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دانش آزمایشگاهی ایران

گونه شناسی ساختاری 
شبکه های همکاری علم و 

فناوری در ایران
 )مطالعه چند- موردی(

مقدمه

شبکه های همکاری با تأخیری حدود سه دهه نسبت به اوج توجه جهانی به این مقوله - در اواسط دهه 1370 شمسی- 
وارد فضای سیاستگذاری و مدیریت علم و فناوری در ایران شد. با توجه به محدودیت های سرمایه ای و پراکندگی جغرافیایی 
بهره برداری  و  منابع  بهینه  برای تخصیص  راهکاری  به عنوان  ایران، مفهوم شبکه های همکاری  اسالمی  منابع در جمهوری 
بهتر از سرمایه های ملی، مورد توجه سیاست گذاران و مدیران حوزه علم و فناوری کشور قرار گرفت. اولین برنامه جدی برای 
آزمایشگاه های  شبکه سازی  زمینه  در  کشور  علمی  پژوهش های  شورای  توسط   ،1376 سال  در  همکاری،  شبکه های  ایجاد 
تحقیقاتی در چند حوزة نوظهور و نسبتاً پیشرفته مثل؛ بیوتکنولوژی، فناوری اطالعات، زلزله و مواد طراحی و اجرا شد. شبکه 
شامتک3 با وجود پیشگامی در حوزه شبکه های همکاری علم و فناوری در کشور، چند سال بیشتر عمر نکرد و در اواسط 
دهه 1380 شمسی منحل شد. موج بعدی شبکه  سازی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شروع شد و چهار شبکه 
در فاصله سال های 1384- 1379، با حمایت معاونت فناوری این وزارتخانه ایجاد شدند. از بین این شبکه ها، سه مورد در 
حال حاضر فعال بوده و یک شبکه غیرفعال شده است. در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همزمان با تالش برای احیای 
شبکه های شامتک، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی توسط معاونت پژوهشی این وزارتخانه و با تصویب شورای 
گسترش آموزش عالی در سال 1383 ایجاد شد. شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، شبکه دیگری است که توسط ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو در سال 1383، به منظور ایجاد زیرساخت مناسب آزمایشگاهی برای توسعه فناوری نانو در کشور ایجاد 
گردید. نکته قابل توجه در مورد شبکه های فوق، استفاده موسسان و اداره کنندگان آن ها از الگوهای ساختاری متفاوت برای 

شبکه های همکاری علم و فناوری، 
الگوهای ساختاری، مدیریت شبکه، 

مشارکت جمعی.

واژه های کلیدی

تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مدیریتی مورد استفاده در 7 شبکه همکاری علم و فناوری ایجادشده در فاصله 
سال های 1375 تا 1385 در ایران پرداخته است. در این تحقیق با رویکردی کیفی و با استراتژی تحقیق موردی )به 
صورت چند-موردی(، داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و مستندات 
بایگانی شده، گردآوری و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل نتایج استفاده شد. در این مقاله ضمن توصیف و دسته بندی 
ساختارهای مشاهده  شده در شبکه ها و عوامل اصلی موجود در هریک از ساختارها، با استفاده از تحلیل بین-موردی، 
مزایا و ضعف های هر ساختار تبیین گردیده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که شبکه های همکاری علم و فناوری در 
ایران از الگوهای ساختاری متفاوتی که طیفی از ساختارهای مشارکتی )شورایی( تا ساختارهای سلسله مراتبی )ستادی( 
را تشکیل می دهند، استفاده کرده اند. ساختار شورایی باعث افزایش روحیه مشارکت جمعی در شبکه شده، ولی قدرت 
اجرایی مدیریت آن را کاهش می دهد، در حالی که ساختار ستادی نتیجه عکس آن را به همراه دارد. همچنین براساس 
تحقیق حاضر، عوامل متعددی نظیر؛ نحوة تامین بودجه شبکه و جایگاه سازمان مؤسس شبکه نسبت به مراکز عضو، در 

تعیین نوع ساختار مورد استفاده در شبکه های همکاری علم و فناوری تاثیرگذار است. 

چکیده

نویسندگـان:
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2. تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی 
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دانش آزمایشگاهی ایران

مدیریت شبکه است. بنابراین این سوال وجود دارد که دالیل انتخاب هر یک از ساختارها چه بوده  و چه عواملی در این 
انتخاب تاثیرگذار بوده است؟

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های همکاری علم و فناوری در کشور، الزم است، ضمن پاسخگویی به سواالت فوق، 
دسته بندی مناسبی از الگوهای ساختاری تجربه شده ارایه شود و تاثیر این الگوها بر عملکرد شبکه ها مورد بررسی قرار گیرد. 
در این راستا تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مدیریتی مورد استفاده در 7 شبکه همکاری علم و فناوری ایجادشده در 
فاصله سال های 1375 تا 1385 در ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن توصیف ساختارهای مختلف و ارکان موجود 
در هر یک از ساختارها، از طریق یک تحلیل بین-موردی4، مزایا و ضعف های هر ساختار به ویژه از نظر تاثیرگذاری بر روحیه 

مشارکت جمعی در شبکه و قدرت اجرایی مدیران آن -به عنوان دو عامل مهم موفقیت شبکه ها- تبیین شده است.

پیشینه پژوهش

مورد  زیاد  مقدار  به  عام  صورت  به  که  است  مفهومی  شبکه 
شبکه،  واژة  کاربرد  در  عمومیت  این  است.  گرفته  قرار  استفاده 
در  است  الزم  لذا  می شود.  ناصحیح  برداشت های  به  منجر  گاهی 
ابتدا تعریف مناسبی از شبکه که در مورد شبکه های همکاری علم 
و فناوری مورد استفاده باشد، ارایه گردد. به بیان سلگی و دینی5  
مشترکي  پروژة  در  که  را  شرکت ها)/سازمان ها(  از  "گروهي   ،]1[
مکمل  تخصصي  لحاظ  از  و  مي کنند  همکاري  توسعه،  زمینة  در 
یکدیگرند، شبکه گویند. این فعالیت باید با این هدف باشد که بر 
مشکالت مشترک غلبه کرده و به کارایي جمعي و تسخیر بازارهاي 
جدید دست یابند". در تعریف دیگر "هر گروهي از افراد یا سازمان ها 
را که داوطلبانه به تبادل اطالعات و یا فعالیت  مشترک بپردازند و 
خود را در راستاي این اهداف سازمان دهند به گونه اي که فرد یا 
سازمان استقالل و تمامیت خود را نیز حفظ نماید، شبکه گویند" 
اعضا در  "همکاری  اعضاء"،  بودن  "مکمل  تعریف،  دو  این  در   .]2[
مشترک"  هدف  "داشتن  بودن"،  "داوطلبانه  مشترک"،  پروژه های 
شبکه های  مهم  ویژگی های  عنوان  به  اعضاء"  استقالل  "حفظ  و 

همکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
شبکه هاي همکاری اگر چه سابقه ای نزدیک به یک قرن در جهان 
دارند، اما در دهه های اخیر توجه به آن ها و روابط بین افراد، گروه ها و 
سازمان های عضو در شبکه ها به شدت افزایش یافته است ]3[. با رشد 
صنایع دانش بنیان، اهمیت شبکه های R&D و نیز شبکه های تولید 
و توزیع محصوالت مضاعف شد ]4[. در پیمایش انواع همکاری ها در 
محدوده سال های 1960 تا 1998،  َهجدورن6]5[، رشد شدیدی را 
در زمینه همکاری های R&D گزارش کرد. مطالعات زیادی نشانگر 
افزایش روزافزون همکاری و پیوند بین بنگاه ها و دانشگاه ها در آمریکا 
و درگیرشدن بیشتر بنگاه ها و آزمایشگاه های دولتی در همکاری های 

مشترک پژوهشی است ]6[.
برای شبکه های همکاری، دسته بندی های مختلفی-که ناشی از 
نگرش های متفاوت صاحب نظران به شبکه هاست- مطرح شده است. 
در دسته بندی ارایه شده توسط بوِچل و راب7 ]7[، چهار نوع شبکه 

در دو بعد مختلف دیده می شوند:
- شبکه هایی که بیشتر بر منافع فردی تکیه دارند، در مقابل 

شبکه هایی که به منافع سازمانی توجه دارند.
- شبکه هایی که خودسازمانده هستند، در مقابل شبکه هایی که 

توسط مدیران حمایت می شوند.

گَربِهر و پاول8 ]8[، با تمرکز بر پایداری یا موقت بودن شبکه ها 
و شکل اداره آن ها، شبکه ها را به چهار نوع دسته بندی می کنند:

- شبکه های غیررسمی )بر پایه به اشتراک گذاری تجارب(
- شبکه های پروژه ای )همکاری های کوتاه مدت برای رسیدن به 

یک هدف خاص(
یک  پایدرای  به  مکانی،  نزدیکی  )که  منطقه ای  شبکه های   -

جامعه مشترک کمک می کند(
- شبکه های تجاری )شبکه های هدفدار، مانند اتحاد استراتژیک 

بین دو طرف(.
یک  دسته بندی عمده در مورد شبکه ها، تقسیم آنها به شبکه های 
رسمی و شبکه های غیررسمی است. این دو دسته به عقیده ویکسِتد 
و هالبروک9 ]9[، تفاوت های قابل توجهی با هم دارند. شبکه های 
یا  پروژه  هر  در  پژوهش  دستیاران  و  همکاران  شامل  غیررسمی 
از همکاری وجود  پروژه ها که در آن سطحی  اغلب  مقاله هستند. 
شود.  محسوب  غیررسمی"  "شبکه  یک  نوعی  به  می تواند  دارد، 
توسط  ایجادشده  سازمان های  می توان  را  رسمی"  "شبکه های  اما 
دولت برای تشویق پژوهش در زمینه های نوظهور و یا دستیابی به 
گستره  یک  در  پژوهشگران  که  زمینه هایی  -در  بحرانی  جرم  یک 
جغرافیایی پراکنده شده اند- دانست. شبکه های رسمی اغلب برای 
بین  پیوند  ایجاد  )مثل  خاص  سیاستی  هدف  یک  به  دستیابی 
پژوهشگران و صنایع( توسط دولت-ها تشکیل می شوند و معموالً 
در مواقع مشخص به صورت رسمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. از 
نیاز  به  می توان  مورد شبکه های رسمی  در  دیگر  مهم  ویژگی های 
کرد.  اشاره  آنها  اداره  برای  رسمی  مدیریتی  ایجاد یک ساختار  به 
آن ها،  بودن  آمورف  و  بی شکل  دلیل  به  غیررسمی  شبکه های  در 
تشخیص مرزهای شبکه دشوار است ولی در شبکه های رسمی به 
دلیل مشخص بودن اعضاء شبکه، تعیین مرزها راحت تر است. البته 
این مرزها اغلب پویا بوده و ثابت نیستند. با وجود اینکه ویکسِتد 
و هالبروک]9[، به ضرورت وجود ساختار مدیریتی برای شبکه های 
انواع  این ساختارها و  رسمی اشاره کرده اند ولی در مورد جزئیات 

آن بحث نکرده اند.
به گفته پاول وگرادل10  ]10[، برخی شبکه ها سلسه مراتبی11  
بوده و توسط یک مجموعه مرکزی دارای اختیارات پایش می شوند، 
در حالی که در برخی شبکه ها اختیارات توزیع شده12 و ویژگی های 

خودسازمانده دیده می شود.
 آیکِپن و سانگ13 ]11[، شبکه ها را به شبکه های ساختارمند14  
و شبکه های بدون-ساختار15 تقسیم کرده اند. به بیان آن ها، در یک 
شبکه ساختارمند نقش اعضاء شبکه و روابط بین آن ها به صورت 
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دانش آزمایشگاهی ایران

بدون ساختار  در شبکه های  در حالی که  تعریف شده است  شفاف 
عکس آن درست است. 

با وجود مطالعات زیاد انجام شده در مورد شبکه های همکاری، در 
مورد ساختار مدیریتی این شبکه ها کمتر بحث شده است. شاید دلیل 
آن تمرکز بیشتر مطالعات بر شبکه های غیررسمی باشد و اساساً خیلی 
از محققین شبکه ها را ساختارهای مجازی در نظر گرفته اند. بنابراین 
شکاف قابل توجهی در ادبیات در مورد تبیین و دسته بندی الگوهای 
برخی  در  البته  دارد.  وجود  رسمی  همکاری  شبکه های  ساختاری 
مدیریتی  ساختار  در  موجود  عوامل  از  تعدادی  مورد  در  پژوهش ها 
شبکه های همکاری و نقش آن ها صحبت شده است. به عقیده بوِچل 
و راب ]7[، همانند هر گروهي در یک سازمان، شبکه ها باید تعدادی 
نقش تفکیک شده تعریف کنند تا بتوانند در طول زمان توسعه پیدا 
کنند. به اعتقاد آن ها چهار نوع نقش مهم براي یک شبکه مؤثر که به 

طور سیستماتیک با هم کار مي کنند، وجود دارد:
1( مدیر )یا هماهنگ کننده( که نقش های اصلی آن عبارتند 
مشکالت،  رفع  برنامه هاي  میزبان  شبکه،  اصلي  سازمان دهنده  از: 
منبع اصلي انرژي در شبکه، ارزیابي کننده سالمتي شبکه و عامل 

تسهیل کننده روابط در شبکه،
کمک  شبکه  مدیر  به  که  دبیرخانه اي  حمایتي16:  ساختار   )2
شکل  ساده ترین  این  کند.  اداره  را  شبکه  فعالیت هاي  تا  مي کند 
پایگاه  اعضاء شبکه،  نگهداري  ثبت  و  تهیه  است.  ساختار حمایتي 
داده ي شبکه و سایت اینترنتي شبکه و هماهنگي نشست هاي شبکه 

از جمله فعالیت هاي آن است،
3( ویرایشگر17: شبکه هاي کارا بر فعالیت تعدادي از افراد قوي 

براي نظارت بر محتوي فعالیت شبکه نیاز دارند و
4( حامي: نقش آن جلب حمایت مدیریت سطح باال از شبکه است.

تاثیر  مشارکت جمعی  روحیه  که  دارد  وجود  زیادی  شواهدی 
بسزایی در افزایش سرمایه اجتماعی شبکه های همکاری دارد. باال 
بودن سرمایه اجتماعی خود منجر به افزایش همکاری ها و در نتیجه 
مهم  اهداف  از  یکی  عنوان  -به  شبکه  در  تجارب  و  دانش  انتقال 
ایجاد شبکه های همکاری- می شود ]11، 12 و 13[. یکی دیگر از 
عوامل مهم موفقیت شبکه های همکاری رسمی، چاالکی مدیریت 
پیاده سازی  برای  ویژه  به  اجرایی  تصمیم های  اتخاذ  در  شبکه 
ساختارهای  تفاوت های  از  یکی   .]7[ است  همکاری  سازوکارهای 
مختلف مدیریتی، مربوط به میزان اختیاراتی است که در آن ها به 
مدیر شبکه داده می شود. از این رو بررسی تاثیر نوع ساختار بر دو 
عامل روحیه مشارکت جمعی و قدرت اجرایی مدیر شبکه، می تواند 

به مقایسه بهتر این ساختارها کمک کند.
وجود گذشت  با  ایران  در  فناوری  و  علم  همکاری  شبکه های 
نزدیک به دو دهه از ظهور آن ها، کمتر موضوع مطالعات مدیریتی 
رهیافت  مثل  مجالتی  در  که  معدودی  مقاالت  و  گرفته اند  قرار 
دیده می شود، صرفاً به معرفی یکی از شبکه های همکاری )شبکه 
شامتک( و ارکان ساختاری آن پرداخته اند ]14 و 15[ و بررسی 
آن ها صورت  الگوی ساختاری  ویژه  به  مورد شبکه ها،  در  جامعی 
از  تعدادی  بررسی  با  می تواند  حاضر  تحقیق  لذا  است.  نگرفته 
شکاف  کاهش  به  کشور،  در  فناوری  و  علم  همکاری  شبکه های 
موجود در مورد گونه شناسی شبکه های همکاری از منظر الگوهای 
آگاهی  افزایش  موجب  همچنین  نموده،  کمک  آن ها  ساختاری 
نوع  تاثیر  به  فناوری کشور نسبت  مدیران و سیاستگذاران علم و 

ساختار شبکه های همکاری بر عملکرد آنها شود.

 روش تحقیق

واحد تحلیل در این تحقیق، یک شبکه همکاری علم و فناوری است. 
نمونه گیری به صورت هدفدار18، و به منظور دستیابی به پاسخگویی 
واقعی و تئوریک19 انجام شد. پاسخگویی تئوریک  از طریق انتخاب 
دو گروه شبکه های دارای ساختار مشارکتی و ساختار سلسله مراتبی و 
پاسخگویی واقعی20 از طریق انتخاب بیش از یک مورد )شبکه( در هر 
دسته انجام شد ]16[. البته در مورد ساختار سلسله مراتبی تنها یک 
نمونه عملی وجود داشت. انتخاب 7 مورد )شبکه( برای مطالعه، مصالحه 
خوبی را بین اشباع از نظر یافته های جدید و معنی دار بودن از نظر اندازه 
نمونه تجربی فراهم می کند. ِایِزنِهرت21 ]17[، نیز می گوید به تجربه او، 
4 تا 10 مورد، معموالً پایه خوبی برای تعمیم تئوری از نتایج حاصل از 

مطالعات موردی فراهم می کند.
مورد  همکاری  شبکه   7 مشخصات  از  خالصه ای   )1( جدول 
مطالعه در تحقیق حاضر را نشان می دهد. همه این شبکه ها مطابق 
تعریف ویکسِتد و هالبروک ]9[، از نوع شبکه های رسمی هستند که 
توسط یک نهاد دولتی برای دستیابی به یک هدف سیاستی ایجاد 
شده اند. این تشابه، مقایسه های بین- موردی انجام شده در تحقیق 

را معنادار می کند.

جدول 1: خالصه ای از مشخصات کلی 7 شبکه همکاری مورد 
مطالعه.

عنوان شبکهردیف
سال 
سازمان ایجادکنندهتشکیل

1
شبکه آزمایشگاههای ملی 
1376تحقیقاتی کشور )شامتک(

سازمان پژوهش های علمی 
کشور

2
شبکه پزشکی مولکولی 

1379کشور
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

3
شبکه بیوتکنولوژی پزشکی 

1380کشور
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

4
شبکه تحقیقات گیاهان 

1381دارویی کشور
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

5
شبکه ملی پژوهش و فناوری 

1383گیاهان دارویی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

6
شبکه آزمایشگاهی فناوری 

ستاد ویژة توسعه فناوری نانو1383نانو

7
شبکه تحقیقات سلول های 

بنیادی
وزارت بهداشت، درمان و 1384

آموزش پزشکی

سؤال  چند  قبلی،  بخش های  در  شده  مطرح  مباحث  توجه  با 
اساسی در مورد این شبکه ها وجود دارد:

  از چه الگوی ساختاری در مدیریت شبکه های مذکور استفاده 
شده است؟

  چه دالیلی موجب استفاده از هر یک از ساختارها بوده است؟
  آیا می توان دسته بندی مناسبی را برای ساختارهای مدیریتی 
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شبکه های همکاری علم و فناوری در ایران پیشنهاد کرد؟
- نوع ساختار شبکه، چگونه روحیه مشارکت جمعی در شبکه 
و قدرت اجرایی مدیران آن را - به عنوان دو عامل مهم موفقیت 

شبکه ها- تحت تاثیر قرار می دهد؟
این سؤاالت مورد بررسی قرار  در مقاله حاضر تالش می شود، 

گرفته و پاسخ داده شوند.
رویکرد کلی تحقیق حاضر، تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی 
این تحقیق تالش شده است  )به صورت چند- موردی( است. در 
الگوهای ساختاری  از  بررسی های کیفی، فهرستی  از  استفاده  با  تا 
شبکه های مورد مطالعه و ارکان اصلی این ساختارها تهیه شده و 
مزایا و معایب هر یک از آن ها با توجه به اطالعات موجود در مورد 

هریک از شبکه های جدول )1( بررسی شود.
این  در  اطالعات  گردآوری  منبع  مهم ترین  افراد،  با  مصاحبه  
افراد مطلع و  از  با 22 نفر  تحقیق بود. به طور کلی 22 مصاحبه، 
تاثیرگذار در شبکه های تحت مطالعه انجام شد. جدول )2( توزیع 
افراد مصاحبه شده بین 7 شبکه مورد مطالعه را نشان می-دهد. در 
این جدول همچنین آدرس وب سایت این شبکه ها – که برای تهیه 

اطالعات تکمیلی استفاده شد- آمده است.

جدول 2: تعداد افراد مصاحبه شده در مورد هر یک از 
شبکه های تحت مطالعه و وب سایت شبکه ها.

تعداد افراد عنوان شبکه
وب سایت شبکهمصاحبه شده

شبکه آزمایشگاه های 
ملی تحقیقاتی کشور 

)شامتک(
ندارد3

شبکه پزشکی مولکولی 
3www.irmolmednet.irکشور

شبکه بیوتکنولوژی 
3www.mbn.irپزشکی کشور

شبکه تحقیقات گیاهان 
2www.mprn.irدارویی کشور

شبکه ملی 
پژوهش و فناوری 

گیاهان دارویی
1383

شبکه ملی پژوهش و 
5www.mpnet.irفناوری گیاهان دارویی

شبکه تحقیقات 
1384سلول های بنیادی

شبکه آزمایشگاهی 
4www.nanolab.irفناوری نانو

شبکه تحقیقات 
2www.irstemcell.netسلول های بنیادی

-22جمع

در این تحقیق از رویکرد مصاحبه با مطلعین کلیدی22 که در 
کلیدی  مطلعین   .]18[ شد  استفاده  است،  رایج  مطالعات  اینگونه 
شامل؛ مدیران شبکه ها، اعضای شوراهای راهبردی آنها، کارشناسان 
دبیرخانه و مدیران مراکز عضو شبکه ها بوده و یا از افراد تاثیرگذار 
در ایجاد شبکه ها در سازمان های موسس بودند. تالش شد که در 
هر شبکه بیش از یک نفر مورد مصاحبه قرار گیرد. خوشبختانه این 
مسئله در مورد همه شبکه ها محقق شد. همه مصاحبه ها به صورت 
به دلیل مشکل  از یکی که  انجام شد، غیر  رو  و رو-در-  حضوری 
دسترسی به مصاحبه شونده از طریق تلفن صورت گرفت. مصاحبه ها 
از نوع نیمه ساختار یافته بوده و سواالت حول، نوع ساختار و ارکان 
موجود در ساختار مدیریتی شبکه، دالیل انتخاب این نوع ساختار 
بر حس  تاثیرگذاری  نظر  از  ویژه  به  ساختار  هر  معایب  و  مزایا  و 

مشارکت جمعی و قدرت عملیاتی مدیران شبکه ها متمرکز بود.
اطالعات کل مصاحبه ها حدوداً 40 ساعت بود. همه مصاحبه ها 
– غیر از 2 مورد )به دلیل درخواست مصاحبه شونده(- ضبط گردید 
و سپس به صورت متن پیاده شد. بانک  داده ای برای فایل های صوتی 
مصاحبه ها، دست نوشته های میدانی، متون  پیاده شده مصاحبه ها و 
مستندات مکتوب جمع آوری شده در مورد شبکه ها طراحی شد، تا 
دستیابی مجدد به آن ها در مراحل بعدی تحقیق از جمله در مرحله 
تحلیل نتایج و همچنین بررسی و نظارت توسط دیگران در صورت 

نیاز راحت تر شود.
اطالعاِت  با  مصاحبه ها  از  حاصل  داده های  موارد،  همه  در 
گردآوری شده از منابع دیگر تطبیق داده شدند تا تناقض های قابل 
توجهی در داده ها وجود نداشته باشد. از جمله این منابع می توان 
به مستندات بایگانی شده در مورد شبکه ها از قبیل اساسنامه آنها، 
گزارش های عملکرد ساالنه، اطالعات موجود در وب سایت شبکه ها، 
مورد  در  روزنامه ها  و  مجالت  در  شده  منتشر  نقدهای  و  مقاالت 
آن ها و همچنین مشاهدات محقق23 از فعالیت و عملکرد شبکه های 
مورد مطالعه اشاره کرد. در موارد معدودی که چنین تناقض هایی 
مشاهده شد، تالش گردید تا از طریق جمع آوری اطالعات بیشتر، 
قباًل مصاحبه  افراد  با  یا گفتگوی مجدد  و  افراد جدید  با  مصاحبه  
شده، ریشه این تعارضات شناسایی شده، تا حد ممکن رفع گردند. 
 رویکرد سه جبهه ای مورد استفاده در گردآوری اطالعات باعث 
تامین روایی مورد نیاز برای تحقیق شده است. همچنین استفاده از 
مصاحبه های نیمه ساختار یافته –به عنوان اصلی ترین منبع اطالعاتی- 
به دلیل امکان بازخوردگرفتن از مصاحبه شوندگان، باعث اطمینان از 
درک صحیح دیدگاه های آن ها و در نتیجه افزایش روایی تحقیق کیفی 
می شود ]19[. عالوه براین، استفاده از چندین مورد )به جای یک 
مورد( در این تحقیق به افزایش روایی و پایایی آن کمک نموده است. 
تحقیق حاضر به دنبال ارایه نتایج قابل تعمیم از نظر آماری نیست، 

بلکه هدف دستیابی به تعمیم های تحلیلی و تئوریک است ]20[.
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا با یک رهنمود از پیش تهیه 
شده به عنوان ابزار اصلی تحلیل داده ها و استخراج نتایج استفاده شده 
است. تحلیل نتایج تا حد زیادی بر چند موضوع محوری استخراج 
شده از پیشینه پژوهش و سؤاالت تحقیق در زمینه ساختارهای مورد 
استفاده در شبکه های همکاری تحت مطالعه، ارکان آن ها و تاثیر نوع 
از یک طرف و قدرت  بر مشارکت جمعی در شبکه  ساختار شبکه 
تحقیق یک  این  بود.  از سوی دیگر متمرکز  اجرایی مدیران شبکه 
رویکرد عملگرا را نیز دنبال می کرد، به این معنی که دلیل انتخاب 
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موضوعات محوری فوق در مرحله تحلیل، توانایی آن ها برای به نمایش 
گذاشتن مسئله تحقیق به صورت مناسب بود ]21[.

 نتایج و بحث

مورد  ساختارهای  انواع  به  ورود  از  قبل  و  ابتدا  بخش  این  در 
عوامل  مهم ترین  معرفی  به  مطالعه،  مورد  شبکه های  در  استفاده 
این  می شود.  پرداخته  آن ها  نقش  و  شبکه ها  ساختار  در  موجود 
عوامل از داده های مصاحبه ها و مستندات موجود در مورد شبکه ها 
استخراج شده اند. با شناخت این عوامل و نقش آن ها، ساختارهای 
مدیریتی متفاوت در شبکه ها قابل فهم تر می گردد. توجه به این نکته 
مهم است که در یک شبکه، وجود همه این عوامل الزامی نیست و 
برخی از آ ن ها بسته به شرایط و نوع ساختار می تواند حذف شود. 
برخی از آن ها هم به صورت گزینه های جایگزین عمل می کنند. در 
ادامه، مهم ترین عواملی که در این تحقیق به عنوان ارکان ساختار 

شبکه های همکاری شناسایی شده اند، می آیند.

 ارکان اصلی در ساختار شبکه های همکاری رسمی و   
 نقش آ ن ها           

 
1. سازمان متولی

سازمان متولی ایجاد شبکه نقش محوری در راه اندازی و موفقیت 
مورد سازمان  در  بسیار مهم  نکات  از  یکی  دارد.  شبکه های رسمی 
متولی، پایداری آن به عنوان حامی و پشتیبان شبکه است. در برخی از 
شبکه های همکاری در کشور، انحالل سازمان متولی منجر به انحالل 
شبکه شده است. به عنوان مثال شبکه شامتک که سازمان متولی 
ایجاد آن، سازمان پژوهش های علمی کشور بود، به دلیل انحالل این 

سازمان در سال 1381 از فعالیت بازماند.
نکته مهم دیگر در مورد سازمان متولی، ثبات مدیریت آن و حفظ 
دیدگاه پدرانه در مدیران سازمان نسبت به شبکه است. گاهی با تغییر 
مدیران باالدست در سازمان متولی، نگرش مثبت نسبت به شبکه از 
بین رفته یا کاهش می یابد و همین مسئله، موجب غیرفعال شدن 
یا کاهش فعالیت شبکه می شود. به عنوان مثال در مورد شبکه های 
ایجادشده در وزارت بهداشت و همچنین شبکه ملی پژوهش و فناوری 
گیاهان دارویی کشور این موضوع تا حدودی صادق بوده است. نقش 
اصلی سازمان متولی پس از مرحله ایجاد و راه اندازی شبکه، پشتیبانی 
از آن در گذرگاه های مختلف زمانی به ویژه در شرایط حساس و جلب 

حمایت مدیریت باالدست از شبکه است.

2. هیئت مؤسس شبکه
در هر شبکه ای تعدادی فرد محوری وجود دارد که نقش آن ها 
افراد  این  اولیه و پایه ای شبکه است.  تئوری پردازی و طراحی های 
چه در قالب یک کمیته یا هیئت رسمی و چه به صورت غیررسمی، 
زیربنای ایجاد شبکه را فراهم می کنند. هیئت مؤسس شبکه می تواند 
شامل تیمی از افراد فکری و عملیاتی سازمان متولی شبکه باشد که 
عالقمند به موضوع شبکه سازی هستند. در صورتی که دامنه شبکه، 
شامل مراکزی از چندین سازمان مختلف باشد، می توان برای تسریع 
در هماهنگی های اولیه برای ایجاد شبکه، نمایندگانی از هر یک از 
این سازمان ها را به هیئت مؤسس دعوت کرد. البته در این صورت 

باید تالش شود این هیئت به محل سهم خواهی سازمان ها-به جای 
پایه گذاری چارچوب های همکاری- تبدیل نشود.

3. هیئت امناء شبکه/شورای )راهبری( شبکه
شبکه هاي کارا بر فعالیت تعدادي از افراد قوي براي نظارت بر 
شبکه ها،  اغلب  ساختار  در   .]7[ دارند  نیاز  شبکه  فعالیت  محتوي 
باال  تاثیرگذاری  قدرت  دارای  و  باسابقه  افراد صاحب نظر،  از  تیمی 
در  می کند.  عمل  شبکه  تصمیم گیری  و  فکری  پشتوانه  عنوان  به 
شبکه های دارای ساختار هیئت امنایی، این تیم، هیئت امناء شبکه 
و در برخی دیگر از شبکه ها، شورای )راهبری( شبکه نامیده می شود. 
هیئت  افراد  همان  شامل  می تواند  شورای شبکه  یا  و  امناء  هیئت 
مؤسس بوده و یا از افراد جدیدی تشکیل شود. یکی از نکات مهم 
اعضاء در اصول شبکه است  در مورد شورای شبکه، هم نظر بودن 
به طوری که همواره حامی شبکه در مجامع مختلف باشند. اگرچه 
داشتن شورای شبکه الزامی نیست و گاهی وجود آن باعث دشواری 
وجود  حال،  این  با  می شود،  شبکه  در  عملیاتی  تصمیم گیری های 
شورای شبکه می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی شبکه شود؛ 
داشته  هم حضور  عضو  مراکز  از  نمایندگانی  شورا  در  اگر  ویژه  به 
باشند. مهم ترین وظایف شورای راهبری )یا هیئت امناء( عبارتند از: 

- تدوین سیاست ها، اولویت ها و برنامه های راهبردي شبکه؛
- بررسی و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های شبکه؛

- نظارت بر حسن اجرای برنامه هاي شبکه و پیشرفت آن ها؛

4.رییس/مدیر/دبیر شبکه
هر شبکه موفق به یک فرد به عنوان باالترین مقام اجرایی نیازمند 
است. این فرد بسته به ساختار و تعریف شبکه می-تواند، رییس، مدیر یا 
دبیر شبکه باشد. در صورتی که ساختار شبکه به صورت شورایی باشد، 
معموالً از عنوان "رییس شبکه" یا "دبیر شبکه" استفاده می شود. در 
صورتی که در شبکه ای هر دوی این سمت ها وجود داشته باشد، باالترین 
مقام اجرایی، رییس شبکه است و دبیر شبکه مسؤلیت اداره دبیرخانه 
شبکه را به عهده دارد. در صورتی که ساختار شبکه به صورت ستادی 
استفاده می شود. در  و اجرایی دیده شود، اغلب از واژه "مدیرشبکه" 
اینگونه موارد مدیر شبکه، باالترین مقام اجرایی آن است و ممکن است 
فردی دیگری به نام دبیر شبکه، به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های 
دبیرخانه شبکه ایفای نقش کند. مدیر )یا رئیس( شبکه نقش بسیار 
مهمی در افزایش های همکاری های بین مراکز عضو و در نتیجه موفقیت 
شبکه دارد. روحیه تعاملی و تفکر فرابخشی مدیر شبکه باعث خواهدشد 
تا زمینه تحقق کارکردهای اصلی شبکه فراهم شود. انجام کلیه امور 
اداری، مالی و اجرایی شبکه؛ اجرای مصوبات شورای راهبری )یا هیئت 
امناء( آن و میزبانی برنامه هاي رفع مشکالت در شبکه از وظایف اصلی 
یک مدیر )رئیس( شبکه است و او به عنوان منبع اصلي انرژي و عامل 

تسهیل کننده روابط در شبکه ایفای نقش می کند.

5. دبیرخانه شبکه
دبیرخانه یکی از ارکان مهم شبکه است. تصور یک شبکه موفق 
مدیر  به  دبیرخانه  است.  واقعیت  از  دور  فعال  دبیرخانه  یک  بدون 
شبکه کمک مي کند تا فعالیت هاي شبکه را اداره کند. ثبت اطالعات 
و مستندات اعضاء شبکه،  نگهداري پایگاه داده ي شبکه و سایت اینترنتي 
شبکه و هماهنگي نشست هاي شبکه از جمله فعالیت هاي دبیرخانه 
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است ]7[. دبیرخانه معموالً شامل یک دفتر با امکانات ارتباطی مورد 
نیاز شبکه و محلی برای بایگانی و نگهداری مستندات شبکه است. در 
یک دبیرخانه فعال، بسته به تعداد اعضاء و حجم فعالیت ها، نیاز به یک 
تا چند کارشناس توانمند وجود دارد. این کارشناسان نقش اصلی را 
در تهیه اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیر )و شورای شبکه( 
دارند و روحیه تعاملی آن ها می تواند نقش بسزایی در پیشرفت اهداف 
شبکه، به ویژه در زمینه مرتبط کردن مراکز عضو با همدیگر و افزایش 

سطح همکاری در شبکه داشته باشد.

6. اعضاء شبکه و رابط شبکه
در اغلب شبکه های همکاری، اعضاء شبکه مراکزی هستند که 
عالقمند به حضور در شبکه بوده و فرآیند عضویت را در شبکه پشت 
سر گذاشته اند. در برخی از شبکه ها نیز اعضاء شبکه، افراد متخصص 
یا صاحب نظر در یک حوزه کاری مشخص هستند. برای ارتباط بهتر 
آن ها  از  یک  هر  است  الزم  دبیرخانه شبکه،  و  مدیر  با  عضو  مراکز 
فردی را به عنوان رابط با شبکه تعیین کنند. باید توجه کرد که رابط 
شبکه، فردی غیر از نماینده تام االختیار مرکز عضو در شبکه است 
که مخاطب مکاتبات رسمی شبکه با آن مرکز است و اغلب در رده 
مدیران مرکز عضو قرار داشته و در جلسات مجمع عمومی )یا همگانی 

شبکه( شرکت می کند. فرد رابط فردی در رده کارشناسی است که 
نقش محوری را در تسهیل ارتباط دبیرخانه و اعضاء شبکه با سازمان 
خود دارد. این فرد گزارش های دوره ای از فعالیت های مرکز خود را 
)در راستای تحقق اهداف شبکه( به دبیرخانه شبکه ارایه می کند و 
تالش می کند مدیران مرکز خود را از برنامه های شبکه آگاه نموده و 

آنها را برای پیاده سازی سیاست های شبکه توجیه کند.
حالت ایده آل آن است که مراکز مرتبط با حوزة فعالیت شبکه، 
از هر سازمانی -اعم از دولتی و خصوصی-بتوانند به عضویت شبکه 
درآیند، اما در تعدادی از شبکه های همکاری تشکیل شده توسط 
منابع  توزیع  اصلی شبکه،  کارکرد  که  آنجا  از  دولتی،  سازمان های 
مالی دولتی در نظرگرفته شده است و نه ایجاد همکاری بین مراکز 
عضو، لذا مراکز تحقیقاتی مرتبط در بخش خصوصی امکان عضویت 
نمی تواند  شبکه  که  چرا  ندارند،  را  شبکه  در  اصلی(  صورت  )به 
منابع مالی در اختیار اینگونه مراکز قرار دهد. به عنوان مثال شبکه 
بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی در وزارت بهداشت نمونه 
از جمله  البته در مقابل برخی شبکه ها؛  این نوع شبکه ها هستند. 
شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و شبکه آزمایشگاهی 
فناوری نانو توانسته اند راه حلی برای این مشکالت پیدا کنند و مراکز 

بخش خصوصی را هم در جمع اعضاء شبکه بپذیرند.

جدول 3: عوامل اصلی موجود در ساختار شبکه های تحت مطالعه.

دبیرخانه باالترین مقام اجراییشوراعنوان شبکه
ارتباط اعضا با اعضا شبکهشبکه

شبکه
مجمع 
کارگروههای تخصصیعمومی

شورای شامتک
هماهنگی

دبیر ستاد شبکه- )زیر نظر 
شورا( انتخاب برای 2 سال

نداشته 
نداشته نماینده تام االختیاردولتی فرابخشیاست

شورای علمیاست

شورای پزشکی مولکولی
راهبردی

رئیس شبکه )زیرنظر شورا( 
ساالنهنماینده تام االختیاردولتی بخشیداردانتخاب برای 2 سال

شورای پژوهشی – 
آموزشی و کمیته های 

تخصصی

بیوتکنولوژی 
پزشکی

شورای 
راهبردی

رئیس شبکه )زیرنظر شورا(
ساالنهنماینده تام االختیاردولتی بخشیداردانتخاب برای 2 سال

شورای پژوهشی – 
آموزشی وکمیته های 

تخصصی

تحقیقات گیاهان 
دارویی

شورای 
عالی

مدیر شبکه- )زیرنظر 
شورایعالی( انتخاب 4 سال

داشته 
شورای پژوهشی ساالنهنماینده تام االختیاردولتی بخشیاست

وکمیته های تخصصی

پژوهش و فناوری 
گیاهان دارویی

شورای 
شبکه

دبیر شبکه- )زیرنظر شورا(
دولتی فرابخشی - داردانتخاب برای 2 سال

5 کارگروه موضوعیساالنهنماینده تام االختیارخصوصی

آزمایشگاه های 
مدیر شبکه- انتصاب توسط نداردفناوری نانو

دولتی فرابخشی - داردسازمان متولی
خصوصی

نماینده تام االختیار 
و رابط 

سالی دو 
بار

2 کارگروه تخصصی 
تجهیزاتی و یک کمیته 

هماندیشی

تحقیقات 
سلول های بنیادی

شورای 
راهبردی

رئیس شبکه )زیرنظر شورا(
 7 کارگروه تخصصی و یک ساالنهنماینده تام االختیاردولتی فرابخشیداردانتخاب برای 2 سال

کمیته هم اندیشی

 در حال حاضر غیرفعال است ولی در زمان فعالیت هم دبیرخانه مستقلی نداشته است.

 در حال حاضر غیرفعال است ولی در زمان فعالیت هم دبیرخانه فعالی نداشته است.
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7. مجمع همگانی/عمومی شبکه
شبکه برای انجام فعالیت های خود باید از سازوکارهای ارتباطی 
متفاوت  زمان  و  فعالیت  نوع  به  بسته  که  کند  استفاده  مختلف 
وجود  شبکه  در  باید  حتماً  که  سازوکارها  این  از  یکی  هستند. 
داشته باشد، ارتباطات رودررو است. شبکه برای ایجاد اعتماد متقابل 
بین اعضاء و به منظور افزایش همکاری ها، باید حداقل سالی یک بار 
را در کنار هم جمع کند و ضمن  مدیران تصمیم گیر مراکز عضو 
اعالم سیاست های جدید شبکه، همکاری آن ها را برای پیاده سازی 
این سیاست ها جلب نماید. چنین جمعی معموالً مجمع همگانی یا 
عمومی شبکه گفته می شود که گاهی در اساسنامة شبکه برای این 
مجمع نیز شرح وظایفی از جمله تصویب اساسنامه )یا تغییرات آن( 

در نظر گرفته می شود.

مشورتی/گروه  علمی-  تخصصی/کارگروه   کارگروه )های(   .8
مشاورین

شبکه نیازمند گروهی از مشاورین علمی و فنی است که ممکن 
است شامل تعدادی از دانشمندان و مدیران اجرایی باسابقه به عنوان 
مشاوران ارشد باشد. این افراد می توانند از بین مراکز عضو شبکه و یا 
غیر آن انتخاب شوند. همچنین شبکه  می تواند برای موضوعات مهم 
کاری خود، کارگروه های تخصصی ایجاد کند. مثاًل شبکه ملی پژوهش 
و فناوری گیاهان دارویی کارگروه صنعت و شبکه آزمایشگاهی فناوری 
نانو کارگروه تخصصی میکروسکوپ های الکترونی را تشکیل داده اند، تا 
مشاوره های علمی و فنی به مدیر )دبیر( شبکه بدهند و یا متخصصین، 
اپراتورها و تعمیرکاران این دستگاه ها را از مراکز عضو شبکه و حتی 
خارج از آن گرد هم آورند، تا عالوه بر ایجاد جریان دانش، به بررسی، 

شناسایی و رفع مشکالت بپردازند.
در جدول )3( نمونه های موجود از هر یک از عوامل توضیح داده 
شده در ساختار شبکه های تحت مطالعه دیده می شود. اولین عامل 
در شبکه ها یعنی سازمان متولی در جدول )1( آمده و لذا در اینجا 
تکرار نشده است. همه شبکه ها دارای هیئت موسس بوده اند که اغلب 
توسط سازمان متولی ایجاد شبکه تعیین شده اند. برخی شبکه ها از 
نظر عضوگیری محدود به بخش دولتی بوده اند و برخی از آن ها عالوه 

براین، محدود به سازمان و یا وزارتخانه متبوع خود شده اند. 

   الگوهای ساختاری شبکه های همکاری

پس از معرفی ارکان اصلی در ساختار شبکه های همکاری علم 
و فناوری، براساس یک تحلیل میان -موردی، گزینه های مختلف برای 
ساختار یک شبکه که نشان دهنده نحوة ارتباط ارکان آن با هم است، 
استخراج شده است. براساس نتایج تحقیق حاضر، شرایط سازمانی 
و محیطی حاکم بر سازمان متولی ایجاد شبکه و موضوع مورد نظر 
ارکان  و  ساختار  نوع  در  تعیین-کننده ای  نقش   شبکه سازی،  برای 
شبکه های همکاری دارند. براساس بررسی 7 شبکه  مورد مطالعه، دو 
دسته ساختار در شبکه-های همکاری علم و فناوری شناسایی گردید 
سلسله  ساختارهای  تا  مشارکتی  ساختارهای  از  طیفی  سر  دو  که 
مراتبی را تشکیل می دهند. ساختارهای مشارکتی را به دلیل نقش 
تاثیرگذار شورای راهبردی در آن ها، "ساختار شورایی" و ساختارهای 
سلسله مراتبی را به دلیل ماهیت اجرایی-عملیاتی آن ها "ساختارهای 
ستادی" نامیده  ایم. در ساختارهای ستادی مدیر/رئیس شبکه دارای 

قدرت اجرایی بیشتری بوده و شبکه از نظر عملیاتی چاالک تر است.
برای ساختار شورایی، دو نوع ساختار با تفاوت های کم شناسایی 
شد که در ادامه هر ساختار، ویژگی های هر کدام و نمونه های واقعی 
آنها معرفی می شود. در مورد ساختار ستادی تنها یک نمونه عملی 
وجود داشت که معرفی می گردد. همچنین ضمن معرفی گزینه های 
مختلف، مالحظات اجرایی هر یک از گزینه ها -حاصل گفتگو با افراد 

کلیدی- نیز بررسی شده است.

1. ساختار شورایی
در صورتی که سازمان متولی ایجاد و اداره شبکه از نظر ساختار 
کشوری همسطح با مراکز عضو بوده و به ویژه شبکه از نظر بودجه ای 
از  معموالً  باشد  شبکه  متولی  سازمان  از  غیر  سازمانی  به  وابسته 
ساختار شورایی برای اداره شبکه استفاده می شود چرا که برای جلب 
مشارکت مراکز عضو در فعالیت های شبکه، الزم است آنها خود را 
این  در  بدانند.  سهیم  آن  سیاست گذاری های  و  تصمیم گیری ها  در 
نوع از ساختار شبکه ای، شورایی متشکل از افرادی منتخب از مراکز 
عضو شبکه وجود دارد که تصمیم-گیری های کالن و حتی گاهی 
اجرایی شبکه توسط این شورا اتخاذ می شود. در چنین ساختاری باید 
هماهنگی و همفکری کافی بین اعضای شورا و مدیر/رئیس شبکه 
وجود داشته باشد تا فعالیت های شبکه با سرعت و کیفیت مناسب 
مختلفی  به صورت های  می تواند  گیرد. ساختار شورایی خود  انجام 
طراحی شود که در اینجا به دو مورد مهم و رایج آن پرداخته می شود.

2.  ساختار شورایی نوع اول
در این ساختار نهاد اصلی تصمیم گیر، شورای شبکه است و دبیر 
انتخاب می شود که  این شورا  به صورت دوره ای توسط  نیز  شبکه 
معموالً دوره فعالیت دبیر دو ساله است. البته اعضا شورا نیز در این 
ساختار به دو صورت ممکن است انتخاب شوند. در برخی شبکه ها، 
شبکه  موسس  اصلی  مراکز  نمایندگان  از  متشکل  شبکه  شورای 
هستند که تعداد این مراکز دارای نماینده در شورای شبکه، معموالً 
بین 5 تا 7 مرکز است. در این نوع از شبکه ها مراکز دارای نماینده 
در شبکه ثابت هستند ولی نماینده این مراکز در شورا ممکن است، 
این  از  دارویی  گیاهان  فناوری  و  پژوهش  ملی  شبکه  کند.  تغییر 
ساختار تبعیت می کند. در برخی دیگر از شبکه ها، اعضای شورای 
شبکه  در  مثال  عنوان  به  هستند.  حقوقی  جایگاه  دارای  شبکه 
کمیسیون های  روسای  شبکه،  هماهنگی  شورای  اعضای  شامتک، 
این  از  نمایی   )1( شکل  بودند.  کشور  علمی  پژوهش های  شورای 

ساختار شبکه ای را نشان می دهد.
افزایش  باعث  عضو،  مراکز  توسط  شبکه  دبیر  انتخاب  اگرچه 
حس همکاری و مشارکت اعضاء در تصمیم گیری های شبکه و در 
تغییرات زیاد  افزایش سرمایه اجتماعی شبکه می شود ولی  نتیجه 
در ساختار مدیریتی شبکه باعث می شود فعالیت های اجرایی شبکه 
محل  دبیر شبکه،  تغییر  با  ساختار  این  در  مواجه شود.  مشکل  با 
استقرار دبیرخانه شبکه هم تغییر می کند و به سازمان متبوع دبیر 
جدید شبکه منتقل می شود. در صورتی که کارشناسان شبکه به هر 
دلیلی نتوانند به دبیرخانه جدید منتقل شوند تاریخجه شبکه، دانش 
ضمنی و تجربی کارشناسان آن و روابط شکل گرفته در طول زمان 

با اعضاء شبکه از بین می رود.

3. ساختار شورایی نوع دوم
در این ساختار اگرچه ظاهراً تصمیم گیری های اصلی شبکه در 
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شورا انجام می شود ولی در حقیقت رییس شبکه به خاطر جایگاهی 
که در بین اعضاء شبکه دارد، تصمیم گیر اصلی است و جلسات شورا 
به صورت محدود و بیشتر به عنوان جلساتی مشورتی برای رییس 
شبکه تشکیل می شود. در این نوع از ساختار شورایی معموالً رییس 
باسابقه مدیریتی و دارای جایگاه ویژه تخصصی در  افراد  از  شبکه 
حوزه فعالیت شبکه است و اغلب با وجود پیش بینی تغییر دوره ای 
ثبات  از  خود  جایگاه  در  فرد  این  اساسنامه،  در  شبکه  مدیریت 
خوبی برخوردار است و در نتیجه شبکه در فعالیت های خود دارای 
به  را  ساختار  این   )2( شکل  است.  مطلوبی  پایداری  و  هماهنگی 

صورت شماتیک نشان می دهد.

مرکز عضو شبکه
مرکز عضو شبکه

مرکز عضو شبکه

کارگروه های تخصصی

گروه مشاوران دبیر

رابط عضویت

رابط مشورتی

رابط سلسه مراتبی

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

سازمان موسس )وزارتخانه...(

شورای )راهبردی(

دبیر شبکه

دبیرخانه شبکه

شکل 1. ساختار شورایی نوع اول.

مرکز عضو شبکه
مرکز عضو شبکه

مرکز عضو شبکه

کارگروه های تخصصی

گروه مشاوران

رابط عضویت

رابط مشورتی

رابط سلسه مراتبی

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

سازمان موسس 

شورای )راهبردی(

دبیر شبکه

دبیرخانه شبکه

شکل2. ساختار شورایی نوع دوم.

چنین ساختاری در شبکه های تحقیقاتی که فعالیت های شبکه 
در  می شود.  دیده  بیشتر  است  مشترک  تحقیقاتی  حول طرح های 

این نوع از شبکه ها، چون نمایندگان مراکز عضو در شورای شبکه 
از افراد متخصص هستند، رئیس شبکه به عنوان یک فرد متخصِص 
باسابقه و توانمند از مقبولیت خوبی بین آنها برخوردار است. با توجه 
محل  است،  ثابت  معموالً  شبکه  رییس  ساختار،  این  در  اینکه  به 
دبیرخانه شبکه و در نتیجه کارشناسان شبکه نیز ثابت خواهندبود 
برنامه های شبکه خواهدشد. در  و  پایداری سیاست ها  باعث  این  و 
بودجه  توزیع  شبکه  اصلی  فعالیت  تحقیقاتی،  شبکه های  نوع  این 
نوع  این  در  عمده  لذا مشکل  و  است  پژوهشی  تعدادی طرح  بین 
از ساختارهای شبکه ای در کشور، سهم خواهی مراکز عضو به دلیل 
جایگاه تخصصی نمایندگان آنها و کمبود روحیه همکاری شبکه ای 
است. در این شبکه ها معموالً برنامه ای برای ارزیابی مستمر میزان 
همکاری شبکه ای مراکز عضو به ویژه در زمینه دستیابی به اهداف 

اشتراک گذاری وجود ندارد.

4. ساختار ستادی
در صورتی که سازمان متولی شکل گیری شبکه از نظر ساختار 
سیاست گذاری و مدیریت کالن کشور دارای سطحی باالتر از مراکز 
عضو شبکه باشد، تامین کننده اصلی منابع مالی شبکه بوده و به ویژه 
از ساختار  باشد، می توان  فراسازمانی داشته  و  فرابخشی  جایگاهی 
ستادی-که دارای انعطاف پذیری عملیاتی و چاالکی اجرایی باالتری 

است- برای اداره شبکه استفاده کرد.
شبکه  متولی  سازمان  توسط  که  شبکه  مدیر  حالت  این  در 
اصلی  فرد  و  بوده  شبکه  اجرایی  مقام  باالترین  می شود،  منصوب 
اجرایی  فعالیت های  و  عملیاتی  برنامه های  مورد  در  تصمیم گیر 
سازمان  نظر  مورد  سیاست های  براساس  شبکه  مدیر  است.  شبکه 
متولی، سازوکارهای اجرایی شبکه را طراحی و از طریق دبیرخانه 
متولی  سازمان  مقابل  در  شبکه  مدیر  می گذارد.  اجرا  به  شبکه 
شبکه پاسخگوست و مراکز عضو شبکه براساس میزان همکاری با 
شبکه و پیاده سازی سیاست های آن مورد ارزیابی قرار گرفته و از 
حمایت های مدیریت شبکه برخوردار می شوند. شکل )3( نمایی از 

این ساختار را به صورت شماتیک نشان می دهد.

مرکز عضو شبکه
مرکز عضو شبکه

مرکز عضو شبکه

کارگروه های تخصصی

گروه مشاوران مدیر

رابط عضویت

رابط مشورتی

رابط سلسه مراتبی

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

سازمان متولی شبکه

مدیر شبکه

دبیرخانه

شکل3. ساختار ستادی.
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در این نوع از ساختار شبکه ای، دبیرخانه شبکه به عنوان بازوی 
اجرایی مدیر، نقش مهمی در پیشبرد اهداف شبکه دارد و با توجه 
به ثبات سازمان محل استقرار شبکه، پایداری کافی در برنامه های آن 
وجود دارد. البته در این ساختار وجود هوشمندی و روحیه تعاملی 
در مدیر شبکه و کارشناسان دبیرخانه نقش بسیار مهمی در موفقیت 
شبکه خواهد داشت و در غیر اینصورت مزایای ناشی از ثبات داخلی 

این ساختار به یک مانع در مسیر حرکت شبکه تبدیل خواهد شد.

تحلیل و جمع بندی
طیف  یک  قالب  در  را  شده  بررسی  ساختارهای   )4( شکل 
طرف  به  ستادی  الگوی  سمت  از  حرکت  با  که  می دهد  نشان 
نتیجه  در  )و  شبکه  مدیر/رئیس  اجرایی  قدرت  از  شورایی،  الگوی 
انعطاف پذیری عملیاتی و چاالکی اجرایی شبکه( کاسته شده و به 

سرمایه اجتماعی و مشارکت جمعی در شبکه افزوده می شود.

شکل 4. نمایش الگوهای ساختاری شبکه ها در قالب یک طیف.

جدول شماره )4( ساختارهای استفاده شده در 7 شبکه مورد 
بررسی را نشان می دهد. در 6 مورد از شبکه ها از ساختار شورایی 
بهره گرفته  از ساختار ستادی  تنها در یک شبکه  و  استفاده شده 
از ساختار شورایی  نیز، چهار شبکه  این 6 مورد  از  شده است که 
نوع دوم و دو شبکه از ساختار شورایی نوع اول استفاده کرده است.

از  مصاحبه شوندگان  کلی  ارزیابی   )4( جدول  آخر  ستون 
دسته؛  چهار  به  که  می دهد  نشان  را  بررسی  مورد  شبکه های 
غیرفعال، نیمه فعال، نسبتاً فعال و فعال دسته بندی شده اند. با توجه 
به بررسی انجام شده در مورد این 7 شبکه، در عمل شبکه ای که 
از ساختار ستادی تبعیت نموده، موفقیت بیشتری داشته است. در 
بین شبکه های دیگر نیز، یکی از شبکه های دارای ساختار شورایی 
نوع اول، از نظر ایجاد همکاری های شبکه ای فعال تر بوده است. لذا 
به نظر می رسد دو سر طیف »حداکثر قدرت اجرایی مدیر شبکه« 
میانه طیف عمل  از  بهتر  در شبکه«  و »حداکثر مشارکت جمعی 
الگوی ساختار ستادی، سرمایه  اصالح  با  بتوان  اگر  البته  کرده اند. 
احتماالً  برد  باال  را  ستادی  الگوی  دارای  شبکه های  در  اجتماعی 
از  یکی  نمونه  عنوان  به  بهتری حاصل خواهدشد.  نتیجه  در عمل 
سازمان  ستادی،  الگوی  در  که  کرد  پیشنهاد  مصاحبه شوندگان 
موسس، هیئت امنایی را برای شبکه ایجاد کند و برخی اختیارات 
شامل  است  بهتر  امناء  هیئت  این  نماید.  تفویض  آن  به  را  خود 
ترکیبی از نمایندگان مراکز عضو، نمایندگان سازمان موسس و مدیر 
امناء  هیئت  در  شبکه  عضو  مراکز  نمایندگان  حضور  باشد.  شبکه 
شبکه باعث افزایش سرمایه اجتماعی و روحیه مشارکت جمعی در 

شبکه خواهد شد.
شبکه،  برای  شده  معرفی  ساختارهای  بهتر  مقایسه  برای 
با  می شود.  ارایه  یک جدول  قالب  در  بیان شده  موارد  جمع بندی 
با شرایط  متناسب  را  مطلوب  گزینه  )5( می توان  به جدول  توجه 
واقعی شکل گیری شبکه های همکاری علم و فناوری انتخاب نمود. 
در این جدول مزایا و معایب هر یک از گزینه های مطرح شده در 

مورد ساختار شبکه نیز آمده است.
همانطور که در جدول )5( دیده می شود، در کل ساختار ستادی 
از نظر اجرایی مناسب تر است و مدیریت شبکه قدرت عمل بیشتری 
در اختیار دارد. البته عیب این الگوی ساختاری، عدم مشارکت اعضاء 

در مدیریت شبکه و در نتیجه سرمایه  اجتماعی پایین آن است.

جدول 4.  الگوهای ساختاری مورد استفاده در 7 شبکه همکاری مورد مطالعه.

ارزیابی کلی از وضعیت شبکه ها نوع ساختار شبکهعنوان شبکهردیف
در زمان تحقیق

غیرفعالشورایی نوع اولشبکه آزمایشگاه های ملی تحقیقاتی کشور )شامتک(1

نیمه فعالشورایی نوع دومشبکه پزشکی مولکولی کشور2

نیمه فعالشورایی نوع دومشبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور3

غیرفعالشورایی نوع دومشبکه تحقیقات گیاهان دارویی کشور4

نسبتاً فعالشورایی نوع اولشبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی5

فعالستادیشبکه آزمایشگاهی فناوری نانو6

نیمه فعالشورایی نوع دومشبکه تحقیقات سلول های بنیادی7

 غیرفعال: شبکه به مرحله انحالل رسیده است.
 نیمه فعال: فعالیت شبکه در حد جلسات شورا )ی راهبردی( است و همکاری چندانی بین مراکز عضو وجود ندارد.
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ویژگی سازمان متولی 
سیاست گذار ساختار-نوعاداره شبکه

مزایا-معایبتصمیم گیر اجرایی شبکهشبکه

همسطح با مراکز عضو 
شبکه

شورایی نوع 
شورای شبکه )شامل دبیر شبکه(شورای شبکهاول

مزایا: سرمایه اجتماعی باال- روحیه مشارکت جمعی باال

معایب: ناپایداری بدنه کارشناسی و فقدان انباشت دانش و 
تجربه- احتمال اختالف بین شورا و دبیر

شورایی نوع 
شورای شبکهدوم

رییس شبکه

تحت نظر شورا

مزایا: سرمایه اجتماعی خوب – پایداری دبیرخانه و امکان 
افزایش تجربه در طول زمان

معایب: سهم خواهی مراکز عضو شبکه به جای همکاری- در 
همه شبکه ها قابل پیادهسازی نیست و وابسته به شخصیت 

رییس شبکه است.

فراتر از مراکز عضو 
)فراسازمانی و تامین کننده 

اصلی منابع مالی  شبکه(

مدیر شبکهسازمان متولیستادی

مزایا: پایداری بدنه کارشناسی و انباشت تجربه مدیریتی در 
طول زمان – انعطاف پذیری عملیاتی و چاالکی اجرایی باال

معایب: سرمایه اجتماعی کم- روحیه مشارکت جمعی وابسته 
به نحوه تعامل مدیر و دبیرخانه با اعضاء شبکه است.

ستادی 
اصالح شده

)پیشنهادی(

هیت امناء 
مدیر شبکهشبکه

مزایا: سرمایه اجتماعی خوب- پایداری بدنه کارشناسی و 
انباشت دانش مدیریتی در طول زمان

معایب: امکان ناهماهنگی بین مدیر و هیئت امناء- امکان 
انحراف هیئت امناء از سیاست های مورد نظر سازمان متولی

جدول 5: جمع بندی بحث در مورد الگوهای ساختاری شبکه.

. نتیجه گیری

در این تحقیق با بررسی 7 شبکه همکاری علم و فناوری در ایران، دو دسته ساختار در این شبکه ها شناسایی گردید که دو سر یک طیف 
از ساختارهای شورایی )مشارکتی( تا ساختارهای ستادی )سلسله مراتبی( را تشکیل می دهند. براساس این مطالعه می توان گفت: 

 در صورتی که سازمان متولی اداره شبکه از نظر ساختار کشوری همسطح با مراکز عضو شبکه باشد و به ویژه شبکه از نظر بودجه ای 
وابسته به سازمانی غیر از سازمان متولی شبکه باشد در اینصورت معموالً از ساختار شورایی برای اداره شبکه استفاده می شود چرا که برای 

جلب مشارکت مراکز عضو در فعالیت های شبکه، الزم است آنها خود را در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های شبکه سهیم بدانند.
 در صورتی که سازمان متولی ایجاد شبکه از نظر ساختار سیاست گذاری و مدیریت کالن کشور دارای سطحی باالتر از مراکز عضو 
شبکه باشد، تامین کننده اصلی منابع مالی شبکه بوده و به ویژه جایگاهی فرابخشی و فراسازمانی داشته باشد، در اینصورت می توان از ساختار 

ستادی برای اداره شبکه استفاده کرد.
در کل ساختارهای ستادی از نظر اجرایی مناسب تر از ساختارهای شورایی ارزیابی شدند. مدیریت شبکه در این ساختارها قدرت عمل 
بیشتری دارد. البته عیب این الگوی ساختاری، عدم مشارکت اعضاء در مدیریت شبکه و در نتیجه سرمایه  اجتماعی پایین آن است که می توان 
با ایجاد هیئت امنایی برای شبکه و انتخاب نمایندگانی از اعضاء شبکه در ترکیب آن، این عیب را رفع نموده و مشارکت اعضاء را افرایش داد.

از طرف دیگر ساختارهای شورایی از نظر روحیه مشارکت جمعی و سرمایه اجتماعی مطلوب ترند. اگر بتوان همکاری بین اعضاء را جایگزین 
سهم خواهی کرد و ثبات مدیریت شبکه و دبیرخانه آن را افزایش داد، این نوع ساختار نیز می تواند ساختار مناسبی برای شبکه های علم و 

فناوری در کشور باشد.
پیشنهاد می شود در مطالعات دیگری تاثیر نوع ساختار شبکه های همکاری بر سایر عوامل مهم در شبکه ها از قبیل به-اشتراک گذاری 

دارایی ها، ایجاد زیرساخت های مشترک و شکل گیری دارایی های مکمل مورد بررسی قرار گیرد.  
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