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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
711-90 ، صفحات1388 شهریور  و مرداد، 93 و 94های  شماره  

  
   ی کوچک و متوسطها بنگاهپذیری افزایش رقابت

 1ای بر توسعه رویکرد خوشهأکیدو تامین مالی آنها با ت
  
  2علی قاسمی

  3مقدم مصطفی علمی
  

 درصد از 94 و  درصد اشتغال60در اختیار داشتن بیش از با وچک و متوسط های ک بنگاه ،در ایران
تامین مالی و ، مطالعات انجام شدهبر اساس  که اند مواجه بسیاریبا مشکالت  ها مجموع بنگاه

، ها  بنگاهمالی  تامین های موفق روشیکی از . است مشکالت  اینترین یکی از مهمهای آن  مکانیزم
به جای حمایت منفرد های خرد، کوچک و متوسط  های متشکل از بنگاه  خوشهاعطای تسهیالت به

ی کوچک و متوسط، شاخص ضریب ها های متشکل از بنگاه  شناسایی خوشهبرای. ست ااز آنها
طی  ها بنگاه تعداد و کارکنان تعداد صادرات، افزوده، ارزش  متغیرچهاردر  ،ISIC در کدهای مکانی
 بیشترین مقدار متوسط 29 و 27، 26، 24، 17 ،15 و کدهای شد گرفته نظر در )1373-1384( های سال

ها در کدهای  در کل کشور و سطح استان متغیر چهار سپس محاسبه این ،به خود اختصاص دادندرا 
محاسبه رقمی، چهار  ISICهای  های حمایتی مالی در فعالیت  معرفی اولویتبرای رقمی و چهار

های مختلف   روشمختصرمعرفی های در سطح ملی، به  خوشهتعامالت  معرفی نوع برای .گردید
 دکیألحاظ گردید که در ادامه با ت نهاد هادیان خوشهای  توسعه خوشه روش مانندای  توسعه خوشه

 بخشی 54ستانده  - خوشه ملی با استفاده از آخرین جدول دادهششبر تکنیک تحلیل عاملی، 
  .دهد مینشان را ها  کشور و استانتی امالساختار تعاستخراج گردید که کشور 

  
ای، هادیـان خوشـه،       های کوچک ومتوسـط، رویکـرد خوشـه         مین مالی بنگاه  أت : کلیدی های واژه

  .ستانده، تحلیل عاملی ارزش باال ضریب مکانی، جدول داده
                                                 

هـای کوچـک و متوسـط مبتنـی بـر توسـعه               های مختلف تامین مـالی بنگـاه        معرفی مکانیزم «از طرحی با عنوان       برگرفته  این مقاله   . 1
است که بـا حمایـت معاونـت امـور اقتـصادی ایـن وزارت و                » ای و تبیین نقش ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی           رهیافت خوشه 

  .ن انجام شدتوسط موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهرا
  Ghaseme@gmail.com                                        کارشناس شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی                  .2
  ELmimoghaddam@gmail.com                                          عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور                          . 3
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  مقدمه. 1
تر در مقایسه  مانند اشتغالزایی بیش(SMEs) 1های کوچک ومتوسط  های بنگاه توجه به برخی ویژگی

پراکندگی در گستره کشور و به تبع  افزایش ، مشارکت بیشتر بخش خصوصی، 2های بزرگ با بنگاه
ها در کشورهای  این نوع از بنگاه نقش قابل توجه در محرومیت زدایی، جایگاه منحصر به فردی را به 

بیش  متوسط و کوچک های هبنگا اینکه با .است  داده کشورمان ذاریگسیاست ساختار ویژه هب و گوناگون
 درصد از اشتغال صنعتی در خود جای 60 درصد واحدهای صنعتی کشور را با بیش از 94از 
زیاد،  های ماندگی عقب دلیل هب اقتصاد ایران، در خود راهبردی نقش ایفای از همچنان  اما3اند داده

مورد و کیفی  عد کمی ز دو بُتوان ا را میهای کوچک و متوسط  بنگاهبررسی ساختاری . اند بازمانده
 را کشور افزوده ارزش همچنین  بخش قابل توجهی از ساختار صنعتی و، ی از نظر کمّ، قرار دادتوجه

ها  گذاری سرمایه در  را خصوصی بخش توانند می نیز کیفی نظر از و دارند اختیار در ها بنگاه از نوع این
های بزرگ معموال با کمبود امکانات، نقدینگی   بخش خصوصی برای ایجاد بنگاهزیراتشویق کنند، 

  .  است و سرمایه مواجه
مین مالی ، محدودیت تأهای کوچک و متوسط بنگاهترین تنگناهای توسعه  یکی از مهم

 تعامل مناسب مستلزم که ساماندهی آن 4 در گردش است سرمایهها به صورت سرمایه ثابت و فعالیت
 زمینه،در این . های حمایتی مالی است  تدوین بستهبرایبخش خصوصی و سیاستگذاران دولتی 

 برای در هر زیربخش، میزان تمرکز جغرافیایی آنها های کوچک و متوسط بنگاهشناسایی نوع تعامل 
ترین  مهم از ،زیربخش هر براساس ها استان در مالی حمایتی های اولویت تشخیص و حمایت بخشیاثر

مالی  مینأ تبرایهای متعددی   مکانیزم،مسلمبه طور  .استها  اهمین مالی این نوع بنگأهای ت چالش
 یکی از اما ، به شکل اخص وجود داردهای کوچک و متوسط بنگاههای صنعتی به شکل اعم و  بنگاه

های متشکل  ، کمک به توسعه خوشههای کوچک و متوسط بنگاههای حمایت مالی از  بهترین روش
ها  های مستقر در خوشه ه تسهیالت مالی و اعتباری به بنگاهئ و اراهای کوچک و متوسط بنگاهاز 

                                                 
1.Small and Medium-Sized Enterprises 

  ).1383(کی مرام، فرید و همکاران . 2
  ).1381(عباس مخبر و عباس زندباف : اشمیتز و ندوی، مترجمان.3
  ).2003(شقاقی و شفیعی : یونیدو، مترجمان.4
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این روش حمایت مالی عالوه بر افزایش کارایی و اثربخشی تسهیالت اعطایی، افزایش . است
   1 . را نیز به همراه داردهای کوچک و متوسط بنگاهپذیری بلندمدت  رقابت

ها در   فعال در خوشهو متوسطهای کوچک  بنگاه موفقیت بیشتر زمینه در بسیاریمطالعات 
ها به فعالیت   از یکدیگر و خارج از خوشهجزا که به صورت مهای کوچک و متوسط بنگاهمقایسه با 

های کوچک  بنگاهاز متفاوت  در بخش دوم به بررسی تعاریف مبنا، بر این 2.پردازند، وجود دارد می
معرفی انواع به  سپس در بخش سوم  وپردازیم میاز جمله ایران  و گوناگون در کشورهای و متوسط

های صنعتی  ها و شبکه  خوشهشناسایی بر أکید با تهای کوچک و متوسط بنگاههای ساماندهی  روش
های  بنگاه جغرافیایی تمرکز وضعیت صنعتی، های خوشه ساماندهی برای ،چهارم بخش در .پردازیم می

و در  3 (LQ)اس شاخص ضریب مکانی ها براس  از استان کدامصنعتی در کل کشور و همچنین هر
گیری از   بخش پنجم با محوریت بهره در است و در نهایت، ه شدهئ ارا 5 منتخبISIC4کدهای 
 را همبستگیهایی از اقتصاد که در سطح ملی بیشترین   به معرفی زیربخش6تحلیل عاملیتکنیک 

های ملی بر اساس رویکرد  وشه کشور، به معرفی خ7 بر آخرین جدول داده ستاندهأکیددارند و با ت
  .پردازیم می هادیان خوشه،  ای توسعه خوشه

  
 )هاSME( های کوچک و متوسط  بنگاهتعریفتباین در . 2

 واحدها نوع این از گوناگون تعاریف ارائه  وجبم متوسط و کوچک های بنگاه به مربوط متون گیگسترد

ای این  مقایسه بررسی .است شده کشورها یافتگی توسعه میزان و فرهنگی جمعیتی، سنی، ساختار براساس
اما با  را نشان می دهد، های بسیار زیاد ساختاری آنها  شباهتگوناگونها در کشورهای  نوع از بنگاه

هایی که  ترین شاخص برخی از مهم. دکرارائه توان تعریف واحد و یکسانی از آنها  وجود این، نمی
                                                 

1.Humphrey ,John & Hubert Schmitz (1995). 
  :برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به. 2

Cooke, Philip (2002), "Knowledge Economies Cluster, Learning and Cooperative 
Advantage", Routledge Press; Ecotec Research & Consulting (2003), A Practical Guide to 
Cluster Development, Department of Trade and Industry, UK. 
3. Location Quotient  
4. International Standard Industrial Classification 

منظور از این کدها،کدهایی است که به طور میانگین بیشترین مقدار هریک از متغیرهای ارزش افزوده، صادرات دالری، تعداد                   . 5
  . است ها و تعداد کارکنان را به خود اختصاص داده بنگاه

6. Factor Analysis 
7. Input-Output (I-O) Table 
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تعداد کارکنان، سرمایه، : ند ازا روند عبارت  بکار می متوسطهای کوچک و بنگاهمعموالً در تعریف 
 1.های تولیدی دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت

  
   در کشورهای منتخب)هاSME( های کوچک و متوسط  بنگاه تعریف.1جدول 

  
  بندی معیار طبقه  تعریف صنایع کوچک و متوسط  کشور

  مند نفر کار1-9  صنایع خرد
کشورهای عضو   کارمند نفر 10-49  صنایع کوچک

  کارمند نفر 50-249  صنایع متوسط  اروپا اتحادیه

 میلیون 40گردش مالی ساالنۀ کمتر از 
 27یورو و تعادل ترازنامه کمتر از 

  میلیون یورو
  تعداد کارکنان   نفر کارمند499 تا 100بین   صنایع متوسط  استرالیا   نفر کارمند100کمتر از   صنایع کوچک

 نفر کارمند و با فروش کمتر از 100کمتر از   نایع کوچکص
  کانادا   میلیون دالر کانادا5

 5 نفر کارمند و با فروش بین 500 تا 100بین   صنایع متوسط
   میلیون دالر کانادا20تا 

  تعداد کارکنان
  و میزان فروش

  تعداد کارکنان   نفر کارمند500 تا 101بین   صنایع متوسط  چین   نفر کارمند100 تا 50بین   صنایع کوچک

صنایع کوچک و   اندونزی
  تعداد کارکنان   نفر کارمند100کمتر از   صنایع متوسط
   نفر کارمند20کمتر از   صنایع کوچک

 100 نفر کارمند یا کمتر از 300 تا 20بین   صنایع متوسط  ژاپن
  میلیون ین سرمایه

  تعداد کارکنان و دارایی

صنایع کوچک و   کره جنوبی
  متوسط

 تا 20 نفر کارمند و سرمایه بین 300کمتر از 
  تعداد کارکنان و دارایی   میلیارد اون کره80

صنایع کوچک و   مالزی
  صنایع متوسط

 نفر کارمندو گردش فروش 150کمتر از 
واحد ( میلیون رینگیت 25ساالنه کمتر از 

  )RM= پول مالزی
  تعداد کارکنان و میزان فروش

صنایع کوچک و   زالندنو
  تعداد کارکنان   نفر کارمند50تا   ع متوسطصنای

 15 تا 5/1 کارمند و دارایی بین 99 تا 10بین   صنایع کوچک
  فیلیپین  Pمیلیون 

 تا 15 کارمند و دارایی بین 199 تا 100بین   صنایع متوسط
  P میلیون 60

  تعداد کارکنان و دارایی

صنایع کوچک و   سنگاپور
  متوسط

یون دالر  میل15دارایی ثابت کمتر از 
  دارایی ثابت  سنگاپور

صنایع کوچک و   تایوان
  صنایع متوسط

 نفر کارمند و سرمایه کمتر از 200کمتر از 
  تعداد کارکنان و سرمایه   میلیون دالر تایوان60

صنایع کوچک و   آمریکا
  2تعداد کارکنان   کارمند500کمتر از   صنایع متوسط

  . نتایج تحقیق:مأخذ

                                                 
  .13، ص)1382 ( محمد،موالیی. 1
  .گیرد در این کشور واژه مشاغل کوچک به جای صنایع کوچک مورد استفاده قرار می. 2
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بسیاری گیری از تنوع  دلیل تعدد مراکز تصمیمه  در ایران بو متوسطهای کوچک  تعاریف بنگاه
های  بنگاه، 1معادن و وزارت جهاد کشاورزی  تعریف وزارت صنایع ومبنایبر . برخوردار است

 نفر 50هستند که کمتر از ) شهری و روستایی(واحدهای صنعتی و خدماتی ، کوچک و متوسط
ف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این وزارت تعاون نیز تعاری. کارگر دارند

  .برد صنایع بکار می
 :اند از  که عبارتاست بندی کرده کارها را به چهار گروه طبقه و  کسب،2مرکز آمار ایران

صد  کارگر و بیش از  نفر99 تا 50 کارگر،  نفر49 تا 10 کارگر،  نفر9 تا 1وکارهای دارای  کسب
 مرکز آمار ایران اما ،اروپا دارد  بندی ظاهرا شباهتی با تعریف اتحادیه  طبقه رغم اینکهبه.  کارگرنفر

 وکارها را کند و سایر کسب  محسوب می)SME( نفر نیروی کار را 10وکارهای کمتر از  فقط کسب
 نفر صد کمتر ازوکارهای  بانک مرکزی ایران نیز کسب. کند  میتلقیکارخانجات صنعتی بزرگ 

ها   فقدان تعریف مشترک از این نوع بنگاهزمینه، در این .کند تلقی می )SME(کار را به عنوان نیروی 
  .شود حمایت مینوع منجر به تباین در نوع قوانین، نوع سازمان و 

  
  )ها(SMEهای متشکل از  ها و شبکه خوشه. 3

 جهـت ور از هـای فـراوان آنهـا در کـش      بـا توجـه بـه پتانـسیل    هـای کوچـک و متوسـط    بنگـاه توسـعه  
 بـسیاری  از اهمیـت     موارد دیگر ای و     اشتغالزایی، توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد توسعه متوازن منطقه       

 ، از یکدیگر نه تنها مطلوب نیست      مجزاهای منفرد و      توسعه بنگاه . ها برخوردار است    در سیاستگذاری 
نـابع بـرای دولـت     محصوالت، امکان نظارت و همچنـین تخـصیص م       تنوعدلیل پراکندگی و    ه  بلکه ب 

 ی کوچک و متوسط   ها بنگاههای توسعه آنها، تشویق        یکی از بهترین مکانیزم    بنابراین،. استناممکن  
ی هـا  بنگـاه های متـشکل از     تر ساماندهی و توسعه خوشه      ها و یا به عبارت دقیق        در خوشه  فعالیت برای

 یا همجموعـ تـوان   می را  ی کوچک و متوسط   ها بنگاههای متشکل از      خوشه.  است کوچک و متوسط  
ای در کنار     های نسبی منطقه    متوسطِ همگن که بر حسب مزیت      و  واحدهای صنعتی خرد، کوچک   از  

  . ، در نظر گرفتای بین آنها وجود دارد  و روابط تعریف شدهاند یکدیگر قرار گرفته

                                                 
 .121، ص)2003(یونیدو . 1

 .1378 کتاب آمار سال برمبنای. 2
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 فعالیتمتوسط که به  و  ها و واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک  از کارگاهبسیاریاصوالً تعداد 
ید ؤ م، به عبارت دیگر یاای و  خاص منطقه  پتانسیلدهنده اند، نشان مشابهی در یک منطقه مشغول

) خام( مواد اولیه مانندهایی   برحسب پتانسیل، دیگرعبارت به .استای  های خاص منطقه وجود مزیت
ه و واحد صنعتی و یا وجود سابقه تاریخی در شغل یا مشاغل مورد نظر است که تعداد زیادی کارگا

های متعدد و مشابه  توان اداره و تدارک کارگاه نظرشوند و منطقه مورد مشغول می مشابهی فعالیتبه 
 مراحل کلی اما بستگی دارد،  نیز البته نحوه دقیق توسعه هر خوشه به شرایط خاص آن خوشه.را دارد

 :عبارت اند ازها  توسعه خوشه

 مرحله رشد و    .3 ؛ مرحله جنینی یا ظهور خوشه     .2 ؛ها  نگاهمرحله تمرکز یا تجمیع جغرافیایی ب      . 1
هـای    دهی خوشه   دگردیسی خوشه و شکل    - مرحله بازسازی  .5 ؛ مرحله بلوغ خوشه   .4 ؛توسعه خوشه 

   1 .جدید
را به جدا  توان آن به ترتیبی است که میبالغ، طیف واحدهای مستقر در یک خوشه صنعتی 

های  مفهوم خوشه 2 .کرد تشبیه جدید های  کارگاه قالب در صنعتی بزرگ واحد یک های بخش شدن
 از که پس متون عربی و اسالمی در که مطالبیای نوین است که هرچند مظاهر آن در  ه  پدید،صنعتی

 مشخص به پدیده طور آلفرد مارشال به ، مرتبه، اما نخستین3شود  میمشاهدهرنسانس انجام شده، 
 و 4شود، پرداخته است ها ایجاد می  از بنگاه کدامیی که برای هرها تمرکز جغرافیایی صنایع و صرفه

پردازان این حوزه  ترین نظریه اند که از مهم  به بسط تئوریک این مفهوم پرداختهافراد دیگرسپس 
   5 .توان به مایکل پورتر اشاره کرد می

به دهنده تمایل   است که نشان مفهوم عمومی خوشه،)2001( کروچ و قارل عقیدهبه 
ه ، واژه خوشه ب)2001( ماسکل عقیدهبه . ها در یک نوع کسب و کار مشابه است بنگاههمجواری 

 که واژه نواحی صنعتی در جایی مورد ، در حالیاستصورت مترادف با تجمیع یا تمرکز صنعتی 
شاره  اها ها و هنجارهای ناشی از هم جواری بنگاه به ارزش   صراحتاً،گیرد که هدف استفاده قرار می

 ایندر   اشارهها بنگاهگرایی  ، اساس استدالل منطقه)2002(اشئیم و ایزاک سن   به گفته .داشته باشد

                                                 
  .45اندرسون، توماس و دیگران، ترجمه علی قاسمی و همکاران، ص. 1
  ).1383(انگیر مجیدی عباس مهرپویا، جه: روبرتا، رابلوتی، مترجمان. 2
  .، پایان نامه کارشناسی ارشد)1385(قاسمی، علی. 3

4.Mcdonald, Frank & Belissi Fiorenza (2005), PP.5-7. 
5.Porter, Michael (1998). 
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ابی به یاو را در دستو است برخوردار برای بنگاه ای  ویژهاز اهمیت ای و محلی  است که منابع منطقه
 منطقه انحصاریبر منابع های فعال در خوشه بسیار متکی  بنگاه. نماید پذیری جهانی کمک می رقابت
 عقیده به .یابند نمی سوق یکدیگر با همکاری سمت به ،کنند نوآوری ها بنگاه این که هنگامی و هستند

که روابط عمودی و افقی است ها  ای همجوار از بنگاه ، خوشه مجموعه)2002(هاجینز   کوک و
این . انداز است تراک در چشمها و اش از زیرساخت  کننده های محلی حمایت شامل بنگاهو دارند 

 به طور کلی 1 .پردازند ها در یک بازار مشخص به همکاری و رقابت با یکدیگر می مجموعه بنگاه
ترین نکتۀ نهفته در   عمدهاما ، یافته استاش، تغییرات بسیاری ها، در سیر تکامل تاریخی مفهوم خوشه

افیایی و تمرکز جغرافیایی ناشی از عوامل ناشی از عوامل جغراین تعاریف، وجود تمرکز جغرافیایی 
   2 .شود ها می های مخلتف برای بنگاه  بوجود آمدن صرفهموجبتاریخی است که 

هـای مختلـف اسـت کـه در           تلفیقی از تئـوری    ،خوشهمعتقد است که    ) 2004 ( 3لوری اشمیتز 
هـا   ایـن تئـوری   ی از    برخ و است   هشدهای سیاستی ارائه      بسته   صورت منجسم و در قالب    ه  طول زمان ب  

ای و نظـام نـوآوری، نظـام ملـی نـوآوری،             تئوری جغرافیـای اقتـصادی، اقتـصاد منطقـه        : ند از ا  عبارت
براسـاس    4 .های اجتـماعی   اجتماعی و شبکه     های مربوط به دانش و انتقال آن و تئوری سرمایه          تئوری

 بـه   خوشـه : دکـر  تعریـف    طـور   ایـن های صـنعتی را       توان مفهوم خوشه    تعاریف مختلف از خوشه، می    
در   وصورت بخشی و جغرافیایی تمرکز یافتـه    ه  شود که ب    تجمعی از واحدهای کسب و کار گفته می       

پردازنـد و بـا        کاال و خدمات مـی     برخی از عرضه    به تولید و   متقابلهای   بستر ارتباط و تکمیل فعالیت    
  بـر اسـاس تعـاریف علمـی    یز نهای صنعتی  مفهوم خوشه   5 .اند  های مشترک مواجه   ها و فرصت   چالش
و به صورت منسجم بـرای    6 گردید  مطرح سال پیش در ادبیات مرسوم دانشگاهی      15حدود  ،  موجود

هـای    خوشـه مـورد مطالعات وی در . هاروارد ارائه شد  توسط مایکل پورتر از دانشگاه،  مرتبهنخستین  
 تغییـر   2000 از سـال      نیـز  حثبمگستره موضوعی این      عقیده وی  ه ب  و است  بسیار متداول بوده    صنعتی  

   .است کرده 

                                                 
1.Mcdonald, Frank & Belissi Fiorenza (2005). 
2.Ibid  (2005), P.84. 
3.Schmidt, Lori (2004). 

  ).1384( عیسی ،منصوری .4
  ).1385(قاسمی، علی  .5
  ).1381( مخبر و زندباف :انترجمماشمیتز و ندوی،  .6
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  و بررسی این پدیده طی سالیان اخیر شاید نوعی رجعت به مفاهیم اقتصاد خردبه طور کلی،
 را اقتصادی سیاستگذاران بیشتر و باشد اقتصادخرد تئوریک مبانی بر مبتنی اقتصادکالن تحوالت بررسی

 باشد، کالن  مفهومی اینکه از مجزا ،اقتصاد  عرصه در پذیری رقابت که نماید می متوجه مهم نکته این به

های کوچک  بنگاهپذیری  ی که بر رقابتمحیط ،در واقع.  در ساختارهای خرد وجود داردیشها ریشه
از چهار سطح شود،   می گیری یک بنگاه  و منجر به شکل است در سطح ملی اثر گذار بودهو متوسط

 سطح چهار این  وشود حوزه اقتصاد خرد تعریف میسه سطح از آن در است که   تشکیل شده
که به فرهنگ ملی، موقعیت جغرافیایی، ساختار قانونی و  ( محیط کسب و کار عمومی:ند ازا عبارت

که به شرایط عوامل تولید کاال، شرایط  (2، مدل الماس1) دارد بستگینهادی، محیط کالن اقتصادی
، 3) دارد بستگیولید، استراتژی و رقابتی بودن محیط بنگاهتقاضای کاال، نهادهای مرتبط و پشتیبان ت

های تحقیقاتی و نهادهایی برای  ها، دولت، نهادهای مالی، انجمن که به وضعیت بنگاه(خوشه 
 نقش موثری بر ،های اقتصاد کالن  سیاستزمینهدر این . 5و بنگاه 4)داردبستگی همکاری در خوشه 

های اقتصاد خرد بر وضعیت عملکرد خوشه موثر  سیاست و  استوکار عمومی داشته محیط کسب
ها  د، خوشهکننتر عمل  فعال) ها بنگاه(هرچه موتورهای اقتصاد خرد ، دیگر یا به عبارت ه استبود

، ملی و ای پذیری درونی یک بنگاه به سطوح باالتر منطقه د و رقابتکرپویاتر و قویتر عمل خواهند 
های  های نوآور، وجود شرکت  خوشه  یکی از دالیل موفقیت، واقعدر 6 .یابد المللی گسترش می بین

  .دهند الشعاع خود قرار می پیشرو در خوشه است که موفقیت کل خوشه را تحت
  
  های صنعتی کشور تمرکز جغرافیایی بنگاه. 4

ــرای ــت ب ــایی اولوی ــذاری   شناس ــاهگ ــط   بنگ ــک و متوس ــای کوچ ــشور   ه ــه ک ــز یافت ــدا تمرک  ،ابت
ــه ــای اصــلی   مولف ــه و عواه ــل محــرک خوش ــا م ــیه ــست  م ــاییبای ــو شناس ــن  ن ش ــه در ای ــیند ک  ب

ــت  ــایی فعالی ــز جغرافی ــا تمرک ــدن   وه ــا تخصــصی ش ــود    آنه ــه، وج ــک خوش ــازیگران ی ــدد ب ، تع
ــین آنهــا، وجــود حجــم     حلقــه ــد درون خوشــه و همکــاری و رقابــت ب ــره تولی هــای مختلــف زنجی

هــا  تـرین شــاخص  ه از مهــم و بررســی جایگـاه خوشــه در چرخـه عمــر خوشـ   7ضـروری بــرای تولیـد  

                                                 
1.Solvell Orjan, Et. Al. (2003), P.21. 
2.Diamond Model 
3.Solvell orjan et. Al. (2003), P.22. 
4.Ibid, P.18. 
5.Ibid, P.23. 
6.Ibid, PP. 22-24. 
7.Critical Mass 
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، اولــین عامــل شناســایی خوشــه و سیاســتگذاری جهــت توســعه  مبنــا بــر ایــن 1.رونــد بــه شــمار مــی
ایـن  تـرین شـاخص      مهـم . شـود  مـی هـا در سـطح کـشور بررسـی            آن، یعنی تمرکز جغرافیـایی بنگـاه      

 : عبارت است از (LQ) ضریب مکانی همانحوزه، 
 

∑

∑

=

==

n

i i

t

n

i i

t

t

E
E

e
e

LQ

1

1 

∑ میزان اشتغال در تولید مواد لبنی سطح استان تهران باشد، ieگر  ابرای مثال، ie میزان کل 
 میزان کل اشتغال در صنعت تولید مواد لبنی کل iEاشتغال در سطح استان تهران خواهد بود و اگر

∑ بنابراین،کشور باشد،  iEپس از تقسیم این دو نسبت به .  میزان کل اشتغال کشور خواهد بود
که نسبت استان در تولید مواد لبنی از نسبت تولید مواد لبنی کل کشور بیشتر  یکدیگر، در صورتی

دهد که   خواهد بود و این موضوع نشان مییکباشد، آنگاه میزان ضریب مکانی بزرگتر از عدد 
تر، تمرکز   لبنی استان تهران از متوسط کشور بیشتر بوده یا به عبارت دقیقاشتغال در صنعت مواد

بندی  کارگران صنعت مواد لبنی استان تهران از متوسط کشور بیشتر است و این استان در رتبه
، هر استانی شرایطدر این . داردحمایت از صنعت مواد لبنی جهت توسعه اشتغال، در اولویت قرار 

ر تمرکز جغرافیایی را در بین محصوالت مختلف، در خود جای داده باشد از که بیشترین مقدا
 مبنا،بر این .  توسعه خوشه در آن محصول در کل کشور برخوردار استبرایپتانسیل بیشتری 

، )1373-1384(های   در کدهای دو رقمی و سپس در کدهای چهاررقمی طی سالISICارزیابی 
   2 .گیرد می قرار مورد بررسی
ها   متغیر ارزش افزوده، صادرات، تعداد کارکنان و تعداد بنگاهچهار ارزیابی ، سوی دیگراز

آن . ها انجام گرفت جهت شناسایی میزان ضریب مکانی این متغیرها در کل کشور و به تبع استان
 درصد هریک از این متغیرها را به خود اختصاص داده 10 از کدهای دو رقمی که حداقل گروه

 این و رقمی شدند چهار و مبنای تحلیل در کدهای ندهای آتی انتخاب شد  ارزیابیرایببودند، 

                                                 
 .29-34ان، ترجمه علی قاسمی و همکاران، صص  توماس و دیگر،اندرسون .1

  .های مختلف های صنعتی کشور، مرکز آمار ایران، آمار سال سرشماری کارگاه. 2
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های   بنگاهشرحبه فقط و متوسط انجام شد که در این مقاله های کوچک  ها به تفکیک بنگاه تحلیل
  .پردازیم می  شماره دوجدولکوچک 
  

  صد کل متغیر در10های کوچک با بیش از   کدهای منتخب دو رقمی در بنگاه.2جدول 

  

 ها میانگین شاخص  رقمی2کدهای منتخب 

 75/13 )15کد (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 11 )17کد (ساخت منسوجات 

 25/17 )24کد  (یمیاییساخت مواد و محصوالت ش

 25/13 )26کد (سایرمحصوالت کانی غیرفلزی 

 25/12 )27کد (ساخت فلزات اساسی 

 6 )29کد ( طبقه بندی نشده در جاهای دیگر ساخت ماشین آالت وتجهیزات

  .محاسبات آماری تحقیق: خذأم

های  بنگاهها در   ارزش افزوده، صادرات، تعداد کارکنان و بنگاههای متغیرپس از ارزیابی
بیشترین مقدار متوسط  که 29 و 27، 26، 24، 17، 15 کشور، کدهای دو رقمی کوچک و متوسط

هایی  پس از شناسایی زیربخش .، انتخاب شدندندا هه خود اختصاص داد متغیر را بچهاراز  کدام هر
اند،  از صنعت که بیشترین مقدار متوسط ضریب مکانی را در کل کشور به خود اختصاص داده

در این  وگرفت  قرار مورد توجه رقمی چهارهای مالی در سطح ملی و در کدهای  شناسایی اولویت
بیشترین مقدار ضریب مکانی را که ) 29 و 15(دست آمده ه ل و آخر بدو کد اوهای  فعالیت به ،مقاله

  .ارائه شده است شماره سهدر جدول ، اند در کل کشور به خود اختصاص داده
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های   کشور بر اساس شاخصبنگاه های کوچک و متوسط رقمی در چهار کدهای منتخب .3جدول 
  )29 و 15کدهای  (منتخب

  
کدهای 

  رقمی منتخبچهارکدهای   رقمیدو

15 1514 1515 1518 1519 1520 1531 1542 1546 1548 1555 

صنایع 
مواد 

غذایی و 
 آشامیدنی

تولید 
روغن و 
چربی 

حیوانی و 
نباتی 
 خوراکی

کشتار 
دام و 
 طیور

پاک 
کردن و 
درجه 

بندی و 
بسته 
بندی 
 پسته

آوری  عمل
و حفاظت 

ها و   میو
ها از  سبزی
 بجز -فساد

پسته و 
 خرما

لید تو
های  فرآورده
 لبنی

آماده 
سازی و 

آرد 
کردن 
غالت 

و 
 حبوبات

تولید قند و 
 شکر

تولید نان و 
شیرینی و 

بیسکویت و 
 کیک

تولید سایر 
محصوالت 

غذایی 
بندی  طبقه

 نشده

تولید 
های  نوشابه

غیرالکلی 
 گازدار

29 2911 2912 2915 2919 2921 2922 2924 2929 2930 

ساخت 
ماشین 

الت آ
وتجهیزات 
طبقه بندی 
نشده در 
جاهای 
 دیگر

تولید 
موتور و 
 -توربین
بجز 

موتورهای 
وسایل 
نقلیه و 

موتورهای 
دوچرخه 

و 
 چرخه سه

تولید 
پمپ و 

کمپرسور 
و شیر و 
 سوپاپ

تولید 
تجهیزات 
باالبرنده 
و جابجا 
 کننده

تولید سایر 
آالت  ماشین

 با کاربرد ان

تولید 
آالت  ماشین

کشاورزی و 
 اریجنگلد

تولید 
  ماشین
 ابزار

تولید 
آالت  ماشین

معدن و 
استخراج و 
 ساختمان

تولید سایر 
آالت  ماشین

با کاربرد 
 خاص

تولید 
وسایل 
خانگی 

بندی  طبقه
نشده در 
 جای دیگر

 

  .محاسبات آماری تحقیق: ماخذ
  

تغیرها در هر  محاسبه این ممستلزم رقمی چهارهای صنعتی در کدهای   فعالیتگذاری اولویت
های هر استان در  ، اولویتزمینه و انتخاب بیشترین مقدار آنها است که در این بررسیاستان و سپس 

 هر های کوچک و متوسط بنگاه حمایت از بندی و اولویت. شود های صنعتی محاسبه می فعالیت
 و در کل استان بر اساس میزان قابلیت خوشه شدن در هر صنعت و اولویت هر خوشه در استان

به اختصار چند فعالیت و اولویت آنها در کشور بر اساس شاخص ضریب مکانی انجام شده است که 
هایی که اختالف زیادی با  در این جدول از ذکر استان. شده است  ارائهمچهاردر جدول کشور 
ودداری شده اند، خ  داشتهبعهدهاند و نقش بسیار ضعیفی در آن فعالیت   از خود داشتهیشپهای  استان
  . است
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   رقمیچهارهای کدهای   فعالیت های استانی جهت حمایت مالی در رشته  اولویت.4جدول 
  

های  صنایع موادهای استانی در رشته فعالیتاولویت
  )15کد (غذایی و آشامیدنی 

)درصد (ها رتبه استان  رقمیچهارعنوان فعالیت   
 28 تهران
 16 اصفهان
 10 رضوی
 9 غربی
 8 فارس
 6 شرقی
 4 زنجان
 4 سمنان
 3 قم

 کشتار دام و طیور
1515فعالیت   

 2 یزد
 33 تهران
 10 شرقی
 9 رضوی
 8 فارس
 7 غربی
 6 اصفهان

 5 مازندران
 4 یزد
 3 کرمان

 تولید فرآورده های لبنی
1520فعالیت   

 2 مرکزی
محصوالت  ساخت مواد وهای  های استانی در رشته فعالیت اولویت

  )24کد  (ییشیمیا
)درصد (ها رتبه استان  رقمیچهارعنوان فعالیت   

 57 تهران
 10 مرکزی
 8 رضوی
 7 سمنان
 6 اصفهان
 5 قزوین
 4 گیالن

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد 
استفاده در پزشکی و محصوالت 

ی گیاهیداروی  
2413فعالیت   

 3 شرقی
  ساخت فلزات اساسیهای  ستانی در رشته فعالیتهای ا اولویت

  )27کد  (
)درصد (ها رتبه استان  رقمیعنوان فعالیت چهار  

 28 تهران
 25 اصفهان
 12 خوزستان
 11 مرکزی
 9 قزوین
 8 یزد
 6 سمنان

تولید محصوالت اولیه 
 آهن و فوالد

2710فعالیت   

 5 رضوی

  )17کد  (ساخت منسوجاتهای   های استانی در رشته فعالیت اولویت
)درصد (ها رتبه استان  رقمیچهارعنوان فعالیت   

 24 اصفهان
 16 تهران
 12 یزد

 11 مازندران
 10 قزوین
 9 زنجان
 8 رضوی
 7 مرکزی
 7 شرقی

  بافت منسوجات-آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج
1711فعالیت   

 6 گیالن
  )26کد  (سایرمحصوالت کانی غیرفلزیهای  در رشته فعالیتهای استانی در  اولویت

ها رتبه استان  رقمیچهارعنوان فعالیت   
 19 تهران
 17 فارس

 16 خوزستان
 15 شرقی
 13 اصفهان
 12 رضوی
 11 سمنان
 9 غربی

 تولید سیمان و آهک و گچ
2694فعالیت   

 8 مرکزی
 31 تهران
هاناصف  21 

 18 همدان
 9 غربی
 8 شرقی
 7 گلستان
 6 سمنان
 5 خوزستان
 4 یزد

 تولید آجر
2697فعالیت   

 3 سیستان
ساخت ماشین آالت وتجهیزات طبقه بندی نشده های  های استانی در رشته فعالیت اولویت

  )29کد  (در جاهای دیگر
ها رتبه استان  رقمیچهار عنوان فعالیت   

 47 تهران
 18 اصفهان
 15 مرکزی
 12 شرقی

وپاپتولید پمپ و کمپرسور و شیر و س  
2912فعالیت   

  9 سمنان
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  ای جدول داده ـ ستانده ملی و تعامل صنعتی با رویکرد خوشه. 5
های  ها و فعالیت های صنعتی در کشور، عالوه بر شناسایی تمرکز جغرافیایی بنگاه ساماندهی خوشه

سیاستگذاری  نوعی مستلزم ،متوسط و کوچک های بنگاه از متشکل های خوشه های پتانسیل به تبع و صنعتی
ها و  ها و مداخالت سیاستی در حوزه ملی، استانی و سطوح شهرستان ع حمایتانوامنسجم و تدوین 

 در سطوح ملی بایست میهای کالن  که مرحله تصویب قوانین و سیاستگذاری یطور به ،ست اشهرها
های هر   استانی، شورا یا کمیته خوشه جهت حمایت از خوشه- ای د و در سطوح منطقهوانجام ش
 رویکردهای متعددی جهت نحوه مداخله سیاستی و ،مسلمبه طور .  استان، ایجاد شود یامنطقه

 در کشورهای مختلف وجود های کوچک و متوسط بنگاههای متشکل از  حمایت مالی از خوشه
 1ای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد عه خوشه روش توس:ند ازا ترین آنها عبارت  مهمدارد که 

(UNIDO) 2طرح شده است، روش توسعه 3پذیری ای که توسط موسسه رقابت ، روش توسعه خوشه 
ای وزارت صنعت و  شود، روش توسعه خوشه ها و نواحی صنعتی که در ایتالیا انجام می خوشه

گیرد، روش   استفاده قرار میای که در کشور مکزیک مورد ، روش توسعه خوشه4تجارت انگلستان
 6 .ای به سبک مریس گرتلر ، روش توسعه خوشه5ای به سبک نهاد هادیان خوشه توسعه خوشه

 مبتنی بر بکارگیری نیرویی خارج از خوشه، جهت توسعه خوشه هستند که بر های فوق، عمدتاً روش
و بر اساس  CDA)( 7شه ای یونیدو، این نیرو، عامل توسعه خو ای و شبکه  خوشههاساس روش توسع

 خوشه 40امروزه بیش از . شود نامیده می 8 (EDA)نگرش نهاد هادیان خوشه، عامل توسعه اقتصادی 
های صنعتی کشور،  در سطح کشور با رویکرد یونیدو و با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک

                                                 
  .مراجعه کنید www.unido.org or www.icdf.ir برای اطالع بیشتر به سایت. 1

2.United Nation Industrial Development Organization  
  .مراجعه کنید www.isc.hbs.eduبرای اطالع بیشتر به سایت . 3
  :برای اطالع بیشتر به منبع زیر مراجعه کنید. 4

Ecotec Research and Consulting (2003), "A Practical Guide to Cluster Development", 
Department of Trade and Industry. 

  .مراجعه کنید www.clusternavigators.comبرای اطالع بیشتر به سایت . 5
  :برای اطالع بیشتر به منبع زیر مراجعه کنید. 6

David A, Wolfe , S. Meric & Gertler (2003), "Policies for Cluster Creation: Lessons from the 
ISRN Research Initiative", Program on Globalization and Regional Innovation Systems 
Centre for International Studies University of Toronto. 
7.Cluster Development Agent 
8.Economic Development Agent  
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ر این قسمت، مطمح نظر  آنچه د3 .اند  شده2 خود را طی کرده و وارد مرحله اجرا1مرحله مطالعاتی
پیوندی را با یکدیگر داشته و  هایی از صنعت کشور است که بیشترین هم است، شناسایی زیربخش

شناسی مداخله سیاستی در آن  ای و روش بسط این رویکرد توسعه خوشه. شوند خوشه ملی نامیده می
گذاری برای  از سیاستای، نهاد هادیان خوشه یافت که سه سطح  توان در روش توسعه خوشه را می
ها را در سطح  دهد، البته مایکل پورتر نیز در اولین الگوی خود، خوشه ها را مدنظر قرار می خوشه

های توانمند در سطح ملی بیان  پذیری کشورها را فقدان خوشه ملی طرح نمود و علت عدم رقابت
هومی با محوریت مناطق در ها را مف  ولی با مرور زمان و بسط تئوریک و مفهومی آن، خوشه4نمود

   5 .نظر گرفت
 ی در سطح ملی نیست، بلکه بیشتر نوعی اقتصادیها های ملی، تمرکز فعالیت منظور از خوشه

های ملی،  ، خوشهدیگربه عبارت .  استنظرموردهای مشترک   سیاستگذاریبرای صنایع، پیوستگی
 تجاری و سیاستگذاری کالن ،ای های منطقه های خوشه  خواسته  طرح و بررسیبرایمحملی مناسب 

ای و   منطقههای کوچک و متوسط بنگاههای متشکل از   و فرایند توسعه را در خوشهاستبرای آنها 
  6.نمایند تجاری، تسهیل می

ها هستند که با مشارکت یکدیگر  ای از نهادها و سازمان مجموعه :های ملی خوشه
 مانندلی ئ این نهادها مسامختصر،به طور . دهند  میهئها را در سطح ملی ارا راهکارهای توسعه خوشه

مورد ل مرتبط با حجم ضروری برای تولید را ئها و مسا سیاستگذاری برای توسعه خوشه، زیرساخت
 استاندارد و توسعه بازار را مانندلی ئ در سطح ملی مساIT خوشۀ برای مثال،. دهند  قرار میتوجه

 ها در سطح ملی و تعیین جایگاه هر  نحوۀ تعامل بین خوشه،راز سوی دیگ. دهد مورد بررسی قرار می
 نیز در 7استراتژیک های ها در خوشۀ ملی و تبیین اولویت سیاستگذاری برای خوشه  از زیربخشکدام

   .قلمرو خوشۀ ملی قرار دارد
های پیشنهادی به روش مایکل پورتر و   همان خوشه، در واقع:ای های منطقه خوشه

 خوشه در افراد ذینفعز الماس مزیت است که نقش آن نیز ایجاد محیطی حمایتی برای  ابرداری بهره
                                                 

1.Diagnostic Studies Phase  
2.Implementation Phase 
3.www.icdf.ir  
4. Porter, Michaele (1990). 
5.Porter, Michaele (1998). 
6.Cluster, Navigators (2001). 

  .ای و ملی بر عهده دارند هایی هستند که نقش مهمی را در توسعۀ منطقه خوشه. 7
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هایی که با مشارکت یکدیگر به فعالیت  در این خوشه، گسترش پیوند بین بنگاه. سطح منطقه است
مورد ای و نهادهای مختلف ذینفع در خوشه  کنندگان مواد خام و کاالهای واسطه پردازند، عرضه می

ای که دارای   نهادهای فعال در منطقههمهو نیست  مبتنی بر عضوگیری ،این خوشه. استتوجه 
توانند در توسعه خوشه  ، می دارند یا قطری و عمودی،تمرکز جغرافیایی بوده و با خوشه پیوند افقی

  . ای سهیم باشند منطقه
ا انتخاب  داوطلبانه و بطورها هستند که به  هایی از شرکت کنسرسیوم :های تجاری خوشه

 و از هستند مبتنی بر عضوگیری ،ها این خوشه. دارند از نواحی یک منطقه فعالیت برخییکدیگر در 
 1.شوند اند، حمایت می  نهادی که خود با پرداخت حق عضویت ایجاد نمودهسوی

 ساماندهی و ملی سطح در اقتصادی های زیربخش همبستگی نحوه شناسایی ،ما هدف

ستانده کشور و با استفاده از تکنیک  -  بر آخرین جدول دادهاستنادبا های ملی است که  خوشه
برای ای  ریزی منطقه که در برنامههایی است  تحلیل عاملی از روش. دشو میتحلیل عاملی انجام 

های اقتصادی مورد استفاده  ها و زیربخش ها و یا فعالیت بندی مناطق، شهرستان  رتبه،ای مطالعه مقایسه
 سازی که هدف آن ساده  استتحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده. ردگی قرار می
کوشد همبستگی  تحلیل عاملی مدلی ریاضی است که میدر واقع، . ستا پیچیده های  دادهمجموعه

های اصلی بیان کند و یک روش  بین مجموعۀ بزرگی از متغیرها را برحسب تعداد کمی از عامل
 الگوی همبستگی موجود در توزیع یک بردار تصادفی قابل  تاکند میشتالچند متغیره است که 

  مشاهده
 X = (X1 , X2 , . .. ,Xp)ها   را برحسب کمترین تعداد متغیرهای تصادفی غیرقابل مشاهده به نام عامل

توان به سبب نیرومندی، تحلیل عاملی را می. ها است توجیه کند و هدف آن کاهش ابعاد داده
 دستیابی به جهت 2.زدیکی آن به هسته هدف علمی، ملکه روشهای تحلیل نامیدظرافت و ن

های ملی با استفاده از روش تحلیل عاملی، فرایندهای متعددی باید انجام شود که در جدول  خوشه
  . استشماره پنج ارائه شده

                                                 
1.Cluster, Navigators (2001). 

  ).1380( سید جالل صدرالسادات و اصغر مینایی :مترجمان پل، ، کالین. 2
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  ستانده  -   مراحل مختلف اجرای تکنیک تحلیل عاملی روی جدول داده.5جدول 
  1های ملی خوشهتیابی به دسجهت 

  
 روش شناسی فعالیت مراحل

 3استانداردسازی  2 ستانده–دستکاری در جدول داده  1

 5همبستگی با کوواریانس 4ماتریس نهاده 2

 7تکرارپذیری  6استخراج عوامل 3

 9واریماکس 8چرخش عوامل 4

 11روش تقریبی های ملی دهی خوشه  و شکل10دسته بندی صنایع 5
  .ج تحقیقنتای: مأخذ

ستانده  -  به عنوان آخرین جدول داده1378 سال  ازهای ملی، بخشی  خوشهدستیابی بهجهت 
  شش انتخاب،سپس.  انجام روش تحلیل عاملی، انتخاب شده استبرای، 12کاالیی موجود کشور

  در جدول شماره شش دودر نظر گرفته شد که 5/013خوشه ملی با مقدار تحلیل عاملی بیش از 
  . استذکر شده  این مجموعه خوشه از

  

                                                 
1.Rey, Mattheis (2000). 
2.Manipulation of Z 
3.Standardization 
4.Input Matrix 
5.Correlation or Covariance 
6.Factor Extraction 
7.Iterative 
8.Factor Rotation 
9.Varimax 
10.Industry Assignment 
11.Rule of thump 
12.www.cbi.ir 

  :توان به مقاالت زیرمراجعه کرد جهت شرح بیشتر می. 13
Rey, Mattheis (2000), "Identifying regional industrial cluster in California", Vol. I, II, III, 
IV, V.  
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 کل  بخشی54 ستانده _ های ملی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و جدول داده  خوشه.6جدول 
  1378 کشور سال
  

 دوخوشه  یکخوشه 

 88/0 تامین اجتماعی اجباری 927/0 ساختمان خصوصی

 852/0 تامین وجوه بیمه و بازنشستگی 893/0 تولید محصوالت فلزی فابریکی

 769/0 حمل و نقل آبی 866/0 تولید ماشین آالت و تجهیزات

 691/0 ، فرهنگی و ورزشیفعالیت های تفریحی 852/0 تولید فلزات اساسی

 661/0 حمل و نقل هوایی 848/0 های برقی تولید سایر ماشین آالت و دستگاه

 654/0 نهای دارای عضوفعالیت سازما 771/0 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق

 65/0 تولید، توزیع و انتقال برق 732/0 ساختمان دولتی

 609/0 سایر فعالیت های کسب و کار 732/0 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

 587/0 سایر فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل 644/0 استخراج سایر معادن

 575/0 تیفعالیت های پس 59/0 تولید وسایل نقلیه موتوری

  .نتایج تحقیق: مأخذ

 

  546/0 جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
  

  
د، سیاستگذاری در سطح ملی جهت توسعه صنعتی به نده همانطور که جداول فوق نشان می

 تعامالت ی شناسایی نوعمستلزم به شکل اخص، های کوچک و متوسط بنگاهشکل اعم و توسعه 
های  توان نوعی از حمایت این تعامالت، میا شناسایی که ب یطورصنعتی در سطح کشور است به 

 را جهت تخصیص در نظر گرفت که منجر به تکمیل زنجیره های کوچک و متوسط بنگاهمالی از 
های فوق، نوع   خوشهاستناد به با ،از سوی دیگر.  شودهاآنپذیری  تولید ملی و افزایش رقابت

بایست  میای و تجاری  های منطقه تر خوشه دقیق یا به عبارت  وای سیاستگذاری در سطوح منطقه
های زنجیره   از حلقههای ملی بوده و در صورت فقدان هر کدام شهکه در راستای خو طوری باشد

های  ، حمایت مالی جهت ایجاد و یا توسعه پیوندی باشد که در زنجیرهملیاستانی در مقایسه با سطح 
ها  خوشهبه رغم اینکه این  . با سایرین ضعیف است یا میزان ارتباط آن واستانی وجود نداشته

های   که در بین زیربخشاند  تعامالتی نمایانگر نوعامادهنده میزان تمرکز جغرافیایی نیست،  نشان
ها   تخصیص انواع حمایتبرایسیاستگذاران هر بخش د و نصنعتی کشور به شکل واقعی وجود دار

هایی را اتخاذ نمایند که عالوه بر افزایش تعامل   سیاستبایست میهای مالی خود،  ویژه حمایته و ب
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هایی که خود  حداقل تعارض را با زیربخشها،   استانهای کوچک و متوسط بنگاهبخشی به  و تشکل
  .اند، داشته باشد عضو آن خوشه

  
 گیری نتیجه. 6

 از بیشتر، الاشتغ درصد 60ش از ی کشور با توجه به در اختیار داشتن بهای کوچک و متوسط بنگاه
حمایت و توسعه  برای مناسبی زمینهو همچنین گستردگی زیاد در کشور،  ها بنگاه درصد از 94

، اند شده که بر اساس تعداد کارکنان در کشور تعریف ها بنگاهاین نوع از . هستندای  متوازن منطقه
کل اعم و حمایت های صنعتی به ش  و حمایتاند همواره با تعدد مراکز سیاستگذاری مواجه بوده

 اصلی عدم دالیلیکی از . پذیری کم در آنها شده است مالی به شکل اخص، منجر به افزایش رقابت
 منفرد از یکدیگر است که های کوچک و متوسط بنگاهها، حمایت از  تخصیص مناسب حمایت

. شود میهای اعطایی  های نظارتی دولتی و وام عالوه بر گستردگی، منجر به عدم تمرکز سیستم
های متشکل از  ، حمایت از خوشهها بنگاه حمایت، هدایت و تامین مالی این نوع از برایامروزه 
 منفرد و پراکنده از های کوچک و متوسط  بنگاه به جای حمایت از های کوچک و متوسط بنگاه

 مستقر های کوچک و متوسط بنگاه و استذاران بسیاری از کشورها گ سیاستنظر که موردیکدیگر
 منفرد تجربه های کوچک و متوسط بنگاه را در مقایسه با قابل توجهیها، رشد متفاوت و  در خوشه

  .اند کرده
ها بر اساس  ها، تشخیص میزان تمرکز جغرافیایی فعالیت های شناسایی خوشه یکی از اولویت 

اد متغیرهای ارزش افزوده، صادرات، تعدشاخص ضریب مکانی است که در این تحقیق بر اساس 
، 24، 17، 15 محاسبه شده است و کدهای دو رقمی )1373-1384(های  طی سالها بنگاهکارکنان و 

 متغیر را چهار، به عنوان کدهایی که بیشترین مقدار متوسط این ISIC از کدهای 29 و 27، 26
 و شدندها انتخاب   رقمی در سطح کشور و سطح استانچهار شناسایی کدهای برایاند،  ه کسب کرد

 از  کدامها در هر  کشور و استانهای کوچک و متوسط نگاهب آن، اولویت حمایت مالی از  مبنایبر
 تعیین جایگاه سیاستگذاران در سطوح برای ، سپس.اند شده رقمی مشخص  چهارهایهای کد فعالیت

 و  استتفاده شدهای هادیان خوشه اس ها، از روش توسعه خوشه استانی و شهرستان - ای ملی، منطقه
های   استانی و خوشه- ای های منطقه های ملی، خوشه ها، به سه دسته خوشه بر اساس آن، خوشه
 45 ستانده -  بر آخرین جدول دادهاستنادهای ملی نیز با  شناسایی خوشه. شوند تجاری تقسیم می
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 ،ینهزمکشور و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، انجام پذیرفت که در این  کل 1378سال بخشی 
  . و نوع تعامالت صنعتی در آنها مشخص گردید است خوشه در سطح ملی شناسایی شدهشش
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