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چکیده
دستیابی به آرمانهای توسعه پایدار کشور ،جایگاه شایستهای در اقتصاد جهانی برای اقتصاد کشور فراهم
میکند و همین طور حل مشکالت فعلی جامعه و دولت ،از طریق اجرای استراتژی توسعه کارآفرینی
امکانپذیر است .امروزه حرکت به سمت کسبوکارهای کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سودآور،
بلکه در شرایط فعلی کشور ،امری الزم و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار بوده و از اهداف سند 21
ساله محسوب میشود .هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای در
ایران برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای بینالمللی با تمرکز بر نقش دولت است .پژوهش حاضر،
تحقیق آمیخته (کیفی -کمی) با رویکرد اکتشافی در گردآوری دادها ،به منظور شناسایی نقشهای دولت
به منظور ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی است .در بخش
کیفی با مصاحبههای اکتشافی سازوکارهای دخالت دولت در جهت ارتقاء ظرفیت خوشههای کسبوکار
در بازارهای بینالمللی مورد بررسی و معین گردید و در بخش کمی نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی
تأییدی ،نقشهای شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نقش
دولت در توسعه خوشههای کسبوکار در سه دسته تنظیمی ،شناختی و هنجاری تقسیم میشوند که
تحلیل عاملی تأییدی نیز یافتههای تحقیق را مورد تائید قرارداد .نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که
خط مشی گذاران ،مجریان و به طور کلی متولیان خوشهها ،برنامهریزان سازمانهای دولتی و فعاالن
عرصه خوشهها میتواند در این راستا اقدامات موثری انجام دهند.
واژههای کلیدی :کسبوکارهای خوشهای ،نقش تنظیمی ،نقش شناختی ،نقش هنجاری
طبقهبندی .M31 ،M00 ،G15 :JEL

 .0دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی بناب ،بناب ،ایران.
 .2استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی بناب ،بناب ،ایران( .نویسنده مسئول)nader.bohlooli@bonabiau.ac.ir :
 .4استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
امروزه صنایع کوچک و متوسط در اکثر کشورهای جهان ،از جبنه اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و
همچنین خدمات نقش مهمی را ایفا می کنند .صنایع کوچک و متوسط عامل استراتژیک برای توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی و همچنین رقابتپذیری صنایع هستد .و این صنایع ،منبعی برای اشتغال زایی،
تحول و نوآوری و خلق فناوریهای نوین هستند (بیکزاد و تیرانداز .)01 ،0488 ،نوآوری در دهههای اخیر
مورد توجه مکاتب اقتصادی و خط مشی گذاران قرار گرفته است (نصری و نصرآبادی و قاضی نوری،
 .)24 ،0411از جمله مواردی که مورد توجه دولتها است ،کسبوکارهای خوشهای است .از الگوهای موفق
در زمینه سازماندهی صنایع کوچک و متوسط خوشههای کسبوکار است که بدنبال تقویت تنوع و
انعطافپذیری است (پاسبان .)00 ،0481 ،درون خوشهها ،نوآوری ،کارآفرینی و کسبوکارهای جدید به
راحتی ایجاد میشود (ایساکسن .)208 ،2118 ،0پورتر )0118( 2خوشههای کسبوکار را به عنوان تراکم
جغرافیایی شرکتهای مرتبط به هم ،تأمینکنندگان تخصصی ،ارائهکنندگان خدمات ،شرکتهای مربوط
به صنایع وابسته و نهادهای وابسته تعریف کرده است .از آن زمان تحقیقات مختلفی پیرامون اثرات
خوشههای کسبوکار در توسعه منطقهای انجام شده است و حتی چارچوبهایی برای دولتها در ایجاد
خوشهها و مناطق صنعتی به عنوان خط مشی توسعه منطقهی تدوین شده است (وولفی و گیرتالر2110 ،4؛
بینیورث و هنری.)0101 ،2110 ،0
با توجه به اینکه خوشهها بر اساس مزیتهای منطقهای شکل گرفته و رشد یافتهاند ،از توان
رقابتپذیری نسبتاً خوبی بهرهمند هستند که در صورت توسعه و تقویت میتوانند ،نقش قابل توجهای را در
توسعه صنعتی و توان صادراتی کشور ایفا کنند .در ایران تعداد  418خوشه کسبوکار با تعداد  228هزار
بنگاه فعال شناسایی شده است که دارای میزان اشتغالزایی بالغ بر  2میلیون و  121هزار نفر را شامل
میشوند (منوریان و همکاران .)00 ،0412 ،دولتها برای پیشرو بودن در این امر کشورها اقدام به خط
مشیگذاری و برنامهریزیهای بلندمدت کرده و مشوقها و شرایطی را به وجود میآورند تا از پتانسیلهای
سازندهی کسبوکارهای کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند .بنابراین به نظر
میرسد که دولت در بهترین موقعیت برای تعیین خط مشی و طراحی برنامهها قرار دارد .دولت از طریق
اعمال خط مشی میتواند در جهت توسعه خوشههای کسبوکار جهانی گام بردارد .بسیاری از خط
مشیگذاران تالش کردهاند تا به استفاده عملی از مفهوم خوشهها بپردازند و هر یک به نتایج متفاوتی
دستیافتهاند (یحیی تبار و همکاران .)0414 ،امروزه حرکت به سمت کسبوکارهای کوچک و متوسط نه
تنها امری بهینه و سودآور ،بلکه در شرایط فعلی کشور ،امری الزم و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار
و اهداف سند بیست ساله است .در ماده  41قانون برنامه چهارم توسعه ،همچنین در موارد 011 ،010 ،81
و  001قانون برنامه پنجم بر موضوع توسعه خوشه های کسبوکار تاکید شده است (سلیمانی و همکاران،
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 .)10 ،0414شرکتها با رقابت شدیدی روبه رو هستد و آنهایی بقا مییابند که نیازمندیهای مشتریان را
درک کنند و نسبت به تأمین آنها اقدام کنند (عزیزی بروجردی و همکاران.)42 ،0418 ،
امروزه هیچ کشوری در جدایی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمیکند .منابع اقتصادی ،تکنولوژی
و سطح زندگی افراد یک کشور ،بستگی نسبی به اقتصاد کشورهای دیگر دارد که به وسیله جریان پیچیدهای
از کاالها ،خدمات ،سرمایه و تکنولوژی ،به هم مربوط میشوند .حضور کسبوکارهای خوشهای در بازارهای
بینالمللی ،فرصتهای مناسبی را برای کسب سود ایجاد میکند ،با این وجود این شرکتها فاقد تشکلهای
حمایت کننده در امور بازاریابی بینالمللی و صادرات هستند و این امر هزینههای صادراتی و ریسکهای
مرتبط را افزایش میدهد .از سوی دیگر ،حضور در بازارهای بینالمللی ،مزایای راهبردی مانند دسترسی به
بازارهای جدید جذب مشتری ،عرضهکنندگان جدید و شرکای جدید ،به وجود میآورد .از سوی دیگر منجر
به ساختن زیربنای قوی مشتریان در یک بازار جدید ،روابط و آشناییهایی را میسر میکند .اسماعیلپور و
همکاران ( )0418مؤلفههای علی منبع محور ،شبکه محو و کارآفرین را برای حضور در بازارهای بینالمللی
عنوان کردند؛ محققین دیگری همچون یوسفی و قاضیزاده ()0418؛ روز و همکاران )2101( 0و بهزادنیا و
همکاران ( )0418بر نقش دولتها به عنوان حامی شرکتها به منظور بینالمللی شدن تاکید دارد؛ بنابراین
در هر کشوری ،فعالیت و توسعه کسبوکارها ،تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و  ...حاکم بر
جامعه است ،دولتها با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب و اصولی میتوانند موجب رونق کسبوکارهای
خوشهای برای بینالمللی شدن یا مانع از آن شوند .بینالمللی سازی خوشههای کسبوکار به خودی خود
شکل نمیگیرد ،بلکه نیازمند نقش دولت است .از آنجا که حضور کسبوکارهای خوشهای در بازارهای بین
اللمللی می توان موجب رونق اقتصادی و توسعه جوامع شوند ،بسیاری از کارگزاران دولتی تالش می کنند
که از ظرفیتهای این کسبوکارها به نحو احسن استفاده کنند تا با تدوین سیاست ها و طراحی برنامه ها
در جهت توسعه خوشههای کسبوکار در سطح بینالمللی گام بردارد .مصاحبههای انجام شده از فعاالن
حوزه کسبوکارهای خوشهای نشان داد که دولت به صورت مطلوب نتوانسته است وظایف خود را به نحو
مطلوبی در این حوزه انجام دهد .همچنین حضور در بازارهای بینالمللی راهی برای توسعه این شرکتها
است .بنابراین ضرورت تحقیق پیرامون نقش دولتها در توسعه کسبوکارهای خوشهای احساس میشود
بنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤال زیر است :نقش دولت در توسعه کسبوکارهای خوشهای
چیست؟
 -2مبانی نظری پژوهش
یکی از پدیدههایی که در عرصه کارآفرینی و اقتصادی شرکتها صورت گرفته است ،تجمع اقتصادی
شرکتها است که از آن به عنوان خوشههای کسبوکار یاد میشود که عامل مهمی در توسعه پایدار
اجتماعی و اقتصادی یک منطقه است (پروخورووا و همکاران .)4 ،2108 ،2برانکو و کارلوس لوپس،)2108( 4
بیان کردند که خوشهها را مجموعهی نسبتاً بزرگی از شرکتها میدانند که در قلمرو جغرافیایی ویژهای
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قرار دارند ،دارای ثبقه تخصصی مشخص هستند و در آن خوشه ،تجارت میان شرکتها و تخصص شرکتها
چشمگیر است .این دو ،عقیده دارند که در خصوص تعریف خوشه میان صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد،
اما میتوان اینگونه جمعبندی نمود که واژه خوشه ،به تمرکز جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی در یک زمینه
اشاره دارد .خوشهها عبارت است از شبکهای تولیدی از بنگاههای متمرکز و وابسته به یکدیگر که در طول
زنجیره ایجاد ارزش با یکدیگر در ارتباط هستند (براخرت و همکاران" .)022 ،2100 ،0خوشهها شامل
مجموعهای همگن از صنایع در یک منطقه جغرافیایی است که به سبب وجود مزیتهای خاص و یا
سرمایههای قوام یافته اجتماعی چون فن و مهارت با اهداف اقتصادی شکل گرفته است" (انوشه و
همکاران.)01 ،0411 ،
اساساً ،ادبیات مربوط به خوشههای کسبوکار تاکید بر ظرفیت آنها به عنوان مکانی بر انتشار و تولید
دانش تاکید دارد (جیولیانی و بل .)01 ،2111 ،2این خوشهها بستر مناسبی برای تشریک مساعی و فعالیت
شبکهای وجود دارد ،به این دلیل ،اشتراکات موجود ،منجر به تعامالت درونی و اعتمادسازی میشود که
زمینه کارایی جمعی را از طریق شبکهسازی و فعالیت مشترک فراهم میآورد (لیاو .)021 ،2101 ،4به همین
ترتیب ،خوشهبندی مزیت کلیدی را در فرایندهای خلق و یادگیری دانش ایجاد میکند ،زیرا خوشهها سرعت
آن را افزایش میدهد که کاربران بتوانند دانش ارزشمند را به وسیله ارتباطات متناوب انتقال دهند (کاتو و
همکاران201 ،2102 ،0؛ ایسینگریچ و همکاران .)21 ،2101 ،1به طور کلی ،به دلیل نزدیکی جغرافیایی و
اجتماعی ،ایدههای نوین به راحتی از یک شرکت به شرکت دیگر در خوشه صنعتی چرخش پیدا میکند
(کاوالهیرو و براندائو .)112 ،2101 ،2در نتیجه آنها بستری برای اشتراک دانش ،بهبود فرایندها و نوآوری
جمعی هستند (گیبرییسویس و موهن .)412 ،2104 ،1به این ترتیب پیکه و تامسون )2102( 8معتقدند که
شرایط اجتماعی درون خوشهها تحت تأثیر خط مشیهای پولی ،مالی ،خط مشیهای و قوانین تنظیمی
نیروی کار و همچنین فرایندهای پویای شرکتها میان بازیگران دولتی خوشهها است .بدین ترتیب پویایی
خوشهها به شدت تحت تأثیر ترکیبی از شبکهها ،همکاری و رقابت میباشد (ابراهیم و آمرو.)241 ،2101 ،1
امروزه خوشهها به عنوان ابزار مهمی برای ارتقا و توسعه کسبوکار ،نوآوری ،رقابت و رشد شناخته میشود،
اگرچه معموالً خوشهها به واسطه تالشهای بنگاههای خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل میگیرد،
ولی آنها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تأثیر کنشگران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای
دولتی ،مالی و صنفی در سطح ملی و محلی قرار دارند (ریواس و همکاران.)014 ،2108 ،01
رحمانی ( )0 ،0414بیان کرد که یک خوشه شامل سه عنصر اصلی است که در شکل  0نحوه تعامل
و استرار آنها نشان داده شده است.
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شکل  :1عناصر اصلی تشکیلدهنده خوشه و نحوه استقرار آنها (رحمانی)4 ،1333 ،

کلید موفقیت و هویت در یک خوشه وابستگیهای درونی آنها و نهادهای داخلی است .وابستگی
میان بنگاهها به وسیله واسطهها و همکاری ایجاد می شود که تسهیلگر آنها نهادهای عمومی ،دولتی و
یا محلی است ،نقش راهبردی را در تامین زیرساختهای فیزیکی از جمله ،ارائه خدمات و تسهیالت متعدد
و هماهنگ کردن بخشهای مختلف و نهادهای سیاسی و اقتصادی منطقهای با تشکیل صنعتی و صنفی،
بانکها و سایر نهادها به وسیله نهادهای دولتی انجام میشود (رحمانی .)2 ،0412 ،بر اساس قانون پارتو،
زمانی که بازارها در رقابت کامل عمل میکنند ،ضرورت مداخله دولتها وجود ندارد ،در دنیای کامالً رقابتی،
بازار تضمین میکند که هزینه تولید برابر هزینههای واقعی اجتماعی است( .داناییفرد و همکاران،0412 ،
 .)1به زعم مایکل )2110( 0شکست بازار دخالت دولت را توجیه میکند ،چرا که عرضه کاالهای عمومی و
تخصیص هزینههای اجتماعی ،وظایفی هستند که فقط دولتها میتوانند به طور موثر آن را انجام دهند.
هیوز ( )81 ،0482نشان داد که بدون دخالت دولت ،بازار قادر به کار نخواهد بود و بازار به تنهایی قادر به
انجام همه وظایف اقتصاد نمیباشد.
خط مشی خوشهای و خط مشی گذاری خوشه از اویل دهه  0111پیادهسازی شد .از اواسط دهه
 2111به بعد اجرای خط مشی قبلی به علت نتایج موفق آمیز به طور فزایندهای در بیشتر کشورها مورد
توجه قرار گرفت .دیدگاه دولتها از اینکه آیا خط مشی باید اجرا شود یا خیر ،به اینکه چگونه خط مشیهای
خوشهای طرحریزی و اجرا شوند ،تغییر پیدا کرد (منوریان و همکاران .)0412 ،خامسی و همکاران ()0412
نشان دادند که توسعه خوشههای کسبوکار دارای ابعاد پنجگانه دولت و خط مشی گذاری ،سرمایهگذاری
و مالی ،زیرساختی ،دانش و ارتباط با دانشگاه فرهنگ است .نکته بسیار مهم این است که شاخص دولت و
خط مشیگذاری به لحاظ اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد اما از جهت وضعیت موجود در جایگاه آخر
قرار دارد .هیوز معتقد است که دولتها دارای نقشهای مختلفی هستند (هیوز .)81 ،0482 ،اما داناییفرد
و همکاران ( )0488نقشهای دولت را در سه دسته ،طبقهبندی کرده است :نقش تنظیمی ،نقش هنجاری
. Micheal

1
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و نقش شناختی .در نقش تنظیمی دولتها از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی ،پرداخت وامهای ضروری و
دیگر برنامههای تنظیمی دیگر به حمایت از خوشه پرداخته ،همچنین پشتیبانی مالی از شرکتهای کوچک
و متوسط یکی از معمولترین رویکردها برای توسعه کسبوکارها میباشد .عزیز و نور هاشم )2118( 0تاکید
کرد که خط مشی گذاری بر اساس خوشهها موجب موفقیت در خوشهها شده کاستیهای صنایع کوچک و
متوسط را بر طرف میکند .در نقش هنجاری برنامههایی که بر اشاعه دانش مدیریت و مهارتهای الزم
برای توسعه کسبوکارها متمرکز است .برنامههای آموزشی الزم به شرکتهای کوچک و متوسط ارائه
میشود و شرکتها را در توسعه مهارتهای الزم کمک میکند (داناییفرد و همکاران .)0488 ،پورتر
( )2111نیز بر نقش همکاری شرکتها و دانشگاهها برای بهبود خوشههای کسبوکار تأکید داشت .مبانی
تجربی پژوهش به مرور برخی از پژوهشهایی میپردازد که در خصوص نقش دولتها نسبت به توسعه
ظرفیتهای کسبوکارهای خوشهای به منظور ارتقاء حضور در بازارهای مختلف اختصاص مییابد.
 .3پیشینه پژوهش
عوامل متعددی در ورود به بازار بینالمللی و کمک به این فرایند دخالت دارند که از جمله آنها
میتوان به عوامل سازمانی ،محیطی و مدیریتی اشاره کرد (کارادنیز و گوسو .)2111 ،2توسعه مرزهای
کسبوکار و فعالیت آن در بازار خارجی یکی از مهمترین شیوههای دستیابی به موفقیت برای کسبوکارها
است (کواالینن و همکاران.)2102 ،4
جدول  :1پژوهشهای انجام شده در زمینه نقش دولتها در حمایت از کسبوکارهای خوشهای
محقق و سال

رحمانی ()0412

یحیی تبار و
همکاران
()0414
کریمی زارچی و
همکاران
()0418
بهزادنیا و
همکاران
()0418

هدف پژوهش
هدف پژوهش معرفی مناسب تر
خوشههای صنعتی و توانمندیهای آنها
در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی,
زمینه شناخت بهتر این خوشهها را فراهم
آورد.
در این مقاله ابتدا به مفهوم خوشهها
پرداخته شده است .سپس خوشههای
کسبوکار ،چالشهای مدیریتی توسعه
خوشههای کسبوکار ،و در انتها نقش
دولت در توسعه خوشهها مورد بررسی قرار
گرفته است

روش پژوهش
روش مطالعه تحلیل بنیادی به
همراه یک مورد کاوی از خوشههای
صنعتی در نساجی

نتیجه
نتایج این تحقیق
عبارت است از
تصمیمگیری و
سیاستگذاری توسط
دولت.

روش پژوهش حاضر ،توصیفی و
پیمایشی و در زمره تحقیقات
کاربردی است

دولت از طریق اعمال
خط مشی میتواند در
جهت توسعه خوشه-
های کسبوکار
جهانی گام بردارد.

هدف پژوهش ارائه مدلی به منظور توسعه
پایدار خوشههای کسبوکار است.

روش تئوری داده بنیاد و مدلسازی
معادالت ساختاری،

برنامهریزی و
سیاستگذاری در
زمینه صادرات

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
برنامههای تشویقی صادرات بر عملکرد
صادراتی شرکتهای بازرگانی بینالمللی

از نظر هدف ،کاربردی و هدف آن
توسعه دانش کاربرد در یک زمینه
خاص است

برنامههای تشویقی
دولت

. Kuivalainen et al

3

. Aziz & Norhashim
. Karadeniz & Göçer

1
2
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محقق و سال

هدف پژوهش

روش پژوهش

نتیجه

به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش
میانجی جذابیتهای بازارهای خارجی و
قابلیتهای صادراتی شرکت است
جعفر زاده و
همکاران
()0411

هدف پژوهش ارائه الگوی بهکارگیری
استراتژی رقابت همکارانه در بینالمللی-
سازی خوشههای صادرات محور است

تامبونن ()2111

صادرات محور خوشههای صنایع کوچک
و متوسط در اندونزی

کانونگو()2100

در این مقاله الگوها و پیامدهای اقتصادی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در زمینه
نقش تکامل یافته یک شرکت در حال
توسعه ،یعنی شرکت چندملیتی در حال
ظهور به عنوان عامل اصلی جهانیسازی
اقتصادی ،بررسی میشود

روز و
همکاران()2101

هدف این مقاله تمرکز بر تأثیر افتراقی
اقدامات تبلیغی دولت و مالکیت دولت بر
دو متغیر بینالمللی سازی است :مکان و
سرعت بینالمللی سازی شرکتهای
چندملیتی در حال ظهور است

پژوهش حاضر رویکرد اکتشافی و
بهرهگیری از نظرات خبرگان این
حوزه و استفاده از روش مدلسازی
ساختاری تفسیری است
مقاله وی بر اساس یک تحقیق در
حال پیشرفت در خصوص اهمیت
شبکهها در توسعه خوشههای
 SMEصادرات گرا در اندونزی
است .در این مقاله همچنین موارد
مهم دیگر مربوط به توسعه SME
ها در کشور ،به اهمیت شبکهها
میپردازد.
در این مقاله الگوها و پیامدهای
اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی را در زمینه نقش تکاملیافته
یک شرکت در حال توسعه ،یعنی
شرکت چندملیتی در حال ظهور به
عنوان عامل اصلی جهانیسازی
اقتصادی ،بررسی میشود.
رویکرد تجربی این مقاله شرکتهای
چینی هستند که دارای سهام
بینالمللی هستند .نویسندگان از
 212پاسخ جمعآوری شده توسط
بنیاد آسیا و اقیانوسیه کانادا و شورای
گسترش تجارت بینالمللی چین
استفاده کردهاند.

برگزاری دورههای
آموزشی تخصصی در
حوزه صادرات

آموزش و حمایتهای
مالی از کسب-
وکارهای خوشهای به
منظور حضور در
بازارهای بینالمللی

سیاست محدودکننده
هند عامل مهمی در
هدایت شرکتهای
هندی برای
سرمایهگذاری در
خارج از کشور
اقدام تبلیغاتی دولت،
مشوقهای مستقیم و
برنامهاستراتژیک
دولت به منظور بین-
المللی شدن شرکتها

 -4روششناسی
تحقیق حاضرر از منظر جهتگیری پژوهش توسرعهای ،روش آمیخته (کیفی و کمی) است و از نوع
ترکیبی اکتشافی است .تحقیق حاضر نیز شامل دو مرحله است .ابتدا در مرحله نخست ،دادههای کیفی ،با
اسررتفاده از روش مصرراحبه گردآوری میشرروند و نقشها و وظایف دولت در زمینه حضررور خوشررههای
کسبوکار در بازارهای بینالمللی در ایران مورد شناسایی قرار میگیرد .در ادامه نیز به منظور تعیین روابط
دادههای کیفی از دادههای کمی استفاده میشود ،بنابراین دادههای کیفی ،دادههای کمی را میسازد.
برای احصاء نقشهای دولت در زمینه حضور خوشههای کسبوکار در بازارهای بینالمللی ،از میان
طیفهای مختلفی از افراد ،که در زمینه خوشههای کسبوکار فعالیت دارند و همچنین صاحبنظران
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آکادمیک مصاحبه به عمل آمد ،که در جدول شماره  2به تفکیک حرفه و تحصیالت نشان داده شده است.
انتخاب نمونه آماری در بخش کیفی به صورت مالکی -نظری انجام گرفته است.
جدول  :2فهرست مصاحبه شوندگان به تفکیک تحصیالت و حرفه
ردیف
0
2
4
0
1

مدرک تحصیلی
دکترا
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد
کارشناس ی ارشد

تخصص
استاد دانشگاه
مد یر کسب وکار
مدیر کسب وکار
مشاور کسب وکارهای خوشه ای
کارمند سازمان صنعت و معدن
جمع کل

تعداد
8
0
1
4
0
24

برای گردآوری دادههای کیفی با مصاحبه با افراد صاحبنظر در حوزه کسبوکارهای خوشهای پرداخته شد.
مصاحبهها به روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت و مصاحبهها تا زمانی ادامه یافته است که پژوهشگر
احساس کرده ،دادهها تکراری و به حد اشباع رسیده است .در شروع مصاحبه ،به مصاحبه شوندگان بیان
گردید که هدف از این پژوهش تعیین نقشهای دولت در جهت ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای در
ایران به منظور حضور در بازارهای بینالمللی است .سپس اهمیت و ضرورت این پژوهش و همچنین یک
تعریف کلی از نقشهای دولت در زمینه کسبوکارهای خوشهای جهت حضور در بازارهای بینالمللی ارائه
گردید .پس از آن از مصاحبه شوندگان درخواست شد دیدگاهها و نظرات خود را در این باب مطرح نماید.
برخی مواقع نیز سؤاالت در خصوص برخی از نقشهای خاص بیان میشد تا مصاحبه شوندگان توضیحات
بیشتر و جزئیتری را بیان نمایند .مدت زمان مصاحبه از  01تا  01دقیقه متغیر بود.
روش گردآوری دادهها به صورتهای زیر میباشد:
الف) بخش کیفی :به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در این بخش
گردآوری داده در دو مرحله صورت گرفت .بدین صورت که ابتدا برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی
نظری و ادبیات از منابع کتابخانهای ،پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین مقاالت
انتشاریافته در وب سایت های معتبر استفاده شد.
در مرحله دوم ،به منظور گردآوری دادههای کیفی با خبرگان  ...مصاحبه انجام شده ،با توجه به اهداف
پژوهش ،از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد .زمان مصاحبه  21ساعت و حدود یک ماه طول کشید
که در فرایند آن از مصاحبهها ضبط و همچنین نکات کلیدی یادداشت میشد .بدین ترتیب موارد یادداشت
شده و مصاحبههای ضبط شده دادههای بخش کیفی را تشکیل دادند.
ب) بخش کمی :برای گردآوری دادهها در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد .در این بخش ،با
توجه به تحلیلهای انجام شده بر روی دادههای کیفی ،نقشهای دولت به منظور ارتقاء ظرفیت خوشههای
کسبوکار برای حضور در بازارهای بینالمللی شناسایی شد ،بنابراین پرسشنامهای در این زمینه طراحی
گردید که شامل  08سؤال بود که از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شد.برای برآورد روایی پرسشنامه
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عالوه بر روایی محتوا که نظر خبرگان در خصوص اعتبار گویههای پرسشنامه بررسی شد ،از روایی همگرا
نیز استفاده گردید .بدین ترتیب که میانگین واریانس استخراج شده برای هر نقش دولت باالتر از  1/1است.
همچنین برای پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست
آمده در این پرسشنامه  1/801بدست آمد که در جدول شماره  4نشان داده شده است و نتایج بدست آمده
نشان داد که پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است.
جدول  :3پایایی شاخصها با استفاده از آلفای کرونباخ
بعد
نقشهای دولت
نقش تنظیمی
نقش هنجاری
نقش شناختی

تعداد سؤاالت
08
20
02
1

آلفای کرونباخ
1/801
1/814
1/802
1/808

روایی سازه
1/14
1/80
1/21
1/12

 -5یافتهها
یافتههای پژوهش در دو دسته کیفی و کمی و به شرح ذیل انجام شده است:
الف) تحلیل دادههای کیفی :برای تحلیل دادهای کیفی حاصرل از مصراحبههای اکتشافی از رویکرد
ویرایشری اسرتفاده شد .در این سبک ،مفسر مانند ویرایشگری که در پی بخشهای معنیدار ،کم و زیاد
کردن کلمات یا جمالت ،حذف کلمات غیرضرروری در متن اسرت ،وارد متن میشود .در این روش برای
اسرتخراج مفاهیم از میان اطالعاتی که در طول مصراحبه بدست آمده ،عمل کدگذاری انجام میگیرد .در
این تحقیق برای شکلگیری مفاهیم و مقولهها از کدگذاری اولیه و ثانویه و خلق معانی و مفاهیم استفاده
شده است .بدین ترتیب برای تحلیل مصاحبهها مراحل زیر انجام شده است:
.1تحلیل و تلخیص دادهها :در این مرحله نمونهگیری باید به حد وسیع انجام شود تا پژوهشگر قادر به
کشف مفاهیم در موقعیت واقعی باشد .ممکن است از درون یک مصاحبه کدهای زیادی استخراج شود.
دادهها به طور مرتب مورد بازنگری قرار میگیرند ،کدهای جدید احصاء و کدهای نهایی مشخص میشوند.
.2آمادهسازی دادهها :پس از نسخهبرداری جدولی تهیه شد که پاسخ سؤالها برای هر مصاحبه شونده
مشخص شد.
.3کشف مقولهها :در این مرحله مفاهیم بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی میشوند که به
این کار مقولهپردازی گفته میشود .مقوالت دارای قدرت مفهومی باالیی هستند زیرا میتوانند مفاهیم را
بر محور خود جمع کنند.
.4کدگذاری اولیه :در مرحله کدگذاری اولیه ،مفاهیم کلیدی گفتههای مصاحبهشوندگان تدوین شد.
عنوانهای انتخابی توسط خود محقق انتخاب شده است و تالش بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی
را با دادههایی که نمایانگر آن است ،داشته باشند که در جدول شماره  0نشان داده شده است.
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جدول  :4نمونهای از کدگذاری اولیه
متن مصاحبه شده
ایجاد حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولتی که سرمایهگذاری یکی از آنها است.

اعطای کمکهای مالی و تسهیالت دولتی از طریق ایجاد صندوقهای مالی
تدوین سیاستهای کلی دولت برای توسعه خط مشیهای خوشههای کسبوکار

معرفی قطبهای مستعد که دارای پتانسیل باالیی برای سرمایهگذاری
معرفی دستگاههای اجرایی که مسئول و متولی خوشههای کسبوکار هستند.
امروزه مناطق آزاد تجاری قابلیت زیادی برای توسعه خوشهها دارد لذا نیازمند
سرمایهگذاری در این بخش میباشد.

کدهای استخراج شده
تأسیس شرکتهای سرمایهگذاری
تأسیس صندوق توسعه کسبوکار
تدوین خط مشیهای ملی خوشههای کسبوکار
معرفی مناطق مستعد کسبوکار برای سرمایهگذاران.
معرفی متولی خوشههای کسبوکار
وجود تسهیالت برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد
تجاری.

.5کدگذاری ثانویه یا محوری :در این مرحله ،به مجموعهای از مفاهیم مشترک ،عنوانی تعلق میگیرد
(جدول شماره .)1
جدول  :4کدگذاری ثانویه مصاحبههای انجام شده بر اساس مؤلفهها و نتایج کدگذاری
کدهای ثانویه
مؤلف ه ها
تدوین خط مشی ملی رونق خوشههای کسبوکار
مطالعه و شناسایی بازارهای هدف
برنامهریزی و خط مشیهای برنامهریزی استراتژیک خوشههای کسبوکار
ثبات اقتصادی کالن
کارآفرینی
ایجاد شرایط الزم به منظور هم افزایی صنایع
اصالحات نهادی بازار
معرفی سازمانهای متولی توسعه خوشهها
راهبردهای حمایتهای آموزشی و ایجاد و تقویت مراکز مشاورهای برای رونق خوشهها
حمایت از شکلگیری تشکلهای صنفی و خوشهها
مشاورهای
توسعه مراکز و خدمات آموزش فنی و حرفهای
تک نرخی شدن قیمت ارز
متناسبسازی نرخ بیمه برای خوشههای کسبوکار
حمایت بانکها از خوشههای کسبوکار
تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری
ارائه تخفیفات مالیاتی برای خوشههای کسبوکار
اعطاء وام با بهرههای کم به خوشههای کسبوکار
راهبردهای حمایتهای مالی
اعطاء تخفیفات زیرساختی از جمله آب و برق
معافیتهای مالیاتی چندین ساله در زمان شروع فعالیت خوشهها
اعطاء تسهیالت برای خوشههای مشکلدار جهت رونق مجدد
خرید به قیمتهای تضمینی توسط دولت نسبت به محصوالت تولیدشده توسط خوشهها
تأسیس صندوقهای حمایت از کسبوکارهای خوشهای
تسهیالت یارانههای برای فرصتهای سرمایهگذاری خوشهها
حذف مراجع متعدد تصمیمگیری در مسیر ایجاد خوشههای کسبوکار
کاهش بوروکراسی برای خوشههای کسبوکار
اصالح نظام بانکی در حمایت از خوشهها
اصالحات اداری
معرفی متولی توسعه خوشههای کسبوکار
حذف موازی کاری اداری
اعطای زمینهای با تسهیالت بازپرداخت هزینههای بلندمدت برای خوشهها
راهبردهای مشوقهای غیرمالی
واگذاری اراضی صنعتی و امکان کاهش بخش نقدی و تقسیط بلندمدت اقساط قرارداد
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مؤلف ه ها

آموزش و بسترسازی

اطالعرسانی و تبلیغات

برگزاری نمایشگاه و فستیوال

اعطای جوایز

کدهای ثانویه
ارائه کمکهای فنی
ارائه تضمین خرید محصول
برگزاری دورههای آموزشی و مشاورهای برای رونق خوشهها
ارائه مشاورهای الزم جهت خدمات نرمافزاری ،خدمات فناوری و کسبوکار
برگزاری کنفرانسهای توسعه کسبوکار خوشهها با همکاری دانشگاهها
تبلیغ و معرفی خوشههای کسبوکار
معرفی مناطق مستعد کسبوکار برای سرمایهگذاران.
معرفی مناطق مستعد و دارای ظرفیت جهت سرمایهگذاری خوشهها
معرفی مناطق مستعد کسبوکار برای سرمایهگذاران.
توجه به استعدادهای بومی هر منطقه
بسترسازی حضور خوشههای کسبوکار در نمایشگاههای خارجی
برگزاری جشنوارههایی برای معرفی واحدهای برتر و ارائه جوایز به برترین خوشهها
برگزاری نمایشگاههای ساالنه برای خوشههای کسبوکار برای معرفی خوشههای کسبوکار
اعطاء جوایز صادراتی برای خوشههای کسبوکار
پرداخت یارانه برای حضور در نمایشگاههای خارجی
وجود تسهیالت برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری.

.6خلق معانی و مفاهیم :در این مرحله ،با تجمیع مفاهیم مشترک با استفاده از مطالبی که مصاحبه
شوندگان عنوان کردهاند ،جدولی جامع بدست میآید که نشاندهنده ،نقش دولت در زمینه توسعه ظرفیت-
های کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی است (جدول شماره  )2و به عنوان
چارچوب مفهومی ارائه میشود.
جدول  :4مدل ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی
مفهوم

ابعاد

مؤلفه ها
برنامهریزی و
تدوین خط
مشیهای توسعه
کسبوکار

کسبوکارهای
خوشهای برای
حضور در
بازارهای
بینالمللی

حمایتهای
آموزشی و
مشاورهای

نقش
تنظیمی
حمایتهای مالی

شاخص ها
تدوین خط مشی ملی رونق خوشههای کسبوکار
مطالعه و شناسایی بازارهای هدف و ثبات اقتصادی کالن
برنامهریزی استراتژیک خوشههای کسبوکار
ایجاد شرایط الزم به منظور هم افزایی صنایع
اصالحات نهادی بازار
معرفی سازمانهای متولی توسعه خوشهها
ایجاد و تقویت مراکز مشاورهای برای رونق خوشهها
حمایت از شکلگیری تشکلهای صنفی و خوشهها
برگزاری کنفرانسهای توسعه کسبوکار خوشهها با همکاری دانشگاهها
ارائه مشاورهای الزم جهت خدمات نرمافزاری ،خدمات فناوری و
کسبوکار
برگزاری دورههای آموزشی و مشاورهای برای رونق خوشهها
توسعه مراکز و خدمات آموزش فنی و حرفهای
تک نرخی شدن قیمت ارز
متناسبسازی نرخ بیمه برای خوشههای کسبوکار
حمایت بانکها از خوشههای کسبوکار
تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری
ارائه تخفیفات مالیاتی برای خوشههای کسبوکار
اعطاء وام با بهرههای کم به خوشههای کسبوکار
اعطاء تخفیفات زیرساختی از جمله آب و برق
معافیتهای مالیاتی چندین ساله در زمان شروع فعالیت خوشهها
اعطاء تسهیالت برای خوشههای مشکلدار جهت رونق مجدد
خرید به قیمتهای تضمینی توسط دولت نسبت به محصوالت تولیدشده
تأسیس صندوقهای حمایت از کسبوکارهای خوشهای
تسهیالت یارانهای برای فرصتهای سرمایهگذاری خوشهها
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مفهوم

ابعاد

مؤلفه ها
اصالحات اداری

ارائه مشوقهای
غیرمالی
آموزش و
بسترسازی
نقش
هنجاری

نقش
شناختی

اطالعرسانی و
تبلیغات
برگزاری نمایشگاه
و فستیوال
اعطای جوایز

شاخص ها
حذف مراجع متعدد تصمیمگیری در مسیر ایجاد خوشههای کسبوکار
کاهش بوروکراسی برای خوشههای کسبوکار
اصالح نظام بانکی در حمایت از خوشهها
معرفی متولی توسعه خوشههای کسبوکار
حذف موازی کاری اداری
اعطای زمینهای با تسهیالت بازپرداخت هزینههای بلندمدت برای خوشه-
ها
واگذاری اراضی صنعتی و امکان کاهش بخش نقدی و تقسیط بلندمدت
ارائه کمکهای فنی
ارائه تضمین خرید محصول
برگزاری دورههای آموزشی و مشاورهای برای رونق خوشهها
ارائه مشاورهای الزم جهت خدمات نرمافزاری ،خدمات فناوری و کسبوکار
برگزاری کنفرانسهای توسعه کسبوکار خوشهها با همکاری دانشگاهها
تبلیغ و معرفی خوشههای کسبوکار
معرفی مناطق مستعد کسبوکار برای سرمایهگذاران.
معرفی مناطق مستعد و دارای ظرفیت جهت سرمایهگذاری خوشهها
معرفی مناطق مستعد کسبوکار برای سرمایهگذاران.
توجه به استعدادهای بومی هر منطقه
بسترسازی حضور خوشههای کسبوکار در نمایشگاههای خارجی
برگزاری جشنوارهها برای معرفی واحدهای برتر و خوشههای برگزیده
برگزاری نمایشگاههای ساالنه برای معرفی خوشههای کسبوکار
اعطاء جوایز صادراتی برای خوشههای کسبوکار
پرداخت یارانه برای حضور در نمایشگاههای خارجی
وجود تسهیالت برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری.

بر اساس تحلیلهای صورت گرفته بر روی دادههای کیفی ،مدل ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشه-
ای برای حضور در بازارهای بینالمللی بر اساس نقشهای دولت شناسایی گردید .این نقشها به صورت
یک چارچوب مفهومی در اختیار  00تن از خبرگان ( 4نفر از اساتید دانشگاه 0 ،نفر از مدیران شهرکهای
صنعی و  0نفر از فعاالن کسبوکارهای خوشهای) قرار گفت و از آنها در خصوص تمامی دستهبندیهای
موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد .پس از جمعآوری نظرات خبرگان و
استفاده از راهنماییهای آنها ،چارچوب نهایی مورد اصالح قرار گرفت و به صورت شکل شماره  2ارائه
گردید.
ارتقاء ظرفیت کسب و
کارهای خوشه ای برای
حضور در بازارهای بین
االمللی

نقش شناختی
برگزاری
نمایشگاه و
فستیوال

اعطای جوائز

نقش هنجاری
آموزش و بستر
سازی

نقش تنظیمی

اطالع رسانی
و تبلیغات

برنامه ریزی و
تدوین خط مشی
های توسعه
کسب و کار

حمایت های
مالی

حمایت های
آموزشی و
مشاوره ای

اصالحات
اداری

ارائه مشوق
های غیر مالی

شکل  :2مدل ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی بر اساس
نقشهای دولت
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ب) تجزیه و تحلیل دادههای کمی :به منظور تأیید مدل اسرررتخراج شرررده از روش کیفی ،از تحلیل
عاملی تأییدی اسرتفاده شد .بدین ترتیب برای تحلیل دقیق تر دادهها و رسیدن به نتایج علمی و عملیاتی
تر ،از این آزمون اسررتفاده میشررود (مومنی و همکاران .)212 ،0411 ،بنابراین به منظور تأیید سرراختار
عاملی به دسررت آمده و آزمون قدرت و معناداری سرهم هر یک از متغیرها در مقیاس عوامل و مؤلفههای
مؤثر بر نقش دولت در ارتقاء ظرفیت کسربوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی تحلیل
عاملی تأییدی انجام گرفت که در نمودارهای  2و  4ارائه شده است .جامعه آماری این تحقیق کارشناسان،
خبرگان و فعاالن در زمینه کسرربوکارهای خوشررهای بودند .جامعه آماری تحقیق حاضررر در بخش کمی،
کارشناسان ،خبرگان و فعاالن در زمینه کسبوکارهای خوشهای در استان آذربایجان شرقی است ،با توجه
به اینکه در این بخش از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی اسررتفاده میشررود ،نمونه آماری با توجه به تعداد
شاخصهای شناساییشده انتخاب میشوند ،رامل( )0111معتقد است که برای انجام تحلیل عاملی ،برای
هر سررؤال  0پاسررخدهنده باید در نظر گرفت (رامین مهر و چارسررتاد .)024 ،0412 ،با توجه به تعداد
شاخصهای شناسایی شده که  08شاخص میباشد ،تعداد  012نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند

نمودار  :1بار عاملی متغیر نقش دولت در ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در
بازارهای بینالمللی
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نمودار  :2ضریب معناداری مرتبه دوم متغیر نقش دولت در ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای
حضور در بازارهای بینالمللی

جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون  tیا همان  t-valueاستفاده میشود.
چون معناداری در سطح خطای  1/11بررسی میشود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با
آزمون  t-valueاز  0/12کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست و در نرمافزار لیزرل با رنگ قرمز
نمایش داده خواهد شد .از آنجا که برای معنیدار بودن یک رابطه ،قدر مطلق مقدار ضریب معناداری باید
باالتر از  0/12باشد ،پس میتوان نتیجه گرفت که روابط بین متغیرها معنیدار است.
هدف از تحلیل عاملی این است که یک پدیده را با تعداد کمتری از متغیرهای اولیه نشان دهد .بدین
ترتیب هدف آن تعیین تعداد عامل هایی است که در مرحله اول در تحقیق نگه داشته میشود .علیاالصول
عاملهایی باید نگه داشته شود که اعتبار صوری یا نظری داشته باشد .تحلیل عاملی تأیید راهی برای
سنجش و اندازهگیری مفاهیم (متغیرهای پنهان) میباشد .از آنجا که متغیرهای پنهان به خودی خود قابل
اندازهگیری نیستند میبایست برای آنها تعریف عملیاتی صورت داد که این تعریف عملیاتی به کمک
متغیرهای آشکار صورت میگیرد .چنین متغیرهایی برای فهم و درک به رفع ابهام نیاز دارند که به این رفع
ابهام تعریف عملیاتی گفته میشود .برای تعریف یک متغیر مکنون یا مفهوم ،با استفاده از متغیرهای قابل
مشاهده که بتوان آن را با یک مقیاس اندازه گیری کرد نشان میدهیم.
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جدول  :4اثر متغیرهای نهفته درونزا بر متغیرهای مشاهده )LAMBDA-Y ،λy( Υ
پارامتر
گویه و عاملها
از نقش تنظیمی بر
برنامهریزی و تدوین خط مشیهای توسعه کسبوکار
حمایتهای آموزشی و مشاورهای
حمایتهای مالی
اصالحات اداری
ارائه مشوقهای غیرمالی

برآورد

خطای

پارامتر

پارامترb

معیار

استانداردشده

1/81
1/10
1/11
1/80
1/81

1/02
1/02
1/11
1/24
1/01

1/12
1/12
1/11
1/20
1/10

t

01/28
2/12
8/20
01/18

از نقش هنجاری بر
آموزش و بسترسازی
اطالعرسانی و تبلیغات
از نقش شناختی بر
برگزاری نمایشگاه و فستیوال
اعطای جوایز

1/80
1/12
1/11
1/21

1/01
1/01
1/00
1/11

1/14
1/12
1/11
1/21

8/02
8/14

دربار عاملی قدرت رابطه میان متغیر پنهان و متغیر آشکار نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین
صفر و یک است(رامین مهر و چارستاد .)211-212 ،0412 ،بر اساس نتایج بدست آمده جدول شماره ،1
ضرایب معناداری بدست آمده بین متغیرها بیشتر از  0/12است ،بنابراین از لحاظ آماری معنادار است،
همچنین ضرایب پارامتر استانداردشده معرف نسبت واریانس تبیین شده به وسیله متغیر مکنون است که
باید تا حد ممکن نزدیک به یک باشد(هومن.)212 ،0411 ،
جدول شماره  8شاخصهای نیکویی برازش مدل که نشان دهنده تحلیل عاملی تأییدی است که
حاکی از خوبی برازش مدل با دادههای مشاهده شده است .به عبارت دیگر تعریف ارتقاء ظرفیت
کسبوکارهای خوشهی برای حضور در بازارهای بینالمللی با سه مؤلفه و ده بعد در این تحقیق با دادهها
مطابقت دارد.
جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش نقشهای دولت در توسعه کسبوکارهای خوشهای
مجذور خی

درجه آزادی

10/20

20

سطح
معناداری
1/111

ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب
1/108

شاخص نیکویی
برازش
1/14

شاخص تعدیلشده
نیکویی برازش
1/10

برازش آماره مجذور خی به عنوان مهمترین آماره نظر گرفته میشود .این آماره نشان دهنده تفاوت میان
ماتریس مشاهده شده و برآورد شده است .عدم معناداری این آماره برازش مدل را با دادهها نشان میدهد.
برای نیکویی برازش نقش دولت در توسعه کسبوکارهای خوشهای مقدار کمتر از  1/11برای شاخص
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از  1/1برای شاخص نیکویی برازش و شاخص
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تعدیلشده نیکویی برازش به عنوان مالکهای انطباق مدل با دادههای مشاهده شده در نظر گرفته میشود.
در نتیجه نقشهای دولت در توسعه کسبوکارهای خوشههای با سه مؤلفه و نه بعد مورد تأیید میباشد.
 -5بحث و نتیجهگیری
در تحقیق حاضر با نگاهی نو به نقش دولت در توسعه کسبوکارهای خوشهای ،به اهم نقشهای آن
نسبت به توسعه کسب کارهای خوشهای پرداخته شد که دولتها با بهکارگیری آنها موجب رشد و توسعه
کسبوکارهای خوشهای شود .با توجه به نتایج حاصل از مصاحبههای انجام شده با خبرگان و فعاالن ،نقش
دولتها را میتوان در سه نقش تنظیمی ،شناختی و هنجاری و ده بعد و  01شاخص خالصه کرد که موجب
رونق ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی میشود .در نقش تنظیمی
دولت بر عوامل برنامهریزی و تدوین خط مشیهای توسعه کسبوکار ،حمایتهای آموزشی و مشاورهای،
حمایتهای مالی ،اصالحات اداری و ارائه مشوقهای غیرمالی تاکید دارد که بارهای عاملی بدست آمده و
ضرایب معناداری آنها نشان داد که نقش تنظیم و ابعاد موجب ارتقاء ظرفیت ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای
خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی میشود ،همچنین در نقش هنجاری (آموزش و بسترسازی و
اطالعرسانی و تبلیغات) و نقش شناختی(برگزاری نمایشگاه و فستیوال و اعطای جوایز) به منظور نقشهای
حمایتی دولت در جهت ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای بینالمللی تاکید
دارد.
یافته پژوهش حاضر برای خط مشی گذاران ،مجریان و به طور کلی متولیان خوشهها ،برنامهریزان
سازمانهای دولتی و فعاالن عرصه خوشهها میتواند مفید واقع شد .رحمانی ( )0412بیان کرد که تصمیم-
گیری و سیاستگذاری توسط دولت راهکاری موثر در جهت افزایش توان صادرات خوشههای صنعتی در
کشور چین است؛ یحیی تبار ( )0412نشان داد که خط مشی گذاری موجب توسعه خوشههای کسبوکار
در سطح جهانی میشود؛ نتیجه تحقیق جعفرزاده و همکاران ( )0411نشان داد که برگزاری دورههای
آموزشی تخصصی در حوزه صادرات موجب ارتقاء بینالمللی سازی خوشههای صادرات محور میشود؛ بهزاد
نیا( )0418برنامههای تشویقی دولت را عاملی برای توسعه صادرات شرکتها بیان میکند؛ روز و
همکاران( )2101بیان کردند که اقدام تبلیغاتی دولت ،مشوقهای مستقیم و برنامههای استراتژیک دولت
موجب بینالمللی شدن شرکتها میشود؛ کتیان و همکاران( )2104سیاست آموزش ،سیاست واسطهگری،
پشتیبانی دولت ،سیاست ارتقای پیوندهای بینالمللی را به عنوان راهکارهایی در جهت حضور شرکتهای
خوشهای در بازارهای بینالمللی بیان میکند .تامبونن )2111(0نیز آموزش و حمایتهای مالی از
کسبوکارهای خوشهای را عاملی در جهت حضور در بازارهای بینالمللی برای کسبوکارهای خوشهای
بیان میکند .تحقیق حاضر به تعمق در زمینه ارتقاء نقش دولتها به منظور حضور در بازارهای بینالمللی
توسط خوشههای کسبوکار کمک میکند ،مشوقهای دولت میتواند اثر مستقیم بر بینالمللی سازی

. Tambunan

1

طراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسبوکارهای خوشهای برای حضور در بازارهای  ...ــــــــــ 43

شرکتها به عنوان یک انگیزاننده راهبردی تلقی شود .بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادهای
زیر جهت رشد و توسعه خوشههای کسبوکار به صورت زیر ارائه میشود:
تحقیق حاضر نشان میدهد که اهداف راهبردی شرکتها متأثر از خط مشیهای دولت است .بنابراین
خوشهها باید همواره خط مشیهای دولت را مد نظر قرار دهد .بنابراین خط مشیها باید ویژگی انگیزانندهای
برای شرکتها ایجاد کند .از آنجا که رشد و توسعه این نوع کسبوکارها نیازمند نگاهی همهجانبه به آنها
است ،بنابراین ضرورت تدوین خط مشی ملی مطابق با سند بیستساله کشور در این زمینه احساس میشود؛
با توجه به تعدد قوانین و مقررات و سازمانهای مختلف برای ارائه مجوز برای کسبوکارهای خوشهای،
تعیین متولی سازمانی مخصوص این نوع کسبوکارها میتواند باعث تشویق سرمایهگذاران به این سمت
شوند .از سوی دیگر ،یکی از مهمترین مشکالت ،محدودیتهای مالی و بودجه خصوصاً در زمان شروع
فعالیتهای کسبوکارها است ،تدوین طرح جامع ارائه تسهیالت ویژه به صنایع خوشهای موجب توسعه
آنها میشود؛ آشنا نمودن افراد و فعال در این زمینهها با برگزاری دورههای آموزشی با هزینههای دولتی،
اعطاء جوایز صادراتی به شرکتهایی که بتوانند محصوالت خود را صادر کنند ،همچنین برگزاری
نمایشگاههای دستاوردهای خوشههای کسبوکار میتواند موجب رشد و توسعه خوشههای کسبوکار شود.
محدویتها و پیشنهاد برای محققین آتی :همانند پژوهش علمی ،پژوهشگران نیز با محدودیتهایی
مواجه بودند که این امر میتواند فرصتی برای کاوش در آینده ایجاد کند .از مواردی که میتوان به آن
اشاره کرد ،تمرکز بر پیامدها و عملکرد تصمیمات دولت در زمینه خط مشیهای تدوینشده در خصوص
کمک به خوشههای کسبوکار برای حضور در بازارهای بینالمللی است .همچنین از آنجا که تحقیق حاضر
متمرکز بر خط مشیها و نقش دولت بود ،لذا عملکرد شرکتها نیز باید مد نظر قرار گیرد که آیا تمایل یا
تالش برای حضور در بازارهای بینالمللی هستند یا خیر .در نهایت تحقیقات آتی میتواند بر چگونگی تأثیر
عواملی چون ویژگیهای مدیران مانند دانش مدیریتی ،تجربه بینالمللی بر ورود یا خروج از بازارهای
بینالمللی و پیامدهای عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
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