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 -1دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
 -2استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)

چكیده



 -1مقدمه
امرواه هیچ بنگاه منفردی نمیتواند خوود را بوا سورعت بوا ی
تغییرات تکنولوژیک هماهنگ کند و در نتیجه بنگاههای منفرد
باید به منابع دانشِ فنی بیرونی دسترسوی داشوته باشوند و در
عوض خود نیر منابع مهم دانش برای سایرین باشوند .یوک راه
برای سااماندهی جریا دانش و اطالعات ،شبکههای رسومی و
یا یررسمی هستند که در آنها شرکتها/افراد مشارکت مکمل
1
برای تقویت همدیگر دارند] .[1در یک دیدگاه رادیکال؛ تورِلی
] ،[2بیا میکنود کوه همو اقتصواد را مویتووا شوبکهای اا
سااما ها فرض کرد که دارای شبکه های فرعی ایوادی اسوت.
به عقیده برخی اا صاح نظرا  ،اا مفهوم شبکه هرگر بوه ایون
اندااه در علوم اجتماعی استفاده نشده و ایون مفهووم بوه یوک
"استعاره بینرشتهای"تبدیل شدهاسوت ] .[7در حوواه علوم و
فناوری نیر شبکههوای همکواری بوه عنووا یکوی اا ابرارهوای
کارآمد برای مدیریت توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه قورار
گرفتهاند.
یکی اا موضوعهای مهم در مورد شبکههای همکاری نقوة
ایجاد و توسعه آنهاست .ایون پرسوش مهوم مطورح اسوت کوه
شبکههای همکاری ده مراحلوی را در رونود رشود خوود طوی
میکنند و آیا می توا مدلی برای مراحل رشد شبکهها مطورح
کرد؟ اگرده دیدگاههای مختلفی در مورد مراحل تکامول یوک
شبکه همکاری مطرح شده ،اما هنووا تئووری جوامعی در ایون
امینه ارایه نشده اسوت .در ایون مقالوه بوا اسوتفاده اا مفهووم
مطرحشده برای "تکنولووژی اجتمواعی" و بوا الهوام اا تئووری
"درخه عمر تکنولوژی" ،مودلی بورای شوکلگیوری و تکامول
شبکههای همکاری با عنوا "درخه عمر شبکههای همکواری
علم و فناوری" توسعه داده شودهاسوت .مریوت ایون مودل ،آ

شبکههای همکاری علم و فناوری به عنووا یکوی اا ابرارهوای
کارآمد برای مدیریت توسعه فنواوری و نووآوری در دنود دهو
اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند .اگرده دیدگاههای مختلفوی در
مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه همکاری مطرح شده ،اموا
هنوا تئوری جامعی در این امینه ارایه نشدهاست .در این مقاله
با استفاده اا مفهوم مطرحشده برای "تکنولوژی اجتماعی" و با
الهام اا تئوری "درخه عمر تکنولوژی" ،مدلی برای شکلگیری
و تکامل شبکههای همکاری با عنوا "درخه عمر شوبکههوای
همکاری علم و فناوری" توسعه داده شدهاست .مریت این مدل
آ است که در عین سادگی و قابول فهوم بوود  ،تئووریهوای
مختلفی آ را پشوتیبانی مویکنود ،هموا دیوری کوه ا لو
تقسیمبندیهای مطرحشوده در موورد فراینود ایجواد و تکامول
شبکههای همکاری فاقد آ هستند .برای اینکه سااگاری مدل
مطرحشده با شرایط واقعوی هوم موورد بررسوی قورار گیورد3 ،
شبکه همکاری علم و فناوری در ایورا کوه اا سوال  1731توا
 1731ه .ش .ایجاد شدهاند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در ایون
راستا در قال یک بررسی کیفی؛ اا ابرارهای مختلو تققیو
شامل تقلیل و بررسی مستندات ،مصاحبههای باا با مؤسسوا
و مدیرا شبکههای مورد مطالعه و مشاهده؛ اسوتفاده گردیود.
نتایج تققی حاضر نشا میدهد که تموام شوبکههوای موورد
مطالعه با مدل ارایهشده برای درخه عمر شبکههوای همکواری
انطباق قابل قبولی دارند و این مودل قوادر بوه توجیوه شورایط
واقعی شبکههای مورد مطالعه است.
واژههای كلیدی :شبکههای همکاری علم و فنواوری ،مراحول
ایجاد و رشد شبکهها ،درخه عمر شبکهها.
 -نویسنده عهدهدار مکاتباتreza_asadifard@nano.ir :

1- Thorelli
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 )7بلوغ :شبکه میتواند با توجه به این کوه شورکتهوای
پیشرو عالقمند به توسعه درونی هستند یا بیرونی ،شوکلهوای
مختلفی به خود بگیرد .توسعه درونی مسوتلرم سورمایهگوااری
در سااما خود اا طری اکتساب هستند ولی انعطافپایری و
تنوع تولید همچنوا اا طریو همکواری نردیوک بنگواههوا بوا
همدیگر ممکن است.
میرالوور ،4نیوور بیووا مشووابهی در مووورد نقوووة تکاموول
شبکههای همکاری دارد و سه مرحله برای رشد شبکههوا ذکور
میکند ].[6
1
 )1مرحله اکتشوافی  :در ایون مرحلوه کمبوود اعتمواد و
نگرانوووی نسوووبت بوووه متعهووودبود سوووایر اع وووای شوووبکه
(شرکت ها/سااما ها) وجود دارد .اع ا باید یک حس اعتماد را
در روابط خود توسعه دهند.
 )2مرحله توسعه :دادوستد بین بنگواههوا اا نظور حجوم
افرایش مییابد و ویژگی مثبت پیدا مویکنود .در ایون مرحلوه
یادگیری دوجانبه بین بنگاههای ع و افرایش مییابود .فقودا
اطمینا های احتمالی در مورد نیت شرکا به تدریج با افورایش
استقکام روابط فردی کمتر میشود .باید سااگاری متقابل بین
اع ا و میرا تعهد اع ا نسبت به هم بیشتر شود.
 )7مرحله پایا :6وقتی آ اا میشود کوه مراکور ع وو بوه
سطقی اا پایوداری دانوش نسوبت بوه همودیگر رسویده انود و
سرمایهگااریها و تعهدات بین آنها به مرحله پایوداری رسویده
است و تبادل خدمات یا کا بین آنها به صورت روتین درآموده
است .نمیتوا اما بندی مشخصی را بورای رسوید بوه ایون
مرحله تعیین کرد به طوری که برخی روابط هیچ وقت به ایون
مرحله نمی رسند و برخی دیگور بوه سورعت بوه سوطد پایودار
میرسند.
3
در دستهبندی انجامشوده توسوط تروتور و همکوارا در
مورد مراحل تکامل یک رابطه همکاری در شبکههای پژوهشی
دانشگاه -صنعت ،به شش مرحله مختل اشاره شده اسوت کوه
عبارتند اا :جهت گیری ،آ اا ،معرفی ،رشد ،بلوغ و گاار .جدول
( )1مشخصههای این مراحل را نشا میدهد ].[3

ا ست کوه در عوین سوادگی و قابول فهوم بوود  ،تئووریهوای
مختلفی آ را پشتیبانی مویکننود ،هموا دیوری کوه ا لو
تقسیمبندیهای مطرحشده در مورد مراحل تکامل شبکههوای
همکاری فاقد آ هستند .برای اینکه سااگاری مدل مطرحشده
با شرایط واقعی هم مورد بررسی قرار گیرد 3 ،شبکه همکواری
علم و فناوری در ایرا که اا سال  1731تا  1731ه .ش .ایجاد
شدهاند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در این راستا در قالو یوک
بررسوی کیفووی؛ اا ابرارهووای مختلو تققیو شووامل؛ بررسووی
پیشین موضووع ،تقلیول و بررسوی مسوتندات و مصواحبه بوا
مطلعین کلیدی شبکهها استفاده گردید.
 -2فرایند تكامل شبكه های همكااری علام و فنااوری
نگاهی به پیشینة پژوهش
صاح نظرا مختلفی که به مطالعه شبکههای همکاری علم و
فناوری پرداختهاند ،بر اهمیت نقوة ایجواد و رشود آنهوا تأکیود
کرده و تأثیر قابلتوجه فراینود تکامول شوبکههوا بور کوارایی و
موفقیت آنها را تأییود کوردهانود ] .[4در مطالعوات مربووب بوه
شبکه های همکاری ،مدل های مختلفی شامل تعداد متفاوتی اا
مراحل برای شکلگیری و رشد شبکهها بیا شدهاست .اما این
تقسیمبندیها بیشتر اا آنکه بر پایه تئوریهوای شوناختهشوده
بنا شدهباشد بر تجربههای مقدود فوردی و جغرافیوایی اسوتوار
است.
2
1
کاربونارا و همکارا که در امینوه "منواط صونعتی "
مطالعه کرده و شبکهای اا شرکتهوا را در ایون منواط موورد
بررسی قرار دادهاند ،نگرشی تکاملی را در مورد ایون شوبکههوا
مطرح کردهاند که شامل سه مرحله است ] .[1
 )1شکل گیری :در این گام انتقال دانش بین شرکتهای
همکاریکننده (در شبکه) یا کم است و یا وجود ندارد.
 )2توسعه :یک یا دند شرکت با بااار بیرونوی در ارتبواب
هستند ،آنها "قابلیت مقوری "7خود را توسعه داده و ظرفیوت
پیمانکاری را اا طری قراردادها و روابوط کوتواهمودت افورایش
میدهند.

4- Miralles
5- Exploratory stage
6- Stable stage
7- Trotter

1- Carbonara
)2- Industrial districts (IDS
3- Core competency
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جدول  :1ویژگیهای هر یك از مراحل دوره عمر یك رابطه همكاری ].[7
مرحله همكاری

مشخصههای معرف هر مرحله

جهتگیری
Approach

 شناسایی یررسمی عالی مشترك
 درخواست بیا رسمی عالی
 مااکرههای رسمی در مورد اهداف،
رویهها و مباحث مالکیت فکری

آ اا
Initiation
معرفی و راهانداای
Start-up

 ایجاد هسته ع ویت برای همکاری
 ایجاد روابط کلیدی

ویژگی ساختاری شبكههای
همكاری
 روابط ا ل دوگانه و سه گانه در
مباحثههای یررسمی
 گروه کاری مرتبط کم تراکم
 شبکه نسبتاً کودک هسته -پوسته
 تراکم با  ،پیوندهای الباً قوی

نقشهای بازیگران كلیدی همكاری
 نقشها ا ل مدیریتی و اجرایی هستند
 ترکیبی اا نقشهای مدیریتی ،فنی و
پشتیبانی به نمایندگی اا طرفین همکاری
 باایگرا اصلی گروه مرکری را ایجاد و
نگهداری میکنند که نسبتاً پایدار است.

رشد
Growth

 تثبیت روابط ،شروع و توسعه رویههای  توسعه ساختار هسته -پوسته شبکه
همکاری ،شروع بهرهبرداری اا
 نگهداری اهداف و جهتدهی همکاری
فعالیتهای مشترك
توسط هسته

 رشد و تفکیک رواافرو باایگرا
 باایگرا کلیدی به عنوا کاتالیرور ایجاد
رابطه بین اع ا عمل می کنند.

بلوغ
Mature

 شکست هسته و پیرامو به گروههای
کودک جداگانه با تمرکر بر
فعالیتهای مشترك
 تمرکر هسته بر یکپاردهساای

 نقش باایگرا کلیدی بیشتر بر مقور حل
مسئله و ق اوت متمرکر است و همچنین
نقشهای یکپاردهساای را بر عهده دارند.

گاار
Transition

 تکمیل اهداف مشترك
 حفظ اراشها و جهتگیری شبکه
 تمرکر ایاد بر بهرهمندی

 تنش و ابهام به صورت تهدیدی برای همکاری
 ارایابی خروجیهای همکاری
 ساختار بالغ همکاری تا اما گاار
و روابط ظهور میکنند.
 بررسی مجدد دینامیک روابط
واقعی حفظ میشود.
 نقشهای کلیدی اا نقشهای ثابت به
 گرینههای مختل اا قبیل اصالح یا
 تغییرا ممکن :تغییرات کم/تقسیم یا
نقشهای گاار تغییر میکند (تأکید بر کنترل
خاتمه همکاری با توجه به بررسی
ایاد شد تعداد همکاری /خاتمه
خدمات ،حل مسئله ،تجدید حیات)
ریسکهای ادامه همکاری مورد بقث
همکاری
 تعلی موقت یا دایم نقشهای فنی
قرار میگیرد.

ع ووو همراسووتا شوووند ،نتووایج بهتووری داشووته ،مووورد حمایووت
مدیریت سااما های ع و قرار خواهندگرفت.
 )2ایجاد ف ای همکاری در شوبکه :بوا توجوه بوه اینکوه
شبکهها به موااات و در مراهای سنتی سوااما هوا ،واحودها و
گروه های کاری شکل می گیرنود بورای اینکوه بوه عنووا یوک
فعالیت مولد و مؤثر شناخته شوند باید هماهنگکننده (مودیر)
شبکه بتواند یک ف ای مناس برای بهاشتراكگوااری دانوش
خل کند .یک دالش مهم برای یک شبکه ،فهوم تفواوتهوای
بین بافتهای ساامانی اع ای شبکه است.
 )7روتووینسوواای فعالیووتهووای شووبکهای :بووا توجووه بووه
پیوندهای نه دندا مستقکم بین اع ای شبکه ،باید درجهای
اا استانداردساای در مورد فعالیت هوای شوبکه صوورت گیورد.
یکی اا اقدامهای مهم در این راستا تعریو نقوشهوای شوبکه
است .همانند هر ساامانی ،شبکه ها باید تعدادی نقش تفکیک-
شده تعری کنند تا بتوانند در طول اما توسعه پیدا کنند.
 )4بهره برداری اا نتایج شبکه :اگرده حرکوت شوبکه در
راستای ایجاد و خل دانش مهم است ،ولی به هما اندااه بوه-

سه دستهبندی اشارهشده در مورد مراحل رشد شبکههوای
همکاری ،حداقل در سه مرحلوه؛ شوکلگیوری (ایجواد) ،رشود
(توسعه) و بلوغ (پایایی) شبکهها دارای فصل مشترك هسوتند.
اما آنها در یک موضوع دیگر هوم مشوابه هسوتند و آ فقودا
تئوریای است که د یل این تقسیمبندی هوا را نشوا دهود و
آنها را اا دیدگاه نظری پشتیبانی کند.
یکی دیگر اا مدلهای ارایهشده در مورد نقوة رشد شبکه-
ها ،مدلی است که توسط بودل و رائ  1مطرحشوده و مراحول
ایجاد شبکههای دانش را به دهار مرحله تقسیم مویکنود ].[3
شکل ( )1این مراحل را به هموراه بخوشهوای آ بوه صوورت
شماتیک نشا میدهد .برای روشنتر شد موضوع ،این مودل
را بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم.
 )1متمرکرشد شبکه بر موضوعهای اساسی :شوبکههوا
در صورتی که با اولویت های استراتژیک کس وکار بنگواههوای

1- Buchel & Raub
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نمایش گااشتهشود .هریک اا اع ای شبکه ،مسئولیت انتقوال
دانش به سایر اع ا را برعهده دارند ].[3

کارگیری دانشهای تولیدشده در گستره ساامانی وسیعتر نیور
اهمیت دارد .برای این کار باید خروجی های ملموس شبکه بوه

گام چهارم :بهرهبرداری از

گام سوم :روتینسازی

گام دوم :ایجاد بافت

گام اول :تمركز

خروجیهای شبكه

فعالیتهای شبكهای

شبكهای

شبكه دانش

 -بوووه نموووایش گااشوووتن

 -تعری نقشهای شبکه

 -ایجاد دانشهای دوطرفه

 -هماهنگی با موضوعهای اساسی

خروجیهای ملموس شبکه

 -ایجاد نبض برای شبکه

 -انتخاب مکانیرم ارتباطی مناس

 -اطمینا اا حمایت مدیریت

 -تقویت اعتماد

 -ایجاد پیوندها

شكل  :1چهار مرحله توسعه یك شبكه ].[8

در این مدل نیر با وجود طرح نکات مهمی در موورد نقووة
تکامل یک شبکه همکاری ،توسوعه شوبکههوا بیشوتر اا جنبوه
کارکردی مدنظر است و ارتبواب منطقوی و تووالی اموانی بوین
مراحل توسعه براساس یک تئووری مشوخد دیوده نمویشوود
].[3
در جمعبندی مباحث مطرحشده در موورد مراحول تکامول
شبکه های همکاری میتوا گفت که علویر وم ارایوه دسوته-
بندی های مختل در این امینه (شامل تعداد متفاوت مراحل)،
این تقسیمبندیها فاقد یک پشتوانه مقکوم تئوریوک هسوتند.
این ادعا توسط برخی صاح نظرا نیور تأییود شودهاسوت .بوه
عنوا نمونه تروتر و همکارا معتقدند که بوا وجوود مطالعوات
ایاد در امینه شبکههای همکاری اا جنبههای مختلو  ،هنووا
تئوری جامعی در امینه طول عمر یک رابطه همکواری وجوود
ندارد ].[3

 -9-1تكنولوژی اجتماعی
2

به اعتقواد نلسوو  ،دو شواخه مهوم اقتصواد یعنوی "اقتصواد
تکاملی "7و "اقتصاد نهادگرا "4اشتراكهای ایادی با هم دارنود
و به سمت نوعی همگرایی حرکت کوردهانود بوه بیوا ایشوا ،
اقتصاددانا تکاملی که مقور اصلیِ کارشا بررسوی پیشورفت
تکنولوژیک است ،در دهههوای اخیور بوه اهمیوت سواختارهای
نهادی در پشتیبانی و شکلدهی به پیشرفتهوای تکنولوژیوک
پی بردهاند و بقث بسیار مهم "سیستم ملی نوآوری" را در این
امینه مطرح کردهاند که یک مفهوم کامالً نهادی اسوت ] .[3اا
سوی دیگر ،اقتصاددانا نهادگرا به تدریج یک نگواه تکواملی را
در مورد نقوة شکلگیری و تغییر نهادهوا توسوعه دادهانود کوه
شاید معروفترین آنها داگالس نورث [14] 1باشد .نِلسو  ،برای
تئوریپرداای ایون همگرایوی ،اا مفهوومی بوه نوام "روتوین"6
استفاده میکند .به بیا او،روتین؛ روش انجام یک کار و نووعی
اقدام است .روتینها ماهیتواً برناموهمنود هسوتند و تمایول بوه
خودبهخودی شد دارند .آنها در درو خود بوا مجموعوهای اا
باورها و فهمها همراه هستند که بیا میکنند درا یک روتوین
در شرایط و امینه خاص مناسو تور اسوت .بوه اعتقواد او اگور
مفهوم روتین را الگوهای استانداردشده رفتارهوا و تعامولهوای
انسووانی در نظوور بگیووریم ،بووه خوووبی بووا مفوواهیم موووردنظر

 -9مدل مفهومی تحقیق
با توجه به اینکه برای توسوعه مودل پیشونهادی بورای تکامول
شبکه هوای همکواری در ایون تققیو  ،اا مفهووم "تکنولووژی
اجتماعی "1استفاده شدهاسوت ،ابتودا ایون مفهووم بوه صوورت
مختصر طرح گردیده ،سپس با کمک برخی مفاهیم دیگر مدل
مفهومی پیشنهادی ارایه شده است.

2- Nelson
3- Evolutionary economics
4- Institutional economics
5- Douglass North
6- Routine

1- Social technology
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مفهوووم "تکنولوووژی اجتموواعی" را اا نِلسووو ] [3اقتبوواس
موویکنوویم .توصوویفی کووه او اا یووک تکنولوووژی اجتموواعی (و
همچنین یک نهاد) ارایه میکند ،به خوبی با مفهوم شبکههوای
همکاری هم سااگاری دارد درا که در هر دو تعاملهای انسانی
مورد توجه قرار میگیرد و در حقیقت هر شبکه مجموعوهای اا
روتینهای مربوب به روابط انسانی و تعاملهای ساامانی اسوت
که در یک تصویر کلی میتوا آ را یک تکنولوژی اجتمواعی
پیچیده (یا مرک ) در نظر گرفت.
به عقیده بسیاری اا صاح نظرا اا جملوه؛ نلسوو ]،[3
پِریر ،[12] 2و فریمن و وکا ،[17] 7تکنولوژیهای فیریکوی و
اجتماعی روی همدیگر تأثیرگاارند و نوعی تکامل توأما بین
بین این دو دیده میشود .این تکامل توأموا  ،تکنولووژیهوای
فیریکی و اجتماعی پیشرا توسعه اقتصادی است .مدل سواده
ارایهشده توسط فیشر و پرای ،[14] 1برای تغییور تکنولووژی-
های فیریکی که بوه تئووری "دوره عمور تکنولووژی" معوروف
است( ،که وِرنو  ،[11] 6هوم مشوابه آ را بوه عنووا تئووری
درخه عمر مقصول مطرح کردهاست) مویتوانود بورای تبیوین
روند تکامل شبکهها به عنووا تکنولووژیهوای اجتمواعی هوم
الهامبخش باشد.
در تأیید دیدگاه فوق ،به عقیده برخی اا صواح نظورا ،
برای دستیابی به نوآوریهای تکنولوژیک نیاا به نووآوریهوای
ساامانی (مثل تغییرات سواختاری) وجوود دارد .شوبکههوا بوه
عنوا یکی اا شکلهای نوآوری ساامانی مطرح شدهانود ].[16
همچنین به گفته بِلوسی و آرکِنگِلی ،3وقتی که یوک مقصوول
جدید اا طری شبکهای در گسترة اقتصواد منتشور مویشوود،
ساختار شبکه هوم ممکون اسوت درخوه عموری شوبیه خوود
مقصول نشا دهد و با مقصول به سمت بلوغ برود .به منظوور
جلوگیری اا اوال شبکه و مریتهای آ  ،باید اقدامهایی بورای
بااتنظیم دامن شوبکه صوورت گیورد ] .[13بنوابراین تغییور و
تکامل تؤاما شبکههای همکاری با نوآوریهای تکنولوژیک در
مطالعات مختل مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است.

اقتصاددانا نهادگرا اا "نهاد" سااگار خواهدبود .در حقیقت به
اعتقاد او ،اگر کسی "نهاد" را هما "تکنولووژی اجتمواعی بوه
کاررفته در سطد وسیع" تعری کنود ،مویتووا نهادهوا را بوه
عنوا یکی اا اجرای تئوری اقتصاد تکواملی در امینوه اقتصواد
توسعه در نظر گرفت].[3
بوورای روشوونشوود موضوووع ،مثووالی را اا نلسووو ذکوور
میکنیم .اگر کیکپری را یک روتین مرکو در نظور بگیوریم،
خود شوامل روتوینهوای ریرتوری مثول؛ ریخوتن موواد اولیوه،
مخلوبکرد آنها و پختن کیک است .در همین مثال ،دسوتور
پخت کیک هما "تکنولوژی فیریکی" است که نظریهپوردااا
اقتصاد تکاملی در مباحث مربووب بوه نووآوری در ذهون خوود
دارند و تقسیم کار بوین افوراد و نقووة همواهنگی آنهوا هموا
"تکنولوژی اجتماعی" است که این هما دیری که صواحبا
مکات ا ل وقتی اا "نهاد" صقبت میکننود در ذهون خوود
دارند ] .[3دنین تفکیکی در مورد تکنولووژیهوای فیریکوی و
اجتماعی توسط نورث و والیس [11] 1نیر ارایه شده است.
بنووابراین اا بقووث فوووق مشووخد موویشووود کووه مفهوووم
"تکنولوژی اجتماعی" به خوبی میتوانود راههوای سوااماندهی
فعالیتهای درو -سواامانی وهمچنوین راههوای تعامول بوین-
ساامانی را دربرگیرد .فرایندی که اا طری آ نهادهای جدیود
ایجاد میشوند و در طول اما بهبود مییابند ،پیچیده و فراتور
اا یک نوآوری ساده است ولی میتوا به میرا قابل اعتمادی،
فرایند ایجاد وتوسعه نهادها را یک فرایند تکاملی دانست].[3
به اعتقاد نویسندة مقاله ،تعری ذکرشده توسوط نِلسوو
اا تکنولوژی اجتماعی ،به خوبی با مفهوم شبکههوای همکواری
سااگاری دارد و میتووا شوبکه را یوک تکنولووژی اجتمواعی
دانست که همانند تکنولوژیهای فیریکی در نقطوهای اا اموا
متولد شده و در طول اما رشد میکند و مسیر رشود آ نیور
مسیری تکاملی است و برای بقا و اداموه حیوات خوود نیواا بوه
نوآوری دارد.
 -9-2چرخه عمر شبكههای همكاری علم و فناوری

بوورای طراحووی دهوواردوب پیشوونهادی بوورای تبیووین نقوووة
شکلگیری و تکامل شبکههای همکاری علوم و فنواوری ،ابتودا

2- Perez
3- Freeman & Louca
4- Co-evolution
5- Fisher & Pry
6- Vernon
7- Belussi & Arcangeli

1- North & Wallis
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میتوا ضامنی برای پایداری طوو نیمودت آ دانسوت .ایون
نوآوریها میتواند مواردی اا قبیل توسعه دامنه فعالیت شوبکه
و ورود اع ای توانمنود جدیود باشود .ایون مفهووم بوه صوورت
شماتیک در شکل ( )7نمایش داده شده است.

بنابراین شبکه به عنووا یوک تکنولووژی اجتمواعی (بوا
توجه به بند  ،)7-1همانند تکنولوژیهای فیریکی برای ایجاد و
رشد نیاا به بستر مناس دارد و عوامل ایادی در نقوة ایجاد و
رشد آ مؤثر هستند و بنابراین میتووا بورای شوکلگیوری و
تکامل شبکهها ،مدلی مشابه درخه عمر تکنولووژی 1پیشونهاد
داد که برای تکنولوژیهای فیریکی ارایه شده است .ایون مودل
به صورت شماتیک در شکل ( )2نمایش داده شده است .حُسن
این مدل آ است که هر دهار مرحله ایجاد (تولود و معرفوی)،
رشد (توسعه) و بلوغ (تثبیت) و افول یک تکنولوژی را در نظور
میگیرد و این هما دیری است که به نظر می رسد در تبیین
وضعیت شبکههای همکاری در ایرا به آ نیاامندیم.
در تأیید تقسیمبندی ارایه شوده در مودل "درخوه عمور
شبکه های همکاری علم و فناوری" ،تقسیمبندیهای مشوابهی
در ادبیات موضوع دیده میشود که البته مبتنی بر یافتوههوای
تجربی پژوهشگرا اسوت و پشوتیبانی تئوریوک اا آنهوا نشوده
است و مریت استفاده اا تئوری تکنولوژی اجتماعی نِلسوو در
این تققی آ است که میتوا یافتههای تجربی پژوهشوگرا
را به صورت تئوریک هم تبیین کرد و مورد تأیید قرار داد.
ا ل دستهبندیهای مطرحشده در موورد مراحول رشود
شبکههای همکاری ،حداقل در سه مرحله ،شکلگیری (ایجاد)،
رشد (توسعه) و بلوغ (پایایی) دارای فصل مشترك هستند ]،1
 3 ،6و  .[3البته در مدل شکل ( )2یک مرحله افول نیور بورای
شبکهها پیشبینی شدهاست ،که در مدلهوای پیشوین مطورح
نشده است که به دلیل کم توجهی پژوهشگرا به شوبکههوای
شکست خورده در بررسی های تجربی است که ظاهراً بوه دلیول
دشواری دسترسی به دادههای ام برای تقلیل بودهاست ].[7
مدل "درخه عمر شبکههای همکواری علوم و فنواوری"
(شکل  )2این نکته را نیر بیا میکند که هر شبکهای هماننود
هر تکنولوژی یا مقصولی پس اا دوره رشد خود (اگور بوه ایون
مرحله رسیده باشد) به مرحل تثبیت و یا پایایی میرسود .اگور
در این مرحله نوآوری در شبکه اتفاق نیفتد ،به مرحله افول یوا
حتی انقالل میرسد .حتی ممکن است ظهور شبکههای رقی
باعث کمشود انگیورة مراکور ع وو یوک شوبکه بورای ادامو
همکوواری شووود .بنووابراین نوووآوریهووای توودریجی در شووبکه را

شكل  -2دوره عمر یك شبكه همكاری

نکته دیگری که میتوا در مورد "درخه عمر شوبکههوای
همکاری علم و فناوری" بیا کرد آ است که همانطور که هر
موجود اندهای برای دستیابی به با ترین عملکرد مورد انتظوار
اا آ  ،باید یک روند طبیعی ایجواد ،یوادگیری و رشود را طوی
کند ،شبکههای همکاری نیر بایود یوک الگووی شوکلگیوری و
رشد طبیعی را طی کنند تا نخست به پایداری مناسو دسوت
یابند و دوم اینکه کارکردهای مورد انتظار اا آنها مقق شود.

شكل  :9نوآوری در چرخه عمر شبكههای همكاری.

1- Technology life cycle
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هوودف سیاسووتی ایجوواد شوودهانوود .ایوون تشووابه ،مقایسووه بووین
شبکههای انتخابشده در تققی را معنادارتر میکند.
رویکرد کلی تققی حاضر ،تققی کیفوی اا نووع مطالعوه
دند-مووردی اسوت .در ایون تققیو  ،پوس اا طراحوی مودل
مفهومی اا طری بررسی پیشین پژوهش ،با تقلیول مقتووای
اطالعات گردآوریشده در مورد شبکههای تقت مطالعه ،میرا
انطباق مدل پیشنهادی با شرایط واقعی این شوبکههوا بررسوی
شد .در گام اول ،اطالعات مورد نیاا اا طریو سوایت اینترنتوی
شبکهها و مستندات مکتووب گوردآوری شود .در مرحلوه بعود،
مصاحبه با مطلعین کلیدی به عنوا مهمترین منبوع اطالعوات
در مورد شبکههای منتخ در دستور کار قرار گرفت] .[21بوه
طور کلی  22مصاحبه ،با  22نفر اا افراد مطلع در شوبکههوای
تقت مطالعه انجام شد .جدول ( )2توایع افوراد مصواحبهشوده
بین  3شبکه مورد مطالعه را نشا میدهود .مطلعوین کلیودی
شامل؛ مودیرا شوبکههوا ،اع وای شووراهای راهبوردی آنهوا،
کارشناسا دبیرخانه و مدیرا مراکر ع و شبکههوا و یوا افوراد
تأثیرگاار در ایجاد شبکهها در سااما هوای مؤسوس هسوتند.
تالش شد که در هر شبکه بیش اا یک نفر مورد مصاحبه قورار
گیرد .خوشبختانه این مسئله در مورد هموه شوبکههوا مققو
شووود .مصووواحبههوووا اا نووووع نیموووهسووواختاریافته بوووود و اا
مصاحبهشوندگا خواستهشد تا ارایابی خود را اا میرا انطباق
مدل پیشنهادی با شرایط واقعی شبکهها بیا کننود .اطالعوات
کل مصاحبهها در حدود 44ساعت بود .همه مصاحبههوا ضوبط
گردیده و سپس به صورت متن پیاده شود .در ایون تققیو اا
روش تقلیل مقتوا با یک رهنمود اا پیش تهیهشده به عنووا
ابرار اصلی تقلیل دادهها و استخراج نتایج استفاده شدهاست.

 -4روش تحقیق
در این تققی ابتودا بررسوی نسوبتاً کواملی در موورد پیشوینه
موضوع انجام شد و مدلهای ارایهشده توسط پژوهشگرا قبلی
بررسوی گردیود .در ایون گوام اا تققیو  ،بوا اد وام دو مفهووم
"تکنولوووژی اجتموواعی" و "درخووه عموور تکنولوووژی" ،مفهوووم
جدیدی با عنوا "درخوه عمور شوبکههوای همکواری علوم و
فناوری" ارایه شد .برای بررسی اعتبار این مودل و اصوالح آ ،
مهمترین شبکههای همکاری ایجادشده بین سالهوای -1731
 ،1731در حواه علم و فناوری بورای مطالعوه انتخواب شودند.
واحد تقلیل در این تققی  ،یک شبکه همکاری علم و فناوری
است .نمونهگیری به صورت هدفدار ،و به منظوور دسوتیابی بوه
تکرار واقعی 1و تئوریک 2انجام شود .تکورار تئوریوک ،اا طریو
انتخاب سه گوروه شوبکههوای در حوال رشود ،تثبیوت شوده و
شکستخورده (منقلشده) و تکورار واقعوی اا طریو انتخواب
بیش اا یوک موورد (شوبکه) در هور دسوته انجوام شود ].[13
شبکههای تااه تأسیس به دلیل فقودا اطالعوات کوافی بورای
تقلیل انتخاب نشدند .این مسئله مشکلی برای تققیو ایجواد
نمی کند درا که به هرحال همه شبکههای منتخ این مرحله
را پشت سر گااشته اند .انتخاب  3شبکه برای مطالعه ،مصالقه
خوبی را بین اشباع اا نظر یافتههای جدید و معنیدار بوود اا
نظر انودااه نمونوه تجربوی فوراهم مویکنودِ .ایرِنهِورت،[13] 7
براسواس تجربووهاش اعتقوواد دارد کوه  4تووا  14موووردِ مطالعووه،
معمو ً پایوه خووبی بورای تعمویم تئووری اا نتوایج حاصول اا
پژوهش موردی فراهم میکند.
با توجه مباحث مطرحشده در بخوشهوای قبلوی ،پرسوش
اساسی در این تققی آ است که مراحول رشود شوبکههوای
همکاری علم و فناوری دگونه بوده است و آیا مدل پیشنهادی
تققی قادر به تبیین شرایط واقعوی شوبکههوای همکواری در
ایرا است؟
در جدول ( )2خالصه ای اا مشخصوات  3شوبکه همکواری
مورد مطالعه در تققی حاضر آمدهاست .هموه ایون شوبکههوا
مطاب تعری ویکستِد و هالبروك ،[24] 4اا نووع شوبکههوای
رسمی هستند که توسط یک نهاد دولتی برای دستیابی به یک

 -0نتایج و بحث
در این بخش با توجه به مدل تققی (شکل  )2برای هر یک اا
 3شبکه مورد مطالعه بررسی میکنیم که آیا شبکههوای موورد
مطالعه با این مدل قابل توجیه هستند و همچنین با توجوه بوه
این مدل ،مسیر تکامل هر یک اا شبکهها دگونه بودهاست؟

1- Literal replication
2- Theoretical replication
3- Eisenhardt
4- Wixted & Holbrook
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جدول  )2مشخصات كلی و تعداد افراد مصاحبهشده در مورد هر یك از شبكههای تحت مطالعه و وبسایت شبكهها
عنوان شبكه

سال

سازمان ایجادكننده

تشكیل

تعداد مصاحبه
شوندگان

وبسایت شبكه

شامتک

1736

سااما پژوهشهای علمی کشور

7

ندارد

پرشکی مولکولی

1733

واارت بهداشت

7

www.irmolmednet.ir

بیوتکنولوژی پرشکی

1734

واارت بهداشت

7

www.mbn.ir

تققیقات گیاها دارویی

1731

واارت بهداشت

2

www.mprn.ir

شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاها دارویی

1737

واارت علوم

1

www.mpnet.ir

آامایشگاهی فناوری نانو

1737

ستاد توسعه فناوری نانو

4

www.nanolab.ir

تققیقات سلولهای بنیادی

1734

واارت بهداشت

2

جمع

-

-

22

www.irstemcell.net
-

 -0-1شبكه شامتك

 -0-2شبكههای بیوتكنولوژی پزشكی و پزشكی مولكولی

شبکه آامایشگاه های ملی تققیقاتی کشوور (شوامتک) توسوط
شووورای پووژوهشهووای علمووی کشووور ،در سووال  ،1736بوورای
پاسخگویی به پروژههای ملی تعری شده توسط این شورا ایجاد
گردید .اما با انقالل شورای پژوهشهای علموی کشوور شوبکه
شامتک نیر علیر م هرینه نسبتاً ایاد صوورتگرفتوه یرفعوال
شد .یکی اا کارشناسا بوا سوابقه واارت علووم در ایون رابطوه
میگوید:

واارت بهداشت ،درموا و آموواش پرشوکی حودود  14شوبکه
تققیقاتی را در ده اخیر ،با هدف سواماندهی بهتور تققیقوات
در حواه پرشکی ،هدفمندکرد و همراستا کرد تققیقات بوا
اولویتهای کشور و همچنین تخصید بهینوه منوابع براسواس
تقسیم کار تخصصی بین دانشگاهها و مؤسسوههوای تققیقواتی
وابسته ایجاد کرده است .شوبکههوای بیوتکنولووژی پرشوکی و
پرشکی ملکولی هم در سالهای  ،1733-34در هموین راسوتا
ایجاد شدند ] .[22دبیر یکی اا این شبکهها ،سالهای -1733
 1732را "دورا طالیی" این شبکهها مینامد و معتقد اسوت،
پس اا آ  ،به دلیل تغییر دیدگاه مدیرا با دست در سوااما
متولی – یعنی واارت بهداشت -نسبت به شبکهها و بوه دنبوال
آ کاهش حمایت ،فعالیت شبکهها به حداقل رسیده است.

"در سووال  ،1731شووورای پووژوهشهووای علمووی کشووور
منقل شد و اختیاراتش به واارت علووم منتقول شود ...و عموالً
شبکه شامتک (نیر) منقل شد".
با توجه به مدل تققی (شکل  ،)2شوبکه شوامتک یوک
دوره ایجاد و معرفی نسوبتاً طوو نی (در حودود سوه سوال) را
گاارنده و در ابتدای ورود به دوره رشد خود بوه دلیول انقوالل
سااما مؤسس (و فقدا پیگیری مناس توسط شورای عتو
که مسؤلیت ادامه کار به او واگاار شدهبود) اا بین رفوت .یکوی
اا معاونا وقت شورای پژوهشهای علمی کشور ،تعبیر "مرگ
اودرس" را در مورد این شبکه به کار برده و میگوید:

"دوره سووه سوواله اول ( )32-34فعالیووت ،دورا طالیووی
شبکه بوود ،دورا کوه دکتور ( ...معواو پژوهشوی وقوت واارت
بهداشت) پشوتیبانی خووبی اا شوبکه مویکورد .هموین باعوث
میشد که دانشگاهها همه درخواست ع ویت کنند".
این دو شبکه در حدود یک ده عمر خود توانستهاند بوه
حالت پایایی نسبی دست یابند به طوری با وجود تغییرات ایاد
مدیریتی در سااما با دست یعنوی واارت بهداشوت در طوول
این دهه ،این دو شبکه همواره کمابیش مورد حمایت بودهاند و
به عنوا یوک نهواد پایودار در بدنوه واارت بهداشوت پایرفتوه
شدهاند .بنابراین اگر بخواهیم با توجه به مودل تققیو (شوکل
 ،)2این دو شبکه را مورد بررسی قرار دهیم ،هر دو شبکه یوک
دوره معرفووی موف و را در سووالهووای  ،1733-31پشووت سوور

" ...شامتک ددار عارضه مرگ اودرس شد (و) در حالت
جنینی و اولیه اا بین رفت .البته قرار بود شورای عت کارهای
شورای پژوهشها را ادامه دهد ولوی شوورای عتو هوم معلو
ماند".
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خواهند .بنابراین ام است تفکیک وظایفی بوین ایون نهادهوا
صورت گیرد و آنها بتوانند به صورت مکمل هم عمل کنند".

گااشتهاند و توانسته اند اعتماد دانشگاههوا و مراکور تققیقواتی
مرتبط را بورای مشوارکت در شوبکه جلو کننود .دوره رشود
شبکهها با شی کموی هموراه بووده اسوت ،دورا کوه حمایوت
سااما مؤسس اا این دو شبکه در دورههوای بعودی مودیریت
واارت بهداشووت کوواهش یافتووهاسووت .هوور دو شووبکه در امووا
تققی حاضر ( )1733به مرحله تثیبت رسیدهاند و به ویژه در
مورد شوبکه پرشوکی مولکوولی نگرانوی اا ورود بوه دوره افوول
وجود دارد ،مگر اینکه نوآوریهایی در آنها اا نظر حواه فعالیت
یا ساختار صورت گیرد .یکی اا اع ای شورای راهبردی شوبکه
پرشکی مولکولی در مورد مسیر تکامل این شبکه بوا توجوه بوه
مدل تققی میگوید:

 -0-4شبكه تحقیقات گیاهان دارویی

شبکه تققیقات گیاها دارویی در سال  ،1731با هما الگوی
سوواختاری شووبکههووای تققیقوواتی قبلووی ایجادشووده در واارت
بهداشت تشکیل گردید .این شبکه به گفتوه مودیر آ اا سوال
 ،1736به دلیل فقدا حمایت واارت بهداشت یرفعال شد.

"اا  7سال پویش ( )1736کوه قورار بوود شوبکه ردیو
بودجهای داشوته باشود و مشوکل مربووب بوه داد دیرهنگوام
وناقد بودجههای تعهدشده در شبکه را حل کند ،دو واارت
بهداشت مخالفت کرد ،شبکه یرفعال شد".

"در  4سال (اول) حدود  46طرح داشتیم که بیشتر آنها
اتمام یافته است .اا  36تا  ،33فقط  14تا طرح داشوتیم و ا
هم معاو جدید (پژوهشی واارت بهداشوت) گفتوه اسوت کوه
طرح جدیدی تصوی نشود .یعنی یک دوره معرفوی یوک دوره
رشد یک دوره رکود و احتما ً دوره افول".

اما برخی اا صاح نظرا این حواه ،شکست شبکه را به
د یل دیگری اا جمله بخشوی نگوری مودیریت شوبکه نسوبت
میدهند .در هر صورت اگر با توجه به مدل تققی (شوکل ،)2
مسیر تکامل این شبکه را بررسی کنیم ،دوره ایجواد و معرفوی
ضعیفی داشته است به طوری که تنها بخش کمی اا بواایگرا
و فعا این حواه در شوبکه مشوارکت کوردهانود و ایون دوره
طو نی معرفی به مرحله رشد نرسیده است .شبکه نوه اا نظور
تعداد مراکر ع وو و نوه اا جنبوه میورا فعالیوت ،رشود قابول
توجهی نداشته است .در سوال  ،1734شوبکه ملوی پوژوهش و
فناوری گیاها دارویی توسط دند واارتخانه و سوااما دیگور
تشکیل شد به طوری که به نظر موی رسود ظهوور ایون شوبک
رقی انگیره اع ای شبکه تققیقات گیاها دارویی و مودیرا
واارت بهداشت را برای احیای ایون شوبکه کواهش دادهاسوت.
همچنین به دلیل فعالنشد مجدد شوبکه تققیقوات گیاهوا
دارویی ،شبکه ط سنتی در واارت بهداشت بوه شوبکه طو
سنتی و گیاها دارویی تغییر مأموریت داد ].[24

 -0-9تحقیقات سلولهای بنیادی

شبکه تققیقات سلولهای بنیادی در سال  ،1734و بوا هموا
الگوی شبکههای قبلی در واارت بهداشت شکل گرفت .با توجه
به ایجاد نهادهای دیگری در امینه تققیقات سلولهای بنیادی
اا قبیل ستاد راهبردی توسعه سلولهوای بنیوادی در معاونوت
علمووی و فنوواوری ریاسووت جمهوووری ،ایوون شووبکه سووعی در
هماهنگی فعالیتهای خود با این مجموعههوا دارد ] .[27ایون
شبکه در دند سال گاشته توانستهاسوت دوره معرفوی نسوبتاً
خوبی را پشت سر بگاارد و در اما تققی حاضور در مرحلوه
رشد خود قرار دارد .البته این نگرانی وجود دارد کوه همگرایوی
بین فعالیتهای این شبکه و ستاد راهبردی توسعه سلولهوای
بنیادی بهوجود آید و آینده این شبکه را با مشکل مواجه کنود.
یکی اا مدیرا شبکه در این رابطه میگوید:

 -0-0شبكه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی

"ستاد سولولهوای بنیوادی رقیو (شوبکه سولولهوای
بنیادی) نیست ولی فعالیت آ میتواند اثرات مثبت یوا منفوی
در مورد شبکه داشته باشد .اثر مثبت آ دسترسی مستقیم به
بودجه و توایع آ بین مراکر تققیقاتی است .نگرانی این است
که فعالیتهای ستاد ده تداخلهایی میتواند با شوبکه داشوته
باشد .دو در ایرا نهادها در قلمرو خوود هموه دیور را موی-

شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاها دارویوی توسوط معاونوت
پژوهشی واارت علوم ،تققیقات و فناوری و با تصووی شوورای
گسترش آمواش عالی در سال  ،1737ایجاد شد .افراد مؤثر در
ایجاد و راهبوری ایون شوبکه ،هودف خوود را ایجواد شوبکهای
فراواارتخانهای در حواه گیاهوا دارویوی اعوالم کردنود ].[21
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آ  ،دند مرکر تخصصی ح ور دارند .بعد اا ع ووگیری اولیوه،
تالش شد تا عالوه بر شرایط عمومی ع ویت ،اع وای جدیود،
نقشه توانمندی هوای شوبکه را تکمیول کننود .در ایون مسویر
اولویتهای فناوری نانو و نیاا واحودهای مختلو ایرمجموعوه
ستاد به ویژه در بخش صنعتی نانو مورد توجه قرار گرفت".
بررسی این شبکه بوا اسوتفاده اا مودل تققیو (شوکل )2
نشا می دهد که دوره معرفی موفقی داشوته اسوت .همچنوین
این شبکه یک فراینود رشود تودریجی مناسوبی را پشوت سور
گااشته است .این شبکه با ورود به دوره بلوغ خود در سالهای
اخیوور تووالش دارد بووا نوووآوریهووای مختل و اا جملووه ایجوواد
کارگروه های تخصصی دستگاهی و افرایش نقش مراکر ع و در
مدیریت شبکه ،به دوره توسعه جدیدی وارد شود].[26

یکی اا اع ای شورای شبکه در مورد نقوة تکامل ایون شوبکه
میگوید:

"در  2سال اول فعالیت شبکه ،شناخت مناسوبی توسوط
اع ا نسبت به فعالیتها و توانمندیهای همدیگر حاصل شود.
به تدریج اا شرکتهای خصوصی و صنایع هم برای ع ویت در
شبکه دعوت شدند".
بررسیها نشا می دهد که این شبکه دوره معرفی مووفقی
را پشت سر گااشته و توانستهاست ضمن جل اعتماد سااما
متولی ،تعداد ایادی اا مراکور مهوم و فعوال در حوواه گیاهوا
دارویی را به ع ویت خود درآورد .ایون شوبکه همچنوین دوره
رشد سریعی داشته اسوت ] .[21نگرانوی اصولی در موورد ایون
شبکه ،پایین بود سطد همکاری بوین مراکور ع وو و وجوود
دندی شبکه و انجمن رقی است .شبکه برای رفع این نگرانی
سعی دارد با نوآوری در فعالیتهای خود اا جمله ایجاد بخوش
جدیدی به نام شبکه آامایشگاهی گیاها دارویی ،جاابیتش را
برای مراکر ع و با ببرد .دبیر شبکه در این رابطه میگوید:

 -0-7جمعبندی و بحث

همانطور که دیدیم هموه شوبکههوای موورد مطالعوه بوا مودل
تققی (شکل  )2قابل تبیین هستند و میتوا مسویر رشود و
تکامل آنها را با این مدل بررسی کرد .شکل ( ،)4وضوعیت هور
یک اا شبکههای مورد مطالعه را در قال مدل تققیو نشوا
میدهد .ام به ذکر است که ویژگی مهم این مدل ،سوادگی و
قابل فهم بود آ است وگرنوه مویتووا هور یوک اا مراحول
دهارگانه این مدل را به بخشهای جرییتری نیر تفکیک کرد.
ا ل صاح نظرا نیر دسوتهبنودیهوای سوادهتور را تورجید
دادهاند] 6 ،1و  .[3اا سوی دیگر این مدل با مدل درخه عمور
تکنولوژی که بورای نووآوریهوای فنوی ارایوه شودهاسوت نیور
سااگاری دارد.

"فقدا شکلگیری روابط بُرد-بُرد همکاری یکی اا ریسکهای
پایووداری شووبکه اسووت .هوودف ووایی شووبکه ایجوواد ایوون
همکاریهاست ...ارتباب اع ای شوبکه گیاهوا دارویوی هنووا
ضعی است .در امینه شبکه آامایشگاهی وضعیت بهتر است و
همکاری بیشتر است ...یر اا شبکه تققیقات گیاهوا دارویوی
در واارت بهداشووت ،یووک شووبکه طو سوونتی و یووک انجموون
تولیدکنندگا و صادرکنندگا گیاها دارویی نیر (بوه عنووا
رقبای شبکه) وجود دارند .اا هر شبکه بهتر است بیش اا یکی
نداشته باشیم".
 -0-6شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو

 -6نتیجهگیری

شبکه آامایشوگاهی فنواوری نوانو توسوط سوتاد ویوژه توسوعه
فناوری نانو و به منظور فراهمساای ایرساختهای توسعه ایون
فنوواوری در کشووور اا سووال  ،1737ایجوواد شوود .ایوون شووبکه
توانسته است در طول  3سال فعالیت خوود (توا اموا تققیو
حاضر) موفقیوتهوای قابول تووجهی را بوه دسوت آورد .مودیر
دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو در این رابطه میگوید:
"شبکه آامایشگاهی فناوری نانو ،اا نظر تنوع موضوعی بوه
گستردگی خود فناوری نانو اسوت .در ایون شوبکه اا هور یوک
ااحواه های مهندسی ،پرشکی ،بیوتکنولوژی ،کشاورای و نظایر

مدل ارایه شده برای تبیین مراحل رشد یوک شوبکه همکواری
علم و فناوری با عنوا "درخه عمر شبکههای همکاری علوم و
فناوری" با شرایط واقعی شبکههوای موورد مطالعوه سوااگاری
دارد و به عبارت دیگر با این مدل میتوا وضعیت شوبکههوای
مورد مطالعه را بررسی و تبیین کرد .در بین شبکههوای موورد
مطالعه در این تققی نمونههایی برای هر دهار مرحلوه وجوود
دارد .به عنوا مثال؛ همه شبکهها در یک نقطوه اموانی ایجواد
شده و یک دوره معرفی اولیوه داشوتهانود .شوبکه سولولهوای
بنیادی در مرحله رشود خوود قورار دارد .شوبکههوای پرشوکی
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 بنابراین مودل تققیو بورای تبیوین وضوعیت.افول رسیدهاند
شبکه های همکاری علم و فنواوری در ایورا اا جنبوه مراحول
.تکامل مناس به نظر میرسد

مولکولی و بیوتکنولوژی پرشکی در مرحله تثبیت و بلووغ قورار
 شوبکه.دارند و نگرانی اا ورود آنهوا بوه دوره افوول وجوود دارد
آامایشووگاهی فنوواوری نووانو و شووبکه ملووی پووژوهش و فنوواوری
گیاها دارویی دوره رشد و تثبیت خود را گارانوده و در حوال
 شبکههای شامتک.نوآوری برای شروع دوره رشد دیگر هستند
و تققیقات گیاها دارویی پس اا یک دوره فعالیت به مرحلوه

عملکرد شبکه

شبکه ملی پژوهش و فناوری
گیاها دارویی
شبکه آامایشگاهی فناوری نانو
شبکه سلولهای
بنیادی

)اما (سال
1737

1736

1734

1733
شبکه پرشکی مولکولی

شبکه بیوتکنولوژی پرشکی
شبکه شامتک

شبکه تققیفات گیاها دارویی
)اما (سال

1736

1733

1734 1731

1736

1733
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