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در حال حاضر . های متفاوتی مطرح بوده استبین سازمانی از دیرباز در قالب مقوله ارتباطات -چکیده

های نوین در زمینه هایآوریبه واسطه رقابت روزافزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فن

ها برجسته تولید، بازاریابی و مدیریت اطالعات از سویی دیگر این مقوله بیش از پیش برای شرکت

ای با یکدیگر پیوند خورده که تدوام حیات ها به گونههای اخیر، منافع سازماندر دهه. گردیده است

توانند فواید ها میشبکه. آنها را به صورت جدی تحت تاثیر روابط بین سازمانی قرار گرفته است

هایی کهدهند که، چنین شبها داشته باشند، با این وجود تحقیقات میدانی نشان میبسیاری برای سازمان

استدالل این پژوهش این . گیرنددر کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه شکل می

ها گونه شبکهتواند یکی از دالیل عدم استقبال از اینها میاست که عدم آشنایی با مزایا و معایب شبکه

بتواند رفتار شبکه سازی هدف این تحقیق ارائه مدلی است که . در کشورهای در حال توسعه باشد

تواند بر استقبال ها میبینی کند و نشان دهد که چگونه آشنایی با مزایای شبکهها را پیشسازمان

 .های بین سازمانی تاثیرگذار باشدها از تشکیل شبکهشرکت

 های شبکههای شبکه، بازدارندهارتباطات بین سازمانی، شبکه بین سازمانی، مشوق :کلید واژه

 

 مقدمه 

توان گفت ای است که به جرات میها به گونهدر حال حاضر شرایط ومحیط حاکم بر فعالیت سازمان

-هایی امکانشاید در گذشته تصور سازمان. باشدیکدیگر می که تداوم حیات آنها در گرو همکاری با

اطالعاتی خویش قادر به ادامه حیات  پذیر بود که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و

ضرورت  تر شده ورنگها، این تصور کمتطور سازمان به موازات تحول و اما در افق زمان و. بودند
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در این زمینه نتیجه مطالعات نشان داده است که در حال . ها تقویت یافته استارتباطات بین سازمان

یکدیگر دارای ارتباطات  اند، بان رشد را داشتههای آمریکایی که بیشتریدرصد از شرکت 84حاضر 

لذا ارتباطات بین سازمانی به عنوان واقعیتی غیرقابل (. 9002آلتر و هج، ) اندبین سازمانی قوی بوده

های ها مزیتبه موقع  بین سازمان روابط صحیح و. باشدهای سازمانی مطرح میانکار و یکی از چالش

ارتقاء  مالی جدید، تسهیل در کسب، حفظ و اطالعاتی، انسانی، مدیرتی وفراوانی از جمله کسب منابع 

تولید کاالها، افزایش  رقابتی پایدار، کسب  سهم بیشتر بازار، کاهش هزینه ارائه خدمات و یهامزیت

 بین هایشبکه در مزایا وجود (.9008ریتر و جمندن، ) خالقیت را در پی خواهد داشت نوآوری و

با این . کندمی تشویق آن از برداریبهره و شبکه در شرکت به را هاسازمان که است مشوقی سازمانی

وجود باید توجه داشت که شواهد به دست آمده همیشه تاییدکننده کارکردهای مثبت ارتباطات بین 

اشکال ارتباطات  در گزارشی میزان شکست اتحادهای بازرگانی به عنوان یکی دیگر از. سازمانی نیست

دهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه اکنون سازمان. درصد ذکر شده است 00تا  00سازمانی بین 

حوزه  های سریع درتر، مالحظات فرهنگی، نوآوریهای پیچیدهبکارگیری سیستم گیری وشکل

روز دشوارتر خدمات روزبه های کوتاه عمر محصوالت وارتباطات و چرخه فناوری اطالعات و

این مطالعه به دنبال شناسایی (. 9008دوستر و همکاران، ) طلبدهای خاص خود را میظرافت گردیده، و

ها نسبت به تشکیل ها و همچنین دالیل ایجاد نگرش منفی سازمانها و مزایای پیوستن به شبکهمشوق

ین های بابتدا مفاهیم و تعاریف شبکه. ادامه مقاله به صورت زیر پیکربندی شده است. شبکه است

ها و منافع حاصل از شبکه و همچنین موانع سپس مشوق. سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است

سازی نهایتا یک مدل به منظور توضیح رفتار شبکه.  بازدارنده تشکیل شبکه توضیح داده شده است

 . ها ارائه شده استسازمان

 

 سازمانی بین هایشبکه مفاهیم و تعاریف

 در چند هر. رسدمی آن از قبل حتی یا بیستم سده اوایل به سازمانی، بین روابط مورد در بحث پیشینه

 مطرح بازارها و مراتبی سلسله ساختارهای از فراتر موضوعی عنوان به سازمانی، بین روابط کار، آغاز

 ساختارهای با آن کردن همراه برای تالش و هاقابلیت کشف بحث ،0240 دهه در بعدها ولی، شد،

 و تجزیه جای به سازمانی بین تعامالت سوی به رایشـگ واقع در. شد مطرح اـبازاره و مراتبی سلسله
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 زمان از. شد 0220 دهه در مدیریتی و علمی تفکرات برخی اساس و پایه ها،شرکت انفرادی تحلیل

: است زیر موارد شامل آنها از برخی که داده رخ جهانی سطح در بسیاری تغییرات تحقیقات، این آغاز

 و مجازی هایسازمان گیریشکل توسعه، و تحقیق و عرضه واحدهای همکاری خارج، از منابع تامین

وکار بین سازمانی به عنوان یک شکل خاص از های کسبشبکه(.  9008جمندن،  ریترو) روابط بکهش

بین سازمانی  شوند، اما اتحاد به عنوان یک اصطالح عمومی برای انواع مختلف روابطاتحاد شناخته می

وکار به عنوان یک همکاری داوطلبانه بین سازمانی، مبتنی بر کارآفرینی شناخته های کسبشبکه. است

. (9000 مولر،)شود شوند که با همکاری حداقل سه سازمان که از استقالل برخوردارند، تشکیل میمی

 است، شده معرفی زیر شرح هب ویژگی هفت مختلف هایسال طی در سازمانی بین روابط با ارتباط در

 :کندمی کمک ما به صنعتی بازارهای شناخت در که

 جاری تعامل یک در سازمان دو یعنی دارد، وجود بلندمدت گرایش سازمانی، بین روابط در -0

استمرار نشان دهنده قدرت استفاده و یادگیری مهارت در  (.9000 فورد و همکاران،) هستند درگیر

یک  راستمرا(. 9000وانگ، )برابر منافع متقابل است که نیازمند گذشت زمان و مبادله مستمر است 

فقدان شرکای . های حاصل از آن بسیار پرهزینه استگذاری ضروری است که یادگیریسرمایه

 (.9002گرون، ) بر بودن پرهزینه استعلت زمان جمله عواملی است که به جایگزین نیز از

 گوناگونی مراحل روابط، پیشرفت اساس بر. کندمی تغییر زمان طول در و نیست ثابت روابط -9

 کرد خواهد رعایت را مراحل این خود، توسعه مسیر در رابطه یک آیا اینکه ولی است شده شناسایی

 (. 9000 و همکاران، فورد) نیست قطعی نه، یا

 این خودکار طور به تواندنمی روابط و کندمی جلوگیری روابط بهبود و توسعه از موانع برخی -3

 گذاریسرمایه زمان و منابع پول، وکارشانکسب ایجاد برای مجبورند هاشرکت مثالً. کند رفع را موانع

 پر و بلندمدت گذاریسرمایه فرایند عنوان به باید خارجی، شرکای منابع به دستیابی مساله لذا. کنند

روابط با یک درجه کم و زیاد در رابطه با مسائل فنی،  (.9000 والتر،) بگیرد قرار موردنظر هزینه

اگرچه این مسائل موجب به وجود آمدن مسائل بسیاری در بین  .اقتصادی و اجتماعی، در نوسان هستند

به صورتی که مفاهیمی مانند اعتماد و آورند، شوند، اما روابط مستمری را به وجود میها میسازمان

ماهیت ارتباطات و اداره درگیری دارای تاثیر متقابلی بر روی  .آوردبین شرکا به وجود می تعهد را در

 (. 9002، هانروگ)یکدیگر هستند 
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 وضعیت و هاشرکت بین قدرت ساختار دهنده نشان که است شرایطی دارای ایرابطه هر -8

 این برحسب. نامید "هاشرکت بین متقابل انتظارات" توانمی را امر این. آنهاست بین تضاد و همکاری

 تطابق، و تعهد روابط برمبنای اعتماد، مختلفی از ترکیبات سازمانی، بین روابط در موجود فضای و جو

تک ارتباط بین سازمانی در واقع ارتباط بین عملکرد تک (.9000 فورد و همکاران،) شودایجاد می

های خود سازمان است بلکه هرگونه تغییر نه تنها نشان دهنده توانایی. باشدهای عضو میسازمان

وجود  توان گفت بابه صورت کلی می. دهدعملکرد سایر روابط سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار می

توان ی میتوان نتیجه گرفت که از طریق تعامالت بین سازماناثرات متقابل روابط بین سازمانی، می

 .(9004گرنروس، )موجب حفظ و توسعه یا نابودی یک شبکه شد 

 کارکردها این. دارد اقتصادی کارکردهای و شودمی ایجاد اقتصادی اهداف با روابط بیشتر -2

. گویندمی مستقیم کارکردهای را آن صورت این در که باشد، داشته ارتباط فردی روابط با دارد امکان

 کارکردهای که کند، دنبال دیگر روابط در یا( فردی رابطه) رابطه آن آینده در را هدفی است ممکن یا

 به ایاندازه تا متقابل، رابطه دو( 9003اسچلک و همکاران، ) نظر به. شودمی خوانده مستقیم غیر

 . شود دیگری در تغییر عدم یا تغییر باعث یکی، در تغییر دارد احتمال که است، وابسته یکدیگر

 شکل را هافعالیت عوامل،. داد توضیح منابع و هافعالیت عوامل، برحسب توانمی را هاشبکه -0

 قدرت عوامل به منابع شوند؛می منابع ایجاد یا تغییر باعث هافعالیت کنند؛می کنترل را منابع و دهندمی

به نقل از  9000 تامسون، پالوداو ؛9000 ماتسون،) شوندمی هافعالیت توانمندسازی باعث و دهندمی

 (.9008ریتر 

 در رهبر وجود که گرفت نظر در ایدهنده سازمان خود هایسیستم عنوان به توانمی را هاشبکه -0

 هایشبکه" ساختارها این باشند، داشته وجود رهبرانی چنین که صورتی در. نیست ضروری آنها

 صورت به هاسازمان ها،شبکه بیشتر در این وجود با(. 9000 جارلو،) شوندمی نامیده "استراتژیک

 .(9003 یانگ، و ویلکینسون) گیرندمی قرار مدیریت پوشش در هم و کنندمی مدیریت هم همزمان

 

 ها و منافع حاصل از شبکه بین سازمانی مشوق

 کوتاه در کارایی ایجاد جمله از استراتژیک متنوع دالئل یکسری استراتژیک، اتحاد تئوری ازدیدگاه

 شبکه ایجاد. (9000جارلو، ) است سارمانی بین ارتباطات کننده توجیه منابع بر مبتنی عقالنیت و مدت
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 کاالها رائها توانایی  نمودن حداکثر بازار، در حضور سرعت افزایش همچون مقاصدی به هاسازمان بین

 رقبا، فعالیت در مانع ایجاد یا کردن متوقف و بازار قدرت افزایش ها،هزینه کاهش جذاب، خدمات و

 بین ارتباطات ایجاد به را هاسازمان اهداف، این از یک هر نمودن دنبال حقیقت در. کندکمک می

 راه این در بایستمی یا و نبوده اهداف این تامین به قادر تنهایی به یک هر زیرا. انگیزاندبرمی سازمانی

با  سازمانی بین ارتباطات بومی غالباً هاشرکت المللی،بین سطح در. شوند متحمل را زیادی هزینه

 گزینندمیبر رقابتی مزیت کسب یا کشور آن بازار به ورود جهت ابزاری عنوان به های بومی راشرکت

 (.9002گینوالی و همکاران، )

کنند، امکان دسترسی به یکسری از مزایا ها اقدام به مشارکت در یک شبکه میهنگامی که شرکت

واردان، دسترسی به شود مانند دسترسی به منابع رقابتی، جلوگیری از ورود تازهبرای آنها میسر می

از طرفی،  .شودهای جدید، افزایش کیفیت محصول و مسائلی از این قبیل برای آنها میسر مینوآوری

 :توان مزایا را در دو سطح فردی و سازمانی بررسی کردمی

را به پیشرفت شغلی و  سازیشبکه نتایج تحقیقات از بسیاری فردی، ایجنت یزمینه در :فردی سطح

 و دید میدان افزایش با سازیشبکه که انددریافته نکته، این از حمایت در و اندمرتبط نموده فردی افراد

 طور به که بتواند فردی اگر(. 9002 موسر، و وولف ؛9008 داگرتی، و فورت) است ارتباط در قدرت

 و کرده برقرار ارتباط خوبی به افراد با تواندمی نتیجه در کند، اتکا پیشرفته ایحرفه هایشبکه بر کامل

 خواهد مشکل هاآن به دستیابی دیگر طرق از دست یابدکه هاییفرصت به و کند حل بهتر را مشکالت

 سازی شبکه رفتارهای آشکار اهداف دید، میدان افزایش مثل نتایج این از برخی خود نوبه به. بود

 سازیکهبش حاصل که قدرت و دید میدان افزایش رفته، رویهم(. 9008 داگرتی، و فورت) هستند

 هاییفرصت خود با که .(9002 موسر، و وولف) کنندمی تسهیل را بیشتری شغلی هایموفقیت هستند،

-می بهتر که افرادی از دسته آن. آورندمی همراه به را حقوق و افزایش قدرت پیشرفت فردی، برای را

 بر توانند،می بهتر همچنین آورند، بدست سازی شبکه رفتارهای طریق از را اجتماعی هایسرمایه توانند

 .(9008فورت و داگرتی، )کنند  اعتماد اندکرده ایجاد که روابطی

 فردی سطح بر سازی شبکه رفتارهای یپیشینه مورد در توجهات اکثر اگرچه :سازمانی سطح

 طور به. هستند مهمی کاربردهای دارای نیز سازمانی سطح در سازیشبکه رفتارهای اما هستند، متمرکز

 و( 9002 تامپسون،) است ارتباط در شغلی عملکرد با مماس طور به سازیشبکه که انددریافته خاص،
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 و دهند انجام را بزرگی هایپروژه تا کندمی فراهم را عملی آزادی و منابع کارمندان برای اینکه

 تواندمی کارمند یک یشبکه که مواقعی در مخصوصاً این. دهند افزایش را عملکردشان آن یبوسیله

-شبکه  سازمانی نتایج مورد در تحقیق اگرچه .است صادق کند، کمک سازمان یک مستقیم مزایای به

 آمیزموفقیت طور به چگونه اینکه مورد در کارمندان آموزش اما است، محدود حاضر حال در سازی

-آموزش چنین. بود خواهد مؤثر یابند، دست هایشانپروژه در عمل آزادی و منابع به تا بسازند شبکه

 داشته دنبال به را تیمی کار و سازمانی بین ارتباطات جمله از دیگری مزایای است ممکن همچنین هایی

 که کنند فراهم را مهمی استراتژیک کارمندان اطالعات شبکه برای است این، ممکن بر عالوه. باشد

 ممکن است فنی شرکت یک در خوب روابط دارای که سازیشبکه مثال طور به. باشد مفید آنها برای

گیری راهکار مقابله با این جهت و رقبا استراتژیک گیریجهت مورد در را هاییدیدگاه بتواند است

 هایجوئیصرفه: جمله از دارد متعددی مزایای شرکا برای استراتژیک اتحاد یک ایجاد. فراهم کند

 کاهش بازار، و دانش به آسان و سریع حوزه، دستیابی از ناشی هایجوئیصرفه و مقیاس از ناشی

 جدید، احتمال هایتکنولوژی و محصوالت گسترش در موجود ریسک و ایسرمایه نیازهای

 مزیت به مالی، رسیدن و سیاسی ریسک مرتبط، کاهش بازارهای در رقابت ساختار بر تاثیرگذاری

-همچنین شبکه .عایدات افزایش وکار،کسب پورتفولیوی در تعادل فروش، ایجاد رشد رقابتی، بهبود

: های کوچک و متوسط نیز دارای منافعی باشد، که  عبارتند ازتواند برای شرکتهای بین سازمانی می

 کمتر عملیات، بوروکراسی توسعه ترپایین هایهزینه سریعتر، تفسیر در ناییفناوری، توا به شدید تعهد

 اولیه مراحل در رشد برای کارآفرینانه موثرتر، مدیریت طور به شغل و ثروت بیشتر، ایجاد نوآوری و

 (.9002هسو و همکاران، )

 

 عوامل بازدارنده و موانع تشکیل شبکه بین سازمانی

 است وابسته این به برسد، شده تعیین پیش از اهداف به و بماند پایدار زمان طول در شبکه یک اینکه

 صورت در و کنند سازگار را خود خارجی و داخلی تغییرات با یا کنند کار هم با شرکا چگونه که

 از بسیاری .دهند  قرار دستورکار در را شرایط و اهداف سر بر زدن چانه و دوباره مذاکره شرایط، تغییر

 این به اند،نکرده پیدا دست مشترک اهداف به هرگز و اندرفته بین از یا اندخورده شکست هاشبکه

 درست مسیر از را هاشرکت و یافته افزایش شدت به شرکا بین  ناسازگاری و تضاد اختالف، که دلیل
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 اتحادهای تحکیم باعث مداوم تعهد و نزدیک همکاری. کرده است دور شده تعیین پیش از

 اتحاد مدیریت محسوس عوامل بر تمرکز. شودمی شرکا برای برد - برد وضعیت ایجاد و استراتژیک

 غیر عوامل به توجهی کم یا توجهیبی باعث نباید - فایده هزینه تحلیل طورکلی به - استراتژیک

 فرهنگ و ملی/  قومی فرهنگ به باید عناصرفرهنگی بحث در. بشود فرهنگی عوامل مانند محسوس،

 قرار آن در سازمان شرکای که جوامعی هایارزش و هنجارها به ملی فرهنگ. کرد اشاره سازمانی

 سنت، عرف، شامل جامعه گروهی و فردی رفتار هایجنبه شامل فرهنگ این .دارد اشاره اند،گرفته

 اتحاد، شرکای انتخاب هنگام در شرکت، مدیران. شودمی جامعه یک قوانین حتی و ارتباطی هایشیوه

جانسون، ) کنند توجه است، گرفته قرار ایجامعه و فرهنگ چه در و کجا شرکت یک کهاین به باید

 اتحادهای موفقیت و تداوم مهم عوامل از آنها مدیریت و فرهنگی هایتفاوت این شناخت(. 9002

 رفتار شریک، انتخاب بین موجود، پیشینه براساس .است اتحاد اهداف به دستیابی و  استراتژیک

-فرصت اعتماد، بر شریک انتخاب همچنین .دارد وجود معلولی و علت رابطه شبکه عملکرد و شریک

بین  هایشبکه در مدیریتی مهم بسیار کار یک شریک، یک انتخاب .است اثیرگذارت تعهد و طلبی

رومل، ) است موفق تجاری شبکه یک برای شروعی منزله به خوب انتخاب که چرا است سازمانی

9000.) 

 اطالعات و عقالنی محدودیت که با  رفتاری و محیطی قطعیت عدم با وکارکسب محیط یک در

-می شناخته بین سازمانی هایشبکه ذاتی مشکل یک عنوان به طلبانهفرصت رفتار است، همراه نامتقارن

 طریق از آنها اندکرده بررسی کاال کننده عرضه با را فروشنده – خریدار شبکه در طلبیفرصت. شود

 هایهزینه کنندگان، تامین خریداران، بین دقیق و موقع به اطالعات تبادل از استفاده مزایای مقایسه

 این در نتایجی به شریک، توسط اطالعات در نقص ایجاد به ابتال خطر و اطالعات انتقال مانند اضافی

 بر تمرکز اینکه وجود با که کنندمی استدالل طلبیفرصت رویکرد منتقدان. کردند پیدا دست زمینه

 در مهم مطالب از یکی که اعتماد موضوع با رابطه در کافی مطالعات هادر شبکه طلبانه فرصت رفتار

 مشخص مقدار یک که کرد فرض توانمی کلی طور به. است نگرفته صورت است، وکارکسب روابط

 تحقیقات تاثیر و سازمانی بین هایهمکاری موفقیت منظور به ،(اعتماد از آستانه یک) اعتماد از

 در تاثیرگذار و مهم هایجنبه از یکی عنوان به تعهد(. 9008 دیکر،) است نیاز مدیریت، حسابداری

 ایجاد با همترازی و طلبیفرصت از مدت کوتاه پوشیچشم بر که است، شبکه شرکای بین ارتباط
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-فرصت رفتار افزایش موجب تعهد عدم که شودمی فرض این، بر عالوه .دارد داللت بلندمدت، ارزش

بین سازمانی به عنوان یکی از  همچنین برخی از اعتماد. (9000هانت و همکاران، ) شودمی طلبانه

های بین سازمانی که موجب عدم استقبال دیگر شبکهازجمله معایب  .اندهای موجود نام بردهچالش

 :عبارتند ازشود، ها مینه شبکهگوها برای پیوستن به اینشرکت

گذاری دارد و درصد زیرا یک سازمان فقط کنترل ناقصی بر سرمایه: محدودکننده هستند -0

 .آورداندکی از رشد و سودآوری حاصله را به دست می

های زیاد اداری و کاهش تناسب سازمانی که باعث کاهش مشارکت و شکست ایجاد هزینه -9

 .شوداتحاد می

های یک سازمان در زمینه ارتقا ترین خطر اتحاد استراتژیک منحرف کردن تالشجدی -3

ها و منابع خود است زیرا مدیریت معتقد به اتکا بر شریک مقابل خود است، این موضوع ممکن توانائی

قربانی و ) است باعث حذف یک رقیب تهدیدکننده شده و باعث ایجاد رکود و رخوت سازمانی شود

 ( .9000عزیزی، 

 اعتماد، بـر مبتنـی روابـط ایجـاد در هـاشرکت توانایی امروزه که معتقدند  مارتین و ایزنهارت

-تأمین با هاشرکت روابط مورد در ویژه به سازمانی بین اعتماد مفهوم و است یافته فراوانی اهمیت

. است گرفته قرار سازمانی گیرندگانتصمیم و مدیران توجه مورد مرکزی هایشرکت و کنندگان

 در افراد همه شدن سهیم و سازمان در اطالعات تقسیم موجب اعتماد کـه معتقدند کوپمن و بیجلسما

 ایجاد پیرو که دیگری موضوع. (9002دس، ) شودمی سازمان در ماندن به تمایل و سازمانی اطالعات

 باب در رفتاری علوم در .است شبکه و سازمان به افراد تعهد گیردمی شکل هاسازمان و افراد در اعتماد،

(. 9000دس، ) است پذیرفته صورت زیادی هایپژوهش تعهد، انواع از یکی یمنزله به سازمانی تعهد

-سرمایه خاطر به فرد کهاین یعنی نیاز سازمان، در فعالیت ادامة برای قلبی خواست و عالقه یعنی تمایل

 مسئولیت دین، از عبارت الزام است، آن در خدمت یادامه به ناچار کرده، سازمان در که هاییگذاری

. (9008 فورت،) بیندمی آن در ماندن به ملزم را خود و داشته سازمان برابر در فرد که تکلیفی و

شود که در های انجام شده است و کمتر دیده میتحقیقات بسیاری در رابطه با تعهد افراد به سازمان

ها به شبکه  بین سازمانی تحقیقاتی صورت گرفته باشد  به و حتی افراد سازمانها رابطه با تعهد سازمان
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پردازیم ای میرویم و به بررسی تعهد در سطح شبکههمین علت هنگامی که از سطح سازمان فراتر می

 . کنیماغلب از پیشینه موجود در ارتباط با تعهد کارمندان در سطح سازمان استفاده می

 

 هاسازی در سازمانرفتار شبکهارائه مدل 

ها برای تواند برانگیزاننده تمایل شرکتبا توجه به موارد فوق ، مزایای موجود در یک شبکه می

های شبکه منجر سازی باشد اما در مقابل ممکن است، وجود خطرات و چالشپیوستن به شبکه و شبکه

شود، این است بنابراین سوالی که مطرح می. ها شودها برای ورود در شبکهبه کاهش تمایل شرکت

تواند تمایل ورود به شبکه و های شبکه میکه، آیا آگاهی از مزایای شبکه و همچنین وجود چالش

کنیم که با استفاده از آن در این قسمت مدلی پیشنهاد می سازی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟شبکه

ها به منافع این مدل براساس نگرش سازمان. بینی کردپیشها را سازی سازمانتوان رفتار شبکهمی

 . های بین سازمانی استهای منفی نسبت به شبکهحاصل از شبکه و همچنین عوامل بازدارنده و نگرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منافع حاصل از شبکه

 های مالی و توزیعقابلیتایجاد  -

افزایش کیفیت محصول و  -

 خدمات

 های جدیددسترسی به نوآوری -

 ایجاد دانش و مهارت -

 دسترسی به گروه جدید مشتری -

 

 نگرش منفی

 طلبانهرفتار فرصت -

 تعهد -

 اعتماد -

 ترس از دست دادن -

 منابع 

 

 تمایل پیوستن به شبکه

با ارزش دانستن شبکه بین  -

 سازمانی 

داشتن تجزبه مشارکت در  -

 شبکه 

ریزی برای شبکه برنامه -

 سازی 

تمایل به توسعه همکاری  -

  با شرکا
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 ،های بین سازمانیشبکه تنشبا ارزش دا. توان سنجیدهای مختلفی میروش تمایل شرکت را با

سازی و تمایل به توسعه ها، داشتن برنامه برای شبکهداشتن تجربه مشارکت و همکاری با سایر سازمان

استدالل ما  (.9004 همکاران، اسینجرچ و) سازمان استهای سنجش تمایل یک همکاری، از جمله راه

: های بین سازمانی، مانندها از مزایا و منافع حاصل از شبکهدر این مدل این است که، آگاهی شرکت

-مهارت گذاری مشترک و ایجاد دانش وهای جدید مالی، کاهش ریسک ناشی از سرمایهایجاد قابلیت

اما نگرش منفی به . ها، تاثیرگذار باشدگونه شبکهها به تشکیل اینسازمانتواند بر تمایل های جدید، می

ها به یک از سازمان طلبانه در بین شرکاء، عدم تعهد هرهای بین سازمانی مانند وجود رفتار فرصتشبکه

ه گر بر رابطتواند به عنوان یک عامل تعدیلهای موجود در شبکه، میشبکه و نبود اعتماد بین سازمان

 . باشد ها به مشارکت به شبکه تاثیرگذارمزایا شبکه و تمایل شرکت

 

 گیری بحث و نتیجه

ها، از راه و شرکت شوندهای گوناگون ایجاد میهای بین سازمانی، با مقاصد و هدفروابط و شبکه

مانند و می ها پابرجاها سالای از شبکهپاره. کنندهای بین سازمانی برای خود ایجاد ارزش میهمکاری

به طور کلی اگر شرکا، پیش از آغاز کار، اهداف را . روندبرخی دیگر با نخستین تنش از بین می

گیری شبکه بین سازمانی، اصول را رعایت و ارتباطات این شراکت تدوین کرده باشند، در مرحله شکل

ماند، بلکه، متضمن سود ار میها پایدگونه همکاریدر نتیجه، نه تنها این. کنندرا به خوبی مدیریت می

برخی از اهداف و عواملی که باعث پیدایش روابط و (. 0342زبردست، ) برای شرکا نیز خواهد بود

های جویی در هزینه معامالت، وابستگی منابع، انتخابصرفه شود،های بین سازمانی میشبکه

با وجود اینکه (. 9008و علیزاده، آقاجانی ) استراتژیک، سهامداری، یادگیری سازمانی و نهادی است

های شود و در زمینهروز به تعداد آنها افزوده میها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و روزبهشبکه

ها و هایی وجود دارد اما هنوز تحقیقات کافی در زمینه مزایا، محدودیتمختلفی در ارتباط با آنها بحث

ها را تواند شرکتها عاملی است که میموجود در شبکهمزایای . شرایط آنها صورت نگرفته است

تسهیل توسعه : استراتژیک مانندمزایای مادی و . های بین سازمانی ملحق شوندترغیب کند تا به شبکه

همچنین عدم  .جدید نتریاسترسی به مشد گذاری ومحصول جدید، کاهش ریسک ناشی از سرمایه
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ها از مزایا آگاهی سازمان .ها شودگونه شبکهاز تمایل افراد به اینتواند مانع آگاهی از مزایای شبکه می

وسعه تمیزان آگاهی در کشورهای . ها بستگی داردبه تجربه خود آنها و همچنین تجربه دیگر سازمان

خورد و این یکی از دالیل افزایش روزافزون یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر به چشم می

به همین دلیل مدلی که در این پژوهش ارائه شده است . در کشورهای توسعه یافته است هااین شبکه

. تواند تفاوت آگاهی از مزایا در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کندمی

 .حدودی کاهش پیدا کند تواند تاها تاثیر میزان آگاهی میالبته با وجود نگرش منفی به این شبکه

طلبانه و همچنین عدم توازن در منافع حاصل از تواند به ایجاد رفتار فرصتهمکاری بین سازمانی می

تواند بر ها به این موضوعات مینگرش سازمان .شبکه بین شرکا، به دلیل عدم توازن قدرت باشد

تواند از می این نگرش. گیری سازمان برای پیوستن به همکاری بین سازمانی تاثیر جدی بگذاردتصمیم

-به همین علت مدل ارائه شده می. فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد

دس، ) کندها در کشور ایران مشخص میتواند میزان اهمیت نگرش منفی به شبکه را برای سازمان

9000.) 
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