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  : يانداز شده در مرحله راه یمهندس ينوآور يها ف شبکهیند شکست ضعیفرآ
   رانیصنعت گاز ا يمطالعه مورد

 

  2یمحمدرضا آراست، *1لفروشانین يهاد

 فیشر یدانشگاه صنعت يعلم و فناور ياستگذاریدکتراي س يدانشجو -1

 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف -2

  دهیچک
، یکل يبند میک تقسیدر . ن بوده استیر انواع شکست، کمتر مورد توجه محققیاست که نسبت به سا ينوآور يهااز انواع شکست نظام یکیها شکست شبکه

 يف و حالت دوم به شکست قویحالت اول به شکست ضع. شوند یدار می، ناپايریگا پس از شکلیشوند و  یل، با شکست مواجه میا در مرحله تشکیها شبکه
 یند به خوبین فرآیل آنکه این حال، به دلیبا ا. آوردین عرصه فراهم میمداخله دولت در ا يرا برا یضرورت، يشکست در نظام نوآور. ها معروف استشبکه

 يشده بر مبنا یمهندس ينوآور يهاف در شبکهیند شکست ضعیفرآ ،ن مقالهیدر ا. ستیز مشخص نین عرصه نیل نشده است، چارچوب مداخله دولت در ایتحل
ج ینتا. ده استیاستخراج شده استفاده گرد یمدل مفهوم یاعتبارسنج يابر يقرار گرفته و از روش موردکاو یمورد بررس یفیتوص-یو اکتشاف يندیکرد فرآیرو

در  يدیت کلیرفعالیچهار ز. شوند یم يداریدچار ناپا "اعضاء یزگیانگ یب"و  "از دست رفتن اعتماد"ل یها به دو دلشبکه یدهد که به طور کلین مطالعه نشان میا
جاد یتوانند به انحاء مختلف باعث ایک میهر  ؛ت مخاطراتیریدن به شبکه و مدیت بخشیساختار، رسم یها، که عبارتند از انتخاب اعضاء، طراحل شبکهیتشک

چهارگانه در  يها تیک از فعالیر هر ی، نحوه تاثیک چارچوب مفهومیبا ارائه . گردند يداریها و متعاقبا ناپا شبکه يان اعضایدر م یزگیانگ یا بیو  ياعتماد یب
 يها از شبکه یکیموثر در شکست  يها زمیان، مکانیدر پا. ، نشان داده شده استیزگیانگ یا بیو  ياعتماد یق دو عامل بیاز طر ينوآور يها شکست شبکه

  .ح شده استیشنهاد شده، تشریپ یران با استفاده از چارچوب مفهومیصنعت نفت و گاز ا يو توسعه فناور ينوآور
  
  رانیزه و اعتماد، صنعت گاز ایف، انگیشده، شکست ضع یمهندس ينوآور يهاشبکه :ها دواژهیکل

  
  1مقدمه -1

مداخله دولت در موضوع  يمبنا ،ينوآور يهاشکست نظام
. بوده است ياست نوآوریات سیو طرح و بسط ادب ينوآور

ک عموماً معطوف به شکست بازار ینگاه اقتصاددانان کالس
گردد، اما اقتصاددانان یم ياست که باعث شکست نظام نوآور

ها مانند شکست از شکست يگریانواع د ینهادگرا و تکامل

                                                
  Nilforoushan@gsme.sharif.edu: دار مکاتبات نویسنده عهده* 

ش یدایز به عنوان عامل پیها را نو شکست شبکه ينهاد
  .]1-4[ اند مطرح ساخته ينوآور يهاشکست در نظام

برخوردار  ياژهیت ویها از اهمان شکست شبکهین میدر ا
 یاتیها حياز انواع نوآور ياریبس يها برااست، چرا که شبکه

 يهانظام يدیو کل یاصل ياز اجزا یکیهستند و  يدیو کل
د ید و تاکیین مطلب مورد تایا. گردندیز قلمداد مین ينوآور

 ییدر تفرّد و تنها يمحققان مختلف قرار گرفته است که نوآور
و  يازمند همکارین ينوآور يها براافتد، بلکه بنگاهیاتفاق نم
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ب یرق یگر کنشگران مکمل و حتیمشترك با د يهاتیفعال
  ). دیکن را مشاهده ]5-8[مثال مراجع  يبرا(خود هستند 
 ينوآور يهاکه در گذشته در ارتباط با شبکه یعمده مطالعات

و شکست آنها انجام شده است، به دنبال پاسخ به چند سوال 
ت و یاثرگذار بر موفق یو خارج یعوامل داخل: اندبوده يدیکل

زان یبر م یچه عوامل ]9[ کدامند؟ ينوآور يهاشکست شبکه
اناً یها و احن شبکهیت در ایعضو يها برال بنگاهیزه و تمایانگ

 ها توسط آنان نقش دارند؟زه شدن و رها کردن شبکهیانگیب
ت بنگاه در یکننده نقش و موقعنییتع یچه عوامل ]11و10[
ن یها در ات بنگاهینکه عضویو ا ]12[ ها هستند؟ن شبکهیا

 يژه در بخش نوآوریها بوبنگاه بر کارکرد يریها چه تاثشبکه
ن سواالت عموما با یپاسخ به ا ]13[ آنها خواهد داشت؟

از مطالعات با  يبوده و تعداد کمتر یانس و کمیکرد واریرو
  . انددنبال شده یفیک يکردهایرو
انس بر یکرد وارین غلبه مطالعات با روید همین حال، شایبا ا

بوده که سبب شده است به رغم  يندیکرد فرآیمطالعات با رو
ها، ش ما نسبت به علل و عوامل شکست شبکهارتقاء دان

ح یف نشده و توضیتوص یخوبه ها بشکست شبکه يندهایفرآ
گذاران و  استیس ياست که برا ین در حالیا. داده نشوند

و کسب اطالع از  يندیها، مطالعات فرآن حوزهیزان ایر برنامه
 یعوامل خارج ينحوه تعاقب علل و عوامل و نحوه اثرگذار

برخوردار است تا  يادیار زیت بسیندها از اهمیفرآن یبر ا
 يداریش سطح پایافزا يمناسب را برا يهااستیبتوانند س

ن یات از ایگر موجود در ادبیشکاف د. ندینما یها طراح شبکه
 يهامساله شکست شبکه ،جهت است که مطالعات انجام شده

-دهکرده مطالعه ین پدیا يها1 یشناس گونهرا فارغ از  ينوآور

ن فرض شده که ین مطالعات چنیاز ا ياریدر واقع در بس. اند
ش یدایپ(ند یآید میک شکل پدیعموماً به  ينوآور يهاشبکه
ا شکست شبکه را از یت و ی، و طبعاً مساله موفق)یتصادف

ها اند؛ حال آنکه مساله شکست شبکهل نمودهیهمان منظر تحل
دهنده هر حیل توضندها و علیدارد و طبعاً فرآ یانواع مختلف

متفاوت بوده و مستلزم  يگریها با دنوع از شکست شبکه
کند یرو تالش مشیمقاله پ. است یخاص يهااستیر و سیتداب

                                                
1- Typology 

ند یضمن برشمردن حاالت مختلف شکست شبکه، فرآ
ف و از یک حالت خاص توصیها را در ف شبکهیشکست ضع

کمک  ينوآور يهاات شکست شبکهین منظر به توسعه ادبیا
در حال توسعه و نقش  يکشورها يمتناسب با فضا. کند

ز مشکل یها و نشبکه يریگبزرگ در شکل يهاممتاز بنگاه
 يدارین فضا که همان ناپایدر ا ينوآور يهابزرگ شبکه

 يها ن نوع شکست شبکهین مطالعه ایها است، در اشبکه
ن یهمچن. شده مورد توجه قرار گرفته است یمهندس ينوآور

 ينوآور يها ف شبکهیموثر در شکست ضع يها زمیانمک
و  ی، معرفیک چارچوب مفهومیبه کمک ارائه  یمهندس

  .ح شده استیتشر
ت مساله یاست که هم اهم یعیاز صنا یکیران یصنعت گاز ا

درك  یفناورانه در آن بخوب يهاينوآور يبرا يسازشبکه
شده در آن مورد  یمهندس يهاجاد شبکهیا يشده و هم الگو

 یکی يق موردکاوین رو، از طریاز ا. رش قرار گرفته استیپذ
 ين صنعت، کاربردیجاد شده در ایا ينوآور يهااز شبکه

  . شده است یابیارز يشنهادیبودن چارچوب پ
، به مباحث مرتبط با شکست مقاله )اتیمرور ادب(بخش دوم 

ند یز فرآیده و نین پدیو عوامل موثر بر ا ينوآور يهاشبکه
سپس، . پردازدیشده م یها به روش مهندس ل شبکهیتشک

ف یند شکست ضعیکننده فرآفیتوص یچارچوب مفهوم
ات یشده که مستخرج از مرور ادب یمهندس ينوآور يهاشبکه

از  یکیان، یدر پا. ح داده خواهد شدین حوزه است، توضیا
ران که با شکست یصنعت گاز ا يتوسعه فناور يهاشبکه

مذکور  یجه شده است، با استفاده از چارچوب مفهومموا
  .  ف خواهد شدیتوص

 
  اتیمرور ادب - 2
  ينوآور يهاشکست شبکه یشناسگونه 2-1

از آن  ي، بازار بخش محدودیدگاه اقتصاددانان تکاملیاز د
و انتشار آن اثرگذار است  ياست که بر توسعه نوآور ییفضا

دهنده لیتشک یاصل يهاز جزء بلوكیها نو نهادها و شبکه
ن، عالوه بر یبنابرا. ]1[ روند یبه شمار م ينوآور يهاستمیس
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د یز باین 1هاو شکست شبکه يشکست بازار، شکست نهاد
ن سه یب ایحاصل ترک. رندیگذاران قرار گاستیمورد توجه س
را  يستم نوآوریشکست کل س يریگ نه شکلیشکست، زم

  . آوردید میپد
 ]14[ یاجتماع يهااز شبکه يارمجوعهیز ينوآور يهاشبکه

معمول و  يهاو در حد فاصل سازمان  ينوآور يهاو نظام
از  ياعبارتند از مجموعه یف کلیک تعریبازار بوده و در 

ن آنها که بنابر یمابیها و موسسات مستقل و روابط فسازمان
گوناگون و متنوع، در  یمختلف و به اشکال حقوق يهازهیانگ
نموده و منابع و  يگر همکاریکدیوتوسعه با قیحقند تیفرآ

 يبندمیدر تقس. ]15[ گذارند یدانش خود را به اشتراك م
ب یکه حاصل ترک ينوآور يهاهشتگانه انواع شکست نظام

، کارلسون و ]13[2گرسنیجانسون و گر يهادگاهید
 ]4[ و همکارانش 5ستیو ادکوئ ]2[4تی، اسم]1[3اکوبسونی

از  یکیبه عنوان  ينوآور يهااست، برساخته شکست شبکه
و  6سیوولتو. شده است یمعرف يعوامل شکست نظام نوآور

 ياست نوآوریس يبرا يگریچارچوب د ]16[ همکارانش
از  یعیف وسیمورد قبول ط يه نمودند که بعدها مبنایارا

 قرار گرفت ينوآور يهان در رابطه با شکست نظامیمحقق
ن مفهوم تحت عنوان یز به ایدر آن چارچوب ن .]19-17[

  . شکست تعامالت ارجاع داده شده بود
ف یبود که شکست شبکه را تعر ین کسینخست ]1[ کارلسون

. ها را مطرح کردشکست شبکه يف و قویو دو نوع ضع
که  ییهابنگاه یعنی 7فیف کارلسون، شکست ضعیمطابق تعر

مشترك دارند، در حد الزم بهم مرتبط  يه فناوریگر پایکدیبا 
 8يل شبکه بدهند و شکست قوینشوند و نتوانند با هم تشک

و در واقع توسط (ها گر بنگاهیمنفرد توسط د يهابنگاه یعنی
گر را با یکدیا نتوانند ی/ت شوند ویغلط هدا يریبه مس) شبکه

 یند؛ در واقع نوعیت نمایو حما یبانیاز پشتیدانش مورد ن
  . دهد يرو 9یشدگقفل دهیپد

                                                
1- Network Failure 
2- Johnson & Gregersen 
3- Carlsson & Jacobsson 
4- Smith 
5- Edquist 
6- Woolthuis 
7- Weak failure 
8- Strong failure 
9- Lock-in (myopia) 

 يدر فضا یعیبه طور طب ينوآور يهاف شبکهیشکست ضع
شتر متداول و یشده ب یدر حال توسعه و تازه صنعت يکشورها

 یعیبه طور طب يها و موسسات اقتصادرا بنگاهیج است؛ زیرا
گر یکدیبا  يازمند همکاریوکار خود نتوسعه کسب يبرا

 يبرا. ندارند یز اطالعین يستند و از منافع و ارزش همکارین
 يهاف را در شبکهیند شکست ضعینکه بتوان مطالعه فرآیا

نخست . ش برد، توجه به دو نکته الزم استیبه پ ينوآور
ک و در حال تکامل است و چرخه ینامید يا دهی، پدآنکه شبکه

 یا تعالیس، رشد، بلوغ و اضمحالل یعمر آن چهار مرحله تاس
گاه ینکته دوم، ضرورت توجه به جا. ]20[ شود یرا شامل م

 یا شکست کلیت و یها در موفقس شبکهیحساس مرحله تاس
نظران  صاحب یکه به گفته برخ ییها است؛ تا جان شبکهیا

ها از جهت محقق ساختن ن مرحله چرخه عمر شبکهیتر مهم
چکدام از یها است و هس شبکهیآنها مرحله تاس ییاهداف نها
ن حد یها تا اا شکست شبکهیت و یگر در موفقیمراحل د

. ستیده نیچین موضوع چندان پیل ایدل. ]21[ ت ندارندیاهم
ن یها در ات شبکهیموفق یاز عناصر اصل ياریدر واقع بس

مانند انتخاب  يشوند؛ عناصریم ین و طراحییمرحله تع
ق یفهم دق ين رو، برایاز هم. ساختار شبکه یاعضاء و طراح

ل یند تشکیست فرآیبایها مشبکهف یند شکست ضعیفرآ
  .ها را خوب شناخت و مطالعه کردشبکه

  شده یمهندس ينوآور يهاشکست شبکه 2-2
ها به ، شبکه]22و21[10نگ، دوز و اولکیبر اساس مطالعات ر

و  12، سرخود11یتصادف: شوندیل میتشک) شکل(ق یبه سه طر
ن حاالت، به سه یانتخاب هر از ا). 1شکل ( 13شده یمهندس
روابط "و  "یروابط اجتماع"، "ق همگرایعال" يدیکل عامل

ن یهر قدر ا. دارد یبالقوه شبکه بستگ يان اعضایم "يراهبرد
 يریگوجود داشته باشند، شکل يسه عامل در سطح باالتر

  . رخ خواهد داد يشتریها با سرعت و سهولت بشبکه

                                                
10- Ring, Doz & Olk 
11- Embedded 

اند که به جهت تناسب بیشتر با استفاده کرده Embeddedمحققان براي این فرآیند از واژه 
 .برگزیده شده است "تصادفی"محتوا در برگردان فارسی واژه 

12- Emergent 
13- Engineered 
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  ]21[ شبکه يریگ حاالت مختلف شکل) 1شکل 

  
بالقوه  يشده، اعضا یها بصورت مهندسشبکه يریگدر شکل

ابند چقدر با یتوانند دریآنقدر از هم دور هستند که نم شبکه
ل یکه قبل از تشک یژه هنگامیق مشترك دارند؛ به ویهم عال

به . نداشته باشند يگر روابط راهبردیکدیاعضاء با  شبکه
شود ید الزم میا نقش جدیت یک موجودیل، وجود ین دلیهم

که به  یمتقابل یزان وابستگیرا از م بالقوه شبکه يکه اعضا
هم دارند،  که با یق مشترکیزان عالیز میگر داشته و نیکدی

شبکه را فراهم  يریگنه شکلیب زمین ترتیآگاه سازد و بد
 ین مختلفید با عناویت جدین موجودیات، از ایدر ادب. آورد

از آن به  ]22و21[ نگ و همکارانشیر. اد شده استی

و ] 1[اکوبسون یکارلسون و . انداد کردهی 1انداز ت راهیموجود
استفاده  3نیمحرك نخستر یاز تعب ]23[ و همکاران 2جدورنیه

گر از آن ید یرخو ب ]24[4هاناراج و پرخهید. کنندیاستفاده م
هومان و . انددهکراد ی 5کننده گروه ارکستربا استعاره هماهنگ

 8ا واسطه شبکهی 7کننده شبکهآن را سازمان اداره ]25[6پروان
 9ا هابیاندار و یز آن را مرکز، مین یرخاند و بخوانده 8شبکه

  .]26[ انددهینام
ند یتوان سه فرآیها، مل شبکهیند تشکیمتناظر با سه نوع فرآ

شکست ): 2شکل (ها تصور نمود شبکه يف برایشکست ضع
. شده ی، سرخود و مهندسیتصادف ينوآور يهاف شبکهیضع

انداز به ت راهیاست که موجود یشده، حالت یحالت مهندس
ت یاهمها به ضرورت و گر بنگاهیا زودتر از دیل گوناگون یدال

ا از جانب یبرده است و  یپ ينوآور يهال شبکهیمساله تشک
م ینک تصمیده است و ایشبکه گرد يانداز دولت مامور به راه

موجود،  يهااستیگرفته است با استفاده از ابزارها و س
ن هدف ناکام یل دهد؛ اما در ایرا تشک ينوآور يها شبکه

  .ماند یم
  

  ينوآور يهاعوامل موثر در شکست شبکه 2-3
 یدهند که به طور کلیمطالعه منابع و مقاالت متعدد نشان م

ا شکست یت و یموفق يدیدو عامل به عنوان عوامل کل
 یات معرفیشده در ادب  یمهندس ينوآور يها شبکه
  :]29و28[10اند شده

  هاشبکه يها و انتظارات اعضازهیانگ) 1
  ن اعضاءیاعتماد ب) 2

                                                
1- Triggering entity 
2- agedorn 
3- Prime mover 
4- Dhanaraj & Parkhe 
5- orchestrator 
6- Human & Provan 
7- Network administrative organization (NAO) 
8- Network broker 
9- Hub 

هاي نوآوري که به گفتنی است در خصوص عوامل کلیدي موفقیت و یا شکست شبکه -10
اند، نیز مطالعات زیادي انجام شده و در طی آنها هاي تصادفی و یا سرخود شکل گرفتهروش

حال مرور آن دسته از عوامل  هاي دیگري پرداخته شده است، با اینموضوعات و سرفصلبه 
 .را مشاهده نمود ]32[توان مرجع براي نمونه می. گیرددر حیطه این مطالعه قرار نمی

 روابط اجتماعی

 روابط راهبردي
 عالیق همگرا

  فرآیند سرخود :a شکل

  مهندسی شدهفرآیند : b شکل

  تصادفیفرآیند : c شکل

انداز و  اجماع بر سر چشم
 ماموریت

  طراحی ساختار رسمی

 انتظارات اعضاتعریف 

 آگاهی از وابستگی متقابل

 عالیق همگرا

  طراحی ساختار رسمی

 انتخاب شرکا

 انتظارات اعضاتعریف 
 روابط اجتماعی

 روابط راهبردي

 عالیق همگرا

  
 روابط اجتماعی انتظارات اعضاتعریف 

 روابط راهبردي
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  حاالت مختلف شکست شبکه) 2شکل 
  

 يانداز انداز بتواند بعنوان محور راهت راهیدر واقع اگر موجود
د آورده و یان اعضاء پدیزش الزم را در میشبکه اعتماد و انگ
ت کند، یها را حفظ و تقوز آنیات شبکه نیدر طول چرخه ح

اما اگر . چگاه با شکست مواجه نخواهد شدیشبکه ه
نه یح نتواند زمیناصح يانداز با اتخاذ راهبردهاراهت یموجود

ا باعث ید آورد و یان اعضاء را پدیزه میش اعتماد  و انگیدایپ
. ن دو عامل شود، شبکه شکست خواهد خوردین رفتن ایاز ب

توانند منجر  یاز عوامل م یعیف وسیالبته مشخص است که ط
ه شوند، که شبک ين اعضایب ياعتماد یو ب یزگیانگ یجاد بیبه ا

  .گرددیم ين مجال خودداریک آنها در ای کیاز پرداختن به 
  
 قیروش تحق - 3

که در  یهمانگونه که در مقدمه مقاله گذشت، عمده مطالعات
صورت گرفته است، با  ينوآور يهانه شکست شبکهیزم
 يا صورت گرفته است و کمتر مقاله یانس و کمیکرد واریرو

. ]31و30[ پرداخته است يندیفرآکرد یده با روین پدیبه ا
توجه کمتر محققان و پژوهشگران (ن مدعا یا یبررس يبرا

به  یقاتیتحق يهايو همکار ينوآور يهاحوزه شبکه
، ابتدا )هادر ارتباط با شکست شبکه يندیفرآ يکردهایرو
ژورنال اول حوزه  8از مقاالت منتشر شده در  یگاهیپا

که در حوزه ) ریتاث بیضرشاخص  يبر مبنا(ت یریمد
کنند و در آنها یز مقاله منتشر مین يقات نوآوریتحق یتخصص

 يهايگذارهیها و سرمايها، همکارل شبکهیبه مساله تشک

آنگاه تالش . 1د آمدیپرداخته شده بود، پد یقاتیمشترك تحق
 يافزارهاموجود در نرم يجستجو يتهایشد با استفاده از قابل

کرد یمقاالت از جهت رو يهالیفا یدردسترس، تمام
-ک و دستهیه مقاله، تفکیانجام مطالعه و ته يمنتخبشان برا

د از یمقاالت مرتبط تالش گرد يجستجو يبرا. گردند يبند
. مناسب در بخش جستجو استفاده گردد يهادواژهیکل یتمام

 يندیفرآ يکردهاین مطالعه نشان داد که سهم رویما حصل ا
  .  ز بوده استین حوزه ناچیادر سبد مطالعات پژوهشگران 

 يهاف شبکهیند شکست ضعین فراییتب ين رو، برایاز ا
استفاده  یفیتوص-یاکتشاف يکردیشده، از رو یمهندس ينوآور

د و در بخش نخست، تالش شد با اتکاء به منابع و یگرد
مرتبط  یپژوهش- یمرتبط با مجالت علم یاطالعات يهاگاهیپا

و مرجع، مقاالت مرتبط با موضوع مرور گشته و با اتکاء به 
ه شده در بخش بعد استخراج یارا ینها چارچوب مفهومیا

 یاعتبارسنج يبرا يکرد موردکاویدر بخش دوم، از رو. گردد
 يشنهاد شده برایپ یچارچوب مفهوم يو سنجش توانمند

 یمهندس ينوآور يهاف شبکهیند شکست ضعیف فرایتوص
ک شبکه ی يق مطالعه موردیشده استفاده و تالش شده از طر

                                                
 با ضریب تاثیر Academy of Management Review: ها عبارتند از این ژورتال -1

7.8 ،Academy of Management Journal  5.9با ضریب تاثیر ،
OrganizationScience  4.3با ضریب تاثیر ،Strategic Management Journal  با

با ضریب   Research Policy، 3.1با ضریب تاثیر  Technovation، 3.367 ضریب تاثیر
، 2.1با ضریب تاثیر  Technological Forecasting & Social Change، 2.8تاثیر 

R&D Management  1.58با ضریب تاثیر ،  

 هاي نوآوري شکست شبکه

 شکست قوي شکست ضعیف

تشکیل فرایند 
 سرخود

فرایند تشکیل 
 تصادفی

فرایند تشکیل 
 مهندسی شده
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ن و ییدر صنعت گاز، قدرت تب يو توسعه فناور ينوآور
 .ردیقرار گ یابیاد شده مورد ارزی یاعتبار چارچوب مفهوم

  
ف یشکست ضع يهاالگو: یچارچوب مفهوم - 4

  ياندازشده در مرحله راه یمهندس ينوآور يهاشبکه
از  یکیشده،  یمهندس ينوآور يهال شبکهیموضوع تشک

 یول. ها استت شبکهیریو مد يات نوآوریموضوعات مهم ادب
ن محققان یها در بن شبکهیل ایند و مدل تشکیدر رابطه با فرآ

ل ین دلین حوزه اجماع وجود ندارد و به اینظران او صاحب
برد یرنج م یابهام و آشفتگ یات از نوعین حوزه از ادبیهنوز ا

اند مورد توجه قرار که توانسته يمعدود يهاشتال. ]33[
 یشناسهستند که عمدتا از منظر جامعه يز مواردیرند نیگ

و مطالعه  یها را مورد بررسش شبکهیدایس و پیمساله تاس
ها اشاره ل به آنیکه در ذ یرو، مراحلنیاز ا. ]34[ اندقرار داده

است که مرور شده و به  یند مجموعه مطالعاتیشود، برآیم
الزم به ذکر است که در عموم . اندر خالصه شدهیشکل ز

ل یاند، کارکرد تشکن مساله پرداختهیکه به ا یمنابع و مراجع
ت یریمد يشده را جزء کارکردها یها به روش مهندسشبکه

ف و یل وظایمواقع ذ ياریرو، در بسنیشبکه دانسته و از ا
  .]35[ آن پرداخته شده است ت شبکه بهیریمد يکارکردها

ح داد که ینطور توضیتوان این مطالعات را میخالصه ا
محور  4مشتمل بر  ينوآور يهال شبکهیتشک یاصل يها گام

  :ر استیز
  ؛]36[انتخاب اعضاء ) الف
زان یزان وسعت، میمراد از ساختار عمدتا م: ساختار یطراح) ب

 ها استشبکهزان تمرکز موجود در یتراکم ارتباطات و م
  ؛]38و37[

حاصل از  يم منافع فکریا همان نظام تسهیسک یت ریریمد) ج
  ]39[شبکه

ها شبکه ینکه تا چه اندازه حکمرانیا: ت در شبکهیزان رسمیم) د
  . ]29[ ردیپذیصورت م یرسم يقراردادها يبر مبنا

 یمهندس ينوآور يهاشبکه يریگن در مرحله شکلیبنابرا
 ينه محوریانداز شبکه در چهار زمت راهیا موجودیر یشده، مد
تواند به یم يریگمیخطا در تصم. کند يریگمید تصمیفوق با

شبکه منجر شده و موجب  ياعضا یزگیانگ یا بی ياعتماد یب
که باعث  یاز جهات یکیمثال،  يبرا. شکست شبکه شود

اعضاء از هم   یشود، شناخت قبلیجلب اعتماد اعضاء م
ک شبکه گرد یرا کنار هم در  یی، اعضاریمدحال اگر . است

گردد که یندارند، سبب م ینه شناخت قبلیآورد که با هم زم
جاد یو با صرف زمان ا یا به سختیامده ید نین آنان پدیاعتماد ب

جاد ین اعضاء خود عامل ایسست بودن اعتماد ب. دشو
  .شودیجه شکست حادث میدر شبکه شده و در نت يداریناپا

ند شکست یفرآ یبه مطالب فوق، چارچوب مفهومبا توجه 
، در ياندازشده در مرحله راه یمهندس ينوآور يهاشبکه

چارچوب ن ینکه اینظر به ا. ش داده شده استینما 3شکل 
استخراج ) اتیمرور ادب(قات گذشته یمطالعات و تحق يبر مبنا

آن،  يگرفین و توصییسنجش قدرت تب يشده است، لذا برا
مورد مطالعه و  یک مثال واقعیتا در رابطه با است  يضرور

 ينوآور يهااز شبکه یکین منظور، یا يبرا. ردیانطباق قرار گ
مقاله  يران انتخاب شده که موضوع بخش بعدیصنعت گاز ا

اوالً : ن شبکه به سه علت صورت گرفته استیانتخاب ا. است
جاد شده است؛ یشده ا یاست که به روش مهندس ياشبکه

 ينفعان و اعضاياز جانب همه ذ يل جدیاً اراده و تمایثان
نکه یتحقق اهداف آن وجود داشته است و آخر ا يشبکه برا

ک ین شبکه از نزدین امکان فراهم بود تا تمام تحوالت ایا
 .رندیل قرار گیمورد مطالعه و تحل
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  ياندازشده در مرحله راه یمهندس ينوآور يهاند شکست شبکهیفرآ یچارچوب مفهوم )3شکل 
  

و توسعه  يف شبکه نوآوریشکست ضع یبررس - 5
  رانیدر صنعت گاز ا 1آلفا يفناور

آلفا در صنعت  يو توسعه فناور يشبکه نوآور یمعرف 5-1
  گاز

بوده و  یو سنت يندیفرآ يهاياز فناور یکیآلفا  يفناور
ع مختلف و از جمله یدر صنا يمتعدد يکاربردها يدارا

ه یپا يه دانش، دارایبه لحاظ پا ين فناوریا. صنعت گاز است
بودن  یمعنا که حجم ضمنن یبوده است، بد یبیدانش ترک
ن دانش مستلزم یاد بوده و توسعه ایار زیآن بس یدانش فن

ن یا. ه استیاز مهندسان و دانشمندان علوم پا یتالش بخش
در صنعت گاز  هاي تحقیقاتی اولویت از یکی به عنوان يفناور

 80دهه  ییابتدا يهاظرف سال. ران انتخاب شده استیا
ران شکل گرفت که یگاز ادر سطح صنعت  يچند يهاتالش

 یآلفا بود ول يساخت فناور یبه دانش فن یابیهدف آن دست
به شکل  يبند ن جمعیها ناکام ماندند، و ان تالشیمجموعه ا

 یبه دانش فن یابیتحقق هدف دست يد آمد که برایپد یکل
ت موجود در کشور در یتوان و ظرف ید از تمامیبامذکور، 

گران مختلف بتوانند ینمود، تا بازک شبکه استفاده یقالب 
و دستاوردها و تجارب خود را در قالب آن به  یمنابع دانش

                                                
هاي پژوهشی عدم ذکر نام واقعی شبکه، به علت حفظ اسرار و محرمانگی اطالعات طرح -1

 .صنعت نفت و گاز کشور است

، يگذاراشتراكو به ییافزا ن همیاشتراك گذارده و از محل ا
در سال . تر سازندمذکور را محتمل یبه دانش فن یابیدست

اس یمذکور در مق ي، شبکه آلفا با هدف خلق فناور1388
ن یا. شکل گرفت یک شرکت دولتیسط  ، تویشگاهیآزما

  .ف و اجرا شدیک طرح و ده پروژه تعریشبکه در قالب 

  ل شبکه آلفایند تشکیآفر 5-2
ن تجارب یاز نخست یکیآلفا،  يس شبکه نوآوریجاد و تاسیا

ن شبکه در ابتدا با یا. رفتیران به شمار میصنعت گاز ا
وابسته به وزارت نفت  يهااز شرکت یکیق یت و تشویحما
ره شرکت یئت مدین شبکه در هیجاد ایطرح ا. شد ياندازراه

ص یآن تخص یب قرار گرفت و منابع مالیمذکور مورد تصو
ت و نحوه انتخاب ینه اهمین شرکت در زمیر ارشد ایمد. افتی

  :2دیگویانداز م ت راهیموجود
کار، ن یدر ا) هاب(ع کننده یع کننده و توزیک تجمیوجود "

نکه بداند یا. مهم بود یلیکه نقش خودش را خوب بداند، خ
نجا یا. د کار را واگذار کندید وارد شود و کجاها بایکجاها با

ن بابت یکرد و از ا يسازمان منتخب ما نقشش را خوب باز
د برود، یدانست تا کجاها با یکه م یهاب. میت داشتیما رضا

                                                
سال سابقه  20ایشان خود داراي مدرك دکتري در رشته مهندسی شیمی بوده و حدود  -2

  .ا دارندسال سابقه مدیریت پژوهش در صنعت گاز کشور ر 12پژوهشی و 

هاي نوآوري  شکست شبکه
 مهندسی شده
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ن یع کند که ایرا توزد کارش یستد و کجاها باید بایکجاها با
  ". مهم است یلیخ

  :دیگویگر مید يو در جا
د از ین مطلب اعتقاد داشت که باین کار به ایدر ا) هاب("

مهم است که  یلین خیا. گر استفاده کندید يها توان بخش
 يها یلیم و به خیم که همه علم را خودمان نداریریما بپذ

از طرف . است یفاکتور مهم یلین خیا. میگر وابسته هستید
از علم نبود، آن  یهم خال یلیربط نبود، خ یگر هم بید

کردن  یابیمحک زدن و ارز یقدرت نظارت، آن قدرت علم
  ".را داشت
را  ینظارت یعال ي، شورا)هاب(، شرکت مذکور يدر گام بعد

ر ارشد یمد. ل دادین شبکه تشکیر ایت مسینظارت و هدا يبرا
  :دیوگینه مین زمیادشده در ایشرکت 

 ي؛ واقعاً ما االن در اکثر کارهايته راهبرید به کمیاشاره کرد"
را، در واقع  یژگین ویته را، همین کمیگرمان هم، همید

 ییک جایکنم  یچون فکر م. میکن یم اجرا میروش را دار
آنجا . ستیک نفر نیآنجا . کند يریگ مید باشد که تصمیبا
هستند که به موضوع از باال نگاه  ياز افراد يا ک مجموعهی
ح کار بر یت درست و صحیهدا يته براین کمیا. ... کنند یم

الزم است،  یلیکالن، بنظر من خ يها استیاساس آن س
ک یدر . ردیخواهد بگ یرا م یمهم یلیمات خیچون تصم

. دیر را بروین مسید ایگو یبه شما م يدیو کل یاتیمقاطع ح
ند، یآ یهمه هستند، افراد مختلف م نفعانیآنجا هم باالخره ذ

ته یآن کم یکه عضو رسم يند، چند نفریگو یمطالبشان را م
  ". رندیگ یم میهستند، تصم

انجام طرح را  یر کلی، هاب مسيته راهبریل کمیبعد از تشک
طرح، پنج  ییتحقق هدف نها يمشخص نمود که در آن برا

ن یا يبعد يهاینیدر بازب. در نظر گرفته شده بود یگام اصل
ته ین فازها در کمیب ایپس از تصو. افتیل یها به سه تقلگام

ساخت  ی، فاز اول طرح با هدف دستیابی به دانش فنيراهبر
 يف و برایتعر یشگاهیاس آزمایمحصول مورد نظر در مق

، هاب، يته راهبریمتشکل از کارفرما، کم يا آن شبکه ياجرا
فاز اول . ل شدیتشکن ین و مشاوریها، ناظر ان پروژهیمجر

واگذار  يک مجریپروژه بود که هر پروژه به  10طرح شامل 
داشتند که به  یها، حالت مطالعاتن پروژهیدو پروژه از ا. شد
به صورت دوبدو  یشد و مابقیجشان منتقل میها نتاه پروژهیبق

مورد نظر،  یبه دانش فن یابیدست يدر واقع برا. م شدندیتقس
به صورت  ير دو مجریهر مس يود و برار متصور بیچهار مس

 یان در واقع نوعین مجریا. نمودند یکار را دنبال م يمواز
نه ین زمیر شبکه مذکور در ایمد. شدند یم یر تلقیکدگیب یرق
  :1دیگویم

ن یار ایم تنها معیفقط گفت. میان را محدود نکردیما مجر"
شود  یکاربرد مورد نظر م يکه برا ین محصولیاست که بهتر

ز یک مسابقه بود و خودشان نیضمناً . دیساخت را بساز
م که آن یدوارم بودیام. ک مسابقه استین یدانستند که ا یم
ن یآورد با ذکر این مسابقه به وجود میکه ا یشرانیپ يروین

ها و  بسازد پروژه یکه اگر موفق بشود که محصول خوب
ار را واد يهم با خودش خواهد بود، مجر يبعد يها گام

دا ید محصول پیتول ين روش برایکند که برود و بگردد بهتر
  ".کند

نه ینکه هاب قبالً در زمیان، با توجه به ایانتخاب مجر يبرا
ن کشور را یمحقق یت کرده بود و بدنه اصلیهدف فعال يفناور
باً یانجام داد و تقر يک غربالگریشناخت،  ینه مین زمیدر ا

که موضوع طرح متناسب با تخصص آنها  يهمه افراد يبرا
در مرحله بعد، . فرستاد قیه تحقیشنهادیپ يتقاضابود، 
مدنظر  يارهاین معیترمهم. قرار گرفتند یابیان مورد ارزیمتقاض

مورد  يدر حوزه فناور یسوابق علم: هاب عبارت بودند از 
شنهاد، تجربه انجام یدهنده پهیارا یسازمان يهاينظر، توانمند

 يارهایبا توجه به مع. يشنهادیمت پیمشابه و ق يهاروژهپ
، يته راهبریها، کم ان پروژهیشبکه اعم از مجر ي، اعضایابیارز

ها انتخاب شدند و تعداد  ن عموماً از دانشگاهین و مشاوریناظر
شبکه از  ين اعضایهمچن. از آنها از صنعت بودند یکم

در کشور  ییایمختلف انتخاب شده و از لحاظ جعراف يشهرها
مختلف  يکه اعضاء از شهرها یلیاز دال یکی. پراکنده بودند

ان یل مجریامکانات در کشور و تما یانتخاب شدند، پراکندگ
ان و یبا انتخاب مجر. خودشان بود يهاشگاهیبه کار در آزما

شبکه مذکور شکل ) ساختار( یها، ارکان اصلز ناظران پروژهین
 .مشاهده نمود 4ر شکل توان دیساختار من یا. گرفت

                                                
سال است در یکی از مراکز عالی پزوهش و توسعه صنعت نفت و  10مدیر شبکه حدود  -1

نماید و موضوع رساله دکتري ایشان نیز در رشته مهندسی شیمی در گاز ایران فعالیت می
 .همین حوزه فناوري بوده است
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  ساختار شبکه آلفا )4شکل

  
ر یو نه مد(ن کارفرما یب يدر مرحله بعد، قرارداد همکار

 يهایشرح خدمات و خروج که ان بسته شدیمجر با )شبکه
 يمورد انتظار کارفرما و متقابال نحوه جبران خدمات مجر

ها عمدتا به لحاظ پروژه. نمودیتوسط کارفرما را مشخص م
مورد  یمشابه هم بودند و خروج یمت و محدوده زمانیق

انتظار از آنها ساخت محصول فناورانه مورد نظر همراه با 
. و روش ساخت آن به هاب بود یانتقال کامل دانش ضمن

ها ن پروژهیا یو نحوه ساخت بخش اصل یانتقال دانش ضمن
ر طرح مورد استفاده قرار یتوانست در ادامه مسید، چرا که مبو
ن یهرحال، اهب. دیطرح کمک نما ییرد و به تحقق هدف نهایگ

 يج آن براید و نتایها به اتمام رسن پروژهیافتن ایان یفاز با پا
  . قرار گرفت يته راهبریار کمیدر اخت يریگمیو تصم یابیارز

  آلفا يشبکه توسعه فناورت و شکست یموفق یابیارز 5-3
 يهاا شکست شبکهیت و یموفق یابیارز یدو سنجه اصل

نجا مراد از یدر ا. "2تیکفا"و  "1يداریپا"عبارتند از  ينوآور
د به ین شده است و باییش تعیبه اهداف از پ یابیت دستیکفا

ممکن  يداریپا. ز داده شودیتم ییطور شفاف از مفهوم کارآ

                                                
1- Stability or continuity 
2- Efficacy 

ده یاز پد یا ناشیو  شبکه بوده ت مستمریجه کفایاست نت
به  یابیت در شبکه مذکور، دستینماد کفا. ]36[پسماند باشد

ساخت محصول  یدانش فن یعنین شده ییش تعیهدف از پ
نماد . شده است يرین شبکه هدفگیاست که در ا يافناورانه

 ين اعضایافتن دانش بیان ین شبکه، جریز در این يداریپا
ز یدانش به هاب و کارفرما و ن یمختلف، انتقال بخش ضمن

  . شبکه است ين اعضایانتقال روان دانش و تجارب ب

  )خلق دانش( يسودمند 5-3-1
شده معموال هدفدار هستند و هدفشان  یمهندس يهاشبکه

ر حالت یاد در غیاست که به احتمال ز یبه دانش یابیدست
خلق هر . ستیچند سازمان قابل توسعه و خلق ن يهمکار

اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد و اگر آن  یدانش
 يدیت نگردد، دانش جدیرعا يا ند کار شبکهیالزامات در فرآ

  . شودیخلق نم
 یشده بود، چند مولفه اساس يریکه در شبکه آلفا هدفگ یدانش
ک کاربرد مشخص و ی ينکه براینخست ا :ن داشتیادیو بن

نکه یگر اید .از بودیمورد ن یک مساله صنعتیو حل  ینیع
ن آن یار باال بود و منابع تامین دانش بسیبودن ا یزان ضمنیم

نکه یگر اید. ندبود، مستند و مجرد و عام نیچندان رسم

 

 کارفرما

 هاب

 10مجري  000 2مجري  1مجري 

 کمیته راهبري

 ناظرین مشاورین
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 يش و آزمون و خطاهایند خلق آن از جنس آزمایت فرآیماه
ن بود که یند خلق آن ایت فرایماه یژگیگر وید. مکرر بود

د یجد يهابه توسعه دانش يازیچندان ن يخلق فناور يبرا
موجود بکار گرفته شده و  يهااز بود دانشیشتر نینبود، بلکه ب

  . ب شوندیبا هم ترک
 :ت معتقد استیت شبکه از جهت کفایکارفرما در مورد موفق

ر، یم که صد درصد موفق بوده است، خییم بگویاگر بخواه"
چون ل هم دارد یدل. کننده بوده است ینطور نبود اما راضیا

 يک مقدارین گونه کارها، اهدافمان را یشه در ایما هم
  ".جاد کندیا يشتریزه بیک انگینکه یا يبرا. مینیب یم یآرمان

  :دیگویگر مید يو در جا
فاز اول ما به دو  يدر انتها. نبود یبود، اما عال یج خوبینتا"

را  يبهتر يها نها جوابیم که ایک شدینمونه مشخص نزد
نکه یا یعنینکه هنوز کار دارد یهنوز کار دارد و ا یداد ول یم

از باب محصول مورد نظرمان  يجه صد درصدیما به آن نت
  ."ن برداشت بنده استیا. میدینرس

ر شـبکه جالـب   یز از جانـب مـد  یـ ن نکتـه ن یز توجه به ایو ن
  :توجه است

م، اما یابیم به همه اهداف مورد نظر دست ید نتوانستیما شا"
م و هم ینادرست را حذف کن يهاراه يک سریم یهم توانست

به چه  ییهانهیدر چه زم یم که چه کسانیم بفهمیتوانست
  ."اندافتهیدست  ییهادانش

ـ انـدرکاران ا ران و دسـت یمـد  يهاگفته يبندجمع ن بخـش  ی
ــا  یآن اســت کــه طــرح در زم نــه خلــق دانــش مــورد نظــر ت

ـ  یرسـ  یت نسبیبه موفق يحدود هـم کارفرمـا    یده اسـت، ول
ج حاصــله یالقــول هســتند کــه نتــار شــبکه متفــقیو هــم مــد

ــا ــا را    دهی ــارات آنه ــه انتظ ــت هم ــته اس ــوده و نتوانس آل نب
ــازد  ــق س ــرآن گروهــ  . محق ــالوه ب ــان ن یع ــاز کارشناس ز ی

ـ بدسـت آمـده ن   یت نسـب یمعتقدند موفق نـد  یز محصـول فرا ی
ــاتیتحق يو همکــار ياشــبکه ــبال ا یق ــوده و ق ــنب جــه ین نتی

  . حاصل آمده بوده است

  )ان دانشیجر( يداریپا 5-3-2
 يها ين بوده است که همکاریشبکه ا يداریمنظور از پا

ر طرح ادامه یمس ين اعضاء شکل گرفته و تا انتهایب ياشبکه
به استمرار روابط  يک شبکه نوآوری يدر واقع، بقا. ابدیب

دانش ر توسعه یشود، مس یان اعضاء است که باعث میم یدانش
مستمر  يریادگینه یشده شتاب گرفته و زم يریگ هدف یفن

شبکه بتوانند با  يدر واقع، اگر اعضا. اعضاء از هم فراهم شود
 ییجه نهایاگر نت یگر تبادل دانش داشته باشند، حتیکدی

حاصل نشود، خود اعضاء اصرار خواهند داشت که شبکه ولو 
و  يریدگایان یحفظ شود تا بتوان جر یر رسمیبه شکل غ

حاالت اصوال  یدر برخ. ن اعضاء حفظ نمودیخلق دانش را ب
ل شبکه است، تعامل یتشک یالزمه خلق دانش که هدف اصل

  .گر استیکدیاد اعضاء با یک و زیمستمر و نزد
ن طرح یاندرکاران ا ران و دستیمد يهاحال اگر به گفته

ن ین شبکه از ایا یت کلیم که وضعیابییم، درمیمراجعه کن
بعنوان مثال نظر . نبوده است یت مطلوبیجهات وضع

  :ن استیطرح چن يکارفرما
نها انجام ین کار را مشترکاً ایم که ایل داشتیتما یلیخ"
 یکار سخت یلیگر چسباندن خینها را با همدیا یدادند ول یم

ک ین دغدغه واقعاً یم، این دغدغه را داریا یعنی. است
 یو به راحت یما که به درست ياست برا يدغدغه جد

گر یم که کنار همدیجاد کنیزه ایها انگ گروه يم براینتوانست
  ."نندیبنش

ر ید شده توسط اعضاء به مدینه انتقال دانش تولیشان در زمیا
  :ز معتقد استیشبکه ن

ار یندارد اگر اصل آن دانش، هسته آن دانش در اخت یاشکال"
ن یچون با ا چرا؟. ده باشدیبه دست هاب نرس يمجر

ن یکه ادامه دارد، ا يرین مسیم و ایکه ما کرد یانتخاب
ن بوده که یگران همچنان کنار ما هستند، اتفاق مهم ایباز
حاال . اند ه بهتر بودهین دو تا از بقیما اثبات شده که ا يبرا

ما  ين برایپس ا. يم در مرحله بعدیم ببریخواه ین را میا
  ".مهم است

و انتقال  يساززهیدر انگ یل عدم ناتوانیدل در واقع کارفرما به
در  یستیبه هاب شبکه، به داشتن دانش ک يمجر یدانش ضمن

  . ند کار متقاعد شده استیفرا
  :1دیگویران طرح میگر از مدید یکیا ی

                                                
یالن مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت است که داراي تجربه التحصایشان یکی از فارغ -1

 . ساله در زمینه صنعت نفت و گاز است 30
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با هم  یتوانستند ارتباطات یم) شبکه ياعضا(نها یاگر ا"
ن را ین من ایبنابرا. شد یجه کار بهتر میبرقرار کنند، مسلماً نت

  ."دانم یک نقطه ضعف کار می
  :ر شبکه استیحتر نظرات خود مدیو از همه صر

اعضاء به  ید اعتراف بکنم در انتقال دانش ضمنیراستش با"
را که  یستم عرفیما صرفاً همان س یعنی. میهاب موفق نبود

شه، یها داده منکه خوب گزارشیا یوجود داشت به معن
تا حد امکان  یلیرا خ يه ناظریما . میکنم اعمال یتوانست

ن را یاز جانب ما که ا. میتوانمند در آن حوزه دار يناظر
شه که اون انتظارمان را برآورده یخواند و مطمئن م یم
 یم ولیب دادیهم ما ترت يدین بار بازدیو البته چند. کند یم

کرد به  یدها هم اون انتظارات ما را محقق نمیالبته آن بازد
بود که  يا ط به گونهیشتر اوقات زمانش و شراینکه بیطر اخا
  ."میریم بگیتوانستیجه الزم را نمینت
گذاران شبکه استیران و سیمد يهامجموعه گفته يبندجمع

موفق نبوده و نتوانسته  يداریآن است که شبکه به لحاظ پا
ن اعضاء باشد، به یان دانش بیجر يبرا یاست محمل مناسب

ر شبکه نبود، ین اعضاء  و مدیب ياگر رابطه قراردادگر یان دیب
شبکه از هم  ين بندهایاحتماال از همان مراحل نخست

ث ین حیتوان شبکه را از ایب، مین ترتیبد. گسست یم
نک سوال آن است که چرا و یاما ا. شکست خورده دانست
  .ده استین شکست مواجه گردیچگونه شبکه مذکور با ا

  الفا يف شبکه نوآوریند شکست ضعیفرا 5-4
ا یت و یات گذشت، موفقیمطابق آنچه که در بخش مرور ادب

معلول دو  يادیشده تا حدود ز یمهندس يهاشکست شبکه
زه اعضاء ین انگییار پایفقدان و سطح بس یکی: ده استیپد
فقدان و  يگریدر شبکه و د يت و مشارکت جدیعضو يبرا

ن هر یگفته شد که ا .ان اعضاءین اعتماد مییار پایا سطح بسی
ها شبکه ين اعضایب یان دانشیگردند جریدو علت سبب م

ز محقق یمورد انتظار ن یشکل نگرفته و طبعاً اهداف دانش
د قرار گرفت، یات مورد تاکیآنچه در بخش مرور ادب. نگردند

زش و یانگ يزیریها  در پن شبکهیا يریگت مرحله شکلیاهم
ند شکست یشود فرآیتالش من رو یاز ا. اعتماد الزم است

. ردیل قرار گین منظر مورد مطالعه و تحلیف شبکه از ایضع
 يها ل شبکهیتشک یاصل يها شتر اشاره شد گامیهمانطور که پ

محور انتخاب  4شده مشتمل بر  یبه روش مهندس ينوآور
زان یو م يم منافع فکریساختار، نظام تسه یاعضاء، طراح

محور فوق در مورد  4ر ادامه باشد که د یت در شبکه میرسم
  :ردیگ یقرار م یآلفا مورد بررس يشبکه نوآور

  شبکه يانتخاب اعضا 5-4-1
شبکه  يانتخاب اعضا ير شبکه برایمد يکه از سو ییارهایمع

 يارهایکه مع ییدر نظر گرفته شده بود، و از جمله وزن باال
مربوطه داشتند،  يآنها در حوزه فناور یمرتبط با سوابق علم

تا یبرد، و نهایرا باال م یان دانشگاهیوزن مجر یعیبه طور طب
نه یبودند که با زم یان انتخاب شده، دانشگاهیف غالب مجریط

ان یمجر. نداشتند یاست، تناسب یصنعت يا شبکه که شبکه
 یصنعت يهاش دارند از فرصت پروژهیعموما گرا یدانشگاه

ن یند و ایدانش استفاده نما يدر مرزها ید علمیتول يبرا
 ین شبکه واقعا همخوانین طرح و ایموضوع با اهداف ا

ن در انتخاب اعضاء به موضوع تمرکز از لحاظ یهمچن. نداشت
مختلف کشور انتخاب شده  يتوجه نشده و از شهرها یمکان

ن امر منجر یبودند که ا ییایجغراف یپراکندگ يلذا دارا. بودند
ت عدم تبادل یان اعضاء و در نهایمبه عدم ارتباط مناسب 

  .دیگردیان آنها میدانش م
شتر، یب بیزه و ترغیجاد انگیر شبکه به منظور این، مدیهمچن

باً در هر ین صورت که تقریبد. جاد کردیان رقابت ایان مجریم
واگذار نموده و مقرر شد در هر  ينه، پروژه را به دو مجریزم
جه، یدر نت. مرحله بعد انتخاب شود يبرا ين مجرینه بهتریزم
 ينکه تعامل، همکاریعمالً منجر شد به ا یزشیستم انگین سیا

  . دیایان به وجود نیان مجریمشترك و اشتراك دانش م
. ز وجود داشتین نینه انتخاب ناظرین مشکل در زمیمشابه هم

در کشور  ین حوزه دانشیدر واقع بخاطر آنکه جامعه فعاالن ا
 یاز ناظران خود به نوع ياریو در واقع بس اندك بودند،

گر یج آن در دیان بودند تا از نتایعالقمند به کسب دانش مجر
ان یم یچگاه رابطه خوبیخود استفاده کنند، ه يتهایفعال

د یان آنان پدیان و ناظران شکل نگرفت و اعتماد الزم میمجر
  . ان آنان شدیم ین امر مانع از تبادالت الزم دانشیامد و همین
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  ساختار شبکه یطراح 5-4-2
شود، در ساختار شبکه  یمالحظه م 4همانطور که در شکل 

به . وجود نداشت یچگونه ارتباط و تعاملیان هیان مجریآلفا م
ان را ین مجریب يساختار شبکه نه تنها همکارگر یعبارت د

ان آنان شکل یکرد، بلکه باعث شده بود تا رقابت م یت نمیتقو
ان اعضاء را یم یروابط دانش یعیکه بطور طب یرقابت. ردیبگ

ن ساختار یران شبکه البته به اشتباه ایمد. ساختیمختل م
دانستند، یشتر اعضاء میزش و تالش بیرا عامل انگ یرقابت

  . جاد شبکه در تناقض استیغافل از آنکه رقابت با فلسفه ا
ز اتفاق یان و هاب نین مجریتبادل دانش ب ینکه حتیجالب ا

واگذار شده به  يهاف پروژهیل آنکه در ساختارتعریفتاد بدلین
ده نشده بود، خود هاب یآنها د يبرا یفین تکلیاعضاء چن

 یزشیانگ ين دانش را نداشت، و ساختارهایامکان اکتساب ا
ق یرا به هاب تشو ین دانشیز انتقال چنیموجود در شبکه ن

رکز بودن طرح حول ت داشتن و متمیالبته محور. نمودندینم
آشنا  ين فناوریکه نسبت به اصل دانش ا یآن هم هاب–هاب 

 ین طرح تلقیازات ایاز امت یکی -و صاحب تجربه بود
 یخال يران طرح، جایاز مد یکیحال به گفته  نیبا ا. شود یم

  در طرح محسوس بود ين فناوریا ییان نهایمشتر

  شبکه يم منافع فکریسک و نظام تسهیت ریریمد 5-4-3
ت یریآمده است، مد ينوآور يهاات شبکهیآنطور که در ادب

: فتدیتواند اتفاق بیها به دو صورت من شبکهیمخاطرات در ا
اداره شبکه  یت باز، سازوکار اصلیریدر مد. ]40[ باز و بسته

و  یکنترل ين اعضاء است، و اگرچه سازوکارهایاعتماد ب
وجود دارند، اما محور ز ین يقرارداد يهاو قالب يزیر برنامه

ت یریدر مد. ه بر اعتماد متقابل اعضاء استیهمان تک یاصل
اداره  یسازوکار اصل یعنی. شودین نسبت برعکس میبسته ا

ق است و یدق يهايزیرو برنامه یکنترل يه بر ابزارهایشبکه تک
کننده مورد استفاده لیک عنصر تسهیز بعنوان یالبته اعتماد ن

ت یرین دو نوع مدین است که ایت ایاقعو. ردیگیقرار م
نه ین زمیخود استفاده شوند و اگر در ا يد در جایهرکدام با

-یج مورد انتظار حاصل نمیانتخاب گردد، نتا یراهبرد نادرست
ده شت باز انتخاب یریمد يدر شبکه مورد مطالعه، الگو. شود
ف یق تعرین رو، شرح خدمات طرح به صورت دقیاز ا. بود

 يموارد مانند انتخاب مواد جهت ساخت فناور یبرخنشده و 
ز با وجود یان نیاز مجر یبعض. ان واگذار شده بودیبه مجر
ل یست فقط به دلیشان درست نیها دانستند انتخاب یآنکه م

حرکت  یک حوزه کامالً مرز دانشیخواستند در  ینکه میا
ار یانتخاب کردند که بس يرا در خلق فناور يکنند، مواد

به  ین مسئله واقف بودند ولیز به ایخودشان ن. طره بودپرمخا
، یار به ارائه مقاالت و ارتقاء علمیمانند عالقه بس یل مسائلیدل
ها دانش مورد نظر  لذا در پروژه. ر را انتخاب نمودندین مسیا

البته . د باشد، خلق نشدیکارفرما مف يکه برا یکارفرما و دانش
ل یبه دل یوجه شده بود ولن موضوع را متیهاب اواسط کار ا

ها، نتوانست نسبت به آن  ن موارد در پروپوزالیعدم ذکر ا
ن الگو با یگر از عدم تناسب اینمونه د.  مخالفت کند

عدم ذکر تعداد مورد قبول  ن شبکه آن بود کهیاقتضائات ا
از  یکین یجاد چالش بیساخته شده، منجر به ا يهانمونه
ناموفق  ين الگوی، ایطور کل به. ان با ناظر پروژه شدیمجر

اعضاء  يمناسب برا یزشیانگ يد که سازوکارهایباعث گرد
 يهایجه نسبت به خدمات و خروجیامده و در نتید نیپد

  . مورد انتظار تعهد الزم را نداشته باشند
ت یمالکل شبکه آلفا موضوع یتشک يگر، از ابتداید ياز سو

هاب قبل از حل  ف نشده و مبهم بود و کارفرما ویتعر يفکر
حل  ز راهیر نیدر ادامه مس یحت. ل داده بودندیآن، شبکه را تشک

نه تنها در روابط ت یآن ارائه نشد که در نها يبرا یمناسب
رگذار یز تأثیان با هاب که در رابطه با هاب و کارفرما نیمجر

ت یف مالکیعدم تعر. بوده و آنها را با چالش مواجه نمود
رگذار بود که منجر به عدم یبطور شفاف، آنقدر تأث يفکر

اشتراك دانش به رقابت  ياعضاء شده و آنها به جاان یاعتماد م
نسبت به انتقال دانش به  يدر موارد یحت. با هم پرداختند

  . کردند یز امتناع میهاب ن
مساله  یبوده که حت يچنان جد يت فکریمشکل مالک

 يه براین قضیز ابهام در از متاثر ایزش سازمان هاب نیانگ
  . ده بودین طرح مخدوش گردیورود در ا

  يساز یرسم 5-4-4
 يریگکه در ارتباط با شکل یین محورهایترياز جد یکی

ت یمورد توجه هستند، بحث درجه رسم یدانش يهاشبکه
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تواند سطح ارتباطات را در یانداز مت راهیموجود. شبکه است
نگه دارد و  يو کار يو صرفاً ادار یار رسمیبس یسطح

شرفت یروابط را به تناسب پ یر رسمیتواند ابعاد غ یم
طور که همان. ز توسعه دهدیجاد نموده و آنها را نیها ا تیفعال

ن شبکه مستلزم یشده در ا يریگفته شد، توسعه دانش هدفگ
شبکه بود تا بتوانند دانش و  ياعضا یر رسمیاد و غیروابط ز

. ندیو سهولت به هم منتقل نما یتجارب خود را به سادگ
ن انتقال تجارب و یاز ا يران شبکه، مواردیهرچند به گفته مد

ن یشبکه به چشم خورده است، با ا ين اعضایها در بدانش
بوده  یرسم يقراردادها يشبکه بر مبنا يوجود، روابط اعضا

ان اعضاء یارتباطات م يریگ شکل یررسمیغ يها و کانال
  :البته کارفرما معتقد است. ف نشده و وجود نداشتیتعر

. است یار مثبتیان نکته بسین مجریب یررسمیجاد روابط غیا"
 یدانش يها توانستند شکاف یافتاد، اعضاء م ین اتفاق میاگر ا

  ."شد یارائه م يار بهتریج بسیگر را پر نموده و نتایکدی
ت است که یز اهمیز حاین نکته نینها توجه به ایعالوه بر ا

ان یم یشود روابط رسمیان اعضاء باعث میساختار و نسبت م
ز ین یر رسمیسطح اندك روابط غ. دشوجاد نیا یآنها به سادگ
ن اعضاء یز بین اعضاء شبکه و نیشود، اعتماد بیخود باعث م

حاصل نشده و سطح اعتماد  یر شبکه و ناظران به آسانیو مد
  . ن بماندییهمچنان پا

که منجر به شکست شبکه فوق  ییندهایمجموعه فرآ
  .ش درآمده استیبه نما 5اند، در شکل  دهیگرد

  
 و بحث يریگجهینت - 6

ند شکست ین فرآییتب يبرا ین مقاله، ارائه چارچوبیهدف ا
 ياندازشده در مرحله راه یمهندس ينوآور يهاف شبکهیضع

ن مطالعه، در مطالعات گذشته یحاکم بر ا يندینگاه فرآ. است
گذاران استیس يکه برایکمتر مورد توجه قرار گرفته ؛ در حال

و  يندین نگاه فرآیداشتن ا ينوآور يهاران شبکهیو مد
که صورت گرفت،  یاتیمرور ادب يبر مبنا. تر استمهم یلیتحل

ه یارا ينوآور يهاشکست شبکه یشناسگونه يبرا یچارچوب

و  يز و تفاوت شکست قویشد که در آن به وضوح تما
 يهاف شبکهیضع يهاز انواع شکستیها و نف شبکهیضع

-استیبه س یشناسگونهن یا. ف شدندیو توص یمعرف ينوآور

 يهااستیکند تا بتوانند سیکمک م ينوآور يهاگذاران شبکه
را در  هااستی، آن سیمتناسب با هر نوع شکست را طراح

. ندینما یابیج حاصله را ارزیل و نتایتحل يسازادهین پیح
 يهاده شکست شبکهین پدییتب يبرا ین چارچوبیهمچن
در مرحله  )هااز انواع شکست یکی(شده  یمهندس ينوآور

ا یت و ین موفقیدر تضم ياندازمرحله راه. ه شدیارا ياندازراه
 يادیار زیبست یاز اهم ينوآور يهاشکست شبکه يزیرهیپا

ل نقاط یتحل يتواند براین چارچوب میا. برخوردار است
بکار  ياشده یل هر شبکه مهندسیند تشکیقوت و ضعف فرآ

، از يشنهادیچارچوب پ يریپذان، کاربستیدر پا. برده شود
 يهااز شبکه یکین شکست ییآن در تب يریق بکارگیطر

  . قرار گرفت یابیران مورد ارزیصنعت نفت و گاز ا ينوآور
ها  ران شبکهیگذاران و مداستیس يبرا يشنهادیچارچوب پ

از  يترقیآورد تا به کمک آن فهم دقیرا فراهم م يابزار
شده و نحوه  یمهندس يهاشکست شبکه يهاگلوگاه
ن یا يریبکارگ. ن شکست به دست آورندیاز ا يریجلوگ

نه ، نشان داد که چگویک مثال واقعیچارچوب در رابطه با 
شده، از شکست  یمهندس يهادرست شبکه یتوان با طراح یم

  .کرد يریها جلوگ آن
گر انواع ید يافته و برایتواند بهبود ین چارچوب میا

 يها ن، با مرور نمونهیهمچن. ها توسعه داده شودشکست
 يریپذ میزان اعتبار و تعمیتوان میع مختلف، میشتر در صنایب

  .دیرا بهبود بخش يشنهادیچارچوب پ
که ق نشان داده شد ین تحقی، در ایک دستاورد جانبیبه عنوان 

شده  یمهندس ينوآور يهاف شبکهیان شکست ضعیدر جر
ا یت و یکننده موفقنییها تعل شبکهیش از همه مرحله تشکیب

ت یز نقش موجودین مرحله نیشکست شبکه بوده و در ا
 يمحور یند نقشیق فرآیتوفدر ) کنندهر، هماهنگیمد(انداز  راه

  .فرد استه و منحصر ب
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  ر آن بر شکست آن شبکهیل شبکه آلفا و تأثیند تشکیفرا )5شکل 
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عدم ایجاد اعتماد میان 
 مجریان و ناظرین

عدم ایجاد اعتماد میان 
 مجریان
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Abstract 

Network failure is one of the factors explaining 
the failure of innovation systems, which in 
comparison with other factors, has been less 
studied. In general, networks may fail in two 
ways: a) weak failure which means that they fail 
in the initiation phase, b) strong failure which 
means that they fail in keeping the network stable. 
System failure is one of the most important 
rationales for government intervention. However, 
it is not clear that how government can intervene, 
due to the lack of deep understanding of the 
phenomenon. In this article, the process of weak 
failure of engineered innovation networks has 
been analysed in detail by using process and 
exploratory-descriptive approach. The validity 
and applicability of the conceptual model, which 
is generated is tested in a single in-depth case 
study. The results are showing that networks 
become unstable because of two reasons: 
disappearance of trust among the members of the 
network, which leads to the members losing  their 
incentives to be involved in the networks. These 
two factors, might be the results of main activities 
of network creation, which are member selection, 
structure design, formalization of relationships 
and network governance. The conceptual 
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framework, which is developed in this article 
shows how these four main blocks  could cause 
the network failure through hurting the trust and 
damaging the incentives of network members. In 
the last half of the paper, the failure mechanisms 
of innovation networks in the gas industry in Iran 
are explained through the application of proposed 
conceptual framework. 
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Weak Failure, Incentives and Trust, Gas Industry, 
Iran. 
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