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چکیده

(تاریخ دریافت - 96/9/17 :تاریخ پذیرش)96/11/16 :

هدف اين پژوهش  ،طراحی مدل خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار ايران است .براي طراحیی
مدل از روش تحقیق «نظريه داده بنیاد» استفاده شده است .بدين منظور با انجام مصاحبه با افراد مختلف و مطالعه
اسناد سازمانی ،منابع اطالعاتی موردنیاز جمعآوري شد .سپس با انجام كدگذاري باز ،محوري و گزينشی؛ میدل
خطمشیگذاري توسعه خوشه تدوين گرديد .يافتههاي تحقیق نشان میدهد داليل عمدهاي كه سیاستگذاران را به
خطمشیگذاري توسعه خوشهاي رهنمون میسازد ،جايگاه اقتصادي خوشهها و ويژگیهاي ساختاري متفاوت آنها
است .بر اساس يافته ها ،توسعه خوشه متضمن ابعاد متعددي شامل ارتقاي زنجیره ارزش ،توسعه بیازار ،ارتقیاي
فناوري و توسعه منابع انسانی است .همچنین اهم سیاستهاي توسعه خوشهاي را میتوان در سطح ملی ،فرهنگ -
سازي و مشروعیت بخشی ،در سطح استانی ،شبكهسازي نهادي ،شناسايی و اولويتبندي خوشههیا و در سیطح
خوشه ،اعتمادسازي BDS ،پروري و توسعه شبكههاي كسبوكار برشمرد .مهمترين پیامدهاي توسعه خوشه نیز،
همافزايی سیاستها و كاهش معضالت اجتماعی در سطح كالن است.

واژگان کلیدی:

*

توسعه خوشههاي كسبوكار ،خطمشیگذاري ،سیاستهاي خوشهاي ،نظريه داده بنیاد

Email: alimohseni@ut.ac.ir

(نويسنده

مسئول)1-

* اين مقاله برگرفته از رساله دكترا و تحت حمايت مالی و معنوي سازمان صنايع كوچک و شهرکهاي صنعتی ايران انجیام
شده است.
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مقدمه
خوشههاي كسبوكار نقشی محوري در توسعه منطقهاي كشورها ايفا میكنند ( & Sonobe

 ،)Ōtsuka, 2006چراكه در درون خوشه نوآوري و كارآفرينی تسهیل و بنگاههاي جديد با

سهولت بیشتري ايجاد میشوند ( .)Isaksen, 2003باوجوداينكه بسیاري از بنگاههاي عضو

خوشه ازنظر اندازه كوچک و متوسط هستند ( ،)Biswas, Roy, & Seshagiri, 2007خوشهها
سهم فراوانی در شاخصهاي اقتصادي همچون استخدام ،تولید و صادرات بر عهده دارند

( .)Thompson, 2005:pp1-2با وجود اين ،به دلیل محدوديتهاي متعددي كه بنگاههاي عضو
خوشه به دلیل اندازه كوچک و متوسطشان از جنبههاي گوناگون بازاريابی ،مالی و دانشی

دستبهگريبان هستند ،سازمانهاي توسعهاي ،حمايت از توسعه خوشهها را در دستور كار خود
قرار دادهاند (موسوي و همكاران .)1394 ،توسعه خوشههاي كسبوكار رويكردي مناسب
براي توسعه سريعتر بنگاههاي كوچک محلی و رفع محدوديتهاي رشد آنها به شمار میآيد
( .)Pitelis & Pseiridis, 2006در برنامه توسعه خوشهها بر توسعه بنگاههاي كوچک و خرد و

افزايش توان رقابتی اين واحدها از طريق ارتقاي سطح فعالیتهاي شبكهسازي بین بنگاهی،
تركیب رقابت و همكاري بهمنظور تقويت يادگیري و نوآوري و فراهم آوردن بستر ارائه
خدمات توسعه كسبوكار به بنگاههاي عضو تأكید میشود ( Karaev, Koh and Szamosi,
.)2007
درک منافع بالقوه خوشهسازي ،دولتها و ديگر بازيگران عمومی را براي خطمشیگذاري

توسعه خوشه ،جلب كرده است ( .)Andersson et al., 2004همانگونه كه سیاستهاي خوشه
لزوماً براي يک مورد خاص طراحی می شوند ،جاي تعجب نیست كه استفاده آنها در كشورهاي
درحالتوسعه همیشه با كشورهاي توسعهيافته متفاوت باشد ( .)Commission, 2008aخوشه از
معدود سیستمهاي اقتصادي  -اجتماعی است كه تمامی هنجارهاي محلی و منطقهاي را در خود
دارد ،زيرا خوشهها از زمان پیدايش با توجه به خصوصیات نهادينهشده آن منطقه شكل گرفته و
گسترش میيابند .بنابراين استفاده از مدلهاي خطمشیگذاري توسعهاي ساير كشورها در
ارتباط با خوشههاي كسبوكار بدون در نظر گرفتن هنجارهاي منطقهاي میتواند احتمال
شكست سیاستها را افزايش دهد .ازاينرو سیاستهاي هر خوشه بايد بر اساس شرايط
خاص آن خو شه تدوين و اجرا شود تا سطح موفقیت سیاستهاي خوشهاي ارتقا يابد.
بهمنظور تدوين سیاستهاي مناسب ،بايد فرآيند خطمشیگذاري بین تمامی سطوح (محلی،

منطقهاي ،ملی) هماهنگی و همافزايی به وجود آورد ( .)Andersson et al., 2004از آنجا كه
خوشهها بر اساس مزيتهاي منطقهاي شكل گرفته و رشد يافتهاند ،از توان رقابتپذيري نسبتاً
خوبی بهرهمندند كه در صورت توسعه و تقويت میتوانند نقش قابلمالحظهاي را در توسعه
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صنعتی و تقويت توان صادراتی كشور ايفا كنند .در ايران  358خوشه كسبوكار با تعداد 268
هزار بنگاه فعال شناسايی شده است كه اشتغالی بالغ بر  2میلیون و  720هزار نفر را شامل

میشوند .اين آمار اهمیت توجه به توسعه خوشه را نزد سیاستگذاران دوچندان میكند .بنابراين
انجام تحقیقی در زمینه طراحی و تبیین مدلی جهت خطمشیگذاري توسعه خوشههاي
كسبوكار در ايران ضروري به نظر میرسد.

با توجه به اينكه هدف اصلی اين تحقیق طراحی و تبیین مدل خطمشیگذاري توسعه
خوشههاي كسبوكار در ايران است ،به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد :توسعه خوشهاي
دربرگیرنده چه ابعادي است؟ كدام شرايط علّی بر خطمشیگذاري توسعه خوشههاي

كسبوكار تأثیرگذار هستند؟ كدام شرايط زمینهاي فرآيند خطمشیگذاري توسعه خوشههاي
كسبوكار را تسهیل میكنند؟ شرايط مداخلهگر تأثیرگذار بر توسعه خوشههاي كسبوكار
كدامند؟ راهبردهاي خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران كدامند؟ پیامدهايی
كه اقدامات خطمشیگذاري بر توسعه خوشههاي كسبوكار دارند ،كدامند؟

مباني نظری
خوشه كسبوكار به مجموعهاي از بنگاهها اطالق میشود كه در يک محدوده جغرافیايی
تمركز يافتهاند و كاال و خدمات مشابه تولید میكنند (.)Romanelli & Khessina, 2005
وسعت جغرافیايی خوشه تا آنجايی است كه دانش ضمنی 1مركزيت خوشه بتواند در بین

كارآفرينان جريان يابد ( .)Anbumozhi et al., 2009اين بنگاهها ،از طريق مبادالت بازاري و
غیر بازاري كاال ،اطالعات و كاركنان فعالیت يكديگر را تكمیل میكنند و درنتیجه با چالشها و
فرصتهاي مشتركی مواجه هستند ( & Bettis-Outland, Felzensztein, Gimmon,
 .)Aqueveque, 2012اين فرصتها و تهديدهاي مشترک زمینه همكاري بین بنگاهی را فراهم
میآورد ،بهنحويكه «همكاري در عین رقابت» يكی از ويژگیهاي خوشههاي توسعهيافته به

شمار میآيد (.)Mihajlović, 2014
بنگاههاي عضو خوشه به دلیل اينكه در يک مكان جغرافیايی قرار گرفته و در يک كسب-
وكار فعالیت میكنند ،از مزاياي هممكانی بهرهمند میشوند (.)Breschi & Malerba, 2005
مجاورت جغرافیايی مزايايی همچون دسترسی به نهادههاي تخصصی نظیر مواد اولیه،

ماشینآالت و خدمات توسعه كسبوكار با هزينه كمتر را براي اعضاي خوشه به دنبال دارد
( . )Bathelt, Malmberg, & Maskell, 2004همچنین مجاورت جغرافیايی موجب سرريز دانش
و تسهیل «نوآوري» در خوشه میگردد ( .)Najib, & Kiminami, 2011قطعاً سرريزهاي دانش

1- Tacit Knowledge
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و تسهیم دانش ضمنی در سطح خوشه ،شبكههاي محلی از نوآوران و نهادهاي تحقیقاتی در
ارتقاي نوآوري در خوشهها نقش بسزايی دارد (.)Das, & Das, 2011

اكثر بنگاههاي عضو خوشه كوچک و متوسط هستند ( .)Herliana, 2015بنگاههاي كوچک

و متوسط به خاطر ويژگیهاي ساختاريشان با محدوديتهاي مالی ،بازاريابی و تولیدي مواجه
هستند ( .)Nazari et al., 2017اندازه كوچک به اين بنگاهها اجازه نمیدهد تا در آموزش،

تكنولوژي ،كیفیت ،تحقیق و توسعه ،مطالعه بازار و  ...سرمايهگذاري وسیعی انجام دهند .در
بسیاري از مواقع اين بنگاهها قادر نیستند تخصصهاي شغلی موردنیاز براي انجام فعالیتهاي
اساسی كسبوكار ،مانند بازاريابی ،حسابداري و مديريت را استخدام كنند (.)Ceglie, 2003

با توجه به محدوديتهاي ذاتی بنگاههاي خرد ،كوچک و متوسط ،سیاست توسعه اقتصادي
در بسیاري از كشورها بر توسعه اقتصادي خوشههاي كسبوكار بهمنظور توانمندسازي بنگاه-
هاي خرد ،كوچک و متوسط و توسعه درونزاي منطقهاي تأكید بیشتري دارد .چراكه ،باوجود
نقش كلیدي اين دسته از بنگاهها در اشتغالزايی ،يكی از بزرگترين مشكالت اين كسب-
وكارها ،نرخ باالي شكست آنها است ( .)Nwankwo & Gbadamosi, 2010بهمنظور

توانمندسازي بنگاههاي خرد ،كوچک و متوسط بايد اين بنگاهها با انجام فعالیت شبكهاي و
اقدام جمعی محدوديتهاي خود را برطرف كنند ( Gilmore, & Rocks, Bell, & Tracey,
 .)2010نتايج مطالعات نشان میدهد كه همكاري میان بنگاههاي كوچک و متوسط ،بازدهی
جمعی فعاالن خوشه را از طريق كاهش هزينههاي ارتباطی ،تسريع نوآوري و يادگیري جمعی،
حل سريع مشكالت و دستیابی به بازار بزرگتر موجب خواهد شد (.)Lai et al., 2014

شبكههاي فعال در خوشه باعث كاهش هزينههاي فعالیتهايی مانند آموزش ،تأمین منابع مالی،
توسعه تكنولوژي ،طراحی محصوالت ،بازاريابی ،صادرات و توزيع میشوند .همچنین
شبكهسازي میتواند باعث كاهش هزينه خدمات فنی قابل ارائه به اعضاي شبكه گردد
(.)Thornton, Henneberg, Naudé, 2013

در درون خوشه كسبوكار بستر مناسبی براي تشريکمساعی و فعالیت شبكهاي وجود
دارد ،زيرا اشتراكات موجود در خوشه ،منجر به تعامالت درونی و اعتمادسازي میشود كه
زمینه كارايی جمعی را از طريق شبكهسازي و فعالیت مشترک فراهم میآورد (.)Liao, 2010
بهبیانديگر ،زمینههاي فعالیتها مشتركی بین بنگاههاي فعال در خوشه وجود دارد ،مانند
خريدهاي مشترک ،استفاده از شبكههاي توزيع مشترک ،ارتباطات فناورانه ،تحقیقات مشترک،
آموزش مشترک ،برنامههاي استانداردسازي جمعی ،مطالعات مشترک بازار ،خريد فناوريهاي
اشتراكی و نیز استفاده از بازار كار مشترک .درواقع ساختار تشكیالتی خاص خوشه ،نقطه قوت
آن است كه بهواسطه آن شبكههاي بین بنگاهی بر اساس اصول همكاري و رقابت شكل
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میگیرد و هر واحد با تخصص گرايی ،بخشی از فرآيند تولید يا توزيع را همراه با نوآوريهاي
مختص به خود بر عهده میگیرد و در قسمتهاي ديگر نیز اثر میگذارد ( Eisingerich, Bell,

 .)& Tracey, 2010موفقیت بنگاههاي مستقر در خوشه منوط به عملكرد خود بنگاه و ساير
همكاران است و بهطوركلی ويژگی بنیادي خوشه صنعتی ،وابستگی بنگاهها و سهیم بودن آنها
در منافع است و موفقیت بنگاهها ناشی از كار مشترک براي حل مشكالت جمعی در عین
وجود رقابت است (.)0Karlsson, 201
خطمشی خوشهاي و خطمشیگذاري خوشه از اوايل دهه  1990پیادهسازي شد .از اواسط

دهه  2000به بعد اجراي خطمشی قبلی به علت نتايج موفق آمیز بهطور فزايندهاي در بیشتر

كشورها مورد توجه قرار گرفت .ديدگاه دولتها از اينكه آيا خطمشی خوشهاي بايد اجرا شود
يا خیر ،به اينكه چگونه سیاستهاي خوشهاي طرحريزي و اجرا شوند ،تغییر پیدا كرد
(.)Konstantynova & Wilson, 2014

پیشینه تحقیق
در پژوهشهاي پیشین به نقش مهم دولت در تسهیل توسعه خوشهها بهوسیله رفع موانع و
كاهش محدوديتها از قبیل محدوديتهاي منابع انسانی ،زيرساختی و قانونی اشاره شده است
(پورتر  .)2000سیاست خوشهاي شامل تمام تالشهاي دولت بهتنهايی يا با همكاري
شركتها ،دانشگاهها و ديگران است كه باهدف افزايش رقابتپذيري خوشههاي كسبوكار

انجام میشود.
در آسیبشناسی توسعه خوشههاي صنعتی در ايران مطالعه موردي خوشه صنعتی ادوات
كشاورزي ،از بین پنج شاخص بررسیشده ،يعنی دولت و سیاستگذاري ،سرمايهگذاري و مالی،
زيرساختی ،دانش و ارتباط با دانشگاه و فرهنگ ،عامل دولت و سیاستگذاري از جهت اهمیت
در رتبه اول و از جهت وضعیت موجود در ايران در رتبه آخر قرار گرفته است (خامسی،

 ،)1392كه خود نشاندهنده ضعف خطمشیگذاري در توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران
و ضرورت توجه به اين بعد مهم در توسعه خوشه است.
روانستان ( )1391در تحقیقی با عنوان «چالشهاي مديريتی توسعه خوشههاي كسبوكار»،
با مروري بر ادبیات موضوعی و تحقیقات گذشته مربوط بهعنوان پژوهش ،عمده چالشها را

شامل اين موارد میداند؛ تمركز جغرافیايی ،تخصصی شدن بهعنوان فصل مشترک همه خوشه-
ها ،بازيگران خوشه ،همكاري و پیوند درون خوشه يا رقابت و پويايی آن ،حجم ضروري براي
تولید ،چرخه عمر خوشه ،و نوآوري .محقق پیشنهاد میكند براي توسعه خوشهها بهعنوان
سیاستی كارآمد در جهت حل برخی مشكالت و معضالت كنونی ،تالش در راستاي كشف و
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استفاده از مزيتهاي منطقهاي و شبكهسازي و ايجاد حلقههاي همافزايی در بین بنگاهها
بهعنوان دو راهبرد استراتژيک در تمامی سیاستهاي كالن توسعه اقتصادي و صنعتی كشور
مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

در خطمشیگذاري توسعه خوشه ،عالوه بر تعیین حوزههاي سیاستی از قبیل زيرساختها،
بازار ،فناوري و آموزش بايد فرآيند تدوين سیاستهاي توسعه خوشه نیز مورد توجه قرار

گیرد .با بررسی پیشینه تحقیق ،مدلی جامع كه به تمام جوانب توسعه خوشه توجه كند و كل
فرآيند خطمشیگذاري توسعه خوشه را در سطوح ملی ،منطقهاي و در سطح خود خوشه مورد
بررسی قرار داده باشد ،شناسايی نگرديد.

روششناسي تحقیق
در اين پژوهش ،با استفاده از راهبرد پژوهشی نظريه داده بنیاد ،1دادهها جمعآوري و تحلیل

شده و نظريهاي در زمینه خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران تدوين شده
است .بنابراين ،روش تحقیق اين پژوهش كیفی -اكتشافی است ( Taylor, Bogdan, & DeVault,

 .)2015همچنین اين پژوهش از نوع تحقیقات بنیادي به شمار میآيد ،زيرا هدف اصلی پژوهش

حاضر درک عمیقتر پديده توسعه خوشههاي كسبوكار و ارائه چارچوبی براي
خطیمشیگذاري توسعه خوشهها است ( .) Bryman, & Bell, 2015دلیل استفاده از روش
تحقیق نظريه داده بنیاد در تحقیق حاضر اين است كه با استفاده از روشهاي تحقیق كمی

نمیتوان مدلی همهجانبه نگر و يكپارچه براي خطمشیگذاري توسعه سیستمهاي اجتماعی-
اقتصادي پیچیدهاي همچون خوشه كسبوكار تدوين كرد ( .)Service, 2009درواقع ،روشهاي
تحقیق كیفی ،بهويژه روش نظريه داده بنیاد ،مناسب نظريهپردازي در خصوص پديدههايی است
كه عوامل بسیار گسترده و با روابط متراكم در آن حاكم است ( .)Glaser, & Strauss, 2009در
پژوهش حاضر از شیوه سیستماتیک استراس و كوربین براي نظريهپردازي استفاده شده است،
زيرا هم ساختاريافته است و هم به مدلی جامع و قابل كاربردي میانجامد (بازرگان ،1387،ص
.)107
در روش نظريه داده بنیاد ،در مقايسه با مطالعات پديدارشناختی ،بهندرت از مصاحبه
بهعنوان تنها راه جمعآوري داده استفاده میشود ( .)Charmaz, 2014درواقع ،تنوع روشهاي
جمعآوري داده ،ابزاري سودمند است كه ما را از محدود شدن به يک روش يا به نوع خاصی
از دادهها ،بر حذر میدارد .ازاينرو ،در پژوهش حاضر ،اطالعات الزم از طريق انجام مصاحبه

1- Grounded theory
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و همچنین بررسی اسناد و گزارشهاي مرتبط جمعآوري شده است .در انجام مصاحبهها ،از
روش مصاحبه نیمه ساختاريافته استفاده شد (.)Ritchie, et al., 2013

نظريهپردازي بايد بر اساس دادههايی باشد كه از مشاركتكنندگانی كه اين فرايند را تجربه

كردهاند ،جمعآوري شده باشد ( ،)Strauss & Corbin, 1998بنابراين در اين پژوهش مهمترين
معیار در انتخاب نمونهها ،تجربه و تخصص مصاحبهشوندگان در حوزه سیاستگذاري و

اجراي سیاستهاي توسعه خوشهاي بوده است .از اينرو مديران و كارشناسان سازمان صنايع
كوچک و شركتهاي تابعه استانی به عنوان متولی توسعه خوشهها ،عامالن توسعه خوشه،
مشاوران و ناظران فنی و ديگر صاحبنظران اين حوزه مورد مصاحبه قرار گرفتند .در اين

پژوهش از روش «نمونهگیري نظري» 1استفاده شده است كه متداولترين روش نمونهگیري در
نظريه داده بنیاد است ،به نحوي كه تصمیمات در خصوص اينكه چه دادهاي بايد بعداً
جمعآوري شود ،بهوسیله تئوري در حال ساخت مشخص میشود (.)Charmaz, 2011
همچنین فرآيند نمونهگیري تا زمانی ادامه يافت كه كفايت نظري 2يافتهها محقق شد (استراس
و كوربین .)1391 ،بر اين اساس ،پس از انجام  16مصاحبه و بررسی  19مستند ،مقولهها به حد

اشباع رسیدند؛ يعنی در بررسی آخرين نمونههاي مطالعه شده ،ايدهها و مفاهیم جديد بیشتري
شناسايی نشده و مفاهیم موجود بهوسیله تحلیل بیشتر دادهها به چالش كشیده نمیشدند
(.)McFerran & Saarikallio, 2014
اين تحقیق با استفاده از روش «مقايسه مستمر» ،گردآوري و تحلیل دادهها به صورت

همزمان طی مراحل سهگانه كدگذاري باز ،محوري و انتخابی انجام گرفت (.)Creswell, 2007
بنابراين ،همزمان با گردآوري دادهها ،دادههاي كیفی شامل متن مصاحبهها و گزارشها ،
بهنحويكه بعد از تحلیل (كدگذاري) دادههاي حاصل از هر مصاحبه يا گزارش ،با مشخص
شدن نقاط مبهم يا ضعف نظريه و مقولهها ،نمونه بعدي براي اصالح و غنیتركردن نظريه
انتخاب میشد و نمونهگیري آنقدر ادامه يافت تا مقولهها اشباع شدند ( & Guest, Bunce,

.)Johnson, 2006
در پژوهش حاضر براي افزايش اعتبار و روايی تحقیق از راهبردهاي پیشنهادي كرسول
( )2007استفاده شده است .مهمترين راهبردهايی كه در اين تحقیق ،به منظور افزايش اعتبار و
روايی تحقیق استفاده شده است ،عبارتند از:
 -1مثلثسازي :3در اين پژوهش براي تحقق راهبرد مثلثسازي ،دادهها از منابع گوناگون،
مشتمل بر مصاحبه و اسناد سازمانی جمع آوري شده است .همچنین به منظور كسب شناخت

1- Theoretical Sampling
2- Saturation
3- Triangulation
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همه جانبه ،با افراد متفاوتی ،از جمله عامالن توسعه خوشهها ،مديران سازمانهاي متولی و
خبرگان دانشگاهی مصاحبه انجام شده است.

 -2داوران بیرونی :در اين پژوهش مدل تدوين شده در خصوص خطمشیگذاري توسعه

خوشههاي كسبوكار از سوي سه تن از خبرگان دانشگاهی كه در حوزه توسعه خوشهها از
تجربه چندين ساله برخوردار هستند ،مورد ارزيابی قرار گرفت .تمامی مقولههاي مدل و روابط

آنها توسط اين صاحبنظران مورد تأيید قرار گرفت و اصالحات مدنظر آنها در خصوص
مفاهیم و كدها در مدل اعمال و تأيیديه نهايی آنها اخذ شد.
 -4دريافت نظر مشاركتكنندگان :در اين پژوهش به منظور تثبیت اعتبار مدل تحقیق ،نظر

شركتكنندگان در پژوهش درباره اعتبار يافتهها و تفسیرها اخذ و در مدل و نظريه تدوين شده
اعمال شد.
با توجه به اينكه كرسول ( )2007معتقد است كه در صورت رعايت دو راهبرد از بین
راهبردهاي هشتگانه پیشنهاد شده ،میتوان براي پژوهش كیفی اعتبار قابل قبولی تصور كرد
(حسنقلیپور و همكاران ،)1391 ،بنابراين میتوان ادعا كرد كه پژوهش حاضر اعتبار و روايی
الزم را داراست.

یافتههای تحقیق
در تحقیق حاضر با استفاده از رويكرد سیستماتیک نظريه داده بنیاد ،منابع اطالعاتی تحقیق

شامل متن مصاحبهها و مستندات با استفاده از كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري
انتخابی ،تحلیل شد و بر اساس مقولهها و مفاهیم استخراجشده ،نظريه خطمشیگذاري توسعه
خوشههاي كسبوكار تدوين شد ( .)Bryant, & Charmaz, 2007سه مرحله اصلی كدگذاري
در ادامه توضیح داده شده است.
الف) کدگذاری باز :مرحله اول تحليل دادههای کيفي

كدگذاري باز اولین مرحله كدگذاري در رويكرد سیستماتیک نظريه داده بنیاد است .در
مرحله كدگذاري باز مفاهیم و مقولهها شناسايی و ويژگیها و ابعاد آنها در دادهها استخراج
میشود ( .)Walker, & Myrick, 2006كدگذاري باز شامل گامهاي ذيل است:
كدگذاري اولیه :در گام اول ،با مطالعه سطر به سطر ،جمله به جمله يا پاراگراف به
پاراگراف متن مصاحبهها و اسناد سازمانی ،واژهها و عبارات مرتبط با پديده توسعه خوشههاي

كسبوكار استخراج شد .سپس به هريک از واژهها و عبارات كد اولیهاي اختصاص داده شد
( .)Smith, 2008نمونههايی از كدگذاري اولیه در جدول  1ارائه شده است.
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طبقهبندي كدهاي اولیه در قالب مفاهیم :در گام دوم ،با مرور مكرر كدهاي اولیه و مقايسه
مستمر آنها شباهتها و تفاوتهاي كدهاي اولیه آشكار و كدهايی با محتوا و مفهوم مشترک

تحت يک مفهوم طبقهبندي شد ( .)Charmaz, & Belgrave, 2002براي مثال 15 ،كد مشتركاً

مفهوم «بهبود زنجیره ارزش» را شكل دادهاند .در جدول شماره  1نمونههايی از متون مصاحبه
يا اسناد سازمانی و كدهاي استخراج شده از آنها نشان داده شده است.
مقولهبندي :پس از تعیین مفاهیم ،با مقايسه مستمر مفاهیم و كدها با يكديگر ،میان طبقات
مفاهیم ارتباط برقرار شد تا بر اساس آن مفاهیم در قالب مقولهها طبقهبندي شوند ( Oktay,

 . )2012براي مثال ،چهار مفهوم شرايط اجتماعی /فرهنگی خوشه ،شرايط نهادي ،شرايط

تاريخی و محدوديتهاي اجرايی ،مقوله «بستر خوشه» را تشكیل دادهاند .وقتی مقولهها
گردآوري شدند ،مرحله كدگذاري باز به پايان رسید.
جدول -1نمونههايی از كدگذاري اولیه
متن مصاحبه یا سند سازماني
برنامههاي توسعه خوشه نبايد فقط روي تولید متمركز شود .توجه

کدهای استخراجشده

كردن به ديگر بخشها مانند تأمین مواد اولیه ،طراحی و بازاريابی نیز

توسعه بازار ،زنجیره ارزش ،موفقیت

بايد در دستور كار قرار بگیرد .در اكثر خوشهها اين موارد مورد توجه

خوشه ،توسعه تولید ،توسعه خوشه،

قرار نگرفته يا شناسايی نشدهاند .توسعه تولید در خوشه بهتنهايی

حلقههاي مفقوده ،زنجیره تأمین

هیچگونه ضمانتی براي موفقیت برنامه توسعه خوشه ايجاد نمیكند.
مهم ترين كار عامل توسعه خوشه ايجاد حس همكاري بین اعضاي

خوشه است ،بهنحويكه بعد از پايان برنامه توسعه خوشه خود اعضا
بتوانند با تشكیل شبكهاي فراگیر ،برنامهها را بهصورت گروهی ادامه
داده و ارتباط را با سازمانهايی كه میتوانند به توسعه خوشه كمک
كنند حفظ كنند.

توسعه همكاري ،ايجاد اعتماد ،ارتباط با

نهادها ،كار گروهی ،حفظ ارتباطات،

توسعه خوشه ،نقش اعضا ،تشكیل شبكه
فراگیر

بايد كل تصمیمگیرندگان و ذينفعان از وزارتخانه و سازمان صنايع
كوچک تا استاندار و شركت شهرکهاي صنعتی و  ...تا عامل توسعه

و اعضاي خوشه به صورت هماهنگ از توسعه خوشه حمايت كنند و

سطوح سیاستگذاري ،محدوديت منابع

وظايف خود را انجام دهند .براي مثال ،اگر امكانسنجی و اولويت-

مالی ،نقش اعضا ،توسعه همكاري ،ايجاد

بندي خوشهها كه از وظايف شركت شهرکهاي استان است ضعیف

ارزشافزوده ،اتالف منابع ،امكانسنجی

با شد ،منابع محدود مالی كه براي استان در نظر گرفته شده است،

توسعه ،اولويتبندي خوشهها ،توسعه

هدر میرود و به خوشههايی كه ارزشافزوده باال ايجاد نمیكنند

خوشه

تعلق میگیرد.
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خوشهها با استفاده از ظرفیت نهادهاي دولتی از قبیل دانشگاهها،
مراكز علمی و  ،...خدمات تخصصی در زمینه بهبود تولید ،بازاريابی،
آموزش ،تحقیقات و حمايتهاي فنی جذب میكنند كه با اين كار،
می توانند به افزايش توان رقابتی صنايع كوچک و متوسط كمک كنند.

ظرفیت نهادي ،خدمات تخصصی ،بهبود
زنجیره ارزش ،جذب حمايتها ،افزايش
توان رقابتی

ب) کدگذاری محوری :مرحله دوم تحليل دادههای کيفي

در مرحله دوم تحلیل دادههاي كیفی ،با استفاده از كدگذاري محوري ،مقولههاي مستخرج از
مرحله كدگذاري باز ،در قالب شرايط علّی (علل ايجاد پديده اصلی) ،پديده اصلی ،راهبرد (كنشها
يا واكنشهاي اعضا كه جهت كنترل ،اداره ،برخورد و پاسخ به پديده اصلی انجام میشود) ،زمینه

(شرايط بسترساز مؤثر در راهبردها) ،شرايط مداخلهگر (ويژگیهاي مؤثر در راهبردها) و پیامدها
(نتايج بهكارگیري راهبردها) دستهبندي شدند ( .)LaRossa, 2005كدگذاري محوري «مدل
خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران» در نمودار شماره  1نشان داده شده است.
ج) کدگذاری انتخابي :مرحله سوم تحليل دادههای کيفي

در مرحله كدگذاري انتخابی ،مقولهها بهبود يافته و در قالب نظريهاي منسجم ،يكپارچه

شدند .كدگذاري انتخابی ،مهمترين مرحله نظريهپردازي است كه محقق در آن مقوله اصلی را
با مقولههاي ديگر ارتباط میدهد و ارتباط آنها را اثبات و مقولههايی را كه احتیاج به بهبود و
بازنگري دارد ،اصالح میكند ( .)Harry, Sturges, & Klingner, 2005در ادامه به تشريح مدل
و مقولههاي اصلی آن میپردازيم.

مقولههای علّي :جایگاه خوشه
مقولههايی كه بر مقوله پديده اصلی تأثیرگذارند ،بهعنوان مقولههاي علی مدل انتخاب
شدند ،بهبیانديگر ،اين مقولهها عواملی هستند كه دولتها را به سمت خطمشیگذاري توسعه
خوشهاي رهنمون میسازند (استراس و كوربین .)1991 ،در جدول  2مقولههاي علّی و مفاهیم
و كدهاي مرتبط به آنها ارائه شده است.

جدول -2مقولههاي علّی مدل

مقوله

مفاهيم و کدها

خوشهها

اهمیت اقتصادي /اجتماعی

صرفههاي حاصل از مقیاس ،همافزايی فعالیتها ،همجواري ،فرهنگ مشترک ،تجمیع

جغرافیايی ،همكاري بین نهادها ،ايجاد مزيت رقابتی ،كار گروهی ،افزايش نوآوري ،اثربخشی
خطمشیها ،ايجاد اعتماد ،تسهیم وظايف ،توسعه روستاها ،تراكمزدايی مناطق شهري ،مزيت
منطقه ،كاهش هزينههاي عملیاتی ،كسب وكار خانوادگی ،فعالیت مشترک ،تسهیم دانش ،دستیابی
به فناوري ،دستیابی به بازار ،ريسک پايین ،محصوالت مشابه ،چالشهاي مشترک
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خوشهها

تفاوت ساختاري

تعداد اعضا ،قومیت و فرهنگ متفاوت ،محل جغرافیايی ،زيرساختهاي موجود ،سطح فناوري،
پراكندگی اعضا ،تنوع محصوالت ،فناوري تولید ،میزان همكاري ،میزان كار گروهی ،تعداد

شبكه ها ،تفاوت مشتريان ،میزان فروش ،میزان صادرات ،ظرفیت نهادي ،توانايی عامل توسعه،
عمر خوشه ،میزان ارزشافزوده ،تعداد متخصصان

به علت اهمیت باالي خوشههاي كسبوكار به داليل متعددي از جمله اهمیت اقتصادي/
اجتماعی خوشهها ،كشور ايران نیز بايد اقدامات متنوعی را جهت شناسايی و توسعه خوشههاي
كسبوكار انجام دهد ،همچنین با توجه به تفاوتهاي ساختاري خوشهها با يكديگر و تفاوت-
هاي ريشهاي كشورها در سطح ملی و بینالمللی ،الگوبرداري صرف از سیاستهاي كشورهاي
توسعهيافته و درحال توسعه در حوزه توسعه خوشهها كافی نبوده و نمیتوان بستهاي واحد از
سیاستها و خطمشیها را براي تمامی خوشهها به كار گرفت .بنابراين بايد خطمشیها با توجه
به شرايط كشور و نیز شرايط هر خوشه مورد بازنگري قرار گرفته و به عبارت دقیقتر بومیسازي
شوند.

مقوله پدیده اصلي :توسعه خوشه
مقولهاي اصلی است كه بهدفعات در دادهها ظاهر و تمامی مقولههاي اصلی ديگر به آن
مرتبط میشوند (استراس و كوربین .)1991 ،در اين پژوهش توسعه خوشههاي كسبوكار
بهعنوان پديده اصلی در كانون دادهها قرار گرفت .همانگونه كه مشخص است با انتخاب مقوله
«توسعه خوشههاي كسبوكار» بهعنوان مقوله اصلی و ارتقاي زنجیره ارزش ،ارتقاي فناوري،
توسعه بازار و توسعه منابع انسانی بهعنوان مقولههاي فرعی ،میتوان تبیینی منطقی و سازگار از
رابطه میان مقولهها ارائه كرد كه باعث می شود نظريه تدوين شده ازنظر عمق و تبیین پديده
موردمطالعه قويتر شود (بازرگان ،1387 ،ص  .)115در جدول  3به برخی مقولههاي علّی و
مفاهیم و كدهاي مرتبط به آنها اشاره شده است.
جدول -3مقولههای اصلي مدل
مقوله

مفاهيم و کدها

ارتقاي زنجیره ارزش ارتقاي فناوري

حلقههاي مفقوده ،بازاريابی ،طراحی محصول ،بستهبندي مناسب ،انبارداري ،لجستیک ،تأمین مواد
اولیه ،ايجاد ارزش افزوده ،خدمات صنعتی ،تكمیل زنجیره ارزش صنعت ،مشاوران كسبوكار،
تخصص تجارت ،مشتري محوري ،برندينگ ،توزيع ،مالكیت معنوي ،سرمايهگذاري ،اتصال به
زنجیره جهانی
انتقال فناوري ،زيرساختهاي فناوري ،دانش فنی ،نیازهاي فناوري ،فناوري پیشرفته ،نرمافزارهاي
تخصصی ،واحدهاي دانشبنیان ،حمايت از پژوهشها ،خدمات فناوري ،فرآيندهاي جديد ،مديريت
دانش ،انتشار اطالعات ،سامانه مركزي خوشه ،فن بازارها ،ارتباط با پارک فناوري
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مقوله

مفاهيم و کدها

توسعه بازار

برندينگ ،آموزش بازاريابی ،شركت مديريت صادرات ،كنسرسیوم صادراتی ،پايانه صادراتی ،بهبود
بستهبندي ،نمايشگاههاي داخلی و خارجی ،استراتژي بازاريابی ،هیئتهاي تجاري ،صادرات

مشترک ،سامانه  B2Bو  ،B2Cتبلیغات مشترک ،مشتري محوري ،ايجاد بانک اطالعاتی تجارت

انسانی

توسعه منابع

مهارت فنی ،كارآفرينی ،آموزش نیروي انسانی ،آموزش مديريت ،آموزش حین خدمت ،تجارب
موفق ،مديريت تغییر ،مهارتهاي شغلی ،آموزش حرفهاي ،بهرهوري نیروي كار ،مراكز كاريابی،
تسهیم تجارب موفق ،ساختار سازمانی ،بیمه ،مددكاري اجتماعی ،نظام پرداخت

مقولههای راهبردی :فعالیتهای خطمشيگذاری
اين مقولهها براي اجرا ،مديريت و كنترل پديده اصلی به كار گرفته میشوند (استراس و
كوربین .)1991 ،اقدامات يا تعاملهايی كه نهادهاي درگیر در خطمشیگذاري حین تدوين و
اجراي خطمشی توسعه خوشههاي كسبوكار و مديريت آن انجام میدهند ،بهعنوان مقولههاي
راهبردي شناخته میشوند .راهبردها در اين پژوهش ،همان سیاستهاي كلی توسعه خوشههاي
كسبوكار در ايران هستند .در جدول  4مفاهیم اين مقوله آورده شده است.
جدول -4مقولههاي راهبردي
راهبرد

مفاهيم

ملی
استان
خوشه

در سطح در سطح در سطح

فرهنگسازي ،مشروعیت بخشی ،نیروسازي عامالن و متخصصان توسعه خوشه ،بومیسازي،
نظارت و ارزيابی
شبكهسازي نهادي ،شناسايی خوشهها ،اولويتبندي خوشهها ،امكانسنجی توسعه ،انتخاب عامل
توسعه
نهادسازي( BDS1 ،خدمات توسعه كسب و كار) پروري ،اعتمادسازي /توسعه سرمايه اجتماعی،
شبكهسازي /توسعه شبكههاي كسبوكار ،تشكیل شبكه فراگیر ،آموزش و ارتقاي مهارت

اين خطمشی ها در سه سطح ملی ،استانی و خوشه قابل انجام هستند كه در هر سطح
نهادها ،دستگاههاي دولتی و غیردولتی ،افراد حقیقی و حقوقی به امر تصمیمگیري و خطمشی-
گذاري مبادرت میورزند .وظايف خطمشیگذاران در سطح ملی ،تدوين سیاستهاي كالن
توسعه خوشه و مشروعیتبخشی به اين سیاستها است .نهادهاي استانی بايد خوشههاي هر
استان را شناسايی كنند و اقدامات الزم را براي توسعه خوشههاي منتخب و اولويتدار انجام
- Business Development Services

1
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دهند .مهمترين سیاستهاي توسعه در سطح خوشه وضع میشود .در اين سطح كه بخش
خصوصی سهم بسزايی در اجراي آن دارد ،ذينفعان داخل خوشه مهارتهاي الزم را دريافت
میكنند ،شبكههاي موردنیاز ايجاد می شوند و نهادهاي عمومی و خصوصی جهت پشتیبانی
فعالیتهاي توسعهاي جذب میشوند.

مقولههای مداخلهگر :بستر خوشه
اين مقولهها زنجیرهاي از شرايط خاص هستند كه بر راهبردها تأثیر میگذارند (استراس و
كوربین .)1991 ،بسترهاي اجتماعی /فرهنگی ،نهادي ،تاريخی و همچنین محدوديتهاي
اجراي پروژه توسعه در خوشه مربوط از شرايط مداخلهگر اين پژوهش هستند ،زيرا اقدامات و
تعاملهاي فرآيند خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران را تحت تأثیر قرار
میدهند .اين مقولهها يعنی فرهنگ حاكم بر محیط كسبوكار خوشه ،وقايع تاريخی و برنامهها
و اقدامات نهادها و سازمانهاي دولتی و غیردولتی فعال در خوشه ،درگذر زمان و در بستر
خود خوشه شكل گرفته و در نظر گرفتن آنها میتواند راهبردهاي خطمشیگذاري را تحت
تأثیر قرار دهد .براي مثال ،هر چه سطح سرمايه اجتماعی خوشه باالتر بوده و شبكههاي
اجتماعی فعاالن خوشه گستردهتر باشد ،اقداماتی نظیر فرهنگسازي در سطح ملی و
اعتمادسازي در سطح خوشه با شتاب بیشتر و هزينه كمتر انجام شده و اولويت خوشه را براي
برنامهريزي توسعه باالتر میبرد .مفاهیم و كدهاي مربوط به مقولههاي مداخلهگر در جدول
شماره  5نشان داده شده است.
جدول -5مقولههاي مداخلهگر مدل
مفاهيم و کدها

مقوله
فرهنگی

اجتماعی/

شرايط

سطح سرمايه اجتماعی ،تنوع شبكهها ،فرهنگ كار گروهی ،سطح روابط بین فردي ،سطح اعتماد
در خوشه ،سطح اعتقاد دينی ،هنجارها و ارزشها ،میزان انگیزه ،فردگرايی يا جمعگرايی ،میزان
ملیگرايی ،امید به آينده

شرايط نهادي

خريداران مشترک ،انجمن ،اتحاديه ،نهادهاي دولتی پشتیبان ،نهادهاي خصوصی ،دانشگاه ،سطح
دانش محلی ،بانک ،همكاري با رقباي خارج از خوشه ،تعاونی ،مجتمعهاي تجاري،
نمايشگاههاي تجاري ،اشتراکگذاري اطالعات ،قوانین دولتی ،محصوالت مشابه ،فعالیتهاي
مشابه

تاريخی

شرايط

پیشینه رقابت ،سابقه همكاري ،سابقه رفتارهاي فرصتطلبانه ،پیشینه انحصارطلبی ،پیشینه
تخريب رقبا ،سابقه حفظ مالكیت معنوي ،پیشینه كالهبرداري
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اجرايی

محدوديتهاي

فقدان اطالعات ،محدوديت منابع مالی ،فقدان نیروي متخصص ،ضعف دانش ،كمبود نقدينگی،
كمبود بودجه دولتی ،ترس از هزينه كردن در فعالیتهاي خدماتی ،رقابت منفی ،محدوديت
زمانی ،اولويتبندي اشتباه خوشهها ،ترس از افشاي اطالعات

مقولههای زمینهای :عوامل محیطي کالن
آن دسته از شرايط محیطی كه بر اقدامات و راهبردهاي خطمشیگذاران تأثیر میگذارند،
مقولههاي زمینهاي مدل را شكل میدهند (استراس و كوربین .)1991 ،مقولههاي زمینهاي در

خارج از خوشه شكل گرفته و در زمره شرايط كالن تمامی خوشههاي كسبوكار قرار
میگیرند .اسناد باالدستی توسعه مانند چشمانداز  ،1404برنامه ششم توسعه ،سیاستهاي

ابالغی مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتی از جمله برنامههاي كالن توسعه و از مقولههاي
زمینهاي هستند .خوشه بر اساس مزيتهايی كه در منطقه وجود دارد ،شكل میگیرد و اين
مزيتهاي منطقهاي در كنار ديگر مطالعات آمايش سرزمین ،تصوير روشنی را براي
خطمشی گذاران در تمامی سطوح ايجاد خواهد كرد .همانند تمام مطالعات از اين نوع ،بررسی
شرايط محیطی كالن مانند شرايط سیاسی ،اقتصادي ،تكنولوژيكی و  ...از بسترهاي مهم
تصمیمگیري و خطمشیگذاري است .هدف از برنامه و سیاستهاي توسعه در كل كشور و
احتماالً در هر خوشه متفاوت است .ممكن است هدف از توسعه ،افزايش صادرات و فروش و
يا هدف ايجاد اشتغال باالتر باشد .همچنین هدف از توسعه خوشه میتواند توسعه افقی،

توسعه عمودي ،افزايش تعداد بنگاهها ،افزايش بهرهوري در بنگاههاي موجود ،ارتقاي كیفیت
محصوالت باشد كه اين زمینهها در تصمیمگیري خطمشیگذاران و تدوين بسته سیاستی
متناسب ،تأثیر مستقیم خواهد داشت .مفاهیم و كدهاي مقولههاي زمینهاي به شرح جدول
شماره  6است.
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جدول -6مقولههاي زمینهاي مدل
مفاهيم و کدها

مقوله

برنامه ششم توسعه ،سیاستهاي ابالغی ،اقتصاد مقاومتی ،توسعه  54خوشه كسبوكار ،ايجاد خوشه-
هاي صادراتی ،توسعه صادرات غیرنفتی ،ايجاد خوشههاي صنعتی ،مواد  27و  33برنامه ششم،

اسناد باالدستی

اساسنامه سازمان صنايع كوچک ،توسعه تشكلهاي تخصصی ،سند چشمانداز ،افزايش تولید داخلی
نهادهها ،تسهیل مقررات ،افزايش ارزشافزوده ،ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیكاري ،رقابتپذيري
كاالها در بازارهاي داخلی و خارجی ،گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات كاال و خدمات ،افزايش توان
رقابتپذيري صنعت؛ رشد مستمر صادرات كاال و خدمات صنعتی ،حمايتهاي مؤثر مالی و سیاسی
و مقرراتی ،اساسنامه سازمان صنايع كوچک ،توسعه شبكهها و خوشهها ،اهداف توسعه

منطقهاي

مزيتهاي

آمايش سرزمین ،اولويتبندي صنايع ،فرصتهاي رقابتی ،منابع موجود ،شرايط اقلیمی ،تمركز بر مزيت-
ها ،نیاز منطقه ،برنامهريزي منطقهاي ،بودجه متناسب ،توانمندي هر منطقه ،دسترسی به منابع ،هزينههاي
استان ،بهرهوري استان ،توسعه متوازن ،منابع طبیعی ،مرزهاي زياد ،موقعیت استراتژيک جغرافیايی

عوامل محیطی كالن

میزان بودجه ،بازار كار ،خصوصی سازي ،قیمت ارز ،ضريب جینی ،دسترسی به بازار سرمايه،
شدت تغییر فناوري ،مالكیت معنوي ،تجارت الكترونیک ،قدرت خريد ،قوانین دستوپا گیر،

سیاستهاي پولی و مالی ،مالیات و بیمه ،گمرک ،تحريمها ،پساتحريم ،تفاوت رويكردها ،شدت
نوآوري ،هزينههاي تحقیق و توسعه ،زيرساختهاي ارتباطی ،استاندارد ،ارزشها ،هنجارها،
فردگرايی ،قاچاق ،بازار داخلی ،ظرفیت صادراتی ،سیاسیكاري

اهداف توسعه منطقه

اشتغال زايی ،صادرات ،فروش داخلی ،بهبود كیفیت ،محرومیتزدايی ،افزايش رقابت ،توسعه
روستاها ،اهداف سیاسی ،اهداف نظامی ،افزايش نقش مردم در توسعه ،توسعه گردشگري ،انتقال
فناوري ،فرهنگ سازي ،توسعه محصوالت استراتژيک ،توسعه محصوالت كشاورزي ،افزايش
بهرهوري ،افزايش تعداد بنگاهها

مقولههای پیامد :منافع حاصله
پیامدهايی كه اقدامات خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار براي كشور ،جامعه،
شركا و خوشه كسبوكار به همراه دارد ،مقولههاي پیامد مدل تحقیق را شكل میدهد
(دانايیفرد و امامی .)1386 ،منافع خطمشیگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار را میتوان در
همافزايی سیاستهاي نهادهاي مختلف ،كاهش معضالت اجتماعی /فرهنگی و توسعه اقتصادي
بررسی كرد .هرچند مزاياي بیشماري را میتوان در توسعه خوشههاي كسبوكار شناسايی
كرد اما دسته بندي ارائه شده بیشترين تكرار را در اين تحقیق به همراه داشته است .جدول 7
مقولههاي پیامدي و مفاهیم و كدهاي مربوط به آن را نشان میدهد.
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جدول -7مقولههاي پیامدهاي مدل
مفاهيم و کدها

مقوله
سیاستها

همافزايی

جلوگیري از موازيكاري ،همبستگی اجتماعی ،عدم فعالیت جزيرهاي ،افزايش وزن كشور در
مناسبات بین المللی ،همكاري نهادها ،تقسیم وظايف ،همگرايی نهادها ،وفاق ملی ،نقشه راه
مشترک ،تأمین منافع ملی ،انتقاد سازنده ،كاهش اصطكاک سیاسی

كاهش معضالت

اتالف منابع ،مهاجرت روستايی ،تبعیض ،رقابت منفی ،توان رقابتی پايین ،هزينههاي خدمات،
ريسک صادرات ،ريسک واردات ،ريسک بازاريابی ،كیفیت پايین محصوالت ،فقدان دانش

تكنولوژيكی ،بازارهاي محلی محدود ،قدرت چانه زنی پايین ،عدم توانايی در معرفی محصوالت
توسعه روستايی ،حفاظت از محیط زيست ،توسعه منطقهاي ،گسترش عدالت اجتماعی ،تعادل

توسعه اقتصادي

منطقه اي ،صیانت از منابع طبیعی ،پدافند غیرعامل ،نظارت راهبردي ،توسعه پايدار ،توزيع
مناسب ثروت ،استفاده از قابلیتها ،ارتقاي كیفی ،افزايش سهم بازار ،يادگیري جمعی ،افزايش
اشتغال ،افزايش صادرات و فروش ،افزايش سطح سرمايه اجتماعی ،رشد اقتصادي ،ارتقاي
بهرهوري ،كارايی منابع ،ارتقاي نوآوري ،ايجاد ارزشافزوده ،افزايش درآمد و سود ،جذب
سرمايهگذاري

نتیجهگیری
در اين پژوهش فرآيند سیاستگذاري توسعه خوشههاي كسبوكار در ايران موردمطالعه قرار
گرفت .اهمیت باالي اقتصادي /اجتماعی خوشهها و نقش آنها در توسعه متوازن كشورها،
مناطق و روستاها و همچنین تفاوتهاي عمده در ويژگیهاي ساختاري خوشهها با يكديگر
باعث میشود هر خوشه بهعنوان موجوديتی مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و
خطمشی متناسب با آن تدوين و ارائه شود .دولتها (با تدوين سیاستهاي مناسب) نقش
عمدهاي را در توسعه و ارتقاي خوشههاي كسبوكار بازي میكند (تیكاساپ .)2009 ،جهت
سیاستگذاري مطلوب ابتدا بايد خوشه را خوب شناخت و وضعیت حاكم بر بستر خوشه را
تعیین كرد .شرايط اجتماعی /فرهنگی ،شرايط نهادي ،شرايط تاريخی و محدوديتهاي اجرايی
در سطح يک خوشه وضعیت حاكم بر خوشه را مشخص میكنند .همچنین بايد عوامل
زمینهاي كه میتوانند سیاستها را تحت تأثیر قرار دهند شناسايی و در خطرپذيري آنها را
منظور كرد .آنچه مسلم است قوانین و مقررات ،سیاستهاي باالدستی ،مزيتهاي منطقهاي،
عوامل محیطی كالن كشور و هدف از توسعه خوشه با توجه به اهداف توسعه منطقه بايد
مبناي سیاستگذاري باشند .خوشه طی سالها بر اساس مزيتهاي منطقهاي شكل میگیرد و
گسترش میيابد .اين مزيتها بايد شناسايیشوند و وضعیت موجود و آتی آنها مورد تحلیل
قرار بگیرند .مهم ترين ابعاد توسعه يک خوشه ،توسعه بازار ،توسعه منابع انسانی ،توسعه
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فناوري و توسعه زنجیره ارزش آن است .تقريباً تمامی بنگاههاي حاضر در خوشهها با توجه به
اندازه كوچک و متوسط آنها و همچنین فعالیت به صورت سنتی ،در توسعه اين موارد ضعف
عمده دارند .بنابراين خطمشیها عالوه بر توسعه زيرساخت و توسعه مالی كه همواره توسط
نهادهاي مختلف در حال انجام است ،بايد در راستاي بهبود و ارتقاي فناوري ،بازار ،زنجیره
ارزش و منابع انسانی خوشه تدوين شوند .سطوح تصمیمگیري در خوشه متفاوت است و
درنتیجه آن نوع راهبردها و حمايتها متفاوت است .در سطح ملی نهادها و افراد،
حمايتكنندگان اصلی و ناظران برنامههاي توسعه خوشه هستند و افرادي را بهعنوان عامالن
توسعه خوشه جهت اجراي سیاستها پرورش میدهد .همچنین در اين سطح میبايست در
راستاي فرهنگسازي ،مشروعیتبخشی و بومیسازي نیز سیاستهاي متناسب وضع و اجرا
گردد .در سطح استانی ،پس از شناسايی و اولويتبندي خوشهها ،شوراي راهبري خوشه كه
متشكل از سازمانها و نهادهاي تأثیرگذار در رشته صنعت فعالیت خوشه هستند ،وظیفه
انتخاب عامل ،امكانسنجی و شبكه سازي نهادي را بر عهده دارند .درنهايت در سطح خوشه،
پس از اعتمادسازي اعضا (بنگاههاي موجود) از سوي عامل توسعه خوشه ،نقاط فشار و
حلقههاي مفقوده شناسايی و برنامههايی در راستاي غلبه بر موانع و استفاده از فرصتها با
جذب حمايت نهادهاي عمومی و خصوصی (نهادسازي) تدوين و اجرا میشود .اين برنامهها
در راستاي شبكهسازي و توسعه شبكههاي كسبوكار BDS ،پروري ،آموزش و ارتقاي مهارت
هستند .اعضاي خوشه با تشكیل شبكه فراگیر امكان ادامه برنامهها را پس از اتمام پروژه توسعه
خوشه پیگیري و اجرا خواهند كرد.

توصیههای سیاستي
يافتههاي پژوهش حاضر براي سیاستگذاران و متولیان توسعه خوشه ،برنامهريزان
سازمانهاي دولتی و مديران و مالكان بنگاههاي حاضر در خوشه مفید است .مدل اين امكان را

براي خطمشیگذاران فراهم میآورد كه سیاستهاي هر خوشه را متناسب با شرايط واقعی
خرد و كالن آن تدوين و اجرايی كنند .بر اساس يافتههاي پژوهش پیشنهادهاي ذيل جهت
توسعه خوشههاي كسبوكار بهطور خالصه ارائه میشود:
از آنجا كه جهت توسعه يک خوشه نیاز است ،كل زنجیره ارزش آن توسعه بیابد ،در برخی
از موارد تضادهايی در قوانین مربوط به تعیین متولی اصلی به چشم میخورد .پیشنهاد میشود
قوانین مورد بازنگري قرار بگیرند و اصالح شوند .اعتمادسازي و شبكهسازي نهادي از
مهمترين فعالیتهاي توسعه خوشههاي كسبوكار است .بنابراين نیاز است فعالیتهاي
بیشتري از طرف سازمان صنايع كوچک و شهرکهاي صنعتی ايران براي اين منظور صورت
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بگیرد و برنامهها و استراتژيهايی در سطح ملی وضع گردد .پیشنهاد میشود اين فعالیتها قبل
از شروع پروژه توسعه خوشه انجام شود .پیشنهاد میشود شاخصهاي ارزيابی پروژه توسعه
خوشه با توجه به سیاستهاي متفاوت وضعشده براي هر خوشه ،به شكل مجزا تدوين و اجرا

شود .يافتهها نشان میدهد حمايت از توسعه خوشه فعالیتی فرآيندي ،مستمر و يكپارچه است.
بنابراين الزم است دستگاه متولی ،انجام حمايتها را بهصورت فرآيندي و يكپارچه قبل ،حین

و بعد از اجراي پروژه توسعه خوشه پیگیري كند .به مديران /مالكان صنايع بنگاههاي حاضر در
خوشه توصیه می شود با مشاركت در طرح حمايت از توسعه خوشه ،قابلیتهاي فناوري،

بازاريابی و منابع انسانی خود را گسترش دهند و با مشاركت ديگر اعضاي خوشه ،زنجیره
ارزش خوشه را ارتقا بخشند.
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