تطبيق جهت ها بنگاه
 بـه  هاشهر جواريهم از ناشي دانش ريز سر كه است رسيده نتيجه اين به و است قرارداده بررسي بررسي مورد سنجي
دهدكه به راحتي قابل انتقال نيسـت وايـن مطلـب بـه تطبيـق بـا شـريط جهـاني شـدن          مي را دانش از هاييپايه، هابنگاه

  .كندكمك مي

  

  روش شناسي -4 

جمعيـت   .كوچـك وجـود دارد   بسـيار  كارگـاه  10 و صـنعتي  كارخانه 9 و سنتي كارگاه 43در خوشه ميمند تعداد 
باتوجه به شرايط خارج بـودن از فصـل كـار و توليـد منطقـه،  پراكنـدگي شـديد        . باشد مي نفر 195جامعه ي مذكور 

و با توجه به عملكرد تحقيقات مشابه در اين زمينه،  ،جامعه و همچنين در دسترس نبودن نيروي كافي براي اخذ نمونه 
ردن اطالعـات از اعضـاي   بـراي بـه دسـت آو   . نفر بـرآورد گرديـد   61ين افراد ا جمعيت مناسب براي نمونه گيري از

از طيف كـامال مـوافقم تـا كـامال     ( گزينه اي  5با طيف ليكرت  ، با توجه به مباني نظري خوشه ها، پرسشنامه اينمونه
اعم از توليد كنندگان،  مسئولين مربوطه و ساير افراد ( اين پرسشنامه در ميان ذينفعان خوشه .طراحي گرديد) مخالفم 

                                                            
17 . Rtogomarta Dene 
18 . input - out 
19 . Sternberg 
20 . Adresh 
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 % 81.13رنباخ ، برابـر  وپرسش نامه با استفاده از آلفاي ك اعتبار روايي و پايايي . زيع گرديدتو) خبره دخيل در خوشه 
فرايند اسـتنباط بـه ايـن گونـه     . ي موردي، از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده استمطالعه در اين. محاسبه شد

شد تـا بتـوان احكـام كيفـي را بـه كمـي        داده 5تا  1به هر گزينه ارزشي معادل  در زير، 1مطابق جدول  بوده است كه
  .صورت گرفته است spss16پردازش داده ها با نرم افزار  ورود و .تبديل نمود

  

  

  پرسشنامه هايپاسخ به دهي كد -1جدول

  طيف
ــامال  كــــــ

  موافق
  موافق

ــري  نظــــــ
  ندارم

  مخالف
ــامال  كــــــ

  ممخالف

  5  4  3  2  1  امتيازات

  

شـامل كتـاب ، پايـان نامـه هـا، مقالـه ،       (  "روش اسـنادي "براي انجام اين تحقيق عالوه بر طراحي پرسش نامـه، از  
و همچنين گزارشات رسمي و آمارهاي سازمان صـنايع كوچـك و شـهرك هـاي      "رايانه"و ...) مجالت پژوهشي و 

  .صنعتي ايران استفاده شده است
در ابتدا به بررسي عملكرد و نقاط ضعف و قوت خوشه و وضعيت شاخص هاي اقتصادي  منتخب  تا قبـل از سـال   

سپس ماهيت برنامه توسعه خوشه اي را  بررسي مي نماييم و چگونگي اجرا و اثرات اين طـرح را  . مي پردازيم  1387
ابي الگـوي مناسـب توسـعه خوشـه صـنعتي مـي       در نهايت به ارزيـ . روي شاخص هاي مورد  نظر را مطالعه مي نماييم

 در جغرافيـايي  بعـد  نظـر  از و خـرد  سـطح  در اقتصـادي  بعد نظر از و است كاربردي نوع از تحقيق اين. پردازيم

  .شده است انجام اي منطقه سطح
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  نتيجه گيري -5

، از طريـق اعمـال   ايي توسـعه خوشـه  توان گفت اجراي برنامـه ميبا بررسي و تحليل پرسشنامه و داده هاي آماري 
  :هاي زير توانسته است روي خوشه مورد نظر اثر بگذاردسياست

سياست هاي دستيابي به بازار هاي جديد جهت فروش محصوالت بـه  به توان به عنوان يكي از عوامل اثرگذار، مي
در اين زمينـه موافـق    اي پروژه توسعه خوشه با به تحقق پيوستن برنامه هاي%  2،83گروه نمونه . اشاره نمود آن مناطق

، نيـاز سـنجي و بـازار يـابي      صتوليد محصوالت متنوع تر و با كيفيت تر همـراه بـا يـك نشـان تجـاري مشـخ       .هستند
شركت در نمايشگاه هـاي مختلـف صـنايع غـذايي،      محصوالت، محصوالت هم از نظر نوع محصول و هم بسته بندي

فعاليـت هـاي    اجـراي ايـن سياسـت هـاي مـذكور، حاصـل       . اسـت  هـا از جمله اين سياست...و انجام تبليغات مناسب
در  منتخـب و مناسـب     BDSs  كنسرسيوم صادراتي و اقدامات شركت شهرك هاي صنعتي فارس به همـراه 

  .بوده است مربوط به بازاريابيفعاليت هاي كيفيت محصوالت و  جهت افزايش
تـر و  راحتتوليـد نيـز توانسـت زمينـه     در خوشـه  ، شبكه توزيع و شبكه فروش ايجاد شبكه تامين مواد اوليه مناسب

در  موافقت خـود را  ي نمونه اعضا % 4،74. دست مصرف كننده را فراهم كندها به محصوالت و رساندن آن ترارزان
هزينـه هـاي   تشكيل شبكه تا حدي توانسـته اسـت ميـزان     .اعالم كرده اند پروژه توسعه خوشه اياهداف جهت تحقق 

خـوبي از   هر چند كه در زمان اجراي طرح ذينفعـان تـا حـد    .ن ها افزايش دهدآمد آتوليد كنندگان را كاهش، و در
شبكه  يكه اقدامات صورت گرفته در سطح خوشه در زمينهمزاياي شبكه سازي بهره بردند، اما متاسفانه ، به دليل اين

فازه خـروج را پشـت سـر گذاشـت، اعضـاي خوشـه        كه اين پروژهاين نهادينه نشده بود، بعد از  سازي به حد كافي
  .بهره مند شوندهاي مذكور از مزاياي تشكيل شبكه  ،نتوانستند همانند دوره ي اجراي طرح

 باشـد كـه بـه دليـل اقـدامات انجـام شـده مثـل        مهم در امر خوشه سازي مـي  باحثنيز يكي از م اعتماد سازي حثب
سـرمايه   و برگـزاري نمايشـگاه هـاي مختلـف ، سـطح      هاي آموزشـي ، كالسهاي صنعتي تشكيل تعاوني ، ايجاد تور

از پرسـش شـوندگان موافـق    % 76 . د از اجراي پروژه ي توسعه خوشه اي افزايش يافته استبع  ي در خوشهعاجتما
افـزايش سـطح   ه اين امر خود منجر بـ . هستند بعد از برنامه توسعه خوشه اي سطح اعتماد در خوشه افزايش يافته است
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عف ضـ كه يكي از نقـاط   (، استفاده كمتر از اسانس هاي تقلبي در توليد محصوالت  رقابت سالم ميان اعضاي خوشه
هايي حضـور  هرچند همچنان در بخش. ( خوشه شده است در و تا حدودي حذف واسطه ها) دشخوشه محسوب مي
  )شودواسطه ها ديده مي

پروژه توسعه خوشه  با به تحقق پيوستن برنامه هاي%  82  گروه نمونه .باشدميهم بسيار حايز اهميت  آموزشبحث 
، و چه آمـوزش هـاي   )شركت شهرك ها ي صنعتي (اين آموزش چه از طرف دولت  .هستنددر اين زمينه موافق  اي

كـارگيري   و همچنـين بـه   تاثير قابل قبولي روي ميزان و كيفيت توليد، )يادگيري جمعي(غير رسمي درون خوشه اي 
مـديران كارگـاه هـا     صصـي است كه هرچه ميزان اطالعات تخ صمشخ. دستگاه هاي با تكنولوژي باالتر داشته است
  .شتابيشتر باشد تاثير بهتري روي توليد خواهد د

 .رودنيز عامل مهمي در پيشرفت خوشـه بـه شـمار مـي     كار گيري دستگاه هاي جديدبه يا افزايش سطح تكنولوژي
كـار گيـري   بـه   .هسـتند در اين زمينـه موافـق    پروژه توسعه خوشه اي با به تحقق پيوستن برنامه هاي%  66  گروه نمونه
چنـين  افـزايش دهـد و هم   ،ظرفيـت توليـد   از نظـر  و هم تنوع محصول تواند توليد را هم از نظرمي جديد دستگاه هاي

عالوه بر ايـن، امكـان    .صادراتي به همراه داشته باشدي كه صادرات دارند، افزايش ظرفيت ياهكارگاه  تواند براييم
  .نمايدتوليد محصول با ارزش افزوده باالتر مثل اسانس را فراهم 

 كه از طريـق پرسشـنامه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه انـد، ميـزان         ذينفعانيهم بر اساس آمار هاي موجود و هم نظر 

از پرسـش شـوندگان   %  76. اي افـزايش پيـدا كـرده اسـت    خوشـه  يي توسعهصادرات در خوشه بعد از اجراي پروژه
بـه  % 66همچنـين  . موافق اين موضوع هسنتد كه با به كارگيري دستگاه هاي جديد،صدرات آنها افزايش يافتـه اسـت  

بنـا  .  طور كلي موافق بودند كه قرار گرفتن در مسير پروه توسعه خوشه اي موجب افزايش ميزان صادرات شده اسـت 
ايجـاد رويكـرد    خوشـه اي توانسـته اسـت موجـب     يي توسـعه گفـت برنامـه  تـوان  مي جمع بندي كليدر يك  براين

خليج فـارس، بـه كشـورهاي ديگـري     ي حوزهو صادر كنندگان عالوه بر كشور هاي عربي  صادراتي در خوشه شود
نيـاز سـنجي و بازاريـابي    از قبيـل   ( نيز بـه عنـوان هـدف صـادراتي بيانديشـند و اقـدامات الزم       ...مثل عراق، مالزي و 

را بـراي   )...و  ، بسـتن قراردادهـاي صـادراتي   هـاي صـادراتي بهتـر   ايجـاد راه  ،حتي از نظر نوع بسته بنديمحصوالت 
  .دستيابي به اين بازارها انجام دهند 
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  21.دهدآمارهاي سازمان صنايع كوچك نيز اين روند افزايشي در صادرات خوشه را نشان مي

 ميزان توليد بهداشتي، و مثل اشتغال، سرمايه گذاري هاي مالي، صادرات، ظرفيت هاي توليداز ميان شاخص هايي 
بـه ايـن صـورت كـه در دوره     . بيشترين تحول را در طي پروژه ي توسعه خوشه اي داشـته اسـت   سرمايه گذاري مالي

ره زماني رشد سرمايه گذاري در همين دو. بوده ايم واحد افزايش 745 در زمينه اشتغال ما شاهد1389تا  1386زماني 
واحـد   6000در همـين سـال هـا     حوزه توليد، تكنولـوژي و كيفيـت  در .  واحد بوده است 15200مالي در تكنولوژي 

  . افزايش صورت گرفته است

  

  پيشنهادات -6
، مزاياي زيـادي بـراي   )كه از طرف دولت آغاز گرديد(در صورت پيگيري و عملياتي شدن طرح كشت و صنعت 

ايجاد رقابت سالم براي توليد محصول باكيفيت تر و عدم قيمت شـكني  از جمله اين مزايا . ذينفعان حاصل خواهد شد
اد اوليه به صـورت شـبكه اي ، امكـان    خريد مو آگاهي از قيمت هاي مواد اوليه و محصوالت مختلف، محصوالت ،

يـادگيري بهتـر از رقيبـان در     و فـروش، امكـان   عهاي توزيالت به مناطق دورتر از طريق شبكهو فروش محصو عتوزي
امكان صادرات گروهي از طريق اسـتفاده از امكانـات    سطح خوشه و آگاهي از روش ها و دستگاه هاي جديد توليد،

اما متاسفانه اين طرح به دليل تامين نشدن اعتبارات به موقع از سوي دولـت و عـدم   . اشدبمي ...كنسرسيوم صادراتي و
 در ايـن زمينـه   هـيچ اقـدام مـوثري    فان و توليدكنندگان، با شكسـت مواجـه شـد و عمـالً    ذينغهمكاري الزم از طرف 

دولـت و هـم از سـوي    حال با توجه به به مزاياي ذكرشده پيشتهاد مي گردد اين طـرح هـم از سـوي    . صورت نگرفت
   .كليه ذينفعان به طور جدي تري پيگيري شود تا نتايج مورد انتظار حاصل گردد

 عاز جمله افزايش ميزان توليد و فروش و تنو (به همراه دارد، مزاياي زيادي در اين خوشه توليد صنعتي از آنجا كه
واحدهاي سنتي عدم مقاومت  در صورت )...محصوالت و همچنين امكان توليد بهداشتي تر انواع عرقيات و گالب و

                                                            
 شرکت شهرک های صنعتی استان فارسبر اساس آمارهای موجود در گزارش پايانی   ٢١
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امكان توليـد اسـانس كـه نسـبت بـه        توانند عالوه بر استفاده از مزاياي فوق،مياين واحدها ،  به صنعتي شدن نسبت
تواننـد  ميدر نهايت  و براي آن ها فراهمباشد، بيشتري نيز مي افزوده ساير محصوالت داراي صرفه اقتصادي و ارزش

 .مايندنمد بيشتري كسب آدر

در خوشه ميمند، . شودن خوشه محسوب ميمهمي در پيشرفت آ تشكيل شبكه هاي مختلف در يك خوشه عامل
اين بخش  ايي خوشهبعد از خروج عامل توسعه  ،ي شبكه سازيزمينه دربه دليل شكل نگرفتن زنجيره هاي مختلف 

بعد از شود تا  موثرتر عمليزمينه شبكه سازي  دراقدامات ديگر  گردد در خوشه هايپيشنهاد مي. با مشكل مواجه شد
طي كردن فاز خروج ، اعضاي خوشه توانايي اداره نمودن امور را بدون حضور عامل توسعه خوشه اي داشته باشند و 

 .بهتر محقق گرددخوشه اي به شكل پروژه ي توسعه  رسيدن به اهداف

دسترسي به بازارهـاي جديـد    معرفي بهتر محصوالت خوشه و ش موثري دربازاريابي نق بر اساس يافته هاي تحقيق
اما اين اقدام در داخل كشور محدود به شركت در چند نمايشگاه صنايع غذايي در استان هاي هـم جـوار   . داشته است

آن در ن يواز روش هاي ن واستفاده در صورت اهميت دادن به امر بازاريابي. و تبليغات محدود در تلوزيون بوده است
 را ، ميزان فروش و درآمد توليدكننـدگان بهتر محصوالت خوشه معرفي ،ضمن ا در خارج از كشورصوصداخل و مخ

 .افزايش خواهد يافت

هـاي  روش گردد در صورت آموزش هاي به روز و متناوب و عالقـه بـه يـادگيري   ها پيشنهاد ميبه مديران كارگاه
  .نظر كيفي افزايش دهند  خود را هم از نظر كمي و هم ازتوانند سطح توليد مي ، نوين توليد

مهندسـي،  ( رشـته هـاي مختلـف     درمحققـين  خوشه هـاي صـنعتي در ايـران     حثبودن ب  با توجه به جديد و مهم
 چگـونگي بهـره گيـري و ارتقـاي     از قبيـل  نآ گونـاگون  موضـوعات توانند به تحقيق در مي ) ...اقتصاد، مديريت و 

  .بپردازند ...و بازاريابي و مديريت بنگاه هاي كوچك و متوسط، در سطح خوشه هاي گوناگون تكنولوژي
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