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چكیده
هدف اصلی در پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مؤثر بر توان رقابتی خوشههای صنعت نساجی است .جامعه آماری را مدیران واحدهای
صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی استان مازندران به تعداد  135نفر تشکیل میدهند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای استفاده شده است .چارچوب نظری ،براساس الگوی رقابتی پورتر استوار است .الگوی پورتر بهعنوان الگوی پایه و بنیادی در
تحلیل رقابتپذیری یك صنعت ،نشان ميدهد رقابت در سطح صنعتي معین شامل چه عواملی است .در پژوهش حاضر ،پژوهشگران
برای شناسایی عوامل مؤثر بر توان رقابتی خوشههای صنعت نساجی افزون بر عوامل الگوی پورتر ،عامل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه را
به چارچوب نظری پژوهش افزودهاند .شایان ذکر است ،در پژوهش حاضر عامل شانس از الگوی مایکل پورتر درنظر گرفته نشده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد عوامل ششگانه الگوی پورتر شامل شرایط عوامل تولید ،شرایط تقاضا ،راهبرد و رقابت ،صنایع حمایتی و
مرتبط ،نقش دولت و نیز عامل فرهنگ کارآفرینی بر افزایش توان رقابتپذیری واحدهای تولیدی صنعت نساجی اثر معنیداری دارد.
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توسعه صنایع بدون طراحي و اجراي راهبرد (استراتژی)
مناســب مقدور نیســت .یكي از مهمترین راهبردهاي
توســعه صنایع بهویژه صنایع كوچك و متوسط ،ایجاد
خوشههاي صنعتي اســت .الگوي خوشههاي صنعتي
یكي از الگوهاي نوین توسعه بوده كه از سه دهه پیش
مورد توجه پژوهشگران توســعه اقتصادي قرار گرفته
اســت .برخي از كشورها و ســازمانهاي جهاني مانند
یونیدو ،برنامههاي توسعه مبتني بر رویكرد شبكهها و
خوشههاي صنعتي را مورد تأكید قرار دادهاند و امروزه
بســیاري از كشورهاي توســعه یافته از راهبرد توسعه
خوشههاي صنعتي بهره ميبرند.
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارv.mohammadi@Qaemiau.ac.ir :

پورتر اذعان دارد ،رویکرد خوشــهها با بهرهگیری از
ادغام مناســب منابع ،ابزار مناسبی برای توسعه پایدار
در مناطق اســت[ Cooke .]1،2معتقد است ،هر قدر
نگاه به حل مســائل از سطح بینالمللی ،ملی و بخشی
به ســمت منطقهای و محلی و مبتنــی بر قابلیتهای
پویای سامانههای اجتماعی شكلیافته برپایه فرایندهای
طبیعی پیش میرود ،توجه به كسب و كارهای متوسط و
كوچك در قالب شبكههای ارتباطی قابل تعریف ،ذیل
بحث توســعه خوشــهای ،از اهمیت ویژهای برخوردار
میشود[.]3
در ســالهاي اخیر ،بحث توجه به صنایع كوچك و
متوسط و توسعه خوشههاي صنعتي در ایران نیز مورد
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توجه قرارگرفته اســت .اما بهنظر ميرسد ،در سطح سياستگذاري و
اجرای الگوي توســعه خوشهاي ،كشــور همچنان نيازمند حركتهاي
بنيادي و پايهاي اســت .آنچه كه رويكرد فعاليت در قالب خوشههای
صنعتی را در ايران موجه میسازد ،سابقه تاريخی كشور برای توفيق در
برخی از عرصههای صنعتی است كه بررسيها نشان ميدهد ،پيدايش و
گسترش آنها در قالب خوشههايی ناپخته و غيررسمی بوده است[.]4
 Acsو همــکاران اذعان دارند ،صنایع کوچک از چهار جنبه شــامل
کارآفرینی ،نوآوری ،پویایی صنعت و ایجاد فرصتهای شغلی به اقتصاد
جهانی کمک میکنند[.]5
 Liuمجموعه نوآوریهای شکل گرفته در یک خوشه را به دو دسته
نوآوریهای مستقل و نوآوریهای اشــتراکی تقسیم میکند .نوآوری
مستقل ،محصول عملکرد بنگاه است و نوآوری اشتراکی ،در اثر فعالیت
شــبکهای درون خوشه ایجاد میشود .ثمرههای نوآوری در یک خوشه
صنعتی ،تحت فشــار بازار و حمایت دولت و دانشگاهها و تسهیم منابع
نوآوری مورد استفاده قرار میگیرد[.]6
صنعت نســاجی در گذشتههاي بســیاردور ،معيار شاخص در رونق
اقتصادي يك كشور محسوب ميشده است و كشور ايران در دورههای
مختلــف تاريخ گذشــته خود ســهم عمدهای در پيشــرفت و تكامل
صنعت نساجی در دنيا داشته است .شاید بتوان گفت ،صنعت نساجی
از بزرگتریــن و با اهمیتترین صنایع جهان اســت و با گردش مالی
فوقالعاده زیاد خود مورد توجه بسیاری از كشورها و اقتصادهای بزرگ
دنیاســت .صنعت نســاجی همواره بهعنوان ركن اساسی هر جامعهای
محســوب میشــود و اهمیت این صنعت تا بدان جاست كه بسیاری
از كشــورهای جهان جهش و انقالب اقتصــادی خود را برپایه صنعت
نساجی پایهگذاری میكنند.
صنعت نســاجی در ایران سابقه چها ر هزار ساله دارد و بیش از 100
ســال پیش ،صنعتی شده است .بررســی وضعیت این صنعت به علت
گستردگی و تنوع بســیار زیاد آن نیازمند صرف وقت زیادی است كه
از چارچوب این پژوهش خارج اســت .بنابراین ،هدف اصلی در نوشتار
حاضر بررسی وضعیت خوشههای صنعت نساجی در یکی از استانهای
شمالی ایران است و پژوهشگران بر این باورند که یكی از راههای اصلی
توســعه و رونق صنایع نســاجی در ایران ،گســترش خوشهها در این
صنعت است.
ادبیات پژوهش
در ابتدای قرن نوزدهم ،مفهوم مزیت رقابتی ریکاردین ( )Ricardianبه
توسعه مفهوم تخصصگرای ملی و منطقهای منجر شد.
براساس این نظریه و نظریه صرفههای اقتصادی مارشال ،ویژگیهایی
چــون موقعیت جغرافیایی ،وجود مواد خام ،نیروی کار ارزان ،ســرریز
دانــش و تخصصیشــدن تأمینکنندگان ،پشــتوانه نظــری موضوع
خوشههای صنعتی و منطقهای را شکل دادهاند[.]7
نظریه خوشههای صنعت را اولین بار مایکل پورتر مطرح کرد .وی ،به
خوشهها بهعنوان نتيجه بهبود در محيط كسب و كار نگاه ميكند و توضيح
ميدهد ،يك خوشــه صنعتي حاصل نزديكــي جغرافيايي و اجتماعي
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گروهي از شركتهاي مرتبط بههم و نهادهاي وابسته به آنهاست كه
در يك زمينه خاص ،كاالهاي همانند يا مكمل توليد ميكنند.
 Humphreyو  Smithsاذعان میدارند ،تمركز بخشــی و جغرافيايی
شــركتها را خوشــه میگويند .چنين تمركزی باعث برخورداری از
صرفهجوييهای بيرونی ميشــود .همچنين ،وجود خوشه باعث جذب
كارگزاران بازارهای دوردســت شــده و به ظهور خدمات تخصصی در
زمينههای فنی ،مالی و حسابداری كمك میكند.
 Altenburgو  Stammerمعتقدند ،درباره تعريف خوشههای صنعتی
در ميــان صاحبنظران اتفاق نظر وجود نــدارد ،اما میتوان اين گونه
جمعبنــدی كرد كه واژه خوشــه در عامترين مفهوم ،به تمركز مكانی
فعاليتهای اقتصادی در زمينهای خاص اشاره میکند[.]8
 Stimsonو همــکاران معتقدند ،خوشــههای صنعتی تجمع صنایع
همکار و رقیب در یک منطقه اســت که به صورت شبکهای و از طریق
ارتباطــات افقی و عمودی و پیوندهای قوی و مشــترک با یکدیگر در
تعامل هستند[.]9
 Schmitzو همکاران اظهار میدارند ،آنچه سبب میشود كه خوشهها
اين چنين مورد توجه قرار گيرند ،فرصتهای مربوط به كارايی جمعی
اســت كه از صرفههــای اقتصاد بيرونی و اقدامات جمعی سرچشــمه
میگيرد ،بدين ترتيب ،صرفًا تجمع مكانی شــركتهايی كه ارتباطی با
يكديگر ندارند ،نمیتوانند كارايی جمعی را افزايش دهد و اين تعامالت و
آثار بيرونی است كه مورد توجه است[.]10
 Padmoreو  Gibsonمعتقدند ،خوشهسازی ،رویدادی است که ما را
به مشتری و بازار نزدیکتر میکند و این خود باعث شناخت نیاز واقعی و
مطابقت تولید با تقاضا میشود[.]11
پورتر اذعان میدارد ،درون خوشهها هم رقابت و هم همکاري وجود
دارد .رقبا بهشــدت براي جلب و حفظ مشتریان رقابت میکنند .بدون
رقابت جدي ،موفقیتی براي یک خوشه قابل تصور نخواهد بود .با وجود
ایــن ،میان آنها همکاري نیز وجــود دارد و این همکاري دربرگیرنده
شرکتهایی در صنایع مرتبط و مؤسسات درون خوشه است.
 Rosenfeldبیان میکند ،خوشهســازی موجــب ایجاد تمرکز در
رابطهها و وابســتگیهای متقابل اعضای شــبکه بــرای ایجاد نوآوری
میشود[ Maskell .]12معتقد است ،تشکیل و توسعه خوشهها معموالً
از دو راه زیر امکانپذیر است:
 مکانگزینی و جابهجایی مجدد کل یا بخشی از فعالیتهای یک بنگاهدر خوشه به منظور بهرهبرداری از آثار خارجی خوشهها و
 تجمیع بنگاههای نوپا و جدید با ساختار همکاری عمودی یا افقی[.]13 Enrightمعتقد اســت ،خوشــههاي صنعتی به شــکل گروهی از
بنگاهها و مؤسسات اقتصادي و غیراقتصادي هستند که به صورت افقی و
عمودي با یکدیگر در ارتباط هستند ،با یکدیگر همکاري دارند و نیز با
یکدیگر رقابت میکنند .زمینههاي همکاري متنوعی بین آنها وجود
دارد ،مانند خریدهاي مشــترک ،استفاده از شبکههاي توزیع مشترک،
ارتباطات فناوری ،پژوهشهای مشترک ،زمینههاي آموزش کارکنان،
آموزش مشترک مدیران ،برنامههاي استانداردسازي جمعی ،مطالعات
مشــترک بازار ،خرید فناوریهاي قابل استفاده مشترک و نیز استفاده
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از زمینههاي بازار کار مشــترک مثل تشــکیل ذخیره سرمایه انسانی
مشترک[.]14
 Shurchuluuاذعان دارد ،در عصر گســترش روزافزون جهانیشدن،
رقابتپذیری موضوعی مهم در بین سیاســتگذاران ســطوح مختلف
(کشور ،صنعت و بنگاه) در بخشهای مختلف دنیا تلقی میشود[.]15
 Feurerمعتقد است ،چه در عرصه رقابت در بازارهای داخلی و چه در
صحنه بازارهای جهانی ،راهبردهای کســب و کار بدین منظور تدوین
میشوند تا شرکتها راه حرکت از موقعیت رقابتی فعلی به یک موقعیت
قویتــر جدید را معین کنند و این حالــت تنها با بهبود رقابتپذیری
شرکتها قابل دستیابی است[.]16
به شبکهسازی بین کسب و کارها در قالب اشکال و عناوین گوناگونی
در مطالعات اشاره شد که در این میان میتوان به خوشههای کسب و
کار ،سرمایهگذاری مشترک و شبکههای راهبردی ،تولید تحت امتیاز،
کنسرســیومها و اتحادیههای راهبردی اشاره کرد .از این میان ،الگوی
خوشه کسب و کار در سالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران توسعه
صنعتی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است[.]17
رقابتیبودن فرایندی اســت که طی آن یک عنصر یا واحد مستقل
تالش میکنــد تا از حیث عملکرد از دیگری بهتر باشــد و جلو بزند.
این عنصر یا واحد مســتقل میتواند یک فرد ،یک شرکت ،یک کشور
یا دنیا باشــد .رقابتیبودن بین رقبای تجــاری درون و بیرون مرزها و
محدودههای یک کشور در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است.
برای رقابتیبودن ،چند عامل باید وجود داشــته باشد :توانایی ،میل به
برندهشدن ،تعهد یا پایداری و وجود منابع خاص و مشخص .در صنعت
نســاجی ،رقابتیبودن به معنای تولید یا ارائه به موقع از نظر هزینه به
صرفه یک کاال یا یک خدمت به گونهای اســت کــه از آزمون بازار به
درآید و نیازهای مشــتریان را تأمین کند .برای حفظ جایگاه رقابتی،
شرکتهای نســاجی باید دائمًا از رقبای تجاری خود بهتر عمل کنند.
در بازارهــای جهانی امروز ،این رقبا ممکن اســت در بازارهای محلی،
منطقهای ،ملی یا جهانی مشغول به فعالیت و رقابت باشند.
در همین راستا ،طبق نظر  Collinsو  Porrasمیتوان استنباط کرد
که خوشههای صنایع نســاجی نه تنها برای رویارویی با عوامل محیط
خارجی باید راهبردهای مناســبی درنظر گیرند ،بلکه باید ویژگیهای
داخلی صنعت را هم به گونهای معین کنند که موفقیت شــرکتها در
بلند مدت تضمین شود[.]18
چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری پژوهش حاضر براســاس الگوی مایکل پورتر اســتوار
اســت[ .]19الگــوی الماسپورتــر بهعنــوان الگوی پايــه در تحليل
رقابتپذيری صنعت بومی ،يكي از چند الگوی محدود در پژوهشهای
تجارت بينالملل است كه نشان ميدهد ،رقابت ملي در سطح صنعتي
معين ،شــامل چه مواردي اســت .در پژوهش حاضر ،برای شناسایی
عوامل مؤثر بر توان رقابتی خوشــههای صنعتی صنایع نساجی ،عامل
شــانس طبق الگوی پورتر درنظر گرفته نشده است ،زیرا پورتر در این
زمینه بر شرایطی نظیر جنگ و شرایط بحرانی تأکید میکندکه عم ً
ال

این شرایط در عرصه حکومتداری میتواند برای دولتها حائز اهمیت
باشد .پورتر در اين الگو ،رقابتپذيري را حاصل تعامل شش عامل اصلي
به شرح زیر میدارند:
شرایط عوامل تولید
عوامل تولید را میتوان به چند گروه شامل منابع انسانی ،منابع فیزیکی،
منابع اطالعاتی و دانش ،منابع ســرمایهای و زیرساختها تقسیم کرد.
به اعتقاد پورتر ،برای تأمین مزیت رقابتی ،عامل تولید باید متناسب با
نیازهای صنعت تخصصیتر شود.
شرایط تقاضا
پورتر بر نقــش تقاضای خانگی (تقاضای داخلی) در فراهمســاختن
انگیزش الزم برای ارتقای مزیت رقابتی تأکید خاصی دارد .شــرکتها
نوعًا به نیازهای مشــتریان خود حساس هستند .از اینرو ،ویژگیهای
تقاضای داخلی در ایجاد فشار برای بهبود کیفیت و ابداع ،نقش مهمی
دارد .ســه ویژگی تقاضای خانگی که در رسیدن به مزیت رقابتی مؤثر
هســتند ،عبارت از ساختاربخشی تقاضای خانگی ،مشتریان پرتوقع و
خبره و نیازهای قابل پیشبینی مشتریان است.
صنایع حمایتی و مرتبط
مهمترین یافته مدل پورتر آن است که صنایع موفق در هر کشوری را
میتوان به صورت خوشهای از صنایع حمایتی و مرتبط درنظر گرفت.
وقتی یک خوشــه شــکل میگیرد ،تمام گروه صنایع نقش حمایتی
متقابل را برعهده میگیرند .از نظر بینالمللی ،تأمینکنندگان داخلی به
چند طریق مزیت رقابتی را در زنجیره تولید بهوجود میآورند .نخست،
امکان دسترسی کارآمد ،زود و سریع به ورودیهای ارزانقیمت را فراهم
میکند .دوم ،عرضهکنندگان و استفادهکنندگان که در نزدیکی یکدیگر
قرار گرفتهاند ،از ارتباطات نزدیک ،سریع ،جریان ثابت اطالعات و تبادل
افکار و ابداعات سود میبرند .به نظر پورتر ،آنچه درون شرکتها اتفاق
میافتد اهمیت دارد ،اما خوشههای صنعتی آشکار میسازند که محیط
تجاری بال واسطه خارج از شرکتها هم نقش حیاتی بازی میکنند.
او معتقد است که خوشههای صنعتی به سه طریق عمده بر رقابت اثر
میگذارند )1( :از طریق افزایش بهرهوری شــرکتهای مستقر در ناحیه،
( )2از طریق به حرکت درآوردن جهت و سرعت ابداعات و ( )3برانگیختن
تشــکل و شکلگیری کارهای تجاری جدید که به گسترش و تحکیم
خوشه میانجامد.
راهبرد ،ساختار و رقابت
پورتر تفاوتهای منظمی را در ویژگیهای بخشهای تجاری کشورهای
مختلف تشخیص داد که نشانگر مزیت رقابتی است .این ویژگیها شامل
راهبردها ،ســاختارها ،اهــداف ،عملیات مدیریتــی ،گرایشهای فردی،
سازماندهی و مدیریت آنهاست و نیز ماهیت داخلی نقش بسزایی دارد.
وجود رقابت محلی پویا نیز محرک قوی برای ایجاد و دوام مزیت رقابتی
بهشــمار میرود .رقابت داخلی باعث میشود ،شرکتها به اصالح و ابداع
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بپردازنــد .تمرکز جغرافیایی ،قدرت و رقابــت داخلی را افزایش میدهد.
رقابت داخلی در نهایت باعث میشــود ،شرکتهای داخلی به بازارهای
جهانی روی بیاورند و به آنها قدرت میدهد در این بازارها موفق شوند.
شانس
حوداث شانســی که خارج از کنترل شــرکتها هســتند ،میتوانند
گســیختگیهایی را بهوجود آورند که به شــکلدهی مجدد ســاختار
صنعــت بینجامد .آنهــا نقش زیادی را در جابهجایــی مزیت رقابتی
در بســیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی ایفا میکنند .مهمترین
حوادث شانســی عبارت از اختراعات جدید ،تصمیمات سیاسی توسط
دولتهای خارجی ،تغییرات فناوریهای عمده و جنگهاست.
دولت
دولت میتواند باعث اصالح یا کاهش مزیت رقابتی شــود .نقش خاص
دولت عبارت از فشــار بر شــرکتها و صنایع بــرای افزایش عملکرد
رقابتی خود اســت .به اعتقاد پورتر ،دولتها نمیتوانند صنایع رقابتی
را ایجاد کنند ،تنها شــرکتها قادر به این کار هســتند .سیاستهای
دولتی موفق آنهایی هســتند که محیطــی را بهوجود آورند تا در آن
شرکتها ،مزیت رقابتی کســب کنند .نقشهای مختلف دولت شامل
کمکهای مالی ،سیاستهای آموزشی ،عملیات مربوط به بازار سرمایه،
ایجاد اســتانداردها ،خرید کاال و خدمات ،وضع مقررات ضدتراســت و
مقررات مالیاتی اســت .پورتر نقش خاص دولت را نقش تسهیلکننده،
تحریککننده و غیرمســتقیم میداند که شرکتها و صنایع را تشویق
میکند تا عملکرد رقابتی خود را به سطوح باالتری ارتقا دهند.
به اعتقاد پورتر اين عوامل چهارگانه به صورت متقابل بر يكديگر اثر
دارند و تغييرات در هر یک از آنها ميتواند بر شرايط بقيه عوامل مؤثر
باشــد .افزون بر این ،دو عامل بيروني دولت و اتفاقات پيشبيني نشده
نيز بر عوامل چهارگانه اثر غيرمســتقيم دارند و با اثر بر آنها ميتوانند
بر رقابتپذيري نيز اثرگذار باشند.

وحید محمدی و همکاران

اندازه و رشــد تقاضــا در رقابتپذيري صنايع اثر بســزايي دارد .پورتر
معتقد اســت ،وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد موجب تشويق
ســرمايهگذاران براي توســعه فناوري و بهبود بهرهوري شــده است و
اين مســئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محســوب ميشود.
در مقابل ،بازارهاي داخلي كوچك كه رشــد کمی دارند ،شــركتها و
صنايع را به دنبال فرصتهاي صادراتي ميكشــانند .صنايع مرتبط و
حمايتكننده ميتواند شامل تأمينكنندگان مواد اوليه يا تجهيزات و
ابزارآالت ،توزيعكنندگان و فروشــندگان ،سامانههاي توزيع محصول،
مؤسســات پژوهشــی ،ســرويسهاي مالي مانند بانكهــا و بورس
اوراق بهادار ،ســامانههاي حمل و نقل ،دانشــگاهها ،مراكز و مؤسسات
پژوهشــی و صنايعي باشد كه از يك نوع فناوري ،مواد اوليه و امكانات
آزمايشــگاهي اســتفاده ميكنند .ارتباط و همكاري بــا اين صنايع و
مراكز در توســعه سطح محصوالت و خدمات و بهبود آنها و در نهايت
ارتقاي رقابتپذيري مؤثر اســت .شرايطي كه طبيعت و جوهره رقابت
را در ســطح كالن اجتماع تحت كنترل دارد و همچنين راه و روشــي
كه بنگاهها و ســازمانها تأسيس ،ســازماندهي و مديريت ميشوند بر
رقابتپذيري اثر بسزايي دارد .بنابراين ،ساختار و راهبردهايي كه براي
مديريــت و راهبري يك بنگاه يا صنعت تدوين و اجرا ميشــود ،اثري
مستقيم بر عملكرد و رقابتپذيري آن دارد .افزون بر اين ،پورتر معتقد
اســت ،با افزايش تعداد رقبا و شــدت يافتن رقابت ،رقابتپذيري كل
صنعت و در پی آن كل كشــور افزايش مییابد .دولت بهعنوان نيروي
عمده ،همواره در رقابتپذيري مؤثر اســت و با دخالت در امور مختلف
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابتپذيري
اثر مثبت و حتي منفي داشته است.
سياســتهاي پولي ،مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي ،سياستهاي
حمايتي ،سياســتهاي اداري و تشكيالتي ،قوانين مربوط به صادرات
و واردات ،نــرخ ارز ،حجم پول و نرخ بهره ،تــورم ،هزينههاي دولت و
سایر تصميمگيريها در سطح اقتصاد خرد و كالن ،توافقهاي رسمي و
غيررسمي مقامات سياسي ،برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري يا

شکل  -1الگوی پورتر.
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قطع روابط اقتصادي-تجاري با سايركشورها ،از جمله بارزترين عوامل
اثرگذار بر رقابتپذيري بنگاهها ،صنايع و كشــورها هستند كه بهطور
مستقيم با دولتها در ارتباط هستند.
الگوی پورتر براساس تحلیل ویژگیهای محیطی ،چهار مجموعه از
متغیرها را توصیف میکند که بر توانایی شــرکت اثر گذاشته و باعث
میشود ،آن شــرکت مزیت رقابتی پایداری را در بازارهای بینالمللی
کسب کند .این چهار ویژگی در شکل  1نشان داده شده است.
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران افزون بر عوامل رقابتی الگوی پورتر،
عامل فرهنگ ســازمانی کارآفرینانه را بــه منظور افزایش توان رقابتی
خوشــههای صنعت نســاجی مورد توجه قرار دادهاند Stoner .معتقد
اســت ،كارآفريني سازماني تالشــي براي ايجاد ذهنيت و مهارتهاي
كارآفرينانه و البته وارد ســاختن اين ويژگيهــا و ذهنيتها به درون
فرهنگ و فعاليتهاي ســازمان اســت [ Stevenson .]20و همکاران
اذعان دارند ،كارآفريني بــه فرايند ايجاد ارزش با فراهمآوردن تركيب
منحصربه فردي از منابع براي بهرهگيري از يك فرصت اشاره دارد .آنها
معتقدند ،از نظر رفتاري ،فرايند كارآفريني شامل مجموعهاي از اقدامات
است كه براي شناسايي و ارزيابي يك فرصت ،تعريف يك مفهوم تجاري و
كاري ،شناسايي منابع مورد نياز ،بهدستآوردن منابع ضروري ،و اجرا و
بهرهبرداري از كسب و كار ضروری هستند[.]21
 Millerو  Friesenبیــان میکننــد ،کارآفرینــی نيازمند يك عمل
كارآفرينانه و يك عامل كارآفرينانه است .عمل كارآفرينانه به مفهومسازي و
اجرای يك ايده ،فرايند ،محصول ،خدمت يا يك كسب و كار جديد داللت
دارد .عامل كارآفرينانه ،فرد يا گروهي اســت كه مسئوليت شكوفاسازي و
به بار نشستن عمل كارآفرينانه را برعهده ميگيرد .فرايند كارآفريني داراي
اجزاي نگرشي و رفتاري است .از نظر نگرشي ،فرايند كارآفرينانه به تمايل يك
فرد يا سازمان براي بهرهگيري و استفاده از فرصتهاي جديد و ايجاد تغيير
خالقانه اشاره دارد[ Miles .]22و  Covinمعتقدند ،يك سازمان كارآفرين،
بهعنوان ســازماني درنظر گرفته ميشــود كه مبــادرت به فعاليتهاي
نوآورانه كرده تا بتواند قابليتها و توانمنديهاي متمايزي را بهدست آورد.
كارآفريني ســازماني بهعنوان احيا و بازسازي سازمانهاي موجود درنظر
گرفته شــده و ابزاري براي توسعه و بهبود كسب و كار ،افزايش درآمد و
سودآوري ،پيشگامي در ايجاد و توسعه محصوالت ،خدمات و فرايندهاي
جديد بهشمار ميآيد[ .]23بنابراین ،مطالعه کارآفرینی درون خوشههای

شکل  -2الگوی مفهومی پژوهش (مأخذ :پژوهشگران)

صنعتی صنایع نســاجی ،میتواند به شناســایی ویژگیها و شــرایط
خالقیت و نوآوری در این خوشهها منجر شود .خوشههای صنعتی صنایع
نساجی میتوانند با نهادینهکردن فرهنگ کارآفرینی نسبت به بازآفرینی
محصوالت و فرآیندهای داخلی خود همت گمارده و از این راه نسبت به
کسب مزیت رقابتی توفیق حاصل کنند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال ميكند ،از نوع كاربردي و
برحسب نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي-پیمایشی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر را مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی
استان مازندران به تعداد 135نفر تشکیل میدهند و نمونهگیری نیز به
روش تصادفی طبقهای انجام شــد .براي جمعآوري دادههاي مورد نياز
اين پژوهش از روشهاي کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در این راستا،
برای جمــعآوري اطالعات براي پيريزي مباني کلي پژوهش همچون
تعريف مفاهيم کليدي ،طرح ضرورتها ،بيان کاربردها و تشريح اهميت
آن از مطالعات کتابخانهاي و به منظور جمعآوری دادهها برای تجزیه و
تحلیل ،از پرسشنامه پژوهشگر ساخته با  33سئوال استفاده شد .براي
ســنجش سئواالت پرسشنامه ،از مقياس ليکرت استفاده شد که يکي
از پرکاربردتريــن مقياسها در پژوهشها بهویژه در پژوهشهای علوم
رفتاري است .مقیاس درجهبندی شده از یک تا پنج درجه است که در

جدول  -1نتایج مقادیر پارامترهای آماری.

متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

مد

انحراف از معیار

کمترین

بیشترین

شرایط عوامل تولید

135

4/27

4/42

5/0

0/71

2/43

5/0

شرایط تقاضا

135

4/20

4/33

5/0

0/78

1/67

5/0

صنایع مرتبط و حمایتی

135

4/15

4/33

4/89

0/71

2/33

5/0

راهبرد و رقابت

135

4/12

4/33

4/67

0/69

2/17

5/0

نقش دولت

135

4/17

4/25

5/0

0/72

2/25

5/0

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه

135

4/15

4/25

5/0

0/79

1/5

5/0

رقابتپذیری

135

4/18

4/32

5/0

0/59

2/55

5/0
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جدول  -4متغیرهای مدل علّی در پژوهش.

جدول  -2نتایج آزمون نرمالبودن متغیرها.

متغیرها

آمارهکولموگروف-اسمیرنف

Sig.

نتیجه آزمون

متغیر

تعداد

شرایط عوامل تولید

0/63

0/82

نرمال است

درونزا

6

شرایط تقاضا

0/51

0/95

نرمال است

برونزا

1

صنایع مرتبط و حمایتی

0/49

0/97

نرمال است

مشاهدات

135

راهبرد و رقابت

0/70

0/69

نرمال است

نقش دولت

0/77

0/58

نرمال است

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه

0/69

0/72

نرمال است

رقابت پذیری

0/54

0/92

نرمال است

آن عدد ( )1بيانگر کام ً
ال مخالفم ،عدد ( )2مخالفم ،عدد ( )3بی نظرم،
عدد ( )4موافقم و عدد ( )5کام ً
ال موافقم است.
بــرای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شــده ،از روشهای آمار
توصیفی با هدف تلخیص اطالعات جمعآوری شــده و شناخت بیشتر
جامعه و نیز آمار استنباطی با هدف انجام استنباط درباره پارامترهای
جامعــه از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در دادههای نمونه و
نیز سنجش عدم اطمینانی که در این استنباطها وجود دارد ،استفاده
شد.
تجزیه و تحلیل اطالعات
در ایــن بخش ،ابتدا از روش آمار توصیفی در تجزیه و تحلیل متغیرها
استفاده شد .نتایج آمار توصیفی از مقادیر میانگین ،میانه ،مد ،انحراف
معیار و مقادیر کمترین و بیشترین در جدول  1آمده است.
همانطور که از نتایج جدول  1مالحظه میشود ،متغیرشرایط عوامل
تولید با میانگین  4/27و انحراف معیار  0/71دارای بیشترین مقدار ()5
است .همچنین ،متغیر شرایط تقاضا با میانگین  4/20و انحراف معیار
 0/71در ســطح کمترین مقدار 1/67و بیشترین مقدار ( )5معین شد.
متغیر صنایع مرتبــط و حمایتی نیز با میانگین  4/15با انحراف معیار
0/71دارای کمترین مقدار  2/33و بیشــترین مقدار ( )5است .متغیر
راهبرد و رقابت با میانگین  ،4/12بیشــترین فراوانی  ،4/67انحراف از
معیار  ،0/72کمترین مقدار  2/17و بیشــترین مقدار ( )5است .متغیر
نقش دولت دارای میانگین  ،4/17بیشــترین فراوانی  ،5انحراف معیار
 ،0/72کمترین مقدار  2/25و بیشترین مقدار ( )5است .متغیر فرهنگ

ســازمانی دارای میانگین  4/15و متغیر توان رقابتپذیری (نمره کلی
پرسشنامه) با میانگین  4/18با مقادیر عددی  5دارای بیشترین مقادیر
است.
نتایج جدول  1نشــان میدهد ،مقدار متوسط تمام متغیرها بیش از 3
اســت .در ادامه با توجه به ضرورت نرمالبودن دادهها ،از آزمون نرمال
استفاده شــده اســت که نتایج جدول  2مربوط به آزمون نرمالبودن
متغیرها در هر گروه با مقادیر معنیدار ( )sig.کمتر از  0/05در فاصله
اطمینان  95%بررســی شد و در نهایت مقادیر بهدست آمده به صورت
نرمال تأیید شد.
همانطور که از مقادیر جدول  2مالحظه میشود ،با توجه به مقادیر
معنیداری بیشــتر از  ،0/05تمام متغیرها نرمال هســتند و از آزمون
پارامتری برای تجزیه و تحلیل پارامترها استفاده خواهد شد.
همانطور که در جدول  3مالحظه میشود ،ضریب همبستگی بین
عامل شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید به مقدار  ،0/57عامل صنایع
مرتبط و شرایط عوامل تولید برابر  ،0/64عامل صنایع مرتبط و شرایط
تقاضا برابر  ،0/59راهبرد و رقابت و شرایط عوامل تولید با مقدار ،0/75
عامل راهبرد و رقابت با شــرایط تقاضا برابــر با  ،0/62راهبرد و رقابت
با صنایع حمایتی برابر با 0/75اســت که همگی این ضرایب در سطح
معنیداری  0/01بررسی شد.
بهطور کلی با وجود اینکه بین تمام ضرایب ،همبستگی مشاهده شد،
بنابراین بین متغیرها معنیدار بوده و بیشــترین همبستگی بین عامل
راهبــرد و صنایع مرتبط و کمترین همبســتگی بین عامل فرهنگ و
شرایط تقاضا مشاهده شد .نتایج یافتههای پژوهش مربوط به متغیرهای
علّی (مکنون) به شرح جدول  4ارائه میشود.
شایان ذکر اســت ،پیش از ارائه مدلها و انجام آزمونها در قبول یا
رد فرضیههای پژوهش ،متغیرهای مدنظر با نمادگذاریهای اختصاری
(عالئم اختصاری) که جزئیات آن در جدول  5آمده ،گزارش شــد .در
حالت کلی همه این متغیرها (مکنونات) در افزایش رقابتپذیری مؤثرند

جدول  -3ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل.

متغیرها

شرایط عوامل تولید

شرایط تقاضا

صنایع مرتبط و حمایتی

راهبرد و رقابت

نقش دولت

فرهنگ سازمانی

شرایط عوامل تولید

1

1

-

-

-

-

شرایط تقاضا

**0/57

**0/59

-

-

-

-

صنایع مرتبط و حمایتی

**0/64

**0/62

1

-

-

-

راهبرد و رقابت

0/75

0/54

0/78

1

-

-

نقش دولت

**0/67

**0/28

**0/65

**0/69

1

-

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه

0/54

0/72

0/43

0/43

0/55

1

**

**

**

**

**

* در سطح  0/05معنیدار و ** در سطح  0/01معنیدار است.
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یافت که در آن ضریب اثر هر یک از عوامل روی متغیر وابسته به شرح زیر
بیان شده است.

جدول  -5نمادهای بهکارگرفته شده برای متغیرهای پژوهش.

مقیاس

شرایط عوامل تولید

شرایط تقاضا

صنایع مرتبط و حمایتی

راهبرد و رقابت

نقش دولت

فرهنگ -سازمانی کارآفرینانه

خرده مقیاس

نماد

سؤال 1

PR1

سؤال 2

PR2

سؤال 3

PR3

سؤال 4

PR4

سؤال 5

PR5

سؤال 6

PR6

سؤال 7

PR7

سؤال 1

RQ1

سؤال 2

RQ2

سؤال 3

RQ3

سؤال 1

SP1

سؤال 2

SP2

سؤال 3

SP3

سؤال 4

SP4

سؤال 5

SP5

سؤال 6

SP6

سؤال 7

SP7

سؤال 8

SP8

سؤال 9

SP9

سؤال 1

STR1

سؤال 2

STR2

سؤال 3

STR3

سؤال 4

STR4

سؤال 5

STR5

سؤال 6

STR6

سؤال 1

GVT1

سؤال 2

GVT2

سؤال 3

GVT3

سؤال 4

GVT4

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4

CLR1

حالت ()1

در حالت ( ،)1مقادیرضریب رگرســیون ( )R2به مقــدار  0/70و خطای
واریانس کل نیز  0/30تعیین شد.
حالت ()2

در حالت ( ،)2مقادیرضریب رگرســیون (  )Rبه مقــدار  0/49و خطای
واریانس کل نیز 0/51گزارش شد.
2

حالت ()3

در حالت ( ،)3مقادیرضریب رگرسیون ( )R2برابر با 0/77و خطای واریانس
کل نیز  0/23تعیین شد.
حالت ()4

در حالت ( ،)4مقادیرضریب رگرســیون (  )Rبه مقــدار 0/95و خطای
واریانس کل نیز  0/05تعیین شد.
2

حالت ()5

در حالت ( ،)5مقادیرضریب رگرســیون ( )R2به مقــدار 0/70و خطای
واریانس کل نیز 0/3گزارش شد.

CLR2

حالت ()6

CLR3
CLR4

و بیشترین نقش در افزایش رقابتپذیری را عامل راهبرد و کمترین نقش
را عامل فرهنگ دارد .در ادامه ،میتوان به معادله ساختاری کاهش نیافته
کل گروه در تعمیم نمونههای آماری به جامعه مدنظر در پژوهش دست

در حالت ( ،)6مقادیرضریب رگرسیون( )R2به مقدار 0/37و خطای واریانس
کل نیز  0/63تعیین شد .در نهایت با توجه به جدول  7مربوط به ماتریس
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شکل  -3مدل اصلی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد.

شکل  -4مدل اصلی پژوهش در حالت معنیداری ضرایب (مقادیر .)t
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دو در مدل ،1357/0درجه آزادی مدل نیز برابر با  489اســت که حاصل
کواریانس ،متغیرهای درونزا و برونزا مدل ارائه میشود.
در ادامه سهم هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده برای تبیین متغیرهای نسبت آنها برابر با  2/77است که در حدود مقادیر قابل قبول قرار دارد .از
طرفی دیگر ،شاخصهای برازندگی الگو مانند NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI
درونزا و برونزای مدل بررسی میشود.
همانطور که از نتایج جدول  8مالحظه میشود ،مقدار آماره آزمون کای CFI -و  IFIهمگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص RMR
جدول  -6بارهای عاملی استاندارد ،مقادیر  tو مقدار ضریب تعیین مکنونات تبیینکننده توان رقابتپذیری.
مکنونات

بار عاملی استاندارد

مقدار t

مقدار ضریب تعیین R

نتیجهفرضیه

اولویتبندی براساس ضریب استاندارد

شرایط عوامل تولید

0/83

8/84

0/70

مؤثر است

چهارم

شرایط تقاضا

0/70

7/65

0/49

مؤثر است

پنجم

صنایع مرتبط و حمایتی

0/88

8/63

0/77

مؤثر است

دوم

راهبرد و رقابت

0/97

10/77

0/95

مؤثر است

اول

نقش دولت

0/84

8/53

0/70

مؤثر است

سوم

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه

0/61

6/24

0/37

مؤثر است

ششم

2

جدول  -7ماتریس کواریانس بین مکنونات درونزا و برونزای مدل پژوهش.

مشخصه

شرایط تولید

شرایط تقاضا

صنایع مرتبط و حمایتی

راهبرد و رقابت

نقش دولت

فرهنگ سازمانی

شرایط تولید

1

-

-

-

-

-

شرایط تقاضا

0/58

1

-

-

-

-

صنایع مرتبط و حمایتی

0/73

0/62

1

-

-

-

راهبرد و رقابت

0/81

0/68

0/86

1

-

-

نقش دولت

0/70

0/59

0/74

0/82

1

-

فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

0/51

0/43

0/54

0/60

0/51

1

توان رقابتپذیری

0/83

0/70

0/88

0/97

0/84

0/61

جدول  -8شاخصهای برازش مدل.

شاخصها

مقدار قابل قبول

مقدار یافته پژوهش

مطلوبیت

کای دو ( ) مجذور کای

-

1357/0

تأیید مدل

P-Value

-

0/0000

تأیید مدل

489

تأیید مدل

2/77

تأیید مدل

RMSEA

RMSEA>0/1

0/075

تأیید مدل

NNFI

NNFI >0/8

0/93

تأیید مدل

NFI

NFI >0/8

0/91

تأیید مدل

AGFI

AGFI >0/8

0/86

تأیید مدل

GFI

GFI >0/8

0/88

تأیید مدل

CFI

CFI >0/8

0/94

تأیید مدل

IFI

IFI >0/8

0/94

تأیید مدل

0/065

تأیید مدل

( dfدرجه آزادی)
/df

RMR

/df < 3

هرچه به صفر نزدیک تر باشد
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نیز  0/065است .نتیجه کلی حاصل از جدول  8حاکی از آن است که
مدل برازش شــده در این پژوهش قابل استناد بوده و شرایط مناسبی
دارد (پیشفرضهای الزم برای اســتفاده از خروجیهای مدل مدنظر
برقرار است).

نتیجهگیری
امروزه تشــکیل و راهاندازی خوشــههای صنعتی به عنوان سازوکار
اصلی برای سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
برای تسهیل در فرایند توسعه پایدار و کسب مزیت رقابتی ملی برای
این کشــورها قلمداد میشود .خوشهســازي به بنگاههاي كوچك و
متوســط كمك ميكند تا قدرت خود را با هم تركيب كنند و بتوانند
به كســب مزيت از فرصتهاي بازار و حل مشكالت معمول از طريق
اقدامات مشترك دســت يابند .در ايران گرايش به بحث خوشههاي
صنعتــي ،در محیطهای علمــي و تصميمگيري و نيــز برنامههاي
توسعه کشــور و سندهای چشــمانداز مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به قدمت و پیشــینه صنعت نساجی در ایران میتوان اذعان
داشت ،تشــکیل خوشــههای صنعتی در این صنعت مادر میتواند
موجب افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای نساجی در سطح ملی و
بینالمللی شــود .از طرفی دیگر ،تشکیل خوشههای صنعتی و توجه
مدیران صنایع نســاجی به الگوهایی نظیــر الگوی پورتر میتواند به
احیای صنعت نســاجی در ایران کمک شایانی کند .نتایج حاصل از
پژوهش حاضر بیانگر آن است که:
 بار عاملی اســتاندارد شــرایط عوامل تولیــد در تبیین افزایش توانرقابتپذیری برابر با  ،0/83مقدار ضریب تعیین برابر با  0/70است و با
توجه به مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96است ،این نتیجه حاصل
میشود که عامل شــرایط عوامل تولید بهعنوان یکی از عوامل مؤثر
در تبیین افزایش توان رقابتپذیری واحدهای صنعت نســاجی مؤثر
است.
 بــار عاملی اســتاندارد شــرایط تقاضــا در تبییــن افزایش توانرقابتپذیری به مقدار 0/70و مقدار ضریب تعیین برابر با  0/49است
و با توجه به مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96است ،میتوان نتیجه
گرفت عامل شــرایط تقاضا بهعنوان یکــی از عوامل مؤثر در تبیین
افزایش توان رقابتپذیری واحدهای صنعت نساجی مؤثر است.
 بار عاملی اســتاندارد صنایع مرتبــط و حمایتی در تبیین افزایشتــوان رقابتپذیری برابر با  0/88و مقدار ضریب تعیین برابر با 0/77
است و با توجه به مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96است ،میتوان
نتیجه گرفت که صنایــع مرتبط و حمایتی بهعنوان عاملی مؤثر در
تبیین افزایش توان رقابتپذیری واحدهای صنعت نساجی است.
 بــار عاملــی اســتاندارد راهبرد و رقابــت در تبییــن افزایش توانرقابتپذیری برابر با  0/97و مقدار ضریب تعیین برابر با  0/95اســت و
با توجه به مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96اســت ،میتوان نتیجه
گرفت راهبرد و رقابت در تبیین افزایش توان رقابتپذیری واحدهای
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صنعت نساجی مؤثر است.
 بار عاملی استاندارد نقش دولت در تبیین افزایش توان رقابتپذیریبرابر با  0/84و مقدار ضریب تعیین برابر با 0/70اســت و با توجه به
مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96اســت ،میتــوان نتیجه گرفت،
نقش دولت نیز بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار در تبیین افزایش توان
رقابتپذیری واحدهای صنعت نساجی مؤثر است.
 بار عاملی استاندارد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در تبیین افزایشتــوان رقابتپذیری برابر با  0/61و مقدار ضریب تعیین برابر با 0/37
است و با توجه به مقدار آزمون  tکه بزرگتر از  1/96است ،میتوان
نتیجه گرفت ،فرهنگ ســازمانی نیز به عنوان عاملی مؤثر در تبیین
افزایش توان رقابتپذیری واحدهای صنعت نساجی مطرح است.
براساس مقادیر اســتاندارد بارهای عاملی بین مکنونات پژوهش و
ســطحبندی آنها در تبیین افزایش توان رقابتپذیری در راســتای
موضوع پژوهش میتوان گفت ،عامل راهبرد و رقابت بیشترین اثر و
فرهنگ کارآفرینانه کمترین اثر را در برخواهند داشت.
بهطــور کلی ،نتایــج پژوهش نشــان میدهد ،عواملــی همچون
شرایط عوامل تولید ،شــرایط تقاضا ،راهبرد و رقابت ،نقش دولت و
فرهنگســازی کارآفرینانه روی افزایش توان رقابتپذیری واحدهای
تولیدی صنعت نســاجی اثر معنیداری داشته اســت .همچنین ،با
تأیید فرضیههای فرعی ،مدل پیشــنهادی ارائه شده در این پژوهش
نیــز با توجه به نتایــج تجزیه و تحلیلهای علمی مــورد تأیید قرار
گرفته و مدل برازش شده قابل استناد بوده و برای اجرا دارای شرایط
مناسبی است.
نتایج پژوهش ظهوریان و رحیمنیا نشــان میدهد[ ]24نهادهای
کارگزار و پشــتیبان دولتی باید به شــکل غیرمســتقیم و هدایت
شــده حمایت های خود را از توســعه خوشههای کســب و کار در
ایــران انجام دهنــد و این نقش نباید به تولی و تصدی توســط این
سازمانها در توسعه خوشهها منجر شود .نتایج این پژوهش با الگوی
پورتر که نقشی تســهیلگر و غیرمداخلهگرانه را برای دولت متصور
اســت ،ســنخیت دارد .یکی از موضوعاتی که در الگوی پورتر بهطور
مستتر قابل درک اســت ،موضوع نوآوری است که در مزیت رقابتی
خوشههای صنعتی نساجی میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
در همین راستا ،نتایج پژوهش قادریان و گلرومفرد درباره وضعیت
نوآوری در خوشههای صنعتی نساجی یزد نشان میدهد[ ]25مقدار
و سطح نوآوریهای شکل گرفته متناسب و مطلوب نبوده و نوآوری،
شاخص بارزی برای توسعه و رقابت در خوشههای صنعتی یزد نیست.
عوامل هزینــهای و درآمدی مهمترین هدف در خلق نوآوریها بوده
اســت و در مقابل عدم تقاضای بازار بهعنوان مانع اصلی در نوآوری
شناخته شد.
نتیجه کلی پژوهش ابویی اردکان و معتمدی بیانگر آن است[]26
کــه حمایت و برانگیختن گروهی از صنایع کوچک مســتقر در یک
منطقه جغرافیایی با کاســتن یا از میان برداشتن موانع رایج آنها و
تسهیل و تأمین عوامل رشد آنها موجب دستیابی به نتایج اثربخش
به سمت توسعه پایدار در یک محدوده جغرافیایی هستند.
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Abstract
The main objective of this study is to identify factors affecting the competitiveness of the textile industry clusters.
The framework of the study is based on Porter’s model. The model is a framework that attempts to analyze the
level of competition within an industry and business strategy development. In order to identify the factors affecting the competitiveness of textile industry clusters, we consider an additional factor “entrepreneurial organizational culture” along with the Porter’s model in presenting the theoretical framework of this research. It should
be noted that the factor “chance” in the Porter’s model is excluded from this study. The results show that the six
factors of Porter’s model, including factor conditions, demand conditions, firm strategy, structure and rivalry, related and supporting industries, and the role of government as well as entrepreneurial organizational culture have
significant influence on increasing the competitiveness of the textile industry.
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