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  مقدمه -1

ــنعتی کشــورها، ایجاد   ــعه ص یکی از موضــوعات مهم در توس

مرتبط در مناطق جغرافیایی خاص  يوکارهاکسـب  هایی ازشـبکه 

ـعالیت اقتصادي   ییافزامنظور همبه و ایفاي نقش مکمل در یک ف

ــبکه ــت. این ش ــنعتی با عبارت   اس ــعه ص ها در ادبیات علمی توس

. این شودیشناخته م وکارکسب يهاخوشها ی 2صنعتی يهاخوشه

صورت خودجوش و براساس منابع اولیه موجود به ها معموالخوشه

ــت   ــترک بین      در منطقه و وجــــــود فرصـ ها و تهدیدهاي مشـ

از رقابت، همکاري   يازهیو آم دیآیم بوجود منطقه يوکارهاکسب 

یت تکم   عال ندگ لی و ف ها دیده م   یکن ــودیدر آن  ،درواقع. ]13[شـ

شه  اتیادب س    اتتفکر ،یصنعت  يهاخو صر را در مورد پتان   لیمعا

ح در سط  عنصري رقابتی  به شدن لیتبد يکوچک برا يهاشرکت 

ستاوردها  قیاز طر یجهان شترک  يد  .]27[دهدشکل می  اقدام م

و  ريمحو نقش، ياابداع خوشــه طریقاز  توسعه وزهمرا ،از طرفی

 افتهیتوسعه يهارکشو صنعتیو  ديقتصاا يهااستیرا در س رزيبا

ما یم یفاا که  ؛دی ن  بر يبیشتر تمرکز گذشته يهادیکررو گرا چرا

 به نسبت مسئولیت سحساا وزهمرا ،ســت اداشــته  نکال دقتصاا

 تتباطاار دبهبو ،متوسطو  کوچک يحدهاوا قابتر قابلیت یشافزا

ــبکه    ختداپر مقابلدر  غیرمستقیم يها تی حما  بر کیدات ،ياشـ

و  يگیردیا تیــمنظور تقو     بــه ريهمکاو  قابتر ترکیب ،نهرایا

 ردمو رگبزو  کوچک يحدهاوا ريهمکا سطح يتقاار آوري،نو

  صنعتی يهاخوشــه بنابراین؛ ردیگیم ارقر يبیشتر توجهو  کیدات

  است  متوسطو  کوچک صنایع یدهسازمان  موفق يلگوهااز ا یکی

ــتی  که   يها تی مز و فعرا ر متوسطو  کوچک صنایع هاي کاسـ

 .]6د[کنیم تقویترا  يریپذانعطاف نچو ،کوچک صنایع مختلف

ــه  لذا  از  ياها در ایجاد یک کل بزرگ از مجموعه      اهمیت خوشـ

ـه آنها را قادر م  و متوسط کوچک يهاشرکت تا بر  سازدیاست ک

 عنوان یکد و با همکاري یکدیگر بهمشـــکالت مشـــترک فائق آی

ــازمان ــکیبزرگ رقابت نموده و ر يهامجموعه واحد با س  يهاس

ــد بر مترتب اهمیت  جهیدرنت .]12[کوچک بودن را کاهش دهـــ

شورهاي      صنعتی در ک سعه  سعه درحالتو ست تا    تو شده ا موجب 

و تقویت صنایع کوچک و متوسط     يریگشکل بسیاري از کشورها   

شه     صنعتی را در قالب خو سعه   راهبردیک  عنوانبهدر مناطق  تو

راهبردي   عنوانبهقرار دهند و از آن  موردنظر يامنطقهصـــنعتی 

ــتغال  به بهبود توان    حال نیدرعکه  برداري کنند  بهره زااشـ قادر 

صادرات   هاشرکت رقابت  ست و افزایش  توان می ،درواقع .]8[آنها

 يریپذرقابت یاتیجزء ح یصـــنعت يهاخوشـــه امروزه گفت که

Industrial Cluster 

کارگیري هو از آنجایی که ب ]20اسـت[ اقتصـاد در سـراسـر جهان    

منظور بقا، توســعه و انطباق با ها بهترین گامصــحیح دانش از مهم

موجود و همچنین آگاهی از وضــعیت ] 1[محیط و عملکرد اســت

گیري و هر ســـیســـتم و فرایندهاي آن، اولین گام براي تصـــمیم

سیت   ستاي مدیریت بهینه آن سیستم     سیا ست[ گذاري در را ]. 7ا

شرح     ضیحات  در رابطه با نقش و  شده دادهبنابراین با توجه به تو

ــه  رو به ارائه یک مدل جدید و        در پژوهش پیش ،ها اهمیت خوشـ

یت واقعی  یت خوشـــه     براي اولو مل مؤثر بر موفق ندي عوا هاي  ب

سب  ستان گیالن  ک ست. این پژوهش عوامل   شده پرداختهوکار ا ا

در شــش  تکتکجامع و  صــورتبهها را بر موفقیت خوشــه مؤثر

بت    قا ــلی ر بت     گروه اصـ قا مالی، ر یابی   پذیري  پذیري گروهی، ارز

عی و                             تمــا ج نگی و ا ه فر یی،  فیــا غرا ج طی و  ی ح م کرد،  ل عم

قرار  یموردبررسـ بندي کرده و کننده و پشـتیبان تقسـیم  سـهیل ت

نابراین می ؛ داده اســـت  به ب که در کمتر    توان  عا کرد  راحتی اد

یت              مل مؤثر بر موفق له عوا به مقو یت  جامع با این  ــی  پژوهشـ

شه  صنعتی  خو ستان گیالن   طوربههاي   شده پرداختهخاص در ا

  است.
  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

ستر   ست از مجموعه     کال صنعتی عبارت شه  اي همگن از یا خو

هاي خاص و صنایع که در مناطق جغرافیایی به سبب وجود مزیت

ــرمایه    و مهارت با اهداف      فناجتماعی چون   افته ی هاي قوام یا سـ

خوشــه صــنعتی  ایده هرچند ]. 10[گرفته اســتاقتصــادي شــکل

سط   شد    ]21[پورترتو از آن تعاریف متعددي  از ولی پس ،شروع 

ــنعتی ارائه گردید ــه صـ ــه  ،تعریف پورتر بنا بر. یک خوشـ خوشـ

ست  شرکت  از عبارت هاي داراي پیوندهاي عمودي قوي گروهی از 

ر به یکدیگ لحاظ جغرافیایی لزوما که از منطقهو مســـتقر در یک 

اري تج يهابنگاهاز  يامجموعهخوشه صنعتی لذا نزدیک نیستند؛ 

یایی       یک مکان جغراف جاري متمرکز در  یک منطقه   و و غیرت در 

که براي تولید یک یا چند محصـول   شـود یماقتصـادي را شـامل   

سب     شابه و مرتبط براي ک صادي بیرونی ب  يهاصرفه نهایی م ا اقت

ــمن رقابت با        یکدیگر ارتباطات عمودي و افقی برقرار نموده و ضـ

مشــترک   ري جمعی و اقداماتیکدیگر در بســیاري از موارد همکا

عنوان گروهی از به هاي صــنعتی عموماخوشــه بنابراین ]؛5[دارند

شود و عنصر هاي غیرتجاري تعریف میهاي تجاري و سازمانبنگاه

ضاي گروه  ست،  هرقابتی عمل کردن آن ،کلیدي براي اع   نچه اینآا

ــه ــازد، روابط متقابل بنگاهها را به یکدیگر مرتبط میخوش اي هس
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ــو  ــه آنها به  در عضـ یکدیگر،   نیازهاي  کننده  عنوان خریدار و عرضـ

هاي لهاي مشــترک، خریداران مشــترک، کانافناورياســتفاده از 

شترک، توزیع  شاور  م ست  هم   ]؛16[و ذخیره نیروي کار همگانی ا

ها  توانیم همچنین یایی   عنوانبه را  آن ــی و جغراف تمرکز بخشـ

عدادي از   کت  ت ــر ع     تعریف نمود  ها شـ با ث برخورداري از  که 

سی  يهاصرفه بیرونی یا  يهاییجوصرفه  و به ظهور  شود می مقیا

فنی، مالی و حسابداري نیز کمک   هاينهیزم درخدمات تخصصی   

ــادي در برابر     موجب   که  کند یم قاء مقاومت اقتصـ ، ها میتحرارت

صاد         يساز یجهان صادي و ایجاد اقت سعه اقت صاد، تو سازي اقت ، باز

شه محور   دانش  يساز کپارچهی موجب ،از طرف دیگر و شده خو

صوالت و خدمات بهتر و درک نیاز   موجود و جدید براي تولید مح

بازار           مات بهتر در  خد ــوالت و  ید محصـ یان براي تول ــتر مشـ

در تعریفی جدیدتر نیز بسیار مشابه تعاریف پیشین     ].2[گردندمی

مشابه و مرتبط در   يهاشرکت از  يامجموعه) IC(یوشه صنعت  خ

ــدهواقعخاص   نه یزم کی  ناحیه    در  شـ به   يبرا ییای جغراف یک 

با توجه به ]. 17[است شدهفیتعر اشتراک گذاشتن منابع مشترک

  بنديجمع صــورتبه تعریف زیر را توانیشــده مگفته هايیژگیو

  يایک خوشه صنعتی مجموعه  : براي یک خوشه صنعتی ارائه داد  

 تجاري و غیرتجاري متمرکز در یک مکان جغرافیایی      يها از بنگاه 

شامل م   در یک منطقه و که براي تولید یک یا  شود یاقتصادي را 

ــب صــرفه    ــابه و مرتبط براي کس ــول نهایی مش  يهاچند محص

اقتصـادي بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودي و افقی برقرار نموده  

ري جمعی و  موارد همکا و ضــمن رقابت با یکدیگر در بســیاري از

ــترک دارند  دهنده ها کاهشارتباط درونی این بنگاه .اقدامات مشـ

ــه هاینههز ــترســی به نهادهکننده یلو تس ها، دانش و فناوري  دس

  .تولید، بازارهاي فروش و تأمین نیازهاي مشتري خواهد بود

 به صنعتی  يهاخوشه  ینهزم در علمی بررسی  و بحث سابقه 

ــال  آلفرد که  گرددیبازم  میالدي 1920حدود    در ]18[مارشـ

ــاد عنوان تحت خود کتاب ــول علم اقتص ــان 3اص  تمرکز داد نش

 يهاصرفه  افزایش باعث صنعتی  مناطق در تخصصی   هايیتفعال

سال  آن از پس .شود یمها شرکت  4بیرونی ها مطالعات در طول 

ست      صورت گرفته ا سیاري در این زمینه  سون و     ا ؛ازجملهب ستیم

ــه لی منظور تحلبه  ]22[همکاران  عملکرد   اریها از پانزده مع  خوشـ

اشــتغال، دســتمزد متوســط  راتیی: اشــتغال، تغشــامل ياقتصــاد

 سیتأســـ انه،یدر دســـتمزد متوســـط ســـال ریینرخ تغ انه،یســـال

ــرکت  ــرکت   ت رایینرخ تغ د،ی جد  يها شـ عداد شـ تازه   يها در ت

Principles Of Economics 

External Economies 

 یمل ي، سـطح دسـتمزدها نسـبت به سـطح دسـتمزدها     سیتأسـ 

 ،یتصــنع نیب یوابســتگ ،یدر دســتمزد نســب رییصــنعت، نرخ تغ

ل ی ناخالص ا   دی کمک به تول   ،يوردر بهره ریینرخ تغ ،يوربهره  ت،ا

 راتییغو ت یبهره مکان الت،یناخالص ا دیدر کمک به تول ریینرخ تغ

ــتفــاده کردنــد.    در بهره مکــان     ــی دیگر یو و   ی اسـ در پژوهشـ

کاران  ــاخصبر  ]28[هم ــنجش ها شـ بت  ي سـ قا مالی  پذ ر یري 

بیان کرد که  ي صــنعتی تمرکز داشــتند. نتایج پژوهشهاخوشــه

صنعتی    سعه مالی  شهري و    هاسپرده شامل تراز  (تو ساکنان  ي 

ــتایی و... ، مبلغ کل GDP، مبناي اقتصــادي(شــامل ســرانه  )روس

ــرما ــاخص  (هاي ثابت)، بازار مالیییداراگذاري در یهس ــامل ش ش

ــاختزیی مالی)، بازارگرا ــی به تعداد افراد داراي (یرسـ ــترسـ دسـ

عداد          یه انســــانی(ت ما ــر یک ریلی و هوایی) و سـ نت، تراف اینتر

ص فارغ ی پذیري مالي مؤثر بر رقابتهاشاخص یالن دیپلم) از التح

رسـد که در چند سـال   اما به نظر می؛ اسـت هاي صـنعتی  خوشـه 

ــه   ــکل اســتفاده از خوش هاي صــنعتی کمی اخیر نوع نگاه به ش

 هب] 24[مســـن و همکارانتا ،متفاوت از پیش اســـت. براي مثال

ــ با    میدانیآنچه نم  م،یدانیم آنچه  یبررسـ در مورد  دی و آنچه ما 

) CSRشرکت( یاجتماع تیو مسئول یصنعت يهاخوشه نیرابطه ب

ها  ــور حال  يدر کشـ بدان   در عه  ــ مل و  میتوسـ خاذ   و عوا موانع ات

ها در این  هاي اجتماعی توســط شــرکتهاي مســئولیتســیاســت

ــندگانینو تیدرنها و اندکشــورها پرداخته را  يمدل نظر کی س

ند     جاد کرد ــ يبراای که یا حیتوضـ ــ CSR5 چرا ن از  ياری در بسـ

شه  شور  يهاخو سعه نهاد درحالهاي ک ست.    نهیتو شده ا پس از  ن

ــعه و اجرا  آنها   ــاد ژهیمناطق و  يروند توسـ  يها و پارک  ياقتصـ

 هادولتچراکه  ]؛22[موردمطالعه قرار گرفت هیدر روســ یصــنعت

ــیه  يبرا مناطق ویژه اقتصــادي يهااســتیاز ســ معموال در روس

/ دانش يفناور اندازيراه شــغل وایجاد توســعه و تنوع صــادرات، 

اس براس یخوشه صنعت مفهوم براي این منظور و کنندیم استفاده

ز  ا یبیدرون خوشــه، ترک کنندهنیمارقابت و ت يهاشــبکه تیاهم

 يمنجر به رشد نوآور یدولت يهااستیو س  ییایجغراف يهایژگیو

  د.شویم يورو بهره

شه    در پژوهش خود بر ]27[یون و نادوي هاي شکاف بین خو

شه    صنعتی و رویکردهاي بوم  سی خو صنایع     شنا صنعتی در  هاي 

ــاجی در کره جنوبی پرداختند. نتایج تجزیه   رنگ   لوتحلی زنی نسـ

 قیاز طر زیســتیطمح با ســازگار یجمع يوربهره داد کهنشــان 

گی . نقش وابست است  یابیدست  بر خوشه قابل  یمبتن یجمع اقدام

Corporate Social Responsibility 
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شه  شی دیگر   جهانی و نوآوري محلی بر خو صنعتی در پژوه   هاي 

ست    سی قرار گرفته ا ست که    . یافته]25[موردبرر شانگر این ا ها ن

ا هنوآوري در خوشه يتوسعه وابستگی افقی و عمودي موجب ارتقا

ــه  راتیثاتگردد؛ اما می ــبی آن بر روي خوش ــته به نوع نس ها بس

ــت. ژو   ــه متفاوت اسـ ــی   ]29[و همکاران  6خوشـ  ریتأث به بررسـ

ــه ــان  کارآفرینی بر خوش ــنعتی چین پرداختند. نتایج نش هاي ص

ــکیل، اندازه و     دهد که کارآفرینی به    می ــمگیري بر تشـ طور چشـ

  است. رگذاریتأثقدرت خوشه 

ــه   ــفیدداربنی و ش ــور نیز گمنام س ابی اقدام به در داخل کش

اســتان گیالن کردند. در این  وکارکســبي هاخوشــهبندي یتاولو

به ترتیب  موردنظرخوشـــه  10پژوهش بعد از انجام محاســـبات، 

شه  صورت به سیمان،     هاخو شگري انزلی،  شیالت، گرد ي کلوچه، 

 کوبی، ابریشــم، زیتون و شــن و ماسـه یشــالچاي، مرغ گوشــتی، 

شد یتاولو سی   هدف با ايمطالعه .]9[بندي  شه  ریثاتبرر  يهاخو

سازمان در اداره کل   يهالفهومصنعتی بر   مختلف بهبود عملکرد 

ستان گیالن   دربنا ست. نتایج پژوهش   شده  انجامو دریانوردي ا ا

رد ابعاد عملک يهالفهومصنعتی بر کلیه   يهاخوشه  ریثاتحاکی از 

بر توسعه   مؤثربه بررسی عوامل   دیوساالر . ]5[سازمانی بوده است  

هاي صــنعتی کشــاورزي در مناطق روســتایی وکار خوشــهکســب

ست. هفت عامل ارائه اثربخش خدمات     ستان مازندران پرداخته ا ا

ــبوکار، هماهنگکســب ــازي کس ــهیل کارکردهاي س وکارها، تس

ــب ــب کس ــازي نهادي محیط کس وکار، آموزش وکارها، توانمندس

سرمایه    سهیل  شترک را   نیروي کار، مدیریت کیفیت و ت گذاري م

مل  به  گذار یتأث عنوان عوا کارکرد خوشــــه  ر ها معرفی کرده  بر 

ــت ــگاه نقش ،تیدرنها. ]3[اس ــعه دانش ها و مراکز علمی در توس

را مورد مطالعه قرار داده   کرمانشــاهدر اتیلن صــنعتی پلی هخوشــ

ــت. ــگاه افتهی اس ــت که دانش ها و مراکز علمی ها حاکی از آن اس

ایجاد  و فناورانهسازي  تربیت نیروي کار باکیفیت، تجاري واسطه به

ــه صــنعتی پلی   بنیانهاي دانششــرکت اتیلن در توســعه خوش

  .]15[کرمانشاه تأثیرگذار هستند

 ي صـنعتی هاشـهرک شـرکت   رهیمد ئتیهرئیس  دیکاتبنابر 

ش   ستان گیالن بر نقش  ی حام عنوانبهي صنعتی  هاشهرک رکت ا

ستان      صنایع کوچک لزوم  کنندهتیهداو  صنعت ا سوزي براي  دل

ضمن           ست،  سته و مهم ا شای سیار  صنعت و   کهنیاب حمایت از 

ي اجتماعی جلوگیري کرده و هابیآســاز  تواندیمایجاد اشــتغال 

صــنایع  چراکه ؛باعث ایجاد ســالمت روحی و روانی جامعه گردد

.  ]4[اســتبراي تحقق این امر در اســتان  حلراهکوچک بهترین 

 Zhu 

عه      ،رونیازا طال یت     هدف از این م مل مؤثر بر موفق ــی عوا بررسـ

  است.هاي صنعتی استان گیالن خوشه
  

  شناسی پژوهشروش -3

 نوین ابزارهاي از یکی به صــنعتی هايخوشــه وتحلیلتجزیه

ست    و گذاريسرمایه  جهت راهنمایی براي   ینهزم در گذاريسیا

  ســـطوح در تواندمی که اســـت شـــدهتبدیل نوآوري و فناوري

شور،  سطح  در(مختلف ستان  ک ستفاده  ...) و ا  اما ؛گیرد قرار موردا

 شناسی  روش لذا و است  جدیدي رویکرد وتحلیل،تجزیه نحوه این

ستانداردي  شد،  نظرانصاحب  توافق مورد که ا  منظور این براي با

ــایی و    پژوهش در نیا وجود با .ندارد وجود ــر براي شــناس حاض

بندي عوامل شناسایی شده از روش دلفی و براي شناسایی       دسته 

ــتري         خاکسـ تل  مل از روش دیم مل و زیرعوا مابین عوا روابط فی

س  ست که دلفی یک روش یا تکنیک   فاده میتا شود. الزم به ذکر ا

نمند ساماگویی منظور پیشارتباطی ساختمند است که در اصل به

سعه پیدا       هم و تعاملی با تکیه بر شده و تو شی خبرگان ابداع  اندی

  طوربهشود و  کرده است. این روش در آینده پژوهشی استفاده می   

ــف ایده   هعمد  بل اطمینان یا        اهدافی چون کشـ نه و قا هاي نوآورا

ــب به ــمیمتهیه اطالعاتی مناس د.  کنگیري را دنبال میمنظور تص

ــاختاریافته براي جمع    روش دلفی فرایندي    بندي آوري و طبقه سـ

ست که از      سان و خبرگان ا شنا دانش موجود در نزد گروهی از کار

مه     نا ــ ــشـ بازخورد    طریق توزیع پرسـ هایی در بین این افراد و 

 از ].14[گیردها و نظرات دریافتی صــورت میشــده پاســخکنترل

ه ب دیمتلروش  دسترس،  در اطالعات درنظرگرفتن با ،دیگر سوي 

ــماین خاطر که نوعی روش    ــتي براي عملکرد ریگمیتصـ و   اسـ

ر ثیرگذاري عوامل مختلف باثیرپذیري و تاروابط علی و معلولی و ت 

  قرار گرفت.  مورداستفاده ،سنجدموفقیت را بر روي یکدیگر می

شه    ضر از نوع کاربردي و جامعه آماري آن خو هاي پژوهش حا

ست.     ستان گیالن ا ساس گزا  صنعتی ا سال   برا  1393رشی که در 

عداد ت ،هاي صنعتی استان گیالن منتشر شدتوسط شرکت شهرک

ــه 12 ــتان گیالن وجود دارد که   خوش ــنعتی در اس از:  عبارتندص

ی، فرآوري کوبیشــالشــیالت، ادوات کشــاورزي، ابریشــم، کلوچه، 

زیتون، چاي، مرغ گوشــتی، شــن و ماســه، گردشــگري انزلی،     

ــر را   جامعه آماري     درواقع که  ی و فندق نیزمبادام  پژوهش حاضـ

 دهدهنپاسخ . همچنین باید اشاره کرد که خبرگان  دهدیمتشکیل  

 استهاي مدنظر پژوهش، مدیران ارشد فعال در خوشه االتوسبه 

بوده و   موردنظرسال در حوزه خوشه  15ي باالي اتجربهکه داراي 



  
  حمزه امین طهماسبی و مهسا حامی
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ــانس و باالتر در حو  ــیالت لیس ــیالت داراي تحص  زهاز منظر تحص

  .هستند موردنظرخوشه 

 پژوهش نیخبرگان در ا یخبرگ يهاشاخص :1جدول 

 ي خبرگیهاشاخص پرسشنامه ردیف

1 

ي عوامل بندطبقه

هاي موفقیت خوشه

استان  وکارکسب

 گیالن

 5 يباالتجربه 

 سال در تدریس یا

 10تجربه باالي 

سال در محیط 

 کاري

دارا بودن مدرک 

تحصیلی مدیریت 

صنعتی، مدیریت 

بازرگانی، مهندسی 

 صنایع

2 
 پرسشنامه دیمتل

 خاکستري

تجربه کاري باالي 

سال در خوشه  15

 مدنظر

داراي تحصیالت 

لیسانس و باالتر در 

 حوزه خوشه
  

  تئوري خاکستري -3-1

هاي گوناگون و فراوانی وجود دارد در دنیاي اطراف ما سیستم  

ــان هر  به   ا مواجـه می هـ آنروزه بـا   کـه انســ ــود و مجبور  شـ

ــمیم ــت. اطالعاتی که از گیريتصـ هاي مناســـب در مورد آنهاسـ

ستم   صل می    سی سی، حا ست برر ست؛ شود ناکامل  هاي در د لذا  ا

ــتم  عدم اطمینان نیز به    ــیسـ ها همواره  عنوان جز الینفک این سـ

 گیرينوبه خود مواجهه و تصـمیم کند که این امر بهخودنمایی می

سیستم  در مورد ا ر نماید. اگتري روبرو میها را با مشکل بزرگ ین 

سفید و اطالعات         ستم را با رنگ  سی شفاف یک  ضح و  اطالعات وا

سیستم را با رنگ سیاه تجسم کنیم       ر این د ،کامل ناشناخته یک 

هاي صــورت خواهیم دید که اطالعات مربوط به بیشــتر ســیســتم

ــفید    ــناخته  (موجود در طبیعت اطالعات سـ ــدکامل شـ ه) و یا شـ

ستند، بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به    (سیاه  شناخته) نی کامل نا

بنابراین خاکسـتري بودن یک سـیسـتم،     ؛اسـت رنگ خاکسـتري  

سیاه  ست. این     امري مطلق و  سبی ا سفید بودن آن، امري ن  گونهو

ستم    ستري می     سی ستم خاک سی صلی ها را  ن ترینامند. ازآنجاکه ا

بودن اطالعات مربوط به یک سیستم خاکستري، کامل ن    مشخصه  

لذا این موضـوع، نقطه اسـاسـی براي شـروع      ؛آن سـیسـتم اسـت   

و هدف اصلی بر کشف خصوصیات      ست هاگونه سیستم  بررسی این 

شــده  ها در شــرایط کمبود اطالعات متمرکزواقعی این ســیســتم

توان اســاســی تئوري خاکســتري را می  ایده ،درواقع .]15[اســت

 ئی یا محدود موجودجزمرکز بر اطالعات گونه بیان کرد که با تاین

شود که تصویر کلی سیستم تجسم      درباره یک سیستم، تالش می  

  شود.

  اعداد خاکستري -3-2

ستري به      ستم خاک سی ستري، معادالت    هر  سیله اعداد خاک و

ستري و ماتریس  صیف می   خاک ستري تو شود که در این  هاي خاک

هاي این ســیســتم ها و ســلولمثابه اتممیان اعداد خاکســتري به

ست[  شود: اعداد   اعداد خاکستري به چند دسته تقسیم می     .]16ا

تعریف  خاکستري فقط با کران پایین که به شکل  

د. اعداد خاکستري فقط با کران باال که به  شود و کران باال ندار می

یک  شود که در آن  تعریف می و یا  شکل  

شان   ست که ن ستري  مقدار ثابت ا  دهنده کران باالي عدد خاک

ست؛  ستري که هم داراي کران پایین   ا و  یا اینکه یک عدد خاک

ستري بازه   هم داراي کران باالي  شد، یک عدد خاک اي نامیده با

کل    می ــ به شـ ــود و  مایش داده می  شـ ــود. ن شـ

کیلوگرم است و یا  25تا  20مثال، وزن یک بسته که بین  عنوانبه

ندازه قد یک مرد که بین      ــت، نمونه  8/1و  7/1ا هایی از   متر اسـ

ــتري بازه ــیاهاســـتاي اعداد خاکسـ ــفید، وقتی. اعداد سـ که وسـ

باال و    یعنی  یا    از 

ــتري  بیپایین  ــد و یا کران باال و پایین آن اعداد خاکس کران باش

ــورت عدد     ــد، در آن صـ ــیاه می     باشـ نامند.   را یک عدد سـ

ــورتی چنین عددي را   ،باشــد و  که درص

ــفید می ــی و اعداد    نامند و یک عدد س ــاس ــتري اس اعداد خاکس

ــاســی،  ــتري غیراس یک مجموعه جهانی  Xفرض کنید که  خاکس

ــت ــتري      ،اسـ با   Xاز مجموعه جهانی    Gآنگاه مجموعه خاکسـ

ضویت  به و   Gعنوان حد باال و پایین از تابع ع

 شود.) تعریف می1است که مانند رابطه (

)1(  ( ) : [0,1]G X X� � 

 ( ) : [0,1]G X X� � 
اي صورت معادله و به است  درک قابل 

ــتري به مجموعه فازي تبدیل خواهد شــد و   G از مجموعه خاکس

دهد که تئوري خاکســتري شــامل موارد فازي و    این نشــان می 

 پذیري در هنگام مواجهه با مشکالت فازي است.انعطاف

صمیم    شکالت ت ستري،  برخورد با م گیري در یک محیط خاک

ر این پژوهش عدد  روش متراکم خاکســـتري ضـــروري اســـت. د

ستري   صمیم  Pبراي  خاک بر  iاي که اثرات عامل گیرندهت

گر ) بیان2ارائه شــده اســت، رابطه ( ،را ارزیابی خواهد کرد jروي 

  این مسئله است.

)2(  [ , ]p p p
ij ij ijX X X� � � �  

  کردن اعداد خاکستريروش قطعی -3-3

این صورت  عوامل بهروش قطعی کردن اعداد خاکستري براي 

ست که ابتدا  فرایندي   کهشود  پرداخته می سازي داده به نرمال ا

ــاس آن داده ــت که براس ها و اطالعات در واحدهاي منطقی به اس

ها از ایجاد شود که عالوه بر حفظ موجودیت داده شکلی توزیع می 

  هايبرگه منظور این به آورد. عمل به جلوگیري افزونگی پدیده
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مال  طابق روابط (    نر عددي م تا ( 3مت ــودتعریف می )5)    و شـ

  گیرد.می قرارمورداستفاده 

)3(  max
min max minp p

j ij j ijX X� � � � �  

)4(   
max
min

minp p
ij ijp

ij

X X
X

� � �
� �

�
  

)5(   
max
min

minp p
ij ijp
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) 6شده کل به شکل معادله (  سپس محاسبه عدد قطعی نرمال  

ست.   شان    7یت معادله (درنهاا سبه عدد قطعی را ن دهد.  یم) محا

جایی  ــمیم Pکه  ازآن یک از    تصـ نده وجود دارد، در مورد هر  گیر

ــ ــدت تاالت مربوط بهوسـ ، باید میانگین jدر عامل  iثیر عامل اشـ

ــود؛   ماتریس وارد شـ )  8براي این منظور، از فرمول ( نظرات در 

پژوهش مطابق تایی مدنظر در این شـــود. طیف پنجاســـتفاده می

  است. 2 جدول شماره
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 يخاکستر یزوج ساتیمقا اسیمق: 2 جدول

نظر  اعداد موردنظر با استفاده از

 خبرگان

معادل 

 خاکستري
 عبارت زبانی

 بدون اهمیت )0,0( 0

 اهمیتکم )25/0,0( 1

 اهمیت متوسط )5/0,25/0( 2

 اهمیت باال )75/0,5/0( 3

 اهمیت خیلی باال )1,75/0( 4

  دیمتل خاکستري -3-4

تر ریزي بهتر و دقیقمنظور برنامهبهروش دیمتل خاکســـتري 

رد. گیهاي صنعتی مورداستفاده قرار میدر راستاي موفقیت خوشه

صمیم   ستري نوعی روش ت گیري براي عملکرد و  روش دیمتل خاک

روشی براي کمک به تجسم کردن ساختاري از روابط علی پیچیده 

ستفاده از ماتریس  ست ها مفید ها و دیاگراماز طریق ا ا ه. ماتریسا

در ا رها روابط بین اجزاي سیستم با نقاط قوتى از روابط یا دیاگرام

سیم می میان این روابط کم ستري   کند. دری تر روش دیمتل خاک

اي از اجزاي فرض بر آن اســت که یک ســیســتم شــامل مجموعه

C={C1,C2,..., Cn}   ــت که می تواند ارزیابی   با روابط زوجی اسـ

شامل        صلی  شامل چهار مرحله ا ستري  سعه   شود. دیمتل خاک تو

ماتریس روابط مســـتقیم زوجی بین اجزاي ســـیســـتم از طریق  

صمیم هاي ارزورودي ه، از ثیر اولیاگیرنده تعیین ماتریس تیاب یا ت

ستقیم. تعیین ماتریس(ت   طریق نرمال ثیر) اسازي ماتریس روابط م

کل و  یت     روابط  ها -تعیین روابط علی و معلولی(نمودار علیدرن

ست          شده ا شکیل  سبی ت سته) در میان اجزا و نقاط قوت ن  .برج

راســاس نظرات  ابتدا ماتریس روابط مســتقیم ب  ،براي این منظور

، یک T. ماتریس حاصــل به نام شــودداده میخبرگان تشــکیل 

مل اســـت.       که نشـــان   n×nماتریس   بل عوا قا نده اثرات مت ده

ــاره  jبر عامل    iثیر عامل   ااي از ت به درجه   ijTکه هر  طوريبه  اشـ

ند  می ــتقیم   ک ماتریس روابط مسـ ــپس  . سـ

ــده نرمال ــکیل می Sش که در آن  دهیم را تش

ــاختن ماتریس روابط مســتقیم     ــت. طریقه س اس

شده   ستفاده از فرمول  Sنرمال  صورت زیر  ) به10) و (9هاي (با ا

 :است

)9( 
 

1 1

1
n

i n ijj

K
MAX a� � �

�
�

 

)10(  S K T� � 
) تشکیل  11سپس ماتریس روابط کل را با استفاده از فرمول ( 

ــان داده   به Iدهیم که در آن می ــایی نشـ عنوان ماتریس شـــناسـ

و مجموع ســـتون  Dعنوان آن مجموع ردیف به از شـــود. بعدمی

)  14( و )13)، (12هاي ( شــــده و از فرمولتعریف Rعنوان به 

  گردد.محاسبه می

)11( 1( )M S I S �� � 

)12( 
 , 1, 2,...,i j n�         

ijM m� 

)13(  11
[ ]

n

ij nj
R m ��
� � 

)14  (  11
[ ]

n

ij ni
D m ��
� � 

ــرانجام می  توان نمودار علت و معلولی و اثرات را از طریق  سـ

ــم مجموعه داده  ــت آورد(  تجسـ ) که در آن  R-Dو  R+Dها بدسـ

شــده ســاخته Dبه  Rوســیله اضــافه کردن ) بهR+Dمحور افقی (

ست و محور عمودي (  سیله کم کردن  ) بهR-Dا ساخته   Rاز  Dو

ــبه ت می ثیرگذاري هریک از عوامل به اثیرپذیري و تاشــود. محاس

) براي هر عامل  Rاین صــورت اســت که جمع عناصــر هر ســطر (

هاي ســیســتم ثیرگذاري آن عامل بر ســایر عاملانشــانگر میزان ت

ست(میزان ت  ستون (  اا ) براي Dثیرگذاري متغیرها) و جمع عناصر 

ــانگر میزان ت هاي  ثیرپذیري آن عامل از ســایر عاملاهر عامل نش

ــت(میزان ت  ــتم اس ــیس  بنابراین بردار افقی .ثیرپذیري متغیرها)اس

)R+Dگر دیعبارتثیر عامل موردنظر در سیستم است. بها) میزان ت
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املی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتري با    ع R+Dهرچه مقدار 

ثیرگذاري  ) قدرت تاR-Dبردار عمودي ( سایر عوامل سیستم دارد.   

مثبت باشد، متغیر    R-Dطورکلی اگر دهد. بههر عامل را نشان می 

ــوب می  ــد، معلول   یک متغیر علی محسـ ــود و اگر منفی باشـ شـ

  شود.محسوب می

  

  هاوتحلیل یافتهتجزیه -4

با توجه به اطالعات اخذشده و تجمیع نظرات خبرگان در سه   

ــتفاده از روش دلفی،      با اسـ عامل     28عامل حذف و     20مرحله 

ستخراج  پذیري گروهی، پذیري مالی، رقابتگروه رقابت 6شده در  ا

ارزیــابی عملکرد، محیطی و جغرافیــایی، فرهنگی و اجتمــاعی، 

ــهیل  ــیم   تسـ ــتیبان تقسـ ــدند.   کننده و پشـ این عوامل   بندي شـ

  .بندي شدندطبقه 4 شماره صورت جدولشده بهاستخراج

 پژوهش اتیشده از ادباستخراج هیعوامل اول: 3جدول 

 عامل ردیف عامل ردیف

 وجود رقابت سالم بین فعاالن 25 توسعه مالی صنعتی 1

 هاي صنعتی استاننقش شرکت شهرک 26 و...) GDPمبناي اقتصادي (شامل سرانه، 2

 ها و نهادهاي حمایتیحضور و آمادگی سازمان 27 بازار مالی 3

 نقش عامل توسعه خوشه 28 زیرساخت 4

 فرهنگ مناسب 29 سرمایه انسانی 5

 هاي بزرگشرکتحضور  30 ورودي تولید 6

 وکارکنندگان خدمات کسبوجود ارائه 31 بعد عملکردي رقابتی 7

 کنندگان مواد اولیه و تجهیزاتمیناوجود ت 32 کارایی رقابت 8

 نزدیکی به مراکز علمی و دانشگاهی 33 پتانسیل رقابت 9

 سازيشبکه 34 فروش ساالنه 10

 فناورانهنوآور  35 کل تولیددرصد صادرات به 11

 سرمایه انسانی 36 درصد پوشش بازار(سهم بازار) 12

 هاي فیزیکیزیرساخت 37 نوآوري 13

 هاي بزرگاولویت شرکت 38 اندازه شبکه 14

 دسترسی به منابع مالی 39 مدت آموزشیهاي طوالنیبرنامه 15

 خدمات تخصصی 40 یافتگی و بلوغ خوشهسطح توسعه 16

 دسترسی به بازار 41 تعداد فعاالن خوشه 17

 دسترسی به اطالعات 42 جایگاه محصوالت خوشه در صنعت و اقتصاد کشور و منطقه 18

 رهبري 43 دسترسی به نیروي انسانی متخصص 19

 ارتباطات 44 نزدیکی به بازارهاي مصرف داخلی و خارجی 20

 اشتغال و تغییرات اشتغال 45 اوري خوشهنسطح دانش فنی و ف 21

 هاي جدیدتأسیس شرکت 46 وجود روحیه کارگروهی و تیمی 22

 وابستگی بین صنعتی 47 وجود روحیه کارآفرینی و نوآوري 23

 نرخ تغییر در دستمزد متوسط ساالنه 48 گذاري تولید در منطقهمطلوبیت سرمایه 24

 

  شده از نظرات خبرگانعوامل استخراج: 4جدول 

 طبقه اصلی عامل ردیف طبقه اصلی عامل ردیف

 ارزیابی عملکرد مدت آموزشیهاي طوالنیبرنامه 15 پذیري مالیرقابت توسعه مالی صنعتی 1

2 
 GDPمبناي اقتصادي (شامل سرانه، 

 و...)
 عوامل محیطی جغرافیایی یافتگی و بلوغ خوشهسطح توسعه 16 پذیري مالیرقابت

 عوامل محیطی جغرافیایی تعداد فعاالن خوشه 17 پذیري مالیرقابت بازار مالی 3

 18 پذیري مالیرقابت زیرساخت 4
جایگاه محصوالت خوشه در صنعت و اقتصاد 

 کشور و منطقه
 عوامل محیطی جغرافیایی

 عوامل محیطی جغرافیایی دسترسی به نیروي انسانی متخصص 19 پذیري مالیرقابت سرمایه انسانی 5

 عوامل محیطی جغرافیایی نزدیکی به بازارهاي مصرف داخلی و خارجی 20 پذیري مالیرقابت ورودي تولید 6

 بعد عملکرد رقابتی 7
پذیري رقابت

 گروهی
 عوامل محیطی جغرافیایی سطح دانش فنی و فناوري خوشه 21

 فرهنگی و اجتماعیعوامل  وجود روحیه کارگروهی و تیمی 22پذیري رقابت کارایی رقابت 8
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 گروهی

 پتانسیل رقابت 9
پذیري رقابت

 گروهی
 عوامل فرهنگی و اجتماعی وجود روحیه کارآفرینی و نوآوري 23

 عوامل فرهنگی و اجتماعی گذاري تولید در منطقهمطلوبیت سرمایه 24 ارزیابی عملکرد فروش ساالنه 10

 عوامل فرهنگی و اجتماعی رقابت سالم بین فعاالنوجود  25 ارزیابی عملکرد کل تولیددرصد صادرات به 11

 کننده و پشتیبانتسهیل هاي صنعتی استاننقش شرکت شهرک 26 ارزیابی عملکرد درصد پوشش بازار (سهم بازار) 12

 کننده و پشتیبانتسهیل ها و نهادهاي حمایتیحضور آمادگی سازمان 27 ارزیابی عملکرد نوآوري 13

 کننده و پشتیبانتسهیل نقش عامل توسعه خوشه 28 ارزیابی عملکرد اندازه شبکه 14

 هاي دیمتلپس از دریافت نظرات خبرگان براساس پرسشنامه

تا  3هاي ، با استفاده از فرمول 2 شماره  خاکستري براساس جدول  

ــتري انجام گرفت و بعدازآن  ،7 عملیات قطعی کردن اعداد خاکس

ــتفاده از فرمول  ــده  8با اس خبره به یک نظر  10نظرات قطعی ش

ــتتبدیل  ــده اسـ ــتپس .شـ آمده و ازآن و با توجه به اعداد بدسـ

عالوه بر داخل کردن  14تا  9هاي همچنین با اســتفاده از فرمول

ها و  طرها و ســتوناعداد قطعی شــده در فرمول دیمتل، جمع ســ

ثیر زیرعامل توســعه امابقی اطالعات هم اســتخراج شــدند. براي ت

ــاس نظر یکی از          ــنعتی بر زیرعامل بازار مالی که براسـ مالی صـ

ــتري( ــتفاده از   ) داده1,75/0خبرگان عدد خاکس ــده بود با اس ش

تبدیل شــد.  95/0روابط فوق این عدد خاکســتري به عدد قطعی 

ــلی عوا ــش گروه اصـ ــه   براي شـ هاي  مل مؤثر بر موفقیت خوشـ

  صــورت جدولآمده و بهوکار گیالن ماتریس کل بدســتکســب

  هايهمچنین با استفاده از تحلیل نشان داده شده است.     5 شماره 

R ،D ،R+D  وR-D      ــبات به ــورت جدول جدول نهایی محاسـ  صـ

  .است 6 شماره

  یشش گروه اصل يکل برا سیماتر: 5جدول 

کننده و تسهیل

 پشتیبان
 فرهنگی و اجتماعی

محیطی و 

 جغرافیایی
 ارزیابی عملکرد

پذیري رقابت

 گروهی
 گروه اصلی 6 پذیري مالیرقابت

 پذیري مالیرقابت 49/0 57/0 58/0 30/0 47/0 41/0

 پذیري گروهیرقابت 57/0 73/0 58/0 42/0 44/0 66/0

 ارزیابی عملکرد 65/0 74/0 56/0 33/0 53/0 58/0

 محیطی و جغرافیایی 73/0 84/0 49/0 55/0 68/0 74/0

 فرهنگی و اجتماعی 57/0 48/0 38/0 36/0 54/0 58/0

 کننده و پشتیبانتسهیل 36/0 67/0 32/0 34/0 43/0 47/0

 

توان گفت می Rو براساس تحلیل   6 شماره  با توجه به جدول

ــترین ت ــایراکه عامل محیطی و جغرافیایی بیش  ثیرگذاري را بر س

عد    مل دارد. ب مل وآن ع از عوا بت    ا قا یابی    ر پذیري گروهی، ارز

ده و  کننپذیري مالی و تسهیلعملکرد، فرهنگی و اجتماعی، رقابت

ــت که هنگام انجام برنامه  ــتیبان قرار دارد. طبیعی اس ها ریزيپش

ــاص داد. توان اولویمی ت را به عوامل محیطی و جغرافیایی اختصـ

پذیري توان گفت که عامل رقابتمی Dهمچنین براســاس تحلیل 

 آن از ثیرپذیري را از ســایر عوامل دارد. بعداگروهی بیشــترین ت

ــهیل ــتیبان، رقابتعوامل تس پذیري مالی، فرهنگی و  کننده و پش

 قرار دارد.اجتماعی، ارزیابی عملکرد و محیطی و جغرافیایی 

پذیري گروهی بیشترین نیز عامل رقابت R+Dبراساس تحلیل 

دهد که این عامل از  تعامل را با ســـایر عوامل دارد که نشـــان می

امل اســت زیرا در دو تحلیل داراي بیشــترین مقدار    وترین عمهم

عد   ــت. ب به ترتیب ع   از بوده اسـ یایی،   وآن  مل محیطی و جغراف ا

ــهیلپذیارزیابی عملکرد، رقابت ــتیبانري مالی، تس و  کننده و پش

. همچنین  اسـت فرهنگی و اجتماعی داراي اهمیت از منظر تعامل 

ــاس تحلیل  ــخص  یتوان عوامل علی و معلولمی R-Dبراس را مش

ست    کرد. براین ستفاده از نتایج بد ساس و با ا شک آمده میا  لتوان 

  را تشکیل داد. 1 شماره
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  یگروه اصل 6 یو معلول ینمودار عل: 1شکل 

توان می 1 شــماره و شــکل 5 شــماره با توجه به نتایج جدول

محیطی و جغرافیایی و ارزیابی عملکرد    امل وترتیب ع گفت که به   

ــت؛جزء عوامل علی  ــت و در نمودار  اس ــان مثبت اس زیرا مقدارش

ه و کنندعوامل تسهیل ،و از طرف دیگر ستاباالي محور قرارگرفته

ــتیبان، رقابت    پذیري مالی و فرهنگی و    پذیري گروهی، رقابت   پشـ

زیرا مقدار منفی در جدول دارد  است؛اجتماعی جزء عوامل معلول 

توان تمرکز می ،روو در نمودار هم زیرمحور قرار گرفــت. ازاین

ند باعث    زیرا می ؛داد ها را بر روي عوامل علی قرار  ریزيبرنامه   توا

  املوبراي عامل معلول شــود. وهاي عریزيپوشــش دادن به برنامه

  صــورت جدولآمده بهمحیطی و جغرافیایی ماتریس کل بدســت

ستفاده از تحلیل    6 شماره  ست. همچنین با ا و  R ،D ،R+Dهاي ا

R-D است. 7 شماره صورت جدولجدول نهایی محاسبات به

  

  ییایو جغراف یطیعوامل مح يکل برا سیماتر :6جدول 

سطح دانش 

فنی و 

فناوري 

 خوشه

نزدیکی به 

بازارهاي 

مصرف 

داخلی و 

 خارجی

سترسی به د

نسانی وي انیر

 متخصص

ت محصواله جایگا

و صنعت در خوشه 

ر و کشود قتصاا

 منطقه

اد تعد

ن فعاال

 خوشه

سطح 

یافتگی و توسعه

 خوشهغ بلو

  

 محیطی و جغرافیایی

 خوشهغ بلویافتگی و توسعهسطح  57/0 44/0 42/0 34/0 21/0 32/0

 خوشهن فعاالاد تعد 52/0 50/0 37/0 34/0 14/0 44/0

45/0 13/0 18/0 28/0 40/0 51/0 
د قتصاو اصنعت در خوشه ت محصواله جایگا

 منطقهر و کشو

 نسانی متخصصوي استرسی به نیرد 51/0 35/0 21/0 26/0 25/0 40/0

 نزدیکی به بازارهاي مصرف داخلی و خارجی 44/0 22/0 23/0 22/0 16/0 29/0

 سطح دانش فنی و فناوري خوشه 30/0 42/0 26/0 23/0 12/0 42/0

  

  ییایو جغراف یطیعوامل مح ییمحاسبات نها: 7جدول 

سطح دانش فنی و 

 خوشه فناوري

بازارهاي نزدیکی به 

مصرف داخلی و 

 خارجی

وي سترسی به نیرد

 نسانی متخصصا

خوشه ت محصواله جایگا

ر و کشود قتصاو اصنعت در 

 ،منطقه

اد تعد

ن فعاال

 خوشه

یافتگی و توسعهسطح 

 خوشهغ بلو

  

محیطی و 

 جغرافیایی

75/1 57/1 98/1 94/1 30/2 29/2 R 
33/2 00/1 56/1 77/1 33/2 85/2 D 
08/4 57/2 54/3 71/3 62/4 14/5 R+D 
57/0- 57/0 42/0 17/0 03/0- 56/0- R-D 

  

توان گفت می Rو براساس تحلیل   7 شماره  با توجه به جدول

ــه به ثیرگذارترین زیرعامل محیطی اعنوان تکه تعداد فعاالن خوش

ست.  سعه   و جغرافیایی ا سطح تو وغ یافتگی و بلبعدازاین زیرعامل، 

صوالت          صص، جایگاه مح سانی متخ سی به نیروي ان ستر شه، د خو

سطح دانش فنی و           شور و منطقه،  صاد ک صنعت و اقت شه در  خو

خوشه و نزدیکی به بازارهاي مصرف داخلی و خارجی قرار    فناوري

مه      نا که بر ــت  تدا بر روي         ریزيدارد. طبیعی اســ ید اب با ها 

  ثیرگذارترین زیرعامل  این گروه یعنی تعداد فعاالن خوشه باشد. ات
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ساس تحلیل   سعه    ،Dهمچنین برا شه  سطح تو یافتگی و بلوغ خو

ست. بعدازآن تعداد فعاالن  اعنوان تبه ثیرپذیرترین زیرعامل گروه ا

ــه، ســطح دانش فنی و  ــه، جایگاه محصــوالت  فناوريخوش خوش

شور و منطقه       صاد ک صنعت و اقت شه در  سی به نیروي    خو ستر ، د

صرف داخلی و خارجی       صص و نزدیکی به بازارهاي م سانی متخ ان

یافتگی و بلوغ ســطح توســعهنیز  R+Dقرار دارد. براســاس تحلیل 

ــه ــایر زیرعامل   خوش ــترین تعامل را با س هاي گروه دارد که بیش

ــان ــت. بعدازآن      نشـ تعداد    ،دهنده اهمیت باالي این زیرعامل اسـ

ــطح د   ــه، سـ گاه     فناوري انش فنی و فعاالن خوشـ جای ــه،  خوشـ

محصوالت خوشه در صنعت و اقتصاد کشور و منطقه، دسترسی          

به نیروي انسانی متخصص و نزدیکی به بازارهاي مصرف داخلی و    

ساس تحلیل    2 شماره  توان نمودارمی R-Dخارجی قرار دارد. برا

  صورت زیر ترسیم کرد.را به

 

  
  ییایو جغراف یطیعوامل مح یو معلول ینمودار عل: 2کل ش

به نمودار فوق می    بازارهاي      با توجه  توان گفت که نزدیکی به 

مصرف داخلی و خارجی و دسترسی به نیروي انسانی متخصص و      

ه جایگاه محصــوالت خوشــه در صــنعت و اقتصــاد کشــور و منطق

شد؛ زیرا مقدار آنها مثبت بوده  هاي این گروه میترین عاملعلی با

. عامل تعداد فعاالن ســتا و در نمودار فوق باالي محور قرارگرفته

 نه علت و ،خوشـــه به دلیلی اینکه تقریبا در مرکز محور قرار دارد

ست نه معلول  سایر عوامل این گروه، عوامل معلول   ا ست؛  و  زیرا ا

ــماره    در نمودار  ــکل شـ ــتا زیر محور قرارگرفته  2شـ براي . سـ

ــتزیرعامل ــورت آمده بههاي ارزیابی عملکرد ماتریس کل بدس ص

ست  8 شماره  جدول ستفاده از تحلیل ا ، R ،Dهاي . همچنین با ا

R+D  وR-D  سبات به   9 شماره  صورت جدول جدول نهایی محا

  است.

 عملکرد یابیعوامل ارز يکل برا سیماتر: 8جدول 

هاي برنامه

 مدت آموزشیطوالنی
 نوآوري اندازه شبکه

درصد پوشش بازار 

 (سهم بازار)

درصد صادرات 

 کل تولیدبه

فروش 

 ساالنه

  

 ارزیابی عملکرد

 فروش ساالنه 44/0 43/0 33/0 27/0 10/0 18/0

 کل تولیددرصد صادرات به 29/0 28/0 34/0 06/0 08/0 16/0

 درصد پوشش بازار (سهم بازار) 41/0 31/0 36/0 05/0 11/0 20/0

 نوآوري 57/0 49/0 27/0 12/0 30/0 42/0

 اندازه شبکه 10/0 07/0 17/0 02/0 06/0 08/0

 مدت آموزشیهاي طوالنیبرنامه 18/0 28/0 24/0 08/0 06/0 32/0

  

  عملکرد یابیعوامل ارز ییمحاسبات نها: 9جدول 

مدت طوالنیهاي برنامه

 آموزشی

اندازه 

 شبکه
 نوآوري

  درصد پوشش بازار

 (سهم بازار)

کل درصد صادرات به

 تولید

فروش 

 ساالنه

ارزیابی 

 عملکرد

16/1 50/0 16/2 43/1 22/1 75/1 R 

36/1 71/0 59/0 70/1 86/1 99/1 D 

52/2 21/1 76/2 14/3 08/3 75/3 R+D 

20/0- 22/0- 57/1 27/0- 64/0- 24/0- R-D 
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توان گفت می Rو براساس تحلیل   9شماره  با توجه به جدول 

ــترین تأثیرگذاري در گروه را دارا اســت. بعدازآن  ،که نوآوري بیش

صادرات به         صد  سهم بازار)، در شش بازار( صد پو ساالنه، در   فروش 

ــی و اندازه شــبکه قرار  هاي طوالنیکل تولید، برنامه مدت آموزش

ساس تحلیل   شترین   می Dدارد. برا ساالنه بی توان گفت که فروش 

ست. بعدازآن ات صادرات به    ،ثیرپذیري در گروه را دارا صد  کل  در

ــهم بازار)، برنامه طوالنی        بازار(سـ ــش  ــد پوشـ مدت   تولید، درصـ

شی  شبکه و نوآوري قر آموز ساس تحلیل  ار دارد، اندازه   R+D. برا

ــترین تعامل را در بین نیز می ــاالنه بیشـ توان گفت که فروش سـ

مل   عا ــان  زیر باالي این     هاي این گروه دارد و نشـ دهنده اهمیت 

صد           سهم بازار)، در شش بازار( صد پو ست و بعدازآن در زیرعامل ا

شی و   هاي طوالنیکل تولید، نوآوري، برنامهصادرات به  مدت آموز

ــاس تحلیل     اندازه  ــبکه قرار دارد. همچنین براسـ  نمودار R-Dشـ

بدســت  ،به شــکلی که در زیر نشــان داده شــده اســت 3 شــماره

ساس این نمودار، تنها نوآوري عامل علی گروه  می ست آید. برا و  ا

ز را توان تمرکپذیرد؛ بنابراین می  ثیر میاامل از این عامل ت    وبقیه ع 

  بر این عامل علی قرارداد.

 

  
  : نمودار علی و معلولی عوامل ارزیابی عملکرد3شکل 

  

  گیرينتیجه -5

هاي مختلف گیري از روشتالش شد تا با بهره ،در این پژوهش

ــه      یت خوشـ مل مؤثر بر موفق تدا عوا ــب  اب کار گیالن  هاي کسـ و

ــایی و طبقه    ناسـ ــ با رویکرد دیمتل       شـ مه  ــود و در ادا بندي شـ

شد. نتایج      سی اثرات متقابل این عوامل پرداخته  خاکستري به برر

شنامه    گونه بود که پس از جمعبه این س یک، آوري اطالعات از پر

مل   به     عا گان  طابق نظر خبر عداد     ها م به ت یه  مل      28طور اول عا

پذیري پذیري مالی، رقابتگروه عوامل رقابت 6شـــناســـایی و در 

ــابی عملکرد، محیطی و جغرافیــایی، فرهنگی و                       گروهی، ارزی

ــهیل ــیم اجتماعی و تس ــتیبان تقس ــد.کننده و پش ایج نت بندي ش

شماره یک براي تحلیل        شنامه  س صل از پر ستري  حا دیمتل خاک

ستخراج  ست  شده ا شماره دو      ا شنامه  س و اطالعات آن در قالب پر

ر ثیر و اثاطراحی و ســپس با اســتفاده از فن دیمتل خاکســتري ت

تري براساس روابط بندي جامععوامل باهم سنجیده شده و اولویت

 توان گفت کهشده است که بر این اساس می    علی و معلولی ایجاد

تر اسـت. بر این اسـاس مدلی   لی جامع و واقعیشـده مد مدل ارائه

دي بنکار گرفته شـــد که تاکنون براي اولویتجدید بررســـی و به

ــهوعوامل م ــبثر بر موفقیت خوشـ ــتان گیالن هاي کسـ وکار اسـ

ستفاده نشده است و از این منظر می    توان گفت که نتایج حاصله  ا

ــربه ــت. از طرف دیگراز این پژوهش منحص ت که باید گف ،فرد اس

ــده این پژوهش بر هاي انجامکه تمرکز خاص در تالشازآنجایی ش

شه  سب روي عوامل مؤثر بر موفقیت خو ستان گیالن  هاي ک وکار ا

ــت   ــورت گرفته اسـ راحتی ادعا کرد که در کمتر   توان به می ،صـ

ــی با این جامعیت به مقوله عوامل م ــاره وپژوهش ثر بر موفقیت اش

توان دریافت که نتایج شـد می  با توجه به آنچه گفته شـده اسـت.  

ــده در پژوهشکارگرفته  پژوهش با برخی از متغیرهاي به    هاي  شـ

توان راحتی میبه ،ولی از طرف دیگر ؛پیشین ارتباط مستقیم دارد  

ــورت گرفته با این جامعیت  کدام از پژوهش گفت که هیچ   هاي صـ

وکار اســـتان هاي کســـبثر بر موفقیت خوشـــهوتک عوامل متک

ــی قرار نداده بودند و همچنین می   گیالن را توان گفت  موردبررسـ

طور مشخص بر روي  هاي صورت گرفته به کدام از پژوهشکه هیچ

شتند و این عوامل    وعوامل م شرایط عدم اطمینان تمرکز ندا ثر در 

پذیري گروهی، پذیري مالی، رقابترا در شــش گروه اصــلی رقابت

یایی، فره    یابی عملکرد، محیطی و جغراف ماعی و   ارز نگی و اجت

  بندي نکرده بودند.کننده و پشتیبان تقسیمتسهیل

ت        ب  مل  یانگر عوا تایج این پژوهش ب به آنکه ن ذار و ثیرگ اا توجه 

شنهاد می  ،بود یثیرپذیر و علی و معلولات ط گردد که از این روابپی
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ــه  ریزيعلی و معلولی در برنامه   هاي  هاي اجرایی هرکدام از خوشـ

گیالن استفاده شود تا بتوان از این منظر هم در   موجود در استان  

صرفه زمان و هم هزینه شنهاد می ها  گردد جویی کرد. همچنین پی

با درنظرگرفتن روابط علی و معلولی موجود در این پژوهش     که 

هاي صـنعتی که مسـتعد   هاي آتی بر روي سـایر حوزه ریزيبرنامه

ستند نیز انجام گیرد تا بتوان در م      شدن ه شه  دیریت زمان و خو

ــرفه ــی و کارگاهجویی کرد؛ برگزاري دورههزینه ص ها هاي آموزش

صوص ویژگی  شه براي کارکنان و مدیران  درخ هاي محیط هر خو

در بهبود بخشــی به محیط خوشــه از دیگر موضــوعاتی اســت که 

جه قرار بگیر   می ند مورد تو کت      توا ــر با شـ باط  جاد ارت هاي  د. ای

 هايها و پژوهشسازي طرح و پیادهبنیان و تحقیق و توسعه  دانش

پذیرفته از دیگر          ــورت  با هر حوزه صـ طه  که در راب گاهی  ــ دانشـ

ــت که می  ــمیم    مواردي اسـ ند موردتوجه مدیران و تصـ گیران توا

شه  با توجه به نتایج این پژوهش درنهایت اینکه،  ها قرار بگیرد.خو

که تمرکز بر روي     هاي آتی می براي پژوهش ــنهاد داد  توان پیشـ

توان ثر تحت شــرایط فازي جداگانه انجام شــود؛ زیرا میووامل مع

ــی قرارداد.     نان را نیز در پژوهش موردبررسـ عدم اطمی ــرایط  شـ

 ،مثالعنوانتر کرد. بهتوان بازه امتیازبندي را گستردههمچنین می

درنظرگرفت زیرا این کار دقت  10تا  0ها را از توان امتیازبنديمی

  دهد.افزایش میپاسخگویی خبرگان را 
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صومه     ]5[ سواري کپورچالی، مع شه ت" ؛شه ستفاده از رویکرد     أثیر خو سازمانی با ا صنعتی در بهبود عملکرد  (کارت BSCهاي 

ستان گیالن  سـومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصـاد حسـابداري و     ،"امتیازي متوازن) در اداره کل بندرها و دریانوردي ا

  . 1396علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، 

سید رضا     ؛عباسی، فائزه  ]6[ سعه یجاامل  مؤثر بر اتحلیل عو" ؛حسنی،  المللی اولین کنفرانس بین ،"صنعتیهاي ي خوشه د و تو

  .1394حسابداري و مدیریت در هزاره سوم، رشت، 

سید محمود کریمی، زهره؛ زارع  ]7[ سایی مقوله   ؛احمدآبادي، حبیب؛ زنجیرچی،  شی تکنولوژي و ابزار تجهیز نوار  شنا هاي دان

صنعتی گل گهر)    فازي(مورد مطالعه: کارخانه گندله FMEAنقاله با تکنیک  شرکت معدنی و  ، فصــلنامه علمی و سازي 

  .1397، 38-54ص ، ص33 ماره، ش16ترویجی توسعه تکنولوژي صنعتی، دوره 

،  "هاي صنعتی شهر کرج)  هاي صنعتی(مورد مطالعه: تعاونی شناسی توسعه خوشه    آسیب " ؛ذبیحی، محسن  ؛یان، مجتبیک ]8[

  .1396هاي نوین میدیرت در حوزه هوشمندي، کنفرانس ساالنه پارادایم

سفید داربنی، محمد گ ]9[ در صنایع ایران با   ERPسازي  هاي پیادهبررسی اثرات متقابل عوامل بحرانی شکست پروژه    ؛منام 

  .1392نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مهر البرز، پایان ،رویکرد دیمتل خاکستري

 .1381ان، تهر، صنعتیهاي و شهرکصنایع کوچک ن مازسا، صنعتیهاي خوشهکالستر یا  ؛ي، جهانگیرمجید ]10[

ستراتژیک  " ؛میالد مرادي دیزگرانی،؛ مدهوشــی، مهرداد ]11[ شگاه تحلیل نقش ا شه   دان سعه خو هاي ها و مراکز علمی در تو

شه صنعتی پلی    ش    "اتیلن کرمانشاه صنعتی؛ مطالعه موردي: خو صلنامه مدیریت توسعه و تحول،    ،13-20 صص  ،29 ماره،  ف

1396  .  



  
  حمزه امین طهماسبی و مهسا حامی

 

  85  1398سی و پنج، بهار شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

الملل سازمان روابط عمومی و بین ها و دستاوردها)،برنامه(ايهاي توسعه خوشه پروژه ؛منصوري، عیسی؛ عزیز محمدلو، حمید   ]12[

  .1388هاي صنعتی ایران، صنایع کوچک و شهرك

سن؛ فرز     ]13[ سیجانی، ح سیدهادي؛ عالم تبریز، اکبر؛ فار شه     ؛فرهاد ،دامیرقادري،  سایی ابعاد عملکردي خو صنعتی به  شنا هاي 

  .1394 ،1-25ص ، ص38 ماره، ش13فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره  ،مراتبیروش سلسله

[14] Adler, M.; Ziglio, E.; Gazing Into the Oracle: The Delphi Method and its Application to Social and Public Health, 
Jessica Kingsley Publishers, 1996. 

[15] David, K. W. Ng.; “Grey system and grey relation model”, ACM SIGICE Bulletin, No. 20, Issue 2, pp. 2-9, 1994. 
[16] Dong, G.; Yamaguchi, D.; Nagai. M.; “A grey- based decision making approach to the supplier selection problem”, 

Mathematical and Computer Modeling, No. 46, pp. 573-581, 2006. 
[17] Enright, M.; “Regional Clusters and Economic Development: a Research Agenda. Business Network: Prospects for 

Regional Development”, Journal of Technological Learning, Innovation and Development, No. 1, Issue 3, pp. 375–
392, 1996. 

[18] Keyvanfar, V.; Moattar Hussenini, S. M.; Sajadieh, M. S.;  Karimi, B.; “A multi- echelon multi- product stochastic 
model to suuply chain of small- and- medium enterprises in industrial cluster”,  Computer& Industrial Engineering, 
No. 115, pp. 69-79, 2018. 

[19] Marshall, A.; Principles of Economics, London: MacMillan, 1920.  
[20] Moore, R. E.; Interval Analysis, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1966.  
[21] Mudambi, R.; Mudambi, S. M.; Mukherjee, D.; Scalera, V. G.; “Global connectivity and the evolution of industrial 

clusters: From tires to polymers in Northeast Ohio”, Industrial Marketing Management, No. 61, pp. 20-29, 2017. 
[22] Porter, M.; The competitive advantage of nations, New York: Free Press, 1998. 
[23] Sosnovskish, S.; “Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks”, 

Russian Journal of Economic, No. 3, Issue 2, pp. 174-199, 2017. 
[24] Stimson, R. J.; Stough, R. R.;  Roberts, B. H.; Regional economic development: analysis and planning strategy, 

Second edition�،New York, Springer, 2006. 
[25] Thomsen, P.L.; Lindgreen, A.;  Vanhamme, J.; “Industrial Clusters and Corporate Social Responsibility in 

Developing Countries: What We Know, What we do not Know, and What We Need to Know”,  Journal of Business 
Ethics, No. 133, Issue 1, pp. 9-24, 2016. 

[26] Turkina, E.; Assche, A. v.; “Global connectedness and local innovation in industrial clusters”, Journal of Industrial 
Business Studies, No.49, Issue 6, pp. 706-728, 2018. 

[27] Wu, Q.; Zhou, W.; Li, S.; Wu, X.; “Application of grey numerical model to groundwater resource evaluation”, 
Environmental Geology, No. 47, pp. 991-999, 2005.  

[28] Yoon, S.;  Nadvi, K.; “Industrial clusters and industrial ecology: Building “eco- collective efficiency in a South 
Korean cluster”, Geoforum, No. 90, pp. 159-173, 2018. 

[29] Yu, D.; Xu, F.; Valiente, J.; Siyuan, W.; Zhan, J.; “An indigoidine biosynthetic gene cluster from Streptomyces 
chromofuscus ATCC 49982 contains an unusual Indb homologue”, Journal of Industrial Microbiology& 
Biotechnology, No. 40, Issue 1, pp.159-168, 2013. 

[30] Zhu, X.; Liu, Y.; He, M.; Luo, D.; Wu, Y.; “Entrepreneurship and industrial clusters: evidence from china industrial 
census”, Journal of Small Business Economics, No. 52, Issue 3, pp. 595- 616, 2019. 

  



  ...هاي صنعتی بندي عوامل تاثیرگذار بر موفقیت خوشهرتبه

 

  86  1398سی و پنج، بهار شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

 


