فناوری و صنعت

ویژگیهای خوشه های صنعتی و اثرات آن
در توسعه منطقه ای
محمدحسین شریف زادگان ،۱همایون نورائی *
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چکیده

هدف از این مقاله معرفی خوشه¬های صنعتی از طریق رجوع به ویژگی¬های آن و واکاوی نحوه اثرگذاری این گونه از تجمعات صنعتی
بر توس��عه منطقه ای می باش��د تا بدین¬ترتیب در وهله نخست چارچوبی جهت شناسایی خوش��ه¬های صنعتی حاصل آید و در وهله
دوم کانال¬های اثرگذاری خوش��ه¬های صنعتی بر توس��عه منطقه ای مشخص گردد .در این راستا در این مطالعه بر اساس روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه¬ای ،ابتدا مفهوم خوش��ههای صنعتی مورد بحث قرار گرفت و س��پس ویژگیهای مربوط به
آن دسته¬بندی گردید و سپس بر مبنای ویژگی¬های مذکور ،نقش این تجمعات در توسعه مناطق مورد واکاوی قرار گرفت .نتایج حاصل
از این بررسی¬ها نشان می¬دهد که اوالً برای شناسایی خوشه¬های صنعتی بر مبنای ویژگی¬های این تجمعات بایستی به ویژگی¬های
کالبدی ش��امل تمرکز جغرافیایی صنایع ،تقس��یم کار فزاینده و وجود نیروی کار متخصص ،وجود فناوری و نهادهای عینی تامین¬کننده
خدمات پشتیبان خوشه و وجود تاسیسات زیربنایی و ویژگی¬های فعالیتی شامل پیوندهای اقتصادی ،پیوندهای فناوری و پیوندهای نهادی
توجه نمود و ثانی ًا خوشه¬های صنعتی دارای اثرات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بر مناطق بوده و از طرفی با کارآفرینی بسزایی
هم��راه ب��وده و می توانند با ایجاد صرفه های مختلف اقتصادی و خلق ایدههای نو منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی در روند جهانیش��دن
گردند و از طرفی دیگر باعث ش��کلگیری و ارتقای دس��تهای از نهادهای اجتماعی و روابط مابین آنها در درون مناطق دربرگیرنده شده و
بدین ترتیب زمینه را برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی فراهم آورند.
واژگان كليدي :خوشه های صنعتی ،توسعه منطقه ای ،ویژگی های کالبدی و فیزیکی ،ویژگی های فعالیتی.

*عهده دار مکاتبات :تلفن ،)+98913(3125938 :نشانی الکترونیکی.Hnooraie@gmail.com :
 . 1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.
 .2دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه شهید بهشتی.
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ویژگیهای خوشه های صنعتی و اثرات آن در توسعه منطقه ای

مقدمه

و نهادها ،متفکرین و اندیشمندان مختلف از خوشههای صنعتی تعاریف
متفاوتی ارائه داده اند .در همین ارتباط برخی از متفکرین خوش��ههای
صنعتی را تمرکز گروهی از بنگاهها 2در مکان جغرافیایی مشخصی می
دانن��د که در یک بخش معین به فعالیت می پردازند [ 1و  .]2اما برخی
دیگر ع�لاوه بر موارد فوق ،در تعریف خوش��ههای صنعتی بر وجود
ارتباطات منسجم ،شبکه های درونی کسب و کار 3همکارانه و نهادهای
4
مرتبط با فعالیت مذکور (همچون متصدیان تخصص یافته ،کنشگران
تولید کننده دانش مثل نهادهای پژوهشی و دانشگاه ها ،نهادهای میانجی
مثل واس��طه ها 5و مش��اورین و مصرف کنندگان هر یک از آنها در
زنجیره تولید ارزش افزوده )6نیز تأکید کرده اند [ 1و  2و .]5
برخی دیگر از اندیش��مندان نیز ضمن اش��اره به ویژگیهای فوق ،در
تعاریف خود از خوش��ههای صنعتی به بعضی از آثار ش��کلگیری این
گونه از توس��عه های صنعتی نیز اش��اره کرده اند و ایجاد مزیت های
اقتصادی محلی ،وجود صرفه های مکانی 7و صرفه های ناشی از تجمع
فعالیت های به هم مرتبط اقتصادی و درنتیجه انتقال دانش و فناوری و
به تبع آن افزایش یادگیری [ ]7را بهعنوان پیامدهای مثبت ش��کلگیری
خوش��ههای صنعتی عنوان نموده اند .با توجه به این تعاریف که نشان
از تفاوت بین دیدگاه های مختلف برای تعریف انگاش��ت خوشههای
صنعتی دارد ،این موضوع مش��خص می گردد که شناسایی خوشههای
صنعتی جز از طریق شناس��ایی ویژگیهای آن امکان پذیر نیس��ت؛ بر
این اساس در ادامه به شناسایی ویژگیهای خوشههای صنعتی پرداخته
میشود.

انگاش��ت خوش��ه صنعتی که با تمرکز جغرافیایی صنایع دارای روابط
درونی و نهادهای مرتبط با آن در یک حوزه ویژه ،تعریف می شود [،]1
در دهه های اخیر به دلیل گسترش جهانی شدن و فضاهای ریسک ،به
یکی از مهمترین انگاشتهای مطرح شده در ارتباط با توسعه منطقه ای
تبدیل گش��ته است که میتواند با تخصصی نمودن یک منطقه و ایجاد
شرایط یادگیری و انتشار دانش ،نقش قابل مالحظهای در توسعه در ابعاد
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مناطق ایفا نماید [.]2
علی رغم اهمیت خوشه های صنعتی از جنبه های مختلف فوق الذکر،
کمتر توجهی به جنبه های اجتماعی و کالبدی آن در ادبیات خوشه های
صنعتی ش��ده است و بیش��تر متون نظری و تجربی مرتبط ،از یک سو
بر عواملی چون تقاضامحور و انعطافپذیر بودن و از س��وی دیگر بر
کوچکمقیاس و دانشمحور بودن خوشه های صنعتی تاکید داشته اند
[ ]3که همگی بیش از هر چیز جنبه اقتصادی دارد.
با توجه به نقصان ش��ناخت صرف ًا اقتصادی از خوشه های صنعتی به
عن��وان نم��ود فضایی صنایع خرد ،کوچک و متوس��ط و با عنایت به
اهمی��ت و ضرورت شناس��ایی ابعاد و جنبه ه��ای مختلف آن جهت
بازجس��ت و ردیابی مناس��ب تر این گونه از فضاها ،در این نوش��تار
سعی بر آن است که ضمن معرفی خوشه های صنعتی از طریق رجوع
ب��ه ویژگی های آن ،نحوه اثرگذاری این گونه از تجمعات صنعتی بر
توسعه منطقه ای (که در واقع توسعه ای است که جنبه های مختلف
اقتص��ادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و کالبدی را تحت تاثی��ر قرار داده و
توس��عه می بخش��د [ )]4مورد کنکاش قرار گیرد و بدین ترتیب اوالً
چارچوبی جهت شناس��ایی خوش��ه های صنعتی حاص��ل آید و ثانی ًا
کانال های اثرگذاری خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای در ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی مشخص گردد.

ویژگیه�ای خوش�ههای صنعتی و ش�اخص های
شناسایی آن
اگرچه تنوع خوش��ههای صنعتی موجب گردیده تا یک الگوی ویژه از
آن وجود نداش��ته و در برخورد با آن ها طیف گس��ترده ای از اش��کال
این خوش��ه ها مشاهده ش��ود ،ولی علی رغم آن ،برخی از ویژگیهای
خوش��ههای صنعتی مشترک است که شناسایی آنها نهتنها دید کلی را
نس��بت به این گونه از خوشه ها ارتقاء می بخشد ،بلکه خود میتواند
بهعنوان پایه ای برای تفکیک خوشههای صنعتی از انواع دیگر صنایع،
8
در نظر گرفته شود.

مفهوم خوشههای صنعتی
اگرچه از مطرح شدن انگاشت خوشههای صنعتی در مجامع علمی به
صورت گسترده در دهه  1980بیش از سی سال می گذرد ، 1ولی همچنان
تعریف مشخص و مورد توافقی از خوشههای صنعتی ارائه نشده است

 . 1باید توجه داشت که ریشه انگاشت خوشه های صنعتی در نظریات مارشال در دهه دوم قرن بیستم وجود داشته است [ ]6ولی این انگاشت تا پیش از دهه
 1980میالدی که به صورت وسیعی مورد استقبال اندیشمندان قرار گرفت ،به واسطه هژمونی شیوه تولید فوردیسم مورد غفلت قرار گرفته بود.

2. Firms
3. Businesses
4. Agents
5. Brokers
6.Value-adding
7. Locational economies

 . 8ذکر این نکته ضروری است که اگرچه ویژگی های ذکر شده در این قسمت ،ویژگی هایی هستند که در اغلب خوشه های صنعتی دیده می شوند ،ولی باید
به این نکته توجه داشت که خوشه ها به نوبه خود در طول زمان تغییر کرده و دگرگون می گردند؛ ضمن اینکه روند شکل گیری و دگرگونی این خوشه ها نیز با
توجه به شرایط مختلف می تواند اشکال متفاوتی به خود گیرد.
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در این راس��تا و بر اس��اس ادبیات مطالعه ش��ده ،میتوان گفت که این
ویژگی ها بر مبنای این معیار که جنبه عینی و نمود ظاهری دارند ،و یا به
ارتباط بین نمودهای ظاهری برمی گردند ،قابل طبقه بندی به دو دسته از
ویژگیهای کالبدی -فیزیکی و ویژگیهای فعالیتی میباشند که در ادامه
به هر یک از آنها پرداخته میشود.

زیربنایی مناس��ب و کارآمد میباش��ند ،ولی با گسترش این خوشه ها،
بهتدری��ج به دلیل کاهش هزینه ه��ای حمل و نقل و تولید ،یا از طرف
خود صاحبان خوشههای صنعتی و یا توسط نهادهای دولتی ،تاسیسات
زیربنایی همچون راه ،آب ،برق ،گاز و مخابرات تامین می گردد [.]11
-2ویژگیهایفعالیتی
به ویژگیهایی از خوش��ههای صنعتی اطالق م��ی گردد که مرتبط با
فعالیت های بین عناصر کالبدی (که در قس��مت قبل به آنها پرداخته
شد) میباشند و ریشه در ارتباطات و پیوندهای میان آنها دارند .این
ویژگی ها را میتوان شامل موارد زیر دانست:
• پیوندهای اقتصادی :یکی از مهمترین ویژگی خوشههای صنعتی،
وجود پیوندهای رسمی و غیررسمی اقتصادی قوی میان اجزای تشکیل
دهنده خوشه میباشد .بهگونهای که در خوشههای صنعتی نهتنها با سایر
بنگاههای فعال در بخش های مکمل دارای پیوندهای روبه جلو و رو به
عقب اقتصادی میباشند ،بلکه از پیوندهای افقی اقتصادی با بنگاههای
فعال در بخش های کام ً
ال مش��ابه نیز س��ود می برند و مبادالت پولی و
مالی گس��ترده ای در میان آنها وجود دارد .عالوه بر این ،کنار هم قرار
گرفتن اجزای تشکیل دهنده خوشه ها باعث گردیده است که نوعی از
بازار نیروی کار متخصص و غالب ًا ارزان قیمت در خوش��ههای صنعتی
شکل گیرد و بدین ترتیب دسترسی به نیروی کار در این مکان ها تسهیل
گردد [ 2و  5و  8و  9و .]10
• پیونده��ای فناوری :نهتنها صنایع تش��کیل دهنده خوش��ههای
صنعتی به صورت منفرد از فناوری باالیی برخوردار میباشند (که در
این باره در قسمت پیشین توضیح داده شد) ،بلکه جریانی از تبادالت
فناوری در این خوشه ها وجود دارد که این خود باعث ارتقای دانش
و یادگیری جمعی و هم افزایی فناوری ش��ده و نوآوری را افزون می
کند [ 2و  5و  8و  9و .]10
• پیوندهای نهادی :وجود پیوندهای نهادی در خوشههای صنعتی
به دو عامل بر می گردد؛ نخست ،وجود ارتباطات قوی در بین نهادهای
عینی موجود (به معنای وجود ارتباط قوی بین صنایع موجود در محدوده
جغرافیایی خوش��ههای صنعتی ،و بانک ها ،اتحادیه ها ،کنسرسیوم ها،
پارک های علم و فناوری ،پژوهش��کده ها و س��ایر نهادهای مرتبط با
صنایع در درون و یا بیرون از محدوده جغرافیایی خوشههای صنعتی)؛
و دوم ،وجود نهادهای مش��ترک و ضوابط رفتاری نس��بت ًا همس��ان و
مورد قبول عام بین اجزای تش��کیل دهنده خوش��ه ه��ا که از ارزش
های فرهنگی مش��ترک در بین آنها نش��ات گرفته است (بدین معنی
که در خوش��ههای صنعتی نوعی از قوانین نانوشته شامل ارزش ها و
نظرات مشترک حکم فرما میباشد که همگی ،خواسته و یا ناخواسته

 -1ویژگیهای کالبدی و فیزیکی
به ویژگیهایی از خوشههای صنعتی اطالق می گردد که جنبه کالبدی
و فیزیکی دارد و با نمود ظاهری و عینی همراه است .این ویژگی ها
را میتوان شامل موارد زیر دانست:
• تمرک��ز جغرافیایی صنای��ع :قرارگیری صنایع تش��کیل دهنده
خوش��ههای صنعتی در کن��ار یکدیگر به لح��اظ جغرافیایی یکی از
مهمترین ویژگیهای خوش��ههای صنعتی به شمار می رود که در پی
خود صرفه های اقتصادی ناش��ی از مقی��اس تولید ،تنوع محصول و
تجمع را به دنبال خواهد داشت [ 2و  8و .]9
• تقس��یم کار فزاین��ده و وجود نی��روی کار متخصص :یکی از
مهمترین ویژگیهای خوش��ههای صنعتی آن اس��ت که در آن نهتنها
صنای��ع در بخش جغرافیایی معینی تمرکز م��ی یابند ،بلکه در بخش
مشخصی از فعالیت ها رشد کرده و بنابراین با تقسیم کار فزاینده ای
همراه اس��ت [ 2و  5و  8و  .]9این موضوع خود باعث میش��ود که
در خوشههای صنعتی قشری از نیروی کار متخصص پدیدار گردد و
بدین ترتیب مهارت ها توسعه یابد.
• وجود فناوری :تقسیم کار فزاینده و وجود نیروی کار متخصص
در خوش��ههای صنعتی از یکسو و گسترش رقابت جهانی از سوی
دیگر باعث می گردد که صنایع موجود در خوشههای صنعتی خواسته
و یا ناخواس��ته در تکاپوی افزایش فناوری برای تولید خود باشند تا
بدی��ن طریق بتوانند نیازهای متنوع مصرف کنندگان در یک محصول
خاص را پوش��ش داده و بنابراین بقای خود را در چرخه تولید حفظ
نمایند [ 2و  8و  9و .]10
• وجود نهادهای عینی تامین کننده خدمات پش��تیبان خوشه :هر
یک از خوش��ههای صنعتی نهتنها دارای تمرکز جغرافیایی صنایع در
بخش��ی خاص میباشند ،بلکه در میان صنایع مذکور ،نهادهایی عینی
را برای تامی��ن برخی از نیازهای مرتبط با صنایع نیز در برمی گیرند.
وجود برخی از بانک ها ،اتحادیه ها ،کنسرسیوم ها ،پژوهشکده های
مرتبط با صنایع ،در خوشههای صنعتی نمونههایی از نهادهای مذکور
1
در خوشههای صنعتی به شمار می آیند [ 5و  8و .]9
• وجود تاسیس��ات زیربنایی :خوش��ههای صنعتی ،اگرچه غالب ًا به
صورت خودجوش به وجود آمده و بنابراین در ابتدا فاقد تاسیس��ات

 . 1این موضوع در ادبیات غالب ًا به همراه پدیده صرفه های ناشی از شهری شدن تعریف گشته است.
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از آن پی��روی ک��رده و در صورت عدم تبعی��ت از آنها ،بهگونهای از
طرف جمع مطرود می گردند) .درواقع این پیوندهای نهادی ،ریش��ه
اعتماد ،فرهنگ مشارکت و سرمایه اجتماعی مثبتی است که در درون
خوش��ههای صنعتی پابرجاست و توس��عه ریسک را در این مکان ها
امکان پذیر می سازد [ 2و  5و  6و  9و .]10

آمدن در کنار هم و تش��کیل خوشههای صنعتی ،واحدهای اقتصادی
بزرگی قلمداد می ش��وند که میتوانند ب��ا تولید محصوالت مختلف
میزان تنوع را در خوشه افزایش دهند.
 -5صرفه های ناشی از اقدام جمعی:
با تجمع گروهی از بنگاهها در جوار یکدیگر و تش��کیل خوشههای
صنعتی ،نوعی از همکاری های مش��ترک مانند آم��وزش ،بازاریابی،
خری��د و یا تغییرات خ��اص در بازار و فراینده��ای تولید که مزایای
گس��ترده ای را برای مجموع آنها به ارمغان می آورد ،فراهم میشود
و بدینصورت از طریق اقدام جمعی صرفهجوییهایی پدید می آید.
عالوه بر موارد فوق ،خوشههای صنعتی با تقسیم شدن سرمایه گذاری
ه��ا به تعداد و مراحل کوچکتر و با ریس��ک پایین تر همراه بوده و
بنابراین امکان رویارویی بیشتری با معضالت و بحران های اقتصادی
دارد .ضم��ن اینکه ب��ه دلیل وجود روحیه کارآفرینی در خوش��ههای
صنعتی ازیکطرف و وجود همکاری ها و رقابت های بین بنگاهی از
طرف دیگر ،نوآوری و خلق ایده های نو در این مناطق بسیار آشکار
بوده و این موضوع باعث گردیده است که خوشههای صنعتی با ایجاد
مزیتهای رقابتی در روند جهانیشدن همراه باشد [.]2

نقش خوشههای صنعتی در توسعه منطقه ای
ش��کلگیری خوشههای صنعتی در محدوده های جغرافیایی معین به
دنبال خود تاثیرات مختلفی بر توس��عه مناطق می گذارد که شناخت
آنها ،نهتنها به درک بهتر ضرورت پرداختن به موضوع خوش��ههای
صنعت��ی کمک می کند ،بلکه چارچوبی جهت ارزیابی میزان موفقیت
هر یک از خوشههای صنعتی نیز فراهم می آورد .این اثرات قابل طبقه
بندی در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،و کالبدی و فیزیکی
است که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته میشود.
 -1نقش خوشههای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق
خوشههای صنعتی که تجمعی از صنایع کوچک و متوسط و خدمات
مربوط به آن در یک فعالیت مش��خص محسوب می گردند ،به لحاظ
اقتصادی از طرفی با کارآفرینی بس��زایی همراه اس��ت [ 2و  5و  8و
 9و  ]10و افزای��ش فرصت های ش��غلی در مناطق را در پی دارد و
بدینص��ورت میتواند به توزیع مج��دد درآمد در مناطق و در نهایت
افزای��ش عدالت اجتماعی بیانجام��د و از طرف دیگر با فراهم آوردن
مزی��ت ها و صرفهجوییهای بس��یاری در مناطق همراه اس��ت .این
صرفهجوییها و مزیت ها عبارتند از [ 10و :]11
 -2صرفه های ناشی از تجمع:
به دلیل نزدیکی و همجواری واحدهای مشابه یا مکمل در یک ناحیه
به لحاظ برخورداری از نیروی کار ماهر ،مواد اولیه ،قطعات مصرفی،
بازاریابی ،فروش ،مشاوره ،حمل و نقل ،بیمه ،خدمات مالی و اعتباری
و انتقال س��ریع تجارب و گردش آسان اطالعات که به کاهش هزینه
ها ،کارایی و بهره وری بیش��تر می انجامد ،خوشههای صنعتی دارای
صرفه های ناشی از تجمع میباشند.
 -3صرفه های ناشی از مقیاس تولید:
کاهش هزینه های متوس��ط تولید در بلندمدت ،بر اثر افزایش حجم
تولید را اصطالح ًا “صرفه مقیاس تولید” گویند .قرار گرفتن یک بنگاه
کوچک در قالب خوشه ،این امکان را فراهم می کند که از جهت تولید
انبوه مانند یک شرکت بزرگ عمل کرده و به لحاظ مجزا بودن نیز از
قدرت انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشد.
 -4صرفه های ناشی از تنوع:
تنوع بخشیدن به محصوالت تولیدی از راهبردهای نفوذ در بازارهای
هدف میباشد .معموالً بنگاههای کوچک و متوسط به صورت منفرد
از چنین قابلیتی برخوردار نیس��تند ،اما همین بنگاهها در صورت گرد

• نقش خوشههای صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق
اگرچه در مبانی نظری و تجربی بیش از همه به خوش��ههای صنعتی
بهعنوان پدیده ای اقتصادی توجه ش��ده اس��ت ،اما آثار این خوشه ها
مح��دود به آثار اقتصادی نبوده و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز
میباشد.
درواقع در صورت نگاه به فعالیت های رخ داده در درون خوشههای
صنعتی این موضوع مش��خص می گردد که ش��کلگیری خوشههای
صنعتی باعث ش��کلگیری و ارتقای دس��ته ای از نهادهای اجتماعی
در درون مناط��ق دربرگیرنده می گردند که خود این نهادها محصول
ارتباطات اجتماعی میان بنگاههای تشکیل دهنده اند.
درواقع در کنار هم قرارگیری بنگاههای تش��کیل دهنده خوش��ههای
صنعت��ی به لحاظ جغرافیایی از یکس��و و ارتباطات عمودی و افقی
میان آنها به لحاظ فعالیتی از س��وی دیگر باعث میشود تا ارتباطات
اجتماعی وسیعی در مناطق دربرگیرنده خوشههای صنعتی در جریان
باش��د که این موضوع خود به گس��ترش فرهن��گ کار ازیکطرف و
ش��کلگیری و ارتقاء یادگیری جمع��ی از طرف دیگر کمک می کند
[ 5و  6و  8و  9و  ]10و بدینص��ورت گذش��ت زمان در این مناطق
نوعی از هویت اجتماعی را به بار می آورد که به خود زیربنای تقویت
سرمایه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی می گردد.

نقش خوش�ههای صنعت�ی در توس�عه کالبدی و
فیزیکیمناطق
توسعه کالبدی و فیزیکی در مناطق بیش از هر چیز به توسعه اجتماعی
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و اقتصادی در همان مناطق وابس��ته اس��ت؛ به عبارت دیگر امروزه بر
این نکته تأکید میشود که برای داشتن توسعه کالبدی و فیزیکی ،الزم
اس��ت تا زمینه های توس��عه اجتماعی و اقتصادی در مکان فراهم آید.
این موضوع برای خوش��ههای صنعتی نیز صادق اس��ت؛ بدینصورت
که توسعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبیین شده در قسمت
پیش��ین ،میتوانند در پی خود موجبات توس��عه کالبدی و فیزیکی را
ِ
مناطق
فراهم آورده و بدین ترتیب به توسعه کالبدی و فیزیکی محیط و
دربرگیرندۀ توسعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کمک کند.
عالوه بر این تجربه نش��ان داده است که گسترش خوشههای صنعتی
در کنترل جریانات مهاجرتی نقش موثری داشته [ ]12و توسعه آنها
در ش��هرهای کوچک و متوسط و حتی در برخی از روستاها میتواند
به جلوگیری از مهاجرت های گس��ترده کمک کرده و بنابراین باعث
تمرکززدایی از ش��هرهای بزرگ گردد .ازاینرو یکی دیگر از آثاری
که میتوان برای خوشههای صنعتی در توسعه کالبدی و فیزیکی در
نظر گرفت ،همین تعادل بخش��ی جمعیتی به مناطق با فراهم ساختن
ِ
روستاهای مبدا مهاجرت است.
فرصت های شغلی در شهرها و

مورد بحث قرار گرفت و سپس ویژگیهای مربوط به آن دسته بندی
گردیده و ارائه شد .نتایج به دست آمده از این بخش از مطالعه نشان
از این موض��وع دارد که می توان چارچوبی ب��ه صورت جدول ()1
جهت شناس��ایی خوش��ه های صنعتی بر مبنای ویژگی های مختلف
این تجمعات ارائه نمود به گونه ای که دربرگیرنده جنبه های مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی خوشه های صنعتی باشد.
اما آنچه که از این جدول استنتاج می گردد آن است که به جز وجود
تاسیس��ات زیربنایی و وج��ود نهادهای عینی تامی��ن کننده خدمات
پشتیبان که الزمه هر گونه توسعه صنعتی بوده و دولت های مختلف
الزم است تا نسبت به فراهم نمودن آن برای تسریع روند صنعتی شدن
اقدام نمایند ،س��ایر ویژگی های خوشه های صنعتی (برخالف گونه
های دیگر توسعه صنعتی همچون شهرک های صنعتی و مناطق ویژه
صنعتی) بیش از هر چیز وابس��ته به خود افراد شاغل در خوشه های
صنعتی اعم از مدیران و کارگران درون بنگاه ها و کارگاه های خوشه
های صنعتی اس��ت؛ از این بابت است که امروزه خوشه های صنعتی
نه به عنوان موجودیتی که از طرف دولت ها ایجاد ش��ده باشد ،بلکه
به عنوان گونه ای خاص از توسعه صنعتی مردم نهاد شناخته می شود
و دولت ها از هر گونه دخالت در این خوش��ه های بدون مالحظات
اجتماعی و فرهنگی درون خوشه ها برحذر داشته می شوند.
در مرحله دوم از این مقاله نیز نقش خوش��ه های صنعتی با دارا بودن
ویژگی ه��ای فوق الذکر در توس��عه منطقه ای ،م��ورد واکاوی قرار
گرفت و مش��خص گردید که خوشههای صنعتی مذکور دارای اثرات
مختل��ف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بر مناطق بوده و می توانند از
طرفی با کارآفرینی بسزایی همراه بوده و با ایجاد صرفه های مختلف
اقتص��ادی و خل��ق ایدههای نو منجر به ایج��اد مزیتهای رقابتی در
روند جهانیشدن گردند و از طرفی دیگر باعث شکلگیری و ارتقای
دس��تهای از نهاده��ای اجتماعی و روابط مابین آنه��ا در درون مناطق
دربرگیرنده شده و بدین ترتیب زمینه را برای تقویت سرمایه اجتماعی
و ارتقای جامعه مدنی فراهم آورند.
بنابر نتایج فوق الذکر با توجه به ویژگی های خوش��ه های صنعتی که
نشان دهنده مردم نهاد بودن این گونه توسعه صنعتی است از یک سو و
اثرات قابل توجه خوشه های صنعتی با ویژگی های مذکور در توسعه
منطقه ای از س��وی دیگر ،پیشنهاد می شود راهبرد توسعه خوشه های
صنعت��ی به عنوان یکی از مس��یرهای ارتقای توس��عه در ابعاد مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی در مناطق از طریق ارتقای نقش نظارتی (و
نه دخالتی) دولت در مساعدت به این گونه صنعتی مردم نهاد و بهبود
ویژگی های فوق االشاره در دستور کار قرار گیرد و از هر گونه دخالت
ناآگاهانه در این خوشه های صنعتی خودداری گردد تا بدین طریق اوالً
خوش��ه های صنعتیِ موجود در کشور بتوانند به خوشه های صنعتی با
ویژگی های تدوین ش��ده ارتقای درجه یابند و صنایع نس��ل سومی را
برای کش��ور به بار بیاورند و ثانی ًا قدرت رقابت منطقه ای خوشه های
صنعتی موجود در ایران افزایش یافته و به تبع آن توان صادراتی آن ها
نیز بهبود یابد.
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