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 چکیده
 هاژوهشپ بررسی. دهندمی تشکیل متوسط و کوچک هایبنگاه را کشور تیصادرا هایخوشه اعضای بیشتر
 نشده هارائ کشور صادراتی هایخوشه المللیبین توسعه خصوص در منسجمی چارچوب تاکنون دهدمی نشان
 ینب بازارهای در کشور صادراتی هایخوشه فراگیر موفقیت عدم به توجه با حاضر پژوهش رو این از است،
 سازیدلم روش از استفاده و حوزه این خبرگان نظرات از گیریبهره و اکتشافی رویکرد بر تاکید با المللی

 صادراتی هایهخوش سازیالمللیبین در همکارانهرقابت استراتژی بکارگیری برای الگویی تفسیری، ساختاری
 ارچوبچ توسعه نظر از هم رانههمکارقابت استراتژی بکارگیری حوزه در حاضر پژوهش. است نموده ارائه کشور

 پانزده معرفی با و گردیده انجام 5987 سال در پژوهش این. است نوآوری دارای شناسی روش لحاظ به هم و
 تریناولویت با الگو این با مطابق. است داده توسعه مختلف سطح سه در را پیشنهادی الگوی موثر، عامل

 حیطم از هاخوشه عمومی شناخت عامل دو کشور صادراتی هایخوشه المللیبین توسعه در تاثیرگذار عوامل
 ومس سطح در که باشدمی آنها توسط المللیبین تجاری هاینامهتفاهم و قرارداد انعقاد و صادراتی بازارهای

 حلیلت ،خوشه اعضای تعارضات مدیریت یعنی دوم سطح عامل سه کهحالیدر دارند، قرار پیشنهادی الگوی
 اهمیت هدرج در خوشه توسط المللیبین بازارهای هایجذابیت تحلیل و المللیبین بازارهای در وجودم روندهای

 تدوین هجمل از پیشنهادی الگوی اول سطح در شده تعیین عامل ده. دارند قرار قبلی عامل دو به نسبت بعدی
 رد بعدی هایاولویت از...  و کارگروهی و همکاری فرهنگ توسعه صادرات، عملیاتی هایبرنامه و استراتژی
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 مقدمه
های کوچک ، بنگاه5های صنعتیعضو خوشهکسب و کارهای  یتاکثربیانگر این موضوع است که ها بررسی

 های صنعتی درخواست آنها برایدر تشکیل خوشه شانیکی از دالیل اصلی حضور که و متوسط هستند
های کوچک هدر واقع هدف محوری بنگا (.2228،  2ول سول) های صادراتی استفعالیتتوسعه و ترویج 

مللی الهای بینها از فعالیتگیری از رویکرد حمایتی خوشههای کسب و کار بهرهمتوسط عضو خوشهو 
سازی یالمللبرنده بینتوان به عنوان موتور پیشهای کسب و کار را میاست، لذا ایجاد و سازماندهی خوشه

یکی از  (.2251،  9)جانکوسکا های کسب و کار قلمداد نمودهای کوچک و متوسط عضو خوشههبنگا
 شدن المللیبین سمت توانند از آن برای حرکت بهکوچک و متوسط می هایبنگاهرویکردهای مناسبی که 

 یفن دانش ارتقاء بهاستراتژی این گیری از است. بهره 4همکارانهرقابتاستفاده نمایند، بکارگیری استراتژی 
 به تا دهدیم اجازه نموده و به آنها کمک المللینبی یبازارها به ورود و یجهان عرصه در هاشرکتاین 

 شیافزا را خود یهاینوآور ،ندینما جادیا تریدیجد محصوالت دهند، بهبود را خود محصوالت مداوم صورت
بر اساس نتایج  .(2254،  1و همکاران سیوااک) داشته باشند حوزه تجارت خارجیو حضور موثرتری در  دهند

 کارهای و کسب انهنوآور عملکرد همکارانهرقابت استراتژی یریبکارگ ،لفهای مختپژوهشحاصل از 
 6ارانو همک دویسبخشد )می کسب و کار را بهبود هایخوشه های فعال دربنگاه ویژه کوچک و متوسط به

این حوزه  تحقیقاتهای صنعتی بیانگر این موضوع است که ادبیات موجود در خوشه مروری بر (.2257، 
کسب  وسعهت تاکید دارند و از پرداختن به مقوله استراتژی ها در خوشههای رقابتی بنگاهروی جنبه بیشتر بر

خوشه های بنگاه ارتباط میان .سازمانی غفلت شده است بین هایهمکاری ایجاد و توسعهکار یا چگونگی  و
 بازارهای فناوری تولید، و انشد ها،نهاده به دسترسی آنها کنندهتسهیل و هاهزینه کاهش دهنده تواندمی

آنها را در پی خواهد  داخلی و خارجی توسعه تجارت در نهایت که باشد مشتری نیازهای تامین و فروش
  .(2254،  7رووهوت) داشت

عرضه  یت و خدمات مشابهال، محصوی کسب و کارهابا توجه به اینکه واحدهای فعال در سطح خوشه
مواجه  یهای مشابهها و چالشکنند، بنابراین با فرصتک فعالیت میکرده و در یک بستر محیطی مشتر

ا جهت ها رهای بین بنگاهی، زمینه همکاری بنگاهتوان با حمایت از تشکیل شبکهرو می از این هستند
های مشترک و رفع مسائل مشترک فراهم نمود تا جایگاه کلی خوشه نسبت به رقبای برداری از فرصتبهره

-مشابهت .تداخل دامنه وجود داشته باشد بایدها موفق باشند برای اینکه شبکه. رجی ارتقاء یابدداخلی و خا

حظات زمانی الا مهای قلمرو یهای مشتریان، نحوه عملیات، مشابهتهای محصول یا خدمت، مشابهت
ت رخ فرصهای صنعتی در بستر خوشه. دهده رخ میتداخل دامن الد که معموکنهایی را منعکس میفرصت

بنگاهی از جمله  های بینرو امکان موفقیت شبکه از این ها وجود دارددادن بسیاری از این تداخل دامنه
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 رویکرد(. 5984و همکاران، نقابی موسوی) های صنعتی بیشتر استهای بازاریابی در بستر خوشهشبکه
 انسانی، طبیعی، هایمزیت به توجه اب کندمی بیان ،است شده مطرح ایمنطقه توسعه مباحث در که جدیدی
 ابعاد و داشت جدی توجه ی صنعتیهاخوشه توسعه به بایدمختلف  مناطق در موجود تشکیالتی و سازمانی
 عمل موفق المللیبین و ملی بازارهای در توانمی این صورت در ،کرد تسهیل را آنها سازماندهی مختلف

 ضروری آنان هایماهیت فعالیت و آنها بین روابط و خوشه درون هایبنگاه زمینه در تحقیقات انجام ، لذاکرد
 (.5984)صفری و همکاران،  است مهم و

 هاچالش این و هستند مواجه خود هایدرفعالیت متعددی هایچالش با کشور متوسط و کوچک هایبنگاه
از  یکی است، لذا دیدتربه مراتب ش باشند، جهانی بازارهای به پیوستن درصدد هااین بنگاه که زمانی
 توسعه بازارهای جهانی، به ورود برای کشور کوچک و متوسط کسب و کارهای توانمندسازی هایروش

سازمان  انتشار یافتههای گزارشبررسی (. 5981صادراتی است )پیروز و شفیعی،  هایخوشه قالب در آنها
ان ، نمایاست کشوردر  و کار کسبهای های صنعتی که متولی توسعه خوشهصنایع کوچک و شهرک

گیری و دوره رشد خود بسر موجود در کشور در مراحل شکل کسب و کار هایخوشه اکثریت سازدمی
و توسعه  گیریشکلبر چگونگی  گذشته هایدر دهه گذاران و پژوهشگراندر این بین، سیاست و برندمی

ویژه  ها بههای حاضر در خوشهافزایی بنگاههم اند و کمتر به ارتقای توان ومتمرکز شدههای مستعد خوشه
 کسب و کار کشور با هایخوشه المللیهای بینفعالیت عملکرد مطالعه. اندداشتهصادرات توجه توسعه در 

ها شود. مجموعه این در المللیتوسعه بین شرایط شناسایی به منجر تواندمی بومی، هایویژگی به توجه
است که تاکنون چارچوب منسجم و قابل  موضوعهای داخلی بیانگر این وهشبررسی پژ حاصل از نتایج

 گیرعدم موفقیت فرانظر به ارائه نشده است، لذا  صادراتیهای المللی خوشهکاربردی برای توسعه بین
ورد م در این مقالهه ئلمس نیای، المللنیب یدر بازارها زیآمتیدر حضور موفق کشور های صادراتیخوشه
 سازییالمللبین در همکارانهرقابت یاستراتژ یریبکارگ فرآیند چارچوب»که  گرفته استقرار  یبررس

 رو این از .«؟استهای دارای چه عناصر و مولفه نظرات خبرگان بر مبنایهای صادراتی کشور خوشه
 روش از ادهاستف و حوزه این خبرگان نظرات از گیریبهره و اکتشافی رویکرد بر تاکید با حاضر پژوهش

 کوشدیم شناسایی شده و تعیین روابط میان آنهاهای عناصر و مولفهبر اساس  تفسیری ساختاری سازیمدل
 ارائه نماید. همکارانهرقابت استراتژی گیری ازبهره با صادراتی هایخوشه المللیبین توسعه برای چارچوبی

 

 مبانی نظری 
به معنای  ز مفاهیم موجود در حوزه مدیریت استراتژیک استا کهیا همرقابتی  5همکارانهرقابتمفهوم 

و  انگذاریبن «نوردا موندیر» توسط 5889بار در سال  نیاول یبرا . این واژهاست همکاری در عین رقابت
نشد. در این  واقع استقبالچندان مورد  5886تا سال اما  گرفت، مورد استفاده قرار 2ناول عامل شرکت ریمد

 مطرح شد 9با تکیه بر نظریه بازی« برندنبرگر و نیلباف»یدی از همکاری بین رقبا توسط سال مفهوم جد
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حققان م ،«همکارانهرقابت» عنوانبا « برندنبرگر و نیلباف» کتاب مهم پس از انتشار (.5225، 5)جانکوسکا
منتهی  «برد – دبر»تواند به وضعیت جدیدی از روابط بین سازمانی شدند که می و مدیران متوجه وجود نوع

تبدیل  کسب و کار هایدر زمینه پژوهش ای مهمهای اخیر، به حوزهدر سال همکارانهرقابت . مفهومشود
 است فتهیا در مجالت آکادمیک افزایش همکارانهرقابتنرخ انتشار مقاالت مرتبط با  اساسهمین بر شده و 

 واقع در. است شده ارائه همکارانهرقابتفهوم م از متفاوتی تاکنون تعاریف (.2251،  2و همکاران بونکن)
 شدهواژه این  برای قوی نظری و مفهومی چارچوب ساخت شده مانع پذیرفتهعمومی تعریف یک  فقدان

 این مشترک دهد وجهنشان می همکارانهمختلف رقابتبررسی تعاریف . (2252،  9گارافو و  گالوینو) است

ب مزیت کس نتایج از جمله بهبود به منظور همزمان میان رقبا بت و همکاریرابطه رقا این است که تعاریف
مالی  عیتوض یا و سازمان اندازه به توجه بدون همکارانهرقابت در کنندگانگیرد. مشارکترقابتی شکل می

 میان شده ایجاد کنند. اعتمادمی همکاری موثر تصمیمات اجرای و گیریتصمیم در یکدیگر طرفین، با
مده به وجود آ از ارتباطات کسب رضایت طرفین گذاشتن اطالعات و در نهایت اشتراک به موجب ینطرف
 گردد. می

« نوورنریماند » توسط محصول عمر چرخهنظریه  در 5866بار در سال  نخستین 4سازیالمللیواژه بین
 شفافور به ط کامال وزهن اصطالح این چرا که است مشکل سازی بسیارالمللیبین مورد در مطرح شد. بحث

 بین مونهن به عنوان است، سازی ارائه شدهالمللیاز بین ایگسترده تعاریف وجود این با است. نشده تعریف

 را المللیینب کسب وکار و اندشناخته یالمللبین عملیات در افزایش درگیری جهت فرآیندی راسازی المللی
سازی لیالملبین محققان. شود شامل را کشور چند یا دو اریتج مبادالت که اندتعریف کرده و کاری کسب

همچنین به  اسازی رالمللیبین. دانندمی هابنگاه یلمللابین عملیات برای بیرون به رو به عنوان حرکتی را
 هایبنای فرصتم بر فعالیت برای( کارآفرینان) تصمیم گیرندگان اشتیاق و مبدا کشور منافع بازتاب عنوان
 بعد شش سازی درالمللیمفهوم بین. اندکرده تعریف( مبدا کشور مرز از خارج) خارجی بازارهای در دموجو

 محصول بازار )کجا؟(، )چطور؟(، راهبرد ورود( ورود، )طریقه خارجی عملیات هایروش است: یافته توسعه

آنچه که از این تعاریف  (.5982)سالمی و صادقی،  مالی امور و سازمان ساختار کار، نیروی چیزی؟(،)چه
برای حضور در  هابنگاه توانسازی فرآیندی است که در المللیتوان استنباط کرد این است که بینمی

 یابد. گسترش می المللبین تجارت در آنها هایقابلیتمنسجم شده و  المللیهای بینمحیط

 تعاریف آن از پس اما شد شروع «پورترمایکل » توسط 5882 سال در 1صنعتی هایخوشه ایده هرچند

 تعریف هابنگاه از گروهی عنوان به صنعتی عموما هایخوشه گردید. ارائه صنعتی خوشه از یک متعددی

یکدیگر  به را هاخوشه این آنچه آنهاست. کردن عمل رقابتی گروه، اعضاء برای عنصر کلیدی شوند کهمی
یکدیگر،  نیازهای کنندهعرضه و خریدار عنوان به آنها در عضو هایبنگاه متقابل روابط سازد،مرتبط می
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 کار ذخیره نیروی و مشاوره مشترک، توزیع هایکانال مشترک، خریداران مشترک، هایفناوری از استفاده

 نهایت در های اقتصادیجاذبه و نمایندمی ایجاد را رقابتی هایخوشه رقابتی، هایبنگاه است. همگانی

خوشه  از مختلفی (. تاکنون تعاریف5982عمران و همکاران، نمود )آل خواهد نزدیک گریکدی به را هاخوشه
 وجوه از جمله نمود. پیدا آنها همه در مشترکی وجوه توانکه می شده است ارائه آن مفهوم و کسب و کار

 هب کار و کسب خوشه واقع در کرد. اشاره همگون تخصصی و پیشینه مکانی تمرکز به توانمی مشترک
 سازماندهی اشکال سایر از کلیدی مشخصه چهار توسط که است های صنعتیسازمان اشکال از یکی منزله

 متمایز غیره صنعتی و نواحی صنعتی، هایشهرک صنعتی، پیمانکاری های صنعتی،شبکه قبیل از صنعتی

 وجود معین، خدمتی ای و کاال تولید در تمرکز جغرافیایی، از: تمرکز عبارتند هااین مشخصه گردد کهمی

 خوشه به عبارت دیگر مشترک. هایچالش و هافرصت وجود واحدها، بین کنندگیتکمیل و روابط همکاری

های فعالیت تکمیل و همکاری با که کارهایی کسب و جغرافیایی و بخشی تمرکز از است عبارت کار و کسب
برخوردار هستند  نیز مشترکی هایفرصت و هاچالش از و نموده تولید را معینی خدمات و کاالها یکدیگر

گردد که هایی اطالق میهای صادرات محور به خوشههای صادراتی یا خوشهخوشه (.5986 عزیزمحمدلو،)
زادگان، موسوی و نوریها مهم آنها مد نظر قرار گرفته شده است )صادرات به عنوان یکی از استراتژی توسعه
 اب مبتنی بر اعتماد و درازمدتی را روابط کوچکی هستند که هایکار کسب و صادراتی های(. خوشه2228
با  همکاری برای اراده و اطالعات اشتراک به تعهد ارتباطی، هایتوسعه کانال صادرات، مشترک اهداف

 به صادراتی هایخوشه(. 2228، ویلیامز و وایت)نمایند متقابل ایجاد می کسب سود یکدیگر برای

 صنعتی گرایش یک و منطقه جغرافیایی یک در که شودمی اطالق وکار کسب حدهایوا از ایمجموعه

 دنپردازمی خدمات و کاال تعدادی عرضه و به تولید یکدیگر، هایفعالیت تکمیل و همکاری با و شده متمرکز
های های قابل رقابت در صحنهبرخوردارند و دستیابی به مقیاس مشترک هایفرصت و هاچالش از و
 (. 5987کنند )فرمانی، المللی را فراهم مینبی
 

 پیشینه تحقیق
عمیق  مصاحبهبازدید میدانی و انجام های ثانویه، تجزیه و تحلیل دادهبا  (2259و همکاران ) کراوس

کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنایع دستی و  صاحبانمدیران و نفر از  59یافته با ساختارنیمه
اند بیان داشته 2257طی سال  اشتاین()آلمان، اتریش و لیختین رهای آلمانی زبانمشاغل مرتبط در کشو

بکارگیری استراتژی  اصلی هایمحرک از همدلی و تعهد اعتماد،ایجاد  متقابل، منافعرسیدن به 
 و لیدتو فروش، خرید، بازاریابی، به مربوط هایفعالیت درکه  ها استتوسط این بنگاه همکارانهرقابت

 تمام دهدمی نتایج این پژوهش نشان مشاهده شد. آنها ت جدیدمحصوال توسعه در چنینهم
حمایت  کدیگری با رقابت جای بهجدید  هایبازار خلقبرای  پشتیبانی شبکهیک توسعه  از شوندگانمصاحبه

ی خود ای اصلهبه عنوان یکی از استراتژی همکارانهرقابتگیری از با بهره هابنگاهاین در واقع  کنند.می
انه همکار توسعه روابط به رقابت جای بهو  نمایند ایجادرابطه همکاری  خود انرقیب بابیشتر  دهندمی ترجیح
 کارگیریب پیامدهایاز مهمترین  المللیبین و ملیهای بازار بهها بنگاه دسترسی افزایش بپردازند. با رقبا
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 (2259و همکاران ) سایگلر کوچک و متوسط است.توسط این کسب و کارهای  همکارانهرقابت استراتژی
بنگاه فعال در  252های حاصل از آوری و تجزیه و تحلیل دادهبا انجام یک پژوهش کمی بر اساس جمع

 نشان دادند 2259بنگاه بزرگ( طی سال  92کوچک و متوسط و  شرکت 592صنایع پیشرفته لهستان )
این  ها کمک نموده است. نتایجاین بنگاه «توسعه پایدار»به به عنوان یک استراتژی رشد  همکارانهرقابت

به انواع مختلفی از مزایای  همکارانهرقابتپژوهش موید این موضوع است که ماندگاری و توسعه روابط 
گرایی، دستیابی به منابع و دانش جدید، افزایی و تخصصحاصل از مشارکت از جمله کاهش هزینه، هم

 رسی به بازارهای جدید بستگی دارد.ارتقای نوآوری و دست
 ، 2251الی  5886ساله  بیستمقاله منتشر شده در بازه  هفتاد و پنج( با بررسی 2257دویس و همکاران )

 :اندهسازی نمودرا به شرح ذیل خالصههمکارانه رقابتاستراتژی  هتحقیقات در حوز

 .شهوخو سازمانی، شبکه و تیمی، سازمانی، بین سطح تحلیل: فردی -

از  جویی ناشیصرفهبرداری از بهره جدید و دانش کسب، و توسعه بازار اکتشاف اهداف بکارگیری: -
 ، ترکیبی از اهداف.نوآوری فناوری و توسعه، جویی ناشی از مقیاسصرفهکارایی و ، تنوع

دیدگاه ، تو دانش مدیری پویا هایقابلیت دیدگاه منبع محور،، نظریه بازی و پویایی تمرکز تئوریکی: -
 .هاسایر نظریه، دیدگاه اجتماعی، پویایی ائتالف، شبکه

 .چند ملیتی، بزرگ، کوچک و متوسط ها:اندازه بنگاه -

 .سازیهای ریاضی و شبیهمدل، های کمیروش، های کیفیروش، های مفهومیمدل روش پژوهش: -

ی صادرات ران و اعضای سه خوشهیافته با مدیساختارهای نیمه( با انجام مصاحبه2251و همکاران ) سمنانی
 های کوچکبنگاه عملکرد بر کسب و کار هایخوشه توسعه و گیریشکل تاثیر ،فعال در حوزه انرژی ایران

 ایجاد طریق از تواندمی ایخوشه در ساختار هابنگاه فعالیت اند کهداده بررسی و نشان متوسط را  و

 را مهمی نقش آموزش، و به مشاوره دسترسی و عمومیبطروا تقویت غیررسمی در میان اعضا، هایشبکه
 اجتماعی قدرت و اعتماد مدیریت نماید. نتایج این پژوهش به نقش ایفاء هااین بنگاه صادرات بهبود در

 از استفاده با (2254) هیلر .داردصادراتی تاکید  هایهای کوچک و متوسط خوشهبنگاه میان اعضا در

 کسب و هایشبکه تاثیر  2229تا  5886 زمانی دوره طی دانمارک کشور ایعصن بنگاهی سطح هایداده
 در هابنگاه عضویت که است اظهار داشته و داده قرار بررسی مورد هابنگاه صادراتی موفقیت بر را کار

 بر موثر اصلی عوامل از یکی و شده متغیر آنها و ثابت هایهزینه کاهش به منجر کسب و کار هایشبکه

 در میانهمکارانه رقابت روابطبا بررسی  (2254جیاگنوکاوو ) و پرز .رودمی شمار به آنها صادراتی ردعملک
گرش اعضای خوشه تغییر ن که اندبیان داشتهنیوزیلند  کانتریبریمنطقه  صنایع غذایی صادرکنندگان خوشه

 صوالت و به طور کلی افزایشهمکارانه موجب ارتقاء کیفیت محگیری از رویکرد استراتژی رقابتبه بهره
همکارانه میان اعضای خوشه رقابت . برقراری روابطه استعملکرد هر یک از اعضای خوشه گردید

اده المللی تدریجی ارتقاء دهای فروش داخلی و بازاریابی بینهای آنها را در بکارگیری استراتژیقابلیت
از مطالعه موردی سه بنگاه کوچک و متوسط  بر اساس تحلیل حاصل (2254) یوهانسون و بنگستون است.

و مصاحبه با شرکای تجاری و مشتریان آنها، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان این 



 25ـــــــــــــــ  خوشه سازیالمللیوی بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بینارائه الگ

بکارگیری نشان دادند (، 2252الی  2224های )طی سال بودندمشغول به فعالیت  ICTها که در حوزه بنگاه
روی و یل .نموده استجدید های کارآفرینانه را قادر به ایجاد فرصت هابنگاهاین همکارانه استراتژی رقابت

 2222های همراه )اپراتورهای تلفن همراه که طی سال تلفن صنعتدر  با انجام پژوهش( 2254همکاران )
مطالعه اسناد سازمانی   اند( بر اساساقدام به ادغام و تصاحب کسب و کارهای جدید نموده 2221الی 
اروپا  مخابرات و تصویری صوتی و تلفن همراه موسسه تلف و مصاحبه با کارشناسان بخش مخابراتمخ

(IDATE) ستگی ب یشاننسبت به رقباآنها به استراتژی اتخاذ شده  هابنگاه عملکرد بازار انداعالم داشته
بت های همکاری و رقایهمکارانه از استراتژبکارگیری استراتژی رقابتنشان داد  تجربیمطالعه این دارد. 

 و سالهچهار در بازه زمانی مطالعه طولی یک  هدایت با (2259)دانا و همکاران  است.واقع شده موثرتر 
 در خوشه فعالکارهای کوچک و متوسط  کسب و ارشدساختاریافته با مدیران مصاحبه نیمه 11انجام 

مینه ز درهمکارانه رقابتاستراتژی  گیری ازدر خصوص بهرهکانتریبری نیوزیلند  منطقه آشامیدنی
رتقاء کیفیت امی توان به  همکارانهقابتاز مهمترین دستاوردهای توسعه روابط  آنها معتقدند سازیالمللیبین

فروش داخلی و  در های خوشهافزایش قابلیتو  افزایش عملکرد هر یک از اعضای خوشهو  محصوالت
 خوشه دهیسازمان و گیریشکلدهد نتایج این پژوهش نشان میود. اشاره نم المللی تدریجیبازاریابی بین

عضای االمللی است. در واقع بازارهای بین گسترش و صادرات برای مشترک اعضای خوشه تمایل دلیل به
جی خار بازارهای در حضور برای مشترک ترویجی راهبردهای و برند تصویر یک توسعه دنبال به خوشه

دریجی ت رویکرد غالبا ازهایشان تمایل دارند فعالیتسازی المللیدر بین خوشه اعضایهستند. همچنین 
 (2259) چوگان و سینگ دهند.توسعه  زمان طول در نوآورانه خود را و صادراتی هایفعالیت استفاده نموده و

 الیتفع که اندداده نشان گجرات هند منطقه صادراتی عملکرد در کسب و کار هایخوشه نقش بررسی با

 ارتقاء زمینه خوشه، اعضای بین انتشار دانش تسهیل کانال از تواندمی ایخوشه قالب در صنعتی هایبنگاه

 ایساختار خوشه در که هاییبنگاه دهدنتایج این پژوهش نشان می نماید. فراهم را صنایع صادراتی عملکرد

 بهبود به امر منجر این و نموده برقرار مینتا زنجیره هایبخش سایر با تریقوی ارتباط نمایندمی فعالیت

 9222) منتخب کشور چند صنعت سطح اطالعات ( از2252تریونفتی ) و ریچی .شده است آنها صادرات
 هایبنگاه صادراتی عملکرد بر سازیشبکه وری وبهره تاثیر آزمون برای کشور( 92 صنعت، 24بنگاه، 

 ایشبکه طور به آنها فعالیت و آنها وریبهره ها، میزانبنگاه دازهان بین که انددریافته و برده بهره صنعتی

هر  دهدمی نشان محققان این هاییافته دارد. وجود ارتباط مثبتی دیگر طرف از صادراتشان و ازیک طرف
 بازرگانی و هایداخلی )اتاق هایشبکه مالی(، ارتباطات و خارجی )مالکیت هایشبکه با هابنگاه اندازه

 صادراتی عملکرد باشند، ارتباط در بیشتری اینترنت( و )ایمیل اطالعاتی هایو شبکه گذاری(قانون ادهاینه

های تحقیق شرکت فنالندی که در فعالیت 228( بر اساس بررسی 2252ریتاال ) خواهند داشت. تریمناسب
بر  یتهمکارانه تاثیر مثبتبکارگیری استراتژی رقابنشان داد ، ندشن( و نوآوری مشارکت داR&Dو توسعه )

 هها سودمند بودبرای شرکت بازار نانیعدم اطمها داشته و در شرایط بازار شرکت روی نوآوری و عملکرد
ها و هزینههمکارانه رقابتانتخاب رقبای مناسب جهت استراتژی دهد نتایج این پژوهش نشان می .است

ای وسیعتری برای خلق ارزش پیشنهادی نبی شبکهو آثار جا هکاهش داد رو را به شدتهای پیشریسک
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مدیر ارشد، مدیر میانی و یا مالک  17گیری از نظرات با بهره (2255جانکوسکا ) .ه استباالتر به همراه داشت
گیری روش نمونه به (تولیدی و عمرانی هایشرکت) های صادراتی استان ویلکوپوسکای لهستانشرکت

 اتاق مانند اقتصادی با نهادهای هااین بنگاه تعاملاظهار داشته است  2252ال گلوله برفی در بازه زمانی س
دند ها معتقشرکتمدیران ارشد این . واقع شده استموثر آنها همکارانه رقابتروابط بازرگانی در توسعه 

ین وانیوش .داده است افزایشرا آنها  خارجی و داخلی بازارهای همکارانه سهمرقابتاستراتژی  گیری ازبهره
 فقموبه عنوان یکی از مناطق  فنالند غربی منطقه ساحل صادرکنندگانبا مطالعه  (2228و همکاران )

 به رقبا با همکاریاین ناحیه صنعتی معتقدند  متوسط و کوچک هایشرکتاند مدیران بیان داشته صنعتی
 کارگیریب اهداف مهمترین. شودیم محسوب سازیالمللیبینآنها در فرآیند  انگیزشی عوامل از یکی عنوان
 و وریهرهب ارتقای بازاریابی، هایهزینه کاهش جدید، مشتریان یافتن هااین بنگاه توسط همکارانهرقابت

 باشد هیا نشدهم ضروری شرط سه که زمانی تا در آنها سازیالمللیبین فرآیند. است جدید دانش به دستیابی
 کی از آگاهی و صادرات برای های الزم انگیزه کشور، از خارج به اتصادر توانایی: شود شروع تواندنمی

 طتوس همکارانهرقابت بکارگیریاین پژوهش نشان داده است . المللیهای بینبازار در ویژه فرصت
  .ه استشد المللیبین حوزه درآنها  دانش ارتقاء موجب متوسط و کوچک هایشرکت

 به سبب پویایی کشور ارتباطات و اطالعات فناوری بوم زیستند معتقد (5987) قادری عابد و همکاران
 شمار هب همکارانه مناسبرقابت پدیده بررسی های بازار، برایباال و گردهم آوردن بسیاری از بخش بسیار

نعت صخبرگان و صاحبنظران یازده نفر از عمیق و نیمه ساختاریافته با  هایمصاحبهانجام با  لذا ،رودمی
ICT مشاوران ارتباطات، و اطالعات فناوری هایشرکت ارشد مدیران و معاونین )مدیران عامل،ر کشو 
ها ا، واکنشهها، کنشای )شرایط، زمینهاستفاده از نظریه زمینه و دولتی( مسئولین و دانشگاه اساتید ارشد،

 شورالعات و ارتباطات کهمکارانه در صنعت فناوری اطاستراتژی رقابت بکارگیریمدل فرآیندی  و پیامدها(
 صادرات رشد بر صنعتی هایخوشه تاثیربا هدف بررسی ( 5986عزیزمحمدلو )پژوهش  اند.ارائه نموده را

 طی استان کشور 92های صنعتی خوشه بدست آمده از ترکیبی هایبر اساس تحلیل داده ،اعضای خوشه

ا ب های صنعتیخوشه این موضوع است کهموید  . نتایج این پژوهشانجام شد 5985 تا 5992زمانی  دوره

عضو  هایبنگاه صادراتی توان افزایش در میان اعضا های افقی و عمودیتوسعه شبکهآوردن و  فراهم

تصادفی و تحلیل  گیریبا استفاده از روش نمونه( 5981ستاریان و محمدی ) .دارد معناداری مثبت تاثیر
به ارزیابی تاثیر های صنعتی خبرگان خوشه ازنفر  221سط پرسشنامه تکمیل شده تو های حاصل ازداده

 بیانگر این پژوهش این از حاصل هاییافتههای کسب و کار پرداختند. خوشه شدن المللیبین درنوآوری 
 کار و بکس شدن المللیبین در بازاریابی و مدیریت، سازمانی نوآوریشامل  نوآوری ابعاد کلیه که است
فناوری  صنعت در شرکت فعال 592که بر اساس بررسی ( 5981)سلطانی و همکاران ش پژوه. دندار تاثیر

اداری و  نرم افزارهای و خدمات دهندگانارائه و تولیدکنندگان تجهیزات هایکشور )زیرشاخه طالعاتا
 عملکرد همکارانه بررقابتبکارگیری  انجام شده است، بیانگر این موضوع است که ایران( در اتوماسیون

 انجام با (5984نقابی و همکاران )موسوی دارد. معناداری مثبت ها تاثیرشرکتاین  بازار عملکرد و انهنوآور
 تجربه هها کهای درگیر در شبکهمصاحبه نیمه ساختاریافته با عامالن توسعه خوشه و مدیران بنگاه چهارده
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فرآیندی مدل  ،مورد اسناد سازمانی هشانزدبازاریابی را دارند و مطالعه  هایشبکه گیریشکل راهبری
های در خوشه «هاداده از برخاسته نظریه»تحقیق  از روش استفاده را با های بازاریابیسازی فعالیتشبکه

برداری انگیزه مشترک اعضا جهت حل مسئله یا بهره این پژوهش، هاییافتهر اساس برا ارائه دادند.  صنعتی
این به زعم  .گرددتلقی میها در خوشههای بازاریابی گیری شبکهلی شکلعلت اص های بازاریابیاز فرصت

های بازاریابی و ارتقاء توان کاهش هزینه برای اعضا عبارتند از سازیمهمترین منافع شبکه پژوهشگران
تصادفی و تحلیل  گیری( با استفاده از روش نمونه5998فقیهی و همکاران ) .های عضو شبکهرقابتی بنگاه

 بنگاه 41مدیره(  هیئت )اعضای ارشد نفر از مدیران 552پرسشنامه تکمیل شده توسط  های حاصل ازادهد
سازمانی و  به بررسی تاثیر عواملهستند المللی فعال بین بازارهای که در غذایی متوسط صنایع و کوچک

 عامل هر دوم آنها پرداختند. به زعمتوسط  و کارهای کوچک و کسب شدن المللیمحیطی بر فرآیند بین

مثبتی  متوسط نقش و کوچک هایشرکت شدن المللیبین در )داخلی( سازمانی و )خارجی( مهم محیطی
 که است آن از حاکی نتایج دارد. همچنین بیشتری سازمانی تاثیر عامل که تفاوت این با دارند عهده بر

گرفته  تئوریک شکل با بررسی نظریات( 5999پور )داداش است. تدریجی فرآیندی شدن المللیبین فرآیند
ها و های مرتبط و سازمانبنگاه که روابط عمودی و افقی بین گذشته، نشان داده است سال بیستدر طی 

ن، کند که حاصل آای تقویت میرا در یک محیط منطقه« زاییافهم» کنند،نهادهایی که از آنها حمایت می
ا و هیت رقابتی خوشهعبه بهبود در موق سسپ گیری و نوآوریاین یاد. یادگیری و نوآوری است زایشاف

  .شودمی ای منجره منطقهعتقویت توس
 

  پژوهش شناسیروش
 دامنه پژوهش تحدید لزوم به توجه با است. اکتشافی رویکرد لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

 حوزه صادرات، در کسب و کارهای خوشهخبرگان  به پژوهشگر کافی دسترسی امکان و پذیریتعمیم برای

 پژوهش این انجام فرآیند .انتخاب شد حوزه صادرات کشور درفعال های صنعتی خوشه پژوهش این جامعه
 های حاصل از بررسیبر اساس یادگیری پژوهش نخستپژوهشگر در گام : باشدزیر می مرحله چهار شامل

اقدام  حورهای صادرات مخوشهعملکرد  تیوضع تحلیل هب مقدماتی پرسشنامه پیشینه تحقیق، با تدوین
های و فعالیتاقدامات درباره  صادراتی هایخوشهموجود  یتوضع فیتوص یبرامذکور . پرسشنامه نمود

رد مو خوشهمیان اعضای همکارانه در و عوامل موثر در زمینه بکارگیری استراتژی رقابت آنها صادراتی
 .همکاری نمودند مقدماتی در تکمیل پرسشنامه نفر از خبرگان نهمرحله در این  .استفاده قرار گرفت

های تکمیل شده گام اول، عناصر موثر در فرآیند در گام دوم با استفاده از تحلیل پرسشنامه پژوهشگر
رگام سوم د های صادراتی شناسایی نمود.سازی خوشهالمللیهمکارانه در بینبکارگیری استراتژی رقابت

در همکارانه رقابت در فرآیند بکارگیری استراتژی ا توجه به تعیین شدن عناصر نهاییب پژوهش
سازی ساختاری روش مدل گیری ازهای صادراتی توسط خبرگان این حوزه، با بهرهسازی خوشهالمللیبین

کمیل ر تد نفر از خبرگان یازدهتفسیری به تعیین سطوح عناصر شناسایی شده اقدام شد. در این مرحله 
 نهایی همکاری نمودند.  پرسشنامه
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 توزیع فراوانی خبرگان در تکمیل پرسشنامه اولیه 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر ردیف

 جنسیت 5
 55 5 زن

 98 9 مرد

 سابقه کار 2
سال 52کمتر از   2 22 

سال 52بیشتر از   7 79 

 تحصیالت 9

 16 1 کارشناسی

 22 2 کارشناسی ارشد

 22 2 دکتری
 

 توزیع فراوانی خبرگان در تکمیل پرسشنامه نهایی  2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر ردیف

 جنسیت 5
 8 5 زن

 85 52 مرد

 سابقه کار 2
سال 52کمتر از   2 2 

سال 52بیشتر از   55 522 

 تحصیالت 9

 46 1 کارشناسی

 96 4 کارشناسی ارشد

 59 2 دکتری
 

 های صادراتیسازی خوشهالمللیهمکارانه در بینعناصر موثر در فرآیند بکارگیری استراتژی رقابت 3جدول 

 منابع شاخص شناسه

V1 
ای ههای صادرات با مشارکت بنگاهتدوین استراتژی

 خوشه
 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

V2 
های عملیاتی صادرات با مشارکت تدوین برنامه

 های خوشهبنگاه
 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

V3 
کارگروهی برای انجام  و همکاری وجود فرهنگ

 های خوشهصادرات در میان بنگاه
 (5987زاده و همکاران )شریف

 (2254پرز و جیاگنوکاوو )

V4 
گیری پی های خوشه برایانگیزه باالی بنگاه
 های صادراتیفعالیت

 (5987عابد و همکاران )قادری
 (2257دایاج )

 (5984و همکاران )نقابی موسوی
 (2228وانیوشین و همکاران )

V5 
 هایمدیریت تعارضات به وجود آمده در میان بنگاه

 خوشه
 (5987عابد و همکاران )قادری

 (2224الدین )زین

V6 
حوزه  در الزم یکپارچگی و همبستگیوجود 

 ی خوشههابنگاه بین صادرات
 (2254پرز و جیاگنوکاوو )

 (2224الدین )زین



 51ـــــــــــــــ  خوشه سازیالمللیوی بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بینارائه الگ

V7 
 توسعه در موجود موانع رفع و هاچالش شناسایی

 صادراتی هایفعالیت
 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

V8 
برخورداری از تجربیات و دانش کافی در زمینه 

 صادرات در خوشه

 (5987ابد و همکاران )عقادری
 (2228وانیوشین و همکاران )

 (2226روزیر و همکاران )

V9 
های آموزشی تخصصی در حوزه برگزاری دوره

 صادرات توسط خوشه
 (5987عابد و همکاران )قادری

 (2251سمنانی و همکاران )

V10 
-هایبنگاه بین وجود تعهد، اعتماد و تعامل الزم

 خوشه برای انجام صادرات

 (5986یزمحمدلو )عز
 (2255جانکوسکا )

 (2227موریس و همکاران )

V11 
 فیصن هایتشکل بازرگانی، اتاق در خوشه عضویت

 هااتحادیه و
 (2254پرز و جیاگنوکاوو )

 (2255جانکوسکا )

V12 
های نامهتوسعه صادرات با انعقاد قرارداد و تفاهم

 المللیتجاری بین

 (5987عابد و همکاران )قادری
 (2255نکوسکا )جا

 (2255بار  )دی
 (2228وانیوشین و همکاران  )

V13 
المللی تحلیل روندهای موجود در بازارهای بین

 توسط خوشه
 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

V14 
 صادراتی بازارهای محیط از عمومی شناخت
 (سیاسی و اقتصادی اجتماعی،)

 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

V15 
المللی توسط های بازارهای بینتحلیل جذابیت

 خوشه
 (5982آشتیانی و همکاران )
 (2226روزیر و همکاران )

 

های اول و سوم از روایی محتوایی استفاده گردید. برای این منظور ها در گامبرای تضمین روایی پرسشنامه
ا ههای صادراتی در مورد مناسب بودن پرسشنامهنفر از خبرگان خوشهنظرات استادان راهنما و مشاور و دو 

سوم  روابط منطقی عناصر موثر در گام اخذ و اعمال گردید. همچنین برای تضمین پایایی پرسشنامه تعیین
استفاده شد بدین نحو که پرسشنامه مذکور بعد از دو هفته دوباره به دو نفر  5پس آزمون - از روش آزمون

که  ها اطمینان حاصل شودرگان ارسال و پاسخ آنها دریافت گردید تا با بررسی میران مشابهت پاسخاز خب
پژوهشگر درگام چهارم . (5985بیشتر است )لشکربلوکی و همکاران،  %72ها حداقل از همبستگی پاسخ

 عتبارسنجینفر از خبرگان و صاحبنظران، چارچوب استخراج شده را مورد ا 4پژوهش با دریافت نظرات 

 هدفمند ای یرتصادفیغ گیرینمونه روش های صادراتی ازوضعیت موجود خوشه تبیین در نهایی قرار داد.

مد نظر قرار گرفت  معیارهایی خبرگان و صاحبنظران انتخاب کیفی نیز جهت هایبخش شد. در استفاده

                                                                                                                             
1 Test - Retest 
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ای العادهاز اهمیت فوق وهشپژ در مشارکت توانایی و عملی، تمایل تجربه نظری، تسلط بین این در که
  برخوردار بود.

 

 ی پژوهشهایافتهتحلیل 
( استفاده 5982و همکاران ) توسط آذر ISM روشاشاره شده  مراحلاز  ،های پژوهشبرای تحلیل یافته

خودتعاملی  شناسایی شده در تشکیل ماتریس شاخص عامل موثر یا پانزدهنخست،  مرحلهدر  .گردید
 چهاراز  ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل برایدوم  مرحلهمعرفی گردید. در  9دول به شرح ج ساختاری

   .شد ستفادها 4جدول  به شرح نماد
 

 روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری 4جدول 

 مفهوم نماد نماد

V متغیر اگر a متغیر ایجاد در b باشد داشته تاثیر 

A متغیر اگر b یرمتغ ایجاد در a باشد داشته تاثیر 

X متغیر اگر a متغیر ایجاد در b برعکس و باشد داشته تاثیر 

O متغیر اگرa  متغیر ایجاد در b برعکس و باشد نداشته تاثیر 

 

 نشان داده شده است. 1 در جدولبعد از نظرخواهی از خبرگان پژوهش ماتریس خودتعاملی ساختاری 
 

 یماتریس خودتعاملی ساختار 2جدول 

V
1

 

V
2

 

V
3

 

V
4

 

V
5

 

V
6

 

V
7

 

V
8

 

V
9

 V
1

0
 

V
1

1
 

V
1
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V
1

3
 

V
1

4
 

V
1

5
 

b               

a 

-- A V V O V V V X V X A V V V V1 

-- -- V A O V V V V X X A V V V V2 

-- -- -- X A X O O V X X A O X O V3 

-- -- -- -- X X X X A A A A A A A V4 

-- -- -- -- -- X O O O V O A X A O V5 

-- -- -- -- -- -- O X V X A A O X A V6 

-- -- -- -- -- -- -- V V V V A O A V V7 

-- -- -- -- -- -- -- -- V X X A A A A V8 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- A A A A A A V9 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- X A O O O V10 
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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- O O O O V11 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- V V V V12 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- A X V13 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- V V14 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- V15 

 
ه یک ماتریس دودویی، ماتریس دسترسی ب ساختاری ماتریس خودتعاملی با استفاده از تبدیلسوم  مرحلهدر 

 ماتریس خودتعاملی ساختاری O ,X ,A ,Vنمادهای  ماتریس این برای تشکیلاولیه ایجاد گردید. 

 صفر و یک تبدیل شدند. اعداد  به  6مطابق جدول 
  . 

 تبدیل نمادهای ماتریس خودتعاملی ساختاری 5جدول 

 در تشکیل ماتریس دسترسی اولیه 
 نماد دیلتب نحوه نماد

V V (a,b) = 1  وV (b,a) = 0 

A A (a,b) = 0   وA (b,a) = 1 

X X (a,b) = 1   وX (b,a) = 1 

O O (a,b) = 0  وO (b,a) = 0 

 
 .نشان داده شده است 7 جدول درماتریس دسترسی اولیه 

 
 اولیه دسترسی ماتریس 5جدول 
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b               

a 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 V1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 V2 

0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 V3 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 V4 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 V5 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 V6 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 V7 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 V8 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 V9 
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0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 V10 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 V11 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V12 

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 V13 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 V14 

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 V15 

 
، ماتریس اولیه دسترسی ماتریسروابط متغیرها در در  5پذیریمفهوم انتقال با استفاده ازچهارم  مرحلهدر 

 Bبر متغیر  Aکه متغیر  در صورتی بیانگر آن است که پذیریمفهوم انتقال ایجاد گردید. نهاییدسترسی 

  گذارد. نیز تاثیر می Cبر  Aثیر بگذارد، تا Cبر متغیر  Bتاثیر داشته باشد و متغیر 
 

 نهایی دسترسی ماتریس 1جدول 
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b               
a 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 V1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 V2 

1* 1 1* 0 1 1 1 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* V3 

1* 1* 1* 0 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* V4 

1* 1* 1 0 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 0 V5 

1* 1 1* 0 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1* V6 

1 0 1* 0 1 1 1 1 1 1* 0 1 1* 1* 1* V7 

0 1* 0 0 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* V8 

1* 1* 1* 0 1* 1* 1 1* 1* 1* 0 1 1* 1* 1 V9 

1* 1* 1* 0 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1* V10 

1* 1* 1* 0 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 V11 

1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V12 

1 0 1 0 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1* V13 

1 1 1 0 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* V14 

1 1* 1 0 1* 1* 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 1* V15 

 
 های ورودی وطوح ماتریس دسترسی نهایی، پس از تعیین مجموعهبندی سبرای بخشپنجم  مرحلهدر 

هایی که مجموعه خروجی و شاخص ها تعیین گردید.خروجی، مجموعه مشترک برای هر یک از شاخص

                                                                                                                             
1 Transitivity  
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مجموعه مشترک آنها کامال یکسان باشد در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار 
 دهد.س دسترسی نهایی را نشان میسطوح ماتری 8جدول  گیرند.می

 

 نهایی تعیین سطوح ماتریس دسترسی 3جدول 

 سطح مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی مجموعه

55-52-8-9-7-6-4-9-
2-5 

51-54-59-52-55-52-
8-9-7-6-1-4-9-2-5 

55-52-8-9-7-6-4-
9-2-5 

 اول

 دوم 51-59-1 51-54-59-52-1 51-59-1

 سوم 54-52 54-52 54-52

 
 مدل ،ها در مدل اولیهپذیریو حذف انتقال پس از تعیین سطوح ماتریس دسترسی نهاییششم  مرحلهدر 

 ادراتیص هایخوشه سازیالمللیبین در همکارانهرقابت استراتژی بکارگیری تفسیری ساختاری نهایی
از الگو ید این مشخص گرد 8که از جدول  یطورهمان نشان داده شده است. 5حاصل گردید که در شکل 

هایی که در سطوح باالتری قرار دارند از تاثیرگذاری سطح تشکیل شده است. باید توجه داشت شاخص سه
 باشند.ها میو بیشتر تحت تاثیر سایر شاخص کمتری برخوردارند

 

 گیرینتیجهبحث و 
را نشان داده و های کسب و کار سازی در خوشهشبکهشواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه اهمیت 

و موجب  نمودهکمک  های عضوبنگاهبه رشد  هادر خوشه سازیفرآیند شبکهنمایانگر این موضوع است که 
ی درون هابنگاه گردد.ها میکننده در خوشهکسب و کارهای کوچک و متوسط مشارکتپذیری رقابتارتقاء 

ل این هش رقابت بین اعضای خوشه و انتقاپردازند ولیکن کارقابت با یکدیگر می طور طبیعی به خوشه به
رقابت به بیرون از خوشه و از طرفی تقویت همکاری در درون خوشه، مهمترین هدف در پیشبرد توسعه 

ها برای همکاری بیشتر خوشه برای . ایده کاهش رقابت به معنی اطمینان بنگاهگرددمحسوب میخوشه 
است. تحقق اهداف فوق در خوشه، رقابت برون  المللیبین و بازارهای های تجاریدستیابی آسان به نهاده

وزه ح تیمحبوب رغمیعل .سازدالمللی آماده میهای بینای را تسهیل نموده و خوشه را برای رقابتخوشه
 در مورداندکی  هایپژوهش ،های گذشتهی در دههو تجار یعرصه علمهر دو در  همکارانهاستراتژی رقابت

سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه المللیبیندر  همکارانهتژی رقابتاسترا تاثیر بررسی
  .انجام شده است یهای صادراتدرخوشه

عامل موثر  پانزده ،های صادراتیخوشه خبرگان مصاحبه باانجام  و پژوهشپیشینه  مرور با مقاله این در
 ساختار ،تفسیری ساختاری سازیمدل از تفادهبا اس ادامه در .گردید ارائه الگوی پیشنهادی شناسایی برای

ای هدهد خوشهنشان می یسه سطحالگوی پیشنهادی  سطح قرار گرفتند. سه در و تعیین عوامل این پنهان
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سازی خوشه را مطابق با سطوح سوم و دوم انجام داده و المللیصادراتی ابتدا باید عوامل موثر در زمینه بین
در  همکارانه کهگیری از استراتژی رقابترهای خارجی به عوامل موثر در بهرهسپس در راستای توسعه بازا

عوامل  ترینبا اولویتالگوی پیشنهادی  با مطابقنمایند.  اقدام، اندقرار گرفتهسطح اول الگوی پیشنهادی 
 صادراتی هایخوشه المللیبین توسعه در همکارانهرقابت استراتژی آمیزموفقیت بکارگیری در تاثیرگذار

و  (سیاسی و اقتصادی اجتماعی،)صادراتی  بازارهای محیط از هاخوشه عمومی شناختدو عامل کشور 
 باشد که در سطح سوم الگوی پیشنهادیمی توسط آنها المللیهای تجاری بیننامهانعقاد قرارداد و تفاهم

در میان اعضای  تعارضات مدیریتدوم یعنی سطح سه عامل شناسایی شده در  کهحالیدر قرار دارند،
وسط ت المللیهای بازارهای بینتحلیل جذابیتو المللی تحلیل روندهای موجود در بازارهای بین ها،خوشه
لگوی ا سطح اولتعیین شده در ده عامل در درجه اهمیت بعدی نسبت به دو عامل قبلی قرار دارند.  هاخوشه

 کارگروهی و همکاری ای عملیاتی صادرات، توسعه فرهنگهتدوین استراتژی و برنامهاز جمله  پیشنهادی
 ارائه بندیبخش یا اولویت ساختار به عنایت با .شوندمحسوب می زمینه این در های بعدیاولویت ازو ... 

 برنامه یک توانندصادراتی می هایمدیران ارشد خوشه تفسیری، ساختاریسازی مدل رویکرد توسط شده

خود  المللیهای بینفعالیت توسعهموانع پیش رو در  با مقابله برای الی پنج سالهاتی میان مدت سه عملی
 نمایند. فراهم

 

 کاربردیپیشنهادهای 
 یهااتحادیه و هاتشکل ،های مشترک بازرگانیها و کمیتهتاقا در ی کسب و کارهاخوشه عضویت. 5

اهم قرارداد و تفتواند به انعقاد می خوشه هایو توانمندی معرفی محصوالتتخصصی عالوه بر  و صنفی
 شود.منجر  تجارت خارجیبه ویژه در حوزه  جدید های تجارینامه

محسوب  المللیکننده موفقیت یا شکست در محیط بین، تعیینی هدفدر مورد بازارها اطالعاتارزیابی . 2
)به ویژه کشورهای  صدمق صادراتی بازارهای محیط ازهای کسب و کار خوشه عمومی شناختشود، لذا می

انتخاب بازارهای  درتواند میپتانسیل بازار و زیرساختی ، اقتصادی، فرهنگی، قانونیسیاسی،  ابعادهمسایه( از 
اولین توان میموثر واقع شود. این اقدام را آنها به بازارهای خارجی  ها و شیوه ورودخوشه هدف صادراتی

  .تلقی نمود اهخوشهشدن المللییند بینآمرحله در فر

 هددمی رخ معموال هنگامی ظهور این پدیده دهدمی نشانهمکارانه رقابت در حوزه موجود ادبیاتبررسی . 9
 نظر در اب و کرده حس را «منافع همبستگی» خوشه صنعتی یک یا یک صنعت با مرتبط هایشرکت که

 هایوشهدر خ ارزش فرآیند خلققطعا این  .کنند خلق را بیشتری ارزش «مشترک انداز چشم» یک گرفتن
« المللیتوسعه بازارهای بین انداز چشم»، لذا تالش برای تدوین به مراتب بهتر انجام خواهد گرفت صادراتی

 گردد.تلقی می صادرات محور هایخوشهدر  همکارانهرقابتاز مهمترین پیش نیازهای آغاز روابط 
 نظام یک ایجاد و هابنگاه بین «استراتژیک تقابلم وابستگی» از جدیدی نوع و توسعه دادنشکل. 4

 حیاتیامری  کسب و کار خوشه یک یا صنعتدر یک  «جدیدپیشنهادی  ارزش خلق» همکاری برای
 توانیم صادراتی هایخوشه این اقدامات دراز جمله  .داشته باشد مختلفی مصادیق تواندمیمحسوب شده و 
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 برندسازی مانند بازاریابی مشترک ابتکاراتانجام  و فنی هایمهارت و بازار دانش گذاریاشتراک به
 .داخلی اشاره نمود یا المللیبین تجاری هایحضور در نمایشگاه و ایمنطقه

 اندتومی «سازیشبکه»به امر  های صادراتیدر خوشه کسب و کارهای کوچک و متوسطضرورت توجه . 1
های کسب هه شبکعتوسلذا  ،تلقی گردد آنها المللیهای بینانجام فعالیت برای اقدام اساسی یک عنوان به

امال ک خوشه هایبنگاه یو صادرات یریذپتوان رقابت ارتقایدر  «های افقی و عمودیشبکه»اعم از  و کار
صادرات  یهاجایگاه کلی خوشهتوان می «های بین بنگاهیشبکه»با حمایت از تشکیل  شود.احساس می

 .داد گسترش قبای داخلی و خارجینسبت به ررا  محور
 عالوه بر ایجادهای عضو خوشه . در دستور کار قرار دادن تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای بنگاه6

افزایی هم موجبهای ورود به بازارهای جدید هزینهریسک و  کاهش فراوان از جمله رقابتیهای مزیت
 .خواهد شد های هدفتوسعه بازارمشترک و در نتیجه  اهدافمثبت در انجام 

های فعالیتترین اقدامات توسعه از ضروری های خوشهبه وجود آمده در میان بنگاه. مدیریت تعارضات 7
روابط  ضعفهای مختلف بر اساس نتایج حاصل از پژوهش .آیدصادراتی به شمار میهای خوشه المللیبین

 لذا ،شودها محسوب میی توسعه خوشههای اصلهمکاری بین بنگاهی میان اعضای خوشه یکی از چالش
الزم و آنها امری میان  همکاری فرهنگ ترویج و هاریزی برای پیوستگی میان بنگاهمدیریت و برنامه

  آید.شمار میضروری به 
کافی در رابطه با  و تخصص دانش برخورداری از به های کسب و کارخوشه های عضوبنگاهنیاز . 9

های آموزشی تخصصی در حوزه صادرات برگزاری دوره شود، لذاکامال احساس میالمللیبینهای فعالیت
 تواند تا حد زیادی این فقدان را مرتفع نماید.می خوشه برای اعضای

 

 یپژوهشپیشنهادهای 
-خوشه ردهمکارانه عناصر موثر فرآیند بکارگیری استراتژی رقابتبرای شناسایی پژوهش در انجام این  .5

های پژوهش تحقیقات به ویژه تر شدنتدریج و با غنیه ب .از نظرات خبرگان استفاده شدی های صادرات
ژی استرات پدیده زوایای مختلفبرای درک بهتر  «فراترکیب رویکرد»توان از در این حوزه می تجربی
 بهره جست.همکارانه رقابت

گری، پالستیک، مبلمان، ریخته های صادراتی حوزهخوشهاز تجربیات خبرگان این پژوهش  در اجرای .2
یات توان از تجربهای آتی می. در پژوهشاستفاده گردیددستباف و خرما انگور، فرشسنگ، فرآوریفرآوری

کفش، گالب و عرقیات گیاهی، های خوشههای صادراتی موفق کشور از جمله سایر خوشهصاحبنظران 
های و فرآوری آبزیان، محصوالت و فرآورده پوشاک و نساجی، قطعات خودرو، شیالت، سوهان، پرورش

 لبنی، چای، گل و گیاهان زینتی و ... استفاده نمود. 
با در نظر گرفتن ولیکن  ،انجام شد« تفسیری ساختاری سازیمدل» روش از استفاده پژوهش با این. 9

 به درک حد زیادی تاتواند می «مطالعه موردی»انجام ، همکارانهرقابتاستراتژی  پدیده ماهیت پیچیده
 نظیر سازیمدل هایسایر تکنیک از استفاده با همچنین .کمک نماید همکارانهرقابت روابط ترعمیق
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 بندیاولویت را اهمیت نظر از های موثرمولفه توانمی «ایشبکه تحلیل» و «هامراتبی داده سلسله تحلیل»

بلوغ سازمانی سوق  آنها را به سمت مراحل شورک های صادراتیسازی خوشهالمللیبینبه  کمک انموده و ب
 .داد
ظرات ن بندی و تحلیلجمعصرفا از  حاصل از انجام این پژوهش ارائه الگوی پیشنهادی در کهز آنجایی. ا4

از تجربیات گردد پیشنهاد می تحقیقات آتیانجام برای  ، لذااستفاده شد کشور های صادراتیخوشهخبرگان 
  .شودهای مدیریت صادرات نیز استفاده ی صادراتی و شرکتهامتخصصان کنسرسیوم

 

  رقابت همکارانه استراتژی بکارگیریالگوی  1شکل 

 سازی ساختاری تفسیریبا استفاده از مدل صادراتی هایخوشه سازیالمللیبین در
 

V1 

سطح 

 اول

 های خوشههای صادرات با مشارکت بنگاهتدوین استراتژی

V2 های خوشههای عملیاتی صادرات با مشارکت بنگاهتدوین برنامه 

V3 وشهخهای میان بنگاهکارگروهی برای انجام صادرات در و همکاری وجود فرهنگ 

V4 های صادراتیهای خوشه برای پیگیری فعالیتانگیزه باالی بنگاه 

V6  ی خوشههابنگاه بین در حوزه صادرات الزم یکپارچگی و همبستگیوجود 

V7 صادراتی هایفعالیت توسعه در موجود موانع رفع و هاچالش شناسایی 

V8 برخورداری از تجربیات و دانش کافی در زمینه صادرات در خوشه 

V9 های آموزشی تخصصی در حوزه صادرات توسط خوشهبرگزاری دوره 

V10 راتخوشه برای انجام صادهایبنگاه بین وجود تعهد، اعتماد و تعامل الزم 
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V11 هااتحادیه و صنفی هایتشکل بازرگانی، اتاق در خوشه عضویت 

V5 
سطح 

 دوم

 های خوشهمدیریت تعارضات به وجود آمده در میان بنگاه

V13 المللی توسط خوشهتحلیل روندهای موجود در بازارهای بین 

V15 المللی توسط خوشههای بازارهای بینتحلیل جذابیت 

V12  سطح

 سوم

 المللیهای تجاری بینسعه صادرات با انعقاد قرارداد و تفاهم نامهتو

V14 (سیاسی و اقتصادی اجتماعی،) صادراتی بازارهای محیط از عمومی شناخت 
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