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 چكيده

نمايد. به دليل رود که نقش بسياري در توسعه کشورها ايفا ميترين صنايع در دنيا به شمار مييكي از بزرگ صنعت ساخت

المللي انجام اي را براي افزايش سهم کشور خود در حوزه بيناين اهميت در دهه اخير، بسياري از کشورها، تحقيقات گسترده

مورد توجه قرار ت نظور در صنايع مختلف و در ساليان اخير در صنعت ساخاند. يكي از رويكردهاي اقتصادي که بدين مداده

صنعت ساخت، در حال حاضر  به فردهاي منحصر هاي صنعتي است، اما با توجه به ويژگيگرفته است، راهبرد جديد خوشه

ش بسزايي در درک جامع از بسياري از ابعاد اين راهبرد در صنعت ساخت به روشني تبيين نشده است. يكي از اين ابعاد که نق

 هاي صنعتي در صنعت ساخت دارد، نقشه جامع خوشه ساخت است.مفهوم خوشه

آفرينان و ، نقشه جامع خوشه ساخت ارائه شده و نقشسازي بنيادينظريه مفهومگيري از روش کيفي در اين مقاله، با بهره

شود، تبيين شده است.هايي که در خوشه ساخت انجام ميفعاليت
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 مقدمه -1
-ترين صنايع در دنيا به شمار ميصنعت ساخت يکي از بزرگ

رود که نقش مهمي در توسعه کشورها دارد. در واقعع ميعزان ا عر    
توانعد  اين صنعت در کشورها به حدي است که رکعود در نن، معي  

ساز رونق در کل اقتصعاد نن  کل اقتصاد و رونق نن زمينهرکود در 
کشور شعود. بعه دليعل ايعن اهميعت در دهعه اخيعر، بسعياري از         

اي را براي افزايش سهم کشور خود در کشورها، تحقيقات گسترده
اند. يکي از رويکردهايي اقتصعادي کعه   المللي انجام دادهحوزه بين

اي اخيعر در صعنعت   هع بدين منظور در صنايع مختلف و در سعا  
هعاي صعنعتي   مورد توجه قرار گرفته است، راهبرد جديعد خوشعه  

 است.
ها، اولين بار توسط نلفرد مارشا  در کتاب اصو  مفهوم خوشه
و توسط پعورتر در سعا     [1]معرفي شد  1981اقتصادي در سا  

يك  [.2ا به شهرت رسيد ]در کتاب مزاياي رقابتي کشوره 1881
هعاي تجعاري و ريرتجعاري    اي از بنگعاه مجموععه  ،خوشه صعنعتي 

شود که براي توليعد  را شامل مي متمرکز در يك مکان جغرافيايي
هعاي  کسع  صعرفه  و يك يا چند محصو  نهايي مشابه و معرتبط  

اقتصادي بيروني با يکديگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار نمعوده  
همکعاري جمععي و    ،ا يکديگر در بسياري از مواردو ضمن رقابت ب

 [.14[، ]4[، ]11] اقدامات مشترك دارند
در واقع يك خوشه تمامي ذينفعان در يعك صعنعت را در بعر    

هعاي اصعلي   هعا و شعرکت  گيرد، به نحوي که ععووه بعر بنگعاه   مي
کننعدگان معواد اوليعه، خريعداران، صعادرکنندگان،      خوشه، تعامين 

نالت، نهادهاي مختلف پشتيبان، مشعاوران،  ينکنندگان ماشتامين
ها و ريعره را نيعز   واحدهاي مربوط به سامانه حمل و نقل، اتحاديه

 گيرد.  در برمي
-سازي راهبرد خوشهدر زمينه بررسي مفاهيم مربوط به پياده

هاي صنعتي در صنعت ساخت نيز تحقيقات بسيار محعدودي بعه   
 خورد.چشم مي

هاي صعنعت سعاخت بعه    بيان تفاوت دي والنسه و همکاران به
 [. 6شيوه سنتي و با ديد خوشه پرداختند ]

اي که براي صنعت سعاخت فنونعد در   ساله 11در چشم انداز 
ترسيم شد، مباني پياده سازي خوشه صنعت سعاخت   2111سا  

اطوععات   بر اساس زنجيره تعامين يکاارچعه مبتنعي بعر فنعاوري     
 .   [11]پيشرفته تشريح شد 

، خلفان و همکاران به تبيين برخي مفاهيم 2116در سا  
و در د هاي صنعتي در صنعت ساخت پرداختنمربوط به خوشه

اين راستا چارچوبي مفهومي براي تبيين مفهوم خوشه در صنعت 
، مربوط ها ننساخت ارائه نمودند. کليات مفهوم ارائه شده توسط 

 تامين به موضوعات همکاري، رقابت و تشکيل يك زنجيره
نمايند که چندين زنجيره بيان مي ها ننچنين يکاارچه است. هم

تامين تخصصي که در عين رقابت و همکاري به دنبا  ايجاد 
يکاارچه نمودن خدمات براي تامين نيازهاي مشتريان هستند 

توانند يك خوشه را در صنعت ساخت تشکيل دهند. در ادامه، مي
صنعت ساخت را بيان  هاي صنعتي درمزاياي تشکيل خوشه ها نن

 [.11دهند ]نموده و عوامل پيشران در اين حوزه را شرح مي
ترين مطالعه انجام شده در اين حوزه توسط اتحاديه جامع

اروپا و با مشارکت کشورهاي فنوند، اسلوني، لهستان، اساانيا و 
 2119يونان به نام خوشه صنعتي نونور ساخت است که در سا  

گزارش مربوط به نن منتشر شده است. يکي نراز شده و چندين 
هاي اين پژوهش، ارائه الگويي بنام خروجي نيتر ياصلاز 

ICM333 سازي هاي عملياتي براي پيادهاست که در نن گام
 [.7هاي صنعتي تبيين شده است ]راهبرد خوشه

در حا  حاضر، با وجود تحقيقاتي که اشاره شد، بسياري از 
سازي در هاي صنعتي براي پيادهد خوشهمفاهيم مربوط به راهبر

ترين مفاهيمي که صنعت ساخت، تبيين نشده است. يکي از مهم
در اين حوزه به روشني تبيين نشده، نقشه جامعي از خوشه 

تواند در ايجاد درکي جامع از مفهوم خوشه ساخت است که مي
 در صنعت ساخت، کمك فراواني نمايد.

سازي از روش کيفي نظريه مفهومگيري در اين مقاله، با بهره
-بنيادي، نقشه جامعي براي خوشه ساخت ارائه شده و نقش

شود، تبيين هايي که در خوشه ساخت انجام مينفرينان و فعاليت
 خواهد شد.  

 روش انجام تحقيق -2

هاي مربوط به نقشه ساخت کيفي با توجه به اينکه داده
در اين ميان  هاي مختلف کيفي موجود بررسي شد.هستند، روش

ي ها روشي که در ميان به فردهاي منحصر با توجه به ويژگي
دارد، به عنوان روش  1سازي بنياديکيفي موجود، نظريه مفهوم

سازي بنيادي يکي تحقيق در اين بخش انتخاب شد. نظريه مفهوم
هاي کيفي معتبر است که در تحقيقات بسياري مورد روش

توان به ارائه الگو و اده از نن مياستفاده قرار گرفته و با استف
چنين برخي از مراحل موجود در چارچوبي مفهومي پرداخت. هم

نن مانند مرحله اشباع نظري، موج  خواهد شد تا جامعيت 
 الگوي نهايي تضمين شود.  

 1867سازي بنيادي، نخستين بار در سا  نظريه مفهوم
سازي هومتوسط گليزر و استراوس در کتاب اکتشاف نظريه مف

هاي حوزه پرستاري مورد استفاده بنيادي مطرح شد و در پژوهش
ها نيز مورد توجه قرار گرفت قرار گرفت و ساس در ديگر حوزه

[9.] 
سازي بنيادي تعاريف مختلفي نمده است براي نظريه مفهوم
 گونه نيابندي اين تعاريف، اين روش را که منصوريان با جمع



 

 

                                                                                                                                                                  

سازي بنيادي عبارت است از فرايند مفهومنمايد: نظريه تعريف مي
يافته و تحليل ايجاد يك نظريه مدون از راه گردنوري سازمان

هاي جديد در نن ها براي پاسخگويي به پرسشاستقرايي داده
هاي کيفي که بدون مباني نظري کافي در زمينه دسته از پژوهش

 [.11مورد مطالعه هستند ]
( نورده شده1ي در شکل )سازي بنيادمراحل نظريه مفهوم

سازي بنيادي، تبيين و تعييناولين فاز از نظريه مفهوم
شوننوري ميها جمعدر مرحله بعد داده موضوع تحقيق است.

توانند حاصل از کار ميداني، مصاحبه، نزمايش و يا ها ميداده
مطالعه موردي نيز باشند. در صورتي که نوع تحقيق به نحوي 

نخواهد واقعيتي خارجي را به تصوير بکشد، در اين  باشد که
توان از پيشينه و اطوعات تحقيقات گذشته به عنوان صورت مي

ي باز روي کدگذارهاي اوليه نيز استفاده نمود. در مرحله بعد داده
شود. در اين مرحله، مفاهيم شناسايي شده و ها انجام ميداده

-هاي موجود نمايان ميدر داده ها ننمشخصات و ابعاد مختلف 

-هاي بين دادهها و شباهتشود. در مرحله مقايسه دائم، تفاوت

نوري شده مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس نن هاي جمع
هاي جديد مورد نياز فراهم نوري دادهخطوط راهنمايي براي جمع

-ها به نقطهشود. در مرحله اشباع نظري، ايجاد و توسعه دستهمي

ويژگي و روابط ديگري در طو  گونه چيهکه ديگر  رسداي مي
هاي موجود افزود. ساس در ها را نتوان به دستهتحليل داده

ها و کدگذاري انتخابي به بررسي يکاارچگي داخلي ميان دسته
ها هاي موجود در دستهپرداخته و فاصله ها ننروابط ميان 

ها، يادداشت بندي با استفاده ازشوند. در گام طبقهشناسايي مي
هاي ايجاد شده، شکل ها و دستهبندي از دادهيك استخوان

، و در پايان پس از طي مراحل فوق، چارچوب بدست رديگ يم
 شود.نمده تدوين مي

سازي سازي نظريه مفهومها و پيادهروش گردآوري داده

 بنيادي
سازي بنيادي از هاي اوليه مورد استفاده در نظريه مفهومداده
هاي ارائه شده از نقشه -1منبع جمع نوري شده است: سه 

[، سوئيس 11[، فنوند ]1صنعت ساخت کشورهاي استراليا ]
هاي بررسي -2[، 1[ و اندونزي ]8[، ترکيه ]12[، اسکاتلند ]17]

مختلف انجام شده بر روي صنعت ساخت کشورهاي مختلف که 
سي قرار هاي مختلف صنعت مورد بررو سازمانا هبخش ها نندر 

 -1. هاي ديگر در صنعت بررسي شده استگرفته و نياز به بخش
هاي مشترکي با داراي بخش احتماالًنقشه خوشه ساير صنايع که 

 صنعت ساخت هستند.
 به صورتهاي بدست نمده از اين سه منبع ساس همه داده

ي موجود ها دادهيك مجموعه منسجم درنمد. در گام بعدي بين 
هاي الزم انجام شد. پس از اين منبع مقايسهحاصل از اين سه 

-ها مورد بررسي قرار گرفته و دستهمرحله، کفايت و اشباع داده

ها، هاي مختلف شناسايي شد. در پايان پس از طي اين گام
 بندي نهايي بدست نمده و نقشه خوشه ايجاد شد.طبقه
ساس براي اطمينان از جامعيت و درستي نقشه بدست  

 4نظران صنعت از نفر از صاح  11قشه در اختيار نمده، اين ن
طيف اساتيد دانشگاه، مشاوران، پيمانکاران و مسئوالن قرار داده 
شد. نظرات خبرگان بر نقشه بدست نمده اعما  شد و نقشه 

 نهايي تهيه شد.

 نتايج  -3

سازي گيري از نظريه مفهومنقشه جامع خوشه ساخت با بهره
گيري از نظر نخبگان حاصل شد.  بنيادي و تصحيح نن با بهره

 شود.( ديده مي1( و )2ي )ها شکلاين نقشه جامع در 
( وظايفي که 1( نقش نفرينان مختلف و شکل )2شکل ) 

 دهد.را نشان مي رديگ يمانجام  ها ننتوسط 
شود، اين نقشه ( ديده مي1( و )2که در شکل ) گونه همان

صنعت ساخت جامع، نقش نفرينان مختلف و وظايفي که در 
 :دهد يمدسته اصلي قرار  7را در  شود يمانجام 

دسته او  خدمات مربوط به پشتيباني فني در صنعت، 
هاي الزم به نيروي انساني و ارتقاي سطح دانش و فناورينموزش

صنعت را بر عهده دارند. خدمات پشتيباني در حوزه مالي، بيمه، 
ساخت انجام  حمل و نقل و ريره توسط دسته دوم از خوشه

ها توسط دسته سوم . وظيفه اصلي ساخت و انجام پروژهشود يم
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هاي شود. دسته چهارم به تنظيم روابط ميان بخشانجام مي
پردازد. مختلف خوشه و وضع مقررات الزم در اين خصوص مي

شود که از صنعت ساخت خدمات دسته پنجم شامل صنايعي مي
-ارتباط هستند. تامين نمايند و با اين صنعت دردريافت مي

کنندگان خدمات و مصالح مورد نياز صنعت، در دسته ششم قرار 
ها برداران از پروژهدارند. دسته هفتم نيز شامل کارفرمايان و بهره

و خدمات صنعت هستند

 بررسي نتايج -4

تواند در بررسي صنعت ساخت در نقشه جامع ارائه شده مي
بته ممکن است که برخي تمامي کشورها به کار گرفته شود، ال

ها در کشورهاي مختلف داراي اسامي مختلفي باشند که با بخش
-ها در نظر گرفته شده ميتوجه به وظايفي که براي نن بخش

توانند مورد شناسايي قرار گيرند. البته در نقشه ارائه شده سعي 
 هاي ارائه شده جامعيت الزم را داشته باشند.شده تا بخش

تواند مورد استفاده و توجه از جهات زير مي نقشه ارائه شده
 قرار گيرد:

اين نقشه ديدي جامع نسبت به نقش نفرينان خوشه براي  -1
اين حوزه ايجاد کرده و اين  اندرکاران دستو  گذاران استيس

که براي دستيابي به يك خوشه پويا و  سازد يممفهوم را منتقل 
هستيم و در  ها بخشتا يرگذار نيازمند همکاري تمامي اين 

صورتي که هر بخش به درستي به وظايف محو  شده به خود 
عمل نکند، خوشه به همان ميزان از وضعيت مطلوب متصور 

 فاصله خواهد گرفت.

به عنوان مبنايي براي مقايسه با خوشه  تواند يماين نقشه  -2
يي که ها بخشفعلي ساخت يك کشور مورد استفاده قرار گرفته و 

 مورد شناسايي قرار گيرند. باشند ينمي موجود در خوشه فعل

با توجه به اينکه اين نقشه، نقش نفرينان مختلف صنعت  -1
، براي انجام مطالعات بر روي صنعت و دهد يمي نشان به خوبرا 

ليستي مفيد  تواند يمي مختلف صنعت، ها بخشبررسي وضعيت 
 .ي مورد نياز براي مطالعه را ارائه دهدها بخشاز تمامي 

گفتني است با توجه به اينکه ساخت صنعتي، زنجيره تامين 
هاي مورد نياز نن در کشور ايران، تاکنون به و زيرساخته يکاارچ

سازي نشده است، در حا  حاضر بکارگيري صورت فراگير پياده
مندي از تمام هايي روبرو است و بهرهنقشه ارائه شده با محدوديت
 ر نيست. مزاياي حاصل از نن امکان پذي

 گيرينتيجه -5

-ترين صنايع در دنيا به شمار ميصنعت ساخت يکي از مهم

کند و تمامي رود که نقش بسزايي در توسعه کشورها ايفا مي
گيري هايي هستند که با بهرهراهبرد بکارگيريکشورها به دنبا  

ها بتوانند سهم خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند.  از نن
 هايي که در دهه اخير مورد توجه صنايع مختلف وراهبرديکي از 

 جديد راهبرددر ساليان اخير صنعت ساخت قرار گرفته است، 
 .استهاي صنعتي خوشه

سازي بنيادي يك در اين تحقيق با استفاده از نظريه مفهوم
نفرينان و نقشه جامع از خوشه صنعت ساخت که در نن نقش

اند، ارائه يش داده شدههاي مختلف خوشه به خوبي نمافعاليت
 7در  . اين نقشه جامع، نقش نفرينان مختلف خوشه ساخت راشد

 دهد.قرار مي يدسته اصل

-صنعت داده و مي گذاران استياين نقشه ديد جامعي به س

تواند به عنوان مبنايي مناس  براي شناخت ابعاد مختلف صنعت 
 بکار گرفته شود.

-خوشه راهبردسازي ادههنوز بسياري از مفاهيم مربوط به پي

هاي صنعتي در صنعت ساخت تبيين نشده است. در اين تحقيق 
به ارائه نقشه جامع خوشه ساخت پرداخته شد و بنابراين  فقط

 .انجام شودشناخت ساير ابعاد  برايالزم است تحقيقات ديگري 



 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع -6

، “هاي صنعتيخوشه”،ژيو؛ رضوي، محمدرضا ايران نژاد، [1]
 .1191انتشارات نشر نو، تهران، ويرايش او ، 

، انتشارات “ي صنعتيها خوشهکوستر يا ” ،مجيدي، جهانگير
 .1191تهران، ،ي صنعتيها شهركسازمان صنايع کوچك و 

 يهاپارکو ها پژوهشکده
 يو فناورعلم 
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