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ABSTRACT 

 

     One of the strategies for sustainable development the agricultural sector is business to business 

collaboration in the form of a cluster that has attracted the attention of the world's scientific 

communities in recent years. The purpose of this study was to investigate the factors affecting 

development of cluster orchard crops business in Kermanshah province. Research paradigm, is 

mix-method qualitative – quantitative. The research method used in the qualitative section is the 

Grounded theory and in quantitative section is AHP. The population of the study included experts 

Industrial Township, Jihad-e-Agriculture Organization the Kermanshah province. The data 

collection process continued as the theoretical saturation was reached. The results indicated that 65 

concepts were extracted from open coding; concepts were classified in 18 subcategories and 4 

classes of cluster conditions, cluster development fields, intervening factors and effective strategies 

for the development of clusters. To prioritize these components, of AHP was used. The results of 

this section showed that in the created classes, the components of trust, access to manpower, cluster 

development and government support and support institutions are in the top priority. The results of 

this research can be used by rural development planners, experts Jihad-e-Agriculture Organization 

and Small Industries Organization and Industrial Township.  
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Objectives 

     Gardening is sector one of the important agricultural sectors in Iran. Its important is due to 

the production of high-value food and foreign exchange. Production more than 18 million tons of 

fruit, i.e. and 230 kg per person, Iran ranks first in the Middle East and ranks ninth in the world. 

The climate diversity and the richness of soil and water, the potential of land for the cultivation of 

horticultural products and steep slopes, along with the economics of gardening, has made 

Kermanshah province one of the most prone areas for the production of horticultural products, 

especially fruit. In this regard, one of the strategies for sustainable development of the agricultural 

sector is inter-agency cooperation that has been at the forefront of the world's scientific 

communities and has become one of the most important development strategies of the countries. 

Inter-firm collaboration can take place in a variety of ways, one of the most important of which is 

clustering. The cluster is referred to as a set of business enterprises based in a particular geographic 

region, which operate in a single business, complement each other and share challenges and 

opportunities. Therefore the purpose of this study was to investigate the factors affecting 

development of cluster orchard crops business in Kermanshah province. 

 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74227.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74277.html
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Methodology 

Research paradigm, is mix-method qualitative – quantitative. The research method used in the 

qualitative section is the Grounded theory and in quantitative section is AHP. The population of the 

study included experts Industrial Township, Jihad-e-Agriculture Organization the Kermanshah 

province. The data collection process continued as the theoretical saturation was reached. 

 

Result & Discussion 

The results indicated that 65 concepts were extracted from open coding; concepts were 

classified in 18 subcategories and 4 classes of cluster conditions, cluster development fields, 

intervening factors and effective strategies for the development of clusters. To prioritize these 

components, of AHP was used. The results of this section showed that in the created classes, the 

components of trust, access to manpower, cluster development and government support and 

support institutions are in the top priority. 

 

Conclusion 

The development of the business cluster of gardening products in Kermanshah province has been 

studied in depth through the present qualitative research. Surveys revealed that factors such as trust, 

geographic focus, business-to-business communication, opportunities and challenges, in order to 

develop clusters of horticultural products in Kermanshah province, were among the factors 

influencing the establishment. Clustered, entrepreneurship and collective identity, access to 

infrastructure, market access (internal and external), access to manpower, economic boom in the 

region, business access to appropriate technology and machinery are also in the context. Cluster 

development requirements, cluster development factor, climate change, sanctions and startups are 

also on the rise. But new components discovered in this study and not mentioned in previous 

studies include the vertical link between businesses, the region's economic boom, climate change, 

sanctions, startups, Business synchronization is among the other factors mentioned in the literature 

that have been emphasized in this study in order to develop clusters of horticultural products. The 

results of this research can be used by rural development planners, experts Jihad-e-Agriculture 

Organization and Small Industries Organization and Industrial Township.  
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 های توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محصوالت شناسایی مؤلفه

 باغی در استان کرمانشاه
 

 3، علیرضا دربان آستانه2*، عبدالحمید پاپ زن1حسین حیدری
 ، ایران، کرمانشاهدانشگاه رازی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،عه کشاورزی، توس ی. دکتر1

 ، ایران، کرمانشاهدانشگاه رازی آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،. دانشیار گروه ترویج و 2
 ، تهرانریزی روستایی، دانشگاه تهران. استادیار گروه جغرافیا و برنامه3

 (21/11/97تاریخ تصویب:  -25/9/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

   

های بین بنگاهی در قالب یکی از راهکارهای توسعه پایدار بخش کشاورزی، همکاری
خوشه است که در سالیان اخیر مورد توجه جوامع علمی دنیا قرار گرفته است. هدف این 

ی در صوالت باغهای توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محشناسایی مؤلفه ،پژوهش
. روش تحقیق کمی از نوع متوالی اکتشافی بود –. پارادایم تحقیق، کیفی استان کرمانشاه بود

. بودمورد استفاده در بخش کیفی نظریه داده بنیان و در بخش کمی تحلیل سلسله مراتبی 
های صنعتی و سازمان جامعه مورد مطالعه شامل کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرک

ها ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری دادهآوری دادهی استان کرمانشاه بود. جمعجهاد کشاورز
مفهوم از کدگذاری باز استخراج شد، این مفاهیم در  65ادامه یافت. نتایج گویای این بود که 

ها، عوامل های توسعه خوشهشرایط ایجاد خوشه، زمینه طبقه 4خرده طبقه و  18قالب 
بندی منظور اولویتبندی شدند. بهها طبقههای مؤثر بر توسعه خوشهیگر و استراتژمداخله

های ایجاد ها، از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که، در طبقههای طبقهمؤلفه
های اعتماد، دسترسی به نیروی انسانی، عامل توسعه خوشه و حمایت دولت و شده، مؤلفه

تواند مورد استفاده اند. نتایج این پژوهش میویت اول قرار گرفتهنهادهای پشتیبان، در اول
ریزان توسعه روستایی، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، صنایع کوچک و برنامه

 های صنعتی قرار گیرد.شهرک
 

کارآفرینی روستایی، ، های کشاورزیتوسعه خوشه، کسب و کارکلیدی: های واژه

 محصوالت باغی

 

 مقدمه

هاي بنیان پايداري حیات بشر و از بخش ،زيکشاور

-ي ملی و محلی است. بهمحوري در حمايت از توسعه

اي که نه تنها مواد خام و غذاي مورد نیاز جامعه را گونه

کند، بلکه نقش بسیار مهمی در ايجاد اشتغال تأمین می

 Karimiو درآمد در مناطق روستايی و فقرزدايی دارد )

goqhari et al., 2018دلیل تولید (. بخش باغبانی به

محصوالت با ارزش غذايی باال و ارزآوري از يکی 

آيد. ايران با شمار میهاي مهم کشاورزي بهزيرمجموعه

کیلوگرم انواع  230میلیون تن و سرانه  18تولید بیش از 

میوه جايگاه نخست خاورمیانه و رتبه نهم دنیا را به خود 

(. تنوع Moradi et al., 2015اختصاص داده است )
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اقلیمی و غنی بودن خاک و آب در استان کرمانشاه و 

اقتصادي بودن تولیدات باغی، استان کرمانشاه را به يکی 

از مناطق مستعد تولید محصوالت باغی به ويژه انواع 

میوه و صنايع وابسته به آن تبديل کرده است. با استناد 

صوالت باغی ، میزان تولید انواع مح1395به آمار سال 

 Ahmadi et) استتن  234158استان کرمانشاه برابر با 

al., 2016 .) توجه به صنايع وابسته به انواع محصوالت

کشاورزي در مناطق روستايی، از جمله مواردي است 

اي جهت رغم پايین بودن نیاز سرمايهکه علی

اندازي آنها، بسیاري از صاحبنظران بر تأثیر اين راه

اي کوچک، بر ايجاد اشتغال، بازدهی کسب و کاره

باال و تأمین معیشت پايدار مناطق روستايی اتفاق 

؛ Sajasi Ghaidari et al., 2013نظر دارند )

Shakoori, 2011 ؛Molashahi et al., 2015 ،

Motieilangrodi & Nagafikani, 2011 ؛Kopahi & 

Darban Astane, 2002) . اما با توجه به اينکه اکثر

هاي خرد و صورت کارگاهع فراوري روستايی بهصناي

تر را کنند، توان رقابت با صنايع بزرگکوچک فعالیت می

ندارند. چون هم از لحاظ بازاريابی محصوالت و هم در 

ها و اطالعات الزم دچار مشکل اختیار داشتن فناوري

 (.Haiedari, 2018هستند )

سعه در اين راستا، يکی از راهکارهاي تقويت و تو

کسب و کارهاي کوچک فراوري محصوالت روستايی، 

 گذشتههاي بین بنگاهی است که در سالیان همکاري

مورد توجه جوامع علمی دنیا قرار گرفته و به يکی از 

هاي توسعه کشورها تبديل شده است. ترين راهبردمهم

تواند هاي مختلفی میبنگاهی به شیوههاي بینهمکاري

ترين آنها ترين و مطرحاز مهمانجام گیرد که يکی 

(. خوشه به مجموعه Radfar, 2013سازي است )خوشه

هاي کسب و کار مستقر در يک منطقه جغرافیايی بنگاه

شود که در يک کسب و کار مشترک مشخص گفته می

ها و کنند، همديگر را تکمیل کرده و از چالشفعالیت می

 Mansori & Azizهاي مشترک برخوردارند )فرصت

Mohamadlo, 2009هاي ها، مزيت(. حضور در خوشه

رقابتی بسیاري براي واحدهاي کسب و کار روستايی به 

با تجمیع اين کسب و کارها، امکان آورد. وجود می

استفاده از تجربیات و امکانات يکديگر، ايجاد امکانات 

ها، انجام دادن امور به وري بنگاهمشترک، افزايش بهره

تخصصی شدن کسب و کارها و ايجاد  صورت اشتراکی،

ها، دستیابی به منابع و منافع اشتغال، کاهش هزينه

مشترک، دسترسی به بازار و اطالعات مشترک، فراهم 

(. Jin et al., 2012؛ Parausic et al., 2013 شود )می

مزاياي خلق شده در نتیجه تعامالت و همکاري کسب و 

ده، براي آنها هاي فراهم شکارهاي خوشه و زيرساخت

 ,.Jin et al؛ Papzan & Delangizan, 2008است )

برنامه ششم توسعه  27ماده  4در بند  ،در ايران (.2012

هاي کسب و کار تأکید شده است. بر اهمیت خوشه

هاي کسب و مطالعات مختلفی در زمینه توسعه خوشه

کار در صنايع مختلف و گردشگري با اهداف مختلف در 

جام گرفته است که هر کدام از اين داخل کشور ان

ها را بررسی مطالعات يک بخش از فرآيند توسعه خوشه

اند. در ادامه به بررسی اين مطالعه پرداخته شده کرده

 است.

( نشان 2015) Musso & Francioniنتايج پژوهش 

غذايی با تولید انواع  –داد که خوشه کشاورزي 

هاي کوچک وسیله شرکتها در روستاها بهنوشیدنی

خانگی باعث جذب گردشگران زيادي به مناطق 

تولیدکنندگان فعال در  ،همچنین .روستايی شده است

هاي خود را به بازارهاي خارجی خوشه مذکور، نوشیدنی

 Sharmaکنند. نتايج پژوهش المللی نیز صادر میو بین

& Anupam ((2014  گوياي اين بود که توسعه خوشه

ابزاري مهم براي توسعه کشاورزي عنوان تواند بهمی

باشد، کشاورزان و کسب و کارهاي کوچک و متوسط 

توانند با عضويت در خوشه کشاورزي، از طريق می

وري همکاري با کسب و کارهاي مرتبط با کشاورزي بهره

خود را باال برده و دسترسی به اطالعات، برندسازي 

و  افزايیهاي دولتی، همکسب و کارها، جذب حمايت

تر از طريق دسترسی به کاالهاي عمومی و نوآوري سريع

وجود آورند. همکاري با مراکز تحقیقاتی براي خود به

هاي زودبازده هاي جدي از طرححمايت ،همچنین

هاي صنعتی و از بین بردن موانع موجود در خوشه

سازي ها و مقدمات خوشهفراهم کردن زمینه ،صنعتی

باال بردن سهم صنايع کوچک و  تواند دربراي منطقه، می
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متوسط در توسعه اشتغال و توسعه اقتصادي تأثیرگذار 

نتیجه  در اين راستا، (.Gagne et al, 2010) باشد

( گوياي اين (Sharifzadegan & Noraei 2015تحقیق

ها بر مبناي منظور شناسايی خوشهبود که به

هاي اين تجمعات، بايستی به تمرکز ويژگی

صنايع، تقسیم کار فزاينده، وجود نیروي جغرافیايی 

کار متخصص، وجود فناوري و نهادهاي عینی تأمین 

کننده خدمات پشتیبان خوشه، وجود تأسیسات 

زيربنايی، پیوندهاي اقتصادي، پیوندهاي فناوري و 

 & Ezadiپیوندهاي نهادي توجه کرد. در پژوهش 

Mosleh Shirazi (2012 مشخص شد که اجراي )

هايی اي، از طريق اعمال سیاستسعه خوشهبرنامه تو

هاي دستیابی به بازارهاي جديد، همانند سیاست

ايجاد شبکه تأمین مواد اولیه مناسب، شبکه توزيع و 

شبکه فروش در خوشه، اعتمادسازي، آموزش و 

هاي افزايش سطح فناوري يا بکارگیري دستگاه

جديد، توانسته است روي توسعه خوشه اثرگذار باشد 

باعث ايجاد رويکرد صادراتی در خوشه  ،در نهايت و

عوامل Riahi  ( (2013میمند شده است. در پژوهش

ها، در سه حوزه محیطی و مؤثر بر توسعه خوشه

جغرافیايی، فرهنگی و اجتماعی، تسهیل کننده و 

با استفاده بندي شدند. اين سه حوزه پشتیبان طبقه

تسهیل » با همديگر مقايسه شدند و عوامل AHPاز 

، عوامل 405/0با اهمیت نسبی « کننده و پشتیبان

در و  350/0با اهمیت نسبی « محیطی و جغرافیايی»

با اهمیت « فرهنگی و اجتماعی»عوامل  نهايت،

هاي اول تا سوم قرار گرفتند. در رتبه 245/0نسبی 

گانه  17در سطح دوم و در بین عوامل  ،همچنین

از مقايسات  مندرج در تحقیق، نتايج کسب شده

باالترين  نشان داد، زوجی در فرايند سلسله مراتبی

مربوط به نقش عامل  201/0اهمیت نسبی با وزن 

توسعه خوشه است. نقش سازمان صنايع کوچک و 

عنوان متولیان، هاي صنعتی ايران، بهشهرک

گران طرح در رتبه دوم قرار ريزان و حمايتبرنامه

ه کارگروهی و وجود روحی ،گرفته است. همچنین

حضور و  .تیمی در رتبه سوم جاي گرفته است

ها و نهادهاي حمايتی و سطح توسعه آمادگی سازمان

هاي چهارم و پنجم اهمیت يافتگی خوشه در رتبه

درصد  50نسبی قرار گرفته و اين پنج عامل بیش از 

 دهند.از اهمیت را به خود اختصاص می

ها بر هاي مشخص شد که ساختار خوشدر مطالعه

داري دارد. همچنین، ها تأثیر معنیکارآفرينی در خوشه

هاي صنعتی بر بر اساس نتايج کارآفرينی در خوشه

افزايش نوآوري واحد کسب و کار، انتقال دانش بین 

هاي عملیاتی هاي خوشه صنعتی و بر کاهش هزينهبنگاه

گذاري واحدهاي مستقر در خوشه صنعتی تأثیر و سرمايه

ها بر ي دارد. اين تحقیق به بررسی تأثیر خوشهدارمعنی

کارآفرينی کسب و کارهاي خوشه پرداخته است و عوامل 

. ها را مورد بررسی قرار نداده استمؤثر بر توسعه خوشه

ها و انتقال دانش بین کسب و اما کارآفرينی در خوشه

 ,.Safari et al) شودها میکارها نیز، باعث توسعه خوشه

2015). 

د نشان دا Hoffmann et al. (2014)يج پژوهش نتا

ها به انتقال دانش بین روابط و همکاري درون خوشه

شود. با توجه به مالکان کسب و کارهاي خوشه منجر می

اينکه همکاري درون کسب و کارهاي خوشه و انتقال 

دانش بین اين کسب و کارها، يکی از عوامل تأثیرگذار بر 

توان بیان داشت که با می باشد،ها میتوسعه خوشه

ها، انتقال دانش بین کسب وکارهاي موجود در خوشه

 & Roy افتد. در اين راستاتوسعه خوشه اتفاق می

Thorat  (2006)  در پژوهش خود نشان دادند که

همکاري و تعامل بین تمام اعضاي  مانند:عواملی 

 خوشه، استفاده از دانش جديد از طريق 

 هاي کشاورزي و تحقیقات،دانشگاه ارتباط با

هاي کم هاي دولت از طريق دادن وامگذاريسیاست

بهره و بازاريابی محصوالت از عوامل موفقیت و 

  Abiolaتوسعه اين خوشه شناخته شده است. 

در پژوهش خود فعالیت در قالب اقدامات  (2006)

جمعی همانند همکاري بین تولیدکنندگان و 

مشترک، به اشتراک  مؤسسات پشتیبان، بازاريابی

گذاشتن دانش خود با ديگر تولیدکنندگان، حمايت 

دولت و ارتباط کسب و کارهاي موجود در خوشه با 
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ها را به عنوان عوامل مهم متخصصان و دانشگاه

 & Kord موفقیت و توسعه اين خوشه نام برده است.

Khashi  (2014)  مؤلفه تمرکز  ششنشان دادند که

حیطی، زيرساخت، راهبرد/ جغرافیايی، عوامل م

بنگاهی و شرايط تقاضا از ساختار، ارتباطات بین

ي صنعتی خرماي سراوان هستند عوامل ايجاد خوشه

هاي تمرکز جغرافیايی و که در اين بین مؤلفه

بنگاهی به ترتیب بیشترين و کمترين ارتباطات بین

عامل مؤثر بر ايجاد خوشه صنعتی خرماي اين 

 ،Parausic et al  (2013)پژوهش در  .منطقه هستند

ها در اين کشور، نیازمند نشان داده شد که توسعه خوشه

ايجاد کسب و کارهاي کشاورزي جديد، ايجاد يک 

هاي کوچک و محیط کسب و کار مطلوب براي شرکت

هاي کشاورزي محرک و قابل پیش متوسط، سیاست

هاي هاي توسعه کارآفرينی با هدف فعالیتبینی، طرح

ترک، ايجاد نوآوري در فراوري و همکاري بین کسب مش

  باشد.و کارهاي موجود می

شد، کسب و کارهاي خرد بیان طور که همان

روستايی، بنا به داليلی از جمله ضعف در بازاريابی، 

دانش و اطالعات و تکنولوژي در اختیار، توان رقابت با 

کسب و کارهاي بزرگ ندارند. در صورت فعالیت اين 

توانند با همديگر و کارها در قالب خوشه، می کسب

همکاري و مشارکت کنند و توان رقابت با کسب و 

توسعه  ،تر را داشته باشند. بنابراينکارهاي بزرگ

عنوان يک ابزار مهم در توسعه کسب و ها بهخوشه

رغم کند. علیکارهاي فراوري محصوالت باغی عمل می

فراوري محصوالت هاي کسب و کار اهمیت توسعه خوشه

باغی، تاکنون پژوهشی در اين زمینه در ايران انجام 

هدف اين تحقیق شناسايی  ،نگرفته است. بنابراين

هاي توسعه خوشه کسب و کارهاي فراوري مؤلفه

 باشد.محصوالت باغی در استان کرمانشاه می

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

کمی از نوع  –طرح تحقیق مطالعه حاضر کیفی 

باشد که از نظر هدف در زمره می 1افیاکتش –متوالی 

هاي کاربردي و از بعد روش در بخش کیفی، از پژوهش

از روش تحلیل  ،بنیان و در بخش کمیروش نظريه داده

بهره گرفته است. جامعه مورد  (AHP)سلسله مراتبی 

نفر از کارشناسان شرکت  12مطالعه تحقیق شامل 

سان باغبانی هاي صنعتی استان کرمانشاه، کارشناشهرک

جهاد کشاورزي و اعضاي هیئت علمی دانشگاه رازي که 

که با  دهند، بودصوالت باغی را انجام میفراوري مح

با استفاده  داشتند. نمونههاي کسب و کار آشنايی خوشه

منظور انتخاب شدند. به 2گیري گلوله برفیاز روش نمونه

هاي صنعتی ها، ابتدا به شرکت شهرکانتخاب نمونه

استان کرمانشاه که کارگزار شناسايی و توسعه 

باشد، مراجعه شد. پس از هاي کسب و کار میخوشه

مصاحبه با کارشناسان اين اداره، افراد ديگري در سازمان 

جهاد کشاورزي و اعضاي هیئت علمی دانشگاه رازي که 

هاي هاي کسب و کار آشنايی داشتند و در دورهبا خوشه

کرده بودند، به محقق معرفی ها شرکت مختلف خوشه

به اين افراد مراجعه شد. حجم نمونه  ،شدند و در ادامه

ها مشخص شد و تا زمان آوري دادهدر زمان جمع

ها )محقق به اين اطمینان رسیدن به اشباع نظري داده

هاي جديد چیزي به رسید که ادامه مصاحبه با نمونه

ش کیفی اين کند( ادامه يافت. در بخاطالعات اضافه نمی

ها از مصاحبه عمیق و آوري دادهمنظور جمعمطالعه، به

يادداشت برداري استفاده شد و در بخش کمی نیز از 

نظريه  پرسشنامه مقايسات زوجی بهره برده شد. روش

بنیان، آفرينش نظريه به روش استقرايی و تالش داده

براي درک درست و احساس مناسب از وقايع روزمره 

تالشی است براي درک دنیاي  ،ناست. همچنی

اند که خود آنان ساختهگونه کنندگان، آنمشارکت

(Adib Hajbagheri et al., 2010 ،در اين پژوهش .)

محققین به دنبال خلق نظريه نیستند و از روش نظريه 

                                                                                  
1. Sequential-Exploratory Mixed Methods Design 
2. Snowball 
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مند بودنش فقط براي تحلیل داده بنیان، با توجه به نظام

(. Malekhosseini et al., 2016شود )ها استفاده میداده

که اين پژوهش به دنبال استخراج مفاهیم توجه به اين اب

و طبقات مرتبط با توسعه خوشه کسب و کارهاي فراوري 

بنیان مناسب اين نظريه داده ،لذا ؛محصوالت باغی است

ها محققین بارها متن پژوهش است. در حین تحلیل داده

ين حرکت هاي انجام گرفته را مرور کردند. امصاحبه

تر انجام گیرد و ها دقیقمحققین موجب شد، تحلیل داده

-ها را به درستی نشان دهد. بهوضعیت هر يک از مؤلفه

ها در آوري دادههاي چندگانه در جمعکارگیري روش

هاي اين روش را از طريق پژوهش کیفی، اعتبار يافته

شود، ياد می 1سازيفرايندي که از آن به سه گوشه

ترين فرايند (. اصلیcohen et al., 2000دهد )میافزايش 

هاست که مرکز ثقل بنیان، تحلیل دادهدر نظريه داده

ها در قالب سه هاي کیفی است. تحلیل دادهپژوهش

گیرد مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام می

(Straus & Corbin, 1998 با توجه به ماهیت اين .)

نظريه نیست، براي تحلیل  پژوهش که به دنبال خلق

هاي باز و محوري آوري شده از کدگذاريهاي جمعداده

ها، استفاده شد. به اين صورت که پس از مرور داده

هاي توسعه خوشه کسب و هاي مرتبط با مؤلفهجمله

کارهاي فراوري محصوالت باغی استخراج شد و 

مفهوم  65هاي مشابه با يک کد مشترک در قالب جمله

کارگیري (. پژوهشگر با به1)جدول  دي شدندکدبن

ها را بازنگري سیستم کدگذاري باز، خط به خط داده

کند و پس از تشخیص مفاهیم آن، به هر جمله يک می

(. در انتهاي کدگذاري Danaei Fard, 2005دهد )کد می

گیري طبقات فراهم شد. در کدگذاري زمینه شکل ،باز

هاي ين صورت که دادهمحوري، طبقات تشکیل شد، به ا

صورت کدگذاري شده را با يکديگر مقايسه کرده و به

هايی که با هم تناسب داشتند، ادغام گرديد و در خوشه

 Adibکدهاي مشابه در يک طبقه قرار گرفتند ) ،نتیجه

                                                                                  
1. Trangulation 

Hajbagheri et al., 2010عبارت ديگر، کدها و (. به

ده بود، با اي که در کدگذاري باز ايجاد شهاي اولیهدسته

ها را موارد مشابه ادغام شد و ارتباط بین خرده طبقه

 18مشخص و طبقاتی با مفاهیم جديد شکل گرفت. 

ها با نظريه طبقه حاصل تحلیل داده 4خرده طبقه و 

ها از بندي اين مؤلفهمنظور اولويتبهداده بنیان بود. 

تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است که نخستین بار 

(. در اين روش Saaty, 1980ساعتی مطرح شد ) توسط

بنا بر هدف تحقیق، معیارها و زيرمعیارهاي تحقیق با 

شوند و هر کدام همديگر به صورت دو به دو مقايسه می

بندي از آن گیرد که براي اولويتاز آنها يک وزن می

 Expertافزار شود. اين عملیات توسط نرماستفاده می

Choice منظور اعتبار پاسخ پرسش ه. بشودانجام می

2شوندگان از نرخ ناسازگاري که طوريشود. بهاستفاده می 

باشد  1/0محاسبه شده کمتر از  اگر نرخ ناسازگاري

-ها را پذيرفت، در غیر اينتوان سازگاري مقايسهمی

 masomzadeها دوباره انجام گردد )صورت بايد مقايسه

& torabzade, 2004نرخ ناسازگاري  (. در اين پژوهش

به دست آمد که نشان از قابل  1/0محاسبه شده کمتر از 

 باشد.هاي پژوهش میاعتماد بودن اولويت

 

 نتایج و بحث

هاي پیشین توضیح داده طور که در قسمتهمان

منظور بررسی عوامل مؤثر بر توسعه خوشه شد، به

هاي جمع آوري شده در فراوري محصوالت باغی، داده

بنیان رحله کدگذاري باز و محوري نظريه دادهقالب دو م

کد بود که  65تحلیل شد. خروجی مرحله کدگذاري باز 

در مرحله کدگذاري محوري مفاهیم مشابه در قالب 

طبقه و  4کدهاي يکسان کدبندي شدند که حاصل آن 

خرده طبقه بود که در ادامه به وضعیت و فرايند  18

 رسیدن به آنها اشاره شده است. 

                                                                                  
2. Consistency Ratio (CR) 
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 هاي حاصل از پژوهش )کدگذاري باز(سازي دادهمفهوم -1جدول 
 کد مفاهیم رديف

 E1 هاي دولتی مثل بانک کشاورزي، جهاد کشاورزي و کارشناساناعتماد داشتن به ارگان 1

 E2 اعتماد داشتن اهالی روستا به افراد غريبه 2
 E3 وجود اعتماد بین کسب و کارها 3

 E4 1اري( بین کسب و کارهاي خوشهارتباطات افقی )همک 4

 E5 2ارتباطات عمودي )همکاري( بین کسب و کارهاي خوشه 5

 E6 ارتباط کسب و کارها با مشاوران بخش خصوصی در حوزه فراوري و فروش 6

 E7 هاي ذيربطوجود هماهنگی و همکاري بین سازمان 7

 E8 وجود رقابت بین کسب و کارها 8

 E9 راوري محصوالت باغی در منطقهوجود کسب و کارهاي ف 9

 E10 در منطقه ...( وحضور کسب و کارهاي مرتبط با تولیدکنندگان محصوالت باغی )کود و سم، ابزارآالت مورد نیاز  10

 E11 دهند به تأمین کنندگان محصوالت اولیهدسترسی افرادي که فراوري محصول را انجام می 11

 E12 ( خوشه از همديگرفاصله ذينفعان )تولیدکنندگان 12

 E13 روي کسب و کارهاهاي مشترک پیشچالش 13

 E14 روي کسب و کارهاهاي مشترک پیشفرصت 14

 Z1 وجود روحیه کار گروهی 15

 Z2 وجود روحیه کارآفرينی و نوآوري 16

 Z3 3سازي در خوشهشبکه 17

 Z4 دسترسی به جاده ارتباطی 18

 Z5 زدسترسی به انرژي برق و گا 19

 Z6 ايوجود بازار مصرف محلی و منطقه 20

 Z7 وجود بازار خارجی 21

 Z8 تقاضاپذير بودن محصول تولیدي خوشه 22

 Z9 اتصال به بازار محصوالت تولیدي 23

 Z10 وجود نیروي انسانی متخصص در منطقه 24

 Z11 وجود دانش فراوري محصوالت در منطقه 25

 Z12 خدمات کسب و کاره دهندگان ايدسترسی به ار 26

 Z13 وضعیت درآمد مردم منطقه 26

 Z14 جايگاه محصول تولیدي خوشه در اقتصاد منطقه و کشور 28

 Z15 سابقه فعالیت کسب و کارهاي فعال در خوشه 29

 Z16 گردشگرپذير بودن منطقه )طبیعت منطقه، گردشگر مذهبی و ...( 30

 Z17 سب دسترسی کسب و کارها به تکنولوژي منا 31

 Z18 دسترسی به ابزارآالت الزم جهت فراوري محصول موردنظر 32

 M1 تدوين و ايجاد چشم انداز مشترک و مشارکتی توسط عامل توسعه 33

 M2 مرتبط بودن تخصص عامل توسعه نسبت به توسعه خوشه موردنظر 34

 M3 توانمندي ارتباطی و محبوبیت عامل توسعه 35

 M4 و کل نگر عامل توسعه داشتن نگاه سیستمی 36

 M5 تعهد اجتماعی عامل توسعه 37

 M6 مهارت مديريت جلسه عامل توسعه 38

 M7 سازي و افزايش اعتمادآفرينی عامل توسعه در خوشهقدرت شبکه 39

 M8 بومی بودن عامل توسعه 40

 M9 وجود نوسانات ارزي 41

 M10 کاهش صادرات 42

 M11 لوژي مورد نیازمشکل در تهیه ابزار و تکنو 43

 M12 وجود خشکسالی 44

 M13 وجود ريزگردها 45

 M14 وجود سیل، تگرگ و ... 46

 M15 اپلیکیشن خريد مواد اولیه 47

                                                                                                                                                                                
 باشد.. منظور از ارتباطات افقی بین کسب و کارهاي خوشه، ارتباط بین کسب و کارهاي فراوري خوشه با هم ديگر می 1

ي کسب و کار فراوري با کسب و کارهاي قبل )تولیدکنندگان مواد اولیهه( و بعهد خهود . منظور از ارتباطات عمودي بین کسب و کارهاي خوشه، ارتباط بین واحدها 2

  باشد.بندي، فروشندگان و ...( می)بسته

باشد که اين کسب و کارها به صهورت گروههی محصهوالت هاي فروش محصوالت تولیدي يا شبکه خريد مواد اولیه میسازي در خوشه، ايجاد شبکه. منظور از شبکه 3

 ها براي کسب و کارها پايین بیايد.بیشتري داشته باشند و يا مواد اولیه خود را به صورت گروهی خريد کنند که هزينهد را به فروش برسانند، تا قدرت چانه زنیخو
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 کد مفاهیم رديف
 M16 اپلیکیشن فروش محصوالت تولیدي 48

 M17 اپلیکیشن آموزش به واحدها )ارتباطات و ...( در راستاي شبکه سازي 49

 R1 وکارهاي کشاورزي(اي کردن کسباز واحدها )خوشهحمايت قانونی و حقوقی  50

 R2 اي(همنطق ها و نهادهاي حمايتی و پشتیبان )استانداري، صنعت و معدن، جهاد کشاورزي، آبهمکاري سازمان 51

 R3 ها و عرضه محصوالت تولیديحمايت دولت از حضور در نمايشگاه 52

 R4 تسهیل خدمات اعتباري به واحدها 53

 R5 گذاري مناسب محصوالت تولیديیمتق 54

 R6 گذاري مشترک توسط واحدهاتسهیل جذب و سرمايه 55

 R7 تشکیل يک برند جمعی براي واحدهاي مستقر در خوشه 56

 R8 سازي تسهیالت حمل و نقل براي واحدهافراهم 57

 R9 برگزاري آموزش از طريق کارگاه و کالس براي واحدها 58

 R10 ترويجی براي واحدهاي مستقر در خوشه به صورت منظم –نشريه آموزشی  تهیه و توزيع 59

 R11 ارائه مشاوره منظم کارشناسی به واحدها 60

 R12 تسهیل جذب و آموزش نیروي کار از طريق واحدها 61

 R13 هاي ارايه دهنده خدمات کسب و کارامکان دسترسی واحدها به شرکت 62

 R14 ه مواد اولیه با کیفیتامکان دسترسی واحدها ب 63

 R15 امکان دسترسی واحدها به ابزار و تکنولوژي مناسب 64

 R16 رسانی )از طريق اينترنت و شبکه داخلی(اطالع –ارائه خدمات ارتباطی  65

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 

شود، که از گروه کدهاي مشابه استنباط میطورهمان

گیري طبقات فراهم کلدر انتهاي کدگذاري باز، زمینه ش

شد. در کدگذاري محوري، پژوهشگران، کدها و 

اي را که در کدگذاري باز ايجاد شده بود، هاي اولیهدسته

ها را با موارد مشابه ادغام و ارتباط بین خرده طبقه

مشخص کردند. در نهايت، طبقاتی با مفاهیم جديد 

شکل گرفت. از آنجا که مقايسه مداوم از الزامات 

ذاري محوري است، محققان کدها را با يکديگر کدگ

بندي خرده طبقه گروه 18طبقه و  4مقايسه و آنها را در 

کردند. طبقات حاصل از کدگذاري محوري شامل طبقه 

هاي؛ عوامل ايجاد خوشه که در بر گیرنده خرده طبقه

ها و تمرکز جغرافیايی، اعتماد، همکاري و رقابت و فرصت

باشد. طبقه کارها میسب وهاي پیش روي کچالش

ها که شامل خرده هاي مؤثر بر توسعه خوشهزمینه

هاي کارآفرينی و هويت جمعی، دسترسی به طبقه

هاي مناسب، مديريت بازاريابی، رونق اقتصادي زيرساخت

منطقه، دسترسی به تکنولوژي مناسب است. طبقه 

گر توسعه خوشه که حاوي خرده عوامل مداخله

ها، تغییرات آب و هوايی، د تحريمهاي وجوطبقه

عامل توسعه خوشه ها و عامل توسعه خوشه )استارتاپ

عموماً فردي است با تحصیالت دانشگاهی مرتبط 

)ترجیحاً مهندسی صنايع، اقتصاد و مديريت( و تجربه 

 سال در حوزه صنايع کوچک و متوسط 4-5حداقل 

در  ( است.هاي الزم را ديده باشدداشته باشد و آموزش

ها که شامل هاي توسعه خوشهطبقه استراتژي نهايت،

هاي حمايت دولت و نهادهاي پشتیبان، خرده طبقه

سازي کسب و کارها، آموزش نیروي انسانی و هماهنگ

ه اثربخش خدمات هست که با مراجعه به کدهاي هر يارا

توان وضعیت آن مؤلفه از عوامل مؤثر بر توسعه طبقه می

الت باغی را ارزيابی کرد. با توجه به خوشه فراوري محصو

ماهیت اين مطالعه و موضوع مورد بررسی آن کدگذاري 

 انتخابی به کار گرفته نشد.     
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 طبقات گسترده حاصل از مفاهیم )کدگذاري محوري( -2جدول 
 مفاهیم خرده طبقات  طبقات گسترده

 
 
 
 
 
 
 
 

 شرايط ايجاد خوشه

 
 اعتماد

 هاي دولتی مثل بانک کشاورزي، جهاد کشاورزي و کارشناساناعتماد داشتن به ارگان
 اعتماد داشتن اهالی روستا به افراد غريبه

 وجود اعتماد بین کسب و کارها
 
 

ارتباطات )همکاري و 
 رقابت(
 

 ارتباطات افقی )همکاري( بین کسب و کارهاي خوشه
 ارتباطات عمودي )همکاري( بین کسب و کارهاي خوشه

 ارتباط کسب و کارها با مشاوران بخش خصوصی در حوزه فراوري و فروش
 هاي ذيربط وجود هماهنگی و همکاري بین سازمان

 وجود رقابت بین کسب و کارها

 
 

 تمرکز جغرافیايی

 وجود کسب و کارهاي فراوري محصوالت باغی در منطقه
باغی )کود و سم، ابزارآالت  حضور کسب و کارهاي مرتبط با تولیدکنندگان محصوالت

 مورد نیاز و ...( در منطقه
 دهند به تأمین کنندگان محصوالت اولیهدسترسی افرادي که فراوري محصول را انجام می

 فاصله ذينفعان )تولیدکنندگان( خوشه از همديگر

آينده مشترک کسب و 
 کارها

 روي کسب و کارهاهاي مشترک پیشچالش
 روي کسب و کارهاترک پیشهاي مشفرصت

 
 
 
 
 

هاي توسعه زمینه
 خوشه

 کارآفرينی و هويت جمعی
 

 وجود روحیه کار گروهی و تیمی
 وجود روحیه کارآفرينی و نوآوري

 سازي در خوشهشبکه

 دسترسی به جاده ارتباطی هازيرساخت
 دسترسی به انرژي برق و گاز

 
 مديريت بازاريابی

 

 ايف محلی و منطقهوجود بازار مصر
 وجود بازار خارجی

 تقاضاپذير بودن محصول تولیدي خوشه
 اتصال به بازار محصوالت تولیدي

 
 نیروي انسانی

 وجود نیروي انسانی متخصص در منطقه
 وجود دانش فراوري محصوالت در منطقه

 دسترسی به ارائه دهندگان خدمات کسب و کار 

 
 رونق اقتصادي

 یت درآمد مردم منطقهوضع
 جايگاه محصول تولیدي خوشه در اقتصاد منطقه و کشور

 سابقه فعالیت کسب و کارهاي فعال در خوشه
 گردشگرپذير بودن منطقه )طبیعت منطقه، گردشگر مذهبی و ...(

 دسترسی کسب و کارها به تکنولوژي مناسب  تکنولوژي

 وري محصول موردنظردسترسی به ابزارآالت الزم جهت فرا 
 
 
 
 
 
 
 

گر عوامل مداخله
 توسعه خوشه

 
 
 

 عامل توسعه خوشه

 تدوين و ايجاد چشم انداز مشترک و مشارکتی توسط عامل توسعه

 مرتبط بودن تخصص عامل توسعه نسبت به توسعه خوشه موردنظر
 توانمندي ارتباطی و محبوبیت عامل توسعه

 عامل توسعهداشتن نگاه سیستمی و کل نگر 
 تعهد اجتماعی عامل توسعه

 مهارت مديريت جلسه عامل توسعه
 سازي و افزايش اعتمادآفرينی عامل توسعه در خوشهقدرت شبکه

 بومی بودن عامل توسعه

 
 هاتحريم

 وجود نوسانات ارزي

 کاهش صادرات
 

 مشکل در تهیه ابزار و تکنولوژي مورد نیاز
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 مفاهیم خرده طبقات  طبقات گسترده
 

 یمتغییرات اقل
 وجود خشکسالی

 وجود ريزگردها

 وجود سیل، تگرگ و ...

 
 هااستارتاپ

 اپلیکیشن خريد مواد اولیه

 اپلیکیشن فروش محصوالت تولیدي

 اپلیکیشن آموزش به واحدها )ارتباطات و ...( در راستاي شبکه سازي 

 
 
 
 
 
 
 

هاي توسعه استراتژي
 خوشه

 
حمايت دولت و نهادهاي 

 پشتیبان

 وکارهاي کشاورزي(اي کردن کسبحمايت قانونی و حقوقی از واحدها )خوشه

ها و نهادهاي حمايتی و پشتیبان )استانداري، صنعت و معدن، جهاد همکاري سازمان
 اي(کشاورزي، آب منطقه

 ها و عرضه محصوالت تولیديحمايت دولت از حضور در نمايشگاه

 تسهیل خدمات اعتباري به واحدها

 
سازي کسب و هماهنگ

 کارها
 

 گذاري مناسب محصوالت تولیديقیمت

 گذاري مشترک توسط واحدهاتسهیل جذب و سرمايه

 تشکیل يک برند جمعی براي واحدهاي مستقر در خوشه

 سازي تسهیالت حمل و نقل براي واحدهافراهم

 
 آموزش نیروي کار

 

 براي واحدهابرگزاري آموزش از طريق کارگاه و کالس 

 ترويجی براي واحدهاي مستقر در خوشه به صورت منظم –تهیه و توزيع نشريه آموزشی 

 ارائه مشاوره منظم کارشناسی به واحدها

 تسهیل جذب و آموزش نیروي کار از طريق واحدها

ارائه اثربخش خدمات به 
 وکارها توسط کارگزارکسب

 ارايه دهنده خدمات کسب و کارهاي امکان دسترسی واحدها به شرکت

 امکان دسترسی واحدها به مواد اولیه با کیفیت

 امکان دسترسی واحدها به ابزار و تکنولوژي مناسب

 رسانی )از طريق اينترنت و شبکه داخلی(اطالع –ارائه خدمات ارتباطی 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 

ور منظ، حاکی از آن بود که به(2)نتايج جدول 

توسعه خوشه فراوري محصوالت باغی در استان 

اعتماد )اعتماد بین کسب و  مانندکرمانشاه، عواملی 

هاي دولتی و اعتماد به افراد کارها، اعتماد به سازمان

گذار(، تمرکز جغرافیايی )حضور کسب و کارهاي سرمايه

مرتبط با تولیدکنندگان محصوالت باغی شامل؛ کود و 

د نیاز در منطقه، وجود کسب و سم، ابزارآالت مور

کارهاي فراوري محصوالت باغی در منطقه، دسترسی 

دهند به تأمین افرادي که فراوري محصول انجام می

کنندگان محصوالت اولیه و  فاصله تولیدکنندگان خوشه 

از همديگر(، ارتباطات بین کسب و کارها )ارتباطات بین 

کارهاي قبل  کسب و کارها با يکديگر، ارتباط با کسب و

ها(، و بعد خود و همکاري و هماهنگی بین سازمان

هاي مشترک، از جمله عوامل مؤثر بر فرصت و چالش

توسعه خوشه فراوري محصوالت باغی هستند که در 

 ،اند. در اين راستاطبقه شرايط ايجاد خوشه قرار گرفته

 ,Parausic et al., (2013) ،(Roy & Thoratپژوهشگران 

(2008،Hoffmann et al., (2014) ،Gelds et al. (2015) 

 ,Ezadi & Mosleh shirzadi؛ Lai et al. (2014)؛ 

(2012) ،Kord & Khashi, (2014) ،Sharifzadegan & 

Noraei, (2015) و Riahi (2013)  در تحقیقات خود

تأيید کردند که تمرکز جغرافیايی، اعتماد، ارتباط بین 



 1398، 4 ، شماره50-2ه دور مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           718

هاي مشترک بر توسعه کسب و کارها و فرصت و چالش

 خوشه فراوري محصوالت باغی مؤثر هستند.

کارآفرينی و  ی مانند:کارشناسان همچنین عوامل     

هويت جمعی که منجر به ايجاد کسب و کارهاي جديد و 

شود؛ تکمیل زنجیره ارزش محصوالت تولیدي می

ها )جاده، آب، برق، تلفن، مرکز دسترسی به زيرساخت

-تر به مصرفکه امکان دسترسی آسان (غیرهتحقیقات و 

کنندگان و ارتباط با مراکز تحقیقاتی جهت بهبود تولید 

آورد؛ دسترسی به بازار )داخلی و خارجی( که وجود میبه

افزايش انگیزه و تولید براي منجر به فروش محصوالت و 

شود؛ دسترسی به نیروي انسانی که از میبرداران بهره

خصص منجر به فراوري طريق نیروي انسانی مت

شود؛ رونق اقتصادي منطقه و محصوالت باغی می

آالت دسترسی کسب و کارها به تکنولوژي و ماشین

مناسب را از جمله ديگر عوامل مؤثر بر توسعه خوشه 

هاي دانند که در طبقه زمینهفراوري محصوالت باغی می

اند. در اين خصوص ها قرار گرفتهمؤثر بر توسعه خوشه

Roy & Thorat (2008)  وAbiola (2006)  در

هاي خود بازاريابی محصوالت را عاملی براي پژوهش

 ,.Parausic et alدانستند. شناسايی و توسعه خوشه می

در پژوهش خود توسعه کارآفرينی و ايجاد کسب  (2013)

و کارهاي جديد را از جمله عوامل مؤثر بر شناسايی و 

دانند. بستان میهاي کشاورزي در صرتوسعه خوشه

Sharifzadegan & Noraei, (2015) در پژوهش خود به

هاي صنعتی، دسترسی به نیروي منظور توسعه خوشه

دانند. کار متخصص را يکی از عوامل توسعه خوشه می

Kord & Khashi (2014)  در پژوهش خود زيرساخت

مناسب و بازار محصول را از جمله عوامل مؤثر بر توسعه 

 Ezadi & Moslehصنعتی به شمار آوردند. هاي خوشه

shirzadi, (2012)  در مطالعه خود سیاست دستیابی به

بازارهاي جديد و دسترسی به تکنولوژي مناسب را از 

هاي کسب و جمله عوامل مؤثر بر ايجاد و توسعه خوشه

 دانستند. کار می

هاي تحقیق، عامل توسعه خوشه، تغییرات نمونه

ها )وجود شکسالی و سیل(، تحريماقلیم )گردوخاک، خ

باشد که با نوسانات ارزي، کاهش صادرات و ها میتحريم

سختی تهیه ابزارآالت و تکنولوژي مورد نیاز توسعه 

ها )با دهد( و استارتاپخوشه را تحت تأثیر خود قرار می

هاي خريد مواد اولیه، فروش استفاده از اپلیکیشن

سازي(، را از ديگر محصوالت تولیدي، آموزش و شبکه

سعه خوشه فراوري محصوالت باغی عوامل مؤثر بر تو

گر مؤثر بر توسعه که در طبقه شرايط مداخله دانستند

 & Ezadi ،اند. در اين راستاهاي قرار گرفتهخوشه

Mosleh shirzadi, (2012) ،Morosini (2004و ) 

(2006)  Abiola  ،در تحقیق خود اعتمادسازي

ها را عامل ها و دانشگاهتباط با سازمانسازي و ارشبکه

 & Zhorianاند. مهمی براي توسعه خوشه دانسته

Rahimnia (2015)  در تحقیق خود به نقش عامل توسعه

 & Kordند. توسعه خوشه، نقش پررنگی دانست خوشه در

Khashi (2014) منظور ايجاد خوشه در تحقیق خود به

ا يکی از عوامل صنعتی خرماي سراوان، عوامل محیطی ر

 & Ezadiمؤثر بر ايجاد اين خوشه شناسايی کرده بودند. 

Mosleh shirzadi, (2012)  بحث انتقال و دسترسی به

ها تکنولوژي را يکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه خوشه

( نیز در تحقیق خود تقويت 2004) Morosiniدانند. می

بر توسعه  اي را يکی از عوامل مؤثرساختار فعالیت شبکه

 Ezadi & Moslehدانستند. همچنین ها خوشه

shirzadi, (2012)، Sharifzadegan et al (2018)  وRoy 

& Thorat, (2008  نیز دسترسی به بازارهاي جديد براي

فروش محصوالت تولیدي خوشه را از جمله عوامل مؤثر 

 ها به حساب آوردند.بر توسعه خوشه

هاي کسب و کار ه خوشهاز ديگر عوامل مؤثر بر توسع

فراوري محصوالت باغی، حمايت دولت و نهادهاي 

پشتیبان )حمايت قانونی و حقوقی از واحدهاي کسب و 

ها و نهادهاي حمايتی از کار خوشه، همکاري سازمان

واحدها، حمايت دولت از حضور واحدهاي کسب و کار 

هاي مختلف و تسهیل ارائه خدمات اعتباري در نمايشگاه

سازي سب و کارهاي فعال در خوشه(، هماهنگبه ک

گذاري مناسب محصوالت تولیدي، کسب و کارها )قیمت

گذاري مشترک، تشکیل يک برند تسهیل جذب و سرمايه

سازي تسهیالت(، آموزش نیروي کار جمعی و فراهم

)برگزاري آموزش از طريق کارگاه و کالس براي واحدها، 

يجی براي واحدهاي ترو –تهیه و توزيع نشريه آموزشی 

ه مشاوره منظم يصورت منظم، ارامستقر در خوشه به

کارشناسی به واحدها و تسهیل جذب و آموزش نیروي 

ه اثربخش خدمات )فراهم يکار از طريق واحدها( و ارا
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ه يهاي اراکردن امکان دسترسی واحدها به شرکت

دهنده خدمات کسب و کار، فراهم کردن امکان 

لیه با کیفیت، فراهم کردن امکان دسترسی به مواد او

 –دسترسی به ابزار و تکنولوژي و ارائه خدمات ارتباطی 

باشد اطالع رسانی از طريق اينترنت شبکه داخلی( می

ها قرار هاي مؤثر بر توسعه خوشهکه در طبقه استراتژي

هاي دولت را هاي مختلفی حمايتاند. پژوهشگرفته

اند که در شمار آوردهعامل مهمی براي توسعه خوشه به 

 & Zohourianادامه به تعدادي از آنها اشاره شده است. 

Rahimnia (2015)  ،Riahi, (2013)  وAbiola (2006 )

هرکدام به طور جداگانه در مطالعات خود بیان کردند که 

هاي هاي دولت نقش مؤثري بر توسعه خوشهحمايت

 .Sharifzadegan et alکسب و کار دارد. همچنین، 

در  Ezadi & Mosleh shirzadi, (2012)و  (2018)

سازي کسب و کارها، آموزش تحقیق خود هماهنگ

ه اثربخش خدمات کسب و کارها را ينیروي کار و ارا

کارکرد مهمی براي توسعه خوشه به حساب آورده است، 

در پژوهش خود  Safari et al. (2015) ،در اين راستا

عامل مهمی براي  گذاري در خوشه راجذب سرمايه

 دانند. هاي کسب و کار میتوسعه خوشه

اقدام  Expert Choiceافزار در ادامه با استفاده از نرم

بندي طبقات به دست آمده توسط دهی و اولويتبه وزن

هاي صنعتی، کارشناسان آگاه کارشناسان شرکت شهرک

هاي کسب و کار در سازمان جهاد به مباحث خوشه

-. بهشدي هیئت علمی دانشگاه رازي کشاورزي و اعضا

منظور اجراي تحلیل سلسله مراتبی، با توجه به اينکه 

گويه  9هاي مورد مقايسه بیشتر از نبايد تعداد گويه

بندي باشد، لذا با نظر کارشناسان نام برده، اقدام به گروه

طبقه شرايط ايجاد خوشه،  4گانه در  18طبقات 

گر بر ها، عوامل مداخلههاي مؤثر بر توسعه خوشهزمینه

ها و راهبردهاي توسعه خوشه شد، که توسعه خوشه

 نتايج آن در جدول زير ارايه شده است.   
 

 هاي مؤثر بر توسعه خوشه فراوري محصوالت باغیبندي مؤلفهوزن دهی و اولويت -3جدول 
طبقات  
  گسترده

 نرخ ناسازگاري وزن طبقات

 
 شرايط ايجاد خوشه

  473/0 اعتماد
 173/0 همکاري و رقابت 08/0

 248/0 تمرکز جغرافیايی
 106/0 فرصت و تهديد مشترک

 
 

 هاي توسعه خوشهزمینه

  252/0 کارآفرينی و هويت جمعی
 
05/0 

 062/0 دسترسی به زيرساخت
 197/0 دسترسی به بازار

 271/0 دسترسی به نیروي انسانی
 071/0 رونق اقتصادي منطقه

 147/0 دسترسی به تکنولوژي مناسب
 
گر توسعه عوامل مداخله
 هاخوشه

  588/0 عامل توسعه خوشه
 143/0 هاتحريم 04/0

 086/0 تغییرات اقلیم
  183/0  هااستارتاپ

 
 هاي توسعه خوشهراهبرد

  462/0 حمايت دولت و نهادهاي پشتیبان
 102/0 سازي کسب و کارهاهماهنگ 04/0

 214/0 آموزش نیروي انسانی
 222/0 ارائه اثربخش خدمات

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 

نشان داد که در طبقه  AHPبندي نتايج اولويت

ها، مؤلفه اعتماد )اعتماد بین کسب و عوامل ايجاد خوشه

هاي کارها با همديگر، اعتماد کسب و کارها به سازمان

گذار( در افراد سرمايه دولتی و اعتماد کسب و کارها به

هاي قرار دارد، در طبقه زمینه 473/0رتبه اول با وزن 

ها، دسترسی به نیروي انسانی با مؤثر بر توسعه خوشه

 .در اولويت اول قرار گرفته است 271/0میانگین وزنی 

گر، عامل توسعه خوشه با وزن در طبقه عوامل مداخله

در طبقه  .در اولويت اول قرار گرفته است 588/0

هاي کسب و کار، راهبردهاي مؤثر بر توسعه خوشه
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در  462/0حمايت دولت و نهادهاي پشتیبان با وزن 

نتايج نشان  ،اولويت اول قرار گرفته است. بنابراين

منظور توسعه خوشه فراوري محصوالت دهد که بهمی

به تقويت اعتماد کسب و کارها توجه جدي  دباغی، باي

انی متخصص دسترسی داشت، يا شود و به نیروي انس

نیروي انسانی متخصص را تربیت کرد، همچنین در 

انتخاب عامل توسعه خوشه دقت الزم به عمل آيد که 

وي انسانی توانمند، متعهد و داراي تحصیالت مرتبط 

هاي دولتی و نهادهاي پشتیبان را باشد که بتواند حمايت

 جذب کند.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي توسعه خوشه کسب و کارهاي لفهشناسايی مؤ
فراوري محصوالت باغی در استان کرمانشاه، در قالب 

صورت عمیق مورد مطالعه قرار پژوهش آمیخته حاضر به
-عمل آمده حاکی از آن بود که بههاي بهگرفت. بررسی

منظور توسعه خوشه فراوري محصوالت باغی در استان 
کز جغرافیايی، اعتماد، تمر مانندکرمانشاه، عواملی 

هاي ارتباطات بین کسب و کارها، فرصت و چالش
مشترک، در طبقه عوامل مؤثر بر ايجاد خوشه قرار 

اند، کارآفرينی و هويت جمعی، دسترسی به گرفته
ها، دسترسی به بازار )داخلی و خارجی(، زيرساخت

دسترسی به نیروي انسانی، رونق اقتصادي منطقه، 
آالت تکنولوژي و ماشیندسترسی کسب و کارها به 

هاي مورد نیاز توسعه خوشه مناسب نیز در طبقه زمینه
اند، عامل توسعه خوشه، تغییرات اقلیم، وجود قرار گرفته

گر در ها نیز در طبقه عوامل مداخلهها و استارتاپتحريم
توسعه خوشه و نهايتاً حمايت دولت و نهادهاي پشتیبان، 

وزش نیروي کار و ارائه سازي کسب و کارها، آمهماهنگ
هاي مؤثر بر توسعه اثربخش خدمات نیز در طبقه راهبرد

هاي جديدي که در اين اند. اما مؤلفهها قرار گرفتهخوشه
اند و در مطالعات گذشته به آنها پژوهش کشف شده

اي نشده اند، شامل ارتباط عمودي بین کسب و اشاره
ات اقلیم، کارها، وضعیت رونق اقتصادي منطقه، تغییر

سازي کسب و ها، هماهنگها، استارتاپوجود تحريم
باشند که بعالوه ساير عواملی که در ادبیات نیز کارها می

نام برده شده است، در اين پژوهش به منظور توسعه 
 اند. خوشه فراوري محصوالت باغی مورد تأکید قرار گرفته

 بندي عوامل مؤثر بر توسعه خوشه نشاننتايج اولويت
در رتبه اول  473/0داد که عامل اعتماد با میانگین وزنی 

و تمرکز جغرافیايی کسب و کارها با میانگین وزنی 

در رتبه دوم طبقه شرايط مؤثر بر توسعه  248/0
هاي مؤثر بر زمینهترين اند. مهمها قرار گرفتهخوشه

دسترسی به نیروي انسانی و افراد  ها،توسعه خوشه
که بتوانند منجر به ايجاد کسب و  باشدکارآفرين می

کارهاي جديد و ايجاد اشتغال در منطقه شوند. در اين 
راستا، عامل توسعه خوشه نیز به عنوان شخص بیرونی 

گر شناخته شده است که در مهمترين عامل مداخله
هاي دولت و توان حمايتصورت انتخاب صحیح وي، می

هاي توسعه نهادهاي پشتیبان که مهمترين عامل راهبرد
 باشد را براي خوشه جلب و جذب کند.ها میخوشه

ها و نتايج تحقیق با توجه به گزاره در نهايت،
 شود.ه میيزير ارا هايپیشنهاد

ترين شرط ايجاد خوشه که مهمبا توجه به اين -
فراوري محصوالت باغی، وجود اعتماد بین کسب و کارها 

سب وکار هاي کمنظور توسعه خوشهبه ،بنابراين است؛
اعتماد بین کسب و کارها را  فراوري محصوالت باغی بايد

مورد توجه قرار داد. با تمرکز بر انجام کارهاي گروهی و 
هاي الزم، اعتماد بین کسب و کارها را باال برد و آموزش
هاي جمعی و گروهی را بین کسب و کارها رواج فعالیت

و کار،  سازي در میان واحدهاي کسبداد و با شبکه
ها و افزايش درآمد اين کسب و منجر به کاهش هزينه

 کارها شد. 
که دسترسی به نیروي انسانی و با توجه به اين -

هاي مورد نیاز براي افراد کارآفرين، به عنوان زمینه
با آموزش به افراد  ؛هاي کسب و کار استتوسعه خوشه

ن تواسازي میدر زمینه فراوري محصوالت باغی و شبکه
دانش نیروي انسانی منطقه را باال برد و از افراد 

ها و کارآفرين، به منظور تخصصی کردن فعالیت
 زايی در اين زمینه بهره برد.اشتغال

عنوان عامل با توجه به اينکه عامل توسعه خوشه به -
هاي گر، نقش مهمی در جلب و جذب حمايتمداخله

و کارها دولتی و ايجاد اعتماد و همکاري بین کسب 
شود که در انتخاب عامل توسعه خوشه پیشنهاد می ؛دارد

طور عام و فراوري محصوالت باغی محصوالت روستايی به
طور خاص توجه شود که براي انتخاب وي عواملی به

سازي، افزايش اعتمادآفرينی در میان قدرت شبکه مانند:
نگر، روستايیان، توانايی ارتباطی، نگاه سیستمی و کل

ها، بومی انداز مشترک و مشارکتی برنامهين چشمتدو
بودن و متخصص در حوزه توسعه روستايی و کشاورزي 

 را مدنظر قرار داد.
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اي در هاي مختلف توسعهبا توجه به تأکید برنامه -
اي کردن کسب و کارهاي روستايی و با ايران، به خوشه

دست آمده که حمايت دولت و نهادهاي توجه به نتايج به
عنوان استراتژي مؤثر بر توسعه خوشه پشتیبان را به

شود که داند، پیشنهاد میفراوري محصوالت باغی می
هاي مربوطه و دولت، نهادهاي پشتیبان و سازمان

کارگزار، با جديت بیشتر در مورد شناسايی و توسعه 

هاي محصوالت کشاورزي و باغی در روستاها گام خوشه
حصوالت صنعتی از اين کسب و بردارند و همانند ساير م

 کارها حمايت کنند.
 سپاسگزاري:

هاي صنعتی محققین پژوهش از شرکت شهرک
استان کرمانشاه که حمايت مالی از اين پژوهش داشتند، 

 تشکر و قدردانی دارند.
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