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تحلیل سازوکارهای سرریز محلی دانش و بررسی پویایی آنها
 از منظر جغرافیای اقتصادی تکاملی

(مورد مطالعه :خوشه تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان)
صفورا اللهی ،1سعید شوالپور

*2

ناصر باقری مقدم ،3رضا نقیزاده

3

چکیده
در مطالعات جغرافیای اقتصادی تکاملی و نوآوری ،س��رریز محل��ی دانش بهعنوان پدیدهای منطقهای
مفهومس��ازی شده اس��ت ،اما س��ازوکارهایی که دانش از طریق آنها در بین بنگاههای منطقه منتقل
میش��ود ،کمتر موردتوجه قرار گرفته اس��ت .هدف اصلی این پژوهش بررس��ی پویایی و ویژگیهای
س��اختاری شبکههای چندگانه سرریزهای دانشی بین بنگاهها در خوشه صنعتی موردمطالعه است .در
این پژوهش رویکرد تحلیل ش��بکههای اجتماعی توصیفی برای مصورسازی و بررسی ساختار تعامالت
در سه شبکه دانشی مجزا اما مکمل ،درون خوشه صنعتی تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان
مورداس��تفاده قرار گرفته اس��ت .بهعلت وجود دادههای اندک درخصوص فعالیتهای نوآورانه بنگاهها
و همچنین تعامالت دانش��ی آنها ،دادههای موردنیاز پژوهش توس��ط مصاحبه و همچنین بااستفادهاز
پرسشنامه جمعآوری شده است و درادامه بااستفادهاز تحلیل شبکههای اجتماعی ،بررسی ویژگیهای
ساختاری تعامالت در سه شبکه دانشی منطقه در دستورکار قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که همجواری جغرافیایی و اجتماعی بنگاههای درون منطقه سبب شکلگیری تعامالت دانشی
مختلف بین بنگاهها ش��ده اس��ت .همچنین ازمیان س��ازوکارهای پایش و رصد ،جابجایی نیرویکار و
همکاری ،شبکه تعامالت همکارانه بیشترین تراکم را در سطح خوشه دارا میباشد .برایناساس شبکه
همکاری بهعلت تراکم باالتر و تعداد اندک بنگاههای منزوی از بیشترین ظرفیت برای نقشآفرینی در
جایگاه مسیر سرریز دانش برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی
سازوکارهای سرریز محلی دانش ،شبکههای دانشی ،همجواری ،تحلیل شبکه اجتماعی توصیفی
 . 1دانش��جوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت
ایران ،تهران.
 . 2عضو هیئت علمی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
*  .نویسنده مسئولshavvalpour@iust.ac.ir :
 . 3عضو هیئت علمی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،تهران.
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مقدمه
درخصوص ضرورت دسترسی به دانش برای رقابتپذیری و رشد بلندمدت اقتصادی ،توافقی جامع میان
پژوهش��گران وجود دارد .اگرچه دانش را میتوان از مسیرهای مختلف و در مقیاسهای مکانی متعدد
کسب نمود ،بااینحال پشتوانههای نظری فراوانی درزمینه نقش انواع همجواری 1در انتقال مؤثر دانش
(باشما و فرنکن2010 ،2؛ باشما2005 ،3؛ رالت و تور ،)1999 ،4اهمیت شبکههای محلی دانش 5و نقش
س��رریزهای دانش 6در انتقال دانش ضمنی (تس��وری و پگارتی ،2020 ،7گریلیچ و نیلس��ون)2015 ،8
توس��عه یافته اس��ت .در پیش��ینه جغرافیای اقتصادی تکاملی 9و مطالعات نوآوری ،مفهوم سرریزهای
محلی دانش 10برای تبیین منافع ناش��ی از خوش��هبندی بنگاهها در یک مکان جغرافیایی مورداستفاده
ق��رار میگیرد (پورتر1990 ،11؛ کراگمن1991 ،12؛ مرادی و زندی پاک .)2017 ،13درواقع ش��بکههای
دانشی که کارکرد هدایت سرریزهای دانشی را دارا میباشند بهعنوان تسهیلکننده خلق دانش جدید
در منطقه عمل میکنند (باشما و تروال.)2007 ،14

س��رریزهای محلی دانش عموماً بر جریانهای غیررسمی دانش تأکید میکنند که برای بنگاههای

همجوار ،دسترس��ی به منابع دانش کلیدی را جهت معرفی سریعتر نوآوریها میسر میسازند (برشی
و لیس��ونی .)2001 ،15جریان دانش جریانی یکس��ویه نیس��ت ،بلکه جریانی چندس��ویه است که در
درون ش��بکهها روی میدهد .مطالعات بر روی خوش��ههای صنعتی حاکی از آن است که سازوکارهای
متعددی در درون منطقه بهعنوان گذرگاه بالقوه جریان دانش عمل مینمایند (باشما و تروال)2007 ،
و برایناس��اس بنگاهها برای دسترس��ی به دانش خارج بنگاه از انواع س��ازوکارهای موجود در منطقه
1 . Proximities
2 . Boschma & Frenken
3 . Boschma
4 . Rallet and Torre
5 . Local knowledge networks
6 . Knowledge spillovers
7 . Tsouri and Pegoretti
8 . Grillitsch & Nilsson
9 . Evolutionary Economic Geography
)10 . Localized Knowledge Spillovers (LKSs
11 . Porter
12 . Krugman
13 . Moradi & Zandipak
14 . Boschma & Ter Wal
15 . Breschi & Lissoni
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به��ره میبرند (تودلینگ 1و هم��کاران2006 ،؛ هوگینز و تامپس��ون .)2014 ،2بااینحال تاکنون کمتر
شفافسازی میزان پویایی سازوکارهای تسهیلکننده انتقال دانش در بین بنگاهها و در سطح منطقه در
دستورکار قرار گرفته است .دراینراستا حجم زیادی از مطالعات درخصوص سرریزهای محلی دانش بر
کمی متمرکز ش��دهاند که مبنای آنها تابع تولید دانش 3و ارجاع به ثبت اختراع 4بوده
روی روشهای ّ
و با رویکرد تبدیل ورودی به خروجی صورت گرفتهاند .این مطالعات عمدتاً در شناسایی سازوکارهای

عملیاتی انتقال س��رریزهای دانش در مناطق موفق نبودهاند (برشی و لیسونی .)2001 ،اگرچه در ابتدا
سرریز دانش در منطقه پدیدهای خودکار و فراگیر تصور میشد اما بهتدریج مطالعات جدیدتر در دهه
 ،1990به این س��مت گرایش پیدا کرد که بهرهمندی از س��رریزهای دانش نیازمند رفتارهای هدفمند
مانن��د تماسهای چهرهبهچهره (تودلینگ و همکاران2012 ،؛ آش��یم و گرتل��ر ،)2005 ،5وجود انواع
همجواری (باشما2005 ،؛ باشما و فرنکن )2010 ،و نهادینهشدن 6بنگاه درون شبکههای دانشی (تروال
و باشما )2009 ،7میباشد .در این رویکرد ،سرریز دانش درونمنطقهای به روابط و تعامالت فشرده بین
بازیگران درون نظام نوآوری منطقه نسبت داده میشود (آندرسون و کارلسون.)2004 ،8
شناس��ایی و بررسی ساختار شبکههای محلی دانش اهمیت کلیدی دارد و میتواند نقطه تمرکزی
برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی در سیاستهای نوآوری منطقهای باشد (آدرچ و فلدمن.)2004 ،9

ازای��نرو ،ادبیات جغرافیای اقتص��ادی تکاملی و مطالعات ن��وآوری اخیرا ً توج��ه روزافزونی به پویایی
س��ازوکارهای جریان دانش درون مناطق داش��ته اس��ت و استفاده از رویکرد ش��بکههای اجتماعی در
جغرافیای اقتصادی تکاملی و اقتصاد منطقهای رواج یافته است (تودلینگ و همکاران2006 ،؛ هوگینز
و تامپس��ون .)2014 ،تحلیل شبکههای اجتماعی یک ابزار مناسب است که امکان مصورسازی پویایی
تعامالت دانش بینسازمانی و بررسی ویژگیهای ساختاری شبکههای محلی را فراهم میآورد (تروال و
باشما2009 ،؛ گلوکلر و دوریان.)2016 ،10
1 . Tödtling
2 . Huggins & Thompson
3 . Knowledge Production Function
4 . Patent Citation
5 . Asheim & Gertler
6 . Embeddedness
7 . Ter Wal & Boschma
8 . Andersson & Karlsson
9 . Audretsch & Feldman
10 . Glückler & Doreian
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علیرغم اتفاقنظر درخصوص نقش ش��بکههای دانش��ی بهعنوان بس��تری برای انتقال سرریزهای

دانشی بین بنگاهها ،تالشهای اندکی برای مطالعه این شبکهها  -خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه
 صورت پذیرفته و پیش��ینه رش��د منطقهای همچنان بر س��رریزهای دانش یکطرفه بهجای جریاندر مس��یرهای چندگانه از طریق شبکههای بین س��ازمانی متمرکز است .برایناساس مسئله چگونگی
انتشار دانش در داخل منطقه از طریق سازوکارهای سرریز دانش و بهصورت محلی کماکان مبهم باقی
مانده است .این درحالی است که شناسایی و بررسی ویژگیهای ساختاری شبکههای محلی تعامالت،
امکان درک پویاییهای دانشی درون مناطق و خوشههای صنعتی را فراهم آورده و میتواند در تدوین
سیاس��تهای نوآوری منطقهای راهگشا باش��د .ازاینرو هدف این پژوهش ،بررسی موضوع سرریزهای
محلی و ش��بکه محلی دانش در یک منطقه درحالتوس��عه است و دراینراستا پژوهش حاضر بهدنبال
پاس��خ بهاین سؤاالت میباشد )1 :پویایی سازوکارهای مختلف س��رریز دانش درون خوشه صنعتی به
چه ش��کل اس��ت؟  )2ساختار شبکهی دانشی هر یک از سازوکارهای سرریز محلی دانش درون خوشه
صنعتی چگونه است؟
بهمنظور بررس��ی سازوکارهای سرریز دانش در شبکههای محلی در پژوهش حاضر ،مطالعه شبکه
چندگانه دانش��ی (انواع مختلف روابط دانشی مرتبطکننده بنگاهها) باتکیهبر تحلیل توصیفی شبکهی
اجتماعی 1در دستورکار قرار گرفته است تا امکان مصورسازی 2پویایی و بررسی ساختار تعامالت (رابینز،3
2015؛ جولیانی 4و همکاران )2016 ،درون خوشهی تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان  -که
یک خوشه صنعتی با پایه دانشی 5مهندسیمحور است  -فراهم شود .طبق مطالعات پیشین ،در صنایع
با پایه دانش��ی مهندس��یمحور انواع تعامالت دانشی در س��طح منطقه برای بنگاهها از اهمیت باالیی
برخوردار میباش��ند (آش��یم و گرتلر2005 ،؛ پالم و هس��ینک .)2013 ،6نتایج حاصل از این پژوهش
به شناس��ایی و مقایسه ویژگیهای ساختاری انواع سازوکارهای سرریز محلی دانش در خوشه صنعتی
کمک مینماید و برایناساس به ارائه سیاستهای نوآوری منطقهای درراستای بهرهبرداری از شبکههای
محلی دانش بهعنوان منبعی راهبردی برای دسترسی به دانش درون منطقه میپردازد.
1 . Descriptive SNA methodologies
2 . Visualization
3 . Robins
4 . Giuliani
5 . Knowledge Base
6 . Plum & Hassink
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مرور پیشینه نظری
سرریزهای محلی دانش
واژه سرریز به معنای «اثر بیرونی 1ناشی از یک منبع پیشبینینشده» است (جفی .)1986 ،2اقتصاددانان
واژه س��رریز را برای اش��اره به برخی منافع اقتصادی ناش��ی از تالشهای نوآورانه یک بنگاه برای سایر
بنگاهها بهکار بردهاند؛ منافعی که مصداقی از تأثیرات بیرونی مثبت 3محس��وب میش��وند (مارش��ال،4
 .)1920دانش خلقشده درون یک بنگاه صرفاً در داخل آن باقی نمیماند و پدیده سرریز دانش همواره
رخ میدهد (جفی .)1986 ،در این شرایط ،بهرهبرداران از سرریزها ممکن است از این دانش جدید برای
تقلید از فرایندها و محصوالت نوآورانه ،یا بهعنوان ورودی دانش در فرایندهای پژوهشی خود استفاده
کنند (جفی و همکاران1993 ،؛ آدرچ و فلدمن .)1996 ،نتایج مطالعات نش��ان میدهد که سرریزهای
دانش عموماً در مرز جغرافیایی یک منطقه یا به عبارتی در جاییکه دانش جدید خلق ش��ده ،محدود

شدهاند و پوشش جغرافیایی آنها نیز محدود است (جفی.)1986 ،
سرریزهای محلی دانش را میتوان در قالب «تأثیرات بیرونی دانش ،محدودشده در مکان» تعریف
نمود که برای بنگاههای همجوار دسترس��ی به منابع دانش کلیدی را جهت معرفی سریعتر نوآوریها
میس��ر میسازند (برشی و لیسونی .)2001 ،این سرریزها عموماً تأکید بر جریانهای غیررسمی دانش

مابین بازیگران همجوار دارند (گریلیچ و نیلسون .)2015 ،نتایج مطالعات حاکی از اهمیت سرریزهای
دانش و تأثیر مثبت آنها بر عملکرد نوآوری بنگاهها در کش��ورهای توس��عهیافته (گریلیچ و نیلس��ون،
 )2017و نیز کش��ورهای درحالتوس��عه (کامث2013 ،5؛ کیس��یدو 6و هم��کاران2009 ،؛ بهمنی 7و
همکاران )2015 ،میباشد.
تصدیق وجود سرریزهای محلی دانش به پژوهشهای سنتی اقتصاد بازمیگردد .مارشال در مطالعه
اصلی خود در سال  ،1920اهمیت تأثیرات بیرونی منتج از هممکانی را باتوجهبه توسعه دانش مشترک
و اعتماد ،موردتأکید قرار داد .از آن زمان ،نظریات مختلفی درباره دالیل بروز سرریزهای دانشی مطرح
1 . Externality
2 . Jaffe
3 . Positive Externalities
4 . Marshall
5 . Kamath
6 . Kesidou
7 . Bahmani
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ش��ده اس��ت که تمرکز آنها بر مس��ائلی مانند ابعاد ضمنی دانش ،نهادینهش��دن بازیگران در ساختار
نهادی منطقه ،شبکههای اجتماعی ،جابجایی نیروی کار و ابعاد مختلف همجواری بوده است (گریلیچ
و نیلس��ون .)2015 ،در مطالعات تجربی نیز ،یافتههای تجربی جغرافیای اقتصادی و مطالعات نوآوری
نظیر پژوهشهای جفی و همکاران ( )1993و آدرچ و فلدمن ( )1996به نقش و تأثیر موقعیت مکانی
بر اثرات بیرونی دانش تأکید نمودهاند (جدول .)1
جدول  :1رویکرد پژوهشگران پیشرو در نظریات پیرامون نقش تجمع جغرافیایی بر سرریزهای دانش

1

سال پژوهشگران

نظریه

حوزه

بنگاههای کوچک و متوسط موجود در خوشه تقریباً بهطور
خودکار از اثرات بیرونی دانش که «در هوا موجود است» ،بهره
اقتصاد نئوکالسیک/
میبرند .این امر بهدلیل امکان جابجایی آسانتر دانش ضمنی در
جغرافیای اقتصادی
مسافتهای کوتاه و همچنین تسهیل انتقال اثربخش دانش در
سطح خوشه توسط نهادهای مشترک است.

1920

مارشال

1979

گریلیچز

1986

2

رومر

1990

پورتر

اثرات بیرونی دانش اغلب در مناطقی که صنایع رقابتی متمرکز
شدهاند ،اتفاق میافتد .برایناساس رقابت محلی در مناطق
اقتصاد کسبوکار
تخصصی اقتصادی اهمیتی ویژه دارد چراکه زمینهساز تحریک
پذیرش سریع ،تقلید و بهبود نوآوری میشود.

1991

کراگمن

شدت تبادل دانش میتواند به سرریز دانش بین بنگاهها و
جغرافیای اقتصادی
مؤسسات همجوار در خوشه منجر شود و این امر اثری مستقیم بر
جدید
فرایند نوآوری بنگاههای موجود در خوشه دارد.

1992

گلیزر 3و
همکاران

سرریزهای مار( 4مبتنی بر اثرات سرریز مارشال ( ،)1920ارو
( )1962و رومر ( ))1990بر سرریزهای محلی دانش درون مناطق
تمرکز دارند.

1

بررسی تأثیر دانش محلی بر ظرفیت نوآوری مناطق و معرفی تابع
تولید دانش براساس تبدیل ورودی به خروجی

اقتصاد تغییرات
فناورانه

ارائه یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر تغییرات فناورانه درونزا

اقتصاد دانش

اقتصاد عمومی و
شهری
1 . Griliches
2 . Romer
3 . Glaeser
4 . MAR
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سال پژوهشگران

نظریه
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حوزه

1993

جفی و
همکاران

با اضافهکردن ابعاد جغرافیایی و توجهبه اهمیت مسئله همجواری
اقتصاد نوآوری/
جغرافیایی در سرریز دانش و تغییرات فناورانه ،امکان تغییر سطح
جغرافیای اقتصادی
تحلیل تولید دانش از بنگاه به واحد جغرافیایی فراهم میشود.

1996

آدرچ و
فلدمن

تمرکز مکانی نوآوریها در صنایع دانشبنیان بسیار باال است و
جغرافیای اقتصادی/
برایناساس ایده تمرکز جغرافیایی فعالیتهای نوآورانه بهدلیل
جغرافیای نوآوری
ماهیت ضمنی دانش فناورانه تائید میشود.

همانطور که از جدول  1میتوان استنباط کرد ،مطالعات اولیه سرریزهای محلی دانش بر اهمیت
بُعد جغرافیایی س��رریز دانش تأکید دارند و س��رریز دانش را جریانی خودبهخ��ودی ،فراگیر و جمعی

میدانند که بنگاهها صرفاً بهس��بب حضور در منطقه از آن بهرهمند میشوند .بااینحال در رویکردهای
جدیدتر ،مفهوم سرریزهای محلی دانش دستخوش تغییراتی شده است .بهطورکلی پاسخ به این سؤال

که چرا بنگاهها در یک مکان تجمع مییابند ،مس��ئله اصلی جغرافیدانان اقتصادی پیشرو (جدول )1
بوده اس��ت اما وجه تمایز مطالعات صاحبنظران جغرافیای اقتصادی تکاملی ،تمرکز بر س��ازوکارها و
فرایندهای درونی است که سبب گذار اقتصادی «تجمعهای مکانی» درطیزمان میشوند.
درواقع مطالعات اخیر جغرافیای اقتصادی تکاملی نگاه «دانش موجود در هوا »1توس��ط مارش��ال
( )1920را به چالش کشیده است .مطالعات جدیدتر از دهه  ،1990بهتدریج بهسمت ایده بروز سرریز
دانش درنتیجه رفتارهای هدفمند گرایش یافتهاند .دراینراستا باشما و فرنکن ( )2005براینباورند که
همجواری یک پیشنیاز برای ارتباط بازیگران و تقویت سرریزهای دانش است .جولیانی ( )2007نشان

میدهد که شبکههای دانشی درون خوشه صنعتی نهتنها جمعی و فراگیر نیستند بلکه کام ً
ال نامتوازن و
گزینشی هستند و درنتیجه هممکانی جغرافیایی بهتنهایی برای انتقال دانش بین بازیگران کافی نیست.
درهمینراس��تا سرریزهای دانش درونمنطقهای به روابط تعاملی فشرده بین بازیگران در نظام نوآوری
منطقه نسبت داده میشوند (آندرسون و کارلسون )2004 ،و پویایی شبکههای دانشی از منظر تراکم و
سطح تعامالت بین بازیگران ،نقشی حیاتی در دسترسی بنگاهها به منابع دانش خارجی دارند (پلچرو

2

و همکاران .)2020 ،ازاینرو وجود انواع همجواری و نهادینهشدن بنگاهها درون شبکههای محلی است
1 . Knowledge in the Air
2 . Plechero
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که سبب بروز سرریز دانش بین بازیگران منطقه میشود.
درحالیکه مفهوم «فضای مکانها» 1از ابتدا در جغرافیای اقتصادی مهم بوده و هممکانی در یادگیری
و نوآوری همواره مورد تأکید بوده است ،امروزه در جغرافیای اقتصادی تکاملی مفهوم «فضای جریانها»

2

پررنگ شده و اهمیت شبکههای دانشی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است (تروال و باشما.)2009 ،
در این رویکرد س��رریز محلی دانش ،همان جریان محلی دانش اس��ت که خارج از تعامالت بازاری ،درون
شبکههای دانش��ی منطقه بین بازیگران همجوار اتفاق میافتد (گریلیچ و نیلسون .)2017 ،این ایده که
حضور بنگاهها در تعامالت دانش��ی محلی برای بهرهمندی آنها از منافع سرریزهای دانش اساسی است،
زمینهس��از توجه پژوهشگران به سازوکارهای انتقال این س��رریزها در مناطق شده است (تروال و باشما،
 .)2009دراینراس��تا شناسایی سازوکارهای سرریز دانش اهمیت کلیدی دارد و میتواند نقطه تمرکزی
برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی در سیاستهای منطقهای باشد (آدرچ و فلدمن.)2004 ،
سازوکارهای سرریز محلی دانش
مطالعات تابع تولید دانش در جغرافیای اقتصادی تنها بر جنبههای قابلسنجش نوآوری تمرکز دارند و
این درحالی است که دادههای رسمی تحقیق و توسعه و ارجاع به ثبت اختراعات نیز فرایندهای پیچیده
انباشت فناورانه را نادیده میگیرند .بهعنوان نمونه ،تعامالت رسمی و غیررسمی و روابط اجتماعی که
در آن دانش ضمنی ایجاد ش��ده و مفاهیم انباشته میش��وند ،در دادههای رسمی منعکس نمیشوند.
در پیش��ینه متأخرتر حوزه جغرافیای اقتصاد تکاملی و سرریزهای دانشی ،به سازوکارها و یا بهعبارتی
تعامالتی که توس��ط آنها دانش س��رریز کرده و کاربرد اقتصادی مییابد و همچنین درجهای که این
فرایندها بهطور جغرافیایی در یک مکان ،محلی شدهاند ،توجه بیشتری میشود (تودلینگ و همکاران،
2006؛ هوگینز و تامپسون .)2014 ،جریان دیگری نیز بهشدت درتالش بوده است تا باهدف ارائه درکی
بهتر از س��ازوکارهای تبادل دانش در منطقه ،به جغرافیا و س��اختار تعامالت دانش��ی در سطح منطقه
بپردازد (تریپل 3و همکاران2009 ،؛ مارتین و مدیسون2013 ،4؛ گریلیچ و تریپل.)2014 ،5
1 . Space of Places
2 . Space of Flows
3 . Trippl
4 . Martin & Moodysson
5 . Grillitsch & Trippl
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موضوع موردتوجه دیگر در مطالعه تعامالت بینسازمانی در مناطق ،جغرافیای تأمین منابع دانش

1

اس��ت (تودلینگ و همکاران2012 ،؛ مارتین و مدیسون .)2013 ،مطالعه مشهور تودلینگ و همکاران
( )2009یک گونهشناسی متمایز از تعامالت دانشی مناطق را در قالب دو بُعد ارائه میکند .بُعد اول بین
روابط تجاری و غیرتجاری تمایز قائل میشود؛ روابط تجاری رسمی بوده و برپایه مبادالتمالی صورت

میگیرن��د درحالیکه روابط غیرتجاری غیررس��می بوده و برای آنها جب��ران مالی صورت نمیپذیرد.
بُعد دوم میان جنبههای پویا و ایس��تای تبادل دانش تمایز قائل میش��ود؛ تبادل دانش ایستا به انتقال
دانش آماده و دردس��ترس اشاره دارد درحالیکه تبادل دانش پویا به وجود یادگیری تعاملی در فرایند
انتقال اشاره دارد .براساس این دو بُعد ،چهار نوع ارتباط دانشی شامل روابط بازاری ،شبکههای رسمی،

سرریزها و شبکههای غیررسمی شناسایی میشود.

کیسیدو و همکاران ( )2009انواع تعامالت دانشی بین بنگاهها را در طیفی از دادوستدهای بازاری
تا س��رریزهای خالص دانش (جریان خودج��وش دانش خارج از روابط بازاری) تقس��یمبندی کردهاند
و براینباورن��د که برای مطالعه س��رریزهای محلی دانش باید تمامی انواع س��ازوکارها در این طیف را
موردتوجه قرار داد .مارتین و مدیس��ون ( )2013نیز به س��ه نوع تبادل دانش مجزا اما مکمل در سطح
منطقه اش��اره میکنند (جدول )2؛ رصد و پایش 2که تبادل دانش با قصد قبلی محس��وب میشود و از
راه مش��اهده فعالیت سایر بازیگران منطقه چه بهطور مستقیم و چه ازطریق میانجیها اتفاق میافتد،
جابجایی نیرویکار که به کس��ب دانش جدید از طریق اس��تخدام نیرویکار ماهر س��ایر بنگاهها و یا
نهاده��ای دانش��ی درون منطقه میپ��ردازد و درنهایت همکاریها که تبادل دانش مس��تقیم از طریق
ان��واع تعام�لات دوگانه و یا چندگانه با س��ایر بازیگران منطقه ،چه با قصد قبل��ی و چه بدون قصد را
دربرمیگیرد .دو س��ازوکار پایش و جابجایی نیرویکار جزء تعامالت غیرهمکارانه و غیرمستقیم دانش
محسوب میشوند درحالیکه س��ازوکار همکاری یک تعامل مستقیم تبادل دانش است .ویژگی اصلی
مطالعه مارتین و مدیس��ون ( )2013توجه به پویایی هریکاز س��ازوکارهای مطرح شده در شبکههای
محلی و تأکید بر نقش این شبکهها در انتقال دانش بین بازیگران یک منطقه است.

1 . Knowledge sourcing
2 . Monitoring
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جدول  :2انواع سازوکارهای تبادل دانش در منطقه (مارتین و مدیسون)2013 ،
نوع شبکه

شبکه تعامل
غیرمستقیم
دانش

شبکه تعامالت
مستقیم و
همکارانه دانش

ویژگی و نمونه سازوکار سرریز

عنوان شبکه

کسب ایده جدید باتکیهبر مشاهده فعالیت سایر بنگاههای منطقه در قالب
بررسی تارنماها ،رسانههای جمعی و اینترنت ،ثبت اختراعات ،انتشارات
رصد و پایش
علمی ،حضور در نمایشگاهها و رویدادها ،تقلید و مهندسی معکوس
محصوالت و فرایندها و نهادهای میانجی
جابجایی
نیرویکار

دسترسی به دانش نهادینهشده در افراد باتکیهبر استخدام کارکنان ماهر فنی
از سایر بنگاهها ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

تبادل غیررسمی دانش باتکیهبر تماسهای کاری غیررسمی ،پروژههای
همکاریهای
مشترک کاری ،روابط مشترک در اجتماعات کاری و سایر اجتماعات موجود
بینسازمانی
در منطقه برای حل مسئله فنی مشترک

شبکههای دانشی و روابط بینسازمانی
مطالعات حاکی از آن اس��ت که بنگاهها برای دسترسی به جریانهای محلی دانش به انواع شبکههای
دانشی موجود در منطقه ورود مینمایند (تروال و باشما .)2009 ،ساختار جغرافیایی شبکهها و پویایی
آنها در منطقه موردتوجه مطالعات متعدد (جولیانی و بل2005 ،1؛ باش��ما و تروال2007 ،؛ مارتین و
مدیسون )2013 ،قرار گرفته است .طبق یافتههای مطالعات مذکور ،مجموعهای از عوامل بر شکلگیری
روابط در شبکهها اثرگذارند و برای تغییر سطح تحلیل از بنگاههای منفرد به سطح روابط بینسازمانی در
شبکه ،الزم است مشخصههای ساختاری شبکهها موردتوجه قرار گیرد؛ چرا که ساختار شبکه میتواند
پیامدهای عمدهای بر پویایی جمعی منطقه موردمطالعه داشته باشد (تسوری و پگارتی2020 ،؛ پلچرو
و همکاران .)2020 ،دراینراستا راهبرد اصلی در تبیین ساختار شبکههای دانشی بینسازمانی ،مقایسه
شباهتها میان ویژگیهای بازیگران است .در مطالعات نوآوری و جغرافیای اقتصاد تکاملی این شباهت
در ویژگیها ،در قالب مفهوم «همجواری» بازتاب مییابد (باش��ما2010 ،؛ باش��ما2005 ،؛ رالت و تور،
 .)1999همجواری یک رویکرد تحلیلی است که مزایای زیادی در تبیین ساختار شبکههای محلی دارد.
مفهوم همجواری که ابتدا توسط مکتب فرانسوی پویاییهای همجواری 2توسعه یافته است بر نقش انواع
همجواری در افزایش احتمال شکلگیری تعامالت دانشی تأکید دارد (باشما.)2005 ،
1 . Giuliani & Bell
2 . French School on Proximity Dynamics
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اگرچ��ه دس��تهبندیهای متع��ددی از انواع همج��واری صورت گرفت��ه اما مش��هورترین آنها به
دس��تهبندی باشما ( )2005بازمیگردد .باش��ما ( )2005در تعریف خود از همجواری میان سازمانها
پنج نوع همجواری ش��ناختی ،1س��ازمانی ،2اجتماع��ی ،3نهادی 4و جغرافیایی 5را معرفی کرده اس��ت.
همجواری ش��ناختی نشان میدهد که میزان اش��تراک و مشابهت پایه دانشی دو سازمان چقدر است؛
همجواری سازمانی تعیین میکند تا چه میزان دو سازمان تحت کنترل سلسلهمراتب مشترکی هستند
(بهعنوانمثال وقتی هر دو شرکت اقماری یک سازمان مادر هستند)؛ همجواری اجتماعی نشان میدهد
تا چه حد روابط دوستانه بین اعضای دو سازمان برقرار است؛ همجواری نهادی نشانگر میزان فعالیت دو
سازمان تحت نهادهای یکسان است (بهعنوانمثال وقتیکه در یک کشور واقع شدهاند و یا در خردهنظام
اجتماعی یکس��انی (دانش��گاه ،صنعت و یا دولت) فعالیت میکنن��د) و درنهایت همجواری جغرافیایی
تعیینکننده فاصله فیزیکی و زمان سفر بین دو سازمان است (باشما2005 ،؛ باشما و فرنکن.)2010 ،
برایناس��اس برای ایجاد روابط موفق ،نیاز است که الاقل یکی از ابعاد همجواری وجود داشته باشد .اما
مطالعاتی که تمامی پنج نوع همجواری را در تحلیلهای خود وارد نمودهاند همچنان نش��ان میدهند
که همجواری جغرافیایی همواره تأثیر مثبتی بر ش��کلگیری روابط در شبکههای دانشی دارد (باالند،6
 .)2012طبق یافتههای مطالعات مذکور همجواری جغرافیایی سبب میشود بنگاههای همجوار از راه
تسهیل ارتباطات غیررسمی ،تبادل دانش و کاهش عدمقطعیت منفعت کسب نمایند.
برخی از مطالعات نیز به بررسی مسئله جایگزینی انواع همجواری پرداختهاند؛ بدینمعنا که فقدان
یک نوع همجواری توسط نوع دیگر تا چه حد قابلجبران است .دراینراستا پاندز 7و همکاران ()2007
مدعی شدند که در خوشههای با فناوری باال ،همجواری جغرافیایی کمبود همجواری نهادی را جبران
مینماید .مطالعه دیگر مربوط به سینگ )2005( 8است که دریافت همجواری جغرافیایی بهطور ویژه
در ایجاد همکاریهای پژوهش��ی بینرشتهای اهمیت دارد؛ چرا که همجواری شناختی بین سازمانها
پایین است .کاسی و پالنکت )2015( 9نشان دادند که همجواریهای سازمانی ،اجتماعی و جغرافیایی
1 . Cognitive
2 . Organizational
3 . Social
4 . Institutional
5 . Geographical
6 . Balland
7 . Ponds
8 . Singh
9 . Cassi and Plunket
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نقش یکسانی در ایجاد همکاریهای پیرامون اختراع مشترک دارند و میتوانند جایگزین یکدیگر شوند.
مطالعه دیگری نیز از نقش شبکههای شخصی کارآفرینان بازگشتهبهوطن از دره سیلیکون برای ایجاد
روابط کاری در کش��ور خود پرده برداش��ت و نتیجهگیری کرد که همجواری اجتماعی میتواند فقدان
همجواری جغرافیایی را جبران نماید (ساکسنیان.)2007 ،1
نکته قابلتوجه در این دسته از مطالعات حوزه شبکههای محلی دانشی ،تمرکز بر درک پویاییهای
شبکههای مذکور در بستر کشورهای توسعهیافته و باتوجهبه کارکردهای مناسب خلق و انتشار دانش
است (برشی و لیسونی)2009 ،؛ بهنحویکه این مطالعات در زمینه مناطق کمترتوسعهیافته همچنان
رشد کافی نداشته است (پلچرو و همکاران .)2020 ،این درحالی است که شبکههای محلی دانشی در
مناطق کمترتوسعهیافته نقشی حیاتی برای دسترسی به منابع دانش دارند (تریپل و همکاران.)2009 ،
در ایران نیز مطالعات اندکی بااس��تفاده از اس��تعاره شبکهای به مطالعه خوشههای صنعتی پرداختهاند
(تقی دخت2010 ،2؛ کاش��انیمنش2013 ،3؛ شیروان .)2016 ،4ویژگی مشترک تمامی این مطالعات،
عالوهبر عدمتوجه به سازوکارهای متنوع در سطح منطقه ،استفاده استعاری از شبکههای دانشی درون
خوش��ههای موردمطالعه و عدمبررسی پویایی شبکهها بااس��تفادهاز دادههای دستاول از شبکه است.
این درحالی اس��ت که یکی از ظرفیتهای بهکارگیری روشهای تحلیل شبکه اجتماعی در جغرافیای

اقتصادی تکاملی ،مطالعه ش��بکههای محلی دانش در خوش��ههای صنعتی نس��بتاً کوچک در زمینه
کشورهای درحالتوسعه باتکیهبر دادههای دست اول منطقه است (برشی و لیسونی)2009 ،؛ بنابراین
میتوان مطالعه پویایی شبکههای دانشی بااستفادهاز تحلیل شبکه اجتماعی را مسیری امیدبخش برای
پژوهشهای منطقهای و خوشههای صنعتی در مناطق درحالتوسعه انگاشت .درنتیجه هدف پژوهش
حاضر بررس��ی پویایی سازوکارهای سرریزهای محلی دانش��ی بین بنگاهها در خوشه صنعتی باتکیهبر
بررسی ساختار شبکههای تعامالت دانشی است.
روششناسی پژوهش
زمینه پژوهش
موردمطالعه این پژوهش خوش��هی تجهیزات نفت ،گاز و پتروش��یمی خوزس��تان میباش��د که طبق
1 . Saxenian
2 . Taghidokht
3 . Kashanimanesh
4 . Shirvan
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معیارهای زیر گزینش شده است :پایه دانشی بخش غالباً مهندسیمحور است و طبق مطالعات موجود
در زمینه پایههای دانش��ی صنایع (آشیم و گرتلر2005 ،؛ پالم و هسینک ،)2013 ،تعامالت منطقهای
و همجواری جغرافیایی در این دس��ته از صنایع برای انتقال دانش ضمنی بین بازیگران اهمیت باالیی
دارد .خوش��هی مورد مطالعه در منطقه فناوری انرژی خوزس��تان واقع شده است .این منطقه براساس
مزیتهای بومی اس��تان ش��کل گرفته و یک منطقه پویا در حوزه تجهیزات نفت ،گار و پتروشیمی ،با
متولی غیردولتی (خصوصی) بوده و فضای حاکم بر آن« ،فناوریمحور» و «یادگیرنده» است (اقبال و
همکاران .)2017 ,منطقه فناوری انرژی خوزس��تان دربرگیرندۀ اجزای نهاد مدیریتی خصوصی ،بیش
از  ۴۰۰بنگاه تولیدکننده بخش خصوصی مس��تقر در ش��هرکهای صنعتی اهواز؛ دانشگاههای معتبر
(دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه جامع علمیکاربردی) و مراکز
تحقیقاتی؛ پارک علموفناوری خوزس��تان؛ بزرگترین شرکتهای نفت ،گاز ،پتروشیمی ،حفاری ،سد و
نیروگاهـی کش��ور؛ امکانات و زیرساختهای نهادی و سرمایههای ریسکپذیر است .تاکنون دو برنامه
توسعه خوشه صنعتی در این منطقه اجرا شده که توسعه کمی و کیفی خوشه را بهدنبال داشته است.
شکلگیری سازمان عامل توسعه خوشه صنعتی 1و انجمن سازندگان تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی
خوزستان بهشکل نهادی فراگیر از جمله نتایج اجرای این برنامهها در این خوشه صنعتی است .تمامی
این نهادها در ش��هر اهواز تجمع داشته و در همجواری جغرافیایی یکدیگر قرار دارند .اجرای دو برنامه
توس��عه در خوش��ه موردمطالعه ،عالوهبر شکلگیری نهاد فراگیر در خوشه به تقویت روابط اجتماعی و
بهبود سطح اعتماد در بین بنگاههای خوشه نیز کمک نمودهاست .تمامی بنگاههای موردمطالعه تحقیق
از میان سازندگان تجهیزات صنعت نفت در منطقه اهواز انتخاب شدهاند که عموماً توسط مدیران عامل
و ارشد بومی تأسیس شده و اداره میشوند.
ارائه فرضیه درخصوص چگونگی پویایی تعامالت دانش��ی بنگاهها درون خوش��ه کار دشواری است
چراکه تاکنون هیچ مطالعهای در داخل کشور دراینخصوص صورت نگرفته است .باتوجهبه ویژگیهای
نظام نوآوری نفت و گاز در کشور میتوان انتظار داشت رایجترین نوع تعامالت مرتبط با دانش نهفتهشده

در کاالها و خدمات ،مبتنی بر فعالیتهای مهندسی معکوس بنگاهها و غالباً بهشکل همکاری غیررسمی
باشد .در این پژوهش بهمنظور شناسایی دقیق سازوکارهای بالقوه انتقال دانش (مستقیم و غیرمستقیم)
در درون خوش��ه ،سه شبکه تعامل دانش��ی مجزا اما مکمل در منطقه برگرفته از دستهبندی ارائهشده

 . 1شرکت فناوران بنیان انرژی ایرانیان (سهامی عام)
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توسط مارتین و مدیسون ( )2013موردتوجه قرار گرفته است (جدول .)2
دادههای پژوهش
این پژوهش از دادههایی رابطهای در سطح خرد برای بررسی تجربی بهره میبرد که از سطح بنگاههای
درون خوشه نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان جمعآوری شدهاند .برای تحلیل دقیق ،دادههای دستاول
از طریق مصاحبه ساختاریافته با مدیران عامل و یا مدیران تحقیق و توسعه بنگاهها گردآوری شدهاند.
فهرست بنگاههای حاضر در پژوهش از طریق مشورت با سازمان عامل توسعه خوشه و انجمن سازندگان
نفت و گاز خوزستان تهیه شد .از میان  45بنگاه پیشرو در تولید تجهیزات صنعت باالدستی نفت و گاز،
 37بنگاه در مصاحبه شرکت کردند .نکته قابلتوجه این است که کلیه مدیران ارشد مشارکتکننده در
بومی منطقه بودند.
مصاحباتِ ،

جدول  3به ارائه آمار توصیفی بنگاهها میپردازد .اغلب بنگاهها بین  10تا  100نفر نیروی کار داشته

و پس از انقالب اس�لامی برای پاس��خ به نیازهای بازار داخلی ،تأمین تجهیزات صنعت نفت و سیاست
جایگزینی واردات تأس��یس ش��دهاند .همچنین بیش از نیمی از بنگاهها دارای واحد رس��می تحقیق و
توس��عه در ساختار سازمانی خود هس��تند که حاصل اجرای دو برنامه توسعه خوشه میباشد .عالوهبر
اطالعات کلی و پیشزمینهای در پرسشنامه ،با تکیهبر روش «روستر-ریکال» ،جمعآوری دادههای سه
شبکه دانشی در منطقه در دستورکار قرار گرفت (جولیانی و پیتروبلی .)2014 ،روش روستر-ریکال از
مش��هورترین روشها برای جمعآوری دادههای ش��بکه است .استفاده از این روش ریسک ازدستدادن
داده و جم��عآوری دادههای ناقص بهعلت حافظه ضعیف پاس��خگویان را کاه��ش میدهد ،چراکه هر
پاسخگو فهرست کاملی از سایر بازیگران خوشه را دریافت میکند تا ارتباطات یادآوری شود .این روش
همچنین امکان مطالعه کل ش��بکه و امکان بررسی ویژگیهای ساختاری شبکه را نیز فراهم میسازد.
ویژگی دیگر این روش ،امکان اس��تفاده از آن برای جمعآوری دادههای دس��تاول از خوشه صنعتی با
تعداد محدودی از بازیگران است.
پرسش��نامه بهنحوی طراحی شد که فهرستی کامل از کلیه بنگاههای جامعه پژوهش را دربرگیرد
و برایناس��اس از هریک از بنگاههای مش��ارکتکننده در مصاحبه درخواس��ت ش��د که براس��اس نوع
رابطه موردپرس��ش ،وجود یا فقدان ارتباط مدنظر با سایر بنگاههای درون فهرست را مشخص نمایند.
دراینراستا به هریک از بنگاهها فهرست کاملی از بنگاههای جامعه پژوهش داده شد و از آنها خواسته
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شد که فهرست بنگاههایی را مشخص کنند که طی سه سال گذشته در قالب ارتباطات سهگانه زیر با
آنها تعامل داشتهاند:
1.1بنگاههایی که برای کسب ایدههای جدید و نوآورانه رصد و پایش کردهاند.
2.2بنگاههایی که از آنها نیرویکار ماهر (کارگر خبره ،مدیر ارش��د و یا میانی فنی) اس��تخدام و یا
جذب کردهاند.
3.3بنگاههایی که با آنها بهطور همکارانه 1در ارتباط با فعالیتهای نوآورانه تعامل داشته و یا دانش
تبادل نمودهاند.
جدول  :3مشخصات عمومی بنگاهها
مشخصات بنگاهها

اندازه (بر اساس تعداد کارکنان)

سابقه تأسیس بنگاه در منطقه

ساختار سازمانی

تعداد

کمتر از  10نفر

13

بین  10تا  100نفر

21

بیش از  100نفر

3

پیش از 1357

3

از  1357تا 1385

24

بعد از 1385

10

دارای واحد تحقیق و توسعه

21

سایر

16

تحلیل شبکههای اجتماعی
تحلیل ش��بکههای اجتماعی روش��ی برای تحلیل س��اختارهای اجتماعی بااس��تفادهاز نظریه گراف و
ش��بکه اس��ت (تس��وری و پگارتی .)2020 ،در این روش ساختارهای اجتماعی بهش��کل گرهها (افراد،
بنگاهها و یا رویدادها) و یالها (تعامالت و روابط) بین آنها نمایش داده میش��ود .طبق نظر مهمترین
مشارکتکنندگان در روشهای تحلیل شبکه اجتماعی ،تعامالت بین بازیگران بستر اصلی انتقال انواع
 . 1منظ��ور از تعامل همکارانه ،تعامالت غیرب��ازاری نظیر عضویت در اجتماعات کاری و تخصصی مانند انجمنهای صنفی
و  ...است.
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جریان منابع بین بازیگران درون شبکه میباشند (وازرمن و فاست .)1994 ،1برای تغییر سطح تحلیل
از بنگاههای منفرد به س��طح ش��بکه ،الزم است مشخصههای ساختاری شبکهها موردتوجه قرار گیرد.
عالوهبراین ،س��اختار شبکه میتواند پیامدهایی عمده بر پویایی جمعی نظام موردمطالعه (بازتابیافته
در قالب ش��بکه) داشته باشد .س��نجههای ساختاری متعددی از شبکه در پژوهشها مورداستفاده قرار
میگیرند که هریک نمایانگر یک مزیت و یا عیب در نظام است که میتواند بر مسیر رشد منطقه و یا
خوشه صنعتی تأثیرگذار باشد.
در ای��ن بخش مرور کلی بر س��نجههای تحلیل ش��بکه اجتماعی بهکاررفت��ه در پژوهش صورت
میپذیرد .تحلیل شبکههای اجتماعی نیازمند دادههای رابطهای از شبکههای موردمطالعه است .برای
این هدف دادههای سه شبکه دانشی اشارهشده در بخش قبلی مورداستفاده قرار گرفت که امکان نگاشت
ش��بکههای رصد و پایش ،جابجایی نیرویکار و همکاری را فراهم میس��ازند .دادههای بهدستآمده از
س��ؤاالت مطرحش��ده در باال به شکل ماتریسهای  NxNسازماندهی ش��دند که  Nدر این پژوهش
برابر با تعداد  37بنگاه مشارکتکننده در مصاحبه بود .الزمبهذکر است باتوجهبه نوع سؤاالت ،شبکهها
جهتدار و درنتیجه نامتقارن بودند (جولیانی و پیتروبلی.)2014 ،
در این پژوهش از تحلیل ش��بکه اجتماعی توصیفی که باهدف توصیف ویژگیهای خاص شبکهها
به کار گرفته میش��ود ،استفاده شد .شبکه دانشی خوشه نفت و گاز خوزستان براساس انواع چندگانه
تعامالت دانش��ی اشارهش��ده در جدول ( 2پایش و رصد ،جابجایی و همکاری) ترسیم شد که براساس
نوع تعامل ،س��ه ش��بکه مختلف از دادهها بهدست آمد .جدول  ،4سنجههای مورداستفاده برای تحلیل
ویژگیهای این سه شبکه محلی دانش را نشان میدهد که شامل تراکم ،2گسستگی ،3تبادل دودویی،4
تعداد منزویها ،5اندازه بزرگترین جزء 6و درجه مرکزیت 7است (جولیانی و پیتروبلی2014 ،؛ جولیانی
و همکاران .)2016 ،برای محاس��به این س��نجهها از نرمافزار یوسینت( 8بورگاتی 9و همکاران)2002 ،
1 . Wasserman & Faust
2 . Density
3 . Fragmentation
4 . Dyad-based Reciprocity
5 . Number of Isolates
6 . Size of Largest Component
7 . Degree of Centrality
8 . UCINET 6
9 . Borgatti
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ویرایش  6.684اس��تفاده شد .تراکم ،گسستگی و اجزا به ویژگیهای ساختاری کل شبکه بازمیگردد،
درحالیک��ه تب��ادل دودویی به ویژگی تعامالت بین یک جفت از بنگاهها و درجه مرکزیت 1در س��طح
بازیگران یعنی بنگاهها تعریف میشود.
جدول  :4تحلیل شبکه اجتماعی توصیفی :مفاهیم و سنجههای مرتبط (جولیانی و همکاران)2016 ،
مفهوم
تراکم شبکه
گسستگی
شبکه

سنجه

توصیف

نسبت تعداد ارتباطات موجود به کل ارتباطات ممکن در شبکه
ارتباطات کلی موجود
(مقدار این سنجه میتواند بین  0تا  1قرار گیرد)
بنگاهها درون شبکه دانشی
درجه عدمارتباط برخی از
بنگاهها از شبکه دانشی

سنجهای از درجه و شدت
تبادل دودویی
روابط دوطرفه بین بنگاهها

تعداد اجزاء تقسیم بر تعداد گرهها
تعداد جفتهای متقابل (دو گره با ارتباط متقابل) تقسیم بر
جفتهای همجوار (دو گره با حداقل یک ارتباط یک جهته)

منزویها

بنگاههای فاقد ارتباط با سایر
بنگاههای درون شبکه

تعداد گرههای فاقد ارتباط در شبکه

اجزاء

گروهی از بنگاههای
بههممرتبط در شبکه

تعداد زیرمجموعههای مجزا در درون شبکه

درجه

تعداد ارتباطات یک بنگاه با
مرکزیت سطح
سایر بنگاهها درون شبکه
بازیگران

تعداد یالها در یک گره (که با تقسیم بر تعداد گرهها منهای
یک میتواند استاندارد شود)

همچنین برای اعتباریابی نتایج پژوهش و ارائه تفاسیر صحیح از آنها ،از نظرات پنج تن از اعضای
هیئتمدیره انجمن س��ازندگان تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی خوزستان که خود جزو مدیران عامل
بنگاههای مشارکتکننده در مصاحبه نیز بودند ،استفاده شد.
یافتههای پژوهش :تحلیل شبکههای محلی
ش��کلهای  2 ،1و  3به ترتیب نمایش گراف ش��بکههای پایش و رصد ،جابجائی نیروی کار و همکاری
را نش��ان میدهند .نمایش گرافها امکان مصورس��ازی پویایی درون هر ش��بکه را ممکن میس��ازد.
 . 1در این پژوهش از میان سنجههای مرکزیت تنها درجه مرکزیت لحاظ شده است چرا که مطالعات نشان میدهند درمیان
مشخصههای ساختاری شبکه ،اغلب سنجههای مرکزیت بسیار با یکدیگر همبسته هستند (جولیانی و همکاران.)2016 ،
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همانطور که ش��کلها و جدول  5نش��ان میدهند بیشترین تعامالت دانشی در سطح خوشه مربوط به
ش��بکه همکاری درون منطقه میباشد .همجواری جغرافیایی بنگاهها در خوشه صنعتی و وجود روابط
چهرهبهچهره س��بب شکلگیری انواع تعامالت غیررسمی بهشکل همکاری بین بنگاهها گردیده است.
ش��بکه جابجائی نیرویکار دارای بیش��ترین تعداد بنگاه منزوی اس��ت که حاکی از کمرنگبودن این
س��ازوکار در سطح منطقه میباشد .تراکم ش��بکه همکاری باالترین مقدار را داراست که حاصل تعداد
بیشتر تعامالت بینبنگاهی در این شبکه میباشد .مقدار این سنجه برای شبکه همکاری برابر 0/093
است ،یعنی بهطور متوسط ،هر بنگاه درون خوشه با 9درصد سایر بنگاههای خوشه همکاری غیررسمی
دارد .ش��بکه پایش و رصد دارای تراکم  0/077اس��ت ،به اینمعناکه بطور متوسط هر بنگاه از  7درصد
سایر بنگاهها برای فعالیتهای نوآوری خود ایده و الهام میگیرد.
جدول  :5مقادیر سنجههای شبکه
سنجه

شبکه پایش و رصد

شبکه جابجایی نیروی کار

شبکه همکاری

تعداد بنگاهها

37

37

37

تعداد ارتباطات

102

29

124

تراکم شبکه

0/077

0/022

0/093

گسستگی شبکه

0/545

0/94

0/3

ارتباطات دودویی

0/229

0/115

0/333

تعداد منزویها

3

15

4

مؤلفهها

16

34

9

گرهها با باالترین
درجه مرکزیت

 121 ،130 ،125 ،127و  117 ،130 ،106 ،125 101و  103 ،130 ،127 ،101 129و 105

تبادالت دودوئی بین جفتها در ش��بکه همکاریها باالتر است ،که نشاندهنده تمایل بنگاهها به
برقراری تعامالت دوسویه و کسب منفعت ازاینراه از یکدیگر است ،این امر حاکی از ماهیت تعاملی این
س��ازوکار نیز میباشد .مقایسه شبکههای محلی نشان میدهد که شبکه جابجائی نیرویکار بیشترین
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گسس��تگی را با تعداد  15بنگاه منزوی داراس��ت که با رواج ش��یوهی تربیت نیرویکار ماهر توس��ط
کارآفرینان (استاد-ش��اگردی) در منطقه سازگار است .بنگاههای منطقه تمایلی به استخدام نیرویکار
ماهر از س��ایر بنگاههای درون منطقه ندارند و بهجای اس��تخدام نیرویکار ماهر س��ایر بنگاهها ترجیح
میدهند نیرویکار موردنیاز خود را خودشان تربیت نمایند.

شکل  :1شبکه پایش و رصد

همچنین ،سنجه گسستگی در شبکه همکاریها کمترین مقدار را در میان سایر سنجهها دارا بوده
و برابر با  0/3میباشد؛ که تصدیق دیگری بر تعاملیبودن ارتباطات در این شبکه است .بهطورکلی شبکه
همکاریها بهعلت تراکم باالتر و تعداد اندک گرههای منزوی مؤثرترین ش��بکه در تبادل غیررس��می
دانش بین بنگاههای درون منطقه اس��ت و بیشترین ظرفیت را برای نقشآفرینی در قالب بستر انتقال
س��رریزهای دانش دارا میباشد .همچنین این تفاوتهای ساختاری مشاهدهشده در شبکهها میتواند
حاکی از وجود عوامل زیربنایی و فرایندهای متفاوت در شکلگیری آنها باشد.
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شکل  :2شبکه جابجایی نیرویکار

شکل  :3شبکه همکاریهای فنی غیررسمی
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با مقایس��ه گرهها با باالترین درجه مرکزیت میتوان بنگاههای دارای بیش��ترین میزان فعالیت و یا
بیش��ترین میزان محبوبیت در شبکه را شناسایی کرد .این سنجه میتواند نشانگر میزان نهادینهشدن
هر بنگاه در درون ش��بکه مذکور باشد .گرههای دارای بیش��ترین ارتباطات به بیرون ،بنگاههای فعالی
در ش��بکه هستند که بهطور هدفمند باحضور و مشارکت در شبکههای موجود بهدنبال کسب منفعت
از دانش انباشتش��ده در س��طح منطقه میباشند .گرههای دارای بیشترین ارتباطات به داخل ،نشانگر
بنگاههای سرش��ناس منطقه هس��تند که درمیان سایر بنگاهها از ش��هرت باالیی برخوردار میباشند.
همچنین درجه مرکزیت میتواند نش��انگر تمایل بنگاهها به برقراری ارتباط با دسته خاصی از بنگاهها
با ویژگیهای خاص باش��د .بهطورخاص در موردمطالعه ،تمامی بنگاههای دارای درجه مرکزیت باالتر
(بهاس��تثنای دو مورد) از زمره بنگاههایی هس��تند که در ساختار س��ازمانی خود دارای واحد تحقیق و
توس��عه رسمی میباش��ند .همچنین در هر سه ش��بکه ،بنگاههای منزوی فاقد واحد تحقیق و توسعه
هستند .این دو یافته مبین اهمیت مشخصات داخلی بنگاهها در جایگاه و میزان حضور آنها در شبکه
و بهرهمندی آنها از سرریزهای دانش منطقه میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در س��الهای اخیر پژوهش��گران جغرافیای اقتصادی تکاملی به نقش پُررنگ ش��بکههای دانش محلی
و اهمیت حضور در این ش��بکهها برای دسترس��ی به دانش جدید خارج از بنگاه از طریق س��رریزهای

محلی دانش توجه روزافزونی نمودهاند (جولیانی2007 ،؛ گریلیچ و نیلسون .)2015 ،نگرشهای جدید
به س��رریزهای محلی دانش نگاه خودبهخودی و فراگیربودن این س��رریزها را به چالش کشیدهاند و در
مقابل مس��ئله اهمیت حضور در تعامالت دانشی منطقه و جایگاه بنگاه در شبکههای دانشی محلی را
برای دسترس��ی به این منبع راهبردی مطرح کردهاند (باش��ما و تروال2007 ،؛ جولیانی و بل.)2005 ،
دراینراستا استدالالت نظری نش��انگر اهمیت انواع همجواری در شکلگیری سرریزهای محلی دانش
است (جفی و همکاران1993 ،؛ آدرچ و فلدمن2004 ،؛ باشما2005 ،؛ باشما و تروال.)2010 ،
پژوهش حاضر رویکردی جدید به س��رریزهای محلی دانش اتخاذ نموده و باهدف بررس��ی پویایی
س��ازوکارهای س��رریزهای دانشی درون خوش��ه صنعتی ،به بررسی سه ش��بکه از تعامالت دانشی در
منطقه و مش��خصات ساختاری شبکههای سازوکارهای س��رریز دانش پرداخته است .در این پژوهش،
دادههای رابطهای س��ه شبکه در خوش��ه نفت و گاز در خوزستان باتکیهبر تحلیل شبکههای اجتماعی
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با رویکرد توصیفی موردبررس��ی قرار گرفت .مقایس��ه س��نجههای مختلف در س��ه شبکه حاکی از آن
است که شبکه همکاری بین بنگاهها متراکمترین شبکه موجود در خوشه است و بیشترین ظرفیت را
جهت نقشآفرینی بهعنوان بس��تر سرریزهای دانش دارا است .این امر مبین رواج انواع تبادل دوطرفه
غیررس��می دانش بهصورت روابط اجتماعی ،عضویت در اجتماعات کاری و تخصصی مانند انجمنهای
صنفی ،ش��بکههای اجتماعی و حضور در جلس��ه رسمی یا رویداد غیررس��می جهت دریافت مشورت
فنی برای حل یک مشکل و انتقال دانش به یکدیگر در منطقه از راه ارتباطات چهرهبهچهره میباشد.
همجواری جغرافیایی باال در خوشه سبب شده است تا اعضای خوشه از ظرفیتهای دانشی یکدیگر آگاه
باشند و بهشکل غیررسمی از طریق تعامالت دوسویه آنها کسب منفعت نمایند .این یافته با یافتههای
مش��ابه از خوش��ههای صنعتی با پایه دانشی مهندسیمحور مشابهت دارد (مارتین و مدیسون2013 ،؛
پالم و هسینک .)2013 ،عالوهبر همجواری جغرافیایی ،همجواری اجتماعی نیز میتواند از جمله عوامل
تأثیرگذار بر ش��کلگیری این تعامالت باش��د .همانگونه که اشاره شد ،تمامی مدیران ارشد بنگاهها از
بومیان منطقه بوده و عالوهبر روابط کاری ،روابط دوستانه و حتی خویشاوندی نیز بین آنها وجود دارد.
همچنین ،تمامی بنگاههای موردمطالعه پژوهش از میان س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت در منطقه
اهواز انتخاب شدهاند و درنتیجه میتوان انتظار داشت که همجواری شناختی (بهعلت فعالیت در صنعت
یکس��ان) ،نهادی (استقرار در نظام نهادی یکسان) و سازمانی (وابستگی سلسله مراتبی) نیز در خوشه
موردمطالعه موجود باشد.
پایش فعالیتهای نوآورانه س��ایر س��ازمانها و رصد فناوریها و محص��والت جدید آنها از طریق
بررس��ی تارنما ،کاتالوگ ،رس��انه و اخبار ،حضور در ش��بکههای اجتماعی مش��ترک ،بررسی مشتریان
و تأمینکنن��دگان آنه��ا ،مطالعه مجالت تخصص��ی و علمی و حضور در نمایش��گاهها و فن بازارهای
منطقهای زمینهس��از نقشآفرینی س��ایر بنگاههای منطقه بهعنوان منبع الهام در فعالیتهای نوآورانه
یکدیگر میش��ود که میتواند یک بستر دسترسی غیرمس��تقیم به دانش جدید برای بنگاههای درون
خوش��ه محسوب گردد .مجموعه اقدامات صورتگرفته در دو برنامه توسعه این خوشه صنعتی درقالب
برگزاری تورهای صنعتی و نمایش��گاههای منطقهای سبب تسهیل این امر از طریق افزایش همجواری
اجتماعی و اعتماد در منطقه ش��ده است؛ اما شبکه جابجایی نیرویکار با داشتن بیشترین تعداد بنگاه
منزوی ،نقش مهمی در تبادل غیرمس��تقیم دانش در منطقه ایفا نمیکند .این امر را میتوان به رواج
سنت دیرینه استاد-شاگردی در منطقه و همچنین بروز رکود اقتصادی نسبت داد.
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عالوهبراین ،میزان متفاوت س��نجه درجه مرکزیت بنگاهها در ش��بکه حاکی از آن است که صرف
حضور در خوش��ه س��بب بهرهمندی از منافع دانش انباشتش��ده منطقه نمیشود ،بلکه حضور فعال و
جایگاه مناسب بنگاهها در درون شبکههای محلی دانش است که میزان دسترسی آنها به سرریزهای
دانش را تعیین مینماید .همانگونه که نش��ان داده ش��د اغلب بنگاههای فعال درون شبکه در ساختار
س��ازمانی خود دارای واحد تحقیق و توسعه هستند و بهطور رس��می به انجام فعالیتهای نوآورانه در
داخل بنگاه خود میپردازند .در مقابل ،تمامی بنگاههای منزوی فاقد واحد تحقیق و توسعه در منطقه
میباشند؛ بنابراین مشخصههای داخلی بنگاهها نقشی تعیینکننده در میزان دسترسی آنها به دانش
انباشتشده محلی دارد .این امر در تایید یافتههای مطالعات پیشین نشان میدهد که بنگاهها با صرف
حضور در فضای جغرافیایی از س��رریزهای دانش برخوردار نمیشوند بلکه حضور در شبکههای دانشی
و شکلگیری تعامالت است که نقش حیاتی در انتفاع از جریانهای محلی دانش دارد (جولیانی و بل،
2005؛ جولیانی ،2007 ،تروال و باشما.)2009 ،
الزم است مدیران بنگاهها عالوه بر تالشهای داخلی برای فعالیتهای نوآورانه به حضور و مشارکت
در ش��بکههای دانش محلی از طریق تعامالت متعدد موج��ود در منطقه مبادرت نمایند .همچنین به
نظر میرسد سیاستگذاران منطقهای با تکیهبر فراهمسازی بستر شکلگیری این تعامالت میتوانند به
ایجاد روابط بیشتر در این شبکههای دانشی کمک نمایند که این امر خود زمینهساز افزایش سرریزهای
محلی دانش بین بنگاههای خوشه خواهد شد .تعامل بنگاهها با یکدیگر زمانی که بهنوعی همجوار باشند،
افزایش مییابد و همجواری جغرافیایی دراینمیان نقش��ی تعیینکننده در ش��کلگیری تعامالت بازی
مینماید (باالند .)2012 ،درنتیجه ،برگزاری رویدادهای محلی مانند تورهای صنعتی ،نمایشگاهها و یا
ایجاد نهادهای میانجی مانند فنبازارها میتواند راهکار مناس��بی برای گسترش این دسته از تعامالت
باش��د .همچنین ایجاد چنین بس��ترهایی س��بب تقویت همجواری اجتماعی و اعتماد در بین اعضای
خوشه صنعتی میشود .درخصوص انواع تعامالت مستقیم و همکاریها ،افزایش سرمایههای اجتماعی
منطقه بهخصوص اعتماد بین بازیگران محلی میتواند از طریق همجواری اجتماعی در افزایش تعامالت
دوسویه مؤثر باشد (ساکسنیان .)2007 ،شکلگیری و مدیریت انواع کنسرسیومها بین بازیگران خوشه
نیز میتواند بستر مناسبی برای شکلگیری تعامالت رسمی همکارانه در درون منطقه باشد که احتمال
توس��عه جریانهای غیررس��می دانش در منطق��ه را افزایش خواهد داد .برنامههای سیاس��تی باهدف
بهبود فرایندهای نوآورانه درون بنگاهها نظیر حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاهها ،برگزاری
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دورههای آموزش��ی یا بهرهمندی از مش��اوران تحقیق و توسعه ،سبب افزایش ظرفیت جذب بنگاهها و
حضور فعاالنهتر آنها در شبکههای تعامالت دانشی درون منطقه خواهد شد.
از جمله محدودیتهای تجربی این پژوهش میتوان به مطالعه منفرد یک خوش��ه صنعتی اش��اره
کرد که تعمیم مطالعه را محدود به صنعتی خاص میکند .ازس��ویدیگر بررس��ی نقش سایر بازیگران
نظام نوآوری در خوشههای صنعتی مانند دانشگاهها و یا نهادهای حمایتی موجود در منطقه در افزایش
تعامالت دانشی و سرریزهای محلی دانش میتواند موضوعی برای پژوهشهای آتی باشد .توجهبه سایر
ابعاد جغرافیایی تعامالت دانشی در سطح ملی و بینالمللی نیز میتواند موضوع مطالعات بیشتر باشد.
همچنین مطالعه پویاییهای شبکههای دانشی در طی زمان ،مسیر دیگری از مطالعات آینده است که
میتواند یافتههای جدیدی از روند تکامل و تطور شبکههای محلی در اختیار سیاستگذاران منطقهای
قرار دهد.
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