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Abstract: 
According to the literature, the process of development and improvement of the 

cluster is dependent on complete cognitive studies prior to the implementation of the 

cluster, which leads to the identification and resolution of problems and facilitates 

constraints that prevent the achievement of productivity in the cluster. This study 

carried out a field study using a phenomenographic approach to identify problems and 

cluster constraints of carpet industry in Sistan and Baluchestan province. The study 

cluster includes many number of private and public companies involved in this field, 

known as beneficiaries, and more than 6,000 workforce and weavers. 

Phenomenographic analysis shows that, in terms of beneficiaries, structural and 

behavioral social problems, cluster activities limit the achievements of the 

achievement. In addition, the constraints of the province in the successful 

implementation of the cluster have caused difficulties at higher levels. Finally, the 

study ends with the presentation of the outcome space and applied concepts and 

studies. 
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1چکیده

به منظور  استوابسته به مطالعات پیش از پیاده سازی خوشه های صنعتی فرایند توسعه و بهبود خوشه 

این مطالعه، گردد، و تسهیل محدودیت هایی که مانع از تحقق بهره وری در خوشه می  شکالترفع مشناسایی و 

 تشناسایی موانع و محدودیت های خوشه صنعاست که با استفاده از رویکرد پدیدارنگاری به تحقیق میدانی یک 

شامل بسیاری شرکت های خصوصی و دولتی تحت مطالعه . خوشه می پردازدفرش استان سیستان و بلوچستان 

نیروی کار و بافنده را دربر  6111که تحت عنوان ذینفعان شناخته می شوند و بیش از حوزه است درگیر در این 

 ،اجتماعی -ی و رفتاریرمشکالت ساختااز نظر ذینفعان، میگیرد. تجزیه و تحلیل پدیدارنگاری نشان می دهد که 

فعالیت های خوشه را برای تحقق دستاوردهای مناسب محدود می سازد. ضمن اینکه محدودیت هایی زمینه ای 

. گردیده است در سطوح باالتر باعثدشواری هایی را  در استان نیز در پیاده سازی موفق خوشه،

رویکرد کیفی، استان سیستان و بلوچستان، دستباف خوشه صنعتی، صنعت فرش :كلیدي واژگان
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مقدمه -1

می باشد که به لحاظ خاص صنعت یک خوشه یک گروه از شرکت ها و موسسات مرتبط با 

غرافیایی می تواند شامل یک منطقه، ججغرافیایی در یک منطقه انباشته و متراکم شده اند. فضای 

بنگاه های کوچک و متوسط مرتبط با یک  خوشه تشکیل شده ازاستان، یا حتی یک شهر باشد. 

 یبل شرکت هاافزایش قدرت رقابت و دست یابی به صرفه های اقتصادی در مقا به منظور  صنعت

شامل شرکت های تولید  . ذینفعان یک خوشه می باشند ندبزرگ که از توان رقابتی باالیی بر خوردار

کننده، عرضه کنندگان متخصص، شرکت های خدماتی، موسسات مرتبط همچون دانشگاه ها، 

 ,Porter  2000) رقابت می نمایندهم  که همزمان با یکدیگر همکاری واست نهادهای دولتی و تجاری 

در کالیفورنیا، کمپانی های کامپپوتر  1خوشه های مشهور و موفقی همچون خوشه سلیکون وللی(. 20

 ,Porter, 2000; Tan) ، و خوشه های موفق استرالیا3، خوشه تکنولوژی اطالعات هند2بنیان تگزاس

2006; Pe’er, and Keil, 2013; Oliver et al, 2017 )را فراهم  فضاییه ها نشان می دهند که خوش

برای بنگاه های درون خوشه، حاشیه رقابتی ضمن ایجاد توانند  ب می نمایند که در آن بنگاه ها

. بر مبنای دستاوردهای چشمگیر کمک نمایند نیز تولید ثروت و توسعه اقتصادی منطقهبه  همزمان

به طور  ی در حال توسعهی به ویژه در کشورهای توسعه یافته، دولت ها در کشورهایچنین خوشه ها

این در  .(Tsang and Siu 2016, 214)استراتژی خوشه تشویق شده اند  پیاده سازیبه  گسترده ای

کسب و  های، خوشه4بر اساس گزارش های انتشار یافته توسط سازمان های بین المللی حالی است که

توانسته اند به اهداف مورد  نسبت به کشورهای توسعه یافته، کمتر کشورهای در حال توسعه کار در

انتظار از پیاده سازی خوشه دست یابند. همچنین بنا بر گزارش سازمان های بین المللی مشاور توسعه 

، آنچه که کشورهای در حال توسعه درخصوص پیاده سازی موفق خوشه های کسب و کار 5اقتصادی

 ماندگار و پایدار می باشد همواره دچار چالش های عمده ای هستند دستیابی به توسعه و رشد

(UNIDO 2013; 2018)   علی رغم  خوشه در دهه های اخیر نشان می دهدمربوط به مرور ادبیات

بسترهایی بر غالبا  مطالعات بی شماری در حوزه خوشه صورت گرفته است اما تمرکز آنها اینکه

 ,Lei and Huang, 2014; Vanzetti et al) کشورهای توسعه یافتههمچون فضای کسب و کار 

2016; Kamran et al, 2017;مطالعاتی که به صورت نظام مند به بررسی و کار   ( قرار داشته است

مشکالت و شناسایی موانع پیش رو کشورهای در حال توسعه برای پیاده سازی خوشه های با عملکرد 

شرایط کسب و  ست کهتجربیات نشان داده ا. در حالی که کمتر صورت گرفته استمناسب بپردازند، 

1
Silicon Valley cluster

2
Texas-based computer Companies

3
The information technology cluster of Bangalore

4
United nations industrial development organization(UNIDO) 

5
UNIDO, IC2 
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کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور به شدت با کشورهای توسعه یافته نهادی کار و 

به نظر می رسد در برخی  UNIDOمطابق با گزارش های . (Lin et al 2009, 1119)متفاوت است

به منظور دستیابی  استراتژی خوشه پیاده سازی هر چه سریع تردر  اشتیاقکشورهای در حال توسعه، 

پیش مطالعه خوشه، منطقه  مرحله گذر از به اهداف و پتانسیل های نهفته آن باعث شتابزدگی در

( 2111)1همانگونه که پورتر(. UNIDO 2013; 2018) جغرافیایی و بافت محیط خوشه شده است

 نیازمند شناخت وشه،اقتصادی مناطق با استفاده از رویکرد خمی نماید، فرایند بهبود و توسعه  صریحت

. در واقع، تجزیه و است و رفع موانع و تجزیه و تحلیل اولیه و همه جانبه خوشه، شناسایی مشکالت

ای که بستر پیاده سازی  ضعف ها و چالش های منطقه ،تحلیل خوشه، می تواند به شناخت قوت ها

اده سازی خوشه، مسیر توسعه اقتصادی منطقه توسط پیکمک نماید و بدین صورت  خوشه است،

 . (Sultan 2014, 168) هموار گردد

آنچه که استراتژی خوشه های کسب و کار را از سایر مدل های کسب و کار متمایز می سازد در 

بر ارتباطات درونی بخش های مختلف خوشه  این است که از یک سو، یک پروژه توسعه خوشه ای

اقتصادی که خوشه صنعتی مورد نظر بخشی از آن تمرکز می نماید و از سوی دیگر، بر زنجیره ارزش 

تامین مواد و نهاده های اولیه کلیه »است توجه دارد. بنابراین در این استراتژی سعی بر آن است از

را به مسیری « شرکت های درون خوشه گرفته تا ارائه محصول و خدمات به مصرف کننده نهائی

ن و مجریان این مدل توسعه، در این فرایند باید ضمن صحیح تر هدایت نماید. بنابراین دست اندرکارا

توجه به روندها و سناریوهای بین المللی، ملی و سطح صنعت، بر مشکالت موجود و مسیرهای توسعه 

خوشه توجه و تمرکز داشته باشند. معموال خوشه ها دارای یک یا چند مشکل یا گلوگاه اصلی هستند 

های تکنولوژی، بازار، سطح سرمایه اجتماعی، اعتماد، کیفیت و  و این گلوگاه ها می تواند در حوزه

مواردی از این دست باشند. شناسایی صحیح و کامل مسائل مبتالبه خوشه و طراحی بهترین 

 1373راهکارهای مبتنی بر مشارکت، پیش نیاز اصلی توسعه یک خوشه می باشد)سلیمانی و همکاران 

اضر بر آن تالش می نماید.و این هدفی است که مطالعه ح) 219، 

فرش یکی از این صنایع بسیار کهن استان سیستان و بلوچستان است که قدمت فرش آن به 

کهن می باشد و به لحاظ  ای پیشه  این استانبافندگی در بیش از پنج هزار سال پیش بر میگردد. 

در این منطقه به بیش  سال پیش باز می گردد. میانگین فرش بافته شده در هر سال 5111خی به یتار

فرش طرح و  (1:بافته می شود متر مربع می رسد و این فرش دست بافت به دو روش 5111از 

است)زاهدان، زابل و شهرها و روستاهای منطقه  روستایی و عشایری که فرش اصیل منطقه سیستان

به  استان های ( فرشی که صرفا بافت این استان می باشد اما طرح و نقش آن مربوط 2 و سیستان(

در بافت فرش های دست بافت این منطقه از مواد و رنگ های طبیعی استفاده می . دیگر می باشد

1
Michael Porter 
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شود .  بر این اساس، مسئوالن این استان در جریان خوشه سازی گسترده ای که در کشور رواج یافته 

در این  خوشه فرشاقدام به شناسایی و ایجاد  1374است به دنبال احیا این فرش بومی، در سال 

صنعتی صنایع کوچک و متوسط های شرکت شهرک  منطقه کرده و  مسئولیت این امر را به عهده 

وام گرفته  UNIDOالگوی خود را از مدل  . خوشه صنعت فرشاستان سیستان و بلوچستان نهادند

مرتبط  خصوصی و دولتی را به همراه عرضه کنندگان و واحدهایتولیدی  شرکت 23بیش از  است و

نیروی  6111بالغ بر  ،سازمانی همچون دانشگاه ها، نهادهای دولتی، بانک و خیریه ها را در بر می گیرد

بودجه خوشه فرش استان سیستان و بلوچستان از محل د. نانسانی در این صنعت درگیر می باش

است که  بودجه تعریف شده مربوط به خوشه های صنعتی کل کشور تامین می گردد. این در حالی

مسئولیت صنعت فرش در سال های اخیر از سازمان میراث فرهنگی به وزارت صنعت و معدن و 

تجارت واگذار شده و یکی از ذینفعان خوشه فرش موجود، اداره صنعت و معدن و تجارت استان 

سیستان و بلوچستان می باشد. بر اساس اظهارات مجری و عامل توسعه خوشه،  هدف از پیاده سازی 

وشه  فرش دستباف سیستان و بلوچستان، دست یافتن به رشد صنعت فرش دستبافت و توسعه خ

واحدهای مرتبط با این صنعت در منطقه استان سیستان و بلوچستان می باشد چنانکه فرش بومی 

 سیستان احیا شود و جایگاه مناسبی را در بازار به دست آورد.  

سیستان و بلوچستان)به عنوان مجری پیاده سازی طبق بیانیه شرکت شهرک های صنعتی استان 

خوشه در استان فوق(، افزایش مشارکت میان ذینفعان خوشه که شامل تولیدکنندگان فرش و مواد 

اولیه، فروشندگان، سازمان های دولتی متولی فرش)سازمان صنعت و معدن و تجارت استان سیستان و 

گانی، سازمان میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، بلوچستان(، اداره فرش، استانداری، اتاق بازر

کمیته امداد امام خمینی ، سازمان های خدماتی و حمایتی)بانک ها، موسسات مالی(، دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی) دولتی، علمی کاربردی، پارک علم و فن آوری( استان می شود، جهت تسهیل توسعه 

کنندگان و توسعه بازار صنعت فوق، از اهداف پیاده سازی خوشه صنعت فرش استان، حمایت از تولید

مورد نظر می باشد. این در حالی است که عملکرد خوشه پس از حدود سه سال بنا بر نظر کارشناسان 

و مجریان پیاده سازی این خوشه در این استان پیشرفت چندانی را نشان نداده است چنانکه در 

مطلب توسط ذینفعان مختلف و کارشناسان شرکت شهرک های  مصاحبه های صورت گرفته، این

، به تجزیه و تحلیل همه جانبه مطالعه حاضر صنعتی به صورت واضح عنوان شده است. از این رو ،

به منظور شناسایی چالش ها و دالیل دست نیافتن خوشه فوق به اهداف از پیش تعیین  خوشه فوق،

 شده می پردازد. 

طالعه فوق به دنبال آن است شناخت تجربیات ذینفعان خوشه از کیفیت پیاده در واقع آنچه که م 

سازی خوشه به منظور شناسایی چالش ها و موانعی می باشد که خوشه فوق با آن مواجه بوده است. 

بر اساس این، پرسش پژوهش این است که موانع و چالش های توسعه خوشه فرش دستباف استان 

سهم عمده این مطالعه، نشان یدگاه ذینفعان این خوشه چیست؟ از این رو سیستان و بلوچستان از د
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پیاده سازی و اجرای خوشه  چالش هایدر خصوص موانع و مشکالت و ن دادن دیدگاه های ذینفعا

 است. فوق از زوایا و رویکردهای متفاوت 

ان داده و این مطالعه اهمیت تجزیه و تحلیل خوشه را پیش از اجرایی سازی خوشه صنعتی نش

تاکید بر توجه به  شرایط حقیقی بومی و منطقه ای قبل از پیاده سازی یک خوشه می نماید. در واقع 

این مطالعه بیان می دارد که شناسایی موانع و  عوامل تحدید کننده عملکرد موفق خوشه پیش از 

بر این، مطالعات اجرایی سازی یک خوشه کمک به برنامه ریزی صحیح برای خوشه می نماید. عالوه 

 Liu(، حمایت و مداخله دولت)Scheel, 2002; 2معدودی به بررسی عوامل زمینه ای از جمله نوآوری)

et al, 2013; Chen et al, 2016(سرمایه اجتماعی و اتحاد بین ذینفعان .)Chen et al, 2016 ،)

( توجه نموده ;Rocha, 2015; Kamran et al, 2017 Sultan, 2014عملکرد شرکت و جذب سرمایه)

اند. مطالعه حاضر تصویر کلی تر از عواملی که عملکرد خوشه را تحت تاثیر قرار می دهد و مانع 

پیشرفت عملکرد خوشه می شود، ارائه می دهد. در واقع نوشتار حاضر از سه بخش تشکیل یافته است. 

ره می نماید و بخش بخش اول به ادبیات نظری پژوهش می پردازد، بخش دوم به روش پژوهش اشا

سوم، مشکالت و موانع خوشه سازی موفق را مورد بررسی قرار می دهد. 

مرور بینش نظری پژوهش -2

در ادبیات نظری خوشه صنعتی، مباحث زیادی در خصوص ویژگی های خوشه های صنعتی و 

هی همچنین شرایط و محدودیت های تکامل و توسعه خوشه مطرح شده است. این مطالعه با نگا

اجمالی به این مباحث تالش دارد تا با دیدی جامع تر بر موضوع پدیده خوشه صنعتی فرش دستباف 

استان سیستان و بلوچستان بپردازد تا بتوان به صورت دقیق تر به بررسی دیدگاه  ذی نفعان در 

 خصوص چالش های توسعه و موفقیت خوشه  فوق پرداخت.

کسب و کار و مزایا و ویژگی های آنها، بر موضوع  سیرتکاملی مطالعات در خصوص خوشه های

شدت گسترش انتشار و اشتراک دانش در میان شرکت های درون یک خوشه، پویایی شبکه ها، 

 ;Morales et al, 2015نوآوری و افزایش همکاری و رقابت  درون خوشه ها حرکت نموده است)

Villaverde et al, 2017; Wasiluk, 2017( در مطالعه خود در 2115)1مکاران(. مورالیس و ه

برای تشکیل یک شبکه  2خصوص پویایی های تشکیل شبکه نشان می دهد که چندین نوع قرابت

و قرابت  3پایدار ضروری است.  قرابت اجتماعی در کنار قرابت سازمانی/ساختاری، قرابت جغرافیایی

مهمترین نوع قرابت می باشد که باعث تسهیل انتشار و اشتراک گذاری دانش می  4و شناختی فرهنگی

باشد. عامل مهم در پویایی های شبکه در میان خوشه ها وجود سرمایه اجتماعی است در واقع شرط 

1
 Morales  et al 

2
Proximity 

3
Geographical proximity 

4
Cognitive proximity 



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:   

135

ضروری برای آزاد شدن پتانسیل های مثبت در یک خوشه می باشد، پتانسیل هایی همچون نوآوری، 

 (.Wasiluk 2017, 757) هادانش و ایدهتسهیم اطالعات و 

دسترسی به  -1سه عامل اصلی ایجاد پتانسیل های مثبت در خوشه های صنعتی عبارتند از. 

دسترسی به مخزنی از عرضه کنندگان مواد اولیه  -2از نیروی کار متخصص 1مخزنی)سرریزی(

 Saxenian, 1994; Pe’er and Keil; 2013; Burger) دانش در میان رقبا 2سرریزهای -3متخصص

et al, 2015 این مزایا باعث شده است که محققان و دولتمردان تمایل به شناخت و پیاده سازی .)

استراتژی خوشه سازی صنعتی در صنایع مختلف به منظور بهبود و توسعه اقتصادی  صنایع کوچک و 

یازمند وجود اعتماد در متوسط مناطق یابند. ایجاد تمامی این پتانسیل های مثبت در یک خوشه ن

روابط بین بازیگران خوشه است. اعتماد عنصر اساسی سرمایه اجتماعی محسوب می شود. بدون این 

 ;Wasiluk, 2017) عنصر، خوشه ناکارآمد شده و به اهداف وانتظارات خود نائل نخواهد شد

Villaverde et al, 2017رمایه اجتماعی و فرایند (. بنابراین تمرکز مطالعات، اخیرا معطوف به نقش س

 Wasiluk, 2015; Oliver et al, 2017; Villaverde) های همکاری میان اعضای خوشه شده است

et al, 2017 تجربیات حاصله از بسیاری خوشه های صنعتی ناموفق نشان می دهد که صرف ایجاد .)

ند بلکه گشودگی در یک خوشه صنعتی، مزایای خوشه و پتانسیل های مربوط به آن را محقق نمی ک

 (.Wasiluk 2017, 755) روابط میان بازیگران خوشه و رقبا ضروری است

را تشکیل می دهند که مجموعه  3اجتماعی-در واقع بنا بر مطالعات، خوشه ها سیستم اقتصادی

ای از بنگاه های اقتصادی که در مجاورت جغرافیایی هم قرار دارند و همچنین دارای در جنبه های 

عی، اقتصادی فرهنگی و تاریخی دارای اشتراکاتی هستند که این سبب شکل گیری روابط غیر اجتما

(. Tan, 2006; Villaverde et al, 2017) رسمی و دانش و بینش مشترک نسبت به هم می شوند

تا کنون نشان می دهد که خوشه های صنعتی در سراسر جهان  1771مطالعات صورت گرفته از اوایل 

 Thomsen and) گسترش یافته استبه شدت ورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به ویژه کش

Pillay 2012, 570). ظهور، قوانین اغلب نو، در اقتصادهای ند( عنوان نموده ا2116)4و همکاران  چن

. برخی تحقیقات در هستنددر حال تکامل  ز، چرا که نهادهای رسمی همواره و هنواست شخصنام

ی بر عملکرد خوشه ها تمرکز حال توسعه بر نقش حمایتی دولت و نهادهای دولت کشورهای در

 ,Scheel, 2002; Wang, 2012; Liu et al, 2013; Chen et al, 2016; Kamran et al) اند نموده

 سازوکارهایی. چنین استخاص همکاری بین شرکت ها در اغلب موارد الزامی  (. سازوکارهای;2017

فرهنگ و رسوم سنتی که می تواند ، وندهای اجتماعی، همچون روابط اجتماعیممکن است در پی

1
 Pool 

2
Spillovers 

3
Socio-Economic Systems 

4
 Chen et al 
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( بستر فرهنگی،تاریخی 1375به زعم نقابی و همکاران). هور یابدرفتارهای جاه طلبانه را کاهش دهد ظ

شخصیتی مدیران، ویژگی های راهبر شبکه و ویژگی های -و نهادی خوشه، ویژگی های فردی

( اذعان 1374یت های شبکه سازی تاثیر گذارندهمچنین ظهوریان و رحیم نیا)ساختاری بنگاه بر فعال

دارند که دخالت موثر دولت، سرمایه اجتماعی، برنامه ریزی در خوشه ها، نکات روانشناسی و 

خصوصیات عامل توسعه خوشه از جمله عوامل تعیین کننده در توسعه پایدار خوشه در ایران به 

 حساب می آید. 

را جهت ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک خوشه نوآور در میان چهار  5L( مدل 2112)1یلشا

عنصر  5داده است این مدل متشکل از ارائه بازیگر اصلی توسعه خوشه)دانشگاه، بانک، صنعت و دولت(

. همچنین چن و می باشد 6، هم ترازی و تنظیم5، رهبری4، یادگیری3، اهرم2، ارتباطاساسی

ده نموعامل اثربخش کلیدی را در اتحاد بین شرکت ها در یک خوشه مشخص  5(، 2116همکاران)

ها نتیجه گرفتند که آناند: سیاست، بازار، عوامل مدیریتی، مالی و فنی. در مورد خوشه های چین، 

نهادینه سازی ضعیفی برخوردار می باشند در حالی که سیستم سیاسی نیز  از خوشه های تحت بررسی

ر مشکالتی است و همه این موارد به عالوه اقتصاد در حال انتقال مبهم و نامشخص دچادر این کشور 

 نیز مزید بر علتی شده است تا شرایط مناسبی برای اتحادهای بین شرکتی پیش نیاید.

توافق همگانی در خصوص اثرات مثبت خوشه بر  علی رغمبیان می دارد که  (2113)9روچا

کشورها و  بستر شرایط در اما اجرای خوشه های صنعتی ی،و توسعه منطقه ا ها عملکرد شرکت

هنگامی که  ممکن است اثربخش نبوده و تناقض هایی را ایجاد نماید چرا کهاقتصادهای درحال ظهور 

تالش برای رشد و توسعه بدون در نظر گرفتن قابلیت های اقتصادی و اجتماعی محلی صورت گیرد، 

(، 1779به تعبیر پورتر) باشد نیز می تواند صرفا رقابت نامتوازنی را به وجود می آورد که آسیب زننده

یک خوشه لحاظ شود. چرا که عالوه بر جنبه های اقتصادی باید ابعاد سیاسی و سازمانی نیز در توسعه 

چرا که خوشه ها وابسته به شرایط زمینه موفقیت خوشه ها بسته به شرایط زمینه ای و محلی است 

 خود می باشند و جنبه های محلی باید در نظر گرفته شود. و بافتی ای

به شرایط سرمایه گذاری و خوشه های صنعتی پاکستان  در بررسی (2116)9کامران و همکاران

ی، قتل های تزمانی که حمله های تروریس تا ایشان بیان می دارند .نیت منطقه تاکید داشته اندام

1
 Scheel 

2
Linking

3
Leverage

4
Learning

5
Leadership

6
Alignment

7
 Rocha 

8
 Kamran et al 
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زنجیره ای و هدفمند، آدم ربایی و گروه های باج گیرنده وجود دارند، فعالیت های اقتصادی و تجارت 

 مخدوش خواهد بود.

روش پژوهش -3

روش های متفاوت تفسیری و کیفی  نیک رویکرد تحقیقاتی برای نشان داد پدیدارنگاری روش

افراد پدیده ها  و جنبه های متنوع آن را تجربه، مفهوم سازی و ادراک می آن، طریق  زمی باشد که ا

این رویکرد، روشی کیفی، توصیفی می باشد و برای مطالعه سیستم های  (Bowden 2000, 10)کنند

 .(Chen et al 2008,659باشد)پیچیده مناسب می 

 ,Hasselgren B)توصیف می شود 1نگاری اغلب به عنوان اکتشاف ارزیه و تحلیل پدیدجتفرایند 

Beach D 1997, 194) .  نگاری این ایده است که افراد جنبه های متنوع یک  ارمبنای روش پدید

پدیده و جهان اطراف خود را تجربه و درک می کنند و این رویکرد به جای اینکه پدیده و افرادی را 

، بر رابطه بین  هر دو تمرکز می نماید، به ر نظر گیردد دیده را تجربه می کنند  به صورت مجزاکه پ

ماحصل مطالعه  .(Chen et al 2008,671)دشوتمرکز می ماین معنی که بر مفاهیم افراد از پدیده 

نگاری یک مجموعه از طبقات توصیفی می باشد که یک پدیده به خصوص را توصیف می  ارپدید

د و بر ویژگی های متمایزی نمی شو جتجربی استخراهای ید. این مفاهیم از تجزیه و تحلیل داده نما

تبدیل به یک فضای نتیجه  نتایج سپس .دند که یک مفهوم را از دیگری متمایز می کننمبتنی می باش

شارکت مفاهیم و یا طبقات توصیفی مطابق با نظرات بیان شده به وسیله م به وسیله آن می گردد که

ارائه می گردد. در حقیقت یک فضای نتیجه، روابط بین طبقات را توضیح می  در آن کنندگان

(Trigwell, 2006; Anden et al, 2009; Bailey, 2014; Pe’er and Keil, 2013)دهد

داده ها بر اساس مصاحبه های  (Sandberg 1997, 1998)نگاریاررویکرد پدیدبر اساس روش 

نقطه نظرات همه در این مصاحبه ها تالش شده است تا ختاریافته گردآوری شد. عمیق و نیمه سا

سوال های  فوق را جمع آوری نماید.و محدودیت های خوشه  چالش هاذینفعان در خصوص موانع و 

اساسی و سوال های جانبی جهت عمیق تر شدن در موضوع و ترغیب پاسخ دهنده به توضیح بیشتر و 

ی شود.طرح مدقیق تر مساله 

سواالت مصاحبه نیمه ساختار یافته(: 1)جدول 

: سواالت اصلی تحقیق بر اساس هدف اصلی تحقیق که دست یابی به آسیب شناسی)مشکالت و سواالت اصلی

محدودیت های خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان( می باشد به ترتیب به قرار زیر است:

آن برخورد داشته اید؟ آیا با خوشه فرش و عامل توسعه-1

1
Discovery
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نظر شما در مورد عملکرد خوشه فرش و عامل توسعه چیست؟-2

؟چیستپیاده سازی موفقیت آمیز خوشه  مشکالت و محدودیت های به نظر شما -3

رابطه  و همکاری اعضا و ذینفعان را به چه شکل می بینید؟-4

بنا بر شرایط و جریان مصاحبه به وجود می آمد : در ادامه به سوال هایی که در حین مصاحبه سواالت جانبی

پرداخته می شود:

مواد اولیه خود را از کجا تامین می کنید؟-1

در مورد فروش خود دست به چه فعالیت هایی زده اید؟-2

قبل از خوشه چه مشکالتی در خود صنعت فرش منطقه احساس کرده اید؟-3

صنعت فرش راضی هستید؟از عملکرد متولیان و سازمان های مربوط به -4

ارتباطی با سایر تولید کننده ها و یا واحدهای مرتبط در استان دارید؟-5

نگاری  اردر طراحی سوال ها سعی برآن شد تعداد سوال ها محدود باشد تا طبق مطالعه پدید

 ,Ashworth and Lucas, 1998; Cope)تجربیات مرتبط مصاحبه شوندگان به طور کامل ارائه گردد

همچنین آنچه که در طراحی سوال در مطالعات پدیدارنگاری اهمیت دارد، پرهیز از جهت . (2002

دهی به پاسخ مصاحبه شونده می باشد چنانکه مصاحبه کننده باید از اعمال دانش و نظرات خود در 

 61هر مصاحبه در این تحقیق به صورت میانگین حدود (. Bailey 2014, 234طرح سوال بپرهیزد)

.زمان را به خود اختصاص داده است دقیقه 71ی ال

افراد نمونه شناختی یت(. فهرست مشخصات جمع2جدول )

تعداد

كد 

شونده مصاحبه

)شركت كنندد(

سمتسنجنسیت

تعداد 

كدهاي 

باز

تعداد كدهاي باز 

بدون تکرار

169113تولیدکننده41-45مرد1ش1

6951مسئول )سازمان دولتی(41-45مرد2ش2

1915طراح21-25زن3ش3

2419یدکنندهتول55-61مرد4ش4

1515کارشناس31-35زن5ش5

 35-31 مرد 6ش 6
طراح)استاد دانشگده 

فرش(
6347

1912یدکنندهتول55-61زن9ش9

2216یدکنندهتول55-61مرد9ش9

55یدکنندهتول65-91مرد7ش7

9151کارشناس31-35زن11ش11

1915عامل توسعه25-31زن11ش11

3126سازمان دولتی(مسئول )35-41مرد12ش12

99مدیر فروش35-41مرد13ش13
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تعداد

كد 

شونده مصاحبه

)شركت كنندد(

سمتسنجنسیت

تعداد 

كدهاي 

باز

تعداد كدهاي باز 

بدون تکرار

2622مسئول)سازمان دولتی(41-45مرد14ش14

9149کارشناس25-31مرد15ش15

4122تولیدکننده65-91مرد16ش16

5925استاد دانشگاه)مدیریت(45-51مرد19ش19

4531طراح فرش35-41زن19ش19

3919مسئول)سازمان دولتی(41-45مرد17ش17

911555

مصاحبه، تیم تحقیق به این نتیجه رسید که اطالعات اندک و تکراری در  17در نهایت بعد از 

وری داده به مرحله اشباع نظری آصورت تکرار مصاحبه ها به دست می آید و در واقع روند جمع 

 ;Lincoln, Y.S. and Guba, 1985) بنابراین ادامه مصاحبه ها متوقف گشت است،رسیده 

Sandberg, 1997 .)  به منظور دستیابی به اعتبار و پایایی در فرایند تحقیق، تحلیل مطالعه حاضر

( 2115)3و اسچرودر و همکاران( 2112)2(، سون و برنارد1774)1چهار گام را مطابق با نظر مارتون

پیمود. در سرتاسر کل فرایند تحلیل، سوال های تحقیق و همچنین مسئولیتی که در قبال گفته های 

مصاحبه شوندگان وجود دارد، توسط تیم تحقیق در نظر گرفته می شد. ابتدا تیم تحقیق پس از تایپ 

شدن با نوشته ها و شناسایی اظهارات  کردن مصاحبه ها، چندین بار مطالب نوشته شده را برای آشنا

مرتبط مرور کردند. گام دوم،  شناسایی، تفسیر و استخراج مفاهیم از اظهارات می شد. در واقع در این 

گام، کد بندی باز بر مبنای مصاحبه های تایپ شده صورت گرفت. در گام سوم، گروه تحقیق تالش 

تفاوت های بیان شده بین نقطه نظرات را به دست کرد تا هر مفهوم کلی ذینفع ها و مشابهت ها و 

 یابد ی شود و طبقه های توصیفی ظهور میبیاورد. در واقع در این گام، سازماندهی نتایج رخ داده م

(Barnard et al 1999,220 طی این مرحله، و به دلیل پایایی و روایی، گروه تحقیق یک بحث  .)

نواخت از طبقه ها راه اندازی نمود. طی بحث، طبقات گروهی را برای دستیابی به یک مجموعه یک

توصیفی به وسیله محققان و به طور مستقل شکل می گرفتند  و سپس موارد با یکدیگر مورد مقایسه 

قرار می گرفتند. هر تفاوتی به لحاظ تخصیص های طبقه بندی شده به صورت مستقل، از طریق یک 

قرارگفت تا اینکه به یک توافق نهایی دست یافته شد. این  تحلیل مجدد متن های مرتبط مورد بازبینی

بازبینی ها در سرتاسر مسیر انجام شد تا زمانی که یک نقطه مشترک به دست آمد. تحلیل های گروه 

در سه طبقه از ادراکات متفاوت کیفی بیان شده توسط ذینفعان در خصوص موانع و محدودیت های 

1
Marton

2
 Soon& Barnard 

3
 Schroder et al 
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تان  طبقه بندی شد. گام نهایی شامل شناسایی و ایجاد روابط موفقیت خوشه فرش سیستان و بلوچس

بین طبقه های توصیفی به عنوان فضای نتیجه می شد . شایان ذکر است که، مبتنی بر نظر 

(، بازخوردی از اساتید مرتبط و دانشجویان دکترایی که با این روش روش شناختی 2116)1سنبرگ

مختلف تجزیه و تحلیل به دست آمد. نقل قول های مستقیم پیش از این کار نموده بودند، در مراحل 

برای ایشان به همراه کدهای شناسایی شده به هدف ایجاد شفافیت و روایی ارسال شد بدین منظور که 

 Anden et) خواننده بتواند در موقعیتی مناسب برای قضاوت در مورد یافته های ارائه شده قرار گیرد

al, 2009; Bailey, 2014; Kamran et al, 2017.) 

های پژوهش یافته -4

از موانع پیاده سازی خوشه،  یکی از لوازم مطالعه پدیدار نگاری طبقه های توصیفی است. بسیاری

مربوطه دارد و یا برخی محدودیت هایی که خوشه با آن مواجه است به   ریشه در مسائل صنعت

مسائل تجاری  و کالن در سطح کشوری و یا حتی بین المللی بر میگردد.  بنابراین تالش شد تا حتی 

تحدید قلمرو صورت گیرد، فقط بر خوشه مربوطه و استان تحت   االمکان مسائل از هم تفکیک گردد و

به ترتیب فضای نتیجه به دست آمده را نشان می دهد که ارتباط  1گیرد. شکل  بررسی تمرکز صورت

میان طبقات توصیفی را ارائه می دهد. در ارائه و توضیح طبقات توصیفی شرح یافته ها از کل به جز 

صورت می پذیرد بدین جهت از طبقه توصیفی سطح سوم که بیانگر بعد زمینه ای می باشد و به 

بستر پیاده سازی خوشه های استان فوق می باشد شروع کرده و به ترتیب به سایر  مسائل محیطی که

سطوح می رسد.

1
 Sandberg 
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: قضای نتیجه1شکل 

سطح سوم: سطح شرایط کلی استانی 1-4

 محتوایی:-بعد زمینه ای

این بعد شامل پنج زیر مجموعه محرومیت استان، شرایط اقلیم، احساس تبعیض به دلیل تفاوت 

باشد که به ترتیب به موارد زیر مذهب و قومیت، کمبود نیروی متخصص، فرهنگ عمومی مردم می 

پرداخته می شود. در این بعد،  مصاحبه شوندگان بیان می دارند که فقر و محرومیت استان، جو و 

شرایط آب و هوایی خاص آن)شرایط اقلیمی( همچون خشکسالی و طوفان های شدید برای سال ها، 

و نه پول دارند، اونها آزار دیدند و  مردم استان نه دانش»مردم بومی را ترغیب به مهاجرت نموده است

رفتاری -بعد اجتماعی

بعد ساختاری

بعد زمینه ای

كمبود نیروي متخصص 

تعارض منافع در استان 

شرایط آب و هوایی استان 

محرومیت استان 

فرهنگ مردم استان 

ادراكات و تصورات نادرست 

متخصص

فقدان اعتماد و اعتماد سازي 

 
بی اعتقادي به خوشه 

و عامل توسعه

عملکرد ضعیف خوشه 

 تک روي ها 
فرهنگ همکاري"

 "ضعیف

مشکالت فروش و بازار

مشکالت مالی خوشه 

خطاي پیاده سازي خوشه 

مشکالت تولیدي خوشه 

خطاهاي راهبردي خوشه 
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و این مساله شرایط اقتصادی را بدتر نموده است . به عبارت دیگر، («9این استان رو ترک کردند)ش

مبتنی بردیدگاه مصاحبه شوندگان، دولت ها در طی دهه های اخیر هیچ کار به خصوصی برای بهبود 

در سال قبل، این »تفاوت مذهب و قومیت( شرایط استان فوق نکرده اند) احساس تبعیض به دلیل
استان از خشکسالی بدی رنج می کشید، دولت،  دخالت کرد و طرح های فرش و مواد اولیه آن را برای 
مردم فراهم می کرد و فرش های بافته شده رو میخرید و می فروخت و به این شیوه به مردم این 

ه ؟من حدس می زنم این به خاطر شرایط خاص استان کمک می کرد، چرا این کار دیگه تکرار نمیش
دولت باید مالیات رو از این استان حذف کنه چرا که صنعت («......» 9استان به لحاظ تنوع مذهبه )ش

گری که در این محرومیت شدید کار می کنه باید حداقل پانزده سال از مالیات معاف 
ی از این استان بود خوشه اجرا شد جایی در خوشه قبلی، در یک منطقه آزاد که بخش(«....»4باشه)ش

مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند («. 5که افراد توانایی مالی داشتند و مانند این منطقه محروم نبودند)ش

این استان نسبت به استان های دیگر کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد بنابراین سرمایه گذاران 

مردم بسیار ثروتمندی اینجا وجود دارند اما  "یط نمی بینندعالقه ای برای سرمایه گذاری دراین شرا
آنها پولشون را در اینجا سرمایه گذاری نمی کنند چون هیچ تسهیالت اولیه وجود نداره و خشکسالی و 

مردمی که در این استان موندند صرفا به خاطر (.«.....»11شدت طوفان ها و مشکل آب و غیره...)ش
نستند اونها هم می رفتند. بنابراین در این شرایط نمیشه انتظار پیشرفت فقرشون موندن و اگر میتو

در استانی که هیچ چیزی وجود نداره چه چیزی باید خصوصی سازی («....»15داشت)ش
و این فقدان توسعه برای آنان به این معناست که تکنولوژی و نیروی انسانی مورد نیاز («  19شه؟)ش

شوندگان این شرایط باعث می شود یافتن عامل های توسعه مناسب وجود ندارد و از نظر مصاحبه 

خوشه باید در مکانی باشد که هزینه جابه جایی و مواد اولیه پایین »برای خوشه ها کاری مشکل گردد
باشه، تکنولوژی و متخصص باید در آنجا حضور داشته باشند اما اینجا در این استان شما باید برای 

 ( «11شالفبای اولیه بجنگی)

محدودیت دیگری که توسط مصاحبه شوندگان مطرح شده است مبحث فرهنگ مصرفی و 

فرهنگ کاری مردم استان سیستان و بلوچستان می باشد. آنها  فرهنگ کاری مردم استان را ضعیف 

آنها نشستند و میگن که دولت باید بیاد و شرایط ما رو بهبود بده. آنها نخواستند و تالش » می دانند
یکنند و دولت ها در سرتاسر جهان همیشه به بخشی توجه می کنند که برای حق خود تالش می نم

کنند و مطالبه می کنند. اما آنها نشستند و هیچ تالشی نمی کنند. شما این رفتار رو در همه ابعاد 
نند. اما من می خوام بگم که آنها باید خودشان تالش ک(«...» 12زندگی این مردم می تونی ببینی)ش

برخی از مصاحبه شوندگان فرهنگ کار مردم استان را با دیگر . "(5نه این که سریع مهاجرت کنند)ش

برای مثال، شما فرهنگ کار رو بین مردم استان یزد با شهرهای  "استان ها مقایسه کرده و می گویند
ز طریق قاچاق، مرزی در نظر بگیر. شهرهای مرزی که می تونند پول رو به آسونی به دست بیارند ا

معنای متفاوتی از کار در مقایسه با فردی که در یزد و در شهرهای مرکزی زندگی می کنند دارند، آنها 
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تاحدی، خوشه در دیگر استان ها اثرات مثبتی («...» 17باید برای کسب درآمد سخت تالش کنند)ش
تان عمل می داشته، اما این بر اساس ویژگی های فرهنگی مصرفی و کاری مردم این اس

(«.... 19کنه؟)ش

سطح دوم: سطح شرایط عملکردی و رفتاری  2-4

 عملکردی-بعد اجتماعی

بعد اجتماعی و رفتاری شامل پنج زیر مجموعه)متغیر درونی( اعتقاد ضعیف به فلسفه خوشه، 

و تصورات و ادراکات   کمبود اعتماد و اعتماد سازی، عملکرد ضعیف،  فرهنگ همکاری ضعیف

 م  می شود.غیرمنسج

در رابطه با بعد اجتماعی و رفتاری در طبقه توصیفی دوم، مصاحبه شوندگان بیان می داشتند که 

آنها اعتماد و اعتقادی به خوشه و عامل توسعه آن ندارند. برخی از آنها اعتقاد دارند که این نوع مدل 

مناسب دیگر کشورهاست روش خوشه سازی » اساسا در غرب جواب می دهد و نه در بافت کشور ایران
و این به نظر می رسد که در ایران عملی نیست. برای مثال، یک شامپو که در شمال کشور استفاده 
می شود در دیگر مناطق مناسب نیست و هیچ تضمینی نیست که قطعا در سایر مناطق هم اثر خوبی 

من اعتقاد دارم که  » .... « (12داشته باشد. استانداردها در شرایط و مناطق متفاوت، مغیر هستند)ش
برخی مصاحبه شوندگان هیچ ضرورتی . حتی « (11شکل ساختاری خوشه مشکل دار می باشد)ش

من فکر می کنم خوشه واقعی فرش را ما خودمون سال ها »برای به کار گیری این خوشه نمی دیدند 
کت کنندگان هیچ اعتماد به برخی شر.  «(11قبل داشته ایم. ما فقط نیاز داریم اون رو توسعه بدیم)ش

متاسفانه، عامل توسعه خوشه در  »خوشه و عامل توسعه آن به دلیل عملکرد ضعیف خوشه نداشتند 
عامل توسعه خوشه باید با انگیزه و عالقه علی رغم همه  »...« (1این زمینه تجربه ای ندارد)ش

آنها همچنین بیان می . « (2د)شمشکالت کار، برخورد کند. اما عامل توسعه ما هیچ انگیزه ای ندار

داشتند که هیچ شفافیت و صداقتی را در عملکرد خوشه احساس نمی کنند که این نیز نشاندهنده بی 

ما یک جلسه با عوامل خوشه داشتیم و یک  "اعتمادی به عامل توسعه خوشه و مجریان آن می باشد
ن کار فقط برای مستندسازی است که دفعه دیدیم که آنها  شروع کردند به عکس گرفتن از جلسه. ای

هنگامی که هیچ صداقت و شفاف سازی وجود نداره، سند سازی اتفاق ... » «کاری هم نداره و راحته
در واقع، آنها به همکاری و کارتیمی ضعیف خوشه با دیگر ذینفعان  نیز اکیدا اشاره ( ». 2می افتد)ش

 (12ل در فقدان هماهنگی و تک روی هست)شخوشه اعتبار و بودجه خوبی دارد اما مشک "داشتند
آنها هماهنگ نیستند با هم، در حالی که برای هر کاری، آنها باید یک مجموعه از گزارش ها رو .»«...

ارائه بدند و آن را واضح و مشخص کنند. باید بین سازمان ها و ذینفعان هماهنگی باشه اما خوشه 
« (17شفاف عمل نمی کنه)ش
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ط در خصوص عامالن خوشه مشاهده نشد بلکه بین همه ذینفعان و به ویژه فق «بی اعتمادی»

بین تولید کنندگان خوشه نسبت به نهادهای دولتی نیز بی اعتمادی وجود داشت. یکی از کارشناسان 

آنها یک » خوشه بیان داشت که سازمان های دولتی و صاحب منصبان تمایلی به موفقیت خوشه ندارند
همچنین برخی از ذینفعان اعتقاد «(1را پیش روی خوشه ایجاد کرده اند)شمجموعه از مشکالت 

ما می »داشتند که برخی صاحب منصبان در این استان تالش دارند نقش خوشه را کمرنگ نمایند
دونستیم که آنها اجازه نخواهند داد خوشه و عامل توسعه کارشونو انجام بدند، هم اکنون عامل خوشه 

. « (4و این دقیقا همان چیزی است که سازمان های دولتی می خواستند)ش در حاشیه قرار دارد

تولید کنندگان از عملکرد سازمان های دولتی اساسا راضی نمی باشند. آنها هیچ امیدی در خصوص 

من احساس می کنم »همراهی و دلسوزی سازمان ها برای کمک به صنعت و خوشه فرش استان ندارند
هنگ وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در سازمان های دولتی ما وجود که در منطقه ما، هیچ فر

این سازمان در استان ما مدیری ..» «.. (1ندارد. یک نگاه گزینشی و متعصبانه در اینجا وجود داره)ش
داره که محکم نشسته پشت میزی و هیچ کاری انجام نمی ده. من مطمئنم اگر اون سال های سال هم 

هیچ چیزی عوض نخواهد شد. هیچ ..» « (9هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد)شتو همون سمت بمونه 
همچنین آنچه در  .« (1کس کار نمی کنه هیچ کس نظارت نمی کنه بر عملکرد ارگان های دولتی)ش

برخی مصاحبه ها محرز شد، 

سطح اول: سطح استراتژیک 3-4

 سیاستی:-بعد چالش های ساختاری

شده است که به ترتیب شامل خطاهای راهبردی ، خطاهای پیاده  نیز از پنج زیرمجموعه تشکیل

سازی، مشکالت مالی، مشکالت تولیدی و مشکالت فروش می شود. مشارکت کنندگان در این بعد 

خطاهایی را در بخش پیاده سازی خوشه و استراتژی آن ایراد نموده اند که بعنوان مشکالت خوشه 

ی استراتژیک در خوشه مواردی همچون مطالعه ضعیف پیش از فوق ارائه می گردد. به عنوان خطاها

پیاده سازی، اختالط در هدف گذاری، اشتباه بودن واگذاری مسئولیت اجرای خوشه به شرکت شهرک 

های صنعتی استان، معیارهای انتخاب عامل توسعه و رعایت نشدن تمرکز جغرافیایی و  غیره به عنوان 

رح شده است.،  برای مثال آنها اعتقاد دارند که  به نظر می رسد خطاهای راهبردی و استراتژیک مط

هیچ پیش مطالعه جدی در پیاده سازی خوشه جهت شناسایی شرایط منطقه صورت نگرفته است و 

مبتنی بر استراتژی خوشه در سرتاسر جهان، انجام مطالعه شناختی پیش از پیاده سازی خوشه الزامی 

خوبی رو االن نداریم برای راه اندازی یک خوشه، هیچ مطالعه ای تا ما شرایط » و ضروری می باشد.
در « (2مطالعه میدانی و تحقیقات هدفمندی مورد نیاز است)ش(!«.. ...» 12حاال صورت نگرفته!)ش

واقع آنها بیان می دارند که برای پیاده سازی خوشه در این استان، بومی سازی مورد نیاز بوده است که 

اتحادیه » توسط آن شرایط خاص استان در نظر گرفته شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است
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ها و روش هارو از  اروپا در زمینه خوشه سازی خیلی موفق عمل کرده اند، و هم اکنون ما استراتژی
آنها گرفتیم، در حالی که ما نیومدیم اون رو بومی سازی کنیم. یا اگر شده به صورت خیلی محدود 

. «..(؟11بومی سازی صورت گرفته. آیا قوانین و مقرارت با آنچه که در اروپا داره پیاده میشه برابره)ش

فق با این امر نیستم که یک مدل می من موا»در این مورد، مشارکت کننده دیگری بیان می دارد که 
 («.9تونه همه جای جهان عمل کنه)ش

بوده «هدف گذاری»یکی از موانع اساسی که برخی ذینفعان بر آن تاکید داشته اند مشکل در

است. برمبنای دیدگاه مصاحبه شوندگان، عامالن پیاده سازی و اجرای خوشه، در یک زمان هم اهداف 

دارند و برخی اوقات آنها نمی توانند به درستی اهم و مهم نمایند و این  فرهنگی و هم اهداف تجاری

امر باعث شده است آنها در برنامه ریزی ها دچار سردرگمی و اشتباهاتی شوند. مصاحبه شوندگان بیان 

می دارند که مهمترین هدف خوشه بندی در سرتاسرجهان توسعه منطقه ای می باشد، بنابراین اهداف 

اما تو به عنوان یک تاجر و بازرگان، در »ید پیش از دیگر اهداف مورد توجه قرار گیرداقتصادی با
دوما، ما کارها رو («....» 16جستجوی کار فرهنگی بگرد، نه اینکه فقط هدفت هدف فرهنگی باشه!!)ش 

ه با هم قاطی کردیم، اگر شما در خوشه فرش کار می کنی تو باید یک نگاه بازرگانی به مسائل داشت
باشی، تو باید یک دیدگاه اقتصادی داشته باشی، تو باید چیزی رو تولید کنی که یک خریدار اون رو 
بخره و مردم ازش لذت ببرند. کار فرهنگی وزارت مخصوص خودش رو دارد و این به ما و خوشه فرش 

ر فرهنگی مربوط نیست. تو باید تو کار بازرگانیت قوی بشی و اگر هم در اون بین خواستی، یک کا
 «.11کنی، نه این که همه چیز رو کنار بزاری و فقط کار فرهنگی در خوشه کنی)ش 

واگذاری اشتباه مسئولیت اداره خوشه » خطا دیگری  به وسیله مصاحبه شوندگان ذکر شده است

می باشد. برخی مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند که مسئولیت اداره خوشه فرش به اشتباه به «فرش

ی واگذار شده است که شایستگی و صالحیت و تخصص اداره خوشه صنعت فرش را ندارد چرا سازمان

که چیزی از صنعت فرش نمی داند و این تصمیم اشتباهی بوده است که منجر به اضافه کاری ها و 

اساسا، واگذاری خوشه به این نهاد یک دوباره کاری و اتالف زمان » دوباره کاری های زیادی شده است
به همراه داشته است، به دلیل اینکه آنها هیچ اطالعاتی در مورد صنعت فرش ندارند در حالی که ما را 

سازمان صنعت و معدن یک («....» 2در این زمینه سال های سال است که فعالیت می کنیم)ش
سازمان دولتی است و از بودجه کافی برخوردار است و من فکر می کنم که آنها برای تقبل این 

 ( «15ولیت شایسته تر از سازمان ما بودند)شمسئ

معیارهای انتخاب گزینش عامل توسعه یکی دیگر از خطاهایی بود که از نظر مصاحبه شوندگان 

خطا و مشکلی استراتژیک در نظر گرفته می شد. اغلب ذینفعان اعتقاد داشتند که فرایند انتخاب عامل 

مل توسعه در نظر گرفته می شد منطقی نبوده است و و ویژگی هایی که باید برای انتخاب عا 1توسعه

1
Cluster development agent (CDA)
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ما هیچ کار ویژه ای انجام  »باید معیارهای گزینش عامل توسعه در استان مورد بازنگری قرار گیرد.
نمی دیم، خوب، چرا ما باید اصرار داشته باشیم که عامل توسعه ما باید حتما بومی باشه. چرا؟ برای 

وسعه بومی داشتیم که اون ساده ترین و ابتدایی ترین الفبای تجارت و مثال ما در خوشه قبلی، عامل ت
صنعت رو هم نمی دونست. چرا باید چنین شخصی رو انتخاب می کردیم؟ به خاطر اینکه این یک  

یکی دیگر از آنها در نظر نگرفتن نزدیکی  (!«.5الزام است که شخص عامل توسعه باید بومی باشد!!)ش

استان بسیار بزرگ است و هزینه های حمل و نقل و بین بنگاه های پراکنده  این»جغرافیایی است. 
مواد اولیه به ما خیلی دیر میرسه و این هزینه کرایه هم در بر ((«.....» 13بسیار زیاد است)ش 

فاصله بین ابتدا تا انتهای اروپا چقدر است؟ این کمه،  اما در یک استان سیستان و («.....» 9میگیره)ش
تان، ما هزینه زیادی برای رفت و آمد و سفر وجود دارد و این فاصله برابری میکنه با فاصله بین بلوچس

چندین کشور اروپایی. هم اکنون فاصله در  پیاده سازی خوشه در نظر گرفته نشده است. این بسیار 
 (.«11مهم است)ش

و دولتی شکل گرفته از آنجا که خوشه سیستان و بلوچستان از بسیاری سازمان های خیریه ای 

است، بنابر نظر مصاحبه شوندگان، این بی معنا می باشد و هیچ برابری بین آنها در رقابت وجود ندارد. 

در واقع، آنها فکر می کنند این ماهیت و معنای استراتژی خوشه را به طور کامل تخریب می کند چرا 

بی به صرفه های اقتصادی در که هدف اصلی خوشه کمک به صنایع کوچک و متوسط برای دست یا

رقابت با بنگاه های بزرگ می باشد. با این وجود، خوشه فرش این استان تنها از چند بنگاه انگشت 

شمار خصوصی به همراه چندین بنگاه های دولتی و خیریه ای که فرش دستبافت تولید می کنند 

دوست دارم بگم که شرکت  من»تشکیل شده است در حالی که شرایط رقابت آنها یکسان نمی باشد
اگر من («....... » 1های دولتی و خیریه ها هیچ انگیزه ای برای رقابت و رشد فرش استان ندارند)ش

تسلیم بشم به عنوان یک تولید کننده و کار رو بزارم کنار، از خوشه چی میمونه؟ خوشه چیه؟ خوشه 
توسعه. عامل توسعه یک عامل موقت  یک مجموعه از بنگاه های خصوصی باید باشه مثل من، نه عامل

هست، اینجا خوشه فرش استان فقط چند بنگاه خصوصی فعال داره و بقیه تقریبا دولتی هستند و یا 
سیستم کاریشون همچون خیریه ها می باشد که نیازی به خوشه ندارند. خوب اگر ما) بنگاه های 

 ( «1)ش!خصوصی(نباشیم، خوشه وجود خواهد داشت؟
رکت کنندگان در این طبقه توصیفی،  برخی مشکالت و زمینه های بازایابی را نیز همچنین مشا

عنوان کردند که مهمترین آنها مشکالت در تولید می باشد  که به  توان مالی ضعیف تولید کننده ها و 

همچنین، آنها می («....» 15تنها مشکل ، توانایی مالی است)ش» بودجه محدود خوشه اشاره دارد
بر مبنای این شرایط مالی نامناسب،  («.1خوشه را بدون هیچ بودجه ای پیاده سازی کنند!)ش خواهند

تولید کنندگان نمی توانند موقعیت خوبی را در بازار به خود اختصاص دهند و مجبور هستند به 

صورت سفارشی صرفا تولید کنند که همه اینها منجر به بدتر شدن شرایط رقابتی اعضای خوشه می 

خوشه نیازمند منابع مالی، عملکرد و توانایی است که در حال حاضر هیچ کدام آنها االن مهیا » شود
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همچنین، مصاحبه شوندگان مشکل جذب نیروی انسانی در استان سیستان وبلوچستان («. 5نیست)ش

اخیرا  را به عنوان یکی از محدودیت های تولید عنوان کردند. آنها بیان می کنند که پیدا کردن بافنده

مشکل شده است و حقوق آنها بسیار باال و یکی از مهم ترین دالیل برای این موقعیت اثر یارانه دولتی 

می باشد. همه مصاحبه شوندگان اتفاق نظر داشتند که یارانه، نوعی تنبلی را در افراد و بافندها که در 

ورتی برای کار بیشتر نمی شهرهای مرزی زندگی می کنند ایجاد کرده است چرا که آنها دیگر ضر

یارانه دولتی، بافنده ها را »بینند. بنابراین، پیدا کردن بافنده ها در استان مشکل تر از قبل شده است. 
تحت تاثیر قرار داده است.  از هزار بافنده، اکنون در هر منطقه به پانصد بافنده رسیده ایم. اگر در یک 

ندگی فرش اشتغال داشتند، در حال حاضر با توجه به هزینه روستا یک خانواده پنج نفری قبال در باف
های زندگی روستایی ، یارانه برای آنها کافی است و بافندگی دیگر برای آنها به صرفه نمی باشد، 
همچنین قاچاق سوخت یا سایر کاالها که برای آنها درآمددارد، تمایل آنها رابرای بافندگی کاهش داده 

سطح اول در شکل زیر ارائه می شود. طبقه توصیفی .(«2است)ش
(: فضای نتیجه به همراه کدهای باز3جدول
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3توصیفی

، 2)افق درونی

عنصر ثابت(

افق درونی 

)عنصر متغیر(
كدهاي باز

ک
ژی

رات
ست

ط ا
رای

 ش
ح

سط

ي
ار

خت
سا

ي 
ها

ش 
چال

د 
بع

-
ی

ست
یا

س

خطاهای راهبردی

)سیاست گذاری 

های کالن اشتباه(

قبل از پیاده سازی خوشه، مشکل در هدف  انجام مطالعه ناکافی

گذاری، تولیت اشتباه خوشه، رعایت نشدن اصل تمرکز جغرافیایی، 

دولتی بودن و خیریه ای بودن اکثر واحدهای تولیدی، معیارهای 

نادرست انتخاب عامل توسعه، عدم آموزش مناسب در خصوص 

 خوشه، نبود زیرساخت های الزم برای اجرای خوشه

پیاده خطا در 

سازی خوشه

توجه ناکافی به بومی سازی واقعی،  کمبود وجود قوانین بستر ساز 

موفقیت، عدم کمبود وجود مقررات هماهنگ کننده بین سازمان ها، 

تعدد نهادهای درگیر، تداخل فعالیت های سازمان ها، موازی کاری، 

قدرت اجرایی ضعیف خوشه، عدم تعریف مقررات حمایت مالی سایر 

 هاارگان 

مشکالت مالی 

 صنعت فرش استان

جذابیت کک صنعت فرش استان، کمبود سرمایه گذار، بازگشت 

 طوالنی مدت سرمایه

مشکالت تولیدی 

موجود

قیمت گذاری نامناسب، زمان تولید طوالنی، توان مالی ضعیف تولید 

کنندگان، سیستم سنتی تولید، مشکالت مربوط به نیروی کار)بافنده 

ها( ، مشکل کیفیت در تولید،عدم بافت طرح استان به دلیل نبود 

بازار، فرش غیر استاندارد، هزینه بهای باالی دستمزد، مشکل جذب 

عبارت دیگر بعدی از موانع و محدودیت ها و خطاهایی که پاسخ دهنده بر آن متمرکز استشیوه پدیدار شدن خوشه و یا به  1

2
 بدین و ماند می باقی پایدار( مفهوم خرده)  طبقه زیر هر در طبقه هر درونی افق ثابت وجه. دهد می نشان را کنندگان مشارکت توجه کانون درونی، افق 

 افقهای. سازند می متمایز هم از را آنها و هستند متفاوت مفاهیم خرده بین شیوه هر در متغیر وجوه. است ادراک خاص شیوه تعیین محوری عنصر ترتیب

.دهند می تشکیل را تجربه یک ساختاری جنبه یکدیگر با پدیده یک بیرونی و درونی
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شی، مشکل تسهیالت بافندگان، مشکالت زنجیره بافنده، تولید سفار

 تامین، در دسترس نبودن منابع اولیه. سیستم سنتی تولید،

مشکالت فروش و 

بازار

عدم تولید بر أساس بازار هدف، تولید سازمان دهی نشده، مورد پسند 

بازار نبودن فرش استان، عدم شفافیت ظرفیت تولید واحدها، عدم 

در فروش، فرهنگ سازی نکردن خرید فرش  توانایی تولید کننده

دستبافت در استان،بافت های اجباری بدون برنامه بازار، عدم ارتباط 

موثر تولید کننده با بازار، عدم بازارگرایی تولیدکنندگان، عدم وجود 

 تبلیغات، ناشناخته بودن فرش استان
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بی اعتقادی به خوشه، بی اعتقادی به عامل خوشه، شعاری دانستن 

برنامه ها و فلسفه خوشه، ضروری ندیدن راه اندازی خوشه، کارآمد 

نبودن استراتژی خوشه برای کشور، عدم لمس خروجی خوشه، 

مستندسازی های خوشه، عملکرد در حد رفع وظیفه، عدم نگاه 

ربه عامل خوشه،، بی انگیزگی عامل مدیریتی عامل خوشه، عدم تج

 خوشه،

کمبود اعتماد و 

عدم اعتمادسازی

بی اعتمادی به خوشه)شفاف نبودن بودجه خوشه، شفاف نبودن 

برنامه های خوشه(، بی اعتمادی میان اعضا، بی اعتمادی نهادها به 

تولیدکنندگان، بی اعتمادی خوشه به نهادها و اعضا، بی اعتمادی 

 به ارگان های دولتی. تولیدکنندگان

تکروی ها

ضعف ارتباطات و همکاری برون سازمانی خوشه، مشکل ارتباط 

دینفعان با یکدیگر، مشکل ارتباط تولیدکنندگان و ذینفعان با غیر، 

مشکل ارتباطی درون شرکت عامل پیاده سازی خوشه، ناهنماهنگی 

تعامل میان میان افراد. تعارض، کنار نیامدن اعضا با یکدیگر، نبود 

 اعضا

ادراکات و تصورات 

نادرست

درک ناصحیح اعضا و نهادها از حقیقت خوشه)نپذیرفتن خوشه توسط 

اعضا،  ضعف نگاه مدیریت پیاده سازی خوشه نسبت به خوشه، توجیه 

نبودن اعضا در مورد خوشه و وظایف عامل خوشه(، درک ناصحیح 

تصور اعضا در مورد اعضا از کسب و کار، عدم بلوغ صنایع استان، 

کیفیت منحصر به فرد فرش استان)شعارهای توخالی در مورد کیفیت 

 برتر فرش(

ضعف عملکردی

ضعف عملکردی عاملین خوشه)ضعف مدیریتی درون سازمانی نهاد 

عامل خوشه، عملکرد محدود(، ضعف عملکردی نهادهای متولی) بی 

تولید کننده ها،  کفایتی مسئولین، نبود بازدید و نظارت بر فعالیت

مانع تراشی ها، بی توجهی به فرش استان،عدم بهره برداری از فرصت 

 ها(
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کمبود نیروی کار 

باتجربه

مشکل یافتن عاملین توسعه با تجربه، عدم شناخت عاملین توسعه از 

 نیروی ماندگار کسب و کار، نبود نیروی کار مرتبط، کمبود

محرومیت استان

بحران اقتصادی درمنطقه، کمبود سرمایه گذار در استان، توان ضعیف 

صنعتگران استان و نیروی انسانی، بحران مهاجرت، کمبود نقش دولت 

در حمایت از استان، شدت توسعه نیافتگی استان نسبت به سایر 

 استان ها، نبود تکنولوژی و نیروی متخصص

مذهب و تفاوت 

قومیت

کنارنیامدن افراد باهم، تبعیض قومیتی، تبعبض دولتی، عدم برخورد 

 درست با سرمایه دار بومی

فرهنگ مردم 

استان

فرهنگ کاری کلی استان)اهل تالش نبودن مردم استان، اهل مطالبه 

نبودن مردم استان، مهاجرت و عدم تالش برای تغییر(، فرهنگ 

و تعصب استان بر بافت خود، توجه  مصرفی مردم استان)عدم ارق

 بیشتر به أقالم مصرفی نسبت به کاالهای لوکس(

 شرایط اقلیمی
خشکسالی، کمبود آب، طوفان های مستمر، شرایط آب و هوایی

 نامساعد و غیرجذاب برای سرمایه گذاری.

گیری نتیجه -5

موانع و مشکالت، باعث تسهیل از آنجایی که شناسایی چالش ها به جهت یافتن راه کارها و حل 

روند پیاده سازی و کمک به تحقق اهداف خوشه می گردد مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل چالش 

های خوشه صنعت فرش دستبافت استان سیستان و بلوچستان پرداخت که نتایج منجر به شناسایی 

رد بررسی شد. سه طبقه توصیفی در سطوح متفاوت محدودیت ها و موانع در خصوص خوشه مو

پدیدار نگاری به این مطالعه اجازه داد تا  به موانع و محدودیت های تجربه شده در خوشه مورد نظر از 

طریق ادراکات افراد از تجربیات خود دست یابد. این مطالعه چالش های شناسایی شده را در سه سطح 

وانع و محدودیت های شرایط : موانع و محددیت های استراتژیک خوشه فرش سیستان و بلوچستان؛ م

عملکردی و رفتاری و موانع و محدودیت های شرایط کلی استانی، طبقه بندی نمود. این سطوح در 

طی مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل ها، یک اثر و تاثیر آبشاری را بر یکدیگر نشان دادند. از آنجا که 

هنگ کار مردم، محرومیت مشکالت سطح زمینه ای استانی، همچون کمبود نیروی متخصص، فر

رفتاری افراد در محیط خوشه فرش دستبافت به  -استان و توسعه نیافتگی آن بر  ابعاد عملکردی

صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذار است و این در حالی است که قابل تصور است که مشکالت و 

تصمیمات، اقدامات و رفتاری افراد و بازیگران خوشه، -خطاهای صورت گرفته در سطح عملکردی

برنامه های پیاده سازی خوشه را که زیر مجموعه هایی از سطح استراتژیک خوشه استان می باشند 

تحت شعاع قرار می دهند.
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نشان می دهد، علی رغم استقبال قابل توجه کشورهای  UNIDOهمانگونه که گزارشات سازمان 

درحال توسعه نسبت به خوشه های صنعتی، تنها تعداد محدودی از مطالعات به موانع و مشکالت 

خوشه ها در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند و غالب آنها بر بررسی پتانسیل ها و ویژگی های 

( در حالی که کمتر Lai et al, 2014; Oliver et al, 2017; Wasiluk, 2017خوشه تمرکز نموده اند)

تحقیقی به موانع و چالش های پیش روی پیاده سازی خوشه مبتنی بر دیدگاه ذینفعان پرداخته است. 

این مطالعه تالش بر آن داشت که نشان دهد از طریق نگاه واقع گرایانه تر به شرایط و بافتی که خوشه 

، دسترسی به سرریزهای دانش و مزیت های رقابتی و بهره وری که از در آن پیاده سازی می شود

طریق خوشه انتظار می رود عملی تر خواهد شد که این تنها از طریق اهمیت دادن به تجزیه و تحلیل 

و مطالعه دقیق خوشه، بافت و بستر محیطی که خوشه در آن پیاده سازی خواهد شد،  صورت می 

اضر پس از بررسی مصاحبه های صورت گرفته، سه سطح از چالش های گیرد. از این رو مطالعه ح

تجربه شده توسط بازیگران خوشه را شناسایی نمود که در سطح کلی تر، مشکالت و چالش های 

زمینه ای حاکی از محدودیت هایی برگرفته از بستری است که هر خوشه در آن پیاده سازی می شود. 

بستری که خوشه فرش دستبافت در آن پیاده می شود، فضای  برای مثال در خصوص مطالعه حاضر،

استان سیستان و بلوچستان به لحاظ وضعیت اقتصادی، توسعه یافتگی، فرهنگ و پتانسیل ها از نظر 

منابع تخصصی و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کسب و کارها به ویژه خوشه های صنعتی می 

ادی و وضعیت رفاهی در این منطقه، مهاجرت افراد و باشد. محرومیت استان به لحاظ رشد اقتص

نیروهای متخصص و سرمایه داران را به دنبال دارد که در نهایت این امر بر عملکرد خوشه های 

صنعتی در یافتن سرمایه گذاران، عامل های توسعه شایسته تاثیر می گذارد. این در حالی است که 

ویژگی های خاص منطقه جغرافیایی که جزو استان های  فرهنگ کاری و مصرفی مردم استان به لحاظ

مرزی کشور محسوب می شود از نظر برخی مصاحبه شوندگان، تضعیف می شود که این امر، خود نیز 

بستر دیگری می باشد که بر عملکرد خوشه ها و کسب و کارهای شکل گرفته در استان بی تاثیر نمی 

 باشد. 

رح شده در سطح زمینه ای چنانکه در فضای نتیجه قابل این در حالی است که چالش های مط

عملکردی را نیز در بر می گیرد. این بدان -روئیت می باشد، مشکالت و چالش های سطح اجتماعی

معناست که محیط و بستر یک خوشه، بر نحوه ارتباطات و ادراکات افراد در جریان اقدامات مشترکی و 

عملکردی دربرگیرنده -باشد. چالش های سطح اجتماعیتوسعه ای همچون خوشه تاثیرگذار می 

(  خوشه در جریان CDAمشکالتی است که ناشی از ضعف عملکردی مجری و عامل توسعه)

اعتمادسازی میان بازیگران خوشه نسبت به فلسفه خوشه و هدف آن می باشد. این ضعف در اعتماد 

رگیر در خوشه مورد نظر نیز می سازی در خصوص ارتباطات میان بنگاه های خصوصی و دولتی د

باشد. نهایتا این موارد بی اعتقادی ذینفعان خوشه را نسبت به هدف و فلسفه خوشه، قابلیت کاربرد 

این استراتژی در ایران و حسن نیت مجری و عامل توسعه خوشه به دنبال داشته است. چنانکه 
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و دستیابی به نتایج مورد انتظار و عملکرد ضعیف مجری و عامل توسعه در جریان افزایش ارتباطات 

ملموس خوشه، این بی اعتقادی را تشدید نیز نموده است. یکی از شروط ضروری و الزم در دستیابی 

به اهداف خوشه، وجود سطح مناسبی از سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد، مشارکت و اهداف 

 ,Niuاری از طریق اعتماد به دست می آید)مشترک می باشد. اشتراک گذاری دانش، اطالعات، و همک

2010; Chen et al,  2016 و بدون این عنصر، خوشه ناکارآمد می شود و نه تنها انتظارات را برآورده )

می کند بلکه  وظایف اولیه را نیز تحقق نمی بخشد. به طور کلی، نتایج نشاندهنده کمبود اعتماد، 

ی و خصوصی خوشه فوق می باشد در حالی که تجارب دیگر مشارکت و همکاری در بین بازیگران دولت

خوشه ها نشان داده است که  هم سرمایه اجتماعی و اعتماد همچون چسبی می ماند که اعضای 

 (.Chen et al  2016, 14خوشه را در کنار هم نگاه می دارد)

لوچستان سطح بعدی که در فضای نتیجه تحت عنوان سطح استراتژیک خوشه استان سیستان و ب

نامگذاری شده است به خطاها و چالش هایی اشاره داشت که از نزدیک به چگونگی پیاده سازی خوشه 

مورد مطالعه می پردازد. بازیگران خوشه، به طور کلی برنامه ریزی ضعیف را که ناشی از نبود مطالعه 

ردی عنوان می کنند. عمیق پیش از پیاده سازی خوشه می دانند به عنوان خطاهای استراتژیک و راهب

در واقع نتایج نشان می دهد ضعف در مطالعه عمیق و دقیق بستر، محیط و خوشه ای که قرار است 

پیاده سازی شود، باعث می گردد شناخت مناسبی از قابلیت ها، چالش هایی که می تواند قویا اهداف 

ل ها نارس و نامتناسب با خوشه را مختل نماید حاصل نگردد و این باعث می گردد کلیه برنامه عم

خوشه و حقیقت آن باشد. از این رو در این سطح، خطاها و چالش هایی که ذینفعان و بازیگران خوشه 

طی سه سال فعالیت این خوشه در نحوه پیاده سازی و اصول اساسی پیاده سازی خوشه احساس کرده 

نده پیش از پیاده سازی خوشه، اند مطرح می گردد. در نظر نگرفتن قوانین بستر ساز و تسهیل کن

رعایت نکردن اصول اولیه خوشه همچون آرایش خوشه و فاصله جغرافیایی، مطالعه نکردن و عدم 

تجزیه و تحلیل خوشه ای که قرار است پیاده سازی شود همگی از دید بازیگران، به عنوان سنگ 

در طول پیاده سازی خوشه بناهایی می باشد که در قدم های اول به خوبی برداشته نشده است و 

اثرات سوء خود را داشته است. از نظر بازیگران نبود فرهنگ وظیفه شناسی)فرهنگ کار( و نبود اعتماد 

رفتاری می باشد بر مشکالت در سطح خطاهای -و اهداف مشترک که همگی از عناصر سطح اجتماعی

ت زنجیروار و آبشاری همانگونه که استراتژیک بی تاثیر نبوده است. در واقع تمامی این سطوح به صور

پیش از این عنوان شد بر یکدیگر تاثیر می گذارند.  در مطالعه حاضر، حجم وسیع خطاها، موانع و 

محدودیت های اشاره شده به وسیله ذینفعان گواه بر این است که اشتیاق کشورهای در حال توسعه 

این استراتژی بدون تالش جدی در خصوص  برای دنباله روی و اعمال خوشه ها منجر به به کاربستن

بومی سازی و راه اندازی مطالعات حقیقی پیش از پیاده سازی شده است. در واقع بر مبنای نتایج، به 

سیاست پردازان و مجریان خوشه های صنعتی توصیه می گردد که بر ایجاد توانایی و حذف موانع و 
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زند و اجازه دهند که مزیت ها و سرریزهای فراهم محدودیت ها پیش از به کار بستن خوشه ها بپردا

شده به وسیله خوشه ها و مناطق خاص از این طریق چندبرابر گردیده و اثر اهرمی بیابد.

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد،  جذب همکاری و اعتماد ذینفعان نسبت به خوشه و عامل  

مل محرک مهم ازدست رفته تاکید شده توسعه اکیدا به وسیله مصاحبه شوندگان به عنوان یک عا

است. اهمیت کیفیت ارتباطات در زمینه خوشه هاس صنعتی همواره مورد تاکید می باشد چنانکه بیان 

می دارند،  صرف خلق و ایجاد خوشه به معنای تحقق مزیت ها و پتانسیل های برتر آن نمی شود بلکه 

صنعتی بر توسعه اقتصادی منطقه،  نه تنها  به منظور تحقق پتانسیل ها و اثرات مثبت خوشه های

ایجاد همکاری بین همه بازیگران درون خوشه بلکه بین رقبا نیز الزامی است. بنابراین مجریان خوشه 

های صنعتی آتی در استان سیستان و بلوچستان، بیش از هر چیز باید بر تقویت فضای همکاری، 

ازیگران  به ویژه افزایش اعتماد به فلسفه خوشه و اعتماد و مشارکت بین بخش های دولتی و سایر ب

( همت گمارند. از طرفی برپایی دوره های آموزشی توانمندتر و مفیدتر برای CDAتوانایی عامل توسعه)

عامالن و ذینفعان خوشه پیش از پیاده سازی آن بسیار اثربخش  خواهد بود چرا که بر اساس نتایج 

ر خصوص خوشه و عملکرد آن و توجیه نبودن اعضا و بی مشخص گردید که ادراکات نادرست د

اعتقادی آن ها به ماهیت خوشه منجربه ایجاد شرایط فعلی شده است. مطالعه حاضر دارای محدودیت 

هایی نیز بوده است، تنها خوشه در حال اجرا در استان فوق، خوشه فرش دستبافت بوده است و از این 

وشه ها دچار محدودیت بوده است و نتوانسته است همزمان چند رو محقق در بررسی و تحلیل سایر خ

خوشه در حال اجرا را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا بر این اساس به چالش های مشترک بین 

خوشه های صنعتی در استان سیستان و بلوچستان دست یابد که به محققان توصیه می گردد در 

ای چند خوشه صنعتی در یک منطقه پی به کلیه عوامل مطالعات آتی، با بررسی همزمان چالش ه

محیطی که می تواند بازدارنده یا پیش برنده باشدف ببرند که می تواند رهنمون های مناسب و 

کاربردی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورد.
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