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تحلیل روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و
فناوری با رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی:
مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران
رضا اسدی

فرد1

استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری
سیدحامد مزارعی
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
(تاریخ دریافت - 99/9/82 :تاریخ پذیرش)99/38/31 :

چکیده
با وجود مطالعات فراوان انجامشددددر دو موود شد د های هم اوی علم و فناووی ،وضدددعرو ووابر دو بر
اعضدای ان شد ها کمتر موود مطالع قراو گرفت اسو .دو ان پژوهش ،ووابر بر اعضا دو ش آزمانشگاهی
فناووی نانو دو طی سالهای  3131-59تحلرل شدر اسو .جامع آماوی پژوهش تمامی اعضای ش فوق بودر و
برای شدناسانی انوا ووابر با تعدادی از مطلعر کلردی ش  ،مااب های نرم ساختاونافت انجام گرفت اسو .با
اسدتاادر از وو تحلرل محتوا 13 ،نو وابط  ،شدناسانی و با توج ب ش اهو مران آنها ب هاو دست تقسرمبندی
شددند .دو ادام با اسدتاادر از پرسشنام  ،ووابر مراکز عضو دو قالب دست بندی فوق بروسی و با استاادر از وو
تحلرل شد های اجتماعی تحلرل شددر اسدو .نتانپ پژوهش باکی از آن اسو ک از ن ر شدت اوت اطات ،مراکز
خاددو ددی داوای برشددترن ووابر بودر و بعد از آن مراکز پژوهشددگاهی و دانشددگاهی قراو داوند .هم نر وجود
انگرزرهای سددازمانی ،فضددای تعاملی و افراد با انگرزر نقش مدمی دو توسددع ووابر هم اوی بر اعضددای شدد
داشت اند.

واژگان کلیدی:

ووابر بر اعضدای شد

 ،تحلرل شد

اجتماعی ،ش

های هم اوی ،ش

آزمانشگاهی

فناووی نانو.
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مقدمه
ووابر هم اوی بلندمدت بر سازمانها و شرکوها دو طی سالران اخرر جانگزن قراودادهای
تجاوی سنتی شدر اسو ( .)2014،Chassagnonدو بوزرهانی ک وشد علمی نا فناووان با
سرعو زنادی ووت میگررد و منابع دانش ب مقداو زنادی توزنع شدر هستند ،نک بنگار نا
سازمان ب تندانی تمام مداوتهای الزم برای معرفی نوآوویهای اساسی ب بازاو وا
نداود .دو چنر شرانطی ،ش ها میتوانند ب عنوان خاستگار نوآووی عمل نمانند
( .) 2003، & Osborn، Kranenburg،Hagedoornن ی از انوا مدم ش ها ،ش های هم اوی
اسو .ان ق رل ش ها ب عنوان ن ی از ابزاوهای کاوآمد برای مدنرنو بدرن منابع شناخت شدراند
( .)2011،Musiolik & Markardدو ش های وسمی هم اوی ک اغلب توسر نک سازمان
دولتی انجادشدر و ب دن ال اهداف سراستی مشخای هستند ،ش لگرری هم اویها و ووابر
اثربخش دو بر اعضای ش  ،ن ی از اهداف مدم و دوعر بال از شاخصهای موفقرو ان
ش هاسو ( .) 2012،Wixted & Holbrookدو ان ش ها ن ی از وظانف مدمِ مدنرنو ش ،
طرابی و پرادرسازی برنام های مختلف برای تشونق ووابر بُرد-بُرد بر اعضای ش اسو
( .) 2002،Büchel & Raubب عقردر اببن ران ،عوامل متعددی از جمل شرانر اجتماعی
ها میگردد و ب ع اوت سادرتر عمل رد ش

منجر ب تااوت دو ونژگیها و کاوکردهای ش
وابست ب زمرن  1و ساختاو اجتماعی آنهاسو (، Cristofoli، 2002; Turrini،Jack & Anderson
 .)2006، 2010; Zakocs & Edwards، & Nasi،Frosiniبا وجود ان عمدر مطالعات گذشت دو
موود ش ها ،دو فضای کشووهای توسع نافت (، 2014; La Rocca & Snehota،Chassagnon
 ) 2015،2014; Sedita & Apaانجام شدراند و مطالعات محدودی (& ، Braga،De Sousa
 )2015،Meyerب بروسی ونژگیها و تحلرل ش ها دو کشووهای دو بال توسع پرداخت اند.
دلرل ان موضو ابتماالً ان اسو ک مواود معدودی از ش های هم اوی موفق دو ان
کشووها گزاو شدر اسو ( .)2005،Bignami-Van Asscheاز طرف دنگر دو بسراوی از
مطالعات انجام شدر دو موود ووابر دو ش های هم اوی ،طرفر هم اوی اغلب شرکوها و
سازمانهای خاو ی بودراند

ها

(& ، Roijakkers، 2015; Hagedoorn،De Sousa et al.

 .) 2003،2006; Miotti & Sachwald،Kranenburgدو نترج دو ان مطالعات ،ووابر بازنگران
دولتی با ن دنگر و نا ووابر بازنگران دولتی با شرکوهای خاو ی چندان مدن ر ن ودر اسو.
ب بران دنگر ،وضعرو کشووهانی ک عمدتاً داوای ندادهای دولتی مانند دانشگارها و پژوهشگارها
هستند (مانند انران) کمتر موود مطالع قراو گرفت اسو .ن ی از ش های باسابق و نس تاً موفق
ده اخرر دو انران ،ش آزمانشگاهی فناووی نانو اسو .اسدی فرد دو طی مطالع ای 9 ،ش
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هم اوی فعال دو بوزر علم و فناووی دو انران؛ از جمل ش آزمانشگاهی فناووی نانو وا از
ن ر عوامل تأثررگذاو بر پانداوی آنها بروسی نمودر اسو (اسدی فرد .)3151 ،براساس ان
مطالع از بر تمامی ش های تش رلشدر (دو انران) تندا تعداد بسراو معدودی توانست اند ب
سطح مناس ی از پانداوی برسند و ن ی از مدمترن دالنل ان امر ،ضعف ووابر دو بر اعضای
ش ها بودر اسو .براساس مستندات دبررخان ش آزمانشگاهی فناووی نانو ،مدنرنو ان
ش دو چند سال اخرر با دوک اهمرو ووابر بر اعضا ،سراسوهای تشونقی متعددی وا برای
تقونو ان ووابر تدون و اعالم کردر اسو لذا مدنرنو ش  ،عالقمند اسو اثربخشی ان
سراسوها وا بروسی نماند .از ان وو ،مطالع ژوفتر ووابر بر اعضا و عوامل تأثررگذاو بر آنها
میتواند نقش مدمی دو تدون سراسوهای مناسب آتی برای توسع ان ش و ش های
مشاب دو بوزر علم و فناووی داشت باشد (اسدی فرد )3151 ،تحقرق باضر با دو ن ر گرفت
کاستیهای مطالعات پرشر  ،دو پی شناسانی و دست بندی ووابر موجود دو بر اعضای ش و
بروسی تأثرر ماهرو اعضا (شامل شرکوهای خاو ی ،مراکز دانشگاهی و پژوهشگارهای
دولتی) بر شدت ووابر اسو .برای دسترابی ب اهداف فوق از تحلرل ش اجتماعی ب عنوان
ابزاو قدوتمندی برای بروسی تعامالت بر انوا مختلف بازنگران کمک گرفت شدر اسو .دو
ن ی از مطالعات پرشر  ،نرلاروشان و آواستی با مطالع چداو ش نوآووی فعال دو بوزر
نعو ناو و گاز با هدف شناسانی دالنل ش سو ش های نوآووی با وون رد پان دانشی ب
ان نترج وسردراند ک ن ی از دالنل ان ش سوها دو واقع کم بودن اوت اطات غرروسمی دو
بر اعضای ش اسو (نرل فروشان و آواستی .)3151 ،الحی نزدی و هم اوان با مطالع
فضای هم اویهای شرکوهای نانو دو انران ،فقدان هم اویهای واه ردی دو ش وا باعث
کاهش پانداوی و دو نترج پانر آمدن کاوانی کل ش برشمردراند ( الحی نزدی ،سپدری و
بحرننی .)3151 ،هم نر ط اط ائران و هم اوان با مطالع ساختاوهای مدنرنتی ،هاو ش
وسمی هم اوی علم و فناووی دو انران ب ان نترج وسردراند ک عوامل «سرمان اجتماعی
موجود دو ش » و «اختراوات و تامرمات مدنر ش » دو مرزان مشاوکو اعضا دو برنام های
هم اوی دوون ش تأثررگذاو اسو (ط اط ائران ،بامداد وفی ،تقوا و اسدی فرد .)3151 ،نتانپ
پژوهشی دنگر نشان میدهد ک تعداد معدودی از ش ها دو انران توانست اند ب سطح مناس ی
از پانداوی برسند و ن ی از مدمترن دالنل ان امر ضعف ووابر دو بر اعضاء ش های
هم اوی بودر اسو .ن ی از جن های مدم ش ک میتواند نقش زنادی دو تقونو عمل رد
ش های هم اوی داشت باشد افزانش کمی و کرای هم اوی دو بر اعضای ش اسو
( .) 2017، & Taghva، Sofi، Tabatabaeian،Asadifardدو مجمو میتوان گاو ک علیوغم
تأکرد اغلب پژوهشگران بوزر ش ها بر اهمرو مرزان ووابر دوون-ش ای بر اعضا دو
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موفقرو ش ها و پانداوی آنها ،مطالع متمرکزی ک ب ووت دقرق نقش ان ووابر وا دو
ش های بومی ترسرم کردر و تحلرل مناس ی از آنها براساس اطالعات کافی اوائ کردر باشد،
هنوز انجام نشدر اسو .مقال باضر تال داود نک الگوی اولر از ان نو تحلرل وا دو قالب
مطالع موودی نک ش نس تاً موفق انرانی اوائ نماند .اگرچ دو اغلب مطالعات ب مقولة
نادگرری بر اعضا و جرنان دانش دوون ش ها ب عنوان نک کاوکرد از نک ش اشاور شدر
اسو اما دو مطالعات معدودی ،سازوکاوهای انجام ان هم اویها و کانالهای جرنان دانش بر
اعضای ش ها ب ووت عمرق موود بروسی قراو گرفت اسو .ان همان چرزی اسو ک ب
نحوی مطالع باضر ،بر آن استواو گردندر اسو .ان مقال ب ش ل ذنل ساختاوبندی شدر اسو:
دو بخش بعد ،مااهرم مرت ر با پرشرن پژوهش دو زمرن ووابر بر طرفر هم اوی و انوا ووابر
هم اوی بروسی میشود .ان بخش با اوائة نک دست بندی از انوا مختلف ووابر هم اوی دو
بر اعضای ش های هم اوی خاتم مینابد .دو بخش سوم ،وو هانی ک دو بخش تجربی
مطالع باضر موود استاادر قراو گرفت اسو ،توضرح دادر میشود .بخش چداوم مرووی بر نتانپ
بدسو آمدر اسو .هم نر تحلرل نتانپ و بحث دو بخش پنجم و پرشندادات سراستی دو بخش
ششم مقال اوائ شدر اسو.

پیشینه پژوهش
تحلیل شبکه اجتماعی
دو وو تحلرل ش اجتماعی ،ش های بر سازمانی ب عنوان مجموع ای از ووابر دو
بر مجموع ای از بازنگران (اشخاص ،گرورها نا سازمانها) دو ن ر گرفت میشوند .نک ش
شامل نودهانی اسو ک نشانگر بازنگران سرستم و هم نر پروندهانی اسو ک برانگر اوت اطات
بر بازنگران مختلف اسو .بازنگران ش مم اسو شامل وابدهای اجتماعی گسست مانند
اشخاص نا موجودنوهای پروست مانند سازمانها باشند ( .)1994،Wasserman & Faustپروندها،
نمانشگر ووابر متااوتی شامل ووابر دوستان  ،عضونو دو گرور و جرنان سرمان نا مواد
معموالً بر بازنگران مشاب مانند اشخاص اتااق میافتد
اسو .تجزن و تحلرل دو ش
اما دو تحلرل ش اجتماعی میتوان ووابر بر انوا مختلای از بازنگران وا نرز با ن دنگر
مقانس کرد (.) 2008،Ashton
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روابط بین طرفین همکاری
دو پژوهشهای بوزر هم اوی بر بنگاهی ،تعاونف مختلای از هم اوی توسر پژوهشگران
اوائ شدر اسو .فاواگ هم اوی وا ب عنوان نک قراوداد داوطل ان بر شرکوهای مستقل دو
واستای دسترابی ب اهداف مشترک تعرنف کردر اسو ( .)2009،Faragاولروو ()1990،Oliver
ووابر بر سازمانها وا معامالت ،جرنانات و پروندهای نس تا پانداوی تعرنف میکند ک بر نک
نا چند سازمان دو نک محرر اتااق میافتد .ان رس ( )2015،Ebersووابر بر سازمانی وا ب
ووت ووابر بلندمدت با هدف انجاد منافع دو طرف تعرنف میکند .دو تحقرق باضر من وو
از وابط هرگون اوت اط و پروندی اسو ک بر دو عضو ش با هدف انجاد منافع و نا نادگرری
متقابل انجاد میشود .دو اغلب مواود ان ووابر داوطل ان بودر و برشتر دو قالب ترتر ات
غررقراودادی و کمتر وسمی اتااق افتادر اسو .اگرچ دو مواودی هم توافقنام های وسمی بر
اعضا برای هم اوی منعقد میگردد.
انواع روابط بین اعضا در شبکههای همکاری
ش

های هم اوی ب ونژر دو بوزر علم و فناووی ،بستر ظدوو گسترر وسرعی از انوا

اسو .ن ی از مدمترن هم اویها از دند
هم اویها بر سازمانهای عضو دو ش
اببن ران ،تولرد و انتقال دانش دو بر اعضای ش های هم اوی علم و فناووی اسو .دو
ان خاوص هاگدوون ( ) 2003،Hagedoorn et al.از ش ها ب عنوان خاستگار نوآووی نام
بردر و تولرد دانش وا ب عنوان محوو ا لی نوآووی دو ش برای باظ موقعرو وقابتی اعضا
معرفی میکند .بران ی و بلرنی ( )1991،Bianchi & Belliniنرز دو بروسی ووابر غرروسمی،
جرنان اطالعات وا ب عنوان ن ی از انوا مختلف هم اویهای بر بنگارهی نام میبرند .بنا ب
ادعای انشان ،اطالعات و دانش ب ووت غرروسمی دو بر مدندسر دو دور سرلر ون گرد
میکند؛ ب نحوی ک ن ی از سرفالهای مدم تحقرق دو مطالعات مربوط ب ش ها ،ووابر
غرروسمی بر افراد و نقش آن دو انتقال دانش بر بنگارها و نوآووی آنهاسو .مطالعات چندلر
و هم اوان ( )1995،Chandler Jrنشان میدهد ک دانشهای اختاا ی بسراو زنادی بر
مدندسر بنگارها دو دور سرلر ون آمرن ا ب اشتراک گذاشت میشود .ب ن ر آنها ،جرنان
غرروسمی دانش دو دور سرلر ون ب عنوان نک کاو برف ای ب خوبی ندادنن شدر اسو و ن ی از
دالنل نوآوویهای زناد دو فضای ان نابر  ،جرنان و انتشاو دانش از طرنق اوت اطات غرروسمی
اسو .مطالعات موووی و هم اوان نشان داد ک دو بحث ووابر بر اعضای ش  ،توج ب
مقول «داوانیهای م مل »1دو تقسرمکاو نوآووان نقش مدمی وا اناا میکند (، Oxley،Mowery
3 - Complementary Assets
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 .)1996،& Silvermanبلوسی و آوکانگلی ( ) 1998،Belussi & Arcangeliدو مطالع خود دو
های بر بنگاهی ،اقدام ب معرفی نو جدندی از بنگار ،تحو عنوان «بنگار تعاملی»4
زمرن ش
نمودراند .ان نو بنگار داوای تعامالت زنادی با دنگر بنگارها از ق رل ت ادل دانش و اطالعات
اسو .آنها بران میکنند ک امروزر بنگارها ب طوو ووزافزون دو معرض نک فرانند تحول از طرنق
انعطافپذنری دوونسازمانی هستند و م رواً توسر ش های تازر تأسرس داخلی و خاوجی
تحو تأثرر قراو میگررند .برخی از ونژگیهای جدند ان تغررر ع اوتاند از :توانانی جذب
قابلروهای جدند از طرنق نادگرری از ش های جدند ،ام انپذنری انوا جدندی از نادگرری
سازمانی و انتقال دانش دو بر اعضای مختلف ش  .دِبرسون و آمسس ( & DeBresson
 )1991،Amesseو هم نر بابا و انمای ( )1990،Baba & Imaiاستانداودگذاوی و قانونگذاوی
وا ب عنوان ن ی از انوا هم اویها دو ش معرفی میکنند .هم نر انمای و بابا ب ان ن ت
اشاور میکنند ک شرکو سونی بعد از دو تجرب پرهزنن بتاماکس و کمکوودو 9هشو مرلیمتری
متوج شد ک ب تندانی قادو ب استانداودگذاوی نرسو و باند دو ش های هم اوی واود شود.
بوچل و وائب ( )2002،Büchel & Raubتعمرر دستگارها توسر افراد عضو دو ش های
مداوتی با استاادر از ب اشتراکگذاوی تجاوب وا از جمل هم اویهای بر بنگارها معرفی
کردراند .محققان دنگری نرز ب انوا مختلای از هم اویهای بر اعضای نک ش دو مطالعات
اشاور کردراند ک دو جدول  1ب ووت خال آوودر شدر اسو .ن ت مدمی ک دو ان مطالعات
مغاول ماندر اسو کانالها و سازوکاوهای انجام ان هم اویهاسو .ب عنوان مثال اگرچ دو
اغلب مطالعات ،ب مقولة نادگرری بر اعضا و جرنان دانش دوون ش ها ب عنوان نک کاوکرد
مدم آنها اشاور شدر اما دو پژوهشهای کمی ،سازوکاوهای انجام ان هم اویها و کانالهای
جرنان دانش بر اعضای ش ها دو قالب مطالعات موودی ب ووت عمرق موود بروسی قراو
گرفت اسو .ان همان چرزی اسو ک ب نحوی مطالع باضر بر آن استواو شدر اسو.

روش پژوهش
معرفی مورد مطالعه :شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
ش آزمانشگاهی فناووی نانو دو سال  3131توسر ستاد توسع فناووی نانوی انران با
هدف انجاد بستری مناسب برای اوائ خدمات آزمانشگاهی ب محققر دانشگاهی و نعتی و
متش ل از
استاادر بدتر از ظرفروهای آزمانشگاهی کشوو تش رل شد .اعضای ان ش
4 - Relational Firm
5 - Camcorder
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دانشگارها ،پژوهشگارها و مراکز تحقرقات دولتی و خاو ی از شدرهای مختلف انران هستند
آزمانشگاهی ب پژوهشگران خدمات آزمانشگاهی اوائ میکنند.
ک دو قالب ش
رویکرد و گامهای پژوهش
وون رد پژوهش باضر از نو ترکر ی کرای-کمی اسو و دو آن از وو

تحلرل ش

های

اجتماعی برای بروسی وضعرو ووابر بر اعضا دو ش آزمانشگاهی فناووی نانوی انران
استاادر شدر اسو .گام اول پژوهش باضر تدر فدرسو انوا ووابر مم بر اعضای ش
موود مطالع از طرنق مااب با تعدادی از مدنران و کاوشناسان ش آزمانشگاهی فناووی نانو
اسو .دو ان مربل با هشو نار از مدنران و کاوشناسان ش ک بداقل پنپ سال سابق
هم اوی با ش وا از طرف نک مرکز عضو (ب عنوان مدنر نا کاوشناس تاماالختراو) داشت اند،
مااب های نرم ساختاونافت عمرق انجام گرفو (مشخاات و کد مااب شوندگان دو
جدول  3آوودر شدر اسو .).مت مااب ها ب دقو پرادرسازی و با استاادر از وو تحلرل
محتوا بروسی شد و مدمترن ووابر (شامل برسوونک نو ) از طرنق کدگذاوی اولر شناسانی
گردند .دو مربل بعد ب خاطر از بر بردن همپوشانیهای بر ووابر و براساس ن ر خ رگان،
عناون ووابر دو قالب هاو دست ا لی تقسرمبندی شدند .دست بندی تدر شدر با هدف
اعت اوسنجی برای پنپ نار از اببن ران ش از طرنق انمرل فرستادر شد و موود تأنرد انشان
قراو گرفو .براساس انوا هاوگان ووابر ،پرسشنام ای تدر و برای تمامی آزمانشگارهای
عضو ش اوسال شد ک دو ندانو پنجاروچداو پرسشنام ت مرل شدر ،دونافو گردند .شانان
ذکر اسو از طرنق پرسشنام های ت مرل شدر ،ووابر در عضو دنگر ش شناسانی شد .بنابران
اطالعات مربوط ب ووابر شاووچداو مرکز عضو ،م نای تحلرل قراو گرفو.
جدول  - 3مشخاات و کد مااب شوندگان
ودنف

سمو مااب شوندر

کد

3

مدنر کرارو آزمانشگار مرکزی پژوهشگار پلرمر و پتروشرمی انران

IntwDoc01

1

مدنر فنی گرور شناخو مواد پژوهشگار مواد و انرژی

IntwDoc02

1

نمانندر مدنر عامل دو اموو آزمانشگارها و سرستمهای مرکز پژوهش متالووژی وازی

IntwDoc03

4

کاوشناس شرکو کاوآفرننی و فناووی انران (کاا)

IntwDoc04

9

وئرس آزمانشگارهای جامع تحقرقاتی معاونو تحقرقات و فناووی دانشگار علوم پزش ی شدرد بدشتی

IntwDoc05

6

مدنر آزمانشگار مرکزی پردنس علوم دانشگار تدران

IntwDoc06

7
3

وابر تاماالختراو پژوهشگار نعو ناو دو ش

آزمانشگاهی فناووی نانو

مدنر آزمانشگارهای تحقرقاتی پژوهشگار اب سرنا

IntwDoc07
IntwDoc08
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دو پرسشنام مذکوو از نمانندر هر مرکز عضو ش پرسردر شد ک مرکز آنها با چ
آزمانشگارهای دنگری دو ش هم اوی داشت اسو؟ هم نر از آنها خواست شد ک تعرر
کنند چ نو هم اوی (با توج ب فدرسو هاوگان هم اویها) و دو چ سطحی با هر نک از
آزمانشگارها داشت اند .دو ان پرسشنام برای نشان دادن شدت هم اویها از س سطح شامل،
نک موود هم اوی ،دو نا س موود و برش از چداو موود هم اوی استاادر شد .ان پرسشنام
ابتدا ب ووت آزمانشی برای نمانندگان  3مرکز عضو اوسال شد و بر اساس پاسخها و
بازخوودهای آنها ا الح گردند و سپس برای هر آزمانشگار عضو ،دو پرسشنام از طرنق
انمرل ب ووت مجزا برای ن ی از مدنران با سابق و مطلع آن ازمانشگار و ن ی از فعاالن
کلردی (عموماً وابر آزمانشگار با ش ) اوسال گردند .ان دو نار دو بقرقو مطلعترن افراد
هر آزمانشگار عضو نس و ب ووابر ش ای آن مجموع بودند .دو ان بالو تناقضات اندکی
مشاهدر شد ک از طرنق تماس تلانی با انشان مرتاع گردند .برای اوزنابی ووابر بر اعضای
 UCINETاستاادر گردند .شاخصهای
از جن های مختلف ،از برنام تحلرل ش
ش
گوناگون با استاادر از ان نرمافزاو محاس شدر و هم نر دادرهای ش با استاادر از نرمافزاو
 NetDrawترسرم شدند .سپس نتانپ ب دسوآمدر ،دو قالب نک پنل نرم ووزر برای گرور خ رگانیِ
ش اوائ شد .دو ان جلس ب جز اطالعات اوائ شدر مربوط ب س عضو ش  ،اطالعات بقر
اعضا تائرد گردند .برای از بر بردن تناقضات فوق مقرو شد؛ مرزانی از هم اوی ک هر نک از
اعضای ش (ب ونژر ان س مرکز عضو) با بقر اعضا اظداو داشت اند (وضعرو سطری ووابر
نک عضو) با ووابطی ک دنگر اعضا برای آن عضو گزاو کردراند (وضعرو ستونی ووابر هر
عضو) ،مقانس شود .برخی از اعضا ک مجمو سطر آنها بسراو برشتر از ستون مربوط بود بنا
و خ رگان اعضای فعالی بودند و ابتماالً بقر اعضا ب دلرل
ب عقردر مدنرنو ش
محدودنو هانی از ق رل گذشو چند سال از زمان وقو هم اوی و نا تغررر نمانندگان مراکز
عضو دو ش فرامو نمودراند ،هم اویهای خود با آنها وا دو پرمانش پرسشنام ای گزاو
نمانند .دو ان مواود ،از طرنق تماس تلانی با طرفر هم اوی سعی شد ابدامات وفع و مرزان
هم اوی موود توافق مشخص شدر و م نای کاو قراو گررد .از طرف دنگر برخی از اعضا (س
عضو فوق) بنا ب ن ر خ رگان ،اعضای فعالی ن ودراند و تااوت مجمو سطر آنها با ستونشان
بسراو زناد اسو .ان اعضا ابتماالً دو بران هم اویهای ش ای خود اغراق نمودراند و دو
نترج برای ان س عضو ووابطی م نای تحلرل قراو گرفو ک هر دو طرف هم اوی آن وا
گزاو نمودر بودند.
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مرور نتایج بدست آمده
دو ان تحقرق از وو تحلرل محتوا با نک واهنمای از پرش تدر شدر ب عنوان ابزاو ا لی
تحلرل دادرها و استخراج نتانپ استاادرشدر اسو .تحلرل نتانپ تا بد زنادی بر چند موضو
محووی استخراجشدر از پرشرن پژوهش و سؤاالت تحقرق ،دو زمرن ووابر بر اعضا دو ش
آزمانشگاهی نانو متمرکز اسو .دو ابتدای ان بخش از تحقرق ،ووابر موجود دو بر اعضای
ش آزمانشگاهی نانو ،با استاادر از تحلرل محتوای مااب ها شناسانی و دو بخش دوم با
استاادر از خروجی پرمانش و با ب کاوگرری ت نرک تحلرل ش های اجتماعی تاسرر شدراند.
شناسایی روابط موجود در بین اعضای شبکه
دو جدول  11ووابر شناسانی شدر (فدرسو اولر ووابر) از مروو ادبرات و مااب های
عمرق با مطلعر کلردی ش (شامل برسوونک نو وابط ) آمدر اسو (ستون سمو چپ).
جدول  - 1مقانس ووابر شناسانی شدر بر اساس مروو ادبرات و
مااب با مدنران و کاوشناسان ش
ووابر شناسانی شدر بر اساس

ووابر شناسانی شدر براساس مااب ها

مروو ادبرات
تولرد دانش

آزمانشگاهی فناووی نانوی انران

نگاو

مقال و نا کتاب مشترک با دنگر پرسنل آزمانشگارهای عضو ش

مشاوور دو زمرن بازاونابی خدمات آزمانشگارها و سرستم اوت اط با مشترنان
( )CRMب دنگر اعضای ش
مشاوور دو زمرن شرور آنالرز مواد ب (از) دنگر اعضای ش
ت ادل (انتشاو) دانش و اطالعات

اوائ مشاوور دو زمرن پرادرسازی استانداود 37119
معرفی تعمررکاو و نا مشاوور دو زمرن تعمرر و نگدداوی
پرشگرران ب دنگر اعضای ش
مشاوور دو زمرن خرند قطعات و تجدرزات
(مدل مناسب ،تأمر کنندگان معت ر و )...ب (از) دنگر اعضای ش

آموز

و نادگرری

استانداودگذاوی و قانونگذاوی

اوائ (نا دونافو) آموز

ب (از) دنگر اعضای ش

ترجم نا تدون استانداود با دنگر اعضای ش

ب اشتراکگذاوی اندرها

-

انجام تحقرق و توسع مشترک

تعرنف پروژرهای تحقرقاتی مشترک دو زمرن تجدرزات

ب اشتراکگذاوی تجاوب
تعمرر دستگارها و تجدرزات
ت ادل منابع (ت ادل کاال و خدمات)

ب اشتراکگذاوی تجرب پرادرسازی سرستم کاوان با دنگر اعضای ش
کالر رر نمودن دستگارهای دنگر اعضای ش

و نا اوائ مشاوور دو ان زمرن

ناب ،واراندازی و نا تعمرر دستگارهای دنگر اعضای ش
ت ادل مواد مرجع و استانداودها (SoPها) با دنگر اعضای ش
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هم اوی دو ت ادل نمون با دنگر اعضای ش

(کاهش ف انت او مشترنان)

استاادر از (اوائ ) خدمات (ب ) دنگر اعضای دو قالب آزمانشگار هم او
اوجا مشتری ب دنگر اعضای ش

و نا معرفی قابلروهای

آزمانشگارهای هم او ب مشترنان
استقراض قطعات و تجدرزات از ن دنگر
تأمر قطعات ندکی از (برای) دنگر اعضای ش
خرند (فرو ) دستگار از (ب ) دنگر اعضای ش
-

شرکو دو آزمونهای مقانس بر آزمانشگاهی با دنگر اعضای ش

-

تجمرع نراز و خرند مشترک با دنگر اعضای ش

مقانس ووابر استخراج شدر از مااب ها و بروسی مستندات دو ش آزمانشگاهی نانو با
ووابر شناسانی شدر از بروسی ادبرات نشان میدهد ک اغلب ووابر اشاور شدر دو ادبراتِ ووابرِ
دوون ش ای ،دو ش موود مطالع دو ان تحقرق نرز وجود داود .تندا وابط اشتراکگذاوی
موود مطالع  ،ب ان وابط اشاور نشدر
اندرها دو ادبرات موود توج بودر ولی دو ش
اسو .اگرچ ان وابط موود توج مااب شوندگان ن ودر اسو؛ اما برگزاوی نشسوهای
مختلف و تش رل کاوگرورهای تخاای ،زنرساخو مدمی وا برای ت ادل و ب اشتراکگذاوی
اندرها دو بر اعضای ش آزمانشگاهی فناووی نانوی انران فراهم نمودر اسو .از طرف دنگر
دو نو وابط از طرنق مااب ها شناسانی گردند ک دو ادبرات هم اوی بر ش ای ب آنها
اشاور نشدر اسو .ن ی از ان ووابر ،شرکو دو آزمونهای مقانس بر آزمانشگاهی ،با دنگر
اعضای ش اسو .دو موود ان وابط  ،ن ی از مدنران ش آزمانشگاهی نانو چنر میگوند:
«آزمونهای بر آزمانشگاهی مدمترن نو هم اوی اسو ک اعضای ش میتوانند با بقر
آزمانشگارهای عضو با هدف کالر رر نمودن دستگارها و تجدرزات خود داشت باشند (ب نقل از
 .»)IntwDoc02وابط بعدی هم اوی دو زمرن تجمرع نراز و خرند مشترک با دنگر اعضای ش
اسو .دو ان موود مدنر ن ی از آزمانشگارهای عضو ش میگوند« :ن ی از فعالروهای ک دو
کاوگرورهای تخاای ش انجام گرفو ان بود ک نرازهای اعضا جمعآووی شد و سپس
اقدام ب خرند جمعی گردند .ان خرندهای جمعی باعث افزانش قدوت چان زنی و انجام بدتر
و مطمئ تر خرند قطعات و مواد موود نراز آزمانشگارها میشود (ب نقل از  .)IntwDoc04ن ی
از ووابر اشاور شدر هم دو ادبرات و هم دو فدرسو ووابر استخراجی از مااب ها ،انجام
پروژرهای تحقرقاتی مشترک دو زمرن های مختلف اسو .دو ان باور ،ن ی از مدنران مراکز عضو
ش میگوند« :نوشت مقاالت و کتابهای مشترک دو بر برخی از اعضای ش وجود داود.
هم نر دو برخی از کاوگرورهای تخاای ش  ،پروژرهای تحقرقاتی با کمک مدنرنو ش
نرز تعرنف و اجرا شدر اسو (ب نقل از  .)IntwDoc07ب دلرل تطابق برشتر ووابر شناسانی شدر
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آزمانشگاهی فناووی نانو ،ان دست بندی از
از طرنق مااب ها با شرانر باکم بر ش
ووابر -ک سازگاوی باالنی با ووابر ذکر شدر دو ادبرات هم اوی ش ای نرز داود -م نای
تحلرلهای بعدی قراو گرفو .دو مربل بعد برای از بر بردن همپوشانی دو بر ووابر و کاهش
تعداد عناون هم اوی با هدف افزانش نرخ مشاوکو آزمانشگارها دو پرمانش ،تعداد ووابر
شناسانی شدر ب در دست (دست بندی اولر ووابر) و دو مربل دوم ب هاو دست وابط
(دست بندی ندانی) تقلرل نافو .نتانپ ان مربل از تحقرق دو جدول  1آمدر اسو.
جدول  - 1دست بندی ندانی انوا ووابر دو ش

آزمانشگاهی فناووی نانو

ب همرار دست بندیهای اولر و منابع (مااب ها و ادبرات)
دست بندی ندانی

دست بندی اولر

فدرسو اولر ووابر

ووابر

ووابر

(از جدول )1

منابع
IntwDoc01،IntwDoc02، IntwDoc03،

هم اوی دو
زمرن آموز

آموز

اوائ (نا دونافو) آموز

ب

(از) دنگر اعضای ش

IntwDoc04، IntwDoc05، IntwDoc06،
IntwDoc07، IntwDoc08،
)(Belussi & Arcangeli، 1998

کالر رر نمودن دستگارهای
دنگر اعضای ش

و نا اوائ

مشاوور دو ان زمرن

IntwDoc03، IntwDoc04، IntwDoc05،
IntwDoc07 ،IntwDoc08،
)(Büchel & Raub، 2002
IntwDoc01، IntwDoc02، IntwDoc03،
IntwDoc05، IntwDoc06، IntwDoc07،

هم اوی دو زمرن

کالر راسرون و

استانداود و

استانداود

کالر راسرون

ت ادل مواد مرجع و

IntwDoc08، (Pfeffer & Salancik،

استانداودها (SoPها) با دنگر

2003)، (Belussi & Arcangeli، 1998) ،

اعضای ش

)(Hagedoorn et al.، 2003
، (Pfeffer & Salancik، 1978) ، (Burt،
)1978) ، (Miotti & Sachwald، 2003

شرکو دو آزمونهای مقانس بر
آزمانشگاهی با دنگر اعضای

IntwDoc02، IntwDoc07

ش

ب اشتراکگذاوی تجرب
مشاوور و ب

ب

اشتراکگذاوی

اشتراکگذاوی

پرادرسازی سرستم کاوان با

IntwDoc01 ،IntwDoc03، IntwDoc05،
)(Büchel & Raub، 2002

دنگر اعضای ش
IntwDoc03، IntwDoc07،

تجاوب با سانر

تجاوب موفق

مشاوور دو زمرن بازاونابی

(Powell، White، Koput، & Owen-

آزمانشگارهای

مدنرنو

خدمات آزمانشگارها و سرستم

)Smith، 2005) ، (Büchel & Raub، 2002

آزمانشگار

اوت اط با مشترنان ( )CRMب

، (Belussi & Arcangeli، 1998) ،

دنگر اعضا

(Chandler Jr، 1995; Saxenian، 1994) ،

عضو ش

)(Bianchi & Bellini، 1991
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IntwDoc02، IntwDoc03
(Powell et al.، 2005)،
(Büchel & Raub، 2002)،
(Belussi & Arcangeli، 1998)،

مشاوور دو زمرن شرور آنالرز
مواد ب (از) دنگر اعضای
ش

(Chandler Jr، 1995; Saxenian، 1994)،

مشاوورهای

(Bianchi & Bellini، 1991)

عمومی و

IntwDoc01 ،IntwDoc03، IntwDoc07،
IntwDoc08، (Powell et al.، 2005)،
(Büchel & Raub، 2002)،

اوائ مشاوور دو زمرن

(Belussi & Arcangeli، 1998)،

پرادرسازی استانداودهای

(Chandler Jr، 1995; Saxenian، 1994)،

37119

تخاای

(Bianchi & Bellini، 1991)
IntwDoc01 ،IntwDoc03،
(Pfeffer & Salancik، 2003)
، (Belussi & Arcangeli، 1998)
، (Hagedoorn et al.، 2003)،

هم اوی دو ت ادل نمون با
دنگر اعضای ش

(Pfeffer & Salancik، 1978)،

(کاهش ف انت او

(Burt، 1978)،

)مشترنان

(Miotti & Sachwald، 2003)

ت ادل نمون و
خدمات

IntwDoc04 ،IntwDoc08،

آزمانشگاهی

(Pfeffer & Salancik، 2003)،
(Belussi & Arcangeli، 1998)،

استاادر از (اوائ ) خدمات

(Hagedoorn et al.، 2003)،

(ب ) دنگر اعضا دو قالب

(Pfeffer & Salancik، 1978)،

آزمانشگار هم او

،ت ادل تجدرزات

(Burt، 1978)،

قطعات و خدمات

(Miotti & Sachwald، 2003)
IntwDoc04، IntwDoc05، IntwDoc07،

با سانر

IntwDoc08،

آزمانشگارهای

(Pfeffer & Salancik، 2003)،

اوجا مشتری ب دنگر

(Belussi & Arcangeli، 1998)

و نا معرفی

، (Hagedoorn et al.، 2003)،

قابلروهای آزمانشگارهای

(Pfeffer & Salancik، 1978)،
(Burt، 1978)،

اعضای ش

هم او ب مشترنان

عضو ش
توسع بازاو
خدمات

(Miotti & Sachwald، 2003)

IntwDoc05 ،IntwDoc07،
(Pfeffer & Salancik، 2003)،
(Belussi & Arcangeli، 1998)،
(Hagedoorn et al.، 2003)،

استقراض قطعات و تجدرزات

(Pfeffer & Salancik، 1978)،

از ن دنگر

(Burt، 1978)،
(Miotti & Sachwald، 2003)

استقراض
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IntwDoc01 ،IntwDoc02، IntwDoc03،
IntwDoc04، IntwDoc05، IntwDoc06،

معرفی تعمررکاو و نا مشاوور

IntwDoc07،

دو زمرن تعمرر و نگدداوی

(Powell et al.، 2005)،

پرشگرران ب دنگر

(Büchel & Raub، 2002)،

اعضای ش
هم اوی دو زمرن
تعمرر ،نگدداوی،
ناب و واراندازی
دستگارها با سانر

(Belussi & Arcangeli، 1998)،
(Chandler Jr، 1995; Saxenian، 1994)،
)(Bianchi & Bellini، 1991

تعمرر و
نگدداوی

ناب ،واراندازی و نا تعمرر

IntwDoc02، IntwDoc05، IntwDoc06،

دستگارهای دنگر اعضای

IntwDoc08،

ش

)(Büchel & Raub، 2002
IntwDoc06،

اعضای ش

(Pfeffer & Salancik، 2003)،

تأمر قطعات ندکی از (برای)
دنگر اعضای ش

(Belussi & Arcangeli، 1998)،
(Hagedoorn et al.، 2003)،
(Pfeffer & Salancik، 1978)،
(Burt، 1978)،
)(Miotti & Sachwald، 2003
IntwDoc0،4 (Pfeffer & Salancik،
2003)، (Belussi & Arcangeli، 1998)،

خرند (فرو ) دستگار از
(ب ) دنگر اعضای ش

(Burt، 1978)،

هم اوی دو زمرن

)(Miotti & Sachwald، 2003

خرند تجدرزات و

هم اوی دو

قطعات با سانر

زمرن خرند

آزمانشگارهای

تجدرزات

عضو ش

تجمرع نراز و خرند مشترک با
دنگر اعضای ش

قطعات و تجدرزات

(Powell et al.، 2005)،

(مدل مناسب ،تأمر کنندگان

(Büchel & Raub، 2002)،

معت ر و )...ب (از) دنگر

(Belussi & Arcangeli، 1998)،

مشترک دو زمرن تجدرزات

انجام فعالروهای
علمی مشترک

نگاو
علمی مشترک

IntwDoc01 ،IntwDoc02، IntwDoc04،
IntwDoc05، IntwDoc06،

تعرنف پروژرهای تحقرقاتی

فعالروهای

IntwDoc01 ،IntwDoc04، IntwDoc08

مشاوور دو زمرن خرند

اعضای ش

هم اوی دو زمرن

(Hagedoorn et al.، 2003)،
(Pfeffer & Salancik، 1978)،

مقال و نا کتاب

مشترک با دنگر پرسنل

)(Chandler Jr، 1995; Saxenian، 1994
)، (Bianchi & Bellini، 1991

IntwDoc07

IntwDoc02 ،IntwDoc04، IntwDoc07،
)(Hagedoorn et al.، 2003

آزمانشگارهای عضو ش
ترجم نا تدون استانداود با
دنگر اعضای ش

IntwDoc04، IntwDoc07،
(DeBresson & Amesse، 1991)،
)(Baba & Imai، 1990
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بررسی وضعیت روابط در بین اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
دو ان بخش وضعرو ش دو هر نک از انوا هاوگان هم اوی بر اساس گرافها،
نموداوها و جداول موود بروسی قراوگرفت و فعالترن آزمانشگارها دو هر سرفال هم اوی
براساس معراو مرکزنو دوج انتخابشدر اسو .شانان ذکر اسو دو تمامی گرافهای اوائ شدر،
ونگ تررر (آبی) نک گرر ،ب معنای ان اسو ک آن عضو داوای برشترن نو وابط دو زمرن
موود بحث اسو .اندازة نک گرر نرز با مرزان ووابر آن آزمانشگار عضو با دنگر اعضا وابط
مستقرم داود ،هرچ اندازة نک گرر بزوگتر باشد ،مرزان ووابطی ک آن عضو با دنگر اعضا داشت ،
برشتر اسو.

ش ل  - 3گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال استانداود و کالر راسرون.

روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با ...

ش ل  - 1گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال تعمرر،

نگدداوی ،ناب و واراندازی دستگارها.

ش ل  - 1گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال خرند تجدرزات و قطعات.
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ش ل  - 4گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال مشاوور

و ب اشتراکگذاوی تجاوب مدنرنتی.

ش ل - 9گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال انجام فعالروهای علمی مشترک.

روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با ...

ش ل  - 6گراف مربوط ب بر اعضای ش
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دو سرفال ت ادل تجدرزات ،قطعات و خدمات.

ش ل  - 7گراف مربوط ب ووابر بر اعضای ش

دو سرفال آموز .
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وضعیت شبکه در همه سرفصلهای همکاری
همان طوو ک جدول  4مشخص اسو ،آزمانشگارهای مرکز پژوهش متالووژی وازی ،شرکو
کاوآفرننی و فناووی انران ،پژوهشگار مواد و انرژی ،پژوهشگار نعو ناو ،پژوهشگار پلرمر و
پتروشرمی ،مرکز تحقرقات فرآووی مواد معدنی ،مرکز تحقرقات بروشرمی و بروفرزنک دانشگار
تدران ،بخش مدندسی مواد دانشگار تربرو مدوس ،پژوهش در گراهان و مواد اولر داووئی
دانشگار شدرد بدشتی و گرور پژوهشی آنالرزی کرمرازی مراکز برتر دو مجمو  ،هم سرفالهای
هم اوی دو ش آزمانشگاهی نانو بودراند.
جدول  - 4وت آزمانشگارهای عضو دو هم سرفالهای هاوگان هم اوی بر آزمانشگاهی
وت آزمانشگار

نام آزمانشگار

دوج مرکزنو

3

مرکز پژوهش متالووژی وازی

341

1

شرکو کاوآفرننی و فناووی انران (کاا)

333

1

پژوهشگار مواد و انرژی

51

4

پژوهشگار نعو ناو

51

9

پژوهشگار پلرمر و پتروشرمی

33

6

مرکز تحقرقات فرآووی مواد معدنی

79

7

مرکز تحقرقات بروشرمی و بروفرزنک دانشگار تدران

97

3

بخش مدندسی مواد دانشگار تربرو مدوس

91

5

پژوهش در گراهان و مواد اولر داووئی دانشگار شدرد بدشتی

45

31

گرور پژوهشی آنالرزی کرمرازی

43

روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با ...
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دو هم سرفالهای هم اوی.

تحلیل نتایج و بحث
تحلیل همکاریهای اعضا در سرفصل استاندارد و کالیبراسیون
مستندات ش نشان میدهد ک تقرن اً تمامی اعضای فعال ش دو زمرن استانداود و
کالر راسرون ،دوور استانداود انزو وا برگزاو و گواهرنام آن وا کسب کردراند ( .)2016،Nasabاز
مجمو سرزدر آزمانشگار برتر دو ان بوزر ،دو پنپ آزمانشگار دوور انزو برگزاوشدر و هشو
آزمانشگار گواهی انزو وا دونافو نمودراند .س آزمانشگار ،هم دوور انزو وا برگزاو کردر و هم
گواهیهای مرت ر وا دونافو کردراند .ان واقعرو نشانگر آن اسو ک داشت برنام جدی برای
أخذ استانداود انزو دو تعدادی از آزمانشگارهای عضو ش موجب شدر اسو ک ان مراکز
خود وا نرازمند هم اوی با مجموع های داوای تجرب ق لی بدانند .هم نر بمانوهای ش
ب من وو انجاد کاوگرور تخاای استانداود و کالر راسرون ،ب ش لگرری ان هم اویها کمک
نمودر اسو زنرا اوالً؛ زمرن آشنانی مراکز عضو با توانمندیهای همدنگر وا فراهم نمودر و ثانراً؛
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(،Nasab

آنها وا ب انجاد و توسع ان هم اویها تشونق نمودر اسو .ب گات دبرر ش
 )2016و بر اساس اطالعات موجود ،پنپ مرکز اول دو ان نو هم اوی ،مراکزی هستند ک
فعالترن افراد کاوگرور تخاای استانداود و کالر راسرون ش از ان مراکز میباشند و ان
افراد ب کمک ش  ،دوور ممرزی بر المللی استانداود انزو  37119وا گذواندراند و ب عنوان
مشاوو از طرف ش ب مراکز عضوی ک تازر فعالرو دو زمرن ان استانداود وا شرو کردراند،
کمک میکنند.
تحححلیحل همکحاری هحای اعضحححا در سححرفصحححل تعمیری نگصحداریی نصححح

و

راهاندازی دستگاهها
تعمرر ،نگدداوی ،ناب و واراندازی دستگارهای آزمانشگاهی کاوی تخاای اسو ک ا والً
باند توسر شرکوهای فروشندر تجدرزات نا نمانندگان فرو محلی آنها انجام شود؛ اما ب
دلرل شرانر خاص انران دو سالهای تحرنم ،مراکز عضو ش آزمانشگاهی نانو دو زمرن تعمرر
تجدرزات از کاو افتادر خود و نا ناب تجدرزات و دستگارهای جدند با مش التی مواج بودراند
لذا ش تال نمود با شناسانی و ن پاوچ سازی توانمندیهای داخلی دو زمرن تعمرر و
نگدداوی ،ب وفع مش الت موجود دو ان زمرن کمک نماند.
همان طوو ک دو ش ل  1مشخص اسو دانشگار تربرو مدوس و دانشگار فردوسی مشدد،
نقش برجست تری دو ش دو زمرن هم اویهای مرت ر با تعمرر و نگدداوی تجدرزات داشت اند.
بروسی مستندات دبررخان ش نشان میدهد؛ ش دو سالهای ابتدانی فعالرو خود متوج
میشود ک ن ی از کاوشناسان تجدرزات دانشگار تربرو مدوس ک با دستگار مر روس وپ
ال ترونی ووبشی ( )SEMکاو میکند ،مداوت خوبی دو تعمرر ان نو مر روس وپ داود .ش
برای افزانش مداوت ان فرد ،نک دستگار  SEMقدنمی وا از مرکز پژوهش متالووژی وازی
(ن ی از اعضای ش ) خرنداوی و برای تعمرر دو اختراو ان فرد قراو دادر اسو .ازان وو ،ان
فرد ب عنوان تعمررکاو ا لی موجود برای ان دستگار ،هم اوی زنادی وا با سانر اعضا داشت
از دو نار از پرسنل آزمانشگار مرکزی فردوسی مشدد ک دو زمرن
اسو .هم نر ش
تعمرر و نگدداوی تجدرزات مختلف از جمل  SEM ،TEMو  XRDمداوت خوبی
داشتند ،بمانو نمود تا شرکتی وا برای اوائ خدمات تعمرر و نگدداوی ب اعضای ش
تأسرس نمانند (.) 2016،Nasab

روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با ...
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تحلیل همکاریهای اعضا در سرفصل خرید تجصیزات و قطعات
همانطوو ک مشخص اسو تعداد آزمانشگارهانی ک دو ان زمرن با ن دنگر هم اوی
داشت اند ،بسراو کم اسو .دو دلرل وا میتوان برای ان موود ذکر کرد .اول انن اکثر اعضای
ش داوای ساختاو دولتی هستند لذا بروکراسیهای اداوی ،خرند نا فرو دستگارها و قطعات
توسر اعضا از همدنگر بسراو سخو شدر و عمالً ام ان گستر ان نو هم اوی دو ش
وجود نداود .دلرل دوم مربوط ب گزاو نشدن کامل هم اویهای موجود دو زمرن مشاوورهای
خرند دو بر اعضا اسو .بروسی بعدی ترم پروژر از دبررخان ش و کاوشناسان مراکز عضو
نشان میدهد ک مشاوور برای خرند دستگار و بتی قطعات ب ووت مداوم بر اعضای ش
وانپ اسو اما ابتماالً پاسخدهندگان ب پرسشنام  ،رفاً بحث خرند از همدنگر وا دو ن ر
گرفت اند و دو نترج موضو مشاوور برای خرند تجدرزات/قطعات وا مدن ر قراو ندادراند .ب
گات مدنر ش  ،دو ووتی ک موانع ان سرفال از هم اویها وفع شود و قوانرنی برای
بمانو از مراکز عضو دو ان زمرن تاونب شود و آنها ب واگذاوی تجدرزات بالمارف خود
ب سانر مراکز تشونق شوند ،میتواند نقش ب سزانی دو استاادر بدتر از سرمان های ملی داشت
باشد .ان دو بالی اسو ک مواود زنادی از خرند بدون نرازسنجی دوسو تجدرزات توسر
مراکز عضو دو طول سالها دندرشدر اسو .ان تجدرزات معموالً مدتها بدون استاادر ماندر و
دو ندانو اسقاط میشوند .ش دو برخی مواود ،مشوقهانی برای ان نو هم اوی دو ن ر
گرفت اسو .ب عنوان مثال ب گات دبرر ش  ،نک موود موفق از ان نو هم اوی (ک اتااقاً دو
پرمانش ان پروژر گزاو نشدر اسو ،).واگذاوی دستگار مر روس وپ ال ترونی ع ووی ب
شرکو کاوآفرننی کاا اسو .دو ق ال ان واگذاوی ک از مسرر مقروات ه کردن تجدرزات توسر
هزنن خرند نک دستگار مر روس وپ  SEMوا ب سازمان
مراکز دولتی انجامشدر ،ش
پژوهشهای علمی و نعتی انران کمک کرد.
تحلیل همکاریهای اعضا در سرفصل مشاوره و به اشتراکگذاری تجارب مدیریتی
بروسیهای انجامشدر نشان میدهد مراکزی ک دبررخانة ن ی از کاوگرورهای تخاای ش
وا مرزبانی میکنند دو زمرن ب اشتراکگذاوی تجاوب با سانر مراکز عضو فعالتر بودراند.
کاوگرورهای تخاای معموالً شامل کاوشناسان مرت ر با نک خانوادر از تجدرزات آزمانشگاهی
اسو و هدف ا لی آن تقونو جرنان دانش و مداوت دو ش اسو .اعضانی ک دو وت های
نک تا پنپ و هم نر وت نُ دو ان نو هم اوی قراو گرفت اند ،مرزبان شش موود از
کاوگرورهای تخاای ش هستند .هم نر دبرران ان کاوگرورها ک از پرسنل مراکز مرزبان
هستند ،خود افرادی فعال از ن ر اوت اط با دنگران هستند .ان موضو نشان میدهد ک برای
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تقونو ان نو هم اوی دو ش  ،عالور بر ندادسازی (مثل انجاد کاوگرورهای تخاای)،
وجود تعدادی قدرمان هم اوی نرز ضرووی اسو.
تحلیل همکاریهای اعضا در سرفصل انجام فعالیتهای علمی مشترک
بروسی سوابق فعالروهای علمی مشترک دو ش

آزمانشگاهی فناووی نانو ،نشانگر آن اسو

ک با انجاد کاوگرورهای تخاای برای خانوادرهای مختلف ،تجدرزات آزمانشگاهی؛ مانند
دستگارهای مر روس وپ ال ترونی نا دستگارهای پرا اشع ان س ،ان نو هم اویها دو
ش برشتر شدر اسو .ش افراد باضر دو کاوگرورها وا تشونق نمودر تا دو قالب فعالروهای
علمی مشترک ،نس و ب م توب نمودن دانشهای تجربی خود اقدام کنند (.)2016،Nasab
نوشت مقال  ،کتاب و تدون استانداودهای ملی برای تجدرزات آزمانشگاهی از جمل ان
فعالروها بودر اسو .همانطوو ک دو ش ل 9نشان دادر شدر اسو فعالترن عضو دو ان سرفال
از هم اوی ،پژوهشگار نعو ناو اسو .بروسیها نشان میدهد ک دلرل ان موضو وجود
فرد کاوشناسی دو ان پژوهشگار اسو ک دو زمرن هم اویهای علمی دو ش بسراو فعال
بودر ب طووی ک اندر انجاد اولر کاوگرور تخاای ش وا مطرح کردر و خود مدنرنو آن
وا بر عددر گرفو.
تحلیل همکاریهای اعضحا در سحرفصحل تبادج تجصیزاتی قطعات و خدمات با سایر
آزمایشگاههای عضو شبکه
مرکز پژوهشی متالووژی وازی ب عنوان محوو ان نو از هم اویها ،دو طول سالهای اخرر
همواور وت اول وا دو اوزنابیهای دوورای ش ب دسو آوودر اسو (ش ل )6و ب دلرل ساختاو
خاو ی خود ،نرروهای توانمند علمی ،شناخت شدن و داشت برند خو نام دو بوزر خدمات
آزمانشگاهی و داشت چندن شع دو سراسر کشوو توانست اسو ،پرشگام ان نو هم اوی دو
کشوو باشد .از بر در مرکز برتر دو سرفال ت ادل تجدرزات ،قطعات و خدمات ،چداو مرکز
دنگر از بخش خاو ی هستند (بدود چدل دو د) ک نس و ب سدم کل بخش خاو ی از
ش (بدود نازدر دو د) ،سدم باالنی اسو و نشان میدهد ک ساختاوهای خاو ی دو ان
سرفال از هم اویها ،چابکتر و بدتر عمل میکنند .شانان ذکر اسو پنجاروهشو مرکز دو ان
زمرن با ن دنگر هم اوی داشت اند .ش آزمانشگاهی فناووی نانو دو چند سال اخرر تأکرد
زنادی بر افزانش هم اوی بر مراکز عضو ب ونژر با هدف کاهش ف و زمان انت او دونافو
خدمات دو آزمانشگارهای با مشتری زناد و هم نر افزانش بازدر آزمانشگارهای داوای تجدرزات
مناسب ولی داوای مشتری کم ،داشت اسو و مشوقهانی وا دو آنر نام اوزنابی ساالن مراکز
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عضو ش برای تحرنک هم اویها دو ن ر گرفت ک ب ن ر میوسد ان سراسو تا بدودی
دو ان نو از
موفق عمل کردر اسو .بضوو بدود هشتاد دو د از مراکز عضو ش
هم اویها ،نشان از استق ال خوب اعضای ش از ان سراسو داود.
تحلیل همکاریهای اعضا در سرفصل آموزش
بروسیها نشان می دهد ک تقرن اً دو در مرکزی ک دو ان نو از وابط امتراز باالنی کسب
کردراند ،فرد نا افرادی هستند ک داوای تخاص و مداوت خوبی دو زمرنة ن ی از تجدرزات
آزمانشگاهی بودر و نرز عالق زنادی ب تسدرم دانش و اطالعات خود داوند .از در مرکز برتر،
هاو مرکز مرزبانی کاوگرورهای تخاای وا بر عددر داوند (نا داشت اند) و فردی از پرسنل ان
مراکز ،دبرر ن ی از ان کاوگرورهاسو .دو طول سالران گذشت  ،ش سعی نمودر اسو تا با
انجاد کاوگرورهای تخاای زمرن جرنان دانش و آموز بر اعضای خود وا فراهم کند.
کاوگرورهای تخاای دستگاهی نا موضوعی ،زنرساخوهای خوبی برای انتقال دانشهای
ضمنی افراد ب ن دنگر هستند .دانشهانی ک ب دلرل چس ندگی آنها ب افراد ب وابتی قابل
انتقال نرسو.
تحلیل همکاریهای اعضا در همه حوزههای همکاری
همان طوو ک پرش از ان بران شد ،مرکز تررر ونگ ،نقش مرکزنو دو ش وا دو سرفال
هم اوی موود بحث دو اش ال ،اناا میکند و بزوگی و کوچ ی هر گرر (دانرر) نرز ب نوعی
دنگر ،نشاندهندر سطح ووابر آن عضو دو کل ش اسو .دو کل میتوان مراکز فعال عضو
ش از ن ر مرزان هم اویها وا ب س دست تقسرم کرد:
 .3دست اول شامل دو مرکز پژوهش و متالووژی وازی و شرکو کاوآفرننی و فناووی انران
(کاا) اسو .هر دو مرکز داوای ساختاو خاو ی هستند و تعامالت بسراو زنادی با دنگر
اعضا داوند .اگرچ مرکز پژوهش و متالووژی وازی فعالتر اسو ولی میتوان هر دو وا دو
نک دست جای داد.
 .1دست دوم شامل چداو مرکز عضو ک س پژوهشگار (مواد و انرژی ،نعو ناو ،پلرمر و
پتروشرمی) و مرکز تحقرقات فرآووی مواد معدنی هستند .پژوهشگارهای مواد و انرژی و
پلرمر و پتروشرمی وابست ب وزاوت علوم ،پژوهشگار نعو ناو وابست ب وزاوت ناو
و مرکز تحقرقات فرآووی مواد معدنی عمالً وابست ب وزاوت نعو ،معدن و تجاوت
میباشند ،اگرچ ان مرکز ب ووت خودگردان اداور میشود اما بودج آن از منابع دولتی

111

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 5شماره  ، 1بهار 1931

تأمر شدر و هم تجدرزات و فضای زنرساختی آن توسر وزاوت نعو ،معدن و تجاوت
انجاد شدر اسو .تمامی چداو عضو فوق داوای تعامالت زنادی با دنگر اعضا هستند.
 .1دست سوم شامل س دانشگار و نک شرکو خاو ی اسو .ان چداو عضو تعامالت
متوسطی وا با دنگر اعضای ش داوند.
وضعیت اعضا از نظر میزان تعامالت بر اساس ماهیت سازمانی
اعضای ش آزمانشگاهی فناووی نانو وا از ن ر نو ماهرو سازمانی میتوان ب س دست
آزمانشگارهای خاو ی ،مراکز دانشگاهی و پژوهشگارها تقسرم نمود .براساس مرزان فعالرو،
هم اویهای اعضا وا میتوان ب س دست داوای تعامالت زناد ،متوسر و کم تقسرم کرد .همان
طوو ک دو جدول  9آمدر اسو تندا آزمانشگارهای با ساختاو خاو ی دو دست تعامالت زناد
بضوو داوند و هرچ عضوی با ساختاو دولتی اعم از پژوهشگاهی و دانشگاهی دو ان دست قراو
نداوند .دو ان دست  13.97دو د از آزمانشگارهای خاو ی نعنی تندا دو عضو بضوو داوند.
دو دست با تعامالت متوسر نرز برشترن تعداد آزمانشگار مربوط ب پژوهشگارها با  17.73دو د
از کل پژوهشگارها و دو دست با تعامالت کم نرز برشترن مقداو مربوط ب آزمانشگارهای
دانشگارهی با  54.74دو د از کل دانشگارهاسو.
جدول  - 5وضعرو اعضا از ن ر مرزان تعامالت و ماهرو سازمانی آنها
تعامالت کم

تعامالت متوسر

تعامالت زناد

ماهرو اعضای

%71.11

%17.73

%1

پژوهشگار

%97.34

%34.15

%13.97

خاو ی

%54.74

%9.16

%1

دانشگاهی

%34.31

%31.71

%1.37

مجمو

همانطوو ک دو جدول  9مشخص اسو ،مرزان هم اویهای بر آزمانشگاهی دو ش
آزمانشگاهی فناووی نانو با برکو از دانشگارها ب پژوهشگارها و از پژوهشگارها ب مراکز
خاو ی افزانش مینابد .ان موضو منطقی ب ن ر میوسد زنرا هرچ مراکز آزمانشگاهی
عضو ش کمتر ب منابع دولتی وابست باشند ،برشتر نرازمند دوآمدزانی بودر و دو نترج با
آزمانشگارهای برشتری و ب دفعات زنادتری اقدام ب هم اوی میکنند ک هدف ا لی آن کاهش
هزنن ها و افزانش بازدر آزمانشگار از ن ر اقتاادی اسو .هم نر دو تحلرل تااوت عمل رد
پژوهشگارها و دانشگارها دو زمرن اوائ خدمات آزمانشگاهی ،توج ب ان ن ت مدم اسو ک
پژوهشگارها اغلب ساختاو متمرکزی برای مدنرنو تجدرزات و اوائ خدمات آزمانشگاهی خود

روابط درون شبکهای میان اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با ...

111

داوند و اغلب توان تجدرزاتی خود وا تحو نک مدنرنو ن پاوچ اداور میکنند .ان دو بالی
اسو ک دو اغلب دانشگارها ،تجدرزات آزمانشگاهی دو دانش درها و پژوهش درهای
زنرمجموع توزنع شدراند و هر زنرمجموع با سلرق مدنرنو آن وابد (دانش در /پژوهش در)
اداور میشود .ال ت دو سالهای اخرر ووند مث تی دو دانشگارها برای انجاد آزمانشگار مرکزی
شرو شدر و تعداد آزمانشگارهای مرکزی دو بال افزانش اسو .ن ت دنگری ک دو ان زمرن
باند توج نمود ان اسو ک فعالترن آزمانشگارها ،عموماً آزمانشگارهانی هستند ک فعالترن
افراد دو آنها بضوو داوند .ان سخ بدن معنی اسو ک مرزان فعال بودن آزمانشگارها تا
بدودی فرد-محوو اسو .مستندات ش آزمانشگاهی نشان میدهد ک مدنر نا اعضای هشو
آزمانشگار از مجمو دوازدر آزمانشگار برتر ،هماکنون دبرر ن ی از کاوگرورهای تخاای ش
هستند و نا دوگذشت بودراند (جدول.)6
جدول  - 6وضعرو آزمانشگارهای فعال دو کل سرفالهای هم اوی از
ن ر مدنرنو کاوگرورهای تخاای ش

() 2016،INLN

وت آزمانشگار

نام آزمانشگار

دبرر کاوگرور (فعلی/سابق)

3

مرکز پژوهش متالووژی وازی

دبرر کاوگرور  – SEMفعلی

1

شرکو کاوآفرننی و فناووی انران (کاا)

دبرر کاوگرور  – TEMفعلی

1

پژوهشگار مواد و انرژی

دبرر کاوگرور آنالرز – فعلی
دبرر کاوگرور استانداود – فعلی

4

پژوهشگار نعو ناو

دبرر کاوگرور  – SPMفعلی

9

پژوهشگار پلرمر و پتروشرمی

دبرر کاوگرور استانداود – سابق

6

مرکز تحقرقات فرآووی مواد معدنی

دبرر کاوگرور پرتوان س – سابق

33

آزمانشگار مرکزی دانشگار امررک رر

دبرر کاوگرور پرتوان س – فعلی

31

مؤسس تحقرقات جنگلها و مراتع کشوو

دبرر کاوگرور کروماتوگرافی – فعلی

دنگر نترج ان مطالع نشاندهندر مرزان فعالرو برشتر مراکز با ساختاو خاو ی نس و ب
پژوهشگارها و آزمانشگارهای دانشگاهی اسو .بروسیها نشان میدهد ک مرانگر دوج
آزمانشگارهای خاو ی  ،96.36مرانگر دوج آزمانشگارهای پژوهشگارها  13.9و مرانگر
دوجات آزمانشگارهای دانشگاهی  33.14اسو.
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ش ل  - 5پراکنش اعضای ش

آزمانشگاهی فناووی نانو بر اساس س سطح ووابر هم اوی ب

تا رک مراکز خاو ی ،پژوهشگارها و دانشگارها.

برخی راهکارهای افزایش همکاری بین اعضا در شبکه
ن ی از واه اوها برای افزانش ووابر دو بر اعضای ش  ،طرابی و اجرای سازوکاوهای
جدند توسر مدنرنو ش برای تشونق ووابر متقابل اسو .برخی از محققر اختراوات مدنرنو
دو إتخاذ تامرمهای اجرانی علیالخاوص پرادرسازی سازوکاوهای تسدرل ووابر
ش
هم اوی بر اعضا وا ب عنوان ن ی از عوامل موفقرو ش های هم اوی وسمی دو ن ر گرفت اند
( وفی و پووفتحی .)3133 ،شانان ذکر اسو مشاوکو مراکز عضو ب عنوان من ع سرمان
اجتماعیِ ش  ،همواور موود توج بودر و مدنران ش تال نمودراند با انجاد کاوگرورهای
تخاای و مشاوکو دادن اعضا دو اداور ان کاوگرورها ،سرمان اجتماعی الزم برای موفقرو
ش وا فراهم نمانند (ط اط انران و دنگران .)3151 ،ن ی دنگر از برنام های مدنرنو ش ک
باعث تقونو هم اوی بر اعضای ش میشود ،برگزاوی جلسات مربوط ب کاوگرورهای
تخاای و همانشهای دوورای بر اعضای ش اسو .بنا ب اذعان تعدادی از مدنران و پرسنل
آزمانشگارهای عضو ش  ،برگزاوی چنر جلساتی توانست اسو نقش قابلتوجدی دو شناسانی
توانمندیهای اعضا ،توسر همدنگر و توسع هم اوی بر اعضا داشت باشد .هم نر برگزاوی
نشسوهای مدنران مراکز عضو ش دو هر شش مار و هم نر نشسوهای کاوگرورهای
تخاای ش ب ووت گردشی دو محل مراکز عضو باعث شدر اسو ک مراکز عضو و
نمانندگان آنها (اعم از مدنران و کاوشناسان) با توانمندیهای همدنگر آشنا شوند و زمرن
هم اویهای متقابل بر آنها فراهم شود .لذا تقونو ان نو نشسوها و تنو بخشی ب آنها
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میتواند چگالی هم اویهای دوونش ای مراکز عضو وا افزانش دهد .ان مطالع نشان میدهد
ک دو ش های هم اوی علم و فناووی دو کشووهای دو بال توسع از ق رل انران ،زنرساخو
اجتماعی و ابزاوهای اوت اطی ب اندازر کشووهای توسع نافت فراهم نرسو لذا ب ناچاو مداخل
برشتری وا از طرف مدنرنو ان ش ها (ک اغلب نک نداد وابست ب دولو هستند ).برای
تشونق هم اویها و طرابی سازوکاوهای هم اوی میطل د.

توصیههای سیاستی
دو ش های هم اوی علم و فناووی ،ووابر متناوب و بلندمدت دو بر اعضای ش  ،ن ی
از خواست های بنرانگذاوان ،سراستگذاوان و مدنران ش اسو .از آنجا ک ن ی از اهداف ا لی
انجاد ش ها ،انجاد فضای نادگرری متقابل و ب اشتراکگذاوی توانمندیها دو بر اعضای ش
اسو ،ش لگرری ووابر اثربخش دو بر اعضای ش  ،از شاخصهای مدم موفقرو ش های
هم اوی علم و فناووی اسو ( .)2002،Büchel & Raubدو کشووهای دو بال توسع مانند
انران ،ب علو دولتی بودن اغلب ندادهای فعال دو بوزر علم و فناووی ،ب دلرل وجود
بوووکراسیهای اداوی ،موانع زنادی برای هم اوی سازمانها وجود داود لذا ش لگرری ووابر
بر ان ندادها دو بستر ش های هم اوی از اهمرو برشتری برخووداو اسو .از طرف دنگر
انجاد ووابر مؤثر بر ندادهای دولتی و شرکوهای خاو ی دو چاوچوب ش های هم اوی
علم و فناووی ،ن ی از سراسوهای توسع دو ان کشووهاسو .براساس مطالع باضر مدمترن
ووابطی ک دو بر اعضای ش آزمانشگاهی فناووی نانو وجود داود ب ترترب (بر اساس معراو
مرکزنو دوج ) ع اوتند از :ت ادل تجدرزات ،قطعات و خدمات با مجمو دوج مرکزنو ،713
مشاوور و ب اشتراکگذاوی تجاوب با مجمو دوج مرکزنو  ،196آموز با دوج  ،141انجام
فعالروهای علمی مشترک با مرکزنو دوج  ،111تعمرر ،نگدداوی ،ناب و واراندازی دستگارها
با دوج  ،313استانداود و کالر راسرون با دوج  51و خرند تجدرزات و قطعات با مجمو
مرکزنو دوج  .11نتانپ پژوهش باضر نشان میدهد ک نو بازنگران ش دو مرزان ووابر
آنها تأثررگذاو اسو .فرلرری ( )1134نرز با بروسی نک ش داوونی دو انرلند ب ان نترج
می وسد ک نو بازنگران ش بر ش ل تعامل انشان دو ش تأثررگذاو اسو .از ن ر انشان
اعضا با ماهرو نعتی ب طوو شگاو انگرزی سرنعتر از اعضای دانشگاهی ،ووابر دوونگروهی
وا دو ش برقراو میکنند ( .)2014، & O'Malley، O'Dwyer، McNally،Filieriدو ش
آزمانشگاهی فناووی نانو نرز همان طوو ک بران شد اعضاء با ساختاو خاو ی ب نس و مراکز
دولتی عضو ،اعم از دانشگاهی و پژوهشگاهی ووابر برشتری وا دو ش برقراو کردراند .دو
مجمو با توج ب انن هنوز بخش کمی از ظرفروهای بالقور هم اوی بر اعضای ش
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ش وفا شدر و بخش عمدرای از ان ظرفروها هنوز ناشناخت باقی ماندر اسو .مدنرنو ش و
هم نر مدنرنو مراکز عضو ،همواور باند ب دن ال برنام ها و واه اوهانی با هدف بداکثر کردن
مرزان هم اویهای بر اعضای ش باشند و سراسوهای تشونق هم اویهای متقابل دو ش
باند نک سراسو دائمی و افزانندر و ن نک سراسو مقطعی و کوتارمدت باشد .دو پانان پرشنداد
آزمانشگاهی فناووی نانو و ش های مشاب دو انران و سانر
میشود مطالع ای دو ش
کشووهای دو دوورهای زمانی مشخص (مثالً هر دو سال نکباو) انجام شود و از ان طرنق
اثربخشی و کاوانی سراسوها و مشوقهای طرابی و پرادر شدر موود اوزنابی مقانس ای دو طول
زمان قراو گررد .نتانپ چنر مطالعاتی میتواند ب عنوان نک واهنمای عمل دو اختراو سراستگذاوان،
طرابان و مدنران ش های هم اوی قراو گررد.
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