
 

شدن   یصنعت و صنعت  رد، یگ یمدار و محور شخص انسان شکل م  که بر ی افتگیتوسعه د ی جد یدر الگو

و    یاو گذاشته است. از موضوعات اساس  یزندگ   طیبر انسان و مح   یشگرف   راتیثأاست که ت  یادهیپد

  نفراوا تی و اهم یمطرح و از گستردگ  یو فرهنگ  ی در حوزه علوم اجتماع ریکه در چند دهه اخ  یدیکل

نسل حاضر را برآورده   ی هاازی است که ن  ی اتوسعه  داری برخوردار شده بحث توسعه است. توسعه پا  یا

را    ی به مخاطره اندازد؛ و توسعه اقتصاد  شانیازها یرا در رفع ن  ندهینسل آ  ی هاییتوانا  نکه ی سازد بدون ا

عادالنه منافع    عیتوز  ،یداری پا  شیباالتر و افزا  یوربه بهره  دنیکه درصدد رس  ایعبارت دانستند از مقوله

-حاضر، در جستپژوهش  لذا    توسعه باشد.  یو اجرا  یافراد جامعه، مشارکت مردم در طراح  نیتوسعه ب

  یهاخوشه  ی داری پا  ی هابر شاخص  د یکأ با ت  ی صنعت   یشهر ها  یوجوی کاوش ادارك از توسعه اقتصاد 

توسعه  . یکی از صنایعی که  ها استندیپساو    ندهایشای آن در قالب پ  یهالفه ؤکسب و کار و ارائه ابعاد و م

با چالش مواجه است صنایع پژوهش از    ن یاباشد.  دستی و پوشاك میآن در شهرهای صنعتی جدید 

  تیو به لحاظ قطع   یفتوصی  نوع  از  هاداده  یو به لحاظ گردآور  یکاربرد  -ایلحاظ هدف از نوع توسعه

 ی هابر شاخص ینمبت  یصنعت  یهاشهر ی توسعه اقتصاد یهااست. ابعاد و مؤلفه اکتشافی نوع از هاداده

از    یهاخوشه  ی داریپا کار  و  گ  16کسب  استخراج  نتادی ردمنبع    36  ییشامل شناسا  لیتحل  ن یا  جی. 
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   مقدمه

اقتصاد    یی جهت رشد و شکوفا   نینو  کرد ی رو  کی عنوان  به  ی صنعت   ی توجه به گسترش و توسعه شهرها  ریاخ  ی هادر دهه

مل  یامنطقه است.  یاریبس  موردتوجه  یو  بوده  تحق   نیهمچن  از کشورها  در  تخص  قاتی پژوهشگران  به    ص یمختلف 

فعال  ی هامکان انجام  از خوشه  ند.انموده  ی اری بس  جهصورت خوشه شدن توبه  یصنعت   ی هاتیخاص جهت    ها، منظور 

از مه  یو مشخص  نیمع  ۀنیدر زم   ییایمنطقه جغراف  کی هستند که در    ییهاشرکت فناورارتبا استفاده    ی هایها و 

  ت یمتمرکز فعال  صورتبهمنطقه خاص    ک ی در    نکه یا  لی بوده و به دل  در تعامل با هم   نموده و  تیفعال  کسانی مشابه و  

  ۀ خوش  ک یدر    (.2013و همکاران،  )سونوبو  است  ریپذآنها امکان  نیب  یآسانبه   ...  و .  ونقلحمل  ،تبادل  دارند ارتباطات،

  -3،ونقل حمل  یهارکتش  - 2،یو خدمات   ید یتول  یهارکتش  -1:تواند وجود داشته باشد که شاملیم  ی پنج گروه اصل

  ی و پژوهش  یدولت   ، یمال  ینهادها  یو از سو  تندهس  بانیرق- 5کنندگان و  و مصرف  دارانیرخ  -4ه،یکنندگان مواد اولنیمأت

پشت  تیحما فعال یم  ی بانی و  به  و  تجار   یدی تول  یهاتیشوند  سود  یو  م  ی ورآخود جهت کسب  ادامه  بقا    .دهندیو 

توسعه  عنوان مناطق مهم  اند که بهدانسته  ی صنعت  یتوسعه شهرها  ،را در گرو  یصنعت   یهاپژوهشگران توسعه خوشه

 .(2015و مونتز،  لوی)ب  شوندیشناخته م تغالاش جاد یو ا ی اقتصاد

  ی صنعت  مناطق  باارزش  ینقش اقتصاد  تنها نه  شدن صنعتی  قیطر  از   یساختار   رییدهد، هر تغی متعدد نشان م  قاتی تحق  

  شدنصنعتیمنظر    ن ی(. از ا2013،نیو ل  گزیدل ی)است   گردد یم   زین  ی بلکه منجر به اقتصاد خود رانش   د،ینمایم   جاد یشده، ا

  ی ازهاین  ن ی، تأمیشغل  ی هافرصت  جاد ی ا  ،یوربهره  ،داتی تول  شیافزا  قیاز طر  ی اقتصاد  ۀتوسع  ند یمعنادار در فرا  ی نقش

  منجر خواهد شد.  ی امنطقه  یهایبه کاهش نابرابر  تینها  در   و  جاد یا  ی اقتصاد  یهابخش  گریبا د  وند یپ  جادیو ا  ، یاساس

در راه   یؤثررا قـدم مثبت و مـ ی صنعت یمناطق و شهـرها وجودآوردنبهجهان امروزه   ی از کشورها ی اریبس  نیهمچن

  توسعه درحال  یکه در کشورها  یموضوع  .(2012،)چاندارا  دانندیکشـور خـود م  یو رشد و توسعه اقتصاد  شدنصنعتی

موجود   ی و علم ییاجرا  یی خألهادغدغه را داشته که بتواند   نیا ها و پژوهشگرانرد و همچنان دولتندا  یقدمت چندان

،  تیجمع  شیبا افزا  گرید   یاز سو  شوند.  داری در کنار توسعه پا  ی صنعت  ی شهرها  ییرا پوشش داده و باعث رشد و شکوفا

  توسعه درحال  یباعث شده است تا کشورها  ع یدر گسترش صنا  یو ناکام   یط یمح ستیز  یها بیوجود آس  کاهش اشتغال، 

و توسعه    یاشتغال، گسترش فرهنگ صنعت   شیمنجر به افزا  تیدر نهاکه    شهرها را انتخاب نموده  یسازیراه صنعت 

با توسعه   زمانهم دار یشده و بهبود و توسعه پا رحمط یط یمحستیزراستا جهت کاهش مسائل  نیگردد که در ا  داریپا

است که در   گرفته صورتدر این راستا تحقیقات متعددی دهد  مطرح است. بررسی پیشینه پژوهش نشان می ی اقتصاد

  داریرابطه مثبت و معن  کی از وجود    یحاک   قیتحق   یهاافته( بیان داشتند که ی1396آنها عزیز محمد لو )   نیترمهم

منجر    یصنعت   یهادر رشد خوشه  ش یدرصد افزا  کی که    یاگونهاست به  ی او رشد اقتصاد منطقه  ی صنعت  ی هاخوشه  نیب

  بر اساس(در پژوهشی بیان نمود که  1394مختاریان ).  شودیم  ی ادر نرخ رشد اقتصاد منطقه  شیدرصد افزا  09/0به  
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های خوشۀ صنعتی  وکار، انتقال دانش بین بنگاهبهای صنعتی بر افزایش نوآوری واحد کسنتایج کارآفرینی در خوشه

 .گذاری واحدهای مستقر در خوشۀ صنعتی تأثیر معناداری داردهای عملیاتی و سرمایهو بر کاهش هزینه

  ل یوجود پتانس   رغم یعلکه    ت از آن اس  یحاک   آمدهدستبه  ج ینتا داشتند    که   ی پژوهش( در  1395و تورانی )  زادگان فیشر

توسعه منطقه    یصنعت   های خوشه  یرگذاریتأث بر  ا  یشهرکالنمنتخب  مختلف    ی هانهیزم   در   هاخوشه  ن یاصفهان، 

در حد متوسط مانده است    ی رگذاریتأث  نیمطلوب نبوده و ا  ار یبس   ی رگذاریتأث  ی هنوز دارا  ی و کالبد  ی اجتماع  ، ی اقتصاد

بوده    رگذاریمنطقه تأث  یدر توسعه اجتماع   شتریمذکور ب  هایبرخالف تصور خوشه  کهمورد    نیبه همراه ا  هیقض  نیکه ا

  ران یاز مهاجرت مد  یرجلوگی  ،هابنگاهخود    یارتباطات درون  یبر مبنا  ترشیب  هاخوشه  نکهیا  زیو ن  یتا در توسعه اقتصاد

( در پژوهشی نشان دادند که  1394ظهوریان و رحیم نیا )کمک نموده است.    یامنطقهبه توسعه    یک یزیف   یهاهیسرماو  

ها، نکات  در خوشه یزیر برنامه ،یاجتماع  ۀ یشامل دخالت مؤثر دولت، سرماصنعتی  یهاخوشهبر توسعه  مؤثر نیمضام

  ی هاخوشه  داریتوسعۀ پا  ر یمضمون فراگ  لیذ  نیمضام  نی عامل توسعۀ خوشه است که تمام ا اتیو خصوص  یشناس روان

ی  صنعت  یهاخوشه  یری پذرقابتتوان    ( در پژوهشی در خصوص 1394محمدی و همکاران ).  شدند  فیتعر  وکارکسب

تولید، شرایط تقاضا، راهبرد و رقابت،    گانهششعوامل    ی نشان دادندنساج  عیصنا الگوی پورتر شامل شرایط عوامل 

واحدهای تولیدی    یریپذ رقابتصنایع حمایتی و مرتبط، نقش دولت و نیز عامل فرهنگ کارآفرینی بر افزایش توان  

علت عمده توسعه مناطق    یامنطقهدر اقتصاد  بیان داشت که  (  1391)  روانستان  .دارد  یداریمعنصنعت نساجی اثر  

که در اثر آنها عوارض    دانندیمناشی از تجمع واحدها    یهایجوئصرفهبزرگ صنعتی را وجود    ی صنعتی و تشکیل شهرها

تولید   در  مثبت  تولید    گرفتهشکلجانبی  افزایش  اثر  در  بنگاه  تولید  هزینه  کاهش    یهابنگاهو  نبری  .  ابدی یمدیگر 

مولد و انتقال    آالت نیماشنعت تولید منسوجات، محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید  ص  8در  ( نشان داد که  1389)

کانی   محصوالت  تولید سایر  کاغذی،  و محصوالت  کاغذ  تولید  تولید  یرفلزیغبرق،  و   آالتنیماش،  و حسابگر  اداری 

اولیه خوشه صنعتی   ویژگی  دارای  اساسی  فلزات  تولید  و  تولید مبلمان  از روش    .استمحاسباتی،  استفاده  نتایج  اما 

محور مشتمل بر نیروی    6در مورد    و ضعف استنباط کارشناسی در مورد هر خوشه صنعتی بیانگر وجود نقاط قوت  

  ها خوشهمواد اولیه، تکنولوژی، شبکه دستیابی به بازار، مسائل مالی و هماهنگی در هر یک از    ن یتأمانسانی، شبکه  

ها و نهادهایی با ارتباطات  های صنعتی، تمرکز جغرافیایی شرکتخوشه  ( بیان داشتند که 1920)  و همکاران   1بوئر .  است

، با یکدیگر همکاری دارند و  اندارتباطافقی و عمودی با یکدیگر در    صورت بهدرونی در یک زمینه خاص هستند که  

اقتصادی از    ی هاصرفهسبب ایجاد  و    اندمواجههای مشترکی  کنند و با تهدیدها و فرصتهمچنین با یکدیگر رقابت می

عرضه تخصصی مواد خام و قطعات یا رشد حجم عظیمی از نیروی کار متخصص در یک بخش تولیدی    یریگ شکلقبیل  

فنی، مالی    ی هانهیزم و به ظهور خدمات تخصصی در    شودیم خاص شده و باعث جذب کارگران بازارهای دوردست نیز  

عضو   ی هابنگاهبرخی از    نشان دادند کهدر پژوهشی  (  2018و همکاران )  2یآنبرموز.  کندیم و حسابداری نیز کمک  
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ضایعات چوب شناسـایی کـرده و از    ینوینی برا  یزنجیـره ارزش، کاربردها  ی در راسـتا  یی هاشبکهخوشه، بـا تشـکیل  

  .ارگانیک استفاده کردنـد  یفرنگتوتضـایعات چـوب در تولیـد سوخت بیومس، اتانول، بتن بر پایه چوب و کشت مزارع  

تحقیقاتی محلی ایجاد    مؤسسهبـا    یالزم با همکـار  یگوناگونی است که دانش و فناور  یهایاین فرایند نیازمند فناور

 شد.  

در ساختارهای   فضایی موقت  ی هاخوشهبرای درك بهتر ماهیت  بیان داشتند که    یامقاله( در  2017و همکاران )3پالمر  

صنعتی بازاریاب بازاریابی  از  فضایی  درك  نظری  سنتز  به  ابتدا  مفهومی  مقاله  این  صنعتی،  اقتصادی ی  جغرافیای   و 

است. این منجر به    یارابطهکه در مورد فضای    کند یمخاص، بر روی کار دورین مسی تمرکز    صورت بهو    پردازدیم

، و  شود یم  فضامندیموضوع    درنظرگرفتنبا    ،یک طرح مفهومی برای سازماندهی ادبیات بازاریابی صنعتی  یریگشکل

در پژوهشی ضمن  (  2016و همکاران )  4گولنیا .  کندیم کمک  موقت    ییفضا  یهایوجودنیز به روشن شدن ماهیت  

اجتماعی و اقتصادی    طخدمات تخصصی محلی، بر تقویت رواب  دهندگانارائهدر راستای ایجاد    تالشتأکید بر اهمیت  

اجتماعی تأکید زیادی دارد.    ط کوچک و متوس محلی و درنتیجه ایجاد سیستمی محلی از رواب  یها بنگاهدرونی بین  

  هاهیالبین این    طاصلی شامل ساختار، نظام هدایتی و کارایی و رواب  هیالسههمچنین، وی به وجود چارچوبی متشکل از  

به    ی ابیسنگ در دست   یفراور خوشه    ی هابنگاه  دهد یمنشان    ی امقاله( در  2015)  5راچو  .کندیم اشاره    ها خوشهدر این  

ـق جبـران  یشـدن از طر  یاخوشهحاصل از    یهاتیمز  وجودنیباا؛  اندنبودهچندان موفق    یرقابت   ی هاتیمزو    یی اراک

  بـه   یابیدستن  یاسـت. همچنـ  ردهک  ک م کآنها    یریپذرقابتبه    یرونیب  یهاییکارابا    هابنگاهن  یا  یدرون  یارآمـدکنا

آنهـا دانسته شده   ی یـاراک ش یافـزا ی هاراهشدن اسـت( از جملـه    ایخوشه یهاتیمزگر  یه از دک)  ی جمع  ی هاییکارا

 .است

)  6فلزنرین همکاران  در  (  2014و  متحد  ملل  صنعتی  توسعۀ  سازمان  تجربۀ  بررسی  به  توسعۀ    سازیپیادهنیز  مدل 

در خوشه، بهبود ساختار    هاشبکهپرداختند و چهار مضمون توجه به ارتقای    توسعهدرحالر  در چهار کشو  یهاخوش 

  ن یترمهم  عنوانبهنهادی خوشه را    طیشراتعامل بین بخش خصوصی و دولتی و بهبود    گفتگو، افزایش  هابنگاهدرونی  

مؤثر برای  ارتباطو  یسازمیتمانند  یی هاتیقابلاین مدل معرفی کردند. همچنین، آنها بر  سازیپیادهمضامین مؤثر در 

( در  2013و همکاران )7کاراوه  .کنندیم در خوشه تأکید    هاشبکهبرای توسعۀ    ییهامشوقعامل توسعه و درنظرگرفتن  

در خوشه    گرفتهشکل، »سرمایه اجتماعی  مؤثرعامل    ن یترمهمبر اساس نتایج این پژوهش  بیان داشتند که    ی امقاله

و  است محوراجتماع یهابنگاهدارای بیشترین نقش در جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی و ایجاد « است که  وکارکسب

موجود در    ی هابنگاهعوامل ذیل به ترتیب از اهمیت و اولویت برخوردار هستند. »مسئولیت اجتماعی    ، به دنبال آن
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فقر،  «وکارکسبخوشه   کاهش  »رویکرد  و    ییزااشتغال،  محلی  توسعه  و  وکارکسبخوشه    یامنطقهو  »پایداری   ،»

«، »توسعه اقتصادی متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه« و  وکارکسبخاص اقتصادی در خوشه    یهاتیمز

و   بازیگران  هدف،  در  2013)   8الی   « وکارکسبخوشه    نفعانیذ»جامعه  که    ی امقاله(  داشتند  دانش  بیان  مدیریت 

، و در نتیجه  شودیمظاهر    هاشرکتصنعتی در موارد مربوط به عملکرد نوآورانه    یهاخوشه)میانجی(  واسطه    عنوانبه

برای   را  ارائه    یها هیفرضنوعی حمایت  و  کندیم پژوهشی  نتایج  مطالعه    یدستاوردها .  انجام    منظوربهاین  به  کمک 

   .استارزش باالیی ، دارای هاشرکتتحقیقات بعدی و تفکر استراتژیک بر پایداری عملکرد 

م  بررسیحاضر  پژوهش  هدف   و  اقتصاد   ی هالفهؤابعاد  ت  یصنعت   یهاشهر  یتوسعه  شاخص  د یکأبا    یدار یپا  یهابر 

های  داده  برهیباتک . پژوهش حاضر به روش کمی و کیفی و  استها  ندیها و پساندی شایدر قالب پ   وکارکسب  یهاخوشه

 است. آمده  درمیدانی به رشته تحریر  های و تحقیقات کتابخانه

 دستی و پوشاکهای صنایعشهرک.1

و پوشاك در ایران    ی دستعی صناهای صنعتی مربوط به  های محدودی در راستای ایجاد شهركدر حال حاضر، فرصت

در مادۀ  ، حالنیبااتواند در توجه به این مسئله تأثیرگذار باشد. وجود دارد که انجام تحقیق در خصوص اهمیت آن می

عنوان راهکار رشد صنعت گردشگری مطرح شده  به  دستیهای صنایعیازده برنامه پنجم توسعه کشور، ایجاد شهرك

این مهم   از سوی سازمان    باهدفاست.  شود.  های صنعتی دنبال میو شرکت شهرك  یفرهنگراثیم جذب گردشگر 

، توانمندی  یابند که ضمن احیای هنرهای دستی منسوخ شده و انتقال فرهنگنایعی که در این شهرك حضور میص

دستی، صنعتی پویا است که نیازمند عرضه  تولید و فروش با حجم باال را داشته است. صنعت گردشگری در حوزه صنایع

می کارآفرینان  است،  گوناگون  و  متنوع  ایدهخدمات  با  بهرههاتوانند  ضمن  کارآفرینانه  و  نو  مزیتی  از  و  برداری  ها 

-شناخت ظرفیت  نی؛ بنابرا(144:  1396فرد،    زادهعبداهللدستی شوند ) باعث رونق وضعیت صنایع   ناشناختههای  ظرفیت

در این   ی خوشه سازو ایجاد  دستی صنایعهای بزرگ نخستین گام در ایجاد شرکت دستی صنایعای موجود در حوزه ه

 زمینه است. 

  ژه یوبهراهبردهای توسعه صنایع    نیترمهمتوسعه صنایع بدون طراحی و اجرای راهبرد مناسب مقدور نیست. یکی از  

صنعت منسوجات و پوشاك از جمله صنایعی هستند که به    های صنعتی است. وسط، ایجاد خوشهصنایع کوچک و مت

کنندگان محصوالت نساجی و پوشاك به  شبکه توزیع  (.41  :1394)محمدی و همکاران،    ای نیازمند دارندتوجه ویژه

بندی نقش مهمی  ها و رضایت مشتریانش نیاز دارد و خوشههزینه رساندن حداقلبهتولید و مدیریت دقیق منابع جهت 

  های به هم مرتبط و مؤسسات مربوطها یک گروه نزدیک به هم از نظر جغرافیایی از شرکتدر این فرایند دارد. خوشه

ها، دانش خارجی، تغییرپذیری  های یک جا بودن نظری شبکهبالقوه به علت مزیت  به طوردر یک زمینه خاص هستند که  

بهره انسانی و غیره  از دیگر شرکتسرمایه  انجام    خوشه سازی هاست.  ورتر  امروزه در کلیه کشورهای جهان  صنعتی 

 
8 Lay 
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این میان صنعت پوشاك و منسوجات میمی برای  توانند یشود. در  رحمانی،  )  باشند  خوشه سازیک گزینه مناسب 

1393 :1 .) 

   صنعتی   شهرهای اقتصادی توسعه.2

های تولیدی اعم  و افزایش ظرفیت اقتصاد همراه با تغییرات بنیادین در  رشد اقتصادی توسعۀ اقتصادی عبارتی است از 

های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعۀ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن،  از ظرفیت

نیز دگرگون خواهند شد   اجتماعی  ،  و   )بوئرنهادهای    با   همراه  رشد  از  اقتصادی عبارتست  توسعه  (.2019همکاران 

  حاصل   تولید  کمی  رشد,  اقتصادی   توسعه  در .  اجتماعی  و  انسانی,  فیزیکی  های ظرفیت  از  اعم   تولیدی   هایظرفیت  افزایش

  از   برداریبهره  توان,  کرد  خواهد  تغییر  هانگرش,  شد  خواهند  متحول  نیز  اجتماعی  نهادهای,  آن  کنار   در   اما   شد  خواهد

  و    )آنبرموزی  شد  خواهد  انجام   جدیدی  نوآوری  روز  هر  و,  یافته  افزایش  پویا  و  مستمر  صورت  به  موجود  منابع

  توسعه.  کندمی  تغییر  تولید  فرآیند  در  نیز  هانهاده  نسبی   سهم  و  تولید  ترکیب  گفت   توانمی  بعالوه  (.2018همکاران،

  ندارد   مشخصی   سقف  و   مرز  و   حد,  توسعه.  بیفتد  اتفاق   آن  از   بخش   یک  در   تنها   تواندنمی  و  است   جامعه   در   فراگیر  امری

  محدودیتی   هیچ  که(  است  کمی  کامالً  که  اقتصادی  رشد  برخالف)  است  کیفی   ایپدیده,  انسان  به  آن  وابستگی  بدلیل  بلکه

 (.2017همکاران، و  )پالمر ندارد

  وکارکسب یهاخوشه پایداری.3

  ی هااستیسمحوری و بارزی در  ، نقش  وکارکسب  یهاخوشههای شغلی از طریق گسترش  امروزه رشد و توسعه فرصت

ضی کشورهای دنیا  و یکی از راهکارهایی که در بع  د ینمایم اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری در مناطق شهری ایفا  

  ی هاخوشهاز توسعه    اخیر اتخاذ شده است حمایت  هایسالهای شغلی چه در مناطق شهری در  برای توسعه فرصت

  ی هابخشدر    وکارکسب  ی هاخوشهصنعتی در بخش صنایع و    یهاخوشه.  (2013،انهمکار  و  )کاراوه  است  وکارکسب

برای یک منطقه یا یک روستا، منجر به افزایش   افزودهارزشکه دارند عالوه بر افزایش   یی هاتیمزمختلف اقتصادی، با 

 (. 2013)الی، شود یمشغلی   یهافرصت

  ی صنعت   ی هاشهركدر    کوچک  ی هاارگاهکه استقرار  کد  ی شور موجب گردک دار  ی پا  توسعه  در  ی صنعت  یهاخوشه  ت یاهم 

  یصنعت   یهاشهركت  کسازنده شر  ی هاهدفاز    یک ی  کار   ن یا  یبرا  هاشهركو اختصاص محل و زون مشخص در درون  

ز  ینش روز و ند و دایجد یهایآورت محصوالت با استفاده از فن  یف ی ک  ارتقاد و  یتول  یارهیزنج ل  یمک ت  منظوربهه  کباشد  

. (2016،راچو)   دنبال شود.   ، ارک ندگان  یجو  ی ریکارگبهدر جذب و    کوچک  ی هاکارگاهنه خوب و  یزم  بهباتوجه  ی نی ارآفرک

ان دقت عمل  کار ام ک مختلف از جمله سهولت قانون    لی به دال   ها در ایران وکارکسب  آمدهعملبه  ی هایبررس  بهباتوجه 

امیب و  استفاده  کشتر  توانمندان  ام  یهاکارخانهف  یاز وظا   یاپارهگرفتن    به عهده  ،گریدکی   یهایاز  ان سهل  کبزرگ 

و  ک   ی ریپذانعطاف سا  آالتنی ماشارگاه  حمایو  مورد  و  مدنظر  امروزه  موارد  ایر  و    افته یتوسعه  ی شورهاکثر  کت 

  ای خوشه  صورتبه  یصنعت  ی شورهاکدر اغلب    ک وچک  یهاکارگاهع و  ی ل متداول استقرار صناک. شاست  توسعهدرحال

 (. 1396، لو محمد  عزیز) .استمطرح  یصنعت  یهاخوشه عنوانبهبوده و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 پژوهش  روش .4

، کاربردی و از لحاظ نحوه گـردآوری اطالعـات، توصـیفی و کتابخانه ای است .ابزار گرداوری  پژوهش حاضر از نگاه هدف

که با رویکرد مرور سیستماتیک به گرداوری مطالب  داده ها بانک های اطالعاتی معتبر و مقاالت مرتبط با پژوهش بودند  

این خصوص میپرداخ در  است که  اینته شده  در  داشت  بیان  مؤلفه  توان  و  ابعاد  تعیین  توسعه رویکرد جهت    های 

با     وکارکسب  های  خوشه  پایداری  های  شاخص  بر  تأکید  با  صنعتی  شهرهای  اقتصادی  مرور سیستماتیک  روش  از 

 ، که در ابتدا مرور سیستماتیک به وسیله جستجو در پایگاههای دادهپایگاههای داده استفاده شده است  جستجو در

ELSEVIER   ،EMERALD  ،SPRINGER     پایگاه اطالعات علمی جهاد  9علوم و فناوری اطالعات ایران   پژوهشگاهو ،

برای یافتن    11، پایگاه نشریات کشور و مطالعات فرهنگی  انسانیعلومپژوهشگاه  پایگاه مجالت تخصصی نور،    10دانشگاهی 

با کلید واژهو پژوهشمقاالت     هایخوشه  پایداری   هایصنعتی و شاخص   شهرهای  اقتصادی  های توسعههای مرتبط 

تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد تحلیل    منظوربهشد و    ( انجام1389-1396)  2009-2019در دوره زمانی    وکارکسب

  9مقاله، در سیویلیکا     SID 6مقاله،در    2که نتایج نشان داد در پایگاه علمی ایران داك   مضمون متون استفاده گردید .

مقاله یافت شدند که با بررسی های انجام شده در خصوص مقاالت    5مقاله ،در مگایران    Normags  5مقاله ، در  

به علت مروری بودن از    Normagsمقاله    1و     SIDمقاله    1مقاله مگایران،    2مقاله سیویلیکا ،  8مشخص گردید که  

اله کنار گذاشته شدند که  مق   12مقاله  داخلی بدست آمده    27مقاالت  شناسایی شده حذف گردیدند که از مجموع  

  ،   Science Direct   ،  SpringerLinkمقاله داخلی باقی ماندند.در خصوص پایگاه های علمی خارجی  یعنی    15

Wiley Online Library  ،  Emerald    از طریق  جستجوی علمی باGoogle Scholar   7    مقاله درScience 

Direct  ،9    مقاله درSpringerLink    ،3    مقاله درWiley Online Library    مقاله در    6وEmerald    شناسایی

 Scienceمقاله    1شدند که می توانند در حوزه مورد مطالعه مورد توجه باشند که در این خصوص نیز باید عنوان داشت  

Direct   مقاله  3وSpringerLink   مقاله  5و Wiley Online Library    مروری و توصیفی بودند و کنار گذاشته

مقاله باقی ماندکه کلید واژه های مورد نظر  را پوشش می    16مقاله  خارجی شناسایی شده    25و از مجموع    شدند

 دهند.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد.
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http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD86zq2qHMAhVJ3SwKHXH_Cx0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.irandoc.ac.ir%2F&usg=AFQjCNE0jGEWV-VYW5MtNM-4Y0f9j_lgtw&sig2=oFxrpp1FWELSpSmPRDvUgg
http://www.ihcs.ac.ir/
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 . شماتیک بررسی منابع 1شکل  

پس    بیترتنیابه کاپای کوهن( استفاده شده است.  برای سنجش پایایی در این پژوهش از شاخص درصد توافق )ضریب  

ها انتخاب و بار دیگر از سوی پژوهشگران کدگذاری شد. میزان تشابه  درصد از کدگذاری  20از پایان کدگذاری حدود  

  درصد تعیین شد. روند انجام تحقیق   70ها باالتر از  فراوانی کدها با استفاده از این شاخص محاسبه که برای همه مؤلفه

 :است 2به شرح شکل 
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 انجام تحقیق  روند-2شکل  

 

 خوشه سازی های صنعتی با تأکید بر  .پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرک5

  بر   تأکید  با  صنعتی  شهرهای  اقتصادی  که بیان شد در این مقاله از تحلیل مضمون مقاالت مختلف در حوزه توسعه  طورهمان

ان استفاده شد که ابتدا کلیه مضامین مرتبط با موضوع شناسایی شده که تحت عنو  وکار کسب   هایخوشه  پایداری  هایشاخص

پس از پایان کدگذاری اولیه،  و سپس از هر متن یک کد محوری نیز استخراج گردید و    استمتن استخراج شده از مقاالت  

شدند تا درباره نحوه تلفیق و ترکیب کدهای مختلف برای تشکیل مضامین پایه  کدهای مشترك کنار یکدیگر قرار داده  

 چند نمونه از مضامین پایه استخراج شده در ارائه شده است.  1گیری اتخاذ شود. در جدول تصمیم



کسب و کار  یهاخوشه یدار یپا  یهابر شاخص  دیکأبا ت یصنعت  یهاشهر ی توسعه اقتصاد یها لفهؤم 80   

 یدهقان  ، محمدرضاانیصادق ، ابوالفضلی، حسن دهقان دهنو انیمیرح یحاج نیرحسیام

 هایی از مضامین استخراج شده نمونه  -1جدول  

 کد استخراج شده  متن استخراج شده 

  یضرورت ، رشددرحال یشورهاک  یاجتماع و  یاقتصاد توسعه یبرا  سازسرنوشت میتصم کی  عنوانبه  شدنصنعتی 

  در  آن اثرات   هک  است یعامل عنوانبه شدن صنعتی ه ک است  پرواضح امروزه . دی نما  ارکان   را  آن تواندینم کس چیه ه ک  است

  توسعه جهت در ی مال منابع از یاد یز  قسمت   كتحر باعث  و شده   احساس یاقتصاد  بخش  در ژه یوبه ها بخش  همه

 (.2013الی،)  شودیم یاقتصاد

 ییزااشتغال

از نتایج رسیدن   همهنی اه کدر پس توسعه اقتصادی رخ خواهد داد   شدن صنعتیتوسعه زنجیروار مفاهیم و موضوعات  

در بستر توسعه اقتصادی   پایدارتوان ادعا کرد که توسعه . بدین معنی میشودیمبه توسعه اقتصادی در یک شهر محسوب  

 (.2009بکاتینی،)  بایسته بوده و بالنده خواهد شد

 توسعه پایدار 

گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی شهر، ضرورتی است انکارناپذیر که  سرمایه جذب  باهدف، شهرهای صنعتیایجاد   

دیگر نیاز به   یاز سورا فراهم کند.  وکار کسبو یک  کارکنانو رشد و ارتقای فردی و اجتماعی  مالیتواند تبادالت می

 (.2013پینگ، جیان)  ها، ضرورت توسعه آموزش را فراهم خواهد کردافزایش دانسته

نیروی انسانی  

 متخصص

نفر از مدیران صنایع( چندین    5نفر از اساتید و    7در این مرحله مضامین پایه و کدها به کمک اساتید و خبرگان )

به  بندی نهایی حاصل شد. در گام بعدی ماهیت و مفهوم هر مضمون پایه  در نهایت جمعمورد بررسی قرار گرفت تا  

گذاری مضامین پایه، مضامین  ها انتخاب شدند. پس از شناسایی و نامتر شناسایی و نام مناسب برای مضموندقیق  طور

لی که وجه اشتراك بسیاری باهم  ( شناسایی شدند. بدین منظور، ابتدا مضامین اصدهندهسازمانسطوح باالتر )مضامین  

یک مضمون   و  ترکیب شده  باهم  بودند  موضوع خاص  یا حول یک  مضامین    دهندهسازمانداشته  دادند.  تشکیل  را 

گروه  دهنده سازمان را  مشابه  اصلی  مضامین  واقع  میدر  مضامین  بندی  سپس  شیوه    دهنده سازمانکنند.  بدین  نیز 

قرار دسته فراگیر  مضامین  ذیل  و  شناسایی    بندی  شامل  تحلیل  این  نتایج  پایه،    36گرفتند.  مضمون    8مضمون 

 مضمون فراگیر بود.  2و  دهندهسازمان

 

 نتایج تحلیل مضمون متن  –2جدول  

مضامین 

 فراگیر

 فراوانی  منابع مضامین پایه دهندهسازمانمضامین 

 

 

 

 

 

 یشایندهاپ

 2 ( 2019) همکاران و بوئر  (،1396) محمد لو آموزش کارکنان  نیروی انسانی

 3 ( 2019) همکاران و بوئر  (،1396) مختاریان جذب نیروی انسانی متخصص

 2 (2018) همکاران و آنبرموزی  (،1395) و نورانی زادگانیفشر کار یروی ن رفاه  به توجه

 2 ( 2015)  راچو  (،1394) ظهوریان و رحیم نیا یی زا اشتغال

 1 (2009) بکاتینی  (،1394) همکارانمحمدی و  حس تعلق مکانی 

 3 (1393) (،الیاسی2015) راچو  (، 1391روانستان ) مقررات  و قوانین کیفیت

 3 ( 2015) راچو  (، 2009) بکاتینی وکار کسب محیط  بهبود

 2 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (،2013) جیان پینگ داخلی به بازار  یهاهیسرما ورود 

 1 (1394) همکاران و محمدی  (، 2013) الی تولیدی  ی هاتیفعالافزایش  

 1 ( 2009) بکاتینی  (،2013) کارلو و همکاران یانسان منابع تیریمد به یستمیس نگرش
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 3 ( 2014) فلزنرین و همکاران یانسان منابع تیریمد به کیاستراتژ نگرش عوامل مدیریتی

 3 ( 2019) همکاران و  بوئر  (،2014) گولینا و همکاران مشارکتی مدیریت

 2 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (، 2015) راچو سازمان  به ورود بدو در یریپذجامعه سازمانی یهاارزش
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 4 ( 2019) بوئر و همکاران تخصص بر اساس ارتقا
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 2 ( 1391روانستان ) نده یآ یبرا یاندازچشم داشتن به ازین استراتژیک  یزیربرنامه 

 1 ( 2015) راچو  (، 2009) بکاتینی سازمان  هاییمشخط

 

 یندهاپسا

 2 ( 1394) همکاران و محمدی (،2013) جیان پینگ محیطییست ز هاییب آسکاهش  توسعه پایدار  

 3 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (، 2013) الی سازگار در بازار  یهااستیس

 3 ( 1394) همکاران و محمدی  (،2013) کارلو و همکاران در فرایند تولید   از یموردن فیزیکی    ی هارساختیز

 2 ( 1394) (،روانشاد و صارمی2014) فلزنرین و همکاران رشد کارآفرینی 

 4 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (،2014) گولینا و همکاران معامالتی  یهانهیهزکاهش    ییافزاهم

 3 ( 2009) بکاتینی  (، 2015) راچو ی گذارهی سرما کاهش ریسک  

 3 (2018) آنبرموزی و همکاران الها تأمین و فراهم نمودن کا

 1 ، (2009) بکاتینی  (،2019) بوئر و همکاران کیفیت نظام اداری 
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 2 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (،1394) محمدی و همکاران و شایستگی کارگزاران  صالحیت 

 3 (1393)  ،قنبری(2015) راچو  (، 1391روانستان ) اجتماعی  یهانهیهزکاهش 

 3 ( 2019) همکاران و بوئر   (، 2009) بکاتینی یی گرا جمع

 1 ( 2013) پینگجیان  توجه به منافع عمومی 

 1 ( 2015) راچو  (، 2013) الی ت افزایش عدال 

 1 ( 2018) همکاران و آنبرموزی  (،2013) کارلو و همکاران ی نوآور و  ارکابت فرهنگ کار 

و   یارگرک ت و تعهد در جامعه  ی احساس مسئول

 ییارفرما ک

 3 ( 1394) همکاران و محمدی  (،2014) فلزنرین و همکاران

 4 ( 2019) همکاران و  بوئر  (،2014) گولینا و همکاران دانشگاه رابطه بین صنعت و 

 4 ( 2009) بکاتینی  (، 2015) راچو ار ک  فرهنگ کردننهینهاد 

 2 (2018) آنبرموزی و همکاران ی اجتماع و یفرد طی شرا بهبود

 

 

 گیری نتیجه

  پایداری  هایشاخص  بر  تأکید   با   صنعتی   شهرهای   اقتصادی   توسعه  های   مولفه   و   هدف انجام این پژوهش بررسی ابعاد 

به شیوه تحلیل مضمون متن بود. پس بررسی ادبیات و استخراج مضامین از متون مختلف، ابعاد   وکارکسب هایخوشه

سازمانی    هایارزش  مدیریتی،  عوامل  انسانی،  ها بودند که نیرویدها و پسایندشناسایی گردید که شامل دو بعد پیشاین 

ایی شده  کار پسایندهای شناس  پایش و فرهنگ  و  نظارت  افزایی،  هم  پایدار،  استراتژیک پیشایندها و توسعه  ریزیو برنامه

امروزه رشد و توسعه  توان بیان داشت که  ها میدر تببین این یافتهتوان بیان داشت  هستند که در این خصوص می 

های اقتصادی برای کاهش  بارزی در سیاست ، نقش محوری و  وکارکسبهای  های شغلی از طریق گسترش خوشهرصتف 



کسب و کار  یهاخوشه یدار یپا  یهابر شاخص  دیکأبا ت یصنعت  یهاشهر ی توسعه اقتصاد یها لفهؤم 82   

 یدهقان  ، محمدرضاانیصادق ، ابوالفضلی، حسن دهقان دهنو انیمیرح یحاج نیرحسیام

کشورهای دنیا برای توسعه  نماید و یکی از راهکارهایی که در بعضی  در مناطق شهری و روستایی ایفا مینرخ بیکاری  

از توسعه   اخیر اتخاذ شده است حمایت هایسالهای شغلی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در فرصت

های مختلف اقتصادی،  در بخش  وکارکسبهای  های صنعتی در بخش صنایع و خوشهه. خوشاست  وکارکسبهای  خوشه

های شغلی  فرصت برای یک منطقه یا یک روستا، منجر به افزایش افزودهارزشهایی که دارند عالوه بر افزایش با مزیت

یگزین تمرکز بر راهبردهای سنتی توسعه  ای، جابر همین مبنا، در حال حاضر رویکرد الگوی توسعه خوشه  .شودمی

  وجودآوردن بهصنعتی با مزایای حاصل از همجواری و هم مکانی،    که خوشهنیازهای فردی بنگاه شده است. چرااقتصادی  

های  ای، ایجاد اشتغال و در نهایت باال بردن ارزشفرصت و تهدیدهای مشترك و نظایر آن، منجر به رشد و توسعه منطقه

باید اشاره نمود که در صورت وجود منابع و مواد اولیه، وجود نیروی کار ماهر، وجود و رشد  .همچنین  گرددیمنطقه م 

ها، وجود تأمین کنندگان کافی و شرایط مناسب اقتصاد  ، رشد متناسب زیرساختوکارکسبمناسب خدمات توسعه  

ه وجود آمده و توسعه خواهد یافت و در غیر  المللی در یک فضای جغرافیایی خوشه خود به خود بمحلی، ملی و بین

گیری خوشه، مدل »ولف و گرتلر« مدنظر است که این  جاد نمود. در مورد شکلایخوشهان  تواین صورت به سختی می

هایی که به صورت خوشه و در قالب تجمیع جغرافیایی در یک منطقه گرد هم  مدل مبتنی بر این اصل است که بنگاه

  وکار کسبای مشترکند، چارچوب نهادی یکسان دارند و باالخره اینکه در یک محیط  فرهنگ منطقهاند، دارای  آمده

و در نهایت  های یادگیری  پردازند که این اشتراکات منجر به گسترش نوآوری، ارتقاء ظرفیتمشترك به فعالیت می

  و    موقعیت، رهبری   ر، یادگیری، نیروی ک  شود، که عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه راها میپذیری مجموعه بنگاهرقابت

نیاز داریم. وجود چنین  تسهی   مکانیزم   به  حتماً  موفق  خوشه  توسعه  برای  بنابراین.  دانندمی   گذاری قانون م اطالعات 

ها  های اقتصادی و نهادهای پشتیبان بسیار حیاتی و مهم است. این مجموعهای از بنگاهمکانیزمی برای ایجاد مجموعه

  و   تولیدی  هسته  دانش  بر  عالوه  هاشبکه  . کنند لب برای خلق یک شبکه انعطاف پذیر محلی تولید دانش تالش میاغ

صنعتی، خدمات نوسازی و پشتیبانی فنی بازاریابی، آموزش و طراحی محصول و... را نیز بر عهده دارند. بنابراین توسعه  

تواند توسط  که می  استوعی سازماندهی بین بنگاهی  کسب وکارها و صنایع از طریق مدل توسعه خوشه صنعتی، ن

مسئله اصلی در اقصاد شهرها، رفتار دولت مرکزی در    های مشخص شکل بگیرد.منظوربهها  دولت و یا توسط خود بنگاه

کنند که شهروندان آنها خوب کار کنند و شهروندان  های شهری است. شهرها زمانی به خوبی عمل میقبال سیاست

های مرکزی  کنند که از حقوق خود برخوردار باشند. به همین دلیل کارشناسان باور دارند دولتبه خوبی کار می  زمانی

  عنوان بههایی را در پیش بگیرند که در نهایت به افزایش رفاه عمومی منجر شود تا از این طریق، اقتصاد نیز  باید سیاست

 .دزا بهبود پیدا کن یک شاخص ثانویه به شکلی درون
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