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  چكيده
 در اقتـصاد كـشورهاي در حـال توسـعه همـواره             (SMEs)هـاي كوچـك و متوسـط          نسبت قابل توجه بنگاه   

هـا و اسـتفاده از    هايي در جهت ايجاد كارايي و خلق مزيـت بـراي ايـن بنگـاه               اقتصاددانان را به جستجوي راه    
كـارايي  ( در ايـن مقالـه بـا شناسـايي انـواع كـارايي       .ها در فرايند توسعه اقتصادي و صنعتي واداشته اسـت    آن

عنوان راهي براي بهبـود كـارايي و مزيـت          ه  اي ب ندهي خوشه سازما) دروني، كارايي بيروني و كارايي جمعي     
خوشـه فـرآوري سـنگ      « مورد توجه قرار گرفتـه و در مـورد           (SMEs)هاي كوچك و متوسط     رقابتي بنگاه 

هاي اين خوشـه براسـاس روش تجزيـه و تحليـل            اي شدن بر كارايي و مزيت رقابتي بنگاه       آثار خوشه » تهران
 بررسـي  ،باشـد  مـي (PD)اي و مدل الماس پـورتر   تك نمونهT كه مبتني بر آزمون   (MCAA)مزيت رقابتي   

هـاي    يابي به كارايي و مزيـت       در دست هاي خوشه فرآوري سنگ تهران        دهد بنگاه   نتايج نشان مي  . شده است 
اي شـدن از طريـق جبـران ناكارآمـدي      هاي حاصل از خوشه وجود مزيت  با اين اند؛  چندان موفق نبوده  رقابتي  

يـابي بـه      همچنـين دسـت   . ها كمك كرده اسـت      پذيري آن   هاي بيروني به رقابت     ها با كارايي    دروني اين بنگاه  
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هـا   آن هـاي افـزايش كـارايي       از جملـه راه   ) اي شدن اسـت     ي خوشه ها  كه از ديگر مزيت   (هاي جمعي     كارايي
  .دانسته شده است

  
  .هاي صنعتي، مزيت رقابتي، مدل الماس پورتر  كارايي بنگاه، خوشه:هاكليد واژه
   JEL : D23, D62, D85, L22, O18طبقه بندي 

  
  مقدمه

هاي درحال توسعه    همواره حجم بزرگي از اقتصاد كشور      (SMEs)كوچك و متوسط    هاي    بنگاه
. انـد   هاي توسعه صنعتي جايگاهي نداشته      ها غالباً در تئوري     اند اما اين بنگاه     را به خود اختصاص داده    

كـرد   ها را تتمه بخش سنتي اقتـصاد معرفـي مـي        درواقع رويكردهاي مرسوم توسعه صنعتي اين بنگاه      
 ,Hamphari & Schmitz).فـت  خواهـد ر يـان  از ميجتـدر  ه دچار افول شده و بي نوسازينددر فراكه 

1995)  
SME يـك « : داده شـده بودنـد     يص نامناسب تشخ  شان  يخاطر خواص ساختار   هها ب SME   اغلـب 

 اش،  يـزي ر   برنامـه  هـاي   يـت  ظرف يـرا  كوچـك اسـت ز     يلـي  بـازار خ   يهـا    از فرصـت   يريگ   بهره يبرا
 . اسـت ينـه به كمتـر از مقـدار   اش يـابي  و بازاريد خرهاي يت محصوالتش و ظرف    يفي ك ياستانداردها

 تـا در آمـوزش،      دهـد   ياش بـه آن اجـازه نمـ         انـدازه  .يـست  ن يـاس  مق يها  يابي به صرفه    قادر به دست  
 ي، شـغل  يهـا    تا به تخصص   يستقادر ن  و    كند گذاري  يهسرما...  شناخت بازار و     يفيت، ك ي،تكنولوژ

 بقاء، مالكـان  يا بودن در نبرد بريرخاطر درگ به همچنين .يابددست  ...  و   ي نوآور كار،  يروي ن يمتقس
   (Bhaskaran, 2007) ».هستند)  بلندمدتيد عموماً فاقد ديرانو مد

تا دهـه   ) كارايي مقياس (هاي كوچك    هاي بزرگ مقياس بر بنگاه     تر بنگاه   بر كارايي بيش   تأكيد
اما از آن زمان بـه ايـن سـو،          . بخشيده است   ميالدي راهبردهاي مسلط توسعه صنعتي را شكل مي        70

هـاي متوسـط و كوچـك         هاي بزرگ و مشاهده موفقيـت بعـضي بنگـاه            اقتصادي بنگاه  تجربه ركود 
(SMEs)  دنبال آورده    اي سازمان يافته بودند، طرح و بسط نظريات متفاوتي را به           صورت خوشه  كه به

ها در حالي صـورت گرفـت كـه از ديـد نظريـات مرسـوم،                SMEهاي    درواقع موفقيت خوشه  . است
بنـابراين ايـن سـوال    . شـد  ي بزرگ براي دروني كردن كارايي شمرده مـي     ها مانع   كوچكي اين بنگاه  

ها مـورد   ها چه امكاناتي را در جهت كسب كارايي در اين نوع بنگاه شود كه نظريه خوشه  مطرح مي 
  ها را افزايش دهد؟ پذيري آن تواند رقابت اي شدن مي دهد؟ آيا خوشه توجه قرار مي
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هـا خوشـه اي شـدن          علل و عواملي است كه از طريق آن        بنابراين هدف از پژوهش حاضر تبيين     
همچنين هدف ديگر اين پژوهش بررسي فرضيه افـزايش كـارايي و        . ها را بدنبال دارد   SMEكارايي  
   .باشد اي مي يابي خوشه هاي مجموعه فرآوري سنگ تهران درپي سازمان هاي اقتصادي بنگاه صرفه
  
 نظري مباني

 كارايي نظريات بر مروري

 بيشتر امري فني و مربـوط بـه تـابع توليـد     1لي كه در نظريات نئوكالسيك اقتصاد، كاراييدر حا 
اي ابعـاد   هاي توسعه منطقه  هاي اقتصاد صنعتي و بعدها تئوري     بنگاه در نظر گرفته شده است، تئوري      

 در هـا هـا و سـتانده  ها عالوه بر رابطـه فنـي داده  اين كارايي. ديگري از كارايي را معرفي كرده است    
هـا و نيـز همكـاري    مكـاني بنگـاه  هاي اقتـصادي ناشـي از هـم    بنگاه بر عوامل ديگري از جمله صرفه      

هـا   كرده و نهايتـا در ايـن تئـوري         تأكيدها  ها و ستانده  ها و بهبود رابطه داده    ها در كاهش هزينه   بنگاه
  .ته استها مورد توجه قرار گرفبنگاه» مزيت رقابتي«اين ابعاد در قالب عوامل بهبود 

از ابزارسـازي تـا     (از ابتداي حيات بشر، فعاليت توليدي به اشـكال سـاده             :نظريات سنتي كارايي  
. وجود داشته است اما درواقع مقارن با انقالب صنعتي بود كه توليد مفهومي تازه يافـت               ) كشاورزي

اولـين بـار در     اي رخـدادي بـود كـه          درواقع سازماندهي توليد درقالب بنگاه و مفهوم توليد كارخانه        
تـوان بـه      بدنبال اين تحول، مسئله كارايي توليد يا اينكه چگونـه مـي           . انقالب صنعتي صورت گرفت   

در . دست يافت، اهميـت يافـت  ) ترين هزينه و بيشترين بازده باشد  كه داراي كم  ( توليد    بهترين شيوه 
ايي نام ببريم بر عـواملي از       توانيم به عنوان نظريات سنتي كار       هاي اقتصادي كه از آن مي       ابتدا تئوري 

، كارايي فني، كارايي قيمت عوامل، كارايي اقتـصادي و          )و تخصصي شدن توليد   (جمله تقسيم كار    
هـا بـر مفروضـاتي از جملـه وجـود بـازار رقابـت كامـل، همگـن بـودن                 اين تئوري .  كردند تأكيد... 

 .استوار بودند... ها، رقابت قيمتي، مزيت نسبي توليد و  بنگاه

 20 و ابتـداي قـرن    19امـا تحـوالت بعـدي اقتـصادي در اواخـر قـرن               :تر توليـد    يات متكامل نظر

________________________________________________________________ 

ــارايي - 1 ــام در ك ــرين ع ــف، ت ــت تعري ــشترين آوردن بدس ــتانده بي ــرين از س ــاده كمت ــسته نه ــده دان ــت ش  kargar). اس

shuregi,2000)  
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هـا، رقابـت تكنولـوژيكي، اهميـت          هـا و تراسـت      ميالدي كه با گسترش عمده بازارها، ايجاد كارتل       
مسئله همگن نبودن . تر كارايي بنگاه را در پي داشت همراه بود، نظريات متكامل... يافتن نوآوري و   

هـاي مقيـاس، انحـصارهاي     هاي صعودي و صرفه ها و فضاي شبه رقابتي بازارهاي واقعي، بازده      اهبنگ
و ادغـام درونـي بـه    ) اقتـصاد مقيـاس  (هـاي مقيـاس    موجب شد تا نظريات اخير بر صرفه    ... طبيعي و   

 تر كـارايي بنگـاه، تحقـق        درواقع هر دوي نظريات سنتي و متكامل      .  كنند تأكيدعنوان مبناي كارايي    
را محور توجـه قـرار داده بودنـد و بـر ايـن مبنـا فعاليـت                  ) كارايي دروني (كارايي را در درون بنگاه      

 .شد  غيراقتصادي تلقي مي(SMEs)هاي كوچك و متوسط  بنگاه

هـاي بـزرگ و موفقيـت بعـضي           ، ركـود توليـدي بنگـاه      1970اما از دهه     :نظريات نوين كارايي  
هاي صنعتي سازمان يافتـه و بخـصوص در      قالب خوشه  كه در  (SMEs)هاي كوچك و متوسط       بنگاه
هـاي سـنتي و فاقـد         كه معمـوالً حـوزه    ...) مانند صنايع كفش، چرم و      (كردند    هايي فعاليت مي    حوزه

هـاي كـارايي را دچـار تحـول سـاخت كـه از آن تحـت                   شوند، تئوري   ارزش افزوده باال شمرده مي    
يـات زنجيـره ارزش، نظريـات تجميـع و نظريـات            نظر. بـريم  هاي نوين كارايي نام مـي       عنوان تئوري 

ها بر منابع كارايي در بيرون بنگاه         اين تئوري . گيرند  در اين حوزه قرار مي    ) عمل مشترك (همكاري  
 داشته و مثالً در نظريات تجميع بر اثر مجاورت و اثـر پيونـدها يـا در مـورد نظريـات زنجيـره                        تأكيد

به عنوان واحد تحليل كـارايي يـا در نظريـات تجزيـه     ارزش به مجموعه مراحل توليد و خلق ارزش   
ها بر كارايي بيروني  بطور خالصه اين تئوري.  دارندتأكيدسپاري بعنوان مبناي ايجاد كارايي  بر برون

اين .  دارند تأكيددر برابر كارايي دروني     ) هاي همكار   و دروني بودن آن براي مجموعه بنگاه      (بنگاه  
اند كه عبارتند     رد تحقق كارايي در مباحث سازماندهي صنعتي شده       ها موجب طرح دو رويك      تئوري
  .هاي صنعتي هاي توليدي و خوشه از شبكه

 
 : ها خوشه شناسايي نظري پيشينه

هـاي مارشـال    هـا، بـه بررسـي       هـاي معرفـي كـارايي خوشـه         ترين ريـشه    قديمي :1نظريات تجميع 
مكـاني    و اثـر هـم     )هاي تجميـع    صرفه (ها  هاي خارجي حاصل از تمركز بنگاه       بر روي صرفه  ) 1890(

________________________________________________________________ 

1- Aggregation Theory 
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همچنين با موفقيت نواحي موسوم بـه ايتاليـاي سـوم، بكـاتيني              .گردد   باز مي  ها  ها بر كارايي آن     بنگاه
با تجزيه و تحليل اين نواحي عوامل تئوري مارشال را بـا عوامـل كيفـي در هـم آميخـت و                      ) 1979(

اي بيرونـي و پيونـدهاي مـشترك تـاريخي و      هـ   هاي مارشالي تلفيقي از صرفه      اظهار داشت كه صرفه   
قـرار گـرفتن    «وي مفهوم كليـدي     . گذارد  ها و افراد تاثير مي      فرهنگي است كه به روابط بين شركت      

، )2كارايي بيرونـي (در نظر وي بنگاه با قرارگرفتن در بستر مناسب .  را معرفي كرد   1»در بستر مناسب  
هاي تجميع را      نظريات اوليه تجميع، صرفه    3.كند  ميهاي بسياري را كسب       برداري از صرفه    توان بهره 

 يـده  ا ي، انباشـت  ينـد  فرا يجـاد در ادامـه امكـان ا     بيشتر بصورت ايـستا مـورد توجـه قـرار داده بـود امـا                
 مرتبط بـا    يها   به حوزه  يستا ا يي مرتبط با كارا   يها  ها را از حوزه      خوشه يي مرتبط با كارا   هاي  يپرداز
 يـل ، بودو )1950( پـرو    يـات  بـه نظر   تـوان   يمـ . كـشاند ) شد و توسـعه    ر هاي  يتئور (يا پو هاي  ييكارا

 يها   بنگاه يع كه تجم  يزهايي و سرر  يا بر آثار پو   يات نظر ينا. اشاره كرد ) 1958 (يرشمنو ه ) 1966(
در ادامـه   .  داشـتند  تأكيـد هـا دارد       و امكـان رشـد و توسـعه آن         ي منطقه بر سـودآور    يكهمكار در   

 وابـسته   ي اقتـصاد محلـ    يـستم  رشد را به ساختار و س      يزانم) 1961 (زتي  ينو چ ) 1960( ورنن   يها  مدل
 (razavi & iran nezhad, 2002:23-7). دانستند

  مـيالدي كـه بـه افـول شـيوه توليـد انبـوه                70اما ركود صنايع بزرگ در دهـه         :4نظريات تجزيه 
را ) 1980( توسـط سـابل و ديگـران         5»تخـصص يـافتگي منعطـف     «ها تعبير شد، معرفي الگوي        بنگاه
ناپـذير    ها از سيستم انعطـاف      ها اين تحوالت صنعتي را موجب فاصله گرفتن بنگاه          آن. دنبال داشت   به

تـري برخـوردار      توليد انبوه و حركت به سوي سيستم توليدي كه از انعطاف پذيري و نوآوري بيش              
در برابـر تغييـرات     پذيري بااليي     ها كه قابليت انعطاف   SMEاي براي     باشد تعبير كرده و جايگاه ويژه     

سـپاري    درنظريات تجزيه، برون(Rabellotti, 1997:6-10). شيوه و ميزان توليد دارند، در نظر گرفتند
راهكاري مفيد براي انعطاف پـذيري      ) ها طبيعي است  SMEكه در مقياس    (هاي عمودي توليد      بخش

________________________________________________________________ 

1- Embeddedness 
2- Externall Efficiency  

. اسـت  كرده تقسيم نوآوري آثار و) بيروني كارايي يا (كارايي خارجي آثار دسته دو به را تجميع آثار انواع) 2005 (هانسون - 3
 .آيدمي بوجود حوزه اين خارج هايبنگاه به نسبت شده تجميع هايبنگاه هايهزينه كاهش پي در وي تعريف به بيروني كارايي

4- Fragmentation Theory 
5- Spatial Organization of Product 
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 .و پاسخ مناسب به تغييرات مداوم اقتصادي دانسته شد

پورتر نيز كارايي را عمدتاً در خارج بنگاه و محـصول محـيط اسـتقرار               :1شنظريات زنجيره ارز  
هـاي تجميـع بـود امـا وي همچنـين راهكـار همكـاري                  دوباره بر صـرفه    تأكيدبنگاه معرفي كرد كه     

هـا در درون ايـن محـيط بعنـوان            را در برابـر رقابـت افقـي بنگـاه         ) در قالب زنجيـره ارزش    (عمودي  
وي استدالل كرد كه مجاورت جغرافيايي، وضوح و شفافيت         .  نام برد  راهكاري براي تحقق كارايي   

) عنـوان يـك كـل       بـه (پذيري خوشـه      شود رقابت   كند، كه اين امر موجب مي       ميان رقبا را تسهيل مي    
مورد توجه قرار   ) ها  در چارچوب محيط خرد استقرار آن     (ها    همچنين روابط ميان بنگاه   . يابد  افزايش  

از . راهي براي كسب كـارايي شـمرده شـد   ) ها اي شدن آن  خوشه(ها    بنگاهاي شدن     گرفت و منظومه  
طـور عمـده بـه آثـار خـارجي و             هـاي كـوچكي كـه بـه         پـذيري بـراي بنگـاه       نظر وي افزايش رقابت   

 (Karlsson, 2008:50). اي دارد تكنولوژي متكي هستند اهميت ويژه

دبيات مربوط به اين حوزه همچنين از جمله تحوالت مهم ا ):عمل مشترك  (2نظريات همكاري 
بـراي  ) 1989،1992( است كه اشـميتز    »3كارايي جمعي «در دو دهه گذشته معرفي مفهوم بسيار مهم         
 اعتقـاد دارد كـه   (Cass et al,1997:27)فرانـك كـاس   . آثار مثبت كار در يك خوشه معرفـي كـرد  

هـا در كنـار        بنگـاه  يـابي   هايي كـه بـه دنبـال مكـان          براي توصيف صرفه  » هاي تجميع   صرفه«اصطالح  
» كـارايي جمعـي  «شود درحالي كـه اصـطالح     آيد توصيف مي    دست مي   يكديگر به صورت تبعي به    

درواقع كارايي جمعي   . دست آورند    به 4عمل مشترك ها ممكن است از طريق        مزيتي است كه بنگاه   
هزينـه  «با مفاهيم شهرت، اعتماد، همكاري و عمل مشترك آميخته است كه همگي مرتبط با مفهوم            

هـاي    طلبي بـاال همـراه اسـت هزينـه          در وضعيتي كه با نااطميناني، پيچيدگي و فرصت       .  است 5»مبادله
 و اهميـت حفـظ    هـا در خوشـه   اما پايداري روابط بين بنگـاه  . مبادله گرايش به خيلي باال بودن دارند      

عتقـد اسـت     م )1995(ون جيـك     .دهـد   طلبانه را كاهش مـي      ها خطر رفتار فرصت     شهرت براي بنگاه  

________________________________________________________________ 

1- Theory of Value Chain 
2- Theory Of Co-Operation 
3- Collective efficiency 
4- joint action 

 طـرفين  از يكي پايبندي عدم علت به كه است اينشده بيني پيش هايهزينه از دسته آن (transaction cost) مبادله هزينه - 5
 (Renani, 2006) .مي شود تحميل مبادله ديگر طرف به تعهداتش به مبادله
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مربوط به فضا و (اي براي اقدام مشترك است و اقدام محيطي         بسيار مهم است چرا كه پايه      1»اعتماد«
 .بايد به صورت جمعي انجام شود مي) زيربناها

 و تـشخيص    )كارايي بيرونـي و كـارايي جمعـي       (در مجموع شناسايي انواع جديدي از كارايي         
موجب تحول نظريـات كـارايي از       ) نظريات مرسوم بود  كه مورد توجه    (نواقصي در كارايي دروني     

هـاي جديـد كـارايي     ها از طريق آثارش بر تحقق اين جنبـه  ده و رهيافت خوشه به اين سو بو   70دهه  
 .مورد توجه قرار گرفته است

  
 كارايي نظريات تكامل فرايند -1 جدول

  نظريات
  كارايي

  نظريات
  ييكارا نوع  توجه مورد آثار و هاصرفه  اقتصادي 

 نظريات

  سنتي
  نظريات

   نئوكالسيك 
  فني وضعيت بهبود عوامل
  بنگاه توليد تابع و 

   منفرد بنگاه دروني كارايي
  )اقتصادي كارايي(

  نظريات
 متكامل

  تر

   نظريات
 اقتصاد
  صنعتي

  كارايي بر مقياس هايصرفه
    بنگاه رقابت قدرت و 

 منفرد بنگاه دروني كارايي

  

 نظريات
  عتجمي

 بر محلي پيوندهاي و مجاورت آثار و سرريزها ها،صرفه
  هابنگاه عملكرد

 مجموعه بيروني كارايي
   هابنگاه

  )شده تجميع(

   بخشي تمركزيابي هايصرفه  تجزيه نظريات
  سپاري برون هايصرفه و

 هابنگاه بيروني كارايي
  داراي(

 و متقابل كاري روابط 
  )بلندمدت

   نظريات
  ارزش زنجيره

  ارزش زنجيره طول در پيوندها ثرا
  عمودي همكاري و 

 كارايي -بيروني كارايي
  جمعي

 فرايند در همكار (ها بنگاه
  )توليد

  نظريات
  نوين

  نظريات
  مشترك عمل 

  مشترك منافع شناخت هايصرفه
  شده تجميع هايبنگاه همكاري و 

 هابنگاه جمعي كارايي
   داراي(

  )توليد در مشترك منافع
  قهاي تحقييافته: ماخذ

________________________________________________________________ 

1- trust 
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 :تعريف خوشه

گذرد و غالب متـون اقتـصادي آن          از پيدايش مفهوم امروزي خوشه صنعتي بيش از دو دهه نمي          
 : دهنـد    و تالش وي براي تعيين عوامل موثر بـر مزيـت رقـابتي ملـل نـسبت مـي                   پورترپروفسور  را به   

از هاي داراي پيوندهاي عمودي قوي و مستقر در يك منطقـه اسـت كـه                  خوشه گروهي از شركت   «
 (Porter, 1990)» .لحاظ جغرافيايي لزوماً به يكديگر نزديك نيستند

 تعـاريف  آن از پـس  و شـده  اساسـي  تحـول  دچـار  حوزه اين مباحث ها  خوشه بر پورتر تأكيد با
ها، اين تعـاريف هركـدام        اما با توجه به وجوه متعدد خوشه       است، گرديده ارائه ها  خوشه از متعددي

هـاي بـه هـم        اي از شـركت     هـا عبارتنـد از مجموعـه        خوشـه  «:از جملـه  . ند دار تأكيدبر وجهي از آن     
هـايي از صـنايع بـه هـم وابـسته و              كننـدگان خـدمات، بنگـاه       اي، تامين   كنندگان حرفه   مرتبط، عرضه 

هـاي    هـا، موسـسات اسـتاندارد و انجمـن          همانند دانـشگاه  . (اند  نهادهايي كه به يكديگر پيوند خورده     
ي جغرافيايي خاصي متمركز      اي مشترك فعاليت كرده و در محدوده        مينهاين مجموعه در ز   ) تجاري

   (Porter, 1998)».شده است
چنين تمركزي باعث برخورداري از . ها را خوشه مي گويند تمركز بخشي و جغرافيايي شركت   «
همچنين باعث جذب كارگزاران بازارهاي دوردسـت شـده و بـه ظهـور              . شود  هاي بيروني مي    صرفه

   (Humphrey & Schmitz, 1998 )».كند هاي فني و مالي كمك مي صي در زمينهخدمات تخص
) 1 :هـاي زيـر بهـره بـرد         هـاي صـنعتي از ويژگـي        تـوان بـراي تعريـف خوشـه         اما درمجموع مـي   

توليـد يـك    (همسويي در توليد يك كاال يـا ارائـه يـك خـدمت خـاص                ) 2يابي جغرافيايي،     مكان
هـا و     پيونـد ميـان شـركت     ) 4،    )برخالف ادغـام عمـودي     (تمركز بخشي ) 3،    )ارزش افزوده خاص  

همكـاري در عـين رقابـت،     ) 6هاي مـشترك،   ها و تهديد  فرصت) 5وجود نهادهاي مرتبط پشتيبان،       
  نوآوري) 7

 
 (SMEs)هاي كوچك و متوسط  اي شدن براي بنگاه خوشههاي  مزيت

 مـانعي   (SMEs) متوسـط    هاي كوچك و    اما درحالي كه از ديد الگوهاي مرسوم كوچكي بنگاه        
ها، بجـاي آن، روابـط و نـوع پيونـدهاي             ده، در رهيافت خوشه   ش   شمرده   ها  بزرگ بر سر كارايي آن    

آلتنبـرگ و   بنابراين  . ها اهميت يافته و كيفيت محيط خرد اقتصادي اهميت دارد           ميان مجموعه بنگاه  
 در حـال توسـعه وفـور        يهاتـر كـشور      بـيش  يژگـي  و كه  ينمعتقدند با توجه به ا    ) 1999 (يرما-يراشتا
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 يهـا   ها با صرفه     نوع شركت  ينشدن ا    است، خوشه  يشتي كوچك و مع   يار كوچك و بس   يها  شركت
 آسان به مـواد خـام و        ي و دسترس  يرماهر كار غ  يروي در دسترس بودن ن    ري نظ يدي فوا و يرونيمثبت ب 
   .شود يها م ه بنگاينموجب بهبود رشد، و توسعه عملكرد اكه  همراه است يره آالت و غينماش

  
  هاSMEاي شدن بر وضعيت كارايي  آثار خوشه -2جدول 

  خوشه  بنگاه منفرد  

  هاي بازار گيري از فرصت ناتوان از بهره  وسعت بازار
 كارايي از طريق تمركزيابي بخشي و برون 

در عين همكاري عمودي در ) تجزيه(سپاري 
  خوشه

فاصله تا بازار 
يابي نهادهاي خدمات دهنده  اثر تجميع بر مكان  و نقل فاقد مزيتبودن هزينه حمل  درصورت كم  مصرف

  در خوشه) مانند خدمات حمل و نقل(

پيوندهاي 
  عمودي

فاقد مزيت بواسطه عدم كنترل بر مراحل عمودي 
  )بخصوص درشرايط باال بودن هزينه مبادله(توليد 

در پي (اثر مجاورت بر كاهش هزينه مبادله 
و امكان كارايي ) روابط بلندمدت و مستمر
  جمعي

اثر تجميع و مجاورت بر ايجاد جو رقابتي و   مديريت مالكان و معضل ريسك گريزي  اثر كنترل
  كاهش ريسك پذيري مالكان

تطابق با تحوالت 
  بازار

فاقد سرمايه الزم و توان ارزيابي واكنش بازار 
  جهت پاسخ به تغييرات) بازاريابي(

هاي پيشرو و  اثر مجاورت بر رويت پذيري بنگاه
  تطابق با تغييرات بازار

تركيب عوامل 
اثر تجميع بر آموزش و ايجاد ذخيره نيروي كار   استفاده بيشتر از نيروي كار  مورد استفاده

  ماهر

اثر تجميع بر امكان آموزش و ايجاد نيروي كار   فاقد مزيت در آموزش نيروي كار  سرمايه انساني
  ماهر

 هاي تحقيق يافته: ماخذ

  
هـاي كـالن اقتـصادي دولـت          دليل كوچكي غالباً از تاثيرگذاري بر سياسـت         ها به SMEين  همچن

هـا     مجموعـه بنگـاه     اي شـدن در قالـب فعاليـت         اي و خوشـه     انـد، در چنـين شـرايطي، منظومـه          ناتوان
المللي را  ي ملي و بين زني در عرصه  ها توان چانه    سو آن   شود تا از يك     راستا موجب مي    صورت هم   به

مردان نيز براي حل معضالت اقتصادي و مسائل پيش روي خود مجبور     و از سوي ديگر دولت     بيابند
تـوان از سياسـت توسـعه         ها اهميت بدهند و در نتيجه مي        هاي آن   ها و درواقع خوشه   SMEشوند تا به      

  .اي نيز سخن گفت خوشه
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  :روش شناسي
 روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش

 يشناسـ    روش يـك  ي صـنعت  يهـا    خوشـه  يـابي  و ارز  يل و تحل  يه تجز ها و الگوهاي    مدل ينه زم در
  كمي و كيفـي     گوناگون يها  الگو وجود ندارد و پژوهشگران مختلف،       اجماعجهان شمول و مورد     

 6از ) 1999(  بـرگمن و فـسر   .انـد  ها مورد توجه قرار داده خوشهعملكرد آزمون شناسايي و    يبرارا  
هـا  اي شدن و شناسـايي خوشـه      بر روي آثار اقتصادي خوشه    روش عمده كمي و كيفي براي مطالعه        

بـا تحليلـي   ) 2007(بـرد، گـوتز      روش عمـده نـام مـي       5از حـداقل    ) 2000(راس بـراون    . برندنام مي 
 9نيـز   ) 2010(استجـسكال   .  روش در قالب دو دسـته كلـي نـام بـرده اسـت              7ها از   گسترده از روش  

  .ر داده استها مورد شناسايي قراروش را در تحليل خوشه
اي كـاربرد دارد امـا ايـن        هاي كمـي و محاسـبات آمـاري در سـطح ملـي و منطقـه               گرچه روش 

ها در سـطح محلـي توانمنـدي كمتـري دارنـد بنـابراين              هاي خوشه ها براي شناسايي توانمندي    روش
 را كه مبتني بـر تحليـل المـاس پـورتر       (MCAA) 1»تجزيه و تحليل مزيت رقابتي    «استجسكال روش   

  .  كندها معرفي ميبهترين روش براي تحقيق كمي كيفي در محيط محلي خوشهاست 
. ها صورت گرفته اسـت    ها مطالعات گوناگوني بر روي خوشه     با استفاده از هر يك از اين روش       

) هاي منطقه پارادوبيك در جمهوري چك     وضعيت مزيت «در تحقيقي بر روي     ) 2009(استجسكال  
در ايـن تحقيـق وي بـا        . هاي اين منطقه را بررسي كرده اسـت       بنگاهوضعيت كارايي و مزيت رقابتي      

 و تجزيه و تحليل مزيت رقابتي بر روي (LQ)بررسي آن منطقه به دو روش تحليل همبستگي مكاني  
 شــباهت نتــايج ايــن دو روش را نــشان داده و باتوجــه بــه (PD2)هــاي مــدل المــاس پــورتر شــاخص

  . كرده استتأكيد MCAA بر برتري روش گستردگي عوامل در تحليل الماس پورتر
-هاي اقتـصادي خوشـه    ها تحقيقات گوناگوني بر روي صرفه     در داخل نيز باتوجه به تنوع روش      

  :هاي صنعتي صورت گرفته است
  
  

________________________________________________________________ 

1- Method of Competitiveness Advantage Analysis  
2-  Porter Diamond 
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  تحقيقات صورت گرفته توسط محققان داخلي-3جدول 

 محقق
  تحقيق انجام روش  تحقيق موضوع   سال  )محققان(

 ايخوشه معرفي و صنعتي گذاري سرمايه ولويتا بررسي  1382  عرفاني
  شده آشكار نسبي مزيت  سمنان استان براي صنعتي

 و حجي
 در UNIDO رويكرد با صنعتي خوشه توسعه روش مطالعه  1388  پاسباني

SME  
 و ارزش زنجيره تحليل

  SWOT ماتريس
  ستانده -داده حليلت و تجزيه  تهران استان پيشرو صنعتي هايخوشه شناسايي  1390  برمكي و زنوز

  
هاي شناسايي شده در اين تحقيق و نيز باتوجه به اينكه تحليل و شناسـايي    باتوجه به تنوع كارايي   

گيرد ها و دست اندركاران خوشه صورت مي      ها در قالب روابط مجموعه بنگاه     بعضي از اين كارايي   
هـاي  دي و كاراتر شـدن بنگـاه      هاي اقتصا و عامل ايجاد صرفه   ) روابطي كه بيشتر ماهيت كيفي دارد     (

هـاي  ها به مزيت رقابتي نسبت به رقباي خارج از خوشه است شـاخص            يابي اين بنگاه  خوشه و دست  
در قالـب ايـن     . هـا را دارد     هاي مختلـف كـارايي بنگـاه        مدل الماس پورتر توانايي پوشش دادن جنبه      

در تحليل مزيت رقابتي    ) جمعيكارايي دروني، كارايي بيروني و كارايي       (ها، انواع كارايي    شاخص
گيـرد    خوشه مورد توجه قرار گرفته و گستردگي عواملي كه در اين روش مـورد بررسـي قـرار مـي                   

  .نقطه قوت آن است
هـا مـدلي كـه در ايـن حـوزه       هاي پژوهش بر روي خوشه بنابراين با توجه به اينكه در مورد مدل     

العـات در سـطح خـرد در اقتـصاد ايـران و       باتوجـه بـه كمبـود اط      مورد اجماع باشد، وجود ندارد و       
هـاي   باتوجه بـه قابليـت  ها و نيز  ها و اطالعات بنگاه    ها به داده    نيازمندي باالي پژوهش بر روي خوشه     

، در  )هـا   آن 1و مزيـت رقـابتي    (هـا     مدل تجزيه و تحليل مزيت رقابتي براي سـنجش كـارايي خوشـه            
  .شده استاستفاده اين روش   حاضر از پژوهش

زيـــه و تحليـــل مزيـــت رقـــابتي برپايـــه طراحـــي پرســـشنامه و توزيـــع آن در ميـــان  روش تج
اندركاران بازار تالش دارد تا با استفاده از اطالعات كمي و كيفي و ارزيابي اقتصادي فعـاالن                   دست

________________________________________________________________ 

ي است كه همواره شركت را به نشان هاي  شامل مجموعه عوامل يا توانمندي(Competitive advantage)مزيت رقابتي  - 1
  .(burgison et al; 1995:56)سازد  دادن عملكردي بهتر از رقبا قادر مي
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  . در مورد وضعيت بازار خود ترسيمي از قدرت رقابتي و كارايي خوشه بدست دهد
  

 : پورترعوامل مورد توجه در مدل الماس

اي اسـت كـه تحـت         هاي محيط ملي    اما تئوري مزيت رقابتي ملي پورتر بر مبناي تحليل شاخصه         
 پورتر بر محـيط خـرد اقتـصادي،         تأكيدبا توجه به    . شود  مي) معرفي(چهار مجموعه متغيرها تعريف     

فقيت ها بر سطح خرد نيز انطباق داد و نتيجه گرفت كه مو وي الگوي مزيت خود را با الگوي خوشه 
هـا    تر از پيونـدهاي صـنعتي و شـبكه          اي است كه اكنون بيش      به حفظ مزيت نسبي   يك منطقه وابسته    

آن همچنين وابسته به    . اي همچون منابع طبيعي يا ذخيره نيروي انساني         شود، نه عوامل سنتي     ناشي مي 
. بط اسـت هـاي مـرت   ها يا سـازمان  اي، رقيبان و ديگر شركت كنندگان كاالهاي واسطه  ظرفيت عرضه 

(Partini & Hanoom, 2009)   
  

  
 ها در مدل الماس پورتر  جايگاه خوشه-1نمودار 

  
 منفـرد، خوشـه صـنعتي اسـت، مزيـت            در اين مدل واحد تحليل مزيت رقابتي بجاي يك بنگـاه          

شود و بر همين مبنا وضعيت رقابتي در اين مدل در نتيجه بروز انواع كارايي در سطح خرد ايجاد مي             
ها در سطح كل خوشه مورد كاوش قرار گرفته، ايـن بررسـي موجـب               ا در زمينه اين شاخص    هبنگاه
كـارايي  (و زنجيره شـدن و عمـل مـشترك    ) كارايي بيروني (شود تا اثرات تجميع و برون سپاري        مي

  . بر وضعيت خوشه بيشتر مورد توجه قرار گيرد) جمعي
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 :ها و ارزيابي نتايج آوري داده  چگونگي جمع

 حاضر، شناسايي اوليه مجموعه فرآوري سنگ تهران به عنـوان خوشـه بـا توجـه بـه                   در پژوهش 
هـاي صـنعتي ايـران        هاي صنعتي سازمان صنايع كوچـك و شـهرك          خوشهمطالعات و گزارش دفتر     

   (Mansuri & Mohamadlo, 2009). صورت گرفته است
وشـه بـوده و بـين       انـدركاران خ    مبناي بررسي و آزمون فرضيه، توزيـع پرسـشنامه در بـين دسـت             

آبـاد، روبـروي     منطقه شهرك صنعتي شمس3و در ) هاي فرآوري سنگ بنگاه(فعاالن اصلي خوشه    
هـاي    امـا در جهـت تكميـل مطالعـات، از داده          . توزيع شـده اسـت    ) باقر شهر (شهرك و شهر سنگ     

آوري شـده از پرسـشنامه        ها و اطالعات جمـع      آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز گزارش        
   .نيز استفاده شده است) هاي صنعتي مربوط به دفتر خوشه(هاي صنعتي كشور  مطالعه فراگير خوشه

، »بـي تـاثير   «،  »نـسبتاً خـوب   «،  »خيلي خـوب  «بندي ليكرت، در پنج حالت        ها بر مبناي طبقه     سوال
 علت استفاده از روش ليكرت اين است كه نظرات كيفي         . طراحي شده است  » خيلي بد «و  » نسبتاً بد «

 براي تبديل پاسـخ هـاي   (mozera & calton, 1989:343)  .پاسخگويان را به اعداد كمي تبديل كنيم
بـي  : 3خوب؛ : 4خيلي خوب؛ : 5. ( استفاده شده است5 تا 1كيفي به كمي در نرم افزار نيز از اعداد         

 5 احتمـال خطـاي   و بـا % 95ها با سطح اطمينـان   در اين تحقيق فرضيه) خيلي بد : 1نسبتاً بد؛   : 2تاثير؛  
  .درصد آزمون شده است

نامه استاندارد پورتر و برمبناي موازين اسـتخراج          نامه براساس پرسش    باتوجه به اينكه اين پرسش    
) SMEاي شدن بر كارايي    فرايند تكامل نظريات كارايي و آثار خوشه       (2و  1شده در جدول شماره     

براي سنجش ميـزان  . باشد آن مورد تاييد مي  طراحي شده و به تاييد كارشناسان رسيده است، روايي          
بدست % 86باخ استفاده شد كه اين ميزان برابر          نامه نيز از آزمون آلفاي كرون       اعتبار سواالت پرسش  

  .آمده است
 بنگاه فرآوري سنگ در سطح خوشه و براسـاس فرمـول كـوكران حجـم                282با توجه به وجود     
 پرسشنامه مبناي   167 پرسشنامه توزيع شد و      190 مبنا    بدست آمد و بر اين     163نمونه مورد نياز عدد     

  و بـراي آزمـون فرضـيات از دو           spssمحاسبات نيز با اسـتفاده از نـرم افـزار           . محاسبات قرار گرفت  
 one sample)اي   تـك نمونـه  -Tروش استفاده شد، به لحاظ محاسبه نتايج در نرم افـزار از آزمـون   

Test)      روش محاسبه سطح در مدل گرافيكي پـورتر نيـز آزمـون فرضـيه                استفاده شد اما با استفاده از 
  .  شدكارايي خوشه انجام
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 ها در مدل الماس پورتر اي شدن بنگاه هاي خوشه  نحوه ترسيم صرفه-2نمودار 

  
لـوزي، المـاس    (بـر روي يـك ابـزار گرفيكـي          ) درصـد (صورت تناسبي     در مدل پورتر نتايج به    

 عامل نـشان داده شـده در ايـن مـدل صـورت گرفتـه                4ها بر اساس      نشان داده شده و بررسي    ) پورتر
و مزيـت رقـابتي و      » بـسيار خـوب   «تـرين لـوزي بيـانگر حالـت آرمـاني             در اين نمودار بزرگ   . است

و وجود مزيت رقابتي و كارايي نسبتاً بـاال،         » نسبتاً خوب «كارايي بسيار باال، لوزي دوم بيانگر حالت        
و مزيت رقابتي و كارايي انـدك، لـوزي چهـارم بيـانگر             » ب و نه بد   نه خو «لوزي سوم بيانگر حالت     

» بسيار بـد  «و تقريباً عدم مزيت رقابتي و كارايي و مركز مختصات نيز بيانگر حالت              » نسبتاً بد «حالت  
با ترسيم خطوط بين نقاط بدست آمده بر . است) فاقد هرگونه مزيت رقابتي(و وضعيت بسيار ناكارا 
تر بودن مـساحت آن از        ت شكلي بدست خواهد آمد كه در صورت بزرگ        روي محورهاي مختصا  

عـالوه بـر آن شـكل بدسـت     . گيرد مساحت دومين لوزي، فرضيه كارايي خوشه مورد تاييد قرار مي   
  . بخشند آمده بيانگر وضعيت خوشه در عواملي است كه كارايي آن را شكل مي

  :دهندها را نشان مي مزيت رقابتي بنگاههاي مدل پورتر ميزان كارايي ودر اين نمودار  شاخص
مـورد توجـه قـرار      ) كـارايي بيرونـي   ( براي تحليل آثار تجميـع و تجزيـه          شاخص شرايط عوامل  

: ها مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت        اي شدن بر كارايي بنگاه     اثر خوشه  4در اين شاخص    . گرفته است 
هم آوري ذخيره نيروي كار ماهر و عرضـه و    ها بر فرا  مكاني بنگاه اثر هم (هاي مارشالي    اثر صرفه  -1



  6 منطقه اي شماره مجله توسعه   68

در طـول   (هاي تجميع بر تقسيم كار بين بنگاهي در خوشـه            آثار صرفه  -2،  )تجارت كاالهاي فرعي  
 عقـب  بـه  رو پيونـدهاي  برقـراري  در هـا   بنگـاه  كـارايي  بر تجميع هاي   آثار صرفه  -3) زنجيره ارزش 

 اي  اوليـه  مواد از استفاده نيز و ها   بنگاه مجموعه افزايش حجم خريد   پي در )خام مواد قيمت كاهش(
 بـر  تجميـع  هـاي   صـرفه   آثـار  -4) شـدن  شـهري  هاي  صرفه (كنند  مي توليد محل هاي  بنگاه ديگر كه

هاي تسهيل خدمات رساني دولت به بنگاه     (دولت   زيرساختي خدمات از استفاده در ها  بنگاه كارايي
  )همكار

هاي تجميع و نيز آثار خارجي مجاورت بر        صرفهبراي تحليل آثار پوياي      شاخص وضعيت تقاضا  
در ايـن  . مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       ) كـارايي بيرونـي   (هـا   هاي اطالعاتي بنگـاه   كاهش هزينه 
اثـر   (بازار شناخت تسهيل در تجميع هاي صرفه   آثار-1:   عامل مورد توجه بوده است  3شاخص اثر   

 محلـي   آثـار  تقاضـاي     -2) ا از محـصول مناسـب     هـ تـر بنگـاه   هـا در شـناخت سـريع      هم مكاني بنگاه  
 بـرداري   بهره و ها  بنگاه براي رشد هاي  فرصت ايجاد در) بزرگ فروش بازار به دسترسي و نزديكي(
 بهبـود  و هـا   بنگـاه  ميـان  رقابـت  تـسهيل  بـر  مجـاورت  و تجميـع   آثار -3تجميع   پوياي هاي  صرفه از

  )رقابتي فضاي ايجاد( موفق ها از عملكرد بنگاهدر پي امكان تقليد ساير بنگاه ها پذيري آن رقابت
كـارايي  (براي تحليـل آثـار تجميـع و عمـل مـشترك            شاخص صنايع مرتبط و نهادهاي پشتيبان     

 عامل مورد توجه در ايـن قـسمت عبارتنـد    3. مورد توجه قرار گرفته است) بيروني و كارايي جمعي  
 يـابي   مكـان  و ها  بنگاه درخواستي خدمات و اخريده شدن دار  معني در تجميع هاي  صرفه  آثار -1: از

 -2) هاي استفاده از اين خـدمات     موجب كاهش هزينه  (خوشه   در دهنده  خدمات و پشتيبان نهادهاي
ها و نهادهاي خـدمات دهنـده مـالي در خوشـه بـر              ناشي از روابط بلندمدت و پايدار ميان بنگاه        آثار

هـاي     آثار صـرفه   -3) هاي وام گيري  هش هزينه آثار خارجي تجميع بر كا    (تسهيل شرايط وام گيري     
تجميع و عمل مشترك بر استقرار نهادهاي كارفرمايي در درون مرزهاي خوشه و بهره گيـري بهتـر                  

  )مانند امكان مذاكره جمعي با نهادهاي دولتي(ها از خدمات اين نهادها بنگاه
هـاي  و صـرفه  ) ايي دروني كار(هاي رشد   براي تحليل صرفه   هاشاخص راهبرد و استراتژي بنگاه    

مـورد  ) كـارايي بيرونـي و كـارايي جمعـي        (پوياي تجميع و نيز تمايل به همكاري و عمل مـشترك            
 پويـاي  هـاي   صـرفه   آثـار  -1:  عامل مورد توجه در اين قسمت عبارتنـد از         3. توجه قرار گرفته است   

 درونـي  هـاي   صـرفه  بيدسـتيا  بـراي  هـا بنگـاه  تـالش  و (بقـايي  استراتژي از ها  بنگاه خروج بر تجميع
 كـاري  ارتباط ايجاد به هابنگاه بر تمايل  هاي پوياي تجميع  پوياي مجاورت و صرفه     آثار -2 )مقياس
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 جايگـاه   -3) هـا در خوشـه    روابـط پايـدار و بلندمـدت بنگـاه         پـي  در(يكـديگر      بـا  اعتمـاد  بر مبتني
يـل بـه همكـاري در عـين         تما(هـا   همكارانه در استراتژي رقـابتي بنگـاه       يابي بخشي و بينش   تخصص
  ).رقابت
  

 وضعيت خوشه فرآوري سنگ تهران

. گي است طبيعي كه در اندازه مشخص انتخاب، تراش و يا برش خورده باشد              سن :1سنگ تزييني 
باشد كه بطور مستقيم و پـس از بـرش، سـاييده              ها در هر شكل مي      به معناي وسيع كلمه شامل سنگ     

هـاي    انـواع سـنگ   . رونـد   ها به كـار مـي       شدن و صيقل كاري در نماهاي داخلي و خارجي ساختمان         
  .است... چيني، تراورتن، گرانيت، ديوريت و تزييني شامل مرمر، مرمريت، 
هاي طبيعي، ايران چهارمين استخراج كننده برتر جهـان اسـت ولـي در                در زمينه استخراج سنگ   

بـا  .  است 2%تجارت جهاني سنگ جايگاه مناسبي ندارد و سهم آن از مبادالت جهاني سنگ تقريباً               
هـاي الـوان ايـران در       دارد و مرمريـت    هاي تزئيني ايران شهرت جهـاني       اين وجود تنوع رنگ سنگ    

  .مرمريت و تراورتن ايران در دنيا شهرت خاصي داشته و شناخته شده است. جهان مشهور است
 در سـال داشـته و بعنـوان يـك     4,9%اما تجارت جهاني سنگ در ده سال گذشته رشـد متوسـط    

هـم  . شـود  آورد مـي  ميليـارد دالر بـر  40صنعت درحال رشد، هم اكنون زنجيـره ارزش آن بـيش از        
هـاي     كامپيوتري شده و دسـتگاه     2هاي پلي   اكنون با تحول تكنولوژي فرآوري سنگ، استفاده از اره        

  .كاري نوين، سيماي اين صنعت بسرعت در حال تحول است هاي صيقل برش ليزري و دستگاه
آن در   ميليـون تـن از       10هـاي تزيينـي سـاليانه نزديـك بـه              ميليارد تن ذخاير سنگ    7/1با وجود   

 از اشتغال مستقيم بخش معـادن       21,1%همچنين شاغلين معادن سنگ سهم      . شود  كشور استخراج مي  
  .گيرد اند كه پس از ذغال سنگ بيشترين تعداد شاغلين را در بر مي را بخود اختصاص داده

در زمينه پراكندگي واحدهاي فرآوري سنگ، درمجموع چهار استان اصفهان، لرسـتان، فـارس              
 واحـد  282اند كه در اين ميـان  تهـران بـا داشـتن       واحدها را در خود جاي داده    60%دود  و تهران ح  

  .رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است
________________________________________________________________ 

1- Facing Stone 
2- Bridge 
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 3870با توجه به آمارهاي رسمي در مجموع در واحدهاي فرآوري سنگ استان تهـران حـدودا       
بنا اين مجموعـه عـالوه بـر        بر اين م   . نفر است  13نفر شاغل هستند كه به طور متوسط سهم هر بنگاه           

رغم برخورداري كـشور از مزيـت نـسبي            است، از آن جهت كه علي      SMEهاي    اينكه معرف خوشه  
  . اي مغفول مانده است قابل توجه است در آن در رويكردهاي توسعه

منطقـه  « نقطـه تمركـز بيـشتري دارنـد بطوريكـه            3بري خوشه تهران عمـدتاً در         واحدهاي سنگ 
 واحـدها را بـه خـود        80%تقريبـاً   » جاده ورامين «و  » سنگ و خيابان فدائيان اسالم    شهر  «،  »آباد  شمس

 واحد فرآوري سنگ را در      100آباد كه به تنهايي بيش از         شهرك صنعتي شمس  . اند  اختصاص داده 
اي بـر      شروع به بهره برداري گرديد كه اين اتفاق تاثير قابـل مالحظـه             1370خود جاي داده در سال      

 تعداد واحـدها را از  1370-75هاي  اي توليد سنگ در خوشه داشته و در عرض سالافزايش واحده 
  . واحد رسانده است193 واحد به 97

 در زمينه روابط با بـازار مـصرف، براسـاس كـاربري نهـايي محـصوالت سـنگ،                   :وضعيت تقاضا 
 80%ه  خريـدار نزديـك بـ     :  صـنعت سـاختمان    -1:  صنعت پيوند دارند   3هاي فرآوري كننده با       بنگاه

 صـنعت   -2... محصوالت نهايي سنگ و محصوالت نهايي سفارشـي ماننـد پيـشخوان آشـپزخانه و                
خريـدار حـدود   :  صنعت ويال-3.  محصوالت، عمدتا به صورت سنگ قبر     10-15%خريدار  : يادبود

هـا، سـنگفرش، فـواره،         محصوالت، عمدتاً بصورت محـصوالت سفارشـي بـراي تـزيين بـاغ             %5-1
هـاي مرمريـت، مرمـر،         نـوع سـنگ    5تـوان در      محصوالت خوشه را مـي    ... .  و   هاي مصنوعي   گلدان

بر اساس آخرين آمارها، توليد سـاليانه سـنگ در سـطح            . بندي كرد   گرانيت، تراورتن و چيني دسته    
  . ميليارد تومان برآورد شده است220 ميليون مترمربع و فروش ساليانه آن 5/6خوشه 

نگ مـواد اوليـه خـود را از معـادن مختلـف تهيـه كـرده و                  هاي فراوري س     بنگاه :وضعيت عوامل 
 60-70همچنين سرمايه ثابت مورد نياز براي ظرفيت توليـد سـاليانه   . محدوديتي در اين زمينه ندارند   
  .  ميليارد تومان تخمين زده شده است3/1، حدود 88هاي سال  هزار مترمربع سنگ به قيمت

هاي بزرگ بـين   در حجم) كوپ سنگ (وليه ورودي   فرايند توليد به اين صورت است كه ماده ا        
مراحل برش، ساب، پوليش، پخ زني و كاليبراسيون بر روي آن .  تن وارد كارخانه مي گردد10 تا   5

هـاي بيـرون از       در زمينه نيـروي كـار، اكثـر بنگـاه         . انجام گرفته و سپس روانه بازار مصرف مي شود        
 افغاني دارند كه وضعيت نيروي انساني اين مجموعه شهرك صنعتي، تمايل به استفاده از نيروي كار

هــاي  بخــصوص بنگــاه(هــا  در زمينــه تكنولــوژي بــرش نيــز اكثــر بنگــاه. را مخــدوش كــرده اســت
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  .تر و ضايعات بيشتر است كنند كه داراي كيفيت پايين  استفاده مي از تكنولوژي قديمي) تر كوچك
 فروشـندگان ماشـين آالت      -1:اتي   موسـسات خـدم    )  الـف  :وضعيت صنايع مـرتبط و پـشتيبان      

 تـامين كننـدگان ابـزار و لـوازم          -3 تامين كننـدگان قطعـات و تجهيـزات          -2)  شركت 15(خارجي  
 15(كننـده خـدمات تعميـر و نگهـداري             واحـدهاي ارائـه    -4)  واحـد  5(مصرفي داخلي و خـارجي      

افـراد و   (ن  هـا و دالال      واسـطه  -6)  شركت 1(هاي صادركننده محصوالت خوشه        شركت -5) واحد
هـا در بـازار       هـا و فـروش محـصوالت آن         هاي متعدد واسطه در زمينه تهيه مـواد اوليـه بنگـاه             شركت
اتحاديـه سـنگ تهـران، اتحاديـه        :  نهادهـاي كارفرمـايي    -1: نهادهاي مرتبط و پشتيبان   ) ب) مصرف
هـاي كـشور، اتـاق     بـري  هاي شهر ري، انجمن سنگ ايـران، سـتاد سـنگ، كـانون سـنگ      بري  سنگ

وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت، مركـز توسـعه تجـارت، سـازمان            :  نهادهاي دولتي    -2ازرگاني  ب
  . موسسات و نهادهاي مالي-3بازرگاني استان تهران، سازمان تامين اجتماعي 

.  بارزترين استراتژي رقابتي، تمركز بخشي در سطوح افقي توليد است          :وضعيت رقابت و راهبرد   
و ) تـراورتن، مرمريـت، چينـي و مرمـر         ( بـر   سمت برش به دو قـسمت نـرم       در اينجا فرايند توليد در ق     

هاي خوشه معمـوالً      و بنگاه ) نياز به اره و دستگاه برش جدا دارد       (شود    تقسيم مي ) گرانيت(بر    سخت
) تخصصي شدن افقي در بخشي از محصوالت بازار       (از نظر تكنولوژي توليد روي به تمركز بخشي         

  .هاي برش را دارند تر هر دو نوع دستگاه اي بزرگه البته بنگاه. اند آورده
  
 نتايج

تك نمونه اي براي محاسبه نتايج در نرم افزار و نيز آزمون تفاوت ميـانگين جامعـه بـا     Tآزمون 
هاي بدسـت آمـده از پرسـشنامه، از نتـايج           برحسب داده . گيرديك عدد ثابت مورد استفاده قرار مي      
گين گرفتـه شـده و  ميـانگين بدسـت آمـده بـراي هـر يـك از              سواالت در رابطه با هر شاخص ميـان       

  :ها بصورت زير بدست آمده استشاخص
-اي بر كارايي بنگاهها، نتايج معني دار بودن اثر سازمان يابي خوشهباتوجه به عدد گذاري پاسخ   

-ها در اين آزمون بصورت آزمون معني دار بودن تفاوت ميانگين نمونه با ميانگين سواالت پرسـش    

  . مورد سنجش قرار گرفته است) 3عدد (نامه 



  6 منطقه اي شماره مجله توسعه   72

 

ار 
ود
نم

3-
ن 
هرا

گ ت
سن

شه 
خو

شه 
 نق

)
ش

رز
ه ا
ير
نج

د ز
آين

فر
يه 

رپا
ب

( 

خذ
ما

 :
فته

يا
 

يق
حق

ي ت
ها

 



  73   ...هاي صنعتي بر كارايي و مزيت  توسعه خوشهبررسي اثر

 ها نتايج توصيفي برآورد شاخص-4جدول 

  انحراف از معيار ميانگين  انحراف از معيار  ميانگين  تعداد نمونه  شاخص ها
 05906. 76317. 3.1176  167  شاخص وضعيت عوامل

 05926. 76586. 3.5064  167  شاخص وضعيت تقاضا

 06895. 89109. 2.9543  167  تيبانشاخص صنايع مرتبط و پش

 06405. 82766. 2.9772  167  شاخص وضعيت رقابت و راهبرد

 هاي تحقيق يافته: ماخذ

  
تـوان مـوثر بـودن شـاخص جامعـه را نتيجـه گرفـت و در                 درصورت معني دار بودن تفاوت مـي      

ي و مزيـت    توان نتيجه گرفت كه اثر شاخص بر وضعيت كـاراي          بودن ميانگين مي   3صورت بيشتر از    
  . رقابتي خوشه مثبت بوده است

  
  هاي مدل الماس پورتراي شدن بر شاخص براي آثار خوشهT نتايج آزمون -5جدول 

  3: ميانگين مورد سنجش
آماره     %95فاصله اطمينان 

T  
درجه 
  آزادي

سطح 
معنادار
  ي

ميانگين 
  حد باال حد پايين  ها تفاوت

  نتيجه

 اثبات 2342. 0010. 11760. 048. 1.991 166  وضعيت عوامل
 اثبات 6234. 3894. 50641. 000. 8.545 166  وضعيت تقاضا

صنايع مرتبط و 
 رد 0905. 1818.‐ 04569.‐ 509. 663 166.‐  وابسته

 رد 1036. 1493.‐ 02281.‐ 722. 356 166.‐  رقابت و راهبرد 
  

هـا در زمينـه شـاخص       ارايي بنگـاه  اي بـر كـ      يابي خوشـه    با توجه به نتايج بدست آمده اثر سازمان       
وضعيت تقاضا و وضعيت عوامل معنادار بوده است اما در زمينه شاخص صـنايع مـرتبط و وابـسته و                    

 گوياي اين واقعيت است كـه       2جدول شماره   .  شاخص رقابت و راهبرد، اين اثر معنادار نبوده است        
 در سـطح معنـاداري       و شاخص وضـعيت عوامـل      000/0شاخص وضعيت تقاضا در سطح معناداري       

  مي باشـند پـس مـي تـوان            =05/0اند و چون اين اعداد كوچكتر از  از             افزايش نشان داده   048/0
هـاي خوشـه فـرآوري سـنگ معنـادار بـوده و               اثر اين دو شاخص بر كارايي بنگـاه       نتيجه گرفت كه    
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ل از خوشـه  هـاي حاصـ     هاي اقتـصادي و كـارايي       هاي خوشه در زمينه اين دو شاخص از صرفه          بنگاه
  .شدن برخوردار هستند

اما از لحاظ شاخص صنايع مرتبط و پشتيبان و وضعيت رقابت و راهبرد شـاهد كـاهش در ايـن                     
 نـشان   702/0 و   509/0هـا را سـطح معنـا داري           ها هستيم و در جدول نيز اين مولفـه          ميانگين شاخص 

اي در    يـابي خوشـه     كه سازمان هستند بيانگر آن است      = 05/0دهد و چون اين اعداد بزرگتر از          مي
  . ها بگذارد اينجا نتوانسته است اثرات معناداري بر وضعيت كارايي بنگاه

  
   براي كارايي خوشه فرآوري سنگ تهرانT نتايج آزمون-6جدول 

  3: ميانگين مورد سنجش
فاصله اطمينان 

آماره     95%
T  

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ميانگين 
 حد  ها تفاوت

 پايين

حد 
  باال

  نتيجه

  كارايي خوشه
بر حسب مدل (

  )پورتر
 اثبات 2616. 0165. 13909. 026. 2.241 166

  

هـاي ايـن    اي بر حسب مـدل پـورتر بـر كـارايي بنگـا      يابي خوشه اما درخصوص اثر كلي سازمان   
ر اي بـ    يـابي خوشـه     با توجه به نتايج بدست آمده اثر سازمان       . خوشه، نتايج در جدول باال آمده است      

 بـوده اسـت،      13909/3ها معنادار بوده است، ميانگين بدست آمده در محاسبات عـدد              كارايي بنگاه 
 026/0  نيز گوياي اين واقعيت است كه شاخص عوامل پورتر در سـطح معنـاداري                 6جدول شماره   

مـي باشـند پـس مـي تـوان نتيجـه          =05/0اند و چون اين عـدد كـوچكتر از  از              افزايش نشان داده  
هاي خوشه  هاي خوشه فرآوري سنگ معنادار بوده و بنگاه اثر اين عوامل بر كارايي بنگاهت كه  گرف

هـاي حاصـل از خوشـه شـدن برخـوردار             هاي اقتـصادي و كـارايي       طبق برآورد مدل پورتر از صرفه     
  .اند شده

ر هـا بـ   در اين شكل، شـاخص . در ادامه نتايج بر روي مدل الماس پورتر نيز نشان داده شده است      
هـاي    هاي عـددي بـه شـاخص        اند، براي تبديل شاخص     روي محورهاي مختصات به نمايش درآمده     
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%) 100 (5و عـدد    ) -%100( بعنـوان    1درنظر گرفته شده و عدد      %) 0( بعنوان   3عدد  ) درصد(تناسبي
به درصد برحسب توضيح بـاال،      ) 4(با تبديل اعداد بدست آمده در جدول        . درنظر گرفته شده است   

، شاخص  %)26(برابر  » وضعيت تقاضا «، شاخص %)4,5(برابر  » وضعيت عوامل «ايج شاخص   برطبق نت 
  .است%) 1(برابر » رقابت و راهبرد«و شاخص ) -%2,5(» صنايع مرتبط و پشتيبان«

آمـد، مـدل المـاس پـورتر مـدلي گرافيكـي اسـت كـه         ) 2(همانطور كه در توضـيحات نمـودار     
-هر يك از لوزي   . دهدها نشان مي   هر يك از شاخص    وضعيت كارايي و مزيت رقابتي خوشه را در       

نيـز مركـز مختـصات در نظـر         » خيلي بـد  « بيانگر سطحي از كارايي است، سطح        4 و   2ها در نمودار    
هـاي پرسـشنامه مـساحت هـر يـك از           در ادامه برحسب نمرات داده شده به پاسخ       . گرفته شده است  

  . ها محاسبه شده استلوزي
در اينجا درصورتي .  است32 سطح زير آخرين لوزي برابر 8ل برابر   سطح زير لوزي دوم در مد     

اي بـر   دار سـازمان يـابي خوشـه      دهنده اثر معني    كه سطح زير نمودار از لوزي دوم بزرگتر باشد نشان         
 بدسـت آمـده     1037/9در اين شكل سطح زير سطح برابـر فرمـول زيـر برابـر                 . كارايي خوشه است  

  .است
FC :شاخص شرايط عوامل  
DC :شاخص شرايط تقاضا  
RSI :شاخص صنايع مرتبط و پشتيبان  
FS :شاخص استراتژي بنگاه، وضعيت رقابت و راهبرد  

  
 تحليل و تفسير نتايج

ها بر روي     وضعيت كارايي و مزيت رقابتي مجموعه بنگاه      ) مدل گرافيكي پورتر  ) (4(در نمودار   
، شـكل حاصـل نـشان از    )2(نمـودار  با توجه بـه توضـيحات   . نمودار مختصات نشان داده شده است   

ها در محورهاي مختلف دارد همچنين نشان دهنـده نـامتوازن بـودن تـوان                 كارايي نسبتاً اندك بنگاه   
  .پذيري است ها در مزيت رقابتي و توان رقابت بنگاه

 اين است كه مهمترين كارايي و مزيت رقابتي حاصل از            دهنده نشان شاخص وضعيت تقاضا  نتايج  
و ايجـاد جـو   ) تطـابق بـا تحـوالت بـازار      (دن در اينجا آثار مجاورت بر شـناخت تقاضـا           اي ش   خوشه
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 يـد  تول ي بـازار محلـ    يهـا بـرا      بنگـاه  يـن اكثـر ا  درواقـع   . رقابتي و آثار نزديكي به بازار مصرف است       
موجـب   حوزه را سـودآور سـاخته و         ين در ا  يتفعالدر تهران    ي ساختمان هاي  يت حجم فعال  كنند،  يم

ها با آن روبرو هستند بازاري رو به رشد بوده و از نظر شاخص تقاضا در  ري كه اين بنگاه شده تا بازا  
انـد از تقاضـاي بـازارمحلي بـه بازارهـاي دوردسـت               ها نتوانـسته    اما اين بنگاه  . وضعيت مناسبي باشند  

  .هاي پوياي تجميع براي رشد بهره ببرند رسيده و از صرفه
  

    
 رايي خوشه فرآوري سنگ تهران در مدل الماس پورترهاي كا  وضعيت شاخص-4نمودار 

  
  

جا مثبت شده     شاخص در اين  . در مرتبه بعدي قرار گرفته است      شرايط عوامل شاخص مربوط به    
ي اين نكته است كه شرايط عوامل در حالت كلـي        باشد كه نشان دهنده     اما نسبتاً نزديك به صفر مي     

هـاي    هـاي تجميـع، درقالـب صـرفه         در اينجا صرفه  . باشد  ها مي   داري براي اين بنگاه     فاقد مزيت معني  
و نيـز تقـسيم كـار بـين         ) ذخيره نيروي كار متخصص و عرضه و تجارت كاالهـاي فرعـي           (مارشالي  
عالوه بر اين تجميع موجب شده      . ها به همراه آورده است       را براي اين بنگاه    كارايي بيروني بنگاهي،  

ماننـد تـسهيالت حقـوقي      (و تـسهيالت حقـوقي فعاليـت        ها خدمات زيرسـاختي دولتـي         تا اين بنگاه  
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هــايي كــه درحــوزه قــوانين كــار،  منــد شــوند امــا نارســايي بهــره) هــاي صــنعتي فعاليــت در شــهرك
هاي تجميع    هاي واردات و صادرات وجود دارد موجب شده تا صرفه           هاي مالياتي و سياست     سياست

اي همچـون قـانون كـار و     ، شـرايط نهـادي  دسـت آمـده    درواقع بر پايـه نتـايج بـه       . چندان زياد نباشد  
  . مهيا نبودن شرايط نهادي فعاليت باشد دهنده تواند نشان اي مالياتي ميه سياست

 بعـدي قـرار      در مرتبـه   هـا    بنگـاه  شاخص مربوط به رقابت و راهبرد رقـابتي       پس از دو مورد باال      
ايي جمعـي در ايـن      اين شاخص نيز نزديك به صفر اسـت كـه نـشان از عـدم تحقـق كـار                  . گيرد  مي

هــا يــا  هــا هنــوز درگيــر رقابــت قيمتــي بــا ســاير بنگــاه  در ايــن زمينــه غالــب بنگــاه. مجموعــه دارد
 با  ي مشخص ي مجموعه فاقد همكار   ين ا يها  بنگاهدهد    نتايج نشان مي  . توليدكنندگان خارجي هستند  

و  مجـاور    يهـا   اه بنگـ  يـان وجود رقابـت م   البته  . كنند  يتر بصورت منفرد عمل م      يكديگر بوده و بيش   
نتيجه آزمون درمورد اثر مجاورت بـر كـاهش ريـسك گريـزي مالكـان و افـزايش راهبـرد رقـابتي                      

كـه    بـا ايـن   درواقع  . دار نبوده است    معنيها     نوع بنگاه  ين در ا  ي است، اما وجود همكار    دار بوده   معني
 يهـا  تهديـد  هـا و   ارزش افزوده خاص با يكـديگر همكـار هـستند و بـا فرصـت              يك يدها در تول    آن

رسـد ميـزان     بـه نظـر مـي   . ندارنـد ي مناسـب ي، با يكديگر همكار   باشند  ميروبرو  نيز   ياريمشترك بس 
تـر    هم در اين مجموعـه بـيش      ) يابي در فرآوري نوع خاصي از سنگ        تخصص(يابي بخشي     تخصص

اي بـراي غلبـه بـر مـشكالت كوچـك بـودن و تحقـق         نتيجه محدوديت نقدينگي باشد تا اسـتراتژي  
يـابي بخـشي در مراحـل         سادگي مراحل فرآوري نيز موجب شده است تا تخـصص         . يي دروني كارا

اصـالً تحقـق نيابـد و       ) برون سپاري و تحقق كارايي بيروني براسـاس تئـوري تجزيـه           (عمودي توليد   
  . صورت ناقص محقق شده است يابي بخشي افقي نيز به تخصص

ترين مرتبه قرار گرفته اسـت كـه          ين در پاي  شاخص صنايع مرتبط و پشتيبان    در اين بررسي،    
يـا نهـادي كـه بتوانـد        (فقـدان نهادهـاي بازاريـابي       . هـا در ايـن زمينـه اسـت          دهنده ضعف بنگاه    نشان

، فقـدان موسـسه مـالي تخصـصي كـه          )ها را در بازارهـاي دوردسـت معرفـي كنـد            محصوالت بنگاه 
هـا فـراهم آوردو       نگـاه گـذاري بـر روي تجهيـزات و در نتيجـه رشـد را بـراي ب                  هاي سـرمايه    فرصت

تواند علـت   گيري جمعي در خوشه، مي ناكارآمدي نهادهاي كارفرمايي پشتيبان براي تسهيل تصميم     
هـايي    زنـي در زمينـه      البته استفاده از نهادهـاي كارفرمـايي بـراي چانـه          . پايين بودن اين شاخص باشد    

تجهيـزات ماشـيني موجـب      يـابي ارائـه كننـدگان خـدمات           ها و آثار تجميع بر مكان       همچون ماليات 
  .هاي اين حوزه شده است كاهش ناكارآمدي
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  نتايج آزمون تجربي موازين مدل-7جدول 

  نتايج ميداني  موازين ارزيابي تجربي  موازين مدل
  داراي مزيت  هاي مارشالي  صرفه

نسبتاً داراي عدم   )تمركز بخشي(تقسيم كار بين بنگاهي در زنجيره عمودي توليد 
  مزيت

 عدم داراي نسبتاً  )شدن هاي شهري صرفه(هاي تجميع در پيوندهاي رو به عقب  آثار صرفه
  مزيت

  وضعيت عوامل

  مزيت داراي نسبتاً  هاي تجميع بر كارايي خدمات زيرساختي دولت آثار صرفه
  داراي مزيت  )اطالعات ضمني(هاي تجميع در تسهيل شناخت بازار  آثار صرفه

  وضعيت تقاضا  مزيت داراي نسبتاً  ها هاي رشد براي بنگاه حلي در ايجاد فرصتآثار تقاضاي م
  داراي مزيت  )ايجاد رقابتي(ها  آثار تجميع و مجاورت بر تسهيل رقابت ميان بنگاه

  مزيت داراي نسبتاً  دهنده در خوشه يابي نهادهاي پشتيبان و خدمات آثار تجميع در مكان
ها و  ي شدن بر برقراري ارتباط مستمر ميان بنگاها هاي خوشه آثار صرفه

وضعيت صنايع   داراي عدم مزيت  نهادهاي مالي و تسهيل شرايط وام گيري
  مرتبط

دهي نهادهاي پشتيبان  هاي تجميع بر استقرار و خدمات آثار صرفه
  كارفرمايي در درون مرزهاي خوشه

 عدم داراي نسبتاً
  مزيت

 عدم داراي نسبتاً  ها از استراتژي بقايي ي پوياي تجميع بر خروج بنگاهها آثار صرفه
  مزيت

ها به ايجاد ارتباط كاري  هاي عمل مشترك در پي تمايل بنگاه آثار صرفه
  )مبتني بر اعتماد با يكديگر(

 عدم داراي نسبتاً
  مزيت

وضعيت راهبرد و 
  ها استراتژي بنگاه

  نسبتا داراي مزيت  وضعيت همكاري بين بنگاهي
 هاي تحقيق يافته: ماخذ

  
هاي مدل الماس پورتر كارايي و مزيـت        كه تحليل كارايي بر اساس شاخص       دركل با وجود اين   

جـا بيـشتر      در ايـن  ( شدن   يا  خوشهتوان    ميدهد    هاي اين خوشه نشان مي      رقابتي اندكي را براي بنگاه    
جملـه  از  . هـا دانـست     را همراه با آثار مثبتي براي اين بنگاه       ) يع و تحقق كارايي بيروني    تجمدر قالب   

 يـره  ذخ يجادا: توان به اين موارد اشاره كرد       آثاري كه در اين بررسي مورد شناسايي قرار گرفت مي         
، كمك مجاورت به شناخت تقاضاي بازار و         دولت يرساختيخدمات ز تسهيل در    كار ماهر،    يروين

 آالت خـط  يابي نهادهـاي خـدمات دهنـده تعميـر و نگهـداري ماشـين        گويي بهتر به آن، مكان      پاسخ
   .)موقع سفارشات براي تحويل به(ها به يكديگر در شرايط اضطراري  توليد، كمك بنگاه

هـاي كوچـك و بـسيار         هـاي ايـن مجموعـه بنگـاه         بايد افزود با توجه به اين نكته كه اكثر بنگـاه          
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هـاي بـسياري روبـرو     كوچك هستند كه فاقد مزيت براي دروني كردن كارايي بوده و بـا ناكـارايي             
  ي شـدن را موجـب كـاهش ناكـارايي           ا  هاي خوشه   وان تجميع و تحقق بخشي از كارايي      ت  هستند، مي 

هاي اين مجموعه   اي شدن بنگاه    توان نتيجه گرفت كه خوشه      ها دانسته و بنابراين مي      دروني اين بنگاه  
  .هاي اقتصادي شده است موجب افزايش كارايي آنها و دستيابي به صرفه

 :هاي سياستي  توصيه

هـاي شناسـايي شـده        هاي اقتصادي و كارايي     اند كه بعضي از صرفه      پژوهش نشان داده  نتايج اين   
تـوان    با توجه به اين نكتـه مـي       . هاي صنعتي در مجموعه فرآوري سنگ تهران وجود دارد          در خوشه 

هاي فعال در اين حـوزه        ها، مجموعه بنگاه    از خوشه ) 2000(كان    بندي گوردون و مك     برمبناي دسته 
هـا   ويژگي ايـن خوشـه    . بندي كرد   طبقه» انباشتگي محض «يا  » تجميع خالص «هاي    وشهرا در قالب خ   

ها نسبت به حجم بازار، نامشخص و ناپايدار بودن روابط، بـاز              اندازه بنگاه ) اتمي بودن (اي بودن     ذره
  .است كه در اين خوشه به طور مشخص مشاهده شده است... بودن قابليت ورود به خوشه و 

هاي تجميـع،     هاي اين خوشه از صرفه      رغم برخورداري بنگاه    دهند كه علي    شان مي نتايج تحقيق ن  
هـاي بيرونـي و       دهنده و پشتيبان، فاقد انواع ديگر كارايي        نيافته بودن نهادهاي خدمات     بواسطه توسعه 

هاي اين پژوهش     يافته. هاي جمعي هستند    بواسطه عدم وجود همكاري و عمل مشترك فاقد كارايي        
  . داردتأكيدهاي نهادي بعنوان يكي از موانع مهم تحقق كارايي در اين خوشه  بر نارسايي

طور كه در ادبيات توسعه نيز مطرح است، نقش دولت در كـشورهاي در حـال توسـعه                    اما همان 
تري بوده و وظيفه دولت درجهت سرعت بخـشيدن بـه فراينـد توسـعه اهميـت          تر و مهم    نقش بنيادي 

هـاي صـنعتي نيـز از وظـايف دولـت درجهـت طراحـي و هـدايت                     خوشه در ادبيات مربوط به   . دارد
  . نام برده شده است» اي توسعه خوشه«هاي  برنامه

در (توان گفت كه تالش دولـت بـراي تجميـع فعـاالن اصـلي ايـن مجموعـه                     با نگاه تاريخي مي   
ه هـا كـه بـ       گيري اين خوشه بـوده امـا ايـن تـالش            از عوامل اصلي شكل   ) آباد  شهرك صنعتي شمس  

 نـام ببـريم   تجميـع مـاهيتي  تـوانيم از آن بـا نـام       چه مي   ها منجر شده همراه با آن        بنگاه تجميع فيزيكي 
منجـر  ) باشـد   ها و موجـب كـارايي جمعـي           تجميعي كه همراه با ايجاد پيوندهاي دروني ميان بنگاه        (

  .نشده و درنتيجه كارايي اين خوشه اندك ارزيابي شده است
و قراردادن اين خوشه » اي توسعه خوشه «ه است تا با طراحي راهبرد       اكنون كه دولت تالش داشت    

هاي داراي اولويت توسعه، امكانات رشد و افزايش كارايي آن را فراهم آورد توجـه         در ميان خوشه  
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  :تواند داراي اهميت باشد هاي دولتي مي هاي زير درجهت بهبود نتايج تالش به توصيه
هاي دولتي بايد در رابطه با        دستگاه :هاي دولتي   ت و دستگاه  لزوم  ايجاد رويكرد منسجم در دول      

گيري منسجم و شـفافي   كارگران، در رابطه با واردات و صادرات سنگ و در رابطه با ماليات جهت           
 حــوزه ميــان نهادهـاي مختلــف اخــتالف اســت و مــثالً در حــالي كــه  3عمومــاً در ايــن . پيـدا كننــد 

گـذاري    هـاي سياسـت      سياست وارداتي هستند، بخش    گذاري صنعتي موافق يك     هاي سياست   بخش
 شـرط كـالن   3در تـصميم گيـري    ثبـات  و شفافيت گيري منسجم، جهت. تجاري مخالف آن هستند   

 .هستند كه تا زماني كه تحقق نيابند، رويكردهاي خرد به نتيجه نخواهد رسيد

وژي كاربر متكـي  هاي اين مجموعه بر تكنول بنگاه :كار خوشه حل معضل دوگانگي بازار نيروي   
به عنـوان نيـروي   ) كارگران افغاني (ها از اتباع خارجي       ي بنگاه   ي استفاده   هستند و در اين ميان مسئله     

ها و سياست اخراج اتباع بيگانه، فضاي تنش آلـودي در روابـط دولـت و فعـاالن                    كار فعال در بنگاه   
 .شود ساير نهادهاي دولتي ميها به دولت و  اعتمادي كارفرما اين حوزه فراهم آورده و موجب بي

هاي حقوقي است كه با تـداوم          از ديگر معضالت موجود خوشه، نارسايي      :دهي قراردادها   سامان
بايد بـراي     ها از تكنولوژي قديمي تعميق شده است، پس از حل معضل باال، دولت مي               استفاده بنگاه 

  .عمل آورد م را بههاي آموزش دهنده اقدامات الز حمايت از نيروي كار ماهر و بنگاه
 از جملـه عوامـل مهـم در تحـول ايـن مجموعـه،               :اعطاي نقش موثرتر بـه نهادهـاي كارفرمـايي        

اين در حـالي    . ها با يكديگر است     گسترش تقسيم كار افقي و عمودي در مجموعه و همكاري بنگاه          
ايـن  است كه عدم وجود ارتباط ميان دولت و نهادهاي كارفرمـايي و عـدم سـپردن نقـش فعـال بـه                       

ها موجب شـده اسـت تـا ميـل بـه كـنش جمعـي در ميـان                   گري ميان دولت و بنگاه      نهادها در واسطه  
دولت با اعطاي نقش موثرتر به اين نهادهـا بـراي كـشف امكـان       . تر كاهش يابد    ها هر چه بيش     بنگاه

 .كند سازي مي ها زمينه هاي مشترك و همكاري بنگاه ها و تهديد عمل مشترك در برابر فرصت
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