
 769-788 ص از ،1395 زمستان ،4 شمارة ،9 دورة ،کارآفرینی توسعه

 

 رانیا وکار کسب یها خوشه توسعة عامالن یعموم یها یستگیشا ییشناسا

 

 3زادهرضایی مرتضی ،2الیاسی محمدی قنبر ،1نوتاش هادی

 تهران دانشگاه ،کارآفرینی دکتری دانشجوی. 1

 تهران دانشگاه ،کارآفرینی ةدانشکد دانشیار. 2

 بهشتی شهید دانشگاه ،شناسیروان و تربیتی علوم ةدانشکد استادیار. 3

 
 05/03/1395: دریافت تاریخ

 12/09/1395: پذیرش تاریخ

 

 دهیچک
 خوشه توسعة پروژة اجرای در و دارد محوری نقشی خوشه توسعة ایندفر در که دارد اشاره گروهی یا فرد به توسعه عامل
 توسعه عامل های شایستگی به مستقیم طور به خوشه توسعة پروژة موفقیت. است دار عهده را گریتسهیل و داریسکان نقش

 های شایستگی. شود می تقسیم فرایندی و عمومی های شایستگی بخش دو به توسعه عامل های شایستگی. دارد بستگی
 خوشه ةتوسع مراحل ةهم در توسعه  عامالن رود می انتظار که دارد اشاره هایی ویژگی و ها مهارت دانش، ةمجموع به عمومی

 شناسایی هدف با حاضر پژوهش. دهند بروز خود از مناسب عملکرد به یابیدست منظور به و اشندب برخوردار ها آن از
 و کاربردی هدف برحسب تحقیق این. است گرفته انجام ایران وکار کسب های خوشه ةتوسع  عامالن عمومی های شایستگی

 نفر 15 شامل هدفمند گیری نمونه روش براساس تحقیق این آماری ةنمون .است روایتی -کیفی اطالعات گردآوری برحسب
 انتخاب نظری اشباع به یابیدست ةمرحل تا نمونه افراد که است بوده ایران منتخب وکار کسب های خوشه توسعة عامالن از

 توسعه عامل عمومی های شایستگی دهند می نشان و اند آمده دستبه کدگذاری روش اساسبر تحقیق این های یافته .شدند
 ،مؤثر اجتماعی سازی شبکه مهارت ،ای حرفه اخالق اصول رعایت اداری، مهارت ،زنی چانه و مذاکره مهارت: از اند عبارت
 الگوسازی مهارت مستمر، بهبود و بازخورد دریافت و ارائه مهارت نهادسازی، مهارت متقاعدسازی، و تأثیرگذاری مهارت

 فنون کارگیری به مهارت و مسئله حل برمبتنی گیری تصمیم یادگیری، -یاددهی فنون کارگیری به مهارت الگوبرداری، و
 .خوشه تبلیغات و رسانی اطالع

 

  .توسعه عامل عمومی، شایستگی شایستگی، وکار، کسب خوشة: کلیدی های هواژ
  

                                                                 

 مسئول سندةینو: Email: notash.hadi@gmail.com 

 



  770 1395 زمستان ،4 شمارة ،9 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة
 

 مقدمه
 صنعتی های خوشه به که متوسطی و کوچک های بنگاه درصد 71 ،ها پژوهش های یافته اساسبر

 ,Milojković & Stojković) اند کرده عمل تر موفق بسیار موجود رقابتی فضای در ،اند پیوسته

 توسعه نظر مورد شدت و سرعت با فقط و تنهایی به همیشه ها خوشه ،تحقیقات براساس .(2012
. است فراوان های چالش و مشکالت با توام و دشوار خوشه یک توسعة فرایند زیرا ،یابند نمی

 بستر کردن فراهم و همکاری فضای ایجاد و روابط توسعة اعضا، بین اعتماد ایجاد دشواری
 (Ingstrup, 2010) روند می شمار به فرایند این در برزمان البته و مهم بسیار های چالش مناسب،

 عملکرد و ها شایستگی به زیادی حد تا یونیدو ةخوش ةتوسع مدل اساسبر مشکالت این حل که
 .(همان) دارد بستگی 1خوشه ةتوسع عامل موفق

 حد از  بیش عملکرد به دستیابی منظور به نیاز مورد رفتارهای مجموعة به 2«شایستگی» واژة
 ةخوش ةتوسع فرایند اساسبر .(McClelland, 1973) دارد اشاره خاص موقعیت یک در متوسط
 و 3عمومی های شایستگی بخش دو به توسعه عامل های شایستگی ،(UNIDO, 2013) یونیدو

 و ها مهارت دانش، ةمجموع به عمومی های شایستگی. دشو می تقسیم فرایندی های شایستگی
 ها آن از خوشه ةتوسع مراحل ةهم در توسعه عامل رود می انتظار که دارد اشاره هایی ویژگی

 های شایستگی. دهند بروز خود از مناسب عملکرد به یابیدست منظور به و داشب برخوردار
 مورد عملکرد به یابیدست منظور به الزم های ویژگی و ها مهارت دانش، ةمجموع به تخصصی

  .(Ittyerah, 2009) شود می گفته خوشه ةتوسع از خاص ةمرحل یک در نیاز
 توسعه عامل های قابلیت و ها مهارت ةدربار ،حوزه این های پژوهش بررسی براساس

 ةدربار موردی و اندک های پژوهش تاکنون ،حالاین با .دارد وجود محدودی های پژوهش
 طبق .است شده مطرح (Milojković & Stojković, 2012) توسعه عامل پرورش ضرورت

 میلکویچ ،(2013) دمگارد و اینگستراپ ،(2010) اینگستراپ همچون اندیشمندانی تحقیقات،
 .اند داشته اشاره نظری خأل این وجود هب مستقیم طور به( 2009) ایتیرا و( 2012) استاجکویچ و

 در توسعه عامل بدیل بی نقش به توجه با معتقدند( 2012) استاجکویچ و میلکویچ ،مثال برای
 اساسبر و شود ای ویژه توجه ها توانمندی و ها قابلیت ةتوسع به باید صنعتی، های خوشه ةتوسع فرایند
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 عامل زیرا شود، طراحی ای ویژه آموزش ةدور ،توسعه درحال کشورهای در خوشه توسعة نیازهای
 و مناسب انگیزش دارای ارتباطات، رهبری، های مهارت از برخوردار ،دیده آموزش و خوب ةتوسع

 .دارد صنعتی ةخوش پایدار و سریع ةتوسع در اساسی نقشی ،خوشه اعضای های خواسته نمایندة

 توجه لزوم ةدهند نشان گذشته سال چند در کشور ای خوشه ةتوسع های پروژه ةتجرب
 شک، بی .است صنعتی های خوشه ةتوسع  عامالن های شایستگی ةتوسع و شناسایی به تر جدی

 بیشترین که است انتظاری مورد های شایستگی شناسایی ،مقصود این به نیل برای گام نخستین
 .دارد خوشه ةتوسع فرایند کل در عامل عملکرد ارتقای در را نقش

 :دشو می مطرح زیر یپژوهش پرسش ،یادشده مطالب اساسبر
 

 ؟اند کدم کشور در صنعتی های خوشه ةتوسع  عامالن عمومی هایی شایستگی
 برای هایی مصاحبه ةمجموع ،مرتبط های پژوهش ةپیشین مرور از پس ،پرسش این به پاسخ برای
 ،ادامهدر. گرفت انجام حوزه این ةبرجست کارشناسان و خبرگان با ،ها شایستگی این تعیین

 جلسات سلسله ،شده شناسایی های شایستگی بندی رتبه و مصاحبه های یافته تأیید منظور به
 و شد برگزار زمینه این در تجربه صاحب نخبگان از تعدادی حضور با( IM) تعاملی مدیریت

 .آمد دستبه تحقیق نهایی نتایج
 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 مسئولیت ،است معروف 1«خوشه تسهیلگر» به بیشتر اقتصاد ادبیات در که «خوشه ةتوسع عامل»

 خوشه ةتوسع فرایند در فرد این .دارد عهده بر را صنعتی ةخوش در توسعه فرایند اجرای مستقیم
 در و دارد تام اختیار خوشه توسعة پروژة اجرای در و دارد اساسی کارکردی و محوری نقشی

 .(Ittyerah, 2009) کند می ایفا مسیر طول در را تسهیلگری و داریسکان نقش فرایند این
 فعال ةتوسع  عامل موفق، های خوشه از درصد 89 2موجود رسمی های گزارش و آمارها اساسبر

 عامل هیچ با خوشه توسعة عامل نقش و اهمیت ،رو این از .(Sölvell et al., 2003) اند داشته
 مستقیم طور به توسعه  عامل گفت توان می شک بی و نیست مقایسه قابل فرایند این در دیگری
   .(Ittyerah, 2009) شود می محسوب خوشه ةتوسع ةپروژ شکست یا موفقیت مسئول
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 از .دارد وجود تکاملی حال عین در و متفاوت های هدیدگا شایستگی تعریف و معنا دربارة
 منشأ ها شایستگی بلکه ،نیست عملکرد اصلی ةکنند بینی پیش هوش ،(1973) لند کله مک نظر

 های ویژگی ةمجموع» به شایستگی نیز (1996 ,1982) بویاتزیس عقیدة به. هستند عملکرد حقیقی
 .(Yeung, 1996) دارد اشاره «مؤثر یا برتر عملکرد» منشأ به که شود می گفته «فرد یک یاساس

 درنظر موقعیت با متناسب اساسی های ویژگی و رفتارها ةمجموع شایستگی ،پژوهش این در
 .است خوشه توسعة فرایند در عالی عملکرد منشأ که شود می گرفته

 بر خوشه توسعة مختلف مراحل در که خاصی وظایف و ها نقش براساس توسعه  عامل یک
 ,UNIDO) یونیدو مدل اساسبر. باشد داشته یمتفاوت های قابلیت و ها شایستگی باید دارد، عهده

 3،عمل ةبرنام سند تدوین 2،سازیاعتماد 1،شناختی مطالعة ةمرحل پنج شامل مراحل این ،(2013
 است ذکر ناشای. شود می توسعه  عامل خروج یا خوشه 5خودمدیریتی مرحلة و ها برنامه 4سازی پیاده

 اهمیت همواره خوشه ةتوسع فرایند کل در کهبل خاص، ةمرحل یک در تنها نه ها شایستگی از برخی
 .شود می گفته توسعه  عامل عمومی های شایستگی ،ها شایستگی این به پژوهش این در. دارند ای ویژه

 بندی طبقه اصلی ةحوز دو در توسعه  عامل های شایستگی ،پیشین های پژوهش براساس
 و رفتاری های مهارت خوشه، ةتوسع  عامل یک ضروری های مهارت ةحوز نخستین :شود می

 به. است مربوط (Ittyerah, 2009) اداری و مدیریتی های مهارت به دوم ةحوز و است سازمانی
 تشخیص و نظر مورد ةخوش صحیح شناخت خوشه ةتوسع عامل نقش اولین ،پژوهشگران عقیدة

 خوشه ةتوسع عامل دیگر وظیفة. است (Hailu, 2010) آن اساسی های قابلیت و ها توانمندی
 است خوشه در موجود وکارهای کسب تمام نمایندگان از متشکل 6کنسرسیوم تشکیل به کمک

 .است ضروری خوشه 7مشترک تسهیالت مرکز تشکیل برای کنسرسیوم این استقرار که
 نیز پیشین مرتبط تجارب از باید خوشه توسعة عامل یک ،یادشده های مهارت کنار در

 های فعالیت تشویق و انگیزش ةوظیف توسعه  عامل ،اینبرعالوه. (Hailu, 2010) باشد برخوردار
 .(Nezakati & Tabatabaei, 2009)دارد عهده بر توسعه اهداف راستای در را وهیگر
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 بدیل بی نقش به توجه با معتقدند( 2012) استاجکویچ و میلکویچ و (2013) دمگارد و اینگستراپ
 بررسی .شود ای ویژه توجه او های شایستگی ةتوسع به باید خوشه، ةتوسع فرایند در تسهیلگر
 حاضر پژوهش در درنتیجه، .است مهم موضوع این به توجهی کم دهندة نشان نیز داخلی های پژوهش

 .شود می شناسایی خوشه توسعة فرایند کل در توسعه  عامل نیاز مورد اساسی و عمومی های شایستگی
 

 قیتحق روش
 1روایتی -کیفی ،اطالعات گردآوری روش لحاظ از و کاربردی هدف حسب بر حاضر تحقیق

 به ای گسترده صورت به افراد که شود می تأکید نکته این بر روایتی رویکرد اصلی اندیشة در .است
 ,Riessman) دهند می انتقال دیگران به داستان شکل به را خود تجارب و دهند می معنا خود تجارب

 خوشة ةتوسع عامل پرورش برای الگویی ارائة و شناسایی روش، این انتخاب اصلی دلیل. (1993
 و یادگیری چگونگی که است عامالنی گذشتة تجربیات بررسی و واکاوی طریق از وکار کسب
 ،راستا این در. اند کرده روایت داستان قالب در خوشه توسعة پیشین فرایندهای در را خویش تحول

 طریق از ها داده گردآوری و خوشه توسعة فرایند در عامالن این های تجربه بر تمرکز با پژوهشگر
 و افراد این پرورش و یادگیری چگونگی به مرتبط، مستندات و مدارک به یابیدست و مصاحبه

 بازنمایی منظور به پژوهش این در روایتی تحقیق روش از استفاده ،درواقع. برد پی ها آن های روش
 .است بوده ها تجربه این به معنابخشی و ویژه حیطة یک در منتخب افراد های تجربه

 و دش استفاده اطالعات آوری جمع منظور به 2محورواقعه های مصاحبه ابزار از ،راستا این در
 حصول برای الزم های شایستگی توسعه  عامالن کلیدی تجربیات شناسایی با طریق این از

 لکام پوشش از اطمینان حصول برای ،فرایند این در .مدآ دست به ها چالش با مقابله در موفقیت
 از ،پرسشنامه طراحی در استفاده مورد متداول های چارچوب میان از نیاز مورد اطالعات

 مراحل به توجه با 5W1H(Jang & Woo, 2005) و STAR (Kessler, 2006) رویکرد دو ترکیب
 پژوهش پرسش به توجه با تحقیق این آماری جامعة. شد استفاده خوشه توسعة فرایند مختلف
 در درگیر ستادی مدیران و صنعتی های شهرک مدیران ،خوشه توسعة عامالن :از است عبارت
 دو حداقل اساسبر هدفمند گیری نمونه روش از ،پژوهش این در. ها خوشه توسعة ریزی برنامه
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 ةتوسع با مرتبط دانش از برخورداری (الف: است شده استفاده متعاقب های شاخص از مورد
 سال سه حداقل از برخورداری (ج ،خوشه توسعة عامل آموزش ةدور گذراندن( ب ،خوشه
 .مرتبط انتشاراتی فعالیت از برخورداری (د ،خوشه توسعة با مرتبط کار تجربة
 صورت محور واقعه ةمصاحب کشور منتخب های خوشه ةتوسع  عامالن از نفر 15 با ،اساساینبر

 و گلیزر اعتقاد به که شد استفاده نظری شباعا شاخص از نمونه حجم تعیین منظور به. گرفت
 با .است گیری نمونه توقف زمان دربارة داوری مبنای (Glaser & Strauss, 1967: 61) اشتراوس

 های داده تکمیل از اطمینان حصول منظور به ،همدوازد ةنمون در مسئله این تحقق برخالف ،حال این
 کفایت از اطمینان حصول منظور به ادامه در البته .یافت ادامه پانزدهم ةنمون تا ها مصاحبه نیاز، مورد
 خوشه ةتوسع کارشناسان از نفر 6 و ها شهرک شرکت مدیران از نفر 5 با شده آوری جمع های داده

 .دش ترکیب توسعه  عامالن ةمصاحب نتایج با آن نتایج و گرفت صورت هایی مصاحبه نیز
 اعتبار، (1985) گوبا و لینکلن نظر مورد بیرونی و درونی ارزیابی از استفاده با ،ادامهدر

 سوی از کنترل) درونی ارزیابی از منظور .یافت افزایش تحقیق اعتمادپذیری و باورپذیری
 اعضای سوی از تفسیر و ها داده ارتباطی روش با تحقیق اعتبار ارزیابی ،(شوندگان مصاحبه

 های نشست برقراری (همتایان با گوو گفت) بیرونی ارزیابی از منظور و است مطالعه مورد میدان
 خارج خبرگان نظرات اساسبر تا نیستند تحقیق درگیر مستقیم طور به که است خبرگانی با منظم

 احتمالی ضعف نقاط و بررسی نتایج به یابی دست و تحلیل کدگذاری، فرایند پروژه، تیم از
 ةجنب و نیست کمی تحقیق این در شده گردآوری اطالعات و ها داده کهجاآن از. گردد برطرف
 و تفکر و منطق تحقق، شامل کیفی های تحلیل و تجزیه مبنای و معیارها از ندارند، آماری

 ها داده منطق و عقل از استفاده با محقق یعنی ؛است شده استفاده اطالعات تحلیل برای استدالل
 ذکر شایان. (1387 نیا، حافظ) است دهکر تحلیل و تجزیه را ها آن و کرده بررسی را اطالعات و

 از اطالعات کردن ترکیب شامل اساس از ها داده تحلیل و تجزیه کیفی های روش در است
 .ستها آن مقایسة و مختلف منابع

 

 ها افتهی
 شرکت مدیران از نفر 5 کشور، منتخب های خوشه ةتوسع  عامالن از نفر 15 با ،پژوهش این در

 35 بین و ندبود مرد ها آن همة. گرفت صورت مصاحبه خوشه ةتوسع کارشناسان از نفر 6 و ها شهرک
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 از درصد 15 مدرک که ندداشت دانشگاهی تحصیالت افراد این همة همچنین،. داشتند سن سال 55 تا
 خرمای ایالم، فرش های خوشه توسعة عامالن. بود ارشد کارشناسی و کارشناسی بقیه و دکتری آنان

 سمنان، خودروی لوازم قم، دستباف فرش قم، مبلمان قم، دمپایی و کفش تبریز، خانگی لوازم بوشهر،
 سنندج، ساختمانی مصالح تهران، ساختمان پیمانکاری مشهد، کفش مشهد، مبلمان مشهد، زعفران

 .اند داده تشکیل را تحقیق این آماری نمونة اصلی بخش قزوین بندی بسته و همدان سرامیک و سفال
 نیاز مورد عمومی های شایستگی تعاریف و مصادیق عناوین، شامل حاضر تحقیق های یافته
 فرایند .اند شده شناسایی روایتی های مصاحبه روش از استفاده با که است توسعه  عامالن

 شناسایی و اولیه مفاهیم ترکیب و شناسایی شواهد، شناسایی ةمرحل سه شامل کدگذاری
 سازی پیاده صوتی، های فایل اساسبر ها مصاحبه کامل متن ابتدا ها داده تحلیل برای. استه مقوله

 سپس و کدگذاری را مصاحبه هر جداگانه صورت به کارشناس نفر دو پسس .شد تایپ و
 .است شده آورده اولیه کدگذاری این از ای نمونه زیر در .کردند ترکیب

 

 اولیه شواهد شناسایی. 1 جدول

یرد
 ف

 هیاول میمفاه  یرکف -یرفتار شواهد

1 

 بودجه دنیرس منتظر اگر بود، الزم یتعاون ما مواد نیتأم یبرا
 شما ادم،د بمیج از را نهیهز ةهم .شد یم متوقف کارها ،میماند یم
 کارشناس کی یحت .دارد دردسر چقدر یتعاون کیثبت  دیدان یم

 شرکت کی با یتعاون که داد حیتوض او و گرفتم خوشه یراب باتجربه
 .ستیآن چ یایزام ودارد  ییها تفاوت چه یخصوص

 یازخودگذشتگ
 از استفاده و اعتماد

 و مشاوران
 متخصصان

 

 قرار زیر شکل به شواهد تجمیع جدول در ها مصاحبه از شده استخراج شواهد تمام سپس
 2 جدول در .شد استخراج اولیه شواهد از کد 233 درمجموع ،مرحله این در .شد داده

 .شود می مشاهده کدها این از هایی نمونه
 

 اولیه مفاهیم ترکیب. 2 جدول

 اولیه مفاهیم ردیف

 پذیری مسئولیت و تعهد از برخورداری 1
 مسئله حل و یابی ریشه مهارت 2
 مسئله حل و یابی ریشه ،تحلیل قدرت 3
4 ... 
 المللی بین و ملی موفق و برتر تجارب از الگوبرداری 5
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 و شد بندی دسته تکراری موارد حذف و کدها مشابهت میزان مبنای بر اولیه شواهد درادامه،
 های خوشه یا ها مقوله ،مفاهیم این ترکیب با پسس .شد شناسایی نظر مورد مفاهیم اساساینبر

 مهارت ،زنی چانه و مذاکره مهارت :از اند عبارت که شد حاصل نظر مورد عمومی شایستگی
 تأثیرگذاری مهارت ،مؤثر اجتماعی سازی شبکه مهارت ،ای حرفه اخالق اصول رعایت ،اداری

 مهارت ،مستمر بهبود و بازخورد دریافت و ارائه مهارت ،نهادسازی مهارت ،متقاعدسازی و
 بر مبتنی گیری تصمیم ،یادگیری-یاددهی فنون کارگیری به مهارت ،الگوبرداری و الگوسازی

 .خوشه تبلیغات و رسانی اطالع فنون کارگیری به مهارت و مسئله حل
 :است آمده دست به زیر های مؤلفه از ای حرفه اخالق اصول رعایت شایستگی ،مثال برای

 

 اصول رعایت
 ای حرفه اخالق

 خوشه توسعة عامل

 خوشه کارفرمای و پشتیبان نهادهای نفعان،ذی معنوی حقوق رعایت و شناخت
 رفتار و گفتار در صداقت
 ها مسئولیت و ها نقص پذیرش

 خوشه توسعة و ساماندهی فرایند از مرحله هر در اخالقی اصول و ها ارزش 
 اخالقی های ارزش و صداقت خیرخواهی، از برخورداری

 رازداری و امانتداری
 خوشه اعضای فردی منافع بر خوشه جمعی منافع کردنراستا هم

 ها خوشه در اجتماعی پذیری مسئولیت
 خوشه نفعانذی به ای رسانه خدمات ارائة در طرفی بی و عدالت رعایت

 
 اساسبر توسعه  عامل عمومی های شایستگی از دسته یازده مصادیق و تعاریف ،ادامهدر
 :شود می ارائه ها مصاحبه از حاصل کلیدی رویدادهای در نهفته معنای

 یزن چانه و مذاکره مهارت .1

 در دبتوان توسعه  عامل تا است اثربخش مذاکرة فنون و اصول با آشنایی ،شایستگی این از منظور
  عامل از ،راستا این در .کند عمل موفق خوشه توسعة های فعالیت به مربوط مذاکرات حین

 :دکن رفتار زیر موارد مانند شایستگی این در رود می انتظار خوشه توسعة
 ؛کند استفاده یخوب به نفعان یذ با مذاکرات انیجر در مذاکره فنون از .1

 ؛بردب بهره نفعان یذ با وگو گفت در مخاطبان درددل به توجه و مؤثر دادن گوش توان از .2

 ؛باشد داشته را مذاکره یها طرف یمتقاعدساز و بحث توان .3
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 ؛باشد داشته را مذاکرات در اعتماد بریمبتن روابط یبرقرار وانت .4

 .دنک استفاده ها آن از و باشد مسلط گرانید بر یرگذاریتأث یها سازوکار بر .5
 :گوید می چنین سه ةشمار ةشوند مصاحبه ،مثال برای

 آقاجان که گفت وا بدهید، غرفه بابت خواهد نمی هم پول قطر، در گرفتیم غرفه گفتم او به ...»
 تن بیست ناال آقا حاج گفتم .است بس برایم و کنم می صادر همه این دارم ناال .هستم قانع من

 شود؟ می مگر گفت وری؟آ در را پول همین تن، ده صادرکردن با نداری دوست کنی، می صادر
 به خودت اگر .جهان سراسر به اسپانیا و فروشی می اسپانیا به داری االن شما نشود؟ چه برای گفتم

 ...« و قطر بردم را او برویم، بیا گفتم چطوری؟ گفت بفروشد؟ او یا است بهتر بفروشی قطر

 و شرایط در مذاکره مهارت تأثیر و نقش دهندة نشان خوبی به توسعه  عامل این های گفته
 شایستگی این از برخورداری بدون توسعه  عامل یک اساس، براین. است گوناگون های موقعیت

 .باشد موفق مشتریان یا کنندگان تأمین کارفرمایان، ،نفعان ذی با برخورد در تواند نمی
 

 یادار مهارت .2

 هدایت برای توسعه  عامل یک که است هایی شایستگی مجموعة اداری، های مهارت از منظور
 منظوراین هب .است نیازمند آن به ها سازمان و افراد سایر با سازمانی روابط برقراری و اداری امور

 :رود می انتظار توسعه  عامل یک از
 ؛باشد داشته را یادار مکاتبات دادن انجام و عیوقا یمستندساز ،یسینو گزارش توان .1

 ؛باشد رخوردارب بانیپشت ینهادها یسازمان جو و مراتب سلسله شناخت ییتوانا از .2

 ؛باشد داشته جلسات تیریمد در یمناسب توان .3
 .باشد آشنا یصنف یها تشکل و کارفرما بان،یپشت ینهادها یسازمان مقررات با .4

 از یکی های گفته از بخشی ،توسعه  عامالن نگاه از موضوع این اهمیت بهتر درک برای
 :شود می بیان ادامه در ها شونده مصاحبه

 کار این. بود ما با آن ییاجرا کارهای که بردیم تهران در نمایشگاه یک به را دوستان ابتدا»
 مستقیم قول نقل جمالت این که این به توجه با .کردیم تعریف روزه یک تور یک قالب در را
 .اند شده منتشر متن در تغییر بدون عینا است، شونده مصاحبه از

 دقیقاً....  [بود] خورده شکست و موفق تجربیات مستندسازی نوشتم که موردی یک من»
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 بود که هایی موفقیت بود، که مشکالتی کردند، اجرا ها این که هایی روش بود، که هایی چالش
 را ها این من حاال شده، مستندسازی هم ما کفش{ خوشه} قم، در ،{کردیم مستند را همه}

 «... کردیم درست هم اطالعاتی بانک یک طرف آن از بعد خوانم، می
 ترین برجسته از یکی یمستندساز مهارت و هماهنگی توان شود می مشاهده کهطور ناهم
 .است توسعه عامل این نیاز مورد اداری های مهارت

 

 یا حرفه اخالق اصول تیرعا .3
 اساسبر و داوطلبانه صورت به باید افراد که است یقواعد ةمجموع حقیقتدر ای حرفه اخالق
 و وظایف دادن انجام در ،(توبیخ از ترس یا خارجی الزام به نیاز بدون) خود کاری وجدان

 انتظار مورد رفتارهای زمینه، این در .(Moberg & Seabright, 2000) کنند رعایت خود تعهدات
 :از اند عبارت توسعه  عامل یک از

 ؛خوشه یکارفرما و بانیپشت ینهادها ،نفعان یذ یمعنو حقوق تیرعا و شناخت .1

 ؛رفتار و گفتار در صداقت .2

 ؛یاخالق یها ارزش و صداقت ،یرخواهیخ از یبرخوردار .3

 .ها خوشه در یاجتماع یریپذ تیمسئول .4

 :شود می بیان زمینه این در خوشه توسعة عامالن اظهارات از ای نمونه ،ادامهدر
 .است صداقت{ همان این} نشیند، دل بر برآید شما دل از که حرفی که است این اول»
 در اگر یعنی است، نبوده دروغ گفتم که من چیزهایی خداروشکر دکتر آقای گفتم دفعه یک

 درست بحث این دیگر بود محال بودم ناراحت خودم اینکه {دلیل به} بود دروغ یک ها آن
 با گویند می نشناسند ها آن و بزند زنگ هرکسی االن و رفتم ها آن پیش صادقانه همیشه .شود

 «.دهیم می انجام ما بگوید ،باشد الزم اگر کن صحبت فالنی

 اساسی های شرط پیش از یکی اخالقی اصول رعایت و صداقت دهد می نشان جمالت این
 .رود می شمار به خوشه توسعة عامل این موفقیت درنتیجه و عتمادا گیری شکل
 

 مؤثر یاجتماع یساز شبکه مهارت .4
 شده لیتشک متعددی های گره از که شود می محسوب اجتماعی ساختار نوعی اجتماعی ةشبک

 چند یا یک طریق از ها گره این. باشند ها سازمان یا حقیقی افراد است ممکن ها گره این و است
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 بودن،همشهری دوستانه، روابط مانند هایی وابستگی. ندشومی متصل یکدیگر به وابستگی نوع
 .هستند موارد این ةجمل از... و اداری روابط تجاری، روابط
 :باشد داشته را زیر رفتارهای و ها ویژگی باید توسعه  عامل زمینه، این در
 ؛تعامل یبرقرار و روابط جادیا .1

 ؛خوشه یاعضا با ارتباطات یبرقرار در ریتدب و تحمل و صبر از یبرخوردار .2

 ؛نفوذبا و یدیکل افراد با ارتباط یبرقرار و ییشناسا توان .3

 ؛یاجتماع یها شبکه از استفاده و جادیا توان .4

 ؛خوشه اهداف یراستا در یررسمیغ روابط از یحداکثر ةاستفاد ییتوانا .5

 .اعضا با دوستانه روابط جادیا نیع در خود یگاهیجا و یفرد میحر حفظ ییتوانا .6

 .شود می اشاره بخش این بر ناظر یها مصاحبه از هایی نمونه به ،ادامهدر

 با را ها پروژه از برخی مقطعی در تا کردیم شروع را نرم ةشبک نآ ما اینجا از بعد ...»
 با واحد هفت شش. بود تبریز نمایشگاه در شرکت هایمان شبکه از یکی. کنیم اجرایی همدیگر

 «... کردیم تقسیم هم را هایش هزینه و کردیم شرکت و گرفتیم غرفه یک رفتیم و یمشد هم

 کردیم، استفاده تبلیغاتی ابزارهای ةهم از تقریباً سراسری ةشبک جز به هم تبلیغاتی لحاظ از»
 «...و اجتماعی های شبکه در تبلیغات پوستر،
 در موجود های شبکه از گیری بهره همچنین و سازی شبکه مبحث زیاد اهمیت بیانگر تأکیدها این

 هعمد طور به خوشه توسعة فرایند موفقیت ،شوندگان مصاحبه از بسیاری اعتقاد به .است خوشه توسعة فرایند
 .است خوشه نیازهای رفع و اهداف به یابیدست تسهیل هدف با مختلف های شبکه ةتوسع و ایجاد گرو در

 

 یمتقاعدساز و یرگذاریتأث تارمه .5

 در. است دیگران رفتار درنهایت و ها ارزش باورها، نگرش، در تغییر برای تالش متقاعدسازی از منظور
 .شود می توجه مخاطبان و( ارتباط) پیام ،دهنده پیام مهم های ویژگی به ،متقاعدسازی فرایند به سنتی نگاه

 :از اند عبارت شایستگی این زمینة در توسعه  عامل از انتظار مورد رفتارهای
 ؛یمتقاعدساز و نفوذ اعمال یها کیتکن یریکارگ به و ییآشنا .1
 ؛طیشرا با متناسب یمتقاعدساز و یرگذاریتأث روش و کیتکن انتخاب توان .2

 ؛خوشه یها یریگ میتصم در ،نفعان یذ یحداکثر مشارکت جلب ییتوانا .3
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 ؛نفعان یذ در هیروح و زهیانگ جادیا توان .4

 .بانیپشت ینهادها و مندانقدرت نادرست یهانظر و اجحاف برابردر مقاومت توان .5

 :گوید می زمینه این در های شونده مصاحبه از یکی
 ارشد عضو که افرادی همان با یعنی ؛کردیم شناسی آسیب را موضوع همین موقع آن ما»

 انجام درستی کار که کردیم مجابشان و خورد شکست چرا گفتیم و نشستیم بودند نفره 22 تیم
 را کار این شدند متقاعد ها آن وگو گفت از پس ...است بوده اشتباه انشکار روش اما ،اند داده

 «...کردیم بنا دوره آن های خرابه روی را کار این ما و دهند انجام دوباره
 تأثیرگذاری فنون بر توسعه  عامل تسلط ضرورت و اهمیت دهندة نشان خوبی به اظهارات این

 .است فرایند این های پیچیدگی و ظرایف بیانگر حال عین در و است خوشه نفعان ذی بر
 

 ینهادساز مهارت .6
 هنجار یک به ارزش یا باور ایده، یک تبدیل فرایند ،توسعه  عامالن نظرهای از نهادسازی از منظور

 موارد از بسیاری در مسئله این تحقق. است سازمان یا جامعه یک اعضای بین در قبول قابل اجتماعی
 کننده پشتیبانی و حمایتی ساختارهای ایجاد نیازمند ،ها ارزش زمینة در مشترک باور یک ایجاد بر عالوه

 :دهد بروز خود از را زیر رفتارهای رود می انتظار توسعه  عامل یک از ،منظوراین هب .است نیز
 ؛خوشه در ینهادساز و یساختارساز ییتوانا .1

 ؛خوشه توسعة در یررسمیغ و یرسم ینهادها تیاهم و نقش درک .2

 ؛خوشه با مرتبط ینهادها یها یژگیو شناخت .3

 .رگذاریتأث یهانهاد بر حاکم (ها ارزش) قواعد و (عوامل) ساختارها ییشناسا توان .4

 :است ودهب زیر صورتبه ها شونده مصاحبه از یکی نظر زمینه، این در
 هست، زعفران توسعة صندوق هست، زعفران شورای یعنی ،هزیاد نهادش زعفران دیدم ...»

 بورس هست، تولیدکنندگان اتحادیة هست، فروشندگان اتحادیة هست، صادرکنندگان اتحادیة
 اسم هستند، ضعیف خیلی شدم متوجه کردم، صحبت ها نآ با وقتی ولی... هست زعفران
 ها این که شد راحت خیالم... ]نمیدن انجام درست رو کاری هیچ] ندارند محتوا اما هستند،
 «.کنم کار به شروع باید خودم و ندارند چیزی

 که شود می پایدار زمانی فقط توسعه راستای در تغییری هر ،شوندگان مصاحبه اعتقاد به
 بر ها مصاحبه بیشتر در دلیل همین به. بماند پایدار خوشه در و درآید نهاد یک صورت به

 .است شده تأکید خوشه توسعة فرایند در نهادسازی و نهادها اهمیت و ضرورت
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 مستمر بهبود و بازخورد افتیدر و ارائه مهارت .7

 مستمر بهبود منظور به استفاده مورد های روش ترین متداول از یکی دبازخور دریافت و ارائه
 .است سازمانی و فردی عملکرد

 :دهند بروز را زیر رفتارهای رود می انتظار توسعه  عامالن از ،راستا این در
 ؛موجود یها هیرو نةیزم در گرا تحول و یانتقاد تفکر از یبرخوردار .1

 ؛گرانید و خود اشتباهات به بردنیپ و مستمر یابیارز ییتوانا .2

 ؛یکار یخطاها و اشتباهات رشیپذ ةیروح داشتن .3

 ؛هادبازخور درمورد اعضا یاحساس جاناتیه و ها واکنش تیریمد توان .4

 .بهبود یراهکارها و دبازخور ارائة منبع عنوان به خوشه مشکالت یابی شهیر ییتوانا .5

 :شود می مطرح شوندگان مصاحبه از یکی از مثالی موضوع این بهتر درک برای
 که افرادی سران از برخی حداقل یا اعضا این تک تک با... بنشینم باید که دانستم می»
 بوده کجا ها نآ های ضعف ببینم و کنم دریافت را ها  آن یاهنظر کنم صحبت ،اینجا اند آمده
 بله بگویم طرف به. ..بدهم بازخورد ها نآ به دیگر ةجلس یک در و بیایم را ها ضعف و است
 «...است داشته ایراد اینجا ولی ،است درست شما کار

 ةارائ توسعه، فرایند با خوشه نفعان ذی کردنهمراه های راه از یکی دهند می نشان ها مصاحبه
 .استه آن مشکالت رفع و وکارها کسب ةتوسع راستای در دقیق هایدبازخور

 

 یالگوبردار و یالگوساز مهارت .8

 راستای در دیگران موفق تجارب از برداری بهره توانایی مهارت، این از توسعه  عامالن منظور
 .باشد اجرا قابل وکارها کسب سایر برای که شود ارائه موفق ییالگو باید و است خوشه توسعة

 :باشد شتهدا را زیر هایرفتار باید توسعه  عامل یک مقصود این به یابیدست برای
 ؛نیشیپ ةشد تجربه یرهایمس دانستنمندارزش و یالگوبردار به دادنتیاهم .1

 ؛اعضا به آن اطالعات انتقال و( یجهان برتر یها خوشه) برتر یالگوها ییشناسا .2

 ؛گرانید با ناموفق و موفق تجارب تبادل به عالقه .3

 .ها خوشه یسامانده یها تیفعال با مرتبط یخطاها و شکست از یریادگی ییتوانا .4

 :گوید می زمینه این در شوندگان مصاحبه از یکی
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 از ما. داریم هم دنیا موفق های مدل از الگوبرداری مثل دیگر ابزار چند ،ها این کنار در ما»
 خبره افراد ،عالوه هب. داریم موفق های مدل یعنی. کردیم استفاده هم آلمان و ترکیه چین، ،هند
 است این خوشه به ما نگاه .....ایتالیا انجمن مشاور همین مانند ؛کردند کمک ما به حوزه این در
 است قرار ما. شود خارج کنونی وضعیت از خوشه این که بسازیم الگویی خواهیم می ما که

 که طوری این ،شود می هم طوری این کنید نگاه آقا بگوییم و کنیم درست را موفقی الگوهای
 «. ...داد انجام هم جمعی کارهای شود می ولی ،نیست اشتباه کنید می عمل شما

 های راه ترین هزینه کم و بهترین از یکی دیگران دانش از استفاده و پیشین تجارب از برداری بهره
 ارزندة تجارب به توجه با نیز صنعتی های خوشه حوزة در. شود می تلقی عرصه هر در پیشرفت و توسعه

 .است مؤثر بسیار داخلی های خوشه توسعة راستای در تجارب این از برداری بهره کشورها، سایر

 یریادگی -یاددهی فنون یریکارگ به مهارت .9
 عین در و مستمر یادگیری توانمندی و مندی عالقه ،توسعه  عامالن نگاه در مهارت این از منظور

 باید مهارت این در موفقیت برای توسعه  عامل یک. است خوشه درون افراد سایر آموزش حال
 :باشد داشته را زیر های یویژگ و رفتارها

 ؛اعضا یفرد توسعة و خوشه ةنیزم در مستمر یاددهی و یریادگی به عالقه .1

 ؛یریادگی -یاددهی توسعة یبرا گرانید زشیانگ ییتوانا .2

 ؛ها آن یریکارگ به توان و یتخصص یها تیقابل ةتوسع یها کیتکن با ییآشنا .3
 ؛خوشه توسعة یراستا در ها آن یریکارگ به توان و دانش انتقال یها کیتکن با ییآشنا .4

 .نفعان یذ رفتار و نگرش ،عواطف رییتغ یها روش بر تسلط .5
 در. ستا فرایند آن در درگیر کلیدی کنشگران یادگیری مستلزم ای توسعه فرایند هر اساس از
 یادگیری ،ها آن ةپیچید تعامالت و فعال کنشگران و نفعان ذی تعدد دلیل به نیز خوشه توسعة زمینة

 تمام جمعی و گروهی ماهیت میان این در دیگر اهمیت حائز نکتة. دارد فراوانی اهمیت جمعی
 .است نیاز کنشگران ةهم های شایستگی ةتوسع به زمینه این در که است ای خوشه توسعة های فعالیت
 اعضای آموزش زمینة در مشهد مبلمان خوشه توسعة عامل های گفته از بخشی به ،ادامهدر
 .شود می اشاره خوشه

 آموزش بحث به ن،شداجرا از بعد (نفعان ذی در نیاز ایجاد و سازی فرهنگ) ها برنامه این»
... کردند شرکت فقط نفر 7 -6 روستا خود مسجد در آموزشی اول ةدور در تازه. شدند وارد
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 را خوشه توسعة بحث ما که آخر های سال اینکه تا کرد پیدا رشد ها بحث گام به گام و تدریج به
 این تدریج به. کردند می شرکت ما ةروز دو یا یک های کارگاه در نفر 170 یا 150 داشتیم

 «.شد پیدا ها آن در توسعه و رشد به نیاز احساس
 

 مسئله حل بریمبتن یریگ میتصم .10
 در ها گیری تصمیم این. مختلف های راه میان از راه یک انتخاب از است عبارت گیری تصمیم
 این بروز برای توسعه  عامل یک. است مسئله حل به معطوف هعمد طور به خوشه توسعة فرایند

 :باشد برخوردار زیر های توانایی از باید شایستگی
 ؛یندیفرا و یستمیس تفکر ییتوانا .1

 ؛مسئله قیدق درک و شناخت .2

 ؛مسئله حل و یابی شهیر ییتوانا .3

 ؛خوشه مسائل حل در (باز ینوآور و) ینوآور به توجه .4

 ؛یریگ میتصم یامدهایپ و انتظارات ینیب شیپ ییتوانا .5
 .یریگ میتصم ندیفرا در یادراک یخطاها شناخت .6

 :است آمده چنین ها مصاحبه از یکی در
 و کنند گیری تصمیم خودشان و آقایان خود یعهد به بگذارید باید را جاهایی یک ببینید»

 این یجلو بیاید باید توسعه  عامل اینجا. ... توانند نمی خودشان دیگر جاهایی یک جلو، بروند
 ...نیست درست این و است اشتباه این بگوید و بکشد محکم را قرمز خط

 ،هستند ...{ اینا} کشورها این و رویم می کشور 4 به درصد 80 ما که دادم می گزارش مثالً
 زیاد را بازارها. برویم بازار توسعة سراغ ما که است این کار بهترین گفتم می درنهایت ولی

 ...بگویید شما را برویم کجا اینکه اما ،...و کنیم
 خوب کشورها کدام نظرتان به گفتم می [خودم اطالعات اشراف اساسبر] هم گاهی البته

 «.گرفتم می خودم را تصمیم درنهایت ولی است،
 ،حال این با. است توسعه  عامل ،خوشه توسعة فرایند در کلیدی های تصمیم نهایی و اصلی مسئول

 جمعی گیری تصمیم سازوکار اساسبر گوناگون مسائل در ممکن جای تا بتواند باید توسعه  عامل
 .کند جلب را نفعان ذی بیشتر مشارکت و همراهی وسیله بدین تا ببرد پیش را امور هدایت
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 خوشه غاتیتبل و یرسان اطالع فنون یریکارگ به مهارت .11
 نهادهای مشارکت بجل برای که است ابزارهایی ترین مهم از یکی تبلیغات و رسانی اطالع

. برد بهره آن از توان می خوشه توسعة اهداف راستای در ای منطقه قدرت صاحبان و پشتیبان
 :باشد داشته را زیر های توانایی باید توسعه  عامل یک ،منظوراین هب

 ؛خوشه یها برنامه و اهداف شبردیپ در رسانه ژةیو یرگذاریتأث و تیاهم به توجه .1

 ؛ها تیفعال توسعة و یسامانده ،یساز حساس یبرا یا رسانه یها تیظرف از استفاده .2

 .مخاطب ذائقة و ازین با تناسبم یها برنامه یطراح و مخاطب ییشناسا توان .3

 :شود می اشاره سمنان یخودرو قطعات خوشه در استفاده مورد تبلیغاتی ابزارهای به ،ادامهدر
. هست سایت آن در بکنید سرچ هم را ما مقاالت االن و بود سویلیکا طریق از ما تبلیغ»

 شد، پخش خوب خیلی پوستر کردند، پیدا حضور همه ها این خودرویی تحقیقاتی مراکز
 که هایی دانشگاه طریق از. شد مطرح استانی صداوسیما در چندبار و کرد همکاری صداوسیما

 «. ...کردند می کار خودرویی حوزة

 و افراد سوی از بیشتری حمایت جلب امکان ،گیرد انجام مؤثرتر و تر قوی رسانی اطالع چقدر هر
 .ندتأثیرگذار و حیاتی بسیار خوشه توسعة فرایند موفقیت در ها حمایت این و دارد وجود مختلف های سازمان

 

 یریگ جهینت و بحث
 است خوشه توسعة عامل صنعتی، خوشة یک توسعة موفقیت کلیدی عوامل ترین مهم از یکی

(Sureephong et al., 2008). گرانتسهیل دانش و تخصص ،پیشین های پژوهش بررسی براساس 
 اساسی عامل یک تخصص و دانش این زیرا ،شود می محسوب خوشه یک اساسی منابع خوشه

 توانایی. رود می شمار به خوشه اعضای برای افزایی ارزش و خوشه اهداف به یابیدست برای
 شخصی، پذیری مسئولیت از آگاهی و تیمی کار و گرایی جمع خالقیت، نوآوری، ،گیری تصمیم

 شوند می محسوب انسانی منابع در اهمیتی حائز موضوعات افراد، ةتوسع دغدغة داشتن مانند
(Milojković & Stojković, 2012). 

 مهارت: از اند عبارت توسعه  عامل عمومی های شایستگی دهند می نشان تحقیق این های یافته
 اجتماعی سازی شبکه مهارت ،ای حرفه اخالق اصول رعایت اداری، مهارت ،زنی چانه و مذاکره

 بازخورد دریافت و ارائه مهارت نهادسازی، مهارت متقاعدسازی، و تأثیرگذاری مهارت ،مؤثر
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 یادگیری، -یاددهی فنون کارگیری به مهارت الگوبرداری، و الگوسازی مهارت مستمر، بهبود و
 .خوشه تبلیغات و رسانی اطالع فنون کارگیری به مهارت و مسئله حل بر مبتنی گیری تصمیم

 مهارت کنار در ،زنی چانه و مذاکره مهارت بودند معتقد شوندگان مصاحبه از بسیاری
 لیلد شاید. هستند توسعه  عامل نیاز مورد های مهارت ترین مهم از متقاعدسازی و تأثیرگذاری

 یکهر که باشد خوشه عملکرد بر تأثیرگذار قدرت صاحب افراد و نهادها تعدد موضوع این اهمیت
 و خوشه درون نفعان ذی تعدد همچنین، .هستند خویش انتظارات و ها خواسته شدن برآورده پی در

 .است توسعه  عامل برای مذاکره مهارت اهمیت دالیل دیگر از آنان گرایی هم و همراهی جلب لزوم
 عامل یک نیاز مورد اساسی های مهارت جمله از را تعارض  حل و مذاکره مهارت نیز( 2009) ایتیرا

  عامل وقفة بی و فراوان های تالش به و است دشوار بسیار هدف این به رسیدن .است برشمرده توسعه 
 و دونش وارد جمعی تالش این به که کند متقاعد را مخالف اعضای بتواند تا دارد نیاز خوشه توسعة

 .شوند متعهد گروه آرمان تحقق برای تالش به و کنند پیدا باور آن موفقیت به
. است شده قلمداد توسعه  عامل یک برای مهم های شایستگی دیگر جمله از اداری های مهارت

. باشد کشور حاکمیت سطوح در موجود اداری روکراسیوب باالی سطح ،اهمیت این دلیل شاید
 موضوع این اهمیت بر نیز نیاز مورد متعدد های نویسی گزارش و تجارب دقیق مستندسازی لزوم البته

 نهادهای هدایت و حمایت تحت و دولتی ةپروژ یک ،خوشه توسعة ةپروژ کهجاآن از. است افزوده
 توان می را پشتیبان نهادهای مراتبیسلسله الزامات رعایت و ها هماهنگی دادن انجام است، حاکمیتی

 را اداری و مدیریتی های مهارت مشابه طور به نیز( 2009) ایتیرا .دانست مدعا این بر دیگر دلیلی
 .است برشمرده توسعه  عامل یک کلیدی های مهارت

 دنیای ةشد فراموش حدودی تا نیازهای ترین اساسی جمله از ای حرفه اخالق اصول رعایت
 فعلی مشکالت از بسیاری اصلی ةریش اندیشمندان از برخی که شرایطی در ویژه به است، کنونی
 هم کهآنجا از .دانند می انسانی های ارزش کردنفراموش و اخالقی بی گسترش در را کشور
 محققان توجه مورد چندان اخالق، موضوع هم و است جدیدی تقریباً مفهوم خوشه، مفهوم

 .است هنشد یافت زمینه این در مشابهی تحقیق است، نبوده واقع زمینه این در قبلی
 مورد های مهارت ترین کلیدی جمله از نیز نهادسازی و مؤثر اجتماعی سازی شبکه مهارت دو

 گروهی منسجم های فعالیت گرو در خوشه توسعة فرایند موفقیت کهجاآن از. هستند توسعه  عامل نیاز
 ایجاد و پایدار تعامالت ایجاد توان. یابند می بیشتری اهمیت نهادسازی و سازی شبکه است،
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 برای نیاز مورد اقدامات ترین مهم جمله از زمال حمایتی ساختارهای ةتوسع و مشترک های ارزش
 کمک توسعه عامل وظایف از یکی دارد اعتقاد( 2009) ایتیرا ،راستا ینا در .هستند امر این تحقق

 تسهیالت تا است خوشه در موجود وکارهای کسب نمایندگان از متشکل 1کنسرسیوم تشکیل به
 روابط ایجاد توان کنار در را فردی بین ارتباطات برقراری مهارت او همچنین،. شود ایجاد 2مشترک
 توسعة و ایجاد منظور به وکار کسب توسعة از حمایت مراکز و توسعه و تحقیق نهادهای با مناسب

 دیگری های پژوهش در سازی شبکه مهارت بر تأکید. است دانسته توجه درخور کاری های شبکه
 این اهمیت ةدهند نشان امر این که دارد وجود نیز (2012) استورینگ و کریستنسن پژوهش چون

 فعال پیش صورت به باید توسعه  عامل ،محققان این عقیدةبه. است خوشه توسعة در شایستگی
 & Christensen) کند متحد را پشتیبان نهادهای و ها سازمان منظوراین هب و ایجاد را خوشه فرایندهای

Stoerring, 2012) .برنر پژوهش همچون دیگر های پژوهش نتایج (Brenner, 2004) دهد می ننشا 
 توسعه عامل یک های نقش و وظایف ترین مهم از محلی کنشگران بین هماهنگی و ارتباط برقراری

 را نهادها نقش 2001 سال در ناولرز نیز نهادسازی ضرورت و نهادها نقش زمینة در .رود می شمار به
 ءجز نهادسازی این است داده نشان و است کرده تأیید و بررسی خوشه توسعة گذاری سیاست در

 . (Nauwelaers, 2001) است خوشه تسهیلگر یا خوشه توسعة عامل از انتظار مورد کلیدی های نقش
 دریافت و ارائه و یادگیری -یاددهی فنون کارگیری به الگوبرداری، و الگوسازی های مهارت

 .آید می حساب به انسانی توسعة فرایند نوع هر کلیدی های مهارت ءجز مستمر بهبود و بازخورد
 فرایند این طول در اساس، براین. نیست تصور قابل آن کلیدی کنشگران توسعة بدون خوشه توسعة

. باشد اشتهد خوشه انسانی منابع توسعة به جدی توجهی همواره باید توسعه  عامل ساله، پنج تا سه
 .است یادگیری /یاددهی های مهارت از فراوان مندی بهره گرو در زمینه این در موفقیت

 توان باید او. است مسئله  حل بر مبتنی گیری تصمیم توانایی ،توسعه  عامل نیاز مورد دیگر مهارت
 های ریشه و مسئله از دقیق و صحیح درک اساسبر و باشد داشته حساس مواقع در را سریع گیری تصمیم
 گیری تصمیم مکانیزم از استفاده با بتواند نهایتدر و دهد ارائه را جایگزین راهکارهای آن، پیدایش
 نهادهای در ویژه به گیری تصمیم مهارت نیز ها پژوهش سایر در .گیرد  عهده بر را امور هدایت جمعی،

 .است شده محسوب توسعه  عامل کلیدی شایستگی یک (Ittyerah, 2009) مشارکتی

 جلب در بسزایی نقش ،خوشه تبلیغات و رسانی اطالع فنون کارگیری به مهارت ،درنهایت

                                                                 
1. consortia 
2. common facilities center 
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  عامل ،منظوراین هب. کند می یانیشا کمک خوشه موفقیت به و دارد عمومی های حمایت و ها همکاری
 و باشد آگاه کامالً خوشه های برنامه و اهداف پیشبرد در رسانه ةویژ تأثیرگذاری و اهمیت به باید توسعه
 .دنک استفاده خوشه های فعالیت ةتوسع و ساماندهی ،سازی حساس برای ای رسانه های ظرفیت از بتواند

 

 شنهادهایپ
 ارتقای برای آموزشی نظام طراحی به کمک ،پژوهش این های یافته کاربردهای ترین اصلی از یکی

 رانتظا مورد های خروجی یادشده، های شایستگی واقع،در. است توسعه عامالن در ها شایستگی این
 زمان اینکه به توجه با همچنین،. است عمومی سطح در توسعه  عامل تربیت آموزشی نظام یک از

 را عامل وظایف پسس و است محدود توسعه پروژة دورة طول به خوشه، در توسعه  عامل حضور
 توان می ،دهد انجام -است شده تشکیل خوشه برجستة فعاالن از که -خوشه خودمدیریتی تیم باید

 در مند عالقه محققان به. شود داده توسعه نیز خوشه اعضای در باید ها شایستگی این گرفت نتیجه
 در ها شایستگی این پرورش چگونگی تحقیق، این های یافته اساسبر شود می پیشنهاد حوزه این

 .کنند بررسی را ها شایستگی این پرورش روش و آموزشی یمحتوا ،توسعه  عامل وجود
 به توجه با. است توسعه عامالن جذب و انتخاب غربالگری، نظام در ها یافته این دیگر کاربرد

 عامل عنوان به فعالیت داوطلبان و مندان عالقه رود می انتظار عمومی، های شایستگی این اهمیت
 نیاز و است نسبی اولیه، برخورداری این البته. باشند برخوردار ها شایستگی این از حدی تا ،توسعه 

 شدنمؤثرتر موجب بلکه ،برد نمی بین از را بعدی های توانمندسازی و ها آموزش به توسعه عامالن
 .دوش می یادشده های آموزش

 عامالن عملکرد ارزیابی نظام در استفاده برای ملموس های سنجه ایجاد تحقیق، این دیگر کاربرد
 در را ها شایستگی این توسعة سطح توان می موجود، های شاخص سایر کنار در یعنی ؛است توسعه 

 .گرفت نظردر عامل مناسب پیشرفت برای ابزاری را یافتگی توسعه این میزان و کرد رصد عامل
 است؛ شده شناسایی های شایستگی اساسبر توسعه مدل تدوین امکان ایجاد تحقیق، این نتایج دیگر کاربرد

 .است آمده فراهم گرانپژوهش سایر برای تکمیلی های پژوهش دادن انجام امکان ،نتایج به توجه با ،بنابراین
 و بندی سطح نظام طراحی امکان به توان می تحقیق این کاربردهای دیگر از ،درنهایت

 نتایج اساسبر خوشه مخاطبان انتظارات مدیریت سیستم نیز و توسعه  عامالن تخصصی بندی رتبه
  .است شده مهیا آتی یها پژوهش دادن انجام زمینة نیز موارد این رد. داشت اشاره موجود
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