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مدير طرح پژوهش -1-2

 نام و نام خانوادگي: دكتر مهدي مرتضوي

 احمد شعباني :ناظر طرح پژوهشي ريزي    مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه :كارفرما
 16/03/1392 تاريخ پايان پروژه: 05/02/1391 تاريخ شروع پروژه: -1-3
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 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
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 كليات طرح پژوهش: -3
 ريزي و توسعه كشورهاي برنامهسازي شبكه ملي پژوهشبررسي و مفهوم: عنوان 

 ريزي و توسعه به هاي اجرايي كشور در حوزه برنامهمدل مفهومي مناسب براي شبكه نظام پژوهشي دستگاه :مساله تحقيق
 چه صورت است؟

 ي ارتباطي، و در نهايت سنجي ايجاد شبكهپژوهشي و امكانهدف از اين پژوهش بررسي وضعيت كنوني واحدهاي : هدف
 ي طرح پيشنهادي براي ايجاد شبكه مذكور است.ارائه

 قلمرو زماني:  - 
 ريزي و توسعه در كشور.هاي برنامهمؤسسه پژوهشي واقع در تهران مرتبط با پژوهش 33 : قلمرو مكاني 

 ميداني است كه براساس اطالعات گردآوري شده تحليل آماري روش تحقيق اين طرح توصيفي، پيمايشي و : روش تحقيق
 ارائه شده است.

 مدل مورد استفاده :- 
 خالصه فصول: 
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گيري، تعيين شناسي تحقيق، جامعه، روش نمونهبه بحث روش، »كليات و روش تحقيق«فصل اول با عنوان  -

 پرداخته است.حجم نمونه و معرفي ابزار تحقيق همراه با ارزيابي اعتبار و روايي 

، انجام شده است. بدين منظور ابعاد روابط بين »سازمانيهاي بينمرور ادبيات و مفاهيم شبكه«در فصل دوم  -
هاي بين سازماني هاي بين سازماني بررسي شده و ويژگي شبكهسازماني و اشكال مختلف روابط و همكاري

هاي اصلي مديريت، چرخه حيات ي نظير اليهبرشمرده شده است. در ارتباط با مديريت شبكه نيز موضوعات
اندازي شبكه، مرحله تثبيت، سازي و راهمديريت شبكه، مرحله شروع به كار شبكه، پيكربندي شبكه، پياده

دهنده مديريت شبكه نيز بلوغ و مرگ شبكه، به تفصيل تحليل شده است. در خصوص واحدهاي تشكيل
كار شبكه از ويابي شبكه، منابع شبكه و مدل كسبكه، موقعيتمباحثي نظير استراتژي شبكه، مأموريت شب

 اهيمت برخوردار است كه مورد بررسي قرار گرفته است. بحث سازماندهي شبكه نيز در

 
ابعادي نظير ساختار شبكه و رفتار شبكه شرح داده شده است. موضوع مديريت اطالعات شبكه نيز در ابعاد  

هاي اطالعاتي شبكه و مديريت زيرساخت هاي عاتي شبكه، مديريت سيستممختلف نظير مديريت منابع اطال
هاي بين سازماني اطالعاتي شبكه آمده است. در پايان نيز موضوعاتي نظير داليل كلي براي تشكيل شبكه

مشي از حيث مفهوم و چرخه حيات، بررسي شده هاي خطمورد كنكاش قرار گرفته و در نهايت موضوع شبكه
 است.

شبكه پژوهشي خارجي شامل شبكه علوم اجتماعي، شبكه  8 ،»مطالعه تطبيقي«صل سوم تحت عنوان در ف -
هاي اجتماعي و اقتصادي، شبكه تحقيقات خدمات اجتماعي، شبكه انجمن استراليايي اروپايي پژوهش

اي مراكز المللي كشاورزي، ائتالف شبكهاي تحقيقات بينتحقيقات اجتماعي و بازار، شبكه گروه مشاوره
هاي هاي ملي كشاورزي و شبكه مركز همكاريالمللي در مورد پژوهشپژوهش بيوپزشكي، شبكه خدمات بين

هاي اساس نتايج مطالعات تطبيقي، شبكهبر. كشاورزي و روستايي را مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
ها به صورت اطالعات در آن مورد بررسي اغلب مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات هستند و تشريك

روز و منسجم و جامعي وجود دارند كه مطالب و هاي بهبراي اين منظور پايگاه داده. گيرداينترنتي صورت مي
به لحاظ ساختاري نيز اغلب . كنندهاي چاپي، صوتي، تصويري و الكترونيكي منتشر ميموضوعات را به شكل

ها بين شبكهغلب اهمچنين . شوندتخصصي فرعي تشكيل مي هايها از تعدادي زيرشبكه يا شبكهشبكه
ها در بيش از يك كشور به عبارت ديگر فعال بودن شبكه. گيرندمؤسساتي از كشورهاي مختلف دنيا شكل مي

در بسياري از موارد . دنيا از نكات اساسي و حائز اهميتي است كه مطالعات تطبيقي آن را نشان داده است
ها امكان نحوه سازماندهي شبكه. ها بدون هزينه و به صورت رايگان امكانپذير استشبكه استفاده از مطالب

نتايج پژوهشي مثالً براساس تعداد دفعات دانلود، تحليل ارجاعات، ارتباط ) نوعي اعتبارسنجي( بنديرتبه
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ها ها يا زيرشبكهبكهمثالً از طريق واگذاري مديريت ش(ها و مؤسسات آموزش عالي ها با دانشگاهمستمر شبكه

هاي مختلفي نظير اخذ ها نيز از طريق گزينهتأمين مالي در شبكه. كندرا فراهم مي) به اساتيد دانشگاهي
هاي آموزشي، مشاركت ها و برنامههاي شخصي، برگزاري سمينارها، كارگاهگذاريهزينه اشتراك، سرمايه

هايي با اهداف مشابه كه بعضاً به تأمين بخشي از بودجه مانالمللي يا با سازراهبردي بلندمدت با مراكز بين
 طوركليبه. شود، صورت گيردالمللي ميها و مراكز بينها توسط سازمانها و موسسات عضو آنشبكه

ها نه تنها به لحاظ بروكراسي بار جديدي ايجاد نكرده است، بلكه در بسياري از ابعاد باعث سازماندهي شبكه
 .شودبروكراتيك ميكاهش موانع 

-به بررسي و آسيب» شناسيبررسي و شناخت وضع موجود و تجزيه و تحليل و آسيب«فصل چهارم با عنوان   -

هاي مديريت، شامل شناخت كلي از وضعيت مؤسسات پژوهشي منتخب در زمينه(شناسي وضع موجود 
ها و ها، ناهماهنگيكاريي، موازيهاي فرايندهاي ساختاري، آسيبريزي و توسعه با تأكيد بر آسيببرنامه
ريزي كشور در اين قسمت مؤسسات پژوهشي مربوط به حوزه مديريت و برنامه. اختصاص يافته است) غيره

ريزي هاي برنامهاين مؤسسات شامل مؤسسه پژوهش. اندانتخاب شده و مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته
هاي تحقيقات اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران، مركز بررسياقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، مؤسسه 

زيست دفتر المللي انرژي وزارت نفت، سازمان محيطاستراتژيك رياست جمهوري، مؤسسه مطالعات بين
هاي بازرگاني، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات هاي زيستي، مؤسسه مطالعات و پژوهشپژوهش و فناوري

اسالمي، پژوهشكده بيمه مركزي، پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي، وزارت فرهنگ و ارشاد 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطالعات، پژوهشكده آمار، 

قيقات و ريزي آموزش عالي وزارت علوم تحريزي شهر تهران، مؤسسه پژوهش و برنامهمركز مطالعات و برنامه
 . اندبوده... فناوري و 

سازي شبكه پژوهشي و تبيين الزامات و تمهيدات مورد مفهوم ،»سازي شبكهمفهوم«فصل پنجم تحت عنوان  -
ريزي و برنامه هايپژوهشهاي ساختاري در وضع موجود مديريت نياز براي استقرار آن به منظور رفع كاستي

الزم به ذكر است كه اين امر با تكيه بر دستاوردهاي نظري، بخصوص . توسعه، را مورد بررسي قرار داده است
هاي اي و سازماندهي روابط بين سازماني و با استفاده از تجارب عملي تشكيل شبكهالگوي ساختارهاي شبكه

اندركاران مؤسسات ها و نقطه نظرات كارشناسان، مديران و دستپژوهشي در ساير كشورها و با اتكا به ديدگاه
ريزي و توسعه و مراكز پژوهشي مورد مطالعه، شبكه ملي مؤسسات و مراكز پژوهشي مرتبط با حوزه برنامه

در نهايت بايد . سازي و تبيين شده است و مدل عمليات آن در قالب يك اساسنامه به انجام رسيده استمفهوم
 ي است اما طراحي و استقرار آنهاي متعددتوجه داشت كه ايجاد ساختارهاي فراسازماني اگرچه داراي مزيت

 .مدت زيادي استمدت و ميانهاي مختلفي مواجه بوده و مستلزم اقدامات كوتاهها با چالش
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 نتايج:

به . هاي كاري مؤسسات مورد مطالعه وجود داردها و حوزهنتايج طرح حاكي از آن است كه شباهت زيادي بين فعاليت
ها با همكاري و هماهنگي هاي مطالعاتي نشان دهنده آن است كه بسياري از آنطرحها و عنوان مثال بررسي ليست پروژه
شود و از سوي ديگر در وضعيت موجود، همكاري و مشاركت بين مؤسسات مشاهده نمي. مؤسسات نيز قابل اجرا هستند

هاي دي براي اداره پژوهشبايستي مدل جديبنابراين . هاي كاري يكديگر استدليل اين امر، اطالع كم مؤسسات از حوزه
هاي هاي پراكنده و متعدد فعلي و تمامي ظرفيتاي كه بتواند استوانهگونهبه. ريزي و توسعه كشور تعريف گرددبرنامه

اي گرد هم آورده و گيرند را در چارچوب مشخص و تعيين شدهساختاري و نهادهايي كه در آينده در اين حيطه شكل مي
 .نسجم تبديل نمايدبه يك هرم مديريتي م

 واژگان كليدي: -4

 ريزي، شبكه ملي.شبكه، مؤسسات پژوهشي، تحقيقات برنامه
Network, Research Institutions, Planning Researches, National Network. 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

اندركاران تطبيقي و برآيند نظرات خبرگان و دستهاي مطالعات دستاوردهاي نظري و تجارب عملي حاصل از آموزه
. اي (در مقايسه با وضعيت كنوني) را در اين زمينه ارجح تشخيص دادندموسسات و مراكز ذينفع نيز همگي رويكرد شبكه

و يا » ريزي و توسعهشبكه ملي موسسات و مراكز پژوهشي برنامه«بنابراين ايجاد يك شبكه همكاري بين سازماني تحت عنوان 
-شود كه شبكه پيشنهادي در سه سطح سياستپيشنهاد مي. گرددهر عنوان ديگري كه متضمن اين مفهوم باشد، پيشنهاد مي

 .گذاري، مديريت و عملياتي سازماندهي شود

 گذاري بايد نهادي فرا سازماني باشد كه تركيب اعضاي آن نيز : مرجع سياستگذاري شبكهسطح سياست
بيني شده است كه هر يك از براي اين منظور پيش. نفعان را تحت پوشش قرار دهدمجموع تمام ذينمايندگاني از 

گذاري براي شبكه بتواند استقالل مشياعضاي شبكه داراي يك رأي بوده و ضمن مشاركت در فرآيند جمعي خط
	. سازماني خود را نيز حفظ نمايد

  جودي تأسيس شبكه باشد.بايد به دنبال تحقق فلسفه و: مديريتي شبكهسطح 

   هاي شبكه را سازماندهي و اجرا ها و اقدامات مورد نياز براي تحقق اهداف و برنامهفعاليت عملياتي شبكه:سطح
 .نمايد

 


