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مبتنــي بــود و طراحــي ســاختار درونــي بنگاههــا را مــورد توجــه قــرار مــيداد .امــا بــا گســترش شــبكههاي همــكاري و
مشــاركت ميــان ســازمانها ،مســئلهی طراحــی ســازمان براســاس ســاختار شــبكهاي بــه موضوعــي مــورد توجــه بــراي مديــران
و سياســتگذاران دنيــاي كســبوكار تبديــل شــده اســت .بــا شــکلگیری و بلــوغ ســاختارهای شــبکهای در ســازمان و حتــی
اجتماعــات حرفــهای ،مســئلهی کنتــرل و مدیریــت ایــن نــوع ســاختارها از چالشهــا و دغدغههــای مدیــران ایــن ســاختارها
محســوب میشــود کــه نیازمنــد مطالعــات عمیــق بــر ایــن ســاختارها و معرفتشناســی شبکههاســت .در ایــن مقالــه بــا بررســی
چالشهــای فــراروی ســازمانها و چرایــی ورود آنهــا بهســوی ســاختار شــبکهای ،بــا تحلیــل ســه الیــهای بــرای غنیســازی
دســتگاه معرفتــی ســازمان ایــن ســاختار بهعنــوان الگــوی نویــن کســب و کار معرفــی میشــود و در ادامــه بــا تعریــف شــبکه و
ســازمان شــبکه بــه گونهشناســی مدیریــت شــبکه بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل میپــردازد.

واژگان کلیدی:
شبکه ،سازمان ،ساختار شبکه ،مدیریت و کنترل شبکهها
 )1مقدمه
ســازمانهای دانــش بنیــان امــروز بــرای آنکــه اطالعــات

را بهعنــوان ســنگبنای ایجــاد دانــش و خــرد بهدســت
آورنــد بایــد روابــط خــود را بــا دیگــر ســازمانها توســعه
بخشــند و در ارتباطــی همکاریگونــه بــه اهــداف خــود

دســت یابنــد .پیچیدگــی دانــش و چنــد بعــدی شــدن آن

ایجــاب میکنــد کــه ســازمانها در ارتباطــات متقابــل

بــا یکدیگــر بــرای دســتیابی بــه آن تــاش کننــد [.]5
ســازمانها امــروز بهتنهایــی قــادر نیســتند در راه پــر فــراز

و نشــیب کســب دانــش گام بردارنــد بلکــه بــرای موفقیــت
در آن بایــد راهــی نــو یافــت .دانشآفرینــی ســازمانها

در ایــن روزگار طرحــی نــو میطلبــد کــه آن را "ســاختار
شــبکهای" نــام نهادهانــد.

در نگــرش شــبکهای ،واحدهــای مختلــف کــه در یــک
فراینــد تولیــد خدمــت یــا کاال بــا هــم اشــتراک منافــع

دارنــد بــا بهرهگیــری از ســا زوکارهای همــکاری و
تشــریک مســاعی و ائتــاف بــا هــم ،بهآســانی و ســرعت

بیشــتر و هزینههــای مــادی و معنــوی کمتــر بــه هــدف
خــود میرســند کــه در ایــن راه هــم هــدف خــود را بهینــه

میکننــد و هــم هــدف کل شــبکه را بــا اثربخشــی بــاال
محقــق میســازند.

در ایــن ســاختارها مدیــران بــا اتــکای صــرف بــه اختیــار
و قــدرت قانونــی خــود قــادر بــه مدیریــت نیســتند ،بلکــه

بایــد در شــبکهها نفــوذ کننــد و بهعنــوان یــک جــزء،

همافزایــی اجــزا را امکانپذیــر ســازند .ســاختارهای
شــبکهای ســاختارهای مشــارکتی و همــکاری گونهانــد کــه

در پرتــو روابــط متقابــل مفیــد بــرای طرفیــن بهحیــات
خــود ادامــه میدهنــد .در ایــن ســاختارها روابــط افقــی،
مشــارکت داوطلبانــه ،تصمیمــات نامتمرکــز ،عملیــات

خودتنظیــم و کنتــرل درونــی اســت و اجــزا ضمــن انجــام

عملیــات متفــاوت و مختلــف در پذیــرش یــک آرمــان

در نظرگرفتــن فقــط یکــی از ایــن انتظــارات نمیتوانــد در

در الگــوی جدیــد کســبوکار ،ســازمانها فقــط

اینگونــه تحلیــل کــرد ،ک ـه در الگــوی جدیــد کس ـبوکار

انتظــارات متضــاد مشــتریان ،کیفیــت بــاال ،قیمــت کمتــر،

چرایــی ورود بــه ســاختار شــبکهای ،ســاختار و ســازماندهی

مشــترک بــا هــم یگانهانــد [.]1

تولیدکننــدهی کاال نیســتند؛ بلکــه بایــد بــا در نظــر گرفتــن

بــازار ،خواهــان تنــوع و نــوآوری در محصــوالت و تولیــد کــه
طرفــدار ثبــات اســت ایجــاد ارزش کننــد .یــک ســازمان بــا

بایــد متغیرهــای مســئله را افزایــش داد؛ یعنــی بــا بررســی

ایــن نــوع ســاختار بــه بررســی مدیریــت و کنتــرل آن

پرداخــت.
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ساختارها و فرایندها

نگاه سه الیهای و
بنیادی

انگارهها و نهادهها
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شکل :1تحلیل الیهبهالیهی ساختار سازمانی

شــبکهای ،بررســی ایــن ســاختار و ســازماندهی آن و در

مطالعــه و بــا ارتبــاط مســتقیم بــا کنشــگران آن بــه

شــبکهای را در ســه ســطح ،چرایــی ورود بــه ســاختار

انتهــا مدیریــت و کنتــرل شــبکهها بررســی نمــود.

محقــققــرار دارد و محقــق بــا حضــور در فضــای مــورد
بررســی پیرامــون آن میپــردازد .در ایــن مقالــه نیــز بــا

در ایــن مقالــه بــا بررســی نمودهــا و محرکهــای رفتــاری

مطالعــهی میدانــی در جمــع مدیــران صنایــع دفــاع در

ســاختاری میرســیم کــه قــادر اســت در الگــوی جدیــد

ســاختار شــبکهای در ایــن حــوزه و بررســی مقــاالت و

جهــت ورود بــه ســاختار شــبکهای (الیــهی اول) بــه

مفیــد باشــد و بــا ایجــاد ایــن ســاختار در درون و بیــرون

ســازمان ،مشــکل ســازماندهی آن را حــل نمایــد .در ادامــه

بــا بررســی عمیقتــر بــا تمرکــز بــر بافــت نهــادی و
ســاختاری ســازمان ،در ســیر تحــول ایــن ســاختار تعمــق

کــرده و مدیریــت و کنتــرل ســاختار شــبکهای را نیــز

بررســی و گونهشناســی مینماییــم.
 )2روش تحقیق

ایــن مقالــه از روش مطالعــهی میدانــی و مصاحبههــای
اکتشــافی بهرهمنــد شــده اســت .مطالعــات میدانــی،

جلســات هماندیشــی درخصــوص ایجــاد و بهکارگیــری
کتابهایــی در ایــن زمینــه ،بــه بررســی گونهشناســی،
مدیریــت و کنتــرل محیــط شــبکهای میپــردازد و مفهــوم

شــبکه ،ویژگیهــای آن ،محیــط شــبکه را در ســه ســطح
یــا الیــهی مــورد بحــث و بررســی قــرار میدهــد.

البتــه محــرک اصلــی ورود بــه ایــن تحقیــق ،جلســات
هماندیشــی جمــع مدیــران صنایــع دفاعــی و مصاحبههــای

اکتشــافی اســت .از صاحبنظــران و مدیــران ایــن صنایــع
بهدســت آمــده کــه راهحلــی جهــت فائــق آمــدن در شــرایط

عــدم قطعیــت پیــش روی ایــن صنایــع اســت .ایــن مقالــه

در واقــع مــروری اکتشــافی جهــت بررســی ســاختارهای

ســازمانی در جامعــهی صنعتــی بهشــدت متغیــر ،بهویــژه
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صنایــع دفــاع اســت.

شبکهســازی را بهدســت آورد یعنــی بــه تنــوع بــاال ،تیــراژ

 )3نــگاه الیـهی اول و ســطحی ،نگــرش بــه چالشهــا
و محرکهــای ورود بــه ســاختار شــبکهای

و انعطافپذیــری بــاال برســد خــود بــه بررســی و تحلیــل
ایــن ســاختار نیازمنــد اســت.

شــرایط پیچیــده ،مبهــم و بهشــدت متغیــر امــروز جوامــع،

 )1-3مفهوم و ویژگیهای شبکه و دالیل انتخاب آن

پاییــن ،فنــاوری و کیفیــت برتــر ،چرخ ـهی عمــر کوتاهتــر

ســازمانهای اجتماعــی را در شــرایطی قــرار داده کــه بــدون

مدیــران در رفتارهــای ســازمانی خــود در حــال دور شــدن از

در نهایــت فقــط بــه حل ناقــص و الیهی اول مشــکالت یعنی

مســیر مشــارکت درون و بــرون ســازمانی هســتند .بنابرایــن،

فعالیتهــای اقتصــادی در روابــط قــراردادی چندجانبــه،

موضوعــات مذکــور بیشــتر کننــد و مســائل را در ســاختار،

درجــهی اول بــرای چیــره شــدن بــر ایــن چالشهــا و

قــرار دهنــد .در ایــن زمینــه مدیــران روشهــای ســنتی

فعالیتهــا و برنامههــای حکومتهــا و دولتهــا ،نیــاز بــه

بــا ســاختار قبلــی نمیتواننــد از کاربردهــای الزم بــرای

مدیــران دولتــی در ادارهی ســازمانها ،بــه امــری ضــروری،

بهبیــان دیگــر هیــچ یــک از مدلهــای تصمیمگیــری

مهمتریــن چالشهــا در ایــن زمینــه میتــوان بــه مــوارد

ســازمان در بخشهــای خصوصــی و دولتــی نمیتوانــد

1ـ کاهش سرمایهی اجتماعی،

وضعیــت کنونــی کــه روزبـهروز بــر پیچیدگــی و مشــکالت

توجــه بهشــرایط پویــای پیچیــده ،تصمیماتــی بگیرنــد کــه

خطمشــیهای بــازاری و سلســله مراتــب و قرارگرفتــن در

محــل بــروز مســئلهها میانجامــد .امــا از آنجــا کــه بیشــتر

بهنظــر میرســد عمــق تصمیمــات خــود را راجــع بــه

پیچیــده و بلنــد مــدت دیــده میشــوند؛ بنابرایــن ،در

نظامهــا و بازآفرینــی دســتگاه فکــری نیــز مــورد بررســی

گــذر از آنهــا و در درجــهی دوم بهدلیــل اثــر پذیرفتــن

سیاســتگذاری و تصمیمگیــری راکنــار گذاشــتهاند زیــرا

تغییــرات اساســی در ســاختار ســازمانها ،تصحیــح تفکــر

رســیدن بــه نتایــج مطلــوب برخــوردار باشــند [.]6

غیــر قابــل اجتنــاب و راهبــردی مبــدل شــده اســت .از

بــازار و سلســله مراتــب بهعنــوان روشهــای حاکمیــت

زیــر اشــاره کــرد:

مفیــد باشــد [ .]7از ایــن رو صاحبنظــران بــرای رهایــی از

2ـ توسعهی روزافزون فناوری اطالعات،

مدیــران افــزوده میشــود[ ،]8اســتفاده از مدلهــای

3ـ ضــرورت تغییــر در ســاختارهای تصمیمگیری در ســازمان

شــبکهای بهعنــوان نگاهــی بــه ســاختار و ماهیــت اصلــی

4ـ تغییــر ماهیــت دانــش و توزیــع روزافــزون آن در میــان

دارنــد ،توصیــه کردهانــد .در واقــع اســتفاده از شــبکهها

5ـ مزیت رقابتی حاصل از مدیریت دانش در سازمانها،

شــهروندان در تصمیمــات مربــوط بــه مدیریــت ســازمانها

7ـ ماهیــت فرابخشــی و چنــد رشــتهای مســائل و موضوعات

بهعبــارت دیگــر شــبکهها در ایجــاد همــکاری میــان

بعــدی و تفکــر نظاممنــد اســت[.]1

نــگاه بــه شــالودههای معرفتــی ایجــاد مشــارکت ســازمانی

(عــدم پاسـخگویی سیســتم بــازار و سلســله مراتب)،
بیشــتر شــهروندان،

6ـ روند فزایندهی جهانی شدن،

ســازمان را در تصمیمــات ســازمانی کــه ســودبران بســیاری

واکنــش در مقابــل افزایــش تقاضــای مشــارکت و همــکاری
بهویــژه در حــل مســائل پیچیــدهی ســازمانی اســت[.]9

مبتــا بــه جامــع کــه حــل آنهــا مســتلزم نــگاه چنــد

ســازمانها بــرای تعییــن راهحلهــای مشــکالت از طریــق

بــا درنظــر گرفتــن عوامــل فــوق ،شــبکهای کردن ســازمانها

و افزایــش درجــهی موفقیــت افــراد و بــرای رســیدن بــه

محیــط بهشــدت متغیــر امــروزی بهعلــت تغییــر در ماهیــت

نظریــهی شــبکه بهنســبت ،نــو و توســعه نیافتــه اســت و

بهعنــوان راهحلــی در حــل ایــن چالشهــا بهنظــر آیــد.

تحلیــل شــبکهها هنــوز پیونــد مســتحکمی برقــرار نیســت".

بهمعنــای ایجــاد راهبــرد مشــترک جهــت رویارویــی بــا

اهــداف مشــترک نقــش اساســی دارنــد [.]10

بــازار ،تغییــر ســریع و لــزوم انعطافپذیــری آن میتوانــد

بــه تعبیــر بــرت" ،میــان رهیافتهــای مــورد اســتفاده در

امــا اینکــه ســازمان بــا ایــن راهبــرد میتوانــد ویژگیهــای

نخســتینبــار شــبکه بهصــورت "ســاختار وابســتگیهای

متقابــل بیــن ســازمانها یــا بخشهــای مختلــف ســودبر

ارتباطــی تعلــق دارنــد .در ایــن موضــوع اهمیــت مطالعـهی

نســبی در ســاختار شــبکه بــوده و پیوندهــای شــبکهای را

مطالعـهی کل روابــط انســانی و ســازمانی را نشــان میدهــد.

در یــک تصمیــم" تعریــف شــد .ایــن دیــدگاه بیانگــر ثبــات

کــه از طریــق ارتباطــات ســازمانی محکــم شــدهاند در
برمیگیــر د .

ارتباطــات از دیــدگاه شــبکهای بهعنــوان بخشــی از
بــا توجــه بــه تعاریــف بــاال نخســتینویژگــی روشــن
مشــخصهی شــبکهها ،وابســتگی آنهــا بــه اهــداف و مقاصد

قــادر بــه رســیدن بــه آنهــا نیســتند گــرد هــم میآینــد"

چ یــک از اعضــای شــبکه در روابــط سلســله
در نتیجــه هی ـ 

برقــرار میکننــد [.]11

خودمختــار کــه بــرای دســتیابی بــه اهدافــی کــه بهتنهایــی

اعضــای شبکههاســت .آز آنجــا کــه اعضــای شــبکه بــه

بهطــور معمــول بهصــورت افقــی طراحــی میشــوند؛

در نظرگرفتــه میشــوند .ســازمانها بــه ایــن دلیــل بــه

مراتبــی قــرار نمیگیرنــد و بهدلیــل وجــود پیوندهــای آزاد

بــر مســائل کالن و پیچیــده چیــره شــوند [.]12

برعهــدهی خــود آنهاســت .در نتیجــه میتــوان آنهــا را

شــبکهها میپیوندنــد کــه بــه کمــک آنهــا میتواننــد

و مبتنــی بــر واقعیــت میــان اعضــای شــبکه ،ادارهی آنهــا

برخــی صاحبنظــران دیگــر ،شــبکههای ارتباطــی را

ســاختارهای غیــر متمرکــزی دانســت کــه از ماهیــت غیــر

میداننــد کــه از طریــق جریانهــای ارتباطــی الگــودار

( ،)1993دیــدگاه صاحبنظــران مختلــف را دربــارهی

مجموعــهای از افــراد یــا ســازمانهای بههــم پیوســتهای

بههــم پیوســتهاند .هــر فــرد و ســازمانی در تصمیمگیــری
خــود عمــ ً
ا بــه یــک یــا چنــد مــورد از ایــن شــبکههای

سلســله مراتبــی برخــوردار هســتند [ .]13آلتــر و هــاگ
مهمتریــن ویژگــی شــبکهها در یــک جمعبنــدی کلــی

در جــدول ( )1خالصــه کردهانــد.
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گرایش به هدف و آرمان مشترک

شبکه اهداف و آرمانهای باالتر از آرمانها و تواناییهای تک
تک اعضا دارد.

)Chisholm(1996)Gray & Wood(1991

فعالیت شبکه ،کل سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.

فعالیت شبکه هم آثار بیرونی (اثر بر کل جامعه) و هم آثار
درونی (اثر بر اعضای) شبکه) دارد.

)Chisholm(1996)Ashby(1956

ساختار افقی

ساختار شبکه سلسله مراتبی نیست و هر عضو از جایگاه
مساوی با دیگران برخورادر است.

)Chisholm(1996)Gray(1991

مشارکت داوطلبانه

اعضا آزادانه تصمیم به عضویت در شبکه میگیرند.

)Mitchell & shortell(2000

نبود تمرکز

هیچ قدرت مرکزی در شبکه وجود ندارد.

)Chisholm(1996

کنترل اعضا

شبکه توسط اعضای خود تنظیم میشود.

)Chisholm(1996

خود تنظیمی

همهی اعضا قوانین و مقررات ،فرایندها و رویههای حاکم بر
شبکه را خود تعیین میکنند.

)Chisholm(1996

همکاری و تشریک مساعی

درگیر شدن در فرایند کنش و واکنش متقابل با دیگر اعضا

)Gray(1989

ساختارشکنی

خودآگاهی ،آگاهی از محیط و قابلیت انطباق و در نهایت یک
سازمان یادگیرنده

)Alter & Hang(1993

تقسیم کار

اعضای شبکه ،دانشها ،مهارتها و وظایف تخصصی بر عهده
دارند.

)Wheatley(1999

اعضای مستقل و خود مختار

سازمانهای عضو شبکه ،قدرت تصمیمگیری مستقل را
همچنان برای خود در دست دارند.

)Gray(1989
منبع]13[ :

شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

ویژگی

توضیح

پژوهشگران

جدول  :1نظرات صاحبنظران از ویژگیهای شبکه

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

شــبکهها بهعنــوان "مجموعــهای از ســازمانها و مراجــع

ســازمانهای مختلفــی متعلقانــد ســاختار شــبکهها

از طریــق روابــط اجتماعــی معنــادار بــا یکدیگــر ارتبــاط

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــبکه شــامل مجموع ـهای از افــراد و گروهایــی اســت کــه

و آرمانهــای مشــترک اســت .همچنیــن دومیــن ویژگــی
آنهــا پیوســتگی نســبتاً آزاد و مشــارکت داوطلبانــهی

 )4نــگاه دوالیـهای ،بررســی ســاختار و فرایندهــای
شــبکهای شــدن
در طــول تاریــخ ،ســاختار حاکــم در ســازمانها بــه دو
دســتهی بــازار و سلســله مراتــب تقســیم میشــود .ســاختار

بــازار دارای ویژگیهایــی از جملــه :انتخــاب مشــتری،
انعطافپذیــری و فرصــت انتخــاب و  ...اســت و ســاختار

سلســله مراتبــی برخــاف ســاختار بــازار ،ابزارهــای

مشــخص کنتــرل در دســت مدیریــت ،نقشهــای تعریــف
شــده بــرای افــراد ســازمان و مرزهــای تعییــن شــده بــرای

شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

ســازمان و همــراه جریــان مشــخصی از منابــع هســتند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393
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نقــاط قــوت ســاختارهای سلســله مراتبــی عبــارت از :اعتماد

کمتــر ،پاســخگویی شــفاف و خــاص و توانایــی توســعهی
تولیــد و  ...هســتند .اگرچــه ویژگیهــای متعــددی بــرای
ســاختار بــر مبنــای بــازار و سلســله مراتــب وجــود دارد امــا

ســازوکار ارتباطــی جدیــد ارتباطــی توانمندتــر از مدلهــای

مذکــور دارد .از دیــدگاه الرســون و چریســلیپ ()1992
مشــارکت و همــکاری میــان بخــش عمومــی و خصوصــی

شــکلی از مشــارکت و همــکاری اســت کــه در ویژگیهــای
ســاختار شــبکه دیــده میشــود .در ایــن نــوع همــکاری

بههیــچ وجــه در ســاختارهای بــازار و سلســله مراتــب دیــده

نمیشــود[ .]14محقــق دیگــری ویژگــی شــکلهای جدیــد
ســاختاری (شــبکهها) را بهصــورت مســطح و غیرســاخت

یافتــه تعریــف کــرده و معتقــد اســت ســاختار شــبکهای
راهحــل و روش جایگزیــن بــرای ســاختارهای قبلــی در
شــرایطی اســت کــه ارزشهــا بــرای ســازمان بســیار مهــم

هســتند .در جــدول ( )2مقایس ـهی دیدگاههــای هادســون

و کاپمــن ( )2002پیرامــون دو دیــدگاه سلســله مراتــب و
شــبکه اســت.

دیدگاهها

دیدگاه شبکه

دیدگاه سلسله مراتب

ساختار قدرت و اختیارات

اختیارات و قدرت میان اعضای شبکه تقسیم شده است.

اختیارات و قدرت در اختیار فرد مدیر است.

رهبری

میانجیگر و هماهنگکننده

کنترل کنندهی سیستم

مدیریت

ترغیب به تمایل بیشتر اعضا

برنامهریزی فرایندهای سازمانی

هماهنگی

فرایندهای تجاری آزادانهی هر عضو

فرایندهای تجاری بههم وابسته

قوانین

بهبود عملکرد و نتایج

هماهنگی با روشهای کاری

طراحی ساختار

طراحی مکرر و پیوسته

مهندسی مجدد کمتر کارها

پاداش

براساس تخصص

براساس تجربه

محیط

پویا و متعادل

ثابت

جریان اطالعات

از همه اطراف

از باال به پایین

نوع ارتباطات

باز ،پیوندهای ضعیف

بسته و جزیرهای
منبع]15[ :

جدول  :2مقایسه دیدگاه شبکه و سلسله مراتب

طراحــی ســاختاری بـادوام یــک وظیفـهی مدیریتــی حیاتی

کــه اعضــای شــبکه در مرحلــهی پیکربنــدی کــه دقیقــاً

تعییــن شــوند و بــه نقشهــای خاصــی کــه شــرکتهای

انجــام دهــد؟ وظایــف یــک شــبکه میتواننــد بــه اعضــای

بــرای شــبکه اســت .بدیــن منظــور ،وظایــف شــبکه بایــد

عضــو ،آنهــا را ایفــا میکننــد ،اختصــاص یابنــد .ارتباطــات

(دوگانــه) میــان اعضــای شــبکه بایــد بهخوبــی مشــخص
شــوند و فرایندهــای آن (در سراســر شــبکه) بایــد مشــخص

شــده ،مــورد توافــق قــرار گیرنــد .در ادامــه بــه توضیــح

اصطالحــات مربــوط میپردازیــم:

وظایــف :تعریــف وظایــف بــه تقســیم کار میــان اعضــای
شــبکه گفتــه میشــود .منظــور از ایــن ،فراینــدی اســت

کــدام شــبکه بایــد کــدام بخــش از فعالیتهــای شــبکه را
خاصــی اختصــاص یابنــد یــا بهطــور مشــترک توســط

همــهی اعضــا انجــام شــوند.

نقشهــا :شــرکتهای عضــو یــک شــبکه بســته بــه انــدازه،

موقعیــت و شایســتگیهای خــود نقشهــای مختلفــی
بهعهــده میگیرنــد .مثــ ً
ا نقــش تشــکیل دهنــده و

بســیاری نقشهــای مدیریتــی یــا هماهنگکنندگــی
کــه در آنهــا مســئولیتها بــه شــرکتهای عضــو شــبکه

بــا تعریــف عمومــی ،شــبکه بهعنــوان مجموعـهای مشــخص

واگــذار میشــوند.

ارتباطــات :نــوع و ســاختار ارتباطــات میــان اعضــای شــبکه

از ارتباطــات میــان دســتهی مشــخصی از بازیگــران تعریــف

ســازمانی بــر پایــهی ارتباطــات دســتهبندی میشــوند،

ارتباطــات بهطــور کلــی ممکــن اســت بیانگــر رفتــار

میشــود؛ بــا ایــن خصوصیــت کــه اختصاصــات ایــن

بیانگــر خصوصیــات شــبکه اســت .انــواع ســامانههای بیــن

اجتماعــی بازیگــران آن باشــد ،]17[.یــک شــبکه از یــک بعد

ازجملــه :متوالــی ،تجمعــی 1یــا متقابــل .مدیریــت ارتباطــات

ســاختاری بــا ارتباطــات میــان بازیگــران آن و یــک بعــد

شــبکه مســتلزم مــواردی همچــون نــوع تعامــل ،تشــابهات

رفتــاری بــا تعامالتــی کــه میــان افــراد داخــل آن ســاختار

مختــص
روابــط مربــوط بــه قــدرت و ســرمایهگذاریهای
ِ
روابــط (ســرمایهگذاریهایی کــه بعــد از گسســت شــبکه

از بیــن میرونــد ).و نیــز مــوارد قفــل شــدگی 2ناشــی از

میکنــد؛ همچنیــن ســازمان شــبکه را طــی ارتباطــات

ارتباطــات ،اســت [.]16

فرایندهــا :شــبکههای ســازمانی بایــد فرایندهایــی را

ـان دســتهای از ســازمانهای مســتقل و در عیــن حــال
میـ ِ

بیــان دقیقتــر ،اعضــا بایــد بــر ســر تخصیــص وظایــف و

شــبکه (رفتــار شــبکه) را تعریــف میکنــد .بهجــز ایــن

همبســته (ســاختار شــبکه) و تعامــات درون ســاختاری

بــرای انجــام عملیــات بهصــورت همــوار ایجــاد کننــد .بــه

سیاســتهای شــبکه و مکانیســمهای شــبکه نیــز بــرای

روشهــای شــبکه طــوری توافــق کننــد کــه پیچیدگــی و

مدیریــت عملیــات شــبکه درون آن ســاختار الزم اســت

عــدم تجانــس کاهــش یابــد.

(بهشــکل ( )1توجــه کنیــد).

 )1-4سازمان شبکه

هﺍی
ﺷﺒﮑﻪ
ای
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ شبک
سازمان

ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪی:

توانمندی:
ﺁﻣﻮﺯﺵ
افراد
آموزش
ﺍﻓﺮﺍﺩ

ﺍﻓﺮﺍﺩ:

افراد:
ﺗﻴﻢمﻫﺎ
ها ﻭو
ﺍﻳﺠﺎﺩ تی
ایجاد
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
انتخاب

ﮔﺮﻩﻫﺎی


اجتماعی:
گرههای
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
گرههای میان
ﮔﺮﻩﻫﺎی ﻣﻴﺎﻥ

ﺍﻓﺮﺍﺩ
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ﺧﻂﻣﺸﯽ
خط
مشی

ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪﺍی

ساختار شبکه ای
ﺷﺒﮑﻪﺍی
ﻃﺮﺍﺣﯽ
ای
ﻣﻌﻤﺎﺭی شبکه
طراحی معماری

ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺍﺭﺯﺵ

ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ .
ارزش
قوانین،
نقشها،

فرهنگ ،شناخت

ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ:

تعامالت:
ﺗﻴﻤﯽ
تیمی

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ:

فرایندها:
ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
تامین
زنجیره

ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ:

ارتباطات:
ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺩﺭﻭﻥ
درون شرکتی

ﻧﻘﺶﻫﺎ:


ها:
نقش
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ایجاد
ﭘﺬﻳﺮی
پذیری
مسئولیت

ﻭﻇﺎﻳﻒ:

وظایف:
ﻫﺎی

ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﺭیکاری
بخشهای

ﺷﺒﮑﻪﺍی
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻻﻳﻪی
][14
[]17
شبکهای
سازمان
ﺷﮑﻞالی:1هی
شکل :1

 )5نــگاه ســه الیــهای ،گــذر اول :بررســی ســیر
تحــول شــبکهای شــدن
 )1-5نظریههــای مرتبــط بــا شــبکهای شــدن

ســازمانها ـ آموزههــای نظــری

در ایــن بخــش بــا مــرور اجمالــی برخــی نظریاتــی کــه

بــه درک مفاهیــم مربــوط بــه شبکهســازی کمــک

میکننــد اشــاره میکنیــم .هــر یــک از ایــن نظریههــا
از زاویـهای خــاص بــه ایــن موضــوع نــور تابانــده و در کنــار

هــم میتواننــد دالیــل ظهــور عرصــهای نویــن "رقابــت و
همــکاری" و گســترش ســازمانی را توضیــح دهنــد.
 )1-1-5نظریه اقتصادهای حاشیهای

براســاس ایــن نظریــه فرصتهــای رشــد بــرای صنایــع

کوچــک ممکنالحصولتــر از توســعهی صنایــع بــزرگ
1. pooled
2. lock-in

شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

ﺍی
ﺷﺒﮑﻪای
ﺭﻓﺘﺎﺭ شبکه
رفتار
تسهیل
همکاری،
عملیات
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻤﮑﺎﺭی ،ﺗﺴﻬﻴﻞ
های
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ وﻭ گره
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ،اعتماد
ارتباطی،
ﻫﺎی
ﮔﺮﻩ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻴﻢ
تیم
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ایجاد
اجتماعی،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بیانــی ســاختاری و هــمفهمــی رفتــاری از شــبکه ارائــه

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

صــورت میپذیــرد ،تشــکیل میشــود .ایــن تعریــف ،هــم

اســت .صنایــع بــزرگ نســبت بــه گســترش افقهــای جدیــد

ناشــی از بزرگــی (بهعلــت ادغامهــای عمــودی و افقــی)

بــرای آنهــا ،توجــه کمتــری داشــته و ترجیــج میدهنــد

 )5-1-5نظریه خوشههای صنعتی و فناوری

کســبوکار بهعلــت اقتصــادی نبــودن افزایــش ظرفیــت
منابــع خــود را در افزایــش تولیــدات جــاری صــرف کننــد.

تمرکــز نــوآوری در صنایــع بــزرگ بهطــور عمــده مبتنــی

بــر ماشــینآالت و امکانــات موجــود آنهاســت و بههمیــن
دلیــل ایــن صنایــع بهنوعــی اینرســی دچــار هســتند کــه
باعــث میشــود بســیاری از فرصتهــای نــوآوری را از
دســت بدهنــد؛ ولــی بنگاههــای کوچــک بهعلــت فقــدان

اینرســی بهســادگی میتواننــد در عرصههــای جدیــد
شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

وارد شــده و بــه پیروزیهــای قابــل توجــه دســت پیــدا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393
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کننــد[.]14

 )2-1-5نظریهی میل به تمرکززدایی در صنایع بزرگ

اســت ،دارد[.]3

تجمیعــات نوآورانــه بهتدریــج منجــر بــه ایجــاد خوشـههای

صنعتــی و فنــاوری و شــبکهها میشــود .خوشــه
مجموعــهای از شرکتهاســت کــه در ناحیــه یــا حــوزهی
جغرافیایــی مشــخصی گــرد هــم آمــده و بــا فرصتهــا

و تهدیــدات مشــترکی مواجهنــد .ایــن شــرکتها
مجموعــهای از محصــوالت مرتبــط یــا مکمــل را تولیــد

کــرده و بهعلــت تمرکــز از خدمــات تخصصــی مناســبی در
زمینههــای فنــی ،مدیریتــی و مالــی مرتبــط برخوردارنــد.
شــبکه بــه گروهــی از شــرکتها گفتــه میشــود کــه در

پــروژهی مشــترکی همــکاری کــرده و از لحــاظ تخصصــی

انعطافناپذیــری تاکتیکــی و ســاختاری و محدودیــت در

مکمــل یکدیگرنــد .گــردش ســریع اطالعــات ،دسترســی

کــه میــل صنایــع بــزرگ بــه تمرکززدایــی روزبــهروز

خدمــات تخصصــی و همــکاری موجــب شــده اســت کــه

ظرفیتهــای مدیریتــی و کنترلــی باعــث شــده اســت
افــزوده شــود تــا آنهــا بخشــی از فرایندهــای خــود را بــه

بیــرون منتقــل کننــد .دشــواری کنتــرل نیــروی انســانی،
انعطافناپذیــری فنــی و ســاختاری از جملــه دالیــل چنیــن

رویکــردی هســتند[.]2

 )3-1-5نظریهی اثرات مثبت مقیاس

آســان بــه مــواد اولیــه ،قطعــات و نیــروی کار ماهــر و
صرفهجویــی قابــل توجهــی در هزینـهی فعالیــت در ضمــن

خوشــهها و شــبکهها بــرای بنگاههــای فعــال در آنهــا
ایجــاد شــود.

 )6-1-5مبانی نظری شبکه شدن مؤسسات کوچک

بحثهــای نظــری متفاوتــی در مــورد اینکــه چگونــه

علــت دیگــری کــه حرکــت بهســوی شبکهســازی بهمنظــور

مؤسســات کوچــک در عیــن رقابــت طبیعــی بتواننــد

مقیــاس اســت .بازارهــای کوچــک ،صنایــع کوچــک را

جالبتریــن نگــرش مربــوط بــه پدیــدهی شــبکه شــدن و

جلوگیــری از اتالفهــا را توجیــه میکنــد ،اثــرات مثبــت
میطلبنــد .بــازار کوچــک بــازاری اســت کــه ماننــد بــازار

بســیاری از ســامانههای تســلیحاتی ،تولیــد انبــوه در آنهــا
معنــی نــدارد .بنابرایــن ،در بــازار بــزرگ تســلیحات نظامــی
کــه از بخشهــای کوچــک متعــددی تشــکیل شــدهاند،
صنایــع بــزرگ مزیتــی ندارنــد .اگــر نوســانات زیــادی در
تقاضــای بــازار وجــود داشــته باشــد ،پاســخگویی بــه

تقاضــا ،هزینههــای زیــادی را بــه بنــگاه تحمیــل خواهــد

کــرد[.]3

 )4-1-5نظریهی توسعه براساس نظام پیمانکاری

توســعه یابنــد از ســوی صاحبنظــران وجــود دارد ،امــا

خوشــهای شــدن یــا بهطــور کلــی تجمیــع اســت .اغلــب

شــرکتهایی کــه بیشــتر در یــک محــدودهی جغرافیایــی
هســتند بهدلیــل اســتفاده از منافــع مشــترک تمایــل بــه
تجمیــع دارنــد؛ صاحبــان بســیاری ماننــد میشــان و خالــد

نــدوی صرفـهی بیرونــی حاصــل از ایــن تجمیــع را حاصــل
کارایــی جمعــی شــرکتهای عضــو خوشــه و مزایــای اقــدام

اشــتراکی همــکاری آگاهانــه بیــان میکننــد .منظــور از

همــکاری آگاهانــه ،رقابــت و همــکاری بیــن شــرکتی (مانند
همکاریهــای عمــودی ،جانبــی ،ضربــدری و دورهای)،

بهکارگیــری مجموعــهای از بنگاههــای کوچــک ،ایجــاد

همکاریهــای درون شــرکتی ،ارتبــاط بــا کارفرمایــان و

روش پیمانــکاری و ســفارش بــه صنایــع کوچــک اثــر قابــل

شــفاف بخــش میتوانــد بــه مؤسســات خوشــه شــده یــاری

نظــام پیمانــکاری فرعــی را ضــروری میکنــد .اســتفاده از

ســایر افــراد و گروههاســت کــه از طریــق خطمشــیهای

توجهــی بــر کاهــش هزینههــای مدیریــت و کنتــرل کــه

رســاند[.]4

 )2-5نظریههــای مرتبــط بــا شــبکهای شــدن ســازمانها

و بیثبــات تبدیــل شــدهاند [ .]19بــا توجــه بهعــدم

 )1-2-5برونسپاری

بــا اســتفاده از امکانــات دیگــران و کمکــردن مخاطــرات

ـ آموزههــای تجربــی

ثبــات ســازمانها ،ســعی در ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد

برونســپاری یــا پیمانســپاری بهخــارج از ســازمان،

نمــوده و بــا ایــن کار خــود را در مقابــل تغییــرات بیمــه

ســازمانها و افزایــش بهــرهوری و کارایــی آنهــا ،بــا

و ایجــاد روابــط گســترده و منعطــف میــان تأمینکننــدگان

بــر فعالیتهــای راهبــردی و ارزشزا ،توانمندیهــای

 )6نگاه سه الیهای ،گذر دوم :مدیریت شبکه

انجــام فعالیتهــای ســازمان اســت .در برونســپاری بایــد

بهینهســازی فرایندهــا و ســاختارها تمرکــز نمــود و در
خدمــت بــه مشــتری در جهــت ایجــاد یــک فرهنــگ

مشــتریگرا و خدمتگــرا و همچنیــن صرفهجویــی در
هزینــه از طریــق کاهــش آمــار نفــرات ،افزایــش بهــرهوری

و کاهــش هزینــهی نیــروی کار اقــدام کــرد .کارکنــان در

موقعیــت معامــات برونســپاری امــور بازرگانــی نقــش
مهمــی دارنــد ،البتــه برونســپاری بــه هــر شــکلی کــه

باشــد میتوانــد موقعیــت حفــظ دانــش و ســرمایهی
فکــری را در ســازمان بهخطــر بینــدازد ولــی باعــث ایجــاد

شــبکه و نظــام مدیریــت دانــش بــر مبنــای شــبکه جهــت
شــبکه سیســتم فنــاوری اطالعــات از طریــق اینترنــت اســت

کــه میتــوان بهوســیلهی آن برونســپاری را در سراســر
جهــان اجرایــی نمــود و خدمــات برونســپاری را بــه دیگــر

کشــورها و قارههــا نیــز ارســال کــرد [.]18
 )2-2-5انقالب صنعتی

بــا گســترده شــدن ابعــاد ســازمانی ،مدیریتــی ،تجــاری
و اجتماعــی ســازمانها ،در اواســط دهــهی  1970دو
تحــول بــزرگ ســازمانی ایجــاد شــد؛ اول ،تغییــر ســاختار

ســازمانها از حالــت متمرکــز یــا ادغــام یافت ـهی عمــودی

و سلســلهمراتبی غیــر منعطــف بهســوی ســاختارهای غیــر

متمرکــز ،تثبیــت همکاریهــا و اتحادهــای منعطــف و
جداســازی عمــودی پیشرفتــه و دوم ،ظهــور شــبکههایی

از بنگاههــای کوچــک و متوســط کــه بهطــور مســتقل بــا
بنگاههــای بــزرگ مرتبــط هســتند و دارای تــوان رقابتــی
باالیــی در شــرایط نویــن جهانــی هســتند .براســاس ایــن
تحــوالت الگوهــای مصــرف جوامــع صنعتــی دگرگــون شــده

و بازارهــای یکپارچــه و بــا ثبــات بــه بازارهــای پراکنــده

کــردن فعالیتهــا در بیــن شــرکتها دانســت .البتــه ایــن
تعریــف بیشــتر فعالیتهــای مدیریتــی را کــه از دیــدگاه

شــبکه الزم اســت ،نــه مدیریــت هــر شــرکت یــا ســازمان
بهتنهایــی ،مدنظــر دارد؛ چــرا کــه عمومــاً هــر شــبکه

هــدف خــاص را در قبــال ســازمانهای عضــو آن دنبــال
میکنــد [ .]21لــذا شــبکهها در خصــوص مــوارد مدیریتــی
معمــوالً گســترهی محدودتــری از مــوارد را بهنســبت هــر

یــک از شــرکتها یــا ســازمانهای عضــو مــورد توجــه
قــرار میدهنــد .گرچــه بــه هیچوجــه نمیتــوان مدیریــت
شــبکه را مقولــهای ســادهتر و آســانتر دانســت .مدیریــت

شــبکه مباحثــی همچــون انتخــاب ،ترکیــب و اختصــاص

نیروهــا ،وظایــف ،دانــش فنــی ،منابــع و همچنیــن ســود و
فوائــد حاصــل از شــبکه را در بــر دارنــد [ .]17در نوشــتهای،

طبیعــت پرمخاطــرهی شــبکههاو مدیریــت آنهــا را چنیــن
توصیــف میکنــد" :توســعهی شــبکهها فراینــدی مملــو

از چالــش ،مقاومــت ،شــگفتی و فعالیتهــای خودجــوش

اســت ،لــذا فراینــد قابــل کنترلــی نیســت".

مدیریــت شــبکه ســعی در ایجاد ســاختارها و ســازوکارهایی

دارد کــه بــرای تــداوم هماهنگــی میــان تالشهایــی

کــه اعضــای شــبکه انجــام میدهنــد الزم اســت .لــذا
مدیریــت در محیــط شــبکه پیچیدگیهــای متعــددی

بههمــراه خواهــد داشــت ،از جملــه :هماهنــگ کــردن

بازیگــران مختلــف بــا ســطح دانــش و پیشــینهی متفــاوت،
ایجــاد محیطــی کــه در آن فعالیتهایــی در راســتای

همــکاری انجــام داد ،و اینکــه بهصــورت پویــا رویکردهــا
و ســامانههای مختلــف راهبــردی ،ســازمانی و فناورانــه را
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دسترســی همــه از دانــش اســت .از عوامــل ایجــاد ایــن

بهطــور کلــی ،مدیریــت شــبکه را میتــوان هماهنــگ
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ســازمانی دیگــر و ایجــاد نوعــی زنجیــرهی مشــارکت در

و پیمانــکاران بیرونــی ســاختار خــود را تجدیــد کردنــد[.]20

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تالشــی اســت در جهــت غلبــه بــر مشــکالت مالــی

کردنــد؛ همچنیــن بــا پاییــن آوردن درجـهی ادغــام عمودی

همســو و تنظیــم نمــود .بهطــور کلــی مدیریــت شــبکه

یــک شــبکهی تجــاری میــان شــهرهای منطقـهی بالتیــک،

شــد نهتنهــا ســعی در ایجــاد کنتــرل و ســازوکاری فراتــر

تاریــخ ایجــاد شــده ،توســعه یافتــه بودنــد .در ســالهای

بــا توصیفاتــی کــه از محیــط شــبکه و ســاختار آن ارائــه
از ظهــور و بــروز مســئله و هماهنگــی بیــن افــراد دارد،
بلکــه بــه ایجــاد ســاختار و حتــی هماهنگــی ریش ـهای در

نظــام فکــری افــراد نیــز توجــه میکنــد؛ بــه بیانــی دیگــر
معرفتشناســی و تغییــر انــگاره را در کنتــرل افــراد مدنظــر

قــرار میدهــد .بههمیــن دلیــل بــا رویکردهــای پیچیــده
در محیــط پویــا و متغیــر روبهروســت کــه در ایــن نوشــتار

بــا معرفــی الیههــای مختلــف مدیریــت شــبکه انــواع
شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

مدیریــت شــبکه را بهصــورت اجمالــی مــورد بررســی قــرار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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میدهیــم.

نشــان میدهنــد کــه شــبکههای بیــن ســازمانی در طــول
اخیــر بهدلیــل گســترش میــزان و دیــدگاه فعالیتهــای
شــرکتها ،و احتمــاالً بهدلیــل نوآوریهــای فنــی،

شــبکهها بهصــورت گســتردهتری کثــرت یافتهانــد

بعضــی نویســندهها ادعــا میکننــد کــه شــبکهها یــک
الگــوی اساســی بــرای خلــق ارزش در اقتصــاد جدیــد
3

هســتند [.]22

طراحــی و تکثیــر آرایشهــای شــبکهای بــرای صنایــع

مختلــف بســیار متفــاوت اســت .محیــط شــرکت و شــبکه به

ارائ ـهی توضیحاتــی در خصــوص ایجــاد شــبکهها (مزایــای

مدیریــت شــبکه را مــی تــوان از ســه الیــه مــورد بررســی

همــکاری ،میــزان الزم بــرای تقســیمبندی شــبکه) ،وجــود

بــه شــبکه و مدیریــت شــبکه وجــود دارد.

بوکار ،اســتانداردها) ،و همچنیــن ریــز شــرایطی
کســ 

قــرار داد کــه بیانگــر دیدگاههــای مختلفــی هســتند کــه

پیکربندیهــا یــا انــواع خــاص (طرحهــای غالــب ،منطــق

الیــهی اول چارچــوب ،روی خــود شــبکه تمرکــز دارد

کــه ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد یــک شــبکه توســط

کــه علــم مدیریــت میتوانــد دیدگاهــی متناســب بــا

شــبکهها روی بازارهــا ،صنایــع و مناطــق جغرافیایــی تأثیــر

(دیــدگاه شــبکهای) .در ایــن الیــه اینطــور میپنداریــم

دورهی عمــر 1شــبکه بــه اجــزای اصلــی و ســازندهی شــبکه
داشــته باشــد کــه در آنهــا تصمیمــات مدیریتــی گرفتــه

میشــوند.

در الیــهی دوم میتــوان بــه شــبکه از دیــدگاه یکــی

از شــرکتهای عضــو نگریســت (دیــدگاه شــرکتی).
شــرکتها عم ـ ً
ا بازیگــران در عرص ـهی شــبکهها هســتند،
آنهــا شــبکهها را بــه وجــود میآورنــد و مدیریــت
میکنــد یــا در حالــت ســاده ،عضــو آنهــا هســتند.

در الیــهی ســوم ،دیــدگاه محیطــی اســت کــه از منظــر

صنعــت و بــازار بــه شــبکهها مینگــرد .در تمامــی
اقتصادهــای ســرمایهگرای شــناخته شــده ،شــرکتها

بهعنــوان واحدهــای مجــزا بــه انجــام کســبوکار
نمیپردازنــد ،بلکــه ارتباطــات همکارانــهای بــا ســایر
شــرکتها ایجــاد میکننــد ،کــه دارای مرزهــای اجتماعــی

شــفافیت هســتند.
بــا درجــات مختلفــی از
ّ

آرایشهــای همکارانــه تاریخچــهی طوالنــی دارنــد.

مثالهــای قــرون وســطایی ماننــد مجمــع بازرگانــان،2

یــک شــرکت شــود ،میپــردازد .در عیــن حــال تشــکیل

میگــذارد و آنهــا را شــکل میدهــد .همچنیــن ممکــن
اســت تغییــرات بیشــتری را نیــز در طرحهــای ســازمانی

ایجــاد نمایــد و موجــب فعالیــت شــبکهای بیــش از پیــش
شــود[.]23

 )1-6انــواع مدیریــت شــبکه ،تبلــور مجــدد نــگاه

الیــهای در مدیریــت شــبکه

ایــن مقالــه چهــار حــوزهی فعالیتــی وابســته بههــم از

مدیریــت شــبکه را معرفــی میکنــد :طراحــی ســاختارهای

حاکمیتــی ،هماهنگســازی تبــادالت ،پــرورش تجمیعــات
اجتماعــی و تســهیل ارزشهــا و اهــداف مشــترک.
 )1-1-6طراحی ساختارهای حاکمیتی

ســاختارهای حاکمیتــی بــه منزلــهی "قواعــد بــازی"

در شــبکه اســت .یعنــی نقشهــا و مســئولیتها،

ســازوکارهای حلوفصــل تعارضــات و حفــظ حقــوق
مالکیــت را در بــردارد .چنــان کــه گوگلیــن و کلیــن

بیــان میکننــد ،ســاختار حاکمیتــی چارچوبــی را فراهــم
1. Life cycle view
2. Hanseatic League
3. paradigm

میکنــد کــه اعضــا میتواننــد در آن کســب و کار خــود را

اعضــای شــبکه بــه ایجــاد اعتمــاد کمــک مینماینــد .در

اعضــای شــبکه مدیریــت شــود .گرچــه ســاختارهای

بــا تعارضــات کنــار بیاینــد و در محیطــی کــه هنــوز

انجــام دهنــد ،ایــن ســاختار کمــک میکنــد تــا انتظــارات
حاکمیتــی شــبکه بهنســبت ســطوح ســازمانی کمتــر
ســاخت یافتــه شــدهاند ،قواعــد محکمتــر و پیچیدهتــری

بهنســبت ســاختارهای حاکمیتــی بــازار ارائــه میکننــد.
بهبیــان دیگــر ســاختارهای حاکمیتــی متولــی چنــد بــازی

ارزشهــای مشــترک میــان اعضــای شــبکه ،بــه تصویــب و
پذیــرش ســاختارهای شــبکه کمــک مینمایــد [.]24
 )2-1-6هماهنگسازی تبادالت

فعالیــت بپردازنــد[.]14

)4-1-6توسعه و تدوین ارزشها و اهداف مشترک

هویــت شــبکه ،کــه طــی گســترهای از موضوعــات بیــان
میشــود ،از یــک راهبــرد مشــترک گرفتــه تــا یــک ارزش
مشــترک [ ،]24شــبکه را تثبیــت و روابــط اجتماعــی و

تبادلــی را تقویــت میکنــد .مدیریــت میتوانــد در تدویــن
و پــروردن یــک هویــت مشــترک ،کــه بایــد در ســاختارهای

حاکمیتــی بازتــاب کنــد ،نقــش مهمــی داشــته باشــد .یــک

تبــادالت میــان اعضــای شــبکه و همچنیــن خــارج

هویــت آشــکار بــرای شــبکه شــناخت اعضــای شــبکه را

بازیهایــی" توصیــف کــرد .شــبکهها را میتــوان بهعنــوان

طــی دورهی عمــر شــبکه ،چهــار حــوزهی مــورد بحــث

از مرزهــای شــبکه را مــی تــوان بهصــورت "انجــام
دســتهای از تبــادالت میانمــدت تــا بلندمــدت دانســت،

کــه "وابســتگیهایی بــر پایــهی درگیرکــردن وظایــف،

انتظــارات ،شــهرتها و تمایــات متقابــل ایجــاد میکننــد.
تعامــات اقتصــادی اولیــه نــه تنهــا بهصــورت مجموع ـهی
ارتباطــات اجتماعــی کــه ســازمانها را متصــل میکننــد،

مشــمول در شــبکه میشــوند[ .]14مدیریــت شــبکه بایــد
تــوازن مناســبی بیــن انگیزههــای اعضــا ایجــاد کنــد .ایــن

تــوازن بایــد بیــن ســهم اعضــا از تالشهــا و بهــرهای کــه

میبرنــد باشــد و اعضــا حتــی در شــرایطی کــه تالشهــای

غیــر متشــابه انجــام میدهنــد ،بایــد احســاس کننــد همــه

چیــز عادالنــه اســت.

 )3-1-6پرورش تجمیعات اجتماعی

در قالــب ســه موضوعیــت رســمیت مییابنــد ،کــه در

عیــن حــال بیانگــر وضعیــت پویــای اساســی شــبکه و
محدودیتهــای کنتــرل مدیریــت هســتند .ایــن ســه

موضوعیــت ،مدیریــت مرزهــا ،ایجــاد مــوارد ممکــن و
بدیههســازی 1هســتند.

در ایــن مرحلــه مــا مدیریــت شــبکه را بــه رهبــر یــک

ارکســتر تشــبیه میکنیــم ،کــه در آن چالــش ایجــاد یــک

واحــد ممتــاز و مربــوط (اجــرای ارکســتر) از طریــق دور

هــم جمعکــردن دســتهای از متخصصــان بــا نقشهــای
خــاص (نوازنــدگان ارکســتر) و اجــرای تالشهــای آنــان
طبــق یــک راهبــرد مشــترک امــا کام ـ ً
ا مشــخص نشــده
(قطعــهی موســیقی مــورد نظــر) انجــام میشــود .فراینــد

یادگیــری مشــترک در طــول زمــان و طــی پروژههــای

الرســونبر بــر شــمول شــدت ارتباطــات تبادلــی تأکیــد

متعــددی انجــام میگیــرد .نوازنــدگان بــه یکدیگــر وابســته

اجتماعــی و ظهــور اعتمــاد کمــک میکنــد .گرچــه تأثیــر
مدیریــت در ایــن حــوزه مشــخصاً محــدود اســت ،بــا ایــن

فعالیــت کننــد.

داشــت .محیطــی مملــو از ارتباطــات بهگســترش روابــط

هســتند و بایــد یــاد بگیرنــد کــه بــا همــکاری یکدیگــر

حــال ســاختار روابــط تبادلــی و قواعــد رســمی شــبکه

 )7نتیجهگیری

نمیتوانــد کمکــی بــه پــرورش ســرمایهی اجتماعــی کنــد.

ســاختارهای حاکمیتــی حرف ـهای و رفتــار حرف ـهای میــان

ســازمانهاي شــبكهاي بــا هــدف توســعهی همــكاري

ميــان شــركتهاي مختلــف بــراي توليــد محصوالتــي
1. improvisation
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شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

بزرگتــری از تعامــات ،بلکــه بهصــورت شــبکهی فعالــی از

آســان میکنــد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هســتند .وجــود اعتمــاد و ســرمایهی اجتماعــی و همچنیــن

قراردادهــای تکمیــل شــدهای در آنهــا وجــود نــدارد بــه
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متنــوع ،یعنــی تبــادالت پیدرپــی و ارتباطــات ادامــهدار

عــوض اعتمــاد بهوجــود آمــده کمــک میکنــد تــا اعضــا

جامــع و كســب كارايــي جمعــي شــكل ميگيرنــد.

پرداختیــم ،همانطــور کــه دیدیــم از منظــر نمودهــا و

از منابــع و مهارتهــاي همديگــر بهــره ميگيرنــد و نقــاط

از مســئله پرداختــه و بــا تعمیــق خــود در ســیر تحــول

بنگاههــاي همــكار ،بــا توســعهی يــك ســازمان شــبكهاي

ضعــف يكديگــر را جبــران ميكننــد .بهكارگيــري ارتبــاط
شــبكهاي ،بــا ســاده ســازي ســاختار درونــي هــر شــركت
عضــو ،باعــث افزايشكارايــي و انعطافپذيــري كل شــبكه،

كســب رضايــت مشــتري و صرفهجوييهــاي خــارج از

بنــگاه ميشــود .نــگاه شــبکهای بهعنــوان نگاهــی در
بازآفرینــی فکــری در مــورد اســاس تشــکیل ســازمانها

بهمعنــای تعامــات بیــن افــراد و گروههــا جهــت رســیدن
شبکهسازی سازمانها ،گونه شناسی مدیریت

بههــدف اســت کــه نیازمنــد بحــث و تحقیــق و بــه بلــوغ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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رســانی ایــن تفکــر در مفاهیــم ســازماندهی ســازمان اســت.
البتــه در توســعهی ســاختار شــبكهاي بایــد بــه ایــن نکتــه

توجــه داشــت کــه ارتبــاط شــبکهای فراينــدي تدريجــي
و تكاملــي اســت تــا در درازمــدت بــه كارآمدتريــن الگــو

دســت يافتــه شــود .در ایــن مقالــه بــا ارائــهی مطالبــی
ی بــه معرفــی
درمــورد چرایــی ورود بــه ســاختار شــبکها 
شــبکه و ســاختار آن پرداختیــم و در ادامــهی مقالــه بــا

دیــدگاه و نگاهــی جدیــد بــه مدیریــت شــبکه اشــاره شــد
امــا مســئلهی اصلــی ارائــهی چارچوبــی جهــت مدیریــت
شبکههاســت کــه میتــوان بــا نــگاه ســه الیــه بــه شــبکه
آن را در محیطهــای مختلــف مدیریــت کــرد .شــبکهها

بــا تنشهــای 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 ،مــازم و متــرادف هســتند .ایــن موضــوع
در مدیریــت شــبکهها نیــز ،کــه خــود مقولـهای پرمخاطــره

اســت بازتــاب میشــود .در مواجهــه بــا یــک اثــر کلــی

از بازیگــران نهچنــدان ســاخت یافتــه ،ســاختارهایی بــرای
تســهیل همــکاری ،تجمیــع (اجتماعــی) ،انعطــاف ،نــوآوری

و بــاروری بایــد فراهــم شــوند.
 )8پیشنهادات

همانطــور کــه در مقدمــه بیــان شــد؛ بــا توجــه بــه
محیــط بهشــدت متغیــر امــروز ،در ایــن مقالــه بــا تحلیــل

ســه الیــهای بــه راهحــل شــبکهای کــردن ســازمانها

چالشهــا ،رفتارشناســی و فراینــدی بــه تحلیــل دو الیــه
شــبکهای شــدن؛ گذر اول و تشــریح مدیریت شــبکه در گذر

دوم؛ بــه بررســی انگارههــای و نهادهــای تصمیمگیــری و
ارائ ـهی راهحلهایــی در شــرایط متناقــض پرداختیــم؛ امــا

ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود و شــاید محققیــن را

بــه فکــر فــرو بــرد ،شــیوهی مدیریــت و کنتــرل شــبکهها

بــر مبنــای اعتمــاد و حفــظ ارزشهــای اخالقــی اســت کــه
بایــد مــورد بررســی و تحقیــق قرارگیــرد.
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