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چکیده

علیرغم پژوهشهای انجامشده در زمینه شبکههای همکاری علموفناوری ( ،)STCNsچالشهای مدیریت این شبکهها

کمتر مورد بررسی قرارگرفته است .در این مطالعه ،پنج شبکه همکاری ایجادشده توسط نهادهای دولتی در بین سالهای
 1379تا  1397در ایران ،در زمینه آزمایشگاههای فناوریهای راهبردی ،آزمایشگاههای علمی ،زیستفناوری ،پزشکی
ش راهبری
مولکولی و داروهای گیاهی ،مطالعه شده است .در این مقاله با مرور نظاممند تحقیقات انجامشده 41 ،چال 
شبکههای رسمی همکاری علموفناوری در ایران در سطح تحلیل شبکه شناسایی شد .سپس پرسشنامه محقق ساخته تدوین

و در بین مطلعان  5شبکه همکاری منتخب که جزء فعالترین شبکههای رسمی همکاری در حوزه علموفناوری در ایران
بودند توزیع گردید .برای تحلیلها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عوامل اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد.

از  41شاخص شناساییشده 19 ،شاخص بار عاملی زیر  0.5داشته و از تحلیلها حذف و  22شاخص در مرحله دوم و

پس از چرخش ،در  6طبقه قرار گرفتند .با توجه به خصوصیات شاخصها در طبقات 6 ،عنوان برای طبقات نامگذاری

گردید -1 :عضوگیری (دوشاخص) -2 ،ساختار شبکه ( 6شاخص) -3 ،موقعیت شبکه ( 3شاخص) -4 ،جریان دانش
( 3شاخص) -5 ،صیانتپذیری ( 3شاخص) و  -6پایداری ( 5شاخص) .در پایان نیز محدودیتهای پژوهش ارائه شد.
واژگان كليدي :شبکههای رسمی همکاری علموفناوری ،راهبری شبکه ،چالشهای راهبری شبکه ،تحلیل عاملی اکتشافی.
-1دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .
 -*2عضو هیئتعلمی ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران / .نویسنده مسئول مکاتبات
azara@modares.ac.ir
-3عضو هیئتعلمی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
-4عضو هیئتعلمی ،پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری ،تهران ،ایران.
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1 -1مقدمه
تشکیل شبکههای همکاری علموفناوری ،یکی از راهبردهای اصلی کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه
برای توسعه فناوریهای نوین میباشد ) .)Asadifard. et al. 2017این موضوع در اواسط دهه  70شمسﻲ
در سیاستگذاریهای کالن کشور مورد توجه قرار گرفت .با توجه به گسترش روزافزون شبکههاﻱ
همکارﻱ علم و فناورﻱ در کشور و مسائل پیش روی شبکهها ،از قبیل انحالل برخی شبکهها در ابتدای
تأسیس یا شکست برخی دیگر مانند شبکه شامتک ،همﭽنین کمبود اطالعات و آمار از وضعیت شبکهها،
الزم است چالشها و مسائل پیش روی راهبری شبکههای همکاری در ایران شناسایی شود .چالش درک
شبکهها همانند استعاره قدیمی افرادی در تاریکی هستند که سعی دارند توضیح دقیق از یک فیل را ارائه
دهند؛ اما در اینجا بهجای یک فیل ،گروهی از فیلها هستند و همه آنها در حال حرکت نیز میباشند؛
بنابراین الزم است برای شناخت شبکهها عالوه بر ویژگیهای فیزیکی و قابلمشاهده ،ویژگیهای مشاهده
نشدهای مانند انگیزه ،دانش و نگرش نیز مورد توجه قرار گیرد ) .)Kleindorfer & Wind. 2009هنوز فهم
مناسبی از مسائل مدیریت و اداره شبکهها وجود ندارد .مسائلی مانند چگونگی سازگاری اعضای شبکه با
مسائل در حال تغییر و حفظ انگیزه اعضاء برای ادامه همکاری نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ بنابراین دور از
انتظار نیست اگر میبینیم که در اﻏلب مطالعات فرﺽ میشود که تا وقتیکه روابط وجود دارد ،شبکه فعال
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است و قطع شدن روابط به معنی شکست شبکه در نظر گرفته میشود )اسدی فرد.)1390 ،
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دالیل زیادی وجود دارد که علیرﻏم مفید نبودن همکاریها ،ارتباﻁ بین دو طرف در شبکه ادامه یابد.
ایجاد یک همکاری دشوار و پرهزینه میباشد ،بنابراین وقتی همکاری ایجاد شد ،طرفین ممکن است
نسبت به برهمزدن آن اکراه داشته باشند .وقتی یک شبکه شکل میگیرد ،برخی فقط به خاطر اینکه از
قطار عقب نمانند در واگنهای آن میپرند .در اینجا ادارهکنندگان شبکه با چالش و مشکل روبرو خواهند
شد .ممکن است برهم زدن یک شبکه ،با هزینههایی همراه باشد و باعﺚ شود تا یک همکاری ،باوجود
نداشتن منفعت به حیات خود ادامه دهد.
یکی دیگر از آفتها در همکاری شبکهای وقتی است که مشارکتکنندگان در شبکه بسیار بههم نزدیک و
درهمتنیده شوند ،بهطوریکه گردش اطالعات فقط درون یک گروه کوچک اتفاق بیافتد که در این صورت
شبکه “محدودکننده و صلب“ خواهد شد .اطالعاتی که فقط بین مشارکتکنندگان یکسان رفتوبرگشت
دارد ،ممکن است منجر به”قفلشدگی “1و گرفتگی عضالت شبکه شود )اسدی فرد .)1390 ،اعضای شبکه
ازیکطرف باید پیوسته با اتخاذ تدابیری قدرت چانهزنی خود را در شبکه افزایش دهند تا بتوانند از منافع

همکاری شبکهای بهرهمند گردند و از سوی دیگر ،باید اعتماد متقابل با سایر اعضای شبکه را حفظ نموده
و از تعارﺽهای احتمالی با دیگران اجتناب کنند ).)Belussi & Arcangeli. 1998
بنابراین شبکه چیزی بیش از تجمیع روابط دوطرفه است که فقط با کنار هم قرار گرفتن فیزیکی
انجام نمیشود ،بلکه ویژگی اصلی یک شبکه واقعی ،جایگیری صحیح و رشد مستمر اجزاء آن در اثر
همافزاییهای ناشی از تعامالت شبکهای است .لذا برای موفقیت و پایدار ماندن شبکه باید بر چالشها
و مسائل پیش رو ﻏلبه شود.
در ادبیات شبکه بحﺚهای مربوﻁ به موانع و چالشهای مدیریت شبکه کمتر مورد توجه قرارگرفته است و

بیشتر بر روی نحوه مدیریت موفق شبکهها تحقیق شده است );Rhodes. 2000; Agranoff & McGuire. 2001

 Thompson. 2003; McGuire & Agranoff. 2011؛ محمدی و همکاران1393 ،؛ اسدی فرد و همکاران.)1395 ،

بهطورکلی فرآیندهای مدیریتی در شبکهها و اداره کردن آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد );leven. et al. 2014

; .)Rampersad . et al. 2010رن و لی ) )2010مدیریت شبکه را یکی از چالشبرانگیزترین مسائل پیش
بهنوعی جمعبندی مباحﺚ در حوزه حاکمیت و راهبری شبکههاست بیان میکنند هنوز شکاف تحقیقاتی
در ادبیات راهبری شبکهها 2وجود دارد و نیاز است تا پژوهشهای بیشتری ،مسائل مربوﻁ به نحوه اداره
شبکهها را مورد بررسی قرار دهند ) .)Dal Molin & Masella. 2016از طرفی سطح تئوری و تحلیل در
شبکهها به سه دسته سطح زوﺝ ،گره و شبکه تقسیم میشود) )Borgatti. et al. 2013و اﻏلب مطالعات
از منظر سازمانهای عضو به مسئله پرداخته و دیدگاه کلی در سطح شبکه که نگرش بخش وسیعی از
مشارکتکنندگان در شبکه را پوشش دهد ،نادیده گرفته شده است ) )Provan & Milward. 1995که به
تعدادی از آنها در قسمت بررسی دیدگاهها اشاره میشود.
در این راستا ،این سؤال مطرح میشود که چالشهایی که راهبری شبکه با آن روبرو است چه هستند و
راهبر شبکه در زمان شکلگیری شبکه و پسازآن با چه موانع و مشکالتی روبرو است؟ ازاینرو در این
مقاله تالش شده است با بررسی تحقیقات انجامشده و مصاحبه با خبرگان و مطلعان شبکههای مورد
مطالعه و بررسی اسناد موجود ،چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علموفناوری در ایران،
در سطح شبکه و از دید ذینفعان مختلف )سازمان مؤسس ،راهبران شبکه و مدیران سازمانهای عضو)
شناسایی و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی طبقهبندی مناسبی ارائه شود .در این مقاله تنها چالشهای
سطح تحلیل شبکه مورد بررسی قرارگرفته است ،نه تنشهایی که ممکن است سازمانهای منفرد در
نتیجه مشارکت در شبکه با آنها مواجه شوند.

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

روی شبکهها عنوان مینمایند ) .)Ren. Li. 2010دال مولین و موسال )  )2016در یک مقاله مروری که
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2 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2شبکههای همکاری
شبکه واژه عامی است که در حوزههای مختلف کاربرد داشته و در هر حوزه معنی خاصی از آن موردنظر
است .شبکههای همکاری علمی ،شبکههای خبری ،شبکههای کامپیوتری ،شبکه توزیع کاال ،شبکههای
عصبی و  ...که مرتب ًا در زندگی روزمره از رسانهها شنیده میشود .آنﭽه در همه این معانی مشترک است

موضوع مشترک در همه معانی ،در برداشتن مفهوم نوعی تعامل بین واحدهای منفرد است.
برای درک مفهوم شبکه نیاز است تفاوت تفکر شرکتمحور و شبکهمحور مورد توجه قرار گیرد .کلینرفر
و ویند ) )2009براساس جدول ) ،)1این دو دیدگاه را مورد مقایسه قرار دادند.
درک شبکهها در هر سطح از تصمیمگیریهای شخصی تا تصمیمگیریهای تجاری تا وسیعترین مسائل
مربوﻁ به سیاست حیاتی است .مقایسه دو دیدگاه شرکتمحور و شبکهمحور در برخی شاخصهای
ارائهشده در جدول ) )1میتواند به شناخت بهتر شبکهها و تفاوت اداره آنها با یک سازمان کمک نماید.
بهطورکلی گروهی از افراد و سازمانها را که در پروژه مشترکی در زمینه توسعه ،همکاری میکنند و
ازلحاﻅ تخصصی مکمل یکدیگرند ،شبکه گویند .این فعالیت باید با این هدف باشد که بر مشکالت
مشترک ﻏلبه کرده و به کارایی جمعی و تسخیر بازارهای جدید دست یابند ).)Ceglie & Dini. 1999
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مفهوم ''شبکهای از شرکتها'' به این موضوع تأکید دارد که شرکتها چگونه با تعامل با یکدیگر میتوانند
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جدول ( :)1تفکر شبکهمحور )(Kleindorfer Wind, 2009
شاخصها

تفکر شرکتمحور

تفکر شبکهمحور

رهبری

دستور و کنترل

خود سازماندهی /توانمندسازی

ارزشآفرینی

محصوالت شرکتمحور

تجربه شبکهمحور

نوآوری

تحقیق و توسعه داخلی

نوآوری باز

صالحیتهای اصلی

شایستگیهای هستهای مبتنی بر شرکت

هماهنگی و یادگیری شبکهای

رقابت

شرکت در برابر شرکت

شبکه علیه شبکه

خطرات

محلی و مستقیم

نظاممند و وابسته به یکدیگر

امور مالی

اختصاص اجاره

بازاریابی

بازاریابی انبوه

تمرکز عملیات

بهرهوری

انعطافپذیری

منابع انسانی

ستارهها

شبکههای فوقالعاده

4

3

ساختمان و به اشتراکگذاری ارزش
آلودگی تودهای

5

به اشتراکگذاری منابع و در نتیجه دستیابی به ﻇرفیت بیشتر و انعطافپذیری باالتر برسند ).)Hines. 1994
شبکههای همکاری یک مجموعهای ناهمگن از افراد و سازمانها با شایستگیهای متفاوت ،اما وابسته
به یکدیگر میباشند که بهصورت کارا مناسبترین مجموعه از مهارتها و منابع را برای یک دوره
زمانی بهمنظور به دست آوردن هدف مشترک ترکیب میکنند و فناوری اطالعات و ارتباطات را بهمنظور
هماهنگی و پشتیبانی فعالیتهای خود به کار میبرند ) .)Chituc. et al. 2008شبکههای همکاری
علموفناوری که موضوع مطالعه ما نیز میباشند ،بر اساس دو نوع الگوﻱ شکلگیری میتوانند طبقهبندی
شوند؛ در الگوﻱ اول شبکهها بهصورت خودجوش و ﻏیررسمﻲ )از پایین به باال) و بر اساس احساس
نیاز مشارکتکنندگان شکلگرفته و در الگوﻱ دیگر شبکهها بهعنوان یک ابزار سیاستﻲ و با مداخله یک
نهاد )ﻏالب ًا سیاستگذار) دولتﻲ بهصورت یک سازمان رسمﻲ )از باال به پایین) ایجاد شدهاند .در ایران
شبکههاﻱ همکارﻱ علم و فناورﻱ اﻏلب از الگوﻱ دوم میباشند .در این مقاله نیز شبکههای مورد مطالعه
 -2-2راهبری شبکه
مدیر شبکه می تواند به عنوان بازیگر کلیدی ،سازمان راه انداز ،مرکز راهبردی ،راهبر شبکه
) ،) Dhanaraj & Parkhe. 2006حاکمیت شبکه ) )Dal Molin & Masella. 2016و ...ایفای نقش
نماید .بهطورکلی شکلدهی و پیکربندی شبکه به چگونگی انتخاب اعضاء ،تعیین ارتباطشان توسط راهبر
و ارتباﻁ هریک از اعضاء با راهبر بستگی دارد ) .)Leven. et al. 2014در این مقاله مدل راهبری دهانارﺝ
و پورخه ) )2006بهعنوان مدل پایه در نظر گرفته شده است.
راهبری شبکه بهطور ویژه توسط دهاناراﺝ و پرخه ) )2006معرفی شد که بهعنوان مجموعهای از اقدامات
هدفمند و آگاهانه برای خلق ارزش از شبکه است که توسط راهبر انجام میشود .شکل ) )1مدل راهبری
شبکهها را نشان میدهد.
راهبر در دو موقعیت اصلی نقش ایفا میکند که در نهایت منجر به خروجی خواهد شد.
−هنگام خلق شبکه :6که شامل سه نقش اصلی است :الف)انتخاب اعضاء و نوع ارتباطات اعضای
شبکه ب)ساختار شبکه ﺝ)موقعیت شبکه

7

−بعد از ایجاد شبکه )هنگام اجرا و عملکرد شبکه :)8الف) مدیریت جریان دانش 9ب) مدیریت
صیانتپذیری نوآوری 10ﺝ)مدیریت پایداری شبکه

11

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

از این نوع میباشند و تحت عنوان شبکههای رسمی همکاری علموفناوری مورد بررسی قرار گرفتند.
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مدیریت جریان دانش

خروجی شبکه




اعضای شبکه
اندازه
تنوع




ساختار شبکه
تراکم
استقالل داخلی




موقعیت شبکه
مرکزیت
وضعیت

هاب به عنوان

مدیریت صیانتپذیری نوآوری

هماهنگکننده (راهبر)
(ارکستراتور)

مدیریت پایداری شبکه

فرایند اجرای شبکه

فعالیتهای مدیریت شبکه

فرایند شکلگیری شبکه

شکل( :)1مدل راهبری شبکههای نوآوری ))Dhanaraj & Parkhe. 2006

3 -3پیشینه پژوهش
پراون و کنیس ) )2008بیان میکنند که مدیران شبکه ،باید سه تنش اصلی یا منطق متناقﺾ که بهطور
ذاتی در حکمرانی شبکه وجود دارند را شناسایی کنند و به آنها پاسخ دهند :الف) کارایی در مقابل
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فراگیری ،12ب)مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت خارجی ،ﺝ) انعطافپذیری 13در برابر ثبات
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14

) .)Provan & Kenis. 2008مک گوری و آگرانوف ) )2011محدودیتها و چالشهای مدیریت شبکه را
شامل الف) محدودیتهای عملیاتی ،ب) محدودیتهای عملکرد و ﺝ) محدودیتهای دیوانساالری میدانند
).)McGuire & Agranoff. 2011
آگرانوف ) )2006با بررسی چالشهای مدیران در شبکههای همکاری ،نشان میدهد که مدیریت در
شبکهها تفاوتهای زیادی با مدیریت سازمانها دارد و با یک ترکیب خاص از شیوههای قدیمی و
جدید مدیریتی روبرو هستند .چون تمام شبکهها واقع ًا تصمیم نمیگیرند ،ترجیح میدهند به بسیاری از

فرایندهای مشورتی آنها بهعنوان«توافق» بهجای «تصمیمگیری» اشاره کنند ) .)Agranoff. 2006مولر و
هالینن ) )1999چالشهای مدیریت شبکهها را بهصورت جدول ) )2بررسی مینماید.
کلین ) )2005مدیریت و تصمیمگیری در شبکهها را بسیار پیﭽیده و شامل فعالیتهای گوناگون میداند
و بیان میکند بازیگران وابسته به یکدیگر هستند و هیﭻ قدرت یا اختیاری وجود ندارد ،پس حاکمیت
این فرایندها بدون مشکل نیست ) .)Klein. et al. 2005بسیاری از تعامالت در شبکهها به دلیل تعامل

جدول ( :)2چارچوب سطوح مدیریت شبکه))Möller & Halinen. 1999
سطح مدیریت

چالشهای کلیدی مدیریت

سطح  .1صنایع بهعنوان شبکه -

چگونه میتوان دیدگاههای تحول شبکه را برای

چشمانداز شبکه

شناسایی فرصتهای راهبردی توسعه داد؟

توسعه و مدیریت شبکههای راهبردی (شبکههای

سطح  .2شرکتها در شبکه -
مدیریت شبکه

عرضهکننده ،شبکههای توسعه ،شبکههای مشتری) چگونه
انجام شود؟ برای ورود به شبکههای جدید (ورود به بازار
منطقه ،محصول  /خدمات جدید) چگونه عمل شود؟
نحوه مدیریت موقعیتهای شبکه چگونه است؟

سطح  .3سبد روابط

مدیریت سبد مشتری  /تأمینکننده  -از دیدگاههای

چگونه ارزش مورد انتظار مشتری را در یک رابطه
سطح  .4روابط مبادله -مدیریت
ارتباطات

ارزیابی کنیم؟ نحوه ایجاد ،مدیریت و ایجاد روابط
کارآمد  -از منظرهای سازمانی و تحلیلی چگونه

است؟ چگونه برای مدیریت بخشهای ارتباطی مؤثر
برنامهریزی کنیم؟

درک شبکهها ،ساختارها،

فرایندها و تکامل آنها برای
مدیریت شبکه بسیار مهم
است.

توانایی شناسایی ،ارزیابی،
ساخت و نگهداری

موقعیتها و روابط در محیط
شبکه ضروری است.

یک قابلیت برای مدیریت

سبد کارها بهصورت یکپارچه
موردنیاز است.

قابلیت ایجاد و مدیریت

روابط ،یک منبع حیاتی برای
یک شبکه است.

راهبردی بین بازیگران رﺥ میدهد که در مورد محتوای سیاست یا اقدامات موردنظر مذاکره میکنند .به
این معنا ،اﻏلب اذعان میشود که شبکهها بهخودیخود فرمان میدهند.)Rhodes. 1997) 15
کلینرفر و ویند ) )2009بیان میکند مدلهای مبتنی بر شبکه ،چالشهایی را برای کسبوکارهای با
دیدگاه سنتی و شرکتمحور از نظر صالحیتها و راهبردهایی که بر آموزشهای تجاری و تفکر مدیریت
متمرکز هستند ایجاد مینماید که شامل چالش نوآوری مبتنی بر شبکه ،چالش مدیریت دانش و چالش
رهبری مبتنی بر شبکه میباشد ).)Kleindorfer & Wind. 2009
اسدی فرد ) )1390با مطالعه شبکههای همکاری در ایران ،عوامل مؤثر بر عدم پایداری شبکهها را به
شرح ذیل در نظر میگیرد:
 )1شروع گسترده و بدون الگوی شبکه

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

سازمانی و تحلیلی چگونه میباشد؟

مسائل کلیدی
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 )2چندشغله بودن مدیران شبکه
 )3فقدان درک مشترک از مفهوم شبکه بین ذینفعان
 )4ضعف کارکرد شبکهای و تبدیلشدن شبکه به سیستم توزیع پول
لون و همکاران ) )2014بر اساس مدل دهانارﺝ و پورخه ) )2006مدلی برای راهبری شبکه ارائه کردند
و در آن به چالشهای راهبری شبکه اشاره نمودهاند )جدول):))3
کارلسون و جاکپسون ) )1997یکی از چالشهای مهم شبکهها را ،مسئله امکان مواجهه با شکست این
شبکهها میداند که میتواند به دو صورت شکست ضعیف 16و شکست قوی 17رﺥ دهد و این چالش در
سیستمهای پیﭽیده بهمراتب شکل جدی تری خواهد داشت).)Carlsson & Jacobsson. 1997
آریکا استنروس و ریتاال ) )2017با بررسی فرصتهای کلیدی و چالشهای مدیریتی موجود
در زیستبومهای بازار  ،B2Bچالشهای مدیریت شبکه را شامل موارد زیر میدانند :تغییر جهت
همکاریهای گستردهتر ،تغییر در فرایندهای مربوﻁ به مدیریت ارتباطات ،تغییر در روشها و ابزارهای
مدیریتی ،تغییرپذیری در سرعت تعامالت و افزایش پویایی ).)Aarikka-Stenroos & Ritala. 2017
همانطور که مالحظه میشود هریک از تحقیقات انجامشده در زمینه چالشهای راهبری شبکهها از
دیدگاهی خاص به این موضوع نگریستهاند و در این پژوهش تالش شده است ،چالشهای راهبری
شبکهها بر اساس وﻇایف راهبری شبکه شناسایی شوند .جمعبندی چالشهای راهبری شبکهها در
جدول ) )4ارائهشده است.
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جدول( :)3چالشهای راهبری شبکه ))Levén. et al. 2014
وظایف

چالش راهبر

عضویت در
شبکه

چگونگی تعیین حجم و تنوع ذینفعان در شبکه و فرایند عضوگیری

ساختار شبکه

چگونگی سازماندهی فعالیتها برای تسهیل ارتباطات جدید و تقویت روابط موجود

موقعیت شبکه

چگونه رهبری مشروع در شبکه و در رابطه با منطقه ایجاد شود؟
چگونه میتوان شبکه را با راهبردهای ذینفعان همسو کرد؟

جریان دانش

چگونه میتوان جریان پیشنهادات پروژه در داخل شبکه را از طریق تحرک دانش بین اعضای شبکه
افزایش داد؟
تسهیم دانش میان ذینفعان در پروژههای تحقیق و نوآوری و فراتر از آن چگونه است؟

صیانتپذیری
نوآوری

چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که ارزشهای ایجادشده در پروژهها به اشتراکگذاشته شده و
توزیع میشوند؟
چگونه هر یک از ذینفعان مطمئن شود که چالشها با مشارکت در همکاری شبکهای حل خواهد شد؟

84

پایداری شبکه

چگونه میتوان از تعهد قوی و درازمدت اعضای شبکه اطمینان حاصل نمود؟

جدول ( :)4متغیرهای استخراجشده از سوابق پژوهش

1

مدیریت فرایند عضوگیری

)(Moller & Halinen, 1999

2

قفلشدگی در جذب اعضاء

(اسدی فرد)1390 ،

3

تعیین تعداد و تنوع اعضاء

))Levén, et al, 2014

4

وجود یک پیشبرنده توانمند اولیه

)(Danilovic & Winroth, 2005

5

اجرای فرآیند اجتماعی سازی

)(Kleindorfer & wind, 2009

6

طراحی ساختار روابط و نوع ارتباطات و رویهها

)(Moller & Halinen, 1999

7

تعریف مرزهای شبکه

)(Danilovic & Winroth, 2005

8

داشتن الگوی شکلگیری و تکامل برای شبکهها

9

عدم تقارن قدرت

(اسدی فرد)1390 ،

)(McGuire & Agranoff, 2011

10

تعریف مأموریت ،فناوری و سیاست شبکه

;(Koppenjan & Klijn, 2004; Alter & Hage. 1993
)Agranoff, 2007; Kleindorfer & Wind, 2009

11

کارایی در مقابل فراگیری

)(Provan & Kenis, 2008

12

تعریف چشمانداز شبکه

)(Möller & Halinen, 1999

13

ضعف درک کارکردهای همکاری شبکهای
و جایگاه شبکه

(اسدی فرد)1390 ،

14

چگونگی طراحی ساختار همکاری

15

مدیریت بهینه پرتفولیو روابط

))Leven, et al, 2014
)(Moller & Halinen, 1999

16

ایجاد جامعیت شبکه

(اسدی فرد)1390 ،

17

مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت خارجی

(Suchman, 1995; Human, et al., 2000; Leven ,
)et al, 2014

18

موقعیت شبکه در مقابل سازمان مؤسس و
دولت

;(Rhodes, 1997 ; Sørensen, Torfing,2007
)Agranoff, 2007; Lianga, Liu, 2018

19

هدایت و توازن فرصتها و خطرات

)(Kleindorfer, wind, 2009

20

چالش درک مفهوم شبکه

21

ایجاد مشروعیت برای تماسها در همه سطوح

(Kleindorfer, wind, 2009؛ اسدی فرد)1390 ،
)(Danilovic, Winroth, 2005

22

هماهنگی و یادگیری شبکهای

)(kikert, et al, 1997

23

ایجاد اعتماد از طریق همكاری

(Klijn, et al, 2010; Uzzi, B. 1997; Jurian,
)Klijn, 2007; Chen, 2008

24

تسهیم منافع فکری و مالی

)(Levén, et al, 2014; Chen, 2008

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

ردیف

چالشهای راهبری شبکهها بر اساس
وظایف راهبری

منبع
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ادامه جدول ()4
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ردیف

چالشهای راهبری شبکهها بر اساس
وظایف راهبری

منبع

25

مدیریت نوآوری بهصورت فعال و مستمر

(تید و بسنت)1391 ،

26

مدیریت اثرات خروجی شبکه

)(Marsh, Smith, 2000

27

چالش ارزیابی شبکه

)(Hou, et al, 2003

28

فرایندهای مشورتی بهعنوان «توافق» بهجای
«تصمیمگیری»

)(Lianga, et al, 2018; Agranoff, 2006

29

ایجاد و حفظ تمایل به اشتراکگذاری منابع )(Danilovic & Winroth, 2005; Levén, et al, 2014

30

اشتراکگذاری ارزش

)(Kickert, et al, 1997

31

اثربخشی شبکه

)(Hurmelinna-Laukkanen & Nätti, 2017

32

جریان دادن یادگیری شبکهای

;(Carvalho & Goodyear, 2018; Gibb, et al, 2017
)Agranoff, 2006; Håkansson & Eriksson, 1993

33

چالش مدیریت دانش

34

چالش بازیسازی در شبکه

()Kleindorfer, wind, 2009
(اسدی فرد)1390 ،

35

وابستگی شبکه به افراد

)(Danilovic & Winroth, 2005

36

انعطافپذیری در برابر باثبات بودن شبکه

)(Provan, Kenis, 2008

37

فرسودگی شغلی

)(Weiner, et al, 1998

38

ایجاد و حفظ انگیزه و اعتماد اعضای شبکه

)(Agranoff, 2006

39

ایجاد و حفظ تعهد همکاری مستمر و پایدار

)( leven, et al, 2014

40

حل تعارضات شبکهای

)( leven, et al, 2014

41

شکست قوی و ضعیف شبکه

(نیلفروشان و آراستی1392،؛ ;(Bizzi & Langley, 2012
;)Riemer & Klein, 2006; Van Raaij, 2006

4 -4روش پژوهش
هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری در ایران بوده و پرسش اصلی
این است که "راهبری شبکههای رسمی همکاری علموفناوری در ایران با چه چالشهایی روبرو میباشد؟"
پژوهش حاضر به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمعآوری دادههای تحقیق از نوع
توصیفی چرا که دادههای موردنیاز از طریق نمونهبرداری و توزیع پرسشنامه به دست میآید.
جامعه آماری پژوهش فعالترین شبکههای رسمی همکاری علموفناوری در ایران بود و براﻱ تعیین

شبکههای مورد مطالعه از روش نمونهگیرﻱ قضاوتی هدفمند استفاده شد .نمونه مورد مطالعه بر اساس
تعریف شبکه ارائهشده توسط ویکستد و هلبروک ) )2008شبکهها رسمی بودند و توسط یک موسسه
دولتی برای رسیدن به یک یا چند هدف ایجادشده بودند) .)Wixted & Holbrook. 2008بر اساس
یک ارزیابی کلی )و نه دقیق) در زمان این مطالعه ،این  5شبکه از فعالترین شبکههای رسمی همکاری
علموفناوری در ایران میباشند .در جدول ) )5شبکههای مورد مطالعه و تعداد پرسشنامههای توزیعشده
ارائهشده است .پرسشنامه محقق ساخته در بین مطلعان کلیدی به شرح ذیل توزیع شد:
گروه اول :مطلعان سازمان مؤسس که از ابتدای شکلگیری شبکههای مورد مطالعه در فرآیند تدوین
و سیاستگذاری و شکلگیری آن حضور داشتهاند.
گروه دوم :روسای شبکههای مورد مطالعه )راهبران شبکهها)
گروه سوم :مدیران سازمانهای عضو در هر شبکه که از نظر راهبر شبکه در سالهای اخیر فعال
بودهاند و با دبیرخانه شبکه ارتباﻁ مؤثر داشتهاند.
است .شاخص  KMOاز کفایت نمونهگیری خبر داده و دامنهی آن بین صفر و یک است .هر چه به

یک نزدیکتر باشد دادههای موردنظر برای تحلیل مناسبترند و در ﻏیر این صورت )معموالً کمتر از
جدول ( :)5شبکههای همکاری مورد مطالعه
راهبرشبکه

تعداد
پاسخدهندگان

ردیف

نام شبکه

تأسیس

سازمان ایجادکننده

1

شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی کشور

1393

یک ستاد مرکزی ادارهکننده
معاونت علمی
شبکه است (به این ساختار در
ریاست جمهوری
شبکه ،ساختار ستادی میگویند)

66

2

شاعا (شبکه آزمایشگاههای
علمی ایران)

1389

وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

یک ستاد ادارهکننده شبکه است

71

3

شبکه زیستفناوری پزشکی

1379

وزارت بهداشت

عضو برتر شبکه (به این
ساختار در شبکه ،ساختار
سازمان راهبر میگویند)

17

4

شبکه پزشکی مولکولی ایران

1379

وزارت بهداشت

عضو برتر شبکه

38

5

شبکه ملی پژوهش و
فناوری گیاهان دارویی

1383

گروهی از سازمانهای عضو
شبکه را اداره نمایند (به این نوع
وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ساختار در شبکه ،ساختار مدیریت
اشتراکی یا شورایی میگویند)

49

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و شاخص 18KMOو آزمون بارتلت 19استفاده شده
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 )0.6نتایج تحلیل عاملی چندان مناسب نیست )شریفزاده و همکاران)1394 ،؛ همﭽنین آزمون کرویت
بارتلت بررسی میکند که ماتریس همبستگی مشاهدهشده متعلق به جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است
یا نه؟ برای اینکه یک مدل عاملی مفید و دارای معنا باشد الزم است متغیرها همبسته باشند .فرضیه آزمون
کرویت بارتلت به این صورت است:
 :H0دادهها ناهمبستهاند
 :H1دادهها همبستهاند
اگر  sigآزمون بارتلت کمتر از  5درصد باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب
است ،زیرا فرﺽ شناخته بودن ماتریس همبستگی تائید میگردد .نتایج در جدول ) )6آمده است.
با توجه به جدول ) )6هم آماره و هم آزمون مورد تائید هستند .برای تائید پایایی پرسشنامه پژوهش نیز
از آلفای کرونباﺥ استغاده شده است که عدد  0.86نشان از تائید پایایی پرسشنامه محقق ساخته دارد.
برای بررسی سؤال اصلی پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی بدون محدودیت با استفاده از چرخش
واریماکس و نرمافزار  SPSS22استفاده شده است .تحلیل عاملی بر دو نوع است :اکتشافی و تأییدی.
در مدل اکتشافی محقق هیﭻ تئوری اولیهای ندارد یا به عبارتی هیﭻ فرضیهای در پژوهش تبیین نشده
است و پس از شکستن متغیرها به چند زیرمجموعه بر اساس ادبیات موضوع بر آنها نامگذاری میشود.
پیشفرﺽ روش در این مدل  20PCاست .در مقابل و در مدل تأییدی پیشفرﺽ اساسی محقق آن است
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که هر عامل با زیرمجموعهی خاصی از متغیرها ارتباﻁ دارد .در این مدل محقق در مورد تعداد عاملهای
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مدل ،یک پیشفرﺽ اولیه دارد .پیشفرﺽ روش در این مدل  21LMاست.

5 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
برای بررسی سؤال اصلی پژوهش تحلیل اکتشافی بدون محدودیت انجام گرفت تا مشخص گردد
چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری در ایران کدماند .خروجی مدل از کفایت بسیار خوب
جدول( :)6روایی تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی
شاخص

0.94

KMO

سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره آزمون بارتلت

0.000

820

5078.48

سؤاالت پژوهش خبر میدهد که پیشتر به آنها پرداخته شد )شاخص  KMOو آزمون بارتلت) .در
جدول ) )7خروجی دوم به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی شاخصها نشان داده شده است.
بدلیل آنکه ستون اشتراک اولیه ،اشتراکها را قبل از استخراﺝ عوامل بیان نمیکند ،تمامی اشتراکهای اولیه
جدول ( :)7جدول اشتراکات

22

ردیف

نام مؤلفهها

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

1

مدیریت فرایند عضوگیری

1

0.333

2

قفلشدگی در جذب اعضاء

1

0.481

3

تعیین تعداد و تنوع اعضاء

1

0.688

4

وجود یک پیشبرنده توانمند اولیه

1

0.371

5

اجرای فرآیند اجتماعی سازی

1

0.728

6

طراحی ساختار روابط و نوع ارتباطات و رویهها

1

0.405

7

تعریف مرزهای شبکه

1

0.349

8

داشتن الگوی شکلگیری و تکامل برای شبکهها

1

0.563

1

0.538

10

تعریف مأموریت ،فناوری و سیاست شبکه

1

0.271

11

کارایی در مقابل فراگیری

1

0.633

12

تعریف چشمانداز شبکه

1

0.712

13

ضعف درک کارکردهای همکاری شبکهای و جایگاه شبکهسازی

1

0.491

14

چگونگی طراحی ساختار همکاری

1

0.702

15

مدیریت بهینه سبد روابط

1

0.529

16

ایجاد جامعیت شبکه

1

0.642

17

مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت خارجی

1

0.555

18

موقعیت شبکه در مقابل سازمان مؤسس و دولت

1

0.374

19

هدایت و توازن فرصتها و خطرات

1

0.602

20

چالش درک مفهوم شبکه

1

0.337

21

ایجاد مشروعیت برای تماسها در همه سطوح

1

0.342

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

22

هماهنگی و یادگیری شبکهای

1

0.461

89

9

عدم تقارن قدرت
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ادامه جدول ()7
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ردیف

نام مؤلفهها

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

23

ایجاد اعتماد از طریق همكاری

1

0.486

24

تسهیم منافع فکری و مالی

1

0.574

25

مدیریت نوآوری بهصورت فعال و مستمر

1

0.319

26

مدیریت اثرات خروجی شبکه

27

1

0.298

چالش ارزیابی شبکه

1

0.617

28

فرایندهای مشورتی بهعنوان «توافق» بهجای «تصمیمگیری»

1

0.770

29

ایجاد و حفظ تمایل به اشتراکگذاری منابع

1

0.646

30

اشتراکگذاری ارزش

1

0.328

31

اثربخشی شبکه

1

0.408

32

جریان دادن یادگیری شبکهای

1

0.513

33

چالش مدیریت دانش

1

0.388

34

چالش بازیسازی در شبکه

1

0.588

35

وابستگی شبکه به افراد

1

0.637

36

انعطافپذیری در برابر باثبات بودن شبکه

1

0.761

37

فرسودگی شغلی

1

0.422

38

ایجاد و حفظ انگیزه و اعتماد اعضای شبکه

1

0.806

39

ایجاد و حفظ تعهد همکاری مستمر و پایدار

1

0.693

40

حل تعارضات شبکهای

1

0.547

41

شکست قوی و ضعیف شبکه

1

0.477

برابر  1است .همﭽنین تمام متغیرهایی که نمره عاملی باالتر از  0.5دارند در تحلیل باقی میمانند و بقیه
حذف میشوند .با توجه به جدول ) 19 ،)7شاخص دارای نمره عاملی زیر  0.5بوده و حذف میشوند و تنها

 22شاخص در تحلیل باقی میمانند؛ بنابراین مجددا ً تحلیل عاملی )تحلیل عاملی مرتبه دوم) با  22شاخص
به روش تحلیل مؤلفههای اصلی انجام گرفت .خروجی نتایج مطابق جدول ) )8است.

خروجی نتایج جدول ) )8کفایت نمونهها و معنیدار بودن آزمون حکایت دارد .خروجی بعدی شامل

جدول( :)8نتایج نهایی آزمون  KMOو کرویت بارتلت با  22شاخص در مرتبه دوم
شاخص KMO

0.93
سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره آزمون بارتلت

0.000

231

2267.131

جدول( :)9جدول مقادیر عاملهای استخراجی اصلی
اجزاء

مقادیر ویژه
جمع

24

عوامل استخراجی بدون چرخش

 %واریانس  %تجمعی

جمع

25

23

عوامل استخراجی با چرخش

26

1

17.596

41.895

41.895

17.596

41.895

41.895

6.881

16.384

16.384

2

3.364

8.009

49.904

3.364

8.009

49.904

5.373

12.793

29.177

3

2.022

4.813

54.717

2.022

4.813

54.717

5.229

12.450

41.626

4

1.795

4.273

58.990

1.795

4.273

58.990

4.057

9.660

51.286

5

1.710

4.073

63.063

1.710

4.073

63.063

3.045

7.272

58.558

6

1.393

3.316

66.379

1.393

3.316

66.379

2.174

5.176

63.734

 3قسمت است :به ترتیب ،مقادیر ویژه و تعیینکنندههای عاملهایی است که در تحلیل باقی میمانند،

عوامل استخراجی بدون چرخش و عوامل استخراجی با چرخش .با توجه به جدول ) )9از بین  22متغیر
تنها  6عامل بهعنوان عامل اصلی انتخابشدهاند که دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1هستند و حدود %
 63.73تغییرات را تبیین میکنند.

جدول ) )9تنها  6عامل اصلی را که مقدار آنها از  1باالتر است نشان میدهد .این جدول نشان میدهد

که این  6عامل بهتنهایی  63.73درصد از تغییرات را تبیین میکنند .در استخراﺝ عاملها با چرخش
از چرخش واریماکس 27بهره گرفته شده به دلیل آنکه تغییرات را میان عاملها به شکل یکنواخت

توزیع میکند .به دلیل آنکه تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش کار سادهای نیست ،بنابراین عاملها را
میچرخانیم تا قابلیت تفسیر آنها افزایش یابد .جدول ) )10ماتریس چرخیده شده اجزا 28را به همراه
متغیرها و بارهای عاملی جزئی که دارای مقدار قدرمطلق بیشتری است نشان میدهد.
6 -6جمعبندی
هدف این پژوهش تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علموفناوری در  5شبکه منتخب

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

 %واریانس  %تجمعی

جمع

 %واریانس  %تجمعی
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جدول( :)10ماتریس چرخیده شده اجزا
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شاخصها

92

28

اجزاء اصلی

تعیین مناسب حجم اعضاء (تعداد و تنوع)

A
0.625

اجرای فرایند اجتماعیسازی

0.513

B

ترسیم الگوی شکلگیری و تکامل

0.627

چالش تعریف چشمانداز شبکه

0.618

چگونگی طراحی ساختار همکاری

0.573

مدیریت بهینه سبد روابط

0.538

کارایی در مقابل فراگیری

0.627

عدم تقارن قدرت

0.486

C

مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت خارجی

0.498

ایجاد و حفظ جامعیت شبکه

0.506

هدایت و توازن فرصتها و خطرات

0.573

D

ایجاد و حفظ تمایل به اشتراکگذاری منابع

0.367

چالش بازیسازی در شبکه

0.429

جریاندادن یادگیری شبکهای

0.343

E

توافق بهجای تصمیمگیری

0.622

ارزیابی شبکه ( فرآیند در مقابل نتایج)

0.571

چالشهای تسهیم منافع فکری و مالی

0.496

F

ایجاد و حفظ فضای انگیزه و اعتماد در شبکه

0.364

تعارضات شبکهای

0.444

وابستگی شبکه به افراد

0.582

ایجاد و حفظ تعهد همکاری مستمر و پایدار

0.639

انعطافپذیری در برابر باثبات بودن شبکه

0.403

ایران بهعنوان فعالترین شبکههای رسمی همکاری در حوزه علموفناوری بود .موفقیت شبکههای
همکاری ،وابسته به راهبری شبکه میباشد که همیشه با چالشهای مختلفی روبرو بوده و این موضوع
در کشورهای درحالتوسعه و بهخصوص ایران بیشتر مالحظه میشود.
در این پژوهش پس از بررسیهای اولیه 5 ،شبکه رسمی همکاری فعال در حوزه علموفناوری ایران

انتخاب شد و با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با مطلعان و خبرگان و بررسی اسناد 41 ،چالش راهبری
شبکهها شناسایی گردید .پس از تدوین پرسشنامه و توزیع آن در بین پاسخدهندگان 19 ،عامل که بار
عاملی آنها کمتر از  0.5بود حذف و  22شاخص برای تحلیل تشخیص داده شد .عاملهای حذفشده
عبارتند از :مدیریت فرایند عضوگیری ،قفلشدگی در جذب اعضاء ،وجود یک پیشبرنده توانمند اولیه،
طراحی ساختار روابط و نوع ارتباطات و رویهها ،تعریف مرزهای شبکه ،تعریف مأموریت ،فناوری
و سیاست شبکه ،ضعف درک کارکردهای همکاری شبکهای و جایگاه شبکهسازی ،موقعیت شبکه
در مقابل سازمان مؤسس و دولت ،چالش درک مفهوم شبکه ،ایجاد مشروعیت برای تماسها در همه
سطوح ،هماهنگی و یادگیری شبکهای ،ایجاد اعتماد از طریق همکاری ،مدیریت نوآوری بهصورت فعال
و مستمر ،مدیریت اثرات خروجی شبکه ،اشتراکگذاری ارزش ،اثربخشی شبکه ،چالش مدیریت دانش،
فرسودگی شغلی ،شکست قوی و ضعیف شبکه.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که  22شاخص باقیمانده در  6عامل دستهبندی شدند .مطابق با شرایط
طبق جدول ) )11طبقهبندی نموده است .همﭽنین نمودار درختی مطابق شکل ) )2را میتوان بهصورت
مدل پژوهش ترسیم کرد.
موضوع چالشهای راهبری شبکه میتواند در دودسته شکلگیری و اجرا مورد بررسی قرار گیرد .راهبر
شبکه باید در هنگام شکلگیری شبکه و ساختاردهی ،مالحظاتی را در نظر بگیرد؛ زیرا در شبکههای
همکاری ،اعضای شبکه ممکن است به درگیر شدن در مراحل اولیه تکامل شبکه عالقهمند باشند ،اما
عضویت و فعالیتهای شبکه میتواند عوارﺽ مضاعفی را به لحاﻅ زمان و انرژی تحمیل کند و موجب
فرسودگی شغلی 29شود ) .)Weiner. et al.. 1998بنابراین داشتن یکچشم انداز و نقشه برای شکلگیری
و تکامل شبکه الزامی است.
جدول ( :)11طبقهبندی و نامگذاری شاخصها
A

عضوی گیری

B

ساختار شبکه

C

موقعیت شبکه

D

جریان دانش

E

صیانتپذیری

F

پایداری

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

و خصوصیات هر دسته و با توجه به مبانی نظری یک نام برای هر دسته انتخاب شد .محقق دستهها را
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عضوگیری

تعیین مناسب حجم اعضاء (تعداد و تنوع)
اجرای فرایند اجتماعیسازی
ترسیم الگوی شکلگیری و تکامل
چالش تعریف چشمانداز شبکه
همکاری چگونگی طراحی ساختار

ساختار شبکه

مدیریت بهینه پرتفولیوی روابط
کارایی در مقابل فراگیری
عدم تقارن قدرت

مشروعیت داخلی در برابر مشروعیت خارجی
موقعیت شبکه

ایجاد و حفظ جامعیت شبکه
هدایت و توازن فرصتها و خطرات

چالشهای
راهبری شبکههای
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فعال
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منابع اشتراکگذاری به تمایل ایجادو حفظ
جریان دانش

چالش بازیسازی در شبکه
جریاندادن یادگیری شبکهای
توافق به جای تصمیمگیری

صیانتپذیری

ارزیابی شبکه (فرآیند در مقابل نتایج)
چالشهای تسهیم منافع فکری و مالی
ایجاد و حفظ فضای انگیزه و اعتماد در شبکه
تعارضات شبکهای

پایداری

وابستگی شبکه به افراد
ایجاد و حفظ تعهد همکاری مستمر و پایدار
انعطافپذیری در برابر با ثبات بودن شبکه

شکل( :)2چالشهای راهبری شبکه در ایران

یکی دیگر از چالشهای ذکرشده در مدل ،مشروعیت داخلی و خارجی در شبکه میباشد .ازآنجاییکه
افراد خارﺝ از شبکه ،اعضای منفردی که برای خودشان فعالیت میکنند را نماینده کل شبکه نمیدانند،
ایجاد مشروعیت خارجی یکی از نقشهای حیاتی راهبری شبکه محسوب میشود .این چالش به موقعیت
شبکه در برابر دولت نیز مربوﻁ میشود که این متغیر از مدل تحقیق حاضر در تحقیقات دیگری نیز تائید
شده است ) .)Lianga & Liu. 2018; Levén. et al. 2014; Agranoff. 2007; Rhodes. 1997عالوه
بر این راهبر شبکه باید به تنشهای بالقوه میان اعضاء نیز رسیدگی کند که بدین منظور راهبر شبکه
باید دارای مشروعیت داخلی در شبکه نیز باشد .پروان و کنیس ) )2008و هیومن و همکاران ))2000
نیز برقراری تعادل میان مشروعیت داخلی و خارجی را از تنشهای مهم راهبری شبکهها میدانند
).)Provan & kenise. 2008; Human. et al. 2000
بر اساس مدل پژوهش ،توسعه و تشویق همکاری اعضای شبکه و به اشترکگذاری منابع و دانش ،از
دیگر چالشهای راهبر شبکه است .این موضوع نیاز به اعتماد و انگیزه اعضاء دارد .مکاویلی وزهیر
اعضاء است ) .)McEvily & Zaheer. 2004پس از شکلگیری و ساختاردهی شبکه ،راهبر شبکه باید
به مسئله ثبات و پایداری شبکه توجه نماید .البته از سوی دیگر یک شبکه همکاری برای همسویی با
تغییرات محیطی و انجام اهداف خود باید چابک و انعطافپذیر نیز باشد .چون اگر شبکهای باثبات باشد
ا ّما انعطافپذیر نباشد ،قابلیت آن در انجام وﻇایف مهمی مانند ارائه خدمات جامع یا برنامهریزی جامع

پروژه کاهش مییابد ،بهویژه زمانی که شرایط محیطی تغییر کند و یا اعضای جدیدی به شبکه بپیوندند
))Provan & kenise. 2008؛ بنابراین راهبر شبکه باید در حد امکان بین انعطافپذیری و ثبات شبکه
تعادل ایجاد نماید که این موضوع از طریق ترسیم چشمانداز مشترک و طراحی مناسب ساختار شبکه
انجام خواهد شد .ضعف در طراحی الگوی شکلگیری و تکامل شبکه و عدم توجه به ترسیم چشمانداز
مشترک ،از نقاﻁ ضعف شبکههای همکاری در ایران است.
یادگیری شبکهای یکی دیگر از مسائل مهم در شبکههاست که با ایجاد فضای همکاری مشترک و

به اشتراکگذاری منابع به وجود خواهد آمد )Carvalho & Goodyear. 2018; Gibb. et al. 2017

 .)Agranoff. 2006; Håkansson. et al. 1999; Powell. et al. 1996بهطورکلی دیدگاه شبکهای،
دیدگاهی فرآیندی است ،زیرا به دلیل پویایی فرآیند یادگیری و انباشت 30تجربه ،وضعیت شبکه در یک

دوره زمانی ،بر وضعیت سیستم در دورههای بعدی اثر میگذارد .پاول و همکاران )1996) 31از اصطالح
«شبکههای یادگیری »23استفاده کردهاند ،زیرا تأکید آنها بیشتر بر روشی است که شبکه یادگیری سازمانی

تحلیل چالشهای راهبری شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری (موردمطالعه :شبکههای منتخب در ایران)

) ،)2004اﻇهار میکنند که نقش اصلی راهبر شبکه بهعنوان تسهیلکننده ،ایجاد و حفظ اعتماد بین
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را تسهیل میکند و بهعنوان مرکزی برای نوآوری عمل میکند .آگرانوف) )2006همکاری شبکهای را
محصولی از یک نوع خاص یادگیری میداند ) .)Agranoff. 2006نتایج پژوهش نشان میدهد ،ارزیابی
عملکرد شبکه یکی دیگر از چالشهای راهبری شبکههاست که به دلیل وجود مسئله فرآیند در مقابل نتیجه و
چندبعدی بودن عملکرد در شبکهها بسیار پیﭽیدهتر از سازمان میباشد );Chen. 2008; Klijn. et al. 2010

 .)McGuire & Agranoff. 2011; xu. et al. 2013اعضای شبکه از یکسو برای دستیابی به اهداف سازمان
خود و از طرف دیگر برای یک هدف مشترک در شبکه کار میکنند که میتوانند با یکدیگر متفاوت باشند.
بنابراین الزم است راهبر شبکه پس از شناخت کامل مسائل و چالشهای راهبری شبکه ،دارای مجموعهای
از قابلیتها باشد تا بتواند بهصورت مستمر چالشهای پیش روی شبکه را حلوفصل نماید.
علیرﻏم اینکه شکلگیری شبکههای همکاری در ایران از اواسط دهه  1370شمسﻲ آﻏازشده است،
اما هنوز تعداد شبکههای رسمی فعال و موفق در حوزه علموفناوری کم میباشد ،بنابراین کم بودن
نمونههای قابلبررسی از محدودیتهای این پژوهش بود .مشکل دیگر در تحقیقات حوزه شبکه ،عدم
مستندسازی فعالیتهای انجامشده و آمار و اطالعات در شبکههای همکاری در ایران میباشد.
پیشنهاد میشود سایر محققان ،چالشهای راهبری شبکهها را در تحقیقات جداگانه از منظر ذینفعان
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مختلف مورد مطالعه قرار دهند و قابلیتهای الزم برای راهبری شبکه و حل مشکالت را ارائه نمایند.
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7 -7تقدیر و تشکر

بدینوسیله از راهبران و دبیران شبکههای مورد مطالعه و مدیران سازمانهای عضو ،برای همکاریهای
فراوان در زمینه انجام این پژوهش تشکر مینماییم.
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. در نظر گرفته شده استNetwork orchestration در این مقاله واژه راهبری شبکه برای کلمه
3.

Appropriating rents
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4.

Mass marketing

5.

Mass contagion

6.

Network initiation

7.

Network position

8.

Network performing

9.

Managing Knowledge Mobility

10.

Managing Innovation Appropriability

11.

Managing Network Stability

12.

Inclusiveness

13.

Flexibility

14.

Stability

15.

Self steering

16.

Weak failure

17.

Strong failure

18.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

19.

Bartlett`s Test of Sphericity

20.

Likelihood Maximum

21.

Likelihood Maximum

22.

Communalities

23.

Total Variance Explained

24.

Initial Eigenvalues

25.

Extraction sums of squared loading

26.

Rotation sums of squared loading

27.

Varimax

28.

Rotated component Matrix

29.

Burn-out

30.

Accumulation

31.

Smith-Doerr

32.

Networks of learning
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