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Abstract

This paper concerns innovation networks
with two distinct sub-networks including
knowledge and industrial sections, named
dual core networks. While industrial network
consists of firms involving in manufacturing
and commercialization; universities, research
institutes and knowledge-based SMEs are
incorporated into knowledge network. Each
section has its own hub which plays the role
of coordinator and/or orchestrator. The
stability of dual-core networks is greatly
depends on the cooperation between two
hubs. This research aims to identify the
factors affecting the sustainability of dualcore innovation networks. For this purpose,
two case studies regarding wind-turbine and
thermal water desalination are analyzed as
representatives of different degree of
cooperation
between
knowledge
and
industrial hubs. Based on thematic analysis,
the main factors and antecedents influencing
networks stability have been identified and
clustered in two dimensions of trust and
power gap. It is also discussed that the
effective role of brokers could moderate the
impact of trust and power gap on the network
stability. As a result, five scientific
propositions are developed and explained
which along with the proposed conceptual
*
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چكيده
شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ،شبکههایي هستند که در آن دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و بنگاههای دانشي در زیرشبکه دانشیي و ممموعیههیای
تولیدی ،صنعتي و بازرگاني در زیرشبکه صنعتي قرار داشته و برای طراحي و ساخت یک محصول پیچیده با یکدیگر مشارکت دارنید .در اییش شیبکههیا میانیدار
دانشي در زیرشبکه دانشي و میاندار صنعتي در زیرشبکه صنعتي اداره امور زیرشبکه خود را به صورت ممزا اما هماهنگ عهده دارند .پایداری شبکههای نوآوری
با دو میاندار دانشي و صنعتي ،به میزان زیادی متأثر از حفظ و تداوم همکاری میان ایش دو میاندار است .هدف ایش مقاله ،شناسایي عوامل میثثر بیر پاییداری اییش
شبکهها از منظر همکاری میان دو میاندار دانشي و صنعتي است .بدیش منظور با روش موردکاوی عمیق ،دو شبکه نوآوری مرتبط با توربیش بادی و آب شیریشکیش
حرارتي ،عوامل و پیشایندهای مثثر بر پایداری شبکهها شناسایي و در دو بعد "اعتماد" و "شکاف قدرت" دستهبندی شدهاند .همچنیش پنج گزاره علمي در مورد
تأثیر پیشایندها بر پایداری شبکه به همراه چارچوب مفهومي اثر عوامل مختلف بر پایداری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ارائه شده است.
كليدواژهها :پایداری شبکههای نوآوری ،شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ،رهبری دوتایي در شبکههای نوآوری ،زیرشبکه دانشي ،زیرشیبکه صینعتي،
موردکاوی ،شبکه نوآوری توربیش بادی ،شبکه نوآوری آب شیریشکش حرارتي.
برای استنادات بعدی به ایش مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
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 -1مقدمه

سایر ممموعههایي است که با یکدیگر در خلق و توسعه

1

نوآوری ،فرآیند تبدیل فرصت به ایدههای جدید و رساندن آن

دانش و تماریسازی آن در قالب محصول یا فرایند همکاری

ایدهها به کاربرد عملي و نهایتا به بازار است [ .]1در دهههای

دارند [ .]3به طور معمول در شبکههای نوآوری -به ویژه
3

4

شبکههای مهندسيشده  -ممموعهای به نام میاندار یا رهبر

اخیر ،سرعت زیاد تغییرات فناورانه ،شدت رقابت میان

5

بنگاهها و ریسکهای فني و بازار ،باعث شده است که بنگاهها

ارکستر اداره شبکه را بر عهده دارد [.]4

به همکاری 2و شبکهسازی در حوزه نوآوری تمایل بیشتری

شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي نوع خاصي از
شبکههای نوآوری است که در آن مراحل اکتشاف 6و

داشته باشند [.]2

7

بهرهبرداری ذیل دو زیرشبکه مستقل انمام ميپذیرد [ .]5ایش

یک شبکه نوآوری متشکل از ممموعههای مختلفي نظیر
بنگاهها ،دانشگاهها ،نهادهای پژوهشي ،ممموعههای صنعتي و

3
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نوع شبکهها به علت ویژگيهای ساختاری ،برای نوآوری در

میاندار ،قدرت و نفوذ خود را از طریق توانایي و مرکزیت در

محصوالتي که از سطح دانشي باالیي برخوردار بوده و

ساختار شبکه بدست آورده و با ایفای نقش رهبری به هدایت

همزمان برای تولیدشدن به زیرساختهای صنعتي پیچیده نیاز

منابع و توانمندسازی اعضای شبکه ميپردازد [.]4

دارند ،مناسب هستند .شبکههای با دو میاندار هم در منابع

در صورتیکه شبکههای با دو میاندار برای تحقق یک

مدیریت نوآوری و هم در منابع همکاریهای بیشسازماني،

مأموریت مشخص ایماد شده باشند ،معموالً دارای عنصر

کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .از ایشرو ایش مقاله به بررسي

«راهانداز اولیه» هستند که پیش از حضور میاندارها ،انتخاب

ویژگيهای ایش نوع شبکهها و پایداری آنها ميپردازد.

اعضای شبکه و طراحي ساختار آن را بر عهده دارد .از دیگر

در بخش پیشینه تحقیق ،مباني نظری شبکههای نوآوری با دو

عناصر اصلي که ممکش است در ایش شبکهها حضور داشته

میاندار دانشي و صنعتي و پایداری شبکهها مطرح ميشود،

باشد ،ميتوان به واسطه یا کارگزار نوآوری 2اشاره کرد که به

خألهای نظری مورد بررسي قرار ميگیرد و سثال تحقیق

عنوان رابط و تسهیلگر ارتباط میان اعضای دانشي و صنعتي

تبییش ميشود .در بخش دوم ،روش تحقیق استفاده شده برای

عمل ميکند [ .]5نمایي از ایش شبکهها در شکل  1آمده است.

مطالعه عمیق دو شبکه توربیش بادی و آب شیریشکش حرارتي

همانطور که اشاره شد ،فرآیند نوآوری شامل دو مرحله توسعه

تشریح ميشود .ایش دو شبکه نوآوری دارای هستههای مستقل

دانش و تماریسازی است :توسعه دانش نیازمند ساختارهای

دانشي و صنعتي هستند و از ایش جهت وجوه اشتراک زیادی

ارگانیک ،3اختیار ،4نظامهای با اتصال ضعیف و ابتکار 5و

دارند؛ اما از منظر پایداری وضعیت متفاوتي دارند .به همیش

خالقیت است؛ اما تماریسازی به ساختارهای مکانیکي،6

دلیل ،مطالعه و مقایسه ایش دو شبکه ميتواند به شناسایي

نظامهای با اتصال قوی ،7روالسازی ،8کنترل و دیوانساالری

9

عوامل مثثر بر پایداری یا عدمپایداری ایش نوع شبکهها کمک

نیاز دارد[ .]6ایش تفاوت بیش ساختارها ،فرآیندها ،توانمندیها،

کند .در بخش دستاوردها ،ابتدا مراحل مختلف شکلگیری و

فرهنگها و ویژگي افراد فعال و محوری در هر یک از ایش دو

تکویش دو شبکه مطرح و سپس نتایج حاصل از تحلیل تم

مرحله ،مدیریت یکپارچه آنها را با چالش روبرو ميکند .در

مصاحبهها و سایر مستندات موجود در قالب عوامل و

عیش حال ،توجه کافي به هر دو مرحله و حفظ موازنه میان

پیشایندهای 1مثثر بر پایداری ارائه ميشود .در انتها بر اساس

آنها ،تضمیش کننده بقا و موفقیت شبکههاست .یکي از

تعدادی گزاره نظری مستخرج از تمزیه و تحلیل نتایج و

روشهای مرسوم حفظ تعادل ،تفکیک ممموعههای توسعه

انطباق آنها با ادبیات نظری ،چارچوبي مفهومي برای بررسي

دهنده دانش و تماریسازی از یکدیگر و قرار دادن آنها در

اثر عوامل مختلف بر پایداری شبکههای نوآوری با دو میاندار

زیرشبکههای مستقل و همکار است که منمر به شکلگیری

پیشنهاد ميشود که ميتواند مبنای تحقیقات آتي قرار گیرد.

شبکههای با دو زیرشبکه دانشي و صنعتي ميشود.
چنانچه درجه پیچیدگي محصول یا فرایندی که موضوع
نوآوری است ،زیاد باشد نیاز به شبکههای با دو میاندار دانشي

 -2پيشينه تحقيق

10

 1-2شبكههاي نوآوري با دو مياندار دانشی و صنعتی

و صنعتي افزایش ميیابد .محصوالت و سامانههای پیچیده

شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي شبکههایي

به دلیل ارزش افزوده زیادی که خلق ميکنند و نقش قابل

هستند که در آن ممموعههایي نظیر دانشگاهها ،مراکز

توجهي که در اقتصاد کشورها دارند ،در چند دهه اخیر مورد

پژوهشي و بنگاههای دانش بنیان در زیرشبکه دانشي و

توجه زیادی قرار گرفتهاند .آنها نیازمند ترکیب دانشها و

ممموعههای تولیدی ،صنعتي و بازرگاني در زیرشبکه صنعتي
با یکدیگر همکاری ميکنند .در ایش شبکهها ،میاندار دانشي

2

Innovation Brokers
Organic Structures
Autonomy
5
Improvisation
6
Mechanistic Structures
7
Tightly Coupled Systems
8
Routinization
9
Bureaucracy
10
)Complex Products & Systems (CoPS
3
4

هماهنگ کننده فعالیت اعضای دانشي و میاندار صنعتي
هماهنگ کننده فعالیت اعضای صنعتي شبکه است [.]5
Antecedents

1
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راه انداز اولیه
زیرشبکه دانشی

زیرشبکه صنعتی

میاندار
میاندار

صنعتی

دانشی

واسطه ها یا کارگزاران نوآوری

شکل  )1نمایی از شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی []5
مهارتهای گوناگون هستند و درجه پیچیدگي آنها به تعداد

ميشوند که به طور مشترک عهدهدار تحقق فرآیند نوآوری

اجزای خاص آن محصول/سامانه ،1میزان تعامل میان اجزاء و

محصول پیچیده در کل شبکه نوآوری هستند [.]10

وسعت دانش و مهارتهای مورد نیاز برای طراحي و تولید

در شبکههای نوآوری با دو زیرشبکه دانشي و صنعتي،

آنها وابسته است [ .]7معموال یک شرکت یا سازمان به

میاندارها به تنظیم روابط و جریان ارتباطات در داخل

تنهایي قادر به انمام نوآوری در محصوالت/سامانههای پیچیده

زیرشبکهها و پیرامون آنها ميپردازند و تالش ميکنند که

نیست .به همیش دلیل ،تالش ميکند تا با قرار گرفتش در یک

عوامل تضعیفکننده پایداری را کاهش و عوامل تقویتکننده

شبکه ،نیازمندیهای خود را از طریق همکاری با دیگر

پایداری را ارتقاء دهند [ .]11لذا در ایش شبکهها میاندارها

سازمانها و نهادها مرتفع کند [.]8

بیشتریش تأثیر را بر پایداری شبکه دارند و از اینرو مطالعه

شبکههای نوآوری در محصوالت/سامانههای پیچیده با

نقش و روابط آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.

شبکههای نوآوری در محصوالت متداول ،تفاوت دارند [.]7

 2-3پایداري شبكههاي نوآوري

یکي از مهمتریش ایش تفاوتها ،دشواری مدیریت دانش در

بنا بر تعریف ،پایداری شبکه عبارت است از فعالیت موثر و

ایش شبکهها است که در آنها دانش به طور مداوم در حال

موفقیتآمیز شبکه مبتني بر ارتباطات میان اعضای آن [.]12

بازتولید ،2جایگزیني 3و یادگیری ممدد 4است .از ایشرو

پایداری شبکه به معنای عدم امکان ورود و خروج اعضاء

ساختارهای خاصي برای شبکههای نوآوری محصوالت

نیست و اعضای قبلي ميتوانند با اعضای جدید جایگزیش

پیچیده مطرح شدهاند که یکي از مهمتریش آنها تفکیک اعضای

شوند [ .]4مادامي که تعداد قابل توجهي از اعضاء یا اعضای

شبکه نوآوری در دو زیرشبکه طراحي و تولید است .5معموالً

کلیدی در شبکه حضور داشته باشند و شبکه قادر به انمام

ایش زیرشبکهها توسط میاندارهای مستقل و ممزا اداره

فعالیتهای اصلي خود باشد ،از پایداری برخوردار است
[]13؛ اما در صورتي که شبکه به طور غیرمنتظرهای با
تغییرات زیاد مواجه شود ،به گونهای که ایش تغییرات عملکرد

1

. Customised Components
Re-Generate
3
. Re-Constitute
4
. Re-Learn
2.

اصلي آن را مختل کند ،شبکه ناپایدار ميشود [.]14

 5به عنووا ماوال ،در مطالعوه ای کوه در حوو ه ارتباتوات سویار انجوا شوده اسوت ،دو
يرشبكه مجزا در نوآوری نقش داشتهانود در يوز يرشوبكه تراحوی و توسوعه و در
ديگری تولید و تجاری سا ی انجا شده است []9
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شبکه ،خوشهبندی

تحلیل پایداری شبکهها نیازمند رویکرد فرآیندی است [.]15

14

اعضاء و کاهش ارتباطات مستقیم و

پایداری شبکهها آنچنان از اهمیت برخوردار است که ریمر 1و

اصطکاکهای کاری میان اعضاء را در کاهش پایداری شبکه

کلیش 2چهارمیش مرحله در چرخه عمر 3شبکهها را به نام

مثثر ميدانند [ .]4از سایر عوامل مثثر بر کاهش پایداری

پایدارسازی معرفي ميکنند که در آن ساختار شبکه و

شبکهها ميتوان به عواملي همچون تغییر اعضای شبکه به

ارتباطات میان اعضاء تثبیت ميشود [ .]16پایداری شبکه از

دلیل حذف ارتباطات پیشیش [ ،]25تنوع اعضای شبکه از نظر

عوامل متعددی نظیر اعتماد 4میان اعضای شبکه  ،میزان توزیع

انگیزه ،مأموریت ،ساختار و اهداف [ ،]26افزایش قدرت

6

چانهزني 16اعضای شبکه و کاهش وابستگي میان آنها [،]14

جهت تصمیمگیری و نیز تعهد و وابستگي متقابل 7میان اعضاء

یادگیری اعضاء از یکدیگر و تمایل به حذف سایریش [ 25و

[ ]16تأثیر ميپذیرد .کوگات 8تعامالت دوطرفه ،9بلندمدت و

 ،]27گستردگي زیاد حوزه فعالیت شبکه و عدم توافق اعضاء

یکپارچه [ ]17و فورد 10و همکاران اختصاص زمان و منابع

بر شاخصهای عملکردی [ ،]12عدم توازن قدرت میان

توسط اعضاء برای تحقق اهداف مشترک را در افزایش

اعضای شبکه [ ]29-28و از دست رفتش اعتماد میان اعضای

پایداری مثثر ميدانند [ .]18سایر عوامل مثثر بر افزایش

شبکه [ ]29اشاره کرد.

پایداری شبکهها عبارتند از سابقه رابطه میان اعضاء [،]19

عوامل موثر بر پایداری شبکهها در جدول  1نمایش داده

شناخت و ارتباطات پیشیش میان آنها [ ،]20مکمل بودن منابع

شدهاند .مالحظه ميشود که "اعتماد میان اعضاء" بیشتریش

و توانمندیهای اعضاء و درجه کم رقابت میان اعضای شبکه

بسامد را در ادبیات دارد و به نظر ميرسد مهمتریش عامل

[ ]21و شهرت و اعتبار اعضای شبکه [.]22

افزایش پایداری شبکهها است .پس از آن "مکمل یا رقیب

در کنار مفهوم پایداری ،موضوع ناپایداری نیز در منابع شبکه

بودن اعضاء"" ،موازنه قدرت میان اعضاء" و "وابستگي

مورد پژوهشهای گستردهای قرار گرفته و با شکست ،خاتمه

متقابل میان اعضاء" در رتبههای بعدی قرار دارند .در ادامه

فعالیت یا مرگ شبکه ،معادلسازی شده است [ .]12عوامل

تعریف مختصر هر یک از ایش عوامل اصلي ارائه ميشود.

متعددی وجود دارند که منمر به کاهش پایداری شبکهها

در همکاریهای بیشسازماني و شبکهها به اعتماد؛ روانساز

ميشوند .11نیلفروشان و آراستي بياعتمادی میان اعضاء و

یا چسب 18در ارتباطات گفته ميشود که کاهش هزینههای

قدرت در شبکه و کنترل بر اعضاء ،انعطافپذیری ،5اختیار

15

19

و افزایش ارزش مبادله

20

17

را به همراه دارد [.]29

نبود انگیزه جهت همکاری مشترک [ ،]23اسدیفرد و

مبادله

طباطبائیان ضعف ساختار مدیریتي ،فقدان درک مشترک از

اعتماد به معنای تمایل به پذیرش خطر یا آسیبپذیری از

همکاری شبکهای ،ضعف کارکرد شبکهای ،نداشتش نظام

دیگران در تعامالت است [ ]16و نشانگر اطمینان 21انتظارات

ارزیابي همکاری شبکهای و شروع گسترده و بدون الگو []24

یک فرد یا ممموعه از رفتار فرد یا ممموعه دیگر است [.]26

و دهارانمو پارخه ،کنارهگیری اعضاء ،12مهاجرت 13اعضاء از

مکمل بودن اعضاء به معنای آن است که شباهت در تعدادی
از متغیرها و تفاوت در تعدادی دیگر وجود دارد .ایش
تفاوتها گاهي در حدی است که فعالیتهای متفاوت یک

1

Riemer
Klein
3
Life cycle
4
Trust
5
Flexibility
6
Autonomy
7
Mutual Dependence
8
Kogut
9
Reciprocity
10
Ford

عضو برای عضو دیگر ،جدید محسوب ميشود [ .]12موازنه

2

قدرت میان اعضاء زماني محقق ميشود که هر یک از اعضاء
دارای مصادیقي از قدرت به میزان الزم باشند .به طور مثال

 11اگرچه انتظار می رود که عوامل يكسانی بر پايداری يا عد پايداری شبكه اثرگواار

14

Cliques
Attrition
16
Bargaining Power
17
Lubricant
18
Glue
19
Transaction cost
20
Transaction value
21
Confidence
15

باشند؛ ولی عوامل خاصی وجود دارند که تنها بر ناپايداری شبكه ها تاثیر میگاارند و
به همین دلیل در ادبیات مديريت شبكه ،موضوع ناپايداری شبكهها بطوور مسوتقل نیوز
مورد بررسی قرار گرفته است
Isolation
Migration

12
13

22
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جدول  )1عوامل مؤثر بر پایداري شبكهها
ردیف

عامل مؤثر بر پایداری شبکه

1

اعتماد میان اعضاء

نوع تأثیر []29[ ]28[ ]27[ ]26[ ]25[ ]24[ ]23[ ]22[ ]21[ ]20[ ]19[ ]18[ ]17[ ]16[ ]14[ ]12[ ]4




افزایش/کاهش 



افزایش

2

مکمل یا رقیب بودن اعضاء

3

موازنه قدرت میان اعضاء

افزایش

4

وابستگی متقابل میان اعضاء

افزایش



5

سبک رهبری

6

انگیزه همکاری میان اعضاء














افزایش/کاهش 

افزایش
























7

انجام وظایف رهبری جهت پایدارسازی شبکه

افزایش

8

تنوع اعضاء شبکه

کاهش



9

تعهد اعضاء به وظایفشان

افزایش



10

شناخت و همکاری پیشین اعضاء

افزایش



11

خوشهبندی در شبکه

کاهش







اگر یک عضو دارای قدرت تخصص است ،عضو دیگر از

زیاد اعضای شبکه از نظر دانشي و صنعتي در زیرشبکهها،

قدرت قانوني الزم برخوردار باشد تا تعادل الزم میان آنها

عدم ارتباط مستقیم میان اعضاء و لزوم همکاری دو میاندار

بوجود آید [ .]28وابستگي متقابل میان اعضاء نیز به معنای

جهت حفظ پایداری شبکه جزو پیچیدگيهایي هستند که ایش

وابستگي دوطرفه است که در آن اعضاء برای انمام

نوع شبکهها را از شبکههای متداول (با یک میاندار) متمایز

وظایفشان ،به منابع مالي یا استراتژیک یکدیگر وابستگي

کرده و حفظ پایداری آنها را با مشکل مواجه ميکند .با توجه

داشته باشند [ .]22وجود تمامي ایش عوامل در شبکهها منمر

به اهمیت موضوع و اینکه در تحقیقها و پژوهشهای انمام

به افزایش پایداری شبکه ميشود و نبود آنها نیز در کاهش

شده در حوزه شبکههای نوآوری ،تاکنون نقش دو میاندار در

پایداری شبکه مثثر است.

حفظ پایداری شبکهها مورد بررسي قرار نگرفته است ،ایش

 3-3پایداري شبكههاينوآوري با دومياندار دانشیوصنعتی

تحقیق به دنبال بررسي موضوع و پاسخ به سئوال زیر است:

حفظ و ارتقای پایداری شبکه به عنوان یکي از مهمتریش

چه عواملي از تعامالت میان دو میاندار بر پایداری شبکههای

شاخصهای ارزیابي موفقیت آن ،بر عهده میاندار است [ 4و

نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي مثثر هستند؟

 ]30که با بکارگیری سازوکارهای رسمي و غیررسمي محقق
ميشود [ .]31مدیریت پایداری نیازمند تالش میاندار و

 -4روش پژوهش

تخصیص منابع الزم برای بررسي و ارزیابي پیوسته همکاری

رویکرد اصلي در ایش تحقیق پدیده-محوری 1بوده و

میان اعضای شبکه است [ .]32میاندار همزمان با انتخاب

بررسيهای میداني و تمربي مبنای اصلي مطالعات است.

اعضاء ،مدیریت پایداری شبکه را نیز آغاز ميکند .انمام

تالش شده است تا با جمعآوری اطالعات دست اول ،به

فعالیتهای کنترلي و نظارتي بر عملکرد اعضای شبکه و

سئواالت تحقیق پاسخ داده شود .به بیان دیگر ،در ایش مقاله

مدیریت ورود و خروج آنها به نحوی که منمر به توقف

سعي شده تا مفاهیم و الگوهای موجود به شواهد جمعآوری

عملکرد شبکه نشود ،به حفظ پایداری شبکه کمک ميکند

شده مرتبط شده و مفاهیم و الگوهای جدید به صورت

[ .]13میاندار شبکه همچنیش ميتواند با استفاده از اهرم

استقرایي شناسایي و به زمینههای نظری مرتبط شوند .ایش

شهرت شبکه و افزایش تعداد ارتباطات میان اعضاء ،شفاف

تحقیق ،کیفي و اکتشافي است؛ زیرا سئواالت از نوع «چه» و

کردن مزایای آتي عضویت در شبکه و تالش در جهت حفظ

«چگونه» بوده و هدف تحقیق درک رخدادها ،جستمو برای

انگیزه اعضاء ،پایداری شبکه را تقویت کند [.]33

کسب بینشهای جدید و ارزیابي پدیدهها از زاویهای متفاوت

حفظ پایداری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و

از تحقیقات قبلي است .در ایش تحقیق به دلیل ایشکه نیازی به

صنعتي به دلیل ساختار ویژه خود ،با چالش روبرو است .تنوع
Phenomena-Driven

23

1

پايداری شبكههای نوآوری با دو میاندار :پیشايندها و عوامل تعديلکننده

کنترل وقایع رفتاری نیست و تمرکز بر اتفاقات در دوران

شده توسط مصاحبه شونده نیز یادداشت برداری شد .پس از

معاصر 1است و همچنیش دادهها از نوع کیفي هستند،

هر جلسه ،متش مصاحبه به طور کامل پیادهسازی شد .به

موردکاوی 2مناسبتریش روش است [ .]34در موردکاوی یک

منظور اثربخشي بیشتر مصاحبهها ،پروتکلي برای جمعآوری

یا چند مورد به دقت مورد بررسي قرار ميگیرند ،تا گزارههای

دادهها ،طراحي و اجرا شد .سئواالت مصاحبهها در دو بخش

نظری براساس شواهد تمربي توسعه پیدا کنند .برای

تنظیم گردید .بخش اول بر شناخت دقیق شبکه نوآوری شامل

موردکاوی معموال هشت مرحله شامل تعریف مسئله ،انتخاب

اعضاء ،روابط ،تعامالت ،فرآیند تشکیل ،میاندارها و سایر

موردها ،طراحي پروتکل و ابزارهای جمع آوری دادهها،

اعضای اصلي متمرکز بود .بخش دوم سئواالت ،به پایداری

جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،تدویش گزارههای علمي،

شبکه و عوامل مثثر بر آن با تمرکز بر نقش میاندارها

مقایسه با پژوهشها و نظریات موجود و جمعبندی انمام

اختصاص داشت.

ميشوند .یکي از روشهای افزایش اعتبار تحقیقهای مبتني بر

در کنار مصاحبهها ،مطالعه اسناد و مدارک رسمي و غیررسمي

موردکاوی ،تحلیل و مقایسه چند مورد مختلف است [ .]35در

به منظور تأیید و تقویت مطالب مطرح شده و نیز محرز شدن

ایش تحقیق  7شبکه نوآوری شناسایي شدند و تحلیل اولیه بر

عدم سوگیری در شناخت شبکهها ،به عنوان دادههای دست

روی تمامي آنها انمام شد که در جدول  2ارائه شدهاند.

دوم 5مورد استفاده قرار گرفت .عالوه بر آن حضور یکي از

پس از تحلیل و جمعبندی مصاحبههای صورت گرفته با افراد

نویسندگان در زمان تشکیل شبکه توربیش بادی نیز کمک کرد

مرتبط با شبکههای نوآوری شناسایي شده ،دو شبکه نوآوری

تا بخشي از دادهها با مشاهدات انمام شده تطبیق داده شوند.

توربیش بادی مگاواتي و آب شیریشکش حرارتي به دلیل

در مقاله حاضر سعي شد که از دو منبع اصلي ایش حوزه برای

شکلگیری و فعالیت شبکهها ،دارا بودن دو بخش دانشي و

مشخص کردن و طي کردن دقیق تمزیه و تحلیل دادهها

صنعتي در شبکه ،دسترسي به اطالعات و مستندات شبکه و

استفاده شود .برای ایش منظور پس از پیادهسازی مصاحبهها و

همچنیش امکان مصاحبه با اعضای مختلف شبکه در سطوح

آمادهسازی متش آنها ،مصاحبهها چندیش مرتبه مرور شدند تا

مختلف سازماني ،انتخاب شدند .به عالوه ،تفاوت در پایداری

مفاهیم و موضوعات کلیدی در ذهش محققیش قرار گیرند .در

دو شبکه شیریشکش امکان مقایسه نتایج و استخراج گزارههای

مرحله بعد ،کدگذاری متش مصاحبه آغاز شد و بخشي از متش

علمي را فراهم ميکرد .برای برای جمعآوری داده از سه

مصاحبه انتخاب و برای آن کد به صورت یک کلمه یا عبارت

روش اصلي مصاحبه نیمه ساختاریافته ،مطالعه اسناد و مدارک

که نشانگر پیام اصلي آن جمله یا عبارت باشد ،تعییش گردید.

و مشاهده مستقیم استفاده شد.

برای تمامي مصاحبهها در دو موردکاوی کدگذاری اولیه 6یا

برای مصاحبه ،از میان مدیران و کارشناسان نهاد میاندار شبکه،

باز 7انمام شد و کدها به همراه متش مصاحبه در یک فایل به

اعضای شبکه و ممموعههای خارج از شبکه ولي مرتبط با

صورت ممتمع قرار گرفتند .در مرحله بعد کلیه کدها در کنار

آن ،به روش نمونهگیری گلوله برفي و انتخاب افراد به

یکدیگر قرار گرفته و کدهای مشابه یا دارای اشتراک در یک

صورت ناهمگون 3استفاده شد .برای شبکه نوآوری توربیش

دسته 8قرار گرفتند .پس از آن با انمام کدگذاری محوری

9

بادی  9مصاحبه به مدت  13ساعت و برای شبکه آب

ارتباطات میان دستهها و زیردستهها شناسایي و مشخص شد

شیریشکش حرارتي  5مصاحبه به مدت  9ساعت طي سالهای

[ .]34با توجه به اینکه ایش تحقیق به دنبال شناسایي عوامل

 1397تا  1398انمام پذیرفت .تعداد مصاحبهها از ابتدا

مثثر بر پایداری شبکه نوآوری با دو میاندار است ،لذا براساس

مشخص نبود و وقتي متوقف شد که محققیش متوجه شدند

چارچوب اولیه ،کدها و دستههای مرتبط با پایداری در کنار

اشباع 4نظری رخ داده است .تمامي مصاحبهها با رضایت

یکدیگر قرار گرفتند و مفاهیم انتزاعي (مضامیش) مشخص

مصاحبه شوندگان ضبط شدند و همزمان از نکات مهم مطرح
5

Secondary Data
Initial Coding
7
Open Coding
8
Category
9
Axial Coding
6

1

Contemporary Events
Case Study
3
Heterogeneous
4
Saturation
2
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جدول  )2انتخاب و بررسی اوليه شبكهها جهت انجام موردكاوي
ردیف

نام شبکه

تاریخ اولین
مصاحبه

جمعبندی مصاحبه اولیه

فرد مورد مصاحبه

1

شبکه به صورت دو میاندار است ،اما هنوز در مرحله مطالعه و طراحی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مشاور
شبکه نوآوری ازدیاد برداشت
قرار دارد و شکل نگرفته است ،لذا برای موردکاوی این تحقیق مناسب
پاییز 1395
پروژه ازدیاد برداشت 1 ،ساعت مصاحبه
از مخازن نفت و گاز
نیست.

2

مدیر پروژه توربین بادی در پژوهشگاه نیرو 2 ،شبکه به صورت دو میاندار است و با توجه به گذشت زمان از شکلگیری
شبکه نوآوری توربین بادی
زمستان 1395
و دسترسی به اطالعات آن برای مطالعه موردکاوی مناسب است.
ساعت و  13دقیقه مصاحبه
مگاواتی پژوهشگاه نیرو

3

طراحی شبکه به صورت دو میاندار است ،اما شبکه نه در بخش دانشی و
شبکه نوآوری توربین بادی
رئیس پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی
نه در بخش صنعتی هنوز به طور کامل شکل نگرفته و فعالیت شبکه
مگاواتی پژوهشکده زمستان 1395
مشهد 1 ،ساعت مصاحبه
مدتی متوقف بوده ،لذا برای موردکاوی این تحقیق مناسب نیست.
هواخورشید

4

شبکه دو میاندار است ،اما چندین سال از شکلگیری شبکه میگذرد و
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو
شبکه طراحی و اجرای کارت
اعضاء جدا شده و نیز فرصت مصاحبه افراد محدود است ،لذا برای
تابستان 1396
اصلی پروژه کارت سوخت 1 ،ساعت مصاحبه
سوخت
موردکاوی این تحقیق مناسب نیست.

5

بهار 1397

علی رغم اینکه شبکه دارای دو بخش دانشی و صنعتی است ،اما بخش
یکی از مدیران ارشد سازمان صنایع دریایی3 ،
دانشی محدود به یک مجموعه است و شبکه نیست ،فلذا برای
مصاحبه مجموعاً  3ساعت  30دقیقه
موردکاوی این تحقیق مناسب نیست.

بهار 1397

علی رغم اینکه شبکه دارای دو بخش دانشی و صنعتی است ،اما نقش
مدیر پروژه طراحی و ساخت توربین گازی
بخش دانشی محدود است و یک مجموعه عهدهدار آن بوده است ،فلذا
 MAP2Bدر گروه مپنا 1 ،ساعت مصاحبه
برای موردکاوی این تحقیق مناسب نیست.

6

7

شبکه نوآوری شناورهای
دریایی
شبکه نوآوری توربین گازی
MAP2B

شبکه نوآوری آب شیرینکن تابستان 1397

مدیرعامل مؤسسه بنیان  1 ،ساعت مصاحبه

شکلگیری شبکه به صورت دو میاندار بوده اما االن دیگر به صورت دو
میاندار نیست و تک میاندار است .،امکان مصاحبه و دسترسی به
اطالعات آن موجود است و لذا برای مطالعه موردکاوی مناسب است.

شدند .در ایش مرحله از دو روش ایماد توضیح 1و تحلیل

با ادبیات نظری استفاده گردید .برای اطمینان از پایایي 5نتایج،

تقاطع موردکاوی 2استفاده و ارتباط میان کدها ،دستهها و

بهرهمندی از فرآیند علمي انمام موردکاوی مبتني بر مراجع

مضامیش برقرار شد .توضیح موردکاویها شامل مراحل

علمي ،استفاده از پروتکل برای جمعآوری و تمزیه و تحلیل

شکلگیری شبکهها و پایداری آنها ميشود .تحلیل تقاطع با

دادهها و ایماد بانک دادهها از کلیه دادههای جمعآوری شده،

توجه به اینکه وضعیت پایداری دو شبکه نوآوری توربیش

مورد استفاده قرار گرفت.

بادی و آب شیریشکش حرارتي متفاوت از یکدیگر بود ،انمام
پذیرفت .براساس خروجي توضیحات و تقاطعهای داده شده،

 -5یافتههاي پژوهش

تعدادی گزاره نظری استخراج شدند .سپس ایش نتایج با

در ایش بخش مراحل مختلف شکلگیری دو شبکه نوآوری

مصاحبهشوندگان به اشتراک گذاشته شد و نظرات اصالحي

توربیش بادی و آب شیریشکش حرارتي به اختصار تشریح

ایشان دریافت شد .همچنیش از طریق تطبیق با ادبیات موضوع،

ميشود .جمعبندی مطالب ایش بخش بر اساس تمزیه و

گزارههای نظری تقویت و تکمیل شدند.

تحلیل توضیحات مصاحبه شوندگان ،مطالعه مستندات و منابع

برای اعتبار سازه ،3مفاهیم به صورت دقیق بر اساس ادبیات

مکتوب و الکترونیک صورت گرفته و تالش شده است که به

نظری مشخص و نیز از منابع متعدد جهت استخراج اطالعات

صورت یک روایت دقیق و حاوی نکات کلیدی انمام شود.

شبکهها استفاده شد .برای دستیابي به اعتبار دروني 4از دو

 1-5نحوه شكلگيري و فعاليت شبكه نوآوري توربين بادي

روش ایماد توضیح و تحلیل تقاطع موردکاویها و نیز

در حدود سالهای  1385-1386توانمندی کشور در حوزه

بررسي ،مقایسه و تطبیق نتایج استخراج شده از موردکاویها

توربیشهای بادی عمدتاً منحصر به ساخت ،نصب و تعمیر
توربیشهای بادی  660کیلوواتي بود .تولید ایش توربیشها

1

Explanation Building
Cross-Case Synthesis
3
Construct Validity
4
Internal Validity
2

Reliability
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نیرو و شرکت توانیر به عنوان کارفرما منعقد شد .سانا 4در ایش

توسط شرکت صبا نیرو 1تحت لیسانس شرکت وستاس

دانمارک انمام ميپذیرفت و صبا نیرو و چند شرکت همکار،

قرارداد نقش دستگاه نظارت را بر عهده گرفت و پژوهشگاه

تنها صاحبان دانش مونتاژ قطعات و ساخت برخي اجزای

نیرو مرکز توسعه توربیشهای بادی (به اختصار مرکز توسعه)

محدود نظیر پره ،شفت ،شاسي ،بدنه ناسل بودند و دانش

را تأسیس و ممری اجرای ایش پروژه قرار داد .همچنیش به

طراحي توربیش بادی و اجزای کلیدی آن را در اختیار نداشتند.

منظور تقویت هماهنگيها و نظارت بر روند پیشرفت پروژه،

لذا توان دانشي کشور با توانمندی روز سازندگان توربیشهای

کمیته راهبری متشکل از نمایندگان ممری ،کارفرما ،دستگاه

بادی که محصوالت آنها در آن زمان به ظرفیت  4.5مگاوات

نظارت و سایر ممموعههای تخصصي در حوزه توربیشهای

رسیده بود ،فاصله زیادی داشت .برای کاهش ایش شکاف

بادی تشکیل و در پژوهشگاه نیرو نیز مرکز توسعه توربیشهای

فناورانه ،الزم بود طرحهای حمایتي مختلفي در سمت عرضه

بادی به عنوان متولي ایش پروژه تاسیس شد.

و تقاضا توسط دولت طراحي و اجرا شود .نمونه ایش طرحها

پس از انعقاد قرارداد و بر اساس نتایج مطالعات امکانسنمي

قبال توسط کشورهای مختلف برای توسعه بازار و صنعت

در خصوص توسعه مشترک طراحي توربیش بادی ،مرکز

انرژی بادی به اجرا گذاشته شده بود [.]6

توسعه مذاکرات جدی با چندیش ممموعه مطرح اروپایي را

یکي از ایش اقدامات ،توسعه دانش فني طراحي و ساخت

آغاز کرد .روش پیشنهادی در مطالعات ،انمام طراحي توسط

توربیشهای بادی مگاواتي در کشور بود ،که اقدام در ایش

تیم اروپایي و حضور تیم ایراني در کنار تیم طراح برای

زمینه توسط پژوهشگاه نیرو آغاز شد .پژوهشگاه نیرو با توجه

تسهیل و تسریع یادگیری بود .از  5شرکت اروپایي پیشنهاد

به رسالت پژوهشي خود و اشرافي که به وضعیت صنعت

اولیه دریافت شد ،اما مذاکرات با ایش شرکتها ،عليرغم

انرژی بادی کشور داشت ،در اواخر سال  1386پیشنهاد

پیشرفت خوبي که در جزئیات داشت ،مطابق با انتظارات پیش

اجرای پروژهای با عنوان «طراحي و ساخت توربیش بادی

نرفت و به بشبست رسید .دلیل ایش موضوع ،مصادف شدن

مگاواتي» را به ممموعه حاکمیتي وزارت نیرو ارائه کرد.

مذاکرات با اوج تحریمهای بیشالمللي علیه ایران و دشواری

بررسي و تصویب ایش پیشنهاد در وزارت نیرو و شرکت

تبادل مالي و همچنیش ترس آنها از انعقاد قرارداد رسمي با

توانیر 3چندیش ماه طول کشید و پس از برگزاری جلسات

ایران بود .در نتیمه ،مرکز توسعه با جلب نظر مثبت کارفرما

متعدد مدیریتي و کارشناسي ،انمام ایش پروژه با توجه به

تصمیم گرفت که با شبکهسازی داخلي ،طراحي توربیش بادی

مأموریت و سوابق فني پژوهشگاه نیرو ،مورد پذیرش وزارت

را آغاز کند .بدیش منظور با جمعبندی مستندات فني و نیز

نیرو قرار گرفت .بعد از آن ،پژوهشگاه نیرو تیمي  10نفره از

برخي پروپوزالهای دریافتي ،مسیر دقیق طراحي توربیش بادی

متخصصان را برای انمام مطالعه امکانسنمي اولیه به کار

تعریف و آغاز شد .بخشي از طراحي توربیش بادی بر عهده

گرفت که با بیش از  15000ساعت کار کارشناسي طي یکسال

مهندسان مرکز توسعه قرار گرفت و آنها براساس منابع

و نیم ،بیش از  10مملد گزارش در  2000صفحه آماده کردند

مکتوب (مقاالت ،کتب و  )...و همچنیش استانداردهای

و با مشخص شدن پاسخ برخي سئواالت کلیدی فني-

بیشالمللي ،طراحي مفهومي 5توربیش بادی را آغاز کردند.

مدیریتي مسیر اجرای پروژه مشخص شد .بر اساس خروجي

برای بخش دیگر طراحي شامل طراحي اولیه 6و طراحي

مطالعات امکانسنمي ،شرح خدمات و سایر مفاد قرارداد

تفصیلي ،7عالوه بر مرکز توسعه ،برخي گروههای پژوهشگاه

پروژه «طراحي و ساخت توربیش بادی  2مگاواتي ملي» تنظیم

نیرو شامل گروه کنترل و ابزار دقیق ،گروه ماشیشهای

و قرارداد آن میان پژوهشگاه نیرو به عنوان ممری و وزارت

الکتریکي ،گروه الکترونیک-قدرت ،گروه سازه ،گروه
انرژیهای نو و گروه کامپیوتر و نرمافزار اعالم آمادگي کردند

 1شرکت صبانیرو يرمجموعه گروه صنعتی سديد قرار دارد که در سال  1380برای

4

ساخت توربینهای بادی تأسیس شد
Vestas

سا ما انرژیهای نو ايرا
5

Conceptual Design
6
Preliminary Design
7
Detail Design

2

 3شرکت سهامی مديريت تولید ،انتقال و تو يع نیروی برق ايرا
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و بخشي از کار به آنها واگذار شد .مرکز توسعه برای پیشبرد

مگاواتي بود .از ایشرو مرکز توسعه به شناسایي ممموعههای

بهتر فعالیتهای پروژه ،قرارداد رسمي با ایش گروهها منعقد

صنعتي برای همکاری در فرایند ساخت اقدام کرد .برای ایش

کرد و ارتباطي تنگاتنگ و مستمر با آنها داشت .در دو حوزه

منظور فراخوان عمومي انمام شد و چندیش شرکت داخلي

طراحي اجزای مکانیکي و ریختهگری و طراحي ژنراتور به

اعالم آمادگي کردند .پس از چند ماه بررسي و مذاکره و با

دلیل ضعف گروههای پژوهشگاه با یک پژوهشگاه دیگر و

نظر مثبت ممموعه حاکمیتي وزارت نیرو ،گروه مپنا برای

یک شرکت دانش بنیان قرارداد همکاری رسمي امضاء شد.

ساخت توربیش بادی انتخاب شد.

طراحي مفهومي ،طراحي اولیه و طراحي تفصیلي توربیش بادی

مذاکرات میان مرکز توسعه و گروه مپنا به دلیل نبود اعتماد

توسط اعضای زیرشبکه دانشي ،نزدیک به سه سال و نیم

اولیه و شکاف قدرت زیاد میان آنها حدود یکسال و نیم به

بطول انمامید .از اواسط سال  1393که شدت تحریمها کاهش

طول انمامید .نقش ممموعه حاکمیتي وزارت نیرو در

یافت ،مرکز توسعه به منظور صحهگذاری طراحي انمام شده

دستیابي به توافق و به ثمر رسیدن مذاکرات ،کلیدی بود .ایش

و نیز بازطراحي سامانه کنترل با دو شرکت اروپایي قرارداد

ممموعه عالوه بر میانميگری در جلسات مختلف و مشترک،

همکاری امضاء کرد .شرکت اول یکي از طراحان مطرح

مشوقهایي را برای ورود گروه مپنا به پروژه «طراحي و

توربیش بادی در جهان بود .ایش شرکت وظیفه داشت که در

ساخت توربیش بادی  2مگاواتي ملي» در نظر گرفت که شامل

تعامل با مرکز توسعه  ،فرایند طي شده و نتایج طراحي

دادن حق انحصاری تولید ایش نوع توربیشها به گروه مپنا و

مفهومي ،پایه و تفصیلي توربیش بادی را به طور کامل مرور و

تضمیش خرید تعداد قابل توجهي توربیش بادی ميشد.

در صورت نیاز اصالحات فني را پیشنهاد کند؛ به گونهای که

اقدامات حمایتي وزارت نیرو منمر به شکلگیری توافقي

امکان دریافت گواهینامه طراحي 1فراهم شود .شرکت دیگر،

راهبردی میان مرکز توسعه و گروه مپنا شد که در آن بخشي

یکي از ممموعههای مطرح طراحي سیستمهای کنترلي توربیش

از هزینههای ساخت توربیش بادی را گروه مپنا تقبل نمود.

بادی در دنیا بود .با توجه به اهمیت و پیچیدگي زیاد الگوریتم

پس از انعقاد قرارداد همکاری ،گروه مپنا یکي از شرکتهای

کنترلي توربیش بادی ،قرار شد شرکت دوم طراحي سامانه

زیرممموعه خود را به عنوان نماینده با اختیار کامل انتخاب و

کنترل را ممدداً انمام دهد و اعضای داخلي شبکه در تعامل با

فعالیتهای ساخت و نصب را به آن واگذار کرد .ایش نماینده

آن شرکت دانش طراحي خود را در ایش بخش ارتقاء دهند.

با توجه به شرایط پروژه و مذاکرات فني با مرکز توسعه،

بدیش ترتیب بخش دانشي شبکه با دو عضو جدید کامل شد.

تعدادی از اعضای شبکه ساخت توربیش بادی  2.5مگاواتي

اعضای اضافه شده به شبکه تا انتهای فاز طراحي با مرکز

خود را برای ایش پروژه در نظر گرفت و ساخت یا تأمیش

توسعه به صورت مستقیم و مستمر ارتباط داشتند.

اجزای توربیش بادی را به آنها واگذار کرد .ایش اعضاء متشکل

همزمان با نزدیک شدن به مراحل پایاني طراحي و

از ممموعههای مختلف در تأمیش و ساخت پره ،2برج ،ناسل،3

صحهگذاری طراحيها توسط اعضای بخش دانشي شبکه

قطعات الکترونیکي و سیستم کنترل ،فلنج ،قطعات

نوآوری توربیش بادی و با توجه به برنامه زماني پروژه ،نیاز

ریختهگری ،پوستههای مرکب و همچنیش مونتاژ و نصب

بود که سریعتر فعالیتهای مورد نیاز برای تأمیش ،ساخت،

توربیش بودند که بخش صنعتي شبکه را تشکیل دادند .نماینده

یکپارچهسازی و نصب اجزای توربیش بادی آغاز شود .به

گروه مپنا با کلیه اعضای زیرشبکه صنعتي قرارداد رسمي

دالیل متعددی نظیر ابعاد بزرگ قطعات و اجزای توربیش بادی

منعقد کرد و نظارتي مستمر و دقیق بر فعالیت آنها داشت.

 2مگاواتي ،تعدد سیستمها ،زیرسیستمها و قطعات توربیش

ارتباط میان دو بخش طراحي (دانشي) و ساخت (صنعتي)

بادی و عدم وجود تمهیزات و امکانات و نیروی انساني

شبکه عمدتاً از طریق مرکز توسعه و نماینده گروه مپنا برقرار

ساخت در پژوهشگاه نیرو ،بخش دانشي شبکه فاقد توان الزم

ميشد؛ اما در مواردی ،مرکز توسعه با توجه به نقش اولیه

برای ساخت ،یکپارچهسازی و نصب اجزای توربیش بادی
Design Certificate

Blade
Nacelle

1
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سیستم کنترل-مانیتورینگ مبتني بر PLC

خود در راهاندازی شبکه نوآوری ،بر اعضای زیرشبکه صنعتي

4

توسط شرکت

5

نیز نظارت مستقیم داشت .بدیش ترتیب شبکه نوآوری توربیش

بازرگاني همکار خریداری ميشدند .عمده عملیات ساخت و

بادی مشتمل بر دو بخش ممزای دانشي و صنعتي تشکیل شد

تولید در کارگاههای شرکت نیرو انمام ميپذیرفت و تنها

و اعضاء فعالیت خود را تا ساخت کامل و نصب توربیش بادی

برونسپاری ساخت برخي قطعات خاص نظیر نازل انتقال

ادامه دادند .شکل  2اعضای شبکه نوآوری توربیش بادی

بخار عمدتاً به دالیل اقتصادی و نیاز به دستگاههای خاص ،از

مگاواتي به همراه جهت و شدت ارتباطات میان آنها را نمایش

پیمانکاران بیروني تأمیش انمام ميپذیرفت .همچنیش شرکت

ميدهد.

دیگری برای بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری آب شیریشکش،

 2-5نحوه شكلگيري و فعاليت شبكه نوآوري آب

همکاری و فعالیت داشت.

شيرینكن حرارتی

در اوایل دهه  ،1380میان دو شریک اصلي شرکت نیرو

1

اختالفات جدی در زمینه سود و منافع مالي بوجود آمد که

اولیش آب شیریشکش  MED-TVCبه روش مهندسي معکوس

منمر به خروج فرد فني از شراکت شد .به دلیل اینکه شرکت

توسط مهندسیش شرکت آب و برق در سال  1370ساخته شد.

نیرو فاقد واحد طراحي یا تحقیق و توسعه بود و تمامي دانش

مدیر وقت آب و برق ،شرکت نیرو 2را در سال  1371به

فني و کدهای طراحي آب شیریشکش در اختیار شریک فني به

منظور طراحي و ساخت واحدهای آب شیریشکش تأسیس

عنوان مسئول طراحي قرار داشت ،جدا شدن ایشان منمر به از

کرده و پس از آن به همراه تعدادی از مهندسان فني ،شرکت

دست رفتش دانش طراحي و به وجود آمدن مشکالت جدی

فعالیت خود را آغاز کرد .طراحي و ساخت آب

جهت حضور در مناقصات و طراحي آب شیریشکشهای

شیریشکشهای حرارتي در شرکت نیرو ،با مشارکت دو فرد

جدید شد .نقشهها و خروجيهای طراحي آب شیریشکش و

کلیدی انمام شد .یکي از آنها که سابقاً مدیر آب و برق بود،

اجزای آن به همراه واحدهای اجراشده ،دانش فني انباشت

به عنوان مدیرعامل وظیفه اداره شرکت ،گرفتش پروژه و تأمیش

شده شرکت نیرو بودند و دانش طراحي دیگر وجود نداشت.

سرمایه را بر عهده داشت .فرد دوم به عنوان مسئول گروه

با توجه به مشکالتي که خروج شریک فني از شراکت برای

طراحي فرآیند ،امور فني شرکت شامل آمادهسازی اسناد

شرکت نیرو به وجود آورد ،مدیر وقت شرکت تصمیم گرفت

مناقصه ،طراحي آب شیریشکشها -که عمدتاً مهندسي

با همکاری ممموعهای بیروني ،ابتدا دانش فني از دست رفته

معکوس نمونههای خارجي بودند-و مدیریت و نظارت بر

بازیابي شود و پس از آن آب شیریشکشهایي با ظرفیت باالتر

ساخت را انمام ميداد.

طراحي و ساخته شوند .لذا جستموها برای شناسایي

عالوه بر گروه فرآیند که در طراحي مفهومي و پایه آب

ممموعههای توانمند جهت طراحي آب شیریشکش آغاز شد؛

شیریشکش فعالیت ميکرد ،گروههای مکانیک ،پایپینگ ،برق و

اما در داخل کشور ممموعهای شاخص در ایش حوزه فعالیت

ابزار دقیق نیز در طراحي تفصیلي و سایر مراحل ساخت تا

نداشت .با پیگیریهای انمام شده مثسسه بنیان برای توسعه

نصب و بهرهبرداری نقش داشتند .در آن زمان ،شرکت نیرو

دانش فني آب شیریشکش به ایشان معرفي شد .مأموریت

شبکهای قوی و منسمم از شرکتهای همکار را ایماد کرده

مثسسه بنیان بر فعالیتهای تحقیقاتي ،مهندسي و ایماد کسب

بود تا با همافزایي ایماد شده بتواند کمیت و کیفیت

و کارهای دانشمحور متمرکز بود .زمینه فعالیتهای آن ارائه

محصوالت و خدمات خود را افزایش دهند .مواد اولیه نظیر

خدمات تحقیقاتي و مشاورهای در حوزههای نفت ،گاز،

ورقهای فوالد ضدزنگ 3به همراه پمپها و الکتروموتورها و

انرژی و آب بود .هسته مرکزی مثسسه بنیان را دارندگان
مدال المپیادهای علمي جهاني و رتبههای برتر دانشگاههای

1

مطرح ایران تشکیل ميدادند .ایش مثسسه تمربه انمام چندیش

به دلیل برخی مالحظات مد نظر اعضای شبكه آب شیرين کن حرارتی ،اسامی

مجموعههای فعال در شبكه حاف شدهاند
2

با توجه به مالحظات شرکتها ،ا نا واقعی آنها در اين موردکاوی استفاده
Programmable Logic Controller

نمیشود
Stainless Steel

 5بخشی ا سها شرکت با رگانی به شرکت صنعتی تعلق داشت

3

28

4

محمدرضا آراستی ،مجید حقیقی؛ فصلنامه سیاست علم و فناوری ،سال چهاردهم ،شماره  ،3پايیز 1400

مجموعه

مجموعه
حاکمیتی وزارت

حاکمیت

نیرو
کمیته

دستگاه
نظارت

راهبری

زیرشبکه

زیرشبکه

دانشی

صنعتی

گروه
انرژیهای نو

سازنده برج

پژوهشگاه

سازنده فلنج

گروه سازه

نیرو
سازنده قطعات
ریختهگری

نماینده گروه

گروه کامپیوتر
و نرم افزار

مرکز توسعه

مپنا

توربین های بادی
گروه

شرکت نصب

شرکت دانشی
ژنراتور

ماشینهای
الکتریکی

کننده توربین
بادی
سازنده سیستم

گروه مپنا

گروه
الکرونیک

الکترونیک و
کنترل

گروه کنترل و
ابزار دقیق

قدرت
مشاور مرور
طراحی

سازنده اجزای
مدفون

مشاور طراحی
سیستم کنترل

سازنده پوسته
های مرکب

پژوهشگاه
تخصصی
ریختهگری

جهت ارتباطات

شدت ارتباطات
ارتباط قوی

اارتباط یکطرفه
ارتباط دوطرفه

ارتباط متوسط
ارتباط ضعیف

شكل  )2نمایی از شبكه نوآوري توربين بادي مگاواتی (ترسيم شده بر اساس مصاحبهها)

پروژه موفق در حوزه خودرو و نفت را از طریق تیمسازی

استادان دانشگاه صنعتي شریف و دو نفر از دانشمویان ایشان

افراد توانمند علمي-صنعتي در کارنامه خود داشت.

که رساله خود را در زمینه توسعه کدهای طراحي آب

جلسات متعدد مذاکره میان مدیر شرکت نیرو و مدیران

شیریشکش حرارتي انمام داده بودند را شناسایي و برای خرید

مثسسه بنیان ،در نهایت منمر به توافق برای همکاری مشترک

و آموزش کد با آنها توافق کرد.

در بازیابي و توسعه دانش فني طراحي آب شیریشکشهای

به طور همزمان ،اعضای مثسسه بنیان در محل شرکت نیرو

صنعتي شد .پس از حصول توافق ،به دلیل عدم تمایل

حاضر شدند و به مطالعه و بررسي معدود مستندات طراحي

مدیرعامل شرکت نیرو ،قرارداد رسمي میان دو ممموعه منعقد

باقیمانده از قبل و مقایسه کدهای نوشته شده با واحدهای

نشد .با ایش وجود مثسسه بنیان ،بازیابي دانش فني آب

ساخته شده پرداختند .مدیرعامل شرکت نیرو از استقرار

شیریشکش حرارتي را آغاز و گروههای مکانیک ،فرآیند و

تیمهای مثسسه بنیان در محل شرکت استفاده نمود و برخي

شیمي خود را برای انمام ایش پروژه فعال کرد .هر یک از

فعالیتهای زمیش مانده نظیر تهیه اسناد مناقصه ،نظارت بر

گروهها ،کلیه کتابها ،مقاالت و استانداردهای مرتبط با حوزه

مراحل ساخت و نصب آب شیریشکش را نیز به آنها واگذار

خود را شناسایي و مطالعه عمیق آنها را آغاز کرد.

کرد .تعبیری که برای ایش کار توسط مصاحبه شوندگان بکار

به دلیل برخي پیچیدگيهای آب شیریشکش حرارتي و لزوم

برده شده ،مأمور شدن اعضای مثسسه بنیان به شرکت نیرو به

دستیابي به دانش فني در زماني کوتاه ،شبکهسازی و همکاری

صورت غیررسمي و براساس توافق اولیه است.

با ممموعههای بیروني در اولویت مثسسه بنیان قرار گرفت.

در نهایت پس از چندیش ماه تالش فشرده و شبانهروزی،

بدیش ترتیب شناسایي و مذاکره با افراد متخصص در حوزه

گروههای مختلف مثسسه بنیان با همکاری شرکت نیرو موفق

آب شیریشکش آغاز شد .به عنوان مثال ،گروه فرآیند یکي از

به کسب دانش فني طراحي آب شیریشکشهای حرارتي شدند
29

پايداری شبكههای نوآوری با دو میاندار :پیشايندها و عوامل تعديلکننده

که نیازمند راستيآزمایي و سنمش دقت بود .شرکت نیرو

بهرهمند نميشد و پس از تقاضای در نظر گرفتش سهمي

موافقت کرد که مثسسه بنیان کدهای طراحي را با پلنتهای

مشخص از منافع مالي پروژههای آب شیریشکش ،به تدریج

نصب شده آب شیریشکش بررسي و صحهگذاری کند .بدیش

اختالفات میان دو ممموعه افزایش یافته و در نهایت در سال

ترتیب برخي اعضای مثسسه بنیان در محل نصب آب

 1387همکاری میان دو ممموعه قطع شد.

شیریشکشها حاضر شدند و بررسي و اصالح کدها با

شکل  3نمایي از اعضای شبکه نوآوری آب شیریشکش

سیستمهای آب شیریشکش موجود آغاز شد .در نهایت دانش

حرارتي به همراه ارتباطات میان آنها را نشان ميدهد.

فني آب شیریشکشهای ساخته شده بدست آمد.

 3-5تحليل شبكهها از نظر پایداري و عوامل موثر بر آن

طي زمان ،مثسسه بنیان واحدهای پیچیدهتری با ظرفیتهای

شبکه نوآوری توربیش بادی شبکهای مأموریتگرا است و

کمتر و بیشتر نظیر  6000 ،4000 ،360و  8000متر مکعب در

هدف آن طراحي و ساخت یک نمونه توربیش بادی مگاواتي

روز را طراحي کرد که توسط زیرشبکه صنعتي تولید آنها

به منظور کسب دانش فني طراحي و ساخت توربیشهای بادی

انمام پذیرفت .حضور اعضای مثسسه بنیان در دفتر شرکت

مگاواتي در کشور است .در ایش شبکه ارتباط میان اعضای

نیرو و نقشآفریني آنها به عنوان مسئول برخي از گروهها،

مختلف شبکه عمدتاً رسمي و مبتني بر قراردادهای مشخص

منمر به شکلگیری برخي همکاریهای جنبي میان دو

حاوی شرح خدمات ،هزینه و زمان است .شبکه نوآوری

ممموعه نیز شد .انتشار مشترک نشریه تخصصي نمکزدایي و

توربیش بادی از پایداری مناسبي برخوردار است و اعضای آن

تشکیل شرکت مشترک در حوزه آب شیریشکشهای اسمزی

همکاری درازمدتي داشتهاند .بررسي و تحلیل تعداد و قدرت

نمونههایي از ایش فعالیتهای مشترک است .حتي در یک

روابط اعضای شبکه 1نشان ميدهد که مرکز توسعه توربیش

مورد ،مثسسه بنیان برای انمام مطالعات «امکانسنمي استفاده

بادی در پژوهشگاه نیرو میاندار زیرشبکه دانشي و نماینده

از فناوریهای شیریشسازی آبهای لب شور برای تصفیه و

گروه مپنا میاندار زیرشبکه صنعتي هستند .در شبکه نوآوری

استفاده شرب و صنعتي» برای وزارت نیرو ،در کنار شرکت

توربیش بادی ارتباط دو میاندار و زیرشبکهها به صورت

نیرو قرار گرفت .انمام ایش مطالعات به طور کامل توسط

مستقیم است و ممموعههایي به عنوان کارگزار وجود ندارند.

اعضای مثسسه بنیان ولي با نام شرکت نیرو انمام پذیرفت و

تحلیل مصاحبههای انمام شده نشان ميدهد که پایداری ایش

دورنمای فعالیتهای آنها در حوزه آب شیریشکش را به میزان

شبکه به طور ویژه به سه عامل شکلگیری اعتماد قوی میان

زیادی گسترش داد .با انمام ایش پروژه آنها نسبت به وضعیت

دو میاندار دانشي و صنعتي ،کاهش شکاف قدرت میان آنها و

آبي و آب شیریشکشهای نصب شده در مناطق مختلف کشور،

نقش حمایتي عنصر میانمي بستگي داشته است .آشنایي قبلي

شرکتهای رقیب داخلي و خارجي ،فناوریهای رقیب و

دو میاندار دانشي و صنعتي و همکاری پیشیش میان پژوهشگاه

مسیر حرکت فناوری آب شیریشکش در دنیا اشراف کاملي پیدا

نیرو و گروه مپنا ،اطمینان به توانمندی فني یکدیگر ،وجود

کرده و در سالهای بعد فناوریهای جدیدی را به سبد

حسش نیت در همکاری مشترک و مکمل بودن دو میاندار در

محصوالتشان اضافه کردند.

شکلگیری اعتماد قوی میان آنها موثر بودهاند .همچنیش

پس از چندیش سال همکاری دو میاندار دانشي و صنعتي و

افزایش قدرت شبکهای میاندار دانشي به دلیل تقدم حضور در

شبکههای همکار ،نبود قرارداد رسمي میان دو ممموعه

شبکه ،عليرغم قدرت ذاتي بسیار زیاد گروه مپنا منمر به

سرآغاز مشکالتي در فعالیت مشترک شد؛ بدیش صورت که

کاهش شکاف قدرت میان میاندارهای دانشي و صنعتي شده

چند نفر از اعضای کلیدی گروه فرآیند که در شرکت نیرو
مأمور بودند ،بدون نظر مساعد مدیران مثسسه بنیان ،به

1

استخدام شرکت نیرو درآمدند .از طرف دیگر عليرغم اینکه

اين تحلیل بر مبنای دادههای موجود ا شبكهها در نر افزار  Gephiانجا شده و بر

اساس آ مرکزيت درجهای ،مرکزيت درجهای و دار ،مرکزيت نزديكی و

مثسسه بنیان نقشي کلیدی در طراحي و ساخت آب

مرکزيت بینابینی محاسبه شده است نتايج حاصل ا تحلیل تعداد و قدرت روابط

شیریشکش داشت؛ اما از منافع مادی حاصله به همان اندازه

اعضای دو شبكه نوآوری توربین بادی و آب شیرين کن حرارتی بنا به درخواست
عالقهمندا و محققین در دسترس قرار خواهد گرفت
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زیرشبکه دانشی

زیرشبکه صنعتی
مرکز
دولتی

پیمانکاران
ساخت

دانشگاه
صنعتی
شریف

گروه
شیمی
آب

شرکت بهره
برداری ،تعمیر
و نگهداری

گروه
فرآیند

شرکت نیرو
شرکت
تخصصی
بازرگانی

فرد
رابط

گروه
رصد
گروه
مکانیک

مؤسسه بنیان

شرکت
مشترک در
فناوری اسمز

جهت ارتباطات
ارتباط یکطرفه
ارتباط دوطرفه

شدت ارتباطات
ارتباطات قوی
ارتباطات متوسط
ارتباطات ضعیف

شكل  )3نمایی از شبكه نوآوري آب شيرینكن حرارتی (ترسيم شده براساس مصاحبهها)

است .اعتمادسازی اولیه میان میاندارها ،جذاب سازی

شبکهای باالتر میاندار صنعتي نسبت به میاندار دانشي باعث

همکاری میان آنها و کمک به کاهش شکاف قدرت آنها از

شده است تا موازنه قدرت میان میاندارها از بیش برود .در ایش

جمله فعالیتهای حمایتي ممموعه حاکمیتي وزارت نیرو به

شبکه ،عنصر میانمي نقش حمایتي خود را برای تقویت

شمار ميرود.

اعتمادسازی میان میاندارها و کاهش شکاف قدرت میان آنها

در مقابل ،شبکه نوآوری آب شیریشکش حرارتي پس از مدتي

به خوبي ایفا نکرده است.

فعالیت ناپایدار شده است و اعضای اصلي آن ارتباط کاری

به طور خالصه عوامل و پیشایندهای مثثر بر پایداری و

خود را قطع کردهاند .هدف ایش شبکه طراحي و ساخت آب

ناپایداری دو شبکه نوآوری توربیش بادی و آب شیریشکش

شیریشکش حرارتي است و ارتباط میان اعضای مختلف

حرارتي در جدول  3خالصه و مقایسه شدهاند.

عمدتاً غیررسمي ميباشد .بررسي و تحلیل تعداد و شدت
روابط اعضای شبکه نشان ميدهد که شرکت نیرو میاندار

 -6بحث

بخش صنعتي و مثسسه بنیان میاندار بخش دانشي شبکه

شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي نوع خاصي

هستند .در ایش شبکه ارتباط دو میاندار و زیرشبکهها به

از شبکهها هستند که در آنها اعضاء در دو زیرشبکه دانشي و

صورت مستقیم است و ممموعههایي به عنوان کارگزار

صنعتي قرار دارند و اداره آنها توسط دو میاندار انمام

نوآوری فعالیت ندارند .تحلیل مصاحبههای انمام شده نشان

ميشود .ایش شبکهها به دلیل پیچیدگي فرآیند نوآوری به ویژه

ميدهد که ناپایداری در ایش شبکه به میزان زیادی به از دست

در شرایطي که با محصوالت و سامانههای پیچیده روبرو

رفتش اعتماد میان میاندار دانشي و صنعتي و عدم موازنه

هستیم ،تشکیل ميشوند .موضوعات متعددی در شبکههای

قدرت میان آنها بستگي داشته است .نبود آشنایي قبلي و

نوآوری با دو میاندار اهمیت دارد که یکي از آنها موضوع

همکاری پیشیش میان میاندارها ،نبود اطمینان واقعي به

"پایداری" است .نحوه رابطه میان دو میاندار ميتواند نقشي

توانمندی یکدیگر ،نبود حسش نیت در همکاری مشترک و

جدی در تقویت پایداری شبکه ایفا کند.

رقابت میان دو ممموعه منمر به از دست رفتش اعتماد میان

در ایش مقاله ،عوامل و پیشایندهای موثر بر پایداری شبکههای

میاندار دانشي و صنعتي شده است .همچنیش قدرت ذاتي و

با دو میاندار شناسایي و تحلیل شدند .دو عامل تقویت اعتماد
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جدول  )3عوامل و پيشایندهاي موثر بر پایداري شبكههاي توربين بادي و آب شيرینكن حرارتی
عوامل
اعتماد میان دو
میاندار دانشی و
صنعتی

شکاف قدرت دو
میاندار

نقش عنصر
میانجی

پیشایندها

وضعیت در شبکه توربین بادی

وضعیت در شبکه آب شیرینکن حرارتی

شناخت و همکاری پیشین میان دو میاندار

شناخت اولیه دو میاندار از یکدیگر
سابقه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و گروه مپنا

نداشتن شناخت دو میاندار از یکدیگر
نداشتن همکاری پیشین میان دو میاندار

اطمینان دو میاندار به توانمندی فنی یکدیگر

اطمینان تقریبا کامل دو میاندار

اطمینان نسبی دو میاندار

حسن نیت دو میاندار در همکاری مشترک

حسن نیت متوسط

حسن نیت کم

رقیب یا مکمل بودن دو میاندار

مکمل بودن

احساس رقابت در میاندار صنعتی

قدرت ذاتی دو میاندار

قدرت ذاتی متوسط میاندار دانشی و قدرت ذاتی
زیاد میاندار صنعتی

قدرت ذاتی زیاد میاندار صنعتی و قدرت ذاتی کم
میاندار دانشی

قدرت شبکهای دو میاندار

قدرت شبکهای زیاد میاندار دانشی و قدرت
شبکهای متوسط میاندار صنعتی

قدرت شبکهای نسبتاً زیاد میاندار صنعتی و قدرت
شبکهای متوسط میاندار دانشی

کمک به اعتمادسازی اولیه

انجام توسط مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو

انجام توسط فرد معرف و و متصل کننده
میاندارها به یکدیگر

کمک به برقراری موازنه قدرت

انجام توسط مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو

عدم انجام

نقش وساطت در حل اختالف

انجام توسط مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو

عدم انجام

* گزارههای اين جدول ا دو تريق تحلیل مصاحبهها و نتايج نر افزار  Gephiبدست آمده است

میان دو میاندار و موازنه قدرت میان آنها به طور مستقیم و

ایش موضوع همراستا با ادبیات حوزه اتحادهای نامتقارن 1است

نقش حمایتي عنصر میانمي به طور مستقیم و نیز به صورت

که در آن گسترش شبکه 2به عنوان یکي از راهکارهای تقویت

تعدیلکننده بر پایداری ایش قبیل شبکهها تاثیر دارند.

قدرت عنصر ضعیفتر مطرح شده است [.]40

اعتماد از چهار پیشایند تشکیل شده است .الف) آشنایي و

نقش حمایتي میانمي به طور مستقیم بر پایداری شبکه مثثر

شناخت پیشیش میاندارها که همراستا با ادبیات شبکه است که

است .زیرا ميتواند از تعارضات میان میاندارهای دانشي و

در آن شناخت پیشیش میان اعضاء به اعتمادسازی بیش آنها

صنعتي جلوگیری کند و یا در صورت بروز تعارض در حل

کمک ميکند [ .]36ب) اطمینان میاندارها به توانمندی فني

آن به عنوان یک عنصر بي طرف کمک کند .فرد یا سازمان

یکدیگر .همانطور که در ادبیات همکاری میان شرکتها آمده

میانمي همچنیش ميتواند تعدیلکننده رابطه اعتماد و موازنه

است ،اطمینان به توانمندی ،مهارت و تخصص طرف مقابل به

قدرت از یک طرف و پایداری شبکه از طرف دیگر باشد.

اعتمادسازی متقابل کمک ميکند [ .]37ج) حسش نیت

همانطور که در مورد شبکه نوآوری توربیش بادی مشاهده شد،

میاندارها در همکاری مشترک؛ موضوعي که قبال در ادبیات

ممموعه حاکمیتي وزارت نیرو مشوقهایي (شامل دادن حق

تحت عنوان تاثیر صداقت در تعامالت و تمایل به در اختیار

انحصاری تولید ایش نوع توربیشها به گروه مپنا و تضمیش

قراردادن اطالعات بر تقویت اعتماد میان ممموعههای همکار،

خرید تعداد قابل توجهي توربیش بادی از گروه مپنا) را برای

اشاره شده است[ .]38-37د) مکمل بودن میاندارها که تایید

ورود گروه مپنا به پروژه «طراحي و ساخت توربیش بادی 2

کننده آن اعتماد بیشتر میان ممموعههای مکمل در

مگاواتي ملي» در نظر گرفت .همچنیش وزارت نیرو ضمانت

همکاریهای عمودی نسبت به ممموعههای رقیب در

بعضي از تعهدات طرفیش به ویژه زیرشبکه دانشي را بر عهده

همکاریهای افقي است [.]39

گرفت .ایش اقدامات نه تنها باعث ارتقای فضای اعتماد میان

موازنه قدرت میان میاندارها از دو پیشایند تشکیل شده است.

دو میاندار دانشي و صنعتي شد؛ بلکه موازنه قدرت را به نفع

الف) قدرت ذاتي دو میاندار که ناشي از توان مالي ،فني و

زیرشبکهی دانشي تغییر داد .اثر اقدامات حمایتي عنصر

زیرساختي آنها است و ب) قدرت شبکهای میاندارها که از

میانمي کامال منطبق با ادبیات حوزه شبکه است .برای مثال
3

تعداد و شدت ارتباطات آنها در شبکه حاصل ميشود .با

4

ميتوان به تحقیق کلرکس و لیویس [ ]5اشاره کرد.

توجه به اینکه به طور معمول میاندارهای صنعتي از قدرت
ذاتي بیشتری برخوردار هستند ،موازنه قدرت به میزان قدرت

1

Asymmetric Alliances
2
Network Extension
3
Klerkx
4
Leeuwis

شبکهای میاندار دانشي بستگي دارد.
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شکل  4چارچوب مفهومي اثر عوامل مختلف بر پایداری

نقش عنصر میانمي فقط محدود به جلوگیری از تعارضات یا

شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي را نشان

حل آنها نیست؛ بلکه میانمي ميتواند از طریق سازوکارهای

ميدهد.

مداخله اثر "اعتماد" و "موازنه قدرت" را بر پایداری شبکه
نوآوری افزایش یا کاهش دهد .به عبارت دیگر ایش نقش

 -7نتيجهگيري

ميتواند رابطه میان "اعتماد" و "موازنه قدرت" از یک طرف

همانطور که مالحظه ميشود" ،تقویت اعتماد متقابل میان دو

و پایداری شبکه از طرف دیگر را تعدیل کند .بر ایش اساس،

میاندار" و "موازنه قدرت میان دو میاندار" اثر مستقیم بر

ميتوان دو گزاره علمي دیگر را به شرح زیر بیان کرد:

پایداری شبکه دارند .همچنیش بر اساس توضیحاتي که قبال

گزاره  :4در شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي،

ارائه شد" ،عنصر میانمي" ميتواند در پایداری شبکه از طریق

نقش حمایتي "عنصر میانمي" بر تأثیر "اعتماد متقابل میان دو

جلوگیری از تعارضات یا حل آنها به پایداری شبکه کمک

میاندار" بر "پایداری شبکه" مثثر است .هرقدر آگاهي،

کند .بدیش ترتیب ميتوان سه گزاره علمي زیر را بیان کرد:

خواست (اراده) و توانمندی عنصر میانمي باالتر باشد ،تأثیر

گزاره  :1در شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ،هر

بیشتری را بر "اعتماد میان دو میاندار" ميگذارد و بالعکس.

قدر اعتماد متقابل میان دو میاندار بیشتر باشد ،پایداری شبکه

گزاره  :5در شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي،

باالتر خواهد بود.

نقش حمایتي "عنصر میانمي" بر تأثیر " موازنه قدرت میان

گزاره  :2در شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ،هر

دو میاندار" بر "پایداری شبکه" مثثر است .هر قدر آگاهي،

قدر اختالف میزان قدرت دو میاندار کمتر باشد (موازنه

خواست (اراده) و توانمندی عنصر میانمي باالتر باشد،

قدرت بیشتری میان دو میاندار برقرار باشد) ،پایداری شبکه

ميتواند تأثیر بیشتری را بر "موازنه قدرت" بر پایداری شبکه

باالتر خواهد بود.

بگذارد و بالعکس.

گزاره  :3در شبکه نوآوری با دو میاندار دانشي و صنعتي ،هر
قدر عنصر میانمي نقش موثرتری را در پیشگیری از تعارضات
و حل آنها ایفا کند ،پایداری شبکه باالتر خواهد بود.
شناخت و همکاری پیشین میان دو میاندار
اطمینان دو میاندار به توانمندی فنی یکدیگر

تقویت اعتماد میان دو
میاندار

حسن نیت دو میاندار در همکاری مشترک
مکمل بودن دو میاندار

پایداری شبکه نوآوری با دو میاندار

نقش حمایتی عنصر میانجی

قدرت ذاتی بیشتر میاندار صنعتی
موازنه قدرت میان دو میاندار
قدرت شبکهای بیشتر میاندار دانشی

شكل  )4چارچوب مفهومی اثر عوامل مختلف بر پایداري شبكههاي نوآوري با دو مياندار دانشی و صنعتی (ترسيمشده توسط نویسندگان)
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در ایش مقاله سعي شد که چارچوب مفهومي اثر عوامل
مختلف بر پایداری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشي و
 ایش چارچوب.صنعتي و گزارههای علمي مربوطه ارائه شوند
 ميتواند مورد استفاده سیاستگذاران و،و گزارهها
دستاندرکاران ایماد و فعالیت شبکههای نوآوری با دو
میاندار باشند تا شبکههای ایماد شده پایدارتر باشند و بتوانند
در درازمدت عملکرد بهتری را جهت تحقق اهداف و
.مأموریتهایشان داشته باشند
چارچوب مفهومي ارائهشده ميتواند با بررسي تعداد بیشتری
 از طرف دیگر با توجه به. ارتقاء پیدا کند، از موردکاویها
اینکه شبکههای با دو میاندار دانشي و صنعتي معموال به
 استفاده از، تشکیل ميشوند،صورت هدفمند و مهندسي شده
روش اقدام پژوهشي جهت بررسي عمیق عوامل مثثر بر
 ميتواند در،پایداری در تمامي مراحل چرخه عمر شبکه
 همچنیش.افزایش غنای چارچوب مفهومي مثثر باشد
بهرهگیری از روشهای کمي برای بررسي و آزمون گزارههای
.پیشنهادی به تدقیق آنها و چارچوب مفهومي کمک ميکند
تشكر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم ميدانند از جناب آقای دکتر بحری
مدیر مرکز توسعه فناوری توربیشهای بادی و دکتر هادی
نیلفروشان عضو هیات علمي پژوهشکده مطالعات بنیادیش علم
و فناوری دانشگاه شهید بهشتي و همچنیش مدیران و
کارشناسان پژوهشگاه نیرو و گروه صنعتي مپنا و افراد مطلع
در شبکه آب شیریشکش حرارتي که بدون همکاری آنها
. تشکر و قدرداني کنند،پیشبرد ایش تحقیق میسر نبود
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