
 Journal of International Business Administration المللی وکارهای بینمدیریت کسب

                      jiba.tabrizu.ac.ir  دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

     DOI: 10.22034/JIBA.2021.42512.1543     0011، تابستان 2سال چهارم، شماره 

        22 – 04ص 
 

 ای برای وکارهای خوشهظرفیت کسبطراحی مدل ارتقاء 

 المللی حضور در بازارهای بین

  3اسکندری کریم ،2*بهلولی نادر ،1فرداسکندرزاده توحید 

 12/18/0411تاریخ دریافت: 
 00/01/0411 تاریخ پذیرش:

 چکیده  
 فراهم کشور اقتصاد برای جهانی اقتصاد در ایشایسته جایگاه کشور، پایدار توسعه هایآرمان به دستیابی

 کارآفرینی توسعه استراتژی اجرای طریق از دولت، و جامعه فعلی مشکالت حل همین طور و کندمی
 ودآور،س و بهینه امری تنها نه متوسط و کوچک وکارهایکسب سمت به حرکت امروزه. است پذیرامکان
 21 ندس اهداف از و بوده پایدار توسعه به رسیدن برای ضروری و الزم امری کشور، فعلی شرایط در بلکه
 ای درخوشه وکارهایطراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسب حاضر هدف پژوهش. شودمی محسوب ساله
ضر، پژوهش حا. است تمرکز بر نقش دولتالمللی با بین بازارهای در بیشتر چه هر حضور برای ایران

 دولت هایقشن شناسایی منظور به ها،داد گردآوری در اکتشافی رویکرد با( کمی -کیفی) آمیخته تحقیق
 شبخ در. المللی استبین بازارهای در حضور برای ایخوشه وکارهایکسب ظرفیت به منظور ارتقاء

وکار های کسبدر جهت ارتقاء ظرفیت خوشه دولت دخالت سازوکارهای اکتشافی هایمصاحبه با کیفی
 عاملی لیلتح آزمون از استفاده با نیز کمی بخش در و گردید معین و بررسی المللی مورددر بازارهای بین

 نقش هک داد نشان حاضر پژوهش هاییافته. گرفت قرار ارزیابی مورد شده شناسایی هاینقش تأییدی،
 که دشونمی تقسیم هنجاری و شناختی تنظیمی، دسته سه در وکارکسب هایخوشه توسعه در دولت

ت که قرارداد. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن اس تائید مورد را تحقیق هاییافته نیز تأییدی عاملی تحلیل
 فعاالن و دولتی هایسازمان ریزانبرنامه ها،خوشه متولیان کلی طور به و مجریان گذاران، مشی خط

 در این راستا اقدامات موثری انجام دهند. تواندمی هاخوشه عرصه
 

 ای، نقش تنظیمی، نقش شناختی، نقش هنجاریوکارهای خوشهکسب های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1
متوسط در اکثر کشورهای جهان، از جبنه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و  امروزه صنایع کوچک و

همچنین خدمات نقش مهمی را ایفا می کنند. صنایع کوچک و متوسط عامل استراتژیک برای توسعه 
پذیری صنایع هستد. و این صنایع، منبعی برای اشتغال زایی، زایی و همچنین رقابتاقتصادی و اشتغال

های اخیر (. نوآوری در دهه01، 0488زاد و تیرانداز، های نوین هستند )بیکلق فناوریتحول و نوآوری و خ
مورد توجه مکاتب اقتصادی و خط مشی گذاران قرار گرفته است )نصری و نصرآبادی و قاضی نوری، 

ق ای است. از الگوهای موفوکارهای خوشهها است، کسب(. از جمله مواردی که مورد توجه دولت24، 0411
وکار است که بدنبال تقویت تنوع و های کسبدهی صنایع کوچک و متوسط خوشهدر زمینه سازمان

وکارهای جدید به ها، نوآوری، کارآفرینی و کسب(. درون خوشه00، 0481پذیری است )پاسبان، انعطاف
 تراکم عنوان بهرا  کاروکسب هایخوشه (0118) 2(. پورتر208، 2118، 0)ایساکسن شودراحتی ایجاد می

 مربوط ایهشرکت خدمات، کنندگانارائه تخصصی، کنندگانتأمین هم، به مرتبط هایشرکت جغرافیایی
 ثراتا پیرامون مختلفی تحقیقات زمان آن از. است کرده تعریف وابسته نهادهای و وابسته صنایع به

 ایجاد در هادولت برای هاییچارچوب حتی و است شده انجام ایمنطقه توسعه در وکارکسب هایخوشه
؛ 2110، 4)وولفی و گیرتالر است شده تدوین یمنطقه توسعه مشی خط عنوان به صنعتی مناطق و هاخوشه

 (.0101، 2110، 0بینیورث و هنری
اند، از توان ای شکل گرفته و رشد یافتههای منطقهها بر اساس مزیتبا توجه به اینکه خوشه

ای را در وجهتوانند، نقش قابل تمند هستند که در صورت توسعه و تقویت میخوبی بهرهپذیری نسبتاً رقابت
هزار  228وکار با تعداد خوشه کسب 418توسعه صنعتی و توان صادراتی کشور ایفا کنند. در ایران تعداد 

فر را شامل هزار ن 121میلیون و  2زایی بالغ بر بنگاه فعال شناسایی شده است که دارای میزان اشتغال
خط  به اقدام کشورها امر این در بودن پیشرو ها برای(. دولت00، 0412)منوریان و همکاران،  شوندمی

 هایپتانسیل از تا آورندمی وجود به را شرایطی و هامشوق و کرده بلندمدت هایریزیبرنامه و گذاریمشی
 نظر هب بنابراین. کنند استفاده پایدار رشدی به رسیدن برای متوسط و کوچک کارهایوکسب یسازنده

 قطری از دولت. دارد قرار هابرنامه طراحی و مشی خط تعیین برای موقعیت بهترین در دولت که رسدمی
 خط از بسیاری. بردارد گام جهانی کاروکسب هایخوشه توسعه جهت در تواندمی مشی خط اعمال

 اوتیمتف نتایج به یک هر و بپردازند هاخوشه مفهوم از عملی استفاده به تا اندکرده تالش گذارانشیم
وکارهای کوچک و متوسط نه امروزه حرکت به سمت کسب .(0414)یحیی تبار و همکاران،  اندیافتهدست

تنها امری بهینه و سودآور، بلکه در شرایط فعلی کشور، امری الزم و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار 
 011، 010، 81قانون برنامه چهارم توسعه، همچنین در موارد  41و اهداف سند بیست ساله است. در ماده 

وکار تاکید شده است )سلیمانی و همکاران، های کسبه قانون برنامه پنجم  بر موضوع توسعه خوش 001و 
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یان را های مشتریابند که نیازمندیهایی بقا میها با رقابت شدیدی روبه رو هستد و آن(. شرکت10، 0414
 (. 42، 0418)عزیزی بروجردی و همکاران،  ها اقدام کننددرک کنند و نسبت به تأمین آن

 ولوژیتکن اقتصادی، منابع. کندنمی زندگی دیگر کشورهای از لکام جدایی در کشوری هیچ امروزه
 ایپیچیده ریانج وسیله به که دارد دیگر کشورهای اقتصاد به نسبی بستگی کشور، یک افراد زندگی سطح و
ای در بازارهای وکارهای خوشهحضور کسب. شوندمی مربوط هم به تکنولوژی، و سرمایه خدمات، کاالها، از

های د تشکلها فاقکند، با این وجود این شرکتهای مناسبی را برای کسب سود ایجاد میالمللی، فرصتبین
های های صادراتی و ریسکالمللی و صادرات هستند و این امر هزینهحمایت کننده در امور بازاریابی بین

 مزایای راهبردی مانند دسترسی به المللی،دهد. از سوی دیگر، حضور در بازارهای بینمرتبط را افزایش می
آورد. از سوی دیگر منجر کنندگان جدید و شرکای جدید، به وجود میبازارهای جدید جذب مشتری، عرضه

پور و یلکند. اسماعهایی را میسر میبه ساختن زیربنای قوی مشتریان در یک بازار جدید، روابط و آشنایی
للی المور، شبکه محو و کارآفرین را برای حضور در بازارهای بینهای علی منبع مح( مؤلفه0418) همکاران

( و بهزادنیا و 2101) 0(؛ روز و همکاران0418) زادهعنوان کردند؛ محققین دیگری همچون یوسفی و قاضی
ن المللی شدن تاکید دارد؛ بنابرایها به منظور بینها به عنوان حامی شرکت( بر نقش دولت0418) همکاران

های اقتصادی، اجتماعی و ... حاکم بر وکارها، تحت تأثیر سیاستکشوری، فعالیت و توسعه کسب در هر
وکارهای توانند موجب رونق کسبگذاری مناسب و اصولی میریزی و سیاستها با برنامهجامعه است، دولت

خود  وکار به خودیهای کسبالمللی سازی خوشهالمللی شدن یا مانع از آن شوند. بینای برای بینخوشه
بین  ای در بازارهایوکارهای خوشهگیرد، بلکه نیازمند نقش دولت است. از آنجا که حضور کسبشکل نمی
توان موجب رونق اقتصادی و توسعه جوامع شوند، بسیاری از کارگزاران دولتی تالش می کنند اللمللی می

نند تا با تدوین سیاست ها و طراحی برنامه ها وکارها به نحو احسن استفاده کهای این کسبکه از ظرفیت
 نفعاال از شده انجام هایالمللی گام بردارد. مصاحبهوکار در سطح بینهای کسبدر جهت توسعه خوشه

داد که دولت به صورت مطلوب نتوانسته است وظایف خود را به نحو  نشان ایخوشه وکارهایکسب حوزه
ها المللی راهی برای توسعه این شرکتهمچنین حضور در بازارهای بینمطلوبی در این حوزه انجام دهد. 

ود شای احساس میکارهای خوشهوها در توسعه کسباست. بنابراین ضرورت تحقیق پیرامون نقش دولت
ای وشهوکارهای خبنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤال زیر است: نقش دولت در توسعه کسب

 چیست؟
 

 نظری پژوهش مبانی -2
ی ها صورت گرفته است، تجمع اقتصادهایی که در عرصه کارآفرینی و اقتصادی شرکتیکی از پدیده

شود که عامل مهمی در توسعه پایدار وکار یاد میهای کسبها است که از آن به عنوان خوشهشرکت
 ،(2108) 4لوپس کارلوس و (. برانکو4، 2108، 2اجتماعی و اقتصادی یک منطقه است )پروخورووا و همکاران

 اییژهو قلمرو جغرافیایی در که دانندمی هاشرکت از بزرگی نسبتاً یمجموعه را هابیان کردند که خوشه

                                                                                                                             
1 . Ruiz 
2 . Prokhorova 

3 . Branco & Carlos Lopes 
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 هارکتش تخصص و هاشرکت میان تجارت خوشه، آن در و هستند مشخص تخصصی دارای ثبقه دارند، قرار
 ندارد، دوجو نظر اتفاق نظرانصاحب میان خوشه تعریف خصوص در که دارند عقیده دو، این. است چشمگیر

 زمینه یک در اقتصادی هایفعالیت جغرافیایی تمرکز به خوشه، واژه که نمود بندیجمع گونهاین توانمی اما
های متمرکز و وابسته به یکدیگر که در طول ای تولیدی از بنگاهها عبارت است از شبکهدارد. خوشه اشاره

شامل  هاخوشه"(. 022، 2100، 0ایجاد ارزش با یکدیگر در ارتباط هستند )براخرت و همکارانزنجیره 
 یا و خاص هایمزیت وجود سبب به که است جغرافیایی منطقه یک در صنایع از همگن ایمجموعه
 و انوشه) "است گرفته شکل اقتصادی اهداف با مهارت و فن چون اجتماعی یافته قوام هایسرمایه

 (.01 ،0411 همکاران،
ولید ها به عنوان مکانی بر انتشار و توکار تاکید بر ظرفیت آنهای کسباساساً، ادبیات مربوط به خوشه

ها بستر مناسبی برای تشریک مساعی و فعالیت (. این خوشه01، 2111، 2دانش تاکید دارد )جیولیانی و بل
ه شود کموجود، منجر به تعامالت درونی و اعتمادسازی میای وجود دارد، به این دلیل، اشتراکات شبکه

همین  (. به021، 2101، 4آورد )لیاوسازی و فعالیت مشترک فراهم میزمینه کارایی جمعی را از طریق شبکه
ا سرعت هکند، زیرا خوشهبندی مزیت کلیدی را در فرایندهای خلق و یادگیری دانش ایجاد میترتیب، خوشه
دهد که کاربران بتوانند دانش ارزشمند را به وسیله ارتباطات متناوب انتقال دهند )کاتو و میآن را افزایش 

کلی، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و  (. به طور21، 2101، 1؛ ایسینگریچ و همکاران201، 2102، 0همکاران
کند یدا میهای نوین به راحتی از یک شرکت به شرکت دیگر در خوشه صنعتی چرخش پاجتماعی، ایده

ها بستری برای اشتراک دانش، بهبود فرایندها و نوآوری (. در نتیجه آن112، 2101، 2)کاوالهیرو و براندائو
( معتقدند که 2102) 8(. به این ترتیب پیکه و تامسون412، 2104، 1جمعی هستند )گیبرییسویس و موهن

های و قوانین تنظیمی لی، خط مشیهای پولی، مامشی ها تحت تأثیر خطشرایط اجتماعی درون خوشه
ویایی ها است. بدین ترتیب پها میان بازیگران دولتی خوشهنیروی کار و همچنین فرایندهای پویای شرکت

(. 241، 2101، 1باشد )ابراهیم و آمروها، همکاری و رقابت میها  به شدت تحت تأثیر ترکیبی از شبکهخوشه
شود، وکار، نوآوری، رقابت و رشد شناخته میی برای ارتقا و توسعه کسبها به عنوان ابزار مهمامروزه خوشه

رد، گیهای خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل میهای بنگاهها به واسطه تالشاگرچه معموالً خوشه
ها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تأثیر کنشگران گوناگون و پرشماری از قبیل نهادهای ولی آن
 (.014، 2108، 01)ریواس و همکاران مالی و صنفی در سطح ملی و محلی قرار دارند دولتی،

نحوه تعامل  0( بیان کرد که یک خوشه شامل سه عنصر اصلی است که در شکل 0، 0414) رحمانی
 و استرار آنها نشان داده شده است. 
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 (4، 1333ها )رحمانی، دهنده خوشه و نحوه استقرار آن: عناصر اصلی تشکیل1شکل        

ها و نهادهای داخلی است. وابستگی های درونی آنکلید موفقیت و هویت در یک خوشه وابستگی       
عمومی، دولتی و ها نهادهای گر آنها و همکاری ایجاد می شود که تسهیلها به وسیله واسطهمیان بنگاه

های فیزیکی از جمله، ارائه خدمات و تسهیالت متعدد یا محلی است، نقش راهبردی را در تامین زیرساخت
، ای با تشکیل صنعتی و صنفیهای مختلف و نهادهای سیاسی و اقتصادی منطقهو هماهنگ کردن بخش

(. بر اساس قانون پارتو، 2، 0412)رحمانی، شود ها و سایر نهادها به وسیله نهادهای دولتی انجام میبانک
ها وجود ندارد، در دنیای کامالً رقابتی، کنند، ضرورت مداخله دولتزمانی که بازارها در رقابت کامل عمل می

، 0412فرد و همکاران، های واقعی اجتماعی است. )داناییکند که هزینه تولید برابر هزینهبازار تضمین می
کند، چرا که عرضه کاالهای عمومی و ( شکست بازار دخالت دولت را توجیه می2110) 0(. به زعم مایکل1

توانند به طور موثر آن را انجام دهند. ها میهای اجتماعی، وظایفی هستند که فقط دولتتخصیص هزینه
ه ایی قادر ب( نشان داد که بدون دخالت دولت، بازار قادر به کار نخواهد بود و بازار به تنه81، 0482هیوز )

 باشد.انجام همه وظایف اقتصاد نمی
سازی شد. از اواسط دهه پیاده 0111ای و خط مشی گذاری خوشه از اویل دهه مشی خوشه خط

ورد ای در بیشتر کشورها مآمیز به طور فزاینده به بعد اجرای خط مشی قبلی به علت نتایج موفق 2111
های باید اجرا شود یا خیر، به اینکه چگونه خط مشی آیا خط مشی ها از اینکهتوجه قرار گرفت. دیدگاه دولت

( 0412(. خامسی و همکاران )0412ریزی و اجرا شوند، تغییر پیدا کرد )منوریان و همکاران، ای طرحخوشه
ذاری گگانه دولت و خط مشی گذاری، سرمایهکار دارای ابعاد پنجوهای کسبنشان دادند که توسعه خوشه

، زیرساختی، دانش و ارتباط با دانشگاه فرهنگ است. نکته بسیار مهم این است که شاخص دولت و و مالی
گذاری به لحاظ اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد اما از جهت وضعیت موجود در جایگاه آخر خط مشی

فرد اما دانایی (.81، 0482های مختلفی هستند )هیوز، ها دارای نقشقرار دارد. هیوز معتقد است که دولت
بندی کرده است:  نقش تنظیمی، نقش هنجاری های دولت را در سه دسته، طبقه( نقش0488و همکاران )

                                                                                                                             
1 . Micheal 
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وری و های ضرها از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی، پرداخت وامو نقش شناختی. در نقش تنظیمی دولت
ای کوچک هپشتیبانی مالی از شرکتهای تنظیمی دیگر به حمایت از خوشه پرداخته، همچنین دیگر برنامه

( تاکید 2118) 0باشد. عزیز و نور هاشمکارها میوترین رویکردها برای توسعه کسبو متوسط یکی از معمول
های صنایع کوچک و ها شده کاستیها موجب موفقیت در خوشهکرد که خط مشی گذاری بر اساس خوشه

های الزم هایی که بر اشاعه دانش مدیریت و مهارتبرنامهکند. در نقش هنجاری متوسط  را بر طرف می
های کوچک و متوسط ارائه های آموزشی الزم به شرکتوکارها  متمرکز است. برنامهبرای توسعه کسب

(. پورتر 0488فرد و همکاران، کند )داناییهای الزم کمک میها را در توسعه مهارتشود و شرکتمی
ی کار تأکید داشت. مبانوهای کسبها برای بهبود خوشهها و دانشگاهی شرکت( نیز بر نقش همکار2111)

ها نسبت به توسعه پردازد که در خصوص نقش دولتهایی میتجربی پژوهش به مرور برخی از پژوهش
 یابد.ای به منظور ارتقاء حضور در بازارهای مختلف اختصاص میوکارهای خوشههای کسبظرفیت

 پژوهش. پیشینه 3
 هاآن جمله از که دارند دخالت فرایند این به کمک و المللیبین بازار به ورود در متعددی عوامل

 مرزهای توسعه(. 2111 ،2گوسو و کارادنیز) کرد اشاره مدیریتی و محیطی سازمانی، عوامل به توانمی
 وکارهاسبک برای موفقیت به دستیابی هایشیوه ترینمهم از یکی خارجی بازار در آن فعالیت و وکارکسب
     (.2102 ،4همکاران و کواالینن) است

 ایوکارهای خوشهها در حمایت از کسبهای انجام شده در زمینه نقش دولت: پژوهش1جدول 

 نتیجه روش پژوهش هدف پژوهش محقق و سال

 (0412) رحمانی

 تر مناسب هدف پژوهش معرفی
 هاآن هایتوانمندی و صنعتی هایخوشه

 ,صادراتی توان و رقابتی مزیت کسب در
 فراهم را هاخوشه این بهتر شناخت زمینه

 .آورد

 به بنیادی تحلیل مطالعه روش
 هایخوشه از کاوی مورد یک همراه

 نساجی در صنعتی

نتایج این تحقیق 
عبارت است از 

گیری و تصمیم
گذاری توسط سیاست

 دولت.

یحیی تبار و 
 همکاران

(0414) 

 هاخوشه مفهوم به ابتدا مقاله این در
 هایخوشه سپس. است شده پرداخته

 توسعه مدیریتی هایچالش وکار،کسب
 نقش انتها در و وکار،کسب هایخوشه

 قرار بررسی مورد هاخوشه توسعه در دولت
 است گرفته

روش پژوهش حاضر، توصیفی و 
پیمایشی و در زمره تحقیقات 

 کاربردی است

 اعمال طریق از دولت
 در تواندمی خط مشی

-خوشه توسعه جهت

 وکارکسب های
 .بردارد گام جهانی

کریمی زارچی و 
 همکاران

(0418) 

 توسعه منظور به هدف پژوهش ارائه مدلی
 است. وکارکسب هایخوشه پایدار

 سازیمدل و بنیاد داده تئوری روش
 ساختاری، معادالت

ریزی و برنامه
گذاری در سیاست

 زمینه صادرات

بهزادنیا و 
 همکاران

(0418) 

 تأثیر پژوهش بررسی این از هدف
 عملکرد بر صادرات تشویقی هایبرنامه

 للیالمبین بازرگانی هایشرکت صادراتی

از نظر هدف، کاربردی و هدف آن 
عه دانش کاربرد در یک زمینه توس

 خاص است

های تشویقی برنامه
 دولت

                                                                                                                             
1 . Aziz & Norhashim 
2 . Karadeniz & Göçer 

3 . Kuivalainen et al 



   43ــــــــــ ... حضور در بازارهای ای برای وکارهای خوشهطراحی مدل ارتقاء ظرفیت کسب

 نتیجه روش پژوهش هدف پژوهش محقق و سال

 قشن با غیرمستقیم و مستقیم صورت به
 و خارجی بازارهای هایجذابیت میانجی

 است شرکت صادراتی هایقابلیت

زاده و  جعفر
 همکاران

(0411) 

 کارگیریبه الگوی هدف پژوهش ارائه
-یالمللبین در همکارانه رقابت استراتژی

 است محور صادرات هایخوشه سازی

 و اکتشافی رویکرد پژوهش حاضر 
 این خبرگان نظرات از گیریبهره
 سازیمدل روش از استفاده و حوزه

 تفسیری است ساختاری

های برگزاری دوره
آموزشی تخصصی در 

 حوزه صادرات 

 (2111) تامبونن
 کوچک صنایع هایخوشه محور صادرات

 اندونزی در متوسط و

 در تحقیق یک اساس بر وی مقاله
 اهمیت خصوص در پیشرفت حال

 هایخوشه توسعه در هاشبکه
SME اندونزی در گرا صادرات 

 موارد همچنین مقاله این در. است
 SME توسعه به مربوط دیگر مهم
 هاشبکه اهمیت به کشور، در ها

 .پردازدمی

های آموزش و حمایت
-مالی از کسب

ای به وکارهای خوشه
منظور حضور در 

 المللیبازارهای بین

 (2100)کانونگو

 اقتصادی پیامدهای و الگوها مقاله این در
 هزمین در را خارجی مستقیم گذاریسرمایه
 حال در شرکت یک یافته تکامل نقش

 الح در چندملیتی شرکت یعنی توسعه،
 سازیجهانی اصلی عامل عنوان به ظهور

 شودمی بررسی اقتصادی،

 پیامدهای و الگوها مقاله این در
 مستقیم گذاریسرمایه اقتصادی

 تهیافتکامل نقش زمینه در را خارجی
 یعنی توسعه، حال در شرکت یک

 به ظهور حال در چندملیتی شرکت
 سازیجهانی اصلی عامل عنوان

 .شودمی بررسی اقتصادی،

 محدودکننده سیاست
 در مهمی عامل هند

 هایشرکت هدایت
 برای هندی
 در گذاریسرمایه
 کشور از خارج

روز و 
 (2101همکاران)

 افتراقی تأثیر بر تمرکز مقاله این هدف
 بر دولت مالکیت و دولت تبلیغی اقدامات

 و مکان: است سازی المللیبین متغیر دو
 هایشرکت سازی المللیبین سرعت

 ظهور است حال در چندملیتی

 هایشرکت مقاله این تجربی رویکرد 
که دارای سهام  هستند چینی

 زا نویسندگان المللی هستند. بین
 توسط شده آوریجمع پاسخ 212
 شورای و کانادا اقیانوسیه و آسیا بنیاد

 چین المللیبین تجارت گسترش
 .اندکرده استفاده

اقدام تبلیغاتی دولت، 
های مستقیم و مشوق

استراتژیک برنامه
-دولت به منظور بین

 المللی شدن شرکتها

 

 شناسی       روش -4
ای، روش آمیخته )کیفی و کمی( است و از نوع گیری پژوهش توسرعه تحقیق حاضرر از منظر جهت 

کیفی، با  هایاکتشافی است. تحقیق حاضر نیز شامل دو مرحله است. ابتدا در مرحله نخست، داده ترکیبی
های ها و وظایف دولت در زمینه حضررور خوشرره شرروند و نقشاسررتفاده از روش مصرراحبه گردآوری می 

ین روابط ظور تعیگیرد. در ادامه نیز به منالمللی در ایران مورد شناسایی قرار میوکار در بازارهای بینکسب
 سازد. های کمی را میهای کیفی، دادهشود، بنابراین دادههای کمی استفاده میهای کیفی از دادهداده

 نمیا المللی، ازوکار در بازارهای بینهای کسبهای دولت در زمینه حضور خوشهنقش احصاء برای
 نظرانصاحب همچنین و دارند فعالیتکار وکسب هایخوشه زمینه در که افراد، از مختلفی هایطیف
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به تفکیک حرفه و تحصیالت نشان داده شده است.  2در جدول شماره  که آمد، عمل به مصاحبه آکادمیک
  نظری انجام گرفته است. -انتخاب نمونه آماری در بخش کیفی به صورت مالکی

 

 : فهرست مصاحبه شوندگان به تفکیک تحصیالت و حرفه2جدول 

 تعداد مدرک تحصیلی تخصص ردیف

ه 0 نشگا د دا ا ست ا ا  8 دکتر

ا وکارکسب یرمد 2  0 دکتر

ر  مدیر کسب 4 رشد وکا ا رشناسی   1 کا

رهای خوشهمشاور کسب 0 رشد ایوکا ا  4 کارشناس 

زمان  1 د سا رمن معدنکا رشناس   صنعت و  رشد یکا  0 ا

 24 جمع کل 

 

د. ای پرداخته شوکارهای خوشهنظر در حوزه کسبصاحبهای کیفی با مصاحبه با افراد برای گردآوری داده
 هشگرپژو که است یافته ادامه زمانی ها تاها به روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت و مصاحبهمصاحبه
 یانب شوندگان مصاحبه به مصاحبه، شروع است. در رسیده اشباع حد به و تکراری هاداده کرده، احساس

در  ایکارهای خوشهوهای دولت در جهت ارتقاء ظرفیت کسبتعیین نقش پژوهش این از هدف که گردید
 کی همچنین و پژوهش این ضرورت و اهمیت سپس. المللی استایران به منظور حضور در بازارهای بین

 رائهالمللی اای جهت حضور در بازارهای بینخوشه وکارهایکسب زمینه در دولت هاینقش از کلی تعریف
 .نماید مطرح باب این در را خود نظرات و هادیدگاه شد درخواست شوندگان مصاحبه از آن از پس. گردید
 یحاتتوض شوندگان مصاحبه تا شدمی بیان خاص هایبرخی از نقش خصوص در سؤاالت نیز مواقع برخی
 بود. متغیر دقیقه 01 تا 01 از مصاحبه زمان مدت. نمایند بیان را تریجزئی و بیشتر
 باشد:های زیر میها به صورتگردآوری داده روش

ای و میدانی استفاده شد. در این بخش ها از روش کتابخانهبه منظور گردآوری داده الف( بخش کیفی:

گردآوری داده در دو مرحله صورت گرفت. بدین صورت که ابتدا برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی 
های انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین مقاالت ای، پژوهشنظری و ادبیات از منابع کتابخانه

 انتشاریافته در وب سایت های معتبر استفاده شد.
های کیفی با خبرگان ... مصاحبه انجام شده، با توجه به اهداف در مرحله دوم، به منظور گردآوری داده

ساعت و حدود یک ماه طول کشید  21احبه پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. زمان مص
ت شد. بدین ترتیب موارد یادداشها ضبط و همچنین نکات کلیدی یادداشت میکه در فرایند آن از مصاحبه

 های بخش کیفی را تشکیل دادند.های ضبط شده دادهشده و مصاحبه

شد. در این بخش، با  ها  در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفادهبرای گردآوری داده ب( بخش کمی:

های های دولت به منظور ارتقاء ظرفیت خوشههای کیفی، نقشهای انجام شده بر روی دادهتوجه به تحلیل
ه طراحی ای در این زمینالمللی شناسایی شد، بنابراین پرسشنامهوکار برای حضور در بازارهای بینکسب

لیکرت استفاده شد.برای برآورد روایی پرسشنامه  ایسؤال بود که از طیف پنج گزینه 08گردید که شامل 
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های پرسشنامه بررسی شد، از روایی همگرا عالوه بر روایی محتوا که نظر خبرگان در خصوص اعتبار گویه
است.  1/1 برای هر نقش دولت باالتر از شده استخراج واریانس نیز استفاده گردید. بدین ترتیب که میانگین

سشنامه از آزمون آلفای کرونباخ  استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست همچنین برای پایایی پر
نشان داده شده است و نتایج بدست آمده  4بدست آمد که در جدول شماره  801/1آمده در این پرسشنامه 

   نشان داد که پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است.
 

 استفاده از آلفای کرونباخها با : پایایی شاخص3جدول 

 روایی سازه آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت بعد

 14/1 801/1 08 های دولتنقش

 80/1 814/1 20 نقش تنظیمی

 21/1 802/1 02 نقش هنجاری

 12/1 808/1 1 نقش شناختی

 

 هایافته -5
 های پژوهش در دو دسته کیفی و کمی و به شرح ذیل انجام شده است:یافته

د های اکتشافی از رویکرهای کیفی حاصرل از مصراحبه  برای تحلیل داد :های کیفیتحلیل دادهالف( 

 زیاد و کم دار،معنی هایبخش پی در که گریمانند ویرایش مفسر سبک، این ویرایشری اسرتفاده شد. در  
در این روش برای  .شودمی متن وارد اسرت،  متن در غیرضرروری  کلمات حذف جمالت، یا کلمات کردن

گیرد. در اسرتخراج مفاهیم از میان اطالعاتی که در طول مصراحبه بدست آمده، عمل کدگذاری انجام می  
ها از کدگذاری اولیه و ثانویه و خلق معانی و مفاهیم استفاده گیری مفاهیم و مقولهاین تحقیق برای شکل

 نجام شده است: ها مراحل زیر اشده است. بدین ترتیب برای تحلیل مصاحبه

به  انجام شود تا پژوهشگر قادر یعبه حد وس یدبا یریگمرحله نمونه یندر ا ها:.تحلیل و تلخیص داده1
استخراج شود.  یادیمصاحبه کدهای ز یک. ممکن است از درون باشد یواقع یتدر موقع یمکشف مفاه

 د.شونیمشخص م ییاحصاء و کدهای نها یدکدهای جد گیرند،یها به طور مرتب مورد بازنگری قرار مداده

ها برای هر مصاحبه شونده برداری جدولی تهیه شد که پاسخ سؤالپس از نسخه :هاسازی دادهآماده.2

 .مشخص شد

که به  دشونیبندی مبر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه یممرحله مفاه این در ها:کشف مقوله.3
را  یمفاهم توانندیم یراهستند ز ییباال ی. مقوالت دارای قدرت مفهومشودیپردازی گفته مکار مقوله ینا

 .بر محور خود جمع کنند

 د.ش شوندگان تدوینهای مصاحبهدر مرحله کدگذاری اولیه، مفاهیم کلیدی گفته کدگذاری اولیه:.4
 یخوانهم ترین ارتباط وبوده تا بیش ینتالش بر ا وتوسط خود محقق انتخاب شده است  یانتخاب یهاعنوان

 نشان داده شده است. 0د که در جدول شماره آن است، داشته باشن یانگرکه نما ییهارا با داده
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 ای از کدگذاری اولیه: نمونه4جدول 

 کدهای استخراج شده متن مصاحبه شده
  یگذاریهسرما یهاتأسیس شرکت است. هااز آن یکی یگذاریهکه سرما یو دولت یبخش خصوص ینحلقه اتصال ب یجادا

 وکارکسبتأسیس صندوق توسعه  مالی یهاصندوق یجادا یقاز طر یدولت یالتو تسه یمال یهاکمک یاعطا
 وکارهای کسبخوشه یهای ملخط مشی ینتدو وکارهای کسبهای خوشهتوسعه خط مشی یدولت برا یکل هاییاستس ینتدو

 ان.گذاریهسرما یبرا وکارکسبمناطق مستعد  یمعرف                        یگذاریهسرما یبرا ییباال یلپتانس یمستعد که دارا یهاقطب یمعرف

 وکارهای کسبخوشه یمتول یمعرف تند.هس وکارهای کسبخوشه یکه مسئول و متول ییاجرا یهادستگاه یمعرف

 ندیازمدارد لذا ن هابرای توسعه خوشه یادیز یتقابل یامروزه مناطق آزاد تجار
 .باشدیبخش م ینگذاری در اسرمایه

در مناطق آزاد  یگذاریهسرما یبرا یالتوجود تسه
 ی.تجار

 

یرد گای از مفاهیم مشترک، عنوانی تعلق میدر این مرحله، به مجموعه کدگذاری ثانویه یا محوری:.5
   (.1)جدول شماره 

 

 ها و نتایج کدگذاریهای انجام شده بر اساس مؤلفهمصاحبه: کدگذاری ثانویه 4جدول 

ویه هاهمؤلف ان ث  کدهای 

 هایخط مشی و ریزیبرنامه
 کارآفرینی

 وکارکسب هایخوشه رونق ملی خط مشی تدوین
 هدف بازارهای شناسایی و مطالعه
 وکارکسب هایخوشه استراتژیک ریزیبرنامه
 کالن اقتصادی ثبات
 صنایع افزایی هم منظور به الزم شرایط ایجاد

 بازار نهادی اصالحات

 و آموزشی هایحمایت راهبردهای
 ایمشاوره

 هاخوشه توسعه متولی هایسازمان معرفی
 هاخوشه رونق برای ایمشاوره مراکز تقویت و ایجاد

 هاخوشه و صنفی هایتشکل گیریشکل از حمایت
 ایحرفه و فنی آموزش خدمات و مراکز توسعه

 مالی هایحمایت راهبردهای

 ارز قیمت شدن نرخی تک
 وکارکسب هایخوشه برای بیمه نرخ سازیمتناسب
 وکارکسب هایخوشه از هابانک حمایت
 گذاریسرمایه هایصندوق تأسیس

 وکارکسب هایخوشه برای مالیاتی تخفیفات ارائه
 وکارکسب هایخوشه به کم هایبهره با وام اعطاء
 برق و آب جمله از زیرساختی تخفیفات اعطاء

 هاخوشه فعالیت شروع زمان در ساله چندین مالیاتی هایمعافیت
 مجدد رونق جهت دارمشکل هایخوشه برای تسهیالت اعطاء

 هاهخوش توسط تولیدشده محصوالت به نسبت دولت توسط تضمینی هایقیمت خرید به
 ایوکارهای خوشهکسب از حمایت هایصندوق تأسیس

 هاخوشه گذاریسرمایه هایفرصت برای هاییارانه تسهیالت

 اصالحات اداری

 وکارکسب هایخوشه ایجاد مسیر در گیریتصمیم متعدد مراجع حذف
 وکارکسب هایخوشه برای بوروکراسی کاهش
 هاخوشه از حمایت در بانکی نظام اصالح
 وکارکسب هایخوشه متولی توسعه معرفی
 اداری کاری موازی حذف

 غیرمالی هایمشوق راهبردهای
 هاخوشه برای بلندمدت هایهزینه بازپرداخت تسهیالت با هایزمین اعطای

 قرارداد اقساط بلندمدت تقسیط و نقدی بخش کاهش امکان و صنعتی اراضی واگذاری
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ویه هاهمؤلف ان ث  کدهای 
 فنی  هایکمک ارائه
 محصول خرید تضمین ارائه

 آموزش و بسترسازی
 هاخوشه رونق برای ایمشاوره و آموزشی هایدوره برگزاری

 وکارکسب و فناوری خدمات افزاری،نرم خدمات جهت الزم هایمشاور ارائه
 هادانشگاه همکاری با هاکار خوشهوکسب توسعه هایبرگزاری کنفرانس

 تبلیغات و رسانیاطالع

 وکارکسب هایخوشه معرفی و تبلیغ
 .گذارانسرمایه برای وکارکسب مستعد مناطق معرفی
 هاخوشه گذاریسرمایه جهت ظرفیت دارای و مستعد مناطق معرفی
 .گذارانسرمایه برای وکارکسب مستعد مناطق معرفی
 منطقه هر بومی استعدادهای به توجه

 فستیوال و نمایشگاه برگزاری
 خارجی هاینمایشگاه در وکارکسب هایخوشه حضور بسترسازی

 هاخوشه برترین به جوایز ارائه و برتر واحدهای معرفی برای هاییجشنواره برگزاری
 کاروکسب هایخوشه معرفی برای وکارکسب هایخوشه برای ساالنه هاینمایشگاه برگزاری

 
 جوایز اعطای

 وکارکسب هایخوشه برای صادراتی جوایز اعطاء
 خارجی هاینمایشگاه در حضور برای یارانه پرداخت

 .تجاری آزاد مناطق در گذاریسرمایه برای تسهیالت وجود

 

در این مرحله، با تجمیع مفاهیم مشترک با استفاده از مطالبی که مصاحبه  .خلق معانی و مفاهیم:6

-دهنده، نقش دولت در زمینه توسعه ظرفیتآید که نشاناند، جدولی جامع بدست میشوندگان عنوان کرده

و به عنوان ( 2المللی است )جدول شماره بازارهای بینای برای حضور در وکارهای خوشههای کسب
   .شودیم ارائه یچارچوب مفهوم

 

 المللیبین بازارهای در حضور برای ایخوشه وکارهایکسب ظرفیت : مدل ارتقاء4جدول 

 هاشاخص هامؤلفه ابعاد مفهوم

 وکارهایکسب
 برای ایخوشه

 در حضور
 بازارهای 

 المللیبین

 
 
 
 
 

نقش 
 تنظیمی

 و ریزیبرنامه
 تدوین خط

های توسعه مشی
 وکارکسب

 وکارکسب هایخوشه رونق ملی مشی خط تدوین
 کالن اقتصادی هدف و ثبات بازارهای شناسایی و مطالعه
 وکارکسب هایخوشه استراتژیک ریزیبرنامه
 صنایع افزایی هم منظور به الزم شرایط ایجاد

 بازار نهادی اصالحات

 هایحمایت
 و آموزشی
 ایمشاوره

 هاخوشه توسعه متولی هایسازمان معرفی
 هاخوشه رونق برای ایمشاوره مراکز تقویت و ایجاد

 هاخوشه و صنفی هایتشکل گیریشکل از حمایت
 هادانشگاه همکاری با هاکار خوشهوکسب توسعه هایکنفرانس برگزاری

 و فناوری خدمات افزاری،نرم خدمات جهت الزم هایمشاور ارائه
 وکارکسب

 هاخوشه رونق برای ایمشاوره و آموزشی هایدوره برگزاری
 ایحرفه و فنی آموزش خدمات و مراکز توسعه

 مالی هایحمایت

 ارز قیمت شدن نرخی تک
 وکارکسب هایخوشه برای بیمه نرخ سازیمتناسب
 وکارکسب هایخوشه از هابانک حمایت
 گذاریسرمایه هایصندوق تأسیس

 وکارکسب هایخوشه برای مالیاتی تخفیفات ارائه
 وکارکسب هایخوشه به کم هایبهره با وام اعطاء
 برق و آب جمله از زیرساختی تخفیفات اعطاء

 هاخوشه فعالیت شروع زمان در ساله چندین مالیاتی هایمعافیت
 مجدد رونق جهت دارمشکل هایخوشه برای تسهیالت اعطاء

  لیدشدهتو محصوالت به نسبت دولت توسط تضمینی هایقیمت خرید به
 ایخوشه وکارهایکسب از حمایت هایصندوق تأسیس

 هاخوشه گذاریسرمایه هایفرصت برای اییارانه تسهیالت
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد مفهوم

 اصالحات اداری

 وکارکسب هایخوشه ایجاد مسیر در گیریتصمیم متعدد مراجع حذف
 وکارکسب هایخوشه برای بوروکراسی کاهش
 هاخوشه از حمایت در بانکی نظام اصالح
 وکارکسب هایخوشه متولی توسعه معرفی
 اداری کاری موازی حذف

 هایارائه مشوق
 غیرمالی

-هخوش برای بلندمدت هایهزینه بازپرداخت تسهیالت با هایزمین اعطای
 ها

  دتبلندم تقسیط و نقدی بخش کاهش امکان و صنعتی اراضی واگذاری
 فنی هایکمک ارائه
 محصول خرید تضمین ارائه

 
 
 

نقش 
ری جا  هن

آموزش و 
 بسترسازی

 هاخوشه رونق برای ایمشاوره و آموزشی هایدوره برگزاری
 وکارکسب و فناوری خدمات افزاری،نرم خدمات جهت الزم هایمشاور ارائه

 هادانشگاه همکاری با هاخوشهکار وکسب توسعه هایکنفرانس برگزاری

 و رسانیاطالع
 تبلیغات

 وکارکسب هایخوشه معرفی و تبلیغ
 .گذارانسرمایه برای وکارکسب مستعد مناطق معرفی
 هاخوشه گذاریسرمایه جهت ظرفیت دارای و مستعد مناطق معرفی
 .گذارانسرمایه برای وکارکسب مستعد مناطق معرفی
 منطقه هر بومی استعدادهای به توجه

نقش 
ختی  شنا

 هنمایشگا برگزاری
 فستیوال و

 خارجی هاینمایشگاه در وکارکسب هایخوشه حضور بسترسازی
 های برگزیدهخوشه و برتر واحدهای معرفی برای هاجشنواره برگزاری
  وکارکسب هایمعرفی خوشه برای ساالنه هاینمایشگاه برگزاری

 
 جوایز اعطای

 وکارکسب هایخوشه برای صادراتی جوایز اعطاء
 خارجی هاینمایشگاه در حضور برای یارانه پرداخت

 .تجاری آزاد مناطق در گذاریسرمایه برای تسهیالت وجود
 

-وشهخ وکارهایکسب ظرفیت ارتقاء مدل یفی،ک هایداده یصورت گرفته بر رو هاییلبر اساس تحل

صورت  به هانقش ین. ایدگرد ییشناسا دولت هاینقش اساس بر المللیبین بازارهای در حضور برای ای
های مدیران شهرکنفر از  0، دانشگاه یدنفر از اسات 4) تن از خبرگان 00 یاردر اخت یچارچوب مفهوم یک

ی هابندیدسته یها در خصوص تمام( قرار گفت و از آنایوکارهای خوشهفعاالن کسبنفر از  0و   صنعی
آوری نظرات خبرگان و پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع یکوب به صورت چارچ ینموجود در ا

ارائه  2شکل شماره گرفت و به صورت  ارمورد اصالح قر ییها، چارچوب نهاآن هایییاستفاده از راهنما
   . یدگرد

 

المللی بر اساس بین بازارهای در حضور برای ایخوشه وکارهایکسب : مدل ارتقاء ظرفیت2شکل 

 های دولتنقش

ارتقاء ظرفیت کسب و  
ای برای کارهای خوشه

حضور در بازارهای بین
المللیا

نقش تنظیمی

ارائه مشوق  
های غیر مالی

اصالحات
اداری

حمایت های 
آموزشی و 
مشاوره ای

حمایت های 
مالی

برنامه ریزی و  
تدوین خط مشی  

های توسعه  
کسب و کار

نقش هنجاری

اطالع رسانی  
و تبلیغات

آموزش و بستر 
سازی

نقش شناختی

اعطای جوائز برگزاری 
نمایشگاه و 

فستیوال
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به منظور تأیید مدل اسرررتخراج شرررده از روش کیفی، از تحلیل های کمی: ب( تجزیه و تحلیل داده

ملیاتی ها و رسیدن به نتایج علمی و ععاملی تأییدی اسرتفاده شد. بدین ترتیب برای تحلیل دقیق تر داده 
 سرراختار تأیید منظور بنابراین به(.  212، 0411شررود )مومنی و همکاران، تر، از این آزمون اسررتفاده می

 هایمؤلفه و عوامل مقیاس در متغیرها از یک هر سرهم  معناداری و قدرت آزمون و آمده دسررت به عاملی
 لیلالمللی تحای برای حضور در بازارهای بینوکارهای خوشهنقش دولت در ارتقاء ظرفیت کسرب  بر مؤثر

کارشناسان،  تحقیق این آماری جامعه .است شده ارائه 4 و 2 نمودارهای در که گرفت انجام تأییدی عاملی
جامعه آماری تحقیق حاضررر در بخش کمی،  .بودند ایوکارهای خوشررهخبرگان و فعاالن در زمینه کسررب

وجه است، با ت ای در استان آذربایجان شرقیخوشه وکارهایکسب زمینه در فعاالن و خبرگان کارشناسان،
داد شررود، نمونه آماری با توجه به تع تکنیک تحلیل عاملی تأییدی اسررتفاده میبه اینکه در این بخش از 

 برای عاملی، تحلیل انجام برای که است معتقد( 0111)شوند، راملشده انتخاب میهای شناساییشاخص
 . با توجه به تعداد(024 ،0412 چارسررتاد، و مهر رامین) گرفت نظر در باید دهندهپاسررخ 0 سررؤال هر

   نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند 012باشد، تعداد شاخص می 08ی شناسایی شده که هاشاخص

 

 در حضور ای برایخوشه وکارهایکسب ظرفیت ارتقاء متغیر نقش دولت در  بار عاملی: 1 نمودار

   المللیبین بازارهای
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 رایب ایخوشه وکارهایکسب ظرفیت ارتقاء در دولت نقش ضریب معناداری مرتبه دوم متغیر: 2 نمودار

 المللیبین بازارهای در حضور
 

شود. استفاده می t-valueیا همان  tجهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون 
میزان  بارهای عاملی مشاهده شده با  اگر شود  بنابراینبررسی می 11/1چون معناداری در سطح خطای 

افزار لیزرل با رنگ قرمز تر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرمکوچک 12/0از  t-valueآزمون 
ضریب معناداری باید  دار بودن یک رابطه، قدر مطلق مقدارنمایش داده خواهد شد. از آنجا که برای معنی

 دار است.توان نتیجه گرفت که روابط بین متغیرها معنیباشد، پس می 12/0باالتر از 
بدین . نشان دهد اولیه یرهایمتغ از کمتری تعداد را با دهیپداین است که یک  عاملی تحلیل دف ازه

 االصولیعل. شودهایی است که در مرحله اول در تحقیق نگه داشته میترتیب هدف آن تعیین تعداد عامل 
 برای اهیر دییتأ عاملی باشد. تحلیل داشته نظری یا صوری اعتبار که شود داشته نگه باید ییهاعامل

 قابل خود خودی به پنهان متغیرهای که آنجا از. باشدمی( پنهان متغیرهای) مفاهیم یریگاندازه و سنجش
 کمک هب عملیاتی تعریف این که داد صورت عملیاتی تعریف هاآن برای ستیبایم نیستند یریگاندازه

 رفع این هب که دارند نیاز ابهام رفع به درک و فهم برای متغیرهایی چنین. ردیگیم صورت آشکار متغیرهای
ای قابل هبرای تعریف یک متغیر مکنون یا مفهوم، با استفاده از متغیر. شودیم گفته عملیاتی تعریف ابهام

 دهیم. مشاهده که بتوان آن را با یک مقیاس اندازه گیری کرد نشان می
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 Υ (yλ ،LAMBDA-Y)بر متغیرهای مشاهده  زادرون: اثر متغیرهای نهفته 4جدول 

 
ین شود. بار عاملی مقداری بدربار عاملی قدرت رابطه میان متغیر پنهان و متغیر آشکار نشان داده می

، 1بر اساس نتایج بدست آمده جدول شماره   (.211-212 ،0412 چارستاد، و مهر رامین)صفر و یک است
است، بنابراین از لحاظ آماری معنادار است،  12/0ضرایب معناداری بدست آمده بین متغیرها بیشتر از 

ت که شده به وسیله متغیر مکنون اس نییتبهمچنین ضرایب پارامتر استانداردشده معرف نسبت واریانس 
 (.212، 0411ومن، باید تا حد ممکن نزدیک به یک باشد)ه

های نیکویی برازش مدل که نشان دهنده تحلیل عاملی تأییدی است که شاخص 8جدول شماره 
 ظرفیت ارتقاء تعریف گرید عبارت بههای مشاهده شده است. حاکی از خوبی برازش مدل با داده

ها هاین تحقیق با دادالمللی با سه مؤلفه و ده بعد در بین بازارهای در حضور برای یخوشه وکارهایکسب

  .مطابقت دارد
 

 ایخوشه وکارهایکسب توسعه در دولت هاینقش برازش نیکویی هایشاخص: 4 جدول

سطح  درجه آزادی مجذور خی
 معناداری

ریشه خطای میانگین 
 مجذورات تقریب

شاخص نیکویی 
 برازش

 شدهتعدیل شاخص
برازش نیکویی  

20/10  20 111/1  108/1  14/1  10/1  

 

شود. این آماره نشان دهنده تفاوت میان ترین آماره نظر گرفته میبرازش آماره مجذور خی به عنوان مهم
دهد. می نشان هاداده با را مدل برازش آماره این معناداری ماتریس مشاهده شده و برآورد شده است. عدم

 شاخص برای 11/1 از کمتر ای مقداروکارهای خوشهبرای نیکویی برازش نقش دولت در توسعه کسب
 شاخص و برازش نیکویی شاخص برای 1/1 از باالتر مقادیر و تقریب مجذورات میانگین خطای ریشه

 پارامتر                             

 هاعاملگویه و 

برآورد 

 bپارامتر

خطای 

 معیار

پارامتر 

 استانداردشده
t 

     از نقش تنظیمی  بر 

 - 12/1 02/1 81/1  وکارهای توسعه کسبمشی تدوین خط و ریزیبرنامه

 28/01 12/1 02/1 10/1 ایمشاوره و آموزشی هایحمایت

 12/2 11/1 11/1 11/1 مالی هایحمایت 

 20/8 20/1 24/1 80/1 اصالحات اداری

 18/01 10/1 01/1 81/1 غیرمالی هایارائه مشوق

     از نقش هنجاری بر 

 - 14/1 01/1 80/1 آموزش و بسترسازی

 02/8 12/1 01/1 12/1 تبلیغات و رسانیاطالع

     بر شناختی نقش از

 - 11/1 00/1 11/1 فستیوال و نمایشگاه برگزاری

 14/8 21/1 11/1 21/1 جوایز اعطای
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. شودیم گرفته نظر در شده مشاهده هایداده با مدل انطباق هایمالک عنوان به برازش نیکویی شدهتعدیل
 .باشدمی تأیید بعد مورد مؤلفه و نه سه با هایخوشه وکارهایکسب توسعه در دولت هاینقش نتیجه در

 گیریبحث و نتیجه -5
ای آن های، به اهم نقشوکارهای خوشهدر تحقیق حاضر با نگاهی نو به نقش دولت در توسعه کسب

سعه ها موجب رشد و توکارگیری آنها با بهای پرداخته شد که دولتنسبت به توسعه کسب کارهای خوشه
های انجام شده با خبرگان و فعاالن، نقش ای شود. با توجه به نتایج حاصل از مصاحبهوکارهای خوشهکسب
شاخص خالصه کرد که موجب  01توان در سه نقش تنظیمی، شناختی و هنجاری و ده بعد و ها را میدولت

نظیمی تشود. در نقش المللی میبین بازارهای در حضور برای ایخوشه وکارهایکسب ظرفیت رونق ارتقاء
 ، ایمشاوره و آموزشی هایوکار، حمایتکسب توسعه هایمشی خط تدوین و ریزیدولت بر عوامل برنامه

غیرمالی تاکید دارد که بارهای عاملی بدست آمده و  هایمشوق اداری و ارائه مالی، اصالحات هایحمایت
 وکارهایکسب ظرفیت ظرفیت ارتقاءها نشان داد که نقش تنظیم و ابعاد موجب ارتقاء ضرایب معناداری آن

شود، همچنین در نقش هنجاری )آموزش و بسترسازی و المللی میبین بازارهای در حضور برای ایخوشه
های نقش جوایز( به منظور فستیوال و اعطای و نمایشگاه رسانی و تبلیغات( و نقش شناختی)برگزاریاطالع

ید المللی تاکای برای حضور در بازارهای بینوکارهای خوشهحمایتی دولت در جهت ارتقاء ظرفیت کسب
 دارد. 

زان ریها، برنامهیافته پژوهش حاضر برای خط مشی گذاران، مجریان و به طور کلی متولیان خوشه
-( بیان کرد که تصمیم0412ی )تواند مفید واقع شد. رحمانها میهای دولتی و فعاالن عرصه خوشهسازمان

های صنعتی در گذاری توسط دولت راهکاری موثر در جهت افزایش توان صادرات خوشهگیری و سیاست
وکار های کسب( نشان داد که خط مشی گذاری موجب توسعه خوشه0412کشور چین است؛ یحیی تبار )

های نشان داد که برگزاری دوره (0411شود؛ نتیجه تحقیق جعفرزاده و همکاران )در سطح جهانی می
زاد شود؛ بههای صادرات محور میسازی خوشه المللیآموزشی تخصصی در حوزه صادرات موجب ارتقاء بین

کند؛  روز و ها بیان میهای تشویقی دولت را عاملی برای توسعه صادرات شرکت( برنامه0418نیا)
 دولت استراتژیک هایبرنامه و مستقیم هایمشوق ،دولت تبلیغاتی ( بیان کردند که اقدام2101همکاران)

 گری،واسطه سیاست آموزش، ( سیاست2104شود؛ کتیان و همکاران)ها میشرکت شدن المللیبین موجب
های تکارهایی در جهت حضور شرکالمللی را به عنوان راهبین هایپیوند ارتقای سیاست دولت، پشتیبانی

 از مالی هایحمایت و ( نیز  آموزش2111)0کند. تامبوننالمللی بیان میبینای در بازارهای خوشه
ای وکارهای خوشهالمللی برای کسببین بازارهای در حضور ای را عاملی در جهتخوشه وکارهایکسب

المللی ها به منظور حضور در بازارهای بینکند. تحقیق حاضر به تعمق در زمینه ارتقاء نقش دولتبیان می
ازی المللی ستواند اثر مستقیم بر بینهای دولت میکند، مشوقوکار کمک میهای کسبتوسط خوشه

                                                                                                                             
1 . Tambunan 
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نهادهای های پژوهش پیشها به عنوان یک انگیزاننده راهبردی تلقی شود. بنابراین بر اساس یافتهشرکت
 شود:وکار به صورت زیر ارائه میهای کسبزیر جهت رشد و توسعه خوشه

های دولت است. بنابراین ها متأثر از خط مشیدهد که اهداف راهبردی شرکتنشان میتحقیق حاضر 
ای ها باید ویژگی انگیزانندههای دولت را مد نظر قرار دهد. بنابراین خط مشیها باید همواره خط مشیخوشه

ها ه آنجانبه بهمهوکارها نیازمند نگاهی ها ایجاد کند. از آنجا که رشد و توسعه این نوع کسببرای شرکت
شود؛ می کشور در این زمینه احساس سالهبیست سند با مطابق ملی مشی خط است، بنابراین ضرورت تدوین

، ایوکارهای خوشههای مختلف برای ارائه مجوز برای کسببا توجه به تعدد قوانین و مقررات و سازمان
ن سمت گذاران به ایند باعث تشویق سرمایهتواوکارها میتعیین متولی سازمانی مخصوص این نوع کسب

های مالی و بودجه خصوصاً در زمان شروع ترین مشکالت، محدودیتشوند. از سوی دیگر، یکی از مهم
عه ای موجب توسصنایع خوشه به  ویژه تسهیالت ارائه جامع طرح وکارها است، تدوینهای کسبفعالیت

 های دولتی،های آموزشی با هزینهها با برگزاری دورهر این زمینهشود؛ آشنا نمودن افراد و فعال دها میآن
هایی که بتوانند محصوالت خود را صادر کنند، همچنین برگزاری اعطاء جوایز صادراتی به شرکت

 ود. وکار شهای کسبتواند موجب رشد و توسعه خوشهوکار میهای کسبهای دستاوردهای خوشهنمایشگاه

هایی همانند پژوهش علمی، پژوهشگران نیز با محدودیتها و پیشنهاد برای محققین آتی: محدویت
 توان به آنتواند فرصتی برای کاوش در آینده ایجاد کند. از مواردی که میمواجه بودند که این امر می

 ر خصوصشده دهای تدویناشاره کرد،  تمرکز بر پیامدها و عملکرد تصمیمات دولت در زمینه خط مشی
المللی است. همچنین از آنجا که تحقیق حاضر وکار برای حضور در بازارهای بینهای کسبکمک به خوشه
ها نیز باید مد نظر قرار گیرد که آیا تمایل یا ها و نقش دولت بود، لذا عملکرد شرکتمشی متمرکز بر خط

ونگی تأثیر تواند بر چگتحقیقات آتی می المللی هستند یا خیر. در نهایتتالش برای حضور در بازارهای بین
المللی بر ورود یا خروج از بازارهای های مدیران مانند دانش مدیریتی، تجربه بینعواملی چون ویژگی

 ها مورد بررسی قرار گیرد.المللی و پیامدهای عملکرد آنبین
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