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چکیده
خوشههای کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاهها با فرصتها و تهدیدهای مشترک ،در یک
رفتار غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین بازیگران خوشه تکامل مییابند و به منظور ادامه
حیات در یک محیط پیچیده و رقابتی ،نیازمند توجه به مفهوم دوسوتوانی به معنای بهرهبرداری از
قابلیتهای کنونی و کاوش از فرصتهای آینده هستند .در چند دهه اخیر ،تحریمهای ظالمانه
قدرتهای استکباری یکی از موانع دستیابی به دانش فنی و فناوری روز دنیا در رشد و توسعه اقتصادی
بودهاند که محل مناقشه جدّی در کاهش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی قلمداد شدهاند .در این
پژوهش به منظور بررسی مساله تحریم در تعامل با سایر بازیگران ،از طریق مطالعه مقاالت ،اسناد
سیاستی ،گزارشها و دریافت نظرات خبرگان از طریق مصاحبه اطالعات گردآوری شده است .به دلیل
پیچیدگی این مناقشه ،با استفاده از یک مدل نظریه بازیها موسوم به مدل گراف ،تعامالت و ترجیحات
میان بازیگران مختلف خوشه کسب وکار مدلسازی شده و محتملترین نتایج ارائه گردیده است .بر
اساس تحلیل انجام شده ،حاکمیّت ،خوشههای کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی دارای نقطه
تعادلی جدید بوده اما برای مراکز تامین مالی ،تغییری در وضعیت فعلی وجود ندارد.
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 .0دانشجوی دکتری کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .3استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
* نویسنده مسولEmail: rezaee61@yahoo.com :

DOI: 10.22034/DFSR.2022.538615.1535

61

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال ششم ،شماره  ،32زمستان 0011

مقدمه
خوشه کسب و کار به مجموعهای از بنگاهها اطالق میشود که در یک محدوده جغرافیایی تمرکز
یافتهاند و کاال و خدمات مشابه تولید میکنند ( .)Romanelli and Khessina, 2005: 346این
بنگاهها از طریق مبادالت بازاری و غیربازاری ،کاال ،اطالعات و کارکنان ،فعالیت یکدیگر را تکمیل
میکنند و در نتیجه با چالشها و فرصتهای مشترکی مواجه هستند( Bettis-Outland et al,
 .)2012: 394اغلب بنگاه های خوشه کسب وکار کوچک و متوسط هستند و این بنگاهها بهدلیل
ویژگیهای ساختاری خاص ،با محدودیتهای مالی ،بازاریابی و تولیدی مواجه هستند ( Nazari
) .et al., 2017:48اندازه کوچک به این بنگاهها اجازه نمیدهد تا در آموزش ،فنّاوری ،کیفیت،
تحقیق و توسعه ،مطالعه بازار و ...سرمایهگذاری وسیعی انجام دهند (منوّریان و دیگران:0256 ،
 .)00به منظور توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط باید این بنگاهها با انجام فعالیت شبکهای
و اقدام جمعی ،محدودیتهای خود را برطرف کنند ( Eisingerich, Bell and Tracey, 2010:
 .)244علیرغم سیاستگذاریهای کالن در برنامههای توسعهای کشور در خصوص اهمیت بنگاههای
کسب وکار کوچک و متوسط و نیز اجرای برنامههای توسعه خوشههای کسب و کار از دو دهه
قبل ،با وجود سهم بیش از 51درصدی تعداد بنگاههای اقتصادی (طالبی ،)11: 0256 ،نزدیک به
 15درصد بنگاههای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور با کمتر از 11درصد
ظرفیت اسمی مشغول فعالیت میباشند و به احتمال زیاد در کمتر از نقطه سربهسر به فعالیت
خود ادامه داده و زیانده هستند (نظری و دیگران .)3 :0256 ،بنا به آمار ارائه شده توسط
مدیرعامل وقت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال  ،55از مجموع 03
هزار و  221واحد صنعتی واقع در شهرکهای صنعتی 00 ،هزار و  053واحد غیرفعالاند
(صالحینیا .)0251 ،بنابراین شاید بتوان ادعا کرد عمرکوتاه و ناکامی بنگاههای کوچک و متوسط
و به تبع آن خوشههای کسب وکار ،یکی از مسائل مهم در اقتصاد ایران است .از طرفی تحریمهای
بین المللی و فشارهای اقتصادی قدرتهای جهانی ،موضوعی است که از روزهای آغازین انقالب
اسالمی به عنوان مانعی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و بهبود عملکردی بنگاههای اقتصادی،
محل مناقشه و گفتگوهای سیاسی و اقتصادی در مجامع مختلف و پژوهشهای علمی بوده است.
تحریم آثار منفی زیانباری بر بخش علمی وارد کرده است که در مجموع موجب هماهنگ نبودن
و عقب ماندن از علم روز دنیا شده است (الماسی و دیگران .)22 :0251،محدودیتهای گمرکی،
مالی و تجاری در انتقال ،بهرهبرداری ،استقرار و توسعه تکنولوژی از اثرات منفی تحریم است
(مشهدی و رشیدی .)003 :0250 ،بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان میدهد

60

تحلیل کنش تحریم در مناقشه  /...ر ضا رستمی و همکاران

که تحریم اثر منفی و معنیدار بر عملکرد بانکی دارد (سید نورانی و دیگران .)035 :0251 ،به
صورت کلّی ،در مساله تحریمها ،گروهی در صدد کاهش آنها با جلبنظر تحریمکنندگان بوده
در حالیکه طیفی دیگر به دنبال راهکارهای کاهش اثر تحریمها با مقاومسازی ساختارهای
اقتصادی هستند .از طرفی به دلیل کثرت و پیچیدگی تعامالت میان بازیگران خوشه کسب وکار،
چارچوبهای موجود که به طور عام به منظور تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند برای فهم یک
بینش جامع که بتواند توسعه دهندگان و سیاستگذاران را قادر به طراحی تدابیری برای اطمینان
از تحقق همافزایی و رقابتپذیری بلندمدت مطلوب خوشه کند ،کافی نیست .بر این اساس ،ایجاد
امکان رقابت پذیری و کارایی جمعی در خوشه کسب وکار نه تنها نتیجه اقدامات درونی بنگاهها،
بلکه نتیجه فرایندهای دانش در میان بازیگران مختلف در سیستمهای بیرونی مانند دانشگاهها،
مراکز تحقیقاتی ،تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان ،نهادهای دولتی و موسسات علمی است .سوال
اساسی این تحقیق آن است که با توجه شرایط خاص اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریمهای
بینالمللی ،کنش تحریم ها در مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان ،دربرگیرنده چه ویژگیهایی
است و شیوه مواجهه با آن چگونه خواهد بود؟
مبانی نظری وپیشینه پژوهش
خوشه کسبوکار به واحدهای کسبوکار متمرکز در یک منطقه جغرافیائی که با همکاری و
تکمیل فعالیت های یکدیگر ،محصوالت و یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و
از چالشها و فرصتهای مشترکی نیز برخوردارند ،اطالق میشود .خوشههای کسبوکار میتوانند
در هریک از زیربخشهای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی ،کشاورزی ،هنری و صنایع دستی فعال
باشند .مطالعه و بررسی خوشههای صنعتی به شکل کنونی تقریبا از سال  0551و با مطالعه پورتر
در مورد مزیت رقابتی کشورهای مختلف تدوین شده و به مرور تکمیل گردیده است .منزل و
فورنال ( )3115ابعاد خوشه های را به دو دسته ابعاد کمّی و کیفی تقسیم میکنند ( Menzel
 .)and Fornahl, 2009: 216هر یک از این ابعاد دارای تاثیر مستقیم و سیستمی بر فضای کسب
وکار هستند .در جدول  0ابعاد یک خوشه کسب وکار نشان داده شده است.
جدول ( )1ابعاد خوشهها

مستقیم

کمّی

کیفی

اندازه ( تعداد سازمانها ،بازیگران و
کارکنان)

تنوع ( دانش ،شایستگی و شکل سازمانی)
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کمّی
سیستمی

کیفی

بهرهمندی از اندازه (درک خوشه ،بهرهمندی از تنوع (بهرهبرداری از هم-
افزایی ،شبکه ها و زنجیره ارزش)
ظرفیت اقدام جمعی)

از آنجا که خوشه نتیجه تعامل بین عناصر مختلف آن است ،وجود شرکتها و سازمانها
همانگونه که توسط بعد کمّی و کیفی مستقیم توصیف شده است ،الزم است اما برای ترسیم
مرزهای یک خوشه کافی نیست .شرکتهای موجود در یک خوشه از طریق روابط مختلف
مبادلهای و وابستگی متقابل به سایر شرکتها و موسسات خوشه متصل میشوند ( Malmberg
 .)and Maskell, 2002: 432در نتیجه شرکتهای منفرد و قابلیتهای نوآورانه آنها تحت تأثیر
اعمال و رفتار سایر شرکتها و بازیگران خوشه قرار گرفته و به نوبه خود ،هر یک از شرکتها و
اقدامات آن بر توانایی سایر شرکتها برای استفاده از دانش تأثیر میگذارد .با انجام این کار ،حتی
اقدامات منفرد نیز بر کل سیستم خوشه تأثیر دارند .این اثرات ،که از طریق تأثیر متقابل عناصر
مختلف خوشه بوجود میآیند ،به عنوان اثرات سیستمی در نظر گرفته میشوند .تاکنون از مجموع
 136خوشه شناسایی شده در کشور 001 ،پروژه توسعه خوشه کسب وکار انجام شده است
(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران .)0255 ،این میزان نشان از ظرفیت بالقوهی
قابل توجه اجرای برنامههای توسعهای در خوشههای کسب و کار دارد.
به طورکلی در یک خوشه ،دو محیط کلی شامل محیط تجاری و محیط نهادی وجود دارد.
محیط تجاری شامل واحدهای کسب وکار تولیدی و خدماتی ،تامینکنندگان ماشینآالت و مواد
اولیه ،رقبا ،صادرکنندگان ،خریداران و مصرفکنندگان هستند .در شکل ( )0نهادها و انواع
ارتباطات در یک خوشه صنعتی آورده شده است .محیط نهادی نیز دارای چهار گروه شامل
نهادهای مالی و سرمایهگذاری ،پژوهشی ،دولتی و سایر نهادهای برای همکاری است که نقش
پشتیبان و حمایت کننده دارند .در یک خوشه عالوه بر روابط بوروکراتیک سازمانی ،تعامالت
دموکراتیک اجتماعی نیز ظهور و بروز مییابد که عالوه بر گسترده شدن حیطه تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری بازیگران خوشه ،بر پیچیدگی تحلیل روابط تعاملی میان آنان میافزاید .خوشهها 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 مییابند .افراد ،کارآفرینان و رهبران
بنگاهها اهمیت حیاتی در ظهور ،رشد و تحول خوشهها دارند ( .)Tripple, 2015: 2032ساختار
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
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روابط بوروکراتیک سازمانی ،تعامالت دموکراتیک اجتماعی نیز ظهور و بروز مییابد که الزم است
با شناخت بازیگران مورد توجه قرار گیرد .بررسی نقش تمامی بازیگران خوشه به مثابه آن است
که بهجای ارائه منظره میدان جنگ 0در مدل پورتر که از منظر یک بازیگر واحد به خوشه نگاه
میکند ،نمای هلیکوپتر 3برای بررسی رفتار همه بازیگران یک خوشه مدنظر قرار گیرد ( Aziz
 .)and Noorhashem, 2008: 352آگاهی فزاینده ای از نیاز به دیدگاه بازیگر برای فهم عملکرد
خوشهها وجود دارد زیرا ناهمگونی جزئی از هر خوشه است ( .)Giuliani, 2007: 148این مساله
به عنوان نیروی محرّکهی تکامل نیز مورد توجه است (.)Menzel and Fornahl, 2010: 219

شکل ( )1نهادها و انواع ارتباطات در یک خوشه صنعتی (اندرسون)1811 ،
بهرهبرداری1

دوسوتوانی 2به توانایی سازمان برای تعقیب همزمان دو فعالیت متضاد کاوش 0و
تعبیر میشود ( .)Jansen, Simsek & Cao, 2012: 1292کاوش در برگیرنده کشف راه حلهای
جدید ،فرآیندها و روشهای جدید با هدف یافتن راهحلهای جدید یا توسعه محصوالت و خدمات

1

. Battleground
. Helicopter view
3
. Ambidexterity
4
. Exploration
5
. Exploitation
2
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جدید است .بهرهبرداری نیز به تالش برای بهبود تدریجی قابلیتها و روشهای موجود با هدف
به حداکثر رساندن قابلیتهای موجود اشاره دارد ( .)O’Reilly & Tushman, 2008: 192کاوش
فرصتهای جدید و بهرهبرداری از امکانات موجود به دلیل کمبود منابع در تقابلاند ( Stadler et
 .)al., 2014: 181بخش زیادی از تحقیقات تجربی شواهدی را ارائه میدهد که سرمایهگذاری در
فعالیتهای بهرهبرداری و کاوش ،امکان بقای بنگاهها را افزایش داده و همچنین سایر سنجههای
عملکردی مانند رشد فروش ،ارزیابی بازار و نوآوری را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد
( .)Alizadeh & Jetter, 2018: 6به دلیل آنکه سازمانها سازوکارهای کمی برای پرهیز از تضاد
مضرّ بین کاوش و بهرهبرداری دارند ،دوسوتوانی با استفاده از شبکههای درون و مرزهای شرکت
با موفقیت بیشتری ایجاد میشود ( .)Kang et al., 2007: 239دوسوتوانی برای موفقیت بلندمدت
یک خوشه الزم است ( .)Wolf et al, 2017: 1848تا سال  3100ادبیات دوستوانی فقط در توازن
بین فعالیتهای کاوش و بهرهبرداری در سطح سازمان بحث میشد .با انتشار مقاله مایکل فراری0
پنجره جدیدی به مبحث دوسوتوانی در سطح جمعی با معرفی نقش تعامالت بین سازمانهای
مختلف باز شد (همان) .در ادبیات نظری دوسوتوانی خوشه کسب وکار ،میتوان سه مدل کلّی
استخراج کرد .در مدل اول بنگاهها در کاوش یا بهره برداری کار تخصصی انجام میدهند بهنحوی
که شبکه به عنوان مجموعهای از اجزاء (بنگاهها) دوسوتوان شود .در این حالت گرهها در شبکه،
کاوشگر یا بهرهبردار بوده و شبکه دوسوتوان میشود .بر این اساس می توان گفت بنگاهها شبکه
تحقیق و توسعه دوسوتوان را با فعالیتهای مختلف فرآیند نوآوری سامان میدهند .در مدل دوم
مطابق ایده گیسبون و بریکینشاو ،)3110( 3کارکنان تجسم دوسوتوانی بوده و در سطح سازمان
تجلّی مییابند ( . )Gibson & Birkinshaw, 2004: 212بر این اساس ،تمام یا عمده بنگاهها به
کاوش و بهرهبرداری به صورت همزمان میپردازند به نحوی که هر بنگاه (هر گره در شبکه)
دوسوتوان باشد ( .)Kauppila, 2007: 84مدل سوم مبتنی بر راهبرد تملک و توسعه)A&D( 2
است ( .)Ferrary, 2011: 186در این راهبرد تملّک به معنی تعریف سنتی از راهبرد متنوع سازی
ب ا هدف تملّک محصوالت بلوغ یافته در بازار بالغ برای افزایش درآمد نبوده بلکه هدف این راهبرد
تملّک نوآوریهای فناورانه تخریبگر در انتهای مرحله کاوش و در ابتدای مرحله بهرهبرداری
است .با همکاری بنگاهها در یک خوشه ،الگوهای دوسوتوانی آنان بر میزان دوسوتوانی خوشه نیز
اثر میگذارد .نوآوریهای خوشه ،بهویژه مدیریت خوشه که با سیاستهای خوشه بهبود یافته،
1
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بدون آنکه راهبردهای دوسوتوانی بنگاه را تغییر دهد ،میتواند به دوسوتوانی خوشه کمک کند
( .)Wolf et al, 2017 :0101در مورد ترجیح هر یک از این مدلها میتوان گفت بنا به شرایط
محیطی ،مانند ویژگیهای صنعت یا محیط عمومی بنگاه (رقابت ،فرصتهای فناورانه ،محیط
سیاسی و )...هر یک ممکن مورد استفاده قرار گیرد .اما آنچه که در این مدلها مورد توجه کافی
قرار نگرفته ،موضوع تعامل میان بازیگران در فضای کسب وکار خوشه است .بدیهی است که نتایج
هر یک از این مدلها در توسعه خوشه کسب وکار دوسوتوان ،عالوه بر محیط عمومی بنگاه،
صنعت و فضای کسب و کار ،وابسته به کیفیت تعامل میان بازیگران موثر در پیشبرد اهداف خوشه
است .بنابراین شناخت بازیگران ،واکاوی از ترجیحات و اولویتهای رفتاری آنان و توجه به سالیق
و اهداف سازمانی و اقدامات فعلی آنان میتواند واقعیتهای موجود را در هر فضای کسب وکار
آشکار ساخته و زمینه ترسیم آینده محتمل و مطلوب را فراهم ساخته و بتوان برنامهریزی الزم
را این خصوص را به انجام رساند .از طرفی تحریم بهعنوان یکی از ابزارهای قهرآمیز بینالمللی،
برای تغییر رفتار دولتها با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادین در هنجارها ،ساختارها و رفتارهای
آنان اعمال میشود (پزشکی و دیگران .)0 :0011 ،پیروزی انقالب اسالمی در ایران که با پیام
نوظهوری بر مبنای رویارویی اسالم گرایی با نظم چیره طلبانه بینالمللی و تقابل رهایی طلب با
اراده قدرت محور بازیگران بزرگ همراه بود به زمینه اصلی تغییر در برداشتهای معمول امریکا
نسبت به این دولت تبدیل شد (کیوانحسینی .)21 :0252 ،جهانروایی دالر ،درهمتنیدگی نظام
مالی جهانی با محوریت نظام مالی امریکا ،وابستگی تکنولوژیکی بسیاری از شرکتهای بزرگ
غیرامریکایی به شرکت های امریکایی و ...از دالیل اصلی توانمندی ایاالت متحده در استفاده از
ابزار تحریم علیه کشورهای به اصطالح متخاصم است (رزمآهنگ .)03 :0251 ،امروزه با هوشمند
شدن تحریمها و پرهیز از اعمال تحریمهای جامع  ،به مراتب از اثرات منفی تحریم بر مردم کشور
تحریم شونده کاسته شده و بیشتر به بخشهای کلیدی و با اهمیت کشورِ مورد هدف توجه
میشود ( .)Rivlin, 2006: 132در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران ،هزینه مبادالت
در تمام سطوح به شدت رشد پیدا کرده است و این مبادالت با پیچیدگی بیشتر انجام می شود.
تحریم ها موجب ترس شرکت هایی شده است که با ایران همکاری اقتصادی داشته اند و شرکت
هایی که تصمیم به آغاز همکاری با ایران داشتند عقب نشینی خواهند کرد .این مساله موجب
خواهد شد شرکت های کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین آنها شوند .به طور
طبیعی این شرکتها هم به جهت تامین اعتبار و هم به لحاظ فناوری و دانش فنی از تجربه و
مهارت کافی برخوردار نبوده اند و اغلب نیاز مورد نظر خود را از همان شرکتهای بزرگ تامین می
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کنند که این به معنای افزوده شدن واسطه ها و افزایش هزینه طرح هاست (نهاوندیان:0251 ،
 .) 063نوسانات ارزی ،تورم و بی ثباتی اقتصادی ،عدم امکان برنامه ریزی و پیش بینی آینده،
بزرگترین اثر منفی و مستقیم تحریم ها و نهایتا رکود صنعت و کاهش رونق بازار داخل بزرگترین
اثر منفی و غیرمستقیم تحریم ها بر عملکرد شرکتهاست(فخاری ،سلیمانی و دارایی.)16 :0253 ،
بدیهی است که بر پایه داده ها و آمارهای اقتصادی ،ایران قادر به مواجهه متقارن با امریکا نیست
و باید راهبرد دیگری اتخاذ کند .سیاست گذاری در جهت خروج از محدوده تحریم پذیری یکی
از راهکارهای مواجهه غیرمتقارن با این مساله است که با شناخت بازیکنان اصلی این مناقشه و
توجه به ترجیحات و اولویتهای آنان میتوان در این مسیر گام برداشت.
تضاد ،از رقابت خالص تا همکاری کامل ،ویژگی جدایی ناپذیر جامعه بشری و جهان طبیعی
است :محیطبانان تالش میکنند توسعه صنعتی بیش از حد را کنترل کنند؛ برای توسعه شهری،
شرکتها برای افزایش سهم بازار خود در داخل و بین کشورها رقابت میکنند؛ جنگهای
منطقهای بر سر کنترل منابع کمیاب رخ میدهد؛ گیاهان در جنگل تالش میکنند تا حد ممکن
نور خورشید را برای اطمینان از وجود خود به دست آورند و جوامع آگاهانه مقادیر بیش از حد
گازهای گلخانهای را در جو منتشر میکنند در حالی که طبیعت با اثرات مخرب آب و هوایی به
طور چشمگیری واکنش نشان میدهد ( .)Hiple, Fang & Kilgour, 2020: 3نظریه بازیها
تکنیکی است که در چنین شرایطی به مطالعه تصمیمگیری روابط تعاملی بازیکنان با یکدیگر
میپردازد .به تعبیر دیگر نظریه بازیها علم مطالعه تعارضها (تضاد منافع) و همکاریها بین
بازیکنان عاقل است .هدف اصلی نظریه بازیها دادن نگرش و دیدگاه است که بر اساس آن
بازیکنان بایستی عاقالنه رفتار کنند .منظور از عاقالنه رفتار کردن این است که انسان قبل از اینکه
دست به عملی برند به طور عمیق درباره آن فکر کند و ترجیحات خود را در نظر بگیرد؛ سپس
عمل را مبتنی بر قاعدهای انتخاب کند که در راستای منافع او باشد .ویژگی عمده تصمیمگیری
در شرایط بازی این است که هر بازیکن قبل از تصمیمگیری و انتخاب باید واکنش دیگران را
نسبت به انتخاب و تصمیم خود تجزیه و تحلیل کند و آنگاه تصمیمی اتخاذ کند که برایش بهترین
است(عبدلی .)001 :0253 ،به موازات افزایش تعداد و تنوع مناقشات ،مدلهای گوناگونی در
چارچوب نظریه بازیها توسعه یافته است .این مدلها بر اساس تعداد بازیکنان و پیامدهای آنها
و نوع اطالعات ورودی که برای بیان اولویتهای بازیکنان از آن استفاده میکنند به دو دسته
مدلهای کمّی (ترجیحات عددی) و غیر کمّی (ترجیحات نسبی) طبقهبندی میشوند .مدلهای
کمّی ،اولویت هر گزینه تصمیمگیرنده را نسبت به گزینههای دیگر وی با استفاده از دادههای
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کمّی مانند ارزش پول و ...بیان میکنند .در مقابل ،مدلهای غیرکمّی بر دادههای کیفی ونسبی
تکیه دارند .بنابراین در مدلهای غیرکمّی تنها میتوان ارجحیت یک گزینه بر گزینه دیگر را
تعیین کرد اما مقدار این ارجحیت را نمیتوان مشخص نمود .اگر بازی از نوع کمّی باشد با توجه
به نوع بازی از دو فرم استراتژیک و بسطیافته برای نمایش بازی استفاده میشود .فرم استراتژیک
بیشتر در بازیهای ایستا و فرم بسطیافته در بازیهای پویا مورد استفاده قرار میگیرد .اگر بازی
از نوع غیرکمّی باشد از مدل گراف برای تحلیل بازی استقاده میشود .شکلگیری مدلهای گراف
در سال  0515توسط کیلگور 0صورت پذیرفت و ارائه کامل آن در سال  0552توسط فانگ 3انجام
گرفت .این مدل یک روش شناسی منعطف و توانمند برای تجزیه و تحلیل مناقشات دنیای واقعی
محسوب میشود که در حوزههای مختلفی از جمله زیست محیطی ،ملی و جهانی ،مناقشات
نیروی کار ،فعالیتهای صلحآمیز ،جنگ و موضوعات اقتصادی کاربرد دارد ( Fang et al. 2003:
 .)61همچنین از این مدل در بازیهایی که در آن ذینفعان با هدف حداکثر کردن نفع شخصی،
منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت ترجیح میدهند ،استفاده زیادی میشود ( & Kilgour
 .)Hipel, 2010: 209کارایی این مدل زمانی خود را نشان میدهد که بیان مطلوبیت بازیگران با
اعداد کمّی و مقداری ممکن نباشد.کارایی این مدل که از فنهای نظریه بازی در حالت
غیرهمکارانه است زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که بیان مطلوبیت بازیگران با اعداد کمّی و
مقداری ممکن نباشد .مزایای مدل گراف برای تجزیه و تحلیل مناقشات نسبت به مدلهای
کالسیک نظریه بازیها در نمایش بازیهای با بیش از دو بازیگر ،امکان انتخاب همزمان گزینهها
توسط هر بازیگر (راهبرد هر بازیگر منحصر به یک اقدام نیست) و تمایز و حذف وضعیتهای
نشدنی در مسائل دنیای واقعی است (شیخمحمدی و عباسی .)21 :0251 ،مناقشه شکل گرفته
در خوشه کسب وکار دوسوتوان و وجود مانع تحریم در دسترسی به فناوری روز دنیا ،مبادالت
بانکی و تجاری با کشورهای مختلف و محدودیتهای علمی در دسترسی محققان و دانشمندان
داخلی به نتایج پژوهشهای خارجی ،شرایطی را به وجود آورده که ارائه راهبرد مناسب ،نیازمند
شناسایی بازیکنان مناقشه و تحلیل اولویتها ،ترجیحات و سالئق آنان در ترسیم آیندهای مبتنی
بر واقعیتهای کنونی است.
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پیشینههای پژوهش

پژوهشهای انجام شده در حوزه خوشه کسب وکار را میتوان به سه دسته کلّی تقسیم کرد.
دسته اول ،پژوهشهای مربوط به ابعاد عملکردی خوشه است که بر شناسایی ویژگیهای کلیدی،
سنجههای عملکردی و اولویتبندی عوامل موفقیت خوشه تمرکز داشتهاند .ریاحی با شناسایی
عوامل بحرانی موفقیت در پروژه توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشههای صنعتی،
اهمیت هر یک از این عوامل را بر مبنای نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تصمیمگیری سلسله
مراتبی رتبهبندی و تحلیل کرده است (ریاحی .)0253 ،علیزادهثانی و شجاعیان عوامل موفقیت
و اولویتهای موفقیت خوشه فرش خراسان شمالی را با روش تحلیل شبکهای بررسی کرده و
زیرساخت فیزیکی ،حمایت دولت و تامینکنندگان ،شبکههای درونی ،دسترسی به نیروی کار
ماهر و بازاریابان را دارای اولویتبندی کرده است (علیزادهثانی و شجاعیان .)0252 ،میرقادری و
عالمتبریز به منظور ارائه مدل سنجش عملکرد خوشههای صنعتی ،ابعاد مالی ،رقابتی ،اقتصادی
و زیستمحیطی را با روش تحلیل خوشهای مورد شناسایی قرار دادهاند (میرقادری و عالمتبریز،
 .)0250کریمی در پژوهش خود به منظور شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر موفقیت
خوشههای صنعتی گیالن با استفاده از روش کیفی تحلیل تم 0هفت عامل اجرایی ،بازاریابی و
فروش ،سرمایه اجتماعی  ،زیرساخت ،حمایت دولت ،نهادهای پشتیبان ،تامین کنندگان را
شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندی کرده است(کریمی .)0251 ،امین-
طهماسبی و حامی در بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت خوشه صنعتی استان گیالن با روش
کیفی دلفی شش عامل اصلی را شناسایی و سپس با روش دیمتل خاکستری تاثیر این عوامل را
مورد تحلیل قرار داده اند .عوامل محیطی و جغرافیایی و ارزیابی عملکرد از مهمترین عوامل در
موفقیت خوشههای کسب وکار معرفی شدهاند (امینطهماسبی و حامی .)0251 ،دسته دوم
پژوهشها با توجه به موضوع توسعه خوشه ،به عوامل موثر بر رقابتپذیری ،پیشرانها و عوامل
بازدارنده و نوآوری در خوشه صنعتی پرداخته اند .عمده این مطالعات بر شناسایی عوامل موثر در
شکل گیری ،رشد و توسعه خوشه های صنعتی و نیز شناسایی عوامل موثر در بهبود وضعیت
رقابتی آن ها متمرکز است .ابویی و معتمدی در بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد
و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد) ،سطح پایین مهارت نیروی
انسانی در بخشهای مدیریت ،فنی و طراحی ،مدیریت دولتی و سنتی و بیگانگی با دانش توسعه
سازمان ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،ضعف درکار گروهی ،نداشتن روحیه تجاری و بازرگانی،
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ارتباط ضعیف با دانشگاه ها و مراکز آموزشی ،سطح پایین خدمات تخصصی توسعه کسب وکار،
کم توجهی به مشتری محوری ،عدم ثبات قوانین و مقررات دولتی و همراستا نبودن با تولید
وصنعت کشور را از مهمترین عوامل بازدارنده بیان میکنند (ابویی و معتمدی .)0250 ،خامسی
در آسیبشناسی توسعه خوشههای صنعتی در ایران (مطالعه موردی خوشه کسب وکار ادوات
کشاورزی) ،از بین پنج شاخص دولت و خطمشیگذاری ،سرمایهگذاری و مالی ،زیرساختی ،دانش
و ارتباط با دانشگاه و در نهایت فرهنگ ،عامل دولت و خطمشیگذاری را از جهت اهمیت در رتبه
اول و از جهت وضعیت موجود در ایران در رتبه آخر قرار داده است (خامسی .)0253 ،شریفزاده
و دیگران ،در بررسی عومل موثر بر توسعه کسب وکار خوشههای صنعتی کشاورزی در مناطق
روستایی استان مازندران با روش توصیفی مبتنی بر پرسشنامه از کارشناسان و مدیران واحدهای
فعال در خوشهها و تحلیل عاملی اکتشافی ،یک الگوی مفهومی برای زیستبوم کارآفرینی
استخراج کردهاند که هفت عامل ارائه اثربخش خدمات کسب وکار ،هماهنگسازی کسب وکارها،
تسهیل کارکردهای کسب وکار ،توانمندسازی نهادی محیط کسب وکار ،آموزش نیروی انسانی،
مدیریت کیفیت و تسهیل سرمایهگذاری مشترک را از عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای
خوشه صنعتی کشاورزی در استان مازندران معرفی میکنند(شریفزاده و دیگران.)0255 ،
مدهوشی و مرادی دیزگرانی در تحلیل نقش استراتژیک دانشگاهها و مراکز علمی در توسعة
خوشههای صنعتی (مطالعة موردی خوشه صنعتی پلیاتیلن کرمانشاه) نتیجه گرفتند که
دانشگاهها و مراکز علمی بهواسطة تربیت نیروی کار باکیفیت ،تجاریسازی تکنولوژی و ایجاد
شرکتهای دانشبنیان در توسعة خوشة صنعتی پلیاتیلن کرمانشاه تأثیرگذار هستند (مدهوشی
و مرادی دیزگرانی .)0256 ،دسته سوم پژوهشهای مربوط به دوسوتوانی خوشه کسب وکار است
که در تحقیقات داخلی موردی دیده نشده و در مقاالت خارجی با الگوگیری از دوسوتوانی
سازمانی ،مدل هایی پیرامون دوسوتوانی در خوشه کسب وکار پیشنهاد شده است که در مبانی
نظری مورد اشاره قرار گرفت .تئوری بازیها به عنوان روش تحقیق در این پژوهش ،عالوه بر علوم
پایه ،در مسائل مختلفی در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است .در ارتباط با موضوع
این پژوهش ،تحلیل مناقشه میان کارگر و کارفرما (صادقی و برومند ،)0250 ،دولت و پیمانکار
(عاقلی و دیگران ،)0250 ،مدل هماهنگی در قیمتگذاری و مشارکت در یک زنجیره تامین
(سعیدمحمدی و کاظمی ،)0256 ،فرآیند قیمتگذاری محصول در خوشههای صنعتی (مجیبیان
و دیگران )0011 ،از جمله پژوهشهایی است که با رویکرد تئوری بازیها انجام شده است.
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در اغلب پژوهشهای خوشه کسب وکار ،عمدت ًا بر یکی از موضوعات مرتبط با بهرهبرداری یا
کاوش تمرکز وجود داشته و تاکنون تحقیقی که به بررسی همزمان موضوع بهرهبرداری و کاوش،
مبتنی بر رفتار بازیگران خوشه کسب وکار پرداخته باشد ،مشاهده نشده است .لذا چارچوبهای
موجود امکان تحقق همافزایی و رقابتپذیری بلندمدت مطلوب خوشه کسب و کار را فراهم
نمیکند .از طرفی با توجه به تاثیرگذاری تحریمهای بینالمللی بر متغیرهای کالن اقتصادی و
بالطبع تاثیرپذیری بنگاههای کوچک و متوسط در خوشههای کسب و کار از این مساله ،الزم است
تا نقش تحریمها در رابطه تعاملی سایر بازیگران مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ترجیحات
و اولویتهای آنان ،جهتگیری سیاستگذاری کشور تحلیل گردد .لذا این تحقیق بر آن است که
این شکاف نظری را بر اساس ویژگیهای خاص ساختار اقتصادی تحت تحریم مورد بررسی و
واکاوی نظاممند قرار دهد.
روششناسی پژوهش

در این پژوهش با توجه به ماهیت پیچیده دوسوتوانی در خوشههای کسب و کار ،از نظریه بازیها
و فرآیند مدلسازی و تجزیه و تحلیل گراف برای تبیین موضوع استفاده شده است .اطالعات مورد
نیاز تحقیق از روش اسنادی و با مطالعه مقالهها ،کتابها ،پایگاههای داده علمی ،اسناد سیاستی
و گزارشهای معتبر جمع آوری و سپس از روش میدانی و با نظرسنجی از ذینفعان درگیر در
موضوع از جمله مدیران و کارشناسان سازمانهای مرتبط ،اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه
دارای تخصّص مرتبط با موضوع تحقیق و نیز فعاالن و عامالن توسعه خوشههای کسب و کار در
قالب جلسات گروهی و مصاحبه های عمیق فردی تکمیل شد و اطالعات مورد نیاز برای ایجاد
مدل از جمله بازیگران ،گزینههای ممکن 0و وضعیتهای شدنی 3استخراج شد .جهت اعتبار
بخشی دادهها حین انجام مصاحبهها ،سعی شد با مالقاتهای طوالنی ،تکینیک کنترل اعضا و
استفاده از روشهای چندگانه (روش مثلثسازی) گردآوری دادهها همچون یادداشتبرداری،
ضبط صدا ،مشاهده حاالت و تجارت زیسته ،به اعتبار دادهها افزوده شود.
مراحل تحلیل یک بازی به کمک تئوری بازیها شامل تعیین اطالعات یک بازی (بازیکنان،
راهبردهای تصمیم هر بازیکن و پیامدهای بازی) ،درک شرایط تصمیم و تعیین نوع بازی،
مدلسازی و تحلیل نتایج است (برادران .)006 :0251 ،هر بازی در نظریه بازیها شامل بازیگران،2
Possible State
Feasible State

1.
2.

3

. Players
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اقدامات(استراتژیها) ،0پیامدها 3و ترجیحات 2است (شیخمحمدی و عباسی .)23 :0251 ،در
نظریه بازیها معموال چهار گام طی میشود (انصاری .)11 :0256 ،اولین گام تعیین شرایط یا
حالتی است که بازی در آن جریان دارد .به عبارت دیگر تشخیص اینکه شرایط حاکم بر مسئله،
ویژگیهای یک بازی را دارا می باشد یا خیر؟ دومین گام ،تعیین اینکه بازی مذکور مربوط به
کدامیک از طبقهبندیها در بازیها است .بازیها دارای ابعاد گوناگونی هستند و به همین دلیل،
طبقهبندیهای مختلفی از آنها ارائه داد .مهمترین طبقهبندی از نظریه بازیها عبارتند از:
ایستایی یا پویایی بازی ،همکارانه یا غیرهمکارانه بودن بازی ،تقسیمبندی بازی از نظر
اطالعات(اطالعات تمام و ناتمام ،اطالعات کامل و ناقص) ،کمی یا غیرکمی بودن بازی ،تعداد
دفعات انجام بازی ،ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی .سومین گام فهم طریقه نشان دادن یک بازی
و یا به عبارت دیگر نوع مدل مورد استفاده برای تشریح بازی میباشد .در این مطالعه بهدلیل
کیفی بودن ترجیحات و تنوع تصمیمگیران و گزینههای پیش روی آنها از روش غیرکمّی برای
مدلسازی و تحلیل بازی استفاده شده است .مهمترین مدلی که در روشهای غیرکمّی نظریه
بازیها مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل گراف برای حل مناقشه 0است (شیخمحمدی و عباسی،
 .)20 :0251این مدل یک روش شناسی منعطف و توانمند برای تجزیه و تحلیل مناقشات دنیای
واقعی محسوب می شود که در حوزه های مختلف از جمله زیست محیطی ،مالی و جهانی،
مناقشات نیروی کار ،فعالیتهای صلحآمیز و موضوعات اقتصادی کاربرد دارد ( Fang et al., 2003:
 .)61گام چهارم ،حل بازی و تحلیل آن است .مقصود از پیدا کردن جواب و حل بازی ،پیشبینی
محتملترین نتیجه ممکن بازی است .به عبارت دیگر میخواهیم بدانیم از بین سناریوهای مختلف
که هر سناریو ترکیبی از استراتژیهای بازیکنان مختلف است ،در عمل کدام سناریو رخ میدهد
و یا باید رخ دهد .آن ترکیب استراتژی که در عمل رخ میدهد را تعادل گویند .نیاز به الگوهایی
که بهطور واقعگرایانه طراحی شده باشند و تجزیه و تحلیل سادهتر و عملیتر ارائه دهند منجر به
تالش برای توسعه الگوهای جایگزین نظریه بازی کالسیک شد .روش تجزیه و تحلیل فرابازی،
بعضی از نقاط ضعف را برطرف کرد .به عنوان مثال تصمیمگیرنده میتواند در هر زمانی ،به هر
صورت رفتار کند .عالوه بر این فرابازیها به گونهای طراحی شدهاند که الگوسازی و تجزیه و
تحلیل را ساده میکنند و با استفاده از عالئم گزینه ،هر تعداد از تصمیمگیرنده و گزینه را میتواند
1

). Actions (Strategies
. Outcomes
3
. Preferences
4
. Graph Model for Conflict Resolution
2
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نشان دهد .فرابازی همچنین هیچ محدودیتی برای ترجیحات عددی مانند مقادیر ابزارها ندارند؛
آن ها فقط اطالعات مربوط به ترجیحات مرتبط به هر تصمیمگیرنده را نیاز دارند( & Kilgour
 .)Hipel, 2010:211به موازات افزایش تعداد و تنوع مناقشات ،مدلهای گوناگونی در چاچوب
نظریه بازیها توسعه یافته است .این مدلها بر اساس تعداد بازیگران و گزینههای پیش روی
آنها ،کمّی یا غیرکمّی بودن ترجیحات بازیگران و ...به دو دسته روشهای کمّی(ترجیحات عددی)
و غیرکمّی(ترجیحات نسبی) طبقهبندی میشوند ( .)Kilgour and Hipel, 2001:163روشهای
کمّی برای بازیهایی مورد استفاده قرار میگیرد که تعداد ذینفعان و گزینههای پیشرو محدود
و همچنین بتوان ترجیحات آنها را به صورت کمّی بیان نمود که در این صورت از مدلهای
کالسیک نظریه بازیها مانند فرم نرمال یا بسط یافته استفاده میشود .اما در دنیای واقعی ،معموال
تصمیمگیران و گزینه های پیش روی آنها بسیار متنوع است و ترجیحات نیز معموال بهصورت
کیفی و نسبی است؛ بنابراین در این نوع بازیها ،مدلهای کالسیکی که در روشهای کمّی مورد
استفاده قرار می گیرند قادر به تحلیل مناسب موضوع مورد نظر نیستند .از این رو برای این گونه
موضوعات ،از روشهای غیر کمّی برای مدلسازی و تحلیل بازی استفاده میشود .مناقشات با
ذی نفعان متفاوت در یک مساله ،دارای چندین فرد ذینفع با مطلوبیتهای متضاد هستند که
بایستی در تعامل با یکدیگر اقدام به اخذ تصمیمات مدیریتی نمایند .در شکل 3فرآیند مدلسازی
و تحلیل مناقشه در گراف نشان داده شده است (.)Xu et al., 2018:98
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شکل ( )2گامهای اصلی در مدل گراف در حل یک مناقشه()Xu et al., 2018:98

در گام اول بازیگران و گزینههای پیش روی آنها در روش شناسی پژوهش تشریح میشود .در انتخاب
بازیگران و گزینههای ممکن آنها باید توجه داشت که همه ذینفعان بازیگر مناقشه نیستند و اگر ذینفعی
نتواند اقدامی انجام دهد ،بازیگر مناقشه محسوب نمیشود .از طرف دیگر گزینههای پیش روی هر بازیگر،
اقدامهای عملی است که در عمل میتواند انجام شود و شامل همه عالئق بازیکن نیست .به عبارت دیگر
ال نتواند این اقدام را انجام دهد؛ بنابراین
ممکن است یک بازیگر عالقه مند به انجام اقدامی باشد اما عم ً
این اقدام به عنوان گزینههای پیش روی بازیگر تلقی نمیشود (فالحتی و همکاران .)52 :0256 ،تعداد
کل وضعیتهای 0بازی از رابطه  3 nبه دست میآید و در جدول  2نشان داده شده است .که در این
ی ممکنِ تمامی بازیگران است .همه وضعیتهای ممکن ،وضعیتهای شدنی
رابطه  nتعداد کل گزینهها ِ
نیستند .برای دسترسی به وضعیتهای شدنی ،وضعیتهایی که رخ دادن آنها در واقعیت ممکن نیست،
از کل وضعیتها حذف میشود .این وضعیتها با استفاده از چهار روش دوبهدو ناسازگار( 3مانعه الجمع)،

 .0هر ترکیب ممکن از گزینههای پیش روی بازیگران را وضعیت گویند.
Mutually Exclusive Options

2.
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انتخاب حداقل یکی ،0انتخاب های وابسته 3و الزامات صریح ،قابل تشخیص میباشند .بعد از مشخص
شدن وضعیتهای شدنی مناقشه ،این وضعیتها با استفاده روشهای مختلفی همچون وزن دادن به
گزینهها ،اولویت بندی گزینهها و رتبه بندی مستقیم ،اولویت بندی میشوند ( Kilgour and Hipel
 .),2010مرحله دوم در مدل گراف ،تعیین وضعیتهای تعادل و تحلیل نتایج به دست آمده است .وضعیت-
های تعادلی محتملترین نتایج ممکن مناقشه را نشان میدهد 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
میماند یا به صورت یک جانبه آنجا را ترک میکند بسته به عوامل مختلفی همچون ریسکپذیری یا
ریسکگریزی فرد ،عمق بینش و درک او از سایر کنشگران دارد .بر این مبنا برای بررسی پایداری هر
بازیگر ،راهحلهای مختلفی موسوم به مفاهیم حل 2عرضه شده است (شیخمحمدی و عباسی:0251 ،
 .)21این مفاهیم در جدول  3با یکدیگر مقایسه شدهاند.
جدول ( )2تشریح و مقایسه ویژگیهای مفاهیم حل
ویژگیهای رفتاری
آیندهنگری

عقبنشینی
راهبردی

آگاهی از
ترجیحات

کم(یک حرکت)

هرگز

فقط خودش

مفاهیم حل
نش)R(0
1

فرا عقالنیت عمومی( )GMR

ریسکپذیری
در نظر نمیگیرد

متوسط(دو حرکت)

توسط سایر
بازیگران

فقط خودش

ریسکگریز
(محتاطانه)

متوسط(سه حرکت)

توسط سایر
بازیگران

فقط خودش

ریسکگریز
(محتاطانه)

پایداری متوالی()SEQ5

متوسط(دو حرکت)

هرگز

همه

واقع بینانه

پایداری محدود شده()LM1

متغیر( hحرکت)

راهبردی

همه

ریسکپذیر

پایداری دوراندیش()NM5

باال

راهبردی

همه

ریسکپذیر

فرا عقالنیت متقارن()SMR6

1

. At Least One Option
. Option Dependence
3
. Solution Concepts
4
. Nash
5
. General Meta-Rationality
6
. Symmetric Meta-Rationality
7
. Sequential Stability
8
. Limited Move Stability
9
. Non- Myopic Stability
2

51

تحلیل کنش تحریم در مناقشه  /...ر ضا رستمی و همکاران

جدول ( )3نشان میدهد که چگونه مفاهیم حل متفاوت میتوانند وضعیت تصمیمگیرندگان مختلف را
در خوشه دوسوتوان با توجه به ویژگیهای رفتاری متفاوت از محتاط و محافظهکار تا راهبردی و فعال ،از
آیندهنگر تا افرادی با داشتن دیدگاه کوتاهمدت مورد تحلیل قرار دهد.

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
مدلسازی و تحلیل مناقشه

در این بخش با توجه به فرآیند مدلسازی و تحلیل مناقشه در گراف شکل( ،)3مدلسازی و
تحلیل مناقشه خوشه کسب و کار دوسوتوان انجام میشود.
تعیین بازیگران و گزینههای ممکن

در گام اول بازیگران و گزینههای پیش روی آنها تشریح میشود .در انتخاب بازیگران و گزینههای
ممکن آنها باید توجه داشت که همه ذینفعان بازیگر مناقشه نیستند و اگر ذینفعی نتواند
اقدامی انجام دهد ،بازیگر مناقشه محسوب نمیشود .از طرف دیگر گزینههای پیش روی هر
بازیگر ،اقدامهای عملی است که در عمل میتواند انجام شود و شامل همه عالئق بازیکن نیست.
ال نتواند این اقدام
به عبارت دیگر ممکن است یک بازیگر عالقهمند به انجام اقدامی باشد اما عم ً
را انجام دهد؛ بنابراین این اقدام به عنوان گزینههای پیش روی بازیگر تلقی نمیشود (فالحتی و
همکاران .)61 :0256 ،بر اساس ادبیات نظری تحقیق ،بررسی اسناد و گزارشات و مصاحبهها با
خبرگان ،بازیگران مناقشه خوشه کسب و کار دوسوتوان و گزینههای ممکن آنها استخراج و در
جدول  2نشان داده شده است .ستون آخر ،اقدامهایی که بازیگران در وضعیت فعلی (موجود)
انجام میدهند را نشان میدهد .در این ستون  Yبه معنای انتخاب گزینه در وضعیت مورد نظر به
وسیله بازیگر و  Nبه معنای عدم انتخاب است.
جدول ( )8بازیگران و گزینههای پیشروی آنان در مناقشه خوشه کسب و کار دوسوتوان
گزینهها

بازیگران

وضعیت
موجود

حاکمیت
(مجموعه ارکان نظام)

0
3

طراحی ساختار اقتصادی کاهنده اثر تحریم
گشایش اقتصادی با زمینهسازی کاهش تحریمها

N
N

بنگاههای خوشه کسب و کار

2
0

توجه به دوسوتوانی
تالش در جهت حفظ وضع موجود

N
Y

مراکز علمی و تحقیقاتی

1
6

محوریت اسناد باالدستی علم و فناوری
توسعه علمی محض

N
Y
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بازیگران
تامین مالی

گزینهها
5
1

تسهیل تامین مالی بخش صنعت
اولویت طرحهای سودآور

وضعیت
موجود
N
Y

الف.حاکمیت

با توجه به ساختار حکومتی کشور ،تصمیمگیری های راهبردی وکالن فراتر از سطح دولت
اتخاذ میشود .لذا حاکمیت که حاصل تصمیمجمعی قوای سهگانه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
و تایید مقام معظم رهبری است ،در این مورد مدنظر قرار داده شده است .یکی از مهمترین مسائل
در حلّ مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان ،موضوع تحریمهای اقتصادی است که از ابتدای
انقالب اسالمی ،بخشهای مختلف جامعه را با اختالل مواجه ساخته است .به عبارت دیگر میتوان
بیان کرد بخش زیادی از مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان در گره تحریم نهفته است .لذا
کنش حاکمیّت در این موضوع بسیار حائز اهمیت است .اقدامات قابل انجام توسط حاکمیت
عبارت است از:
 .0طراحی ساختار اقتصادی کاهنده اثر تحریم :به منظور کاهش اثرات تحریمهای بینالمللی،
یکی از اقدامات ممکن ،طراحی ساختار اقتصادی است که اثر تحریم ها را کاهش دهد .گفتمان
اقتصاد مقاومتی یکی از راهبردهای حاکمیتی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته
است.
 .3گشایش اقتصادی با زمینهسازی کاهش تحریمها :توافق با قدرتهای بزرگ جهانی به
منظورکاهش اثرات منفی تحریم ،یکی از اقداماتی بوده که تالش حاکمیت در این زمینه در
دوره های زمانی مختلف به نتیجه مطلوب نرسیده است .اما در هر حال به عنوان یکی از اقدامات
ممکن مدنظر قرار میگیرد.
ب .بنگاههای خوشه کسب وکار

مجموعه حرکات بنگاههای خوشه کسب و کار عبارت است از:
 .0توجه به دوسوتوانی :یکی از اقدامات قابل انجام توسط بنگاههاست که میتواند به اشکال مختلف
مانند تقسیم کار کاوش و بهرهبرداری میان بنگاههای عضو خوشه  ،برونسپاری کاوش و نیز
پیروی از بنگاههای پیشرو در خوشه باشد.
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 .3تالش در جهت حفظ وضع موجود :بنگاههای خوشه کسب و کار با توجه به مشکالتی که در
زمینه بهره برداری (تولید ،فروش و )...و نیز محدودیتهای انتقال دانش فنی و تکنولوژی دارند،
به تالش برای حفظ وضع موجود سوق پیدا میکنند.
ج .مراکز علمی و تحقیقاتی

جهت دادن چرخه علم ،فناوری و نوآوری در اقتصاد از راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری
در کشور و در راستای برنامه های راهبردی هر سیستم حاکمیتی است .مجموعه حرکات مراکز
علمی و تحقیقاتی عبارت است از:
 .0محوریت اسناد باالدستی علم و فناوری :اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری به سه دسته کلی
برنامههای توسعه  1ساله جمهوری اسالمی ایران (برنامه سوم تا ششم) ،نقشه جامع علمی کشور
و سیاستهای کلی علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری تقسیم میشوند.
 .3توسعه علمی محض :مراکز علمی و تحقیقاتی در تالش برای پاسخ به نیازهای علمی و فنی
جوامع هستند .تحریم آثار منفی زیان باری بر بخش علمی وارد کرده است که در مجموع موجب
هماهنگ نبودن و عقب ماندن از علم روز دنیا شده است .در نتیجه آثار منفی تحریم ها ،محققان
ما به جای همسو شدن با علم روز و کار روی پروژههای جدید ،وقت خود را صرف انجام کارها و
تهیه موادی میکنند که چند سال قبل پژوهشگران خارجی انجام داده اند .کاهش تعداد کارهای
علمی مشترک با پژوهشگران خارجی ،کاهش ارتباطات علمی ،موضعی شدن تحقیقات و عدم
هماهنگی با علم روز دنیا ،ایجاد اثرات روانی ،عدم چاپ و داوری برخی مقاله های پژوهشگران
ایرانی توسط ناشران بین المللی ،نبود و کمبود دسترسی به تجهیزات پیشرفته ،کاهش قدرت
انتخاب پژوهشگر از دیگر آثار منفی تحریم در حوزه علم و فناوری است (الماسی و دیگران:0251،
 .) 22در صورتی که زمینه مناسب برای بروز این وظیفه ذاتی فراهم نباشد ،رابطه میان تولید علم
کاربرد ی در دانشگاه و بکارگیری در صنعت ،جدایی ایجاد شده و عمال مسیر حرکت این مراکز به
توسعه علمی محض و بدون کاربرد عملی منجر خواهد شد.
د .تامین مالی

در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشور ،بانکها وجه غالب خدمات تامین مالی مورد
مراجعه بنگاههای خوشه کسب و کار در کشور دانسته میشوند .مجموعه حرکات مراکز تامین
مالی عبارت است از:
 . 0تسهیل تامین مالی بخش صنعت :در سالهای اخیر به دلیل جذابیت زمینههای سرمایهگذاری
مانند خدمات ،بازرگانی و مسکن ،منابع بانکی به سمت این بازارها سوق یافته است .دادههای
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آماری داللت بر این دارد که در طی چند دهه گذشته ،نظام بانکی کشور در انجام کارکردهای
اصلی مورد انتظار از آن با چالش جدّی مواجه روبرو بوده است .تمایل شدید این نظام به هدایت
منابع سپرده به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری در تولید کاالهای غیرقابلمبادله (مانند ساختمان
و مسکن) ،خدمات و بازرگانی خارجی (عمدتاً واردات) و قصور آن در تامین مالی سرمایهگذاری
مولّد برای تولید کاالهای قابل مبادله (اعم از صادراتی و یا جایگزین واردات) از مهمترین چالش-
های نظام بانکی به شمار میرود (درهشیری و دیگران .)015 :0251 ،از طرفی مشکالت واحدهای
صنعتی در شاخصهای تولید محصول ،فروش و سودآوری ،انگیزه بانکهای تجاری را برای اعطای
تسهیالت کاهش داده است .با توجه به اهمیت نقش تامین مالی در پیشبرد فعالیتهای دوسوتوانی
اعم از بهرهبرداری از توان موجود و کاوش از فرصتهای آینده و طرحهای نوآورانه ،تسهیل تامین
مالی در این بخش یکی از اقدامات موثر در راستای دوسوتوانی خوشههای کسب وکار به شمار
میرود.
 .3اولویت طرحهای سودآور :راهبرد مدیریتی بانکها ،کسب سود حداکثری در دورههای زمانی
حداقلی و کوتاه مدت است .بر این اساس اغلب ریسک طرحهایی که سود نامشخص و ریسک باال
داشته باشند را نمیپذیرند .از آنجا که در راهبرد دوسوتوانی ،طرحهای نوآورانه ریسک بیشتری
در بازدهی مورد انتظار داشته و در پیشبینی عایدات آتی نیز با ابهام بیشتری مواجه هستند،
چندان مورد توجه بانکهای تجاری قرار نمیگیرند .اولویت طرحهای سودآور با ضریب اطمینان
باال ،یکی از ترجیحات مهم در بین مراکز تامین مالی تلقی میشود.
شناسایی وضعیتهای (سناریوهای) شدنی

با توجه به جدول ( )2و توضیحات ارائه شده ،در مجموع  1گزینه برای بازیگران وجود دارد .با
توجه به اینکه هر گزینه با دو حالت انتخاب یا عدم انتخاب توسط بازیگر مواجه است ،از نظر
محاسباتی  31حالت یا  316ترکیب برای کلیه حالتهای بازی متصوّر است .اما امکان وقوع همه
وضعیتهای قابل تصوّر ،در واقعیت امکان پذیر نیست و محدودیتهایی باعث میشود تا وضعیت-
های بازی کاهش یابد .گزینه هایی دو به دو ناسازگار ،اجبار به انتخاب حداقل یک گزینه توسط
بازیگر و گزینههای وابسته به یکدیگر ،برخی از حالتهای انتخاب را به وضعیت نشدنی تبدیل
میکند .پس از اعمال قیدهای مذکور در نرم افزار  ،0GMCR+ترکیبهای غیرممکن حذف و تعداد
وضعیتهای شدنی به  35وضعیت کاهش مییابد .در جدول ( )0فهرست برخی از وضعیتهای

1

. Graph Model for Conflict Resolution

55

تحلیل کنش تحریم در مناقشه  /...ر ضا رستمی و همکاران

نشدنی نشان داده شده است .در هر وضعیت ،انتخاب یک گزینه توسط یک بازیگر به صورت Y

(مخفّف بله) و عدم انتخاب یک گزینه با ( Nمخفّف خیر) مشخص شده است.
جدول( )4وضعیتهای نشدنی در مناقشه خوشه دوسوتوان
وضعیت

حذف

علت حذف

شده
()YY------

ناسازگاری انتخاب همزمان گزینههای 0و 3برای حاکمیت

()--YY----

ناسازگاری انتخاب همزمان گزینههای 2و 0برای بنگاههای خوشه کسب و کار

()--NN----

ضرورت انتخاب حداقل یکی گزینههای 2و 0توسط بنگاههای خوشه کسب و کار

()----YY--

ناسازگاری انتخاب همزمان گزینههای 1و 6برای مراکز علمی و تحقیقاتی

()----NN--

ضرورت انتخاب حداقل یکی گزینههای 1و 6توسط مراکز علمی و تحقیقاتی

()------YY

ناسازگاری انتخاب همزمان گزینههای5و 1برای موسسات تامین مالی

()-NY---Y-

گزینههای عدم کاهش تحریم ،توجه به دوسوتوانی و تسهیل تامین مالی بخش صنعت
به صورت همزمان امکان وقوع ندارند.

()N---Y-Y-

گزینه های عدم تغییر ساختار اقتصادی ،محوریت اسناد باالدستی علم و فناوری و
تسهیل در تامین مالی بخش صنعت به صورت همزمان امکان وقوع ندارند.

پس از اعمال قیدهای مذکور در نرم افزار  ،0GMCR+ترکیبهای غیرممکن حذف و تعداد
وضعیتهای شدنی به  35وضعیت کاهش مییابد که در جدول ( )1نشان داده شده است .هر
ستون این جدول معرّف یک وضعیت است.
جدول ( )5وضعیتهای شدنی مناقشه خوشه دوسوتوان
Orderd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20 21 22 24 25 26 36 37 38 40 41 42 89 102 104 105 106 148 149 150 152 153 154 164 165 166 168 169 170

Dicimal

N Y N N Y N N Y N N Y N Y N N Y N N Y N N Y N N Y N N Y N

Struc

Reduce N N Y N N Y N N Y N N Y N Y N N Y N N Y N N Y N N Y N N Y
Attention Y Y Y N N N Y Y Y N N N N Y N N N Y Y Y N N N Y Y Y N N N
Current N N N Y Y Y N N N Y Y Y Y N Y Y Y N N N Y Y Y N N N Y Y Y
Document Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N Y N N N Y Y Y Y Y Y N N N N N N
Pure Dev. N N N N N N Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y N N N N Y Y Y Y Y Y Y
Indust. N N N N N N N N N N N N Y Y Y Y Y N N N N N N N N N N N N
Benefit N N N N N N N N N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Governance
Firms in
cluster
Scientific
Finance
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11

اولویتبندی وضعیتهای ممکن برای هر بازیگر

آخرین گام در مدلسازی ،تعیین تقدّم وضعیتهای شدنی بازی برای هر تصمیمگیرنده است که
در این تحقیق از روش اولویتبندی گزینهها استفاده شده است .برای این منظور اطالعات جمع-
آوری شده از مطالعه اسناد ،مقاالت ،پژوهشهای انجام شده ،مصاحبه با خبرگان و جلسات گروهی
با کنشگران مختلف ،با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت .سپس بر اساس آن ترجیحات
سیاستی هر بازیگر استخراج گردید .هر وضعیت در جدول ( )6دارای شمارهای از یک تا هشت
است و با توجه به مجموعه ترجیحات بازیگر در تحقق خوشه کسب وکار دوسوتوان ،انتخاب (با
عالمت مثبت) یا عدم انتخاب (با عالمت منفی) یک وضعیت انجام شده است .انتخاب هر عدد از
یک تا ده صرفاً یک بار با عالمت مثبت یا منفی قابل انتخاب است .به عنوان مثال از منظر بازیگری
حاکمیت ،باالترین اولویت طراحی ساختار اقتصادی کاهنده اثر تحریم ( )0و کمترین اولویت عدم
اولویت طرحهای سودآور ( )-1است .از منظر بازیگری بنگاه خوشههای کسب وکار ،باالترین
اولویت گشایش اقتصادی با زمینهسازی کاهش تحریمها ( )3و کمترین اولویت اولویت طرحهای
سودآور ( )2است .این رویه از منظر مراکز علمی و تحقیقاتی به این شکل است که باالترین اولویت
گشایش اقتصادی با زمینهسازی کاهش تحریمها ( )3و کمترین آن اولویت طرحهای سودآور ()2
است.
جدول ( )6ترجیحات سیاستی بازیگران مختلف در مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان
گزینه های اقدام بازیگران
حاکمیت

بنگاههای
خوشه

مراکز علمی
و تحقیقاتی

تامین مالی

0

طراحی ساختار اقتصادی کاهنده اثر تحریم

0

3

3

3

3

گشایش اقتصادی با زمینهسازی کاهش تحریمها

-6

-1

5

1

2

توجه به دوسوتوانی

5

5

-6

-6

0

تالش در جهت حفظ وضع موجود

1

-6

1

-0

1

محوریت اسناد باالدستی علم و فناوری

-0

-0

-0

5

6

توسعه علمی محض

3

0

0

1

5

تسهیل تامین مالی بخش صنعت

2

1

1

0

1

اولویت طرحهای سودآور

-1

2

2

2

شماره
گزینه

توضیح

با اعمال این ترجیحات در نرمافزار ،اولویتبندی وضعیتهای موجود برای تمامی بازیگران در
وضعیتهای مختلف بر اساس جدول ( )5خواهد بود.
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جدول ( )7اولویت بازیگران و منفعتهای آنان در وضعیتهای شدنی
بازیگر

بیشترین ترجیح

کمترین ترجیح

حاکمیت

02

3

05

1

33

06

1

31

...

03

35

01

35

بنگاههای خوشه

00

05

2

6

5

03

31

32

...

30

30

31

35

مراکز علمی و تحقیقاتی

00

05

31

31

2

32

6

36

...

31

00

35

01

تامین مالی

31

32

36

36

35

2

6

00

...

06

01

00

01

همچنان که مشاهده می شود بر اساس ترجیحات بازیگر حاکمیت ،بیشترین ترجیح مربوط به
وضعیت  02و کمترین در وضعیت  35وجود دارد .در وضعیت  ،02تغییر ساختار اقتصادی مدنظر
قرار گرفته ،مراکز علمی بر اساس اسناد باالدستی علم و فناوری حرکت میکنند و مراکز تامین
مالی نیز تامین مالی طرحیهای بخش صنعت را مورد توجه قرار میدهند .در وضعیت  35که
کمترین ترجیح حاکمیت وجود دارد ،تغییر در ساختار اقتصادی اتفاق نمیافتد ،بنگاههای خوشه
به دوسوتوانی توجه ندارند ،تحریمها کاهش نمییابند ،در مراکز علمی و تحقیقاتی ،توسعه علمی
محض ادامه خواهد داشت و مراکز تامین مالی اولویت را به طرحهای سوآور میدهند .ترجیح
سایر بازیگران نیز به همین ترتیب قابل توصیف است .پس از اولویتبندی ترجیحات بازیگران،
برای ترسیم نتایج نهایی بازی ،تحلیل مدل بر اساس تحلیلهای پایداری ،حرکت یکجانبه
بازیگران و وضعیت بهبودیافته صورت میگیرد و در نهایت ،پیشبینی از وضعیت تعادلی جدید با
ویژگیهای مربوط بهبود یا عدم تغییر وضعیت ،ارائه میگردد.
وضعیتهای تعادل

کارکرد مدل گراف زمانی نشان داده میشود که علیرغم منافع کوتاه مدت بازیگران ،ترجیحات
هر بازیگر را در مقایسه با ترجیحات سایر بازیگران در نظر گرفته و وضعیت تعادلی که برآیند کلی
اولویتها و ترجیحات آنان است را نشان میدهد .اگر وضعیتی برای همه بازیگران پایدار باشد،
آنرا وضعیت تعادل گویند .جدول ( )1وضعیتهای00و05و 33را به عنوان وضعیت تعادل بازی
نشان میدهد .در ادامه هر یک از وضعیتهای تعادلی بررسی و بهترین وضعیت مورد توجه و
انتخاب قرار میگیرد.
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جدول ( )1وضعیتهای تعادلی مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان

وضعیت  :00بر اساس منطق  SEQ، SMR، GMRو SEQ & SIMوضعیت تعادل بازی است.
در این وضعیت ،کاهش تحریم با اقدام حاکمیت انجام می شود .خوشه کسب وکار به دوسوتوانی
توجه میکند .مراکز تامین مالی ،نسبت به تسهیل تامین مالی بخش صنعت اقدام میکنند .در
این وضعیت تعادلی دو مفهوم حل  NASHو  SIMکه مفاهیم ریسک گریز هستند ،وجود ندارند.
وضعیت  :05بر اساس منطق  SEQ & SIM ، SIM، SEQ ،GMR ،NASHو  SMRوضعیت
تعادل بازی است .در این وضعیت حاکمیت نسبت به تغییر ساختار اقتصادی اقدام می کند؛ خوشه
کسب و کار به دوسوتوانی توجه میکند؛ مراکز علمی بر اساس اسناد باالدستی علم و فناوری
اقدام میکنند اما تغییر در وضعیت موجود مراکز تامین مالی دیده نمی شود و این مراکز همچنان
بر طرح های با اولویت سودآوری تاکید دارند .تمامی مفاهیم حل در این وضعیت تعادلی وجود
دارند.
وضعیت  :33بر اساس منطق  GMRو SMRوضعیت تعادل بازی است .در این وضعیت
حاکمیت نسبت به تغییر ساختار اقتصادی اقدام میکند؛ مراکز علمی بر اساس اسناد باالدستی
علم و فناوری اقدام میکنند و مراکز تامین مالی ،طرحهای حوزه صنعت را در اعطای تسهیالت
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مدنظر قرار می دهند .ویژگی این دو مفهوم حل ،ریسک گریزی و عقب نشینی راهبردی توسط
سایر بازیگران است.
از آنجا که مفاهیم حل گوناگون ،ویژگی رفتاری متنوّعِ ممکن برای تصمیمگیرندگان را نشان
میدهند  ،هر چه وضعیتی بر اساس تعداد مفاهیم حل بیشتری به منزله نقطه تعادل شناخته
شوند ،احتمال پذیرش آن از سوی تصمیمگیرندگان و در نتیجه تحقق عینی آن در جهان واقعی
افزایش مییابد .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 آنها
نتوا نند به وضعیت پایدار با اولویت باالتری برسند (فالحتی و همکاران .)12 :0256،ممکن است
برای یک بازی چند وضعیت تعادلی استخراج شود که در این صورت ویژگیهایی همچون نزدیکتر
بودن به وضعیت فعلی ،داشتن اولویت باالتر برای همه بازیکنان ،تعداد انتقالهای مورد نیاز برای
رسیدن به وضعیت تعادل و ...تعیین کننده تعادل نهایی میباشد (.)Matbouli et al., 2015: 458
بر این اساس وضعیت  05به عنوان بهترین نقطه تعادلی انتخاب شده و تحرکات بازیگران آن مورد
تحلیل قرار میگیرد .این بررسی امکان ترسیم آینده محتمل را بر اساس واقعیتهای کنونی فراهم
میکند و میتواند مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی بازیگران قرار گیرد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
خوشههای کسب وکار با بهرهمندی از مزایای تمرکز مکانی و تخصّص بخشی ،پیشزمینههای
آشکار و ضمنی اجتماعی و فرهنگی قوی و نسبتاً همگون ،در پیوند با عوامل سیاستگذاری و
نهادی ،سیستم پیچیده ای از روابط میان بازیگران را در توسعه صنعتی شکل میدهند.
حداکثرسازی توان عملیاتی با عنایت به تحوالت محیطی و الزامات فضای کسب وکار با تمرکز بر
نوآوری در محصول ،فرآیند و بازار موضوعی است که در دوسوتوانی خوشه کسب و کار مدنظر
قرار میگیرد .از طرفی در فضای سیاسی و تحوالت بینالمللی تحریمهای اعمالی علیه ایران
بخش هایی که نقش مهمی در اقتصاد ایران و پیشبرد برنامه هسته ای دارند هدف گرفتهاند از
جمله بخش انرژی که تحریم ها در این زمینه عالوه بر محدود کردن ایران در استفاده مناسب از
منابع ان رژی ،اثراتی را بر اقتصاد و کاهش سطح توسعه کشور گذاشته است (رزم آهنگ:0251 ،
 .) 01در این تحقیق پس از شناسایی بازیگران موثر در دوسوتوانی خوشه کسب و کار با توجه به
ویژگیهای خاص اقتصاد ایران ،بر مبنای مدل گراف ،وضعیتهای تعادلی در تعامل بازیگران بر
اساس ترجیحات و اولویتهای آنان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج این مدل ،وضعیت
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 ،05در تمامی وضعیت های تعادلی شش گانه پایدار است و به عنوان مدل تعادل نهایی ارائه
می گردد .در این وضعیت تعادلی ،سه بازیگر حاکمیّت ،خوشه کسب وکار و مراکز علمی و
تحقیقاتی دارای نقطه تعادلی جدید هستند که در آن حاکمیّت اقدام به طراحی ساختار اقتصادی
به منظور کاهش اثر منفی تحریم می کند؛ خوشه کسب و کار به دوسوتوانی توجه میکند و مراکز
علمی و تحقیقاتی به اسناد باالدستی علم و فناوری کشور تمایل پیدا میکنند.
حاکمیّت به عنوان قانونگذار ،تسهیلکننده ،مربی و یاریگر تکینکی با مداخالت سیاستی خود
متناسب با ویژگیهای خاص خوشههای کسب وکار در توسعه و نکامل آنها نقش موثر دارد
( .)Handayani et al., 2012: 208در مناقشه میان حاکمّیت و سایر بازیگران در کشور ما،
سالهاست که تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از موانع جدی در رشد و توسعه اقتصادی نقش
داشته است .از طرف دیگر ،ایاالت متحده امریکا با در هم تنیده کردن تحریمهای هستهای،
تروریستی ،برنامه موشکی و موضوعات مرتبط با حقوق بشر ،دیواری از تحریمها را به گونه ای
بنای کرده که ترس و تردید موسسات مالی و شرکتهای خارجی برای بازگشت به ایران به شدت
زیاد شود (رزم آهنگ .)30 :0251 ،این اقدامات دو نتیجه مهم افزایش ریسک تعامل با بخشهای
اقتصادی تحریم شده و تداوم و ماندگاری تحریم را به دنبال خواهد داشت .بنابراین به نظر
نمیرسد این تضاد بنیادین در سطح ایدئولوژیک ،به سادگی موجب گشایش در حوزه اقتصاد
ل مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان نسبت
گردد .با توجه به نقش تعیینکننده حاکمّیت در ح ّ
به سایر بازیگران و از طرفی وجود خطقرمزهایی در سیاست خارجی تحریمشونده و جدیّت در
روند تکاملی تحریمها از سوی تحریمکنندگان ،امکان کاهش تحریمها حداقل در بازه زمانی کوتاه
مدت غیرممکن است .تجربه مذاکرات چندسال اخیر (برجام) نیز نشان از عدم وجود اراده سیاسی
کافی از سوی تحریمکنندگان در کاهش تحریمها دارد .لذا آنچه که در سابقه چهل ساله انقالب
اسالمی دیده شده آن است که حاکمیّت نیز حاضر به عبور از آرمانهای اصلی و هویت شکلیافته
انقالبی خود نیست و همواره در تالش برای کاهش اثر منفی تحریم با دورزدن تحریمها با ابزارهای
مختلف اقتصادی و سیاسی بوده است .در اقتصاد سیاسی بینالملل ،در صورتی که تحریمها ضعیف
بوده و فشار زیادی بر کشور تحریم شونده وارد نسازد ،روشهای دورزدن تحریمها موثر خواهد
بود و نهایت ًا با افزایش هزینه های مبادالتی ،اثر منفی تحریم را کاهش خواهد داد .اما کشورهای
هدف تحریم در مقابل فشارهای اقتصادی قوی سعی میکنند تا در بلندمدت ساختار خود را در
برابر آن مقاوم ساخته و تاثیر آن را خنثی سازند .این همان تبدیل تهدید تحریم به فرصت
مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی است (فدایی و درخشان .)033 :0252 ،در ایران نیز با درک
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این واقعیت و سنجه های صحیح از شرایط موجود جهانی در این عرصه ،مفهوم اقتصاد مقاومتی
از سوی مقام معظّم رهبری برای برونرفت اقتصاد ایران از معضالت کنونی مطرح گردیده است.
این مفهوم برگرفته از آموزههای اسالمی و فرهنگ ایرانی است و مقام معظّم رهبری پس از سالها
غور در مبانی اسالمی ،تجربه فعّالیت اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی نظام ،استفاده از نظرات
کارشناسی نخبگان و صاحب نظران اقتصادی و با شناخت دقیق از نیازها و مقتضیّات بومی و
ویژگیهای خاص فرهنگی جامعه ایرانی این مفهوم را توسعه دادهاند و با هدف تقویت درونزایی
و افزایش تابآوری اقتصادی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .اقتصاد مقاومتی شکل
خاصی از نظام اقتصادی اسالم است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن پدید
میآید .در نظام اقتصادی اسالم در این وضعیت با تغییر اولویت هدفها و به تبع آن ،در اصول و
سیاست های کالن و حاکمیت ،روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم ،راهبردی کالن
طراحی میشود که تهدید را به فرصت تبدیل کرده و باعث رشد جهشی میشود (میرمعزی:0250،
.)05
در وضعیت تعادلی جدید ،بنگاههای خوشه کسب وکار از شرکتهای پیشرو پیروی میکنند.
در ترجیحات این بازیگر ،بخش عمده ای از دوسوتوانی متوقف بر کاهش تحریمهای اقتصادی به
منظور رفع موانع تولید اعم از کاهش نوسات نرخ ارز ،دسترسی مناسب به مواد اولیه و تسهیل
حضور و مبادالت بانکی در بازارهای منطقهای و نیز امکان استفاده از فناوریهای نوین جهانی
است .مسئله فرسودگی صنایع و شکاف تکنولوژی به همراه بیکاری همواره از چالشهای اساسی
اقتصاد کشور بوده است (نقیزاده و همکاران .)5 :0256 ،با وجود تحریمهای اقتصادی ،روند
تکاملی سختگیرانه آن و عدم وجود زمینه توافق میان دوطرف تحریمکننده و تحریمشونده ،در
خصوص دوسوتوانی میتوان به الگوی پیروی بنگاههای خوشه کسب و کار از شرکتهای پیشرو
توجه کرد .حضور شرکت های پیشرو با نوآوری در منطقه رابطه مثبت دارد (اسکندرزاده فرد و
بهلولی .)053 :0255 ،شرکتهای پیشرو اغلب دارای توان فنّی و تخصصّی بیشتری در کسب و
کار بوده و حوزههای نوآوری در فناوری ،محصول و بازار را با درک و بینش باالتری شناسایی و از
مزایای آن استفاده میکنند .چنین سازمانهای پیشرویی با محور قراردادن نوآوری و مسولیت-
پذیری و پرکاریِ کارکنان خود ،در انتقال تکنولوژیهای جدید نقش دارند (نوری.)51 :0255 ،
بر این اساس ،زو ( )3116بیان میکند استراتژی تقلید ،انتخاب عاقالنهتری برای شرکتهایی
است که به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند ( .)Zhou, 2006: 403نقش کار بیشتر در توسعه
اقتصادی در مطالع ه اواک و جافه مورد اشاره قرار گرفته است ( .)Oak and Jaffe, 2010: 192از
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آنجا که اغلب شرکت های موجود در یک خوشه کسب وکار از نوع کوچک و متوسط هستند و
توان زیادی در بخش تحقیق و توسعه و پیگیری تحوالت محیطی مصروف نمیدارند ،تقلید از
شرکتهای پیشرو کمک شایانی به این شرکتها از حیث توسعه فردی کرده و در تکامل خوشه
کسب وکار نیز مفید خواهد بود .این مساله در شهرهای بزرگ و قطبهای صنعتی کشور با وجود
شرکتهای دارای نشان تجاری قدرتمند ،در شکلگیری و الگوپذیری سایر شرکتها نقش خود
را به خوبی نشان داده است .هر چند که با وجود تحریمهای اقتصادی ،امکان تحرّک و پویایی
شرکتهای پیشرو نیز کمتر خواهد شد اما در هر صورت این گونه شرکتها با اتّکا به توان فنّی و
تخصصی موجود ،نسبت به ارائه راهکارهای نوآورانه در شرایط تحریمی فعالیت کرده و مورد تقلید
سایرین قرار میگیرند.
بازیگر دیگر در و ضعیت تعادلی جدید ،مراکز علمی و تحقیقاتی است .مقوله علم و فناوری از
مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدّی رقابت در عرصههای مختلف اقتصادی است.
بر این اساس ،جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری در اقتصاد از راهبردهای کالن توسعه
علم و فناوری در کشور است .در سالهای اخیر رشد تولید علم در کشور بر اساس تعداد مقاالت
انتشار یافته به صورت قابل توجهی افزایش یافته است اما مساله اصلی آن است که تکثّر کنشگرِ
علمی تنها در شرایطی ممکن است سبب توسه علمی شود که جامعه از نظر داشتن اقتصادی پویا
و مبتنی بر تولید در شرایط مطلوبی باشد و ضمن ادغام متقارن در نظام جهانی از بعد اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی ،توان رقابتپذیری مناسبی در عرصه بینالمللی داشته باشد .در نبود اقتصاد
پویا ،مجموع این موارد نمی توانند سبب ایجاد علّیت عطفی و ترکیبی کافی برای توسعه علمی
شوند (عباسی تقی دیزج .)015 :0251 ،برای توسعه و پیشرفت کشور باید علم و فناوری پابهپای
هم حرکت کنند و ورود فناوری پیشرفته باید همراه با پیشرفت علم صورت گیرد (نوروزی چاکلی
و مددی .)051 :0250 ،ذکر این نکته اهمیت دارد که تحریمها آثار زیانباری بر بخش علمی وارد
کرده است و محققان ما بهجای همسو شدن با علم روز ،باید بر روی موضوعاتی وقت صرف کنند
که قبال به نتایجی منتج شده است .کاهش تعداد کارهای علمی مشترک با پژوهشگران خارجی،
کاهش ارتباطات علمی ،ایجاد اثرات روانی و کمبود دسترسی به تجهیزات پیشرفته از دیگر آثار
منفی تحریم در حوزه علم و فناوری است (الماسی و دیگران .)20 :0251 ،با وجود تحریمهای
ظالمانهای که بر تمامی بخشهای فعال کشور اثر منفی گذاشته است ،ادامه این مسیر در ساختار
کنونی ،جز به توسعه علمی محض منجر نخواهد شد .اسناد باالدستی علم و فناوری کشور نتیجه
تالشهایی بوده که در سالهای اخیر و در جهت کاهش اثر منفی تحریمها با هدف تغییر بنیادین
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در ساختار علمی کشور و در راستای سیاستهای کالن حاکمیّتی طراحی و تدوین شده است.
لذا با وجود مساله پیچیده تحریم و ابهام زیاد در کاهش تبعات آن در کوتاه مدت ،به نظر میرسد
به منظور کاهش آثار منفی تحریم ،باید در ساختار کلی علم وفناوری و منطبق با اسناد باالدستی
علم و فناوری کشور ،تغییر بینادین صورت گیرد .حرکتهایی در این زمینه در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است .جنبش نرمافزاری به عنوان یکی از رویکردهای علمی در این زمینه،
در تالش برای تولید علم بهمنظور ارائه پاسخ مناسب به هر سوال و نیازی در ابعاد علمی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی و حتی سوال مذهبی و برطرف کردن شبهه است (منصوری.)23 :0212،
بهعالوه پیشرفتهای پزشکی در تولید سلولهای بنیادین ،تالشهای مثمرثمر در زمینه دانش
هستهای علیرغم حذف فیزیکی دانشمندان آن و دستاوردهای مربوط به صنایع دفاعی و نظامی
با اتّکا به توان داخلی ،میتواند نویدبخش استمرار این مسیر باشد .پیشتازی اقتصاد دانشبنیان،
پیاده سازی و اجرای اسناد باالدستی علم و فناوری کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری از
محورهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور
و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان مدنظر قرار گرفته است
(سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی.)0253 ،
در وضعیت تعادلی جدید ،موسسات تامین مالی تغییری در وضعیت قبلی ندارند و در همان
وضعیت موجود به فعالیتهای خود ادامه میدهند .مساله تامین مالی اغلب به عنوان یکی از
مهمترین عوامل تولید در فعالیتهای بهرهبرداری و کاوش مدنظر قرار دارد .در حال حاضر به
دلیل ساختار اقتصادی کشور ،خدمات بانکی وجه غالب خدمات تامین مالی در کشور قلمداد
میشوند .علت عمده رویگردانی بانکها از تامین مالی طرحهای نوآورانه بنگاههای کوچک و
متوسط ،راهبرد مدیریتی آنها در کسب سود باال در دورههای زمانی کوتاه مدت است .بانکها
اغلب ریسک طرحهایی که سود نامشخص و ریسک باال داشته باشند را نمیپذیرند .ضمن آنکه
تشخیص فرصتهای سرمایهگذاری در طرحهای 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 با توجه به راهبرد مدیریتی بانک با سطح
باالیی از ریسک گریزی همراه است .اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف
پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی از محورهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که
با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی مورد توجه قرار گرفتهاست
(سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی .)0253 ،بهنظر میرسد تمایل مراکز تامین مالی در اولویت
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به طرح های با سودآوری باال کامالً منطبق بر ساختار شکل یافته آنهاست و لذا الزم است با
تغییر ساختار اقتصادی و توأم ساختن آن با تالشهای علمی و پژوهشی ،طرحهای سرمایهگذاری
بنگاههای خوشه کسب وکار ،عالوه بر داشتن جنبه نوآوری ،حائز ویژگی سودآوری جذاب برای
مراکز تامین مالی باشند.
موضوع خوشههای کسب وکار در دو دهه اخیر به صورت جدّی مطرح شده و تعداد زیادی از
خوشههای کسب وکار در ایران در مرحله شکلگیری اولیه قرار داشته و برنامههای توسعهای در
خصوص بخشی نیز اجرا شده است .با توجه به اهمیت توسعه تحقیقات در این حوزه ،به منظور
تقویت پشتوانه پژوهشی در اجرای برنامههای عملیاتی ،پیشنهاد میشود راهکارهای پشتیبانی و
تقویت خوشههای کسب وکار و مانع زدایی از آنها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی
و تعمّق قرار گیرد .همچنین توجه به نقش نوآوری در خوشههای کسب وکار سنّتی نیز میتواند
با تمسّک به پشتوانه فرهنگی عمیق ،زمینه تقویت تولید داخلی را فراهم آورد.
قدردانی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای رضا رستمی در دانشگاه رازی بوده و با حمایت مالی
شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انجام شده است .بدینوسیله از تمامی اساتید،
اعضای هیات علمی دانشگاه ،کارشناسان سازمانهای مربوطه ،عاملین توسعه خوشه و مدیران
بنگاههای کسب وکار که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند ،صمیمانه تشکر مینماییم.
منابع
 ابویی اردکان ،محمد و معتمدی ،مهدیه .)0250( .بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و
توسعه خوشههای صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد) .بهبود مدیریت.336-312 :)2(6 ،
 اسکندرزاده فرد ،توحید و بهلولی ،نادر ( .)0255نقش شرکتهای پیشرو و خوشههای کسب وکار در
نوآوری منطقه ای .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.011-060:)0(01 ،
 الماسی ،کبری؛ جمالی مهمونی ،حمیدرضا و یوسفی ،احمد .)0251( .تحلیل دیدگاه های پژوهشگران
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص اثر تحریم های خارجی بر ارتباطات علمی
و فعالیتهای پژوهشی .دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد.03-35 :)0(3 ،
 امینطهماسبی ،حمزه و حامی ،مهسا .)0251( .رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت خوشههای
صنعتی استان گیالن با استفاده از روش دیمتل خاکستری .فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی،
.16-50:)0(21
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 انصاری ،محمدعلی .)0256( .ارائه الگوی نظام بازنشستگی در ایران در چارچوب نظریه بازی ها ،پایان
نامه دکتری رشته اقتصاد ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی.

 برادران ،وحید .) 0251( .انتخاب راهبرد بهینه بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعه مدل تئوری بازیها.
تحقیقات بازاریابی نوین.030-015 :)0(5 .
 پزشکی ،روزبه؛ عسگرخانی ،ابومحمد و عطاشنه ،منصور .)0011( .سازوکارهای پیشگیرانه برای مقابله
با تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.31-0 :)11(06 .

 خامسی ،جعفر .)0253( .آسیب شناسی توسعه خوشه های صنعتی در ایران مورد مطالعه خوشه
ادوات کشاورزی جویبار ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه
طباطبائی.

 درهشیری ،محمدرضا؛ ابوالحسنی هستیانی ،اصغر؛ موسوی جهرمی ،یگانه و منصف ،عبدالعلی.
( .)0251تحلیل نهادی الیه های سه گانه حکمرانی نظام بانکی ج .ا .ایران با رویکرد نظریه بازی:
پیشران های پنهان ناپایداری چگونه عمل میکنند؟ بهبود مدیریت( 3(02 ،پیاپی .306-011:) )00
 رزم آهنگ ،مهدی .)0251( .راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریمها علیه ایران و ارائه
راهکارهای مقابله؛ با تاکید بر روابط مالی و بانکی بین المللی .فصلنامه روابط خارجی-1 :)01(01 ،
.25

 ریاحی ،ابوالفضل .)0253( .رتبهبندی عوامل بحرانی موفقیت در توسعه خوشههای صنعتی در ایران.
فصلنامه (پژوهشگر) مدیریت.013-50:)30(01 ،
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران .)0255( ،قابل دسترس در تارنمای:
.962pageid=&1siteid=&=https://isipo.ir/index.jsp?fkeyid
 سعیدمحمدی ،زهره و کاظمی ،ابوالفضل .)0256( .ارائه مدلی جهت هماهنگی در قیمتگذاری و
مشارکت در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن تخفیف با استفاده از نظریه بازیها .نشریه بینالمللی
مهندسی صنایع و مدیریت تولید.005-013 :)31(0 .
 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی .)0253( .قابل دسترس در.http://dotic.ir/news/ :

 سیدنورانی ،سیدمحمدرضا؛ عبادی ،مرتضی؛ امینی امراله و تقوی فرد ،محمدتقی .)0251( .بررسی
تاثیر تحریمهای اقتصادی بر کارایی بانکهای ایران .مطالعات راهبردی بسیج.003-005 :)12(33 ،

 شریفزاده ،محمدشریف.؛ عبداهلل زاده ،غالمحسین.؛ جیوار ،رقیه و دیوساالر ،اسداهلل .)0255( .نقش
خوشه های صنعتی کشاورزی در توسعه کسب وکار روستایی استان مازندران .فصلنامه اقتصاد فضا و
توسعه روستایی.305-335 :)3(5 ،
 شیخمحمدی ،مجید .و عباسی ،مصطفی .)0251( .رویکرد نظریه بازیها در مدل سازی و تحلیل
تقسیم ارث زوجین مرحوم ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.01-32 :)0(01 ،
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 صادقی سقدل ،حسین .و برومند ،یونس .)0250( .تحلیل رابطهی بین کارگر و کارفرما و دولت با
استفاده از نظریهی بازیها .مجله تحقیقات اقتصادی.65-10 :)0(05 .
 صالحی نیا ،محسن .)0251( .چه تعداد واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل هستند؟ گفتگو با پایگاه
خبری تجارت نیوز قابل دسترسی در تارنمای .https://tejaratnews.com

 عاقلی ،لطفعلی؛ صادقی ،حسین و نظری قوجق ،گلجمال .)0250( .مدلسازی روابط دولت و پیمانکار
در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریه بازیها (مطالعه موردی :پروژههای انرژی)،
تحقیقات اقتصادی.615-610 :)2(11 ،
 عباسی تقی دیزج ،رسول  .)0251(.تحلیل تطبیقی-کیفی عوامل موثر بر تولید علم در سطح کالن.
جامعه شناسی کاربردی.011-033 :)52(21 ،
 عبدلی ،قهرمان .)0253( .نظریه بازیها و کاربردهای آن :بازیهای ایستا و پویا با اطالعات کامل.
چاپ چهارم ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
 علیزادهثانی ،محسن .شجاعیان ،امیر .)0252( .شناسایی و اولویتبندی عوامل موفقیت خوشه صنعتی
فرش دستبافت خراسان شمالی ،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران-11 :)31(01 ،
.011
 فخاری ،حسین ،سلیمانی ،داوود و دارایی محمدرضا .)0253( .بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر
عملکرد شرکتهای دانش بنیان کشور .فصلنامه سیاست علم و فناوری.51-13 :)2(1 ،
 فدایی ،مهدی .و درخشان ،مرتضی .)0252( .تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریمهای اقتصادی
بر رشد اقتصادی در ایران .فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی:)01(1 ،
.023-002
 فالحتی ،علی؛ دلانگیزان ،سهراب و انصاری ،محمدعلی .)0256( .مدلسازی و تحلیل راهبردی بحران
بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازیها .نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت.53-60 ،)0(00 ،

 کریمی ،علی .)0251( .شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت و رشد خوشه های صنعتی
گیالن ،پایان نامه کارشناسی ارشد  ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن.

 کیوانحسینی ،سیداصغر و عشرتیخلیلآباد ،فهیمه .)0252( .رویکردی سازهانگارانه به روند تکامل و
تشدید سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران( .)0511-3103فصلنامه پژوهشهای راهبردی:)1(3 .
.15-20
 مجیبیان ،فاطمه؛ خدیور ،آمنه؛ آذر ،عادل و روغنیان ،عماد .)0011( .فرآیند قیمتگذاری محصول
در خوشههای صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک .مطالعات مدیریت صنعتی.33-0 :)63(05 .
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