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 چکیده
ی در حال توسعه است که اخیراً توجه ها ی نوین در توسعه صنعتی کشورها ی صنعتی یکی از رویکردها  خوشه

سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت بر  خوشه. را به خود جلب کرده استبسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران 
 ها  اما میزان موفقیت همه خوشه ،شود کوچک و متوسط می یها  پذیری بنگاه منطقه و همچنین افزایش رقابت

دارای جوانب گوناگون است و گستره  ها  است. بحث عملکرد خوشه متفاوت ها عملکرد آن یکسان نیست زیرا
ی ها  این امر ناشی از ماهیت فراسازمانی و پیچیدگی کنش شود. ی بروز نتایج را شامل میها  وسیعی از حوزه
حال مدل جامعی از ابعاد عملکردی خوشه صنعتی ارائه نشده ه چنانچه تاب ؛بیرونی خوشه است درونی و اثرات

بکاهد و بررسی  ها  نگری مبتنی بر زاویه نگاه به خوشه تواند از بخشی تعریف دقیق ابعاد عملکردی می است.
ی ها  بندی سنجه با طبقه با رویکرد جامع، قابل اجرا شود. این تحقیق برآن است تا ها  اقدامات توسعه خوشه

ی صنعتی را شناسایی کند و مدلی برای سنجش جامع ها  ی صنعتی، ابعاد عملکردی خوشهها  عملکرد خوشه
ای  خوشه ی این تحقیق، تحلیلها  ی صنعتی ارائه دهد. روش بکارگرفته شده در تحلیل دادهها  عملکرد خوشه

بر  نفر از خبرگان موضوع را یکپارچه ساخته است و 82 ی مد نظرها  بندی است که به روشی ابتکاری، طبقه
به محیطی  زیست بعد اقتصادی و بعد رقابتی، بعد مالی، عملکردی خوشه صنعتی شامل بعدبعدچهار  اساس آن،
 ی هر یک استخراج گردیدند.ها  و سنجه ها  همراه مولفه
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 مقدمه

ی ها یی از کسب و کارها  ، ایجاد شبکهها یکی از موضوعات مهم در توسعه صنعتی کشور

افزایی و ایفای نقش مکمل در یک فعالیت  مرتبط در مناطق جغرافیایی خاص به منظور هم

یا « 2ی صنعتیها  خوشه»در ادبیات علمی توسعه صنعتی با عبارت  ها  اقتصادی است. این شبکه

معموالً به صورت خودجوش و بر  ها  شوند. این خوشه شناخته می« 1ی کسب و کارها خوشه»

ی مشترک بین کسب و ها و تهدید ها اساس منابع اولیه موجود در منطقه و وجود فرصت

کنندگی در ی از رقابت، همکاری و فعالیت تکمیلاه آیند و آمیزی منطقه بوجود میها کار

 د.شودیده می ها آن

ی کوچک و متوسط ها ی از شرکتاهدر ایجاد یک کلِ بزرگ از مجموع ها اهمیت خوشه

سازد تا بر مشکالت مشترک فائق آیند و با همکاری یکدیگر به را قادر می ها است که آن

ی مترتب بر ها ی بزرگ رقابت نموده و ریسکها عنوان یک مجموعه واحد با سازمان

ی فعال در یک بخش صنعتی منجر به کاهش ها اورت بنگاهکوچک بودن را کاهش دهند. مج

 شود.پذیری میهزینه، افزایش نوآوری، دسترسی به نیروی کار ماهر و افزایش رقابت

 (2833یزمحمدلو،عزی و منصور)

بایستی عملکرد خوشه صنعتی ارزیابی شود تا بتوان از نتایج   برای دستیابی به مزایای فوق،

وشه استفاده نمود. برای انجام ارزیابی به صورت روا و پایا نیز آگاهی آن در بهبود عملکرد خ

نسبت به ابعاد عملکردی خوشه صنعتی و در اختیار داشتن مدل مناسب ضروری است. این 

تحقیق به دنبال شناخت ابعاد عملکردی خوشه است تا بدین وسیله نظرات متخصصین این 

تبیین  ها  صنعتی در قالب مدلی از ابعاد و شاخصی ها  بندی شده، و عملکرد خوشه حوزه جمع

 گردد.

  

 

1 -industrial cluster 

2 - business cluster 
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 پیشینه تحقیق

صنعتییهاخوشه

گردد  میالدی بازمی 2411ی صنعتی به حدود ها  سابقه بحث و بررسی علمی در زمینه خوشه

تمرکز نشان داد « 1اصول علم اقتصاد»در کتاب خود تحت عنوان  2که آلفرد مارشال

 شود. می ها شرکت 8بیرونیى ها  صرفهی تخصصی در مناطق صنعتی باعث افزایش ها فعالیت

(Marshall, 1920) ،عبارتست از اثر یک تعامل  9یا سرریز ی بیرونیها  صرفه در علم اقتصاد

. بر اساس نظر (wikipedia, 2013)اقتصادی بر طرفی که مستقیماً درگیر آن تعامل نیست 

 به صورت محلی، ها پذیری ورودی با حضور سه عاملِ دسترسی بیرونی ها  مارشال، صرفه

ی ها  دهد. این سه عامل به صرفه وجود مخزنی از نیروی کار ماهر و سرریز دانش رخ می

معروفند. با حضور این سه عامل در فضای کسب و کار، یک خوشه صنعتی  5بیرونی مارشال

 (2833یزمحمدلو،و عز ی)منصور آید. بوجود می

صنعتی ارائه شده است که هر کدام بر یک یا چند جنبه  یها  ختلفی از خوشهتعاریف م

(، خوشه 1111) سازمان توسعه صنعتی وابسته به سازمان مللخاص از این پدیده تأکید دارد. 

که  ییها ی تولیدی شرکتها تمرکز جغرافیایی و بخشی فعالیت»کند: صنعتی را اینگونه تعریف می

رسانند و دارای مشکالت و  طیفی از محصوالت مرتبط و مکمل را تولید و به فروش می

مشخصه تمرکز چهار  خوشه صنعتی دارای بر اساس این تعریف،« ی مشترک هستند.ها فرصت

  .هستندی مشترک ها  و فرصت ها  جغرافیایی، گرایش صنعتی مشترک، همکاری و چالش

، در ویرایش ها  نظر در زمینه خوشه ان یکی از افراد صاحب( به عنو2441) 6مایکل پورتر

و  ها ی ملی را متشکل از شرکتها  خوشه 2«مزیت رقابتی ملل»نخست کتاب خود با عنوان 
 

1- Alfred Marshall 

2- principles of economics 

3- external economies 

4- spillover 

5- Marshallian externalities 

6- Michael Porter 
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کننده( و یا افقی)مشتریان،  )خریدار/تأمین داند که از طریق روابط عمودی صنایعی می

 ,Porter)یک کشور یا استان مستقر هستندتکنولوژی و ... مشترک( با هم پیوند دارند و در 

ی مرتبط با ها و شرکت ها دهاست از تمرکز جغرافیایی نا . به بیان دیگر، خوشه عبارت(1990

 (Porter, 1998)یکدیگر در یک حوزه خاص. 

 

یصنعتیهایعملکردخوشههاسنجه

میالدی مورد توجه قرار گرفته و مقاالتی  2456در ارزیابی عملکرد، از سال  ها  اهمیت سنجه

در این خصوص منتشر شده است. تعاریف متفاوتی از سنجه به عمل آمده است که برخی 

ی است که با بیان اه ( سنجه مشاهد1121) 1بسیار گسترده و برخی محدود هستند. از نظر هوبارد

معتقدند  8لباس و ایوسک .(Hubbard, 2010)دهد را کاهش می کمّی، عدم اطمینان در نتیجه

یک سنجه اغلب به دقت ابزار سنجش اشاره دارد و در شرایط مشابه، مقدار عددی آن باید 

  .(Lebas & Euske, 2007)یکسان گردد

، در خصوص ها ی عملکرد سازمانها  رغم انجام مطالعات فراوان در مورد شاخصعلی

یی ها  ی صنعتی تحقیقات مسنجمی انجام نشده است، ولی مدلها  خوشه ی عملکردها  سنجه

، عموماً ترکیبی از ابعاد، ها  ند. این مدلاه ی صنعتی توسعه داده شدها  مرتبط با عملکرد خوشه

ی صنعتی هستند و هر یک نگاه متفاوتی را ارئه ها  ی عملکرد خوشهها  کننده و تعیین ها  سنجه

 دهند.   می

( به منظور ارزیابی اقدامات سازماندهی شده برای افزایش 1118)9و همکارانول  سُل

ی درون یک منطقه، مدلی را طراحی نمودند. در این مدل به منظور نمایش ها  عملکرد خوشه

 

1- competitive advantage of nations 

2 - Hubbard 

3- Lebas & Euske 

4 - Solvell et al. 
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پذیری، رشد و ی بهبود بر ارتقای عملکرد خوشه صنعتی، سه شاخص رقابتها  اثر برنامه

  .(Sölvell, Lindqvist, & Ketels, 2003)دستیابی به اهداف تعریف شده است

تواند بطور مستقیم به دو طریق  دارد که سرمایه اجتماعی می ( بیان می1115) 2آیونسکیو

ی تعامل. این ها  عملکرد خوشه را تحت تأثیر قرار دهد: حمایت از نوآوری و کاهش هزینه

لکرد خوشه صنعتی مطرح را به عنوان دو سنجه عم ها  تحقیق بطور ضمنی نوآوری و هزینه

 . (Ionescu, 2005)کند می

از پانزده معیار عملکرد اقتصادی  ها ( به منظور تحلیل خوشه1116) 1استیمسون و همکاران

استفاده کردند: اشتغال، تغییرات اشتغال، دستمزد متوسط سالیانه، نرخ تغییر در دستمزد متوسط 

ی تازه تأسیس ،سطح ها در تعداد شرکتی جدید، نرخ تغییرات ها سالیانه، تأسیس شرکت

ی ملی صنعت، نرخ تغییر در دستمزد نسبی، وابستگی بین ها نسبت به سطح دستمزد ها دستمزد

وری، کمک به تولید ناخالص ایالت، نرخ تغییر در  وری، نرخ تغییر در بهره صنعتی، بهره

 & ,Stimson, Stough)یو تغییرات در بهره مکان 8کمک به تولید ناخالص ایالت، بهره مکانی

Roberts, 2006).  

 دهد. را نشان می ها  ی مختلف مرتبط با عملکرد خوشهها نتیجه مطالعه مدل 2جدول 

 

  

 

1 - Ionescu 

2- Stimson et al. 

3- location quotient 
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 نتیجه بررسی ادبیات موضوع :1 جدول

ف
دی

ر
 

 ی معرفی شدهها  و سنجه ها  کننده ابعاد، تعیین تمرکز تحقیق سال پژوهشگر

ول و  سُلللللل 2
 همکاران

توسعه برنامه  1118
 خوشه

 پذیری، رشد و دستیابی به اهدافرقابت

 ی تعاملها  نوآوری، هزینه سرمایه اجتماعی 1115 آیونسکیو 1

استیمسون و  8
 همکاران

ی جدیلد، سلطح   هلا  اشتغال، دستمزد متوسط سالیانه، تأسلیس شلرکت   اقتصادی 1116
ی مللی صلنعت، وابسلتگی بلین     هلا  نسبت به سطح دسلتمزد  ها دستمزد
 وری، کمک به تولید ناخالص ایالت بهرهصنعتی، 

کلللللارائو و  9
 همکاران

 اعتماد ی،ورآنو یافتن،تخصص  ی،ور بهره پذیری رقابت 1117

و  یفوالیللوچ 5
 همکاران

اقتصاد و  1117
شناسی  جامعه

 اجتماعی

 ، تعلداد محصلول  یفیلت و ک یگلردش ملال   ید،تول یزاناعضاء، متعداد 
 ی،سلازمان  ییلرات تغ یلد، جد یفلراور  یتکنوللوژ  یا یدمحصوالت جد

حجلم معلامالت، متوسلط درآملد هلر       یلابی، رشلد  بازار یها ینوآور
 فروش هر واحد محصول. یمتمتوسط ق ،بنگاه

دوناللد   مک 6
 و همکاران

ی ها ویژگی 1117
 کلیدی خوشه

 المللی ی، ملی و بینها پویایی اشتغال ، رقابت منطق

ی ها نشانگر 1117 یال  و 7
عملکرد نواحی 

 صنعتی

، حجلم صلادرات، درجله تمرکلز     ها  فروش ساالنه، متوسط ابعاد بنگاه
  تولید

و  یلللللللزعز 3
 یمشها نور

هرم عملکرد  1113
 خوشه

سلطح موفقیلت در    آفرینلان خوشله،   نوآوری ایجاد شده بوسیله نقلش 
ی جدیللد، نللوآوری و  هللا سللازی کللاالی تولیللدی، شللرکت   تجللاری

 ی/ملیها منطق، تحریک رشد اقتصادی ها وری شرکت بهره

سنجش عملکرد  1113 بِکِت 4
ی ها  همکاری

 گسترده مقیاس

ی دانللش،  هللا  فوایللد اقتصللادی، ارتقللای قابلیللت اعضللاء، جریللان      
 ی برقرار شده، مشاغل ایجاد شده، و صرفه سرریزها همکاری

ینتی و پکللار 21
 همکاران

مدل مفهومی برای  1113
گیری  اندازه

 ها  عملکرد خوشه

 و کلار  یرویل ن حرفله  ،یمحلل  ناخالص دیتول :یاجتماع و یاقتصاد جینتا( 2
 عملکلرد ( 1 .باشلد  برداشلته  در یاجتملاع  و یاقتصاد دیفوا که یا جهینت هر

 یرونل یب یهلا  ییجلو  صرفه: یجمع ییکارا(8 یریپذرقابت و رشد: ها بنگاه
 هیسللرما( 9 .خوشلله درون یهللا شللرکت نیبلل در هللا شللرکت اقللدامات و

 یهمکار و اعتماد رینظ یفرهنگ یها ارزش با مرتبط یها اریمع: یاجتماع

 جیلان  یانگل 22
 و همکاران

محصلول: سلهم بلازار محصلوالت      -1فرآیند:هزینه، سیستم انتقال  -2 زنجیره تأمین 1113
ی جدید،سلهم بلازار محصلوالت بهبودیافتله     ها جدید، سهم بازار برند

ارزش  وظیفه: وضلعیت زنجیلره تلأمین، تمرکلز بلر مراحلل دارای       -8
 -9ی سللطح پللایین هللا بللاالتر در زنجیللره تللأمین و برونسللپاری فعالیللت

 ی باالتر از بخش صنعتی مرتبط .ها زنجیره تأمین: سود

و  هللللللللللو 21
 همکاران

سازی  خوشهاثرات 1114
 بر عملکرد سازمانی

سلازوکار تعاملل    عملکرد عملیاتی، عملکرد رفتلاری و عملکلرد نلوآوری   
 دسازی، و سیستم جریان دانشها ی خوشه شده، نها بین شرکت
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 یسلللینگری ا 28

 و همکاران
 ی جدید، تعداد مشاغل، خروجی )مالی( خوشهها تعداد شرکت شبکه اجتماعی 1121

کاگنلللازو و  29
 همکاران

سنجش عملکرد  1121
شبکه کسب و 

 ها کار

پذیری: فروش ایجلاد شلده بوسلیله شلبکه. بعلد یلادگیری :        بعد رقابت
ی ملرتبط بلا تولیلد،    ها افزایش دانش فنی روش فرآیند گردش دانش،

افزایش دانش مرتبط با توسعه کاال/خدمت جدیلد و افلزایش قابلیلت    
توسلعه محصلول جدیلد، ملدل      گلذاری. بعلد نلوآوری:    جذب سرمایه

، توسلعه خلدمت جدیلد. بعلد محلیط:      ها  گذاری کسب و کار، سرمایه
، ROI ،EDIBTAزیرسللاخت، همکللاری و مللدل شللبکه. بعللد مللالی:  

ROS ،ROEی داخلللی، هللا ی فرآینللدهللا  . بعللد کللاهش هزینلله: هزینلله
ی خریلد کاال/خللدمت و  هلا   ی تولیلدی، هزینلله هلا  ی فرآینللدهلا   هزینله 
 سازی کاال/خدمت. ی تجاریها  هزینه

و  یعللللللللل 25
 ییرلینگزپ

اثرات  1121
 سازی خوشه

 سود

داس و  26
 داس

اهمیت باالی  1122
 در اقتصاد ها  خوشه

ی، نلوآوری  ها درآمد روستایی و توسعه اقتصادی منطقفقر روستایی، 
 ی تجاری جدید.ها  و بنگاه

و  یللللللللالو 27
 ینو  تاور

ارزیابی عملکرد  1122
ی ها  خوشه
SME ها 

فروش ساالنه، درصد صادرات بله کلل تولیلد، درصلد پوشلش بلازار       
ی ثبلت شلده )بلرای سلنجش قلدرت      هلا   )سهم بلازار(، تعلداد اختلراع   

 ی طوالنی مدت آموزشها  شبکه، برنامهنوآوری(، اندازه 

وانللللللگ و  23
 همکاران

ارزیابی  1121
پذیری  رقابت

گروه خوشه 
 صنعتی

بُعد ورودی تولید )شامل پرسنل مهندسی و فنی نسبت به کل خوشله،  
گلللذاری در سلللرمایه ثابلللت، موهبلللت   سلللرانه تجهیلللزات، سلللرمایه 

بللازار محیطی،متوسللط انللدازه خوشلله( ، بُعللد عملکللرد رقللابتی )سللهم 
داخلللی خوشلله، درجلله برونگرایللی صللنعت خوشلله، متوسللط ارزش   

وری کلل نیلروی انسلانی     خروجی خوشه(، بُعلد کلارایی رقابلت)بهره   
مالیات بر سلود، نلرخ گلردش سلرمایه      خوشه، نرخ بهره وجوه، میزان

(، بُعلد  هلا  ذاتی دارایلی  فعلی، نرخ ارزش افزوده، نسبت سود به ارزش
ی ثابت، پیشرفت تکنولوژیکی، شدت ها ئیپتانسیل رقابت )میزان دارا

 مصرف انرژی، توسعه مقیاس(.

کاسانوئوا و  24
   همکاران

نوآوری در  1128
 ی صنعتیها  خوشه

 و نوآوری فرآیند نوآوری محصول

و  یلللللللللللو 11
 همکاران

ی ها  شاخص 1128
 سنجش

پذیری مالی  رقابت
 ی صنعتیها  خوشه

ی سللاکنان شللهری و هللا  ی مللالی صللنعتی )شللامل تللراز سللپرده توسللعه
درآملد  ی ارزی سلاکنان شلهری و روسلتایی،    ها  روستایی، تراز سپرده

ی محللی، درصلد ارزش ملالی تولیلد     هلا   ، تعلداد بنگلاه  2فروش اختیار
، تعداد وکالی مالی صنعت به تعداد وکلالی شلهر( ،   GDPصنعتی به 

گلذاری در   ، مبلل  کلل سلرمایه   GDPمبنای اقتصلادی )شلامل سلرانه    
 بللازارگرایی مللالی(،ی ثابللت(، بللازار مللالی )شللامل شللاخص هللا  دارایللی

زیرساخت)ترافیک ریلی و هوایی، تعداد افراد دارای دسترسلی بله اینترنلت(،    
 التحصیالن دیپلمه( سرمایه انسانی )تعداد فارغ

 

1- Premium income 
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ی ها  کننده ی ارائه شده توسط محققان مختلف، ترکیبی از تعیینها ، متغیر2مطابق جدول 

ی عملکرد، ها  کننده ی خرد هستند. تعیینها  ی کالن و سنجهها  عملکردی، مؤلفه، ابعاد 2عملکرد

یی نظیر عملکرد اقتصادی، ها ، بر عملکرد تأثیر مستقیم دارند. متغیرها ساز به عنوان توانمند

دهنده  ی بسیار کالن دیگر، نشانها اقتصادی و برخی متغیر -عملکرد عملیاتی، نتایج اجتماعی

وری یک  یی نظیر بهرهها در حالی که متغیر ،ی صنعتی هستندها  ردی خوشهیک بُعد عملک

ی خرد، ها  مؤلفه کالن نظام سنجش عملکرد بوده و شامل چندین سنجه خرد است. سنجه

ی یک اهبه عنوان اجزاء پای ها گیری هستند که از آن یی کامالً مشخص و قابل اندازهها متغیر

، گستره محدودی ها  شود. در این تحقیق هر یک از سنجه می سیستم ارزیابی عملکرد نام برده

دهند. به منظور طراحی یک  از پدیده چند بعدی عملکرد خوشه را مورد سنجش قرار می

، 1ی خرد را در قالب مدلی تنظیم کرد. جدول ها  سیستم سنجش عملکرد، بایستی این سنجه

 دهد. نظر خبرگان را نشان میی استخراج شده از تحقیقات پیشین و همچنین ها  سنجه
 

 ی صنعتیها  ی عملکرد خوشهها  سنجه :2 جدول

منبع           سنجه      کد  

M01 نوآوری محصول 

Aziz & Norhashim, 2008 
Das & Das, 2011 
Hu et al., 2009 
Ionescu, 2005 
Karaev et al., 2007 
Stimson et al., 2006 
Yu et al., 2013 

M02  ایجاد شدهمشاغل 

Beckett, 2009  
Carpinetti et al., 2008  
Eisingerich et al., 2010  
McDonald et al., 2007  
Stimson et al., 2006 

M03 نوآوری فرآیند 
Aziz & Norhashim, 2008 
Hu et al., 2009 
Ionescu, 2005 
Karaev et al., 2007 
 Yu et al., 2013 

M04 ی خوشهها  تعداد بنگاه 
Villa & Taurino, 2011  
Wang et al., 2012 
 Yu et al., 2013 

 

1 - determinants 
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منبع           سنجه      کد  

M05 ی جدید شکل گرفته در خوشه ها شرکت 
Aziz & Norhashim, 2008 
Das & Das, 2011  
Eisingerich et al., 2010  
Stimson et al., 2006 

M06 فروش ایجاد شده بوسیله شبکه 
Cagnazzo et al., 2010  
Villa, 2007  
Villa & Taurino, 2011 

M07 ی ثابتها  گذاری در دارایی مبل  کل سرمایه 
Cagnazzo et al., 2010  
Wang et al., 2012  
Yu et al., 2013  

M08 سود Ali & Peerlings, 2011  
Liangjian et al., 2008 

M09 یدیتول یها یندفرآ یها  ینههز Cagnazzo et al., 2010  
Liangjian et al., 2008 

M10 یداخل یها یندفرآ یها  ینههز Cagnazzo et al., 2010  
Liangjian et al., 2008 

M11  خروجی مالی( خوشه Eisingerich et al., 2010  
Wang et al., 2012 

M12 تکنولوژی فراوری جدید Chiffoleau et al., 2007  
Wang et al., 2012 

M13 تعداد محصوالت جدید Cagnazzo et al., 2010  
Chiffoleau et al., 2007 

M14 سهم بازار محصوالت فعلی Villa & Taurino, 2011  
Wang et al., 2012 

M15 میزان تولید Carpinetti et al., 2008  
Chiffoleau et al., 2007 

M16 حجم صادرات Villa, 2007  
Villa & Taurino, 2011 

M17  درآمد Chiffoleau et al., 2007  

M18 کاال/خدمت سازی یتجار یها  ینههز Cagnazzo et al., 2010  

M19 کاال/خدمت یدخر یها  ینههز Cagnazzo et al., 2010  
M20 ROI/EDIBTA/ ROS/ ROE  Cagnazzo et al., 2010 
M21 گردش مالی Chiffoleau et al., 2007 

M22 رخ گردش سرمایه فعلین Wang et al., 2012 

M23  ها  سود به ارزش ذاتی دارایینسبت Wang et al., 2012 

M24 رشد حجم معامالت Chiffoleau et al., 2007 

M25 متوسط قیمت فروش هر واحد محصول Chiffoleau et al., 2007  

M26 ی بازاریابیها نوآوری Chiffoleau et al., 2007  

M27 سازی کاالی تولیدی  میزان موفقیت در تجاری Aziz & Norhashim, 2008 

M28 ی ثبت شدهها  تعداد اختراع Villa & Taurino, 2011 

M29 سهم بازار محصوالت جدید Liangjian et al., 2008 

M30 ی جدیدها سهم بازار برند Liangjian et al., 2008 

M31 سهم بازار محصوالت بهبودیافته Liangjian et al., 2008 
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منبع           سنجه      کد  
M32 کیفیت محصول Chiffoleau et al., 2007 

M33 ها متوسط ابعاد بنگاه Villa, 2007 

M34  درصد ارزش مالی تولید صنعتی بهGDP Yu et al., 2013 

M35 کاهش فقر محلی Das & Das, 2011 

M36  تولید درآمد محلی Das & Das, 2011  

M37 کمک به تولید ناخالص ملی Stimson et al., 2006 

M38 نرخ ارزش افزوده Wang et al., 2012 

M39 ها  مصاحبه توزیع عادالنه ثروت در منطقه  

M40 ها  مصاحبه تغییر اکوسیستم طبیعی منطقه  

M41 ها  مصاحبه آلودگی صنعتی  



یاهتحلیلخوش

ی همگون در مجموعه ها بندی برای تشکیل گروه  یک تکنیک طبقهای  خوشه تحلیل

متکی نیست. در  ها فرضی درباره تعداد یا ساختار گروه پیشست که به هی  ها  ی از دادهاه پیچید

نیز  ها نامعلوم و حتی تعداد گروه ها  برای همه مشاهده ها  ی، عضویت در گروهاهتحلیل خوش

 نامشخص است. 

شوند که  ی تعیین میاهبه گون ها ی همگون است.گروهها هدف این تکنیک تشخیص گروه

ی مختلف ها  وه قوی و درجه همخوانی بین اعضای گروهدرجه همخوانی بین اعضای یک گر

و  ها  تواند همخوانی یک ابزار اکتشاف است که میای  خوشه ضعیف باشد. بنابراین تحلیل

 (2841،هومن) را آشکار سازد. ها  ساختار موجود در داده

د شده است. یکی از این هابندی در ادبیات نظری پیشن ی خوشهها انواع مختلف روش

نیز  1ها  بندی است که از آن با عناوین دیگری نظیر تجمیع خوشه 2بندی توافقی ، خوشهها  روش

از اطالعات موجود  C1 ،C2 ، ... ،Cmبندی  خوشه mشود  شود. در این روش فرض می مییاد 

 

1 - Consensus clustering 

2 - aggregation of clustering 
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 ,Hanاست Cبندی  و ایجاد یک خوشه ها  بندی صورت گرفته و هدف، تجمیع این خوشه

Kamber, & Pei, 2012))نظرات متخصصان در مورد  توان در تجمیع . از این روش می

 بندی تعدادی متغیر استفاده نمود.  خوشه

میانگین، -Kنظیر  ؛بندی زیادی توسط پژوهشگران ارائه شده است ی خوشهها  الگوریتم

هر کدام از این  ((Jin, Kim, Han, Cao, & Yin, 2011و...  CLARA ،DIANAسلسله مراتبی، 

ند و ممکن است برای اه بر پایه قوانینی برای قراردادن اشیاء در یک گروه بنا شد ها  الگوریتم

بندی بدست  بندی متفاوتی ارائه دهند که الزم است خوشه ، خوشهها  یک مجموعه از داده

 آمده توسط هر الگوریتم، اعتبارسنجی شود.

کننده بهترین روش  ی بدست آمده، مشخصها  خوشهی، ارزیابی اعتبار اهدر تحلیل خوش

و  1، فشردگی2بندی مستلزم سنجش سه مفهوم اتصال است. اعتبار خوشه ها  هدبندی دا خوشه

اتصال، اشاره به گستره مشاهداتی دارد که در یک خوشه واقع اجزاء خوشه است.  8جدایی

صفر و  ینب یوندشاخص پ یعددارزش  شود. سنجش می 9ند. این مفهوم با شاخص پیونداه شد

خوشه را با بررسی  5مفهوم فشردگی، همگنی حداقل شود. یستیاست و با یتهاینمثبت ب

را با  ها  کند. جدایی، درجه تفکیک بین خوشه ی درون خوشه ارزیابی میها  واریانس داده

 کند. از آنجا که فشردگی و جدایی، از یکدیگر بیان می ها  سنجش فاصله مرکز خوشه

یابد ولی  ، افزایش میها  دهند فشردگی با افزایش تعداد خوشه می ی متضادی را نشانها روند

ی معمول، حاصل ترکیب این دو مفهوم هستند. ها  کند.( شاخص جدایی کاهش پیدا می

ارزش  هر دو ترکیب غیرخطی فشردگی و جدایی هستند. 7و عرض سیلووت 6شاخص دان
 

1 - connectedness 

2  - compactness 

3 - separation 

4  - connectivity  

5 - homogeneity 

6  - Dunn index 

7 - Silhouette width 
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 مراحل اجرایی تحقیق :1نمودار 

  هاسازی فهرست سنجهییهان

نظرسنجی از خبرگان در مورد 
 هامفهومی سنجه بندیگروه

 یاهتحلیل خوش

مدل  نتایج تحلیل و طراحی تبیین
 ی صنعتیهاابعاد عملکردی خوشه

استخراج فهرست 
ی عملکرد هاسنجه
ی صنعتی از هاخوشه

 ادبیات موضوع

مصاحبه با خبرگان 
جهت استخراج 

عملکردی  هاسنجه
 ی صنعتیهاخوشه

 یارزش عدد حداکثر شود. یداست که با یتهاینت بصفر و مثب ینب ،شاخص دان یعدد

 یخوشه، عدد یلتشک یمناسب برا یها  دارد و مشاهده [ قرار-2 2در بازه ] یلووتشاخص س

را اخذ  یک یبه منف یکمقدار نزد یف،ضع یها  دارند و برعکس خوشه یکبه  یکنزد

 (Brock, Pihur, Datta, & Datta, 2011) .کنند یم

 

روشتحقیق

ی صنعتی و در نتیجه ها  ی ارزیابی عملکرد خوشهها  بندی شاخص ین تحقیق به دنبال گروها

ی صنعتی است. مراحل انجام این تحقیق همانطور که در ها  استخراج ابعاد عملکردی خوشه

ی صنعتی از ها  ی عملکردی خوشهها  فهرست سنجه نشان داده شده، با استخراج 2نمودار

ی عملکرد از ها  ادبیات موضوع شروع شده است. در این مرحله تالش گردیده تا سنجه

ی سطح پایین که اجزاء تشکیل ها  ی عملکرد و ابعاد عملکرد متمایز شده و سنجهها  کننده تعیین

تر و ابعاد هستند در فهرست  ی کالنها  دهنده سنجه

 قرار گیرند. ها  هسنج

در ادامه گام قبل، از طریق مصاحبه  

ی صنعتی، ها  ساختاریافته با خبرگان خوشه

ی عملکردی از این منبع نیز استخراج ها  سنجه

ی ها  ی از سنجهاهیت فهرست یکپارچهاگردید و درن

(. به منظور ارزیابی 2عملکردی تهیه شد )جدول 

 82مربوطه به ، فهرست ها بندی آن و دسته ها  سنجه

ی صنعتی شامل عاملین ها  نفر از خبرگان خوشه

ی صنعتی، متخصصان سازمان صنایع ها توسعه خوشه

کوچک و متخصصان دانشگاهی( ارائه و نظرات 

در قالب فرمی  ها  بندی سنجه در مورد دسته ها آن
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ا از بندی خود ر دریافت گردید. در این گام، از هر یک از خبرگان خواسته شد که دسته

با یکدیگر، یک بُعد را تشکیل  ها  انجام دهند و مشخص سازند که کدام سنجه ها  سنجه

 بندی واحد، از روش تحلیل آوری نظرات به منظور استخراج دسته دهند. پس از جمع می

ی عملکرد ها  بندی سنجه ی، منجر به ایجاد دستهاهاستفاده گردید. نتایج تحلیل خوشای  خوشه

 ی درون دسته، نامگذاری گردید.ها  بر اساس ماهیت سنجه ها سته از سنجهگردید و هر د

 

هاتجزیهوتحلیلداده

ی خام است که در مرحله بعد با محاسبه فاصله هر ها  معموالً دادهای  خوشه ورودی تحلیل

یا  ها هدسازی دا شود و بعد با معکوس ساخته می 2ماتریس عدم مشابهتی دیگر، ها  داده از داده

استفاده از مفهوم هزینه فرصت از دست رفته، ماتریس 

 شود. عدم مشابهت ایجاد می

بندی خبرگان از  آوری دسته در این پژوهش، با جمع

 ای خوشه ی اولیه ایجاد شد. تحلیلها  ، دادهها  سنجه

 ها  گر شباهت دو به دوی سنجهنیازمند ماتریس عددی بیان

به ماتریس مشابهت،  ها  بندی است. برای تبدیل این دسته

از روشی ابداعی استفاده شد. بطوری که هرگاه نظر یک 

خبره بر این باشد که سنجه الف و ب در یک گروه 

هستند، در ماتریس شباهت، یک واحد به خانه محل 

ردد. بدین گ ی ب اضافه می ی الف با سنجه تقاطع سنجه

 81دهنده آن است که  نشان 1نمودار  M5و  M2در محل تقاطع دو سنجه  81ترتیب مفهوم عدد 

خبره بر این اعتقادند که این دو سنجه در یک خوشه قرار دارند. قسمتی از ماتریس مشابهت 

 نشان داده شده است.  1در نمودار  ها  سنجه

 

1 - Dissimilarity Matrix 
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:  قسمتی از ماتریس شباهت 2نمودار 

 هاسنجه

M1 
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M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 
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دی توسعه یافته است. روش حداقل واریانس ی متعدها  ، روشها  بندی داده به منظور خوشه

ی مشابه را ها  ، خوشه1ی متراکم کروی است. روش پیوند کاملها  به دنبال یافتن خوشه 2وارد

کند و  را دنبال می« دوستِ دوست»سازی  استراتژی خوشه 8کند. روش تک پیوندی می پیدا

سازی  دیگر، استراتژی خوشهی ها  دهنده دارد. روش ارتباط نزدیکی به حداقل درخت پوشش

ی مختلف به هم ها  ند. در این تحقیق نتایج روشاه بین پیوند کامل و تک پیوندی را اتخاذ نمود

بندی حاصل از روش پیوند کامل انطباق بیشتری با مبانی نظری  نزدیک بودند ولی تفسیر خوشه

 تری بوده است.  و واجد منطق درونی قوی

استفاده گردید. این  8.1.2نسخه  Rافزار آماری متن باز  ، از نرمها  به منظور تحلیل داده

گیری  دهد و با بهره ی آماری ارائه میها افزار یک زبان و فضایی برای محاسبات و نمودار نرم

ی پیچیده ها ی فراوان، قادر به انجام طیف وسیعی از محاسبات و کشیدن نمودارها از ماژول

 این نرم افزار، تحلیل hclust. با استفاده از ماژول و دستور ((The R Foundation, 2014است

دندروگرام حاصل  8ماتریس مشابهت به روش پیوند کامل انجام گرفت که نمودار ای  خوشه

ایجاد  9، نمودار 8دهد. با تغییرات کوچکی در گرافیک نمودار  بندی را نشان می از خوشه

 دهد. می را نمایش ها  وهو زیرگر ها  تری گروه گردید که بطور واضح

 
 ها  بندی سنجه نتیجه خوشه :3نمودار 

 
 

1 - Ward's minimum variance  

2 -  complete linkage method 

3 - single linkage method 
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ی ذکر شده در مبانی نظری روش ها بندی بدست آمده، از معیار به منظور ارزیابی اعتبار خوشه

 (.8استفاده گردید) جدول ای  خوشه تحلیل
  

 نتیجه محاسبات اعتبار درونی :3جدول 

 

، K-Means ،DIANA ،FUNNY ،PAMبندی پرکاربرد سلسه مراتبی، هفت الگوریتم خوشه

CLARA  وMODEL 21تا  9افزار به ترتیب وجود  مورد آزمون قرار گرفتند. نرم ها  روی داده 

این برای انجام  ی هفتگانه و از منظر سه شاخص بررسی نمود.ها  را با الگوریتم ها  خوشه در داده

ارائه شده  8استفاده گردید که خروجی آن در جدول  Rافزار  نرم clValidی افزودنی  آزمون از بسته

  رنگ شده است. است. در این جدول، بهترین مقادیر بدست آمده از منظر هر شاخص، پر

ی سلسله ها  دهد که کمترین مقدار شاخص پیوند مربوط به روش مقادیر حاصله نشان می

ان و سیلووت، بیشترین است و شاخص دای  چهار خوشه در الگوی DIANAو K-Meansمراتبی، 

Clustering Methods: 
 hierarchical kmeans diana fanny pam clara model  
 
Cluster sizes: 
 4 5 6 7 8 9 10  
 
Validation Measures: 
                                 4       5       6       7       8       9      10 
                                                                                   
hierarchical Connectivity   5.0940 11.4206 18.6770 23.9052 27.4980 34.7544 39.1210 
             Dunn           0.8426  0.9724  0.9807  1.5102  1.1296  1.0241  5.2738 
             Silhouette     0.5262  0.6766  0.7900  0.8843  0.8858  0.8964  0.9640 
kmeans       Connectivity   5.0940 11.4206 18.6770 23.9052 27.4980 34.7544 39.1210 
             Dunn           0.8426  0.9724  0.9807  1.5102  1.1296  1.0241  5.2738 
             Silhouette     0.5262  0.6766  0.7900  0.8843  0.8858  0.8964  0.9640 
diana        Connectivity   5.0940 11.4206 18.6770 23.9052 27.4980 36.2298 39.1210 
             Dunn           0.8426  0.9724  0.9807  1.5102  1.1296  0.9296  5.2738 
             Silhouette     0.5262  0.6766  0.7900  0.8843  0.8858  0.8897  0.9640 
fanny        Connectivity  10.4627 16.1131 21.6052 28.8615 31.1615 37.8849 39.1210 
             Dunn           0.7892  0.6875  0.7855  0.4092  0.7868  0.4218  5.2738 
             Silhouette     0.6626  0.7049  0.8071  0.8177  0.8949  0.9317  0.9640 
pam          Connectivity  10.4627 16.2266 21.6052 23.9052 31.1615 35.5282 39.1210 
             Dunn           0.7892  0.7201  0.7855  1.5102  0.7868  0.7313  5.2738 
             Silhouette     0.6626  0.7042  0.8071  0.8843  0.8949  0.9625  0.9640 
clara        Connectivity  10.4627 16.2266 21.6052 23.9052 31.1615 34.7544 39.1210 
             Dunn           0.7892  0.7201  0.7855  1.5102  0.7868  1.0241  5.2738 
             Silhouette     0.6626  0.7042  0.8071  0.8843  0.8949  0.8964  0.9640 
model        Connectivity   8.5206 13.7488 21.6052 23.9052 31.1615 34.7544 39.1210 
             Dunn           0.7935  0.6912  0.7855  1.5102  0.7868  1.0241  5.2738 
             Silhouette     0.6635  0.7285  0.8071  0.8843  0.8949  0.8964  0.9640 
 
Optimal Scores: 
 

             Score  Method       Clusters 
Connectivity 5.0940 hierarchical   4        
Dunn         5.2738 hierarchical   10       
Silhouette   0.9640 hierarchical   10       
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 دارند.   ها  همه روشای  خوشه مقدار خود را در الگوی ده

و  کند یم یمعرف یرا روش سلسله مراتب ها  داده یبند خوشه یبرا ینه، روش بهR افزار نرم

 و ده یاهرخوشهاچ ی. الگوداند یده خوشه م یاچهار  را ها موجود در داده یها  خوشه

 قابل مشاهده است. 9نمودار  یروای  خوشه

 
 روی نمودار دندروگرام ها  ی سنجهها  نمایش گروه: 4نمودار 

 

گیریونتیجههاتحلیلیافته

صنعتی، بایستی ابعاد این مفهوم به صورت شفافی   سازی مفهوم عملکرد خوشه به منظور شفاف

انجام شده در این مطالعه ای  خوشه هر بُعد نیز مشخص گردد. نتایج تحلیل یها  معلوم و مولفه

 بندی هستند.  گروه کلی بُعد( قابل تقسیمچهار  ی عملکردی درها  نشان داد که سنجه

ند سمت راست اه بندی قابل تشخیصی نشان دادی درون بعد اول، از خود ساختار گروهها  سنجه

جدا بود و  ها  کیفیت محصول( بطور مشخصی از سایر سنجه M32( بطوری که سنجه 9نمودار 

عالوه بر این، دو گروه دیگر نیز در بعد اول قابل تشخیص بودند که تعدادی مربوط به ارزیابی 

وضعیت رشد و تعدادی مربوط به وضعیت نوآوری بودند. بدین ترتیب در بعد اول، سه مولفه 

« عملکرد رقابتی»توان  ین بعد عملکردی را میکیفیت، رشد و نوآوری قابل تشخیص است و ا

آن را  5نامگذاری شدند که نمودار و ابعاد نیز با تحلیل مشابه استخراج و  ها  د. سایر مولفههانام ن

 دهد. نشان می
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بُعد عملکردی مالی، چهار  ی صنعتی دارایها  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، خوشه

ی مالی ها  عملکرد مالی به اثرات خوشه بر شاخصبُعد  محیطی هستند. رقابتی، اقتصادی و زیست

  شود. گذاری تقسیم می ی فروش، هزینه، سود و سرمایه مؤلفهچهار  اشاره دارد و به ها  بنگاه

بُعد عملکرد رقابتی، به موفقیت خوشه در نوآوری، توسعه بازار و کیفیت اشاره دارد و شامل 

تواند نمود  رآیند تولیدی، محصول و بازار میباشد. نوآوری در حیطه ف این سه مؤلفه نیز می

تواند مورد  پیدا کند و رشد سهم بازار در زمینه محصوالت جدید یا قدیمی یا بهبود یافته می

 کند. بررسی قرار گیرد و کیفیت محصول توان رقابتی فعلی خوشه را مشخص می

 (یهابرآمده از تحلیل خوشی صنعتی )هامدل ابعاد عملکردی خوشه :5نمودار 
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ه دارد که از یک طرف بُعد عملکرد اقتصادی، به اثرات خوشه صنعتی بر اقتصاد منطقه اشار

آفرینی  شود و از طرفی با تبدیل مواد اولیه به کاال، به ارزش باعث افزایش اشتغال در منطقه می

دهد. بُعد عملکردی دیگر،  پردازد و اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار می و ایجاد ثروت می

اره دارد. از ی صنعتی بر محیط طبیعی اشها  محیطی است که به اثرات مخرب خوشه زیست

ی ها آنجا که فعالیت تعداد زیادی واحد صنعتی یا نیمه صنعتی معموالً منجر به تولید پسآب

لذا توجه به این بُعد عملکردی نامطلوب  ،شود صنعتی و یا دخل و تصرف در طبیعت منطقه می

ی ها رسانی به طبیعت و توسعه پایدار منطقه ضروری است. داده به منظور کنترل آسیب ها  خوشه

 ی در درون آن نبودند.اهاین بعد نشان دهنده وجود مولف
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