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ــدف  ــاي ه ــا و بازاره ــول، جغرافی ــه، محص ــون وظیف ــي چ ــر معیارهای ــگاه ب ــازماندهي بن ــج س ــاي رای ــن الگوه ــش از ای پی
ــکاري و  ــبکه هاي هم ــترش ش ــا گس ــا ب ــي داد. ام ــرار م ــه ق ــورد توج ــا را م ــي بنگاه ه ــاختار درون ــي س ــود و طراح ــي ب مبتن

ــران  ــراي مدی ــورد توجــه ب ــي م ــه موضوع ــازمان بر اســاس ســاختار شــبکه اي ب ــازمان ها، مســئله ی طراحــی س ــان س مشــارکت می
ــی  ــازمان و حت ــبکه ای در س ــاختارهای ش ــوغ س ــکل گیری و بل ــا ش ــت. ب ــده اس ــل ش ــب و کار تبدی ــاي کس ــت گذاران دنی و سیاس
ــاختارها  ــن س ــران ای ــای مدی ــا و دغدغه ه ــاختارها از چالش ه ــوع س ــن ن ــت ای ــرل و مدیری ــئله ی کنت ــه ای، مس ــات حرف اجتماع
ــا بررســی  ــه ب ــن مقال ــن ســاختارها و معرفت شناســی شبکه هاســت. در ای ــر ای ــق ب ــات عمی ــد مطالع ــه نیازمن محســوب می شــود ک
ــازی  ــرای غنی س ــه ای ب ــه الی ــل س ــا تحلی ــبکه ای، ب ــاختار ش ــوی س ــا به س ــی ورود آن ه ــازمان ها و چرای ــراروی س ــای  ف چالش ه
ــف شــبکه و  ــا تعری ــه ب ــی می شــود و در ادام ــن کســب و کار معرف ــوی نوی ــوان الگ ــاختار به عن ــن س ــازمان ای ــی س ــتگاه معرفت دس

ــردازد. ــل می پ ــن تحلی ــه ای ــه ب ــا توج ــبکه ب ــت ش ــی مدیری ــه گونه شناس ــبکه ب ــازمان ش س

واژگانکلیدی:

شبکه، سازمان، ساختار شبکه، مدیریت و کنترل شبکه ها

1(مقدمه

ــات  ــه اطالع ــرای آنک ــروز ب ــان ام ــش بنی ــازمان های دان س
ــت  ــرد به دس ــش و خ ــاد دان ــنگ بنای ایج ــوان س را به عن
ــعه  ــازمان ها توس ــر س ــا دیگ ــود را ب ــط خ ــد رواب ــد بای آورن
ــود  ــداف خ ــه اه ــه ب ــی همکاری گون ــند و در ارتباط بخش
دســت یابنــد. پیچیدگــی دانــش و چنــد بعــدی شــدن آن 
ایجــاب می کنــد کــه ســازمان ها در ارتباطــات متقابــل 
ــد ]5[.  ــالش کنن ــه آن ت ــتیابی ب ــرای دس ــر ب ــا یکدیگ ب
ســازمان ها امــروز به تنهایــی قــادر نیســتند در راه پــر فــراز 
و نشــیب کســب دانــش گام بردارنــد بلکــه بــرای موفقیــت 
ــازمان ها  ــی س ــت. دانش آفرین ــو یاف ــی ن ــد راه در آن بای
ــه آن را "ســاختار  ــد ک ــو می طلب ــن روزگار طرحــی ن در ای

ــد. ــام نهاده ان ــبکه ای " ن ش
در نگــرش شــبکه ای، واحدهــای مختلــف کــه در یــک 
ــع  ــتراک مناف ــم اش ــا ه ــا کاال ب ــت ی ــد خدم ــد تولی فراین

و  همــکاری  ســاز و کارهای  از  بهره گیــری  بــا  دارنــد 
ــرعت  ــانی و س ــم، به آس ــا ه ــالف ب ــاعی و ائت ــریک مس تش
ــدف  ــه ه ــر ب ــوی کمت ــادی و معن ــای م ــتر و هزینه ه بیش
خــود می رســند کــه در ایــن راه هــم هــدف خــود را بهینــه 
ــاال  ــی ب ــا اثر بخش ــبکه را ب ــدف کل ش ــم ه ــد و ه می کنن

محقــق می ســازند.
ــار  ــه اختی ــکای صــرف ب ــا ات ــران ب ــن ســاختارها مدی در ای
ــه مدیریــت نیســتند، بلکــه  و قــدرت قانونــی خــود قــادر ب
ــزء،  ــک ج ــوان ی ــد و به عن ــوذ کنن ــبکه ها نف ــد در ش بای
ســاختارهای  ســازند.  امکان پذیــر  را  اجــزا   هم افزایــی 
شــبکه ای ســاختارهای مشــارکتی و همــکاری گونه انــد کــه 
ــات  ــن به حی ــرای طرفی ــد ب ــل مفی ــط متقاب ــو رواب در پرت
ــی،  ــط افق ــاختارها رواب ــن س ــد. در ای ــه می دهن ــود ادام خ
نامتمرکــز، عملیــات  مشــارکت داوطلبانــه، تصمیمــات 
ــی اســت و اجــزا ضمــن انجــام  خود تنظیــم و کنتــرل درون
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عملیــات متفــاوت و مختلــف در پذیــرش یــک آرمــان 
ــد ]1[. ــم یگانه ان ــا ه ــترک ب مش

فقــط  ســازمان ها  کســب و کار،  جدیــد  الگــوی  در 
تولید کننــده ی کاال نیســتند؛ بلکــه بایــد بــا در نظــر گرفتــن 
انتظــارات متضــاد مشــتریان، کیفیــت بــاال، قیمــت کمتــر، 
بــازار، خواهــان تنــوع و نــوآوری در محصــوالت و تولیــد کــه 
طرفــدار ثبــات اســت ایجــاد ارزش کننــد. یــک ســازمان بــا 

ــد در  در نظرگرفتــن فقــط یکــی از ایــن انتظــارات نمی توان
صحنــه ی رقابــت کامیــاب شــود. بــا ایــن مقدمــه می تــوان 
ــه تحلیــل کــرد، کــه  در الگــوی جدیــد کســب و کار  این گون
بایــد متغیر هــای مســئله را افزایــش داد؛ یعنــی بــا بررســی 
چرایــی ورود بــه ســاختار شــبکه ای، ســاختار و ســازماندهی 
ــرل آن  ــت و کنت ــی مدیری ــه بررس ــاختار ب ــوع س ــن ن ای

پرداخــت.

نگاهیکالیهای
وسطحی

نگاهسهالیهایو
بنیادی

نگاهدوالیهایو
فرایندی

انگارههاونهادهها

ساختارهاوفرایندها

نمودها؛کنشهاورفتارها

1

2

3

شکل1:تحلیلالیهبهالیهیساختارسازمانی

ــازماندهی  ــا  س ــاختار ی ــوان س ــا توجــه به شــکل )1( می ت ب
شــبکه ای را در ســه ســطح ، چرایــی ورود بــه ســاختار 
ــازماندهی آن  و در  ــاختار و س ــن س ــی ای ــبکه ای، بررس ش

ــود. ــی نم ــبکه ها بررس ــرل ش ــت و کنت ــا مدیری انته
ــا بررســی نمودهــا و محرک هــای رفتــاری  در ایــن مقالــه ب
جهــت ورود بــه ســاختار شــبکه ای )الیــه ی اول( بــه 
ــد  ــوی جدی ــت در الگ ــادر اس ــه ق ــیم ک ــاختاری می رس س
ــرون  ــن ســاختار در درون و بی ــا ایجــاد ای ــد باشــد و ب مفی
ســازمان، مشــکل ســازماندهی آن را حــل نمایــد. در ادامــه 
بــا بررســی عمیق تــر بــا تمرکــز بــر بافــت نهــادی و 
ســاختاری ســازمان، در ســیر تحــول ایــن ســاختار تعمــق 
کــرده و مدیریــت و کنتــرل ســاختار شــبکه ای را نیــز 

می نماییــم. گونه شناســی  و  بررســی 

2(روشتحقیق

ایــن مقالــه از روش مطالعــه ی میدانــی و مصاحبه هــای 
اســت. مطالعــات میدانــی،  بهره منــد شــده  اکتشــافی 

ــار  ــه  در اختی ــورد مطالع ــوع م ــه موض ــت ک ــی اس تحقیق
ــورد  ــای م ــور در فض ــا حض ــق ب ــرار دارد و محق ــق  ق محق
مطالعــه و بــا ارتبــاط مســتقیم بــا کنشــگران آن بــه 
ــا  ــز ب ــه نی ــن مقال ــردازد. در ای ــون آن می پ ــی پیرام بررس
ــاع در  ــع دف ــران صنای ــع مدی ــی در جم ــه ی میدان مطالع
جلســات هم اندیشــی درخصــوص ایجــاد و به کارگیــری 
ــاالت و  ــی مق ــوزه و بررس ــن ح ــبکه ای در ای ــاختار ش س
ــی،  ــی گونه شناس ــه بررس ــه، ب ــی در ایــن زمین کتاب های
مدیریــت و کنتــرل محیــط شــبکه ای می پــردازد و مفهــوم 
ــه ســطح  ــبکه را در س ــط ش ــای آن، محی ــبکه، ویژگی ه ش

ــد. ــرار می ده ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــه ی م ــا الی ی
ــات  ــق، جلس ــن تحقی ــه ای ــی ورود ب ــرک اصل ــه مح البت
هم اندیشــی جمــع مدیــران صنایــع دفاعــی و مصاحبه هــای 
ــع  ــن صنای ــران ای اکتشــافی اســت. از صاحب نظــران و مدی
به دســت آمــده کــه راه حلــی جهــت فائــق آمــدن در شــرایط 
عــدم قطعیــت پیــش روی ایــن صنایــع اســت. ایــن مقالــه 
ــاختارهای  ــی س ــت بررس ــافی جه ــروری اکتش ــع م در واق
ــژه  ــر، به وی ــدت متغی ــی به ش ــه ی صنعت ــازمانی در جامع س
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صنایــع دفــاع اســت.

3(نــگاهالیــهیاولوســطحی،نگــرشبــهچالشهــا
ومحرکهــایورودبــهســاختارشــبکهای

شــرایط پیچیــده، مبهــم و به شــدت متغیــر امــروز جوامــع، 
ســازمان های اجتماعــی را در شــرایطی قــرار داده کــه بــدون 
توجــه به شــرایط پویــای پیچیــده، تصمیماتــی بگیرنــد کــه 
در نهایــت فقــط بــه حل ناقــص و الیه ی اول مشــکالت یعنی 
محــل بــروز مســئله ها می انجامــد. امــا از آنجــا کــه بیشــتر 
ــه،  ــراردادی چندجانب ــط ق ــادی در رواب ــای اقتص فعالیت ه
پیچیــده و بلنــد مــدت دیــده می شــوند؛ بنابرایــن، در 
ــا و  ــن چالش ه ــر ای ــدن ب ــره ش ــرای چی ــه ی اول ب درج
ــن  ــر پذیرفت ــل اث ــه ی دوم به دلی ــا و در درج ــذر  از آن ه گ
ــه  ــاز ب ــا، نی ــا و دولت ه ــای حکومت ه ــا و برنامه ه فعالیت ه
ــر  ــح تفک ــازمان ها، تصحی ــرات اساســی در ســاختار س تغیی
مدیــران دولتــی در اداره ی ســازمان ها، بــه امــری ضــروری، 
ــت. از  ــده اس ــدل ش ــردی مب ــاب و راهب ــل اجتن ــر قاب غی
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــا در ای ــن چالش ه مهم تری

زیــر اشــاره کــرد:
1ـ کاهش سرمایه ی اجتماعی،

2ـ توسعه ی روز افزون فناوری اطالعات،
3ـ ضــرورت تغییــر در ســاختارهای تصمیم گیری در ســازمان 

)عــدم پاســخ گویی سیســتم بــازار و سلســله مراتب(،
4ـ تغییــر ماهیــت دانــش و توزیــع روزافــزون آن در میــان 

بیشــتر شــهروندان،
5ـ مزیت رقابتی حاصل از مدیریت دانش در سازمان ها،

6ـ روند فزاینده ی جهانی شدن،
7ـ ماهیــت فرابخشــی و چنــد رشــته ای مســائل و موضوعات 
ــد  ــگاه چن ــتلزم ن ــا مس ــل آن ه ــه ح ــع ک ــه جام ــال ب مبت

ــت]1[. ــد اس ــر نظام من ــدی و تفک بع
بــا در نظــر گرفتــن عوامــل فــوق، شــبکه ای کردن ســازمان ها 
ــا  ــی ب ــت رویاروی ــترک جه ــرد مش ــاد راهب ــای ایج به معن
محیــط به شــدت متغیــر امــروزی به علــت تغییــر در ماهیــت 
ــد  ــری آن می توان ــزوم انعطاف پذی ــریع و ل ــر س ــازار، تغیی ب
ــد.  ــر آی ــا به نظ ــن چالش ه ــل ای ــی در ح ــوان راه حل به عن
امــا اینکــه ســازمان بــا ایــن راهبــرد می توانــد ویژگی هــای 

ــاال، تیــراژ  ــه تنــوع ب شبکه ســازی را به دســت آورد یعنــی ب
ــر  ــر، چرخــه ی عمــر کوتاه ت ــاوری و کیفیــت برت پاییــن، فن
ــل  ــه بررســی و تحلی ــود ب ــد خ ــاال برس ــری ب و انعطاف پذی

ایــن ســاختار نیازمنــد اســت.

3-1(مفهوموویژگیهایشبکهودالیلانتخابآن

مدیــران در رفتارهــای ســازمانی خــود در حــال دور شــدن از 
ــن در  ــب و قرار گرفت ــازاری و سلســله مرات خط مشــی های ب
مســیر مشــارکت درون و بــرون ســازمانی هســتند. بنابرایــن، 
به نظــر می رســد عمــق تصمیمــات خــود را راجــع بــه 
موضوعــات مذکــور بیشــتر کننــد و  مســائل را در ســاختار، 
ــورد بررســی  ــز م ــری نی ــی دســتگاه فک ــا و بازآفرین نظام ه
ــنتی  ــای س ــران روش ه ــه مدی ــن زمین ــد. در ای ــرار دهن ق
ــرا  ــته اند زی ــار گذاش ــری را  کن ــت گذاری و تصمیم گی سیاس
ــرای  ــای الزم ب ــد از کاربرده ــی نمی توانن ــاختار قبل ــا س ب

رســیدن بــه نتایــج مطلــوب برخــوردار باشــند ]6[.
به بیــان دیگــر هیــچ  یــک از مدل هــای تصمیم گیــری 
ــت  ــای حاکمی ــوان روش ه ــب به عن ــله مرات ــازار و سلس ب
ســازمان در بخش هــای خصوصــی و دولتــی نمی توانــد 
مفیــد باشــد ]7[. از ایــن رو صاحب نظــران بــرای رهایــی از 
وضعیــت کنونــی کــه روز بــه روز بــر پیچیدگــی و مشــکالت 
مدل هــای  از  اســتفاده  می شــود]8[،  افــزوده  مدیــران 
ــی  ــت اصل ــه ســاختار و ماهی ــی ب ــوان نگاه شــبکه ای به عن
ســازمان را در تصمیمــات ســازمانی کــه ســودبران بســیاری 
ــبکه ها  ــتفاده از ش ــع اس ــد. در واق ــه کرده ان ــد، توصی دارن
واکنــش در مقابــل افزایــش تقاضــای مشــارکت و همــکاری 
شــهروندان در تصمیمــات مربــوط بــه مدیریــت ســازمان ها 
ــت]9[.  ــازمانی اس ــده ی س ــائل پیچی ــل مس ــژه در ح به وی
به عبــارت دیگــر شــبکه ها در ایجــاد همــکاری میــان 
ــق  ــای مشــکالت از طری ــن راه حل ه ــرای تعیی ســازمان ها ب
ــه شــالوده های معرفتــی ایجــاد مشــارکت ســازمانی  ــگاه ب ن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراد و ب ــت اف ــه ی موفقی ــش درج و افزای

ــد ]10[. ــش اساســی دارن ــداف مشــترک نق اه
ــت و  ــه اس ــعه نیافت ــو و توس ــبت، ن ــبکه به نس ــه ی ش نظری
ــورد اســتفاده در  ــای م ــان رهیافت ه ــرت، "می ــر ب ــه تعبی ب
تحلیــل شــبکه ها هنــوز پیونــد مســتحکمی برقــرار نیســت". 
ــتگی های  ــاختار وابس ــورت "س ــبکه به ص ــار ش ــتین  ب نخس
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ــودبر  ــف س ــای مختل ــا بخش ه ــازمان ها ی ــن س ــل بی متقاب
در یــک تصمیــم" تعریــف شــد. ایــن دیــدگاه بیانگــر ثبــات 
ــوده و پیوندهــای شــبکه ای را  نســبی در ســاختار شــبکه ب
کــه از طریــق ارتباطــات ســازمانی محکــم شــده اند د ر 

. بر  می گیــرد
شــبکه شــامل مجموعــه ای از افــراد و گرو هایــی اســت کــه 
ــاط  ــر ارتب ــا یکدیگ ــادار ب ــی معن ــط اجتماع ــق رواب از طری

ــد ]11[. ــرار می کنن برق
ــع  ــازمان ها و مراج ــه ای از س ــوان "مجموع ــبکه ها به عن ش
خودمختــار کــه بــرای دســتیابی بــه اهدافــی کــه به تنهایــی 
قــادر بــه رســیدن بــه آن هــا نیســتند گــرد هــم می آینــد" 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه ای ــازمان ها ب ــوند. س ــه می ش در نظرگرفت
ــد  ــا می توانن ــک آن ه ــه کم ــه ب ــد ک ــبکه ها می پیوندن ش

بــر مســائل کالن و پیچیــده چیــره شــوند ]12[.
را  ارتباطــی  شــبکه های  دیگــر،  صاحب نظــران  برخــی 
ــته ای  ــم پیوس ــازمان های به ه ــا س ــراد ی ــه ای از اف مجموع
می داننــد کــه از طریــق جریان هــای ارتباطــی الگــو دار 
ــری  ــازمانی در تصمیم گی ــرد و س ــر ف ــم پیوســته اند. ه به ه
ــن شــبکه های  ــورد از ای ــد م ــا چن ــک ی ــه ی ــاًل ب خــود عم

ارتباطــی تعلــق دارنــد. در ایــن موضــوع اهمیــت مطالعــه ی 
از  بخشــی  به عنــوان  شــبکه ای  دیــدگاه  از  ارتباطــات 
مطالعــه ی کل روابــط انســانی و ســازمانی را نشــان می دهــد.

ــن  ــی روش ــتین  ویژگ ــاال نخس ــف ب ــه تعاری ــه ب ــا توج ب
مشــخصه ی شــبکه ها، وابســتگی آن هــا بــه اهــداف و مقاصد 
ــی  ــن ویژگ ــن دومی ــت. همچنی ــترک اس ــای مش و آرمان ه
آن هــا پیوســتگی نســبتاً آزاد و مشــارکت داوطلبانــه ی 
ــه  ــبکه ب ــای ش ــه اعض ــا ک ــت. آز آنج ــا ی شبکه هاس اعض
شــبکه ها  ســاختار  متعلق انــد  مختلفــی  ســازمان های 
افقــی طراحــی می شــوند؛  به صــورت  به طــور معمــول 
در نتیجــه هیــچ  یــک از اعضــای شــبکه در روابــط سلســله 
مراتبــی قــرار نمی گیرنــد و به دلیــل وجــود پیوندهــای آزاد 
و مبتنــی بــر واقعیــت میــان اعضــای شــبکه ، اداره ی آن هــا 
ــا را  ــوان آن ه ــه می ت ــت. در نتیج ــود آن هاس ــده ی خ بر عه
ســاختارهای غیــر متمرکــزی دانســت کــه از ماهیــت غیــر 
ــاگ  ــر و ه ــتند ]13[. آلت ــوردار هس ــی برخ ــله مراتب سلس
دربــاره ی  را  مختلــف  صاحب نظــران  دیــدگاه   ،)1993(
ــی  ــدی کل ــک جمع بن ــبکه ها در ی ــی ش ــن ویژگ مهم تری

در جــدول )1( خالصــه کرده انــد.

پژوهشگرانتوضیحویژگی

شبکه اهداف و آرمان های باالتر از آرمان ها و توانایی های تک گرایش به هدف و آرمان مشترک
تک اعضا دارد.

Chisholm(1996)Gray & Wood(1991)

فعالیت شبکه هم آثار بیرونی )اثر بر کل جامعه( و هم آثار فعالیت شبکه، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد.
Chisholm(1996)Ashby(1956)درونی )اثر بر اعضای( شبکه( دارد.

ساختار شبکه سلسله مراتبی نیست و هر عضو از جایگاه ساختار افقی
Chisholm(1996)Gray(1991)مساوی با دیگران برخورادر است.

Mitchell & shortell(2000)اعضا  آزادانه تصمیم به عضویت در شبکه می گیرند.مشارکت داوطلبانه

Chisholm(1996)هیچ قدرت مرکزی در شبکه وجود ندارد.نبود تمرکز

Chisholm(1996)شبکه توسط اعضای خود تنظیم می شود.کنترل اعضا

همه ی اعضا قوانین و مقررات، فرایندها و رویه های حاکم بر خود تنظیمی
Chisholm(1996)شبکه را خود تعیین می کنند.

Gray(1989)درگیر شدن در فرایند کنش و واکنش متقابل با دیگر اعضاهمکاری و تشریک مساعی

خودآگاهی، آگاهی از محیط و قابلیت انطباق و در نهایت یک ساختار شکنی
 Alter & Hang(1993)سازمان یادگیرنده

اعضای شبکه، دانش ها، مهارت ها و وظایف تخصصی بر عهده تقسیم کار
Wheatley(1999)دارند.

سازمان های عضو شبکه، قدرت تصمیم گیری مستقل را اعضای مستقل و خود مختار
Gray(1989)همچنان برای خود در دست دارند.

منبع:]13[

جدول1:نظراتصاحبنظرانازویژگیهایشبکه
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4(نــگاهدوالیــهای،بررســیســاختاروفرایندهــای
شــبکهایشــدن

در طــول تاریــخ، ســاختار حاکــم در ســازمان ها بــه دو 
دســته ی بــازار و سلســله مراتــب تقســیم می شــود. ســاختار 
بــازار دارای ویژگی هایــی از جملــه: انتخــاب مشــتری، 
ــاختار  ــت و س ــاب و ... اس ــت انتخ ــری و فرص انعطاف پذی
ابزارهــای  بــازار،  ســاختار  بر خــالف  مراتبــی  سلســله 
ــف  ــای تعری ــت، نقش ه ــرل در دســت مدیری مشــخص کنت
شــده بــرای افــراد ســازمان و مرزهــای تعییــن شــده بــرای 
ــتند.  ــع هس ــخصی از مناب ــان مش ــراه جری ــازمان و هم س
نقــاط قــوت ســاختارهای سلســله مراتبــی عبــارت از: اعتماد 
ــعه ی  ــی توس ــاص و توانای ــفاف و خ ــخ گویی ش ــر، پاس کمت
ــرای  ــددی ب ــای متع ــه ویژگی ه ــتند. اگرچ ــد و ... هس تولی
ســاختار بــر مبنــای بــازار و سلســله مراتــب وجــود دارد امــا 

ســازوکار ارتباطــی جدیــد ارتباطــی توانمندتــر از مدل هــای 
مذکــور دارد. از دیــدگاه الرســون و چریســلیپ )1992( 
ــی و خصوصــی  ــان بخــش عموم ــکاری می مشــارکت و هم
شــکلی از مشــارکت و همــکاری اســت کــه در ویژگی هــای 
ــکاری  ــوع هم ــن ن ــود. در ای ــده می ش ــبکه دی ــاختار ش س
به هیــچ وجــه در ســاختارهای بــازار و سلســله مراتــب دیــده 
نمی شــود]14[. محقــق دیگــری ویژگــی شــکل های جدیــد 
ــاخت  ــطح و غیر س ــورت مس ــبکه ها( را به ص ــاختاری )ش س
ــبکه ای  ــاختار ش ــت س ــد اس ــرده و معتق ــف ک ــه تعری یافت
راه حــل و روش جایگزیــن بــرای ســاختارهای قبلــی در 
شــرایطی اســت کــه ارزش هــا بــرای ســازمان بســیار مهــم 
هســتند. در جــدول )2( مقایســه ی دیدگاه هــای هادســون 
ــب و  ــدگاه سلســله مرات ــون دو دی و کاپمــن )2002( پیرام

شــبکه اســت.

دیدگاهسلسلهمراتبدیدگاهشبکهدیدگاهها

اختیارات و قدرت در اختیار فرد مدیر است.اختیارات و قدرت میان اعضای شبکه تقسیم شده است.ساختار قدرت و اختیارات

کنترل کننده ی سیستممیانجی گر و هماهنگ کنندهرهبری

برنامه ریزی فرایندهای سازمانیترغیب به تمایل بیشتر اعضامدیریت

فرایندهای تجاری به هم وابستهفرایندهای تجاری آزادانه ی هر عضوهماهنگی

هماهنگی با روش های کاریبهبود عملکرد و نتایجقوانین

مهندسی مجدد کمتر کارهاطراحی مکرر و پیوستهطراحی ساختار

بر اساس تجربهبر اساس تخصصپاداش

ثابتپویا و متعادلمحیط

از باال به پاییناز همه اطرافجریان اطالعات

بسته و جزیره ایباز، پیوندهای ضعیفنوع ارتباطات

منبع:]15[

جدول2:مقایسهدیدگاهشبکهوسلسلهمراتب

طراحــی ســاختاری بــا دوام یــک وظیفــه ی مدیریتــی حیاتی 
ــد  ــف شــبکه بای ــن منظــور، وظای ــرای شــبکه اســت. بدی ب
ــرکت های  ــه ش ــی ک ــای خاص ــه نقش ه ــوند و ب ــن ش تعیی
عضــو، آن هــا را ایفــا می کننــد، اختصــاص یابنــد. ارتباطــات 
ــخص  ــی مش ــد به خوب ــبکه بای ــای ش ــان اعض ــه( می )دوگان
شــوند و فرایندهــای آن )در سراســر شــبکه( بایــد مشــخص 
ــح  ــه توضی ــه ب ــد. در ادام ــرار گیرن ــق ق ــورد تواف ــده، م ش

ــم: ــوط می پردازی ــات مرب اصطالح
ــای  ــان اعض ــیم کار می ــه تقس ــف ب ــف وظای ــف: تعری وظای
ــت  ــدی اس ــن، فراین ــور از ای ــود. منظ ــه می ش ــبکه گفت ش

ــاً  ــه دقیق ــدی ک ــه ی پیکربن ــبکه در مرحل ــای ش ــه اعض ک
ــد کــدام بخــش از فعالیت هــای شــبکه را  کــدام شــبکه بای
ــه اعضــای  انجــام دهــد؟ وظایــف یــک شــبکه می تواننــد ب
ــط  ــترک توس ــور مش ــا به ط ــد ی ــاص یابن ــی اختص خاص

همــه ی اعضــا انجــام شــوند. 
نقش هــا: شــرکت های عضــو یــک شــبکه بســته بــه انــدازه، 
موقعیــت و شایســتگی های خــود نقش هــای مختلفــی 
و  دهنــده  تشــکیل  نقــش  مثــاًل  می گیرنــد.  به عهــده 
هماهنگ کنندگــی  یــا  مدیریتــی  نقش هــای  بســیاری 
ــه شــرکت های عضــو شــبکه  ــا مســئولیت ها ب ــه در آن ه ک



11

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
ار 

 به
1و

39
2 

ان
ست

 زم
- 1

1-
10

ی 
یاپ

- پ
 1

4و
ی 

 ها
اره

شم
م- 

هار
 چ

ال
س

ت
یری

مد
ی 

اس
شن

نه 
گو

ها، 
ان 

ازم
 س

زی
سا

که 
شب

واگــذار می شــوند.
ارتباطــات: نــوع و ســاختار ارتباطــات میــان اعضــای شــبکه 
ــواع ســامانه های بیــن  بیانگــر خصوصیــات شــبکه اســت. ان
ــوند،  ــته بندی می ش ــات دس ــه ی ارتباط ــر پای ــازمانی ب س
ازجملــه: متوالــی، تجمعــی1 یــا متقابــل. مدیریــت ارتباطــات 
شــبکه مســتلزم مــواردی همچــون نــوع تعامــل، تشــابهات 
ــِص  ــرمایه گذاری های مخت ــدرت و س ــه ق ــوط ب ــط مرب رواب
ــبکه  ــت ش ــد از گسس ــه بع ــرمایه گذاری هایی ک ــط )س رواب
ــی از  ــدگی2 ناش ــل ش ــوارد قف ــز م ــد.( و نی ــن می رون از بی

ارتباطــات، اســت ]16[.
را  فرایندهایــی  بایــد  ســازمانی  شــبکه های  فرایندهــا: 
ــه  ــرای انجــام عملیــات به صــورت همــوار ایجــاد کننــد. ب ب
ــف و  ــص وظای ــر تخصی ــر س ــد ب ــا بای ــر، اعض ــان دقیق ت بی
ــق کننــد کــه پیچیدگــی و  روش هــای شــبکه طــوری تواف

ــد. ــس کاهــش یاب ــدم تجان ع

4-1(سازمانشبکه

بــا تعریــف عمومــی، شــبکه به عنــوان مجموعــه ای مشــخص 
از ارتباطــات میــان دســته ی مشــخصی از بازیگــران تعریــف 
می شــود؛ بــا ایــن خصوصیــت کــه اختصاصــات ایــن 
ارتباطــات به طــور کلــی ممکــن اســت بیانگــر رفتــار 
اجتماعــی بازیگــران آن باشــد.]17[، یــک شــبکه از یــک بعد 
ــد  ــک بع ــران آن و ی ــان بازیگ ــات می ــا ارتباط ــاختاری ب س
رفتــاری بــا تعامالتــی کــه میــان افــراد داخــل آن ســاختار 
ــم  ــف، ه ــن تعری ــود. ای ــکیل می ش ــرد، تش ــورت می پذی ص
ــه  ــبکه ارائ ــاری از ش ــی رفت ــم  فهم ــاختاری و ه ــی س بیان
ــات  ــی ارتباط ــبکه را ط ــازمان ش ــن س ــد؛ همچنی می کن
ــاِن دســته ای از ســازمان های مســتقل و در عیــن حــال  می
ــاختاری  ــالت درون س ــبکه( و تعام ــاختار ش ــته )س همبس
ــن  ــز ای ــد. به ج ــف می کن ــبکه( را تعری ــار ش ــبکه )رفت ش
ــرای  ــز ب ــبکه نی ــم های ش ــبکه و مکانیس ــت های ش سیاس
ــت  ــاختار الزم اس ــبکه درون آن س ــات ش ــت عملی مدیری

ــد(. ــه کنی ــکل )1( توج )به ش

 

ایسازمان شبکه   

 
ایساختار شبکه  

ایطراحی معماری شبکه  

ایرفتار شبکه  

عمليات همکاری، تسهيل 
های ارتباطی، اعتماد و گره
 اجتماعی، ايجاد تيم

ها، قوانين، ارزش نقش
 فرهنگ . شناخت

مشیخط  

 فرايندها:

زنجيره 
 تأمين

 وظايف:

های بخش
 کاری

 

ها:نقش  

ايجاد 
مسئوليت 

 پذيری

 ارتباطات:

 درون شرکتی
 توانمندی:

آموزش 
 افراد

 تعامالت:

 تيمی

های گره
 اجتماعی:

های ميان گره
 افراد

 افراد:

ها و ايجاد تيم
 انتخاب

ای سازمان شبکه ی: اليه1شکل [14] 

ساختار شبکه ای 
طراحی معماری شبکه ای نقش ها، قوانین، ارزش

فرهنگ، شناخت

رفتار شبکه ای
عملیات همکاری، تسهیل 
ارتباطی، اعتماد و گره های 

اجتماعی، ایجاد تیم

سازمانشبکهای

خط مشی

وظایف:
بخش های کاری

نقش ها:
ایجاد

 مسئولیت پذیری

ارتباطات:
درون شرکتی

فرایندها:
زنجیره تامین

تعامالت:
تیمی

گره های اجتماعی:
گره های میان

افراد:
ایجاد تیم ها و 

انتخاب

توانمندی:
آموزش افراد

شکل1:الیهیسازمانشبکهای]17[

1. pooled
2. lock-in

ــیر ــیس ــذراول:بررس ــهای،گ ــهالی ــگاهس 5(ن
ــدن ــبکهایش ــولش تح

شــدن شــبکهای بــا مرتبــط نظریههــای )1-5
نظــری آموزههــای ـ ســازمانها

ــه  ــی ک ــی نظریات ــی برخ ــرور اجمال ــا م ــش ب ــن بخ در ای
کمــک  شبکه ســازی  بــه  مربــوط  مفاهیــم  درک  بــه 

ــا  ــن نظریه ه ــک از ای ــر ی ــم. ه ــاره می کنی ــد اش می کنن
از زاویــه ای خــاص بــه ایــن موضــوع نــور تابانــده و در کنــار 
ــت و  ــن "رقاب ــه ای نوی ــور عرص ــل ظه ــد دالی ــم می توانن ه

ــد.   ــح دهن ــازمانی را توضی ــترش س ــکاری" و گس هم
5-1-1(نظریهاقتصادهایحاشیهای

ــع  ــرای صنای ــد ب ــای رش ــه فرصت ه ــن نظری ــاس ای بر اس
کوچــک ممکن الحصول تــر از توســعه ی صنایــع بــزرگ 
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اســت. صنایــع بــزرگ نســبت بــه گســترش افق هــای جدیــد 
ــت   ــش ظرفی ــودن افزای ــادی نب ــت اقتص ــب و کار به عل کس
ــد  ــج می دهن ــری داشــته و ترجی ــا، توجــه کمت ــرای آن ه ب
منابــع خــود را در افزایــش تولیــدات جــاری صــرف کننــد. 
ــی  ــزرگ به طــور عمــده مبتن ــع ب ــوآوری در صنای ــز ن تمرک
ــات موجــود آن هاســت و به همیــن  ــر ماشــین آالت و امکان ب
ــه  ــع به نوعــی اینرســی دچــار هســتند ک ــن صنای ــل ای دلی
باعــث می شــود بســیاری از فرصت هــای نــوآوری را از 
ــدان  ــت فق ــک به عل ــای کوچ ــی بنگاه ه ــد؛ ول ــت بدهن دس
جدیــد  عرصه هــای  در  می تواننــد  به ســادگی  اینرســی 
ــدا  ــت پی ــه دس ــل توج ــای قاب ــه پیروزی ه ــده و ب وارد ش

ــد]14[. کنن
5-1-2(نظریهیمیلبهتمرکززداییدرصنایعبزرگ

ــت در  ــاختاری و محدودی ــی و س ــری تاکتیک انعطاف ناپذی
ظرفیت هــای مدیریتــی و کنترلــی باعــث شــده اســت 
کــه میــل صنایــع بــزرگ بــه تمرکززدایــی روز بــه روز 
افــزوده شــود تــا آن هــا بخشــی از فرایندهــای خــود را بــه 
ــروی انســانی،  ــرل نی ــد. دشــواری کنت ــل کنن ــرون منتق بی
انعطاف ناپذیــری فنــی و ســاختاری از جملــه دالیــل چنیــن 

ــتند]2[. ــردی هس رویک
5-1-3(نظریهیاثراتمثبتمقیاس

علــت دیگــری کــه حرکــت به ســوی شبکه ســازی به منظــور 
ــت  ــرات مثب ــد، اث ــه می کن ــا را توجی ــری از اتالف ه جلوگی
مقیــاس اســت. بازارهــای کوچــک، صنایــع کوچــک را 
ــازار  ــد ب ــازاری اســت کــه مانن ــازار کوچــک ب ــد. ب می طلبن
بســیاری از ســامانه های تســلیحاتی، تولیــد انبــوه در آن هــا 
معنــی نــدارد. بنابرایــن، در بــازار بــزرگ تســلیحات نظامــی 
ــده اند،  ــکیل ش ــددی تش ــک متع ــای کوچ ــه از بخش ه ک
ــادی در  ــانات زی ــر نوس ــد. اگ ــی ندارن ــزرگ مزیت ــع ب صنای
تقاضــای بــازار وجــود داشــته باشــد، پاســخ گویی بــه 
ــد  ــل خواه ــگاه  تحمی ــه بن ــادی را ب ــای زی ــا، هزینه ه تقاض

ــرد]3[. ک
5-1-4(نظریهیتوسعهبراساسنظامپیمانکاری

به کارگیــری مجموعــه ای از بنگاه هــای کوچــک، ایجــاد 
ــد. اســتفاده از  ــی را ضــروری می کن ــکاری فرع نظــام پیمان
روش پیمانــکاری و ســفارش بــه صنایــع کوچــک اثــر قابــل 
ــه  ــرل ک ــت و کنت ــای مدیری ــش هزینه ه ــر کاه ــی ب توجه

ــی(  ــودی و افق ــای عم ــت ادغام ه ــی )به عل ــی از بزرگ ناش
ــت، دارد]3[. اس

5-1-5(نظریهخوشههایصنعتیوفناوری
تجمیعــات نوآورانــه به تدریــج منجــر بــه ایجــاد خوشــه های 
خوشــه  می شــود.  شــبکه ها  و  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــوزه ی  ــا ح ــه ی ــه در ناحی ــت ک ــه ای از شرکت هاس مجموع
ــا  ــا فرصت ه ــده و ب ــم آم ــرد ه ــخصی گ ــی مش جغرافیای
شــرکت ها  ایــن  مواجهنــد.  مشــترکی  تهدیــدات  و 
ــد  ــل را تولی ــا مکم ــط ی ــوالت مرتب ــه ای از محص مجموع
کــرده و به علــت تمرکــز از خدمــات تخصصــی مناســبی در 
ــد.  ــط برخوردارن ــی مرتب ــی و مال ــی، مدیریت ــای فن زمینه ه
ــه در  ــود ک ــه می ش ــرکت ها گفت ــی از ش ــه گروه ــبکه ب ش
ــروژه ی مشــترکی همــکاری کــرده و از لحــاظ تخصصــی  پ
ــی  ــات، دسترس ــریع اطالع ــردش س ــد. گ ــل یکدیگرن مکم
ــر و  ــروی کار ماه ــات و نی ــه، قطع ــواد اولی ــه م ــان ب آس
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــکاری موج ــی و هم ــات تخصص خدم
صرفه جویــی قابــل توجهــی در هزینــه ی فعالیــت در ضمــن 
خوشــه ها و شــبکه ها بــرای بنگاه هــای فعــال در آن هــا 

ــود. ــاد ش ایج
5-1-6(مبانینظریشبکهشدنمؤسساتکوچک

بحث هــای نظــری متفاوتــی در مــورد اینکــه چگونــه 
مؤسســات کوچــک در عیــن رقابــت طبیعــی بتواننــد 
ــا  ــود دارد، ام ــران وج ــوی صاحب نظ ــد از س ــعه یابن توس
ــده ی شــبکه شــدن و  ــه پدی ــوط ب ــن نگــرش مرب جالب تری
ــب  ــع اســت. اغل ــی تجمی ــور کل ــا به ط ــدن ی ــه ای ش خوش
ــی  ــک محــدوده ی جغرافیای ــه بیشــتر در ی شــرکت هایی ک
ــه  ــل ب ــع مشــترک تمای ــتفاده از مناف ــل اس هســتند به دلی
تجمیــع دارنــد؛ صاحبــان بســیاری ماننــد میشــان و خالــد 
نــدوی صرفــه ی بیرونــی حاصــل از ایــن تجمیــع را حاصــل 
کارایــی جمعــی شــرکت های عضــو خوشــه و مزایــای اقــدام 
ــور از  ــد. منظ ــان می کنن ــه بی ــکاری آگاهان ــتراکی هم اش
همــکاری آگاهانــه، رقابــت و همــکاری بیــن شــرکتی )مانند 
و دوره ای(،  همکاری هــای عمــودی، جانبــی، ضربــدری 
همکاری هــای درون شــرکتی، ارتبــاط بــا کارفرمایــان و 
ــی های  ــق خط مش ــه از طری ــت ک ــراد و گروه هاس ــایر اف س
شــفاف بخــش می توانــد بــه مؤسســات خوشــه شــده یــاری 

ــاند]4[. رس
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5-2(نظریههــایمرتبــطبــاشــبکهایشــدنســازمانها
ــی ـآموزههــایتجرب
5-2-1(برونسپاری

ســازمان،  از  به خــارج  پیمان ســپاری  یــا  برون ســپاری 
تالشــی اســت در جهــت غلبــه بــر مشــکالت مالــی 
ســازمان ها و افزایــش بهــره وری و کارایــی آن هــا، بــا 
ــارکت در  ــره ی مش ــی زنجی ــاد نوع ــر و ایج ــازمانی دیگ س
ــد  ــپاری بای ــازمان اســت. در برون س ــای س ــام فعالیت ه انج
توانمندی هــای  ارزش زا،  و  راهبــردی  بــر  فعالیت هــای 
بهینه ســازی فرایندهــا و ســاختارها تمرکــز نمــود و در 
خدمــت بــه مشــتری در جهــت ایجــاد یــک فرهنــگ 
مشــتری گرا و خدمت گــرا و همچنیــن صرفه جویــی در 
هزینــه از طریــق کاهــش آمــار نفــرات، افزایــش بهــره وری 
ــان در  ــرد. کارکن ــدام ک ــروی کار اق ــه ی نی ــش هزین و کاه
ــش  ــی نق ــور بازرگان ــپاری ام ــالت برون س ــت معام موقعی
ــه  ــکلی ک ــر ش ــه ه ــپاری ب ــه برون س ــد، البت ــی دارن مهم
باشــد می توانــد موقعیــت حفــظ دانــش و ســرمایه ی 
فکــری را در ســازمان به خطــر بینــدازد ولــی باعــث ایجــاد 
شــبکه و نظــام مدیریــت دانــش بــر مبنــای شــبکه جهــت 
ــن  ــاد ای ــل ایج ــت. از عوام ــش اس ــه از دان ــی هم دسترس
شــبکه سیســتم فنــاوری اطالعــات از طریــق اینترنــت اســت 
ــر  ــپاری را در سراس ــیله ی آن برون س ــوان به وس ــه می ت ک
جهــان اجرایــی نمــود و خدمــات برون ســپاری را بــه دیگــر 

ــرد ]18[.  ــال ک ــز ارس ــا نی ــورها و قاره ه کش
5-2-2(انقالبصنعتی

ــاری  ــی، تج ــازمانی، مدیریت ــاد س ــدن ابع ــترده ش ــا گس ب
دو  دهــه ی 1970  اواســط  در  ســازمان ها،  اجتماعــی  و 
ــر ســاختار  ــزرگ ســازمانی ایجــاد شــد؛ اول، تغیی تحــول ب
ــا ادغــام یافتــه ی عمــودی  ــت متمرکــز ی ســازمان ها از حال
و سلســله مراتبی غیــر منعطــف به ســوی ســاختارهای غیــر 
متمرکــز، تثبیــت همکاری هــا و اتحاد هــای منعطــف و 
ــبکه هایی  ــور ش ــه و دوم، ظه ــودی پیش رفت ــازی عم جداس
ــا  ــه به طــور مســتقل ب ــای کوچــک و متوســط ک از بنگاه ه
ــی  ــوان رقابت ــط هســتند و دارای ت ــزرگ مرتب ــای ب بنگاه ه
ــن  ــی هســتند. بر اســاس ای ــن جهان ــی در شــرایط نوی باالی
تحــوالت الگوهــای مصــرف جوامــع صنعتــی دگرگــون شــده 
ــده  ــای پراکن ــه بازاره ــات ب ــا ثب ــه و ب ــای یکپارچ و بازاره

به عــدم  توجــه  بــا   .]19[ شــده اند  تبدیــل  بی ثبــات  و 
ــد  ــای جدی ــاد ظرفیت ه ــعی در ایج ــازمان ها، س ــات س ثب
ــرات  ــردن مخاط ــران و کم ک ــات دیگ ــتفاده از امکان ــا اس ب
ــه  ــرات بیم ــل تغیی ــود را در مقاب ــن کار خ ــا ای ــوده و ب نم
کردنــد؛ همچنیــن بــا پاییــن آوردن درجــه ی ادغــام عمودی 
و ایجــاد روابــط گســترده و منعطــف میــان تأمین کننــدگان 
و پیمانــکاران بیرونــی ســاختار خــود را تجدیــد کردنــد]20[.

6(نگاهسهالیهای،گذردوم:مدیریتشبکه

به طــور کلــی، مدیریــت شــبکه را می تــوان هماهنــگ 
ــن  ــه ای ــا در بیــن شــرکت ها دانســت. البت کــردن فعالیت ه
ــدگاه  ــه از دی ــی را ک ــای مدیریت ــتر فعالیت ه ــف بیش تعری
ــا ســازمان  ــه مدیریــت هــر شــرکت ی شــبکه الزم اســت، ن
به تنهایــی، مد نظــر دارد؛ چــرا کــه عمومــاً هــر شــبکه 
ــال  ــو آن دنب ــازمان های عض ــال س ــاص را در قب ــدف خ ه
می کنــد ]21[. لــذا شــبکه ها در خصــوص مــوارد مدیریتــی 
ــر  ــبت ه ــوارد را به نس ــری از م ــتره ی محدودت ــوالً گس معم
ــه  ــورد توج ــو م ــازمان های عض ــا س ــرکت ها ی ــک از ش ی
ــت  ــوان مدیری ــه هیچ وجــه نمی ت ــد. گرچــه ب ــرار می دهن ق
ــت  ــان تر دانســت. مدیری ــاده تر و آس ــه ای س شــبکه را مقول
ــاص  ــب و اختص ــاب، ترکی ــون انتخ ــی هم چ ــبکه مباحث ش
نیروهــا، وظایــف، دانــش فنــی، منابــع و هم چنیــن ســود و 
فوائــد حاصــل از شــبکه را در بــر دارنــد ]17[. در نوشــته ای، 
طبیعــت پرمخاطــره ی شــبکه هاو مدیریــت آن هــا را چنیــن 
ــو  ــدی ممل ــبکه ها فراین ــعه ی ش ــد: "توس ــف می کن توصی
ــوش  ــای خودج ــگفتی و فعالیت ه ــت، ش ــش، مقاوم از چال

اســت، لــذا فراینــد قابــل کنترلــی نیســت". 
مدیریــت شــبکه ســعی در ایجاد ســاختارها و ســازوکارهایی 
دارد کــه بــرای تــداوم هماهنگــی میــان تالش هایــی 
کــه اعضــای شــبکه انجــام می دهنــد الزم اســت. لــذا 
مدیریــت در محیــط شــبکه پیچیدگی هــای متعــددی 
به همــراه خواهــد داشــت، از جملــه: هماهنــگ کــردن 
بازیگــران مختلــف بــا ســطح دانــش و پیشــینه ی متفــاوت، 
ایجــاد محیطــی کــه در آن فعالیت هایــی در راســتای 
ــا  ــا رویکرده ــورت پوی ــه به ص ــام داد، و اینک ــکاری انج هم
ــه را  ــازمانی و فناوران ــردی، س ــف راهب ــامانه های مختل و س
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ــبکه  ــت ش ــی مدیری ــور کل ــود. به ط ــم نم ــو و تنظی همس
ــه  ــاختار آن ارائ ــبکه و س ــط ش ــه از محی ــی ک ــا توصیفات ب
ــر  ــرل و ســازوکاری فرات ــا ســعی در ایجــاد کنت شــد نه تنه
ــراد دارد،  ــن اف ــی بی ــئله و هماهنگ ــروز مس ــور و ب از ظه
ــه ایجــاد ســاختار و حتــی هماهنگــی ریشــه ای در  بلکــه ب
ــه بیانــی دیگــر  نظــام فکــری افــراد نیــز توجــه می کنــد؛ ب
معرفت شناســی و تغییــر انــگاره را در کنتــرل افــراد مد نظــر 
ــده  ــای پیچی ــا رویکرده ــل ب ــن دلی ــد. به همی ــرار می ده ق
در محیــط پویــا و متغیــر روبه روســت کــه در ایــن نوشــتار 
بــا معرفــی الیه هــای مختلــف مدیریــت شــبکه انــواع 
مدیریــت شــبکه را به صــورت اجمالــی مــورد بررســی قــرار 

می دهیــم.
مدیریــت شــبکه را مــی تــوان از ســه الیــه مــورد بررســی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــای مختلف ــر دیدگاه ه ــه بیانگ ــرار داد ک ق

ــت شــبکه وجــود دارد. ــه شــبکه و مدیری ب
الیــه ی اول چارچــوب، روی خــود شــبکه تمرکــز دارد 
ــم  ــور می پنداری ــه این ط ــن الی ــبکه ای(. در ای ــدگاه ش )دی
کــه علــم مدیریــت می توانــد دیدگاهــی متناســب بــا 
دوره ی عمــر1 شــبکه بــه اجــزای اصلــی و ســازنده ی شــبکه 
ــه  ــا تصمیمــات مدیریتــی گرفت داشــته باشــد کــه در آن ه

می شــوند.
در الیــه ی دوم می تــوان بــه شــبکه از دیــدگاه  یکــی 
شــرکتی(.  )دیــدگاه  نگریســت  عضــو  شــرکت های  از 
شــرکت ها عمــاًل بازیگــران در عرصــه ی شــبکه ها هســتند، 
مدیریــت  و  می آورنــد  وجــود  بــه  را  شــبکه ها  آن هــا 

می کنــد یــا در حالــت ســاده، عضــو آن هــا هســتند.
ــر  ــه از منظ ــت ک ــی اس ــدگاه محیط ــوم، دی ــه ی س در الی
تمامــی  در  می نگــرد.  شــبکه ها  بــه  بــازار  و  صنعــت 
شــرکت ها  شــده،  شــناخته  ســرمایه گرای  اقتصادهــای 
کســب و کار  انجــام  بــه  مجــزا  واحدهــای  به عنــوان 
بــا ســایر  ارتباطــات همکارانــه ای  بلکــه  نمی پردازنــد، 
شــرکت ها ایجــاد می کننــد، کــه دارای مرزهــای اجتماعــی 

بــا درجــات مختلفــی از شــفافّیت هســتند.
دارنــد.  طوالنــی  تاریخچــه ی  همکارانــه  آرایش هــای 
مثال هــای قــرون وســطایی ماننــد مجمــع بازرگانــان2، 

یــک شــبکه ی تجــاری میــان شــهرهای منطقــه ی بالتیــک، 
نشــان می دهنــد کــه شــبکه های بیــن ســازمانی در طــول 
ــال های  ــد. در س ــه بودن ــعه یافت ــده، توس ــاد ش ــخ ایج تاری
ــای  ــدگاه فعالیت ه ــزان و دی ــترش می ــل گس ــر به دلی اخی
فنــی،  نوآوری هــای  به دلیــل  احتمــاالً  و  شــرکت ها، 
یافته انــد  کثــرت  گســترده تری  به صــورت  شــبکه ها 
ــک  ــبکه ها ی ــه ش ــد ک ــا می کنن ــنده ها ادع ــی نویس بعض
ــد  ــاد جدی ــق ارزش در اقتص ــرای خل ــی3 ب ــوی اساس الگ

هســتند ]22[.
طراحــی و تکثیــر آرایش هــای شــبکه ای بــرای صنایــع 
مختلــف بســیار متفــاوت اســت. محیــط شــرکت و شــبکه به 
ــه ی توضیحاتــی در خصــوص ایجــاد شــبکه ها )مزایــای  ارائ
همــکاری، میــزان الزم بــرای تقســیم بندی شــبکه(، وجــود 
ــب، منطــق  ــای غال ــواع خــاص )طرح ه ــا ان ــا ی پیکربندی ه
کســب و کار، اســتانداردها(، و همچنیــن ریــز شــرایطی 
ــک شــبکه توســط  ــه ایجــاد ی ــه ممکــن اســت منجــر ب ک
ــکیل  ــال تش ــن ح ــردازد. در عی ــود، می پ ــرکت ش ــک ش ی
شــبکه ها روی بازارهــا، صنایــع و مناطــق جغرافیایــی تأثیــر 
ــن  ــن ممک ــد. همچنی ــکل می ده ــا را ش ــذارد و آن ه می گ
ــازمانی  ــای س ــز در طرح ه ــتری را نی ــرات بیش ــت تغیی اس
ایجــاد نمایــد و موجــب فعالیــت شــبکه ای بیــش از پیــش 

شــود]23[.

ــگاه ــددن ــورمج ــبکه،تبل ــتش ــواعمدیری 6-1(ان
الیــهایدرمدیریــتشــبکه

ــم از  ــته به ه ــی وابس ــوزه ی فعالیت ــار ح ــه چه ــن مقال ای
مدیریــت شــبکه را معرفــی می کنــد: طراحــی ســاختارهای 
ــات  ــرورش تجمیع ــادالت، پ ــی، هماهنگ ســازی تب حاکمیت

ــا و اهــداف مشــترک. اجتماعــی و تســهیل ارزش ه
6-1-1(طراحیساختارهایحاکمیتی

ســاختارهای حاکمیتــی بــه منزلــه ی "قواعــد بــازی" 
مســئولیت ها،  و  نقش هــا  یعنــی  اســت.  شــبکه  در 
حقــوق  حفــظ  و  تعارضــات  حل و فصــل  ســازوکار های 
مالکیــت را در بــردارد. چنــان  کــه گوگلیــن و کلیــن 
ــم  ــی را فراه ــی چارچوب ــاختار حاکمیت ــد، س ــان می کنن بی

1. Life cycle view
2. Hanseatic League
3. paradigm
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می کنــد کــه اعضــا می تواننــد در آن کســب و کار خــود را 
ــا انتظــارات  انجــام دهنــد، ایــن ســاختار کمــک می کنــد ت
اعضــای شــبکه  مدیریــت شــود. گرچــه ســاختارهای 
حاکمیتــی شــبکه  به نســبت ســطوح ســازمانی کمتــر 
ــری  ــر و پیچیده ت ــد محکم ت ــده اند، قواع ــه ش ــاخت یافت س
ــد.  ــه می کنن ــازار ارائ ــی ب ــاختارهای حاکمیت ــبت س به نس
به بیــان دیگــر ســاختارهای حاکمیتــی متولــی چنــد بــازی 
ــه دار  ــات ادام ــی و ارتباط ــادالت پی در پ ــی تب ــوع، یعن متن
هســتند. وجــود اعتمــاد و ســرمایه ی اجتماعــی و همچنیــن 
ارزش هــای مشــترک میــان اعضــای شــبکه، بــه تصویــب و 

پذیــرش ســاختارهای شــبکه کمــک می نمایــد ]24[.
6-1-2(هماهنگسازیتبادالت

خــارج  همچنیــن  و  شــبکه  اعضــای  میــان  تبــادالت 
"انجــام  به صــورت  تــوان  مــی  را  شــبکه  مرزهــای  از 
ــوان  ــوان به عن بازی هایــی" توصیــف کــرد. شــبکه ها را می ت
ــت،  ــدت دانس ــا بلند م ــدت ت ــادالت میان م ــته ای از تب دس
کــه "وابســتگی هایی بــر پایــه ی درگیر کــردن وظایــف، 
انتظــارات، شــهرت ها و تمایــالت متقابــل ایجــاد می کننــد. 
ــه تنهــا به صــورت مجموعــه ی  تعامــالت اقتصــادی اولیــه ن
ــی از  بزرگتــری از تعامــالت، بلکــه به صــورت شــبکه ی فعال
ــد،  ــازمان ها را متصــل می کنن ــه س ــی ک ــات اجتماع ارتباط
ــد  ــبکه بای ــت ش ــوند]14[. مدیری ــبکه می ش مشــمول در ش
تــوازن مناســبی بیــن انگیزه هــای اعضــا ایجــاد کنــد. ایــن 
ــا و بهــره ای کــه  ــد بیــن ســهم اعضــا از تالش ه ــوازن بای ت
می برنــد باشــد و اعضــا حتــی در شــرایطی کــه تالش هــای 
غیــر متشــابه انجــام می دهنــد، بایــد احســاس کننــد همــه 

ــه اســت. چیــز عادالن
6-1-3(پرورشتجمیعاتاجتماعی

ــد  ــی تأکی ــات تبادل ــدت ارتباط ــمول ش ــر ش ــونبر ب الرس
ــط  ــترش رواب ــات به گس ــو از ارتباط ــی ممل ــت. محیط داش
اجتماعــی و ظهــور اعتمــاد کمــک می کنــد. گرچــه تأثیــر 
ــا ایــن  مدیریــت در ایــن حــوزه مشــخصاً محــدود اســت، ب
ــبکه  ــمی ش ــد رس ــی و قواع ــط تبادل ــاختار رواب ــال س ح
نمی توانــد کمکــی بــه پــرورش ســرمایه ی اجتماعــی کنــد. 
ســاختارهای حاکمیتــی حرفــه ای و رفتــار حرفــه ای میــان 

ــد. در  ــک می نماین ــاد کم ــاد اعتم ــه ایج ــبکه ب ــای ش اعض
ــا  ــا اعض ــد ت ــک می کن ــده کم ــود آم ــاد به وج ــوض اعتم ع
بــا تعارضــات کنــار بیاینــد و در محیطــی کــه هنــوز 
ــه  ــدارد ب ــا وجــود ن ــل شــده ای در آن ه ــای تکمی قرارداده

ــد]14[. ــت بپردازن فعالی
6-1-4(توسعهوتدوینارزشهاواهدافمشترک

ــان  ــات بی ــتره ای از موضوع ــی گس ــه ط ــبکه، ک ــت ش هوی
ــا یــک ارزش  می شــود، از یــک راهبــرد مشــترک گرفتــه ت
مشــترک ]24[، شــبکه را تثبیــت و روابــط اجتماعــی و 
ــد در تدویــن  ــی را تقویــت می کنــد. مدیریــت می توان تبادل
و پــروردن یــک هویــت مشــترک، کــه بایــد در ســاختارهای 
حاکمیتــی بازتــاب کنــد، نقــش مهمــی داشــته باشــد. یــک 
ــبکه را  ــای ش ــناخت اعض ــبکه ش ــرای ش ــکار ب ــت آش هوی

ــد. ــان می  کن آس
ــث  ــورد بح ــوزه ی م ــار ح ــبکه، چه ــر ش ــی دوره ی عم ط
در قالــب ســه موضوعیــت رســمیت می یابنــد، کــه در 
ــبکه و  ــی ش ــای اساس ــت پوی ــر وضعی ــال بیانگ ــن ح عی
محدودیت هــای کنتــرل مدیریــت هســتند. ایــن ســه 
موضوعیــت، مدیریــت مرزهــا، ایجــاد مــوارد ممکــن و 

هســتند. بدیهه ســازی1 
ــک  ــر ی ــه رهب ــبکه را ب ــت ش ــا مدیری ــه م ــن مرحل در ای
ارکســتر تشــبیه می کنیــم، کــه در آن چالــش ایجــاد یــک 
ــق دور  ــتر( از طری ــرای ارکس ــوط )اج ــاز و مرب ــد ممت واح
ــای  ــا نقش ه ــان ب ــته ای از متخصص ــردن دس ــم جمع ک ه
ــان  ــای آن ــرای تالش ه ــتر( و اج ــدگان ارکس ــاص )نوازن خ
ــاًل مشــخص نشــده  ــا کام ــرد مشــترک ام طبــق یــک راهب
ــد  ــود. فراین ــورد نظــر( انجــام می ش ــه ی موســیقی م )قطع
ــای  ــی پروژه ه ــان و ط ــول زم ــترک در ط ــری مش یادگی
متعــددی انجــام می گیــرد. نوازنــدگان بــه یکدیگــر وابســته 
ــر  ــکاری یکدیگ ــا هم ــه ب ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــتند و بای هس

ــد. ــت کنن فعالی

7(نتیجهگیری

ســازمان هاي شــبکه اي بــا هــدف توســعه ی همــکاري 
میــان شــرکت هاي مختلــف بــراي تولیــد محصوالتــي 

1. improvisation
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مي گیرنــد.  شــکل  جمعــي  کارایــي  کســب  و  جامــع 
ــبکه اي  ــازمان ش ــک س ــعه ی ی ــا توس ــکار، ب ــاي هم بنگاه ه
ــد و نقــاط  ــع و مهارت هــاي همدیگــر بهــره مي گیرن از مناب
ــاط  ــري ارتب ــد. به کارگی ــران مي کنن ــر را جب ــف یکدیگ ضع
ــي هــر شــرکت  ــا ســاده ســازي ســاختار درون شــبکه اي، ب
ــري کل شــبکه،  ــي و انعطاف پذی ــث افزایش کارای عضــو، باع
کســب رضایــت مشــتري و صرفه جویي هــاي خــارج از 
بنــگاه مي شــود. نــگاه شــبکه ای به عنــوان نگاهــی در 
ــازمان ها  ــکیل س ــاس تش ــورد اس ــری در م ــی فک بازآفرین
ــراد و گروه هــا جهــت رســیدن  ــای تعامــالت بیــن اف به معن
ــوغ  ــه بل ــق و ب ــد بحــث و تحقی ــه نیازمن به هــدف اســت ک
رســانی ایــن تفکــر در مفاهیــم ســازماندهی ســازمان اســت. 
البتــه در توســعه ی ســاختار شــبکه اي بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــي  ــدي تدریج ــبکه ای فراین ــاط ش ــه ارتب ــت ک ــه داش توج
ــو  ــن الگ ــه کارآمدتری ــدت ب ــا در درازم ــت ت ــي اس و تکامل
ــی  ــه ی مطالب ــا ارائ ــه ب ــن مقال ــود. در ای ــه ش ــت یافت دس
ــی  ــه معرف ــبکه ای  ب ــاختار ش ــه س ــی ورود ب ــورد چرای درم
ــا  ــه ب ــه ی مقال ــم و در ادام ــاختار آن پرداختی ــبکه و س ش
دیــدگاه و نگاهــی جدیــد بــه مدیریــت شــبکه اشــاره شــد 
ــت  ــت مدیری ــی جه ــه ی چارچوب ــی ارائ ــا مســئله ی اصل ام
ــه شــبکه  ــه ب ــگاه ســه الی ــا ن ــوان ب شبکه هاســت کــه می ت
آن را در محیط هــای مختلــف مدیریــت کــرد. شــبکه ها 
بــا تنش هــای منطقــی از جملــه اســتقالل و وابســتگی 
متقابــل، اعتمــاد و کنتــرل، همــکاری و رقابــت، انعطــاف و 
نیــاز بــه ثبــات، بــاز بــودن مرزهــا و نیــاز بــه داشــتن یــک 
هویــت مشــخص، مــالزم و متــرادف هســتند. ایــن موضــوع 
در مدیریــت شــبکه ها نیــز، کــه خــود مقولــه ای پرمخاطــره 
ــی  ــر کل ــک اث ــا ی ــه ب ــود. در مواجه ــاب می ش ــت بازت اس
ــرای  از بازیگــران نه چنــدان ســاخت یافتــه، ســاختارهایی ب
تســهیل همــکاری، تجمیــع )اجتماعــی(، انعطــاف، نــوآوری 

ــم شــوند. ــد فراه ــاروری بای و ب

8(پیشنهادات

همان طــور کــه در مقدمــه بیــان شــد؛ بــا توجــه بــه 
ــا تحلیــل  محیــط به شــدت متغیــر امــروز، در ایــن مقالــه ب
ســه الیــه ای بــه راه حــل شــبکه ای کــردن ســازمان ها 

ــا و  ــر نموده ــم از منظ ــه دیدی ــور ک ــم، همان ط پرداختی
ــه  ــل دو الی ــه تحلی ــدی ب ــی و فراین ــا، رفتار شناس چالش ه
ــول  ــیر تح ــود در س ــق خ ــا تعمی ــه و ب ــئله پرداخت از مس
شــبکه ای شــدن؛ گذر اول و تشــریح مدیریت شــبکه در گذر 
ــری و  ــای تصمیم گی ــای و نهاد ه ــی انگاره ه ــه بررس دوم؛ ب
ــا  ــم؛ ام ــی در شــرایط متناقــض پرداختی ــه ی راه حل های ارائ
ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود و شــاید محققیــن را 
ــرد، شــیوه ی مدیریــت و کنتــرل شــبکه ها  ــرو ب ــه فکــر ف ب
بــر مبنــای اعتمــاد و حفــظ ارزش هــای اخالقــی اســت کــه 
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