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Abstract 

This paper claims that the failure of 
innovation network could be related to the 
type of knowledge base of innovative 
activities within that network.  Different 
aspects of innovation networks are affected 
by this knowledge base like geographical 
configuration, structure, key members, and 
type of relations among members. Having a 
discussion about networks failure, this paper 
studies and analyzes the relation between 
knowledge base and failure of innovation 
networks through analysis of empirical data 
which is extracted from four case studies of 
innovation networks in oil & gas industry 
with synthetic knowledge base.  Two of these 
networks were succeeded and two were 
failed. The findings show that in the networks 
with synthetic knowledge base, the more 
academic members are involved, the more the 
structure is decentralized, the more relations 
are formal, and the more governance is open; 
then the probability of network failure would 
be more. 
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پژوهشی- فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1393و زمستانپاییز، 4سال ششم، شماره 

رویکرد پایه دانش:هاي نوآوريفرآیند شکست شبکه

2محمدرضا آراستی، 1نیلفروشانهادي 

ي سیاستگذاري علم و فناوري، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریفادکتر-1
ات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفعضو هی-2

دهیچک
اجـزا و عناصـر   . هـاي نوآورانـه در آن شـبکه اسـت    تواند متاثر از نوع دانشی باشد که مبناي فعالیـت هاي نوآوري میمدعاي این مقاله آن است که شکست شبکه

هـاي  هاي پایه دانـش فعالیـت  تحت تاثیر ویژگیساختار، بازیگران کلیدي و نوع روابط اعضاء،ها، نظیر پیکربندي جغرافیایی شبکههاي نوآوري،مختلفی از شبکه
هـاي  هاي نوآوري، رابطـه بـین پایـه دانـش و شکسـت شـبکه      مقاله پیش رو ضمن طرح یک بحث مفهومی پیرامون شکست شبکه. نوآورانه آن شبکه قرار دارند

هـاي  داده. اعتبارسنجی قـرار داده اسـت  در صنعت نفت و گاز مورد بررسی وهاي با پایه دانش ترکیبیورد شبکههاي تجربی در منوآوري را از خالل تحلیل داده
شکسـت  این مقاله با استفاده از مورد کاوي چهار شبکه نوآوري در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دوتاي آنها موفـق بـوده و دوتـاي آنهـا    تجربی 
هاي با پایه دانش ترکیبی، هرقدر استفاده از محققان دانشگاهی بیشتر باشد، ساختار شـبکه غیرمتمرکزتـر   دهند که در شبکهاین مقاله نشان میهايیافته.اندخورده

. تر باشد، احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر استباشد، ارتباطات غیر رسمی در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده

هاي نوآوري، موردکاوي ، نفت و گازشده، شکست ضعیف شبکههاي نوآوري مهندسیپایه دانش ترکیبی، شبکه:هاي کلیديواژه

'ـ مقدمه1

1هاي نوآوري، آنگونه کـه کارلسـون  شبکه"ضعیف"شکست 

ده است، به معناي ناکامی در تشـکیل و ایجـاد   کرتعریف ]1[
کـه در زمینـه ایـن نـوع از     عمده مطالعاتی.ها استاین شبکه

هـا صـورت گرفتـه اسـت، رویکـرد کمـی و       شکست شـبکه 
اند عوامل درونی و بیرونی اند و در تالش بودهواریانسی داشته

هاي نوآوري را احصاء نموده و مدیران موثر بر شکست شبکه
بـا ایـن  . گذاران را از وجود این عوامل مطلع سازندو سیاست

ذار از اهمیـت بیشـتري برخـوردار    گحال، آنچه براي سیاست
است، چگونگی و فرآیند بروز این پدیده است، رویکردي که 

].2[اتفاقا کمتر در مطالعات گذشته مورد توجه بوده است 

nilforosuahan@gsme.sharif.ed: دار مکاتباتنویسنده عهده*

1-Carlsson

از ســوي دیگــر، در بــین عوامــل بیرونــی مــوثر بــر تشــکیل  
دانش . ترین این عوامل استمهمازهاي نوآوري، دانش شبکه

ها رین اقتضائات موثر بر تشکیل شبکهتسو یکی از مهماز یک
تـرین برونـدادهاي ایـن قبیـل     و از سوي دیگر یکـی از مهـم  

ها اسـت و بخـش زیـادي از مطالعـات و     ها و شبکههمکاري
ها نیز با موضوع بررسی تبیـین نقـش دانـش در ایـن     پژوهش

، سه نگاه مطالعاتدر خالل این ].4-6[ند اها سامان یافتهشبکه
ها وجود داشته و هر کدام از حله تشکیل شبکهبه دانش در مر

اند که عـدم  ها داشتهها الزاماتی را براي تشکیل شبکهاین نگاه
هـا را بـه همـراه    تواند شکست شبکهتوجه به این الزامات می

: داشته باشد
هر نوع دانش قواعد بازي خاص خود را : دانش به مثابه نهاد

تما بر حکمرانی شـبکه  طلبد و اقتضائات و الزامات آن حمی
].3[و از جمله تشکیل آن اثرگذار است 
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محور به دانش، جریان ایجـاد  نگاه منبع: دانش به مثابه منبع
و ها را بخصوص از جهت انتخاب اعضـاء و تشکیل شبکه

ــرار     ــاثیر ق ــت ت ــدت تح ــه ش ــا ب ــزش آنه ــازوکار انگی س
].4،5[دهدمی

هـا  بکهبـراین اسـاس، شـ   : دانش به مثابه موضوع یادگیري
شوند تا اعضاء یا دانش جدید کسـب کننـد و یـا    ایجاد می

برداري از دانش موجود را از هـم بیاموزنـد   توانمندي بهره
اعضـاء هـم سـازوکار    این نگاه نیـز، هـم انتخـاب   . ]6-8[

و هـم حکمرانـی شـبکه را از خـود متـاثر      انگیزش اعضاء 
. سازدمی
مفهـوم جدیـدي   که منتهی به خلق نوینیحال، رویکرد با این

هاي نوآورانه گردیده است، به نـوعی  با نام پایه دانش فعالیت
در ایـن  . تواند دربرگیرنده هرسه نگاه مذکور در باال باشـد می

شناسی جدیـد بـراي   شود از این مفهوم و نوعمقاله تالش می
ــبکه    ــعیف ش ــت ض ــد شکس ــیح فرآین ــوآوري  توض ــاي ن ه

. استفاده گردد) شدهمهندسی(
له به این شکل سامان یافته که در ابتدا مـروري بـر   ساختار مقا

رد، سـپس  گیهاي نوآوري صورت میمطالعات شکست شبکه
هـاي نوآورانـه تشـریح    شناسی پایه دانش فعالیتمفهوم و نوع

هاي گردد، بعد از بیان روش تحقیق و روش انتخاب نمونهمی
هايمطالعه شده در صنعت نفت و گاز ایران، نتایج موردکاوي

بنـدي  ده و در انتها بـه ارایـه نتـایج و جمـع    شچهارگانه ارایه 
. پرداخته شده است

هاي نوآوريشکست شبکه-2
هـاي  شـبکه به طور کلی دو مکتب فکـري در مـورد مطالعـه   

یکی، مکتب تئوري مدیریت راهبـردي و  :نوآوري وجود دارد
و دیگري تفکري اسـت کـه توسـط گـروه     ]9[سازمان است 

گـذاري شـده و در آن تاکیـد    پایـه 1خرید صنعتیبازاریابی و
بیشتر روي درك کیفی محتوا و شـکل روابـط میـان اعضـاي     

محققان این مکتـب بـراي درك عمیـق نحـوه     . ها استشبکه
هـا نگـاه   شـبکه ) ها در تشکیلو یا شکست بنگاه(گیري شکل

آن نیز مبتنی بر شناسیروشاند، که فرآیندي را انتخاب نموده
فرآیندي که رویکردهاي]. 12-10[است هاي کیفی موردکاوي

1- Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP)

ـ  به سواالتی از جنس چگونگی پاسخ مـی  خصـوص  هدهنـد، ب
هدف . براي سیاستگذاران خیلی جالب و حایز اهمیت هستند

هاي نوآوري و این مقاله تحلیل فرآیندي مساله شکست شبکه
. بخصوص توضیح چرایی و چگونگی آن است

منـابع  کـه توضـیح آن در   هاي نوآوريشکست ضعیف شبکه
، به طور طبیعی در فضاي کشورهاي ]1،13[آمده استمربوطه

در حال توسعه و تازه صـنعتی شـده بیشـتر متـداول و رایـج      
ها و موسسات اقتصادي به طور طبیعی بـراي  است؛ زیرا بنگاه

وکار خود نیازمند همکاري با یکدیگر نیسـتند و  توسعه کسب
از سوي دیگر، . ز اطالعی ندارنداز منافع و ارزش همکاري نی

درست بخاطر همین که امروزه مشکالت و مسایل مربوط بـه  
هـا بـراي کشـورهاي توسـعه یافتـه از      شکست ضعیف شبکه

موضوعیت خارج شده، و از اهمیت کمتري برخوردار اسـت،  
این موضوع و پویایی رخ دادن آن چندان در مقـاالت علمـی   

رو، توضـیح  ر مقالـه پـیش  از این رو، محـو . ده استنشتبیین 
در حالــت ( هــاي نــوآوري فرآینــد شکســت ضــعیف شــبکه

.است) شدهمهندسی
الگوي جدیـدي را بـراي تبیـین    ) 1392(نیلفروشان و آراستی 

ارایـه  شدهمهندسیفرایند شکست ضعیف شبکه هاي نوآوري 
اند که در این مقاله از این الگو براي توضیح چرایـی ایـن   داده

از آنجـا کـه مرحلـه مهندسـی     ]. 13[گـردد  میفرایند استفاده
ترین مرحله در تضمین موفقیـت و  هاي نوآوري حساسشبکه

ها بخصوص از جنبـه شکسـت ضـعیف    یا شکست این شبکه
اند تبیین نماینـد کـه چگونـه انتخـاب     دهکرتالش آناناست، 

هاي غلط در مرحله مهندسی شبکه منجر بـه  راهبرد و تکنیک
انگیزگی بین اعضا شده و نهایتـا منتهـی   بیاعتمادي و بروز بی

خالصـه مـدل   . گـردد کفـایتی شـبکه مـی   به ناپایـداري و بـی  
.آمده است1شکلدر ]13[نیلفروشان و آراستی 

، هـر انتخـاب نادرسـت از جانـب     شدهمهندسیهاي در شبکه
توانـد کلیـت فرآینـد    انـداز مـی  مدیر شبکه یا موجودیـت راه 

اما سوال . ی و شکست مواجه سازدها را با ناکامتشکیل شبکه
این است که چه عواملی محیط بر این فرایندها هسـتند و بـه   

ــی  ــوثر، م ــل خــارجی م ــه عوام ــط  مثاب ــد درســت و غل توانن
ها و متعاقبا موفقیت و یـا شکسـت   هاي مدیران شبکهانتخاب

ها را مشخص نمایند؟شبکه
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]13[شدهمهندسینوآوري هايفرآیند شکست ضعیف شبکه)1شکل 

هاي مختلف با عنـاوین گونـاگون ماننـد    این عوامل در نوشته
. انـد یاد شـده ] 15["شرایط خارجی"، و یا]14["1اقتضائات"

است که اثرگذار "پایه دانش"ترین این اقتضائات، یکی از مهم
شده و در نهایت هاي مهندسیبودن آن بر فرایند تشکیل شبکه

ها مورد اشاره محققان قبلـی نیـز   شکست شبکهبر موفقیت یا
، ولـی کیفیـت و چگـونگی ایـن     ]16،15[قرار گرفتـه اسـت   

کنـیم  در این مقاله تـالش مـی  . استبررسی نشده،اثرگذاري
هـاي  شـبکه نقش و تاثیر پایـه دانـش را بـر فرآینـد تشـکیل      

ها بررسـی شده و متعاقبا بر موفقیت یا شکست شبکهمهندسی
.منمایی

پایه دانش-3
نوآوري به عنوان یکی از بروندادهاي مراجعهرچند دانش در 

محوري مورد مطالعه قرار گرفته ، اما کمتر مشاهده شده که از 
هـاي  آن به عنوان عامل خارجی موثر بر فرآیند تشکیل شـبکه 

کننده موفقیـت و  غیر مستقیم تبیین/نوآوري و یا عامل مستقیم
لبته تاثیر یـک بعـد یـا یکـی از     ا. ها یاد شودیا شکست شبکه

هاي دانشی بر یکی از ابعاد یـا  شناسیها یا یکی از نوعویژگی
مطالعه شده ولی ،هاي نوآوريهاي تشکیل شبکهیکی از جنبه

هـاي  کمتر تالش شده که با نگاهی جامع تـاثیر همـه ویژگـی   
ها و متعاقبا تاثیر آن بر رونـد  دانش بر همه ابعاد تشکیل شبکه

رویکرد پایه دانش . ها مطالعه شودو یا شکست شبکهموفقیت
انـد، تـالش   به کـار بـرده  ) 2005(با تعبیري که اشیم و گرتلر 

1- contingencies

هاي اصلی و مختلف دانـش را بـا یکـدیگر در    کند ویژگیمی
در این مقالـه  ].  17[شناسی پایه دانش تجمیع نماید قالب نوع

بـراي تبیـین   شناسی توان از این نوعشود که آیا میبررسی می
رد؟ ها در مرحله تشکیل استفاده کپدیده شکست شبکه

ابتدا مروري داشته باشیم بـر مفهـوم پایـه دانـش در کـاربرد      
.انـد آن را مـراد نمـوده  2جدیدي که تیم محققان مرکز سیرکل

بندي عـام از الگوهـاي نـوآوري    مفهوم پایه دانش نوعی دسته
کـه بـراي نـوآوري    است که بیشتر مبتنی بر نوع دانشی است 

.هـا دارد کمتـري روي مشخصـات بنگـاه   مهم است و تاکیـد  
مرتبط با مفهوم پایه دانش هرچند بـراي نخسـتین   شناسینوع

، امـا بعـدا و در   ]18[خلق شد ) 1998(3بار توسط لیستادیوس
توسط "اي نوآوريهاي منطقهمنظا:جغرافیاي نوآوري"مقاله 

و بعــدا توســط ] 17[توســعه یافــت) 2005(اشــیم و گرتلــر 
ـ       و ابعـاد  هشاگردان آقـاي اشـیم در مرکـز سـیرکل بسـط یافت

.مختلف آن مورد واکاوي و تحلیل قرار گرفت
2012تا 2005هاي اشیم و همکارانش هرچند در خالل سال

ند، با این حال زمینه این مفهوم ارایه نمودمقاالت متعددي در
د شآنها ارایه 2007شناسی در مقاله سال نسخه کامل این نوع

شناسی پایه دانش را به سه دسته کلـی آنها در این نوع]. 19[
2شــکل. 6و ســمبولیک5، تحلیلــی4ترکیبــی: تقســیم نمودنــد

.دهدهاي سه دسته پایه دانش را نشان میاي از ویژگیخالصه

2- CIRCLE: Center for Innovation, Research and Competence in th

Learning Economy, Lund University, Sweden
3- Laestadius
4- Synthetic
5- Analytical
6- Symbolic

فرآیند تشکیل ها
امل عو

شکست
سنجه هاي 

شکست

انتخاب اعضاء
ساختار

مدیریت ریسک
رسمیت بخشیدن

اعتماد
انگیزش

)خلق دانش(کارآمدي 
)جریان دانش(پایداري 
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]19[پایه دانششناسینوع) 2شکل

عی غالب اسـت  در صنای،"ترکیبی"به طور خاص، پایه دانش 
هاي موجـود  که نوآوري از طریق کاربرد یا ترکیب بدیع دانش

دهد که نیاز به این اتفاق معموال در حالتی رخ می. حاصل آید
ــاله ــتریان و   حــل مس ــا مش ــل ب ــق تعام ــه از طری ــد ک اي باش

نکته اخیر موید آن است که . کنندگان به وجود آمده باشدتامین
بیشتر به مسـافت و فاصـله   ،بیمعموال خلق دانش با پایه ترکی

بین کنشگران وابسته و حساس است تا خلـق دانـش بـا پایـه     
نمونه صنایعی که به این طریق در آنهـا نـوآوري رخ   . تحلیلی

و سـاخت  طراحـی کارخانجـات  آالت صنعتی،دهد ماشینمی
پژوهش به خودي خود جایگاه کمتري نسبت به .کشتی است

روابط صنعت و دانشگاه البتـه  . فضاي پایه دانش تحلیلی دارد
همچنان مهم است اما بیشتر از اینکه در فرآیند تحقیقات پایـه  

اتفـاق وتوسعه مهندسی کـاربردي  رخ دهد، در فرآیند تحقیق
اهمیت دانش ضمنی در این نوع از پایه دانش بیشتر از . دافتمی

پایه تحلیلی است، مخصوصا که یادگیري در این فضا عمدتا از 
در مقایسـه  ]. 20[آیـد  قدام، استفاده و تعامل بدست میطریق ا

هـاي بیشـتري   با پایه دانش تحلیلی، دانش فنی باالتر و مهارت
ایـن  . براي خلق و انتشار این نوع از دانش مـورد نیـاز اسـت   

مهندسـی یافـت   -هـاي فنـی  ها معموال یا در دانشـکده مهارت
ماحصـل  به طور کلی، . هاي حین کارشوند و یا در آموزشمی

هاي تدریجی است که بر این نوع از پایه دانش عمدتا نوآوري
مبناي بهبود نسـبی محصـوالت و فرآینـدهاي موجـود شـکل      

.  گیرندمی

شود کـه  در عالم واقع هیچگاه هیچ فعالیت نوآوري یافت نمی
به طور خالص ذیل یکی از سه دسته پایه دانـش قـرار گیـرد،    

گـاه مشخصـات غالـب یـک     گونه است که هربلکه عموما این
فعالیت یا فرآیند نوآوري با ویژگیهاي برشمرده شـده در بـاال   

آن فعالیت یا فرایند به نـام آن  مشابهت داشته باشد، پایه دانش
. شودنوع غالب زده می

: در این مطالعه(پرسش بعدي این است که الزامات پایه دانش 
نوآوري با هاي در شبکه. ها چیستبراي تشکیل شبکه) ترکیبی

هایی کـه در یـک   ارتباط میان افراد و بنگاه،پایه دانش ترکیبی
هـاي  کننـد و داراي تجـارب و مهـارت   زمینه مشترك کار مـی 

. نزدیک به هم هستند دستمایه مناسـبی بـراي نـوآوري اسـت    
کنـد،  هـا را توصـیف مـی   مفهومی کـه ایـن نـوع از همکـاري    

مراجـع موعـه  آنچه از مج]. 21-22[است "1کاريهايگروه"
هـاي  شود این است که این گروهپایه دانش ترکیبی استفاده می

هـا،  گـران، محققـان فعـال در پژوهشـگاه    کاري شامل صـنعت 
هاي بزرگ، مهندسـان و  وتوسعه بنگاهپرسنل واحدهاي تحقیق

بنیان و نزدیک به صـنعت هسـتند کـه    هاي دانشاعضاي بنگاه
تواننــد مــیهمگــی در یــک حــوزه تخصصــی قــرار داشــته و 

ها و موانـع موجـود در مسیرشـان را بـا یکـدیگر بـه       پیشرفت
در واقع از آنجا که در این نوع از پایه دانـش،  . اشتراك گذارند

قرار نیست لزوماً دانش جدیدي خلق شـود ، بلکـه کـاربرد و    
آفریند، هاي موجود است که نوآوري میترکیب نوآورانه دانش

1- Community of practice
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عهده دانشگاهیان کـه متولیـان   آفرینی اصلی بر از این رو نقش
هاي جدید هستند، نیست و ایـن  رسمی و اصلی توسعه دانش

بایست از تـوان  هاي صنعتی هستند که میمهندسان و مجموعه
هاي جدید اسـتفاده  اي خود براي خلق نوآوريو قدرت حرفه

تعامل مشتري و تولیدکننده بعد از اتمام قرارداد خاتمه . نمایند
تواند نامحـدود  هاي کاري میوره همکاري گروهیابد، اما دمی

شود که خلق دانش با پایه ترکیبی از سوي دیگر گفته می. باشد
ایـن نکتـه،   . مستلزم مسافت و فاصله کمتر بین کنشگران است

هم برخاسته از حجم ضمنی بودن دانش با پایه ترکیبی بوده و 
آوري هاي نوهم داراي الزاماتی از جهت انتخاب اعضاي شبکه

ضمنی بودن دانش، انتقال دانـش را در  . با این پایه دانش است
هاي مرتبط با این نوع از پایه دانش کامال وابسته ها و گروهتیم

سازد، چه اینکه هاي غیر رسمی تبادل دانش میبه وجود کانال
هـاي رسـمی منتقـل    دانش ضمنی به سـختی از طریـق کانـال   

ي مـورد نیـاز بـراي    هـا ها و مهـارت جنس تخصص. شوندمی
توسعه دانـش بـا پایـه ترکیبـی نیـز داراي اشـاراتی از جهـت        

در مقایسه با پایه دانش تحلیلـی، دانـش   . انتخاب اعضاء است
هاي بیشتري براي خلق و انتشار این نـوع  فنی باالتر و مهارت

هـا معمـوال یـا در    ایـن مهـارت  . از دانش مـورد نیـاز هسـتند   
ــی و مهندســی یادانشــکده ــا در فــت مــیهــاي فن شــوند و ی

. آیندهاي حین کار بدست میآموزش
ها، اشارات و توان مجموعه ویژگیبنابراین به طور خالصه می

انـدازي و تشـکیل   الزامات پایه دانش ترکیبـی را در زمینـه راه  
:هاي نوآوري به ترتیب ذیل خالصه نمودشبکه

      اعضاء غالبـا صـنعتگران، محققـان و مهندسـان واحـدهاي
هـاي نزدیـک بـه    هاي بـزرگ و بنگـاه  بنگاهوتوسعهقتحقی

.صنعت هستند
 یادگیري از طریق تعامل موضوعیت دارد و لذا باید فرصت

.یادگیري بین اعضاي شبکه فراهم باشد
 نباید زیاد باشداعضاء از یکدیگریی جغرافیافاصله .
    ضرورتی به تعداد زیاد اعضاء نیست، ولی مهـم اسـت کـه

.رتباطات چگالی با هم داشته باشنداعضاء بتوانند ا
      وجود روابط غیر رسـمی بـراي یـادگیري و انتقـال دانـش

. ضمنی اهمیت دارد

   ساختار مدیریت مخاطرات و نظام تسهیم مالکیـت فکـري
کننـده اهـداف توسـعه    تواند تضـمین باز و غیر شفاف نمی

.دانش فنی با پایه دانش ترکیبی باشد
را مبنا قـرار دهـیم، خـوانش    این مطالعه نظرياگر چارچوب 

در شـده مهندسیهاي نوآوري الگوهاي شکست ضعیف شبکه
شـود کـه   مرحله تشکیل بر مبناي رویکرد پایه دانش چنین می

هایی که در مرحلـه تشـکیل، الزامـات فـوق را در نظـر      شبکه
نگیرند، در مراحل بعدي به دلیـل مواجهـه بـا عوامـل ایجـاد      

چار ناپایداري و ناکارآمدي شـده  انگیزگی، داعتمادي و  بیبی
کنـد  رو تالش میمطالعه پیش. و رسما شکست خواهند خورد

تفصیل روایی و اعتبار این خوانش را با مطالعـه چهـار مـورد    
شبکه نوآوري در صنعت نفت و گاز ایـران مـورد کنکـاش و    

.مطالعه قرار دهد

روش تحقیق-4
صـرفا  و نـه 1از نـوع توضـیحی  (این یـک تحقیـق اکتشـافی    

و کیفی است که در زمینه رویکرد تحقیق، رویکـرد  ) 2توصیفی
براي آن انتخاب شده چرا که روند مطالعـه  3بازگشت به عقب

هـاي  شود و در ادامه ریشهاي که حاصل آمده آغاز میاز نتیجه
بـه  . آن نتیجه و مقدمات آن مورد مطالعه  قـرار گرفتـه اسـت   

"کـاوي چندگانـه   مورد"منظور تحلیل مسـاله، روش تحقیـق   

م توانـد هـ  ده اسـت  کـه مـی   شـ اي یا تطبیقی انتخاب مقایسه
پـذیري  و هـم بـراي تعمـیم   ]23[خالقیت تئوریک را برانگیزد

همچنین براي بـاالبردن  ]. 2[نتایج بستر مناسبی را فراهم آورد 
عمق مطالعه، دو نمونه از موارد مطالعه شده به لحاظ مضمون 

فقط در قالـب دو شـبکه مختلـف    فناوري نیز یکسان بودند و 
تواند دقت و عمق این مقایسه به خوبی می. سامان یافته بودند

.الزم را براي مطالعه موردکاوي فراهم آورد
انجام شده نظريگیري ها بر اساس الگوي نمونهانتخاب نمونه

انـد کـه   ها بر این اساس انتخاب شدهاست بدان معنا که نمونه
بینیپیشیا متضاد را بر اساس دالیل قابل بتوان نتایج مشابه و 

یـک بافتـار  ازهـا  نمونـه کلیه ]. 24[ها انتظار داشت  در نمونه

1- Explanatory
2- Descriptive
3- Retrospective research
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انـد تـا اثـر بافتـار     صنعتی، یعنی صنعت نفت انتخاب گردیـده 
از طـرف  . ها خنثی گـردد صنعتی بر موفقیت یا شکست شبکه

هـا  دیگر از آنجا که موضوع مطالعه موفقیت و شکست شـبکه 
ها به طور متقابل یعنی دو نمونه موفـق و دو  است، نمونهبوده

نمونه ناموفق انتخاب شدند تـا امکـان مقایسـه وجـود داشـته      
هدف این بود که نقش پایه دانش بر از آنجا کههمچنین . باشد

ها طوري انتخاب شدند که ها مطالعه شود، نمونهتشکیل شبکه
قابـل مشـاهده و   ري ذیل آنهـا  هاي نوآوپایه دانش در فعالیت

عالوه بـر  . باشند) در این مطالعه  با پایه دانش ترکیبی(یکسان
هاي مورد هاینکه ضرورت داشت مواردي انتخاب شوند که داد

.نیاز از آنها در دسترس باشد
ها عالوه بر مطالعه مستندات و مـدارك و  براي گردآوري داده

اعضـاي  سـاختار یافتـه بـا    گزارشات کتبی، مصاحبه هاي نیمه
نفعان مختلـف از ایـن رو   ذي. ها صورت گرفتمختلف شبکه

اند که نگاه محقق یـک جانبـه و یـک    مورد پرسش قرار گرفته
ها در ایـن زمینـه اسـتفاده شـده     سویه نباشد و از همه دیدگاه

. باشد
ایـن  راهبـرد مـورد نظـر   ،اينمونـه هـاي بـین  در بخش تحلیل

از نظریـه، مواجهه بـا  راهبرد ترکیبی و به لحاظ منطقتحقیق،
این نـوع تحلیـل بـه    . بوده استنظرينوع انطباق با الگوهاي 

پردازد که چگونه پایه دانش بر وقـوع چـالش  این موضوع می
براي ایـن منظـور   . گذاردها اثر میهاي مرتبط با تشکیل شبکه
هاي موفـق و نـاموفق بـا الزامـات     ابتدا وضعیت تشکیل شبکه

ابقت داده شـد و بعـد از تاییـد اولیـه     مربوط به پایه دانش مط
فرضیات، دو نمونه شبکه ناموفق به طور کامل مـورد مطالعـه   
قرار گرفتند تا فرآیند شکست آنها با استفاده از رویکـرد پایـه   

. دانش تحلیل و تبیین گردد
بر اساس روش تحقیق انتخاب شده، چهار نمونه انتخاب شده 

:عبارت بودند از
این : کننده گاز طبیعیناوري غشاي تصفیهشبکه توسعه ف) الف

و با کارفرمایی شرکت ملی گاز ایران و با 1388شبکه در سال 
هدف دستیابی به چند نمونه غشاي سـاخته شـده در مقیـاس    

.آزمایشگاهی، ایجاد شد
و با 1391این شبکه در سال : شبکه توسعه فناوري توربین)ب

دستیابی به دانـش  کارفرمایی شرکت ملی گاز ایران و با هدف

گازي، ایجاد شد بطوري که هاي فنی طراحی و ساخت توربین
. سازي شودملی به ثبت جهانی رسیده و تجاريبا نشان

ایـن شـبکه در   :المللی ازدیاد برداشـت شبکه مطالعات بین) ج
و با کارفرمایی شرکت ملی نفت ایران و با هـدف  1381سال 

تی صاحب فناوري پیشرفته هاي نفتی و تحقیقاتعامل با شرکت
براي ارتقاء دانش فنی در جهـت افـزایش بازیافـت نهـایی از     
مخازن نفت و نیز انتقال فناوري و ارتقاء توان فناوري ملـی از  

. طریق تربیت نیروي انسانی متخصص ایجاد شد
این شبکه در :کننده آبشبکه توسعه فناوري غشاي تصفیه) د

ان گسترش و نوسازي صـنایع  و با کارفرمایی سازم1390سال 
ایران و با هدف دستیابی به دانش فنی و تولیـد غشـاي اسـمز    
معکوس با مدول حلزونی در مقیاس پایلوت صنعتی با ظرفیت 

طوري که بتواند آب دریا را همدول در سال، ایجاد شد ب5000
با کارایی نزدیک به بهترین محصوالت مشابه در دنیـا تصـفیه   

نه در مرحله مقدماتی مطالعه، بر اسـاس دو  این چهار نمو. کند
مولفه پایداري و کفایت بررسی شدند و مشخص شـد کـه دو   
نمونه شبکه غشاء شیرین سازي گاز طبیعـی و شـبکه توسـعه    

المللی ازدیـاد  فناوري توربین ناموفق و دو شبکه مطالعات بین
برداشت و شـبکه توسـعه فنـاوري غشـاء تصـفیه آب موفـق      

.)1جدول(انددهبو
همچنین براي انتخاب شدن ضرورت داشت تا پایه دانش این 

گیـري شـود و مشـخص    چهار شبکه نیز ارزیابی شده و اندازه
. ردد که هر چهار شبکه داراي پایـه دانـش یکسـانی هسـتند    گ

نتایج این مطالعه همانطور که در طراحی این مطالعـه در نظـر   
شبکه ترکیبی گرفته شده بود، نشان داد که پایه دانش هر چهار

هـاي برگزیـده شـده    بر این اسـاس نمونـه  ).  2جدول (است 
توان به هاي الزم را براي مطالعه داشتند و از این رو میویژگی

.ها پرداختاین نمونهمرحله مرور نتایج حاصل از مطالعه 

مرور نتایج-5
براي بررسی نتایج، الگویی که مبناي عمل قرار گرفـت بـدین   

ابتدا فرآینـد تشـکیل ایـن چهـار شـبکه مـورد       ترتیب بود که
در بررســی فراینــد تشــکیل . بررســی و مطالعــه قــرار گرفــت

ها، همانطور که قـبال اشـاره شـد، چهـار بلـوك اصـلی       شبکه
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انتخاب اعضاء، ایجاد ساختار، مدیریت : فعالیت مورد نظر بود
بر این اساس، فرآیند تشـکیل  . سازي شبکهمخاطرات و رسمی

د و الگوي تشـکیل  شالذکر شناسایی ارگانه فوقهاي چهشبکه
سازي مطابقـت داده  آنها با الزامات پایه دانش در فرآیند شبکه

)3جدول (.شد
الزامـات پایـه دانـش در    مندرجات جدول فوق را با حال اگر

یــابیم کــه در هــا انطبــاق دهــیم در مــیزمینــه تشــکیل شــبکه
ـ  شبکه ن تطـابق تـا   هاي غشاء تصفیه آب و ازدیاد برداشـت ای

سایهبه صورت موارد عدم انطابق (حدود زیادي وجود داشته 

هـاي  ولـی در شـبکه  ) ده استشمشخص 4در جدول روشن
.سازي این تناسب وجود نداردتوربین و غشاء شیرین

توان از د که میکناین برداشت اولیه، این فرضیه را تقویت می
هـاي  هاین رویکرد براي توضیح پدیده شکست ضـعیف شـبک  

هاي سراغ شبکهرو، بهاز این. دکراستفاده شدهمهندسینوآوري 
هـا را  خورده رفتیم تا این بار مسیر شکست این شبکهشکست

.بر این اساس و با استفاده از این رویکرد دریابیم

مورد مطالعهشبکه4شکست / موفقیت)1جدول

نام شبکه
عوامل

موفقیت
اي مهندسیهشبکه

شده با پایه دانش ترکیبی

سازي جهت شیرین(غشاء 
)گاز

)جهت تصفیه آب(غشاء )IOR(ازدیاد برداشت توربین

وجود انگیزه اعضاء براي 
همکاري در شبکه

فقدان انگیزه الزم مجریان 
براي حرکت در مسیر شبکه

فقدان انگیزه الزم مجریان 
دانشگاهی و هاب براي 

کههمکاري در مسیر شب

انگیزش باالي اعضاء براي 
همکاري در شبکه

ا عضاء انگیزش باالي
براي همکاري در شبکه

وجود اعتماد میان اعضاء

ـ وجود اعتماد میان مدیر 
شبکه و مجریان

ـ عدم وجود اعتماد میان 
مجریان و ناظرین

ـ عدم وجود اعتماد میان 
مجریان

عدم وجود اعتماد میان 
هاب و مجریان دانشگاهی

وجود اعتماد میان اعضاء از 
هاي ها و بخشسازمان

مختلف اعم از ایرانی و 
خارجی

وجود اعتماد میان اعضاي 
اصلی کنسرسیوم، تیم 

مدیریتی و مجریان

ارزیابی میزان 
شکست شبکه/موفقیت

ـ از لحاظ دستیابی به اهداف 
فنی تقریباً ناموفق

ـ از لحاظ انتقال و تبادل 
دانش ناموفق

ظ دستیابی به ـ از لحا
اهداف فنی ناموفق

ـ از لحاظ انتقال و تبادل 
دانش ناموفق

ـ از لحاظ دستیابی به 
اهداف فنی بسیار موفق

ـ از لحاظ انتقال و تبادل 
دانش بسیار موفق

ـ از لحاظ دستیابی به 
اهداف فنی موفق

ـ از لحاظ انتقال و تبادل 
دانش موفق
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العهمورد مطشبکه4پایه دانش ) 2جدول 

نام شبکه
ویژگی
شبکه

جهت (غشاء 
)سازي گازشیرین

توربین
ازدیاد برداشت 

)IOR(
جهت تصـفیه  (غشاء 

)آب
هاي با پایه دانش ویژگی شبکه

ترکیبی

هدف

ساخت غشاء 
سازي گاز در شیرین

مقیاس آزمایشگاهی با 
سازيقابلیت تجاري

دستیابی به دانش فنی 
طراحی و ساخت 

25توربین گازي 
مگاوات با نشان ملی

بکارگیري 
هاي نوین فناوري

ازدیادبرداشت در 
صنعت و انتقال آن 

ها جهت فناوري
ارتقاء توان فناوري 

ملی

دستیابی به دانش فنی 
و ساخت و تولید 

غشاي اسمز معکوس 
با مدول حلزونی در 

مقیاس پایلوت 
صنعتی جهت تصفیه 

آب دریا

حل مسئله

ضمنیضمنیضمنیبسیار ضمنیضمنینوع دانش

فرایند نوآوري
کاربرد و ترکیب بدیع 

هاي موجود جهت دانش
ساخت غشاء

کاربرد و ترکیب 
هاي بدیع دانش

موجود جهت 
ساخت توربین

کاربرد و ترکیب 
هاي بدیع دانش

موجود جهت 
مدلسازي مخزن

کاربرد و ترکیب بدیع 
هاي موجود دانش

جهت ساخت غشاء

دیع از طریق کاربرد یا ترکیب ب
هاي موجوددانش

وابستگی به 
مکان

این غشاء با توجه به 
مشخصات گاز ایران 

.ساخته شده است

توربین طراحی و 
ساخته شده کامالً 

بومی شده، با 
هاي خارجی نمونه

آن متفاوت بوده و 
داراي نشان ملی 

.باشدمی

نتایج این طرح 
کامال وابسته به 

ناحیه (مکان 
فروافتادگی دزفول 

نفتی و میدان
) گچساران

.باشدمی

ماژول غشاي اسمز 
معکوسی تولید 

شود که مناسب می
تصفیه آب دریا 

.خواهد بود

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

تخصص مورد 
نیاز

پلیمر و (مهندسی 
)شیمی

مکانیک، (مهندسی 
هوا فضا، برق، 

صنایع، متالورژي، 
)شیمی، کامپیوتر

سی، شنازمین
نفت و (مهندسی 
و ) مخزن

مدلسازي

پلیمر، (مهندسی 
شیمی، مکانیک، برق، 

و مدیریت) نساجی
مهندسی، فنی و مهارتی

پایه دانش 
شبکه

ترکیبیترکیبیترکیبیترکیبی
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دانش شبکههیشبکه مورد مطالعه با توجه به پا4لیکتشندیفرا)3جدول 

نام شبکه
فرایند

تشکیل شبکه

جهت (غشاء 
)سازي گازشیرین

)جهت تصفیه آب(غشاء )IOR(ازدیاد برداشت توربین
ها با فرآیند تشکیل شبکه

پایه دانش ترکیبی

دانشگاهی و صنعتیصنعتیاکثراً دانشگاهی اکثراً دانشگاهی ماهیت اعضاء

صنعتگران، محققان و 
تحقیق و مهندسان واحدهاي

هاي بزرگ و بنگاهتوسعه
دیک به صنعتهاي نزبنگاه

یادگیري 
اعضاء از 
یکدیگر

عدم امکان یادگیري 
اعضاء از یکدیگر به 

هاي دلیل تشابه حوزه
دانشی و تجارب

عدم امکان یادگیري از 
یکدیگر به دلیل تفاوت 

هاي دانشی بسیار در حوزه
و تجارب

وجود امکان یادگیري اعضاء از 
یکدیگر

وجود امکان یادگیري اعضاء از 
یکدیگر

ن یادگیري اعضاء از امکا
یکدیگر

گستردگی 
جغرافیایی

متمرکز پراکنده 

با تعریف (پراکنده 
سازوکارهایی مانند تعریف 

ها، شکست دقیق فعالیت
ها، رفت و آمد صحیح پروژه

مستمر، برگزاري جلسات 
هاي چند اي و کارگاهدوره

روزه بطور مستمر تأثیر منفی 
)پراکندگی اعضاء برطرف شد

با تعریف سازوکارهایی مانند (پراکنده 
ها، شکست تعریف دقیق فعالیت

ها، رفت و آمد مستمر صحیح پروژه
اعضاء و انتخاب مسئول در هر 

سازمان جهت تعامل روزانه با سازمان 
دیگر تأثیر منفی پراکندگی اعضاء 

) برطرف شد

ضرورت نزدیکی اعضاء 
به یکدیگر به لحاظ تبادل 

دانش ضمنی

ساختار شبکه
ارتباطات کم اعضاء با 

یکدیگر 
مدیریت تمرکز

ارتباطات کم اعضاء با 
یکدیگر 

مدیریت تمرکز

وجود ارتباطات تنگاتنگ 
اعضاء با یکدیگر 
مدیریت متمرکز 

وجود ارتباطات تنگاتنگ اعضاء با 
یکدیگر

مدیریت متمرکز

وجود ارتباطات تنگاتنگ 
اعضاء 

مدیریت متمرکز

رسمیت بخشیدن 
به شبکه

ارتباطات رسمی میان 
اعضاء

ارتباطات رسمی میان 
اعضاء

هاي غیر رسمی وجود کانال
گیري ارتباطات میان شکل

اعضاء

هاي غیر رسمی وجود کانال
گیري ارتباطات میان اعضاءشکل

هاي غیر رسمی وجود کانال
گیري ارتباطات میان شکل

اعضاء

مدیریت 
مخاطرات

عمومی و مبتنی بر 
می قراردادهاي رس

همچنین تعریف و تقسیم (
ها بطور دقیق و فعالیت

توزیع مناسب کار میان 
)مجریان صورت نگرفت

عمومی و مبتنی بر 
قراردادهاي رسمی

همچنین تعریف و تقسیم (
ها بطور دقیق و فعالیت

توزیع مناسب کار میان 
)اعضاء صورت نگرفت

تعریف قراردادهایی با محتوایی 
ته بس(سازي شده خاص و ویژه

)و کنترل شده

تعریف قراردادهایی با محتوایی 
بسته و (سازي شده خاص و ویژه

)کنترل شده

تعریف قراردادهایی با 
محتوایی خاص و 

بسته و (سازي شده ویژه
)کنترل شده

تعریف نشده و مالکیت فکري
نامشخص

سازي شده ـ تعریف و ویژه
میان کارفرما و هاب 

ـ تعریف نشده میان هاب و 
ر اعضاء سای

سازي شده و بر تعریف و ویژه
مبناي اعتماد اعضاء از یکدیگر

ـ تعریف شده میان کارفرما و هاب
ـ تعریف نشده میان سایر اعضاء ولی 

بر مبناي اعتماد اعضاء از یکدیگر 

سازي شده تعریف و ویژه
یا بر مبناي اعتماد اعضاء از 

یکدیگر
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با توجه به پایه دانش شبکهاسمز معکوسازدیاد برداشت و غشاي بین الملیفرایند تشکیل شبکه ) 4جدول

با شدهمهندسیهاي فرایند تشکیل شبکه
پایه دانش ترکیبی و مقایسه آن با فرایند 

المللی ازدیاد برداشتتشکیل شبکه بین

اعضاي شبکه

ساختار شبکه

میزان رسمیت در شبکه

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري

تمرکزجغرافیایی اعضاء
یکدیگرازاعضاءیادگیريامکانوجود

 صـنعتگران یـا   انتخاب اعضاء از میـان
1هاي نزدیک به صنعت بنگاه

شده سازيویژهوتعریف: مالکیت فکري
یکدیگرازاعضاءاعتمادبرمبنايیا

 مدیریت بسته و کنترل شده

 مدیریت متمرکز

اعضاء بایکـدیگر  تنگاتنگارتباطاتوجود
)چگال بودن روابط(

ــال ــايوجودکان ــمیه ــکلغیررس ــريش گی
اعضاء میانارتباطات

با شدهمهندسیهاي فرایند تشکیل شبکه
پایه دانش ترکیبی و مقایسه آن با فرایند 

ي اسمز معکوستشکیل شبکه غشا

اعضاي شبکه

ساختار شبکه

میزان رسمیت در شبکه

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري

3تمرکزجغرافیایی اعضاء
ازیکدیگراعضاءیادگیريوجودامکان

  ن یـا  انتخاب اعضاء از میـان صـنعتگرا
2هاي نزدیک به صنعتبنگاه

شده سازيویژهوتعریف: مالکیت فکري
یکدیگرازاعضاءاعتمادبرمبنايیا

 مدیریت بسته و کنترل شده

 مدیریت متمرکز

یکدیگر اعضاء باتنگاتنگارتباطاتوجود
)چگال بودن روابط(

ــال ــايوجودکان ــمیه ــکلغیررس ــريش گی
اعضاء میانارتباطات

و ياجلسـات دوره يهـا، رفـت و آمـد مسـتمر، برگـزار     پروژهیحشکست صحها،یتفعالیقدقیفمانند تعرییسازوکارهایفبا تعر1
.اعضاء برطرف شدیپراکندگیمنفیرچند روزه بطور مستمر تأثيهاکارگاه

یـن در ایصنعتيهامعتقدند که بهتر بود شرکتیرانالبته مد. هر دو حضور داشتندی،و هم صنعتیدانشگاهيشبکه هم اعضایندر ا2
حـال، در  ینبا ا. وارد شدیزبخش نیندانشگاه در ایردر کشور وجود ندارند، ناگزییهاشرکتینون چنچیولکردندیمیتطرح فعال
به عنـوان  يتفکر چند بعديمختلف و دارايهاپروژهسازيیدر صنعت، توانمند در صنعتیاربا سابقه بسيشبکه از فردیریتیگروه مد

.شبکه داشته استینایتدر موفقیمهمیارشبکه، نقش بسیربنا بر اذعان مداستفاده شد کهیریتیشبکه در گروه مدیفنیرمد
ها، رفت و آمد مستمر اعضـاء و انتخـاب مسـئول در هـر     پروژهیحشکست صحها،یتفعالیقدقیفمانند تعرییسازوکارهایفبا تعر3

.داعضاء برطرف شیپراکندگیمنفیرتأثیگرسازمان جهت تعامل روزانه با سازمان د
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سـازي بـا   تحلیل فرآیند تشکیل شبکه غشـاء شـیرین  5-1
استفاده از رویکرد پایه دانش

اعضاي شبکه5-1-1
بــا توجــه بــه معیارهــاي انتخــاب، اعضــاي شــبکه عمومــاً از 

افــرادي کــه در فضــاي صــرف :هــا انتخــاب شــدنددانشــگاه
حتـی اعضـاي کمیتـه    . نداشـتند هی بوده و دید صنعتیدانشگا

برخـی از تبعـات انتخـاب    .  تخصصی هم دانشـگاهی بودنـد  
عدم تعهد مجریان به تحقـق  : مدیران دانشگاهی عبارت بود از

هاي دانشجویی کم تجربه، اشتیاق مفـرط  نتایج، استفاده از تیم
ت هاي با ریسک باال به جهت جـذابی مجریان به تجربه فعالیت

این مسائل باعث شد .  انتشار دستاوردها، و برخی موارد دیگر
ها با اهداف و منافع کارفرمـا و مـدیر   مجریان پروژههکه انگیز

هـاي انگیزشـی   از سوي دیگـر مکـانیزم  . شبکه همخوان نباشد
مناسب با انتظارات دیگر  اعضـاي صـنعتی شـبکه نیـز نبـوده      

عتقدنـد کـه   از سوي دیگر هـم کارفرمـا و هـم هـاب م    . است
پراکندگی جغرافیایی مجریان تأثیري در فعالیت شـبکه ایجـاد   

علت این مساله آن بود که . اي به کار نزده استنکرده و لطمه
در فواصلی جلسات همـاهنگی و تبـادل دسـتاوردها صـورت     

. گرفتمی

ساختار شبکه5-1-2
گونه ارتباطی وجـود  در ساختار شبکه غشاء میان مجریان هیچ

ساختار شبکه طوري بود که همکاري به عبارت دیگر . نداشت
کارفرما بـه منظـور ایجـاد    زیرا کرد بین مجریان را تقویت نمی

. انگیزه و تحرك بیشتر، میان مجریان رقابت ایجـاد کـرده بـود   
1هاي سـاختاري بندي حفرهاین شکل روابط، شبکه را در طبقه

وجـه بـه پایـه    بـا ت ،گونه روش ایجاد انگیـزه این. دهدقرار می
دانشی شبکه مناسب نبود زیرا ایجاد رقابت بین مجریان عمـالً  
منجر شد که تعامل، همکاري مشترك و اشـتراك دانـش میـان    

توانسـتند عـالوه بـر    کارفرما و هـاب مـی  . آنها به وجود نیاید
شاخص دستیابی به ساخت بهترین غشاء، میزان تعامل با دیگر 

را نیز در نظایر آنمشترك و مجریان، همکاري، تعداد مقاالت 

1-Structural holes

رسانی کنند که بر اساس نظر گرفته و از ابتدا به مجریان اطالع
.خواهند شدها ارزیابی این شاخص

میزان رسمیت بخشیدن به شبکه5-1-3
هـاي  روابط میان اعضاي شبکه روابطی رسـمی بـوده و کانـال   

. گیري ارتباط میان اعضاء وجود نداشتغیررسمی جهت شکل
ارفرما و هاب نیز شرایط ایجـاد ارتباطـات غیررسـمی را در    ک

هاي نوآوري شبکه ایجاد نکردند که این موضوع مناسب شبکه
.با پایه دانش ترکیبی نیست

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري5-1-4
شود هـر  در ابتداي تشکیل شبکه تصور مدیران این بود که می

سنتز پلیمر و ساخت گام اول طرح که شامل انتخاب پلیمر،3
بـه عبـارت دیگـر،    . غشاء بود توسط یک مجري انجـام شـود  

محققی که هدفش ساخت غشاء به منظـور جداسـازي اسـت،    
کنـد و سـپس یـا آن پلیمـر را     خودش پلیمر آن را انتخاب می

هایی جهت لذا با عدم تعریف پروژه. سازدخرد یا آن را میمی
نیز در فاز ساخت غشـاء  انجام گام اول و دوم، این دو گام را

هاي اول آوردند، بدین صورت که خود مجریان این شبکه گام
با توجه به اینکه پایه دانشـی آن دو گـام   . و دوم را انجام دهند

هـاي  تحلیلی و پایه دانش گـام سـوم ترکیبـی اسـت و شـبکه     
هـاي متفـاوتی دارنـد، لـذا     تحلیلی و ترکیبی فرایند و ویژگـی 

ر در یک شبکه اشتباه و یکی از دالیل عدم تلفیق آنها با یکدیگ
از طرف دیگر به دلیل عدم انجام . موفق بودن شبکه غشاء بود

هاي غشاء به مجریـان واگـذار   گام اول و دوم، انتخاب ویژگی
برخی از آنها موادي را انتخاب کردنـد و بـا آن   در نتیجه . شد

دم در جایی دیگـر عـ  . آمیز بودغشاء ساختند که بسیار مخاطره
ذکر تعداد مورد قبول غشاي ساخته شده، منجـر بـه درگیـري    

به دلیل عدم ذکر ایـن  اش شد و بین یک مجري با ناظر پروژه
ها، مدیریت طرح نتوانسـت در ایـن مـورد    موارد در پروپوزال
دهد مدیریت مخاطرات این مسائل نشان می.اقدامی انجام دهد

. تـه اسـت  و رفتارهاي فرصت طلبانه به خـوبی صـورت نگرف  
ها و بطور کلی شبکه به شکل باز طراحی شـده در  یعنی پروژه

مدیریت مخاطرات بسـته و  ،حالیکه اقتضاي پایه دانش ترکیبی
.کنترل شده بوده است
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هاي مدیر شبکه و اعتقاد ایشان به کـار تیمـی،   به دلیل ویژگی
اعضاي شبکه اعم از کارفرما، ناظرین و مجریان به ایشان کامالً 

لیکن عدم تعریف مالکیت فکري تأثیر منفی بر . د داشتنداعتما
اعتماد اعضاء نسبت به مدیر شبکه داشته بطوري که مجریان از 

مـدیران از ابتـداي تشـکیل    . انتقال دانش به او اجتناب نمودند
درگیر بودند ولی به دلیل عدم توجـه  این شبکه با این موضوع 

در ایـن  کـري فبه پایـه دانشـی فـاز اول و اهمیـت مالکیـت      
ها، قبل از حل این موضوع شبکه را تشـکیل داده، حتـی   شبکه

در . حل مناسـبی بـراي آن ارائـه نکردنـد    در ادامه مسیر نیز راه
نتیجه موضوع مالکیت فکري به حدي تـأثیر منفـی بـر شـبکه     
گذاشت که نه تنها اعضاء به جاي اشتراك دانش به رقابـت بـا   

لش بسیار حاضر بـه ایفـاي   هم پرداختند، بلکه هاب نیز با چا
.  این نقش شد

توان گفت عدم مالحظـه الزامـات و اقتضـائات    در مجموع می
هاي نوآوري باعث شکست پایه دانش در فرآیند تشکیل شبکه

توان در این شبکه گردیده است و نمود عینی این مطلب را می
شـبکه تشـکیل فراینـد 3در شـکل  . تحلیل باال مشاهده کـرد 

ي باتوجه به پایه دانش شبکه نشـان داده شـده   غشاي جداساز
هـاي  در سمت راسـت فراینـد صـحیح تشـکیل شـبکه     . است

محـور اعضـاي   چهـار شده با پایه دانش ترکیبی ذیل مهندسی
شبکه، ساختار شـبکه، میـزان رسـمیت در شـبکه و مـدیریت      

در سمت چپ نیز . مخاطرات و مالکیت فکري ذکر شده است
و تأثیر آن بر شکست شـبکه نشـان   فرایند تشکیل شبکه غشاء 

شود، با خطوط نقطـه  همانطور که مشاهده می. داده شده است
هـاي تشـکیل   کدام یک از آیـتم چین نشان داده شده است که 

همچنــین . شـبکه غشـاء بـا پایـه دانـش شـبکه مغـایرت دارد       
.اندمشخص شدهنیزسایه روشنباها مغایرت

ین بـا اسـتفاده از   تحلیل فرآیند تشـکیل شـبکه تـورب   5-2
دانشرویکرد پایه

بیـان شـد پایـه دانـش شـبکه      هاي قبلیبخشهمانطور که در 
توربین ترکیبی است که با هـدف طراحـی و سـاخت تـوربین     

. مگاوات با نشان ملی شکل گرفت25گازي 

اعضاي شبکه5-2-1
مجریان شبکه توربین عبارت بودند از یک شرکت خصوصـی  

ها انتخاب شدنداکثر مجریان از دانشگاهبنابراین. دانشگاه6و 
که با توجه به پایه دانش شبکه توربین، عدم همکاري آنها بـه  

یکی از دالیل . بینی بودصورت کارآمد در این شبکه قابل پیش
عدم همکاري مناسب مجریان دانشـگاهی در شـبکه تـوربین،    

هـا  بـا توجـه بـه اینکـه در دانشـگاه     . ها استساختار دانشگاه
شـود، سـاختار آنهـا    قیقات مرتبط با دانش پایه انجـام مـی  تح

اي طراحـی  هاي تحلیلی بوده، بنابراین بـه گونـه  مناسب شبکه
شده است که تعامل و ارتباط اعضاء را بـا یکـدیگر گسـترش    

گیـري صـحیح شـبکه، عـدم     دلیل دیگر عدم شـکل . دهدنمی
ش علیرغم تـال . ها با برنامه زمانی صنعت استتطبیق دانشگاه

عـدم شـناخت   هـا، بـه دلیـل    هاب براي همکاري با دانشـگاه 
و عدم پاسخگویی در صنعتیگاهشاننسبت به جاهادانشگاه

آنها در زمان و بودجـه تعریـف شـده، ایـن امـر بـه صـورت        
ایجاد یک مشـارکت  نتوانست در اثربخش محقق نشد و هاب
اده بنابراین رویکرد خود را تغییر د. اثربخش با آنها موفق باشد

هـاي  و اساتید خبره دانشگاهی را به عنوان مشاور در شـرکت 
از ســوي دیگــر، نزدیکــی . زیرمجموعــه خــود جــذب نمــود

بـه دلیـل فـراهم نیامـدن دیگـر      جغرافیایی اعضاء به یکدیگر،
.  الزامات، نتوانست اثر چندانی بر موفقیت شبکه بگذارد

ساختار شبکه5-2-2
هـاي مـرتبط بـا    پـروژه به دلیل اهمیت دانـش خلـق شـده در    

هاي پیچیده از جمله طراحی و ساخت توربین و امکان سیستم
هاي رقیب از آن در صورت انتشـار، هـاب در   استفاده شرکت

کارانه رفتـار کـرده و بسـته عمـل     زمینه ساختار بسیار محافظه
ها با یکدیگر نبـود و از  نه تنها مایل به همکاري دانشگاه. نمود

کـرد،  هاي کشور اسـتقبال مـی  و دانشگاههابین مجموعهتفرق 
حتی در مجموعه خودش نیز بـا تعریـف دسترسـی بـین     بلکه

اعضاء عمالً تعامل و تبادل دانشـی میـان آنهـا را بـه حـداقل      
از این رو، نتوانست با هیچ سازمانی خارج از مجموعه . رساند

شش دانشگاه را بـراي انتخـاب   . خودش همکاري داشته باشد
. ق به هیچ نوع همکاري مشترك با آنها نشدنمود ولی موف
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جداسازي با توجه به پایه دانش شبکهفرایند تشکیل شبکه غشاي)3شکل 

با پایهشدهمهندسیهايشبکهفرایند تشکیل
دانش ترکیبی

اعضاي شبکه

ار شبکهساخت

میزان رسمیت در شبکه

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري

انتخاب مجریان دانشگاهی

مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده

تمایل مجریان به حرکت در مرز 
دانش،

عدم توجه به شرح خدمات و 
انگیزگی آنها نسبت به همکاري بی

مشترك

وجود رقابت میان 
مجریان و ناظرین

وجود رقابت
میان مجریان

پراکندگی 
جغرافیایی

ارتباطات کم اعضاء با یکدیگر

روابط رسمی 
گیري ارتباطات شکل

میان اعضاء

عدم امکان تجمیع 
دانش

عدم پایداري

عدم سودمندي

معیارهاي شکست شبکه

برمنفیتأثیر 

و تبادل عدم انتقال 
دانش

عوامل شکست شبکه

عدم خلق دانش 
مناسب

شدهمهندسیهاي فرایند نادرست تشکیل شبکه

عدم ایجاد اعتماد میان 
مجریان

عدم ایجاد اعتماد میان 
مجریان و ناظرین

عدم تعریف 
مالکیت فکري

اعتماد میان مدیر شبکه و 
مجریان

به یگریکدعدم امکان یادگیري اعضاءاز
هاي دانشی وتجاربدلیل تشابه حوزه

ریکدیگازاعضاءیادگیريامکانوجود
تمرکز جغرافیایی اعضا

 انتخاب اعضاء از میان صنعتگران یا
هاي نزدیک به صنعت  بنگاه

یاشدهسازيویژهتعریف و: مالکیت فکري
یکدیگراعتماداعضاء به برمبناي

 کنترل شده و بستهمدیریت

تمرکز مدیریت م

 وجودارتباطات تنگاتنگ اعضاء بایکدیگر
)چگال بودن روابط(

گیري هاي غیررسمی شکلکانالوجود
ارتباطات میان اعضاء
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با پایه شدهمهندسیهاي فرایند تشکیل شبکه
دانش ترکیبی

اعضاي شبکه

ساختار شبکه

میزان رسمیت در شبکه

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري

اعضاءتمرکزجغرافیایی
یگروجودامکان یادگیري اعضاءازیکد

هاي صنعتگران یا بنگاهانتخاب اعضاء از میان
نزدیک به صنعت

سازي شده ویژهتعریف و: مالکیت فکري
یکدیگراعضاءازیا برمبناي اعتماد

 مدیریت بسته و کنترل شده

 مدیریت متمرکز

ارتباطات تنگاتنگ اعضاء بایکدیگر جودو
)چگال بودن روابط(

گیري هاي غیررسمی شکلکانالوجود
ارتباطات میان اعضاء

انتخاب مجریان 
عدم توافق در مورد تعریف دانشگاهی

کار مشترك میان هاب و 
انگیزگی آنها ها و بیدانشگاه

نسبت به همکاري مشترك

ارتباطات کم 
اعضاء با یکدیگر

عدم تعریف مالکیت فکري 
هامیان هاب و دانشگاه

اعضاءگیري ارتباطات میان روابط رسمی شکل

انتظار دستاوردهاي معنوي از طرح

عدم تعیین جایگاه 
مناسب دانشگاه در 
شبکه از سوي هاب

عدم پایداري

معیارهاي شکست شبکه شدهمهندسیهاي فرایند نادرست تشکیل شبکه

عدم انتقال و 
تبادل دانش 

عوامل شکست شبکه

یان عدم ایجاد اعتماد م
هاهاب و دانشگاه

عدم امکان یادگیري 
ازیکدیگربه دلیل 

تفاوت بسیار 
هاي دانشی درحوزه

وتجارب

عدم سودمندي عدم خلق دانش 
مناسب

پراکندگی جغرافیایی

مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده

فرآیند تشکیل شبکه توربین با توجه به پایه دانش شبکه) 4شکل 
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بنابراین اگرچه به لحاظ تعداد اعضاي شـبکه و میـزان تمرکـز    
بخشیدن به هاب، الزامات پایه دانش ترکیبی لحاظ شـده بـود،   

نـدك بـود و در نتیجـه    ولی میزان ارتباطات این اعضاء بسیار ا
عمالً جریان دانش بین اعضاء شکل نگرفت و طبعا انگیزه الزم 

. براي همکاري در میان آنان از بین رفت

میزان رسمیت بخشیدن به شبکه5-2-3
ها و نحوه تعامل و گفتمان هاب در برقراري ارتباط با دانشگاه

مکاري هاي دیگر و تعامالتی که براي ایجاد ارتباط و هسازمان
کامالً رسمی است که با پایه دانش از روابطبا آنها داشت حاکی
چه بسا اگر هاب در گفتمان خود با دیگر . شبکه مغایرت دارد

د، به توافقاتی براي همکـاري  گرها غیررسمی عمل میسازمان
در واقع در فضاي عـدم اعتمـاد اولیـه، عـدم     . رسیدبا آنها می

عامل تشدیدکننده کاستن از گیري روابط غیررسمی خود شکل
شد و به بی اعتمـادي اولیـه کـه    روابط در میان اعضاي شبکه

. ناشی از عدم شناخت قبلی اعضاء از هم بود، دامن زد

مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري5-2-4
در مقایسه با طـرح غشـاء جداسـازي، هـاب شـبکه تـوربین       

ورده بـود،  تري را فـراهم آ تر و مشخصساختار مدیریتی بسته
طلبانـه وجـود   حال زمینه بـروز رفتارهـاي فرصـت   ولی با این

در این شرایط، حتـی اگـر چنـین رفتارهـایی نیـز، رخ      . داشت
.آورداعتمادي در فضاي شبکه را پدید مـی دادند، زمینه بینمی

البته موضوع . تر، مساله مالکیت فکري بوداز این موضوع مهم
از ابتـدا کـامالً   ایـن طـرح   مالکیت فکري میان دو کارفرمـاي  

بدین صورت که به نسـبت مبلغـی   . شفاف و تعریف شده بود
کننـد بـه همـان    گذاري مـی که هر یک از آنها در طرح سرمایه

ولی در مورد سایر نسبت نیز در دانش فنی آن شریک هستند،
نگران بود کـه  ازیکسو، هاب. این موضوع تعریف نشداعضاء 

هاي دیگر ولو به مقدار اندك ، در صورت همکاري با سازمان
از طرف دیگـر، خـود   وآنها در این طرح ادعاي مالکیت کنند

ــزهــاب ــت فکــري  نی ــراي مســئله مالکی ــدل مناســبی را ب م
شناخت که پیشنهاد دهـد و بـه دلیـل محـدودیت زمـانی      نمی
توانست بر روي ایـن مسـئله و تعریـف مـدل و سـاختار      نمی

در همکـاري بـا   بـه همـین دلیـل   . مناسب وقت صـرف کنـد  

هاي دیگر بسیار محتاط عمـل کـرد بطـوري کـه ایـن      سازمان
ها در این شبکه به شـکل مطلـوب شـکل نگرفـت و     همکاري

پس از آن هاب. شبکه توربین در زمان کوتاهی شکست خورد
تغییر رویکرد داد و نیروهاي متخصص در بخش توربین را به 

.  عنوان منابع انسانی خود جذب نمود
دانـش پایهبهتوجهباتوربینشبکهتشکیلفرایند4در شکل 

در سمت راسـت فراینـد صـحیح    . شبکه نشان داده شده است
چهاربا پایه دانش ترکیبی ذیل شدهمهندسیهاي تشکیل شبکه

محور اعضاي شبکه، ساختار شبکه، میزان رسمیت در شبکه و 
در سمت . مدیریت مخاطرات و مالکیت فکري ذکر شده است

یز فرایند تشکیل شبکه توربین و تـأثیر آن بـر شکسـت    چپ ن
شـود، بـا   همانطور که مشاهده می. شبکه نشان داده شده است

خطوط نقطه چین نشـان داده شـده اسـت کـه کـدام یـک از       
هاي تشکیل شبکه توربین با پایـه دانـش شـبکه مغـایرت     آیتم
.اندنیز مشخص شدهبا سایه روشنها همچنین مغایرت. دارد

ــوق،   مجمو ــبکه ف ــه دو ش ــده از مطالع ــایج حاصــل ش ــه نت ع
تاییدکننده این مطلـب اسـت کـه عـدم توجـه بـه الزامـات و        

هـاي  اندازي و تشکیل شبکهاقتضائات پایه دانش در مرحله راه
هاي نوآوري بـا شکسـت   تواند موجب شود شبکهنوآوري می
.مواجه شوند

بنديجمع-6
ادین پرداخته شود که در این مقاله تالش شد به این پرسش بنی

را شدهمهندسیهاي نوآوري توان شکست ضعیف شبکهآیا می
هـا در  ناشی از عدم توجه به الزامات پایـه دانـش ایـن شـبکه    

مـرور تجـارب چهـار شـبکه     . فرآیند تشکیل دانست یـا خیـر  
دهـد کـه   توسعه فناوري در صنعت نفت و گاز ایران نشان می

دهنده تواند توضیحکه مییکی از عوامل اصلی خارج از شبکه 
در . هاي نوآوري باشد، پایه دانش اسـت فرآیند شکست شبکه

واقع مرور این چهار تجربه، ما را به چهار قضـیه و یـا گـزاره    
هاي این گزارهتوانندمیبعدي رساند که البته محققان مینظري

تـر و بیشـتر   هاي آمـاري مفصـل  تئوریک پیشنهادي را با نمونه
:و بررسی بیشتر قرار دهندمورد آزمون 
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هاي با پایه دانش ترکیبی، هر چقدر اسـتفاده از  در شبکه) الف
مجریان دانشگاهی بیشتر باشد، احتمال شکست شـبکه بیشـتر   

.است
هاي با پایه دانـش ترکیبـی، هـر چقـدر سـاختار      در شبکه) ب

.شبکه غیرمتمرکزتر باشد، احتمال شکست شبکه بیشتر است
هـر چقـدر ارتباطـات    ا پایه دانش ترکیبی،هاي بدر شبکه) ج

غیررسمی در شبکه کمتر باشد، احتمال شکست شـبکه بیشـتر   
.است

هاي با پایه دانـش ترکیبـی، هـر چقـدر مـدیریت      در شبکه) د
تر باشد، احتمـال شکسـت شـبکه    نشدهمخاطرات باز و کنترل

.بیشتر است
هــاي نــوآوري گذاران نــوآوري بــراي طراحــی شــبکهسیاســت
حتماً باید به الزامات پایه دانـش شـبکه مربوطـه    شدهیمهندس

توجه نمایند و آن الزامـات را در طراحـی شـبکه مـورد نظـر      
واقعیت این است که در فضـاي کشـورهاي در   . اعمال نمایند

شـده مهندسیهاي نوآوري به روش حال توسعه تشکیل شبکه
از این ، تعداد اندکی حالاینبسامد نیستند، باچندان نادر و کم

یابند، بدین معنا که هم ها هستند که به موفقیت دست میشبکه
مانند و هم تا انتهاي موعد زمانی در نظر گرفته شده پایدار می

بخشی از این . کنندبه نتایج قابل قبول و مطلوب دست پیدا می
انداز به عنوان ناکامی اصوال بدان علت است که موجودیت راه

صلی تشکیل این شبکه کفایـت، حسـن   نقطه کانونی و محور ا
اما حتـی از  . سابقه و توانمندي الزم را براي ایجاد شبکه ندارد

هایی که داراي مدیر شـبکه توانمنـدي هسـتند کـه     میان شبکه
مورد حسن نظر و اعتماد دیگر اعضاي شـبکه قـرار دارد نیـز    

علت این موضوع آن اسـت  . رسندتعداد اندکی به موفقیت می
هاي د بودن مدیر شبکه و داشتن حداقل کفایتکه صرف معتم

کننـده موفقیـت شـبکه    تواند تضمیناجرایی و علمی الزم نمی
همانطور که اشاره شد، مدیر شبکه بایـد بـراي طراحـی    . باشد

شبکه راهبـرد مشـخص و شـفافی داشـته باشـد و آن راهبـرد       
برخاسته از درك عمیق مدیر شبکه از فضاي شـبکه و عوامـل   

نتـایج ایـن   . و از جمله پایه دانش شـبکه باشـد  خارجی موثر
دهنـد کـه چگونـه درك عمیـق از     خوبی نشـان مـی  همطالعه ب

تواند رهنمودهاي عینی و ملموس الزامات پایه دانش شبکه می
.براي طراحی و ایجاد شبکه داشته باشد
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