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چکیده

شبکههای نوآوری متشکل از افراد ،بنگاهها ،مراکز دانشی و مجموعههای صنعتی هستند که برای توسعه و تجاریسازی

محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند .تنوع فعالیتها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاریسازی و
هماهنگیهای الزم میان این فعالیتها توسط یک یا چند میاندار در شبکهها انجام میشود .در شبکههایی که مأموریت آنها
نوآوری در محصوالتی است که از پیچیدگی قابلتوجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند ،وجود دو میاندار صنعتی و
دانشی ضروری است .فقدان نیروی انسانی متخصص ،تجربه پیشین و زیرساختهای دانشی/صنعتی بهطور همزمان در یک

میاندار از مهمترین دالیل نیاز به میاندار دوم در این شبکهها است .هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکههای نوآوری با
دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکلگیری شبکه ،نوع اعضاء و ارتباطات میان آنها مشخصشده باشد .در

همین راستا انواع سبکهای رهبری در شبکههای نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح دادهشده و چارچوب نظری

اولیه ارائهگردید و بهمنظور اعتبارسنجی آن ،مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربینهای بادی انجامشده است .براساس
نتایج به دست آمده ،چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که میتواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.

واژگان كليدي :شبکههای نوآوری با دو میاندار ،رهبری دوتایی در شبکههای نوآوری ،زیرشبکه دانشی ،زیرشبکه صنعتی،
شبکه توربین بادی.
 -*1دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران /.نویسنده مسئول مکاتبات m.haghighi@ut.ac.ir
 -2دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 -3معاون مرکز توسعه توربینهای بادی پژوهشگاه نیرو.
 -4دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ،ایران.
 -5پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -6دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،ایران.
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1 -1مقدمه

نوآوری فرآیند تبدیل فرصت به ایدههای ﺟدید و رساندن ایدههای ﺟدید به کاربرد عملی است (تید و بﺴنت،
 )1391و بهطورکلی شامل دو مرحله اکتشاف 1و بهرهبرداری 2میشود؛ مرحله اکتشاف  -که هدف آن توسعه

دانﺶ ﺟدید است -با واژگانی نﻈیر ﺟﺴتجو ،3کشف 4و آزمایﺶ )Cheng & Van de Ven, 1996( 5و مرحله

بهرهبرداری که بکارگیری دانﺶ توسعهیافته برای پاسخ به نیازها است  -با کلماتی همﭽون اﺟرا 6و تولید
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( )Lavie & Rosenkopf, 2006معرفی میشوند .با توﺟه به ماهیت متفاوت این دو مرحله ،ساﺧتارها،
فرآیندها و توانمندیها و فرهنﮓهای متفاوتی برای هر یﮏ از آنها موردنیاز است .بهطورکلی مرحله
اکتشاف نیازمند ساﺧتارهای ارگانیﮏ ،اﺧتیار ،8سیﺴتمهای با اتصال ضعیف 9و ابتکار 10است ،در حالیکه

مرحله بهرهبرداری مﺴتلزم ساﺧتارهای مکانیکی ،سیﺴتمهای با اتصال قوی ،11روتینسازی ،کنترل و
بروکراسی است (.)He & Wong, 2004

در سالهای اﺧیر بنگاهها بیﺶ از اینکه فرآیند نوآوری را در درون ﺧود دنبال کنند ،در قالﺐ همکاریها

و شبکهها به انجام فعالیتهای نوآورانه و توسعه محصوالت ﺟدید میپردازند و بهعبارتدیگر ،نوآوری

مبتنی بر شبکه موردتوﺟه قرارگرفته است ( .)Nambisan & Sawhney, 2011ریشه این رویکرد ﺟدید به
نوآوری را میتوان در عواملی ﭼون پیﭽیده شدن فعالیتهای تحﻘیﻖ و توسعه ،افزایﺶ زمان و هزینه برای

توسعه دانﺶ ،کاهﺶ ﭼرﺧه عمر محصوالت و فناوریها ،سرعت زیاد ﺟهانیسازی و رقابت گﺴترده برای

ﺟذب نیروهای متﺨصﺺ ﺟﺴتجو کرد ( .)Rampersad et al., 2010شبکهسازی برای نوآوری منجر به
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ایجاد کارایی ﺟمعی ،یادگیری ﺟمعی و ریﺴﮏپذیری ﺟمعی میشود (تید و بﺴنت .)1391 ،شبکهها در کنار
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بازار و بنگاه -بهعنوان ساﺧتاری سوم – ( )Powell, 2003از عوامل و ارتباطات میان آنها تشکیلشدهاند؛
که ایجادکننده ارزشی بیﺶ از مجموع روابﻂ دوطرفه است (.)Provan & Kenis, 2008

شبکههای نوآوری یکی از انواع شبکهها هﺴتند که هدف مشترك اعﻀاء آن توسعه دانﺶ و تجاریسازی

آن است ( .)Malerba & Vonortas, 2009در این شبکهها ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و بنگاههای کوﭼﮏ

دانشی عمدت ًا در نﻘﺶ توسعهدهنده دانﺶ و بنگاههای تولیدی و صنعتی و تﺄمینکنندگان آنها در نﻘﺶ تولید

محصوالت و ﺧدمات حاصل از دانﺶ توسعهیافته ،عمل میکنند ( .)Gobbo & Olsson, 2010علیرغم
اینکه در شبکهها ،ارتباط سلﺴله مراتبی نﻈیر بنگاهها وﺟود ندارد؛ اما معموالً یﮏنهاد که در داﺧل شبکه یا
بیرون آن قرار دارد ،نﻘﺶ هماهنﮓکننده را ایفا میکند .مشﺨﺺ کردن اعﻀای شبکه و اطمینان از آمادگی آنها،

ساﺧتاردهی به تعامﻼت شبکه از طریﻖ وضﻊ و اﺟرای مﻘررات ،مدیریت منابﻊ مﺨتلف درون شبکه و ایجاد
محیﻂ مناسﺐ برای تعامل سازنده میان اعﻀای شبکه ،ازﺟمله وﻇایف هماهنﮓکننده شبکه به شمار میرود

( .)Agranoff & McGuire, 2001نام دیگر هماهنﮓکننده ،میاندار است .میاندار مجموعهای است دارای نفوذ

و قدرت که آن را از طریﻖ توانایی و مرکزیت در ساﺧتار شبکه به دست آورده و با ایفای نﻘﺶ رهبری به
هدایت منابﻊ و تواناییهای اعﻀاء در ﺟهت تحﻘﻖ مﺄموریت شبکه میپردازد (.)Dhanaraj & Parkhe, 2006

در ادبیات شبکه ،عمدت ًا به شبکههایی که توسﻂ یﮏ میاندار اداره میشود پرداﺧته شده (;Sinha, 2013

 )Dhanaraj & Parkhe, 2006و بهندرت شبکههایی که توسﻂ دو میاندار یا بیشتر اداره میشوند،
موردبحﺚ قرارگرفته است .در حالیکه در شبکههای نوآوری که بر روی محصوالتی فعالیت دارند که
از پیﭽیدگی در طراحی و ساﺧت برﺧوردارند ،یﮏ میاندار بهتنهایی قادر به اداره شبکه نیﺴت و نیاز
هﺴت دو میاندار دانشی و صنعتی بهطور همزمان اداره شبکه را عهدهدار شوند .مزیت این شبکهها،
دستیابی به توانمندیهای دانشی و زیرساﺧتی و تحﻘﻖ همزمان فرآیندهای طراحی ،نمونهسازی و تولید
انبوه محصوالت است .این نوع شبکهها با توﺟه به ﻇرفیتهایی که دارند ،میتوانند بهعنوان یکی از
راهحلهای توسعه و تجاریسازی فناوری مطرح شوند.
میاندار مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و ﭼارﭼوب نﻈری این شبکهها اراﺋه میشود .سﭙﺲ شبکه
طراحی و ساﺧت توربین بادی بهعنوان یﮏ مورد کاوی عمیﻖ بررسیشده و ﺟنبههای مﺨتلف آن ﺟهت
تدقیﻖ ﭼارﭼوب نﻈری و ابعاد مﺨتلف آن مورد تحلیل قرار میگیرد.

2 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2سبک رهبری در شبکهها
یکی از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شبکههای بین سازمانی در سالهای اﺧیر موردتوﺟه قرارگرفته،
رهبری در شبکهها است .برای رهبری در شبکه واژگان مﺨتلفی نﻈیر مدیریت ،حکمرانی 12و رهبری ارکﺴتر
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استفاده میشوند که در منابﻊ مﺨتلف بهﺟای یکدیگر بهکاررفتهاند و در سطﺢ شبکه تفاوت معناداری میان آنها
وﺟود ندارد (حﻘیﻘی و دیگران .)1395 ،در این مﻘاله از میان واژگان مطرحشده با توﺟه به کاربرد بیشتر آن
در مﻘاالت ،واژه رهبری انتﺨاب شده است .رهبری شبکه به نحوه اداره و هماهنگی فعالیتها و فرآیندهای
شبکه بهصورت عامدانه و در مﺴیر تحﻘﻖ اهداف و مﺄموریت شبکه اطﻼق میشود (.)Provan et al., 2007
در شبکههای مهندسیشده 14که ایجاد و شکلگیری شبکه با هدف و مﺄموریت مشﺨصی صورت میپذیرد
(نیلفروشان و آراستی ،)1392 ،میاندار در مرحله طراحی و ایجاد شبکه فعالیتهایی نﻈیر انتﺨاب اعﻀاء،
طراحی ساﺧتار و تعیین ﺟایگاه شبکه را انجام میدهد .سﭙﺲ با انجام فعالیتهایی نﻈیر مدیریت ﺟابجایی
دانﺶ ،مدیریت حفاﻇت از نوآوری ،مدیریت پایداری شبکه ،ساﺧتاردهی به تعامﻼت از طریﻖ وضﻊ مﻘررات و

شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی :مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

در این مﻘاله ضمن مرور رهبری در شبکهها و انواع سبﮏهای رهبری آنها ،شبکههای نوآوری با دو
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مدیریت منابﻊ ،شبکه را در ﺟهت تحﻘﻖ مﺄموریتهایﺶ هدایت میکند ( .)Yammarino et al., 2012البته در
کنار میاندار عوامل دیگری نﻈیر اعتماد و پایگاه دانﺶ نیز در شکلگیری شبکهها مﺆﺛر هﺴتند (محمدی
و همکاران )1393 ،که ﺧارج از حیطه بررسی این پژوهﺶ قرار دارند.
میزان تمرکز انجام وﻇایف رهبری و تعداد مجموعههای فعال در آن تعیینکننده سبﮏ رهبری است
( .)Provan & Kenis, 2008در ﺧصوص سبﮏ رهبری در سطﺢ بنگاه مطالعات فراوانی وﺟود دارد و
تﻘﺴیمبندیهای مﺨتلفی اراﺋهشده است .رهبری فردی و توزیﻊشده (،)Méndez, 2009; House & Aditya, 1997
رهبری فردی و مشترك( 15دوتایی ،16توزیﻊشده 17و ﺟمعی ،)Meindl & Shamir, 2007( )18رهبری همکارانه،
ﺟمعی و هماهنﮓ شده ( ،)Spillane & Diamond, 2007رهبری فردی ،دوتایی ،ﭼرﺧان و مشترك

( ،)Zander & Butler, 2010رهبری مﺴلﻂ ،19ﭼرﺧان 20و مبتنی بر اﺟماع ()Davis & Eisenhardt, 2011
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نمونههایی از این موارد هﺴتند.
اما در سطﺢ شبکهها با وﺟود اینکه در ﺧصوص تﺄﺛیر انتﺨاب درست سبﮏ رهبری بر اﺛربﺨشی شبکه و
موفﻘیت در دستیابی به اهداف آن اتفاقنﻈر وﺟود دارد ( ،)Provan & Milward, 1999اما این نوع مطالعات

کمتر انجامشده است .مهمترین مﻘالهای که در این زمینه نگارش شده سه سبﮏ مشترك ،توسﻂ بنگاه راهبر
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و توسﻂ میاندار را مطرح کرده است ( .)Provan & Kenis, 2008البته مطالعات دیگری نیز وﺟود دارند که

سبﮏ رهبری را به متمرکز و غیرمتمرکز ( )Müller-Seitz, & Sydow, 2012و ستادی و شورایی (طباطباﺋیان
و همکاران ،)1390 ،تﻘﺴیمبندی کردهاند .بااینوﺟود همانند سطﺢ بنگاه ،ابعاد سبﮏ رهبری در شبکهها
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بهصورت تفکیﮏشده مورد بررسی قرار نگرفته است.

4

این موضوع نشاندهنده آن است که کماکان حوزه مطالعاتی سبﮏ رهبری در شبکهها نیازمند مطالعات
تکمیلی میباشد .از ترکیﺐ سبﮏهای رهبری در سطﺢ بنگاه با سطﺢ شبکه ،میتوان دستهبندی کاملتری
به دست آورد که شامل ﭼهار دسته رهبری تکی ،دوتایی ،توزیﻊشده و ﺟمعی شود .در ادامه هر یﮏ از این
سبﮏها بهاﺧتصار معرفی میشوند:
الف) رهبری تکی :در رهبری تکی یﮏ میاندار بهتنهایی اداره شبکه را انجام میدهد .در شبکههایی که
تعداد اعﻀای آن نﺴبت ًا زیاد است و اعتماد نﺴبی میان اعﻀای آن وﺟود دارد ،این سبﮏ کاربرد دارد

(.)Provan & Kenis, 2008

ب) رهبری دوتایی :در این سبﮏ دو میاندار بهطور همزمان اداره شبکه را انجام میدهند .نحوه ایجاد این
شبکهها و تﻘﺴیم وﻇایف میان میاندارها از نکات مهم در این نوع شبکهها است و در مواقعی کاربرد

دارد که یﮏ میاندار بهتنهایی قادر به اداره شبکه نیﺴت (.)Laukkanen & Nätti, 2017

ج) رهبری توزیﻊشده :در این سبﮏ بیﺶ از دو عﻀو رهبری را بر عهده دارند ،اما کماکان تعدادی از اعﻀاء

شبکه در رهبری نﻘﺶ ندارند .ساﺧتار رهبری این شبکهها پیﭽیده است و ارتباطات زیادی میان اعﻀای مﺨتلف
که ترکیبی از نﻘﺶهای رهبری و عملیاتی را دارند ،وﺟود دارد .پیﭽیدگی زیاد این سبﮏ رهبری منجر به آن شده

که عمدت ًا برای شبکههایی که تعداد اعﻀای کمتری دارند ،کاربرد داشته باشد (.)Meindl & Shamir, 2007

د) رهبری ﺟمعی :هنگامیکه تشکیل شبکه بهعنوان یﮏ هدف مشترك میان مجموعههای مﺨتلف
تعیینشده باشد و تمامی آنها ﺧود را متعهد به تحﻘﻖ مﺄموریت و ایفای نﻘﺶ رهبری بدانند ،سبﮏ

رهبری ﺟمعی محﻘﻖ میشود ( .)Provan & Kenis, 2008رهبری ﺟمعی برای شبکههایی که تعداد
اعﻀاء آن نﺴبت ًا کم (کمتر از  10عﻀو) باشد کاربرد دارد و ساﺧتار پیﭽیدهای مشابه شبکههای با

رهبری توزیﻊشده دارد.
عﻼوه بر نبود تفکیﮏ ﭼهارگانه سبﮏ رهبری در شبکهها ،سبﮏ رهبری دوتایی نیز تاکنون بهصورت دقیﻖ
و ﺟزﺋی مورد بررسی قرار نگرفته و ابعاد آن مشﺨﺺ نشده است .لذا در این مطالعه تﻼش میشود تا
شود و هم سیر تشکیل ،عناصر اصلی و ارتباطات در این نوع شبکهها روشنتر شود.
 .2-2شبکههای نوآوری با دو میاندار
زمانی که یﮏ بنگاه با فعالیتهای متنوعی مواﺟه است که نیازمند مهارتهای گﺴتردهای ﺟهت رهبری باشد
و این کار از عهده یﮏ فرد بر نیاید ،رهبری دوتایی بهعنوان یکی از راهحلهای اصلی مطرح میشود .در
این حالت دو فرد بهطور همزمان رهبری بنگاه را با تﻘﺴیم وﻇایف و مﺴﺌولیتهای رهبری انجام میدهند.
بنگاههای بزرگ و مشهوری نﻈیر مایکروسافت ،اینتل ،اچ پی در برهههایی از عمر ﺧود با دو رهبر اداره
شدهاند ( .)O’Toole et al., 2002رهبری دوتایی نﺴبت به رهبری تکی و ﺟمعی از مزایایی نﻈیر ارتباط و
تعامل بهتر و کاملتر میان رهبران و اعﻀاء ،تنﺶ کمتر در فعالیتهای محوله و انجام تﺨصصیتر فعالیتهای
رهبری برﺧوردار است .درعینحال تعامل مناسﺐ میان دو رهبر ،حفﻆ موازنه در تﻘﺴیم وﻇایف رهبری،
افزایﺶ زمان ﺟهت برﺧی هماهنگیها و پیﭽیدهتر شدن رهبری از ﭼالﺶهای این نوع رهبری به شمار
میرود (.)Hunter et al., 2017

رهبری دوتایی در سطﺢ شبکهها نیز مطرح است ،ﺧصوص ًا زمانی که شبکه نوآوری بر توسعه محصوالتی

تمرکز دارد که از پیﭽیدگی قابلتوﺟهی در طراحی و ساﺧت برﺧوردار هﺴتند و نیاز است توسعه دانشی
و تولید صنعتی در شبکه محﻘﻖ شود ( .)Roijakkers et al., 2013انجام این دو نوع فعالیت که معادل
اکتشاف و بهرهبرداری هﺴتند ،مکمل یکدیگر بوده و معموالً یا بهصورت همزمان یا بافاصله زمانی اندك

آغاز میشود .بااینوﺟود مجموعههای متفاوتی در شبکه در تحﻘﻖ هر یﮏ از این فعالیتها نﻘﺶ دارند.

شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی :مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

ابتدا با مرور ادبیات و سﭙﺲ مطالعه موردی یﮏ شبکه واقعی ،هم ﭼارﭼوب نﻈری این شبکهها مشﺨﺺ
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گروههای دانشی ،مراکز پژوهشی ،دانشگاهها و شرکتهای دانشی ،بﺨشی از اعﻀاء شبکه اصلی هﺴتند که
در زیرشبکه دانشی قرار میگیرند و نﻘﺶ آنها تنها به نﻈارت و مشاوره فنی محدود نیﺴت (صفدریرنجبر
و همکاران)1395 ،؛ بلکه آنها از طریﻖ تحﻘیﻖ ،اکتشاف ،آزمایﺶ ،مدلسازی ،شبیهسازی ،طراحی
مفهومی و طراحی پایه ،دانﺶ مرتبﻂ با یﮏ محصول یا فرآیند ﺟدید را توسعه میدهند .شالوده زیرشبکه
دانشی از پژوهشگران ،متﺨصصان حرفهای و دانشگاهی تشکیل میشود (.)Huggins et al., 2012
تولید صنعتی توسﻂ اعﻀاﺋی از شبکه انجام میشود که در زیرشبکه صنعتی حﻀور دارند .این اعﻀاء
شامل شرکتهای صنعتی ،واحدهای تولیدی ،شرکتهای بازرگانی و شرکتهای بهرهبردار هﺴتند و
طراحی تفصیلی ،استﺨراج نﻘشههای ساﺧت و تولید ،تﺄمین مواد ،ساﺧت قطعات ،مونتاژ ،تﺴت ،فروش،
ﺧدمات پﺲ از فروش ،نمونهسازی ،تولید انبوه ،فروش و بهرهبرداری را انجام میدهند .متﺨصصان
صنعتی ،تکنیﺴینها و متﺨصصان فنی ،بازرگانی و فروش شالوده اصلی این زیرشبکه را تشکیل میدهند

(.)Lavie & Rosenkopf, 2006

هر کدام از دو زیرشبکه دانشی و صنعتی توسﻂ یﮏ میاندار مﺴتﻘل اداره میشود .میاندار دانشی
فعالیتهای طراحی ،شکلدهی ،اداره و یکﭙارﭼهسازیهای موردنیاز بﺨﺶ دانشی را انجام میدهد و
میاندار صنعتی عهدهدار این وﻇایف در بﺨﺶ صنعتی است .بااینوﺟود دو میاندار دانشی و صنعتی بهطور
تنگاتنﮓ با یکدیگر ارتباط دارند و تعامﻼت آنها بیﺶ از تبادل اطﻼعات ،فعالیتها و منابﻊ است .با توﺟه
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به پیوستار شکل ( ،)1تعامل میان دو میاندار به دلیل اعتماد زیاد به یکدیگر و اتفاقنﻈر بر هدف مشترك
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از نوع همکاری است .بدین معنا که دو میاندار قدرت اداره شبکه اصلی (وﻇایف رهبری شبکه) را میان
ﺧود تﻘﺴیم میکنند .البته کماکان هر دو میاندار هویت مﺴتﻘل ﺧود را حفﻆ کرده و در یکدیگر ادغام
نمیشوند (.)Crosby & Bryson, 2005

ﺧارج از دو زیرشبکه دانشی و صنعتی ،اعﻀای دیگری نﻈیر راهانداز اولیه 23و عناصر میانجی 24نیز
چه چیزی تبادل شده یا به اشتراک گذاشته میشود

مکانیزم به اشتراکگذاری
ادغام

اختیار
همکاری

قدرت (وظایف رهبری)
فعالیتها و منابع

اطالعات

هماهنگی

ارتباطات

شکل( :)1پیوستار به اشتراکگذاری مؤلفههای رهبری )(Crosby & Bryson, 2005

میتوانند حﻀور داشته باشند که نﻘشی کلیدی در پیشبرد اهداف شبکه ایفا نمایند .راهانداز اولیه که عنصر
ایجادکننده 25نیز نامیده میشود ،میتواند در شکلگیری شبکه و هدایت اولیه آن نﻘﺶآفرینی نماید .راهانداز
با ترغیﺐ اعﻀای بالﻘوه به عﻀویت در شبکه ،کمﮏ به عﻀویت آنها در شبکه ،تعیین نﻘﺶ آنها در پیشبرد
اهداف شبکه ،اطمینان دادن در ﺧصوص برآورده شدن انگیزههایشان و رفﻊ تعارضها و اﺧتﻼفها ،اداره اولیه
اعﻀای شبکه را انجام میدهد ( .)Ring et al, 2005او همﭽنین ساﺧتار درونی شبکه و ﺟایگاه آن در ارتباط

با مجموعههای بیرونی را مشﺨﺺ میکند ( .)Dhanaraj & Parkhe, 2006پﺲ از انجام این فعالیتها راهانداز
اولیه بهتدریﺞ کنار رفته و اداره شبکه را به میاندار (میاندارها) واگذار میکند .بهطورمعمول مجموعههای دولتی
نﻘﺶ راهانداز اولیه را بر عهده دارند ،اما مجموعههای ﺧصوصی نیز میتوانند این نﻘﺶ را بر عهده داشته باشند
( .)Sinha, 2013در شبکههای نوآوری با دو میاندار ،راهانداز اولیه پﺲ از ایجاد و تﺜبیت شبکه ،وﻇایف مربوط
به اداره شبکه را به میاندارهای دانشی و صنعتی واگذار مینماید.
میگیرند ( .)Haythornthwaite, 1996میانجیها ضمن رصد محیﻂ بیرونی ،اطﻼعات فنی را به دانﺶ
کاربردی تبدیل میکنند و آن را به اعﻀای شبکه انتﻘال میدهند ( .)Morrison, 2008در شبکه نوآوری با دو
میاندار این عناصر رابﻂ میان دو زیرشبکه دانشی و صنعتی هﺴتند و با تﺴهیلگری دسترسی به دانﺶ و منابﻊ
و ایجاد ادبیات مشترك میان عناصر دانشی و صنعتی به پیشبرد اهداف شبکه کمﮏ مینمایند .مجموعههای
مﺨتلف پژوهشی ،آموزشی و صنعتی میتوانند نﻘﺶ میانجی را بر عهده داشته باشند (.)Cassi et al., 2008
در شبکهها ارتباطات میان اعﻀاء از اهمیت زیادی برﺧوردار است و میتواند ﺟهتدار یا غیرﺟهتدار
باشد .ارتباطات ﺟهتدار مبدأ و مﻘصد مشﺨصی دارند و متناسﺐ با یﮏ ﺟهته یا دوﺟهته بودن با پیکان
نمایﺶ داده میشود .ارتباطات غیرﺟهتدار مبدأ و مﻘصد مشﺨصی ندارند و میان دو مجموعه بدون
پیکان مشﺨﺺ میشوند (افتاده .)1395 ،در شبکه نوآوری با دو میاندار ،ارتباطات ﺟهتدار است و میان
میاندارها ،اعﻀای زیرشبکهها ،راهانداز اولیه و عناصر میانجی وﺟود دارد.
در شکل ( )2نمای شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی به همراه عناصر اصلی و ارتباطات میان
آنها بهعنوان ﭼارﭼوب نﻈری اولیه پژوهﺶ ترسیمشده است.
مطابﻖ با نمای شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی ،این مطالعه در پی یافتن پاسخ سﺆاالت ذیل است:
سیر تشکیل شبکه نوآوری با دو میاندار به ﭼه صورت است؟-ﭼه عناصری در این نوع شبکهها وﺟود دارند؟

-ارتباطات در این نوع شبکهها به ﭼه صورت است؟
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عناصر میانجی مجموعههایی هﺴتند که بهعنوان پل ارتباطی میان اعﻀای شبکه یا با ﺧارج شبکه قرار
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راهانداز
زیرشبکه دانشی

زیرشبکه صنعتی
صنعت)
(زنجیره ارزش
میاندار

میاندار

صنعتی

دانشی

عناصر میانجی

شکل( :)2نمای شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی بهعنوان چارچوب نظری اولیه (تهیه
و تنظیم توسط نویسندگان با اقتباس از ))(Cassi et al., 2008

 -3روش پژوهش

این پژوهﺶ رویکردی کیفی دارد و به دنبال تحلیل شبکههای نوآوری با دو میاندار است .به دلیل اینکه
ماهیت سﺆاالت پژوهﺶ از نوع ﭼگونگی است ،نیازی به کنترل وقایﻊ رفتاری نیﺴت و تمرکز بر وقایﻊ
کنونی است ( )Yin, 2014و همﭽنین دادهها عمدت ًا از نوع کیفی هﺴتند و از روش پژوهﺶ مورد کاوی
استفاده شده است .برای شناسایی مورد مناسﺐ ،در حوزههای مﺨتلف فناوری از طریﻖ روشهای
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مﺨتلف ﺟﺴتجو و پرسﺶ از افراد متﺨصﺺ ،بررسی و گزینههای متعددی انتﺨاب شد که پﺲ از

شبکه موردمطالعه قرار گرفت و درعینحال ﭼندین مصاحبه با مدیران و کارشناسان فعال در شبکه میاندارها
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و اعﻀای شبکه برگزار شد .سﺆاالت مصاحبه در قالﺐ یﮏ پرسشنامه نیمه ساﺧتاریافته با محوریت سﺆاالت

برگزاری ﺟلﺴات اولیه ،از میان آنها شبکه طراحی و ساﺧت توربین بادی مگاواتی انتﺨاب گردید .عمده
دالیل انتﺨاب شبکه طراحی و ساﺧت توربین بادی مگاواتی برای مطالعه به شرح ذیل عبارتند از:
-وﺟود دو بﺨﺶ دانشی و صنعتی در این شبکه؛

-شکلگیری و فعالیت زیرشبکه دانشی مﺴتﻘل از زیرشبکه صنعتی؛

-تعداد قابلتوﺟه اعﻀای هر یﮏ از زیر شبکههای دانشی و صنعتی (حدود  10عﻀو)؛

حﻀور یکی از نویﺴندگان مﻘاله در دو بﺨﺶ حاکمیت و دستگاه نﻈارت این شبکه به مدت ﭼندسال و آشنایی از نزدیﮏ با مﺴاﺋل شبکه؛
ﺟهت گردآوری دادههای شبکه ،مﺴتندات و مدارك و گزارشهای کتبی در ﺧصوص شکلگیری و اداره

1

پژوهﺶ تنﻈیم گردید و بهمنﻈور افزایﺶ روایی آنها با اساتید روش پژوهﺶ ازنﻈر پوشﺶ دادن موضوع
مطالعه و قابلدرك بودن برای مصاحبهشوندگان بررسی و اصﻼح الزم صورت پذیرفت.
مصاحبهشوندگان به سه دسته مدیران و کارشناسان میاندارهای دانشی و صنعتی و اعﻀای هر دو

زیرشبکه دانشی و صنعتی تﻘﺴیم شدند و مجموع ًا  10مصاحبه با زمان  1تا  2ساعت برگزار شد .دو
مصاحبه اول با مدیران میاندارهای دانشی و صنعتی صورت گرفت و برای مصاحبههای بعدی افراد مطلﻊ
در هر یﮏ از زیرشبکههای دانشی و صنعتی توسﻂ ایشان معرفی شدند .پﺲ از ﭼند مصاحبه اول ،نتایﺞ
حاصل از مصاحبهها تنﻈیم و پرسﺶنامه مورد اصﻼح قرار گرفت .پﺲ از مصاحبه هشتم تیم پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که موارد مطرحشده ،نکات ﺟدید قابلتوﺟهی ندارد .بااینوﺟود دو مصاحبه دیگر
ﺟهت اطمینان از رسیدن به نﻘطه اشباع انجام پذیرفت.
در کنار یادداشتبرداری از نکات مطرحشده در ﺟلﺴات مصاحبه ،با اﺟازه مصاحبهشوندگان ،کلیه
و مرتبﻂ با سﺆاالت پژوهﺶ شناسایی و تحلیل شدند.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 .1-4سیر تشکیل شبکه توربین بادی مگاواتی با دو میاندار
در سال  1386مجموعههای مﺨتلف صنعتی و تولیدی کشور توان فنی محدودی در حوزه توربینهای

بادی داشتند که عمدت ًا شامل ﭼند نمونه طراحی و ساﺧت توربینهای بادی کوﭼﮏ و انتﻘال فنّاوری
تولید توربینهای  660کیلوواتی بوده است (هرسینی و حﻘیﻘی .)1387 ،پژوهشگاه نیرو باتجربه طراحی

و ساﺧت ﭼندین توربین بادی کوﭼﮏ تا ﻇرفیت  25کیلووات و بهمنﻈور ارتﻘاء توان طراحی کشور در
حوزه توربینهای بادی بزرگ ،پیشنهاد اﺟرای پروژه طراحﯽ و ساﺧت توربین بادی مگاواتﯽ ملﯽ را
به مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو اراﺋه نمود .پﺲ از بررسی و تﺄیید اولیه این پیشنهاد ،پژوهشگاه در
سالهای  1387و  1388مطالعات مﻘدماتی در ﺧصوص شرایﻂ و پتانﺴیل بادی کشور ،تعیین سایز و
کﻼس مناسﺐ توربین بادی و کلیات امکانپذیری ساﺧت قطعات توربین بادی در داﺧل کشور را انجام
داد و ساﺧتار اﺟرایی این کار را مشﺨﺺ کرد .براساس نتایﺞ مطالعات ،فناوری اصلی توربین بادی
بهصورت گیربکﺲدار و استفاده از نراتور الﻘایی دوسوتغذیه ( 26)DFIGتعیین شد و مﻘرر گردید که
مشﺨصات فنی و ترکیﺐ اﺟزاء آن به نحوی طراحی و انتﺨاب شوند که مشابه طرحهای موﺟود در دنیا
نبوده و امکان ﺛبت بهصورت انحصاری برای کشور را داشته باشد .لذا به دلیل منحصربهفرد بودن طراحی
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مصاحبهها ضبﻂ و متن آنها پیادهسازی گردید .سﭙﺲ با روش تحلیل تم ،موضوعات و نکات اصلی
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و اﺟزاء انتﺨابشده توربین بادی ،توسعه آن شامل نوآوری محصول در سطﺢ ترکیﺐ اﺟزاء و دستیابی به
ﺟزﺋی ﺟدید میباشد ( .)Kudic, 2014ازاینرو شبکهای که طراحی و ساﺧت این توربین بادی را انجام
دهد ،بهعنوان شبکه نوآوری شناﺧته میشود.

ﺧروﺟی مطالعات اولیه ،منجر به تصویﺐ پروژهای در سال  1389در مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو با نام «طراحﯽ
و ساﺧت توربین بادي  2مگاواتﯽ ملﯽ» برای پژوهشگاه نیرو شد و سازمان انرژیهای نو ایران( 27بهاﺧتصار سانا)

بهعنوان دستگاه نﻈارت عهدهدار نﻈارت فنی بر مراحل مﺨتلف طراحی و ساﺧت گردید .همﭽنین بهمنﻈور تﻘویت
ارتباطات و تعامﻼت پروژه و نﻈارت کﻼن بر عملکرد اعﻀاء ،کمیته راهبری متشکل از نمایندگان پژوهشگاه نیرو،
مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو ،دستگاه نﻈارت ،متﺨصصان حﻘیﻘی و برﺧی مجموعههای حﻘوقی مرتبﻂ نﻈیر
مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست ﺟمهوری 28تشکیل شد (بحری.)1396 ،

برای اﺟرای پروژه ،پژوهشگاه نیرو ساﺧتار ﺟدیدی را به نام «مرکز توسعه فناوري توربینهاي بادي»
ایجاد کرد و اﺟرای پروژه را به آن محول نمود .تیم فنی-مدیریتی مرکز توسعه که عمدت ًا تﺨصﺺ
مهندسی مکانیﮏ داشتند تعریف و تﻘﺴیمکارهای مربوط به طراحی و یکﭙارﭼهسازی طراحیهای توربین
بادی را بر عهده گرفتند .سﭙﺲ براساس حوزههای دانشی

29

و زیرسیﺴتمهای مﺨتلف توربین بادی،

بﺨﺶهایی از شبیهسازی دینامیکی ،طراحی مفهومی و پایه توربین بادی به برﺧی گروههای پژوهشگاه
نیرو بهعنوان اعﻀای شبکه واگذار شد .گروههای کنترل و ابزار دقیﻖ ،ماشینهای الکتریکی ،الکترونیﮏ
قدرت ،سازه ،انرژیهای نو و کامﭙیوتر و نرمافزار از گروههای فعال در طراحیها بودند و گروههای
دیگری نﻈیر گروه حﻘوقی و قراردادها ،پشتیبانی مرکز توسعه در امور ستادی را بر عهده گرفتند .در
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ﺧصوص گروههای پژوهشگاه نیرو یکی از مدیران مرکز توسعه میگوید:

«تنﻈیم قرارداد رسمی میان مرکز توسعه و گروههای پژوهشگاه نیرو دقیﻘ ًا عین کار دو تا شرکت مﺴتﻘل
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بود .یﮏ آییننامه که طبﻖ آن قرارداد تنﻈیم و مبادله میشد .پیوستهای قرارداد هم شامل ﺧدمات

«ساﺧتار اولیهای که مشﺨﺺ شد ،در حوزهها و تﺨصﺺهای مﺨتلف بودند .مرکز توربین بادی
عمدت ًا بر بحﺚ مکانیﮏ تمرکز داشت که بﺨﺶ اصلی کار است ،اما حوزههای دیگر بهصورت

قراردادهای همکاری در پژوهشگاه با گروههای پژوهشکدههای دیگر کار شد .گروههایی که حدود
 2تا  3دهه بر روی ماشینهای الکتریکی ،سیﺴتم کنترل ،بحﺚهای سازهای و غیره ،تجربه داشتند».

مرکز توسعه با تمامی گروهها بهطور مﺴتﻘیم و دوطرفه ارتباط داشت و این ارتباط رسمی و مبتنی بر
قرارداد بود و مشابه دو شرکت مﺴتﻘل تعامﻼت برقرار میشد .البته در صورت نیاز ارتباطات فنی و
دانشی میان گروههای پژوهشگاه نیرو نیز برقرار میشد .در ﺧصوص ارتباطات یکی از مدیران گروههای
پژوهشگاه نیرو میگوید:

الزماالﺟرا بود .مرکز مﺜل کارفرمای بیرونی ما بود .ما برای این کار مدیر پروژه معرفی میکردیم .اگر نیاز
بود به ﺟلﺴات میرفت .ماهبهماه الزم بود گزارش پیشرفت بدهد و در واقﻊ یﮏ شکل استانداردی داشت.
این قرارداد برای ما امتیاز داشت و بهعنوان یﮏ پروژهی مﺴتﻘل محﺴوب میشد یعنی عین این بود که با
یﮏ مجموعه بیرونی قراردادی مبادله بکنیم»
با پیشرفت فعالیتهای مرکز توسعه و گروههای پژوهشگاه نیرو ،به دلیل برﺧی پیﭽیدگیهای فنی در
طراحی توربین بادی مگاواتی ،نیاز به گﺴترش شبکه و همکاری با برﺧی مجموعههای دانشی ﺧارج از
پژوهشگاه نیرو محرز گردید .بدین منﻈور پﺲ از ﭼندین ماه شناسایی و مذاکره با مجموعههای مﺨتلف
داﺧلی و ﺧارﺟی ،برای طراحی اﺟزای مکانیکی با پژوهشگاه تﺨصصی در حوزه فرآیندهای ساﺧت
و برای طراحی ژنراتور با یﮏ شرکت دانشی توافﻖ شد .پژوهشگاه بهطور مﺴتﻘیم با مرکز توسعه و
شرکت دانشی با گروه ماشینهای الکتریکی مرتبﻂ گردید .در مورد اعﻀای ﺧارج از پژوهشگاه یکی از

«پژوهشگاه  6-7پژوهشکده داشت و در آن زمان مشتمل بر حدود  30گروه تﺨصصی بود ...

بعد با بررسی به نتیجه رسیدیم که در حوزه ریﺨتهگری مشاوری را میﺧواهیم که تجربه ساﺧت
داشته باشه و صنعت ریﺨتهگری کشور را بهصورت ﺧاص بشناسد ... ،برای همین سراغ پژوهشگاه
بیرونی رفتیم».

همﭽنین با دو مجموعه ﺧارج از کشور برای مشاوره طراحی سیﺴتم کنترل و مرور مراتﺐ طراحی

30

توافﻖ به عمل آمد .تعامل با مجموعههای ﺧارج از پژوهشگاه نیرو به دالیل حفﻆ مالکیت فکری و
دانشی ،عمدت ًا توسﻂ مرکز توسعه انجام پذیرفت و در صورت ضرورت ،اطﻼعات مورد نیاز سایر

مجموعهها از طریﻖ مرکز توسعه به آنها منتﻘل میشد .در این زمینه یکی از مدیران مرکز توسعه میگوید:

«ما متعهدیم در برابر دانﺶ اعﻀاء حفاﻇتهای الزم را بهعنوان یﮏ دارایی انجام بدهیم ،ﺧصوص ًا

وقتیکه میﺧواهیم آن را با برﺧی مجموعهها به اشتراك بگذاریم .ﺧیلی ﺟاها ما دانﺶ شبکه را
حفﻆ میکنیم .مﺜ ً
ﻼ در یﮏ مورد مشاور مرور طراحی میﺧواست که در ﺟریان طراحی سیﺴتم

کنترلی قرار بگیرد و ﺧودش هم ادعاهایی در این زمینه داشت .در مواردی هم میﺧواست که
دانﺶ و اطﻼعاتی از طراح سیﺴتم کنترل دریافت کند .ما پاالیﺶ کردیم که از این ﭼهار اطﻼعات

تنها دو مورد برای کار شما الزم هﺴت و این دو تای دیگر موردنیاز نیﺴت .ضمن اینکه ﺟزء ،IP

آن شرکت هم هﺴت و اگر بﺨواهیم این اطﻼعات را در اﺧتیارتان قرار بدهیم ،در نهایت مجوزش
را میگیریم  ...ما در نﻘطهای هﺴتیم که میدانیم از دانﺶهایی که اکتﺴاب کردیم کدامشان را باید

حفﻆ کنیم و کدامشان را باید به اشتراك بگذاریم».

شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی :مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

کارشناسان مرکز توسعه میگوید:
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با پیشرفت حدود  80درصدی فعالیتهای طراحی توربین بادی ،پروژه به مرحله تﺄمین و ساﺧت اﺟزای
توربین بادی نزدیﮏ شد؛ اما به دالیل زیر اعﻀای فعلی شبکه قادر به تﺄمین و ساﺧت اﺟزای توربین بادی
نبودند و نیاز به حﻀور و فعالیت اعﻀای ﺟدیدی بود:

اعﻀای فعلی شبکه شامل مرکز توسعه ،گروههای داﺧل پژوهشگاه نیرو و اعﻀای ﺧارج آن ،فاقدتجربه و تﺨصﺺ اﺟرایی و صنعتی و نیروی انﺴانی متﺨصﺺ در حوزه ساﺧت محصوالت صنعتی
در ابعاد بزرگ توربین بادی  2مگاواتی بودند.

اعﻀای فعلی شبکه ،فاقد زیرساﺧتها و تجهیزات صنعتی نﻈیر سوله بزرگ ،ﺟرﺛﻘیل با تناژ باال وتجهیزات صنعتی مﺨتلف ﺟهت ساﺧت و مونتاژ و نصﺐ اﺟزاء و قطعات مﺨتلف توربین بادی 2
مگاواتی 31بودند.

به دلیل شمار باالی سیﺴتمها ،زیرسیﺴتمها و قطعات توربین بادی (حدود ﭼند ده هزار قطعه)،اعﻀای زیرشبکه دانشی فاقد ﻇرفیت تعامﻼت بازرگانی ،قراردادی و مالی برای تﺄمین این حجم از
اﺟزاء بودند.
لذا مرکز توسعه اقدام به اعﻼم فراﺧوان عمومی نمود و پﺲ از اعﻼم آمادگی ﭼند مجموعه صنعتی و ﭼندین
ماه بررسی و مذاکره با آنها ،در نهایت با گروه صنعتی مﭙنا برای همکاری مشترك توافﻖ شد .مهمترین دالیل
انتﺨاب مﭙنا عبارتند از:

-دارا بودن نیروی انﺴانی متﺨصﺺ و باتجربه در زمینه ساﺧت محصوالت بزرگ و نیروگاهی؛
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-وﺟود زیرساﺧتهای صنعتی و تجهیزات و ماشینآالت صنعتی در سطﺢ گﺴترده و وسیﻊ؛
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-توان مالی مناسﺐ ﺟهت اﺟرای پروژههای بزرگ صنعتی؛

-اعتبار زیاد گروه صنعتی مﭙنا نزد مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو و نﻈر مﺜبت بر آن؛

دارا بودن نیروی انﺴانی متﺨصﺺ و با تجربه در زمینه تولید توربین بادی  2,5مگاواتی تحتلیﺴانﺲ یﮏ شرکت آلمانی و فعالیت مشترك تعدادی از شرکتهای گروه در این حوزه.
گروه مﭙنا و شرکتهای زیرمجموعه آن فﻘﻂ بهعنوان تﺄمینکننده و سازنده وارد این شبکه نشدند ،بلکه با
بر عهده گرفتن تﺄمین بﺨشی از منابﻊ مالی نمونهسازی ،نصﺐ و راهاندازی توربین بادی ،بهعنوان شریﮏ
تجاری در ساﺧت نمونه و تولید انبوه فعالیت ﺧود را آغاز کردند .در ﺧصوص شکلگیری شراکت مﭙنا
یکی از مدیران مرکز توسعه میگوید:

«شکلگیری ارتباطات میان پژوهشگاه و مﭙنا ﭼندین ماه زمان برد  ...با ﺟلﺴات متعدد ،بازکردن

مﺴﺌله و تفکیﮏ کار و ﺟذاب کردن این همکاری  ...میگفتند اگر در شکلگیری نمونه اولیه
کمﮏ نماییم این همکاری یﮏ کمﮏ پیمانکاری صرف نیﺴت و درواقﻊ داریم دانﺶ ساﺧت و

ماشینآالت و شهرتمان را میآوریم  ....پﺲ مﺴﺌولیتها در اﺟرای پروژه و تولید مشترك شد»

مﭙنا یکی از شرکتهای گروه را بهعنوان نماینده ﺧود انتﺨاب و اﺟرای کلیه فعالیتهای مندرج در شرح

ﺧدمات قرارداد را به آن واگذار کرد و به سایر شرکتهای گروه اعﻼم نمود که با این نماینده همکاری
کامل داشته باشند .در این ﺧصوص یکی از مدیران نماینده مﭙنا میگوید:

«پژوهشگاه قرارداد را با مﭙنا منعﻘد کرد .مﭙنا هم قرارداد را به ما واگذار کرد لذا همه مﺴﺌولیتهای

مﭙنا هم مربوط به تعریف کار و هم اﺟرا به ما محول شد».

نماینده گروه مﭙنا با توﺟه به شرایﻂ پروژه و مذاکرات فنی با مرکز توسعه ،تعدادی از اعﻀای شبکه تولید

توربین بادی  2,5مگاواتی تحت لیﺴانﺲ شرکت آلمانی را برای این پروژه در نﻈر گرفت .بدین ترتیﺐ با
حﻀور اعﻀاء قدیمی و ﭼندین عﻀو ﺟدید ،مجموعههای مﺨتلف فعالیت ﺧود را در تﺄمین و ساﺧت پره،32

برج ،ناسل ،33قطعات الکترونیکی و سیﺴتم کنترل ،فلنﺞ ،قطعات ریﺨتهگری ،پوستههای مرکﺐ ،انکرکیﺞ

34

داشت ،با نماینده گروه مﭙنا بهطور مﺴتﻘیم ارتباط داشتند .البته مرکز توسعه با توﺟه به حﺴاسیت برﺧی
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و مونتاژ و نصﺐ توربین آغاز کردند .این اعﻀاء همگی غیر از سازنده فلنﺞ که با سازنده پره ارتباط مﺴتﻘیم

نماینده گروه مﭙنا و شرکتهای زیرمجموعه مﭙنا و مجموعه اعطاکننده گواهینامه میشوند .مجموعههای
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قطعات بر تعدادی از این اعﻀاء نﻈارت مﺴتﻘیم داشت و با هماهنگی نماینده گروه مﭙنا اقدام به دریافت

اطﻼعات از آنها مینمود.

با توﺟه به اینکه برای تولید انبوه توربین بادی نیاز به اﺧذ گواهینامههای طراحی و نمونه است ،لذا
35

36

با یﮏ مجموعه اروپایی در این زمینه مذاکره و توافﻖ به عمل آمد .بر این اساس مﻘرر شد تا تعامﻼت
کاملی میان مرکز توسعه و نماینده گروه مﭙنا ﺟهت ارزیابیهای سیﺴتماتیﮏ طراحیها و نمونه ساﺧتهشده

توربین بادی در حین و پﺲ از نصﺐ و راهاندازی آن صورت پذیرد .در این ﺧصوص یکی از کارشناسان

پژوهشگاه نیرو میگوید:

«با توﺟه به اینکه توربین بادی طراحی نﺴبت ًا پیﭽیدهای دارد و عملکرد آن نیز غیرقابلپیﺶبینی است
و دانﺶ مهندسی پیﭽیدهای برای طراحی آن نیاز است ،متداول است در بازار این صنعت که ﺧریدار

و مشتری به گواهینامهها ﺧیلی نگاه میکنند  ...اینکه یﮏ مجموعه کارآمد آمده و کار شما را ورق زده
و از لحاظ طول عمر ،ایمنی ،انرژی و اقتصادی صحهگذاری کرده و گواهینامه بدهد ﺧیلی مهم است...

برای گواهینامه نمونه هممرکز و هم مﭙنا الزم هﺴت با مجموعه ﺧارﺟی همکاری داشته باشند»
 .2-4تجزیهوتحلیل و ترسیم شبکه

با توﺟه به توضیحات اراﺋهشده در بﺨﺶ قبل ،اعﻀای شبکه نوآوری شامل مرکز توسعه ،گروههای مﺨتلف
پژوهشگاه نیرو ،مجموعههای طراح سیﺴتم کنترل و مرور طراحی ،پژوهشکده تﺨصصی ،شرکت دانشی،

حاکمیتی وزارت نیرو ،دستگاه نﻈارت و کمیته راهبری ﺧارج از شبکه نوآوری محﺴوب میشوند.

اعﻀای شبکه نوآوری ﺟهت پیشبرد اهداف و فعالیتها روشهای مﺨتلف ارتباطی عمومی و اﺧتصاصی
را به کار گرفتهاند .روشهای عمومی شامل تماس تلفنی ،پﺴت الکترونیکی ،شبکههای اﺟتماعی ،برگزاری
ﺟلﺴات حﻀوری و انجام بازدیدهای حﻀوری است که عمده ارتباطات اعﻀاء شبکه را تشکیل میدهد.

روشهای اﺧتصاصی نﻈیر شبکه  FTP37نیز بهمنﻈور افزایﺶ سرعت ،حفﻆ امن تبادالت و حفﻆ کامل سوابﻖ
ارتباطات استفاده شده است .در ﺧصوص استفاده از شبکه  FTPیکی از کارشناسان نماینده مﭙنا میگوید:
«بﺴتری که ما برای رد و بدل کردن اطﻼعات میان پژوهشگاه نیرو و مﭙنا فراهم کردیم  ...یﮏ FTP

است که تعریف شد ،دوستان در پژوهشگاه اسناد و مدارك را بارگذاری میکنند و ما دسترسی

داریم که برداریم و بالعکﺲ .مطمﺌنترین و ایمنترین کانال ارتباطات ما همین شبکه  FTPاست»

تحلیل ارتباطات میان اعﻀای شبکه نشانگر آن است که در شبکه دو نوع ارتباط مبادلهای و نﻈارتی وﺟود دارد.

ارتباطات مبادلهای رسمی ،دوطرفه و مبتنی بر یادگیری است و در آن دانﺶ و یا محصول میان طرفین مبادله

میشود .ارتباط مرکز توسعه با گروههای پژوهشگاه نیرو و مرکز توسعه با نماینده گروه مﭙنا از نوع مبادلهای
هﺴتند .ارتباطات نﻈارتی یﮏطرفه هﺴتند و میتوانند رسمی یا غیررسمی باشند و در آن اطﻼعات باهدف
نﻈارت یﮏ مجموعه بر مجموعه دیگر منتﻘل میشود .ارتباط میان مجموعه حاکمیتی وزارت نیرو با مرکز
توسعه و میان مرکز توسعه با برﺧی اعﻀای سازنده اﺟزای توربین بادی از نوع نﻈارتی میباشند .در ﺧصوص

ارتباط نﻈارتی یکی از مدیران مرکز توسعه میگوید:
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«یکی از مواردی که دیروز ﺧواستیم و مکاتبه کردیم و امروز هم کارشناسمان را فرستادیم به شهر
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 ،...مربوط به یکی از زیرمجموعههای مﭙنا است که با توﺟه به اینکه اﺛر زیادی بر زمانبندی پروژه
دارد میﺧواهیم گزارش ماهیانه مبﺴوط بدهند نه در قالﺐ کلی ،برای همین نفرمان را میفرستیم

تا از پیشرفت کار با ﺟزﺋیات کامل مطلﻊ شویم».

براساس فهرست اعﻀای شبکه و ارتباطات آنها ،شکل ( )3بهعنوان تصویری از شبکه نوآوری طراحی
و ساﺧت توربین بادی مگاواتی متشکل از دو زیرشبکه دانشی و صنعتی ترسیم میشود.
 .3-4مقایسه یافتههای پژوهش با چارچوب نظری
شبکه نوآوری طراحی و ساﺧت توربین بادی بهعنوان یﮏ شبکه نوآوری با دو میاندار تفاوتهایی را
با ﭼارﭼوب نﻈری اولیه ازنﻈر عناصر اصلی و نوع ارتباطات میان اعﻀاء دارد که در ادامه بهتفصیل
موردبحﺚ و بررسی قرار میگیرد.
 .1-3-4وﺟود میاندارهای دانشی و صنعتی مﺴتﻘل در شبکه
در شبکه نوآوری توربین بادی مرکز توسعه توربینهای بادی بهعنوان میاندار دانشی و نماینده گروه مﭙنا

مپنا

اجزای مدفون

سازنده

بادی

کننده توربین

شرکت نصب

نماینده

کنترل

الکترونیک و

سازنده سیستم

های مرکب

سازنده پوسته

گروه مپنا

گواهینامه

مرجع اعطاء

نیرو

طراحی

مرور

مشاور

نیرو

پژوهشگاه

راهبری

کمیته

مشاور
طراحی
سیستم کنترل

گروه

پژوهشگاه
تخصصی
ریختهگری

الکترونیک
قدرت

گروه

ابزار دقیق

گروه کنترل و

انرژیهای نو

مرکز توسعه
توربینهای
بادی

زیر شبکه دانشی

حاکمیت

گروه

ارتباطات نظارتی

ارتباطات مبادلهای

گروه
ماشینهای
الکتریکی

و نرمافزار

گروه کامپیوتر

گروه سازه

قراردادها

حقوقی و

شکل( :)3نمایی از شبکه نوآوری طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی (ترسیمشده توسط نویسندگان)

گروه صنعتی

سازنده
قطعات
ریختهگری

فلنج

سازنده

سازنده برج

زیر شبکه صنعتی

نظارت

دستگاه

مجموعه
حاکمیتی وزارت

مجموعه

ژنراتور

شرکت دانشی

شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی :مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی
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بهعنوان میاندار صنعتی فعالیت دارند .میاندار بودن این دو مجموعه هم از تعداد زیاد ارتباطات آنها در
شبکه و هم از نوع وﻇایفی که بر عهده دارند (انتﺨاب اعﻀاء شبکه ،تﻘﺴیمکار میان آنها ،نﻈارت بر
عملکرد اعﻀاء و مراقبت از دانﺶ تﺨصصی آنها) و در تحلیل تم به دست آمده ،محرز میشود.
نیاز به حﻀور توأمان مرکز توسعه و نماینده مﭙنا در شبکه توربین بادی با توﺟه به پیﭽیدگیهای طراحی
و ساﺧت توربین بادی مگاواتی بزرگ است که براساس آن هیﭻیﮏ از دو میاندار دانشی و صنعتی قادر
نبودند بهتنهایی اداره کلیه فعالیتهای شبکه را انجام دهند .میاندار دانشی که نیروی انﺴانی متﺨصﺺ و
تجربه فعالیتهای دانشی داشت ،فاقد تجربه و زیرساﺧتهای صنعتی برای ساﺧت توربین بادی بزرگ
بود .میاندار صنعتی نیز که نیروی انﺴانی ،تجربه و زیرساﺧتهای صنعتی برای پروژههای بزرگ صنعتی
داشت ،فاقد نیروی انﺴانی دانشی و تجربه پروژههای دانشی پیﭽیده برای طراحی توربین بادی بزرگ بود.
حﻀور دو میاندار دانشی و صنعتی مﺴتﻘل در شبکه مطابﻖ با ﭼارﭼوب نﻈری اولیه است؛ اما زمان حﻀور
میاندارها در شبکه متفاوت است .بدین ترتیﺐ که ابتدا میاندار دانشی در شبکه حﻀور دارد و پﺲ از
انجام بﺨشی از فرآیندهای طراحی ،انتﺨاب و توافﻖ با میاندار صنعتی انجام میشود .این موضوع متفاوت
با ﭼارﭼوب نﻈری است که حﻀور دو میاندار دانشی و صنعتی را از ابتدا در شبکه در نﻈر گرفته است.
 .2-3-4نبود راهانداز اولیه و عناصر میانجی در شبکه و حﻀور سایر نهادهای حمایتی
براساس ﭼارﭼوب نﻈری ،شبکه نوآوری با دو میاندار شامل راهانداز اولیه و عناصر میانجی است ،اما
تحلیل شبکه نوآوری توربین بادی نشانگر ﺧﻼف این موضوع است و این شبکه فاقد این دو عنصر
فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره سوم ،پاییـز 1398

میباشد .هیﭻیﮏ از مجموعههای حاکمیتی وزارت نیرو ،دستگاه نﻈارت و کمیته راهبری در برنامهریزی
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اولیه و انتﺨاب اعﻀاء شبکه نﻘﺶ نداشتند و تنها ازنﻈر سازمانی تعریف پروژه ،هماهنگی و نﻈارت کﻼن

بر آن را انجام دادهاند .وﻇایف مربوط به راهانداز اولیه تمام ًا توسﻂ پژوهشگاه نیرو و مرکز توسعه انجام
پذیرفته است .در این ﺧصوص یکی از مدیران دولتی بیان میدارد:

«پژوهشگاه گفت ما با تجربه پروژههای کوﭼﮏ و متوسﻂ توربین بادی ،میﺧواهیم کاری در ابعاد
نیروگاههای بادی بزرگ انجام بدهیم که به صنعت برق کشور کمﮏ کند  ...لذا به آنها مﺄموریت
دادیم که کار را شکل بدهند و برنامهریزیهای مربوطه و انتﺨاب اعﻀاء را برای آغاز کار انجام دهند».

علیرغم اینکه در شبکه توربین بادی اعﻀای مﺨتلف دانشی-دانشگاهی و صنعتی-تکنیﺴینی در

زیرشبکههای مربوطه حﻀور دارند و براساس ادبیات ،نﻘﺶآفرینی میانجیها در این نوع شبکهها ضروری
است ،اما به سه دلیل اصلی عناصر میانجی در این شبکه حﻀور نداشتند .دلیل اول اندازه شبکه است و
تعداد نﺴبت ًا کم اعﻀاء که نیازمند ارتباطات سریﻊ میان آنها بوده است .دلیل دیگر سابﻘه اﺟرای پروژههای

صنعتی نیروگاهی مشترك میان پژوهشگاه نیرو و گروه مﭙنا بوده که ادبیات دو مجموعه را به یکدیگر

نزدیﮏ کرده است .دلیل سوم آشنایی فنی اعﻀای هر دو میاندار دانشی و صنعتی با توربینهای بادی و
اﺟزای آنها بوده است .نﻈر یکی از مدیران میاندار دانشی در ﺧصوص عدم نیاز به میانجی عبارتﺴت از:

«در پروژه به این دلیل که سازنده ﺧودش در این صنعت تجربه داشت و آموزشدیده بودند و ما با دفتر
مهندسی سازنده ارتباط داشتیم ،ادبیات ما ﺧیلی به هم نزدیﮏ بود .نگاههای ما فرق میکرد ولی شکل
گرفتن ارتباطات مﺴتﻘیم ارﺟحیت داشت تا واسطه دیگری هم بﺨواهد به این موضوع اضافه بشود».

بااینوﺟود در شبکه توربین بادی و ﺧارج از زیرشبکههای دانشی و صنعتی مجموعههای دیگری نﻈیر
اعطاکنندگان گواهینامههای فنی حﻀور دارند که نﻘشی ﺟدی در توسعه فنی و بازار ایفا مینمایند.
 .3-3-4ارتباطات از طریﻖ میاندارها و وﺟود دو نوع ارتباط مبادلهای و نﻈارتی
در ﭼارﭼوب نﻈری ارتباطات میان اعﻀاء شبکه بهصورت ﺟهتدار و غیرﺟهتدار میان تمامی اعﻀای
شبکه بوده است ،بااینوﺟود در شبکه توربین بادی ،اعﻀای زیرشبکهها ارتباط مﺴتﻘیمی با یکدیگر
توربین بادی ،دو نوع ارتباطات مبادلهای و نﻈارتی در این شبکه میان اعﻀای مﺨتلف وﺟود داشته است.
ارتباطات مبادلهای از طریﻖ تبادل دانﺶ و با هدف یادگیری میان دو مجموعه ایجادشده است .ارتباط

میان اعﻀای زیرشبکه دانشی با یکدیگر و با مرکز توسعه عمدت ًا از این نوع بوده است .یکی از کارشناسان
گروههای پژوهشگاه نیرو در این زمینه میگوید:

«با مجموعههای دانشی مﺨتلف در ارتباط بودیم  ...و در حین همین تبادلها دانﺶ کﺴﺐ کردیم».

ارتباطات نﻈارتی نوع دیگر ارتباطات است که هدف آن نﻈارت یﮏ مجموعه بر مجموعه دیگر است.
ارتباط میان مرکز توسعه با اعﻀای زیرشبکه صنعتی عمدت ًا از این نوع بوده که در بﺨﺶهای مﺨتلف

ساﺧت و تولید و مونتاژ قطعات و اﺟزای توربین بادی وﺟود داشته است .در ﺧصوص ارتباطات نﻈارتی
یکی از اعﻀای زیرشبکه صنعتی بیان میدارد:

«مرکز توسعه نﻘﺶ تﺄییدی بر کارهای ما و بﻘیه شرکتهای سازنده با هماهنگی نماینده مﭙنا دارد ...

البته نﻈارت آنها مﺴتﻘیم هﺴت ،اما تﺄییدیهها از طریﻖ نماینده مﭙنا ارسال میشود».

با توﺟه به نتایﺞ حاصل از مطالعه شبکه توربین بادی و مﻘایﺴه آن با ﭼارﭼوب نﻈری اولیه ،نمای شبکه
نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی بهصورت شکل ( )4ترسیم میشود .با توﺟه به این شکل شبکه
نوآوری با دو میاندار از دو زیرشبکه دانشی و صنعتی تشکیلشده که دو نوع ارتباط مبادلهای و نﻈارتی در
آن وﺟود دارد .یکی از میاندارها که وﻇیفه راهاندازی شبکه را بر عهده دارد ،میتواند پیﺶ از میاندار دیگر
فعالیت ﺧود را در شبکه آغاز نماید .ارتباط میان میاندارها با یکدیگر و با زیرشبکههای ﺧود مﺴتﻘیم و
ارتباط میان اعﻀای زیرشبکههای متفاوت از طریﻖ میاندارها میباشد .عناصری دیگری نﻈیر مجموعههای

شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی :مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی

ندارند و ارتباط آنها با میاندارها و از طریﻖ آنها بوده است .همﭽنین براساس تحلیل ارتباطات در شبکه
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شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی
زیرشبکه دانشی

زیرشبکه صنعتی
(زنجیره ارزش صنعت)
میاندار

میاندار

صنعتی

دانشی

ارتباطات مبادلهای
ارتباطات نظارتی

شکل ( :)4نمای شبکه نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی بهعنوان چارچوب نظری
اعطاکننده گواهینامه فنی ﺧارج از دو زیرشبکه اما در شبکه اصلی حﻀور و با میاندارها ارتباط دارند.

 -5جمعبندی

بهطورمعمول شبکههای نوآوری با یﮏ میاندار شناﺧته میشوند؛ اما در مواردی که محصول شبکه از
پیﭽیدگیهای زیادی در طراحی و ساﺧت برﺧوردار است و یﮏ میاندار بهتنهایی قادر به اداره کل
فعالیتهای شبکه نباشد ،شبکه نیازمند میاندار دوم میباشد .این شبکهها به نام شبکههای نوآوری با دو
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میاندار دانشی و صنعتی شناﺧته میشوند .در این مﻘاله تﻼش شد براساس ادبیات ،ﭼارﭼوب اولیهای

تﻀمین تحﻘﻖ اهداف توسعه فناوری به کاهﺶ ﭼشمگیر زمان ،هزینه و ریﺴﮏهای کاری آن منجر شود.
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همﭽنین حمایت مجموعههای دولتی از شکلدهی این شبکهها و تﻘویت همکاری میان مجموعههای

برای این نوع شبکههای نوآوری اراﺋه شود و پﺲازآن بامطالعه عمیﻖ شبکه نوآوری توربین بادی،
ضمن تدقیﻖ ﭼارﭼوب اولیه ،سیر تشکیل این شبکهها ،اعﻀای اصلی و نوع ارتباطات آنها مشﺨﺺ
شود .برﺧﻼف ادبیات ،در شبکه نوآوری توربین بادی راهانداز اولیه و عناصر میانجی حﻀور ندارند ،اما
زیرشبکههای دانشی و صنعتی متشکل از میاندارها و اعﻀای دانشی و صنعتی وﺟود دارند .همﭽنین در
این نوع شبکهها ارتباطات از نوع مبادلهای و نﻈارتی میان اعﻀای مﺨتلف شبکه در ﺟریان است.
با توﺟه به شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی ،این شبکهها میتوانند بهعنوان
یﮏ راه توسعه فناوری محصوالت پیﭽیده برای صنایعی که در حال همپایی 38هﺴتند مطرح شوند .در این
صورت تﻘﺴیمکار و همکاری میان میاندارهای دانشی و صنعتی و زیرشبکههای مربوطه میتواند عﻼوه بر

1

.دانشی و صنعتی میتواند به پایداری بیشتر این شبکهها کمﮏ نماید
 با توﺟه به اینکه.این مطالعه با برﺧی محدودیتها روبرو بوده که میتواند موضوع تحﻘیﻘات آتی باشد
 در پژوهﺶهای بعدی میتوان،در این پژوهﺶ تنها یﮏ مطالعه موردی بررسی و تحلیل شده است
 برای بررسی و تحلیل شکلگیری و عناصر این شبکهها استفاده کرد و39از روش مطالعههای موردی
 با توﺟه به، از طرف دیگر.حتی در برﺧی از مطالعههای موردی میاندار صنعتی راهانداز شبکه باشد

 میتوان از روشهای کمی برای بررسی و آزمون گزارههای،تعمیمپذیری نﺴبت ًا پایین روشهای کیفی
. اعﻀاء و ارتباطات در این نوع شبکهها استفاده نمود،مرتبﻂ با شکلگیری

 تقدیر و تشکر-6

 مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی:شکلگیری شبکههای نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی

نویﺴندگان مایلند تشکر صمیمانه ﺧود را از مدیران و کارشناسان مرکز توسعه توربینهای بادی پژوهشگاه
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.نیرو و شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی مﭙنا اعﻼم دارند
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1 Exploration
2 Exploitation
3 Search
4 Discovery
5 Experimentation
6 Implementation
7 Production
8 Autonomy
9 loosely coupled systems
10 Improvisation
11 Tightly coupled systems
12 Governance
13 Orchestration
14 Engineered
15 Shared
16 Dual Leadership
17 Distributed leadership
18 Collective leadership
19 Dominant
20 Rotating
21 Consensus
22 Network Admonistrator Organization
23 Initiator
24 Gatekeepers
26 Doubly Fed Induction Generator
 با سازمان بهرهوری انرژی ایران ادغام گردید و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری1396  سازمان انرژیهای نو ایران در سال27
.انرژی برق (ساتبا) تشکیل شد

29 Scientific disciplines

. در حال حاضر نام آن به مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت تغییریافته است28

30 . Design review

 متــر اســت و ناســل80 ( آنTower)  متــر و ارتفــاع بــرج42 ( توربیــن طراحیشــدهBlade)  الزم بــه ذکــر اســت طــول پــره. 31
32 Blade
33 Nacelle
34 Anklets
35 Design Certificate
36 Type Certificate
37 File Transfer Protocol
38 Catch-up
39 Multi case study

. تــن وزن دارد45 ( مجموعــاً حــدودRotor)  تــن و پرههــا و روتــور100 ( حــدودNacelle)
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