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 چکیده

 یاگونهبهن اخیر ابزار سیاست خارجی کشورها در سالیا عنوانبهاقتصادی  یهاميتحر کارگیریبه

کنند. صحبت می «هاتحريمجنون »و  «یدمیاپ»از  المللبینگسترش يافته است که محققان عرصه روابط 

باعث  هاتحريمو تشديد علیه آن اعمال  ،تاريخ طول در هاتحريم ترينسختکشوری است که  ،ايران

های آن مناطق و بخش ،کشور و بالطبع یو اجتماع یدر بخش اقتصاد خصوصبهپذيری فراوانی آسیب

است؛ هرچند  شده ايران و رشد منفی در اقتصاد هابنگاهاز موجب تعطیل شدن بسیاری  تيدرنهاشده و 

 .همراه داردی سطوح جامعه به ای را برای همهآورانهکه اين روند درسهای تاب

بر صنعتی  ی اقتصادیهاآثار تحريم ها دانست که ضمن بررسیتوان از نخستین تالشهش را میاين پژو

یین مفهوم ببه ت -خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران – خود موردمطالعهتمرکز بر خاص، با 

آوری توسعه تابافزايش و پردازد تا اقدامات و راهكارهای نظری و کاربردی را جهت آوری میتاب

 . شناسايی و پیشنهاد نمايدهای اقتصادی های صنعتی برای مواجهه با تحريمخوشه

 یآورجمعای و میدانی کتابخانه هایروشاز طريق  هادادهو  بوده یفی، کمورداستفادهروش پژوهشی 

پس است.  شدهها انجام برفی تا اشباع دادهبوده و به روش گلوله افتهيساختار مهین ،هااند. مصاحبههگرديد

-، اقتصادی، فنیفرهنگی-عیبعد اجتما 4آوری به تاب ،ها به روش تحلیل تمداده لیوتحلهيتجزاز 

های محققان پیشین و زيرساختی تقسیم شدند و نتايج حاصل از آن ضمن بررسی با يافته-یسازمانی و نهاد

در پنج سطح فرد، بنگاه، خوشه، دولت و محیط « مدل پانارچی»و « پیچیده ريپذقیتطب یهاستمیس»توجه به 

 ارائه گرديده است.

های صنعتی، تحريم آوری سازمانی، خوشهتابای، آوری منطقهتابآوری، تاب: کلمات کلیدی
اقتصادی



 هفت

 

 حمایتهمکاری و تحت  نامهپاياننگارش اين 

 

 صنعتی تهران اهیشهرک شرکت
 صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 هشت

 

 سپاسگزاری

اند، د و دوستانی که در اين مسیر همراه بنده بودهاساتیدانم که از تمامی قبل از هر چیز بر خود الزم می

تسلیمی که زحمات فراوان ايشان موجب تحقق نگارش  دیمحمدسعتشكر و قدردانی نمايم. از آقای دکتر 

های فراوان خود مسیر صحیح نامه شده است و نیز از آقای دکتر محسن نظری که با راهنمايیاين پايان

 کنم.پژوهش را به بنده نشان دادند، تشكر می

بر ولیزاده از اعضای اصغر پورعزت و آقای دکتر اکهای آقای دکتر علیها و مشاورهچنین از راهنمايیهم

و نیز از  2از اساتید دانشگاه کارديف انگلستان 3دانشگاه تهران، از خانم دکتر گیلیان بريستو یعلم ئتیه

خانم  م مهندس مصدق صادقی، خانم محمودی،آقای دکتر سلیمانی، آقای مهندس امیرسلیمانی، خان

صنعتی استان تهران و از دوست  هایکشهراز مديران و کارمندان شرکت  و آقای صفايی حاجی قربانی

صمیمی خود آقای سید محمدعلی عظیمی و نیز ساير دوستان و آشنايانی که مشوق بنده در اين راه 

 کنم.اند، تشكر میپژوهشی بوده
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 فصل اول کلیات تحقیق

 مسئلهبیان  .1-1

 مسئلهتشریح . 1-1-1

ای ديرينه دارد اما راهكارهای ارائه شده را های تجاری در تاريخ کشور سابقهو ممنوعیت هاتحريماگرچه 

تواند در بلندمدت ضامن رشد و توسعه خالصه نمود. اين نگاه نمی هاآنبه « مقاومت»توان در نگاه می

را  يیزابحرانشوند اما پیامدهای بحران تلقی نمی عنوانبه هاتحريماگرچه برای کشور و مناطق آن باشد. 

های اصلی اين پژوهش، يافتن نگاهی نو برای مواجهه با تحريم مسئلهبنابراين ؛ کنندبرای جوامع ايجاد می

 هاتحريمهای ناشی از ها و بحرانبتوان از مخاطرات، شوک تنهانهآن  کارگیریبهالمللی است تا با بین

جوامع بتوانند به  لهیوسنيبدبه همراه آورد تا  هاآنبرای جوامع کاست بلكه رشد و توسعه را برای 

نگاه جديد را  خود، موردمطالعهتمرکز بر خود نايل شوند. اين پژوهش، با  انداز(چشموضعیت مطلوب )

 داند.می« ایآوری منطقهتاب»مفهوم تبیین در 

 

 مسئلهارائه شواهدی دال بر وجود  .1-1-2

در صنعت و  ديرکود شد ،یبر اقتصاد باعث کاهش حجم مبادالت، کاهش رشد اقتصاد هاتحريم ديتشد

( و آشكار بر صنعت یگذارهيسرما سکير شيبازار، افزا رییپنهان )مانند تغ یهانهيباعث هز نیچنهم

 ی( شده است. آثار اجتماعونقلحمل نهيهز شيو افزا یبانك ستمیو س یمال مؤسسات ی)عدم همكار

 يینرخ سوانح و تصادفات هوا شيافزا ،یتیامن یهانهيهز شيافزا ،یكارینرخ ب شيشامل افزا زین ميتحر

بر مناطق مختلف  هاتحريم تأثیراند که مختلف نشان داده یهاپژوهشالبته  (.1-2: 3131 ،یریهستند )بص

تواند ، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود میيیایجغرافاز يكديگر متفاوت بوده و هر منطقه بنا بر شرايط 

 بكاهد. هاتحريماز شدت 

 

 مسئلههای قلمرو، ابعاد و ویژگی .1-1-3

 تأثیرگذاریسال مقاومت و مبارزه علیه اعمال و  61ای در حدود تجربهاز ايران، کشوری است که 

 نيترسختشود که اکنون نیز اذعان میهای تجاری برخوردار بوده است و همو ممنوعیت هاتحريم

های تحريمی ای که بین قطعنامهکه در مقايسه یاگونهبه ،شدهاعمال رانيا هیعل ،خيطول تاردر  هاتحريم

بر ايران  شدهاعمالهای بین دو کشور ايران و کره شمالی صورت گرفت، شدت تحريمشورای امنیت 
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چنین آثار و پیامدهای تحريم (. هم341: 88 خواهبیشتر از کره شمالی بوده است )زهرانی و دولت مراتببه

گذارند یناگوار م یریتأثتر از اهداف آن هستند و بر شرايط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار گسترده

ايجاد نمايد و  هاتحريمتواند ظرفیتی را برای مقاومت و کاهش شدت اما همین بسترهای يادشده، خود می

توان هريک از اين شرايط را با توجه را فراهم کند؛ اگرچه نمی هاتحريم ی/ناکارآمدیکارآمد یهانهیزم

شوند، در قلمروی مكانی خاصی اعمال می هاتحريماما چون  مجزا تحلیل نمود طوربه موردنظر مسئله

وارد شود.  مسئلهبر شناخت ای آنكه خدشهتوان سطح تحلیل مكانی را تا سطح منطقه، خرد نمود بیمی

بر  مؤثربه شناخت عوامل  خود، موردمطالعهتمرکز بر شود تا با رو در اين پژوهش کوشش میازاين

 يافت.صورت گرفته دست هایآوری در برابر تحريمافزايش ظرفیت تاب

 

 تشریح و بیان موضوع .1-2

 ،یدر قالب محاصره تجار یاقتصاد يتکاربرد محدود یننخستاز سال  2511پس از گذشت  يباًتقر

الملل بوده است در روابط بین یاتادبترين انگیزترين و غیرقطعیادبیات تحريم همواره از بحث اکنونهم

دراز مردم با آن  یاناست که سال یااست؛ واژه يرانیانا یآشنا برا یاواژه يمتحر(. 36: 3185)ولیزاده، 

. هافبائر و ديگران تحريم 3است« ناروا شمردن»و « حرام کردن»تحريم در لغت به معنای . کنندیم یزندگ

دانند می« تعلیق عمدی يا تهديد به تعلیق روابط تجاری متعارف يا مالی توسط دولت»اقتصادی را 

(Hufbauer et al., 2117: 1اگرچه انديشمندان و محققا .)اند ن، تعاريف متفاوتی از تحريم را ارائه نموده

های تحريم کنندگان يا علت اعمال تحريم با يكديگر توافق نظر دارند که اما آنان بر سر اهداف و انگیزه

 (:55: 3132توان به موارد ذيل اشاره نمود )بیات، می

 شور تحريم شدهتغییر رفتار ک 

 تغییر نظام و رژيم سیاسی کشور تحريم شده 

 های کشور تحريم شدهنشان دادن اعتراض و مخالفت با سیاست 

 تنبیه و مجازات کشور تحريم شده 

 بازداشتن کشور تحريم شده از سیاست و رويكردی خاص 

های تجاری معیارهای مختلفی مطرح شده است: مشروعیت و ممنوعیت هاتحريمانواع  بندییمتقسبرای 

المللی(، حوزه شمول )جامع و جزئی يا المللی )مشروع و نامشروع بر اساس معیار مشروعیت بینبین

                                                                                                                                                     
 های دهخدا و معیننامهلغت 3
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و چندجانبه بر اساس تعداد بازيگران(، اهداف )بازدارنده، مجازاتی  جانبهيکگزينشی(، تعداد بازيگران )

 .(82-73: 3132 یات،)بنمادين( يا تنبیهی و 

 :نمودهای صورت گرفته علیه کشور ايران را مرور توان برخی از تحريممی زيربا نگاهی به جدول 

 

 ی علیه ايرانالمللبینهای . مروری بر تحريم3-3جدول 
 علیه ایران هاتحریمعلت، اتهامات  کنندهنهاد تحریم سال

 صنعت نفت شدن یملو واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت  انگلستان 3353

 در تهران يكاتصرف سفارت آمر امريكا 3381

 يسماز ترور يتحما امريكا 3387

 امريكا 3335
و قطع  يراننفت و گاز ا یهادر طرح گذاریيهاز سرما يكايیآمر ینفت هایشرکتمنع 

 یروابط بازرگان

 علمی هایتحريم IEEEسازمان  2112

 ايرانی مرتبط هایشرکتهای افراد و دارايی مسدود کردنای و منع قرارداد مواد هسته سازمان ملل 2116

 جديد یهاسالحتشديد تحريم برای جلوگیری از تولید و قرارداد  سازمان ملل 2117

 داری امريكااز طرف وزارت خزانه هاتحريمتشديد  امريكا 2117

 ها و نیز پوشش تحريم بر فروش تكنولوژیهای سفر و مالی افراد و شرکتمحدوديت سازمان ملل 2118

 تحريم بانک مرکزی تشديد انگلستان 2118

 روسیه 2118
ای که امكان استفاده  هستهر نوع مواد يا تجهیزات و يا فناوری  تأمینمنع انتقال يا 

 دارد یرنظامیغدوگانه نظامی و 

 قطع معامالت ارزی بلژيک 2118

 قطع معامالت ارزی آلمان 2118

 ايرانی و قطع معامالت ارزی هایشرکت هایيیداراضبط و مصادره کردن  سوئیس 2118

 های ايرانیقطع روابط با بانک بحرين 2118

 منع گشايش اسناد اعتباری برای بازرگانان ايرانی چین 2118

 جديد ايرانی خارج از ايرانهای محدوديت بانک سازمان ملل 2131

 افزايش فشار به بخش انرژی و بانكداری امريكا 2131

 با بانک مرکزی کنندهمعاملهمالی و  مؤسساتمنع بازارهای خارج از امريكا بر  امريكا 2133

 خطوط کشتیرانی ج. ا. ايران خصوصبه هاتحريمتشديد  اتحاديه اروپا 2133

 نفت خام ونقلحملمنع عقد هرگونه قرارداد جديد واردات، خريد يا  اتحاديه اروپا 2132

 توسط نگارنده( شدهیگردآور)
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های تجاری، در دو دهه اخیر در و ممنوعیت هاتحريمغالب بودن نظرات مربوط به ناکارآمدی  باوجود

های تجاری افزايش چشمگیری داشته است؛ اين و ممنوعیت هاتحريم، کاربرد المللبینعرصه روابط 

اند و نامیده« دهه تحريم»شمسی( را  3168میالدی ) 3331بوده است که برخی دهه  یااندازهبهافزايش 

 یزاده،)ول کنندیمصحبت « هاتحريمجنون »و « هاتحريماپیدمی »الملل از کارشناسان و محققین عرصه بین

کارآمدی اقتصادی تحريم و ممنوعیت تجاری مقدمه کارآمدی سیاسی آن محسوب  .(36: 3185

توان تعیین نمود که فشار اقتصادی تا چه اندازه بايد به کشور مورد تحريم وارد شود که شود. البته نمیمی

 رموردنظزيرا اين میزان بسته به کشور ؛ بگويیم تحريم يا ممنوعیت تجاری کارآمد اقتصادی داشته است

متغیر است و اين خود يكی از مشكالت مهم معیار اقتصادی برای قضاوت در مورد کارآمدی 

 .(33-31: 3132 یات،)بهاست تحريم

بر اقتصاد به بعد  2116از سال  هاتحريم يدکننده، تشد يمتحر ی، کشور و نهادهاتحريم تلّخارج از ع

چنین باعث شديد در صنعت و همکشور باعث کاهش حجم مبادالت، کاهش رشد اقتصادی، رکود 

گذاری( و آشكار بر صنعت )عدم همكاری های پنهان )مانند تغییر بازار، افزايش ريسک سرمايههزينه

( شده است. آثار اجتماعی تحريم نیز شامل ونقلحملمالی و سیستم بانكی و افزايش هزينه  مؤسسات

 یری،)بصهای امنیتی، افزايش نرخ سوانح و تصادفات هوايی هستند افزايش نرخ بیكاری، افزايش هزينه

يک  خودیخودبه. البته بايد اذعان نمود که مفهوم تحريم (1-2: يرانبر اقتصاد ا هاتحريم يدآثار تشد

تلف جامعه باعث های مخشود اما آثار آن بر سیستمقلمداد نمیاجتماعی  –شوک بر سیستم اقتصادی 

کند که وضعیت ايران در حال حاضر شبیه به زمان جنگ است. بیان می 3د. والبرگشوشوک و بحران می

متحد شده و در برابر  باهمکند و مردم بندی میدر طول جنگ هر کشوری کاالهای کمیاب را جیره

: 2132. )والبرگ،داندیمامروز ايران  حلراهالعمل را تنها و اين عكس نندکیمدشمن جان خود را فدا 

53-61.) 

دانان و اکثر اقتصاد کهیدرحال. دهدیمآوری را به ما نشان رابطه و تفاوت بین مقاومت و تاب ،3-3شكل 

دانند اما در بلندمدت، آثار را برای ايرانیان مناسب می هاتحريمگذاران رويكرد مقاومت در برابر خط مشی

بنابراين نیاز برای بازنگری در راهكارها، ؛ شودشديدتر تحريم موجب کاهش توسعه و رشد اقتصادی می

ها و های فعلی وجود دارد که ضمن مقاومت در برابر انواع بحرانها و سیاستها، خط مشیاستراتژی

؛ بتوان آينده بهتری را برای مردمان اين سرزمین فراهم نمود هاتحريماز ناگهانی حاصل  هایشوک

آوری هايی است که بتوان با افزايش ظرفیت تاببنابراين هدف از اين پژوهش ارائه راهكارها و خط مشی

های اقتصادی تهديدات ناشی از تحريم خصوصبهو تهديدات جاری و آينده  هاشوکمناطق نسبت به 

                                                                                                                                                     
3 Eric Walberg 
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 نشدهبینییشپ ینسبت به حوادث و رخدادها هجامع پذيرییبآسرشد و توسعه مناطق ادامه داد و بتوان به 

 .کاهش دهدعامل است را یرهدف پدافند غ ينترکه مهم

 

 آوریتاب مفهوم. 3-3شكل 

 
 (Hill et al, 2132: 3-4منبع: )

 

 بررسی مطالعات پیشین. 1-3

آوری اجتماعات و مناطق تا به امروز صورت شناخت، سنجش و توسعه تاب ینهدرزمهای بسیاری پژوهش

های چنین ويژگیو هم موردمطالعهخود، بحران  موردنظرگرفته است که هر پژوهشگر با توجه به نگاه 

 :دهدیمرا نشان  هاپژوهشای از اين خالصه زيرخاص هر منطقه، مدلی را ارائه نموده است. جدول 

 

 آوری در مناطقشناخت، سنجش و توسعه تاب بهالعات مربوط . مط2-3جدول 
 آوریمطرح در تاب یهاشاخصیا  هامؤلفهابعاد،  پژوهشگر سال

3337 Foster ؛ اجتماعی؛ اقتصادی و محیط زيستییسنجزمانکلی؛ کالبدی؛ عملیاتی؛  هاییستمس 

3338 Olshansky and 

Kartez 
مربوط به فضاهای  هاییاستس های توسعه؛نامه؛ آيینیسازساختماناستانداردهای 

مالی؛ انتشار  هاییاستس حیاتی؛ تملک اراضی و اموال؛ مالیات و کالبدی عمومی و

 .Burby et al 2111 اطالعات

 جامعه جامعه؛ منابع جامعه؛ فرايند یهاسازمانمردم؛  مرکز بنگاه اجتماعی 2111

2111 Godschalk  درونی؛ سازگاری؛ همكاری خودمختاری؛ قدرت؛ وابستگیمازاد؛ تنوع؛ کفايت؛ 
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2111 Brunea et al. تكنیكی )فنی(؛ سازمانی؛ اجتماعی و اقتصادی 

2114 
مرکز آسیايی آمادگی با 

 3حوادث

ايجاد تفاهم و درک جامعه؛  : انتخاب جامعه؛محورجامعهفرايند مديريت ريسک 

ايجاد و آموزش  مديريت ريسک مشارکتی؛ يزیربرنامهمشارکتی؛  ارزيابی ريسک

 اجرا از طريق مديريت جامعه؛ ارزشیابی و پايش سازمان مديريت ريسک محلی؛

 مشارکتی

2114 
موسسه کاهش تلفات 

 2حاصل از فجايع )کانادا(

ها نگر؛ پذيریرويكرد جامع آسیب فرهنگی؛ رويكرد جامع مخاطرات نگر؛ یهانگرش

 گسترش ظرفیت تطبیقی ؛ ارتقای ظرفیت بازسازی؛يریپذانعطافاستحكام؛  پايداری و

2117 CSIRO Austrailia حكومتی؛ محیط مصنوع یهاشبكهاجتماعی؛  هایيايیپو؛ 1یکمتابول هایيانجر 

2117 NOAA 
 هاارزشگستردگی شغل، يا تجارت؛  ؛ کاهش ريسک اقتصادی؛شدهآموخته یهادرس

 پذيریمسئولیت محلی از ريسک و مشترک؛ رهبری و درک و حس مكان

2118 
ای و آوری منطقهابتكار تاب

 4ایجامعه

طبیعی و میزان  هاییستمس؛ هايرساختز و شدهساختهاجتماعی؛ محیط  پذيرییبآس

 و کاهش مخاطرات يزیربرنامه تماس؛

2133 
 یدولتموسسه مطالعات 

 5دانشگاه برکلی کالیفرنیا()

؛ ظرفیت یامنطقه( شامل ظرفیت اقتصادی RCIآوری )ظرفیت تاب یهاشاخص

 جمعیت شناختی؛ ظرفیت اتصال جامعه-اجتماعی

2132 Martin R. دوباره، نوسازی یریگجهتآوری اقتصادی منطقه: مقاومت؛ ترمیم؛ ابعاد تاب 

 شده توسط نگارنده( یروزرسانبه، 316: 3131)منبع: صالحی و ديگران، 

 

گیری و مطالعه دهد که برای بهرهنگاه جامع و پويايی را فراهم نموده و هشدار می يباًتقر باال،جدول 

آوری يكی از مفاهیمی تری اتخاذ شود. تابآوری بايد نگاه ظريفهای مختلف نسبت به تابسیستم

 و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. شدهادغامبا علوم مختلف  سرعتبهاست که 

، اکولوژی (محیطیيستز )اکولوژی  ازجملهعلمی مختلف  یهارشتهای در آوری کاربرد گستردهتاب

اجتماعی، مهندسی، اقتصاد، روانشناسی، اجتماعی و علوم پايه دارد و اين نكته باعث شده است تا هنوز 

مفهومی دانست  توانمیآوری را (. تاب23-28: 3132ارائه نگردد )رضايی،  آوریتعريف جامعی از تاب

ها و تغییرات تا بتوانند به عدم قطعیت هاستمكانهای متفاوت و متغیر کنترل توانايی یوجوجستکه در 

تواند در سه سطح آوری میفرّار و سريع واکنش نشان دهند، پاسخ دهند و سروکار داشته باشند. تاب

(، اقتصاد میانی )شامل بخش اقتصادی، هاسازمان، خانوارها و هابنگاهشامل رفتار )اق بیفتد: اقتصاد خرد اتف

                                                                                                                                                     
3 Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

2 Institute for Catastrophic Loss Reduction 

1 Metabolic Flows 

4 Community and Regional Resilience Initiative (CARRI) 

5 Institute of Governmental Studies - The University of California Berkeley 
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شامل  شدهیبترکبازار انفرادی و يا گروه تعاونی( و اقتصاد کالن )همه واحدهای انفرادی و بازارهای 

و رويكردهای  هايدگاهدآوری را از تعاريف تاب 2(. جدول Rose, 2117: 185تعاملی( ) تأثیرات

 دهد:مختلف به آن نشان می

 

 آوری با توجه به طبقه آن. مروری بر تعاريف تاب1-3جدول 
 مراجع تعاریف دسته طبقه

مفهوم توصیفی
 

ک
علوم اکولوژي

 

اکولوژيكال  -3

 واقعی

و اختالل  ییرجذب تغ یبرا شانيیتواناو  هایستمس يداریپا میزان

 حالت یرهایمتغ ياو  یتجمع ینروابط بهمان و هم حفظ 

Holling 

3371:34 

اکولوژيكال  -2

 توصیفی

]توسط سیستم[ جذب  تواندمیکه است  یاختالل الف( بزرگی

یستم ساختارهايش را با تغییر دادن متغیرها و س ينكهاز اقبل  شود

 فرآيندهای کنترلی رفتارش تغییر دهد.

Gunderson 

and Holling 

2112:4 

ب( به ظرفیت يک سیستم برای حفظ عملكرد، ساختار، بازخور 

 کندرا تجربه می هاشوک کهیدرحالهويتش  يتدرنهاو 
Walker et 

al. 2116:2 

سه  -الف-2

 ويژگی

 ی( برا2( برای جذب اختالالت 3که  هايییتظرف

 ( برای يادگیری و مطابقت1و  یدهخودسازمان
Walker et 

al. 2112 

 چهار جنبه -ب-2

 وسعت )عرض دامنه( (3

 مقاومت )ارتفاع دامنه( (2

 ناپايداری (1

 روابط مقیاس متقاطع (4

Folke et al. 

2114:571 

 -سیستماتیک  -1

 هیوريستیک

و  دهدیماکوسیستم را تغییر  هایيايیپودارايی کمی که سراسر 

 دهدیماکوسیستم رخ  مراتبسلسلهدر هر سطحی از 
Holling, 

2113 

 عملیاتی -4

 آوری از چه به چه؟الف( تاب
Carpenter et 

al. 2113 

ب( توانايی سیستم برای حفظ هويتش در مواجهه با تغییر داخلی 

 و اختالالت خارجی هاشوکو 
Cumming et 

al. 2115 

علوم اجتماعی
 

 یشناختجامعه -5
و اختالالت  هااسترسيا جوامع برای مواجهه با  هاگروهتوانايی 

 نتیجه تغییر اجتماعی، سیاسی و محیطی عنوانبهخارجی 
Adger 

2111:147 

 -اکولوژيک  -6

 اقتصادی

 هاییتفعالکاربردی از  عنوانبه هاحالتاحتمال انتقال بین 

 و گیرندگانیمتصممصرف و تولید 
Brock et al. 

2112:271 

محیطی  هایشوکتوانايی سیستم به استقامت نسبت به يا بازار يا 

 بدون از دست دادن ظرفیت تخصیص کارای منابع
Perrings 

2116:438 

ظرفیت زيربنايی يک اکوسیستم برای حفظ خدمات اکوسیستم خدمات  -7مفهوم 
Folke et al. 

2112:34 
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اکوسیستم  هیبريدی

 مربوط

 مطلوب در مواجهه با نوسانات محیطی و استفاده انسانی

 اکولوژيكال -سیستم اجتماعی -8

اجتماعی  -الف-8

 اکولوژيكال -

اکولوژيكی برای جذب  –اجتماعی  هاییستمسظرفیت 

اختالالت بازگشت کننده برای نگه داشت ساختارها، فرآيندها و 

 بازخورهای ضروری

Adger et al. 

2115:3116 

رويكرد  -ب-8

 آوریتاب

 -اجتماعی  هاییستمسديدگاه يا رويكردی برای تحلیل 

 اکولوژيكی
Folke 2116 

مفهوم 

 ارزشی

 در بلندمدت يریپذانعطاف ایاستعاره -3
Pickett et al. 

2114:183 

مربوط به  -31

 پايداريپذيری
 حفظ سرمايه طبیعی در بلندمدت

Ott and 

Döring 

2114:231 

 (Brand and Jax, 2117: 21)منبع: 

 

توان به دو طبقه کلی را می هاآنآوری وجود دارد که مختلفی در مواجهه با تاب هایيدگاهد ینچنهم

مديريت بحران که پیشنهاد بحث  خصوصبهتقسیم نمود: نخست، ريشه اين عبارت در علوم اکولوژيک و 

آيند و بعد از پذير به نظر میآسیب هاسازمانو  هاگروهد افراد، دهد. در اين رويكررا می« بقا و نجات»

بیاورند و بر آن  به دسترا دوباره  انددادهازدستچیزی که يک بحران بايد خودشان را ترمیم کنند و 

 تنهانهکندکه درواقع اين رويكرد بیان میپافشاری کنند. رويكرد دوم شامل توجه به زندگی و احیاست. 

آوری بايد برای زنده ماندن تالش کرد بلكه همزمان به رشد و توسعه نیز توجه نمود. از اين ديدگاه تاب

وگوی سیاسی، هايی را برای گفتتوسعه يابد و فرصت تریيكالرادمفهوم  عنوانبهد تا پتانسیل دار

مورد پذيرش تفكّر را ايجاد کند. تفاوت اين دو  یهاراهمقاومت و به چالش کشیدن ساختارهای قدرت و 

 (.Shaw and Maythorne ,2131 :45-46دانست )« 2تبديل»و « 3ترمیم»توان در دو مفهوم نگاه را می

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Recovery 

2 Transformation 



 

31 

 

 ضرورت انجام پژوهش. 1-4

 نظر پژوهشی ارائه ضرورت و اهمیت پژوهش از. 1-4-1

چنین بر اجتماعات و مناطق صنعتی انجام شده است. هم هاتحريمهای اندکی در زمینه مطالعه آثار پژوهش

ناشی از فشارهای اقتصادی و  یهابحرانآورتر شدن اجتماعات نسبت به مخاطرات و دانش اندکی از تاب

های مرتبط با توان از اولین پژوهشمالی وجود دارد؛ بنابراين اين پژوهش را می هایشوکها و بحران

حل نظری و بسط و تعمیم د کمک شايانی در يافتن راهتوانمیموضوع يادشده دانست که نتیجه آن 

های و ممنوعیت هاتحريم –روز کشور ام مسئلهترين رفت از مهمنظريات موجود در خصوص برون

 کند. –تجاری 

های شكوفای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيكی است همچنین هدف توسعه پايدار، ايجاد و حفظ سیستم

(Folke et al., 2112: 417 )ها در مقابل ای نیازمند حراست و نگهداشت از اين سیستمهر جامعه روينازا

است. از نگاه مديريت بحران نیز کاهش مخاطرات ناشی از تهديدها  نشدهبینییشپ هایشوکتهديدات و 

 شود.به مزايا موجب توسعه يک جامعه نسبت به ساير جوامع می هاآنو تبديل 
 

 ارائه ضرورت و اهمیت پژوهش از نظر کاربردی .1-4-2

 جيتدربهد مسیح( آغاز گرديده و صنعت تولید تجهیزات پزشكی در ايران از سالیان بسیار دور )قبل از میال

های گسترش يافته است. تجهیزات پزشكی اعم از دارويی و آزمايشگاهی و بیمارستانی همگی در دوره

 است. شدهیممختلف پیش از اسالم و پس از اسالم در ايران تولید 

 از: اندعبارتکرد که  یبنددستهتولیدی  چند گروهدر  توانمیخوشه تجهیزات بیمارستانی را  یطورکلبه

 مانند انواع تخت و کمد و میزها و ... بادوامگروه تجهیزات  -3

 و ... هاسرسوزن، هاسرنگگروه تجهیزات مصرفی مانند  -2

 و ... هاسوزن، هاقیچی، هاپنسگروه لوازم جراحی مانند  -1

 ها و ...ها، آتلم ارتوپدی مانند انواع نگهدارندهگروه لواز -4

 اکوآندوسكوپی هایدستگاهگروه لوازم پزشكی مهندسی برق مانند انواع  -5

 و ... هاماسکجراحی،  هایگن، هاروپوشگروه لوازم پوشاک پزشكی مانند انواع  -6

 و ... هاقرص، هابیوتیکآنتیآرايشی مانند انواع  گروه دارويی و لوازم -7



 

33 

 

قرار  موردمطالعهرا در قالب يک خوشه صنعتی  1و  2شماره  یهاگروهتوان گروه تنها می 7از میان اين 

که مبحث و مشكالت اقتصاد و  استدولتی  باًيتقر شمارانگشتدر انحصار چند شرکت  7داد زيرا گروه 

 .باشدمیمديريت دولتی مانع رشد و توسعه آن 

قالب خوشه خارج  و تنوع محصوالت از در آننیز به دلیل گستردگی مشاغل مرتبط  5و  4و  3گروه 

نساجی محسوب شود، لذا اين موارد از  یهاگروهای دارد و شايد جزء نیز ماهیت جداگانه 6و گروه  است

البته بايد اذعان داشت که تولیدکنندگان ابزار جراحی به دلیل  باشدمیخارج  موردمطالعهمحدوده خوشه 

و تنها تولیدکنندگان لوازم  باشدمیلعه خوشه ننیز از موارد مطا استبنگاه  7کمتر از  هاآنآنكه تعداد 

و آزمايشگاهی فعالیت دارند در اين خوشه  یدندانپزشكمصرفی پالستیكی که در سه حوزه پزشكی، 

 .رندیگیممورد بررسی قرار 

مورد  غالباًخوشه خواهد بود که تولیدات آن  موردمطالعهگروه تولید لوازم و تجهیزات پزشكی )مصرفی( 

لذا همكاری  استعلوم پزشكی  یهادانشگاهخصوصی و  یهامطبو  هادرمانگاهو  هامارستانیبسفارش 

 د رشد کمی و کیفی يكديگر را باعث شود.توانمیاين تولیدکنندگان 

در  کهیطوربهاخیر رشد بسیار مناسبی داشته است  یهاسالاين قبیل تولیدات و لوازم در کشور ما طی 

تولیدکننده و  71اخیر به صادرات اين محصوالت نیز منجر گشته است؛ اين خوشه با بیش از  یهاسالطی 

بعضی  کهیطوربه شودیمنفر، گستردگی در وسعتی به پهنای استان تهران را شامل  3511اشتغالی بیش از 

در تمام  تولیدی در جاده آبعلی و بعضی در جاده ساوه و بعضی در جاده کرج و قزوين و یهاکارگاه

 شهرهای اقماری استان پراکنده است.

و  رندیگیماما در دسته تجهیزات پزشكی قرار  شوندینمگرچه اين دسته محصول جزء داروها محسوب 

کاالی استراتژيک درمانی به لحاظ  عنوانبه به دلیل استفاده گسترده از اين لوازم در کلیه مراکز درمانی

آوری ساخت و تولید اين محصوالت در رند. اين در حالی است که فنمیزان مصرف باالی آن، اهمیت دا

 لیبه دلای نیست و امكان تولید با کیفیت اين محصول در کشور وجود دارد اما کشور روند پیچیده

مشكالتی مانند تورم، افزايش قیمت مواد اولیه، مشكالت مربوط به نیروی انسانی و قاچاق اين کاالها به 

مانند خدمات و يا نسبت  يیهابخشداخل کشور باعث گشته که مزيت رقابتی تولیدکنندگان اين بخش يا 

ی مسائل و مشكالت ضمن بررس شودیمبه تولید ساير محصوالت نیز کاهش يابد. در اين پژوهش تالش 

ی آن شناسايی گرديده و راهكارهای آورتاببر  مؤثربر اين صنعت و خوشه، عوامل  هاتحريمحاصل از 

 عملی جهت رسیدن به مزيت رقابتی پايدار ارائه گردد.
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 ایقانونی و برنامه ازنظرارائه ضرورت و اهمیت پژوهش  .1-4-3

ايران کشوری است »است:  شدهانیب 3هجری شمسی کشور ايران 3414افق  سالهستیبانداز در سند چشم

بخش يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هويت اسالمی و انقالبی، الهامتوسعه

که تحقق اين وضعیت  رسدیمبه نظر « الملل.در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین

های تجاری و ممنوعیت هاتحريمای از ابهام قرار دارد. تشديد در هاله شدهینیبشیپوب در افق مطل

 انداز قلمداد شده است.ترين موانع عدم تحقق سند چشمگسترده در سالیان اخیر، يكی از اصلی

ای ديرينه دارد اما راهكارهای ارائه شده را های تجاری در تاريخ کشور سابقهو ممنوعیت هاتحريماگرچه 

تواند در بلندمدت ضامن رشد و توسعه خالصه نمود. اين نگاه نمی هاآنبه « مقاومت»توان در نگاه می

امدهای شوند اما پیاگرچه خود بحران تلقی نمی هاتحريم چنینبرای کشور و مناطق آن باشد. هم

 کنند.را برای جوامع ايجاد می يیزابحران

 

 پژوهشاهداف  .1-5

های آوری خوشهتاب توانمیچگونه »کلی ذيل است:  سؤالهدف اصلی اين پژوهش يافتن پاسخ برای 

توان ؛ همچنین از اهداف فرعی اين پژوهش می«افزايش داد؟ ی اقتصادیهاصنعتی را در مواجهه با تحريم

های اقتصادی، استفاده از های صنعتی در برابر تحريمآوری خوشهبر ظرفیت تاب مؤثربه شناسايی عوامل 

های کاربردی جهت افزايش کشورها در اين خصوص و ارائه راهكارها و خط مشیو  هابنگاهتجربیات 

 ها اشاره نمود.هآوری در خوشظرفیت تاب

 

 پژوهش سؤاالت .1-6

ای طراحی فرضیه گونهیچهکیفی و اهمیت اعتبار درونی،  یشناسروشدر اين پژوهش با توجه به انتخاب 

 گردد.پژوهش استفاده می سؤالفرضیه از  یجابهشود و نمی

های صنعتی را نسبت به آوری خوشهتوان تابچگونه می»اين پژوهش عبارت است از:  اصلی سؤال

 «های اقتصادی افزايش داد؟تحريم

                                                                                                                                                     
 (:2/32/3132ای اسالمی )دسترسی در ی مجلس شورهاوبسايت رسمی مرکز پژوهش 3

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=221 

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=220
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زير  فرعی سؤاالتاصلی پژوهش، ضروری است تا به  سؤاليافتن پاسخ مناسب برای  منظوربهچنین هم

 پاسخ مناسب داده شود:

حاصل از  هایشوکی در مواجهه با های صنعتآوری خوشهالف( کدام عوامل بر تاب

 ؟مؤثرندهای اقتصادی تحريم

 آوری کدامند؟بر تاب مؤثرای ايران و نیز استان تهران، عوامل ب( در شرايط زمینه

پ( اين عوامل در مسیر رشد و توسعه خوشه تجهیزات بیمارستانی در استان تهران چه 

 دارند؟ هايیويژگی

 

 پژوهشروش  .1-7

 آن یریکارگبهو دلیل  پژوهششناسی روش .1-7-1

نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی؛ رويكرد اتخاذ شده، کیفی و روش پژوهش مورد استفاده برای 

مشاهده و تفسیر تفصیلی ابعاد مورد اين پژوهش با هدف کلی . است 3موردمطالعهتمرکز بر ، مسئلهحل 

تحلیلی  کند تا بتواندتالش میدر شرايط طبیعی و از جهات مختلف  نگرکلبررسی و مشاهده از ديدگاه 

ها، شرايط ويژگی ،موردمطالعهبنابراين ضمن درک عمقی ؛ دبه دست آور موردمطالعهموضوع تفصیلی از 

 .کندمیبررسی را را آشكارتر کند « مورد»د توانمیای که هر جنبه یطورکلبهو  تأثیرگذار محیطی، عوامل
 

 قلمرو پژوهش .1-7-2

ای، توسعه اقتصادی، مديريت بحران ريزی و توسعه منطقههای برنامهقلمرو موضوعی پژوهش شامل رشته

تا پايان شهريور  3132ماه از آذر  31. همچنین قلمرو زمانی پژوهش به مدت باشدمیالملل و روابط بین

 ران است.جغرافیايی نیز استان ته ازنظربوده و قلمرو مكانی پژوهش  3131

 

 و دلیل انتخاب آن گیریروش نمونهجامعه و نمونه آماری،  .1-7-3

الملل نیو روابط ب یاو افراد مسئول، مطلع و فعال در بحث توسعه منطقه رانيپژوهش مد نيا یجامعه آمار

در مورد نحوه انتخاب مراجع از روش  .باشدمی تجهیزات بیمارستانی در استان تهرانمربوط به صنعت 

که  ترتیبينابه. شودیم استفاده – یو قضاوت یاحتمالریغ یریگنمونه هایروش مجموعه از – یگلوله برف

                                                                                                                                                     
3 Case Study 
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با افراد مطلع، فعال و  يیهاکوچک و پروژه توسعه خوشه مصاحبه عيسازمان صنا نیمسئول يیبا راهنما

از  یافراد گروه بعد نيبا پرسش از ا وانجام شده  تجهیزات بیمارستانی تهرانخوشه  در خصوص برجسته

به اشباع  دنینمونه تا رس لیتكم ني. اشوندمیمصاحبه انتخاب  یخوشه برا نيا رانيو مد نظرانصاحب

جنبه اکتشافی  ،مطالعهاين زيرا انجام  يابدیمادامه  یریگجهینت یبرا شده گردآوری یهاهاطالعات داد

 و هدف آن رسیدن به روايی درونی و تعمیم تحلیل در پژوهش است. يیدیتأدارد نه 
 

 هامنبع، روش و ابزار گردآوری داده .1-7-4

و از زوايای  یآورجمعاصولی  صورتبه هادادهشود که بوده و سعی می« مورد»تمرکز پژوهش بر 

ای و مطالعات کتابخانه ضمن استفاده از روش هادادهگوناگون مطالعه شود؛ بدين منظور جهت گردآوری 

نیز های انفرادی ها با استفاده از مطالعات میدانی حاصل از مصاحبهمرور و تحلیل اسناد و مدارک، داده

 شود.تكمیل می
 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش . 1-7-5

عقل، منطق، تفكر و استدالل است؛ يعنی با استفاده از عقل و منطق و غور و  مشخصاًهای کیفی تحلیل

قرار داد و حقیقت و واقعیت را  وتحلیلتجزيهانديشه بايد اسناد، مدارک و اطالعات را مورد بررسی و 

: 3185( )فرهنگی و صفرزاده، 268: 3183نیا، اظهارنظر کرد )حافظ موردمطالعهکشف و درباره پديده 

 تكنیک از ها،مصاحبه از آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزيه برای پژوهش، اين در طورکلیبه(. 156

 درون موجود( هاتِم) الگوهای بیان و تحلیل تعیین، برای روشی تِم تحلیل است؛ شده استفاده تِم تحلیل

 اما ؛کندمی توصیف جزئیات قالب در و دهیسازمان را هاداده، در حداقل روش اين. است هاداده

 .کند تفسیر را پژوهش موضوع مختلف هایجنبه و رفته فراتر اين از تواندمی
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 دستاوردها و نتایج مورد انتظار .1-8

 دستاورد و نوع استفاده نام نهاد ردیف

1 
 

برای دانشكده و 

 دانشگاه

 جلب توجه پژوهشگران دانشكده و دانشگاه به موضوعات مربوط به روابط -3

 و پیامدهای ناشی از آن هاتحريم خصوصبهالملل بین

 های اقتصادی از نگاه مديريتتحريم در موردافزايش دانش نظری و کاربردی  -2

2 
برای جامعه و 

 هاسازمان

ی در و وزارت راه و شهرساز رانيا یاسالم یوزارت کشور جمهورکمک به  -1

ايران نسبت به مناطق  یآورتاب تیتوسعه ظرف ایربکالن  یهایخط مش میتنظ

 های اقتصادیهای ناشی از تحريمبحران

و شرکت  صنعتی ايران هایشهرکصنايع کوچک و سازمان به کمک  -4

 بحران به یمربوط به آمادگ یهایدر توسعه خط مش صنعتی تهران هایشهرک

در آماده ساختن ل رعامیسازمان پدافند غو  بحران تيريسازمان مدکمک به  -5

آينده  هایشوکها و تیمواجهه با عدم قطع یبراق اقتصادی کشور مناط

 تجاری هایممنوعیتو  هاتحريمی ناشی از احتمالپیامدهای  خصوصبه

3 
مضامین کاربردی 

 برای مديران

ی از شهر زانيبرنامه راستفاده از راهكارهای عملی توسط استانداران، مديران و  -6

 یآورتابظرفیت توسعه های پژوهش جهت اقدامات عملی حاصل از يافته

 هاتحريم یزابحرانخود نسبت به پیامدهای  موردنظرمناطق اقتصادی 

 

 پژوهشافزایی دانش مسه .1-9

 آيد: به دستزير  موردنظرپس از انجام اين پژوهش نتايج  رودیمانتظار 

  آوری اجتماعات نسبت به مخاطرات محیطیبر ظرفیت تاب مؤثرشناسايی عوامل 

  هاتحريمها بر عوارض اقتصادی ناشی از آوری خوشهبر تاب مؤثرشناسايی عوامل 

  هاتحريمها و مخاطرات ناشی از های مناسب برای مقابله با بحرانارائه راهكارها و خط مشی 

 ريزی و در برنامه و مناطقهای صنعتی آوری خوشهر لزوم پرداختن به تابب یدتأک

 گذاری در سطوح محلی و ملّیمشیخط
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 پژوهشبندی اجرای زمان .1-11

 بندی پروژه به ماه(نمودار گانت )زمان

 زمان مورد نیاز 
 

 پژوهشمراحل  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

           تهیه و تصويب پروپوزال

           پژوهشبررسی ادبیات 

           هاگردآوری داده

           هاتحلیل داده

           نامهنگارش پايان

 

 های کلیدیتعریف مفهومی واژه .1-11

 تحر( یمSanction:) توسط مالی يا متعارف تجاری روابط تعلیق به تهديد يا عمدی تعلیق 

 .(Hufbauer et al., 2117: 1) دولت

 تاب( آوری[Regional] Resilience:)  به توانايی سیستم اجتماعی به پاسخ و ترمیم نسبت به

حادثه  تأثیراتتا  دهدیمو شامل آن شرايط درونی است که به سیستم اجازه  گويندیم هابحران

ای است که را جذب کند و با آن سروکار داشته باشد؛ همچنین فرآيندهای تطبیقی پس از حادثه

سخ به يک تهديد را تسهیل بازسازماندهی، تغییر و يادگیری در پا توانايی سیستم اجتماعی به

 .(Cutter et al., 2118: 533)کند می

 خوشه( های صنعتی[Industrial] Clusters:)  فعال در يک  یا، مجموعهوکارکسبخوشه

وکار است که در يک منطقة جغرافیايی متمرکز شده، امكان همكاری و تكمیل گرايش از کسب

سازمان ) های مشترک برخوردار باشندها و فرصتهای يكديگر را داشته و از چالشفعالیت

 (.3133،  های صنعتی ايرانصنايع کوچک و شهرک
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 کشورهای پژوهشی انطباق موضوع با اولویت .1-12

 اندازمرتبط با سند چشم .1-12-1

 آمده است: 3هجری شمسی 3414ساله در افق انداز بیستچشمدر بخشی از سند 

 هايی خواهد داشت:انداز چنین ويژگیی ايرانی در افق اين چشمجامعه»

 ی آسیای جنوب غربی )شامل به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه يافتهدست

افزاری و تولید علم، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسايه( با تأکید بر جنبش نرم

 «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

است که ضرورت توجه به  اندازچشمترين موانع تحقق سند در سالیان اخیر از اصلی هاتحريمتشديد 

 کند.ناشی از آن را جهت يافتن راهكارهای مقابله با آن تقويت می یهابحرانشناسايی پیامدها و 

 

 های کلی برنامههای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران / سیاسترسالت. 1-12-2

 31322بهمن  11 خيدر تار یمقام معظم رهبر یابالغ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیسدر بخشی از سند 

 های تحريم و مخاطرات اقتصادی اشاره شده است:به رصد برنامه صراحتاً

انداز به اهداف سند چشم یابیو دست یمقاومت اقتصاد یهاو بهبود شاخص ايرشد پو تأمینبا هدف »

فرصت ساز، مولد،  ،ريپذانعطاف ،یجهاد یكرديبا رو یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس ساله،ستیب

 :گرددیگرا ابالغ مو برون شرویزا، پدرون

و  یسازهماهنگبا  یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیستحقق  یدولت مكلف است برا -22]بند[ 

 :معمول دارد را ريهمه امكانات کشور، اقدامات ز یايپو جیبس

 به توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد یفن ،یعلم یهاتیظرف کارگیریبهو  يیشناسا

 و اقدامات مناسب یآفند

 دشمن یبرا نهيهز شيو افزا ميتحر یهارصد برنامه 

                                                                                                                                                     
 : (2/32/3132های مجلس شورای اسالمی )دسترسی در وبسايت رسمی مرکز پژوهش 3

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=221 

 :(2/32/32وبسايت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام )دسترسی در  2

http://maslahat.ir/DocLib2/Approved21%Policies/Offered21%General21%Policies/%D%8B%1DB8%C%D%8A%7

D%8B%1D%8AA%21%DA%A%3D%84%3DB8%C%21%D%8A%7D%82%3D%8AA%D%8B%5D%8A%7D%8AF%21%D%85%3

D%82%3D%8A%7D%88%3D%85%3D%8AA%DB8%C-%21%11D%8A%8D%87%3D%85%3D213132%86%3.aspx 

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=220
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-30%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%201392.aspx
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-30%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%201392.aspx
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-30%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%201392.aspx
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 و به  عيواکنش هوشمند، فعال، سر یهاطرح هیته قياز طر یمخاطرات اقتصاد تيريمد

 «.یو خارج یداخل یهاهنگام در برابر مخاطرات و اختالل

 

 توسعه کشور هایبرنامه. 1-12-3

، مصوب (3131ـ  3134) رانيا یاسالم یپنجم توسعه جمهور سالهپنجقانون برنامه در فصل هفتم 

 آمده است: 35/31/31833

 یتیو امن یاسیس ،یفصل هفتم ـ دفاع»

کشور و ارتقاء توان  یدفاع هیبن تيتقو منظوربهدولت موظف است : 213ماده 

در  یکشور و آمادگ تیو امن یارض تیمسلح و حفاظت از تمام یروهاین یبازدارندگ

کشور و  یاتیو منابع ح رانيا یانقالب اسالم ،یو حفاظت از منافع مل داتيبرابر تهد

کل  یفرمانده بيتصو در صورترا  ليذ یهااقدام ،یدفاع یهاستمیس یهوشمندساز

 مسلح به عمل آورد: یروهاین

و حفاظت از  دهايعمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهد و ـ ارتقاء ابتكار]بند[ 

 «رانيا یو انقالب اسالم یاتیمنابع ح ،یمنافع مل

های دفاعی در برابر انواع تهديدها از و هوشمندسازی سیستم مؤثربنابراين توجه به آمادگی، مقابله 

 های اصلی دولت است.برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 :(2/32/3132های مجلس شورای اسالمی )دسترسی در وبسايت رسمی مرکز پژوهش 3

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/731336 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
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 فصل دوم: ادبیات تحقیق

 مقدمه .2-1

به بررسی ادبیات نظری و تحقیقات مرتبط به موضوع در سه بخش جدا در  شودتالش می فصلدر اين 

آوری، به ضمن بازشناسی مفهوم تابآوری، تحريم و خوشه صنعتی پرداخته شود. نخست مورد تاب

مفاهیم آوری و واکاوی بررسی تعاريف پژوهشگران از اين پديده، رويكردهای متفاوت آنان به تاب

با توجه به  همچنینآوری صورت گیرد. های اصلی تاب، ابعاد و شاخصهامدلمروری بر  مرتبط با آن،

سطح تجزيه تحلیل خردتر اما مفید جهت درک  عنوانبهآوری سازمانی اين پژوهش به تاب موردمطالعه

 شود.بیشتر اين موضوع نگاهی اجمالی پرداخته می

 جهت و شده پرداخته تحريم انواع ذکر به تحريم، به مربوط تعاريف و مفهوم بررسیدر بخش دوم نیز به 

 هدف، مطالعه با سپس. شده است بررسی ترمفصل  خاص طوربه اقتصادی هایتحريم ،ترقیعم مطالعه

 الگوهای نیز و پژوهشگران پیشنهادی راهكارهای بررسی به ايران، کشور بر هاتحريم یتأثیرگذار و روند

 .است شده پرداخته هاتحريم با مقابله جهت تاريخی

 آن اهمیت و مزايا صنعتی، هایخوشه انواع و تعاريف مفهوم، بررسی آخر اين فصل نیز ضمن بخش در

 تجهیزات خوشه» ترقیدق مطالعه به ايران، در صنعتی هایخوشه توسعه روند بررسی ضمن و شده تشريح

 .شودمی پرداخته پژوهش اين موردمطالعه عنوانبه «تهران بیمارستانی

 

 و مفهوم آن 1آوریتاب .2-2

فرهنگ واژه آکسفورد . ديآیم 2ارتجاعیبه معنای بازگشت  «lire-res»از ريشه التین  «آوریتاب»واژه 

( 2؛ )قبلی؛ قابلیت ارتجاع دوباره به شكل بازگشتبه  ءشی( توانايی ماده يا 3»)را به معنای « آوریتاب»

 .1است کردهترجمه « د؛ سفتیياباز مشكالت بهبود د توانمی عاًيسرظرفیتی که 

                                                                                                                                                     
3 Resilience 

2 Spring back 

1 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resilience?q=resilience 
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به ظرفیت و توانايی يک پديده به بهبود از شوک يا اختالل تعريف  توانمیرا  آوریتاب طورکلیبه

اين واژه اولین بار توسط دانشمندان اما  شودیمنیز استفاده در روانشناسی  «آوریتاب» مفهوم اگرچه؛ نمود

 یهاشوکثبات مواد و مقاومتشان به  و تشريح يک فنرهای ويژگی به معنای و رياضیات فیزيکعلوم 

 .(Norris et al., 2118: 327) (Davoudi, 2132: 111خارجی بكار گرفته شد )

شناسی، بهداشت عمومی، شناسی، جغرافیا، مردماسی، جامعهروانشن یهارشتهدر  آوریتابادبیات 

و نقطه  آوریتاب مرتبط با مفاهیم یخوببه 3فولک وجود دارد.نیز اکولوژی، تكنولوژی و ارتباطات 

 :دهدیمرا به ما نشان  هرکدامتمرکز 

 2اکولوژيكی-اجتماعی ترگسترده به از تفسیر متن محدودتر آوریتابتوالی مفاهیم  .3-2جدول 
 متن تمرکز بر مشخصات آوریتابمفاهیم 

 6حول تعادل پايدار 5بهبود، ثبات 4زمان بازگشت، کارآمدی 1مهندسی آوریتاب

 آوریتاب

 اکولوژيكال/اکوسیستم

 7اجتماعی آوریتاب

ظرفیت بافر، تحمل 

 8شوک، حفظ عملكرد

تعادل چندگانه،  3ايستادگی، استحكام

 31باثباتهای اندازچشم

-اجتماعی آوریتاب

 33اکولوژيک

 اختالل و وانفعالفعل

 مجدد، دهیسازمان

 32پايداری و توسعه

قابلیت انتقال ظرفیت 

تطبیقی، يادگیری 

 31نوآوری

بازخور سیستم يكپارچه، 

تعامالت پويا در مقیاس 

 34متقابل

 (Folke, 2116: 253منبع: )

                                                                                                                                                     
3 Carl Folke 

2 Social-Ecological 

1 Engineering resilience 

4 Return time, efficiency 

5 Recovery, constancy 

6 Vicinity of a stable equilibrium 

7 Ecological/ecosystem resilience social resilience 

8 Buffer capacity, withstand shock, maintain function 

3 Persistence, robustness 

31 Multiple equilibria, stability landscapes 

33 Social–ecological resilience 

32 Interplay disturbance and reorganization, sustaining and developing 

31 Adaptive capacity transformability, learning, innovation 

34 Integrated system feedback, cross-scale dynamic interactions 
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اين تهديدات  تأثیرکند،  بینیاست که قادر است تهديدها را پیش ایآور، منطقهاجتماع تاب يک منطقه يا

 ازآنپسدهد و مناسبی ، زمانی که اين تهديدات اتفاق افتادند پاسخ دامات پیشگیرانه کاهش دهدرا با اق

تواند رخدادهای طبیعی باشد، اما همیشه به شرايط ( میيیهاشوک)خود را بازيابی کند. چنین تهديدات 

واگیردار؛ يا  یهایماریبسم يا حوادث صنعتی؛ انسانی مانند تروريتواند میآب و هوايی مرتبط نیست، 

دت چنین تهديدات و يک منطقه در ابتدا توسط بزرگی و ش آوریتاب. باشد کاهش يا اختالل اقتصادی

. اگر شودیمو منابع دسترسشان تعیین  شانیذات یريپذبیآسطبق  هاآنمواجهه با  ظرفیت سیستم برای

به توانايی سیستم به بهبود و بازيابی به سطح قبل از  آوریتابفراتر از ظرفیت منطقه وارد شود،  یشوک

شود. نتیجه اندازه گرفته می تیمطلوبسطح نرمال جديدی با حداقل شوک عملكرد خود يا تحقق يک 

 .(Dabson et al., 2132: 4) شودمیظرفیت منطقه برای مواجهه با شوک بعدی  منجر به افزايش نهايی

 

 آوریتعاریف تاب .2-3

 روانشناسی، زيست، محیط مانند يیهارشته از تنوعی در زيادی پژوهشگران توسط آوریتاب مفهوم

 شده تحلیل و تعريف متفاوت صورتبه ديگر مرتبط هایرشته و سیاسی علوم بحران، مطالعات اقتصاد،

 مجموعه يک شودکهمی مربوط هنگامی به است نزديک شهری ريزیبرنامه به که مهندسی نگاه از. است

ديگران  و 3هیل(. Cowell,2131 :231) گرددیبرم پايدار حالت به احتمالی اختالل يک از پس

 به که يیهاشوک از آمیزموفقیت بازيافتن به منطقه يک توانايی به» را از نگاه اقتصادی آوریتاب

 «دارد مسیر اين از را آن کردن دور توانايی يا و کندمی دور رشدش مسیر از را آن وارد شده و اقتصادش

 بلكه نیست، اقتصاد ايستای یهایژگيو از يكی آوریتاب بنابراين ؛(Martin,2132: 4) اندنموده تعريف

 شرايط با انطباق و اقتصادی ساختار تغییر مداوم یهاالتهاب و بزرگ هایشوک تأثیر تحت پويا، فرايندی

 (Martin, 2132: 28. )است

 اقتصادی موفقیت بلكه نیست، موفق اقتصادی لحاظ از تنها آورتاب منطقه که کندیم بیان (2131) 2بريستو

 در تغییرات ی،المللبین رقابت در تغییرات به موردنیاز ريناپذاجتناب انطباق با مواجهه در درازمدت در را

 Christopherson) کندمی حفظ خود مجموعه به ديگر نیچننيا هایشوک و کنندگانمصرف تقاضای

et al.,2131: 6.) 

 :مشاهده نمود 2-2در جدول  را و رويكردهای مختلف به آن هايدگاهدآوری از تابتوان تعاريف می

                                                                                                                                                     
3 Edward Hill 

2 Gillian Bristow 
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 نآ 3طبقه نرماتیوتیآوری با توجه به . مروری بر تعاريف تاب2-2جدول 
 مراجع تعاریف دسته طبقه

مفهوم توصیفی
 

علوم 
ک

اکولوژي
 

اکولوژيكال  -33

 واقعی

و اختالل  ییرجذب تغ یبرا شانيیتواناو  هایستمس يداریپا میزان

 حالت یرهایمتغ ياو  یتجمع ینروابط بهمان و هم حفظ 

Holling 

3371:34 

اکولوژيكال  -32

 توصیفی

]توسط سیستم[ جذب  تواندمیکه است  یاختالل الف( بزرگی

ساختارهايش را با تغییر دادن متغیرها و یستم س ينكهاز اقبل  شود

 فرآيندهای کنترلی رفتارش تغییر دهد.

Gunderson 

and Holling 

2112:4 

ب( به ظرفیت يک سیستم برای حفظ عملكرد، ساختار، بازخور 

 کندرا تجربه می هاشوک کهیدرحالهويتش  يتدرنهاو 
Walker et 

al. 2116:2 

سه  -الف-2

 ويژگی

 ی( برا2( برای جذب اختالالت 3که  هايییتظرف

 ( برای يادگیری و مطابقت1و  یدهخودسازمان
Walker et 

al. 2112 

 چهار جنبه -ب-2

 وسعت )عرض دامنه( (5

 مقاومت )ارتفاع دامنه( (6

 ناپايداری (7

 روابط مقیاس متقاطع (8

Folke et al. 

2114:571 

 -سیستماتیک  -31

 هیوريستیک

و  دهدیماکوسیستم را تغییر  هایيايیپوکه سراسر دارايی کمی 

 دهدیماکوسیستم رخ  مراتبسلسلهدر هر سطحی از 
Holling, 

2113 

 عملیاتی -34

 آوری از چه به چه؟الف( تاب
Carpenter et 

al. 2113 

ب( توانايی سیستم برای حفظ هويتش در مواجهه با تغییر داخلی 

 و اختالالت خارجی هاشوکو 
Cumming et 

al. 2115 

علوم اجتماعی
 

 یشناختجامعه -35
و اختالالت  هااسترسيا جوامع برای مواجهه با  هاگروهتوانايی 

 نتیجه تغییر اجتماعی، سیاسی و محیطی عنوانبهخارجی 
Adger 

2111:147 

 -اکولوژيک  -36

 اقتصادی

 هاییتفعالکاربردی از  عنوانبه هاحالتاحتمال انتقال بین 

 و گیرندگانیمتصممصرف و تولید 
Brock et al. 

2112:271 

محیطی  هایشوکتوانايی سیستم به استقامت نسبت به يا بازار يا 

 بدون از دست دادن ظرفیت تخصیص کارای منابع
Perrings 

2116:438 

مفهوم 

 هیبريدی

خدمات  -37

اکوسیستم 

 مربوط

اکوسیستم ظرفیت زيربنايی يک اکوسیستم برای حفظ خدمات 

 مطلوب در مواجهه با نوسانات محیطی و استفاده انسانی
Folke et al. 

2112:34 

 اکولوژيكال -سیستم اجتماعی -38

                                                                                                                                                     
3 Normativity 
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اجتماعی  -الف-8

 اکولوژيكال -

اکولوژيكی برای جذب  –اجتماعی  هایسیستمظرفیت 

اختالالت بازگشت کننده برای نگه داشت ساختارها، فرآيندها و 

 ضروری یبازخوردها

Adger et al. 

2115:3116 

رويكرد  -ب-8

 آوریتاب

 -اجتماعی  هایسیستمديدگاه يا رويكردی برای تحلیل 

 اکولوژيكی
Folke 2116 

مفهوم 

 ارزشی

 در بلندمدت يریپذانعطاف ایاستعاره -33
Pickett et al. 

2114:183 

مربوط به  -21

 پايداريپذيری
 حفظ سرمايه طبیعی در بلندمدت

Ott and 

Döring 

2114:231 

 (Brand and Jax, 2117: 21)منبع: 

 

دهد. اين سه دسته شامل تعاريف را نشان می آوریتابتعريف از  31طبقه و  31دسته،  1اين جدول 

که در آن مفاهیم ضمنی توصیفی و ارزشی باهم  (، مفهوم هیبريدی3دسته ) توصیفی کامالًمنطبق با مفهوم 

 دیتأک( است. اين جدول در اولین قدم 1ارزشی )دسته  کامالً( و نیز مفهوم 2)دسته  اندشده ختهیدرآم

است.  آوریتابکلی از  یهادستهبه درجه نرماتیويتی که دربرگیرنده تعاريف مختلفی تحت  کندیم

متن  که در يیهاآنو  4-3اکولوژيكال يعنی طبقه  کامالًبین تعاريف  چونهمچنین مفید و ضروری است 

 تمییز قائل شده است. اندشدهاستفادهنیز  31 – 5يعنی طبقه  یشناسجامعهديگری مانند اقتصاد و  یهارشته

 

 آوریتابرویکردهای اصلی در  .2-4

توان به دو طبقه کلی تقسیم نمود: را می هاآنآوری وجود دارد که مختلفی در مواجهه با تاب هایيدگاهد

بقا و »که پیشنهاد بحث است مديريت بحران  خصوصبهنخست، ريشه اين عبارت در علوم اکولوژيک و 

آيند و بعد از يک به نظر می پذيریبآس هاسازمانو  هاگروهدهد. در اين رويكرد افراد، را می« نجات

بیاورند و بر آن پافشاری  به دسترا دوباره  انددادهازدستیزی که بحران بايد خودشان را ترمیم کنند و چ

بايد برای  تنهانهکندکه یان میباين رويكرد  درواقعکنند. رويكرد دوم شامل توجه به زندگی و احیاست. 

آوری پتانسیل تاب منظر،تالش کرد بلكه همزمان به رشد و توسعه نیز توجه نمود. از اين بايد زنده ماندن 

وگوی سیاسی، مقاومت و به هايی را برای گفتتوسعه يابد و فرصت تریيكالرادمفهوم  عنوانبهدارد تا 
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تفكّر را ايجاد کند. تفاوت اين دو نگاه را  يرشموردپذ یهاراهچالش کشیدن ساختارهای قدرت و 

 (.Shaw and Maythorne ,2131 :45-46دانست )« 2تبديل»و « 3بهبود»توان در دو مفهوم می

 

 آوریتاببازشناسی مفاهیم مرتبط با . 2-5

و نسبت به يكديگر بررسی  آوریتابمختلف با  و مفاهیم هادهيپدتا رابطه  شودیمدر اين قسمت سعی 

و گاهی نیز جزء فرآيند ذاتی  روندیمبكار با آن گردد. برخی از اين مفاهیم گاهی به معنای يكسان 

 تنهانه کار نياباشند؛  متفاوت گريكديمحتوايی با  ازنظراما ممكن است  شوندآوری در نظر گرفته میتاب

 :گرددیمدر فرآيند پژوهش  مفاهیم درک بیشتربلكه منجر به  شودیم ادشدهيموجب واکاوی موضوع 

 

 3یریپذبیآسو  آوریتاب. 2-5-1

اجتماعی است که پتانسیلی را  هایسیستم، خصوصیات پیش از حادثه و ذاتی يا کیفیات یريپذبیآس

توانايی يک سیستم اجتماعی به پاسخ و بازيابی از فجايع  آوریتاب کهیدرحال. کندیمبرای آسیب ايجاد 

آن با يا  را جذب کنند و تأثیراتکه  دهدیمکه به سیستم اجازه  شودیمو شامل آن شرايط ذاتی  شودیم

د توانايی سیستم اجتماعی را توانمیپس از حادثه  ريپذقیتطبرخداد مواجه شوند، همچنین فرآيندهای 

 آوریتابو  یريپذبیآس، تغییر و يادگیری نسبت به پاسخ به تهديد را تسهیل کند. یدهباز سازمانبرای 

توان مرزبندی مشخصی از اين نمی یآسانبههرچند  .(Cutter et al., 2118: 533) دو فرآيند پويا هستند

 :دهدیمرا به ما نشان  مفهوم تفاوت اين دو تواندمیجدول زير دو مفهوم نسبت به يكديگر داشت اما 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Recovery 

2 Transformation 

1 Vulnerability 
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 آوریپذيری با تاب. تفاوت آسیب1-2جدول 

 آوریتاب یریپذبیآس

 بهبودی مقاومت )پايداری(

 محدود به زمان محدود به نیرو

 بازگشت به گذشته ايمنی

 تطبیق تسكین و کاهش خطر

 محوراجتماع نهادی

 شبكه سیستم

 فرهنگ مهندسی

 و تحلیل ظرفیت یريپذبیآس ارزيابی خطر

 فرآيند برونداد

 نهاد استانداردها

 (Manyena, 2116: 445)منبع: 

به  مؤلفهفیزيكی، اقتصادی و اجتماعی است و از سه  یريپذبیآسسه بعد مختلف  دارای یريپذبیآس

 (:Dabson et al., 2132: 31شرح ذيل برخوردار است )

 قرار گرفتن در معرض يک تهديد •

 حساسیت، يا توانايی مقاومت در برابر تهديد •

 ظرفیت تطبیق با تهديدات بالقوه •

 

 1پذیرتطبیقپیچیده  هایسیستمو  آوریتاب .2-5-2

. شودیمگفته  فشارها ها وبه توانايی تغییر يا تطبیق در پاسخ به استرس هادر چارچوب سیستم آوریتاب

 به نیاز چارچوبی چنین. است مستمر تنظیم فرآيند با ارتباط در پويا ويژگی يک آوریتاب ،بیترتنيابه

 پارادايم پیشنهاد برای هاستمیس تحلیل از علوم اکولوژيک باألخصندارد.  2تعادل مورد در یفرض هیچ

 هادستگاه آوریتاببیان  نيترکامل. کندیم استفاده اکولوژيک آوریتاب و تكاملی تغییر برای منسجمی

است که وهای داخلی و خارجی از مطابقت با نیر یامرحلهچهار « 81شكل »، مدل ريپذقیتطب یهااز چرخه

 چرخهاز  مرحلههر  .کنندیمدر طول زمان تغییر و مطابقت پیدا  هاستمیسگونه چکه  دهدیمنشان 

                                                                                                                                                     
3 Complex Adaptive Systems 

2 Equilibria 

1 Figure 8 model 
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. .. و استرس شوک، به سیستم یريپذبیآس عنوانبه که مرتبط است آوریتاب سطحی از با ريپذقیتطب

 ،2نگهداری ،3انفجار يا رشد از اندعبارت مراحل اين (..Pendal et al ,2131 :76) شودیم گرفته اندازه

 .4یدهباز سازمان خالق، تخريب يا 1رهاسازی

 سیستم تغییر و تطبیق ایمرحله 4 چرخه. 3-2 شكل

 

 (Pendal et al., 2131: 76منبع: )

 طورهمان بلكه نه يا است آورتاب سیستمآيا  که بگويیم که دهدینم هزاجا ما به ريپذقیتطب چرخه مدل

 :Pendal et al., 2131) ابنديیمتغییر  دائماًنیز  آوریتاب سطوح کندیمکه سیستم تغییر و تطبیق پیدا 

77). 

با تمرکز بر تنها يک مقیاس درک يا مديريت  توانمیمی را نهمچنین الزم به ذکر است که هیچ سیست

 کنندیمچندگانه فضا، زمان و سازمان اجتماعی وجود دارند و عمل  یهااسیمقدر  هاستمیسی نمود. همه

مهم است. اين  کانونیدر تعیین پويايی سیستم در هر مقیاس خاص  اساساً هااسیمقو تعامالت بین اين 

                                                                                                                                                     
3 Exploitation or r Phase 

2 Conservation or K Phase 

1 Release or omega Phase 

4 Reorganization alpha Phase 

 مرحله بازسازماندهی:
زمان نوآوری، بازسازی و عدم 

 قطعیت زياد

 : زيادآوریتاب

 :انفجارمرحله 
 آوردن فرصتزمان رشد و بدست

 کاهش روبهزياد اما  :آوریتاب

 :رهاسازیمرحله 
، فروريزی و «خالقتخريب »زمان 

 عدم قطعیت

 افزايش روبه: کم اما آوریتاب

 :نگهداریمرحله 
 زمان ثبات، قطعیت و صالبت

 : کمآوریتاب
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اند که را شكل داده« 3پانارچی»مفهوم  ،سلسله مراتبی ساختاريافتهِ یهااسیمقدرهم کنش از  یمجموعه

 ر نشان داده شده است:در شكل زي

 تودرتو ريپذقیتطبهای . چرخه2-2 شكل

 
 (Pendall et al., 2131: 73)منبع: 

 تأثیراتاال، اين بعد مقیاس است. از ب تأثیرنظرگرفتن تودرتو با در ريپذقیتطب یهاچرخهيا همان  «پانارچی»

از  ( باشد....از اقدامات و  مانع شدن)منفی ( و 2يا يادآوری هاکمکفراهم کردن حافظه و تواند مثبت )می

 تغییر یجهد درتوانمی، جانشین در همان مرحله هایسیستم تحت مؤلفهآن يک ای که در پايین، درجه

 پذيرتطبیقسجام سیستم در چرخه نا فراتر ازيا مراحل  هاحالت، يعنی درا تعیین کنمقیاس کانونی  کلی در

 Gunderson( )1)شورش باعث شودد سقوط سیستم را در مقیاس کانونی توانمی ترپايینهای در مقیاس

and Holling, 2112 in Resilience Alliance workbook, 2117: 26.) 

                                                                                                                                                     
3 Panarchy 

2 Remember 

1 Revolt 

 «شورش»

 «شورش»

 «یادآوری»

 «یادآوری»
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 1و پایداری پذیری آوریتاب .2-5-3

 Folkeشكوفای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيكی است )های هدف توسعه پايدار، ايجاد و حفظ سیستم

et al., 2112: 417 )ها در مقابل ای نیازمند حراست و نگهداشت از اين سیستمهر جامعه روينازا

است. از نگاه مديريت بحران نیز کاهش مخاطرات ناشی از تهديدها  نشدهبینییشپ هایشوکتهديدات و 

 شود.به مزايا موجب توسعه يک جامعه نسبت به ساير جوامع می هاآنو تبديل 

 

 2پذیریرقابتو  آوریتاب .2-5-4

، شهرها را ناگزيرا به توسعهدرحالو چه در کشورهای  افتهيتوسعه، چه در کشورهای یسازیجهانروند 

يكی از  پذيریرقابتاقتصاد،  شدنیجهان(. با 63 :3188)کیوانی،  دهدیمبازسازی اقتصادی بنیادی سوق 

 درواقع(. Balkyte & Tvaronavičiene, 2131: 158شده است ) هابنگاهو  هادولتاصلی  یهاینگران

(. بااينكه تعاريف و Begg, 3333: 735راهی به سمت سعادت اقتصادی است ) پذيریرقابتبهبود 

ناشی از تعاريف در حوزه  یهایدگیچیپوجود دارد اما آن به دلیل  یامنطقه رقابتیبسیاری از  یهادگاهيد

 & Buddناشناخته است ) 1، اين واژه هنوز مثل کیمرایریگاندازهعملكردی و  یهااسیمقشاخص و 

Hirmis, 2114: 3137 .)و کاال ندتوانمی در آن شهرها که یادرجه» توانمیشهری را  رقابتی طورکلیبه 

 افزايش موجب کهیطوربه ی(،المللبین و ملی ،یامنطقه) ترگسترده بازارهای آزمون خدماتی را با

، تعريف نمود «پايدار شود، تولیدکنند توسعه ترويج و شهروندان زندگی کیفیت بهبود واقعی، درآمدهای

(Lever & Turok, 3333: 732 .)ناشی از تجمع  یهايیجوصرفهکه مناطق شهری به دلیل  طورهمان

( اما اين ظرفیت رشد نبايد به Budd & Hirmis, 2114: 3126از مناطق بدون شهری هستند ) تریرقابت

اقتصادی، قطبی شدن فضايی همیشه مترادف با موفقیت -داليلی مانند محرومیت و فقر، نابرابری اجتماعی

ود کم کیفیت منجر ش یهارساختيزناشی از تجمع و  یهانهيهزدر نظر گرفته شود و ممكن است به 

(OECD, 2116: 35-37 بدون شک .)به منطقه[ ] خودآوردن مزيت رقابتی با پرداختن کم به  به دست

 (.Begg, 3333: 738اما اگر باعث کاهش استاندارد زندگی شود خود تخريبی است ) ديآیم دست

 :دهدیمرا نشان  یامنطقهظرايف راهبردهای  یخوببه( 2131بريستو )

 

                                                                                                                                                     
3 Sustainability 

2 Competitiveness 

1 Chimera: 

 است. درافسانه ها به جانوری گفته می شود که سر شیر، بدن ببر و دم مار داشته
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 ایهای منطقهراهبرد شناسیگونه. 4-2جدول 
 آوریتاب 2متنی رقابتی 1غیرمتنی رقابتی 

وابستگی شديد بر مجموعه  3تنوع

جهانی،  یهاتيمزباريكی از 

و نیروی کار  هاشرکت

بر جذب  دیتأکمتحرک، 

 داخلی یگذارهيسرما

بیشتری بر هويت محلی،  دیتأک

 یهافرصتو  های متنوعبازار

 برای ترپررنگ؛ نقش وکارکسب

بومی و  وکارکسبمنافع 

 یهاتيمزهای حاصل از خوشه

 یهايیدارااقتصادی رقابتی و 

بر ارتباطات متقابل  دیتأکمحیطی؛ 

 و راهبردهای تدارکاتی محلی

طیف متنوع زيادی از 

تولیدکنندگان، نهادها و منابع 

 شدتبه تأمین یهارهیزنجانرژی؛ 

زيادی بر تولید  دیتأکمحلی شده؛ 

 قی و پايدارو مصرف اخال

کنترل خارجی شديد بر  4پراکندگی

تعداد  ؛وکارکسب یهايیدارا

حاکم  یهابخشکوچكی از 

؛ وکارکسبو مرجحات 

 هایسیستمکنترل مرکزی بر 

راهبردهای  ؛اقتصادی

هماهنگ با مخاطبان، 

گذاران و سرمايه

کنندگان بیرونی با مالقات

باال برای توسعه  خصوصیت

 سوداگرانه

 یهاشكلی ابر یترعیوسنقش 

الیت اقتصادی، نیروی فع شدهادغام

کار و منابع؛ شناخت از مسیر 

وابسته به طبیعت توسعه منطقه و 

آن؛ راهبردهای با  هایشرکت

هماهنگی بیشتر با نیازهای ساکنین 

 دیتأکهای محلی؛ وکارکسبو 

 بیشتری بر استفاده از دانش محلی

شديدی از مالكیت و کنترل  میزان

ها، وکارکسبمحلی بر 

انرژی و منابع  کنندگاننیتأم

های وکارکسباستراتژيک؛ 

و  هاقوت بامنطبق شده 

؛ تعداد محیط محلی یهاتیظرف

های با وکارکسببیشتری از 

 ترکوچکمقیاس 

روابط 

 5تقابلم

منطق اولويت اول با رشد، 

و  هاشرکت یوربهرهبر  دیتأک

مناطق  محیط خرد اقتصادی؛

؛ هاشرکت دربردارنده عنوانبه

خط مشی متمرکز بر 

نهادی منطقه؛  یهاتیظرف

رويكرد خود موقعیتی به 

های شديدتری بر وابستگی دیتأک

بین مناطق و باز توزيع بین  متقابل

 ترعیوس یهاکنترل؛ بعای منامنطقه

؛ توسعه ازحدشیببر رشد 

 وکارکسبجايگزين  هایمدل

که به سمت اهداف اخالقی و 

؛ توسعه شوندمیاجتماعی هدايت 

شديدتری بر عدالت  دیتأک

سرزمینی و منطق توسعه متمرکز 

رضايت از نیازهای  ابرحقوق ب

بر آزادی فرهنگی  دیتأکانسانی؛ 

و توانمندسازی سیاسی و 

اجتماعی؛ حمايت قوی از 

خانوادگی، اجتماعی و  یهاشبكه

                                                                                                                                                     
3 De-contextualised competitiveness 

2 Contextualised competitiveness 

1 Diversity 

4 Dispersion 

5 Mutuality 
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های هماهنگ برنامهراهبرد؛ 

های اقتصادی از با تعريف

 کیفیت زندگی و مكان.

 دیبازتولحامی ساختارهای جمعی 

 اجتماعی؛ نهادهای بهزيستی،

 حامی. یهاشبكهمحلی و 

قوی  یهاارزشجامعه شهروندی؛ 

 و مشارکت. مراقبت، همكاری

يک »وابستگی شديد بر مدل  1ماژوالر

از موفقیت « اندازه برای همه

ای، وابستگی توسعه منطقه

های دولتی، شديد بر يارانه

و سفر  ونقلحملتجارت، 

خارجی؛ راهبردهای رقابتی؛ 

 یهاانيجرتمرکز محدود بر 

 بین مناطق و روابط قدرت.

 هایمدلی از شديدترمطابقت 

به متن و « بهترين اقدامات»توسعه 

شناخت روابط رايط محلی؛ ش

ديالكتیک بین مناطق و 

بازارهايشان؛ حمايت از تطابق 

و توانايی بیشتر بر  وکارکسب

؛ توسعه ارتباطات یدهخودسازمان

 یهااسیمقبین  یهاشبكهو 

متفاوت دولت و با اجتماعات 

 محلی.

 خودکار آمد رایظرفیت باال ب

بودن در رخدادهای ناشی از 

محیطی؛  اقتصادی و هایشوک

درجه شديدی از شبكه کردن 

ای برای ی و بین منطقهالمللبین

تسهیم اطالعات، يادگیری و 

تعامل؛ تعامالت اجتماعی و 

محلی؛  شدتبه وکارکسب

 عنوانبهای اقدامات دولت منطقه

مراکزی برای ابتكارات محلی و 

های برای ارتباط دادن با اليه

باالتر از دولت و ائتالفات 

 .وکارکسب

 (Bristow, 2131: 364منبع: )

 

 آوریتاب نظری از یهاچارچوبو  هامدلابعاد،  .2-6

ند ابزار توانمیبلكه  دهندیمرا نشان  آوریتابو متغیرهای  هاشاخص، روابط اصلی بین ابعاد تنهانه هامدل

و  هامدلترين مهمشود تا محسوب شوند. در اين قسمت سعی می آوریتاب یریگاندازهمفیدی برای 

 آوری اجتماعات ارائه شود:تاب یریگاندازههای نظری در مورد شناخت و چارچوب

 

                                                                                                                                                     
3 Modularity 
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 1از نگاه گادشالک آوریتابهای ویژگی .2-6-1

آور به تاب هایسیستم گويیپاسخنحوه که  قبلی نامحقق یهاپژوهش( با بررسی 2111گادشالک )

 به شرح هايیويژگیاز  طورکلیبه هاستمیس نوع از اين ، به اين نتیجه رسید کهاندکردهرا مطالعه  هابحران

 (Godschalk, 2111: 313) :ذيل برخوردارند

ی اجزا يكی اززمانی که  منظوربهمشابه  رکردیاجزا با کا تعداد زيادی برخورداری از: 2مازاد •

 .سیستم فرونپاشدکل  ،شكست خورد سیستم

از سیستم علیه  محافظت منظوربهمتفاوت  یبا کاربرد ز اجزاتعداد زيادی ادارا بودن  :1متنوع •

 تهديدات مختلف

 به انرژی تحويلی شدهنیتأمانرژی نسبت مثبت از  سیستمی پويا با :4کارآمد •

 کنترل بیرونی گی بهبدون وابست شدن: قابلیت اداره 5خودمختار •

 ديگر یدر برابر حمالت يا نیروهای بیرونجهت مقاومت  قدرتمند: 6قوی •

 حمايت از يكديگر منظوربهسیستم به هم متصل در اجزای  داشتن: 7وابسته به هم •

 تغییر هب یريپذانعطافاز تجربه و  گیری: ظرفیت ياد8انطباق پذير •

 چندگانه برای مشارکت وسیع ذينفعان یهامحرکو  هافرصت: با 3همكار •

 

 آوریتاب (TOSEفنی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی ) ابعاد .2-6-2

مناطق در معرض  آوریتابو همكارانش چارچوبی را برای تعريف، ارزيابی کمی و افزايش  31برونو

.McDaniels et al ,2118 :) شودیمياد  MCEER»33چارچوب » عنوانبهکنند که از آن زلزله ارائه می

کاهش احتماالت شكست، کاهش نتايج حاصل  –از سه مفهوم  آوریتاب یریگاندازهبرای  هاآن(. 132

                                                                                                                                                     
3 David R. Godschalk 

2 Redundant 

1 Diverse 

4 Efficient 

5 Autonomous 

6 Strong 

7 Interdependent 

8 Adaptable 

3 Collaborative 

31 Michel Bruneau 

33 MCEER Framework 
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که  دهدیمشكل زير نشان  (.Bruneau et al., 2111) کنندیماز شكست و کاهش زمان ترمیم استفاده 

 آوریتابگیری پیش و پس از حادثه بهبود يابد و درنتیجه تواند از طريق تصمیممی 2و سرعت 3استحكام

 منطقه افزايش يابد.

 آوریگیری بر تابتصمیم تأثیر. 1-2شكل 

 

 (McDaniels et al., 2118: 132)منبع: 

 (:Bruneau et al., 2111: 718گیرد )در نظر می آوریتابآنان ابعاد ذيل را برای 

و  یوستگیپهمبهفیزيكی )شامل اجزا،  هایسیستمآوری به توانايی فنی: بعد فنی از تاب •

در  های سیستمی فعالیتاموجب ايفکه  شودیمکلی( ارجاع  هایسیستمو  شانيهاکنشبرهم

 .شوندمیسطوح مورد قبول/مطلوب 

حیاتی را  ساتیتأسکه  شودیمارجاع  يیهاسازمانآوری به ظرفیت سازمانی: بعد سازمانی تاب •

که  يیهاکمک؛ مسئولیت اجرای عملیات حیاتی مربوط به بحران را دارندو  کردهمديريت 

به ارمغان برای مجموعه و سرعت بیشتر را  4فراوانی(، فراوانی منابع) 1استحكام، افزونگی

 .دنآورمی

                                                                                                                                                     
3 Robustness 

2 Rapidity 

1 Redundancy 

4 Resourcefulness 

 زمان

عملکرد 

 سیستم

 سرعت

 استحكام

تاثیر کاهش 

خطر قبل از 

 حادثه

تاثیر مطابقت 

 بعد از حادثه
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 تا اندشدهیطراح خاص طوربهکه  شودمی حدودیآوری شامل اجتماعی: بعد اجتماعی تاب •

ذينفعان رنج موجب  حكومتی که یهاقضاوتو  زندیموسعتی که بحران در اجتماع ضربه 

 .کاهش دهدرا  شودمی

که کمبودهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم منتج  شودیمارجاع اقتصادی: اين بعد نیز به ظرفیتی  •

 از بحران را کاهش دهد.

 Bruneauشامل موارد ذيل است ) کنندیماستفاده  آوریتاب یریگاندازهمفاهیمی کلیدی که آنان جهت 

et al., 2111: 717:) 

 از معینی سطح تحمل به تحلیل واحدهای ديگر و هاستمیس عناصر، توانايی يا قدرت،به استحكام:  •

 ؛شودگفته می عملكرد زيان يا افت از رنج بدون تقاضا يا استرس

 قابل که دارند وجود تحلیل یواحدها گريد يا هاسیستم عناصر، آن در که وسعتیافزونگی:  •

 يا تخريب اختالل، يک رخداد در عملكردی الزامات رضايت جلب به قادر يعنی اندنيگزيجا

 ؛هستند عملكردی زيان

 در زمانی منابع طتقسی و هااولويت تعیین مشكالت، کردن مشخص ی جهتظرفیتفراوانی منابع:  •

 ديگر يا سیستم عناصر، از برخی اختالل موجب کننده است و همتهديدهم  که شرايطی

 کارگیریبه توان دربرگیرنده عنوانبه بیشتر دتوانمی منابع فراوانی شوند؛می تحلیل واحدهای

 هااولويت به دستیابی منظوربه انسانی منابع و( اطالعاتی و تكنولوژيكی فیزيكی، مالی، منابع) مواد

 ؛شود شدهنییتع اهداف و

 از اجتناب و هازيان یریگردرب منظوربه اهداف و هااولويت به موقعبه دستیابی ظرفیتسرعت:  •

 .شودگفته می آتی اختالالت

 

 و همکاران 1آوری از نگاه نوریسابعاد تاب .2-6-3

 یامجموعه با مرتبط فرآيندی را آن ،آوریتاب از قبلی تعاريف بررسی با (2118) همكارانش و نوريس

 بیان همچنین. کردند تعريف اخالل يک از بعد تطبیق ومسیر  مثبت در عمل به پذيرتطبیق یهاتیظرف از

 اقتصادی، توسعه پذيرتطبیق یهاتیظرف از اصلی مجموعه چهار شامل اجتماعات آوریتاب که کردند

برای  آمادگی جهت راهبردی باهم که است اجتماع شايستگی و ارتباطات و اطالعات اجتماعی، سرمايه

                                                                                                                                                     
3 Fran H. Norris 
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 در توانمی را هريک یهامؤلفه و آوریتاب ابعاد. (Norris et al., 2118) کنندیم فراهم بحران با مقابله

 :نمود مشاهده زير جدول

 و همكاران وی( 2118)آوری از نگاه نوريس های تاب. ابعاد و شاخص5-2جدول 
 هاشاخص ابعاد

 اقتصادیتوسعه 

 هابحرانبه  یريپذبیآسخطرپذيری و 

 سطح و تنوع منابع اقتصادی

 برابری در توزيع منابع

 سرمايه اجتماعی

 حمايت اجتماعی دريافت شده

 يت اجتماعی درک شدهاحم

 دربرگیری اجتماعی

 ارتباطات و مشارکت سازمانی

 هانقشمشارکت شهروندان، رهبری و 

 حسی از اجتماع

 مكانپیوست شده به 

 اطالعات و ارتباطات

 هاتيروا

 رسانه مسئول

 و زيرساخت هامهارت

 منابع مورد اعتماد از اطالعات

 شايستگی اجتماع

 اقدام اجتماع

 حل مشكل یهامهارتانعكاس حیاتی و 

 و خالقیت یريپذانعطاف

 توانمندسازی اثر جمعی

 شراکت سیاسی

 (Norris et al., 2118: 316)منبع: 

 نابرابری و خطر بايد اجتماعات اينكه قبیل از يیراهكارها جمعی آوریتاب ساخت برای ايشان همچنین

 ايجاد سازمانی ارتباطات کنند، درگیر خطر کاهشِ یهابرنامه در را محلی افراد دهند، کاهش را منابع

 که کنند ريزیبرنامه ،برنامه بدون کارهای برای و کنند محافظت و افزايش را اجتماعی هایحمايت کنند،

 با مواجهه در که است نیاز اطالعات اعتمادِ مورد منابع و یریگمیتصم یهامهارت ،یريپذانعطاف به

 .روند بكار هاناشناخته
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 1مکان یفاجعهاز  آوریتابمدل  .2-6-4

هايی برای ( در پژوهش خود با هدف مشخص کردن استانداردها و سنجه2118و ديگران ) 2کاتر

فراهم نمودند  «از فاجعه مكان آوریتابمدل »چارچوبی را بنام  ،فاجعهحاصل از  آوریتابگیری اندازه

 فاجعه در سطح محلی يا جامعه طراحی شده است: آوریتابهای بهبود ارزيابی منظوربهکه 

 (DROPاز فاجعه مكان ) آوریتاب. بیان شماتیک مدل 4-2 شكل

 
 (Cutter et al., 2118: 612)منبع: 

 

دارای مفروضات اصلی به  کنندیمبیان  یسادگبهرا  هاتیواقعکه  هامدلاين مدل نیز مانند ويژگی ساير 

 (:Cutter et al.,2118: 612شرح ذيل است )

توان برای رخدادهای سريع ويژه برای بروز فجايع طبیعی ايجاد شده اما از آن می طوربهاين مدل  •

ديگری مانند تروريسم يا فجايع تكنولوژيكی يا همچنین فجايع طبیعی آرام مانند خشكسالی 

 .استفاده نمود

مربوط به سطوح خرد و کالن  هایمدلتمرکز اين مدل بر سطح اجتماع است که بايست با ديگر  •

 ها تمییز قائل شد.چنین سطح بخشو هم

                                                                                                                                                     
3 Disaster resilience of place (DROP) model 

2 Susan L. Cutter 
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از همديگر جدا نمود اما  توانمیوجود دارد و هريک را ن آوریتاباگرچه اشكال متنوعی از  •

 .هاستمكاناجتماعی  آوریتابتمرکز اصلی اين مدل بر 

يک مدل مكانی است اما عوامل خارجی ديگری مانند خط  مدل، و درنهايت اگرچه اين •

 در سطح اجتماع داشته باشند. آوریتابزيادی بر  تأثیرد توانمینین های عمومی و قوامشی

ای را برای سنجیدن های چندگانه، شاخصآوریتاببین انواع مختلف ايشان همچنین با تمییز قائل شدن 

 بیان شده است: 3-5که در جدول  کنندیماجتماعات پیشنهاد  آوریتاب

 اجتماع آوریتاب هایشاخص. 6-2 جدول
 اقتصادیبعد  اجتماعیبعد  اکولوژيكالبعد 

 اتالف و باتالقی زمین وسعت

 فرسايش یهانرخ

 نفوذ غیرقابل سطوح درصد

 زيستی تنوع

 ساحلی دفاعی ساختارهای تعداد

 طبقه، نژاد، سن،) هاشناختی جمعیت

 (شغل جنسیت،

 اجتماعی محاط و اجتماعی یهاشبكه

 اجتماعی یهاارزش انسجام

 اعتماد بر نیبتم هایسازمان

 اشتغال

 مالكیت ارزش

 ثروت تولید

 شهری درآمدهای/پول

 اجتماع شايستگیبعد  بعد زيرساختی نهادیبعد 

 کاهش یهابرنامه در مشارکت

 مخاطره

 مخاطره اثرات تسكین یهابرنامه

 اورژانس خدمات

 یاستانداردساز و بندی منطقه

 اورژانسی پاسخ یهابرنامه

 همكاری تیباقابل ارتباطات

 عملیاتی یهابرنامه استمرار

 یهارساختيز و یگزند خطوط

 حیاتی

 ونقلحمل شبكه

 مسكن صاحب سن و سهم

 تولیدی و تجاری اتاستقرار

 خطر از محلی درک

 مشاوره خدمات

 مواد الكل،) روانی یهابیآس عدم

 (جنسی یکشبهره مخدر،

پايین  یهانرخسالمت و تندرستی )

ذهنی، بروندادهای مربوط  یهایماریب

 به استرس(

 کیفیت زندگی )رضايت زياد(

 (Cutter et al., 2118: 614منبع: )

گیری هايی را جهت اندازهاز شاخص یامجموعهديگر روش و  یامطالعههمچنین کاتر و ديگران در 

در مناطق  آوریتابموجب رشد و توسعه د توانمینمودند که  تعريف آوریتاباصلی  یهایژگيو

مكانی خاص در طول زمانی  آوریتابجهت بررسی تغییرات در  توانمی هاشاخصشوند. از اين قلمداد 

(. جدول ذيل Cutter et al., 2131با يكديگر بكار گرفت ) هامكانيا جهت مقايسه  مشخص و

 :دهدیمرا نشان  آوریتاببر  هاآنها، متغیرها و اثر شاخص
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 هاتوسط زيرمولفه فاجعه آوریتاببرای ساخت شاخص  شدهاستفادهی متغیرها. 7-2جدول 

 متغیر دسته
بر آن اثر

 آوریتاب
 منبع

 اجتماعی آوریتاب

به جمعیت بدون  ديپلمنسبت جمعیت با تحصیالت  تحصیلی برابری

 دبیرستانیتحصیالت 

 Norris et al. 2118 منفی

Morrow 2118 

 Morrow 2118 مثبت درصد جمعیت جوان سن

 Tierney 2113 مثبت درصد جمعیت با خودرو ونقلحملدسترسی به 

 Colten et al. 2118 مثبت درصد جمعیت با تلفن ظرفیت ارتباطات

زبان دوم  عنوانبهدرصد جمعیتی که انگلیسی را  شايستگی زبان

 کنندینمصحبت 

 مثبت
Morrow 2118 

 Heinz Center 2112 مثبت فیزيكی يا ذهنیدرصد جمعیت بدون ناتوانايی حسی،  نیازهای خاص

 Heinz Center 2112 مثبت درصد جمعیت به پوشش بیمه پوشش سالمت

 اقتصادی آوریتاب

 Norris et al. 2118 مثبت درصد مالكیت مسكن سرمايه مسكن

Cutter et al. 2118 

 Tierney et al. 2113 مثبت درصد استخدامی اشتغال

 Norris et al. 2118 مثبت جینیضريب  درآمد و مساوات

درصد جمعیتی که در کشاورزی، ماهیگیری،  اشتغال یبخشتکوابستگی 

 کنندینمجنگلداری و صنايع استخراجی کار 

Berk مثبت  & 
Campanella 2116 

Adger 2111 

 NRC 2116 مثبت درصد مشارکت نیروی کار زن اشتغال

 Norris et al. 2118 مثبت هاوکارکسبنسبت بزرگی به کوچكی  وکارکسباندازه 

 Norris et al. 2118 مثبت نفر 31,111 هرتعداد طبیبان در  دسترسی به سالمت

 نهادی آوریتاب

 

اخیر درصد جمعیت پوشش داده شده توسط برنامه  تسكین خطر

 تسكین خطر

 Burby et al. 2111 مثبت

Godschalk 2117 

مشی های  توسط خطدرصد واحدهای ملكی که  پوشش سیل

 اندسازمان مربوط حمايت شده

 مثبت
Burby et al. 2111 

، پلیس و ینشانآتشدرصد مخارج شهری برای  خدمات شهری

 خدمات اورژانس پزشكی

 مثبت
Sylves 2117 

 Godshalk 2111 مثبت یبندرتبهدر سیستم  کنندهمشارکتدرصد جمعیت  تسكین خطر
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 (CRSاجتماع برای سیل )

 Norris et al. 2118 منفی و نواحی خاص هادولتتعداد  سیاسی یبندبخش

 Cutter et al. 2118 مثبت فاجعه شدهپرداخت یهااظهارنامهتعداد  تجربه قبلی فاجعه

تسكین خطر و ارتباط 

 اجتماعی

 یهابرنامهدرصد جمعیت مورد حمايت از طريق 

 شهروندی

 مثبت
Godshalk 2111 

 Godshalk 2111 مثبت جمعیت در اجتماعات آمادگی با طوفاندرصد  تسكین خطر

 هارساختيز آوریتاب

 Cutter et al. 2111 مثبت متحرک نیستند یهاخانهدرصد واحدهای مسكنی که  مسكننوع 

 Tierney 2113 مثبت خالی یااجارهدرصد واحدهای  ظرفیت پناهگاه

نفر  31,111بیمارستان برای هر  یهاتختتعداد  ظرفیت درمانی

 جمعیت

 Auf de Heide and مثبت

Scanlon 2117 

 NRC 2116 مثبت اصلی در هر مايل مربع یهاانيشرمقدار مايل  دسترسی/ تخلیه بالقوه

و بعد از  3371درصد واحدهای ملكی که قبل از  سن ملک

 اندنشدهمیالدی ساخته  3333

 مثبت
Mileti 3333 

 Tierney 2113 مثبت در هر مايل مربع هامسافرخانه/هاهتلتعداد  سرپناهی یهایازمندین

 Ronan and مثبت تعداد مدارس عمومی در هر مايل مربع ترمیم

Johnston 2115 

 یسرمايه اجتماع

 Morrow 2118 منفی یالمللبینخالص مهاجرت  پیوست مكانی

 جاهمانمعیتی که در استانی به دنیا آمدند و جدرصد  پیوست مكانی

 نیز ساکن شدند

Vale مثبت  &  

Campanella 2115 

 2114در انتخابات سال  دهندهیرأدرصد مشارکت  مشارکت سیاسی

 میالدی

 مثبت
Morrow 2118 

 Morrow 2118 مثبت نفر 31,111تعداد پیروان مذهبی در هر  مذهب -سرمايه اجتماعی 

Murphy 2117 

 –سرمايه اجتماعی 

 مشارکت مدنی

 Morrow 2118 مثبت نفر 31,111مدنی در هر  هایسازمانتعداد 

Murphy 2117 

 Murphy 2117 مثبت نفر 31,111حامی اجتماعی در هر  یهاسازمانتعداد  حمايت -سرمايه اجتماعی 

 Norris et al. 2118 مثبت درصد جمعیت استخدامی در مشاغل خالق نوآوری

 (Cutter et al., 2131: 7)منبع: 

 



 

41 

 

 1آوریتابشاخص ظرفیت  .2-6-5

، يكی از اعضای تحقیقاتی موسسه مطالعات دولتی در زمینه 2توسط فاستر آوریتابشاخص ظرفیت 

بوفالو  یامنطقهسه رنیا برکلی و مدير دانشگاه در موستحت نظر دانشگاه کالیف 1آورتابساخت مناطق 

( يک مقیاس کمی و آماری جهت خالصه نمودن RCI) آوریتابتوسعه يافته است. شاخص ظرفیت 

های شاخص در هر يک از سه ابعادی که ويژگی 4 –مساوی  یهاوزنشاخص با  32امتیاز منطقه با 

 عنوانبهل . اين مداست -گیرندتی و ارتباطی اجتماع را در بر میجمعیت شناخ-اقتصادی منطقه، اجتماعی

قوت و ضعف منطقه را آشكار  طبه شوکی در آينده، نقا مؤثرای برای ارزيابی منطقه برای پاسخ سنجه

با ديگر مناطق شهری دهد تا ظرفیت مناطقشان را ای اجازه میمديران و رهبران محلی و منطقهبه کرده و 

 مقايسه کنند.

 آوری. شاخص ظرفیت تاب5-2شكل 

 

                                                                                                                                                     
3 Resilience Capacity Index (RCI) 

2 Kathryn A. Foster 

1 Building Resilient Regions (BRR) 

 محیط کسب و کار

 استطاعت منطقه ای

 تنوع اقتصادی

 سالمت تضمین شده

 خروج فقر

 عدم ناتوانی

 ظرفیت

 -اجتماعی

 شناختیجمعیت

 حصول تحصیالت

 مشارکت رای دهنده

 مالكیت خانه

 ثبات شهری

 تساوی درآمد بستر شهروندی

 (RCI) آوریتابشاخص ظرفیت 
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 ازیمندیاسنگاه  از آوریتابابعاد  .2-6-6

 «2: سی و يک استراتژی برای زنده مانده از تغییراصول ازيمندياس»در کتاب خود با عنوان  3هارولد فاستر

 :ردیگیمدر نظر  آوریتابد ذيل را برای اابع

 ازيمندياس نگاه از آوریتابابعاد . 8-2 جدول

 ابعاد اجتماعی

 ارزشی متنوع هایسیستممطابقت با  .3

 ظرفیت به راضی کردن اهداف چندگانه .2

 هانهيهزو  هاتيمزتوزيع منصفانه  .1

 جبران سخاوتمندانه برای بازندگان اصلی .4

 دسترسی .5

 هاستمیسمشخصات 

 اهمیت متغیرهای داخلی .3

 متغیرهای خارجی تأثیر .2

 تنوع اجزا .1

 افزونگی کاربردی .4

 ابعاد اقتصادی

 تدريجی یگذارهيسرما .3

 بالقوه مالی یهاتيحماطیف وسیعی از  .2

 منفعت زياد-نسبت هزينه .1

 هایگذارهيسرمابازگشت اولیه  .4

 هانهيهزتقسیم منصفانه مزايا و  .5

 مشخصات محیطی
 حداقل اثرات جانبی .3

 منابع تجديدپذير يا گسترده .2

 یبندزمانزمان و 
 به محرک عيسرزمان هدايت کوتاه و واکنش  .3

 عمر نامحدود .2

 مشخصات عملیاتی

 کارآمد .3

 پذيربرگشت .2

 عملیات افزايشی .1

 عملیات خودکار .4

 فیزيكیابعاد 

 عدم خاص بودن مكان .3

 کوچک و ماژوالر .2

 استانداردسازی .1

 )متحرک( موبايل .4

                                                                                                                                                     
3 Harold D. Foster 

2 Ozymandias Principles: Thirty-one Strategies for Surviving Change 
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 مبهم() باطنیبدون اجزای  .5

 منحصربفرد غیرضروری یهامهارت .6

 ثبات .7

 طراحی ايمن از خرابی .8

 اولیه یابيبیع .3

 (Foster, 3337: 83منبع: )

 

 1شهری آوریتاب .2-6-7

 را موضوع 4 اهمیت ،پذيرتطبیق پیچیده هایسیستم عنوانبه شهرها گرفتن در نظر با CSIRO موسسه

 از سطحی چند درک موجب هاآن تمرکز. قراردادند مالحظه مورد شهری آوریتاب تحقق جهت

 پايدارسازی در 2متابولیک یهاانيجر یهانقش آن در که شودیم شهری هایسیستم آوریتاب

 يادگیری، به جامعه توانايی و 1حكومتی یهاشبكه زندگی؛ کیفیت و انسانی رفاه شهری، عملكردهای

 عنوانبه مردم 4اجتماعی یهايیايپو و شهری یهاچالش با مواجهه برای یدهبازسازمان و تطبیق

 محیط با روابطشان و...  و محصوالت کنندگانمصرف خدمات، کاربران و جامعه اعضای شهروندان،

 را کندیم تعريف را شانیوابستگهمبه و فضايی روابط و شهری شكل فیزيكی الگوهای که 5مصنوعی

 .کنندیم مشخص

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Urban Resilience 

2 Metabolic Flows 

1 Governance Networks 

4 Social Dynamics 

5 Built Environment 
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 شهری آوریتابتحقیقاتی جهت تحقق  وستهیپهمبه. چهار موضوع 6-2شكل 

 
 (Alliance, R., 2117: 31)منبع: 

 

 مدل توبین .2-6-8

که  کندیمبیان خطرناک  یهاطیمحو  آورتاب/جامعه پايدار فاهیمم روابط بینبا درنظرگرفتن  3توبین

. گرفت در نظراجتماعات اين چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزيكی برای  یسادگبه توانمین

 - سه مدل مجزا شاملچارچوب نظری تحلیل اين اجتماعات، . وی برای است تردهیچیپ هاآنبلكه رابطه 

روابط که  کندیمن بیاو  کندیمرا پیشنهاد  -4شناختی-و مدل ساختاری 1، مدل ترمیم2مدل تخفیف مسائل

                                                                                                                                                     
3 Graham A. Tobin 

2 Mitigation model 

1 Recovery model 

4 Structural-cognitive model 

 شهری آوریتاب

 جریانهای متابولیک

 

زنجیرهای تولید، عرضه و  

 مصرف

 های حکومتیشبکه

 

های  ساختارها و سازمان

 نهادی

 های اجتماعیپویایی

 

سرمايه انسانی   شناختی،جمعیت

 و نابرابری

 محیط مصنوع

 

در   خدمات اکوسیستم

 انداز شهریچشم
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(. بیان شماتیک، ابعاد هر Tobin, 3333) شودیم آورتابمنجر به اجتماعات پايدار و  مدل بین اين سه

 در شكل زير آورده شده است: آورتابی پايدار و جامعه هایويژگیمدل و 

 خطرناک یهاطیمحآور در . چارچوب تحلیلی اجتماعات پايدار و تاب7-2شكل 

 
 (Tobin, 3333: 34)منبع: 

تخفیف  مدل 

 مسائل

 نظريات و اهداف

 عوامل توانا

 رهبری + سیاست

 حمايت هواداران

 مدل ترمیم

 باز انباشت سرمايه

خط مشی های عمومی 

 و کمک های امداد

 توزيع منابع

 حمايت هواداران

 شناختی-مدل ساختاری

 تغییرات ساختاری

 تغییرات اجتماعی

  

 عوامل موقعیتی

مكان فیزيكی، سن، درآمد، 

سالمت، تحصیالت، جنسیت، 

 های اجتماعیشبكه

  

 عوامل شناختی

 روانشناختی

 نگرشی

 نرخ ترمیم کوتاه مدت

 توانبخشی بلندمدت

 تماس کاهش يافته

 خطر کاهش يافته

 آوراجتماعات پایدار و تاب

 خطر کم

 آسیب پذيری کم

 ابتكارات در حال پیشرفت برنامه ريزی

 سطح باالی حمايت رسمی/سیاسی

 مشارکت دولتی/خصوصی

 های اجتماعیبه هم وابستگی و عدم وابستگی شبكه

 مقیاس مناسب برنامه ريزی
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 1مدل مایونگا .2-6-9

 یریگاندازه هایمدلها و و چارچوب آوریتابايشان ضمن بررسی مفاهیم و تعاريف مربوط به 

 :کنندیممدلی را به شكل زير پیشنهاد  ،آوری اجتماعاتتاب

 آوری. مدل مايونگا از تاب8-2شكل 

 
 (Mayunga, 2117: 6)منبع: 

                                                                                                                                                     
3 Joseph S. Mayunga 

 اعتماد

 هنجارها

 شبكه ها

 کندهماهنگی و همكاری را تسهیل می

 دسترسی به منابع را تسهیل می کند

 شكل سرمايه آوریشاخص تاب

سرمايه 

 طبیعی

سرمايه 

 فیزيكی

سرمايه 

 انسانی

سرمايه 

 اقتصادی

 موجودی منابع

 زمین و آب

 اکوسیستم

 مسكن

 تسهیالت عمومی

 وکار/صنعتکسب

 تحصیالت، سالمت

 مهارتها

 دانش/اطالعات

 درآمد

 اندازهاپس

 سرمايه گذاری

سرمايه 

 اجتماعی

دهد برای مثال بیمه به ظرفیت را افزايش می

 بخشدفرآيند ترمیم سرعت می

 دهد ثروت را افزايش و فقر را کاهش می

 دهددانش و مهارت درک خطرات اجتماع را افزايش می

دهد تا راهبرد کاهش خطر را توسعه توانايی را افزايش می

 و پیاده سازی کند

 کندارتباطات و حمل ونقل را تسهیل می

 کندتخلیه را تسهیل می

 دهدامنیت را افزايش می

 سازدی اشكال زندگی را پايدار میهمه

 دهدوفان و سیالب را افزايش میمحافظت به ط

 کنداز محیط محافظت می
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 1ساحلی آوریتابشاخص  .2-6-11

در  آوریتاببرای  یابيخودارزاز طريق  محوراجتماعاز رويكرد  یانمونه عنوانبه توانمیاين شاخص را 

در برابر  FEMA2برابر رخدادهای مربوط به طوفان دانست. اين شاخص با اصول و الزامات سازمان 

 بخش شامل 6. اين ارزيابی حاوی سنجش کندیمرا عملیاتی  هاآنمخاطرات سواحل مطابقت دارد و 

سكین خطر، اجتماعی، میزان ت یهابرنامه، ونقلحملحیاتی،  التیو تسه هارساختيز مسائل مربوط به

که  باشدمیکم، متوسط زياد  یگانهسه یهافیطدر  اجتماعی هایسیستم( و BP) وکارکسب یهاطرح

 .ردیگیماجتماع مورد بررسی در اين سه طیف قرار  تيدرنها

دستیابی و حفظ سطح قابل قبولی از  منظوربهتوانايی هر اجتماعی  دهندهنشان آوریتاباين شاخص 

و تسهیالت حیاتی  هارساختيزو اهمیت خاصی را به بخش  باشدمیعملكرد و ساختار بعد از يک فاجعه 

 (Sempier et al., 2131قائل است. )

 

 3آزمایشگاه ملی آرگون آوریتابشاخص . 2-6-11

 متحدهاالتياوزارت امنیت داخلی  4تیهماهنگی امنیتی حفاظآزمايشگاه ملی آرگون با مشارکت با بخش 

تا  کندیميكنواخت و سازگار استفاده  یهادادهاز متدولوژی جامعی را توسعه داده است که  5امريكا

برنامه افزايش حفاظت  شدهاصالحاز طريق نسخه  شدهیآورجمع یهادادهرا مبتنی بر  آوریتابشاخص 

 از سه دسته آوریتابوزارت امنیت داخلی امريكا را توسعه دهد. اين شاخص  6حیاتی یهارساختيزاز 

 .شتق شده استاستحكام، فراوانی منابع و ترمیم م

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
3 Coastal Resilience Index 

2 Federal Emergency Management Agency 

1 Argonne National Laboratory Resilience Index 

4 Protective Security Coordination Division 

5 U.S. Department of Homeland Security (DHS) 

6 Enhanced Critical Infrastructure Protection (ECIP( 
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 آرگون ملی آزمايشگاه آوریتاب. سطح يک و دو شاخص 3-2شكل 

 
 (Fisher et al., 2131: 31)منبع: 

باال( است. البته باال بودن شاخص  آوریتاب) 311کم( تا  آوریتاب) 1از  آوریتابطیف شاخص 

رويدادهای خاص نتايجی شديدی را به همراه ندارد و يا اينكه پايین  وقوعبه اين معنا نیست که  آوریتاب

بلكه با هدايت  شودیمحیاتی شده و منجر به نتايج جدی  یهارساختيزبودن آن موجب شكست 

 .شودیم آوریتابمنجر به بهبود  هاتياولو

داشت، اين  آوریتاب یهامؤلفهی از پايین به باال به که رويكرد «ساحلی آوریتابشاخص »برخالف 

و  یيكنواخت جهتيک برنامه ملی  بهنیاز  دهندهنشاناز باال به پايین بوده که  یکلبه باًيتقررويكرد 

 آوریتاب

 افزونگی

  موانع/کاهش خطرات

  داشتن عملكرد کلیدی

 تمرينات آموزشی

 ذخاير

 حدود محافظتی

 مكانهای جايگزين

 آگاهی

 منابع جديد

 پاسخ

  هماهنگی

 استقرار مجدد

 استحكام

 فراوانی منابع

 ترمیم
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 هاداده یهامجموعه از يک هر تغییر باحتی  محلی، نیازهای با انطباق . امكاندر رويكردش است یتجامع

 حیاتی یهارساختيز با کامل طوربه شاخص اين. ندارد وجود کنندیم تجويز دو هر که هاآن وزن يا و

 ,Committee on Increasing National Resilience to Hazards and Disasters) مرتبط است

2132: 73). 

 

 اجتماعات آوریتاب و ابعاد هامدلسایر . 2-6-12

 یریگاندازهجهت بررسی و  هاآنمختلف و اهداف  هایسازمانکه فراخور نیاز  يیهامدلساير 

 یریگاندازهبرای  3سپورمدل  به توانمی اندشدهگرفتهآوری اجتماعات بكار تابپذيری و آسیب

برای  1فاجعه و شاخص خطر 2(، برنامه توسعه سازمان مللSPUR ,2118ی در برابر زلزله )آورتاب

استوايی  یهاطوفانشامل زلزله،  فاجعهدر سه نوع از  هر کشوردر  ریوممرگمیانگین ريسک  یریگاندازه

 یريپذبیآسجهت بررسی  5يیكايآمرتوسط بانک توسعه بین  4، شاخص کسر بودجه فاجعهالبیو س

ی اقتصادی يک منطقه به آورتابمدل مارتین از  (،IDB, 2117اقتصادی يک کشور در برابر فاجعه )

 ( اشاره کرد.Martin, 2132شوک )

 

 سازمانی آوریتاب .2-6-13

 روزافزون یهاشرفتیپ نیز و عملیات و بازارها شدنیجهان و رقابت گرفتن شدت با اخیر سالیان در

 کشور هر اقتصادی تولید درصد 31 حدود در که متوسط و کوچک هایوکارکسب بقای تكنولوژيكی،

 هاآن آوریتاب درگرو امروز هایوکارکسب بقای رونيازا. شودیم تهديد دهندیم اختصاص خود به را

 یریگشكلاين زمینه تحقیقاتی جديد موجب . است محیطی ناگهانی یهاشوک و مخاطرات در

 که شده متوسط و کوچک هایوکارکسب آوریتاب بر مؤثر عوامل شناسايی در خصوص يیهاپژوهش

 مخاطرات به نسبت بلكه پايدار رقابتی مزيت کسب به تنهانه مناسب یهااستراتژی اتخاذ با ندتوانمی هاآن

اگرچه سطح تحلیل اين پژوهش در سطح . يابند دست پذيری پايدار به نیز محیطی ناگهانی هایشوک و

                                                                                                                                                     
3 San Francisco Planning and Urban Research Association (SPUR) 

2 United Nations Development Programme (UNDP) 

1 Disaster Risk Index (DRI) 

4 Disaster Deficit Index (DDI) 

5 Inter-American Development Bank (IDB) 
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ی کوچک و هاوکارکسب سازمانی و آوریتاب اصلی عوامل مروری بر باشد اما مفید است تاخوشه می

 متوسط صورت گیرد.

 با مواجهه در هاسازمان آوریتاب بر مؤثر عوامل شناسايی ضمن خود پژوهش در ديگران و 3پال

 (:Pal et al., 2131) نمودند تفكیک ذيل دسته سه در را هاآن اقتصادی، هایبحران

 ناملموس هایدارايی شبكه اجتماعی، مالی، اولیه، مواد شامل منابع منابع فراوانی و هايیدارا •

 یسازشبكه استحكام، افزونگی، ،یريپذانعطاف پويا شامل رقابتی •

 سازمان، باالی سطوح مديران یریگمیتصم و یرهبر خصوصیات شامل يادگیری و فرهنگ •

 کارمندان رفاه جمعی، و مشترک احساس

 اشاره وکارهاکسب رقابتی و آوریتاب کلیدی کنندگانتعیین از برخی به نیز همكارانش و 2گانسكاران

 ،شدنیجهان سرمايه، تولید تكنولوژی، از استفاده مديريتی، خصوصیات سازمانی، رفتار شامل که کردند

 Gunasekaran etاست ) کیفیت همچنین و بازاريابی و مكان ،یريپذانعطاف و تأمین زنجیره يكپارچگیِ

al., 2133.) 

 خواهان متوسط و کوچک هایبنگاه اگر که رسیدند تیجهن اين به خود پژوهش در نیز 1اتس و بتیتسی

 & Ates) ورزند بیشتری و تمرکز اهتمام ذيل موارد به بايد هستند خود هایوکارکسب یآورتاب توسعه

Bititci, 2133): 

نگاه به مديريت تغییر  یجابه مديريت تغییر تر )انسانی، سازمانی و فرهنگی(های نرمجنبهبر  دیتأک •

 مديريتی مجزا مسئلهدو  عنوانبهو مديريت فرهنگی 

های ، آمادگی و تعبیه فرآيند تغییر ضمن حفظ تمرکز بر جنبهیزيربرنامهبر مراحل  دیتأک •

 تر مديريت تغییرعملیاتی سخت

تحمیل  یجابهتر آن فعالتر به تغییر و هدايت درونی و پیشتر و بلندمدتداشتن نگاه راهبردی •

 ناپذيراجتناب طوربهانجام تغییر  بالطبعشدن تغییر از منابع خارجی و 

بینی و پیش منظوربهو رقبا  کنندگانتأمینتوجه بیشتر به روابط و ارتباط با مشتريان کلیدی،  •

 آمادگی بیشتر برای تغییر

                                                                                                                                                     
3 Rudrajeet Pal 

2 Angappa Gunasekaran 

1 Aylin Ates and Umit Bititci 
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درونی شامل  عوامل از سازمانی یآورتابپتانسیل  یریگاندازه برای نیز و همكاران 3الكسیچ

از موقعیت داخلی، گیری و گزارش کنترلريزی، قابلیت و ظرفیت منابع داخلی، های برنامهاستراتژی

از موقعیت خارجی، قابلیت و  یریگگزارشکنترل و  عوامل انسانی و کیفیت و عوامل خارجی همچون

ی شامل فاکتور طراحی، آورو توانمندساز در تاب مؤثرعوامل بالقوه  تيدرنهاظرفیت منابع خارجی و 

آوری در تاب که نمودند بیان و کرده پتانسیل تشخیص، پاسخ فوری و سیستم مديريت ايمنی پیشنهاد

موجب يادگیری، بهبود، گزارش دهی خارجی، عملكرد مطلوب و کنترل و بررسی فرآيندها  هاسازمان

 (.Aleksić et al., 2131شود )می
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 تحریم. 2-7

، به ذکر انواع تحريم پرداخته شده و جهت اين بخش ضمن بررسی مفهوم و تعاريف مربوط به تحريمدر 

ی تأثیرگذار. سپس با مطالعه هدف، روند و ميانمودههای اقتصادی را بیشتر بررسی ، تحريمترقیعممطالعه 

ای تاريخی جهت مقابله بر کشور ايران، به بررسی راهكارهای پیشنهادی پژوهشگران و نیز الگوه هاتحريم

 پرداخته شده است. هاتحريمبا 

 

 تحریممفهوم و تعاریف . 2-8

و در رشته روابط  در زبان فارسی. است «شمردن ناروا» و «کردن حرام» معنای به لغت در «تحريم»

 :رودیمخود در معنای سه واژه به شرح ذيل بكار  «تحريم» ،المللبین

 لغوی آن یهامعادلو « تحريم». واژه 3-2جدول 

 یهامعادل

 لغوی
 تعریف

Sanction 
از آن  المللبینبنابراين در جامعه  شودیم مقرراتابزاری است که موجب رعايت و اجرای تعهدات و 

 .شودیماستفاده  هادولتو رعايت حقوق  آرامش برای حفظ نظم،

Embargo 
آن  توانمی درواقع؛ شودیميک ابزار سیاست تجاری ياد  عنوانبهن آحقوقی بوده و از  کامالًاين واژه 

 .دينمایمفرمان دولتی دانست که شهروندان را از انجام تجارت با يک کشور و يا ديگر کشورها منع  را

Boycott 

محصوالت و  دوفروشيخراز  عبارت استکه  باشدمیاين واژه نیز يكی از ابزارهای سیاست تجاری 

خصوصی  یامجموعهکاالهای کشوری خاص و يا چند کشور که ممكن است توسط يک دولت يا 

 برای عدم خريد کاال از کشور تحريم شده صورت گیرد. کنندگانمصرفبر  تأثیرگذاری منظوربه

 (61-62: 3176)منبع: ولیزاده، 

چند کشور  يا يک یه(، عليمتحر ی)مجر المللیینب يگرچند باز يا يک لهیوسبهاست که  یتیفعالتحريم، 

 یاز انجام برخ هاآناهداف محروم ساختن  کشورها، با ينمجازات ا منظوربه(، يم)هدف تحر يگرد

شود. یم ل، اعمايم[تحر يانمجر يداز د]و مهم  ینمع يیهنجارها يرشبه پذ هاآنوادار ساختن  يامبادالت 

(Galtung, 3367: 173) . در روابط  اتیادب نيتریرقطعیغو  نيزتریانگبحثادبیات تحريم همواره از

اقتصادی به شكلی گسترش پیدا کرده که  یهاميتحر ژهيوبهبوده است. امروزه تحريم  المللبین
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 کنندیمبت صح« 2هاتحريمجنون »و « 3هاتحريماپیدمی »از  المللبینکارشناسان و محققان عرصه روابط 

 اين روند را در شكل زير مشاهده نمود: توانمی( که 278: 3187، )ولیزاده

 2115تا  3345از سال  هاتحريم کارگیریبهراوانی . ف31-2 شكل

 
 (Morgan et al., 2134: 7)منبع: 

 

 انواع تحریم .2-9

 مشروعیت: است شده مطرح مختلفی معیارهای تجاری هایممنوعیت و هاتحريم انواع یبندمیتقس برای

 يا جزئی و جامع) شمول حوزه ،(المللیبین مشروعیت معیار اساس بر نامشروع و مشروع) یالمللبین

 مجازاتی بازدارنده،) اهداف ،(بازيگران تعداد اساس بر چندجانبه و جانبهکي) بازيگران تعداد ،(گزينشی

 (.82-73: 3132 بیات،( )نمادين و تنبیهی يا

                                                                                                                                                     
3 Sanction Epidemic 

2 Sanction Frenzy 

3345 3351 3355 3361 3365 3371 3375 3381 3385 3331 3335 2111 2115 

 )به میالدی( سال شروع

 فراوانی

111 

 

211 

 

311 

 

1 
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هر يک از اين  اگرچهاز همديگر متمايز نمود؛  المللبیننوع تحريم را در صحنه  5 توانمیبه طور کلی 

دارای  و نوع برخورد خاص خود با موضوع تحريم هستند و هر يک هاروش دهندهنشانموارد 

به  هاتحريماما شايان ذکر است که وابستگی متقابلی نیز با يكديگر دارند. انواع  است يیهارمجموعهيز

 :(78: 3182)نكوئی شهرکی،  شرح ذيل است

 3تحريم اخالقی -3

 2تحريم ديپلماتیک يا سیاسی -2

 1تحريم مالی -1

 4تحريم اقتصادی -4

 5تحريم نظامی يا فیزيكی -5

 

 تحریم اقتصادی .2-11

تا  شودیماقتصادی است در اين بخش سعی  یهاميتحربه دلیل اينكه هدف اين پژوهش مطالعه و بررسی 

 اين نوع تحريم پرداخت. ترقیدقبه مطالعه 

بوده  مؤثرابزار سیاست خارجی بسیار  عنوانبهاقتصادی  یهاميتحرو  مجازات، تاکنوناز اوايل قرن بیستم 

را سخت در  هادولتاقتصادی منجر به کاهش يا قطع کامل واردات و صادرات شده و  مجازاتاست. 

و کارآمدترين نوع تحريم، تحريم اقتصادی  نيمؤثرترگفت که  توانمیاساس . برايندهدیممضیقه قرار 

 است.

منع  کشور تحريم شونده، یهايیداراتحريم اقتصادی در مفهوم دقیق کلمه شامل بلوکه کردن و توقیف 

 .شودیمکاال  دوفروشيخرت و منع واردات و صادرا

که بر يک يا چند  داندیماز اقدامات و عملیات اقتصادی قهری  یامجموعهکارتر تحريم اقتصادی را 

 .گرددیماتخاذ  موردنظرکشور برای تغییر و دگرگون ساختن موضع و رفتار سیاسی کشور يا کشورهای 

                                                                                                                                                     
3 Moral Sanction 

2 Political Sanction 

1 Financial Sanction 

4 Economic Sanction 
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 :(84-82: 3182)نكوئی شهرکی،  موارد ذيل استتحريم اقتصادی خود شامل 

در اين نوع تحريم، کشور يا کشورهای تحريم کننده از ورود يا  تحريم صادرات و واردات: •

خروج کاالها و محصوالت يک کشور يا شماری از کشورها به سرزمین خود جلوگیری 

يم شونده ممنوع . به عبارتی ورود کاالهای خاص يا محصوالت صادراتی کشور تحرکنندیم

و دامنه وابستگی  شدتبهاين نوع تحريم، بستگی  تأثیرآن است که  توجهقابل. نكته شودیم

کشور تحريم شده دارد. اگر تحريم شونده بتواند جايگزين مناسب و بديل برای خود فراهم 

ديگر  ثرمؤعامل  حالنیدرعخواهد شد و  کاسته هاتحريماز اثرات اين نوع  ناخواهخواهسازد، 

 است. المللبینبودن در نظام  ماندهعقبپیشرفته و  ازلحاظجايگاه اقتصادی کشور تحريم شونده 

و افراد اغلب  هاحكومت، هاشرکتباز،  نسبتاً: در يک اقتصاد جهانی هايیدارامسدود کردن  •

در خارج دارند. اگر اين  رمنقولیغبانكی و اموال  یهاحسابرا با شكل سرمايه،  يیهايیدارا

قرار گیرند. با استفاده  مورداستفادهگروگان  عنوانبهند توانمی باشند اديزکافی  اندازهبه هايیدارا

درآمد ثابت کشور، مسدود گرديده و با وارد آمدن فشار بر اقتصاد  یهاراهاز اين ابزار يكی از 

تحريم  موردنظر یهاخواستهت حصول به الزم در ج يیکاراو  تأثیرزمینه  اشیخارجداخلی و 

 .سازدیمکنندگان را فراهم 

از همه محصوالت ساخت خارج که وارد يک  باًيتقر: گمرکی، ارزی و پولی یهاتيمحدود •

يک  عنوانبه« تعرفه». ساختار شودیمبه داليل اقتصادی گوناگون مالیات گرفته  شودیمکشور 

در  موردنظربكار رود که کشور  مؤثر طوربهد توانمیعامل تنبیه در سیاست خارجی هنگامی 

بازارهای مهمی را برای محصوالت خود از دست  هاتعرفهشرايطی قرار داشته باشد که با افزايش 

« يیهاهیسهم»تعرفه،  یجابهممكن است  هاحكومتبدهد. برای کنترل ورود برخی از کاالها، 

 برقرار کنند.

بر اقتصاد يک کشور است. افزايش نرخ  تأثیرگذاریز از عوامل پولی و ارزی ن یهاتيمحدود

بد، اعطا نكردن وام با کاهش اعتبارات و تغییر نامناسب نرخ ارز همه اشكال  یهاهیسهمو  هاتعرفه

 .شودیمرا شامل  هاتحريمگوناگون اين نوع 

 باألخص : براين اساس با توجه به وابستگی شديد برخی کشورها،اقتصادی یهاکمکقطع  •

 هایسازمانخارجی ديگر کشورها و  یهاکمکبه  ماندهعقبو  توسعهدرحالکشورهای 

 هاتحريم گونهنيای پول، بانک جهانی و ... بررسی المللبینی از قبیل صندوق المللبیناقتصادی 

نیز نام برد. کشورهای تحريم « فهرست سیاه»بايد از  هااين. در کنار همه رسدیممهم به نظر 
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 موردنظرکه با کشور  رندیگیمبكار  يیهاشرکتسیاه را برای مشخص کردن  یهافهرستکننده 

 .پردازندیمو تحريم شده به تجارت 

 توسط مالی يا متعارف تجاری روابط تعلیق به تهديد يا عمدی تعلیق» را اقتصادی تحريم ديگران و هافبائر

 تحريم از متفاوتی تعاريف محققین، و انديشمندان اگرچه(. Hufbauer et al., 2117: 1) دانندمی «دولت

 يكديگر با تحريم اعمال علت يا کنندگان تحريم هایانگیزه و اهداف سر بر آنان اما اندنموده ارائه را

 (:55: 3132 بیات،) نمود اشاره ذيل موارد به توانمی که دارند نظر توافق

 شده تحريم کشور رفتار تغییر •

 شده تحريم کشور سیاسی رژيم و نظام تغییر •

 شده تحريم کشور هایسیاست با مخالفت و اعتراض دادن نشان •

 شده تحريم کشور مجازات و تنبیه •

 خاص رويكردی و سیاست از شده تحريم کشور بازداشتن •

به بررسی داليل موفقیت و شكست  اندگرفتههای اقتصادی صورت اکثر مطالعاتی که در زمینه تحريم

 یهاميتحر کارگیریبهاما  ؛شودیماشاره  هاآنکه در ادامه اين بحث به برخی از  اندشدهپرداخته هاآن

 نیبخوشبا نگاه  محققاناقتصادی در درون خود تناقض آشكاری وجود دارد برای مثال اگرچه برخی از 

 نیبدبو برخی ديگر از محققین  اندبودهموفق  هاتحريماز موارد  سومکيکه تنها در حدود  اندکردهبیان 

که چرا با اين موارد هنوز  ديآیمپیش  یسؤال اندبودهدرصد موارد موفق  5در  هاتحريمکه  اندنمودهبیان 

 (Lacy & Niou, 2114: 27؟ )شودیمه استفاد هاآنی از المللبیندر مجادالت 

 در اخیر دهه دو در تجاری، هایممنوعیت و هاتحريم ناکارآمدی به مربوط نظرات بودن غالب باوجود

 اين است؛ داشته چشمگیری افزايش تجاری هایممنوعیت و هاتحريم کاربرد ،المللبین روابط عرصه

 انددهینام «تحريم دهه» را( شمسی 3168) میالدی 3331 دهه برخی که است بوده یااندازهبه افزايش

 (84: 3132 بیات،)

 و هاتحريم از دسته آن شامل تنها هاممنوعیت و هاتحريم کارآمدی برای معیاری تعیین رونيازا

 ميتحر کنشگر تنبیه و مجازات يا و اجبار بازدارندگی، انگیزه دارای که شودیم تجاری هایممنوعیت

 معرفی هاتحريم کارآمدی و موفقیت برای معیاری عنوانبه را «هدف تحقق» توانمی بنابراين هستند؛ شده

 موفقیت اساس بر تجاری هایممنوعیت و هاتحريم کارآمدی مورد در داوری است ممكن اگرچه. کرد

 دشوار اهداف نبودن روشن و بودن متغیر بودن، چندگانه خاطر به ،شدهاعالم اهداف به دنیدررس هاآن
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 و سیاسی کارآمدی بین توانمی معیار اين با. است قضاوت برای استوارتر مبنايی معیار، نوع اين اما باشد

 کارآمدی مقدمه تجاری ممنوعیت و تحريم اقتصادی کارآمدی. شد قائل تفكیک اقتصادی کارآمدی

 مورد کشور به بايد اندازه چه تا اقتصادی فشار که نمود تعیین تواننمی البته. شودیم محسوب آن سیاسی

 بسته میزان اين زيرا ؛است داشته اقتصادی کارآمد تجاری ممنوعیت يا تحريم بگويیم که شود وارد تحريم

 مورد در قضاوت برای اقتصادی معیار مهم مشكالت از يكی خود اين و است متغیر موردنظر کشور به

 (.33-31: 3132 بیات،) هاستتحريم کارآمدی

 

 هاتحریمایران و  .2-11

 متحدهاالتيااقتصادی برای مقاصد سیاست خارجی که تاکنون  یهاميتحراز  یادهیچكجدول زير 

 امريكا علیه ايران وضع کرده است:

 از نگاه امريكا های صورت گرفته علیه ايران. اهداف تحريم31-2جدول 
 اهداف تحریم تحریم یهاسال

 لغو ملی سازی صنعت نفت -3 3351تا  3353

 دولت مصدق یسازثباتیب -2

 آزادی کارکنان سفارت -3 3383تا  3373

 دعاوی مربوط به مصادره اموال وفصلحل -2

 یالمللبینخاتمه دادن به حمايت از تروريسم  -3 تا امروز 3384

 پايان دادن جنگ با عراق -2

 یکشتارجمعبرائت از تولید تسلیحات  -1

 (Hufbauer et al., 2117: 21-11)منبع: 

 هاسازمانمجازات کشورها،  منظوربهاقتصادی را  یهاميتحرامريكا استفاده از  متحدهاالتيااگرچه دولت 

امريكا شده  وکارکسبو افراد افزايش داده است اما اين شكل از سیاست خارجی سربار رو به فزونی را بر 

و قابلیت اطمینان دريافت شده امريكا در بازارهای جهانی داشته است.  رقابتیاست و اثر معكوسی بر 

در ايجاد تغییرات مورد مطلوبشان ناموثر بوده و اغلب موارد به مردمی  عموماًاقتصادی  هایتحريمبعالوه 

 .(Rarick, 2117) رسانندیمآسیب  شودیم هاآنکه قصد کمک به 

برخوردار  را هاتحريم انواع برابر در مقاومت و مبارزه طوالنی جهت یاتجربه از که است کشوری ايران

 :کرد مرور را ايران کشور علیه گرفته صورت هایتحريم از برخی توانمی 3 جدول به نگاهی با .است
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 ايران علیه یالمللبین هایتحريم بر مروری .33-2 جدول
 میزان و نوع تحریم تحریمتلویحی بهانه  تاریخ

 آمريكا در ايران یهايیدارا تمام نمودنمسدود  -3 جاسوسی النه تسخیر 3158

 شدهیداريخر کاالهای و تجهیزات تحويل عدم -2

 انفجار در داشتن دست اتهام 3163

 آمريكا نظامیان مقر

 تسهیالت و وام اعطای ممنوعیت -3

 موردنیاز يدکی قطعات صدور عدم -2

 جانبی قطعات و هواپیما فروش عدم -1

 نفتی مواد واردات ممنوعیت -4

 ساخت جهت در تالش اتهام 3163

 شیمیايی سالح

 سالح ساخت در است ممكن که شیمیايی و بیولوژيک مواد صدور ممنوعیت -3

 .شود استفاده

 قدرتمند تجهیزات ساخت 3171

 ايران توسط نظامی

 نظامی تجهیزات ساخت در است ممكن که کااليی هرگونه صدور ممنوعیت -3

 .شود استفاده

 خارجی یگذارهيسرما جامع تحريم -3 تروريسم از حمايت اتهام 3171

 صادرات و واردات جامع ممنوعیت -2

 دالری میلیون 41 از بیش مبادالت و یگذارهيسرما ممنوعیت -3 فلسطین از مالی حمايت 3174

 ملی صادرات، سپه، یهابانک تحريم -3 تروريسم از حمايت اتهام 3185

 ايران سازمان 27 و قدس سپاه تحريم -2

 کشتیرانی صنعت تحريم -3 ایهسته هایبرنامه پیگیری 3186

 هواپیمايی هایتحريم تشديد -2

 و بشر حقوق نقض اتهام 3188

 گران فتنه با برخورد

 پاسداران سپاه علیه تحريم تشديد -3

 دولت با مرتبط افراد دارايی انسداد -2

 ايران مرکزی بانک تحريم -3 یاهسته هایبرنامه پیگیری 3183

 شرکت و فرد 381 دارايی انسداد -2

 اورانیوم معدنی فعالیت در المللبین همكاری ممنوعیت -1

 نظامی تجهیزات هرگونه خريد ممنوعیت -4

 موشكی همكاری عدم -5

 مالی و بانكی مبادله عدم -6

 ايران با مبادله علت به خارجی شرکت 63 تحريم -7

 المللبین یامهیب خدمات ارائه عدم -8

 نفت قرارداد امضای و خريد ممنوعیت -3 یاهسته هایبرنامه پیگیری 3131

 تجارت بانک تحريم -2

 و سوريه دولت از حمايت 3131

 مقاومت

 اطالعات وزارت تحريم -3

 ناجا و قدس سپاه تحريم -2
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 ...و پاسداران سپاه دفاع، وزارت با مرتبط یهاشرکت با همكاری ممنوعیت -1

 ايران نفت خريد تحريم تشديد -3 یاهسته هایبرنامه پیگیری 3133

 ايران نفتی و بانكی فعالیت با مرتبط یهاشرکت و اشخاص دارايی انسداد -2

 وابسته موسسه 27 و« ايران ملی نفتكش» شرکت علیه تحريم تشديد -1  

 بیداری حرکت از حمايت 3133

 اسالمی

 ايران یمایصداوس تحريم -3

 ضرغامی اهللعزت برای ممنوعیت و محدوديت اعمال -2

 و موشكی توانمندی افزايش 3133

 یاماهواره

 فضايی صنايع سازمان تحريم -3

 مرتبط فنی و مالی موسسه و شرکت 51 برای محدوديت اعمال -2

 پتروشیمی صنعت و مبادالت ممنوعیت -3 یاهسته هایبرنامه پیگیری 3132

 (3132، 3538)منبع: پايگاه تحلیلی خبری 

 هایتحريم ،(32 آبان و مهر -2 شماره) «نفت صنعت توسعه» دوماهنامه از نقل به و نيآنال اریع گزارش به

 سیستم به کشور دسترسی توانايی نیز و ايران انرژی کلیدی بخش ابتدا در که ايران علیه غرب جانبهکي

 پرونده مورد در گیریتصمیم روند در ايران بر فشار اعمال منظوربه بود، داده قرار هدف را یالمللنیب مالی

 انرژی، حوزه هایتحريم بر متحدهاالتيا تمرکز علت. است تشديد حال در یاندهيفزا طوربه یاهسته

 میلیون 2٫5 از آن صادرات میزان که است نفتی صادراتی به دولت درآمدهای درصد 71 حدود اتكای

 ها،غربی اذعان به. است يافته کاهش روز در بشكه میلیون 3٫25 حدود به 2133 سال در روز در بشكه

 سیستم به ايران دسترسی قطع با همراه نفت، صادرات کاهش از حاصل ارزی درآمدهای دادنازدست

 شده تورم نرخ افزايش موجب خود که شده ايران ملی پول ارزش سقوط سبب المللی،بین بانكداری

 .است

 هایاستراتژی تدوين برای نفت، وزارت بخصوص ايران گیریتصمیم نظام شرايط، اين به توجه با

 یهاحوزه و گستره از آگاهی نیازمند آن، آتی روندهای بینیپیش و هاتحريم اثرگذاری کنترل مديريت

 ايران علیه هاتحريم مورد در گسترده پژوهش يک از کوچكی بخش که حاضر گزارش. است تحريمی

                                                                                                                                                     
 :3132اسفند  25، دسترسی در 3132، 538پايگاه تحلیلی خبری  3

http://www.538.ir/fa/news/333618/%D 8% AA%D 3%85% D 8% A 7% D 3%85 -

%D 8% AA%D 8% AD%D 8% B 3% DB %8 C%D 3%85% D 3%87% D 8% A 7% DB %8 C-

%D 8% A 7% DB %8 C%D 8% B 3% D 8% A 7% D 3%86 -%D 8% A 7% D 8% B2-

%D 8% A 7% D 8% A 8% D 8% AA%D 8% AF%D 8% A 7% DB %8 C-%D 8% A 7% D 3%86% D 3%82% D 3%84% D 8% A 7% D 8% A8-

%D 8% AA%D 8% A7-%DA%A 3% D 3%86% D 3%88% D 3%86 -%D 3%88 -%D 8% A 2% D 3%86% DA %86% D 3%87 -

%D 8% AF%D 8% B3-%DA %38% D 3%86% D 3%88 -%D 8% A 8% D 8% AF%D 8% B 1% D 8% AA-%D 8% A 2% D 3%85% D 8% AF-

%D 8% AC%D 8% AF%D 8% A 7% D 3%88% D 3%84  
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 متحدانشان و اروپا اتحاديه همچنین و متحدهاالتيا ملل، سازمان هایتحريم تطبیقی مقايسه به است،

 .پردازدمی (کنگره پژوهشی خدمات دفتر گزارش زا برگرفته)

 ايران، در گذاریسرمايه و تجارت ممنوعیت کلی، نگاه کلی شاخص چند در اقتصادی هایتحريم

 هایوام اعطای علیه تحريم ايران، انرژی بخش در همكار خارجی هایشرکت تحريم بانكی، هایتحريم

 بندیدسته خارجی هایکمک ممنوعیت و ايرانی هایشرکت با مالی انتقال ممنوعیت ايران، به یالمللنیب

 .شودمی

 های اقتصادی علیه ايرانو بررسی تحريم یبنددسته. 32-2جدول 
 تحریم: نگاه کلی یهاشاخص

 هایتحريم

 متحدهاالتيا

 جهان کشور هر از بیش ايران علیه هاتحريم نيترجامع

 هایتحريم

 ملل سازمان

( WMD) جمعی کشتار هایسالح برنامه به آن اولیه هدف هنوز اما ؛فراگیر و فزاينده هایتحريم

 .ندارد ايران انرژی بخش مورد در آوریالزام تحريم هیچ و است متمايل

 هایتحريم

اتحاديه اروپا و 

 متحدان غربی

 همه سوی از جديدی هایتحريم و کرده پیروی ايران علیه ملل سازمان هایتحريم همه از اروپا اتحاديه

 متحدهاياالت هایتحريم با شدت به که کرده اعمال ايران علیه 2131 ژوئیه 27 از اتحاديه اين اعضای

 .است گسترده فزاينده، طور به نیز جنوبیکره و ژاپن کشورهای هایتحريم. است راستاهم

 ایران در یگذارهیسرما و تجارت ممنوعیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 يا و ايران از واردات ايران، به صادرات هرگونه( محدودی استثنائات جزبه) 32353 اجرايی دستور

 برای هايیمعافیت قانون اين در. کندمی ممنوع آمريكايی هایشرکت برای را ايران در یگذارهيسرما

 و تجاری مالی تأمین هرگونه اما دارد، وجود ايران به دارويی محصوالت و غذايی مواد فروش

 .نیست مجاز نانسيفا هایتضمین

 هایتحريم

 ملل سازمان

 عمومی هایبخش در یگذارهيسرما يا و غیرنظامی موارد در تجارت ملل، سازمان هایتحريم

 مالی تأمین ارائه در آوریالزام محدوديت هیچ هاتحريم اين همچنین. کندینم ممنوع را غیرنظامی

 .دربرندارد کشورها صادراتی اعتبار تأمین نهادهای توسط مالی هایتضمین و تجاری

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 وجود اتحاديه اين در ايران با غیرنظامی امور تجارت مورد در عمومی ممنوعیت هیچ 2132 ژانويه 21 تا

 بلوکه و ايران از نفت خريد ممنوعیت سمت به اروپا ،2132 ژانويه 21 تصمیمات نتیجه در اما ؛نداشت

 هایتحريم گستردگی به اروپا جديد هایتحريم. کرد حرکت ايران مرکزی بانک هایدارايی کردن

 مالی تأمین هرگونه ،2132 اکتبر 35 در اتحاديه اين اعالمی هایتحريم نتیجه در. است متحدهاياالت

  .نیست مجاز فايناس هایتضمین و تجاری

 و اندکرده ممنوع بلندمدت و مدتمیان در را مالی های تضمین و تجاری مالی تأمین جنوبیکره و ژاپن

 بر که خواسته خود اعضای از اروپا اتحاديه هرچند اند،شمرده مجاز را مدتکوتاه در مالی تأمین تنها

 کنند محدوديت اعمال نیز مورد اين
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 بانکی هایتحریم: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 هایسالح تولید گسترش به کمک به ايرانی بانک چندين ،2116-2133 هایسال خالل در

 .اندشده متهم 31224 و 31182 اجرايی دستور تحت تروريسم از حمايت يا و کشتارجمعی

 مالی تبادالت دارای که خارجی بانک هر با را آمريكايی هایبانک بانكی روابط CISADA قانون

 ممنوع را است ملل سازمان هایقطعنامه هایتحريم مشمول ايرانی هایشرکت نیز و پاسداران سپاه با

  .کندمی

 هایحساب آن در که شد امضا اوباما باراک توسط 2132 مالی سال دفاعی مجوز 2133 دسامبر 13 در

 مسدود آمريكا در را است ايران مرکزی بانک با مالی تبادالت روند در که خارجی هایبانک همه

 .کندمی

 هایتحريم

 ملل سازمان

 عنوانبه ايرانی بانک 2 از هرچند. ندارد وجود ملل سازمان هایقطعنامه در مستقیمی هایتحريم چنین

  .است شده برده نام امنیت شورای قطعنامه در تحريم مشمول هایشرکت

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 در هاتحريم اين که کرد مسدود را ايران مرکزی بانک هایدارايی 2132 ژانويه 21 در اروپا اتحاديه

 با بانكی هایتراکنش و تعامالت همه قانون، اين. است زمینه اين در متحدهاياالت هایتحريم راستای

  .کندمی اعالم ممنوع را 2132 اکتبر تحريمی بیانیه در مجاز موارد بجر ايرانی هایبانک

 منع ايران مرکزی بانک با مالی تبادل هرگونه از را خود هایبانک کانادا و بريتانیا ،2133 نوامبر در

 بین الكترونیكی انتقال سیستم از استفاده در ايرانی هایبانک همه علیه تحريم ،2132 مارس در .کردند

 .شد اجرا( SWIFT) بانكی

 از جنوبی کره هرچند. کردند تصويب را اروپا اتحاديه 2131 هایتحريم شبیه نیز ژاپن و جنوبیرهک

 ژاپن و کره اين، برعالوه. کندمی پیروی نیز يورو هزار 41 از بیش مبادالت برای قبلی مجوز وجود الزام

 قرار انسداد هدف مورد را ايران ملت بانک جنوبیکره و کرده مسدود را ايرانی بانک 35 هایدارايی

 .است داده

 .کنندمی همکاری ایران انرژی بخش با که خارجی هایشرکت تحریم: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 در «منافع سلب و مسئولیت ايران، جامع تحريم قانون» اخیرا و( P.L. 314-372) ايران هایتحريم قانون

 بر را هاتحريم عمال «مختلف اجرايی دستورهای» در آن توسعه نیز و( P.L. 111-191) 2131 سال

 برای روزه 381 هایمعافیت برخی. کندمی اعمال ايران انرژی بخش در/با همكاری و تعامل هرگونه

 شمرده مجاز «اندداشته ايران نفت خريد کاهش ایمالحظه قابل مقدار» به که کشورهايی هایشرکت

 .است شده

 هایتحريم

 ملل سازمان

 بیان 3323 قطعنامه در چند هر. ندارد وجود هايیتحريم چنین دقیق معادل ملل سازمان هایتحريم در

 گسترش مالی تأمین و ايران انرژی بخش از حاصل درآمدهای بین بالقوه ارتباط نبايد که شده

 عنوانبه ناظران بیشتر سوی از کلمات اين که باشد داشته وجود کشور اين ایهسته حساس هایفعالیت

 از خود هایشرکت فعالیت ممنوعیت خواستار که کشورهايی از ملل سازمان قطعنامه حمايت»

  «.است شده تفسیر هستند، ايران انرژی بخش در گذاریسرمايه

 گاز، و نفت خريد شامل انرژی بخش در ايران با قرارداد هرگونه انعقاد تقريبا اروپا اتحاديه کنونا هم هایتحريم
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 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 .است کرده ممنوع را انرژی حوزه تجهیزات فروش و کشتیرانی بیمه خدمات

 توقف و کردن محدود خواستار و کرده ممنوع را ايران در جديد هایپروژه انجام نیز جنوبیکره و ژاپن

 فروش زمینه در خود هایشرکت به جنوبیکره ،2133 دسامبر در. اندشده جريان در هایپروژه

 کاهش را ايران از خريد شدت به کشور دو هر. داد هشدار ايران به انرژی يا پتروشیمی تجهیزات

 .اندداده

 ایران به المللی بین هایوام اعطای علیه تحریم: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 هایسازمان در متحدهاياالت نمايندگان ،(P.L. 35-338) المللیبین نهادهای قانون 3623 بند تحت

 رای هايیسازمان چنین توسط ايران به وام اعطای علیه تا است الزم جهانی،بانک مانند المللیبین مالی

 .دهند

 هایتحريم

 ملل سازمان

 مالی نهادهای و کشورها که( نیست آورالزام اما) کندمی درخواست( 7 پاراگراف) 3747 قطعنامه

 .کنند خودداری دوستانهانسان اهداف و توسعه برای جز به ايران به اعتبار و وام دادن از المللیبین

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 بازپرداخت با اعطايی هایوام و اعتبارات و وام اعطای اروپا، اتحاديه 2131 جوالی 27 مصوبات

 ؛استکرده منع را المللیبین مالی موسسات طريق از نیز و اتحاديه اين اعضای توسط بهرهکم بلندمدت

 .است نشده اعالم مواردی چنین جنوبیکره و ژاپن مورد در اما

 ایرانی هایشرکت با مالی انتقال ممنوعیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 تروريسم حامی» اداره اين توسط که هايیشرکت با را مالی هایتراکنش ،31224 اجرايی دستور

( ايرانی شرکت چند جمله از) شرکت چندين. کندمی اعالم ممنوع را اندشده شناخته «المللیبین

  اند.شده اعالم قانون اين مشمول

 هایتحريم

 ملل سازمان

 .ندارد وجود ملل سازمان هایتحريم در ماًیمستق هايیتحريم چنین

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 که ايرانی هایشرکت از بسیاری هرچند. ندارد وجود اتحاديه هایتحريم در ماًیمستق هايیتحريم چنین

 از متحدهاياالت لیست با اند،شده دارايی انسداد مشمول جنوبیکره و ژاپن اتحاديه، اين توسط

 .دارد انطباق تروريسم حامی هایشرکت

 خارجی هایکمک ممنوعیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 قانون 621A بند تحت( بشردوستانه صرفا هایکمک بجز) ايران به متحدهاياالت خارجی هایکمک

 لیست در که کشورهائی به خارجی هایکمک بخش، اين. است شده ممنوع خارجی، هایکمک

 در 3384 ژانويه از نیز ايران. است شده ممنوع هستند، تروريسم حامی کشورهای زمره در متحدهاياالت

 تخصیص قوانین تحت خارجی مستقیم هایکمک معمول طور به نیز ايران. است گرفته قرار لیست اين

 .است کرده رد را( H of P.L. 333-8 قانون 7117 بند در اخیرا) خارجی اقدامات سالیانه

 هایتحريم

 ملل سازمان

  .ندارد وجود ملل سازمان هایتحريم در هائیتحريم چنین معادل

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 بازپرداخت با اعطايی هایوام و مالی هایکمک ،2131 جوالی 27 قانون در اخیرا اروپايی مقامات

 انرژی بخش در درگیر هایشرکت مالیتأمین همچنین و کرده ممنوع را ايران به بهرهکم بلندمدت
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 ايران به وام دادن يا کمک مورد در را خاصی هایممنوعیت جنوبیکره و ژاپن. اندکرده منع را ايران غربی متحدان

 .ندارد قرار هاآن کار دستور در ايران به هايیوام چنین پرداخت اما اند،نكرده تصويب

 ممنوعیت ایران، هوایی خطوط و کشتیرانی محدودیت کلی شاخص چند در نقل و حمل هایتحریم

 هایشرکت علیه تحریم و ایران به دوگانه کاربرد با موارد صادرات محدودیت ایران، به سالح صادرات

 .شودمی بندیدسته فروشند،می مرتبط هایتکنولوژی یا و جمعی کشتار هایسالح ایران به که خارجی

 ایران هوایی خطوط و کشتیرانی محدودیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 ايران اسالمی جمهوری کشتیرانی خطوط متحدهاياالت داریخزانه اداره ،31182 اجرايی دستور تحت

 در هاآن دارايی و اموال که قلمدادکرده هايیشرکت عنوانبه را آن تابعه شرکت چندين و

 .شود مسدود بايد متحدهاياالت

 هایتحريم

 ملل سازمان

 شرکت هایمحموله بازرسی به که دهدمی را اجازه اين جهان کشورهای به ،3323 و 3811 هایقطعنامه

 يا ملی هایآب در که کشتی هر يا و( IRISL) اسالمی جمهوری کشتیرانی خطوط و ايران هواپیمايی

 اقدام ،(باشد داشته وجود ايران به ممنوعه کاالهای حمل بر دال شواهدی که صورتی در) المللیبین

 .نمايند

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 Iran Air) اير ايران هوايی باربری دسترسی اروپا، اتحاديه 2131 جوالی 27 شده اعالم هایتحريم

Cargo )کشتیرانی خطوط هایدارايی انسداد به همچنین و کرده ممنوع اروپايی هایفرودگاه به را 

 اتكايی بیمه و بیمه. استپرداخته اروپا در آن تابعه هایشرکت و( IRISL) اسالمی جمهوری

 داده ايران کشتیرانی تحريم لغو به حكم اروپايی دادگاه اخیرا. است شده ممنوع نیز ايرانی هایشرکت

 شرکت اين دخالت بر دال مدارکی يا و نداشته اعتراضی دادگاه به اروپا شورای که درصورتی است،

 نیز ژاپن و جنوبیکره .شودمی نهايی حكم اين ماه 2 از بعد نكند، ارائه ايران ایهسته برنامه در

 .اندکرده اعمال Iran Air و IRISL علیه را مشابهی هایتحريم

 ایران به سالح صادرات ممنوعیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 برای الزم شرايط فاقد دارد، قرار متحدهاياالت تروريسم حامی کشورهای لیست در ايران اينكه دلیل به

-AECA, P.L>335) تسلیحات صادرات کنترل قانون 41 بند مطابق آمريكايی تسلیحات صادرات

 جمهوررئیس که کندمی بیان( 326،3بخش  CFR 22 ،ITRA) مقررات اين، برعالوه. است( 32

 امنیت شورای هایقطعنامه با موافقت منظوربه و کرده کنترل را تسلیحات صادرات که دارد اختیار

 .کند ممنوع را تسلیحات واردات و صادرات تواندمی دلیل عنوانبه

 هایتحريم

 ملل سازمان

 عرضه و فروش از را ملل سازمان عضو کشورهای همه( 8 پاراگراف) ملل سازمان 3323 قطعنامه

 و جنگی هایکشتی جنگی، هواپیماهای زرهی، ادوات ها،تانک شامل عمده تسلیحاتی هایسیستم

 تسلیحاتی هایسیستم برای ایمشاوره خدمات يا هاآن با مرتبط يدکی لوازم و موشكی هایسیستم بیشتر

 .است کرده منع را

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 هایسیستم فقط نه) نظامی تجهیزات انواع همه فروش فراگیر ممنوعیت شامل اروپا اتحاديه هایتحريم

 اين از يک هیچ اما ندارند، ايران برای ممنوعیتی چنین جنوبیکره و ژاپن. است ايران به( تهاجمی عمده

 .است نكرده صادر سالح ايران به کشورها
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 ایران به دوگانه کاربرد با موارد صادرات محدودیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 صادرات کنترل قانون 18 بند و( P.L. 36-72) صادرات مديريت قانون( j) 6 بند تحت عمدتا

  .باشدمینظا کاربردهای دارای تواندمی که است ايران به کاالهايی فروش عدم مجوز دارای تسلیحات،

 هایتحريم

 ملل سازمان

 کرده ممنوع ايران به را دوگانه کاربرد دارای اقالم اکثر صادرات ايران، علیه ملل سازمان هایقطعنامه

  .است

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 ممنوع ايران به را دوگانه کاربرد دارای اقالم فروش ملل، سازمان هایقطعنامه راستای در اروپا اتحاديه

 اعالم ممنوع ايران به را شده ساخته فلزات و گرافیت صادرات ،2132 اکتبر تحريم بیانیه در. است کرده

 دقیق کنترل هایرژيم از ايران، به کاال فروش ارزيابی زمان در که کرده اعالم ژاپن. است کرده

 .است کرده اتخاذ ژاپن مشابه سیاستی نیز جنوبیکره. کندمی پیروی صادرات،

 یا و جمعی کشتار هایسالح ایران به که خارجی هایشرکت علیه تحریم: تحریم هایشاخص

  .فروشندمی مرتبط هایتکنولوژی

 هایتحريم

 متحدهاياالت

 ،(P.L. 316-378) «شمالی کره و سوريه -ايران تكثیر عدم» قانون مانند دستورالعمل و قانون چندين

 مانند هايیتحريم ،31182 اجرايی دستور و( P.L. 312-484) عراق -ايران سالح تكثیر عدم قانون

 شود مشخص که ايرانی غیر و ايرانی هایشرکت علیه را هاآن با مالی تبادالت منع و هادارايی انسداد

 اعمال باشند، ايران به آن کنندهعرضه يا و ايران جمعی کشتار هایسالح توسعه هایبرنامه درگیر

 .کندمی

 هایتحريم

 ملل سازمان

 قطعنامه ضمیمه در شده ذکر ايرانی هایشرکت اموال و دارايی انسداد ،(32 پاراگراف) 3717 قطعنامه

 فوق هایتحريم مشمول هایشرکت لیست به بعدی هایقطعنامه در و کرده اعمال جهان سراسر در را

 است شده اضافه

 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 انسداد به متعهد را اتحاديه اين ،2131 جوالی 27 مصوب ايران علیه اروپا اتحاديه هایتحريم

 در برده نام شرکت چند نیز و ملل سازمان هایقطعنامه ضمیمه در شده ذکر هایشرکت هایدارايی

 ضمیمه در مندرج هایشرکت هایدارايی نیز جنوبیکره و ژاپن. سازدمی اروپا اتحاديه قطعنامه

 .اندساخته مسدود را ملل سازمان هایقطعنامه

 شودمی بندیدسته اشخاص مسافرت ممنوعیت کلی شاخص در اجتماعی هایتحریم

 اشخاص مسافرت ممنوعیت: تحریم هایشاخص

 هایتحريم

 متحدهاياالت

- .H.R) قانون و 2131 سال در( CISADA) منافع سلب و مسئولیت ايران، جامع تحريم قانون

 ايرانیانی با مالی انتقاالت و نقل منع و دارايی انسداد آمريكا، به مسافرت منع برای را الزم ابزار ،(3315

 شناخته ايران در 2113 ژوئن 32 جمهوری رياست انتخابات از بعد بشر حقوق جدی ناقض عنوانبه که

 سازد می فراهم را اندشده

 هایتحريم

 ملل سازمان

 نام که ايرانی اشخاص از برخی برای را یالمللبین هایمسافرت آورالزام هایممنوعیت 3811 قطعنامه

 هم که داده گسترش را لیست اين 3323 قطعنامه. کندمی اعمال را شده ذکر قطعنامه ضمیمه در هاآن

 در هاآن درگیری دلیل به المللی،بین مسافرت عدم مشمول ايرانیان لیست. است رسیده نفر 41 به اکنون

 بشر حقوق نقض نه و است جمعی کشتار تسلیحات توسعه هایبرنامه
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 هایتحريم

 و اروپا اتحاديه

 غربی متحدان

 مشمول ايرانی اشخاص اسامی از ایضمیمه شامل اروپا اتحاديه 2131 جوالی 27 شده اعالم هایتحريم

 ايرانی اشخاص از ديگری نفره 61 لیست يک تاريخ اين از. است اروپايی کشورهای به سفر منع

 و جنوبیکره. است شده منتشر نیز بشر حقوق نقض دلیل به اروپا اتحاديه کشورهای به سفر منع مشمول

 اندکرده اعالم ممنوع خود کشورهای به را ايران از مشخصی اشخاص سفر نیز ژاپن

 (3و ترجمه شده در وبسايت خبری عیارآنالين  ,2133Katzman)منبع: 

 

 :باشدشرح ذيل میتوافقنامه ژنو به الزم به ذکر است که دستاوردهای حاصل از بعد از 

 . دستاوردهای ذکرشده بعد از توافقنامه ژنو31-2جدول 

تحریم معلق شده در  تاریخ

 ژنو

 توضیحات

 آمده در تعلیق حال به ماه 6 مدت به ايران پتروشمی صادرات 3132

 آمده در تعلیق حال به ماه 6 مدت به هوايی خطوط و قطعات 3132

 بها گران فلزات و خودرو 3132
 برخی بر فشار اعمال توسط تنها و نشده مصوب هاتحريم در موضوعی چنین

 .شدند منع ايران با ارتباط از رسمی غیر صورت به ها شرکت

 .است نیامده ها تحريم رسمی لیست در هاآن نام قبال که هايی شرکت برای نفتی محموالت بیمه 3132

 محدود مالی کانال 3132
 پزشكی ادوات خوراکی، محصوالت دارو، محدود خريد برای مالی کانال ايجاد

 توافق مدت در ها دانشگاه و ملل سازمان بدهی پرداخت و

 (3132، 2538)منبع: پايگاه تحلیلی خبری 

 هاتحریمو آثار  تأثیر .2-12

                                                                                                                                                     
 :3132اسفند  25های سازمان ملل، اياالت متحده و اتحاديه اروپا، دسترسی در  ، مطالعه تطبیقی تحريم3132عیارآنالين،  3

http://ayaronline.ir/ 1991/11/00114 .html 
 :3132اسفند  25، دسترسی در 3132، 538پايگاه تحلیلی خبری  2

http://www.538.ir/fa/news/333618/%D 8% AA%D 3%85% D 8% A 7% D 3%85 -

%D 8% AA%D 8% AD%D 8% B 3% DB %8 C%D 3%85% D 3%87% D 8% A 7% DB %8 C-

%D 8% A 7% DB %8 C%D 8% B 3% D 8% A 7% D 3%86 -%D 8% A 7% D 8% B2-

%D 8% A 7% D 8% A 8% D 8% AA%D 8% AF%D 8% A 7% DB %8 C-%D 8% A 7% D 3%86% D 3%82% D 3%84% D 8% A 7% D 8% A8-

%D 8% AA%D 8% A7-%DA%A 3% D 3%86% D 3%88% D 3%86 -%D 3%88 -%D 8% A 2% D 3%86% DA %86% D 3%87 -

%D 8% AF%D 8% B3-%DA %38% D 3%86% D 3%88 -%D 8% A 8% D 8% AF%D 8% B 1% D 8% AA-%D 8% A 2% D 3%85% D 8% AF-

%D 8% AC%D 8% AF%D 8% A 7% D 3%88% D 3%84  
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 کشور بر بعد به 2116 سال از هاتحريم تشديد کننده، تحريم نهادهای و کشور تحريم، علّت از خارج

 اقتصادی، رشد کاهش مبادالت، حجم کاهش باعث اقتصاد بر هاتحريم تشديد. انديافته فزونی ايران

 ريسک افزايش بازار، تغییر مانند) پنهان هایهزينه باعث چنینهم و صنعت در شديد رکود

 هزينه افزايش و بانكی سیستم و مالی مؤسسات همكاری عدم) صنعت بر آشكار و( گذاریسرمايه

 بیكاری، نرخ افزايش شامل نیز تحريم اجتماعی آثار(. 1-2: 3131 بصیری،) است شده( ونقلحمل

 بايد البته(. 1: 3131 بصیری،) هستند هوايی تصادفات و سوانح نرخ افزايش امنیتی، هایهزينه افزايش

 اما شودنمی قلمداد اجتماعی - اقتصادی سیستم بر شوک يک خودیخودبه تحريم مفهوم که نمود اذعان

 وضعیت که کندمی بیان والبرگ. شودمی بحران و شوک باعث جامعه مختلف هایسیستم بر آن آثار

 بندیجیره را کمیاب کاالهای کشوری هر جنگ طول در. است جنگ زمان به شبیه حاضر حال در ايران

 تنها را العملعكس اين و کنندیم فدا را خود جان دشمن برابر در و شده متحد باهم مردم و کندمی

 .(61-53: 2132والبرگ،) داندیم ايران امروز حلراه

داخلی برای مصرف انرژی باعث شده است که  روزافزونتكیه اقتصاد ايران بر صادرات نفت و تقاضای 

 :(361-357: 3132)بیات،  زير را داشته باشد یهایريپذبیآساين اقتصاد 

 وابستگی به صادرات نفت •

 خارجی برای توسعه تولید و صادرات نفت و گاز یگذارهيسرماوابستگی به  •

 بنزين( ژهيوبهوابستگی به واردات مواد پتروشیمی ) •

نموده  ینیبشیپ« اثر تحريم نفت ايران بر قیمت جهانی نفت»از پژوهش  آمدهدستبهیجه که نت طورهمان

و به افزايش قیمت نفت منجر شود اما  باشد مؤثربر قیمت جهانی نفت تواند می يیهاميتحربود که چنین 

تواند مانع اين افزايش قیمت شود؛ سناريو فرض شده بود که می در اين پژوهشنیز  دو سناريوهمچنین 

های تولیدکننده نفت افزايش تولید ديگر کشور سناريو دوم شامل برداشت از ذخاير استراتژيک و نخست

 .(3188)مرادی رسولی،  المللی افتادبین درصحنهبود که در عمل اين اتفاق 

تجاری نتیجه  هایممنوعیتو  هاتحريماقتصادی  تأثیراتمربوط به  شدهگردآوری یهادادهدر بررسی 

 تأثیراتدر بخش انرژی اين کشور  یگذارهيسرمادر حوزه صادرات نفت ايران و  هاآنگرفته شد که 

و در کاهش شديد درآمد ارزی، سقوط ارزش ريال، کاهش شديد بودجه دولتی و تورم  اندداشتهبسزايی 

 (218: 3132ات، . )بیاندداشته یابرجستهنقش 
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 که است اقتصادی فشار اعمال میزان به منوط زيادی حد تا بر سالمت عموم جامعه هاتحريم اثرچنین هم

 منفی اثر افزايش موجب نیز کننده تحريم يک عنوانبه متحدهاياالت. زاست هزينه هدف کشور اقتصاد بر

 که است بعید شونده تحريم کشورهای اقتصادی ثروت. است شده عمومی سالمت شرايط بر هاتحريم

 ,Peksenکنند ) بازی عمومی بهداشت بر اقتصادی فشار اعمال اثر کاهش در را یتوجهقابل تعاملی نقش

2133.) 

 

 هاتحریممقابله با ن جهت راهکارهای پیشنهادی محققا .2-13

سخت است، بلكه جدال آمیز است. حداقل دو نكته در  تنهانهاقتصادی  یهاميتحراثربخشی  یریگاندازه

بر اقتصاد کشور مورد هدف است،  تأثیرگذاریوجود دارد: هدف و علت. اگر هدف  مسئلهاين 

مالحظه شوند، اگرچه به درجات مختلف برای کشورهای مختلف تحت  مؤثراقتصادی بايد  یهاميتحر

اما اگر  ؛شوندهای اقتصادی مانع تجارت معمول میتحريم(، هااين رازیغبهشرايط مختلف. بعد از همه، )

در کشور مورد تحريم،  رژيم حكومتی یریی بر خط مشی يا تغتأثیرگذارباشد، مانند  ترطلبانههدف جاه

 (Yang et al., 2114: 3175تلقی شوند. ) مؤثرهای اقتصادی ممكن است نا تحريم

که نیاز است با  گرفتهشیپی متعددی را در المللبینتاکنون جمهوری اسالمی ايران راهكارهای داخلی و 

ی پیگیری المللبیناين راهكارها که در سطح داخلی و  ازجملهدقت و مراقبت بیشتری توسعه يابند. 

خارجی برای تملک  یهابانکيا  هاشرکتدر  یگذارهيسرمابنزين،  یبندهیسهمبه  توانمی شوندمی

خود با پرچم کشورهای ديگر، تجارت به  یهایکشت، ثبت هابانکيا  هاشرکتبخشی از آن يا کل آن 

، استفاده از ارز جايگزين دالر يا يورو، يافتن از کشورنفتی در خارج  یهاشبكهروش تهاتر، ايجاد 

. )کربالئی ... اشاره نمودمرکزی برای تجارت صادرات مجدد، انتقال دانش فنی به داخل کشور و 

 (351: 3133حسینی، 

به موارد ذيل اشاره نمود  توانمیهمچنین از عوامل ديگر و دخیل در شكست يا کامیابی تحريم اقتصادی 

 (:3186رفیع، )

 

 رابطه قدرت بین مجازات کننده و مجازات شونده •

 یالمللبینهمكاری  •
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 ريم و هدفتفاوت اقتصادی قابل مالحظه بین اعمال کننده تح •

 وجود روابط خوب اقتصادی بین مجازات کننده و هدف •

 زمان •

 اقتصادی مجازاتبهای  •

 نابرابری منفعت اقتصادی بین مجازات کننده و هدف •

 قوی نسبتاًوجود يک اپوزيسیون سیاسی داخلی  •

 کنندهیهمراهاقدامات  •

به بررسی  اقتصاد سیاسی نظرانصاحبو  پردازانهينظر یهاپژوهش( در پژوهش با بررسی 3131ولیزاده )

وجه مشترک در  عنوانبهاقتصاد سیاسی پرداخته و متغیرهای ذيل را  از منظر هاتحريمداليل ناکارآمدی 

 :(162-153: 3131)ولیزاده،  داندمی هاتحريمهمه  يیکارا

ريم اعمال تح برزمانعامل  تأثیردو نظر در خصوص  یطورکلبه: تحريم زمانمدتسرعت و  •

معكوس  یاآن رابطهتحريم با موفقیت  زمانمدتبر آن است که بین  یاعدهوجود دارد. اعتقاد 

 تأثیرباشد،  ترعيسرو اجرای موارد رژيم تحريم  ترکوتاهتحريم  زمانمدت هرقدروجود دارد. 

بیشتر خواهد بود. اين عده معتقدند که به کشور مورد تحريم نبايد فرصت تطبیق و  هاتحريم

تحريم را داد و بايد با اقدامی ضربتی شوک اقتصادی و  یاجراسازگاری با شرايط ناشی از 

برای موفقیت تحريم را در کشور مورد هدف ايجاد کرد. گروه دوم، نقطه مقابل  یضرورسیاسی 

ند توانمیدر صورت طوالنی شدن  هاتحريم. اين گروه معتقدند که شوندمیدسته اول محسوب 

همانند  هاتحريم هاآنفزاينده به کشور مورد هدف آسیب برسانند. چرا که به اعتقاد  یطوربه

و  دهدیمتوانايی خود را برای رفع نیازهای ضروری مردم از دست  مروربهزهری هستند که 

 ترريپذی ملی آسیبهامقاومتقدرت دولت در مقابل فشارهای داخلی و با به تحلیل رفتن  تاًينها

 .شودیم

به وابسته  مالحظهقابلتحريم اقتصادی تا حد  خصوصبه، هاتحريم تأثیر: میزان حمايت از تحريم •

از جايگاه ويژه برخوردارند.  جوارهم، کشورهای منطقه و نیبنيدرای است. المللبین حمايت

ی تاکنون از اتحاد سیاسی الزم و مستحكم میان المللبینگفت کمتر تحريم  توانمی جرئتبه

 ی برخوردار بوده است.المللبینتمامی اعضای جامعه 

تحريم  خصوصبه هاتحريمو عوامل توفیق  هاشاخص: يكی از ساختار سیاسی تحريم شونده •

م شده بستگی دارد ... با اقتصادی به نوع ساختار حكومت و تشكیالت حاکم بر کشور تحري
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غیردموکراتیک از طريق تحريم بسیار  یهانظامی بر تأثیرگذار نديگویمهمین ديدگاه است که 

. عامل کلیدی ديگر آن است که آيا اپوزيسیون هاستیدموکراسبر  تأثیرگذاریاز  دشوارتر

 هاآنف يا تقويت منجر به تضعی هاتحريموجود دارد و آيا اين  توجهقابلداخلی دارای قدرت 

انتقال فشار وارده بر اثر تحريم از  درگرواقتصادی  هایتحريمشرط موفقیت  نیچنهم خواهد شد.

با استفاده از  کندیمدولت سعی  معموالًغیردموکراتیک،  یهانظاممردم به دولت است. در 

، گونهنيامردم به عامل فشار جلوگیری کنند. در  شدنليتبدو ابزارهای در دسترس از  هاوهیش

انتظار اعتراض و اعمال فشار از سوی مردم و يا در صورت اعتراض موفقیت و ثمردهی  هانظام

آن دور از ذهن است. از طرفی ديگر، چنانچه دولت تحريم شده از حمايت و پشتیبانی مردم 

ند خود توانمی هاتحريم، باشد میو مرد دارای نظامی دموکراتیک یبه عبارتبرخوردار باشد و 

 تبديل به عامل همبستگی و اتحاد مردم و حمايت بیشتر از دولت تحريم شود.

تا حد زياد به هدف يا اهداف اولیه از اعمال تحريم  هاتحريميا موفقیت  يیکارا: تعیین اهداف •

يم را افزايش دهد. عكس د میزان کارايی تحرتوانمیمعتدل و محدود  نسبتاًبستگی دارد. هدف 

سیاسی است که خود  صرفاًامری  اساساًاين قضیه نیز صادق است. همچنین تعیین هدف تحريم 

 نمود پیدا کرده است. هاتحريممعضل در رژيم  صورتبهامروزه 

متغیر دربرگیرنده ظرفیت و توانايی کشور تحريم  اين :کشور تحريم شده یهاتیقابلو  هاتیظرف •

و نیز وابستگی آن به ديگر کشورها است. يكی از  یريپذبیآسشده در مقابله يا تحريم و میزان 

جوانب کلیدی در توان کشور هدف برای دفاع در برابر تحريم، میزان توانايی در بسیج اقتصاد 

فوری و صدمات بعدی  تأثیراتد به کاهش توانمی مسئلهنیاز داخلی است. اين  تأمینخود برای 

زياد عمل کرده و صنايع داخلی  یهاتعرفههمانند  هاتحريممنجر شود. در برخی موارد،  هاتحريم

را از رقابت با تولیدکنندگان خارجی مصون کرده است. در موارد ديگر، اين قدرت اقتصادی 

نكند بلكه دژی برای حفاظت از رژيم  دایپدفاع از خود ممكن است به شكل اقتصاد ملی نمود 

سودجويانه باشد. جنبه ديگر  یهاراهحاکم و نخبگان حامی آن از طريق بازارهای سیاه و ديگر 

د توانمی، آن است که اين کشور تا چه هاتحريمقدرت کشور هدف برای دفاع از خود در برابر 

ج کرده و لذا جلوی هرگونه تبديل اراده سیاسی را برای تحمل هر هزينه ممكن تحمیلی بسی

سیاسی  تأثیراتاقتصادی به نفوذ سیاسی را بگیرد. به همین دلیل است که بسیاری  تأثیرات

 .شوندمیبه نتیجه معكوس منجر  تيدرنها
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ی، سادگبهباشند بايد به حد کافی وسیع و دارای پشتیبانی باشند که  مؤثر هاتحريمبرای اينكه 

 تأمینمنابع  ،کشور تحريم شده کهیدرصورتبرای کشور تحريم شده يافت نشود. گريزی 

 شود.کنندگان بیابد، تحريم تا حد بسیار زياد خنثی میتحريم رازیغبه

، وجود کشورهای هاتحريمدلیل ناکامی  نيترمعمولتاريخی  ازلحاظ« کنترل و نظارت بر تحريم •

. همچنین با کنندیميگزين برای کشور هدف عمل متحدان تجاری جا عنوانبهديگر است که 

و  هامتیقتحريم اقتصادی، در زمینه افزايش  خصوصبه، هاتحريمتوجه به تبعات و اثرات 

جريان اقتصادی کشور و اخالل در نظام واردات و صادرات کشور مورد تحريم، انگیزه 

موفقیت  رونيازا. دهدیماز شرايط موجود را در سودجويان افزايش  یوربهرهسودجويی و 

 يیهاانحرافدقیق و مستمر برای جلوگیری از چنین  یکه کنترل و نظارت آن است درگروتحريم 

 انجام گیرد.

 شرايط که بود خواهند اثربخش بسیار صورتی در اقتصادی هایتحريم کندیم بیان( 2112) 3میلكويک

 :باشد حاکم زير

 شود تعقیب کمی نسبتاً سیاسی تغییر -3

 (شود تحمیل مالی هم و تجاری هایتحريم هم) باشند جامع هاتحريم -2

 نكند دريافت سومی شخص از را یتوجهقابل حمايت هدف مورد کشور -1

 باشد برخوردار شونده تحريم به نسبت یتربزرگ خیلی اقتصاد از کننده تحريم -4

 باشد داشته وجود هاتحريم تحمیل در یالمللبین مشارکت -5

 .باشد ثباتیب و ضعیف سیاسی و اقتصادی ازنظر هدف مورد کشور -6

 یاچندجانبهاقتصادی زمانی بیشتر خواهد بود که در حالت  هایتحريمبودن  زیآمتیموفقهمچنین احتمال 

بكار گرفته شوند زيرا احتمال جايگزينی را کاهش داده و همچنین زمانی که رهبران کشورهای مورد 

 اندقائلو اهداف شخصی ارزش بیشتری  هازهیانگتحريم برای مبادالت و رفاه مردمشان نسبت به 

 یترکينزدتوجه واقع شوند، بايست  مؤثر هاتحريماينكه  منظوربه. زترندیآمتیموفقاقتصادی  هایتحريم

به ثبات از  شدهادراکو تهديد  اندمشمول هاتحريموابستگی کشورهای که در فعالیت -به روابط قدرت

 (Rarick & han, 2131موافقت با کشورهای تحريم کننده پرداخته شود. )
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های تحريم %13در مقابل تنها  ترندموفقچندجانبه  هایتحريم %53که  دهدیمنشان  یخوببهجدول زير 

 :اندبودهموفق  جانبهکي

 های چندجانبه بر موفقیت آنتحريم تأثیر. 34-2جدول 
 بودن تحريم چندجانبه موفقیت

 کل بلی خیر 

 641 (%43) 365 (%63) 475 خیر

 184 (%53) 371 (%13) 234 بله

 3124 115 683 کل

 (Morgan et al., 2134: 31)منبع: 

 

 هاتحریممقابله با  برخی کشورها جهت تاریخی 3های وارونهواکنش .2-14

 سازیو خنثی مقابلهکاهش، متعدد در خصوص  و اقدامات وارونه توجه و مطالعه الگوهای تاريخی

 طوربهباشد؛ در ذيل  هاتحريمبا  مؤثرترد حاوی نكات و راهكارهايی جهت مقابله توانمینیز  هاتحريم

 :شودخالصه مروری بر اين الگوها پرداخته می

در بررسی سوابق جنگ بین فرانسه تحت حاکمیت ناپلئون و بريتانیا مشخص شد اگر کشوری  •

نكرده باشد،  هاآنروابط خوب و نزديک اقتصادی با همسايگانش داشته باشد و اقدامی علیه 

به تحريم کنندگان نپیوندند، بلكه طرف  تنهانهاغوا کند که  چنانآنرا  هاآن سرعتبهد توانمی

 دولت تحريم شده را بگیرند.

میالدی هم شاهد بوديم که توسل به بخش خصوصی امكان  3311اپن در دهه ژدر مورد چین و  •

 ِآورد.و تشديد تحريک افكار عمومی را فراهم می هادولتاجتناب از رويارويی مستقیم میان 

 موقعبه ای ومرحله صورتبه هاتحريمائیل نیز نشان داد چنانچه اسر در مقابله بامورد اعراب در  •

د و بايد از زمان الزم برای تطبیق خود با توانمیاجرا گذاشته شوند، طرف تحت تحريم به 

 وضعیت جديد استفاده کند.
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را افزايش  یخواررانتامكان  هاميتحردر مورد امريكا و اروپا علیه يوگسالوی هم دريافتیم که  •

قوانین امكان سوءاستفاده در دوران  یسازشفافو درنتیجه بايد با وضع قوانین داخلی و  دهدیم

 .گرفت طلبانفرصتتحريم را از 

علیه ايران در قضیه ملی شدن صنعت نفت هم نشان داد که واردات  شدهوضع هایتحريممورد  •

 هاميتحربرای مقابله با کاال مشروط به صادرات و يافتن شرکای جديد و تعیین شرايط مساعد 

 بنمايد. هاميتحرد کمک شايانی به مقابله با توانمی

، دولت عراق اقداماتی نظیر موارد 3333و  3331 یهاسالامريكا علیه عراق در تحريم  در مورد •

به اجرا گذاشتن ، جهت افزايش تولید کشاورزیرا  يیهامشوقبه اجرا گذاشتن زير را انجام داد: 

تا تضمین کند کل مردم توان تهیه اقالم خوراکی اولیه را داشته باشند، تجارت  یبندرهیج نظام

 .با اردن و ترکیه ژهيوبهغیرقانونی 

کره شمالی، کره شمالی اقداماتی نظیر صادرات غیرقانونی تسلیحات، تغییر نام  در مورد •

 هاتحريمرا جهت مقابله با  مالی و تجاری خود از طريق چین یهاتراکنش، انجام شيهاشرکت

 صورت داد.

، شش دلیل اصلی برای آن ذکر شد 3های سازمان ملل علیه رودشیادر مورد عدم موفقیت تحريم •

و کم در نظر گرفتن برآورد کردن وابستگی اقتصاد به دنیای خارج  ازحدشیباز:  اندعبارتکه 

وجود فواصلی در لیست  ،هاحريمت دهیسازماندر  يیرهایتأخمطابقتش در موجهه با تحريم، 

 تحريم، یهاکنترل، کمبودهای اجرايی در سطح اجرايی هاميتحر، جامعیت ناقص هاتحريم

متقابل )تشريک در  یهاتيحماو عدم وجود سیستمی از  کنندگانتحريم انسجام بین خواست

 (Hasse, 3378:335ها( )هزينه

 صنعتی پايین سطح مانند داليلی به هاتحريم میانمار، علیه متحدهاياالت هایتحريم در مورد •

 همسايه کشورهای شدن ملحق عدم نیز و شرايط آن در خود کار ادامه به میانمار توانايی شدن،

 (Steinberg, 2114 از اقتباس Rarick, 2116: 62. )شدند مواجه شكست با هاتحريم تحمیل در

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Rhodesia 



 

72 

 

 3خوشه صنعتی. 2-15

های صنعتی، مزايا و اهمیت آن تشريح شده و خوشه و انواع تعاريفوم، بررسی مفهدر اين بخش ضمن 

خوشه تجهیزات بیمارستانی » ترقیدقصنعتی در ايران، به مطالعه  هایخوشهضمن بررسی روند توسعه 

 .شودیماين پژوهش پرداخته  موردمطالعه عنوانبه« تهران

« صنعتی ايران هایشهرکسازمان صنايع کوچک و »ياری الزم به ذکر است که اکثر مطالب اين بخش به 

و نگاشته شده  یآورجمع هاآنوابسته به  یهاتيساو  و واحدها« صنعتی تهران هایشهرکشرکت »و 

 است.

 

 صنعتی خوشهمفهوم  .2-16

 از «distretto» کلمه. دارد «distretto industrial» ايتالیايی واژه در ريشه صنعتی هایخوشه اصطالح

 تشكیالت بر واحد مديريت آن در که است یامحدوده معنی به «districtum» و وسطی قرون التین ريشه

 قديم رم در دوران آن خرد یهاتيريمد و شهری تقسیمات به مربوط آن تسمیه وجه و شودیم اعمال

 .است

 بازارهای در هاشرکت رقابتی توان افزايش منظوربه گرائیتخصص تعمیق و خصوصی بخش گسترش

 صنايع گیران تصمیم روی پیش صنعت شدن خوشه عنوان تحت را راهكاری و گزينه خارجی، و داخلی

 بر صحه آلمان، و ايتالیا ازجمله جهان صنعتی یهاقطب صنعتی پیشرفت داليل بررسی. دهدیم قرار کشور

 .گذاردمی تكنیک اين

 

 تعاریف خوشه صنعتی .2-17

 که هستند متوسط و کوچک صنايع دهیسازمان موفق الگوهای از يكی وکارکسب هایخوشه

 و یريپذانعطاف چون کوچک، صنايع مختلف یهاتيمز و رفع را متوسط و کوچک صنايع یهایکاست

 رشته يک در خدماتی و تولیدی یهابنگاه از یامجموعه وکارکسب خوشه. بخشندیم تقويت را تنوع
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 و پشتیبان نهادهای کنار در جغرافیايی مختلف مناطق در اجتماعی افتهيقوام یهاهيسرما بر تكیه با که است

 .ردیگیم شكل بنگاهی میان متراکم روابط طريق از

 عناوين. شودیم گرفته نظر در مترادف عنوانبه وکارکسب هایخوشه برای زيادی اصطالحات و مفاهیم

 هایخوشه دانش، و فناوری هایخوشه گرا،صادرات یهاخوشه صنعتی، هایخوشه چون مختلفی

 هایبنگاه عموماً) هابنگاه یاندازه در همگی که دهدیم نشان موردنظر مفاهیم بررسی... . و يادگیری

 تاريخی، وابستگی ،هابنگاه جغرافیايی فضای ،هابنگاه رقابت و مشارکت و همكاری ،(متوسط و کوچک

 .دارند اشتراک ها،چالش در بودن مشترک همچنین و فروش و بازاريابی هایاستراتژی

 . تعاريف خوشه صنعتی35-2 جدول
 تعریف پژوهشگر سال

 و ارتباطاتی تجاری، معامالت برای عملی ارتباطات با مكمل يا و مرتبط هایبنگاه از تمرکزی خوشه 3فلد روزن 3337

 هایچالش و هافرصت با و داشته مشترک خدمات و کار بازار هایزيرساخت که داندمی تعاملی

 .اندمواجه مشابه  

 هایشرکت و ربطذی نهادهای از گروهی جغرافیايی همجواری مثابه به را وکارکسب خوشه 2پورتر 3338

 که اندشدهداده پیوند به هم هامتمم و مشترکات طريق از که خاص است محدودۀ در وستهیپهمبه

 دارند را دانش و نوآوری انتشار و ايجاد توانايی

 کنندگان،مصرف و کنندگانتأمین ،هابنگاه ديگر با که است هابنگاه از گروهی را وکارکسب خوشه 1مهیر 2111

 جديد فرآيندهای و محصوالت و خود دانش و نوآوری توسعه یواسطهبه هابنگاه اين و دارند تعامل

 کنندمی پیدا تمايز ها،مكان ديگر در مشابه صنعت در موجود هایبنگاه از بازار، مكان در

 یواسطهبه خاص، جغرافیايی منطقة در که است اقتصادی -اجتماعی نهادی ،وکارکسب خوشة 4مورسینی 2114

 مردم از ایعمده بخش آن، در و است صیتشخقابل آن، جوارهم اقتصادی نهادهای و بومی ساکنین

 تولید، سهم تقويت و مشارکت اقتصادی، هایفعالیت چون اموری در اقتصادی، نهادهای و محلی

 کنندمی فعالیت بازار، در خدمات و محصوالت تولید برای سازمانی دانش و تكنولوژی

 با که شودمی گفته خاص صنعت يک در متوسط و کوچک هایبنگاه جغرافیايی تمرکز به خوشه 5يونیدو 2116

 نظیر) اقتصادی هایصرفه ايجاد به منجر تمرکز، اين. باشندمی مواجه مشابهی هایفرصت و هاچالش

 بودن دسترس در ،موردنیاز تجهیزات و آالتماشین ،هیمواد اول کنندگانتأمین خودجوش جريان

 و مالی امور و مشاوره فنی، خدمات یدهندهارائه نهادهای گیریشكل ،(متخصص کار نیروی
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 بخش و دولتی نهادهای و بنگاهی بین هایهمكاری یتوسعه برای پويا، محیطی یتوسعه همچنین

 .شودمی جمعی يادگیری و نوآوری داخلی، تولید سطح افزايش جهت خصوصی،

 صنايع سازمان 3133

 و کوچک

 هایشهرک

 ايران صنعتی

 منطقة يک در که است وکارکسب از گرايش يک در فعال ایمجموعه ،وکارکسب خوشه

 و هاچالش از و داشته را يكديگر هایفعالیت تكمیل و همكاری امكان شده، متمرکز جغرافیايی

 .باشند برخوردار مشترک هایفرصت

 (وکارکسبهای )منبع: سايت اطالع رسانی خوشه

، جغرافیايی منطقه يک در تمرکزهای مورد اشاره در تعاريف خوشه صنعتی شامل ويژگی طورکلیبه

 درون در هابنگاه گرفتن قرار هم طول در، عضو هایبنگاه بین صنعتی درون و بنگاهی درون ارتباط وجود

 بین رقابت وجود ،جمعی و مشترک اقدامات انجام و هابنگاه بین همكاری ،(عمودی ارتباطات) خوشه

 تهديدها وجود، (ارزش زنجیره تشكیل) خاص صنعتی دسته يا شاخه يک در هابنگاه بودن رشته هم، اعضا

 در مالی و مديريتی فنی، تخصصی خدمات پیدايش، خوشه درون هایبنگاه برای مشترک هایفرصت و

 هایصرفه از برداریبهره و جمعی کارايی چنینو هم خوشه در همكاری و رقابت در افزايیهم ،خوشه

 دانست. بیرونی اقتصادی

 

 صنعتی هایخوشهاهمیت  .2-18

 صنعتی و اقتصادی یهااستیس در بارزی و محوری نقش یاخوشه ابداع طريق از توسعه امروزه

 ،اندداشته کالن اقتصاد بر بیشتری تمرکز گذشته یكردهايرو اگر. دينمایم ايفا افتهيتوسعه کشورهای

 متوسط، و کوچک واحدهای رقابت قابلیت افزايش به نسبت مسئولیت احساس خرد، وکارکسب اينک

 و رقابت ترکیب يارانه، پرداخت مقابل در میرمستقیغ یهاتيحما بر دیتأک ،یاشبكه ارتباطات بهبود

 و بزرگ و کوچک واحدهای همكاری سطح ارتقاء نوآوری، و يادگیری تقويت منظوربه همكاری

 .ردیگیم قرار بیشتری توجه و دیتأک مورد دانشگاه و دولت ،هاخوشه همكاری مثلث تقويت

 بر مبتنی محلی، و یامنطقه سمت به بخشی و ملی ی،المللبین سطح از مسائل حل به نگاه هرقدر

 به توجه ،رودیم پیش طبیعی فرايندهای پايه بر يافته شكل اجتماعی هایسیستم پويای یهاتیقابل

 یاژهيو اهمیت از یاخوشه توسعه بحث ذيل فيتعرقابل ارتباطی شبكه قالب در خرد وکارکسب

 .شودیم برخوردار
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 موردتوجه نوين استراتژی يک عنوانبه ،هاخوشه بر مبتنی صنعتی توسعه که است دهه دو حدود

 یالمللبین هایسازمان .باشدمی توسعهدرحال و صنعتی کشورهای در گذاراناستیس و ريزانبرنامه

 در وکارکسب هایخوشه توسعه طريق از را متعددی یهاطرح نیز جهانی بانک و UNIDO,ILO همچون

 .اندکرده حمايت و اجرا مختلف کشورهای

 تولید اجتماعی، اقتصادی، مختلف یهاجنبه از متوسط و کوچک صنايع جهان، کشورهای اکثر در امروزه

 کوچک صنايع ،توسعهدرحال کشورهای در همچنین. هستند ینيآفرنقش حال در خدمات ارائه و صنعتی

 است حالی در اين. باشندیم صنايع رقابتی و يیزااشتغال اقتصادی، توسعه برای راهبردی عامل متوسط و

 متوسط و کوچک صنايع گروه در تولیدی واحدهای درصد 31 از بیش که یباوجود ما کشور در که

 کردن رها و صنعتی موجود ساختارهای بر مبتنی توسعه استراتژی نداشتن لیبه دل ،رندیگیم قرار

 و ملی ناخالص تولید در یتوجهقابل سهم اندنتوانسته هابنگاه اين خود، حال به تولیدی کوچک واحدهای

 اشاره هاآن از برخی به زير در که هستند رنج در شديدی یکمبودها از و باشند داشته افزودهارزش ايجاد

 :شودیم

 بازار و تولید سرمايه، مختلف یهاجنبه از الزم یهااسیمق فقدان •

 ...و قانونی حقوقی، مختلف یهاجنبه از وکارکسب رشد مناسب یهاطیمح فقدان •

 تشكیالتی و یافزارنرم یاساخته زير فقدان •

 نوين هایتكنولوژی به دسترسی عدم و کهنه یهایفناور با تولید •

 کشور مالی و بانكی یهاشبكه با منسجم ارتباط فقدان •

 بنگاهی میان همكاری یهاشبكه وجود عدم •

 هدف بازارهای از شناخت عدم •

 رقابتی توان يک به رسیدن و متوسط و کوچک هایشرکت یهاتیفعال توسعه که است آن واقعیت 

 از دهه سه از بیش. گرديد نخواهد حاصل متعامل تمرکزگرائی با جز جهانی و داخلی بازارهای در مناسب

 توسعه جهت مناسب الگويی عنوانبه شیازپشیب آن نقش نیز امروزه و گذردینم صنعتی هایخوشه عمر

 .است شدهشناخته صنعتی

 خوشه از ناشی یهاصرفه خصوص در. دارد يیافزاهم در ريشه خوشه در مستقر واحدهای پیشرفت تحلیل

 مواد ماهر، کار نیروی به دسترسی. کرد اشاره تنوع و مقیاس تجمیع، از حاصل های صرفهبه توانمی شدن

 متوسط در کاهش. است یمكانهم اصل از منتج اطالعات سريع گردش نیز و موردنیاز قطعات اولیه،

 تولید اثر در تنوع از ناشی یهاصرفه و خوشه در هاهبنگا مقیاسی هم از ناشی بلندمدت در تولید یهانهيهز
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 کارايی، عمده مزيت سه بر عالوه. گرديد خواهد حاصل برخوردارند، زيادی مشترکات از که کاالهايی

 بودن خوشه و سازی خوشه یهاتيمز ريسا شدن، خوشه از حاصل بیرونی یهاصرفه و جمعی رقابت

 :باشندیم شرح بدين هابنگاه

 انسانی و مالی منابع بسیج تسهیل •

 پايین ريسک با و کوچک مراحل به یگذارهيسرما شدن تقسیم •

 کوچک یهاشرکت بالندگی و صعود برای مناسب بستری شدن فراهم •

 خوشه درون اقتصادی عامالن بین متنوع پیوندهای برقراری •

 آموزشی مشترک یهادوره و تولید سطح ارتقا بازار، فناوری، مشترک یهاپروژه ارائه امكان •

 وکارکسب جديد یهاطرح و خالقیت ايجاد •

 خارجی، مستقیم یگذارهيسرما بیشتر جذب فراملی، هایشرکت مشارکت با یاخوشه تشكیل صورت در

 .گرديد خواهد منتج محلی هایشرکت ساير به فناوری انتقال و کنندگانعرضه گسترش و توسعه

 بسیار هایشرکت از متشكل بقائی هایخوشه بروز شاهد ابتدا در خوشه يک پیشرفت روند بررسی در

 با تيدرنها که است انبوه تولید مبنای بر ترشرفتهیپ هایخوشه آن افتهيتوسعه و حالت بود خواهیم کوچک

 .ردیگیم شكل جهانی سطح در یاخوشه خوشه، به فراملی هایبنگاه وارد شدن

 

 صنعتی هایخوشه انواع .2-19

 اين. شوندمی بندیتقسیم مختلف هایدسته به گوناگون هایويژگی اساس بر معموالً صنعتی هایخوشه

 با هايیخوشه ،مثال عنوانبه دهند،می ارائه که باشد خدماتی يا تولیدات نوع اساس بر تواندمی بندیتقسیم

 .امثالهم و سرامیک و کاشی تولید توريسم، مالی، خدمات خودرو، قطعات تولیدات نهیزم در فعالیت

 محلی، هایخوشه به جغرافیايی پوشش و استقرار پويايی، اساس بر را هاخوشه ديگر، بندیتقسیم يک در

 منابع به فعالیتشان که محلی طبیعی منابع به وابسته هایخوشه دهند؛می پوشش را محلی بازارهای فقط که

 ازنظر خود استقرار محل به وابسته اساساً که هايیخوشه و است وابسته استقرارشان محل مناطق هاینهاده و

 .کنندمی بندیدسته شوند،می اطالق شده تجاری هایخوشه و نیستند وکارکسب محیط
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 هایخوشه به عمرشان منحنی در يافتگیتوسعه میزان ازنظر توانمی را هاخوشه ديگر، بندیدسته يک در

 نوع و سطح به توجه با ديگری بندیدسته. کرد تقسیم يافتهتوسعه و توسعه مرحله در يافته،شكل جنینی،

 و متوسط تكنولوژی پايین، تكنولوژی به هاخوشه آن، اساس بر که گیردمی صورت هاخوشه تكنولوژی

 .(3132 ايران، صنعتی هایشهرک و کوچک صنايع سازمان) شوندمی تقسیم پیشرفته، تكنولوژی

 ها. ابعاد خوشه36-2 جدول
 انواع ابعاد

 های مستحكم در مناطق جغرافیايی کوچکگروه -متمرکز • حوزه جغرافیايی

 در منطقه بزرگ يا شهر افتهيگسترش -نامتمرکز •

 خوشهتمرکز زياد/تعداد زياد شرکت در  -متراکم • تراکم

 تعداد کم شرکت، وزن اقتصادی پايین -پراکنده •

 تنوع محصوالت اما در صنايع مرتبط -گسترده • وسعت

 متمرکز در يک يا چند محصول يا صنعت -محدود •

 تأمینهای زنجیره ی فعالیتمنطقه شامل بازه -عمیق • عمق

 های خارجی تكیه دارندخوشه بر ورودی هایشرکت -سطحی •

ی وسیعی از فعالیت منتهی به خوشه درگیر گستره هایشرکت -فعالیت غنی • پايه فعالیت

 مثال طراحی و توسعه محصول( عنوانبههستند ) افزودهارزش

مثال  عنوانبههستند ) هافعالیتها فقط درگیر گستره محدودی از شرکت -فعالیت فقیر •

 مونتاژکاری(

 روز يا در حال غروبیمصنعت در حال طلوع، در ن -بستر صنعتی • پتانسیل رشد

 در هر صنعت یررقابتیغرقابتی يا  •

 تواند از ساختار خود جهت خلق نوآوری استفاده کند.خوشه می -نوآوری باال • ظرفیت نوآوری

 شود.طبیعت خوشه مانع نوآوری می -نوآوری پايین •

 از: اندعبارتها مثال سازمان صنعتی

 بنگاه کوچک )حلقه و هسته( -بنگاه بزرگ •

 ی بدون هسته(کوچک )حلقه هایبنگاهفقط  •

 بازار مشخص • هماهنگی سمیمكان

 مدتکوتاهائتالف  •

 ارتباطات بلندمدت •

 مراتبسلسله •

 ها، دانش و منابع با تعامالت انبوهحجم بحرانی شرکت -در حال کار • مراحل توسعه

 ها اما جريان اطالعات و تعامالت کافی نیستحجم بحرانی شرکت -ناپیدا •

 اما نیاز به عمیق شدن و گسترش دارند برخی اجزا وجود دارند -بالقوه •
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اما حجم بحرانی يا شرايط مطلوب  شدهانتخاببرای حمايت دولت  -انتخاب آرزومندانه •

 برای توسعه ارگانیک وجود ندارد.

 (3183 :48(، OECDهای اقتصادی ))منبع: سازمان توسعه و همكاری

 

 صنعتی ایران هایخوشه .2-21

 ايران در توسعه یزيربرنامه نظام از دهه پنج از بیش که دهدیم نشان صنعتی توسعه روند بر مروری

( سالههفت برنامه) 3127 سال در که فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه برنامه اولین بررسی با. گذردیم

 در توسعه موردنیاز یهارساختيز به توجه برنامه اساسی محورهای که دريافت توانمی است، شده تدوين

 در روشنی و مشخص برنامه است، داشته ادامه 3111 تا 3127 سال از که برنامه اين در .است بوده کشور

 نشده فراهم الزم بسترهای باشد، اولويت در صنعت، اينكه برای زمان، آن در. شودینم ديده صنعت مورد

. بود گرفته قرار دیتأک مورد نیز خارجی مشارکت با دولتی بزرگ طرح چند اجرای برنامه آن در .بود

. کردندیم زندگی روستاها در جمعیت از زيادی بخش و بود کشاورزی اقتصاد نیز جامعه اقتصادی چهره

 بود، مانده مغفول صنعتی توسعه استراتژی کشید، طول 3141 تا 3114 سال از که دوم سالههفت برنامه در

 فقدان امكانات، کمبود تجربه، عدم دلیل به بود، گرديده ارائه اول سالههفت برنامه در که مواردی زيرا

 بین لذا. بود شده اجرايی مشكالت دچار نظارت و هدايت ساماندهی، نظام فقدان حتی و یزيربرنامه نظام

 .داشت وجود اساسی یهارتيمغا برنامه و عملكرد

 ادامه 3145 تا 3143 سال از که سالهپنج یزيربرنامه نظام به کشور یزيربرنامه نظام دوم، برنامه از بعد

 ايجاد با دولت. گرديد مشخص صنعتی توسعه یهااستیس و راهبردها زمان، آن در. گرديد تبديل داشت

 را کاری عمده. گردد تقويت صنعت بخش بايد که رسید نتیجه اين به ،یاتوسعه یهارساختيز از برخی

 شدتبه دولتی یهایگذارهيسرما نفتی، درآمدهای واسطهبه که بود اين دادند، انجام ريزان برنامه که

 به مربوط یهاطرح اجرای و یزيربرنامه منظوربه «صنعتی نواحی سازمان» که بود برنامه اين در. يافت رشد

 در مناسبی نسبتاً جهش پنجم و چهارم برنامه در. شد ايجاد 3141 سال مردادماه در صنعتی نواحی

 .ردیگیم شكل صنعتی واحدهای ايجاد و یگذارهيسرما

 اين هدف و گرديد تشكیل «ايران صنعتی نواحی و کوچک صنايع سازمان» ،(چهارم برنامه) 3147 سال در

 .بود مربوط گذارانهيسرما به کمک و آن وضع بهبود و کوچک صنايع توسعه سازمان
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 آن از که آمد به عمل صنعتی نواحی و هاشهرک ايجاد برای زيادی یهاکوشش ،51 و 41 یهادهه در

 شهرک چهار تيدرنها ولی برد نام را اهواز و همدان اصفهان، ،(طوس) مشهد صنعتی شهر توانمی جمله

 و نواحی ساير از پیش 51 ،52 ،51 ،47 یهاسال در بیبه ترت رشت و کاوه باختران، البرز، صنعتی

 و یگذاراستیس نظام در جديدی تحوالت اسالمی، انقالب پیروزی از بعد. رسید ثمر به هاشهرک

 توسعه از حفاظت قانون تصويب با. آمد به وجود معدن و صنعت بخش توسعه اجرايی و یزيربرنامه

 و معادن سنگین، صنايع وزارتخانه سه به صنعت بخش مديريت و شد اعالم ملی صنايع، از بسیاری صنايع

 پوشش تحت صنعتی، واحدهای از برخی و گرفت شكل ملی صنايع سازمان. شد سپرده صنايع و فلزات

 از کشور برای را مدتانیم و جامع یزيربرنامه فرصت تحمیلی، جنگ وقوع. گرفت قرار نهادها و بنیادها

 .داد دست

 ايران صنعتی نواحی و کوچک صنايع سازمان کشور، صنعتی نظام در تغییرات ايجاد از پس 3162 سال در

 امكانات از مطلوب استفاده و هماهنگی ايجاد منظوربه و گرديد ادغام صنايع وزارت در وظايف کلیه با

 ايجاد متقاضیان برای ضروری خدمات ارائه و زيربنايی امكانات بیشتر چه هر ايجاد و صنعتی یهاشهرک

 شرکت» دو دهه به نزديک. رسید تصويب به «ايران صنعتی هایشهرک شرکت» قانون صنعتی، واحدهای

 از پس سوم برنامه ابتدای در و کرد اقدام صنعتی شهرک 411 از بیش ايجاد به نسبت «صنعتی هایشهرک

 وظايف ،84 سال در ولی گرديد تشكیل کوچک صنايع سازمان قبلی معادن و صنايع یهاوزارتخانه ادغام

 و کوچک صنايع سازمان» عمالً و شده سپرده ايران صنعتی هایشهرک شرکت به آن اجرايی

 شماره مصوبه براساس تيدرنها و کرد آغاز را خود فعالیت 3184 شهريور از« ايران صنعتی هایشهرک

 ايران صنعتی هایشهرک و کوچک صنايع سازمان اسالمی، شورای مجلس 37/3/3131 مورخ 877/463

 .است شده تعیین ایتوسعه سازمان عنوانبه

 شناسايی هدف با خود یهاتيمأمور از يكی راستای در ايران صنعتی یهاشهرک کوچک صنايع سازمان

 و نمود داير 3181 سال دوم نیمه از را وکارکسب هایخوشه دفتر کشور، وکارکسب هایخوشه توسعه و

 توسعه مراحل تعداد اين از که است شده شناسايی کشور کل در وکارکسب خوشه 188 حاضر حال در

 حال در پروژه 15 است، شده صادر هاآن برای پروژه اتمام پروانه و است رسیده اتمام به خوشه 47

)سازمان صنايع کوچک و  باشندیم قرارداد انعقاد مرحله در یاخوشه توسعه پروژه 8 و یسازادهیپ

 .صنعتی ايران( هایشهرک
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 (3132)تا پايان سال  3و نواحی صنعتی هاشهرک. 37-2جدول 
 یبرداربهرهدرحال  مصوب موضوع

 733 323 و نواحی صنعتی هاشهرکتعداد 

 

 (3132)تا پايان سال  3 صنعتی. واحدهای 38-2 جدول
 (نفراشتغال ) تعداد واحدها موضوع

رسیده  یبرداربهرهواحدهای به 

 و نواحی صنعتی هاشهرک

13156 647461 

 

مورد  84، اندبودهکشور که دارای برنامه توسعه يا پروژه اتمام توسعه  هایخوشهتعداد  3132تا پايان سال 

از طال، چرم  اندعبارتکه  باشدمیخوشه دارای پروژه اتمام توسعه  7که استان تهران دارای  باشدمی

 ورامین، پوشاک چرمی، تجهیزات بیمارستانی، کفش، صنعت ساختمان، سنگ، مبلمان.

روح  توانمیاين سازمان ياد نشده است اما  اهداف استراتژيکدر  آوریتابواژه  مدون از طوربه اگرچه

 بندهای آن مشاهده نمود:اين واژه را در 

 صنايع توسعه بر دیتأک با کشور( GDP) داخلی ناخالص تولید در صنعت سهم افزايش-3»

 کوچک

 و صنعتی نواحی و هاشهرک در صنايع استقرار موردنیاز یهارساختيز کلیه تكمیل و توسعه-2

 کشور کوچک صنايع وکارکسب فضای بهبود

 صنايع سازمان) «جهانی تحوالت با همسو و چابک و مداردانش پويا، سازمانی استقرار-1

 «(ايران صنعتی هایشهرک و کوچک

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 http://isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=73 
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 تهران بیمارستانی تجهیزات خوشه .2-21

 جيتدربه و گرديده آغاز( مسیح میالد از قبل) دور بسیار سالیان از ايران در پزشكی تجهیزات تولید صنعت

 هایدوره در همگی بیمارستانی و آزمايشگاهی ،دارويی از اعم پزشكی تجهیزات. است افتهيگسترش

 (.3131)فخرفاطمی،  است شدهمی تولید ايران در اسالم از پس و اسالم از پیش مختلف

 :از اندعبارت که کرد بندیدسته تولیدی چند گروه در توانمی را بیمارستانی تجهیزات خوشه یطورکلبه

 ... و میزها ،کمد ،تخت انواع مانند بادوام تجهیزات گروه -3

 ... و هاسرسوزن ،هاسرنگ مانند مصرفی تجهیزات گروه -2

 ... و هاسوزن ،هایچیق ،هاپنس مانند جراحی لوازم گروه -1

 ... و هاآتل ها،نگهدارنده انواع مانند ارتوپدی لوازم گروه -4

 اکوآندوسكوپی هایدستگاه انواع مانند برق مهندسی پزشكی لوازم گروه -5

 ... و هاماسک جراحی، یهاگن ،هاروپوش انواع مانند پزشكی پوشاک لوازم گروه -6

 ... و هاقرص ،هاکیوتیبیآنت انواع مانند آرايشی لوازم و دارويی گروه -7

 قرار موردمطالعه صنعتی خوشه يک قالب در را 1 و 2 شماره یهاگروه توانمی تنها گروه 7 اين میان از

 اقتصاد مشكالت و مبحث که باشدمی دولتی باًيتقر شمارانگشت شرکت چند انحصار در 7 گروه زيرا داد

 .شده است آن توسعه و رشد مانع دولتی مديريت و

 خارج خوشه قالب از محصوالت تنوع و آن در مرتبط مشاغل گستردگی دلیل به نیز 5 و 4 و 3 گروه

 از موارد اين لذا شود، محسوب نساجی یهاگروه جزء شايد و دارد ایجداگانه ماهیت نیز 6 گروه و است

 دلیل به جراحی ابزار تولیدکنندگان که داشت اذعان بايد البته باشندیم خارج موردمطالعه خوشه محدوده

 لوازم تولیدکنندگان تنها و دنباشنمی خوشه مطالعه موارد از نیز هستند بنگاه 7 از کمتر هاآن تعداد آنكه

 خوشه اين در دارند فعالیت آزمايشگاهی و یدندانپزشك پزشكی، حوزه سه در که پالستیكی مصرفی

 .گیرندمی قرار بررسی مورد

 مورد غالباً آن تولیدات که بود خواهد خوشه موردمطالعه( مصرفی) پزشكی تجهیزات و لوازم تولید گروه

 .باشدمی پزشكی علوم یهادانشگاه و خصوصی هایمطب و هادرمانگاه و هامارستانیب سفارش

و منجر به صادرات اين  داشته مناسبی بسیار رشد اخیر سالیان طی ايران در لوازم و تولیدات قبیل اين

 در گستردگی نفر، 3511 از بیش اشتغالی و تولیدکننده 71 از بیش با خوشه اين است؛ محصوالت شده
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 و آبعلی جاده در تولیدی یهاکارگاه بعضی کهیطوربه شودمی شامل را تهران استان پهنای به وسعتی

 .)همان( اندپراکنده استان اقماری شهرهای تمام در و قزوين و کرج جاده در بعضی و ساوه جاده

 و گیرندمی قرار پزشكی تجهیزات دسته در اما شوندنمی محسوب داروها جزء محصول دسته اين گرچه

 لحاظ به درمانی استراتژيک کاالی عنوانبه درمانی مراکز کلیه در لوازم اين از گسترده استفاده دلیل به

 در محصوالت اين تولید و ساخت یآورفن که است حالی در اين. دارند اهمیت آن، باالی مصرف میزان

 لیبه دل اما دارد وجود کشور در محصول اين تیفیباک تولید امكان و نیست ایپیچیده روند کشور

 به کاالها اين قاچاق و انسانی نیروی به مربوط مشكالت اولیه، مواد قیمت افزايش تورم، مانند مشكالتی

 نسبت يا و خدمات مانند هايیبخش يا بخش اين تولیدکنندگان رقابتی مزيت که شده باعث کشور داخل

 .يابد کاهش نیز محصوالت ساير تولید به

 

 خوشه جغرافیای و تاریخچه .2-21-1

 تخصصی هایآزمايشگاه و هاکینیکل ،هامارستانیب نیز و پزشكی علوم هایدانشگاه تمرکز لحاظ به تهران

 بیمارستانی و پزشكی لوازم و تجهیزات بازرگانان توجه کانون باشندیم محصوالت اين مصرف محل که

 به ایعده پزشكی تجهیزات و لوازم روزافزون تقاضای و گسترش به رو بازار دلیل به رونيازا. است بوده

 در بزرگ و کوچک بنگاه چند روازاين شدند فرصت اين از استفاده و داخل مصرف برای تولید فكر

 شروع موردنیاز لوازم و داروها بعضی و مصرفی لوازم و عمل اتاق میز و تخت مانند بادوام تجهیزات زمینه

 کردندمی فعالیت زمینه اين در که ديگری هایبنگاه و مؤسسات اکثر کهدرحالی کردند فعالیت به

 به روزافزون نیاز و تحمیلی جنگ شروع با. بودند اروپايی و آمريكايی بزرگ هایشرکت نمايندگی

 هایتحريم نیز و جنگ از ناشی مصدومان و خسارات و جنگ دلیل به بیمارستانی و پزشكی تجهیزات

 و ابتدايی تولید با داخل نیاز به دادن پاسخ برای کارآفرينان از بسیاری کشور ايران، علیه ديگر کشورهای

 و هاسرم و هاسرنگ مانند بارمصرفيک لوازم و تجهیزات مخصوصاً پزشكی تجهیزات از بسیاری آغازی

 و مداخله يا و دولت حمايت لحاظ به هاشرکت اين از بعضی گاها که کردند شروع را ديگر قلم هاده

 .آمدند پديد( ايران احمر هالل سازمان) سها مانند دولتی سازمان يا نهاد يک بودن متولی

 تولیدکنندگان تعداد به روازاين يافت افزايش به رو پزشكی تجهیزات مصرف سطح جنگ پايان از پس 

 تولید مختلف هایزمینه در تولیدکننده واحد 281 حدود کهیطوربه شد افزوده نیز پزشكی تجهیزات

 در. پرداختمی تولید به 3177 سال تا آن واحد 381 که رسید ثبت به تهران در 3174 سال در تجهیزات
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 آزمايشگاهی، لوازم ،دارو مانند تولیدی مختلف هایزمینه در تولیدی بنگاه 181 تعداد حاضر حال

  )همان(. مستقرند تهران در آن واحد 231 حدود که کنندمی فعالیت مصرفی و پزشكی بهداشتی،

 یهاشهرستان بعضی و تهران استان پزشكی مصرفی لوازم تولیدکنندگان صنعتی خوشه جغرافیايی حوزه

ارتباط  تهران، مهم نسبتاً بازار لحاظ به ارتباط يا و بوده تهران استان از جزئی قبالً که باشدمی استان اطراف

 ذکر به الزم. باشدمی تهران شهر و... و شهريار اسالمشهر، کرج، یهاشهرستان شامل که دارند آنبا  بسیار

 .دارند فعالیت خوشه اين محصوالت دسته تولید در تولیدی واحد 71 مجموع در که است

 . خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران در يک نگاه33-2جدول 
 سراسر استان تهران محل استقرار خوشه

 مصرفی پالستیكی در صنعت پزشكی و بیمارستانی لوازم دسته محصوالت اصلی خوشه

 31، صنفی: 61صنعتی:  تعداد واحدهای اصلی خوشه

 توسعه خدمات دهندگانارائه ،31: اولیه مواد کنندگاننیتأم ،36: پشتیبان نهادهای تعداد ساير فعاالن خوشه

 5 :آالتنیماش کنندگاننیتأم ،31 :وکارکسب

 3711، آتی 3511فعلی:  میزان کل اشتغال خوشه

 3وکارکسب هایخوشه یرساناطالع منبع: سايت

 همچنین نقشه خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران در شكل زير آمده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3http://bcdm.ir/fa/component/spidercontacts/showcontact/135?contact_id=43&page_num=3&back=3&orde

r_by=id 
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 خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران فعلی . نقشه33-2 شكل

 (354: 3131فاطمی، فخر منبع: )

سازمان 

 صنايع
 سنديكاها

محیط 

 زيست

وزارت 

 بهداشت

اتحاديه 

 صنف
 هابانک هاپژوهشگاه هاانجمن

 پتروشیمی

 کننده فوالدتامین

 کاغذ طبی

 فیلم

های تولیدکننده شرکت

 گرانول

های بازار واسطه

 گرانول

 کنندگانتوزيع

 هاداروخانه

 هاکلینیک

 هامطب

 هابیمارستان

 صادرکنندگان

 تولیدکنندگان لوازم مصرفی پالستیكی پزشكی

 پزشكیدندان پالستیكی مصرفی لوازم تولیدکنندگان

 آزمايشگاهی پالستیكی مصرفی لوازم تولیدکنندگان

های استرلیزه کنندهشرکت 

های تهیه کنندهشرکت 

شرکتهای تولیدکننده سرسوزن 

های شرکت 

 ایمشاوره

 خدماتی

 مهندسی

 پزشكی

 نهادهای حمایتی

 ارتباط رو به جلو کنندگان مواد اولیهتامین

BDS پیمانکاران فرعی ها 
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 فرآیند تولید و مسائل مرتبط با آن. 2-21-2

 ، فرآيند تولید و ساختبارمصرفيکطیف گسترده محصوالت در صنعت تجهیزات پزشكی  رغمیعل

 :(3131)فخرفاطمی،  لوازم مصرفی پالستیكی يكسان بوده و شامل مراحل زير است

 مرحله تزريق و ساخت قطعات به تفكیک .3

 سوار کردن قطعات )مونتاژ( .2

 استرلیزاسیون .1

 یبندبسته .4

 کنترل کیفیت .5

از های پزشكی بوده که و گرانول (.P.P(، پلی پروپپلن ).P.E) لنیاتیپلمواد اولیه اصلی جهت ساخت، 

 P.V.C medicalنمايند اما در برخی موارد پتروشیمی خريداری می هایشرکتيا  بازارهای داخلی و

grade  کنند. اگرچه تكنولوژی مورد استفاده در خوشه می تأمینرا از طريق واردات از خارج از کشور

به لحاظ قديمی يا  هابنگاهبرخی از  اماباشند های تزريق میباشد و همگی دارای ماشینيكسان می باًيتقر

 برند.ق و ضايعات بیشتر رنج میيتر در تزرآالت از سرعت پايیندسته چندم بودن ماشین

 

 و تهدیدهای خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران هافرصت. نقاط قوت، ضعف، 2-21-3

SWOT  آن راوان تتهیه شده است که می 3131خوشه تجهیزات بیمارستانی توسط عامل توسعه در سال 

 در جدول زير مشاهده نمود:
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 تهران بیمارستانی تجهیزات خوشه SWOT تحلیل. 21-2 جدول
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 (362-353: 3131فاطمی، فخر )منبع: 
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 :(3131از)فخرفاطمی،  اندعبارت پروژه ابتدای در موردمطالعه خوشه وضعیت مسائل مرتبط باترين عمده

 .هستند مواجه گوناگون یهابحران و هاچالش با غالباً هابنگاه •

 .است کاهش به رو هابنگاه سطح در اشتغال میزان •

 .است ناچیز بسیار اجتماعی سرمايه سطح در کل و سنديكا و انجمن به اعتماد میزان •

 مطرح چالش عنوانبه تولیدی محصوالت توزيع و اولیه مواد تهیه بخش دو در هاواسطه وجود •

 .است

 خوشه تولیدی محصوالت قاچاق چالش •

 جمعی همكاری مزايای از استفاده و مشترک فعالیت تجربه عدم •

 باال و هدف بازارهای به توجه عدماز  اندعبارت خوشه استراتژيک مسائل و فشار نقاطترين همچنین مهم 

 .تولید سرانه هزينه بودن

 

 خوشه برای شدهنیتدوو استراتژی  اندازچشم .2-21-4

 برای خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران به شرح ذيل است: شدهنيتدوانداز چشم

 قیمت با کاالهايی تولید توان که بود خواهد افتهيتوسعه پزشكی تجهیزات صنعتی خوشه 3132 سال تا»

 به خوشه محصوالت از %11 میزان به سال اين در و داشت خواهد را منطقه و داخلی بازارهای در رقابتی

 .«شد خواهد صادر هدف بازارهای

 تولیدی واحدهای برای تولید هزينه کاهشو  (منطقه) هدف بازارهای به ورودنیز  خوشه یهااستراتژی 

 .است

 

 خوشه توسعه برنامه دستاوردهای .2-21-5

 به شرح ذيل است: (پروژه پیشرفت با متناسب) خوشه توسعه برنامه دستاوردهای برخی

 کاال بورس از مشترک خريد سمینار اولین برگزاری •

 بورس کارگزاری BDS3 توسط بورس بازار از خريد نحوه آموزش و آموزشی شبكه ايجاد •

 بورس بازار از مشترک خريد بررسی جلسه برگزاری برای آمادگی •
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 ماه در خوشه کنندگانمصرف و تولیدکنندگان حضور با مصرف و تولید همايش برگزاری •

 آينده

 

 خوشه توسعه برنامه در کنندهمشارکت نهادهای و هاسازمان .2-21-6

 از: اندعبارت خوشه توسعه برنامه در کنندهمشارکت نهادهای و هاسازمان

 ايران صنعتی هایشهرک و کوچک صنايع سازمان •

 تهران استان صنعتی هایشهرک شرکت •

 بهداشت وزارت پزشكی تجهیزات کل اداره •

 ايران مهندسی و فنی بازرسی •

 (صادرات توسعه و پارسیان) هابانک •

 (3R&D) پزشكی تجهیزات و لوازم رشد مرکز •

 پاسارگاد بانک پزشكی تجهیزات لیزينگ شرکت •

 ...(و درمان و بهداشت وزارت) بیمارستانی تجهیزات کل اداره •

 صنعتی تحقیقات و استاندارد اداره •

 تهران استان صنايع سازمان •

 (بازرگانی وزارت) تجارت توسعه سازمان •

 تهران استان تعاون کل اداره •

 آوری فن و تحقیقات علوم، وزارت - ايران صنعتی و علمی هایپژوهش سازمان •

 ايران بازرگانی یهااتاق •

 تهران استان زيست محیط اداره •

 پزشكی تجهیزات تولیدکنندگان اتحاديه •

 سرم تولیدکنندگان سنديكای •

 ايران پزشكی تجهیزات بازرگانان اتحاديه •

 شبكه پرشیا پزشكی مهندسی رسانیاطالع موسسه •

 دارويی هایوردهفرآ پخش تخصصی مادر شرکت •

 تهران استان معادن و صنايع بازرگانی اتاق •
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 (R&D) سالمت نوآوری و مهندسی دفتر •

 (R&D) پزشكی دانش پردازش •

 شبكه پرشیا یرساناطالع پزشكی موسسه •

 یالمللبین هاینمايشگاه یندگينما دفتر و پزشكی مهندسی ماهنامه •

 پزشكی در تكنولوژی و علوم تحقیقات مرکز •

 

 . پیشینه پژوهش2-22

آوری اجتماعات و مناطق تا به امروز صورت های بسیاری در زمینه شناخت، سنجش و توسعه تابپژوهش

های چنین ويژگیو هم موردمطالعهخود، بحران  موردنظرگرفته است که هر پژوهشگر با توجه به نگاه 

 :دهدیمشان را ن هاپژوهشای از اين خالصه زيرخاص هر منطقه، مدلی را ارائه نموده است. جدول 

 

 آوری در مناطقشناخت، سنجش و توسعه تاب به. مطالعات مربوط 23-2جدول 
 آوریمطرح در تاب یهاشاخصیا  هامؤلفهابعاد،  پژوهشگر سال

3337 Foster ؛ اجتماعی؛ اقتصادی و محیط زيستییسنجزمانکلی؛ کالبدی؛ عملیاتی؛  هایسیستم 

3338 Olshansky and 

Kartez 
مربوط به فضاهای  هاییاستس های توسعه؛نامه؛ آيینیسازساختماناستانداردهای 

مالی؛ انتشار  هاییاستس حیاتی؛ تملک اراضی و اموال؛ مالیات و کالبدی عمومی و

 .Burby et al 2111 اطالعات

 جامعه جامعه؛ منابع جامعه؛ فرايند یهاسازمانمردم؛  مرکز بنگاه اجتماعی 2111

2111 Godschalk درونی؛ سازگاری؛ همكاری مازاد؛ تنوع؛ کفايت؛ خودمختاری؛ قدرت؛ وابستگی 

2111 Brunea et al. تكنیكی )فنی(؛ سازمانی؛ اجتماعی و اقتصادی 

2114 
مرکز آسیايی آمادگی با 

 3حوادث

ايجاد تفاهم و درک جامعه؛  : انتخاب جامعه؛محورجامعهفرايند مديريت ريسک 

ايجاد و آموزش  ريزی مديريت ريسک مشارکتی؛مشارکتی؛ برنامه ريسکارزيابی 

 اجرا از طريق مديريت جامعه؛ ارزشیابی و پايش سازمان مديريت ريسک محلی؛

 مشارکتی

2114 
موسسه کاهش تلفات 

 2حاصل از فجايع )کانادا(

؛ نگر یپذيررويكرد جامع آسیب نگر؛فرهنگی؛ رويكرد جامع مخاطرات یهانگرش

 انطباقیگسترش ظرفیت  پذيری؛ ارتقای ظرفیت بازسازی؛استحكام؛ انعطاف پايداری و

2117 CSIRO Austrailia حكومتی؛ محیط مصنوع یهاشبكهاجتماعی؛  هایيايیپو؛ 3یکمتابول هایيانجر 
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2117 NOAA 
 هاارزشگستردگی شغل، يا تجارت؛  ؛ کاهش ريسک اقتصادی؛شدهآموختههای درس

 پذيریمسئولیت مشترک؛ رهبری و درک محلی از ريسک و و حس مكان

2118 
ای و آوری منطقهابتكار تاب

 2ایجامعه

های طبیعی و میزان ؛ سیستمهايرساختز و شدهساختهپذيری اجتماعی؛ محیط آسیب

 ريزی و کاهش مخاطراتبرنامه تماس؛

2133 
 یدولتموسسه مطالعات 

 1کالیفرنیا(دانشگاه برکلی )

ای؛ ظرفیت ( شامل ظرفیت اقتصادی منطقهRCIآوری )های ظرفیت تابشاخص

 جمعیت شناختی؛ ظرفیت اتصال جامعه -اجتماعی

2132 Martin R. دوباره، نوسازی یریگجهتآوری اقتصادی منطقه: مقاومت؛ ترمیم؛ ابعاد تاب 

 شده توسط نگارنده( یروزرسانبه، 316: 3131)منبع: صالحی و ديگران، 

 

گیری و مطالعه دهد که برای بهرهنگاه جامع و پويايی را فراهم نموده و هشدار می يباًتقر باال،جدول 

آوری يكی از مفاهیمی تری اتخاذ شود. تابآوری بايد نگاه ظريفهای مختلف نسبت به تابسیستم

 از پژوهشگران را به خود جلب نموده است.و توجه بسیاری  شده ادغامبا علوم مختلف  سرعتبهاست که 

است مانند  آوری معطوف به حوزه روانشناسی فردی بودههای مربوط به تابما، اکثر پژوهش کشوردر 

های های سیستموارد عرصهمفهوم  اينو تنها در سالیان اخیر ( 3186(، جوکار )3183پژوهشهای پرتو )

( در پژوهش خود به بررسی رابطه کاربری زمین شهری 3133نیا )اکولوژيک شده است. شريف-اجتماعی

 آوریتاب ارزيابی( نیز به 3132پردازد؛ رضايی )آوری در مواجهه با زلزله میبآن بر میزان تا تأثیرو 

 عنوانبههای شهر تهران را لهپرداخته و زلزله در مح طبیعی سوانح برابر در شهری جوامع نهادی و اقتصادی

 نمايد.خود انتخاب می موردمطالعه

از نخستین  تنهانهخوشه تجهیزات بیمارستانی تهران، خود يعنی  موردمطالعهاين پژوهش نیز با انتخاب 

در اين  هاتالشاولین از نیز  هاتحريمآوری برای مواجهه با در اين خوشه بوده بلكه بررسی تاب هاپژوهش

 باشد.زمینه می
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 پژوهش خام چارچوب. 2-23

ی های مختلف برای اجتماعات از جنبهآورتاببر  مؤثرعوامل  دربارههای قبلی تاکنون با بررسی پژوهش

يط و تهديدهای خارجی و نیز ضمن توجه به قلمرو موضوعی و شرا هاشوکمقابله با انواع اختالالت، 

های اکثر عوامل يافت شده در زمینهتوان نتیجه گرفت که صنعتی، می هایخوشهمحیطی خاص 

تعداد عوامل با توجه به شرايط هر پژوهش زياد بوده و با افزايش  نیچنهماند. مشابه بوده باًيتقر ،گوناگون

و  تیظرف توانیرا م یآورتاب طورکلیبهحجم تحقیقات در اين حوزه بر شدت آن افزوده شده است. 

در آخر الزم به ذکر است که مدلی واحد، يكپارچه و فراگیر  .نمود فيرفت از اختالالت تعربرون يیاتوان

 تاکنون برای تحلیل عوامل ارائه نشده است.

قابلیت تعمیم به  خصوصبهی اجتماعات آورتاببندی بیشترين عواملی که بر با جمع توانمیبنابراين 

اين  3که چارچوب خام اشاره کردبعد کلی  4به موارد ذيل در قالب  ،باشدمیصنعتی را دارا  هایخوشه

 :دهدپژوهش را تشكیل می

 :بعد اقتصادی 

o منابع مالی 

o اشتغال 

o  هابنگاهاندازه 

 :بعد اجتماعی 

o سرمايه انسانی 

o شبكه اجتماعی 

o شناختی )شامل سن، جنسیت، دانش و مهارت افراد(های جمعیتويژگی 

 سازمانی:-بعد فنی 

o کارآمدی 

o  هافعالیتثبات 

o تنوع اجزا 

 :بعد زيرساختی 

o قوانین و مقررات 
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o  کنندهحمايت هایسازماننهادها و 

o خدمات مشاوره 
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 فصل سوم: روش تحقیق

 . مقدمه3-1

ها اشاره دارد. هر داده لیوتحلهيتجزهای های طراحی مطالعات پژوهشی و رويهپژوهش به شیوه هایروش

ها، نقادانه و علمی يافته، منظم، متكی به دادهوجو يا بررسی سازمانيک جست عنوانبهتوان را میپژوهش 

گیرد )سكاران، يابی صورت میحليابی يا راهل ويژه تعريف کرد که با هدف پاسخدر زمینه يک مشك

، روش پژوهش اریی آم، قلمروی آن و نیز جامعه و نمونهشناسی(. در اين فصل ضمن ارائه روش3133:7

ی و پايايی اين به رواي چنین در پايان،. همشودتشريح می اين پژوهش وتحلیلتجزيهها و گردآوری داده

 .گرددتحقیق اشاره می

 

 آن یریکارگبه دلیل و پژوهش یشناسروش. 3-2

 یهاپژوهشقسیم کرد؛ به دو نوع بنیادی و کاربردی ت توانمی هر پژوهش علمی را ،بر اساس هدف

های سازمانی ها و مشكالت محیطمبتنی بر تولید دانش و درک پديدهای بر هدفی کلی، بنیادی يا پايه

-8: 3133بر حل مشكل جاری نظر دارد )سكاران،  اختصاصاًپژوهش کاربردی  کهیدرصورت ؛دارد دیتأک

وری صورت گرفته اما آ(. اگرچه اين تحقیق جهت شناخت پديده تاب61-58: 3183نیا، ( )حافظ31

مخاطرات و مشكالت حاصل از از های نظری و کاربردی جهت کاستن کاريافتن راه ،هدف آن

 .استهای اقتصادی تحريم

تقسیم  ،هایبنددستهکرد. يكی از اين  یبندطبقهتوان به طرق مختلفی ی انجام پژوهش را نیز مینحوه

در علوم طبیعی برای بررسی  به پژوهش کمی و کیفی است. نحوه انجام پژوهش کمی از ابتدا هاآن

در علوم اجتماعی  قبول موردهای کمی و شیوه هایاستراتژهايی از های طبیعی شكل گرفت. نمونهپديده

ای عددی ههای رسمی نظیر اقتصادسنجی و شیوهآزمايشگاهی، شیوه یهاشيآزماايش، از پیم اندعبارت

ان جهت در علوم اجتماعی های پژوهش کیفی نیز بدو شیوه هایاستراتژضی. ريا یسازمدلنظیر 

های ماعی و فرهنگی قادر سازند. نمونههای اجتی پديدهتا پژوهشگران را به مطالعه اندشدهمطرح

، 2مطالعه موردی، پژوهش 3از پژوهش در عمل )اقدام پژوهی( اندعبارتپژوهش کیفی  یهایاستراتژ
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(. تحقیق کیفی با 34: 3186و ديگران،  فرديیدانا) 2سازی بنیادیمفهوم، رويكرد تئوری 3ینگارقوم

 گريدعبارتبه ؛پذيردگرايانه انجام می-تفسیری و طبیعتاستفاده از چندين شیوه متكی بر رويكردهای 

 شانیعیطبرا در شرايط  موردمطالعههای برند پديدهپژوهشگرانی که روش تحقیق کیفی را به کار می

دهند، پی برند به اين پديده نسبت می ربطیذراد کنند تا به معنايی که افبررسی کرده و کوشش می

 (:11(. همچنین مراحل تحقیق کیفی به شرح زير است )همان، 23: 3133)بازرگان، 

 مسئلهانتخاب موضوع تحقیق و بیان  -3

 بررسی پیشینه تحقیق -2

 تحقیق و مشخص کردن افراد مورد مشاهده یهاسؤالبیان هدف يا  -1

 انتخاب طرح تحقیق کیفی و توجیه آن -4

 هاآنها، تحلیل و تفسیر گردآوری داده -5

 تهیه گزارش تحقیق و ارزيابی آن. -6

 روش و کیفی ،اتخاذشده رويكرد کاربردی؛ هدف، اساس بر پژوهش نوعبنابراين در اين پژوهش، 

اما جهت درک فلسفه اين پژوهش،  ؛باشدمی موردمطالعهتمرکز بر  ،مسئله حل برای دهمورداستفا پژوهش

 کمک گرفت. 1«پیاز تحقیق»الزم است تا از 
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 . پیاز تحقیق3-1 شكل

 
 (Saunders et al., 2113: 318)منبع: 

 

 به شرح زير است: موردنظرجايگاه اين پژوهش در پیاز تحقیق 

 فلسفه: تفسیری، •

 رويكرد: استقرايی، •

 ،3موردمطالعهبررسی پديده با توجه به استراتژی:   •

 ها: روش تكی،گزينه •

 افق زمانی: طولی •

مثال برای کشف  برای را بیان نمود. یبندمیتقسکامل و منفک اين  طوربهتوان الزم به ذکر است که نمی 

 مند شده است.نیز بهره يیگراعملاين پژوهش از فلسفه  ،يابی حلراهحقیقت و 

                                                                                                                                                     
 تمامی ابعاد مورد بررسی نشده است. ردی تلقی نمود؛ زيراتوان مطالعه مورا نمی حاضر الزم به ذکر است که پژوهش 3

 فلسفه

 رویکرد

 استراتژی

 گراییاثبات

 رئالیسم

 تفسیری

 هاگزينه

 افق زمانی

ها تكنیک

 هاو رويه
 استقرایی

 قیاسی

مطالعه 

 موردی

 پیمايشی

 آزمايشگاهی

اقدام  

 پژوهی

تئوری مفهوم 

 سازی بنیادی

 نگاریمردم

 پژوهش بايگانی

 چند روش

های روش

 ترکیبی

 روش تكی

 طولی

 عرضی

جمع آوری و 

 تحلیل داده

 عملگرایی
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 پژوهش قلمرو .3-3

 بحران مديريت اقتصادی، توسعه ای،منطقه توسعه و ريزیبرنامه هایرشته شامل پژوهش موضوعی قلمرو

های اقتصادی با تحريم در مواجهههای صنعتی آوری خوشهاخص بررسی تاب طوربهو  المللبین روابط و

اين پژوهش در  و بوده 3131 شهريور پايان تا 3132 آذر از ماه 31 مدت به نیز زمانی قلمرو. باشدمی

اکنون در معرض گیرد زيرا کشور ايران همجهت انجام فرآيند تحقیق صورت می بهترين زمان ممكن

 های اقتصادی است.های حاصل از تحريمآسیب

در اين پژوهش، ضمن توجه به دسترسی و . است تهران استان نیز جغرافیايی ازنظر پژوهش مكانی قلمرو

های صنعتی در استان تهران شامل طال، چرم ی خوشهبا در نظر گرفتن همه موردپژوهشامكان بررسی 

 ورامین، پوشاک چرمی، تجهیزات بیمارستانی، کفش، صنعت ساختمان، سنگ، مبلمان، خوشه تجهیزات

در اين  شدهانجامتوان به اولین پژوهش بیمارستانی تهران انتخاب شد. از داليل انتخاب اين خوشه می

اين خوشه بر مشكالت و مسائل  تأثیرهای اقتصادی بر آن، بیشتر تحريم تأثیرگذاریخوشه صنعتی، گمان 

و نیز اساتید « نصنعتی تهرا هایشهرکشرکت »عمومی جامعه، همچنین راهنمايی و توصیه مسئوالن 

 راهنما و مشاور اشاره کرد.

 

 آماری جامعه. 3-4

ی خواهد به تحقیق دربارها چیزهايی اشاره دارد که محقق میجامعه آماری به کل گروه افراد، وقايع ي

گروه  ،بپردازد؛ چارچوب جامعه آماری نیز فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن هاآن

 و مطلع مسئول، افراد و مديران پژوهش اين آماری جامعه(. 234: 3133شود )سكاران، نمونه انتخاب می

 تهران استان در بیمارستانی تجهیزات خوشه به مربوط المللبین روابط و ایمنطقه توسعه بحث در فعال

فعال در خوشه تجهیزات  هایبنگاهتعداد جامعه آماری باتوجه به در نظرگرفتن مديران  .باشدمی

رخدادها و  های صنعتی که ازا خوشهمرتبط ب هایسازمانبیمارستانی به همراه مديران و مشاوران در 

 شود.نفر تخمین زده می 81و اختالالت محیطی باخبرند،  هاشوکاقدامات مرتبط با 
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 ریگینمونه روش ،آماری نمونه .3-5

ی آماری جامعهاز ی کوچكی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که گروه نمونه، مجموعه

کردن تعداد کافی از میان اعضای ، فرآيند انتخاببرداری(. نمونه235: 3133اند )سكاران، انتخاب شده

های آزمودنی یهایژگيونمونه و فهمیدن خصوصیات يا با مطالعه گروه  کهیطوربهجامعه آماری است، 

را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد. همه پژوهشگران  هایژگيوتوان اين خصوصیات يا می ،گروه نمونه

گروه نمونه  ندرتبهکنند. می دیتأکدرست برای هر مطالعه ی بر ضرورت انتخاب گروه نمونهبرجسته 

بايد تالش کرد که  حالنيبااواهد بود. مده است، خرای جامعه آماری که از آن بیرون آجانشین کاملی ب

آن را در پی داشته  یهایژگيوجامعه آماری باشد و گروه نمونه را به صورتی انتخاب نمود که نماينده 

 (.237باشد. )همان، 

برداری . در نمونه2احتمالیو غیر 3برداری احتمالیبرداری وجود دارد: نمونهدو نوع اصلی طرح نمونه

آزمودنی گروه نمونه انتخاب  عنوانبهای دارند که شدهشانس يا احتمال شناخته ،جامعه احتمالی، اعضای

آزمودنی  عنوانبه شدهتعیین شیازپيا  شدهشناختهصر با شانس برداری غیراحتمالی عنا. در نمونهشوند

دارد. براساس  ود رابرداری خاص خهای نمونهاز اين دو طرح اصلی، استراتژی هرکدامشوند. انتخاب نمی

پذيری مطلوب، فراهم بودن زمان و ساير منابع و سرانجام هدفی که مطالعه به خاطر آن انجام اندازه تعمیم

-233همان، ) د.ونشمیاحتمالی انتخاب برداری احتمالی و غیرهای نمونهشود، انواع مختلف طرحمی

111.) 

، 4دار )سیستماتیک(، نظام1ای تصادفی سادههبرداریبرداری احتمالی شامل نمونههای نمونهتكنیک

برداری غیراحتمالی شامل های نمونهو تكنیک 7ایمرحلهو چند 6ای، خوشه5ایتصادفی طبقه

.Saunders et al ,است ) 4و دردسترس 1، خودگزينی2برفی، گلوله3، هدفدار8ایهای سهمیهبردارینمونه

2113: 231-255.) 

                                                                                                                                                     
3 Probability or Representative sampling 

2 Non-probability or Judgmental sampling 

1 Simple random 

4 Systematic 

5 Stratified random 

6 Cluster 

7 Multi-stage 

8 Quota 
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شود برداری غیراحتمالی استفاده مینمونه یهاکیتكنبرفی، يكی از برداری گلولهدر اين پژوهش از نمونه

 شود.می پرداختهی انجام آن که در ادامه به بررسی بیشتر و نحوه

 

 گلوله برفی یبردارنمونه .3-5-1

کردن اعضای جامعه مطلوب شود که مشخص زمانی بكار گرفته می عموماًبرفی برداری گلولهنمونه

 :Saunders et al., 2113بنابراين نیاز است که از مراحل ذيل در اين روش استفاده شود ) ؛مشكل است

241:) 

 تماس و ارتباط با يک يا دو مورد از جامعه یبرقرار -3

 درخواست از آنان برای مشخص کردن موارد ديگر -2

 (آخریالبیشتر )و  درخواست از اين موارد جديد برای مشخص کردن موارد -1

بزرگ شود که  قدرآنکشد که يا مورد جديد معین نشود و يا نمونه تا زمانی طول می کار نيا -4

 نمود.نتوان آن را مديريت 

 با هايیمصاحبه «صنعتی تهران هایشهرکشرکت » نمسئوال يیباراهنما که بیترتنيابهدر اين پژوهش، 

 اين از پرسش با و شدهانجام تهران بیمارستانی تجهیزات خوشه خصوص در برجسته و فعال مطلع، افراد

 تا نمونه تكمیل. شوندمی انتخاب مصاحبه برای خوشه اين مديران و نظرانصاحب از بعدی گروه افراد

در اين  موردمطالعهتوجه به  زيرا يابدمی ادامه یریگجهینت برای شدهگردآوری هایهداد اشباع به رسیدن

 .است تحلیل تعمیم و درونی روايی به رسیدن آن هدف و یديیتأ نه دارد اکتشافی جنبهپژوهش 

مشكل اصلی در اين تكنیک، برقراری تماس مناسب برای مشخص نمودن افراد ديگر است. داشتن 

ای را بالقوه تمايل دارند تا افراد دهندگانپاسختعصب مشكل ديگری در استفاده از اين روش است زيرا 

شود. مشكل گیری يک نمونه همگن میباعث شكل شبیه هستند و اين کار هاآند که به مشخص کنن

 (.243-241همان، )، پیدا کردن اين افراد جديد است. ديگر

 

                                                                                                                                                     
3 Purposive 

2 Snowball 

1 Self-selection 

4 Convenience 
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 هاآن سنجش نحوه و پژوهش متغیرهای عملیاتی تعریف و سازه تعریف .3-6

 دانست اما انجام هر مطالعه موردی موردی توان از تحقیقات مبتنی بر مطالعهاين پژوهش را نمی اگرچه

ها د، ولی در انتهای پژوهش که دادهشواتی يا نوعی چارچوب اولیه آغاز ممكن است با يک تئوری مقدم

نوعی احساس منحصربفرد بودن به مطالعه  تنهانهارد و های نظری نیاز دد به تدوين چارچوبشوغنی می

و ديگران،  فرديیداناکند )را نیز فراهم می آن استپی هشگر در دهد بلكه آنچه را که پژوموردی می

در  به همراه ابعاد اصلی آن چارچوب مفهومی اولیه. تعاريف عملیاتی در پايان فصل يک و (84: 3186

 آمده است. دومانتهای فصل 

 

 هاداده گردآوری ابزار و روش منبع، .3-7

را برای  موردنیازالعات تواند اطمی هاآنلی هستند که محقق به کمک وساي ،گیریابزار سنجش و اندازه

کشف حقیقت، گردآوری نمايد. )فرهنگی و صفرزاده،  تاًينهاو  موردمطالعهو بررسی پديده  لیوتحلهيتجز

3185 :211.) 

 هاروششوند. اين ای و میدانی تقسیم میه کتابخانهبه دو دست طورکلیبهگردآوری اطالعات  هایروش

ای مورد استفاده در کتابخانه هایروشباشند. قابل انجام و کاربرد می 2و مجازی 3در دو فضای واقعی

برداری، آمارخوانی و استفاده از جدول، خوانی و فیشاز: متن اندعبارتی واقعی و مجازی فضاها

. استوش مزبور تصويرخوانی و استفاده از نقشه، سندخوانی و روش ترکیبی که مرکب از چند ر

از: روش صوتی و  اندعبارتدو فضای واقعی و مجازی نیز میدانی مورد استفاده در هر  هایروش

مزبور.  هایروشگو و تعامل گروهی و ترکیبی از وتصويری، مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، آزمون، گفت

ای و میدانی برای انهن است از يک يا چند روش کتابخپژوهشگران بسته به نوع و موضوع پژوهش ممك

(. اين پژوهش نیز با دو 334-331: 3183نیا، خود استفاده نمايند )حافظ موردنیازگردآوری اطالعات 

های ادامه به جزئیات فعالیتپردازد که در می موردمطالعهای و میدانی به بررسی موضوع روش کتابخانه

 شود:گرفته در هر روش پرداخته میصورت
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 ایکتابخانه هایروش .3-7-1

در  هاآنگیرد، ولی در بعضی از قیقات علمی مورد استفاده قرار میای در تمامی تحکتابخانه هایروش

شود و در بعضی از ق پژوهشی، از اين روش استفاده میبخشی از فرآيند تحقیق يعنی مطالعه ادبیات و سواب

های تحقیق ای است و از آغاز تا انتها متكی بر يافتهنهکتابخا تاًیماهموضوع تحقیق از حیث روش، نیز  هاآن

 (.336: 3183نیا، ای است )حافظکتابخانه

را « اولیه یهاداده»باشند. « ثانوی»يا « اولیه»شوند ممكن است می کاربردهبهکه در هر تحقیق  يیهاداده

های داده»آورد. می دست بهاهده، پرسشنامه و مصاحبه و بیشتر از طريق مش اولدست صورتبهمحقق 

قیق را تح ،پیش از آنكه پژوهشگر هادادهآيند. اين گوناگون به دست می صورتبهاز منابع ديگر و « ثانوی

: 3181گوناگون موجودند )خاکی،  یهاصورته ب و آوری و تولید شدهآغاز کند توسط ديگران جمع

242-241.) 

 ستفاده شده است، شامل:ا هاآنکه در اين پژوهش از  یادادهمنابع 

مرتبط با تحقیقات گذشته  هاینامهو پايان مجالت علمیهای موجود در کتب، مقاالت، ( دادهالف

 مؤثرهای اقتصادی و بررسی عوامل آوری سازمانی، تحريمآوری اجتماعات و تابپیرامون موضوع تاب

های خوشه ت مقابله با آن و نیزآن و يافتن بهترين اقدامات کشورهای مورد تحريم جه یبر کارآمد

 .هاستآنصنعتی و در نظرگرفتن تعاريف، ابعاد و نحوه مطالعه 

ها و موارد ديگری ها، نقشهها، جدول، تحلیلهاگزارشها، ب( آمارها و اسناد رسمی و دولتی شامل نامه

 هایسازمانکه اکثر های رسمی دولتی و همچنین از نشريه شوندهای دولتی نگهداری میکه در بايگانی

، «صنعتی تهران هایشهرکشرکت »، «صنعتی ايران هایشهرکسازمان صنايع کوچک و » ازجملهدولتی 

دارای مجله،  معموالًو ... که « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی»، «اداره کل تجهیزات پزشكی»

، هاگزارشاخبار، وقايع، تصمیمات، تحوالت،  دربردارندهخاص خود هستند که  نامهژهيونشريه و يا 

و منتشر چاپ  هاآنرسمی و با آرم  صورتبهو امثال آن بوده و  هاتیقابل، عملكردها، هاسرگذشت

که در  هستند یباارزشکند، از اسناد را منتشر می هاآنای رسمی که دولت هروزنامه نیو همچن، شودیم

انین و مصوبات قانونی کشور است. لوايح، قو کنندهمنعكساست زيرا استفاده شده  هاآناين پژوهش از 

نیز حالت  هاآنات عالی و باالی مملكتی و نظاير های مقامها، سخنرانیها، بیانیهاعالمیههای دولتی، آگاهی

 ديیتأها به دلیل اينكه مورد و چون کلیه اين اسناد و نشريه شوندمیرسمی داشته، سند رسمی شناخته 

 استفاده شده است. هاآنبرای محقق ارزشمندند، از  اندقرارگرفتهدولت  کالًرسمی يا  یهامقام



 

311 

 

 معموالًدهند زيرا ای اين پژوهش را تشكیل میی ديگری از منابع دادهها نیز دستهمطبوعات و روزنامه

شوند. اگرچه از اعتبار ، اظهارات و ... را شامل میهامقالهحاوی مطالب گوناگونی هستند که اخبار، 

ز انعكاس دقیق اظهارات و کمتری نسبت به ساير اسناد برخوردارند ولی اخبار حوادث و وقايع و نی

معتبر است، مورد  مأخذی به منابع و هايی که به شیوه علمی تهیه شده و متكها و نیز بعضی از مقالهاعالمیه

 .استفاده اين پژوهش قرار گرفته است

، رسانیاطالع هایسیستم و سايتهاای استفاده شد نیز شامل ای که در روش کتابخانهع دادهج( ساير مناب

 آمارهای غیر رسمی و مدارک و اسناد سازمانی است.

 

 میدانی هایروش .3-7-2

شود که محقق برای گردآوری اطالعات ناگزير است به محیط اطالق می هايیروشمیدانی به  هایروش

و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل يعنی افراد، اعم از  مراجعه به افراد يا محیط بیرون برود و با

نیا، خود را گردآوری کند )حافظ موردنظرها، موردها و غیره، اطالعات ، سكونتگاهمؤسساتانسان، 

 میدانی ذيل استفاده شده است: هایروش(. در اين پژوهش از 233: 3183

 3مشاهده .1-7-2-3

و کارآمد در تحقیقات موردی است. اطالعاتی را که محقق از طريق  مؤثر هایروشمشاهده يكی از 

د؛ زيرا مشاهده به آور به دستديگر  هایروشاز طريق  توانمید کسب کند، کمتر توانمیروش مشاهده 

واسطه قیم يا بیمست صورتبهواقعیت را  را ببیند و موردمطالعهپديده  ماًیمستقدهد که محقق اجازه می

 (.241: 3183نیا، درک کند )حافظ

دهد. نكته ، مقايسه و تحلیل آنچه روی مییگذارناممشاهده عبارت است از فرآيند شناسايی، ثبت، 

گیرد. از اساسی در انجام يک مشاهده تعريف دقیق و کامل آن چیزی است که مورد مشاهده قرار می

عینی بودن، سادگی در نظارت  واسطهبه آمدهدستبهاعتبار اطالعات  نباال بودتوان به مزايای مشاهده می

و بررسی صحت اطالعات و دستیابی به اطالعات زياد در زمان کوتاه اشاره کرد. البته مشاهده معايبی 

گر بر مشاهده انتظارات مشاهده تأثیرگر بر روند عملكرد واقعی مشاهده شونده، مشاهده تأثیرهمچون 

 واسطهبهكات به برخی ن یتوجهیبمشاهده در هر شرايطی و  کارگیریبهواقعیت، عدم امكان 

 تولیدی شرکت چند از(. در اين پژوهش 242-243: 3181گر اشاره کرد )خاکی، نويسی مشاهدهگزارش

                                                                                                                                                     
3 Observation 
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 به بررسی و بازديد شد پزشكیو دندان تجهیزات بیمارستانی مختلف محصوالت و بازار خدماتی و

 .پرداخته شد هاآن و فروش مديريت ،تولید یفرايندها

 مصاحبه .1-7-2-2

آورد و با کمک شونده را فراهم مین برقراری تماس مستقیم با مصاحبهها، امكااين ابزار گردآوری داده

، عالئق و آرزوهای آزمودنی پرداخت. از سوی ديگر هانگرش، هاادراکتر توان به ارزيابی عمیقآن می

يا پیدا کردن علل آن و  هاپاسخپیچیده، پیگیری های ابزاری است که امكان بررسی موضوعمصاحبه 

-231: 3185 صفرزاده، و فرهنگی)سازد. از سوی آزمودنی را فراهم می سؤالاطمینان يافتن از درک 

 در جدول زير نشان داد: توانمیمزايا و معايب روش مصاحبه را  (.234

 . مزايا و معايب مصاحبه3-1 جدول
 مصاحبه معايب مصاحبه مزايای

 شوندهکننده و مصاحبهرقراری ارتباط متقابل بین مصاحبهب -3

 پذيریانعطاف -2

 گردريافت بازخور از سوی مصاحبه -1

 سوادیبو  سوادکمدر مورد افراد  کارگیریبه -4

 سؤاالته پاسخ مكتوب به به ارائمتناسب با افراد غیر مايل  -5

 زمان و هزينه زياد -3

و تلخیص و  دهیسازمانمشكل بودن استخراج،  -2

 هابندی دادهطبقه

 گران ماهرنیاز به مصاحبه -1

 آمدهدستبههای محدوديت تعمیم و گسترش داده -4

 (235: 3185 صفرزاده، و )منبع: فرهنگی

 :(235-234: 3185 صفرزاده، و فرهنگی)توان انجام داد مصاحبه را به چند شیوه می

 یهاسؤالاين نوع مصاحبه، پژوهشگر از قبل  در (:شدهیزيربرنامه) 3يافتهالف( مصاحبه ساختار

دهد يا شوندگان قرار میرا در اختیار مصاحبه هاآنرا تنظیم کرده و در زمان مصاحبه  موردنظر

 .پرسدیمشونده منظم از مصاحبه طوربهرا  هاآن

و هدف  انداز پیش طراحی شده هاسؤال: در اين نوع مصاحبه 2يافتهساختارب( مصاحبه نیمه

 هاسؤالساختاريافته، هر پاسخ با شونده است. در مصاحبه نیمهز مصاحبهکسب اطالعات عمیق ا

شود خواسته می« چرا» یهاسؤالپرسیدن آزمودنی با از گیرد و مورد بررسی بیشتر قرار می

 د.خود بده یهاپاسخیشتری در مورد توضیح ب

                                                                                                                                                     
3 Structured interview 

2 Semi-structured interview 
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رود. به کار میدرمانی ع مصاحبه بیشتر در مشاوره و روان)آزاد(: اين نو 3نیافتهج( مصاحبه ساختار

به روش و زبانی که خود انتخاب کرده بیان شونده با آزادی کامل تمام مطالب را مصاحبه

پذيری اين روش، به کشف اطالعات عمیق و گر با استفاده از ويژگی انعطافمصاحبه دارد.می

 اطالعات کیفی است. یآورجمع. هدف مصاحبه آزاد، بردیمدقیقی پی 

ساختاريافته بوده و انتخاب نیمه صورتبههای اين پژوهش به دلیل ماهیت موضوع مورد بررسی مصاحبه

یت، ن مصاحبه به میزان حساسو در حی استبرفی که بیان شد از روش گلوله طورهمانافراد مورد مصاحبه 

 درها اين مصاحبه اکثر توجه گرديد. مورد بحث شوندگان به موضوعنگرش، باور و احساسات مصاحبه

 وسعت شرايط، و موقعیت با متناسب هامصاحبه اين مدت. شد ارزبرگ شوندگانمصاحبه هایشرکت

 نهايی انتخاب در البته .ه استبود ساعت 5 تا دقیقه 11 بیندر حدود  طرفین موافقت و شنونده اطالعات

 قرارگرفته مدنظر شوندهمصاحبه همكاری میزان و بودن دسترس در مانند عواملی شوندهمصاحبه افراد

 .دهدیمشوندگان اين پژوهش را نشان مصاحبهجدول زير فهرست . است

 

 شوندگان. فهرست مصاحبه2-1جدول 

 سازمانی سمت

 بیمارستانی استان تهران عامل توسعه خوشه تجهیزات

 تهران استان صنعتی هایشهرکمشاور خوشه در شرکت 

 دستیار عامل توسعه خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران

 تعاونی و عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمايشگاهی و  مديرههیئترئیس 

 مديرعامل شرکت ملورين

 شرکت شیما مديرههیئتمديرعامل و عضو 

 شرکت وريد مديرههیئتو عضو  مديرعامل

 شرکت پیاوار مديرههیئتمديرعامل و عضو 

 عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمايشگاهی و مديرعامل شرکت انیسان

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Unstructured interview 
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 هاداده آوریجمع ابزار روایی و پایایی دییتأ روش. 3-8

 مصاحبه به نكات زير در حین مصاحبه توجه شده است: يیکاراافزايش  منظوربه

 آمدن احساس بازرسی به وجودايجاد جو دوستانه و جلوگیری از  •

 گر به موضوعتحريک توجه و عالقه مصاحبه •

 هاسؤالمنظم  ارائه •

 شوندهمصاحبه یهاپاسخبه  العملعكسنشان ندادن  •

 متنوع یهاوهیشبه  هاسؤالارائه  •

 و يكنواختی يیگویکلپرهیز از  •

 شوندهناشناخته برای مصاحبه یهاحوزهه عدم هدايت مصاحبه ب •

 دهندهعدم اصرار به پاسخ •

 مديريت زمان مصاحبه •

 شونده برای آگاهی او به اهداف مصاحبهدن اطالعات الزم به مصاحبهدا •

 

 محاسبه پایایی باز آزمون. 3-8-1

نمونه انتخاب شده و  عنوانبه، چند مصاحبه گرفتهانجامهای پايايی بازآزمون از میان مصاحبه برای محاسبه

 شدهمشخصشوند. سپس کدهای کدگذاری می دو باره زمانی و مشخص در يک فاصل هاآنهرکدام از 

ثبات  شوند. روش بازآزمايی برایها باهم مقايسه میاز مصاحبه هرکدامله زمانی برای در دو فاص

که نتايج حاصل از آزمون مجدد  رود ولی با اين اشكال روبروستکدگذاری پژوهشگر به کار می

و بنابراين منجر به تغییر در قابلیت اعتماد  قرارگرفتهتمرين و حافظه کدگذار  تأثیرتواند تحت می

 عنوانبههستند  مشابه باهمها، کدهايی که در دو فاصله زمانی از مصاحبه هرکدامگذاری شود. در کد

 هایکدگذاری شوند. محاسبه پايايی بینمشخص می« عدم توافق»با عنوان  رمشابهیغو کدهای « توافق»

 باشد:می بدين ترتیب گرفتهانجام

 

 درصد توافق درون موضوعی=  
 تعداد توافقات×  2

 تعداد کل کدها

311% × 
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مصاحبه انتخاب  1تعداد  گرفتهانجامهای کنونی، برای محاسبه پايايی بازآزمون از بین مصاحبهدر پژوهش 

اند. توسط پژوهشگر کدگذاری شده ایيک هفتهدو بار در يک فاصله زمانی  هاآناز  هرکدامشده و 

 نتايج حاصل از اين کدگذاری در جدول زير آمده است:

 هامصاحبه . محاسبه پايايی بازآزمون1-1 جدول

 پايايی بازآزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه رديف

 %85,38 4 21 54 اول 3

 %88 4 33 25 سوم 2

 %34,44 6 37 16 هفتم 1

 %35,65 34 55 335 کــــــــــــــــل

 

، 335برابر است با  ایيک هفته، تعداد کل کدها در فاصله زمانی شودیمکه در جدول مشاهده  طورهمان

در اين  گرفتهانجامهای باشد. پايايی بازآزمون مصاحبهمی 34و عدم توافقات  55توافقات، تعداد کل 

بنابراين  است %61اين میزان بیش از است.  %35,65پژوهش با استفاده از فرمول ذکر شده در باال برابر با 

 است. ديیتأقابلیت اعتماد کدگذاری مورد 

 

 هاداده وتحلیلتجزیه روش .3-9

ها برای يافتن پاسخ برای و خالصه کردن داده یکاردستبندی، تنظیم، پردازش، تحلیل به معنی طبقه

 کهینحوبهو قابل تفسیر است  فهمقابلها به شكل پژوهش است. هدف از تحلیل، تقلیل داده یهاپرسش

(. 125: 3181قرار داد )خاکی،  موردمطالعهپژوهش را  مسئلهبتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با 

ها به توصیف واقعیت و با استفاده از واژه های اين پژوهش کمی نبوده، جنبه آماری ندارندچون داده

ز اسناد و مدارک و امثال آن ها از طريق مشاهده، مصاحبه، استخراج اداده گونهنياپردازند و درنهايت می

 هاآن لیوتحلهيتجزآماری يا کمی بايد برای  هایروششود، معیار و مبنای ديگری غیر از گردآوری می

مشخص برای تحلیل  کامالًها و الگوهای کار رود. اگرچه برخالف تحلیل کمی در تحلیل کیفی روشه ب

عقل، منطق، تفكر و استدالل است؛ يعنی  مشخصاًکیفی  هایوتحلیلتجزيهوجود ندارد اما مبنا و معیار در 

 وتحلیلتجزيهبا استفاده از عقل و منطق و غور و انديشه بايد اسناد، مدارک و اطالعات را مورد بررسی و 

( 268: 3183نیا، اظهارنظر کرد )حافظ موردمطالعهقرار داد و حقیقت و واقعیت را کشف و درباره پديده 
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 آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزيه برای پژوهش، اين در طورکلیبه(. 156: 3185ه، )فرهنگی و صفرزاد

 الگوهای بیان و تحلیل تعیین، برای روشی تِم تحلیل است؛ شده استفاده تِم تحلیل تكنیک از ها،مصاحبه از

 جزئیات قالب در و دهیسازمان را هاداده، در حداقل روش اين. است هاداده درون موجود( یهاتِم)

 .کند تفسیر را پژوهش موضوع مختلف هایجنبه و رفته فراتر اين از تواندمی اما ؛کندمی توصیف

 اساسی روش يک عنوانبه بايستی تِم تحلیل و هستند ظريف و پیچیده متنوع، بسیار کیفی رويكردهای

 بايد محققان که است کیفی تحلیل روش نخستین تِم تحلیل. شود گرفته نظر در کیفی تحلیل برای

 کیفی تحلیل ديگر هایروش از بسیاری اجرای برای که را اصلی هایمهارت روش، اين زيرا ،رندیفرابگ

 (.Braun & Clarke, 2116: 78) آوردمی فراهم را است الزم

 

 تِم تحلیل روش از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه مراحل .3-9-1

 دارند بالقوه جذابیت که موضوعاتی و معنی الگوهای گرتحلیل که شودمی شروع زمانی تِم تحلیل فراگرد

 هایخالصه و هاداده مجموعه بین مستمر وبرگشترفت يک شامل تحلیل اين. دهدمی قرار موردنظر را

 شروع اول مرحله همان از تحلیل نگارش. آيندمی وجود به که است هايیداده تحلیل و شده کدگذاری

 Braun) ندارد وجود تِم تحلیل مورد در مطالعه شروع برای یفردمنحصربه راه هیچ طورکلیبه. شودمی

& Clarke, 2116: 86) 

. دارد وجود ذکرشده مراحل بین در جلو و عقب به حرکت آن در که است بازگشتی فراگردی تِم تحلیل

 ادامه در تِم تحلیل گانهشش مراحل .پذيردمی انجام زمان طول در که است فراگردی تِم تحلیل عالوهبه

 .(31-86)همان،  اندشده داده توضیح

 که است الزم شود آشنا هاداده محتوايی گستره و عمق با محقق اينكه برای :هاداده با آشنايی. 3 مرحله

 مكرر بازخوانی» شامل معموالً هاداده در شدن ورغوطه. سازد ورغوطه ایاندازه تا هاآن در را خود

 .است( الگوها و معانی جستجوی) فعال صورتبه هاداده خواندن و «هاداده

 از حاصل هایداده کل بارکي کند شروع را هاداده کدگذاری اينكه از قبل محقق کنونی، پژوهش در

 در که معانی گذاریعالمت و یبردارادداشتي مرحله، همین آغاز از درواقع. است خوانده را هامصاحبه

 .است شده شروع شد خواهد پیدا نیاز هاآن به بعدی مراحل
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 هاآن با و خوانده را هاداده محقق که شودمی شروع زمانی دوم مرحله :اولیه کدهای ايجاد. 2 مرحله

 را هاداده ويژگی يک کدها. است هاداده از اولیه کدهای ايجاد شامل مرحله اين. است کرده پیدا آشنايی

( هاتِم) تحلیل واحدهای از شده کدگذاری هایداده. رسدمی جالب گرتحلیل نظر به که نمايندمی معرفی

 که جدول يک در هاآن دادن قرار و پژوهشگر لهیوسبه کلمات حتی و عبارات تفكیک .هستند متفاوت

 کنندهتوصیف کوتاه عبارات. شودمی نامیده «یکدگذار فرايند» گیرد،می صورت فرايند اين طی

 طريق از يا دستی صورتبه توانمی را کدگذاری. شودمی نامیده کد يک کلمات و عبارات تکتک

 يادداشت نوشتن وسیلهبه را هاداده توانمی ،دستی صورتبهدر کدگذاری . داد انجام افزارینرم هایبرنامه

 را کدها ابتدا توانمی. داد انجام مداد وسیلهبه کردن رنگی از استفاده با يا شود،می تحلیل که متنی روی بر

 اين در مهم نكته. داد تطابق دهندمی نشان را کد که هايیداده خالصه با را هاآن سپس و کرد مشخص

 .اندشدهمرتب کد هر قالب در و شده کدگذاری هاداده خالصه همه که است اين مرحله

 هاداده کدگذاری برای آيتم دو از پژوهشگر. است گرفتهانجام دستی روش به کدگذاری اين پژوهش در

با استفاده از قلم  مصاحبه هر کُدهای ابتدا ،Word افزارنرم با هامصاحبه تايپ از پس. است کرده استفاده

 هایعبارت اين از هرکدام به آيتم دو شامل کُد يک سپس. افزار مشخص شدندهاياليت موجود در نرم

 .است يافته اختصاص شده مشخص

 مرتب و بالقوه هایتِم قالب در مختلف کدهای بندیدسته شامل مرحله اين: هاتِم جستجوی. 1 مرحله

 تحلیل محقق، درواقع. است شده مشخص هایتِم قالب در شده کدگذاری هایداده خالصه همه کردن

 تِم يک ايجاد برای توانندمی مختلف کدهای چگونه که گیردمی نظر در و کرده شروع را خود کدهای

 .شوند ترکیب کلی

 هایتِم ديگر برخی کهیدرحال دهند،می شكل را فرعی هایتِم اولیه کدهای از برخی مرحله اين در

 کدها از مجموعه يک مرحله اين در که است ممكن. شوندمی حذف نیز مابقی و داده شكل را اصلی

 عنوان با تِم يک کدها گونهنيا برای. باشند جايی هیچ به متعلق رسدنمی نظر به که دباش داشته وجود

 در مختلف کدهای بندیدسته ها،مصاحبه اولیه کدگذاری از پس کنونی، تحقیق درشود. می ايجاد متفرقه

 .آمد به دست فرعیتم  5 درمجموع مرحله اين پايان در. است شده انجام يا فرعی اولیه هایتِم قالب

 و کرده ايجاد را هاتِم از ایمجموعه محقق که شودمی شروع زمانی چهارم مرحله :هاتِم بازبینی. 4 مرحله

 اول مرحله. است هاتِم تصفیه و بازبینی مرحله دو شامل مرحله اين. دهدمی قرار بازبینی مورد را هاآن

 مجموعه با رابطه در هاتِم اعتبار دوم مرحله در. است شده کدگذاری هایخالصه سطح در بازبینی شامل

 .شودمی گرفته نظر در هاداده
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 مجموعه با یخوببه نقشه چنانچه اما ؛رفت بعدی مرحله به توانمی آنگاه کند، کار یخوببه تِم نقشه اگر

 تِم نقشه يک که زمانی تا را خود کدگذاری و برگردد بايد محقق باشد، نداشته خوانیهم هاداده

 هایتِم اينكه از کافی آگاهی بايستی مرحله اين انتهای در محقق. دهد ادامه شود ايجاد بخشرضايت

 گويندمی هاداده درباره هاآن که داستانی کل و يكديگر با هاآن تناسب چگونگی هستند، هاکدام مختلف

 آمد. به دستتم اصلی  4 ها،تِم بازبینی مرحله انجام از پس کنونی تحقیق در .باشد داشته اختیار در

 هاتِم از بخشرضايت نقشه يک که شودمی شروع زمانی پنجم مرحله :هاتِم گذارینام و تعريف. 5 مرحله

 مورد و کرده تعريف کرده، ارائه تحلیل برای که را هايیتِم مرحله، اين در محقق. باشد داشته وجود

 کردن، بازبینی و تعريف وسیلهبه. کندمی تحلیل را هاآن داخل هاداده سپس دهد،می قرار مجدد بازبینی

 کدام تِم هر که گرددمی تعیین و شده مشخص کندمی بحث آن مورد در تِم يک که چیزی آن ماهیت

 .دارد خود در را هاداده از جنبه

 آبديده کامالً هایتِم از ایمجموعه محقق که شودمی شروع زمانی ششم مرحله: گزارش تهیه. 6 مرحله

 برای شدههیته گزارش. است گزارش نگارش و پايانی تحلیل شامل مرحله اين. باشد داشته اختیار در

 گیرینتیجه. است شده ارائه مفصل طوربه پنجم و چهارم هایفصل در ها،داده کلی داستان کنونی تحقیق

 .دهدمی قرار خود محور را تحقیق اصلی سؤال گیرد،می قرار بحث مورد پنجم فصل در که نیز پايانی

 

 پایایی تحقیقروایی و . 3-11

 روایی تحقیق. 3-11-1

 اند:را برای روايی پژوهش ارائه داده (، هشت استراتژی ارزيابی2111) 3کرسول و میلیر

ت و شامل استراتژی اول دربرگیرنده درگیری، مشارکت طوالنی و مشاهده مداوم در میدان تحقیق اس -3

 العات نادرست )که ناشی ازکنندگان، يادگیری فرهنگ و کنترل اطايجاد اعتماد در مشارکت

باشد. در اين استراتژی محقق بايد در میدان کنندگان است( میتحريف يا انحراف محقق يا مشارکت

تحقیق در رابطه با اينكه چه چیزی در مطالعه برجسته، مرتبط با هدف و مناسب برای تمرکز است، 

 تصمیم بگیرد.

                                                                                                                                                     
3 Creswell & Miler 



 

333 

 

و متعدد  یهاهينظرو  هاروشگرايی محقق از ثرتگرايی متمرکز است. در کاستراتژی دوم بر کثرت -2

کننده اين فرآيند شامل شواهدی تعیین معموالًنمايد. کننده استفاده میمختلفی برای ارائه شواهد تعیین

 .باشدمی هادگاهيدها يا شناسايی مقوله منظوربهگوناگون  از منابع اطالعاتی آمدهدستبهو 

يک بررسی و يک بازبینی خارجی از فرآيند  يا انجام 3بررسی همكاراناستراتژی سوم دربرگیرنده  -1

 خارجی بررسی شود. صورتبهشود فرآيند تحقیق باشد. در حقیقت اين استراتژی سبب میمیتحقیق 

های در تحلیل موردی منفی، محقق فرضیهمتمرکز است.  2استراتژی چهارم بر تحلیل موردی منفی -4

نمايد. محقق صالح میها و شواهد منفی اتحقیق توسط گردآوری نمونه تحقیق را به هنگام پیشرفت

د داد. اين فرآيند های اولیه تحقیق را تا زمانی که همه موارد متناسب شوند، ادامه خواهاصالح فرضیه

 ها و حذف همه موارد پرت و استثناها کامل خواهد شد.در تحلیل داده

ور محقق از ها و تعصبات متمرکز است. بدين منظيكسونگریاستراتژی پنجم بر تشريح انحرافات،  -5

شود که توضیحاتی را در زمینه انحرافات ارائه نمايد تا خواننده موقعیت ابتدای تحقیق موظف می

 بوده است را درک نمايد. تأثیرگذارمحقق يا خطاها يا مفروضاتی را که بر تحقیق 

تمرکز دارد. در بررسی توسط  کنندگانتمشارکبر بررسی و چک کردن توسط  استراتژی ششم -6

ها و تفاسیر تحقیق را در زمینه اعتبار يافته کنندگان در، محقق نگرش مشارکت1کنندگانمشارکت

ها را گیری، تفاسیر و نتیجههالیتحل، شدهگردآوریهای اين رويكرد محقق، داده در شود.جويا می

 خواهد در مورد صحت و اعتبار آن قضاوت کنند.می دهد و از آنانکنندگان ارائه میارکتبه مش

دهد استراتژی هفتم بر توصیف عمیق و غنی تمرکز دارد. توصیف عمیق و غنی به خواننده اجازه می -7

کنندگان يا موقعیت زيرا محقق، مشارکت ؛تحقیق نظر دهد یهاافتهيانتقالتا بتوانند در زمینه قابلیت 

ين توصیف مفصل، خواننده را چنین با ارائه اکند. محقق همتوصیف می لیتفصبهمورد بررسی را 

 کند.می هاتیموقعقادر به انتقال اطالعات به ديگر 

تمرکز دارد. ممیزی خارجی به مشاور خارجی يا ممیزی اين  4استراتژی هشتم بر ممیزی خارجی -8

قرار داده و صحت آن را ارزيابی  یسموردبررهای تحقیق را که بتواند فرآيند و يافته دهدیمامكان را 

 مسئلهچنین به بررسی اين بايست هیچ ارتباطی با تحقیق داشته باشد. او همنمايد. اين ممیز نمی

 يا خیر. شوندمیها حمايت ها توسط دادهگیریها، تفاسیر و نتیجهپردازد که آيا يافتهمی

                                                                                                                                                     
3 Peer review 

2 Negative case analysis 

1 Member cheking 

4 External audit 
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هايی هر تحقیق کیفی خود بكار گیرد. رويه شود که محقق کیفی حداقل دو استراتژی را درمیتوصیه 

آوری ها را بیش از يک منبع جمعمانند تكثرگرايی میان منابع مختلف داده )با فرض آنكه محقق داده

کنندگان توصیف عمیق در نگارش، برگشت دادن گزارش تحقیق به مشارکت کارگیریبهنموده است(، 

های بررسی روايی ترين رويهصرفهرترين و مقرون بهاز مشهو هاآنو بررسی ارزيابی تحقیق توسط 

کنندگان مورد باشند. در تحقیق کنونی، روايی تحقیق از طريق بررسی همكاران و بررسی مشارکتمی

التحصیالن کارشناسی ارشد مراحل انجام تحقیق که با يكی از فارغ بیترتنيابهارزيابی قرار گرفته است. 

 شوندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت.سط يكی از مصاحبهها مرور شد و توو يافته

 

 پایایی تحقیق. 3-11-2

 تحقیق موضوع بودن فردبهمنحصر دارد، وجود موردمطالعه ات مبتنی برتحقیق زمینه در که مسائلی از يكی

 ماهیتی نوع بر بنا نادر موضوعات. شودمی تحقیق تكرار از مانع عمالً مسئله اين. است موارد از بسیاری در

 زمانی و ؛ندارد وجود ديگر عوامل و شرايط آن کردن فراهم امكان زيرا نیستند، تكرارپذير عمالً دارند که

 از. کرد اعتماد کامل طوربه موردی تحقیق از حاصل هایگزارش به تواننمی نباشد تكرار امكان که هم

 به را مشكالتی نیز آن تكرار که کندمی تحمیل محقق به زيادی هزينه و وقت موردی تحقیق ديگر طرفی

 موارد ،شوندگانمصاحبه) بوده اولیه تحقیق در که شرايطی حفظ و ايجاد کهاين کما داشت خواهد همراه

 موردی تحقیق يک تكرار برای محقق و نیست پذيرامكان معموالً اولیه شكل همان به...(  و مشاهده

 .است مواجه زيادی مشكالت با معموالً
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 هاافتهی وتحلیلتجزیهفصل چهارم: 

 مقدمه. 4-1

که در فصل سوم  روش تحلیل تم از طريق شدهانجامهای از مصاحبه شدهگردآوری یهاداده در اين فصل

ی ها، نحوهيافته وتحلیلتجزيه. قبل از گیردقرار می وتحلیلتجزيهمورد  بیان شد، آنشرح کامل 

 شود.ها شرح داده میحاصل از مصاحبههای کدگذاری داده

 

 هاکدگذاری داده. 4-2

ساختاريافته بوده و انتخاب نیمه صورتبههای اين پژوهش به دلیل ماهیت موضوع مورد بررسی مصاحبه

به  ،در حین مصاحبه صورت گرفته است؛برفی که بیان شد از روش گلوله طورهمانافراد مورد مصاحبه 

ها اين مصاحبه اکثر به موضوع توجه گرديد. شوندگانمصاحبهمیزان حساسیت، نگرش، باور و احساسات 

 وسعت شرايط، و موقعیت با متناسب هامصاحبه اين مدت. شد ارزبرگ شوندگانمصاحبه هایشرکت در

 انتخاب در البته .استه بود ساعت 5 تا دقیقه 11 بیندر حدود  طرفین موافقت و شوندهمصاحبه اطالعات

 قرار مدنظر شوندهمصاحبه همكاری میزان و بودن دسترس در مانند عواملی شوندهمصاحبه افراد نهايی

 .دهدیماين پژوهش را نشان  شوندگانمصاحبه. جدول زير فهرست و کد است گرفته

 شوندگانمصاحبه. کدگذاری 3-4جدول 
 کد فرد سازمانی سمت

 Q3 تجهیزات بیمارستانی استان تهرانعامل توسعه خوشه 

 Q2 تهران استان صنعتی هایشهرکمشاور خوشه در شرکت 

 Q1 دستیار عامل توسعه خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران

تعاونی و عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات  مديرههیئترئیس 

 پزشكی، دندانپزشكی و آزمايشگاهی و مديرعامل شرکت ملورين
Q4 

 Q5 شرکت شیما مديرههیئتمديرعامل و عضو 

 Q6 شرکت وريد مديرههیئتو عضو  مديرعامل

 Q7 شرکت پیاوار مديرههیئتمديرعامل و عضو 

تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان 

 آزمايشگاهی و مديرعامل شرکت انیسان
Q8 
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دهنده مصاحبه با نشان« Q»به افراد از دو آيتم تشكیل شده است که آيتم نخست با  شدهدادهکدهای 

است.  شوندهمصاحبهدهنده کد فرد و آيتم دوم از يک عدد تشكیل شده است که نشان شوندهمصاحبه

 است. داده شدهاين افراد  اده شده به ترتیب انجام مصاحبه بهکدهای عددی د

 و آمار امور کارشناسکوتاه و هدفمندی با  یهامصاحبهافزايش اثربخشی اين پژوهش  منظوربههمچنین 

 صنعتی هایشهرک شرکت تسهیالت امور کارشناسو  تهران استان صنعتی هایشهرک شرکت اطالعات

صنعتی  هایشهرکدر بخش خوشه و  ساير کارکنان یهايیراهنماآمد و نیز از  به عملتهران استان 

 استفاده شد.

اقتصادی  یهاميتحرالزم به ذکر است که نظام  ،های اين پژوهشبحث و تحلیل يافتهبه قبل از شروع 

بوده اقتصادی مشخص  یهاميتحرکند و اگرچه ماهیت و گوناگونی را بر جامعه وارد می اثرات گسترده

توان مشاهده و بررسی نمود. اين صنعت و بخشی از جامعه می مدتیطوالنی را تنها با مطالعه اما آثار آن

تا با محدود  پژوهش مطالعه خود را در مورد خود يعنی تجهیزات بیمارستانی استان تهران متمرکز نمود

اد مختلف تا . مفاهیمی که از افربررسی نمايد ترعمیق طوربهرا  موردمطالعهاند کردن آن، پژوهشگر بتو

 مؤثرعوامل  یوجوجست با هدف اگرچه آوری گرديد،جمعمصاحبه  ی حاصل ازهارسیدن به اشباع داده

 ،که در فصل دوم به آن اشاره شد «مدل پانارچی»طبق  اما صورت گرفتخوشه  در سطحی آورتاببر 

امل نمود. اين عو تفكیکاز هم  دقتبه موردمطالعهسطح ی آورتابتوان سطوح مختلف تحلیل را بر نمی

ح فرد، بنگاه، خوشه، محیط و وفرعی که شامل سط هاین مشخص شد و در قالب تممخاطبا یهاپاسخدر 

خود بخشی  ،دولتسطح سطوح تحلیل، اگرچه  یبندمیتقسشود. الزم به ذکر است که در دولت ارائه می

و کمک به  صنعتی است اما به دلیل شرايط خاص اين پژوهش هایآوری خوشهبر تاب مؤثراز محیط 

« تم فرعی»عنوان  یجابهبنابراين در جداول اين فصل  ؛از محیط جدا نمود آن راتحقیقات آتی، پژوهشگر 

در  موردنظربه روش استقرايی و با توجه به ابعاد های اصلی نیز که تم شود.استفاده می« سطح تحلیل»از 

آوری بر تاب مؤثرنین عوامل تری دارد. همچکلی یبنددسته ،آمدهدستبهچارچوب اولیه پژوهشگر 

تفاوت خالصه شده است. ، که از دو آيتم تشكیل شدهدر دو جدول زير با دو نوع کد  های صنعتیخوشه

پردازد که نعت میبه ذکر عوامل خاص اين ص ،که جدول اول است نياجدول نخست با جدول دوم در 

د بیشتر با شرايط خاص صنعت تجهیزات رسبه نظر میپژوهشگر  ازنظری است که آورتابدهنده تسری

دارد؛ جدول دوم نیز به ذکر عوامل و همچنین راهكارها و رابطه  موردمطالعهبیمارستانی و شرايط موجود 

به ذکر عوامل و مفاهیمی اين جداول  یدو هرپرداخته است.  موردمطالعهی آورتاببر  مؤثراقدامات 

استان  خوشه تجهیزات بیمارستانی خصوصبهتر شدن خوشه صنعتی آورتاببه  تيدرنهاپردازند که می
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های کالمی که حاوی اين مفاهیم بوده در کند. گويهکمک می های اقتصادیتهران در مواجهه با تحريم

 سهولت منظوربهفرد ارجاع داده شده است. همچنین ل نیز با کد پیوست يک ضمیمه شده و در اين جدو

 های فرعی و اصلی در کنار کدگذاری مفاهیم اولیه آورده شده است.بیشتر مطالعه اين پژوهش، تم

 ی خوشه تجهیزات بیمارستانیآورتاببر  مؤثر. کدگذاری عوامل 2-4جدول 

کد 

 مفهوم
 عنوان مفهوم

سطح 

 تحلیل
 ارجاعات تم اصلی

C1  اقتصادی محیط تقاضای سبدی بازارعدم Q3 

C2  فرهنگی -اجتماعی خوشه جمعی هایسازمانبر منافع فردی در  دیتأکعدم Q3,Q5,Q6 

C3 فرهنگی -اجتماعی  فرد ابتكارات فردی افراد مسئول Q3 

C4  زيرساختی-نهادی خوشه هابنگاهپراکندگی زياد عدم Q3,Q2 

C5 فرهنگی-اجتماعی فرد برخورداری از مهارت مديريت Q3,Q5,Q6 

C6  اقتصادی دولت وجود رقیبان دولتی در بازارعدم Q3 

C7  روش بلندمدت پس از ف و خدماتعدم تعهد

 محصوالت

 Q3 اقتصادی محیط

C8  اقتصادی محیط فعلی خود کنندهنیتأممقاومت بازار از تغییر Q3 

C9  اقتصادی خوشه رقابت شديد بین تولیدکنندگانعدم وجود Q1,Q6,Q7 

C11 سازمانی-فنی بنگاه سطح باالی تكنولوژی تولیدی برخی محصوالت Q3 

C11  زيرساختی-نهادی محیط بودن خريد مواد اولیه برزمانمحدوديت و عدم Q3,Q5,Q6,Q7,

Q8 

C12 سازمانی-فنی بنگاه کاهش کیفیت محصول Q3,Q6 

C13 سازمانی-فنی بنگاه بازيافت ضايعات تولیدی Q3 

C14  زيرساختی-نهادی خوشه با توان و ظرفیت مختلف هابنگاهوجود Q3 

C15  اقتصادی محیط مدتکوتاه دوفروشيخرقراردادهای Q3 

C16 فرهنگی-اجتماعی خوشه بودن سطح سرمايه اجتماعی باال Q3,Q2 

C17 زيرساختی-نهادی بنگاه اخذ مجوز از ادارات مختلف نیاز به عدم Q3 

C18  فرهنگی –اجتماعی محیط روانی زياد بازار داخل کشورفشار و انتظار Q3 

C19 زيرساختی-نهادی محیط در بازارهای منطقه امنیت Q3,Q7 

C21 سازمانی-فنی بنگاه استقالل کامل در مواد اولیه و قطعات مورد استفاده Q3,Q2,Q4,Q7,

Q8 

C21 زيرساختی-نهادی خوشه صنعتی هایشهرکمناسب در  یهارساختيز Q3 

C22  فرهنگی-اجتماعی خوشه از شبكه شدن هابنگاهترس عدم Q3 

C23 فرهنگی-اجتماعی فرد آشنايی مديران با قوانین تجاری خارج Q3 
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C24  فرهنگی-اجتماعی فرد هابنگاهباال بودن سطح تحصیالت مديران Q3 

C25  و تجهیزات با صنايع تداخل برخی از مواد اولیه عدم

 اینظامی و هسته

 Q2 سازمانی-فنی خوشه

C26 سازمانی-فنی بنگاه ی فنی در تولیدکامل محصولايتوان Q2 

C27  کوچک در برخورداری از  هایبنگاهتوانR&D سازمانی-فنی بنگاه Q2 

C28  سازمانی-فنی بنگاه از خالقیت و نوآوری هابنگاهحمايت Q2,Q1,Q5,Q7 

C29  دانش و توان کافیBDS زيرساختی-نهادی خوشه مشاور های Q2 

C31  جهت ارتباط با  هابنگاهتقاضایBDS فرهنگی-اجتماعی بنگاه مشاور های Q2 

C31 اقتصادی بنگاه های فكری و علمیارزش زياد دارايی Q2 

C32  اقتصادی محیط رقبای خارجیسطح قیمت Q1,Q4,Q5,Q8 

C33  فرهنگی-اجتماعی خوشه به يكديگر دارانبنگاهاعتماد Q1 

C34 اقتصادی محیط منافع باالی اقتصادی در واردات اين کاالها Q1,Q5 

C35 زيرساختی-نهادی محیط ی فنی در تولید مواد اولیه و قطعاتاتوان Q1,Q5,Q8 

C36  زيرساختی -نهادی  محیط استراتژيک بودن اين صنعت در سالمت جامعهعدم Q1,Q6,Q8 

C37  سازمانی-فنی خوشه اینظامی و هستهيند تولید با صنايع ارتباط فرآعدم Q1 

C38  فرهنگی-اجتماعی دولت و بخش دولتی دارانبنگاهوجود اعتماد بین Q1 

C39  اقتصادی محیط یرساختيزهای افزايش هزينهعدم Q1,Q6,Q7 

C41 فرهنگی-اجتماعی محیط گرايیفرهنگ فرد Q1,Q5,Q6,Q7 

C41 اقتصادی محیط تقاضای روزافزون محصوالت پزشكی Q4 

C42  سازمانی-فنی خوشه گستردگی دامنه فعالیت اعضای خوشهعدم Q4,Q5,Q7,Q8 

C43  اقتصادی محیط های فروش محصوالت خارجیجذابیتعدم وجود Q4,Q6 

C44  در صنايع نظامی و  هابنگاهتداخل مشتريان عدم

 ایهسته

 Q5 اقتصادی محیط

C45 اقتصادی خوشه هابنگاهبودن مشتريان اصلی  خصوصی Q5,Q7 

C46 اقتصادی بنگاه ونقلحملهای افزايش هزينه Q7,Q8 

C47 سازمانی-فنی محیط گرا بودن مواد و قطعات داخلییفیتک Q7 

C48  فرهنگی –اجتماعی  خوشه توقعات نابجای اعضای انجمن از سازمان جمعیعدم Q8 

C49  هایشرکتارجی جهت تعامل با خ هایشرکتتمايل 

 داخلی

 Q8 زيرساختی -نهادی  محیط

C51  سازمانی –فنی  بنگاه افزايش قیمت تمام شده محصولعدم Q8 
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 ادامه-بیمارستانی تجهیزات خوشه یآورتاب بر مؤثر عوامل دگذاری. ک1-4جدول 

کد 

 مفهوم
 عنوان مفهوم

سطح 

 تحلیل
 ارجاعات تم اصلی

A1 اقتصادی خوشه خريد مشترک مواد اولیه از بازار Q3 

A2 زيرساختی -نهادی  دولت هماهنگ دولت مناسب و یهابرنامه Q3,Q4,Q6 

A3  زيرساختی–نهادی  دولت جابجايی سريع مديران و کارشناسان دولتیعدم Q3 

A4 زيرساختی-نهادی خوشه نیاز به يک سازمان چابک و منسجم Q3,Q2,Q1,Q4,

Q8 

A5 سازمانی-فنی بنگاه های آموزشی برای کارکنانبرنامه Q3,Q7 

A6 زيرساختی-نهادی محیط تر شدن ورود کاالهای مشابه خارجیسخت Q3 

A7 زيرساختی-نهادی دولت هااز برنامه فرادست هایسازمان اطالع Q3 

A8 زيرساختی-نهادی دولت شدهنيتدوهای سازی برنامهپیاده Q3,Q5,Q6 

A9 سازمانی-فنی بنگاه تعديل کارکنان Q3,Q1,Q5,Q7,

Q8 

A11  اقتصادی محیط داخلی کنندهتأمینعرضه مواد اولیه توسط Q3,Q6 

A11 سازمانی-فنی بنگاه تعطیل کردن برخی از خطوط تولید Q3 

A12  اقتصادی خوشه هابنگاهادغام Q3 

A13  اقتصادی محیط ورود کاالی قاچاق به کشورجلوگیری از Q3 

A14  اقتصادی بنگاه جديد در بازار یهافرصتشناسايی Q3,Q5,Q6,Q7 

A15 اقتصادی خوشه هابنگاهتوان و ظرفیت ساير  استفاده از Q3 

A16 زيرساختی-نهادی دولت وجود نهادی متمرکز در حوزه تحريم Q3 

A17  مواد  کنندگاننیتأمتحريک تقاضای تولیدکنندگان از

 و تجهیزات

 Q3,Q6,Q8 سازمانی-فنی بنگاه

A18  زيرساختی-نهادی بنگاه و مراکز علمی هادانشگاهارتباط با Q3,Q5,Q8 

A19 سازمانی-فنی بنگاه ارتباط با مشاوران Q3,Q7 

A21  فرهنگی-اجتماعی دولت البی در خريد محصوالت در مراکز درمانیعدم Q3,Q1 

A21 زيرساختی-نهادی خوشه وجود آمار و اطالعات بهنگام در خوشه Q3 

A22  زيرساختی-نهادی دولت قانونیبامجوزهای  هيرویبواردات عدم Q3,Q1 

A23 سازمانی-فنی بنگاه هامالحظه آثار تحريم بر برنامه Q3 

A24  سازمانی-فنی بنگاه هایاستراتژ، اهداف و اندازچشمبازنگری در Q3,Q7,Q8 

A25 زيرساختی-نهادی دولت های خوشهنظارت صحیح بر برنامه Q3,Q2,Q1 

A26 اجتماعی-فرهنگی بنگاه نامتداول صادرات یهاراه Q3 

A27 زيرساختی-نهادی دولت هامحلی عمل کردن در توسعه خوشه Q3 
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A28  زيرساختی-نهادی دولت هاهای توسعه خوشههمزمانی برنامهعدم Q3 

A29 اقتصادی خوشه وجود برند مشترک در خوشه Q3 

A31  استفاده ازR&D  سازمانی-فنی خوشه خوشه هایبنگاهمشترک بین Q3,Q2 

A31 اجتماعی-فرهنگی خوشه های اجتماعی در اعضای خوشهايجاد شبكه Q2,Q7,Q8 

A32 زيرساختی-نهادی دولت مندی از تسهیالتشناسايی افراد مناسب جهت بهره Q2,Q5,Q7 

A33 زيرساختی-نهادی دولت نظارت مناسب بر خريد مراکز درمانی Q1,Q6 

A34  اجتماعی-فرهنگی خوشه درگیری بین انجمن، تعاونی و اعضاعدم Q1,Q5 

A35 زيرساختی-نهادی خوشه مشخص بودن متولی اصلی Q1,Q6 

A36 زيرساختی-نهادی دولت معیارهای مناسب در انتخاب خوشه برتر سال Q1 

A37 اقتصادی بنگاه انتقال خطوط تولید به کشورهای ديگر Q1 

A38  اقتصادی خوشه شرکت در نمايشگاهبرگزاری و Q4,Q7 

A39 زيرساختی-نهادی خوشه اصالح و ادامه دادن اقدامات مديران قبلی Q4,Q5,Q8 

A41 اقتصادی دولت هادولتاز واردکنندگان در  تيحماعدم Q4,Q5,Q6 

A41 زيرساختی-نهادی دولت حمايت دولت از خالقیت و نوآوری Q4 

A42  سازمانی-فنی خوشه انجمن یهابرنامهمشخص بودن اهداف و Q5 

A43 اقتصادی بنگاه های بنگاهکاهش هزينه Q5,Q7,Q8 

A44 اقتصادی بنگاه های مالیکاهش ديون و بدهی Q5,Q7 

A45 اقتصادی بنگاه ذخیره کردن منابع مالی Q5,Q6,Q8 

A46  هایسازمانتوسط اقدامات ناگهانی  کارگیریبهعدم 

 ربطذی

 Q5,Q8 زيرساختی-نهادی محیط

A47 زيرساختی-نهادی محیط با تولیدکنندگان هابانکشارکت م Q5 

A48 فرهنگی–اجتماعی  فرد افزايش روحیه فردی Q5,Q8 

A49  سازمانی –فنی  بنگاه هااتالفايعات و ضکاهش Q5,Q7 

A51 سازمانی-فنی بنگاه آمادگی پیش از بحران Q6 

A51  زيرساختی-نهادی خوشه نهادهای فرادستیتقاضای حمايت از Q6 

A52  افزايش سطح موجودی انبار برای مواد اولیه و

 تجهیزات

 Q6 اقتصادی بنگاه

A53 زيرساختی-نهادی بنگاه واسطه کردن شرکتی در خارج از کشور Q7 

A54 زيرساختی-نهادی بنگاه ثبت شرکت در خارج از کشور Q7 

A55 زيرساختی-نهادی بنگاه از کشور تحويل گرفتن کاال در خارج Q7 

A56  زيرساختی-نهادی بنگاه مواد و قطعات کنندهتأمینخريد از نمايندگی شرکت Q7 

A57 اقتصادی بنگاه يافتن مواد و قطعات جايگزين از ساير کشورها Q7 

A58  سازمانی-فنی بنگاه خودکارسازیافزايش Q7 
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A59 سازمانی-فنی بنگاه افزايش راندمان تولید Q7,Q8 

A61  سازمانی-فنی بنگاه ایرايانه یافزارهانرماستفاده از Q7 

A61 سازمانی-فنی بنگاه داشتن نگاه بلندمدت Q5,Q7 

A62  مشتريان  واسطهبهتحريک تقاضا از تولیدکنندگان

 هوشمند

 Q5,Q7 اجتماعی-فرهنگی محیط

A63 سازمانی-فنی بنگاه تمرکز بر فعالیت اصلی بنگاه Q7 

 

خود را تالش حداکثر اگرچه پژوهشگر با چندين بار بازخوانی و بازنگری چنین الزم به ذکر است که هم

ساير پژوهشگران و  ازنظرهای اصلی و فرعی تمییز کند اما ممكن است تم ازنموده تا مفاهیم مربوطه را 

 ايی ديگر قرار داده شوند.هخوانندگان، اين موارد در تم

 

 هایافته وتحلیلتجزیه. 4-3

خوشه تجهیزات بیمارستانی استان  خصوصبهصنعتی  هایخوشهی آورتاببر  مؤثردر ادامه به ذکر عوامل 

زيرساختی پرداخته  –سازمانی و نهادی  –، اقتصادی، فنی فرهنگی - تهران در چهار تم اصلی اجتماعی

 شود.می

 

 یآورتاب بر مؤثر فرهنگی-اجتماعی عوامل. 4-3-1

فرهنگی، عواملی هستند که در تمامی پنج سطح تحلیل فرد، بنگاه، خوشه، دولت و  –عواملی اجتماعی 

توان به ی را میآورتابفرهنگی  -ها در بعد اجتماعیرند. عوامل مستخرج شده از مصاحبهمحیط وجود دا

 شود.داخته میها پرد و در ادامه به تفسیر اين يافتهتفكیک در جدول زير مشاهده نمو

 یآورتاببر  مؤثرفرهنگی  -. عوامل اجتماعی4-4جدول 

 تم اصلی
سطح 

 تحلیل

 مفهوم کد یآورتاببر  مؤثرعوامل 

 -اجتماعی 

 فرهنگی

 ابتكارات فردی افراد مسئول • فرد

 برخورداری از مهارت مديريت •

 آشنايی مديران با قوانین تجاری خارج •

 هابنگاهباال بودن سطح تحصیالت مديران  •

C1 

C5 

C21 

C24 
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 A48 افزايش روحیه فردی •

 مشاور های BDSجهت ارتباط با  هابنگاهتقاضای  • بنگاه

 نامتداول صادرات یهاراه •

C11 

A26 

 جمعی هایسازمانبر منافع فردی در  دیتأکعدم  • خوشه

 بودن سطح سرمايه اجتماعی االب •

 از شبكه شدن هابنگاهترس عدم  •

 به يكديگر دارانبنگاهاعتماد  •

 بجای اعضای انجمن از سازمان جمعیتوقعات  •

 های اجتماعی در اعضای خوشهايجاد شبكه •

 درگیری بین انجمن، تعاونی و اعضاعدم  •

C2 

C36 

C22 

C11 

C48 

A13 

A14 

 و بخش دولتی دارانبنگاهوجود اعتماد بین  • دولت

 البی در خريد محصوالت در مراکز درمانیعدم  •

C18 

A21 

 فشار و انتظار روانی زياد بازار داخل کشورعدم  • محیط

 فرهنگ فردگرايی •

 مشتريان هوشمند واسطهبهتحريک تقاضا از تولیدکنندگان  •

C38 

C41 

A62 

 

از مدارک  هاآن مؤسسانتشكیل يافته که اکثر مديران و  يیهابنگاهخوشه تجهیزات بیمارستانی از 

خانوادگی بوده و اغلب مديران  -خصوصی هابنگاهاما مالكیت بیشتر اين  ؛تحصیلی بااليی برخوردارند

های پزشكی، تحصیالت اين افراد مرتبط با رشتهقرار دارند.  هابنگاهاين  مؤسسانی ، در زمرههاآنفعلی 

دندانپزشكی، علوم آزمايشگاهی، داروسازی، مهندسی پزشكی و ... بوده که کمتر دارای مهارت و سوابق 

بنابراين عدم دارا بودن مهارت مديريت در آنان موجب شده که  ؛یالتی در رشته مديريت هستندتحص

مشاهده شود و با  هافعالیت يیکاراخود در جهت حداکثرکردن اثربخشی و  وکارکسبضعف در اداره 

 زمینه برای درخطر قرار گرفتن بقای سازمان ايجاد شود. ،تهديدی از بیرون نيترکوچک

های يک سازمان، آشنا نبودن مديران با نحوه تجارت و فروش در بازار جنبه یتمامبهضمن توجه همچنین 

موجب ضعف در صادرات اين  تنهانهفشرده تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی 

نتوانند از حداکثر توانايی تولید و  هابنگاهباعث شده است که محصول به کشورهای منطقه شده بلكه 

 است بیان شده یخوببه عامل توسعه خوشهشوند. اين نگاه از جانب  مندبهرهفروش خود در بازار داخل نیز 

{Q3:} 
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 رانده حاشیه به مثالً يا کنار رفتیم صد در صد بازار نداشت در را هوشمندی اين اگر شرکت اين»...
 خودشان و کردندمی ینیبشیپ مثالً که مديرانی داشتمی قوی مديران و شدمی هوشمند اگر ولی شدمی
 پیشرفت هاتخت تولید و حیاتی عالئم تولیدکننده هایشرکت مثل قدرتمند و داشتندمی نگه بازار در را

 «کردند...می

و  هاشوکاد برای مواجهه با انواعی از آورترشدن افردر سطح فردی، عواملی وجود دارند که موجب تاب

ات ناگهانی شده و به در برابر تغییر هاآنتر شدن افراد موجب مقاومت آورتاب. شودمیاختالالت بیرونی 

 منشأ عنوانبهگیری صحیح به زندگی عادی خود ادامه دهند. مديران کند تا با تصمیمکمک می هاآن

در صورت  ،شود آناناگر تهديدی بیرونی موجب پريشان شدن افكار ، در سازماناصلی تصمیمات 

 هایشرکتمدير يكی از ند. نکمیايجاد  وکارکسبزمینه را برای ورشكستگی  ،گیری مناسبتصمیمعدم

که صاحب بنگاهی در اين صنعت دوست خود ای از { خاطرهA48} تولیدکننده تجهیزات آزمايشگاهی

بنگاه خود روحیه فردی، سعی داشت تا  یکنندهتيتقو یهاکارتبا کمک کند که وی تعريف میاست، 

ن ابتكارات فردی به افراد کمک همچنین خالقیت و داشت را نسبت به ديون معوقه خود سرپا نگاه دارد.

کند که اگر با مانعی در مسیر خود و بنگاه خود مواجه شوند بتوانند با يافتن طرق ديگر، آن مانع را می

 سر بگذراند.پشت 

 هایشهرکو مراکز علمی و فناوری در  3هاBDS باوجوددر خوشه تجهیزات بیمارستانی استان تهران، 

مل اجتماعی اهم در عو توانمیشود و علت آن را کمتر ديده می هاسازمانان به اين صنعتی، مراجعه مدير

برشمرد که در ادامه باز به  اهآندر کمک و همیاری  هاBDSو فرهنگی اين افراد و هم در ناتوانی 

 .شودیمواکاوی بیشتر در اين موضوع پرداخته 

چمدانی و بنكداری  طوربهمانند فروش  نامتعارفی یهاراهاز  هاتحريمبرای دور زدن  هابنگاهبرخی از 

 هاراهاين  اگرچهيند. اکنند تا بقای سازمان خود را تضمین نمت صادرات محصوالت خود استفاده میجه

 قانونی نبوده اما گاهی نیز موجب رشد تولید آنان شده است. کامالً

به دبیری « انجمن صنفی تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی»در ايران، انجمنی بنام 

بلكه ساير  شودستانی میداران خوشه تجهیزات بیمارشامل اعضای بنگاه تنهانهايی که جناب آقای ضی

بودن اين سازمان  2NGOبه  با توجه. شوددر کشور را شامل میاين صنف  کنندگانتأمین تولیدکنندگان و

ه به عامل توسعه خوشانتفاعی برای اعضای خود،  یهاتیفعاليی آن در مشارکت و پیگیری و عدم توانا
                                                                                                                                                     
3 Business Development Service (BDS) 

2 Non-Governmental Organization (NGO) 
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نمود تا با ايجاد تعاونی در زيرمجموعه انجمن به  خود سعی 3CDAدر برنامه  همراه برخی از اعضا

اقتصادی متمرکزی دست يابد اما به دلیل پايین بودن سرمايه اجتماعی مانند عدم اعتماد  یهاتیفعال

فردی  یهاهدفگذاری اطالعات و پیگیری به اشتراکعدم به يكديگر، ترس از شبكه شدن و  دارانبنگاه

برای  CDA هایبرنامه های خوبی در سالیان اولاينكه زمینه با ،جمن ياد شدهجمعی مانند ان هایسازماندر 

اين تعاونی نیز نتوانست به اقدامات مثبت  تيدرنهاجلب اعتماد و مشارکت افراد با يكديگر ايجاد شد ولی 

و نمايشگاه  2آمیزی مانند برگزاری نمايشگاه در داخل و خارج کشور مانند نمايشگاه ايران هلثو موفقیت

دائمی تجهیزات بیمارستانی در اربیل عراق ادامه دهد. نمايشگاه ايران هلث که درحال حاضر توسط 

شود و نمايشگاه دائمی در عراق نیز به دلیل اختالف در شرکای کارگروهی از خود انجمن پیگیری می

 برگزارکننده آن منحل شده است.

خود به اين موضوع پرداخت که اعضای انجمن، توقعات در دوران دبیری  دبیر اسبق انجمنهمچنین 

در  يانهجوختل شدن اقدامات هماهنگ و مشارکت نادرست از کارگروهی دارند که موجب کندی و م

 {:C48اين صنف شده است }

 انجمنی يک عضو بخواهد کسی يک ممكنه .باشد درست هاانجمن از توقعمون بايد ما که اينه مسئله»...
 که کندمی ايجاد فضا يک انجمن ،بكند کاری نیست قرار انجمن. کند کاری انجمن برايش که بشود
 متأسفانه فرهنگ اين و بكنند کاری يک بايست همديگر با آدمها اين .بگیرند قرار هم کنار در ایعده

 «ندارد... وجود

بخش های صنعتی نیز نتوانستند تاکنون برای ارتباط اثربخش با ربط در حوزه خوشهدولت و نهادهای ذی

های اجتماعی در خوشه، نگاه ند. تاجايی که در بحث ايجاد شبكهخصوصی گام مناسبی را بردار

 :{C18به عامل توسعه به شرح ذيل است } دارانبنگاه

 مشكل هایدولت با اصالً اينا هستیم دولتی ما کردندیم فكر چون بود سخت خیلی ما اعتمادسازی همین »...
 «دارند...

و مراکز درمانی  هامارستانیبهای پزشكی و بالطبع دانشكده دولتی بودن اکثر مشتريان اين صنف يعنی

موجب شد که زمینه برای نیز شود در ادامه به توضیح آن پرداخته میو نیز عدم نظارت که  هاآنوابسته به 

 صورت گیرد: شوندگانهای برخی از مصاحبهگفتهطبق  هاسازماناين  البی در خريد در

                                                                                                                                                     
3 Cluster Development Agent (CDA) 

2 Iran Health 
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 هااين خريد اعظم پس هستند ما یهادانشگاه و آموزشی نظام به وابسته که انديیهامارستانیب شون همه »...
 پديد ديگر چیزهای خیلی و رشوه صنعت اين در اينجا...بدهند بهشون بیشتری پورسانت که هرجاست از

 ...«آيدمی

همچنین عوامل فرهنگی ديگری مانند فرهنگ فردگرايی ايرانیان نیز چندين بار ذکر شد که زمینه را برای 

کند که الزم است در مورد آورترنشدن خوشه را ايجاد میتاب عدم مشارکت افراد با يكديگر و درنتیجه

 .شوندگان صورت گیردتری خارج از صحبت مصاحبهپژوهش جامع ،متغیرهای فرهنگی

به دلیل داشتن مدرک و مطالعه در حوزه اقتصاد به مورد  عامل توسعه خوشهاما در اظهار نظر جالبی از 

که موجب تنگنا قرار دادن اقتصاد جامعه ايران شده و زمینه برای فرهنگی -عامل اجتماعی عنوانبهنیز  ذيل

 کند، پرداخته شد:سودجويی برخی افراد را ايجاد می

 هم و تولیدکننده هم ،بیفتد بازار در اتفاقی يه که داشتند انتظار همه آمدیم تحريم اسم وقتی مثالً »...
 «بود... فشار تحت بازار روانی ازنظر يعنی پزشكی تجهیزات .کنندهمصرف

کنندگان و مشتريان هوشمند موجب ايجاد انتظارات و استانداردهای سودمندی از طرف ديگر مصرف

 کند مانندشوند که به آنان در رسیدن به رفاه و آسايش اجتماعی کمک میمی برای جامعه و صنعت خود

بابت محصول وخدمت دريافت شده است بلكه به جامعه و رفاه ديگران  خواستار تعهد تنهانهمشتری که 

 {:Q5: A62} کندیمت نیز فكر ايا خدم هادريافت آن کاال واسطهبه

 فرم يک بخرد ما از اينكه از قبل نمیشه باورت .خريد گاهدست يک ما از زيمنس شرکت پريروز »...
 صفحه 5 آلمانه، زيمنس خود ولی اندرانيا مديرانش ولی ديگه اينجاست آلمان زيمنس خود .فرستاد

 امضا را همه[ تعهدات] هااين بايد بخريم شما از خواهیممی اينو ما آقا گفت فرستاد ما برای داکیومنت
 «کنی...

 

 آوریبر تاب مؤثرعوامل اقتصادی . 4-3-2

در جدول زير  آن را توانمیتم فرعی از يكديگر منفک شده که  4عوامل اقتصادی شناسايی شده نیز با 

در حوزه فردی،  شود. الزم به ذکر است کهنشان داد و در ادامه به تفسیر هر يک از آنان پرداخته می

در تم فرعی مربوط به فرد اختصاص داد،  آن راای که بتوان شوندگان از گزارهاز مصاحبه کيچیه

 استفاده نكردند.
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 یآورتاببر  مؤثر. عوامل اقتصادی 5-4 جدول
 مفهوم کد یآورتاببر  مؤثرعوامل  سطح تحلیل تم اصلی

 های فكر و علمیارزش زياد دارايی • بنگاه اقتصادی

 ونقلحملهای افزايش هزينهعدم  •

 جديد در بازارهای شناسايی فرصت •

 انتقال خطوط تولید به کشورهای ديگر •

 های بنگاهکاهش هزينه •

 های مالیکاهش ديون و بدهی •

 ذخیره کردن منابع مالی •

 افزايش سطح موجودی انبار برای مواد اولیه و تجهیزات •

 يافتن مواد و قطعات جايگزين از ساير کشورها •

C13 

C46 

A34 

A17 

A41 

A44 

A45 

A52 

A57 

 رقابت شديد بین تولیدکنندگانعدم وجود  • خوشه

 هابنگاهمشتريان اصلی  خصوصی بودن •

 خريد مشترک مواد اولیه از بازار •

 هابنگاهادغام  •

 هابنگاهاستفاده از توان و ظرفیت ساير  •

 وجود برند مشترک در خوشه •

 برگزاری و شرکت در نمايشگاه •

C3 

C45 

A3 

A32 

A35 

A23 

A18 

 دولتی در بازاروجود رقیبان عدم  • دولت

 هادولتاز واردکنندگان در  تيحماعدم •

C6 

A41 

 تقاضای سبدی بازارعدم  • محیط

 تعهد و خدمات پس از فروش بلندمدت محصوالتعدم  •

 فعلی خود کنندهنیتأممقاومت بازار از تغییر  •

 مدتکوتاه دوفروشيخرقراردادهای  •

 رقبای خارجی سطح قیمت •

 در واردات اين کاالهامنافع باالی اقتصادی عدم وجود  •

 های زيرساختیافزايش هزينهعدم  •

 تقاضای روزافزون محصوالت پزشكی •

 فروش محصوالت خارجی یهاتیجذابعدم وجود  •

 ایدر صنايع نظامی و هسته هابنگاهتداخل مشتريان عدم  •

 داخلی کنندهنیتأمعرضه مواد اولیه توسط  •

 ورود کاالی قاچاق به کشورجلوگیری از  •

C3 

C7 

C8 

C35 

C12 

C14 

C13 

C43 

C41 

C44 

A31 

A31 
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يی که به مشتريان خود های صنعت تجهیزات پزشكی به دلیل ماهیت نوع کاالترين دارايیيكی از مهم

زياد  ،ان تولیدکنندگان اين تجهیزاتعلمی و فكری است. شدت رقابت در می یهايیداراکند، عرضه می

شود. شايد يكی از بوده و همواره کاالهای تولیدی آنان در معرض خطر ورود کاالهای جديد تهديد می

اعتمادی بین آنان، اين عامل بوده که موجب مزيت گذاری اطالعات و درنتیجه بیداليل عدم به اشتراک

 تأثیرخوشه  یآوربر تاب خودیخودبهشود. اگرچه اين عامل تی بنگاه آنان در میان سايرين میرقاب

آنان معطوف داريم، کمبود  بامهارتن و سرمايه اجتماعی رد اما اگر نگاه خود را به متخصصاچندانی ندا

مانعی در راه  عنوانبهتوان را می گذاری اطالعاتو عدم به اشتراک نیروی انسانی متخصص

 تلقی نمود. هابنگاهترشدن آورتاب

شوند که بر افزايش هزينه حمل نقل تلقی می تأثیرگذارترين عوامل مهم ازجملههای اقتصادی تحريم

تولیدی خود نسبت به رقبا در بازار  تدر محصوال هابنگاه یشدهتمامموجب باالرفتن قیمت  تيدرنها

های خود انجام قداماتی را در راستای کاهش هزينها معموالًآور در اين دوران تاب هایبنگاهشود. می

دگی خود را برای ها، آماکنند تا با حفظ و ذخیره منابع مالی و کاهش ديون و بدهیند و سعی میدهمی

 آتی آماده سازند. هایشوکو  هابحرانمواجهه با 

که  يیهابنگاه موردنیاز، کمک ديگری در خريد مواد اولیه و قطعات وکارکسبداشتن منابع مالی برای 

 هاآنتحريم که تهیه مواد اولیه  در دورانشود تا دارند را موجب می خارجی کنندگانتأمینوابستگی به 

منابع  تأثیر یخوببه خود بپردازند. مديرعامل شرکت پیاوار شده به افزايش سطح موجودی انبار ترسخت

 کند:خالصه بیان می طوربهعملیات شرکت  مالی را در فرآيند

 در همهنيباا باشد کوچكی شرکت اگر. کند تحمل بتواند که باشد داشته اقتدار آنقدر بايد شرکت»...
 تهیه تواندنمی را اشاولیه مواد ،چرخدنمی چرخش ديگر عمالً کرده درست خودش برای که يیهاونيد

 «کند...

طعات مورد استفاده از ديگر ايشان و ساير خبرگان همچنین از اقداماتی نظیر جايگزين کردن ق

 عنوانبهدر ساير کشورها و نیز انتقال خطوط تولیدی خود و ثبت شرکت خارجی  کنندگانتأمین

 کار خود اشاره نمود.وری تحريم بر فرآيند عملیات کسبراهكارهايی برای دورزدن و کاهش اثرگذا

 مشخص هابنگاهآوری بر افزايش تاب مؤثرعاملی  عنوانبهجديد در بازار  یهافرصتهمچنین شناسايی 

 آتی بنگاه را به ارمغان آورد. یهاتیفعالتواند رشد و توسعه شد که می
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، هامارستانیبهای پزشكی و دندانپزشكی، صنعت تجهیزات بیمارستانی، دانشكده هایبنگاهمشتری اصلی 

د. دولتی بودن مشتريان نباشکه اغلب دولتی می هاستآنت حمايت مراکز درمانی و نهادهای ديگر تح

وابسته به میزان خريد اين مراکز دولتی بوده و با افزايش  هابنگاهه اين معناست که میزان فروش اين ب هاآن

تولیدکننده تجهیزات  هایبنگاهبر درآمد  ماًیمستق، هاآن هایسازمانهای دولتی و يا کاهش بودجه

شوندگان به توصیف و تفسیر اين عامل از که يكی از مصاحبه طورهمانباشد. می تأثیرگذاربیمارستانی 

 :Q7} آن بر درآمد بنگاه خود پرداخت تأثیرگذاریو  هاتحريمنگاه اقتصادی در دوران شدت يافتن 

C45}: 

 داده اهوزارتخانه یهمه به اختصاص هرساله که هايیبودجه و شد کند حرکتش ما اقتصاد عمالً»...
 دولت ماناول مشتری ساز،تخت شرکت يک عنوانبه ما. بهداشت وزارت ازجمله کرد پیدا نزول ،شودمی

 اقتصادی وضع خیلی دولت وقتی دهدمی انجام بیشتر خريد باشد پولدار دولت کهیوقت بنابراين است
 ...«شوندمی تجهیز کمتری یهامارستانیب و کندمی حرکت عصاتر به دست باشد نداشته خوبی

زيرا دولت  ؛باشدمیاين عامل در تولیدکنندگان تجهیزات بیمارستانی متفاوت  تأثیرالزم به ذکر است که 

مداوم خريد  طوربه هاآنو از  ای مقرر نمودهبرای کاالهای مصرفی همچون باند و گاز پزشكی تعرفه

اين صنف  در هابنگاهآورترين تاب ازجملهتولیدکننده کاالهای مصرفی به همین دلیل  هایبنگاهکند. می

 شوند.در میان سايرين تلقی می

مشارکت بیان شد از داليل عدم قبالًکه  طورهمانشدت رقابت نیز در اين صنعت بسیار زياد بوده و 

 .شودیمبا يكديگر دانسته  هابنگاه

 برای کاهش هزينه به دلیل صرفه به مقیاس صورت هابنگاهاما در اين دوران، اقدامات ديگری نظیر ادغام 

 شد. هاآندر  هاموجب کاهش هزينهگرفت که 

های نوپا و وکارکسب خصوصبه هابنگاهرشد و توسعه  برهای ديگری که همچنین از اقدامات و برنامه

 که درگذشته توسط تعاونی انجام شده و ديگر ادامه نیافته بود و يا در-است  تأثیرگذارکوچک و متوسط 

با مشارکت  هاشگاهينمابه برگزاری  -نشد یسازادهیپته شده بود اما های توسعه خوشه در نظرگرفبرنامه

و ايجاد برند مشترک در خوشه اشاره  هابنگاهاعضا در ساير کشورهای منطقه، استفاده از توان و ظرفیت 

در پاکستان سخن  «تولكاسی»خوشه تجهیزات بیمارستانی  یهاتیموفقاز  مشور خوشهکرد. در اين راستا 

 .کردبیشتر استفاده  هاآندر ايران از تجربیات  موردمطالعه در توسعه خوشه توانمیگفت که 
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وجود دارد که « پزشكی تجهیزات تخصصی مادر شرکت»در اين صنعت، شرکت دولتی ديگری بنام 

زشكی و علوم از معايب آن برای دوام کار تعاونی تجهیزات پزشكی، دندانپ عامل توسعه خوشه

 :فتآزمايشگاهی سخن گ

 بود کرده ايجاد را شرکت اين دولت پزشكی، تجهیزات تخصصی مادر شرکت بنام داشتیم رقیبی يه ما»...
 از شرکت اين ،داشت الزم چیزی محصوالتی بیمارستانی يه اگر يعنی بود من تعاونی عین قاًیدق اين که

 «اونها... به دادیم و شيرو دیکشیم سودی يه گرفتمی تولیدکنندگان

شوندگان چندين بار به آن و مصاحبه داده استگنا قرار ندر ت شیازپشیبرا  هابنگاهاما عامل ديگری که 

که زمینه  واردکنندگان نسبت به تولیدکنندگان داخلی بود ازهای گذشته کردند، حمايت دولت دیتأک

 .است شدهدلخوری بیشتر آنان از بخش دولتی را 

 اگرچهنسبت به ساير صنايع در دنیا است. در اين صنعت  متفاوتی صنعت تجهیزات پزشكی، صنعت

مدت است اما به خاطر حساسیت اين نوع کوتاه کنندگانمصرفبا  هابنگاه دوفروشيخرقراردادهای 

کاالها و تجهیزات بر سالمت جامعه، از طرفی هم تعهد و خدمات پس از فروش بلندمدتی را برای 

دهند تا با ترجیح می هامارستانیب خصوصبهنی و هم مراکز درما تولیدکنندگان ايجاد کرده است

زيرا امكان  ؛کنند سبدی از بازار خريد طوربهنتیجه کمتری قرارداد خريد ببندند و در کنندگانتأمین

تنوع محصوالت تولیدی و نیز  ازآنجاکهبنابراين  ؛کندفراهم می هاآناين تعهدات را برای  یریگره

کنندگان ايجاد اين زمینه را برای مصرف ،در اين صنعت بسیار گسترده بوده هاآنتولیدکننده  هایبنگاه

 .باشندفعلی خود  کنندگاننیتأم در فكر تغییر یسختبهنموده که 

در منطقه خاورمیانه موجب پیچیده  خصوصبههمچنین تقاضای روزافزون برای مصرف کاالهای پزشكی 

و  ترنازل یهامتیباقاز کشور چین  خصوصبهقوی را وجود رقبای زي ؛شدن اين صنعت شده است

، تولیدکنندگان های فروش بیشتر و نیز منافع بیشتر واردات و درنتیجه قاچاق بیشتر اين نوع کاالهاجذابیت

بر های زيرساختی افزايش هزينه اين عوامل در کنارپذيری بیشتری قرار داده تا داخلی را در آسیب

 .افزوده شود هاآنمشكالت 

نگاه ديگری که بايد به شرايط اقتصادی محیط اين صنعت در ايران داشت، تداخل مشتريان تولیدکنندگان 

 هایشرکتر ايران است که موجب شده تا ای مورد تحريم دیمارستانی با صنايع نظامی و هستهتجهیزات ب

 نمايند.داری ايرانی خود هایشرکتاز تعامل با  خارجی کنندهتأمین
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، اثرگذار باشد ی خوشه تجهیزات بیمارستانیآورتاببر  دتوانمیکه از منظر اقتصادی نكته  نيترجالباما 

به دلیل سود باالتر برای صادرات آن به خارج از کشور  داخلی کنندهتأمین توسط اولیه مواد عرضه عدم

 :{Q3: A31} ياد شد یامصاحبهدر « گل به خودی زدن»که برای آن از عبارت  است

 داخل در که هم اولیه مواد ،تحريم دوران در که شدمی باعث اين و داشتیم زياد هم خودی به گل ما »...
 «شد...می کمیاب بازار در هم شدمی تولید ايران

 

 یآورتاببر  مؤثرسازمانی  –عوامل فنی . 4-3-3

بنگاه با سطح  وجود دارند؛ تنها در سه تم فرعیهای مستخرج شده سازمانی، اين بار گزاره-ر تم فنید

محیط از يكديگر تمییز داده سطح خوشه و درنهايت  سطح بیشترين کدهای اختصاصی به خود، سپس

 در جدول زير مشاهده نمود:را  هاآنتوان که می ندشد

 یآورتاببر  مؤثرسازمانی -. عوامل فنی6-4 جدول

 تم اصلی
سطح 

 تحلیل

 مفهوم کد یآورتاببر  مؤثرعوامل 

 سطح باالی تكنولوژی تولیدی برخی محصوالت • بنگاه سازمانی-فنی 

 کاهش کیفیت محصول •

 بازيافت ضايعات تولیدی •

 استقالل کامل در مواد اولیه و قطعات مورد استفاده •

 ی فنی در تولیدکامل محصولايتوان •

 R&Dکوچک در برخورداری از  هایبنگاهتوان  •

 از خالقیت و نوآوری هابنگاهحمايت  •

 محصول شدهتمامافزايش قیمت عدم  •

 های آموزشی برای کارکنانبرنامه •

 تعديل کارکنان •

 تعطیل کردن برخی از خطوط تولید •

مواد و  کنندگانتأمینيک تقاضای تولیدکنندگان از تحر •

 تجهیزات

 ارتباط با مشاوران •

 هابر برنامه هاتحريممالحظه آثار  •

 ها، اهداف و استراتژیاندازچشمدر  بازنگری •

C31 

C32 

C31 

C21 

C26 

C27 

C28 

C51 

A5 

A3 

A33 

A37 

A33 

A21 

A24 

A43 
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 هااتالفکاهش ضايعات و  •

 آمادگی پیش از بحران •

 یخودکارسازافزايش  •

 افزايش راندمان تولید •

 ایافزارهای رايانهاستفاده از نرم •

 داشتن نگاه بلندمدت •

 تمرکز بر فعالیت اصلی بنگاه •

A51 

A58 

A53 

A61 

A63 

A61 

و تجهیزات با صنايع نظامی و تداخل برخی از مواد اولیه عدم  • خوشه

 ایهسته

 ایارتباط فرآيند تولید با صنايع نظامی و هستهعدم  •

 گستردگی دامنه فعالیت اعضای خوشهعدم  •

 خوشه هایبنگاهمشترک بین  R&Dاستفاده از  •

 های انجمنمشخص بودن اهداف و برنامه •

C25 

 

C17 

A42 

A11 

A42 

 C47 بودن مواد و قطعات داخلی گرا تیفیک • محیط

 

بوده و  یسنت همدر تولید کاالهای پزشكی در خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران،  مورداستفاده یفنّاور

 کنندگانتأمینبه منابع و  مورداستفادهت در تهیه مواد اولیه و تجهیزا هابنگاههم مدرن اما به دلیل وابستگی 

کاهش کیفیت  باعثافزايش يافته و  هاآنتولید کامل محصول، ضايعات  در هاآنو نیز ناتوانی خارجی 

ان که اين عامل در مثال سرنگ تولیدی در ايران و آلم شده است هابنگاهصوالت تولیدی برخی از مح

 {:Q3: C32شود }بیشتر مشهود می

 اما کنندمی مصرف PP هم تاشون دو هر. کنید مقايسه آلمان سرنگ با را ايران سرنگ بیايید شما»...

 ديگه چیز يه باز و کندمی ترشفاف را سرنگ که کنهمی استفاده هم ایديگه چیز يه PP رازیغبه آلمانیه

 ...«تر استروان سرنگ اين که کندمی اضافه

 هاآناز ضايعات موجود در فرآيند تولید استفاده کرد و  توانمی اگرچه در تولید برخی از اين محصوالت

ها به داليل ديگری نیست که در اين دوران که هزينه یااندازهبهرا به چرخه تولید برگرداند اما اين عامل 

تولید  شدهتمام، مانع افزايش قیمت شده استهای زيرساختی و جاری بنگاه افزوده چون افزايش هزينه

 شود.نمحصول نهايی 

به  ، آنانصورت گرفت هاتحريمموفق در دوران شدت يافتن  هایبنگاهای که با مديران در مصاحبه

به  هاآنعوامل، اقدامات و راهكارهای ديگری نیز اشاره کردند که موجب رشد، توسعه و نايل شدن 
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 خصوصبهها ، کاهش هزينههاآنترين اقدامات است. از مشترک شدهقبلی  شدهیزيربرنامهاهداف 

راندمان تولید خود را  تنهانهسعی نمودند  کهیدرحال ؛باشدمیهای جاری از طريق تعديل کارکنان هزينه

های ، استفاده از برنامههافعالیتانی اتالف زم خصوصبه هااتالفکاهش حفظ کنند بلكه آن را از طريق 

گیری از نظر اداری، بهره خودکارسازی استفاده از افزايشآموزشی برای کارکنان و مديران خود، 

. البته بیان نمودند که چندين بنگاه افزايش دهندای، افزارهای رايانهنرم کارگیریبهمشاوران صنعت و نیز 

 پرداختند. تعطیل کردن برخی از خطوط تولیدی نیز اقدام به

آمد که  به دستاحبه از مص هابنگاهآورتر شدن در سطح تابهمچنین در اين بخش موانع ديگری 

های و تهديد هافرصتآمدن  به وجودبا  هااستراتژی ، اهداف واندازچشمبازنگری در توان به عدم می

 وکارکسبمستقیم و غیرمستقیم آن بر بقای  تأثیرگذاریو  هاتحريمبا شدت يافتن  خصوصبه جديد

کوچک و متوسط  هایبنگاه خصوصبه هاآنناتوانی  و از خالقیت، نوآوری هابنگاهحمايت ، عدمخود

خوشه برخی  هایبنگاهمشترک بین  R&Dتوان با ايجاد اشاره کرد که می R&Dاز بخش  در برخورداری

 از اين مسائل را حل نمود.

در شرايط ناگهانی و متغیر  هاآنترشدن آورتابدر  هابنگاهتواند به همچنین يكی ديگر از عواملی که می

 با عنوان تمرکز بر فعالیت اصلی خود بیان شد:مديرعامل شرکت پیاوار بسیاری کند توسط  امروز کمک

 هم وقتچیه. اش بودهتوسعه نهیدرزم شرکت اقتصادی هایفعالیت سود از بوده درواقع که چیزی هر»...
 آنور و ورنيا در یگذارهيسرما و ويال خريد دنبال شرکت اين مديريت ]نبوده[ و ويال خريد صرف
 «داشتیم... هم خوبی رشد الحمداهلل درواقع ما هم همین برای بوده خودش در بوده عايدی اگر نبودند

از خارج از کشور،  مورداستفادهيک راهكار ديگر جهت يافتن و جايگزين کردن مواد اولیه و قطعات 

در کشور شناسايی نشده است  یخوببهداخلی است که گاهی توان و ظرفیت آنان  کنندگانتأمینتقاضا از 

توان می بنابراين ؛به کیفیت محصوالت تولیدی خود است کنندگانتأمینگاهی به دلیل اهمیت ندادن  يا و

که اين اتفاق  طورهمان؛ نموداقدام  موردنظرو همكاری در تولید قطعه يا مواد اولیه  هاآنبا مراجعه به 

 {:Q6: A37} ه استسازی رخ دادبرای شرکت سرنگ

 که سوزنی بهترين از ؛ميآوردیم ژاپن از رفتیممی را مانيهاسوزن قبل سال 4 ،1 تا ما که کنید فرض»...
 تولید سوزن که شد ايجاد واحد يک بهداشت وزارت خود توسط داخل در بعد ولی شودیم تولید دنیا در

 نيا ،ديخرینم ما از چرا که ما به داشتند هم اصرار و کردمی تولید واحد آن بود هم ماه 6 ،5 حتی کردمی
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 شما از ما وقتآن[ ژاپن] کیفیت آن به رسید شما کیفیت موقع هر[ ما پاسخ داديم:]. آوريدمی خارج از را
 «کرديم... خريد هم بعد و باال ببرند را کیفیت کرديم مجبورشان و خريممی

شدن بنگاه نسبت به انواع مخاطرات ترآورتابترين عاملی که موجب ژوهشگر مهمپ ازنظر تيدرنها

های اقتصادی در اين پژوهش ديده شد، برخورداری از نگاه مخاطرات ناشی از تحريم خصوصبه

 ست.هاا بحرانببلندمدت و آمادگی جهت مقابله 

یار گسترده و صنعت تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی، از دامنه فعالیت بس متأسفانه

 :{Q4: C42ربط تشكیل شده است }ذی هایسازماننهاد و  ، تولیدکنندگان،هابنگاهمتنوعی از 

 ؛نداتولیدکنندگان همه هااين دارد عضو 411 از بیش که است کشور سطح در انجمنی ،صنفی انجمن»...

 لباس گاز، و باند مواد، ،آزمايشگاهی و دندانپزشكی ،پزشكی تجهیزات ،مانیتور ،تخت تا بگیر سرنگ از

 ...«است زرگیب انجمن و انددکنندگانیتول انجمن در هااين همه ؛بارمصرفيک

داران در کار را برای بنگاه ایهسته و نظامی صنايع با تجهیزات و اولیه مواد از برخی تداخل تنهانهدرنتیجه 

با اين گروه از صنايع مورد تحريم، بر  هاآناين صنعت مشكل کرده بلكه حتی تداخل فرآيند تولیدی 

تولیدی  بوده است. برای مثال در فرآيند استريلیزه کردن برخی محصوالت تأثیرگذارتولید محصول نهايی 

مورد  هایسازمانبه سازمان انرژی اتمی که در لیست طريق اشعه گاما يا تابیدن گاز، اين محصوالت از 

 شود.تحريم است، فرستاده می

 است تأثیرگذارهای آن نیز اعضای انجمن و اهداف و برنامه هایخواستهاين گستردگی بر دامنه فعالیت، 

{Q5: A42:} 

 بدو بدو و میچرخیم داريم تعاونی و انجمن در اکتیو خیلی است سال 6 من کن باور ناال يعنی»...

 برای دستاوردی هیچ کرده است، کارچه تعاونی يا انجمن بگه که باشد ملموس که چیزی ولی کنیممی

 ...«نیامده دستش چیزی انجمن اعضای يعنی نداشته اعضا

گذاری مطلوب هدف یهایژگيودارد اما عدم رعايت نیز اگرچه در انجمن هر صنف کارگروه خود را 

 مشارکت با آن شده است. برایضعیف انگیزه افراد تدر اين انجمن موجب 
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 یآورتاببر  مؤثرزیرساختی -عوامل نهادی. 4-3-4

بر  مؤثرتوان عوامل تم فرعی بنگاه، خوشه، دولت و محیط بوده که می 4 دربردارندهزيرساختی -تم نهادی

 آوری در اين حوزه را در جدول زير مشاهده نمود:تاب

 آوریبر تاب مؤثرزيرساختی  -. عوامل نهادی7-4جدول 

 تم اصلی
سطح 

 تحلیل

 مفهوم کد یآورتاببر  مؤثرعوامل 

-نهادی

 زيرساختی

 اخذ مجوز از ادارات مختلفعدم نیاز به  • بنگاه

 و مراکز علمی هادانشگاهارتباط با  •

 واسطه کردن شرکتی در خارج از کشور •

 ثبت شرکت در خارج از کشور •

 تحويل گرفتن کاال در خارج از کشور •

 مواد و قطعات کنندهتأمینخريد از نمايندگی شرکت  •

C37 

A38 

A51 

A54 

A55 

A56 

 هابنگاهپراکندگی زياد عدم  • خوشه

 با توان و ظرفیت مختلف هابنگاهوجود  •

 صنعتی هایشهرکمناسب در  یهارساختيز •

 خوشه های BDSکافی دانش و توان  •

 نیاز به يک سازمان چابک و منعطف •

 وجود آمار و اطالعات به هنگام در خوشه •

 مشخص بودن متولی اصلی •

 و ادامه دادن اقدامات مديران قبلیاصالح  •

 تقاضای حمايت از نهادهای فرادست •

C4 

C34 

C23 

C23 

A4 

A23 

A15 

A13 

A53 

 هماهنگ دولتهای مناسب و برنامه • دولت

 جابجايی سريع مديران و کارشناسان دولتیعدم  •

 هافرادست از برنامه هایسازمان عاطال •

 شدهنيتدو یهابرنامهسازی پیاده •

 نهادی متمرکز در حوزه تحريمجود و •

 با مجوزهای قانونی هيرویبواردات عدم  •

 خوشه یهابرنامهنظارت صحیح بر  •

 هامحلی عمل کردن در توسعه خوشه •

 هاهای توسعه خوشههمزمانی برنامه •

 مندی از تسهیالتشناسايی افراد مناسب جهت بهره •

 نظارت مناسب بر خريد مراکز درمانی •

A2 

A1 

A7 

A8 

A36 

A22 

A25 

A27 

A28 

A12 

A11 
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 انتخاب خوشه برتر سالمعیارهای مناسب در  •

 حمايت دولت از خالقیت و نوآوری •

A16 

A43 

 بودن خريد مواد اولیه برزمانمحدوديت و عدم  • محیط

 در بازارهای منطقه تامنی •

 ی فنی در تولید مواد اولیه و قطعاتايتوان •

 استراتژيک بودن اين صنعت در سالمت جامعهعدم  •

 داخلی هایشرکتخارجی جهت تعامل با  هایشرکتتمايل  •

 تر شدن ورود کاالهای مشابه خارجیسخت •

 ربطذی هایسازمان توسط ناگهانی اقدامات کارگیریبه عدم •

 با تولیدکنندگان هابانکمشارکت  •

C33 

C33 

C15 

C16 

C43 

A6 

A46 

A47 

 

برای  هابنگاههای اقتصادی، انفعال هرچه بیشتر بستر نهادی کشور ايران است. يكی از اهداف تحريم

توان به روی آوردند که می هايیفعالیتبا اين حوزه به اقدامات و رفت از مشكالت و مسائل مرتبط برون

تراکنشات انجام واسطه برای  هایشرکتدر کشوری ديگر، استفاده از  مواردی چون ثبت شرکت خود

 اصلی کنندهتأمین شرکت نمايندگی از خريد در خارج از کشور ومالی و کااليی، تحويل کاالی خود 

 .خود اشاره کرد ازیموردن قطعات و خام مواد

و مراکز علمی  هادانشگاهتواند رهگشای مسائل بنگاه باشد، ارتباط با میکه يكی ديگر از راهكارهايی 

اما اکثر اند ی را با اين مراکز علمی حفظ کردهدر اين خوشه ارتباط مناسب هابنگاهبرخی از  اگرچهاست. 

با بنگاه را اين مراکز ند. يكی از داليل عدم ارتباط مناسب اخبرگان اين ارتباط را اثربخش تلقی نكرده

 {:A38به شرح ذيل توضیح داد }توان می

 را اين توانیدمی و خواهممی اينو من که کردم صحبت دانشگاه با رفتم اينجا، آمدم را قلمم يک من »...
 ترصرفهبه بیاد بخرم باواسطه امريكا همون از من. خواست من از را بااليی بسیار رقم دانشگاه کنید؟ درست

 «هست... هم

صنعتی مختلف  هایشهرکخوشه تجهیزات بیمارستانی به علت پراکندگی زياد در  هایبنگاهاطالعات 

 دهیسازمانو عدم بزرگ،  کوچک، متوسط و هایبنگاهدر استان تهران و نیز دربرداشتن انواعی از 

و  تأثیرگذاراين امر حتی در فروش و صادرات اين محصوالت  کهیطوربه در دسترس نیست؛ مناسب

 {:Q3: C4} شده استموجب کاهش آن 
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 اما اندتهران اصلی کنندگانمصرف و نندگانکتولید اگرچه] بود ايران کل اشیپراکندگ من خوشه»...
 نبودشان و[ است ناقص کاال سبد اين هاآن بدون که هستند هااستان ساير در دکنندگانیتول يكسری چون

 همین برای...  کندمی تقويت را هابرنامه ،خوشه کنار در هاآنولی ]وجود[  گذاردینم صنعت در تفاوتی
استقبال  هم هاآن و داديممی مشارکت نهايمابرنامه در را نبودند خوشه در که هابنگاه از خیلی ما

 ...«کردندمی

که در اين  يیهابنگاهشد که همكاری و مشارکت های توسعه اين خوشه گاهی الزم میبنابراين در برنامه

در  هابنگاه شدهثبتگیرد زيرا اطالعات صورت نمی یآسانبه کار نيااما  ؛خوشه نبودند نیز تقويت گردد

و  آمار و اطالعات به هنگام نقصکه موجب  يیهاعلتمختلف پراکنده و متفاوت بود. از  هایسازمان

و نهادهای  هاسازماننوع محصول تولیدی خود از  ها بیان شد، اخذ مجوز هر بنگاه بنا برخوشهدر  منسجم

مشخص شد که  ،مسئلهاما با واکاوی بیشتر اين  ؛استو عدم پايش آن توسط نهادهای فرادست مختلف 

عامل توسعه ها و مسائل مرتبط با اين خوشه باشد، مشخص نیست. و سازمانی که متولی اصلی برنامه نهاد

بیان توسعه اين خوشه را عدم مشخص بودن متولی اصلی  یهابرنامهخوشه، نیز يكی از داليل شكست 

خود به کجا رجوع دانند که برای پیگیری مسائل ، صاحبان بنگاه نمییامسئلهبنابراين در مورد هر  ؛کندمی

در مورد نظارتی که بايد بر واردات و شود. برای نمونه، های اصلی آنان تلقی میکنند و از دغدغه

 {:A15} شدبیان  گونهنياصادرات محصوالت پزشكی وجود داشته باشد، 

 موسسه هم چون هم مقدار يه نیست است، الزم شايد که شكلی آن به اما باشد بايد نظارت اين»...
 که نیست شدهفيتعر که شودمی احساس مقدار يه. بهداشت وزارت هم هست مسئول اينجا در استاندارد

 مثالً و اين گردن بندازد آن و آن گردنیاندازد ب اين يكجاهايی شايد و است يكی کدام با نهايی مسئولیت
 «هست... مسئله اين هم واردات در

انجمن صنفی تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی به داليلی همچون نبود اعتماد اعضا به 

های خوشه جامه که بايد به برنامه گونهآنتواند ، نمیی خوديكديگر و نیز مشكالت مربوط به اساسنامه

 متمرکز در اين خوشه دارد. اگرچه وجود اين سازمان منسجمنیاز به يک سازمان چابک و  و عمل بپوشاند

ای عمل کردن مديران و اعضای ؛ زيرا سلیقهگردد اما کافی نیستشرط الزم برای اين خوشه تلقی می

شده  قبلی موجبهای مديران و پیگیری برنامه اصالحعدمو نیز مختلف  هایسازمانانجمن و  مديرههیئت

رها  کارهنیمه ،هابنگاهترشدن آورتابو مفید در رشد، توسعه و  مؤثرهای و برنامه هافعالیتاست که حتی 

 .شود
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به کمبود و نقصان در  توانمیآمد که  به دستزيرساختی ديگری نیز در اين خوشه  –عوامل نهادی 

رد که مشاور خوشه در سازمان اشاره ک هابنگاهخوشه نسبت به خود  هایBDS یتواننادانش و 

 {:C23دارد }بیان می گونهنيا آن راصنعتی تهران  هایشهرک

 BDS تو که مشكلی ما عتاًیطب. نبوده هابنگاه خود یاندازهبه شانیفن و علمی توان ها[ BDS] هاآن»...

 مشاور از را خودش بنگاه خود کهیوقت. کند مراجعه بهشون طرف که باشه بیشتر بايد توانش که اينه داريم
 «تقاضاست!... طرف تحريک اون. کنیم کارچه بايد داندیم باالتر

تواند برای ، میامر درون خوشه نیست بلكه اين هایBDSفقط مربوط به  هابنگاهطرف افزايش تقاضا از 

 تا به حل مسائل آنان کمک بیشتری نمايد. فرادست نیز رخ دهد هایسازمانجلب حمايت از 

بندی آب و عدم وجود آسفالت مناسب در برخی از مشكالت ديگری هم در اين خوشه مانند سهمیه 

 است.بوده غیرمستقیم بر روند توسعه خوشه اثرگذار  طوربهصنعتی نیز  هایشهرک

موجب تشديد آثار تحريم ، از طرفی های نامناسب و ناهماهنگ خودبرنامهسازی پیادهدولت نیز به علت 

از طرف ديگر بر جدايی بیشتر ارتباط بین بخش دولتی و بخش تجهیزات بیمارستانی شده و  بر خوشه

 {:Q3: A2است } دامن زدهخصوصی 

...  خواندمی هاشونبرنامه از بعضی خاطر به را ما کار فاتحه .کرد خالی ما را پشت دولتی بخش چقدر»...
 خودمان ما باشه نداشته ما به کار دولتی که بود اين داشتند خوشه اين توی[ هابنگاه] هابچه که شعاری مثالً

 «چیه... دونیم میرا  کارمان

هم باعث از بین رفتن اطالعات به هنگام مربوط به خوشه ی سريع مديران و کارشناسان دولتی، جابجاي

های هسازی برنامپیاده زيرا اين امر در عدم ؛ی آن شده استشده و هم موجب کندی در روند توسعه

دهد و درنهايت های دولت کاهش میداران و افراد را به برنامهو اعتماد بنگاه زدهنیز دامن  شدهنيتدو

 .شودها میبودن اين برنامهن اثربخشه منجر ب

ات ها و اقدامات مربوط به خوشه تجهیزاطالعی آنان از برنامهعدم نظارت نهادهای دولتی و بی اگرچه

بگذارد اما اين  تأثیرهای مربوط به اين حوزه نیز آنان در ساير برنامه تيحماعدمتواند به بیمارستانی می

به پیمانكاران برای سپاری رسد که فرآيند برونجايی مديران نیست بلكه به نظر میاتفاق فقط به دلیل جاب

 هایسازماننین ود. همچشنمی هاآنیح و مناسبی بر های دولتی نیز ناقص بوده و نظارت صحانجام برنامه

 {:A25: Q2ها ندارند }برنامه گونهنيای مداخله خود با ها نیز تمايلی برادرگیر در بحث خوشه
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 ن]عامال هاآدم اين ما نكن. وارد را ما. دهد انجام آن را بايد و کرديم سپاری[ برونCDA] آن را ما»...
 و بدهند انجام را کارها نيا بروند که میدان در میفرستیم دهیم،می آموزش ،میکنیم تربیت را توسعه[

 «کنیم...نمی مداخله مستقیم ما ديآیم ما برای گزارش

ها و اقدامات مربوط به توسعه خوشه دولتی تنها مختص به برنامه هایسازماناما اين عدم نظارت نهادها و 

بیمارستان و مراکز درمانی وابسته  های پزشكی که هر يک دارای چنديننیست بلكه اين اتفاق در دانشكده

در خريد محصوالت بیمارستانی ابراز  دارانبنگاهدهد که اين امر در نگاه نیز رخ می ،هستند به خود

 گرديد.

دولت داشتند، به واردات قانونی کاالهای  یهاتیفعالکه برخی از خبرگان در مورد  يیهاصحبتدر 

کنند که فساد در کارکنان دولت ياد می عنوانبهاز اين موردها  انداربنگاهبیمارستانی نیز برخورد شد و 

بیمارستانی به  یهاتخت واردات در مورد ،ای از آنديگران را به همراه دارد. نمونه زمینه سودجويی برای

 {:Q3: A22شرح ذيل اتفاق افتاده است }

 تولیدکننده ما البته کندمی وارد دارد ترکیه از را تخت تا 311 ،811 تعداد X آقای وابستگان از يكی»...
 اين که کسی نشد. البته ،بگیريم من توسط جلوشونو که شديم قسمهم ای،جلسه در و داشتیم ساز تخت

 آلمان با تفاوتی بدهیم انجام درست را کارمان من و او اگر .است من مثل ،فردی دهدمی را مجوز
 ..«[.ندارد فايده] باشه داشته ايراد مجری اگر ،باشید داشته هم را قانون بهترين شما .داشت نخواهیم

را نیز تدوين و حمايت از نوآوری و خالقیت  مانند های حمايتیت و نهادهای وابسته به آن، برنامهالبته دول

برای رشد صنعت در کشور است اما عدم  مؤثرها مفید و ماهیت اين برنامه اگرچهاند. سازی کردهپیاده

دلخوری برخی از تولیدکنندگان تجهیزات بیمارستانی  موجب تنهانه هاآنسازی هی پیادتوجه به نحوه

مورد اختصاص تسهیالت در کند. برای نمونه شود، بلكه زمینه سودجويی برای افراد را فراهم میمی

به علت نقص در سیستم اطالعات موجب از بین  هاآنیح حمايتی برای تولیدکنندگان، عدم شناسايی صح

 {:Q5: A12رفتن بودجه تخصیصی شده است }

 اند؛بوده سیستم اين در اصالً نه و اندتولیدکننده نه اصالً کهآيند می کار روی  گروهی يه دفعهکي »...
 پی رودیم و خورندمی و گیرندمی را وام اين آيندمی گروهی يک دفعهيک .شوندنمی شناسايی خوب

 «کارش...

موجود در  هایخوشه يا در مورد ديگری در خصوص انتخاب خوشه برتر سال، با توجه به ماهیت و انواع

شود. برای  نیز بازنگریالزم است تا در اين معیارها  ،های اقتصادیکشور و شرايط امروز حاصل از تحريم
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گرا بوده و برخی نیز وابسته به تهیه مواد خام و قطعات صادرات مانند خوشه زعفران هامثال برخی خوشه

 .باشندیماز خارج  موردنیاز

توان به ايجاد نهادی مستقل و قرار گرفت و پیشنهاد شد می موردتوجهاز ديگر اقداماتی که در اين حوزه 

ای ، محلی و منطقههاآنيابی برای کاهش مخاطرات حل يی آثار تحريم بر صنايع و راهمتمرکز برای شناسا

ها و نیز استفاده از تجارب استقرار خوشه توسط عاملین توسعه به های توسعه خوشهعمل کردن برای برنامه

 .نمودها اشاره ارت، ارزيابی و اصالح اين برنامههمراه ايجاد فاصله زمانی برای نظ

اند اما و بیمارستانی وضع نشده مشخص بر کاالها و تجهیزات پزشكی طوربههای اقتصادی اگرچه تحريم

تولیدکنندگان و تراکنشات مالی ايجاد  موردنیاز یو کاالهاهايی را هم برای ورود مواد اولیه محدوديت

داخلی شده  هایشرکتای تعامل با تولیدکنندگان و خارجی بر هایشرکتنموده و هم باعث عدم تمايل 

 است:

 ند.نیست اسما و هستند عمالً ولی نیستند تحريم جزء اساساً است پزشكی کاالهای چون ما کاالهای»...
 Export و آنجا بروند ندتوانمی هاکمپانی آن که است  Export License اسمش که هست یزیچکي

License يا اروپايی کمپانی ولی ايران بیايد نتواند که نیستش تحريم لیست جزء کاالهايشان چون بگیرند 
 ...«ترسدیم چون نكند را کار نيا دهدیم ترجیح يیكايآمر

استراتژيک بودن صنعت تجهیزات بیمارستانی در سالمت جامعه کشورها، حساسیت بیشتری را برای  

 مواد اولیه و کنندگانتأمینتقويت  ترتا زمینه هر چه سريعايجاد نموده که الزم است  گذاراناستیس

 تولیدکنندگان تجهیزات پزشكی در ايران ايجاد شود. مورداستفادهقطعات 

رخی از برای استقالل و خودکفايی بجديدی را  یهافرصت، خودیخودبهاقتصادی  یهاميتحر چنینهم

 نمودهايجاد  داخلی ورود کاالهای خارجی مشابه را برای تولیدکنندگان افزايش موانع یواسطهبهصنايع 

 به منطقه تولیدکننده هایشرکتقه نیز مانع صادرات و توسعه ای کشورهای منطاما ناامنی در بازاره ؛است

 شده است.

کشور، از اقدامات  هایسازمانی نهادها و در اين شرايط الزم است تا ضمن مشارکت و هماهنگی همه

در برابر چنین تهديدات و  های خردتر آنو بخش آوری کشورزمینه تاب تيدرنهاناگهانی پرهیز شده تا 

رسانی های بانک و اطالعارکت و هماهنگی اقدامات و برنامهفراهم شود. برای مثال عدم مش يیهاشوک

زمینه ايجاد ورشكستگی برخی از  ،های جديدن برنامهبا اي هابنگاهآمادگی ضعیف آنان و همچنین عدم

 کرده است. تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی را ايجاد هایبنگاه
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 گیریفصل پنجم: نتیجه

 مقدمه. 5-1

ضمن توجه به ادبیات نظری  ،ی اين پژوهشهاه است تا با بررسی و تلخیص يافتهدر اين فصل سعی شد

ادامه اين فصل  پژوهشی اصلی و فرعی پاسخ داده شود. همچنین در سؤاالتبه  ،موردمطالعهو نیز مربوط 

های جهت پژوهش ها و پیشنهادهابه بیان محدوديتنیز است. در پايان  شدهاشاره، ی ديگربه نتايج فرع

در صنعت  خصوصبهو صاحبان بنگاه گذاران سیاست یبرا اجرايی آتی و راهكارهای مناسب و کاربردی

 پرداخته شده است.تجهیزات بیمارستانی 

 

 پژوهش اصلی سؤالو پاسخ به  یریگجهینت. 5-2

هدف اين  .نمود فيرفت از اختالالت تعربرون يیو توانا تیظرف توانیرا م یآورتاب یطورکلبه

 به نسبت صنعتی هایخوشه آوریتاب و توسعه چگونگی افزايش» سؤالپژوهش يافتن پاسخ برای 

های قبلی در مورد ابعاد ؛ با توجه مرور پژوهش«است اقتصادی هایتحريم از حاصل هایشوک

 برای که يافتن پاسخ شدمشخص  ،اجتماعی یهاسامانهگیری و افزايش آن در اندازه یهاراهی و آورتاب

بررسی و سپس بايد به  موردنظری ی پديدهآورتابنی میسر است که نخست سطح تحلیل زما سؤالاين 

. با يل گشتانتر شدن دارد آورتابدر برابر آن قصد  موردمطالعهبحرانی که پديده  بهترچهشناخت هر 

الزم به  ،ها و نتايج اين پژوهشاما قبل از بحث در يافته ؛شد نگاشتهچنین هدفی فصل دوم اين پژوهش 

توان فقط سطح زات بیمارستانی استان تهران، نمیيعنی خوشه تجهی موردمطالعهتوجه به  ذکر است که با

های اين در نظرگرفت بنابراين يافته «پذيرتطبیقپیچیده های سیستم»و  «مدل پانارچی»خوشه را با توجه به 

های حاصل از مصاحبه يافته لیوتحلهيتجزبندی سطح به طبقه درواقعهای فرعی که پژوهش با توجه به تم

 دهد:نشان میهای اصلی و فرعی را در اين پژوهش . شكل زير، جايگاه تماندجادشدهيا، نمودند کمک
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 آوریتاب. سطوح تحلیل و ابعاد 3-5شكل 

 

 هایمدل توان ترکیبی از ابعادعمیق با خبرگان استخراج شد را میهای ههای اصلی که از مصاحبتم

ن پیشین ا با اکثر مطالعات مربوط به محققاهاين تمست که در فصل دوم بیان شد. آوری اجتماعات دانتاب

 :آن را در جدول زير مشاهده نمودتوان که می خوانی داردهم
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 پیشین مطالعاتپژوهش با  اصلیهای تم ط. ارتبا3-5جدول 

 یآورتابابعاد 
 -اجتماعی

 فرهنگی
سازمانی -فنی اقتصادی  

 -نهادی 

 زیرساختی

تحقیقات 

 یموردبررس

Bruneau et al., 

2111 
Norris et al, 

2118 

Cutter et 

al.,2118 

Foster, 2133 

Foster, 3337 

Alliance, R. 

2117 

Mayunga, 2117 

Bruneau et al., 

2111 
Norris et al, 

2118 

Cutter et 

al.,2118 

Foster, 2133 

Foster, 3337 

Alliance, R. 

2117 

Mayunga, 2117 

Bruneau et al., 

2111 

Foster, 3337 

 

Cutter et 

al.,2118 

Foster, 3337 

Alliance, R. 

2117 

 

های اصلی با يكديگر ترکیب شدند؛ برای مثال در مدل است که در اين پژوهش برخی از تم الزم به ذکر

پژوهش ترکیب شده و ( دو بعد فنی و سازمانی در اين 2111فنی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی از برونو )

( نیز دو بعد نهادی و زيرساختی با 2118سازمانی را تشكیل دادند و نیز در پژوهش کاتر ) -يک تم فنی

 زيرساختی را تشكیل دادند. -يكديگر ترکیب شده و بعد نهادی

با توجه به سطوح مختلف تحلیل  تا است ضروری پژوهش، اصلی سؤال برای مناسب پاسخ يافتن منظوربه

 ی پرداخت.آورتابها، به بررسی اين چهار بعد از ارتباط آن با ساير تحلیلو 

ه پیش رو برای خود آماد یهابحرانکند تا با انواعی از ی، افزايش روحیه به افراد کمک میدر سطح فرد

ترين افراد زيرا آنان مهم است؛ برخوردار از اهمیت بیشتری هاسازمانباشند. اين کار برای مديران 

اين مديران و اعضای  نكهيباامشخص شد  ،موردمطالعههستند. در خوشه  هاسازمانگیرنده در تصمیم

 یهامهارتها برخوردارند اما ضعف در صیالت باالتری نسبت به ساير خوشهاز تح هاآن مديرههیئت

ی آن را آورتابو  هوش و تولید بنگاه اثرگذار بودبا قوانین تجاری بر روند فر هاآنمديريتی و آشنا نبودن 

 .دهدمیکاهش 

 فعال ایمجموعه را وکارکسب خوشه، 3133صنعتی ايران، در سال  یهاو شهرکسازمان صنايع کوچک 

 همكاری امكان ،متمرکزشده جغرافیايی منطقة يک در که کندتعريف می وکارکسب از گرايش يک در

بنابراين  ؛هستند برخوردار مشترک هایفرصت و هاچالش از و داشته را يكديگر هایفعالیت تكمیل و
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ی سازمانی آورتابهای کوچک و متوسط و يا وکارکسبی آورتاببر  مؤثربدون در نظر گرفتن عوامل 

برای  يیهابنگاهدند که های عمیق نشان داهای حاصل از مصاحبهاسخ مناسبی را ارائه نمود. يافتهتوان پنمی

برای  موردنیازآورترند که از منابع فراوان مالی، مواد اولیه و قطعات های اقتصادی تابمواجهه با تحريم

 Palدر پژوهش پال ) آمدهدستبهبا برخی از عوامل  هاافتهيمند باشند که اين تولید کاالی نهايی خود بهره

et al., 2131 مشخص شد که  قرار گرفت. همچنین هااهبنگ( همخوانی دارد که در تم اصلی اقتصادی

رهنگ يادگیری و کنند و فمديران و کارکنان خود برگزار می های آموزشی برایکه برنامه يیهابنگاه

که توجه  يیهابنگاهدهند نسبت به های خود قرار میها را سرلوحه فعالیتها و خالقیتاستفاده از ايده

 و گانسكاراناين عوامل نیز با پژوهش پال نیز مطابقت دارد. ترند که آورتابکمتری به آن دارند، 

، بازاريابی و کیفیت پرداختند که در تأمین( به ذکر عواملی مانند يكپارچگی زنجیره 2133) همكارانش

توان نمی یموردبررسونی بنگاه و صنعت اين پژوهش مشخص شد که بدون در نظر گرفتن شرايط پیرام

زيرا در صنعت تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی،  ؛اين عوامل را کسب نمود

محصوالت کمی وجود دارند که از صفر توسط تولیدکننده تولید شوند بنابراين تولیدکنندگان اين صنعت 

خود قرار دارند.  موردنیازآوردن مواد اولیه و قطعات  به دستهمواره در معرض تهديد از محیط برای 

از اقداماتی مانند افزايش سطح موجودی انبار برای مواد اولیه، جلوگیری از اتالف و  هابنگاهاگرچه اين 

به اين عامل  هابنگاهپذيری اين اندمان خود بهره گرفتند اما آسیبضايعات مربوط به تولید و افزايش ر

 برمانزهای مالی و های تراکنشمحدوديت توانارد. در اين پژوهش مشخص شد که میهنوز وجود د

اتی نظیر خريد مشترک مواد اولیه و يافتن منابع جايگزين از کشورهای با اقدام بودن خريد اين کاالها را

 تأمیندولتی جهت افزايش توان فنی تولید و  هایسازمان. در اين راستا نهادها و گذاشت ديگر پشت سر

و از تولیدکنندگان تجهیزات بیمارستانی حمايت کرده و نظارت  را بردارند یمؤثر یهاگام بايد اين مواد

 تقويت گردد. هابنگاهی اين آورتاب تيدرنهابیشتری بر نهاد و مراکز وابسته به خود داشته باشند تا 

افزايش تقاضای روزافزون برای مصرف محصوالت  حالنیدرعشرايط ناامن منطقه خاورمیانه و 

 .است مؤثر هابنگاهبیمارستانی، شرايط خاصی را برای اين صنعت ايجاد نموده که در فروش و بازاريابی 

ی آورتاب( برای توسعه Ates & Bititci, 2133) اتس و بتیتسی یهاافتهيهمچنین با توجه به 

بايد با  هابنگاهاين پژوهش نیز مشخص شد که مديران  هایو يافته متوسط و کوچک یکارهاوکسب

های آتی آماده ان، خود را برای آمادگی با بحرانی سازمهااستراتژی، اهداف و اندازچشمبازنگری در 

 و رقبای خود را تقويت نمايند. کنندگانتأمینی نمايند تا ارتباط خود با کنند و سع
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های خود را ای، هزينهرايانه یافزارهانرماداری و  خودکارسازیتر از مندی بیشتوانند با بهرهمی هابنگاه

. اين راهكارها و عوامل نیز با نديفزایبهای اصلی خود ر کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیتکاهش دهند و ب

 ,.Aleksić et alمطابقت دارد ) سازمانی یآورتاب تحقق و توسعه برای و همكاران الكسیچپژوهش 

ی خود آورتاباين خوشه برای افزايش  هایبنگاههمچنین الزم به ذکر است که اقداماتی که در (. 2131

 و یمانند کارآمد( 3337هارولد فاستر )اصول ازيمندياس از ی کتاب هااستراتژیبكار گرفتند با برخی از 

 در بعد مشخصات عملیاتی مطابقت دارد. خودکار عملیات

توانند با افزايش اعتماد و تقويت مشارکت و همكاری در عین می هابنگاهنیز  موردمطالعهخوشه ر سطح د

مند گردند و با پیگیری اقدامات يكديگر بهره هایبنگاهرقابت با يكديگر، از توان و ظرفیت موجود در 

 R&Dجمعی مانند خريد مشترک مواد اولیه، برگزاری نمايشگاه در خارج از کشور و ايجاد برند و واحد 

ت محیطی افزايش و اختالال هاشوک، هابحرانخود را نسبت به انواع مختلفی از  آوریک، تابمشتر

 نسبت»از بعد سرمايه اجتماعی،  «پیوست به مكان»و  «حسی از اجتماع» یهامؤلفه ها، بادهند. اين يافته

در بعد ارتباطات و اطالعات و نیز  «منابع مورد اعتماد اطالعات»در بعد اقتصادی،  «زياد منفعت-هزينه

مطابقت  (2118) همكارانش و نوريسدر بعد شايستگی اجتماع در پژوهش  «جمعی اثر توانمندسازی»

 دارد.

اقدامات ديگری نیز مانند تقويت سرمايه اجتماعی و ايجاد شبكه اجتماعی در سطح خوشه، استفاده از 

ی خوشه جهت و مراکز علمی و کمک به اعضا هاگاهدانشمشاور و تقويت ارتباط با  های BDSخدمات 

های اقتصادی نیز حاصل از تحريم هایشوک ازجملهان كین آثار بحرسهای تايجاد و تشكیل برنامه

ها با نی کمک کند. اين يافتهخوشه تجهیزات بیمارستا ازجملهها آوری خوشهتواند در توسعه تابمی

 «مخاطره کاهش هایبرنامه در مشارکت»در بعد اجتماعی،  «اجتماعی محاط و اجتماعی هایشبكه» عوامل

 ديگران و کاتردر بعد شايستگی اجتماع از  «مشاوره خدمات»و  «خطر از محلی درک»در بعد نهادی، 

 همخوانی دارد. (2118)

های توسعه خوشه نیز با دو نقش هو نهادهای دولتی از برنام هاسازمانو حمايت  تأمینبه زنجیره  توجه

ی شهری نیز مطابقت دارد که در اين آورتابجهت تحقق  «های حكومتیشبكه»و  «متابولیک هایجريان»

پذير خوشه امكانسطح ی خوشه تنها در سايه توجه به آورتابمطالعه نیز مشخص شد که دستیابی به 

 به بررسی بیشتر موضوع پرداخت. «پذيرتطبیقپیچیده های سیستم»نیست و بايد با رويكرد 
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را برای ما مشخص ساخت، اين پژوهش  آورتابپايدار و های جامعه (، ويژگی3333که توبین ) طورهمان

به را در دستیابی خوشه و اجتماعات  خصوصی/دولتی مشارکتو  سیاسی/رسمی حمايت باالی سطحنیز 

 کند.مهم ارزيابی می ی راآورتاب

مهم در بعد سرمايه انسانی جهت  یامؤلفهاعضای جامعه از تحصیالت را (، برخورداری 2117مايونگا )

تواند مشخص شد که اين عامل تا زمانی میکند که در اين پژوهش آور قلمداد میرسیدن به جامعه تاب

 آورتر شدن کمک کند که در جهت ايجاد سرمايه اجتماعی در جامعه باشد.به تاب

تواند در سطح دولت و ساير و اقداماتی نیز مشخص گرديد که میدر اين پژوهش راهكارها ین همچن

خوشه تجهیزات  خصوصبههای صنعتی ی خوشهآورتابو نهادهای محیطی اتخاذ گردد تا به  هاسازمان

 اجرايی آورده شده است. هایبیمارستانی کمک کند. اين اقدامات و راهكارها در بخش پیشنهاد

 

 اجرایی و پژوهشی ها و پیشنهادهایدودیتمح. 5-3

 هامحدودیت. 5-3-1

گیر بودن انجام روش مصاحبه وقت ناشی از یهايتمحدودتوان به اين پژوهش می یهاتيمحدوداز 

 امكاناست اما  موردمطالعههای حاصل از آن بسیار غنی بوده و از متن پديده اگرچه داده. اشاره کرد

چنین در هم. نیست باال مصاحبه در و نتايج هاافتهيمیتعمندارد بنابراين  وجود هانمونه تمامی با مصاحبه

 بیان، شیوه ظاهری، حالتگر مانند عوامل مربوط به مصاحبه تأثیرتا  ها سعی شدزمان انجام مصاحبه

 نقش قبول تحقیق، مكان به واکنشاز قبیل  شوندهمصاحبهعوامل مربوط به  و مصاحبه سبک وانتظارات 

ها در زمان و مكان اجتناب شود اما چون مصاحبه غیره و اجتماعی پذيرش تعصب شوندگی،مصاحبه

ساير رخدادها و عوامل زمانی و مكانی نیز  تأثیر ند،گرفتشونده صورت میاصی از طرف مصاحبهاختص

 شد.گاهی مشهود می

 یهاتيمحدوداز ديگر گران ی مصاحبهمشغلهوقت قبلی به دلیل  و گرفتنمحدوديت زمان مصاحبه نیز 

اما  ؛خطی صورت نگیردتبه مصاحبه  هاآناين پژوهش بود که سعی شد تا از زمان اختصاصی 

های بیشتری را از گر و پژوهش دارند که بتوان دادهدمدت هم اين مزيت را برای مصاحبههای بلنهمصاحب

 د.رمنظرهای گوناگون بررسی ک



 

346 

 

آوری صورت گرفته است مربوط به دو سطح اجتماع و بنگاه تاب وردهايی که در مهشهمچنین اکثر پژو

 است. اين امر نیازمند بررسی و واکاوی بیشتریتحقیق، و سطح  بوده و با توجه به جديد بودن موضوع 

 های مشابه باا توجه به پیچیدگی موضوع و پژوهشيعنی خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران ب موردمطالعه

خود  هاتحريمسخت نموده و همچنین بررسی  اطالعات را لیوتحلهيتجز، کار ینیچننيامواردی 

های فراگیر است. اگرچه در اين پژوهش سعی شد تا با محدود ضوعی بسیار گسترده و دارای دامنهمو

اما  افتيدستاصلی و فرعی پژوهش  سؤاالتبه جهت پاسخ  مناسب به اطالعات موردمطالعهکردن 

 ،لیوتحلهيتجز سطح چون مواردی گرفتن نظر در با و دقت با بسیار بايستی سطح اين در هاافتهيمیتعم

 .پذيرد انجام تحقیق پايايی و روايی

صوتی ضبط گرديد اما در هنگام تايپ و رونويسی از آن  صورتبه هامصاحبههمچنین اگرچه تمامی 

های زبان نوشتار با زبان صوتی موجب شد تا در محدوديت؛ زيرا ه شدانرژی و دقت فراوانی بكار گرفت

 ها صورت گیرد.شوندگان در متنبرای اشاره و تكمیل سخنان مصاحبهنوشتار از براکت 

 

 اجرایی پیشنهادهای. 5-3-2

اجرايی معطوف به سطوح تحلیل برآمده از اين پژوهش بوده و سعی شده است تا  پیشنهادهای ازآنجاکه

خود يعنی  موردمطالعهآوری در در اين چارچوب به ارائه راهكارهای اجرايی برای توسعه و افزايش تاب

 خوشه تجهیزات بیمارستانی تهران پرداخته شود.

اده و های مديريتی و فروش خود را توسعه درتشود که مهاپیشنهاد می هاوکارکسبافراد و مديران  به 

به شرايط خاص منطقه و نیاز روزافزون به محصوالت و تجهیزات بیمارستانی، با فراگیری قانون  با توجه

 صادر نمايند. هاآنتجارت کشورهای همسايه، بخشی از محصوالت خود را به 

در  هابنگاهاز بهترين اقداماتی است که  های جاری، يكیهزينه خصوصبههای بنگاه اگرچه کاهش هزينه

 عنوانبهرا  R&Dگذاری در واحدهای سرمايه، اما بكار گرفتندآوری خود شرايط تحريم برای توسعه تاب

های آموزشی برای برنامه کارگیریبهو سعی کنند با مشارکت و  ناپذير تلقی نكنندهای برگشتينههز

و  هاسازمانهای آنان در پیشبرد اهداف بنگاه استفاده نمايند. کارکنان، از توان خالقیت و ساير مهارت

صنعتی تهران يا حتی انجمن صنفی تجهیزات پزشكی،  هایشهرکنهادهای فرادستی مانند شرکت 

های آموزشی همگانی را برای برنامه مشترک و R&Dتوانند مرکز دندانپزشكی و علوم آزمايشگاهی می
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وکارهای کوچک و متوسط که توان کافی برای ايجاد چنین واحدهايی کسب خصوصبهعضو  هایبنگاه

 را ايجاد کنند. ندارند

داشتن نگاه بلندمدت برای هر سازمانی ضرورت اصلی برای بقا در شرايط پیچیده و متغیر امروز است و 

انداز، اهداف و راهبردهای خود، سعی نمايند تا توجه یشتر بر بازنگری در چشمب دیتأکنیز ضمن  هابنگاه

 بیشتری به اين موضوع داشته باشند.

ترين موضوعات مربوط هر بنگاه، از بديهی تيمأموررسد که توجه به رسالت و چنین اگرچه به نظر میهم

های منابع شرکت خود را در فعالیت برخی از مديران، گاهی توان و متأسفانهاما  هاستآنبه فعالیت 

 کنند!بنگاه صرف می یرتخصصیغ

 هایشهرک سازمان صنايع کوچک و» خصوصبههای صنعتی ربط در حوزه خوشهذی هایسازمان به

ردد که با ايجاد سیستم يكپارچه گپیشنهاد می «تهراناستان صنعتی  هایشهرکشرکت »و  «صنعتی ايران

. نمايند روزبهصنعتی را  هایشهرکموجود در  هایبنگاهها و وشهاطالعات خود از خاطالعات، آمار و 

تشريک اطالعات هر کارمند در واحد خود با کارمندان ديگر در دهد که ضمن اين امر زمانی رخ می

 ساير واحدها، اطالعات به داليلی مانند جابجايی کارکنان از بین نرود.

های ها و تعاونیهای توسعه خوشه، اقدامات هماهنگی را با انجمنتر بر برنامهقبا نظارت دقی هاسازماناين 

های مادی و بخش دولتی و بخش خصوصی، از حمايتخوشه برقرار سازند تا ضمن تقويت اعتماد بین 

 هایبنگاهضمن شناسايی افراد و  نمونه،؛ برای تر استفاده گردداثربخش طوربهمعنوی به تولیدکنندگان 

مندی از اين تسهیالت، زمینه سودجويی و اتالف منابع مالی را و برقراری ضوابط برای بهره هاوامتقاضی م

دربردارنده وقت، انرژی  CDA یهابرنامه یسازادهیپن توسعه و عامال پرورشچنین آموزش و هم .بكاهند

ضمن مستندسازی توسعه از تجارب مفیدی برخوردار هستند که  های بسیاری است که اين عامالنزينهو ه

ا استفاده هبوط به خوشههای آتی مردر بهبود و اصالح برنامه هاآناز  توانآنان، می یهاتیفعالتر دقیق

های مختلف کنترل و سیستم کارگیریبهچنین الزم به ذکر است که توسعه هر خوشه، نیازمند هم .نمود

تواند های عامالن توسعه، نمیهای ارسالی نتايجِ پايانیِ فعالیتتنها اکتفا به گزارشنظارت است و 

را تضمین نمايد. اين امر در شرايط و ضوابط  شدهنيتدودر رسیدن به اهداف  يیکارااثربخشی و 

 قرار گیرد. دیتأکهای توسعه خوشه، بايد بیشتر مورد مالحظه و برنامه یسپاربرون

ها شود تا ضمن هماهنگی با نهاددولتی نیز پیشنهاد می هایسازمان گذاران و مديران نهادها ومشیبه خط 

کرده و با پیگیری و اصالح رسانی قبلی خودداری از اقدامات ناگهانی بدون اطالع ديگر هایسازمانو 
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در اين پژوهش  که طورهمان؛ سازی نمايندهرا پیاد شدهنيتدوهای مديران قبلی، برنامه یهاتیفعال

رفت از اين تواند زمینه برونمی ،دارانبنگاهبا  هابانکهماهنگی و همیاری اقدامات مشخص شد که 

 به ارمغان آورد. همهشرايط خاص را برای 

صنايع مختلف حمايت از تولیدکنندگان گردد که با نیز توصیه می دولتی هایسازمانبه  همچنین

کاالهای مشابه تولید داخلی را افزايش واردات ، موانع تولیدکنندگان تجهیزات بیمارستانی خصوصبه

توانند در اين زمینه بردارند، افزايش نظارت بر مجوزهای قانونی بر که می يیهاگامترين دهند؛ از مهم

 خصوصی به دولت نیز تقويت گردد. اعتمادبخشواردات کاالست تا زمینه 

ع بسیاری از مسائل مربوط به در رفشايانی  کمک رسدیمبه نظر ين پیشنهادی که تردرنهايت مهم

ايجاد سازمانی چابک، منسجم و متمرکز برای هر خوشه با مشارکت  ،های صنعتی در کشور کندخوشه

تواند مدت میها و اهداف بلند و کوتاهخط مشی که با دارا بودن است مربوط به آن تمامی اعضای انجمن

 ها باشد.ی در خوشهآورتابدهنده نزديک حامی و توسعهاز 

 

 پژوهشی پیشنهادهای. 5-3-3

 گردد:های آتی پیشنهاد میموضوعات زير برای انجام پژوهش

مواجهه با  ی اجتماعات با توجه به شرايط کشور ايران برایآورتابطراحی مدل ارزيابی  •

 محیطی اختالالتها و بحران

 ها و اجتماعات شهری، خوشههابنگاههای اقتصادی بر تحريمآثار  و مطالعه بررسی •

 ی مناطقآورتابمحلی بر  یهادولتبررسی نقش  •

 تر شدن مناطقآورتابايجاد مناطق يادگیرنده با استفاده از طراحی مدل کسب تجربه جهت  •

 شهری تأمینی زنجیره آورتاببر  مؤثربررسی عوامل  •

 هایشوککارهای کوچک و متوسط برای مواجهه با وکسب یآورتاببر  مؤثربررسی عوامل  •

 محیطی

 کارهای نوپا، کوچک و متوسطوی کسبآورتابآن بر  تأثیرمديريت و  یهاسبکبررسی  •
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 هاپیوست
سازی برای ها و آمادهذاری مفاهیم حاصل از متون مصاحبهتحلیل و کدگ: 1 پیوست

 تحلیل تم

 Q3. تحلیل مصاحبه با 6-3جدول 

ف
ردی

 

 عنوان تم فرعی کالمیگویه های 
 کد تم

 فرعی

 جوری اين هابنگاه به دهد می کاال سفارش بازاری يه بیمارستانی يه که وقتی شما 3

 از سبدی خواهم. می را محصول اين محصول اين محصول اين من بگه که نیست

 همه هم که خواست می را کاالها از سبدی خواهد. بیمارستان می را محصوالت

 می شامل را بودند من از خارج که بنگاههايی هم و شدند می شامل را من يبنگاهای

 کردم تقويت را صنعت با تعاملم من که بود همین برای شدند

تقاضای سبدی 

 بازار

C3 

 

 من شد می عرضه نیز کاال بورس در مواد اين کردند می تهیه بازار از را اولیشون مواد 2

 گذاشتیم هااين برای اموزشی دوره يه کردم صحبت بهمن بورس کارگزاری با امدم

عدم خريد مشترک 

 مواد اولیه از بازار
A3 

 يک اونجا ديگه بود البی اولش چون ما جلوی میگیره گارد انجمن که ديدم من بعد 1

 بودند مافیايی که بودند گروهی

تاکید بر منافع 

فردی در 

 جمعی هایسازمان

C2 

...  بودم ژورنالیست من چون کردم کار رويش خیلی من را سازی حساس های برنامه 4

 معاون ديدار برای مسجد در حضور مثل بكاربردند فردی ابتكارات سری يه از هم]

 استفاده اداره و راديو روزنامه مثل مختلف جاهای در لینكها از هم و بهداشت وزير

 کردند[

ابتكارات فردی 

 افراد مسئول
C1 

 هاشون برنامه از بعضی خاطر رابه ما کار فاتحه کرد خالی مارا پشت دولتی بخش چقدر 5

 اين توی[ هابنگاه] ها بچه که شعاری مثلن[ ... قزاقستان آلماتی مثال... ] خواند می

 دونیم می کارمون خودمون ما باشه نداشته ما به کار دولتی که بود اين داشتند خوشه

 چیه

برنامه های نا 

 مناسب دولت
A2 

 سه کرديم می کار ما که مدتی اين توی مثلن...  شدند می عوض مديران هم تند تند 6

 سیاق و سبک يک با امد می هم کسی هر شد می عوض مديرعامل چهارتا

جابجايی سريع 

مديران و 

 کارشناسان دولتی

A1 

 امديم ما کند اجرا بخواهد را اقتصادی های برنامه که داشت مشكل انجمن اساسنامه 7

 آن دل از کرديم ايجاد انجمن در اختالف که زمان همون داديم شكل تعاونی يک

 بیرون آورديم را تعاونی

نیاز به يک سازمان 

 چابک و منعطف
A4 

 C4پراکندگی زياد  کنندگان مصرف و اصلی کنندگان تولید چون] بود ايران کل پراکندگیش من خوشه 8
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 هاآن بدون که هستند استانها ساير در کنندگان تولید يكسری چون اما تهرانند اصلی

 در هاآن ولی گذارد نمی صنعت در تفاوتی نبودشون و بود.[ است ناقص کاال سبد اين

 خوشه در که هابنگاه از خیلی ما همین برای...  کند می تقويت را ها برنامه خوشه کنار

 داشتند دوست هم اونها و داديم می مشارکت هايمون برنامه در ما را نبودند

 هابنگاه

 های آدم فنی نظر از شايد عامل مديران که ديديم خوشه اين در ما که ضعفی نقاط 3

 نبودند من بزينس ولی بودند قوی

عدم برخورداری از 

 مهارت مديريتی
C5 

 را شرکت اين دولت پزشكی، تجهیزات تخصصی مادر شرکت بنام داشتیم رقیبی يه ما 31

 محصوالتی بیمارستانی يه اگر يعنی بود من تعاونی عین دقیقا اين که بود کرده ايجاد

 و روش کشید می سودی يه گرفت می تولیدکنندگان از شرکت اين داشت الزم چیزی

 اونها به داد می

وجود رقیبان دولتی 

 در بازار
C6 

 خدمات بايست دهید، می محصولی يه شما وقتی داره داستانی يه پزشكی تجهیزات 33

 ديگه سال چهار سال دو سال يه که نیستند محصوالتی... بدهی هم آنرا فروش از پس

 ديگه محصوالت سری يه. بدهی را فروش از پس خدمات يه بايد شما اينارو کنند کار

 به بايد هم را مصرفش از پس مسئولیتهای کنار به مصرفند بار يک هااين و سرنگ مثل

 بگیری عهده

تعهد و خدمات 

پس از فروش 

بلندمدت 

 محصوالت

C7 

 اينكه از بیمارستانها که همینه برای میشود مدت طوالنی ارتباطات اين پس کننده تولید 32

 دهند می نشون مقاومت کنند شیفت ديگر محصول يک به محصول يک از

مقاومت بازار از 

کننده  تأمینتغییر 

 فعلی خود

C8 

 را محصوالت بتوانند که گذاشتیم تولید خط در کارخانه کارکنان برای آموزشی برنامه 31

 است بازار نیاز چون کنند پرزنت

برنامه های 

آموزشی برای 

 کارکنان

A5 

 در راه البی مثل ديگر جاهای از جنس نداشت شدت زياد قوانین و تحريم که وقتی 34

 خارجی کاالهای ورود اين مثلن که شد باعث ها تحريم شد می تأمین غیره و روقاچاق

 که شد باعث اين ولی شود تر سخت میشد تولید داشت داخل در مشابهش که

 کنند تولید بتوانند بیشتری رغبت با من تولیدکنندگان

سخت تر شدن 

ورود کاالهای 

 مشابه خارجی

A6 

 کوچكی های بخش يک که تخصصی دستگاه تا سه دو از غیر به دولتی بخش در 35

 بی خوشه ماهیت و خوشه های برنامه از اصالً بقیشون بودند ها خوشه توسعه متولی

 بودند اطالع

 و باشند درگیر بايد که سازمانهايی صنايع، وزارت بازرگانی وزارت کشور وزارت

 نداشتند اطالع خوشه های برنامه از عمال هستند ها خوشه حامی که نهادهايی

بی اطالعی 

 هایسازمان

فرادستی از برنامه 

 ها

A7 

 ما و کردند بیداد و داد هم خیلی که گذاشتند ای برنامه يه امدند بازرگانی وزارت در 36

 امدند اساليد چهارتا تا سه تا دو يكی. گرا صادرات هایخوشه بنام نديديم قدمی هیچ

 هیچی عمال اما اونجوری اينجوری های برنامه که دادند نشون

عدم پیاده سازی 

برنامه های تدوين 

 شده

A8 
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 از بعضی کردن تعطیل يا نیرو تعديل با را بنگاهشان وضعیت که کردند می سعی بیشتر 37

 ببخشند بهبود خطهاشون
 A3 تعديل کارکنان

 اولیه مواد ما تحريم دوران در که شد می باعث اين و داشتیم زياد هم خودی به گل ما 38

 شد می کمیاب بازار در هم شد می تولید ايران داخل در که هم

عدم عرضه مواد 

 تأمیناولیه توسط 

 کننده داخلی

A31 

 شرکت مثلن کردند عالی های پیشرفت من های شرکت از بعضی در ها تحريم البته 33

 هااين کردند می تولید دندانپزشكی يونیت ساکشن، حیاتی، اعالم مانیتورهای که هايی

 شد باعث [ها تحريم] کنند نفوذ توش ستندتوانمی يا داشت خاصی تكنولوژی به نیاز که

 بشوند تر قوی هااين که

سطح باالی 

تكنولوژی تولیدی 

 برخی محصوالت

C31 

تعطیل کردن برخی  کردند تعطیل را خطهايشان از بعضی 21

 از خطوط تولید
A33 

 خیلی ادغام کردند يكی و کردند جمع را همه و داشتند کارخانه تا سه دو بودند بعضیا 23

 اقتاد اتفاق
 A32 هابنگاهادغام 

 از را زمانی يه کند خريد ای کره شرکت يه از مثلن و بزند دور ها تحريم اومد می تا 22

 بازار در سهمت دادن دست از يعنی بنگاه برای دادن دست از زمان داد می دست

زمان بر بودن خريد 

 مواد اولیه
C33 

 به مثلن يا کنار رفت می صد در صد بازارنداشت در را هوشمندی اين اگر شرکت اين 21

 که مديرانی داشت می قوی مديران و شد می هوشمند اگر ولی شد می رانده حاشیه

 مثلن قدرتمند و داشتند می نگه بازار در را خودشان و کردند می بینی پیش مثلن

 کردند پیشرفت ها تخت تولید و حیاتی عالئم کننده تولید های شرکت

برخورداری از 

 مهارت مديريتی
C5 

 و کرد می کار خوب کاال با مبارزه ستاد که کردند می پیشرفت وقتی تا ها موادمصرفی 24

 کنند پیشرفت ستندتوانمی تولیدکنندگان شد می بسته را کاال ورود رسمی غیر مبادی

ورود کاالی قاچاق 

 به کشور
A31 

 يعنی شوند شروع تولید به هم جديد کاالهای از بعضی شد باعث ها تحريم 25

 می مثال کرد می تعطیل را تولیدش خط يک يارو افتاد راه هم جديد هایوکارکسب

 خط و کرد می رايزنی ای کره چینی خط با مثال رفت می نمیاد ديگه کاال فالن ديد

 کرد می تولید جديد محصول تا دو و آورد می جديدی

شناسايی فرصت 

 های جديد در بازار
A34 

 مصرف PP هم تاشون دو هر. کنید مقايسه آلمان سرنگ با را ايران سرنگ بیايید شما 26

 شفافتر را سرنگه که کنه می استفاده هم ديگه چیز يه PP از غیر يه آلمانیه اما کنند می

 تره روان سرنگه اين که کند می اضافه ديگه چیز يه باز و کند می

کاهش کیفیت 

 محصول
C32 

. موجود های ظرفیت و آالت ماشین از استفاده سمت به بروند شده باعث ها تحريم 27

 می ايران از را تزريق ماشین مثلن کنند وارد را x ماشین که صرفید نمی ديگر مثلن

 کرد می وارد ديگه جاهای يا کره از را خاصش قطعه تا سه دو اما آورد

استفاده از توان و 

ظرفیت ساير 

 کشور هایبنگاه

A35 

 تولید فرآيند به ستتوانمی ضايعات که بود جوری اين ما محصوالت از بعضی در 28

 برگردد

بازيافت ضايعات 

 تولیدی
C31 
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عدم وجود نهادی  نه ها تحريم حوزه در اما ؛توی خوشه دفتر که داشت که متولی 23

متمرکز در حوزه 

 تحريم

A36 

 هايی شرکت به مثلن کردند می طراحی خودشان را هااين افتاد اتفاقات اين اينكه از بعد 11

 خواهیم می الكتروموتور يه ما که گفتند می موتوژن مثل ساختند می الكتروموتور که

 آپشن اين قابلیت اين از غیر به که گفتند می و جوری اين های قابلیت با زمانه چند که

 کن اضافه ها

تحريک تقاضای 

تولیدکنندگان از 

کنندگان  تأمین

 مواد و تجهیزات

A37 

 هابنگاه از يكی بعد بشود قوی هادانشگاه با ارتباطشان هابنگاه که داشتیم ای برنامه 13

 فراخوانی يه بعد بدهد تغییر کال را تولیدش خط خواست می چون گرفت جدی خیلی

 گذاشت ای مسابقه داد تخت طراحی برای

 هادانشگاهارتباط با 

 و مراکز علمی
A38 

 ما ضعفهای نقطه تو کنی می نگاه ما به داری بیرون از تو چون گفتند می هم خودشون 12

 .بفهمی یتوانمی بهتر را
 A33 ارتباط با مشاوران

با  هابنگاهوجود  داشتند قوی رقبای چون کوچک هایبنگاه 11

توان و ظرفیت 

 مختلف

C34 

 شوند داخل بازار وارد ستندتوانمین شد می دولتی های بیمارستان در که هايی البی 14

 

البی در خريد 

محصوالت در 

 مراکز درمانی

A21 

 با وقتی تا...طوالنیه تجاريمون مراودات اما بنديم می مدت کوتاه خريدمان قردادهای 15

 تولید را محصوالت از طیفی شرکت يه چون... نیايد جود به مشكلی که میكنم کار شما

 ...است کوچكی سهم يک مصرفی سبد در بنگاه محصوالت طیف اين و کند می

قراردادهای خريد 

و فروش کوتاه 

 مدت

C35 

پايین بودن سطح  هست هم هنوز روال اين. بود پايین خیلی خوشه اين در اجتماعی سرمايه سطح 16

 سرمايه اجتماعی
C36 

 زده را ای کارخانه يک مثلن که است ريخته هم در آمار و اطالعات زمینه اين در 17

 در جور عقل با کشاورز بلوار در کارخونه که گفتم خودم به من و کشاورز بلوار بودند

 پزشكی تجهیزات کل اداره از بودم گرفته کجا از را اطالهات اين حاال نمیاد

عدم وجود آمار و 

اطالعات بهنگام در 

 خوشه

A23 

اخذ مجوز از  گرفتند می مجوز مختلف ادارات از چون و شدند نمی پايش هم کدام هیچ متاسفانه 18

 ادارات مختلف
C37 

 که بیفتد بازار در اتفاقی يه که داشتند انتظار همه اومد می تحريم اسم وقتی مثلن چون 13

 تحت بازار روانی نظر از يعنی پزشكی تجهیزات کننده مصرف هم و تولیدکننده هم

 بود فشار

فشار و انتظار روانی 

زياد بازار داخل 

 کشور

C38 

 و ايران ارمنستان، و ايران مثلن بود قوی خیلی بازرگانی های اتاق با ارتباطمون ما چون 41

 بازار در ما تولیدکنندگان ولی افغان تجار اتحاديه بنام است اتحاديه يه. افغانستان

نا امنی در بازارهای 

 منطقه
C33 
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 هم کاال بدين جا همین را پول گفتند می کردند می عمل احتیاط با مثلن افغانستان

 عراق اما بود ناامن خیلی افغانستان زمان آن چون نمآيیم طرف اون ما و بگیريد همینجا

 ...رفتند چندبار تعاونی قالب در تولیدکنندگان سری يه چرا

 می اگر حتی. بشوند ستندتوانمین بنابراين نبود هااين دست اش همه که تأمین زنجیره 43

 چی يعنی بشوند مستقل تأمین زنجیره در گويیم می وقتی. ستندتوانمین هم خواستند

 [...نیست پذير امكان اين که] کنند تولید خودشان صد تا صفر از را کااليی يه يعنی

عدم استقالل کامل 

در مواد اولیه و 

قطعات مورد 

 استفاده

C21 

 البته کند می وارد دارد ترکیه از را تخت تا 311 ،811 تعداد X آقای وابستگان از يكی 42

 من توسط جلوشونو که شديم قسم هم جلسه در و داشتیم ساز تخت تولیدکننده ما

 من و او اگر است من مثل فردی دهد می را مجوز اين که کسی نشد ببینید البته بگیريم

 را قانون بهترين شما داشت نخواهیم آلمان با تفاوتی بدهیم انجام درست را کارمون

 [.ندارد فايده] باشه داشته ايراد مجری اگر باشید داشته

واردات بی رويه 

 با مجوزهای قانونی
A22 

 در که اونی مثال داشتند همه بودند صنعتی هایشهرک در که يی هابنگاه که مشكالتی 41

 صنعتی شهرک برای زيرساختها...داشتند هم داخلی های خیابان مشكل بود آباد شمس

 ...بود نشده تأمین

زيرساخت های 

نامناسب در برخی 

از شهرک های 

 صنعتی

C23 

 انجام صادرات بود رفته یالمللبین نمايشگاه تا چهار بود، بزرگتر بنگاه يک صاحب که 44

 سنتی. کنه می کار سنتی داره فقط که کسی آن با کرد می فرق فكريش سطح بود داده

 ...کند تجربه برنامه در و بگیرد ياد داشت دوست

با  هابنگاهوجود 

توان و ظرفیت 

 مختلف

C34 

 نوشته را برنامه و اهداف ما کند پیدا نمود بخواهد خیلی ها تحريم تأثیرات اينكه از قبل 45

... بوديم ننوشته تحريم تاثیرپذيری و تحريم از گذر اساس بر را ها برنامه اصالً ما. بوديم

 که بگويیم یمتوانمین داشت خاصی وضعیت وضعیت آن در ما اقتصاد چون ما ببینید

 نبود يا بود تحريم

عدم مالحظه آثار 

 هاتحريم بر برنامه 
A21 

 می شكل که ها شبكه بگیرد شكل ها شبكه اين که کرديم می استفاده ها فرصت از ما 46

 گفتم می هابنگاه به... باال میرفت زنی چانه قدرت: بیافتد بود ممكن اتفاق چندتا گرفت

 ...نترسید بودن شبكه از که

از  هابنگاهترس 

 شبكه شدن
C22 

 ايجاد تغییر هیچ ماندازچشم و استراتژی اهداف در اما بود روز روز به اطالعاتم اگرچه 47

 شد نمی

عدم بازنگری 

و  اندازچشم

 استراتژی

A24 

عدم نظارت  ...آمد نمی سرکار ما ناظر اصالً نداشتیم، پروژه در هم ناظر اصالً ما که بود اين بدبختی 48

صحیح بر برنامه 

 های خوشه

A25 

 A26راههای نا متداول  عراق میفرستادند بنكداری چمدانی، صورت به ها شرکت از بعضی مثلن 43
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 صادرات

 است موردنظر استانداردهای چیه اين زمینه پیش مثلن نیستند آشنا صادرات با هااين مثال 51

 چالش يک ديگه چالشه يه اين خب نیستند آشنا هدف بازارهای تجاری قوانین با

 کنیم رفع برنامه با را مشترک چالش کرديم سعی ما و مشترک

عدم آشنايی 

مديران با قوانین 

تجاری بازارهای 

 خارج

C21 

 خوب ها ناظر جلو، بره خوب عملیاتیش برنامه که بیايد نفر يک استانی هر در نظرم به 53

 بگذارند وقت ناظرها کنند کار

محلی عمل کردن 

 در توسعه برنامه ها
A27 

همزمانی برنامه  جلو میرفتیم داشتیم همزمان همه آخه 52

های توسعه خوشه 

 ها

A28 

 ستتوانمی کنیم سازی برند نتوانستیم ما مثال شود اجرا نتوانست ما های برنامه از بخشی 51

 باشد برند يک قالب در من تعاونی

عدم وجود برند 

 مشترک در خوشه
A23 

 داشتند باال تحصیالت همه چون چرا دانی می داشتند ادعا همه صنعت اين توی 54

 بود سخت خیلی بود دکترا حداقلش

باال بودم سطح 

تحصیالت مديران 

 هابنگاه

A11 
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 Q2. تحلیل مصاحبه با 6-2جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 تولید را قطعه صد در صد که اينا چون بوده زياد درگیريش بیمارستانی تجهیزات مثال 3

 بیاورند را ها المان از بعضی بودند مجبور بسازند دستگاه دونه يه که کردند نمی

عدم استقالل کامل 

در مواد اولیه و 

قطعات مورد 

 استفاده

C21 

 کارها از بعضی طرف اون بود الكترونیک صنايع حوزه تو بیمارستانی تجهیزات چون 2

 کنه پیدا تداخل نظامی صنايع با بود ممكن

تداخل برخی از 

اولیه مواد 

وتجهیزات با صنايع 

 نظامی و هسته ای

C25 

 ريشه اگر تحريم به نسبت بنگاه هر وابستگی درجه بگم شما به اينجوری بگذاريد 1

 است بوده مؤثر مستقیم بطور صد در صد تحريم باشد داشته بیرونی

 کامل استقالل عدم

 و اولیه مواد در

 مورد قطعات

 استفاده

C21 

 مهندسی میكرد، را اينكار اول همون بايد داشت تكنولوژی و تولیدی توان اگر  4

 کرد می معكوسش

ناتوانی فنی در 

تولید کامل 

 محصول

C26 

 هاآن در که هستند متوسط هایبنگاه ندارند، را کار اين توان اصالً کوچک هایبنگاه 5

R&D هایبنگاه در کم خیلی کنند می ايجاد دانش که اونهايی افتد، می اتفاق 

 شده ديده کوچک

 هایبنگاهعدم توان 

کوچک در 

برخورداری از 
R&D 

C27 

 که کرديم می درست جرياناتی ای خوشه تمرکزی هایسیستم طريق از آمديم می بايد 6

 کنند استفاده مشترک R&D يک بتوانند هااين

 R&Dاستفاده از 

مشترک بین 

 خوشه هایبنگاه

A11 

 صفر. داريم معكوس مهندسی يک نمونه. باشیم داشته کنم نمی فكر صفر نمونه اصالً ما 7

 می بشه انجام اختراع که بار اولین نباشه مادی دنیای در کنی خلق خودت اينكه يعنی

 بوده، ای نمونه قبلن يعنی يكند، نمونه بیشتر[ هابنگاه تولیدات] هااين اما صفر نمونه شود

 رويش از ساخته کردند، معكوسش مهندسی و کردند پیدا هااين

عدم حمايت 

از خالقیت  هابنگاه

 و نوآوری

C28 

 مشكلی ما طبیعتا. نبوده هابنگاه خود ی اندازه به فنیشان و علمی توان ها[ BDS] هاآن 8

 وقتی. کند مراجعه بهشون طرف که باشه بیشتر بايد توانش که اينه داريم BDS تو که

 طرف تحريک اون. کنیم چیكار بايد داند می باالتر مشاور از را خودش بنگاه خود که

 تقاضاست

دانش و توان 

های  BDSناکافی 

 مشاور خوشه

C23 
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 پاسخ را تقاضا دتوانمین کننده عرضه وقتی. بیفتد اتفاق بايد تقاضا طرف تحريک 3

 اين که نبوده موفق خوشه يعنی ؛افتد می اتفاق[ روند] اين وار اتوماتیک اين بدهد،

 .بیفتد اتفاق

عدم تقاضای 

جهت  هابنگاه

 ها BDSارتباط با 

 مشاور

C11 

 باالتر تحصیالتی نظر از درگیرند هم با که آدمهايی[ سطح] لول پزشكی تجهیزات در 31

 دارند تری پايین اجتماعی سرمايه اما هست

پايین بودن سطح 

 سرمايه اجتماعی
C36 

 دارايیهايشان های ارزش يعنی دارند تكنولوژی حوزه در هم از ترس اينكه خاطر به 33

 است کردند ايجاد يا خريدند اون روی که علمی

ارزش زياد دارايی 

های فكری و 

 علمی

C13 

. هاست شبكه يا است بینی ما بین و شغلی کاری روابط به مربوط اجتماعی سرمايه 32

 هاست شبكه گیری شكل خوشه توسعه هدف

ايجاد شبكه های 

اجتماعی در 

 اعضای خوشه

A13 

 توش که اتفاقی پس باشد نداشته را نواحی يا ها شهرک موقعیت ما خوشه است ممكن 31

 شود بررسی بايست افتد می

پراکندگی زياد 

 هابنگاه
C4 

 وحشتناکه خیلی اثراتش ها تحريم تو جايی يک اگر يعنی ايش اساسنامه سیستمهای 34

 که کنیم استفاده چابک شبكه يا سازمان يک که[ نتیجه] ها خروجیه اين که است بهتر

 نباشه پول جابجايی هست اش اساسنامه همون که سختش فاز تو مشكالت

نیاز به يک سازمان 

 چابک و منعطف
A4 

 وام کسی چه که ببینی بايد باشند داشته که مجبورند ايران در گرفتن وام برای اونها 35

 کارمند طرف میگم مثال رشد يا سازمانیند درون هابنگاه چون نه. نگرفته وام کی گرفته،

 زده بنگاه امده خوبیه[ وام] کیس عجب ديده بوده شرکت فالن

عدم شناسايی افراد 

مناسب جهت بهره 

 مندی از تسهیالت

A12 

 شهرک گذاشتیم BDS برايشون ما چون آيند می تسهیالت حوزه در بیشتر هابنگاه 36

 کنند مراجعه مشاور به بايد اونجا داريم وکارکسب مراکز داريم فناوری های

عدم تقاضايی 

جهت  هابنگاه

های  bdsارتباط با 

 مشاور

C23 

 را ما. دهد انجام BDS آنرا بايد و کرديم سپاری برون آنرا سپاری برون حوزه در ما 37

 نكن وارد

 اينكارها بروند که میدان در فرستیم می داديم آموزش کنیم می تربیت را ها آدم اين ما

 کنیم نمی مداخله مستقیم ما ايد می ما برای گزارش و بدهند انجام را

عدم نظارت 

صحیح بر برنامه 

 های خوشه

A25 
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 Q1. تحلیل مصاحبه با 6-1جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 که اين برای بعد تومان میلیون 2 تومان، میلیون 3,5 امده چینی يونیت االن 3

 تومان میلیون 4 آيد می در يونیت دونه يه هست سازنده

قیمت نازل رقبای 

 خارجی
C12 

 انجمن تعاونی يک. تاست دو عمال تولیدکنندگان صنفی انجمن تعاون خب 2

. صنعت در گذاشتیم پايه ما را تعاونی اين... دارند کنتاک خیلی هم با که دارند

 ما که نتايجی از يكی بتواند تعاونی اين که بشود تشكیل تعاونی يک بايد گفتیم

 بدهیم تشكیل تعاونی يه که بود اين رسیديم خوشه در

درگیری های بین 

تعاونی، انجمن و 

 اعضا
A14 

 مرکز[ CDA خصوص در] صنعتی هایشهرک شرکت با قرارداد طرف 1

 نمی کاری هیچ شريف دانشگاه اصالً ولی بود شريف دانشگاه های پژوهش

 .نشد وارد اصالً کرد

عدم نظارت 

صحیح بر برنامه 

 های خوشه

A25 

عدم مشخص بودن  نبود مشخص متولیش که بود اين ها خوشه بحث شكست داليل از يكی اصالً 4

 متولی اصلی
A15 

 اونم کرد می استفاده ازش کسی چه آوردی می به دست شما که نتايجی 5

 بود مجهول

 نظارت عدم

 برنامه بر صحیح

 خوشه های

A25 

 امیر مهندس آقای صحبت طبق هرسال در موفق خوشه انتخاب خصوص ]در 6

 دفعه 5 حاال تا زعفران خوشه خصوص در مثال کنند می انتخاب الكی[ سلیمانی

. بود زعفران خوشه CDA ما، خوشه ناظر اون شناسم، می من ولی شده اول

 نكرد کاری هیچ. شناسمش می من خب

معیارهای نامناسب 

در انتخاب خوشه 

 برتر سال
A16 

 خواهی می اگر شما يعنی ؛است صنعت اين گلوگاههای از يكی اعتمادسازی 7

 شما آيا که بینند می ديد اين با را شما بكنی سوال ازشون صنعتی در بروی

 بیاری؟ در سر ما کار از خواهی می ارگانی؟ کدام نفوذی مالیاتی؟ اداره نفوذی

 کشید طول سال دو اعتمادسازيمون ما

اعتماد بنگاه  عدم

 داران به يكديگر
C11 

. بدهیم انجام واردات ما با بیايید شديد خبره صنعت اين در آمديد چون شما 8

 دهد می سود بیاريم چی دونید می االن شما[ چون]

منافع باالی 

اقتصادی در 

 واردات اين کاالها

C14 

 هااين را واردات مجوزهای چون چرا است متولی پزشكی تجهیزات کل اداره 3

 وارداتشان مجوزهای و چقدره تولیدشان مجوزهای ببین برو شما دهند می

 اکثرا اينا هستند تولیدکننده خودشان که هايی شرکت که ببینید بعد. چقدره

 شدند کننده وارد امدن

واردات بی رويه 

با مجوزهای 

 قانونی
A22 

 C15ناتوانی فنی در ... دارد گريدی يک کنیم می کار پزشكی تجهیزات صنعت در که پلیمرهايی 31
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تولید مواد اولیه و  کنیم نمی تولید آنرا ايران در ما که

 قطعات

انتقال خطوط  مالزی امارات مثل کشور از بیرون بردند را تولیدشان خط ها شرکت از يكسری 33

تولید به کشورهای 

 ديگر

A17 

 کیفیت من اگر بگويی یتوانمین شما دارد کار رو آدمها جان با صنعت اين 32

 تأثیر جامعه سالمت بر[ بلكه] گذارد نمی تأثیر جامعه در پايین بیارم را سرنگم

 گذارد می

استراتژيک بودن 

اين صنعت در 

 سالمت جامعه

C16 

 در سرنگها به گاما اشعه طريق به کنی می بندی بسته کنی می تولید يعنی شما 31

 می تأثیر تولید فرايند در يعنی شود می تابیده گاز حتی يا اتمی انرژی سازمان

 گذارد

ارتباط فرآيند 

تولید با صنايع 

 نظامی و هسته ای

C17 

 اينا هستیم دولتی ما کردند می فكر چون بود سخت خیلی ما سازی اعتماد همین 34

 دارند مشكل دولتیها با اصالً

عدم وجود اعتماد 

بین بنگاه داران و 

 بخش دولتی

C18 

 کارخانه خب شده برابر پنج برابر چهار دقیقا تلفن برق آب هزينه انرژی هزينه 35

 کند می کار برق با دارد اش همه که ای

افزايش هزينه های 

 زيرساختی
C13 

 با همه پزشكی تجهیزات صنعت در شما. مشهوده صنعت اين توی که مشكلی يه 36

 رقیبند هم

رقابت شديد بین 

 تولیدکنندگان
C3 

 رسند نمی مشترکی نقطه به و بینند می رقیب عنوانبه را ديگر هم همه ايران در 37

 کنند همكاری بخواهند که

 فرهنگ فردگرايی
C41 

عدم حمايت  ندارد جايی خالقیت و نوآوری اينكه خاطر به شده گیر زمین صنعت يک وقتی 38

از خالقیت  هابنگاه

 و نوآوری

C28 

 تجهیزات کل اداره. ندارند متولی که اينست تولیدکنندگان های دغدغه از يكی 33

 نیست متولی پزشكی

عدم مشخص بودن 

 متولی اصلی
A15 

 شدند منشعب هم از دارند مشكل صنفی انجمن تعاونی با صنفی انجمن همین 21

 آفت اين خب زدند[ تعاونی] اونو رفتند نداشتند قبول را همديگر حرف چون

 ديگه صنعته

درگیری بین 

انجمن و تعاونی، 

 اعضا

A14 

 نمی اون... کنی می کار چه داری شما که داند نمی نشسته باال آن که مسئولی 23

 شما به بله! نگذاشته اثری ما بر ها تحريم که میگه تلويزيون در میره خب بله دانه

 گذاشته اثر مستقیما تولیدکننده آن به ولی نگذاشته اثری

عدم نظارت 

صحیح بر برنامه 

 های خوشه

A25 

 رقیبش مثلن که شود می باعث کند اشاعه اينرا بیايد اگر اينكه خاطر به ديگه نه 22

 را انرژيش شايد دارد انرژی مثلن چیزی يک در نسبی رقابتی مزيت يک

رقابت شديد بین 

 تولیدکنندگان
A3 
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 میكند تولید خودش

 هستند ما دانشگاههای و آموزشی نظام به وابسته که هايیند بیمارستان شون همه 21

 اينجا...بدهند بهشون بیشتری پورسانت که هرجاست از هااين خريد اعظم پس

 آيد می پديد ديگر چیزهای خیلی و رشوه صنعت اين در

البی در خريد 

محصوالت در 

 مراکز درمانی

A21 

 می توزيع و گیرد می دانشگاه يعنی] خريدند مسئول پزشكی علوم های دانشكده 24

 کند نمی نظارت[ دانشگاه] ديگه همینه اما[ کند

عدم نظارت 

مناسب بر خريد 

 مراکز درمانی

A11 

 يک برايش و بكنیم مكانیزه را پزشكی تجهیزات تولیدات بیايیم ما اگر يعنی 25

 SWOT جدول در های ضعف از يكی ببینید دهیم انجام منسجمی تشكیالت

 است هماهنگ تشكیالت عدم همین يتان

يک سازمان نیاز به 

 A4 چابک و منعطف
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 Q4. تحلیل مصاحبه با 6-4جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 می وارد بايد تولیدات در ها کارخانه از بعضی اولیه مواد اينكه به توجه با مقداری يه 3

 شديم مواجه عظیمی مشكالت با شديم تحريم چون شد

استقالل کامل عدم 

در مواد اولیه و 

قطعات مورد 

 استفاده

C21 

تقاضای روزافزون  افتاده اتفاق اشتغال ايجاد مقداری يک شده بیشتر هم جامعه نیاز 2

محصوالت 

 پزشكی

C43 

 انجمن تعاونی. دهد انجام دتوانمین انتفاعی کار چون کنندگان تولید انجمن 1

 دهد انجام انتفاعی کار دتوانمی دندانپزشكی و پزشكی تجهیزات تولیدکنندگان

نیاز به يک سازمان 

 چابک و و منعطف
A4 

 ها اين دارد عضو تا 411 از بیش که است کشور سطح در صنفی يک صنفی انجمن 4

 دندانپزشكی پزشكی تجهیزات مانیتور تخت تا بگیر سرنگ از تولیدکنندگانند همه

 تولید انجمن در هااين همه بارمصرفيک لباس گاز، و باند مواد، آزمايشگاهی

 است يزرگی انجمن و کنندگانند

گستردگی دامنه 

فعالیت اعضای 

 خوشه
C42 

 A18 برگزاری نمايشگاه تعاونی توسط پزشكی تجهیزات نمايشگاههای برگزاری 5

و ادامه  اصالحعدم داد می انجام را کارهايشان ای اندازه تا تعاونی کشورهای به صادرات 6

يافتن اقدامات 

 مديران قبلی

A13 

 کل وايسادند حاال تا که تحريمی اين و بكند خريد تولیدکنندگان از بیايد دولت اگر 7

 بايد دادند را درمانی مراکز دادند را بیمارستانی مراکز نیازهای جواب تولیدکنندگان

 دادند را نیازهايشان جواب از درصد 81 71 ولی درآرند صد در صد

 مواد واردات ارز بدهد مبادالتی ارز بدهد سوبسید دهد امكانات کند کمک بايد دولت

 شده کار ضعیف مقداری يک صورت هر در بدهد را اولیه

 بتواند تولیدکننده که پايین بهره با بدهد وام که بشود ريزی برنامه مثال که ها مشی خط

 آورد می که قیمتی با بكند وارد که را موادی

 دفتر از را اصلیشان قیمت اينا کشور سطح در گاز باندو تولیدکنندگان کارگروه مثال

 که قیمتی آن بیايند درمانی مرکز تمام بگذارند سايت روی که خواستند تجهیزات

 اين با را اين تجهیزات دفتر که بگويند مراکز تمام به میگويد داره و دارد تولیدکننده

 بگیرد را هستند کننده وارد که انهايی جلوی حداقل بتواند که است کرده تايید قیمت

برنامه های نامناسب 

 و ناهماهنگ دولت

A2 

 می را واردکنندگان های قیمت فقط و بود واردکننده از حمايت اش همه سابق 8

 گذاشت

حمايت از 

واردکنندگان در 
A41 
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 دولتهای قبلی

 که تولیدکنندگانی خصوص در که گذاشته را فناوری های معاونت جمهوری رياست 3

 در بدهند ارائه بتوانند که جديدشون های تكنولوژی ی ارائه با دارند جديدی تولیدات

 پايین درصد يک با بانكی تسهیالت امتیازاتی ...و دادند انجام را اينكار کشور سطح

 دهند می تولیدکنندگان برای

حمايت دولت از 

 خالقیت و نوآوری
A43 

 می دوم يک سوم، يک قیمت آورند می پايینی کیفیت خیلی چینی دستكش روند می 31

 .است تولیدکننده ان نابودی باعث ان دهند

قیمت نازل رقبای 

 خارجی
C12 

 قسط تا 21 تا 35 آورد می دالر 2111 با. چینیه نیست باال قسطش است کم پولش چون 33

 31. تومان میلیون 3,8 يا 3,7 اورد می تومان 711 ،611 خرد می يدونه راحت دهد می

 کند می را سودش ولی گیرد می هم چک تا 21 گیرد می هم چک تا

جذابیت های 

فروش محصوالت 

 خارجی

C41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 

 

 Q5. تحلیل مصاحبه با 6-5جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 اين برايشان هستند داللی و فروش و خريد کار در که عاملهايی که هايی شرکت فقط 3

 گری واسطه کال بوده خوب ها تحريم

منافع باالی 

اقتصادی در 

 واردات اين کاالها

C14 

 مثال شناسیم نمی را شما مشتريان ما گويند می فروشند نمی ما مشتريان به هم جنس 2

 هاآن به را جنس است؟ کسی چه مال دولته؟ مال است؟ سپاه مال آيا y و x شرکت

 فروشند نمی

تداخل مشتريان 

در صنايع  هابنگاه

 نظامی و هسته ای

C44 

 کشد می طول ماه دو يورو هزار ده اين خود بفرستید يورو هزار ده خواهید می شما مثال 1

 order نگیرند را پول تا ها تحريم اين بعد هاآن بعد است زمان برسدبحث آنجا به تا

 دهد نمی

محدوديت و زمان 

مواد بر بودن خريد 

 اولیه

C33 

 تولیدکننده خودش و نیستش واسطه که است کمپانی يک اين آخه انحصاريه اين 4

 است نشنال مولتی ششرکت يک کند می تولید رومانی در ايتالیاست در کمپانیش. است

 اينطوريه شرکت اين امريكاست در اش خاورمیانه بخش است آلمان در فروشش دفتر

 کند کار خواهد می ما با شده آنكارد خیلی همین برای

ناتوانی فنی در 

تولید مواد اولیه و 

 قطعات

C15 

 

 ندارد وجود ديگر مملكت در بودجه شد ها تحريم که وقتی هم تولید قسمت برای 5

 داده عمرانی های بودجه هنوز شده برداشته ها تحريم از قسمتی يک که االن ديگه

 است نشده

دولتی بودن 

مشتريان اصلی 

 هابنگاه

C45 

 فعالیت کند می پیدا کاهش باالطبع تولیدت و مالی گردش بدون جا همین میمانی شما 6

 کنی تعديل را نیروهايت شما شوی می مجبور کند می پیدا کاهش

 تعديل کارکنان
A3 

 ولی است داير يشان کارخانه هاآن هستند تر مصرفی خورده يک که صنايع از بعضی 7

 ادامه را کارشان دارند کم خیلی نیروهای با و لق و تق ش همه نیستند مصرفی که هاآن

 کنند می مقاومت بیشتر االن يعنی ؛دهند می

گستردگی دامنه 

فعالیت اعضای 

 خوشه

C42 

 و بگیرند امتیازی يک که اينن دنبال صنايع وزارت بهداشت وزارت در روز هر همه 8

 نیست عمرانی بودجه چون چرا حرفه فعال فقط. حرفه فقط دهند نمی هم امتیاز

عدم پیاده سازی 

برنامه های تدوين 

 شده

A8 

 بهتر ازآن اش قیافه است، بهتر آلمانی آالت شیر از کیفیتش آورده، آالت شیر[ چین] 3

 تولید ما. است تر ارزان کنیم می تولید خودمان ما که آنی از قیمتش بعد. است

 از قیمتش االن کرديم جايگزين را چینی کرديم وارد رفتیم کرديم جمع را شیرآالت

 آيد می در تر ارزان خودمان قیمت

قیمت نازل رقبای 

 خارجی
C12 

 يک آمد بودجود ای سلیقه اختالف يک انجمن های بچه خود بین متاسفانه تعاونی 31

 کند پیدا ادامه نگذاشتند را کارش ادامه که آمد به وجود هايی درگیری

درگیری بین 

تعاونی و انجمن و 
A14 
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 اعضا

 اين جا همه باالخره بگیرد شكل تعاونی خواهند نمی که هستند افراد سری يک چون 33

 هستند آدمها

تاکید بر منافع 

فردی در 

 جمعی هایسازمان

C2 

 و چرخیم می داريم تعاونی و انجمن در اکتیو خیلی است سال 6 من کن باور االن يعنی 32

 کرديد کار چه تعاونی يا انجمن بگه که باشد ملموس که چیزی ولی کنیم می بدو بدو

 نیامده دستش چیزی انجمن اعضای يعنی نداشته اعضا برای دستاوردی هیچ

عدم مشخص بودن 

اهداف و برنامه 

 های انجمن

A42 

 متاسفانه ديگه خب[ چرا] شد کمرنگ ديگر اين بعدی مديرههیئت دوره در متاسفانه 31

 کنه می ريسمان آرمان مديرههیئت يک مثال کنند می عمل ای سلیقه انجمن

 يكی آن سراغ رود می کند می کمرنگ را اين میاد ديگر مديرههیئت

و ادامه  اصالحعدم

يافتن اقدامات 

 مديران قبلی

A13 

 هزينه کرديم که کاری اولین آمديم شد زياد فشار کرديم که کاری يعنی بزرگترين ما 34

 کرديم کم را اضافمون های

هزينه های کاهش 

 بنگاه
A41 

 کرديم سبک خرده يک را خودمون را بانكیمون های بدهی کرديم که کاری دومین 35

 اصطالح به موقع آن بعد بدهیم را تعهداتمان نتوانیم بعد شود زياد فشار نكنه ترسیديم

 کند نمی آدم با شوخی بانک

کاهش ديون و 

 A44 بدهی های مالی

 وارد يورو هزار 21 بود قرار اگر کن فرض مثال کرديم کوچک خرده يک را خودمان 36

 نمی وارد را جنس باشه فعال پول همینجا جايی بک بذار گفتیم نكرديم[ را اينكار] کنیم

 ديگر کرديم فروش خرده يک جنسامان تا کنیم می را اينا و تولید کارهای فعال کنیم

 نكرديم جايگزين

ذخیره کردن منابع 

 مالی
A45 

 بانک دفعهيک چون بانكهاست همین ها کارخانه اين ورشكستگی داليل از يكی 37

 کرد تعطیل

اقدامات ناگهانی 

 ربطسازمان ذی
A46 

 خرد خرد که کردی توافق کردی هماهنگ من با را گرفتم تو از من که را پولی اگر 38

 دادم بهت را میلیونش 21 من بدهی وام من به میلیون 311 تو کن فرض االن مثلن نده

 و جمع کارهايم خرده يک من بگذار بده من به را میلیونش 31 میلیون، 21 اين از تو

 شه جور

عدم مشارکت 

بانک ها با 

 تولیدکنندگان
A47 

. کن زندگی باش قوی آقا میزنند که روانشناسها جمالت اين از ای کارخانه يک در 33

 هی میشوم بیچاره دارم اصالً میگفت و جلويش بود گذاشته را هااين روز به روز هی

 نبازد را خودش کند قوی را اش روحیه که داد می تقويت خودش را هااين

افزايش روحیه 

 A48 فردی

. نیست ببری بهره که وشايد بايد که طور آن تخصصشان ما التحصیالن فارغ متاسفانه 21

 نیست خوبی ارتباط صنعت و دانشگاه بین ارتباط ببینید

 هادانشگاهارتباط با 

 و مراکز علمی
A38 

 برنامه يک ديگر ماه سه که میدم بهت قول بكند را اينكار بیايد اگر مهندس همین 23

 جور و جمع را هااين بیاد رود می هدر داره وقتت کجا داريم کار پرتی کجا که بنويسد

 میگه بكند ساعتش 2 بیاد اين میدهیم انجام ساعت 31 اگر مثلن را ما کار وسرعت کند

کاهش ضايعات و 

 A43 اتالف ها
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 بكند دتوانمی را کار اين داريم پرت ما دانم می من. داری پرت تو ساعت 8

 ولی انداختیم راه را هااين تمام بگیريم خواستیم می ايزو که موقع آن ما. الكیه اسمش 22

 پیشرفت سیستمش دارد دوست آدم وگرنه دهد نمی جواب. بود ايزو گرفتن برای فقط

 دکوره اکثرش دارند که آنهايی ولی باشد داشته R&D بكند

عدم حمايت 

از خالقیت  هابنگاه

 و نوآوری

C28 

 بخرد ما از اينكه از قبل نمیشه باورت خريد دستگاه يک ما از زيمنس شرکت پريروز ما 21

 خود ولی ايرانین مديرانش ولی ديگه اينجاست آلمان زيمنس خود فرستاد فرم يک

 شما از خواهیم می اينو ما آقا گفت فرستاد ما برای داکیومنت صفحه 5 آلمانه، زيمنس

 کنی امضا را همه[ تعهدات] هااين بايد بخريم

تحريک تقاضا از 

تولیدکنندگان 

بواسطه مشتريان 

 هوشمند

A62 

 بكنیم تر قوی را خودمان خرده يه بتوانیم که بكنیم درست کارگروه يک انجمن در 24

 دهد نمی جواب خوب گروهی کارهای زياد ايران در متاسفانه ولی کردم را اينكار

 فرهنگ فردگرايی
C41 

 شرکتی متاسفانه. کنند حفظ را خودشان که هستند اين فكر در همه االن شرايط اين در 25

 میفتند يكی يكی دارند که کسانی همكاراش همه که ببیند و کند می کار داری که

 کند حفظ را خودش که است اين تفكرش به فقط

داشتن نگاه 

 A63 بلندمدت

 اين در اصالً نه اند تولیدکننده نه اصالً که کار روی آيند می گروهی يه دفعهيک 26

 می را وام اين ايند می گروهی يک دفعهيک شوندمین شناسايی خوب اند بوده سیستم

 کارش پی میرود و خورند می و گیرند

 عدم شناسايی افراد

مناسب جهت بهره 

 مندی از تسهیالت

A12 

. خواهد می مديريت خودش بحران از آمدن بیرون خود ونچ کوشش و تالش 27

 نتیجه بگیری جواب جوری چه که است دانشگاهی درس يک خودش بحران مديريت

 بگیری

عدم برخورداری از 

 C5 مهارت مديريتی

...  و هوا تخلیه بابت که کرديم اضافه جديدی الين يه ما مثال کرديم هم اينكارها ما 28

 ... کرديم اضافه

 با هواساز ساخت جديد ايده] شده بیشتر...  و ها فرصت ها ايده شناسايی اين آنوقت-

 [امروز بازار وضعیت به توجه

شناسايی فرصت 

 های جديد در بازار
A34 

 کردند ول را کننده تولید قبل دوره دو در متاسفانه بگیرد رونق اقتصاد تا باشد تولید بايد 23

 ...چین و واردات به چسبیدند و

حمايت از 

واردکنندگان در 

 دولتهای قبلی

A41 
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 Q6. تحلیل مصاحبه با 6-6جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 را اش تجربه و نشنیديم ما صنعتی خوشه ايجاد زمینه در است پزشكی تجهیزات تولید 3

 بیشتر باشیم گرفته قرار کارش جريان در هم ما و باشه شده ايجاد اصالح به نداريم

 بودند هم هم رقیب و نبودند هم با هم ارتباطی در که بودند کوچكی واحدهای

رقابت شديد بین 

 C3 تولیدکنندگان

 جا خیلی ما کشور در جمعی کار فرهنگ اين هنوز که باشد اين شايد اصلیش علت 2

 نیافتاده

 فرهنگ فردگرايی
C41 

 متاسفانه. بكنند خاصی فعالیت يک قرارشد و کرديم انتخاب ای مديرههیئت يک 1

 ديگران که است شده باعث اين بعد و خودشان فردی منافع سراغ رفتند هاشون بعضی

 ها برنامه آن و کند می استفاده سوء داره يک بینند می وقتی خورند می سر قضیه اين از

 و شوندمی سرد شود نمی تعقیب و نیست مدنظر شده گرفته نظر در که اهدافی و

 کشند می کنار را خودشان

تاکید بر منافع 

فردی در سازمان 

 C2 های جمعی

 نمی ايجاد مشكلی باشد متمرکز گیريها تصمیم تولیدی واحدهای از يک هر در اگر 4

 شود

برخورداری از 

 مهارت مديريتی
C5 

. میشه اينطوری هاتحريم میدونستیم اينكه نه بوديم کرده قبل از را بینی پیش اين البته ما 5

 دلیل همین به بشود کمتر خارج به نیازش فنی ابعاد از واحدمان که خواستیم می اصوال

 خريديم سويس از را سرنگ تولید های قالب که شرکت تاسیس ابتدای از ما مثال

 بنابراين و ساختیم داخل در ما را قالبها همین بعد و خريديم هم تكنولوژيش آن با همراه

 ابتدای مثل که نداريم نیاز ما اينكار برای و کنیم می تعمیر و کرديم تعمیر راحتی به

 وحشتناکه ها قیمت که االن خصوصبه بخريم قالب دوباره باز خارج از بريم تاسیسمون

آمادگی پیش از 

 بحران

A51 

 خودش اثر داخلی هایتحريم آن از بیشتر اما داشت را خودش اثر خارجی هایتحريم 6

 را ما اولیه مواد و هست هم دولتی که پتروشیمی مثال کنید فرض يعنی گذاشت می را

 کند تولید بخواهد را جنرال مواد اينكه برای داده می قرار ما اختیار در و کرده می تولید

 انداخت می عقب را ما مواد بگیرد ارز و دهد انجام صادرات و

عدم عرضه مواد 

 تأمیناولیه توسط 

 کنندگان داخلی
A31 

 نمی اولیه مواد شما به امروز ديگر ما بگويند اگر االن داخل تولید به بوديم هم متكی ما 7

 و کنیم خريد و بكنیم تهیه خارج از را منابعی برويم که میكشد طول ماه شش ما دهیم

 بخوابیم بايد ماه شش بنابراين بیاوريم برويم بعد

محدوديت و زمان 

بر بودن خريد مواد 

 اولیه

C33 

 که فراوانی ارزهای اينكه برای نشد ايجاد مشكلی کننده مصرف برای طرف آن از البته 8

 قیمت زير و وارد امدند بازرگانان بعد کردند خريد چین از رفتند بود دولت اختیار در

 خارجی هایتحريم اين تا زد لطمه ما به بیشتر هااين و آوردند حتی ما ی شده تمام های

حمايت دولت از 

واردکنندگان در 

 دولتهای قبلی

A41 

 4 ،1 شايد مثال برای و خريد به کنیم شروع آورديم به دست اطالعات سالها اين در 3

 اگر بهتر چه کردند تولید[ داخلی پتروشیمی] اگر ديگه آينده ماهه 6 ،5 آينده، ماهه

شناسايی فرصت 

 های جديد در بازار
A34 
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 باشیم داشته آمادگیشو ما نكردند

 انجام را خارج از خريد هم و بكنیم وارد اينجا به فشار هم که باشد اين شايد بهتر حتی 31

 هست هم بر هزينه هااين و نباشیم متكی يكجا به باالخره که دهیم

تقاضای حمايت از 

 نهادهای فرادستی
A53 

 می ايجاد مشكل باشد کم مالیش بودجه خرده يه که صنعتی واحدهای برای متاسفانه 33

 کند

ذخیره کردن منابع 

 مالی
A45 

 خريد ماه 6 برای شديم مجبور ما کردند تولید مواد قبل يكماه که آخری دفعه همین در 32

 کرديم

افزايش سطح 

موجودی انبار برای 

مواد اولیه و 

 تجهیزات

A52 

 يک مثال باشد مشكل وجهش انتقال بگذارد را اثراتش ها تحريم ممكنه اينجا البته 31

 بود خواهد هم مسائل اين. کنیم باز نتوانیم بانكی اعتبار

محدوديت و زمان 

بر بودن خريد مواد 

 اولیه

C33 

 از آورديم می ژاپن از رفتیم می را سوزنهايمان قبل سال 4 ،1 تا ما که کنید فرض 34

 بهداشت وزارت خود توسط داخل در بعد ولی شود می تولید دنیا در که سوزنی بهترين

 می تولید واحد آن بود هم ماه 6 ،5 حتی کرد می تولید سوزن که شد ايجاد واحد يک

 هر. آوريد می خارج از اينرا خريد، نمی ما از چرا که ما به داشتند هم اصرار و کرد

 مجبورشان و خريم می شما از ما آنوقت[ ژاپن] کیفیت آن به رسید شما کیفیت موقع

 کرديم خريد هم بعد و باال ببرند را کیفیت کرديم

تحريک تقاضای 

تولیدکنندگان از 

کنندگان  تأمین

 مواد و تجهیزات
A37 

 ما که مديكالی مواد اين اگر که هستند ما خود همكاران توی هم االن همین متاسفانه 35

 گیر کنیم می استفاده سرنگ برای کنیم می تولید و گیريم می پتروشیمی از داريم

 .کنند می استفاده خرند می بازار از هم ای متفرقه مواد نیارند،

کاهش کیفیت 

 C32 محصول

 بیمارستانها بزرگ و کوچک واحدهای و است متعدد و زياد بسیار مصرف مراکز چون 36

 دهند انجام کیفیت کنترل ندتوانمین خودشان کدام هیچ هااين هستند

نظارت عدم 

مناسب بر خريد 

 مراکز درمانی

A11 

 هم چون هم مقدار يه نیست هست، الزم شايد که شكلی آن به اما باشد بايد نظارت اين 37

 مقدار يه است مسئول بهداشت وزارت هم هست مسئول اينجا در استاندارد موسسه

 وشايد است يكی کدام با نهايی مسئولیت که نیست شده تعريف که شود می احساس

 مسئله اين هم واردات در مثال اين و گردن بندازد آن و آن گردن بندازد اين يكجاهايی

 هست

عدم مشخص بودن 

 متولی اصلی

A15 

 خب. تا 311 حد در اورد می را ها نمونه بكند وارد سرنگ خواهد می تاجر يک وقتی 38

 اين حتی کند، می تولید عدد میلیون 311 ماه در که واحدی در سرنگ عدد 311 اين

 تا 311 اين بگويند بردارند را ها بهترين باشد انتخابی دتوانمی عدد 311

عدم نظارت 

مناسب بر خريد 

 مراکز درمانی

A11 

 C16استراتژيک بودن  هااين و واردات با شود جايگزين االمكان حتی و بكنند تقويت را داخل تولید اين اگر 33



 

375 

 

اين صنعت در  هست مردم سالمت و بهداشت اصطالح به نفع به هم نظر اين از بشود تقويت

 سالمت جامعه

 عنوانبه کند می کمک بهشون دولت اولیه مواد روی. پايینه بسیار دستمزدها انجا در 21

 بكنند صادر را کااليشان وقتیكه بروند بتوانند هااين اينكه برای سوبسید

برنامه های نامناسب 

 و ناهماهنگ دولت
A2 

 شده تمام قیمت تقريب و باال امد هی ما شده تمام قیمت کشور در موجود تورم دلیل به 23

 کاالهای که جايی به رسیديم تدريجا نرفته باال يا مانده ثابت چین مثل کشوری برای

 دو از االن بكنیم رقابت هاآن با یمتوانمین قیمت نظر از ما و شد جايگزين آمدند چینی

 شده متوقف تقريبا ديگه ما صادرات قیل سال

افزايش هزينه های 

 زيرساختی
C13 

 و بازارها مورد در اما هست اطالعات تبادل مقداری يک اولیه مواد تهیه مورد در 22

 دهند نمی هم به اطالعات که سخته آنقدر رقابت نه فروش

رقابت شديد بین 

 تولیدکنندگان
C3 

 می که هم سالهايی آن ولی بود صادراتی جايزه صد در سه صادرات، برای اينجا ما 21

 و رفت بیايیم بريم چقدر افتاد می تاخیر سال دو سال يک کرديم می استفاده ما و دادند

 لقايش به را عظايش نخواستیم ديگه که بود زياد انقدر دردسرش بیار مدارک کار امد

 وجود متاسفانه هااين و تشويق و سوبسید و کمک انجور که اينه واقعیت. بخشیديم

 ندارد

عدم پیاده سازی 

برنامه های تدوين 

 A8 شده

 به آن صرف عدم همچنین و خارجی محصوالت بازرگانی های جذابیت دلیل به 24

 قالب ساخت مورد در قبال که مواردی در جز اتفاق اين تر پايین قیمت همچون داليلی

 .است نیافتاده اتفاق صورت آن به شده داده توضیح هااين و

های  جذابیت

فروش محصوالت 

 خارجی

C41 
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 7Q. تحلیل مصاحبه با 6-7جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 جهت به االن بكنیم وارد ستیمتوانمی اين از قبل را کااليی يک ما مثال 3

 فروشد نمی ما به را کاال آن سازنده شرکت شديم تحريم اينكه

 مثل هستش اروپايی تجهیزات تجهیزاتمان، يكسری ما هست ما تجهیزات

 ايران به اصالً ما گفت آلمانی شرکت اين خب جوشكار، های ربات

 خیلی ماشین يک مثل هم ربات خب بفرستیم کاال یمتوانمین ديگر

 است خدمات و قطعات نیازمند پیچیده

عدم استقالل کامل در مواد اولیه 

 و قطعات مورد استفاده

C21 

 

 اين کند می اذيت را شرکتها ی همه خیلی که مستقیمی تأثیر در باز 2

 با باز خريدتان برای شما يعنی افتاد کارکرد از بانكی سیستم که هستش

 را پولتان که همین بخريد خواهید می شما حاال. هستید مواجه مشكل

 شود می مشكل بفرستید چگونه

محدوديت و زمان بر بودن خريد 

 مواد اولیه
C33 

 ما که کاری نداد کاال ما به ديگر هلندی شرکت اين گفتم که اول مورد 1

 کشور يک به دهی نمی ايران به ديگر تو که اينست کنیم می ديگران و

 بتراشی واسط يک اينجا بايد. بفرستی یتوانمی که ديگری

واسطه کردن شرکتی در خارج از 

 A51 کشور

 ثبت شرکتی يک ايران از خارج در امدند شرکتها عمال قسمت اين در 4

 ثبت شرکتی همچین يک مالزی در امديم ما که داليلی از يكی کردند

 بوده اين کرديم

 ثبت شرکت در خارج از کشور

A54 

 کااليتان شما که اينه بیشتر های هزينه با اين، با مقابله های روش از يكی 5

 دارد درواقع مالزيمون شرکت االن ما. بگیريد تحويل ايران از خارج به را

 پر يعنی میشیم متقبل را زيادی حمل هزينه يک يعنی[ میكند را اينكار]

 شود می هزينه

تحويل گرفتن کاال درخارج از 

 کشور
A55 

 هزينه يک دوباره ما يعنی ؛[بنگالدش] رفته امده دوباره حاال مالزی از 6

 هر به را رقابت قدرت اين. کرديم تحمیل خودمان به را مالزی تا حمل

 آيد می در گرانتر کااليتان چون کند می کمتر حال

 افزايش هزينه های حمل و نقل

C46 

 که خواهید می را کااليی يک مثال شما که اينست راههايش از يكی 7

 خودش اصلی فروشنده اما دهد نمی شما به آنرا اروپايی اصلی فروشنده

 بخری، اصل از بروی اينكه جای به شما دارد نمايندگی دنیا جای همه در

 ندارد مشكلی نماينده. خری می نماينده از روی می

خريد از نمايندگی شرکت 

 تولیدکننده مواد و تجهیزات
A56 

 اختصاص ساله هر که هايی بودجه و شد کند حرکتش ما اقتصاد عمال 8

 جمله از کرد پیدا نزول هااين ها، وزارتخانه ی همه به شود می داده

 اصلیمان مشتری ساز، تخت شرکت يک عنوانبه ما. بهداشت وزارت

دولتی بودن مشتريان اصلی 

 C45 هابنگاه
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 می انجام بیشتر خريد باشد پولدار دولت که وقتی بنابراين است دولت

 عصا به دست باشد نداشته خوبی اقتصادی وضع خیلی دولت وقتی دهد

 شوندمی تجهیز کمتری بیمارستانهای کند می حرکت تر

 اتمام به بوده قرار که هايی پروژه شده، متوقف که هايی پروژه همه.  3

 در هااين ی همه شده کند يا شده استاپ بودجه نداشتن جهت به برسد

 مستثنی هم ما که است افتاده اتفاق اين و بینید می شما صنايع ی همه

 نیستیم

 افزايش هزينه های زير ساختی

C13 

 موتورهای آورديم شرقی موتورهای رفتیم بیشتر مشكالت اين خاطر به 31

 .کرديم جايگزين آمديم عمال يعنی ؛آورديم درواقع را تايوان و چین

يافتن مواد و قطعات جايگزين از 

 ساير کشورها
A57 

 باز سفره اين همیشه باالخره که ای سفره يک با بوديم مواجه همیشه ما 33

 اين در شود می سخت شرايط بعد شد می انجام هم خوبی خريد و بود

 باشند داشته نواوری بتوانند که بمانند ندتوانمی شرکتهايی شرايط

از خالقیت و  هابنگاهحمايت 

 C28 نوآوری

 شرکت اگر. بكند تحمل بتواند که باشد داشته اقتدار آنقدر بايد شرکت 32

 درست خودش برای که هايی ديون درواقع همه اين با باشد کوچكی

 تهیه دتوانمین را اش اولیه مواد چرخد نمی چرخش ديگر عمال کرده

 کند

 کاهش ديون و بدهی های مالی

A44 

 پايین را ها هزينه که کرديم سعی ما ماجرا اين در کرديم که کاری ما 31

 بیاوريم

 کاهش هزينه های بنگاه
A41 

 خود سیستم در حال هر به آمديم بكنیم کمتر را هايمان هزينه که موقعی 34

 برديم باال را خودکارسازی

 خودکارسازیافزايش 
A58 

 يكسری بوده سختی شرايط اينكه با گذشته سال چند اين در االن ما 35

 هزينه و رفته باالتر بسیار کاريمان راندمان عمال که خريديم را تجهیزاتی

 است آمده تر پايین محصول برای شده تمام

 افزايش راندمان تولید

A53 

 همان با ولی شدند کمتر ما کاری پرسنل مثال کمتر جاری های هزينه 36

 کنیم می تولید داريم تیراژ

 تعديل کارکنان
A3 

 استفاده خارجی ما حاال است نامرغوب چون اما هست هم ايرانیش 37

 کرديم

عدم کیفیت گرا بودن محصوالت 

 داخلی
C47 

 انجام داريم را کارهايمان خیلی ما که است افزاری نرم طريق از يكیش 38

 مثال که نوشتیم خودمان داديم توسعه درواقع افزاری نرم ما. دهیم می

 دهد می قرار خودش پوشش تحت تقريبا شرکت های فعالیت همه

 استفاده از نرم افزارهای رايانه ای

A61 

 نزن تلفن نزن نامه که آوريم می مشتری به زيادی فشار االن فروشمان 33

 کرديم کم را اتالفهايمان بفرستید آنجا از سايت در برويد

تحريک تقاضا از تولیدکنندگان 

 بواسطه مشتريان هوشمند
A62 

 A43 کاهش ضايعات و اتالف ها اينی وقت اتالف جمله از بشود کمتر کارخانه هی اتالف کرديم سعی ما 21
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 است تر مهم چیز همه از که

 می انجام رود می خودش برای شرکتی هر کارها اين معموالً ما صنف در 23

 دهد می انجام دارد را اينكارها که شود نمی خبر با هم کس هیچ و دهد

 مشترک محصول که هايی شرکت مثال داشته داليلی حاال دهد نمی يا

 هستند بازار در رقیب دارند

 رقابت شديد بین تولیدکنندگان

C3 

 بروند و اولند تراز های شرکت هااين که کنید معرفی را شرکتهايی شما 22

 خواستیم دوبار بار يک ما که داشته دردسر آنقدر هااين[ اما. ]بگیرند وام

 کنیم نمی دنبال را اخبارش ديگر اين از بعد که بكنیم را اينكار

عدم شناسايی افراد مناسب جهت 

 A12 بهره مندی از تسهیالت

 همه و قطعات نوع از کاالهايمان چون ما. نیست عملیاتی و اجرايی زياد 21

 عمال که اينه ندارد وجود مشترکی چیز و است متفاوت هم با چیزش

 نیست میسر زياد هم چنینی اين همكاری

گستردگی دامنه فعالیت اعضای 

 C42 خوشه

 با متوانمین من گويد می بیمارستان مثال اينكه خاطر به فروشند می هاآن 24

 آن که شرکتی يک با آيد می ببندم قرارداد دونه دونه شرکت صدتا

 بندند می ان با را قراردادش. است تجهیزکننده شرکت يک شرکت

[ شرکت] آن را شان MRI تا گرفته دمپايیش از دهند می را لیستشان

 هااين و دهد می قیمت کند می لیست برايشان

ايجاد شبكه های اجتماعی در 

 اعضای خوشه

A13 

 در شرکت مثال شده ها هزينه در جويی صرفه مقدار يک حال هر به 25

 هم کنار در همه میگیرد را جا يک رود می اتحاديه آن ديگه نمايشگاهها

 هستند

 برگزاری وشرکت در نمايشگاه

A18 

 در معموالً. ديگر است تكی کار و گروهی کار داستان معموالً ايران در 26

 دهد می جواب بهتر تكی کار ايران

 فردگرايیفرهنگ 
C41 

 اين ما اينكه خاطر به مديريت بازنگری که هستیم موطف سال هر ما 27

 از هر که است بخشهايی يک اينا ايزو استاندارد داريم را استانداردها

 نگاهی يک بنشینند میز يک دور بیايند کرده الزام را مديران چندی

 دهند انجام اصالحی اقدامات و افتاده که اتفاقاتی به بكنند

اهداف و  اندازچشمبازنگری در 

 هااستراتژی
A24 

 تا صفر هم بیمارستانهايش ندارد، وجود تخت تولیدکننده هیچ عراق در 28

 قديمیه و کهنه چیزش همه چون دور بريزند را تختهايشان بايد صدش

شناسايی فرصت های جديد در 

 بازار
A34 

 C33 بازارهای منطقه ناامنی در هستیم بحرانی شراط در اش همه ما 23

 با يمان کارخانه در داريم مدرنی و شیک خیلی اموزش مرکز يک ما 11

 آوزش تا دو ما آموزش برای هست بصری و سمعی امكانات ی همه

 است نشده تعطیل اين وقت هیچ که داريم

برنامه های آموزشی برای 

 A5 کارکنان

 طراحی مسابقه...] داشته هم جايزه و کرديم استفاده نو فكر از همیشه ما 13

 يک[... دانشگاه اساتید از چندتن همكاری با کشور سطح در تخت

حمايت بنگاه از خالقیت و 

 نوآوری
C28 
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 شرکت يک که بیمارستانی فضاهای ی توسعه کرديم برگزار سمیناری

 آمدند کرديم دعوت و بود ايرانی مديرش که بود استرالیايی

 وام شرکت فعالیت تاريخ طول در کشور بانكی سیستم از زمانی هیچ ما 12

 کرديم خارج فكرمان از اينرا اصال نگرفتیم

 کاهش ديون و بدهی های مالی
A44 

 گرفته وامهايی ديگری مسائل به و روابط به شنويم می وقتهايی يک ما 11

 فعالیت يک دانم نمی جهت در حتی يا و شرکتها توسعه جهت در يا شده

 است شده هزينه ديگر اقتصادی

عدم شناسايی افراد مناسب جهت 

 A12 بهره مندی از تسهیالت

 در بوده شرکت اقتصادی های فعالیت سود از بوده درواقع که چیزی هر 14

 شرکت اين مديريت و ويال خريد صرف هم وقت هیچ. اش توسعه زمینه

 عايدی اگر نبودند آنور و اينور در گذاری سرمايه و ويال خريد دنبال

 هم خوبی الحمداهلل رشد درواقع ما هم همین برای بوده خودش در بوده

 داشتیم

 تمرکز بر فعالیت اصلی بنگاه

A61 

 نظر از هم همیشه هست خوبی فكر ما فكر که نكرديم فكر هم وقت هیچ 15

 که داشتیم استراتژيک تكنولوژی، مشاورين ما کرديم استفاده مشاورين

 کرد چیكار بايد شرايط اين در آقا

 ارتباط با مشاوران

A33 

 خدمات صنعت از ديگری بخش به ندتوانمی که داريم دستگاهايی ما 16

 و کرديم استفاده ظرفیتشان از درصد 21 فقط ما اينكه رغم علی دهند

 .کرديم مقاومت حداقل يعنی کنیم نمی را اينكار

 داشتن نگاه بلندمدت

A63 
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 Q8. تحلیل مصاحبه با 6-8جدول 
ف

ردی
 

 عنوان تم فرعی گویه های کالمی
 کد تم

 فرعی

 تبديلش را هست انتفاعی غیر که را انجمنی یدتوانمین شما وجه هیچ به 3

 ديگری سازمان يک مجبوريد نتیجه در. اساسنامه تغییر با انتفاعی به بكنید

 است تعاونی شكلش يک که باشه انتفاعی که کنید ايجاد آن کنار در را

 اينه علتش

نیاز به يک سازمان چابک و 

 منعطف
A4 

 کسی يک ممكنه باشد درست ها انجمن از توقعمون بايد ما که اينه مسئله 2

 انجمن. کند کاری انجمن برايش که بشود انجمنی يک عضو بخواهد

 ای عده يک که کند می ايجاد فضا يک انجمن بكند کاری نیست قرار

 و بكنند کاری يک بايست ديگر هم با آدمها اين بگیرند قرار هم کنار در

 ندارد وجود متاسفانه فرهنگ اين

 توقعات نابجای اعضای انجمن از

 سازمان جمعی

C48 

و ادامه يافتن اقدامات  اصالحعدم ...هیچی ديگه بعد شد شروع زمانهايی يک چیزهايی يک 1

 مديران قبلی
A13 

 بیشتر درنتیجه کشور از خارج بودبه کمتر هايشان وابستگی شايد کمی 4

 بیاورند دوام توانستند

عدم استقالل کامل در مواد اولیه 

 وقطعات مورد استفاده
C21 

 A45 ذخیره کردن منابع مالی بیاورند دوام توانستند داشتند بیشتری مالی بنیه 5

 مدتی يک بیاورند نتوانستند را شان اولیه مواد وابستگی علت به ها خیلی 6

 راههايی يک دوباره تا زدند گیج همه ماهی 8 ،7 يک شدند نقصان دچار

 کنند پیدا

محدوديت و زمان بر بودن خريد 

 C33 مواد اولیه

 قیمت افزايش] ندتوانمین هستند، گذاری نرخ مشمول ها بعضی حاال 7

 باال ببرند را قیمتشان ستندتوانمین ها بعضی[. دهند

گستردگی دامنه فعالیت اعضای 

 خوشه
C42 

 باز داشتند چینی رقبای ببرند[ باال را قیمتشان] ستندتوانمی اگر ها بعضی 8

 در دهند می مفت را جنس همینطوری هاآن چون باال ببرند ستندتوانمین

 بازار

 قیمت نازل رقبای خارجی

C12 

 از بعد و بیاوريد گفتند می بهشان بیاورند نگذاشتند را خودشان ارز هاآن 3

 بهت و خريدند می ازت تومانی 3211 بعد و آوردی می را دالرت شما

 دهیم نمی دالر

ذی  هایسازماناقدامات ناگهانی 

 A46 ربط

 اولیه مواد شد که چیزهايی از يكی افتاد اتفاق ها تحريم که وقتی رضا 31

 مستقیم ديگر چون شد گرانتر برايتان اورديم می خارج از چون که ای

 ديگر جای يک به رفت می آنجا از شما به آمد نمی

 افزايش هزينه های حمل و نقل

C46 

 يا. کنیم کمتر و کنیم جبران را ها هزينه اين جورايی يه کرديم سعی ما 33

 کرديم کمتر را ديگر اقالم يكسری هزينه

 کاهش هزينه های بنگاه
A41 
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 A3 تعديل کارکنان کرديم کم نیرو با دورانی يک 32

 A53 افزايش راندمان تولید نكرديم کم را محصولمان تنوع ما. را تعدادی يک که شديم مجبور ما 31

 می پیدا را کمپانی کمتر دنیا در شما هست چیزها يكسری ما صنف در 34

 از بعضی اينكه برای. کند درست خودش را چیزش همه که کنید

 کمپانی يک نتیجه در است بر هزينه خیلی .اختصاصیه خیلی اقالمش

 هاآن محصول بقیه برای کنند می درست را اينا هاآن هستند دنیا در هايی

 است اولیه مواد برايشان

ناتوانی فنی در تولید مواد اولیه و 

 قطعات

C15 

 می را اين ما که داديم يادش زحمت هزار به را منابعش ايران در گشتیم 35

 کن درست اينو بیا و خواهیم

تحريک تقاضای تولیدکنندگان 

کنندگان مواد و  تأمیناز 

 تجهیزات

A37 

 می اينو من که کردم صحبت دانشگاه با رفتم اينجا آمدم را قلمم يک من 36

 از را بااليی بسیار رقم دانشگاه کنید؟ درست را اين یدتوانمی و خواهم

 هست هم صرفه به بیاد واسطه با بخرم امريكا همون از من. خواست من

و مراکز  هادانشگاهارتباط با 

 A38 علمی

 ولی نیستند تحريم جزء اساسا است پزشكی کاالهای چون ما کاالهای 37

 Export اسمش که هست چیزی نیست يک اسما هستند عمال

License و آنجا بروند ندتوانمی ها کمپانی آن که است Export 

License نتواند که نیستش تحريم لیست جزء کاالهايشان چون بگیرند 

 را اينكار دهد می ترجیح امريكايی يا اروپايی کمپانی ولی ايران بیايد

 ترسد می نكند

خارجی  هایشرکتعدم تمايل 

جهت تعامل با شرکت های 

 داخلی
C43 

 و هزينه و مالیات که شده اضافه بخشی باشد مستقیم اينكه جای به 38

 دارد دوبی دولت چون و ترخیص و گمرک و نگهداری

 شده محصولافزايش قیمت تمام 
C51 

 ولی. آوريم می هند از االن آورديم می امريكا از که چیزی يک مثال 33

 جرات ما که هست چیزها از خیلی ترسیم می ما. هست هم کیفیتش قضیه

 و دقیقه و است پزشكی چیزهای يک هااين چون کنیم عوض کنیم نمی

 کنیم عوض راحت خیلی هم چیزی هر

 استراتژيک بودن اين صنعت در

 سالمت جامعه
C16 

 نه را جونش نه دارم را حالش نه اصالً...  همانا کردنش عوض چون 21

 ولی... کرديم عوض چرا بوده ضرر کم که چیزهايی يک ولی. را وقتش

 .نه را اصلیهايش

 افزايش روحیه فردی

A48 

 می تعريف ساالنه اهداف مثل اينا و اهداف يكسری داريم ايزو ما چون 23

 کنیم می اجرا کامال را ايزومون و داريم ايزو ما. کنیم می نگری باز. کنیم

 اندازچشمبازنگری در اهداف و 
A24 

 به کنند می سعی خیلی که هست همبستگی اين حداقلش ما صنف در 22

 دارم خوبی نمايندگی دارم صادرات من اگر مثال کنند کمک همديگر

. کنم کمک کنی صادر یتوانمی را کااليتان که هم شما به کنم می سعی

ايجاد شبكه اجتماعی در اعضای 

 A13 خوشه
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 و کنند می را ايینكار که ديدم خودمان های بچه در من را همبستگی اين

 شرکت تا 211 تا 381 شامل گروه اين دهند البته می ياد همديگر به

 .هستیم تايی 11 ،21 نیست،
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Using the economic sanctions as a tool for foreign policy of the countries 

have developed in the years that the researchers of international relations 

discusses about the epidemic and madness sanctions. Iran, a country that 

historically were imposed toughest sanctions and so intensification 

sanctions cause vulnerability in the economic and social part of the county 

that finally effect on closure of businesses and negative economic growth; 

although this trend has resilience lessons for all levels of society. 

This study is one of the first researches that in addition the review effects 

of economic sanctions on certain industry, focus on the case- Cluster of 

Tehran hospital equipment- to explain the concept of resilience so until to 

propose the theoretical and practical actions and guidelines for increase and 

develop resilience of industrial clusters in order to deal with the economic 

sanctions. 

In this research, qualitative research methods used, and the data were 

collected by used the method of the fields and library research. Interviews 

were semi-structured and use with the snowballing method until has been 

completely saturated. After analyzing the data with the theme analyze 

method, resilience divided in to 4 dimensions- social-cultural, economic, 

technical- organizational, institutional- infrastructure- and the result of 

analysis in addition review of the findings of previous researchers and 

attention to the "Complex adaptive systems"and “Panarchy model" in the 

five levels of individual, businesses, clusters, government and environment 

provided. 

Key words: Resilience, Regional resilience, Organizational resilience, 

Industrial cluster, Economic Sanctions  
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