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چکیده
در دهه اخیر توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای نسبتا جدید در توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی ایران، مورد 
توجه سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. توسعه خوشه های صنعتی را می توان از جنبه های مختلف دانش و فناوری، مالی و 
سرمایه گذاری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین زیرساختی مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه، با بررسی وضعیت نوآوری در بخش 
تولیدی خوشه  صنعتی نساجی یزد، انواع نوآوری، اهداف، شرایط و محدویت های موجود در فعالیت های نوآورانه شناسایی می شود.

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش میدانی اجرا گردیده و در آن برای ارزیابی شاخص های نوآوری، از 
رویکرد »سازمان همکاری و توسعه اقتصادی« استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از بنگاه های تولیدی نساجی 
یزد با تعداد کارکنان حداقل 10 نفر. اطالعات مورد نیاز با انجام مطالعات میدانی و جمع آوری داده های 51 بنگاه صنعت نساجی 
یزد در طی سال های 88 الی 90 در زمینه  فعالیت های نوآورانه بدست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که وضعیت 
کلی فعالیت های مربوط به نوآوری و همچنین همکاری در نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد نامطلوب می باشد.  شرایط بازار و 
نبود تقاضا و عدم وجود فرهنگ همکاری برای نوآوری، دلیل اصلی این وضعیت شناخته شد؛ به عبارت دیگر مشخص گردید که 
نوآوری، شاخص بارزی در توسعه و رقابت بنگاه های نساجی یزد نیست و در مقابل، عوامل هزینه ای و درآمدی مهمترین هدف در 

خلق نوآوری ها بوده اند. 

واژگان کلیدی: نوآوری، خوشه  صنعتی ، موانع، همکاری، نساجی یزد
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1- مقدمه
هر قدر نگاه به حل مساله ها از سطح بین المللی، ملی و بخشی به سمت منطقه ای و محلی و مبتنی بر 

قابلیت های پویای  سیستم های اجتماعی شکل یافته بر پایه فرآیندهای طبیعی پیش می رود، توجه به کسب 

و کارهای متوسط و کوچک در قالب شبکه های ارتباطی قابل تعریف، ذیل بحث توسعه خوشه ای، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار می شود ]1[. امروزه توجه به خوشه های صنعتی، به عنوان یکی از رویکردهای 

نسبتا جدید توسعه اقتصادی، در توسعه صنایع کوچک و متوسط1 در کشورهای توسعه یافته و در حال 

توسعه، نقشی حیاتی دارد ]2[. رویکرد خوشه ها با بهره گیری از ادغام مناسب منابع، ابزار مناسبی برای 

توسعه پایدار در مناطق می باشد ]3[.

در ایران نیز گرایش به بحث خوشه هاي صنعتي، در محیط های علمي و تصمیم گیري و نیز برنامه هاي 

توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در سندهای چشم انداز، برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه 

کشور، از این مدل به عنوان یکي از مدل هاي توسعه، نام برده شده است ]4[.

نوآوری و مدیریت آن است ]5[. خوشه های  نیازمند  بازار رقابتی،  بهبود و توسعه هر کسب وکاری در 

صنعتی2 نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نوآوری موجب حمایت از تخصصی شدن خوشه می شود ]6[. 

این نوآوری می تواند حتی در مقیاسی بسیار کوچک، بصورت تدریجی و یا فرآیندی در درون خوشه شکل 

گیرد ]7[]5[. نوآوری موجب توسعه مجموعه های پژوهشی تجاری، ارتباط پژوهشگران با صنایع، ایجاد 

فعالیت های مشترک پژوهشی بین شرکت ها و رشد فناوري مي شود ]5[]6[]8[. 

ایران، بیشتر به موضوع هایی چون شکل گیری، توسعه و عملکرد خوشه های  انجام شده در  مطالعه های 

صنعتی در کشور پرداخته اند ]4[]9[]10[]11[]12[ و پژوهش های چندانی در زمینه های نوآوری و فناوری 

درون خوشه های صنعتی صورت نگرفته است. مطالعه وضعیت نوآوری درون خوشه های صنعتی ایران 

با توجه به ویژگی های بومی ، می تواند منجر به شناسایی ویژگی ها و شرایط نوآوری در این مجموعه ها 

شود. از طرفی با توجه به وجود نهادها و بازیگران مختلف در توسعه خوشه های صنعتی، عملکرد نوآوری 

با شناسایی  بنابراین  با رویکردها و سیاست های کالن نوآوری )نظام های ملی نوآوری( مرتبط می شود. 

ویژگی های فناوری و نوآوری درون خوشه های صنعتی می توان اطالعات مفیدی در اختیار سیاستگذاران 

و مدیران نوآوری و فناوری کشور قرار داد.
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این مطالعه در پی آن است که با استفاده از رویکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی3 در اندازه گیری 

)خوشه  ایران  صنعتی  خوشه های  از  یکی  ویژگی های  نوآوری،  وضعیت  از  جامع  تحلیلی  با  نوآوری، 

نساجی یزد( را در این زمینه شناسایی کند. به این منظور، پژوهش حاضر از روش مطالعه موردی استفاده 

کرده و پس از جمع آوری اطالعات بنگاه های تولیدی خوشه صنعتی نساجی یزد به تحلیل آن ها پرداخته 

است. مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، رویکردهای استفاده شده در کسب اطالعات بوده اند.

در این مقاله، پس از تشریح مبانی نظری در بخش بعدی، دستاوردهای پژوهش های گذشته در زمینه 

نوآوری در خوشه های صنعتی مرور می گردد. در ادامه روش پژوهش ارائه می شود و پس از آن، نتایج در 

قالب 5 بخش فعالیت های نوآورانه، انواع نوآوری، اهداف، محدودیت ها و همکاری در نوآوری، مورد 

بحث و تحلیل قرار می گیرد. آخرین بخش مقاله به جمع بندی نتیجه ها اختصاص داده شده است.

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- خوشه های صنعتی  

نیز  و  فعالیت های خاص  برای تخصص در  تمایل مکان های خاص  به  اقتصاددانان،  دیربازی است که 

تمایل شرکت های درگیر در فعالیت های مشابه و یا مرتبط، به خوشه شدن پی برده اند ]13[]14[. در ابتدای 

قرن 19، مفهوم نسبی ریکاردین4 منجر به توسعه مفهوم تخصص  گرای ملی و منطقه ای شد. بر اساس 

اقتصادی مارشال"، ویژگی هایی چون موقعیت جغرافیایی، وجود مواد  این نظریه و نظریه "صرفه های 

خام، نیروی کار ارزان، سرریز دانش و تخصصی شدن تامین کنندگان، پشتوانه نظری موضوع خوشه های 

بازیگران، رقابت و همکاری،  صنعتی و منطقه ای را شکل داده اند ]6[]14[. عالوه بر این موارد، تعدد 

مقیاس ضروری برای تولید، چرخه عمر خوشه و نوآوری از جمله ویژگی های کلیدی برای مفهوم خوشه 

بیان می شوند ]6[.

از  همجواری  جغرافیایی  گروه های  "خوشه ها،  می کند:  بیان  صنعتی  خوشه  از  خود  تعریف  در  پورتر 

با  مشترک  فناوری  و  مهارت  طریق  از  که  هستند  زمینه مشخص  یک  در  مرتبط  نهادهای  و  شرکت ها 

یکدیگر ارتباط دارند. آنها به طور معمول در یک منطقه جغرافیایی که ارتباطات، حمل و نقل و تعامالت 

شخصی به آسانی امکان پذیر است؛ وجود دارند. خوشه ها معموال در مناطق و بعضی اوقات در یک شهر 
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متمرکز هستند"]6[.

به طور کلی در یک خوشه، 5 گروه در 2 محیط فعالیت دارند. 5 گروه اصلی که مربوط به محیط تولیدی 

خوشه می شوند، شامل واحدهای کسب وکار تولیدی و خدماتی، تامین کنندگان ماشین آالت و مواد اولیه، 

رقیبان، صادرکنندگان، خریداران و مصرف کنندگان هستند. محیط نهادی که خود دارای 4 گروه دیگر یعنی 

نهادهای دولتی، مالی و سرمایه گذاری، پژوهشی و نهادهای برای همکاری5 می باشد، به طور مستقیم در 

فرآیند تولید خوشه مشارکت ندارد و بیشتر نقش پشتیبان و حمایت کننده را ایفا می کند ]6[]7[.  شکل )1( 

نهادها و انواع ارتباط ها در یک خوشه را ارائه می دهد.

پشتیبان  بنگاه هاي  کاالهاي واسطه اي، وجود  تولیدکنندگان  ماهر، حضور  کار  نیروي  از  وجود ذخیره اي 

نیز تسهیل در شکل گیري خدمات  فناورانه و  خدمات دهنده، تسهیل در گردش اطالعات و سرریزهاي 

عمومي و کسب وکار مانند خدمات اعتباري ، بیمه اي ، بازاریابي ، حقوقي ، آموزشي، مشاوره اي و غیره در 

یک تجمیع مکاني به نام خوشه منجر به کاهش هزینه ها و تخصص گرایي می شود، که تشکیل و حمایت 

شکل)1(: نهادها و انواع ارتباطات در یک خوشه صنعتی ]7[
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خوشه را در اقتصاد منطقه الزامی و فرایند شکل گیري آن را منطقي می کند ]7[.

2-2- صنعت نساجی یزد 

صنعت نساجي یزد، مهمترین بخش صنعت نساجي ایران به شمار مي رود. این صنعت با حدود 600 

واحد تولیدي کوچک و متوسط و بیش از بیست هزار شاغل، بخش قابل توجهي از اقتصاد منطقه را 

پشتیباني مي کند. کارخانه هاي بزرگ نساجي یزد دردهه هاي 60 و 70 میالدي پایه گذاري شدند و در دو 

دهه گذشته، واحدهاي کوچک و متوسط نساجي به طور قابل توجهی رشد کرده اند. این واحدها، به غیر 

از شهرک صنعتي یزد، در مناطقي نظیر گردفرامرز، ابرندآباد، مریم آباد، محمودآباد، و اکرم آباد که در همه 

آن ها رگه هاي تاریخي این حرفه و تخصص یافتگي خاص دیده مي شود، توسعه چشمگیري داشته اند. 

صنعت نساجي یزدکه عمدتا بر شاخه بافندگي استوار مي باشد، طیف وسیعي از محصول های نساجي، 

از جمله انواع الیاف، نخ، پارچه لباس، رومبلي، پرده اي، موکت و فرش را شامل مي شود. به طور کلی 

در مورد خوشه نساجی یزد، می توان گفت که این خوشه، دارای بازار نسبتا ثابتی در داخل ایران است و 

عمده مصرف کنندگان آن خانواده های ایرانی هستند که تقاضاهای آن ها توسط هسته صنعت نساجی یزد 

که همان بنگاه های کوچک و متوسط می باشند برآورده می شود. وجود بنگاه های با سابقه باال می تواند به 

عنوان پایگاهی از دانش و تجربه در حوزه نساجی تلقی شود؛ از طرفی اتکای این بنگاه ها به سیستم های 

سنتی تولید، می تواند مانع بزرگی در برابر بهره گیری از نوآوری و فناوري و توسعه کسب وکار صنعت 

از سرمایه گذاری در دانش جدید،  بهره گیری  با  بنگاه های جوان،  این در حالی است که  نساجی شود. 

گام های بلندی را در ورود فناوري هاي جدید در زمینه تولید و گذار از رویکرد های سنتی برداشته اند.

2-3- اندازه گیری نوآوری

 در ادبیات، تعاریف مختلفی از نوآوری و مراحل و انواع آن مطرح شده است. جهت اندازه گیری آن، 

باید هرکدام از این مفهوم ها به صورت روشن و واحد مشخص شوند. در یک تعریف جامع می توان بیان 

کرد: "نوآوری عبارت است از خلق یک ایده نو و پیاده سازی آن در یک خدمت، فرآیند یا محصول جدید 

که موجب رشد و پویایی اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و ایجاد سود خالص برای بنگاه هایی با کسب 

وکارهای نوآورانه می شود." ]15[. فرآیند نوآوری را می توان در قالب 4 مرحله کلی طراحی و ایده سازی، 
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تولید نمونه و مفهوم، تولید انبوه و در نهایت تجاری سازی )توزیع و فروش( تعریف کرد ]16[. در زمینه 

انواع نوآوری تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال، "شومپیتر" آنرا در 5 عنوان عرضه کاال، 

روش تولید، بازار، منبع و ساختار جدید بیان می کند ]15[. لیندگارد6 10 حوزه را در 4 گروه نوآوری در 

سرمایه گذاری، فرآیند، محصول و تحویل )عرضه( جای می دهد ]17[. "آلن آفوا" در یک دسته بندی دیگر، 

انواع نوآوری را در گروه های فنی، بازار و اداری)اجرایی(تقسیم بندی  می کند ]18[. 

توسعه  و  همکاری  سازمان  دسته بندی  از  نوآوری،  اندازه گیری  در  حاضر  پژوهش  رویکرد  به  توجه  با 

اقتصادی استفاده شد. بنابراین انواع نوآوری، بصورت نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری در 

بازاریابی و نوآوری سازمانی طبقه بندی گردید  ]15[.

در اندازه گیری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، عملکردهایی با عنوان "فعالیت های نوآورانه" مورد 

ارزیابی قرار می گیرند. فعالیت های علمی، فنی، سازمانی، مالی و گام های تجاری هستند که با هدف منجر 

شدن به نوآوری انجام می پذیرند. برخی از فعالیت های نوآورانه به خودی خود نوآوری می باشند، برخی 

اما برای تحقق نوآوری الزمند ]15[. تحقیق و توسعه، فعالیت ها برای نوآوری در  دیگر جدید نیستند، 

محصول و فرآیند، فعالیت ها برای نوآوری در بازاریابی و نوآوری سازمانی، عنوان های جامعی از انواع 

این  اندازه گیری  شد.  خواهد  بیان  کامل تر  شکل  به   )3( درجدول  که  می باشند  نوآوری  برای  فعالیت ها 

فعالیت ها منجر به شناسایی میزان تمایل بنگاه به اجرا و ایجاد زمینه های خلق نوآوری می شود.

زمینه  در  شده  بیان  مختلف  نظریه های  و  مدل ها  انواع  بررسی  با  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان 

استفاده  مورد  رویکرد  می دهد.  ارائه  بنگاه ها  درون  در  نوآوری  اندازه گیری  برای  را  نوآوری، چارچوبی 

برای این پژوهش نیز بر اساس چارچوب پیشنهادی "راهنمای اسلو"  می باشد که در آن سعی شده است 

ویژگی های بیان شده در سنجش و تحلیل نوآوری مد نظر قرار گیرد.

3-پیشینه پژوهش
به مرور زمان در ادبیات سازمان های صنعتی، ارتباط بین مناطق، تعامل بین بازیگران اقتصادی و نوآوری 

مورد بررسی قرار گرفت. پروکس7 با ارائه نظریه قطب های رشد8 و نظریه فضای اقتصاد انتزاعی9، مفهوم 

رشد منطقه ای را معرفی نمود. بعدها، پروکس و دیگران مفهوم رشد منطقه ای را بر پایه صرفه های خارجی، 
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تاکید بر تخصص گرایی و همجواری  با  از تجمیع، توسعه دادند ]7[. پورتر  ناشی  پیوندهای  تجمیع و 

شرکت های عضو خوشه بیان می کند که رقابت در یک منطقه خاص موجب گسترش تقلید از یکدیگر و 

انتقال موفق ترین روش های توسعه شده است که در نتیجه آن، فعالیت های نوآورانه درون مجموعه ترقی 

کرده و در نهایت سبب موفقیت بنگاه ها در عرصه رقابت با شرکت های چند ملیتی شده است  ]6[. وی 

در بیان اهمیت نوآوری در خوشه های صنعتی اشاره می کند که نوآوری در خوشه ، بر اثر عملکرد تمامی 

واحدهای فعال در آن حاصل می شود و بنابراین نتیجه آن از عملکرد اقتصادی هر یک از فعالیت های 

نوآوری  نتیجه  بیشتر  درآمد  و  پایین تر  ریسک  کمتر،  هزینه  می باشد.  بزرگتر  بنگاه ها  نوآورانه  انفرادی 

خوشه ای است ]3[. 

پژوهشگران بسیاری، تاثیرهای خوشه سازی صنعتی بر رشد اقتصادی و نوآوری بنگاه ها را مورد مطالعه 

بازار  و  مشتری  به  را  ما  که  است  رویدادی  که خوشه سازی،  معتقدند  گلیزر10،  و  الیسون  داده اند.  قرار 

نزدیکتر می کند و این خود باعث شناخت نیاز واقعی و مطابقت تولید با تقاضا می شود ]5[. سازمان توسعه 

و همکاری اقتصادی بیان می کند که خوشه سازی موجب ایجاد تمرکز در رابطه ها و وابستگی های متقابل 

اعضای شبکه جهت ایجاد نوآوری می شود ]19[. کوک11 با مطالعه کارهای صورت گرفته توسط پورتر، 

آدرچ12 و بست13  عنوان می کند که خوشه بوسیله سه عامل نوآوری، بهره وری و ایجاد فرصت های جدید 

تجاری بر رشد و توسعه رقابت پذیری بنگاه ها تأثیر می گذارد ]1[. 

بیان کرده اند که جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها و توانایی  های موجود در  پژوهشگران بسیاری، 

درون خوشه های صنعتی، نوآوری، راه کار مناسب و قابل توجهي است؛ اما نوآوری مورد نظر، باید در 

چارچوب و مسیری از پیش تعیین شده صورت گیرد چرا که بازیگران این عرصه در خوشه، متنوع و هر 

یک دارای رویکردی جداگانه با قابلیت های متفاوت هستند ]6[. لی های14 فرآیند نوآوری درون خوشه 

را "فرآیندی متوالی و پویا تعریف می کند که در آن، هدف گروه، جریان اطالعات و فرهنگ سازمانی 

درون خوشه، موجب هدایت، ایجاد انگیزه و نگهداری نوآوری می شود". 5 اصل مهم این فرآیند عبارتند 

از: ارتباطات، رقابت، همکاری، تسهیم و ارزیابی ]20[. لیو گویان15 مجموعه نوآوری های شکل گرفته 

در یک خوشه را به دو دسته نوآوری های مستقل و نوآوری های اشتراکی تقسیم می کند. نوآوری مستقل، 

اثر فعالیت شبکه ای درون خوشه ایجاد می شود.  محصول عملکرد بنگاه است و نوآوری اشتراکی، در 
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ثمره های نوآوری در یک خوشه صنعتی، تحت فشار بازار و حمایت دولت و دانشگاه ها و تسهیم منابع 

نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد ]21[.

موفقیت خوشه ها در نوآوری تا حدودی نیز به عوامل تولید و توانایی آنها بستگی دارد. بر اساس یافته های 

روزنفلد16 نیروی کار متخصص و ماهر، عامل کلیدی موفقیت خوشه هاست ]15[. وجود روابط غیررسمی 

درون خوشه، که منجر به کاهش هزینه مبادله ها در فعالیت های اشتراکی بین بنگاه می شود، از جمله دالیل 

ذکر شده برای شرایط مناسب نوآوری درون خوشه هاست ]19[]22[. ایجاد بنگاه های جدید و تنوع بخشی 

عامل محرک  بین ذی نفعان و ساختار و سازمان خوشه سه  ایجاد شبکه  زایشی(،  فناورانه )شرکت های 

نوآوری در خوشه های صنعتی معرفی شده اند ]7[.  

و  پورتر  ژائو17،  ون  النگ  است؟  شده  ارائه  پیشنهادهایی  چه  خوشه ها  در  نوآوری  گسترش  برای  اما 

هوی18پیشنهاد می کنند که مانند سایر فعالیت های خوشه که در آن ها همکاری در کنار رقابت وجود دارد، 

در نوآوری نیز باید همکاری و تعامل صورت گیرد. نوآوری در اثر همکاری، منجر به بهره گیری از حداکثر 

ظرفیت های موجود در درون خوشه و غلبه بر کمبودهای موجود در منابع می شود ]3[]20[]21[]23[. از 

طرفی کمبود روحیه همکاری در بین اعضای خوشه می تواند منجر به ایجاد رقابتی افقی در بین خوشه های 

مشابه شود و عنصر همکاری را تحت الشعاع قرار دهد که این خود عامل مهمی در عدم توسعه و بهره وری 

در درون خوشه می گردد ]22[. 

مدیریت دانش، ابزاری مناسب در نهادینه کردن نوآوری در بنگاه هاست ]24[. روودا19  با تاکید بر این 

مطلب بیان می کند که تزریق فناوری ها و نوآوری های جدید به درون خوشه، با وجود منابع اندک مالی، 

نمی تواند در دراز مدت موجب گسترش فرهنگ نوآوری در درون بنگاه های کوچک و متوسط خوشه 

شود. با تدوین راهبرد مربوط به خلق، کسب، ادغام و بهره برداری از دانش)نهان/ آشکار( می توان کمبود 

منابع تحقیق و توسعه را در درون خوشه ها جبران کرد ]25[. در راستای توسعه نوآوری در خوشه ها، 

بهره گیری  فناوري،  و  دانش  منابع  با  قوی  ارتباط  ایجاد  با سه بخش  فرآیندی چرخه ای  یونیدو  سازمان 

از دانش و فناوري منابع و در نهایت تقویت یادگیری برای افزایش قابلیت پذیرش و استفاده و بهبود 

فناوری های کسب شده را جهت پیاده سازی درون خوشه های صنعتی پیشنهاد می کند ]26[.

مانند تمامی صنایع و بخش های اقتصادی، موانع و محدودیت ها و محرک هایی کلی جهت اجرای نوآوری 
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در خوشه های صنعتی نیز وجود دارد. مشکل یافتن نیروی متخصص، بهره وری پایین نیروی کار، عدم 

در  توانایی کم  نوآورانه،  فناوری  از  برداری  کپی  احتمال  نوآورانه،  برابر محصول های  در  بازار  قطعیت 

در  کم  سرمایه گذاری  بازار،  و  فناوري  اطالعات  کمبود  توسعه،  و  تحقیق  در  برنامه ریزی  و  مدیریت 

فناوری ها و نوآوری های خطرپذیر، سبد نوآوری های کوچک و کمبود منابع مالی را می توان از جمله 

مهمترین محدودیت بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با کارخانه های بزرگ در نوآوری شمرد ]27[ 

]28[. در مقابل، حضور شبکه ها و عملکرد مشارکتی، حمایت نهادهای پژوهشی و دانشگاهی، وجود 

مهارت های انسانی و زیرساخت های فیزیکی مناسب از جمله عامل های حیاتی موفقیت خوشه های نوآور 

می باشند ]29[.

نگاه به رویکرد خوشه های صنعتی در ایران در دهه اخیر بیشتر شده است. در این بین، سیاستگذاران و 

پژوهشگران بر چگونگی شکل گیری و توسعه خوشه های مستعد در کشور پرداخته اند ]12[]11[]10[]9[. 

بنابراین تمرکز مطالعه های صورت گرفته بر موضوع هایی چون عوامل شناختی، توسعه و رشد بوده است. 

در ادبیات موضوع، نوآوری در خوشه هایی که دوره رشد خود را پشت سر گذاشته اند، مورد بررسی قرار 

گرفته است ]6[]20[. دلیل آن نیز شرایط و ویژگی های دوره های بلوغ و رشد مبنی بر ظرفیت نوآوری 

و  کوچک  صنایع  سازمان  گزارش  به  توجه  با  طرفی  از   .]20[ است  عملکرد خوشه   در  آن  اهمیت  و 

شهرک های صنعتی که متولی توسعه خوشه های صنعتی در ایران است؛ بیشتر خوشه های موجود در کشور 

در مراحل شکل گیری و دوره رشد خود بسر می برند ]11[. در نهایت نمی توان مطالب علمی چندانی در 

زمینه نوآوری و فناوری در خوشه های صنعتی ایران یافت؛ اما می توان پیش  زمینه های ذهنی را با توجه 

تولیدی  بنگاه های  از  مثال، بخش عظیمی  به عنوان  نظر گرفت.  ادبیات موضوع و شرایط مشابه در  به 

خوشه های صنعتی کشور را کارآفرینان کوچک و متوسط با درجه متوسط و پایین فنی تشکیل می دهند 

]11[. دراین نوع صنایع، اغلب بر کارآیی تولید، تفاوت در محصول ها و بازاریابی تاکید می شود. یکی از 

جنبه های مهم نوآوری در این صنایع، این واقعیت است که ایجاد نوآوری در آن ها پیچیده تر از پذیرش 

شامل  صنایع  این  در  نوآورانه  فعالیت های  موارد،  از  بسیاری  در   .]30[ است  جدید  فناوری های  ساده 

فناوری  به کارگیری  فناوری کنونی آن هاست.  با  فناوری برتر  فناوری ها و محصول های  در هم آمیختن 

ساختار  بر  می تواند  و  می کند  تحمیل  کار  نیروی  به  را  مهارت هایی  از  برخورداری  پیشرفته، ضرورت 
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سازمانی و تعامل آن ها با سایر بنگاه ها و موسسه های پژوهشی تاثیر گذارد ]15[]27[.

با توجه به نوع خوشه های شکل گرفته در ایران و دسته بندی های تعریف شده، می توان آن ها را در قالب 

خوشه های سنتی قرار داد )در مقابل خوشه های مبتنی بر علم( ]6[. نتایج پژوهش ها نشان می دهد، نوآوری 

در خوشه های سنتی با وجود صنایع درجه متوسط و پایین فناوری، بیشتر مربوط به نوآوری تدریجی و 

کسب فناوري هاي خارجی است ]15[]30[.

کمبود سرمایه های فکری، مدیریت سنتی و بدور از دانش سازمانی، کمبود منابع مالی، ضعف در تعامل و 

انجام فعالیت های گروهی، عدم تمایل به برون سپاری، خط مشی گذاری ضعیف، عدم دسترسی به اطالعات 

بازار و فناوری از جمله شرایط شناسایی شده در پژوهش های اندک گذشته در خوشه های صنعتی ایران 

می باشند]9[]10[]12[.

4- روش پژوهش
هدف کلی در هر مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد ”مورد“  تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه 

کل گراست و نقطه قوت این روش بررسی فرایندهای اجتماعی در بستر جامعه می باشد. برای باال بردن 

قابلیت اعتماد طرح از نظر ساختاری نیز، از سه شیوه یا تدبیر استفاده می شود: اول این که باید از چندین 

نوع مدرک استفاده کرد، به گونه ای که بتوان به انواع پرسش ها پاسخ داد. روش دوم، تعیین زنجیره ای از 

اسناد است که باید برای جمع آوری داده ها از آن استفاده کرد. در نهایت درستی مطالعه موردی با مراجعه به 

ادبیات پژوهش و تایید خبرگان به اثبات می رسد. در این مطالعه نیز ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، 

شاخص ها و عوامل اصلی در موضوع های مربوط به نوآوری و خوشه های صنعتی شناسایی و در قالب 

پرسش نامه در اختیار بخش تولید خوشه قرار گرفت. بدلیل وجود محدودیت هایي چون عدم پاسخ گویی 

مناسب به پرسش نامه ها، عدم آشنایی با مفهوم ها و نیز عدم وجود اطالعات مربوط به نوآوری بخصوص 

داده های مالی، سعی شده است با استفاده از فعالیت هایی چون انجام مصاحبه های "رو در رو" و استفاده 

از داده های بخش های مختلف دولتی و خصوصی، اطالعات الزم جمع آوری شود. در نهایت با بهره گیری 

از نظرات خبرگان، صحت یافته ها مورد تایید قرار گرفت.
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4-1- جامعه، نمونه و روش های گردآوری اطالعات 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارآفرینان و تولیدکنندگان خوشه تشکیل می دهند. روش 

نمونه گیری، غیره احتمالی )گلوله برفی( و قضاوتی با معرفی نخبگان صنعت می باشد. اطالعات بدست 

آمده، نتیجه بهره گیری از پرسش نامه، مصاحبه و استفاده از داده های شرکت شهرک های صنعتی یزد است. 

اطالعات مربوط به سه سال گذشته با استفاده از پرسش نامه نوآوری که بر اساس دستورالعمل راهنمای 

اندازه گیری نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طراحی شده؛ جمع آوری گردیده است. سواالت 

آن در مقیاس ترتیبی 5 گانه لیکرت بصورت )1 خیلی کم ... 5 خیلی زیاد( تدوین شده است. بخشی از 

اطالعات نیز بر اساس انجام 20 مورد مصاحبه با مجموع مدت زمان 15ساعت با کارشناسان، مدیران و 

تولیدکنندگان این صنعت گردآوری گردید. بخش دیگری از این داده ها هم مربوط به داده های شرکت 

شهرک های صنعتی یزد می باشد. 

با در نظر گرفتن توصیه های صورت گرفته در پژوهش های مشابه]15[]27[]28[ مبنی بر عدم در نظر 

گرفتن کارگاه های خرد )تعداد کارکنان کمتر از 10 نفر( بدلیل فعالیت های اندک در زمینه نوآوری و نیز 

عدم پاسخگویی دقیق، از این مجموعه در کسب اطالعات صرف نظر گردید. از بین بنگاه های باقی مانده، 

تعداد 100 بنگاه )حداقل تعداد پرسنل 10 نفر( به عنوان نمونه اولیه به روش تصادفی انتخاب شدند. از 

بین 100 بنگاه موجود، امکان برقراری ارتباط با 83 بنگاه به صورت حضوری و یا از طریق دورنما و 

رایانامه فراهم گردید. پرسش نامه مربوط به فعالیت های نوآوری در اختیار آن ها قرار گرفت و در مدت 

45 روز، 57 مورد پاسخ دریافت شد )نرخ بازگشت 68 درصد(. از بین 57 مورد دریافت شده نیز 6 مورد 

بدلیل عدم پاسخگویی مناسب از نمونه مورد سنجش حذف گردید. بنابراین 51 پرسش نامه معتبر، نمونه 

مورد سنجش را تشکیل دادند. مشخصات عمومی )اندازه، عمر و مشتریان( جامعه آماری در جدول)1( 

درج شده است.

4-2- اندازه گیری ها

وجود بازیگران مختلف در خوشه های صنعتی، دلیل گستردگی تحلیل های مورد نظر می باشد. در این 

پژوهش، تحلیل وضعیت نوآوری در قالب 4 بخش فعالیت های نوآورانه، انواع نوآوری، اهداف نوآوری 

و محدودیت های نوآوری صورت گرفت. میزان فعالیت های نوآورانه صورت گرفته در خوشه نساجی 
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یزد در قالب جدول )2( )آلفای کرونباخ 63%( و نتایج مربوط به ایجاد انواع نوآوری )محصول، فرآیند، 

بازاریابی و سازمانی( در قالب جدول )3( )آلفای کرونباخ 71%( ارائه خواهد شد. شناسایی اهداف و 

محدودیت های نوآوری در خوشه  نساجی یزد می تواند تحلیل جامع تری را از شرایط نوآوری فراهم کند. 

در جدول )4( مجموعه هدف ها )آلفای کرونباخ 66%( و در جدول )5( مجموعه محدودیت های نوآوری 

در صنعت نساجی یزد ارائه خواهند شد )آلفای کرونباخ %69(.

5- تجزیه و تحلیل یافته ها

5-1- فعالیت های مربوط به نوآوری  

به  که  می شود  گفته  فعالیت هایی  مجموعه  به  نوآوری،  به  مربوط  فعالیت های  شد  اشاره  که  همان طور 

شکل مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به ایجاد نوآوری می گردد. به عبارت دیگر، این فعالیت ها زمینه ساز 

شکل گیری نوآوری در بنگاه و یا سازمان می شوند. نتایج جدول)2( نشان می دهد که، به طور کلی بیشتر 

)میانگین  می باشند  کم فعالیت  سازمانی  درون  توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  یزد  نساجی  بنگاه های صنعتی 

2/04(. با توجه به ظرفیت اندک بنگاه ها در انجام فعالیت های تحقیق و توسعه درون سازمانی، انتظار 

می رود بنگاه ها با بهره گیری از خدمات تحقیق و توسعه برون سازمانی در جهت رفع این ضعف گام 

بردارند. اما این فعالیت نیز به شکل نامطلوبی درون مجموعه اجرا می شود )میانگین 1/86(. فعالیت اندک 

جدول)1(: مشخصات عمومی بنگاه های نمونه اندازه گیری شده

فراوانیمشتریان فراوانیاندازه بنگاه)پرسنل(فراوانیعمر بنگاه
1کمتر از 3 سال

34سایر کسب و کارها1027 تا 3249 – 5 سال
3بخش های عمومی5020 تا 516249-10 سال

33خانواده ها4بیش از 108250-15سال

24بیش از 15 سال
515151کل
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در زمینه تحقیق و توسعه، نشان از عدم سرمایه گذاری بنگاه ها در این زمینه تحقیق و توسعه دارد.

که  می گیرد  صورت  اندک  صورت  به  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  مانند  هم  خارجی  دانش  کسب 

نشان دهنده عدم توجه بنگاه ها به فعالیت های دانش محور و تمرکز فعالیت ها بر پایه تجربه و تولید سنتی 

است. نکته قابل توجه فعالیت بسیار اندک در زمینه آموزش برای نوآوری در درون مجموعه بنگاه های 

نساجی یزد است، به عبارت دیگر مقوله نوآوری و فناوری و مفهوم های مربوط به آن، در این صنعت 

به شکل قابل ذکری وجود ندارد و تالشی برای گسترش و آموزش مفاهیم نوآوری و خالقیت در بین 

پرسنل بنگاه ها صورت نگرفته است.

توسعه  به  بنگاه ها  نسبی  میل  نشان دهنده  بهتری هستند که  نسبتا  دارای وضعیت  توسعه ای  فعالیت های 

کسب وکار می باشد )میانگین 2/55(. در مقابل، اکتساب فناوری های جدید در قالب تهیه ماشین آالت و 

سیستم های جدید تولیدی )نرم افزار-سخت افزار( بیشترین سهم فعالیت های نوآورانه در خوشه نساجی 

جدول)2(: میزان فعالیت های نوآورانه در صنعت نساجی یزد

رتبهمیزان فعالیت*فعالیت

تحقیق و توسعه تجربی
2/046  درون سازمانی
1/869  برون سازمانی

نوآوری در محصول و فرآیند

27کسب دانش خارجی
2/553فعالیت های توسعه ای

3/621کسب فناوری های جدید
1/4513آموزش

نوآوری در بازاریابی 

2/82تغییر در طرح محصول
2/514جستجو در بازار

1/988الگوهای بازاریابی
1/5712تبلیغات

نوآوری سازمان
2/375راهبرد جدید
1/7610فنون مدیریتی
1/6511ساختار سازمان

 *حداکثر مقادیر 5 می باشد
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یزد را به خود اختصاص داده است )میانگین 3/62(. دلیل وجود این فعالیت در سطح وسیعی از بنگاه ها، 

رفع کمبودها در عرصه فناوري و گذار از رویکردهای سنتی تولیدی بوده است. 

همانطور که مشاهده می شود بیشترین میزان فعالیت نوآوری در بازاریابی بنگاه ها در حوزه طراحی در 

محصول بوده است )میانگین 2/8( که با توجه به صنعت مورد بررسی و اهمیت بخش طراحی در آن، 

توجه بیشتر به این فعالیت طبیعی به نظر می رسد، فعالیت کم بنگاه ها در بخش های بازاریابی و تبلیغات 

نشان دهنده توجه اندک به فعالیت های انتهایی فرآیند نوآوری )که همان تجاری سازی است(، می باشد. 

نوآوری  زمینه  در  باشد.  این محصول ها  ثابت  مشتریان  و وجود  بازار  ثبات  می تواند  نیز  امر  این  دلیل 

سازمانی فعالیت قابل توجهی شکل نگرفته است. این موضوع تاییدکننده این مطلب مي باشد که ساختار 

مدیریتی و سازمانی صنعت نساجی یزد به صورت سنتی باقی مانده است )شکل )2((.

5-2- انواع نوآوری

در  نوآوری  دسته  چهار  به  نوآوری  انواع  نوآوری،  سنجش  برای  استفاده  مورد  چارچوب  به  توجه  با 

محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی تقسیم شد.

همانطور که فراوانی بنگاه ها در سطر اول جدول )3( نشان می دهد، سطح وسیعی از بنگاه های تولیدی 

شکل)2(: میزان فعالیت ها برای نوآوری
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از نوآوری )چهار دسته یاد شده(در مجموعه خود بهره گرفته اند. حال این سوال  صنعت نساجی یزد 

از نوآوری های بسیار در صنعت نساجی یزد  بنگاه ها نشان  این  باالی  آیا وجود تعداد  مطرح است که 

به عبارت دیگر، عالوه بر کمیت، کیفیت، سطوح و میزان نوآوری هاست که نشان  می دهد یک  دارد؟ 

صنعت نوآور است یا نه. در سطر دوم جدول )3(، میزان نوآوری ها در خوشه نساجی یزد ارائه شده 

است. همانطور که مشاهده می شود، میزان تمامی نوآوری ها از میانگین )عدد 3( کمتر است. به عبارت 

دیگر بنگاه های بسیاری نوآوری داشته اند، ولی تعداد پروژه های نوآورانه پایین بوده است. همانطور که 

مشاهده می شود در بین انواع نوآوری ها، میزان نوآوری در محصول و نوآوری بازاریابی بیشتر از دو نوع 

دیگر می باشد.

برای تعیین سطح نوآوری های شکل گرفته، میزان جدید بودن یا تاز گی )برای بنگاه یا بازار( و میزان 

تغییرهای )قابل مالحظه یا تغییرهای اندک( صورت گرفته در نوآوری ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج 

به عبارت  یا  تدریجی  نوآوری های  داشته اند که  تمایل  یزد،  نساجی  بنگاه های خوشه  نشان می دهد که 

دیگر نوآوری هایی که برای خود بنگاه جدید بوده را ارائه دهند. از طرف دیگر، نوآوری های شکل گرفته 

بصورت تغییرهای اندک و بهبود تدریجی بوده است. بنابراین نوآوری های جهشی در خوشه نساجی یزد 

کمتر اتفاق می افتد.

به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که سطح )کیفیت( محصول های نوآورانه در خوشه نساجی یزد چندان 

باال نمی باشد که با در نظر گرفتن نوع محصول ها و نیز وضعیت کلی صنعت در حوزه فناوري و نوآوری 

طبیعی به نظر می رسد. در صنعت نساجی یزد نوآوری های مختلفی، در طول سه سال گذشته شکل گرفته 

اما میزان و کیفیت آن ها به صورتی نبوده که بتوان گفت این صنعت در یزد کامال نوآور است. به عبارت 

جدول)3(: میزان نوآوری های چهارگانه

نوآوری سازمانینوآوری بازاریابینوآوری در فرآیندنوآوری در محصول

% 65/2 % 84/3 %74/6 % 86/2 فراوانی بنگاه ها 

2/652/162/391/64میزان نوآوری*
 *حداکثر مقادیر 5 می باشد
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دیگر نوآوری، شاخص بارزی در توسعه و رقابت بنگاه های نساجی یزد نمی باشد. مسلما فعالیت هایی که 

مربوط به گسترش و مدیریت نوآوری است نیز نمود بارزی نخواهد داشت.

5-3- عامل ها و اهداف ایجاد نوآوری

اهداف کارآفرین ها از نوآوری ممکن است به محصول، بازار، کارایی، کیفیت یا توانایی یادگیری و اعمال 

تغییر مربوط باشد. شناسایی انگیزه های یک کارآفرین برای نوآوری و میزان اهمیت این انگیزه ها در بررسی 

نیروهایی که موجب انجام نوآوری می شوند، مهم است. جدول)4(، 12 عامل را به عنوان اهداف نوآوری 

ارائه داده است. این مجموعه اهداف را می توان در قالب 2 هدف کلی تقسیم بندی کرد. اهداف مربوط به 

رقابت، تقاضا و بازار و اهداف مربوط به تولید و تحویل کاال. گروه اول را می توان به عنوان اهدافی که 

موجب گسترش و توسعه سهم بازار بنگاه می شود قلمداد کرد و گروه دوم را می توان به عنوان اهدافی در 

نظر گرفت که موجب حفظ شرایط فعلی بنگاه می شود ]27[. 

همانطور که مشاهده می شود افزایش کیفیت کاال و خدمات )با امتیاز3/71(، کاهش هزینه واحد محصول 

)با امتیاز 3/48( و افزایش ارزش افزوده )با امتیاز 3/4( به ترتیب بیشترین سهم و عوامل کاهش اثرات 

زیست محیطی، بهبود سالمت و ایمنی کمترین سهم را در ایجاد انگیزه برای خلق نوآوری در درون بنگاه ها 

داشته اند. با توجه به داده های درج شده در جدول )5(،  خلق نوآوری در صنعت نساجی یزد، در درجه 

جدول)4(: اهداف نوآوری در صنعت نساجی یزد

میانگین*عامل)هدف(ردیفمیانگینعامل)هدف(ردیف

افزایش انعطاف پذیری تولید و ارائه 3/717افزایش کیفیت کاال و خدمات1
2/29خدمات

2/04جایگزینی محصول و فرآیند منسوخ3/488کاهش هزینه واحد محصول2

1/84افزایش ظرفیت تولید و ارائه خدمات3/49افزایش ارزش افزوده3

1/47مطابقت با هنجارهای قانونی3/9810افزایش سهم بازار4

1/44بهبود سالمت و ایمنی2/7811ورود به بازار جدید5

1/29کاهش اثرات زیست محیطی2/6712افزایش طیف وسیعی از کاال و خدمات6
 *حداکثر مقادیر 5 می باشد



زد
ی ی

اج
نس

ی 
نعت

 ص
شه

خو
در 

ی 
ور

نوآ
ت 

ضعی
ی و

رس
بر

17

اول بیشتر برای رسیدن به اهداف مربوط به حوزه تولید و تحویل کاال و در درجه دوم برای دستیابی به 

اهداف مربوط به حوزه رقابت و بازار اتفاق می افتد. بنابراین می توان گفت تمایل صنعت نساجی یزد 

بیشتر به حفظ وضعیت و شرایط فعلی است تا ورود به بازارهای جدید و ارائه نوآوری های بزرگتر.

5-4- محدودیت ها و موانع شکل گیری فعالیت های نوآوری 

همواره ممکن است دالیلی برای شروع نشدن فعالیت های نوآورانه یا عواملی که فعالیت  نوآوری را کند 

از  عبارتند  این عامل ها  باشد.  داشته  منفی می گذارند، وجود  تاثیر  انتظار  نتیجه های مورد  بر  یا  می کنند 

عامل های اقتصادی مثل هزینه های باال یا نبود تقاضا، عوامل مربوط به کارآفرین مثل نبود کارکنان ماهر یا 

دانش مورد نیاز و عوامل قانونی مانند قوانین و مقررات یا قوانین مالیاتی ]15[]27[. به منظور تعیین دالیل 

اصلی عدم وجود فعالیت های نوآورانه درون بنگاه، 3 دلیل کلی نبود نیاز به دلیل نوآوری های قبلی، نبود 

نیاز به دلیل شرایط بازار و عوامل محدودکننده نوآوری، مورد سنجش قرار گرفت. اطالعات نشان می دهد 

که به ترتیب شرایط بازار )64/7 درصد(، عامل های محدودکننده )47 درصد(و نوآوری های قبلی )29/4 

درصد( دلیل های نبود و یا ناچیز بودن فعالیت های نوآوری در درون بنگاه ها بوده است. در شرایط بازار، 

بحث تقاضا مطرح است. به عبارت دیگر کاالی نوآورانه مورد تقاضای بازار نیست. بنگاه ها، سهم بازار 

خود دارند و کاالهای موجود نیاز بازار را تامین می کنند و بنابراین نیازی به ورود کاالی جدید به بازار 

رقابتی احساس نمی شود. مجموعه ای از عامل های محدود کننده نوآوری در جدول )5( ارائه شده است. 

جدول)5(: محدودیت های نوآوری در بنگاه های نساجی یزد

امتیاز*عامل)هدف(ردیفامتیازمحدودیتردیف

3/02دسترسی به  منابع مالی3/678تقاضای نامشخص برای کاال و خدمات نوآورانه1
2/98خطرات اقتصادی نوآوری3/579وجود فشار و سلطه در بازار2

2/93فقدان نیروی کار متخصص3/310هزینه های باالی نوآوری3

2/76فقدان اطالعات در مورد بازار3/2411هزینه مالی4

2/70نیاز به مقررات دولتی3/2412کپی برداری سریع5

2/57مسیرهای بازاریابی و توزیع3/1713نبود فناوري مناسب6

1/37نیاز به مقررات بین المللی3/1514فقدان اطالعات در مورد فناوری7
 *حداکثر مقادیر 5 می باشد
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تقاضای نامشخص برای کاال و خدمات نوآورانه، وجود فشار و سلطه در بازار و هزینه های باالی نوآوری 

مهمترین عامل های محدود کننده انجام اقدامات نوآورانه در صنعت نساجی یزد شناخته شدند. نکته قابل 

ذکر، امتیاز باالی عامل کپی برداری سریع در شرایط این صنعت می باشد. با توجه به ماهیت این صنعت 

)نساجی( عامل طراحی محصول از جمله مهمترین ویژگی های خلق نوآوری محسوب می شود. عدم ثبت 

طرح ها و رعایت نکردن قوانین حق مالکیت فکری و معنوی در ایران، منجر به اهمیت یافتن این عامل به 

عنوان محدودیت در خلق نوآوری در نساجی یزد شده است. بنابراین می توان گفت مهمترین عامل های 

بازدارنده نوآوری در صنعت نساجی یزد، عامل های مربوط به بازار)تقاضای نامشخص و وجود فشار و 

سلطه موجود در بازار( می باشد. عامل های مربوط به هزینه های نوآوری و حمایت های مالی هم مانند آنچه 

که در بخش پیشینه پژوهش به آن اشاره شد از مهمترین محدودیت های نوآوری در بنگاه های کوچک 

ومتوسط هستند. موارد مربوط به دانش و تخصص و نیز عامل های قانونی رتبه های بعدی را در این زمینه 

دارند.

تا به اینجا، شرایط نوآوری در بنگاه های خوشه نساجی، مورد ارزیابی قرار گرفت. تبادل همکاری در زمینه 

فعالیت های نوآوری مابین بازیگران خوشه در توصیف بهتر محیط نوآوری درون خوشه مفید خواهد بود.

5-5- همکاری در نوآوری

)ملی- نوآوری  نظام  در  کنشگران  به سایر  را  کارآفرین  نوآوری،  با شرکای محیطی  ارتباط  و  همکاری 

قانون گذار،  ارکان  سیاست گذار،  نهادهای  دانشگاه ها،  دولتی،  آزمایشگاه های  می کند.  متصل  منطقه ایی( 

رقیبان، گروه کارآفرین خودی، تامین کنندگان و مشتریان از جمله شرکا در حوزه نوآوری می باشند ]6[. 

نتایج گزارش های شرکت شهرک های صنعتی یزد و همچنین سازمان یونیدو در ایران نشان می دهد که 

خوشه نساجی یزد در ابتدای دوره رشد خود قرار دارد. بنابر انتظار، میزان همکاری ها در عرصه نوآوری 

و فناوری در حال گسترش و توسعه است ]11[.  

بنگاه های نساجی یزد در یک منطقه جغرافیایی-شهر یزد و اطراف آن- قرار دارند. بنابراین انتظار می رود 

که در محیط کسب و کار خود در زمینه فعالیت های خود با هم همکاری داشته باشند. اطالعات نشان 

می دهد که بنگاه های نسبتًا زیادی )8/41 درصد( در مقوله نوآوری با منابع و شرکای نوآوری همکاری 

داشته اند. شرکا و همکاران بنگاه های نساجی یزد بیشتر مربوط به نهاد ها و منابع ملی بوده اند )6/47 درصد( 
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نشان  )2/36 درصد(  یزد  به همکاران شهر  مربوط  باالی  می باشند. درصد  پراکنده   در سطح کشور  که 

می دهد که مزیت همجواری جغرافیایی باعث ایجاد مشارکت ها و همکاری هایی در عرصه فعالیت های 

نوآورانه در صنعت نساجی یزد شده است. ارتباطات و همکاری مربوط به منابع خارج کشور درصد کمی 

را به خود اختصاص داده اند و سهم استان های همجوار هم به دلیل نبود صنایع مشابه و یا وابسته در این 

استان ها  کم می باشد.

نکته ای که می توان به آن اشاره داشت، سهم اندک دولت و موسسه های پژوهشی عمومی است که نسبت 

به سایر همکاران نقش کمتری در ایجاد نوآوری درون بنگاه ها داشته اند. با توجه به ماهیت خوشه های 

صنعتی، مشاهده می شود در زمینه نوآوری، بنگاه ها دارای همکاری های اندکی با رقیبان، تامین کنندگان و 

مشتریان خود بوده اند.

بنابر  اما  هر بنگاهی تمایل دارد به تنهایی از منافع نوآوری در درون محیط کسب وکار خود بهره ببرد 

دالیل خاصی بنگاه مجبور شده  که با سایر نهادها یا بنگاه ها مشارکت و منافع نوآوری را تسهیم کند. 

نتایج نشان مي دهد کمبود منابع دانشی و نیروی متخصص، کمبود منابع مالی، کمبود منابع فنی و تولیدی 

درون بنگاه ها و وجود سهام داران و ذی نفعان مشترک از جمله دلیل های اصلی در ایجاد این همکاری ها 

بوده است. بنابراین می توان گفت که بنگاه های خوشه صنعتی نساجی یزد بیشتر بر اثر اجبار در نوآوری 

همکاری داشته اند تا رغبت بهره مندی از مزایای همکاری. 

این که همکاری ها در چه مراحلی از مراحل چهارگانه فرآیند نوآوری شکل گرفته، مساله ای است که 

یافتن جواب آن می تواند در تعیین شرایط و ویژگی های همکاری در نوآوری، موثر باشد. همکاری های 

صورت گرفته در بنگاه های متوسط و بزرگ نساجی یزد در مراحل اولیه فرآیند نوآوری بیشتر بوده و 

این خود نشان دهنده وابستگی بسیار زیاد مرحله های پژوهش )طراحی و خلق مفهوم( نوآوری به دانش 

و فناوري خارج از بنگاه هاست. 

5-6- بحث  

همانطور که اشاره شد، تمرکز تحلیل نوآوری صورت گرفته در این مطالعه بر بخش تولیدی )بنگاه های 

کوچک و متوسط( یک خوشه صنعتی بوده است. وجود نهادهای مختلف در ادبیات خوشه های صنعتی 

نکته ای است که موجب ایجاد تمایز با ادبیات بنگاه های کوچک و متوسط در نوآوری می شود. چرا که این 
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نهادها در طی پروژه توسعه خوشه، نقش زیادی دارند. نقش نهادهای چهارگانه خوشه )دولت، نهادهای 

مالی، پژوهشی و نهادهای همکار( مساله مدیریت نوآوری درون خوشه را در قبال سیاست های کالن تری 

از نوآوری یعنی سیاست های نظام نوآوری ملی و منطقه ای قرار می دهد ]7[]5[]1[]18[.

نظام ملي نوآوري، مجموعه اي از اجزا و رابطه هایی است که در تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید، 

باهم در تعامل اند. چنین نظامي در سطح ملي تعریف می شود زیرا اول آن که بسیاري از مشکل های توسعه 

 نیافتگي محدود به مرزهاي سیاسي کشورهاست. دوم آن که، دانش که کلید نوآوري است بسیار مشکل تر 

از کاالهاي دیگر از مرزها عبور مي کند و دیگر آن که، سیاست هایي که به طور مستقیم در تولید و استفاده 

از دانش نقش دارند، آن هایي هستند که در سطح ملي طراحي و اجرا مي شوند ]5[. محدودیت جغرافیایی 

خوشه ها منجر می شود که این صنایع نتوانند با کارکردها و نهادهای درون نظام ملی نوآوری بخوبی ارتباط 

برقرار کنند و در سیاست های کالن نظام ملی نوآوری وارد شوند ]31[. بنابراین به سیستمی نیاز است که 

بتواند در سطح کوچکتری موجب حرکت خوشه ها به سمت اهداف کلی نظام ملی شود و با فرهنگ ها و 

رفتارهای خاص آن منطقه انطباق پذیر باشد. سیستم های نوآوری منطقه ای ابزار مناسبی جهت پیاده کردن 

نظام ملی نوآوری در سطوح مناطق می باشند. به طوری که می توان گفت، عملکرد نظام ملی نوآوری هر 

کشور به طور معنی داری به عملکرد سیستم های نوآوری منطقه ای موجود در آن کشور وابسته است ]33[

]32[. این سیستم ها با ایجاد ارتباط های عمودی و افقی بین نهادهای تولیدکننده و انتقال دهنده دانش و 

فناوري با خوشه های صنعتی و نزدیک تر کردن عملکرد آنها به اهداف نظام ملی نوآوری، نقش پل ارتباطی 

مابین خوشه ها و نظام ملی نوآوری را ایفا می کنند ]7[]31[.

با مطالعه ارتباط های متقابل بخش تولیدی و سایر نهادها، در قالب سیاست های منطقه ای و بخشی نوآوری، 

می توان شرایط مناسب تری را با توجه به ویژگی های بومی و منطقه ای، جهت پیاده سازی برنامه های توسعه 

نوآوری فراهم کرد. خالء مطالعه گسترده در این زمینه در ایران مشاهده می شود. لذا توجه به نظام های 

نوآوری منطقه ای باید توسط سیاستگذاران بیشتر گردد.

از  متنوعی  مجموعه  وجود  که  است  مالحظه  قابل  می شود،  توجه  خوشه ها  درون  به  دوم،  رویکرد  در 

بازیگران مختلف در عرصه خوشه های صنعتی، دیدگاه ها و نگرش های متنوعی را در سیاست گذاری و 

اجرای رویکردهای مربوط به نوآوری ایجاد می کند. با توجه به اهمیت همکاری در خوشه ها، این مساله 
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بروز می کند که چگونه باید جهت گیری های مختلف را هماهنگ نمود تا بتوان همکاری در نوآوری را 

تسهیل کرد. با تمرکز بر ادبیات بنگاه های کوچک ومتوسط مالحظه می شود که پژوهشگرانی همچون 

سانگ جو لی20 ، وراسکا21، سانگفون22  و ... بر اهمیت و لزوم وجود یک نهاد واسطه  در ایجاد هماهنگی 

در زمینه نوآوری تاکید داشته اند ]27[]34[]30[. بنظر می رسد توجه به این نهاد در خوشه های صنعتی 

بتواند از گوناگونی رویکردها بکاهد و یک وحدت رویه در اجرای سیاست های کالن تر نوآوری و نیز 

انطباق با ویژگی های بومی خوشه فراهم کند. در پروژه توسعه خوشه، معموال نهادی نیمه  دولتی وظیفه 

توسعه را برعهده می گیرد. اما نهادی که بشکل مجزا وظیفه های مربوط به نوآوری و فناوری را در قالب 

یک میانجی ایفا کند، تعریف نشده است. بنابراین پیشنهاد می شود با انجام پژوهش های بعدی، راه کاري 

مناسب در زمینه ایجاد هماهنگی و تسهیل نوآوری بوسیله نهادها ی میانجی نوآوری ارائه گردد. 

6- جمع بندی
بهبود و توسعه فعالیت های خوشه های صنعتی در بازارهای رقابتی، نیازمند نوآوری و مدیریت آن است. 

دستاوردهای تحلیل و مطالعه ویژگی های نوآوری در خوشه های صنعتی ایران، با توجه به شرایط محیطی، 

می تواند زمینه های   انطباق سیاست های کالن نوآوری را با عملکرد این بخش از صنعت فراهم سازد.

و  آن، عوامل  به  مربوط  فعالیت های  و  نوآوری  انواع  انجام  میزان  بررسی  با  مطالعه سعی شده  این  در 

اهداف ایجاد نوآوری و موانع پیش رو در خوشه نساجی یزد، تصویری کلی از وضعیت نوآوری در درون 

بنگاه های تولیدی خوشه نمایان گردد.

نتایج نشان مي دهد که فعالیت های مربوط به نوآوری )پیش زمینه های نوآوری( در صنعت نساجی یزد 

در سطح مناسبی توسعه نیافته است. میزان و سطح نوآوری های شکل گرفته متناسب و مطلوب نیست 

نمی باشد.  یزد  نساجی  رقابت در خوشه  و  توسعه  بارزی جهت  نوآوری، شاخص  دیگر،  عبارت  به  و 

عوامل هزینه ای و درآمدی مهمترین هدف در خلق نوآوری ها بوده است و در مقابل عدم تقاضای بازار 

را می توان به عنوان مانع اصلی در ایجاد انگیزه و ارائه نوآوری های بیشتر معرفی کرد. اتکای بنگاه های 

بزرگ به سیستم های سنتی تولید، می تواند مانع بزرگی در برابر بهره گیری از نوآوری و فناوري و توسعه 

کسب وکار صنعت نساجی باشد.
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میزان و سطح همکاری های شکل گرفته در  به ویژگی خوشه های صنعتی در زمینه همکاری،  با توجه 

عرصه نوآوری، مطلوب ارزیابی نشد. دلیل آن هم، عدم وجود فرهنگ همکاری در تمامی زمینه های خوشه 

است. از طرفی با بررسی پروژه توسعه خوشه نساجی یزد، مشاهده شد که بسترسازی مناسبی در زمینه 

حمایت های کارآفرینانه و شبکه سازی، صورت گرفته است.

انجام  بنابراین  است،  انجام شده  اقتصادی  رکود  و  تحریم  در شرایط  مطالعه  این  که  است  ذکر  به  الزم 

پژوهش های دیگر در شرایط مختلف، نتیجه های این مطالعه را اعتباریابی و اصالح می کند. تکمیل و ادامه 

این پژوهش در راستای گسترش فرهنگ نوآوری در صنایع کوچک و متوسط می تواند منجر به توسعه 

اقتصادی و رونق کسب وکارهای بومی مناطق مختلف کشور شود. با سیاستگذاری های صحیح و تدوین 

راهکارهای اجرای سیستم های ملی و منطقه ای نوآوری می توان ارتباط خوشه های صنعتی و توسعه اقتصاد 

ملی را برقرار و نظام مند ساخت.

را  باز"  نوآوری  "مدل  نوآوری، همچون  نوین مدیریت  نیز می توان رویکردهای  در درون خود خوشه 

توجه  با  ابزارها  این  از  یکی  که  نمود،  تدوین  را  اجرایی  ابزارهای  و  راه کارها  و  کرد  مطالعه  و  بررسی 

مجموعه متنوعی از بازیگران خوشه نهاد و یا عامل میانجي در عرصه مدیریت نوآوری و فناوری می باشد. 
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