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 هچكید

 ارقر توجه ردمو خیراهةد چند در آورينو و وريفنا توسعه مديريت ايبر مدرآکا يهااربزا از يكی انعنو به وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها

 يهارا مینهز ينا در جامعی ريتئو زهنو ماا،هشد حمطر ريهمكا شبكه يك شدر و ديجاا حلامر ردمو در مختلفی يهاهيدگاد گرچها. نداگرفته

 ايبر مدلی، "ژيتكنولو عمر چرخه" ريتئو از ملهاا با و "جتماعیژي اتكنولو" ايبر هشدحمطر ممفهو از دهستفاا با مقاله ينا در. ستا هنشد

آن  لمد ينا مزيت. ستا هشد داده توسعه "وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها عمر چرخه"ان عنو با ريهمكا يشبكهها تكامل و يشكلگیر

 در هشدحمطر يهايتقسیمبند غلبا که يچیز نهما، میکند پشتیبانی را آن مختلفی يهاريتئو، دنبو قابل فهم و گیدسا عین در که ستا

 ارقر سیربر ردمو هم قعیوا يطاشر با هشدحمطر لمد ريگازسا ينكها ايبر. هستند آن فاقد ريهمكا يشبكهها تكامل و ديجاايند آفر ردمو

 قالب در ستارا ينا در. گرفتندارقر مطالعه ردمو، ندا هشد ديجاا. ش. ه 1385 تا 1375 لسا از که انيرا در وريفنا و علم ريهمكا شبكه 7، دگیر

 و مطالعه ردمو يشبكهها انمدير و نمؤسسا با زبا يمصاحبهها، اتمستند سیربر و تحلیل شامل تحقیق مختلف يهااربزا از؛ کیفی سیربر يك

 ريهمكا يشبكهها عمر چرخه ايبر هيهشدارا لمد با مطالعه ردمو يشبكهها متما که هددمی ننشا حاضر تحقیق نتايج. يددگر دهستفاا؛ همشاهد

 .ستا مطالعه ردمو يشبكهها قعیوا يطاشر توجیه به درقا لمد ينا و نددار قبولی قابل قنطباا

 .شبكهها عمر چرخه، شبكهها شدر و ديجاا حلامر، وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها: يکلید يهاواژه

 مقدمه -1

 فنی نشداِ  منابع به بايد دمنفر يهاهبنگا نتیجه در و کند هماهنگ فناوري اتتغییر يباال سرعت با را دخو ندانمیتو ديمنفر هبنگا هیچ وزهمرا

، تطالعاا و نشدا نجريا ماندهیزسا ايبر راه يك. باشند سايرين ايبر نشدا مهم منابع نیز دخو ضعو در و باشند شتهدا سترسید نیوبیر

 از ايشبكه انمیتو را دقتصاا همة که میکند نبیا[، 2] مكمل کترمشا ادفرا/شرکتها نهاآ در که هستند سمیرغیر يا و سمیر يشبكهها

 معلو در ازهندا ينا به هرگز شبكه ممفهو از، انصاحبنظر از برخی هعقید به. ستا ديياز فرعی يشبكهها داراي که دکر ضفر هانمازسا

 انعنو به ريهمكا يشبكهها نیز وريفنا و علم زهحو در[. 3] ستا هشد تبديل"ايشتهربین رهستعاا" يك به ممفهو ينا و هنشد دهستفاا جتماعیا

 .نداگرفته ارقر توجه ردمو آورينو و وريفنا توسعه مديريت ايبر مدرآکا يهااربزا از يكی

 چه ريهمكا يشبكهها که ستا حمطر مهم السو ينا. نهاستآ توسعه و ديجاا ةنحو ريهمكا يشبكهها ردمو در مهم تموضوعا از يكی

 ردمو در مختلفی يهاهيدگاد گرچها؟ دکر حمطر شبكهها شدر حلامر ايبر مدلی انمیتو ياآ و میکنند طی دخو شدر ندرو در را حلیامر

 ممفهو از دهستفاا با مقاله ينا در. ستا هنشد يهارا مینهز ينا در جامعی ريتئو زهنو ماا، هشد حمطر ريهمكا شبكه يك تكامل حلامر

 با ريهمكا يشبكهها تكامل و يشكلگیر ايبر مدلی ،"ژيتكنولو عمر چرخه" ريتئو از ملهاا با و "جتماعیا ژيتكنولو" ايبر هشدحمطر

، دنبو فهم قابل و گیدسا عین در که ستآن ا لمد ينا مزيت. ستا هشد داده توسعه "وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها عمر چرخه" انعنو

 فاقد ريهمكا يشبكهها تكامل حلامر ردمو در هشدحمطر يهايتقسیمبند غلبا که يچیز نهما، میکنند پشتیبانی را آن مختلفی يهاريتئو



 از که انيرا در وريفنا و علم ريهمكا شبكه 7، دگیر ارقر سیربر ردمو هم قعیوا يطاشر با هشدحمطر لمد ريگازسا ينكها ايبر. هستند آن

؛ شامل تحقیق مختلف يهااربزا از؛ کیفی سیربر يك قالب در ستارا ينا در. گرفتند ارقر مطالعه ردمو، ندا هشد ديجاا. ش. ه 1385 تا 1375 لسا

 .يددگر دهستفاا شبكهها يکلید مطلعین با مصاحبه و اتمستند سیربر و تحلیل، عموضو پیشینة سیربر

    هشوپژ پیشینة به نگاهی؛ وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها تكامل يندآفر -2

 تاثیر و دهنمو تاکید نهاآ شدر و ديجاا ةنحو همیتا بر، نداختهداپر وريفنا و علم ريهمكا يشبكهها مطالعه به که مختلفی انصاحبنظر

 مختلفی يهالمد، ريهمكا يشبكهها به طمربو تمطالعا در[. 4] ندا دهکر تايید را نهاآ موفقیت و يیراکا بر شبكهها تكامل يندآفر قابلتوجه

 يهاريتئو پايه بر نكهآ از بیشتر هايتقسیمبند ينا ماا. ستا هشد نبیا شبكهها شدر و يشكلگیر ايبر حلامر از تیومتفا ادتعد شامل

 .ستا ارستوا فیايیاجغر و ديفر ودمحد يتجربهها بر باشدهشد بنا هشناختهشد

 نگرشیاند  قرار داده سیربر ردمو مناطق ينا در را شرکتها از ايشبكه و دهکر مطالعه و همكاران که در زمینه مناطق صنعتی  رابونارکا

  [.5]  ستا مرحله سه شامل که ندا دهکر حمطر شبكهها ينا ردمو در را تكاملی

 . اردند دجوو يا و ستا کم يا( شبكه در) هکنندريهمكا يشرکتها بین نشدا لنتقاا مگا ينا در: يشكلگیر (1

محوري خود را توسعه داده و ظرفیت پیمانكاري را از توسعه: يك يا چند شرکت با بازار بیرونی در ارتباط هستند. آنها قابلیت   (2

 دهند. طريق قراردادها و روابط کوتاه مدت افزايش می

 دخو به مختلفیي شكلها، نیوبیر يا هستند نیدرو توسعه به عالقمند وپیشر يشرکتها که ينا به توجه با ندامیتو شبكه: غبلو  (3

تنوع تولید همچنان از  و يپذيرفنعطاا لیو هستند بکتساا طريق از دخو نمازسا در اريسرمايهگذ ممستلز نیدرو توسعه. دبگیر

 ها با هم ممكن است.  طريق همكاري نزديك بنگاه

 [.  6] میکند کرذ شبكهها شدر ايبر مرحله سه و دارد ريهمكا يشبكهها تكامل ةنحو ردمو در مشابهی نبیا نیز لزامیر

. دارد دجوو  (هانمازسا/شرکتها) شبكه يعضاا ساير دنمتعهدبو به نسبت نیانگر و دعتماا دکمبو مرحله ينا در:  تشافاک مرحله -1

 .هندد توسعه دخو بطروا در را دعتماا حس يك بايد عضاا

 بین جانبهدو يگیرديا مرحله ينا در. میکند اپید مثبت يژگیو و يافته يشافزا حجم نظر از هاهبنگا بین ستددادو: توسعه مرحله  -2

 کمتر ديفر بطروا مستحكاا يشافزا با يجرتد به ءشرکا نیت ردمو در حتمالیا يهانطمیناا معد. میيابد يشافزا عضو يهاهبنگا

 .دشو بیشتر هم به نسبت ءعضاا تعهد انمیز و ءعضاا بین متقابل ريگازسا بايد. دمیشو

 اتتعهد و هااريسرمايهگذ و ندا هسیدر همديگر به نسبت نشدا اريپايد از سطحی به عضو کزامر که دمیشو زغاآ قتیو:  مرحله پايا -3

 مشخصی يبندنماز اننمیتو. ستا همددرآ تینرو رتصو به نهاآ بین کاال يا تخدما دلتبا و ستا هسیدر اريپايد مرحله به نهاآ بین

 سطح به سرعت به يگرد برخی و سندرنمی مرحله ينا به قتو هیچ بطروا برخی که ريطو به دکر تعیین مرحله ينا به نسیدر ايبر را

 .سندر می ارپايد

 -هنشگادا هشیوپژ يشبكهها در ريهمكا بطهرا يك تكامل حلامر ردمو در رانهمكا وبندي انجام شده توسط تروتر  در دسته

 (1) ولجد.  ارگذ و غبلو، شدر، معرفی، زغاآ، يجهتگیر: از تندرعبا که ستا هشد رهشاا مختلف مرحله شش به، صنعت

 [.7] هددمی ننشا را حلامر ينا يمشخصهها

 

 



 
 غبلو و( توسعه) شدر(، ديجاا) يشكلگیر؛ مرحله سه در قلاحد، ريهمكا يشبكهها شدر حلامر ردمو در هشدرهشاا يستهبندد سه

 ينا اليلد که ستا  ريتئو انفقد آن و مشابهند هم يگرد عموضو يك در نهاآ ماا. هستند كمشتر فصل داراي شبكهها( پايايی)

 .کند پشتیبانی ينظر هيدگاد از را نهاآ و هدد ننشا را هايتقسیمبند

 ديجاامطرح شد و مراحل  ئبرا و بوچل توسط که ستا مدلی، شبكهها شدر ةنحو ردمو در هيهشدارا يهالمد از يگرد يكی

 ننشا شماتیك رتصو به آن يبخشها اههمر به را حلامر ينا(  1) شكل[. 8] میکند تقسیم مرحله رچها به را نشدا يشبكهها

: ساسیا تموضوعا بر شبكه نمتمرکزشد( 1. هیمدمی ارقر سیربر ردمو بیشتر را لمد ينا، عموضو نشد شنتررو ايبر. هددمی

 حمايت ردمو، شتهدا يبهتر نتايج، شوند ستااهمر عضو يهاهبنگا رکاو کسب تژيكاسترا يلويتهااو با که تیرصو در شبكهها

 .هندگرفتاخو ارقر عضو يهانمازسا مديريت

هاي کاري  ها و گروه ها، واحد ها به موازات و در مرزهاي سنتی سازمان شبكهبراي ايجاد فضاي همكاري در شبكه: با توجه به  (2

 مناسب يفضاگیرند براي اين که به عنوان يك فعالیت مولد و موثر شناخته شوند بايد هماهنگ کننده شبكه بتواند يك  شكل می

 شبكه يعضاا مانیزسا يبافتها بین يهاوتتفا فهم، شبكه يك ايبر مهم چالش يك. کند خلق نشدا اريگذاكشترابه ايبر

 .ستا

 زيسااردستاندا از ايجهدر بايد، شبكه يعضاا بین مستحكم انچند نه يپیوندها به توجه با:  ايشبكه يفعالیتها زيتینسارو(  3

، مانیزسا هرهمانند . ستا شبكه ينقشها تعريف ستارا ينا در مهم تمااقدا از يكی. دگیر رتصو شبكه يفعالیتها ردمو در

 .کنند اپید توسعه نماز لطو در نندابتو تا کنند تعريف هتفكیكشد نقش اديتعد بايد شبكهها

 يگیررکا به ازهندا نهما به لیو، ستا مهم نشدا خلق و ديجاا يستارا در شبكه حرکت گرچها: شبكه نتايج از داريبرهبهر( 4

 نمايشه ب شبكه سملمو يجیهاوخر بايد رکا ينا ايبر. دارد همیتا نیز سیعترو مانیزسا هگستر در هتولیدشد ينشهادا

 [.8] نددار هبرعهد را عضاا ساير به نشدا لنتقاا مسئولیت، شبكه يعضاا از هريك. دشتهشواگذ

 



 
 ديکررکا جنبه از بیشتر شبكهها توسعه، ريهمكا شبكه يك تكامل ةنحو ردمو در مهمی تنكا حطر دجوو با نیز لمد ينا در

 مباحث يجمعبند در[. 8] دنمیشو هيدد مشخص ريتئو يك سساابر توسعه حلامر بین مانیز لیاتو و منطقی طتباار و دهبو مدنظر

 شامل) مینهز ينا در مختلف يهايبندستهد يهارا غمرعلی که گفت انمیتو ريهمكا يشبكهها تكامل حلامر ردمو در هشدحمطر

 تايید نیز انصاحبنظر برخی توسط عاادين ا. هستند يكرتئو محكم نهاپشتو يك فاقد هايتقسیمبند ينا(، حلامر وتمتفا ادتعد

، مختلف يجنبهها از ريهمكا يشبكهها مینهزدر  دياز تمطالعا دجوو با که معتقدند رانهمكا و تروتر نمونه انعنو به. ستا هشد

 [.7] اردند دجوو ريهمكا بطهرا يك عمر لطو مینهز در جامعی ريتئو زهنو

 مدل مفهومی تحقیق-3

استفاده شده  "اجتماعی ژيتكنولو" ممفهو از، تحقیق ينا در ريهمكا يشبكهها تكامل ايبر ديپیشنها لمد توسعه ايبر ينكها به توجه با

 مفاهیم ديگر مدل مفهومی پیشنهادي ارائه شده است.است. ابتدا اين مفهوم به صورت مختصر طرح گرديده سپس با کمك برخی 

 تكنولوژي اجتماعی -3-1

 يیاهمگر نوعی سمتدو شاخه مهم اقتصاد يعنی اقتصاد تكاملی و اقتصاد نهادگرا اشتراکات زيادي با هم دارند و به   ننلسو دعتقاا به

 همیتا به خیرا يهههاد در، ستا فناوري پیشرفت سیربر نشارکا صلیاِ  رمحو که تكاملی ننادداقتصاا، وي نبیا به ندا دهکر حرکت

 مینهز ينا در را "آورينو ملی سیستم" مهم ربسیا بحث و نددهابر پی فناوري يپیشرفتها به هیدشكل و پشتیبانی در دينها يهارساختا

 ةنحو ردمو در را تكاملی هنگا يك يجرتد به اگردنها ننادداقتصاا ،يگرد يسو از[. 9] ستا دينها کامال  ممفهو يك که ندا دهکر حمطر

باشد. نلسون براي نظريه پردازي اين همگرايی از ]10[انها داگالس نورث  فترينومعر شايد که نددادها توسعه هادنها تغییر و يشكلگیر

 خودبه به تمايل و بوده مند برنامه ماهیتاً ها روتین. است اقدام نوعی و کار يك انجام روش؛ روتین ويمفهوم  روتین استفاده میكند. به بیان 

 زمینه و شرايط در روتین يك چرا میكنند بیان که هستند همراه ها فهم و باورها از اي مجموعه با خود درون در آنها. دارند شدن خودي

 مفاهیم با خوبی به بگیريم نظر در انسانی تعامالت و رفتارها استانداردشده الگوهاي را روتین مفهوم اگر او اعتقاد به. مناسبتراست خاص

 به اجتماعی فناوري" همان را "نهاد" کسی اگر، وي اعتقاد به حقیقت در. خواهدبود سازگار "نهاد" از نهادگرا اقتصاددانان موردنظر

 نظر در توسعه اقتصاد.  زمینه در تكاملی اقتصاد تئوري اجزاء از يكی عنوان به را نهادها میتوان، کند تعريف "وسیع سطح در کاررفته

 [9] گرفت



 روتینهاي شامل خود، بگیريم نظر در مرکب روتین يك را پزي کیك اگر. میكنیم ذکر نلسون از را مثالی موضوع شدن روشن براي

 "فیزيكی فناوري" همان کیك پخت دستور، مثال همین در. است کیك پختن و آنها کردن ط مخلو، اولیه مواد ريختن؛ مثل ريزتري

 آنها هماهنگی نحوة و افراد بین کار تقسیم و دارند خود ذهن در نوآوري به مربوط مباحث در تكاملی اقتصاد پردازان نظريه که است

[. 9]  دارند خود ذهن در میكنند صحبت "نهاد" از وقتی اغلب مكاتب صاحبان که چیزي همان اين که است "اجتماعی فناوري" همان

 . است شده ارايه نیز [11] والیس و نورث توسط اجتماعی و فیزيكی هاي فناوري مورد در تفكیكی چنین

 سازمانی -درون فعالیتهاي سازماندهی راههاي میتواند خوبی به "اجتماعی فناوري" مفهوم که شود می مشخص فوق بحث از بنابراين

 بهبود زمان طول در و شوند می ايجاد جديد نهادهاي آن طريق از که فرآيندي. دربرگیرد را سازمانی -بین تعامل هاي راه وهمچنین

 فرآيند يك را نهادها وتوسعه ايجاد فرآيند، اعتمادي قابل میزان به میتوان ولی است ساده نوآوري يك از فراتر و بوده پیچیده، يابند می

 [9] دانست تكاملی

 میتوان و دارد سازگاري همكاريهاي  شبكه مفهوم با خوبی به، اجتماعی فناوري از نلسون توسط ذکرشده تعريف، مقاله نويسندة اعتقاد به

 مسیر و میكند رشد زمان طول در و شده متولد زمان از نقطهاي در فیزيكی هاي فناوري همانند که دانست اجتماعی فناوري يك را شبكه

 د.دار نوآوري به نیاز خود حیات ادامه و بقا براي و است تكاملی مسیري نیز آن رشد

 هاي همكاري علم و فناوري  چرخه عمر شبكه -3-2

 فناوري" مفهوم ابتدا، فناوري و علم همكاري يها شبكه تكامل و گیري شكل نحوة تبیین براي پیشنهادي چارچوب طراحی براي

 مفهوم با خوبی به، میكند ارايه( نهاد يك همچنین و) اجتماعی فناوري يك از وي که توصیفی. میكنیم اقتباس[ 9] نلسون از را "اجتماعی

 از اي شبكه مجموعه هر حقیقت در  گیرد می قرار توجه مورد انسانی تعامالت دو هر در که چرا دارد سازگاري هم همكاريهاي  شبكه

 يا) پیچیده اجتماعی فناوري يك را آنمیتوان  کلی تصوير يك در که است سازمانی تعامالت و انسانی روابط به مربوط روتینهاي

 .گرفت نظر در( مرکب

 همديگر روي اجتماعیهاي فیزيكی و  ، تكنولوژي [13] و الوکا  فريمن و[ 12] پِريز[، 9] نلسون؛ جمله از صاحبنظران از بسیاري عقیده به

 اقتصادي توسعه پیشران اجتماعی و فیزيكی هاي فناوري توأمان تكامل اين. شود می ديده دو اين بین  توأمان تكامل نوعی و تاثیرگذارند

 که) است معروف "فناوري عمر دوره" تئوري به که فیزيكی هاي فناوري تغییر براي[ 14]  پراي و فیشر توسط شده ارايه ساده مدل. است

 عنوان به ها شبكه تكامل روند تبیین براي میتواند( است کرده مطرح محصول عمر چرخه تئوري عنوان به را آن مشابه هم[15]  وِرنون

 .باشد بخش الهام هم اجتماعی هاي فناوري

 تغییرات مثل) سازمانی هاي نوآوري به نیاز  فناوري هاي نوآوري به دستیابی براي، نظران صاحب از برخی عقیده به، فوق ديدگاه تايید در

 [.16]  هاند شد مطرح سازمانی نوآوري لهاي شك از يكی عنوان به ها شبكه. دارد وجود( ساختاري

 هم شبكه ساختار، شود می منتشر اقتصاد گسترة در اي شبكه طريق از جديد محصول يك که وقتی،  آرکنگلی و بِلوسی گفته به همچنین

 هاي مزيت و شبكه زوال از جلوگیري منظور به. برود بلوغ سمت به محصول با و دهد نشان محصول خود شبیه عمري چرخه است ممكن

 در  فناوري هاي نوآوري با همكاري يها شبكه تؤامان تكامل و تغییر لذا[.  17]  گیرد صورت شبكه دامنة بازتنظیم براي اقداماتی بايد، آن

 .هاست گرفت قرار تايید و اشاره مورد مختلف مطالعات



 در زيادي عوامل و دارد مناسب بستر به نیاز رشد و ايجاد براي فیزيكی هاي فناوري همانند اجتماعی فناوري يك عنوان به شبكه بنابراين

 هاي فناوري براي که فناوري عمر چرخه مشابه مدلی ،ها شبكه تكامل و گیري شكل براي میتوان لذا و مؤثرند آن رشد و ايجاد نحوة

 هر که است آن مدل اين حسن .هاست شد داده نمايش( 2)  شكل در شماتیك صورت به مدل اين. داد پیشنهاد، است شده ارايه فیزيكی

 نظر به که است چیزي همان اين و میگیرد نظر در را فناوري يك افول و( تثبیت) بلوغ و( توسعه) رشد(، معرفی و تولد) ايجاد مرحله چهار

 هاي شبكه عمر چرخه" مدل در شده ارايه بندي تقسیم تايید در .نیازمنديم آن به ايران در همكاري يها شبكه وضعیت تبیین دررسد  می

 و است پژوهشگران تجربی هاي يافته بر مبتنی البته که شود می ديده موضوع ادبیات در مشابهی تقسیمبنديهاي، "فناوري و علم همكاري

 تجربی هاي يافته میتوان که ستآن ا تحقیق اين در نلسون اجتماعی فناوري تئوري از استفاده مزيت و است نشده آنها از نظري پشتیبانی

 .داد قرار تايید مورد، نموده تبیین هم نظري صورت به را پژوهشگران

 

 : دوره عمر يك شبكه همكاري2شكل

 

 زندهاي موجود هر که همانطور که آنست کرد بیان "فناوري و علم همكاري هاي شبكه عمر چرخه" مورد در میتوان که ديگري نكته

 نیز همكاري هاي شبكه ،کند طی را رشد و يادگیري، ايجاد طبیعی روند يك بايد، آن از انتظار مورد عملكرد باالترين به دستیابی براي

 آنها از انتظار مورد کارکردهاي ثانیاً و يابند دست مناسب پايداري به اوالً تا کنند طی را طبیعی رشد و گیري شكل الگوي يك بايد

  .شود محقق

 



 

 هاي همكاري : نوآوري در چرخه عمر شبكه3شكل 

 روش تحقیق-4

. گرديد بررسی قبلی پژوهشگران توسط هشده اراي هاي مدل و شد انجام موضوع پیشینه مورد در کاملی نسبتاً بررسی ابتدا تحقیق اين در

 يها شبكه عمر چرخه" عنوان با جديدي مفهوم، "فناوري عمر چرخه" و "اجتماعی فناوري" مفهوم دو ادغام با، تحقیق از گام اين در

 براي فناوري و علم حوزه در 1375 يها شبكه مهمترين، آن اصالح و مدل اين اعتبار بررسی براي. شد ارايه "فناوري و علم همكاري

. است فناوري و علم همكاري شبكه يك 1385 لهاي سا بین ايجادشده همكاري -، تحقیق اين در تحلیل واحد. شدند انتخاب مطالعه

 گروه سه انتخاب طريق از، نظري تكرارانجام شد.  نظريو  واقعی تكرار به دستیابی منظور به و، دار هدف صورت به گیري نمونه

 هر در( شبكه) مورد يك از بیش انتخاب طريق از واقعی تكرار و( شده منحل) خورده شكست و تشده تتثبی، رشد حال در يها شبكه

 تحقیق براي مشكلی مسئله اين. نشدند انتخاب تحلیل براي کافی اطالعات فقدان دلیل به تاسیس تازه يها شبكه[.  18]  شد انجام دسته

 خوبی مصالحه، مطالعه براي شبكه 7 انتخاب. اند گذاشته سر پشت را مرحله اين منتخب هاي شبكه همه هرحال به که چرا کند نمی ايجاد

 اعتقاد اش تجربه براساس [ 19] کند. ايزنهرت  نظر اندازه نمونه تجربی فراهم می از بودن دار معنی و جديد هاي يافته نظر از اشباع بین را

 مطرح مباحث توجه با .میكند فراهم موردي پژوهش از حاصل نتايج از تئوري تعمیم براي خوبیمورد مطالعه معوال پايه  10 تا 4 که دارد

 آيا و است بوده چگونه فناوري و علم همكاري هاي شبكه رشد مراحل که است آن تحقیق اين در اساسی سؤال، قبلی بخشهاي در شده

 شبكه 7 مشخصات از اي خالصه( 2)  جدول در ؟است ايران در همكاريهاي  شبكه واقعی شرايط تبیین به قادر تحقیق پیشنهادي مدل

هاي رسمی  از نوع شبكه [ 20] تعريف ويكستد و هالبروك  مطابق ها شبكه اين همه. است آمده حاضر تحقیق در مطالعه مورد همكاري

 در شده انتخاب يها شبكه بین مقايسه، تشابه اينهستند که توسط يك نهاد دولتی براي دستیابی به يك هدف سیاستی ايجاد شده اند. 

 .میكند معنادارتر را تحقیق

 بررسی طريق از مفهومی مدل طراحی از پس، تحقیق اين در. است موردي -چند مطالعه نوع از کیفی تحقیق، حاضر تحقیق کلی رويكرد

 واقعی شرايط با پیشنهادي مدل انطباق میزان، مطالعه تحت يها شبكه مورد در شده گردآوري اطالعات محتواي تحلیل با، پژوهش پیشینة



 مرحله در. شد گردآوري مكتوب مستندات و ها شبكه اينترنی سايت طريق از نیاز مورد اطالعات، اول گام در. شد بررسی ها شبكه اين

 کلی طور به[.  21] گرفت قرار کار دستور در منتخب يها شبكه مورد در اطالعات منبع مهمترين عنوان به کلیدي مطلعین با مصاحبه، بعد

 را مطالعه مورد شبكه 7 بین شده مصاحبه افراد توزيع( 2)جدول. شد انجام مطالعه تحت يها شبكه در مطلع افراد از نفر 22 با، مصاحبه 22

 عضو مراکز مديران و دبیرخانه کارشناسان، آنها راهبردي شوراهاي ( اعضاي، ها شبكه مديران؛ شامل کلیدي مطلعین. میدهد نشان

 قرار مصاحبه مورد نفر يك از بیش شبكه هر در که شد تالش. هستند موسس سازمانهاي در ها شبكه ايجاد در تاثیرگذار افراد يا و ها شبكه

 تا شد خواسته شوندگان مصاحبه از و بود ساختاريافته نیمه نوع از ها مصاحبه. شد محقق ها شبكه همه مورد در مسئله اين خوشبختانه. گیرد

 همه. بود ساعت 40 حدوداً ها مصاحبه کل اطالعات. کنند بیان ها شبكه واقعی شرايط با پیشنهادي مدل انطباق میزان از را خود ارزيابی

 عنوان به شده تهیه پیش از رهنمود يك با محتوا تحلیل روش از تحقیق اين در. شد پیاده متن صورت به سپس و گرديده ضبط ها مصاحبه

 است. شده استفاده نتايج استخراج و ها داده تحلیل اصلی ابزار

 

 بحث و نتايج -5

 اين با مطالعه مورد يها شبكه آيا که کنیم می بررسی مطالعه مورد شبكه 7 از يك هر براي( 2 شكل) تحقیق مدل به توجه با بخش اين در

 ؟هاست بود چگونه ها شبكه از يك هر تكامل مسیر، مدل اين به توجه با همچنین و هستند توجیه قابل مدل

 شامتك شبكه

 به پاسخگويی براي،  1376 سال در، کشور علمی پژوهشهاي شوراي توسط( شامتك) کشور تحقیقاتی ملی هاي آزمايشگاه شبكه

 هزينه علیرغم نیز شامتك شبكه کشور علمی پژوهشهاي شوراي انحالل با اما. گرديد ايجاد شورا اين توسط شده تعريف ملی پروژههاي

  :گويد می رابطه اين در علوم وزارت سابقه با کارشناسان از يكی. شد غیرفعال گرفته صورت زياد نسبتاً

 منحل( نیز) شامتك شبكه عمالً و شد منتقل علوم وزارت به اختیاراتش و شد منحل کشور علمی هاي پژوهش شوراي 1381 سال در"

 ".شد



 ورود ابتداي در و گذارنده را( سال سه حدود در) طوالنی نسبتاً معرفی و ايجاد دوره يك شامتك شبكه(،  2 شكل) تحقیق مدل به توجه با

 شده واگذار او به کار ادامه مسؤلیت که عطف شوراي توسط مناسب پیگیري عدم و) مؤسس سازمان انحالل دلیل به خود رشد دوره به

 و برده کار به شبكه اين مورد در را "زودرس مرگ" تعبیر، کشور علمی هاي پژوهش شوراي وقت معاونین از يكی. رفت بین از( بود

 :میگويد

 ادامه را پژوهشها شورايکارها  عتف شوراي بود قرار البته. رفت بین از اولیه و جنینی حالت در( و)  شد زودرس مرگ عارضه دچار شامتك "

 ".ماند معلق هم عتف شوراي ولی دهد

 مولكولی پزشكی و پزشكی فناوريبیو يها شبكه-5-2

، پزشكی حوزه در تحقیقات بهتر ساماندهی هدف با، اخیر دهة در را تحقیقاتی شبكه 10 حدود پزشكی آموزش و درمان، بهداشت وزارت

 و ها دانشگاه بین تخصصی کار تقسیم براساس منابع بهینه تخصیص همچنین و کشور اولويتهاي با تحقیقات کردن همراستا و هدفمندکردن

 ايجاد راستا همین در 1379 -80 لهاي سا در ملكولی هم پزشكی و پزشكی فناوريبیو يها شبكه. است نموده ايجاد وابسته تحقیقاتی مؤسسات

 تغییر دلیل به، آن از پس، است معتقد و نامد می ها شبكه اين "طاليی  دوران" را 1382- 1379 سالهاي، ها شبكه اين از يكی دبیر [. 22] شدند

 حداقل به ها شبكه فعالیت، حمايت کاهش آن دنبال به و ها شبكه به نسبت -بهداشت وزارت يعنی – متولی سازمان در باالدست مديران ديدگاه

 .است رسیده

 از خوبی پشتیبانی ( بهداشت وزارت وقت پژوهشی معاون... ) دکتر که چرا، بود شبكه طاليی دوران، فعالیت(  82-80)  اول ساله سه دوره" 

 ".کنند عضويت درخواست همه دانشگاهها که میشد باعث همین. میكرد شبكه

 سازمان در مديريتی زياد تغییرات وجود با طوري به يابند دست نسبی پايايی حالت به هاند توانست خود عمر دهة يك حدود در شبكه دو اين

 بدنه در پايدار نهاد يك عنوان به و هاند بود حمايت مورد کمابیش همواره شبكه دو اين، دهه اين طول در بهداشت وزارت يعنی باالدست

 را - اند توانسته و گذاشتهاند سر پشت 1379 شبكه دو اين(، 2 شكل) تحقیق مدل به توجه با بخواهیم اگر لذا. شدهاند پذيرفته بهداشت وزارت

 در مشارکت براي را مرتبط تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها اعتماد 81 سالهاي در را موفق معرفی دوره يك شبكه دو هر، دهیم قرار بررسی مورد

 بعدي دورههاي در شبكه دو اين از موسس سازمان حمايت که چرا است بوده همراه کمی شیب با ها شبكه رشد دوره. کنند جلب شبكه

 شبكه مورد در ويژه به و رسیدهاند تثیبت مرحله به(  1389)  حاضر تحقیق زمان در شبكه دو هر. است يافته کاهش بهداشت وزارت مديريت

 يكی. گیرد صورت ساختار يا فعالیت حوزه نظر از آنها در هايی نوآوري اينكه مگر، دارد وجود افول دوره به ورود از نگرانی مولكولی پزشكی

 :گويد می تحقیق مدل به توجه با شبكه اين تكامل مسیر مورد در مولكولی پزشكی شبكه راهبردي شوراي اعضاي از

 پژوهشی) جديد معاون هم االن و داشتیم طرح تا 10 فقط،  88 تا 86 از. است يافته اتمام آنها بیشتر که داشتیم طرح 46 حدود( اول) سال 4 در"

 ".افول دوره احتماالً و رکود دوره يك رشد دوره يك معرفی دوره يك يعنی. نشود تصويب جديدي طرح که است گفته( بهداشت وزارت

 بنیادي سلولهاي تحقیقات -5-3

 نهادهاي ايجاد به توجه با. گرفت شكل بهداشت وزارت در قبلی يها شبكه الگوي همان با و 1384 سال در بنیادي سلولهاي تحقیقات شبكه

 اين، جمهوري رياست فناوري و علمی معاونت در بنیادي سلولهاي توسعه راهبردي ستاد قبیل از بنیادي سلولهاي تحقیقات زمینه در ديگري

 را خوبی نسبتاً معرفی دوره توانستهاست گذشته سال چند در شبكه اين[.  23]  داردها  مجموعه اين با خود فعالیتهاي هماهنگی در سعی شبكه



 و شبكه اين هاي فعالیت بین همگرايی که دارد وجود نگرانی اين البته. دارد قرار خود رشد مرحله در حاضر تحقیق زمان در و بگذارد سر پشت

 :گويد می رابطه اين در شبكه مديران از يكی. کند مواجه مشكل با را شبكه اين آينده و آيد وجود به بنیادي لهاي سلو توسعه راهبردي ستاد

 مثبت اثر. باشد داشته شبكه مورد در منفی يا مثبت اثرات میتواند آن فعالیت ولی نیست( بنیادي لهاي سلو شبكه) رقیب بنیادي سلولهاي ستاد"

 داشته شبكه با میتواند تداخلهايی چه ستاد فغالیتهاي که است اين نگرانی. است تحقیقاتی مراکز بین آن توزيع و بودجه به مستقیم دسترسی آن

 به بتوانند آنها و گیرد صورت نهادها اين بین وظايفی تفكیك است الزم لذا .میخواهند را چیز همه خود قلمرو در نهادها ايران در چون. باشد

 ". کنند عمل هم مكمل صورت

 دارويی گیاهان تحقیقات شبكه 5-4

. گرديد تشكیل بهداشت وزارت در ايجادشده قبلی تحقیقاتی يها شبكه ساختاري الگوي همان با 1381 سال در دارويی گیاهان تحقیقات شبكه

 شبكه بود قرار که(  1386)  پیش سال 3 از" .شد غیرفعال بهداشت وزارت حمايت عدم دلیل به 1386 سال از آن مدير گفته به شبكه اين

 بهداشت وزارت چون، کند حل را شبكه در تعهدشده هاي بودجه وناقص ديرهنگام دادن به مربوط مشكل و باشد داشته اي بودجه رديف

 ".شد غیرفعال شبكه، کرد مخالفت

 اگر صورت هر در. دهند می نسبت شبكه مديريت نگري بخشی جمله از ديگري داليل به را شبكه شكست، حوزه اين صاحبنظران از برخی اما

 کمی بخش تنها که طوري به است داشته ضعیفی معرفی و ايجاد دوره، کنیم بررسی را شبكه اين تكامل مسیر(، 2 شكل) تحقیق مدل به توجه با

 تعداد نظر از نه شبكه. است نرسیده رشد مرحله به معرفی طوالنی دوره اين و نمودهاند مشارکت شبكه در حوزه اين فعاالن و بازيگران از

 چند توسط دارويی گیاهان فناوري و پژوهش ملی شبكه 1384 سال در. است نداشته توجهی قابل رشد، فعالیت میزان جنبه از نه و عضو مراکز

 و دارويی گیاهان تحقیقات شبكه اعضاي انگیزه رقیب شبكة اين ظهوررسد  می نظر به که طوري به شد تشكیل ديگر سازمان و وزارتخانه

 شبكه، دارويی گیاهان تحقیقات شبكه مجدد نشدن فعال دلیل به همچنین. است داده کاهش شبكه اين احیاي براي را بهداشت وزارت مديران

 [2]  داد ماموريت تغییر دارويی گیاهان و سنتی طب شبكه به بهداشت وزارت در سنتی طب

 دارويی گیاهان فناوري و پژوهش ملی شبكه 5-5

 آموزش گسترش شوراي تصويب با و فناوري و تحقیقات، علوم وزارت پژوهشی معاونت توسط دارويی گیاهان فناوري و پژوهش ملی شبكه

 دارويی گیاهان حوزه در فراوزارتخانهاي اي شبكه ايجاد را خود هدف، شبكه اين راهبري و ايجاد در موثر افراد. شد ايجاد 1383 سال در عالی

 :گويد می شبكه اين تكامل نحوة مورد در شبكه شوراي اعضاي از يكی[.  25]  کردند اعالم

 شرکتهاي از تدريج به. شد حاصل همديگر توانمنديهاي و فعالیتها به نسبت اعضاء توسط مناسبی شناخت، شبكه فعالیت اول سال 2 در"

 و گذاشته سر پشت را موفقی معرفی دوره شبكه اين که دهد می نشان ها بررسی ".شدند دعوت شبكه در عضويت براي هم صنايع و خصوصی

 اين. درآورد خود عضويت به را دارويی گیاهان حوزه در فعال و مهم مراکز از زيادي تعداد، متولی سازمان اعتماد جلب ضمن است توانسته

 وجود و عضو مراکز بین همكاري سطح بودن پايین، شبكه اين مورد در اصلی نگرانی[.  25]  است داشته سريعی رشد دوره همچنین شبكه

 نام به جديدي بخش ايجاد جمله از خود فعالیتهاي در نوآوري با دارد سعی نگرانی اين رفع براي شبكه. است رقیب انجمن و شبكه چندين

 :میگويد رابطه اين در شبكه دبیر. ببرد باال عضو مراکز براي را اش جذابیت، دارويی گیاهان آزمايشگاهی شبكه



 ارتباط... هاست همكاري اين ايجاد شبكه غايی هدف. است شبكه پايداري ريسكهاي از يكی همكاري برد -برد روابط گیري شكل عدم"

 تحقیقات شبكه از غیر... است بیشتر همكاري و است بهتر وضعیت آزمايشگاهی شبكه زمینه در. است ضعیف هنوز دارويی گیاهان شبكه اعضا

 رقباي عنوان به) نیز دارويی گیاهان صادرکنندگانو  تولیدکنندگان انجمن يك و سنتی طب شبكه يك، بهداشت وزارت در دارويی گیاهان

 ".باشیم نداشته يكی از بیش است بهتر شبكه هر از. دارند وجود( شبكه

 نانو فناوري آزمايشگاهی شبكه -5-6

 سال از کشور در اين فناوري توسعه زيرساختهاي سازي فراهم منظور به و نانو فناوري توسعه ويژه ستاد توسط نانو فناوري آزمايشگاهی شبكه

 مدير. آورد دست به را توجهی قابل هاي موفقیت (حاضر تحقیق زمان تا) خود فعالیت سال 7 طول در است توانسته شبكه اين. شد ايجاد 1383

 نانو فناوري خود گستردگی به موضوعی تنوع نظر از، نانو فناوري آزمايشگاهی شبكه" :گويد می رابطه اين در نانو فناوري توسعه ستاد دبیرخانه

 از بعد. دارند حضور تخصصی مرکز چندين، آن نظاير و کشاورزي، فناوريبیو، پزشكی، مهندسی هاي ازحوزه يك هر از شبكه اين در. است

 مسیر اين در. کنند تكمیل را شبكه هاي توانمندي نقشه، جديد اعضاء، عضويت عمومی شرايط بر عالوه تا شد تالش ،اولیه عضوگیري

 با شبكه اين بررسی ".گرفت قرار توجه مورد نانو صنعتی بخش در ويژه به ستاد زيرمجموعه مختلف واحدهاي نیاز و نانو فناوري هاي اولويت

 را مناسبی تدريجی رشد فرآيند يك شبكه اين همچنین. است داشته موفقی معرفی دوره که دهد می نشان( 2 شكل) تحقیق مدل از استفاده

 هاي کارگروه ايجاد جمله از مختلف نوآوريهاي با دارد تالش اخیر سالهاي در خود بلوغ دوره به ورود با شبكه اين. گذاشتهاست سر پشت

 . [26] شود وارد جديدي توسعه دوره به، شبكه مديريت در عضو مراکز نقش افزايش و دستگاهی تخصصی

  بحث و بندي جمع-5-7

 مدل اين با را آنها تكامل و رشد مسیر توان می و هستند تبیین قابل( 2 شكل) تحقیق مدل با مطالعه مورد يها شبكه همه ديديم که همانطور

 مهم ويژگی که است ذکر به الزم. دهد می نشان تحقیق مدل قالب در را مطالعه مورد يها شبكه از يك هر وضعیت(، 4)  شكل. کرد بررسی

. کرد تفكیك نیز تري جزيی بخشهاي به را مدل اين چهارگانه مراحل از يك هر میتوان وگرنه است آن بودن فهم قابل و سادگی، مدل اين

 براي که فناوري عمر چرخه مدل با مدل اين ديگر سوي از[. 8و 6، 5] اند داده ترجیح را تر ساده هاي بندي دسته نیز صاحبنظران اغلب

 .دارد سازگاري نیز است شده ارايه فنی هاي نوآوري

 گیري نتیجه -6

 "فناوري و علم همكاري هاي شبكه عمر چرخه" عنوان با فناوري و علم همكاري شبكه يك رشد مراحل تبیین براي شده ارايه مدل

 را مطالعه مورد يها شبكه وضعیتتوان  می مدل اين با ديگر عبارت به و دارد سازگاري مطالعه مورد يها شبكه واقعی شرايط با

 همه؛ مثال عنوان به. دارد وجود مرحله چهار هر براي هايی نمونه تحقیق اين در مطالعه مورد يها شبكه بین در. کرد تبیین و بررسی

. دارد قرار خود رشد مرحله در بنیادي سلولهاي شبكه. اند داشته اولیه معرفی دوره يك و شده ايجاد زمانی نقطه يك در ها شبكه

. دارد وجود افول دوره به آنها ورود از نگرانی و دارند قرار بلوغ و تثبیت مرحله در پزشكی فناوريبیو و مولكولی پزشكی يها شبكه

 حال در و گذرانده را خود تثبیت و رشد دوره دارويی گیاهان فناوري و پژوهش ملی شبكه و نانو فناوري آزمايشگاهی شبكه

 افول مرحله به فعالیت دوره يك از پس دارويی گیاهان تحقیقات و شامتك يها شبكه. هستند ديگر رشد دوره شروع براي نوآوري

 نظر به مناسب تكامل مراحل جنبه از ايران در فناوري و علم همكاريهاي  شبكه وضعیت تبیین براي تحقیق مدل بنابراين. رسیدهاند

 .رسد می
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Abstract 

Science and technology (S&T) collaborative networks have been considered as effective policy tools to manage 

the technology and innovation development in recent few decades. Although there are several opinions about the 

different stages of formation and evolution of a S&T collaborative network, but the literature still lacks a 
comprehensive theory. The present research develops a model for the formation and evolution of S&T networks 

–“the Life Cycle of S&T Collaborative Networks”- utilizing the concept of “social technology” and adopting the 
“technology life cycle” model. The proposed model is simple, easy-to-understand and supported by several 

preceding theories and models. The last characteristic is what the almost all pervious classifications regarding 

S&T networks evolution - contributed by other researchers- lack it. In order to examine the proposed model in 
the real world, seven S&T networks founded in I. R. of Iran from 1995 to 2005 are investigated. Conducting a 

qualitative inquiry and using multiple-case study method, researcher has collected related data adequately from 

semi-structured interviews with key informants, observation, and archived documents. The study shows that the 
model fits well with the case networks and could satisfyingly justify their real status. 
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