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 چكيده
آن در مسائل مرتبط با مطالعه در خصوص مفهوم شبكه استراتژيك و وجوه مختلف تاثيرگذاري 

كوشد تا پژوهش حاضر مي. كسب و كار كمتر از سوي محققان داخلي مورد توجه واقع شده است
ضمن مفهوم سازي شبكه استراتژيك در قالب روابط درون صنعت و روابط برون صنعت و در نظر 

پديدارشده در هاي كليدي روابط هاي تعدد، تنوع، تداوم و تراكم به عنوان ويژگيگرفتن مشخصه
با توجه به اتكاي پژوهش . بستر شبكه، به مطالعه رابطه ميان اين سازه و عملكرد كسب و كار بپردازد

 صادركنندگان اتحاديه در شده شركت نرم افزاري ثبت 74هاي مورد نياز از بر شواهد تجربي، داده
بعاد گوناگون ارتباط ميان هاي آماري جهت شناسايي اايران گردآوري شده است و تحليل افزار نرم

شبكه استراتژيك و عملكرد به واسطه سنجش همبستگي و تحليل رگرسيون در قالب هفت مدل 
 برون روابط و صنعت درون دهد روابطهاي پژوهش نشان مييافته. مجزا صورت پذيرفته است

 عالوه، با تقويت به .دارند كار و كسب عملكرد بهبود بر موثري نقش خود مفهومي كليت در صنعت
 برون روابط در تنوع ويژگي و نيز تقويت صنعت درون روابط در تراكم و تداوم تعدد، هايويژگي
  .داد ارتقا عملكرد كسب و كار را بر شبكه استراتژيك مثبت نقش توانمي صنعت
  .شبكه استراتژيك، شبكه سازي، عملكرد كسب و كار، صنعت نرم افزار :كليدي مفاهيم
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  مقدمه
هاي اقتصادي به منظور فعاليت در بازار با دو پارادايم صاحبان صنايع و مديران بنگاه

ضاي در ساليان اخير، شرايط حاكم بر بازار و ف. متفاوت رقابت و يا همكاري مواجه هستند
ها سبب شده است تا استراتژي همكاري از جذابيت بااليي رقابتي درهم تنيده ميان شركت

الوه بر جلب توجه مديران، به موضوعي چالش برانگيز براي محققان حوزه برخوردار شود و ع
اتخاذ استراتژي همكاري ارتباط تنگاتنگي با مفهوم شبكه و شبكه . استراتژي تبديل شود

گوآالتي، نوريا و زهير براي اشاره  2000در مقاله سال مفهوم شبكه استراتژيك  .سازي دارد
- سب و كار از جمله مشتريان، تامينامي عناصر محيط كبه مجموعه روابط يك شركت با تم

ها و نهادهاي گوناگون از يك صنعت هاي مختلف ذينفعان و نيز سازمانكنندگان، رقبا، گروه
يا ناحيه جغرافيايي يا در ميان صنايع و نواحي جغرافيايي مختلف مورد استفاده قرار گرفته 

كسب و كار بستر مساعدي  استراتژيك شبكه. )Gulati, Nohria & Zaheer, 2000( است
و احيانا نهادهاي (هاي اقتصادي اي از بنگاهگيري همكاري ميان مجموعهبراي شكل
گيري استراتژيك اعضا را در قبال برد جهت-ت كه بر مبناي فلسفه برداس) غيراقتصادي

ي مديريت از حيث مباني فلسف. گرداندسبت به فعاليت در بازار تعيين مييكديگر و نيز ن
اي از توافقات غيررسمي ميان كسب و به مجموعهاستراتژيك، اصطالح شبكه استراتژيك 

گيري از منابع در اشكال گذاري و بهرهه امكان به اشتراكگردد كاطالق مي كارهاي گوناگون
آورد؛ از اين حيث، برخي از محققان به ارمغان ميمختلف را براي هر يك از اعضاي شبكه 

 Zheng, Liu( داننددر تشابه با ائتالف استراتژيك ميب و كار را در معنا و مفهوم شبكه كس

& George, 2010( همانند برخي از غيررسمي بوده و  شبكه استراتژيك؛ هر چند ماهيت
هاي متقابل و ايجاد ين قرارداد مشخص، تبيين حدود نقشهاي استراتژيك نياز به تدوائتالف

با وجه غيررسمي تر به صورت دقيقرا  توان شبكه استراتژيكمي بنابراين،. رسميت ندارد
با وجود مطالعات متعددي كه در ساليان اخير به . هاي استراتژيك معادل دانستائتالف

اختصاص يافته است؛ همچنان نياز به تحقيق و تعمق بر ماهيت  استراتژيكبررسي شبكه 
و پويايي روابط درون شبكه از سوي محققان  هاي مختص بدان، ويژگيشبكه استراتژيك

  .)Goerzen & Beamish, 2005( مورد اشاره قرار گرفته است
هاي اقتصادي در حال توسعه، به سبب سطوح باالي عدم اطمينان نظاماگرچه فعاليت در 

كند؛ با اين وجود، الگوي غالب مطرح مينياز به وجود يك شبكه كارا را به عنوان يك 
ك الگوي كسب و كار اكثرا در و ماهيت آن به عنوان ي مورد شبكه استراتژيك تحقيق در
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اين در حالي است كه به گواه . هاي اقتصادي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفته استنظام
هاي تجاري كشورهاي در بنگاه اندك مطالعات موجود، شبكه سازي يكي از نيازهاي اساسي

پژوهش . )1391زالي، شات، كردنائيج و نجفيان، (ست زار احال توسعه براي موفقيت در با
حاضر با در نظر گرفتن خال تحقيقاتي موجود در داخل كشور نسبت به مفهوم شبكه 

رد بهبود عملك. اختصاص يافته است كسب و كار استراتژيك، به رابطه ميان شبكه و عملكرد
وده است و محققان براي رفع اين هاي تجاري بهاي اصلي مديران در بنگاههمواره از دغدغه

ر وجه نوآورانه پژوهش حاضر د. اندهاي متنوعي بهره گرفتهديدگاهدغدغه از نظريات و 
بدين . گيري از مفهوم شبكه استراتژيك به عنوان بنيان نظري استبررسي عملكرد، بهره

كسب و  كردكوشد تا با بررسي ارتباط ميان شبكه استراتژيك و عملضر ميترتيب پژوهش حا
از طريق بررسي  راكسب و كار ، پرسش در خصوص ارتباط شبكه استراتژيك و عملكرد كار

براي دستيابي بدين . روابط پديدارشده در بستر شبكه پاسخ دهد هاي كيفيماهيت و مشخصه
 وجوه گوناگون آن بررسي شبكه استراتژيك و خصوص در موجود نظري پيشينه ابتدا هدف
افزار به عنوان منبع گردآوري شواهد  نرم صنعت گرفتن نظر در ضمن ادامه در و است شده

 حاصل بندي جمع و آماري هايتحليل و تجزيه هاي روش شناختي، جزئياتويژگي تجربي؛
  .است گرفته قرار اشاره مورد پژوهش هاييافته از

  
  مباني نظري

  مفهوم شبكه استراتژيك كسب و كار
ميمات پيش روي راهبري كسب و كار يكي از مهمترين تص بكارگيري الگو و مدل بهينه

رود؛ تغييرات پي در پي شرايط محيطي، تحوالت تجاري و پيدايش نقاط مديران به شمار مي
گيري در خصوص كار سبب اهميت بيش از پيش تصميم عطف در روند جاري اداره كسب و

از زمان طرح . گرددجايگزين مييم مدل كسب و كار و تالش براي يافتن الگوها و مفاه
مفهوم شبكه استراتژيك توسط محققان عرصه مديريت استراتژيك به عنوان مدل نويني 

گذرد و به ميبراي اداره كسب و كار و دستيابي به كارايي بيشتر در بازار بيش از يك دهه 
بلوغ  رسد اين الگو چه در حوزه نظري و چه در حوزه عملي به سطح مناسبي ازنظر مي

توان مجموعه ارتباطات رين تعريف، شبكه كسب و كار را ميتدر ساده. مفهومي رسيده باشد
 ,Hite & Hesterly( يك بنگاه تجاري با تمامي عناصر تجاري و غيرتجاري محيط دانست

هاي رقيب، توزيع كنندگان، تامين كنندگان، اين عناصر طيف وسيعي از شركت). 2001
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گذاري و تي، نهادهاي دولتي و مراكز قانونها و مراكز تحقيقاانشگاههاي مالي، دنسازما
-استراتژيك كه ميمعتقدند شبكه ) 2000(گواالتي و همكارانش . شوندقضايي را شامل مي

هاي استراتژيك رسميت بخشيد؛ پارادايم ه اشكال گوناگوني از جمله ائتالفتوان آن را ب
- عوض، پارادايم همكاري ميان بنگاهمنسوخ كرده و در كالسيك رقابت يك بنگاه در بازار را 

اف مطلوب هاي تجاري و برقراري روابط استراتژيك ميان عناصر بازار جهت دستيابي به اهد
بسياري از محققان شبكه را با . )Gulati et.al, 2000( نمايدبراي طرفين را ترويج مي

ش جاري ميان عناصر رزش از دانقابليت انتقال دانش ميان اعضاي آن و تسهيل در خلق ا
؛ اين )Sternberg, 2000; Sampson, 2007; Padula, 2008( كنندشبكه تبيين مي

تري تعاريف كه به لحاظ خاستگاه ريشه در رويكرد دانش محور دارند، شبكه استراتژيك را بس
؛ و بيش از )Hagedoorn & Duysters, 2002( كنندپويا براي تبادل دانش فرض مي

وجوه كاركردي مورد ه شبكه را از حيث ساختاري مورد تبيين قرار دهند، اين مفهوم را از آنك
دو كاركرد شبكه استراتژيك بيش از ديگر مزاياي بالقوه ناشي از آن . دهندبررسي قرار مي

مورد توجه محققان قرار گرفته است، اين دو كاركرد شامل نقش شبكه در فراهم آوردن 
 ,Li(رتباط با اعضاي شبكه است موجود در شبكه و نيز منفعت ناشي از ادسترسي به منابع 

Veliyath & Tan, 2013 .(اي از بسط نظري مفهوم اين مزايا سبب شده تا بخش عمده
شبكه استراتژيك پيرامون كسب و كارهاي كوچك و يا نوظهور شكل گيرد و مفهوم شبكه 

يني و در طي فرايند ظهور و رشد كسب و كار به عنوان يك ابزار استراتژيك در مباحث كارآفر
 ,Greve & Salaff, 2003; Schutjens & Stam, 2003; Hite( مطرح شود

2005; Ahlstrom & Bruton, 2006(.  
تالش براي مفهوم سازي شبكه استراتژيك غالبا با اشاره به نقش اين مفهوم در وجوه 

هاي در پژوهش خود ميان شركت نباوم و همكارا. مختلف كسب و كار همراه بوده است
فعال در حوزه زيست فناوري، رابطه ميان شبكه و عملكرد را به ويژه از حيث عملكرد كسب و 

؛ )Baum, Calabrese & Silverman, 2000(اند مورد توجه قرار دادهكار در نوآوري 
عه كانون پژوهش خود را به رابطه ميان شبكه كسب و كار و توس آيرلند و همكارانش

هايت ؛ )Ireland, Hitt, Camp & Sexton, 2001(اند نموده محصوالت جديد معطوف
ها بر طي موفقيت آميز مراحل پيدايش قات خود با استناد به تاثير شبكهنيز در تحقي و هسترلي

ها در مراحل ابتدايي برپايي كسب و كار و سپس نياز به و رشد كسب و كار، به ظهور ناگزير شبكه
؛ )Hite & Hesterly, 2001(كنند هدفمند توسعه شبكه در مراحل بعدي اشاره ميمديريت 
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هاي مالزيايي نيز با تاييد رابطه ميان شبكه كسب و كار و عملكرد، به ويژه مطالعه بر روي شركت
 ).Ismail & Kwee, 2003(بر عوايد مالي ناشي از شبكه استراتژيك كسب و كار داللت دارد 

تباطي، دو پژوهش با تمركز بر شبكه روابط برون سازماني مديران ارشد، از حيث منافع ار
رابطه مستقيم ميان كاركرد ارتباطي شبكه به عنوان وجه برآمده از تعامالت انساني را با 

. )Collins & Clark, 2003; Kim, 2005( اندكسب و كار مورد تاييد قرار داده عملكرد
 اندري سازماني و نوآوري اذعان نمودهها بر يادگيشبكه هستند كه به نقشنيز مطالعاتي 

)Dyer & Nobeoka, 2000; Schönström, 2005( .نيز  وان هاوربك و همكارانش
بررسي شبكه و خلق تكنولوژي را در دستور كار خود قرار داده و برقراري روابط ميان سازماني 

 & Vanhaverbeke, Gilsing( اندنمودهرا عاملي در جهت خلق و توسعه تكنولوژي ذكر 

Duysters, 2012( . در ميان ابعاد گوناگون كسب و كار، تشريح رابطه ميان شبكه كسب و
هاي و پژوهش كار و عملكرد از جذابيت و گستره بيشتري براي محققان برخوردار بوده است

 & Goerzen(گوئرزن و بئاميش هاي انجام شده توسط  پژوهشمتعدد و مطرحي همچون 

Beamish, 2005(بل و ؛ زهير)Zaheer & Bell, 2005( ؛ گوئرزن)Goerzen, 2007(؛ 
 Swaminathan( ؛ سواميناتان و مورمن )Koka & Prescott, 2008( پرسكات كوكا و

& Moorman, 2009(؛ و لي و همكاران )Li et.al, 2013(به بررسي وجوه مختلف  ؛
فصل مشترك مطالعات يادشده تاكيد بر نقش مثبت  .اندطه ميان اين دو سازه پرداختهراب

و در نتيجه قابليت مفهوم شبكه براي تبديل شدن  كسب و كار بر عملكرد شبكه استراتژيك
  .به مدل و فلسفه كسب و كار است

  
  وابط در شبكه استراتژيكماهيت و ويژگي ر

اداره شبكه  گيرد،هاي تجاري شكل مياز بنگاهاي هنگامي كه يك شبكه ميان مجموعه
هاي فرهنگي و اي ناشي از تضاد منافع، ناهمگونيهتداوم آن به واسطه پديدآمدن چالشو 
ماني ها به ويژه زاين چالش). Zheng et.al, 2010(يابد وت سطح ساختاري اهميت ميتفا

هايي مانند اندازه، سابقه فعاليت و يا پيش زمينه صنعتي كه اعضاي شبكه به سبب مولفه
از حيث ماهيت، دو گونه روابط درون صنعت و روابط برون . ون باشند تشديد خواهد شدناهمگ

 Vanhaverbeke et.al, 2012; Li(گيرد ك شكل ميصنعت در بستر شبكه استراتژي

et.al, 2013( .ه تجاري با گردد كه ميان يك بنگابط درون صنعت به روابطي اطالق ميروا
گيرد؛ اين دسته از روابط سبب تعميق دانش مي ها از همان صنعت شكلديگر بنگاه
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هاي بنگاه در صنعت و دستيابي به منابع تكنولوژيك بنگاه، ارتقاي سطح تخصص و شايستگي
 ;Dyer & Nobeoka, 2000(رساند گردد كه بنگاه را در اقدام به نوآوري ياري ميمكملي مي

Vanhaverbeke et.al, 2012 .(درون صنعت عالوه بر مزاياي معتقدند روابط  داس و تنگ
). Das & Teng, 2001(ياد شده سبب كاهش ريسك عملياتي بنگاه در بازار خواهند شد 

باتلت و همكارانش نيز به نقش روابط درون صنعت در تخصصي شدن فرايند توليد كاال يا ارائه 
 & Bathelt, Malmberg(خدمات و به تبع آن صرفه جويي نسبت به مقياس اشاره دارند 

Maskell, 2004 .(معتقدند روابط درون صنعت ضمن از ميان برداشتن  لي و همكارانش
- تهديدات ناشي از عدم كفايت و يا عدم تقارن اطالعات، سبب كاهش هزينه معامالت براي بنگاه

تواند توان بنگاه را براي كسب اطالعات از سوي ديگر اين گونه روابط مي. هاي تجاري خواهد شد
هاي اتخاذ شده از سوي آنان به همراه هاي به هنگام در برابر استراتژيو در نتيجه واكنش از رقبا

  ).Li et.al, 2013(داشته باشد 
آيند، استراتژيك به شمار مي روابط برون صنعت دومين گونه روابط پديدارشده در شبكه

توان به گونه روابط مياز اين . كننده را با ذي نفعان محيطي تسهيل مياين روابط تعامل بنگا
هاي هاي بيمه، بنگاهها، شركتتجاري با نهادهاي مالي نظير بانكهاي ارتباط بنگاه

هاي تجاري و توليدي در حصوالت، موسسات حقوقي و يا بنگاهتخصصي پخش و توزيع م
هاي بازاريابي به ژي مورد استفاده يا كانالديگر صنايع اشاره نمود كه از حيث تكنولو

الت و خدمات بنگاه اصلي مرتبط والت بنگاه اصلي و يا به گروه هدف مخاطبان محصومحص
بسياري از . شودراي آنها سبب ايجاد هم افزايي ميگردند و ارتباط با بنگاه اصلي بمي

به صاحبنظران عرصه مديريت استراتژيك كاركرد اصلي روابط برون صنعت را در دسترسي 
؛ از سوي ديگر برخي از )Ahuja, 2000; Grabher, 2006( اندمنابع دانش دانسته

ق توسعه روابط برون صنعت است استنادات گوياي ارتقاي قابليت رقابت كسب و كار از طري
)Zhang & Li, 2010( . برقراري رابطه با عناصر برون صنعت ضمن تعميق دانش

سازماني پويا، فهم بهتري تواند زمينه ساز يادگيري روزآمد ساختن آن، ميتكنولوژيك بنگاه و 
هاي جديد هاز تغيير و تحوالت در تقاضاي بازار و تطبيق محصوالت و خدمات با خواست

  .)Giuliani & Bell, 2005; Jiang, Tan & Thursby, 2011(مشتريان باشد 
ون هاي برهاي درون صنعت يا بنگاهگاهتواند با بنرغ از ماهيت روابط در شبكه كه ميفا

سواميناتان و . باشندها بر كيفيت روابط تاثيرگذار ميگيرد، برخي از ويژگي صنعت شكل
و كار را تحت تاثير خود  كسب ه، عملكرد و بازده شبكهمعتقدند ويژگي روابط در شبك مورمن
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اگرچه تاثير شبكه به ويژه براي . )Swaminathan & Moorman, 2009( دهدقرار مي
و كارهاي كوچك پذيرفته شده است، با اين وجود توافق  دستيابي به عملكرد بهتر در كسب

. )Hite & Hesterly, 2001(روابط ميان محققان وجود ندارد چنداني در خصوص ويژگي 
با كند كه در قياس يها به عنوان موضوعي اشاره مشبكهپادولني مشخصا به ويژگي روابط در 
 ,Podolny(حققان قرار گرفته است ها كمتر مورد توجه متحقيقات معطوف به ساختار شبكه

ها در شبكه، لزوم شناسايي اين مشخصههاي روابط نكته مهم در خصوص مشخصه ).2001
 ,Zaheer & Bell( و در نظر گرفتن آنها به هنگام بررسي عملكرد شبكه استراتژيك است

وابط مهم رهوستون و جانسون در مقاله خود به تمركز و اعتبار به عنوان دو ويژگي . )2005
- مطالعات متمركز بر مشخصه). Houston & Johnson, 2000(اند در شبكه اشاره كرده

ها سبب اهميت تداوم بكهدهد ماهيت اغلب بلندمدت شها نشان ميهاي روابط در شبكه
؛ از سوي ديگر بايد در نظر )Ismail & Kwee, 2003; Li et.al, 2013( باشدروابط مي

سب و كار آن را به معيار خوبي از ميزان اعتباري است كه محيط ك داشت كه تداوم روابط
گوئرزن و بئاميش معتقدند ويژگي روابط در شبكه عاملي تعيين كننده . دهدبنگاه نسبت مي

شود؛ اين دو تي است كه در قالب شبكه اتخاذ ميدر كيفيت روابط و نيز در كيفيت تصميما
ابط در جود در روابط به عنوان دو مشخصه كليدي رومحقق از تعدد روابط و همچنين تنوع مو

 ها پژوهشبرخي عامل تنوع در . )Goerzen & Beamish, 2005(كنند ها ياد ميشبكه
؛ همچنين وان هاوربك و )Gulati et.al, 2000( نيز مورد استناد قرار گرفته است

ها عملكرد شبكه تاثيرگذار بر هاي كليدي وتنوع در روابط را يكي از مشخصههمكارانش 
، اندازه شبكه استراتژيك گوئرزن با اشاره به. )Vanhaverbeke et.al, 2012( دانندمي

بط هاي اصلي رواوابط يا تراكم را به عنوان ويژگيتعدد روابط در شبكه و نيز درهم تنيدگي ر
نيز كوكا و پرسكات تعدد روابط، تمركز و . )Goerzen, 2007(در شبكه در نظر گرفته است 

استراتژيك مورد اشاره قرار  هاير مطالعه خود در خصوص طراحي شبكهقوت روابط را د
و از تراكم، اعتبار، تمركز  سواميناتان و مورمن. )Koka & Prescott, 2008( اندداده

 & Swaminathan( كنندهاي روابط شبكه ياد ميكارايي به عنوان مهمترين ويژگي

Moorman, 2009 .(ها، بيشترين ميزان استنادات به هاي روابط در شبكهشخصهدر ميان م
تعدد روابط اختصاص يافته است، به نحوي كه در اكثر مطالعات صورت پذيرفته در اين حوزه، 

. )Yang, Lin & Lin, 2010( تعدد روابط از سوي محققان مورد استناد قرار گرفته است
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انجامد ه تراكم روابط نيز ميتنيده اغلب بتعدد روابط به سبب ايجاد روابط متداخل و درهم 
)Swaminathan & Moorman, 2009(.  

در شبكه به هاي روابط ويژگياز سوي ديگر، بسياري از محققان ضمن در نظر گرفتن 
هاي روابط را به عنوان كيفيت روابط اشاره كرده و ويژگي ها برتاثيرگذاري اين ويژگي

لي و . اندوابط شبكه و عملكرد در نظر گرفتهيان رمتغيرهاي تعديل كننده در رابطه م
همكارانش در نتايج تحقيقات خود دريافتند كه تعدد، قوت و دوام روابط به عنوان متغيرهاي 
تعديل گر نقش مثبتي در رابطه ميان روابط درون صنعت و عملكرد دارند، و در عين حال به 

 ).Li et.al, 2013(ن صنعت و عملكرد دارند عنوان متغير تعديل كننده اثر منفي بر روابط برو
هاي شبكه در نظر گرفته و نقش تعديل كنندگي را براي مشخصه سواميناتان و مورمن  نيز

اند  يك مورد سنجش قرار دادههاي استراتژنها را در خلق ارزش از طريق شبكهتاثير آ
)Swaminathan & Moorman, 2009(.  

  
  چارچوب نظري

پژوهش حاضر اختصاص به بررسي ارتباط موجود ميان شبكه استراتژيك و چارچوب نظري 
شبكه استراتژيك مفهومي وابسته به روابط شركت و عناصر محيطي آن . عملكرد كسب و كار دارد

- هاي كيفي يا ويژگيبنابراين در بررسي اين روابط بايستي ماهيت آنها و همچنين مشخصه. است

با توجه به استنادات متعدد مبني بر وجود ارتباط مثبت ميان . قرار داد هاي بارز آنها را مورد مداقه
 ,Das & Teng, 2001; Bathelt et.al, 2004; Li et.al(روابط درون صنعت و عملكرد 

 :گردد؛ فرضيه اول پژوهش حاضر به صورت ذيل تعريف مي)2013
  

  .ي با عملكرد كسب و كار داردروابط درون صنعت در بستر شبكه ارتباط مستقيم و مثبت: 1فرضيه 
  

 & Giuliani( جولياني و بل ؛)Ahuja, 2000( حسب نتايج گزارش شده توسط آهوجا

Bell, 2005(گرابر  ؛)Grabher, 2006(ژانگ و لي  ؛)Zhang & Li, 2010(و جيانگ و  ؛
را توانند ارتقاي عملكرد كسب و كار ؛ روابط برون صنعت مي)Jiang et.al, 2011(همكاران 

 :گرددبنابراين، فرضيه دوم پژوهش به صورت ذيل مفهوم سازي مي. به همراه داشته باشند
  

  روابط برون صنعت در بستر شبكه ارتباط مستقيم و مثبتي با عملكرد كسب و كار دارد: 2فرضيه 
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دهد تعدد روابط در شبكه يا روابط از حيث كميت، هاي محققان نشان ميمروري بر يافته
بط و طيف مخاطبان روابط در شبكه، تداوم يا پيشينه ارتباطي در طول زمان و تنوع روا

ترين استنادات را به همچنين تراكم روابط و درهم تنيدگي و تداخل موجود ميان آنها بيش
 انديك كسب و كار به خود اختصاص دادههاي كيفي روابط در شبكه استراتژعنوان مشخصه

)Gulati et.al, 2000; Ismail & Kwee, 2003; Goerzen & Beamish, 

2005; Goerzen, 2007; Koka & Prescott, 2008; Swaminathan & 
Moorman, 2009; Yang et.al, 2010; Li et.al, 2013( . عالوه بر آن، اين چهار

هاي قابل عت نرم افزار در ايران نيز مولفهمفهوم براي زمينه پژوهش حاضر و بررسي صن
با توجه به موارد ذكر شده، چهار فرضيه شامل فرضيات شماره سه، . آيندميقبولي به شمار 

دد، تنوع، تداوم و تراكم هاي تعبه منظور سنجش رابطه ميان مشخصه چهار، پنج و شش
  :عملكرد مورد نظر قرار گرفته است روابط و
  .داردا عملكرد كسب و كار تعدد روابط در شبكه ارتباط مستقيم و مثبتي ب: 3فرضيه 
  .مثبتي با عملكرد كسب و كار دارد تنوع روابط در شبكه ارتباط مستقيم و: 4فرضيه 
  .مثبتي با عملكرد كسب و كار دارد تداوم روابط در شبكه ارتباط مستقيم و: 5فرضيه 
  .مثبتي با عملكرد كسب و كار دارد تراكم روابط در شبكه ارتباط مستقيم و: 6فرضيه 
  

 ,Swaminathan & Moorman( هاي سواميناتان و مورمنپژوهشبا توجه به نتايج 

هاي كيفي روابط در شبكه ؛ بررسي مشخصه)Li et.al, 2013(؛ و لي و همكاران )2009
ها بر ماهيت روابط همراه گرفتن نقش تعديل كننده اين مشخصهاستراتژيك بايد با در نظر 

تن نقش تعديل كنندگي براي هر يك از در اين پژوهش نيز فرضيه هفتم با در نظر گرف. باشد
چهار مشخصه، در مسير مفروض ميان روابط درون صنعت و عملكرد كسب و كار طراحي 
گرديده است؛ لذا اين فرضيه مشتمل بر چهار بخش به منظور آزمودن نقش تعديل كننده هر 

  .چهار متغير است
  

عملكرد  روابط درون صنعت وتعدد روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان : 7-1فرضيه
  .كسب و كار دارد

ون صنعت و عملكرد تنوع روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط در: 7-2فرضيه
  .كسب و كار دارد
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ون صنعت و عملكرد تداوم روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط در: 7-3فرضيه
  .كسب و كار دارد

ون صنعت و عملكرد ر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط درتراكم روابط اث: 7-4فرضيه
  .كسب و كار دارد

  
فرضيه هشتم پژوهش نيز معطوف به روابط برون صنعت و بررسي نقش تعديل كننده 

اين فرضيه نيز . چهار مشخصه يادشده در مسير ميان اين روابط با عملكرد كسب و كار است
  .خش استهمانند فرضيه هفتم مشتمل بر چهار ب

ون صنعت و عملكرد تعدد روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط بر: 8-1فرضيه
  .كسب و كار دارد

ون صنعت و عملكرد تنوع روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط بر: 8-2فرضيه
  .كسب و كار دارد

و عملكرد  روابط برون صنعتتداوم روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان : 8-3فرضيه
  .كسب و كار دارد

ون صنعت و عملكرد تراكم روابط اثر مستقيم و مثبتي بر رابطه ميان روابط بر: 8-4فرضيه
  .كسب و كار دارد

  
  تحقيق روش

  طرح تحقيق
 به كاربردي و پيمايشي رويكرد با كه گيردمي قرار مطالعاتي زمره در حاضر پژوهش

. اندپرداخته كار و كسب گوناگون ابعاد در آن بررسي نقش و تژيكشبكه استرا مفهوم واكاوي
 كسب و كار عملكرد و شبكه استراتژيك ميان رابطه تبيين پژوهش اين اجراي از اصلي هدف

 همواره عملكرد بهبود. است كار و كسب صنعت برون و صنعت درون روابط ارزيابي واسطه به
 تحقيق عرصه در مديريتي علوم پژوهشگران و عمل عرصه در صنايع صاحبان هايدغدغه از

 از تا كوشدمي دغدغه، بدين پرداختن اهميت و ضرورت درك با حاضر پژوهش. است بوده
 تحقيقات اندك تعداد وجود. بپردازد كار و كسب عملكرد بررسي به استراتژيك شبكه منظر
 يافته اختصاص كسب و كار عملكرد و شبكه استراتژيك مطالعه رابطه ميان به كه داخلي
 و داخلي صنايع در شبكه استراتژيك مفهوم نظري توسعه پژوهش، انجام ضرورت است؛
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 چارچوب عالوه، به. سازدمي نمايان بيشتر را خصوص اين در تجربي شواهد آوردن فراهم
 طريق از را كسب و كار عملكرد و شبكه استراتژيك ميان رابطه كه پژوهش اين نظري
 داخلي تحقيقات در اين از پيش دهد،مي قرار نظر مورد كار و كسب شبكه هايويژگي بررسي
  .است حاضر پژوهش نوآورانه وجوه تقويت سبب امر اين و نشده گرفته بكار

  
  هاابزار گردآوري داده

 سه بر مشتمل ايپرسشنامه پژوهش، اين در هاداده گردآوري براي استفاده مورد ابزار
   پرسشنامه، طراحي منظور به. است تايي 7 ليكرت مقياس در سئواالتي و اصلي بخش
 پرسكات و كوكا پژوهش از كار و كسب عملكرد سنجش خصوص در الزم نظري مبناي

)Koka & Prescott, 2008( درون روابط مفاهيم سنجش براي همچنين. است شده اخذ 
 سنجش براي و ؛)Li et.al, 2013( همكاران و لي پژوهش از صنعت برون و صنعت
  همكاران و رولي هايپژوهش از استراتژيك هايشبكه روابط در بستر هايويژگي

)Rowley, Behrens & Krackhardt, 2000(بل و جولياني ؛ )Giuliani & Bell, 

 شده استفاده )Swaminathan & Moorman, 2009( مورمن و سواميناتان و ؛)2005
 حوزه در دانشگاهي خبرگان از تن پنج اختيار در پژوهش ابزار روايي، تضمين منظور به. است

 هايشركت مديران از تن سه نيز و سال پنج از بيش تدريس سابقه با استراتژيك مديريت
 اصالحات و گرفت قرار صنعت در سال ده از بيش مديريت سابقه با افزاري نرم كننده توليد
 از نيز پژوهش ابزار پايايي تضمين. گرديد اعمال ايشان نظرات حسب بر پرسشنامه در الزم

 و پژوهش نظر مورد آماري جامعه از تصادفي نمونه 20 روي بر پرسشنامه آزمون پيش طريق
 آلفاي ضريب براي 908/0 مقدار حصول به توجه با. پذيرفت صورت كرونباخ آلفاي محاسبه
 1 شماره جدول. باشدمي برخوردار مطلوب پايايي از پژوهش ابزار پرسشنامه، كل كرونباخ

 پژوهش سه بخش اصلي پرسشنامه از يك هر براي سئواالت طرح نظري مباني دربرگيرنده
 از يك هر براي كرونباخ آلفاي ضريب نظري، مباني به اشاره بر عالوه جدول اين در. باشدمي

  .است شده ذكر طور جداگانه به سه بخش پرسشنامه
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  ساختار نظري پرسشنامه پژوهش. 1جدول شماره 
  آلفاي كرونباخ  مبناي نظري  سازه

عملكرد 
كسب و 

  كار

نرخ بازگشت سرمايه؛ نرخ رشد فروش؛ نرخ رشد سود؛ نسبت حاشيه سود؛ 
  92/0  وري نيروي انسانينسبت تبديل ايده به محصول نهايي؛ نسبت بهره

ماهيت 
روابط در 
  شبكه

مستقيم؛ روابط با مشتريان، همكاران  روابط با مشتريان، همكاران و رقباي
دهندگان ارائه(و رقباي غيرمستقيم؛ روابط با مشتريان درون صنعت 

، روابط با مشتريان از صنايع با سابقه همكاري )خدمات فناوري اطالعات
قبلي، روابط با مشتريان در صنايع جديد، روابط با رقباي مستقيم، روابط با 

-هاي ارائهشركت(همكاران درون صنعت  رقباي غيرمستقيم، روابط با

، روابط با همكاران )هاگرافيست: دهنده خدمات در حوزه فناوري اطالعات
دهنده خدمات در غير از حوزه فناوري هاي ارائهشركت(خارج از صنعت 

  ....)هاي تبليغاتي و آژانس: اطالعات

87/0  

-ويژگي

هاي روابط 
  در شبكه

استراتژيك در زنجيره ارزش صنعت؛ تعداد روابط تعداد روابط با همكاران 
با مشتريان كليدي؛ تعدد دفعات تبادل دانش با همكاران؛ تعداد روابط با 
رقباي مستقيم؛ امكان برقراري روابط با رقباي غيرمستقيم؛ نسبت تعداد 

افزايي در روابط؛ روابط درون صنعت و برون صنعت؛ امكان استفاده از هم
اد شده؛ توانايي حفظ روابط ايجادشده؛ عمر زماني روابط كيفيت روابط ايج

با مشتريان؛ عمر زماني روابط با همكاران؛ روابط متقابل ميان همكاران؛ 
تعداد روابط با مشتريان از يك زنجيره ارزش؛ تعداد روابط با مشتريان از 

  يك صنعت

84/0  

  
  نمونه آماريجامعه و 

 نرم صنعت در پژوهش آماري جامعه تجربي، شواهد بر پژوهش اين اتكاي به توجه با
 سرمايه بر صنعت اين اتكاي سبب به افزار نرم صنعت انتخاب. است گرديده تعريف افزار

 اكثريت با آن هايفرآورده و صنعت بالقوه و وسيع ارتباط نيز و محور دانش توليد انساني،
 توليد هايشركت عملياتي، تعريف حيث از. است پذيرفته صورت خدماتي و توليدي صنايع
 در آنها مشخصات و داشته اشتغال افزاري نرم محصوالت صادرات به كه افزار نرم كننده
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 در پژوهش آماري جامعه عنوان به است رسيده ثبت به ايران افزار نرم صادركنندگان اتحاديه
 شركت 98 بر بالغ هاشركت اين تعداد موجود اطالعات آخرين حسب بر اند؛شده گرفته نظر
 فني اداري، اتوماسيون حسابداري، و مالي افزاري نرم محصوالت صدور و توليد حوزه در فعال

. باشدمي مذهبي و فرهنگي نيز و سرگرمي و بازي رايانه، كمك به طراحي امنيتي، مهندسي،
 آغاز 1391 سال دوم نيمه در پژوهش اجرايي فرايند نياز، مورد هايداده به دستيابي براي
 مدير سمت در كه مذكور آماري جامعه اعضاي تمامي اختيار در پژوهش پرسشنامه و گرديد
- نهايت با تركيب پرسشنامه در. گرفت قرار بودند، مديره هيئت ارشد عضو يا و ، مشاورعامل

پرسشنامه به ازاي هر  74 شده توزيع هايپرسشنامه ميان از هاي دريافتي از هر شركت،
  .دهدمي نشان% 75 از بيش را هاپرسشنامه بازگشت نرخ كه گرديد دريافت شركت
  

  هاتحليل داده
 –پژوهش در ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف  اين در آماري هايتحليل و تجزيه

هاي گردآوري شده و آزمون همبستگي به شيوه داده اسميرنوف براي تعيين نوع توزيع
 سپس به. تغيرهاي پژوهش صورت پذيرفته استپيرسون براي ارزيابي همبستگي ميان م

 ويژگي چهار همراه به صنعت برون و صنعت درون روابط گونه ها، دومنظور تكميل يافته
 متغير مستقل، متغيرهاي عنوان به شبكه استراتژيك در روابط تراكم و تداوم تنوع، تعدد،

 پيش و شركت سابقه شركت، اندازه متغيرهاي و وابسته متغير عنوان به كار و كسب عملكرد
 نظر هاي پژوهش دربراي تحليل رگرسيوني مدل كنترل متغيرهاي عنوان به صنعتي زمينه
اي، يك مدل جامع و يز در هفت مدل، شامل يك مدل پايهتحليل رگرسيوني ن .اندشده گرفته

 آوردن فراهم امكان تفكيك اين. هاي پژوهش استنج مدل بر حسب تركيب اجزاي فرضيهپ
  .دارد همراه به را رابطه ميان شبكه استراتژيك و عملكرد كسب و كار از تريروشن تبيين

 – كولموگروف آزمون از استفاده پژوهش، آماري هايتحليل و تجزيه گام اولين
 اين از حاصل آماره مقدار. باشدمي هاداده توزيع يكنواختي سنجش منظور به اسميرنوف

 و داريمعني سطح به توجه با كه گرديد، 153/3 بر بالغ 448/0 داريمعني سطح در آزمون
 هايداده توزيع يكنواختي درصد، 5 فرض پيش خطاي سطح از آن مقدار بودن بيشتر

 متغيرهاي ميان همبستگي تحليل منظور به لذا گرفت، قرار تاييد مورد شده گردآوري
 ميان همبستگي تحليل نتايج. گرديد اجرا پيرسون روش به همبستگي آزمون پژوهش،
  .است درآمده نمايش به 2 شماره جدول در پژوهش متغيرهاي
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  همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش. 2جدول شماره 
  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1 متغير  

              1 عملكرد كسب و كار  1
             18/01** اندازه شركت  2
            24/01**21/0** سابقه شركت  3
           13/01**22/0**14/0** زمينه صنعتيپيش  4
          03/01**40/0**33/0**53/0** روابط درون صنعت  5
         38/01**16/0**48/0**36/0**47/0** روابط برون صنعت  6
        46/01**15/0**11/0**23/0**19/0**22/0** تعدد روابط در شبكه  7
      28/01**- 01/0**25/0**32/0**26/0**20/0**30/0** تنوع روابط در شبكه  8
    12/01**17/0**11/0**38/0**-02/0**31/0**09/0**27/0** تداوم روابط در شبكه  9
  33/01**25/0**30/0**14/0**41/0**35/0**29/0**37/0**29/0** تراكم روابط در شبكه 10

  01/0داري در سطح خطايمعني**و        05/0داري در سطح خطايمعني *
  

) 47/0( صنعت برون روابط و) 53/0( صنعت درون روابط دهدمي نشان همبستگي آزمون
 وابستگي روابط گونه دو هر ديگر سوي از دارند؛ عملكرد با مستحكمي و مثبت ارتباط

 سابقه دهدمي نشان همبستگي تحليل هاييافته. دارند شركت سابقه و اندازه با نزديكي
 صنعت درون روابط نسبت به) 48/0( صنعت برون روابط با تري رامرابطه مستحك شركت

 در روابط چهارگانه هايويژگي با تنگاتنگي ارتباط شركت همچنين سابقه دارد؛) 40/0(
 سازنده ارتباط برقراري در شركت اعتبار نقش از ناشي توانمي را نتايج اين. است دارا هاشبكه

 به تبع، به كه دانست كار و كسب مختلف هايعرصه بازيگران و محيطي فعال عناصر با
 همبستگي ضرايب. انجامدمي كار و كسب شبكه استراتژيك در گسترش تسريع و سهولت
 تحليل .آورندمي فراهم را پژوهش هايمولفه ميان زوجي روابط ارزيابي امكان همچنين

 تنوع تعدد؛ با تراكم و تداوم تنوع، متقابل ارتباط گوياي شبكه هايويژگي ميان زوجي روابط
 براي كافي تجربي شواهد كه حالي در است، شبكه در روابط تراكم با تداوم نيز و تراكم با

 شواهد همبستگي تحليل بررسي اگرچه. ندارد وجود شبكه در روابط تنوع و تداوم ميان ارتباط
كسب و كار  عملكرد بر را آن هايويژگي و شبكه استراتژيك ميان رابطه خصوص در مفيدي

 فراهم نيز و پژوهش مدل احصاي منظور به رگرسيون تحليل وجود اين با دارد، همراه به
 اين در. است نياز مورد عملكرد و شبكه ارتباط ميان مختلف وجوه از دقيقي تبيين آوردن
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 ايپايه مدل يك شماره مدل است؛ پذيرفته صورت گام هفت در رسيونگر تحليل پژوهش
 حالي در است، كار و كسب عملكرد وابسته متغير و ارتباط آنها با كنترل متشكل از متغيرهاي

- مي بر در را پژوهش ششم تا اول فرضيات و كنترل متغيرهاي تركيب دو شماره مدل كه

 تعديل كنندگي اثر ارزيابي و هشتم و هفتم فرضيات سنجش به نيز مدل چهار همچنين. گيرد
 عنوان به نيز پژوهش هفتم مدل. است يافته اختصاص روابط نوع بر شبكه در روابط ويژگي
-مي متغيرها بر عملكرد توامان ارزيابي و پژوهش فرضيات تمامي تركيب شامل جامع، مدل

  .است گرفته قرار اشاره مورد 3 شماره جدول در رگرسيون تحليل از حاصل نتايج. باشد
  

  )عملكرد كسب و كار: متغير وابسته(هاي پژوهش تحليل رگرسيوني مدل. 3جدول شماره 
  7مدل   6مدل   5مدل   4مدل   3مدل   2مدل   1مدل   

  12/0**  15/0**  -05/0**  01/0**  10/0**  03/0**  13/0**  اندازه شركت
  14/0**  07/0**  16/0**  14/0**  14/0**  15/0**  21/0**  سابقه شركت

  11/0**  19/0**  -03/0**  17/0**  09/0**  08/0**  10/0**  پيش زمينه صنعتي
  46/0**  46/0**  43/0**  44/0**  43/0**  43/0**  -  -  روابط درون صنعت
  42/0**  39/0**  38/0**  39/0** 40/0** 38/0** -- روابط برون صنعت
  21/0**  22/0**  20/0**  22/0** 21/0** 20/0** -- تعدد روابط در شبكه
  29/0**  29/0**  15/0**  30/0**  29/0**  28/0**  -  -  تنوع روابط در شبكه
  22/0**  21/0**  23/0**  08/0**  18/0**  22/0**  -  -  تداوم روابط در شبكه
  24/0**  26/0**  25/0**  26/0**  26/0**  25/0**  -  -  تراكم روابط در شبكه

  28/0**  -  -  -  -  -  -  39/0**  -  -  -  -  روابط درون صنعت و تعدد روابط
  07/0**  -  -  -  -  -  -  09/0**  -  -  -  -  روابط برون صنعت و تعدد روابط
  11/0**  -  -  -  -  12/0**  -  -  -  -  -  -  روابط درون صنعت و تنوع روابط
  32/0**  -  -  -  -  41/0** -- -- -- روابط برون صنعت و تنوع روابط
  23/0**  -  -  27/0** -- -- -- -- روابط درون صنعت و تداوم روابط
  09/0**  -  -  02/0**  -  -  -  -  -  -  -  -  روابط برون صنعت و تداوم روابط
  33/0**  40/0**  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  روابط درون صنعت و تراكم روابط
  07/0**  10/0**  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  روابط برون صنعت و تراكم روابط

  
R2 06/0  42/0  36/0  49/0  33/0  47/0  63/0  

R2
adjusted 06/0  40/0  32/0  48/0  32/0  44/0  61/0  

F*  74/1  **44/4  **01/4  **20/5  **81/3  **83/4  **29/6  
  01/0داري در سطح خطاي معني **و          05/0داري در سطح خطاي معني *
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 پژوهش ششم تا اول هايفرضيه كه است آن بيانگر رگرسيون تحليل نتايج بر مروري
 روابط مستقيم و مثبت ارتباط شواهد تجربي نخست وهله در لذا اند،گرفته قرار پذيرش مورد
 پشتيباني مورد عملكرد بر را) 2 شماره فرضيه( صنعت برون و) 1 شماره فرضيه( صنعت درون
 عملكرد و شبكه استراتژيك ميان مستقيم رابطه عمال فرضيه دو اين پشتيباني. دهندمي قرار

 با ارتباط ايجاد و كار و كسب شبكه استراتژيك توسعه لذا كند،مي تبيين را كار و كسب
 اين گسترش نيز و گيرند،مي قرار صنعتي گروه يك در فعاليت زمينه لحاظ به كه هاييشركت
 سطح مشترك صنعتي زمينه از فارغ كار و كسب هايگونه ديگر و هاسازمان ميان در شبكه

 چهار مثبت گوياي نقش پژوهش دوم مدل عالوه، به. داد خواهد ارتقا را شركت عملكرد
 نتيجه اين است، كار و كسب عملكرد بر شبكه در روابط تراكم و تداوم تنوع، تعدد، مولفه

 قرار اشاره مورد را كار و كسب روابط در شبكه اساسي هايويژگي ها،شبكه نظريه با همراستا
 بهبود بر موثري نقش صنعت درون روابط تعدد دهدمي نشان پژوهش سوم مدل. دهدمي

) 09/0( عملكرد و صنعت برون روابط تعدد ميان رابطه اما داشت، خواهد) 39/0( عملكرد
 بخش پشتيباني عدم و هفتم فرضيه اول بخش پشتيباني گوياي نتيجه اين. باشدنمي دارمعني
 فرضيه دوم بخش پژوهش از چهارم مدل مقابل، در. است هشتم توسط نتايج فرضيه از اول

 ضريب كند،نمي پشتيباني عملكرد و صنعت درون روابط تنوع مثبت ارتباط بر مبني هفتم
 تنوع تواننمي و نيست برخوردار كافي داريمعني از) 12/0( رابطه اين براي آمده بدست تاثير
- يافته وجود، اين با. گرفت نظر در صنعت درون روابط تاثيرگذاري بهبود براي عاملي را روابط

 باالي نسبتا تاثير ضريب كه صنعت برون روابط تنوع دهدمي نشان رگرسيون تحليل هاي
 راهكار عنوان به تا است قادر است، داده اختصاص خود به% 99 اطمينان  سطح در را 41/0

  .شود از منظر توسعه روابط برون صنعت مطرح عملكرد بهبود
 روابط در تداوم ويژگي كنندگيتعديل  نقش بررسي به اختصاص رگرسيون پنجم مدل

 عملكرد بر صنعت درون روابط تداوم بيانگر نقش وضوح به پژوهش هاييافته. دارد ايشبكه
. نيست موجود صنعتي برون روابط با تداوم مثبت مولفه ارتباط براي كافي شواهد اما باشند،مي

 بخش در شده مطرح ادعاي اما بوده، پذيرش قابل پژوهش هفتم فرضيه سوم بخش بنابراين
 مدل به مشابه وضعيتي در نيز پژوهش ششم مدل. قابل پشتيباني نيست هشتم فرضيه سوم

 بر صنعت درون روابط تراكم مثبت نقش بر مبني را هفتم فرضيه از چهارم بخش پنجم،
 و صنعتي برون روابط تراكم رابطه ميان اما دهد،مي قرار پشتيباني مورد )40/0(عملكرد 
توسط شواهد  هشتم فرضيه چهارم بخش و نبوده برخوردار داري الزممعني از عملكرد
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پژوهش  چارچوب در موجود متغيرهاي تمامي توامان تركيب از بنديجمع. شودپشتيباني نمي
 نهايي مدل. است گرفته قرار اشاره مورد هفت شماره مدل قالب در و ارتباط آنها با عملكرد

 مفهومي كليت در) 42/0( صنعت برون روابط و) 46/0( صنعت درون روابط دهدمي نشان
 در تنوع ويژگي تقويت با عالوه به دارند؛ كار و كسب عملكرد بهبود بر موثري نقش خود

 نقش توانمي صنعت درون روابط در تراكم و تداوم تعدد، هايويژگي و صنعت برون روابط
 تاثير ضرايب بر مروري همچنين. داد ارتقا را كسب و كار عملكرد بر شبكه استراتژيك مثبت
 تراكم؛ و تداوم تنوع، تعدد، ويژگي چهار ميان از دهدمي نشان شبكه هايويژگي براي حاصله
 كار و كسب بر عملكرد ديگر ويژگي دو از بيش) 24/0( تراكم و) 29/0( تنوع مثبت نقش
  .بود خواهد موثر

  
  گيري نتيجه

هاي داخلي كمتر بدان پرداخته مفاهيمي است كه در پژوهشاز جمله شبكه استراتژيك 
هاي اين مفهوم را در توانمندسازي بنگاهتوان نقش بي بديل نميشده است، با اين وجود 

اهميت  .تجاري، به ويژه واحدهاي تجاري كوچك و كسب و كارهاي كارآفرينانه انكار كرد
ري سبب شده است تا صاحبنظران هاي تجاهاي كسب و كار در راهبري بنگاهنقش شبكه

مديريت استراتژيك رويكرد مبتني بر شبكه را در كنار ديدگاه سازمان صنعتي و ديدگاه منبع 
محور، به عنوان يكي از سه ديدگاه عمده به منظور ايجاد مزيت رقابتي و خلق ارزش مطرح 

مبتني بر شبكه پژوهش حاضر با تمركز بر رويكرد . )1386حميدي زاده و حبيبي، ( نمايند
كوشيده است تا به توسعه نظري اين مفهوم در فضاي كسب و كار كشور پرداخته و به 

تاكيد محققان بر  .مقتضاي سهم خود بخشي از خال پژوهشي در اين حوزه را پوشش دهد
هاي تجاري را براي در حال توسعه كه توانمندي بنگاه ها در اقتصادهاياهميت نقش شبكه

تجاري كشور براي  ر بين الملل به همراه دارد، با توجه به تالش سياستگذارانرقابت در بازا
هاي صنايع داخلي به منظور حضور در عرصه جهاني بر اهميت ها و شايستگيبهبود قابليت

بنابراين، پرسش كليدي اين پژوهش به سنجش تاثيرگذاري . پژوهش حاضر افزوده است
هاي ها و ويژگير و واكاوي آن از منظر مشخصهملكرد كسب و كاشبكه استراتژيك بر ع

مروري بر ادبيات موجود در حيطه شبكه . ها اختصاص داردر شده در بستر شبكهروابط پديدا
رون صنعت و روابط برون صنعت دهد دو قسم روابط دكسب و كار نشان مي استراتژيك

ي همچون تعدد، يهايژگيدهند، به عالوه وها را تشكيل ميهاي عمده روابط در شبكهگونه
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- ها مطرح ميهاي حاكم بر انواع روابط در شبكهتنوع، تداوم و تراكم روابط به عنوان پارامتر

لذا در چارچوب نظري پژوهش حاضر، هشت فرضيه به منظور سنجش مسيرهاي . باشند
مستقيم و غيرمستقيم ميان متغيرهاي يادشده طراحي گرديد و اين فرضيات به واسطه بهره 

- نتايج تحليل. قرار گرفتگيري از هفت مدل رگرسيوني به صورت گام به گام مورد آزمون 

كسب و  هاي آماري در وهله نخست گوياي ارتباط مثبت ميان شبكه استراتژيك و عملكرد
گوئرزن و بئاميش هاي پژوهشگران گوناگون همچون است، اين نتيجه همراستا با يافته كار

)Goerzen & Beamish, 2005( ؛ زهير و بل)Zaheer & Bell, 2005( ؛ گوئرزن
)Goerzen, 2007( ؛ كوكا و پرسكات)Koka & Prescott, 2008( ؛ سواميناتان و

 )Li et.al, 2013(؛ و لي و همكاران )Swaminathan & Moorman, 2009(مورمن 
ان دهنده در اين پژوهش نش كسب و كار و عملكرد تاييد رابطه ميان شبكه استراتژيك. است

هاي اقتصادي و سطح توسعه اقتصادي ميان تايج با وجود تفاوت در پيش زمينهپايداري ن
ايران و جوامع توسعه يافته است و به وضوح بر صحت بنيان نظري رويكرد مبتني بر شبكه 

ها به مثابه ديپلماسي تجاري ه سازي و توسعه روابط ميان بنگاهبنابراين، شبك. داللت دارد
  .ند به عنوان يك استراتژي بهينه از سوي مديران دنبال گرددتوامي

دهد هر دو قسم روابط هاي هفت گانه نشان ميهاي پژوهش در قالب مدلتفسير يافته
يم و مثبتي را با ها، شامل روابط درون صنعت و روابط برون صنعت ارتباط مستقدر شبكه

وم پژوهش كه ارتباط مستقل متغيرها را ضرايب بدست آمده در مدل د. باشندعملكرد دارا مي
و براي روابط برون صنعت بالغ  43/0سنجد براي روابط درون صنعت بالغ به ميبر عملكرد 

گرديده است، همچنين مدل هفتم پژوهش با در نظر گرفتن اثر مستقل متغيرها به  38/0به 
براي روابط  46/0هاي روابط در شبكه سبب حصول ضرايب همراه اثر تعديل كننده مشخصه

تغييرات در ضرايب به همراه فاصله . براي روابط برون صنعت شده است 42/0درون صنعت و 
دهد شبكه فرضيات اول و دوم پژوهش نشان مي اندك ميان آنها ضمن پشتيباني از

استراتژيك كسب و كار، فارغ از جهت گيري درون صنعت يا برون صنعت قادر است تا 
لذا، نقش روابط درون صنعت در . ابي به سطوح عملكرد باالتر ياري رساندسازمان را در دستي

صنعت پوشش ضعف دانش، تامين منابع مورد نياز و هم افزايي در توليد؛ و نقش روابط برون 
هاي ريسك و ايجاد هم افزايي در تالش هاي تجاري، پوششدر از ميان برداشتن محدوديت

با اين حال بايد در نظر داشت كه . غيرقابل انكار استهاي تجاري اهبازاريابي براي بنگ
گسترش بيش از حد شبكه روابط درون صنعت ممكن است كارايي شبكه را به سبب تسهيم 
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؛ و همراه )Ahuja & Katila, 2001(نبوه و غير قابل مديريت دانش كاهش دهد جريان ا
 & Duysters(آن باشد  عامالت و پيچيدگي حاصل ازها به سبب تعدد تبا افزايش هزينه

Man, 2003(. همواره اين تهديد وجود دارد كه روابط برون صنعت  در سوي مقابل نيز
 منجر به دستيابي به دانش و يا تكنولوژي گردند كه براي بنگاه غيرقابل استفاده است

)Ahuja, 2000; Vanhaverbeke et.al, 2012( . در نظر گرفتن اين تهديدات بالقوه
و  طراحي كاراي شبكه استراتژيك كسب و كار ضروري است و توجه صاحبان صنايعبراي 

و اهميت سازماندهي  هاي تجاري را نسبت به توسعه متوازن شبكه استراتژيكمديران بنگاه
روابط در شبكه به منظور رفع نقاط ضعف و از ميان برداشتن تهديدات پيش روي كسب و كار 

ت پژوهش، فرضيات سوم تا ششم به رابطه مثبت ميان چهار در ميان فرضيا. خواندفرا مي
 29/0در مدل دوم و  28/0(، تنوع )در مدل چهارم 21/0در مدل دوم و  20/0(ويژگي تعدد 

در مدل دوم و  25/0(و تراكم ) در هر دو مدل دوم و چهارم 22/0(، تداوم )در مدل چهارم
ارد؛ بدين ترتيب شواهد تجربي از با عملكرد كسب و كار اشاره د) در مدل چهارم 24/0

هاي از ويژگي مشاهدات محققان پيشين. كندپشتيباني ميفرضيات سوم تا ششم پژوهش 
ها به چهار متغير مورد نظر در اين ها و محدود نبودن اين ويژگيكليدي روابط در شبكه

ك پژوهش گوياي چشم انداز مناسبي براي پيگيري تحقيقات در خصوص شبكه استراتژي
تري از چگونگي تبيين دقيقبه منظور فراهم آوردن . كسب و كار براي پژوهشگران آتي است
ها بر رابطه ميان لكرد، اثر تعديل كننده اين ويژگياثرگذاري ويژگي روابط در شبكه بر عم

هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم مورد برون صنعت بر عملكرد در قالب مدلروابط درون و 
دهد تعدد، تداوم و تراكم ها نشان ميايج حاصل از اين مدلبندي نتجمع .تتحليل قرار گرف

د، اما اثر تعديل نباشوابط درون صنعت و عملكرد دارا ميروابط اثر مثبتي بر مسير ميان ر
در مقابل، تنوع به عنوان يك ويژگي . دار نيستدر روابط درون صنعت معني كنندگي تنوع

صوص روابط گردد و تعدد، تداوم و تراكم در خيصنعت مطرح مكليدي در مورد روابط برون 
دهد هرچه تعداد روابط اين نتايج نشان مي. داري الزم برخوردار نيستندبرون صنعت از سطح معني

درون صنعت بيشتر شده و بر تراكم ميان اين روابط افزوده گردد، اين روابط نقش مثبتي در 
در  و) Li et.al, 2013(هاي لي و همكاران  راستا با يافتهعملكرد خواهند داشت، اين گزاره هم
؛ )Ahuja & Katila, 2001(هاي آهوجا و كاتيال تضاد با نتايج حاصل از پژوهش

؛ و وان هاوربك و همكارانش )Duysters & Man, 2003(دايسترز و دي مان  
)Vanhaverbeke et.al, 2012( ش تعداد روابط درون شبكه باشد كه معتقدند افزايمي
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همچنين، الزم است تا به نقش تنوع در روابط . تواند سبب كاهش كارايي اين روابط گرددمي
ت دسترسي بنگاه را به درون صنعت و برون صنعت توجه شود، تنوع در روابط برون صنع

جاري با هنگامي كه يك بنگاه ت. كندها و نهادها تسهيل ميها، صنايع، سازمانديگر بنگاه
حقوقي و صنايع مكمل در ارتباط هاي ادهاي مالي، موسسات بيمه، سازماناي از نهمجموعه

باشد با سهولت بيشتري نسبت به رفع نيازهاي خود در مواردي همچون تامين مالي، مي
ريزي توليد، عرضه و وقي، ارتباط با ذينفعان و برنامهپوشش ريسك، حمايت در دعاوي حق

ي را بر هاي تجاربرون صنعت قدرت تاثيرگذاري بنگاهبنابراين تنوع روابط . پردازدپخش مي
تجاري به هاي هاي منفعالنه بنگاهدهد و به تغيير استراتژيمحيط پيراموني افزايش مي
براي مدل هفتم پژوهش  63/0حصول ضريب تعيين . انجامدكنشگري فعال در محيط مي

دگي در سطح مطلوب سير منتج از آن قابليت تبيين كنندهد چارچوب ارائه شده و تفانشان مي
بر  توان اين چارچوب را به منظور بررسي وجوه تاثيرگذاري شبكه استراتژيكرا داراست و مي

  .مورد استفاده قرار داد كسب و كار عملكرد
بر است كه رويكرد مبتني  با توجه به نتايج حاصله از تحليل فرضيات هشت گانه مشخص

 هاياي در ارتقاي عملكرد و به تبع آن توانمندسازي بنگاهتواند نقش قابل مالحظهشبكه مي
 توسعه هدفمند و ساختار يافته شبكه استراتژيك كسب و كار مهمترين. داخلي داشته باشد

هاي تجاري بايستي ضمن تقويت پيشنهاد برآمده از اين پژوهش است، مديران بنگاه
هايي مانند ازماندهي اين روابط بر حسب ويژگيعت به سارتباطات درون صنعت و برون صن

هدفمند خواهد تعدد، تنوع، تراكم و تداوم بپردازند، حاصل اين اقدام شبكه منسجمي از روابط 
تواند بنگاه را در نيل به اهداف استراتژيك، حصول بهره وري عملياتي و دستيابي بود كه مي

ه مانند اكثر تحقيقات با پژوهش حاضر ب .به سطوح باالتري از عملكرد ياري رساند
وسيعي را به سبب ها چشم انداز اين محدوديت. ش و اجرا همراه بودهايي در رومحدوديت

عالوه بر محدوديت اشاره . آوردفراهم مي هاي اين پژوهش براي محققان آتيبازآزمايي يافته
رسد در شبكه، به نظر مي ابطهاي رونظر گرفتن چهار مشخصه براي ويژگيشده در مورد در 

هاي اين پژوهش در هاي آماري متفاوت و سنجش يافتهمحققان آتي بايد با بكارگيري روش
انجام چنين . مون قرار دهندديگر صنايع قابليت تبيين و توصيف چارچوب پژوهش را مورد آز

قابل تواند مبناي كسب و كار مي هايي ضمن توسعه نظري مفهوم شبكه استراتژيكپژوهش
  .اتكايي براي سياستگذاري تجاري در سطح بنگاه فراهم نمايد
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