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 -3دکترا ی سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتي شریف
 -2عضو هیات علمي دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف

چكيده
مدّعای این مقاله آن است که شکست شبکههای نوآوری ميتواند متاثر از نوع دانشي باشد که مبنای فعالیتتهتای نوآورانته در آن شتبکه استتز اوتعا و عناصتر
مختلفي از شبکه های نوآوری ،نظیر پیکربندی وغرافیایي شبکهها ،ساختار ،بازیگران کلیدی و نوع روابط اعضاء ،تحت تاثیر ویژگيهای پایه دانت
نوآورانه آن شبکه قرار دارندز مقاله پی

رو ضمن طرح یک بحث مفهومي پیرامون شکست شبکه های نتوآوری ،رابهته بتین پایته دانت

نوآوری را از خالل تحلیل دادههای تجربي در مورد شبکههای با پایه دان

فعالیتتهتای

و شکستت شتبکههتای

ترکیبي در صنعت نفت و گاز مورد بررسي و اعتبارسنجي قترار داده استتز دادههتای

تجربي این مقاله با استفاده از مورد کاوی چهار شبکه نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دوتای آنها موفت بتوده و دوتتای آنهتا شکستت
ترکیبي ،هرقدر استفاده از محققان دانشگاهي بیشتر باشد ،ساختار شتبکه ییرمتمرکعتتر

خوردهاندز یافتههای این مقاله نشان مي دهند که در شبکههای با پایه دان

باشد ،ارتباطات ییر رسمي در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشدهتر باشد ،احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر استز
واژههاي کليدي :پایه دان

3ـ مقدمه

ترکیبي ،شبکههای نوآوری مهندسيشده ،شکست ضعیف شبکههای نوآوری ،موردکاوی  ،نفت و گاز

'

است ،چگونگي و فرآیند بروز این پدیده است ،رویکردی کته

شکست "ضعیف" شبکههای نوآوری ،آنگونه کته کارلستون

اتفاقا کمتر در مهالعات گذشته مورد تووه بوده است []2ز

1

از ستتوی دیگتتر ،در بتتین عوامتتل بیرونتتي متتوثر بتتر تشتتکیل

[ ]1تعریف کرده است ،به معنای ناکتامي در تشتکیل و ایجتاد

شبکههای نوآوری ،دان

این شبکهها استز عمده مهالعاتي کته در زمینته ایتن نتوع از

از مهمترین این عوامل استز دانت

از یکسو یکي از مهمترین اقتضائات موثر بر تشکیل شبکههتا

شکستتت شتتبکههتتا صتتورت گرفتتته استتت ،رویکتترد کمّتتي و

و از سوی دیگتر یکتي از مهتمتترین برونتدادهای ایتن قبیتل

واریانسي داشتهاند و در تالش بودهاند عوامل دروني و بیروني

همکاریها و شبکههتا استت و بخت

موثر بر شکست شبکههای نوآوری را احصاء نموده و متدیران

زیتادی از مهالعتات و

پژوه ها نیع با موضوع بررستي تبیتین نقت

و سیاستگذاران را از ووود این عوامل مهلع سازندز بتا ایتن

دانت

در ایتن

شبکهها سامان یافتهاند []4-6زدر خالل این مهالعات ،سه نگاه

حال ،آنچه برای سیاستگتذار از اهمیتت بیشتتری برختوردار

به دان

در مرحله تشکیل شبکهها ووود داشته و هر کتدا از

این نگاهها العاماتي را برای تشکیل شبکهها داشتهاند کته عتد
تووه به این العامات ميتواند شکست شتبکههتا را بته همتراه
* نویسنده عهدهدار مکاتباتnilforosuahan@gsme.sharif.ed :

داشته باشد:
1-Carlsson
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 دان

قواعد بازی خاص خود را

شکلگیری (و یا شکست بنگاهها در تشتکیل) شتبکههتا نگتاه

ميطلبد و اقتضائات و العامات آن حتما بر حکمراني شتبکه

فرآیندی را انتخاب نمودهاند ،که روششناسي آن نیع مبتني بتر

و از ومله تشکیل آن اثرگذار است []3ز

موردکاویهای کیفي است []12-11ز رویکردهای فرآیندی که

 دان

به مثابه نهاد :هر نوع دان

به سوا تي از ون

به مثابه منبع :نگاه منبعمحور به دان  ،وریان ایجتاد

چگونگي پاسخ متيدهنتد ،بتهخصتوص

و تشکیل شبکهها را بخصوص از وهت انتخاب اعضتاء و

برای سیاستگذاران خیلي وال

ستتازوکار انگیتتعش آنهتتا بتته شتتدت تحتتت تتتاثیر قتترار

این مقاله تحلیل فرآیندی مساله شکست شبکههای نتوآوری و

ميدهد[]4،4ز

بخصوص توضیف چرایي و چگونگي آن استز

 دان

و حایع اهمیت هستندز هتد

به مثابه موضوع یتادگیری :بتراین استاش ،شتبکههتا

شکست ضعیف شبکههای نوآوری کته توضتیف آن در منتابع

کننتد و یتا

مربوطه آمده است[ ،]13،1به طور طبیعي در فضای کشورهای

مووتود را از هتم بیاموزنتد

در حال توسعه و تتازه صتنعتي شتده بیشتتر متتداول و رایتج

[]8-6ز این نگاه نیتع ،هتم انتختاب اعضتاء هتم ستازوکار

است؛ زیرا بنگاهها و موسسات اقتصادی به طور طبیعي بترای

انگیعش اعضاء و هتم حکمرانتي شتبکه را از ختود متتاثر

توسعه کس وکار خود نیازمند همکاری با یکتدیگر نیستتند و

ميسازدز

از منافع و ارزش همکاری نیع اطالعي ندارندز از سوی دیگتر،

ایجاد ميشوند تا اعضاء یا دان
توانمندی بهرهبرداری از دان

ودید کست

با این حال ،رویکرد نویني که منتهي به خل مفهتو ودیتدی

درست بخاطر همین که امروزه مشکالت و مسایل مربتو بته

فعالیتهای نوآورانه گردیده است ،بته نتوعي

شکست ضعیف شتبکههتا بترای کشتورهای توستعه یافتته از

ميتواند دربرگیرنده هرسه نگاه مذکور در بتا باشتدز در ایتن

موضوعیت خارج شده ،و از اهمیت کمتری برختوردار استت،

مقاله تالش ميشود از این مفهو و نوعشناستي ودیتد بترای

این موضوع و پویایي رخ دادن آن چنتدان در مقتا ت علمتي

توضتتیف فرآینتتد شکستتت ضتتعیف شتتبکههتتای نتتوآوری

تبیین نشده استز از ایتن رو ،محتور مقالته پتی رو ،توضتیف

(مهندسيشده) استفاده گرددز

فرآینتتد شکستتت ضتتعیف شتتبکههتتای نتتوآوری ( در حالتتت

ساختار مقاله به این شکل سامان یافته که در ابتدا متروری بتر

مهندسيشده) استز

مهالعات شکست شبکههای نوآوری صورت ميگیرد ،ستس

نیلفروشان و آراستي ( )1392الگوی ودیتدی را بترای تبیتین

با نا پایه دان

فعالیتهتای نوآورانته تشتریف

فرایند شکست ضعیف شبکه های نوآوری مهندسيشده ارایته

ميگردد ،بعد از بیان روش تحقی و روش انتخاب نمونههتای

دادهاند که در این مقاله از این الگو برای توضیف چرایتي ایتن

مهالعه شده در صنعت نفت و گاز ایران ،نتایج موردکاویهای

فرایند استفاده متيگتردد []13ز از آنجتا کته مرحلته مهندستي

چهارگانه ارایه شده و در انتها بته ارایته نتتایج و ومتعبنتدی

شبکههای نوآوری حساشترین مرحله در تضمین موفقیتت و

پرداخته شده استز

یا شکست این شبکهها بخصوص از ونبته شکستت ضتعیف

مفهو و نوعشناسي پایه دان

است ،آنان تالش کردهاند تبیتین نماینتد کته چگونته انتختاب
راهبرد و تکنیکهای یلط در مرحله مهندسي شبکه منجتر بته

 -2شكست شبكههاي نوآوري
به طور کلي دو مکتت

فکتری در متورد مهالعته شتبکههتای

بروز بياعتمادی و بيانگیعگي بین اعضا شده و نهایتتا منتهتي

تئوری مدیریت راهبتردی و

به ناپایتداری و بتيکفتایتي شتبکه متيگترددز خالصته متدل

نوآوری ووود دارد :یکي ،مکت

سازمان است [ ]9و دیگری تفکتری استت کته توستط گتروه

نیلفروشان و آراستي [ ]13در شکل 1آمده استز

بازاریابي و خرید صتنعتي 1پایتهگتذاری شتده و در آن تاکیتد

در شبکههای مهندسيشده ،هتر انتختاب نادرستت از وانت

بیشتر روی درک کیفي محتتوا و شتکل روابتط میتان اعضتای

مدیر شبکه یتا مووودیتت راهانتداز متيتوانتد کلیتت فرآینتد

بترای درک عمیت نحتوه

تشکیل شبکهها را با ناکامي و شکست مواوه سازدز اما ستوال

شبکهها استز محققان ایتن مکتت

این است که چه عواملي محیط بر این فراینتدها هستتند و بته

)1- Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP
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شبکهها را مشخص نمایند؟

مثابتته عوامتتل ختتاروي متتوثر ،متتيتواننتتد درستتت و یلتتط
انتخابهای مدیران شبکهها و متعاقبا موفقیتت و یتا شکستت
فرآیند تشکیل ها

انتخاب اعضاء
ساختار

عوامل

سنجه های

شکست

شكست

اعتماد

کارآمدی (خل دان )

انگیعش

پایداری (وریان دان )

مدیریت ریسک
رسمیت بخشیدن

شكل  (3فرآیند شكست ضعيف شبكههاي نوآوري مهندسیشده []13
این عوامل در نوشتههای مختلف بتا عنتاوین گونتاگون ماننتد

با تعبیری که اشیم و گرتلر ( )2114بته کتار بتردهانتد ،تتالش

"اقتضائات ،]14[ "1و یا"شرایط خاروي"[ ]14یتاد شتدهانتدز

را بتا یکتدیگر در

ميکند ویژگيهای اصلي و مختلف دانت

یکي از مهمترین این اقتضائات" ،پایه دان " است که اثرگذار

قال

بودن آن بر فرایند تشکیل شبکههای مهندسيشده و در نهایت

بررسي ميشود که آیا ميتوان از این نوعشناستي بترای تبیتین

بر موفقیت یا شکست شبکهها مورد اشاره محققتان قبلتي نیتع

پدیده شکست شبکهها در مرحله تشکیل استفاده کرد؟

نوعشناسي پایه دان

تجمیع نماید []11ز در این مقالته

ابتدا مروری داشته باشتیم بتر مفهتو پایته دانت

قتترار گرفتتته استتت [ ،]14،16ولتتي کیفیتتت و چگتتونگي ایتتن

در کتاربرد

2

اثرگذاری ،بررسي نشده استز در این مقالته تتالش متيکنتیم

ودیدی که تیم محققان مرکع سیرکل آن را متراد نمتودهانتدز

را بتر فرآینتد تشتکیل شتبکههتای

نوعي دستهبندی عتا از الگوهتای نتوآوری

نق

و تتاثیر پایته دانت

مفهو پایه دان

مهندسيشده و متعاقبا بر موفقیت یا شکست شبکهها بررستي

است که بیشتر مبتني بر نوع دانشي استت کته بترای نتوآوری

نماییمز

مهم استت و تاکیتد کمتتری روی مشخصتات بنگتاههتا داردز
نوعشناسي مرتبط با مفهو پایه دان

بار توسط لیستادیوش )1998(3خل شد [ ،]18امتا بعتدا و در

 -1پایه دانش
هرچند دان

مقاله "وغرافیای نوآوری :نظا های منهقهای نوآوری" توستط

در مراوع نوآوری به عنوان یکي از بروندادهای

اشتتیم و گرتلتتر ( )2114توستتعه یافتتت [ ]11و بعتتدا توستتط

محوری مورد مهالعه قرار گرفته  ،اما کمتر مشاهده شده که از

شاگردان آقتای اشتیم در مرکتع ستیرکل بستط یافتته و ابعتاد

آن به عنوان عامل خاروي موثر بر فرآیند تشکیل شتبکههتای

مختلف آن مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفتز

نوآوری و یا عامل مستقیم/ییر مستقیم تبیینکننتده موفقیتت و

اشیم و همکاران

یا شکست شبکهها یاد شودز البته تتاثیر یتک بعتد یتا یکتي از

هرچند در خالل سالهای  2114تا 2112

مقا ت متعددی در زمینه این مفهو ارایه نمودند ،با این حتال

ویژگيها یا یکي از نوعشناسيهای دانشي بر یکي از ابعتاد یتا

نسخه کامل این نوعشناسي در مقاله سال  2111آنها ارایه شتد

یکي از ونبههای تشکیل شبکههای نوآوری ،مهالعه شده ولي

[]19ز آنها در این نوعشناسي پایه دان

کمتر تالش شده که با نگاهي وامع تتاثیر همته ویژگتيهتای
دان

هرچنتد بترای نخستتین

را به سه دستته کلتي

بر همه ابعاد تشکیل شبکهها و متعاقبا تاثیر آن بر رونتد

موفقیت و یا شکست شبکهها مهالعه شودز رویکرد پایه دان
CIRCLE: Center for Innovation, Research and Competence in th
Learning Economy, Lund University, Sweden
- Laestadius

contingencies
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تقستتیم نمودنتتد :ترکیبتتي ،1تحلیلتتي 2و ستتمبولیک3ز شتتکل2
خالصهای از ویژگيهای سه دسته پایه دان

را نشان ميدهد.

- Synthetic
- Analytical
- Symbolic
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نوعشناسی پایه دانش []19
شكل )2
به طور خاص ،پایه دان

"ترکیبي" ،در صنایعي یالت

که نوآوری از طری کاربرد یا ترکی

استت

در عالم واقع هیچگاه هیچ فعالیت نوآوری یافت نميشود کته

بدیع دان های مووتود

قترار گیترد،

به طور خالص ذیل یکي از سه دسته پایته دانت

حاصل آیدز این اتفاق معمو در حالتي رخ ميدهد که نیاز بته

بلکه عموما اینگونه است که هرگتاه مشخصتات یالت

حتتل مستتالهای باشتتد کتته از طریتت تعامتتل بتتا مشتتتریان و

فعالیت یا فرآیند نوآوری با ویژگیهای برشتمرده شتده در بتا

تامینکنندگان به ووود آمده باشدز نکته اخیر موید آن است که
معمو خل دان

مشابهت داشته باشد ،پایه دان

با پایه ترکیبي ،بیشتر بته مستافت و فاصتله

بین کنشگران وابسته و حساش است تتا خلت دانت

نوع یال
پرس

بتا پایته

یتک

آن فعالیت یا فرایند به نتا آن

زده ميشودز
بعدی این است که العامات پایه دان

(در این مهالعه:

تحلیليز نمونه صنایعي که به این طریت در آنهتا نتوآوری رخ

ترکیبي) برای تشکیل شبکهها چیستز در شبکههای نوآوری با

ميدهد ماشینآ ت صنعتي ،طراحتي کارخانجتات و ستاخت

ترکیبي ،ارتبا میان افراد و بنگاههتایي کته در یتک

کشتي استز پژوه

پایه دان

به خودی خود وایگاه کمتری نسبت بته

زمینه مشترک کار متيکننتد و دارای تجتارب و مهتارتهتای

تحلیلي داردز روابط صنعت و دانشتگاه البتته

نعدیک به هم هستند دستتمایه مناستبي بترای نتوآوری استتز

همچنان مهم است اما بیشتر از اینکه در فرآیند تحقیقتات پایته

مفهومي کته ایتن نتوع از همکتاریهتا را توصتیف متيکنتد،

رخ دهد ،در فرآیند تحقی وتوسعه مهندستي کتاربردی اتفتاق

"گروههای کاری " است []21-22ز آنچته از مجموعته مراوتع

بیشتر از

ترکیبي استفاده ميشود این است که این گروههتای

فضای پایه دان

ميافتدز اهمیت دان

ضمني در این نوع از پایه دان

1

پایه دان

پایه تحلیلي است ،مخصوصا که یادگیری در این فضا عمدتا از

کاری شامل صتنعتگتران ،محققتان فعتال در پژوهشتگاههتا،

طری اقدا  ،استفاده و تعامل بدست ميآیتد []21ز در مقایسته

پرسنل واحدهای تحقی وتوسعه بنگاههای بعرگ ،مهندستان و

فني با تر و مهارتهتای بیشتتری

اعضای بنگاههای دان بنیان و نعدیک بته صتنعت هستتند کته

متورد نیتاز استتز ایتن

همگتتي در یتتک حتتوزه تخصصتتي قتترار داشتتته و متتيتواننتتد

مهارتها معمو یتا در دانشتکدههتای فنتي-مهندستي یافتت

پیشرفتها و موانتع مووتود در مسیرشتان را بتا یکتدیگر بته

ميشوند و یا در آموزشهای حین کارز به طور کلي ،ماحصتل

اشتراک گذارندز در واقع از آنجا که در این نوع از پایه دانت ،

عمدتا نوآوریهای تدریجي است که بتر

ودیدی خلت شتود  ،بلکته کتاربرد و

با پایه دان

تحلیلي ،دان

برای خل و انتشار این نوع از دانت

این نوع از پایه دان

قرار نیست لعوماً دان

نوآورانه دان های مووود است که نوآوری ميآفریند،

مبنای بهبود نستبي محصتو ت و فرآینتدهای مووتود شتکل

ترکی

ميگیرندز

از این رو نق آفریني اصلي بر عهده دانشگاهیان کته متولیتان
رسمي و اصلي توسعه دان های ودید هستند ،نیستت و ایتن
1- Community of practice
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مهندسان و مجموعههای صنعتي هستند که ميبایست از تتوان

اگر چارچوب نظری این مهالعه را مبنتا قترار دهتیم ،ختوان

و قدرت حرفهای خود برای خل نوآوریهای ودید استتفاده

الگوهای شکست ضعیف شبکههای نوآوری مهندسيشتده در

نمایندز تعامل مشتری و تولیدکننده بعد از اتما قرارداد خاتمته

مرحله تشکیل بر مبنای رویکرد پایه دان

چنین ميشتود کته

ميیابد ،اما دوره همکاری گروههای کاری ميتوانتد نامحتدود

شبکههایي کته در مرحلته تشتکیل ،العامتات فتوق را در نظتر

با پایه ترکیبي

نگیرند ،در مراحل بعدی بته دلیتل مواوهته بتا عوامتل ایجتاد

مستلع مسافت و فاصله کمتر بین کنشگران استز ایتن نکتته،

بياعتمادی و بيانگیعگي ،دچار ناپایداری و ناکارآمتدی شتده

با پایه ترکیبي بتوده و

و رسما شکست خواهند خوردز مهالعه پی رو تالش ميکنتد

هم دارای العاماتي از وهت انتخاب اعضای شبکههای نوآوری

را بتا مهالعته چهتار متورد

باشدز از سوی دیگر گفته ميشود که خل دان
هم برخاسته از حجم ضمني بودن دان

استز ضمني بودن دان  ،انتقال دانت

با این پایه دان

تیمها و گروههای مرتبط با این نوع از پایه دان
به ووود کانالهای ییر رسمي تبادل دان
دان

تفصیل روایي و اعتبار این خوان

شبکه نوآوری در صنعت نفت و گتاز ایتران متورد کنکتاش و

را در

مهالعه قرار دهدز

کامال وابستته

ميسازد ،چه اینکه

ضمني بته ستختي از طریت کانتالهتای رستمي منتقتل

 -4روش تحقيق

ميشوندز ون

تخصصها و مهتارتهتای متورد نیتاز بترای

ایتتن یتتک تحقیت اکتشتتافي (از نتتوع توضتتیحي 1و نتته صتترفا

توسعه دانت

بتا پایته ترکیبتي نیتع دارای اشتاراتي از وهتت

توصیفي )2و کیفي است که در زمینه رویکرد تحقی  ،رویکترد

انتخاب اعضاء استز در مقایسه با پایه دانت

بازگشت به عق  3برای آن انتخاب شده چرا که روند مهالعته

تحلیلتي ،دانت

فني با تر و مهارتهای بیشتری برای خل و انتشار ایتن نتوع

از نتیجهای که حاصل آمده آیاز ميشود و در ادامه ریشههتای

متتورد نیتتاز هستتتندز ایتن مهتتارتهتتا معمتتو یتتا در

آن نتیجه و مقدمات آن مورد مهالعته قترار گرفتته استتز بته

دانشتتکدههتتای فنتتي و مهندستتي یافتتت متتيشتتوند و یتتا در

منظور تحلیل مستاله ،روش تحقیت "موردکتاوی چندگانته "

آموزشهای حین کار بدست ميآیندز

مقایسهای یا تهبیقي انتختاب شتده استت کته متيتوانتد هتم

بنابراین به طور خالصه ميتوان مجموعه ویژگيها ،اشارات و

خالقیت تئوریک را برانگیعد[ ]23و هتم بترای تعمتیمپتذیری

ترکیبتي را در زمینته راه انتدازی و تشتکیل

نتایج بستر مناسبي را فراهم آورد []2ز همچنین برای بتا بردن

از دانت

العامات پایه دان

شبکههای نوآوری به ترتی

ذیل خالصه نمود:

عم مهالعه ،دو نمونه از موارد مهالعه شده به لحاظ مضتمون

 اعضتاء یالبتتا صتتنعتگران ،محققتان و مهندستتان واحتتدهای

فناوری نیع یکسان بودند و فقتط در قالت

تحقی وتوسعه بنگاههتای بتعرگ و بنگتاههتای نعدیتک بته

سامان یافته بودندز این مقایسه به خوبي ميتواند دقت و عمت

صنعت هستندز

ز را برای مهالعه موردکاوی فراهم آوردز

 یادگیری از طری تعامل موضوعیت دارد و لذا باید فرصت

انتخاب نمونهها بر اساش الگوی نمونهگیری نظری انجا شده

یادگیری بین اعضای شبکه فراهم باشدز

است بدان معنا که نمونهها بر این اساش انتخاب شتدهانتد کته

 فاصله وغرافیایي اعضاء از یکدیگر نباید زیاد باشدز

بتوان نتایج مشابه و یا متضاد را بر اساش د یل قابل پی بینتي

 ضرورتي به تعداد زیاد اعضاء نیست ،ولي مهتم استت کته

در نمونهها انتظار داشت []24ز کلیه نمونتههتا از یتک بافتتار

اعضاء بتوانند ارتباطات چگالي با هم داشته باشندز

صنعتي ،یعني صنعت نفت انتخاب گردیتدهانتد تتا اثتر بافتتار

 ووود روابط ییتر رستمي بترای یتادگیری و انتقتال دانت

صنعتي بر موفقیت یا شکست شبکهها خنثتي گترددز از طتر

ضمني اهمیت داردز

دیگر از آنجا که موضوع مهالعه موفقیت و شکستت شتبکههتا

 ساختار مدیریت مخاطرات و نظا تستهیم مالکیتت فکتری
باز و ییر شفا
دان

نميتوانتد تضتمینکننتده اهتدا

فني با پایه دان

دو شتبکه مختلتف

بوده است ،نمونهها به طور متقابل یعني دو نمونته موفت و دو

توستعه

1- Explanatory
2- Descriptive
3- Retrospective research

ترکیبي باشدز
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نمونه ناموف انتخاب شدند تتا امکتان مقایسته ووتود داشتته
باشدز همچنین از آنجا که هد

این بود که نق

پایه دان

تعامل با شرکتهای نفتي و تحقیقاتي صاح

بر

برای ارتقاء دان

تشکیل شبکهها مهالعه شود ،نمونهها طوری انتخاب شدند که
پایه دان

بازیافتت نهتایي از

مخازن نفت و نیع انتقال فناوری و ارتقاء توان فناوری ملتي از

در فعالیتهای نوآوری ذیتل آنهتا قابتل مشتاهده و

یکسان (در این مهالعه با پایه دان

فنتي در وهتت افتعای

فناوری پیشرفته

طری تربیت نیروی انساني متخصص ایجاد شدز

ترکیبي) باشندز عالوه بتر

د) شبکه توسعه فناوری یشای تصفیهکننده آب :این شتبکه در

اینکه ضرورت داشت مواردی انتخاب شوند که دادههای مورد

سال  1391و با کارفرمایي سازمان گسترش و نوسازی صتنایع

نیاز از آنها در دسترش باشدز

ایران و با هد

برای گردآوری دادهها عالوه بر مهالعه مستتندات و متدارک و

معکوش با مدول حلعوني در مقیاش پایلوت صنعتي با ظرفیت

گعارشات کتبي ،مصاحبه های نیمتهستاختار یافتته بتا اعضتای

 4111مدول در سال ،ایجاد شد بهطوری که بتواند آب دریا را

مختلف شبکهها صورت گرفتز ذینفعان مختلتف از ایتن رو

با کارایي نعدیک به بهترین محصو ت مشتابه در دنیتا تصتفیه

قرار گرفتهاند که نگاه محق یتک وانبته و یتک

کندز این چهار نمونه در مرحله مقدماتي مهالعه ،بر استاش دو

سویه نباشد و از همه دیدگاههتا در ایتن زمینته استتفاده شتده

مولفه پایداری و کفایت بررسي شدند و مشخص شتد کته دو

باشدز

نمونه شبکه یشاء شیرین سازی گاز طبیعتي و شتبکه توستعه

مورد پرس

در بخ

تحلیلهتای بتیننمونتهای ،راهبترد متورد نظتر ایتن

دستیابي به دان

فني و تولیتد یشتای استمع

فناوری توربین ناموف و دو شبکه مهالعات بینالمللتي ازدیتاد

تحقی  ،راهبرد ترکیبي و به لحاظ منه مواوهته بتا نظریته ،از

برداشتتت و شتتبکه توستتعه فنتتاوری یشتتاء تصتتفیه آب موفت

نوع انهباق با الگوهای نظری بوده استز ایتن نتوع تحلیتل بته

دهاند (ودول)1ز
بو 

این موضوع ميپردازد که چگونه پایه دان

بتر وقتوع چتال

همچنین برای انتخاب شدن ضرورت داشت تا پایه دان

ایتن

های مرتبط با تشکیل شبکهها اثر ميگذاردز برای ایتن منظتور

چهار شبکه نیع ارزیابي شده و اندازهگیتری شتود و مشتخص

ابتدا وضعیت تشکیل شبکههتای موفت و نتاموف بتا العامتات

یکستاني هستتندز

مربو به پایه دان

گردد که هر چهار شتبکه دارای پایته دانت

مهابقتت داده شتد و بعتد از تاییتد اولیته

نتایج این مهالعه همانهور که در طراحي ایتن مهالعته در نظتر

فرضیات ،دو نمونه شبکه ناموف به طور کامتل متورد مهالعته

هر چهار شبکه ترکیبي

گرفته شده بود ،نشان داد که پایه دان

قرار گرفتند تا فرآیند شکست آنها با استتفاده از رویکترد پایته
دان

است (ودول )2ز بر ایتن استاش نمونتههتای برگعیتده شتده

تحلیل و تبیین گرددز

ویژگيهای ز را برای مهالعه داشتند و از این رو ميتوان به

بر اساش روش تحقی انتخاب شده ،چهار نمونه انتخاب شده

مرحله مرور نتایج حاصل از مهالعه این نمونهها پرداختز

عبارت بودند از:
الف) شبکه توسعه فناوری یشای تصفیهکننده گاز طبیعي :این

 -5مرور نتایج

شبکه در سال  1388و با کارفرمایي شرکت ملي گاز ایران و با
هد

برای بررسي نتایج ،الگویي که مبنای عمل قترار گرفتت بتدین

دستیابي به چند نمونه یشتای ستاخته شتده در مقیتاش

ترتی

آزمایشگاهي ،ایجاد شدز

بررستتي و مهالعتته قتترار گرفتتتز در بررستتي فراینتتد تشتتکیل

ب)شبکه توسعه فناوری توربین :این شبکه در سال  1391و با
کارفرمایي شرکت ملي گاز ایران و با هد

بود که ابتتدا فرآینتد تشتکیل ایتن چهتار شتبکه متورد

شبکه ها ،همانهور کته قتبال اشتاره شتد ،چهتار بلتوک اصتلي

دستیابي بته دانت

فعالیت مورد نظر بود :انتخاب اعضاء ،ایجاد ساختار ،متدیریت

فني طراحي و ساخت توربینهای گازی ،ایجاد شد بهوری که

مخاطرات و رسميسازی شبکهز بر این اساش ،فرآیند تشتکیل

با نشان ملي به ثبت وهاني رسیده و تجاریسازی شودز

شبکههای چهارگانه فوقالذکر شناسایي شد و الگتوی تشتکیل

ج) شبکه مهالعات بین المللي ازدیاد برداشتت :ایتن شتبکه در
سال  1381و با کارفرمایي شرکت ملي نفت ایران و بتا هتد
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آنها با العامات پایه دان

این برداشت اولیه ،این فرضیه را تقویت ميکند که ميتتوان از

در فرآیند شبکهستازی مهابقتت داده

این رویکرد برای توضیف پدیده شکست ضتعیف شتبکههتای

شدز (ودول )3
در

نوآوری مهندسيشده استفاده کردز از اینرو ،بهسراغ شبکههای

حال اگر مندروات ودول فوق را بتا العامتات پایته دانت

زمینتته تشتتکیل شتتبکههتتا انهبتتاق دهتتیم در متتيیتتابیم کتته در

شکستخورده رفتیم تا این بار مسیر شکست این شتبکههتا را

شبکههای یشاء تصفیه آب و ازدیاد برداشتت ایتن تهتاب تتا

بر این اساش و با استفاده از این رویکرد دریابیمز

حدود زیادی ووود داشته (موارد عد انهاب به صورت ستایه
روشن در ودول  4مشخص شده است) ولتي در شتبکههتای
ووود نداردز

توربین و یشاء شیرینسازی این تناس

جدول )3موفقيت /شكست  4شبكه مورد مطالعه
نام شبكه
عوامل

غشاء (جهت شيرینسازي

موفقيت

گاز)

ازدیاد برداشت ()IOR

توربين

غشاء (جهت تصفيه آب)

شبكههاي مهندسی
شده با پایه دانش ترکيبی

ووود انگیعه اعضاء برای

فقدان انگیعه ز مجریان

همکاری در شبکه

برای حرکت در مسیر شبکه

فقدان انگیعه ز مجریان
دانشگاهي و هاب برای

انگیعش با ی اعضاء برای

انگیعش با ی ا عضاء

همکاری در شبکه

برای همکاری در شبکه

همکاری در مسیر شبکه

ت ووود اعتماد میان مدیر
شبکه و مجریان
ووود اعتماد میان اعضاء

ووود اعتماد میان اعضاء از

ت عد ووود اعتماد میان

عد ووود اعتماد میان

سازمانها و بخ های

مجریان و ناظرین

هاب و مجریان دانشگاهي

مختلف اعم از ایراني و
خاروي

ت عد ووود اعتماد میان

ووود اعتماد میان اعضای
اصلي کنسرسیو  ،تیم
مدیریتي و مجریان

مجریان

ت از لحاظ دستیابي به اهدا
ارزیابی ميزان

فني تقریباً ناموف

موفقيت/شكست شبكه

ت از لحاظ انتقال و تبادل
دان

ناموف

ت از لحاظ دستیابي به
فني ناموف

اهدا

ت از لحاظ انتقال و تبادل
دان

ناموف

جدول  )2پایه دانش  4شبكه مورد مطالعه
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ت از لحاظ دستیابي به
اهدا

فني بسیار موف

ت از لحاظ انتقال و تبادل
دان

بسیار موف

ت از لحاظ دستیابي به
اهدا

فني موف

ت از لحاظ انتقال و تبادل
دان

موف

هادی نیلفروشان ،محمدرضا آراستی ،فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال ششم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 3131
نام شبكه
ویژگی
شبكه

غشاء (جهت
شيرینسازي گاز)

ساخت یشاء
هدف

نوع دانش

ازدیاد برداشت

توربين

دستیابي به دان

فني

شیرینسازی گاز در

طراحي و ساخت

مقیاش آزمایشگاهي با

توربین گازی 24

قابلیت تجاریسازی

مگاوات با نشان ملي

ضمني

ضمني

غشاء (جهت تصـفيه

()IOR

آب)

بکارگیری

دستیابي به دان

ترکيبی
فني

فناوریهای نوین

و ساخت و تولید

ازدیادبرداشت در

یشای اسمع معکوش

صنعت و انتقال آن

با مدول حلعوني در

فناوریها وهت

مقیاش پایلوت

ارتقاء توان فناوری

صنعتي وهت تصفیه

ملي

آب دریا

بسیار ضمني

ضمني

کاربرد و ترکی
بدیع دان های

بدیع دان های

مووود وهت

مووود وهت

ساخت توربین

مدلسازی مخعن

توربین طراحي و

نتایج این طرح

ساخته شده کامالً

کامال وابسته به

ماژول یشای اسمع

این یشاء با تووه به

بومي شده ،با

مکان (ناحیه

معکوسي تولید

مشخصات گاز ایران

نمونههای خاروي

فروافتادگي دزفول

ساخته شده استز

آن متفاوت بوده و

و میدان نفتي

تصفیه آب دریا

دارای نشان ملي

گچساران)

خواهد بودز

ميباشدز

ميباشدز

مهندسي (مکانیک،

زمینشناسي،

تخصص مورد

مهندسي (پلیمر و

هوا فضا ،برق،

مهندسي (نفت و

نياز

شیمي)

صنایع ،متالورژی،

مخعن) و

شیمي ،کامسیوتر)

مدلسازی

ترکیبي

ترکیبي

کاربرد و ترکی
فرایند نوآوري

دان های مووود وهت
ساخت یشاء

وابستگی به
مكان

پایه دانش
شبكه

ترکیبي
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کاربرد و ترکی

حل مسئله

ضمني

کاربرد و ترکی

بدیع

ویژگی شبكههاي با پایه دانش

بدیع

دان های مووود
وهت ساخت یشاء

ميشود که مناس

از طری کاربرد یا ترکی

بدیع

دان های مووود

وابسته به مسافت و فاصله بین
کنشگران (وابسته به مکان)

مهندسي (پلیمر،
شیمي ،مکانیک ،برق،
نساوي) و مدیریت

ترکیبي

مهندسي ،فني و مهارتي

جدول  )1فرایند تشكيل  4شبكه مورد مطالعه با توجه به پایه دانش شبكه
نام شبكه
فرایند
تشكيل شبكه

غشاء (جهت
شيرینسازي گاز)

توربين

ازدیاد برداشت ()IOR

غشاء (جهت تصفيه آب)

فرآیند تشكيل شبكهها با
پایه دانش ترکيبی
صنعتگران ،محققان و

ماهيت اعضاء

اکثراً دانشگاهي

اکثراً دانشگاهي

عد امکان یادگیری

عد امکان یادگیری از

دانشگاهي و صنعتي

صنعتي

مهندسان واحدهای تحقی و
توسعه بنگاههای بعرگ و
بنگاههای نعدیک به صنعت

یادگيري
اعضاء از
یكدیگر

اعضاء از یکدیگر به

یکدیگر به دلیل تفاوت

ووود امکان یادگیری اعضاء از

ووود امکان یادگیری اعضاء از

امکان یادگیری اعضاء از

دلیل تشابه حوزههای

بسیار در حوزههای دانشي

یکدیگر

یکدیگر

یکدیگر

دانشي و تجارب

و تجارب

پراکنده

متمرکع

پراکنده (با تعریف
سازوکارهایي مانند تعریف
دقی فعالیتها ،شکست
گستردگی
جغرافيایی

صحیف پروژهها ،رفت و آمد
مستمر ،برگعاری ولسات
دورهای و کارگاههای چند
روزه بهور مستمر تأثیر منفي
پراکندگي اعضاء برطر

شد)

پراکنده (با تعریف سازوکارهایي مانند
تعریف دقی فعالیتها ،شکست
صحیف پروژهها ،رفت و آمد مستمر

ضرورت نعدیکي اعضاء

اعضاء و انتخاب مسئول در هر

به یکدیگر به لحاظ تبادل

سازمان وهت تعامل روزانه با سازمان

دان

ضمني

دیگر تأثیر منفي پراکندگي اعضاء
برطر

شد)

ارتباطات کم اعضاء با

ارتباطات کم اعضاء با

ووود ارتباطات تنگاتنگ

ووود ارتباطات تنگاتنگ اعضاء با

ووود ارتباطات تنگاتنگ

یکدیگر

یکدیگر

اعضاء با یکدیگر

یکدیگر

اعضاء

مدیریت تمرکع

مدیریت تمرکع

مدیریت متمرکع

مدیریت متمرکع

مدیریت متمرکع

رسميت بخشيدن

ارتباطات رسمي میان

ارتباطات رسمي میان

به شبكه

اعضاء

اعضاء

عمومي و مبتني بر

عمومي و مبتني بر

ساختار شبكه

قراردادهای رسمي

قراردادهای رسمي

مدیریت

(همچنین تعریف و تقسیم

مخاطرات

فعالیتها بهور دقی و

فعالیتها بهور دقی و

کار میان

کار میان

توزیع مناس

مجریان صورت نگرفت)

شکلگیری ارتباطات میان
اعضاء

(همچنین تعریف و تقسیم
توزیع مناس

ووود کانالهای ییر رسمي

مالكيت فكري

نامشخص

شکلگیری ارتباطات میان اعضاء

تعریف قراردادهایي با محتوایي

تعریف قراردادهایي با محتوایي

خاص و ویژهسازی شده (بسته

خاص و ویژهسازی شده (بسته و

و کنترل شده)

کنترل شده)

شکلگیری ارتباطات میان
اعضاء

تعریف قراردادهایي با
محتوایي خاص و
ویژهسازی شده (بسته و
کنترل شده)

اعضاء صورت نگرفت)

ت تعریف و ویژهسازی شده
تعریف نشده و

ووود کانالهای ییر رسمي

ووود کانالهای ییر رسمي

میان کارفرما و هاب

تعریف و ویژهسازی شده و بر

ت تعریف نشده میان هاب و

مبنای اعتماد اعضاء از یکدیگر

سایر اعضاء
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ت تعریف شده میان کارفرما و هاب

تعریف و ویژهسازی شده

ت تعریف نشده میان سایر اعضاء ولي

یا بر مبنای اعتماد اعضاء از

بر مبنای اعتماد اعضاء از یکدیگر

یکدیگر

هادی نیلفروشان ،محمدرضا آراستی ،فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال ششم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 3131
جدول )4فرایند تشكيل شبكه بين الملی ازدیاد برداشت و غشاي اسمز معكوس با توجه به پایه دانش شبكه

فرایند تشکیل شبکههای مهندسیشده با

فرایند تشکیل شبکههای مهندسیشده با

پایه دانش ترکیبی و مقایسه آن با فرایند

پایه دانش ترکیبی و مقایسه آن با فرایند

تشکیل شبکه بینالمللی ازدیاد برداشت

تشکیل شبکه غشای اسمز معکوس

اعضای شبکه

اعضای شبکه

 انتخاب اعضاء از میاان صاعتتگران یاا
9
بعگاههای نزدیک به صعتت

 انتخاب اعضاء از میاان صاعتتگران یاا
9
بعگاههای نزدیک به صعتت

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکری

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکری

 وجودامکان یادگیری اعضاء ازیکدیگر
9
 تمرکزجغرافیایی اعضاء

 وجود امکان یادگیری اعضاء از یکدیگر
 تمرکزجغرافیایی اعضاء

 مدیریت بسته و کعترل شده

 مدیریت بسته و کعترل شده

 مالکیت فکری :تتریف و ویژهسازی شده
یا برمبعای اعتماد اعضاء از یکدیگر

 مالکیت فکری :تتریف و ویژهسازی شده
یا برمبعای اعتماد اعضاء از یکدیگر

ساختار شبکه

ساختار شبکه

 وجود ارتباطات تعگاتعگ اعضاء بایکادیگر
(چگال بودن روابط)

 وجود ارتباطات تعگاتعگ اعضاء با یکدیگر
(چگال بودن روابط)

 مدیریت متمرکز

 مدیریت متمرکز

میزان رسمیت در شبکه

میزان رسمیت در شبکه

وجودکانااالهااای غیررساامی شااک گیااری
ارتباطات میان اعضاء

وجودکانااالهااای غیررساامی شااک گیااری
ارتباطات میان اعضاء

1با تعریف سازوکارهایي مانند تعریف دقی فعالیتها ،شکست صحیف پروژههتا ،رفتت و آمتد مستتمر ،برگتعاری ولستات دورهای و
کارگاههای چند روزه بهور مستمر تأثیر منفي پراکندگي اعضاء برطر

شد .

2در این شبکه هم اعضای دانشگاهي و هم صنعتي ،هر دو حضور داشتندز البته مدیران معتقدند که بهتر بود شرکتهای صنعتي در ایتن
طرح فعالیت ميکردند ولي چون چنین شرکتهایي در کشور ووود ندارند ،ناگعیر دانشگاه در این بخ

نیع وارد شدز با این حتال ،در

گروه مدیریتي شبکه از فردی با سابقه بسیار در صنعت ،توانمند در صنعتيسازی پروژههای مختلف و دارای تفکر چند بُعدی به عنتوان
مدیر فني شبکه در گروه مدیریتي استفاده شد که بنا بر اذعان مدیر شبکه ،نق

بسیار مهمي در موفقیت این شبکه داشته است.

 3با تعریف سازوکارهایي مانند تعریف دقی فعالیتها ،شکست صحیف پروژهها ،رفت و آمد مستمر اعضتاء و انتختاب مستئول در هتر
سازمان وهت تعامل روزانه با سازمان دیگر تأثیر منفي پراکندگي اعضاء برطر
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شد.

فرایند شکست شبکههای نوآوری رویکرد پایه دانش

 3-5تحليل فرآیند تشكيل شبكه غشـاء شـيرینسـازي بـا

نظر گرفته و از ابتدا به مجریان اطالعرساني کنند که بر استاش

استفاده از رویكرد پایه دانش

این شاخصها ارزیابي خواهند شدز

 3-3-5اعضاي شبكه

 1-3-5ميزان رسميت بخشيدن به شبكه

بتتا تووتته بتته معیارهتتای انتختتاب ،اعضتتای شتتبکه عموم تاً از

روابط میان اعضای شبکه روابهي رستمي بتوده و کانتالهتای

دانشتتگاههتتا انتختتاب شتتدند :افتترادی کتته در فضتتای صتتر

ییررسمي وهت شکلگیری ارتبا میان اعضاء ووود نداشتز

دانشگاهي بوده و دید صنعتي نداشتتندز حتتي اعضتای کمیتته

کارفرما و هاب نیع شترایط ایجتاد ارتباطتات ییررستمي را در

تخصصي هتم دانشتگاهي بودنتدز برختي از تبعتات انتختاب

شبکه ایجاد نکردند که این موضوع مناس

شبکه های نوآوری

مدیران دانشگاهي عبارت بود از :عد تعهد مجریان به تحقت

ترکیبي نیستز

با پایه دان

نتایج ،استفاده از تیمهای دانشجویي کم تجربه ،اشتتیاق مفتر

 4-3-5مدیریت مخاطرات و مالكيت فكري

مجریان به تجربه فعالیتهای با ریسک با به وهت وتذابیت

در ابتدای تشکیل شبکه تصور مدیران این بود که ميشود هتر

انتشار دستاوردها ،و برخي موارد دیگرز این مسائل باعث شتد
که انگیعه مجریان پروژهها با اهدا

 3گا اول طرح که شامل انتخاب پلیمر ،سنتع پلیمر و ستاخت

و منتافع کارفرمتا و متدیر

یشاء بود توسط یک مجتری انجتا شتودز بته عبتارت دیگتر،

شبکه همخوان نباشدز از سوی دیگتر مکتانیع هتای انگیعشتي
مناس

محققي که هدف

با انتظارات دیگر اعضتای صتنعتي شتبکه نیتع نبتوده

ساخت یشاء به منظتور وداستازی استت،

خودش پلیمر آن را انتخاب ميکنتد و ستس

استز از سوی دیگر هتم کارفرمتا و هتم هتاب معتقدنتد کته

یتا آن پلیمتر را

ميخرد یا آن را ميسازدز لذا با عد تعریف پروژههایي وهتت

پراکندگي وغرافیایي مجریان تأثیری در فعالیتت شتبکه ایجتاد

انجا گا اول و دو  ،این دو گا را نیع در فاز ستاخت یشتاء

نکرده و لهمهای به کار نعده استز علت این مساله آن بود کته

آوردند ،بدین صورت که خود مجریان این شبکه گا های اول

در فواصلي ولسات همتاهنگي و تبتادل دستتاوردها صتورت

و دو را انجا دهندز با تووه به اینکه پایه دانشتي آن دو گتا

ميگرفتز

تحلیلي و پایه دان

گتا ستو ترکیبتي استت و شتبکههتای

تحلیلي و ترکیبي فرایند و ویژگتي هتای متفتاوتي دارنتد ،لتذا

 2-3-5ساختار شبكه

تلفی آنها با یکدیگر در یک شبکه اشتباه و یکي از د یل عد

در ساختار شبکه یشاء میان مجریان هیچگونه ارتبتاطي ووتود

موف بودن شبکه یشاء بودز از طر

نداشتز به عبارت دیگر ساختار شبکه طوری بود که همکاری

دیگر به دلیل عد انجتا

گا اول و دو  ،انتخاب ویژگي های یشاء به مجریتان واگتذار

بین مجریان را تقویت نميکرد زیرا کارفرما بته منظتور ایجتاد

شدز در نتیجه برخي از آنها موادی را انتختاب کردنتد و بتا آن

انگیعه و تحرک بیشتر ،میان مجریان رقابت ایجتاد کترده بتودز

یشاء ساختند که بسیار مخاطرهآمیع بودز در وایي دیگتر عتد

این شکل روابط ،شبکه را در طبقهبندی حفرههای ستاختاری

1

ذکر تعداد مورد قبول یشای ساخته شتده ،منجتر بته درگیتری

قرار ميدهدز اینگونه روش ایجاد انگیتعه ،بتا تووته بته پایته

بین یک مجری با ناظر پروژهاش شد و به دلیل عد ذکتر ایتن

نبود زیرا ایجاد رقابت بین مجریان عمتالً

موارد در پروپوزال ها ،مدیریت طرح نتوانستت در ایتن متورد

میتان

اقدامي انجا دهدز این مسائل نشان ميدهد مدیریت مخاطرات

آنها به ووود نیایدز کارفرمتا و هتاب متيتوانستتند عتالوه بتر

و رفتارهای فرصت طلبانه بته ختوبي صتورت نگرفتته استتز

شاخص دستیابي به ساخت بهترین یشاء ،میعان تعامل با دیگر

یعني پروژه ها و بهور کلي شبکه به شکل باز طراحي شتده در

مجریان ،همکاری ،تعداد مقا ت مشترک و نظایر آن را نیع در

ترکیبي ،مدیریت مخاطرات بستته و

دانشي شبکه مناس

منجر شد که تعامل ،همکاری مشترک و اشتتراک دانت

حالیکه اقتضای پایه دان
کنترل شده بوده استز

1-Structural holes
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به دلیل ویژگي های مدیر شبکه و اعتقاد ایشان بته کتار تیمتي،

 3-2-5اعضاي شبكه

اعضای شبکه اعم از کارفرما ،ناظرین و مجریان به ایشان کامالً

مجریان شبکه توربین عبارت بودند از یک شترکت خصوصتي

اعتماد داشتندز لیکن عد تعریف مالکیت فکری تأثیر منفي بتر

و  6دانشگاهز بنابراین اکثر مجریان از دانشگاهها انتخاب شتدند

اعتماد اعضاء نسبت به مدیر شبکه داشته بهوری که مجریان از

شبکه توربین ،عد همکاری آنهتا بته

انتقال دان

که با تووه به پایه دان

به او اوتناب نمودندز متدیران از ابتتدای تشتکیل

صورت کارآمد در این شبکه قابل پی بیني بودز یکي از د یل

این شبکه با این موضوع درگیر بودند ولي به دلیل عد تووته

عد همکاری مناس

مجریتان دانشتگاهي در شتبکه تتوربین،

بتته پایتته دانشتتي فتتاز اول و اهمیتتت مالکیتتت فکتتری در ایتتن

ساختار دانشگاهها استتز بتا تووته بته اینکته در دانشتگاههتا

شبکه ها ،قبل از حل این موضوع شبکه را تشتکیل داده ،حتتي

پایته انجتا متيشتود ،ستاختار آنهتا

تحقیقات مرتبط با دان

در ادامه مسیر نیع راهحل مناستبي بترای آن ارائته نکردنتدز در

مناس

نتیجه موضوع مالکیت فکری به حدی تتأثیر منفتي بتر شتبکه

شده است که تعامل و ارتبا اعضاء را بتا یکتدیگر گستترش

گذاشت که نه تنها اعضاء به وای اشتراک دان
هم پرداختند ،بلکه هاب نیع با چال
این نق

به رقابتت بتا

شبکههای تحلیلي بوده ،بنتابراین بته گونتهای طراحتي

نمي دهدز دلیل دیگر عتد شتکلگیتری صتحیف شتبکه ،عتد

بسیار حاضتر بته ایفتای

تهبی دانشگاهها با برنامه زماني صنعت استز علیتریم تتالش

شدز

هاب برای همکاری بتا دانشتگاههتا ،بته دلیتل عتد شتناخت

در مجموع ميتوان گفت عد مالحظته العامتات و اقتضتائات

دانشگاهها نسبت به وایگاهشان در صنعت و عد پاستخگویي

در فرآیند تشکیل شبکههای نوآوری باعث شکست

آنها در زمتان و بودوته تعریتف شتده ،ایتن امتر بته صتورت

را ميتوان در

اثربخ

محق نشد و هاب نتوانست در ایجاد یتک مشتارکت

تحلیل با مشتاهده کتردز در شتکل  3فراینتد تشتکیل شتبکه

اثربخ

با آنها موف باشدز بنابراین رویکرد خود را تغییتر داده

پایه دان

این شبکه گردیده است و نمود عیني این مهل

شتبکه نشتان داده شتده

و اساتید خبره دانشگاهي را به عنوان مشتاور در شترکتهتای

یشای وداسازی باتووه به پایه دان

استز در ستمت راستت فراینتد صتحیف تشتکیل شتبکههتای

زیرمجموعتته ختتود وتتذب نمتتودز از ستتوی دیگتتر ،نعدیکتتي

ترکیبي ذیتل چهتار محتور اعضتای

وغرافیایي اعضاء به یکدیگر ،بته دلیتل فتراهم نیامتدن دیگتر

مهندسيشده با پایه دان

شبکه ،ستاختار شتبکه ،میتعان رستمیت در شتبکه و متدیریت

العامات ،نتوانست اثر چنداني بر موفقیت شبکه بگذاردز

مخاطرات و مالکیت فکری ذکر شده استز در سمت چپ نیع
فرایند تشکیل شبکه یشاء و تأثیر آن بر شکست شتبکه نشتان

 2-2-5ساختار شبكه

داده شده استز همانهور که مشاهده مي شود ،با خهو نقهته

به دلیل اهمیت دانت

چین نشان داده شده است که کدا یک از آیتتمهتای تشتکیل

سیستم های پیچیده از ومله طراحي و ساخت توربین و امکان

شتتبکه مغتتایرت داردز همچنتتین

از آن در صتورت انتشتار ،هتاب در

شتتبکه یشتتاء بتتا پایتته دانت

استفاده شرکتهای رقی

مغایرتها با سایه روشن نیع مشخص شدهاندز

زمینه ساختار بسیار محافظهکارانته رفتتار کترده و بستته عمتل
نمودز نه تنها مایل به همکاری دانشگاهها با یکدیگر نبتود و از

 2-5تحليل فرآیند تشـكيل شـبكه تـوربين بـا اسـتفاده از

تفرق بین مجموعه ها و دانشگاه های کشور استتقبال متيکترد،

رویكرد پایه دانش
همانهور که در بخ های قبلي بیتان شتد پایته دانت
توربین ترکیبي است که با هتد

خلت شتده در پتروژههتای مترتبط بتا

بلکه حتي در مجموعه خودش نیع بتا تعریتف دسترستي بتین

شتبکه

اعضاء عمالً تعامل و تبتادل دانشتي میتان آنهتا را بته حتداقل

طراحتي و ستاخت تتوربین

رساندز از این رو ،نتوانست با هیچ سازماني خارج از مجموعته

گازی  24مگاوات با نشان ملي شکل گرفتز

خودش همکاری داشته باشدز ش

دانشگاه را بترای انتختاب

نمود ولي موف به هیچ نوع همکاری مشترک با آنها نشدز
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فرایند نادرست تشكيل شبكههاي مهندسیشده

معيارهاي شكست شبكه

عوامل شكست شبكه

فرایند تشكيل شبكههاي مهندسیشده با پایه

انتخاب مجریان دانشگاهی

دانش ترکيبی
اعضاي شبكه

 انتخاب اعضاء از ميان صنعتگران یا
بنگاههاي نزدیک به صنعت

 وجود امكان یادگيري اعضاء از یكدیگر
 تمرکز جغرافيایی اعضا

مدیریت مخاطرات و مالكيت فكري
 مدیریت بسته و کنترل شده

تمایل مجریان به حرکت در مرز
دانش،

عدم امكان یادگيري اعضاءاز یكدیگر به

عدم توجه به شرح خدمات و

دليل تشابه حوزههاي دانشی وتجارب

بیانگيزگی آنها نسبت به همكاري

پراکندگی
جغرافيایی

ميان مجریان

عدم امكان تجميع
دانش

مالكيت فكري :تعریف و ویژهسازي شده یا

اعتماد ميان مدیر شبكه و

برمبناي اعتماداعضاء به یكدیگر

عدم تعریف

ساختار شبكه
(چگال بودن روابط)

ارتباطات ميان اعضاء

تأثير منفی بر

عدم ایجاد اعتماد ميان

عدم انتقال و تبادل

مجریان

دانش

ارتباطات کم اعضاء با یكدیگر

 مدیریت متمرکز

وجود کانالهاي غيررسمی شكلگيري

مجریان

مالكيت فكري

 وجودارتباطات تنگاتنگ اعضاء بایكدیگر

ميزان رسميت در شبكه

مناسب

مشترک

مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده
وجود رقابت

عدم خلق دانش

عدم سودمندي

عدم ایجاد اعتماد ميان

روابط رسمی

مجریان و ناظرین

شكلگيري ارتباطات

وجود رقابت ميان

ميان اعضاء

مجریان و ناظرین

شكل  )1فرایند تشكيل شبكه غشاي جداسازي با توجه به پایه دانش شبكه
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عدم پایداري

دولت الکترونیك به مثابه نظام فنی -اجتماعی :دستهبندی الگوهای پیادهسازی

فرایند نادرست تشكيل شبكههاي

فرایند تشکیل شبکههای مهندسيشده با پایه
دان

عوامل شكست شبكه

مهندسیشده

ترکیبي

اعضاي شبكه

انتظار دستاوردهای معنوی از طرح

انتخاب اعضاء از میان صنعتگران یا بنگاههای

انتخاب مجریان

نعدیک به صنعت

دانشگاهي

 وجودامكان یادگيري اعضاءازیكدیگر
تمرکعوغرافیایي اعضاء

عد امکان یادگیری
ازیکدیگربه دلیل
تفاوت بسیار

عد تعیین وایگاه
مناس

دانشگاه در

شبکه از سوی هاب

درحوزههای دانشي

مدیریت مخاطرات و مالكيت فكري
 مدیریت بسته و کنترل شده
 مالکیت فکری :تعریف و ویژهسازی شده
یا برمبنای اعتماد اعضاءاز یکدیگر

ساختار شبكه


دانشگاهها و بيانگیعگي آنها

عد خل دان

نسبت به همکاری مشترک

مناس

عد سودمندی

عدم تعریف مالكيت فكري
ميان هاب و دانشگاهها
ارتباطات کم
اعضاء با یکدیگر
پراکندگي وغرافیایي

میعان رسمیت در شبکه
ووود کانالهای ییررسمي شکلگیری

کار مشترک میان هاب و

مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده

(چگال بودن روابط)
مدیریت متمرکع

عد تواف در مورد تعریف

وتجارب

ووود ارتباطات تنگاتنگ اعضاء بایکدیگر


معيارهاي شكست شبكه

روابط رسمي شکلگیری ارتباطات میان اعضاء

ارتباطات میان اعضاء
شكل  ) 4فرآیند تشكيل شبكه توربين با توجه به پایه دانش شبكه
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عدم ایجاد اعتماد میان
هاب و دانشگاهها

عدم انتقال و
تبادل دانش

عد پایداری

دولت الکترونیك به مثابه نظام فنی -اجتماعی :دستهبندی الگوهای پیادهسازی

بنابراین اگرچه به لحاظ تعداد اعضای شتبکه و میتعان تمرکتع

سازمان های دیگر بسیار محتتا عمتل کترد بهتوری کته ایتن

ترکیبي لحاظ شتده بتود،

همکاری ها در این شبکه به شتکل مهلتوب شتکل نگرفتت و

ولي میعان ارتباطات این اعضاء بسیار انتدک بتود و در نتیجته

از آن هاب

بخشیدن به هاب ،العامات پایه دان
عمالً وریان دان

شبکه توربین در زمان کوتاهي شکست خوردز پ

بین اعضاء شکل نگرفت و طبعا انگیعه ز

تغییر رویکرد داد و نیروهای متخصص در بخ

برای همکاری در میان آنان از بین رفتز

عنوان منابع انساني خود وذب نمودز
در شکل  4فرایند تشکیل شبکه توربین با تووه به پایه دانت

 1-2-5ميزان رسميت بخشيدن به شبكه

شبکه نشان داده شده استز در سمت راستت فراینتد صتحیف

نحوه تعامل و گفتمان هاب در برقراری ارتبا با دانشگاههتا و

تشکیل شبکه های مهندسيشده با پایه دان

سازمان های دیگر و تعامالتي که برای ایجاد ارتبا و همکاری

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکری ذکر شده استز در سمت

شبکه مغایرت داردز چه بسا اگر هاب در گفتمان خود با دیگتر

چپ نیع فرایند تشکیل شبکه تتوربین و تتأثیر آن بتر شکستت

سازمانها ییررسمي عمل ميگرد ،به توافقاتي بترای همکتاری

شبکه نشان داده شده استز همانهور که مشاهده متيشتود ،بتا

با آنها ميرسیدز در واقع در فضتای عتد اعتمتاد اولیته ،عتد

خهو نقهه چتین نشتان داده شتده استت کته کتدا یتک از

شکلگیری روابط ییررسمي خود عامل تشدیدکننده کاستن از

آیتم های تشکیل شبکه توربین با پایته دانت

روابط در میان اعضای شبکه شد و به بتي اعتمتادی اولیته کته

مجموعتته نتتتایج حاصتتل شتتده از مهالعتته دو شتتبکه فتتوق،
تاییدکننده ایتن مهلت

 4-2-5مدیریت مخاطرات و مالكيت فكري

اقتضائات پایه دان

در مقایسه بتا طترح یشتاء وداستازی ،هتاب شتبکه تتوربین

داشتز در این شرایط ،حتتي اگتر چنتین رفتارهتایي نیتع ،رخ

شود شبکههای نتوآوری بتا شکستت

 -6جمعبندي

نميدادند ،زمینه بياعتمادی در فضای شبکه را پدید متيآوردز

در این مقاله تالش شد به این پرس

از این موضوع مهمتر ،مساله مالکیت فکری بودز البته موضتوع

بنیادین پرداخته شود که

آیا ميتوان شکست ضعیف شبکههای نوآوری مهندسيشده را

مالکیت فکری میتان دو کارفرمتای ایتن طترح از ابتتدا کتامالً

ناشي از عد تووه به العامتات پایته دانت

و تعریف شده بودز بدین صورت که بته نستبت مبلغتي

ایتن شتبکههتا در

فرآیند تشکیل دانست یتا خیترز مترور تجتارب چهتار شتبکه

که هر یک از آنها در طرح سرمایهگذاری متيکننتد بته همتان

توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران نشان ميدهتد کته

فني آن شریک هستند ،ولي در مورد ستایر

یکي از عوامل اصلي خارج از شبکه که ميتواند توضیفدهنده

اعضاء این موضوع تعریف نشدز ازیکسو ،هاب نگران بود کته

فرآیند شکست شبکههای نوآوری باشد ،پایه دانت

در صورت همکاری با سازمانهای دیگر ولو به مقدار انتدک ،

استتز در

واقع مرور این چهار تجربه ،ما را به چهتار قضتیه و یتا گتعاره

دیگتر ،ختود

نظری ميرساند که البته محققان بعدی ميتوانند این گعارههای

هتتاب نیتتع متتدل مناستتبي را بتترای مستتئله مالکیتتت فکتتری

تئوریک پیشنهادی را با نمونههای آمتاری مفصتلتتر و بیشتتر

نميشناخت که پیشتنهاد دهتد و بته دلیتل محتدودیت زمتاني

مورد آزمون و بررسي بیشتر قرار دهند:

نميتوانست بتر روی ایتن مستئله و تعریتف متدل و ستاختار
مناس

در مرحله راهاندازی و تشکیل شبکههتای

مواوه شوندز

ولي با اینحال زمینته بتروز رفتارهتای فرصتتطلبانته ووتود

وقتت صتر

استت کته عتد تووته بته العامتات و

نوآوری ميتواند موو

ساختار مدیریتي بستهتر و مشخصتری را فتراهم آورده بتود،

آنها در این طرح ادعای مالکیت کنند و از طر

شتبکه مغتایرت

داردز همچنین مغایرتها با سایه روشن نیع مشخص شدهاندز

ناشي از عد شناخت قبلي اعضاء از هم بود ،دامن زدز

نسبت نیع در دان

ترکیبي ذیل چهار

محور اعضای شبکه ،ساختار شبکه ،میعان رسمیت در شبکه و

با آنها داشت حاکياز روابطکامالً رسمي است که با پایه دان

شفا

توربین را بته

کنتدز بته همتین دلیتل در همکتاری بتا
999

فرایند شکست شبکههای نوآوری رویکرد پایه دانش
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الف) در شبکههای با پایه دان

 احتمال شکست شتبکه بیشتتر،مجریان دانشگاهي بیشتر باشد
استز
 هتر چقتدر ستاختار،ترکیبتي

ب) در شبکههای با پایه دانت

 احتمال شکست شبکه بیشتر استز،شبکه ییرمتمرکعتر باشد
 هتر چقتدر ارتباطتات،ترکیبتي

ج) در شبکههای با پایه دان

 احتمال شکست شتبکه بیشتتر،ییررسمي در شبکه کمتر باشد
استز
 هتر چقتدر متدیریت،ترکیبتي

د) در شبکههای با پایته دانت

 احتمتال شکستت شتبکه،مخاطرات باز و کنترلنشدهتر باشتد
بیشتر استز
سیاستتتگذاران نتتوآوری بتترای طراحتتي شتتبکههتتای نتتوآوری
شتبکه مربوطته

مهندسيشده حتماً باید به العامات پایته دانت

تووه نماینتد و آن العامتات را در طراحتي شتبکه متورد نظتر
اعمال نمایندز واقعیت این است کته در فضتای کشتورهای در
حال توسعه تشکیل شبکههای نوآوری به روش مهندسيشتده
 تعداد اندکي از این، با اینحال،چندان نادر و کمبسامد نیستند
 بدین معنا که هم،شبکهها هستند که به موفقیت دست ميیابند
تا انتهای موعد زماني در نظر گرفته شده پایدار ميمانند و هتم
به نتایج قابل قبول و مهلوب دست پیدا ميکنندز بخشي از این
ناکامي اصو بدان علت است که مووودیت راهانداز به عنتوان
 حستن،نقهه کانوني و محور اصلي تشکیل این شبکه کفایتت
سابقه و توانمندی ز را برای ایجاد شبکه نداردز اما حتتي از
میان شبکههایي که دارای متدیر شتبکه توانمنتدی هستتند کته
مورد حسن نظر و اعتماد دیگر اعضتای شتبکه قترار دارد نیتع
تعداد اندکي به موفقیت ميرسندز علت این موضتوع آن استت
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