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Abstract 

Rapid technological changes and economic 

competition causes companies inability to 

prepare resources needed to respond these 

conditions, and to pursue growth and 

development in partnership with other 

companies. But international statistics shows 

about 80% failure rate for innovation 

collaboration. One of the key factors in 

reducing efficiency is the way that 

collaborations are governed. In this research, 

by studying four cases including Nano Fiber 

Filter, Anticancer Drug, Equipment 

Exhibition Program, and National Gas 

Turbine, the relationship between the 

governance pattern of innovation 

collaboration and collaboration efficiency 

have been investigated. According to the 

results, based on an appropriate approach for 

analysis, there is a direct relationship between 

collaboration governance pattern and 

efficiency. 
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 دهيچك

صادی باعث مي     شدید اقت سریع فناوری و رقابت  شرکت  تحوالت  سخ  ها بهشود  سعه را در     تنهایي منابع الزم برای پا شد و تو شته و ر شرایط را ندا  گویي به این 

د. یکي ها دارهای نوآوری و کارایي اندک آندرصدی همکاری 80المللي نشان از شکست ها و تجمیع منابع دنبال نمایند. اما آمارهای بینبا سایر شرکت همکاری

های نوآوری است. در این پژوهش با بررسي چهار مورد مطالعه شامل طرح فیلتر نانوالیاف، داروی ضد     حاکمیت همکاریاز عوامل مهم در کاهش کارایي، شیوه  

های نوآوری و کارایي سرررطان، نمایشررگاه تجهیسات سررالت دالل و طرح ملي سررالت دالل توربین گازی، به بررسرري رابطه میان الگوی حاکمیت همکاری  

شده همکاری ست ها پردالته  صل  ا ساس نتایج حا سه نظریه      شده . برا شرایط همکاری، حاکمیت همکاری در چارچوب  ضوع و  سته به مو ،  «محورنگرش منبع»، ب

یي همکاری و کارا میان الگوی حاکمیت همکاریو چنانچه نظریه مفسر صحیحي انتخاب گردد،    قابل تعریف و تفسیر است  « ایحاکمیت شبکه »و « هسینه تبادل»

 ، شاهد کارایي همکاری هستیم.  کار گرفته شدهطور مؤثر بههای حاکمیت بهسازوکارقابل مشاهده است. لذا در موردهای مطالعه، در مواردی که  رابطه مستقیمي

 ای، نظریه هسینه تبادلمحور، حاکمیت شبکههمکاری، نظریه نگرش منبع حاکمیت نوآوری، هایهمکاری: هاكليدواژه

 شود:این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميبرای استنادات بعدی به 
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Collaboration Governance with Its Efficiency. Journal of Science & Technology Policy, 11(3), 31-46. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.3.2106 

 

 1مقدمه -1
انگیسی در تعداد اتحادهای حیرترشد های الیر شاهد در دهه

هستیم. این اتحادها و  نوآوریهای و همکاری راهبردی

تحوالت سریع و  که به شرایط امروزها پاسخي است همکاری

ي پاسخگوی ها به تنهایي قادرِشود شرکترقابت شدید باعث مي

به اقتضائات آن نباشند و رشد و توسعه را در تجمیع منابع و 

ها و رشدی که در رغم این انگیسهامکانات دنبال نمایند. علي

شود، تجربیات ناموفق در سازماني مشاهده ميهای بینهمکاری

اند مطالعات متعددی نشان دادهاند. ها قابل توجهاین همکاری

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.11.3.2106 

های مرتبط با تحقیق هایي که حول فعالیتکه نیمي از همکاری

. در [1]شوند به شکست منجر مي ،گیرندو توسعه شکل مي

توان ناشي از ریسک به نگرشي کلي، برلي دالیل را مي

کردن فرایند توسط شرکا، به کنترلگذاری دانش، عالقه اشتراک

های دولت و توافق در طراحي جسئیات همکاری، سیاستعدم

 روندکند که را ایجاد مي ایپویایي ،. این شرایط[2]غیره دانست 

زند و برآیند آن نهایتاً به انقطاع همکاری تعامالت را برهم مي

 شود.ها منجر ميفرصتبرداری اندک از و یا بهره

های های نوآوری موضوع پژوهشتفسیر و توصیف همکاری
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است. بخشي از این تحقیقات به ابعاد و الگوهای متعددی بوده

اند؛ از جمله حاکمیت همکاری، کارایي و همکاری پردالته

کننده در همکاری، . برلي دیگر بر نهادهای مشارکت[3]غیره 

. [4]اند دهای میانجي متمرکس شدهمانند دانشگاه، دولت ونها

های سازماني و قانوني بیشترین تمرکس ادبیات بر چارچوب

، های تحقیق و توسعه، کنسرسیوم1سودگانيهمهمکاری، مانند 

های اجتماعي و . جنبه[5]است و غیره بوده اعطای لیسانس

. تجربیات [6]هاست الالقي همکاری موضوع دیگر پژوهش

یافته و همکاری، مانند همکاری کشورهای توسعهالمللي بین

نیافته، همکاری در محدوده اتحادیه اروپا و غیره نیس توسعه

های این حوزه ست که در مقاالت و گسارشابحث دیگری 

، این پژوهش به آن پردالته ای که. جنبه[7]شود مشاهده مي

. تاسرابطه میان دو بُعد از همکاری، یعني حاکمیت و کارایي 

که در کشور ایران طي چند ویژه باتوجه به ایناین موضوع به

های بینهای مرتبط با همکاریشاهد رشد تالش که دهه الیر

های المللي، به ویژه در برنامهسازماني، در سطح ملي و بین

هایي که ؛ همکاریاستهستیم حائس اهمیت  فناوریتوسعه 

 اند.بعضاً ناموفق و بعضاً موفق بوده

پردازد و به بررسي چهار مورد همکاری نوآوری مي مقالهاین 

ها را با کارایي رابطه میان الگوی حاکمیت این همکاری

به مرور ادبیات نماید. لذا در ادامه نخست همکاری بررسي مي

های های حاکمیت همکاریشده و نظریه این حوزه پردالته

انجام  روش ،های بعدیشوند. در بخشنوآوری، تبیین مي

صل های حاتفصیل ارائه شده و سپس به تحلیل داده پژوهش به

از چهار مورد مطالعه، یعني فیلتر نانو الیاف، داروی ضد سرطان، 

برنامه نمایشگاه تجهیسات سالت دالل، و طرح ملي سالت 

 شود.دالل توربین گازی پردالته مي

 

 پيشينه پژوهش -2

مدیریت ارتباطات میان ای است چند بعدی که پدیده ،حاکمیت

ان تا تداوم و پای ابطهگیری رنفع را از مرحله شکلچند گروه ذی

. همکاری نیس فرآیندی است که در آن [8]گیرد مي، دربرآن

نفعان مستقل در محدوده یک مسئله واحد، در گروهي از ذی

یک فرایند تعاملي درگیر شده و جهت حل مسئله، تحت قوانین، 

                                                 
1. Joint Venture 
2. Grant 

3. Barney, J. 

نمایند. حاکمیت یک ارهای مشترک فعالیت ميهنجارها و سالت

د توانکند چه کسي ميهایي تعیین ميهمکاری، از طریق رویه

گیری کند، و در همکاری مشارکت نماید، چگونه تصمیم

 .[9]چگونه اهداف لود را دنبال نماید 

های نوآوری های مختلفي به موضوع حاکمیت همکارینظریه

ود ای لها براساس دیدگاه پایهنظریهاند. هر یک از این پردالته

اصلي حاکمیت  نظریهنگرند. در ادامه سه به همکاری مي

 است.یح شدهها تشرهمکاری

 محورحاكميت همكاري در نظریه نگرش منبع 2-1

ند هست ها اساساً متشکل(، سازمانRBVمحور )در رویکرد منبع

توانایي مدیریت سازمان برای  نیس ای از منابع معین واز مجموعه

های موجود در مندی از فرصتترکیب این منابع جهت بهره

ای این امر پذیرفته شده که طور گسترده. همچنین به[10]بازار 

د باشنترین واحد تحلیل در فرایندهای سازماني ميمنابع مهم

. لذا براساس این رویکرد، در تعیین نوع حاکمیت [11]

کننده ترجیحات طرفین است که تعیین« منابعنوع »همکاری، 

ها منابع متنوعي را در که سازمانباتوجه به این .استهمکاری 

ها های متعددی برای تبیین آنبندیالتیار دارند، محققان طبقه

ترین رویکرد، اند. در سادهشان ارائه کردهو تمیس دادن ماهیت

بندی کردهبقهط منابع را به ملموس و ناملموس [11] 2گرنت

 يسه دسته منابع شامل منابع فیسیکي، منابع انسان 3است. بارني

. براساس مفهوم [12]است و منابع سازماني را معرفي کرده

ابع محور و منجایي نیس منابع به دو دسته منابع دارایيهموانع جاب

محور، (. منابع دارایي1بندی است )شکل محور قابل طبقهدانش

ع شامل مناب اند کهقانوني تحت تملک یک شرکت  هایدارایي

. منابع [13] شوندمي مالي، منابع فیسیکي، منابع انساني و غیره

های غیرملموس اشاره و مهارت 4تجربي محور، به دانشدانش

 دارد.

 
محورنگرش منبع نظریهمتغيرهاي اصلی در  (1 شكل  

ها را در دو نوع اتحادهای بین سازمان [14] 5مووری و همکاران

4. Know How 
5. Mowery, D. C., Oxley, J. E., & Silverman, B. S. 
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ها اتحادهای . آن2و دوجانبه 1جانبهیک :کنندبندی ميطبقه

کنند که حقوق جانبه را در لصوص منابعي توصیه ميیک

ترین ویژگي این نوع همکاری آن مالکیت معیني دارند. مهم

انجام وظایف مربوطه هستند؛  ها مستقالً قادر بهاست که سازمان

که تعامل زیادی با طرف دیگر داشته باشند. به تعبیر آنونبد

مووری و همکارانش، در حالي که در قراردادهای همکاری 

شده و حقوق مشخصي وجود دارد، ، وظایف تفکیک3جانبهیک

 5و با پایان باز معموالً ناکامل 4دوجانبه قراردادهای همکاری

ن دوشادوش هستند. باالترین سطح همکاری که در آن طرفی

و سطح باالیي از تبادل منابع، اعم از  کردهیکدیگر فعالیت 

 .است سودگانيهممحور وجود دارد، محور و دانشدارایي

توجه در تعیین سالتار همکاری، تمایسی است که موضوع قابل

میان منابع آورده طرفین همکاری وجود دارد. در رویکرد 

برای هر دو طرف محور، همکاری اساساً فرصتي است منبع

ع مندی از منابگذاری منابع لود و بهرههمکاری برای به اشتراک

دانند که نه تنها طرف مقابل. لذا سالتاری را مناسب مي

از انتقال  ، بلکهه منابع طرف مقابل را تسهیل کنددسترسي ب

طلبانه و رفتارهای فرصت نالواسته منابع لود به طرف مقابل

ین ها در تعیعبارت دیگر سازماند. بهیمحافظت نما طرف مقابل

و در مقابل  6های تبادلسازوکارسالتار همکاری، با استفاده از 

کنند: ه میان دو اصل را دنبال مي، موازن7سازیآن یکپارچه

که آنبدون« بع ارزشمند از طرف دیگر همکاریمین مناتأ»

مورد . چنانچه منابع [15]« کنترل منابع لود را از دست بدهند»

محور باشد، یعني اوالً منابعي اشتراک هر دو طرف، منابع دارایي

درگیر هستند که عموماً از محافظت قانوني مناسبي برلوردارند 

بودن منابع در حداکثر لود قراردارد؛ شرایطي سطح سیار و ثانیاً

که با اقتضائات قراردادهای یکجانبه همخواني دارد؛ مدلي که 

رار دارد، یک طرف دهنده و طرف دیگر در حد اعالی تبادل ق

محور و گیرنده است. در حالت دوم، منابع طرف اول دارایي

محور همچنان محور است. منابع دارایيمنابع طرف دوم دانش

ور سطح اندکي محاز حفاظت قانوني برلوردارند. منابع دانش

و عمدتاً در نیروی انساني و فرایندها  دارندبودن از ویژگي سیار

های سازوکاراست، لذا  نهفتههای سازماني دانسته و

                                                 
1. Unilateral 

2. Bilateral 
3. Unilateral Contract-Based Alliances 
4. Bilateral Contract-Based Alliances 

5. Incomplete and Openended  

ا از یابد؛ امسازی برای اشتراک این منابع ضرورت ميیکپارچه

محور و نیروی انساني جا که طرف اول با منابع دارایيآن

ه لوبي قادر ب، بهبا این نوع منبع وارد مشارکت شدهمتناسب 

ای هدارایي. لذا نیستاکتساب دانش، بدون لواست طرف دوم 

و همکاری  ندارد طلبانه قرارطرفین در معرض رفتارهای فرصت

. در [16]باشد سازی ميهای یکپارچهسازوکارمؤثر نیس مستلسم 

 دارای اولویت سودگانيهمنتیجه در این نوع همکاری، سالتار 

محور تصور، اشتراک منابع دانشاست. نوع دیگر همکاری قابل

باشد. از یک سو منابع مي توسط هر دو طرف همکاری

کند و از سوی محور، سالتارهای یکپارچه را اقتضاء ميدانش

دیگر باتوجه به حضور نیروی انساني متخصص در هر دو طرف 

طلبانه و انتقال نالواسته منابع همکاری، امکان رفتارهای فرصت

وجود دارد. لذا سالتار متناسب با این نوع منابع، قراردادهای 

طیف تبادل و  ، سالتاری که در میانهاست  8دوطرفههمکاری 

یکپارچگي قرار دارد؛ تبادل بیشتر، یکپارچگي کمتر. طبقه بندی 

 آمده است. 2ها در شکل سازوکاراین 
 

 
 محورنگرش منبع نظریههاي حاكميت در سازوكار (2شكل 

  
 

 حاكميت همكاري در نظریه نگرش هزینه تبادل 2-2

هسینه تبادل آن است که تبادالت زماني  نظریهسؤال محوری در 

کاراتر هستند که در دالل سازمان انجام شوند یا در لارج از 

کنندگان عقالنیت آن؟ در این نظریه فرض بر آن است که تبادل

 1نندکپذیرند و ریسک تحمیل نميدارند، ریسک نمي 9محدودی

6. Exchange 

7. Integrate 
8. Bilateral 
9. Boundedly Rational 
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هستند  2طلبو الاقل تعدادی از بازیگران، فرصت 1کنندنمي

، عواملي که هسینه تبادل را افسایش نظریهاساس این  . بر[17]

ها، بودن دارایيطلبانه، لاصدهند عبارتند از: رفتار فرصتمي

 ها افسایشعدم قطعیت و توالي تبادالت. زماني که این هسینه

و  3ها سالتارهای سلسله مراتبي )ادغام عمودییابد، سازمان

سازماني ت برونتبادل در دالل سازمان( را نسبت به تعامال

ترجیح بین سالتار سلسله  ي،. به عبارت[18]دهند ترجیح مي

مراتبي و همکاری برون سازماني، ترجیح بین شرکت و بازار 

 .[19] است

کننده سالتار دو متغیر تعیین [20] 4رابرتسون و گاتیگنون

 6بودنو التصاصي 5حاکمیت همکاری را قابلیت تملک

(. قابلیت تملک توانایي شرکت برای کسب 3)شکل  دانندمي

ای است که لود للق کرده. به عبارت منفعت از ارزش افسوده

شده توسط تواند ارزش افسوده للقدیگر، آیا شرکت مي

لودش را لود تملک کرده و از آن منفعت کسب کند یا این 

ارزش افسوده مورد استفاده دیگری یا مورد انتفاع عموم قرار 

که بتواند یا نتواند این منفعت را تملک کند وابسته گیرد؟ اینمي

افسوده است به تصمیمات شرکت، سالتار بازار و منبع ارزش

]21[.  

. است 7بودن دارایيمتغیر دیگر تعیین سالتار، التصاصي

تواند ای که یک دارایي معین ميبودن دارایي به درجهالتصاصي

های مختلف و برای منظورهای متفاوت استفاده در موقعیت

بودن، تنها د، اشاره دارد. دارایي با سطح باالی التصاصيشو

ی معیني و برای اهداف مشخصي هاتواند در موقعیتمي

که یک دارایي با سطح پایین استفاده قرار گیرد حال آنمورد

. ]22[ تواند کاربردهای مختلفي داشته باشدبودن ميالتصاصي

د پوشش نیاز یک شرکت تولی لاصبه عنوان مثال دستگاهي که 

این  تواند، به سختي قابل جایگسیني است. نه لریدار ميشده

دستگاه را به آساني از محل دیگری تأمین نماید و نه فروشنده 

اس این براس تواند این دستگاه را به لریدار دیگری بفروشد.مي

ای هی است که هسینهسالتار مطلوب حاکمیت، سالتار نظریه

طلبانه را به حداقل برساند. این دو تبادل و رفتارهای فرصت

اند. به های مختلف، با شرایط متفاوتي مواجهمتغیر در فعالیت

                                                 
1. Risk Neutral 

2. Opportunistic 

3. Vertical Integration 
4. Robertson, T. S., & Gatignon, H.   
5. Appropriability 

های تطلبانه در فعالیعبارت دیگر هسینه تبادل یا رفتار فرصت

مختلف بروز متفاوتي دارند؛ گاه بیشتر و گاه کمتر فرصت بروز 

 ین فرصت بروز وابسته به نوع فعالیت است. دارند. ا

ها را در ادبیات مدیریت فناوری، براساس این فعالیت

بندی از کنند. این دستهبندی ميها طبقهآن 8پذیریکاربست

پذیری اندک )مانند تحقیقات های عمومي با کاربستفعالیت

انند پذیری آني )مبنیادی( آغاز شده تا للق محصول با کاربست

 عبارتیابد. بهمي ادامهو یا توسعه محصول(  فناورینتقال ا

پذیری به میسان سرعت و بالدرنگ بودن پذیرش کاربست ،دیگر

. از این منظر محققین [23]در بازار اشاره دارد  فناورییک 

هسینه تبادل و دو متغیر اصلي این  نظریهپذیری را به کاربست

مرتبط  "بودنالتصاصي"و  "قابلیت تملک"، یعني نظریه

 دانند. مي

 

 
 محورنگرش منبع نظریهمتغيرهاي اصلی در  (3 شكل

پذیری آن کمتر )مانند  تر و کاربستهر چه فعالیت عمومي

قطعیت باالتر، دوره گاه درجه عدمتحقیقات بنیادی(، آن

شود. لک آن دشوارتر ميبازگشت سرمایه بیشتر و در نتیجه تم

پذیری بیشتر باشد، تملک پذیری آن چه کاربستهر برعکس،

تر و درنتیجه طلبانه محتملبیشتر، رفتارهای فرصت

 کنند. همچنینضرورت بیشتری پیدا مي 9های حفاظتيسازوکار

های پذیری باال، عموماً جایگسینیک فعالیت فناورانه با کاربست

تر محسوب محدودتری دارند، محصولي با کاربردی لاص

ضرورت بیشتری پیدا  10های سالتاریسازوکارشده، و نتیجتاً 

 هسینه تبادل نظریههای حاکمیت در سازوکاربندی کنند. طبقهمي

 شود.مالحظه مي 4شکل  در

 

6. Specificity 

7. Asset Specificity 

8. Applicability 
9. Safeguard Mechanisms 

10. Structural Mechanisms 
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 هزینه تبادل نظریههاي حاكميت در سازوكار (4شكل 

 ياحاكميت شبكه هیدر نظر يهمكار تيحاكم 2-3

ه مبحثي است که به طور سنتي موضوع مطالع Tحاکمیت

های سنتي، . براساس مدل[24]است محققین حوزه سازمان بوده

مدیره به نمایندگي از ها توسط هیئتحاکمیت در شرکت

شد. اما شبکه موضوع جدیدتری است که سهامداران انجام مي

بیان  [25]باکر ها التصاص دارد. آن های متمایسی بهویژگي

 ند از: سطح باالیيا های اصلي شبکه عبارتکند که ویژگيمي

ریسی و کنترل غیرمتمرکس از انعطاف پذیری در سالتار، برنامه

جای عمودی. محققین دیگری نیس در و ارتباطات افقي به

ا هنمایند که این شبکههای فناورانه تأکید ميلصوص شبکه

. لذا به [19] ندامحور ایجاد شدهوافقبراساس سالتارهایي ت

برای هماهنگي نگریسته شده و  سازوکارشبکه به عنوان یک 

شود ای دنبال ميحاکمیت آن تحت عنوان حاکمیت شبکه

شرکتي است که با ای نوعي هماهنگي بینحاکمیت شبکه .[26]

بودن سیستم اجتماعي، از ارگانیک و غیررسميبودن ویژگي دارا

ها رسمي دالل شرکتسالتارهای بروکراتیک و قراردادهای 

ای فرم متمایسی از است. لذا حاکمیت شبکهمتمایس شده

نماید که در مقابل های اقتصادی ایجاد ميهماهنگي در فعالیت

 سالتارهای سلسله مراتبي یا بازاری قراردارد.

کند که حاکمیت شرکتي مدل که چه شرایطي تعیین مياین

وع تحقیقات باشد، موضمناسبي برای حاکمیت همکاری مي

، چهار شرط را برای [27]  و همکاران 1جونساست. مختلفي 

قطعیت عدم دانند:ای السامي ميظهور و رشد حاکمیت شبکه

                                                 
1. Jones  

2. Demand Uncertainity 

3. Exchange Frequency 
4 Granovetter, M. 

5. Structural Embeddedness 

پیچیدگي وظایف و توالي  بودن منابع انساني،لاصتقاضا، 

به ناتواني افراد یا  2قطعیت تقاضا. عدم(5)شکل  تبادالت

بودن نیروی دارد؛ لاصبیني آینده اشاره پیش ها درسازمان

فرد بودن نقش افراد حاضر در شبکه اشاره بهانساني به منحصر

دارد. منظور از پیچیدگي وظایف، تعداد متنوع و دشواری 

وظایف مورد نیاز ارائه یک لدمت یا محصول است. در نهایت 

که طرفین همکاری، در چه اشاره دارد به این 3توالي تبادالت

 کنند.ي با یکدیگر تعامل ميفواصل و توالي زمان

 
 ايحاكميت شبكه نظریهمتغيرهاي اصلی در  )5 شكل

ها مفهومي را برداری از شبکهدر ایجاد و بهره [28] 4گرانتوور

. این مفهوم را 5کند تحت عنوان آمیختگي سالتاریمعرفي مي

ر قالب دتوان کارکردی تعبیر کرد که طي آن شرکای مختلف مي

ر آمیختگي تکنند. به تعبیر سادهیک شبکه با یکدیگر تعامل مي

 باشد.ها ميسالتاری، معماری و سالتار کلي شبکه

 ای به اینای، به طور گستردهدر ادبیات حاکمیت شبکه

هایي را پیشنهاد و پژوهشگران مکانیسم پردالته شده سازوکارها

اصلي در منابع مختلف مورد اند. از این میان چهار مکانیسم داده

 (6: )شکل اندتاکید قرار گرفته

نمودن تعداد  ، به معنای کاهش و بهینه6شدهدسترسي محدود -

 ؛[29]کنند شرکایي که در یک شبکه تعامل مي

های که در آن مفروضات و ارزش نظامي، به معنای 7ابرفرهنگ -

ای تخصصيمشترکي مختص حرفه یا صنعت وجود دارد و یا دانش 

کند و منجر به الگوهای رفتاری یکساني که اقدامات را هدایت مي

  ؛[30]شود های مستقل ميمیان موجودیت

به معنای تنبیه گروهي اعضا که بر عضوی که  8تحریم جمعي- 

 .شودها و اهداف شبکه را زیر پا گذاشته اعمال ميهنجارها، ارزش

قابلیت اعتماد و سایر  که در برگیرنده شخصیت، مهارت، 9اعتبار -

6. Restricted Access 

7. Macroculture 

8. Collective Sanctions 
9. Reputation 

ت
س

 د
ک

مل
ت ت

بلی
قا

ها
رد

آو
 

 سازوکارهای ساختاری

 سازوکارهای حفاظتی
 سازوکارهای ساختاری

___ سازوکارهای حفاظتی

_ 
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شود که در تبادالت درون شبکه، به ویژه در شرایط هایي ميویژگي

 .[31]باشد قطعیت حائس اهمیت ميعدم

 

 
 ايحاكميت شبكه نظریههاي حاكميت در سازوكار )6شكل 

 كارایی همكاري 2-4

. سبت ستاده به دادهساده عبارت است از ن کارایي در تعریفي

، : نسدیکينظیر ارتباطي هستند عواملمعرف کارایي همکاری، 

ای از هنجارهای اجتماعي و وابستگي متقابل و وجود مجموعه

تجربیات مشترک. به عبارت دیگر، کارایي همکاری عبارت 

نگهداری و ایجاد فهم مشترک میان طرفین  است از للق،

همکاری که نتیجه آن افسایش کیفیت، نوآوری، ارتباط، کاهش 

عملیاتي کارایي  عواملباشد. برلي هسینه، تعهد و غیره مي

ند از ارزش اقتصادی حاصل از همکاری، اهمکاری عبارت

و هارموني طرفین  نفعان از همکاریمیسان تحقق اهداف ذی

در این پژوهش، تعریف عملیاتي کارایي همکاری  .[9]همکار 

  ."نفعان از همکاریمیسان تحقق اهداف ذی"عبارت است از: 

 

 روش تحقيق -3

که الگوی تأثیر عبارت است از این مقالهاین سؤال تحقیق 

ها چگونه های نوآوری بر کارایي همکاریحاکمیت همکاری

است؟ به عبارت دیگر، کارایي همکاری چگونه از حاکمیت 

 پذیرد؟همکاری تأثیر مي

اده استف مطالعه موردیگویي به این سوال، از روش برای پاسخ

ع گیری از انوابهره شود. نقطه قوت این روش، قابلیت آن درمي

و مشاهده( در جهت شنالت  مدارک )مثل اسناد، آثار، مصاحبه

ابعاد مختلف یک واقعیت اجتماعي است. در مقابل، نقطه 

ضعف این روش، محدودیت در تعمیم نتایج به موارد مشابه 

است؛ زیرا یک واقعیت اجتماعي، یک رویداد منحصر به فرد 

فته شکل گرلاص تضائاتي و اق شود که در بسترمحسوب مي

است. به منظور پوشش این ضعف، از روش مطالعه موردی 

 شود.چندگانه استفاده مي

در های نوآوری تواند تمامي همکاریجامعه تحقیق را مي

هایي چون صنایع دفاعي، داروسازی، سالت تجهیسات و حوزه

غیره در نظر گرفت که غالباً توسط نهادهایي چون معاونت 

های جمهور، وزارت دفاع، مرکس همکاریفناوری رئیسعلمي و 

جمهوری، شورای عالي عتف و غیره مورد فناوری ریاست

ها اند و حداقل پنج سال از زمان اجرای آنحمایت قرار گرفته

معه، این جا های مناسب از بینبرای انتخاب نمونهگذشته است. 

 :استپارامترهای زیر موردنظر بوده

 ل، در قالب یک طرح معین باشدیک برنامه مستق. 

 ای )به شدههای شنالتهها در جامعه علم و فناوری نمونهطرح

 طور نسبي( تلقي شوند.

  ها به طور سال از آغاز طرح گذشته باشد و نتایج آن 5حداقل

 .عیني قابل ارزیابي باشد

 مناسبي به  زماني اجرای پژوهش، دسترسي نسبتاً هددر محدو

 .منابع اطالعاتي وجود داشته باشد

های مذکور، چهار مورد مطالعه، مدنظر این بر اساس شالص

تحقیق قرار گرفت: سالت فیلتر نانو الیاف و دستگاه 

الکتروریسي؛ داروی ضدسرطان سیناداکسوزوم؛ نمایشگاه 

تجهیسات آزمایشگاهي سالت ایران؛ و طرح کالن ملي بومي

 بین گازی.سازی دانش تور

ای از ابسارها، مانند مصاحبه و ها، مجموعهبرای گردآوری داده

ینگیرد. اما با توجه به اای مورد استفاده قرار مياسناد کتابخانه

 ،نیستمستند موجود  ها عمدتاًالعات مربوط به همکاریکه اط

ها غلبه دارد. برای استفاده از روش مصاحبه بر سایر روش

گردآوری شده، اطالعات ها و استخراج مفهوم از تحلیل داده

سازی، الگوهای کمي سرایي،هایي چون روایتراهبرد

نیادی و تحلیل مضمون پیشنهاد های بجایگسین، تئوری داده

 .استنظر که در این مطالعه روش تحلیل مضمون مورد شده

ی و گسارش الگوها لیبرای شنالت، تحل يمضمون روش لیتحل

 ياساس یهاروش مهارت نیاست. ا يفیهای کموجود در داده

و  آورديرا فراهم م يفیک یهالیاز تحل یاریبس یبرا ازیمورد ن

 لیبدت يلیو تفص يغن یيهاوع را به دادهنپراکنده و مت یهاداده

مشاهده  مضمون عبارت است از لیهدف از تحل. [32] کنديم

 و و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط برداشتد، مننظام

این روش در گام نخست اقدام به  ي.فیاطالعات ک لیتحل
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ها عبارتند از جمالتي که از نماید. دادهها ميکدگذاری داده

اند و توسط محقق ها و مستندات حاصل شدهمصاحبه

 سازیعنوان سادهه در حقیقت، کدگذاری ب شوند.کدگذاری مي

تر و های کليها به دستهبندی آنها و طبقهیا کاهش آنها داده

 عبارت اند از هسه روش مختلف توسعه ک .باشدتر ميساده

(، های آنلاص و عناصر یا فرضیه نظریه)براساس  محورنظریه

بندی(، محور )استفاده از دانش قبلي در طبقهقبليتحقیق

در این تحقیق(.  شدهآوریهای جمع)مستقیماً از داده استنتاجي

است. نهایتاً کدها، محور مبنای کدگذاری بودهنظریهه شیو ،مقاله

 شوند.بندی ميذیل مضامین فرعي و اصلي طبقه

به منظور پاسخگویي به سؤاالت این پژوهش، تحلیل مضمون 

 (.1شود )جدول در چند مرحله انجام مي

های مفسر حاکمیت نظریهسالتار تحلیل مضمون  2جدول 

و سطرهای ر اول و دوم، مضامین اصلي و فرعي است. سط

  اشد.ببعدی کدهایي است که تأییدکننده یکي از مضامین مي

 
 مضمون ليتحل مراحل (1 جدول

 توضيح هدف تحليل مضمون 

 مفسر نظریهشناسایي  1مرحله 
ر های مفسنظریهکننده کدهای تأیید تحلیل مضمون به منظور احصاء

 (2)جدول مفسر برگسیده.  نظریهها و شناسایي حاکمیت همکاری

 2مرحله 
های سازوکاربررسي 

 حاکمیت

یری کارگیا رد کننده به تأییدتحلیل مضمون به منظور احصاء کدهای 

 (3های حاکمیت. )جدول سازوکار

 بررسي کارایي 3مرحله 
کننده کارایي یا عدم تأیید ضمون به منظور احصاء کدهایتحلیل م

 (4)جدول کرارایي همرکاری. 

 

 تيمفسر حاكم هاينظریهمربوط به  ی و كدهايفرع ی،اصل نيمضام (2جدول 

 نظریه هزینه تبادل محورمنبعنظریه نگرش  اینظریه حاکمیت شبکه

 تعامالتتوالی 
بودن خاص

 منابع انسانی
پیچیدگی 

 وظایف
قطعیت عدم

 در تقاضا
 محورنابع داراییم

منابع دانش
 محور

قابلیت 
تصاحب 

 نتایج

اختصاصی
بودن 

 همکاری

ی جلسات برگزار
عدیده تبادل نظر و 

 گیریتصمیم

کارگیری افراد به
خاص و منحصر

 فردبه

یفناورمواجهه با 
 های جدید

پیچیدگی 
 پارامترهای بازار

مذاکره و تالش متمرکز 
 برای جذب منابع مالی

اهمیت تحقیق و 
 توسعه

های طرفین تبانی
 مشارکت

منحصر نمودن 
ها به حمایت

حضور در یک 
 همکاری

مداخالت مکرر 
 نهادهای میانجی

مشارکت 
متخصصین در 

 اجرای کار

های فرایندوجود 
 پیچیده کاری

خروج مشتریان از 
 همکاری

مالی گسترده حمایت 
 نهادهای حاکمیتی

بودن جاری
های دانشی فرایند

 در سازمان

استفاده از سوء
و  اهفرصت

 مزایای همکاری

شروط و تعهدات 
گسترده برای 

 همکاری

تعدد و تطول 
تعامالت تا تحقق 

 همکاری

سازی برای تیم
انجام وظایف 

 خاص

چالش در ساخت 
تجهیزات و توسعه 

 محصول

تغییرات رادیکال 
 تقاضا

های قابلصرف هزینه
وتوجه برای استقرار کسب

 کار

جذب نیروی 
 انسانی توانمند

های سازوکار
حفاظتی برای 
محدودسازی 

 شرکا

بودن محدود
 شرکای بالقوه

طراحی و بازطراحی 
 مکرر مدل همکاری

ووابستگی کسب
کار به یک نیروی 

 خاص

 
بودن در نخستین

بازار و ناشناختگی 
 محصوالت

ها در فقدان فعالیتتوقف 
 منابع مالی

تعامل با مراجع 
 علمی

فشار برای 
واگذاری امتیازات 

 جدید

بودن انحصاری 
امکانات و 

های دسترسی
 طرفین مشارکت

   
تهدید جایگزین
های خارجی 

 
کارگیری به

استانداردهای فنی 
 سطح باال

نگرانی از افشای 
دانش فنی برای 

 شرکا

طراحی نهادهای 
میانجی برای 
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برای تولیدات 
 داخلی

جلب مشارکت 
 های خاصشرکت

شود، فهرست کدها، مبین مشاهده مي 2 همانگونه که در جدول

مضامین فرعي هستند و مضامین فرعي، نظریه مربوطه را تأیید 

نماید. به عنوان مثال آنچه که مضمون اصلي نظریه حاکمیت مي

بع اد، توالي تعامالت، لاص بودن منکنرا تأیید مي ایشبکه

قطعیت در تقاضا است. آنچه انساني، پیچیدگي وظایف و عدم

کند، برگساری که مضمون فرعي توالي تعامالت را تأیید مي

جلسات عدیده، مدالالت مکرر نهادهای میانجي، تعدد و 

طراحي و  تطول تعامالت برای تحقق همکاری، و نهایتاً

باشد. و یا مضمون فرعي بازطراحي مکرر مدل همکاری مي

قطعیت در تقاضا، توسط کدهایي چون پیچیدگي عدم

پارامترهای بازار، لروج مشتریان، تغییرات رادیکال در تقاضا، 

و جایگسینهای لارجي محصول  ناشنالته بودن محصوالت،

 باشد.شده ميتولید

های حاکمیت وکارسازسالتار تحلیل مضمون  3جدول 

ر های مفسکشد. سطر نخست، نظریههمکاری را به تصویر مي

همکاری هستند. در سطرهای دوم و سوم، مضامین اصلي و 

 نظریههای حاکمیت همکاری در هر سازوکارفرعي که همان 

سطرهای نیس بعدی نمایانگر باشند ارائه شده است. مفسر مي

 باشند.مضامین ميکدهایي است که تأییدکننده هر یک از 

، سالتار تحلیل مضمون مربوط به کارایي 4در جدول 

است. در اینجا مضمون اصلي کارایي دهشهایي ترسیم همکاری

کارایي همکاری است و مضمون فرعي، کارایي یا عدمیا عدم

   کارایي از دیدگاه طرفین همکاری.

های اساسي پژوهش، روایي و اعتبار است؛ به یکي از جنبه

عبارت دیگر صحت روش و نتایج پژوهش. در این لصوص 

ها در های متنوعي ارائه شده است که نتایج این آزمونآزمون

 است.ارائه شده 5ژوهش حاضر در جدول پ

 
 كاراییمربوط به  یو فرع یاصل نيمضام( 4جدول 

مضمون 

 اصلی
 مضمون فرعی

كد 

 یكم

كد 

 دوم

كد 

nام 

    از دیدگاه طرف اول کارایي

    از دیدگاه طرف دوم 

    از دیدگاه طرف اول عدم کارایي

    از دیدگاه طرف دوم 

 

 

 هاي مختلفنظریهها در هاي حاكميت همكاريسازوكارمربوط به  یو فرع یاصل نيمضام (3جدول 

 تبادلنظریه هزینه  محورمنبعنظریه نگرش  نظریه حاکمیت شبکه ای

 های حفاظتیسازوکار های ساختاریسازوکار سازیهای یکپارچهسازوکار های اجتماعیسازوکار

دسترسی 

 محدود
 اعتبار

فرهنگ 

 غالب

تحریم 

 جمعی
 تبادل ادغام

 -ادغام

 تبادل
 سازماندهی ریزیبرنامه گیریتصمیم

انتخاب 

 شرکا

تعریف 

 هامسئولیت

نظارت و 

 کنترل

گستره 
طیف 

مشارکت 
 کنندگان

مشارکت 
مراجع 
 معتبر

تعارضات 
صنفی و 
 سازمانی

هزینه بی
توجهی به 

 هنجارها

تشکیل 
-هم

 سودگانی

پذیرش عدم
ریسک 
 یک طرف

بودن محدود
و  هاجنبه

 زمان
 مشارکت

گذاری اولویت
محصوالت 

 فناورانه

تعریف 
سازوکار و 

 رویه

سازی بهینه
تبادل کاال و 

 پول

ارزیابی 
 توانمندی

ایجاد تعادل 
مسئولیتدر 

 ها

ایجاد 
شفافیت در 

 تبادالت

شبکه باز و 
 شبکه بسته

کامل بودن 
حلقه ذی

 نفعان

پذیری ریسک
 جمعی

مواجهه با 
 پایبندیعدم

 ه توافقاتب

یکپارچه 
سازی 
منابع و 
 دارایی ها

تبدیل 
مشارکت 
به خرید و 
 فروش کاال

همکاری 
مشروط و 

 گامبهگام

تمرکز بر رفع 
های محدودیت
 تحریم

تعریف 
استاندارد و 

 شاخص

سیستماتیک 
نمودن 

فعالیتهای 
 اجرایی

تعادل در 
ترکیب 

 شرکا

تعیین مرز و 
محدوده برای 

فعالیت 
 طرفین

احتمال 
 استفادهسوء
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سواری   
 مجانی شرکا

 
 تشکیل
تیم 

 مشترک

تعامالت 
منقطع، 

موردی و 
سازمان 

 نیافته

مشارکت در 
بخشی از 

و منافع 
های هزینه

 نوآوری

  
سازی و روان

تسهیل 
 تعامالت

   

 
 نتایج روایی و اعتبار پژوهش (5جدول 

 شيوه انجام آزمون

روایي 

 سازه

شیوه اجرای روایي سازه استفاده از منابع اطالعاتي چندگانه 

های پژوهش نه صرفاً از یک است؛ بدین معنا که دادهبوده

منابع مختلف با رویکردهای  منبع و یک رویکرد بلکه از

 است.آوری شدهمتفاوت جمع

روایي 

 دروني

 که نتایج تحقیق وابستگي زیادی به استنتاجبا توجه به این

محقق دارد، آزمون روایي دروني بر صحت این استنتاج 

های اجرای روایي دروني، متمرکس است. یکي از روش

رقیب است که در این پژوهش از طریق  نظریاتاستفاده از 

ادل و محور، هسینه تبنگرش منبع نظریهتطبیق نتایج در سه 

 است.ای انجام پذیرفتهحاکمیت شبکه

اعتبار 

 )پایایي(

پایایي بر صحت فرایند تحقیق اشاره دارد. در این پژوهش 

-ها با یک پروتکل مشخص و استاندارد گردآوری، ذلیرهداده

های مربوط به هر اند و نتایج روایتکدگذاری شدهسازی و 

ها( اول )مجریان طرح مورد مطالعه به اطالع منابع دسته

 رسانده شده است.

 

 هاتوصيف و تحليل داده -4

 ها توصيف داده 4-1

موردهای مطالعه این پژوهش عبارت اند از طرح فیلتر نانو الیاف، 

تجهیسات آزمایشگاهي داروی ضدسرطان، برنامه نمایشگاه 

سالت دالل، و طرح ملي سالت دالل توربین گازی. این چهار 

 .شوندمورد در ادامه به التصار معرفي مي

 الف( فيلتر نانو الياف 

فیلترهایي که به صورت معمول در صنایع نیروگاهي کشور 

هستند که توانایي پایش  7شوند، فیلترهای کالس استفاده مي

ندارند. این فیلترها هم عمر کوتاهي داشته  ذرات بسیار ریس را

د. در زننهای توربین تجهیسات نیروگاهي آسیب ميو هم به پره

کیفیت عملکرد بهتری داشته و  9مقابل، فیلترهای کالس 

دهند. اما این فیلترها هم وری تولید برق را نیس افسایش ميبهره

ها د آنقیمت باالیي دارند و هم در دوران تحریم امکان لری

های سازنده برای فیلترسازان وجود نداشت. برلي شرکت

 آالتهایي را برای لرید ماشینفیلترهای نیروگاهي، تالش

مارکو( های لارجي )مانند السالت این فیلترها از شرکت

 انجام داده بودند که منجر به نتیجه نگردید.

یک شرکت فناور )نانو مقیاس(، طي چند سال کار تحقیقاتي 

و  9موفق به سالت فیلترهای نانویي در حد فیلتر کالس 

صنعتي و سپس صنعتي های آزمایشگاهي، نیمههمچنین نمونه

دستگاه تولید این فیلترها گردید. در این مسیر چند ساله، 

ها، اعم از همکاری تحقیقاتي، توسعه ای از همکاریمجموعه

ع، محصول و نیس لرید فناوری با سه مجموعه وزارت دفا

شرکت بهران فیلتر و مجتمع گاز پارس جنوبي شکل گرفت که 

هایي روبرو بود: نحوه متقاعد شدن بازار به هر یک با چالش

استفاده از این فناوری جدید؛ چگونگي تست و تأیید کیفیت 

نانوفیلتر لصوصاً باتوجه به حساسیت موضع کاربرد؛ مشارکت 

تعریف الگوی  در توسعه فناوری یا قرارداد لرید محصول؛

همکاری در قالب قرارداد انحصاری و پردالت رویالتي و یا 

قرارداد لرید و اپراتوری فناوری؛ چگونگي اعتماد طرفین 

 همکاری به یکدیگر؛ کارکرد نهادهای میانجي. 

 ب( داروي ضد سرطان

طور انحصاری توسط تولید داروهای ضدسرطان عموماً به

ر شود. داروپایي انجام مي های بسرگ آمریکایي وبرلي شرکت

تحقیقاتي حول یکي از این داروها در  1383ایران و در سال 

قالب تحقیقات دانشگاهي آغاز شد. تا پیش از آن، این دارو با 

نام تجاری کالیکس در اروپا و داکسول در آمریکا سالته و 

شده نشان از آن داشت که شد. نتیجه تحقیقات انجامعرضه مي

این دارو با کارایي باالتر و طبیعتاً قیمت بسیار امکان سالت 

کمتر در کشور وجود دارد. طي چند سال و با تحقیقاتي که از 

 ریادکتدکتری آغاز و با چند برنامه پژوهشي و پس رسالهیک 
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امتداد یافت، دانش الزم جهت سالت این دارو در یک شرکت 

رود و و فناور ایجاد گردید. با این حال تکمیل حلقه تحقیقات

زی سااوالً تجاری مچنان با دو مانع اصلي روبرو بود:به بازار ه

توجهي بود و ثانیاً گذاری قابلنتایج تحقیقات، نیازمند سرمایه

های ای نیاز داشت که ایجاد آن هسینهتولید دارو به کارلانه

زیادی در بر داشت. باتوجه به ریسک فني تولید این دارو و نیس 

ي های داروید آن تا تولید و عرضه به بازار، شرکتهای زیاهسینه

شدند. گذاری حاضر به مشارکت در این طرح نميو سرمایه

نهایتاً این طرح در قالب یک شرکت و در دو قرارداد با یک 

گذار( و یک کارلانه تولید عنوان سرمایهصندوق لطرپذیر )به

 دارو )در قالب رویالتي( به ثمر نشست. 

اند از: نحوه متقاعد های این همکاری عبارت بودهبرلي چالش

 چگونگي تست وشدن بازار به استفاده از این فناوری جدید؛ 

تأیید کیفیت دارو لصوصاً باتوجه به پیچیدگي و محدود بودن 

بسرگ داروسازی آمریکایي و اروپایي؛  هایسالت آن به شرکت

 سازی فناوری؛شریک مناسب و الگوی مشارکت در تجاری

ی اشریک مناسب و الگوی مشارکت در تولید انبوه و کارلانه

دارو؛ چگونگي اعتماد طرفین همکاری به یکدیگر؛ کارکرد 

 نهادهای میانجي.

 نمایشگاه تجهيزات آزمایشگاهی ساخت داخل ج(

نمایشگاه مواد و تجهیسات آزمایشگاهي سالت دالل را شاید 

ین در کشور نامید. اهای نوین بتوان اولین بازار متشکل فناوری

 ناورانهفنمایشگاه در بستری ایجاد شده است که برای توانمندی 

های سازنده تجهیسات، بازار موثری وجود قابل توجه شرکت

ها ساالنه نیازمند لرید های دانشگاهآزمایشگاه عالوهبهنداشته 

اند. به طور سنتي حجم باالیي از تجهیسات آزمایشگاهي بوده

از سازندگان تجهیسات )سمت عرضه(، عبارت شیوه حمایت 

 های بالعوضهایي چون حمایتبوده است از ترکیبي از شیوه

از سالت، اعطای وام و تسهیالت ارزان، و در مواردی لرید 

ایت از سنتي حم تضمیني تجهیسات، مشروط به موفقیت. شیوه

ها و پوشش نیاز سمت تقاضا نیس عموماً تسریق منابع دانشگاه

ي دولتي و لرید تجهیسات متنوع با برندهای مطرح لارجي مال

بوده است. حضور دو طرف عرضه و تقاضای تجهیسات 

طور بالقوه فرصتي برای همکاری توسعه آزمایشگاهي، به

 آل، از یکسو متضمنفناوری است؛ فرصتي که در شرایط ایده

بازار گسترده و مستمری برای تولیدکنندگان داللي است و از 

دیگر تجهیساتي به نسبت ارزان قیمت و با کیفیت و تنوع  سوی

های دانشگاهي و شرکتي قرار قابل قبول در التیار آزمایشگاه

های متعددی دهد. اما این همکاری دو سویه، با چالشمي

روبروست: نحوه تشخیص صحیح طرف عرضه و تقاضا؛ تأمین 

تنوع و کیفیت مورد نظر لریداران؛ ایجاد حداقل مقیاس 

اقتصادی برای تولیدکنندگان؛ چگونگي اعتماد طرفین همکاری 

-یتجار-به یکدیگر؛ طراحي بهینه و ضمانت فرایندهای مالي

ای هو پشتیباني حقوقي؛ کارکرد نهادهای میانجي؛ تأمین مالي

 غیرمالي.

 طرح ملی ساخت داخل توربين گازيد( 

سازی دانش سالت توربین اولین طرح کالن ملي عتف، بومي

گازی در کشور بوده است. این طرح با محوریت دانشگاه 

صنعتي شریف و با مشارکت سه حوزه نیرو )مجموعه مپنا(، 

 ( و دفاعي )صنعت سمت( آغاز گردید.OTCنفت )مجموعه 

محدوده توان و محل کاربرد هر یک از این سه حوزه تفاوت

ای ههای قابل توجهي با یکدیگر دارد؛ حوزه نیرو با توربین

مگاوات برای ژنراتورهای نیروگاه، حوزه نفت برای  50باالی 

مگاوات و حوزه  20کمپرسورهای لطوط انتقال با توان حدود 

 10ان حدود هوایي برای توربوجت، توربوفن و غیره با تو

کارهایي برای مگاوات و کمتر. باتوجه به این تمایسات، راه

مشارکت مطرح بود؛ اعم از مبنا قرار گرفتن یک هسته مشترک 

، ها، ایجاد تست استند مشترکو قابل استفاده در تمام توربین

های کلیدی و توانمندساز و غیره. تمرکس بر روی برلي فناوری

اند از: نحوه متقاعد ری عبارت بودههای این همکابرلي چالش

شدن طرفین به مشارکت؛ ایده محوری و نقطه مشترک 

همکاری؛ نحوه تامین مالي طرح، اعم از منابع دولتي عتف و 

ها؛ سالتار سازماني همکاری، اعم از منابع التصاصي دستگاه

شرکت سهامي، سازمان مرکسی، ستاد توسعه فناوری، کانون 

-عت و غیره؛ نحوه توزیع قدرت تصمیمهماهنگي دانش و صن

گیری بین شرکای مختلف؛ چیستي نقش دانشگاه شریف به 

 عنوان نهاد میانجي. 

 هاتحليل داده 4-2

 گویی به سوال پژوهشها تا پاسخمراحل تحليل داده (6جدول 

 توضيح احلمر
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شناسایي ( 1

 مفسر نظریه

مفسر حاکمیت  نظریهکه از میان سه بررسي این

 قابلیت بیشتری نظریههای نوآوری، کدام همکاری

 برای تفسیر مورد مطالعه را دارند.

بررسي ( 2

های سازوکار

 حاکمیت

کارگیری بهکارگیری یا عدمبررسي به

سازوکارهای حاکمیت همکاری، در چارچوب 

 مفسر برگسیده نظریه

بررسي ( 3

 کارایي
 کارایي همکاری مورد نظربررسي کارایي یا عدم

پاسخ به ( 4

سوال 

 پژوهش

های حاکمیت چگونه سازوکاررابطه کارایي و 

ها منجر به کارایي سازوکارکارگیری است؟ آیا به

 شود؟مي

های حاصل از براساس مضامین اصلي و فرعي پژوهش، گویه

بندی گردیده که مقادیر مربوط به ها، احصاء و طبقهاین مصاحبه

 7هر مورد مطالعه به تفکیک مراحل مختلف پژوهش در جدول 

 ارائه شده است.

 گویی به سوال پژوهشها تا پاسخمراحل تحليل داده (7جدول 

 

تعداد 
کل 
هاگویه  

های گویه
مربوط به 
نظریه 
 مفسر

های گویه
مربوط به 

های سازوکار
 حاکمیت

های گویه
مربوط به 

 کارایی

 9 11 27 86 فیلتر نانو الیاف
داروی ضد 

 سرطان
101 29 19 9 

نمایشگاه 
 تجهیزات

19  17 26 11 

ساخت داخل 
 توربین

74 19 11 8 

 

 مفسر نظریه( شناسایی 1رحله م

شده  گویه احصا 86گویه از  27در طرح فیلتر نانو الیاف،  -

 کلشمرتبط با نظریه مفسر همکاری بوده است. همانگونه که در 

ش ها، تأییدکننده نظریه نگرمشخص گردیده، بیشترین گویه 7

 گویه تأییدکننده، در مقابل  15با باشند )محور ميمنبع

گویه مؤید نظریه حاکمیت  8هسینه تبادل و  نظریهگویه مؤید  4

محور نظریه مفسر منبع. به عبارت دیگر، نگرش ای(شبکه

  .دباشتری برای تفسیر طرح فیلترنانو الیاف ميمناسب

گویه احصاء  101گویه از  29در طرح داروی ضدسرطان،  -

شده مرتبط به با نظریه مفسر همکاری بوده است. همانگونه که 

ه ها، تأییدکننده نظری، بیشترین گویهشدهمشخص  8شکل در 

گویه تأیید کننده، در مقابل  15با باشند )محور مينگرش منبع

. گوی مؤید هسینه تبادل( 5ای و گویه مؤید حاکمیت شبکه 9

تری محور نظریه مفسر مناسببه عبارت دیگر، نگرش منبع

 .باشدبرای تفسیر طرح داروی ضدسرطان مي

 91گویه از  17در برنامه نمایشگاه تجهیسات سالت دالل،  -

 9کل شباشند. همانگونه که در يگویه مرتبط با نظریه مفسر م

ها شود، براساس تحلیل این مضامین، بیشترین گویهمشاهده مي

با ند )باشمؤید مضامین فرعي مربوط به نظریه هسینه تبادل مي

ای گویه مؤید حاکمیت شبکه 2گویه تأییدکننده، در مقابل  14

 ر. لذا نظریه هسینه تبادل، مفسمحور(گویه مؤید نگرش منبع 1و 

 باشد.تری برای برنامه نمایشگاه تجهیسات ميمناسب

گویه  74گویه از  19در طرح ملي سالت توربین گازی،  -

احصاء شده مرتبط به با نظریه مفسر همکاری بوده است. 

ها، مشخص گردیده، بیشترین گویه 10شکل همانگونه که در 

گویه  13با باشند )ای ميأییدکننده نظریه حاکمیت شبکهت

گویه  3محور و گویه مؤید نگرش منبع 3أییدکننده در مقابل ت

ریه ای نظ. به عبارت دیگر، حاکمیت شبکهمؤید هسینه تبادل(

 .ستاتری برای تفسیر طرح ملي سالت توربین مفسر مناسب

لتر نانو یمفسر مناسب برای طرح ف نظریهبر اساس این نتایج، 

وی طرح دارمفسر  نظریه ،رمحوالیاف نظریه نگرش منبع

 مفسر مناسب برای نظریه ،محورسرطان نظریه نگرش منبعضد

ناسب م نظریهو  یشگاه تجهیسات نظریه هسینه تبادلبرنامه نما

 .تاسای برای طرح ملي توربین گازی نظریه حاکمیت شبکه
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 ها در طرح فيلترنانو اليافهاي مفسر حاكميت همكارينظریه نتيجه تحليل مضمون (7شكل 

 
 داروي ضد سرطاندر طرح ها همكاري تيمفسر حاكم يهاهینظر نتيجه تحليل مضمون (8شكل 

 
زاتيتجه شگاهیدر برنامه نما همكاري تيمفسرحاكم يهاهینظر نتيجه تحليل مضمون (9شكل 

 

 
 يگاز نيساخت داخل تورب یدر طرح مل يهمكار تيحاكم هاي مفسرنتيجه تحليل مضمون نظریه (10شكل 
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 حاكميت هايسازوكار( بررسی 2مرحله 

های مورد شود در هر یک از طرحدر این مرحله بررسي مي

مطالعه تا چه اندازه از ابسارهای حاکمیت همکاری استفاده شده 

سیده مفسر برگ نظریهاست. به عبارت دیگر اگر به عنوان مثال 

نه هسی نظریههای سازوکارباشد، تا چه اندازه از هسینه تبادل مي

است. باتوجه به استفاده شده حاکمیت همکاریتبادل برای 

های متناسب حاکمیت سازوکارها، اقتضائات هر یک از طرح

 باشد:مي 8همکاری مطابق جدول 

 مورد مطالعه هايمتناظر با طرح هايسازوكار( 8جدول 

 هاي حاكميتسازوكار رمفس نظریه نام طرح

 فیلتر نانو الیاف
نگرش 

 محورمنبع
 تبادل-ادغامهای سازوکار

 داروی ضد سرطان
نگرش 

 محورمنبع
 تبادل-های ادغامسازوکار

 هسینه تبادل نمایشگاه تجهیسات
های سالتاری و سازوکار

 حفاظتي

سالت دالل 

 توربین

حاکمیت 

 شبکه ای
 های اجتماعيسازوکار

 

های حاکمیت همکاری به شرح سازوکارنتیجه تحلیل مضمون 

 باشد:زیر مي

گویه احصاء شده  86گویه از  11در طرح فیلتر نانو الیاف،  -

گویه نأییدکننده  9های حاکمیت بوده است که سازوکارمرتبط با 

تبادل است. به عبارت دیگر، در چارچوب -ادغام سازوکار

 سازوکارهای محور(،مفسر برگسیده )نگرش منبع نظریه

شده هکار گرفتحاکمیت متناسب این طرح به شکل موثری به

 (.11است )شکل 

گویه احصاء  101گویه از  19در طرح داروی ضد سرطان،  -

گویه  13های حاکمیت بوده است که سازوکارشده مرتبط با 

تبادل است. به عبارت دیگر، در -ادغام سازوکارتأییدکننده 

 محور(،مفسر برگسیده )نگرش منبع نظریهچارچوب 

ار کبه شکل موثری بههای حاکمیت متناسب این طرح سازوکار

 (.12گرفته شده است )شکل 

گویه احصاء  91گویه از  26در طرح نمایشگاه تجهیسات،  -

های حاکمیت بوده است که برایند سازوکارشده مرتبط با 

 12های سالتاری و حفاظتي سازوکارهای تأییدکننده گویه

 مفسر نظریهگویه بوده است. به عبارت دیگر، در چارچوب 

های حاکمیت متناسب این سازوکار ه )هسینه تبادل(،برگسید

 (.13کار گرفته شده است )شکل طرح به شکل مؤثری به

شده گویه احصا 74گویه از  11ن ملي، در طرح سالت توربی -

های های حاکمیت بوده است که برایند گویهسازوکارمرتبط با 

. به عبارت است گویه -5های اجتماعي، سازوکارتأییدکننده 

 ی(،امفسر برگسیده )حاکمیت شبکه نظریهدیگر، در چارچوب 

 (.14اند )شکل نشدهکار گرفتههای حاکمیت بهسازوکار

 

 
تبادل )در مقابل سایر -ادغام كننده سازوكاركدهاي تأیيد (11شكل 

 فيلتر نانو اليافطرح  يتحاكمدر  ها(سازوكار

 

 

 

 
تبادل )در مقابل سایر -ادغام سازوكاركننده كدهاي تأیيد (12شكل 

 ( در حاكميت طرح داروي ضدسرطانسازوكارها

 
هاي حفاظتی و سازوكاركننده برایند كدهاي تأیيد (13شكل 

 ساختاري در حاكميت برنامه نمایشگاه تجهيزات آزمایشگاهی
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در هاي اجتماعی سازوكاربرایند كدهاي تأیيدكننده  (14شكل 

 داخل توربين گازي ساختطرح حاكميت 

 

براساس این نتایج، در طرح فیلتر نانو الیاف، داروی ضدسرطان 

های حاکمیت به شکل مؤثری سازوکارو نمایشگاه تجهیسات، 

اند اما در طرح سالت دالل توربین گازی کار گرفته شدهبه

 اند.کار گرفته نشدههای اجتماعي بهسازوکار

 

 ( بررسی كارایی3مرحله 

مرحله باتوجه به تعریف عملیاتي پژوهش از کارایي، در این 

فعان طرح از موفقیت همکاری، به بررسي نیعني نگرش ذی

 شود. کارایي یا عدم کارایي همکاری پردالته مي

گویه مربوط به کارایي  86گویه از  9در طرح فیلتر نانو الیاف  -

ذا ل. کنندگویه کارایي را تأیید مي 1گویه در مقابل  8که  اندبوده

کارایي و مضامین فرعي، در اینجا مضامین اصلي، کارایي و عدم

 باشد. دیدگاه طرفین مشارکت در لصوص کارایي مي

گویه مربوط به  101گویه از  9در طرح داروی ضد سرطان  -

گویه کارایي را تأیید  1گویه در مقابل  8 که اندکارایي بوده

کارایي و رایي و عدممضامین اصلي، کا . در اینجا،کنندمي

مضامین فرعي، دیدگاه طرفین مشارکت در لصوص کارایي 

 است.

گویه مربوط به  91گویه از  13در طرح نمایشگاه تجهیسات  -

گویه کارایي را تأیید  2گویه در مقابل  11 که اندکارایي بوده

مضامین اصلي، کارایي و عدم کارایي و در اینجا،  .کنندمي

گاه طرفین مشارکت در لصوص کارایي مضامین فرعي، دید

 باشد. مي

گویه مربوط به کارایي  74گویه از  8در طرح توربین ملي،  -

کارایي را تأیید گویه عدم 2گویه در مقابل  6 که است بوده

کارایي و مضامین اصلي، کارایي و عدمدر اینجا،  .کنندمي

مضامین فرعي، دیدگاه طرفین مشارکت در لصوص کارایي 

 باشد. مي

باشد: ها بدین شرح ميبراساس نتایج فوق، تحلیل کارایي طرح

+، طرح داروی ضد 7طرح فیلتر نانو الیاف با برایند کارایي 

+، برنامه نمایشگاه تجهیسات 7سرطان با برایند کارایي 

+، طرح ملي 9آزمایشگاهي سالت دالل با برایند کارایي 

 . -4رایي سالت دالل توربین گازی با برایند کا

 

 ( بررسی رابطه الگوي حاكميت و كارایی همكاري4مرحله 

با تحلیل مضمون چهار طرح فیلتر نانو الیاف، داروی ضد 

سرطان، نمایشگاه تجهیسات آزمایشگاهي و سالت دالل 

مفسر مناسب معین گردید و سپس به نظریهتوربین گازی، 

های حاکمیت بررسي شد سازوکارکارگیری کارگیری یا عدم به

و نهایتاً کارایي طرح ارزیابي گردید. لالصه نتایج این تحلیل 

جدول مشاهده این  همانگونه که در و  ارائه شده  9در جدول 

ه های حاکمیت در سسازوکارشود، برایند کدهای تأییدکننده مي

طرح نخست، یعني فیلتر نانو الیاف، داروی ضد سرطان و 

باشد و متناظر با آن، کارایي این مثبت مي نمایشگاه تجهیسات

ها نیس مثبت است. در مقابل، در طرح چهارم یعني طرح طرح

ملي سالت دالل توربین گازی، برایند کدهای تأییدکننده 

باشد و متناظر با آن، برایند ی حاکمیت منفي ميسازوکارها

ه تیجباشد. این نکدهای تأییدکننده کارایي همکاری نیس منفي مي

، الگوی مقالهاین  داللت بر این دارد که در موردهای مطالعه

 دارد.حاکمیت همکاری رابطه مستقیمي با کارایي همکاری 

 

 گيرينتيجه -5

 اعمال هایسازوکار شناسایي و نوآوری هایهمکاری تحلیل

 حققت میسان معنایبه) همکاری کارایي بر که تأثیری و حاکمیت

. است پژوهش این موضوع گذارندمي( همکاری اهداف
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 مستقل نفعانذی از گروهي آن طي که است فرایندی همکاری،

 دهش درگیر تعاملي فرایند یک در واحد، مسئله یک محدوده در

 سالتارهای و هنجارها قوانین، تحت مسئله، حل جهت و

 نوآوری در همکاری اساس این بر. نمایندمي فعالیت مشترک

 از هاسازمان نوآوری عملکرد تسهیل برای است سازوکاری

 تحقیقات انجام جهت سازمان سایر با فعال مشارکت طریق

 همکاری، این حاکمیت. نوآوری هایطرح سایر یا و مشترک

 تداوم تا گیریشکل مرحله از نفعانذی میان ارتباطات مدیریت

-يم تعیین هایيرویه طریق از و گیردمي عهده بر را آن پایان و

 همکاری، تا نماید مشارکت همکاری در چگونه کسي چه کند

 درپي را همکاری اهداف تحقق و داشته را انتظار مورد کارایي

 .باشد داشته

  
 مطالعه مورد هايطرح با متناظر هايسازوكار (9 جدول

 
تعداد کل 

 کدها

تعداد کدهای 
مربوط به 

مفسر نظریه  

مفسر نظریه  
 برگزیده

تعداد کدهای 
مربوط به 

هاسازوکار  

برایند کدهای 
کننده  تأیید

 سازوکار

تعداد کدهای 
مربوط به 

 کارایی

برایند کدهای 
کننده  تأیید

 کارایی

محورمنبعنگرش  27 86 طرح فیلتر نانو الیاف  11 9 9 7 
محورمنبعنگرش  29 101 طرح داروی ضد سرطان  19 7 9 7 

نمایشگاه تجهیزاتبرنامه   19  9 13 12 26 هزینه تبادل 17 
ایحاکمیت شبکه 19 74 طرح ملی توربین  11 -5  8 -4  

 

 برای که است متفاوتي رویکردهای مبین حوزه این ادبیات مرور

 هک رویکردهایي اند؛یافته توسعه نوآوری هایهمکاری تحلیل

 هزاوی و اندگرفته شکل محوری نظریه یک مبنای بر کدام هر

 هایهمکاری و نوآوری مختلف هایجنبه به متفاوتي نگاه

 از متشکل را سازمان محورمنبع نگرش نظریه. دارند نوآوری

 تبادل میسان دریچه از را همکاری و دانسته منابع از ایمجموعه

-سازوکار لذا نگرد؛مي محوردارایي منابع و محوردانش منابع

 التح در منابع تبادل که دهدمي پیشنهاد حاکمیت برای را هایي

 که تاس آن بر فرض تبادل هسینه نظریه در. گیرند قرار بهینه

 و پذیرندنمي ریسک دارند، محدودی عقالنیت کنندگانتبادل

 بازیگران، از تعدادی الاقل و کنندنمي تحمیل ریسک

 تملک قابلیت دریچه از را همکاری لذا هستند؛ طلبفرصت

 همکاری بودنالتصاصي میسان نیس و همکاری دستاوردهای

 که دهدمي پیشنهاد را هایيسازوکار رویکرد این. نگردمي

 منابع از حراست و سویک از موردنیاز منابع بهینه تأمین متضمن

 ای،شبکه حاکمیت نظریه باشد. در دیگر سوی از سازمان

 بودندارا با که است شرکتيبین هماهنگي نوعي حاکمیت

 از اجتماعي، سیستم بودنغیررسمي و ارگانیک ویژگي

 هاشرکت دالل رسمي قراردادهای و بروکراتیک سالتارهای

 از متمایسی فرم ایشبکه حاکمیت لذا. است شده متمایس

 لمقاب در که نمایدمي ایجاد اقتصادی هایفعالیت در هماهنگي

 حاکمیت هدف. قراردارد بازاری یا مراتبي سلسله سالتارهای

 رد آن حصول که هدفي سالتاری است، انسجام ایجاد ایشبکه

 لذا است؛ دشوار مراتبيغیرسلسله و غیررسمي سالتارهای

 ایجاد کنندگان،مشارکت ورود محدودسازی چون هایيسازوکار

 ننمود کارا برای را اعتبار للق و جمعي تحریم غالب، فرهنگ

  نماید.مي پیشنهاد همکاری

 چیستي لود، اساسي فرضپیش و دیدگاه اساس بر نظریات این

 یهاسازوکار نتیجه در و شده قائل همکاری برای را متفاوتي

 حلیلت نتیجه لذا. اندنموده پیشنهاد حاکمیت برای را متفاوتي

 يمختلف نتایج مختلف، نظریه دو در واحد نوآوری همکاری یک

 ندکمي برجسته را متفاوتي هایجنبه نظریه، هر. داشت لواهد

-ظریهنلذا براساس  .کندمي شناسایي را متفاوتي هایسازوکار و

ند کهای مختلف، سوال پژوهش پاسخ متفاوتي را دریافت مي

 (:10)جدول 
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 هاي مختلفنظریه( پاسخ به سوال اصلی پژوهش در 10جدول 

چنانچه همکاری در چارچوب نظریه نگرش 
 تعریف و توصیف شود: محورمنبع

-ازوکارسثر است از محور، کارایی متأمحور یا منابع داراییبسته به میزان مداخله منابع دانش

 کنند.گذاری میجای هایی که موقعیت همکاری را در طیف تبادل تا ادغام

چنانچه همکاری در چارچوب نظریه هزینه تبادل 
 تعریف  و توصیف شود: 

بسته به میزان اختصاصی بودن همکاری و قابلیت تصاحب دستاوردها، کارایی متاثر است از 
 های تعبیه شده در کنترل همکاریهای تنظیم کننده ساختار و  حفاظتسازوکار

یت              حاکم یه  چارچوب نظر کاری در  چه هم نان چ
 ای تعریف  و توصیف شود:شبکه

ها، فرهنگ های اجتماعی همچون سطح محدویت دسترسیسازوکارکارایی متاثر است از  
 غالب، تحریم جمعی، و اعتبار همکاری
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