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  يجمهور ریاستعلمی پژوهشکده مطالعات فناوري  عضو هیأت -1
  یت دانشگاه عالمه طباطباییدانشیار دانشکده مدیر -2

  

  دهیچک
هاي علم و فناوري بوده  سازي زیرساخت اولین تجربه جدي و به صورت رسمی و در سطح ملی براي شبکه) شامتک(هاي ملی تحقیقاتی کشور  شبکه آزمایشگاه

هاي همکاري در  پذیري ایجاد شبکه گذاران و مدیران کالن حوزه علم و فناوري نسبت به امکان تجربه اما تردیدهایی جدي را در بین سیاستشکست این . است
هاي مهمی  تواند درس بررسی دقیق تجربه شامتک می. ایم هاي جدیدي در این عرصه بوده با این وجود در دهه اخیر همواره شاهد ایجاد شبکه. ایران ایجاد کرد

در این . اند گذاري کمتر به آن توجه کرده هاي نوظهور در عرصه علم و فناوري کشور داشته باشد لیکن محققین عرصه مطالعات مدیریت و سیاست براي شبکه
 کیفی از ابزارهاي مختلف در این راستا در قالب یک مطالعه کامالً. به بررسی نسبتاً عمیق سوابق و دالیل شکست شبکه شامتک پرداخته شده است  پژوهش

و واکاوي مستندات و سوابق موجود در خصوص شبکه   ها و نقدهاي منتشرشده درباره آن تحقیق همچون مصاحبه با مطلعین کلیدي این شبکه، بررسی گزارش
نتیجه مطالعه هم بیانگر آن است که مواردي از قبیل  .اند ها به سه دوره یا نسل تقسیم شده شامتک بهره گرفته شده که براي بررسی بهتر تجربه شامتک، این شبکه

اي و تبدیل شدن آن به  انحالل سازمان مؤسس اولیه و انتقال شامتک به یک سازمان دیگر، شروع گسترده فعالیت شبکه بدون الگوي پیشین، ضعف کارکرد شبکه
  .اند وظایف شبکه در طول زمان، برخی از دالیل مهم شکست این تجربه بوده گر نسبت به ماهیت و سیستم توزیع پول و تغییر دیدگاه مدیران سازمان حمایت

  هاي موفقیت ي همکاري علم و فناوري، شامتک، عوامل شکست، ریسک ها شبکه: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
ي همکاري علم و فناوري به عنوان یک راهبرد خلق  ها شبکه

هاي  همچنین ابزاري براي ارتقاء توانمنديو مدیریت دانش و 
هاي اخیر مورد توجه  علم و فناوري کشورها، در دهه

گذاران، مدیران و محققان حوزه علم و فناوري قرار  سیاست
با مقداري تأخیر نسبت به کشورهاي پیشرو ]. 1[گرفته است 

هاي همکاري به عنوان مدلی  از حدود دو دهه قبل، شبکه
ها وارد فضاي توسعه  تر منابع و زیرساختبراي مدیریت به

  .علم و فناوري ایران شدند
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 * دار مکاتبات نویسنده عهده: reza_asadifard@tsi.ir 

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

شکست این تجربه . صورت رسمی و در سطح ملی بوده است
مدیران کالن  گذاران و اما، تردیدهایی جدي را در بین سیاست

پذیري ایجاد  حوزه علم و فناوري کشور نسبت به امکان
با این وجود در دهه . هاي همکاري در ایران ایجاد کرد شبکه

هاي جدیدي در این عرصه  اخیر همواره شاهد ایجاد شبکه
ي همکاري  ها چندان موفق شبکه رغم کارنامه نه ایم و علی بوده

گذاران این  ن و سیاست، مدیرا]2[علم و فناوري در کشور 
  .ي جدید هستند ها حوزه همچنان مشتاق ایجاد شبکه
هاي مهمی براي  تواند درس بررسی دقیق تجربه شامتک می

هاي نوظهور در عرصه علم و فناوري کشور داشته باشد  شبکه
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گذاري کمتر  که محققین عرصه مطالعات مدیریت و سیاست
هاي  مطالعه شبکهاین ضعف در . اند به آن توجه کرده

] 3[ 1طور که دبرسون اي جهانی است همان همکاري، مسئله
را  هاي همکاري هاي مطالعات قبلی در زمینه شبکه ضعف

بر  خورده و تمرکز صرف هاي شکست نپرداختن آنها به شبکه
از آنجا که شبکه شامتک . است و موفق دانسته هاي فعال شبکه

رسد بررسی دقیق و  یدر عمل با شکست مواجه شده به نظر م
عمیق این تجربه به ویژه از نظر عوامل مؤثر بر شکست آن، 

متأسفانه با گذشت بیش از یک دهه . تواند بسیار مفید باشد می
جدي مدیریتی و  از انحالل شامتک، هنوز مطالعات

خصوص انجام نشده و در چند این در  تحلیلیهاي  بررسی
  ].6- 4[ استن اکتفاء شده مقاله منتشرشده نیز تنها به معرفی آ

به دلیل گذشت حدود یک دهه از انحالل شامتک و فقدان 
انگیزه در ذینفعان شبکه براي پرداختن به یک تجربه 

شد که محقق براي گردآوري  بینی می خورده، پیش شکست
گرچه این . اطالعات مورد نیاز پژوهش با مشکل روبرو شود

هاي  استفاده از روشبینی تا حدودي درست بود و امکان  پیش
خوشبختانه در فراهم نبود اما  ،هاي وسیع نیازمند پیمایش کمی

  .بخش کیفی تحقیق، اطالعات مناسبی به دست آمد
در این مقاله که حاصل بررسی شامتک از زمان ایجاد آن در 

گیري این شبکه،  است نحوه شکل 1392تا  1376سال 
ترین عوامل  مهم هاي مؤسسان از ایجاد آن و همچنین انگیزه

به دنبال پاسخ . است شدهواکاوي  ، مؤثر بر شکست این شبکه
) هاي( هاي اول و دوم شبکه ایم که چرا نسل این پرسش بوده

شامتک موفق نبودند و اگر قرار بر این باشد که نسل سوم این 
هاي قبلی خود دچار نشوند  ها به سرنوشت نسل شبکه

که چه مالحظات سیاستی و ریزان شب گذاران و برنامه سیاست
اجرایی را باید مدنظر قرار دهند؟ همچنین تالش شده تا 

هاي  هاي مهم حاصل از تجربه شبکه شامتک براي شبکه درس
  .نوظهور عرصه علم و فناوري شناسایی و تبیین شوند

در این راستا در قالب یک تحقیق کیفی از ابزارهاي مختلف 
بررسی مستندات و سوابق بررسی پیشینه موضوع، تحلیل و 

موجود در مورد شبکه شامتک و مصاحبه با مطلعین کلیدي 
  .این شبکه استفاده شده است

  

                                                
1- DeBresson 

  پیشینه پژوهش - 2
 ي همکاري علم و فناوري ها شبکه 2-1

هاي  عمومیت کاربرد واژه شبکه، ممکن است منجر به برداشت
لذا الزم است در ابتدا تعریف مناسبی از . نادرست شود

ي همکاري علم و فناوري مدنظر در این مقاله، ارائه  ها شبکه
ها، به  گونه شبکه تعریف مورد نظر نویسندگان از این. شود

تر  هاي همکاري نزدیک از شبکه] 7[ 2تعریف سلگی و دینی
که در پروژه مشترکی ) ها سازمان(ها  گروهی از شرکت": است

نیز  کنند و از لحاظ تخصصی در زمینه توسعه همکاري می
این فعالیت باید با این هدف . مکمل یکدیگرند را شبکه گویند

باشد که بر مشکالت مشترك غلبه کرده و به کارایی جمعی و 
هر "در تعریفی دیگر . "تسخیر بازارهاي جدید دست یابند

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

استقالل و تمامیت  ،اي سازمان دهند که فرد یا سازمان به گونه
  ].8[ "دنشو می نامیدهخود را حفظ نماید شبکه 

هاي همکاري علم و  هاي مختلفی براي شبکه بندي دسته
فناوري ارائه شده که در اینجا صرفاً به یکی از آنها اکتفاء و از 

هاي  در مطالعات متعدد، شبکه. خواهیم کردهمان نیز استفاده 
اند که  هاي رسمی و غیررسمی تقسیم شده همکاري به شبکه
گرفته توسط  هاي صورت توان به بررسی از آن جمله می

 5پاول و گوردالو  ]10[ 4بوشل و رئوب، ]9[ 3بیسانت و تید
هاي رسمی به  ترین تعریف از شبکه نزدیک. اشاره کرد] 11[

ارائه  7هالبروك و 6نظر در این تحقیق را ویکستدمفهوم مورد 
 شامل غیررسمی هاي شبکه براساس تعریف آنها،. اند کرده

 .هستند مقاله یا پروژه هر در پژوهش دستیاران و همکاران
 دارد وجود همکاري از سطحی آن در که ها پروژه اغلب

 هاي شبکه اما .شود محسوب غیررسمی شبکه یک تواند می
 براي دولت توسط ایجادشده هاي سازمان توان می را رسمی
 هاي شبکه .دانست نوظهور هاي زمینه در پژوهش تشویق
 دنبال را مشخص سیاستی هدف چند یا یک معموالً رسمی

اجرایی  و مدیریتی کرده و اغلب نیز داراي یک ساختار

                                                
2- Celgi and Dini 
3- Bessant and Tidd 
4- Buchel and Raub 
5- Powell and Gordal 
6- Wixted 
7- Holbrook 
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ها، اغلب  هاي مورد حمایت دولت موضوع این شبکه. هستند
ها و  هاي تأمین مالی شده از سوي دولت سازماندهی پژوهش

  .]12[به طور کلی پشتیبانی تحقیقات و فناوري است 
  ي همکاري ها موفقیت و شکست در شبکه 2-2

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

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

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

ي موفق  ها بیشتر بر شبکه  ها مورد شبکه شده در مطالعات انجام
که توسط یک نهاد حامی مورد حمایت قرار گرفته متمرکز 

شده   ها اند لذا توجه کمی به دالیل شکست در شبکه شده
]. 3) [اند خورده، کمتر بررسی شده ي شکست ها شبکه(است 

گونه  تمایل ذینفعان اینعدم شاید دلیل این موضوع هم 
. هاي خود باشد ئه اطالعات و سوابق فعالیتها به ارا شبکه

ي  ها همچنین بررسی مسئله موفقیت و شکست در شبکه
هاي  همکاري به ویژه در قالب یک تئوري منسجم از ضعف

  ].13[ست  ها شده در زمینه شبکه تحقیقات انجام
از آنجا که در مقاله حاضر به مسئله شکست در یک شبکه 

شده در این مسیر ناگزیر از  همکاري علم و فناوري پرداخته
در این . ها نیز خواهیم بود پرداختن به مسئله موفقیت در شبکه

مدت  پژوهش منظور از موفقیت یک شبکه، حفظ طوالنی
یا پایداري (رابطه دو عضو مشخص از آن شبکه همکاري 

و حتی رابطه مدیریت شبکه با یک عضو ]) 14[ 1دوتایی
ي  ها وان موفقیت در شبکهآنچه در این تحقیق به عن. نیست

مدت  همکاري علم و فناوري مطرح است فعالیت طوالنی
شبکه به عنوان یک کل و حرکت در راستاي اهداف 

شده براي آن و نیز تحقق انتظارات ایجادکنندگان شبکه  تعیین
به همین دلیل، شکست شبکه نیز تنها به معنی انحالل . است

ودن شبکه در راستاي ظاهري ساختار شبکه نبوده و فعال نب
تحقق اهداف مورد انتظار از عدم نیازهاي مشترك اعضاء و 

تعریف اخیر . هاي شکست در شبکه است شبکه نیز از نشانه
ي همکاري، از طرف  ها از موفقیت و شکست در شبکه

                                                
1- Pairwise stability 

نیز مطرح و مورد تأیید  2پژوهشگران دیگري از جمله انکل
  .تعریف مدنظر استکه در اینجا نیز همین ] 15[قرار گرفته 

شکست در یک شبکه، ممکن است حاصل واگرایی در 
و حتی ) مکمل نبودن آنها(ها  ها، ناسازگاري دارایی استراتژي

براي یک سازمان . طلبانه برخی اعضاء باشد رفتارهاي فرصت
عضو شبکه، اولین هزینه، هزینه هماهنگی است که نسبت به 

  ].3[باشد  ر میسازمانی بیشت هاي هماهنگی درون هزینه
 يشبکههاضعیف  شکست، ]16[نیلفروشان و آراستی 

 ياـه تـفعالی يمبنا نشی کهدا عنواز متأثر  را آورينو
در  از نظر آنها. اند دانستهت ـسا بکهـشدر آن  هـنآورانو

از  دهستفاا به هر میزان که ،ترکیبی نشدا پایه با يشبکهها
 ،رـغیرمتمرکزت بکهـش رساختا، بیشتر نشگاهیدا نمحققا

 هم اتمخاطر مدیریتو  کمتر شبکهدر  سمیرغیر تتباطاار
در  شکست هپدید وزبر لحتمااباشد  ترهنشد لکنترو  زبا

 ناکامیدر اینجا منظور از شکست ضعیف، . ستا بیشتر شبکه
گیري  در همان مرحله شکلشبکهها  داـیجو ا کیلـتشدر 

 .اولیه است

ها  عوامل داراي نقش مثبت در موفقیت شبکه 3انکل و گسمن
و عوامل داراي تأثیر منفی بر  "4هاي مرکزگرا نیروي"را به 

اند  تشبیه کرده "5نیروهاي مرکزگریز"عملکرد شبکه را به 
 شود میطبق این مدل، شبکه در صورتی دچار شکست ]. 17[

  .که برآیند این نیروها به نفع نیروهاي مرکزگریز باشد
منابع و مقاالت، فهرستی از دالیل ذکرشده در مورد  با مرور
ي همکاري و عوامل  ها روي موفقیت شبکه هاي پیش ریسک

بر اساس این . ارائه شده است 1شکست آنها در جدول 
جدول برخی از عوامل ذاتاً ریسک هستند مانند ورود 

اما برخی دیگر نیز  .هاي همکاري به شبکه 6طلبان فرصت
نشده اعضاء براي حضور در شبکه همکاري  هاي محقق انگیزه
هاي هر عضو براي  به عنوان مثال یکی از انگیزه. هستند

هاي مکمل است و اگر  حضور در شبکه، دستیابی به دارایی
هاي مشابهی داشته باشند طبیعتاً این  همه اعضاء شبکه دارایی

ی براي شکست شبکه تبدیل انگیزه محقق نشده و به عامل
  .خواهد شد

                                                
2- Enkle 
3- Gassmann 
4- Centripetal 
5- Centrifugal 
6- Free-riders 
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  ي همکاري در منابع ها عوامل مؤثر بر شکست شبکه) 1جدول 
  منبع  عنوان عامل  ردیف

  ]3[  واگرایی در اهداف عوامل شبکه  1
  ]18[  اي در طول زمان رقیق شدن منافع شبکه  2
  ]18[  اخراج یک عضو از شبکه  3

4  
هاي نامحسوس یک عضو توسط  تصاحب دارایی

  سایر اعضاء شبکه
]18[  

  ]19و3[  )مکمل نبودن آنها(ها  ناسازگاري دارایی  5
  ]20[  هاي جریان دانش در شبکه فقدان مکانیزم  6

7  
برد بین -هاي مؤثر و برد گیري همکاري شکلعدم 

  اعضاء شبکه
]21[  

8  
هاي جریان و بازترکیب دانش در  فقدان مکانیزم

  شبکه
]22[  

  ]3[  برخی اعضاء شبکهطلبانه  رفتارهاي فرصت  9

نسبت به (سازمانی  هاي باالي هماهنگی برون هزینه  10
  )سازمانی درون

]3[  

11  
حمایت مراکز عضو از شبکه به دلیل نپرداختن عدم 

شبکه به موضوعات مورد عالقه و نیازهاي ضروري 
  آنها

]10[  

12  
گیري فضاي اعتماد متقابل بین اعضاء  شکلعدم 

  ]23[  شبکه

وابستگی رابطه شبکه با اعضاء به افراد خاص و   13
  محدود

]23[  

14  
تغییر رویکرد یا قطع حمایت سازمان مؤسس از 

  شبکه
]17[  

  
باید توجه داشت که بسیاري از عوامل موفقیت و شکست 

اي است  اجتماعی جامعه 1یک شبکه همکاري ناشی از بافتار
] 25و24[کند  که شبکه در بستر آن شکل گرفته و فعالیت می

لذا براي شناخت این عوامل در خصوص هر شبکه الزم است 
مطالعه موردي عمیقی در رابطه با آن انجام شود و به سادگی 

را به ) 1جدول (توان عوامل ذکرشده در پیشینه موضوع  نمی
  .ت اجتماعی تعمیم داداي با هر زیرساخ هر شبکه

بندي عوامل  ، مدلی را براي دسته]26[اسدي فرد و همکاران 
اند  هاي همکاري علم و فناوري توسعه داده پایداري در شبکه

که در آن، عوامل به دو دسته کلی عوامل داراي منشاء درونی 
براي این . اند و عوامل داراي منشاء بیرونی تقسیم شده

هاي شبکه در نظر  ي فرضی براي فعالیتبندي، آنها مرز تقسیم
) یا افراد(اند که شامل اجزاء اصلی شبکه یعنی مراکز  گرفته

                                                
1- Context 

و ) مدیر، دبیرخانه و کارشناسان(عضو شبکه، مدیریت شبکه 
هر عاملی که ریشه آن . ها و فرآیندهاي شبکه است برنامه

. شود درون این مرز فرضی باشد عامل درونی محسوب می
شاء آنها در بیرون از مرز شبکه قرار دارد عوامل عواملی که من

بندي  تواند براي دسته این روش به خوبی می. بیرونی هستند
  .شبکه نیز پاسخگو باشد) یا موفقیت(عوامل شکست 

  
  روش تحقیق - 3

رویکرد کلی این تحقیق، رویکردي کیفی از نوع پژوهش 
از آنجا که هدف این مطالعه بررسی ]. 27[است  موردي 

هاي مورد نیاز در این  چرایی شکست شبکه شامتک بوده داده
اند و در نتیجه،  هاي کیفی بوده مطالعه نیز بیشتر از نوع داده

تواند پاسخگوي نیازهاي  استفاده از روش مطالعه موردي می
هنگامی که پدیده مورد مطالعه، به راحتی از . تحقیق باشد

ص نیست روش اي که در آن قرار گرفته قابل تشخی زمینه
  ].26، ص 28[است  مناسبروشی  ،تحقیق موردي

آن است ) خالف رویکرد کمی بر(نقطه قوت پژوهش کیفی 
که در آن پژوهشگر  -که در شرایط طبیعی و دنیاي واقعی 

شود  انجام می - کند  اقدام به دستکاري پدیده مورد مطالعه نمی
هاي  داده گیرد تا هایی را به کار می همچنین محقق روش]. 29[

کنند تولید نماید و  گونه که پاسخگویان ارائه می توصیفی را آن
شده را به  آوري کند تا اطالعات جمع نهایتاً اینکه تالش می

سازي و  طور کامل ارائه نماید نه اینکه آنها را از طریق کمی
  ].400، ص 30[تحلیل آماري، دستکاري نماید 

شبکه شامتک و اهداف  گیري ابتدا نحوه شکل مقاله،در این 
همچنین . مورد نظر مؤسسان از ایجاد آن بررسی شده است

این موضوع مورد بحث قرار گرفته که آیا هدف ایجادکنندگان 
مدت بوده و  شبکه شامتک، اجراي یک برنامه مقطعی و کوتاه

اند؟ در گام دوم هم  مدت بوده اي طوالنی یا آنها به دنبال برنامه
این ) موفقیتعدم و یا (ثر در شکست ترین عوامل مؤ مهم

  .شبکه مورد واکاوي قرار گرفته است
براي این منظور از یک طرف، مستندات مختلف مربوط به 

اي، اساسنامه،  شبکه شامتک اعم از گزارشات عملکرد دوره
ها و مقاالت افراد  هاي عضویت و فعالیت، مصاحبه نامه آئین

مورد آن در مجالت و  مرتبط با شبکه و نقدهاي منتشرشده در
هاي تخصصی شبکه و هر  مطبوعات، صورتجلسات کمیته
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این . گونه مدرك مرتبط، مورد بررسی قرار گرفته است
هاي علمی  مستندات از طریق آرشیو دبیرخانه شوراي پژوهش

هاي مرتبط و مطبوعات،  سایت سازمان کشور، افراد مطلع، وب
اکتشافی (هاي  از طرف دیگر، مصاحبه. شدآوري  جمع
ترین افراد در  عمیقی نیز با تعدادي از مرتبط) ساختاریافته نیمه

حکم مطلعین کلیدي شبکه شامتک انجام که اطالعات دست 
مشخصات مطلعین کلیدي . اولی از آنها به دست آمده است

  .آمده است 2مورد مصاحبه در جدول 

مطلعین شده با  هاي انجام نحوه ارجاع به متن مصاحبه) 2جدول 
  کلیدي شبکه شامتک

  فرد مورد مصاحبه
شماره متن -کد

  ها مصاحبه
هاي کشور در زمان  دبیر شوراي عالی پژوهش

  )نسل اول(ایجاد شبکه شامتک 
01IntwDoc  

  02IntwDoc  هاي شامتک نسل سوم مدیر شبکه
مدیرکل دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، 

هاي  شبکهتحقیقات و فناوري در دوره فعالیت 
  شامتک نسل دوم

03IntwDoc  

ها در مرکز  یکی از اعضاء تیم طراحی شبکه
  جمهوري هاي فناوري و نوآوري ریاست همکاري

04IntwDoc  

هاي کشور در  کارشناس شوراي عالی پژوهش
  )نسل اول(زمان ایجاد شبکه شامتک 

05IntwDoc  

،  هاي فعال در وزارت بهداشت دبیر یکی از شبکه
مطلع از سوابق (آموزش پزشکی درمان و 

  )شامتک
06IntwDoc  

  

 :گیرند در یکی از چهار دسته زیر قرار می شوندگان مصاحبه

گذار و حامی شبکه  افراد مطلع در سازمان مؤسس، سیاست ●
هاي علمی کشور و وزارت علوم،  شوراي پژوهش(  شامتک

و افراد اصلی درگیر در فرآیند ایجاد و ) تحقیقات و فناوري
  توسعه آن

 مدیران و کارشناسان دبیرخانه شبکه ●

  اعضاء شوراي راهبردي شبکه ●
هاي  طلع در زمینه همکاريو افراد م   مراکز عضو در شبکه ●

 اي در این مراکز شبکه

پیروي شد  1در این تحقیق، همچنین از رویکرد مصاحبه فعال
شونده با پژوهشگر در فرآیند  در این رویکرد، مصاحبه]. 31[

                                                
1- Active interview 

مصاحبه فعال . کند ساخت تئوري و تفسیر وقایع مشارکت می
ترین نوع براي مواردي باشد که پژوهشگر به  شاید مناسب

  .است) و شخصی افراد(دنبال تفاسیر و فهم درونی 
در  2اي جبهه ها تالش شد که رویکرد سه براي اعتبارسنجی داده

در مورد هر یک از اطالعات مهم رعایت شود به این معنا که 
یک داده مهم حداقل از سه طریق مورد اشاره یا تأیید قرار 

  ].32و27[گرفته باشد 
منظور اعتبارسنجی و تعمیق در فاز سوم این تحقیق، به 

و  3هاي مراحل قبلی تحقیق، پانلی از افراد متخصص یافته
هاي اصلی تحقیق  و یافته شدخبره مرتبط با موضوع تشکیل 

به این پانل گزارش شد و از خبرگان موضوع اعم از 
متخصصین دانشگاهی در رشته مدیریت و افراد با سابقه در 

همکاري در ایران خواسته شد هاي  اندازي و مدیریت شبکه راه
هاي تحقیق و اعتبار آن  تا نظر خود در مورد فرآیند و خروجی

و ) روایی(عالوه بر اعتبارسنجی روش پژوهش . را بیان کنند
و احیاناً (هاي جدید  ، ارائه تبیین)پایایی(هاي آن  نیز یافته

رقیب، غیر از آنچه محقق با دانش و توانمندي شخصی خود 
هم توسط آنها از مزایاي مهم این پانل ) ه استبه آن رسید

هاي  و در حقیقت یکی دیگر از اهداف پانل، تعمیق یافته] 27[
 .پژوهش بوده است

  
  ها یافته - 4

هاي حاصل از تحلیل محتواي اطالعات  در این بخش، یافته
ابتدا فرآیند . شود شده در مراحل قبل ارائه می گردآوري

هاي مؤسسان از ایجاد آن و  یزهگیري شبکه شامتک و انگ شکل
شده براي این شبکه بررسی  همچنین اهداف اولیه درنظر گرفته

فرد  شده توسط اسدي سپس با استفاده از مدل ارائه. شده است
بندي و مطالعه عوامل مؤثر بر  براي دسته] 26[و همکاران 

هاي همکاري، عوامل مؤثر بر  پایداري و موفقیت شبکه
در دو دسته عوامل درونی و عوامل شکست شبکه شامتک 

بیرونی از منظر اسناد موجود و دیدگاه مطلعین کلیدي، مورد 
  .اند بحث قرار گرفته

  شبکه شامتک و هدف از تأسیس آن گیري نحوه شکل 4-1
هاي شامتک  شده نشانگر آن است که شبکه هاي انجام بررسی

                                                
2- Triangulation 
3- Panel of experts 
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در سه دوره مختلف توسط نهادهاي ملی فعال در حوزه علم 
هاي ناچیز عناوین  رغم تفاوت اند و علی و فناوري، ایجاد شده

هاي مختلف، داراي خاستگاه فکري یکسانی  آنها در نسل
ها  گیري هر یک از این شبکه در ادامه، نحوه شکل. هستند

  .بررسی شده است
  هاي نسل اول شامتک 4-1-1

برنامه ملی  1375، در سال 1هاي علمی کشور شوراي پژوهش
، حدود 1376را تهیه کرد که در این راستا در سال تحقیقات 

پروژه پیشنهادي  8000پروژه تحقیقاتی از بین بیش از  5600
 ریال میلیارد 8000اي در حدود  پژوهشگران کشور با بودجه

]. 33[ 2هاي تخصصی این شورا به تصویب رسید   در کمیسیون
نتیجه ها، شورا به این  براي پاسخگویی به این حجم از پروژه

هاي آزمایشگاهی تخصصی را در  رسید که باید ایجاد شبکه
هاي  یکی از مدیران وقت شوراي پژوهش. دستورکار قرار دهد

شامتک زیرساخت " :گوید علمی کشور در این مورد چنین می
تحقیقات بوده و قصد این بود که با شامتک، هزینه تجهیزات 

حذف کنیم  هاي تحقیقاتی پیشنهادي محققین، را از پروژه
. هاي تجهیزات بود ها هزینه چون بخش بزرگی از مبالغ پروژه

. توانست این مسئله را با نیازسنجی ملی پاسخ دهد شامتک می
 "هاي تحقیقاتی ملی بود هدف شامتک سرویس دادن به طرح

  ).01IntwDocبه نقل از (
برخی از اهداف کلی ذکرشده براي شبکه شامتک در اولین 

تقویت امکانات آزمایشگاهی موجود : بودند ازنسل آن عبارت 
رسانی  کشور، استفاده بهتر از ظرفیت آنها و همچنین خدمات

  ].4[هاي تحقیقات و صنعت  آزمایشگاهی به بخش
ایجاد سه  1376در سال زمان با برنامه ملی تحقیقات،  هم

رسانی  ي و شامتک اطالعفناورشبکه شامتک مواد، شامتک بیو
اي نیز  تصویب و بودجههاي علمی کشور  در شوراي پژوهش

هاي شامتک زلزله و  شبکه. براي آنها تخصیص داده شد
]. 6[شامتک پزشکی در مراحل بعدي تصویب و ایجاد شدند 

هاي مورد نیاز  نشستی براي تعیین شامتک 1379در تیرماه 
آن  حوزه علوم پایه در دانشگاه شریف تشکیل شد که نتیجه

                                                
و با هدف  1368این شورا با تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال  -1

که در اوایل دهه ] 35[دار تشکیل  هاي اولویت ساماندهی تحقیقات به ویژه در زمینه
  .واگذار شد) عتف(اوري ، منحل و وظایف آن به شوراي عالی تحقیقات و فن1380

دهد این بودجه براي حدود پنج سال  نشان می] 33[بررسی مستندات موجود  -2
  .بینی شده بود که تنها در سال اول این بودجه تحقق یافت پیش

] 34[طبق این بیانیه . 3مشهور شد "شریف بیانیه" هب مذاکرات
هاي علمی کشور،  ، شوراي پژوهش]4[و مستندات دیگر 

ایجاد پنج شبکه شامتک در حوزه علوم پایه با عناوین 
در  را هاي نازك، شیمی، ریاضیات و فلور ایران فوتونیک، الیه

  .دانبه تصویب رس 1379 سال نیمه اول
هاي زیاد  ریزي برنامههاي شامتک نسل اول با وجود  شبکه
 1381گرفته در سال  هاي بسیار صورت شده و هزینه انجام

از بین  هاي علمی کشور زمان با انحالل شوراي پژوهش هم
ها از طریق شوراي  اینکه قرار بود این شامتک رغم علی(رفتند 

به کار خود ادامه  -شوراي عتف  -عالی تحقیقات و فناوري 
باسابقه وزارت علوم در این رابطه یکی از کارشناسان . دهند

هاي علمی  شوراي پژوهش 1381در سال ": گوید چنین می
و ... کشور منحل و اختیاراتش به وزارت علوم منتقل گردید 

به نقل از ( "عمالً شبکه شامتک نیز منحل شد
02IntwDoc.(  

در  نیز کشور هاي علمی یکی از معاونین وقت شوراي پژوهش
شامتک دچار عارضه مرگ زودرس ... ": یدگو   این رابطه می

البته قرار بود . شد و در حالت جنینی و اولیه، از بین رفت
ها را ادامه دهد ولی   شوراي عتف کارهاي شوراي پژوهش

به نقل از ( 4"عتف هم معلق ماند شورايخود 
01IntwDoc.(  
  هاي نسل دوم شامتک 4-1-2

. شروع شد 1382هاي شامتک در سال  موج دوم ایجاد شبکه
در این دوره، اداره کل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري، ایجاد چهار شبکه شامتک کشاورزي، 

به (فوتونیک، شیمی و روانشناسی را در دستورکار قرار داد 
 ،ها در این دوره عنوان کامل شبکه). 02IntwDocنقل از 

کلمه توسعه (د بو "هاي ملی توسعه کشور شبکه آزمایشگاه"
مدیرکل وقت پشتیبانی  .)جایگزین کلمه تحقیقات شد

در این طرح ": گوید  پژوهشی وزارت علوم در این زمینه می
دهی به دیگر  بهینه و سرویس جویی، مصرف صرفه) شامتک(

                                                
این بیانیه به عنوان یک سند رسمی منتشر نشده ولی محقق توانست آن را از  -3

وهشی وزارت علوم، تحقیقات و آرشیو مستندات دفتر پشتیبانی و خدمات پژ
  .فناوري به دست آورد

هاي  دهد دو سال پس از انحالل شوراي پژوهش البته مدارك موجود نشان می -4
هاي شامتک از بین  علمی کشور، شوراي عتف تشکیل شد اما در آن زمان، شبکه

  .بودند و شوراي عتف هم احیاء آنها را در اولویت کار خود قرار نداد  رفته
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صورت  مجموعه امکانات شبکه به. ها مورد نظر است دانشگاه
ه تعامل بهتر بین در اختیار عموم قرار گرفته که منجر ب برخط

 ].36[ "...شود   می ها  دانشگاه

تر بود و تنها شامتک  ها بسیار کوتاه در دوره دوم، عمر شبکه
در بین همه ". سال فعالیت نماید 3حدود  کشاورزي موفق شد

و  ههاي موضوعی، شامتک کشاورزي بسیار فعال بود شامتک
میلیون ریال  520، 1386در سال  که شتدا سایت فعالی هم

رغم فعال بودن  حمایت دریافت کرد ولی با وجود آن و علی
ها، راکد شده  دبیر آن، با عوض شدن ساختار داخلی دانشگاه

  ).02IntwDocبه نقل از ( "است
  هاي نسل سوم شامتک 4-1-3

هاي آزمایشگاهی در وزارت علوم،  موج سوم ایجاد شبکه
در این دوره از . شروع شد 1389ر سال تحقیقات و فناوري، د

استفاده شد و  "هاي علمی ایران شبکه آزمایشگاه"عنوان 
 .هاي شامتک شد شبکهجایگزین  "شاعا"هاي  اصطالح شبکه

سازي  هاي شاعا، شبکه در دوره مذکور، هدف از ایجاد شبکه
هاي وابسته به  ی مجموعههاي آزمایشگاه همه توانمندي

شبکه شاعا ]. 37[وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اعالم شد 
البته با توجه . اي جوان بود در زمان انجام تحقیق حاضر شبکه
اندازي مجدد آن، نسبت به  به گذشت حدود چهار سال از راه

دو دوره قبل پایداري بیشتري داشته و لذا از این منظر، امید به 
اگر چه به دلیل سابقه کم این شبکه، . ستموفقیت آن بیشتر ا

 شودامکان ارزیابی دقیق آن میسر نبود اما تالش شد ارزیابی 
ریزان به دنبال رفع  گذاران و برنامه که آیا در این دوره، سیاست

  هاي قبلی هستند یا خیر؟ نواقص و کاستی
اي  هاي شامتک؛ طرحی مقطعی و یا برنامه شبکه 4-2

  بلندمدت؟
ه منظور از شکست شبکه شامتک در این پژوهش، از آنجا ک

تنها چند سال پس از ) هاي اول و دوم در دوره(انحالل آن 
رو باید بررسی شود که آیا  شروع فعالیت آن بوده است از این

شامتک از ابتدا براي فعالیت بلندمدت طراحی ) هاي(شبکه
؟ اند مدت و مقطعی بوده اي کوتاه اند و یا صرفاً برنامه شده

فعالیت بلندمدت شبکه به عنوان یک الزام مهم در نیت 
ایجادکنندگان شامتک بوده است چرا که اهداف ذکرشده براي 

مدت قابل دستیابی  آن اغلب از جنس اهدافی بوده که در کوتاه
و تحقق اهدافی مانند ایجاد فرهنگ کار جمعی و  نیست

میسر تنها در صورتی  ،وري مراکز آزمایشگاهی افزایش بهره
این مسئله را  .طوالنی فعالیت نماید یاست که شبکه براي مدت

توان به روشنی  هاي طراحان شبکه شامتک هم می در صحبت
در ایران کارهاي خوبی به صورت ایده مطرح و ": دریافت

شود که براي موفقیت حداقل به  حتی اجراي آنها آغاز می
ها، نظرات به  ولی با تغییر دولت. بیست سال زمان نیاز دارند

با اینکه ایده شامتک، ایده خوبی بود ... شود  کلی عوض می
مشکل کشور فقدان . ولی در عمل به دالیلی استمرار پیدا نکرد

به نقل از ( "هاست استمرار برنامهعدم بلندنگري و 
01IntwDoc.(  
هاي کمیسیون علوم پایه  حاصل نشست "بیانیه طالقان"

 1373-74هاي  در سالهاي علمی کشور  شوراي پژوهش
هاي  با توجه به بیانیه مذکور، زمینه 1374در سال . است

 "برنامه ملی تحقیقات کشور"با عنوان تحقیقاتی علوم پایه 
: در بخشی از بیانیه طالقان آمده است]. 4[ شدارائه 

لوحانه است اگر تصور شود که در یک دوره چند  ساده"
اما ما . لمی سرآمد شدهاي ع در همه زمینه توان ساله می ده

هر یک از تا انتهاي قرن حاضر شمسی در توانیم و باید  می
ها به حدي پیشرفت کنیم که بتوانیم خودمان مرزهاي  رشته

لذا با ]). 4[به نقل از ( "...علم در آن زمینه را گسترش دهیم 
هاي ملی  مدت طرح بینی اجراي طوالنی توجه به پیش

آزمایشگاهی آن نیز باید به صورت یک تحقیقات، زیرساخت 
شاهد دیگري بر دیدگاه . شد برنامه بلندمدت دیده می

شامتک در مورد فعالیت آن، طراحان و مؤسسان  بلندمدت
مختلف مدیریت کالن  هاي در دوره ها ایجاد مکرر این شبکه

هاي  علم و فناوري کشور اعم از دوره فعالیت شوراي پژوهش
آن، دوره مربوط به وزارت علوم، علمی کشور و بعد از 

  .است) و شوراي عتف(تحقیقات و فناوري 
  کلیدي دید مطلعین از عوامل مؤثر بر شکست شامتک 4-3

، باید عواملی که در کنار هم مقالهبا توجه به سؤال اصلی 
لذا در . شناسایی شونداند  منجر به شکست شبکه شامتک شده

ي ایل محتوشود با بررسی و تحل این بخش تالش می
شده، عوامل مؤثر بر شکست شبکه  آوري مستندات جمع

مشخص ) آن هاي پایداري یا به عبارت بهتر، ریسک(شامتک 
در ادامه و در این . و بررسی قرار گیردمورد بحث  و شده

زمینه، ابتدا به عوامل داراي منشاء درونی و سپس به عوامل 
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  .داراي منشاء بیرونی پرداخته شده است
  عوامل درونی 4-3-1
  هاي شامتک   مدیریت شبکه 4-3-1-1

هاي رسمی همکاري از قبیل شامتک، داشتن  یک ویژگی شبکه
هاي مورد نظر  ساختار مدیریتی رسمی است که سیاست

ها و سازوکارهاي اداره  سازمان مؤسس را در قالب برنامه
یکی از معاونین وقت شوراي  ].38و12[ شبکه پیاده کند

کشور در مورد ساختار مدیریتی حاکم بر  هاي علمی پژوهش
هاي شامتک  شبکه": گوید هاي شامتک چنین می  شبکه

دبیرخانه مستقلی نداشتند و توسط همان دبیرخانه شوراي 
هاي  کمیسیون اندبیر. شدند هاي علمی کشور اداره می پژوهش

هاي تخصصی بودند و  تخصصی شورا، همان رؤساي شبکه
یسیون تخصصی مرتبط انجام و مدیریت هر شبکه توسط کم

نحوه توزیع بودجه بین اعضاء شبکه، توسط کمیسیون 
یک مدیریت ستادي، ... شد  تخصصی به شورا پیشنهاد می

هاي شامتک نبود که دستورالعملی براي فعالیت  باالسر شبکه
  ).01IntwDocبه نقل از ( "...شبکه بدهد 

هاي  نظران مطلع در زمینه شبکه همچنین یکی از صاحب
یکی از الزامات موفقیت ... ": گوید همکاري در ایران می

ها، ایجاد یک مرکزیت و دبیرخانه فعال براي شبکه است  شبکه
مثالً در وزارت علوم، شامتک با عضویت تعدادي آزمایشگاه 
ایجاد شد ولی دبیرخانه فعالی در خود وزارت علوم وجود 

این مشکل در . نداشت که مراکز عضو با آن در ارتباط باشند
اغلب کارهاي جمعی مثل شوراها و ستادها وجود دارد که 
وقتی دبیرخانه فعالی وجود ندارد آن شوراها به جلسات 

  ).04IntwDocبه نقل از ( "شوند تقسیم پول تبدیل می
طور که مشخص است در شبکه شامتک، شورایی  همان

به  مدیریت شبکه را بر عهده داشته که کار اصلی آن، فعالیت
هاي  هاي تخصصی شوراي پژوهش عنوان یکی از کمیسیون

شامل (علمی کشور بوده و شبکه ساختار مدیریتی مستقلی 
نداشته و با انحالل ) رئیس، دبیرخانه و شوراي راهبري

هاي تخصصی  هاي علمی کشور و کمیسیون  شوراي پژوهش
رغم هزینه نسبتاً زیاد  وابسته به آن، شبکه مذکور نیز علی

از بین ) 13801 میلیارد ریال در سال 20حدود (گرفته  تصور

                                                
هاي علمی کشور  به نقل از دبیر وقت کمیسیون خاص شوراي پژوهش -1
)01IntwDoc(  

  .رفته است
هاي شامتک، اداره آنها  نکته دیگر در مورد مدیریت شبکه

زمان چندین مسئولیت مختلف  توسط افرادي است که هم
زمان عالوه  به عنوان نمونه رئیس شامتک مواد، هم. ندا داشته

ها، ریاست  بر دبیري کمیسیون تخصصی مواد شوراي پژوهش
پژوهشگاه مواد و انرژي را هم بر عهده داشت 

)01IntwDoc .( اگر چه شاید از نظر ارتباط موضوعی این
زمان، مرتبط و مفید به نظر برسد اما مدیریت  هاي هم مسئولیت

هاي فکري و  هاي نوپاي همکاري که به طراحی شبکه
را فراغت فکري و عملیاتی زیادي دارند افزاري زیادي نیاز  نرم

  .نیستسازگار  ،زمان کند که با این مقدار اشتغال هم طلب می
  شروع گسترده و بدون الگو 4-3-1-2

ها به  د یکی از عواملی که باعث شد شامتکرس به نظر می
هاي پایداري تبدیل نشوند شروع گسترده و بدون الگوي  شبکه

ر وجود نگرانی نسبت شواهد متعددي نشانگ. آنها بوده است
مدیریت ". شامتک استهاي  به این مسئله در مؤسسان شبکه

در صورتی که شامتک شکست . شامتک بسیار مهم است
 .شود بخورد ضربه بسیار بزرگتري به تحقیقات کشور زده می

ابتدا بهتر است یک شامتک نمونه به صورت همکاري بین دو 
اي خاص ایجاد و  امهیا سه آزمایشگاه تحقیقاتی موجود با برن

  ].4["مشکالت خاص آن محک زده شود
نیز نگرانی فوق به شکل  ]34[ "ه شریفیبیان" 6در صفحه 

الزم به یادآوري است که این بیانیه مربوط (دیگري آمده است 
هاي شامتک در شوراي  به سه سال پس از ایجاد اولین شبکه

ک در مجموع اندیشه شامت"): هاي علمی کشور است پژوهش
تنها نگرانی در چگونگی اداره . با استقبال همکاران مواجه شد

هاي علمی هنوز  اي آنهاست که متأسفانه شوراي پژوهش شبکه
  ."موفق به ارائه مدلی براي آنها نشده است

این نگرانی هم هاي یکی دیگر از مدیران شامتک  در صحبت
 این حرکت به عنوان یک گام": مورد توجه قرار گرفته است

ها به بهترین شکل پیش  و براي اینکه برنامه آزمایشی اجرا
توان یک نسخه عام  نمی .الگوسازي درستی انجام شود رودب

 ).03IntwDocبه نقل از ( "ها پیچید تمام دانشگاه براي

کنندگان  هاي فوق توسط طراحان و اداره با وجود طرح نگرانی
از  هاي شامتک، در عمل روشی پیاده شد که حاکی شبکه

بود و  ها نادیده انگاشتن این ریسک مهم براي موفقیت شبکه
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  .برخی از شواهد آن در ادامه آمده است
ي و فناورشبکه شامتک با ایجاد سه شامتک مواد، بیو

و به دنبال آن دو  شروع شد 1376در سال  رسانی اطالع
گذاري شدند  زشکی نیز پایهزلزله و پ  شامتک

)01IntwDoc .(تجربه جدیدي مانند شامتک  زمان شروع هم
در پنج حوزه مختلف که موفقیت هر یک مستلزم همکاري 

نشانگر  باشد میها دانشگاه و پژوهشگاه  چندین و گاهی ده
هاي شامتک بوده  هتوجهی به اهمیت الگوسازي براي شبک بی

قبل  که بدانیم شود اهمیت این مسئله وقتی دوچندان می. است
علم  حوزهالاقل در ( را سازي شبکه کشور رویکرد ،از شامتک
براي  مشابه قبلیلذا نمونه تجربه نکرده و  )و فناوري

  .الگوگیري وجود نداشت
و بدون اینکه تجربه عملی قابل توجهی در  1379در سال 

سازي شکل بگیرد ایجاد پنج شامتک دیگر در  زمینه شبکه
هاي نازك، شیمی،  فوتونیک، الیه(هاي علوم پایه  حوزه

این در حالی بوده که . تصویب شد) اضیات و فلور ایرانری
ها به فقدان یک الگوي عملی  خود پیشنهاددهندگان این شبکه

  ).]4[و  ]6، ص 34[(براي شامتک اذعان داشتند 
هاي علمی کشور در   یکی از مدیران وقت شوراي پژوهش

توسعه  ما کشوري درحال" :گوید پاسخ به این ایراد چنین می
ها با سعی و خطا پیش رفته  ایده. تجربه قبلی نداریم هستیم و

طور  کل آموزش عالی هم همین. و پشتوانه علمی نداشته است
در کشور معمول نبوده که ) ها(گونه برنامه براي این. بوده است

ما چیزي به نام چارچوب . مطالعات دقیق و علمی انجام گیرد
نبود حتی  شبکه ملی آزمایشگاهی نداشتیم تعداد هم زیاد

به ( "! ...گفتند که ما باید پنجاه شامتک ایجاد کنیم  بعضی می
  ).01IntwDocنقل از 

هاي شامتک که متعاقب انتقال این  در موج دوم ایجاد شبکه
به  1381هاي علمی کشور در سال  برنامه از شوراي پژوهش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آغاز شد ظاهراً تالش شد 
 اما یک نکته اینکه این طرح از... ": به این نکته توجه شود

است چون  هاي بزرگ مثل دانشگاه تهران آغاز نشده دانشگاه
بزرگ در گام اول کار سختی  ايه  هماهنگ کردن دانشگاه

تر  هاي کوچک از دانشگاه به همین دلیل این طرح ... است
 ا نیز اجراه  شروع شده و در صورت موفقیت در سایر دانشگاه

  ).03IntwDocبه نقل از ( "شود  می

البته در دوره دوم هم چهار شبکه شامتک کشاورزي، 
زمان تصویب و در  و روانشناسی هم فوتونیک، شیمی

توان ادعا کرد که  و می) 02IntwDoc(دستورکار قرار گرفتند 
 .ه استتوجه به الگوسازي همچنان در عمل وجود داشتعدم 

سازي در  رسد در دوره سوم نیز شبکه جالب اینکه به نظر می
هاي وابسته  ها و پژوهشگاه ها و براي همه دانشگاه همه حوزه
همچنان این عامل و  ]37[علوم مدنظر قرار گرفته  به وزارت

هاي پایدار  براي ایجاد شبکه) رشد تدریجی و الگوسازي(مهم 
  .توجهی قرار گرفته است مورد بی، همکاري

   فقدان درك مشترك از مفهوم شبکه بین ذینفعان 4-3-1-3
هاي مدیران طراح و  وقتی در مدارك موجود و گفته

شویم این نکته مشخص امتک دقیق هاي ش ایجادکننده شبکه
شود که مفهوم شبکه براي ذینفعان مختلف شامتک، یکسان  می

و هماهنگ نبوده و همین فقدان درك مشترك از مفهوم یک 
شبکه همکاري، شاید یکی دیگر از دالیل شکست این تجربه 

شده براي شبکه شامتک  در برخی مدارك، مفهوم مطرح. باشد
شبکه براي یک این پژوهش شده در  بیانبه خوبی با مفهوم 

به عنوان مثال در اوایل . کند همکاري علم و فناوري تطبیق می
هاي ملی  شبکه آزمایشگاه... ": آمده است ]34[بیانه شریف 

اي براي  یک ساختار مدیریت شبکه...  ،)شامتک(کشور 
در این . برداري بهینه از امکانات آزمایشگاهی کشور است  هبهر

بیشترین تأکید بر استفاده بهینه از امکانات موجود چارچوب 
. یا تکمیل آنها و کمترین تأکید بر خرید تجهیزات جدید است

هاي ملی در  زمینه اندیشه شامتک وجود آزمایشگاه پیش
هاي ما  اما در بحث .استکشورهاي پیشرفته صنعتی بوده 

مناسب براي احداث  ،مشخص شد که شرایط کشور
ملی بزرگ با مدیریت واحد نیست و تجربه هاي  آزمایشگاه
هاي کالن با مشکل مواجه  دهد که در مدیریت نشان می

در دوره المللی  از طرف دیگر شرایط جدید بین. هستیم
، نوع جدید مدیریت پسامدرن با آهنگ سریع تحوالت

از  .کند مراتبی ایجاب می اي را به جاي مدیریت سلسله شبکه
ها در زمان بسیار خوبی شروع  کروست که ایجاد شامت این

  ."است شده
طور که مشخص است در مطلب فوق به خوبی مفهوم  همان

هاي ملی  آزمایشگاه ماننداي از مفاهیم دیگر  مدیریت شبکه
اما در همین بیانیه و در مدارك دیگر، . تفکیک شده است
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که  - هاي شامتک کارکرد اصلی مورد انتظار از شبکه
هاي آزمایشگاهی به منظور ارائه  يسازي توانمند شبکه"

با مفاهیم دیگر  -است  "خدمات بهتر به محققین و صنایع
برخی از این مفاهیم در . آمیخته یا حتی جایگزین شده است

  :ادامه آمده است
؛ در بخشی از بیانیه شریف، مدیریت 1مدیریت تحقیقات) 1

از جمله ": تحقیقات از وظایف شامتک برشمرده شده است
، بررسی مستمر نیازهاي اپتیکی )فوتونیک(ف شامتک وظای

به نقل از ( "کشور و هدایت تحقیقات بر اساس نیازها است
  ).]10، ص 34[
؛ در یکی از مدارك در مورد 2آزمایشگاه یا آزمایشگاه ملی) 2

بهتر ": استنحوه شروع شبکه شامتک چنین توصیه شده 
مانند (ود است یک آزمایشگاه جدید کوچک و نمونه ایجاد ش

کاري که در مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات انجام 
و در آن از همکاري افرادي که توان انجام کار تجربی ) شد

  .]4[ "... اند استفاده شود خود را ثابت کرده
دهد که اگر چه طراحان شامتک در شوراي  ها نشان می بررسی

هاي  توانمنديسازي  هاي علمی با رویکرد شبکه پژوهش
آزمایشگاهی کشور این طرح را شروع کردند اما 

تلقی کرده و خود را یک آزمایشگاه ملی  ،هاي عضو آزمایشگاه
هاي متناسب با یک آزمایشگاه ملی در  انتظار داشتند که بودجه

یکی از مدیران وقت شوراي  .اختیار آنها قرار داده شود
یه در ایجاد هاي علمی کشور، به تفاوت ایده اول پژوهش

شامتک با آنچه در عمل پیاده شد به صورت زیر اذعان 
هایی در راستاي به  در طرح شامتک ایده": کند می

گذاري تجهیزات و گرفتن خدمات، ایجاد مدیریت  اشتراك
هاي خدمات مراکز عضو مطرح بود که  و تعیین تعرفه اي شبکه

  ).01IntwDocبه نقل از ( "...به مرحله عمل نرسید 
تبدیل شدن شبکه به اي و  ضعف کارکرد شبکه 4-3-1-4

  توزیع پول نظام
هاي نسبتاً  شامتک، ایده هاي اگر چه در طراحی اولیه شبکه

بین مراکز تحقیقاتی و  خوبی در راستاي ایجاد همکاري

                                                
هاي علمی  در حالی که مدیریت تحقیقات یکی از وظایف شوراي پژوهش -  1

  ).01IntwDoc( بوده و شامتک زیرساخت تحقیقات بوده است
دن ها از تبدیل ش به صراحت شامتک ،]34[در حالی که به استناد بیانیه شریف  -  2

  .اند نهی شده هاي ملی اهبه آزمایشگ

هاي  گذاري دارایی و به اشتراك دانشگاهی فعال در یک حوزه
بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد  آزمایشگاهی آنها مطرح شده

بین مراکز ها به یک سیستم توزیع بودجه  تبدیل شدن شامتک
تنها ": آزمایشگاهی بود خرید تجهیزات علمی به منظور

داشت این بود که به ) شامتک(سنی که اجراي این برنامه ح
ها کمک کرد تا خود را تجهیز کنند و اآلن  تعدادي از دانشگاه

به نقل از ( "...فاده کنند ولی شبکه ایجاد نشد از آنها است
01IntwDoc .(" ...بینی شده بود که هر  در شامتک پیش

هاي خاصی را داشته باشد و در یک زمینه  دانشگاه دستگاه
تخصصی شود و همه براي همه تجهیزات هزینه نکنند ولی 

صرفاً به توزیع ) شامتک(اي بین مراکز عملی نشد و  همکاري
به نقل از ( "...بودجه بین مراکز انجامید مقداري 

05IntwDoc .("ال شبکه این است که  یک حالت ایده
کنار هم قرار را هاي مکمل از نظر دانش و تجهیزات  توانمندي

یکی از دالیل شکست شامتک هم این بود که نتوانست . دهد
  ).06IntwDocبه نقل از ( "این کار را انجام دهد

هاي علمی کشور در  وراي پژوهشیکی از مدیران وقت ش
فرد خاصی تئوریسین " :گوید شامتک می هاي فعالیتمورد 

ها از شبکه این بود که  تعریف شوراي پژوهش. شامتک نبود
ها که  از مراکز آزمایشگاهی دانشگاه) است(اي  مجموعه

خواستند شبکه را قانونی کنند  اول می. کنند خدمات ارائه می
بعد دیدند که چون . اشته باشدکه ساختار و مدیریت د

توانند استقالل  ها هستند نمی ها وابسته به دانشگاه آزمایشگاه
لذا تصمیم بر این شد که ابتدا با . ها را نقض کنند دانشگاه

ها را فعال کنند و به تدریج براي آنها  تزریق پول آزمایشگاه
نیت همکاري . شروطی تعیین کنند که چگونه سرویس بدهند

ها دخالت   شد در کار دانشگاه حی شبکه بود ولی نمیدر طرا
  ).01IntwDocبه نقل از ( "کرد

ها همان  کارکرد شامتک ،شود در عمل طور که دیده می همان
و وزارت  علمی کشور ها کاري است که خود شوراي پژوهش

و  )یعنی توزیع بودجه( داد ی انجام میآموزش عالوقت 
ها براي ایجاد همکاري  شبکهاز طرف این  اي نهبرخورد فعاال

که ) مانند شامتک(لذا هر سازمانی . انجام نشد عضو بین مراکز
هاي دیگر نداشته  اي نسبت به سازمان رسالت ملی متمایزکننده

اي از طرف ذینفعان و  باشد انحاللش، ایجاد سؤال و پیگیري
همان اتفاقی که . نهادهاي نظارتی را به دنبال نخواهد داشت
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براي  کشور هاي علمی نحالل شوراي پژوهشبعد از ا
هاي  هاي نسل اول افتاد و البته این مشکل در شامتک شامتک

هاي  اگر چه در این دوره، فعالیت. شود نسل سوم هم دیده می
ها از قبیل تشویق  بیشتري براي ساماندهی آزمایشگاه

ها به ایجاد آزمایشگاه مرکزي و گرفتن استانداردهاي  دانشگاه
شگاهی شده لیکن فعالیت چندانی در زمینه ترغیب آزمای

همچنین . شود ها به همکاري با یکدیگر دیده نمی آزمایشگاه
گذار  ترین عامل ایجاد انگیزه از طرف سازمان سیاست اصلی

و توزیع بودجه براي (براي مراکز عضو شبکه، انگیزه مالی 
ق هاي مکمل از طری و نه ایجاد دارایی) خرید تجهیزات جدید

  .همکاري است
  اي نداشتن نظام ارزیابی همکاري شبکه 4-3-1-5

کننده کارایی و اثربخشی هر سیستم،  تضمین یکی از عوامل
در مورد . ارزیابی آن براساس کارکردهاي مورد انتظار است

هدف سیاستی مانند تحقق یک که به دنبال  اي نهادهاي ملی
از طریق ابزارهاي تشویقی مالی افزایش فرهنگ همکاري 

شود چرا که معموالً  اهمیت ارزیابی نیز دو چندان میهستند 
گونه نهادها  طلبان به دنبال جذب منابع مالی از این  فرصت

ارزیابی  .باشدهستند بدون اینکه نیت همکاري وجود داشته 
طلبان را کنترل و  تواند حضور فرصت اي می همکاري شبکه
به عنوان یکی از ( را و اثرات منفی حضور آنهامدیریت نموده 

  .کاهش دهد) ]3[ هاي همکاري هاي موفقیت شبکه ریسک
هاي  شبکههاي  یک از نسل دهد که در هیچ ها نشان می بررسی
اي اعضاء  سیستمی براي ارزیابی همکاري شبکه ،شامتک

و تنها به ارزیابی اولیه مراکز در مرحله  1وجود نداشته
عضوگیري توجه شده که آن هم در عمل کمتر رعایت شده 

مرکز  104به عنوان مثال در شامتک پزشکی از بین . است
مرکز در ارزیابی اولیه مورد پذیرش قرار  94متقاضی، 

ها  اند که این آمار خود نشان از جدي نبودن این ارزیابی  گرفته
ها در مستندات اولیه شبکه  الی که لزوم این ارزیابیدر ح دارد

باید مؤسساتی که ": شامتک مورد توجه قرار گرفته است
خواستار شرکت در برنامه شامتک هستند طبق ضوابطی 

یکی از کارشناسان ). ]6، ص 34[به نقل از ( "ارزیابی شوند

                                                
حدود سه ) 1390-92(در نسل سوم شامتک نیز که در زمان انجام این تحقیق  -  1

گذشت سیستمی براي ارزیابی مستمر همکاري بین اعضاء  اندازي آن می سال از راه
  .شبکه وجود نداشت

مرتبط در وزارت علوم، دلیل فقدان ارزیابی را ضعف 
ها  چون بودجه": داند قانونی و ساختاري میسازوکارهاي 

تواند  شود وزارت علوم نمی ها داده می مستقیماً به دانشگاه
ها  اعمال نظري کند و اگر دستگاهی از طریق شبکه به دانشگاه

ولی در وزارت بهداشت . داده شد دیگر قابل پیگیري نیست
گونه نیست و وزارتخانه تجهیزات را به صورت متمرکز  این
ها اعمال  تواند از طریق شبکه کند و بنابراین می ریداري میخ

  ).02IntwDocبه نقل از ( "نظر کند
  عوامل بیرونی 4-3-2
  انحالل و یا تغییر دیدگاه سازمان مؤسس 4-3-2-1

شوراي (هاي شامتک  تردید انحالل سازمان مؤسس شبکه بی
یکی از دالیل مهم شکست اولین ) هاي علمی کشور پژوهش

با هدف ) ها(این شبکه. در کشور است سازي شبکه تجربه
هاي ملی تحقیقات در کشور ایجاد شدند که به  پشتیبانی طرح

با انحالل . بودند هاي علمی رسیده تصویب شوراي پژوهش
هاي ملی ادامه نیافتند و در نتیجه  ها، طرح شوراي پژوهش

هایی هم که  دانشگاه. شامتک هم پیگیري نشدند) هاي(شبکه
بودند ظاهراً دریافت کرده  ها یزاتی را در قالب این شبکهتجه

رغم تعهداتی که نسبت به شامتک داشتند  علیترجیح دادند تا 
یکی از . اي استفاده کنند از تجهیزات به صورت غیرشبکه

کارشناسان باسابقه وزارت علوم که خود در ایجاد نسل دوم و 
در سال ": دگوی چنین میهاي شامتک نقش داشته   سوم شبکه

در این . هاي علمی کشور منحل شد شوراي پژوهش 1381
ها  اي خارج و دانشگاه ها از حالت شبکه زمان، شامتک

شده در قالب این شبکه را تصاحب کردند  تجهیزات خریداري
  ).02IntwDocبه نقل از ( "و عمالً شبکه شامتک منحل شد

به  مؤسسهاي غیرکارشناسی، شاید انحالل سازمان  در تحلیل
اما شواهد  .عنوان تنها دلیل انحالل شبکه شامتک مطرح شود

انگارانه است و  دهد که این تحلیل ساده مختلف نشان می
مدارك . اند عوامل متعددي منجر به شکست این تجربه شده

اگر طراحی درستی براي شبکه انجام  که دهد موجود نشان می
شوراي ز انحالل حتی بعد ا فعالیت آن شد زمینه استمرار می

هاي علمی کشور وجود داشت چرا که این مسئولیت  پژوهش
حتی یکی از افراد اصلی  .بودبه وزارت علوم واگذار شده 

هاي  ي پژوهشهاي شامتک، بعد از انحالل شورا طراح شبکه
و  شد  علمی به عنوان معاون پژوهشی وزارت علوم برگزیده
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هاي شامتک   یاء شبکههایی را هم براي اح این وزارتخانه تالش
هاي علمی منحل شد  وقتی که شوراي پژوهش": انجام داد

ها را ادامه دهد  قرار بود شوراي عتف کارهاي شوراي پژوهش
اطالعات دارد چون هم رئیس ... در این زمینه آقاي که 

هاي علمی کشور بود  کمیسیون علوم پایه در شوراي پژوهش
به ( "وزارت علوم شد و بعد از انحالل آن، معاون پژوهشی

هاي  شوراي پژوهش 1381در سال "). 01IntwDocنقل از 
. علمی کشور منحل و اختیاراتش به وزارت علوم منتقل شد

به ( "کارشناسان این شورا هم به وزارت علوم منتقل شدند
  ).02IntwDocنقل از 

دفتر پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، مصاحبه مدیرکل وقت 
تنها ( 1382با روزنامه همشهري در سال  يتحقیقات و فناور

این  تالش گرنشان) ها یک سال پس از انحالل شوراي پژوهش
هاي شامتک است که قبالً از آن  شبکه ءبراي احیاوزارتخانه 

بنابراین . ]36[یاد کردیم هاي شامتک  به عنوان نسل دوم شبکه
ترین دالیل  اگر چه یکی از مهم "انحالل سازمان مؤسس"

را به عنوان تنها  توان آن تجربه شامتک است اما نمی شکست
از (عامل از بین رفتن شامتک پذیرفت و باید دالیل دیگري 

را نیز ) این مقاله مطرح شد هاي پیشین قبیل آنچه در بخش
هاي  جستجو کرد که شاید وجود آنها باعث ناکام ماندن تالش

  .شد ها شده در وزارت علوم براي احیاء این شبکه انجام
هاي ناپایدار از  تغییر دیدگاه مدیران سازمان مؤسس و حمایت

توان از  میرا آن شبکه شامتک به ویژه در مورد نسل دوم 
با انتقال مسؤلیت . ها دانست موفقیت این شبکهعدم دالیل 

هاي علمی کشور  شامتک از شوراي پژوهشهاي  اداره شبکه
آشنانبودن با این به وزارت علوم، مدیران جدید به دلیل 

براي وزیر و ": کردندها ن مفهوم، حمایت کافی از این شبکه
شده از شوراي  فردي غیر از فرد منتقل(معاون پژوهشی وزیر 

، تعریف شامتک و همکاري )هاي علمی کشور پژوهش
هاي الزم از سوي آنها  اي قابل فهم نیست لذا حمایت شبکه

  ).02IntwDocبه نقل از ( "وجود ندارد
هاي علم و  ها و سیاست همراهی سایر برنامهعدم  4-3-2-2

  فناوري کشور
یکی از الزامات موفقیت یک برنامه ملی در عرصه عمل، 
همراهی و پشتیبانی سایر بازیگران محیطی اعم از نهادها و 

به ادعاي یکی از مدیران وقت شوراي . ستي کشور اها برنامه

دازي شبکه شامتک ان هاي علمی کشور، در زمان راه پژوهش
ها و نهادهاي فعال در حوزه علم  ، برخی برنامه1376در سال 

در برخی  کهها نبودند  پشتیبان این شبکهو فناوري نه تنها 
 )هاي برنامه(در آن زمان نظرات ": شدند مواقع مانع آن نیز می

و غیره که بر  102و ماده  40- 60 طرحمثل . متفاوتی بود
سازمان . تحقیقات ملی تأثیرگذار بود )هاي طرح(برنامه 

ریزي نیز با برنامه ملی تحقیقات مخالفت  مدیریت و برنامه
 "هاي ملی تحقیقات بود کرد که شامتک هم یکی از برنامه  می

مخالفت سازمان مدیریت و ). 01IntwDocبه نقل از (
مشکل در ریزي وقت با این برنامه، در حقیقت به معنی  برنامه
طراحی  ،چرا که در آن دوره بودع مالی دولتی مناب تأمین
هاي بودجه و اختصاص منابع مالی توسط این سازمان  ردیف

  .گرفت صورت می
  
) هاي موفقیت ریسک(عوامل شکست بندي  جمع - 5

 شامتک شبکه

عوامل مؤثر بر  خصوصشده در  در این بخش، مطالب مطرح
 هاي بندي و بر اساس دوره هاي شامتک جمع شبکه شکست

بندي  جمع .بندي شده است دسته ها مختلف ایجاد این شبکه
شوندگان از دالیل شکست شبکه شامتک در  نظرات مصاحبه

  .آمده است 3جدول 
  شوندگان از دالیل شکست شامتک نظرات مصاحبه) 3جدول 
  شده براي شکست دالیل مطرح  شونده کد مصاحبه

01IntwDoc  

وزارت  انحالل سازمان مؤسس و تغییر دیدگاه -
 علوم به شبکه

حمایت سازمان عدم هاي رقیب و  وجود برنامه -
  ریزي مدیریت و برنامه

02IntwDoc  
 انحالل سازمان مؤسس -

هاي عضو شبکه پس از نسل  نکردن دانشگاه عدم -
  اول و فقدان ابزاري براي جلب همکاري آنها

03IntwDoc  - ضعف الگوسازي براي شبکه  

04IntwDoc  
 دبیرخانه و ساختار مدیریتی مستقل و فعالفقدان  -

تبدیل شدن شبکه به سیستم توزیع پول و ضعف  -
  در ایجاد همکاري بین اعضاء

05IntwDoc  -  شکل نگرفتن همکاري واقعی در شبکه و تبدیل
  شدن آن به سیستم توزیع پول

06IntwDoc  
هاي مکمل در شبکه و  شکل نگرفتن دارایی -

  ناي آ ضعف کارکرد شبکه
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شده در بخش قبل را در کنار هم و در  عوامل بحث 1شکل 
طور که از مقایسه  همان. دهد یک قالب منسجم نشان می

در شکل  مندرجو موارد  1شده در جدول  عوامل فهرست
مذکور مشخص است برخی عوامل شکست، مواردي هستند 

. هاي همکاري به آنها اشاره شده است شبکهپیشینه که در 
واگرایی در اهداف (اي  مشترك از همکاري شبکهفقدان درك 

و نبود جریان دانش و (اي  ، ضعف کارکرد شبکه)سازي شبکه
و قطع حمایت سازمان مؤسس از شبکه، ) همکاري در شبکه

برخی عوامل دیگر مثل ضعف ساختار . از آن جمله هستند
مدیریتی شبکه و شروع گسترده بدون الگو، مواردي هستند که 

طالعه بوده و کمتر در پیشینه موضوع به عنوان حاصل این م
   .اند هاي همکاري مورد اشاره قرار گرفته عوامل شکست شبکه

هاي شامتک  هاي مختلف ایجاد و فعالیت شبکه دوره 2شکل 
براي  "شاعا"اگر چه در دوره سوم از عنوان . دهد را نشان می

، هاي نسل دوم همانند شامتک ها استفاده شده ولی این شبکه
این شبکه نیز از طریق معاونت پژوهشی وزارت علوم، 

اً با همان اهداف و تیم اجرایی تحقیقات و فناوري و تقریب
توان شبکه  رو می از این. اند ایجاد شدههاي نسل دوم  شبکه

با توجه به . هاي شامتک نامید شاعا را نسل سوم شبکه
هاي مختلف شامتک در  شده در مورد نسل بندي انجام تقسیم

شده به عنوان  عوامل شناسایی 4، در جدول 2شکل 
ایجاد و  هاي ا، برحسب دورهه شبکهاین  موفقیتهاي  ریسک

طور که در این جدول  همان. اند مشخص شدهفعالیت آنها 
مانند انحالل (شود در کنار عوامل خاص هر دوره  دیده می

ها  ، برخی عوامل در همه دوره)سازمان مؤسس در دوره اول
و  "شروع گسترده و بدون الگو"به عنوان مثال . وجود دارند

در هر سه دوره  "اي کاري شبکهفقدان درك مشترك از هم"
  .اند هاي شامتک شناسایی شده شبکهموفقیت به عنوان ریسک 

  عوامل درونی

 هاي شامتک ضعف ساختار مدیریتی شبکه 

 شروع گسترده و بدون الگوي شبکه 

 فقدان درك مشترك از شبکه بین ذینفعان 

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

 اي نداشتن نظام همکاري شبکه 

 انحالل یا تغییر سازمان مؤسس   عوامل بیرونی

  هاي علم و فناوري کشور ها و سیاست همراهی سایر برنامهعدم 

  هاي شامتک شبکه) هاي موفقیت ریسک(عوامل شکست ) 1شکل 

ک
فعالیت شبکه شامت

 

  سال
1376  1381  1382  1386  1389  

 یمل يها شگاهیه آزماکشب
  )کشامت(شور کتوسعه 

 یمل يها شگاهیه آزماکشب
  )کشامت(شور ک یقاتیتحق

 یعلم يها شگاهیه آزماکشب
  )شاعا(ران یا

  نسل سوم يها کشامت  نسل دوم يها کشامت  نسل اول يها کشامت

 شامتک هاي شبکه فعالیت و ایجاد مختلف هاي دوره) 2 شکل
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  )موفقیتهاي  یا ریسک(عوامل شکست ) 4جدول 
  هاي مختلف شامتک در دوره هاي شبکه

  )ریسک موفقیت شبکه(عنوان عامل 
دوره ایجاد 

  )نسل(شامتک 
  سوم  دوم  اول

        انحالل سازمان مؤسس شبکه
        تغییر دیدگاه سازمان مؤسس نسبت به شبکه

هاي علم و  ها و سیاست همراهی سایر برنامهعدم 
       فناوري کشور

      ضعف ساختار مدیریتی
     شروع گسترده و بدون الگو

     اي فقدان درك مشترك از همکاري شبکه
تبدیل شدن شامتک به اي و  ضعف کارکرد شبکه

     سیستم توزیع پول

      اي نداشتن نظام ارزیابی همکاري شبکه
 :هاي  ریسکاست ارزیابی  با توجه به اینکه شبکه شاعا در مرحله آغازین فعالیت

بینی  نیازمند گذشت زمان بوده و موارد ذکرشده در این جدول نیز صرفاً پیش آنموفقیت 
  .هاي قبلی است اساس شواهد و تجربه شامتک محقق بر

  
  گیري نتیجه - 6

هاي حاصل از مطالعه عوامل شکست  ترین درس در پایان، مهم
هاي نوظهور حوزه علم و فناوري و  شبکه شامتک براي شبکه

  :شود گذاران و فعاالن این حوزه تبیین می سیاست
هاي رسمی  دهد که اگر شبکه تجربه شامتک نشان می) الف

مستقلی ) دبیرخانه(همکاري در حوزه علم و فناوري، ساختار 
نداشته باشد و یا دبیرخانه شبکه به هر دلیلی فعال نباشد پس 

هاي کلی گذر کرده و به  گذاري از مدتی که شبکه از سیاست
رسد فقدان  مرحله طراحی سازوکارهاي عملیاتی همکاري می

بدنه کارشناسی باتجربه و داراي دانش الزم به عاملی براي 
  .شود یرکود و در نهایت شکست شبکه منجر م

مورد مطالعه، مفهوم شبکه براي ذینفعان مختلف   در شبکه) ب
فقدان درك مشترك از مفهوم . یکسان و هماهنگ نبوده است

تواند یکی دیگر از دالیل ناپایداري و  شبکه همکاري، می
انتظارات  ،انها باشد چرا که هر دسته از ذینفع شکست شبکه

  .شتداخواهند متفاوتی از یک شبکه موفق 
تواند  مدت می نحوه رشد یک شبکه همکاري، در طوالنی) ج

مدیریت یک شبکه . موفقیت شبکه را تحت تأثیر قرار دهد
همکاري، همانند هر تجربه جدیدي، نیاز به انباشت دانش 

اگر قبل از این که سازوکارهاي همکاري در یک مقیاس . دارد
ود کوچک آزموده شود براي تعداد زیادي مرکز عضو به کار ر

  .طبیعتاً خطاها نیز در مقیاس بزرگ خواهند بود
در عمل کارکرد در صورتی که یک شبکه همکاري ) د

که اغلب توزیع (اي نسبت به سازمان مؤسس خود  متمایزکننده
 براينیز  اي نهبرخورد فعاالنداشته باشد و ) بودجه است

 عضو همکاري بین مراکز سازي سازوکارهاي طراحی و پیاده
اي  اي، ایجاد سؤال و پیگیري نگیرد انحالل چنین شبکهانجام 

از طرف ذینفعان و نهادهاي نظارتی را به دنبال نخواهد داشت 
 هاي علمی همان اتفاقی که بعد از انحالل شوراي پژوهش

از سوي دیگر، تعریف . هاي نسل اول افتاد براي شامتک کشور
شد  برد همکاري بین اعضاء شبکه باعث خواهد-روابط برد

  .تر شود انگیزه آنها براي ادامه همکاري دائماً مستحکم
کننده کارایی و اثربخشی هر  تضمینیکی از عوامل ) هـ

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

 را آنهارا کنترل و مدیریت نموده و اثرات منفی حضور  شبکه
کاهش ) هاي همکاري عوامل شکست شبکه به عنوان یکی از(

به عقیده برخی فعاالن، فقدان سیستم منظم ارزیابی یکی  .دهد
  .هاي شامتک بوده است هاي شبکه از کاستی

هاي  سازمان مؤسس نقش مهمی در ایجاد و راهبري شبکه) و
رسمی همکاري علم و فناوري دارد و حمایت مستمر آن از 

  در شبکه. تواند موجب افزایش پایداري شبکه شود ه میشبک
شامتک، انحالل سازمان مؤسس، یکی از دالیل انحالل این 

در این شبکه، همچنین تغییر مکرر دیدگاه . شبکه بوده است
مدیران باالدست در طول زمان، نوعی سردرگمی در مورد 

  .هاي همکاري ایجاد کرده است نقش و جایگاه شبکه
ز الزامات موفقیت یک برنامه ملی در عرصه عمل، یکی ا) ز

همراهی و پشتیبانی سایر بازیگران محیطی اعم از نهادها و 
گاهی حتی اگر چه در زبان، شعار . ستي کشور اها برنامه
کننده  شود اما در عمل، رفتارها تضعیف سازي داده می شبکه

  .اي است هاي شبکه همکاري
  

  تشکر و قدردانی
همکاري دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش الزم است از 

و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به ویژه آقاي 
دکتر علیایی که نویسندگان را در دسترسی به سوابق 

  .هاي شامتک یاري کردند تشکر و قدردانی نمائیم شبکه
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Abstract 

SHAMTAK network could be recognized as 

the first and most deliberate formal attempt in 

I. R. of Iran for sharing S&T infrastructures at 

the national level. Failure of this network has 

led to serious doubts among S&T policy-

makers and national-level decision-makers 

about the possibility of establishing a stable 

S&T network in the country. However, a 

number of new networks emerged through the 

last decade in the S&T fields. Many lessons 

could be drawn from the deep investigation of 

SHAMTAK network’s failure story in order 

to prepare a guideline for emerging S&T 

networks in the country. Nevertheless, S&T 

policy and management researchers have not 

done a remarkable study about this network 

yet. In this qualitative research, we deeply 

investigated SHAMTAK network’s story to 

uncover reasons for its failure. In this way, 

conducting a qualitative inquiry and using 

case study method, we collected related data 

adequately from in-depth interviews with key 

informants, observation, archived documents, 

and reviews published on this network. In 

order to study this experience effectively, we 

classified SHAMTAK networks into three 

main generations. The study reveals a number 

of facts as the reasons for SHAMTAK 
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network’s failure including; dissolution of 

initial funding organization and transferring 

SHAMTAK to another institute, large scale 

initiation of SHAMTAK network without a 

well-defined model, weakness in 

collaboration and linkage mechanisms of the 

network and it’s acting as a budget 

distribution system, and different opinions of 

policy-makers in funding/supporting 

organizations about the goals and roles of the 

network in SHAMTAK’s lifelong. 
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