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چرخه عمر
 شبكه هاي 

همكاري علم و 
فناوري

مقدمه

امروزه هیچ بنگاه منفردي نميتواند خود را با سرعت باالي تغییرات فناوری هماهنگ کند و در نتیجه بنگاههاي منفرد 
باید به منابع ِ دانش فني بیروني دسترسي داشته باشند و در عوض خود نیز منابع مهم دانش براي سایرین باشند. یک راه 
براي سازماندهي جریان دانش و اطالعات، شبکههاي رسمي و یا غیررسمي هستند که در آنها شرکتها/افراد مشارکت مکمل 
]2[، بیان ميکند که همة اقتصاد را ميتوان شبکهاي از سازمانها فرض کرد که داراي شبکههاي فرعي زیادي است. به عقیده 
"استعاره  به یک  مفهوم  این  و  نشده  استفاده  اجتماعي  علوم  در  اندازه  این  به  مفهوم شبکه هرگز  از  از صاحبنظران،  برخي 

فناوري،  و  علم  همکاري  شبکههاي 
چرخه  شبکهها،  رشد  و  ایجاد  مراحل 

عمر شبکهها

واژه های کلیدی

ابزارهاي کارآمد براي مدیریت توسعه فناوري و نوآوري  از  شبکههاي همکاري علم و فناوري به عنوان یکي 
در چند دهةاخیر مورد توجه قرار گرفتهاند. اگرچه دیدگاههاي مختلفي در مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه 
مفهوم  از  استفاده  با  مقاله  این  در  است.  نشده  ارایه  زمینه  این  در  تئوري جامعي  هنوز  مطرح شده،اما  همکاري 
مطرحشده براي "تکنولوژي اجتماعي" و با الهام از تئوري "چرخه عمر تکنولوژي"، مدلي براي شکلگیري و تکامل 
شبکههاي همکاري با عنوان "چرخه عمر شبکههاي همکاري علم و فناوري" توسعه داده شده است. مزیت این مدل 
آن است که در عین سادگي و قابل فهم بودن، تئوريهاي مختلفي آن را پشتیباني ميکند، همان چیزي که اغلب 
تقسیمبنديهاي مطرحشده در مورد فرآیند ایجاد و تکامل شبکههاي همکاري فاقد آن هستند. براي اینکه سازگاري 
مدل مطرحشده با شرایط واقعي هم مورد بررسي قرار گیرد، 7 شبکه همکاري علم و فناوري در ایران که از سال 
1375 تا 1385 ه. ش. ایجاد شده اند، مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا در قالب یک بررسي کیفي؛ از ابزارهاي 
مختلف تحقیق شامل تحلیل و بررسي مستندات، مصاحبههاي باز با مؤسسان و مدیران شبکههاي مورد مطالعه و 
مشاهده؛ استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان ميدهد که تمام شبکههاي مورد مطالعه با مدل ارایهشده براي 
چرخه عمر شبکههاي همکاري انطباق قابل قبولي دارند و این مدل قادر به توجیه شرایط واقعي شبکههاي مورد 

مطالعه است.

چکیده

نویسنده:

دکتر رضا اسدی فرد

reza_asadifard@nano.ir

دکترای مدیریت تکنولوژی

 ستاد توسعه فناوری نانو
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براي  کارآمد  ابزارهاي  از  یکي  عنوان  به  نیز شبکههاي همکاري  فناوري  و  علم  در حوزه   .]3[ بینرشتهاي"تبدیل شده است 
مدیریت توسعه فناوري و نوآوري مورد توجه قرار گرفتهاند.

یکي از موضوعات مهم در مورد شبکههاي همکاري نحوة ایجاد و توسعه آنهاست. این سوال مهم مطرح است که شبکههاي 
همکاري چه مراحلي را در روند رشد خود طي ميکنند و آیا ميتوان مدلي براي مراحل رشد شبکهها مطرح کرد؟ اگرچه 
دیدگاههاي مختلفي در مورد مراحل تکامل یک شبکه همکاري مطرح شده، اما هنوز تئوري جامعي در این زمینه ارایه نشده 
است. در این مقاله با استفاده از مفهوم مطرحشده براي "تکنولوژي اجتماعي" و با الهام از تئوري "چرخه عمر تکنولوژي"، مدلي 
براي شکلگیري و تکامل شبکههاي همکاري با عنوان "چرخه عمر شبکههاي همکاري علم و فناوري" توسعه داده شده است. 
مزیت این مدل آن است که در عین سادگي و قابل فهم بودن، تئوريهاي مختلفي آن را پشتیباني ميکنند، همان چیزي 
که اغلب تقسیمبنديهاي مطرحشده در مورد مراحل تکامل شبکههاي همکاري فاقد آن هستند. براي اینکه سازگاري مدل 
مطرحشده با شرایط واقعي هم مورد بررسي قرار گیرد، 7 شبکه همکاري علم و فناوري در ایران که از سال 1375 تا 1385 ه. 
ش. ایجاد شده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا در قالب یک بررسي کیفي؛ از ابزارهاي مختلف تحقیق شامل؛ بررسي 

پیشینة موضوع، تحلیل و بررسي مستندات و مصاحبه با مطلعین کلیدي شبکهها استفاده گردید.

فرآیند تکامل شبکههاي همکاري علم و فناوري؛ 
نگاهي به پیشینة پژوهش   

صاحبنظران مختلفي که به مطالعه شبکههاي همکاري علم و 
فناوري پرداختهاند، بر اهمیت نحوة ایجاد و رشد آنها تاکید نموده 
و تاثیر قابلتوجه فرآیند تکامل شبکهها بر کارایي و موفقیت آنها 
به شبکههاي همکاري،  تایید کرده اند ]4[. در مطالعات مربوط  را 
مدلهاي مختلفي شامل تعداد متفاوتي از مراحل براي شکلگیري 
و رشد شبکهها بیان شده است. اما این تقسیمبنديها بیشتر از آنکه 
بر پایه تئوريهاي شناختهشده بنا شدهباشد بر تجربههاي محدود 

فردي و جغرافیایي استوار است.
کاربونارا و همکاران که در زمینه مناطق صنعتی  مطالعه کرده 
و شبکهاي از شرکتها را در این مناطق مورد بررسي قرار داده اند 
این شبکهها مطرح کرده اند که شامل  نگرشي تکاملي را در مورد 

سه مرحله است ]5[. 

1. شکلگیري
همکاريکننده شرکتهاي  بین  دانش  انتقال  گام  این   در 

 )در شبکه( یا کم است و یا وجود ندارد. 

2. توسعه
آنها  هستند.  ارتباط  در  بیرونی  بازار  با  شرکت  چند  یا  یک 
قابلیت محوری خود را توسعه داده و ظرفیت پیمانکاری را از طریق 

قراردادها و روابط کوتاه مدت افزایش می دهند.

3. بلوغ
 شبکه ميتواند با توجه به این که شرکتهاي پیشرو عالقمند به 
توسعه دروني هستند یا بیروني، شکلهاي مختلفي به خود بگیرد. 
طریق  از  خود  سازمان  در  سرمایهگذاري  مستلزم  دروني  توسعه 
اکتساب هستند ولي انعطافپذیري و تنوع تولید همچنان از طریق 

همکاری نزدیک بنگاه ها با هم ممکن است. 
میرالز نیز بیان مشابهي در مورد نحوة تکامل شبکههاي همکاري 

دارد و سه مرحله براي رشد شبکهها ذکر ميکند ]6[.  
و  اعتماد  کمبود  مرحله  این  در  اکتشاف:  مرحله   
نگراني نسبت به متعهدبودن سایر اعضاي شبکه )شرکتها/

را در  اعتماد  باید یک حس  اعضا  سازمانها(  وجود دارد. 
روابط خود توسعه دهند.

 مرحله توسعه: دادوستد بین بنگاهها از نظر حجم 
یافته و ویژگي مثبت پیدا ميکند. در این مرحله  افزایش 
یادگیري دوجانبه بین بنگاههاي عضو افزایش ميیابد. عدم 
با  تدریج  به  شرکاء  نیت  مورد  در  احتمالي  اطمینانهاي 
افزایش استحکام روابط فردي کمتر ميشود. باید سازگاري 
متقابل بین اعضاء و میزان تعهد اعضاء نسبت به هم بیشتر 

شود.
به  عضو  مراکز  که  ميشود  آغاز  وقتي  پایا:   مرحله   
و  رسیده اند  همدیگر  به  نسبت  دانش  پایداري  از  سطحي 
پایداري  مرحله  به  آنها  بین  تعهدات  و  سرمایهگذاريها 
صورت  به  آنها  بین  کاال  یا  خدمات  تبادل  و  است  رسیده 
روتین درآمده است. نميتوان زمانبندي مشخصي را براي 
رسیدن به این مرحله تعیین کرد به طوري که برخي روابط 
هیچ وقت به این مرحله نميرسند و برخي دیگر به سرعت 

به سطح پایدار مي رسند.
در دسته بندی انجام شده توسط تروتر و همکاران در مورد مراحل 
تکامل یک رابطه همکاري در شبکههاي پژوهشي دانشگاه- صنعت، 
به شش مرحله مختلف اشاره شده است که عبارتند از: جهتگیري، 
این  مشخصههاي   )1( جدول   . گذار  و  بلوغ  رشد،  معرفي،  آغاز، 

مراحل را نشان ميدهد ]7[.
شبکههاي  رشد  مراحل  مورد  در  اشارهشده  دستهبندي  سه 
همکاري، حداقل در سه مرحله؛ شکلگیري )ایجاد(، رشد )توسعه( 
و بلوغ )پایایي( شبکهها داراي فصل مشترک هستند. اما آنها در یک 
موضوع دیگر هم مشابهند و آن فقدان تئوري  است که دالیل این 
تقسیمبنديها را نشان دهد و آنها را از دیدگاه نظري پشتیباني کند.
ارایهشده در مورد نحوة رشد شبکهها،  از مدلهاي  یکي دیگر 
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ایجاد  مراحل  و  شد  مطرح  رائب  و  بوچل  توسط  که  است  مدلي 
شبکههاي دانش را به چهار مرحله تقسیم ميکند ]8[. شکل )1(  
نشان  شماتیک  صورت  به  آن  بخشهاي  همراه  به  را  مراحل  این 
مورد  بیشتر  را  مدل  این  موضوع،  شدن  روشنتر  براي  ميدهد. 

بررسي قرار ميدهیم.

 1( متمرکزشدن شبکه بر موضوعات اساسي: شبکهها در صورتي 
بنگاههاي عضو همراستا  وکار  استراتژیک کسب  اولویتهاي  با  که 
شوند، نتایج بهتري داشته، مورد حمایت مدیریت سازمانهاي عضو 

قرار خواهندگرفت.

2( برای ایجاد فضای همکاری در شبکه: با توجه به شبکه ها 
گروه های  و  واحد ها  سازمان ها،  سنتی  مرزهای  در  و  موازات  به 
کاری شکل می گیرند برای این که به عنوان یک فعالیت مولد و 
موثر شناخته شوند باید هماهنگ کننده شبکه بتواند یک فضاي 
مناسب براي بهاشتراکگذاري دانش خلق کند. یک چالش مهم 
بافتهاي سازماني اعضاي  بین  تفاوتهاي  براي یک شبکه، فهم 

شبکه است.

3(  روتینسازي فعالیتهاي شبکهاي:  با توجه به پیوندهاي نه 
چندان مستحکم بین اعضاي شبکه، باید درجهاي از استانداردسازي 
در مورد فعالیتهاي شبکه صورت گیرد. یکي از اقدامات مهم در این 
راستا تعریف نقشهاي شبکه است. همانند هر سازماني، شبکهها 
باید تعدادي نقش تفکیکشده تعریف کنند تا بتوانند در طول زمان 

توسعه پیدا کنند.

4( بهرهبرداري از نتایج شبکه: اگرچه حرکت شبکه در راستاي 
کارگیري  به  اندازه  همان  به  ولي  است،  مهم  دانش  خلق  و  ایجاد 
دانشهاي تولیدشده در گستره سازماني وسیعتر نیز اهمیت دارد. 
براي این کار باید خروجيهاي ملموس شبکه به نمایش گذاشتهشود. 
را  اعضا  سایر  به  دانش  انتقال  مسئولیت  شبکه،  اعضاي  از  هریک 

برعهده دارند ]8[.
در این مدل نیز با وجود طرح نکات مهمي در مورد نحوة تکامل 
کارکردي  جنبه  از  بیشتر  شبکهها  توسعه  همکاري،  شبکه  یک 
توسعه  مراحل  بین  زماني  توالي  و  منطقي  ارتباط  و  بوده  مدنظر 
جمعبندي  در   .]8[ نميشود  دیده  مشخص  تئوري  یک  براساس 
همکاري  شبکههاي  تکامل  مراحل  مورد  در  مطرحشده  مباحث 

جدول 1: تصویر باال: ویژگی های هر یک از مراحل دوره عمر یک رابطه همکاری ]7[.

نقش های بازیگران کلیدی همکاریویژگی ساختاری شبکه های همکاریمشخصه های معرف هر مرحلهمرحله همکاری

جهت گیری
Approach

 شناسایی غیررسمی عالیق مشترک
 درخواست بیان رسمی عالیق

 روابط اغلب دوگانه و سه گانه در مباحثات 
 نقش ها اغلب مدیریتی و اجرایی هستندغیررسمی

آغاز
Initiation

 مذاکرات رسمی در مورد اهداف، 
 گروه کاری مرتبط کم تراکمرویه ها و مباحث مالکیت فکری

 ترکیبی از نقش های مدیریتی، فنی و 
پشتیبانی به نمایندگی از طرفین همکاری

معرفی و 
راه اندازی

Start-up

 ایجاد هسته عضویت برای همکاری
 ایجاد روابط کلیدی

 شبکه نسبتا کوچک هسته - پوسته
 تراکم باال، پیوندهای غالبا قوی

 بازیگران اصلی گروه مرکزی را ایجاد و 
نگهداری می کنند که نسبتا پایدار است.

رشد
Growth

 تثبیت روابط ، شروع و توسعه
رویه های همکاری، شروع بهره برداری 

از فعالیت های مشترک

 توسعه ساختار هسته - پوسته شبکه
 نگهداری اهداف و جهت دهی همکاری 

توسط هسته

 رشد و تفکیک روزافزون بازیگران:
 بازیگران کلیدی به عنوان کاتالیزور ایجاد 

رباطه بین اعضا عمل می کنند.

بلوغ
Mature

 تکمیل اهداف مشترک
 حفظ ارزش ها و جهت گیری شبکه

 تمرکز زیاد بر بهره مندی

 شکست هسته و پیرامون به گروه های 
کوچک جداگانه با تمرکز بر فعالیت های 

مشترک
 تمرکز هسته بر یکپارچه سازی

 نقش بازیگران کلیدی بیشتر بر محور 
حل مسئله و قضاوت متمرکز است و 

همچنین نقش های یکپارچه سازی را بر 
عهده دارند.

گذار
Transition

 ارزیابی خروجی های همکاری
 بررسی مجدد دینامیک روابط

 گزینه های مختلف از قبیل اصالح 
یا خاتمه همکاری با توجه به بررسی 
ریسک های ادامه همکاری مورد بحث

 ساختار بالغ همکاری تا زمان گذار 
واقعی حفظ می شود.

 تغییرات ممکن: تغییرات کم/ تقسیم با 
زیاد شدن تعداد همکاری / خاتمه همکاری

 تنش و ابهام به صورت تهدیدی برای 
همکاری و روابط ظهور می کنند.

 نقش های کلیدی از نقش های ثابت به 
نقش های گذار تغییر می کند )تاکید بر 

کنترل خدمات، حل مسئله، تجدید حیات(
 تعلیق موقت یا دایم نقش های فنی
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این  در  مختلف  دستهبنديهاي  ارایه  عليرغم  که  گفت  ميتوان 
زمینه )شامل تعداد متفاوت مراحل(، این تقسیمبنديها فاقد یک 
پشتوانه محکم تئوریک هستند. این ادعا توسط برخي صاحبنظران 
نیز تایید شده است. به عنوان نمونه تروتر و همکاران معتقدند که 
از جنبههاي  زیاد در زمینه شبکههاي همکاري  با وجود مطالعات 
مختلف، هنوز تئوري جامعي در زمینه طول عمر یک رابطه همکاري 

وجود ندارد ]7[.

مدل مفهومی تحقیق

تکامل  براي  پیشنهادي  مدل  توسعه  براي  اینکه  به  توجه  با 
شبکههاي همکاري در این تحقیق، از مفهوم "تکنولوژي اجتماعی" 
استفاده شده است. ابتدا این مفهوم به صورت مختصر طرح گردیده 
سپس با کمک برخی مفاهیم دیگر مدل مفهومی پیشنهادی ارائه 

شده است.

1. تکنولوژی اجتماعی

به اعتقاد نلسون  دو شاخه مهم اقتصاد یعنی اقتصاد تکاملی 
نوعي  با هم دارند و به سمت  نهادگرا اشتراکات زیادی  اقتصاد  و 
که  تکاملي  اقتصاددانان  وي،  بیان  به  کرده اند  حرکت  همگرایي 
محور ِ اصلي کارشان بررسي پیشرفت فناوری است، در دهههاي 
اخیر به اهمیت ساختارهاي نهادي در پشتیباني و شکلدهي به 
پیشرفتهاي فناوری پي بردهاند و بحث بسیار مهم "سیستم ملي 
کامال  مفهوم   یک  که  کرده اند  مطرح  زمینه  این  در  را  نوآوري" 
نهادي است ]۹[. از سوي دیگر، اقتصاددانان نهادگرا به تدریج یک 
نهادها توسعه  تغییر  را در مورد نحوة شکلگیري و  تکاملي  نگاه 
باشد.   ]10[ نورث  داگالس  انها  معروفترین  شاید  که  دادهاند 
نلسون برای نظریه پردازی این همگرایی از مفهوم  روتین استفاده 
اقدام  نوعي  و  کار  یک  انجام  روش  روتین؛  وي  بیان  به  میکند. 
خودي  خودبه  به  تمایل  و  بوده  برنامه مند  ماهیتاً  روتین ها  است. 
شدن دارند. آنها در درون خود با مجموعه اي از باورها و فهم ها 
همراه هستند که بیان میکنند چرا یک روتین در شرایط و زمینه 
الگوهاي  را  روتین  مفهوم  اگر  او  اعتقاد  به  مناسبتراست.  خاص 
استانداردشده رفتارها و تعامالت انساني در نظر بگیریم به خوبي با 
مفاهیم موردنظر اقتصاددانان نهادگرا از "نهاد" سازگار خواهدبود. 
"فناوری  همان  را  "نهاد"  کسي  اگر  وي،  اعتقاد  به  حقیقت  در 

اجتماعي به کاررفته در سطح وسیع" تعریف کند، میتوان نهادها 
را به عنوان یکي از اجزاء تئوري اقتصاد تکاملي در زمینه . اقتصاد 

توسعه در نظر گرفت]۹[.
براي روشن شدن موضوع مثالي را از نلسون ذکر میکنیم. اگر 
کیک پزي را یک روتین مرکب در نظر بگیریم، خود شامل روتینهاي 
ریزتري مثل؛ ریختن مواد اولیه، مخلو ط کردن آنها و پختن کیک 
است. در همین مثال، دستور پخت کیک همان "فناوری فیزیکي" 
است که نظریه پردازان اقتصاد تکاملي در مباحث مربوط به نوآوري 
در ذهن خود دارند و تقسیم کار بین افراد و نحوة هماهنگي آنها 
صاحبان  که  چیزي  همان  این  که  اجتماعي"است  "فناوری  همان 
دارند  صحبت میکنند در ذهن خود  "نهاد"  از  وقتي  اغلب  مکاتب 
]۹[. چنین تفکیکي در مورد فناوری های فیزیکي و اجتماعي توسط 

نورث و والیس ]11[ نیز ارایه شده است. 
"فناوری  مفهوم  که  مي شود  مشخص  فوق  بحث  از  بنابراین 
به خوبي میتواند راههاي سازماندهي فعالیتهاي درون-  اجتماعي" 
دربرگیرد.  را  سازماني  بین-  تعامل  راه هاي  وهمچنین  سازماني 
فرآیندي که از طریق آن نهادهاي جدید ایجاد مي شوند و در طول 
زمان بهبود مي یابند، پیچیده بوده و فراتر از یک نوآوري ساده است 
ولي میتوان به میزان قابل اعتمادي، فرآیند ایجاد وتوسعه نهادها را 

یک فرآیند تکاملي دانست ]۹[.
از  نلسون  توسط  ذکرشده  تعریف  مقاله،  نویسندة  اعتقاد  به 
فناوری اجتماعي، به خوبي با مفهوم شبکه هاي همکاري سازگاري 
دانست که همانند  اجتماعي  فناوری  را یک  میتوان شبکه  و  دارد 
فناوری های فیزیکي در نقطهاي از زمان متولد شده و در طول زمان 
رشد میکند و مسیر رشد آن نیز مسیري تکاملي است و براي بقا و 

ادامه حیات خود نیاز به نوآوري دارد.

2. چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری 
شکل  نحوة  تبیین  براي  پیشنهادي  چارچوب  طراحي  براي 
مفهوم  ابتدا  فناوري،  و  علم  همکاري  شبکه هاي  تکامل  و  گیري 
را از نلسون ]۹[ اقتباس میکنیم. توصیفي که  "فناوری اجتماعي" 
وي از یک فناوری اجتماعي )و همچنین یک نهاد( ارایه میکند، به 
خوبي با مفهوم شبکه هاي همکاري هم سازگاري دارد چرا که در هر 
دو تعامالت انساني مورد توجه قرار مي گیرد  در حقیقت هر شبکه 
مجموعه اي از روتینهاي مربوط به روابط انساني و تعامالت سازماني 
اجتماعي  فناوری  را یک  میتوان آن  است که در یک تصویر کلي 

پیچیده )یا مرکب( در نظر گرفت.

شکل 1: چهار مرحله توسعه یک شبکه ]8[.

گام چهارم
 بهره برداری از 

خروجی های شبکه

گام سوم
روتین سازی فعالیت های 

شبکه

گام دوم
 ایجاد بافت شبکه ای

گام اول
تمرکز شبکه دانش

 هماهنگی با موضوعات اساسی 
 اطمینان از حمایت مدیریت

 ایجاد پیوندها

 ایجاد دانش های دو طرفه
 انتخاب مکانیزم ارتباطی مناسب

 تقویت اعتماد

 تعریف نقش های شبکه
 ایجاد نبض برای شبکه

 به نمایش گذاشتن
 خروجی های ملموس
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به عقیده بسیاري از صاحبنظران از جمله؛ نلسون]۹[، پِریز]12[ و 
فریمن و الوکا ]13[، تکنولوژی های فیزیکی و اجتماعي روي همدیگر 
این  این دو دیده مي شود.  بین  توأمان  تکامل  نوعي  و  تاثیرگذارند 
توسعه  پیشران  اجتماعي  و  فیزیکي  فناوری های  توأمان  تکامل 
 ]14[ پراي  و  فیشر  توسط  شده  ارایه  ساده  مدل  است.  اقتصادي 
براي تغییر فناوری های فیزیکي که به تئوري "دوره عمر فناوری" 
تئوري  عنوان  به  را  آن  مشابه  هم   ]15[ ِورنون  )که  است  معروف 
تبیین روند  براي  چرخه عمر محصول مطرح کرده است( میتواند 
تکامل شبکه ها به عنوان فناوری های اجتماعي هم الهام بخش باشد.

در تایید دیدگاه فوق، به عقیده برخي از صاحب نظران، براي 
دستیابي به نوآوري هاي فناوری  نیاز به نوآوري هاي سازماني )مثل 
از شک  یکي  عنوان  به  ها  شبکه  دارد.  وجود  ساختاري(  تغییرات 

لهاي نوآوري سازماني مطرح شده اند ]16[.
همچنین به گفته بِلوسي و آرکنگلي ، وقتي که یک محصول 
جدید از طریق شبکه اي در گسترة اقتصاد منتشر مي شود، ساختار 

خود  شبیه  عمري  چرخه  است  ممکن  هم  شبکه 
محصول نشان دهد و با محصول به سمت بلوغ برود. 
از زوال شبکه و مزیت هاي آن،  به منظور جلوگیري 
باید اقداماتي براي بازتنظیم دامنة شبکه صورت گیرد 
]17[. لذا تغییر و تکامل تؤامان شبکه هاي همکاري با 
نوآوري هاي فناوری  در مطالعات مختلف مورد اشاره و 

تایید قرار گرفته است.
اجتماعي  فناوری  یک  عنوان  به  شبکه  بنابراین 
نیاز  ایجاد و رشد  براي  همانند فناوری های فیزیکي 
به بستر مناسب دارد و عوامل زیادي در نحوة ایجاد 
و رشد آن مؤثرند و لذا میتوان براي شکل گیري و 
تکامل شبکه ها، مدلي مشابه چرخه عمر فناوری که 
براي فناوری های فیزیکي ارایه شده است، پیشنهاد 
 )2( شکل  در  شماتیک  صورت  به  مدل  این  داد. 
است  آن  مدل  این  حسن  هاست.  شد  داده  نمایش 
رشد  معرفي(،  و  )تولد  ایجاد  مرحله  چهار  هر  که 
را در  فناوری  افول یک  و  )تثبیت(  بلوغ  و  )توسعه( 
نظر  به  که  است  چیزي  همان  این  و  میگیرد  نظر 

همکاري  شبکه هاي  وضعیت  تبیین  در  مي رسد 
در ایران به آن نیازمندیم. در تایید تقسیم بندي 
هاي  شبکه  عمر  "چرخه  مدل  در  شده  ارایه 
تقسیم بندي هاي  فناوري"،  و  علم  همکاري 
که  مي شود  دیده  موضوع  ادبیات  در  مشابهي 
پژوهشگران  تجربي  یافته هاي  بر  مبتني  البته 
و  است  نشده  آنها  از  نظری  پشتیباني  و  است 
اجتماعي  فناوری  تئوري  از  استفاده  مزیت 
میتوان  که  است  آن  تحقیق  این  در  نلسون 
یافته هاي تجربي پژوهشگران را به صورت نظری 

هم تبیین نموده، مورد تایید قرار داد.
نکته دیگري که میتوان در مورد "چرخه عمر 
کرد  بیان  فناوري"  و  علم  همکاري  شبکه هاي 
براي  زنده اي  موجود  هر  که  همانطور  که  آنست 
دستیابي به باالترین عملکرد مورد انتظار از آن، 
باید یک روند طبیعي ایجاد، یادگیري و رشد را 
طي کند، شبکه هاي همکاري نیز باید یک الگوي شکل گیري و رشد 
به پایداري مناسب دست یابند و ثانیاً  طبیعي را طي کنند تا اوالً 

کارکردهاي مورد انتظار از آنها محقق شود. 

روش تحقیق

پیشینه  مورد  در  کاملي  نسبتاً  بررسي  ابتدا  تحقیق  این  در 
موضوع انجام شد و مدل هاي اراي هشده توسط پژوهشگران قبلي 
بررسي گردید. در این گام از تحقیق، با ادغام دو مفهوم "فناوری 
عنوان  با  جدیدي  مفهوم  فناوری"،  عمر  "چرخه  و  اجتماعي" 
براي  شد.  ارایه  فناوري"  و  علم  همکاري  شبکه هاي  عمر  "چرخه 
بررسي اعتبار این مدل و اصالح آن، مهمترین شبکه هاي 1375 
در حوزه علم و فناوري براي مطالعه انتخاب شدند. واحد تحلیل در 

زمان

افول
تثبیت

رشد

ایجاد و معرفی

جذابیت با کارایی شبکه

شکل2: دوره عمر یک شبکه همکاری

زمان

جذابیت با کارایی شبکه

نوآوری در شبکه

نوآوری در شبکه

شکل 3: نوآوری در چرخه عمر شبکه های همکاری
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این تحقیق، - همکاري ایجادشده بین سا لهاي 1385 یک شبکه 
همکاري علم و فناوري است. نمونه گیري به صورت هدف دار، و به 
انجام شد. تکرار نظری،  منظور دستیابي به تکرار واقعي و نظری 
از طریق انتخاب سه گروه شبکه هاي در حال رشد، تثبیت تشده 
انتخاب  طریق  از  واقعي  تکرار  و  شده(  )منحل  خورده  و شکست 
بیش از یک مورد )شبکه( در هر دسته انجام شد ]18[. شبکه هاي 
انتخاب  تحلیل  براي  کافي  اطالعات  فقدان  دلیل  به  تاسیس  تازه 
نشدند. این مسئله مشکلي براي تحقیق ایجاد نمي کند چرا که به 
هرحال همه شبکه هاي منتخب این مرحله را پشت سر گذاشته 
اند. انتخاب 7 شبکه براي مطالعه، مصالحه خوبي را بین اشباع از 
نظر یافته هاي جدید و معني دار بودن از نظر اندازه نمونه تجربی 
فراهم می کند. ایزنهرت ]1۹[ براساس تجربه اش اعتقاد دارد که 
4 تا 10 مورد مطالعه معوال پایه خوبي براي تعمیم تئوري از نتایج 
مطرح  مباحث  توجه  با  میکند.  فراهم  موردي  پژوهش  از  حاصل 
است  آن  تحقیق  این  در  اساسي  سؤال  قبلي،  بخشهاي  در  شده 
بوده  فناوري چگونه  و  علم  مراحل رشد شبکه هاي همکاري  که 
واقعي  تبیین شرایط  به  قادر  تحقیق  پیشنهادي  مدل  آیا  و  است 
از  ایران است؟ در جدول )2( خالصه اي  شبکه هاي همکاري در 
مشخصات 7 شبکه همکاري مورد مطالعه در تحقیق حاضر آمده 
است. همه این شبکه ها مطابق تعریف ویکستد و هالبروک ]20[ 
از نوع شبکه های رسمی هستند که توسط یک نهاد دولتی برای 
دستیابی به یک هدف سیاستی ایجاد شده اند. این تشابه، مقایسه 

بین شبکه هاي انتخاب شده در تحقیق را معنادارتر مي کند.
مطالعه  نوع  از  کیفي  تحقیق  حاضر،  تحقیق  کلي  رویکرد 
چند- موردي است. در این تحقیق، پس از طراحي مدل مفهومي 
اطالعات  محتواي  تحلیل  با  پژوهش،  پیشینة  بررسي  طریق  از 
انطباق  میزان  مطالعه،  تحت  شبکه هاي  مورد  در  شده  گردآوري 
در  شد.  بررسي  شبکه ها  این  واقعي  شرایط  با  پیشنهادي  مدل 
ها  شبکه  اینترني  سایت  طریق  از  نیاز  مورد  اطالعات  اول،  گام 
با  مصاحبه  بعد،  مرحله  در  شد.  گردآوري  مکتوب  مستندات  و 
مورد  در  اطالعات  منبع  مهمترین  عنوان  به  کلیدي  مطلعین 
کلي  طور  به  گرفت]21[.  قرار  کار  دستور  در  منتخب  شبکه هاي 

22 مصاحبه، با 22 نفر از افراد مطلع در شبکه هاي تحت مطالعه 
انجام شد. جدول)2( توزیع افراد مصاحبه شده بین 7 شبکه مورد 
مطالعه را نشان میدهد. مطلعین کلیدي شامل؛ مدیران شبکه ها، 
مدیران  و  دبیرخانه  کارشناسان  آنها،  راهبردي  شوراهاي  اعضاي( 
در  شبکه ها  ایجاد  در  تاثیرگذار  افراد  یا  و  شبکه ها  عضو  مراکز 
از  بیش  شبکه  هر  در  که  شد  تالش  هستند.  موسس  سازمانهاي 
یک نفر مورد مصاحبه قرار گیرد. خوشبختانه این مسئله در مورد 
همه شبکه ها محقق شد. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بود و 
از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا ارزیابي خود را از میزان انطباق 
مدل پیشنهادي با شرایط واقعي شبکه ها بیان کنند. اطالعات کل 
گردیده  مصاحبه ها ضبط  همه  بود.  40 ساعت  مصاحبه ها حدوداً 
و سپس به صورت متن پیاده شد. در این تحقیق از روش تحلیل 
اصلي  ابزار  عنوان  به  شده  تهیه  پیش  از  رهنمود  یک  با  محتوا 

تحلیل داده ها و استخراج نتایج استفاده شده است.  

نتایج و بحث

در این بخش با توجه به مدل تحقیق )شکل 2( براي هر یک 
از 7 شبکه مورد مطالعه بررسي مي کنیم که آیا شبکه هاي مورد 
مطالعه با این مدل قابل توجیه هستند و همچنین با توجه به این 

مدل، مسیر تکامل هر یک از شبکه ها چگونه بوده است؟

1. شبکه شامتک
توسط  )شامتک(  تحقیقاتي کشور  ملي  هاي  آزمایشگاه  شبکه 
شوراي پژوهشهاي علمي کشور، در سال 1376 ، براي پاسخگویي 
به پروژههاي ملي تعریف شده توسط این شورا ایجاد گردید. اما با 
انحالل شوراي پژوهشهاي علمي کشور شبکه شامتک نیز علیرغم 
هزینه نسبتاً زیاد صورت گرفته غیرفعال شد. یکي از کارشناسان با 

سابقه وزارت علوم در این رابطه مي گوید: 
"در سال 1381 شوراي پژوهش هاي علمي کشور منحل شد و 

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

تعداد مصاحبه سازمان ایجاد کنندهسال تشکیلعنوان شبکه
وب سایت شبکهشوندگان

ندارد3سازمان پژوهش های علمی کشور1376شامتک

3www.irmolmednet.irوزارت بهداشت137۹پزشکی مولکولی

2www.mbn.irوزارت بهداشت1380بیوتکنولوژی پزشکی
2www.mprn.irوزارت بهداشت1381تحقیقات گیاهان دارویی

5www.mpnet.irوزارت علوم1383شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
4www.nanolab.irستاد توسعه فناوری نانو1383آزمایشگاهی فناوری نانو

2www.irstemcell.irوزارت بهداشت1383تحقیقات سلول های بنیادی

22جمع
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اختیاراتش به وزارت علوم منتقل شد و عماًل شبکه شامتک )نیز( 
منحل شد."

دوره  یک  شامتک  شبکه   ،) 2 )شکل  تحقیق  مدل  به  توجه  با 
ایجاد و معرفي نسبتاً طوالني )در حدود سه سال( را گذارنده و در 
ابتداي ورود به دوره رشد خود به دلیل انحالل سازمان مؤسس )و 
کار  ادامه  توسط شوراي عطف که مسؤلیت  مناسب  پیگیري  عدم 
از معاونین وقت شوراي  بین رفت. یکي  از  بود(  واگذار شده  او  به 
را در مورد این  پژوهش هاي علمي کشور، تعبیر "مرگ زودرس" 

شبکه به کار برده و میگوید:
" شامتک دچار عارضه مرگ زودرس شد ) و( در حالت جنیني و 
اولیه از بین رفت. البته قرار بود شوراي عتف کارها شوراي پژوهشها 

را ادامه دهد ولي شوراي عتف هم معلق ماند."

2. شبکه هاي بیوفناوری پزشکي و پزشکي مولکولي
شبکه   10 حدود  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
تحقیقات  بهتر  ساماندهي  هدف  با  اخیر،  دهة  در  را  تحقیقاتي 
با  تحقیقات  کردن  همراستا  و  هدفمندکردن  پزشکي،  حوزه  در 
اولویتهاي کشور و همچنین تخصیص بهینه منابع براساس تقسیم 
ایجاد  وابسته  تحقیقاتي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بین  تخصصي  کار 
نموده است. شبکه هاي بیوفناوری پزشکي و پزشکي ملکولي هم در 
ایجاد شدند]22[. دبیر یکي  لهاي 80-137۹ در همین راستا  سا 
این  طالیي"  "دوران   را   1382-137۹ سالهاي  ها،  شبکه  این  از 
شبکه ها مي نامد و معتقد است، پس از آن، به دلیل تغییر دیدگاه 
مدیران باالدست در سازمان متولي – یعني وزارت بهداشت- نسبت 
به شبکه ها و به دنبال آن کاهش حمایت، فعالیت شبکه ها به حداقل 

رسیده است.
 "دوره سه ساله اول )80-82( فعالیت، دوران طالیي شبکه بود، 
چرا که دکتر ... )معاون پژوهشي وقت وزارت بهداشت(  پشتیباني 
همه  دانشگاهها  که  میشد  باعث  همین  میکرد.  شبکه  از  خوبي 

درخواست عضویت کنند."
به  هاند  توانست  عمر خود  دهة  یک  در حدود  دو شبکه  این 
زیاد  تغییرات  با وجود  به طوري  یابند  نسبي دست  پایایي  حالت 
مدیریتي در سازمان باالدست یعني وزارت بهداشت در طول این 
به  بود هاند و  این دو شبکه همواره کمابیش مورد حمایت  دهه، 
پذیرفته شدهاند.  بهداشت  وزارت  بدنه  پایدار در  نهاد  عنوان یک 
لذا اگر بخواهیم با توجه به مدل تحقیق )شکل 2(، این دو شبکه 
137۹ پشت سر گذاشتهاند و توانسته اند - را مورد بررسي قرار 
 81 سالهاي  در  را  موفق  معرفي  دوره  یک  شبکه  دو  هر  دهیم، 
براي مشارکت در  اعتماد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتي مرتبط را 
بوده  همراه  با شیب کمي  رشد شبکه ها  دوره  کنند.  شبکه جلب 
است چرا که حمایت سازمان موسس از این دو شبکه در دورههاي 
شبکه  دو  هر  است.  یافته  کاهش  بهداشت  وزارت  مدیریت  بعدي 
در زمان تحقیق حاضر )138۹( به مرحله تثیبت رسیدهاند و به 
ویژه در مورد شبکه پزشکي مولکولي نگراني از ورود به دوره افول 
فعالیت  نظر حوزه  از  آنها  نوآوري هایي در  اینکه  دارد، مگر  وجود 
شبکه  راهبردي  شوراي  اعضاي  از  یکي  گیرد.  صورت  ساختار  یا 
پزشکي مولکولي در مورد مسیر تکامل این شبکه با توجه به مدل 

تحقیق مي گوید:

"در 4 سال )اول( حدود 46 طرح داشتیم که بیشتر آنها اتمام 
یافته است. از 86 تا 88 ، فقط 10 تا طرح داشتیم و االن هم معاون 
جدیدي  طرح  که  است  گفته  بهداشت(  وزارت  )پژوهشي  جدید 
تصویب نشود. یعني یک دوره معرفي یک دوره رشد یک دوره رکود 

و احتماالً دوره افول."

3. تحقیقات سلولهاي بنیادي
همان  با  و   1384 سال  در  بنیادي  سلولهاي  تحقیقات  شبکه 
الگوي شبکه هاي قبلي در وزارت بهداشت شکل گرفت. با توجه به 
ایجاد نهادهاي دیگري در زمینه تحقیقات سلولهاي بنیادي از قبیل 
ستاد راهبردي توسعه سلولهاي بنیادي در معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري، این شبکه سعي در هماهنگي فعالیتهاي خود با 
این مجموعه ها دارد ]23[. این شبکه در چند سال گذشته توانسته 
است دوره معرفي نسبتاً خوبي را پشت سر بگذارد و در زمان تحقیق 
حاضر در مرحله رشد خود قرار دارد. البته این نگراني وجود دارد 
که همگرایي بین فعالیت هاي این شبکه و ستاد راهبردي توسعه 
سلولهاي بنیادي به وجود آید و آینده این شبکه را با مشکل مواجه 

کند. یکي از مدیران شبکه در این رابطه مي گوید:
بنیادي(  سلول هاي  )شبکه  رقیب  بنیادي  سلول هاي  "ستاد 
نیست ولي فعالیت آن میتواند اثرات مثبت یا منفي در مورد شبکه 
داشته باشد. اثر مثبت آن دسترسي مستقیم به بودجه و توزیع آن 
بین مراکز تحقیقاتي است. نگراني این است که فغالیتهاي ستاد چه 
تداخلهایي میتواند با شبکه داشته باشد. چون در ایران نهادها در 
قلمرو خود همه چیز را مي خواهند. لذا الزم است تفکیک وظایفي 
هم  مکمل  صورت  به  بتوانند  آنها  و  گیرد  صورت  نهادها  این  بین 

عمل کنند. "

4. شبکه تحقیقات گیاهان دارویي
شبکه تحقیقات گیاهان دارویي در سال 1381 با همان الگوي 
ساختاري شبکه هاي تحقیقاتي قبلي ایجادشده در وزارت بهداشت 
تشکیل گردید. این شبکه به گفته مدیر آن از سال 1386 به دلیل 
عدم حمایت وزارت بهداشت غیرفعال شد. "از 3 سال پیش )1386(

که قرار بود شبکه ردیف بودجه اي داشته باشد و مشکل مربوط به 
دادن دیرهنگام وناقص بودجه هاي تعهدشده در شبکه را حل کند، 

چون وزارت بهداشت مخالفت کرد، شبکه غیرفعال شد."
اما برخي از صاحبنظران این حوزه، شکست شبکه را به دالیل 
دیگري از جمله بخشي نگري مدیریت شبکه نسبت مي دهند. در 
هر صورت اگر با توجه به مدل تحقیق )شکل 2(، مسیر تکامل این 
است  داشته  معرفي ضعیفي  و  ایجاد  دوره  کنیم،  بررسي  را  شبکه 
این حوزه در  فعاالن  بازیگران و  از  تنها بخش کمي  به طوري که 
شبکه مشارکت نمودهاند و این دوره طوالني معرفي به مرحله رشد 
نرسیده است. شبکه نه از نظر تعداد مراکز عضو و نه از جنبه میزان 
فعالیت، رشد قابل توجهي نداشته است. در سال 1384 شبکه ملي 
پژوهش و فناوري گیاهان دارویي توسط چند وزارتخانه و سازمان 
شبکة  این  ظهور  مي رسد  نظر  به  که  به طوري  تشکیل شد  دیگر 
رقیب انگیزه اعضاي شبکه تحقیقات گیاهان دارویي و مدیران وزارت 
بهداشت را براي احیاي این شبکه کاهش داده است. همچنین به 
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دلیل فعال نشدن مجدد شبکه تحقیقات گیاهان دارویي، شبکه طب 
دارویي  گیاهان  و  به شبکه طب سنتي  بهداشت  وزارت  در  سنتي 

تغییر ماموریت داد ]2[

5. شبکه ملي پژوهش و فناوري گیاهان دارویي
معاونت  توسط  دارویي  گیاهان  فناوري  و  پژوهش  ملي  شبکه 
شوراي  تصویب  با  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشي 
گسترش آموزش عالي در سال 1383 ایجاد شد. افراد موثر در ایجاد 
و راهبري این شبکه، هدف خود را ایجاد شبکه اي فراوزارتخانهاي 
در حوزه گیاهان دارویي اعالم کردند ]25[. یکي از اعضاي شوراي 

شبکه در مورد نحوة تکامل این شبکه مي گوید:
"در 2 سال اول فعالیت شبکه، شناخت مناسبي توسط اعضاء 
نسبت به فعالیتها و توانمندیهاي همدیگر حاصل شد. به تدریج از 
دعوت  شبکه  در  عضویت  براي  هم  صنایع  و  خصوصي  شرکتهاي 
شدند." بررسي ها نشان مي دهد که این شبکه دوره معرفي موفقي 
سازمان  اعتماد  جلب  است ضمن  توانسته  و  گذاشته  سر  پشت  را 
متولي، تعداد زیادي از مراکز مهم و فعال در حوزه گیاهان دارویي 
را به عضویت خود درآورد. این شبکه همچنین دوره رشد سریعي 
بودن  پایین  این شبکه،  نگراني اصلي در مورد  داشته است ]25[. 
سطح همکاري بین مراکز عضو و وجود چندین شبکه و انجمن رقیب 
است. شبکه براي رفع این نگراني سعي دارد با نوآوري در فعالیتهاي 
خود از جمله ایجاد بخش جدیدي به نام شبکه آزمایشگاهي گیاهان 
باال ببرد. دبیر شبکه در  دارویي، جذابیت اش را براي مراکز عضو 

این رابطه میگوید:
ریسکهاي  از  یکي  همکاري  برد  برد-  روابط  "عدم شکل گیري 
پایداري شبکه است. هدف غایي شبکه ایجاد این همکاري هاست... 
زمینه  در  است.  ضعیف  هنوز  دارویي  گیاهان  شبکه  اعضا  ارتباط 
شبکه آزمایشگاهي وضعیت بهتر است و همکاري بیشتر است... غیر 
از شبکه تحقیقات گیاهان دارویي در وزارت بهداشت، یک شبکه 
و صادرکنندگان گیاهان  تولیدکنندگان  انجمن  و یک  طب سنتي 
دارویي نیز )به عنوان رقباي شبکه( وجود دارند. از هر شبکه بهتر 

است بیش از یکي نداشته باشیم."

6. شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو
شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوري 
این فناوري در  نانو و به منظور فراهم سازي زیرساختهاي توسعه 
کشور از سال 1383 ایجاد شد. این شبکه توانسته است در طول 
قابل  هاي  موفقیت  حاضر(  تحقیق  زمان  )تا  خود  فعالیت  سال   7
نانو  توجهي را به دست آورد. مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوري 
نظر  از  نانو،  فناوري  آزمایشگاهي  "شبکه  مي گوید:  رابطه  این  در 
تنوع موضوعي به گستردگي خود فناوري نانو است. در این شبکه 
از هر یک ازحوزه هاي مهندسي، پزشکي، بیوفناوری، کشاورزي و 
از عضوگیري  بعد  دارند.  مرکز تخصصي حضور  آن، چندین  نظایر 
اولیه، تالش شد تا عالوه بر شرایط عمومي عضویت، اعضاء جدید، 
نقشه توانمندي هاي شبکه را تکمیل کنند. در این مسیر اولویت هاي 
فناوري نانو و نیاز واحدهاي مختلف زیرمجموعه ستاد به ویژه در 
با  شبکه  این  بررسي  گرفت."  قرار  توجه  مورد  نانو  صنعتي  بخش 
از مدل تحقیق )شکل2( نشان مي دهد که دوره معرفي  استفاده 
موفقي داشته است. همچنین این شبکه یک فرآیند رشد تدریجي 
مناسبي را پشت سر گذاشته است. این شبکه با ورود به دوره بلوغ 
خود در سالهاي اخیر تالش دارد با نوآوریهاي مختلف از جمله ایجاد 
در  عضو  مراکز  نقش  افزایش  و  دستگاهي  تخصصي  هاي  کارگروه 

مدیریت شبکه، به دوره توسعه جدیدي وارد شود]26[ .

7. جمع بندي و بحث 
همانطور که دیدیم همه شبکه هاي مورد مطالعه با مدل تحقیق 
)شکل 2( قابل تبیین هستند و می توان مسیر رشد و تکامل آنها را 
با این مدل بررسي کرد. شکل )4(، وضعیت هر یک از شبکه هاي 
مورد مطالعه را در قالب مدل تحقیق نشان مي دهد. الزم به ذکر 
است که ویژگي مهم این مدل، سادگي و قابل فهم بودن آن است 
وگرنه میتوان هر یک از مراحل چهارگانه این مدل را به بخشهاي 
جزیي تري نیز تفکیک کرد. اغلب صاحبنظران نیز دسته بندي هاي 
ساده تر را ترجیح داده اند]5، 6 و8[. از سوي دیگر این مدل با مدل 
ارایه شده است نیز  چرخه عمر فناوری که براي نوآوري هاي فني 

سازگاري دارد.

نتیجه گیری

مدل ارایه شده براي تبیین مراحل رشد یک شبکه همکاري علم و فناوري با عنوان "چرخه عمر شبکه هاي همکاري علم و 
فناوري" با شرایط واقعي شبکه هاي مورد مطالعه سازگاري دارد و به عبارت دیگر با این مدل مي توان وضعیت شبکه هاي مورد 
مطالعه را بررسي و تبیین کرد. در بین شبکه هاي مورد مطالعه در این تحقیق نمونه هایی براي هر چهار مرحله وجود دارد. به 
عنوان مثال؛ همه شبکه ها در یک نقطه زماني ایجاد شده و یک دوره معرفي اولیه داشته اند. شبکه سلولهاي بنیادي در مرحله 
رشد خود قرار دارد. شبکه هاي پزشکي مولکولي و بیوفناوری پزشکي در مرحله تثبیت و بلوغ قرار دارند و نگراني از ورود آنها به 
دوره افول وجود دارد. شبکه آزمایشگاهي فناوري نانو و شبکه ملي پژوهش و فناوري گیاهان دارویي دوره رشد و تثبیت خود را 
گذرانده و در حال نوآوري براي شروع دوره رشد دیگر هستند. شبکه هاي شامتک و تحقیقات گیاهان دارویي پس از یک دوره 
فعالیت به مرحله افول رسیدهاند. بنابراین مدل تحقیق براي تبیین وضعیت شبکه هاي همکاري علم و فناوري در ایران از جنبه 

مراحل تکامل مناسب به نظر مي رسد.
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شکل4: وضعیت شبکه های مورد مطالعه در مدل چرخه عمر شبکه های همکاری

عملکرد شبکه

1389
زمان )سال(

زمان )سال(
1389

13861381

1383 1384

138013791376

1376

شبکه شامتک

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

شبکه ملی پژوهش و فناوری
گیاهان دارویی

شبکه سلول های 
بنیادی

شبکه بیوتکنولوژی پزشکیشبکه پزشکی مولکولی

شبکه تحقیقات گیاهان دارویی
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