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چكیده
شبكههاي همكاري علم و فناوري به عنوان ﻳكی از ابﺰارهاي کارآﻣد براي ﻣدﻳرﻳﺖ توسﻌه فناوري و ﻧوآوري در چند دهﺔاخیر ﻣورد توﺟه ﻗرار
گرفتهاﻧد .اگرچه دﻳدگاههاي ﻣﺨتلفی در ﻣورد ﻣراحﻞ اﻳﺠاد و رشد ﻳﻚ شبكه همكاري ﻣﻄرح شده،اﻣا هنوز تﺌوري ﺟاﻣﻌی در اﻳن زﻣینه اراﻳه
ﻧﺸده اسﺖ .در اﻳن ﻣﻘاله با استفاده از ﻣفهوم ﻣﻄرحشده براي "تكنولوژي اﺟتماعی" و با الهام از تﺌوري "چرخه عمر تكنولوژي" ،ﻣدلی براي
شكﻞگیري و تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري با عنوان "چرخه عمر شبكههاي همكاري علم و فناوري" توسﻌه داده شدهاسﺖ .ﻣﺰﻳﺖ اﻳن ﻣدل آن
اﺴﺖ که در عین سادگی و ﻗابﻞ فهم بودن ،تﺌوريهاي ﻣﺨتلفی آن را ﭘﺸتیباﻧی ﻣیکند ،همان چیﺰي که اﻏلب تﻘﺴیمبنديهاي ﻣﻄرحشده در
ﻣورد فرآﻳند اﻳﺠاد و تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري فاﻗد آن هﺴتند .براي اﻳنكه سازگاري ﻣدل ﻣﻄرحشده با شراﻳﻂ واﻗﻌی هم ﻣورد بررسی ﻗرار
گیرد 7 ،شبكه همكاري علم و فناوري در اﻳران که از سال  1375تا  1385ه .ش .اﻳﺠاد شدهاﻧد ،ﻣورد ﻣﻄالﻌه ﻗرارگرفتند .در اﻳن راستا در ﻗالب
ﻳﻚ بررسی کیفی؛ از ابﺰارهاي ﻣﺨتلﻒ تﺤﻘیﻖ شاﻣﻞ تﺤلیﻞ و بررسی ﻣﺴتندات ،ﻣﺼاحبههاي باز با ﻣﺆسﺴان و ﻣدﻳران شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه و
ﻣﺸاهده؛ استفاده گردﻳد .ﻧتاﻳﺞ تﺤﻘیﻖ حاضر ﻧﺸان ﻣیدهد که تمام شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه با ﻣدل اراﻳهشده براي چرخه عمر شبكههاي همكاري
اﻧﻄباق ﻗابﻞ ﻗبولی دارﻧد و اﻳن ﻣدل ﻗادر به توﺟیه شراﻳﻂ واﻗﻌی شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه اسﺖ.
واژههاي کلیدي :شبكههاي همكاري علم و فناوري ،ﻣراحﻞ اﻳﺠاد و رشد شبكهها ،چرخه عمر شبكهها.
 -1ﻣﻘدﻣه
اﻣروزه هیﭻ بنﮕاه ﻣنفردي ﻧمیتواﻧد خود را با سرعﺖ باﻻي تﻐییرات فناوري هماهنﮓ کند و در ﻧتیﺠه بنﮕاههاي ﻣنفرد باﻳد به ﻣنابﻊ ِ داﻧﺶ فنی
بیروﻧی دسترسی داشته باشند و در عوض خود ﻧیﺰ ﻣنابﻊ ﻣهم داﻧﺶ براي ساﻳرﻳن باشند .ﻳﻚ راه براي سازﻣاﻧدهی ﺟرﻳان داﻧﺶ و اﻃﻼعات،
شبكههاي رسمی و ﻳا ﻏیررسمی هﺴتند که در آﻧها شرکﺖها/افراد ﻣﺸارکﺖ ﻣكمﻞ [ ،]2بیان ﻣیکند که همﺔ اﻗتﺼاد را ﻣیتوان شبكهاي از
سازﻣانها فرض کرد که داراي شبكههاي فرعی زﻳادي اسﺖ .به عﻘیده برخی از ﺻاحبﻧﻈران ،از ﻣفهوم شبكه هرگﺰ به اﻳن اﻧدازه در علوم
اﺟتماعی استفاده ﻧﺸده و اﻳن ﻣفهوم به ﻳﻚ "استﻌاره بینرشتهاي"تبدﻳﻞ شدهاسﺖ [ .]3در حوزه علم و فناوري ﻧیﺰ شبكههاي همكاري به عنوان
ﻳكی از ابﺰارهاي کارآﻣد براي ﻣدﻳرﻳﺖ توسﻌه فناوري و ﻧوآوري ﻣورد توﺟه ﻗرار گرفتهاﻧد.
ﻳكی از ﻣوضوعات ﻣهم در ﻣورد شبكههاي همكاري ﻧﺤوة اﻳﺠاد و توسﻌه آﻧهاسﺖ .اﻳن سوال ﻣهم ﻣﻄرح اسﺖ که شبكههاي همكاري چه
ﻣراحلی را در روﻧد رشد خود ﻃی ﻣیکنند و آﻳا ﻣیتوان ﻣدلی براي ﻣراحﻞ رشد شبكهها ﻣﻄرح کرد؟ اگرچه دﻳدگاههاي ﻣﺨتلفی در ﻣورد
ﻣراحﻞ تكاﻣﻞ ﻳﻚ شبكه همكاري ﻣﻄرح شده ،اﻣا هنوز تﺌوري ﺟاﻣﻌی در اﻳن زﻣینه اراﻳه ﻧﺸده اسﺖ .در اﻳن ﻣﻘاله با استفاده از ﻣفهوم
ﻣﻄرحشده براي "تكنولوژي اﺟتماعی" و با الهام از تﺌوري "چرخه عمر تكنولوژي" ،ﻣدلی براي شكﻞگیري و تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري با
عنوان "چرخه عمر شبكههاي همكاري علم و فناوري" توسﻌه داده شده اسﺖ .ﻣﺰﻳﺖ اﻳن ﻣدل آن اﺴﺖ که در عین سادگی و ﻗابﻞ فهم بودن،
تﺌوريهاي ﻣﺨتلفی آن را ﭘﺸتیباﻧی ﻣیکنند ،همان چیﺰي که اﻏلب تﻘﺴیمبنديهاي ﻣﻄرحشده در ﻣورد ﻣراحﻞ تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري فاﻗد

آن هﺴتند .براي اﻳنكه سازگاري ﻣدل ﻣﻄرحشده با شراﻳﻂ واﻗﻌی هم ﻣورد بررسی ﻗرار گیرد 7 ،شبكه همكاري علم و فناوري در اﻳران که از
سال  1375تا  1385ه .ش .اﻳﺠاد شدهاﻧد ،ﻣورد ﻣﻄالﻌه ﻗرار گرفتند .در اﻳن راستا در ﻗالب ﻳﻚ بررسی کیفی؛ از ابﺰارهاي ﻣﺨتلﻒ تﺤﻘیﻖ شاﻣﻞ؛
بررسی ﭘیﺸینﺔ ﻣوضوع ،تﺤلیﻞ و بررسی ﻣﺴتندات و ﻣﺼاحبه با ﻣﻄلﻌین کلیدي شبكهها استفاده گردﻳد.
 -2فرآﻳند تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري علم و فناوري؛ ﻧﮕاهی به ﭘیﺸینﺔ ﭘﮋوهﺶ
ﺻاحبﻧﻈران ﻣﺨتلفی که به ﻣﻄالﻌه شبكههاي همكاري علم و فناوري ﭘرداختهاﻧد ،بر اهمیﺖ ﻧﺤوة اﻳﺠاد و رشد آﻧها تاکید ﻧموده و تاﺛیر
ﻗابﻞتوﺟه فرآﻳند تكاﻣﻞ شبكهها بر کاراﻳی و ﻣوفﻘیﺖ آﻧها را تاﻳید کردهاﻧد [ .]4در ﻣﻄالﻌات ﻣربوط به شبكههاي همكاري ،ﻣدلهاي ﻣﺨتلفی
شاﻣﻞ تﻌداد ﻣتفاوتی از ﻣراحﻞ براي شكﻞگیري و رشد شبكهها بیان شدهاسﺖ .اﻣا اﻳن تﻘﺴیمبنديها بیﺸتر از آﻧكه بر ﭘاﻳه تﺌوريهاي
شناختهشده بنا شدهباشد بر تﺠربههاي ﻣﺤدود فردي و ﺟﻐرافیاﻳی استوار اسﺖ.
کاربوﻧارا و همكاران که در زﻣینه ﻣناﻃﻖ ﺻنﻌتی ﻣﻄالﻌه کرده و شبكهاي از شرکﺖها را در اﻳن ﻣناﻃﻖ ﻣورد بررسی ﻗرار دادهاﻧد ﻧﮕرشی
تكاﻣلی را در ﻣورد اﻳن شبكهها ﻣﻄرح کردهاﻧد که شاﻣﻞ سه ﻣرحله اسﺖ [ .]5
 )1شكﻞگیري :در اﻳن گام اﻧتﻘال داﻧﺶ بین شرکﺖهاي همكاريکننده (در شبكه) ﻳا کم اسﺖ و ﻳا وﺟود ﻧدارد.
)2

توسﻌه :ﻳﻚ ﻳا چند شرکﺖ با بازار بیروﻧی در ارتباط هﺴتند .آﻧها ﻗابلیﺖ ﻣﺤوري خود را توسﻌه داده و ظرفیﺖ ﭘیماﻧكاري را از
ﻃرﻳﻖ ﻗراردادها و روابﻂ کوتاه ﻣدت افﺰاﻳﺶ ﻣیدهند.

)3

بلوغ :شبكه ﻣیتواﻧد با توﺟه به اﻳن که شرکﺖهاي ﭘیﺸرو عﻼﻗمند به توسﻌه دروﻧی هﺴتند ﻳا بیروﻧی ،شكﻞهاي ﻣﺨتلفی به خود
بﮕیرد .توسﻌه دروﻧی ﻣﺴتلﺰم سرﻣاﻳهگﺬاري در سازﻣان خود از ﻃرﻳﻖ اکتﺴاب هﺴتند ولی اﻧﻌﻄافﭘﺬﻳري و تنوع تولید همچنان از
ﻃرﻳﻖ همكاري ﻧﺰدﻳﻚ بنﮕاهها با هم ﻣمكن اسﺖ.
ﻣیرالﺰ ﻧیﺰ بیان ﻣﺸابهی در ﻣورد ﻧﺤوة تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري دارد و سه ﻣرحله براي رشد شبكهها ذکر ﻣیکند [.]6

 -1ﻣرحله اکتﺸاف  :در اﻳن ﻣرحله کمبود اعتماد و ﻧﮕراﻧی ﻧﺴبﺖ به ﻣتﻌهدبودن ساﻳر اعﻀاي شبكه (شرکﺖها/سازﻣانها) وﺟود دارد.
اعﻀا باﻳد ﻳﻚ حﺲ اعتماد را در روابﻂ خود توسﻌه دهند.
 -2ﻣرحله توسﻌه :دادوستد بین بنﮕاهها از ﻧﻈر حﺠم افﺰاﻳﺶ ﻳافته و وﻳﮋگی ﻣﺜبﺖ ﭘیدا ﻣیکند .در اﻳن ﻣرحله ﻳادگیري دوﺟاﻧبه بین
بنﮕاههاي عﻀو افﺰاﻳﺶ ﻣیﻳابد .عدم اﻃمینانهاي احتمالی در ﻣورد ﻧیﺖ شرکاء به تدرﻳﺞ با افﺰاﻳﺶ استﺤكام روابﻂ فردي کمتر
ﻣیشود .باﻳد سازگاري ﻣتﻘابﻞ بین اعﻀاء و ﻣیﺰان تﻌهد اعﻀاء ﻧﺴبﺖ به هم بیﺸتر شود.
 -3ﻣرحله ﭘاﻳا :وﻗتی آﻏاز ﻣیشود که ﻣراکﺰ عﻀو به سﻄﺤی از ﭘاﻳداري داﻧﺶ ﻧﺴبﺖ به همدﻳﮕر رسیدهاﻧد و سرﻣاﻳهگﺬاريها و تﻌهدات
بین آﻧها به ﻣرحله ﭘاﻳداري رسیده اسﺖ و تبادل خدﻣات ﻳا کاﻻ بین آﻧها به ﺻورت روتین درآﻣده اسﺖ .ﻧمیتوان زﻣانبندي ﻣﺸﺨﺼی
را براي رسیدن به اﻳن ﻣرحله تﻌیین کرد به ﻃوري که برخی روابﻂ هیﭻ وﻗﺖ به اﻳن ﻣرحله ﻧمیرسند و برخی دﻳﮕر به سرعﺖ به سﻄﺢ
ﭘاﻳدار ﻣی رسند.
در دسته بندي اﻧﺠام شده توسﻂ تروتر و همكاران در ﻣورد ﻣراحﻞ تكاﻣﻞ ﻳﻚ رابﻄه همكاري در شبكههاي ﭘﮋوهﺸی داﻧﺸﮕاه-
ﺻنﻌﺖ ،به شﺶ ﻣرحله ﻣﺨتلﻒ اشاره شدهاسﺖ که عبارتند از :ﺟهﺖگیري ،آﻏاز ،ﻣﻌرفی ،رشد ،بلوغ و گﺬار  .ﺟدول ()1
ﻣﺸﺨﺼههاي اﻳن ﻣراحﻞ را ﻧﺸان ﻣیدهد [.]7

سه دستهبندي اشارهشده در ﻣورد ﻣراحﻞ رشد شبكههاي همكاري ،حداﻗﻞ در سه ﻣرحله؛ شكﻞگیري (اﻳﺠاد) ،رشد (توسﻌه) و بلوغ
(ﭘاﻳاﻳی) شبكهها داراي فﺼﻞ ﻣﺸترك هﺴتند .اﻣا آﻧها در ﻳﻚ ﻣوضوع دﻳﮕر هم ﻣﺸابهند و آن فﻘدان تﺌوري اسﺖ که دﻻﻳﻞ اﻳن
تﻘﺴیمبنديها را ﻧﺸان دهد و آﻧها را از دﻳدگاه ﻧﻈري ﭘﺸتیباﻧی کند.
ﻳكی دﻳﮕر از ﻣدلهاي اراﻳهشده در ﻣورد ﻧﺤوة رشد شبكهها ،ﻣدلی اسﺖ که توسﻂ بوچﻞ و راﺋب ﻣﻄرح شد و ﻣراحﻞ اﻳﺠاد
شبكههاي داﻧﺶ را به چهار ﻣرحله تﻘﺴیم ﻣیکند [ .]8شكﻞ ( )1اﻳن ﻣراحﻞ را به همراه بﺨﺶهاي آن به ﺻورت شماتیﻚ ﻧﺸان
ﻣیدهد .براي روشنتر شدن ﻣوضوع ،اﻳن ﻣدل را بیﺸتر ﻣورد بررسی ﻗرار ﻣیدهیم )1 .ﻣتمرکﺰشدن شبكه بر ﻣوضوعات اساسی:
شبكهها در ﺻورتی که با اولوﻳﺖهاي استراتﮋﻳﻚ کﺴب وکار بنﮕاههاي عﻀو همراستا شوﻧد ،ﻧتاﻳﺞ بهتري داشته ،ﻣورد حماﻳﺖ
ﻣدﻳرﻳﺖ سازﻣانهاي عﻀو ﻗرار خواهندگرفﺖ.
 )2براي اﻳﺠاد فﻀاي همكاري در شبكه :با توﺟه به شبكهها به ﻣوازات و در ﻣرزهاي سنتی سازﻣانها ،واحدها و گروههاي کاري
شكﻞ ﻣی گیرﻧد براي اﻳن که به عنوان ﻳﻚ فﻌالیﺖ ﻣولد و ﻣوﺛر شناخته شوﻧد باﻳد هماهنﮓ کننده شبكه بتواﻧد ﻳﻚ فﻀاي ﻣناسب
براي بهاشتراكگﺬاري داﻧﺶ خلﻖ کند .ﻳﻚ چالﺶ ﻣهم براي ﻳﻚ شبكه ،فهم تفاوتهاي بین بافﺖهاي سازﻣاﻧی اعﻀاي شبكه
اسﺖ.
 )3روتینسازي فﻌالیﺖهاي شبكهاي :با توﺟه به ﭘیوﻧدهاي ﻧه چندان ﻣﺴتﺤكم بین اعﻀاي شبكه ،باﻳد درﺟهاي از استاﻧداردسازي
در ﻣورد فﻌالیﺖهاي شبكه ﺻورت گیرد .ﻳكی از اﻗداﻣات ﻣهم در اﻳن راستا تﻌرﻳﻒ ﻧﻘﺶهاي شبكه اسﺖ .هماﻧند هر سازﻣاﻧی،
شبكهها باﻳد تﻌدادي ﻧﻘﺶ تفكیﻚشده تﻌرﻳﻒ کنند تا بتواﻧند در ﻃول زﻣان توسﻌه ﭘیدا کنند.
 )4بهرهبرداري از ﻧتاﻳﺞ شبكه :اگرچه حرکﺖ شبكه در راستاي اﻳﺠاد و خلﻖ داﻧﺶ ﻣهم اسﺖ ،ولی به همان اﻧدازه به کارگیري
داﻧﺶهاي تولیدشده در گﺴتره سازﻣاﻧی وسیﻊتر ﻧیﺰ اهمیﺖ دارد .براي اﻳن کار باﻳد خروﺟیهاي ﻣلموس شبكه به ﻧماﻳﺶ
گﺬاشتهشود .هرﻳﻚ از اعﻀاي شبكه ،ﻣﺴﺌولیﺖ اﻧتﻘال داﻧﺶ به ساﻳر اعﻀا را برعهده دارﻧد [.]8

در اﻳن ﻣدل ﻧیﺰ با وﺟود ﻃرح ﻧكات ﻣهمی در ﻣورد ﻧﺤوة تكاﻣﻞ ﻳﻚ شبكه همكاري ،توسﻌه شبكهها بیﺸتر از ﺟنبه کارکردي
ﻣدﻧﻈر بوده و ارتباط ﻣنﻄﻘی و توالی زﻣاﻧی بین ﻣراحﻞ توسﻌه براساس ﻳﻚ تﺌوري ﻣﺸﺨﺺ دﻳده ﻧمیشود [ .]8در ﺟمﻊبندي ﻣباحﺚ
ﻣﻄرحشده در ﻣورد ﻣراحﻞ تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري ﻣیتوان گفﺖ که علیرﻏم اراﻳه دستهبنديهاي ﻣﺨتلﻒ در اﻳن زﻣینه (شاﻣﻞ
تﻌداد ﻣتفاوت ﻣراحﻞ) ،اﻳن تﻘﺴیمبنديها فاﻗد ﻳﻚ ﭘﺸتواﻧه ﻣﺤكم تﺌورﻳﻚ هﺴتند .اﻳن ادعا توسﻂ برخی ﺻاحبﻧﻈران ﻧیﺰ تاﻳید
شدهاسﺖ .به عنوان ﻧموﻧه تروتر و همكاران ﻣﻌتﻘدﻧد که با وﺟود ﻣﻄالﻌات زﻳاد در زﻣینه شبكههاي همكاري از ﺟنبههاي ﻣﺨتلﻒ،
هنوز تﺌوري ﺟاﻣﻌی در زﻣینه ﻃول عمر ﻳﻚ رابﻄه همكاري وﺟود ﻧدارد [.]7
-3ﻣدل ﻣفهوﻣی تﺤﻘیﻖ
با توﺟه به اﻳنكه براي توسﻌه ﻣدل ﭘیﺸنهادي براي تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري در اﻳن تﺤﻘیﻖ ،از ﻣفهوم "تكنولوژي اﺟتماعی" استفاده شده
اسﺖ .ابتدا اﻳن ﻣفهوم به ﺻورت ﻣﺨتﺼر ﻃرح گردﻳده سپﺲ با کمﻚ برخی ﻣفاهیم دﻳﮕر ﻣدل ﻣفهوﻣی ﭘیﺸنهادي اراﺋه شده اسﺖ.
 - 1-3تكنولوژي اﺟتماعی
به اعتﻘاد ﻧلﺴون دو شاخه ﻣهم اﻗتﺼاد ﻳﻌنی اﻗتﺼاد تكاﻣلی و اﻗتﺼاد ﻧهادگرا اشتراکات زﻳادي با هم دارﻧد و به سمﺖ ﻧوعی همﮕراﻳی
حرکﺖ کردهاﻧد به بیان وي ،اﻗتﺼادداﻧان تكاﻣلی که ﻣﺤور ِ اﺻلی کارشان بررسی ﭘیﺸرفﺖ فناوري اسﺖ ،در دهههاي اخیر به اهمیﺖ
ساختارهاي ﻧهادي در ﭘﺸتیباﻧی و شكﻞدهی به ﭘیﺸرفﺖهاي فناوري ﭘی بردهاﻧد و بﺤﺚ بﺴیار ﻣهم "سیﺴتم ﻣلی ﻧوآوري" را در اﻳن زﻣینه
ﻣﻄرح کردهاﻧد که ﻳﻚ ﻣفهوم کاﻣﻼ ﻧهادي اسﺖ [ .]9از سوي دﻳﮕر ،اﻗتﺼادداﻧان ﻧهادگرا به تدرﻳﺞ ﻳﻚ ﻧﮕاه تكاﻣلی را در ﻣورد ﻧﺤوة
شكﻞگیري و تﻐییر ﻧهادها توسﻌه دادهاﻧد که شاﻳد ﻣﻌروفترﻳن اﻧها داگﻼس ﻧورث ][10باشد .ﻧلﺴون براي ﻧﻈرﻳه ﭘردازي اﻳن همﮕراﻳی از
ﻣفهوم روتین استفاده ﻣیكند .به بیان وي روتین؛ روش اﻧﺠام ﻳﻚ کار و ﻧوعی اﻗدام اسﺖ .روتینها ﻣاهیتاً برﻧاﻣهﻣند بوده و تماﻳﻞ به خودبه
خودي شدن دارﻧد .آﻧها در درون خود با ﻣﺠموعهاي از باورها و فهم ها همراه هﺴتند که بیان ﻣیكنند چرا ﻳﻚ روتین در شراﻳﻂ و زﻣینه
خاص ﻣناسبتراسﺖ .به اعتﻘاد او اگر ﻣفهوم روتین را الﮕوهاي استاﻧداردشده رفتارها و تﻌاﻣﻼت اﻧﺴاﻧی در ﻧﻈر بﮕیرﻳم به خوبی با ﻣفاهیم
ﻣوردﻧﻈر اﻗتﺼادداﻧان ﻧهادگرا از "ﻧهاد" سازگار خواهدبود .در حﻘیﻘﺖ به اعتﻘاد وي ،اگر کﺴی "ﻧهاد" را همان "فناوري اﺟتماعی به
کاررفته در سﻄﺢ وسیﻊ" تﻌرﻳﻒ کند ،ﻣیتوان ﻧهادها را به عنوان ﻳكی از اﺟﺰاء تﺌوري اﻗتﺼاد تكاﻣلی در زﻣینه  .اﻗتﺼاد توسﻌه در ﻧﻈر
گرفﺖ[ ]9

براي روشن شدن ﻣوضوع ﻣﺜالی را از ﻧلﺴون ذکر ﻣیكنیم .اگر کیﻚ ﭘﺰي را ﻳﻚ روتین ﻣرکب در ﻧﻈر بﮕیرﻳم ،خود شاﻣﻞ روتینهاي
رﻳﺰتري ﻣﺜﻞ؛ رﻳﺨتن ﻣواد اولیه ،ﻣﺨلو ط کردن آﻧها و ﭘﺨتن کیﻚ اسﺖ .در همین ﻣﺜال ،دستور ﭘﺨﺖ کیﻚ همان "فناوري فیﺰﻳكی"
اسﺖ که ﻧﻈرﻳه ﭘردازان اﻗتﺼاد تكاﻣلی در ﻣباحﺚ ﻣربوط به ﻧوآوري در ذهن خود دارﻧد و تﻘﺴیم کار بین افراد و ﻧﺤوة هماهنﮕی آﻧها
همان "فناوري اﺟتماعی" اسﺖ که اﻳن همان چیﺰي که ﺻاحبان ﻣكاتب اﻏلب وﻗتی از "ﻧهاد" ﺻﺤبﺖ ﻣیكنند در ذهن خود دارﻧد [ .]9
چنین تفكیكی در ﻣورد فناوريهاي فیﺰﻳكی و اﺟتماعی توسﻂ ﻧورث و والیﺲ [ ]11ﻧیﺰ اراﻳه شده اسﺖ.
بنابراﻳن از بﺤﺚ فوق ﻣﺸﺨﺺ ﻣیشود که ﻣفهوم "فناوري اﺟتماعی" به خوبی ﻣیتواﻧد راههاي سازﻣاﻧدهی فﻌالیتهاي درون -سازﻣاﻧی
وهمچنین راههاي تﻌاﻣﻞ بین -سازﻣاﻧی را دربرگیرد .فرآﻳندي که از ﻃرﻳﻖ آن ﻧهادهاي ﺟدﻳد اﻳﺠاد ﻣیشوﻧد و در ﻃول زﻣان بهبود
ﻣیﻳابند ،ﭘیچیده بوده و فراتر از ﻳﻚ ﻧوآوري ساده اسﺖ ولی ﻣیتوان به ﻣیﺰان ﻗابﻞ اعتمادي ،فرآﻳند اﻳﺠاد وتوسﻌه ﻧهادها را ﻳﻚ فرآﻳند
تكاﻣلی داﻧﺴﺖ[ ]9
به اعتﻘاد ﻧوﻳﺴندة ﻣﻘاله ،تﻌرﻳﻒ ذکرشده توسﻂ ﻧلﺴون از فناوري اﺟتماعی ،به خوبی با ﻣفهوم شبكههاي همكاري سازگاري دارد و ﻣیتوان
شبكه را ﻳﻚ فناوري اﺟتماعی داﻧﺴﺖ که هماﻧند فناوريهاي فیﺰﻳكی در ﻧﻘﻄهاي از زﻣان ﻣتولد شده و در ﻃول زﻣان رشد ﻣیكند و ﻣﺴیر
رشد آن ﻧیﺰ ﻣﺴیري تكاﻣلی اسﺖ و براي بﻘا و اداﻣه حیات خود ﻧیاز به ﻧوآوري دارد.
 - 2-3چرخه عمر شبكههاي همكاري علم و فناوري
براي ﻃراحی چارچوب ﭘیﺸنهادي براي تبیین ﻧﺤوة شكﻞ گیري و تكاﻣﻞ شبكههاي همكاري علم و فناوري ،ابتدا ﻣفهوم "فناوري
اﺟتماعی" را از ﻧلﺴون[  ]9اﻗتباس ﻣیكنیم .توﺻیفی که وي از ﻳﻚ فناوري اﺟتماعی (و همچنین ﻳﻚ ﻧهاد) اراﻳه ﻣیكند ،به خوبی با ﻣفهوم
شبكههاي همكاري هم سازگاري دارد چرا که در هر دو تﻌاﻣﻼت اﻧﺴاﻧی ﻣورد توﺟه ﻗرار ﻣیگیرد در حﻘیﻘﺖ هر شبكه ﻣﺠموعهاي از
روتینهاي ﻣربوط به روابﻂ اﻧﺴاﻧی و تﻌاﻣﻼت سازﻣاﻧی اسﺖ که در ﻳﻚ تﺼوﻳر کلی ﻣیتوان آن را ﻳﻚ فناوري اﺟتماعی ﭘیچیده (ﻳا
ﻣرکب) در ﻧﻈر گرفﺖ.
به عﻘیده بﺴیاري از ﺻاحبنﻈران از ﺟمله؛ ﻧلﺴون[  ،]9ﭘِرﻳﺰ[  ]12و فرﻳمن و ﻻوکا [  ، ]13تكنولوژيهاي فیﺰﻳكی و اﺟتماعی روي همدﻳﮕر
تاﺛیرگﺬارﻧد و ﻧوعی تكاﻣﻞ توأﻣان بین اﻳن دو دﻳده ﻣیشود .اﻳن تكاﻣﻞ توأﻣان فناوريهاي فیﺰﻳكی و اﺟتماعی ﭘیﺸران توسﻌه اﻗتﺼادي
اسﺖ .ﻣدل ساده اراﻳه شده توسﻂ فیﺸر و ﭘراي [  ]14براي تﻐییر فناوريهاي فیﺰﻳكی که به تﺌوري "دوره عمر فناوري" ﻣﻌروف اسﺖ (که
وِرﻧون [ ]15هم ﻣﺸابه آن را به عنوان تﺌوري چرخه عمر ﻣﺤﺼول ﻣﻄرح کرده اسﺖ) ﻣیتواﻧد براي تبیین روﻧد تكاﻣﻞ شبكهها به عنوان
فناوريهاي اﺟتماعی هم الهامبﺨﺶ باشد.
در تاﻳید دﻳدگاه فوق ،به عﻘیده برخی از ﺻاحب ﻧﻈران ،براي دستیابی به ﻧوآوري هاي فناوري ﻧیاز به ﻧوآوري هاي سازﻣاﻧی (ﻣﺜﻞ تﻐییرات
ساختاري) وﺟود دارد .شبكه ها به عنوان ﻳكی از شﻚ لهاي ﻧوآوري سازﻣاﻧی ﻣﻄرح شد هاﻧد [ .]16
همچنین به گفته بِلوسی و آرکنﮕلی  ،وﻗتی که ﻳﻚ ﻣﺤﺼول ﺟدﻳد از ﻃرﻳﻖ شبكهاي در گﺴترة اﻗتﺼاد ﻣنتﺸر ﻣیشود ،ساختار شبكه هم
ﻣمكن اسﺖ چرخه عمري شبیه خود ﻣﺤﺼول ﻧﺸان دهد و با ﻣﺤﺼول به سمﺖ بلوغ برود .به ﻣنﻈور ﺟلوگیري از زوال شبكه و ﻣﺰﻳﺖهاي
آن ،باﻳد اﻗداﻣاتی براي بازتنﻈیم داﻣنﺔ شبكه ﺻورت گیرد [  .] 17لﺬا تﻐییر و تكاﻣﻞ تﺆاﻣان شبكههاي همكاري با ﻧوآوري هاي فناوري در
ﻣﻄالﻌات ﻣﺨتلﻒ ﻣورد اشاره و تاﻳید ﻗرار گرفﺖ هاسﺖ.

بنابراﻳن شبكه به عنوان ﻳﻚ فناوري اﺟتماعی هماﻧند فناوريهاي فیﺰﻳكی براي اﻳﺠاد و رشد ﻧیاز به بﺴتر ﻣناسب دارد و عواﻣﻞ زﻳادي در
ﻧﺤوة اﻳﺠاد و رشد آن ﻣﺆﺛرﻧد و لﺬا ﻣیتوان براي شكﻞ گیري و تكاﻣﻞ شبكهها ،ﻣدلی ﻣﺸابه چرخه عمر فناوري که براي فناوريهاي
فیﺰﻳكی اراﻳه شده اسﺖ ،ﭘیﺸنهاد داد .اﻳن ﻣدل به ﺻورت شماتیﻚ در شكﻞ (  )2ﻧماﻳﺶ داده شد هاسﺖ .حﺴن اﻳن ﻣدل آن اسﺖ که هر
چهار ﻣرحله اﻳﺠاد (تولد و ﻣﻌرفی) ،رشد (توسﻌه) و بلوغ (تﺜبیﺖ) و افول ﻳﻚ فناوري را در ﻧﻈر ﻣیﮕیرد و اﻳن همان چیﺰي اسﺖ که به ﻧﻈر
ﻣیرسد در تبیین وضﻌیﺖ شبكههاي همكاري در اﻳران به آن ﻧیازﻣندﻳم .در تاﻳید تﻘﺴیم بندي اراﻳه شده در ﻣدل "چرخه عمر شبكه هاي
همكاري علم و فناوري" ،تﻘﺴیمبندﻳهاي ﻣﺸابهی در ادبیات ﻣوضوع دﻳده ﻣیشود که البته ﻣبتنی بر ﻳافتههاي تﺠربی ﭘﮋوهﺸﮕران اسﺖ و
ﭘﺸتیباﻧی ﻧﻈري از آﻧها ﻧﺸده اسﺖ و ﻣﺰﻳﺖ استفاده از تﺌوري فناوري اﺟتماعی ﻧلﺴون در اﻳن تﺤﻘیﻖ آن اسﺖ که ﻣیتوان ﻳافتههاي تﺠربی
ﭘﮋوهﺸﮕران را به ﺻورت ﻧﻈري هم تبیین ﻧموده ،ﻣورد تاﻳید ﻗرار داد.

شكﻞ :2دوره عمر ﻳﻚ شبكه همكاري

ﻧكته دﻳﮕري که ﻣیتوان در ﻣورد "چرخه عمر شبكه هاي همكاري علم و فناوري" بیان کرد آﻧﺴﺖ که هماﻧﻄور که هر ﻣوﺟود زﻧدهاي
براي دستیابی به باﻻترﻳن عملكرد ﻣورد اﻧتﻈار از آن ،باﻳد ﻳﻚ روﻧد ﻃبیﻌی اﻳﺠاد ،ﻳادگیري و رشد را ﻃی کند ،شبكه هاي همكاري ﻧیﺰ
باﻳد ﻳﻚ الﮕوي شكﻞ گیري و رشد ﻃبیﻌی را ﻃی کنند تا اوﻻً به ﭘاﻳداري ﻣناسب دسﺖ ﻳابند و ﺛاﻧیاً کارکردهاي ﻣورد اﻧتﻈار از آﻧها
ﻣﺤﻘﻖ شود.

شكﻞ  :3ﻧوآوري در چرخه عمر شبكههاي همكاري
-4روش تﺤﻘیﻖ
در اﻳن تﺤﻘیﻖ ابتدا بررسی ﻧﺴبتاً کاﻣلی در ﻣورد ﭘیﺸینه ﻣوضوع اﻧﺠام شد و ﻣدلهاي اراي هﺸده توسﻂ ﭘﮋوهﺸﮕران ﻗبلی بررسی گردﻳد.
در اﻳن گام از تﺤﻘیﻖ ،با ادﻏام دو ﻣفهوم "فناوري اﺟتماعی" و "چرخه عمر فناوري" ،ﻣفهوم ﺟدﻳدي با عنوان "چرخه عمر شبكههاي
همكاري علم و فناوري" اراﻳه شد .براي بررسی اعتبار اﻳن ﻣدل و اﺻﻼح آن ،ﻣهمترﻳن شبكههاي  1375در حوزه علم و فناوري براي
ﻣﻄالﻌه اﻧتﺨاب شدﻧد .واحد تﺤلیﻞ در اﻳن تﺤﻘیﻖ - ،همكاري اﻳﺠادشده بین سا لهاي  1385ﻳﻚ شبكه همكاري علم و فناوري اسﺖ.
ﻧموﻧهگیري به ﺻورت هدفدار ،و به ﻣنﻈور دستیابی به تكرار واﻗﻌی و ﻧﻈري اﻧﺠام شد .تكرار ﻧﻈري ،از ﻃرﻳﻖ اﻧتﺨاب سه گروه
شبكههاي در حال رشد ،تﺜبیﺖ تﺸده و شكﺴﺖ خورده (ﻣنﺤﻞ شده) و تكرار واﻗﻌی از ﻃرﻳﻖ اﻧتﺨاب بیﺶ از ﻳﻚ ﻣورد (شبكه) در هر
دسته اﻧﺠام شد [  .] 18شبكههاي تازه تاسیﺲ به دلیﻞ فﻘدان اﻃﻼعات کافی براي تﺤلیﻞ اﻧتﺨاب ﻧﺸدﻧد .اﻳن ﻣﺴﺌله ﻣﺸكلی براي تﺤﻘیﻖ
اﻳﺠاد ﻧمی کند چرا که به هرحال همه شبكه هاي ﻣنتﺨب اﻳن ﻣرحله را ﭘﺸﺖ سر گﺬاشته اﻧد .اﻧتﺨاب  7شبكه براي ﻣﻄالﻌه ،ﻣﺼالﺤه خوبی
را بین اشباع از ﻧﻈر ﻳافتههاي ﺟدﻳد و ﻣﻌنی دار بودن از ﻧﻈر اﻧدازه ﻧموﻧه تﺠربی فراهم ﻣیکند .اﻳﺰﻧهرت [  ] 19براساس تﺠربه اش اعتﻘاد
دارد که  4تا  10ﻣورد ﻣﻄالﻌه ﻣﻌوﻻ ﭘاﻳه خوبی براي تﻌمیم تﺌوري از ﻧتاﻳﺞ حاﺻﻞ از ﭘﮋوهﺶ ﻣوردي فراهم ﻣیكند .با توﺟه ﻣباحﺚ ﻣﻄرح
شده در بﺨﺸهاي ﻗبلی ،سﺆال اساسی در اﻳن تﺤﻘیﻖ آن اسﺖ که ﻣراحﻞ رشد شبكه هاي همكاري علم و فناوري چﮕوﻧه بوده اسﺖ و آﻳا
ﻣدل ﭘیﺸنهادي تﺤﻘیﻖ ﻗادر به تبیین شراﻳﻂ واﻗﻌی شبكههاي همكاري در اﻳران اسﺖ؟ در ﺟدول (  )2خﻼﺻه اي از ﻣﺸﺨﺼات  7شبكه
همكاري ﻣورد ﻣﻄالﻌه در تﺤﻘیﻖ حاضر آﻣده اسﺖ .همه اﻳن شبكهها ﻣﻄابﻖ تﻌرﻳﻒ وﻳكﺴتد و هالبروك [  ] 20از ﻧوع شبكههاي رسمی
هﺴتند که توسﻂ ﻳﻚ ﻧهاد دولتی براي دستیابی به ﻳﻚ هدف سیاستی اﻳﺠاد شده اﻧد .اﻳن تﺸابه ،ﻣﻘاﻳﺴه بین شبكههاي اﻧتﺨاب شده در
تﺤﻘیﻖ را ﻣﻌنادارتر ﻣیكند.
روﻳكرد کلی تﺤﻘیﻖ حاضر ،تﺤﻘیﻖ کیفی از ﻧوع ﻣﻄالﻌه چند -ﻣوردي اسﺖ .در اﻳن تﺤﻘیﻖ ،ﭘﺲ از ﻃراحی ﻣدل ﻣفهوﻣی از ﻃرﻳﻖ بررسی
ﭘیﺸینﺔ ﭘﮋوهﺶ ،با تﺤلیﻞ ﻣﺤتواي اﻃﻼعات گردآوري شده در ﻣورد شبكههاي تﺤﺖ ﻣﻄالﻌه ،ﻣیﺰان اﻧﻄباق ﻣدل ﭘیﺸنهادي با شراﻳﻂ واﻗﻌی

اﻳن شبكهها بررسی شد .در گام اول ،اﻃﻼعات ﻣورد ﻧیاز از ﻃرﻳﻖ ساﻳﺖ اﻳنترﻧی شبكه ها و ﻣﺴتندات ﻣكتوب گردآوري شد .در ﻣرحله
بﻌد ،ﻣﺼاحبه با ﻣﻄلﻌین کلیدي به عنوان ﻣهمترﻳن ﻣنبﻊ اﻃﻼعات در ﻣورد شبكههاي ﻣنتﺨب در دستور کار ﻗرار گرفﺖ[  .] 21به ﻃور کلی
 22ﻣﺼاحبه ،با  22ﻧفر از افراد ﻣﻄلﻊ در شبكههاي تﺤﺖ ﻣﻄالﻌه اﻧﺠام شد .ﺟدول( )2توزﻳﻊ افراد ﻣﺼاحبه شده بین  7شبكه ﻣورد ﻣﻄالﻌه را
ﻧﺸان ﻣیدهد .ﻣﻄلﻌین کلیدي شاﻣﻞ؛ ﻣدﻳران شبكهها ،اعﻀاي ) شوراهاي راهبردي آﻧها ،کارشناسان دبیرخاﻧه و ﻣدﻳران ﻣراکﺰ عﻀو
شبكهها و ﻳا افراد تاﺛیرگﺬار در اﻳﺠاد شبكهها در سازﻣاﻧهاي ﻣوسﺲ هﺴتند .تﻼش شد که در هر شبكه بیﺶ از ﻳﻚ ﻧفر ﻣورد ﻣﺼاحبه ﻗرار
گیرد .خوشبﺨتاﻧه اﻳن ﻣﺴﺌله در ﻣورد همه شبكهها ﻣﺤﻘﻖ شد .ﻣﺼاحبهها از ﻧوع ﻧیمهساختارﻳافته بود و از ﻣﺼاحبهشوﻧدگان خواسته شد تا
ارزﻳابی خود را از ﻣیﺰان اﻧﻄباق ﻣدل ﭘیﺸنهادي با شراﻳﻂ واﻗﻌی شبكه ها بیان کنند .اﻃﻼعات کﻞ ﻣﺼاحبهها حدوداً  40ساعﺖ بود .همه
ﻣﺼاحبهها ضبﻂ گردﻳده و سپﺲ به ﺻورت ﻣتن ﭘیاده شد .در اﻳن تﺤﻘیﻖ از روش تﺤلیﻞ ﻣﺤتوا با ﻳﻚ رهنمود از ﭘیﺶ تهیه شده به عنوان
ابﺰار اﺻلی تﺤلیﻞ دادهها و استﺨراج ﻧتاﻳﺞ استفاده شده اسﺖ.

 -5ﻧتاﻳﺞ و بﺤﺚ
در اﻳن بﺨﺶ با توﺟه به ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  )2براي هر ﻳﻚ از  7شبكه ﻣورد ﻣﻄالﻌه بررسی ﻣی کنیم که آﻳا شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه با اﻳن
ﻣدل ﻗابﻞ توﺟیه هﺴتند و همچنین با توﺟه به اﻳن ﻣدل ،ﻣﺴیر تكاﻣﻞ هر ﻳﻚ از شبكهها چﮕوﻧه بود هاسﺖ؟
شبكه شاﻣتﻚ
شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاه هاي ﻣلی تﺤﻘیﻘاتی کﺸور (شاﻣتﻚ) توسﻂ شوراي ﭘﮋوهﺸهاي علمی کﺸور ،در سال  ، 1376براي ﭘاسﺨﮕوﻳی به
ﭘروژههاي ﻣلی تﻌرﻳﻒ شده توسﻂ اﻳن شورا اﻳﺠاد گردﻳد .اﻣا با اﻧﺤﻼل شوراي ﭘﮋوهﺸهاي علمی کﺸور شبكه شاﻣتﻚ ﻧیﺰ علیرﻏم هﺰﻳنه
ﻧﺴبتاً زﻳاد ﺻورت گرفته ﻏیرفﻌال شد .ﻳكی از کارشناسان با سابﻘه وزارت علوم در اﻳن رابﻄه ﻣیگوﻳد:
"در سال  1381شوراي ﭘﮋوهﺶهاي علمی کﺸور ﻣنﺤﻞ شد و اختیاراتﺶ به وزارت علوم ﻣنتﻘﻞ شد و عمﻼً شبكه شاﻣتﻚ (ﻧیﺰ) ﻣنﺤﻞ
شد".

با توﺟه به ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  ،)2شبكه شاﻣتﻚ ﻳﻚ دوره اﻳﺠاد و ﻣﻌرفی ﻧﺴبتاً ﻃوﻻﻧی (در حدود سه سال) را گﺬارﻧده و در ابتداي ورود
به دوره رشد خود به دلیﻞ اﻧﺤﻼل سازﻣان ﻣﺆسﺲ (و عدم ﭘیﮕیري ﻣناسب توسﻂ شوراي عﻄﻒ که ﻣﺴﺆلیﺖ اداﻣه کار به او واگﺬار شده
بود) از بین رفﺖ .ﻳكی از ﻣﻌاوﻧین وﻗﺖ شوراي ﭘﮋوهﺶ هاي علمی کﺸور ،تﻌبیر "ﻣرگ زودرس" را در ﻣورد اﻳن شبكه به کار برده و
ﻣیﮕوﻳد:
" شاﻣتﻚ دچار عارضه ﻣرگ زودرس شد ( و) در حالﺖ ﺟنینی و اولیه از بین رفﺖ .البته ﻗرار بود شوراي عتﻒ کارها شوراي ﭘﮋوهﺸها را اداﻣه
دهد ولی شوراي عتﻒ هم ﻣﻌلﻖ ﻣاﻧد".
- 2-5شبكههاي بیوفناوري ﭘﺰشكی و ﭘﺰشكی ﻣولكولی
وزارت بهداشﺖ ،درﻣان و آﻣوزش ﭘﺰشكی حدود  10شبكه تﺤﻘیﻘاتی را در دهﺔ اخیر ،با هدف ساﻣاﻧدهی بهتر تﺤﻘیﻘات در حوزه ﭘﺰشكی،
هدفمندکردن و همراستا کردن تﺤﻘیﻘات با اولوﻳتهاي کﺸور و همچنین تﺨﺼیﺺ بهینه ﻣنابﻊ براساس تﻘﺴیم کار تﺨﺼﺼی بین داﻧﺸﮕاهها و
ﻣﺆسﺴات تﺤﻘیﻘاتی وابﺴته اﻳﺠاد ﻧموده اسﺖ .شبكههاي بیوفناوري ﭘﺰشكی و ﭘﺰشكی ﻣلكولی هم در سا لهاي  1379 -80در همین راستا اﻳﺠاد
شدﻧد[  .] 22دبیر ﻳكی از اﻳن شبكه ها ،سالهاي  1382- 1379را "دوران ﻃﻼﻳی" اﻳن شبكهها ﻣیﻧاﻣد و ﻣﻌتﻘد اسﺖ ،ﭘﺲ از آن ،به دلیﻞ تﻐییر
دﻳدگاه ﻣدﻳران باﻻدسﺖ در سازﻣان ﻣتولی – ﻳﻌنی وزارت بهداشﺖ -ﻧﺴبﺖ به شبكهها و به دﻧبال آن کاهﺶ حماﻳﺖ ،فﻌالیﺖ شبكهها به حداﻗﻞ
رسیده اسﺖ.
"دوره سه ساله اول (  ) 82- 80فﻌالیﺖ ،دوران ﻃﻼﻳی شبكه بود ،چرا که دکتر ( ...ﻣﻌاون ﭘﮋوهﺸی وﻗﺖ وزارت بهداشﺖ) ﭘﺸتیباﻧی خوبی از
شبكه ﻣیكرد .همین باعﺚ ﻣیﺸد که داﻧﺸﮕاهها همه درخواسﺖ عﻀوﻳﺖ کنند".
اﻳن دو شبكه در حدود ﻳﻚ دهﺔ عمر خود تواﻧﺴﺖ هاﻧد به حالﺖ ﭘاﻳاﻳی ﻧﺴبی دسﺖ ﻳابند به ﻃوري با وﺟود تﻐییرات زﻳاد ﻣدﻳرﻳتی در سازﻣان
باﻻدسﺖ ﻳﻌنی وزارت بهداشﺖ در ﻃول اﻳن دهه ،اﻳن دو شبكه همواره کمابیﺶ ﻣورد حماﻳﺖ بود هاﻧد و به عنوان ﻳﻚ ﻧهاد ﭘاﻳدار در بدﻧه
وزارت بهداشﺖ ﭘﺬﻳرفته شدهاﻧد .لﺬا اگر بﺨواهیم با توﺟه به ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  ،)2اﻳن دو شبكه  1379ﭘﺸﺖ سر گﺬاشتهاﻧد و تواﻧﺴته اﻧد  -را
ﻣورد بررسی ﻗرار دهیم ،هر دو شبكه ﻳﻚ دوره ﻣﻌرفی ﻣوفﻖ را در سالهاي  81اعتماد داﻧﺸﮕاهها و ﻣراکﺰ تﺤﻘیﻘاتی ﻣرتبﻂ را براي ﻣﺸارکﺖ در
شبكه ﺟلب کنند .دوره رشد شبكهها با شیب کمی همراه بوده اسﺖ چرا که حماﻳﺖ سازﻣان ﻣوسﺲ از اﻳن دو شبكه در دورههاي بﻌدي
ﻣدﻳرﻳﺖ وزارت بهداشﺖ کاهﺶ ﻳافته اسﺖ .هر دو شبكه در زﻣان تﺤﻘیﻖ حاضر (  ) 1389به ﻣرحله تﺜیبﺖ رسیدهاﻧد و به وﻳﮋه در ﻣورد شبكه
ﭘﺰشكی ﻣولكولی ﻧﮕراﻧی از ورود به دوره افول وﺟود دارد ،ﻣﮕر اﻳنكه ﻧوآوريهاﻳی در آﻧها از ﻧﻈر حوزه فﻌالیﺖ ﻳا ساختار ﺻورت گیرد .ﻳكی
از اعﻀاي شوراي راهبردي شبكه ﭘﺰشكی ﻣولكولی در ﻣورد ﻣﺴیر تكاﻣﻞ اﻳن شبكه با توﺟه به ﻣدل تﺤﻘیﻖ ﻣیگوﻳد:
"در  4سال (اول) حدود  46ﻃرح داشتیم که بیﺸتر آﻧها اتمام ﻳافته اسﺖ .از  86تا  ، 88فﻘﻂ  10تا ﻃرح داشتیم و اﻻن هم ﻣﻌاون ﺟدﻳد (ﭘﮋوهﺸی
وزارت بهداشﺖ) گفته اسﺖ که ﻃرح ﺟدﻳدي تﺼوﻳب ﻧﺸود .ﻳﻌنی ﻳﻚ دوره ﻣﻌرفی ﻳﻚ دوره رشد ﻳﻚ دوره رکود و احتماﻻً دوره افول".
 - 3-5تﺤﻘیﻘات سلولهاي بنیادي
شبكه تﺤﻘیﻘات سلولهاي بنیادي در سال  1384و با همان الﮕوي شبكههاي ﻗبلی در وزارت بهداشﺖ شكﻞ گرفﺖ .با توﺟه به اﻳﺠاد ﻧهادهاي
دﻳﮕري در زﻣینه تﺤﻘیﻘات سلولهاي بنیادي از ﻗبیﻞ ستاد راهبردي توسﻌه سلولهاي بنیادي در ﻣﻌاوﻧﺖ علمی و فناوري رﻳاسﺖ ﺟمهوري ،اﻳن
شبكه سﻌی در هماهنﮕی فﻌالیتهاي خود با اﻳن ﻣﺠموعهها دارد [  .] 23اﻳن شبكه در چند سال گﺬشته تواﻧﺴتهاسﺖ دوره ﻣﻌرفی ﻧﺴبتاً خوبی را

ﭘﺸﺖ سر بﮕﺬارد و در زﻣان تﺤﻘیﻖ حاضر در ﻣرحله رشد خود ﻗرار دارد .البته اﻳن ﻧﮕراﻧی وﺟود دارد که همﮕراﻳی بین فﻌالیﺖ هاي اﻳن شبكه و
ستاد راهبردي توسﻌه سلو لهاي بنیادي به وﺟود آﻳد و آﻳنده اﻳن شبكه را با ﻣﺸكﻞ ﻣواﺟه کند .ﻳكی از ﻣدﻳران شبكه در اﻳن رابﻄه ﻣیگوﻳد:
"ستاد سلولهاي بنیادي رﻗیب (شبكه سلو لهاي بنیادي) ﻧیﺴﺖ ولی فﻌالیﺖ آن ﻣیتواﻧد اﺛرات ﻣﺜبﺖ ﻳا ﻣنفی در ﻣورد شبكه داشته باشد .اﺛر ﻣﺜبﺖ
آن دسترسی ﻣﺴتﻘیم به بودﺟه و توزﻳﻊ آن بین ﻣراکﺰ تﺤﻘیﻘاتی اسﺖ .ﻧﮕراﻧی اﻳن اسﺖ که فﻐالیتهاي ستاد چه تداخلهاﻳی ﻣیتواﻧد با شبكه داشته
باشد .چون در اﻳران ﻧهادها در ﻗلمرو خود همه چیﺰ را ﻣیﺨواهند .لﺬا ﻻزم اسﺖ تفكیﻚ وظاﻳفی بین اﻳن ﻧهادها ﺻورت گیرد و آﻧها بتواﻧند به
ﺻورت ﻣكمﻞ هم عمﻞ کنند" .
 4-5شبكه تﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی
شبكه تﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی در سال  1381با همان الﮕوي ساختاري شبكههاي تﺤﻘیﻘاتی ﻗبلی اﻳﺠادشده در وزارت بهداشﺖ تﺸكیﻞ گردﻳد.
اﻳن شبكه به گفته ﻣدﻳر آن از سال  1386به دلیﻞ عدم حماﻳﺖ وزارت بهداشﺖ ﻏیرفﻌال شد" .از  3سال ﭘیﺶ (  ) 1386که ﻗرار بود شبكه
ردﻳﻒ بودﺟهاي داشته باشد و ﻣﺸكﻞ ﻣربوط به دادن دﻳرهنﮕام وﻧاﻗﺺ بودﺟههاي تﻌهدشده در شبكه را حﻞ کند ،چون وزارت بهداشﺖ
ﻣﺨالفﺖ کرد ،شبكه ﻏیرفﻌال شد".
اﻣا برخی از ﺻاحبنﻈران اﻳن حوزه ،شكﺴﺖ شبكه را به دﻻﻳﻞ دﻳﮕري از ﺟمله بﺨﺸی ﻧﮕري ﻣدﻳرﻳﺖ شبكه ﻧﺴبﺖ ﻣی دهند .در هر ﺻورت اگر
با توﺟه به ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  ،)2ﻣﺴیر تكاﻣﻞ اﻳن شبكه را بررسی کنیم ،دوره اﻳﺠاد و ﻣﻌرفی ضﻌیفی داشته اسﺖ به ﻃوري که تنها بﺨﺶ کمی
از بازﻳﮕران و فﻌاﻻن اﻳن حوزه در شبكه ﻣﺸارکﺖ ﻧمودهاﻧد و اﻳن دوره ﻃوﻻﻧی ﻣﻌرفی به ﻣرحله رشد ﻧرسیده اسﺖ .شبكه ﻧه از ﻧﻈر تﻌداد
ﻣراکﺰ عﻀو و ﻧه از ﺟنبه ﻣیﺰان فﻌالیﺖ ،رشد ﻗابﻞ توﺟهی ﻧداشته اسﺖ .در سال  1384شبكه ﻣلی ﭘﮋوهﺶ و فناوري گیاهان داروﻳی توسﻂ چند
وزارتﺨاﻧه و سازﻣان دﻳﮕر تﺸكیﻞ شد به ﻃوري که به ﻧﻈر ﻣیرسد ظهور اﻳن شبكﺔ رﻗیب اﻧﮕیﺰه اعﻀاي شبكه تﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی و
ﻣدﻳران وزارت بهداشﺖ را براي احیاي اﻳن شبكه کاهﺶ داده اسﺖ .همچنین به دلیﻞ فﻌال ﻧﺸدن ﻣﺠدد شبكه تﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی ،شبكه
ﻃب سنتی در وزارت بهداشﺖ به شبكه ﻃب سنتی و گیاهان داروﻳی تﻐییر ﻣاﻣورﻳﺖ داد [ ]2
 5-5شبكه ﻣلی ﭘﮋوهﺶ و فناوري گیاهان داروﻳی
شبكه ﻣلی ﭘﮋوهﺶ و فناوري گیاهان داروﻳی توسﻂ ﻣﻌاوﻧﺖ ﭘﮋوهﺸی وزارت علوم ،تﺤﻘیﻘات و فناوري و با تﺼوﻳب شوراي گﺴترش آﻣوزش
عالی در سال  1383اﻳﺠاد شد .افراد ﻣوﺛر در اﻳﺠاد و راهبري اﻳن شبكه ،هدف خود را اﻳﺠاد شبكهاي فراوزارتﺨاﻧهاي در حوزه گیاهان داروﻳی
اعﻼم کردﻧد [  .] 25ﻳكی از اعﻀاي شوراي شبكه در ﻣورد ﻧﺤوة تكاﻣﻞ اﻳن شبكه ﻣیگوﻳد:
"در  2سال اول فﻌالیﺖ شبكه ،شناخﺖ ﻣناسبی توسﻂ اعﻀاء ﻧﺴبﺖ به فﻌالیتها و تواﻧمندﻳهاي همدﻳﮕر حاﺻﻞ شد .به تدرﻳﺞ از شرکتهاي
خﺼوﺻی و ﺻناﻳﻊ هم براي عﻀوﻳﺖ در شبكه دعوت شدﻧد ".بررسیها ﻧﺸان ﻣی دهد که اﻳن شبكه دوره ﻣﻌرفی ﻣوفﻘی را ﭘﺸﺖ سر گﺬاشته و
تواﻧﺴته اسﺖ ضمن ﺟلب اعتماد سازﻣان ﻣتولی ،تﻌداد زﻳادي از ﻣراکﺰ ﻣهم و فﻌال در حوزه گیاهان داروﻳی را به عﻀوﻳﺖ خود درآورد .اﻳن
شبكه همچنین دوره رشد سرﻳﻌی داشته اسﺖ [  .] 25ﻧﮕراﻧی اﺻلی در ﻣورد اﻳن شبكه ،ﭘاﻳین بودن سﻄﺢ همكاري بین ﻣراکﺰ عﻀو و وﺟود
چندﻳن شبكه و اﻧﺠمن رﻗیب اسﺖ .شبكه براي رفﻊ اﻳن ﻧﮕراﻧی سﻌی دارد با ﻧوآوري در فﻌالیتهاي خود از ﺟمله اﻳﺠاد بﺨﺶ ﺟدﻳدي به ﻧام
شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی گیاهان داروﻳی ،ﺟﺬابیﺖ اش را براي ﻣراکﺰ عﻀو باﻻ ببرد .دبیر شبكه در اﻳن رابﻄه ﻣیﮕوﻳد:

"عدم شكﻞگیري روابﻂ برد -برد همكاري ﻳكی از رﻳﺴكهاي ﭘاﻳداري شبكه اسﺖ .هدف ﻏاﻳی شبكه اﻳﺠاد اﻳن همكاري هاسﺖ ...ارتباط
اعﻀا شبكه گیاهان داروﻳی هنوز ضﻌیﻒ اسﺖ .در زﻣینه شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی وضﻌیﺖ بهتر اسﺖ و همكاري بیﺸتر اسﺖ ...ﻏیر از شبكه تﺤﻘیﻘات
گیاهان داروﻳی در وزارت بهداشﺖ ،ﻳﻚ شبكه ﻃب سنتی و ﻳﻚ اﻧﺠمن تولیدکنندگان و ﺻادرکنندگان گیاهان داروﻳی ﻧیﺰ (به عنوان رﻗباي
شبكه) وﺟود دارﻧد .از هر شبكه بهتر اسﺖ بیﺶ از ﻳكی ﻧداشته باشیم".
 -6-5شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی فناوري ﻧاﻧو
شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی فناوري ﻧاﻧو توسﻂ ستاد وﻳﮋه توسﻌه فناوري ﻧاﻧو و به ﻣنﻈور فراهم سازي زﻳرساختهاي توسﻌه اﻳن فناوري در کﺸور از سال
 1383اﻳﺠاد شد .اﻳن شبكه تواﻧﺴته اسﺖ در ﻃول  7سال فﻌالیﺖ خود (تا زﻣان تﺤﻘیﻖ حاضر) ﻣوفﻘیﺖ هاي ﻗابﻞ توﺟهی را به دسﺖ آورد .ﻣدﻳر
دبیرخاﻧه ستاد توسﻌه فناوري ﻧاﻧو در اﻳن رابﻄه ﻣیگوﻳد" :شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی فناوري ﻧاﻧو ،از ﻧﻈر تنوع ﻣوضوعی به گﺴتردگی خود فناوري ﻧاﻧو
اسﺖ .در اﻳن شبكه از هر ﻳﻚ ازحوزه هاي ﻣهندسی ،ﭘﺰشكی ،بیوفناوري ،کﺸاورزي و ﻧﻈاﻳر آن ،چندﻳن ﻣرکﺰ تﺨﺼﺼی حﻀور دارﻧد .بﻌد از
عﻀوگیري اولیه ،تﻼش شد تا عﻼوه بر شراﻳﻂ عموﻣی عﻀوﻳﺖ ،اعﻀاء ﺟدﻳد ،ﻧﻘﺸه تواﻧمنديهاي شبكه را تكمیﻞ کنند .در اﻳن ﻣﺴیر
اولوﻳﺖهاي فناوري ﻧاﻧو و ﻧیاز واحدهاي ﻣﺨتلﻒ زﻳرﻣﺠموعه ستاد به وﻳﮋه در بﺨﺶ ﺻنﻌتی ﻧاﻧو ﻣورد توﺟه ﻗرار گرفﺖ ".بررسی اﻳن شبكه با
استفاده از ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  )2ﻧﺸان ﻣی دهد که دوره ﻣﻌرفی ﻣوفﻘی داشته اسﺖ .همچنین اﻳن شبكه ﻳﻚ فرآﻳند رشد تدرﻳﺠی ﻣناسبی را
ﭘﺸﺖ سر گﺬاشتهاسﺖ .اﻳن شبكه با ورود به دوره بلوغ خود در سالهاي اخیر تﻼش دارد با ﻧوآورﻳهاي ﻣﺨتلﻒ از ﺟمله اﻳﺠاد کارگروه هاي
تﺨﺼﺼی دستﮕاهی و افﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻣراکﺰ عﻀو در ﻣدﻳرﻳﺖ شبكه ،به دوره توسﻌه ﺟدﻳدي وارد شود[ . ]26
- 7-5ﺟمﻊبندي و بﺤﺚ
هماﻧﻄور که دﻳدﻳم همه شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه با ﻣدل تﺤﻘیﻖ (شكﻞ  )2ﻗابﻞ تبیین هﺴتند و ﻣیتوان ﻣﺴیر رشد و تكاﻣﻞ آﻧها را با اﻳن ﻣدل
بررسی کرد .شكﻞ (  ،)4وضﻌیﺖ هر ﻳﻚ از شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه را در ﻗالب ﻣدل تﺤﻘیﻖ ﻧﺸان ﻣیدهد .ﻻزم به ذکر اسﺖ که وﻳﮋگی ﻣهم
اﻳن ﻣدل ،سادگی و ﻗابﻞ فهم بودن آن اسﺖ وگرﻧه ﻣیتوان هر ﻳﻚ از ﻣراحﻞ چهارگاﻧه اﻳن ﻣدل را به بﺨﺸهاي ﺟﺰﻳی تري ﻧیﺰ تفكیﻚ کرد.
اﻏلب ﺻاحبنﻈران ﻧیﺰ دسته بنديهاي سادهتر را ترﺟیﺢ داده اﻧد[  6 ،5و .]8از سوي دﻳﮕر اﻳن ﻣدل با ﻣدل چرخه عمر فناوري که براي
ﻧوآوريهاي فنی اراﻳه شده اسﺖ ﻧیﺰ سازگاري دارد.
 -6ﻧتیﺠهگیري
ﻣدل اراﻳه شده براي تبیین ﻣراحﻞ رشد ﻳﻚ شبكه همكاري علم و فناوري با عنوان "چرخه عمر شبكه هاي همكاري علم و فناوري"
با شراﻳﻂ واﻗﻌی شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه سازگاري دارد و به عبارت دﻳﮕر با اﻳن ﻣدل ﻣیتوان وضﻌیﺖ شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه را
بررسی و تبیین کرد .در بین شبكههاي ﻣورد ﻣﻄالﻌه در اﻳن تﺤﻘیﻖ ﻧموﻧههاﻳی براي هر چهار ﻣرحله وﺟود دارد .به عنوان ﻣﺜال؛ همه
شبكهها در ﻳﻚ ﻧﻘﻄه زﻣاﻧی اﻳﺠاد شده و ﻳﻚ دوره ﻣﻌرفی اولیه داشتهاﻧد .شبكه سلولهاي بنیادي در ﻣرحله رشد خود ﻗرار دارد.
شبكههاي ﭘﺰشكی ﻣولكولی و بیوفناوري ﭘﺰشكی در ﻣرحله تﺜبیﺖ و بلوغ ﻗرار دارﻧد و ﻧﮕراﻧی از ورود آﻧها به دوره افول وﺟود دارد.
شبكه آزﻣاﻳﺸﮕاهی فناوري ﻧاﻧو و شبكه ﻣلی ﭘﮋوهﺶ و فناوري گیاهان داروﻳی دوره رشد و تﺜبیﺖ خود را گﺬراﻧده و در حال
ﻧوآوري براي شروع دوره رشد دﻳﮕر هﺴتند .شبكههاي شاﻣتﻚ و تﺤﻘیﻘات گیاهان داروﻳی ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره فﻌالیﺖ به ﻣرحله افول
رسیدهاﻧد .بنابراﻳن ﻣدل تﺤﻘیﻖ براي تبیین وضﻌیﺖ شبكههاي همكاري علم و فناوري در اﻳران از ﺟنبه ﻣراحﻞ تكاﻣﻞ ﻣناسب به ﻧﻈر
ﻣیرسد.
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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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