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 چکیده
 اخیر های سال در. روند می شمار به جهان در اقتصادی توسعة از نوین الگویی ،کار و کسب های خوشه

 است آن پی در پژوهش این ،اساسبراین. اندهداشت بسیاری توجه الگو این به نیز ما کشور سیاستگذاران

 نیز را الگویی ،ایران در کار و کسب های خوشه ةتوسع ةزمین در شدهکسب تجربیات از استفاده با که

 از مذکور الگوی ةارائ برای. کند پیشنهاد کشورمان در کار و کسب های خوشه پایدار ةتوسع برای

 تحلیل و تجزیه مونمض تحلیل روش به پژوهش های داده. شد استفاده موردی ةمطالع کیفی استراتژی

 های خوشه سیاستگذار ای منطقه سازمان مسئوالن و فعاالن و توسعه عامالن را مطالعه مورد جامعة. شد

 گردآوری اصلی ابزار عنوانبه ساختاریافته نیمه مصاحبة از .دهند می تشکیل ایران در کار و کسب

 زعفران مشهد، کفش شاندیز، مبلمان کار و کسب ةخوش پنج ،حاضر پژوهش در. شد استفاده اطالعات

 به تحقیق نتایج .شدند انتخاب مطالعه موردهای عنوانبه کرمان ةپست و گرگان لبنیات ،رضوی خراسان

 این. شدند بندی دسته دهنده سازمان مضمون پنج قالب در که شد منجر پایه مضمون 24 شناسایی

 و شناسی روان نکات ها، خوشه در ریزی برنامه اجتماعی، سرمایة دولت، مؤثر دخالت شامل مضامین

 پایدار توسعة فراگیر مضمون ذیل مضامین این تمام که است خوشه توسعة عامل خصوصیات

 . شدند تعریف کار و کسب های خوشه
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       مقدمه
           کشاورهای     در   و      ناد  ا   ه      داشات         وجاود          صانعتی            کشاورهای     در       پایش        هاای      سال    از    ها      خوشه    که      درحالی

           مطالعاات    . (Schmitz, 1989 )       شاود       مای         توجاه          صانعتی          توساعة           رویکارد       باه        نیاز        شاده        صنعتی     دیرتر

        توساا        کااار   و       کسااب       هااای        شاابکه   و      هااا        خوشااه   ة      توسااع            پیاماادهای   و           الزامااات          درمااورد          متعااددی

         منظاور       باه            چندبعادی         نگااه       باا       جامع     های     مدل   ة    ارائ    به        تاکنون     اما   ،   است   ه    گرفت      صورت           پژوهشگران

      ساه     در  . ((Garone et al., 2014       اسات        شاده        کمای         توجاه     ای      خوشه       توسعة           فرایندهای      سازی       پیاده

   و      هاا       خوشاه    ة      توساع              کاربردهاای    و         الزامات   ة   حوز    در    را         فراوانی         مطالعات           پژوهشگران   ،     گذشته     دهة

          درماورد         متعددی     های      پرسش    به        تاکنون      حوزه     این         تحقیقات  .  ند ا   ه   داد       انجام     کار   و     کسب     های      شبکه

         فاردی،           عملکارد           درآماد،          قادرت،        مانند        عواملی    بر     کار   و     کسب     های      شبکه   و    ها      خوشه       توسعة     ثیر أ ت

      ناد اه  رد   کا         توجاه         نوآوری   و      دانش        مدیریت            کارآفرینی،      شدن،       جهانی        پذیری،       رقابت       شغلی،      نگرش

( Kilduff & Brass, 2010 .)   کار   و     کسب     های      شبکه   و    ها      خوشه       زمینة   ر د         تحقیقات      عمدة   ،      درواقع     

   .       دارناد          تمرکاز        مادل        ایان       باا          مارتب           مساائل     از         کاوچکی      بخش    بر     فق       جامع        تصویری   ة    ارائ      بدون

       ایان          توساعة     در     است      ممکن      هایی     روش   و        الگوها    چه    که    ند ا   ه   کرد      توجه      کمتر       مسئله     این    به        محققان

    (. Carpenter et al., 2012 )      باشد        کارآمد        بنگاهی     بین     های        همکاری       اشکال
   ه      گرفتا         صاورت         دولات        ساوی     از        راهبرد     این    به    ای      ویژه      توجه      اخیر     های     سال    در   ،   نیز    ما      کشور    در
         چهاارم    ة       برناما          قاانون     39   ة     مااد     در       کاار    و     کسب     های      خوشه   ة    توسع       موضوع    بر         قانونی،      منظر    از   .   است
    در   ،        همچناین   .      اسات    ه    شاد      کید أ ت      پنجم        برنامة       قانون     194   و     158   ،   184   ،  88      مواد    در        همچنین   و       توسعه
         پیوناد          تقویات       طریق    از       صنعتی     های      خوشه       ایجاد    بر      صنعت     بخش    در      نظام     کلی     های       سیاست    18   ة   ماد
   و           سالیمانی  )     است   ه  شد     کید أ ت    ها       بنگاه     این        رقابتی      توان   ی     ارتقا       منظور  به       متوس    و      کوچک       صنایع     بین

         مختلاف        مناطق    در    ای      خوشه   ة    توسع   ة    پروژ    43        تاکنون   ،      اجرایی   ة   حوز    در        همچنین   (.     1393   ،       همکاران
        صنعتی،     های      شهرک   و      کوچک       صنایع        سازمان )        اجراست       درحال       پروژه    47   و     است   ه    یافت       پایان      کشور
         درونای           ارتباطات   و      خوشه       طبیعت        درمورد        بسیاری     های      پرسش    به      هنوز   ،     مسئله     این       برخالف  .  (    1393
   ،     اسات    ه     نشاد       داده       کاملی      پاسخ         کشورمان    در    آن        موفقیت       عوامل   و       کننده     هدایت         نیروهای         بیرونی،   و

     های       پژوهش   و       واقعی       شواهد    بر       مبتنی       موردی         مطالعات      طریق    از      باید       مسائل     این    از      بخشی    که      درحالی
        کشاور     در    ای        خوشاه    ة    توسع         تجربیات    بر       مروری   (.     1393   ،       همکاران   و         سلیمانی )      شوند    حل    ای        مقایسه
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       ایان         عملای            تجربیاات       بار     که      جامع      بومی     مدل      نبود      دلیل  به       موارد      برخی    در    ها        فعالیت     این     کند    می      بیان

       طاول     در      هاا           همکااری    و      باشد       داشته    را     الزم         پایداری     است   ه       نتوانست       باشد،       مبتنی         کشورمان    در      عرصه

        داشات         توجاه         بایاد    ،   است   ه    داشت       ادامه     کمی     مدت    به     فق        پروژه       اتمام    از    پس    ای      خوشه   ة    توسع   ة     برنام

     فرد       منحصربه       شرای    و    ای     منطقه          اقتضائات    بر       مبتنی   و    زا      درون      مدلی      اساس    از    ای      خوشه       توسعة       الگوی

   و           اجتمااعی              سااختارهای          تفااوت         دلیال   به           بنابراین،   ؛ (    1393          همکاران،   و         سلیمانی )     است       مختلف     ملل

         طراحای        خاود         بافات       باا         متناسب   د   بای     نیز    ای      خوشه   ة    توسع     های     مدل   ،     مختلف         کشورهای    در         اقتصادی

       هاای       خوشاه           پایادار    ة      توساع         بارای          اکتشافی        الگویی   ة    ارائ       درصدد      حاضر       پژوهش   ،    اساس     براین  .     شوند

  .   است         کشورمان    در      حوزه     این    در       موجود      موفق         تجربیات    از         استفاده    با     کار   و     کسب
 

      تحقیق        پیشینة   و      نظری       مبانی

 کار و کسب یها خوشه

 شد اشاره مطالعات در گوناگونی عناوین و اشکال قالب در کارها و کسب بین سازیشبکه به

 های شبکه و 2مشترک گذاری سرمایه ،1کار و کسب های خوشه به توان می میان این در که

 ،میان این در. دکر اشاره 4راهبردی اتحادهای و ها کنسرسیوم امتیاز، تحت تولید ،3استراتژیک

 در صنعتی توسعة سیاستگذاران توجه مورد اخیر های سال در کار و کسب های خوشه الگوی

 پورتر. (Zohurian et al., 2013) است هبود توسعهدرحال کشورهای از بسیاری و ایران

 یک در که مرتبطی نهادهای و ها بنگاه جغرافیایی تمرکز» عنوانبه را صنعتی ةخوش( 2888)

 تعریف نیز ایران در. کند می تعریف «دارند مکمل رواب  یکدیگر با و دننک می فعالیت حوزه

 سازمان این. است هگرفت قرار اه خوشه توسعة حوزة های سیاستگذاری مبنای یونیدو سازمان

 ندمتمرکز جغرافیایی ای هناحی در که کند می تعریف همگن یها بنگاه از ای مجموعه را ها خوشه

 .(1381 منصوری،) شوند می رو هروب مشترکی های چالش و ها فرصت با و

    از      تار            کااربردی           مفهاومی          ارائاة         طریاق     از         پاورتر      کار       تکمیل    به  (2811) همکاران و براچرت

                                                            
1. Business clusters 

2. Joint ventures 

3. Strategic networks 

4. Strategic alliances 
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          یکادیگر       باه           وابساته    و        متمرکز     های       بنگاه    از        تولیدی    ای      شبکه »    را      خوشه    ها    آن  .  د  ان ه      پرداخت        خوشه

    از          زنجیااره       ایاان  .        کردنااد         تعریااف   «    نااد ا         ماارتب           یکاادیگر      بااا       ساااز      ارزش    ای          زنجیااره       طااول  در      کااه

        گیارد       مای         دربار     را        فاروش    و             بازاریاابی       تاا            مقادماتی            تحقیقاات          مانناد        کاار         قسامت       ترین         ابتدایی

( Brachert et al., 2011.)    کنناد     می        فعالیت      ارزش   ة     زنجیر    از     بخش    یک    در    که      هایی       بنگاه     حتی        

        بهاره           انگیازش    و           دوجانباه            یاادگیری           مزایاای     از          دارناد،           ارتباا        ارزش   ة       زنجیار     با      افقی     شکل  به   و

          مزایاای     از          توانناد       مای           باشاند،           نداشاته           یکادیگر       باا           مساتقیم          تباادل     ها       بنگاه     این     اگر     حتی  .     برند    می

& Malmberg       ببرند      بهره       منطقه    یک    در       مشابه     های        فعالیت      دادن       انجام ) ( Maskell, 2002. 

 

 یا خوشه توسعة یها مدل
 الگوی دلیل به موضوع این ؛است هشد فراگیر کارها و کسب ةتوسع بحث اخیر، های سال در

درحال کشورهای از بسیاری ای توسعه های سیاست ةزمر در آن قرارگرفتن و ها خوشه ةتوسع

 است هشد موجب که است آن به ای توسعه های سازمان از بسیاری توجه همچنین و توسعه

 ملی و محلی مختلف های سازمان و کشورها در ها خوشه ةتوسع برای مختلفی اجرایی الگوهای

 ها خوشه که است هگرفت تئنش لهئمس این از هعمد طور به موضوع این. دوش طراحی المللی بین و

 و اجتماعی ساختارهای و شرای  بر و شوند می گرفته درنظر زا درون ای توسعه الگوی اساس از

 برخی به ،پژوهش بخش این در (.1393 همکاران، و سلیمانی) هستند مبتنی ای منطقه اقتصادی

 .شود می اشاره جهان و ایران در ای خوشه توسعة الگوهای زمینة در گرفته انجام تحقیقات از
 ضمن وی. پردازد می خوشه توسعة در ایتالیایی مدل معرفی به پژوهشی در( 2882) 1بالندی

 تقویت بر ،محلی تخصصی خدمات دهندگانارائه ایجاد راستای در تالش اهمیت بر کیدأت
 ایجاد درنتیجه و محلی متوس  و کوچک هایبنگاه بین درونی اقتصادی و اجتماعی رواب 
 متشکل چارچوبی وجود به وی ،همچنین. دارد زیادی تأکید اجتماعی رواب  از محلی سیستمی

 ها خوشه این در ها الیه این بین رواب  و کارایی و هدایتی نظام ساختار، شامل اصلی ةالی سه از
 چین کشور در ای خوشه توسعة الگوهای بررسی به نیز( 2884) 2پینگ جیان. کند می اشاره

                                                            
1. Bellandi 

2. Xianping 
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 هکرد معرفی کشور این در را متوس  و کوچک های بنگاه سازی خوشه الگوی چهار و هپرداخت
 نتایج. نامد می 1ژنگوانکان و ژو ون سو، جیانگ ژن، شن الگوی ترتیب به را ها الگو این وی .است
 نهادی مختصات و ها مؤلفه مذکور مدل چهار از هریک هرچند داد نشان مذکور تحقیق
 خدمات ارائة به نیاز همچنین و بازار در رقابتی شرای  داشتن اما ند،دار یکدیگر با متفاوتی
 و کگلی .هستند ها مدل این مشترک مؤلفة اجتماعی های سازمان و دولت سوی از حمایتی
 توسعة مدل سازی پیاده در متحد ملل صنعتی توسعة سازمان تجربة بررسی به نیز( 1999) 2دینی
 در ها شبکه یارتقا به توجه مضمون چهار و ندپرداخت توسعهدرحال کشور چهار در ای خوشه
 دولتی و خصوصی بخش بین تعامل و گوو گفت افزایش ها، بنگاه درونی ساختار بهبود خوشه،

 معرفی مدل این سازی پیاده در مؤثر مضامین ترینمهم عنوانبه را خوشه نهادی شرای  بهبود و
 و توسعه عامل برای مؤثر ارتبا  و سازی تیم مانند یهای قابلیت بر ها آن ،همچنین .کردند

 .کنند می تأکید خوشه در ها شبکه ةتوسع برای هایی مشوق درنظرگرفتن
 مراحل شامل که شود می استفاده یونیدو رویکرد بر مبتنی الگویی حاضر درحال ،ایران در
 الگو این. است خروج و ارزیابی عملیاتی، های برنامه سازی پیاده اعتمادسازی، شناختی، ةمطالع
 گرفته درنظر خوشه در توسعه عامل و است کار و کسب در نفعغیرذی فردی حضور بر مبتنی
 کند می مداخله خوشه توسعة فرایند در گر تسهیل عنوان به سال پنج تا سه که شود می
 (.1381 منصوری،)

 

 شناسیروش
 ایران در کار و کسب های خوشه پایدار ةتوسع برای اکتشافی مدلی ةارائ دنبالبه حاضر پژوهش

  پژوهش. دارد کیفی یرویکرد تحقیق مناسب طرح مذکور الگوی ةئارا برای ،اساسبراین. است

 در تجسس آن هدف که( Bryman, 2012: 108) نامید نیز «درون از کاوشی» توان می را کیفی

 است پژوهش مورد پدیدة جزئی و کامل تشریح و عمیق های داده کسب پدیده، مختلف ابعاد

(Myers, 2013) .به توجه با. گیرد می قرار تفسیری پارادایم در فلسفی لحاظبه پژوهش ،همچنین 

                                                            
1. Zhongguancun 

2. Ceglie & Dini 
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 راهبرد. شد انتخاب پژوهش این برای راهبرد ترین مناسب عنوانبه موردی ةمطالع پژوهش، موضوع

 و ها هرابط و آن بافت با سیستم ةرابط که است  مناسب هایی پژوهش در موردی مطالعة تحقیق

 مورد های  پدیده که است مفید مواردی در همچنین و ددار اهمیت سیستم یک درون ارتباطات

 روش از ،موردی مطالعة برعالوه(. Yin, 2011) نیستند تفکیک قابل خود بافت از آسانی به مطالعه

 عنوانبه مضمون .شد استفاده پژوهش های یافته نمایش و دهی سازمان برای نیز 1مضمون تحلیل

 تحلیل(. Joffe, 2011) است اکتشاف قابل کیفی های داده در که شد تعریف معانی از الگویی

 را آن که روش این در .است مضمون تحلیل نتایج نمایش برای مناسب روشی نیز مضامین شبکة

 شامل مضمون نوع سه مرحلهبهمرحله روندی براساس کرد، معرفی( 2881) 2استرلینگآتراید

 و دوش می شناسایی محقق توس  کیفی های داده در فراگیر یا عمومی و دهندهسازمان پایه، مضامین

  .شود می داده نمایش تارنماگونه ای شبکه ترسیم طریق از سطوح این بین رواب  سپس
 شاندیز لمانمب صنعتی های خوشه شامل ایران در فعال کار و کسب خوشة پنج ،حاضر تحقیق در

 با) رضوی خراسان زعفران ،(خوشه عضو بنگاه پانصد از بیش و ویرانی روستای مرکزیت با)
 عضویت با) مشهد کفش ،(خوشه عضو اصلی بنگاه 28 و مشهد توس صنعتی شهرک مرکزیت
 سی از بیش عضویت با) گلستان لبنیات ،(مشهد مختلف نقا  در تولیدی واحد هشتصد از بیش
 برای (رفسنجان و کرمان های شهر مرکزیت با) کرمان ةپست و (گلستان استان مختلف نقا  در بنگاه
 تشخیص به) سازی پیاده فاز در موفقیت های شاخص براساس منتخب های خوشه. شد انتخاب مطالعه
 های شبکه بودنفعال و پایداربودن ،(صنعتی های شهرک و کوچک صنایع سازمان مسئوالن
 توسعه عامل همکاری و تحقیق دادن انجام برای بودندردسترس همچنین و خوشه در ایجادشده
 -ها خوشه این فعاالن و توسعه عامالن با ساختاریافته نیمه مصاحبة ،پژوهش اصلی ابزار. شدند انتخاب

 ای منطقه سازمان مسئوالن و -ها خوشه درون گرفتهشکل های شبکه اعضای و ها سرشبکه ویژهبه
. شد استفاده ها مصاحبه در وقایع رفتار ةمصاحب تکنیک از ،همچنین .ستها خوشه توسعة سیاستگذار

 از برخی شود می خواسته شونده مصاحبه از ،(1978) 3کلند مک توس  یافتهتوسعه روش این در
 با مواجهه ةنحو ،است هشد درگیر آن با پژوهش موضوع در  خود فعالیت مدت در که را مهم وقایع

                                                            
1. Thematic analysis 

2. Attride-Stirling 

3. McClelland 
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 اصل براساس و هدفمند روش به پژوهش گیری نمونه. کند روایت داستانی صورتبه را نتیجه و آن
 موضوع با مرتب  افراد با مصاحبه هفده به درنهایت که پذیرفت صورت اشباع ةمرحل در توقف
 متوقف گیری نمونه انتهایی مصاحبة دو در حاصل کدهای شدن تکراری دلیل به و شد منجر پژوهش
 مسئوالن از نفر شش مطالعه، مورد های خوشه ةتوسع عامل پنج شامل مصاحبه مورد نمونة. شد

 ةتوسع دفتر مسئوالن و کوچک صنایع معاون) ها خوشه ةتوسع سیاستگذار ای منطقه سازمان
 کدگذاری .است العهطم مورد های خوشه در گرفتهشکل های شبکه فعاالن از نفر شش و( ها خوشه
 از استفاده با نیز پژوهش مدل و گرفت انجام 1 وداکمکس افزار نرم 18 ةنسخ با ها داده تحلیل و
  .دش طراحی 2مپ مایند افزار نرم

 

 ها یافته
 ةمطالع به ایران در کار و کسب های  خوشه ةتوسع فعاالن با مصاحبه طریق از ،پژوهش این در

 با پژوهش های یافته تحلیل. شد پرداخته ایران در صنعتی های خوشه پایدار ةتوسع الگوی

 این که شد منجر پایه مضمون 24 شناسایی به امکسکود کیفی تحلیل افزارنرم از استفاده

 از بخش این در که شدند بندیگروه دهندهسازمان مضمون پنج قالب در درنهایت مضامین

 .دوش می اشاره مضامین این به پژوهش

 

 دولت مؤثردخالت 
 در کار و کسب های خوشه توسعة در گام ترین مهم و اولین :اولویت بر مبتنی انتخاب 

 قابلیت و ای منطقه های مزیت بر مبتنی انتخاب و گذاری اولویت ،سیاستگذاران سطح

 . است توسعه برای ها خوشه توسعة

 مانند مختلف افراد سوی از که پیشنهادهایی براساس جوری همین را ها خوشه ،کار اوایل»

 فعاالن سوی از تمایلی دیدیم می بعد. کردیم می انتخاب توسعه برای آمد می مجلس های نماینده

 «.ندارد ای خوشه کار قابلیت خیلی صنعت ساختار     اصال  یا ندارد وجود خوشه

                                                            
1. Maxqda 

2. MindMap 
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 دخالت موجب نباید شبکه از دولتی پشتیبان نهادهای حمایت: شده هدایت پشتیبانی 

 صحیح سمت به را شبکه غیرمستقیم باید اما باشد، ها برنامه و ها گیری تصمیم در مستقیم

 صورت به خوشه ةتوسع در دولتی پشتیبان نهادهای حمایت اصلی رویکرد. کند هدایت

 .تولی نه است گر تسهیل

 در. باشند داشته حضور خوشه های برنامه تمام در خواهند می دائم مسئوالن برخی»

 که باشد هایی نمایشگاه تمام در لوگویشان. کنند صحبت اول خوشة سمینارهای یها سخنرانی

 .«کند می شرکت خوشه

 خوشه گیری شکل از پس: مستقیم حمایت جای به خوشه های فعالیت از حمایت، 

 نه گیرد صورت خوشه فعاالن مشترک های برنامه و ها فعالیت از باید مادی های حمایت

 . شبکه از مالی مستقیم حمایت

 های فعالیت از پشتیبان نهادهای پرداختی درصد باید اولیه فازهای در: ها کمک بودن پلکانی 

 .یابد افزایش اعضا پرداختی سهم شود می بیشتر فعالیت هرچه و باشد بیشتر خوشه

 شود می آن در فعال های شبکه و خوشه به که هایی کمک: خروجی براساس حمایت 

  .دگیر انجام( ها برنامه در مشارکت میزان از درصدی     مثال ) ها خروجی براساس باید

 پشتیبان نهادهای از هم را هزینه بیشتر و گرفتیم مشترکی ةغرف خارجی نمایشگاه یک در»

 غرفه در بودند، آمده ما با که اعضایی از بعضی نمایشگاه رفتیم وقتی اما ،کردیم مینأت

 .«بودند تفریح دنبال بیشتر و کردند نمی کمکی و آمدند نمی

 

 یاجتماع ةیسرماسطح  یارتقا
 تا شود گرفته درنظر مجازی و واقعی صورتبه بسترهایی باید: اعضا ارتبا  بسترسازی 

 است ممکن بیشتر تعامل نفس. شود فراهم یکدیگر با اعضا دیدار و وگوگفت فرصت

 .شود همکاری گیری شکل موجب

 الک توی سرشان و کارند درگیر بس از ولی ،همکارند خوشه فعاالن از بسیاری هرچند»

 ها این برای را دیدار ةزمین شما کههمین. بینند نمی را همدیگر یطوالن یمدت است، شانخود

 «.گیرد می شکل بینشان هایی همکاری کنی فراهم
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 و موفق مشابه های خوشه از بازدید برای هایی برنامه برگزاری: سازی حساس های برنامه 
 ،همکاری به تمایل و اعضا دید سطح یارتقا ضمن است ممکن مناسب علمی تجربیات
 .شود خوشه اعضای میان دوستی و اعتماد افزایش موجب

 به رشیثتأ دهی، توضیح خوشه فعاالن برای را جمعی کار مزیت شما که هم چقدر هر»
 .«نیست موفق ةنمون یک دادن نشان ةانداز
 شخصیت و است خوشه ةتوسع عامل ارتباطی های مهارت: توسعه عامل ساز اعتماد نقش 

 ایدریچه به است ممکن طریق این از همچنین و شودمی اعضا بیشتر اعتماد موجب وی
 .شود تبدیل اعضا بین ارتباطی

 .«دده ارتبا  یکدیگر با ار بقیه دناتونمی ،دکن جلب ار بقیه اعتماد نتواند توسعه عامل راگ»
 منافع و مادی عوامل بیشتر مشترک های برنامه اجرای در هرچند: مشترک های فعالیت 

 تجربة بس  و ایجاد آن اصلی هدف باید اما د،شو می ذکر هدف عنوانبه اقتصادی
 .باشد مشترک فعالیت

 
 کار و کسب یها خوشه در یزیر برنامه
 وضعیت و ها فعالیت درمورد مشترک دید وجود: مشترک انداز چشم ایجاد و تدوین 

 در واحدی انداز چشم اگر. باشند مؤثر بسیار ها ریزی برنامه در است ممکن خوشه آیندة
 عمل های برنامه و راهبردها انتخاب در نظر اجماع به رسیدن باشد،  نداشته وجود خوشه
 .شود می مشکل بسیار

 های برنامه یکی. ددار فاصله هم با بسیار خوشه از اعضا ذهنی تصاویر بینم می هاوقت بعضی»
 بازارهای فتح دنبال دیگری و دندا می دوستانش دیدن برای ای بهانه فق  را خوشه ای توسعه
 ایجاد کرد، نزدیک هم به کمی حداقل نتوان ار ذهنی رتصاوی این اگر. ستا المللی بین
 .«است مشکل خیلی افزایی هم

 باید باشند،  داشته پایدار همکاری بخواهند خوشه فعاالن اگر: ها برنامه مشارکتی تدوین 
 داشته توافق ها آن اجرای و هافعالیت ،ها راهبرد ها، اولویت درمورد مشترک طور به

 دیگران به آن تحمیل و ویژه افرادی یا فرد توس  ها برنامه دستوری تدوین. باشند
 .شود می شبکه ناپایداری موجب
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 این خوشه توسعة ریزی برنامه یاهخطر از یکی: نفعانذی مختلف های گروه به توجه 

 تدوین در است ممکن تر،نفوذبا یا تر قدیمی تر، قوی اعضای تسل  دلیلبه که است

 قرار مدنظر و مالک -اعضا اکثریت نه -ها آن شرای  و نیاز بیشتر اجرایی های برنامه

 .گیرد

به ،دباش اعضا از ویژه ای طبقه یا ویژه گروه با دائم طور به خوشه گرهای توسعه ارتبا  اگر»

 «.رود می پیش ها ناهم نیازهای و منافع مطابق فق  و ودشمی کانالیزه تدریج

 شود واگذار اعضا به تدریج به باید ها برنامه اجرای در ها مسئولیت: اختیار تفویض .

 اعضا بین تعامالت رب بیشتر بتواند توسعه عامل دوش می موجب اجرایی اختیارات تفویض

  .ندک پرهیز اجرایی امور یاتئجز در درگیری از و ندک تمرکز

 دارم دیدم مدتی از بعد و شدم می خوشه اجرایی خرد کارهای درگیر تشد به مدتی من»

 .«متوان نمی دیگر و مشومی خسته

 است بهتر خوشه ةتوسع فعالیت ابتدای در: پیچیده به تر ساده های برنامه از حرکت 

 اجتماعی ةسرمای تدریجبه تا گیرد قرار مدنظر زودبازده و کمتر پیچیدگی با هایی برنامه

 و یکدیگر اخالقیات و شوند آشنا مشترک کار منافع با فعاالن و یابد افزایش خوشه در

 .کنند درک بهتر نیز را جمعی کار های چالش

 و کالن خیلی های برنامه اجرای به گرایش کار اوایل در فعاالن بعضی و توسعه عامل در»

 «.ندارد وجود آن تحقق امکان دیدیم درعمل که داشت وجود خیالی

 رفع هب تمرکز بر فعاالن تمایل اغلب ،ها برنامه تدوین در: ها برنامه محوری فرصت 

 و است بلندمدت بسیار تهدیدها رفع به معطوف های برنامه کهدرحالی ،تهدیدهاست

 بنابراین، ؛دارد وجود خوشه فعاالن بین آن درمورد اجماع ایجاد برای کمتری شانس

 و ها فرصت از استفاده به را اعضا توجه ها برنامه تدوین در کند تالش توسعه عامل باید

 .کند متمرکز آن به معطوف های برنامه تدوین

 نگاه خیلی و شود رفع مشکالتشان اول هخوش در ددارن دوست خیلی خوشه فعاالن»

 .«داد انجام توسعه برای توان می را ایجابی کارهای چه که کنند نمی
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 یشناختروان مسائل
 اقدام شکلیبه فعاالن با باید خوشه توسعة عامل تعامل و رفتار نوع در: انتظارات مدیریت 

 خوشه از رضایت در تفاوت. نگیرد شکل ها آن در کاذب و واقعی غیر توقعات که شود

 از توقع افزایش .است واقعیت با آن مقایسة و خوشه از فعاالن انتظارات سطح دلیل به

 .شود می منجر خوشه کارکردهای از نارضایتی به فعالیت اوایل در ویژهبه خوشه

 از بعد و دهند می پشتوانه بدون های قول کنیم می برگزار فعاالن با که هایی جلسه در مسئوالن بعضی»

 «.شود می خوشه فعاالن در انتظارات گیری شکل موجب همین. کنند می فراموش گفتند را هرچه جلسه

 با و عادالنه تقسیم خوشه فعالیت اصول از یکی: منابع تخصیص بودن شفاف و عادالنه 

 تخصیص در باید توسعه تیم. است ای شبکه های فعالیت از حاصل منافع دقیق ریزی برنامه

 اعضا همة که کنند عمل طوری ها برنامه در کنندگان مشارکت انتخاب و خوشه منابع

 شفاف فعاالن برای منابع تخصیص های مالک و دوش می رعایت عدالت کنند احساس

 .شود می کاادر عادالنه و است

 د،ندار دادن وام برای ای بودجه که مواردی یا ها برنامه در شرکت و اعضا انتخاب برای من»

 و هستند شاکی ای عده هم باز کنم، عمل عادالنه که هم هرقدر اما دارم، مشخصی های مالک

 .«کردم بازیپارتی کنند می فکر

 شکلیبه خوشه درون ارتباطات و ها جلسه فضای باید: منفی فضای ةغلب از جلوگیری 

. نباشد غالب ارتباطات و ها هجلس در زدننق و گیری بهانه منفی، فضای که شود مدیریت

 ناامیدی موجب است ممکن ها برنامه در منفی روحیات با افراد داشتن مرکزیت ویژه به

 .شود دیگران

. بینند می را احتماالت بدترین و منفی نقا  فق  و ندا باف منفی روحیه لحاظ از افراد برخی»

 در ویژهبه) ها برنامه در را اجماع به رسیدن ،خوشه ریزی برنامه های جلسه در افراد این حضور

 «.کند می مشکل بسیار( مشترک بزرگ های برنامه

 بر مقدم و خوشه توسعة در مالی و اقتصادی مسائل بر عالوه :طلبی منفعت از جلوگیری 

 مانند عناصری. ندک توجه نیز فعاالن فکری و اخالقی رشد به توسعه عامل باید ،آن

 کار روحیة و تشکیالتی اخالق وجود شخصی، سود به اجتماعی و جمعی منافع ترجیح
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 باید توسعه عامل و است مادی مسائل از مؤثرتر بسیار خوشه توسعة در اعضا بین جمعی

 .کند تبدیل خوشه در هنجار به را مسائل این

 به که هستند شخصی سود دنبال شکلیبه جمعی های برنامه در حتی فعاالن از بعضی»

 محصوالت نفر یک داشتیم، نمایشگاه در که مشترکی ةغرف در     مثال  ؛زند می آسیب دیگران

 بین اختالف و بقیه ناراحتی موجب و زد می همبه را غرفه شکل که بود چیده طوری را خود

 .«ندارد وجود تیمی کار برای جدی ةروحی ما صنعتگران بین در هنوز. شد کنندگانشرکت

 

 توسعه عامل اتیخصوص
 فعاالن بین ارتباطات محور و گر تسهیل فرد عنوانبه توسعه عامل: ارتباطی های توانمندی 

 اجتماعی و ارتباطی های مهارت باید ،خوشه از خارج نهادهای و یکدیگر با خوشه
  .باشد داشته باالیی

 عامل و است چندبعدی و اجتماعی سیستمی خوشه: نگرکل و سیستمی نگاه داشتن 
 خود ةبرنام و رفتار در بتواند و باشد داشته مختلف مسائل زمینة در الزم فهم باید توسعه
 .بگیرد درنظر را سیستم مختلف اجزای

 منافع بر را شخصی منافع و باشد خوشه منافع به متعهد باید توسعه عامل: اجتماعی تعهد 
 خود انرژی و توان تمام ةعالق با باید وی ،همچنین. ندهد ترجیح خوشه فعاالن مجموعة

 .ندک خوشه ةتوسع صرف را
 راگ ،شد دیده توسعه تیم برای فعلی های نامه آیین در که نامناسبی مادی شرای  دلیل به»
 کار و کسب ةحوز در تجارت وارد راحت خیلی ،دباش نداشته تعهد کارش به توسعه عامل
 «.ودرمی حاشیه به خوشه در ای توسعه کار اصل و ودشمی خوشه
 ةنتیج گرفتن برای آن هدایت و ها جلسه مدیریت توانایی :هجلس مدیریت مهارت 

 تعامالت از زیادی بخش. است توسعه عامل نیاز مورد مهم های مهارت از نیز مشخص
 و افتد می اتفاق ها جلسه در دولتی بخش و فعاالن بین ارتباطات همچنین و خوشه درون
 این در است ممکن آن به دادن  نظم و ارتباطات تنظیم ،ها جلسه ةادار ةنحو دلیلینا به

 .باشد گذارتأثیر مسئله
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 حاصل ها جلسه این از چیزی درنهایت اما گذاشتیم،می خوشه در زیادی ها جلسه اوایل»
 وس  ای حاشیه یبحث ها وقتخیلی. شد نمی درستی بندی جمع شدهطرح مطالب. شد نمی
 .«رفت می یادمان     اصال  اصلی موضوع و گرفت می را جلسه وقت کل و آمد می

 ةجوهر نوعیبه سازی تیم و ها بکهش ةتوسع و ایجاد اینکه به توجه با: سازی تیم قدرت 
 و موفقیت در مهمی نقش مهارت این از توسعه عامل برخورداری است،  خوشه توسعة
 .دارد خوشه توسعة فرایند پایداری

 انتخاب. استهآن بین در جمعی کار ترغیب و اعضا کردن جمع خوشه در کار ترین سخت»
 مدیریت بعد و دباشن داشته باید خصوصیاتی چه و دکنن کار دنناتو می هم با کسانی چه اینکه

 .«است توسعه عامل اصلی هنر تیم یک به منفرد افراد تبدیل و هم با هانآ کارکردن
 

  گیرىنتیجه و بحث
 ةخوش پنج فعاالنو مصاحبه با عامل توسعه و  یمورد ةمطالع راهبردبر  مبتنی که تحقیق ینا در

 ةتوسع برای الگویی ،بود کشور استان سه در یا خوشه ةتوسع یاستگذارانو س کسب و کار موفق
 دش منجر یهمضمون پا 24 شناسایی به یقتحق های یافتهارائه شد.  کار و کسب یها خوشه یدارپا
 دهنده سازمان مضمون پنج درنهایت مشابه های طبقه در مضامین این بندی دسته از پس که

  .شد شناسایی
 نهادهای مؤثر نقش که دارد اشاره ییها مؤلفه به پژوهش ةدهند سازمان مضمون اولین
 ینهادها .گیرد می درنظر مطالعه مورد های خوشه توسعة در را یدولت یبانپشت کارگزار و

 ةتوسع از را خود های حمایت شدههدایت و غیرمستقیم شکلبه باید یدولت یبانکارگزار و پشت
 ها خوشه توسعةها در  سازمان ینتوس  ا یو تصد یتول به یدنقش نبا ینها انجام دهند. ا خوشه
 یتو تا حد ممکن از حما یردانجام گ یبر خروج مبتنی باید ها یتحما ینا ،همچنین. شود منجر
سهم  پشتیبان نهادهایبهتر است  خوشه توسعة اولیة یفازها درشود.  یخوددار یمال یممستق
 پلکانی شکل بهخوشه  فعاالن یو سهم پرداخت داشته باشند ها یتاز فعال یتدر حما یشتریب

 یو مبتن یحصح انتخاببر  یمبن یشینپ یها پژوهش یجنتا ةکنندتأیید ینمضام ینا .یابد افزایش
 یتاهم ،(Rodriguez-Clare, 2007)دولت  یمدخالت مستق نبودو  یا منطقه های یتبر مز
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 سوی از حمایتی خدمات ارائة لزوم و (Ceglie & Dini, 1999) یتبر اولو یمبتن انتخاب
 .ستها خوشه ةتوسع در (Xianping, 2004) دولت

 یناعتماد ب یجادها اشاره دارد. ا در خوشه یاجتماع ةسرمای مفهوم به پژوهش مضمون دومین
 در ینکهخوشه است. با توجه به ا های یتفعال یداریپا یانکسب و کار بن ةخوش یک فعاالن
 است، نیافتگی توسعهاز عوامل  یکی فعاالن ینب ارتبا  نبود نیافتهتوسعه های خوشه اغلب

 ایجاد در مهمی نقش است ممکن مختلف های برنامه طریق از اعضا ارتبا  ایجاد بسترسازی
و  تدریجبه ممکن است یاجتماع ةیشکل مناسب سرما ،نهایتداشته باشد. در یاجتماع ةسرمای

 یزمایکار شخصیت راستا ینکه در ا یابد یشعمل مشترک افزا یها برنامه یدر طول اجرا
 سرمایةمهم  نقش به .کند یم یفاا ینقش مهم یزن فعاالن یناعتماد ب یجادعامل توسعه در ا

( و پورتر 1381) ی(، منصور1999) ینیو د یتوس  کگل خوشه توسعة یداریدر پا اجتماعی
از رواب   یا شبکه یجادا یتبر اهم یز( ن2882) یبالند .شد اشاره یناز ا یشپ یز( ن2888)

 دارد. تأکید خوشه توسعةاساس  عنوان بهها  بنگاه ینب یدرون یاجتماع
 های برنامه تدوین در باید که است کاتین موردپژوهش در ةدهند سازمانمضمون  سومین
 بخواهند خوشه فعاالن اگر. گیرد قرار مدنظر خوشه در انداز چشم و عملیاتی و راهبردی
 و هافعالیت راهبردها، ها،اولویت درمورد مشترک طور به باید باشند،  داشته پایدار همکاری
 دلیلینا به ؛باشد ها فرصت بر ریزی برنامه در نیز ها آن تمرکز و باشند داشته توافق ها آن اجرای
 یددر خوشه با  برنامه ینتدو در. کند می پیدا اهمیت مشترک اندازی چشم تدوین و ایجاد نیز

در  .گیردقرار  نظرمد -نفوذیاز افراد ذ ینه فق  تعداد -مختلف نفعانیذ یازهایمنافع و ن
واگذار  فعاالنرا به  ییاجرا های یتمسئول تدریجخوشه به ةتوسع یمت یدبا یزها ن برنامه یاجرا
 ,Ceglie & Dini) ای توسعه های برنامه مشترک تدوین و مشترک انداز چشم ایجاد کند.

؛ 1393 یان،و لگز یانمشترک )ظهور های یتو فعال یساز حساس یها برنامه یتاهم و (1999
 .است  تأکید مورد ینجاا در نیز( 1381ی،منصور

 و نفعانذی انتظارات مدیریت. ددار یادیز اهمیت هتوسعدر  شناسیروان و رفتاری مسائل
 ةنحو بودن شفاف و عادالنه و خوشه ةتوسع فعالیت دایتوقع کاذب در ابت نکردنایجاد ویژهبه
 ایناست که در  ای یهپا ینمضام ینتر خوشه از جمله مهم ةها در توسع منابع و فرصت یعتوز
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 منافع ترجیح مانند عناصری به یدبا خوشه توسعة تیم ،همچنین. شود یم  اشارهآن  بهمضمون 
اعضا در  ینب یکار جمع ةروحی و تشکیالتی اخالق وجودو  شخصی سود به اجتماعی و جمعی
به موضوعات  یخوشه توجه اندک ةتوسع ةیندر زم یشینپ یها پژوهش .کند توجهخوشه  ةتوسع
 .نداهداشت مضمون این در شدهمطرح

 و شخصیتی خصوصیات با مرتب  نیز پژوهش های مضمون ترین مهم از یکی و آخرین
ممکن عامل توسعه  یو اجتماع یارتباط های یخوشه است. توانمند ةتوسع عامل های توانمندی
خارج از خوشه شود.  یو نهادها یکدیگرخوشه با  فعاالن ینارتباطات ب یلموجب تسه است
تا  باشد داشتهبه خوشه و مسائل آن  یستمینگاه کالن و س توان بایدعامل توسعه  ،ینهمچن
شاخص در  ترینمهم. گیرد درنظر مختلف اجزای ریزیدر رفتار و برنامه را سیستمبتواند 
متعهد به منافع خوشه  یداست. عامل توسعه با یتعهد اجتماع یزخوشه ن ةتوسع عامل گذاریتأثیر

ها مانند  مهارت .ندهد ترجیحخوشه  فعاالن ةخود را بر منافع مجموع یباشد و منافع شخص
 عامل داشتن به خوشه هستند. ةعامل توسع یاتاز جمله ضرور ها جلسه یریتو مد سازی یمت

 (1381 منصوری، ؛Ceglie & Dini, 1999) اجتماعی تعهد و یستمیو س نگرکل نگاه از توسعه
 .شد اشاره یشینپ یها پژوهش در نیز

 اهمیت و ریزی برنامه الگوی اجتماعی، سرمایة نقشحاضر مانند  تحقیق مضامیناز  برخی
 یساز شبکه الگوی( بر 1393) یانو لگز ظهوریان پژوهش در یشناخت و روان رفتاری مسائل
 یساز وجود اشتراکات در شبکه گرانبیکه  کرد تأکید یو اجتماع یفرهنگ یها تشکل
 یشینپ یها پژوهش های یافته باحاضر  یقتحق نتایج .مختلف است یها ها در بافت سازمان
 مختلفی سطوح و گوناگون دانشی های حوزه یبنگاه بین یها شبکه یجاددر ا که است سازگار

 بنگاهی بین های شبکه ةتوسع در باید و (Zaheer et al., 2010) شود می مطرح تحلیل از
 .کرد توجه (Fuhse, 2009) رفتاری مسائل و ساختاری مسائل به همزمان صورت به

 .است مشاهده قابل زیر شکل در پژوهش مدلبخش  یندر ا ذکرشده مطالب براساس
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 پژوهش نهایی مدل. 1 شکل

 

 متغیرهایبر  ای خوشه توسعة تأثیر یبه بررس یشینپ یها اکثر پژوهش اینکه به توجه با

 توسعةها بر  خوشه تأثیر یبررس یا (Wennberg & Lindqvist, 2010)مختلف سطح بنگاه 

 بعدیجامع و چند ییالگو ةارائ لحاظبه حاضر پژوهش پرداختند، (Isbasoiu, 2006) ای منطقه

 .شود می محسوب نوآوری دارای گرفت، نظرها را در خوشه ةکه ابعاد مختلف توسع یبوم

 

 پیشنهادها
در کشور  یصنعت ةتوسع یاصل یها کسب و کار از جمله برنامه یها خوشه ةتوسع آنجاکه از

 حالدر یا شد اجرا ایتوسعه برنامة ای منطقه کار و کسب نود در تاکنون برنامه این دراست و 

 و سیاستگذاران ،(1393 ی،صنعت یها کوچک و شهرک یع)سازمان صنا است شدناجرا

 یالگو توانند یم (مطالعه مورد های خوشه در ویژه)به یراندر ا یا خوشه ةتوسع اندرکاران دست

 یها برنامه پایدارسازی برای ای خوشه توسعة یها پروژه درپژوهش  ینا در را یشنهادشدهپ

 ینمضام به باید خوشه توسعة یبانپشت یکارگزار و نهادها یها سازمان .کنند اجرا یا توسعه

 ضمن یدبا ها آن همچنین، داشته باشند. جدی توجه دولت مؤثر دخالت مضموندر  شدهمطرح
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مضمون  ایندر  را شدهذکر های هتنک ،ها خوشه عینی های اولویت بر یو مبتن یحانتخاب صح

 و یممستق یتحما جایبه ها یتاز فعال یتحما ،ها کمک دنکر پلکانی مانند کنند؛ لحاظ

خوشه  ةتوسع عامل خصوصیات مضمونمورد اشاره در  مضامینها.  خوشه ةتوسع از پشتیبانی

 های سازمان استفادةها مورد توجه و  از خوشه یکهر ةدر انتخاب عامل توسع ممکن است

 عامالن یو بازآموز یآموزش یها در برنامه ،ینهمچن باشد. یراندر ا خوشه توسعةکارگزار 

 یریتتوسعه )مانند مد عامل مضمون در شدهمطرح یها مهارت ،ها در کشور خوشه ةتوسع

 قرار اصلی پرورشی و آموزشی های سرفصل در ممکن استو ارتبا  مؤثر(  سازی یمجلسه، ت

 یشخوشه افزا ةتوسع یداریخوشه پا ةها در عامل توسع مهارت ینا یارتقا طریق از تا گیرد

 کشور در اجرا درحال های خوشه سایر و مطالعه مورد یها خوشه ةتوسع عامالن ،همچنین. یابد

 یجادا یقطر از در خوشه، یزیر برنامه مضموندر  شدهاشاره های هتنک یتبا رعا توانند یم

عمل  های برنامه ینخوشه در تدو یاعضا فعال مشارکت از استفاده ضمنانداز مشترک  چشم

 مختلف توجه کنند.  یها گروه  یازبه ن و دهندقرار  یزیر برنامه یرا مبنا ها فرصتخوشه، 

 در اشاره مورد رفتاری و شناختیروان مضامین براساسها  خوشه ةتوسع عامالن همچنین،

 فعاالن عدالتی یاحساس ب مانع بایدخوشه  در منابع تخصیص نحوة یساز ضمن شفاف ،تحقیق

و  طلبانه منفعت یرفتارها ةاز غلب یریجلوگ برایخوشه  یاخالق یفضا یریتمد ،ینشوند. همچن

 در بایداست که  یمهم های هتبدون پشتوانه از نک یها قول یقتوقعات کاذب از طر نکردن ایجاد

 شود یم یشنهادپ یزن یاجتماع ةسرمایمضمون  براساس .شود توجهآن  بهخوشه  ةتوسع فرایند

با  فعاالن ارتبا  برای یخوشه به بسترساز ةتوسع ابتدایی های دوره در ویژهبه یادیتوجه ز

 گوو گفت فضای کردنو فراهم فعاالن دنکر دور هم جمع یبرا ییها فرصت یجادو ا یکدیگر

 یتورها یبرگزار یقاز طر ممکن است یبسترساز این شکل بهترینمعطوف شود.  ها آن بین

خوشه  ةتوسع ةزمین در موفق الگوهای و تجربیات با آشنایی. گیرد صورت یدهاو بازد یگروه

   مؤثر باشد. یارها بس در خوشه یاجتماع ةیسطح سرما یدر ارتقا ممکن است یزن

و آزمون  ها خوشه توسعةخبرگان  یددر پژوهش حاضر از د شدهیافت ینمضام بندیاولویت

کسب و  یها خوشه یرقابت یتتوسعه و مز یداریمذکور بر پا یناز مضام یکهر تأثیر ی   کم 

  .دگیرتوس  پژوهشگران انجام  یندهدر آ ممکن استکار 
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