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Abstract 

Collaborative networks have been 
acknowledged as an efficient tool for the 
optimized management of resources, 
knowledge transfer between entities, sharing 
of assets and reduction of development risks 
in the industrial, technologic, business and 
economic sectors. The global experience 
indicates that a single firm or organization 
does not have all the necessary capabilities 
and assets for introducing fundamental 
innovations to the market in fast-growing 
areas of science and technology. Under these 
circumstances, networks can act as the origin 
of innovation. 
Networking is not a new approach in the 
world. However, over the last few decades, 
attention has grown considerably over 
networks and the relationships among agents 
within them. There are two patterns for 
establishing science and technology 
networks. Beside bottom-up networks created 
spontaneously by individuals or 
organizations, there is another type of 
collaborative networks, which governmental 
organizations often establish them as formal 
planned, top-bottom entities. These networks 
are formed as governmental policy tools for 
pursuing certain national or regional goals. 
In this paper, firstly, we introduce the 
network concept and its functions. Then there 
is a discussion about the rationale of 
government interventions in establishing the 
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formal S&T networks particularly in a 
developing country like Iran. We also 
elaborate on how these networks are used as 
policy tools for the support and development 
of science and technology. 
Keywords: Collaborative Networks, Science and 
Technology, Networking Costs, Formal 
Networks, Network Failure Risks, Networking 
Policies 
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  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

 توسعه علم و فناوريبا هدف  سازي هاي حمایت از شبکه سیاست

  
  *فرد اسديرضا 

  ، تهرانعلمی پژوهشکده مطالعات فناوري عضو هیأت
  

  دهیچک
هاي توسعه  ها و کاهش ریسک گذاري دارایی اشتراك هاي همکاري به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد براي مدیریت بهینه منابع، انتقال دانش بین عوامل، به شبکه

هایی که رشد علم، فناوري و نوآوري با سرعت زیادي صورت  تجربه جهانی نشانگر آن است که در حوزه. اند وکار و دانش شناخته شده در عرصه اقتصاد، کسب
هاي اساسی به بازار را  ها و امکانات الزم براي معرفی نوآوري یک بنگاه یا سازمان به تنهایی تمام قابلیت ،شده هستند گیرد و منابع دانش به مقدار زیادي توزیع می

سازي رویکرد جدیدي در دنیا نیست اما با این وجود، در چند دهه  گرچه شبکه. توانند به عنوان خاستگاه نوآوري عمل کنند ها می شرایطی، شبکهدر چنین . ندارد
که در الگوي اول،  ها تجربه شده گیري اینگونه شبکه دو الگوي متفاوت در دنیا براي شکل. ها و روابط درون آنها به شدت افزایش یافته است اخیر توجه به شبکه

) گذار غالباً سیاست(ها به عنوان یک ابزار سیاستی و با مداخله یک نهاد  و در الگوي دیگر شبکه) از پائین به باال(ها به صورت خودجوش و غیررسمی  شبکه
و کارکردهاي آن، خردمایه مداخالت دولتی در ایجاد در این مقاله ابتدا ضمن معرفی شبکه . اند ایجاد شده) از باال به پائین(دولتی به صورت یک سازمان رسمی 

  .گیرد ها و استفاده از آنها به عنوان یک ابزار سیاستی براي پشتیبانی و توسعه علم و فناوري مورد بررسی قرار می این شبکه
  سازي هاي شبکه ها، سیاست شکست شبکههاي رسمی، ریسک  سازي، شبکه هاي شبکه ها، هزینه هاي همکاري، علم و فناوري، فرصت شبکه: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Asadifard, R. (2019). The Policies for Stimulating Networks in Science and Technology Development. Journal of 
Science & Technology Policy, 11(2), 333-346. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

ي نزدیک به یک قرن در ا هاي همکاري اگر چه سابقه شبکه
روابط نیز هاي اخیر توجه به آنها و  دهه طیاما  جهان دارند

ها به شدت  هاي عضو در شبکه ها و سازمان بین افراد، گروه
هاي  بنیان، شبکه با رشد صنایع دانش. افزایش یافته است

 ،هاي تولید و توزیع محصوالت و نیز شبکه وتوسعه تحقیق
 ،یافراطدر یک دیگاه  یحت. ]1[است  افتهیمضاعف اهمیت 
1تورلی

اي از  توان شبکه کند که همه اقتصاد را می بیان می 2
هاي فرعی زیادي است  ها فرض کرد که داراي شبکه سازمان

نظران از مفهوم شبکه هرگز به  به عقیده برخی صاحب. ]2[

                                                 
* reza_asadifard@tsi.ir  

12- Thorelli 

این مفهوم  واین اندازه در علوم اجتماعی استفاده نشده 
  .]3[تبدیل شده است  "اي رشته استعاره بین"امروزه به یک 

  
  تعریف شبکه -2

هاي  شبکه مفهومی است که به صورت عام در عرصه
این عمومیت در . مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

هاي  منجر به برداشتحتی کاربرد واژه شبکه، گاهی 
به هر نوعی از ارتباطات  در برخی موارد. شود می یناصحیح

ابتدا لذا الزم است در . شود اطالق میشبکه بین عوامل 
اوري و نوآوري حوزه علم، فنبا  ناسبتممناسب و  یتعریف

  .ارائه شوداز شبکه 
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 که) ها سازمان(ها  گروهی از شرکت" 1به بیان سگلی و دینی
کنند و از  همکاري می در پروژه مشترکی در زمینه توسعه،

این . شبکه گویندرا لحاظ تخصصی مکمل یکدیگرند 
بر مشکالت مشترك غلبه  فعالیت باید با این هدف باشد که

کرده و به کارایی جمعی و تسخیر بازارهاي جدید دست 
هر گروه از افراد یا به "دیگر  یدر تعریف. ]4[ "یابند

  ها که داوطلبانه به تبادل اطالعات و یا فعالیت سازمان
مشترك بپردازند و خود را در راستاي این اهداف سازمان 

استقالل و تمامیت خود را  ،که فرد یا سازمان ينحودهند به 
  .]5[ "شبکه گویند نیز حفظ نماید
، مکمل بودن اعضاء، همکاري اعضاء در فوق در دو تعریف

هاي مشترك، داوطلبانه بودن همکاري، داشتن هدف  پروژه
هاي مهم  مشترك و حفظ استقالل اعضاء به عنوان ویژگی

  .قرار گرفته است تأکیدهاي همکاري مورد  شبکه
  
  ها شناسی شبکه گونه -3

که ناشی  - هاي مختلفی  بندي هاي همکاري، دسته براي شبکه
مطرح  - هاست  نظران به شبکه هاي متفاوت صاحب از نگرش

بندي عمده، تقسیم آنها به  یک دسته. ]6[شده است 
این دو دسته به عقیده . هاي رسمی و غیررسمی است شبکه

  ]7[ :هاي قابل توجهی دارند تفاوت 2ویکستد و هالبروك
هاي غیررسمی شامل همکاران و دستیاران پژوهشی در  شبکه

سطحی  هاها که در آن اغلب پروژه. هر پروژه یا مقاله هستند
شبکه "د به نوعی یک نتوان از همکاري وجود دارد می

توان  هاي رسمی را می د اما شبکهنمحسوب شو "غیررسمی
وسط دولت براي تشویق پژوهش در هاي ایجادشده ت سازمان
هاي رسمی اغلب براي  شبکه. هاي نوظهور دانست زمینه

ایجاد پیوند بین  مثالً(دستیابی به یک هدف سیاستی خاص 
شوند و  ها تشکیل می توسط دولت) پژوهشگران و صنایع

مشخص به صورت رسمی مورد ارزیابی  یمعموالً در مواقع
هاي رسمی،  اي مهم شبکهه از دیگر ویژگی. گیرند قرار می

هاي  در شبکه. داشتن ساختار مدیریتی رسمی در آنهاست
غیررسمی تشخیص مرزهاي شبکه دشوار است ولی در 

هاي رسمی به دلیل مشخص بودن اعضاء شبکه، تعیین  شبکه

                                                 
1- Celgi and Dini 
2- Wixted and Halbrook 

پویا  معموالًاین مرزها  هرچند. تر است راحتاغلب مرزها 
  .بوده و ثابت نیستند

خود  "مدیریت نوآوري"نیز در کتاب ] 8[ 3تید و بسانت
بندي  ها را به دو شکل رسمی و غیررسمی تقسیم شبکه
هاي غیررسمی افراد  طبق تعریف آنها، در شبکه. کنند می
ی و هاي خود را به عنوان محصول جانبی ارتباط اجتماع ایده

هاي رسمی  در حالی که شبکه گذارند کار خود به اشتراك می
اند که کمک  این هدف ایجاد شدهمشخص براي  یبه صورت

هاي  هاي رسمی را شبکه آنها شبکه. کنند نوآوري اتفاق بیفتد
  .گویند شده نیز می مهندسی

  
  مزایا و کارکردهاي شبکه -4

هاي همکاري  در منابع مختلف کارکردهاي زیادي براي شبکه
  .شود ترین آنها اشاره می در اینجا به مهم کهشده  ذکر

  سازوکار جستجو، ارزیابی و تبادل دانش و فناوري 1- 4
توانند به عنوان سازوکار جستجو و ارزیابی  ها می شبکه
. ]9[ها عمل کنند  ها و فناوري هاي مختلفی از دانش ترکیب
هاي دانشی جدید اغلب از فرآیندهاي بسیار تعاملی  ترکیب

جدید بنابراین تولید اطالعات . کنند ها ظهور می درون شبکه
  .افتد ریزي قبلی اتفاق می ، اغلب بدون برنامهها شبکهدر 

همچنین . ها وجود دارد  گستره وسیعی از تجربه ،در شبکه
هاي بیرونی مثل  یادگیري از سایر مجموعه ،شبکه

کنندگان را تشویق و فضاي  فروشندگان، مشتریان و تأمین
کند و  هاي مختلف را فراهم می کاربردها و آزمایش

هاي جدید و تعهدات فنی  گذاري هاي مربوط به سرمایه هزینه
  .دهد کاهش میناپذیر را  برگشت

  گذاري ذاري و قانونگ استاندارد 2- 4
هاي نوآوري ، درگیر فرآیندهاي  تعداد زیادي از شبکه

شرکت سونی . ]9[هستند  4استانداردگذاري و تنظیم مقررات
متوجه شد  6کوردر و کم 5از دو تجربه پرهزینه بتاماکس پس

و باید در ] 10[که به تنهایی قادر به استانداردگذاري نیست 
راي ها شاید همیشه ب شبکه. هاي همکاري وارد شود شبکه

رسد که تنها راه  استانداردگذاري کارا نباشند ولی به نظر می

                                                 
3- Tidd and Bessant 
4- Regulation 
5- Betamax 
6- Camcorder 
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  .کاهش عدم اطمینان مربوط به استانداردها هستند
  ها کاهش هزینه 3- 4

زینه کسب اطالعات را تعلق داشتن به یک شبکه، نه تنها ه
هاي  بلکه مانع کنار ماندن از شبکه و کاهش هزینه کند کم می

، عضو بودن در عالوه بر این. شود بعدي ورود به شبکه می
گذاري در یک  هاي خروج از سرمایه ها، هزینه شبکه
 ،شبکه. دهد را نیز کاهش می 1وکار محکوم به شکست کسب

پذیر، مسیرهاي فناوري  فرآیند استانداردگذاري را دسترس
 ده را ایجاد و مسابقات تکراري پژوهشی را کاهشش پذیرفته

تر  هاي بدیل مناسب دهد بدون اینکه رقابت براي طراحی می
  ].10[را کم کند 

  تقویت رضایت و وفاداري کارکنان در شبکه 4- 4
هاي آنها در سطح  ها، اهمیت خروجی جنبه غیررسمی شبکه
ارکت ها مش ها در شبکه سازمان. دهد افراد را بیشتر نشان می

بینند که افراد آنها عالقمند به چنین اقدامی  کنند چون می می
در سطح فردي، هیجان ناشی از حضور در گروهی . هستند

مطرح ها و  از افراد همفکر براي به اشتراك گذاشتن ایده
هاي اصلی افراد یک  مشترك، یکی از انگیزه عالئق کردن

افزایش رضایت  سببسازمان براي حضور در شبکه و 
احساس تعلق به یک گروه احتماالً این انگیزه را . آنهاست

  .تقویت خواهد نمود
هاي موجود و  ، امکان تقویت دانش و مهارتعالوه بر این

هاي  هاي جدید از طریق فعالیت ایجاد و توسعه مهارت
مشارکتی در شبکه، یک روش آشکار براي افزایش کارایی 

  ].11[ع آنهاست افراد و ارتقاء شغلی سری
استفاده مکرر از  لیدل بهوري و کارایی  بهره افزایش 5- 4

  دانش
بکارگیري دانش توانند با  ها می فراتر از منافع فردي، شبکه

 سببهاي شبکه،  توسط دیگر بخش ایجادشده در یک جا
اي  در شرکت زیراکس شبکه. وري اعضاء شوند افزایش بهره
هاي خدمات ایجاد شد که دانش جامعی از هر  از تکنسین

هاي زیراکس و حل  آنچه یک عضو براي تعمیر دستگاه
با دسترسی . شد تعمیري احتیاج دارد را شامل می مسائل

هاي مختلف، زمان تعمیر  تعمیرکاران به منبعی از تخصص
هزینه خدمات تعمیري کمتر شد و رضایت  کاهش یافت

                                                 
1- Sunk Investment 

در حالت عادي . چشمگیري بیشتر شد میزانمشتریان به 
توانستند مهارت الزم براي تعمیر  ها به تنهایی نمی تکنسین
هاي روزافزون زیراکس را به دست آورند ولی در شبکه  مدل

ها در کنار هم قرار  دانش، تعمیرکارانی با همه این تخصص
دیگر  یشد در جای شی که در یک جا ایجاد میگرفتند و دان

تا سال  از این طریق زیراکس. گرفت نیز مورد استفاده قرار 
  ].11[د کرجویی  میلیون یورو صرفه 150 حدود ،2002

  تقویت نوآوري 6- 4
هاي دانش چون شامل اعضاء سازمانی مختلفی هستند  شبکه
به تنهایی در مرزهاي دانش مربوط به حوزه  یک که هر

در آنها   و اندرکنش جمع شدنکنند  فعالیت خود کار می
هاي جدید و به عبارت دیگر ظهور  شبکه باعث ایجاد دانش

شود و بدین ترتیب ممکن  می مسائلهاي جدید براي  حل راه
به  يوکار جدید است محصول جدید و یا فرصت کسب

  .وجود آید
هاي قدیمی کارا نیست  شرکت زیمنس متوجه شد که روش

. و یادگیري باید در قالب یک شبکه پویا صورت گیرد
زیمنس،  (ICN)هاي اطالعات و ارتباطات  امروزه شبکه

روز از طریق شبکه  محصوالت پیشرفته خود را به صورت به
 SharNet افزایش درآمد زیمنس از طریق . کند عرضه می

نسبت به سال (لیون یورو بوده و در آینده می 25این شبکه 
  ].11[شود  میلیون یورو تخمین زده می 250نزدیک ) 2002

  
  ها گیري شبکه ها و عوامل شکل انگیزه -5

ها و واحدهاي  عوامل و شرایط بیرونی، سازمان کدام
هاي همکاري  وارد شبکه کهکنند  اقتصادي را ترغیب می
باال از نظر  2وجود عدم اطمینان ،شوند؟ یکی از این شرایط

نظران زیادي بر این باورند که  صاحب. فناوري و بازار است
هاي زیاد به وجود  ها به منظور غلبه بر عدم اطمینان شبکه
رسد عاملی براي  مسئله دومی که به نظر می]. 3[آیند  می

عد سیستمی فناوري است  ایجاد شبکه 1[ها باشد ب.[ 
هاي فنی  اي از توانمندي ازمند مجموعههاي جدید نی فناوري

هاي گسترده هستند که حتی فراتر از دامنه  مکمل و دانش
سپاري را  هاست و نیاز به برون فعالیت بزرگترین شرکت

هاي فناورانه  سومین عامل اینکه همکاري. کند ضروري می
                                                 
2- Uncertainty 
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توانند به دستاوردهاي زیادي  می موفق بودندر صورت 
را به  ه شرط واحدهاي اقتصادياگر این س. منجر شوند

است  ماند این اي که می نکته همراهی در شبکه ترغیب کنند
اي چه مزیتی به سایر اشکال  که شکل همکاري شبکه

 سازمان دارد؟

عوامل کمیابی هستند  ،اطالعات ،]12[ 1به عقیده ریچاردسون
بازار در موفقیت  سازوکارمانع کارایی  ،امر و همین

بنگاهی را  او روابط بین. شود گذاري می تصمیمات سرمایه
و ) یا تبادالت صرفاً مالی(بازار  سازوکاربین دو سر طیف 

و یا همکارهاي راهبردي (ها  همکاري کامل در قالب خوشه
هاي پیچیده همکاري به  ظهور شبکه. کند تعریف می) پیچیده

هاي غیرمشابه ولی  لیتفعا"دلیل نیاز به هماهنگی بین 
است چرا ) تا بازار وتوسعه تحقیقاز مرحله (ها  بنگاه "مکمل

به دلیل نیاز به (این هماهنگی به بازار  واگذار کردنکه 
به دلیل (و یا به خود بنگاه ) هاي بنگاه مکمل بودن با دارایی

. پذیر نیست امکان) نداشتن توانمندي ایجاد این هماهنگی
یچاردسون همه فرآیند نوآوري را به طور بنگاه مورد نظر ر

کند بلکه در بیشتر  کامل و یکپارچه در خود جمع نمی
برداري، تولید و بازاریابی اختراعات خود را از  اوقات، بهره

هاي همکاري دنبال  ها در شبکه طریق ورود به توافقنامه
  .کند می
  
  هاي همکاري در شبکه ها و فرصت هزینه -6

جذاب براي مشارکت و  سازوکار یک زمانیتا   ها شبکه
هاي حضور در آنها از مزایاي  همکاري هستند که هزینه

غیر این صورت، یا  در .ساز مشارکت فراتر نرود فرصت
شبکه دچار رکود در همکاري و کاهش جذابیت شده و یا 

حادتر به طور کامل به مرحله انحالل و از هم   در شکل
  .رسید گسستگی خواهد

هاي  هزینه"اي،  گیري در مورد همکاري شبکه صمیمبراي ت
هاي حضور در  هزینه"با ) بازار سازوکار( 2"مبادالت مالی

ها براي همراهی با  بنگاه. شود با هم مقایسه می "شبکه
گذاري در  تقاضاي بسیار متغیر بازار نیاز به سرمایه

هاي خروج از  و تحمل هزینه(هاي جدید  فناوري

                                                 
1- Richardson 
2- Transaction costs 

دارند که در مجموع به آنها ) قبلی هاي يگذار سرمایه
 ،در مقابل آن. شود هاي تبادالت مالی در بازار گفته می هزینه

گذاري به  سرمایه اي حضور یابد اگر بنگاهی در شبکه
هاي عضو براي کسب یا تولید  صورت مشارکتی بین بنگاه

هاي  شود اما شبکه نیز هزینه هاي جدید انجام می دانش
  .هماهنگی خاص خود را دارد

هاي اداره آنها کمتر از  شوند که هزینه ها وقتی ایجاد می شبکه
بسته به (هاي شبکه  هزینه. شده توسط آنها باشد منافع تأمین

  :کند در قالب موارد زیر بروز می) ساختار مدیریتی
هاي  یا هزینه/و) تأسیس هاي تازه شبکه(هاي شروع  هزینه �

 )هاي آن خاتمه شبکه و هزینه(شدن  جدا

 هاي مشارکت در یک شبکه هزینه �

 حفظ تمرکز شبکه در زمان بلوغ آن هاي نگهداري و هزینه �

ناشی از نیز که ساز مربوط به شب هاي مزیت فرصتهمچنین 
  :موارد زیر است

 اقتصاد مقیاس، دامنه و تنوع در شبکه §

  هاي ملموس و غیرملموس شبکه دستیابی به دارایی §
یافته و  هاي مشترکاً توسعه استفاده از فناوري §
 هاي ضمنی انباشته در طول زمان گذاري دانش اشتراك به

  دار مانند واگذاري حق امتیاز هاي فروش مزیت کانال §
به  تبدیل شدنو  درست بودنافزایش شانس در مسیر  §

 عضوي کلیدي

 افع مالی ناشی از یادگیري متقابلمن §

هاي سازمانی، داراي ویژگی  شبکه نیز همانند سایر شکل
ها و اینرسی اولیه  بوده و با هزینه 3"به مسیر یگوابست"

  .]13[خاص مربوط به آن روبروست 
  
  ها مراحل رشد و تکامل شبکه -7

هاي همکاري، نحوه  یکی از موضوعات مهم در مورد شبکه
مطرح است که اساسی این پرسش . ایجاد و توسعه آنها است

هاي همکاري چه مراحلی را در روند رشد خود طی  شبکه
ها  توان مدلی را براي مراحل رشد شبکه می کنند و آیا می

ل مختلفی در مورد مراح يها  دیدگاه ارائه کرد؟ اگر چه
اما هنوز نظریه  تکامل یک شبکه همکاري مطرح شده

  .]14[جامعی در این زمینه ارائه نشده است 

                                                 
3- Path dependency 
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شده در مورد نحوه رشد  هاي ارائه یکی از معدود مدل
مطرح شده که فرآیند ایجاد  1ها توسط بوچل و رائب شبکه
 ]11[) 1 شکل(. کند ها را به چهار مرحله تقسیم می شبکه

را مورد مزبور مدل در ادامه تر شدن موضوع،  براي روشن
 .دهیم قرار میبیشتر بررسی 

مانند : شدن شبکه بر موضوعات اساسی گام اول؛ متمرکز ·
. هستندها نیز با نوعی تردید روبرو  هر مفهوم جدیدي، شبکه

وکار  هاي راهبردي کسب ها در صورتی که با اولویت شبکه
مورد  و نتایج بهتري داشته راستا شوند هاي عضو هم بنگاه

. گرفت قرار خواهندنیز هاي عضو  حمایت مدیریت سازمان
کردن  یک راه براي تمرکز بر موضوعات راهبردي، پیدا

ه دهی شبک براي مراکز عضو و شکل ،داغو موضوعات مهم 
ها بدون  شبکه. و پیوندهاي بین اعضاء پیرامون آنها است

هاي سازمان را به  توانند دانش حمایت صریح مدیران نمی
البته معنی آن کسب حمایت همه . گذارندبراحتی به اشتراك 

داراي باور مدیران نیست ولی الاقل باید یک مدیر قهرمان 
   .از آن حمایت کند ،به شبکه عمیق
با توجه به : ایجاد فضاي همکاري در شبکهگام دوم؛  ¸

ها،  ها به موازات و در مرزهاي سنتی سازمان اینکه شبکه
گیرند براي اینکه به  هاي کاري شکل می واحدها و گروه

لد و مؤثر شناخته شوند باید وعنوان یک فعالیت م
براي  یشبکه بتواند فضاي مناسب) مدیر(کننده  هماهنگ

یک چالش مهم براي یک . لق کندگذاري دانش خ اشتراك به
هاي سازمانی اعضاء  هاي بین فرهنگ شبکه، فهم تفاوت

گذاري دانش بین  اشتراك ،وقتی هدف شبکه .شبکه است
هاي بین دهنده و گیرنده  چندین سازمان است باید تفاوت

                                                 
1- Buchel and Raub 

اي شکل  و به اصطالح دانش دوسویه شدهدانش شناخته 
بین اعضاء شبکه در انتخاب روش مناسب براي ارتباط . گیرد

در . مراحل مختلف توسعه شبکه یکی از نکات کلیدي است
طرفین،  مراحل اولیه کار شبکه براي ایجاد درك مشترك بین

اعتماد متقابل، و  هاي همدیگر تر از توانمندي شناخت عمیق
هاي رودررو استفاده شود ولی براي  بهتر است از روش

توان از ایمیل  تر و در مراحل بعدي می اهمیت موضوعات کم
هایی که  با وجود شباهت. یا تلکنفرانس هم استفاده کرد

هاي  با هم دارند در موقعیت عالئقاعضاء شبکه از نظر 
بنابراین . شوند می خارج از شبکه رقیب هم محسوب

نیازمند اعتماد متقابل   هاي اعضاء گذاري تخصص اشتراك به
تصور نشود که اطالعات یکی بعداً علیه  اینگونهاست تا 

  .خود او استفاده خواهد شد
با توجه به : اي هاي شبکه فعالیت ردنک  هیگام سوم؛ رو ¹

اي  پیوندهاي نه چندان مستحکم بین اعضاء شبکه، باید درجه
. هاي شبکه صورت گیرد از استانداردسازي در مورد فعالیت

هاي شبکه  یکی از اقدامات مهم در این راستا تعریف نقش
باید تعدادي نقش نیز ها  همانند هر سازمانی، شبکه .است

د در طول زمان توسعه نکنند تا بتوان شده تعریف تفکیک
چهار نوع نقش مهم براي یک شبکه مؤثر که به طور . ندیاب

مدیر شبکه، دبیرخانه، : کنند عبارتند از با هم کار می مند نظام
  ).هاي عضو در سازمان(حامیان شبکه  و )شوراي شبکه(ناظر 
º حرکت  اگر چه: برداري از نتایج شبکه گام چهارم؛ بهره

ولی به همان  راستاي ایجاد و خلق دانش مهم استشبکه در 
هاي تولیدشده در گستره سازمانی  دانش بکارگیري هم اندازه
براي انتقال نتایج یک شبکه، نیاز است . تر اهمیت دارد وسیع

  تمرکز: گام اول
  شبکه بر موضوعات

 راهبردي

  ایجاد: گام دوم
 اي بافت شبکه

  سازي روال: گام سوم
 هاي شبکه فعالیت

برداري بهره: گام چهارم  
هاي شبکه از خروجی  

هماهنگی با موضوعات مهم  -
 هکشب اعضاءبراي 

 اطمینان از حمایت مدیریت -

 ایجاد پیوندها -

  هاي دوطرفه ایجاد دانش -
ارتباطی  سازوکارانتخاب  -

  مناسب
 اعتمادتقویت  -

  هاي شبکه تعریف نقش -
 ایجاد نبض براي شبکه -

به نمایش گذاشتن  -
 هاي ملموس شبکه خروجی

 ]11[چهار مرحله توسعه یک شبکه ) 1شکل 
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هر . هاي ملموس شبکه به نمایش گذاشته شود که خروجی
از اعضاء شبکه، مسئولیت انتقال دانش به سایر اعضاء  یک

  .]11[شبکه را دارد 
شده  مفهوم مطرح با استفاده از ]15[فرد و همکاران  اسدي

فناوري "براي نهاد به عنوان  ]16[توسط نلسون و نلسون 
، مدلی "چرخه عمر فناوري"و با الهام از نظریه  "اجتماعی

هاي همکاري با عنوان  گیري و تکامل شبکه را براي شکل
توسعه  "هاي همکاري علم و فناوري چرخه عمر شبکه"

  ).الف 2شکل (اند  داده
توان فرض کرد همانطور که  می 1رکنگلیبه عقیده بلوسی و آ

محصوالتی که درون یک شبکه و از طریق آن در گستره 
 شوند داراي چرخه عمر مشخصی هستند اد منتشر میاقتص

ساختار شبکه هم داراي چرخه عمري شبیه محصوالت باشد 
که در مورد  همانطورهمچنین . ]13[و به سمت بلوغ برود 

به منظور جلوگیري  وجود دارد، نیاز به نوآوري محصوالت
باید اقداماتی براي بازتنظیم دامنه شبکه و  از زوال شبکه هم

). ب 2شکل (هاي آن صورت گیرد  نوآوري در فعالیت
در عین سادگی که آن است  "چرخه عمر شبکه"مزیت مدل 

  .کند هاي مختلفی را پشتیبانی می و قابل فهم بودن، نظریه
  
  ها در شبکهمدیریت دانش و نوآوري  -8

نقش جریان دانش در فرآیند نوآوري یک مفهوم اساسی 
هاي مهم در مبادله دانش از  یکی از مقوله. شود محسوب می

                                                 
1- Blussi and Arcangli 

و  2"هاي مکمل دارایی"گیري  ها، توجه به شکل طریق شبکه
]. 17[هاي عضو شبکه است  بنگاهبین  "تقسیم کار نوآورانه"

در تولید یک قطعه خاص مزیت  Aبه این معنا که اگر بنگاه 
در استفاده از این قطعه براي تولید  Bدارد و مثالً کمپانی 

یک شبکه همکاري که در آن، تولید به  اردموتور قابلیت د
وانمندي ت مشترك توسط دو کمپانی صورت بگیردصورت 

  .هر دو را افزایش خواهد داد
افتد که اطالعات  شکل دوم از انتقال دانش وقتی اتفاق می

) هاي عضو بنگاه/ها متعلق به سازمان(موجود در یک شبکه 
در حقیقت، . را بتوان به شکل نوینی با هم ترکیب کرد

هاي  بینی بازترکیب دانش نوآوري اغلب نتیجه غیرقابل پیش
در نتیجه چنین ]. 18[هاست  حل و راه مسائلموجود با 

توانند چیزي را ایجاد  ها می هایی، بنگاه برخوردها و جابجایی
  .کنند که به تنهایی قادر به تولید و خلق آن نبودند

ما معموالً بیش از آنچه " ،به عقیده یکی از اندیشمندان
دانش  ."دانش داریم توانیم به شکل مکتوب بیان کنیم یم

ها،  دار زیادي در قالب مستندات، دستورالعملبه مق 3صریح
بودن  ثبت ویژگی قابل. ها کد شده است ها و کتاب کتابچه

هاي  این تفاوت در دانش. دانش ضمنی چندان باال نیست
هاي ضمنی به  شود که دانش و صریح باعث می 4ضمنی

در  بکارگیريفرآیندهاي سعی و خطاي زیادي براي 
 ،هر چه دانش ].19[هاي مختلف نیاز داشته باشند  موقعیت

بیشتري داشته باشد درجه ) تر ضمنی(تر  بخش چسبنده

                                                 
2- Complementary assets 
3- Explicit 
4- Tacit 

 الف

 زمان زمان

 ب

 ]15[) ب(و نوآوري در شبکه ) الف(چرخه عمر شبکه ) 2شکل 



  جامع سیاست علم، فناوري و نوآورينامه  ویژه ؛يفناور و است علمیفصلنامه س؛ فرد رضا اسدي

339  

هاي انتقال آن  در نتیجه هزینهو  سختی آن در انتقال دانش
هاي  محمل خوبی براي انتقال دانش ،شبکه. بیشتر خواهد بود

نیازمند ها براي انتقال،  ضمنی است چرا که این نوع دانش
هاي  روابط مستقیم و رودررو هستند که این تعبیري از شبکه

  .کند اجتماعی را بیان می
ها در  شده در مورد نقش شبکه بندي کلی مطالعات انجام جمع

کننده  ها و مؤسسات مشارکت دهد که بنگاه نوآوري نشان می
تر از اطالعات و  در شبکه، دسترسی بهتري به منابع متنوع

اي  هاي فاقد ارتباطات شبکه ا نسبت به بنگاهه توانمندي
این ارتباطات به نوبه خود باعث افزایش سطح . دارند

تر و  هاي جوان بنگاه. شوند ها می نوآوري درون بنگاه
هاي  تر احتماالً نفع بیشتري از حضور در شبکه کوچک

. تر خواهند برد هاي قدیمی همکاري نسبت به بنگاه
ها، محصوالت  رکزي در شبکههایی با موقعیت م بنگاه

دوي ارتباطات مستقیم و  هر. کنند تري تولید می نوآورانه
  .ها دارند روي نوآوري بنگاهبر غیرمستقیم نقش مثبتی 

نوآوري در جغرافیاي  نظامبخشی از  ،هاي پژوهش شبکه
) ملی یا محلی(شوراهاي  ماننددرست . فعالیت خود هستند

که به عنوان یکی از هاي ملی  یا آزمایشگاهو  پژوهش
  ].7[ شوند هاي پشتیبان نوآوري محسوب می زیرساخت

  
هاي  عضوگیري و مدیریت سبد اعضاء در شبکه -9

  همکاري
ورود یک عضو جدید با   ی،مراتب سلسلههاي  در سازمان

شده در سازمان  هاي تعریف پذیرش قوانین صریح و نقش
اي، پذیرش  در حالی که در سازمان شبکه پذیر است امکان

  .پذیر است عضو جدید با نظر مثبت اعضاء قبلی امکان
در  در شبکه با تعداد بهینه اعضاء آن 1طلبان مسئله فرصت
شوندگان در شبکه به سرعت وقتی تعداد وارد. ارتباط است

اعضاء قبلی قادر به انتخاب شرکاي جدید از  شود می زیاد
که همراه با رعایت اصول و قواعد (مسیرهاي همکاري 
کننده  هاي مشارکت بنگاه. نخواهند بود) موجود شبکه است

در شبکه از یک طرف باید پیوسته با اتخاذ تدابیري قدرت 
ارزش زنی خود را در شبکه افزایش دهند تا بتوانند از  چانه
شی از دانش و اطالعات تولیدشده در شبکه سهم نا افزوده

                                                 
1- Free-rider 

مناسبی را به خود اختصاص دهند و نقشی محوري را در 
اي براي خود فراهم کنند و از سوي دیگر،  ارتباطات شبکه
رفتارهاي همکارانه خود را تقویت  زمان همباید به طور 

به وجود آورند نموده، اعتماد متقابل با سایر اعضاء شبکه را 
بدترین . احتمالی با دیگران اجتناب کنند عارضاتو از ت

طلبانه برخی  حالت، انحالل شبکه به دلیل رفتارهاي فرصت
 ].13[اعضاء است 

اي وقتی است که  ها در همکاري شبکه یکی از آفت
کنندگان در شبکه بسیار به هم نزدیک و در هم  مشارکت

تنیده شوند به طوري که گردش اطالعات فقط درون یک 
ه کوچک اتفاق بیفتد که در این صورت شبکه گرو

اطالعاتی که فقط بین . خواهد شد "محدودکننده و صلب"
ممکن است  کنندگان یکسان رفت و برگشت دارد مشارکت
  ].13[و گرفتگی عضالت شبکه شود  2"شدگی قفل"منجر به 

باید هر  ها خود را با شرایط تطبیق دهند هاگر بخواهیم شبک
از چند گاهی یک ارزیابی مجدد در مورد این مسئله انجام 

اگر . کنندگان وجود دارد دهند که آیا نیازي به تغییر مشارکت
 مدت باشند کاري، مستحکم و طوالنیهاي هم بخواهیم شبکه

هاي سازمانی  باید آنها را از نظر حقوقی پشتیبانی و رویه
  .کننده همکاري را ایجاد کنیم تشویق

  
  هاي پیش رو ها و چالش مدیریت شبکه -10

ها وجود  مدیریت و اداره شبکه مسائلهنوز فهم کاملی از 
ی از قبیل اینکه چگونه طرفین رابطه در مسائل مانند ندارد

دهند؟ در  در حال تغییر تطبیق می مسائلشبکه، خود را با 
 روابط وجود داردشود که تا وقتی  اغلب مطالعات فرض می

 قطع شدنرسند و  کنندگان به اهداف خود می مشارکت
چنین . گیرند روابط را به معنی شکست شبکه در نظر می

گیرد که ممکن است در  دیدگاهی این مسئله را در نظر نمی
یک رابطه، طرفین به اهداف مورد نظر خود به طور کامل 

  ].20[رسیده باشند و دیگر ادامه آن مفید نباشد 
رغم راکد بودن و مفید  دارد که علیدالیل متعددي وجود 

تواند  می هکشبایجاد  :نبودن، همکاري در شبکه ادامه یابد
طرفین  وقتی همکاري ایجاد شد لذا. بر باشد دشوار و هزینه
وقتی یک شبکه شکل . دارندزدن آن اکراه  نسبت به برهم

                                                 
2- Lock-in 
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 برخی فقط به خاطر این که از قطار عقب نمانند در گیرد می
کنندگان شبکه با چالش و  در اینجا نیز اداره .پرند آن می

ها ضعیف  اگر هماهنگی همکاري. مشکل روبرو خواهند شد
ممکن . ش غلبه کندر منافعهاي آن ب تواند هزینه می باشد

هایی  با هزینه بر هم زدن یک شبکه یا اتحاد تجارياست 
یک همکاري یا شبکه  کههمراه باشد و همه اینها باعث شود 

  .به حیات خود ادامه دهد د نبودن،یمفبا وجود 
هاي همکاري  تجارب عملی زیر از بررسی تعدادي از شبکه

  ].20[آمده است  به دست
اند که  هاي موفق شبکه در مواردي بوده نمونه: فرآیند ایجاد - 

سازي برخورد  کنندگان به صورت فعال با شبکه مشارکت
هاي  هاي مرتب با بنگاه بازدیدها و تماس. اند کرده

بالقوه مناسب براي مشارکت و نیز مذاکره با ) هاي سازمان(
این فرآیند . شود ها دیده می کنندگان مالی در این شبکه تأمین

  .بر است بسیار زمان
هاي موفقیت  یکی از شاخص: 1"افراد متمرکزشده"وجود  - 

برنده توانمند  پیش"سازي، وجود یک  در همه مطالعات شبکه
این فرد باید همه اعضاء را به خوبی . بوده است 2"اولیه

  .هاي فردي او بسیار مهم است بشناسد و ویژگی
نیاز  یک پیش: هاي عضو شروع کار از نیازهاي شرکت - 

هاي درون  اصلی براي همکاري موفق این است که پروژه
مهمی که نیازهاي مشترك اعضاء شبکه است  مسائلشبکه از 

ها و سایر افراد کلیدي،  رکتمدیران ش. به وجود آیند
هاي  گذاري و صرف زمان در فعالیت عالقمند به سرمایه
  .و توسعه سازمان خود نیستند ءغیرضروري براي بقا

موفقیت بر پایه دادوستد : گذاري حداکثري اشتراك به - 
گیرد به شرطی که همه اعضاء عالقمند به  دوسویه شکل می

ضور مراکز رقیب در بنابراین ح. تبادل تجارب خود باشند
همچنین تعداد اعضاء در . خوبی نیستچندان شبکه فکر 

 .یک شبکه فعال نباید خیلی زیاد باشد

سازمانی مورد  براي ایجاد همکاري بین: نگاه بلندمدت - 
کنندگان باید فرصت الزم براي دیدارهاي  نیاز، مشارکت

. شود مدت را داشته باشند و اعتماد متقابل بین آنها ایجاد بلند
 .پذیر نیست که با زور یک شبکه را وادار به کار کرد امکان

                                                 
1- Dedicated persons 
2- Prime Mover 

: دهد پایداري شبکه را کاهش می ،وابستگی به افراد - 
ها به مقداري زیادي وابسته به فعالیت افراد  موفقیت شبکه

در مراحل اولیه براي پایداري شبکه الزم است که . است
هاي  در فعالیت هایی براي افزایش تعداد افراد درگیر سازوکار
بینی شود به طوري که حتی اگر فرد اصلی  اي پیش شبکه
هاي  همکاري در شبکه، سازمان عضو را ترك کند همکار
 .اي همچنان باقی بماند شبکه

ها  شبکه: ها در همه سطوح ایجاد مشروعیت براي تماس - 
این حقیقت . شوند به طور عادي در سطح مدیران شروع می

نیاز  به عنوان یک پیش را خوب بشناسندکه مدیران همدیگر 
گستره وسیعی . همکاري پایدار مهم است ولی کافی نیست

هاي  سازمان  ها براي ایجاد شناخت متقابل بین بدنه از تماس
این وظیفه مدیران است که . عضو شبکه الزم است
ها را در سطوح مختلف ایجاد و زمینه  مشروعیت این تماس
 مسائل شفاف شدنهمچنین . کنند آشنایی اولیه را فراهم

رامش خاطر به که هر کس با آحقوقی در شبکه براي این
  ].21[الزم است  تبادل دانش بپردازد

  
  ها مداخالت دولتی در شبکه 3خردمایه -11

هاي  گیري شبکه دو الگوي متفاوت در دنیا براي شکل
در الگوي اول،  :همکاري علم و فناوري تجربه شده است

ها به صورت غیررسمی و با مشارکت خودجوش  شبکه
نیازها و یا  بر اساسو ) به صورت پائین به باال(عالقمندان 

در الگوي دیگر، . اهداف مشترك آنها شکل گرفته است
ها به عنوان یک ابزار سیاستی و با مداخله یک نهاد  شبکه

سازمان  و در قالب یک) به صورت باال به پائین(دولتی 
  ].22[اند  رسمی ایجاد شده

ها، در  گیري شبکه به عقیده موافقان الگوي خودجوش شکل
 .گیرند ها در یک فرآیند طبیعی شکل می این رویکرد شبکه

کنندگان به همکاري با  چرا که احساس نیاز واقعی مشارکت
همچنین در این الگو . هاست اندازي شبکه یکدیگر، مبناي راه

به عنوان عضو اعضاء و پذیرش مراکز جدید  تقسیم کار بین
گیرد  ها در شبکه صورت می با هدف تکمیل نقشه توانمندي

در این الگو همچنین به دلیل فقدان حمایت دولتی در  ].1[
به  - طلبان  رنگ بودن آن، احتمال حضور فرصت شبکه یا کم

                                                 
3- Rational 
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هاي  شده براي شکست شبکه عنوان یک عامل شناخته
  .یافت هدکاهش خوا -  همکاري

هاي فعال در حوزه علم و فناوري  با این وجود اغلب شبکه
. هاي ایجادشده توسط یک نهاد دولتی هستند از نوع شبکه

شده در حوزه علم و هاي ایجاد ایران نیز بیشتر شبکه در
فناوري از الگوي باال به پائین پیروي کرده و با حمایت یک 

این است که چرا  سؤال ].22[اند  سازمان دولتی ایجاد شده
الگوي خودجوش موجود براي هاي  مزیتهمه با وجود 

هاي  ها در ایجاد و توسعه شبکه ها، دولت گیري شبکه شکل
  کنند؟ علم و فناوري مداخله می

در کارگاه  1990سال که  در بحثی ]23[ 1بیانکی و بلینی
چنین ادعا کردند در مونترال کانادا ارائه  2"شبکه نوآوران"

هاي محلی نوآوري اگر بخواهند بدون  شبکه که نمودند
رشد آنها  هاي محلی توسعه یابند مایتی دولتدخالت ح
  .ند خواهد بودبسیار کُ

هاي  ها حول بنگاه یافته معموالً شبکه در کشورهاي توسعه
بزرگ و در طول زنجیره تحقیقات، تأمین و توزیع آنها شکل 

و  عمده اقتصاد هک ییشورهاکژه در یو به و ،]24[گیرند  می
هاي  توان امیدوار بود که شبکه نمیاست،  یقات، دولتیتحق

  .گیرندبشکل  دولتهمکاري بدون حمایت 
  

  سازي هاي حمایت از شبکه سیاست -12
کننده مداخله سیاستی  در بخش قبل برخی دالیل توجیه

. ها را بررسی کردیم گیري و توسعه شبکه ها در شکل دولت
هاي کشورها براي حمایت  ترین سیاست در این بخش، مهم

ها به ویژه در حوزه علم و فناوري مورد بررسی قرار  از شبکه
 ها معتقد به در اغلب کشورها، حتی اگر دولت. گرفته است

اي از  معموالً دسته ها نباشند مداخله مستقیم در شبکه
ها و نیز ابزارهاي سیاستی از قبیل موارد زیر را براي  سیاست
  .گیرند ها به کار می گیري و تقویت شبکه شکل

ها به عنوان یک ابزار سیاستی کارآمد  شناسایی شبکه 12-1
  براي توسعه نوآوري

ها، به  سعه شبکهها براي تو اولین اقدام حمایتی دولت
آنها به عنوان یک ابزار سیاستی کارآمد  نرسمیت شناخت

                                                 
1- Bianchi and Bellini 
2- Network of innovators 

برخی . اي است ملی و منطقههاي  سازي برنامه براي پیاده
براي ورود به موضوعات نوظهور علمی و فناورانه  کشورها

کنند چرا که به  هاي موضوعی استفاده می از قالب شبکه
اي  درشتهتجربه ثابت شده در موضوعات پیچیده و چن

سازي انسانی و توسعه  ظرفیت ،فناورانه، اولین گام ضروري
هاي فناوري است و در چنین مواردي،  زیرساخت
به . اي روشی کارآمد و اثربخش است هاي شبکه همکاري

 (VE-Net)شبکه انرژي تجدیدپذیر دانمارك  ،عنوان نمونه
یک شبکه نوآوري و پیشگام در حوزه انرژي است که توسط 

و تأمین مالی  آن کشوروزارت علوم، فناوري و نوآوري 
 3هاي چارچوبی اتحادیه اروپا نیز در برنامه. شده استایجاد 

است بسیاري از  H2020آن نسخه خود که آخرین 
که با مشارکت تعدادي زیادي از  - هاي اصلی خود  پروژه

هاي صنعتی  ا، مؤسسات تحقیقاتی و شرکته دانشگاه
هاي  در قالب شبکهرا  - شود  کشورهاي اروپایی انجام می

  ].22[کند  همکاري سازماندهی می
هاي  ها و پرهیز از سیاست نگاه بلندمدت به شبکه 12-2

  مقطعی
مقطعی نیستند چرا که  یهاي همکاري سازوکارهای شبکه

اعتماد است و اعتماد متقابل بین اعضاء  ،سنگ بناي همکاري
. یک شبکه، نیازمند تعامل و ارتباط آنها در طول زمان است

گذاران در استفاده از این ابزار باید به این  از این رو سیاست
نکته توجه داشته باشند که شبکه همانند یک موجود زنده، 
باید یک فرآیند رشد تدریجی و طبیعی را طی کند و اعضاء 

بر بکه باید فرصت داشته باشند تا روابط همکاري را ش
گاهی . نیازهاي واقعی خود با سایرین تعریف کنند اساس

مدیران دولتی صبر الزم براي تکامل یک شبکه همکاري در 
کنند با تزریق منابع  حوزه فعالیت خود را ندارند و تصور می

 توان فرآیند رشد شبکه را سرعت بخشید در مالی بیشتر می
تواند به شکست شبکه منجر شود و  حالی که همین کار می

ها را از مسیر درست خود خارج و به سمت جذب  همکاري
  .هاي دولتی به شکل غیرواقعی منحرف کند حمایت

 فرهنگی همکاري-تقویت بستر اجتماعی 12-3

گیرند و به نوعی تبلور  ها از ساختار اجتماعی شکل می شبکه
شاید به همین دلیل است . ]25[د بافت اجتماعی خود هستن

                                                 
3- Framework programs 
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هاي همکاري در کشورهاي در  هاي موفق شبکه که نمونه
سازمانی در  که معموالً فرهنگ همکاري بین - حال توسعه 

به اعتقاد . کمتر دیده شده است - آنها پائین است 
نیاز به ، هاي همکاري موفق نظران، براي ایجاد شبکه صاحب

نی وجود دارد و الزم سازما تقویت فرهنگ همکاري بین
ها و  اي براي ترغیب سازمان هاي قانونی و برنامه است مشوق

سازي  پیاده افراد به همکاري و تشریک مساعی طراحی و
هاي توسعه  در اتحادیه اروپا، پروژه به عنوان نمونه. شود

باید  رتی که از مبلغ مشخصی فراتر روندفناوري در صو
قیقاتی و تعدادي شرکت توسط کنسرسیومی از چند مرکز تح

  .صنعتی مرتبط اجرا شوند
  هاي سازمانی بخشی به تغییرات در سنت سرعت 12-4

به عنوان اعضاء  -  مراکز دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی
براي حضور و  -  هاي همکاري علم و فناوري بالقوه شبکه
ها و  در شبکه، نیازمند تغییر سنت مؤثرمشارکت 

بازسازماندهی درونی خود هستند که معموالً به خودي خود 
هاي  لذا توسعه مطلوب شبکه .انجام آن نیستندقادر به 

هاي  همکاري، نیازمند سرعت دادن به تغییرات در سنت
ها باید از اصالح  بنابراین دولت. ها است قدیمی سازمان

هاي  ن بازدارنده براي تسهیل برنامههاي سنتی و قوانی رویه
 بر اساسبه عنوان مثال . ]23[سازي حمایت کنند  شبکه

ها و مراکز تحقیقاتی  قوانین مالی و اداري رایج در دانشگاه
دولتی ، امکان فروش و واگذاري تجهیزات آزمایشگاهی 

ها وجود ندارد و یا چنان پیچیده  بالاستفاده به سایر سازمان
دهند این تجهیزات را به  مراکز ترجیح می که این هستند

عنوان اموال اسقاطی بفروشند تا اینکه با مراکز تحقیقاتی 
  .دیگر معاوضه نموده و یا به آنها بفروشند

  هاي مشترك گذاري براي ایجاد زیرساخت سرمایه 12-5
هاي  ها، ایجاد زیرساخت یکی از دالیل سودمندي شبکه

منفرد قادر به انجام آن مشترکی است که اعضاء به صورت 
هاي اساسی بدون  ایجاد برخی از این زیرساخت. نیستند

ها از طریق  دولت. پذیر نیست ها امکان حمایت مالی دولت
هاي همکاري را کم و منافع آن  هزینه "عوامل جمعی"ایجاد 

عوامل جمعی در حقیقت مراکز . دهند را افزایش می
به تنهایی قادر به هاي منفرد  دهی هستند که شرکت سرویس

اي از  ایجاد آنها نیستند ولی با حمایت دولت براي شبکه

  .]24[شوند  ها ایجاد می شرکت/مراکز
  ها و تقسیم کار در سطح ملی سازي اولویت پیاده 12-6

سازي  ها همواره به دنبال سازوکارهایی براي پیاده دولت
. هاي ملی و محلی در حوزه علم و فناوري هستند اولویت

هاي بخشی  هاي همکاري نگاه نظران، شبکه به عقیده صاحب
هاي ملی  و سازمانی مراکز را به سمت اهداف و اولویت

ار ملی بین دهند و بستر بسیار مناسبی براي تقسیم ک سوق می
هاي  ها بهتر است برنامه لذا دولت .مراکز تحقیقاتی هستند
هاي  مکهاي ملی، توزیع ک سازي برنامه خود در زمینه پیاده

پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران و همچنین 
هاي همکاري به  هاي توسعه فناوري را از طریق شبکه طرح
 .گذارندباجرا 

 اي هاي شبکه ارزیابی همکاري 12-7

، نظامکننده کارایی و اثربخشی هر  تضمین یکی از عوامل
در مورد . کارکردهاي مورد انتظار است بر اساسارزیابی آن 
مانند (هدف سیاستی تحقق یک که به دنبال  نهادهاي ملی

 )از طریق ابزارهاي تشویقی مالیافزایش فرهنگ همکاري 
شود چرا که معموالً  ارزیابی دوچندان میاین اهمیت  هستند
بع مالی از اینگونه نهادها جذب منا به دنبالطلبان  فرصت
ارزیابی  .داشته باشندنکه نیت همکاري بدون ای هستند

را  در شبکه طلبان تواند حضور فرصت اي می همکاري شبکه
تا حد  را کنترل و مدیریت نموده و اثرات منفی حضور آنها

  .کاهش دهدزیادي 
  

هاي  هاي علم و فناوري و ریسک پایداري شبکه -13
  شکست آنها

هاي  بر خالف عده کمی از پژوهشگران که پایداري شبکه
مدت رابطه دو عضو مشخص از  همکاري را حفظ طوالنی

اغلب . ]26[اند  یک شبکه همکاري در نظر گرفته
نظران این تعریف را مفهوم ضعیفی از پایداري  صاحب
مدت کل شبکه و حرکت آن در اند و پایداري طوالنی دانسته

شده را تعریف درستی از پایداري  راستاي اهداف تعیین
اي مهم در  اما آیا پایداري مقوله. ]27[اند  شبکه دانسته

  هاي همکاري است؟ شبکه
اغلب  ]28[شده توسط ویکستد و هالبروك  طبق تعریف ارائه

از جمله اغلب (هاي فعال در حوزه علم و فناوري  شبکه
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ه و هاي رسمی بود شبکه) هاي علم و فناوري در ایران شبکه
هاي  داراي ساختار مدیریتی رسمی هستند و از طریق بودجه

هدف نهادهاي مؤسس . دنشو تأمین مالی می) دولتی(عمومی 
) گذار در حوزه علم و فناوري اغلب نهادهاي ملی سیاست(

مدت آنها به منظور تحقق  ها، فعالیت طوالنی از ایجاد شبکه
د، هاي جدی اهداف سیاستی خاص از قبیل توسعه دانش

هاي انسانی،  گذاري توانمندي اشتراك ایجاد جریان دانش و به
لذا پایداري  ].28[تجهیزاتی و علمی در گستره ملی است 

شده،  شبکه در بلندمدت و حرکت در راستاي اهداف تعیین
  .هاي مهم ایجادکنندگان آنهاست یکی از خواسته
تغییرات تدریجی در راستاي بهبود  ،نظران به عقیده صاحب

پذیري  اختار و اصالح فرآیندهاي شبکه و همچنین انعطافس
به منظور پاسخگویی به نیازهاي جدید در طول زمان، ناقض 

بلکه به عنوان  هاي علم و فناوري نیست ي در شبکهپایدار
مدت آنها  هایی در شبکه، ضامن پایداري طوالنی نوآوري
ي ها تواند شامل تعریف رسالت این تغییرات می. بود خواهد

جدید براي شبکه، خروج برخی اعضاء به دلیل عدم 
همکاري و یا پذیرش تعدادي عضو جدید به منظور تکمیل 

تواند پایداري یک  آنچه می. هاي شبکه باشد دينقشه توانمن
هایی هستند که در طول زمان  ریسک شبکه را تهدید کند

هاي شبکه  توانند به انحالل کامل و یا رکود شدید فعالیت می
شده از سوي  تعیین(عدم پیگیري اهداف سیاستی آن و 

  ].27[منجر شوند ) گذار ملی نهادهاي سیاست
هایی  هاي پایدار و موفق را شبکه برخی پژوهشگران، شبکه

هاي عضو از حضور  هاي سازمان اند که در آنها انگیزه دانسته
ها،  برخی دیگر از پژوهش. در شبکه محقق شده باشد

هاي  همکاري را نتیجه غلبه بر ریسکهاي  پایداري شبکه
. اند ها دانسته گیري و توسعه شبکه موجود در مسیر شکل
  :ها عبارتند از برخی از این ریسک

ú 3[هاي عضو شبکه  واگرایی در اهداف سازمان[  
ú هاي نامحسوس یک عضو توسط سایر  تصاحب دارایی

  ]29[اعضاء شبکه 
ú 29[طلبانه برخی اعضاء  رفتارهاي فرصت[  
  

  هاي همکاري علم و فناوري در ایران تجربه شبکه -14
هاي ملی  آزمایشگاه  شبکه"شمسی،  1370در اواسط دهه 

هاي  توسط شوراي پژوهش "شامتک"یا  "تحقیقاتی کشور
ایجاد ) گردیدمنحل  1380که در اوایل دهه (علمی کشور 

موج بعدي . شد ولی این شبکه بیش از چند سال دوام نیاورد
سازي در حوزه علم و فناوري کشور، در وزارت  شبکه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت و در 
سه شبکه با عناوین شبکه پزشکی  1381تا  1379هاي  سال

مولکولی، شبکه بیوفناوري پزشکی و شبکه تحقیقات گیاهان 
دو شبکه اول همچنان . دارویی در وزارت مزبور ایجاد شد

شبکه سوم پس از چند سال از فعالیت فعال هستند ولی 
هاي بنیادي، شبکه دیگري  شبکه تحقیقات سلول. بازماند

ایجاد شد و در وزارت مزبور  1384است که در سال 
شبکه ملی پژوهش و . در حال فعالیت استنیز  اکنون هم

توسط وزارت علوم،  1383فناوري گیاهان دارویی در سال 
دیگر  یوزارتدستگاه چند تحقیقات و فناوري و با مشارکت 

 1383شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو در سال . تشکیل شد
توسط ستاد ویژه توسعه فناوري نانو و شبکه شاعا توسط 

ایجاد  1388وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال 
هاي رسمی هستند  هاي مذکور از نوع شبکه همه شبکه. شدند

بوده و همه از الگوي که یک نهاد دولتی متولی ایجاد آنها 
 ].30[اند  گیري پیروي کرده باال به پائین در مرحله شکل

هاي علم و  از شبکه در ادامه به بررسی اجمالی دو نمونه
دو دهه اخیر پرداخته  طیشده در کشور فناوري ایجاد

شده در این بخش، یکی از میان  از دو تجربه ارائه. شود می
یان تجارب شکست تجارب نسبتاً موفق و دیگري از م
هاي حاصل از بررسی  انتخاب شده است چرا که درس

 .آموزتر هستند تجارب شکست، غالباً ارزشمندتر و درس

هاي  شبکه شامتک و درس: مطالعه موردي اول 14-1
  حاصل از شکست آن

اولین  )شامتک( هاي ملی تحقیقاتی کشور شبکه آزمایشگاه
هاي علم  سازي زیرساخت تجربه جدي کشور در زمینه شبکه

. و فناوري به صورت رسمی و در سطح ملی بوده است
در بین را جدي  یشکست این تجربه، تردیدهای

گذاران و مدیران کالن حوزه علم و فناوري کشور  سیاست
هاي همکاري در ایران  پذیري ایجاد شبکه نسبت به امکان

در سه دوره مختلف توسط نهادهاي  ها ن شبکهیا .ایجاد کرد
اند و  ملی فعال در حوزه علم و فناوري در کشور ایجاد شده
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هاي  هاي ناچیز در عناوین آنها در نسل رغم تفاوت علی
با  زمان هم. اند بوده یمختلف، داراي خاستگاه فکري یکسان

برنامه ملی تحقیقات، ایجاد سه شبکه شامتک مواد، شامتک 
هاي  رسانی در شوراي پژوهش وري و شامتک اطالعبیوفنا

هاي  شبکه ].33[تصویب شد  1376علمی کشور در سال 
شده و  هاي زیاد انجام ریزي شامتک نسل اول با وجود برنامه

با  زمان هم 1381گرفته، در سال  هاي بسیار صورت هزینه
از فعالیت  هاي علمی کشور انحالل شوراي پژوهش

  .بازماندند
. شروع شد 1382ر سال هاي شامتک د ایجاد شبکه موج دوم

، اداره کل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، در این دوره
شبکه شامتک کشاورزي،  چهارتحقیقات و فناوري، ایجاد 

در . شناسی را در دستور کار قرار داد فوتونیک، شیمی و روان
تر بود و تنها شامتک  ها بسیار کوتاه دوره دوم، عمر شبکه

  ].32[سال فعالیت نماید  سهحدود  رزي موفق شدکشاو
هاي آزمایشگاهی در وزارت علوم،  موج سوم ایجاد شبکه

در این دوره . شروع شد 1389تحقیقات و فناوري در سال 
استفاده شد و  "هاي علمی ایران شبکه آزمایشگاه"از عنوان 

 "شاعا"هاي  هاي شامتک، اصطالح شبکه به جاي شبکه
هاي  در این دوره، هدف از ایجاد شبکه .شدآن جایگزین 

ی سازي همه توانمندهاي آزمایشگاه شاعا، شبکه
شبکه شاعا . هاي وابسته به وزارت مزبور اعالم شد مجموعه

شود با وجود  هاي شامتک محسوب می که نسل سوم شبکه
جوان بودن، نسبت به دو دوره قبل پایداري بیشتري داشت و 

  ].32[وفقیت آن بیشتر است لذا از این منظر امید به م
هاي  در دوره(منظور از شکست شبکه شامتک، انحالل آن 

از . چند سال پس از شروع فعالیت آن بوده است) اول و دوم

) هاي(مهمی که مطرح است اینکه آیا شبکه سؤالاین رو 
شامتک از ابتدا براي فعالیت بلندمدت طراحی شدند و یا 

  مدت و مقطعی بودند؟ اي کوتاه برنامه
فعالیت بلندمدت شبکه به عنوان که دهد  ها نشان می بررسی

یک الزام مهم در نیت ایجادکنندگان شامتک بوده است چرا 
ب از جنس اهدافی بوده که که اهداف ذکرشده براي آن اغل

و تحقق اهدافی مانند  مدت قابل دستیابی نیست در کوتاه
وري مراکز  ایجاد فرهنگ کار جمعی و افزایش بهره

 یآزمایشگاهی تنها در صورتی میسر است که شبکه مدت
  .طوالنی فعالیت نماید

دهد که در کنار هم منجر به  عواملی را نشان می 3شکل 
این عوامل به دو دسته داراي . اند شکست شبکه شامتک شده

در ]. 32[ اند منشاء درونی و داراي منشاء بیرونی تقسیم شده
هاي حاصل از مطالعه عوامل شکست  ترین درس مهم ،پایان

هاي نوظهور در حوزه علم و  شبکه شامتک براي شبکه
  .گذاران و فعاالن این حوزه آمده است فناوري و سیاست

هاي رسمی  دهد که اگر شبکه تجربه شامتک نشان می) الف
اي مستقل و فعال  دبیرخانههمکاري در حوزه علم و فناوري، 

هاي  گذاري پس از مدتی که شبکه از سیاست نداشته باشند
سازوکارهاي عملیاتی همکاري کلی گذر و به مرحله طراحی 

فقدان بدنه کارشناسی باتجربه و داراي دانش الزم  رسد می
  .شود به عامل رکود و در نهایت شکست شبکه منجر می

تواند  فقدان درك مشترك از مفهوم شبکه همکاري، می) ب
ها باشد چرا که هر دسته  ل شکست شبکهیکی دیگر از دالی

  .دارندانتظارات متفاوتی از یک شبکه موفق  ،اناز ذینفع
همانند هر تجربه جدیدي،  مدیریت یک شبکه همکاري) ج

اگر قبل از اینکه سازوکارهاي . نیاز به انباشت دانش دارد

  عوامل درونی

 هاي شامتک ضعف ساختار مدیریتی شبکه -

 و بدون الگوي شبکه شروع گسترده -

 فقدان درك مشترك از شبکه بین ذینفعان -

 اي و تبدیل شدن شبکه به سیستم توزیع پول ضعف کارکرد شبکه -

 اي نداشتن نظام همکاري شبکه -

 انحالل یا تغییر سازمان مؤسس -  عوامل بیرونی

 هاي علم و فناوري کشور ها و سیاست عدم همراهی سایر برنامه -

 ]32[هاي شامتک  عوامل شکست شبکه) 3 شکل
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عداد براي ت ري در یک مقیاس کوچک آزموده شودهمکا
 یخطاها نیز در مقیاستبعاً  روند زیادي مرکز عضو به کار

   .بود دنبزرگ خواه
کننده کارایی و اثربخشی هر  تضمینیکی از عوامل ) د

. کارکردهاي مورد انتظار است بر اساسسیستم، ارزیابی آن 
در  طلبان تواند حضور فرصت میاي  ارزیابی همکاري شبکه

کاهش  را را کنترل و مدیریت نموده و اثرات منفی آنها شبکه
یکی از  ،به عقیده برخی، فقدان سیستم منظم ارزیابی .دهد

  .هاي شامتک بوده است هاي شبکه کاستی
نقش مهمی در ایجاد و راهبري  ،سازمان مؤسس) ـه

هاي رسمی همکاري علم و فناوري دارد و حمایت  شبکه
تواند موجب افزایش پایداري شبکه  مستمر آن از شبکه می

چنین تغییر مکرر دیدگاه مدیران در این شبکه، هم. شود
باالدست در طول زمان، نوعی سردرگمی در مورد نقش و 

  .هاي همکاري ایجاد کرده است جایگاه شبکه
شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو : مطالعه موردي دوم 14-2

و استفاده از روش آنالیز شبکه اجتماعی براي تحلیل روابط 
  ءبین اعضا

هاي  و نسبتاً موفق در بین شبکههاي باسابقه  یکی از شبکه
علم و فناوري در ایران، شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو بوده 

عدم  ترین دالیل یکی از مهمهمان پژوهش،  بر اساس. است
بوده  اه ضعف روابط در بین اعضاء شبکه ها، موفقیت شبکه

هاي اخیر با درك  مدیریت این شبکه در سال ].30[ است
هاي تشویقی متعددي را  اهمیت روابط بین اعضا، سیاست

براي تقویت این روابط تدوین و اعالم کرده و عالقمند 
در  ].34[ها را بررسی نماید  است اثربخشی این سیاست

براي تحلیل  ]34[فرد و مزارعی  اي که توسط اسدي مطالعه
 ،زمایشگاهی فناوري نانو انجام شدهشبکه آروابط بین اعضاء 

  :اند این شبکه شناسایی شده اعضاءهفت دسته همکاري بین 
s همکاري در زمینه آموزش  
s همکاري در زمینه استاندارد و کالیبراسیون  
s هاي  گذاري تجارب با سایر آزمایشگاه اشتراك مشاوره و به

  عضو شبکه
s هاي  تبادل تجهیزات، قطعات و خدمات با سایر آزمایشگاه

  عضو شبکه
s اندازي  همکاري در زمینه تعمیر، نگهداري، نصب و راه

  ها با سایر اعضاء شبکه دستگاه
s  همکاري در زمینه خرید تجهیزات و قطعات با سایر

  هاي عضو شبکه آزمایشگاه
s هاي علمی مشترك همکاري در زمینه انجام فعالیت  

اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو را از نظر نوع ماهیت 
هاي خصوصی،  توان به سه دسته آزمایشگاه سازمانی می

میزان . ها تقسیم نمود مراکز دانشگاهی و پژوهشگاه
آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوري  هاي بین همکاري

ها  هها و از پژوهشگا ها به پژوهشگاه نانو با حرکت از دانشگاه
منطقی البته این موضوع . یابد به مراکز خصوصی افزایش می

مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه  هر چهرسد زیرا  به نظر می
بیشتر نیازمند درآمدزایی  متر به منابع دولتی وابسته باشندک

 دفعات بههاي بیشتري و  بوده و در نتیجه با آزمایشگاه
هم اصلی آن کنند که هدف  زیادتري اقدام به همکاري می

  .استآزمایشگاه اقتصادي  یها و افزایش بازده کاهش هزینه
ها  ها و دانشگاه همچنین در تحلیل تفاوت عملکرد پژوهشگاه

در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی، توجه به این نکته مهم 
ها اغلب ساختار متمرکزي براي مدیریت  است که پژوهشگاه

خود دارند و اغلب تجهیزات و ارائه خدمات آزمایشگاهی 
توان تجهیزاتی خود را تحت یک مدیریت یکپارچه اداره 

ها،  این در حالی است که در اغلب دانشگاه. کنند می
هاي  ها و پژوهشکده تجهیزات آزمایشگاهی در دانشکده

سلیقه  اند و هر زیرمجموعه با زیرمجموعه توزیع شده
  .شود میاداره ) پژوهشکده/دانشکده(مدیریت آن واحد 

نکته دیگري که در این زمینه باید توجه نمود این است که 
هایی هستند که  ها عموماً آزمایشگاه ترین آزمایشگاه فعال
مستندات شبکه . ترین افراد در آنها حضور دارند فعال

دهد که مدیر یا اعضاء هشت  آزمایشگاهی نشان می
ون دبیر اکن آزمایشگاه از مجموع دوازده آزمایشگاه برتر، هم

 دراینکه هاي تخصصی شبکه هستند و یا  یکی از کارگروه
   .اند بوده گذشته

هاي  در مجموع با توجه به اینکه هنوز بخش کمی از ظرفیت
بالقوه همکاري بین اعضاء شبکه شکوفا شده و بخش 

ها هنوز ناشناخته باقی مانده است  اي از این ظرفیت عمده
کز عضو، همواره باید مدیریت شبکه و همچنین مدیریت مرا

ها و راهکارهایی براي حداکثر کردن میزان  به دنبال برنامه
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هاي تشویق  هاي بین اعضاء شبکه باشند و سیاست همکاري
هاي متقابل در شبکه باید یک سیاست دائمی و  همکاري

  .مدت باشد افزاینده و نه یک سیاست مقطعی و کوتاه
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