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تحلیل تعامل بازیگران خوشه  های کسب وکار دوسوتوان: 

شناسایی راهبردها با نظریه بازی  ها

رضا رستمی1، بیژن رضایی2*، سهراب دل انگیزان3
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چکیده

موردتوجه  اخیر  دهه  دو  در  صنعتی  توسعه  نوین  راهبردهای  از  یکی  به  عنوان  خوشه  ای  توسعه  رویکرد 

با  بنگاه  ها  از  مکانی  تمرکز  یک  به عنوان  کسب وکار  خوشه  های  است.  گرفته  قرار  کشورها  سیاست  گذاران 

فرصت  ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتالطم، نیازمند توجه همزمان به 

کاوش فرصت  های آینده و بهره  برداری از قابلیت  های کنونی بوده و تحّقق دوسوتوانی در خوشه  های کسب وکار 

به عنوان سیستم  های   باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه 

به ترجیحات آن هاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطالعات، توصیفی و از نظر نوع داده  ها کیفی بوده و مبتنی 

بر مطالعه مقاالت، اسناد سیاستی، گزارش  ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان 

بازیگران، با استفاده از یک مدلِ   نظریه بازی  ها موسوم به مدل گراف، تعامالت و ترجیحات میان بازیگران مختلف 

خوشه  های کسب وکار دوسوتوان مدل  سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل  ترین نتایج ارائه گردیده است. 

نتایج مدل نشان می  دهد دولت، بنگاه  های خوشه  های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند 

که با بهبود یک  جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می  گیرند درحالی که نهادهای تأمین مالی و مراکز خدمات 

توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.

واژگان کلیدی: خوشه کسب وکار، دوسوتوانی، نظریه بازی  ها، مدل گراف
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مقدمه- 1
خوشه  ها به عنوان عناصر مهمی در توسعه اقتصادی مدنظر هستند )Martin and Sunley, 2007( و 

سیاست  گذاران در همه  جا این ایده را به عنوان ابزاری برای ارتقا، رشد و رقابت منطقه  ای مورداستفاده 

 .)Martin and Sunley, 2011( قرار داده  اند

تشـکیل خوشـه باعـث ارتبـاط و همـکاری شـرکت  های حاضـر در خوشـه شـده و تـوان 

رقابت  پذیـری آن هـا را افزایـش می  دهـد )مـرادی و زندی  پـاک، 1395(. شـرکت  های خوشـه  ای 

نسـبت بـه شـرکت  های غیرخوشـه  ای رشـد بیشـتر و نـوآوری سـریع  تری را تجربه می  کننـد. این 

ویژگـی باعـث می  شـود که خوشـه  ها پیش  شـرط رونـق منطقـه  ای در نظر گرفتـه شـوند؛ بنابراین 

هرقـدر نـگاه بـه حـل مسـائل از سـطح بین  المللـی و ملی به سـمت منطقـه  ای و محلـی، مبتنی بر 

قابلیت  هـای پویـای سیسـتم  های اجتماعـی شـکل  یافته بر پایـه فرآیندهـای طبیعی پیـش می  رود، 

توجـه بـه کسـب وکار خـرد در قالـب شـبکه  های ارتباطـی بیـن فعـاالن یـک بخش اقتصـادی در 

.)Gnyawali and Srivastava, 2013(قالـب خوشـه صنعتـی اهمیـت ویـژه  ای پیـدا می  کنـد

 رویکرد توسعه خوشه  ای در دو دهه اخیر موردتوجه برنامه  ریزان و سیاست  گذاران کشورهای 

صنعتی و درحال توسعه قرارگرفته است؛ چراکه مداخالت توسعه  ای سازمان  های دولتی در حوزه 

صنایع کوچک درصورتی که معطوف به مواجهه و حل مشکالت بنگاه  ها به صورت منفرد باشد، اوالً 

هزینه  بر بوده و ثانیاً از اثربخشی باالیی برخوردار نمی  باشد )مقیمی و همکاران، 1397(. از طرفی 

تمرکز پژوهش  ها بر نحوه عملکرد خوشه  ها با کم  توجهی به توسعه تکاملی آن ها همراه بوده است. 

خوشه  ها به عنوان سیستم  های باز و پیچیده در یک رفتار غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین 

بازیگران و درون خوشه و همچنین با بازیگران خارج از خوشه تکامل می  یابند. افراد، کارآفرینان 

و رهبران بنگاه  ها اهمیّت حیاتی در ظهور، رشد و تحول خوشه  ها دارند )Tripple, 2015(. پاسخ 

به سؤاالتی مانند چرایی و چگونگی رشد و توسعه خوشه کسب وکار و تحوالت حوزه  های کاری 

آن ها موردتوجه نبوده است)Menzel and Fornahl,  2010(. افول خوشه توسط عواملی است که 

توان  به  حساب می  رود)Martin and Sunley, 2007( و زمانی روی می  دهد که  درگذشته مزیت 

تطبیق با تغییرات محیطی ازدست رفته است(Menzel and Fornahal, 2010). لذا ازآنجاکه شبکه  ها 

شامل چندین بازیگر فراتر از مرزهای سازمان است، مدل های قبلی دوسوتوانی در تلقی محیط 

 .)Faems et al., 2005( واقعی نوآوری نقص دارند

علیرغم پژوهش  های انجام شده در دوسوتوانی سازمانی، دوسوتوانی در خوشه  های کسب وکار 
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مغفول مانده است و تالش در جهت توسعه خوشه  های کسب  وکار اغلب به اعتماد  سازی و تقویت 

روحیه کار گروهی در روابط بین  بنگاه  ها، برخی آموزش  های فنی و فعالیت  های بازاریابی در توسعه 

بازار فروش محصوالت منحصر شده است که عمدتاً در حیطه موضوع بهره  برداری قرار دارند. 

بر جنبه  های  بازیگران خوشه  های کسب وکار مشاهده می  شود، تمرکز  آنچه در وضعیت موجود 

بهره  برداری و عدم توجه کافی به کاوش تحوالت محیطی و نوآوری  های فضای کسب وکار است. 

نتایج این تحقیق می  تواند توجه مدیران بنگاه  های خوشه  های کسب وکار را به نقش تحوالت 

محیطی در ظهور زمینه  های جدید کسب وکار و افول روندهای قدیمی جلب نموده و با شناخت 

بیشتر از نقش بازیگران مختلف در روابط درون سازمانی و برون سازمانی، آنان را نسبت به اهمیت 

تعامل میان بازیگران خوشه در جهت دوسوتوانی خوشه  های کسب وکار آگاه سازد. ضمن آنکه این 

نتایج در سطح حاکمیتی می  تواند در ترسیم نقشه جامع توسعه خوشه  های کسب وکار مورداستفاده 

سیاست  گذاران قرار گیرد. سؤال اساسی این پژوهش آن است که با توجه به رفتار تعاملی بازیگران، 

چه  دربرگیرنده  دوسوتوان  کسب  وکار  خوشه  های  بازیگران  جدید  تعادلی  وضعیت  مدل  سازی 

ویژگی  هایی است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش- 2
1-2-خوشه کسب وکار

خوشه کسب وکار به مجموعه  ای از بنگاه  ها اطالق می  شود که در یک محدوده جغرافیایی تمرکز 

یافته  اند و کاال و خدمات مشابه تولید می  کنند )Romanelli and Khessina, 2005(. این بنگاه  ها از 

طریق مبادالت بازاری و غیربازاری، کاال، اطالعات و کارکنان، فعالیت یکدیگر را تکمیل می  کنند 

و درنتیجه با چالش  ها و فرصت  های مشترکی مواجه هستند )Bettis-Outland et al, 2012(. این 

فرصت  ها و تهدید  های مشترک زمینه همکاری بین بنگاهی را فراهم می  آورد به نحوی که همکاری 

 .)Mihajlovic, 2014(  در عین رقابت یکی از ویژگی  های خوشه  های توسعه  یافته به شمار می  آید

اکثـر بنگاه  هـا عضـو خوشـه کوچـک و متوسـط هسـتند )Herliana, 2015( و بیشـترین منافع 

رشـد کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط مربـوط بـه کمـک ایـن نـوع کسـب کارهـا در بخـش 

اسـتخدام و اشـتغال اسـت )Hamiliton and dana, 2003; Reid and Harris, 2004(؛ امـا باوجـود 

نقـش کلیـدی ایـن دسـته از بنگاه  هـا در اشـتغال  زایی، یکـی از بزرگ  ترین مشـکالت، نـرخ باالی 

.)Nwankwo and Gbadamosi, 2010(شکسـت آن هاسـت
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 بنگاه  های کوچک و متوسط به خاطر ویژگی  های ساختاری  شان با محدودیت  های مالی، بازاریابی 
و تولیدی مواجه هستند )Nazari et al., 2017(. اندازه کوچک به این بنگاه  ها اجازه نمی  دهد تا 
در آموزش، فنّاوری، کیفیت، تحقیق و توسعه، مطالعه بازار و... سرمایه  گذاری وسیعی انجام دهند 
)منّوریان و دیگران، 1396(. در بسیاری از مواقع این بنگاه  ها قادر نیستند تخصص  های شغلی موردنیاز 
برای انجام فعالیت  های اساسی کسب وکار مانند بازاریابی، حسابداری و مدیریت را استخدام کنند؛ 
بنابراین بسیاری از دولت  ها متقاعد شده  اند که باید بستر رشد و توسعه را برای واحدهای کوچک و 
متوسط فراهم آورند و آن ها را حمایت کنند )Kyaw, 2008(. به منظور توانمندسازی بنگاه  های خرد، 
کوچک و متوسط باید این بنگاه  ها با انجام فعالیت شبکه  ای و اقدام جمعی، محدودیت  های خود را 
برطرف کنند )Eisingerich, Bell and Tracey, 2010(. نتایج مطالعات نشان می  دهد که همکاری 
میان بنگاه  های کوچک و متوسط، موجب بازدهی جمعی فعاالن خوشه از طریق کاهش هزینه  های 
ارتباطی، تسریع نوآوری و یادگیری جمعی، حل سریع مشکالت و دستیابی به بازار بزرگ  تر خواهد 

.)Lai et al., 2014( شد
شـبکه  های فعـال در خوشـه باعـث کاهـش هزینه  هـای فعالیت  هایـی ماننـد آمـوزش، تأمیـن 
مالـی، توسـعه فنّـاوری، طراحـی محصـوالت، بازاریابـی، صـادرات و توزیـع می  شـوند. همچنین 
شبکه  سـازی می  توانـد باعـث کاهـش هزینـه خدمـات فنـی قابـل ارائـه بـه اعضـای شـبکه گردد 

 .)Thornton, Henneberg, Naude, 2013(
در درون خوشه کسب وکار بستر مناسبی برای تشریک مساعی و فعالیت شبکه  ای وجود دارد، 
زیرا اشتراکات موجود در خوشه منجر به تعامالت درونی و اعتمادسازی می  شود که زمینه کارایی 

.)Liao, 2010( جمعی را از طریق شبکه  سازی و فعالیت مشترک فراهم می  آورد
در حوزه توسعه خوشه های کسب وکار در ایران، فرآیندهاي اجرایي مبتنی بر تجارب بین المللی 
موجود ازجمله تجربه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )UNIDO( و تجربه بومی پذیرفته شده در 
کشور، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی ایران طی بیش از یک دهه گذشته 
در حال اجراست. تاکنون از مجموع 526 خوشه شناسایی شده در کشور، 110 پروژه توسعه خوشه 
کسب وکار انجام شده است )سازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی ایران، 1399(. این میزان 

نشان از ظرفیت بالقوه  ی قابل توجه خوشه  های کسب وکار در اجرای برنامه  های توسعه  ای دارد.

2-2-خوشه  های کسب وکار دوسوتوان
در ادبیات سازمان، دوسوتوانی به معنای توجه همزمان به بهره  مندی از منابع و موقعیت  های 
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موجود و نیز آگاهی و اقدام نسبت به تحوالت محیط کسب وکار است. دوسوتوانی سازمانی به 
Jan- )توانایی سازمان برای تعقیب همزمان دو فعالیت متضاد کاوش و بهره  برداری تعبیر می  شود 
sen, Simsek & Cao, 2012(. کاوش دربرگیرنده کشف راه حل های جدید یا جستجو و آزمایش 

رویکردها، فرآیندها و روش  های جدید باهدف یافتن راه  حل  های جدید یا توسعه محصوالت و 
خدمات جدید است. بهره  برداری نیز به تالش برای بهبود تدریجی قابلیت  ها و روش  های موجود 

.)O’Reilly & Tushman,2008( باهدف به حداکثر رساندن قابلیت  های موجود اشاره دارد
کاوش فرصت های جدید و بهره  برداری از امکانات موجود به دلیل کمبود منابع در تقابل  اند 
)Stadler et al,2014(. بخش زیادی از تحقیقات تجربی شواهدی را ارائه می  دهد که سرمایه  گذاری 
در فعالیت  های بهره  برداری و کاوش، امکان بقای بنگاه  ها را افزایش داده و همچنین سایر سنجه  های 
می  بخشد  بهبود  قابل توجهی  به طور  را  نوآوری  و  بازار  ارزیابی  فروش،  رشد  مانند  عملکردی 
)Alizadeh and Jetter, 2018(. به دلیل آنکه سازمان  ها سازوکارهای کمی برای پرهیز از تضاد 
مضّر بین کاوش و بهره  برداری دارند، دوسوتوانی با استفاده از شبکه  های درون و مرزهای شرکت با 

.)Kang et al. 2007( موفقیت بیشتری ایجاد می  شود
نزدیکی فیزیکی بین شرکت  ها، تعامل و شبکه  های بنگاه را که منجر به سازوکارهای یادگیری 
جمعی می شود را تسهیل می کند. ارتباط با واحدهای دیگر و شبکه سازی با دیگران، شرکت ها را 
قادر می سازد "شکاف شایستگی ها" را شناسایی کرده و به دنبال دانش فنی و مدیریتی باشند که به 

.)Wang and Noe, 2010; Lei and Huang, 2014( آن ها اجازه دهد کمبود دانش را جبران کنند
دانش نهفته در تعامالت افراد، ابزارها و وظایف، زمینه را برای توسعه یک مزیت رقابتی در 

 .)Argote and Ingram, 2000; Alipour, Idris, and Karimi, 2011( شرکت  ها فراهم می  کند
اگر یک شرکت موقعیت اتصال بهتری در داخل شبکه داشته باشد، به طور بالقوه می  تواند به دانش 
سایر واحدها دسترسی بهتری داشته باشند. یادگیری جمعی یک فرآیند تعاملی است که در آن دانش 
از منابع محلی مختلف جمع می  شود و کانال  هایی برای تبادل و به دست آوردن دانش جدید در بین 

.)Cotic-Svetina, Jaklic, and Prodan, 2008; Wang, 2013( سازمان  ها فراهم می  کنند
 سرریز دانش به سادگی و "در هوا" نیست، بلکه محصول ویژه  ای از شبکه  های یادگیری است 
که به آن تعلق دارند )Longhi, 2015(؛ بنابراین ایجاد دانش به هیچ وجه فرآیندی منزوی و درونی 
برای یک واحد منفرد نبوده بلکه فرآیندی مشترک شامل شبکه  سازی واحدهای ناهمگن است 
(Caloffi, Rossi, and Russo, 2013; Longhi, 2015). بر این اساس، ایجاد دانش جدید نه تنها 

نتیجه اقدامات درونی بنگاه  ها، بلکه نتیجه فرایندهای دانش در میان بازیگران مختلف در سیستم  های 
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بیرونی مانند دانشگاه  ها، مراکز تحقیقاتی، تولیدکنندگان، تأمین  کنندگان، مقامات دولتی و مؤسسات 

علمی است. شرکت  ها می  توانند با مشارکت در همکاری و شبکه یادگیری، ذخیره دانش خود را 

افزایش دهند و منجر به بهبود و ایجاد مزیت رقابتی شوند )Argote and Ingram, 2000(. دوسوتوانی 

برای موفقیت بلندمدت یک خوشه الزم است )Wolf et al, 2017(. محققان موضوع اتّحاد بین 

سازمان  ها اعتقاد دارند که شرکای بین سازمانی نقش اساسی در تقویت و تکمیل برنامه  های کاوش 

و بهره  برداری دارند )Heimeriks et al. ,2007(. تا سال 2011 ادبیات دوستوانی فقط در توازن بین 

فعالیت  های کاوش و بهره  برداری در سطح سازمان بحث می  شد. با انتشار مقاله مایکل فراری پنجره 

جدیدی به مبحث دوسوتوانی در سطح جمعی با معرفی نقش تعامالت بین سازمان های مختلف 

 .)Wolf et al, 2017( باز شد

تحلیل همکاری در خوشه  ها با توجه به شبکه تحقیق و توسعه بین بازیگران محلی با تمرکز بر 

دوسوتوانی صورت می  گیرد. هنگامی که ما به دوسوتوانی یک خوشه نگاه می کنیم، تمرکز بر ماهیت 

 .)Kauppila, 2010( و شکل تقسیم فعالیت  های کاری با توجه به کاوش و بهره  برداری است

در ادبیات نظری دوسوتوانی خوشه  های کسب وکار، می  توان سه مدل کلی استخراج کرد. در 

مدل اّول، بنگاه  ها در کاوش یا بهره  برداری کار تخصصی انجام می  دهند به نحوی که شبکه به عنوان 

مجموعه  ای از اجزاء )بنگاه  ها( دوسوتوان شود. در این حالت گره  ها در شبکه، کاوشگر یا بهره  بردار 

توسعه  و  تحقیق  شبکه  بنگاه  ها  گفت  می  توان  اساس  این  بر  می  شود.  دوسوتوان  شبکه  و  بوده 

ایده  مطابق  دوم،  مدل  در  می  دهند.  سامان  نوآوری  فرآیند  مختلف  فعالیت  های  با  را  دوسوتوان 

گیسبون و بریکینشاو )2004(، کارکنان تجّسم دوسوتوانی بوده و در سطح سازمان تجّلی می  یابند. 

بر این اساس، تمام یا عمده بنگاه  ها به کاوش و بهره  برداری به صورت همزمان می  پردازند به نحوی که 

 .)Kauppila, 2007( دوسوتوان باشد )هر بنگاه )هر گره در شبکه

مدل سوم مبتنی بر راهبرد تملک و توسعه )A&D( است )Ferrary, 2011(. در این راهبرد تمّلک 

به معنی تعریف سنتی از راهبرد متنّوع سازی باهدف تمّلک محصوالت بلوغ یافته در بازار بالغ برای 

افزایش درآمد نبوده بلکه هدف این راهبرد تمّلک نوآوری  های فناورانه تخریب  گر در انتهای مرحله 

کاوش و در ابتدای مرحله بهره  برداری است. اینکه چگونه در مورد تحول خوشه فکر می  کنیم وابسته 

.)Martin, 2011( به آن است که چگونه خوشه  ها را به  عنوان سیستم مفهوم  سازی کرده  ایم

آگاهی فزاینده  ای از نیاز به دیدگاه بازیگر برای فهم عملکرد خوشه  ها وجود دارد زیرا ناهمگونی 
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جزئی از هر خوشه است )Giuliani, 2007( و حتی به عنوان نیروی محّرکه  ی تکامل موردتوجه 

است )Menzel and Fornahl,2010(. بسیاری از مطالعات کّمی و کیفی، یک خوشه خاص را نتیجه 

تعامل متغیرهای مختلف مانند دارایی  های منطقه  ای، پویایی  های صنعتی خوشه و شرایط اجتماعی 

و اقتصادی می  دانند )Menzel and Fornahl, 2010(. شرکت  های موجود در یک خوشه از طریق 

روابط مختلف مبادله  ای و وابستگی متقابل به سایر شرکت  ها و نهادهای خوشه متصل می  شوند. 

درنتیجه شرکت  های منفرد و قابلیت  های نوآورانه آن ها تحت تأثیر اعمال و رفتار سایر شرکت  ها 

و بازیگران خوشه قرارگرفته و به نوبه خود هریک از شرکت  ها و اقدامات آن ها بر توانایی سایر 

شرکت ها برای استفاده از دانش تأثیر می  گذارد. حرکت مرحله رشد بستگی به همسویی بین شرایط 

محلی مانند نیروی کار ماهر، آموزش، تأمین کنندگان، نهادها و درنتیجه ایجاد یک محیط مناسب 

 .)Bergman, 2008( برای صنایع در حال رشد دارد

 اهمیت دوسوتوانی در توجه همزمان به دو مفهوم به ظاهر متناقض بهره  برداری و کاوش است. 

بهره  برداری مستلزم استفاده از فرصت  های موجود و کاوش ناظر به نوآوری  ها و تحوالت محیط 

کسب وکار و شکار فرصت  های آینده است. خوشه  ها به عنوان سیستم  های باز و پیچیده در یک رفتار 

غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین بازیگران و درون خوشه و همچنین با بازیگران خارج 

از خوشه تکامل می  یابند. افراد، کارآفرینان و رهبران بنگاه  ها اهمیت حیاتی در ظهور، رشد و تحول 

خوشه  ها دارند )Tripple, 2015(. ساختار خوشه  های کسب وکار به لحاظ تعامالت درون گروهی 

و سرمایه اجتماعی شکل گرفته درونی، نیازمند توجه فراتر از الزامات ساختاری یک سازمان منفرد 

است. در واقع در یک خوشه عالوه بر روابط بوروکراتیک سازمانی، تعامالت دموکراتیک اجتماعی 

نیز ظهور و بروز می  یابد که الزم است با شناخت بازیگران موردتوجه قرار گیرد. بررسی نقش تمامی 

بازیگران خوشه به مثابه آن است که به  جای ارائه منظره میدان جنگ در مدل پورتر که از منظر یک 

بازیگر واحد به خوشه نگاه می کند، نمای هلی  کوپتر برای بررسی رفتار همه بازیگران یک خوشه 

 .)Aziz and Noorhashem, 2008( فراهم شده است

ابعاد  ازجمله  مختلفی  موضوعات  بر  کسب وکار  خوشه  های  در  داخلی  پژوهش  های 

)علیزاده  ثانی  کلیدی موفقیت خوشه  تبریز، 1394(، عوامل  )میرقادری و عالم  عملکردی خوشه 

امین  طهماسبی و حامی، 1398(، توسعه خوشه )رجب  پور و  و شجاعیان،1393؛ ریاحی، 1392، 

دیگران، 1396،  و  منوریان  دیگران،1398؛  و  کریمی  دیگران، 1393؛  و  کزازی  ستاری  فر،1392؛ 



ت نوآوري / سال دهم، شماره 4، زمستان 1400
صلنامه علمي مديري

ف

96

ظهوریان و رحیم  نیا، 1394(، نوآوری در خوشه )قادریان و گلرومفرد،1392( و مزیت رقابتی و 

رقابت  پذیری )دانش  شکیب،1397؛ قاسمی،1396 ( پرداخته  اند. در اغلب این پژوهش  ها، عمدتاً بر 

یکی از موضوعات مرتبط با بهره  برداری یا کاوش تمرکز وجود داشته و تاکنون تحقیقی که به بررسی 

همزمان موضوع بهره  برداری و کاوش، مبتنی بر رفتار بازیگران خوشه  های کسب وکار پرداخته باشد، 

مشاهده نشده است. چارچوب  های موجود که به طور عام مورداستفاده قرار می  گیرند برای فهم یک 

بینش جامع که بتواند توسعه  دهندگان و سیاست  گذاران را قادر به طراحی تدابیری برای اطمینان از 

تحقق هم  افزایی و رقابت  پذیری بلندمدت مطلوب خوشه کند، کافی نیست. این تحقیق بر آن است 

که این شکاف نظری را موردبررسی و واکاوی نظام  مند قرار دهد. لذا تحقیق از این حیث واجد 

نوآوری است. توجه به عامل هم  جواری در سرریز مبادله دانِش مؤلفه های درهم تنیده سازمانی و 

اجتماعی بنگاه  ها و نهادهای سیاست گذاری و تعامل میان آن  ها و توجه به ترجیحات آن  ها به  عنوان 

بازیگران مناقشه خوشه  های کسب وکار دوسوتوان در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است. 

روش پژوهش- 3
امروزه پیچیدگی و عدم اطمینان، شرایط بغرنجی برای سازمان  ها به  وجود آورده است و مدیران 

ناچار هستند تصمیم  سازی و تصمیم  گیری، حل مسئله، طراحی و بازطراحی سیستم  ها را در چنین 

شرایطی انجام دهند. پیچیدگی نتیجه فعالیت سازمان  ها )و همچنین افراد( در محیطی است که 

انباشته از روابط چندگانه بین تعداد زیادی از عوامل است. در خوشه کسب وکار عالوه بر پیچیدگی 

سازمانی، به واسطه تعامالت بین سازمانی اعضای خوشه، مسئله از اغماض و دشواری بیشتری 

برخوردار است. به همین دلیل برای فهم بهتر این گونه تعامالت چندبعدی، از روش  های   ساخت 

دهی به مسئله که برای حل مسائل چندوجهی و پیچیده طراحی شده اند استفاده می  شود. در این 

روش  ها از مدل برای ایجاد ساختار مسئله استفاده می  شود تا تصمیم  گیرندگان بر اساس یک شالوده 

منسجم و با اعتماد کافی تصمیم  گیری کنند )روزنهد و منجرز، 1396(. 

نظریه بازی  ها، علمی است که به مطالعه تصمیم  گیری افراد در شرایط تعامل یا تضاد منافع با 

دیگران می پردازد. از نظریه بازی  ها می  توان برای توضیح آنچه به صورت بازی بوده و اتفاق افتاده 

است، پیش  بینی نتایج بازی و یا ارائه توصیه برای وقوع نتایج بهتر استفاده نمود )عبدلی، 1392(. 

در این پژوهش با توجه به ماهیت پیچیده دوسوتوانی در خوشه  های کسب وکار، از نظریه بازی  ها 
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و فرآیند مدل  سازی و تجزیه وتحلیل گراف برای تبیین موضوع استفاده شده است. با توجه به هدف 

بازیگران  بودن  یکسان  دلیل  به  و  بازیگران خوشه  های کسب وکار  تعاملی  مدل  ارائه  در  تحقیق 

خوشه  های کسب وکار در کشور، مدل ارائه شده این تحقیق مربوط به یک خوشه خاص نبوده و 

به صورت کلی برای تمامی خوشه  های کسب وکار تعمیم  پذیر خواهد بود. اطالعات موردنیاز تحقیق 

از روش اسنادی و بامطالعه مقاله  ها، کتاب  ها، پایگاه  های داده علمی، اسناد سیاستی و گزارش  های 

افراد  از  برفی  گلوله  به روش  نمونه  گیری هدفمند  با  نیمه  ساختاریافته  ی عمیق  معتبر و مصاحبه 

مرتبط با موضوع ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان  های مرتبط شامل سازمان صنعت، معدن و 

تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک  های تجاری، 

اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه دارای تخّصص و پژوهش مرتبط با موضوع تحقیق و نیز 

فعاالن و عامالن توسعه خوشه  های کسب وکار جمع  آوری شد. ضمن آنکه تعدادی از گزارش  های 

خوشه  های توسعه یافته در بخش مطالعات کتابخانه  ای مورداستفاده قرار گرفت. بر همین اساس 

شدنی  وضعیت  های  و  ممکن  گزینه  های  بازیگران،  ازجمله  مدل  ایجاد  برای  موردنیاز  اطالعات 

استخراج شد. با توجه به کیفی بودن شیوه انجام پژوهش در این مرحله، نسبت به اعتبار درونی ابزار 

تحقیق و اعتمادپذیری نتایج اطمینان حاصل شد. جهت اعتباربخشی داده  ها حین انجام مصاحبه  ها، 

از روش  های چندگانه )روش  استفاده  و  اعضا  کنترل  تکنیک  با مالقات  های طوالنی،  سعی شد 

یادداشت  برداری، ضبط صدا، مشاهده حاالت و تجارت  داده  ها همچون  مثلث  سازی( گردآوری 

زیسته، به اعتبار داده  ها افزوده شود.

 اعتبارپذیری و اطمینان    پذیری نتایج با چهارمعیار قابلیت اعتبار، ثبات، تاییدپذیری و انتقال  پذیری 

کنترل  مختلفی همچون  راهبردهای  از  داده  ها  اعتبار  افزایش  به منظور  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

یافته  ها توسط مشارکت  کنندگان و بازنگری ناظران استفاده شد. به منظور اطمینان از ثبات یافته  ها، 

از پژوهشگران باتجربه در مطالعات کیفی درخواست شد تا یافته  های پژوهش را ارزیابی و صحت 

یافته  ها را موردبررسی قرار دهند. جهت کسب اطمینان از تاییدپذیری تالش تا تمامی مراحل شامل 

جمع  آوری داده  ها، تحلیل و استنتاج درون مایه ها به  طور کامل شرح داده شود تا سایرین بتوانند در 

مورد تائید آن قضاوت کنند. برای افزایش قابلیت انتقال تالش شد تا مشارکت  کنندگان از تمام 

سازمان  های درگیر در خوشه  های کسب وکار با حداکثر تنوع ازلحاظ وضعیت پاسخگویی انتخاب 

شوند. این تنوع منابع و شرح و ارائه آن ها به انتقال  پذیری یافته  ها در شرایط دیگر کمک می  کند. 
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به منظور رسیدن به حد کفایت و اعتبار، گردآوری اطالعات تا مرحله وصول اشباع نظری ادامه 

یافت. به این معنی که هیچ موضوع جدیدی در داده  های خام به یافته  های قبلی اضافه نشد. پس از 

انجام 11 مصاحبه و ضمن انجام مطالعات کتابخانه  ای، اشباع نظری حاصل گردید. به منظور اطمینان 

از این موضوع، 2 مصاحبه دیگر نیز انجام شد. متوسط زمان هر مصاحبه 38 دقیقه برآورد شد. در 

جدول)1( وضعیت جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان نشان داده شده است.
جدول)1(: وضعیت جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

در این مطالعه به  دلیل کیفی بودن ترجیحات و تنوع تصمیم  گیران و گزینه  های پیش روی آن ها از 
روش غیرکّمی برای مدل  سازی و تحلیل بازی استفاده شده است. مهم  ترین مدلی که در روش  های 
غیرکّمی نظریه بازی  ها مورداستفاده قرار می  گیرد، مدل   گراف برای حل مناقشه است )شیخ  محمدی 
و عباسی، 1395(. این مدل یک روش  شناسی منعطف و توانمند برای تجزیه وتحلیل مناقشات دنیای 
واقعی محسوب می  شود که در حوزه های مختلف ازجمله زیست محیطی، مالی و جهانی، مناقشات 

 .)Fang et al. 2003b( نیروی کار، فعالیت های صلح آمیز و موضوعات اقتصادی کاربرد دارد
برای مدل  سازی و تحلیل نتایج بر اساس مدل گراف، از نرم افزار + GMCR استفاده شده است. 
این سیستم پشتیبانی تصمیم، ضمن تعریف بازیگران و استراتژی  های آنان، وضعیت  های شدنی 
را مشخص نموده و بازی را ازلحاظ وضعیت    های پایدار، نقاط تعادل بررسی نموده و نتایج را از 

 شغلی سابقه تحصیلی مدرک تخصص جنسیت سن ردیف

 سال 10 از کمتر ارشد کارشناسی صنعتی خوشه-مدیریت زن سال 39 تا 30 1

 سال 20 تا 10 دکتری-علمی ئتیه کارآفرینی-مدیریت مرد سال 39 تا 30 2

 سال 20 تا 10 دکتری-علمی ئتیه خوشه توسعه عامل-صنعتی خوشه مرد سال 39 تا 30 3

 سال 20 تا 10 دکتری-علمی ئتیه مالی- بازرگانی مرد سال 39 تا 30 4

 سال 20 از بیشتر ارشد کارشناسی فروش و تولید مرد سال 49 تا 40 5

 سال 20 تا 10 کارشناسی فناوری اطالعات-بازاریابی مرد سال 49 تا 40 6

 سال20 از بیشتر کارشناسی مالی-دولتی یگذاراستیس زن سال 59 تا 50 7

 سال20 از بیشتر دکتری-علمی ئتیه خوشه توسعه عامل-کارآفرینی-اقتصاد مرد سال 59 تا 50 8

 سال20 از بیشتر کارشناسی ارشد تامین مالی-اقتصاد مرد سال 49 تا 40 9

 سال 20 تا 10 کارشناسی ارشد مالی نیتأم -مدیریت بازرگانی مرد سال 49 تا 40 10

 سال 20 تا 10 کارشناسی ارشد وکارکسبمشاوره  مرد سال 39 تا 30 11

 سال 10 از کمتر دکتری وکارکسبمشاوره  مرد سال 49 تا 40 12

-علمی ئتیهعضو  فناوری-فنی و مهندسی مرد سال 59 تا 50 13
 دکتری

 سال20 از بیشتر
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دیدگاه  های مختلف حل می  نماید. در شکل)1( فرآیند مدل  سازی و تحلیل مناقشه در گراف نشان 
داده شده است.   

(Fang et al., 1993) شکل)1(: فرآیند مدل  سازی و تحلیل مناقشه در گراف

تعداد کل وضعیت  های بازی از رابطه n 2 به دست می  آید که در این رابطه n تعداد کل گزینه    هاِی 
ممکِن تمامی بازیگران است )جدول)3((. همه وضعیت  های ممکن، وضعیت  های شدنی نیستند. 
برای دسترسی به وضعیت  های شدنی، وضعیت  هایی که رخ دادن آن ها در واقعیت ممکن نیست، 
از کل وضعیت  ها حذف می  شود. این وضعیت  ها با استفاده از چهار روش دوبه  دو ناسازگار )مانعه 
الجمع(، انتخاب حداقل یکی، انتخاب های وابسته و الزامات صریح، قابل تشخیص می  باشند. در گام 
اول بازیگران و گزینه  های پیش روی آن  ها در روش شناسی پژوهش تشریح می  شود. در انتخاب 
بازیگران و گزینه  های ممکن آن  ها باید توجه داشت که همه ذی  نفعان بازیگر مناقشه نیستند و اگر 
ذینفعی نتواند اقدامی انجام دهد، بازیگر مناقشه محسوب نمی  شود. از طرف دیگر گزینه  های پیش 
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روی هر بازیگر، اقدام  های عملی است که در عمل می  تواند انجام شود و شامل همه عالئق بازیکن 
نیست. به عبارت دیگر ممکن است یک بازیگر عالقه  مند به انجام اقدامی باشد اما عماًل نتواند این 
اقدام را انجام دهد؛ بنابراین این اقدام به عنوان گزینه  های پیش روی بازیگر تلقی نمی  شود )فالحتی 
و همکاران، 1396(. بعد از مشخص شدن وضعیت  های شدنی مناقشه، این وضعیت  ها با استفاده 
از روش  های مختلفی همچون وزن دادن به گزینه  ها، اولویت بندی گزینه  ها و رتبه بندی مستقیم، 

 .)Kilgour and Hipel ,2010( اولویت بندی می  شوند
است.  به دست آمده  نتایج  تحلیل  و  تعادل  وضعیت  های  تعیین  گراف،  مدل  در  دوم  مرحله 
وضعیت  های تعادلی محتمل  ترین نتایج ممکن مناقشه را نشان می  دهد و الزاماً به معنی بهینه بودن 
نتایج برای تمام بازیگران نیست، به عبارت دیگر تعادل جایی نیست که برای همه بهترین باشد، بلکه 

وضعیتی است که اگر بازیگر در آن قرار بگیرد، انگیزه ای برای خروج از آن ندارد. 
اینکه یک بازیگر در یک وضعیت باقی می  ماند یا به صورت یک جانبه آنجا را ترک می  کند بسته 
از سایر  او  بینش و درک  فرد، عمق  یا ریسک  گریزی  به عوامل مختلفی همچون ریسک  پذیری 
کنش  گران دارد. بر این مبنا برای بررسی پایداری هر بازیگر، راه  حل  های مختلفی موسوم به مفاهیم 
حل عرضه شده است )شیخ  محمدی و عباسی، 1395(. این مفاهیم در جدول)2( با یکدیگر مقایسه 

شده  اند. 
جدول)2(: تشریح و مقایسه ویژگی  های مفاهیم حل 

جدول)2( نشان می  دهد که چگونه مفاهیم حل متفاوت می  توانند وضعیت تصمیم  گیرندگان 
مختلف را در خوشه دوسوتوان با توجه به ویژگی  های رفتاری متفاوت از محتاط و محافظه  کار تا 

راهبردی و فعال، از آینده  نگر تا افرادی با داشتن دیدگاه کوتاه  مدت مورد تحلیل قرار دهد.

 های رفتاریویژگی
 

 مفاهیم حل
 نگریآینده

 نشینیعقب
 راهبردی

 آگاهی از
 ترجیحات

 پذیریریسک

 گیرددر نظر نمی فقط خودش هرگز کم)یک حرکت( (R)نش
 (GMR)یعموم تیعقالن فرا

 متوسط)دو حرکت(
 توسط سایر
 بازیگران

 فقط خودش
 گریزریسک

 )محتاطانه(
 (SMR)متقارن تیعقالن فرا

 متوسط)سه حرکت(
 توسط سایر
 بازیگران

 فقط خودش
 گریزریسک

 )محتاطانه(
 واقع بینانه همه هرگز متوسط)دو حرکت( (SEQ)یمتوال یداریپا

 پذیرریسک همه راهبردی حرکت( hمتغیر) (LMمحدودشده) یداریپا
 پذیرریسک همه راهبردی باال (NM)شیدوراند یداریپا
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تجزیه وتحلیل یافته  ها- 4
در این بخش با توجه به فرآیند مدل  سازی و تحلیل مناقشه در گراف )شکل)1((، به مدل  سازی 

و تحلیل مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان پرداخته شده است.
1-4- مدل  سازی مناقشه

1-1-4-تعیین بازیگران و گزینه  های ممکن هر یک از آن  ها

 cooke,2002 1388؛  )اندرسون،  انجام شده  پژوهش  های  تحقیق،  نظری  ادبیات  اساس  بر 

،رابلوتی،1382؛ میرقادری و عالم    تبریز، 1394؛ (، بررسی اسناد و گزارشات و مصاحبه   با خبرگان، 
بازیگران مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان و گزینه  های ممکن آن  ها استخراج و در جدول)3( 
نشان داده شده است. ستون آخر، اقدام  های بازیگران در وضعیت فعلی )موجود( را نشان می  دهد. 
در این ستون Y به معنای انتخاب گزینه )مخّفف بله( در وضعیت موردنظر به وسیله بازیگر و N به 

معنای عدم انتخاب )مخفف خیر( است.
جدول)3(: بازیگران و گزینه  های پیش  روی آنان در مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان

اینکه هر  به  با توجه  دارد.  بازیگران وجود  برای  به جدول)3( درمجموع 10 گزینه  با توجه 
بازیگر با دو حالت انتخاب یا عدم انتخاب هر یک از گزینه  های مربوط به خود مواجه است، ازنظر 
آماری 210 حالت یا 1024 ترکیب برای کلیه حالت  های بازی متصور است. مناقشه دنیای واقعی در 
بین بازیگران به این صورت تعریف می  شود که در راستای دوسوتوانی خوشه  های کسب وکار دو 
موضوع بهره  برداری و کاوش به ظاهر در مقابل یکدیگر قرار دارند. در بهره  برداری افق برنامه  ریزی 

 گرانیباز
 نهیگز

 یاستیس
 حیتوض

ت وضعی
 موجود

 دولت
1 
2 

در  یزیربرنامه و مقررات نی،تدویگذاراستیس
 وکار دوسوتوانکسب یهاخوشهاز  تیحما

 یفعل تیوضع ادامه

N 
Y 

 وکارکسبهای خوشه بنگاه
3 
4 

 های پیشرو در خوشهپیروی از شرکت
 تفاوتی به دوسوتوانیبی

N 
Y 

 مراکز علمی و تحقیقاتی
5 
6 

 اوری و کشش بازارتحقیق بر اساس فشار فن
 توسعه علمی محض

N 
Y 

 مالی نیتأم
7 
8 

 های نوآورانهحمایت ساختاریافته از طرح
 هابرداری در انتخاب طرحتمرکز بر معیارهای بهره

N 
Y 

 23(BDS)وکارکسبخدمات توسعه 
9 
10 

 وکارکسبهای توجه به دوسوتوانی در خوشه
 برداری در ارائه خدماتتمرکز بر بهره

N 
Y 
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کوتاه  مدت و هدف، بهره  مندی از فرصت  های موجود است درحالی که کاوش مستلزم صرف دوره 
زمانی طوالنی  تر، پذیرش ریسک بیشتر و بهره  مندی از فرصت  های آتی با توجه به تحوالت فضای 
کسب وکار در آینده است. بر این اساس بازیگران 5 گانه خوشه  های کسب وکار در جدول )3( 
هر یک در مناقشه میان انتخاب یکی از وضعیت  ها در مقابل دیگری قرار می  گیرند. به عنوان مثال 
به حمایت  مالی  تأمین  نهادهای  توجه  بنگاه  ها،  و  دولت  دوسوتوانی، عالقه  مندی  در  درحالی که 
ساختاریافته از طرح  های نوآورانه است، اما این بازیگر اولویت را به طرح  های دارای سودآوری در 

کوتاه  مدت داده و بر معیارهای بهره  برداری در بنگاه  ها تمرکز دارد.
2-1-4-شناسایی وضعیت  های شدنی

امکان وقوع همه وضعیت  های قابل تصّور، در واقعیت امکان پذیر نیست و محدودیت  هایی باعث 
می  شود تا وضعیت  های بازی کاهش یابد. گزینه  هایی دوبه دو ناسازگار، اجبار به انتخاب حداقل یک 
گزینه و گزینه  های وابسته به یکدیگر، برخی از حالت  های انتخاب را به وضعیت نشدنی تبدیل 

می  کند )جدول)4((.
جدول)4(: وضعیت  های نشدنی در مناقشه خوشه دوسوتوان

تعداد  و  غیرممکن حذف  ترکیب  های   ،GMCR+ نرم افزار در  مذکور  قیدهای  اعمال  از  پس 
وضعیت  های شدنی به 13 وضعیت کاهش می  یابد )جدول )5((. هر ستون این جدول معرف یک 
وضعیت است. در هر وضعیت، انتخاب یک گزینه توسط یک بازیگر به صورت Y و عدم انتخاب 

یک گزینه با N مشخص شده است.

 علت حذف شدهحذفوضعیت 
(--------YY) برای دولت 2و1های ناسازگاری انتخاب همزمان گزینه 
(------YY--) وکارکسبهای خوشه برای بنگاه 4و3های ناسازگاری انتخاب همزمان گزینه 

(----YY----) برای مراکز علمی و تحقیقاتی 6و5های ناسازگاری انتخاب همزمان گزینه 

(--YY------) مالی نیتأم مؤسساتها و برای بانک 8و7هایناسازگاری انتخاب همزمان گزینه 

(YY--------) وکارکسب توسعه برای مراکز خدمات 10و9های ناسازگاری انتخاب همزمان گزینه 

(-YY-------) وکارکسب توسعه مالی و مراکز خدمات نیتأمبرای  9و8های ری انتخاب همزمان گزینهناسازگا 
(------NN--) وکارکسبهای های خوشهبرای بنگاه 3و2های ضرورت انتخاب یکی از گزینه 
(--NN------) مالی نیتأم مؤسساتها و برای بانک 8و7های ضرورت انتخاب یکی از گزینه 
(--------NN) برای دولت 2و1هایی ت انتخاب یکی از گزینهضرور 
(N--Y-Y---Y) های اگر دولت اصالحات انجام دهد و مراکز علمی بر اساس فشار فنّاوری و کشش بازار فعالیت کنند و از طرح

 برداری تمرکز کنند. نباید بر بهره وکارکسب توسعه نوآورانه حمایت شود، مراکز خدمات
(---Y-NY--Y) های اصالحات انجام دهد و مراکز علمی بر اساس فشار فنّاوری و کشش بازار فعالیت کنند و از طرح اگر دولت

 تفاوت باشد.نباید نسبت به دوسوتوانی بی وکارکسبهای های خوشهنوآورانه حمایت شود، بنگاه
(--Y-Y-Y-Y-) مالی معیارهای  نیتأم مؤسساتکز اگر دولت وضعیت فعلی را ادامه دهد و توسعه علمی محض صورت گیرد و تمر

 یابد.ادامه می وکارکسبهای های خوشهتفاوتی در بنگاهها باشد، بیبرداری طرحبهره
 



یها
باز
یه
ظر
ان
اب
ده
هبر

را
یی
سا
شنا

ن:
توا
سو

دو
ار

وک
ب
کس

ی
هها

وش
خ
ران

یگ
باز
ل
عام

لت
حلی

ت

103

جدول)5(: وضعیت  های شدنی مناقشه خوشه دوسوتوان

3-1-4-اولویت  بندی وضعیت  های ممکن برای هر بازیگر

آخرین گام در مدل  سازی، تعیین تقّدم وضعیت  های شدنی بازی برای هر تصمیم  گیرنده است 
اطالعات  منظور  این  برای  است.  استفاده شده  گزینه  ها  اولویت  بندی  از روش  تحقیق  این  در  که 
جمع آوری شده از مطالعه اسناد، مقاالت، پژوهش  های انجام شده، جمع  بندی از مصاحبه با خبرگان 
و نتایج جلسات گروهی با کنش  گران مختلف، توسط محققان موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. 
وضعیت  های شدنی مواردی است که در جدول)3( ، دارای شماره  ای از یک تا ده است و هر یک 

در صورت اولویت وقوع، با عالمت مثبت و در غیر آن با عالمت منفی نشان داده شده است. 
است.  انتخاب  قابل  منفی  یا  مثبت  عالمت  با  بار  یک  صرفاً  ده  تا  یک  از  عدد  هر  انتخاب 
به عنوان مثال از منظر بازیگری دولت، باالترین اولویت عدم بی  تفاوتی بنگاه  های خوشه نسبت به 
موضوع دوسوتوانی)4-( و از منظر بازیگری بنگاه خوشه  های کسب وکار، باالترین اولویت پیروی از 
شرکت  های پیشرو در خوشه  های کسب وکار)3+( است. این رویه از منظر مراکز علمی و تحقیقاتی 
به این شکل است که باالترین اولویت عدم بی  تفاوتی خوشه  های کسب وکار به دوسوتوانی)4-( و 
کمترین آن عدم توسعه علمی محض)6-( است. در برخی ترجیحات از گزاره شرطی نیز استفاده شده 

 

 گریباز

 هانهیگز
 شماره 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 نهیگز
 حیتوض

 دولت
1 

 مقررات نیتدو ،یارگذاستیس
 N N N Y N Y N Y N Y N Y N ....و

 Y Y Y N Y N Y N Y N Y N Y یفعل تیوضع ادامه 2

خوشه  یهابنگاه
 وکارکسب

3 
 در شرویپ یهاشرکت از یرویپ

 Y N Y N N Y Y N N Y Y N N خوشه

 N Y N Y Y N N Y Y N N Y Y یبه دوسوتوان یتفاوتیب 4

 و یعلم مراکز
 یقاتیتحق

5 
 و یفناور فشار اساس بر قاتیتحق

 Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N بازار کشش

 N N N N N N N N N Y Y Y Y محض یعلم توسعه 6

 یمال نیتأم
7 

 یهاطرح از افتهیساختار تیحما
 Y Y Y Y Y N N N N N N N N نوآورانه

 N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y ...یبرداربهره یارهایمع بر تمرکز 8

 توسعه خدمات
 وکارکسب

9 
در ارائه  یبه دوسوتوان توجه

 Y Y N N N N N N N N N N N خدمات

10 
 ارائه در یبرداربهره بر تمرکز

 N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y خدمات
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است. به عنوان مثال 9 اگر 7 از نگاه بازیگر بنگاه  های خوشه  های کسب وکار به معنی آن است که اگر 
از طرف مراکز تأمین مالی حمایت ساختاریافته از طرح  های نوآورانه وجود داشته باشد)7(، آنگاه 
اولویت مراکز توسعه خدمات کسب وکار توجه به دوسوتوانی در خوشه  های کسب وکار )9( خواهد 

بود.
 به منظور اطمینان از صحت رتبه  بندی وضعیت  های شدنی، نتایج در اختیار تعدادی از خبرگان 
از هر پنج بازیگر قرار گرفت. 3 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک  های 
صنعتی، 3 نفر از مدیران بنگاه  های فعال خوشه  های کسب وکار، 2 نفر از اعضای هیئت علمی و 
پژوهشگران مرتبط با موضوع، 3 نفر از کارشناسان ارائه تسهیالت و اعتبارسنجی بانک  های تجاری 
دارای سابقه بررسی پرونده تسهیالت اعتباری به بنگاه  های تجاری و 2مورد از کارشناسان مراکز 
خدمات توسعه کسب وکار، رتبه  بندی  های را مورد بازبینی قرار داده  اند. درنتیجه این صحت  سنجی، 

تعدادی از اولویت  ها تصحیح و برخی تغییر یافت.
جدول )6(: ترجیحات سیاستی بازیگران مختلف در مناقشه خوشه  های کسب وکار دوسوتوان

از  بازیگران  برای  موجود  وضعیت  های  اولویت  بندی  نرم  افزار،  در  ترجیحات  این  اعمال  با 
وضعیت  های13گانه بر اساس بیشترین ترجیح، طبق جدول)7(خواهد بود.

جدول)7(: اولویت بازیگران و منفعت  های آنان در وضعیت  های شدنی

 کمترین ترجیحوضعیت دارای  بیشترین ترجیحوضعیت دارای  بازیگر

 13 12 9 5 2 8 4 11 10 7 3 1 6 دولت

 13 9 5 12 8 4 2 11 7 3 10 6 1 های خوشهبنگاه

 13 9 5 2 12 8 4 11 7 3 1 10 6 مراکز علمی و تحقیقاتی

 13 12 11 10 9 5 2 8 4 7 3 1 6 مالی نیتأم

 13 12 9 5 2 8 4 11 10 7 3 1 6 وکارکسب توسعه خدمات

 

 

 هانهیگز
 دولت

های بنگاه
 خوشه

مراکز علمی و 
 تحقیقاتی

 مالی نیتأم
 توسعه خدمات

 وکارکسب
شماره 
 گزینه

 توضیح

 3 5 -4 3 -4 ...، تدوین مقررات و یگذاراستیس 1
 -4 7و 1اگر -4 -2 7اگر  9 -6 ادامه وضعیت فعلی  2
 -6 3 3 1 3 های پیشرو در خوشهپیروی از شرکت 3
 5 1 1و 7اگر  -10 -6 -4اگر  5 به دوسوتوانی یتفاوتیب 4
 1 5اگر 7 1 -10 1 تحقیقات بر اساس فشار فناوری و کشش بازار 5
 7اگر  9 9 9 5 -8 توسعه علمی محض 6
 1و 5اگر  7 -6 5 7 1و 5اگر  7 های نوآورانهحمایت ساختاریافته از طرح 7
 -2 -2 7 -8 9 هابرداری در انتخاب طرحتمرکز بر معیارهای بهره 8
 -8 -10 -8 -2 -10 توجه به دوسوتوانی در ارائه خدمات 9
 -10 -8 -6 -4 -2 برداری در ارائه خدماتتمرکز بر بهره 10
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پس از اولویت  بندی ترجیحات بازیگران، برای ترسیم نتایج نهایی بازی، تحلیل مدل بر اساس 
موجود صورت  وضعیت  و  بازیگران  یک  جانبه  حرکت  و  یک  جانبه  بهبود  پایداری،  تحلیل  های 
می  گیرد و درنهایت، پیش  بینی مدل از وضعیت تعادلی جدید ارائه می  شود. منظور از تحلیل پایداری، 
پیش  بینی رفتار بازیگران بر اساس مفاهیم حل در جدول)2( است. درحرکت یک  جانبه، بازیگر با 
اقدام خود و بدون نیاز به اقدام دیگران، بازی را به وضعیت دیگر که اولویت باالتر ندارد انتقال 

می  دهد اما در بهبود یک جانبه، وضعیت جدید اولویت باالتر نسبت به وضعیت قبل دارد.
4-1-4-وضعیت  های تعادل

اگر وضعیتی برای همه بازیگران پایدار باشد، آن را وضعیت تعادل گویند. مطابق جدول )8(، 
مفاهیم  وضعیت  ها،  این  در  انتخاب شده اند.  بازی  تعادل  وضعیت  به عنوان  6و4و1  وضعیت  های 
مختلف حل )جدول)2(( این موضوع را مورد تائید قرار داده  اند)Y(. در ادامه به تشریح هر یک از 

این وضعیت  ها پرداخته می  شود.
جدول)8(:وضعیت  های تعادلی مناقشه خوشه  های کسب وکار دوسوتوان
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وضعیت 1: بر اساس منطق NASH، GMR، SMR، SEQ و SIM وضعیت تعادل بازی است. 
در این وضعیت بنگاه  های خوشه  های کسب وکار از شرکت  های پیشرو پیروی کرده، مراکز علمی 
فناوری بر اساس فشار فناوری و کشش بازار فعالیت می  کنند و تأمین مالی از طرح  های نوآورانه 

انجام می  شود. در این وضعیت مراکز خدمات توسعه کسب وکار نیز به دوسوتوانی توجه دارند.
وضعیت 4: بر اساس منطق NASH، GMR، SMR، SEQ و SIM وضعیت تعادل بازی است. 
در این وضعیت دولت سیاست  گذاری، تدوین مقررات و برنامه  ریزی و در حمایت از خوشه  های 
کسب وکار دوسوتوان را انجام می  دهد، مراکز علمی فناوری بر اساس فشار فناوری و کشش بازار 

فعالیت می  کنند و تأمین مالی از طرح  های نوآورانه انجام می  شود.
وضعیت 6: بر اساس منطقNASH، GMR، SMR، SEQ  و SIM وضعیت تعادل بازی است. 
در این وضعیت دولت سیاست  گذاری، تدوین مقررات و برنامه  ریزی و در حمایت از خوشه  های 
کسب وکار دوسوتوان را انجام می  دهد، بنگاه  های خوشه  های کسب وکار از شرکت  های پیشرو پیروی 

کرده و مراکز علمی فناوری بر اساس فشار فناوری و کشش بازار فعالیت می  کنند.
2-4-تحلیل مناقشه

بازیگران  با بررسی وضعیت  های تعادلی، می  توان گراف حرکت یک  جانبه و بهبود یک  جانبه 
مناقشه را استخراج نمود )شکل)2((. گراف نشان  دهنده این است که کدام بازیگران با اقدام یک  جانبه 
خود )بدون نیاز به اقدام سایر بازیگران( می  توانند نتیجه بازی را از یک وضعیت به وضعیت دیگر 
ببرند. نتایج این گراف می  تواند در امکان  پذیری رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت  های تعادلی 
جدید مورداستفاده قرار بگیرد )فالحتی و همکاران،1396(. در شکل)2( منحنی  های خروجی از 
وضعیت موجود )وضعیت13( نشان  دهنده بهبود یک  جانبه مناقشه خوشه  های کسب وکار دوسوتوان 
از  پر رنگ مشخص شده اند. پس  دایره  با  تعادلی جدید  است. وضعیت موجود و وضعیت  های 
مشخص شدن وضعیت  های تعادلی، امکان  پذیری تحقق وضعیت  های تعادلی به  دست  آمده در عمل 

موردبررسی قرار می  گیرد. 
تعادل قوی تعادلی است که بر اساس مفاهیم حل بیشتری پایدار باشد؛ امکان دستیابی به آن باال 
باشد؛ پایدار ائتالفی باشد؛ یعنی در صورت ائتالف دو یا چند بازیگر آن  ها نتوانند به وضعیت پایدار 
با اولویت باالتری برسند )همان(. با توجه به کارکرد تحلیل وضعیت موجود، هر چه با تعداد حرکت 
یا تغییرات کمتری بتوان از وضعیت موجود به وضعیت تعادلی رسید، احتمال تحقق این تعادل در 
دنیای واقعی بیشتر است. برای این منظور از جدول مسیر تکاملی استفاده می  شود )جدول)9((. 
حرکت از وضع موجود )وضعیت 13( به وضعیت تعادلی 4 و 6 نیازمند سه بهبود یک  جانبه و به 
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وضعیت 1 نیازمند چهار بهبود یک  جانبه است )شکل )2((؛ بنابراین از وضعیت تعادلی 1 به دلیل 
طوالنی شدن وضعیت تعادلی صرف  نظر می  شود و به بررسی وضعیت تعادلی در وضعیت 4و6 

پرداخته می  شود. 
جدول)9(: مسیر تکاملی رسیدن به وضعیت تعادلی در مناقشه خوشه دوسوتوان 

شکل)2(: نمایش گراف بهبود  های یک  جانبه بازیگران خوشه کسب وکار دوسوتوان

 6 8 12 13  4 8 12 13 وضعیت                                    هانهیگز بازیگر

 دولت
ریزی و ، تدوین مقررات و برنامهیگذاراستیس

 N Y Y Y دوسوتوان وکارکسبهای در حمایت از خوشه
 

N Y Y Y 

 Y N N N  Y N N N ادامه وضعیت فعلی 

های خوشه بنگاه
 وکارکسب

 N N N N های پیشرو در خوشهپیروی از شرکت
 

N N N Y 

 Y Y Y Y  Y Y Y N به دوسوتوانی یتفاوتیب

مراکز علمی و 
 قیقاتیتح

 N N Y Y تحقیقات بر اساس فشار فناوری و کشش بازار
 

N N Y Y 

 Y Y N N  Y Y N N توسعه علمی محض

 مالی نیتأم

 N N N Y  N N N N های نوآورانهحمایت از طرح

 Y Y Y N هابرداری در انتخاب طرحتمرکز بر معیارهای بهره
 

Y Y Y Y 

 مراکز خدمات
 توسعه

 وکارکسب

 وسوتوانی در ارائه خدماتتوجه به د
N N N N 

 
N N N N 

 Y Y Y Y برداری در ارائه خدماتتمرکز بر بهره
 

Y Y Y Y 
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این شکل  در  می  دهد.  نشان  با جدول)9(  تطبیق  در  را  یک  جانبه  بهبودهای  گراف  شکل)2( 
مراکز  بهبود یک  جانبه در دولت،  تعادلی 4 مستلزم سه  به وضعیت  از وضعیت موجود  حرکت 
علمی و تحقیقاتی و تأمین مالی است. در این حالت دولت اقدام سیاست  گذاری، تدوین مقررات و 
برنامه  ریزی و در حمایت از خوشه  های کسب وکار دوسوتوان کرده، مراکز علمی فناوری بر اساس 
فشار فناوری و کشش بازار فعالیت می  کنند و مؤسسات تأمین مالی از طرح  های نوآورانه حمایت 
می  کنند. در این وضعیت، بنگاه  های خوشه  های کسب وکار نسبت به دوسوتوانی بی  تفاوت بوده و 

مراکز خدمات توسعه کسب وکار نیز بر جنبه    های بهره  برداری تمرکز دارند.
در وضعیت 6، دولت سیاست  گذاری، تدوین مقررات و برنامه  ریزی در حمایت از خوشه  های 
کسب وکار دوسوتوان را انجام می  دهد، بنگاه  های خوشه  های کسب وکار از شرکت  های پیشرو پیروی 
کرده و مراکز علمی و فناوری بر اساس فشار فناوری و کشش بازار فعالیت می  کنند. در این وضعیت 
مؤسسات تأمین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار نیز بر جنبه    های بهره  برداری تمرکز دارند. 
نقطه اشتراک دو وضعیت 4و6 در بهبود یک  جانبه دو بازیگر دولت و مراکز علمی و تحقیقاتی بوده 
و نقطه افتراق آن ها در بهبود یک  جانبه مؤسسات تأمین مالی )در وضعیت4( و بنگاه  های خوشه  های 

کسب وکار)در وضعیت6( است. 
 ازآنجاکه مفاهیم حل گوناگون ویژگی رفتاری متنّوع ممکن برای تصمیم  گیرندگان را بیان می  کنند، 
هر چه وضعیتی بر اساس تعداد مفاهیم حل بیشتری به منزله نقطه تعادل شناخته شوند، احتمال 
پذیرش آن از سوی تصمیم  گیرندگان و درنتیجه تحقق عینی آن در جهان واقعی افزایش می  یابد. 
ممکن است برای یک بازی چند وضعیت تعادلی استخراج شود که در این صورت ویژگی  هایی 
همچون نزدیک  تر بودن به وضعیت فعلی، داشتن اولویت باالتر برای همه بازیگران، تعداد انتقال  های 
.)Matbouli et al., 2015( موردنیاز برای رسیدن به وضعیت تعادل، تعیین کننده تعادل نهایی می  باشد
خوشه  در  مالی  تأمین  نهادهای  سوی  از  نوآورانه  طرح  های  مالی  تأمین  در  که  مانعی  عمده 
دوسوتوان وجود دارد، راهبرد بلندمدت آن  ها در کسب سود باال در دوره  های زمانی کوتاه  مدت 
است. بانک  ها به منظور پاسخگویی مناسب به سپرده  گذاران، اغلب عالقه  مند به تأمین مالی کوتاه مدت 
بوده و ریسک طرح  هایی که سوددهی آن متضّمن دوره زمانی طوالنی است را نمی  پذیرند. بر این 
اساس، تغییر رویکرد بانک  ها و مؤسسات تأمین مالی دور از ذهن بوده و انتخاب وضعیت6 با توجه 
به نزدیک  تر بودن به وضعیت فعلی اولویت دارد. از سوی دیگر بر مبنای وضعیت6، پیروی از 
شرکت  های پیشرو در خوشه  های کسب وکار نیز یکی از راه  کارهای مناسب در تقویت دوسوتوانی 

خوشه  های کسب وکار است. 
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جمع  بندی - 5
خوشه  های کسب وکار با بهره  مندی از مزایای تمرکز   مکانی و تخّصص بخشی، پیش  زمینه  های 

آشکار و ضمنی اجتماعی و فرهنگی قوی و نسبتاً همگون، در پیوند با عوامل سیاست گذاری و 

نهادی، سیستم پیچیده  ای از روابط میان بازیگران را در توسعه صنعتی شکل می  دهند. اگرچه معموالً 

خوشه  ها به واسطه تالش بنگاه  های بخش خصوصی و افراد فعال در صنعت شکل می  گیرند، ولی 

آن ها در مسیر رشد و فعالیت خود به شدت تحت تأثیر کنش  گران گوناگون و پرشماری از قبیل 

.)Dolores et al., 2018( نهادهای دولتی، مالی و صنفی در سطح مّلی و محلی قرار دارند

در  کوتاه  مدت  و  فردی  منافع  ترجیح  با  اغلب  کسب وکار  خوشه  های  کنش  گران  طرفی  از 

بهره  برداری از ظرفیت  های موجود، از کاوش محیطی و بهره  مندی از فرصت  های جدید اعم از 

تغییرات فناوری، بازارهای نوظهور و محصوالت جدید تحت تأثیر تحوالت محیطی غافل می  شوند. 

لذا توجه همزمان به دو مسئله بهره  برداری و کاوش در خوشه  های کسب وکار با عنایت به پیوندهای 

اقتصادی و اجتماعی میان بنگاه  های عضو خوشه موجب تقویت، تحکیم و رشد ساختاری و نیز 

تجدید حیات در چرخه عمر خوشه خواهد شد.   این پژوهش با استفاده از مدل گراف چارچوبی 

برای تحلیل رفتار کنش  گران مختلف در خوشه  های کسب وکار دوسوتوان ارائه نموده است.

 بر اساس نتایج تحقیق، خوشه  های کسب وکار دوسوتوان دارای پنج بازیگر هستند. این بازیگران 

عبارت  اند از: دولت، بنگاه  های خوشه کسب وکار، مراکز علمی و تحقیقاتی، مراکز تأمین مالی و 

نتایج مدل، دولت، مراکز علمی و تحقیقاتی و خوشه  های  خدمات توسعه کسب وکار. بر مبنای 

کسب وکار دارای نقطه تعادلی بهبودیافته هستند که در آن دولت اقدام به سیاست گذاری، تدوین 

مقررات و برنامه  ریزی در حمایت از خوشه  های کسب وکار دوسوتوان می  کند؛ بنگاه  های خوشه  های 

کسب وکار از شرکت  های پیشرو پیروی می  کنند و مراکز علمی و فناوری بر اساس فشار فناوری 

و کشش بازار نسبت به کاوش محیطی و شناسایی نوآوری  های فضای کسب وکار تمرکز دارند. 

تأمین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار  تعادلی جدید، مؤسسات  بااین حال در وضعیت 

وضعیت بهبودیافته ندارند و به فعالیت  های خود در وضعیت موجود ادامه می  دهند. در ادامه به بحث 

در خصوص رفتار هریک از بازیگران در وضعیت تعادلی بهبودیافته پرداخته شده است.

دولت یکی از بازیگران مهم در بازی میان عوامل مختلف خوشه دوسوتوان به شمار می  رود. 

رفتار دولت در سیاست  گذاری، تدوین مقررات و برنامه  ریزی عملیاتی، رفتار سایر بازیگران را نیز 

تحت تأثیر قرار می  دهد. به نحوی که بخش عمده  ای از فعالیت  های مراکز علمی و تحقیقاتی به دلیل 
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وابستگی سیاسی در ساختاری اداری و وابستگی مالی در تخصیص بودجه  ای، منوط به کنش دولت 
در مرحله سیاست  گذاری است. همچنین برنامه  های دولت در توسعه صنعتی ملی و منطقه  ای و رشد 
و توسعه خوشه  های کسب وکار کاماًل مؤثر است. مسئله مهمی که در مصاحبه با خبرگان به دفعات 
مختلف مورداشاره قرار گرفت موضوع تحریم  های بین  المللی مختلفی است که به بهانه  های مختلف 

از ابتدای انقالب اسالمی توسط دولت  های سلطه  گر بر کشور ما تحمیل شده است. 
این تحریم  ها حوزه  های مختلف سرمایه  گذاری، فناوری، تجهیزات نظامی، استخراج نفت و گاز 
و توقف برنامه هسته  ای، مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. دانش و فناوری یکی از 
مواردی است که در زمره فشارهای تحریمی علیه کشور بوده و بر روند نوآوری در صنعت نقش 
مؤثر داشته است. دوگانگی که سیاست  گذاری دولتی امروز کشور با آن مواجه است این است که از 
طرفی هویت شکل  یافته انقالب اسالمی مبتنی بر خارج شدن از مدار اقماری سلطه  گران بین  المللی 
با شعار استقالل و آزادی بوده و عبور از این هویت، نقض یکی از اهداف اصلی حاکمیت است و 
از سوی دیگر کاهش آسیب  های تحریم و بهره  مندی از فناوری  های مدرن، مستلزم کسب رضایت 

تحریم  کنندگان است. 
به  داده آن است که حاکمیت حاضر  نشان  انقالب اسالمی  از چهل سال  بیشتر  آنچه تجربه 
عبور از هویت شکل  یافته انقالبی خود نبوده و کشورهای تحریم  کننده نیز با جّدیت به دنبال تغییر 
بنیادین در رویکردها و سیاست های ایران هستند )منظور و مصطفی  پور، 1392( و موضوعاتی مانند 
انرژی هسته  ای، حقوق بشر و حمایت از گروه  های اسالمی، بهانه  ای در راستای تأمین هدف بنیادی 
آنان است. لذا علیرغم نوسان درشدت و ضعف این  گونه فشارها، سایه تحریم  ها از ابتدای انقالب 
اسالمی همواره وجود داشته است. تفاوت بنیادین در مبانی جهان  بینی و ایدئولوژی انقالب اسالمی 

و غرب موضوعی نیست که به آسانی به سرانجام برسد. 
افق  در  آنان  همراهی  امکان  بین  المللی،  تحریم  کنندگان  حدوحصر  بدون  انتظارات  باوجود 
بلندمدت باوجود اهمیت محوری حراست از آرمان  های انقالبی و اسالمی حاکمیت، مقدور نخواهد 
بلندمدت  در  تا  می  کنند  قوی سعی  اقتصادی  فشارهای  مقابل  در  تحریم  کشورهای هدف  بود. 
ساختار خود را در برابر آن مقاوم ساخته و تأثیر آن را خنثی سازند. این همان تبدیل تهدید تحریم 
بنابراین باوجود  به فرصت مقاوم  سازی ساختارهای اقتصادی است )فدایی و درخشان، 1393(؛ 
بیشترین فشارهای بین  المللی در سال های اخیر و پیش  بینی استمرار آن، طراحی ساختار اقتصادی 
با اتّکا به الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی، ایرانی و اسالمی مورد انتظار 
خواهد بود تا بر این اساس سیاست  های جدیدی به منظور مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم  ها 
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در پیش گرفته شود )رهبر، سیف و فرج  اهلل  زاده، 1399(. آنچه در سیاست  های کلی نظام اعم از 
سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه  های پنج ساله توسعه، سیاست  های کلی اصل 44 قانون 
اساسی و قوانین و مقررات آن استنباط می  شود، تغییر در شیوه سیاست گذاری و نیز اجرای مؤثر آن 
در وضعیت تعادلی بهبودیافته مورد انتظار خواهد بود. پیش  بینی می  شود در این وضعیت، هماهنگی 
میان »سیاست  گذاری« و »اجرا« در ساختار حاکمیتی کشور شکل گیرد؛ موضوعی که در دولت  های 
مختلف به دلیل وابستگی عملکردی دولت  ها به سالیق احزاب سیاسی، دچار تشتّت و چنددسته  گی 

بوده است.
در وضعیت تعادلی بهبودیافته، بنگاه  های خوشه  های کسب وکار از شرکت  های پیشرو پیروی 
می  کنند. عالوه بر حمایت دولت از واحدهای کسب وکار، بنگاه  ها نیز باید در مسیر توسعه و نوآوری 
حرکت کنند. شرکت  های پیشرو اغلب دارای توان فنّی و تخصّصی بیشتری در کسب وکار بوده و 
حوزه  های نوآوری در فناوری، محصول و بازار را با درک و بینش باالتری شناسایی و از مزایای آن 
استفاده می  کنند. چنین سازمان  های پیشرویی با محور قراردادن نوآوری و مسئولیت پذیری و پرکاری 
کارکنان خود در انتقال فنّاوری های جدید نقش دارند )نوری، 1399(. بر این اساس، زو )2006( 
بیان می  کند استراتژی تقلید، انتخاب عاقالنه  تری برای شرکت  هایی است که به دنبال کسب مزیت 
رقابتی هستند )Zhou, 2006( و حضور شرکت  های پیشرو با نوآوری در منطقه رابطه مثبت دارد 
)اسکندرزاده   فرد و بهلولی، 1399(. نقش کار بیشتر در توسعه اقتصادی در مطالعه اواک و جافی 

 .)Oak and Jaffe, 2010( مورد اشاره قرارگرفته است
ازآنجاکه اغلب شرکت  های موجود در یک خوشه  های کسب وکار از نوع کوچک و متوسط 
هستند و توان زیادی در بخش تحقیق و توسعه و پیگیری تحوالت محیطی مصروف نمی  دارند، 
تقلید از شرکت  های پیشرو کمک شایانی به این شرکت  ها از حیث توسعه فردی کرده و در تکامل 
خوشه  های کسب وکار نیز مفید خواهد بود. نقل قول یکی از خبرگان در این خصوص قابل توجه 
است: » خوشه  های کسب وکار در شهرهای صنعتی خیلی بهتر شکل می  گیرند و به دلیل وجود 
شرکت  هایی با برند معروف، بازار فروش خوب و امکان بهره  مندی از خدمات فنی بیشتری هم 
دارند و سعی می  کنند از آن ها الگو بگیرند. به طورکلی خوشه  ها در شهرهایی که قطب صنعتی هستند 

به  دلیل وجود شرکت های قوی خیلی خوب پیش می  روند.«
حالت  این  در  که  است  فناوری  و  علمی  مراکز  بهبودیافته  تعادلی  در وضعیت  دیگر  بازیگر 
بازار نسبت به کاوش محیطی و شناسایی نوآوری  های فضای  بر اساس فشار فناوری و کشش 
کسب وکار در زمینه فناوری جدید، بازارهای نوظهور، محصول و فرآیند جدید تمرکز می  کنند. 
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مقوله علم و فناوری از مهم  ترین زیرساخت  های پیشرفت کشور و ابزار جّدی رقابت در عرصه  های 
بازارهای  در  رقیب  بنگاه  های  بازار،  و عملکرد سازوکار  اقتصادی  باز  در شرایط  است.  مختلف 
محصول برای افزایش کارایی، به استفاده بیشتر از دانش و سرمایه انسانی در فرآیند تولید نیازمندند؛ 
ازاین رو، تمایل دارند با دانشگاه  ها و مراکز پژوهشی در یک نظام آموزش عالی بازار محور، همکاری 

بیشتری داشته باشند. 
بازارمحوری در آموزش عالی سبب افزایش مسئولیت پذیری، کارایی، انعطاف  پذیری، شفافیت، 
کیفیت و پاسخگویی می  شود ) Wobmann, 2008; Praphamontripong, 2010(. بر این اساس، 
جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری در اقتصاد از راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری 
در کشور است. نقشه جامع علمی کشور نتیجه تالش  هایی بوده که در سال های اخیر جهت پاسخ 
به این نیاز تدوین شده است. متأسفانه بدلیل اتّکا اقتصاد نفتی به سرمایه مالی، نیاز جّدی به سرمایه 
انسانی احساس نشده است به همین دلیل نهاد علمی تاکنون در یک رابطه کارکردی با دیگر نهادهای 
اجتماعی و اقتصادی قرار نداشته و با نوعی عزلت ناشی از بی  نیازی کارکردی زیست کرده است. 

از سوی دیگر تسلط بخش دولتی و شبه  دولتی در اقتصاد در مقایسه با بخش خصوصی در این 
بی  نیازی به جامعه علمی نیز مؤثر بوده است. به نظر می  رسد با تغییر رویکرد جامعه به دانشگاه و 
برخی برنامه  های حذف آزمون ورودی و نیز افول هیجان قبولی در کنکور، جامعه علمی و تحقیقاتی 
به سمت وظایف کارکردی خود در انعکاس نیازهای جامعه و اقتصاد تحت تحریم در دستاوردهای 
علمی خود حرکت خواهد کرد. نشانه  هایی از این حرکت بهبودیافته در دستاوردهای و تولیدات 
دانش  بنیان در حوزه پزشکی و نیز پیشرفت  های هسته  ای و طراحی تجهیزات نظامی مشاهده می  شود.
در وضعیت تعادلی جدید، مؤسسات تأمین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار وضعیت 
بهبودیافته ندارند و در وضعیت موجود به فعالیت  های خود ادامه می  دهند. مسئله تأمین مالی اغلب 
به عنوان یکی از مهم  ترین عوامل تولید در فعالیت های بهره  برداری و کاوش مدنظر قرار دارد. در حال 
حاضر به دلیل ساختار اقتصادي کشور، خدمات بانکي وجه غالب خدمات تأمین مالي بنگاه  های 
رویگردانی  عمده  علت   .)1396 )بهاروندی،  می  روند  به  شمار  کشور  در  کسب وکار  خوشه  های 
بانک  ها از تأمین مالی طرح  های نوآورانه، راهبرد مدیریتی آن ها در کسب سود باال در دوره  های 
زمانی کوتاه  مدت است. بانک  ها اغلب ریسک طرح  هایی که سود نامشخص و ریسک باال داشته 
باشند را نمی  پذیرند. ضمن آن  که تشخیص فرصت  های سرمایه  گذاری در طرح  های نوآورانه نیازمند 
دانش و تسلط کافی در درک تحوالت محیطی و تخمین تقاضای بازار در آینده است که این سطح 
از تخصص و آگاهی به دلیل پیچیدگی  های خاص، در سازوکار اعتبارسنجی بانکی اولویت ندارد. 
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لذا در وضعیت تعادلی جدید، تغییری در رویکرد این  گونه نهادهای تأمین مالی متصّور نیست.
مراکز خدمات توسعه کسب وکار نیز طیفی از خدمات غیرمالی )مانند آموزش، مشاوره، بازاریابی، 
توسعه و انتقال فناوری( و خدمات راهبردی و عملیاتی و خدماتی برای کارآفرینان و به  طور ویژه 
کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه می  کنند تا به آنان در بهبود بهره  وری و رقابت  پذیری یاری 
رسانند. بااین وجود نبود سیستم نظام  مند شناسایی مشاوران، عدم دسترسی به اطالعات کسب وکارها، 
کمبود مشاوران توانمند، عدم باور به توان این مراکز و عدم توانایی در همکاری با سازمان  های 
دولتی از مشکالت این مراکز در اثرگذاری مناسب در فضای کسب وکار است )ترابی و همکاران، 
با خبرگان، به دلیل آنکه زمان زیادی از  نتایج مصاحبه  1397(. بر اساس بررسی به عمل آمده و 
نیازمند طی زمان  ابتدای چرخه عمر خود به  سر می  برند،  شکل  گیری این مراکز نمی  گذرد و در 
بیشتری به منظور استحکام بنیادی و شناخته شدن توسط سایر بازیگران خوشه  های کسب وکار در 
ارجاع فعالیت  های مشاوره  ای، بازاریابی و خدمات راهبردی است. مسئله حائز اهمیت دیگر در 
میزان اثرگذاری این مراکز، »ظرفیت جذب دانش« در بنگاه  هاست که به عنوان یکی از ابعاد ظرفیت 
نوآوری در ارتباط با شناسایی، ارزیابی، اکتساب و یکپارچه  سازی دانش خارجی، نقش مهمی در 
رقابت  پذیری ایفا کرده و نتایج سازمانی وسیعی به دنبال دارد )Cohen, 1990(. باوجود مشکالتی که 
در این خصوص در ساختار سازمانی و عملکردی خوشه  های کسب وکار در رشد، توسعه و نوآوری 
وجود دارد )علیزاده  ثانی و شجاعیان،1393؛ ریاحی، 1392؛ ظهوریان و رحیم  نیا، 1394؛ کریمی و 
دیگران،1398(، عدم تغییر در وضعیت تعادلی در خصوص مراکز توسعه خدمات کسب وکار دور 

از انتظار نیست.
در پایان الزم است اشاره شود که موضوع خوشه  های کسب وکار در دو دهه اخیر به صورت 
جّدی مطرح شده و تعداد زیادی از خوشه  های کسب وکار در ایران در مرحله شکل  گیری اولیه قرار 
داشته و برنامه  های توسعه  ای در خصوص بخشی نیز اجراشده است. با توجه به اهمیت توسعه 
تحقیقات در این حوزه، به منظور تقویت پشتوانه پژوهشی در اجرای برنامه  های عملیاتی، پیشنهاد 
با روش  های تحقیق  بازی  های،  تئوری  از  استفاده  به واسطه  این پژوهش  می  شود محدودیت  های 
دیگر موردبررسی و واکاوی قرار گیرد. به عنوان مثال، توجه به تنوع کارکردی بازیگران در مراکز 
تأمین مالی که شامل طیف وسیعی از بانک  های تجاری، بانک  های توسعه  ای، مراکز تأمین سرمایه 
و صندوق  های حمایتی هستند، می  تواند موردتوجه سایر پژوهشگران قرار گیرد. بر همین اساس 
تفاوت  های خوشه  های صنعتی و سنّتی و توجه به چرخه عمر خوشه  ها از مواردی است که به عنوان 

موضوع پژوهش  های آتی پیشنهاد می  گردد.
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