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 دهیچک
 که است بوده خوشه یوکارها کسب در ینیکارآفر بر یصنعت یها خوشه ساختار ریتأث لیتحل پژوهش نیا هدف

 یآمار ةجامع. گرفت انجام اصفهان شهر یمتیق یها سنگ و گرانبها فلزات ةخوش در یمورد ةمطالع صورت به
 شامل حجم جامعه .دهند یم لیتشکاصفهان  شهر یمتیق یها سنگو  گرانبهافلزات  ةخوش نانیکارآفر راپژوهش 

 یساز مدل یریگ نمونهتوجه به فرمول  با که است مطالعه مورد خوشة یوکارها کسبدر  نیکارآفر نفر صدیس
 در نیکارآفر نفر 460حجم نمونه  ،پرسشنامه یها پرسشو با توجه به تعداد  (5q≤ n≤ 15q) یمعادالت ساختار

و  شد عیتوز مورد نظر ةنمون نیب ساده یتصادف یریگ نمونهبا روش  پرسشنامه تعداد نیا .شد نییتعخوشه  وکار کسب
 ییمحتوا ییروا که دبو ساختهمحقق پرسشنامة ها داده یشد. ابزار گردآور لیتحل وشد  دادهپرسشنامه برگشت  441

 ریتأث ها خوشه در ینیکارآفر بر ها خوشه ساختار دهد یم نشان حاضر پژوهش جینتا. شد دییأت آن ییایپا و سازه و
 ،وکار کسب واحد ینوآور شیافزا بر یصنعت یها خوشه در ینیکارآفر جینتا براساس ،نیهمچن. دارد یمعنادار
 در مستقر یواحدها یگذار هیسرما و یاتیعمل یها نهیهز کاهش بر و یصنعت ةخوش یها بنگاه نیب دانش انتقال
 .دارد یمعنادار ریتأث یصنعت ةخوش
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 مقدمه
و  یرقابت یها تیمزکسب  یبرا مناسب یراهبرد عنوان به یصنعت یها خوشه ر،یاخ ةدهچند  در

مطرح شده  یا منطقهدر سطح  ژهیو به یزیر برنامهدر سطوح مختلف  عیصنا یتوانمند شیافزا

 همان درواقع ها خوشه( 2000) پورتر فیتعر براساس(. 48 :4934 ،یبرمک و زنوز یهاد) است

 خدمات، کنندگان ارائه ،یتخصص کنندگان عرضه مرتبط، هم به یها شرکت ییایجغراف تراکم

 با رقابت، برعالوه که هستند یخاص یها حوزه در همکار ینهادها و مرتبط عیصنا یها بنگاه

 .Porter, 2000: 26)) کنند یم زین یهمکار گریکدی

 توسعة شیافزا ها آن هدف که هستند توسعه از یدیجد شکل یصنعت یها خوشه جادیا

 در یبارز و یمحور نقش یصنعت یها خوشه شکیب .(Lai et al., 2014: 734) است یا منطقه

 .ندک یم فایا توسعه حال در و افتهی توسعه یکشورها از یاریبس یصنعت و یاقتصاد یها استیس

 مناطق در کند یم انیب است شده مطرح یا منطقه توسعة مباحث در امروزه که یدیجد کردیرو

 توجه ها خوشه ةتوسع به دیبا موجود یالتیتشک و یسازمان ،یانسان ،یعیطب یها تیمز به توجه با

 :4988 ان،یساک و یاریاسفند) کرد لیتسه را ها خوشه یسازمانده مختلف ابعاد و داشت یجد

 با یها بخش و کرد عمل موفق یالملل نیب و یمل یبازارها در توان یم ،صورتنیادر. (498

 نقش (.493 :همان) گرفت اریاخت در را مرتبط یکاالها 4ارزش ةریزنج از یتر ارزش

 دادن و انجام است انکاررقابلیغ انهنیکارآفر یها شرکتدر رشد  ها شبکهو  یصنعت یها خوشه

 تیدرون خوشه و ماه یها شرکتو روابط  ها خوشهدرون  یها شرکت ةنیزم رد قاتیتحق

 در حضور(. Felzensztein et al., 2014: 837- 846) ستا و مهم یآنان ضرور یها تیفعال

 یایمزا و آورد یم وجودبه وکار کسب یواحدها یبرا را یاریبس یرقابت یها تیمز ها خوشه

 یبرا ،شده فراهم یها ساختریز و خوشه یوکارها کسب تعامالت ةجینت در شدهخلق

 (.Jin et al., 2012: 1429- 1439) است خوشه در فعال یوکارها کسب

 داشته وجود منطقه در آن وجود لیدال کهیزمان تا و شوند یم سیتأس بارکی ها خوشه

 از حاصل ةجینت محققان .(Brenner and Gildner, 2006: 1315- 1328) مانند یم یباق باشد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Chain Value 
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 یها پژوهش براساس که اند دانسته مرتبط ها بنگاه یور بهره شیافزا با را ها خوشه در حضور

 اطالعات به یابیدست و مشترک بازار به یابیدست ،شدن یتخصص ةجینت یور بهره نیا گرفته انجام

 و اتیتجرب از استفاده انکام ها شرکت نیا عیتجم با .(Hoffmann et al., 2014: 856- 864) است

 وجودبه یکاشترا صورت به امور دادن انجام و کمشتر اناتکام جادیا گر،یکدی اناتکام

 ریتأث ها شرکت ردکعمل بر مختلف یها حوزه در یصنعت یها خوشه ،نیبنابرا ؛دیآ یم

و متوسط و  کوچک یها بنگاه یبرا بزرگ بنگاه کی یها تیمز جادیا موجب و گذارند یم

 (.42 :4934 روانستان،) شوند یمع ین صنایا ةتوسع

 ،دهند یم انجام مکمل ای مشابه یها تیفعال که یاقتصاد مستقل یواحدها و ها بنگاه حضور

 دنبالاز اجزا و رشد کالن اقتصاد کشورها را به کیهر رشد خوشه، نام به یکل یواحد تحت

 صاحبان حضور بر دیتأک و مطلب نیا نظرگرفتندر (.489 :4934و همکاران،  ی)طالب دارند

 یاقتصاد یها تیفعال دادن انجام یبرا( در خوشه نانی)کارآفر متوسط و کوچک یواحدها

توجه به نقش  با. رساند یم ییباال یکشورها را به رشد اقتصاد ،یصنعت یها خوشهدر  ها آن

و ساختار  ها خوشهحضور در  شکیب ،یو اقتصاد یا منطقه توسعةدر  یصنعت یها خوشه

 ها آنکمتر به  یداخل یها پژوهشبه همراه دارد که در  ییایمزا نانیکارآفر یبرا ها خوشه

 .است شده پرداخته

 یها یبررسو  فیبه توص شتریب یصنعت یها خوشه ةنیزم در گرفته انجام مطالعات یبررس

 یصنعت یها خوشه نةیزمدر  گرفته انجام یها یبررس .اند پرداخته یصنعت یها خوشهاز  یکل

و  یعمود روابط ةرندیگبرکه در ؛یصنعت یها خوشه ساختار آثارکه  دهد یمپژوهش نشان 

 تیتوجه به اهم با جه،یدرنت. است نشده یبررس یصنعت یها خوشهدر  ینیبر کارآفر ،است یافق

پژوهش  هدف از ،کوچک و متوسط یها بنگاه یریپذ رقابتدر رشد و  یصنعت یها خوشه

 نیهمچن و یصنعت یها خوشهدر  ینیکارآفر بر یصنعت یها خوشه ساختار ریتأث نییتعحاضر 

 .است یصنعت ةخوش در موجود یوکارها کسب بر یصنعت یها خوشه در ینیکارآفر ریتأث نییتع
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 قیتحق نةیشیپ و اتیادب بر یمرور
 یصنعت یها خوشه ساختار

 در. گردد یمباز یالدیم 4320 سال حدود به یصنعت یها خوشه نةیزم در یعلم پژوهش نیاول

 ظهور یاصل لیدال از یکی داد نشان 2در کتاب اصول علم اقتصاد 4مارشال آلفردسال،  نیا

 شیافزا موجب که است یصنعت مناطق رب یتخصص یها تیفعال تمرکز ،یصنعت یها خوشه

 یصنعت یها خوشه .(Marshall, 1920: 304) شود یم ها شرکت 9یاقتصاد یرونیب یها صرفه

 قیطر از هک هستند مشخص ییایجغراف ةمنطق در موجود یها سازمان و ها شرکت از ییها گروه

 دهند یم لیتشک خدمات و حصوالتم از یگروهدرون ارتباط کی یدرون یها یوابستگ

 یها شرکت وکارکسب یبرا یعیوس نافعو م ایامز یعمومطور به. (4932 همکاران، و رفعت)

 یناش یتخصص سطوح و دانش تبادالت شیافزا از ندا عبارت که دارد وجود خوشه در مستقر

 شیافزا و شبکه جادیا ،ها آن نیب دانش ییافزا هم جهیدرنت و ها شرکت کینزد تعامالت از

 گذاشتناشتراک به قیطر از مشکالت حل لیتسه ،یفناور تحوالت یبردار بهره در ییتوانا

 مانند ارتباطات، امکانات یکیزیف یها رساختیز ةتوسعمشابه،  یها یفناورحاصل از  ةتجرب

 و خوشه درون اطالعات انیجر بهبود ،یمال و یحقوق ،یا حرفه یبانیخدمات پشت ونقل،حمل

 مکمل عنوان به گریکدی منابع و ها مهارت از خوشه در مستقر یها شرکت ةاستفاد جهیدرنت

 یوکارها کسب انیم در یاجتماع روابط تیتقو مشترک، ةدیچیپ یها پروژه دادن انجام منظور به

 اقتصاد عةتوسموجب  باالعوامل  مجموع .تیکار و فعال یها فرصت شیافزا نیهمچن و خوشه

 (.Baptista and Swann,1998: 525- 540) شود یممنطقه 

اطالعات  براساس (.(Nie and Sun, 2014: 271  دارند کشورهابر اقتصاد  یقو آثار ها خوشه

 یبرخ ؛اند دهیسنج ینوآور بر را یصنعت یها خوشه ریتأث محققان یبرخ ،مختلف یکشورها

را  یاقتصاد ةتوسعو  یصنعت یها خوشه انیم ةرابطو  یصنعت یها خوشهارتباطات درون  گرید

 ,Nie and Sun) اند کرده یبررسرا  یصنعت یها خوشهو تکامل  ساختار زین یو برخ ندا هدادنشان 

2014: 268- 273.) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Alfred Marshall  
2. Principles of Economics  
3. External Economies  
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درون  روابط ةرندیبرگدر که یصنعت یها خوشه ساختار( 2002) ماسکل نظر براساس

مراحل مختلف  یعمود وندی. در پشود یم یو افق ینوع ارتباط عمود دو شامل ست؛ها خوشه

و  داده رةیزنجو  ردیگ یمانجام  یمحل یمجتمعو خدمات مشترک در  یدیتول یفازهاو  دیتول

مشابه  یها بنگاه ،یافق وندیپ در .ابدی یمو توسعه  دوش یم جادیخاص ا یکاال کی دیتول ةستاد

و  ابندی یممکان تمرکز  کیدر  گرند،یکدی بیرقو  ندکن یم دیتولخاص را  ییکاالکه 

 ساسبرا. نندک یم یهمکارهم  بااز امور  یاریبس در ند،ار د رقابت گریکدی با کهیحالدر

 پورتر( و 4334) آندرسون (،4338) السون (،2000کتلر ) ،(2044) همکاران و یال قاتیتحق

 یها بنگاه یاتیعملکرد عمل شیافزا به یصنعت یها خوشهدرون  یها شرکت انیروابط م (4330)

 یدر پژوهش (2044) همکارانو  یال .شود منجر ینوآور شیو افزا دیدانش جد ادجیبزرگ، ا

 که دندیرس جهینت نیا به «و عمکرد نوآورانه یصنعت یها خوشهدانش  تیریمد آثار» عنوان با

( در 2049) 4همکاران و کاسنوا .استمؤثر  ها بنگاه یها تیفعالبر  ها بنگاهساختار  و روابط

 نشان «بالغ یصنعت یها خوشهدر  یو نوآور یاطالعات یها شبکه» عنوانبا  گرید یپژوهش

 .است رگذاریتأث یتجار یها تیفعالدانش و  ،یصنعت یها خوشه بر ها بنگاه نیروابط ب اند داده

 یها بنگاه یصنعت یها خوشه نقش» عنوان با یدر پژوهش زین (4932) همکارانو  یجانیفارس

 یطال ةخوش یمورد ةمطالع) ،یدر کالس جهان دیبه تول یابیکوچک و متوسط در دست یدیتول

 ها خوشهدرون  یها بنگاه بر را یصنعت یها خوشه یو ساختار یا توسعهعوامل  ریتأث «(تهران

درون  یهمکار روابطو  ها خوشه ساختار دهد یمپژوهش نشان  نیا ةجینت. کردند یبررس

 براساس آنان مؤثر است. تیدرون خوشه و فعال یها بنگاهبر  ها آن نیب یافق روابط و ها خوشه

 :دشو یم نیتدو ریز صورت بهپژوهش  نخست ةیفرض شده، مطرح قاتیمطالب و تحق

 یها سنگفلزات گرانبها و  یصنعت خوشةدر  ینیبر کارآفر یصنعت یها خوشه ساختار

 .دارد ریتأث اصفهان شهر یمتیق

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Casanueva et al. 
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 یصنعت یها خوشهدر  ینیکارآفر

 تیفعال ةطیح در هک کنند یم فیتعر یاقتصاد کوچک یواحدها را کوچک یوکارها کسب

 و شوند یم سیتأس یآسانبه نیکارآفر فرد طرف از و گذارند ینم یادیز ریتأث ییتنهابه خود

 که کوچکمستقل  یوکارها کسب .(481 :4934و همکاران،  یطالب) هستند ادارهقابل

مرسوم  اتیدر ادب بحث مورد ینینوع کارآفر نیتر مهم ،نهد یم انیبن را ها آن نیکارآفر

 بهاشتغال  شیافزون بر افزا ینی(. کارآفر247 :4987و احمدپور،  یمیاست )مق ینیکارآفر

 شود یم منجردرآمد  عیتعداد ثبت اختراعات و ابداعات و بهبود توز شیافزا ،ینوآور شیافزا

 یها فرصتو تحقق  یاقتصاد ةتوسعبه  دنیرس یموارد از عناصر اثرگذار برا نیا تمام که

 (.461 :4934 و همکاران، یلی)عق استاشتغال  دیجد

 یها تیفعال دادن انجام وکوچک و متوسط  یها بنگاه ةتوسعروند  ،ریاخ یها سال در

 در(. 43 :4988 رانداز،یو ت زاده کیب) است افتهی شیافزا یریطورچشمگبه نانهیکارآفر

 ،یاقتصاد ةتوسع یبرا یکوچک و متوسط، عامل راهبرد عیصنا ،توسعهدرحال یکشورها

 ابداعدر  شرویو پ یمهد تحول و نوآور ها بنگاه نیکه ا ستها بنگاه یریپذ رقابتو  ییزا اشتغال

کوچک  عیبه صنا یسامانده یبرا یاساس یاز راهکارها یکی(. 7 :4989)اکس،  هستند یفناور

 .است 4یصنعت یها خوشهدر قالب  ها آن یو سازمانده ها بنگاه نیا عیو متوسط، تجم

 وکار کسب ینوآور شیافزا مانند دارد؛ یدمتعد آثار یصنعت یها خوشهدر  نانیکارآفر ورضح

(Gnyawali and Srivastava, 2013; Hoffmann et al., 2014; Casanueva et al., 2013; Park, 2009; 

Iammarino and McCann, 2006; Lai et al., 2014.)خوشه  یوکارها کسب نیب دانش انتقال ؛

(Hoffmann et al., 2014; Park, et al., 2009 و کاهش )یاتیو عمل یگذار هیسرما یها نهیهز 

 (.4986 ،پور شوال ؛4930همکاران،  و یجانیفارس ؛Lai et al., 2014)فعال در خوشه  یوکارها کسب

صورت  یقاتیخوشه تحق وکار کسببر  یصنعت یها خوشهدر  ینیکارآفر آثار درمورد

و  یصنعت یها خوشهدر  حضور کنند یم انیب( 2044و همکاران ) یال مثال، یبرا ؛گرفته است

 منجر ینوآور بهدانش  تیریمد قیاز طر یصنعت یها خوشهدر قالب  وکارهاکسب تیفعال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Industrial Clusters  
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در  یو نوآور یاطالعات یها شبکه» عنوان با ی( در پژوهش2049و همکاران ) کاسانووا .شود یم

 یوکارها کسب نیب شرکت در کی اطالعات شیافزا کنند یم انیب «بالغ یصنعت یها خوشه

و  یاولیگن .شود یم منجر وکار کسبدر آن  شتریب ینوآور به و دهد یمرخ  یصنعت یها خوشه

 «ها شرکت یبر نوآور ها شبکهو  ها خوشهمکمل  ریتأث» عنوان با ی( در پژوهش2049) رواستایس

 ها خوشه که افتندی دست جهینت نیا به  یبررسو پس از  اند کرده ییشناسا را ینوآور یموانع اصل

در  هاوکار کسبحضور  نیو همچن ندرگذاریتأث ینوآور موانع حذف یراستا در ها شبکهو 

با  ی( در پژوهش2006) کن مک و نویآمار یا. دشو یم منجر ینوآور شیافزا به یصنعت ةخوش

 نیب ةرابط «دانش انتقالو  ی: معامالت، تکنولوژیصنعت یها خوشهساختار و تکامل »عنوان 

پژوهش  نی. ااند کرده یبررس را یصنعت یها خوشهو  ینوآور یهاندیفرا، تیوقعم یالگوها

 ریفعال در آن خوشه تأث یوکارها کسبدر  شتریب ینوآور بر یصنعت یبند خوشه دهد یمنشان 

 :دشو یم نیتدو ریز صورت به دوم ةیفرض شده،گفته قاتیبا توجه به مطالب و تحق .دگذار یم

فلزات  یصنعت خوشةموجود در  یوکارها کسب ینوآور شیبر افزا ها خوشهدر  ینیکارآفر

 .دارد ریتأث اصفهان شهر یمتیق یها سنگگرانبها و 

 

 یصنعت یها خوشهدانش در  انتقال

 ،یاز جمله همکار ییایمزا یصنعت یها خوشه رد تیفعال اند داده نشان یگرید یها پژوهش

در  حضور کند یماشاره  (2001) لوایس .دارد را به همراه ها بنگاه انیاعتماد و انتقال دانش م

 ةشبک قیدانش از طر .شود یم منجرو اطالعات بازار  دیتول ،یفن اطالعات تبادل به ها خوشه

 شود یممنتقل  یصنعت ةخوش یاصل یوکارها کسب انیاز تعامالت م یا مجموعه و ها شرکت

(Silva, 2005: 102). انیانتقال دانش در م» عنوان با ی( در پژوهش2044) ارانهمک و هافمن 

 یوکارها کسب نیانتقال دانش ب یچگونگ «یلیبرز ةخوش کیکوچک از  یوکارها کسب

و  روابط دهد یمنشان  قیتحق نیا جینتا. ردندک یبررس را یصنعت یها خوشه کوچک فعال در

و  پارک .شود یم منجر خوشه یوکارها کسب نیبانتقال دانش  به ها خوشهدرون  یهمکار

 هی: تجزیصنعت یها خوشه انیدر م دانش انتقال انیجر» عنوان با یپژوهش در( 2003همکاران )

با  ها خوشه یوکارها کسب نیدانش ب انیجر اند دادهنشان  «یا کره داتیبخش تول لیو تحل
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پژوهش  سوم ةیفرض ،نیبنابرا .افتد یمدانش هر خوشه اتفاق  و یا فناورانه یها یژگیوتوجه به 

 :دشو یم نیتدو ریز صورت به

 یصنعت خوشةموجود در  یوکارها کسب انیبر انتقال دانش در م ها خوشهدر  ینیکارآفر

 .دارد ریتأث اصفهان شهر یمتیق یها سنگفلزات گرانبها و 

 
 یصنعت یها خوشهدر  ها نهیهز کاهش

 بدون ها خوشه درون یها بنگاه. است یا نهیهز تیمز اند برشمرده محققان که ییایمزا جمله از

 منابع نیا به یدسترس که شوند یم مند بهره شدنیا خوشه از حاصل یها تیمز از نهیهز صرف

 انبوه، دیتول تیمز. ستین ریپذ امکان یانرژ و نهیهز صرف بدون خوشه از خارج یها بنگاه یبرا

 کاهش د،یتول تیظرف شیافزا قالب در که است کوچک یواحدها یهمکار از حاصل ةدیفا

 و مشترک یابیدست کم، ةنیهز با مدرن زاتیتجه از یاشتراک یبرخوردار د،یتول متوسط نةیهز

 ،یمال نیتأم فروش، غات،یتبل ،یبازرگان ،یطراح انندم) دیتول یبانیپشت خدمات به واحدها ارزان

 یابیدست قیطر از توانند یم ها شرکت یصنعت یها خوشه یریگ شکل با. کند یم عمل( آموزش

نگه دارند  نییخود را پا یها نهیهز ،یا حرفهکار  یرویو پرورش ن مشترک کنندگان نیتأم به

 (.42 :4981 ،یمحمد نید)

 یها خوشه در فعال یها شرکت یهمکار کند یم انیب( 2002) ماسکل گر،ید یقیتحق در

 ینوآور عملکرد یصنعت یها خوشه. دهد یم کاهش را ها شرکت یها نهیهز طورمؤثربه یصنعت

 کاهش را خود یها نهیهز مختلف، منابع به یابیدست با ها شرکت و کنند یم تیتقو را ها شرکت

و همکاران  یال .کنندیمرا کسب  عیمتج از حاصل آثار ها خوشه درون یها بنگاه و دهند یم

و  ها شرکتاز لحاظ  یصنعت ةخوش کی کهیهنگام اند دادهنشان  ی( در پژوهش2044)

 یگذار اشتراکو  نهیکاهش هز یبرا توانند یم ها شرکت ،کامل شود موجود یوکارها کسب

 یو ساختار یا توسعهعوامل  ریتأث یپژوهش در( 4932) همکارانو  یجانیفارس .کنند اقداممنابع 

عوامل  نیب دهد یمنشان  جینتا. کردند یبررس را ها خوشهدرون  یها بنگاهبر  یصنعت یها خوشه

 به توجه بامثبت و معنادار وجود دارد.  ةرابط خوشه، وکار کسب یها نهیهزخوشه و کاهش 

 :شود یم نیتدو ریز صورت به پژوهش ةیفرض نیچهارم شده،انیب قاتیتحق و مطالب
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 یوکارها کسب یاتیعمل و یگذار هیسرما یها نهیهز کاهش بر ها خوشه در ینیکارآفر

 .دارد ریتأث اصفهان شهر یمتیق یها سنگ و گرانبها فلزات یصنعت خوشة در موجود

 همکارانو  یجانیفارس(، 2002) ماسکل از جمله پژوهشگران یها یبررستوجه به  با

(، 2049) رواستایس و یاولی(، گن2044) و همکاران کاسانووا(، 2044) و همکاران یال(، 4932)

( و 2006) کن مکو  نویمار یا(، 2003) و همکاران پارک(، 2044) و همکاران هافمن

 ینیبر کارآفر یصنعت یها خوشهساختار  ریتأث یبررس نةیزمپژوهش در  نیا ،(4986) پور شوال

 نیا یرهایمتغ. است گرفته نظردر را 4 شکل در یمفهوم یالگو ،خوشه یوکارها کسبدر 

 قاتیو وجود تحق رهایمتغ بودنسنجشقابل مورد مطالعه، ةخوش طیاشر به توجه با پژوهش

 .اند شده انتخاب ظرنمد یرهایمرتبط با متغ رانیدر ا کمتر

 

 
 پژوهش یمفهوم یالگو. 1 شکل

 

 یشناس روش
 نیا در .است یشیمایپ -یفیتوص روش، و تیماه براساس و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا

 عیتوز و یدانیم روش از شتریب یها هیفرض آزمون یبرا اطالعات، یآور جمع نةیزم در پژوهش

 روش از پژوهش اتیادب به مربوط اطالعات یآور جمع منظور به و است شده استفاده پرسشنامه

 دهش استفاده( ها نامه انیپا و یپژوهش یها طرح ات،ینشر ،ها کتاب ،ها مقاله ةمطالع) یا کتابخانه

 شهر یمتیق یها سنگ و گرانبها فلزات ةخوش نانیکارآفر تمام پژوهش یآمار ةامعج .است

 یوکارها کسبدر  نیکارآفر نفر صدیسخوشه بالغ بر  نیا یاقتصاد یها بنگاهکه  است اصفهان

 مطالعات در .ساده استفاده شد یتصادف یریگ نمونهاز روش  یبردار نمونه ی. برااستخوشه 

H4 
 

H3 
 

H2 
 

H1 
 

 ساختار
 یهاخوشه
 یصنعت

 یعمود روابط

 یافق روابط

 در ینیکارآفر
 هاخوشه

 شیافزا
 ینوآور

 دانش انتقال

 هانهیهز کاهش
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 استفاده 1q≤ n≤ 15q ةرابط از معموالا  نمونه حجم محاسبة یبرا یساختار معادالت به مربوط

 :4932 ،یقاسم) است نمونه ةانداز n و پرسشنامه یها پرسش تعداد q باال فرمول در که شود یم

تعداد،  نیشد که از ا عیپرسشنامه توز 460 ،اساسنیابر .شود یم  پرسش 24شامل  پرسشنامه (.96

 .شدند استفاده ها داده لیتحل یبودند و برا حیاطالعات صح یپرسشنامه دارا 441

 مربوطه کارشناسان نظر از استفاده با و جلسه نیچند یبرگزار با پرسشنامه ییمحتوا ییروا

 .دش استفاده یعامل لیتحل از سازه ییروا یبررس یبرا و شد دییأت

نشان داده  یریگ اندازه یالگوهابرازش  یها شاخصو  یعامل لیتحل جینتا ،4جدول  در

 .دوش یم
 یریگ اندازه یالگوهابرازش  یها شاخص .1 جدول

 برازش شاخص
 الگونام 

CMIN/DF GFI AGFI CFI RMSEA 

 00/0 69/0 69/0 69/0 44/1 ها خوشه ساختار
 00/0 1 69/0 69/0 66/0 ها خوشهدر  ینیکارآفر

 00/0 1 69/0 66/0 99/0 ینوآور شیافزا
 1/0 69/0 60/0 69/0 3 دانش انتقال

 00/0 1 69/0 66/0 00/0 نهیهز کاهش
 >1/0 <6/0 <6/0 <6/0  >3 برازش مناسب

 

 فیط پرسشنامه یریگ اندازه اسیمق که است ساخته محقق ةپرسشنام اطالعات، یگردآور ابزار

 هدف یمعرف شامل اول بخش: است شده لیتشک بخش سه از پرسشنامه .است یا نهیگز پنج کرتیل

 بخش و شود یم یشناخت تیجمع یها یژگیو نةیزم در پرسش چهار شامل دوم بخش ؛است پژوهش

 یها خوشه در ینیکارآفر ،یصنعت یها خوشه ساختار یرهایمتغ سنجش به مربوط یها پرسش سوم

 .شود یم پرسش 24 شامل که ستها نهیهز کاهش و دانش انتقال ،ینوآور شیافزا ،یصنعت

 مشاهده 2 جدول در آمدهدست به ریمقاد. دش استفاده رونباخک یآلفا از ییایپا ةمحاسب یبرا

یم دییتأپرسشنامه  ییایپا ،نیبنابرا ؛است درصد 70 از باالتر ارهایمع از کیهر ییایپا. شود یم

 .دوش یمپرسشنامه نشان داده  ییایکرونباخ مربوط به پا یآلفا ریمقاد 2در جدول  .دشو
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 پرسشنامه پایایی به مربوط کرونباخ آلفای مقادیر .9 جدول
 کرونباخ آلفای شاخص

 919/0 یعمود روابط
 914/0 یافق روابط
 909/0 ها خوشه ساختار

 996/0 ها خوشهدر  ینیکارآفر
 990/0 ینوآور شیافزا

 999/0 دانش انتقال
 904/0 نهیهز کاهش

 

 ها افتهی
. بود کاری سابقةو  یالتتحص یزانسن، م یت،نمونه شامل جنس شناختی یتجمع های یژگیو

 91 -21مربوط به سن  یدرصد فراوان یشترینبه پرسشنامه مرد بودند که ب گاندهند پاسخ تمام

درصد  یشترینبود و ب یکارشناس یالتمربوط به تحص یدرصد فراوان یشترینسال بوده است. ب

 .بودسال  40تا  1 کار سابقةمربوط به  یفراوان

 با شدهیآور جمع یها پرسشنامهاز  ستخرجم یها داده بودنابتدا فرض نرمال ،بخش این در

آزمون  نیمورد استفاده در ا ةیفرض. گرفت انجام اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده

 :است ریز صورت به

      /01 است نرمال مشاهدات عیتوز

      /01 ستین نرمال مشاهدات عیتوز
 

 .استنرمال  ها داده عیتوز ین،بنابرا ؛است 01/0باالتر از  یمعنادار سطح
 

 بودن نرمالآزمون  .3 جدول
 یمعنادار سطح شاخص

 90/0 ها ساختارخوشه
 09/0 ها خوشهدر  کارآفرینی
 96/0 نوآوری افزایش
 06/0 دانش انتقال
 09/0 هزینه کاهش
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 آزمون یبرا ک،یپارامتر یها آزمون از استفاده امکان و ها داده عیتوز بودننرمال به توجه با

 ،AMOS 20 افزار نرم از استفاده با و یساختار معادالت یسازمدل قیطر از پژوهش یها هیفرض

 داده نشان الگو نیا برازش یها شاخص ،4جدول  در. شد آزمون یساختار یالگو برازش ابتدا

 ها شاخص فتگر  جهینت توان یم مناسب، برازش با ها شاخص ریمقاد ةسیمقا با که دوش یم

 .دارند یقبولقابل ریمقاد
 یساختار یالگو برازش یها شاخص .4 جدول

 برازش شاخص 
 الگونام 

CMIN/DF GFI IFI CFI RMSEA 

 00/0 64/0 64/0 60/0 39/1 یساختار یالگو
 >1/0 <6/0 <6/0 <6/0  >3 برازش مناسب

 

 :است ریز صورت به حاضر پژوهش یساختار معادالت یالگو
 

 
 پژوهش یساختار یالگو .9 شکل

 

 ادامه در که شدند آزمون پژوهش یها هیفرض ،یساختار معادالت یالگو جینتا براساس

 :ندشو یم آزمون ها هیفرض

کارآفرینی در 
 هاخوشه

 خوشه

 عمودی

 افقی

 نوآوری

 انتفال دانش

 هزینه
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فلزات گرانبها و  یصنعت خوشةدر  ینیبر کارآفر یصنعت یها خوشه ساختار :اول ةیفرض

 دارد. ریاصفهان تأث یمتیق یها سنگ

 بریمبنپژوهش  نخست ةیفرض ،پرسشنامه قیطراز  آمدهدستبه یها داده جینتا به توجه با

 1جدول  در. استمثبت و معنادار  ها خوشهدر  ینیبر کارآفر یصنعت یها خوشه ساختار ریتأث

 .دوش یم داده نشان اول ةیفرضآزمون  ةجینت

 
 اول ةیفرض آزمون جةینت .0 دولج

 جهینت P یبحران مقدار بتا بیضر ریمس

 ها خوشه در ینیکارآفر بر یصنعت یها خوشه ساختار
 .دارد یدار یمعن ریتأث

 دییتأ 001/0 04/4 64/0

 

 ،گرید عبارتبه ؛شود یم دییأت هیفرض نیا است، 36/4تر از شیب یبحران مقدار نکهیا به توجه با

 دارد. یدار یمعن ریتأث ها خوشهدر  ینیبر کارآفر 34/0با مقدار  یصنعت یها خوشه ساختار

 خوشةموجود در  یوکارها کسب ینوآور شیبر افزا ها خوشهدر  ینیکارآفردوم:  ةیفرض

 دارد. ریاصفهان تأث یمتیق یها سنگفلزات گرانبها و  یصنعت

 ریتأث بریمبن پژوهش دوم ةیفرض ،پرسشنامه قیطر از آمدهدستبه یها داده جینتا به توجه با

آزمون  ةجینت ،6جدول  در. استمثبت و معنادار  ینوآور شیبر افزا ها خوشه در ینیکارآفر

 .شود یم دادهنشان  دوم ةیفرض
 

 دوم ةیفرض آزمون ةجینت. 9 جدول
 جهینت P یبحران مقدار بتا بیضر ریمس

 ریتأث ینوآور شیافزا بر ها خوشه در ینیکارآفر
 دارد یدار یمعن

 دییتأ 001/0 90/4 90/0

 

 عبارتبه ؛شود یم دییتأ زین هیفرض نیا است، 36/4ز ا شتریب یبحران مقدار نکهیا به توجه با

 ریثأت خوشه یوکارها کسب ینوآور شیبر افزا 70/0با مقدار  ها خوشه در ینیکارآفر ،گرید

 دارد. یمعنادار
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در  موجود یوکارها کسب انیبر انتقال دانش در م ها خوشهدر  ینیکارآفر: سوم ةیفرض

 دارد. ریاصفهان تأث یمتیق یها سنگفلزات گرانبها و  یصنعت خوشة

 ریتأث بریمبن پژوهش مسو ةیفرض ،پرسشنامه قیطر از آمدهدستبه یها داده جینتا به توجه با

 ةیآزمون فرض ةجینت ،7جدول  در .استبر انتقال دانش مثبت و معنادار  ها خوشهدر  ینیکارآفر

 .دوش یمسوم نشان داده 
 سوم ةیآزمون فرض ةجینت. 9 جدول

 جهینت P یبحران مقدار بتا بیضر ریمس

 ریتأث دانش انتقال بر ها خوشه در ینیکارآفر
 دارد یدار یمعن

 دییتأ 001/0 14/4 01/0

 

 عبارتبه ؛شود یم دییتأ زین سوم ةیفرض است، 36/4شتر از یب یمقدار بحران نکهیتوجه به ا با

 موجود در خوشه یوکارها کسب بر انتقال دانش 14/0با مقدار  ها خوشه در ینیکارآفر ،گرید

 دارد. یمعنادار ریثأت

 یاتیو عمل یگذار هیسرما یها نهیهزبر کاهش  ها خوشهدر  ینیکارآفرچهارم:  ةیفرض

 دارد. ریاصفهان تأث یمتیق یها سنگفلزات گرانبها و  یصنعت خوشةموجود در  یوکارها کسب

 بریمبن پژوهش چهارم ةیفرض ه،پرسشنام قیطر از آمدهدستبه یها داده جیتوجه به نتا با

مثبت و معنادار  یگذار هیسرماو  یاتیعمل یها نهیهزبر کاهش  ها خوشهدر  ینیکارآفر ریتأث

 .است

 یمقدار بحران نکهی. با توجه به ادوش یمچهارم نشان داده  ةیآزمون فرض ةجینت 8جدول  در

با  ها خوشه در ینیکارآفر ،گرید عبارتبه ؛شود یم دییتأ زین چهارم ةیفرض است، 36/4شتر از یب

 دارد. یمعنادار ریثأت یاتیعمل یها نهیهزبر کاهش  80/0مقدار 

 چهارم ةیفرض آزمون جةینت. 9 جدول
 جهینت P یبحران مقدار بتا بیضر ریمس

 یها نهیهز کاهش بر ها خوشه در ینیکارآفر
 دییتأ 001/0 39/0 90/0 دارد یدار یمعن ریتأث یاتیعمل
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 یریگ جهینت و بحث
 خوشه یوکارها کسب در ینیکارآفر بر آن راتیتأث و ها خوشه ساختار ،نیشیپ یها پژوهش در

 یها خوشه ساختار آثار نیشیپ یها پژوهش برخالف پژوهش نیا در اما ،بود هشدن یبررس

 .است شده یبررسخوشه  یوکارها کسب ینیبر کارآفر یصنعت

 خود که -یصنعت یها خوشه ساختار که آمد دست به جهینت نیا نخست ةیفرض آزمون از

( ینیکارآفر) خوشه آن در هاوکار کسب جادیا بر -ستها خوشه یافق و یعمود روابط شامل

 لیتما شود، شتریب یصنعت یها خوشه درون یافق و یعمود روابط هرچه یعنی است؛ رگذاریتأث

هافمن و همکاران  خواهد شد. شتریب خوشه آن در دیجد یوکارها کسب جادیا و ینیکارآفر به

 بر ها خوشه درون ساختار و روابط که افتندیدست  جهینت نی( در پژوهش خود به ا2044)

 جهینت خود پژوهش در( 2044) همکاران و یال. دارد مثبت ریتأث خوشه درون یوکارها کسب

. است رگذاریتأث ها آن ةنوآوران عملکرد ژهیوبه و ها بنگاه عملکرد بر ها بنگاه نایم روابط گرفتند

 یها خوشه بر ها بنگاه نیب روابط گرفتند جهینت خود پژوهش در( 2049) همکاران و کاسانوا

 نیا به زین( 4930) همکاران و یجانیفارس. است رگذاریتأث یتجار یها تیفعال و دانش ،یصنعت

 آنان تیفعال و ها خوشه درون یها بنگاه بر یافق روابط و یهمکار که افتندی دست جهینت

 .دارد ییسو هم باال یها افتهی با حاضر پژوهش نخست ةیفرض ةجینت. است رگذاریأثت

 گرانبها فلزات یصنعت ةخوش در نانهیکارآفر یها تیفعال دادن انجام داد نشان دوم ةیفرض آزمون

 یعنی ؛است رگذاریتأث خوشه در موجود یوکارها کسب ینوآور شیافزا بر ،یمتیق یها سنگ و

 ها بنگاه ینوآور زانیم بر طورمؤثربه یعتنص یها خوشه کوچک یوکارها کسب و ها بنگاه حضور

 در( 2044) همکاران و یال .شود یم منجر ها بنگاه یرقابت توان شیافزا به تینهادر و است اثرگذار

 دست ینوآور به دانش تیریمد قیطر از یصنعت یها خوشه که گرفتند جهینت خود پژوهش

 و ها خوشه که افتندی دست جهینت نیا به خود پژوهش در( 2049) رواستایس و یاولیگن. ابندی یم

 یپژوهش در( 2049) همکاران و کاسانووا. ندگذار یم ریتأث ینوآور موانع بردننیازب بر ها شبکه

 ینوآور به ،ییایجغراف یها خوشه و یسازمان نیب یها شبکه در شرکت کی تیموقع گرفتند جهینت

 .دارد ییسوهم مذکور یها افتهی با حاضر پژوهش دوم ةیفرض ةجینت .دشو یم منجر

فلزات  یصنعت ةخوشدر  نانهیکارآفر یها تیفعال دادن انجام داد نشان سوم ةیفرض آزمون
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مشابه به  یوکارها کسب ریاز سا دانش انتقال دشو یم موجب یمتیق یها سنگگرانبها و 

 وکار کسب توسعةو  شتریب یور بهره موجبعامل  نیا و ردیگانجام  نانهیکارآفر یوکارها کسب

و  ها خوشهدرون  روابط تندگرف جهینت( در پژوهش خود 2044) همکارانهافمن و  .دشو یم

 در2009) ) همکاران. پارک و شود یم منجر ها شرکت انیمانتقال دانش  به ها بنگاه انیم یهمکار

 یا فناورانه یها یژگیوبا توجه به  ها خوشه نیدانش ب انیکه جر افتندیدست  جهینت نیا به یپژوهش

که دانش از  گرفت جهینت( در پژوهش خود 2001) لوایس. ردیگ یم صورتو دانش هر خوشه 

 ةجینت. شود یم خوشه منتقل یاصل گرانیباز انیاز تعامالت م یا مجموعهو  ها شرکت شبکة قیطر

 دارد. ییسو هم باال یها افتهیسوم پژوهش با  ةیفرض

 موجب یصنعت یها خوشهدر  ینیحاصل شد که کارآفر جهینت نیا چهارم ةیفرضآزمون  از

 به یصنعت یها خوشهدر  نانیکارآفر حضور دهد یمنشان  جهینت نیا. دشو یم ها نهیهزکاهش 

 شیافزا ها بنگاه سود و درآمد اساس نیابر که شود یم منجر ها آن یبرا نهیکاهش هز یرقابت تیمز

از لحاظ  یصنعت ةخوش کی کهیزمان گرفتند جهینت ی( در پژوهش2044و همکاران ) یال .ابدی یم

و  نهیکاهش هز یبرا توانند یم ها شرکت ،موجود کامل شود یوکارها کسبو  ها شرکت

 جهینت نی( در پژوهش خود به ا4932و همکاران ) یجانیفارس .کنند اقداممنابع  یگذار اشتراک

وجود دارد.  یمثبت و معنادار ةرابط ها نهیهزخوشه و کاهش  یعوامل ساختار نیکه ب افتندیدست 

 دارد. ییسو هممذکور  یها افتهیپژوهش حاضر با  چهارم ةیفرض ةجینت

 

 شنهادهایپ
 :شود یم ارائه ریز شرحبه ییشنهادهایپ پژوهش، یها افتهی و ینظر یمبان مرور به توجه با

 ها خوشه درون روابط دیبا ها خوشه در ینیکارآفر شیافزا یبرا کند یم انیب اول ةیفرض ةجینت

 با یهمکار شود یم شنهادیپ هیفرض نیا ةجینت براساس. ندشو تیتقو( یعمود و یافق روابط)

 نیهمچن و ابدی شیافزا اطالعات و دانش تبادل و بازار یها یهمکار و ارتباطات ،صنفان هم

 یواحدها یبرا مشترک خدمات دهندگان ارائه و انیمشتر ه،یاول مواد کنندگان نیتأم با ارتباطات

 درون مشاغل صاحبان بیترغ یبرا را ییها مشوق استگذارانیس ،نیهمچن. شود لیتسه یدیتول

 .رندیگ درنظر صنفان هم با ارتباط جادیا و یهمکار به ها خوشه
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 قالب در هاوکار کسب یها تیفعال دیبا ینوآور شیافزا یبرا کند یم انیب دوم هیفرض ةجینت

 قانونگذاران و استمدارانیس شود یم شنهادیپ هجینت نیا براساس. ردیگ انجام یصنعت یها خوشه

 رقابت امکان و ینوآور شیافزا منظوربه هاوکار کسب تمام یبرا را یساز خوشه شیافزا امکان

 .سازند فراهم یجهان یبازارها در

 قالب در هاوکار کسب یها تیفعال دیبا دانش انتقال منظوربه کند یم انیب سوم ةیفرض ةجینت 

 درمورد اهنظر ارائة و یشیاندهم جلسات یبرگزار ،اساسنیبرا. ردیگ انجام یصنعت یها خوشه

 انیم دانش و اطالعات انتقال منظوربه ها بنگاه تیفعال و صنعت با مرتبط مختلف موضوعات

 .شود یم واقع مؤثر ها خوشه درون مشاغل صاحبان

 ،کنندگان مصرف تیرضا شیافزا منظوربه استمدارانیس است الزم چهارم ةیفرض جةینت براساس

 .دهند انجام متوسط و کوچک یوکارها کسب یساز خوشه یبرا را یالتیتسه

 ةشد آزمون و یطراح یالگو شود یم شنهادیپ یبعد پژوهشگران به ،پژوهش یها افتهی براساس

 در شدهرگرفتهظدرن یرهایمتغ برعالوه ن،یهمچن و کنند یبررس گرید عیصنا در را پژوهش نیا

 بر غلبه ییتوانا ،یصنعت یها خوشه وکار کسب یفضا همچون یگرید یرهایمتغ از پژوهش، نیا

 .نندک استفاده خوشه درون یها بنگاه یرو شیپ یها چالش و ها تیمحدود
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 منابع
 ،یصنعت یها خوشهو  یدیتول یها رهیزنج لیو تحل هیتجز» (4988م ) ان،یساک و ع، ،یاریاسفند

 .446-423 صص، 2 شماره، 1 جلد ،یاقتصاد ةنام ،«استان خوزستان یمورد ی مطالعه

تهران: مؤسسه  ،یدیمج ریترجمه، جهانگ مدرن، اقتصاد در کوچک عیصنا نقش(، 4989) .ج،ز اکس،
 صبا، چاپ دوم. یفرهنگ

 ،242شماره  ،ریتدب، «کوچک عیصنا ةتوسعو  یصنعت یها خوشه«(، 4988ح، ) رانداز،یت ،ج ،زاده کیب
 .12-43 صص

آن  ریبرتر و تأث یبا فناور عیفضا صنا یبند خوشه»(. 4981) ز ،یصادق ،س ،زانیانگ دل ،م ،یمحمد نید
 .تهران مدرس تیترب دانشگاه ،و اشتغال یآموزش عال ةدوساالن شیهما نیدوم ،«یبر توسعه فناور

و متوسط  کوچک یها بنگاه یریرقابت پذ یابیارز»(، 4932م، ) ،پور مؤمنخ،  ،یب، نصراللّه رفعت،
و مدار  کیترونکال عیصنا: یمورد مطالعه)تجارت  یجهان سازمان در تیعضو ردکیرو با شورک

 .اصفهان دانشگاهارشد،  ینامه کارشناس انیپا ،«پارس قم( یچاپ

 ینیکارآفر یمل کنفرانس ،«وکار کسب یها خوشه توسعه یتیریمد یها چالش»(. 4934ک ) روانستان،
 .43-4 صص ،انیدانش بن یوکارها کسب تیریو مد

راهبردها و  نیو تدو ،وکار کسب یها خوشه ییاشتغال زا یها لیپتانس یبررس»(. 4986پور، س ) شوال
 و کار. «و فرش ینساج ،یگردشگر یها بخش ریبر ز دیاستفاده از آن با تأک ییالزامات اجرا

 .99-26. 30 و 83 شماره. جامعه

 رشد یراهبردها یبند تیاولو و ییشناسا( « 4934ص ) ،یبن ین، عباس ،پور یمانیاک،  ،یطالب
دوره  ،ینیکارآفر توسعه ،«یبلداج گز یصنعت ةخوشه در فعال متوسط و کوچک یوکارها کسب
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