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ارائة الگوی توسعة پایدار خوشههای کسب و کار در ایران
میثم ظهوریان ،1فریبرز رحیمنیا
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
2

 .2استاد دانشکدة علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت93/7/12 :

تاریخ پذیرش49/1/24 :

چکیده
خوشههای کسب و کار ،الگویی نوین از توسعة اقتصادی در جهان بهشمار میروند .در سالهای اخیر
سیاستگذاران کشور ما نیز به این الگو توجه بسیاری داشتهاند .برایناساس ،این پژوهش در پی آن است
که با استفاده از تجربیات کسبشده در زمینة توسعة خوشههای کسب و کار در ایران ،الگویی را نیز
برای توسعة پایدار خوشههای کسب و کار در کشورمان پیشنهاد کند .برای ارائة الگوی مذکور از
استراتژی کیفی مطالعة موردی استفاده شد .دادههای پژوهش به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل
شد .جامعة مورد مطالعه را عامالن توسعه و فعاالن و مسئوالن سازمان منطقهای سیاستگذار خوشههای
کسب و کار در ایران تشکیل میدهند .از مصاحبة نیمهساختاریافته بهعنوان ابزار اصلی گردآوری
اطالعات استفاده شد .در پژوهش حاضر ،پنج خوشة کسب و کار مبلمان شاندیز ،کفش مشهد ،زعفران
خراسان رضوی ،لبنیات گرگان و پستة کرمان بهعنوان موردهای مطالعه انتخاب شدند .نتایج تحقیق به
شناسایی  24مضمون پایه منجر شد که در قالب پنج مضمون سازماندهنده دستهبندی شدند .این
مضامین شامل دخالت مؤثر دولت ،سرمایة اجتماعی ،برنامهریزی در خوشهها ،نکات روانشناسی و
خصوصیات عامل توسعة خوشه است که تمام این مضامین ذیل مضمون فراگیر توسعة پایدار
خوشههای کسب و کار تعریف شدند.
واژههای کلیدی :ایران ،توسعة پایدار ،توسعة منطقهای ،خوشههای کسب وکار.

* نویسندة مسئول:

Email: Zohurian.m@gmail.com
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مقدمه
درحالیکه خوشهها از سالهاای پایش در کشاورهای صانعتی وجاود داشاتهاناد و در کشاورهای
دیرترصنعتیشاده نیاز باه رویکارد توساعة صانعتی توجاه مایشاود ( .)Schmitz, 1989مطالعاات
متعااددی درمااورد الزامااات و پیاماادهای توسااعة خوشااههااا و شاابکههااای کسااب و کااار توس ا
پژوهشگران صورت گرفته است ،اما تاکنون به ارائة مدل های جامع باا نگااه چندبعادی باه منظاور
پیادهسازی فرایندهای توسعة خوشهای توجاه کمای شاده اسات ) .)Garone et al., 2014در ساه
دهة گذشته ،پژوهشگران مطالعات فراوانی را در حوزة الزامات و کاربردهاای توساعة خوشاههاا و
شبکههای کسب و کار انجام دادهاند .تحقیقات این حوزه تاکنون به پرسشهای متعددی درماورد
تأثیر توسعة خوشه ها و شبکههای کسب و کار بر عواملی مانند قادرت ،درآماد ،عملکارد فاردی،
نگرش شغلی ،رقابت پذیری ،جهانیشدن ،کارآفرینی ،مدیریت دانش و نوآوری توجاه کاردهاناد
( .)Kilduff & Brass, 2010درواقع ،عمدة تحقیقات در زمینة خوشهها و شبکههای کسب و کار
بدون ارائة تصویری جامع فق بر بخش کاوچکی از مساائل مارتب باا ایان مادل تمرکاز دارناد.
محققان به این مسئله کمتر توجه کرده اند که چه الگوها و روش هایی ممکن است در توساعة ایان
اشکال همکاریهای بینبنگاهی کارآمد باشد (.)Carpenter et al., 2012
در کشور ما نیز ،در سال های اخیر توجه ویژه ای به این راهبرد از ساوی دولات صاورت گرفتاه
است .از منظر قانونی ،بر موضوع توسعة خوشه های کسب و کاار در ماادة  39قاانون برناماة چهاارم
توسعه و همچنین در مواد  158 ،184 ،88و  194قانون برنامة پنجم تأکید شاده اسات .همچناین ،در
مادة  18سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت بر ایجاد خوشههای صنعتی از طریق تقویات پیوناد
بین صنایع کوچک و متوس بهمنظور ارتقای توان رقابتی این بنگاه ها تأکید شده است (سالیمانی و
همکاران .)1393 ،همچنین در حوزة اجرایی ،تاکنون  43پروژة توسعة خوشه ای در مناطق مختلاف
کشور پایان یافته است و  47پروژه درحال اجراست (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی،
 .)1393برخالف این مسئله ،هنوز به پرسش های بسیاری درمورد طبیعت خوشه و ارتباطات درونای
و بیرونی ،نیروهای هدایتکننده و عوامل موفقیت آن در کشورمان پاسخ کاملی داده نشاده اسات،
درحالیکه بخشی از این مسائل باید از طریق مطالعات موردی مبتنی بر شواهد واقعی و پژوهشهای
مقایسه ای حل شوند (سلیمانی و همکاران .)1393 ،مروری بر تجربیات توسعة خوشاه ای در کشاور
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بیان میکند این فعالیتها در برخی موارد بهدلیل نبود مدل بومی جامع که بار تجربیاات عملای ایان
عرصه در کشورمان مبتنی باشد ،نتوانسته است پایداری الزم را داشته باشد و همکااری هاا در طاول
برنامة توسعة خوشه ای پس از اتمام پروژه فق به مدت کمی ادامه داشته است ،بایاد توجاه داشات
الگوی توسعة خوشهای از اساس مدلی درونزا و مبتنی بر اقتضائات منطقهای و شرای منحصربهفرد
ملل مختلف است (سلیمانی و همکاران)1393 ،؛ بنابراین ،بهدلیال تفااوت سااختارهای اجتمااعی و
اقتصادی در کشورهای مختلف ،مدل های توسعة خوشه ای نیز باید متناسب باا بافات خاود طراحای
شوند .برایناساس ،پژوهش حاضر درصدد ارائة الگویی اکتشافی بارای توساعة پایادار خوشاههاای
کسب و کار با استفاده از تجربیات موفق موجود در این حوزه در کشورمان است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
خوشههای کسب و کار

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 ،1سرمایهگذاری مشترک 2و شبکههای
3

4

استراتژیک  ،تولید تحت امتیاز ،کنسرسیومها و اتحادهای راهبردی اشاره کرد .در این میان،
الگوی خوشههای کسب و کار در سالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران توسعة صنعتی در
ایران و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بوده است ( .)Zohurian et al., 2013پورتر
( )2888خوشة صنعتی را بهعنوان «تمرکز جغرافیایی بنگاهها و نهادهای مرتبطی که در یک
حوزه فعالیت میکنند و با یکدیگر رواب مکمل دارند» تعریف میکند .در ایران نیز تعریف
سازمان یونیدو مبنای سیاستگذاریهای حوزة توسعة خوشهها قرار گرفته است .این سازمان
خوشهها را مجموعهای از بنگاههای همگن تعریف میکند که در ناحیهای جغرافیایی متمرکزند
و با فرصتها و چالشهای مشترکی روبهرو میشوند (منصوری.)1381 ،
براچرت و همکاران ( )2811به تکمیل کار پاورتر از طریاق ارائاة مفهاومی کااربردی تار از
1. Business clusters
2. Joint ventures
3. Strategic networks
4. Strategic alliances
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خوشه پرداختهاند .آن ها خوشه را «شبکه ای تولیدی از بنگاه های متمرکز و وابساته باه یکادیگر
کااه در طااول زنجیاارهای ارزشساااز بااا یکاادیگر ماارتب انااد» تعریااف کردنااد .ایاان زنجیااره از
ابتدایی ترین قسامت کاار مانناد تحقیقاات مقادماتی تاا بازاریاابی و فاروش را دربار مای گیارد
( .)Brachert et al., 2011حتی بنگاههایی که در یک بخش از زنجیرة ارزش فعالیت میکنناد
و بهشکل افقی با زنجیارة ارزش ارتباا دارناد ،از مزایاای یاادگیری دوجانباه و انگیازش بهاره
می برند .حتی اگر این بنگاه ها تباادل مساتقیم باا یکادیگر نداشاته باشاند ،مای توانناد از مزایاای
انجامدادن فعالیتهای مشابه در یک منطقه بهره ببرند ) . (Malmberg & Maskell, 2002
مدلهای توسعة خوشهای
در سالهای اخیر ،بحث توسعة کسب و کارها فراگیر شده است؛ این موضوع بهدلیل الگوی
توسعة خوشهها و قرارگرفتن آن در زمرة سیاستهای توسعهای بسیاری از کشورهای درحال
توسعه و همچنین توجه بسیاری از سازمانهای توسعهای به آن است که موجب شده است
الگوهای اجرایی مختلفی برای توسعة خوشهها در کشورها و سازمانهای مختلف محلی و ملی
و بینالمللی طراحی شود .این موضوع بهطور عمده از این مسئله نشئت گرفته است که خوشهها
از اساس الگوی توسعهای درونزا درنظر گرفته میشوند و بر شرای و ساختارهای اجتماعی و
اقتصادی منطقهای مبتنی هستند (سلیمانی و همکاران .)1393 ،در این بخش پژوهش ،به برخی
از تحقیقات انجامگرفته در زمینة الگوهای توسعة خوشهای در ایران و جهان اشاره میشود.
بالندی )2882( 1در پژوهشی به معرفی مدل ایتالیایی در توسعة خوشه میپردازد .وی ضمن
تأکید بر اهمیت تالش در راستای ایجاد ارائهدهندگان خدمات تخصصی محلی ،بر تقویت
رواب اجتماعی و اقتصادی درونی بین بنگاههای کوچک و متوس محلی و درنتیجه ایجاد
سیستمی محلی از رواب اجتماعی تأکید زیادی دارد .همچنین ،وی به وجود چارچوبی متشکل
از سه الیة اصلی شامل ساختار ،نظام هدایتی و کارایی و رواب بین این الیهها در این خوشهها
اشاره میکند .جیان پینگ )2884( 2نیز به بررسی الگوهای توسعة خوشهای در کشور چین
1. Bellandi
2. Xianping
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پرداخته و چهار الگوی خوشهسازی بنگاههای کوچک و متوس را در این کشور معرفی کرده
است .وی این الگوها را بهترتیب الگوی شنژن ،جیانگسو ،ونژو و ژنگوانکان 1مینامد .نتایج
تحقیق مذکور نشان داد هرچند هریک از چهار مدل مذکور مؤلفهها و مختصات نهادی
متفاوتی با یکدیگر دارند ،اما داشتن شرای رقابتی در بازار و همچنین نیاز به ارائة خدمات
حمایتی از سوی دولت و سازمانهای اجتماعی مؤلفة مشترک این مدلها هستند .کگلی و
دینی )1999( 2نیز به بررسی تجربة سازمان توسعة صنعتی ملل متحد در پیادهسازی مدل توسعة
خوشهای در چهار کشور درحالتوسعه پرداختند و چهار مضمون توجه به ارتقای شبکهها در
خوشه ،بهبود ساختار درونی بنگاهها ،افزایش گفتوگو و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی
و بهبود شرای نهادی خوشه را بهعنوان مهمترین مضامین مؤثر در پیادهسازی این مدل معرفی
کردند .همچنین ،آنها بر قابلیتهایی مانند تیمسازی و ارتبا

مؤثر برای عامل توسعه و

درنظرگرفتن مشوقهایی برای توسعة شبکهها در خوشه تأکید میکنند.
در ایران ،درحال حاضر الگویی مبتنی بر رویکرد یونیدو استفاده میشود که شامل مراحل
مطالعة شناختی ،اعتمادسازی ،پیادهسازی برنامههای عملیاتی ،ارزیابی و خروج است .این الگو
مبتنی بر حضور فردی غیرذینفع در کسب و کار است و عامل توسعه در خوشه درنظر گرفته
میشود که سه تا پنج سال بهعنوان تسهیلگر در فرایند توسعة خوشه مداخله میکند
(منصوری.)1381 ،
روششناسی
پژوهش حاضر بهدنبال ارائة مدلی اکتشافی برای توسعة پایدار خوشههای کسب و کار در ایران
است .برایناساس ،برای ارائة الگوی مذکور طرح مناسب تحقیق رویکردی کیفی دارد .پژوهش
کیفی را میتوان «کاوشی از درون» نیز نامید ( )Bryman, 2012: 108که هدف آن تجسس در
ابعاد مختلف پدیده ،کسب دادههای عمیق و تشریح کامل و جزئی پدیدة مورد پژوهش است
( .)Myers, 2013همچنین ،پژوهش بهلحاظ فلسفی در پارادایم تفسیری قرار میگیرد .با توجه به
1. Zhongguancun
2. Ceglie & Dini
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موضوع پژوهش ،مطالعة موردی بهعنوان مناسبترین راهبرد برای این پژوهش انتخاب شد .راهبرد
تحقیق مطالعة موردی در پژوهشهایی مناسب است که رابطة سیستم با بافت آن و رابطهها و
ارتباطات درون یک سیستم اهمیت دارد و همچنین در مواردی مفید است که پدیدههای مورد
مطالعه بهآسانی از بافت خود قابل تفکیک نیستند ( .)Yin, 2011عالوهبر مطالعة موردی ،از روش
تحلیل مضمون 1نیز برای سازماندهی و نمایش یافتههای پژوهش استفاده شد .مضمون بهعنوان
الگویی از معانی تعریف شد که در دادههای کیفی قابل اکتشاف است ( .)Joffe, 2011تحلیل
شبکة مضامین نیز روشی مناسب برای نمایش نتایج تحلیل مضمون است .در این روش که آن را
آترایداسترلینگ )2881( 2معرفی کرد ،براساس روندی مرحلهبهمرحله سه نوع مضمون شامل
مضامین پایه ،سازماندهنده و عمومی یا فراگیر در دادههای کیفی توس محقق شناسایی میشود و
سپس رواب بین این سطوح از طریق ترسیم شبکهای تارنماگونه نمایش داده میشود.
در تحقیق حاضر ،پنج خوشة کسب و کار فعال در ایران شامل خوشههای صنعتی مبلمان شاندیز
(با مرکزیت روستای ویرانی و بیش از پانصد بنگاه عضو خوشه) ،زعفران خراسان رضوی (با
مرکزیت شهرک صنعتی توس مشهد و  28بنگاه اصلی عضو خوشه) ،کفش مشهد (با عضویت
بیش از هشتصد واحد تولیدی در نقا مختلف مشهد) ،لبنیات گلستان (با عضویت بیش از سی
بنگاه در نقا مختلف استان گلستان) و پستة کرمان (با مرکزیت شهرهای کرمان و رفسنجان) برای
مطالعه انتخاب شد .خوشههای منتخب براساس شاخصهای موفقیت در فاز پیادهسازی (به تشخیص
مسئوالن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) ،پایداربودن و فعالبودن شبکههای
ایجادشده در خوشه و همچنین دردسترسبودن برای انجامدادن تحقیق و همکاری عامل توسعه
انتخاب شدند .ابزار اصلی پژوهش ،مصاحبة نیمهساختاریافته با عامالن توسعه و فعاالن این خوشهها-
بهویژه سرشبکهها و اعضای شبکههای شکلگرفته درون خوشهها -و مسئوالن سازمان منطقهای
سیاستگذار توسعة خوشههاست .همچنین ،از تکنیک مصاحبة رفتار وقایع در مصاحبهها استفاده شد.
در این روش توسعهیافته توس مک کلند ،)1978( 3از مصاحبهشونده خواسته میشود برخی از
وقایع مهم را که در مدت فعالیت خود در موضوع پژوهش با آن درگیر شده است ،نحوة مواجهه با
1. Thematic analysis
2. Attride-Stirling
3. McClelland
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آن و نتیجه را بهصورت داستانی روایت کند .نمونهگیری پژوهش به روش هدفمند و براساس اصل
توقف در مرحلة اشباع صورت پذیرفت که درنهایت به هفده مصاحبه با افراد مرتب با موضوع
پژوهش منجر شد و بهدلیل تکراریشدن کدهای حاصل در دو مصاحبة انتهایی نمونهگیری متوقف
شد .نمونة مورد مصاحبه شامل پنج عامل توسعة خوشههای مورد مطالعه ،شش نفر از مسئوالن
سازمان منطقهای سیاستگذار توسعة خوشهها (معاون صنایع کوچک و مسئوالن دفتر توسعة
خوشهها) و شش نفر از فعاالن شبکههای شکلگرفته در خوشههای مورد مطالعه است .کدگذاری
و تحلیل دادهها با نسخة  18نرمافزار مکسکودا  1انجام گرفت و مدل پژوهش نیز با استفاده از
نرمافزار مایند مپ 2طراحی شد.
یافتهها
در این پژوهش ،از طریق مصاحبه با فعاالن توسعة خوشههای کسب و کار در ایران به مطالعة
الگوی توسعة پایدار خوشههای صنعتی در ایران پرداخته شد .تحلیل یافتههای پژوهش با
استفاده از نرمافزار تحلیل کیفی مکسکودا به شناسایی  24مضمون پایه منجر شد که این
مضامین درنهایت در قالب پنج مضمون سازماندهنده گروهبندی شدند که در این بخش از
پژوهش به این مضامین اشاره میشود.
دخالت مؤثر دولت
 انتخاب مبتنی بر اولویت :اولین و مهمترین گام در توسعة خوشههای کسب و کار در
سطح سیاستگذاران ،اولویتگذاری و انتخاب مبتنی بر مزیتهای منطقهای و قابلیت
توسعة خوشهها برای توسعه است.
«اوایل کار ،خوشهها را همینجوری براساس پیشنهادهایی که از سوی افراد مختلف مانند
نمایندههای مجلس میآمد برای توسعه انتخاب میکردیم .بعد میدیدیم تمایلی از سوی فعاالن
خوشه وجود ندارد یا اصال ساختار صنعت خیلی قابلیت کار خوشهای ندارد».

1. Maxqda
2. MindMap
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 پشتیبانی هدایتشده :حمایت نهادهای پشتیبان دولتی از شبکه نباید موجب دخالت
مستقیم در تصمیمگیریها و برنامهها باشد ،اما باید غیرمستقیم شبکه را به سمت صحیح
هدایت کند .رویکرد اصلی حمایت نهادهای پشتیبان دولتی در توسعة خوشه بهصورت
تسهیلگر است نه تولی.
«برخی مسئوالن دائم میخواهند در تمام برنامههای خوشه حضور داشته باشند .در
سخنرانیهای سمینارهای خوشة اول صحبت کنند .لوگویشان در تمام نمایشگاههایی باشد که
خوشه شرکت میکند».
 حمایت از فعالیتهای خوشه بهجای حمایت مستقیم :پس از شکلگیری خوشه،
حمایتهای مادی باید از فعالیتها و برنامههای مشترک فعاالن خوشه صورت گیرد نه
حمایت مستقیم مالی از شبکه.
 پلکانیبودن کمکها :در فازهای اولیه باید درصد پرداختی نهادهای پشتیبان از فعالیتهای
خوشه بیشتر باشد و هرچه فعالیت بیشتر میشود سهم پرداختی اعضا افزایش یابد.
 حمایت براساس خروجی :کمکهایی که به خوشه و شبکههای فعال در آن میشود
باید براساس خروجیها (مثال درصدی از میزان مشارکت در برنامهها) انجام گیرد.
«در یک نمایشگاه خارجی غرفة مشترکی گرفتیم و بیشتر هزینه را هم از نهادهای پشتیبان
تأمین کردیم ،اما وقتی رفتیم نمایشگاه بعضی از اعضایی که با ما آمده بودند ،در غرفه
نمیآمدند و کمکی نمیکردند و بیشتر دنبال تفریح بودند».
ارتقای سطح سرمایة اجتماعی
 بسترسازی ارتبا اعضا :باید بسترهایی بهصورت واقعی و مجازی درنظر گرفته شود تا
فرصت گفتوگو و دیدار اعضا با یکدیگر فراهم شود .نفس تعامل بیشتر ممکن است
موجب شکلگیری همکاری شود.
«هرچند بسیاری از فعاالن خوشه همکارند ،ولی از بس درگیر کارند و سرشان توی الک
خودشان است ،مدتی طوالنی همدیگر را نمیبینند .همینکه شما زمینة دیدار را برای اینها
فراهم کنی همکاریهایی بینشان شکل میگیرد».
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 برنامههای حساسسازی :برگزاری برنامههایی برای بازدید از خوشههای مشابه موفق و
تجربیات علمی مناسب ممکن است ضمن ارتقای سطح دید اعضا و تمایل به همکاری،
موجب افزایش اعتماد و دوستی میان اعضای خوشه شود.
«هر چقدر هم که شما مزیت کار جمعی را برای فعاالن خوشه توضیح دهی ،تأثیرش به
اندازة نشاندادن یک نمونة موفق نیست».
 نقش اعتمادساز عامل توسعه :مهارتهای ارتباطی عامل توسعة خوشه است و شخصیت
وی موجب اعتماد بیشتر اعضا میشود و همچنین از این طریق ممکن است به دریچهای
ارتباطی بین اعضا تبدیل شود.
«اگر عامل توسعه نتواند اعتماد بقیه را جلب کند ،نمیتواند بقیه را با یکدیگر ارتبا دهد».
 فعالیتهای مشترک :هرچند در اجرای برنامههای مشترک بیشتر عوامل مادی و منافع
اقتصادی بهعنوان هدف ذکر میشود ،اما باید هدف اصلی آن ایجاد و بس

تجربة

فعالیت مشترک باشد.
برنامهریزی در خوشههای کسب و کار
 تدوین و ایجاد چشمانداز مشترک :وجود دید مشترک درمورد فعالیتها و وضعیت
آیندة خوشه ممکن است در برنامهریزیها بسیار مؤثر باشند .اگر چشمانداز واحدی در
خوشه وجود نداشته باشد ،رسیدن به اجماع نظر در انتخاب راهبردها و برنامههای عمل
بسیار مشکل میشود.
«بعضیوقتها میبینم تصاویر ذهنی اعضا از خوشه بسیار با هم فاصله دارد .یکی برنامههای
توسعهای خوشه را فق بهانهای برای دیدن دوستانش میداند و دیگری دنبال فتح بازارهای
بینالمللی است .اگر این تصاویر ذهنی را نتوان حداقل کمی به هم نزدیک کرد ،ایجاد
همافزایی خیلی مشکل است».
 تدوین مشارکتی برنامهها :اگر فعاالن خوشه بخواهند همکاری پایدار داشته باشند ،باید
بهطور مشترک درمورد اولویتها ،راهبردها ،فعالیتها و اجرای آنها توافق داشته
باشند .تدوین دستوری برنامهها توس
موجب ناپایداری شبکه میشود.

فرد یا افرادی ویژه و تحمیل آن به دیگران
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 توجه به گروههای مختلف ذینفعان :یکی از خطرهای برنامهریزی توسعة خوشه این
است که بهدلیل تسل

اعضای قویتر ،قدیمیتر یا بانفوذتر ،ممکن است در تدوین

برنامههای اجرایی بیشتر نیاز و شرای آنها -نه اکثریت اعضا -مالک و مدنظر قرار
گیرد.
«اگر ارتبا توسعهگرهای خوشه بهطور دائم با گروه ویژه یا طبقهای ویژه از اعضا باشد ،به
تدریج کانالیزه میشود و فق مطابق منافع و نیازهای همانها پیش میرود».
 تفویض اختیار :مسئولیتها در اجرای برنامهها باید بهتدریج به اعضا واگذار شود.
تفویض اختیارات اجرایی موجب میشود عامل توسعه بتواند بیشتر بر تعامالت بین اعضا
تمرکز کند و از درگیری در جزئیات امور اجرایی پرهیز کند.
«من مدتی بهشدت درگیر کارهای خرد اجرایی خوشه میشدم و بعد از مدتی دیدم دارم
خسته میشوم و دیگر نمیتوانم».
 حرکت از برنامههای سادهتر به پیچیده :در ابتدای فعالیت توسعة خوشه بهتر است
برنامههایی با پیچیدگی کمتر و زودبازده مدنظر قرار گیرد تا بهتدریج سرمایة اجتماعی
در خوشه افزایش یابد و فعاالن با منافع کار مشترک آشنا شوند و اخالقیات یکدیگر و
چالشهای کار جمعی را نیز بهتر درک کنند.
«در عامل توسعه و بعضی فعاالن در اوایل کار گرایش به اجرای برنامههای خیلی کالن و
خیالی وجود داشت که درعمل دیدیم امکان تحقق آن وجود ندارد».
 فرصتمحوری برنامهها :در تدوین برنامهها ،اغلب تمایل فعاالن بر تمرکز به رفع
تهدیدهاست ،درحالیکه برنامههای معطوف به رفع تهدیدها بسیار بلندمدت است و
شانس کمتری برای ایجاد اجماع درمورد آن بین فعاالن خوشه وجود دارد؛ بنابراین،
باید عامل توسعه تالش کند در تدوین برنامهها توجه اعضا را به استفاده از فرصتها و
تدوین برنامههای معطوف به آن متمرکز کند.
«فعاالن خوشه خیلی دوست دارند در خوشه اول مشکالتشان رفع شود و خیلی نگاه
نمیکنند که چه کارهای ایجابی را میتوان برای توسعه انجام داد».
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مسائل روانشناختی
 مدیریت انتظارات :در نوع رفتار و تعامل عامل توسعة خوشه باید با فعاالن بهشکلی اقدام
شود که توقعات غیر واقعی و کاذب در آنها شکل نگیرد .تفاوت در رضایت از خوشه
بهدلیل سطح انتظارات فعاالن از خوشه و مقایسة آن با واقعیت است .افزایش توقع از
خوشه بهویژه در اوایل فعالیت به نارضایتی از کارکردهای خوشه منجر میشود.
«بعضی مسئوالن در جلسههایی که با فعاالن برگزار میکنیم قولهای بدون پشتوانه میدهند و بعد از
جلسه هرچه را گفتند فراموش میکنند .همین موجب شکلگیری انتظارات در فعاالن خوشه میشود».
 عادالنه و شفافبودن تخصیص منابع :یکی از اصول فعالیت خوشه تقسیم عادالنه و با
برنامهریزی دقیق منافع حاصل از فعالیتهای شبکهای است .تیم توسعه باید در تخصیص
منابع خوشه و انتخاب مشارکتکنندگان در برنامهها طوری عمل کنند که همة اعضا
احساس کنند عدالت رعایت میشود و مالکهای تخصیص منابع برای فعاالن شفاف
است و عادالنه ادراک میشود.
«من برای انتخاب اعضا و شرکت در برنامهها یا مواردی که بودجهای برای وامدادن دارند،
مالکهای مشخصی دارم ،اما هرقدر هم که عادالنه عمل کنم ،باز هم عدهای شاکی هستند و
فکر میکنند پارتیبازی کردم».
 جلوگیری از غلبة فضای منفی :باید فضای جلسهها و ارتباطات درون خوشه بهشکلی
مدیریت شود که فضای منفی ،بهانهگیری و نقزدن در جلسهها و ارتباطات غالب نباشد.
بهویژه مرکزیتداشتن افراد با روحیات منفی در برنامهها ممکن است موجب ناامیدی
دیگران شود.
«برخی افراد از لحاظ روحیه منفیبافاند و فق نقا منفی و بدترین احتماالت را میبینند.
حضور این افراد در جلسههای برنامهریزی خوشه ،رسیدن به اجماع را در برنامهها (بهویژه در
برنامههای بزرگ مشترک) بسیار مشکل میکند».
 جلوگیری از منفعتطلبی :عالوهبر مسائل اقتصادی و مالی در توسعة خوشه و مقدم بر
آن ،باید عامل توسعه به رشد اخالقی و فکری فعاالن نیز توجه کند .عناصری مانند
ترجیح منافع جمعی و اجتماعی به سود شخصی ،وجود اخالق تشکیالتی و روحیة کار
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جمعی بین اعضا در توسعة خوشه بسیار مؤثرتر از مسائل مادی است و عامل توسعه باید
این مسائل را به هنجار در خوشه تبدیل کند.
«بعضی از فعاالن حتی در برنامههای جمعی بهشکلی دنبال سود شخصی هستند که به
دیگران آسیب میزند؛ مثال در غرفة مشترکی که در نمایشگاه داشتیم ،یک نفر محصوالت
خود را طوری چیده بود که شکل غرفه را بههم میزد و موجب ناراحتی بقیه و اختالف بین
شرکتکنندگان شد .هنوز در بین صنعتگران ما روحیة جدی برای کار تیمی وجود ندارد».
خصوصیات عامل توسعه
 توانمندیهای ارتباطی :عامل توسعه بهعنوان فرد تسهیلگر و محور ارتباطات بین فعاالن
خوشه با یکدیگر و نهادهای خارج از خوشه ،باید مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
باالیی داشته باشد.
 داشتن نگاه سیستمی و کلنگر :خوشه سیستمی اجتماعی و چندبعدی است و عامل
توسعه باید فهم الزم در زمینة مسائل مختلف داشته باشد و بتواند در رفتار و برنامة خود
اجزای مختلف سیستم را درنظر بگیرد.
 تعهد اجتماعی :عامل توسعه باید متعهد به منافع خوشه باشد و منافع شخصی را بر منافع
مجموعة فعاالن خوشه ترجیح ندهد .همچنین ،وی باید با عالقة تمام توان و انرژی خود
را صرف توسعة خوشه کند.
«بهدلیل شرای مادی نامناسبی که در آییننامههای فعلی برای تیم توسعه دیده شد ،اگر
عامل توسعه به کارش تعهد نداشته باشد ،خیلی راحت وارد تجارت در حوزة کسب و کار
خوشه میشود و اصل کار توسعهای در خوشه به حاشیه میرود».
 مهارت مدیریت جلسه :توانایی مدیریت جلسهها و هدایت آن برای گرفتن نتیجة
مشخص نیز از مهارتهای مهم مورد نیاز عامل توسعه است .بخش زیادی از تعامالت
درون خوشه و همچنین ارتباطات بین فعاالن و بخش دولتی در جلسهها اتفاق میافتد و
بهایندلیل نحوة ادارة جلسهها ،تنظیم ارتباطات و نظمدادن به آن ممکن است در این
مسئله تأثیرگذار باشد.
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«اوایل جلسهها زیادی در خوشه میگذاشتیم ،اما درنهایت چیزی از این جلسهها حاصل
نمیشد .مطالب طرحشده جمعبندی درستی نمیشد .خیلیوقتها بحثی حاشیهای وس
میآمد و کل وقت جلسه را میگرفت و موضوع اصلی اصال یادمان میرفت».
 قدرت تیمسازی :با توجه به اینکه ایجاد و توسعة شبکهها و تیمسازی بهنوعی جوهرة
توسعة خوشه است ،برخورداری عامل توسعه از این مهارت نقش مهمی در موفقیت و
پایداری فرایند توسعة خوشه دارد.
«سختترین کار در خوشه جمعکردن اعضا و ترغیب کار جمعی در بین آنهاست .انتخاب
اینکه چه کسانی با هم میتوانند کار کنند و چه خصوصیاتی باید داشته باشند و بعد مدیریت
کارکردن آنها با هم و تبدیل افراد منفرد به یک تیم هنر اصلی عامل توسعه است».
بحث و نتیجهگیرى
در این تحقیق که مبتنی بر راهبرد مطالعة موردی و مصاحبه با عامل توسعه و فعاالن پنج خوشة
کسب و کار موفق و سیاستگذاران توسعة خوشهای در سه استان کشور بود ،الگویی برای توسعة
پایدار خوشههای کسب و کار ارائه شد .یافتههای تحقیق به شناسایی  24مضمون پایه منجر شد
که پس از دستهبندی این مضامین در طبقههای مشابه درنهایت پنج مضمون سازماندهنده
شناسایی شد.
اولین مضمون سازماندهندة پژوهش به مؤلفههایی اشاره دارد که نقش مؤثر نهادهای
کارگزار و پشتیبان دولتی را در توسعة خوشههای مورد مطالعه درنظر میگیرد .نهادهای
کارگزار و پشتیبان دولتی باید بهشکل غیرمستقیم و هدایتشده حمایتهای خود را از توسعة
خوشهها انجام دهند .این نقش نباید به تولی و تصدی توس این سازمانها در توسعة خوشهها
منجر شود .همچنین ،این حمایتها باید مبتنی بر خروجی انجام گیرد و تا حد ممکن از حمایت
مستقیم مالی خودداری شود .در فازهای اولیة توسعة خوشه بهتر است نهادهای پشتیبان سهم
بیشتری در حمایت از فعالیتها داشته باشند و سهم پرداختی فعاالن خوشه بهشکل پلکانی
افزایش یابد .این مضامین تأییدکنندة نتایج پژوهشهای پیشین مبنی بر انتخاب صحیح و مبتنی
بر مزیتهای منطقهای و نبود دخالت مستقیم دولت ( ،)Rodriguez-Clare, 2007اهمیت
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انتخاب مبتنی بر اولویت ( )Ceglie & Dini, 1999و لزوم ارائة خدمات حمایتی از سوی
دولت ( )Xianping, 2004در توسعة خوشههاست.
دومین مضمون پژوهش به مفهوم سرمایة اجتماعی در خوشهها اشاره دارد .ایجاد اعتماد بین
فعاالن یک خوشة کسب و کار بنیان پایداری فعالیتهای خوشه است .با توجه به اینکه در
اغلب خوشههای توسعهنیافته نبود ارتبا

بین فعاالن یکی از عوامل توسعهنیافتگی است،

بسترسازی ایجاد ارتبا اعضا از طریق برنامههای مختلف ممکن است نقش مهمی در ایجاد
سرمایة اجتماعی داشته باشد .درنهایت ،شکل مناسب سرمایة اجتماعی ممکن است بهتدریج و
در طول اجرای برنامههای عمل مشترک افزایش یابد که در این راستا شخصیت کاریزمای
عامل توسعه در ایجاد اعتماد بین فعاالن نیز نقش مهمی ایفا میکند .به نقش مهم سرمایة
اجتماعی در پایداری توسعة خوشه توس کگلی و دینی ( ،)1999منصوری ( )1381و پورتر
( )2888نیز پیش از این اشاره شد .بالندی ( )2882نیز بر اهمیت ایجاد شبکهای از رواب
اجتماعی درونی بین بنگاهها بهعنوان اساس توسعة خوشه تأکید دارد.
سومین مضمون سازماندهندة پژوهش درمورد نکاتی است که باید در تدوین برنامههای
راهبردی و عملیاتی و چشمانداز در خوشه مدنظر قرار گیرد .اگر فعاالن خوشه بخواهند
همکاری پایدار داشته باشند ،باید بهطور مشترک درمورد اولویتها ،راهبردها ،فعالیتها و
اجرای آنها توافق داشته باشند و تمرکز آنها نیز در برنامهریزی بر فرصتها باشد؛ بهایندلیل
نیز ایجاد و تدوین چشماندازی مشترک اهمیت پیدا میکند .در تدوین برنامه در خوشه باید
منافع و نیازهای ذینفعان مختلف -نه فق تعدادی از افراد ذینفوذ -مدنظر قرار گیرد .در
اجرای برنامهها نیز باید تیم توسعة خوشه بهتدریج مسئولیتهای اجرایی را به فعاالن واگذار
کند .ایجاد چشمانداز مشترک و تدوین مشترک برنامههای توسعهای ( Ceglie & Dini,

 )1999و اهمیت برنامههای حساسسازی و فعالیتهای مشترک (ظهوریان و لگزیان1393 ،؛
منصوری )1381،نیز در اینجا مورد تأکید است.
مسائل رفتاری و روانشناسی در توسعه اهمیت زیادی دارد .مدیریت انتظارات ذینفعان و
بهویژه ایجادنکردن توقع کاذب در ابتدای فعالیت توسعة خوشه و شفاف و عادالنهبودن نحوة
توزیع منابع و فرصتها در توسعة خوشه از جمله مهمترین مضامین پایهای است که در این
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مضمون به آن اشاره میشود .همچنین ،تیم توسعة خوشه باید به عناصری مانند ترجیح منافع
جمعی و اجتماعی به سود شخصی و وجود اخالق تشکیالتی و روحیة کار جمعی بین اعضا در
توسعة خوشه توجه کند .پژوهشهای پیشین در زمینة توسعة خوشه توجه اندکی به موضوعات
مطرحشده در این مضمون داشتهاند.
آخرین و یکی از مهمترین مضمونهای پژوهش نیز مرتب

با خصوصیات شخصیتی و

توانمندیهای عامل توسعة خوشه است .توانمندیهای ارتباطی و اجتماعی عامل توسعه ممکن
است موجب تسهیل ارتباطات بین فعاالن خوشه با یکدیگر و نهادهای خارج از خوشه شود.
همچنین ،عامل توسعه باید توان نگاه کالن و سیستمی به خوشه و مسائل آن داشته باشد تا
بتواند سیستم را در رفتار و برنامهریزی اجزای مختلف درنظر گیرد .مهمترین شاخص در
تأثیرگذاری عامل توسعة خوشه نیز تعهد اجتماعی است .عامل توسعه باید متعهد به منافع خوشه
باشد و منافع شخصی خود را بر منافع مجموعة فعاالن خوشه ترجیح ندهد .مهارتها مانند
تیمسازی و مدیریت جلسهها از جمله ضروریات عامل توسعة خوشه هستند .به داشتن عامل
توسعه از نگاه کلنگر و سیستمی و تعهد اجتماعی (Ceglie & Dini, 1999؛ منصوری)1381 ،
نیز در پژوهشهای پیشین اشاره شد.
برخی از مضامین تحقیق حاضر مانند نقش سرمایة اجتماعی ،الگوی برنامهریزی و اهمیت
مسائل رفتاری و روانشناختی در پژوهش ظهوریان و لگزیان ( )1393بر الگوی شبکهسازی
تشکلهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد که بیانگر وجود اشتراکات در شبکهسازی
سازمانها در بافتهای مختلف است .نتایج تحقیق حاضر با یافتههای پژوهشهای پیشین
سازگار است که در ایجاد شبکههای بین بنگاهی حوزههای دانشی گوناگون و سطوح مختلفی
از تحلیل مطرح میشود ( )Zaheer et al., 2010و باید در توسعة شبکههای بین بنگاهی
بهصورت همزمان به مسائل ساختاری و مسائل رفتاری ( )Fuhse, 2009توجه کرد.
براساس مطالب ذکرشده در این بخش مدل پژوهش در شکل زیر قابل مشاهده است.
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شکل  .1مدل نهایی پژوهش

با توجه به اینکه اکثر پژوهشهای پیشین به بررسی تأثیر توسعة خوشهای بر متغیرهای
مختلف سطح بنگاه ( )Wennberg & Lindqvist, 2010یا بررسی تأثیر خوشهها بر توسعة
منطقهای ( )Isbasoiu, 2006پرداختند ،پژوهش حاضر بهلحاظ ارائة الگویی جامع و چندبعدی
بومی که ابعاد مختلف توسعة خوشهها را درنظر گرفت ،دارای نوآوری محسوب میشود.
پیشنهادها
از آنجاکه توسعة خوشههای کسب و کار از جمله برنامههای اصلی توسعة صنعتی در کشور
است و در این برنامه تاکنون در نود کسب و کار منطقهای برنامة توسعهای اجرا شد یا درحال
اجراشدن است (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ،)1393 ،سیاستگذاران و
دستاندرکاران توسعة خوشهای در ایران (بهویژه در خوشههای مورد مطالعه) میتوانند الگوی
پیشنهادشده را در این پژوهش در پروژههای توسعة خوشهای برای پایدارسازی برنامههای
توسعهای اجرا کنند .سازمانهای کارگزار و نهادهای پشتیبان توسعة خوشه باید به مضامین
مطرحشده در مضمون دخالت مؤثر دولت توجه جدی داشته باشند .همچنین ،آنها باید ضمن
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انتخاب صحیح و مبتنی بر اولویتهای عینی خوشهها ،نکتههای ذکرشده را در این مضمون
لحاظ کنند؛ مانند پلکانیکردن کمکها ،حمایت از فعالیتها بهجای حمایت مستقیم و
پشتیبانی از توسعة خوشهها .مضامین مورد اشاره در مضمون خصوصیات عامل توسعة خوشه
ممکن است در انتخاب عامل توسعة هریک از خوشهها مورد توجه و استفادة سازمانهای
کارگزار توسعة خوشه در ایران باشد .همچنین ،در برنامههای آموزشی و بازآموزی عامالن
توسعة خوشهها در کشور ،مهارتهای مطرحشده در مضمون عامل توسعه (مانند مدیریت
جلسه ،تیمسازی و ارتبا مؤثر) ممکن است در سرفصلهای آموزشی و پرورشی اصلی قرار
گیرد تا از طریق ارتقای این مهارتها در عامل توسعة خوشه پایداری توسعة خوشه افزایش
یابد .همچنین ،عامالن توسعة خوشههای مورد مطالعه و سایر خوشههای درحال اجرا در کشور
میتوانند با رعایت نکتههای اشارهشده در مضمون برنامهریزی در خوشه ،از طریق ایجاد
چشمانداز مشترک ضمن استفاده از مشارکت فعال اعضای خوشه در تدوین برنامههای عمل
خوشه ،فرصتها را مبنای برنامهریزی قرار دهند و به نیاز گروههای مختلف توجه کنند.
همچنین ،عامالن توسعة خوشهها براساس مضامین روانشناختی و رفتاری مورد اشاره در
تحقیق ،ضمن شفافسازی نحوة تخصیص منابع در خوشه باید مانع احساس بیعدالتی فعاالن
شوند .همچنین ،مدیریت فضای اخالقی خوشه برای جلوگیری از غلبة رفتارهای منفعتطلبانه و
ایجادنکردن توقعات کاذب از طریق قولهای بدون پشتوانه از نکتههای مهمی است که باید در
فرایند توسعة خوشه به آن توجه شود .براساس مضمون سرمایة اجتماعی نیز پیشنهاد میشود
توجه زیادی بهویژه در دورههای ابتدایی توسعة خوشه به بسترسازی برای ارتبا فعاالن با
یکدیگر و ایجاد فرصتهایی برای دور هم جمعکردن فعاالن و فراهمکردن فضای گفتوگو
بین آنها معطوف شود .بهترین شکل این بسترسازی ممکن است از طریق برگزاری تورهای
گروهی و بازدیدها صورت گیرد .آشنایی با تجربیات و الگوهای موفق در زمینة توسعة خوشه
نیز ممکن است در ارتقای سطح سرمایة اجتماعی در خوشهها بسیار مؤثر باشد.
اولویتبندی مضامین یافتشده در پژوهش حاضر از دید خبرگان توسعة خوشهها و آزمون
کمی تأثیر هریک از مضامین مذکور بر پایداری توسعه و مزیت رقابتی خوشههای کسب و
کار ممکن است در آینده توس پژوهشگران انجام گیرد.
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