پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تأکید بر شاخصهای
پایداری خوشههای کسبوکار (مطالعه موردی صنایعدستی و پوشاک)
چکیده
در الگوی جدید توسعهیافتگی که بر مدار و محور شخص انسان شکل میگیرد ،صنعت و صنعتیشدن پدیدهای است
که تأثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است .از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در
حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی مطرح و از گستردگی و اهمیت فراوانی برخوردار شده بحث توسعه است .توسعه پایدار
توسعهای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه تواناییهای نسل آینده را در رفع نیازهایشان به
مخاطره اندازد؛ و توسعه اقتصادی را عبارت دانستند از مقولهای که درصدد رسیدن به بهرهوری باالتر و افزایش پایداری،
توزیع عادالنه منافع توسعه بین افراد جامعه ،مشارکت مردم در طراحی و اجرای توسعه باشد؛ لذا پژوهش حاضر ،در
جستوجوی کاوش ادراک از توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تأکید بر شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار
و ارائه ابعاد و مؤلفههای آن در قالب پیشایندها و پسایندها است .یکی از صنایعی که توسعه آن در شهرهای صنعتی
جدید با چالش مواجه است صنایعدستی و پوشاک است .این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعهای  -کاربردی و به
لحاظ گردآوری دادهها از نوع توصیفی و به لحاظ قطعیت دادهها از نوع اکتشافی است .ابعاد و مؤلفههای توسعه اقتصادی
شهرهای صنعتی مبتنی بر شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار از  16منبع استخراج گردید .نتایج این تحلیل
شامل شناسایی  36مضمون پایه 8 ،مضمون سازماندهنده و  2مضمون فراگیر پیشایندها و پسایندها بود.
اهداف پژوهش:
.1ارائه مبانی نظری و علمی جدید در خصوص شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار جهت توسعه اقتصادی.
.2افزایش مطالعات تجربی در شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار جهت توسعه اقتصادی.
سؤاالت پژوهش:
.1شاخصها و زیر شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار جهت توسعه اقتصادی چه مواردی هستند؟
.2روابط علی و معلولی بین شاخصها و زیر شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار جهت توسعه اقتصادی چگونه
است؟
کلیدواژهها :توسعه اقتصادی ،شهرهای صنعتی ،پایداری ،پیشایندها ،پسایندها.

مقدمه
در دهههای اخیر توجه به گسترش و توسعه شهرهای صنعتی بهعنوان یک رویکرد نوین جهت رشد و شکوفایی اقتصاد
منطقهای و ملی موردتوجه بسیاری از کشورها بوده است .همچنین پژوهشگران در تحقیقات مختلف به تخصیص
مکانهای خاص جهت انجام فعالیتهای صنعتی بهصورت خوشه شدن توجه بسیاری نمودهاند .منظور از خوشهها،
شرکتهایی هستند که در یک منطقه جغرافیایی در زمینۀ معین و مشخصی با استفاده از مهارتها و فناوریهای
مشابه و یکسان فعالیت نموده و در تعامل با هم بوده و به دلیل اینکه در یک منطقه خاص بهصورت متمرکز فعالیت
دارند ارتباطات ،تبادل ،حملونقل و  ...بهآسانی بین آنها امکانپذیر است (سونوبو و همکاران .)2013،در یک خوشۀ
پنج گروه اصلی میتواند وجود داشته باشد که شامل -1:شرکتهای تولیدی و خدماتی -2،شرکتهای حملونقل-3،
تأمینکنندگان مواد اولیه -4،خریداران و مصرفکنندگان و -5رقیبان هستند و از سوی نهادهای مالی ،دولتی و پژوهشی
حمایت و پشتیبانی میشوند و به فعالیتهای تولیدی و تجاری خود جهت کسب سودآوری و بقا ادامه میدهند.
پژوهشگران توسعه خوشههای صنعتی را در گرو ،توسعه شهرهای صنعتی دانستهاند که بهعنوان مناطق مهم توسعه
اقتصادی و ایجاد اشتغال شناخته میشوند (بیلو و مونتز.)2015 ،
تحقیقات متعدد نشان میدهد ،هر تغییر ساختاری از طریق صنعتیشدن نهتنها نقش اقتصادی باارزش در مناطق
صنعتی شده ،ایجاد مینماید ،بلکه منجر به اقتصاد خود رانشی نیز میگردد (استیدلیگز و لین .)2013،از این منظر
صنعتیشدن نقشی معنادار در فرایند توسعۀ اقتصادی از طریق افزایش تولیدات ،بهرهوری ،ایجاد فرصتهای شغلی،
تأمین نیازهای اساسی ،و ایجاد پیوند با دیگر بخشهای اقتصادی ایجاد و در نهایت به کاهش نابرابریهای منطقهای
منجر خواهد شد .همچنین بسیاری از کشورهای جهان امروزه بهوجودآوردن مناطق و شهـرهای صنعتی را قـدم مثبت
و مـؤثری در راه صنعتیشدن و رشد و توسعه اقتصادی کشـور خـود میدانند (چاندارا .)2012،موضوعی که در
کشورهای درحالتوسعه قدمت چندانی ندارد و همچنان دولتها و پژوهشگران این دغدغه را داشته که بتواند خألهایی
اجرایی و علمی موجود را پوشش داده و باعث رشد و شکوفایی شهرهای صنعتی در کنار توسعه پایدار شوند .از سوی
دیگر با افزایش جمعیت ،کاهش اشتغال ،وجود آسیبهای زیستمحیطی و ناکامی در گسترش صنایع باعث شده است
تا کشورهای درحالتوسعه راه صنعتیسازی شهرها را انتخاب نموده که در نهایت منجر به افزایش اشتغال ،گسترش
فرهنگ صنعتی و توسعه پایدار گردد که در این راستا جهت کاهش مسائل زیستمحیطی مطرح شده و بهبود و توسعه
پایدار همزمان با توسعه اقتصادی مطرح است .بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد در این راستا تحقیقات متعددی
صورتگرفته است که در مهمترین آنها عزیز محمد لو ( )1396بیان داشتند که یافتههای تحقیق حاکی از وجود یک
رابطه مثبت و معنیدار بین خوشههای صنعتی و رشد اقتصاد منطقهای است بهگونهای که یک درصد افزایش در رشد
خوشههای صنعتی منجر به  0/09درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقهای میشود .مختاریان ()1394در پژوهشی
بیان نمود که بر اساس نتایج کارآفرینی در خوشههای صنعتی بر افزایش نوآوری واحد کسبوکار ،انتقال دانش بین

بنگاههای خوشۀ صنعتی و بر کاهش هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری واحدهای مستقر در خوشۀ صنعتی تأثیر
معناداری دارد.
شریف زادگان و تورانی ( )1395در پژوهشی یان داشتند نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که علیرغم وجود
پتانسیل تأثیرگذاری خوشههای صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان ،این خوشهها در زمینههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط
مانده است که این قضیه به همراه این مورد که برخالف تصور خوشههای مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه
تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشهها بیشتر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاهها ،جلوگیری از
مهاجرت مدیران و سرمایههای فیزیکی به توسعه منطقهای کمک نموده است .ظهوریان و رحیم نیا ( )1394در پژوهشی
نشان دادند که مضامین مؤثر بر توسعه خوشههای صنعتی شامل دخالت مؤثر دولت ،سرمایۀ اجتماعی ،برنامهریزی در
خوشهها ،نکات روانشناسی و خصوصیات عامل توسعۀ خوشه است که تمام این مضامین ذیل مضمون فراگیر توسعۀ
پایدار خوشههای کسبوکار تعریف شدند .محمدی و همکاران ( )1394در پژوهشی در خصوص توان رقابتپذیری
خوشههای صنعتی صنایع نساجی نشان دادند عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید ،شرایط تقاضا،
راهبرد و رقابت ،صنایع حمایتی و مرتبط ،نقش دولت و نیز عامل فرهنگ کارآفرینی بر افزایش توان رقابتپذیری
واحدهای تولیدی صنعت نساجی اثر معنیداری دارد.روانستان ( )1391بیان داشت که در اقتصاد منطقهای علت عمده
توسعه مناطق صنعتی و تشکیل شهرهای بزرگ صنعتی را وجود صرفهجوئیهای ناشی از تجمع واحدها میدانند که
در اثر آنها عوارض جانبی مثبت در تولید شکلگرفته و هزینه تولید بنگاه در اثر افزایش تولید بنگاههای دیگر کاهش
مییابد .نبری ( )1389نشان داد که در  8صنعت تولید منسوجات ،محصوالت الستیکی و پالستیکی ،تولید ماشینآالت
مولد و انتقال برق ،تولید کاغذ و محصوالت کاغذی ،تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی ،تولید ماشینآالت اداری و
حسابگر و محاسباتی ،تولید مبلمان و تولید فلزات اساسی دارای ویژگی اولیه خوشه صنعتی است .اما نتایج استفاده از
روش استنباط کارشناسی در مورد هر خوشه صنعتی بیانگر وجود نقاط قوت و ضعف در مورد  6محور مشتمل بر نیروی
انسانی ،شبکه تأمین مواد اولیه ،تکنولوژی ،شبکه دستیابی به بازار ،مسائل مالی و هماهنگی در هر یک از خوشهها
است .بوئر 1و همکاران ( )2019بیان داشتند که خوشههای صنعتی ،تمرکز جغرافیایی شرکتها و نهادهایی با ارتباطات
درونی در یک زمینه خاص هستند که بهصورت افقی و عمودی با یکدیگر در ارتباطاند ،با یکدیگر همکاری دارند و
همچنین با یکدیگر رقابت میکنند و با تهدیدها و فرصتهای مشترکی مواجهاند و سبب ایجاد صرفههای اقتصادی از
قبیل شکلگیری عرضه تخصصی مواد خام و قطعات یا رشد حجم عظیمی از نیروی کار متخصص در یک بخش تولیدی
خاص شده و باعث جذب کارگران بازارهای دوردست نیز میشود و به ظهور خدمات تخصصی در زمینههای فنی ،مالی
و حسابداری نیز کمک میکند .آنبرموزی 2و همکاران ( )2018در پژوهشی نشان دادند که برخی از بنگاههای عضو
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خوشه ،بـا تشـکیل شبکههایی در راسـتای زنجیـره ارزش ،کاربردهای نوینی برای ضایعات چوب شناسـایی کـرده و از
ضـایعات چـوب در تولیـد سوخت بیومس ،اتانول ،بتن بر پایه چوب و کشت مزارع توتفرنگی ارگانیک استفاده کردنـد.
این فرایند نیازمند فناوریهای گوناگونی است که دانش و فناوری الزم با همکـاری بـا مؤسسه تحقیقاتی محلی ایجاد
شد.
پالمر 3و همکاران ( )2017در مقالهای بیان داشتند که برای درک بهتر ماهیت خوشههای فضایی موقت در ساختارهای
بازاریابی صنعتی ،این مقاله مفهومی ابتدا به سنتز نظری درک فضایی از بازاریابی صنعتی و جغرافیای اقتصادی
میپردازد و بهصورت خاص ،بر روی کار دورین مسی تمرکز میکند که در مورد فضای رابطهای است .این منجر به
شکلگیری یک طرح مفهومی برای سازماندهی ادبیات بازاریابی صنعتی ،با درنظرگرفتن موضوع فضامندی میشود ،و
نیز به روشن شدن ماهیت وجودیهای فضایی موقت کمک میکند .گولنیا 4و همکاران ( )2016در پژوهشی ضمن
تأکید بر اهمیت تالش در راستای ایجاد ارائهدهندگان خدمات تخصصی محلی ،بر تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی
درونی بین بنگاههای کوچک و متوسط محلی و درنتیجه ایجاد سیستمی محلی از روابط اجتماعی تأکید زیادی دارد.
همچنین ،وی به وجود چارچوبی متشکل از سهالیه اصلی شامل ساختار ،نظام هدایتی و کارایی و روابط بین این الیهها
در این خوشهها اشاره میکند.راچو  )2015( 5در مقالهای نشان میدهد بنگاههای خوشه فراوری سنگ در دستیابی به
کارایی و مزیتهای رقابتی چندان موفق نبودهاند؛ بااینوجود مزیتهای حاصل از خوشهای شـدن از طریـق جبـران
ناکارآمـدی درونی این بنگاهها با کاراییهای بیرونی به رقابتپذیری آنها کمک کرده اسـت .همچنـین دستیابی بـه
کاراییهای جمعی (که از دیگر مزیتهای خوشهای شدن اسـت) از جملـه راههای افـزایش کـارایی آنهـا دانسته شده
است.
فلزنرین 6و همکاران ( )2014نیز به بررسی تجربۀ سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد در پیادهسازی مدل توسعۀ
خوشهای در چهار کشور درحالتوسعه پرداختند و چهار مضمون توجه به ارتقای شبکهها در خوشه ،بهبود ساختار
درونی بنگاهها ،افزایش گفتگو و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی و بهبود شرایط نهادی خوشه را بهعنوان مهمترین
مضامین مؤثر در پیادهسازی این مدل معرفی کردند .همچنین ،آنها بر قابلیتهایی مانند تیمسازی و ارتباط مؤثر برای
عامل توسعه و درنظرگرفتن مشوقهایی برای توسعۀ شبکهها در خوشه تأکید میکنند.کاراوه 7و همکاران ( )2013در
مقالهای بیان داشتند که بر اساس نتایج این پژوهش مهمترین عامل مؤثر« ،سرمایه اجتماعی شکلگرفته در خوشه
کسبوکار» است که دارای بیشترین نقش در جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی و ایجاد بنگاههای اجتماعمحور است و
به دنبال آن ،عوامل ذیل به ترتیب از اهمیت و اولویت برخوردار هستند« .مسئولیت اجتماعی بنگاههای موجود در
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خوشه کسبوکار»« ،رویکرد کاهش فقر ،اشتغالزایی و توسعه محلی و منطقهای خوشه کسبوکار»« ،پایداری و
مزیتهای خاص اقتصادی در خوشه کسبوکار»« ،توسعه اقتصادی متناسب با بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه» و
«جامعه هدف ،بازیگران و ذینفعان خوشه کسبوکار» الی )2013( 8در مقالهای بیان داشتند که مدیریت دانش
بهعنوان واسطه (میانجی) خوشههای صنعتی در موارد مربوط به عملکرد نوآورانه شرکتها ظاهر میشود ،و در نتیجه
نوعی حمایت را برای فرضیههای پژوهشی ارائه میکند .نتایج و دست آورد های این مطالعه بهمنظور کمک به انجام
تحقیقات بعدی و تفکر استراتژیک بر پایداری عملکرد شرکتها ،دارای ارزش باالیی است .هدف پژوهش حاضر بررسی
ابعاد و مؤلفههای توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تأکید بر شاخصهای پایداری خوشههای کسبوکار در قالب
پیشایندها و پسایندها است .پژوهش حاضر به روش کمی و کیفی و باتکیهبر دادههای کتابخانههای و تحقیقات میدانی
به رشته تحریر درآمده است.
نتیجهگیری
هدف انجام این پژوهش بررسی ابعاد و مولفه های توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخصهای پایداری
خوشههای کسبوکار به شیوه تحلیل مضمون متن بود .پس بررسی ادبیات و استخراج مضامین از متون مختلف ،ابعاد
شناسایی گردید که شامل دو بعد پیشایندها و پسایندها بودند که نیروی انسانی ،عوامل مدیریتی ،ارزشهای سازمانی
و برنامهریزی استراتژیک پیشایندها و توسعه پایدار ،هم افزایی ،نظارت و پایش و فرهنگ کار پسایندهای شناسایی شده
هستند که در این خصوص میتوان بیان داشت در تببین این یافتهها میتوان بیان داشت که امروزه رشد و توسعه
فرصتهای شغلی از طریق گسترش خوشههای کسب وکار ،نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی برای
کاهش نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایفا مینماید و یکی از راهکارهایی که در بعضی کشورهای دنیا برای
توسعه فرصتهای شغلی چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در سالهای اخیر اتخاذ شده است حمایت از
توسعه خوشههای کسبوکار است .خوشههای صنعتی در بخش صنایع و خوشههای کسبوکار در بخشهای مختلف
اقتصادی ،با مزیتهایی که دارند عالوه بر افزایش ارزش افزوده برای یک منطقه یا یک روستا ،منجر به افزایش فرصت-
های شغلی میشود .بر همین مبنا ،در حال حاضر رویکرد الگوی توسعه خوشهای ،جایگزین تمرکز بر راهبردهای سنتی
توسعه اقتصادی نیازهای فردی بنگاه شده است .چراکه خوشه صنعتی با مزایای حاصل از همجواری و هم مکانی،
بهوجودآوردن فرصت و تهدیدهای مشترک و نظایر آن ،منجر به رشد و توسعه منطقهای ،ایجاد اشتغال و در نهایت باال
بردن ارزشهای منطقه میگردد.همچنین باید اشاره نمود که در صورت وجود منابع و مواد اولیه ،وجود نیروی کار
ماهر ،وجود و رشد مناسب خدمات توسعه کسبوکار ،رشد متناسب زیرساختها ،وجود تأمین کنندگان کافی و شرایط
مناسب اقتصاد محلی ،ملی و بینالمللی در یک فضای جغرافیایی خوشه خود به خود به وجود آمده و توسعه خواهد
یافت و در غیر این صورت به سختی میتوان خوشه ایجاد نمود .در مورد شکلگیری خوشه ،مدل «ولف و گرتلر» مدنظر
است که این مدل مبتنی بر این اصل است که بنگاههایی که به صورت خوشه و در قالب تجمیع جغرافیایی در یک
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منطقه گرد هم آمدهاند ،دارای فرهنگ منطقهای مشترکند ،چارچوب نهادی یکسان دارند و باالخره اینکه در یک محیط
کسبوکار مشترک به فعالیت میپردازند که این اشتراکات منجر به گسترش نوآوری ،ارتقاء ظرفیتهای یادگیری و در
نهایت رقابتپذیری مجموعه بنگاهها می شود ،که عوامل مؤثر بر شکل گیری خوشه را یادگیری ،نیروی کر ،موقعیت،
رهبری و قانونگذاری میدانند .بنابراین برای توسعه خوشه موفق حتما به مکانیزم تسهیم اطالعات نیاز داریم .وجود
چنین مکانیزمی برای ایجاد مجموعهای از بنگاههای اقتصادی و نهادهای پشتیبان بسیار حیاتی و مهم است .این
مجموعهها اغ لب برای خلق یک شبکه انعطاف پذیر محلی تولید دانش تالش میکنند .شبکهها عالوه بر دانش هسته
تولیدی و صنعتی ،خدمات نوسازی و پشتیبانی فنی بازاریابی ،آموزش و طراحی محصول و ...را نیز بر عهده دارند.
بنابراین توسعه کسب وکارها و صنایع از طریق مدل توسعه خوشه صنعتی ،نوعی سازماندهی بین بنگاهی است که
میتواند توسط دولت و یا توسط خود بنگاهها به منظورهای مشخص شکل بگیرد .مسئله اصلی در اقصاد شهرها ،رفتار
دولت مرکزی در قبال سیاستهای شهری است .شهرها زمانی به خوبی عمل میکنند که شهروندان آنها خوب کار
کنند و شهروندان زمانی به خوبی کار میکنند که از حقوق خود برخوردار باشند .به همین دلیل کارشناسان باور دارند
دولتهای مرکزی باید سیاستهایی را در پیش بگیرند که در نهایت به افزایش رفاه عمومی منجر شود تا از این طریق،
اقتصاد نیز به عنوان یک شاخص ثانویه به شکلی درونزا بهبود پیدا کند.
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