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: و فناوري در ايران هاي رسمي همكاري علم مديريتي شبكه شناسي ساختارهاي گونه
   مطالعه چندموردي

 

  *2فرد ، رضا اسدي1، محمدرضا تقوا1، جهانيار بامدادصوفي1طباطبائيان... ا سيدحبيب

  دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبايي  استاديار -1
 دانشجوي دكتري مديريت تكنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبايي  -2

  چكيده
در ايران  1385تا  1375هاي  شبكه رسمي همكاري علم و فناوري ايجادشده در فاصله سال 7ساختارهاي مديريتي مورد استفاده در تحقيق حاضر به بررسي 

هاي  هاي مورد نياز از منابع مختلف از جمله مصاحبه ، داده)به صورت چندموردي(در اين تحقيق با رويكردي كيفي و با استراتژي تحقيق موردي . پرداخته است
در اين مقاله ضمن توصيف و . ساختاريافته، مشاهده و مستندات بايگاني شده، گردآوري و از روش تحليل محتوا براي تحليل نتايج استفاده شده است يمهن

هاي هر  مزايا و ضعفموردي، ها و عوامل اصلي موجود در هريك از ساختارها، با استفاده از تحليل بين بندي ساختارهاي مديريتي مشاهده شده در شبكه دسته
هاي رسمي همكاري علم و فناوري در ايران از الگوهاي ساختاري متفاوتي كه طيفي از  نتايج تحقيق نشانگر آن است كه شبكه. ساختار تبيين گرديده است

ر شورايي باعث افزايش روحيه مشاركت ساختا. اند دهند، استفاده كرده را تشكيل مي) ستادي(تا ساختارهاي سلسله مراتبي ) شورايي(ساختارهاي مشاركتي 
همچنين براساس تحقيق . را به همراه دارد دهد، در حالي كه ساختار ستادي نتيجه عكس آن جمعي در شبكه شده، ولي قدرت اجرايي مديريت آن را كاهش مي

هاي  ضو، در انتخاب نوع ساختار مورد استفاده در شبكهحاضر، عوامل متعددي نظير نحوة تامين بودجه شبكه و جايگاه سازمان مؤسس شبكه نسبت به مراكز ع
  .همكاري علم و فناوري در ايران تاثيرگذار بوده است

  
  هاي رسمي همكاري علم و فناوري، الگوهاي ساختاري، مديريت شبكه، مشاركت جمعي شبكه :ها كليدواژه

  
  'مقدمه-1

هاي همكاري با تأخيري حدود سه دهه نسبت به اوج  شبكه
شمسي  1370دهه  اواسطدر ، ]1[جهاني به اين مقوله توجه 

گذاري و مديريت علم و فناوري در ايران  وارد فضاي سياست
اعم از منابع مالي (اي  هاي سرمايه با توجه به محدوديت. ندشد

و پراكندگي جغرافيايي منابع در ) هاي انساني و سرمايه
نوان هاي همكاري به ع جمهوري اسالمي ايران، مفهوم شبكه

برداري بهتر از  راهكاري براي تخصيص بهينه منابع و بهره
گذاران و مديران حوزه  هاي ملي، مورد توجه سياست سرمايه

                                                 
  reza_asadifard@nano.ir :دار مكاتبات ده عهدهنويسن *

اولين برنامه جدي براي . علم و فناوري كشور قرار گرفت
، توسط شوراي 1376هاي همكاري، در سال  ايجاد شبكه

هاي  هسازي آزمايشگا هاي علمي كشور در زمينه شبكه پژوهش
زة نوظهور و نسبتاً پيشرفته مثل تحقيقاتي در چند حو

، فناوري اطالعات، زلزله و مواد طراحي و اجرا شد يوب فناوري
هاي  با وجود پيشگامي در حوزه شبكه 1شبكه شامتك. ]2[

همكاري علم و فناوري در كشور، چند سال بيشتر عمر نكرد 
 موج بعدي .شمسي منحل شد 1380و در اواسط دهه 

سازي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   شبكه

                                                 
هاي ملي تحقيقاتي كشور شبكه آزمايشگاه - 1  

 
  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1390، بهار 3سال سوم، شماره 
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، با 1379 -1384هاي  شروع شد و چهار شبكه در فاصله سال
در . ]3[حمايت معاونت فناوري اين وزارتخانه ايجاد شدند 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، همزمان با تالش براي 
هاي شامتك، شبكه ملي پژوهش و فناوري  احياي شبكه

دارويي توسط معاونت پژوهشي اين وزارتخانه و با  گياهان
ايجاد  1383تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در سال 

شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو، شبكه ديگري است . ]4[شد 
، به 1383كه توسط ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در سال 

منظور ايجاد زيرساخت مناسب آزمايشگاهي براي توسعه 
نكته قابل توجه در . ]5[در كشور ايجاد گرديد  فناوري نانو
كنندگان آنها از  هاي فوق، استفاده موسسان و اداره مورد شبكه

. الگوهاي ساختاري متفاوت براي مديريت شبكه است
بنابراين اين سوال وجود دارد كه اين ساختارها چه 

هايي با هم دارند و چه عواملي در انتخاب آنها  تفاوت
  ده است؟تاثيرگذار بو

هاي همكاري علم و  با توجه به گسترش روزافزون شبكه
به سواالت  پاسخگوييفناوري در كشور، الزم است ضمن 

بندي مناسبي از الگوهاي ساختاري تجربه شده  فوق، دسته
ها مورد بررسي  ارايه شود و تاثير اين الگوها بر عملكرد شبكه

ساختارهاي  در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي. قرار گيرد
شبكه همكاري علم و فناوري  7مديريتي مورد استفاده در 
در ايران  1385تا  1375هاي  ايجادشده در فاصله سال

در اين مطالعه ضمن توصيف ساختارهاي . پرداخته است
هاي  ها با استفاده از تحليل مديريتي هر يك از شبكه

، 2ديمور از طريق يك تحليل بيناين ساختارها ، 1موردي درون
بندي شده و اركان موجود در هر دسته از ساختارها و  دسته

  .هاي هر ساختار تبيين شده است همچنين مزايا و ضعف
  
  پيشينه پژوهش - 2

شبكه مفهومي است كه به صورت عام به مقدار زياد مورد 
اين عموميت در كاربرد واژة شبكه، . استفاده قرار گرفته است
لذا الزم است . شود حيح ميهاي ناص گاهي منجر به برداشت

هاي  در ابتدا تعريف مناسبي از شبكه كه در مورد شبكه
                                                 
1- Within-cass analysis 
2- Cross-case analysis 

به . دشوهمكاري علم و فناوري مورد استفاده باشد، ارايه 
را ) ها سازمان(ها  گروهي از شركت"، ]6[ سلگي و ديني نظر

كنند و از  كه در پروژة مشتركي در زمينة توسعه، همكاري مي
اين فعاليت . يگرند، شبكه گويندلحاظ تخصصي مكمل يكد

بايد با اين هدف باشد كه بر مشكالت مشترك غلبه كرده و 
در . "به كارايي جمعي و تسخير بازارهاي جديد دست يابند

ها را كه داوطلبانه  هر گروه از افراد يا سازمان"تعريف ديگر 
مشترك بپردازند و خود را در   به تبادل اطالعات و يا فعاليت

كه فرد يا سازمان  اي گونه اين اهداف سازمان دهند بهراستاي 
 "استقالل و تماميت خود را نيز حفظ نمايد، شبكه گويند

همكاري "، "مكمل بودن اعضاء"در اين دو تعريف، . ]7[
هدف  داشتن"، "بودن داوطلبانه"، "مشترك هاي اعضا در پروژه

 هاي مهم عنوان ويژگي به "حفظ استقالل اعضاء"و  "مشترك
  .هاي همكاري مورد تاكيد قرار گرفته است شبكه
اي نزديك به يك قرن در  هاي همكاري اگر چه سابقه شبكه

هاي اخير توجه به آنها و روابط بين  جهان دارند، اما در دهه
ها به شدت  هاي عضو در شبكه ها و سازمان افراد، گروه

بنيان، اهميت  با رشد صنايع دانش. ]8[افزايش يافته است 
هاي توليد و توزيع محصوالت  و نيز شبكه R&Dهاي  بكهش

ها در  در پيمايش انواع همكاري. ]9[مضاعف شده است 
، رشد ]1[ هجدورن  ،1998تا  1960هاي  محدوده سال

. گزارش كرد R&Dهاي  شديدي را در زمينه همكاري
مطالعات زيادي نشانگر افزايش روزافزون همكاري و پيوند 

ها در آمريكا و درگيرشدن بيشتر  انشگاهها و د بين بنگاه
هاي مشترك  هاي دولتي در همكاري ها و آزمايشگاه بنگاه

  .]10[پژوهشي است 
كه ناشي - هاي مختلفي بندي هاي همكاري، دسته براي شبكه
مطرح  - هاست نظران به شبكه هاي متفاوت صاحب از نگرش
هاي  بندي عمده، تقسيم آنها به شبكه يك دسته. شده است

اين دو دسته به عقيده . هاي غيررسمي است رسمي و شبكه
: هاي قابل توجهي دارند ، تفاوت]11[ويكستد و هالبروك

هاي غيررسمي شامل همكاران و دستياران پژوهشي در  شبكه
ها كه در آن سطحي از  اغلب پروژه. هر پروژه يا مقاله هستند

شبكه "تواند به نوعي يك  همكاري وجود دارد، مي
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را ميتوان  "هاي رسمي شبكه"اما . محسوب شود "سميغيرر
هاي ايجادشده توسط دولت براي تشويق پژوهش در  سازمان
در (هاي نوظهور و يا دستيابي به يك جِرم بحراني  زمينه
هايي كه پژوهشگران در يك گستره جغرافيايي پراكنده  زمينه
  .دانست )اند شده
هدف سياستي هاي رسمي اغلب براي دستيابي به يك  شبكه

توسط ) مثل ايجاد پيوند بين پژوهشگران و صنايع(خاص 
و معموالً در مواقع مشخص به صورت  شدهها تشكيل  دولت

هاي  هاي مهم شبكه ويژگيديگر از . شوند ميرسمي ارزيابي 
توان به نياز به ايجاد يك ساختار مديريتي رسمي  رسمي مي

دليل  يررسمي بههاي غ در شبكه. براي اداره آنها اشاره كرد
شكل و آمورف بودن آنها، تشخيص مرزهاي شبكه دشوار  بي

هاي رسمي به دليل مشخص بودن اعضاء  است ولي در شبكه
البته اين مرزها اغلب . تر است شبكه، تعيين مرزها راحت

  ".پويا بوده و ثابت نيستند
، به ضرورت وجود ]11[با وجود اينكه ويكستد و هالبروك 

اند ولي  هاي رسمي اشاره كرده تي براي شبكهساختار مديري
  .اند در مورد جزئيات اين ساختارها و انواع آن بحث نكرده

ها  خود شبكه "مديريت نوآوري"نيز در كتاب  1تيد و بِسانت
طبق . كنند بندي مي را به دو شكل رسمي و غيررسمي تقسيم

هاي خود را  هاي غيررسمي افراد ايده تعريف آنها، در شبكه
ه عنوان محصول جانبي ارتباط اجتماعي و كار خود به ب

هاي رسمي به صورت  گذارند، در حالي كه شبكه اشتراك مي
اند كه كمك كنند تا  مشخص براي اين هدف ايجاد شده

هاي  هاي رسمي را شبكه آنها شبكه. نوآوري اتفاق بيافتد
نوع شبكه را  8تيد و بِسانت . گويند نيز مي "مهندسي شده"

كنند كه اغلب تركيبي از روابط رسمي و  ي ميمعرف
اما در اينجا نيز در مورد . ]289، ص 12[غيررسمي هستند 

تنها در مورد . ها بحث نشده است ساختار مديريتي اين شبكه
ها  به اين نكته بسنده شده كه اين شبكه "2هاي بخشي شبكه"

هاي صنفي  معموالً به جاي اعضاي شبكه، توسط اتحاديه
 .  شوند مي مديريت

                                                 
1- Tidd & Bessant 
2- Sectoral network 

ي غيررسمي (ها كند كه ساختار شبكه ، بيان مي]13[3كاگت
پيوسته در حال تغيير است چرا كه اندركنش بين ) بنگاهي بين

شود و  عوامل اقتصادي توسط ساختار شبكه مديريت مي
هاي بعدي شكل  خود اين تبادالت، ساختار شبكه را در دوره

اصل نتيجه  تكامل شبكه به عقيدة كاگت، در. دهد مي
  .اندركنش بين عوامل تكنولوژيك، اجتماعي و نهادي است

 5هاي ساختارمند ها را به شبكه ، شبكه]14[4آيكپِن و تسانگ
در يك شبكه "بيان آنها،  به. اند تقسيم كرده 6ساختار و بدون

صورت  ساختارمند نقش اعضاء شبكه و روابط بين آنها به
يك هدف  رسيدن بهو اعضاي شبكه براي  شده شفاف تعريف

هاي بدون  كه در شبكه حالي اند، در مشخص سازماندهي شده
آنها در مورد نوع و . "ساختار اين مسئله صادق نيست

  .اند ساختارمند بحث نكرده هاي ساختاري در شبكه هاي ويژگي
 8ها سلسه مراتبي ، برخي شبكه]15[7به گفته پاول وگرادل

اختيارات پايش  بوده و توسط يك مجموعه مركزي داراي
ها، اختيارات توزيع  شوند، در حالي كه در برخي شبكه مي
  .شود هاي خودسازمانده ديده مي و ويژگي 9شده

نوآوري، متغيرهاي متعددي ) همكاري(هاي  در بررسي شبكه
ممكن است براي مطالعه ساختار شبكه مورد توجه قرار 

اي را  دهشده ديدگاه اثبات ش هاي ارايه تئوري. ]17و16[گيرد 
تر  ها مناسب در مورد اينكه چه شكلي از ساختار براي شبكه

كند، ولي برخي از پژوهشگران در مورد  است، فراهم نمي
 اند منفرد بحث كرده صورت حالت بهينة تعدادي از خواص به

هاي  كارگروه (اندازه شبكه  جمله ميتوان به ، كه ازآن]18[
 ، تركيب اعضاي]21[ مرزهاي شبكه ،]20و19[درون شبكه 

  .اشاره كرد ]23[رسميت درشبكه و ميزان ]22[شبكه 
همانطور كه به چند نمونه اشاره شد، اغلب مطالعات انجام 

هاي همكاري به  شده در مورد مديريت يا ساختار شبكه
مباحث كلي در اين مورد و يا تاثير ساختار مديريتي بر ساير 

                                                 
3- Kogut 
4- Inkpen & Tsang 
5- Structured 
6- Unstructured 
7- Powell & Gradol 
8- Hierarchical 
9- Heterarchical 
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اري شبكه و هاي ساخت اند و ويژگي عوامل شبكه پرداخته
  .اركان مهم آن كمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است

ها در مورد تعدادي از عوامل موجود  البته در برخي پژوهش
هاي همكاري و نقش آنها صحبت  در ساختار مديريتي شبكه

، همانند هر گروهي ]9[1به عقيده بوچِل و راب. شده است
شده ها بايد تعدادي نقش تفكيك  در يك سازمان، شبكه

به . تعريف كنند تا بتوانند در طول زمان توسعه پيدا كنند
اعتقاد آنها چهار نوع نقش مهم براي يك شبكه مؤثر كه به 

  :كنند، وجود دارد طور سيستماتيك با هم كار مي
هاي اصلي آن  كه نقش) يا هماهنگ كننده(مدير ) 1

هاي  دهنده اصلي شبكه، ميزبان برنامه سازمان: عبارتند از
ع مشكالت، منبع اصلي انرژي در شبكه، ارزيابي كننده رف

  كننده روابط در شبكه، سالمتي شبكه و عامل تسهيل
اي كه به مدير شبكه كمك  دبيرخانه: ساختار حمايتي) 2

ترين  اين ساده. هاي شبكه را اداره كند كند تا فعاليت مي
تهيه و ثبت اعضاء شبكه، . شكل ساختار حمايتي است

و سايت اينترنتي شبكه و هماهنگي   يگاه دادهنگهداري پا 
  هاي آن است، هاي شبكه از جمله فعاليت نشست

نظارت بر  كه بهتعدادي از افراد قوي : 2ويرايشگر) 3
  پردازند، ميمحتوي فعاليت شبكه 

نقش آن جلب حمايت مديريت سطح باال از : حامي) 4
  .شبكه است

ياد انجام شده ، با وجود مطالعات زفوقبا توجه به مطالب 
هاي همكاري، در مورد ساختار مديريتي اين  در مورد شبكه

در  سوابقها كمتر بحث شده و شكاف قابل توجهي در  شبكه
هاي  بندي الگوهاي ساختاري شبكه مورد تبيين و دسته

برخي  گان،به عقيده نويسند كه همكاري رسمي وجود دارد
هاي  ه شبكهكه بررسي پيشينه پژوهش در حوز–از داليل آن 

  :عبارتند از - كند همكاري نيز آنها را تاييد مي
با وجود تاكيد مقاالت زيادي بر اهميت مديريت ) 1

، اغلب مطالعات از منظر )و نوآوري(هاي همكاري  شبكه
ها يا مراكز عضو و نه از منظر شبكه به عنوان يك  بنگاه

، لذا مباحث آنها بيشتر حول ]24[كل صورت گرفته است 

                                                 
1- Buchel & Raub  
2- Editor 

گيري مناسب يك عضو درون شبكه و ايجاد  جاي نحوه
ارتباط بهتر با ساير اعضا براي استفاده بيشتر از منافع 

توان به  عنوان نمونه مي به(حضور در شبكه است 
و  4، كاون]25[و همكاران  3مطالعاتي كه توسط جوالتي

 ]28[و همكاران  6و فورد ]27[5، هاگينز]26[همكاران 
با اين وجود با توجه به ). ره كردانجام گرفته است، اشا

ها از ديدگاه اكادميك و  اهميت روزافزون بحث شبكه
ها و كارايي  گذاري دولتي، ارزيابي شبكه همچنين سياست

 .]24[آنها به صورت يك كل ضروري است 

هاي  دهد كه اغلب مقاالت و كتاب ها نشان مي بررسي) 2
 هاي شبكه"ها، مربوط به  موجود در مورد شبكه

ها در حوزه  هستند كه انواع مختلف همكاري "غيررسمي
علم و فناوري از جمله همكاري در زمينه تحقيق و توسعه 

ها را  شوند و اساساً خيلي از محققين شبكه را شامل مي
هاي غيررسمي  شبكه. اند ساختارهاي مجازي در نظر گرفته

، در ادبيات ]9[چون ساختار مديريتي رسمي ندارند 
در آنها، ناظر بر مباحثي از قبيل  7بحث ساختار منظور از

روابط بين آنها  8ميزان مركزيت هر يك از اعضا و چگالي
است كه كامالً متفاوت با بحث ساختار مديريتي در 

عنوان نمونه مطالعاتي كه توسط  به(هاي رسمي است  شبكه
و شيلينگ  ]31[11، گرَبهِر و پاول]30[10، راولي]29[9اليور

 ).انجام گرفته است را ببينيد ]32[12و فلپس

در كشورهاي ديگر به ويژه در كشورهاي پيشرفته، ) 3
هاي بزرگ و در طول رنجيره  ها حول بنگاه اغلب شبكه

گيرند و به صورت  تامين، توليد و يا توزيع آنها شكل مي
مطالعه . شوند ها مديريت مي غيررسمي توسط اين بنگاه

هاي داراي  هاي بنگاه ها معموالً بر ويژگي اين شبكه
مركزيت در شبكه و نيز ميزان مناسب دخالت آنها در 

                                                 
3- Gulati 
4- Cowan 
5- Huggins 
6- Ford 
7- Structure 
8- Density 
9- Oliver 
10- Rowley 
11- Grabher & Powell 
12- Schilling & Phleps 
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عنوان نمونه مطالعاتي كه توسط  به(شبكه متمركز است 
 ).انجام گرفته است را ببينيد ]33[1مايلز و اسنو

ها به  هاي رسمي در دهه اخير توسط دولت شبكه) 4
ا هاي محلي، ملي و ي سازي سياست عنوان يك ابزار پياده

ها  تعداد اين شبكه. اند اي مورد توجه قرار گرفته منطقه
) ]9[با تعريف وسيع آن (هاي غيررسمي  نسبت به شبكه

هاي  بسيار كمتر است و مطالعات معدودي در مورد شبكه
رسمي صورت گرفته است كه به برخي از موارد مهم آنها 

 .در اين مقاله اشاره شده است

ي در ايران با وجود گذشت هاي همكاري علم و فناور شبكه
نزديك به دو دهه از ظهور آنها، كمتر موضوع مطالعات 

اند و مقاالت معدودي كه در مجالتي  مديريتي قرار گرفته
شود، صرفاً به معرفي يكي از  مثل رهيافت ديده مي

و اركان ساختاري آن ) شبكه شامتك(هاي همكاري  شبكه
ها، به  ورد شبكهو بررسي جامعي در م ]34و1[اند  پرداخته

لذا تحقيق . ويژه الگوي ساختاري آنها صورت نگرفته است
هاي همكاري علم  تواند با بررسي تعدادي از شبكه حاضر مي

و فناوري در كشور، به كاهش شكاف موجود در مورد 
هاي رسمي همكاري از منظر ساختارهاي  شناسي شبكه گونه

ش آگاهي مديريتي آنها كمك نموده، همچنين موجب افزاي
گذاران علم و فناوري كشور نسبت به تاثير  مديران و سياست
  .هاي رسمي همكاري بر عملكرد آنها شود نوع ساختار شبكه

  
  روش تحقيق - 3

واحد تحليل در اين تحقيق، يك شبكه همكاري علم و 
، و به منظور 2گيري به صورت هدفدار نمونه. فناوري است

. انجام شد 4وريكو تئ 3دستيابي به پاسخگويي واقعي
هاي  پاسخگويي تئوريك، از طريق انتخاب دو گروه شبكه

داراي ساختار مشاركتي و ساختار سلسله مراتبي و 
پاسخگويي واقعي از طريق انتخاب بيش از يك مورد 

البته در مورد ساختار . ]35[در هر دسته انجام شد ) شبكه(
 7اب انتخ. سلسله مراتبي تنها يك نمونه عملي وجود داشت

                                                 
1- Miles & Snow 
2- Purposive 
3- Literal replication 
4- Theoretical replication 

براي مطالعه، مصالحه خوبي را بين اشباع از ) شبكه(مورد 
دار بودن از نظر اندازه نمونه  هاي جديد و معني نظر يافته

گويد به تجربه  ، نيز مي]36[5ايزِنهِرت. ِكند تجربي فراهم مي
مورد، معموالً پايه خوبي براي تعميم تئوري از  10تا  4او، 

  .كند نتايج حاصل از مطالعات موردي فراهم مي
شبكه همكاري مورد  7اي از مشخصات  خالصه 1جدول 

ها  همه اين شبكه. دهد مطالعه در تحقيق حاضر را نشان مي
هاي  ه، از نوع شبك]11[مطابق تعريف ويكستد و هالبروك 

رسمي هستند كه توسط يك نهاد دولتي براي دستيابي به 
هاي  اين تشابه، مقايسه. اند يك هدف سياستي ايجاد شده

  .كند موردي انجام شده در تحقيق را معنادار مي بين
  

  شبكه همكاري مورد مطالعه 7اي از مشخصات  خالصه) 1جدول 

 عنوان شبكه  رديف
سال 
 تشكيل

 سازمان ايجادكننده

هاي ملي  بكه آزمايشگاهش  1
 1376 )شامتك(تحقيقاتي كشور 

هاي  سازمان پژوهش
 علمي كشور

 وزارت بهداشت 1379 پزشكي مولكولي  2

 وزارت بهداشت 1380 بيوتكنولوژي پزشكي  3

 وزارت بهداشت 1381 تحقيقات گياهان دارويي  4

شبكه ملي پژوهش و فناوري   5
 وزارت علوم  1383 گياهان دارويي

كه آزمايشگاهي فناوري شب  6
 1383 نانو

ستاد توسعه فناوري 
 نانو

  وزارت بهداشت  1384  هاي بنيادي تحقيقات سلول  7
  

هاي قبلي، چند سؤال  با توجه مباحث مطرح شده در بخش
  :ها وجود دارد اساسي در مورد اين شبكه

اند و از چه  هاي مورد مطالعه چگونه شكل گرفته شبكه - 
  در آنها استفاده شده است؟ نوع ساختار مديريتي

داليل اصلي استفاده از هر يك از ساختارها چه بوده  - 
 است؟،

بندي مناسبي را براي ساختارهاي مديريتي  آيا ميتوان دسته - 
 هاي همكاري علم و فناوري پيشنهاد كرد؟ شبكه

شود، اين سؤاالت مورد بررسي  در مقاله حاضر تالش مي
  .قرار گرفته و پاسخ داده شوند

                                                 
5- Eisenhardt 
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رويكرد كلي تحقيق حاضر، تحقيق كيفي از نوع مطالعه 
در اين تحقيق با . است) به صورت چندموردي(موردي 

هاي  هاي كيفي، الگوهاي ساختاري شبكه استفاده از بررسي
لي اين ساختارها تبيين بندي و اركان اص مورد مطالعه دسته

همچنين مزايا و معايب هر دسته از ساختارها با . شده است
هاي تحت مطالعه  وجه به اطالعات موجود در مورد شبكهت

  .بررسي شده است
ترين منبع گردآوري اطالعات در اين  مصاحبه با افراد، مهم

نفر از افراد مطلع  22مصاحبه، با  22به طور كلي . تحقيق بود
توزيع افراد  2جدول . هاي تحت مطالعه انجام شد در شبكه

در . دهد العه را نشان ميشبكه مورد مط 7مصاحبه شده بين 
كه براي (ها  سايت اين شبكه اين جدول همچنين آدرس وب

  .آمده است )تهيه اطالعات تكميلي استفاده شد
 

هاي  شده در مورد هر يك از شبكه تعداد افراد مصاحبه) 2جدول 
  .ها سايت شبكه تحت مطالعه و وب

 عنوان شبكه 
حبه

صا
د م

عدا
ت

 -
گان

وند
ش

 
  سايت شبكه وب

هاي ملي  آزمايشگاهشبكه
 )شامتك(تحقيقاتي كشور 

  ندارد 3
 3www.irmolmednet.ir پزشكي مولكولي 

 www.mbn.ir 3 بيوتكنولوژي پزشكي 
 2www.mprn.ir تحقيقات گياهان دارويي
شبكه ملي پژوهش و 
 فناوري گياهان دارويي

5 www.mpnet.ir  

 4www.nanolab.ir آزمايشگاهي فناوري نانو
 www.irstemcell.net 2  هاي بنيادي تحقيقات سلول
 - 22  جمع

  
كه در  1احبه با مطلعين كليديدر اين تحقيق از رويكرد مص

مطلعين . ]37[اينگونه مطالعات رايج است، استفاده شد 
ها، اعضاي شوراهاي راهبردي  كليدي شامل مديران شبكه

ها و يا  آنها، كارشناسان دبيرخانه و مديران مراكز عضو شبكه
هاي موسس  ها در سازمان افراد تاثيرگذار در ايجاد شبكه

هر شبكه بيش از يك نفر مورد  تالش شد كه در. هستند
خوشبختانه اين مسئله در مورد همه . مصاحبه قرار گيرد

                                                 
1- Key informants 

ها به صورت حضوري و  همه مصاحبه. ها محقق شد شبكه
رو در رو انجام شد، غير از يكي كه به دليل مشكل دسترسي 

ها  مصاحبه. شونده از طريق تلفن صورت گرفت به مصاحبه
حول نحوة  ،ه و سواالتساختار يافته بود از نوع نيمه

گيري شبكه، نوع ساختار مديريتي شبكه و اركان آن،  شكل
  .داليل انتخاب و مزايا و معايب هر ساختار متمركز بود

همه . ساعت بود 40ها حدوداً  اطالعات كل مصاحبه
به دليل درخواست (مورد  2غير از  ،ها مصاحبه
ه ضبط گرديد و سپس به صورت متن پياد) شونده مصاحبه

ها،  هاي صوتي مصاحبه اي براي فايل بانك داده. شد
ها و  هاي ميداني، متون پياده شده مصاحبه نوشته دست

ها طراحي  آوري شده در مورد شبكه مستندات مكتوب جمع
شد، تا دستيابي مجدد به آنها در مراحل بعدي تحقيق از 
جمله در مرحله تحليل نتايج و همچنين بررسي و نظارت 

  .تر شود ان در صورت نياز راحتتوسط ديگر
ها با اطالعات  هاي حاصل از مصاحبه در همه موارد، داده

هاي  گردآوري شده از منابع ديگر تطبيق داده شدند تا تناقض
ازجمله اين منابع . ها وجود نداشته باشد قابل توجهي در داده

ها از قبيل  شده درمورد شبكه مستندات بايگاني توان به مي
هاي عملكرد ساالنه، اطالعات موجود  آنها، گزارش اساسنامه
ها، مقاالت و نقدهاي منتشر شده در  سايت شبكه در وب

ها در مورد آنها و همچنين مشاهدات  مجالت و روزنامه
هاي مورد مطالعه اشاره  از فعاليت و عملكرد شبكه 2محقق
هايي مشاهده شد،  در موارد معدودي كه چنين تناقض. كرد

آوري اطالعات بيشتر، مصاحبه  د تا ازطريق جمعتالش گردي
با افراد جديد و يا گفتگوي مجدد با افراد قبالً مصاحبه شده، 

  . تا حد ممكن رفع گردند وريشه اين تعارضات شناسايي 
مورد استفاده در گردآوري اطالعات  3اي جبهه رويكرد سه

همچنين . باعث تامين روايي مورد نياز تحقيق شده است
ترين  عنوان اصلي به(يافته  ساختار هاي نيمه ده از مصاحبهاستفا

دليل امكان بازخوردگرفتن از  به )منبع اطالعاتي
                                                 

از نزديك شاهد فرآيند ايجاد و تكامل شبكه آزمايشگاهي  1383نويسنده مقاله از سال  - 2
ها از جمله  فناوري نانو بوده و به اقتضاي فعاليت خود شاهد فعاليت برخي ديگر از شبكه
قبيل مجامع شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي بوده و در جلسات مهم آنها از 

  .ساالنه شركت نموده است
3- Triangulation 
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هاي  شوندگان، باعث اطمينان از درك صحيح ديدگاه مصاحبه
. ]38[شود  آنها و در نتيجه افزايش روايي تحقيق كيفي مي

قيق در اين تح) مورد يكنه (عالوه، استفاده از چندمورد  به
تحقيق . به افزايش روايي و پايايي آن كمك نموده است

تعميم ازنظرآماري نيست، بلكه  دنبال ارايه نتايج قابل حاضر به
  .]39[هاي تحليلي و تئوريك است  هدف دستيابي به تعميم

در اين تحقيق از روش تحليل محتوا با يك رهنمود از پيش 
ا و استخراج ه تهيه شده به عنوان ابزار اصلي تحليل داده

تحليل نتايج تا حد زيادي بر چند . نتايج استفاده شده است
موضوع محوري استخراج شده از پيشينه پژوهش و سؤاالت 

هاي  تحقيق در زمينه ساختارهاي مورد استفاده در شبكه
همكاري تحت مطالعه، اركان آنها و تاثير نوع ساختار شبكه 

رويكرد عملگرا  اين تحقيق يك. بر عملكرد آن متمركز بود
كرد، به اين معني كه دليل انتخاب موضوعات  را نيز دنبال مي

محوري فوق در مرحله تحليل، توانايي آنها براي به نمايش 
  .]40[گذاشتن مسئله تحقيق به صورت مناسب بود 

  
  نتايج و بحث - 4

در اين بخش ابتدا به صورت مختصر به معرفي نحوة 
ي و داليل استفاده از اين ، نوع ساختار مديريت1گيري شكل

هاي مورد مطالعه  نوع ساختار در مورد هر يك از شبكه
براي اين منظور از . شود پرداخته مي) موردي تحليل درون(

هاي عميق و مستندات موجود  هاي حاصل از مصاحبه داده
هاي بعدي با  در بخش. ها استفاده شده است در مورد شبكه
بندي ساختارهاي  ه دستهموردي، ب هاي بين ارايه تحليل

بندي مزايا و معايب هر يك از آنها  شناسايي شده و جمع
  .خواهيم پرداخت

  ها گيري و نوع ساختار شبكه بررسي نحوة شكل 4-1
  شبكه شامتك 4-1-1

                                                 
توان از هاي همكاري را مي گيري شبكه الزم به ذكر است كه مقوله نحوة شكل -1

هاي مختلف مورد بحث قرار داد كه در اينجا با توجه به موضوع مقاله، صرفاً از جنبه  جنبه
ان نمونه؛ در مقاله ديگري، به عنو. ساختارهاي مديريتي به مسئله پرداخته شده است

هاي  گيري شبكه ها در شكل به بررسي داليل مداخله دولت] 41[فرد و همكاران  اسدي
  اند همكاري علم و فناوري پرداخته

برنامه ملي  1375، در سال 2هاي علمي كشور شوراي پژوهش
 1700، 1376تحقيقات را تهيه كرد كه در اين راستا در سال 

پروژه پيشنهادشده  8000پروژه تحقيقاتي از بين حدود 1700
هاي تخصصي اين  از طرف پژوهشگران كشور در كميسيون

براي پاسخگويي به اين حجم از . شورا به تصويب رسيد
هاي  ها، شورا به اين نتيجه رسيد كه بايد از ايجاد شبكه پروژه

معاون دبير وقت . آزمايشگاهي تخصصي حمايت نمايد
هاي  ضمن بيان مطالب فوق در مورد ساختار شبكه شورا،

  :گويد ايجادشده چنين مي
هاي شامتك دبيرخانه مستقلي نداشتند و توسط همان  شبكه"

. شدند هاي علمي كشور اداره مي دبيرخانه شوراي پژوهش
هاي  هاي تخصصي شورا، همان روساي شبكه دبير كميسيون

يون تخصصي بودند و مديريت هر شبكه توسط كميس
شد و نحوه توزيع بودجه بين  تخصصي مرتبط انجام مي

اعضاء شبكه توسط كميسيون تخصصي به شورا پيشنهاد 
هاي شامتك نبود  يك مديريت ستادي باالسر شبكه .شد مي

نيت همكاري در . كه دستورالعمل براي فعاليت شبكه بدهد
ها دخالت  شد در كار دانشگاه طراحي شبكه بود ولي نمي

تك دچار عارضه مرگ زودرس شد كه يكي از شام .كرد
در حالت جنيني و . داليل آن انحالل سازمان موسس بود

البته قرار بود شوراي عتف كارهاي . اوليه از بين رفت
ها را ادامه دهد ولي شوراي عتف هم معلق  شوراي پژوهش

  ."3ماند
همانطور كه مشخص است، در شبكه شامتك، شورايي 

ده داشته كه كار اصلي آن، فعاليت به مديريت شبكه را برعه
هاي  هاي تخصصي شوراي پژوهش عنوان يكي از كميسيون

علمي كشور بوده است، شبكه هيچ ساختار مديريتي مستقلي 
نداشته ) رييس، دبيرخانه و شوراي راهبري/شامل مدير(

هاي علمي كشور و به تبع  است و با انحالل شوراي پژوهش
رغم هزينه  بسته، شبكه نيز عليهاي تخصصي وا آن كميسيون

ميليارد ريال در سال  20حدود (نسبتاً زياد صورت گرفته 
  .از بين رفته است) 1380

                                                 
اين شورا با تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل شده بود و در نهاد  -2

هاي  به ويژگي در زمينه كرد و به دنبال ساماندهي تحقيقات رياستجمهوري فعاليت مي
منحل گرديد و وظايف آن به شوراي عالي  1380دار بود ولي در اوايل دهه  اولويت

  واگذار شد) عتف(تحقيقات و فناوري 
هاي علمي  دهد، چندي پس از انحالل شوراي پژوهش البته مدارك موجود نشان مي -3

ن رفته بودند و شوراي هاي شامتك ديگر از بي كشور، شوراي عتف تشكيل شد ولي شبكه
  .عتف هم احياي آنها را در اولويت كار خود قرار نداد
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هاي بيوتكنولوژي پزشكي، پزشكي مولكولي و  شبكه 4-1-2
  هاي بنيادي تحقيقات سلول

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را شايد بتوان 
هاي  ر از نظر تعداد شبكهترين وزارتخانه در دهة اخي فعال

همكاري ايجادشده در حوزه علم و فناوري در كشور 
معاونت تحقيقات و فناوري اين وزارتخانه در سال . 1دانست
با هدف ساماندهي بهتر تحقيقات در حوزه پزشكي،  1379

هاي  هدفمندكردن و همراستا كردن تحقيقات با اولويت
س تقسيم كار كشور و همچنين تخصيص بهينه منابع براسا

ها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته، اقدام  تخصصي بين دانشگاه
در اين راستا . هاي تحقيقاتي پزشكي نمود به طراحي شبكه

هاي بيوتكنولوژي پزشكي و پزشكي  اي براي شبكه اساسنامه
اساسنامه "عنوان  هاي بعد به لكولي تهيه گرديد كه در سالوم

مورد  "پزشكي كشور هاي تحقيقات علوم الگو براي شبكه
  .]3[استفاده قرار گرفت 

در اساسنامة مذكور هر شبكه داراي يك شوراي راهبردي؛ 
ازاي هر  يك نفر به(متشكل از نمايندگان مراكز عضو پيوسته 

عنوان رييس شبكه  است كه از بين خود يك نفر را به) مركز
رييس شبكه نيز فردي را . كنند سال انتخاب مي 2به مدت 
محل دبيرخانه شبكه . نمايد ان دبير شبكه انتخاب ميبه عنو

گردد كه در مورد دو شبكه  توسط شوراي راهبردي تعيين مي
بيوتكنولوژي پزشكي و پزشكي ملكولي، محل آن ثابت بوده 

دبير . و از زمان تاسيس در انستيتوپاستور ايران قرار دارد
دوران "را  1382- 1379هاي  يكي از شبكه مذكور، سال

نامد و معتقد است، پس از آن، به  ها مي اين شبكه "ييطال
يعني (دليل تغيير ديدگاه مديران باالدست در سازمان متولي 

ها و به دنبال آن كاهش  نسبت به شبكه )وزارت بهداشت
  . ها به حداقل رسيده است حمايت، فعاليت شبكه
و با همان  1384هاي بنيادي در سال  شبكه تحقيقات سلول

هاي قبلي در وزارت بهداشت شكل گرفت،  كهالگوي شب
البته محل دبيرخانه اين شبكه در بيمارستان شريعتي تهران 

                                                 
شبكه تحت مطالعه در اين تحقيق از  7مورد از  4شاهدي بر اين مدعا اينكه،  -1

از (هاي وزارت بهداشت  البته برخي از شبكه. هاي وابسته به وزارت بهداشت هستند شبكه
به دليل تازه تاسيس بودن و ) شبكه طب سنتي قبيل شبكه تحقيقات و مراقبت سرطان و

  .در دسترس نبودن اطالعات كافي از فعاليت آنها از اين تحقيق كنار گذاشته شدند

قرار دارد و با توجه به ايجاد نهادهاي ديگري در زمينه 
هاي بنيادي از قبيل ستاد راهبردي توسعه  تحقيقات سلول

هاي بنيادي در معاونت علمي و فناوري رياست  سلول
هاي خود با  ه سعي در هماهنگي فعاليتجمهوري، اين شبك

  .]42[ها دارد  اين مجموعه
ها كه تعدادي از  نكته قابل توجه در مورد اين شبكه

ست كه با توجه ا شوندگان به آن اشاره داشتند، آن مصاحبه
بار توسط  به اساسنامه، رييس شبكه بايد هر دو سال يك

شوراي راهبردي انتخاب و براي صدور حكم به وزير 
ها  اگرچه در عمل مديران شبكه. بهداشت پيشنهاد شود

اند، ولي اين نگراني  محدوديتي براي انتخاب مجدد نداشته
وجود دارد كه با تغيير رييس شبكه و به تبع آن دبير و 
دبيرخانه شبكه، رشته ارتباطات شبكه گسسته شود و دانش 

ته الب. شده براي مديريت شبكه از بين برود و تجربه انباشته
شوندگان ضمن قبول اين نگراني،  برخي ديگر از مصاحبه

اساسنامه موجود را به دليل فراهم نمودن امكان ورود 
  .هاي مختلف به مديريت شبكه مثبت ارزيابي كردند نگرش

هاست كه طبق  گيري در شبكه نكته ديگر، سيستم تصميم
هاي مهم در شوراي راهبردي انجام  گيري اساسنامه، تصميم

د كه هر مركز عضو اصلي داراي يك نماينده در آن شو مي
گيري در شورايي متشكل از نمايندگان  بنابراين تصميم. است

گيرد كه به عنوان مثال در شبكه  همه مراكز عضو صورت مي
نفر و در شبكه  16بيوتكنولوژي پزشكي، تعداد اين شورا 

نفر است و طبيعي است كه  40پزشكي مولكولي حدود 
لسات شورا با اين تعداد زياد عضو مشكل بوده هماهنگي ج

و رسيدن به اجماع نظر در مورد مسايل شبكه و اتخاذ 
البته به ادعاي دبيران . هاي الزم دشوارتر باشد تصميم
هاي مذكور و برخي اعضاي آنها، مقبول بودن  شبكه

ها تا حدود زيادي مشكل رسيدن به  شخصيت روساي شبكه
همچنين شبكه پزشكي . ده استاجماع نظر را مرتفع نمو

رغم تصريح اساسنامه به حضور نماينده همه  علي(مولكولي 
اخيراً اعضاي شوراي راهبردي خود را به ) اعضا در شورا

مركز عضو بعالوه رييس شبكه كاهش داده  15نمايندگان 
دليل اصلي ذكرشده توسط افراد موثر در ايجاد و . است
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اب چنين نظامي براي هاي فوق براي انتخ راهبري شبكه
رغم مشكالت آن، اهميت مشاركت بيشتر  گيري علي تصميم

اعضاي شبكه در مديريت آن به منظور باالبردن سرمايه 
ها  گذاري اگر اعضا خود را در سياست. اجتماعي شبكه است

هاي شبكه سهيم بدانند، اعتماد آنها نسبت به  ريزي و برنامه
هاي شبكه بيشتر  برنامهشبكه و در نتيجه همراهي آنها با 

  .شد خواهد
هاي ايجادشده در وزارت  هاي شبكه يكي از محدوديت

ها يا مراكز تحقيقاتي خصوصي به  بهداشت، پذيرش شركت
هاست، چرا كه به دليل دولتي  عنوان اعضاي اصلي شبكه

هاي شبكه، امكان حمايت از مراكز خصوصي  بودن بودجه
البته . ي وجود نداردهاي تحقيقات براي مشاركت در پروژه

هاي شبكه،  برخي از آنها براي تكميل نقشه توانمندي
تعدادي مركز خصوصي را به صورت اعضاي غيرپيوسته 

  .اند پذيرفته

 شبكه تحقيقات گياهان دارويي 4-1-3

با همان الگوي  1381گياهان دارويي در سال  شبكه تحقيقات
بخش  هاي تحقيقاتي وزارت بهداشت كه در ساختاري شبكه

اين شبكه به گفته رييس آن، . بيان شد، ايجاد گرديد 2- 1- 4
كه (هايي با سه شبكه ديگر وزارت بهداشت  در عمل تفاوت

جاي عضويت  شبكه به دراين. داشت) پيشتر توضيح داده شد
نفر از محققين حوزه گياهان دارويي عضو بودند  14مراكز، 

ن شبكه به همچني. دادند كه شوراي شبكه را نيز تشكيل مي
هاي آخر فعاليت خود دبير و دبيرخانه فعالي  ويژه در سال

  .غيرفعال شده است 1386نداشته و در نهايت از سال 
رييس شبكه علت اصلي شكست آن را، استمرار نيافتن 

اما برخي از . داند حمايت وزارت بهداشت از شبكه مي
نظران اين حوزه، شكست شبكه را به ساختار  صاحب

اين گروه معتقدند كه در اين . دهند آن نسبت ميمديريتي 
شبكه، عضويت افراد به جاي مراكز، باعث عدم همراهي 

همچنين از نظر آنان اين ايراد به شبكه . مراكز با شبكه شد
هاي شبكه صرف انجام تعداد محدودي  وارد است كه بودجه

پروژه شده است كه مجريان آنها، خود عضو شوراي 
دند و به نوعي نگاه سازماني و بخشي به راهبردي شبكه بو

همچنين . جاي نگاه ملي بر مديريت شبكه حاكم بوده است
نبود دبير و دبيرخانه فعال و بازنبودن شبكه به رويِ مراكز 
جديد براي عضويت از جمله داليل ساختاري ذكرشده از 

  .شوندگان براي شكست اين شبكه بوده است طرف مصاحبه

  ژوهش و فناوري گياهان داروييشبكه ملي پ 4-1-4
دهد كه حوزه  بررسي مدارك و اطالعات موجود نشان مي

ها، به ميزان زيادي  گياهان دارويي برخالف خيلي از حوزه
هاي مختلفي از جمله  فرابخشي بوده و وزارتخانه

جهادكشاورزي، بهداشت، علوم و صنايع در اين حوزه 
، بايد به صورت اي در اين حوزه فعاليت دارند و هر شبكه

 .  اي طراحي و اداره شود فراوزارتخانه

شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي توسط معاونت 
پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با تصويب 

. ايجاد شد 1383شوراي گسترش آموزش عالي در سال 
افراد موثر در ايجاد و راهبري اين شبكه، هدف خود را 

اي در حوزه گياهان دارويي  ي فراوزارتخانها ايجاد شبكه
براي اين منظور در اولين دوره فعاليت شبكه، . اعالم كردند

با وجود وابسته بودن آن به وزارت علوم، دبير شبكه از 
وزارت جهادكشاورزي انتخاب شد و دبيرخانه شبكه در 
. يكي از موسسات تحقيقاتي اين وزارتخانه مستقر شد

ه به صورت شورايي است ولي با ساختار شبكه اگرچ
هاي وزارت  ساختارهاي شورايي مشاهده شده در شبكه

ها و  مركز از دانشگاه 5در اين شبكه . بهداشت متفاوت است
، وزارت )مركز 3(مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم 

به ) مركز1(و جهاد دانشگاهي ) مركز 1(جهادكشاورزي 
داراي نماينده در شوراي  عنوان اعضاي ثابت شبكه، هميشه

) كه ممكن است تغيير كنند(مركز ديگر  2شبكه هستند و 
فردي . البدل هستند نماينده در شورا به صورت علي 2داراي 

سال  2از طرف يكي از مراكز عضو ثابت در شبكه؛ به مدت 
. شود از طريق انتخابات به عنوان دبير شبكه برگزيده مي

. شود تبوع دبير شبكه مستقر ميدبيرخانه شبكه در سازمان م
. شود تصميمات اصلي شبكه نيز در شوراي شبكه گرفته مي

همواره ) البدل عضو علي 2به غير از (بنابراين شوراي شبكه 
شود  هاي شبكه مي ثابت است و اين باعث پايداري سياست
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عضو دايمي شبكه  5و سرمايه اجتماعي نيز در حد مشاركت 
با توجه به تغيير . آن وجود دارد هاي مهم گيري در تصميم

بار، مشكل عدم  دبير شبكه با انتخابات به صورت دوسال يك
يكي . ثبات در مديريت اجرايي و دبيرخانه شبكه وجود دارد

صورت  هاي اخير اين نگراني را به از دبيرهاي شبكه در سال
  :كند زير بيان مي

يسك تواند يك ر فقدان ثبات در سيستم مديريتي شبكه مي"
فعالً اساسنامه ما طوري است كه . باشد) براي پايداري شبكه(

هر . دبيرخانه شبكه جايي است كه دبير از آن مجموعه است
در دوره . دو سال يك بار انتخابات در مجمع عمومي داريم

شود، ممكن است من دبير  بعدي كه انتخابات برگزار مي
د و نشوم و مثالً فردي از يك مجموعه ديگر دبير شو

احتمال زياد دارد كه كارشناس . دبيرخانه به آنجا منتقل شود
فعلي دبيرخانه شبكه حاضر نباشد از اين مجموعه برود و يا 
حتي سازمان محل استقرار دبيرخانه جديد بگويد من خودم 

. اين ريسك به شدت در شبكه ما وجود دارد. كارشناس دارم
نفر تازه  سال خيلي زمان كمي است و در اين مدت يك 2

ما بايد اصالحاتي در . گيرد كه چگونه كار كند ياد مي
  ".اساسنامه خود بدهيم

  شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو 4-1-5
هاي ستاد  شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو از اولين فعاليت

هاي  سازي زيرساخت فناوري نانو به منظور فراهم ويژه توسعه
راحي آن از اواخر توسعه اين فناوري در كشور است كه ط

شروع به عضوگيري  1383آغاز گرديد و از سال  1382سال 
با توجه به ماهيت فراسازماني و . و فعاليت نمود

اي اين ستاد، طراحي شبكه نيز به صورت  فراوزارتخانه
هاي وابسته  كه حتي آزمايشگاه نحويفرابخشي انجام شد، به 

ه درآيند به بخش خصوصي نيز بتوانند به عضويت اين شبك
ساختار مديريتي شبكه ابتدا به صورت شورايي بود ولي . ]5[

مدير شبكه، تغييرات . ، اين ساختار تغيير كرد1384از سال 
  :كند ساختار مديريتي آن را به صورت زير توصيف مي

 6نفر به نمايندگي از طرف  6در شروع فعاليت شبكه، "
انه ستاد در نفر از دبيرخ 2وزارتخانه عضو ستاد، به همراه 

كميته شبكه زيرساخت آزمايشگاهي "اي به نام  قالب كميته
مديريت شبكه را به عهده داشتند و  "فناوري نانو

هاي كلي و حتي جزيي شبكه در اين كميته  گيري تصميم
گذشت زمان نشان داد كه اين كميته مانعي . شد اتخاذ مي

ل زياد اوالً به دليل اشتغا. براي تحرك و پويايي شبكه است
 2افراد عضو، در بهترين حالت جلسات كميته به صورت 

وجه براي يك شبكه نوپا  هيچ شد كه به هفته يكبار برگزار مي

ثانياً همين جلسات هم معموالً محل تقابل دو .  كافي نبود
ها معموالً  نمايندگان وزارتخانه. ديدگاه بخشي و ملي بود

فراتر از آن و حتي ) اي وزارتخانه(هاي بخشي  ديدگاه
سازماني داشتند به طوري كه گاهي صرفاً به دنبال هدايت 

در مقابل نمايندگان . شبكه به سمت منافع سازمان خود بودند
چون خود ) عنوان رييس و دبير كميته به( دبيرخانه ستاد 

منافع سازماني در شبكه نداشتند، به دنبال منافع ملي بودند، 
اين مسايل . ادي همراه بودها با كندي زي گيري لذا تصميم

اندازي شبكه، ستاد  ونيم پس از راه سال يك ودشد تا حد باعث
  ".تصميم به انحالل كميته و انتصاب مدير براي شبكه بگيرد

البته به ادعاي مديران ستاد، مسئله مشاركت مراكز عضو به 
عنوان منبع سرمايه اجتماعي شبكه مورد توجه بوده و 

هاي  رده است با ايجاد كارگروهمديريت شبكه تالش ك
تخصصي و مشاركت دادن مراكز عضو در اداره آنها، سرمايه 

  .اجتماعي الزم براي موفقيت شبكه را فراهم نمايد
شوندگان در اين شبكه پيشنهاد كرد كه ستاد  يكي از مصاحبه

ت شبكه، هيئت امنايي يبراي افزايش مشاركت اعضا در مدير
و برخي اختيارات خود را به آن را براي شبكه ايجاد كند 

اين هيئت امناء بهتر است شامل تركيبي از . تفويض نمايد
. نمايندگان مراكز عضو، نمايندگان ستاد و مدير شبكه باشد

به عقيده وي حضور نمايندگان مراكز عضو در هيئت امناء 
  .شبكه باعث افزايش سرمايه اجتماعي آن خواهد شد

هاي همكاري  مديريتي شبكهاركان اصلي در ساختار  4-2
  رسمي و نقش آنها

در اين بخش، با توجه بررسي انجام شده در قسمت قبل در 
هاي همكاري، ابتدا به  مورد ساختارهاي مديريتي شبكه

ترين عوامل موجود در اين ساختارها پرداخته  معرفي مهم
بندي ارايه  با شناخت اين عوامل و نقش آنها، دسته. شود مي

هاي بعدي  ها در بخش اختارهاي مديريتي شبكهشده براي س
كه در يك  داشتتوجه بايد. گردد تر مي مقاله، قابل فهم

شبكه، وجود همه اين عوامل الزامي نيست و برخي از آنها 
برخي از . تواند حذف شود بسته به شرايط و نوع ساختار مي

  .كنند هاي جايگزين عمل مي آنها هم به صورت گزينه

  متولي سازمان 4-2-1
اندازي و  سازمان متولي ايجاد شبكه نقش محوري در راه

يكي از نكات بسيار مهم در . هاي رسمي دارد موفقيت شبكه
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مورد سازمان متولي، پايداري آن به عنوان حامي و پشتيبان 
از (هاي همكاري در كشور  در برخي از شبكه. شبكه است

ه انحالل ، انحالل سازمان متولي منجر ب)جمله شبكه شامتك
نكته مهم ديگر در مورد سازمان متولي، . شبكه شده است

استمرار ديدگاه پدرانه در مديران سازمان نسبت به شبكه 
گاهي با تغيير مديران باالدست در سازمان متولي، . است

يابد و  نگرش مثبت نسبت به شبكه از بين رفته يا كاهش مي
يت شبكه همين مسئله، موجب غيرفعال شدن يا كاهش فعال

هاي ايجادشده در وزارت  به عنوان مثال؛ شبكه. (شود مي
بهداشت و تا حدودي شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان 

  ).اند دارويي كشور با اين مشكل مواجه بوده

  هيئت مؤسس شبكه 4-2-2
در هر شبكه تعدادي فرد محوري وجود دارد كه نقش آنها 

اين . اي شبكه است ههاي اوليه و پاي پردازي و طراحي تئوري
افراد چه در قالب يك كميته يا هيئت رسمي و چه به 

. كنند صورت غيررسمي، زيربناي ايجاد شبكه را فراهم مي
تواند شامل تيمي از افراد فكري و  هيئت مؤسس شبكه مي

عملياتي سازمان متولي شبكه باشد كه عالقمند به موضوع 
ه، شامل در صورتي كه دامنه شبك. سازي هستند شبكه

توان براي  مراكزي از چندين سازمان مختلف باشد، مي
هاي اوليه براي ايجاد شبكه، نمايندگاني  تسريع در هماهنگي

. ها را به هيئت مؤسس دعوت كرد از هر يك از اين سازمان
 ها خواهي سازمان د اين هيئت به محل سهمكر البته بايد تالش

  .تبديل نشود )هاي همكاري گذاري چارچوب به جاي پايه(

  شبكه) راهبري(شوراي /هيئت امناء شبكه 4-2-3
نظر، باسابقه  ها، تيمي از افراد صاحب در ساختار اغلب شبكه

و داراي قدرت تاثيرگذاري باال به عنوان پشتوانه فكري و 
يكي از نكات مهم در مورد . كند گيري شبكه عمل مي تصميم

كه است به نظر بودن اعضاء در اصول شب شوراي شبكه، هم
اگرچه . مختلف باشند شبكه در مجامع كه همواره حامي نحوي

داشتن شوراي شبكه الزامي نيست و گاهي وجود آن باعث 
شود، با اين  هاي عملياتي در شبكه مي گيري دشواري تصميم

تواند باعث افزايش سرمايه اجتماعي  حال، وجود آن مي

ز مراكز عضو شبكه شود؛ به ويژه اگر در شورا نمايندگاني ا
يا (از وظايف مهم شوراي راهبري . هم حضور داشته باشند

ها و  ها، اولويت سياستتدوين شبكه ميتوان به ) هيئت امناء
راهبردي شبكه و همچنين نظارت بر حسن  هاي برنامه

  .هاي شبكه اشاره كرد اجراي برنامه

  دبير شبكه/مدير/رييس 4-2-4
االترين مقام اجرايي عنوان ب هر شبكه موفق به يك فرد به

اين فرد بسته به ساختار و تعريف شبكه . نيازمند است
) يا رئيس(مدير . تواند رييس، مدير يا دبير شبكه باشد مي

هاي بين مراكز  هاي همكاري شبكه نقش مهمي در افزايش
روحيه تعاملي و تفكر . عضو و در نتيجه موفقيت شبكه دارد

ه تحقق كاركردهاي باعث خواهدشد تا زمين ويفرابخشي 
كليه امور اداري،مالي و اجرايي  انجام. شود اصلي شبكه فراهم

آن و ) يا هيئت امناء(شبكه؛ اجراي مصوبات شوراي راهبري 
هاي رفع مشكالت در شبكه از وظايف اصلي  ميزباني برنامه

عنوان منبع اصلي انرژي و  شبكه است و او به) رئيس(مدير 
 .كند ر شبكه ايفاي نقش ميكننده روابط د عامل تسهيل

  دبيرخانه شبكه 4-2-5
تصور يك شبكه . دبيرخانه يكي از اركان مهم شبكه است

. موفق بدون يك دبيرخانه فعال دور از واقعيت است
هاي شبكه را  كند تا فعاليت دبيرخانه به مدير شبكه كمك مي

نگهداري  ثبت اطالعات و مستندات اعضاء شبكه، . اداره كند
هاي  داده و سايت اينترنتي شبكه و هماهنگي نشستپايگاه 

دبيرخانه . ]9[هاي دبيرخانه است  شبكه از جمله فعاليت
معموالً شامل يك دفتر با امكانات ارتباطي مورد نياز شبكه و 

در . محلي براي بايگاني و نگهداري مستندات شبكه است
 ها، يك دبيرخانه فعال، بسته به تعداد اعضاء و حجم فعاليت
اين . نياز به يك تا چند كارشناس توانمند وجود دارد

كارشناسان نقش اصلي را در تهيه اطالعات مورد نياز براي 
دارند و روحيه تعاملي ) و شوراي شبكه(گيري مدير  تصميم
ويژه  تواند نقش بسزايي در پيشرفت اهداف شبكه، به آنها مي

يش در زمينه مرتبط كردن مراكز عضو با همديگر و افزا
  .سطح همكاري در شبكه داشته باشد
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  اعضاء شبكه و رابط شبكه 4-2-6
يا (هاي همكاري، اعضاء شبكه مراكزي  در اغلب شبكه

هستند كه عالقمند به حضور در شبكه بوده و ) افرادي
براي . اند فرآيند عضويت در شبكه را پشت سر گذاشته

م است ارتباط بهتر مراكز عضو با مدير و دبيرخانه شبكه، الز
  .هر يك از مراكز فردي را به عنوان رابط با شبكه تعيين كنند

آل آن است كه مراكز مرتبط با حوزة فعاليت  حالت ايده
بتوانند  - اعم از دولتي و خصوصي - شبكه، از هر سازماني

به عضويت شبكه درآيند، اما از آنجا كه در تعدادي از 
نابع مالي هاي همكاري، كاركرد اصلي شبكه، توزيع م شبكه

دولتي در نظرگرفته شده است و نه ايجاد همكاري بين مراكز 
عضو، لذا مراكز تحقيقاتي مرتبط در بخش خصوصي امكان 

در شبكه را ندارند، چرا كه ) صورت اصلي به(عضويت 
  .تواند منابع مالي در اختيار اينگونه مراكز قرار دهد شبكه نمي

  عمومي شبكه/مجمع همگاني 4-2-7
اي ايجاد اعتماد متقابل بين اعضاء و به منظور شبكه بر

بار مديران  ها، بايد حداقل سالي يك افزايش همكاري
گير مراكز عضو را در كنار هم جمع كند و ضمن  تصميم

هاي جديد شبكه، همكاري آنها را براي  اعالم سياست
چنين جمعي معموالً . ها جلب نمايد سازي اين سياست پياده

شود كه گاهي در  مومي شبكه گفته ميمجمع همگاني يا ع
اساسنامة شبكه براي اين مجمع نيز شرح وظايفي از جمله 

  .شود در نظر گرفته مي) يا تغييرات آن(تصويب اساسنامه 

  گروه مشاورين/تخصصي) هاي( كارگروه 4-2-8
شبكه نيازمند گروهي از مشاورين علمي و فني است كه 

و مديران اجرايي  ممكن است شامل تعدادي از دانشمندان
همچنين شبكه . باسابقه به عنوان مشاوران ارشد باشد

هاي  تواند براي موضوعات مهم كاري خود، كارگروه مي
مثالً شبكه ملي پژوهش و فناوري . تخصصي ايجاد كند

كارگروه صنعت و شبكه آزمايشگاهي  ،گياهان دارويي
هاي الكتروني  كارگروه تخصصي ميكروسكوپ ،فناوري نانو

تا عالوه بر ايجاد جريان دانش، به  ؛اند را تشكيل داده
  .بررسي، شناسايي و رفع مشكالت بپردازند

  بندي اركان شبكه جمع 4-2-9
هاي موجود از هر يك از عوامل توضيح  نمونه 3در جدول 

. شود هاي تحت مطالعه ديده مي داده شده در ساختار شبكه
 1ي در جدول ها يعني سازمان متول اولين عامل در شبكه

ها داراي  همه شبكه. آمده و لذا در اينجا تكرار نشده است
اند كه اغلب توسط سازمان متولي ايجاد  هيئت موسس بوده
ها از نظر عضوگيري  برخي شبكه. اند شبكه تعيين شده

اند و برخي از آنها عالوه براين،  محدود به بخش دولتي بوده
  .اند ع خود شدهمحدود به سازمان و يا وزارتخانه متبو

 هاي همكاري الگوهاي ساختاري شبكه 4-3

هاي  پس از معرفي اركان اصلي در ساختار مديريتي شبكه
موردي،  همكاري علم و فناوري، براساس يك تحليل ميان

هاي مختلف براي ساختار يك شبكه كه نشان دهنده  گزينه
بندي  نحوة ارتباط اركان آن با هم است، استخراج و دسته

براساس نتايج تحقيق حاضر، شرايط سازماني و . اند شده
محيطي حاكم بر سازمان متولي ايجاد شبكه، نقش تعيين 

  .هاي همكاري دارند اي در نوع ساختار و اركان شبكه كننده
شبكه مورد مطالعه، دو دسته ساختار در  7براساس بررسي 

د كه دو سر شهاي همكاري علم و فناوري شناسايي  شبكه
به معناي مشاركت همه يا (ساختارهاي مشاركتي  طيفي از

تا ساختارهاي ) تعدادي از اعضا در مديريت شبكه
را ) انتصاب مدير شبكه توسط سازمان متولي(مراتبي  سلسله

دليل نقش  ساختارهاي مشاركتي را به. دهند تشكيل مي
و  "ساختار شورايي"تاثيرگذار شوراي راهبردي در آنها، 

راتبي را به دليل ويژگي عملگرايي آنها ساختارهاي سلسله م
  .1ايم ناميده "ساختار ستادي"

هاي كم  براي ساختار شورايي، دو نوع ساختار با تفاوت
هاي هر كدام و  شناسايي شد كه در ادامه هر ساختار، ويژگي

  .شود هاي واقعي آنها معرفي مي نمونه

                                                 
اي كه توسط آنها  در مطالعه ]Gassmann ]18و  Enkelگذاري مشابهي توسط  نام -1

براي آنها . در اتحاديه اروپا انجام شده، بكاررفته است EURADOSدر مورد شبكه 
طلبانه و براي  يا مساوات Egalitarianاز اصطالح ) يا شورايي(ساختار مشاركتي 
  .اند استفاده كرده Hierarchicalاز اصطالح ) يا ستادي(مراتبي  ساختارهاي سلسه
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در مورد ساختار ستادي تنها يك نمونه عملي وجود داشت 
هاي مختلف،  همچنين ضمن معرفي گزينه. شود مي معرفي كه

گفتگوبا مطلعين  حاصل كه(ها ازگزينه مالحظات اجرايي هريك
  .گردد نيز تبيين مي) تحتمطالعه است هاي درمورد شبكه كليدي

  هاي تحت مطالعه عوامل اصلي موجود در ساختار شبكه) 3جدول 

  باالترين مقام اجرايي شورا عنوان شبكه
خانهدبير

  شبكه
  اعضا شبكه

مجمع 
  عمومي

  هاي تخصصي كارگروه

 شامتك
شوراي 
 هماهنگي

زير نظر(دبير ستاد شبكه
  سال 2انتخاب براي ) شورا

نداشته
  ∗است

  شوراي علمي  نداشته است  دولتي فرابخشي

 پزشكي مولكولي
شوراي 
 راهبردي

 )زيرنظر شورا(رئيس شبكه
  سال 2انتخاب براي 

  نهساال  دولتي بخشي  دارد
آموزشي  –شوراي پژوهشي 

  هاي تخصصي و كميته
بيوتكنولوژي 

 پزشكي

شوراي 
 راهبردي

 )زيرنظر شورا(رئيس شبكه
  سال 2انتخاب براي 

  ساالنه  دولتي بخشي  دارد
آموزشي  –شوراي پژوهشي 

  هاي تخصصي و كميته
تحقيقات گياهان 

 دارويي
 شوراي عالي

زيرنظر(مدير شبكه
  لسا 4انتخاب ) شورايعالي

داشته
  است

  ساالنه  دولتي بخشي
  شوراي پژوهشي و

  هاي تخصصي كميته
پژوهش و فناوري 
 گياهان دارويي

 شوراي شبكه
 )زيرنظر شورا(-دبير شبكه

  سال 2انتخاب براي 
  دارد

دولتي فرابخشي 
  خصوصي - 

  كارگروه موضوعي 5  ساالنه

هاي  آزمايشگاه
 فناوري نانو

 ندارد
  مدير شبكه

 ان متوليانتصاب توسط سازم 
 دارد

دولتي فرابخشي 
 خصوصي - 

  سالي
 دو بار

كارگروه تخصصي  2
تجهيزاتي و يك كميته 

 انديشي هم

تحقيقات
  هاي بنيادي سلول

شوراي 
  راهبردي

 )زيرنظر شورا(رئيس شبكه
  سال 2انتخاب براي 

  ساالنه  دولتي فرابخشي  دارد
آموزشي  –شوراي پژوهشي 

  هاي تخصصي و كميته
  .در زمان فعاليت هم دبيرخانه مستقل و يا فعالي نداشته است. غيرفعال استدر حال حاضر  ∗
  
  شوراييساختار  4-3-1

هاي مورد مطالعه، در صورتي كه سازمان متولي  در شبكه
ايجاد و اداره شبكه از نظر ساختار كشوري همسطح با مراكز 

اي وابسته به  ويژه شبكه از نظر بودجه عضو بوده و به
از سازمان متولي شبكه باشد، معموالً از ساختار  سازماني غير

شورايي براي اداره شبكه استفاده شده است، چرا كه براي 
هاي شبكه، الزم است  جلب مشاركت مراكز عضو در فعاليت

هاي آن  گذاري ها و سياست گيري آنها خود را در تصميم
ساختار شورايي خود به دو صورت در بين . سهيم بدانند

همكاري علم و فناوري مورد مطالعه ديده هاي  شبكه
  :شود مي

  ساختار شورايي نوع اول  -
گير، شوراي شبكه است و  در اين ساختار نهاد اصلي تصميم
اي توسط اين شورا انتخاب  دبير شبكه نيز به صورت دوره

شوراي . شود كه معموالً دوره فعاليت دبير دو ساله است مي
اصلي موسس شبكه هستند  شبكه متشكل از نمايندگان مراكز

كه تعداد اين مراكز داراي نماينده در شوراي شبكه، معموالً 
ها مراكز داراي  در اين نوع از شبكه. مركز است 7تا  5بين 

نماينده در شبكه ثابت هستند ولي نماينده اين مراكز در 
شبكه ملي پژوهش و فناوري . شورا ممكن است، تغيير كند

در برخي ديگر . كند ساختار تبعيت ميگياهان دارويي از اين 
ها، اعضاي شوراي شبكه داراي جايگاه حقوقي  از شبكه
به عنوان مثال در شبكه شامتك، اعضاي شوراي . هستند

هاي  هاي شوراي پژوهش هماهنگي شبكه، روساي كميسيون
اي را  نمايي از اين ساختار شبكه 1شكل . علمي كشور بودند

  .دهد نشان مي
ب دبير شبكه توسط مراكز عضو، باعث افزايش اگرچه انتخا

هاي شبكه  گيري حس همكاري و مشاركت اعضاء در تصميم
شود ولي  و در نتيجه افزايش سرمايه اجتماعي شبكه مي
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شود  تغييرات زياد در ساختار مديريتي شبكه باعث مي
در اين . هاي اجرايي شبكه با مشكل مواجه شود فعاليت

ر دبير شبكه، محل استقرار دبيرخانه ساختار معموالً با تغيي
كند و به سازمان متبوع دبير جديد شبكه  شبكه هم تغيير مي

در صورتي كه كارشناسان شبكه به هر دليلي . شود منتقل مي
نتوانند به دبيرخانه جديد منتقل شوند تاريخچه شبكه، دانش 
ضمني و تجربي كارشناسان آن و روابط شكل گرفته در 

  .رود عضاء شبكه از بين ميطول زمان با ا
هاي مطرح شده در مورد اين ساختار،  يكي ديگر از نگراني 

هاي  وجود اختالف بين دبير شبكه به عنوان مجريِ برنامه
  .گذار است شبكه و شورا به عنوان سياست

  

  
  ساختار شورايي نوع اول) 1شكل 

  ساختار شورايي نوع دوم -
هاي اصلي شبكه  گيري ساختار اگرچه ظاهراً تصميم در اين

شود ولي در حقيقت رييس شبكه به خاطر  در شورا انجام مي
گير اصلي  جايگاهي كه در بين اعضاء شبكه دارد، تصميم

است و جلسات شورا به صورت محدود و بيشتر به عنوان 
در اين . شود جلساتي مشورتي براي رييس شبكه تشكيل مي

تار شورايي معموالً رييس شبكه از افراد باسابقه نوع از ساخ
مديريتي و داراي جايگاه ويژه تخصصي در حوزه فعاليت 

اي  بيني تغيير دوره شبكه است و اغلب با وجود پيش
مديريت شبكه در اساسنامه، اين فرد در جايگاه خود از ثبات 

هاي خود  خوبي برخوردار است و در نتيجه شبكه در فعاليت
اين  2شكل . ماهنگي و پايداري مطلوبي استداراي ه

  .دهد ساختار را به صورت شماتيك نشان مي
هاي شبكه  هاي تحقيقاتي كه فعاليت چنين ساختاري در شبكه

. شود هاي تحقيقاتي مشترك است بيشتر ديده مي حول طرح
ها، چون نمايندگان مراكز عضو در  در اين نوع از شبكه

هستند، رئيس شبكه به شوراي شبكه از افراد متخصص 
عنوان يك فرد متخصصِ باسابقه و توانمند از مقبوليت 

  .خوبي بين آنها برخوردار است
با توجه به اينكه در اين ساختار، رييس شبكه معموالً ثابت 
است، محل دبيرخانه شبكه و در نتيجه كارشناسان شبكه نيز 

ها و  ثابت خواهند بود و اين باعث پايداري سياست
هاي تحقيقاتي،  در اين نوع شبكه. هاي شبكه خواهدشد هبرنام

فعاليت اصلي شبكه، توزيع بودجه بين تعدادي طرح 
پژوهشي است و لذا مشكل عمده در اين نوع از ساختارهاي 

خواهي مراكز عضو به دليل جايگاه  اي در كشور، سهم شبكه
اي  تخصصي نمايندگان آنها و كمبود روحيه همكاري شبكه

  .است
  

  
 ساختار شورايي نوع دوم) 2شكل 

شبكه) راهبردي(شوراي   

 رييس شبكه

 دبيرخانه شبكه

...)وزارتخانه، ( سازمان مؤسس

رئيس گروه مشاوران  

اي تخصصيه كارگروه  

 مركز عضو شبكه
 مركز عضو شبكه

 مركز عضو شبكه
.............. 

رابطه سلسله 
 مراتبي 

رابطه عضويت

رابطه مشورتي

شبكه)راهبردي(شوراي  

دبير شبكه

 دبيرخانه شبكه

...)،وزارتخانه(سازمان مؤسس  

گروه مشاوران دبير

اي تخصصيه كارگروه

شبكهمركز عضو   
 مركز عضو شبكه

 مركز عضو شبكه
.............. 

رابطه سلسله 
 مراتبي 

 رابطه عضويت

 رابطه مشورتي
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سازي چنين ساختاري به مقدار زيادي  نكته ديگر اينكه پياده
وابسته به شخصيت مديريتي و علمي رييس شبكه است كه 
بايد در حوزه كاري شبكه فردي شناخته شده بوده و از 

روحيه تعاملي و نگرش . مقبوليت كافي برخوردار باشد
جلب همكاري همه فرابخشي وي در موفقيت او براي 

هاي  در برخي شبكه. سزايي دارد هاعضاي شبكه تاثير ب
اي در رييس شبكه به انحالل  همكاري فقدان چنين روحيه

  .آن منجر شده است

  ساختار ستادي 4-3-2
در صورتي كه سازمان متولي ايجاد شبكه از نظر ساختار 

گذاري و مديريت كالن كشوري، داراي سطحي  سياست
كننده اصلي منابع  اكز عضو شبكه باشد، تامينباالتر از مر

ويژه جايگاهي فرابخشي و فراسازماني  مالي شبكه بوده و به
كه داراي قدرت ( داشته باشد، ميتوان از ساختار ستادي
براي اداره شبكه  )عملياتي و چاالكي اجرايي باالتري است

از عنوان نمونه؛ ستاد ويژه توسعه فناوري نانو  به. استفاده كرد
چنين جايگاهي نسبت به اعضاي شبكه آزمايشگاهي فناوري 

  .نانو برخوردار بوده است
در اين حالت مدير شبكه كه توسط سازمان متولي شبكه 

شود، باالترين مقام اجرايي شبكه بوده و فرد  منصوب مي
هاي  هاي عملياتي و فعاليت گير در مورد برنامه اصلي تصميم

هاي مورد  ه براساس سياستمدير شبك. اجرايي شبكه است
نظر سازمان متولي، سازوكارهاي اجرايي شبكه را طراحي و 

مدير شبكه در . گذارد از طريق دبيرخانه شبكه به اجرا مي
مقابل سازمان متولي شبكه پاسخگوست و مراكز عضو 

هاي  سازي سياست براساس ميزان همكاري با شبكه و پياده
هاي شبكه  حمايت آن مورد ارزيابي قرار گرفته و از

اين ساختار را به صورت  3شكل . شوند برخوردار مي
  .دهد شماتيك نشان مي

اي، دبيرخانه شبكه به عنوان  در اين نوع از ساختار شبكه
بازوي اجرايي مدير، نقش مهمي در پيشبرد اهداف شبكه 
دارد و با توجه ثبات سازمان محل استقرار شبكه، پايداري 

البته در اين ساختار . آن وجود داردهاي  كافي در برنامه
وجود هوشمندي و روحيه تعاملي در مدير شبكه و 

كارشناسان دبيرخانه نقش مهمي در موفقيت شبكه خواهد 
داشت و در غير اينصورت مزاياي ناشي از ثبات داخلي اين 

همچنين . ساختار به يك مانع براي شبكه تبديل خواهدشد
هايي براي افزايش مشاركت  اردر اين نوع ساختار بايد سازوك

اعضا در مديريت شبكه انديشيده شود تا سرمايه اجتماعي 
  .هاي شبكه فراهم شود مورد نياز براي فعاليت

  
  
  بندي تحليل و جمع - 5

كه هاي همكاري  عملكرد شبكه تاثيرگذار درمهم  دو عامل
 سرمايه اجتماعي شبكه عبارتند ازساختار هستند ناشي از نوع

ها و  ميزان مشاركت اعضاي شبكه در برنامهتاثيرگذار بر(
 ها گيري و اختيارات مدير شبكه در تصميم )هاي آن سياست

  . )پويايي و چاالكي عملياتي شبكه تاثيرگذار بر(
دهند كه  ها نيز نشان مي مطالعات زيادي در ادبيات شبكه

ها و در  فزايش همكاريبودن سرمايه اجتماعي منجر به ا باال
عنوان يكي از  به(نتيجه انتقال دانش و تجارب در شبكه 

 43، 30، 14[شود  مي )هاي همكاري اهداف مهم ايجاد شبكه
از سوي ديگر، اختيارات مديريت شبكه در اتخاذ . ]44و

سازي سازوكارهاي  هاي اجرايي به ويژه براي پياده تصميم
هاي  م موفقيت شبكههمكاري به عنوان يكي از عوامل مه

  .]45- 47، 9[است  شده همكاري رسمي شناخته

 ساختار ستادي)3شكل 

 مدير شبكه

شبكه دبيرخانه  

 سازمان متولي شبكه

 گروه مشاوران مدير

هاي تخصصي كارگروه

 مركز عضو شبكه
 مركز عضو شبكه

ز عضو شبكهمرك  

.............. 

رابطه سلسله 
 مراتبي 

رابطه عضويت

رابطه مشورتي
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رسد در انتخاب نوع  با توجه به مباحث فوق به نظر مي
ساختار شبكه، بايد بهترين مصالحه بين اين دو عامل صورت 
گيرد تا شبكه هر دوي اين عناصر مهم را به ميزان كافي 

شده بندي  ساختارهاي بررسي و دسته 4شكل . داشته باشد
دهد كه با  در قسمت قبل را در قالب يك طيف نشان مي

حركت از سمت الگوي ستادي به طرف الگوي شورايي، از 
و در نتيجه چاالكي (رئيس شبكه /قدرت اجرايي مدير

كاسته شده و به سرمايه اجتماعي و مشاركت ) عملياتي شبكه
  .شود جمعي در شبكه افزوده مي

  
  ها در قالب يك طيف نمايش الگوهاي ساختاري شبكه) 4شكل 

  
شبكه مورد بررسي  7ساختارهاي استفاده شده در  4جدول 

ها از ساختار شورايي  مورد از شبكه 6در . دهد را نشان مي
استفاده شده و تنها در يك شبكه از ساختار ستادي بهره 

 مورد نيز، چهار شبكه از 6گرفته شده است كه از اين 
ساختار شورايي نوع دوم و دو شبكه از ساختار شورايي نوع 

  .اول استفاده كرده است
شوندگان از  ارزيابي كلي مصاحبه 4ستون آخر جدول 

دهد كه به چهار دسته؛  هاي مورد بررسي را نشان مي شبكه
  .اند بندي شده فعال، نسبتاً فعال و فعال دسته غيرفعال، نيمه

شبكه، در عمل  7ده در مورد اين با توجه به بررسي انجام ش
اي كه از ساختار ستادي تبعيت نموده، موفقيت بيشتري  شبكه

هاي  هاي ديگر نيز، يكي از شبكه در بين شبكه. داشته است
هاي  داراي ساختار شورايي نوع اول، از نظر ايجاد همكاري

رسد دو سر طيف  لذا به نظر مي. تر بوده است اي فعال شبكه
حداكثر مشاركت "و  "اجرايي مدير شبكه حداكثر قدرت"

البته اگر . اند بهتر از ميانه طيف عمل كرده "جمعي در شبكه
بتوان با اصالح الگوي ساختار ستادي، سرمايه اجتماعي در 

هاي داراي الگوي ستادي را باال برد احتماالً در عمل  شبكه
  .نتيجه بهتري حاصل خواهدشد

  
  هاي مورد مطالعه الگوهاي ساختاري شبكه) 4جدول 

ف
ردي

  

 عنوان شبكه
ساختار 
 شبكه

ارزيابي كلي از 
ها  وضعيت شبكه

  در زمان تحقيق

شورايي  شامتك 1
٭غيرفعال نوع اول  

شبكه پزشكي مولكولي  2
 كشور

شورايي 
  ٭٭نيمه فعال نوع دوم

شبكه بيوتكنولوژي   3
 پزشكي كشور

شورايي 
  نيمه فعال نوع دوم

شبكه تحقيقات گياهان  4
 ويي كشوردار

شورايي 
  غيرفعال نوع دوم

شبكه ملي پژوهش و  5
 فناوري گياهان دارويي

شورايي 
  نسبتاً فعال نوع اول

شبكه آزمايشگاهي فناوري  6
  فعال ستادي نانو

هاي شبكه تحقيقات سلول  7
  بنيادي

شورايي 
  نيمه فعال  نوع دوم

  .شبكه به مرحله انحالل رسيده است: غيرفعال٭
و ) ي راهبردي(عاليت شبكه در حد جلسات شوراف: نيمه فعال٭٭

  .هاي آموزشي است و همكاري كمي بين مراكز عضو وجود دارد كارگاه
  

براي مقايسه بهتر ساختارهاي معرفي شده براي شبكه، 
. شود بندي موارد بيان شده در قالب يك جدول ارايه مي جمع

ط توان گزينه مطلوب را متناسب با شراي مي 5با توجه جدول 
هاي همكاري علم و فناوري انتخاب  گيري شبكه واقعي شكل

هاي  در اين جدول مزايا و معايب هر يك از گزينه. نمود
  .مطرح شده در مورد ساختار شبكه نيز آمده است

شود، در كل ساختار  ديده مي 5همانطور كه در جدول 
تر است و مديريت شبكه  ستادي از نظر اجرايي مناسب

البته عيب اين الگوي . در اختيار دارد قدرت عمل بيشتري
ساختاري، عدم مشاركت اعضاء در مديريت شبكه و در 

  .نتيجه سرمايه اجتماعي پايين آن است
  
  گيري نتيجه - 6

همكاري علم و ) رسمي(شبكه  7در اين تحقيق با بررسي 
ها شناسايي  فناوري در ايران، دو دسته ساختار در اين شبكه

يف از ساختارهاي شورايي گرديد كه دو سر يك ط
را تشكيل ) سلسله مراتبي(تا ساختارهاي ستادي ) مشاركتي(

 :توان گفت براساس اين مطالعه مي. دهند مي

الگوي ستادي                            الگوي شورايي
نوع اول ------ نوع دوم                                  

قدرت اجرايي مدير شبكه         سرمايه اجتماعي شبكه
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سازمان متولي اداره شبكه از نظر ساختار  چه چنان 

ويژه شبكه  و به بودهكشوري همسطح با مراكز عضو شبكه 
اي وابسته به سازماني غير از سازمان متولي  از نظر بودجه
معموالً از ساختار شورايي براي اداره شبكه  ،شبكه باشد
اركت مراكز عضو شود چرا كه براي جلب مش استفاده مي
هاي شبكه، الزم است آنها خود را در  در فعاليت

  .هاي شبكه سهيم بدانند گذاري ها و سياست گيري تصميم
در صورتي كه سازمان متولي ايجاد شبكه از نظر  

گذاري و مديريت كالن كشور داراي  ساختار سياست
كننده اصلي  سطحي باالتر از مراكز عضو شبكه باشد، تامين

ويژه جايگاهي فرابخشي و  الي شبكه بوده و بهمنابع م
فراسازماني داشته باشد، در اينصورت ميتوان از ساختار 

 .ستادي براي اداره شبكه استفاده كرد
تر  در كل ساختارهاي ستادي از نظر اجرايي مناسب 

مديريت شبكه در . از ساختارهاي شورايي ارزيابي شدند
البته عيب اين  .اين ساختارها قدرت عمل بيشتري دارد

الگوي ساختاري، عدم مشاركت اعضاء در مديريت 
براي . شبكه و در نتيجه سرمايه اجتماعي پايين آن است

شود سازمان متولي ايجاد  رفع اين كاستي پيشنهاد مي
شبكه با ايجاد هيئت امنايي براي شبكه و انتخاب 
نمايندگاني از اعضاء شبكه در تركيب آن، اين عيب را 

از طرف .ده و مشاركت اعضاء را افرايش دهدرفع نمو
ديگر ساختارهاي شورايي از نظر روحيه مشاركت جمعي 

اگر بتوان همكاري بين . ترند و سرمايه اجتماعي مطلوب
خواهي كرد و ثبات مديريت  اعضاء را جايگزين سهم

شبكه و دبيرخانه آن را افزايش داد، اين نوع ساختار نيز 
هاي علم و فناوري  براي شبكه تواند ساختار مناسبي مي

هاي  هاي شبكه با توجه به برخي شباهت. در كشور باشد
ها، شايد بررسي ساختاري اين  رسمي همكاري به سازمان

ها با توجه به مباحث مطرح شده در ادبيات سازمان  شبكه
تري  و ساختارهاي سازماني در مطالعات آتي، بينش عميق

  .ها فراهم نمايد هرا براي عالقمندان به مبحث شبك
شود در مطالعات ديگري تاثير نوع  همچنين پيشنهاد مي

ها بر ساير عوامل مهم در آنها از قبيل به  ساختار شبكه
هاي مشترك و  ها، ايجاد زيرساخت گذاري دارايي اشتراك
  .هاي مكمل مورد بررسي قرار گيرد گيري دارايي شكل

  
 References              منابع 

[1] Hagedoorn, J., 2002, "Inter-Firm R&D Partnerships: 
An Overview of Major Trends and Patterns since 1960", 
Research Policy, 31, pp. 477– 92. 

هاي  شبكه آزمايشگاه"، 1386و رحماني، مژده،  محمدصادقعليايي،  ]2[
، پاييز و زمستان، 41، رهيافت، ")شامتك موضوعي(كشور  توسعهملي 
  .67-71. صص

، قابل دسترس "اساسنامه شبكه"، 1380شبكه بيوتكنولوژي پزشكي،  ]3[
 http://www.mbn.ir/medical/asasname.htm, Retrieved on:در

03/01/2011.  
اسنامه "، 13830شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي،  ]4[

 http://www.mpnet.ir, Retrieved on :، قابل دسترس در"شبكه
03/01/2011.  

، قابل "معرفي شبكه"، 1383شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو،  ]5[
 http://www.nanolab.ir/introduction.php, Retrieved:دسترس در

on 03/01/2011. 
[6] Ceglie, G. and Dini M., 1999, "SME Cluster and 
Network Development in Developing Countries: The 
Experience of UNlDO", United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). 
[7] Humphrey, J. and Schmitz, H., 1995, "Principles for 
Promoting Clusters and Networks of SMEs", Paper 
Commissioned by the Small and Medium Enterprises 
Branch, UNlDO, October 1995. 
[8] Nohria, N. and Eccles, R.G., 1992, "Networks and 
Organizations: Structure, Form and Action", Harvard 
Business School Press, Harvard. 
[9] Freeman, C., 1991, "Networks of Innovators: A 
Synthesis of Research Issues", Research Policy, 20, pp. 499-
514. 
[10] Link, A., 1999, "Public/ Private Partnerships in the 
United States", Industry and Innovation, 6(2), pp. 191–217. 

  هاي همكاري علم و فناوريبندي بحث در مورد الگوهاي ساختاري شبكهجمع)5جدول
ويژگي سازمان متولي اداره 

  شبكه
نوع 
  ساختار

گذارسياست
  شبكه

يرگتصميم
  معايب-مزايا  اجرايي شبكه

همسطح با مراكز عضو 
  شبكه

شورايي 
  نوع اول

شوراي
  شبكه

شوراي شبكه
  )شامل دبير(

  روحيه مشاركت جمعي باال - سرمايه اجتماعي باال:مزايا
  احتمال اختالف بين شورا و دبير ،ناپايداري بدنه كارشناسي و فقدان انباشت دانش و تجربه: معايب

شورايي 
  ومنوع د

شوراي 
  شبكه

 رييس شبكه
تحت نظر 

  شورا

  سرمايه اجتماعي خوب، پايداري دبيرخانه و انباشت تجربه در طول زمان:مزايا
سازي  ها قابل پياده در همه شبكه -خواهي مراكز عضو شبكه به جاي همكاري سهم: معايب

  .نيست و وابسته به شخصيت رييس شبكه است

فراتر از مراكز عضو 
و تامين كننده فراسازماني (

  )اصلي منابع مالي  شبكه
سازمان   ستادي

  مدير شبكه  متولي
پذيري عملياتي  انعطاف –پايداري بدنه كارشناسي و انباشت تجربه مديريتي در طول زمان :مزايا

  و چاالكي اجرايي باال
روحيه مشاركت جمعي وابسته به نحوه تعامل مدير و دبيرخانه  - سرمايه اجتماعي كم: معايب

  .ا اعضاء شبكه استب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  مطالعه چندموردي: هاي رسمي همكاري علم و فناوري در ايران مديريتي شبكه شناسي ساختارهاي گونه

78  

[11] Wixted, B., and Holbrook, J., 2008, "Conceptual Issues 
in the Evaluation of Formal Research Networks", CPROST 
Report 2008-01, Available from: http://www.sfu.ca/cprost 
/docs/wixtedholbrook08-1.pdf 
[12] Tidd, J. and Bessant, J., 2009, "Managing Innovation; 
Integrating Technological, Market and Organizational 
Change (4th ed.)", John Wiley & Sons, Ltd, UK. 
[13] Kogut, B., 2000, "The Network as Knowledge: 
Generative Rules and the Emergence of Structure", Strategic 
Management Journal, 21, pp. 405-25. 
[14] Buchel, B. and Raub, S., 2002, "Building Knowledge-
creating Value Networks", European Management Journal, 
20(6), pp. 587-596.  
[15] Powell, W.W., and Gordal, S., 2004, "Networks of 
innovators", In: J. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson, 
The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University 
Press, Chapter 3, pp.56-85.  
[16] Wissema, J.G. and Euser, L., 1991, "Successful 
Innovation through Inter-Company Networks", Long Range 
Planning, 24(6), pp. 33–39. 
[17] Gilsing, V., 2003, "Exploration, Exploitation and Co-
evolution in Innovation Networks", Rotterdam Erasmus 
Research Institute of Management, Available from: 
http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/1040/EPS-2003-032-
ORG%2B9058920542%2BGILSING.pdf 
[18] Enkel, E. and Gassmann, O., 2006, "Determinants of 
Innovation Networks: The Case of the European Innovation 
Network for radiation Dosimitry", Retrieved on 03/01/2011 
available from: 
http://www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/20409.pdf 
[19] Pyka, A., 2002, "Innovation Networks in Economics: 
from the Incentive-based to the network-based approaches", 
European Journal of Innovation Management, 5(3), pp. 152-
163. 
[20] Swan, J., Newell, S., Scarbrough, H. and Hislop, D., 
1999, "Knowledge Management and Innovation: Ietworks 
and Networking", Journal of Knowledge Management, 3(4), 
pp. 262-275. 
[21] Prange, C., 1999, "Organizational Learning–
Desperately Seeking Theory?", In S.M. Easterby, J. 
Burgoyne and L. Araujo (eds.), Organizational learning and 
the learning organization: Developments in theory and 
practice, pp. 23-43, London: Sage. 
[22] Conway, S. and Steward, F., 2000, "Building 
Networks for Innovation Diffusion in Europe: Learning from 
the SPRINT Programme", Enterprise and Innovation 
Management Studies, 1(3), pp. 281-301. 
[23] Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D. and 
Neely, A., 2004, "Networking and Innovation: a Systematic 
Review of the Evidence", International Journal of 
Management Reviews, 5/6 (3&4), pp. 137-168.  
[24] Provan K.G. and Milward H.B., 1995, "A Preliminary 
Theory of Inter-organizational Network Effectiveness: A 
Comparative Study of Four Community Mental Health 
Systems", Administrative Science Quarterly, 40(1), pp. 1-33. 
[25] Gulati, R., Nohria, N. and Zaheer, A., 2000, "Strategic 
Networks", Strategic Management Journal, 21, pp. 203-15. 
[26] Cowan, R., Jonard, N. and Ozman, M., 2003, 
"Knowledge Dynamics in a Network Industry", 
Technological Forecasting and Social Change, 71(5), pp. 
469-84. 
[27] Huggins, R., 2001, "Inter-firm Network Policies and 
Firm Performance: Evaluating the Impact of Initiatives in the 
United Kingdom", Research Policy, 30, pp. 443–458. 
[28] Ford, D., Håkansson, H., Snehota, I. and Gadde, L.E., 
2002, "Managing Networks", Proceeding of the 18th IMP 
Conference, Perth, Australia. 
[29] Oliver, C., 1991, "Strategic Responses to Institutional 
Processes", Academy of Management Review, 16(1), pp. 
145-179. 

[30] Rowley, T.J., 1997, "Moving Beyond Dyadic Ties: A 
Network Theory of Stakeholder Influences", Academy of 
Management Review, 22(4), pp. 887-910. 
[31] Grabher, G. and Powell, W.W., 2004, "Introduction in 
Critical Studies in Economic Institutions: Networks", 
London, Edward Elgar. 
[32] Schilling, M.A. and Phelps, C.C., 2007, "Interfirm 
Collaboration Networks: The Impact of Large- Scale 
Network Structure on Firm Innovation", Management 
Science, 53(7), pp. 1113–1126. 
[33] Miles, R. and Snow, C., 1992, "Causes of failure in 
network organization", California Management Review, pp. 
53-73. 

شبكه (شامتك پزشكي "، 1382عزيزي، فريدون و عيني، الهه،  ]34[
، 30، رهيافت، ")ي ملي تحقيقاتي گروه پزشكي كشورها آزمايشگاه

  .90-97. تابستان، صص
[35] Yin, R.K., 1994, "Case study research: design and 
methods", Sage Publication, Thousand Oaks, CA. 
[36] Eisenhardt, K.M., 1989, "Building theories from case 
study research", Academy of Management Review, 14, pp. 
532-550. 
[37] Phillips, L., 1981, "Assessing measurement error in 
key informant reports: a methodological note on 
organizational analysis in marketing", Journal of Marketing 
Research, 81, pp. 395–415.  
[38] Johnson, R.B., 1997, "Examining the Validity 
Structure of Qualitative Research", Education, 118(2), pp. 
282-292. 
[39] Stenbacka, C., 2001, "Qualitative Research Requires 
Quality Concepts of its Own", Management Decision, 39(7), 
pp. 551-555. 
[40] Creswell, J., 2003, "Research design: qualitative, 
quantitative and mixed methods approaches", Second 
Edition, Sage, Thousand Oaks. 

، بامداد صوفي، جهانيار و تقوا، ...ا فرد، رضا، طباطبائيان، حبيب اسدي ]41[
هاي  گيري شبكه خردمايه مداخالت دولتي در شكل"، 1389محمدرضا، 

، مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس "همكاري علم و فناوري در ايران
  .83- 99. ديريت تكنولوژي ايران، صصم
هاي  اساسنامه شبكه سلول"، 1384، هاي بنيادي كشور شبكه سلول ]42[

 http://www.irstemcell.net/fa/menu:، قابل دسترس در"بنيادي
/statute,Retrievedon03/02/2011 

[43] Inkpen, A.C. and Tsang, E.W.K., 2005, "Social 
Capital, Networks, and knowledg Transfer", Academy of 
Management Review, 30(1), pp. 146–165. 

ارزيابي برنامه "، 1387زاده، صادق،  نوري، سيدسپهر و توسلي قاضي ]44[
ملي فناوري نانو ايران با كارت امتيازي متوازن و تبيين جايگاه سرمايه 

، فصلنامه سياست علم "عنوان حلقه مفقوده نظام ملي نوآوري اجتماعي به
 .49-58. ، صص)4(1و فناوري، 

[45] Zahra, S.A., Ireland, R.D. and Hitt, M.A., 2000, 
"International expansion by new venture firms: International 
diversity, mode of market entry, technological learning, and 
performance", Academy of Management Journal, 43, pp. 
925–950.  
[46] Rampersad, G.C., Quester, P.G. and Troshani, I., 2009, 
"Management of networks involving technology transfer 
from public to private sector: a conceptual framework", 
International Journal of Technology Transfer and 
Commercialisation, 8(2/3), pp. 121-141. 

تحليل شبكة نوآوري بين "، 1388صوفي، عبداله و پورفتحي، عباس،  ]47[
. ، صص)1(2، فصلنامه سياست علم و فناوري، "هاي اقتصاد ايران بخش

52-43. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

