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Abstract
Based on international standards and directives of international  
organizations which lead the industrial clusters, successful implementation  
of such clusters involves some preliminary measures. An example of 
these is the challenges related to the cluster needed to identify the 
supporting and limiting factors pertaining to it. A study of the existing 
resources showed that the developing countries have already started 
the implementation of cluster strategy; however, unlike their noticeable  
endeavors in this regard, they haven’t yet acquired satisfactory  
results.  Applying phenomenographical approach, an empirical study 
was conducted to identify obstacles and constraints facing the carpet 
industry cluster in Sistan and Baluchestan province of Iran. This cluster  
contained 23 private and public firms involved in the carpet industry 
and more than 6000 weavers and other relevant human resources. 
Phenomenographical analysis shows that from the viewpoint of 
stakeholders, structural problems together with the special conditions 
of this province, which are referred to as contextual factors, have created 
a limiting environment for successful performance of the cluster.
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چکید ه:
هدایت كننده  بین المللِی  سازمان های  رهنمودهای  و  جهانی  استانداردهای  با  مطابق 
خوشه های صنعتی، فرایند پیاده سازی خوشه های صنعتی مستلزم انجام پیش اقدام هایی 
چالش های  بررسی  مانند  هستند.  تاثیرگذار  خوشه ها  موفق  پیاده سازی  در  كه  است 
پیشاروی خوشه مورد نظر برای شناسایی عوامل تقویت كننده یا محدودكننده محیط 
كشورهای  كه  می دهد  نشان  موجود  منابع  بررسی  كه  است  حالی  در  این  خوشه. 
درحال توسعه، مقدمه های راه اندازی راهبرد خوشه سازی را فراموش كردند و برخالف 
استقبال قابل توجه این كشورها، نتایج مناسبی كسب نكردند. از این رو، پژوهش حاضر 
پایش عوامل محدودكننده محیط خوشه  بر  پدیده نگاری، سعی  بكارگیری رویكرد  با 
صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان از نگاه ذی نفعان دارد. خوشه تحت مطالعه 
شامل بیش از بیست شركت خصوصی و دولتی تولیدكننده می شوند كه بیش از 6000 
نیروی كار و بافنده را در این استان به كار مشغول داشته اند. تجزیه وتحلیل پدیدارنگاری 
نشان می دهد كه از نظر ذی نفعان، مشكالت ساختاری به همراه شرایط خاص استان 
محیطی  می شود،  یاد  آن  از  زمینه ای  عوامل  عنوان  تحت  كه  بلوچستان  و  سیستان 
محدودكننده برای عملكرد موفق خوشه ایجاد نموده اند. ضمن این كه چالش هایی در 
سطح كالن تر كه به سیاست های اقتصادی و سیاسی كشور ایران در رابطه با صنعت 
تاثیرگذار  صنعت  این  خوشۀ  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  برمی گردد،  فرش 

هستند. 

کلید واژه ها:  خوشه صنعتی، کشورهای درحال توسعه، صنعت فرش 
ایران، استان سیستان و بلوچستان، پدیدارنگاری.
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توسعه بنگاه های كوچک و متوسط یكی از سیاست های مهمی است كه در دهه های اخیر مورد 
توجه بسیاری از كشورها قرار گرفته است، زیرا این بنگاه ها نقش مهمی در رشد و توسعه كشور 
بازی می كنند )مرادی و زندی پاك، 1396(. از جمله روش های توسعه بنگاه های كوچک و متوسط، 
می گیرد  وام  پورتر1  الماس  مدل  توسعه  از  را  خود  سهم  بیش ترین  كه  است  صنعتی   خوشه بندی 
)Porter, 1998(. خوشه یک گروه از شركت ها و موسسه های مرتبط با یک صنعت خاص است كه از 

آن ها تحت عنوان ذی نفعان یاد می شود و از لحاظ جغرافیایی در یک منطقه انباشته و متراكم شده اند 
)Tan, 2006(. ذی نفعان خوشه های صنعتی از شركت های تولیدكننده، عرضه كنندگان متخصص، 

تشكیل  تجاری  و  دولتی  نهادهای  و  دانشگاه ها،  چون  مرتبط  موسسه های  خدماتی،  شركت های 
می شوند كه همزمان با یكدیگر همكاری و رقابت می نمایند )Porter, 2000(. تجربه خوشه های 
موفق در كشورهای صنعتی و برخی كشورهای درحال توسعه اثبات كرده است كه خوشه ها از ظرفیت 
توسعه منطقه جغرافیایی خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، چنانچه برای ذی نفعان 
خود حاشیه رقابتی مناسبی ایجاد می نمایند، در حالی كه همزمان به تولید ثروت و توسعه اقتصادی 
منطقه كمک می كنند )Pe’er & Keil, 2013; Hervas-Oliver et al., 2017(. بر اساس این، 
نموده اند  استقبال  به شدت  راهبرد خوشه  پیاده سازی  از  درحال توسعه  اخیر كشورهای  دهه های  در 
و این در حالی است كه گزارش های سازمان 2UNIDO نشان دهنده این هستند كه دقیقاً همان 
این در حالی است كه به روشنی  فرمول موفق غربی در كشورهای درحال توسعه پیروی می شود. 
بیان شده است كه راهبرد »یک اندازه متناسب با همه«3 نمی تواند توسعه پایدار خوشه را تضمین 
انگشت شماری  تعداد   ،UNIDO اساس گزارش های سازمان  بر   .)Tsang & Siu, 2016( نماید 
از خوشه های كشورهای درحال توسعه قادر به تحقق اهداف شان شده اند، در حالی كه بیش تر آن ها با 
مشكالت عدیده ای به ویژه توسعه پایدار خوشه دست به گریبان هستند )UNIDO, 2013(. مرور ادبیات 
خوشه برای یافتن دلیل این امر گواه آن بود كه در دهه های اخیر، تمركز پژوهش های موجود در ادبیات، 
بر كشورهای توسعه یافته است، در حالی كه كار پژوهشی كم تری صورت گرفته است كه به صورت 
1. Porter Diamond Model
2. United Nations Industrial Development Organization )UNIDO(
3. Free Size
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نظام مند به بررسی كلیه چالش ها و موانع پیشاروی كشورهای درحال توسعه برای پیاده سازی خوشه هایی با 
 .)Lei & Huang, 2014; Vanzetti et al., 2017; Kamran et al., 2017( عملكرد مناسب بپردازند 
در واقع، كمبود پژوهش ها باعث شده است كه پژوهشگران برای پژوهش بیش تر به منظور بررسی 
شوند  فراخوانده  درحال توسعه  كشورهای  در  خوشه بندی  به  مربوط،  نظریه های  كاربرد   قابلیت 
تایید  پژوهش ها  كه  می شود  روشن تر  وقتی  موضوع  این  اهمیت   .)Vanzetti et al., 2017(

می كنند كه شرایط كسب وكار و نهادی كشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور با كشورهای 
توسعه یافته به شدت متفاوت است )Lin et al., 2009(. بنابراین، روشن است كه شرایط پیاده سازی 
خوشه در مناطق مختلف جهان از هم به شدت متمایز است. این ادعا اهمیت بومی سازی و توجه به 
بافت1 را تاكید می نماید كه به نظر می رسد در برخی كشورهای درحال توسعه، اشتیاق در راه اندازی 
واقع،  در  است.  نموده  همراه  شتابزدگی  و  غفلت  با  را  بومی سازی  از  گذر  مرحله  خوشه،  راهبرد 
تجزیه وتحلیل خوشه، می تواند به شناخت قوت ها، ضعف ها، و چالش های منطقه كمک نماید و بدین 
 .)Sami Sultan, 2014( صورت، راه های حقیقی تحقق آینده اقتصادی منطقه را شناسایی كند
بنابراین، نكته مهم در این جا، اصل بومی سازی است و به نظر می رسد كه پیش نیاز بومی سازی یک 
خوشه، شناسایی كلیه چالش های احتمالی پیشاروی خوشه است كه می تواند عملكرد آن را تحت 
شعاع قرار دهد. در نتیجه، به نظر می رسد كه در ادبیات موضوع، شكافی از نظر توجه به محیط و 
عوامل زمینه ای و محدودكننده پیاده سازی و اجرای خوشه وجود دارد و این پژوهش تالش می كند 

تا این شكاف را ُپر كند.
از طرف دیگر، در دهۀ گذشته شاهد استقبال شدید كشورها از صنایع بومی و فرهنگی هستیم 
)Pratt, 2005(. چنانچه تاكنون صدها روستای هنری با اندازه های متنوع و عملكردهای متفاوت 

قرار گرفته اند  پیشرفت دولت های خود  و  توسعه  كار  در دستور  و  یافت شده اند  در سراسر جهان 
)Zheng & Chan, 2014(. صنایع بومی و فرهنگی مورد استقبال و توجه قرار گرفته اند به طوری 

كه آن ها به تولید اثرهای چندگانه برای دیگر صنایع و بهبود تصویر یک منطقه و ارتقای سطح 
زندگی آن، به شدت كمک می كنند )Rutten, 2005(. در نتیجه، پژوهش حاضر بر مطالعه كیفی 
شناسایی چالش های پیشاروی خوشه فرهنگی فرش دستبافت منطقه سیستان و بلوچستان تمركز 
نموده است. خوشه صنعت فرش بومی و دستبافت در این منطقه بسیاری از ذی نفعان خصوصی 
و دولتی را با بكارگیری هزاران نیروی انسانی دربرمی گیرد. از این جهت، به دلیل این كه زندگی 
بسیاری از مردم این مناطق به احیا و توسعه این صنعت فرهنگی و تاریخی گره خورده است، توجه 

1. Context
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به عوامل محدودكننده رشد و توسعه این منطقه و این صنعت، ارزشمند و كارگشاست. از طرف 
دیگر، بنابر اظهارهای كارشناسان خوشه و سازمان های متولی پیاده سازی خوشه در این منطقه كه 
در مصاحبه ها به دست آمد و توسط گزارش های اعالم شده استان نیز تاییدپذیر است، خوشه های 
صنعتی مانند صنعت فرش استان چنانچه باید به نتایج دلپذیری دست نیافته اند و موفق به تحقق 
بر  موانعی می پردازد كه  بررسی  به  این رو، پژوهش حاضر  از  نگشته اند.  باید،  اهداف خود آن طور 
سر راه خوشه فرش استان كه در حال حاضر، تنها خوشۀ در حال اجرای این استان است، قرار 
گرفته اند، تا به چرایی محقق نشدن این هدف دست یابد. سهم عمده این پژوهش در ادبیات، نشان 
دادن دیدگاه های همه ذی نفعان در خصوص موانع و محدودیت های پیاده سازی و اجرای خوشه 
از زوایا و رویكردهای متفاوت است. به این معنا كه یكی از مشخصه های این پژوهش در روش 
پدیده نگاری1 است كه برای اولین بار با این پژوهش در زمینه خوشه های صنعتی در ایران مورد 
استفاده قرار می گیرد، زیرا هدف پژوهش دستیابی به تجربه های افرادی است كه در پدیده مورد 

نظر درگیر هستند.
اقتصادهای  و  درحال توسعه  منظر كشورهای  از  موضوع  ادبیات  مرور  شامل  پژوهش  ساختار 
نوظهور است. در گام بعد، به بررسی چگونگی انجام مطالعه و روش شناختی مطالعه پدیده نگاری در 
خوشه مورد نظر پرداخته می شود. بخش های پایانی شامل نتایج به دست آمده و بحث  و نتیجه گیری 

تحلیل هاست.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

مفهوم خوشه صنعتی

فعالیت های اقتصادی در دهه های اخیر گرایش به تمركز بر حوزه توسعه اقتصادی-جغرافیایی 
داشته اند و بیش تر بر راهبرد خوشه بندی تاكید نموده اند )Pe’er & Keil, 2013(. توسعه دهندگان 
منطقه ای و صاحب نظران همگی تایید نموده اند كه خوشه بندی صنعتی به راهبرد جذابی برای پایدار 
نمودن توسعه صنایع تبدیل شده است )Tsang & Siu, 2016(. مارشال2 )1920( و پورتر3 )1998( 
بدون شک اولین افرادی بوده اند كه مفهوم خوشه را مطرح كردند و توسعه دادند. آن ها خوشه ها 
را یک گروه از فعالیت های تولیدی می دانند كه از لحاظ فضایی و جغرافیایی در یک منطقه و بر 
1. Phenomenography Method
2. Marshall
3. Porter
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یک صنعت اصلی متمركز شده اند. مارشال )1920( سه مزیت اصلی ایجادشده توسط خوشه بندی 
صنعتی را دسترسی به نیروی كار متخصص، دسترسی به عرضه كنندگان متخصص، و سرریزهای 

دانش و فناوری در میان ذی نفعان یک خوشه می داند. 

سير تكاملی پژوهش ها در مورد خوشه 

منطقه ای  توسعه  و  جغرافیایی  انباشتگی  بر  پژوهش ها  مباحث،  این  طرح  دنبال  به 
سراسر  در  خوشه ها  حقیقی  تجربه های  نتایج  و  نمودند  تمركز  صنعتی  خوشه های  توسط 
بیانگر  كه  است  نموده  فراهم  را  شواهدی  سازمانی  انباشتگی  كه  می دهد  نشان  جهان 
هستند جغرافیایی  منطقه  یک  در  صنعت  یک  فعاالن  فضایی  انباشتگی   اثربخشی 

 .)Hill & Naroff, 1984; Lomi, 1995; Porter, 2000; Sorenson, 2003; Tan, 2006( 
پژوهش ها نشان می دهند كه به هنگام انباشتگی سازمانی، فعاالن یک صنعت، به ویژه در یک منطقه، 
ارتباط نزدیک بین خریداران، عرضه كنندگان، و دیگر موسسه های مرتبط نه تنها كارایی بلكه نرخ 
ادامه پژوهش ها،   .)Porter, 2000( تاثیر قرار می دهند  نیز به طور مثبت تحت  را  نوآوری  بهبود و 
در  كه  شركت هایی  عملكرد  و  منطقه  رشد  در  را  خوشه  تاثیرهای  از  بیش تری  و  پنهان  زوایای 
خوشه قرار می گیرند، اثبات نموده است. چنانچه ادبیات نشان می دهد، روابط همكاری و رقابتی و 
سیستم های شبكه اجتماعی در خوشه در اثر افزایش تعامل مفید میان ذی نفعان تقویت می شود و 
سرمایه اجتماعی كه متكی بر اعتماد است، به دلیل همكاری بین اعضا، حتی در میان رقبا افزایش 
می یابد. همچنین، پژوهش ها نشان می دهند كه سرمایه اجتماعی در خوشه ها اثر اهرمی بر بهره گیری 
 از منافع و ظرفیت های منطقه ایجاد می كند و قدرت رقابتی و جذب سرمایه گذاری و افزایش كارآفرینی 
 Scott, 1999; Cooke, 2001; Tan, 2006; Pe’er & Keil, 2013; García-Villaverde(

et al., 2017( را به همراه دارد. ارتباط بین شركت ها و موسسه ها در خوشه، سرریزهای دانش 

دارد  قابل توجهی  اثر  نیز  یادگیری  و  دانش،  انتقال  نوآوری،  بر  و  می دهد  افزایش  را  فناوری   و 
Negrusa et al., 2014; Molina-Morales et al., 2015; García-Villaverde et al., 2017( 

;Hervas-Oliver et al., 2017; Wasiluk, 2017(. پژوهش های پیشین از اوایل 1990 تاكنون 

و  درحال توسعه  كشورهای  به ویژه  جهان،  سراسر  در  صنعتی  خوشه های  كه  می دهند  نشان 
اقتصادهای نوظهور، به شدت گسترش یافته است. این مسئله بی شک به دلیل تجارب موفقیت آمیز 
 خوشه های كشورهای توسعه یافته است كه به اهداف توسعه منطقه ای خود تا حد زیادی نائل آمده اند 
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كه  می كنند  بیان   )2017( همكاران  و  ونزتتی1   .)Lund-Thomsen & Pillay, 2012(

در  خوشه سازی  به  مربوط  نظریه های  كاربرد  قابلیت  بیش تر  بررسی  برای  پژوهشگران 
پژوهش های  كه  دلیل  این  به  شده اند،  فراخوانده  درحال توسعه  كشورهای  و  نوظهور  بازارهای 
كشورهای  بر  آن ها  بیش تر  و  پرداختند  مسئله  این  به  كه  دارند  وجود  ادبیات  در  كمی 
و  سازمانی  شرایط  كه  است  مسلّم  همه  بر  كه  حالی  در  شده اند.  متمركز  توسعه یافته 
است  متفاوت  كامل  به طور  توسعه یافته  كشورهای  از  درحال توسعه  كشورهای  در   كسب وكار 
)Park & Luo, 2001; Sami Sultan, 2014(. همان گونه كه چن و همكاران2 )2016( بیان می كنند، 

در اقتصادهای نوظهور، قوانین به طور معمول نامشخص هستند، زیرا نهادهای رسمی همواره در حال 
تكامل هستند و به ثبات مناسب دست نیافته اند. مرور ادبیات نشان می دهد كه برخی پژوهش ها در 
 كشورهای درحال توسعه بر نقش حمایتی دولت و نهادهای دولتی بر عملكرد خوشه ها تمركز نموده اند 
 Scheel, 2002; Wang, 2012; Liu et al., 2013; Chen et al., 2016; Kamran et al.,(

2017(. آن ها نشان می دهند كه مكانیسم های خاص همكاری بین شركت ها در اغلب موارد الزامی 

اجتماعی،  روابط  همچون  اجتماعی،  پیوندهای  در  كه  است  ممكن  مكانیسم هایی  چنین  هستند. 
میان  در  یابد.  ظهور  دهد،  كاهش  را  جاه طلبانه  رفتارهای  می تواند  كه  سنتی  رسوم  و  فرهنگ 
پژوهش های گسترده در حوزه خوشه های صنعتی چه در كشورهای توسعه یافته و چه در اقتصادهای 
اسكیل  دارند.  حاضر  پژوهش  با  بیش تری  نزدیكی  پژوهش ها  از  برخی  درحال توسعه،  و  نوظهور 
)2002( یک ساختار دانشی را پیشنهاد داده است كه شامل پنج شاخص اساسی )5L( است. این 
شاخص ها برای ایجاد هماهنگی و تشكیل یک خوشه دانش قدرتمند در میان چهار محرك توسعه 
خوشه )دانشگاه، بانک، صنعت، و دولت( است. مدل 5L ارائه شده در این پژوهش، ارتباط3، اهرم4، 
یادگیری5، رهبری6، و هم ترازی و تنظیم7 از چندین پژوهش در آمریكای التین برگرفته شده اند. 
همچنین چن و همكاران )2016(، پنج عامل اثربخش كلیدی را در اتحاد بین شركت ها در یک 
خوشه مشخص نموده اند: سیاست، بازار، عوامل مدیریتی، مالی، و فنی. در مورد خوشه های چین، 
آن ها نتیجه گرفتند كه خوشه های تحت بررسی از نهادینه سازی ضعیفی برخوردار هستند، در حالی 

1. Vanzetti
2. Chen et al.
3. Linking
4. Leverage
5. Learning
6. Leadership
7. Alignment
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كه سیستم سیاسی نیز در این كشور دچار مشكالتی است. همه این موارد به عالوه اقتصاد در حال 
انتقال مبهم و نامشخص نیز مزید بر علتی شده است تا شرایط مناسبی برای اتحادهای بین شركتی 

پیش نیاید.
روچا1 )2015( نیز بیان می دارد كه با وجود توافق همگانی در خصوص اثرهای مثبت خوشه 
بر عملكرد شركت و توسعه منطقه ای، توسعه نظری و پژوهش های تجربی در خصوص كشورها و 
اقتصادهای درحال ظهور برای تایید و اعتباردهی به این اثرها، نادر و كمیاب است. وی بیان می كند 
كه فقر و نابرابری درآمد، مشخصه های بارز كشورهای آمریكای التین هستند كه در پژوهش ها 
به ندرت در نظرگرفته می شوند. بدین وسیله، وی در پژوهش خود عنوان می كند كه راهبردهای 
نامتمركز خوشه نه تنها اثرهای مثبت ملّی ایجاد نمی كند، بلكه تناقض هایی را به وجود می آورد، زیرا 
هنگامی كه تالش برای رشد و توسعه بدون در نظرگرفتن قابلیت های اقتصادی و اجتماعی محلی 
صورت گیرند، فقط رقابت نامتوازنی را تشكیل می دهد كه آسیب زننده است. همان گونه كه پورتر 
)1998( اشاره می كند، نه تنها جنبه های اقتصادی بلكه مسائل سیاسی و سازمانی باید در توسعه 
یک خوشه به حساب آیند، زیرا خوشه ها وابسته به شرایط زمینه ای و بافتی خود هستند و جنبه های 

محلی باید در نظرگرفته شوند.
در ادامه، كامران و همكاران )2016( عنوان نمودند كه برای یک مسیر رشد و توسعه، شرایط 
سرمایه گذاری محلی و قوانین و نظم موجود باید بهبود یابند. تا زمانی كه حمله های تروریستی، 
قتل های زنجیره ای و هدفمند، آدم ربایی و گروه های باج گیرنده وجود دارند، فعالیت های اقتصادی 
و تجارت مخدوش خواهند بود. همچنین، آن ها نقش عوامل كالسیک تولید چون )زمین، نیروی 
كار، و سرمایه( را مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه می گیرند كه زیرساخت های بهتر و دسترسی 
یک  و   ،)Bhargava, 2003; Dumon, 2015( كم بهره تر  بانكی  وام های  عمومی،  خدمات  به 
موقعیت قانونی و نظام مند بهتر )Ahmed & Jhandir, 2012( به كسب وكارها در جهت بهره وری 

از انباشتگی های جغرافیایی صنایع كمک می كنند. 
همان گونه كه اشاره شد، تاكنون پرسش هایی در خصوص این كه ویژگی های خوشه ای صنعتی 
چیست، با وجود پژوهش های گسترده در كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، تا حد زیادی پاسخ داده 
شده اند، اما در خصوص این كه چه شرایط و محدودیت هایی در مسیر تكامل و توسعه خوشه ها قرار دارند، 
كم تر پاسخی وجود دارد. همان گونه كه ریچاردسون2 )2013( اشاره می كند، بررسی این مسئله می تواند 

1. Rocha
2. Richardson
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بسیار مفید باشد، زیرا سیاستمداران با پیش بینی مشكالت و شناسایی محدودیت ها می توانند گام هایی 
ضروری برای غلبه بر آن ها بردارند. به این دلیل كه سیاست های خوشه به احتمال زیاد اثرهای موفق مورد 
انتظار را نخواهد داشت، اگر آن ها به وسیله تغییرهای مهم در شرایط تجاری كلی و چارچوب های موسسه ای 
همراه و تكمیل نگردند )Adams & Wang, 2009; Rocha, 2015; Chen et al., 2016(. بر اساس 
این، پژوهش حاضر تالش می كند تا به وسیله شناسایی عوامل محدودكننده محیط خوشه چه در سطح 
استانی و چه در سطح ملّی از دیدگاه ذی نفعان در خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان به توسعه 

دیدگاه در مورد خوشه كمک نماید.

روش شناسی پژوهش

و  تفسیری  متفاوت  دادن روش های  نشان  برای  پژوهشی  رویكرد  پدیدارنگاری یک  رویكرد 
كیفی است كه افراد از مسیر آن، پدیده ها و جنبه های متنوع آن را تجربه، مفهوم سازی، و ادراك 
می كنند )Bowden, 2000(. این رویكرد، یک روش كیفی از نوع توصیفی است و برای مطالعه 
از  پدیده نگاری یک مجموعه  نتیجۀ   .)Chen et al., 2008( است  مناسب  پیچیده  سیستم های 
از تجزیه وتحلیل  این مفاهیم  را توصیف می نماید.  ویژه  پدیده  طبقه های توصیفی است كه یک 
داده های تجربی استخراج می شوند و بر ویژگی های متمایزی مبتنی هستند كه یک مفهوم را از 
دیگری متمایز می كنند. سپس، نتایج تبدیل به یک فضای نتیجه می گردد كه به وسیله آن، مفاهیم 
یا طبقه های توصیفی مطابق با نظرهای بیان شده به وسیله مشاركت كنندگان در آن ارائه می گردد. 

.)Bailey, 2014( در حقیقت یک فضای نتیجه، روابط بین طبقه ها را توضیح می دهد
امروزه، صنایع بومی و فرهنگی در كشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد قدردانی و مركز توجه 
صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته اند. این بدان دلیل است كه آن ها به پیشران های اقتصادی كلیدی برای 
احیای توسعه اقتصادی مناطقی چون روستاها تبدیل شده اند )Tsang & Siu, 2016(. از این رو، صدها 
روستا با ظرفیت محصوالت فرهنگی و هنری با اندازه ها و عملكردهای متنوع در سراسر جهان شناسایی 
شده اند تا به صورت هدفمند، مورد بهره وری و برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند. 
برای حمایت از صنایع فرهنگی، دولت ها در چهار گوشه جهان در حال ایجاد خوشه های خالق فرهنگی 
با شكل های متنوع و در مقیاس های متفاوت هستند )Zheng & Chan, 2014(. سیاست فرهنگی ـ 
 .)Bayliss, 2004( اقتصادی در بیش تر كشورها هم اكنون بر توسعه صنایع بومی و فرهنگی تمركز دارد
آن ها به دلیل ایجاد اثرهای چندگانه برای دیگر صنایع، بهبود تصویر یک مكان و ارتقای كیفیت زندگی 
هر منطقه مورد توجه قرار گرفته اند )Rutten, 2005(. بر این مبنا، پژوهش حاضر، یک پژوهش كیفی 
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است كه با استفاده از رویكرد پدیده نگاری برای شناسایی كلیه عوامل محدودكننده از نگاه ذی نفعان یک 
خوشه فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

استان سیستان و بلوچستان از دو نژاد سیستان و بلوچ تشكیل شده است. بنابر اسناد موجود، هر 
دو منطقه سیستان و بلوچستان فرش هایی با قدمت باال دارند. بافندگی در استان سیستان و بلوچستان 
یک پیشینه كهن دارد كه از لحاظ تاریخی به 5000 سال پیش بازمی گردد )حسین آبادی و رهنورد، 
1385؛ آذرپاد و حشمتی رضوی، 1377(. میانگین فرش بافته شده در هر سال در این منطقه به بیش 
از 5000 متر مربع می رسد. فرش دستبافت به دو روش بافته می شود: الف. طرح و فرش روستایی 
و عشایری كه فرش اصیل منطقه سیستان است؛ و ب. فرشی كه فقط بافت این استان است اما 
طرح آن از استان های دیگر است. فرش اصیل سیستان یكی از قدیمی ترین فرش ها در جهان است. 
با این حال، این فرش بنا بر نظر كارشناسان، در بازار جهانی و داخلی نتوانسته است جایگاه مناسب 
خویش را بیابد و در حال فراموش شدن است. بر اساس این واقعیت، خوشه فرش به وسیله دولت 
جمهوری اسالمی ایران حدود بیش از دو سال است )از ابتدای سال 1395( كه برای احیای این پیشه 
قدیمی در استان راه اندازی شد و توسط شركت شهرك صنعتی صنایع كوچک و متوسط در زاهدان 
مدیریت می شود. خوشه صنعت فرش بیش از 23 شركت تولیدی خصوصی و دولتی را به همراه 
عرضه كنندگان و واحدهای مرتبط سازمانی مانند دانشگاه ها، نهادهای دولتی، بانک، و خیریه ها را 

دربرمی گیرد كه بالغ بر 6000 نیروی انسانی را در این صنعت مشغول به كار داشته است.

جمع آوری داده 

از آن جا كه شركت شهرك های صنعتی هر استان، مجری اصلی پیاده سازی خوشه های صنعتی 
آن استان است، برای شناخت ذی نفعان خوشه فرش كه نمونۀ این پژوهش را تشكیل می دهند، به 
این شركت مراجعه شد و بر اساس اطالعات ارائه شده، اعضا و ذی نفعان خوشه شناسایی گردیدند. 
از آن جا كه مصاحبه پدیدارنگاری بر آشكارسازی روش های درك و تجربه مصاحبه شوندگان در 
خصوص یک پدیده خاص به جای محدودسازی پاسخ آن ها به جنبه هایی از پدیده تمركز دارد و 
هدف آن كسب بیش ترین تنوع و تفاوت است، پس، سعی بر آن بود تا با افرادی كه به اشكال 
مختلف در خوشه مورد نظر مشغول به كار هستند، مصاحبه شود. این بدان معناست كه معیار انتخاب 
افراد نمونه رعایت اصل تنوع است و در انتخاب نمونه آماری، تالش می شود تا كلیه ذی نفعان از 
هر دسته، تولیدكننده، دانشگاه، سازمان های دولتی، و كارشناسان خوشه، و عامل توسعه در نمونه 
آماری حضور داشته باشند تا پژوهش به اصول پدیدارنگاری متعهد بماند. انجام مصاحبه ها حدود 
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سه ماه )از فروردین 1396 تا اوایل تیر 1396( به طول انجامید. از آن جا كه افراد تشكیل دهنده 
نمونه آماری در دو شهر زاهدان و زابل مستقر بودند، برای اجرای مصاحبه، به صورت تماس تلفنی، 
از قبل زمان و مكان اجرای جلسه مصاحبه را تنظیم كردیم و سپس به این دو شهر سفر كردیم. 
از طرفی، بر اساس اصول جمع آوری داده در پژوهش های كیفی، هرگاه انجام مصاحبه، از لحاظ 
محتوایی به پژوهش ارزشی نیفزاید، اشباع نظری رخ داده است و اجرای مصاحبه و جمع آوری داده 
از طریق مصاحبه متوقف می گردد )Lincoln & Guba, 1985; Sandberg, 1996(. از این رو، 
در نهایت 19 مصاحبه انجام شد كه چهار مصاحبۀ اول صرفًا برای آزمون پایلوت1 صورت گرفت. 
بر اساس این، 15 مصاحبه بعدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پس از 15 مصاحبه، تیم پژوهش 
به این نتیجه رسید كه اطالعات اندك و تكراری در صورت تكرار مصاحبه ها به دست می آید و در 
واقع، روند جمع آوری داده به مرحله اشباع نظری رسیده است. بنابراین ادامه مصاحبه ها متوقف شد.

اساس  بر  داده ها   ،)Chen & Partington, 2006( پدیدارنگاری  رویكرد  شرط  با  مطابق 
مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. شرط پرسش های مصاحبه، علل پرسش، و 

ساختار آن ها در جدول )1( ارائه شده است.

جدول 1: پرسش های مصاحبه نیمه ساختاريافته

پرسش هایی  مقدماتی:  پرسش های 
ورود  برای  مصاحبه  ابتدای  در  که 
فضای  ایجاد  و  اصلی  مبحث  به 
آغاز  برای  راحت تر  و  مناسب تر 

مباحث اصلی عنوان می شوند.

1. لطفًا در مورد شغل یا سازمان خود توضیح دهید.
2. آیا از وضعیت کسب وکار خود یا موقعیت خود راضی هستید؟
3. چند سال است که به این کار اشتغال دارید یا در این ِسمت 

هستید؟
4. در مورد خوشه سازی چه شنیده اید و چه می دانید؟

پرسش های اصلی: پرسش های اصلی 
که  اصلی  اساس هدف  بر  پژوهش 
شناسایی عوامل محدودکننده محیط 
خوشه صنعت فرش استان سیستان 
و بلوچستان است، مطرح می شوند. 

1. آیا با خوشه فرش و عامل توسعه آن برخورد داشته اید؟
2. نظر شما در مورد عملکرد خوشه فرش و عامل توسعه چیست؟
3. چه مشکالت و محدودیت هایی را می بینید که به نظر شما مانع 

پیاده سازی موفقیت آمیز خوشه می شود؟
4. رابطه و همکاری اعضا و ذی نفعان را به چه شکل می بینید؟

پرسش های جانبی: پرسش هایی که 
و  شرایط  بر  بنا  مصاحبه  حین  در 
می آمد،  به وجود  مصاحبه  جریان 
برای  مصاحبه شونده  ترغیب  برای 
بیش تر توضیح دادن گفته های خود.

1. مواد اولیه خود را از کجا تامین می کنید؟
2. در مورد فروش خود دست به چه فعالیت هایی زده اید؟

منطقه  فرش  صنعت  خود  در  مشکالتی  چه  خوشه  از  پیش   .3
احساس کرده اید؟

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

5. ارتباطی با سایر تولیدکننده ها یا واحدهای مرتبط در استان دارید؟

1. Pilot Test
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در طراحی پرسش ها، همان گونه كه توسط صاحب نظران عنوان شده است، سعی بر آن شد 
كه تعداد پرسش ها محدود باشد تا طبق مطالعه پدیدارنگاری تجربه های مرتبط مصاحبه شوندگان 
این  در  )Ashworth & Lucas, 1998; Cope, 2004(. هر مصاحبه  گردد  ارائه  كامل  به طور 
پژوهش به طور میانگین حدود 120 دقیقه به طول كشیده است و طبق شرط مرسوم مصاحبه های 
كردیم  آگاه  پژوهش  هدف  به  نسبت  را  مصاحبه شونده  مصاحبه،  آغاز  از  پیش  نیمه ساختاریافته 
برده  بكار  پژوهش  اهداف  پیشبرد  در خصوص  فقط  گفته شده  مباحث  دادیم كه  اطمینان خاطر  و 
خواهند شد و بدون اشاره به نام و موقعیت در تحلیل ها در نظرگرفته می شوند. همچنین، در ابتدای 
مصاحبه از مصاحبه شونده اجازه گرفته می شد تا ضمن مصاحبه، مصاحبه كننده بتواند صدای ایشان 
را ضبط نماید و در صورت اجازه ایشان اقدام به ضبط مصاحبه و یادداشت برداری صورت می گرفت 

 .)Sandberg, 1996; Chen & Partington, 2006; Bailey, 2014(

جدول 2: فهرست مشخصات جمعیت شناختی افراد نمونه

تعداد کدهای باز بدون تکرارتعداد کدهای بازِسمتسنجنسیتتعداد
167113تولیدکننده45-40مرد1
6850مسئول )سازمان دولتی(45-40مرد2
1815طراح25-20زن3
2417تولیدکننده60-55مرد4
1515کارشناس35-30زن5
6349طراح35-30مرد6
1812تولیدکننده60-55زن7
2216تولیدکننده60-55مرد8
55تولیدکننده70-65مرد9
7051کارشناس35-30زن10
1715عامل توسعه30-25زن11
3126مسئول )سازمان دولتی(40-35مرد12
77مدیر فروش40-35مرد13
2622مسئول45-40مرد14
7048کارشناس30-25مرد15

621461
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برای دستیابی به اعتبار و پایایی در فرایند پژوهش، تحلیل به صورت تیمی و دستی صورت 
پذیرفت و چهار گام را مطابق با مارتون1 )1986(، سون و برنارد2 )2002(، و اسچرودر و همكاران3 
)2005( پیمودیم. ابتدا تیم پژوهش پس از مكتوب كردن مصاحبه ها، چندین بار گفته های نوشته شده 
را برای آشنا شدن با نوشته ها و شناسایی اظهارهای مرتبط مرور كردند. گام دوم، شناسایی، تفسیر، 
و استخراج مفاهیم از اظهارهاست. در واقع در این گام، كدبندی باز بر مبنای مصاحبه های ثبت شده 
صورت گرفت. در گام سوم، گروه پژوهش تالش كرد تا هر مفهوم كلی ذی نفع ها و مشابهت ها 
نتایج  این گام، سازماندهی  بیاورد. در واقع در  را به دست  بیان شده بین نقطه نظرها  و تفاوت های 
این مرحله،  )Barnard et al., 1999(. در  به دست می آید و طبقه های توصیفی ظهور می یابند 
به یک مجموعه  برای دستیابی  را  پژوهش یک بحث گروهی  روایی، گروه  و  پایایی  دلیل  به  و 
یكنواخت از طبقه ها راه اندازی نمود. در بحث، طبقه های توصیفی به وسیله پژوهشگران و به طور 
مستقل شكل می گرفتند و سپس موارد با یكدیگر مورد مقایسه قرار می گرفتند. هر تفاوتی از لحاظ 
تخصیص های طبقه بندی شده به صورت مستقل، با یک تحلیل مجدد متن های مرتبط مورد بازبینی 
قرار گفت، تا این كه به یک توافق نهایی دست یافته شد. این بازبینی ها در سراسر مسیر انجام شد 
تا زمانی كه یک نقطه مشترك به دست آمد. تحلیل های گروه در سه طبقه از ادراك های متفاوت 
كیفی بیان شده توسط ذی نفعان در خصوص موانع و محدودیت های موفقیت خوشه فرش سیستان 
و بلوچستان طبقه بندی شدند. گام نهایی شامل شناسایی و ایجاد روابط بین طبقه های توصیفی به 
عنوان فضای نتیجه است. شایان اشاره است كه مبتنی بر سنبرگ )2006(، بازخوردی از دو نفر از 
استادان مرتبط و دو نفر از دانشجویان دكتری كه با این روش شناسی پیش از این، كار كرده بودند، 
در مراحل مختلف تجزیه وتحلیل به دست آمد. نقل قول های مستقیم برای ایشان به همراه كدهای 
شناسایی شده با هدف ایجاد شفافیت و روایی ارسال شد. بدین منظور كه خواننده بتواند در موقعیتی 
شكل گیری  از  نمونه ای  ادامه،  در  گیرد.  قرار  ارائه شده  یافته های  مورد  در  قضاوت  برای  مناسب 

.)Ashworth & Lucas, 1998; Cope, 2004; Bailey, 2014( كدهای باز ارائه می شود

1. Marton
2. Soon & Barnard
3. Schroder et al.
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جدول 3: نمونه ای از کدگذاری مرحله اول

کد بخشی از مصاحبه

)بی انگیزه دیدن عامل توسعه 
خوشه(

عامل توسعه ما انگیزه درستی ندارد. می بینید که یک روز می گوید که پس از 
این که کار خوشه تمام شود، من با فرش هیچ کاری ندارم و از آن بدم آمده!

عامل توسعه باید با وجود سختی و مشکالتی که در کارش است با انگیزه و عالقه 
وارد شود. حجم کار بسیار باالست و کار، فراتر از این است که افراد فکر می کنند. 
باید با تالش و کار به آن رسید. خوشه ما با چنین تفکری نمی تواند به نتیجه برسد. 

)تعارض منافع اعضای 
خوشه( ارتباط شان بسیار بد بود. ذی نفع ها اصاًل چشم دیدن همدیگر را نداشتند.

)منزوی بودن تولیدکنندهای 
استان و ارتباط برقرار نکردن 

با بیرون از خود(،

باید به جلو بروی، باید بتوانی مشتری را جلب کنی. اکنون در مورد این 
مباحث کار می کنیم و برای این مباحث هم فقط باید فرصت سازی کنیم. یا 
این که بازدید کننده داشته باشیم. تولیدکننده های ما سال هاست که از استان 

سیستان و بلوچستان خارج نشدند.
)نوآور نبودن ذی نفعان(،
)بیهوده انگاشتن هزینه 

بازاریابی از نظر ذی نفعان(.
)نگاه و رویکرد سنتی تولید(
)نبود بازارگرایی نگاه ذی نفعان(

بزرگ ترین نقطه ضعف آن ها این است که نوآوری ندارند، بازاریابی 
نمی دانند، و ارتباط گرفتن با بازاریاب هم برایشان بسیار سخت است، 
و هزینه های مربوط به آن به نظرشان بی مورد است. در حالی که مشکل 

اصلی شان، نگاه بسیار سنتی به بازار و بازاریاب است. زیرا اهل بازار نیستند 
و تفکرهای به شدت سنتی دارند.

)توان مالی ضعیف خوشه(
)مجاب نبودن عوامل اصلی 

در مورد ماهیت خوشه(
)در حاشیه رانده شدن خوشه(

خوشه با دست خالی آمده است، حتی مدیرعامل سازمان پیاده سازی خوشه 
هنوز مجاب نشده است و فکر می کند که وقت تلف می کند. بدون هیچ 
بودجه ای. االن تمام درگیری و وقت شان )عامل خوشه( صرف این شده 

است که با سازمان صنعت و معدن نامه نگاری کنند. یعنی آن ها را به حاشیه 
آوردند. اکنون عامل توسعه در حاشیه است. 

)بی ثباتی در قوانین(

اگر ما نتوانستیم در کارمان خوب عمل کنیم به دلیل دولت هاست. فردی 
می آید یک قانون وضع می کند، اوضاع خوب می شود. فردی دیگر می آید، 

دوباره آن قانون را عوض می کند، اوضاع بد می شود. ُخب ما هم به تبعیت از 
آن ها وضعیت مان نابسامان می شود.

يافته های پژوهش

طبقه های  پدیده نگاری،  مطالعه  پیامدهای  از  یكی  شد،  عنوان  این  از  پیش  كه  همان گونه 
توصیفی است. پژوهش حاضر پس از تجزیه وتحلیل نتایج به سه طبقه توصیفی كه در ادامه ارائه 
می شود، دست یافت. ابعاد طبقه توصیفی سطح اول كه به چالش ها و عوامل محدودكننده عملكرد 
خوشه در سطح خوشه می پردازد و شامل دو بُعد ساختاری، و رفتاری-عملكردی می شود. همچنین، 
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به  مربوط  و محدودیت های  به چالش ها  زمینه ای می پردازد كه  بُعد  به  دو،  توصیفی سطح  طبقه 
استان سیستان و بلوچستان مرتبط می شود. در پایان، طبقه توصیفی سطح سوم به مسائل كلی و 
چالش های مرتبط با صنعت فرش دستبافت در سطح كشوری می پردازد. همچنین، فضای نتیجه 
تحلیل ها كه در شكل )1( ترسیم شده است، ارتباط طبقه های توصیفی را با یكدیگر به نمایش 

می گذارد.

جدول 4: طبقه های توصیفی شناسايی شده پژوهش

متغیرهای درونی متغیرتوضیح )متغیرهای درونی ثابت(طبقه توصیفیشماره

1

عوامل 
محدودکننده 

محیط 
در سطح 

خوشه فرش 
سیستان و 
بلوچستان

در این سطح به خطاها و مشکالت 
راهبردی، ساختاری، و عملکردی در 
سطح خوشه فرش استان سیستان و 
بلوچستان پرداخته می شود. بنابراین، 

شامل دو متغیر درونی ثابت: بُعد 
ساختاری و بُعد عملکردی-اجتماعی 

می شود.

ـ بُعد ساختاری: خطاهای راهبردی، 
خطا در پیاده سازی خوشه، مشکالت 
مالی، مشکالت تولیدی، مشکالت 

مربوط به بازار و فروش.
ـ بُعد اجتماعی ـ عملکردی: بی اعتقادی 
به خوشه، بی اعتمادی به خوشه و عامل 
توسعه، تک روی ها، عملکرد ضعیف، 

تصورهای نادرست.

2

عوامل 
محدودکننده 

در سطح 
استان

در این سطح به مشکالت و 
محدودیت های استان سیستان و بلوچستان 

که بر عملکرد خوشه تاثیر می گذارد، 
پرداخته می شود. این سطح شامل یک متغیر 

درونی ثابت است: بعد زمینه ای.

بعد زمینه ای: محرومیت استان، فرهنگ 
کار و مصرف مردم، تفاوت قومیت 
و مذهب، دشواری در یافتن نیروی 
انسانی مناسب، آب وهوای نامساعد.

3

عوامل 
محدودکننده 

در سطح 
صنعت فرش 

کشور

در این سطح به مشکالت صنعت فرش 
در کل کشور که بر خوشه فرش استان 

تاثیرگذار هستند، پرداخته می شود. 
این سطح شامل دو متغیر درونی ثابت 

می شود که شامل: بی انگیزگی و بی ثباتی 
تولیت فرش کشور و وضعیت رقابتی 

کلی فرش ایران می شود.

این سطح دارای متغیر درونی متغیر 
نیست و چنانچه در جدول )5( می آید، 

به صورت کامل تشریح شده است.

سطح اول: عوامل محدودکننده در خوشه فرش سیستان و بلوچستان

مستقیم  نقل قول های  برخی  به دست آمده،  طبقاتی  سطوح  توضیح  و  ارائه  برای  ادامه،  در 
و  رفتاری  و  راهبردی،  و  ساختاری  بُعد  دو  شامل  سطح  این  است.  شده  ارائه  مصاحبه شوندگان 
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عملكردی می شود. پیش از این، نام ابعاد ساختاری و رفتاری در برخی عوامل مشابه در پژوهش های 
و   Scheel, 2002; Tsang & Siu, 2016; Kamran et al., 2016( است  رفته  بكار  پیشین 

همچنین، محمدی و كمالی، 1391(.

بُعد ساختاری

متغیر ثابت بعد ساختاری از شش متغیر درونی متغیر تشكیل شده است كه در آن به خطاهایی 
مهم ترین  از  مثال،  برای  دارد.  اشاره  خوشه  پیاده سازی  اولیه  اصول  و  هدفگذاری  در  راهبردی 
خطاهای راهبردی، انجام ندادن پیش مطالعه پیش از پیاده سازی است كه به بومی سازی راهبردی 
خوشه سازی كمک می كند و پیش از پیاده سازی، كلیه محدودیت ها و قوت های موجود شناسایی 
می گردد و بر اساس آن، خوشه طرح ریزی می شود. این در حالی است كه بنابر مصاحبه ها، چنین 
اصل مهمی رعایت نشده است: »ما االن شرایط خوبی نداریم. برای راه اندازی یک خوشه، هیچ 
مطالعه ای تاكنون صورت نگرفته است!!... مطالعه میدانی و پژوهش های هدفمندی مورد نیاز است... 
اتحادیه اروپا در زمینه خوشه سازی بسیار موفق عمل كرده است، و هم اكنون ما راهبردها و روش ها 
را از آن ها گرفتیم، در حالی كه ما آن را بومی سازی نكردیم. یا اگر بومی سازی شده، به صورت 
خیلی محدود انجام شده است. آیا قوانین و مقرارت با آنچه كه در اروپا پیاده می شود، برابر است؟«.

بر  است.  در»هدفگذاری«  مشكل  می شد،  تاكید  مصاحبه شوندگان  توسط  كه  دیگری  عامل 
مبنای دیدگاه مصاحبه شوندگان، عامالن پیاده سازی و اجرای خوشه، همزمان اهداف فرهنگی و 
تجاری را دارند، ولی برخی اوقات آ ن ها نمی توانند اولویت ها را مبتنی بر اهمیت به درستی تشخیص 
دهند و این امر باعث شده است كه آن ها در برنامه ریزی ها دچار سردرگمی و اشتباه شوند: »اما 
شما به عنوان یک تاجر و بازرگان، در جستجوی كار فرهنگی بگردید، نه این كه فقط هدف تان، 
فرهنگی باشد!!!... ما كارها را با همدیگر قاطی كردیم، اگر شما در خوشه فرش كار می كنید، باید 
یک نگاه بازرگانی به مسائل داشته باشید، باید یک دیدگاه اقتصادی داشته باشید، باید چیزی را 
تولید كنید كه یک خریدار آن را بخرد و مردم از آن لذت ببرند. كار فرهنگی وزارت مخصوص به 
خودش را دارد كه به ما و خوشه فرش مربوط نیست. شما باید در كار بازرگانی تان قوی شوید، نه 

این كه همه چیز را كنار بگذارید و فقط در خوشه كار فرهنگی كنید«.
از مهم ترین اشكاالت اساسی در این خوشه كه توسط مصاحبه شوندگان بیان شد »واگذاری 
اشتباه مسئولیت اداره خوشه فرش« است. آن ها اعتقاد داشتند كه مسئولیت اداره خوشه فرش استان 
به اشتباه به سازمانی واگذار شده است كه صالحیت و تخصص اداره خوشه صنعت فرش را ندارد، 
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زیرا چیزی از صنعت فرش نمی داند و این تصمیم اشتباهی بوده است كه منجر به اضافه كاری ها 
و دوباره كاری های زیادی شده است: »از اساس، واگذاری خوشه به این نهاد، یک دوباره كاری و 
اتالف زمان را به همراه داشته است، به دلیل این كه آن ها هیچ اطالعاتی در مورد صنعت فرش 
ندارند. در حالی كه ما در این زمینه سالیان درازی است كه فعالیت می كنیم... سازمان صنعت و 
معدن یک سازمان دولتی است و از بودجه كافی برخوردار است و من فكر می كنم كه آن ها برای 

تقبل این مسئولیت شایسته تر از سازمان ما بودند«.
معیارهای انتخاب گزینش عامل توسعه یكی دیگر از عوامل محدودكننده ای است كه از نظر ذی نفعان 
خطایی راهبردی در نظرگرفته می شود. بیش تر ذی نفعان اعتقاد داشتند كه فرایند انتخاب عامل توسعه1 و 
ویژگی هایی كه باید برای انتخاب عامل توسعه در نظرگرفته می شد، منطقی نبوده است و باید معیارهای 
گزینش عامل توسعه در استان مورد بازنگری قرار گیرد. »ما هیچ كار ویژه ای انجام نمی دهیم، ُخب، چرا ما 
باید اصرار داشته باشیم كه عامل توسعه باید حتماً بومی باشد. چرا؟ برای مثال، ما در خوشه قبلی، عامل توسعه 
بومی داشتیم كه ساده ترین و ابتدایی ترین الفبای تجارت و صنعت را نمی دانست. چرا باید چنین شخصی را 

انتخاب می كردیم؟ به این دلیل كه این یک الزام است كه شخص عامل توسعه باید بومی باشد!!!«.
از  از بسیاری تولیدكنندگان دولتی و خیریه ای تشكیل شده است،  اما ساختار این خوشه كه 
نظر كارشناسان و تولیدكنندگان خصوصی از اساس امری اشتباه است و هیچ شباهتی با ماهیت 
خوشه ندارد. آن ها اعتقاد دارند این تركیب بی معناست و هیچ برابری بین آن ها در رقابت وجود 
به طور كامل  را  امر ماهیت و معنای راهبردی خوشه  این  ندارد. در واقع، آن ها فكر می كنند كه 
تخریب می كند، زیرا هدف اصلی خوشه كمک به صنایع كوچک و متوسط است تا به صرفه های 
اقتصادی در رقابت با بنگاه های بزرگ دست یابند. با وجود این، خوشه فرش این استان تنها از 
چند بنگاه انگشت شمار خصوصی به همراه چندین بنگاه های دولتی و خیریه ای كه فرش دستبافت 
تولید می كنند، تشكیل شده است. در حالی كه شرایط رقابت آن ها یكسان نیست: »من دوست دارم 
بگویم كه شركت های دولتی و خیریه ها هیچ انگیزه ای برای رقابت و رشد فرش استان ندارند... اگر 
من تسلیم بشوم به عنوان یک تولیدكننده و كار را كنار بگذارم، از خوشه چه چیز می ماند؟ خوشه 
چیست؟ خوشه باید یک مجموعه از بنگاه های خصوصی باشد مانند من، نه عامل توسعه. عامل 
توسعه یک عامل موقت است. این جا خوشه فرش استان فقط چند بنگاه خصوصی فعال دارد و بقیه 
تقریبًا دولتی هستند یا سیستم كاری شان مانند خیریه ها است كه نیازی به خوشه ندارند. خب، اگر 

ما )بنگاه های خصوصی( نباشیم، آیا خوشه وجود خواهد داشت؟!«.

1. Cluster Development Agent )CDA(



71

ران
کا

هم
 و 

یار
ت 

عاد
ت س

ادا
ه س

هیم
 | ف

ن...
ستا

ش ا
 فر

ت
صنع

شه 
خو

ده 
کنن

ود
حد

ل م
وام

ه ع
اران

رنگ
یدا

 پد
سی

رر
- ب

3 
اله

مق

بازاریابی را نیز عنوان كردند كه  بُعد برخی مشكالت و زمینه های  مشاركت كنندگان در این 
محدود  بودجه  و  تولیدكننده ها  ضعیف  مالی  توان  به  كه  است  تولید  مشكالت  آن ها  مهم ترین 
خوشه اشاره دارد: »تنها مشكل، توانایی مالی است... همچنین، آن ها می خواهند خوشه را بدون 
هیچ بودجه ای پیاده سازی كنند!!«. بر مبنای این شرایط مالی نامناسب، تولیدكنندگان نمی توانند 
موقعیت خوبی در بازار به خود اختصاص دهند و مجبور هستند كه به صورت سفارشی فقط تولید 
كنند، كه همه این ها به بدتر شدن شرایط رقابتی اعضای خوشه منجر می شود: »خوشه نیازمند 
منابع مالی، عملكرد، و توانایی است كه در حال حاضر هیچ كدام از آن ها مهیا نیست«. همچنین، 
مصاحبه شوندگان مشكالت تولیدی را تولید سنتی و نامتناسب با سلیقه بازار امروز و جذب نیروی 
انسانی در استان سیستان و بلوچستان می دانند. آن ها بیان می كنند كه به تازگی پیدا كردن بافنده 
مشكل شده است و حقوق آن ها بسیار باالست. یكی از مهم ترین دالیل برای این موقعیت اثر یارانه 
دولتی است. همه مصاحبه شوندگان اتفاق نظر داشتند كه یارانه، نوعی تنبلی در افراد و بافنده ها كه 
در شهرهای مرزی زندگی می كنند، ایجاد كرده است، زیرا آن ها دیگر ضرورتی برای كار بیش تر 
نمی بینند. بنابراین، پیدا كردن بافنده ها در استان مشكل تر از قبل شده است: »یارانه دولتی، بافنده ها 
را تحت تاثیر قرار داده است. از هزار بافنده در هر منطقه، اكنون به پانصد بافنده رسیده ایم. اگر 
در یک روستا یک خانواده پنج نفری در بافندگی فرش اشتغال داشتند، در حال حاضر، با توجه به 
هزینه های زندگی روستایی، یارانه برای آن ها كافی است و بافندگی دیگر به صرفه نیست. همچنین، 

قاچاق سوخت یا سایر كاالها كه درآمد دارد، تمایل آن ها را برای بافندگی كاهش داده است«.

بُعد اجتماعی ـ عملكردی

در رابطه با بعد اجتماعی و عملكردی در طبقه توصیفی اول، مصاحبه شوندگان بیان كردند كه 
آن ها اعتقادی به ماهیت خوشه ندارند. برخی از آن ها اعتقاد دارند كه این نوع مدل از اساس در 
غرب جواب می دهد و نه در بافت كشور ایران: »روش خوشه سازی، مناسِب دیگر كشورهاست و 
این به نظر می رسد كه در ایران عملی نیست. برای مثال، یک شامپو كه در شمال كشور استفاده 
می شود، در دیگر مناطق مناسب نیست و هیچ تضمینی نیست كه قطعًا در سایر مناطق هم اثر 
خوبی داشته باشد. استانداردها در شرایط و مناطق متفاوت، متغیر هستند«. همچنین، مصاحبه ها 
به شدت گویای بی اعتمادی ذی نفعان نسبت به خوشه و عامل توسعه آن است: »متاسفانه، عامل 
توسعه خوشه در این زمینه تجربه ای ندارد... عامل توسعه خوشه باید با انگیزه و عالقه برخالف همه 
مشكالت، برخورد كند. اما عامل توسعه ما هیچ انگیزه ای ندارد«. این بی اعتمادی به نظر می رسد 
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كه از شفاف نبودن و صراحت عمل خوشه و عامل آن نشئت گرفته است: »ما با عوامل خوشه 
جلسه داشتیم و ناگهان دیدیم كه آن ها به عكس گرفتن از جلسه پرداختند. این كار فقط برای 
مستندسازی است كه كاری هم ندارد و راحت است... هنگامی كه هیچ صداقت و شفاف سازی وجود 
ندارد، سندسازی اتفاق می افتد«. در واقع، بیش تر ذی نفعان به نامناسب بودن هماهنگی خوشه با 
سایر ذی نفعان تاكید و اعتقاد داشتند كه خوشه همكاری و هماهنگی مناسبی را نتوانسته است با 
سایرین ایجاد كند: »خوشه اعتبار و بودجه خوبی دارد، اما مشكل در فقدان هماهنگی و تک روی 

خوشه است. در واقع، خوشه شفاف عمل نمی كند«.
تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد كه وضعیت ارتباطی از مشكالتی حتی در رابطه با بی اعتمادی 
بین ذی نفعان برخوردار است. در واقع، »بی اعتمادی« فقط در رابطه با عامل خوشه نیست، بلكه در 
میان همه ذی نفعان وجود دارد. برای مثال، یكی از كارشناسان خوشه بیان كرد كه سازمان های دولتی 
و صاحب منصبان تمایلی به موفقیت خوشه ندارند: »آن ها یک مجموعه از مشكالت را پیشاروی 
خوشه ایجاد كرده اند«. همچنین، برخی از ذی نفعان اعتقاد داشتند كه برخی صاحب منصبان در این 
استان تالش دارند كه نقش خوشه را كمرنگ نمایند: »ما می دانستیم كه آن ها اجازه نخواهند داد 
خوشه و عامل توسعه كارشان را انجام دهند... هم اكنون عامل خوشه در حاشیه قرار دارد و این 
دقیقًا همان چیزی است كه سازمان های دولتی می خواستند«. در میان این گفته ها، نتایج نشان 
می دهد كه تولیدكنندگان از عملكرد سازمان های دولتی از اساس راضی نیستند. آن ها هیچ امیدی 
در خصوص همراهی و دلسوزی سازمان ها برای كمک به صنعت و خوشه فرش استان ندارند: »من 
احساس می كنم كه در منطقه ما، هیچ فرهنگ وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در سازمان های 
دولتی ما وجود ندارد. یک نگاه گزینشی و متعصبانه در این جا وجود دارد... این سازمان در استان 
ما مدیری دارد كه محكم پشت میز نشسته است و هیچ كاری انجام نمی دهد. من مطمئنم كه اگر 
آن سال های سال هم در همان ِسمت بماند، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد... هیچ چیزی عوض 

نخواهد شد. هیچ كس كار نمی كند. هیچ كس بر عملكرد سازمان های دولتی نظارت نمی كند«. 

سطح دوم: شرايط کلی استانی

بُعد زمينه ای

به  می تواند  كه  می شود  تحلیل  بلوچستان  و  سیستان  استان  بر  حاكم  شرایط  این سطح،  در 
عنوان عوامل ایجادكننده محدودیت در پیشاروی عملكرد خوشه فرش باشند. عوامل زمینه ای، كلیه 
كسب وكارها را در این استان از جمله خوشه فرش تحت تاثیر قرار می دهند. این سطح از یک متغیر 
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درونی ثابت و پنج متغیر درونی متغیر تشكیل شده است. در این بعد زمینه ای، مصاحبه شوندگان 
بیان داشتند كه فقر و محرومیت استان، جّو و شرایط آب وهوایی خاص آن همچون خشكسالی 
و طوفان های شدید، برای سال ها، مردم بومی را به مهاجرت ترغیب نموده است: »مردم استان 
شرایط  مسئله  این  و  كردند«،  ترك  را  استان  این  و  دیدند  آزار  آن ها  دارند،  پول  نه  و  دانش  نه 
در  دولت ها  مصاحبه شوندگان،  دیدگاه  بر  مبتنی  دیگر،  عبارت  به  است.  نموده  بدتر  را  اقتصادی 
دهه های اخیر، هیچ كاری برای بهبود شرایط استان نكرده اند: »در سال های بسیار دور، این استان 
برای  را  اولیه آن  از خشكسالی بدی رنج می كشید. دولت دخالت كرد و طرح های فرش و مواد 
مردم فراهم می كرد و فرش های بافته شده را می خرید و می فروخت. دولت به این شیوه به مردم 
استان كمک می كرد، چرا این  كار دیگر تكرار نمی شود؟... دولت باید مالیات را از این استان حذف 
كند. زیرا صنعت گری كه در این محرومیت شدید كار می كند، باید دست كم پانزده سال از مالیات 
در  دیگر كشور  استان های  به  نسبت  استان  این  كه  دارند  اعتقاد  باشد«. مصاحبه شوندگان  معاف 
وضعیت نامناسبی قرار دارد. بنابراین، سرمایه گذاران عالقه ای برای سرمایه گذاری در چنین شرایط 
نمی بینند: »مردم بسیار ثروتمندی در این جا وجود دارند، اما آن ها پولشان را در این جا سرمایه گذاری 
نمی كنند، زیرا هیچ تسهیالت اولیه ای وجود ندارد و خشكسالی، شدت طوفان ها، مشكل آب  و الخ... 
مردمی كه در این استان ماندند فقط به خاطر فقرشان است و اگر می توانستند آن ها هم می رفتند. 
بنابراین، در این شرایط نمی شود انتظار پیشرفت داشت... در استانی كه هیچ چیزی وجود ندارد، چه 
چیزی باید خصوصی سازی شود؟«. و این فقدان توسعه برای آنان به این معناست كه فناوری و 
نیروی انسانی مورد نیاز وجود ندارد و از نظر مصاحبه شوندگان این شرایط باعث می شود كه یافتن 
عامل های توسعه مناسب برای خوشه ها كاری مشكل تلقی شود: »خوشه باید در مكانی باشد كه 
هزینه جابه جایی و مواد اولیه پایین است، فناوری و متخصص باید در آن جا حضور داشته باشند، اما 

این جا در این استان شما باید برای الفبای اولیه بجنگید«.
محدودیت دیگر عنوان شده توسط ذی نفعان به عنوان یک عامل زمینه ای، فرهنگ مردم استان 
است. آن ها فرهنگ كاری مردم استان را ضعیف می دانند: »آن ها می گویند كه دولت باید شرایط ما 
را بهبود دهد. آن ها نخواستند و تالش نمی كنند و دولت ها در سراسر جهان همیشه به بخشی توجه 
می كنند كه برای حق خود تالش و مطالبه می كنند. اما آن ها نشستند و هیچ تالشی نمی كنند. شما 
این رفتار را در همه ابعاد زندگی این مردم می توانید ببینید... اما من می خواهم بگویم كه آن ها باید 
خودشان تالش كنند. نه این كه سریع مهاجرت كنند«. برخی از مصاحبه شوندگان فرهنگ كار مردم 
استان را با دیگر استان ها مقایسه می كنند و می گویند: »برای مثال، شما فرهنگ كار مردم استان یزد 
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را با شهرهای مرزی در نظر بگیرید. شهرهای مرزی كه می توانند پول را به آسانی به دست آورند، از راه 
قاچاق، معنای متفاوتی از كار در مقایسه با فردی كه در یزد و در شهرهای مركزی زندگی می كنند، 
دارند. آن ها باید برای كسب درآمد سخت تالش كنند... تاحدی، خوشه در دیگر استان ها اثرهای مثبتی 

داشته است، اما آیا این بر اساس ویژگی های فرهنگی مردم این استان عمل می كند؟«.

سطح سوم: عوامل محدودکننده در سطح صنعت

این سطح شامل دو متغیر درونی ثابت است كه به حیطه صنعت فرش در سطح ملّی و كشوری 
می پردازد و عواملی را برجسته می سازد كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با عملكرد خوشه فرش 

استان سیستان و بلوچستان مرتبط هستند.

بُعد بی ثباتی و بی انگيزگی توليت صنعت فرش

از مهم ترین عواملی كه توسط مصاحبه شوندگان و ذی نفعان خوشه به عنوان مسئله ای كالن 
و ملّی كه مانعی بر سر راه رشد و پیشرفت صنعت فرش كشور و عملكرد خوشه ها از آن یاد شد، 
از  كشور  فرش  صنعت  مسئولیت  چندباره  انتقال  گفته ها،  بنابر  است.  كشور  فرش  تولیت  مسئلۀ 
این صنعت  برای رشد  بلندمدتی  و  برنامه ریزی مدون  است كه  باعث شده  دیگر  نهاد  به  نهادی 
نتواند صورت گیرد. بنا بر مستندها، در بیست سال گذشته، بیش از چهار بار مسئولیت صنعت فرش 
به سازمان های مختلف واگذار شده است و دلیل اصلی بی ثباتی در قوانین و سیاست های مرتبط 
ایران است: »فرش مثل جوجه اردك زشتی شده است كه مادرش نمی خواهدش. ُخب  با فرش 
پس شما توقع دارید كه این مسئوالن فكر كنند و برنامه ای دربارۀ رشد فرش بریزند؟ چرا وضعیت 
فرش ما خوب نمی شود و كشور چین جای ما را در بازار می گیرد. زیرا هیچ كسی این جا به فكر 
به نهادهایی می سپارند  این سازمان و آن سازمان واگذارش می كنند.  به  این فرش نیست. مدام 
كه هیچ عالقه و تجربه ای به صنعت فرش ندارند. تا زمانی كه ما قانون مدون و درستی در مورد 
فرش نداریم، اوضاع همین است«. این در حالی است كه مسئوالن و متولیان صنعت فرش، بازار 
جهانی فرش را بازاری كم ظرفیت می دانند و لزومی برای سرمایه گذاری توان و نیروی خود برای 
توسعه آن نمی بینند: »كل ظرفیت بازار جهانی برای فرش فقط چند میلیارد دالر است!!! چرا باید ما 
این همه نیروی كار و وقت و انرژی، صرف این صنعت كنیم. این به نظر من منطقی نیست. این 
در حالی است كه ظرفیت بازار گردشگری میلیارد ها دالر است و ما باید توجه مان را بر این بخش 

معطوف كنیم«.
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وضعيت رقابتی صنعت فرش کشور

دیگر  از  جهانی  بازار  در سطح  رقبا  سایر  با  مقایسه  در  كشور  فرش  رقابتی صنعت  وضعیت 
اظهارهای ذی نفعان است. كشورهایی مانند چین، تركیه، و پاكستان به شدت در حال توسعه دادن 
صنعت فرش و كسب بازارهای جهانی هستند. این در حالی است كه نابرابری های بسیاری وجود 
دارد. از جمله عوامل محدودكننده توسعه صنعت فرش كشور، سطح هزینه های تولید در كشور ایران 
است كه در مقایسه با سایر رقبا باعث افزایش قیمت و بهای فرش تولیدشده می شود. هزینه باالی 
دستمزد، مواد اولیه، و كم كاری در بخش تبلیغ و ارتقای فرش كشور ایران برخالف برند بودن فرش 
ایران در سطح بین المللی باعث شده است كه فرش ایران به تدریج جای خود را به سایر رقبا واگذار 
كند: »االن كشورهایی مثل چین، پاكستان، و افغانستان بازار را از ما می گیرند، به این دلیل كه 
بهای تولید در آن جا بسیار پایین است. شما تصور كنید كه در آن جا بافنده به همان اندازۀ خورد و 
خوراكش حقوق می گیرد. اما شرایط زندگی در ایران فرق دارد و دستمزد بافنده بیش تر از رقباست«. 
هزینه نیروی انسانی، تحت تاثیر یارانه مصرفی است و نیروی انسانی در بخش های روستایی به 
برای  نیازی  بافنده  و  تامین می شود  كافی  اندازه  به  یارانه مصرفی  با  زندگی  پایین  مخارج  دلیل 
بافندگی و كسب درآمد از راه هایی مانند بافندگی همانند گذشته نمی بیند. از این رو، هزینه جذب و 
دستمزد نیروی بافنده نسبت به گذشته افزایش یافته است. این در حالی است كه شرایط دیگری 
مانند تحریم های بین المللی و ارتباطات محدود تجاری برای تولیدكنندگان و صنعتگران كشور از 
جمله صنعت فرش مشكالتی به بار آورده است، و بیش از پیش رقابت را در عرصه بین المللی با 
رقبای خارجی سخت تر و مشكل تر می نماید: »در گذشته، 16 درصد فرشمان به آمریكا صادر می شد 
البته امروزه هم صادر می شود. در حالی كه تولید زیاد است ولی  الخ.  و بعد به آلمان، استرالیا و 
خروجی كم. ارزش ریالی ما پایین است و صادرات كمی سخت شده است... عالوه بر این ها، در كل 
كشور وضعیت فرش كمی تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته و فرش ها دیرتر به فروش می رسند و 
بیش تر در انبارها می مانند«. از اثرهای تحریم ها و كاهش نرخ ارز كشور بر صنعت فرش، افزایش 
بهای مواد اولیه وارداتی است كه قطعًا برای صنعتگران مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان 

تامین این مواد دشوارتر است.
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جدول 5: طبقه توصیفی سطح سوم: سطح صنعت فرش کشور

افق درونی افق بیرونی
ابعاد زیرمجموعه 2ابعاد زیرمجموعه 1متغیر

آسیب شناسی 
صنعت سطح 
فرش کشور 

وضعیت 
رقابتی کلی 
فرش ایران

اثر تحریم بر صادرات و تولید فرشـ اثر تحریم

)سختی صادرات فرش به دلیل ارزش ـ ارزش ریالی پایین 
ریالی پایین کشور(

ـ دستمزد باالی نیروی کار در مقایسه 
با رقبا

ـ کار مفید کم تر نیروی کار در مقایسه 
با رقبا

ـ قیمت کم تر رقبا 
)باال رفتن قیمت و بهای مواد اولیه(

نبود فرهنگ سازی برای خرید و 
استفاده از فرش دستبافت

ـ فرش ماشینی جایگزین فرش دستبافت
ـ تبلیغ نکردن فرش دستبافت کشور

ـ )آگاه نبودن مردم از مزیت فرش 
دستبافت(

ـ )آگاه نبودن مشتری از تفاوت کیفیت 
فرش های دستبافت(

ـ نبود فرهنگ سازی مردم برای خرید 
فرش دستبافت(

بی انگیزگی 
و بی ثباتی 

تولیت فرش 
کشور

نگرش مسئوالن کشوری به صنعت 
فرش

ـ کم بار دانستن ظرفیت بازار کلی فرش
ـ نبود عالقه به مبحث فرش

بالتکلیفی و تغییر مداوم تولیت 
صنعت فرش

ـ تغییر چندباره تولیت صنعت فرش )در 
بیست سال گذشته چهار بار تغییر در تولیت(

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر تالش می كند كه با تمركز بر عواملی كه محیطی محدودكننده برای عملكرد 
خوشه ها در كشورهای درحال توسعه ایجاد می كنند، در ادبیات سهیم شود و بخشی از شكاف موجود 
را از این راه برطرف سازد. این كار با تمركز بر تجربه های ذی نفعان یک خوشه صنعتی در یكی از 
استان های مهم صنعت فرش كشور صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به سه طبقه 
توصیفی در سطوح متفاوت محدودیت ها و موانع در خصوص خوشه فرش منجر شد. پدیده نگاری 
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به این پژوهش اجازه می دهد تا این عوامل را با ادراك افرادی كه به صورت مستقیم در این خوشه 
و  سیستان  استان  فرش  خوشه  سطح  سه  در  محدودكننده  عوامل  كند.  شناسایی  دارند،  شركت 

بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان، و صنعت فرش كل كشور، طبقه بندی شدند.
این پژوهش سهم های مهمی نسبت به پژوهش های پیشین در ادبیات موضوع به وجود آورده 
است. اولین و مهم ترین سهم اعتقاد دارد كه اگرچه تمركز بر خوشه فرش استان سیستان و بلوچستان 
بوده است، اما یافته ها با طیف وسیع تری از خوشه ها مرتبط هستند، زیرا این پژوهش از تمركز صرف بر 
مزایای خوشه ها به سمت مفاهیم ذی نفعان از محدودیت های پیشاروی موفقیت خوشه عبور می كند. 
برخالف استقبال قابل توجه كشورهای درحال توسعه نسبت به خوشه های صنعتی، تنها تعداد شمار 
محدودی از پژوهش ها به موانع خوشه ها در كشورهای درحال توسعه پرداخته اند و بیش تر آن ها بر 
مزایای خوشه تمركز نموده اند )Wasiluk,  2017; Hervas-Oliver et al., 2017(. در حالی كه 
هیچ پژوهشی درباره محدودكننده های محیط عملكرد خوشه مبتنی بر دیدگاه ذی نفعان صورت نگرفته 
است. این پژوهش تالش دارد تا این شكاف را در ادبیات ُپر نماید و شواهدی از عواملی مهم نشان دهد 
كه عملكرد خوشه را در این رابطه تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش بر این تاكید دارد كه با نگاه 
واقع گرایانه تر به شرایط و بافتی كه خوشه در آن پیاده سازی می شود، دسترسی به سرریزهای دانش و 
مزیت های رقابتی و بهره وری كه با خوشه انتظار می رود، عملی تر خواهد شد و این مهم تنها با اهمیت 
دادن به بومی سازی صورت می گیرد. در واقع، آنچه كه نیاز به بررسی دارد این است كه آیا اهداف 
خوشه در بافت های دیگر تحقق می یابد و چگونه. در واقع، نتایج ما نشان می دهد كه برای پیاده سازی 
یک برنامه هدفمند مانند خوشه سازی صنعتی، باید بسیاری از عوامل درگیر را در نظر گرفت. چنانچه 
پیش از اقدام به صرف هزینه ها و سرمایه های هنگفت، شایسته است كه نقاط قوت و ضعف شناسایی 
شوند و پیش از انجام هر ریسكی، نسبت به كاهش عواملی كه محیطی محدود برای خوشه ایجاد 
می كنند، اقدامی صورت گیرد. این بدان معناست كه دومین سهم این پژوهش در ادبیات خوشه این 
است كه به عوامل محیطی و بافتی كه خوشه در آن واقع است، تمركز می كند. مطابق با نتایج، روشن 
شد كه صرف نظر از این كه بسیاری از مشكالت، در عملكرد ضعیف و تصمیم های اشتباه درون خوشه 
ریشه دارد، اما بسیاری از این عوامل به محیط، فرهنگ، و منطقه ای كه خوشه در آن اجرا می شود، 
برمی گردد، كه تحت عنوان عوامل زمینه ای استانی از آن یاد شد. همچنین برخی دیگر از مشكالت و 
محدودیت ها، ریشه در مسائل اقتصادی و سیاسی ملّی دارند. از این رو، سیاستگذاران اقتصادی كشور، 
اگر قصد دارند تا خوشه ها را موفق كنند و به نتایج اثربخشی كه باعث رونق اقتصادی مناطق محروم 
می شود، دست یابند، نیاز دارند تا كلیه قوانین، زیرساخت ها، و سیاست های كالن و خرد را با توسعه 



78

10
7 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
98

ار 
 به

3 ـ
2 

وره
| د

اقتصادی جغرافیایی هم راستا كنند. ناسازگاری و ناهمگونی قوانین و بسترها با برنامه های كالنی چون 
خوشه، همان گونه كه در شدت و تنوع مشكالت شناسایی شده آشكار است، چیزی جز اتالف بیش از 
پیش سرمایه های كشور نخواهد بود )Scheel, 2002; Chen et al., 2016(. سوم آن كه پژوهش 
حاضر بر تجربه افراد درگیر در یک خوشه، كه به طور مستقیم پدیده مورد نظر )خوشه( را درك و تجربه 
می كنند، می پردازد، و محدودیت ها و موانع را از زاویه دید ایشان مورد بررسی قرار می دهد. زیرا برخالف 
برخی پژوهش ها كه تنها از نظر خبرگان بهره می گیرند، این پژوهش بر آن است كه ذی نفعان خوشه، 
به مسئله مورد بررسی نزدیک تر هستند و اطالعات حقیقی تری ارائه می دهند. در ضمن، رفتار افراد یک 
شبكه بر اساس ادراك مشترك ذی نفعان شكل می گیرد )Nahapiet & Ghoshal, 1998(. بنابراین، 
شناسایی ادراك افراد برای شناخت ضعف ها و محدودیت های درك شده ذی نفعان در اصالح فرایند خوشه 

برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بسیار مفیدتر خواهد بود. 
به  اجتماعی شرط ضروری دستیابی  است، سرمایه  تاكید شده  ادبیات  در مرور  همان گونه كه 
نوآوری و بهره مندی از شرایط خوشه است. تسهیم دانش، اطالعات، و همكاری از راه اعتماد به دست 
می آید )Lomi, 1995; Chen et al., 2016( و بدون این عنصر، خوشه ناكارامد می شود، انتظارها را 
برآورده نمی كند، و از عهده وظایف برنمی آید. در واقع، تمركز فضایی یک صنعت می تواند در تركیب 
با اثر میراث های دانش در فرایند هم افزایی و تكمیلی به فواید همكاری های مبتنی بر اجتماعی و 
انباشتگی منسوب شود )Lei & Huang, 2014(. متاسفانه، یكی از بزرگ ترین ضعف های اقتصاد 
ایران سطح پایین سرمایه اجتماعی است )UNIDO, 2013; 2018(. نتایج پژوهش بیانگر فقدان 
اعتماد و مشاركت و همكاری در میان ذی نفعان است كه هم راستا با ادبیات موضوع در زمینۀ اهمیت 
 Porter, 2000; Negrusa et al.,( میان خوشه هاست  در  اعتماد  و  اجتماعی  و ضرورت سرمایه 
 .)2014; Wasiluk, 2017; Hervas-Oliver et al., 2017; García-Villaverde et al., 2017

زیرا همان گونه كه چن و همكاران )2016( عنوان نمودند، سرمایه اجتماعی چون چسبی می ماند كه 
اعضای خوشه را در كنار هم نگاه می دارد. پژوهش ما تالش می كند تا دیدگاه متفاوتی را در خصوص 
خوشه بر اساس تجربه های ذی نفعان از موانع پیشاروی موفقیت خوشه فراهم آورد و به نظر می رسد 
كه این نتایج مورد توجه دست اندركاران و كارشناسان خوشه در میان صنایع كوچک و متوسط، و 
سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. این پژوهش مفاهیمی برای دولت ها به همراه دارد تا قوانین و 
رویكرد خود را برای داشتن خوشه های كارا به روز نمایند و تغییر دهند. زیرا بدون احیا و اقدام واقعی، 
خوشه های استان سیستان و بلوچستان ممكن است كه در نهایت، به برنامه های ناكارا و بی كاربردی 
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تبدیل شوند كه هیچ كس اعتقادی به آن ها ندارد و فقط حجم زیادی از انرژی، زمان، و بودجه را 
قابل توجه مصرف می كند. حجم وسیع خطاها، موانع، و  نتایج و خروجی های  به دست آوردن  بدون 
محدودیت های اشاره شده به وسیله ذی نفعان در این پژوهش گواه بر این است كه اشتیاق كشورهای 
درحال توسعه برای دنباله روی و بكارگیری خوشه ها به بكاربستن این راهبرد بدون تالش جدی در 
خصوص بومی سازی و راه اندازی پژوهش ها پیش از پیاده سازی منجر شده است. در واقع بر مبنای 
نتایج، سیاست پردازان نیاز دارند كه هوشیار باشند و دچار ساده انگاری راهبردهای پرهزینه از لحاظ 
هزینه های مالی و غیرمالی، مانند خوشه ها بدون در نظرگرفتن بافت واقعی هر منطقه خاص نشوند. 
به آن ها توصیه می گردد كه بر ایجاد توانایی و حذف موانع و محدودیت ها پیش از بكاربستن خوشه ها 
بپردازند و اجازه دهند كه مزیت ها و سرریزهای فراهم شده به وسیله خوشه ها و مناطق خاص از این 

راه چندبرابر شده و اثر اهرمی یابند.
شبكه های  و  ارتباطات  خصوص  در  مشكل  بزرگ ترین  كه  می دهد  نشان  پژوهش  این 
همكاری  جلب  است.  اثرگذار  سازمان های  همه  با  همكاری  خوشه ای،  برون  و  درون  اجتماعی 
مصاحبه شوندگان  وسیله  به  اكیداً  توسعه  عامل  و  خوشه  به  نسبت  ذی نفعان  اعتماد  و 
ادبیات  وسیله  به  ارتباطات  اهمیت  است.  شده  تاكید  خوشه  مهم  ضعف  یک  عنوان   به 
 Scheel, 2002; Negrusa et al., 2014; Molina-Morales et al., 2015; Tsang & Siu, 2016;(

Wasiluk, 2017( تاكید شده است، چنانچه بیان می كنند كه باید تقویت ارتباطات چه در درون 

خوشه و چه در ارتباطات فراخوشه ای مورد تاكید قرار گیرد و این كه صرف خلق و ایجاد خوشه 
به معنای تحقق سرریزها و ظرفیت های برتر آن نمی شود. برای آن كه این مزیت ها ظهور یابند، 
از طرف  است.  الزامی  نیز  رقبا  بین  بلكه  درون خوشه  بازیگران  بین همه  ایجاد همكاری  نه تنها 
دیگر، نبود درك متقابل ذی نفعان از یكدیگر و نسبت به كاركرد و ماهیت خوشه، گواه آن بود كه 
توسعه دوره های آموزشی و توجیهی برای افراد كلیدی خوشه بسیار مهم است. دوره های آموزشی 
پیش از پیاده سازی و ضمن اجرای خوشه، برای كمک به ایجاد درك و فهم مشترك در خصوص 
چگونگی عملكرد و موفقیت خوشه، می تواند تسهیل گر تقویت ارتباطات، همكاری، و اعتماد میان 

ذی نفعان باشد.
در نهایت شكل )1(، فضای نتیجه را مطابق با تحلیل های صورت گرفته، ارتباط میان عوامل 

محدودكننده شناسایی شده، و تاثیرگذاری سطوح مختلف بر عملكرد خوشه نشان می دهد.
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ی توجه های جالب اند، نکته ن تاکید داشتند و تجربه نمودهآبر  فرش خوشه صنعتی ننفعا با توجه به آنچه که ذی حاضر پژوهش

و  ،سازی چگونگی بومی ،«سازی بومی»شوندگان، بر مفهوم  مصاحبهتاکید  برخالف، برای مثالدهد.  های آینده پیشنهاد می پژوهشبرای 
آتی بر  پژوهشگران که دشو ، پیشنهاد میرو از این ند، مورد بررسی قرار نگرفت.سازی قرار گیر ترین عواملی که باید در اولویت بومی حیاتی

قه نقش دقیق فرهنگ کاری و مصرفی مردم هر منطکه بررسی  ضمن این مایند.شده خوشه تمرکز ن بومی راهبردچگونگی دستیابی به 
تر مورد توجه قرار گرفته است و  رسد که کم های صنعتی آن مناطق به نظر موضوع ارزشمندی می اقتصادی بر کیفیت عملکرد خوشه

اقتصاد ن توسعه ، باب جدیدی در ارتباط بیتوانند در خصوص این موضوع ، میویژه در حوزه مطالعات رفتار سازمانی پژوهشگران، به
تر  ، در کمبودنفعان خوشه  همچنین، اهمیت نقش عامل توسعه، که از بارزترین عوامل مورد تاکید ذی ای و فرهنگ منطقه بگشایند. منطقه

و بحث قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پیچیده ارتباطات درون خوشه، که رقبا در عین رقابت باید با یکدیگر همکاری  دمور پژوهشی
ای، بر قابلیت و  حفظ محیط همکاری روابط درون خوشهحساسیت هدایت و  ،(، بنابراینPorter, 2000) تسهیم اطالعات نیز داشته باشند

های آتی  پژوهشبررسی این عامل محوری نیز در  ،رو د، اشاره دارد. از ایننهای خاصی که عامل توسعه باید از آن برخوردار باش ویژگی
که در  استگرفتن اثر عوامل محیطی بر عملکرد خوشه پژوهش صورت گرفت، در نظرآنچه که در این  ،در نهایت گردد. توصیه می

توانند در این زمینه، عوامل  های آتی می پژوهش .(Scheel, 2002; Kamran et al., 2017) ی به آن پرداخته شده استکمّهای  پژوهش
 تر و اثرگذارتر را بررسی و مشخص نمایند. بیش

های  را برای وضعیت سایر خوشهآمده  دستهای به یافته که تعمیم استدود حنمونه م پژوهش،های این  از محدودیت یکی
های  حتی با سایر استانو ها و شرایط  ده با دیگر بافتآم دست ج بهی. بدین معنا که باید در تعمیم دادن نتاکردخواهد  با تردید همراهکشور 

تنها یک صنعت خاص مورد بررسی قرار گرفت که شرایط و  پژوهشکه در این  عالوه بر این. احتیاط صورت گیرد کشورواقع در 
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شکل 1: فضای نتیجه  

و  داشتند  تاكید  آن  بر  فرش  صنعتی  خوشه  ذی نفعان  كه  آنچه  به  توجه  با  حاضر  پژوهش 
مثال،  برای  می دهد.  پیشنهاد  آینده  پژوهش های  برای  جالب توجهی  نكته های  نموده اند،  تجربه 
حیاتی ترین  و  بومی سازی،  چگونگی  »بومی سازی«،  مفهوم  مصاحبه شوندگان،  تاكید  برخالف 
پیشنهاد  این رو،  از  قرار نگرفت.  بررسی  قرار گیرند، مورد  بومی سازی  اولویت  باید در  عواملی كه 
می شود كه پژوهشگران آتی بر چگونگی دستیابی به راهبرد بومی شده خوشه تمركز نمایند. ضمن 
این كه بررسی نقش دقیق فرهنگ كاری و مصرفی مردم هر منطقه اقتصادی بر كیفیت عملكرد 
خوشه های صنعتی آن مناطق به نظر موضوع ارزشمندی می رسد كه كم تر مورد توجه قرار گرفته 
است و پژوهشگران، به ویژه در حوزه مطالعات رفتار سازمانی، می توانند در خصوص این موضوع، 
باب جدیدی در ارتباط بین توسعه اقتصاد منطقه ای و فرهنگ منطقه بگشایند. همچنین، اهمیت 
نقش عامل توسعه، كه از بارزترین عوامل مورد تاكید ذی نفعان خوشه بود، در كم تر پژوهشی مورد 
بحث قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پیچیده ارتباطات درون خوشه، كه رقبا در عین رقابت 
باید با یكدیگر همكاری و تسهیم اطالعات نیز داشته باشند )Porter, 2000(، حساسیت هدایت و 
حفظ محیط همكاری روابط درون خوشه ای، بر قابلیت و ویژگی های خاصی كه عامل توسعه باید از 
آن برخوردار باشند، اشاره دارد. از این رو، بررسی این عامل محوری نیز در پژوهش های آتی توصیه 
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می گردد. در نهایت، آنچه كه در این پژوهش صورت گرفت، در نظرگرفتن اثر عوامل محیطی بر 
Scheel, 2002; Kam-(  عملكرد خوشه است كه در پژوهش های كّمی به آن پرداخته شده است

ran et al., 2017(. پژوهش های آتی می توانند در این زمینه، عوامل بیش تر و اثرگذارتر را بررسی 

و مشخص نمایند.
به دست آمده  یافته های  تعمیم  كه  است  محدود  نمونه  پژوهش،  این  محدودیت های  از  یكی 
را برای وضعیت سایر خوشه های كشور با تردید همراه خواهد كرد. بدین معنا كه باید در تعمیم 
دادن نتایج به دست آمده با دیگر بافت ها و شرایط و حتی با سایر استان های واقع در كشور احتیاط 
صورت گیرد. عالوه بر این كه در این پژوهش تنها یک صنعت خاص مورد بررسی قرار گرفت كه 
شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد، در نتیجه، تعمیم آن با احتیاط دوچندانی روبه رو است. اما 
از آن جا كه تاكید اصلی و هدف اصلی پژوهش، برجسته سازی نقش بومی سازی و اهمیت دادن 
به مقوله پیش مطالعه و توجه به تفاوت های زمینه ای خوشه ها و مناطق اقتصادی و جغرافیایی با 
یكدیگر است، بنابراین مسلّم است كه این پژوهش نیز برای پژوهش های آینده بر سایر خوشه ها 
بنابر ماهیت، بر بومی سازی و احتیاط بر تعمیم یافته ها تاكید می كند. یكی دیگر از محدودیت ها را 
می توان، بررسی نكردن دیدگاه سیاستگذاران خوشه چه در سطح ملّی و چه در سطح محلی عنوان 
كرد. با توجه به آن كه پژوهش، سعی بر آن داشت كه دیدگاه كلیه ذی نفعان و افرادی را بررسی 
كند كه در این حوزه درگیر هستند، شاید بتوان سیاستگذاران محلی را نیز یكی از آن دسته افرادی 
دانست كه به دلیل نبود امكان مالقات و برقراری ارتباط با آنان، این پژوهش از دریافت دیدگاه ها 

و نظرهایشان محروم ماند.
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