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Abstract: 
Industrial clusters development is known as an approach to growth of small businesses in 

a determined geographical zone in dynamic and competitive markets. Developed and 

developing countries’ researchers and policymakers have noticed different aspects of this 

approach for the complementary and fundamental role of small businesses on economic 

growth. In this study, barriers and driving factors affecting development of textile cluster in 

Yazd is extracted by focused group interviews. Moreover, formation and evolution of textile 

industry is reviewed briefly. Converting the magnitude of effective factors to quantitative 

values and evaluating them are challenging tasks. Therefore, finding a mechanism to 

formulate the types and effects of these factors on each other and on cluster development is 

important. In this article, a fuzzy model for assessing the factors interaction and their impact 

on cluster growth is developed. A questionnaire with likert scale, considering experts opinions 

of this cluster is used. At the end, a fuzzy cognitive map of factors is developed via semi-

automated method, and analysis of the relation network of factors is performed. 
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 توسعه و رشد در ثیرگذارأت يبازدارنده و برنده پیش عوامل اهمیت بررسی

 فازي شناختی نقشه از استفاده با  یزد نساجی خوشه
 ) 05/04/1394تاریخ پذیرش:  15/11/93( تاریخ دریافت: 

 

 ۳محمد امین، * ۲مهدیه معتمدي،  ۱محمد ابویی اردکان
 
 

 چکیده
شان فائق آیند، نقـش مکمـل و   هاي طبیعیکسب و کارهاي کوچک مستقر در یک منطقه جغرافیایی، در صورتی که بتوانند بر محدودیت

اي، در بازارهاي پویا و رقابتی، رهیافتی براي رشد اساسی در رشد اقتصادي یک کشور ایفا خواهند کرد. بر این اساس، روش توسعه خوشه
گذاران کشورهاي توسـعه  گران و سیاستهاي مختلف این رویکرد مورد توجه پژوهشو توسعه صنایع کوچک معرفی شده و شناخت جنبه

 در مسـیر رشـد و   رانپـیش  عوامـل بازدارنـده و   تـر و اهمیـت  خت عمیـق شنارار گرفته است. هدف این پژوهش، یافته و درحال توسعه ق
تـرین موانـع و   گیري و تحوالت این صـنعت در منطقـه، ابتـدا مهـم    رو، با نگاهی گذرا به شکل، است. از این"خوشه نساجی یزد"بالندگی
عنـوان مبنـاي مطالعـاتی مـورد     مصاحبه به روش گروه کانونی استخراج شـدند و بـه  با برگزاري جلسات خوشه این توسعه  بر مؤثر عوامل

توان بـه راحتـی تبـدیل بـه مقـادیر کمـی نمـود و مـورد         جا که اهمیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه خوشه را نمیگرفتند. از آناستفاده قرار 
وامل مختلف روي یکدیگر و بر توسعه خوشه را فرموله نمود. بنـابراین،  سنجش قرار داد، باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و تاثیر ع

اي بسته با مقیاس لیکرت، با استفاده از نظر خبرگان صـنعت و  نامهدر این مرحله، میزان تاثیرگذاري و اهمیت این عوامل، با کمک پرسش
یمه اتومات، ترسیم شـد و شـبکه روابـط میـان آنهـا،      فعاالن این خوشه مورد سنجش قرار گرفت و نقشه شناختی فازي عوامل به روش ن

 همراه داشت.  گذاري در سطح خوشه، بههاي قابل توجهی براي سیاستتحلیل و تبیین گردید که یافته

   واژگان کلیدي:
 برنده و بازدارنده، رشد و توسعه.نقشه شناختی فازي، خوشه صنعتی، صنایع نساجی یزد، عوامل پیش
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 مقدمه -1

 رخ داده است، چند دهه اخیر در بازارهاي جهانی دربا توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادي که 
حرکت به  ارزش در رفتن منابع با تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیري از هدر

تغییر ساختار صنعتی است. از مشخصات اند که نتیجه آن  سوي جهانی شدن بازارها، به تمهیداتی متوسل شده
 .]6[ متوسط است اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و

خصوص کشورهاي ها، بهعنوان بخش مکمل و اساسی اقتصاد کشور واحدهاي کوچک صنعتی و بازرگانی، به
شان حدودیت منابع در دسترسدلیل تنگناهاي خاص خود که از مولی به اند شناخته شده در حال توسعه،

هاي کوچک و متوسط به بنگاه ،1سازي خوشهرسد. نظر میي آنها امري مشکل بهگیرد، توسعهنشات می
هاي بازار و حل بتوانند به کسب مزیت از فرصتو  کردهشان را با هم ترکیب هايکند تا قدرت کمک می

 .]26[ مشکالت معمول از طریق یک اقدام مشترك دست یابند
هاي مجتمع در یک حوزه جغرافیایی، موجب شده اي بنگاهیابی به مزایاي حاصل از توسعه خوشهاشتیاق دست

در این  گذاران کشورهاي مختلف قرار گیرد.ریزان و سیاستاي مورد توجه برنامهاست که این روش توسعه
که امري مشکل ها، با آنبندي آندستههاي صنعتی و میان، شناسایی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر بلوغ خوشه

بایست عوامل شان میها به مقتضاي فعالیتکند و در هر دسته از خوشهاست، ولی بسیار اهمیت پیدا می
صورت معمول در قالبی نادقیق و تاثیرگذار خاصی را شناسایی نمود. از سوي دیگر، بیان تاثیر عوامل نیز به

 گردد و تبدیل مقادیر کیفی به مقادیر کمی فعالیتی پیچیده است. کیفی بیان می
ایران ي صنعتی در داخل کشور هامتوسط و توسعه خوشه بحث توجه به صنایع کوچک و هاي اخیر،در سال

-سازي الگوي توسعه خوشهپیاده گذاري ورسد در سطح سیاستنظر میهب اما ؛مورد توجه قرار گرفته است ،نیز
ترین مناطق تأثیرگذار در ایران یکی از عمده. پایه اي است هاي بنیادي ور همچنان نیازمند حرکتکشو اي،

مختلف زبانزد عام و خاص بوده  هايهاي آن در دورانکه دستبافت استشهر یزد  در زمینه تولید منسوجات،
هاي نساجی یکی از قطب عنواننیز، به و در حال حاضر این صنعت، ریشه چند صد ساله در شهر دارد .است

کارخانه و کارگاه نساجی مستقر در یزد، طیف وسیعی از محصوالت نساجی،  700حدود کشور، مطرح است و 
اي، روفرشی، موکت، فرش و ... را تولید  هاي پیراهنی، رومبلی، پرده از جمله انواع الیاف، نخ، انواع پارچه

اي نساجی هاي توسعه خوشهها و بازدارندهتر پیشران. هدف اصلی این پژوهش، شناخت عمیق]3[ کنند می
ها، در مسیر رشد و ، آگاهی از اهمیت تاثیر گذاري آنکامل این عوامل ساییشنا بعد از گمان،یزد است. بی

تر جهت حرکت به سمت جایگاه رقابتی شایستهدر کالن آتی  گشاي تصمیمات خرد وتواند راهمیتوسعه، 
 .باشد و رشد اقتصادي، منطقه این صنعت بومیبراي 

 
 
 

1 Clustering 
                                                           



 79    ... نساجی خوشه توسعه و رشد در ثیرگذارأت يبازدارنده و برنده پیش عوامل اهمیت بررسی

 
 ي پژوهشمبانی نظري و پیشینه -2

را پردازان کالسیک آننظریه و قدمت دارند سال دصبیش از یک ،متوسط هاي کوچک ومباحث مربوط به بنگاه
علم  پردازان نئوکالسیکهمزمان با گسترش نفوذ نظریه یا سه دهه اخیر و ولی در دو؛ کردندمطرح می

اي که جهانی  هاي بالقوهدوچندان پیدا کرده است. با فرصت مباحث مزبور در قالب کارآفرینی رونقی ،اقتصاد
اي براي  طور فزایندهههاي کوچک و متوسط بآورد، بنگاه وجود میهشدن براي دسترسی به بازارهاي جهانی ب

دلیل تنگناهاي شوند اما به میها مزیت کسب کنند تحریک قرار گرفتن در موقعیتی که بتوانند از این فرصت
این واحدها در بسیاري از . ]13[ یابند ناتوان می ،مندي از این امکاناتهزیادي که دارند خود را از بهر

اي در گسترش و تنوع  کننده یابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیینضمن دست ،کشورهاي در حال توسعه
ري اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال، بهبود توزیع درآمد و تولیدات صنعتی دارند و در اهتمام به یک س

 درتوان باالیی  صنایع کوچککه رغم اینعلی؛ ولی برآوردن نیازهاي اساسی کشور داراي نقش موثري هستند
عبارت در مسیر توسعه  آنها ترین مشکالتشایع توسعه آنها امري مشکل است. رشد اقتصادي مداوم دارند

هاي جدید وريآفن و کمبود سرمایه کیفیت پایین نیروي انسانی،، به اطالعات بازارنداشتن ی است از دسترس
 .]9[ گذاري ضعیفمشیخط و

توانند به توسعه کمک کنند توسط  هاي نظري متفاوتی در این مورد که چگونه مؤسسات کوچک میبحث
هاي این است که شرکت ،از این نظریاتبندي ه شده است. یک جمعیارا ،نظران مختلفاقتصاددانان و صاحب

اعضاي یک شبکه مستقل داخلی هستند که توانمندي  ،حال که رقباي طبیعی یکدیگرند عین در ،کوچک
هستند  آورانهفنهاي الزم براي ایجاد نوآوري و خالقیت يکننده زمینه ایجاد شغل را دارند و همچنین فراهم

-همربوط به پدیده شبکه شدن و خوشه شدن یا ب وجود دارد،مؤسسات  ترین نگرشی که به این گونهجالب اما
این  و هاي کوچک گرایش به خوشه شدن و ارتباط با یکدیگر دارندطور کلی تجمیع است. اغلب شرکت

هاي نیروي انسانی وجود ی که در یک محدوده جغرافیایی که در آن مهارتیهابراي شرکت ،پدیده بیشتر
 . ]2[ گیرند شکل می ،داشته باشد

 1890-1920( 1خوشه صنعت را به لحاظ تاریخی به نظریه مارشال ينظریهاگرچه بعضی از محققان ریشه 
در  ،)1990( 2مایکل پورتر ،دهند، براي اولین بار هاي تخصصی ارتباط میثیر جانبی بنگاهامیالدي) در مورد ت

هاي صنعت را مشخصًا مطرح ساخت. او با بحث  وشهخ ينظریه ،"هامزیت نسبی ملت"کتابی تحت عنوان 
با رویکردي  هاي قبلی را در قالب نوین ونوعی مباحث دههبه ،ها در آنجایگاه خوشه ایجاد مزیت رقابتی و

کند کار نگاه می عنوان نتیجه یک بهبود در محیط کسب وهب ،هااو به خوشه بهبود بخشید. متفاوت تکمیل و
هاي مرتبط از شرکت اجتماعی گروهی حاصل نزدیکی جغرافیایی و ،یک خوشه صنعتی دهد کهتوضیح می و

 کنندکاالهاي همانند یا مکمل را تولید می است که در یک زمینه خاص، نهادهاي وابسته به آنها به هم و
]21[.  

1 Marshall, A. 
2 Porter, M. 
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ها را شرکت تمرکز بخشی و جغرافیایی"اند:خوشه را چنین تعریف کرده ،)1995( 1همفري و اشمیتزهمچنین 
 ،وجود خوشه همچنین شود.هاي بیرونی میجوییچنین تمرکزي باعث برخورداري از صرفه گویند.خوشه می

هاي فنی، مالی و باعث جذب کارگزاران بازارهاي دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در زمینه
 هاي صنعتی درمورد تعریف خوشه عقیده دارند که در ،)1999( 2آلتنبرگ و اشتامرند و کنحسابداري کمک می

ترین خوشه در عام يبندي کرد که واژهتوان این گونه جمعاما می نظران اتفاق نظر وجود نداردمیان صاحب
 . ]12[ کنداي خاص اشاره میهاي اقتصادي در زمینهمفهوم به تمرکز مکانی فعالیت

است  3هاي مربوط به کارایی جمعیگیرند، فرصتها این چنین مورد توجه قرار شود که خوشهچه سبب میآن
تجمع مکانی  صرفاً، به این ترتیب گیرد،سرچشمه می، 5جمعی اتو اقدام 4هاي اقتصادي بیرونیکه از صرفه

تواند کارایی جمعی را افزایش دهد و این تعامالت و اثرات نمی ،هایی که ارتباطی با یکدیگر ندارندشرکت
ها از این است که خوشه است،وضوح قابل تشخیص چه بهآندر این میان،  ه است.بیرونی است که مورد توج

هایی خوشه طرف طیف در یک متنوع هستند، بالندگی بسیار میزان رسیدنشان به موفقیت و رشدیافتگی و نظر
دیگر طیف باشند و در سر  رسد از توسعه یا نوآوري عاجزنظر میهب و وجود دارند که پویایی اندکی دارند

گیري شکل.    ]23المللی راه یابند [به بازارهاي بین شان را افزایش دهند واند توان رقابتیهایی توانستهخوشه
مشاهده  ،در حال توسعه خودانگیخته است که در هر دو گروه کشورهاي توسعه یافته و يیک پدیده ،خوشه

ترین فاکتورهاي تعیین کننده مهم، عوامل محلی و هاي مرتبط با یکدیگرندموجودیت، هاشود. شرکتمی
شوند و بالندگی صنعتی می خوش رشدها فقط در صورتی دستولی خوشه ؛اندبراي رقابت در بازارهاي جهانی

بین  دست وصل شده باشند و دور هاي به نسبت بزرگ وهاي تجاري کارآمد به بازارکه از طریق شبکه
 .]21[ آمده باشد اعتماد پایداري پدید ،هاشرکت

یکی از چند  ،پذیري یک صنعت بومیتحلیل رقابت در ،عنوان یک مدل پایههب)، 1990(پورتر 6مدل الماس
دهد رقابت ملی در سطح صنعتی معین، شامل  الملل است که نشان می مدل محدود در تحقیقات تجارت بین

 داند: کنش چهار عامل اصلی میبرهم پذیري را حاصل تعامل و چه مواردي است. پورتر در این مدل، رقابت
 ساختار و رقابت و استراتژي، 9نندهصنایع مرتبط و حمایت ک، 8داخلی شرایط تقاضاي، 7فاکتورهاي درونی

، این فاکتورهاي چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات )1998(به اعتقاد پورتر. 10شرکت
تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. عالوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات  در هر کدام از آنها می

توانند در  ثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها میاعوامل چهارگانه ت بربینی نشده نیز  پیش
  .]22[ گذار باشندرپذیري تاثی رقابت

1 Humphrey, J.and Smiths, H.  
2 Altenburg, T and Stammer, M. 
3 Collective Efficiency 
4 External Economies  
5 Joint Action  
6 Diamond Model 
7 Factor Conditions 
8 Demand Conditions 
9 Related & Supporting Industries 
10 Firm Structure ,Strategy & Rivalry 
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ي تاثیرگذار برنده و بازدارندهتر گفته شد، هدف این پژوهش، بررسی اهمیت عوامل پیشطور که پیشهمان

 بر رشد و توسعه خوشه نساجی یزد است.
نیروهاي بازدارنده  کنند وند که به اجرا و پیشرفت برنامه کمک میهسترنده نیروهایی بنیروهاي پیش

برنده، براي تقلیل یا و در جهت مقابل نیروهاي پیش دنکه تمایل به حفظ وضعیت موجود دار هستندیی هانیرو
یا  ،رانپیش عواملنبودن که  رسدنظر میطور که از شواهد امر پیدا است، به. آن]18[کنند مهار آنها کار می

 اي باشد.در توسعه خوشه تواند مانعی براي موفقیتمیرنگ بودن آنها، کم
هاي گوناگون، عوامل یافت شده براي زمینه توان دریافت کهمی ،نگاهی به خالصه مطالعات انجام شده با

برنده و اند. تعداد عوامل پیشبوده برنده، بیشتر از موانع، مورد بحث و توجهتقریباً مشابه هستند و عوامل پیش
 90ي ي مطالعاتی، از دهههاي مرتبط با این زمینهبازدارنده یافت شده، نسبتاً زیاد هستند. گرچه پژوهش

 .]1[اند، اما تاکنون مدل واحد و فراگیري براي تحلیل عوامل، ارایه نشده است میالدي آغاز شده
 اند درهاي پیشین یافت شدهها که در پژوهشبلوغ خوشه رشد و يدهعوامل تسهیل کنن]، 1[در مقاله دیگري 

) و عوامل خاص مربوط به خوشه نساجی یزد، تشریح 1ه است (پیوست عنوان خالصه شد 31 مجموع در
 . شدند

ها، چگونه ي ارتباط بین آنهاي این عوامل، اکنون سوال اساسی این است که نحوهبعد از شناخت ویژگی
جا که توان ارزیابی نمود. از آنن بر توسعه و بلوغ این خوشه را چگونه مییزقبشامیزان تاثیرگذارياست و 

گردد و تبدیل مقادیر کیفی به مقادیر کمی صورت معمول، در قالبی نادقیق و کیفی، بیان میتاثیر عوامل، به
-هایی که مییکی از راهها بود. پرسش یابی به پاسخ ایندنبال روشی براي دستفعالیتی پیچیده است، باید به

 که شرح آن در ادامه خواهد آمد.است  1توان براي تبدیل مقادیر کیفی به کمی از آن بهره جست، منطق فازي
 
 روش تحقیق -3

هاي پژوهش کیفی در علوم اجتماعی و مدیریت است. هدف کلی در هر یکی از استراتژي مطالعه موردي،
گراست و نقطه قوت ها از دیدگاه کلمطالعه و تفسیر مشاهده موردتفصیلی ابعاد  يمشاهده ،مطالعه موردي

قلمرو مکانی این پژوهش، کشور ایران و  ].10[است یندهاي اجتماعی در بستر جامعه آاین روش بررسی فر
به  1390طور خاص از نظر جغرافیایی استان یزد است و قلمرو زمانی انجام پژوهش، از اوایل زمستان سال به

ي مدیران و افراد مسئول، مطلع و فعال در بحث مدت تقریباً یک سال، بوده است. جامعه آماري، شامل همه
غیراحتمالی(گلوله برفی) و قضاوتی با معرفی  گیري، روشها و صنعت نساجی است و روش نمونهخوشه

هاي ثانویه آوري دادهجمع .استبوده ترکیبی  پژوهش،روش گردآوري اطالعات در این  است. خبرگان صنعت
هاي مصاحبه به   ، بوده است. برگزاري جلسهاي و نیز انجام مطالعات میدانیاز طریق مطالعات کتابخانه

دست آوردن اطالعات مورد نیاز این پژوهش بوده هاي بهترین روشیکی از اصلی ،2"گروه کانونی"روش

1 Fuzzy Logic 
2 Focus Group 
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هاي مختلف خوشه نساجی یزد، مانند دانشگاه، عال در بخشنظران فنفر از صاحب 16ها، است. در این جلسه

ي خوشه نساجی، حضور داشتند.  ي توسعهها و پروژهصنعت، مراکز خدمات طراحی، استانداري، شرکت شهرك
ي آن، ذهنیت وسیلهاي انتخاب شده است که بهگونهالزم به توضیح است که روش انجام این پژوهش، به

خواهیم ببینیم گیرد که میآید. به عبارت دیگر، این روش، زمانی مورد استفاده قرار می دستمشترك افراد، به
. همچنین، در این پژوهش، الزم بود که براي روشن شدن ]17[اندیشد یک جامعه در مجموع چگونه می

در رو با هاي انفرادي و گفتگوهاي رو برخی عوامل خاص رشد و توسعه خوشه نساجی یزد، بازدیدها، مصاحبه
برخی افراد حاضر در صنعت و نهادهاي حمایتی که در زمینه مشخصی صاحب نظرات تخصصی بودند، 

 .صورت پذیرد
بعد از موردکاوي خوشه نساجی یزد و شناسایی مجموعه اي از عوامل پیشبرنده و بازدارنده در مسیر رشد و 

ژوهش با طراحی یک پرسشنامه به بررسی ) براي تکمیل این پ ]1[توسعه این خوشه صنعتی (رجوع کنید به 
اهمیت و اولویت تاثیرگذاري این عوامل در توسعه خوشه مذکور پرداخته شد. عوامل استخراج شده براي 
بررسی بیشتر و تایید در اختیار خبرگان پروژه توسعه خوشه و سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی قرار 

اشتند و با تبادل نظر بیشتر برخی نظرات اصالحی آنها در مورد نحوه گرفتند که اشرافیت بیشتري به موضوع د
عامل  9بیان، حذف، تفکیک یا ادغام عوامل در پرسشنامه نهایی اعمال شد. نتیجه این بررسی منجر به تایید 

عامل به عنوان بازدارنده هاي رشد خوشه نساجی یزد گردید و براي جمع آوري  14به عنوان پیشبرنده ها و 
 16طالعات مربوط به درجه اهمیت هر یک از این عوامل از پرسشنامه اي با مقیاس لیکرت استفاده و بین ا

نفر از آنها در موعد مقرر  13نفر از خبرگان خوشه که در جلسات گروه کانونی هم حضور داشتند توزیع شد که 
سیم روابط از منطق فازي استفاده به سواالت پاسخ گفتند. در نهایت براي تبدیل مقادیر کیفی به کمی و تر

 شد. 
 سازي عنوان شیوه مدلنقشه شناختی فازي، به -3-1

، ارایه شد. بر مبناي تعریف وي، اف ]16[، براي اولین بار، توسط کوسکو FCM(1مدل نقشه شناختی فازي (
است که رابطه سی ام، یک نمودار گرافیکی هدایت شده با هدف نمایش روابط علت و معلولی میان عوامل 

شود. در این مدل، اجزاي اصلی، ]، مشخص می-1و1میان هر یک جفت عامل در این مدل با عددي در بازه [
 ها است. دنبال نشان دادن روابط علت و معلولی میان مفاهیم مورد اشاره در گرهها هستند و نمودار،    بهگره

ي توصیف و مدلی از یک سیستم است. در این همدل اف سی ام، یک استناج نمایشی است که ارایه دهند
سازي تعامالت بین مفاهیم و عوامل موجود در آن، نمایش داده ي شبیهوسیلهمدل، پویایی یک سیستم، به

گیرد. ایجاد هاي کمی و کیفی مورد استفاده قرار میشود. مدل اف سی ام، براي نمایش هر دو نوع دادهمی
ورد نظر، ـره در موضوع مـهایی است که از تجارب و دانش افراد خب ورودي ندـیک مدل اف سی ام، نیازم

اي که ي افراد با دانش موجود، در حوزههاي اف سی ام، تجارب انباشته شدهآیند. بنابراین، در مدلدست میبه

1 Fuzzy Cognitive Maps 
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مل تشکیل شود و بر مبناي آنها، روابط علت و معلولی میان عوامدل براي آن ترسیم شده است، یکپارچه می

 .]15[گیرد ي سیستم، شکل میدهنده
شوند که فقط از هایی میهاي اف سی ام، دو مسیر اصلی وجود دارد. دسته اول، شامل تکنیکبراي خلق مدل

ها براي شوند که این روش، شناخته می1هاي دستیعنوان روشگیرند و بهدانش انسانی(خبرگان)، بهره می
ها، در دلیل مشکالت کار با این روشاند ولی بههاي اف سی ام، بودهایجاد مدل مدت زمان طوالنی تنها راه

زمانی که تعداد فاکتورها زیاد است، محققان ترغیب شدند که براي یادگیري ساختار اف سی ام، بر 
هاي ي روشهاي بسیاري براي توسعه، کار کنند. اخیراً، تالش3و نیمه اتومات 2رویکردهاي اتومات

صورت گرفته است و هدف آنها این است که جانشینی براي متخصصین در نظر بگیرند و ساختار  4محاسباتی
هاي نیمه اتومات هنوز محدودیت وابستگی به مباحثات ، بسازند. البته روش5هاي تاریخیمدل را از داده

-تنهایی و برمبناي دادهرا، به انسانی را دارند و در مقابل رویکردهاي تمام اتومات قادرند یک مدل اف سی ام
 .]11[هاي تاریخی، محاسبه نمایند 

سازي استفاده شده است، داراي چهار گام براي نمایش نتایج است که در این پژوهش، روندي که براي مدل
 :شوندها مشخص میدر هر مرحله از فرآیند انجام کار، هرکدام از این بخش

 
  (IMS) لتهیه ماتریس اولیه عوام گام اول: -

عبارت است از تعداد فاکتورهاي شناسایی شده که  ،"N"است که [N*M]  ماتریس یک  IMSماتریس 
، عبارت است از تعداد افرادي که با آنها مصاحبه صورت "M"گیري هستند ودر واقع متغیرهاي اصلی تصمیم

ي ضریب نشان دهنده، Oij آوري شده است. هر سلول در این ماتریس گرفته و از طریق آنها اطالعات جمع
اي که دارند، تخصیص ، با توجه به تجربه"i"، به هرکدام ازعوامل "j"یا وزنی است که هرکدام از افراد خبره 

هاي فازي با درجه دست آمده در این ماتریس در گام بعد تبدیل به مجموعهي اطالعات بهدهند. نتیجهمی
 ,Oi1, Oi2  گیرند هایی که در یک ردیف قرار میکدام از سلولعضویتی بین صفر و یک، خواهد شد. هر 

Oi3,….,Oim جزیی از بردار ،vi ي خبرگان، آوري شدههستند. براي هر عامل از مجموعه نظرات جمع
 .]16[شود ، ایجاد می viیک بردار 

 
  (FZMF) تنظیم ماتریس فازي شده عوامل گام دوم: -

ي ، تبدیل به یک مجموعهviدست آمده در فاز قبل، هرکدام از بردارهاي عددي براي فازي کردن نتایج به
هاي ماتریس این مجموعه فازي، دست آمده، هر کدام از سلولشود، به این ترتیب که در جدول بهفازي می

1 Manual methods 
2 Automated 
3 Semi-Automated 
4 Computational Methods 
5 Historical Datas 
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عددي در بردار مربوطه به خود است. در این گام، بردارهاي ، Oij ي عضویت هر جزء ي درجهنشان دهنده
گیرد. براي ]، قرار می0،1شوند که ارزش هرکدام از اجزاي این بردار در طیف [تبدیل به مجموعه فازي می

 فازي کردن ماتریس فوق الذکر، باید مراحل زیر طی شود:
را به آن اختصاص دهید. نتیجه این محاسبه عبارت xi  1=را یافته و مقدار  viترین عدد در بردار بزرگ )1

 است از :      
                                                     MAX(Oiq) → Xi (Oiq)=1  

را به آن اختصاص دهید. نتیجه این محاسبه xi=0 را یافته و مقدار   viترین عدد در بردار کوچک )2
 است از :                                             عبارت

MIN(Oip) → Xi(Oip)=0 
]، 0،1،  با استفاده از فرمول زیر در بازه [v iبا توجه به مطالب ذکر شده، هرکدام از اجزاي دیگر بردار   )3

 گیرد : قرار می
                                                  Oij−MIN(Oip)

MAX(Oiq)−MIN(Oip)
 ) =Oij (i X  

. با انجام این ]Vi ]25،19 در بردار  Oijعبارت است از درجه عضویت هر جز   ،Oij (i X(در این فرمول
گیرد، برابر است با درجه عضویت فازي که به هر می ]0و1[عملیات، ارزش هرکدام از عواملی که در بازه بین 

دست آمده از این تابع ممکن است انعکاس دهنده عضویت بهیابد و درجه کدام از این عوامل تخصیص می
دست آمده توان کران باال و پایینی براي اطالعات بهدنیاي واقعی نباشد. براي برطرف کردن این مشکل می

یک بردار عددي ، Vi کهدر صورتی ،بنابرایندر نظر گرفت و نتایج را با استفاده از این دو کران تحلیل نمود. 
* Lو  *(کران باال )Uمقدار   j=1,2,….,Mتخصیص یافته است باشد و  i که به هر عامل  جز mبا 

 :شود صورت زیر محاسبه میبه، (کران پایین )
Oij (Oij ≥ u*)→ Xi(Oij)=1        ∀j = 1, … , m   
∀j = 1, … , m       Oij (Oij ≤ L*)→ Xi(Oij)=0 

عناصر این مجموعه، با توجه به  ازي عضویت هر کدام درجههاي باال و پایین، مقدار با توجه به مقادیر کران
هایی شوند. با توجه به برخی پراکندگیاین دو مقدار در جریان محاسبه ماتریس فازي شده عوامل محاسبه می

آوري بر روي اطالعات جمعتر آوري شده وجود دارد الزم است براي انجام محاسبه دقیقکه در اطالعات جمع
دست آمده، در نظر گرفت هاي باال و پایین نتایج بهعنوان کرانکران را با توجه به نظر خبره، بهشده، دو 

]25،19[. 

 

 )SRMF(قدرت ارتباط بین عوامل  ماتریسایجاد  گام سوم: -

هاي این ماتریس، عوامل شناسایی شده ها و ستون، است. ردیف [N*N]، یک ماتریسSRMFماتریس 
هستند که در این نگاره قرار است ارتباط بین آنها به صورت دو به دو مورد بررسی قرار گیرد. هر جز بردار که 
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sij ي میزان تاثیر عامل نام دارد، در این ماتریس نشان دهنده"i"   بر''j'' .است ،sij تواند مقداري ، می
جزء است، نمایش n که داراي  siتخصیص دهد. هر عامل، با یک بردار عددي به نام ، را به خود ]-1و1[بین

 اند از : ، سه نوع رابطه وجود دارد که عبارت""jو"i"شود. بنابراین، بین هر دو عامل داده می

 
1( 0>Sijي ارتباط مستقیم (مثبت) علت و معلولی میان دو عامل  دهنده: این مفهوم، نشان"i"وj"" ،

، افزایش یابد، به نسبت ارتباط بین این "i"که مقدار این حالت به این معنی است که در صورتی است.
 یابد. نیز، افزایش می "j"دو عامل، ارزش عامل 

2( sij< ، ""jو"i"ي ارتباط معکوس (منفی) علت و معلولی میان دو عامل دهنده: این مفهوم، نشان0
، افزایش یابد، به نسبت ارتباط بین "i"که مقدار عامل صورتیاست. این حالت به این معنی است که، در

 یابد.، کاهش می""jاین دو عامل 
3( 0=Sijي آن است که هیچ ارتباطی بین دو عامل دهنده: نشان"i"وj"" 16[، وجود ندارد[. 

د. شوي شاخص میزان مشابهت میان دو بردار مشخص میوسیلهبه ، v2وv1نزدیکی ارتباط میان دو عامل 
 تعیین قدرت ارتباط میان عوامل، کامالً بستگی به دو بردار مربوط به این عوامل دارد.

ي بین دو بردار، بر مبناي شود و میزان نزدیکی رابطه، نمایش داده می S12ي پارامتروسیلهاین عدد، به
امین عناصر متناظر دو ""jاین پارامتر، برابر است با اختالف بین . شود)، تعیین می dj(  فاصله میان دو بردار

بردار و بر اساس معادالت زیر به ترتیب براي هر دو عاملی که رابطه مستقیم یا معکوس با هم دارند، محاسبه 
 شود :می

dj = |X1(Vj)− X2(Vj)|  
dj = |X1(Vj)− (1 − X2(Vj))|  

 شود که مقدار آن برابر است با:تعریف می ADبا توجه به این فرمول، پارامتر دیگري تحت عنوان 

 AD=
∑ dj 𝑚
𝑗=1

𝑚
 

 : ]19، 25[شود که مقدار آن برابر است با نمایش داده می sرابطه نزدیکی و مشابهت دو بردار با پارامتر 

     S = 1 – AD                                                                                               
 

 )FMF(تهیه ماتریس نهایی عوامل  گام چهارم: -

هاي گمراه کننده هاي درون آن، داده، تکمیل شد، ممکن است برخی از دادهSRMFزمانی که ماتریس 
شان با هم مشخص شد، با باشند. بدین معنی که، ممکن است تمامی عواملی که در ماتریس قبل ارتباط

که ممکن است همیشه رابطه علت و معلولی میان عوامل برقرار نباشد. یا اینیکدیگر ارتباط نداشته باشند و 
، مورد نیاز FMFبه ماتریس  SRMFدر این حالت، نظر فرد خبره براي تحلیل اطالعات و تبدیل ماتریس 
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ي گیرند که نمایش دهندهاي قرار می، صرفاً اجزاي عددي فازيFMFاست. در این حالت، در ماتریس 

توانند در دو بردار، می SRMFلّت و معلولی، میان عوامل هستند. زمان تحلیل داده در ماتریس ارتباط ع
منطق ریاضی مورد استفاده، داراي رابطه و نزدیکی قابل قبولی باشند؛ اما این در حالی است که، ممکن است 

اند توسط خبرگان در این حوزه توارتباط باشند. این ارتباطات نامناسب به راحتی میصورت منطقی، با هم بیبه
 .]25،19[شناسایی شده و حذف گردند 

 
 صنعت نساجی یزد شمایی از وضعیت -4

شده است.  هاي دور تاریخ، معیار شاخص در رونق اقتصادي یک کشور محسوب می صنعت نساجی در گذشته
در نساجی  صنعتو تکامل اي در پیشرفت سهم عمده گذشته خود، هاي مختلف تاریخکشور ایران در دوره

. داراي یک سابقه فرهنگی و تاریخی عجین شده با بخش نساجی استنیز زد و استان کویري یدنیا داشته 
شعر بافی شغل اصلی  با رشد و توسعه این هنر،و اند  کشور بوده این هاي مهم پارچه در از بافنده ،مردم یزد
هاي سنتی، منسوجات متنوع و زیبایی را در کارگاه ریسی و مردانهاي نخو زنان در کنار چرخه بود مردان شد
 گردید.ها به اطراف و اکناف صادر میاي از آنکردند که عالوه بر رفع نیازهاي محلی، بخش عمدهتولید می
ها، ابزار و طراحی بلکه در طراحی و ساخت دستگاه ،هاي هنريتنها در بافتهنه ،بافندگان یزدي ،به مرور

شهر یزد در . اصی یافتند و با گذشت زمان بر زیبایی و کیفیت منسوجات یزد افزوده گشتپارچه، مهارت خ
دست  و ویژه صنعت نساجی، معرف قوافل تجاري جهان شده بودهب اش،با صنایع دستی تاریخ گذشته خود

 .]5[مشاهده است هاي بزرگ دنیا قابل  در موزه نظیر آنان، هم اکنونبیهاي بافت
تدریج رو به افول به ،هاي بافندگیبا ورود اولین ماشین 1312ت منسوجات سنتی یزد از سال کیفی کمیت و

تدریج هاي خانگی شد و بهجایگزین کارگاهبزرگ  کارخانجات ریسندگی و بافندگی سال، 20در فاصله  نهاد.
هاي  از نرخ رشد کارخانه ي اخیر، نیزدر سه دههافزایش یافت.  جاي الیاف طبیعیاستفاده از الیاف مصنوعی به

دالیل متعددي از جمله صدور مجوزهاي به ،نساجی کوچکدر عوض واحدهاي  ه وشدت کاسته شدبزرگ به
 پس از گذشت انقالب دو دههطی اند. هداشت يوارجهش، رشد افزایش جمعیتو  فرهنگ مصرف تغییردولتی، 

بافندگی در کشورهاي  آوريفنبرد، سطح سر میهاي پس از آن بهبازسازي ایران در دوران جنگ و که کشور
 ،1377از سال  کهتا این دچار تغییر نشد أکه بافندگی یزد عمدتدرصورتی ؛طور ملموسی ارتقا یافتهب ،صنعتی
ی یهاي دست دوم ایتالیا ماشین استفاده ازبا  ،خود آوريفنبه بازسازي سطح  صنایع کوچکصاحبان برخی 

آگاهی و بینش بسیاري از واحدها هاي اخیر نیز ، روي آوردند. در سالبل قبولی داشتندنسبتاً قا آوريفنکه 
آالت که تعویض و روي آوردن به ماشینطوريهشود ب آنها احساس می بین اي  باال رفته و جنب و جوش تازه

  .]7[ استقابل مشاهده در نساجی منطقه و رومبلی  ايپردهپارچه  گسترش تولیدات جدیدي چون مدرن و
بلکه درحال  ،رفته است شمار مینه تنها در گذشته صنعت نساجی هسته اصلی صنعتی و اقتصادي یزد به

گذاري حجم سرمایه دومین شود. ترین بخش صنعتی و اقتصادي استان یزد محسوب میحاضر نیز مهم
  واحد صنعتی 700بالغ بر  ،. در مجموعاستنفر، مربوط به نساجی  25000اشتغال  با ،صنعتی در استان یزد
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 32درصد از کل تعداد واحدها،  5/20صنعت نساجی یزد در حدود  هسته اصلی خوشه را تشکیل می دهند.

 درحال حاضر یزد. ]3[ گذاري صنعتی استان را دربر دارددرصد از کل سرمایه 8/14درصد از کل اشتغال و 
شمار به ،هاي نساجی ایرانایران دارد و یکی از قطبهاي نساجی را در کل  انواع رشته ترین تنوع درکامل

، دومین مقام از نظر تولید فرش ماشینی ،اي و الیاف مصنوعی هاي پنبه پارچه تولیدر ، داراي رتبه دوم درودمی
درصد از رومبلی کشور)، است.  70و رتبه اول در تولید پارچه رومبلی (تولید  پارچه فاستونیدر تولید مقام دوم 

هاي دیگر صنعت نساجی  از شاخه قدرت صنعت نساجی یزد در شاخه بافندگی تاري و پودي آن نهفته است و
 ،برده است. یزد تر از همه تولید پوشاك بهره بسیار کمیمانند تولید الیاف مصنوعی، بافندگی حلقوي و مهم

مجموع در است و کل کشور داراي اولین رتبه در شاخه بافندگی و دومین جایگاه در شاخه ریسندگی در 
 .]7[کرد صنعت نساجی کشور محسوب بخش  ترینتوان متمرکزترین و قوي صنعت نساجی یزد را می

 
 پژوهش  يهاافتهی -5

مقدماتی یا نوعی چهارچوب اولیه آغاز  ينظریهاگرچه مطالعات موردي ممکن است در برخی موارد با یک 
نه تنها  کهد انجامنمیهاي نظري شوند به تدوین چهارچوبمی ها غنیشوند، ولی در انتهاي پژوهش که داده

-یم نیز فراهم میهست چه را که در پی آنبلکه آن ،دهدفرد بودن به مطالعه موردي میمنحصر به حسنوعی 
 .]4[ کند

شناختی فازي خوشه در ادامه، فهرست عواملی که با بررسی مجدد خبرگان در این پژوهش براي ترسیم نقشه
عامل بعد،  14عامل اول به عنوان پیشبرنده ها و  9اند، آورده شده است که اجی مورد استفاده قرار گرفتهنس
 شوند.ها شناخته میعنوان بازدارندهبه
 

 برنده و بازدارنده تاثیرگذار بر رشد و توسعه خوشه نساجی یزدترین عوامل پیشاصلی -1جدول 
 منطقهحضور واحدهاي  بزرگ نساجی در  1
 صنعت توسعه الزم براي هاي فیزیکیزیرساخت رشد متناسب 2
 ماشین آالت در دسترس آوريفنمناسب از نظر سطح نسبتا  وضعیت 3
 شانی کارآفرینروحیه  کوشی مردم یزد وفرهنگی مانند سخت -عوامل اجتماعی 4
 خوشههاي اصلی محصوالت رشد تقاضاي داخلی در مورد دسته به اندازه رو 5
 هاي اصلی محصوالت خوشهرشد تقاضاي داخلی در مورد دسته به کیفیت رو 6
 براي تامین نیروي مورد نیاز صنعتمتعدد مراکز آموزشی  ها ووجود دانشگاه 7
 اجراي پروژه توسعه خوشه نساجی یزد با حمایت مالی دولت 8
 دفرهنگ یز در بافت و صنعتریشه داشتن  دلیل موروثی بودن وبه بومی شدن دانش نساجی، 9

 ریسندگی، طراحی، فنی، هايدر بخش (عمدتاً هاي مورد نیازتخصص انسانی موجود از نظر مهارت و منابعسطح پایین  10
 فروش) تکمیل وریزي و رنگ

 
 مختلف)یل داله ب( کمکی صنعت  اولیه و متغیر مواد بسیار کیفیت و قیمت 11
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 ها و بیگانگی آنها با دانش توسعه سازمانبنگاهو بعضاً دولتی هاي سنتی مدیریت 12
 ،و ضعف در کارگروهی، نداشتن روحیه تجاري و بازرگانی هاتکروي فرهنگی مانند تعامل محدود، -عوامل اجتماعی 13

کنندگان مصرفوري پایین نیروي کار و ترجیح جنس خارجی از نظر هدار، بهرنگرش منفی نسبت به سرمایه و کارخانه
 ایرانی

انتهاي زنجیره  ضعف در ابتدا و(کنندگان پوشاك در سطح منطقه تولیدبودن  تولیدکنندگان الیاف و محدودنداشتن حضور  14
 )ارزش نساجی یزد

 حقوقی، مشاوره اي، بازاریابی و توزیع اي،سطح پایین خدمات تخصصی توسعه کسب و کار مانند خدمات اعتباري، بیمه 15
 کالن صنعت سطح خرد و در ،هااستراتژي هاي بلند مدت واجراي برنامه ضعف در تدوین و 16
هاي تخصصی انجمن ها وموردي در نمایشگاه محدود و حضور باز نبودن خوشه از نظر ارتباطات بیرونی وپویا نبودن و  17

 سرمایه گذار خارجی در منطقهنکردن و مشارکت نداشتن حضور بین المللی، 
 نوآوري در بین واحدهاي کوچک منطقه کیفیت ورقابت در رقابت با قیمت شکننده بجاي روي و کپی برداري و دنباله 18
 (عدم کارشناسی صحیح) صنعت کشور همراستا نبودن با تولید و مقررات دولتی و قوانین و نبودن تابث 19
 کار موانع بوجودآورده در رشد کسب و واقتصادي جهانی علیه کشور  هايتحریمتغییرات نرخ ارز،  20
 کمبود نقدینگی و سرمایه در دسترس واحدها 21
 واردات بی رویه و غیر قانونی محصوالت نساجی 22
 سرمایه بر بودنشان ودلیل نیاز به دانش فنی هبدر مقیاس مناسب ریزي و تکمیل رنگطراحی، توسعه نیافتگی بخش  23
 
منظور ترسیم نمودارهاي علت و معلول، ماتریس اولیه عوامل پژوهش، که با در پژوهش انجام شده، به 

به  80و  20نامه تهیه شده بود، با درنظرگرفتن کران پایین و باالي آوري نظر خبرگان توسط پرسشجمع
هاي ارایه شده در ماتریس فازي شده تبدیل گردید و در ادامه ماتریس قدرت بین عوامل بر اساس فرمول

، استخراج Visual Basicنویسی در محیط افزار اکسل و برنامهسازي پژوهش، به کمک نرممدل بخش
 شد.

از  بایست مجدداًتوضیح داده شد، براي تایید نهایی ماتریس تهیه شده از عوامل، می که قبالًطورهمان
اط بین عوامل ترسیم نمود. ترین نقشه را براي معرفی ارتب خبرگان نظرسنجی نمود تا در مجموع بتوان مناسب

 نمایش داده شده است. ،2، در جدول (FMF)ماتریس نهایی عوامل 
 خوشه توسعه بر بازدارنده و برندهشیپ عوامل انیم ارتباطات از يریتصو ،1 شکل جدول، نیا اساس بر

 .دهدیم شینما را زدی ینساج
نکته الزم به ذکر در این مرحله آن است که این عوامل آنهایی هستند که از دیدگاه افراد خبره صنعت عوامل 

 نهایی می باشند و تأثیر مستقیم بیشتري بر توسعه خوشه دارند. 
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 عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه خوشه نساجی یزد FCM شماتیکمدل   -1شکل
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، یعنی حضور واحدهاي بزرگ در منطقه، سطح 5و3و1ي برندهاست که عوامل پیش، حاکی از این 2جدول 

ترین تعامل را با سایر آوري در دسترس و اندازه روبه رشد تقاضاي داخلی، مواردي هستند که بیشمتناسب فن
نیافتگی رویه، توسعه ، یعنی واردات بی17و15،22،16عوامل توسعه خوشه دارند، از طرفی عوامل بازدارنده 

خدمات کسب و کار، نداشتن استراتژي توسعه و نبود پویایی و ارتباطات خارجی، عواملی هستند که در مجموع 
اند و باید مورد توجه خاص قرار گیرند. گذاري مستقیم را در سطح خوشه داشتهترین تاثیرپذیري و تاثیربیش

ور واحدهاي بزرگ نساجی در منطقه که ) مشخص است، حض1ي عوامل خوشه (شکل طور که از شبکههمان
)، 62/0ي متقابل و دوطرفه با توسعه یافتگی خدمات کسب و کار (هاي توسعه خوشه است، رابطهاز شاخص

/.) دارد و از طرفی 60/.) و میزان واردات خارجی منسوجات (69پویایی و ارتباطات بیرونی خوشه نساجی (
تر از همه روحیه /.) و مهم71هاي فیزیکی الزم (وجود زیرساخت /.)،75اندازه رو به رشد تقاضاي داخلی(

سزایی در ایجاد و توسعه واحدهاي بزرگ نساجی در /.)، تاثیر به79کوشی و کارآفرینی مردم یزد (سخت
آوري        /.)، رو به رشد داخلی، سطح فن83/.) و کیفیت تقاضاي (83منطقه داشته است. از طرفی اندازه (

دنبال ایم که بسیاري از واحدهاي منطقه، بههاي اخیر شاهد آن بودهاند و در سالس را باال بردهدستردر
اي هاي مدرن  و روي آوردن به تولید محصوالت جدیدي چون پارچه رو مبلی و پردهنوسازي و خرید دستگاه

 . 1هستند
رواج پیشه نساجی و بومی شدن  /.)، باعث75کوشی و کارآفرینی مردم (ي سختچه مسلم است، روحیهآن

این صنعت در منطقه کویري یزد بوده است و تولیدات این مردم بخش زیادي از نیاز کشور تامین کرده و اثر 
ي تاریخی و بومی شدن دانش نساجی باعث رویه منسوجات داشته است. ریشه/.)، بر واردات بی54منفی (

/.)، بوده است که دانش و مهارت موجود را نسل 40و ماهر محلی (اي از نیروي انسانی با تجربه ایجاد ذخیره
/.)، هم 75ها و مراکز آموزشی مرتبط با این رشته (اند. همین امر، باعث گسترش دانشگاهبه نسل منتقل نموده

هاي الزم این صنعت ها و تخصص/.)، در باالبردن سطح مهارت42شده است که تقریباً به همین اندازه (
اند؛ ولی هنوز بین سطح دانش و تخصص موجود و مطلوب فاصله زیادي است و این عامل تاثیر شتهنقش دا

-ها و قیمتبردارينیافتگی بخش طراحی و تکمیل این صنعت و بالطبع کپی/.)، بر توسعه79قابل توجهی (
خوشه به کرات نسبت به جاي رقابت در کیفیت و نوآوري داشته است که تولیدکنندگان برتر /.)، به79شکنی (

/.) را عامل 77/.) و نداشتن تخصص و مهارت کافی (83این مساله شکایت دارند و عوامل فرهنگی منفی (
شود دانند. البته تاکید میشکنی در بین واحدهاي کوچک میبرداري و قیمتي کپیاصلی پیش گرفتن رویه

/.)، پایین بودن متخصصین در 83د ولی دلیل عمده (کننها نیروي مورد نیاز صنعت را تامین میکه دانشگاه
خواهد و مدیران سنتی اندازي آن سرمایه زیادي نمیصنعت آن است که خرید یک دستگاه نساجی و راه

نوعی از کرده در واحدهاي خود استفاده نمایند تا کارشان را بهدهند که کمتر از افراد تحصیلواحدها ترجیح می
 دست ندهند.

1 'Market pull' & 'Technology push'  
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هاي سنتی و ناآشنایی با دانش توسعه سازمان، نبود پویایی و ارتباطات خارجی و ر نتایج مهم مدیریتاز دیگ

مدت و ضعف در تدوین و /.) و نداشتن دیدگاه بلند73هاي تخصصی صنعت (ها و انجمنشرکت در نمایشگاه
ر سطح خرد و کالن صنعت هاي استراتژیک د/.)، است که نداشتن برنامه73اي (هاي توسعهاجراي استراتژي

هاي خدماتی صنعت، مانند /.)، توسعه نیافتگی بخش79هم، حضور نداشتن تولیدکنندگان الیاف و پوشاك (
گذار خارجی طور نبود پویایی خوشه و جذب سرمایه/.) و همین73اي، بازاریابی و توزیع (بیمه، حقوقی، مشاوره

 دنبال داشته است. /.) را به77(
/.)، در کیفیت و قیمت بسیار متغیر مواد 73هاي اقتصادي (/.)، در کنار تحریم88زنجیره ارزش (ناقص بودن 

/.) و در 85اولیه و کمکی صنعت سهیم است که همین امر کمبود نقدینگی و سرمایه در دسترس واحدها (
 /.) را در پی دارد.67آوري (نتیجه عقب ماندگی تدریجی فن

هاي اخیر، ص است، اجراي پروژه توسعه خوشه با حمایت مالی دولت در سال، مشخ1که در شکل طورهمان
/.)، توسعه توان طراحی 52/.)، توسعه خدمات کسب و کار (52تاثیر نسبتاً خوبی در تعامالت و پویایی خوشه (

است که  /.)، داشته است که البته شایان ذکر48تر (مدتهاي بلند/.) و تعیین راهبردها و برنامه52و تکمیل(
/.) نقش اساسی در ناتوانی در تدوین 73هاي سنتی (/.) و مدیریت83هاي اقتصادي و نوسانات نرخ ارز (تحریم

 اند. هاي استراتژیک در سطح کالن و خرد این صنعت داشتهو اجراي برنامه
خاطر رخ ارز بههاي اخیر، ندست آمده از این پژوهش، این است که باال رفتننکته قابل توجه در نتایج به

رویه محصوالت نساجی داشته و تقاضا براي /.) بر واردات بی81ها، اثر معکوس و قابل توجهی (تحریم
اي گرفته شود که خوشه نساجی رونق دوبارهمنسوجات داخلی افزایش یافته است و در شرایط حاضر گفته می

همین تفاوت قیمت درصدد اجاره کارخانجات  دلیلگذاران خارجی، عمدتاً از کشور ترکیه، بهاست و سرمایه
 شان از ایران، هستند.داخلی و تولید و صادرات محصوالت

 
 نتیجه گیري و پیشنهادهاي پژوهش -6

 اند،سازي کسب کردهمتوسط با مزایایی که از طریق خوشه هاي کوچک وبنگاه ،کشورهاي دنیبسیاري از در 
سازي باعث شرایطی که در آن خوشه ختلزوم شنا .د مطرح شوندعنوان بخش موثري از اقتصاهاند بتوانسته

 هاهـباز دارنده توسعه خوش و رانشـعوامل پیبررسی به  ،شودندي رقابتی میـتوانم تقویت رشد صنعتی و
دنبال اي، بهمنظور شناسایی و کمی نمودن میزان تاثیر عوامل موثر بر توسعه خوشهاین پژوهش، به انجامد.می

ه ـود امري پیچیده است، عاملین توسعـبوده است؛ چراکه با شناخت مجموعه عوامل تاثیرگذار که خ راهی
رشد و  عوامل موثر برریزي و اقدام کنند. توانند وضعیت خوشه را بهتر درك کرده و براي بهبود آن برنامهمی

نتایج نهایی این اند. دههاي مختلف بررسی شبه شکل ها وهاي صنعتی تاکنون از جنبهخوشه يتوسعه
-کند و البته موارد خاصی چون تحریمي موجود برابري میپژوهش؛ در اکثر عوامل یافت شده خود با پیشینه

شوند که به قلمرو هاي اقتصادي و جنگ هشت ساله ایران هم، در نتایج این بررسی موردي یافت می
کنندگان الیاف در منطقه مانند حضور نداشتن تامینطور که برخی عوامل گردند. همانمحیطی تحقیق باز می
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ها در بخش ریسندگی و تکمیل، مصادیقی هستند که مربوط به قلمرو موضوعی این و یا سطح پایین مهارت

هاي پژوهش، صحه شوند. همچنین خبرگان این پژوهش با مطالعه نتایج، بر درستی یافتهپژوهش می
توان از آن یاد کرد، عبارت است از گردآوري مجموعه بزرگی از هش میاند. نوآوري که در این پژوگذاشته

بندي از تحقیقات پیشین است و ترسیم مدل گرافیکی هدایت شده مختص خوشه عوامل که خود نوعی جمع
هاي صنعتی و اندازه و گستردگی آنها، هاي مختلف فعالیت خوشهنساجی یزد. بدیهی است که، بر اساس زمینه

 ن عوامل تغییر خواهد کرد.اولویت ای
دهد که حمایت و برانگیختن گروهی عنوان یک نتیجه کلی، شواهد حاصل از این خوشه صنعتی نشان میبه

از صنایع کوچک مستقر در یک منطقه جغرافیایی با کاستن یا از میان برداشتن موانع رایج آنها و تسهیل و 
یابی به هاي دستهاي یکپارچه اهرممی شود و سیاستتامین عوامل رشدشان باعث خلق سرمایه اجتماعی 

 . سمت توسعه پایدار در یک محدوده جغرافیایی هستندنتایج اثربخش، به
صورت مستقیم و یا اي از اهمیت و بهاند با درجههمه عواملی که در این بررسی مورد بحث و توجه بوده
اند و باید مورد تفسیر و تحلیل ه مذکور اثرگذار بودهغیرمستقیم بر یکدیگر و در نهایت بر رشد و توسعه خوش

تري که با سایر موارد دارند، قرار گیرند ولی برخی از عوامل به دلیل شدت تاثیرگذاري و ارتباطات گسترده
، نبود پویایی و ارتباطات در بیشتر مورد تاکید و بحث هستند. مثالً، حضور واحدهاي بزرگ نساجی در منطقه

هاي اقتصادي و تغییرات پذیرند و تحریمرویه از تعداد بیشتري از عوامل تاثیر میو واردات بیسطح خوشه 
ترین اثرگذاري را بر عوامل نیافتگی خدمات کسب و کار، بیشنرخ ارز، نداشتن استراتژي توسعه و توسعه

هاي که تحریمینمختلف توسعه خوشه دارند. نکته قابل توجه دیگر این بررسی، آن است که با وجود ا
رویه را در این مقطع زمانی اند، واردات بیاقتصادي و تغییرات نرخ ارز سایر عوامل بازدارنده را تقویت کرده

خوشه نساجی شرایط موجود اند. در نهایت، اند و موجب رونق تولید ملی در بخش منسوجات شدهکاهش داده
کید در این اغییرات قابل توجهی را به موازات خطوط مورد تباید ت ،صورت تصمیم به ارتقا هرچه باشد، دریزد 

: نهادینه کردن ساختار سه جانبه بحث و گفتگو و مذاکره در سطوح محلی و ، از جملهبررسی شکل داد
 هاها، تشویق به تعامل و همکاري میان بنگاهگیرياي و ملی و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیممنطقه

هاي تخصصی، گام برداشتن در جهت اي کردن فعالیتمشترك در سطح خوشه و شبکهبا شناسایی منافع 
ه مستمر ـهاي دانشی و توسعثـهاي مورد نیاز صنعت و اهمیت دادن به بحها و تخصصارتقاي مهارت

اي کردن نهادهاي مرتبط موجود، ها، تاسیس مراکز خدماتی مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه و حرفهبنگاه
اي، حقوقی، بازاریابی و توزیع، توسعه مراکز آموزشی و دانشگاهی و ند مراکز اعتباري، تحقیقاتی، مشاورهمان

هاي تحقیقاتی که با نیازهاي واقعی صنعت منطقه گره ارتباط موثر آنها با صنعت در جهت اجراي برنامه
با مشارکت دولت و بخش خصوصی، هاي ترویج خوشه و ایجاد منابع تامین مالی خورده باشند، اجراي برنامه

هاي مراحلی از فرآیند تولید را پر کنند، ارتقاي زنجیره ارزش صنعت و تشویق به ایجاد صنایعی که شکاف
هاي نوین تجارت و هاي اطالع رسانی و آگاهی صنایع کوچک از ضرورت استفاده از روشاصالح ضعف
هاي اقتصادي در سطوح مختلف که با نظام سیاست هاي بلند مدت وتدوین قوانین و برنامه کسب و کار،

اي صنایع کوچک متناسب باشد و تالش در جهت تثبیت و اجراي شایسته آنها، فراهم آوردن شرایط خوشه
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گذار خارجی و نهایتاً هاي بومی و جذب سرمایهداشتن سرمایهمناسب در سطح کشور و منطقه براي نگه

شمار فرهنگی که مانع رشد و توسعه کسب و کار به-ی عوامل اجتماعیسازي در جهت مقابله با برخفرهنگ
 روند. می

دلیل هاي زمانی گوناگون، بههمچنین اعتباریابی برخی عوامل در طول زمان، با تکرار پژوهش در دوره
هاي دیگر براي تبیین وابستگی نتایج به سطح رشد یافتگی خوشه، انجام پژوهشی مشابه در سطح خوشه

ها از ابعاد گوناگون و مقایسه عوامل یاد شده با یک خوشه نساجی با بلوغ بیشتر، هاي میان خوشهتفاوت
بررسی این عوامل در درجات رشد یافتگی متفاوت براي تشخیص خصوصیات استراتژیک هر مرحله و ارایه 

هاي آتی، نهاداتی براي پژوهشتوانند پیشمی ها به مراحل باالتري از بلوغ،منظور هدایت خوشهنقشه راهی به
 باشند.
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