الگوی پیشرفتفناورینانو

شبکه ،سازوکاری خود پایدار
 مدل مدیریت شــبکهای یکی از نظامهای
مدیریتی کارامد در چنددهه اخیر اســت که به
منظور بهینهسازی ظرفیتها و همافزایی از آن
بهره گرفته میشــود .در نگاه نخست ،تشکیل
شبکه آزمایشگاهی فناورینانو نیز با بهرهگیری
از این مدل رایج ،توانسته به این مهم دست یابد.
اما از ســوی دیگر با این ادعا مواجه هستیم که
ســتاد ویژه توســعه فناورینانو ،برای توسعه
فناوری از مدلهای بومی خود اســتفاده کرده
است .برای راســتیآزمایی این ادعا میتوان با
کنکاش در تفکرات سیاســتگذاران و مدیران
این حــوزه ،بنیانهــای فکــری و فرهنگی
سیاستگذاران را مورد مداقه قرار داد و دریافت
که این مدل چه تفاوتها و تمایزاتی با مدلهای
رایج در کتابهای آموزشــی و درسی منتج از
آموزههای دیگران دارد .به این منظور مصاحبهای
با دکتر رضا اسدیفرد ،از موسسان اصلی شبکه
آزمایشــگاهی نانو ترتیب داده شده که در این
شماره ،قسمت دوم مصاحبه را خواهیم خواند.

تهیه :بنیاد توسعه فردا؛ اندیشکده سیاستنگاری فناوری نانو
تنظیم :منیره کارگر شریف ،ویراستار :سیدحمید رهنما

در مصاحبـه قبـل بحثـی تاریخـی پیرامـون چگونگـی
باشـم کـه دیده نمیشـوند! باید این الماسها را شناسـایی کنـم و در ویترین
شـکلگیری شـبکه و منشـأ ایـدۀ آن داشـتیم .آخریـن
بگـذارم کـه همـه ببیننـد و از آن اسـتفاده کننـد .فکر میکنـم وظیفۀ فعلی
صحبتهـای مطرحشـده دربـارۀ سـازوکارها و فرایندهـای
مـن همیـن اسـت؛ زیرا سـایر کارها به وظایـف روتینی تبدیل شـدهاند که در
ایجادشـده در داخـل شـبکه بـود .بـه مـواردی مثـل بحـث
عیـن نیـاز به نـوآوری ،سـازوکارهای مشـخص خـود را دارند .شـبکه ،دریایی
و
آمـوزش ،خدمـات اعتبـاری ،کارگروههـای تخصصـی
از سـرمایههای انسـانی بـا توانمندیهـای مختلف اسـت که بهصـورت منفرد
شـبکههای اجتماعـی کـه توسـط شـبکه
و تکبهتـک دیـده نمیشـوند .از قدیـم بـه کارشـناس
قـرار
راهانـدازی شـده بـود ،نپرداختیـم.
تجهیـزات آزمایشـگاهی مانند یک کارمنـد معمولی نگاه
معموالً
و
منزوی
افراد
انگیزۀ
موضوعات
شـد در این جلسـه دربارۀ ایـن
میشـد که کاری عملی انجام مـیداد و به او اپراتور گفته
برای
رود.
ی
م
تحلیل
منفرد
صحبـت کنیـم.
میشـد .یکـی از اقدامات فرهنگی انجامشـده در شـبکه،
انگیزه
دارای
افراد،
اینکه
کار
،1383
سـال
از
شـد
بیان
همانطـور که جلسـه قبل
تغییر اسـم اپراتور به «کارشـناس دسـتگاه» بود .جلسـۀ
شـروع شـد و در طـول زمـان کمکـم ذهنیتی نسـبت به
پیـش دربـارۀ نظـام «کارانـه» صحبـت کردیـم و نیـازی
شوند باید در یک گروه از
شـبکه پیـدا کردیـم .این ایـده بهتدریج در ذهـن مدیران
بـه تکـرار مجـدد آن نیسـت؛ ولـی در چهار یا پنج سـال
افراد همصنف و همشغل،
سـتاد تکامـل پیـدا کرد کـه اص ً
باشـد.
ال شـبکه چه باید
اخیـر ،پیگیـر آن بودیم که کار با تجهیزات آزمایشـگاهی
عضویت داشته باشند و در
تصوری که اآلن بنده از شـبکه دارم نسـبت به آن چیزی
بـه یـک کار بانشـاط تبدیل شـود و افراد بـرای انجام آن،
آن گروه یک سری از کارها
کـه هفـت یا هشـت سـال پیش داشـتم ،خیلـی متفاوت
انگیـزه پیـدا کننـد .چگونـه میتـوان انگیزه ایجـاد کرد؟
ارزش شوند.
اسـت .همانطور که در جلسـۀ قبل گفتـم ،نقش من-به
چیـزی کـه به ذهنمان رسـید این بود که معمـوالً انگیزۀ
عنـوان مدیـر شـبکه -این اسـت کـه دنبـال الماسهایی
افـراد منـزوی و منفرد تحلیل مـیرود .برای اینکـه افراد،
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من در این مکتب فکری
بزرگ شدهبودم که آدمها
مهم هستند! یعنی برخالف
روند رایج سازمانهای
کشور که تجهیزات و
امکانات فیزیکی مهم بود،
در سازمان من ،تجهیزات
زیادی وجود نداشت و
ساختمان آن تا همین
اواخر ،قدیمی و کلنگی بود
اما افراد ،مهم بودند.

دارای انگیـزه شـوند بایـد در یک گـروه از افـراد همصنف
و همشـغل ،عضویـت داشـته باشـند و در آن گـروه یـک
ً
مثلا اینکـه اعضـا بتواننـد
سـری از کارهـا ارزش شـوند؛
از همـۀ ظرفیتهـای دسـتگاه اسـتفاده کننـد یـا بتوانند
کار کسـی را راه بیندازنـد ،آمـوزش دهنـد ،دانـش خـود
را بـا دیگـران در میـان بگذارنـد و از تجربیاتشـان ،کتـاب
بنویسـند .بـه این منظـور شـبکههای کوچکتـری درون
شـبکه آزمایشـگاهی به نـام کارگروههـای تخصصی ایجاد
کردیـم تـا همـۀ افـرادی کـه بـا یـک دسـتگاه یا بـا یک
خانـواده از دسـتگاهها کار میکننـد ،عضـو شـبکهای بـه
نام کارگروه تخصصی شـوند .بسـتری را بـرای تعامل افراد
فراهـم کردیـم کـه تـاالر گفتگوی سـایت اسـت .اعضا در
این قسـمت ،میتوانند سـؤالی را مطرح کنند تا سـایرین
ببیننـد ،جواب دهند ،بحث کننـد و درنهایت به نتیجهای
برسـند .شـبکۀ اجتماعی موبایلی را نیز راهانـدازی کردیم.
ولـی ایـن کافـی نیسـت و اصـرار کردیـم کـه شـبکهها و گروههـا دو بـار در
سـال بهطـور فیزیکـی بـه میزبانـی یکـی از آزمایشـگاهها در کنـار یکدیگـر
جمـع شـوند و بـرای آن ،امتیـازی نیـز در نظر گرفتیـم .اینها ،بهانـهای برای
همـکاری افـراد بـود .همچنین به آنها گفتیم که سـالیانه  10نفـر را بهعنوان
کارشـناس برتـر شـبکه ،انتخـاب و اعلام میکنیـم و بـه برگزیـدگان ،جایزه
اعطـا میکنیـم و شـخصی کـه در دو دوره ،کارشـناس برتـر شـود ،میتواند با
ی با آن دسـتگاه کار کند
ش ماه در یک مرکز پیشـرفتۀ خارجـ 
هزینـۀ مـا ،شـ 
تا دانـش او بهروز شـود.
از دیگـر اقدامـات ،ایجـاد ارتبـاط بیـن ایـن کارگروههـا و تعمیـرکاران
دسـتگاهها بـود .از ایـن طریـق ،کارگروهها ،مجموعـهای از آموزشهـای اولیۀ
رفع مشـکل دسـتگاه را ارائه کردند و از این طریق بازار کارشـان نیز گسـترش
یافـت .درصورتیکـه دسـتگاه سـازندۀ داخلـی داشـت ،او را نیز به تیـم ،اضافه
میکردیـم .سـازنده ،ایدههـای مهمـی بـرای بهبـود دسـتگاه از جلسـات
میگرفـت .مـورد دیگـر ،نبود مجلـۀ تخصصی بـرای چاپ مطالب تولیدشـده
در حـوزۀ تجهیزات آزمایشـگاهی بود؛ ازاینرو تصمیم گرفتیم که یک نشـریۀ
الکترونیکـی تخصصـی در حوزۀ تجهیـزات به نام «فصلنامـۀ تخصصی دانش
آزمایشـگاهی ایـران» منتشـر کنیـم که تمـام مقـاالت آن توسـط کارگروهها
تهیـه و بهصـورت فصلـی چـاپشـود .یکـی دیگـر از کارهایـی کـه از سـال
 1393بـه ذهنمان رسـید ،بحث آمـوزش در بخش تجهیزات بـود زیرا دریایی
از تخصصهـا در شـبکه وجـود داشـت کـه میشـد از آن اسـتفاده کـرد امـا
تـا آن زمـان ،نهـاد و رشـتهای بـرای ایـن موضـوع وجود نداشـت .بـه یکی از
افـرادی کـه به مدت دو سـال در دبیرخانۀ شـبکه مشـغول به همکاری شـده
بـود و فرد مناسـبی برای کارکـردن در بخش خصوصی بود ،گفتـم اگر بتوانی
ایـدۀ آمـوزش در تجهیـزات را پیـاده کنـی ،من به تـو کمک میکنـم .حاال او
شـرکتی در حـوزۀ آمـوزش دارد کـه در سـال  1393قریـب بـه  1500نفـر را
آمـوزش داده اسـت .از ایـن تعـداد ،صرفـاً  30درصـد از شـبکه و  70درصد از
1
بیـرون ،ثبتنـام کـرده بودند .این شـرکت نیز یکـی دیگر از اسـپین-آفهای
شـبکه بـود .موضوعـی کـه مـن همـواره بـه آن فکـر میکنـم ایـن اسـت که
کاری را تعریـف کنیـم ،بهصـورت روتین درآوریـم و از درون آن ،یک مجموعۀ
خصوصی (غیروابسـته به سـتاد و شـبکه از نظر سـهام و مالکیت) ایجاد شـود.
موضـوع ایـن کارگروههـا ،بـه دلیـل اینکـه بهانـهای برای
یـک هـدف متعالـی بـود ،خیلی جـذاب اسـت .اصـل کار نیز
خیلـی هیجانانگیـز اسـت؛ چراکـه نتایـج زیـادی بـه دنبال
داشـته اسـت مث ً
ال آموزشهـای ارائهشـده ،اعتباردهـی افراد
و شناسـایی ظرفیتهـای مغفـول .کارگروههـا و کشـور از

اقدامـات انجامشـده منتفـع شـدند .این مـوارد جزء
دسـتاوردها بودهانـد .کار از یـک مسـئلۀ عملیاتـی
شـروع شـد و در آن زمـان ،منابـع انسـانی ،جـواب
نمـیداد ،کار پیـش نمیرفـت ،خدماترسـانی کـم
بـود امـا دغدغههـای دیگـری نیـز مطـرح بودهانـد
ً
مثلا وقتی بـا افـراد کار میکردید ،مسـتقل از حوزۀ
توسـعۀ نانو ،شـکوفایی ظرفیـت اعتقادی افـراد نیز
برای شـما اهمیت داشـته اسـت .چـرا ایـن موضوع
بـرای شـما مهـم بود؟

مـن ،بعـد از تحصیالت دانشـگاهی و از سـال  1379وارد
دفتـر همکاریهـا 2شـدم و در ایـن مکتـب فکـری بزرگ
شـدهبـودم کـه «آدمهـا مهـم هسـتند» .یعنـی برخالف
رونـد رایـج سـازمانهای کشـور کـه تجهیـزات و امکانات
فیزیکـی مهـم بـود ،در سـازمان مـن ،تجهیـزات زیـادی
وجـود نداشـت و سـاختمان آن تا همین اواخـر ،قدیمی و
کلنگـی بـود اما افراد ،مهـم بودند .در موارد متعددی مشـاهده کـرده بودم که
افـرادی عـادی و جوانـان زیر  30سـال آن زمان بهیکباره به فـردی کلیدی در
یـک حـوزه یـا مدیری قوی تبدیل میشـدند .خـود من نیز وقتی بـرای اولین
بـار بـه دفتـر آمدم 24 ،سـاله بودم و میدیـدم بعضی از بچههـا ظاهر معمولی
دارنـد امـا ناگهان خودشـان را خیلی خوب نشـان میدهند .چگونـه این اتفاق
میافتـد؟ طـی پنـج تا شـش سـال ،حضـور در دفتـر ،متوجه شـدم که منش
بعضـ 
ی از مدیـران دفتـر ،مثـل آقـای مهنـدس میرزایی 3این اسـت کـه افراد
را بشناسـند و بـه آنـان میدان دهنـد .در حقیقت ،بعضیاوقـات برنامۀ مهمی
مثـل نانـو آنقدر بـرای مهندس میرزایی مهم نیسـت که آدمها مهم هسـتند
و حتـی اگـر نانو شکسـت میخورد امـا چهار فـرد موفق از آن بیـرون میآمد
کـه بتواننـد کار دیگـری را در کشـور بهخوبـی انجـام دهنـد ،ایشـان راضـی
بـود .ایـن رویکـرد بـا دیـدگاه سـازمانهایی که بـه خاطر یـک برنامـه ،آدمها
را لـه میکننـد و فرصتـی بـرای آموختـن و بزرگ شـدن به آنـان نمیدهند،
متفـاوت اسـت .مـن ،مدیرانـی را دیدم که این امر برایشـان خیلـی مهم بود و
بـرای مـن نیز «انسـان» خیلی مهم شـده اسـت.

از چه منظری آدمها برای شما مهم هستند؟
بـه عقیـدۀ من تا نیروی مناسـبی سـاخته نشـود ،هیچکاری در کشـور پیش
نمـیرود .شـاید دسـتاوردهای نانـو بـه خاطـر اعتماد بـه یک تیم جـوان بوده
اسـت .مجمـوع اینهـا این دیـد را ایجاد کـرده که بایسـتی بـه آدمها فرصت
دهیـم و بـه آنهـا اهمیت دهیـم .آنها میتوانند نـوآوری ایجاد کننـد .موتور
محرکـۀ نـوآوری در هـر شـکلش هسـتند؛ چـه شـکل فنـی و چه شـکل نرم
و اجتماعـی .انگیـزه ،جوهـر قـویای اسـت کـه میتوانـد آدمـی را بـه مـرز
بیحالـی ،فالکـت و خودکشـی بکشـاند یـا بهجایـی برسـاند کـه کارهـای
خارقالعـادهای انجـام دهـد! اگـر روی ویژگیهـای خـوب یـک فـرد تمرکـز
کنیـد ،همـان ویژگیهـا رشـد خواهند کـرد ،اما اگـر تمرکزتان بـر جنبههای
منفـی باشـد ،همانهـا تقویـت میشـوند؛ بنابرایـن باید بـه دنبال شناسـایی
و تقویـت خوبیهـا و توانمندیهـا باشـید؛ یعنـی بایـد فضا و ظرفیـت ذهنی
بزرگـی بـرای افـراد درسـتکنیـم کـه فـرد خـودش را بـا آن تطبیـق دهـد.
آدمهـا بـه ایـن شـکل بـزرگ میشـوند .در شـبکه به دنبـال آن هسـتیم که
بـرای آدمهـا تصویـر بزرگی بسـازیم و برای دسـتیابی به آن ،کمکشـان کنیم.
اصلیتریـن کاری کـه مدیر انجام میدهد ،همین اسـت .سـایر کارها ،حاشـیه
محسـوب میشـود و امـوری اسـت کـه هرکسـی میتوانـد انجـام دهـد .امضا
کـردن و کارتابـل 4دیـدن و دسـتور دادن وظایـف مهمـی نیسـتند .اصـل کار
مدیر این اسـت که ظرفیت افراد را بشناسـد و چشـمانداز را بسـازد و مجموعه
را بـه آن سـمت هدایـت کنـد ،اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد ،ظرفیتهـا شـکوفا
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الگوی پیشرفتفناورینانو
به عقیدۀ من تا نیروی

طـرح کنـم .دکتـر سـرکار 5نیز خیلـی اوقـات آن را بیان
خواهنـد شـد .تالش مـا در شـبکه بر همین اسـاس بوده
مناسبی ساخته نشود،
میکننـد و بـه نظـر مـن ،درسـت اسـت .مهـم اسـت که
است.
هیچ کاری در کشور
یـک مجموعـه همـواره ایدههـای درسـت و نـو و خالقانه
پیش نمیرود .شاید
امـکان ظهـور و بـروز اسـتعدادهای افراد
داشـته باشـد و بدانـد که اگـر از خالی از ایده شـد ،از بین
خاطر
به
نانو
دستاوردهای
در شـبکه بیـش از دیگـر مدلهـای کاری،
مـیرود .مـن مقالـهای دربارۀ چرخـۀ عمر شـبکهها دارم.
شـبکه،
امکانپذیر اسـت .چه ابزارهایی در
شـبکهها نیـز چرخۀ عمر دارنـد ،یعنی ظهور ،شـکوفایی،
اعتماد به یک تیم جوان
ایـن موضـوع را تسـهیل میکند؟
رکـود و نـزول در آنهـا اتفـاق میافتـد .شـبکهها نیـز
بوده است .مجموع اینها
بینند،
ی
م
خیلیهـا ابـزار مدیریت را صرفاً سلسـلهمراتب
میمیرنـد ،امـا اتفاقاتی هسـت کـه میتواند برای شـبکه
این دید را ایجاد کرده که
درحالیکـه «کا ِر گروهـی» ابـزار مدیریتی اسـت .زنجیرۀ
بهمنزلـۀ تجدیـد حیـات باشـد .مهمتـر از ایـدۀ خـوب،
بایستی به آدمها فرصت
تأمیـن و زنجیـرۀ توزیع شـما بـا همکارانتـان چگونه کار
پیادهسـازی درسـت اسـت .مـن ،شـاید نتوانـم بگویـم
دهیم و به آنها اهمیت
میکنـد؟ ایـن موضـوع میتوانـد شـما را بـه یـک قدرت
نقـاط عطـف شـبکه کجاسـت .خیلـی وقتهـا ایدههایی
دهیم.
تبدیـل کنـد تـا بتوانیـد قواعـد بـازی را تعییـن کنیـد و
طرحشـده ،امـا آنچـه در عمـل بـه شـبکه کمـک کـرده،
در شـبکهای کـه قـرار داریـد ،تعیینکننـده شـوید .ایـن
تبدیـل آنهـا بـه سیسـتم عملیاتـی قابلاجـرا و ایجـاد
ً
ادبیـات ،امـروزه در مدیریـت خیلـی مطـرح میشـود.
مثلا تغییر یک انسـان
مـدل اجرایـی آنهـا بوده اسـت؛
اگـر بخواهیـد دو سـازمان را باهـم همـکار کنیـد اول
بیانگیـزه ایـدۀ خوبـی اسـت کـه در همهجا مطرحشـده
میپرسـند ،کدامیـک بایـد زیرمجموعۀ دیگـری کار کنـد؟ نمیخواهم بگویم
و همـه ،دربـارۀ آن ،سـخنرانی میکننـد! اما چگونه ایـن کار را انجـام دهیم؟
کـه نبایـد سلسـلهمراتب وجـود داشـته باشـد ،امـا سـازمانها بایـد بتواننـد
برونسـپاری خیلـی خـوب اسـت .چگونـه کاری بـه ایـن دشـواری را انجـام
بـدون سلسـلهمراتب و بـاال و پاییـن باهـم کار کننـد و این ،چیزی اسـت که
دهیـم؟ حرف زدن سـاده اسـت ولی پیادهسـازی این ایدهها در جای درسـت
مـا در شـبکه میخواهیـم؛ یعنـی میخواهیـم اعضـا آنقـدر بههمپیوسـته
و بـه روش درسـت ،کار سـختی اسـت؛ بنابرایـن بـه آن معنا نمیتـوان گفت
باشـند و کارشـان بـه یکدیگـر گرهخـورده باشـد کـه دریابند خارج از شـبکه
نقـاط عطـف وجـود داشـتهاند؛ بلکـه پیـاده کـردن سیاسـتها و ایدهها طی
نمیتواننـد کار کننـد .اگـر به این شـکل باشـد ،میتوانیم بگوییم یک شـبکه
رشـد شـبکه ،بـرای ما مهـم بوده اسـت.
داریـم .در شـبکه ،هرکسـی در کاری تبحـر پیـدا کرده اسـت ،محـدودۀ خود
را میشناسـد و باقـی فضـا را بـه دیگـران واگـذار کـرده اسـت .البتـه طبعـاً
بحـث بهجـای جالبی رسـید .اینطور که بیان شـد ،شـبکه،
راهحلـی بـرای یک مسـئله و مشـکل بـود .برای حل مسـئله
دغدغههـا و نگرانیهـای زیـادی ،مخصوصـاً برای مدیران سـنتی وجـود دارد.
بـه دنبـال نهادسـازی رفتید .شـبکه از جنـس نهاد اسـت .از
آنهـا همیشـه فکـر کردهانـد کـه همهچیـز بایـد در کنتـرل خودمان باشـد.
جنـس قاعدهگذاری و استانداردسـازی اسـت .سـؤال من این
درحالیکـه اآلن همهچیـز بـه سـمت همـکاری پیـش مـیرود.
اسـت که مشـکل توسـعۀ نانو ،مخصوص ًا در بخـش تجهیزات
و سـاخت که بهنوعی پایۀ توسـعۀ فناوری محسـوب میشـود
تفـاوت مدیـر و رهبـر در ادبیـات مدیریتـی نیـز بـر همین
از جنس نهادسـازی بود؟ آیـا نهادی وجود نداشـت که بتوانید
اسـاس اسـت .برای مدیـر ،اهـداف سـازمان مهم اسـت ولی
آن را تقویـت کنید؟ بهمنظور نهادسـازی و عمل نهـادی ،الزم
بـرای رهبر رشـد اشـخاص اهمیـت دارد.
اسـت برخـی مؤلفههـای فرهنگـی در نظـر گرفتـه شـوند یا
در اسلام نیـز بـه همین صورت اسـت .صـدر اسلام را ببینید .پیامبـر اکرم
ایجـاد شـوند .درواقـع اگـر بخشـی از فرهنگهـا داخل خود
(صلـیاهلل علیـه و آلـه)  23سـال زحمت کشـید و حرص خوردند امـا در روز
نهـاد نباشـد کار نمیکنـد؛ بنابرایـن سـؤال بعـدی مـن این
وفاتـش ،اختلاف بزرگی پیش آمد و مسـلمانان به دو دسـته تقسـیم شـدند.
اسـت که بـرای اسـتقرار یک نهـاد توانمنـد به چه چیـز نیاز
اگـر بهظاهـر ماجـرا نـگاه کنیم ،میپرسـیم آیا پیامبر شکسـت خـورد؟ خیر!
داشتید؟
پیامبـر ،امیرالمؤمنیـن علیهالسلام را تربیـت کـرد کـه موجـب شـد جریان
بـرای اینکـه شـبکه در سـطح ملـی خـوب کار کند ،الزم اسـت چند سـطح
اصیلـی طـی سـالها ادامـه یابد و خاموش نشـود .بـه تعبیری میتـوان گفت
کار تعریـف شـوند .ایـن سـطوح عبارتانـد از سیاسـتگذاری و تنظیمگری،
از تمـام رسـالت پیامبـر اکرم ،تربیت شـخصی مثل امیرالمؤمنیـن کافی بوده
تسـهیلگری و خدماتدهـی .در حـوزۀ تجهیـزات آزمایشـگاهی کـف هرم را
اسـت .قلـب تپندهای بهجـای گذاشـته برای تمـام تاریخ.
داشـتیم؛ یعنی آزمایشـگاههای خدمترسـان را داشـتیم اما با یکدیگر مرتبط
نقاط عطف فرایند بلوغ سیاسـتگذاری شبکۀ آزمایشگاهی
نبودنـد؛ جایـی نبـود کـه برایشـان سیاسـتگذاری کند تـا نقشهـای دیگر
و حـوزۀ تجهیـزات آزمایشـگاهی ،چـه
را نیـز انجـام دهنـد و در سیسـتمی منسـجم و مکمـل
و
مـواردی بوده اسـت؟ ایـن کار بـا بحثها
کار کنـد .جزیرههـای جداگانـهای بودند کـه در کنار هم
که
است
این
مدیر
کار
اصل
و
ایدهها دربارۀ مفهوم شـبکه شـروع شـد
تصویـر واضحی را ایجـاد نمیکردند .چرا؟ چـون هرکدام
بشناسد
را
افراد
ظرفیت
یا
تـا امروز بـا تشـکیل تیمهـای تخصصی
بخـش خودشـان را توسـعه میدادنـد و انتظـار داشـتند
چندین
شـروع برنامـۀ تعمیـر تجهیـزات و
کـه همهچیـز را در اختیار داشـته باشـند .کسـی ،تصویر
و چشمانداز را بسازد و
نقاط
ایـن
برنامـۀ دیگـر ادامه یافتهاسـت.
بزرگتـری از ایـن مجموعـه در ذهـن نداشـت و بـه این
مجموعه را به آن سمت
و
افتاد
ی
م
اتفـاق
عطـف در چه زمانهایـی
فکـر نمیکـرد که کلیتـی در راسـتای منافع ملی شـکل
هدایت کند ،اگر این اتفاق
بود؟
تفکراتـی
یا
هـا
پشـتوانۀ آنچـه برنامه
بگیـرد .طبیعـی اسـت که این سـطح هـرم نمیتواند این
شکوفا
ها
ت
ظرفی
دهد،
رخ
خیلی
بدهیـد،
مـا
بـه
اگـر تصویـری کلی
کار را انجـام دهـد و بایـد سـطوح باالتری وجود باشـد.
شد.
خواهند
بود.
خواهـد
روشـنکننده
پیشتـر واژۀ شـبکه بهدفعـات مطـرح شـده بـود ،ولـی
ً
را
ای
ه
مسـئل
نباشـد
بد
شـاید
سـؤال
برای پاسـخ به این
فهـم آن وجـود نداشـت .منظـور از شـبکه صرفـا این بود
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کـه اطالعـات را روی اینترنـت بگذاریـم و هرکسـی
بدانـد چـه اتفاقـی در جریان اسـت .نـگاه حداقلی به
شـبکه وجود داشـت .باید نـگاه حداکثـری مبتنی بر
توزیـع ظرفیـت و کلگرایی ایجاد میشـد .همچنین
برنامهای برای ارتقای تدریجی سـطح کل کشـور الزم
بـود .در حقیقـت ،ما تـا حدودی نقـش تصمیمگیری
و تسـهیلگری و شـاید کمـی هـم سیاسـتگذاری
را ایفـا کردیـم .سیاسـتگذاری را خـود سـتاد انجام
مـیداد و میگفـت بایـد نیـاز کشـور در حـوزۀ نانـو
تأمیـن شـود ،از تجهیزاتی که داریم ،بـه بهترین نحو
اسـتفاده شـود ،تجهیزات جدید بهجاهایی اختصاص
داده شـود کـه خـوب اسـتفاده میکننـد و توزیـع
مناسـبی وجـود داشـته باشـد .اینهـا سیاسـتهای
سـتاد و مسـتقل از شـبکه بـود .ولـی شـبکه بایـد
نقش تسـهیلگری ،تنظیمگـری و تدویـن آییننامه،
دسـتورالعمل و ایجـاد سـازوکار را پیـش میگرفت.
از زمـان مطرحشـدن بحـث شـبکه،
شـما اعتقاد داشـتید کـه بایـد وظیفۀ
تسـهیلگری و تنظیمگـری را بـه عهده
بگیرد؟

بهترین خالقیت در این سیستم،
تعریف بازیهایی است که همه
از آن و از همکاریها سود ببرند.
اگر توانستیم چنین سازوکاری
در برنامهای تعریف کنیم آن
برنامه خود پایدار است؛ یعنی
در ایجاد سیستمها باید به تعبیۀ
پایداری در درون سیستم توجه
کنیم .کسی میتواند بازیهای
برد-برد را طراحی کند که صرفاً
به جلوی چشمش نگاه نکند
بلکه تمرین کند .بهجای آنکه
صرف ًا کارهای روتین را از صبح
تا شب انجام دهد ،وقت بیشتری
برای فکر کردن بگذارد و به
راهحلهای سوم ،چهارم و پنجم
مسئله بیندیشد.

خیـر! در طـول زمـان ایـن نـگاه تکویـن پیـدا کرد.
مـن ،در ابتـدا اینقـدر عمیـق در مـورد شـبکه فکـر نمیکـردم.
میتوانـم بپرسـم کـه دربـارۀ ایـن موضـوع چطـور فکـر
میکردیــد؟

آن زمـان ،فکـر مـن ایـن بـود کـه از سـرمایهگذاریهای مـوازی در کشـور
جلوگیـری کنیـم تـا شـاهد کمتریـن هدررفـت سـرمایۀ ملی کشـور باشـیم.
نکتـۀ کلیـدی این بـود که آزمایشـگاهها ،نهـاد بودند و یک
نهـاد دیگر در کنـار آنها بهصـورت موازی ایجـاد نکردید.

بلـه! مـا نیامـده بودیـم که یک آزمایشـگاه ملـی با بهتریـن تجهیـزات ایجاد
کنیـم و بگوییـم ایـن پـدر آزمایشـگاه نانو کشـور اسـت .یـک نهاد سـطح باال
در ایـن هـرم وجـود داشـت .اگـر بخواهیـد یـک بـازی راه بیندازید تـا در هر
حـوزهای بیـن بازیگـران ،تعامالتـی اتفـاق بیفتـد ،میتوانید اجـازه بدهید این
افـراد آنقـدر تـوی سـر هم بزنند و سـر یکدیگـر را بشـکنند تا باهـم مأنوس
شـوند و اخـوت شـکل بگیـرد یـا اینکـه یـک سـری قواعـد بـازی بگذارید و
همـه آن را بپذیرنـد کـه ایـن چـرخ ،روان بچرخـد .زمانـی شـما میگوییـد
آزمایشـگاهها باهـم برونـد و همـکاری کننـد خـوب اسـت؛ ولـی اگـر قاعـده
بگذاریـد کـه در صـورت همـکاری ،حـق ندارید نیروهـای همدیگـر را بقاپید؛
همه حواسشـان هسـت کـه فرصتطلبی نکنند .پـس یک سـری قواعد بازی

میگذاریـم ،هزینـۀ تعامالت را پاییـن میآوریم و کار
را روان میکنیـم و از ایـن طریـق ،تغییـر سـنتهای
قدیمـی بـه رویکردهـای جدیـد را تسـریع میکنیم
زیـرا بـدون ایـن مداخلـه ،دسـتیابی بـه تعاملات
سـازنده امکانپذیـر نخواهـد بـود .بنـده مقالـهای بـا
عنـوان «خردمایـه مداخلۀ دولت در ایجاد شـبکهها»
دربـارۀ اینکـه چـرا دولـت بایـد در شـبکهها دخالـت
کنـد ،نوشـتهام .اینکـه چـرا دولـت ،نمیگـذارد کـه
ایـن شـبکهها و روابـط خودبهخـود شـکل بگیرنـد؟
بعضـی از دالیـل آن ضـرورت گذاشـتن قواعـد بازی
بـرای تسـریع تغییـر سـنتها ،تشـویق فرهنگهای
شـتابدهنده و جدیـد کاری اسـت .ایـن امـور بایـد
توسـط دولـت انجام شـوند و اگر خـودش رقیب بقیه
بشـود ،فایـدهای نـدارد .دولت باید در یک سـطح باال
تقسـیم نقـش کند.
یعنـی شـما میفرماییـد کـه دولت در بسـتر
فرهنگـی که نهادها بایـد در آن به وجـود بیایند
یـا کار کننـد ،ورود کند؟

بلـه! البتـه یـک موضـوع مهمتـر این اسـت کـه این
کار بـا دسـتورالعمل و ابالغیه فـرق دارد .وزارتخانهها
میگوینـد کـه ما بخشـنامه کردیـم تا ایـن کار اتفاق
بیفتـد؛ امـا در عمـل عمدتـاً هیـچ اتفاقـی رخ نمیدهـد .کار ما فقط تشـویق
اسـت .تنبیـه مـا ،قطـع تشـویق یا کم کـردن آن اسـت .هـر برنامـهای که در
شـبکه تدویـن کردیـم ،بر مبنای تشـویق بودهاسـت .مهمتریـن کار ما تعریف
بازیهـای بُـرد -بُـرد بود .باالخره آب که سـرباال نمـیرود .بایـد بهگونهای کار
را طراحـی کنیـد کـه در همیـن مسـیر سـرپایینی بـرود .شـما نمیتوانیـد با
ابالغیـه و بخشـنامه ،افـراد را مجبور به همـکاری کنید؛ بلکه بایـد از ابزارهای
نرمـی اسـتفاده کنیـد که بـه نفع همه باشـد .ابـزار نرمی مثـل کارانـه ،کارانه
چـهکاری انجـام میدهـد؟ منجر بـه افزایـش انگیزۀ افـراد و سـودآوری مرکز
میشـود .بـه نظـرم بهترین خالقیت در این سیسـتم ،تعریف بازیهایی اسـت
کـه همـه از آن و از همکاریهـا سـود ببرند .اگر توانسـتیم چنین سـازوکاری
در برنامـهای تعریـف کنیـم آن برنامـه خـود پایـدار اسـت؛ یعنـی در ایجـاد
سیسـتمها بایـد بـه تعبیـۀ پایـداری در درون سیسـتم توجـه کنیـم .کسـی
میتوانـد بازیهـای بُرد-بُـرد را طراحـی کنـد کـه صرفـاً به جلوی چشـمش
نـگاه نکنـد بلکـه تمرین کنـد .بهجای آنکـه صرفاً کارهـای روتیـن را از صبح
تـا شـب انجام دهد ،وقت بیشـتری بـرای فکر کـردن بگذارد و بـه راهحلهای
سـوم ،چهارم و پنجم مسـئله بیندیشـد.
آقـای دکتـر اسـدی فـرد ،خیلـی ممنـون از وقتیکـه برای
مصاحبه گذاشـتید.

پینوشتها:
 .1شرکتی تخصصی و کوچک که از یک مجموعۀ بزرگتر منشعب میشود و بهطور مستقل به کار خود ادامه میدهد.
 .2مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری که اسم سابق آن دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری بوده است.
 .3صابر میرزایی معاون پژوهشی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و از مؤسسان ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو
 .4کارپوشه ()Cartable
 .5سعید سرکار ،دبیر ستاد ویژۀ توسعۀ فناورینانو
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