
شبکه، سازوکاری خود پایدار
  مدل مدیریت شــبکه ای یکی از نظام های 
مدیریتی كارامد در چنددهه اخير اســت كه به 
منظور بهينه سازی ظرفيت ها و هم افزایی از آن 
بهره گرفته می شــود. در نگاه نخست، تشکيل 
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو نيز با بهره گيری 
از این مدل رایج، توانسته به این مهم دست یابد. 
اما از ســوی دیگر با این ادعا مواجه هستيم كه 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، برای توسعه 
فناوری از مدل های بومی خود اســتفاده كرده 
است. برای راســتی آزمایی این ادعا می توان با 
كنکاش در تفکرات سياســت گذاران و مدیران 
این حــوزه، بنيان هــای فکــری و فرهنگی 
سياست گذاران را مورد مداقه قرار داد و دریافت 
كه این مدل چه تفاوت ها و تمایزاتی با مدل های 
رایج در كتاب های آموزشــی و درسی منتج از 
آموزه های دیگران دارد. به این منظور مصاحبه ای 
با دكتر رضا اسدی فرد، از موسسان اصلی شبکه 
آزمایشــگاهی نانو ترتيب داده شده كه در این 

شماره، قسمت دوم مصاحبه را خواهيم خواند.

معموالً انگيزة افراد منزوی و 
منفرد تحليل می رود. برای 
اینکه افراد، دارای انگيزه 
شوند باید در یک گروه از 
افراد هم صنف و هم شغل، 
عضویت داشته باشند و در 
آن گروه یک سری از كارها 

ارزش شوند.

چگونگـی  پيرامـون  تاریخـی  بحثـی  قبـل  مصاحبـه  در   
آخریـن  داشـتيم.  آن  ایـدة  منشـأ  و  شـبکه  شـکل گيری 
فرایندهـای  و  دربـارة سـازوكارها  مطرح شـده  صحبت هـای 
ایجادشـده در داخـل شـبکه بـود. بـه مـواردی مثـل بحـث 
و  تخصصـی  كارگروه هـای  اعتبـاری،  خدمـات  آمـوزش، 

شـبکه های اجتماعـی كـه توسـط شـبکه 
قـرار  نپرداختيـم.  بـود،  راه انـدازی شـده 
شـد در این جلسـه دربارة ایـن موضوعات 

صحبـت كنيـم.
همانطـور که جلسـه قبل بیان شـد از سـال 13۸3، کار 
شـروع شـد و در طـول زمـان کم کـم ذهنیتی نسـبت به 
شـبکه پیـدا کرديـم. اين ايـده به تدريج در ذهـن مديران 
سـتاد تکامـل پیـدا کرد کـه اصاًل شـبکه چه بايد باشـد. 
تصوری که اآلن بنده از شـبکه دارم نسـبت به آن چیزی 
کـه هفـت يا هشـت سـال پیش داشـتم، خیلـی متفاوت 
اسـت. همان طور که در جلسـۀ قبل گفتـم، نقش من-به 
عنـوان مديـر شـبکه- اين اسـت کـه دنبـال الماس هايی 

باشـم کـه ديده نمی شـوند! بايد اين الماس ها را شناسـايی کنـم و در ويترين 
بگـذارم کـه همـه ببیننـد و از آن اسـتفاده کننـد. فکر می کنـم وظیفۀ فعلی 
مـن همیـن اسـت؛ زيرا سـاير کارها به وظايـف روتینی تبديل شـده اند که در 
عیـن نیـاز به نـوآوری، سـازوکارهای مشـخص خـود را دارند. شـبکه، دريايی 
از سـرمايه های انسـانی بـا توانمندی هـای مختلف اسـت که به صـورت منفرد 
و تک به تـک ديـده نمی شـوند. از قديـم بـه کارشـناس 
تجهیـزات آزمايشـگاهی مانند يک کارمنـد معمولی نگاه 
می شـد که کاری عملی انجام مـی داد و به او اپراتور گفته 
می شـد. يکـی از اقدامات فرهنگی انجام شـده در شـبکه، 
تغییر اسـم اپراتور به »کارشـناس دسـتگاه« بود. جلسـۀ 
پیـش دربـارۀ نظـام »کارانـه« صحبـت کرديـم و نیـازی 
بـه تکـرار مجـدد آن نیسـت؛ ولـی در چهار يا پنج سـال 
اخیـر، پیگیـر آن بوديم که کار با تجهیزات آزمايشـگاهی 
بـه يـک کار بانشـاط تبديل شـود و افراد بـرای انجام آن، 
انگیـزه پیـدا کننـد. چگونـه می تـوان انگیزه ايجـاد کرد؟ 
چیـزی کـه به ذهنمان رسـید اين بود که معمـوالً انگیزۀ 
افـراد منـزوی و منفرد تحلیل مـی رود. برای اينکـه افراد، 
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من در این مکتب فکری 
بزرگ شده  بودم كه آدم ها 
مهم هستند! یعنی برخالف 

روند رایج سازمان های 
كشور كه تجهيزات و 

امکانات فيزیکی مهم بود، 
در سازمان من، تجهيزات 

زیادی وجود نداشت و 
ساختمان آن تا همين 

اواخر، قدیمی و كلنگی بود 
اما افراد، مهم بودند.

دارای انگیـزه شـوند بايـد در يک گـروه از افـراد هم صنف 
و هم شـغل، عضويـت داشـته باشـند و در آن گـروه يـک 
سـری از کارهـا ارزش شـوند؛ مثـاًل اين کـه اعضـا بتواننـد 
از همـۀ ظرفیت هـای دسـتگاه اسـتفاده کننـد يـا بتوانند 
کار کسـی را راه بیندازنـد، آمـوزش دهنـد، دانـش خـود 
را بـا ديگـران در میـان بگذارنـد و از تجربیاتشـان، کتـاب 
بنويسـند. بـه اين منظـور شـبکه های کوچک تـری درون 
شـبکه آزمايشـگاهی به نـام کارگروه هـای تخصصی ايجاد 
کرديـم تـا همـۀ افـرادی کـه بـا يـک دسـتگاه يا بـا يک 
خانـواده از دسـتگاه ها کار می کننـد، عضـو شـبکه ای بـه 
نام کارگروه تخصصی شـوند. بسـتری را بـرای تعامل افراد 
فراهـم کرديـم کـه تـاالر گفتگوی سـايت اسـت. اعضا در 
اين قسـمت، می توانند سـؤالی را مطرح کنند تا سـايرين 
ببیننـد، جواب دهند، بحث کننـد و درنهايت به نتیجه ای 
برسـند. شـبکۀ اجتماعی موبايلی را نیز راه انـدازی کرديم. 

ولـی ايـن کافـی نیسـت و اصـرار کرديـم کـه شـبکه ها و گروه هـا دو بـار در 
سـال به طـور فیزيکـی بـه میزبانـی يکـی از آزمايشـگاه ها در کنـار يکديگـر 
جمـع شـوند و بـرای آن، امتیـازی نیـز در نظر گرفتیـم. اين ها، بهانـه ای برای 
همـکاری افـراد بـود. همچنین به آن ها گفتیم که سـالیانه 10 نفـر را به عنوان 
کارشـناس برتـر شـبکه، انتخـاب و اعـالم می کنیـم و بـه برگزيـدگان، جايزه 
اعطـا می کنیـم و شـخصی کـه در دو دوره، کارشـناس برتـر شـود، می تواند با 
هزينـۀ مـا، شـش  ماه در يک مرکز پیشـرفتۀ خارجـی  با آن دسـتگاه کار کند 

تا دانـش او به روز شـود.
تعمیـرکاران  و  کارگروه هـا  ايـن  بیـن  ارتبـاط  ايجـاد  اقدامـات،  ديگـر  از   
دسـتگاه ها بـود. از ايـن طريـق، کارگروه ها، مجموعـه ای از آموزش هـای اولیۀ 
رفع مشـکل دسـتگاه را ارائه کردند و از اين طريق بازار کارشـان نیز گسـترش 
يافـت. درصورتی کـه دسـتگاه سـازندۀ داخلـی داشـت، او را نیز به تیـم، اضافه 
جلسـات  از  دسـتگاه  بهبـود  بـرای  مهمـی  ايده هـای  سـازنده،  می کرديـم. 
می گرفـت. مـورد ديگـر، نبود مجلـۀ تخصصی بـرای چاپ مطالب تولید شـده 
در حـوزۀ تجهیزات آزمايشـگاهی بود؛ ازاين رو تصمیم گرفتیم که يک نشـريۀ 
الکترونیکـی تخصصـی در حوزۀ تجهیـزات به نام »فصل نامـۀ تخصصی دانش 
آزمايشـگاهی ايـران« منتشـر کنیـم که تمـام مقـاالت آن توسـط کارگروه  ها 
تهیـه و به صـورت فصلـی چـاپ  شـود. يکـی ديگـر از کارهايـی کـه از سـال 
13۹3 بـه ذهنمان رسـید، بحث آمـوزش در بخش تجهیزات بـود زيرا دريايی 
از تخصص هـا در شـبکه وجـود داشـت کـه می شـد از آن اسـتفاده کـرد امـا 
تـا آن زمـان، نهـاد و رشـته ای بـرای ايـن موضـوع وجود نداشـت. بـه يکی 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 
ايـدۀ آمـوزش در تجهیـزات را پیـاده کنـی، من به تـو کمک می کنـم. حاال او 
شـرکتی در حـوزۀ آمـوزش دارد کـه در سـال 13۹3 قريـب بـه 1500 نفـر را 
آمـوزش داده اسـت. از ايـن تعـداد، صرفـاً 30 درصـد از شـبکه و ۷0 درصد از 
بیـرون، ثبت نـام کـرده بودند. اين شـرکت نیز يکـی ديگر از اسـپین-آف های1  
شـبکه بـود. موضوعـی کـه مـن همـواره بـه آن فکـر می کنـم ايـن اسـت که 
کاری را تعريـف کنیـم، به صـورت روتین درآوريـم و از درون آن، يک مجموعۀ 
خصوصی )غیروابسـته به سـتاد و شـبکه از نظر سـهام و مالکیت( ايجاد شـود.

 موضـوع ایـن كارگروه هـا، بـه دليـل این كـه بهانـه ای برای 
یـک هـدف متعالـی بـود، خيلی جـذاب اسـت. اصـل كار نيز 
خيلـی هيجان انگيـز اسـت؛ چراكـه نتایـج زیـادی بـه دنبال 
داشـته اسـت مثاًل آموزش هـای ارائه شـده، اعتباردهـی افراد 
از  كشـور  و  كارگروه هـا  مغفـول.  ظرفيت هـای  شناسـایی  و 

اقدامـات انجام شـده منتفـع شـدند. این مـوارد جزء 
دسـتاوردها بوده انـد. كار از یـک مسـئلۀ عملياتـی 
شـروع شـد و در آن زمـان، منابـع انسـانی، جـواب 
نمـی داد، كار پيـش نمی رفـت، خدمات رسـانی كـم 
بـود امـا دغدغه هـای دیگـری نيـز مطـرح بوده انـد 
مثـاًل وقتی بـا افـراد كار می كردید، مسـتقل از حوزة 
توسـعۀ نانو، شـکوفایی ظرفيـت اعتقادی افـراد نيز 
برای شـما اهميت داشـته اسـت. چـرا ایـن موضوع 

بـرای شـما مهـم بود؟
مـن، بعـد از تحصیالت دانشـگاهی و از سـال 13۷۹ وارد 
دفتـر همکاری هـا2  شـدم و در ايـن مکتـب فکـری بزرگ 
شـده  بـودم کـه »آدم هـا مهـم هسـتند«. يعنـی برخالف 
رونـد رايـج سـازمان های کشـور کـه تجهیـزات و امکانات 
فیزيکـی مهـم بـود، در سـازمان مـن، تجهیـزات زيـادی 
وجـود نداشـت و سـاختمان آن تا همین اواخـر، قديمی و 
کلنگـی بـود اما افراد، مهـم بودند. در موارد متعددی مشـاهده کـرده بودم که 
افـرادی عـادی و جوانـان زير 30 سـال آن زمان به يکباره به فـردی کلیدی در 
يـک حـوزه يـا مديری قوی تبديل می شـدند. خـود من نیز وقتی بـرای اولین 
بـار بـه دفتـر آمدم، 24 سـاله بودم و می ديـدم بعضی از بچه هـا ظاهر معمولی 
دارنـد امـا ناگهان خودشـان را خیلی خوب نشـان می دهند. چگونـه اين اتفاق 
می افتـد؟ طـی پنـج تا شـش سـال، حضـور در دفتـر، متوجه شـدم که منش 
بعضـی  از مديـران دفتـر، مثـل آقـای مهنـدس میرزايی3  اين اسـت کـه افراد 
را بشناسـند و بـه آنـان میدان دهنـد. در حقیقت، بعضی  اوقـات برنامۀ مهمی 
مثـل نانـو آن قدر بـرای مهندس میرزايی مهم نیسـت که آدم ها مهم هسـتند 
و حتـی اگـر نانو شکسـت می خورد امـا چهار فـرد موفق از آن بیـرون می آمد 
کـه بتواننـد کار ديگـری را در کشـور به خوبـی انجـام دهنـد، ايشـان راضـی 
بـود. ايـن رويکـرد بـا ديـدگاه سـازمان هايی که بـه خاطر يـک برنامـه، آدم ها 
را لـه می کننـد و فرصتـی بـرای آموختـن و بزرگ شـدن به آنـان نمی دهند، 
متفـاوت اسـت. مـن، مديرانـی را ديدم که اين امر برايشـان خیلـی مهم بود و 

بـرای مـن نیز »انسـان« خیلی مهم شـده اسـت.

 از چه منظری آدم ها برای شما مهم هستند؟
بـه عقیـدۀ من تا نیروی مناسـبی سـاخته نشـود، هیچ کاری در کشـور پیش 
نمـی رود. شـايد دسـتاوردهای نانـو بـه خاطـر اعتماد بـه يک تیم جـوان بوده 
اسـت. مجمـوع اين هـا اين ديـد را ايجاد کـرده که بايسـتی بـه آدم ها فرصت 
دهیـم و بـه آن هـا اهمیت دهیـم. آن ها می توانند نـوآوری ايجاد کننـد. موتور 
محرکـۀ نـوآوری در هـر شـکلش هسـتند؛ چـه شـکل فنـی و چه شـکل نرم 
و اجتماعـی. انگیـزه، جوهـر قـوی ای اسـت کـه می توانـد آدمـی را بـه مـرز 
بی حالـی، فالکـت و خودکشـی بکشـاند يـا به جايـی برسـاند کـه کارهـای 
خارق العـاده ای انجـام دهـد! اگـر روی ويژگی هـای خـوب يـک فـرد تمرکـز 
کنیـد، همـان ويژگی هـا رشـد خواهند کـرد، اما اگـر تمرکزتان بـر جنبه های 
منفـی باشـد، همان هـا تقويـت می شـوند؛ بنابرايـن بايد بـه دنبال شناسـايی 
و تقويـت خوبی هـا و توانمندی هـا باشـید؛ يعنـی بايـد فضا و ظرفیـت ذهنی 
بزرگـی بـرای افـراد درسـت  کنیـم کـه فـرد خـودش را بـا آن تطبیـق دهـد. 
آدم هـا بـه ايـن شـکل بـزرگ می شـوند. در شـبکه به دنبـال آن هسـتیم که 
بـرای آدم هـا تصويـر بزرگی بسـازيم و برای دسـتیابی به آن، کمکشـان کنیم. 
اصلی تريـن کاری کـه مدير انجام می دهد، همین اسـت. سـاير کارها، حاشـیه 
محسـوب می شـود و امـوری اسـت کـه هرکسـی می توانـد انجـام دهـد. امضا 
کـردن و کارتابـل4 ديـدن و دسـتور دادن وظايـف مهمـی نیسـتند. اصـل کار 
مدير اين اسـت که ظرفیت افراد را بشناسـد و چشـم انداز را بسـازد و مجموعه 
را بـه آن سـمت هدايـت کنـد، اگـر ايـن اتفـاق رخ دهـد، ظرفیت هـا شـکوفا 
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خواهنـد شـد. تالش مـا در شـبکه بر همین اسـاس بوده 
است.

 امـکان ظهـور و بـروز اسـتعدادهای افراد 
در شـبکه بيـش از دیگـر مدل هـای كاری، 
امکان پذیر اسـت. چه ابزارهایی در شـبکه، 

ایـن موضـوع را تسـهيل می كند؟
خیلی هـا ابـزار مديريت را صرفاً سلسـله مراتب می بینند، 
درحالی کـه »کارِ گروهـی« ابـزار مديريتی اسـت. زنجیرۀ 
تأمیـن و زنجیـرۀ توزيع شـما بـا همکارانتـان چگونه کار 
می کنـد؟ ايـن موضـوع می توانـد شـما را بـه يـک قدرت 
تبديـل کنـد تـا بتوانیـد قواعـد بـازی را تعییـن کنیـد و 
در شـبکه ای کـه قـرار داريـد، تعیین کننـده شـويد. ايـن 
امـروزه در مديريـت خیلـی مطـرح می شـود.  ادبیـات، 
اگـر بخواهیـد دو سـازمان را باهـم همـکار کنیـد اول 

می پرسـند، کدام يـک بايـد زيرمجموعۀ ديگـری کار کنـد؟ نمی خواهم بگويم 
کـه نبايـد سلسـله مراتب وجـود داشـته باشـد، امـا سـازمان ها بايـد بتواننـد 
بـدون سلسـله مراتب و بـاال و پايیـن باهـم کار کننـد و اين، چیزی اسـت که 
مـا در شـبکه می خواهیـم؛ يعنـی می خواهیـم اعضـا آن قـدر به هم پیوسـته 
باشـند و کارشـان بـه يکديگـر گره خـورده باشـد کـه دريابند خارج از شـبکه 
نمی تواننـد کار کننـد. اگـر به اين شـکل باشـد، می توانیم بگويیم يک شـبکه 
داريـم. در شـبکه، هرکسـی در کاری تبحـر پیـدا کرده اسـت، محـدودۀ خود 
را می شناسـد و باقـی فضـا را بـه ديگـران واگـذار کـرده اسـت. البتـه طبعـاً 
دغدغه هـا و نگرانی هـای زيـادی، مخصوصـاً برای مديران سـنتی وجـود دارد. 
آن هـا همیشـه فکـر کرده انـد کـه همه چیـز بايـد در کنتـرل خودمان باشـد. 

درحالی کـه اآلن همه چیـز بـه سـمت همـکاری پیـش مـی رود.

 تفـاوت مدیـر و رهبـر در ادبيـات مدیریتـی نيـز بـر همين 
اسـاس اسـت. برای مدیـر، اهـداف سـازمان مهم اسـت ولی 

بـرای رهبر رشـد اشـخاص اهميـت دارد.
در اسـالم نیـز بـه همین صورت اسـت. صـدر اسـالم را ببینید. پیامبـر اکرم 
)صلـی  اهلل علیـه و آلـه( 23 سـال زحمت کشـید و حرص خوردند امـا در روز 
وفاتـش، اختـالف بزرگی پیش آمد و مسـلمانان به دو دسـته تقسـیم شـدند. 
اگـر به ظاهـر ماجـرا نـگاه کنیم، می پرسـیم آيا پیامبر شکسـت خـورد؟ خیر! 
پیامبـر، امیرالمؤمنیـن علیه السـالم را تربیـت کـرد کـه موجـب شـد جريان 
اصیلـی طـی سـال ها ادامـه يابد و خاموش نشـود. بـه تعبیری می تـوان گفت 
از تمـام رسـالت پیامبـر اکرم، تربیت شـخصی مثل امیرالمؤمنیـن کافی بوده 

اسـت. قلـب تپنده ای به جـای گذاشـته برای تمـام تاريخ.

 نقاط عطف فرایند بلوغ سياسـت گذاری شبکۀ آزمایشگاهی 
چـه  آزمایشـگاهی،  تجهيـزات  حـوزة  و 
مـواردی بوده اسـت؟ ایـن كار بـا بحث ها و 
ایده ها دربارة مفهوم شـبکه شـروع شـد و 
تـا امروز بـا تشـکيل تيم هـای تخصصی یا 
شـروع برنامـۀ تعميـر تجهيـزات و چندین 
برنامـۀ دیگـر ادامه یافته  اسـت. ایـن نقاط 
عطـف در چه زمان هایـی اتفـاق می افتاد و 
پشـتوانۀ آنچـه برنامه هـا یا تفکراتـی بود؟ 
اگـر تصویـری كلی بـه مـا بدهيـد، خيلی 

بود. خواهـد  روشـن كننده 
برای پاسـخ به اين سـؤال شـايد بد نباشـد مسـئله ای را 

طـرح کنـم. دکتـر سـرکار5  نیز خیلـی اوقـات آن را بیان 
می کننـد و بـه نظـر مـن، درسـت اسـت. مهـم اسـت که 
يـک مجموعـه همـواره ايده هـای درسـت و نـو و خالقانه 
داشـته باشـد و بدانـد که اگـر از خالی از ايده شـد، از بین 
مـی رود. مـن مقالـه ای دربارۀ چرخـۀ عمر شـبکه ها دارم. 
شـبکه ها نیـز چرخۀ عمر دارنـد، يعنی ظهور، شـکوفايی، 
رکـود و نـزول در آن هـا اتفـاق می افتـد. شـبکه ها نیـز 
می میرنـد، امـا اتفاقاتی هسـت کـه می تواند برای شـبکه 
به منزلـۀ تجديـد حیـات باشـد. مهم تـر از ايـدۀ خـوب، 
پیاده سـازی درسـت اسـت. مـن، شـايد نتوانـم بگويـم 
نقـاط عطـف شـبکه کجاسـت. خیلـی وقت هـا ايده هايی 
طرح شـده، امـا آنچـه در عمـل بـه شـبکه کمـک کـرده، 
تبديـل آن هـا بـه سیسـتم عملیاتـی قابل اجـرا و ايجـاد 
مـدل اجرايـی آن هـا بوده اسـت؛ مثـاًل تغییر يک انسـان 
بی انگیـزه ايـدۀ خوبـی اسـت کـه در همه جا مطرح شـده 
و همـه، دربـارۀ آن، سـخنرانی می کننـد! اما چگونه ايـن کار را انجـام دهیم؟ 
برون سـپاری خیلـی خـوب اسـت. چگونـه کاری بـه ايـن دشـواری را انجـام 
دهیـم؟ حرف زدن سـاده اسـت ولی پیاده سـازی اين ايده ها در جای درسـت 
و بـه روش درسـت، کار سـختی اسـت؛ بنابرايـن بـه آن معنا نمی تـوان گفت 
نقـاط عطـف وجـود داشـته اند؛ بلکـه پیـاده کـردن سیاسـت ها و ايده ها طی 

رشـد شـبکه، بـرای ما مهـم بوده اسـت.

 بحـث به جـای جالبی رسـيد. این طور كه بيان شـد، شـبکه، 
راه حلـی بـرای یک مسـئله و مشـکل بـود. برای حل مسـئله 
بـه دنبـال نهادسـازی رفتيد. شـبکه از جنـس نهاد اسـت. از 
جنـس قاعده گذاری و استانداردسـازی اسـت. سـؤال من این 
اسـت كه مشـکل توسـعۀ نانو، مخصوصاً در بخـش تجهيزات 
و سـاخت كه به نوعی پایۀ توسـعۀ فناوری محسـوب می شـود 
از جنس نهادسـازی بود؟ آیـا نهادی وجود نداشـت كه بتوانيد 
آن را تقویـت كنيد؟ به منظور نهادسـازی و عمل نهـادی، الزم 
اسـت برخـی مؤلفه هـای فرهنگـی در نظـر گرفتـه شـوند یا 
ایجـاد شـوند. درواقـع اگـر بخشـی از فرهنگ هـا داخل خود 
نهـاد نباشـد كار نمی كنـد؛ بنابرایـن سـؤال بعـدی مـن این 
اسـت كه بـرای اسـتقرار یک نهـاد توانمنـد به چه چيـز نياز 

داشتيد؟
بـرای اينکـه شـبکه در سـطح ملـی خـوب کار کند، الزم اسـت چند سـطح 
کار تعريـف شـوند. ايـن سـطوح عبارت انـد از سیاسـت گذاری و تنظیم گری، 
تسـهیل گری و خدمات دهـی. در حـوزۀ تجهیـزات آزمايشـگاهی کـف هرم را 
داشـتیم؛ يعنی آزمايشـگاه  های خدمت رسـان را داشـتیم اما با يکديگر مرتبط 
نبودنـد؛ جايـی نبـود کـه برايشـان سیاسـت گذاری کند تـا نقش هـای ديگر 
را نیـز انجـام دهنـد و در سیسـتمی منسـجم و مکمـل 
کار کنـد. جزيره هـای جداگانـه ای بودند کـه در کنار هم 
تصويـر واضحی را ايجـاد نمی کردند. چرا؟ چـون هرکدام 
بخـش خودشـان را توسـعه می دادنـد و انتظـار داشـتند 
کـه همه چیـز را در اختیار داشـته باشـند. کسـی، تصوير 
بزرگ تـری از ايـن مجموعـه در ذهـن نداشـت و بـه اين 
فکـر نمی کـرد که کلیتـی در راسـتای منافع ملی شـکل 
بگیـرد. طبیعـی اسـت که اين سـطح هـرم نمی تواند اين 

کار را انجـام دهـد و بايـد سـطوح باالتری وجود باشـد.
پیش تـر واژۀ شـبکه به دفعـات مطـرح شـده بـود، ولـی 
فهـم آن وجـود نداشـت. منظـور از شـبکه صرفـاً اين بود 

اصل كار مدیر این است كه 
ظرفيت افراد را بشناسد 
و چشم انداز را بسازد و 
مجموعه را به آن سمت 

هدایت كند، اگر این اتفاق 
رخ دهد، ظرفيت ها شکوفا 

خواهند شد.

به عقيدة من تا نيروی 
مناسبی ساخته نشود، 
هيچ كاری در كشور 
پيش نمی رود. شاید 

دستاوردهای نانو به خاطر 
اعتماد به یک تيم جوان 
بوده است. مجموع این ها 
این دید را ایجاد كرده كه 
بایستی به آدم ها فرصت 
دهيم و به آن ها اهميت 

دهيم.
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کـه اطالعـات را روی اينترنـت بگذاريـم و هرکسـی 
بدانـد چـه اتفاقـی در جريان اسـت. نـگاه حداقلی به 
شـبکه وجود داشـت. بايد نـگاه حداکثـری مبتنی بر 
توزيـع ظرفیـت و کل گرايی ايجاد می شـد. همچنین 
برنامه  ای برای ارتقای تدريجی سـطح کل کشـور الزم 
بـود. در حقیقـت، ما تـا حدودی نقـش تصمیم گیری 
و تسـهیل گری و شـايد کمـی هـم سیاسـت گذاری 
را ايفـا کرديـم. سیاسـت گذاری را خـود سـتاد انجام 
مـی داد و می گفـت بايـد نیـاز کشـور در حـوزۀ نانـو 
تأمیـن شـود، از تجهیزاتی که داريم، بـه بهترين نحو 
اسـتفاده شـود، تجهیزات جديد به جاهايی اختصاص 
داده شـود کـه خـوب اسـتفاده می کننـد و توزيـع 
مناسـبی وجـود داشـته باشـد. اين هـا سیاسـت های 
سـتاد و مسـتقل از شـبکه بـود. ولـی شـبکه بايـد 
نقش تسـهیل گری، تنظیم گـری و تدويـن آيین نامه، 
دسـتورالعمل و ايجـاد سـازوکار را پیـش می گرفت.

  از زمـان مطرح شـدن بحـث شـبکه، 
شـما اعتقاد داشـتيد كـه بایـد وظيفۀ 
تسـهيل گری و تنظيم گـری را بـه عهده 

بگيرد؟
خیـر! در طـول زمـان ايـن نـگاه تکويـن پیـدا کرد. 

مـن، در ابتـدا اين قـدر عمیـق در مـورد شـبکه فکـر نمی کـردم.

  می توانـم بپرسـم كـه دربـارة ایـن موضـوع چطـور فکـر 
می كردیــد؟

آن زمـان، فکـر مـن ايـن بـود کـه از سـرمايه گذاری های مـوازی در کشـور 
جلوگیـری کنیـم تـا شـاهد کم تريـن هدررفـت سـرمايۀ ملی کشـور باشـیم.

  نکتـۀ كليـدی این بـود كه آزمایشـگاه ها، نهـاد بودند و یک 
نهـاد دیگر در كنـار آن ها به صـورت موازی ایجـاد نکردید.

بلـه! مـا نیامـده بوديـم که يک آزمايشـگاه ملـی با بهتريـن تجهیـزات ايجاد 
کنیـم و بگويیـم ايـن پـدر آزمايشـگاه نانو کشـور اسـت. يـک نهاد سـطح باال 
در ايـن هـرم وجـود داشـت. اگـر بخواهیـد يـک بـازی راه بیندازيد تـا در هر 
حـوزه ای بیـن بازيگـران، تعامالتـی اتفـاق بیفتـد، می توانید اجـازه بدهید اين 
افـراد آن قـدر تـوی سـر هم بزنند و سـر يکديگـر را بشـکنند تا باهـم مأنوس 
شـوند و اخـوت شـکل بگیـرد يـا اين کـه يـک سـری قواعـد بـازی بگذاريد و 
همـه آن را بپذيرنـد کـه ايـن چـرخ، روان بچرخـد. زمانـی شـما می گويیـد 
آزمايشـگاه ها باهـم برونـد و همـکاری کننـد خـوب اسـت؛ ولـی اگـر قاعـده 
بگذاريـد کـه در صـورت همـکاری، حـق نداريد نیروهـای همديگـر را بقاپید؛ 
همه حواسشـان هسـت کـه فرصت طلبی نکنند. پـس يک سـری قواعد بازی 

می گذاريـم، هزينـۀ تعامالت را پايیـن می آوريم و کار 
را روان می کنیـم و از ايـن طريـق، تغییـر سـنت های 
قديمـی بـه رويکردهـای جديـد را تسـريع می کنیم 
زيـرا بـدون ايـن مداخلـه، دسـتیابی بـه تعامـالت 
سـازنده امکان پذيـر نخواهـد بـود. بنـده مقالـه ای بـا 
عنـوان »خردمايـه مداخلۀ دولت در ايجاد شـبکه ها« 
دربـارۀ اينکـه چـرا دولـت بايـد در شـبکه ها دخالـت 
کنـد، نوشـته ام. اينکـه چـرا دولـت، نمی گـذارد کـه 
ايـن شـبکه ها و روابـط خودبه خـود شـکل بگیرنـد؟ 
بعضـی از داليـل آن ضـرورت گذاشـتن قواعـد بازی 
بـرای تسـريع تغییـر سـنت ها، تشـويق فرهنگ های 
شـتاب دهنده و جديـد کاری اسـت. ايـن امـور بايـد 
توسـط دولـت انجام شـوند و اگر خـودش رقیب بقیه 
بشـود، فايـده ای نـدارد. دولت بايد در يک سـطح باال 

تقسـیم نقـش کند.

 یعنـی شـما می فرمایيـد كـه دولت در بسـتر 
فرهنگـی كه نهادها بایـد در آن به وجـود بيایند 

یـا كار كننـد، ورود كند؟
بلـه! البتـه يـک موضـوع مهم تـر اين اسـت کـه اين 
کار بـا دسـتورالعمل و ابالغیه فـرق دارد. وزارتخانه ها 
می گوينـد کـه ما بخشـنامه کرديـم تا ايـن کار اتفاق 
بیفتـد؛ امـا در عمـل عمدتـاً هیـچ اتفاقـی رخ نمی دهـد. کار ما فقط تشـويق 
اسـت. تنبیـه مـا، قطـع تشـويق يا کم کـردن آن اسـت. هـر برنامـه ای که در 
شـبکه تدويـن کرديـم، بر مبنای تشـويق بوده اسـت. مهم تريـن کار ما تعريف 
بازی هـای بُـرد- بُـرد بود. باالخره آب که سـرباال نمـی رود. بايـد به گونه ای کار 
را طراحـی کنیـد کـه در همیـن مسـیر سـرپايینی بـرود. شـما نمی توانیـد با 
ابالغیـه و بخشـنامه، افـراد را مجبور به همـکاری کنید؛ بلکه بايـد از ابزارهای 
نرمـی اسـتفاده کنیـد که بـه نفع همه باشـد. ابـزار نرمی مثـل کارانـه، کارانه 
چـه کاری انجـام می دهـد؟ منجر بـه افزايـش انگیزۀ افـراد و سـودآوری مرکز 
می شـود. بـه نظـرم بهترين خالقیت در اين سیسـتم، تعريف بازی هايی اسـت 
کـه همـه از آن و از همکاری هـا سـود ببرند. اگر توانسـتیم چنین سـازوکاری 
در برنامـه ای تعريـف کنیـم آن برنامـه خـود پايـدار اسـت؛ يعنـی در ايجـاد 
سیسـتم ها بايـد بـه تعبیـۀ پايـداری در درون سیسـتم توجـه کنیـم. کسـی 
می توانـد بازی هـای بُرد-بُـرد را طراحـی کنـد کـه صرفـاً به جلوی چشـمش 
نـگاه نکنـد بلکـه تمرين کنـد. به جای آنکـه صرفاً کارهـای روتیـن را از صبح 
تـا شـب انجام دهد، وقت بیشـتری بـرای فکر کـردن بگذارد و بـه راه حل های 

سـوم، چهارم و پنجم مسـئله بینديشـد.

 آقـای دكتـر اسـدی فـرد، خيلـی ممنـون از وقتی كـه برای 
گذاشـتيد. مصاحبه 

پینوشتها:

1. شرکتی تخصصی و کوچک که از يک مجموعۀ بزرگ تر منشعب می شود و به طور مستقل به کار خود ادامه می دهد.
2. مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری که اسم سابق آن دفتر همکاری های فناوری رياست جمهوری بوده است.
3. صابر میرزايی معاون پژوهشی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری و از مؤسسان ستاد ويژۀ توسعۀ فناوری نانو

)Cartable( 4. کارپوشه
5. سعید سرکار، دبیر ستاد ويژۀ توسعۀ فناوری نانو

بهترین خالقيت در این سيستم، 
تعریف بازی هایی است كه همه 

از آن و از همکاری ها سود ببرند. 
اگر توانستيم چنين سازوكاری 
در برنامه ای تعریف كنيم آن 

برنامه خود پایدار است؛ یعنی 
در ایجاد سيستم ها باید به تعبيۀ 
پایداری در درون سيستم توجه 
كنيم. كسی می تواند بازی های 

برد-برد را طراحی كند كه صرفًا 
به جلوی چشمش نگاه نکند 
بلکه تمرین كند. به جای آنکه 
صرفاً كارهای روتين را از صبح 

تا شب انجام دهد، وقت بيشتری 
برای فکر كردن بگذارد و به 

راه حل های سوم، چهارم و پنجم 
مسئله بيندیشد.
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