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چکیده
علیرغم شکلگیری بزرگترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور در منطقه کالنشهری اصفهان در دهههای اخیر (شامل چهار
خوشه محمودآباد ،نجفآباد ،دولتآباد و خمینیشهر) و وجود بحثهای شفاهی و غیرمستند گسترده درباره تأثیرات منطقهای آنها ،کمتر
بررسی دقیقی درباره این خوشهها به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقهای اصفهان صورت پذیرفته است .با عنایت به این خالء
مطالعاتی در این مقاله هدف آن است تا میزان شدت اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بر توسعه منطقهای و
میزان مطلوبیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .در این راستا از پارادایم روششناسی مختلط در این مقاله بهره گرفته شده است؛ ضمن
اینکه برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی (از نوع پرسشنامهای) استفاده گردیده و برای این منظور با توجه به ویژگیهای
جامعه هدف ،روش نمونهگیری چند مرحلهای (مرحله نخست روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده برای تعیین حجم نمونه و روش
نمونهگیری سیستماتیک برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونهگیری) انتخاب و بر این مبنا به  223عدد از بنگاههای خوشههای
صنعتی منتخب از بین  1115بنگاه موجود در آن ،مراجعه شده است .در ادامه نیز از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به عنوان یکی از
فنون مدلسازی معادالت ساختاری) برای فهم میزان شدت تأثیرگذاری و از تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای درک میزان مطلوبیت
تأثیرگذاری خوشههای صنعتی در توسعه منطقهای بهره گرفته شده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علیرغم وجود
پتانسیل تأثیرگذاری خوشههای صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان ،این خوشهها در زمینههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این قضیه به همراه این
مورد که برخالف تصور خوشههای مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشه ها
بیشتر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاهها ،جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقهای کمک نموده است.
بر مبنای ارتباطات برونی بنگاهها ،جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی ،نهایتاً میتواند منجر به این نتیجه شود که خوشههای
صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان هنوز در مرحله جنینی توسعه میباشد و از ویژگی های خوشههای صنعتی به صورت نظری و
آرمانی که تاثیرگذاری مطلوب و با شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد مینماید ،فاصله دارند.
واژههای کلیدی :خوشههای صنعتی ،توسعه منطقهای ،صنعت سنگ ،کالنشهر اصفهان.
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بیان مسأله:
توسعه منطقهای و برنامهریزی در جهت آن که از جمله مهمترین اهداف در جهت توسعه ملی قلمداد گردیده است ،امروزه
با ورود به عصر اطالعات و جهانی شدن دچار دگرگونیهای گستردهای گشته است؛ به طوریکه توسعه منطقهای که روزی
مترادف با توسعه اقتصادی مناطق و به صورت باال به پایینی و غالبا توسط دولت (به صورت دولت رفاه) تعریف میشد ،اکنون با
پا به عرصهگذاردن رویکرد نومنطقه گرایی ،به شکلی چندبعدی (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و  )...درآمده که در آن عالوه بر
نقش دولت ها به صورت باال به پایینی ،بر نقش مردم و بخشهای خصوصی در توسعه به صورت پایین به باالیی تأکید شده و
مشارکت آنها را در توسعهآفرینی منطقهای امری جدی تلقی میگردد ( .)Soja, 2009: 4772-4781از جمله راهبردهایی که
در چارچوب رویکردهای متأخر فوق به توسعه منطقهای عمل نموده و به ویژه در دهههای اخیر در جهان مورد توجه بسیاری از
متفکرین و صاحب نظران توسعه صنعتی قرار گرفته است ،راهبرد توسعه خوشههای صنعتی است که در مفهوم به عنوان تمرکز
جغرافیایی صنایعِ دارای روابط درونی و نهادهای مرتبط با آن در یک حوزه ویژه ،تعریف میشود ( Porter, 1998: 84; Cruz
 .)and Teixeira, 2010: 1274چرا که خوشههای صنعتی از طرفی با کارآفرینی بسزایی همراه بوده و میتوانند با ایجاد
صرفههای مختلف اقتصادی و خلق ایدههای نو منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی در روند جهانیشدن گردند و از طرفی دیگر
باعث شکلگیری و ارتقای دستهای از نهادهای اجتماعی و روابط مابین آنها در درون مناطق پیرامونی شده و بدین ترتیب زمینه
را برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی فراهم آورند ( Cruz and Teixeira, 2010: 1274; Saxenian,
.)1994: 18, Commission of the European Communities, 2008: 24
اما علی رغم چنین اهمیتی از خوشه های صنعتی در جهان ،کمتر پژوهشی در ایران به طور عام به بحث در ارتباط با
خوشههای صنعتی و به طور خاص به آثار آن بر توسعه منطقهای به صورت مشخص پرداخته است ( ;Dadashpoor, 2007
 )2010; 2011و غالب متون موجود به خوشه ها تنها به صورت موجودیتی مجزا نظر داشته و آثار پیرامونی آنها را تنها به
صورت نظری تبیین نموده اند ( .)Mahdavi, 1997از جمله خوشه های صنعتی که علی رغم بحث های شفاهی و غیرمستند
گسترده درباره تأثیرات منطقهای آنها ،کمتر بررسی دقیقی درباره آنها (به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقهای)
صورت پذیرفته است ،خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان میباشند که در چهار منطقه شامل خوشه صنعتی
محمودآباد در شمال غربی ،خوشه صنعتی نجفآباد در غرب ،خوشه صنعتی دولتآباد در شمال شرقی و خوشه صنعتی خمینی
شهر در شمال غربی شهر اصفهان نمود فضایی یافتهاند .این خوشهها که در مجموع بزرگترین منطقه تولید و فرآوری سنگ
کشور به شمار می آیند ( ،)Sedighi, 2010: 32در طول دهههای اخیر به شدت رشد کرده و بخشهای گستردهای از نواحی
صنعتی منطقه کالنشهری اصفهان را به خود اختصاص دادهاند و از این بابت نیازمند مطالعه دقیق برای درک چگونگی
اثرگذاری بر توسعه منطقهای اصفهان می باشند .با توجه به ضرورت تبیین شده از یک سو و خالء مطالعاتی موجود در ارتباط با
نقش خوشههای صنعتی در توسعه منطقه ای ایران از سوی دیگر ،این مقاله در پی پاسخگویی به دو سؤال زیر است؟
• میزان شدت اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب (شامل چهار خوشه محمودآباد ،نجفآباد ،دولتآباد و خمینی شهر)
در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان به چه صورت است؟

• میزان مطلوبیت اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب (شامل چهار خوشه محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی
شهر) در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان به چه صورت است؟
برای پاسخگویی به دو سؤال فوق الذکر ،ابتدا سنجه های بررسی اثرات خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای از طریق
رجوع به مفهوم خوشه های صنعتی و نقش آن در توسعه منطقهای در ادبیات نظری و تجربی مورد شناسایی قرار میگیرد و
سپس با بکارگیری سنجه های مذکور در خوشههای صنعتی منتخب ،در مرحله اول میزان شدت اثرگذاری آنها از طریق ارائه
چارچوبی تبیینگر برای اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بر توسعه منطقه ای و در مرحله دوم میزان
مطلوبیت آن از طریق مورد تکنیک تبدیل مقیاس خطی تجزیه و تحلیل شده است.
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ادبیات نظری و تجربی تحقیق:
مفهوم خوشههای صنعتی :اگرچه از مطرح شدن انگاشت خوشههای صنعتی در مجامع علمی به صورت گسترده در دهه
 1980بیش از سی سال میگذرد ،1ولی همچنان تعریف مشخص و مورد توافقی از خوشههای صنعتی ارائه نشده است و نهادها،
متفکرین و اندیشمندان مختلف از خوشههای صنعتی تعاریف متفاوتی ارائه دادهاند .در همین ارتباط برخی از متفکرین
خوشههای صنعتی را تمرکز گروهی از بنگاهها در مکان جغرافیایی مشخصی میدانند که در یک راستا به فعالیت میپردازند
( .)Cruz and Teixeira, 2010: 1274; Bresnahan et al., 2001: 841اما برخی دیگر عالوه بر موارد فوق ،در تعریف
خوشههای صنعتی بر وجود ارتباطات منسجم ،شبکه های درونی کسب و کار همکارانه و نهادهای مرتبط با فعالیت مذکور
(همچون متصدیان تخصص یافته ،کنشگران تولید کننده دانش مثل نهادهای پژوهشی و دانشگاه ها ،نهادهای میانجی مثل
واسطه ها و مشاورین و مصرف کنندگان هر یک از آنها در زنجیره تولید ارزش افزوده) نیز تأکید کردهاند ( Porter, 1998:
.)84; Cruz and Teixeira, 2010: 1274; Commission of the European Communities, 2008: 24

برخی دیگر از اندیشمندان نیز ضمن اشاره به ویژگیهای فوق ،در تعاریف خود از خوشههای صنعتی به بعضی از آثار
شکلگیری این گونه از توسعه های صنعتی نیز اشاره کردهاند و ایجاد مزیتهای اقتصادی محلی ( Oakey et al., 2001:
 ،)406وجود صرفه های مکانی و صرفه های ناشی از تجمع فعالیت های به هم مرتبط اقتصادی ( )Maskell, 2001: 925و
درنتیجه انتقال دانش و فناوری و به تبع آن افزایش یادگیری ( Maskell and Lorenzen, 2004: 998; Cruz and
 )Teixeira, 2010: 1276را بهعنوان پیامدهای مثبت شکلگیری خوشههای صنعتی عنوان نموده اند .بنابراین با توجه به این
تعاریف می توان خوشه های صنعتی را گروهی از بنگاهها (که عمدتاً بنگاه های کوچک و متوسط میباشند) درون یک صنعت
دانست که لحاظ جغرافیایی در مکانی تمرکز داشته و دارای پیوندهای اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی گسترده ای با یکدیگر
باشند.
نقش خوشههای صنعتی در توسعه منطقهای :شکلگیری خوشههای صنعتی در مناطق ،به دنبال خود تأثیرات مختلفی را
بر توسعه مناطق میگذارد که شناخت آنها ،نه تنها به درک بهتر ضرورت پرداختن به موضوع خوشههای صنعتی در رشته
برنامهریزی شهری و منطقهای کمک میکند ،بلکه چارچوبی جهت ارزیابی میزان موفقیت هر یک از خوشههای صنعتی نیز
فراهم می آورد .این اثرات که عمدت ًا در مقیاس منطقهای معنا مییابند ،قابل طبقه بندی در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،و کالبدی است که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته میشود.
نقش خوشههای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق :خوشههای صنعتی که تجمعی از صنایع کوچک و متوسط و خدمات
مربوط به آن در یک فعالیت مشخص محسوب میگردند ،به لحاظ اقتصادی از طرفی با کارآفرینی بسزایی همراه است ( Cruz

)and Teixeira, 2010: 1274; Morgan, 2004: 341; Commission of the European Communities, 2008: 27
و افزایش فرصت های شغلی در مناطق را در پی دارد و بدینصورت میتواند به افزایش و توزیع مجدد درآمد در مناطق و نهایت ًا
افزایش عدالت اجتماعی بیانجامد ( )Sölvell and Williams, 2013: 42و از طرف دیگر با فراهم آوردن مزیت ها و
صرفهجوییهای بسیاری در مناطق همراه است .این صرفهجوییها و مزیت ها عبارتند از ( Mahdavi, 2007: 19; Morgan,
:)2004: 339; Porter, 1990: 250; Romer, 1986: 1009; OhUallachain and Satterwhite, 1992: 31

o

نخست :صرفه های ناشی از تجمع؛ به دلیل نزدیکی و همجواری واحدهای مشابه یا مکمل در یک ناحیه به لحاظ

برخورداری از نیروی کار ماهر ،مواد اولیه ،قطعات مصرفی ،بازاریابی ،فروش ،مشاوره ،حمل و نقل ،بیمه ،خدمات مالی و اعتباری
و انتقال سریع تجارب و گردش آسان اطالعات که به کاهش هزینه ها ،کارایی و بهره وری بیشتر میانجامد ،خوشههای صنعتی
دارای صرفه های ناشی از تجمع میباشند.
 1باید توجه داشت که ریشه انگاشت خوشه های صنعتی در نظریات مارشال در دهه دوم قرن بیستم وجود داشته است ( )Amin, 2003: 166ولی
این انگاشت تا پیش از دهه  1980میالدی که به صورت وسیعی مورد استقبال اندیشمندان قرار گرفت ،به واسطه هژمونی شیوه تولید فوردیسم مورد
غفلت قرار گرفته بود.
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دوم :صرفههای ناشی از مقیاس تولید؛ کاهش هزینههای متوسط تولید در بلندمدت ،بر اثر افزایش حجم تولید را

اصطالحاً "صرفه مقیاس تولید" گویند .قرار گرفتن یک بنگاه کوچک در قالب خوشه ،این امکان را فراهم میکند که از جهت
تولید انبوه مانند یک شرکت بزرگ عمل کرده و به لحاظ مجزا بودن نیز از قدرت انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشد.
o

سوم :صرفههای ناشی از تنوع؛ تنوع بخشیدن به محصوالت تولیدی از راهبردهای نفوذ در بازارهای هدف میباشد.

معموالً بنگاههای کوچک و متوسط به صورت منفرد از چنین قابلیتی برخوردار نیستند ،اما همین بنگاهها در صورت گرد آمدن
در کنار هم و تشکیل خوشههای صنعتی ،واحدهای اقتصادی بزرگی قلمداد میشوند که میتوانند با تولید محصوالت مختلف
میزان تنوع را در خوشه افزایش دهند.
o

چهارم :صرفههای ناشی از اقدام جمعی؛ با تجمع گروهی از بنگاهها در جوار یکدیگر و تشکیل خوشههای صنعتی،

نوعی از همکاری های مشترک مانند آموزش ،بازاریابی ،خرید و یا تغییرات خاص در بازار و فرایندهای تولید که مزایای گسترده
ای را برای مجموع آنها به ارمغان می آورد ،فراهم میشود و بدینصورت از طریق اقدام جمعی صرفهجوییهایی پدید میآید.
عالوه بر موارد فوق ،خوشههای صنعتی با تقسیم شدن سرمایه گذاریها به تعداد و مراحل کوچکتر و با ریسک پایینتر
همراه بوده و بنابراین امکان رویارویی بیشتری با معضالت و بحران های اقتصادی دارد (.)Sölvell and Williams, 2013: 56
ضمن اینکه به دلیل وجود روحیه کارآفرینی در خوشههای صنعتی ازیکطرف و وجود همکاری ها و رقابت های بین بنگاهی از
طرف دیگر ( ،)The World Bank, 2009: 38نوآوری و خلق ایدههای نو در این مناطق بسیار آشکار بوده و این موضوع باعث
گردیده است که خوشههای صنعتی با ایجاد مزیتهای رقابتی و برندسازی منطقهای در روند جهانیشدن همراه باشد
(.)Dadashpoor and Dadejani, 2015: 35; Martin and Sunley, 2003: 24; Sölvell and Williams, 2013: 63
نقش خوشههای صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق:
اگرچه در مبانی نظری و تجربی بیش از همه به خوشههای صنعتی بهعنوان پدیدهای اقتصادی توجه شده است ،اما آثار این
خوشهها محدود به آثار اقتصادی نبوده و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد .در واقع در صورت نگاه به فعالیتهای رخ
داده در درون خوشههای صنعتی این موضوع مشخص میگردد که شکلگیری خوشههای صنعتی باعث شکلگیری و ارتقای
دسته ای از نهادهای اجتماعی در درون مناطق پیرامونی میگردند که خود این نهادها محصول ارتباطات اجتماعی میان
بنگاههای تشکیل دهنده اند .درواقع در کنار هم قرارگیری بنگاههای تشکیل دهنده خوشههای صنعتی به لحاظ جغرافیایی از
یکسو و ارتباطات عمودی و افقی میان آنها به لحاظ فعالیتی از سوی دیگر باعث میشود تا ارتباطات اجتماعی وسیعی در
مناطق پیرامونی خوشههای صنعتی در جریان باشد که این موضوع خود به گسترش فرهنگ کار ازیکطرف و شکلگیری و
ارتقاء یادگیری جمعی از طرف دیگر کمک میکند ( Saxenian, 1994: 15; Maskell, 2001: 933; Rosenfeld, 2005:
 )11; Cruz and Teixeira, 2010: 1278; Morgan, 2004: 325; Asheim, 1996: 384و بدین صورت گذشت زمان در
این مناطق نوعی از هویت اجتماعی را به بار میآورد ( )Sölvell and Williams, 2013: 64که به خود زیربنای تقویت
سرمایه اجتماعی بوده و به همراه افزایش توان مدیریت و مشارکت پذیری باعث ارتقای جامعه مدنی میگردد.
نقش خوشههای صنعتی در توسعه کالبدی مناطق:
توسعه کالبدی در مناطق بیش از هر چیز به توسعه اجتماعی و اقتصادی در همان مناطق وابسته است؛ به عبارت دیگر
امروزه بر این نکته تأکید میشود که برای داشتن توسعه کالبدی ،الزم است تا زمینههای توسعه اجتماعی و اقتصادی در مکان
فراهم آید .این موضوع برای خوشههای صنعتی نیز صادق است؛ بدینصورت که توسعههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
تبیین شده در قسمت پیشین ،میتوانند در پی خود موجبات توسعه کالبدی را فراهم آورده و بدین ترتیب به توسعه کالبدی
محیط و مناطقِ پیرامونی توسعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کمک کند.
عالوه بر این تجربه نشان داده است که گسترش خوشههای صنعتی در کنترل جریانات مهاجرتی نقش مؤثری داشته
( )Riggi and Maggioni, 2004: 44; Rabelotti, 1997: 27و توسعه آنها در شهرهای کوچک و متوسط و حتی در
برخی از روستاها میتواند از طریق فراهم آوردن امکانات و تجهیزات ساختاری ( )Sölvell and Williams, 2013: 64به
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جلوگیری از مهاجرتهای گسترده کمک کرده و بنابراین باعث تمرکززدایی از شهرهای بزرگ گردد .از اینرو یکی دیگر از
آثاری که میتوان برای خوشههای صنعتی در توسعه کالبدی در نظر گرفت ،همین تعادل بخشی به مناطق با فراهم ساختن
فرصت های شغلی در شهرها و روستاهایِ مبدأ مهاجرت است ( .)Morgan, 2007: 321با توجه به این مباحث میتوان گفت
اگرچه برای واکاوی اثرات خوشههای صنعتی بر توسعه منطقهای سنجههای مختلفی وجود دارد که ناشی از گستردگی بحث در
این زمینه میباشد ،ولیکن آنچه که در این مطالعه به عنوان سنجه مدنظر میباشد سنجههایی است که به طور مستقیم بر
توسعه منطقهای تأثیر میگذارند1؛ بنابراین میتوان سنجه های بررسی اثرات خوشه های صنعتی بر توسعه منطقهای را به
صورت جدول زیر دانست.
جدول  -1نحوه اثرگذاری خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای
ابعاد

نوع تاثیر خوشه ها در توسعه منطقه ای
جذب سرمایه در منطقه
اشتغالزایی در منطقه

اقتصاد
ی

ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس تولید
(افزایش حجم تولید) در منطقه
ایجاد صرفه های ناشی از تنوع (ارائه
محصوالت جدید و تنوع بخشیدن به
محصوالت) در منطقه

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

ارتقای خالقیت و نوآوری در منطقه

Martin and Sunley, 2003; Morgan, 2004
Oakey et al., 2001; Sölvell and Williams, 2013; The World Bank,
2009
;Cruz and Teixeira, 2010; Maskell and Lorenzen, `2004
Morgan, 2004 Saxenian, 1994; Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005

گسترش ارتباطات عمودی و افقی در
منطقه

;Asheim, 1996; Commission of the European Communities, 2008
Porter, 1998

شکلگیری و ارتقای شبکه های اجتماعی
(مثل اتحادیه ها و  )...در منطقه

;Amin, 1999; Maskell, 2001; Morgan, 2004; Porter, 1998
Rosenfeld, 2005; Saxenian, 1994

افزایش صادرات منطقه

نشر دانش و یادگیری جمعی در منطقه
افزایش اعتماد اجتماعی در منطقه
کالبدی

Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005; Saxenian, 1994; Sölvell and
Williams, 2013
Commission of the European Communities, 2008; Cruz and
Teixeira, 2010; Morgan, 2004
;Mahdavi, 2007; Morgan, 2004; Porter, 1990; Romer, 1986
OhUallachain and Satterwhite, 1992

افزایش ارزش افزوده منطقه

اجتماع
ی

مطالعه شده در

جلوگیری از مهاجرت های کاری

;Asheim, 1996; Maskell, 2001; Maskell and Lorenzen, 2004
Morgan, 1997; Saxenian, 1994; Maskell, 2001; Rosenfeld, 2005
Ismalina, 2010; Morgan, 2004
Rabelotti, 1997; Riggi and Maggioni, 2004; Morgan, 2007

روش شناسی تحقیق:
پارادایم روششناسی در این مقاله از نوع پژوهش مختلط است .بدین صورت که در مرحله نخست برای تمرکز بر موضوع
مورد نظر و جلوگیری از کلی گویی ،روش تحقیق از پارادایم روش شناسی پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته و از بین
خوشههای صنعتی ،خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان شامل خوشه صنعتی سنگ محمودآباد ،نجفآباد،

 . 1در واقع اگرچه سنجه هایی نیز وجود دارند که به صورت غیرمستقیم اثرات خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای را نشان می دهند (همچون
"کاهش فقر در منطقه" در بعد اقتصادی" ،ارتقای سرمایه اجتماعی" در بعد اجتماعی و " گسترش تسهیالت (تاسیسات زیربنایی و تجهیزات روبنایی) در
منطقه" در بعد کالبدی) ،ولیکن از آنجا که ماهیت سنجه های مرتبط با تاثیرات غیرمستقیم به گونه ای است که خود تحت تاثیر بسیاری از عوامل از
جمله شکل گیری و گسترش خوشه های صنعتی است و نمی توان صرفا آنها را ناشی از شکل گیری و گسترش خوشه های صنعتی دانست (یعنی مثالً
نمی توان صرفا گسترش تسهیالت در منطقه را ناشی از شکل گیری و گسترش خوشه های صنعتی دانست؛ چرا که این گسترش خود تحت تاثیر عوامل
بسیاری است که تنها یکی از آنها می تواند شکل گیری و گسترش خوشه های صنعتی باشد) ،از آوردن آنها صرف نظر گردید.
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دولت آباد و خمینی شهر به عنوان موارد مورد پژوهش انتخاب گردیده اند؛ در مرحله دوم نیز برای تبیین موضوع مورد بررسی
(بررسی میزان توسعه منطقهای متأثر از خوشههای صنعتی) ،از روش تحقیق تجربی از پارادایم روش شناسی پژوهش کمی بهره
گرفته شده است تا بدین صورت بتوان رابطه علت و معلولی مابین سنجه های منتخب را مورد بررسی قرار داد.
در ارتباط با چرایی انتخاب خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان (محمودآباد ،نجف آباد ،رضوانشهر ،دولت
آباد و خمینی شهر) (شکل شماره  )1به عنوان نمونه موردی نیز باید گفت اگرچه کشور ایران از ذخایر غنی و خدادادی
سنگهای ساختمانی برخوردار است بهطوریکه پس از چین ،ترکیه و هند مقام چهارم را در تولید سنگهای ساختمانی از
معادن دارا میباشد ( )INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A, 2014: 85و بیشترین
ذخایر سنگ ساختمانی در سطح کشور نیز در منطقه کالنشهری اصفهان قرار گرفته است و این موضوع باعث گردیده است تا
منطقه کالنشهری اصفهان اصلیترین مرکز تولید سنگ خام و فراوریشده در سطح کشور محسوب گردد ،ولیکن به دالیلی (که
در این پژوهش سعی بر شناسایی بخشی از آنها است) ،غالب تولیدات سنگ در این خوشهها بهصورت تولیدات خام بوده و کمتر
فراوری مناسبی در این مرکز صورت میپذیرد .این موضوع باعث شده است تا بیشتر تولیدات خوشههای صنعتی سنگ در
استان اصفهان در بازارهای داخلی مصرف گردد و کمتر در سطح دنیا قابلیت رقابتپذیری داشته باشد؛ این درحالی است که
منطقه کالنشهری اصفهان از پتانسیلهای فوقالعادهای در صنعت سنگ ساختمانی برخوردار است و آسیب شناسی و برطرف
نمودن آنها ،به دلیل توانایی این صنعت در افزایش گردش مالی ،جذب نیروهای اشتغال و بهرهبری باال ،میتواند نقش بسزایی
در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان داشته باشد (.)Sedighi, 2010 :143

شکل  -1موقعیت جغرافیایی خوشه های منتخب در منطقه کالنشهری و استان اصفهان

برای گردآوری دادههای پژوهش نیز از هر دو روش مطالعه کتابخانهای و میدانی بهره گرفته شده است .بدین صورت که در
ابتدا جهت مرور متون نظری و تجربی مرتبط با مفهوم خوشه های صنعتی و نقش خوشههای صنعتی در توسعه منطقه ای (که
در واقع نشانگر سنجه های بررسی میزان توسعه منطقه ای متأثر از خوشه های صنعتی است) از روش مطالعه کتابخانهای
استفاده گردیده است .در ادامه نیز از روش مطالعه کتابخانهای و روش مطالعه میدانی برای بررسی میزان توسعه منطقهای متأثر
از خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بهره گرفته شده است.
در روش مطالعه میدانی بدین صورت عمل شد که با توجه به تمرکز مطالعه این مقاله بر خوشههای صنعتی سنگ منطقه
کالنشهری اصفهان شامل خوشه صنعتی سنگ محمودآباد ،نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر به عنوان موارد مورد پژوهش از
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روش نمونهگیری استفاده گردیده و برای این منظور کلیه واحدهای سنگبری موجود در خوشههای صنعتی سنگ محمودآباد،
نجف آباد ،دولت آباد و خمینی شهر به عنوان جامعه هدف مدنظر قرار گرفت و از بین آنها نمونه گیری شد .بدین صورت که از
آنجا که از طرفی واحدهای تشکیل دهنده جامعه هدف مذکور از لحاظ ویژگی مورد بررسی غیرهمگن بود ولی این واحدها قابل
طبقه بندی به دسته هایی (بر اساس منطقه قرارگیری) بودند که واحدهای تشکیل دهنده هر یک از آن دسته ها از لحاظ
ویژگی مورد بررسی تقربی ًا همگن بودند ،و از طرف دیگر چارچوب نمونهگیری 1مناسبی از جامعه هدف مذکور وجود نداشت ،از
بین روش های نمونه گیری ،روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید و همانطور که در جدول شماره  2مشخص شده
است ،در مرحله نخست آن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و روش تخصیص متناسب 2برای تعیین حجم نمونه
بهره گرفته شده است (معادالت زیر) 3و در مرحله دوم برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونه گیری از روش نمونه گیری
سیستماتیک 4بهره گرفته شد.

جدول  -2حجم نمونه مورد نیاز در کل و به تفکیک خوشه های صنعتی مورد مطالعه
شماره

پهنه

تعداد واحد
سنگبری
( )

تعداد نمونه
مورد نیاز
( )

تعداد نمونه
مورد نیاز
(گرد شده به
باال)

فاصله نمونه-
گیری
5
()k

فاصله نمونه
گیری
(گرد شده به
پایین)

تعداد نمونه مورد
نیاز
(نهایی)

1

محمودآباد

600

117.18

118

5.08

5

120

2

نجف آباد

225

43.94

44

5.11

5

45

3

دولت آباد

145

28.32

29

5.00

5

29

4

خمینی شهر

145

28.32

29

5.00

5

29

1115

217.75

220

-

-

223

مجموع
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الزم به ذکر است که پرسشگری فوق در ساعات متفاوتی از روز انجام میگرفت و محدود به ساعات اداری نبود .ضمناً از هر
واحد سنگبری انتخابی ،به دو نفر پرسشنامه داده میشد که یکی از آنها مدیر واحد و دیگری یکی از کارکنان بود .ضمن اینکه
سن باالتر یا مساوی  18سال ،معیار انتخاب مطالعه در نظر گرفته شده بود و از افرادی که قادر به همکاری نبودند و یا تمایل به
این کار نداشتند ،صرف نظر و از واحد مجاور (سمت راستی) ،نمونهگیری میگردید .همچنین برای بهبود انجام کار ،عملیات
نمونهگیری در دو مرحله انجام شد .بدین ترتیب که در ابتدای امر برای انطباق پرسشنامه به دست آمده با ویژگیهای خوشه-
های صنعتی مورد مطالعه تعداد  5پرسشنامه در پهنههای چهارگانه ،توزیع گردید و سپس پرسشنامه مذکور تدقیق گشته و در
 1چارچوب نمونه گیری ( ) Sampling frameمجموعه یا لیست واحدهای جامعه هدف را گویند که در اینجا منظور نقشه به روز از مناطق مورد نظر برای
نمونه گیری است.
Proportional allocation method

 3الزم به ذکر است که به دلیل بی اطالعی از واریانس جامعه هدف ،واریانس حداکثر برای همه آنها مدنظر قرار گرفت و به همین علت
گرفته شده و ضریب اطمینان  90درصد و بیشینه خطا  05.0مدنظر قرار گرفته است.

2

در نظر

Systematic sampling method

4

Sampling interval

5
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مرحله دوم ضمن تکمیل موارد اصالحی برای پرسشنامههای قبلی ،در مابقی نمونهها از پرسشنامه تدقیق شده استفاده گردید.
در پایان نمونهگیری نیز برای کنترل کیفیت پرسشگری ،به ده درصد از واحدهای سنگبری ،مجددا مراجعه و عملکرد پرسش-
گران کنترل شد.
برای تحلیل دادههای گردآوری شده نیز بعد از ورود داده ها به نرمافزار  SPSSو نرم افزار  ،AMOS Graphicدر مرحله
نخست از طریق فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 1به عنوان یکی از فنون مدلسازی معادالت ساختاری 2میزان شدت
اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان تعیین گردید و در مرحله دوم از تکنیک تبدیل
مقیاس خطی برای مشخص نمودن میزان مطلوبیت اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان
بهره گرفته شده است.
یافتههای پژوهش:
میزان شدت اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان:
برای مشخص شدن میزان شدت اثرگذاری خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان در توسعه منطقهای از فن
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به عنوان یکی از فنون مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردیده است تا بدین طریق
چارچوبی تبیین گر برای اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بر توسعه منطقهای حاصل آید.
برای تحلیل فوق در اولین قدم همه متغیرهای مشاهده شده و پنهان و همه روابط امکانپذیر بین آنها و خطاهای اندازه
گیری و ساختاری در مدل وارد گردید؛ اما با توجه به معنادار نبودن تعدادی از همبستگیها در سطح معناداری  0.05درصد و
برازش نامناسب مدل ،همبستگیهای بیمعنی (شامل کیفیتهای مرتبط با ارتباط بنگاه ها با یکدیگر به لحاظ دانش ،تهیه مواد
خام ،تولید محصوالت ،فروش محصوالت ،نشر اصالعات و کیفیت ارتباط بنگاه ها با سازمان های دولتی ،مؤسسات پولی و مالی
و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی) جهت اصالح مدل حذف شده و روابط کواریانسی مابین خطاهای اندازه گیری بر مبنای ارتباط
مابین متغیرهای مشاهده شده ترسیم گردید .در پایان این مراحل ،مدل تحلیل مسیر نهایی که حاصل این فرآیند میباشد ،به
صورت شکل  2به دست آمد که در جدول  3که بیانگر برازش مدل ،مشخص است ،از برازش مناسبی برخوردار میباشد3.
جدول  -3شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر در محدوده مورد مطالعه
NFI

TLI
)(NNFI

CFI

PNFI

PCFI

RMSEA

<3

>0.9

>0.9

>0.9

>0.6

>0.6

<0.08

1.8

0.876

0.995

0.921

0.641

0.716

0.06

شاخصها
مقدار قابل

قبول*

مقدار به دست آمده

* مآخذLee, 2008: 1211; MacCallum et al. 1996: 139; Browne and Cudeck, 1993: 111; Ghasemi, 2010:129; Kalantari, :
2009: 56

بر حسب مدل به دست آمده (شکل  )2میتوان گفت« ،میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه منطقهای»
بیش از هر چیز مرتبط با «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» ( )0.92میباشد .ضمن اینکه

Second-order confirmatory factor analysis

1

 2فن مدل سازی معادالت ساختاری ( ) Structural Equation Modelingبه عنوان فنی که مجموعه ای از فنون تحلیل داده ها شامل تحلیل مسیر،
تحلیل عاملی تاییدی  ،مدل های رگرسیونی و مدل های تغییرات پنهان ( )Latent change modelsرا دربرمی گیرد ،تعریف شده است ( & Hussey
 .)Eagan, 2007: 308الزم به ذکر است که اگرچه برخی متفکرین دارا بودن  50تا  70نمونه را برای استفاده از فن مدل سازی معادالت ساختاری به
صورت ساده (با تعداد کمی از متغیرهای پنهان) ،کافی می دانند ( ،)Wolf, et al., 2013: 918; Sideridis, et al.,2014: 741ولیکن غالب نظریه ها بر این
موضوع تاکید می کند که حداقل حجم نمونه برای استفاده از این فن به دلیل پیچیدگی آن  200عدد بوده و حجم نمونه پایین تر از آن باعث اختالل در
نتیجه گیری از مدل می گردد (.)Kline, 2011: 11-12
 3اگرچه در مدل مذکور شاخص برازش هنجار شده ( )Normed Fix Index-NFIمقدار قابل قبول را کسب ننموده است ،ولی به خاطر نزدیکی آن به مقدار
قابل قبول و مقبولیت در سایر شاخصها این مدل قابل پذیرش میباشد و میتوان از آن برای تحلیل متغیرها استفاده نمود.
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«میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» نیز خود به ترتیب بیش از همه تحت تأثیر «میزان
ارتباط در نشر اطالعات کاری در بین بنگاههای خوشههای منتخب» (« ،)0.79میزان ارتباط در تهیه مواد اولیه در بین بنگاه-
های خوشههای منتخب» (« ،)0.74میزان ارتباط در فروش در بین بنگاههای خوشههای منتخب» (« ،)0.65میزان ارتباط در
تولید در بین بنگاههای خوشههای منتخب» ( )062و «میزان ارتباط در نشر دانش در بین بنگاههای خوشههای منتخب»
( )0.59میباشد و سایر متغیرهای درون این عامل در مرتبههای بعدی قرار میگیرند .این موضوع اوالً نشان دهنده اهمیت
اهمیت ارتباطات اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی در خوشههاست و بیانگر آن است که در عصر کنونی صنایع نه به واسطه
قدرت اقتصادی صرف ،بلکه به تنها به واسطه ارتباطات اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی است که میتوانند توسعه یافته و
توسعه آفرینی منطقهای داشته باشند .ثانیاً با توجه به ترتب سنجهها در تبیین عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب
در توسعه اجتماعی منطقه» میتوان گفت ارتباطات درونی بنگاههای خوشههای منتخب با یکدیگر تأثیری شدیدتر از ارتباطات
برونی آنها با سایرین در توسعه اجتماعی آفرینی بنگاه ها در سطوح منطقهای دارد.
بعد از عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» ،عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشه-
های منتخب در توسعه کالبدی منطقه» ( )0.81بیشترین نقش را در تبیین «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در
توسعه منطقهای» دارد .این عامل نیز بیشترین تأثیر را خود به ترتیب از «میزان تمایل مدیران به مهاجرت قبل از شروع به کار
در بنگاههای خوشه های منتخب» (« ،)0.57میزان تمایل کارکنان به مهاجرت قبل از شروع به کار در بنگاههای خوشههای
منتخب» (« ،)0.49میزان تمایل مدیران به مهاجرت بعد از شروع به کار در بنگاههای خوشههای منتخب» ( )0.46و «میزان
تمایل کارکنان به مهاجرت بعد از شروع به کار در بنگاههای خوشههای منتخب» ( )0.46میپذیرد که اعداد باالتر موجود برای
مدیران نسبت به کارکنان نشان دهنده تأثیرگذاری شدیدتر مدیران نسبت به کارکنان در توسعه کالبدی آفرینی بنگاهها در
سطوح منطقهای است (این موضوع برای متغیرهای مرتبط با تشکیل و بهبود اتحادیه و متغیر ارتباط در نشر دانش در عامل
«میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و برای متغیرهای خالقیت و ارائه محصول جدید در
عامل «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» نیز صادق است).
در نهایت نیز به لحاظ تأثیرگذاری بر «میزان تأثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه منطقهای» ،عامل «میزان تأثیر
بنگاه های خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» ( )0.34قرار میگیرد که خود بیش از همه تحت تأثیر «میزان حجم
تولید بنگاههای خوشههای منتخب»« ،میزان صادرات بنگاههای خوشههای منتخب»« ،میزان سرمایه بنگاههای خوشههای
منتخب» و «تعداد شاغلین بنگاههای خوشه های منتخب» میباشد و سایر متغیرهای درون این عامل در مرتبههای بعدی می-
باشند و بنابراین میتوان گفت که شدت اثرگذاری متغیرهای مرتبط با سرمایه فیزیکی (به غیر از متغیر «میزان صادرات بنگاه
های خوشه های منتخب») در توسعه منطقه ای حاصل از خوشه های منتخب ،بیشتر از شدت اثرگذاری متغیرهای مرتبط با
سرمایه انسانی همچون خالقیت و ایجاد محصولی جدید است.
بنابراین در مجموع میتوان در پاسخ به سؤال نخست این مقاله گفت :خوشههای صنعتی منتخب تأثیر شدیدی بر توسعه
منطقه کالنشهری اصفهان به ویژه در زمینه توسعه اجتماعی دارند (با توجه به اینکه وزن استاندارد شده رگرسیونی برای
«میزان تأثیر بنگاههای خوشه های منتخب در توسعه اقتصادی منطقه»« ،میزان تأثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه
اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقه» به ترتیب برابر با  0.92 ،0.34و
 0.81میباشد) که این شدت بیانگر اهمیت پرداختن به خوشههای صنعتی برای ارتقای توسعه منطقهای در منطقه کالنشهری
اصفهان است.

36
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شکل  -2چارچوب تبیینگر اثرات خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای بر مبنای وزن استاندارد شده رگرسیونی

همچنین با عنایت به شکل زیر که ساده شده چارچوب تبیین گر اثرات خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری
اصفهان در توسعه منطقهای را نشان میدهد ،میتوان گفت خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بیش تر بر
مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها ،جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه کالنشهری اصفهان
کمک نموده است ،تا بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها ،جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی.
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شکل  -3ساده شده چارچوب تبیینگر اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان در توسعه منطقه ای

میزان مطلوبیت اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب در توسعه منطقه کالنشهری اصفهان:
برای تجزیه و تحلیل میزان مطلوبیت اثرگذاری خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بر توسعه منطقهای در
گام نخست میانگین اعداد به دست آمده برای هر یک از پرسشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در گام دوم از تکنیک
تبدیل مقیاس خطی ( )Booysen, 2002: 124برای محاسبه میانگین استاندارد شده (بین صفر تا یک) طبق معادله زیر برای
قیاس میزان مطلوبیت تأثیرگذاری هر یک از سنجه ها استفاده گردید .ضمن اینکه نهایت ًا میانگینِ میانگینهای استاندارد شده
هر یک از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی توسعه منطقه کالنشهری اصفهان تعیین گردید تا بدین صورت مشخص شود که
اثرگذاری خوشههای صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان در ابعاد مختلف تا چه اندازه مطلوب بوده است
(جدول شماره .)5

که در آن موارد موجود در معادله به صورت زیر تعریف میشود:
میانگین سنجه مورد نظر
حداقل امتیاز قابل کسب در سنجه مورد
نظر
حداکثر امتیاز قابل کسب در سنجه مورد
نظر
بر اساس ستون میانگین به دست آمده برای هر یک از سنجههای فوقالذکر که در جدول زیر نشان داده شده است ،می-
توان گفت که به لحاظ اقتصادی ،اگرچه بنگاههای خوشههای صنعتی منتخب در افزایش سرمایهگذاریهای صنعتی (به ازای هر
بنگاه سرمایه حدود  27820میلیون ریال) ،فرصتهای شغلی (به طور متوسط حدود  16.6نفر به ازای هر بنگاه) ،حجم تولید
(به طور متوسط حدود  1463میلیون ریال به ازای هر بنگاه) و در نتیجه ارزش افزوده (میانگین سود حدود  3600میلیون
ریالی به ازای هر بنگاه) در منطقه کالنشهری اصفهان بسیار موفق بودهاند و از خروج حدود  3102میلیارد ریال 1پول و به تبع
آن تعداد فراوانی نیروی کار از این منطقه جلوگیری نمایند ،اما این بنگاه ها در شاخص های افزایش صادرات منطقه ای و
همچنین افزایش خالقیت و نوآوری ایجاد شده توسط مدیران و کارکنان و نیز ارائه محصول جدید توسط آنها کمتر موفق بوده-
اند و تأثیر ناچیزی در این موارد در منطقه کالنشهری اصفهان ایجاد نمودهاند.
در بعد اجتماعی به عنوان یکی دیگر از ابعاد تأثیرگذاری خوشههای صنعتی بر توسعه منطقه ای نیز بنگاه های خوشه های
صنعتی منتخب توانستهاند در زمینههای نشر دانش و نشر اطالعات کاری ارتباط مناسبی با یکدیگر برقرار سازند و با بنگاه های
 1تخمین صورت پذیرفته با توجه به تعداد  1115عدد بنگاه در خوشه های منتخب و متوسط سرمایه حدود  27820میلیون ریال به ازای هر بنگاه است.
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غیرمشابه ،مؤسسات پولی و مالی ،به لحاظ کمی و با سازمانهای دولتی و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی به لحاظ کیفی ارتباط
مناسبی داشته باشند و بدین ترتیب به توسعه اجتماعی منطقه کالنشهری اصفهان کمک کنند .اما کارکنان و مدیران همین
بنگاه ها در زمینه تشکیل و بهبود اتحادیه نقشی کمرنگ داشته و از ضعف در ارتباط کمی و کیفی با بنگاه های مشابه در تهیه
مواد اولیه ،فروش محصوالت تولیدی ،تبدیل مواد اولیه به محصوالت تولیدی و نیز ارتباط کمی با سازمانهای دولتی و نهادهای
آموزشی و تحقیقاتی و همچنین ارتباط کیفی در نشر اطالعات کاری ،با بنگاههای غیرمشابه و مؤسسات پولی و مالی و میزان
اعتماد مابین بنگاه ها رنج میبرند.
نهایت ًا در ارتباط با شاخصهای مرتبط با بعد کالبدی خوشههای منتخب میتوان گفت اگرچه بنگاههای خوشههای صنعتی
منتخب باعث جلوگیری از مهاجرت مدیران و کارکنان از منطقه کالنشهری اصفهان گردیده است ،اما موفقیت شایانی در این
زمینه حاصل نشده است .که این موضوع میتواند به دلیل کارگربر بودن صنعت سنگ باشد .بدین معنی که از آنجا که غالب
مهاجرتهای صورت پذیرفته از شهرهای بزرگ همچون منطقه کالنشهری اصفهان ،به سمت شهرهای بزرگتر بوده و توسط
کسانی صورت میپذیرد که دارای تخصص باالیی هستند و این دسته از افراد کمتر در خوشه های صنعتی منتخب جذب شده
اند ،می توان گفت بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب کمتر تأثیری در جلوگیری از مهاجرت از منطقه کالنشهری اصفهان
هم در سطح مدیران و هم در سطح کارکنان داشته است.
در ارتباط با ستون میانگین استاندارد شده به دست آمده برای هر یک از سنجههای فوقالذکر که در جدول نشان داده
شده است و همچنین جدول شماره  4که بیانگر معنای اعداد به دست آمده در میانگین استاندارد شده میباشد ،نیز میتوان
گفت به ترتیب بنگاههای خوشههای منتخب در زمینه اقتصادی تأثیری برابر با  0.37یا در واقع با مطلوبیت کم ،در زمینه
اجتماعی تأثیری برابر با  0.42یا در واقع با مطلوبیت متوسط و در زمینه کالبدی تأثیری برابر با  0.52یا در واقع با مطلوبیت
متوسط بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان داشته است .ضمن اینکه در مجموع بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه
منطقهای در ابعاد سه گانه تأثیری برابر با  0.42یا در واقع با مطلوبیت متوسط بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان داشته است.
جدول  -4معنای اعداد به دست آمده در میانگین استاندارد شده
میانگین استاندارد

معنای

شده
بین  0تا 0.2

مطلوبت خیلی کم

بین  0.2تا 0.4

مطلوبیت کم

بین  0.4تا 0.6

مطلوبیت متوسط

بین  0.6تا 0.8

مطلوبیت زیاد

بین  0.8تا 1

مطلوبیت خیلی
زیاد
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ضمن اینکه با تحلیل جزییتر محتوای جدول زیر میتوان گفت :خوشههای صنعتی منتخب در درون بعد اقتصادی بیشتر
توانستهاند با متغیرهای مرتبط با سرمایه فیزیکی تأثیری با مطلوبیت متوسط و زیاد در مقیاس منطقهای ایجاد کنند و تأثیر آنها
به لحاظ سرمایه انسانی عموم ًا با مطلوبیت خیلی کمی همراه بوده است .همچنین در بعد اجتماعی ،تأثیر خوشه های منتخب بر
توسعه منطقهای از طرف متغیرهای مرتبط با هیات امنای شهرک و یا انجمن و اتحادیه با مطلوبیت کم و خیلی کمی همراه
بوده است ولیکن در سایر متغیرها شامل متغیرهای معرف ارتباطات درونی و بیرونی بنگاه ها غالب ًا با مطلوبیتی متوسط و زیاد
همراه است.
در بعد کالبدی هم تأثیرات ناشی از متغیرهای مرتبط با مهاجرت اکنون (بعد از یافتن کار در خوشههای صنعتی منتخب)
از مطلوبیت خیلی زیاد و متغیرهای مرتبط با مهاجرت در قبل از یافتن کار در خوشه های صنعتی از مطلوبیت خیلی کم و
کمی برخوردار بوده است .شایان ذکر است که این موضوع بیشتر نشات گرفته از این قضیه است که غالب پاسخگویان به
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پرسشنامه های توزیع شده ،در قبل و بعد از یافتن کار در خوشه های منتخب انگیزه ای برای مهاجرت نداشته اند و خوشه های
صنعتی منتخب کمتر باعث جلوگیری از مهاجرت مدیران و کارکنان از منطقه کالنشهری اصفهان گردیده است که همانطور که
ذکر شد این موضوع می تواند به دلیل کارگربر بودن صنعت سنگ باشد.
بنابراین در مجموع میتوان در پاسخ به سؤال دوم مطرح شده در این مقاله گفت خوشههای صنعتی منتخب تأثیری با
مطلوبیت متوسط بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان داشته است (این میزان در زمینه اقتصادی برابر با  0.37یا در واقع با
مطلوبیت کم ،در زمینه اجتماعی برابر با  0.42یا در واقع با مطلوبیت متوسط و در زمینه کالبدی برابر با  0.52یا در واقع با
مطلوبیت متوسط میباشد) و که این میزان مطلوبیت نشانگر ضعف عمدهای است که در سنجههای مرتبط با توسعه منطقهای
خوشههای صنعتی منتخب وجود دارد.
جدول  -5میانگین و میانگین استاندارد شده سنجه های مبین اثرات خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان در ابعاد مختلف
پرسش
شونده

پرسش های مربوط به بعد اقتصادی توسعه منطقه ای

میانگین

امتیاز استاندارد
شده

مدیران

برای تشکیل این کارگاه چه میزان سرمایه گردآوری شده است (بر مبنای ارزش پولی فعلی به میلیون تومان)؟

2782.51

0.60

مدیران

غیر از خودتان چند نفر در این کارگاه شاغلند؟

16.59

0.72

مدیران

حجم تولید این کارگاه در طول سال ( 1393از ابتدای فرودین تا پایان اسفند) چقدر بوده است (به میلیون تومان)؟

1463.72

0.70

مدیران

میزان هزینه این کارگاه در طول سال ( 1393از ابتدای فرودین تا پایان اسفند) چقدر بوده است (به میلیون تومان)؟

360.45

0.75

مدیران

میزان صادرات این کارگاه در طول سال ( 1393از ابتدای فرودین تا پایان اسفند) چقدر بوده است (به میلیون
تومان)؟

24.44

0.08

مدیران

آیا تاکنون محصول جدیدی که تا پیش از شما در منطقه کالنشهری اصفهان نبوده ،به بازار ارائه داده اید؟ (میزان آن
را مشخص کنید)

1.55

0.11

کارکنان

آیا تاکنون محصول جدیدی که تا پیش از شما در منطقه کالنشهری اصفهان نبوده ،به بازار ارائه داده اید؟ (میزان آن
را مشخص کنید)

1.42

0.08

مدیران

آیا تاکنون خالقیت و نوآوری خاصی در ارتباط با فعالیت کارگاه که تا پیش از شما در منطقه کالنشهری اصفهان
نبوده ،داشته اید؟ (میزان آن را مشخص کنید)

1.78

0.16

کارکنان

آیا تاکنون خالقیت و نوآوری خاصی در ارتباط با فعالیت کارگاه که تا پیش از شما در منطقه کالنشهری اصفهان
نبوده ،داشته اید؟ (میزان آن را مشخص کنید)

1.59

0.12

-

میانگین بعد اقتصادی توسعه منطقه ای

-

0.37

پرسش
شونده

پرسش های مربوط به بعد اجتماعی توسعه منطقه ای

میانگین

امتیاز استاندارد
شده

مدیران

آیا تاکنون در تشکیل هیات امنای شهرک و یا انجمن و اتحادیه دیگری نقشی داشته اید؟ (میزان آن را مشخص
کنید)

2.27

0.25

کارکنان

آیا تاکنون در تشکیل هیات امنای شهرک و یا انجمن و اتحادیه دیگری نقشی داشته اید؟ (میزان آن را مشخص
کنید)

1.58

0.12

مدیران

آیا تاکنون در بهبود هیات امنای شهرک و یا انجمن و اتحادیه دیگری نقشی داشته اید؟ (میزان آن را مشخص
کنید)

2.33

0.27

کارکنان

آیا تاکنون در بهبود هیات امنای شهرک و یا انجمن و اتحادیه دیگری نقشی داشته اید؟ (میزان آن را مشخص
کنید)

1.55

0.11

مدیران

آیا تاکنون دانش مهارتی خود در ارتباط با فعالیت کارگاهتان را در اختیار همکاران خود در سایر کارگاه ها قرار داده
اید؟ (میزان آن را مشخص کنید)

3.49

0.50

کارکنان

آیا تاکنون دانش مهارتی خود در ارتباط با فعالیت کارگاهتان را در اختیار همکاران خود در سایر کارگاه ها قرار داده
اید؟ (میزان آن را مشخص کنید)

3.06

0.41

مدیران

آیا تاکنون از دانش مهارتی همکارانتان در سایر کارگاه ها ،برای بهبود فعالیت های کارگاه خود استفاده کرده اید؟
(میزان آن را مشخص کنید)

3.72

0.54

کارکنان

آیا تاکنون از دانش مهارتی همکارانتان در سایر کارگاه ها برای بهبود فعالیت های کارگاه خود استفاده کرده اید؟
(میزان آن را مشخص کنید)

3.33

0.47

مدیران

چقدر با کارگاه های مشابه کارگاه خود در زمینه تهیه مواد اولیه ،ارتباطات کاری دارید؟

2.89

0.47

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (همکاری در تهیه مواد اولیه) چگونه است؟

2.59

0.40

واکاوی اثرات خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای .....
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مدیران

چقدر با کارگاه های مشابه کارگاه خود در زمینه فروش محصوالت تولیدی ،ارتباطات کاری دارید؟

2.73

0.43

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (همکاری در فروش محصوالت تولیدی) چگونه است؟

2.66

0.42

مدیران

چقدر با کارگاه های مشابه کارگاه خود در زمینه تبدیل مواد اولیه به محصوالت تولیدی ،ارتباطات کاری دارید؟

2.74

0.44

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (همکاری در تبدیل مواد اولیه به محصوالت تولیدی) چگونه است؟

2.68

0.42

مدیران

چقدر با کارگاه های مشابه کارگاه خود در زمینه های مختلف (همچون دریافت خبرها و اطالعات ،قیمت و ،)...
مشورت می کنید و از هم اطالعات می گیرید؟

3.27

0.57

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (مشورت کردن و دریافت اطالعا تبا کارگاه های مشابه) چگونه است؟

2.48

0.37

مدیران

چقدر با سایر کارگاه های غیرمشابه خود (شامل صاحبان سایر حرفه ها همچون تراشکاری ،برقکاری ،جوشکاری و
 )....ارتباطات کاری دارید؟

3.96

0.74

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (ارتباط با سایر کارگاه های غیرمشابه) چگونه است؟

2.35

0.34

مدیران

چقدر با سازمان های دولتی (همچون دهداری ،شهرداری ،بخشداری ،فرمانداری ،استانداری و سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و  )...ارتباطات کاری دارید؟

2.65

0.41

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (ارتباط با سازمان های دولتی) چگونه است؟

3.09

0.52

مدیران

چقدر با موسسات پولی و مالی (شامل بانک ها ،قرض الحسنه ها و  )...ارتباطات کاری دارید؟

3.98

0.75

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (ارتباط با موسسات پولی و مالی) چگونه است؟

2.52

0.38

مدیران

چقدر با نهادهای آموزشی و تحقیقاتی (شامل دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،آزمایشگاه ها و  )....ارتباطات کاری دارید؟

1.45

0.11

مدیران

کیفیت ارتباط فوق (ارتباط با نهادهای آموزشی و تحقیقاتی) چگونه است؟

3.02

0.51

مدیران

چقدر به همکاران خود در سایر کارگاه ها خود اعتماد دارید و حاضرید به آنها قرض دهید؟

2.91

0.48

-

میانگین بعد اجتماعی توسعه منطقه ای

-

0.42

پرسش
شونده

پرسش های مربوط به بعد کالبدی توسعه منطقه ای

میانگین

امتیاز استاندارد
شده

مدیران

آیا پیش از مشغول شدن در این کارگاه تمایل داشته اید که به قصد یافتن کار ،به خارج از منطقه کالنشهری
اصفهان مهاجرت کنید؟ (میزان آن را مشخص کنید)

1.83

0.17

کارکنان

آیا پیش از مشغول شدن در این کارگاه تمایل داشته اید که به قصد یافتن کار به خارج از منطقه مهاجرت کنید؟
(میزان آن را مشخص کنید)

2.32

0.26

مدیران

آیا در حال حاضر تمایل دارید که به قصد یافتن کار دیگری ،به خارج از منطقه کالنشهری اصفهان مهاجرت کنید؟
(میزان آن را مشخص کنید)

5.32

0.86

کارکنان

آیا در حال حاضر تمایل دارید که به قصد یافتن کار دیگری به خارج از منطقه مهاجرت کنید؟ (میزان آن را مشخص
کنید)

5.01

0.80

-

میانگین بعد کالبدی توسعه منطقه ای

-

0.52

-

میانگین کلی ابعاد

-

0.42
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نتیجهگیری:
هدف این مقاله واکاوی اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد ،نجف
آباد ،دولت آباد و خمینی شهر) بر توسعه منطقه ای بود تا بدین طریق در مرحله نخست مشخص گردد که شدت اثرگذاری
خوشه های صنعتی منتخب به چه میزان است و در مرحله دوم میزان مطلوبیت آن تعیین گردد .برای دستیابی به هدف فوق،
ابتدا ادبیات نظری و تجربی مرتبط با پژوهش در دو بخش مفهوم خوشه های صنعتی و نقش آن در توسعه منطقه ای مرور
گردید و در پایان آن نحوه (کانال های) اثرگذاری خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای در سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و
کالبدی مشخص گردیدند و سپس کانال های فوق الذکر در خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان به عنوان
گسترده ترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در راستای تحلیل فوق ،از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن تحلیل
عاملی تاییدی مرتبه دوم و تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد .بدین صورت که در مرحله نخست
ویژگی های خوشه های صنعتی منتخب بر اساس چارچوب نظری و تجربی مرور شده به نرمافزار  AMOS Graphicوارد شده
و برازش آن اندازهگیری شد و این مرحله چندین بار با ترکیبهای مختلف مابین متغیرهای مشاهده شده ،متغیرهای پنهان و
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کواریانس ها مورد آزمون قرار گرفت .در پایان این مرحله مدلی به صورت شکل  2حاصل گردید که حاکی آن است که خوشه
های صنعتی منتخب تأثیر بسزایی بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان به ویژه در زمینه توسعه اجتماعی دارند (با توجه به
اینکه وزن استاندارد شده رگرسیونی برای «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اقتصادی منطقه»« ،میزان تأثیر
بنگاه های خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه کالبدی
منطقه» به ترتیب برابر با  0.92 ،0.34و  0.81می باشد) که این موضوع مؤید نظریههای پیشین شامل "نواحی صنعتی در
انگلستان" (" ،)Marshall, 1890نواحی صنعتی در ایتالیا" (" ،)Becattini, 1990جو نوآوری 1در فرانسه" (،)Aydalot, 1986
مکتب کالیفرنیا 2در ایاالتمتحده آمریکا ( )Storper and Scott, 1989و انگاشت فضاهای صنعتی جدید ()Scott, 1988
است که در آنها بر تأثیر پر اهمیت خوشه های صنعتی بر توسعه در ابعاد مختلف تأکید گشته بود .اما برخالف تصور در این
پژوهش «میزان تأثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه منطقهای» ،بیش از هر چیز مرتبط با «میزان تأثیر بنگاه های
خوشه های منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» با وزن استاندارد شده رگرسیونی برابر با  0.92بوده و «میزان تأثیر بنگاههای
خوشه های منتخب در توسعه کالبدی منطقه» با وزن استاندارد شده رگرسیونی برابر با  0.81و «میزان تأثیر بنگاههای خوشه
های منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» با وزن استاندارد شده رگرسیونی برابر با  0.34در وهله بعدی جای دارند .این موضوع
به ویژه مهر تأییدی است بر اهمیت ارتباطات اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی در خوشه ها؛ ضمن اینکه نشان از این موضوع
داردد که در عصر کنونی صنایع نه به واسطه قدرت اقتصادی صرف ،بلکه به تنها به واسطه ارتباطات اجتماعی ،اقتصادی و
تکنولوژیکی است که می توانند توسعه یافته و توسعه آفرینی منطقه ای داشته باشند.
ضمن اینکه مشخص گردید که از بین متغیرهای معرف «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه اجتماعی
منطقه» ،متغیرهای مرتبط با ارتباطات درونی خود بنگاه ها بیشتر از متغیرهای مرتبط با ارتباطات برونی بنگاه ها تأثیرگذار
بودهاند که این مورد بیانگر اهمیت بیشتر ارتباطات درونی بنگاه ها با یکدیگر نسبت به ارتباطات برونی آنها با سایرین در توسعه
اجتماعی آفرینی بنگاه ها در سطوح منطقه ای در خوشه های منتخب می باشد .در تبیین عامل «میزان تأثیر بنگاه های
خوشههای منتخب در توسعه کالبدی منطقه» نیز متغیرهای مرتبط با جلوگیری از مهاجرت مدیران از امتیاز باالتری نسبت به
متغیرهای مرتبط با جلوگیری از مهاجرت کارکنان برخوردار بودند که اعداد باالتر موجود برای مدیران نسبت به کارکنان نشان
دهنده اهمیت بیشتر مدیران نسبت به کارکنان در توسعه کالبدی آفرینی بنگاه ها در سطوح منطقه ای است (این موضوع برای
متغیرهای مرتبط با تشکیل و بهبود اتحادیه و متغیر ارتباط در نشر دانش در عامل «میزان تأثیر بنگاه های خوشه های منتخب
در توسعه اجتماعی منطقه» و برای متغیرهای خالقیت و ارائه محصول جدید در عامل «میزان تأثیر بنگاه های خوشه های
منتخب در توسعه اقتصادی منطقه» نیز صادق است).
در نهایت نیز به لحاظ تأثیرگذاری بر «میزان تأثیر بنگاههای خوشههای منتخب در توسعه منطقهای» بررسیها نشان داد
که خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بیش تر بر مبنای سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه کالنشهری
اصفهان کمک نموده است تا بر مبنای سرمایه انسانی .در مرحله دوم نیز بررسی میزان مطلوبت اثرگذاری خوشههای صنعتی
سنگ منطقه کالنشهری اصفهان در توسعه منطقهای در دستور کار قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب
بنگاه های خوشههای منتخب در زمینه اقتصادی تأثیری برابر با  0.37یا در واقع با مطلوبیت کم ،در زمینه اجتماعی تأثیری
برابر با  0.42یا در واقع با مطلوبیت متوسط و در زمینه کالبدی تأثیری برابر با  0.52یا در واقع با مطلوبیت متوسط بر توسعه
منطقه کالنشهری اصفهان داشته است .ضمن اینکه در مجموع بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه منطقهای در ابعاد سه
گانه تأثیری برابر با  0.42یا در واقع با مطلوبیت متوسط بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان داشته است.
در مجموع نیز میتوان بر اساس جمیع بحث های فوقالذکر چنین نتیجه گرفت که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری
خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کالنشهری اصفهان ،همانطور که تشریح شد این خوشه ها در زمینههای مختلف
Innovative milieu

1

Californian School

2
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 اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این،اقتصادی
Morgan, 2004; Porter, 1990; Romer, 1986; ( قضیه به همراه این مورد که برخالف بسیاری از پژوهش های پیشین
 خوشه های صنعتی سنگ منتخب بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار،)OhUallachain, and Satterwhite, 1992
 جلوگیری از مهاجرت مدیران و،بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز این خوشه ها بیش تر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها
 جلوگیری از مهاجرت،سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه ای کمک نموده است تا بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها
 میتواند نهایت ًا منجر به این نتیجه شود که خوشههای صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان هنوز،کارکنان و سرمایه انسانی
در مرحله جنینی توسعه میباشد و از ویژگی های خوشه های صنعتی به صورت نظری و آرمانی که تأثیرگذاری مطلوب و با
 در ارتباط با: لذا بر این اساس پیشنهاد می گردد. فاصله دارند،شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد می نماید
 اوالً به،چارچوب استحصالی برای واکاوی اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کالنشهری اصفهان بر توسعه منطقهای
 اجتماعی و کالبدی در مناطق،مدیران بنگاه های درون این خوشه ها به عنوان عناصر تأثیرگذار بر توسعه آفرینی اقتصادی
توجهی خاص مبذول گردد و ثانی ًا با توجه به توسعه اجتماعی خوشه های منتخب به عنوان مؤثرترین عامل بر توسعه منطقه
 زمینه را برای تمرکز هر چه بیشتر بنگاه های مرتبط با تولید و استحصال سنگ در مکان فعلی خوشه ها و،کالنشهری اصفهان
افزایش تعامالت مابین آنها فراهم آورده و بدین ترتیب افزایش میزان توسعه منطقه ای ناشی از خوشه های صنعتی سنگ
.منطقه کالنشهری اصفهان را موجب شد
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