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Abstract: 
The growth of industrial clusters has become a recognized approach to small 

businesses development for more than two decades. Understanding of its diverse aspects 

has taken the attention of researchers and policymakers in many developed and 

developing countries in this study, we examined Yazd Textile Cluster for further 

identification of its barriers and driving on growth path and extracted a list of 31 

effective factors on development of industrial clusters with a brief study of the formation 

and evolution of textile industry in this region via literature study and review of previous 

research This list is utilized as a theoretical framework basis for the case study of Yazd 

Textile Cluster development factors. Along with preparation of investigation plan, data 

from various sources including the combination of library and field studies such as 

individual interviews and focus groups were systematically collected based on extracted 

factors. Also, continuous data analysis performed through systematic data collection by 

using editing and coding techniques until the saturation of the findings. Finally. 14 and 

25 titles from the main factors are identified as promoters and inhibitors factors related 

to the growth of "Yazd Textile cluster". Porter's diamond model was employed as an 

appropriate structure to explain factors conditions due to variety of identified 

explanatory factors and vast range of existing data. 
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بررسى عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد 
و توسعه خوشه هاى صنعتى

(مطالعه موردى خوشه نساجى يزد)
محمد ابويى اردكان1 -  مهديه معتمدى2* 

(تاريخ دريافت 1391/02/10  تاريخ پذيرش 1391/09/08)

چكيده
   رشد و توسعه خوشه هاى صنعتى بيش از دو دهه است كه رهيافتى براى توسعه كسب و كارهاى كوچك معرفى 
شده و شناخت جنبه هاى مختلف اين رويكرد مورد بحث و توجه پژوهشگران و سياستگذاران كشورهاى توسعه يافته 
و در حال توسعه قرارگرفته است. در اين بررسى، با هدف شناسايى بيشتر عوامل بازدارنده و پيش برنده در مسير رشد و 
بالندگى»خوشه نساجى يزد»، با نگاهى به شكل گيرى و تحوالت اين صنعت در منطقه، ابتدا ليستى از عوامل مؤثر بر توسعه 
خوشه هاى صنعتى، با مطالعه ادبيات موجود و مرور پژوهشهاى پيشين، استخراج گرديد. از اين ليست به عنوان چهارچوب 
نظرى مبنا براى موردپژوهى عوامل مؤثر بر توسعه خوشه اى صنايع نساجى يزد استفاده شد و بر مبناى اين عوامل كه جمعًا 
31 مورد بودند، با آماده سازى طرح تحقيق، داده ها از منابع مختلف اطالعاتى شامل تركيبى از مطالعات كتابخانه اى و نيز 
انجام مطالعات ميدانى مانند مصاحبه هاى فردى و گروه كانونى، بصورت نظام مند گردآورى شدند. تحليل داده ها نيز به 
موازات گردآورى آنها و با استفاده از روش ويرايش وكدگذارى داده ها تا رسيدن به مرحله اشباع يافته ها ادامه پيدا نمود. 
بر اساس عوامل اصلى بررسى شده، نتايج اين پژوهش نشان داد كه در وضعيت كنونى 14 مورد به عنوان عامل پيش برنده 
و 25 مورد به عنوان عامل باز دارنده در جهت رشد و توسعه اين خوشه عمل مى كنند كه دسته بندى مجدد آنها به تدوين 
چهارچوب نهايى اين تحقيق منجر شد. همچنين به دليل تنوع و حجم يافته هاى پژوهش و نياز به يك ساختار مناسب 

براى ارائه، تشريح وضعيت اين عوامل در قالب الگوى «الماس پورتر» صورت پذيرفت .

واژگان كليدي: كارايي، خوشه هاى صنعتى، صنايع نساجى، عوامل پيش برنده و بازدارنده ، رشد و توسعه، 
الگوى الماس، استان يزد
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1. مقدمه
توليدكنندگان صنعتي با هدف استفاده بهينه از امكانات و جلوگيري از هدر رفتن منابع با ارزش خود 
در حركت به سوي جهاني شدن بازارها، به تمهيداتي متوسل شده اند كه نتيجه آن تغيير ساختار صنعتي 

است. از مشخصات اصلي اين تغيير ساختار، ترويج بيش از پيش صنايع كوچك و متوسط است.
بخصوص  كشورها،  اقتصاد  اساسي  و  مكمل  بخش  بعنوان  بازرگاني،  و  صنعتي  كوچك  واحدهاي   
كشورهاي در حال توسعه، شناخته شده اند ولى بدليل تنگناهاى خاص خود كه از محدوديت منابع در 
دسترسشان نشأت مى گيرد، توسعه آنها امرى مشكل بنظر ميرسد. خوشه سازي1 به بنگاههاي كوچك و 
متوسط كمك مي كند تا قدرتهايشان را با هم تركيب كنند و بتوانند به كسب مزيت از فرصتهاي بازار و 
حل مشكالت معمول از طريق اقدامات مشترك دست يابند [29]. با تامين نيازهاى ساختارى و عملكردى 
خوشه ها، مى توان ضمن حفظ و تقويت وجوه مثبت بنگاه هاي عضو، ضعفهاى موجود در صنايع كوچك 
منفرد را پوشانيد. اشتياق دستيابى به مزاياى حاصل از توسعه خوشه اى بنگاههاى مجتمع در يك حوزه 
جغرافيايى، موجب شده است كه اين روش توسعه اى مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران قرار گيرد.

در سالهاي اخير، بحث توجه به صنايع كوچك و متوسط و توسعه خوشه هاي صنعتي در داخل كشور 
ما نيز مورد توجه قرارگرفته است، اما بنظر ميرسد در سطح سياستگذاري و پياده سازي الگوي توسعه 
خوشه اي، كشور همچنان نيازمند حركتهاي بنيادي و پايه اي است. آنچه كه رويكرد فعاليت در قالب 
خوشه هاى صنعتى2 را در ايران موجه مى سازد، سابقه تاريخى كشور در توفيق در برخى از عرصه هاى 
صنعتى است كه بررسيها نشان ميدهند پيدايش و گسترش آنها در قالب خوشه هايى ناپخته و غير رسمى 
بوده است [9]. يكى از اين صنايع صنعت نساجى مى باشد كه در گذشته هاي دور تاريخ، معيار شاخص 
در رونق اقتصادي يك كشور محسوب مي شده است. كشور ايران در دوره هاى مختلف تاريخ گذشته خود 
سهم عمده اى در پيشرفت و تكامل صنعت نساجى در دنيا داشته است و استان كويرى يزد نيز داراي 
يك سابقه فرهنگي و تاريخي عجين شده با بخش نساجي است و مردم يزد از بافنده هاي مهم پارچه در 
اين كشور بوده اند. از آنجا كه يك سري از شرايط، موقعيتها و چالشها منجر به موفقيت يا شكست نهايي 
يك پروژه يا فعاليت مي شوند، بنابراين شناخت كامل عوامل توسعه خوشه اى نيز اساس برنامه ريزي و           
سرمايه گذاري در جهت توسعه ملي فرض مي شود و مي تواند راهگشاي تصميمات خرد و كالن آتي 

1- Clustering
2- Industrial Cluster
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جهت حركت به سمت جايگاه رقابتي شايسته تر براي كشور باشد.

2. بررسى ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده
مباحث مربوط به بنگاههاى كوچك و متوسط بيش از يك سده است كه قدمت دارند و نظريه پردازان 
كالسيك آنها را مطرح كرده اند. ولى در دو يا سه دهه اخير و همزمان با گسترش نفوذ نظريه پردازان 
نئوكالسيك، مباحث مزبور در قالب كارآفرينى رونقى دو چندان پيدا كرده است. با فرصتهاي بالقوه اي 
كه جهاني شدن براي دسترسي به بازارهاي جهاني بوجود مي آورد، بنگاههاي كوچك و متوسط بطور 
فزاينده اي براي قرار گرفتن در موقعيتي كه بتوانند از اين فرصتها مزيت كسب كنند، تحريك مي شوند، 

اما به دليل تنگناهاى زيادي كه دارند خود را از بهره مندي از اين امكانات ناتوان مي يابند [13].
نقش  توسعه،  اصلي  اهداف  به  دستيابي  ضمن  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  در  واحدها  اين 
بنيادين  اهداف  سري  يك  به  اهتمام  در  و  دارند  صنعتي  توليدات  تنوع  و  گسترش  در  تعيين كننده اي 
همچون ايجاد اشتغال، بهبود توزيع درآمد و برآوردن نيازهاي اساسي كشور داراي نقش موثري هستند 
ولى باوجود اينكه صنايع كوچك توان بااليى براى رشد اقتصادى مداوم دارند، توسعه آنها امرى مشكل 
است. شايع ترين مشكالت آنها در مسير توسعه عبارتست از عدم دسترسى به اطالعات بازار و فناورى 
هاى جديد، كيفيت پايين نيروى انسانى، كمبود دسترسى به سرمايه و خط مشى گذارى ضعيف [10]. 
بحث هاي نظري متفاوتي در اين مورد كه چگونه مؤسسات كوچك مي توانند به توسعه كمك كنند، 
توسط اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف ارائه شده است. يك جمع بندي از اين نظريات اين است كه 
شركت هاي كوچك درعين حال كه رقباي طبيعي يكديگرند، اعضاي يك شبكه مستقل داخلي هستند 
كه توان مندي ايجاد شغل را دارند و همچنين فراهم كننده زمينه الزم براي ايجاد نوآوري وخالقيت هاي 
فناورانه هستند اما جالب ترين نگرشي كه به اين گونه مؤسسات شده است مربوط به پديده شبكه شدن 
و خوشه شدن يا بطور كلي تجميع است. اغلب شركت هاي كوچك گرايش به خوشه شدن و ارتباط با 
يكديگر دارند و اين پديده بيشتر در مورد واحدهايى است كه در يك محدوده جغرافيايي كه در آن مهارت 

هاي نيروي انساني وجود داشته باشد، شكل مي گيرند [1]. 
 اگرچه بعضي از محققان، ريشه نظري خوشه صنعت را به لحاظ تاريخي به نظريه مارشال1(1920-1890) 
در مورد تأثير جانبي بنگاههاي تخصصي ارتباط مي دهند، براي اولين بار مايكل پورتر2 (1990) در كتابي 
1- Marshall, A.
2- Porter, M.

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 17- پــائيـز1391
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ها  خوشه  به  او  ساخت.  مطرح  مشخصاً  را  صنعت  خوشه هاي  نظريه  ملتها“  نسبي  ”مزيت  عنوان  تحت 
بعنوان نتيجه يك بهبود در محيط كسب و كار نگاه مي كند و توضيح مي دهد كه يك خوشه صنعتي 
حاصل نزديكي جغرافيايي و اجتماعي گروهي از شركتهاي مرتبط به هم و نهادهاي وابسته به آنها است 

كه در يك زمينه خاص، كاالهاي همانند يا مكمل توليد مي كنند [23]. 
جغرافيايى  و  بخشى  اند:“تمركز  كرده  تعريف  چنين  را  خوشه  اشميتز1 (1995)  و  همفرى  همچنين 
شركت ها را خوشه مى گويند. چنين تمركزى باعث برخوردارى از صرفه جوييهاى بيرونى ميشود. وجود 
خوشه همچنين باعث جذب كارگزاران بازارهاى دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصى در زمينه 
هاى فنى، مالى و حسابدارى كمك مى كند.“ آلتنبرگ و اشتامر2 (1999) عقيده دارند كه در مورد تعريف 
خوشه هاى صنعتى در ميان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد، اما مى توان اين گونه جمعبندى كرد 
كه واژه خوشه در عامترين مفهوم، به تمركز مكانى فعاليتهاى اقتصادى در زمينه اى خاص اشاره مى 

كند [12]. 
 آنچه سبب مى شود كه خوشه ها اين چنين مورد توجه قرار گيرند، فرصت هاى مربوط به كارايى 
جمعى3 است كه از صرفه هاى اقتصاد بيرونى4 و اقدامات جمعى5 سرچشمه مى گيرد، به اين ترتيب، صرفا 
تجمع مكانى شركت هايى كه ارتباطى با يكديگر ندارند، نمى توانند كارايى جمعى را افزايش دهد و اين 
تعامالت و اثرات بيرونى است كه مورد توجه است [27]. در اين ميان آنچه به وضوح قابل تشخيص مي 
باشد، اين است كه خوشه ها از لحاظ رشديافتگي و ميزان رسيدنشان به موفقيت و بالندگي بسيار متنوع 
هستند، در يك طرف طيف خوشه هايي وجود دارند كه پويايي اندكي دارند و بنظر مي رسد از توسعه 
يا نوآوري عاجز باشند و در سر ديگر طيف خوشه هايي توانسته اند توان رقابتيشان را افزايش دهند و به 

بازارهاي بين المللي راه يابند.
  شكل گيري خوشه يك پديده خودانگيخته است كه در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در 
حال توسعه مشاهده مي شود. شركت ها موجوديت هاي مرتبط با يكديگرند و عوامل محلي، مهمترين 
فاكتورهاي تعيين كننده براي رقابت در بازارهاي جهاني هستند، ولي خوشه ها فقط در صورتي دستخوش 
رشد و بالندگي صنعتي مي شوند كه از طريق شبكه هاي تجاري كارآمد به بازار هاي به نسبت بزرگ و 

دور دست وصل شده باشند و بين شركتها اعتماد پايداري پديد آمده باشد [26].

1- Humphrey, J.and Smiths, H. 
2- Altenburg, T and Stammer, M.
3- Collective Efficiency
4- External Economies
5- Joint Actions
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الگوى الماس1 پورتر(1990) بعنوان يك الگو پايه در تحليل رقابت پذيرى يك صنعت بومى، يكي از 
چند الگوى محدود در تحقيقات تجارت بين الملل است كه نشان مي دهد رقابت ملي در سطح صنعتي 
معين، شامل چه مواردي است. پورتر در اين الگو، رقابت پذيري را حاصل تعامل و برهمكنش چهار عامل 

اصلي مي داند:
    عوامل دروني2، شرايط تقاضاي داخلي3، صنايع مرتبط و حمايت كننده3، راهبردي و ساختار و 

رقابت شركت4.
به اعتقاد پورتر(1990)، اين عوامل چهارگانه به صورت متقابل بر يكديگر تاثير دارند و تغييرات در هر 
كدام از آنها مي تواند بر شرايط بقيه فاكتورها مؤثر باشد. عالوه بر آن، دو عامل بيروني دولت و اتفاقات 
پيش بيني نشده نيز بر عوامل چهارگانه تأثير غير مستقيم دارند و از طريق تاثير بر آنها مي توانند در 

رقابت پذيري نيز تاثيرگذار باشند. 
به  دسترسي  ميزان  و  كيفيت  اوليه،  مواد  مانند  خدمات،  يا  كاال  توليد  در  مؤثر  عوامل  از  مجموعه اي 
آن، نيروي انساني بدون مهارت و يا ماهر و آموزش ديده، بهروري و خالقيت و نوآوري نيروي انساني، 
زيرساخت ها، مسائل فناورانه، ميزان سرمايه و دسترسي به آن، توان مندي ها و    قابليت هاي مديريتي 
و ... كه براي رقابت در عرصه بازارهاي رقابتي ضروري است، عوامل دروني را تشكيل مي دهند. اندازه و 
رشد تقاضا در رقابت پذيري صنايع تاثير بسزايي دارد. پورتر (1990) معتقد است كه وجود بازار داخلي 
بزرگ و در حال رشد موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهر ه وري گرديده است و 
اين مسئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محسوب مي گردد. در مقابل، بازارهاي داخلي كوچك كه 
داراي رشد پاييني هستند، شركت ها و صنايع را به دنبال فرصت هاي صادراتي مي كشانند. صنايع مرتبط 
و حمايت كننده مي تواند شامل تأمين كنندگان مواد اوليه يا تجهيزات و ابزارآالت، توزيع كنندگان و 
فروشندگان، سيستم هاي توزيع محصول، موسسات تحقيقاتي، سرويس هاي مالي مانند بانك ها و بورس 
اوراق بهادار، سيستم هاي حمل و نقل، دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و صنايعي باشد كه از يك 
نوع فناوري، مواد اوليه و امكانات آزمايشگاهي استفاده مي كنند. ارتباط و همكاري با اين صنايع و مراكزدر 
توسعه سطح محصوالت و خدمات و بهبود آنها و در نهايت ارتقاي رقابت پذيري مؤثر است. شرايطي كه 
طبيعت و جوهره رقابت را در سطح كالن اجتماع تحت كنترل دارد و همچنين راه و روشي كه بنگاهها 

1- Diamond Model.
2- Factor Conditions.
3- Demand Conditions.
4- Related & Supporting Industries.
5- Firm Structure ,Strategy & Rivalry.
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و سازمانها تأسيس، سازماندهي و مديريت مي شوند بر رقابت پذيري تأثير بسزايي دارد. بنابراين، ساختار 
و راهبردهايي كه براي مديريت و راهبري يك بنگاه يا صنعت تدوين و اجرا مي گردد، تاثيري مستقيم بر 
عملكرد و رقابت پذيري آن دارد. عالوه بر اين، پورتر (1990) معتقد است كه با افزايش تعداد رقبا و شدت 
يافتن رقابت، رقابت پذيري كل صنعت و به تبع آن كل كشور افزايش خواهد يافت. دولت به عنوان يك 
نيروي عمده، همواره در رقابت پذيري مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سياسي، اقتصادي و 
اجتماعي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت پذيري تأثير مثبت و حتي منفي داشته است.  سياست هاي 
پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سياست هاي حمايتي، سياست هاي اداري و تشكيالتي، قوانين 
تصميم گيري  و  دولت  هزينه هاي  تورم،  بهره،  نرخ  و  پول  حجم  ارز،  نرخ  واردات،  و   صادرات  به  مربوط 
هاي ديگر در سطح اقتصاد خرد و كالن، توافق هاي رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا 
توسعه روابط سياسي تجاري و يا قطع روابط اقتصادي- تجاري با سايركشورها، از جمله بارزترين عوامل 
تأثير گذار بر رقابت پذيري بنگاه ها، صنايع و كشورها هستند كه به طور مستقيم با دولت ها در ارتباطند.  
اتفاقات پيش بيني نشده حوادث و مسائلي هستند كه بر رقابت پذيري تأثير مثبت و يا منفي دارند ولي 
به صورت تصادفي و خارج از كنترل بنگاه ها، صنايع و حتي دولت ها رخ مي دهند. حوادث غير مترقبه، 
جنگ، تحريم هاي اقتصادي، شوك هاي نفتي، بحران هاي اقتصادي- سياسي و يا نوآوري هاي عميق 

فناورانه نمونه اي از اتفاقات پيش بيني نشده هستند [24].
هاى  شكل  به  و  ها  جنبه  از  تاكنون  صنعتى  هاى  خوشه  توسعه  و  رشد  بر  موثر  عوامل  مجموع  در 
مختلف بررسى شده اند. برخى از پژوهش ها عوامل موثر بر موفقيت خوشه ها را در فائق آمدن بر موانع 
و چالش هاى خاص در مقطعى از زمان بررسى كرده اند. برخى ديگر از اين پژوهش ها به اين عوامل 
در قلمرو موضوعى يا محيطى خاص توجه داشته اند و بعضى اين عوامل را با در نظر گرفتن عملكرد 
ها  پژوهش  اين  در  شده  گرفته  بكار  رويكردهاى  اند.  نموده  بندى  دسته  اى  خوشه  توسعه  هاى  پروژه 
نيز به فراخور موضوع و زمينه كارى، عموما كيفى/ موردپژوهى است و روش و ابزار كار بصورت نظرى/ 
توسعه  موضوع  گستردگى  و  بودن  جديد  به  توجه  با  نيز  ما  كشور  در  است.  بوده  مصاحبه  و  فراتحليل 
خوشه اى، تحقيقات اكادميك چندانى در اين زمينه انجام نشده است، مثال نصيرى(1385) به بررسى 
نقش خوشه سازي در افزايش رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط با محوريت بازاريابي پرداخته و 
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عطارديان(1389) عوامل موثر بر توسعه صادرات خوشه سراميك اللجين را مورد پژوهش قرار داده است 
كه البته هيچ كدام بطور مستقيم به مساله مورد نظر اين تحقيق نپرداخته اند. 

هاى  زمينه  براى  شده  يافت  عوامل  كه  دريافت  توان  مى  شده  انجام  مطالعات  خالصه  به  نگاهى  با   
گوناگون تقريبا مشابه هستند، عوامل پيشبرنده بيشتر از موانع مورد بحث و توجه بوده اند، تعداد عوامل 
پيشبرنده و بازدارنده يافت شده نسبتا زياد هستند، رشد حجم پژوهشهاى انجام شده از دهه90 ميالدى 

آغاز شده است و تاكنون الگو واحد و فراگيرى براى تحليل عوامل ارائه نشده است.
عوامل تسهيل كننده رشد و بلوغ خوشه ها كه در پژوهشهاى پيشين يافت شده اند در مجموع در 31 

عنوان خالصه و در جدول 1 آورده شده اند. 
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جدول شماره1- مهمترين عوامل پيشران در رشد و توسعه خوشه هاى صنعتى

لوين1 (1943) نيروهاى پيشبرنده را نيروهايى مى داند كه به اجرا و پيشرفت برنامه كمك مى كنند 
تمايل به حفظ وضعيت موجود دارند و در جهت مقابل  و نيروهاى بازدارنده را نيروهايى مى داند كه 

نيروهاى پيشبرنده براى تقليل يا مهار آنها كار مى كنند.
آنطور كه از شواهد امر پيدا است، عدم وجود يا ضعف و كمرنگي هركدام از عوامل پيشران، مي تواند 

مانعي براي موفقيت در توسعه خوشه اى باشد.
1- Lewin, K. 
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1- Case Study.

3. روش تحقيق

3. 1. روش شناسى پژوهش 
با توجه به اهميت اساسي قلمرو يا زمينه فعاليت در موفقيت يا شكست توسعه خوشه هاى صنعتى، 
ساخت  كه  چرا  شود،  عوامل  برخى  انگاشتن  ناديده  باعث  است  ممكن  پژوهش  اين  به  كمي  رويكرد 
چهارچوبهاي نظري كه مقدمة طرح فرضيه ها مى باشد، پژوهش را در قالبهايي قرار مي دهد كه انعطاف 
الزم را براي برخورد با وضعيتهاي جديد ندارند. در مقابل رويكرد كيفى موقعى به كار گرفته مي شود كه 
پژوهش در پي ساخت باشد و نه آزمون [16]. در اين پژوهش از روش ”مطالعه موردى“1 براى تحقيق 
استفاده ميشود كه يكى از راهبردهاي پژوهش كيفى در علوم اجتماعى و مديريت است. با توجه به ماهيت 
اين تحقيق و روش مورد استفاده، فرضيه هاى مشخصى در ابتداى كار مطرح نمى گردد و پژوهشگر 

بدنبال پيدا كردن جوابى براى اين سواالت است:.  
 عوامل بازدارنده و پيشران در رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي كدامند؟ 

 با توجه به شرايط زمينه اي خاص ايران و نيز استان يزد، اين عوامل كدامند و چه ويژگيهايى دارند؟
هدف كلى در هر مطالعه موردى مشاهده تفصيلى ابعاد ”مورد“ تحت مطالعه و تفسير مشاهده ها از 
ديدگاه كل گراست و نقطه قوت اين روش بررسى فرايندهاى اجتماعى در بستر جامعه مى باشد. براى باال 
بردن قابليت اعتماد طرح از نظر ساختارى نيز از سه شيوه يا تدبير استفاده مى شود: نخست اين كه بايد 
از چندين نوع مدرك استفاده كرد به گونه اى كه بتوان به انواع پرسشها پاسخ داد، همچنين طرح مزبور 
بايد دامنه وسيعى از بررسيهاى همسو را در برگيرد. روش دوم، تعيين زنجيره اى از اسناد است كه بايد 
براى جمع آورى داده ها از آن استفاده كرد. سومين تدبير اين است كه بايد گزارشى از تحقيق نوشت و 
در آن اطالعات اصلى و اساسى را ارائه كرد. در نهايت درستى پژوهش موردى با مراجعه به ادبيات تحقيق 
و تاييد خبرگان به اثبات مى رسد[11]. نكته مهم در انتخاب يك ”مورد“ اينست كه براى پژوهشگر بايد 
امكان حضور و دسترسى كامل به موضوع تحت بررسى وجود داشته باشد كه در اين تحقيق سكونت يكى 
از نويسندگان مقاله حاضر در يزد و آشنايى با شبكه ارتباطى و افراد تاثيرگذار در خوشه نساجى بخوبى 

امكان دسترسى به منابع اطالعاتى و افراد خبره را فراهم نمود. 
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3. 2. جامعه، نمونه و روشهاى گردآورى اطالعات
دسته بندى اوليه بازدارنده ها و پيشبرنده هاى رشد خوشه صنعتى (جدول1) به پژوهشگر   مى گويد 
كار را از كجا بايد شروع كند و او را از غرق شدن در سيلى از اطالعات نجات مى دهد. در اين بررسى 
چهارچوب پايه، همان 31 عاملى  هستند كه از مطالعات پيشين استخراج شده اند و بعنوان راهنما در 

مطالعات و طراحى مصاحبه هاى كيفى مورد استفاده قرار مى گيرند. 
جامعه آمارى را كليه مديران و افرد مسئول، مطلع و فعال در بحث خوشه ها و صنعت نساجي تشكيل 
ميدهند و روش نمونه گيرى غيراحتمالي(گلوله برفى) و قضاوتي با معرفى خبرگان صنعت مى باشد. روش 
گردآورى اطالعات در اين تحقيق تركيبى است از جمع آورى داده ها از طريق مطالعات كتابخانه اى و نيز 
انجام مطالعات ميدانى. اين كار با مطالعه منابع مستند در دسترس مانند گزارش مطالعات شناختى خوشه 
نساجى يزد، گزارشات عملكرد پروژه توسعه خوشه و مجالت معتبر نساجى آغاز گرديد. همچنين بازديد 
از چندين مركز توليدى محصوالت مختلف نساجى يزد براى آشنايى با فرايندها و مسائل موجود اين 
صنعت و شركت در نمايشگاهها، تورها و همايشهاى متعددى كه با موضوعات مختلف در طول اين دوره 
توسط كارگزاران پروژه توسعه خوشه1 برگزار مى شد از راههاى ديگر جمع آورى داده ها بودند. برگزارى 
جلسات مصاحبه به روش“گروه كانونى“ 2 يكى از اصلى ترين روشهاى بدست آوردن اطالعات مورد نياز 
اين تحقيق بود. در اين جلسات تعدادى از صاحبنظران فعال در بخشهاى مختلف خوشه نساجى يزد مانند 
دانشگاه، صنعت، مراكز خدمات طراحى، استاندارى، شركت شهركها و پروژه توسعه خوشه نساجى حضور 
داشتند. الزم به توضيح است كه ”اين شيوه روشى است براى بدست آوردن ذهنيت مشترك افراد، به 
عبارتى موقعى استفاده مى شود كه مى خواهيم ببينيم يك جامعه در مجموع چگونه مى انديشد“[18]. 
در اين تحقيق همچنين الزم بود كه براى روشن شدن برخى عوامل خاص رشد و توسعه خوشه نساجى 
يزد، مصاحبه هاى انفرادى و گفتگوهاى رو در رو با برخى افراد حاضر در صنعت و نهادهاى حمايتى كه 

در زمينه مشخصى صاحب نظرات تخصصى بودند، صورت پذيرد. 

3. 3. روش تجزيه و تحليل داده ها
در پژوهش موردى  تحليل داده ها و جمع آورى داده ها در يك فرآيند چرخه اى بـا يكديگر ايجاد 

1- Cluster Development  Agents: CDAs.
2- Focus Group
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مى شوند. اين امر مى تواند اگر به ايجاد نظريه اى كمك كند كه ريشه در شواهد تجربى دارد، نقطه قوت 
محسوب شود. در عين حال خطرى كه وجود دارد اين است كه پژوهشگر زود نتيجه گيرى كند و بى 
جهت تحت تأثير داده هاى نامعمول، جالب و روشن قرار گيرد. تجزيه و تحليل مدارك تحقيق موردي كار 
بسيار مشكلي است، زيرا در گذشته نتوانسته اند راهبرد ها و روشهاي الزم را بصورت كامل ارائه دهند. با 
اين وجود هر پژوهشي بايد با يك راهبرد تحليلي كلي شروع شود و با توجه به آنچه مورد تجزيه و تحليل 

قرار مي گيرد، علت انجام اين كار و اولويت ها تعيين شود [11].
در  تحقيق موردي بايد با بررسي، تلخيص، طبقه بندي يا تركيب ديگري از مدارك بتوان به موضوع 
نخستين كه مورد تحقيق است پرداخت. در اين تحقيق با توجه به سواالت مصاحبه و ميزان ساختار 
يافتگى مصاحبه، از رويكردهاى زير براى تحليل داده ها، به موازات جمع آورى داده ها، استفاده مى شود: 
 كدنامه اى1 : در اين رويكرد، متن از طريق استفاده از يك رهنمود كلى كه مركب از تعدادى از طبقه 

ها يا موضوعات مرتبط با سواالت پژوهش است تحليل مى شود. 
 ويرايش كردن2: اين سبك ويرايش كردن ناميده مى شود، زيرا مفسر مانند ويرايشگرى كه درپى 
بخشهاى معنى دار، كم و زيادكردن كلمات يا جمالت، حذف كلمات غيرضرورى در متن است وارد متن 

مى شود [14].
   مطالعات موردى ممكن است در برخى موارد با يك نظريه مقدماتى يا نوعى چهارچوب اوليه آغاز 
شوند، ولى در انتهاى پژوهش كه داده ها غنى مى شوند به تدوين چهارچوبهاى نظرى    مى انجامد كه نه 
تنها حس منحصر به فرد بودن به مطالعه موردى مى دهد بلكه آنچه را در پى آنيم نيز فراهم مى كند [6].

4. هنر و صنعت نساجى در شهر يزد

4. 1. نساجى يزد در گذر زمان
هنر نساجى يزد در ابتدا با وسايل بسيار ابتدايى در خانه شكل گرفت و زنان از اين طريق بخشى از 
بار اقتصادى خانواده را به دوش گرفتند، ولى به تدريج، شعر بافى شغل اصلى مردان شد و زنان در كنار 
از  و  ميكردند  توليد  را  زيبايى  و  متنوع  منسوجات  سنتى،  كارگاههاى  در  مردان  و  نخريسى  هاى  چرخ 
پارچه هاى معمولى مانند كرباس و جيم گرفته تا پارچه هاى فاخرى چون زرى و ترمه را براى درباريان 
1- Template Approach.
2- Editing Approach
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و امراء مى بافتند. عالوه بر اين انواع فرش و زيلو جهت مساجد و منازل، گونه هاى مختلف توليدات اين 
مردم زحمت كش را تشكيل مى دادند كه عالوه بر رفع نيازهاى محلى، بخش عمده اى از آنها به اطراف 
و اكناف صادر ميگرديد. به مرور بافندگان يزدى نه تنها در بافته هاى هنرى بلكه در طراحى و ساخت 
دستگاه ها، ابزار و طراحى پارچه، مهارت خاصى يافتند و با گذشت زمان بر زيبايى و كيفيت منسوجات 

يزد افزوده گشت [7].
توليد  زمينه  در  ايران  در  تأثيرگذار  مناطق  ترين  عمده  از  يكى  دهد  مى  نشان  تاريخى  هاى  بررسى 
منسوجات شهر يزد ميباشد و دو عامل عمده در گرايش مردم به اين صنعت نقش داشته اند. كمبود 
توليدات  نظير  صنعتى  توليدات  و  است  داشته  پى  در  منطقه  در  را  كشاورزى  رونق  عدم  جوى  نزوالت 
منسوجات و سفال براى مردم در جهت امرار معاش از اهميت فوق العاده اى برخوردار بوده اند. همچنين 
راه يكى از عمده ترين عوامل زيربنايى اقتصادى و تجارت يزد بشمار مى رفته است و واقع شدن در مسير 
جاده ابريشم، كه يكى از شاهراههاى اقتصادى دنيا محسوب مى شده، سهم عمده اى در ترقى و پيشرفت 

شهر يزد داشته است. 
كميت و كيفيت منسوجات سنتى يزد از سال 1312 با ورود اولين ماشينهاى بافندگى به يزد به تدريج 
رو به افول نهاد. در فاصله 20 سال، كارخانجات ريسندگى و بافندگى بزرگ جايگزين كارگاههاى خانگى 
شد و استفاده از الياف مصنوعي بجاي الياف طبيعي افزايش يافت. در سه دهه اخير واحدهاي كوچك 
نساجي بداليل متعددي از جمله صدور مجوزهاي دولتي، تغيير فرهنگ مصرف و افزايش جمعيت رشد 
جهشى داشته اند. طي دو دهه پس از انقالب كه كشور ايران در دوران جنگ و بازسازيهاى پس از آن  
بسر مى برد، فناوري نساجى يزد هم عمدتا دچار تغيير نشد ولى از اوايل دهه گذشته تكاپوى تازه اى در 
نساجى منطقه، با تعويض و روي آوردن به ماشين آالت مدرن و گسترش توليدات جديدى چون پارچه 

پرده اى و رومبلى، قابل مشاهده است [5].

 4. 2.  نمايى از وضعيت فعلى صنعت نساجى در يزد
نه تنها در گذشته صنعت نساجي هسته اصلي صنعتي و اقتصادي يزد به شمار مي رفته است، بلكه در 
حال حاضر نيز مهمترين بخش صنعتي و اقتصادي استان يزد محسوب مي شود. دومين حجم سرمايه 
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گذارى صنعتى در استان يزد با اشتغال 25000 نفر، مربوط به نساجى مى باشد. در مجموع بالغ بر 700 
واحد صنعتى  هسته اصلي خوشه را تشكيل مي دهند. صنعت نساجي يزد در حدود 5/20 درصد از كل 
تعداد واحدها، 32 درصد از كل اشتغال و 8/14 درصد از كل سرمايه گذاري صنعتي استان را در بر دارد 

.[2]
در حال حاضر يزد كاملترين تنوع در انواع رشته هاي نساجي را در كل ايران دارد و يكي از قطب هاي 
نساجي ايران به شمار مي رود. يزد داراى رتبه دوم در توليد پارچه هاي پنبه اي و الياف مصنوعي، دومين 
مقام از نظر توليد فرش ماشيني، مقام دوم در توليد پارچه فاستوني و رتبه اول در توليد پارچه رومبلي 
است. قدرت صنعت نساجي يزد در شاخه بافندگي تاري و پودي آن نهفته است و از شاخه هاي ديگر 
صنعت نساجي مانند توليد الياف مصنوعي، بافندگي حلقوي و مهمتر از همه توليد پوشاك بهره بسيار 
كمي برده است. يزد داراي اولين رتبه در شاخه بافندگي و دومين جايگاه در شاخه ريسندگي در كل 
كشور است و در مجموع صنعت نساجي يزد را مى توان متمركزترين و قويترين بخش صنعت نساجي 

كشور محسوب نمود [5]. 

5. يافته هاى پژوهش 

5 .1. تشريح خالصه دستاوردهاى تحقيق 
 در اين پژوهش به سبب حجم اطالعات دريافتى و شناسايى عوامل در سطوح و زمينه هاى مختلف، 
براى اينكه در ارائه نتايج تحقيق دچار سردرگمى نشويم، بايد به دنبال يك ساختار يا الگوى ذهنى براى 
دسته بندى و تشريح عوامل يافت شده مى بوديم. طبق بررسيهاى انجام شده، الگو الماس پورتر كه شرح 
آن در پيشينه تحقيق آمد ،بعنوان يك الگو پايه در تحليل  رقابت پذيرى يك صنعت بومى، مى تواند در 

اين پژوهش به كمك ما بيايد. 
قرار  توجه  مورد  زير  هاى  مولفه  تحت  تحقيق  خبرگان  نظر  تاييد  با  شده  استخراج  عوامل  اين  بنابر 

گرفتند:
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شكل شماره1-  الگوى الماس(پورتر،1998)

عوامل درونى توليد: با توجه به اينكه صنعت نساجى يزد از قدمت و گستردگى زيادى برخوردار 
مهارت و  لحاظ  است و ذخيره اى از نيروى كارى محلى در اين رشته وجود دارد، ولى اين ذخيره از 
تخصص در سطح پايينى قرار دارند و به غير از بافندگى در بخش هاى ديگر (عمدتا شامل مديريت، فنى، 
ريسندگى، تكميل، بازار و كيفيت) نسبتا ضعيف هستند. در يزد مزيت خاصى از نظر دسترسى به انرژى 
و نيروى كار ارزان توليد وجود ندارد و مواد اوليه ريسندگى را هم بايد از خارج استان تهيه كرد، هرچند 
مواد اوليه بافندگى به وفور در دسترس هستند. در منطقه از نظر زيرساخت هاى فيزيكى الزم براى توسعه 
مشكل خاصى وجود ندارد. خوشه از نظر فناوري در سطح خوبى قرار دارد ولى سرمايه هاى فكرى اين 
رشته در حد قابل قبول نيستند. مديريت بنگاه هاى كوچك بصورت سنتى انجام ميشود و عموما با دانش 
توسعه سازمان بيگانه اند. عوامل اجتماعى-فرهنگى زيادى وجود دارند كه دربردارنده ارزش هاى مشترك 
مردم منطقه اند و هويت آنها را مى سازند، مانند روحيه سخت كوشى و كارآفرينى مردم يزد كه بعنوان 
عوامل مثبت در رشد خوشه اى صنعت نساجى استان عمل مى كنند، از طرف ديگر اين مردم با هم 
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كمتر درتعاملند و در فعاليتهاى گروهى ضعيف عمل مى كنند. روحيه تجارى و بازرگانى كمترى دارند، 
نوعى نگرش منفى نسبت به سرمايه و كارخانه دار در بين مردم وجود دارد و بهره ورى نيروى كار خيلى 

باال نيست، از نظر مصرف كنندگان هم جنس خارجى نسبت به توليد داخلى از اولويت برخوردار است.
 تقاضاى داخلى: تقاضاي داخلي داراي دو جنبه كمي و كيفي بازار است. اندازه تقاضاي داخلي 
حداقل مقياس اقتصادي فعاليتهاي بنگاههاي داخلي را تعيين مي كند و آنها را قادر مي سازد تا از يك 
تقاضاي پايدار برخوردار گردند. اما بايد توجه داشت كه منافع اصلي تقاضاي داخلي در رقابت پذيري از 
ديدگاه كيفي است. در مورد دسته هاى اصلى محصوالت خوشه نساجى يزد (يعنى پارچه رومبلى و پرده 
اى، روفرشى، پارچه هاى سنتى، شال و روسرى) بدليل افزايش جمعيت و تغيير سليقه مشتريان، هم 
اندازه و هم كيفيت تقاضاى داخلى رو به رشد است و همين امر رقابت و پويايى را تا حدى در منطقه 
بوجود آورده است. محصوالت نساجى يزد بيشتر مصرف داخلى دارند و كمتر صادر مى شوند و همين 
بازار داخلي درحال رشد، موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و  بهبود كيفيت و  بهره وري 

توليداتشان در سالهاى اخير  بوده است.
ندارد،  خاصى  مزيت  ريسندگى  اوليه  مواد  وجود  نظر  از  يزد  استان  پشتيبان:  و  مرتبط  صنايع  
بنابراين توليدكنندگان اين مواد در منطقه حضور ندارند و مواد مورد نياز از خارج استان تهيه مى شوند. 
اما توليدكنندگان مواد اوليه بافندگى يا بعبارتى واحدهاى ريسندگى در سطح استان فراوانند. از طرفى 
واحدهاى بخش رنگريزى و تكميل بدليل تخصصى بودن و نياز به دانش فنى همچنين سرمايه بر بودنشان 
كمتر رشد يافته اند. توليد كنندگان پوشاك در سطح منطقه انگشت شمارند و از اين حيث زنجيره ارزش 
محصوالت نساجى يزد با وجود قدرت بافندگيش در ابتدا و انتهاى زنجيره توليد با مشكل مواجه است. 
سازندگان ماشين آالت نساجى در كشور اندك هستند و در كار خود موفق نبوده اند و دستگاههاى مورد 
نياز نساجى عموما از خارج كشور تامين مى شوند، اما توليدكنندگان برخى قطعات يدكى نساجى در 

كشور و منطقه وجود دارند كه از كيفيت نسبتا خوبى هم برخوردارند. 
از نظر زيرساختهاي نهادي و خدمات كسب و كار براى پشتيبانى از فعاليتهاي خاص در خوشه وضعيت 
خوبى وجود ندارد. عدم توسعه يافتگى و حرفه اى عمل نكردن نهادهاى مرتبط با صنعت، همچنين عدم 
وجود مراكز تحقيقاتى نساجى و ارتباط ضعيف دانشگاهها و مراكز آموزشى از كاستيهاى بزرگ خوشه 
اى،  بيمه  اعتبارى،  خدمات  مانند  كار  و  كسب  توسعه  تخصصى  خدمات  رود.  مى  شمار  به  يزد  نساجى 
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حقوقى، آموزشى و مشاوره اى در سطح پايينى قرار دارند و در زمينه بازاريابى و توزيع ضعف بسيار وجود 
دارد. از طرفى تعامالت كارى در سطح منطقه محدود است و تمايل به همكارى، تبادل اطالعات و استفاده 

از مزاياى همجوارى جغرافيايى به ندرت به چشم مى خورد.
راهبرد، ساختار و رقابت: آنچه كه در صنعت نساجى كشور ما مشهود است، نداشتن برنامه بلند 
مدت و راهبرد در سطح خرد و كالن و البته ضعف در مرحله اجراى برخى سياست هاى تدوين شده است. 
نساجى ريشه در خاك و فرهنگ يزد دارد و اين صنعت بيشتر ساختار موروثى دارد و بصورت سنتى اداره 
مى شود. واحدهاى كوچك نساجى عموما تقاضامحور نيستند و اول توليد مى كنند و بعد دنبال مشترى 
مى گردند. كمتر سازمانى به سمت استفاده از تجارت الكترونيك رفته است و از نظر ارتباطات بيرونى و 
حضور در نمايشگاهها و انجمنهاى مربوطه، رفت و آمدهايى بصورت محدود در سطح خوشه انجام مى 
شود، ولى هنوز اين برنامه ها نهادينه نشده اند. براى تخصصى شدن برخى بخش ها امكان و تمايلى براى 
برون سپارى وجود ندارد و حتى واحدهاى كوچك هم به داليل مختلف سعى مى كنند تمامى مراحل 
توليد را خود داشته باشند. رقابت بين بنگاههاى كوچك تا به حال بيشتر بر سر قيمت بوده تا كيفيت 
كيفيت  در    كه  دارند  وجود  هم  خوبى  بزرگ  و  كوچك  واحدهاى  خوشه  سطح  در  البته  و  محصوالت 
هاى باال مى توانند با محصوالت وارداتى رقابت كنند. همكارى افقى به دليل رقابت به ندرت ديده مى 
شود و همكارى عمودى مگر در مورد بعضى واحدهاى بزرگتر وجود ندارد، چراكه اعتماد بين ذينفعان و 
شناسايى منافع مشترك هنوز شكل نگرفته است. با اين وجود اجراى پروژه يا برنامه هاى ترويج خوشه 
در سالهاى اخير در برخى زمينه ها توانسته است تحول خوبى ايجاد كند و  در جهت اعتمادسازى به 

نسبت موفق بوده است.
دولت: در كشور ما از يك طرف سياستگذاريها بصورت متمركز انجام مى شوند و اختيارات منطقه 
اى محدودند، از طرف ديگر اينگونه استنباط مى شود كه قوانين و مقررات دولتى كشور از ثبات الزم 
برخوردار نيست و همراستا با توليد و صنعت كشور تدوين يا اجرا نمى شوند و همين امر خطرپذيري توليد 
را در كشور باال برده و رغبت سرمايه گذارى را پايين آورده است. امروزه دنيا به سمت تجارت جهانى در 
حركت است و ايران هم بايد الجرم به اين سمت حركت كند ولى اكنون در بسترسازى براى پيوستن 
به سازمان تجارت جهانى ضعفهاى اساسى وجود دارد و در سياست گذارى ها همسويى با جامعه جهانى 
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وجود ندارد. به سيستم هاى مالى و بانكى اشكاالت زيادى وارد است كه در راستاى حمايت از صنايع 
كشور بايد اصالح شوند، طرح هدفمند سازى يارانه ها بايد به دقت پياده شود تا موجب ضعيف شدن 
بيشتر صنعت نگردد، مساله خصوصى سازى و قانون ماليات بر ارزش افزوده در راستاى هدف درستى 
تعريف شده اند، ولى در اجرا با مشكل مواجه هستند. تثبيت نرخ ارز و پايين آوردن تعرفه ها در صنعت 
نساجى در دراز مدت مى تواند تاثيرات مثبتى به همراه داشته باشد. هرچند باعث از بين رفتن برخى 
واحدهاى غير رقابتى است، ولى در مجموع محصوالت خوشه نساجى يزد اگر بخواهند توان رقابت كيفى 
با رقباى خارجى را دارند. درمجموع انتظار مى رود كه دولت با حمايت و مداخله صحيح و كارشناسانه 

خود در رقابت پذيرى بنگاهها و صنعت كشور بيشتر تاثيرگذار باشد. 
اتفاقات پيش بينى نشده: تحريمهاى اقتصادى جهانى كه در اين سالها عليه كشور ما اعمال شده 
اند، مسلما در جهت منفى رقابت پذيرى تاثير گذار بوده اند و موانع مسلمى را در رشد كسب و كار بوجود 
آورده اند. همچنين جنگ هشت ساله ايران و عراق بحران هايى در توسعه اقتصادى كشور بوجود آورد كه 
يكى از آنها عقب افتادگى دانش و فناوري صنعت بود و اين عامل در خوشه نساجى يزد نيز بعنوان يك 

عامل باز دارنده و بوجود آوردن وقفه در مسير توسعه نقش داشته است.
همچنين يكى از عوامل تسهيل كننده توسعه خوشه كه از مطالعات پيشينه تحقيق استخراج شده بود، 
حضور و مشاركت سرمايه گذار خارجى است. الزم به ذكر است كه خوشه نساجى يزد با وجود قدمت و 
شهرتى كه دارد، بنا به داليل مختلف از اين مهم بهره اى نبرده است. در حاليكه با توجه به اهميت موضوع 

بايد بطور جد به آن پرداخته شود.

5. 2. تدوين عوامل بازدارنده / پيش برنده توسعه خوشه نساجى يزد
نتايج تجربى بدست آمده از ايـن پژوهش، با توجه به مولفه هاى شش گانه الماس پورتر در شكل1 
(1. عوامل درونى توليد ، 2. صنايع وابسته و پشتيبان 3. راهبرد و رقابت و ساختار، 4. شرايط تقاضاى 
داخلى، 5. دولت، 6. شانس يا اتفاقات پيش بينى نشده)، در دو دسته ذيل ليست مى شوند كه تسهيل 
كننده بودن يا مانع بودن اين عوامل به مثبت يا منفى بودن اين مولفه در جهت رشد خوشه بر مى گردد :
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اهم عوامل پيش برنده در رشد و توسعه خوشه نساجى يزد، كه به مولفه هاى الگوى الماس اشاره 
دارند، عبارتند از :

1. در دسترس بودن ذخيره اى از نيروى كار محلى با توجه به قدمت و گستردگى اين صنعت در 
منطقه(1). 

2. حضور بافندگان ماهر و متبحر در خوشه با توجه به قدرت بخش بافندگى(1). 
3. دسترسى آسان به مواد اوليه بافندگى در منطقه (2).

4. رشد متناسب زيرساختهاى فيزيكى الزم براى توسعه (1و2). 
5. وضعيت مناسب رشد از نظر سطح فناوري ماشين آالت در دسترس (1).

6. عوامل اجتماعى-فرهنگى مانند سختكوشى مردم يزد و كارآفرين بودنشان (1).
7. اندازه و كيفيت رو به رشد تقاضاى داخلى در مورد محصوالت اصلى خوشه (4). 

8. وجود مراكز آموزشى مرتبط براى تامين نيروى مورد نياز صنعت (2). 
9. حضورگسترده واحدهاى ريسندگى كوچك و بزرگ در منطقه (1و2). 

10. وجود توليدكنندگان برخى قطعات يدكى نساجى در كشور و استان (1و2).
11. اجراى پروژه توسعه يا برنامه هاى ترويج خوشه با حمايت مالى دولت (3و5).
12. ساختار موروثى صنعت و ريشه داشتن نساجى در بافت و فرهنگ يزد (1و3).

توانند  مى  مدت  دراز  در  كه  ها  تعرفه  برخى  آوردن  پايين  و  ارز  نرخ  باالرفتن  سازى،  خصوصى   .13
تاثيرات مثبتى به همراه داشته باشند (3و5 و6).

14. حضور واحدهاى بزرگ نساجى در منطقه )1و2).

همچنين مهمترين عوامل باز دارنده در توسعه خوشه نساجى يزد كه دست كم به يكى از مولفه هاى 
الماس پورتر اشاره دارند عبارتند از :

بخشهاى  در  عمدتا  نياز،  مورد  تخصصهاى  و  مهارت  نظر  از  موجود  انسانى  نيروى  پايين  سطح   .1
مديريت، فنى، طراحى، ريسندگى، تكميل و فروش (1).

2. عدم دسترسى به انرژى و نيروى كار ارزان توليد و مواد اوليه ريسندگى در منطقه (1).
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3. كيفيت و قيمت بسيار متغير بسيارى از مواد اوليه و كمكى صنعت بدليل نياز به تامين اين مواد از 
خارج استان يا كشور (2). 

4. مديريتهاى دولتى و سنتى بنگاه ها و بيگانگى آنها با دانش توسعه سازمان (3و5).
روحيه  نداشتن  كارگروهى،  در  ضعف  و  تكرويها  محدود،  تعامل  مانند  اجتماعى-فرهنگى  عوامل   .5
تجارى و بازرگانى، نگرش منفى نسبت به سرمايه و كارخانه دار، بهره ورى پايين نيروى كار و ترجيح 

جنس خارجى از نظر مصرف كنندگان ايرانى (1و3و4).
6. توسعه نيافتگى واحدهاى بخش رنگ ريزى و تكميل بدليل تخصصى بودن و نياز به دانش فنى 

همچنين سرمايه بر بودنشان (1و2).
7. عدم حضور توليدكنندگان الياف و تعداد محدود توليد كنندگان پوشاك در سطح منطقه و ضعف 

در ابتدا و انتهاى زنجيره ارزش نساجى يزد (2). 
8. عدم دسترسى به سازندگان ماشين آالت مدرن نساجى در كشور و نياز به تامين دستگاههاى مورد 

نياز نساجى از خارج كشور (2). 
9. عدم توسعه يافتگى و حرفه اى عمل نكردن انجمن ها و نهادهاى پشتيبان و حمايتى مرتبط با 

صنعت (1و2).
10. ارتباط ضعيف دانشگاه ها و مراكز آموزشى با صنعت و عدم وجود مراكز توسعه و تحقيقات نساجى 

در سطح استان و كشور (2).
11. سطح پايين خدمات تخصصى توسعه كسب و كار مانند خدمات اعتبارى، بيمه اى، حقوقى، مشاوره 

اى، بازاريابى و توزيع (2).  
12. ضعف در تدوين و اجراى راهبردهاي بلند مدت در سطح خرد و كالن صنعت (3). 

13. كم توجهى واحدهاى كوچك به مشترى محورى در بازار (4).
14. عدم استفاده اكثر واحدها از مزاياى تجارت الكترونيك درجهت رقابت پذيرى (3).

15. باز نبودن خوشه از نظر ارتباطات بيرونى و حضور محدود و موردى در نمايشگاه ها و انجمنهاى 
تخصصى (3). 

16. عدم تمايل به برون سپارى قسمت هايى از فرايند توليد و تخصصى نبودن بخش ها (3). 
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17. قيمت شكنى بجاى كيفيت و نوآورى در بين واحدهاى كوچك منطقه (3).
18. نبود اعتماد بين ذينفعان و عدم شناخت منافع مشترك و همكارى هاى بسيار محدود افقى و 

عمودى (2و3).
19. عدم ثبات قوانين و مقررات دولتى و همراستا نبودن با توليد و صنعت كشور (5). 

20. سياستگذاريهاى متمركز و اختيارات منطقه اى محدود و دخالت ندادن بخش خصوصى در تصميم 
گيريها (5 و6).

21. ضعفهاى اجرايى در برخى سياستهاى اقتصادى دولت مانند سياستهاى مالى و بانكى، هدفمند 
سازى يارانه ها، خصوصى سازى و ماليات بر ارزش افزوده و ... (5).

22. ضعف در بستر سازى براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى(3و5). 
23. تحريمهاى اقتصادى عليه كشور و موانع بوجودآورده در رشد كسب و كار (5 و6). 

24. جنگ هشت ساله ايران و عراق و عقب ماندگى فناوريى صنعت نساجى (5 و6).
25. عدم حضور و مشاركت سرمايه گذار خارجى در منطقه (3و6).

6. بحث ، نتيجه گيرى و پيشنهادات 
نقطه قوت هر مطالعه موردى بررسى فرايندهاى اجتماعى در بستر جامعه مى باشد و اين تحقيق به 
دليل ماهيت كيفى و اكتشافى آن روايى درونى باال و روايى بيرونى پايينى دارد [11]. در اين بررسى 
براى باال بردن قابليت اعتماد طرح از نظر ساختارى و بهبود روايى درونى تدابير الزم بكارگرفته شده است 

و اقدامات زير را انجام داده ايم :
مطالعه منابع و مستندات، گردآورى داده ها از ديدگاههاى مختلف و مكمل، تشكيل گروههاى كانونى 
براى مباحثه و مصاحبه، مصاحبه هاى تكميلى، بازديد از مراكز مختلف توليدى و خدماتى خوشه و سفر 
به هندوستان به همراه عاملين توسعه خوشه نساجى يـزد براى آشنايى بيشتر بـا خوشه هاى نساجى 

بالغ تر.
   همانطور كه قبال گفته شد، عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاى صنعتى تاكنون از جنبه ها 
و به شكلهاى مختلف بررسى شده اند. چهارچوب نهايى اين تحقيق در اكثر عوامل يافت شده خود با 
چهارچوب پايه برابرى ميكند و البته موارد خاصى چون تحريمهاى اقتصادى و جنگ هشت ساله ايران 
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همانطور  گردند.  مى  باز  تحقيق  محيطى  قلمرو  به  كه  ميشوند  يافت  موردى  بررسى  اين  نتايج  در  هم، 
كه برخى عوامل مانند عدم حضور تامين كنندگان الياف در منطقه و يا سطح پايين مهارتها در بخش 
همچنين  ميشوند.  تحقيق  اين  موضوعى  قلمرو  به  مربوط  كه  هستند  مصاديقى  تكميل  و  ريسندگى 

خبرگان اين پژوهش با مطالعه نتايج، بر درستى يافته هاى تحقيق صحه گذاشتند.
بعنوان يك نتيجه كلى شواهد حاصل از اين خوشه صنعتى نشان مى دهد كه حمايت و برانگيختن 
گروهى از صنايع كوچك مستقر در يك منطقه جغرافيايى با كاستن يا از ميان برداشتن موانع رايج آنها 
و تسهيل و تامين عوامل رشدشان، باعث خلق سرمايه اجتماعى مى شود و سياستهاى يكپارچه اهرمهاى 

دستيابى به نتايج اثربخش به سمت توسعه پايدار در يك محدوده جغرافيايى مى باشند. 
تكميل و ادامه اين پژوهش به عنوان اولين مطالعه موردى در زمينة عوامل مؤثر بر توسعه خوشه هاى 
صنعتى نساجى در كشور و استخراج برخى آمارهاى مربوط براى روايى بيشتر تحقيق، اعتباريابي بعضى 
عوامل در طول زمان با تكرار پژوهش در دوره هاي زماني گوناگون بدليل وابستگى نتايج به سطح رشد 
يافتگى خوشه، انجام پژوهشي مشابه در سطح خوشه هاى ديگر براى تبيين تفاوتهاي ميان خوشه ها از 
ابعاد گوناگون، بررسى اين عوامل در درجات رشديافتگى متفاوت براى تشخيص خصوصيات راهبردي هر 
مرحله و ارائه نقشه راهي جهت هدايت خوشه ها به مراحل باالتري از بلوغ پيشنهاداتى براى پژوهشهاى 

آتى مى توانند باشند.
 در نهايت شرايط موجود هرچه باشد، درصورت تصميم به ارتقاء يك بخش صنعتى يا تعدادى از بخشها 

بايد تغييرات قابل توجهى را به موازات خطوط مورد تأكيد در اين بررسى شكل داد، از جمله :
نهادينه كردن ساختار سه جانبه بحث و گفتگو و مذاكره در سطوح محلى و منطقه اى و ملى و دخالت 
به  تشويق  اى بيشتر،  منطقه  اختيارات  دادن  و  زدايى  تمركز  گيريها،  تصميم  در  بخش خصوصى  دادن 
تعامل و همكارى ميان بنگاهها با شناسايى منافع مشترك در سطح خوشه و شبكه اى كردن فعاليتهاى 
تخصصى، گام برداشتن در جهت ارتقا مهارتها و تخصصهاى مورد نياز صنعت و اهميت دادن به بحثهاى 
دانشى و توسعه مستمر بنگاهها، تأسيس مراكز خدماتى مورد نياز صنعت و كمك به توسعه و حرفه اى 
نمودن نهادهاى مرتبط موجود مانند مراكز اعتبارى، تحقيقاتى، مشاوره اى، حقوقى، بازاريابى و توزيع، 
توسعه مراكز آموزشى و دانشگاهى و ارتباط موثر آنها با صنعت در جهت اجراى برنامه هاى تحقيقاتى 
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كه با نيازهاى واقعى صنعت منطقه گره خورده باشند، اجراى برنامه هاى ترويج خوشه و ايجاد منابع 
تأمين مالى با مشاركت دولت و بخش خصوصى، ارتقا زنجيره ارزش صنعت و تشويق به ايجاد صنايعى 
كه شكافهاى مراحلى از فرآيند توليد را پر كنند، اصالح ضعفهاى اطالع رسانى و آگاهى صنايع كوچك 
و  مدت  بلند  هاى  برنامه  و  قوانين  تدوين  كار،  و  كسب  و  تجارت  نوين  روشهاى  از  استفاده  ضرورت  از 
سياستهاى اقتصادى در سطوح مختلف كه با نظام خوشه اى صنايع كوچك متناسب باشد و تالش در 
جهت تثبيت و اجراى شايسته آنها، فراهم آوردن شرايط مناسب در سطح كشور و منطقه براى نگهداشتن 
سرمايه هاى بومى و جذب سرمايه گذار خارجى و نهايتا فرهنگ سازى در جهت مقابله با برخى عوامل 

اجتماعى-فرهنگى كه مانع رشد و توسعه كسب و كار بشمار مى روند. 
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