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چکیده
نگر اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان (ش لما
هدف این مقاله دستیابی به چارچوب تبیی 
چهار خوشه محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر) بر توسعه منطقهای است .در این راستا از روش کتا خب انهای و میدانی
(از نوع پرسشنامهای) برای جمع آوری دادهها و از فن مدل سازی معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها بهره گرفته شددد .نت جیا

هب   

ًال با توجه بهاینکه  82درصد از واریانس «میزان تأثیر بنگاههای خوش ششهها ای منت عسوت رد بخ ه   
دست آمده حاکی از آن است که او ًال
اقتصادی منطقه» 39 ،درصد از واریانس «میزان ت یثأ ررر بنگا اهها ای خوش ششهها ای منت عسوت رد بخ ه قطنم یعامتجا  ههه هههههه» و  57درص زا د
واریانس «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منت عسوت رد بخ ه قطنم یدبلاک  ههه هههههه» توس لماوع ط    تش یک لللدهندهه مح نورد یداهن طی   
یتوان به اهمیت محیط نهادی بنگاههای خوشههای صنعتی منت بخ
بنگاههای خوشههای صنعتی تبیین شده است ،م 

شآفرینییی
در نقش ش

یها ای م هعسوت اب طبتر    
آن خوشهها در توسعه منطقهای بهویژه در زمینه اجتماعی پی برد و بر این نکته تأکید نمود که ب  ر مان هههههریزی ی
یهای موضوعی مرتبط با ارتقای محیط نهادی بهویژه در ارتباط با
خوشههای صنعتی ،الزم است تا عالوه بر موارد معمول ،برنامهریز 
مدیران بنگاهها را در جهت نقشآفرینی بهتر این خوشهها در توسعه منطقهای در دستور کار قرار دهند؛ و ثانی ًاًا با عنایت به زا هکنیا    
متغیرهای تبیین کننده عوامل «ویژگیهای مدیران بنگاهها» و «ویژگیهای کارکنان بنگا اهها ا» ای جاتنتسا عوضوم ن   

میییگ در د هک    

آگاهی مدیران و کارکنان در مورد فعالیت بنگاهها بیشتر از سا قب ه کاری و حتی تحصیالت آنها در توسعه بنگاه نقش دارد پیش داهن
تهای مرتبط اب
یگردد برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی در خصوص تعیین جهتگیری و استراتژی اصلی بنگاهها و فعالی 
م 
بنگاهها (همچون شیوههای مدیریت بنگاههه ،توس زاب هع ا رر ررر ،ام و یلام رو
نقشآفرینی خوشههای منت بخ

ررقم و نیناوق ا گنب اب طبترم ت اا ااااا ااااااااهها ا) در جه شیازفا ت   

در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی منطقه اقدام شود.

واژههای کلیدی :خوشههای صنعتی ،محیط نهادی ،توسعه منطقهای ،منطقه کالنشهری اصفهان.
 -1این مقاله برگرفته از تز دکتری تحت عنوان "اثرات محیط نهادی خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای ،مورد پژوهی :خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان" میباشد که
به راهنمایی دکتر محمدحسین شریف زادگان در جریان است.

 -2همایون نورائی (نویسنده مسئول) Hnooraie@gmail.com
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مقدمه
امروزه نقش خوشههای صنعتی بهعنوان نمود فضایی صنایع کوچک و متوسط ،در فراهم آوردن توسعه به مفهوم ع ما
آن چه در کشورهای کمتر توسعهیافته و چه در کشورهای بیشتر توسعهیافته ب  تسین هدیشوپ یسک ر (((( ((((( Becattini,

 .)1990چرا که خوشههای صنعتی که از قرارگیری صنایع کوچک و متوسط در ارتباط با هم و در کنار هم در بستری
یآیند ،به دلیل دارا بودن پیوندهای افقی و عمودی گسترده ،سطح باالیی از به راک و یرو هر ا ار یی   
جغرافیایی پدید م 
لگیری کسب و کارها فراهم م 
برای شک 
یآورد ( .)Ismalina, 2010درواقع بدین ترتیب است که خوشههای ص یتعن
از یک سو با افزایش تخصصیافتگی و تقسیم کار و درنتیجه افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقای بهره بری و س حط
درآم  د ( ( )Zhu, 2010; Cruz and Teixeira, 2010; Commission of the European Communities, 2008به
یکند و از سوی دیگر با ارتقای سطح دانش ،گسترش فرهنگ ک طباور شیازفا و را    
توسعه اقتصادی جوامع کمک م 
اجتماعی در قالب تشک 
لهای ص  یتعن ( ( ،)Saxenian, 1994; Cruz and Teixeira, 2010; Ismalina, 2010زمین ار ه
ی آ ور د .
برای توسعه اجتماعی فراهم آورده و بدین ترتیب در پی خود توسعهای منطقهای به دنبال م 
اما چنین نمودی از توسعه صنعتی ،تنها در صورت وجود پیشنیازهایی رخ میدهد .ازجمله مهمترین این پیشنیازها
وجود محیط نهادی پشتیبان توسعه صنعتی در درون بنگاههای این خوش ششههاا می ی
یباش  د ( ( ;Rodríguez-Pose, 2013
یتواند توسعه منطقهای متأثر از خوشههای صنعتی را تش و هدرک دید
 )North and Thomas, 1973که مناسبت آن م 
برعکس ،عدم مناسبت این محیط نهادی مانعی بزرگ بر توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی است.
ازجمله خوشههای صنعتی که به دلیل ضعف در محیط نهادی فوق الذکر دچار چ مع شلا دد دددهای است وخ  شش شششههاای
یباشد که
صنعتی سنگ منطقه اصفهان (شامل خوشههای صنعتی محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر) م 
یآیند ( )Sedighi, 2010و ب ماقم لیلد ه    
اگرچه در مجموع بزرگترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور به شمار م 
چه رد ناریا روشک مرا

گنس دیلوت

ناهج

(((((( ((((((( )Internazionale Marmi E Macchine Carrara S. P. A, 2014و

قرارگیری بزرگترین ذخایر سنگ ساختمانی در سطح کشور در منطقه اص اهف ننن از پتانس لی

فو قققالع دا ه های در ص تعن

سنگ ساختمانی برخوردارند ،ولیکن به دالیلی که عمدت ًاًا ریشه در ضعف محیط نهادی خوشههای ص رد گنس یتعن   
منطقه اصفهان دارند ،غالب تولیدات سنگ در این خوشهها بهصورت تولیدات خام بوده و کمتر ف رد یبسانم یروار   
این مرکز صورت میپذیرد و این موضوع باعث شده است تا بیشتر تولی وخ تاد شش شششههاای ص ناتسا رد گنس یتعن    
اصفهان در بازارهای داخلی مصرف شده و کمتر در سطح دنیا قابلیت رقاب 
تپذیری داشته باش  د ( ( )Sedighi, 2010و
بنابراین کمتر بتواند در توسعه منطقهای اصفهان نقش بازی کند.
با توجه به ضرورت تبیین شده از یک سو و چالش فوق الذکر در ارتباط با محیط نهادی درون بنگاههای خوشههاای
صنعتی سنگ منطقه اصفهان از سوی دیگر ،در این مقاله سعی بر آن است ضمن شناسایی سنجههاای بررس ارثا ی تت تت
ت
محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای ،آنهاا را در خوش ششههاای ص هقطنم گنس یتعن    
اصفهان به کار گرفته و بدین ترتیب چارچوبی تبیینگر برای اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههاای ص یتعن
بر توسعه منطقهای ارائه نمود و بدین وسیله مشخص نمود که او ًالًال در تبی طنم هعسوت نی قق ق ققققهای مت ثأ ررر از خوش ششههاای
صنعتی و همچنین توسعه محیط نهادی خوشههای صنعتی کدامیک از سنجههای خوشههای صنعتی و ک کی کیماد   
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از سنجههای محیط نهادی نقش بیشتری داشتهاند و ثانی ًاًا کدامیک از عوامل محیط نهادی درون بنگاههای خوش ششههاای
یگذارد.
صنعتی تأثیر بیشتری بر توسعه منطقهای م 
ی ،خوش ششههاای
بر اساس هدف فوق ،در این مقاله ابتدا با مرور متون نظری و تجربی به مفهوم نهادها و مح داهن طی یی یی
صنعتی ،نقش محیط نهادی در توسعه خوشههای صنعتی و نقش خوشههاای ص طنم هعسوت رد یتعن قق ق ققققهای پرداخته
یشود و سپس در مورد روششناسی بحث شده و یافتههای پژوهش بر اساس روش منتخب ارائه میگردد و نهایت ًاًاًاًا
م
از مجموع یافتههای پژوهش در قسمت جمع بندی و نتیجهگیری ،استنتاج الزم صورت میپذیرد.
ادبیات نظری و تجربی پژوهش
مفهوم نهادها و محیط نهادی
علی رغم گذشت حدود سه قرن از به کارگیری واژه نهاد و گست ایبدا رد نآ شر ت ع بلاغ یبرجت و یرظن  ل مو

     

انسانی ،تاکنون اتفاق نظری بر تعریف نهادها حاصل نشده است ( ( .)Hodgson, 2006; Rodríguez-Pose, 2013اما
ن،
در همین ارتباط میتوان به سه جریان اصلی از متفکرین در مکتب نهادی اشاره نمود؛ دسته نخست از این متفک یر ن ن
با تمرکز بر بعد عینی نهادها و بهویژه بنگاهها ،سازمانها و مؤسسات ،نهادها را همچون محدودیتهای بیرونی تلقی
نموده و آن را مترادف با شیوههای تدبیر امور در مبادالت م 
یدانند ( .)Williamson, 2000اما برخالف گروه نخست،
دسته دیگری از متفکرین نیز وجود دارند که در طرف دیگر طیف قرار گرفته و به فرهنگ و مباحثشناختی و بهطور
ی ،باوره دم و ا لل لللهاای
ویژه به مباحث ذهنی در تعریف نهادها توجه دارند و معتقدند نهادها مجموعه قواع راتفر د یی یی
ذهنی موجود در بین انسانها هستند که به سان قواعد بازی ،همچون قیودی ،روابط متقاب اسنا ل نن نننهاا ب  رگیدکی ا را   
شکل م 
یدهند (.)North, 1990
عالوه بر دو دسته فوقالذکر ،دسته دیگری از متفکرین هم وجود دارند که نهادها را به مفهومی گسترده در نظر گرفته
ِی شناخته شده توسط گروههای فوقالذکر تعریف میکنن هک د   
و آن را سیستمی متشکل از عوامل عینی و ذهنی نهاد ِی
یبخشند ،و هم شامل بنگاهها ،مؤسسات ت
ت
در مجموع ،هم مجموعهای از باورها ،ارزشها ،قواعد و مقررات را شکل م 
یگردند و در کل نوعی از نظم رفتاری را در جامعه پدید م 
و سازمانها م 
یآورند (.)Greif, 2006; Hodgson, 2006
یدهد که محیط نهادی از طرف برخی از صاحب نظران مترادف مت فدار
تعاریف مختلف از محیط نهادی نیز نشان م 
با "قوانین بازی" که بر رفتار بنگاهها و افراد تاثیرگذار است ،در نظر گرفته ش  تسا هد

(( ((( .)Andersen, 2006: 11اما

برخی دیگر محیط نهادی را دربرگیرنده مجموعه بزرگتری از نهادها دانسته و معتقدند محیط نهادی بههه سیستمممهاای
گهاای
سنتهای غیررسمی ،رسوم ،هنجارها و روالهای اجتماعی (همچ سر راتفر یداع لاکشا نو تتتت تتتتتتتهای ،فرهنگ گ
مصرف ،آداب اجتماعی کار کردن ،هنجارهای مبادله و جزآن) و درعینحال ،به س خا ت مسر یاهرا ِیِی

ومعم هک(  ًالًال زا    

ت،
ت ،است ادخ ممم ،ق ادرار دد ،تج را ت ت
یگردد) قواعد و مقررات (برای نمونه ،قوانین م باقر اب طبتر تت ت تتت
طریق قانون تحمیل م 
یکنن هراشا د   
جریانات پولی ،زمامداری رستهای ،تدارک رفاهیت) که رفتار اجتماعی و اقتصادی را کنترل و محدود م 
دارد (.)Martin, 2003: 80-81

یتوان گفت آنچه که در این تحقیق از عبارت "نهادد" و
با توجه به تعاریف فوق الذکر و با عنایت به هدف تحقیق ،م 
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سهاای مختلف ییاهداهن هیلک زا ی    
"محیط نهادی" مدنظر است ،آن است که محیط نهادی درواقع دربرگیرن ایقم هد سس سس
یتوانند بهصورت ذهنی یا عینی و در سطوح و ابعاد مختلف موجودیت داشته باشند .بن تهج نیاربا   
است که خود م 
شناسایی بهتر عوامل تشکیلدهنده محیط نهادی الزم است تا انواع نهادها مورد شناسایی قرار گیرند ک هب همادا رد ه    
یشود.
این موضوع پرداخته م 
مفهوم خوشههای صنعتی
اگرچه از مطرح شدن انگاشت خوشههای صنعتی در مجامع علمی بهصورت گسترده در دهه  1980بیش از سی سال

م
یگذرد ،1ولی همچنان تعریف مشخص و مورد توافقی از خوشههای صنعتی ارائه نشده است و نهادها ،متفک و نیر
اندیشمندان مختلف از خوشههای صنعتی تعاریف متفاوتی ارائه دادهاند.
در همین ارتباط برخی از متفکرین خوشههای صنعتی را تمرکز گروهی از بنگااههاا در مک یصخشم ییایفارغج نا

   

یدانند که در یک راستا به فعالیت م 
م
یپردازن  د ( ( .)Cruz and Teixeira, 2010; Bresnahan et al., 2001ام یخرب ا   
بوکاررر
ی کسب ب
دیگر عالوه بر موارد فوق ،در تعریف خوشههای صنعتی بر وجود ارتباطات منسجم ،شبکههای درونی ی
همکارانه و نهادهای مرتبط با فعالیت مذکور (همچون متصدیان تخصص یافته ،کنش  هدننک دیلوت نارگ د لثم شنا
نهادهای پژوهشی و دانشگاهها ،نهادهای میانجی مثل واسطهها و مشاورین و مصرف کنن زا کی ره ناگد

    

   آنهاا در

زنجیره تولید ارزش افزوده) نیز تأکید ک در ه هاند د
د ( Porter, 1998; Cruz and Teixeira, 2010; Commission of the
.)European Communities, 2008
برخی دیگر از اندیشمندان نیز ضمن اشاره به ویژگیهای فوق ،در تعاریف خود از خوشههای ص زا یضعب هب یتعن

  

آثار شک 
لگیری این گونه از توسعههای صنعتی نیز اشاره کردهاند و ایجاد مزیتهای اقتصادی محلی ( Oakey et al.,
ی ( )Maskell, 2001و
تهای به هم مرتبط اقتص دا ی ی
 ،)2001وجود صرفههای مکانی و صرفههای ناشی از تجمع فعالی 
درنتیجه انتقال دانش و فناوری و به تبع آن اف ریگدای شیاز ی

(( ((( )Cruz and Teixeira, 2010را بهههعن یاهدمایپ ناو   

لگیری خوشههای صنعتی عنوان نمودهاند.
مثبت شک 
یتوان خوشههای صنعتی را گروهی از بنگاههاا (ک دمع ه ت ًاًا گنب  ااا ااااههاای کوچ و ک
بنابراین با توجه به این تعاریف م 
ی،
یباشند) درون یک صنعت دانست که لحاظ جغرافیایی در مکانی تمرکز داشته و دارای پیوندهای اقتص دا ی ی
متوسط م 
اجتماعی ،تکنولوژیکی گستردهای با یکدیگر باشند.
نقش محیط نهادی در توسعه خوشههای صنعتی
یس هک دزا   
مروری بر ادبیات نظری و تجربی مرتبط با ارتباط نهادها و خوشههای صنعتی این موضوع را مشخص می ی
عوامل تشکیلدهنده محیط نهادی تاثیرگذار بر توسعه و افول خوشههای صنعتی ،با توجه به سطح عملکردی نهادهاا،
یباشند:
قابل طبقه بندی در سه دسته بهصورت زیر م 
نخست :نهادهای سطح خرد؛ این سطح از نهادها ،در برگیرنده کلیه نهادهای مرتبط با محیط داخلی بنگاههای موج دو

 -1باید توجه داشت که ریشه انگاشت خوشههای صنعتی در نظریات مارشال در دهه دوم قرن بیستم وجود داشته است ( )Amin, 2003ولی این انگاشت تا پیش از
دهه  1980میالدی که به صورت وسیعی مورد استقبال اندیشمندان قرار گرفت ،به واسطه هژمونی شیوه تولید فوردیسم مورد غفلت قرار گرفته بود.
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در خوشه صنعتی است و درواقع نهادهایی که در محیط داخلی کارگاه ،کارخانه ،شرکت و یا بنگاه موجود در خوشه
یگیرند.
صنعتی بهصورت منفرد ،وجود دارند ،در این سطح قرار م 
دوم :نهادهای سطح میانی؛ این سطح از نهادها ،در برگیرنده کلیه نهادهای مرتبط ب تسا یتعنص هشوخ طیحم ا و    
درواقع نهادهایی که بر مجموعه کارگاهها ،کارخانجات ،شرکتهاا و بنگااههاا موج عنص هشوخ رد دو ت و طلسم ی   
یگیرند.
یباشند ،در این سطح قرار م 
حکمفرما م 
سوم :نهادهای سطح کالن؛ این سطح از نهادها ،در برگیرنده کلیه نهادهای مرتبط با محیط فراخوشه (منطق روشک و ه   
یباشند ،در این
دربرگیرنده خوشه صنعتی) است و درواقع نهادهایی که در منطقه و کشور بهصورت کلی حکمفرما م 
یگیرند.
سطح قرار م 
تهای تحقیق ،آنچه مدنظر این نوشتار است نهاده درخ حطس یا    
اما بر اساس موضوع و هدف این مقاله و محدودی 
یباش وافتم نیرکفتم رظن زا هک د ت یگربرد  ر لماوع هدن یفلتخم
(محیط نهادی درون بنگاهها) م 

سا ت تت ت تتتت تتتتتتتتتتت .ازجملههه

پژوهشهای صورت پذیرفته در این ارتباط ،مطالعه "نارین" است ک نآ رد ه نهاده رم یا ت  اب طب ت هعسو      مؤسسات ت
ت
ی ،پ عسوت و شهوژ هه ههه ،ن روآو ییی،
اقتصادی کوچک و متوسط مقیاس را در پنج دسته شامل «نهادهای مرتبط با فّنّن روا ی ی
مدیریت محیط /کیفیت»« ،نهادهای مرتبط با توسعه ،مدیریت و تربیت منابع انسانی»« ،نهادهای مرتبط با امور م و یلا
ت ،توس زاب هع ا و ر
امور مالی نوآوری»« ،نهادهای مرتبط با توسعه کارآفرینی زنان»« ،نهادهای مرتبط با ارتقای ص اردا ت ت
حمکرانی و مدافعهای» تقسیم بندی نموده است ( )Narain, 2003که از این بین  4مورد نخست درخ حطس رد نآ     
نهادها و مورد پنجم در سطح کالن نهادها قابل ارائه است.

"چیتیاورن و همکاران" نیز بر این عقیدهاند که عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوس لماش ار ط   
ی»« ،تولی و تاد
ط»« ،م نادراک و تیرید یی یی
 10عامل «ویژگیهای کارآفرین»« ،ویژگیهای کسب و کار کوچک و متوسط ط
ی»« ،راهبردد»« ،دسترس هب ی   
خدمات»« ،مشتریان و بازارها»« ،نحوه انجام داد و ستد و همکاری»« ،من لام روما و عبا ییی ییی
یباشد ( )Chittithaworn et al., 2011که از این بین موارد نخست ت  مهن ا م  طبتر با    
اینترنت» و «محیط خارجی» م 
یباشد.
سطح خرد نهادها و مورد دهم مرتبط با سطح کالن نهادها م 
تهاا و دان و بسک ش
مطالعهای دیگر در تانزانیا ،نشان گر این مطلب است که  4عام لماش یلصا ل     «مه را ت ت

راک    

ن عوامل
مدیران»« ،دسترسی به سرمایه»« ،دسترسی به کاالها» و «میزان رقایت موجود در بازار مورد نظررر» ،مهمممت یر ن ن
تاثیرگذار در رشد مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط در صنعت غذا و دارو میباشند ( .)Ngendabanka, 2010در
یباشد.
این مطالعه نیز دو عامل نخست مرتبط با سطح خرد نهادها و دو عامل بعدی مرتبط با سطح کالن نهادها م 
در پژوهشی دیگر که توسط "سونی" و "وسلی" انجام پذیرفته است نیز با دسته بندی عوام  رب راذگریثات ل ت هعسو     
مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط به دو دسته عوامل داخلی و خارجی ،این نتیجه حاصل شده است که نهاده یا
زیر بر امر توسعه این مؤسسات تاثیرگذارند (:)Soini and Veseli, 2011
عوامل داخلی :ویژگیهای شخصی کارآفرین ،میزان تحصیالت کارکنان ،بازار ،فّنّناوری و نوآوری؛
عوامل خارجی :حمایتهای مالی ،قوانین و مقررات ،مکان کسب و کار ،رقابت ،جهانیشدن ،صالحیت و شایست یگ
کارکنان و مدیران.
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برخی نیز هسته مرکزی توسعه بنگاههای کوچک و متوسط را «نوآوری» دانسته و ایجاد یادگیری متقاب نآ یپ رد و ل   
نوآوری را وابسته به عواملی چون «ارتباطات اجتماعی و اقتصادی بین کنش ارگ ننن» (ش اطابترا لما ت و یتکرش نیب    
شهاای خصوصی
تها همچون مراکز آکادمیک و پژوهشی و جز آن)« ،هیجان بخ 
تها و غیرشرک 
ارتباطات بین شرک 
و عمومی برای تولید کردن» و «پخش نمودن نوآوری در مناطق عینیت یافته»« ،درجهای از کمونیته و شبکهای شدن»،
«اعتماد»« ،سرمایه اجتماعی» و «مزیتهای رقابتی» ،م 
یدانند ( .)Bjorn et al., 2011ضمن اینک تاعلاطم یخرب رد ه    
بر این نکته تأکید شده است که «شرایط محیطی» و «روابط همکارانه بین کنشگران مختلف» ب آون ر و و یر

درنتیجههه

توسعه خوشههای صنعتی تأثیر م 
یگذارد (.)Cooke and Morgan 1993; Diez 2002
یکی دیگر از ویژگیهای بنیادین خوشههای صنعتی که مطالعات گستردهای را به خود داده است ،ویژگی «کارآفرینی»
ی» ،
است .در همین ارتباط مطالعات نشان دهنده آن است که نهادها و عواملی چون «پاسخگویی به لحاظ پ لام و یلو یی یی
«شایسته بودن بوروکراسی» و «قواعد و مقررات» و «جلوگیری از فسادهای مالی» ب فآراک یگژیو ر ر و ینی

درنتیجههه

توسعه خوشههای صنعتی تأثیر گذارند (:)Estrin et al., 2007
در پژوهشی دیگر با اقتباس از نورث (  ) 1991نهادهای تأثیر گذار بر کارآفرینی شامل دو دسته از نهاده و یمسر یا
غیررسمی زیر دانسته شده است (:)Jesselyn Co, 2004
تها و قواعد سیاسی ،قضایی و اقتصادی؛
نهادهای رسمی شامل دولت و نهادهای پشتیبان و محدودی 
نهادهای غیررسمی همچون هنجارها ،کدهای رفتاری ،ادراکات ذهنی و جزآن؛
نهادهای مرتبط با اجرا که میزان اجباری بودن نهادهای فوق را چه به لحاظ قانونی و چه ب اشن یعامتجا ظاحل ه ن     
یدهند.
م
جههاای واک گنب نورد یداهن طیحم تارثا یوا ااااا ااااااههاا ب هعسوت ر   
یتوووان سنج ج
با توجه به مباحث فوق در مجموع م 
خوشههای صنعتی را بهصورت جدول زیر دانست که قابل تقسیم بندی در  4دسته از عوامل شامل «وضعیت ق نیناو
و قواعد خاص بنگاهها»« ،ویژگیهای مدیران بنگاهها»« ،ویژگیهاای کارکن گنب نا اا اااههاا» و «وض طابترا تیع    م نیبا
یباشد.
کنشگران بنگاهها» م 
نقش خوشههای صنعتی در توسعه منطقهای
شکلگیری خوشههای صنعتی در مناطق ،به دنبال خود تاثیرات مختلفی را بر توسعه من قطا

یگ تخانش هک دراذ    
می ی

آنها ،نهتنها به درک بهتر ضرورت پرداختن به موضوع خوشههای صنعتی در رشته برنامهههری و یرهش یز

قطنم ههه ههههای

یآورد .این
یکند ،بلکه چارچوبی جهت ارزیابی میزان موفقیت هر یک از خوشههای ص مهارف زین یتعن     می ی
کمک م 
ی ،و
ی ،اجتم گنهرف و یعا یی یی
ییابند ،قابل طبقه بن داصتقا دعب هس رد ید یییی یییی
اثرات که عمدت ًاًا در مقیاس منطقهای معنا م 
یشود.
کالبدی است که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته م 
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جدول  .1عوامل و سنجههای انتخابی برای بررسی وضعیت محیط نهادی درون بنگاهها در خوشههای صنعتی
عوامل تشکیلدهنده
محیط نهادی

سنجههای بررسی وضعیت محیط نهادی خوشه صنعتی
• وضعیت حقوق مالکیت بنگاه (ملکی ،استیجاری... ،؛ شخصی ،خویشاوندی ،دوستانه)... ،

وض یعت  نیناوق  و     

• وضعیت قواعد داخلی بنگاه (وجود یا عدم وجود اساسنامه مدون؛ وجود یا ع شچ دوجو مد ممم ممممانددداز ،اه اد ففف ،

قواعد خاص بنگاهها

تهای مالی ،پولی ،تجاری و)...
راهبردها و سیاس 
• میزان عملیاتی بودن (در دستور کار قرار گرفتن) قواعد داخلی بنگاه

مطالعه شده در
Soini and Veseli,
;2011
Chittithaworn
et
al., 2011; Estrin et
al., 2007

• میزان تحصیالت مدیر بنگاه

تهای بنگاه
• میزان تطابق تحصیالت مدیر بنگاه با فعالی 

• میزان سابقه مدیریتی مدیر بنگاه (میزان ثبات مدیریتی در بنگاه)

• میزان اهمیت دادن مدیر بنگاه به آموزش و پژوهش در حوزه فعالیت بنگاه

• میزان آشنایی مدیر بنگاه با شیوههای مدیریتی (مدیریت درون بنگاه ،مدیریت محیط بنگاه ،مدیریت مشتری)... ،

ویژگیهاای م نارید
بنگاهها

• میزان آشنایی مدیر بنگاه با قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار (حقوق مشتری ،حقوق کارکنان و)...

شها و رویههای اقتصادی و توسعه بازار
• میزان آشنایی مدیر بنگاه با رو 

• میزان آشنایی مدیر بنگاه با امور مالی بنگاه

ی،
ی ،مش یوج تکرا یی یی
ی ،ق رادم نونا یی یی
• میزان پایبندی مدیر بنگاه به اصول اخالق حرفهای (شامل مسئولیتپ ریذ ی ی

Narain,
;2003
Chittithaworn
et
al.,
;2011
Ngendabanka,
2010; Soini and
Veseli,
;2011
;Estrin et al., 2007
Jesselyn Co, 2004

پاسخگویی و)...

تهای فعلی (مدیریت بنگاه)
• میزان احساس رضایتمندی مدیر بنگاه از انجام فعالی 
• میزان امید مدیر بنگاه به آینده کاری خود و بنگاه
• میزان تحصیالت کارکنان بنگاه

تهای محوله
• میزان تطابق تحصیالت کارکنان بنگاه با فعالی 

• میزان سابقه کاری کارکنان در فعالیتهای محوله (میزان تجربه کاری کارکنان)

ویژگیهاای کارکن نا
بنگاهها

• میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاه به آموزش و پژوهش در حوزه فعالیتهای محوله

• میزان آشنایی کارکنان بنگاه با قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهای محوله (حقوق کارکنان و)...

• میزان پایبندی کارکنان بنگاه به اصول اخالق حرفهای (شامل مسئولیتپذیری و قانون مداری ،مشارکت ج یو ی
و)...

Narain, 2003; Soini
;and Veseli, 2011
Cooke and Morgan
1993; Jesselyn Co,
2004

تهای فعلی
• میزان احساس رضایتمندی کارکنان بنگاه از انجام فعالی 
• میزان امید کارکنان بنگاه به آینده کاری خود و بنگاه

• وضعیت روابط بین کارکنان با یکدیگر از نگاه کارکنان (شامل اعتماد ،روابط غیر کاری و دوستانه خارج از بنگاه،
نشر دانش و یادگیری اجتماعی و)...
• وضعیت روابط بین کارکنان و مدیر بنگاه از نگاه کارکنان (شامل اعتماد ،روابط غیر ک زا جراخ هناتسود و یرا   
بنگاه ،نشر دانش و یادگیری اجتماعی و)...
وضعیت ارتباط مابین
کنشگران بنگاهها

• وضعیت روابط بین کارکنان و مدیر بنگاه از نگاه مدیر (شامل اعتماد ،روابط غیر کاری و دوستانه خارج از بنگاه،

نشر دانش و یادگیری اجتماعی و)...

• میزان مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای مدیر بنگاه

• میزان احساس رضایتمندی کارکنان از بابت کار در کنار سایر کارکنان

Narain,
;2003
Chittithaworn
et
al., 2011; Diez
2002; Cooke and
Morgan
;1993
;Bjorn et al., 2011
Jesselyn Co, 2004

• میزان احساس رضایتمندی کارکنان از بابت کار در کنار مدیر بنگاه

• میزان احساس رضایتمندی مدیر بنگاه از بابت کار در کنار کارمندان خود
• میزان احساس برقراری عدالت بین کارکنان

Source: Research Findings

نقش خوشههای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق
خوشههای صنعتی که تجمعی از صنایع کوچک و متوسط و خدمات مربوط به آن در یک فعالیت مشخص محس بو
یگردند ،به لحاظ اقتصادی از طرفی ب نیرفآراک ا ی تسا هارمه ییازسب  ((((( (((((( Cruz and Teixeira, 2010; Morgan,
م

تهای ش یپ رد ار قطانم رد یلغ    
 )2004; Commission of the European Communities, 2008و افزایش فرص 
دارد و بدینصورت میتواند به افزایش و توزیع مجدد درآمد در مناطق و نهایت ًاًا اف ب یعامتجا تلادع شیاز ی جنا ا دم     
یه قطانم رد یرایسب یا    
تها و ص فر هههج یو ی ی
( )Sölvell and Williams, 2013و از طرف دیگر با فراهم آوردن مزی 
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تها عبارتاند از ( Morgan, 2004; Porter, 1990; Romer, 1986; Mahdavi,
یها و مزی 
همراه است .این صرفهجوی 

:)2007
نخست :صرفههای ناشی از تجمع؛ به دلیل نزدیکی و همجواری واحدهای مشابه یا مکمل در ی ظاحل هب هیحان ک     
ل ،بیمههه ،تامدخ
لونقل ل
برخورداری از نیروی کار ماهر ،مواد اولیه ،قطعات مصرفی ،بازاریابی ،فروش ،مشاوره ،حمل ل
مالی و اعتباری و انتقال سریع تجارب و گردش آسان اطالعات که به کاهش هزین ننههاا ،ک یارا ی رتشیب یرو هرهب و     
یباشند.
یانجامد ،خوشههای صنعتی دارای صرفههای ناشی از تجمع م 
م
  

دوم :صرفههای ناشی از مقیاس تولید؛ کاهش هزینههای متوسط تولید در بلندمدت ،ب ار دیلوت مجح شیازفا رثا ر   
اصطالح ًاًا "صرفه مقیاس تولید" گویند .قرار گرفتن یک بنگاه کوچک در قالب خوشه ،این امکان را فراهم میکند که

از جهت تولید انبوه مانند یک شرکت بزرگ عمل کرده و به لحاظ مجزا بودن نیز از قدرت انعطا فففپ شیب یریذ تتتتتری
برخوردار باشد.
یباشددد.
سوم :صرفههای ناشی از تنوع؛ تنوع بخشیدن به محصوالت تولیدی از راهبردهای نفوذ در بازارهای هدف می ی
معمو ًالًال بنگاههای کوچک و متوسط بهصورت منفرد از چنین قابلیتی برخوردار نیستند ،اما همین بنگاههاا در ص ترو
گرد آمدن در کنار هم و تشکیل خوشههای صنعتی ،واحدهای اقتصادی بزرگی قلمداد میشوند که میتوانند با تولید
محصوالت مختلف میزان تنوع را در خوشه افزایش دهند.
چهارم :صرفههای ناشی از اقدام جمعی؛ با تجمع گروهی از بنگاهها در جوار یکدیگر و تشکیل خوشههاای ص تعن ییی،
نوعی از همکاریهای مشترک مانند آموزش ،بازاریابی ،خرید و یا تغییرات خاص در ب هک دیلوت یاهدنیارف و رازا

   

نص ج مادقا قیرط زا ترو م یع     
یآورد ،فراهم میش یدب و دو نن نن
مزایای گستردهای را برای مجموع آنها به ارمغان م 
یآید.
یهایی پدید م 
صرفهجوی 
کت کسیر اب و ر    
عالوه بر موارد فوق ،خوشههای صنعتی با تقسیم شدن سرمایه گذاریها به تعداد و مراحل کوچک ک
نتر همراه بوده و بنابراین امکان روی یورا ی ارحب و تالضعم اب یرتشیب  ننننن ننننن
پایی 
نهاای اقتص  دراد یدا ( ( Sölvell and
 .)Williams, 2013ضمن اینکه به دلیل وج فآراک هیحور دو ر رد ینی

کط فر
وخ ششش ش شششششههاای ص یزا یتعن کک کک

دوجو و   

همکاریها و رقابتهای بین بنگاهی از طرف دیگر ( ،)The World Bank, 2009نوآوری و خلق ایدههای نو در این
یو
ته تباقر یا یی یی
مناطق بسیار آشکار بوده و این موضوع باعث گردیده است که خوشههاای ص  اب یتعن ا یزم داجی تتت ت تتتت
برندسازی منطقهای در روند جهان 
یشدن همراه باشد (.)Martin and Sunley, 2003; Sölvell and Williams, 2013
نقش خوشههای صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق
ت ،اما
اگرچه در مبانی نظری و تجربی بیش از همه به خوشههای صنعتی بهعنوان پدیدهای اقتصادی توجه ش سا هد تت تت
یباشددد .درواق تروص رد ع   
آثار این خوشهها محدود به آثار اقتصادی نبوده و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز می ی
لگی وخ یر شش شششههاای
یگردد که شکل ل
نگاه به فعالیتهای رخ داده در درون خوشههای صنعتی این موضوع مشخص م 
صنعتی باعث شکلگیری و ارتقای دستهای از نهادهای اجتماعی در درون مناطق دربرگیرنده میگردند که نیا دوخ   
لدهندههانددد .درواق یگرارق مه رانک رد ع ر گنب ی ااااا ااااااههاای
نهادها محصول ارتباطات اجتماعی میان بنگاههاای تش یک ل ل
تشکیلدهنده خوشههای صنعتی به لحاظ جغرافیایی از یکسو و ارتباطات عمودی و افقی میان آنها به لحاظ فعالیتی
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از سوی دیگر باعث میشود تا ارتباطات اجتماعی وسیعی در مناطق دربرگیرنده خوشههای صنعتی در جری دشاب نا   
که این موضوع خود به گسترش فرهنگ کار ازیکطرف و شکلگیری و ارتقاء یادگیری جمعی از طرف دیگر کمک
می ی
یکن  د ( ( )Saxenian, 1994; Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005; Cruz and Teixeira, 2010; Asheim, 1996و
نصورت گذشت زمان در این مناطق نوعی از هویت اجتماعی را به بار م 
بدی 
یآورد ()Sölvell and Williams, 2013
که به خود زیربنای تقویت سرمایه اجتماعی بوده و به همراه افزایش توان مدیریت و مشارکت پذیری باع یاقترا ث   
یگردد.
جامعه مدنی م 
نقش خوشههای صنعتی در توسعه کالبدی مناطق
توسعه کالبدی در مناطق بیش از هر چیز به توسعه اجتماعی و اقتصادی در همان من هب ؛تسا هتسباو قطا ترابع      
دیگر امروزه بر این نکته تأکید میشود که برای داشتن توسعه کالبدی ،الزم است ت یمز ا نن نننههاای توس و یعامتجا هع
نص سوت هک ترو ععع ععععههاای
اقتصادی در مکان فراهم آید .این موضوع برای خوشههای صنعتی نیز صادق است یدب ؛ نن نن
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبیین شده در قسمت پیشین ،میتوانند در پی خود موجبات توسعه کالبدی را ف مهار
آورده و بدین ترتیب به توسعه کالبدی محیط و مناط ِقِق دربرگیرنده توسعههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کمک
کند.
عالوه بر این تجربه نشان داده است که گسترش خوشههای صنعتی در کنترل جریانات مهاجرتی نقش م هتشاد یرثو   
( )Riggi and Maggioni, 2004; Rabelotti, 1997و توسعه آنها در شهرهای کوچک و متوسط و حتی در برخی از
روست م اها یی یی
یتوان کما ندروآ مهارف قیرط زا د ا  و تان ت خاس تازیهج ت  یرا (((((( ((((((( )Sölvell and Williams, 2013به
نرو یکی
جلوگیری از مهاجرتهای گسترده کمک کرده و بنابراین باعث تمرکززدایی از شهرهای بزرگ گردد .ازاین ن
دیگر از آثاری که میتوان برای خوشههای صنعتی در توسعه کالبدی در نظر گرفت ،همین تعادل بخشی به مناطق با
ِی مبدأ مهاجرت است (.)Morgan, 2007
تهای شغلی در شهرها و روستاها ِی
فراهم ساختن فرص 
جههاای
یتوان گفت اگرچه برای واکاوی اثرات خوشههای صنعتی بر توس طنم هع قق قققهای سنج ج
با توجه به این مباحث م 
یباشد ،ولیکن آنچه که در این مطالعه بهعنوان س هجن
مختلفی وجود دارد که ناشی از گستردگی بحث در این زمینه م 
جههاای
یت نس ناو جج جج
یگذارند؛ بنابراین می ی
یباشد سنجههایی است که بهطور مستقیم بر توسعه منطقهای تأثیر م 
مدنظر م 
بررسی اثرات خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای را بهصورت جدول زیر دانست.
روششناسی

پارادایم روششناسی 1در این رساله از نوع پژوهش مختلط 2است .بدین صورت که در مرحله نخست برای تمرکز بر
ششناسی پژوهش کیفی م درو
موضوع مورد نظر و جلوگیری از کلی گویی ،روش تحقیق مورد پژوهی از پارادایم رو 
استفاده قرار گرفته و از بین خوشههای صنعتی ،خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان شامل خوش گنس یتعنص ه    
محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر بهعنوان موارد مورد پژوهش انتخاب گردیدهاند؛ در مرحل زین مود ه   

2

Methodological paradigm

1

تها و روشهای پژوهش کمی و کیفی به صورت همزمان و یا متوالی استفاده میگردد
در پارادایم پژوهش مختلط ( ،)Mixed research paradigmاز انگاشت ،رهیاف 

(.)Johnson and Christensen, 2014
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برای تبیین موضوع مورد بررسی (واکاوی اث  یداهن طیحم تار د ب نور نگ اااا اااااههاای خوش ششههاای ص هعسوت رب یتعن    
منطقهای) ،از روش تحقیق تجربی از پارادایم روششناسی پژوهش کمی بهره گرفته شده است تا بدین صورت بتوان
رابطه علت و معلولی مابین سنجههای منتخب را مورد بررسی قرار داد.
در ارتباط با چرایی انتخاب خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان (محمودآباد ،نجف آباد ،رضوانشهر ،دولت آباد و
گه یا
خمینی شهر) (شکل  )1بهعنوان نمونه موردی نیز باید گفت اگرچه کشور ایران از ذخایر غنی و خدادادی سن 
گه  یا سس سسساختمانی از
ساختمانی برخوردار است بهطوریکه پس از چین ،ترکیه و هند مقام چه نس دیلوت رد ار مرا گگگ گگگ
مع م اراد ندا یی یی
یباش  د ( ( )Internazionale Marmi E Macchine Carrara S. P. A, 2014و بیشت گنس ریاخذ نیر    
ساختمانی در سطح کشور نیز در منطقه اصفهان قرار گرفته است و این موضوع باعث گردیده است تا منطقه اص ناهف
اصلیترین مرکز تولید سنگ خام و فراوریشده در سطح کشور محسوب گردد ،ولیکن به دالیلی که عمدت ًاًا ریش رد ه
ضعف محیط نهادی دارد ( ،)Sedighi, 2010غالب تولیدات سنگ در این خوشهها بهصورت تولی و هدوب ماخ تاد
کمتر فراوری مناسبی در این مرکز صورت میپذیرد .این موضوع باعث شده است  رتشیب ات  ت وخ تادیلو شششش ش ششششششههاای
تپ هتشاد یریذ   
صنعتی سنگ در استان اصفهان در بازارهای داخلی مصرف گردد و کمتر در سطح دنیا قابلیت باقر  تت تت
باشد؛ این درحالی است که منطقه اصفهان از پتانسیلهای فوقالعادهای در صنعت سنگ ساختمانی برخوردار است و 
آسیبشناسی محیط نهادی و برطرف نمودن آنها ،به دلیل توان یا ی عنص نیا  ت رد 

ی ،ج بذ
   اف لام شدرگ شیاز ییی ییی

نیروهای اشتغال و بهره بری باال ،م 
یتواند نقش بسزایی در توسعه منطقه اصفهان داشته باشد (.)Sedighi, 2010
جدول  :2نحوه اثرگذاری خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای
ابعاد

نوع تأثیر خوشهها در توسعه منطقهای

مطالعه شده در

جذب سرمایه در منطقه

Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005; Saxenian, 1994; Sölvell and Williams,
2013
Commission of the European Communities, 2008; Cruz and Teixeira,
2010; Morgan, 2004

اشتغالزایی در منطقه
ایجاد صرفههاای ناش دیلوت سایقم زا ی    

Morgan, 2004; Porter, 1990; Romer, 1986; Mahdavi, 2007

(افزایش حجم تولید) در منطقه
اقتصادی

ایج رص دا فففف فهه اا ای ناش هئارا( عونت زا ی       
محص یدج تالو د نت و  و هب ندیشخب ع           

Morgan, 2004; Porter, 1990; Romer, 1986; Mahdavi, 2007

محصوالت) در منطقه
افزایش ارزش افزوده منطقه

Martin and Sunley, 2003; Morgan, 2004

افزایش صادرات منطقه

Oakey et al., 2001; Sölvell and Williams, 2013; The World Bank, 2009
Cruz and Teixeira, 2010; Maskell and Lorenzen, `2004; Morgan, 2004
Saxenian, 1994; Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005

ارتقای خالقیت و نوآوری در منطقه
گست طابترا شر ا رد یقفا و یدومع ت      
منطقه
اجتماعی

شکلگیری و ارتقای شبکههاای اجتم یعا
(مثل اتحادیهها و )...در منطقه
نشر دانش و یادگیری جمعی در منطقه

  

Asheim, 1996; Commission of the European Communities, 2008; Porter,
1998
Amin, 1999; Maskell, 2001; Morgan, 2004; Porter, 1998; Rosenfeld,
2005; Saxenian, 1994
Asheim, 1996; Maskell, 2001; Maskell and Lorenzen, 2004; Morgan,
1997; Saxenian, 1994; Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005

افزایش اعتماد اجتماعی در منطقه
کالبدی

تهای کاری
جلوگیری از مهاجر 

Ismalina, 2010; Morgan, 2004
Rabelotti, 1997; Riggi and Maggioni, 2004; Morgan, 2007
Source: Research Findings
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی خوشههای منتخب در منطقه (مجموعه شهری) ،استان اصفهان و ایران
Source: Naghsh-e-Jahan Consulting Engineers, 2010

ت.
برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش نیز از هر دو روش مطالعه کتابخانهای و میدانی به سا هدش هتفرگ هر تتت ت تتتت
ی»« ،مفه مو
بدین صورت که در ابتدا جهت مرور متون نظ  طبترم یبرجت و یر با     «مفه و اهداهن مو داهن طیحم یییی یییی
ی» و «نق وخ ش شش شششههاای ص ت رد یتعن وووس هع
خوشههای صنعتی»« ،نقش محیط نهادی در توسعه خوش ششههاای ص تعن ی ی
منطقهای» (که درواقع نشانگر سنجههای واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههاای ص هعسوت رب یتعن    
منطقهای است) از روش مطالعه کتابخانهای استفاده گردیده است .در ادامه نی اخباتک هعلاطم شور زا ز نن ن ننننهای و روش
مطالعه میدانی (از نوع پرسش نامه) برای بررسی میزان اثرات محیط نه گنب نورد یدا اا اااههاا ب وخ هعسوت ر شش ش ششششههاای
صنعتی سنگ منطقه اصفهان و بررسی میزان اثرات خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان بر توس طنم هع قق قققهای به هر
گرفته شده است.
در روش مطالعه میدانی (از نوع پرسشنامه) بدین صورت عمل ش  اب هک د ت  زکرمت هب هجو م لاط عععععع ع ععععععععهای یین مقال رب ه   
خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان شامل خوشه صنعتی سنگ محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهررر
بهعنوان موارد مورد پژوهش از روش نمونهگیری احتمالی استفاده گردیده و برای این منظور کلیه واحدهای سنگبری
موجود در خوشههای صنعتی سنگ محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر بهعن او ننن جامع رظندم فده ه    
قرار گرفت.
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ضمن اینکه از آنجا که از طرفی واح یاهد

لدهندهه جامع زا روکذم فده ه دروم یگژیو ظاحل
تش یک ل ل

یسررب       

(پرسشهای پرسشنامه) غیرهمگن بود ولی این واحدها قابل طبقه بندی به دستههایی (بر اس ارق هقطنم سا ر ریگ ی)    
بودند که واحدهای تشکیلدهنده هر یک از آن دستهها از لحاظ ویژگی مورد بررسی تقربی ًاًا همگن بودند ،و از ط فر
شهاای نمونهههگیرییی احتم یلا
دیگر چارچوب نمونهگیری مناسبی از جامعه هدف مذکور وجود نداشت ،از ب ور نی ش ش

روش نمونهگیری چند مرحلهای 1انتخاب گردیده است .بدین صورت که همانطور ک لودج رد ه     3مش هدش صخ   

ب 3ب یعت یار ین   
است ،در مرحله نخست آن از روش نمونهگیری تصادفی طبقه بندی شده 2و روش تخصیص متناسب ب
حجم نمونه بهره گرفت الداعم( تسا هدش ه ت ریز 

))))) )))))) 4و در مرحل مود ه

ب دروم یاهدحاو ندومن صخشم یار      

نمونهگیری از روش نمونهگیری سیستماتیک بهره گرفته شده است.

Source: Zebardast, 2000

جدول  .3حجم نمونه مورد نیاز در کل و به تفکیک خوشههای صنعتی مورد مطالعه
تعداد دحاو        

تعداد هنومن      

)

)

تعداد نمون دروم ه   

شماره

پهنه

1

محمودآباد

600

2

نجف آباد

225

94 . 43

3

دولت آباد

145

32 . 28

29

4

خمینی شهر

145

32 . 28

29

1115

75 . 217

مجموع

س ن گب ر ی (

نیاز (گ هب هدش در    

فاصله نمونههه-

فاصله نمونهگیری ی
ی

تعداد نمونه
م این درو زززز زز

گیری ()k

(گرد شده به پایین)

18 . 117

118

08 .5

5

120

44

11 .5

5

45

00 .5

5

29

00 .5

5

29

-

-

مورد نیاز (

باال)

220

(نهایی)

223

Source: Research Findings

برای تحلیل دادههای گردآوری شده نیز بعد از ورود دادهها به نرم افزار  SPSSو نرم اف راز  ،AMOS Graphicب یار
تعیین چارچوب تببینگر اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههاای ص هعسوت رب ناهفصا هقطنم گنس یتعن       
منطقهای ،از فن مدل سازی معادالت ساختاری 5استفاده گردیده است تا بدین طریق مشخص گردد که او ًالًال در تبی نی
توسعه منطقهای متأثر از خوشههای صنعتی و همچنین توسعه محیط نهادی خوشههای صنعتی کدامیک از سنجههاای
خوشههای صنعتی و کدامیک یک از سنجههای محیط نهادی نقش بیشتری داشتهاند و ثانی ًاًا کدامیک از عوام طیحم ل   
یگذارد.
نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی تأثیر بیشتری بر توسعه منطقهای م 

1

Multi-Stage sampling method
Stratified random sampling method
3
Proportional allocation method
در نظر گرفته شده و ضریب
الزم به ذکر است که به دلیل بی اطالعی از واریانس جامعه هدف ،واریانس حداکثر برای همه آنها مدنظر قرار گرفت و به همین علت
2

4

اطمینان  90درصد و بیشینه خطا  0.05مدنظر قرار گرفته است.

5

فن مدل سازی معادالت ساختاری ( )Structural Equation Modelingبه عنوان فنی که مجموعهای از فنون تحلیل دادهها شامل تحلیل مسیر ،تحلیل عاملی تاییدی ،مدلهای رگرسیونی و

مدلهای تغییرات پنهان ( )Latent change modelsرا دربرمی گیرد ،تعریف شده است .الزم به ذکر است که اگرچه برخی متفکرین دارا بودن  50تا  70نمونه را برای استفاده از فن مدل سازی
یکند که حداقل حجم نمونه برای استفاده از این فن به دلیل
معادالت ساختاری به صورت ساده (با تعداد کمی از متغیرهای پنهان) ،کافی میدانند ،ولیکن غالب نظریهها بر این موضوع تاکید م 

یگردد (.)Kline, 2011: 11-12
پیچیدگی آن  002عدد بوده و حجم نمونه پایینتر از آن باعث اختالل در نتیجهگیری از مدل م 
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چارچوب تبیینگر اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان بر توسعه منطقهای

همانطور که ذکر شد ابتدا برای واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی سنگ منطق ناهفصا ه   
بر توسعه منطقهای و تعیین چارچوب تبیینگر این اثرات از فن مدل سازی معادالت ساختاری استفاده گردیده است.
برای تحلیل فوق در اولین قدم همه متغیرهای مشاهده شده و پنهان و همه روابط امکانپ نیب ریذ    آنهاا و خطاه یا
اندازهگیری و ساختاری در مدل وارد گردید؛ اما با توجه به معنادار نبودن تعدادی از همبستگیها در سطح معن یرادا
 05 .0درصد و برازش نامناسب مدل ،ابتدا همبستگیهای بیمعنی مابین متغیرهای مشاهده ش ناهنپ یاهریغتم و هد    
(شامل ارتباطات مابین متغیرهای مشاهده شده وضعیت مالکیت بنگاه ،وضعیت ثبت اگنب ی هه ههه ،می ناریدم یدنبیاپ ناز    
بنگاهها به اصول اخالق حرفهای از نگاه کارکنان ،میزان رضایت کارکنان از کار فعلی خود ،میزان ارتباط دانش نیب ی   
یهاای کارکن نا
یهای مدیران بنگاهها ،ویژگ 
کارکنان ،با متغیرهای پنهان وضعیت قوانین و قواعد خاص بنگاهها ،ویژگ 
تهاای
بنگاهها و وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاهها و همچنین ارتباطات م یفیک هدش هدهاشم یاهریغتم نیبا تتتت ت تتتتت
ت ،نشر
ت ،ف الوصحم شور تت تت
مرتبط با ارتباط بنگاهها با یکدیگر به لحاظ دانششش ،تهی اخ داوم ه ممم مممم ،تولی الوصحم د تت تت
اصالعات و کیفیت ارتباط بنگاهها با سازمانهای دولتی ،مؤسسات پولی و مالی و نهادهای آموزش اقیقحت و ی ت اب ی    
متغیرهای پنهان میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی) جهت اصالح م لد
حذف شده و روابط کواریانسی مابین خطاهای اندازهگیری بر مبنای ارتب ش هدهاشم یاهریغتم نیبام طا ده میسرت       
گردید و نهایت ًاًا همبستگیهای بیمعنی م لماش( هتسباو و لقتسم هدش هدهاشم یاهریغتم نیبا را ت نیبام تاطاب   

      

متغیرهای پنهان مستقل وضعیت قوانین و قواعد خاص بنگاهها با تمامی متغیره تسباو ناهنپ یا ههه هههه ،ارتباط نیبام تا   
متغیرهای پنهان مستقل ویژگیهای کارکنان بنگاهها با متغیر پنهان وابسته میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخ رد ب
توسعه اقتصادی و همچنین ارتباطات مابین متغیرهای پنهان مست گنب نارگشنک نیبام طابترا تیعضو لق اااااا اااااااههاا با
متغیرهای وابسته میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی و میزان ت یثأ ررر بنگااههاای خوش ششههاای
منتخب در توسعه کالبدی) نیز حذف گردید .در پایان این مراحل ،مدل تحلیل مسیر نهایی که حاصل این فرآیند می-
ت  ،از
باشد بهصورت شکل  2به دست آمد که همانطور که در جدول  4که بیانگر برازش مدل میباشد مش سا صخ تت تت
یباشد.
برازش مناسبی برخوردار م 
صهای برازش مدل به دست آمده
جدول  .4شاخ 

<3

>9 .0

TLI
)(NNFI
>9 .0

>9 .0

257 .1

922 .0

964 .0

96 9 .0

صها
شاخ 

NFI
*

مقدار قابل قبول

مقدار به دست آمده

CFI

PNFI

PCFI

RMSEA

>6 .0

>6 .0

<08 .0

687 .0

814 .0

066 .0

ْ*Source: MacCallum et al. 1996; Browne and Cudeck 1993; Ghasemi, 2010; Kalantari, 2009

یتوان گفت ،از بین عوام یبت ل ی نورد یداهن طیحم هدننک ن
بر حسب مدل به دست آمده (شکل  )2م 

گنب اااااا اااااااههاای

خوشههای منتخب ،عامل «وضعیت قوانین و قواعد خاص بنگاهها» با هیچ یک از عوامل تبیین کننده توسعه منطق ققهای
متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی شامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههاای منتخ قطنم یداصتقا هعسوت رد ب هههه ههههه»،
«میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههاای منتخ رد ب
توسعه کالبدی منطقه» ارتباط معناداری نداشته است و به همین دلیل از مدل حذف گردیده است.
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ی  ،از
در بین عوامل باقی مانده نیز به ترتیب بیشترین تأثیر بر توسعه منطقهای متأثر از بنگااههاای خوش ششههاای ص تعن ی ی
طریق عامل «ویژگیهای مدیران بنگاهها» ارائه شده است که به ترتیب دارای وزن رگرسیونی است هدش درادنا    ، 28 .0
 54 .0و  44 .0با عوامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه»« ،میزان تأثیر بنگااههاای
خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالب قطنم ید هه ههه»
یباشد .ضمن اینکه عامل «ویژگیهای مدیران بنگاهها» خود به ترتیب از «میزان آشنایی مدیران با شیوههای مدیریتی
م
بنگاهها» (« ،) 71 .0میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاهها به پژوهش در ارتباط با فعالیت محوله» (« ،)96 .0میزان آشنایی
مدیران با روشها و رویههای اقتصادی و توسعه بازار» ( ) 63 .0و «میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاهها به آم رد شزو
یپذیرد و سایر متغیرهای درون این عام ترم رد ل بب بببههاای بع ید
ارتباط با فعالیت محوله» ( ) 63 .0بیشترین تأثیر را م 
یگیرند
قرار م 
بعد از عامل «ویژگیهای مدیران بنگاهها» ،عامل «ویژگیهای کارکنان بنگاهها» بیشترین تأثیر را ب طنم هعسوت ر قق ق ققققهای
لهای «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخ رد ب
یگذارد که در ارتباط با عام 
متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی م 
توسعه اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقههه» ب راد بیترت ه ا نزو ی   
یباشد .این عامل نیز بیشترین تأثیر را خود ب زا بیترت ه    «می تیمها ناز   
رگرسیونی استاندارد شده  22 .0و  31 .0م 
دادن کارکنان بنگاهها به پژوهش در ارتباط با فعالیت محوله» (« ،) 73 .0میزان تحصیالت کارکن گنب نا اا اااههاا» (،) 61 .0
یپذیرد.
«میزان آشنایی کارکنان بنگاهها با قوانین و مقررات مربوط به بنگاهها» ( ) 59 .0م 
نهایت ًاًا نیز به لحاظ تاثیرگذاری بر توسعه منطقهای متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی ،عامل «وضعیت ارتب نیبام طا   
کنشگران بنگاهها» قرار م 
یگیرد که دارای وزن رگرسیونی استاندارد شدهای برابر با  17 .0با «می ناز ت یثأ ررر بنگااههاای
خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» است .این عامل نیز در درون خود ب حت همه زا شی ت    

ت یثأ ررر «می ناز

رابطه غیرکاری و دوستانه کارکنان بنگاهها با مدیران از نظر کارکنان» (« ،) 74 .0میزان ارائ راک فرط زا شناد ه ک نان     
بنگاه به مدیران» (« ،) 71 .0میزان نظرخواهی مدیران بنگااههاا از کارکن اگنب روما رد نا ههه هههه» ( ) 61 .0و «می دامتعا ناز   
یباشد.
یباشد و سایر متغیرهای درون این عامل در مرتبههای بعدی م 
کارکنان بنگاه به مدیران» ( ) 52 .0م 
در ارتباط با عوامل به دست آمده از متغیرهای مشاهده شده وابسته نی لماع تفگ دیاب ز      «می ناز ت یثأ ررر بنگااههاای
خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» بیش از همه تحت تأثیر «میزان حج گنب دیلوت م ااا ااااههاای خوش ششههاای
منتخب» (« ،) 97 .0میزان ارزش افزوده بنگاههای خوشههای منتخب» (« ،) 95 .0میزان سرمایه بنگاههاای خوش ششههاای
یباشد و سایر متغیرهای درون این عامل
منتخب» ( ) 82 .0و «تعداد شاغلین بنگاههای خوشههای منتخب» ( ) 71 .0م 
یباشند.
در مرتبههای بعدی م 
عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» نیز خود به ترتیب بیش از همه تحت تأثیر
ب» (« ،) 75 .0می رد شورف رد طابترا ناز
«میزان ارتباط در تهیه مواد اولیه در بین بنگاههای خوشههاای منتخب ب

نیب     

ب»
بنگاههای خوشههای منتخب» (« ،) 68 .0میزان ارتباط در نشر اطالعات کاری در بین بنگاههای خوش ششههاای منتخب ب
(« ،) 64 .0میزان ارتباط در تولید در بین بنگاههای خوشههای منتخب» ( ) 62 .0و «میزان ارتباط در نشر دانش در ب نی
یگیرند.
یباشد و سایر متغیرهای درون این عامل در مرتبههای بعدی قرار م 
بنگاههای خوشههای منتخب» ( ) 54 .0م 
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نهایت ًاًا عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقه» نیز بیشترین تأثیر را خود به ترتی زا ب
«میزان تمایل مدیران به مهاجرت قبل از شروع به کار در بنگااههاای خوش ششههاای منتخببب» (« ،) 73 .0می مت ناز اایل
مدیران به مهاجرت بعد از شروع به کار در بنگاههای خوشههای منتخب» (« ،) 65 .0میزان تمایل کارکنان به مهاجرت
قبل از شروع به کار در بنگاههای خوشههای منتخب» ( ) 48 .0و «میزان تمایل کارکنان به مهاجرت بعد از ش هب عور   
یپذیرد.
کار در بنگاههای خوشههای منتخب» ( ) 46 .0م 

شکل  .2چارچوب تبیینگر اثرات محیط درونی بنگاههای خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای بر مبنای وزن استاندارد شده رگرسیونی
Source: Research Findings

جمع بندی و نتیجهگیری
هدف این مقاله دستیابی به چارچوب تبیینگر اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههاای ص هقطنم گنس یتعن    
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اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر) بر توسعه منطقهای بود تا بدین طریق
مشخص گردد که او ًالًال در تبیین توس طنم هع قق قققهای مت ثأ ررر از خوش ششههاای ص یداهن طیحم هعسوت نینچمه و یتعن      
خوشههای صنعتی کدامیک از سنجههای خوشههای صنعتی و کدامیک یک از سنجههای محیط نهادی نقش بیشت یر
داشتهاند و ثانی ًاًا کدامیک از عوامل محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی تأثیر بیشتری بر توس طنم هع قق قققهای
یگذارد.
م
برای دستیابی به هدف فوق ،ابتدا ادبیات نظری و تجربی مرتبط با پژوهش در چهار بخ موهفم ش    نهاده طیحم و ا   
نهادی ،مفهوم خوشههای صنعتی ،نقش محیط نهادی در توسعه خوشههای ص وخ شقن و یتعن شش ش ششششههاای ص رد یتعن
توسعه منطقهای مرور گردید و در پایان آن سنجههای واکاوی اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی
بر توسعه منطقهای مشخص گردیدند و سپس سنجههایهای فوق الذکر در خوشههای صنعتی سنگ منطق ناهفصا ه   
بهعنوان گستردهترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در راستای تحلیل فوق ،از روش کتابخانهای و میدانی (از نوع پرسشنامهای) برای جم اد یروآ ع ددههاا و از ف لدم ن   
سازی معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها بهره گرفته شد .بدین صورت که در وهله نخست سنجججههاای واک یوا
اثرات محیط نهادی درون بنگاههای خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای بر اساس چارچوب نظری و تجربی م رور
بهاای
شده به نرم افزار  AMOS Graphicوارد شده و برازش آن اندازهگیری شد و این مرحله چندین ب یکرت اب را ببب ببب
مختلف مابین متغیرهای مشاهده شده ،متغیرهای پنهان و کواریانسها مورد آزمون قرار گرفت .در پای هلحرم نیا نا    
مدلی همچون شکل  2حاصل گردید که حاکی آن است از بین عوامل تبی نک نی ن گنب نورد یداهن طیحم هد ااااا ااااااههاای
خوشههای منتخب ،عامل «وضعیت قوانین و قواعد خاص بنگاهها» با هیچ یک از عوامل تبیین کننده توسعه منطق ققهای
متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی شامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههاای منتخ قطنم یداصتقا هعسوت رد ب هههه ههههه»،
«میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههاای منتخ رد ب
توسعه کالبدی منطقه» ارتباط معناداری نداشته است و به همین دلیل از مدل حذف گردیده است نیب رد نیاربانب و     
یگیرد.
یگذارند ،قرار نم 
عوامل تبیین کننده محیط نهادی درون بنگاهها که بر توسعه منطقهای تأثیر م 
در بین عوامل باقی مانده نیز به ترتیب بیشترین تأثیر بر توسعه منطقهای متأثر از بنگااههاای خوش ششههاای ص تعن ییی ،از
یهای مدیران بنگااههاا در هر
طریق عامل «ویژگیهای مدیران بنگاهها» ارائه شده است کهاین مورد موید نقش ویژگ 
سه حوزه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی است؛ ضمن اینکه عام روکذم ل   
تنها عامل در میان عوامل تبیین کننده محیط نهادی درون بنگاهها است که بر توس یداصتقا هع    ت یثأ ررر معن راد یرادا دد.
خود این عامل نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیره یا ی ازجملههه «می اریدم ییانشآ ناز ننن نننن ب یش ا وو وووههاای م یتیرید
بنگاهها»« ،میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاهها به پژوهش در ارتباط ب لوحم تیلاعف ا

ههه هههه»« ،می اب ناریدم ییانشآ ناز    

روشها و رویههای اقتصادی و توسعه بازار» و «میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاهها به آموزش در ارتب تیلاعف اب طا    
محوله» بوده که نشانگر آن است که آگاهی مدیران در مورد فعالیت بنگاهها بیشتر از هر چی زا شیب یتح( ز

هقباس     

یهای مدیران بنگاهها» نقش دارد.
کاری و تحصیالت آنها) در ارتقای عامل «ویژگ 
یهای کارکن نا
عامل بعدی به لحاظ تاثیرگذاری بر توسعه منطقهای متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی ،عامل «ویژگ 
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یباش و د
بنگاهها» است که در دو حوزه اجتماعی و کالبدی توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی نقش آفرین م 
نشان از این موضوع دارد که اگرچه ویژگیهای کارکنان بنگاهها بر توسعه اجتماعی و حتی کالبدی منطقهای ناش زا ی
خوشههای صنعتی تأثیر معناداری دارد ،ولیکن نتوانسته است در حوزه اقتصادی توسعه منطق ققهای نقش نک یزاب ی ددد دددد.
ضمن اینکه عامل مذکور خود بیشترین تأثیر را به ترتیب از متغیرهایی شامل «میزان اهمیت دادن کارکنان بنگاههاا به
پژوهش در ارتباط با فعالیت محوله»« ،میزان تحصیالت کارکنان بنگاهها»« ،میزان آشنایی کارکنان بنگاهها ب یناوق ا ن و 
یپذیرد که نشانگر آن است که همچون مدیران ،آگاهی کارکنان در مورد فعالیت هلوحم    
مقررات مربوط به بنگاهها» م 
بیشتر از سابقه کاری آنها در ارتقای ویژگیهای کارکنان بنگاهها نقش دارد.
نهایت ًاًا نیز به لحاظ تاثیرگذاری بر توسعه منطقهای متأثر از بنگاههای خوشههای صنعتی ،عامل «وضعیت ارتب نیبام طا   
یگیرد که تنها بر حوزه اجتماعی توسعه منطقهای ناشی از خوشههای ص نیرفآ شقن یتعن    
کنشگران بنگاهها» قرار م 
یباشد و خود بیش از هر چیز متأثر از متغیرهایی چون «میزان رابطه غیرکاری و دوستانه کارکنان بنگاهها ب ناریدم ا   
م
از نظر کارکنان»« ،میزان ارائه دانش از طرف کارکنان بنگاه به مدیران»« ،میزان نظرخواهی مدیران بنگااههاا از کارکن نا
یباشد کهاین موضوع نشانگر آن است که او ًالًال ارتباط م نیبا
در امور بنگاه» و «میزان اعتماد کارکنان بنگاه به مدیران» م 
مدیران و کارکنان و کارکنان با یکدیگر نتوانسته تأثیر معناداری بر توسعه منطقهای ناش وخ زا ی شش شششههاای ص هب یتعن   
لحاظ اقتصادی و کالبدی بگذارد و ثانی ًاًا در درون خود عامل نیز ارتباط مابین مدیران و کارکنان بنگاهها ب بتارم ه   

از

اهمیت بیشتری نسبت به ارتباط مابین کارکنان به لحاظ ارتقای وضعیت ارتباط م گنب نارگشنک نیبا ااا ااااههاا بر رادروخ
است.
در ارتباط با عوامل به دست آمده از متغیرهای مشاهده شده وابسته نی لماع تفگ دیاب ز      «می ناز ت یثأ ررر بنگااههاای
خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» بیش از همه تحت تأثیر «میزان حج گنب دیلوت م ااا ااااههاای خوش ششههاای
ب» و «تع داد
منتخب»« ،میزان ارزش افزوده بنگاههای خوشههای منتخب»« ،میزان سرمایه بنگاههای خوشههای منتخب ب
یباشد.
شاغلین بنگاههای خوشههای منتخب» م 
عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» نیز خود به ترتیب بیش از همه تحت تأثیر
«میزان ارتباط در تهیه مواد اولیه در بین بنگاههای خوشههای منتخب»« ،میزان ارتب ب نیب رد شورف رد طا نگ اااا اااااههاای
خوشههای منتخب»« ،میزان ارتباط در نشر اطالعات کاری در بین بنگاههای خوشههای منتخببب»« ،می رد طابترا ناز   
ب»
تولید در بین بنگاههای خوشههای منتخب» و «میزان ارتباط در نشر دانش در ب گنب نی اا اااههاای خوش ششههاای منتخب ب
یباشد که بیانگر آن است که ارتباط کاری مابین بنگاههای سنگ با یکدیگر اهمیت بیشتری نسبت به ارتب یراک طا   
م
این بنگاهها با سایر نهادها (همچون اتحادیه ،سازمانهای دولتی ،نهاده و یشزومآ یا

ت پ یاقترا رد )یلو   
مؤسسات ت

توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی به لحاظ اجتماعی دارد.
نهایت ًاًا عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقه» نیز بیشترین تأثیر را خود به ترتی زا ب
ب»« ،می هب ناریدم لیامت ناز    
«میزان تمایل مدیران به مهاجرت قبل از شروع به کار در بنگاههای خوشههاای منتخب ب
مهاجرت بعد از شروع به کار در بنگاههای خوشههای منتخب»« ،میزان تمایل کارکنان به مهاجرت قب هب عورش زا ل    
کار در بنگاههای خوشههای منتخب» و «میزان تمای م هب نانکراک ل ه رجا ت دعب 

عورش زا

رد راک هب گنب ااااااااا ااااااااااههاای
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یپذیرد که این موارد نشان دهنده اهمیت بیشتر مدیران نس انکراک هب تب ن رد  ار  یاقت ت هعسو      
خوشههای منتخب» م 
منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی به لحاظ کالبدی است.
در مجموع او ًالًال با توجه به اینکه  28درصد از واریانس «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتص یدا
منطقه» 39 ،درصد از واریانس «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتم قطنم یعا هه ههه» و  75درص زا د
لدهنده محیط نه یدا
واریانس «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقه» توسط عوامل تشکی 
یتوان به اهمیت محیط نهادی بنگاههاای خوش ششههاای ص یتعن
درون بنگاههای خوشههای صنعتی تبیین شده است ،م 
منتخب در نقشآفرینی آن خوشهها در توسعه منطقهای بهویژه در زمینه اجتماعی پی برد و بر این نکته تأکید نمود که
برنامهریزیهای مرتبط با توسعه خوشههای صنعتی ،الزم است تا عالوه بر موارد معمول ،برنامهریزیهاای موض یعو
مرتبط با ارتقای محیط نهادی بهویژه در ارتباط با مدیران بنگاهها را در جهت

ی بهت وخ نیا ر شش ش ششششههاا در
شآفرینی ی
نقش ش

یهاای م گنب نارید اا اااههاا»،
ی عوامل «ویژگی ی
شآفرینی ی
توسعه منطقهای در دستور کار قرار دهند؛ و ثانی ًاًاًاًاب هجوت ا    نقش ش
«ویژگیهای کارکنان بنگاهها» و نهایت ًاًا «وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاهها» به ترتیب در «میزان توس طنم هع قق قققهای
یشود که
ناشی از خوشههای صنعتی» و نقش هر یک از آنها در توسعههای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی ،پیشنهاد م 
برای ارتقای توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی منتخب به لحاظ اقتصادی به ارتق یا

یهاای م نارید
«ویژگی ی

بنگاهها» ،برای ارتقای توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی منتخب به لحاظ اجتم رت هب یعا ت هب بی

قترا ای      

«ویژگیهای مدیران بنگاهها»« ،ویژگیهای کارکنان بنگاهها» و «وضعیت ارتباط مابین کنشگران بنگاهها» ،و نهایت ًاًا برای
ارتقای توسعه منطقهای ناشی از خوشههای صنعتی منتخب به لحاظ کالبدی به ترتیب به ارتقای «ویژگیهای م نارید
بنگاهها» و «ویژگیهای کارکنان بنگاهها» توج وش ه دد ددد .ثالث ًاًا  تیانع اب ببب ب بببببهاینک نییبت یاهریغتم زا ه     کنن لماوع هد   
«ویژگیهای مدیران بنگاهها» و «ویژگیهای کارکنان بنگاهها» این موضوع است جاتن

یگ در د و ناریدم یهاگآ هک    
می ی

کارکنان در مورد فعالیت بنگاهها بیشتر از سابقه کاری و حتی تحصیالت آنها در توس راد شقن هاگنب هع د داهنشیپ      
تگیرییی و است گنب یلصا یژتار ااا ااااههاا و
یگردد برگزاری کارگاهها و دورههای آموزش هج نییعت صوصخ رد ی تتت ت تتتت
م
فعالیتهای مرتبط با بنگاهها (همچون شیوههای مدیریت بنگاه ،توسعه بازار ،امور مالی و قوانین و مقررات مرتبط با
شآفرینی خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی منطقه اقدام شود.
بنگاهها) در جهت افزایش نق 
سپاسگزاری
مقاله حاضر مستخرج از رساله دوره دکتری با عنوان "اثرات محیط نهادی خوشههای ص طنم هعسوت رب یتعن ققق ق قققققهای؛

کهاای
یباشد که با حمایت م کرش یونعم و یدا ت رهش  کککک کککک
مورد پژوهی :خوشههای صنعتی سنگ منطقه اصفهان" م 
یدارند.
صنعتی استان اصفهان انجام پذیرفته است و بدین وسیله نگارندگان سپاسگزاری خود را از آنها اعالم م 
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