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چکیده
شبکهسازی برای رهبرانی که دنیا را با دیدی نظاممند میبینند به استراتژی محبوبی تبدیل
شده است و متخصصان در بسیاری از زمینهها ،از جمله رهبری سازمانی ،برای حل یا بهبود
مشکالت اجتماعی پیچیده از راهحلهای مبتنی بر شبکه استفاده میکنند .توسعه تئوری
رهبری شبکهای در دانشگاهها منجر به ارتباط منسجم و نظامیافته الیهها و سطوح مختلف
دانشگاه گردیده و از توسعه جزیرهای دانشگاه جلوگیری خواهد کرد .پژوهش با رویکرد
کیفی ،با استفاده از استراتژی تئوری مفهومسازی دادهبنیاد به طراحی الگوی رهبری شبکهای
در بخش خدمات پرداخته است .با  12نفر از مدیران اجرایی دانشگاه پیامنور در سطوح
مختلف و به روش نیمهساختاریافته مصاحبه و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز،
محوری و انتخابی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در نتیجه این تجزیهوتحلیل  179مفهوم،
 17مقوله و  8قضیه شناسایی گردید که تشکیلدهنده مدل نهایی پژوهش مبتنی بر مدل
پارادایمی استراوس و کوربین هستند .نتایج پژوهش نشان میدهد که رهبری شبکهای بهمثابه
مقوله محوری و در تعامل با شبکهگونی پیرامونی ،کنشهای فردی و سازمانی ،زیرساخت-
نرم و سخت و نوآوری فرآیند و خدمت ،باعث تعالی شبکه دانشگاه میشود .با توجه به
مؤلفههای اصلی رهبری شبکهای شامل کسب دانش ،مهارت و نگرش شبکهای ،توصیه
میشود طراحی و تدوین برنامههای مدون و منظمی برای ایجاد و پرورش این مؤلفهها در
بین کارکنان دانشگاه از قبیل برگزاری کارگاههای آموزشی و عملیاتی و همایشهای علمی در
دستور کار مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :شبکه ،رهبری؛ رهبری شبکهای؛ تئوری مفهومسازی دادهبنیاد؛ بخش خدمات.
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مقدمه
سازمانی که بتواند خود را با تغییر و تحوالت منطبق سازد زنده خواهد ماند ،در غیر
این صورت تداوم حیاتش به خطر میافتد .با توجه به رقابتها و مشکالت اقتصادی و
سیاسی که بهنحوی سازمانها را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد ،یک
سازمان منفعل نمیتواند به حیات خود ادامه دهد (مرادی و دیگران.)40 :1398 ،
فضای سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در قرن بیستویکم ،در حال تغییر
مداوم است (داداش کریمی و دیگران .)14 :1397 ،تحوالتی از قبیل جهانی شدن ،ظهور
فناوریهای نوین ،افزایش سرعت ارتباطات ،تغییرات فراوان در خطمشیها ،تحمیل
افق زمانی کوتاهمدت بهواسطه دورههای انتخاباتی ،نرخ باالی جابهجایی میان مدیران
انتخابی و انتصابی ،کمبود بودجه و از همه مهمتر نیازهای در حال تغییر شهروندان،
محیط فعالیت سازمانها را بهشدت پیچیده کرده است و این سازمانها دیگر قادر
نیستند مانند گذشته به تنهایی و صرفاً با ساختارهای سنتی و سلسلهمراتبی بر
پیچیدگیهای محیطی غلبه کنند .بنابراین ،ضرورت تجدیدنظر در ساختارهای فعلی
آن ها و حرکت به سوی ساختارهای کارآمد و متناسب با الزامات جدید بیش از پیش
احساس میشود یکی از این ساختارها شبکهها هستند که میتوانند با ایجاد هماهنگی
بین سازمانها در قالب همکاری ،اتحاد ،شراکت و سرمایهگذاری مشترک بر
پیچیدگیهای موجود غلبه کنند .شبکهها با برقراری ارتباط پایدار بین سازمانهایی که
اهداف مشترکی دارند بستر را برای ارائه خدمات و محصوالت باکیفیت مهیا میکنند.
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که ظرفیت بهرهگیری از مزیتهای شبکهها به-
دلیل فقدان یک چارچوب نظری منسجم بهمنظور نمایش طراحی بهینه ،1ترتیبات
حکمرانی و مدیریت و توسعه مکانیسمهای مختلف ارزیابی ،محدود شده است .به-
عالوه ،ظهور یک رویه پژوهشی در حال رشد که در اکثر حوزهها و سطوح تحلیل
وجود دارد درک مفهوم شبکهها را پیچیدهتر کرده است .پارادایم شبکه با ادراکات و
کاربردهای مختلف شکل گرفته است که در آن ،مدل ،روش و تئوری با هم ترکیب
شدهاند .امروزه اهمیت شبکهها در تسهیل نوآوری و ایجاد گذرگاههای نوآوری در
سطوح سازمانی ،منطقهای و ملی بر کسی پوشیده نیست (لویس 2و دیگران.)2018 ،

توسعه نظریه رهبری شبکهای در حوزه فعالیتهای دانشگاهها یک گام مهممم در جهممت
توسعه پیشینه شبکهها محسوب میشود .همچنان که شبکه و پممژوهش بممه آن ،توجممه
بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف کرده ،سؤاالت مرتبط با رهبری شممبکهای
Optimal Design
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افزایش یافته است .شبکهها در ابتدای نظریه پردازی بیشتر از اینکممه مبتنممی بممر بیممنش

تبیینی 1باشند ،مبتنی بر بینش توصممیفی 2هسممتند(الوانی و نممدائی .)1397 ،اکنممون نیممز
طیف وسیعی از نظریه های شبکه در بسیاری از حوزههای دانش یافت مممیشمموند کممه
نتیجه آن به زعم الیور و ایبرس ناهماهنگی میان دیدگاهها و تئوریهای شممبکه اسممت.
پارکهی و دیگران )5۶0 :200۶( 3بر اهمیت مطالعه رهبممری شممبکههمما تأکیممد کردنممد و
اظهار داشتند «شبکهها در حال تغییر معماری تجارت هستند» .عممالوه بممر ایممن اضممافه
کردند «نشانه دوران جاری ،شیوع رو به رشد شکل شبکهای سازمانها است .حضور
گسترده و فراگیر شبکهها و شبکهبندی ،در سطح صنایع ،کارخانهها ،گروههمما و افممراد
توجه پژوهشها را به سمت خود جلب کرده است» (پارکهی و دیگممران.)5۶0 :200۶ ،
بنابراین اهمیت این مطالعه بسیار بیشتر از شبکهها است و به رهبری در قرن بیسممت-
ویکم کشیده میشود (بارتون و دیگران.)2012 ،4
اما توجه به مطالعه رهبری در شبکههای چند سازمانی در سطح تجزیهوتحلیل شبکه،
در مقابل تجزیهوتحلیل در سطح سازمانی ضروری است .همچنین با توجه به افزایش
نوآوری اجتماعی و اهمیت روزافزون رویکردهای شبکهمحور ،دلیلی منطقی وجود
دارد برای فهمیدن اینکه چگونه رهبران شبکهها بهعوامل این امکان را میدهند که
گروه را قادر به رسیدن به اهداف جمعی کنند .این در حالی است که تقریباً تمامی
سازمانها و بهویژه دانشگاهها تحت فشار قرار میگیرند تا کارآمدتر و همراه با
نوآوری عمل کنند و سریعتر به نتایج بهتر برسند (کامارینا ماتوس .)2014 ،5چنانکه
رویکردهای شبکه محور و همکاریهای فراسازمانی اهمیت بیشتری در تسهیل
نوآوریهای اجتماعی پیدا میکنند ،درک اینکه چگونه رهبران شبکههای چندسازمانی
را توسعه داده و هدایت میکنند نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند .الزم است که مشخص
شود چگونه این رهبران ساختارها را طراحی میکنند ،فرآیندها را اجرا میکنند،
فرهنگ را تقویت میکنند ،سبب ایجاد خالقیت میشوند و چشماندازی ایجاد میکنند
که تمامی ذینفعان را در یک شبکه توانمند میسازد .با توجه به افزایش نوآوری
اجتماعی و اهمیت روزافزونی که به رویکردهای شبکهمحور داده میشود ،دلیلی
منطقی وجود دارد برای فهمیدن اینکه چگونه رهبران شبکهها بهعوامل شبکه این
امکان را میدهند که گروه را قادر به رسیدن به اهداف جمعی کنند .این در حالی است
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که تقریباً تمامی سازمانها و بهویژه دانشگاهها تحت فشار قرار میگیرند تا کارآمدتر
و همراه با نوآوری عمل کنند و سریعتر به نتایج بهتر برسند (کامارینا ماتوس،
 .)2014پژوهشگر امیدوار است که نظریه دادهبنیادی که از این پژوهش حاصل
می شود به رهبران شبکه در توانمندسازی هنگام ساخت و رهبری شبکههای انسانی
که قصد دستیابی به اهداف متقابل و سودمند برای جامعه را دارند ،کمک کند .بهطور
خاص مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که مؤلفههای رهبری شبکهای در نظام
آموزش عالی کشور ،باألخص در دانشگاه پیامنور کدامند؟ و الگوی منسجمی که
میتواند فرآیند رهبری شبکهای را نشان دهد چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری شبکهای .رهبری با توجه به خصوصیات فردی ،رفتارها ،اهداف اصلی،
فرآیندها ،ساختارها یا ابزارهای اساسی و ارتباط با پیروان تعریف شده است
(استاگدیل .)259 :1974 ،1جوهره کلی رهبری در سازمانها ،تأثیرگذاری و تسهیل

تالشهای فردی و جمعی برای تحقق اهداف مشترک است (یوکل.)۶۶ :2012 ،2

امروزه سازمانها در سرتاسر جهان به اهمیت رهبری در ایجاد و شکلدهی
مسئولیت اجتماعی پی بردهاند (رابرتسون .)2018 ،3رهبری شبکهای متفاوت از

رهبری سلسلهمراتبی سنتی است و به دو دلیل میتوان از آن بهمنزله رهبری
رابطهای یاد کرد .اول اینکه در شبکهها «رابطه سنتی رئیس و مرئوس» 4کاربردی
ندارد (جانگ ویرت و راکداچل .)2013 ،5مدیر شبکه ،سلسلهمراتب دستوری

(ویلیامسون )324 :1994 ،6برای دستور دادن به اعضای شبکه ندارد ،بدین معنا که او
«باعث پیشبرد امور میشود»( 7هاکسام و وانگن )11۶0 :2000 ،8بدون اینکه اختیار

دستور دادن داشته باشد .دوم اینکه ،خارج از مرزهای سازمان ،روابط اقتدارگرایانه
در حال کاهش است .رهبری در سازمانهای سلسلهمراتبی به صورت خطی است در
حالی که رهبری در شبکهها به صورت مبهم ،پیچیده و غیرخطی است (وینکلر،9
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 .)200۶این شرایط پیامدهای اساسی برای رفتار و مهارتهای مورد نیاز رهبر شبکه
دارد :برای توسعه و پرورش تعامل و همکاری ،رهبران نیازمند مهارتهای ارتباطی

بیشتر مانند پویایی رهبر (لورنزونی و لیپارینی1999 ،1؛ ویلیامز2002 ،2؛ پارکر و

دیگران )2010 ،3هستند و به دلیل فقدان سلسلهمراتب رسمی ،مدیر شبکه باید
فرآیندهای شبکه را با استفاده از ساز و کارهای ارتباطی تسهیل کند .در شبکهها،

ابزارهای رهبری غیردستوری و توانمندساز نقش تعیینکنندهای بر عهده دارند و به-
منظور توانمندسازی اعضای شبکه برای اینکه سازماندهی و هدایت خودشان را بر
عهده بگیرند ،اصول راهنمایی «نرم» جایگزین فرماندهی و کنترل میشوند (آگرانوف

و مک گویر .)2001 ،4عالوه بر این ،در شبکههای بینسازمانی ،اعضای شبکه از
سازمانهای مختلف (دولتی و خصوصی) بوده و مستقل هستند .در نتیجه ،اهداف
اعضای شبکه بسیار متنوع است و دستیابی به توافق در مورد اهداف مشارکتی ،که
بر خالف اهداف سازمانهای سلسلهمراتبی از پیش تعیین نشده است ،روند دشواری
است (جانگ ویرت و مولر .)2014 ،5مدیر شبکه نقش تعیینکنندهای در همسوسازی
منافع مختلف اعضای شبکه و یافتن کمترین مقیاس مشترک ۶برای دستیابی به منافع
همکاری و مشارکت دارد (هاگ و دیگران .)2012 ،7بهطور کلی ،مدیران شبکه باید

منافع مختلف اعضای ناهمگون شبکه را بدون نادیده گرفتن کلیت شبکه و عملکرد آن،

برآورده سازند (پرووان و دیگران2007 ،8؛ پرووان و کنیس.)2008 ،

رهبری یک شبکه یا هدایت یک شبکه به معنای «رهبری در شبکهها» 9نیست« .رهبری
در شبکهها» صرفاً زیرمجموعهای از بازیگران درون شبکه را تحت تأثیر قرار میدهد
و فقط بر جنبههای خاص ،مانند تعامالت دو به دو بین اعضای شبکه خاص یا بین
زیرگروههای کل شبکه متمرکز میشود .اما رهبری شبکهای ،کل شبکه ،اعضا و
نهادهای شبکه و روابط خارجی آن را مدنظر قرار میدهد .این دیدگاه نشان میدهد
که همه اعضای شبکه در معرض فعالیتهای رهبر شبکهای هستند (سیدو و دیگران،
 .)2011رهبری شبکهای یک سیستم تعاملی است که به ارتباط بین مدیران و اعضای
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شبکه بستگی دارد ،زیرا رهبری «انجام کارها» از طریق اقدامات دیگران است.
بنابراین ،شرایطی که تعیین کننده چگونگی تأثیرگذاری رفتار رهبری شبکهای بر
عملکرد شبکه است ،نیاز به تجزیهوتحلیل دارد.
عملکرد شبکه .معیارهای عملکرد سازمانی را نمیتوان یکبهیک و موبهمو در شبکهها
اعمال کرد (مندل و کیست2007 ،1؛ مک گویر و آگرانوف )2011 ،زیرا معیارهای
عملکرد سازمانی سنتی بهراحتی قابل انتقال نیستند تا بتوان در مورد اثربخشی
شبکههای بینسازمانی قضاوت نمود (مندل و کیست .) 2008 ،اگرچه معیارهای
عملکرد سازمانی در بعضی از جنبههای عملکرد شبکه کاربرد دارد ،اما باید
ویژگیهای ارتباطی خاص شبکهها در تجزیهوتحلیل عملکرد شبکه مورد توجه قرار
گیرد (مندل و کیست2007 ،و 2008؛ سورنسون و تارفینگ .)2009 ،برای ارزیابی
عملکرد شبکه از معیار اثربخشی استفاده میشود (کانتر و برینکرهاف.)1981 ،
ارزیابی عملکرد شبکه مسئلهای غیرقابل انکار است ،زیرا سازمانها بهطور کلی باید
بدانند که آیا شبکهها واقعاً مؤثر هستند و اینکه تحت چه شرایطی اثربخش هستند
(پرووان و میلوارد2001 ،؛ مک گویر و آگرانوف .)2011 ،ارزیابی صحیح عملکرد
شبکه مستلزم درک سطوح مختلف عملیاتی یک شبکه است که با یکدیگر ارتباط
نزدیک دارند .بهطور کلی شبکهها دارای سه سطح هستند :مدیران ،که شبکه را نظارت
و تأمین مالی میکنند؛ کارگزاران ،که بهمنزله سرپرست و متخصص در شبکه فعالیت
میکنند و مشتریان ،که در واقع خدمات ارائه شده توسط شبکه را دریافت میکنند
(پرووان و میلوارد .)41۶ :2001 ،این سه سطح تجزیهوتحلیل سطوح محیطی،
سازمانی و عملیاتی شناخته میشوند (مندل و کیست .)2008 ،سطح محیطی بر تأثیر
ذینفعان خارجی مانند دولت یا مقامات دولتی بر شبکه متمرکز است (سیدو و
دیگران2011 ،؛ جانگ ویرت و مولر .)2014 ،سطح سازمانی به ساختار حاکمیتی
شبکه -یعنی مدیریت شبکه– اشاره دارد که یک عامل تعیینکننده در اثرگذاری بر
اثربخشی شبکه است (مندل و کیست2008 ،؛ مولر و جانگ ویرت .)2011 ،سطح
عملیاتی به شرکتهای درون شبکه اشاره دارد (جانگ ویرت و مولر.)2014 ،
تئوری همکاری متقابل .2میتوان استدالل کرد که تعامل متقابل بین مدیر شبکه و
اعضای شبکه تقویتکننده نیست ،بلکه مکمل است .با توجه به تئوری همکاری متقابل
(گرنت و دیگران ،)2011 ،تعامالت با کیفیت باال زمانی حاصل میشود که رفتار
فعاالنه ،قاطعیت و پویایی رهبر شبکهای با رفتار نسبتاً منفعالنه و خفیف پیروان در
Mandell and Keast
Dominance Complementarity Theory
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موازنه باشد و بالعکس .تئوری همکاری متقابل از نظریه نیازهای مکمل وینچ ()1958
نشأت گرفته است .فرضیههای اصلی این نظریه این است که افراد هنگام انتخاب یک
شریک ،تالش میکنند تا رضایت از نیازهایشان را به حداکثر برسانند و اینکه این
نیازها با ویژگیهای مخالف اما مکمل شریک ارضا میشوند .برای مثال ،افراد
برونگرا تمایل به داشتن شرکای درونگرا دارند و بالعکس .وینچ با مطرح نمودن
کلیدواژه «جذب مخالفها» ،1اظهار میدارد که ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
متفاوت به دو دلیل مکمل یکدیگرند :اوالً ،هر فردی میتواند با رفتار یا شخصیت ذاتی
خود تطبیق پیدا کند و به این ترتیب وضعیت برد برد برای هر دو طرف شکل
میگیرد .دوم ،افراد احساس میکنند که با رفتار و خصوصیاتی که خود فاقد آنها
هستند یا به دالیلی قادر به کسب آنها نیستند جذب میشوند .تئوری همکاری متقابل
به رشتهها و زمینههای موضوعی مختلفی مانند ترکیب همگن یا ناهمگون تیمها یا
تفاوتهای شخصیتی بین رهبران و پیروان سرایت پیدا کرده است (گرنت و دیگران،
 .)2011از دیدگاه این نظریه ،رهبران پویا و توانمندساز شبکه میتوانند از طریق
فعالیتهای رهبری خود اعضایی از شبکه را که در فعالیتهای شبکه مشارکت کمی
دارند ،با خود همراه کنند .اعضای منفعل و متعهد شبکه به یک رهبر شبکه قوی برای
افزایش همکاری و افزایش عملکرد شبکه نیاز دارند .از سوی دیگر ،اعضای شبکه
فعال و دارای مشارکت زیاد ممکن است نیازی به رهبری یک مدیر شبکه نداشته

باشند و بتوانند هدایت خودشان را بر عهده بگیرند (فولر و مولر2009 ،2؛ گرنت و

دیگران.)2011 ،
ثبات شبکه .ثبات شبکه «پایداری پویا است که هدف آن نرخ رشد غیرقابل بازگشت
است در حالی که اجازه ورود و خروج اعضای شبکه را فراهم میکند» (دانارج و

پارکه .)۶۶1 :200۶ ،3معضل ذاتی در ثبات شبکه دو چیز است .از یکسو ،شبکهها
باید برای پاسخگویی به تغییرات و نوآوریها سازگار و پویا باشند .از سوی دیگر،
«فرسایش بیش از حد روابط شبکهها منجر به بیثباتی شبکهها میشود ،که به نوبه
خود باعث تضعیف نوآوری به میزان قابل توجهی شود» (دانارج و پارکه:200۶ ،

 .)۶۶3بیثباتی شبکه ناشی از علل مختلفی نظیر انزوا یا خستگی است (دانارج و
پارکه200۶ ،؛ لنداسپرگر و اسپیچ .)2011 ،4بنابراین ثبات به معنای سرسختی و فقدان
انعطافپذیری نیست ،بلکه به معنای حفظ رشد مداوم و کسب منابع و دانش در طول
1
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زمان است .تورینی و دیگران )534 :2010( 1ثبات شبکه را متغیر دامنهدار 2توصیف
میکنند :ثبات تا یک نقطه خاص ،کارایی را بهبود میبخشد و پس از آن نقطه مانع آن
میشود.
برای افزایش عملکرد شبکه ،از طریق رفتار رهبری ،مدیران شبکه باید به طور مداوم
ثبات شبکه را تقویت کنند

(هیکلین2004 ،3؛ تورینی و دیگران .) 2010 ،دانارج و

پارکه ( )200۶در مدل نظری خود ،ثبات شبکه را یک متغیر واسطه بین رهبری شبکه
و نوآوری در نظر میگیرند .تجزیهوتحلیل آنها نشان میدهد که یک وظیفه مهم
مدیریت شبکه ،تقویت ثبات پویای شبکه با ایجاد روابط شبکه و اعتماد است .ارتقاء
ثبات شبکه مستلزم توازن در پذیرش ایدههای جدید و اعضای جدید و پرورش اعتماد
و قدرت بین اعضای شبکه است (آنسل و گش .)2008 ،4مدیر شبکه میتواند ایجاد
روابط جدید بین اعضای شبکه را تشویق کند و همکاریهای بیشتر بین اعضای
موجود را تقویت کند که هر دو باعث تثبیت فعالیتهای شبکه میشوند (سیدو و
دیگران2011 ،؛ جانگ ویرت و راکداچل.)2013 ،
رفتار رهبری باید با به دنبال ارتقاء کیفیت رابطه بین مدیر شبکه و اعضای شبکه
یعنی  LMXباشد زیرا این کیفیت ،ثبات شبکه را تعیین میکند .گرین و ال بین

5

( )1995نشان میدهند که رویکرد رهبری رابطهمدار ساختار و ثبات شبکه را در میان
پیروان تقویت میکند .با افزایش ارتباطات با کیفیت باال ،مدیر شبکه قادر به افزایش
قدرت و اعتماد در شبکه و در نتیجه افزایش عملکرد شبکه خواهد بود .عالوه بر این،
مدیران شبکه که هنجارهای متقابل و جو اعتماد را در بین اعضای شبکه برقرار
میکنند ،میتوانند ثبات شبکه را تقویت کنند .حضور زیرساخت مشارکتی که منافع
شرکای متنوع را هماهنگ میکند یک موضوع مهم است .مدیر شبکه میتواند هماهنگی
هدف بین اعضای شبکه و کل شبکه را با توانمندسازی اعضای شبکه و آوردن
اعضای شبکه به یک میز مشترک افزایش دهد ،که به نوبه خود بر عملکرد شبکه تأثیر
مثبت دارد (آنسل و گش2008 ،؛ مندل و کیست .)2008 ،تورینی و دیگران (:2010
 )544نشان میدهند که در «تقویت ثبات درونی شبکه ،مدیران شبکه محیطی را برای
تعامل مطلوب و مفید ایجاد میکنند :آنها مشارکت را تقویت میکنند ،تبادل اطالعات
را ارتقا میبخشند ،هماهنگی را حفظ میکنند و راههایی برای مقابله با پیچیدگیهای
1
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استراتژیک و عملیاتی ابداع مینمایند» .بنابراین ،رهبری توانمندساز و توسعه روابط
با کیفیت باال بین مدیر شبکه و اعضای شبکه باعث افزایش ثبات شبکه میشود.
تجزیهوتحلیل رفتار رهبری و تأثیر آن بر عملکرد شبکه فقط در صورتی جامع است
که شامل عوامل مؤثر در رابطه بین رفتار رهبری و عملکرد ،یعنی اثرات تعدیلکننده
ساختار حاکمیتی ،1فرهنگ و پویایی رهبر 2باشد.

روششناسی پژوهش
پاسخ به سؤاالت پژوهش نیازمند نوعی روششناسی است که بتواند به بررسی و
تحلیل نظرات و منویات مدیران و رهبران شبکه در دانشگاه پیامنور ،که نوعاً
داده هایی کیفی هستند بپردازد و عالوه بر آن امکان ایجاد یک چارچوب نظری جدید
که حاصل استخراج و مفهومسازی مؤلفههای مشترک بین آنهاست را فراهم سازد.
از این رو پژوهش حاضر از استراتژی مفهومسازی دادهبنیاد که یکی از
استراتژیهای محوری در پژوهشهای کیفی است بهره میگیرد .استراتژی
مفهومسازی دادهبنیاد نوعی روششناسی کیفی است که از رویههای نظاممندی برای
ایجاد تئوری دادهبنیاد در مورد یک پدیده ،از طریق استقرایی استفاده میکند
(استراس و کوربین .)22 :1397 ،3بنابراین پژوهش ،بنیادی و کاربردی است.
منبع اطالعاتی این پژوهش نظرات تعدادی از مدیران سطوح عالی و میانی دانشگاه
پیامنور است که در قالب یک نمونه آماری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی
به تعداد  12نفر مورد بررسی قرار گرفتند .معیارهای انتخاب خبرگان از جامعه
آماری مذکور شامل اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیامنور در مناطق دهگانه
دانشگاه و دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار با سابقه حداقل  10سال فعالیت
آموزشی و علمی-پژوهشی و  3سال فعالیت اجرایی و همچنین باقی ماندن حداقل 5
سال از دوره خدمت.
در استراتژی مفهومسازی دادهبنیاد تعداد نمونه بین  4تا  30نفر مورد تأیید
صاحبنظران است (هومن92 :1394 ،؛ محمدی .)25 :1393 ،به طور کلی تا زمان
اشباع نظری بر تعداد افراد نمونه آماری افزوده خواهد شد به عبارتی مصاحبهها پس
از اشباع اطالعات متوقف خواهد شد .روش جمعآوری اطالعات نیز مبتنی بر مصاحبه
اکتشافی با نمونه پژوهش است که هدف این مصاحبه ،نگاه به موضوع پژوهش از
1
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منظر مصاحبهشونده و درک چگونگی و چرایی این دیدگاه است .در فرآیند جمعآوری
دادهها از تحلیل تطبیقی مداوم ،یکی از شاخصههای نظریه دادهبنیاد ،استفاده گردید.
تحلیل اطالعات نیز از طریق کدگذاری دادههای کیفی مشتمل بر سه مرحله کدگذاری
باز ،1محوری 2و انتخابی 3انجام گرفته است که شامل ایجاد مفاهیم از طریق فرآیند
کدگذاری است .فرآیند کدگذاری شامل عملیاتی که طی آن دادهها تجزیه ،مفهومسازی
و در کنار یکدیگر قرا داده میشوند و نظریه دادهبنیاد تدوین میشود .برای سنجش
پایایی مصاحبهها از روش پایایی بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار (شاخص
تکرارپذیری) استفاده شده است .در این پژوهش برای محاسبه پایایی بازآزمون3 ،
مصاحبه به صورت تصادفی انتخاب گردیده و هر یک از آنها دو بار در یک فاصله
زمانی  15روزه کدگذاری گردیدند .تعداد کل کدها ،در یک فاصله زمانی  15روزه،
برابر  ،222تعداد کل توافقات بین کدها  85و تعداد کل عدم توافقات (توافقاتی که
انتظار میرود تصادفی باشند) در این دو زمان برابر  58است .پایایی بازآزمون
مصاحبههای این پژوهش برابر  7۶/58درصد است و با توجه به اینکه این میزان
بیشتر از شصت درصد است ،میتوان گفت پایایی کدگذاریهای این پژوهش تأیید
میشود .برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار
(ارزیاب) ،پژوهشگر از یکی از اساتید رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیامنور
درخواست نمود تا بهمنزله همکار پژوهش (کدگذار)  3مصاحبه را بهطور تصادفی
انتخاب و کدگذاری کند .در این روش تعداد کل کدها برابر  ،1۶5تعداد کل توافقات 5۶
و تعداد کل فقدان توافقات  45به دست آمد .پایایی بین دوکدگذار برابر  ۶7/88درصد
است .با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  ۶0درصد است (خواستار)1۶8 :1388 ،
می توان گفت که درصد پایایی بین کدگذاران در این پژوهش تأیید میشود.

تحلیل دادهها و يافتهها
تحلیل متون مصاحبه در سه مرحله کدگممذاری بمماز ،محمموری و انتخممابی انجممام شممده
است .با توجه بدین نکته که در این پژوهش ،هر مصاحبه بهمنزلممه یممک گممروه مقایسممه
مدنظر قرار گرفته است در اولین چرخه مطالعه پنج مصاحبه نخست ،بر مبنممای مممرور
اولیه خط به خط ،از هر مصاحبه جمالتی کممه بممهطممور مسممتقیم (یمما غیممر مسممتقیم) بممه
مؤلفههای رهبری شبکهای در دانشگاه پیام نور اشاره داشتند ،انتخاب و بمما اسممتخراج
1
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مفاهیم از آنها ،اولین چرخه کدگذاری باز آغاز شد و در زمان مطالعممه هممر مصمماحبه
این سؤال مطرح شد که در ایممن مصمماحبه چممه متغیرهمما و مؤلفممههممایی در ارتبمماط بمما
رهبری شبکهای در دانشگاه پیام نور مطرح شده است؟ و این متغیرها و مؤلفممههمما بممه
چه معنا هستند؟
سپس با طرح این پرسش که؛ این مؤلفهها در چه مواردی با یکدیگر مشابه هستند؟ از
طریق فرآیند مقایسهای ،شباهتها و تفاوتهای مفاهیم ،استخراج و بررسی شده و
مفاهیم شبیه یکدیگر در یک مقوله یا دستهبندی قرار داده شدند .شکل گیری مقولهها
در کدگذاری باز راهنمای تمرکز بر سؤاالت و مصاحبههای بعدی شد و این حرکت
چرخهای به مرور منجر به پرسش در زمینه روابط میان مقولههای ایجاد شده گردید
و کدگذاری به مرور با شکلگیری و غنی شدن مقوله وارد مرحله کدگذاری محوری
شد .در این مرحله نکات و مفاهیم احصاء شده در کدگذاری باز ،پرسشها و ایدههایی
را در مورد رابطه میان مقولهها فراهم آورد و جهتگیری سؤاالت و تحلیل مصاحبهها
به سوی بررسی روابط میان این مقولهها سوق پیدا کرد .بدین ترتیب با پیدایش
روابط میان هر چند مقوله یک قضیه بوجود آمد .در ادامه این بخش ،مراحل کدگذاری
ارائه میشود.
مرحله اول :کدگذاری باز .کدگذاری باز شامل سه گام تحلیل و کدگذاری ،کشف
مقولهها و جدول کدگذاری باز است .در این مرحله از طریق ابزار کدگذاری باز،
مفاهیم مرتبط با مؤلفههای رهبری شبکهای در بخش خدمات از مطالعه و بررسی
مصاحبهها استخراج شده و پس از فرآیند مقایسه شباهتها و تفاوتهای آنها،
مقولهها نیز از ترکیب مفاهیم مشابه ظهور یافتند .جدول  1نمونهای از مفاهیم
استخراجشده را با ذکر شماره مخصوص مصاحبه شوندگانی که در پاسخهای خود
به سؤاالت مصاحبه به این مفاهیم اشاره کردهاند ،نشان میدهد.
پس از مرور خط به خط متون مصاحبه و استخراج مفاهیم از آنها ،بر اساس
شباهتها و قرابت معنایی و مفهومی میان مفاهیم ،این مفاهیم در قالب مقولهها
دستهبندی شدند که این دستهبندی در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  -1نکات کلیدی و مفاهیم استخراج شده در کدگذاری باز
نکات کلیدی مصاحبه
در پیامنور ساختار نباید سلسلهمراتبی و از باال به پایین و دستوری باشد و دستورات از یمک
منبع مشخص صادر نشود تا قابلیت شبکه شدن داشته باشد (م ،2ص .)1مسئله دیگر دسمت و
پا گیر بودن مکاتبات اداری و بوروکراسی است .مدیران میانی در دانشگاه بسیار مهمم هسمتند
چون میتوانند یک سری کارها را به گونهای انجام دهند که سازمان پویا و چابک شود .یعنمی
باید ارتباطات باالدستان بما ممدیران میمانی بمه صمورت مسمتقیم برقمرار شمود ممثالً معاونمت
آموزشی در خصوص مسائل آموزشی باید مستقیم با مدیر آموزشی در ارتباط باشد چرا کمه
اوالً سلسله مراتب اداری و سازمانی کوتاهتر ممیشمود و ثانیماً در ایمن سمطح دو طمرف بهتمر
حرفهای همدیگر را درک میکنند (م ،2ص.)5
یکی از الزامات سازمانهای شبکهای ،سازماندهی است اما نه به شکلی که ما در سازمانهمای
رسمی داریم ،نوع سازماندهی متناسب با شبکه مهم است (م ،5ص.)4
استراتژی آیندهنگری از الزامات رهبری شبکهای در دانشگاه پیامنور است .نقشه راه چیست؟
تا چند سال آینده فالن مرکز چگونه گسترش مییابد و چه رشتههایی اضافه یا کم میشود
(م ،2ص .)3سازمانهای امروز نیاز به یک رهبر آیندهآفرین دارند که بتواند آینده را بر اساس
آنچه سازمان میخواهد ترسیم کند مثل بیل گیتس که آینده آمریکا را ساخت یا میکل آنژ در
ایتالیا یا امیرکبیر در ایران -ساختن ظرف و مظروف در آینده -هم سماور تولید می کرد هم
دارالفنون را تأسیس کرد (م ،۶ص.)2
یکی از عوامل توفیق یک رهبر شبکهای این است که درک درستی از مفهوم پیشرفت و توسمعه
داشته باشد و بداند که برای توسعه دانشگاه در ابعاد مختلمف آن چمه راهبردهمایی را بایمد در
پیش بگیرد و بداند که توسعه در یک محیط دانشگاهی متفاوت از توسعه سمازمانی در جاهمای
دیگر است (م ،۶ص.)3
در رهبری شبکهای تعریف مشاغل و تعریف شایستگیهای الزم بمرای در اختیمار گمرفتن ایمن
مشاغل مهم است .نحوه ارتباط بین این واحدهای کاری مهم است .روشن کردن این مسیر به-
واسطه ترسیم مناسب اهداف مهمم اسمت (م ،1ص .)4در رهبمری شمبکهای کارکنمان بما مسمیر
روشن تری وظایف خود را انجام میدهند (م ،1ص.)5
 ...باید در درجه اول استانداردسازی صورت گیرد یا افزایش یابد تا رسمیت سمازمان افمزایش
یابمد .تیمممی کممار کممردن در دانشمگاه پیممام نممور بسممیار حمائز اهمیممت اسممت .بنممابراین افممزایش
استانداردسازی و تیمی حرکت کردن در سبک رهبری شبکهای بسیار میتواند مؤثر واقع شود
(م ،8ص.)2

مفاهیم
 -مدیریت غیر سلسلهمراتبی

 -سازماندهی شبکهای

 -آیندهآفرینی

 -فهم و درک توسعه

 روشن کردن مسیر رسیدنبه اهداف
 -استانداردسازی

جدول  -2مفاهیم و مقولههای استخراج شده درکدگذاری باز
مفاهیم

مقولهها

رهبری اثربخش ،شبکه فراملی ،اهمیت کارکردی رهبمری شمبکهای بمرای جامعمه ،بسمتر شمبکهای،

جهان شبکهای

محیطهای پیرامونی حامی سازمانهای سالم ،توسعه بازارها ،بسمتر فرهنگمی حمامی سمبکهمای
اندیشه پستمدرنیسم (بی ساختاری) ،انسانهای شبکهای ،شبکههای اجتماعی
پاسخگویی سازمانی و شمبکهای ،سماختار سمازمانی سمیال و روان ،ممدیریت غیرسلسملهمراتبمی،
مدیریت مشارکتی ،کنترل غیرمتمرکز ،حاکمیت اندیشه راهبردی ،فقدان تمرکز و پیچیدگی ،انعطماف

سازمانهای

پذیری ،پذیرش تغییر ،توسعه استراتژی ،آینمدهآفرینمی ،سمازماندهی شمبکهای ،انگیمزش شمبکهای،

شبکهای

یادگیری فردی ،تیمی و شبکهای ،رهبری تیمی
تنوع طلبی ،تغییرخواهی ،ریسکپذیری ،اعتقاد بمه کمار تیممی ،عناصمر همم سمطح ،نگماه سیسمتمی،
واقعبینی سازمانی ،هدف گرایی

نگرش شبکهای

آموزش مدیران ،داشتن سواد شبکه ،پشتیبانی نظمری و مفهمومی ،کسمب دانمش ممدیریتی ،تبیمین
شبکه ،فهم و درک توسعه ،فهم تغییر ،استانداردسازی ،تصمیمگیری علممی ،روشمن کمردن مسمیر
رسیدن به اهداف ،اولویتبندی کارها و وظایف ،رویه استاندارد جذب نیرو ،خلمق ،ارائمه و کماربرد

دانش شبکهای

دانش ،برنامهریزی راهبردی و استراتژیک
مهارت نفوذ و تأثیرگذاری ،توان تحول و ایجاد تغییرات مثبت ،مهمارت شمبکهسمازی ،مهمارتهمای
رفتاری ،مهارتهای انسانی ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای اطالعاتی ،تصممیمگیمری سمریع ،دارا
بمودن تجمارب عملیماتی ،دارا بممودن تجربه/تجربمه آموزشمی ،اندیشممیدن در زممان ،تصممیمگیممری

مهارت شبکهای
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اقتضایی ،تشخیص زمان تغییر و تحول
پویایی شبکه ،اشراف اطالعاتی ،گستردگی دانشگاه ،شمرایط و بسمترهای خماص دانشمگاه ،حموزه
ارتباطی گسترده رهبر ،برقراری روابط دموکراتیک سازمانهمای باالدسمت و پماییندسمت ،فقمدان
سیاسیکاری ،هماهنگیهای بینسازمانی شبکه ،ایجاد شبکه مجازی تعمامالت ،ممدیریت چرخشمی،
تقویت اهرمهای نظارتی
تسهیم دانش ،آیندهنگری و نقشه راه سازمان ،مدیریت آیندهنگر ،آرمانگرایی ،تبمین چشممانمداز و
مأموریت ،التزام اعضا به پیشبرد اهداف سازمان ،ارتباط با جامعه ،محمیطشناسمی (درک محمیط)،
ارتباطات همهجانبه ،ایجاد شبکه مجازی تعامالت ،حوزه ارتباطی گسترده رهبر ،مدیریت مجازی
اعتماد به کارکنان ،ایمان به هدف ،افزایش استاندارد خدمات ،شفافیت در کارها ،همنموایی ممدیران
زیردست ،اتحاد و همدلی کارکنمان ،ارائمه پیشمنهادات کماربردی ،عمدالت در بمهکمارگیری نیروهما،
ارزیابی عملکرد مدیران ،داشتن شم مدیریتی ،کاهش بوروکراسی
استفاده از فناوریهای پیشرفته ،همگامی با تغییرات تکنولوژی ،آشنایی با فناوریهای اداره شبکه،
تسریع در اطالعرسانی

برقراری ارتباطات
پایدار
بینسازمانی
توسعه مرزهای
سازمانی
ایجاد همکاری
مبتنی بر اعتماد
فناوری شبکهای

توزیع عادالنه امکانات ،خواست و اراده سیاستگذاران ،قانون یکسان برای همه ،نگاه عادالنه وزارت
علوم و حمایت از دانشگاه ،پشتیبانی سازمانهای باالدستی ،وجود اسناد باالدستی ،اهمیت دادن به

حمایت مدیران

مدیران میانی ،حمایت مافوقان و پیمروان ،ایجماد نظمام ممدیریتی ،پیگیمری و بازخواسمت ،دفماع از

ارشد

زیردستان
برگزاری منظم جلسات ،تعامل منظم اعضا ،تعمیق روابط میان اعضا ،وفاداری سمازمانی ،سماختار
سازمانی متناسب ،جایابی صحیح عوامل شبکه ،تناسب اختیمارات و مسمئولیتهما ،قدرتمنمد شمدن

قوام شبکه

دانشگاه ،بلوغ سازمانی ،پایداری سازمانی
حمایتهای تخصصی انجمنها ،بافت پیرامونی کارا و اثربخش ،اهمداف سمازمانهمای باالدسمتی،
توجه به عوامل خارج از سازمان ،شمناخت و ارتبماط بما دسمتگاههمای بیرونمی ،رقابمت بما سمایر
دانشگاهها ،شبکهای شدن سایر سازمانها

همتکاملی
برونشبکهای

ایجاد تعمادل در سمازمان ،توسمعه منمابع انسمانی ،رشمد کیفمی منمابع انسمانی ،شایسمتهسماالری،
بهینهسازی و کاهش هزینهها ،ساری و جاری شدن دانش ،اثربخشمی و کمارآیی سمازمانی ،ایجماد

همافزایی

تخصصهای مکمل ،قدرتمندی ممدیران ،نهادینمهسمازی خمدمات دانشمگاه ،ایجماد همماهنگی درون

درونشبکهای

شبکهای ،مدیریت تعارض ،همافزایی اجزای شبکه
پاس داشتن کرامت انسانی و عزت نفس افراد ،اعتماد به نفس دادن به زیردستان ،احسماس هویمت
افراد ،طی کردن دورههای آموزشی ،توانمندسازی ،بهبود قدرت تفکر ،جذب نیروی انسانی توانمند،
احساس تعلق به سازمان ،انگیزشهای غیرممادی ،بهمرهبمرداری اثمربخش از تفماوتهمای موجمود

توانمندسازی

کارکنان ،پیشگیری از رکود و سکون افراد ،روشن کردن مسیر آموزش ،فراهم کردن مسمیر رشمد

اجزای شبکه

تخصصی اعضا ،دادن بازخورد به افراد ،طی کمردن مراتمب ممدیریتی (طمی کمردن پلمههمای ترقمی
مدیریتی)
تفکر سیستمی -شبکهای ،روحیه پذیرش رهبری شبکهای ،فرهنگسازی ،شور و شعور سمازمانی،
ترویج آموزههای رهبری شبکهای ،تقویت روحیه همکاری ،تقویت ارزشهمای مشمترک ،اعتقماد بمه
کار گروهی ،اعتقاد و اعتماد به شبکه

فرهنگ ارتباطات
شبکهای

استقالل در تصمیمگیری ،مشارکت اطالعاتی ،مشمارکت در تصممیمگیمری ،بهمرهگیمری از قمدرت
اعضای هیأت علمی ،استفاده از تجارب همه افراد ،سادهسازی فرآیند تصمیمگیری ،تفویض اختیار،

مشارکت فعال

مجموعه همفکر ،تصمیمگیری صحیح و به موقع ،انتخاب مدیر توسط همه اعضما ،نظمام تشمویق و

اعضا

تنبیه
مثبممت اندیشممی ،انتقادپممذیری و سممعه صممدر داشممتن ،دانممش عمممومی ،خلممق ارزش ،الگوپممذیری و
همانندسممازی ،پیشممگام بممودن ،خودشممکوفایی افممراد ،خودانگیزشممی افممراد ،خالقیممت ،نمموآوری و
کارآفرینی ،تعهد کاری

کنشگری رهبر و
اعضا
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مرحله دوم :کدگذاری محوری
در کدگذاری محوری ،با مجموعهای سازمان یافته از مفاهیم و مقولههای اولیه مواجممه
هستیم که نتیجه بررسی دقیق و تفصیلی مصاحبهها در مرحله کدگذاری باز است .در
این مرحله تحت قالب مدل پارادایمی ،پژوهشگر با لحاظ شرایطی یکممی از مقولممههمما را
بهمنزله مقوله محوری انتخاب کرده ،آن را پدیده محوری در مرکز فرآیند قرار داده و
ارتباط سایر مقولهها را با آن مشخص میکنممد .همانگونممه کممه در شممکل  1نشممان داده
شده است ،ارتباط سایر مقولهها با مقوله محوری در پنج عنوان زیر مممی توانممد تحقممق
داشته باشد:
 -1شرایط علّی :این شرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری میشوند.
 -2راهبردها یا استراتژیهای کنش :بیانگر رفتارها ،واقعیتها و تعممامالت هممدفداری
هستند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تأثیر شرایط مداخلهگر اتخاذ میشوند.
 -3زمینه :به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند ،زمینه گفته میشود.
 -4شرایط مداخلهگر :این شرایط را مجموعهای از متغیرهای میانجی و واسطه تشکیل
میدهند .شرایط مداخلهگر شرایطی هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود
میکنند.
 -5پیامدها :برخی از مقولممههمما بیممانگر نتممایج و پیامممدهایی هسممتند کممه در اثممر اتخمماذ
راهبردها به وجود میآیند.
راهبردها

شرایط زمینهای

پدیدههای
محوری

پیامدها

شرایط عّلی

شرایط مداخلهگر

شکل  -1مدل پارادايمی کدگذاری محوری

انجام روند کدگذاری محوری از طریق مدل پممارادایمی پیچیممدگی خاصممی دارد و بایمد
ضمن آن سه عمل تحلیل مجزا و بهطور همزمان صورت پذیرد :ایجاد ارتباط بین یممک
مقوله اصلی با مقوالت فرعی بهوسیله اظهارات بیان شده توسط مصمماحبه شمموندگان،
تأیید اظهارات با مراجعه بممه دادههممای واقعممی (رجمموع بممه شممواهد بممرای تأییممد یمما رد
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فرضیه) و تالش برای توسعه خصوصیات مقوله اصلی و مقوالت فرعی (جهممت غنممای
تحلیلی نظریه).
مدل پارادايمی پژوهش .شکل  ،2روابط میان مقولهها را بر اساس مدل پارادایمی
نشان میدهد .عناصر این مدل شامل:
 -1مقوله محوری :رهبری شبکهای .بر اساس این پژوهش و پس از کدگذاری بمماز و
محوری دادهها« ،رهبری شبکهای» که در برگیرنده سه مقوله اصلی «نگرش شبکهای»،
«دانش شبکهای» و «مهارت شبکهای» است ،بهمنزله مقوله محوری انتخاب شد.
 -2شرایط علّی :شبکهگونی پیرامونی .از میان مقولممههممای تممدوینشممده ،مقولممههممای
«جهان شبکهای» و «سازمانهای شبکهای» بهمنزله مقولههممای تشممکیلدهنممده شممرایط
علّی و تحت عنوان کلی «شبکهگونی پیرامونی» در نظر گرفته شدند.

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش (کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادايم)

 -3زمینه یا بستر حاکم :زیرساخت نرم و سخت .این شرایط که بر استراتژیهای
کنش مؤثرند شامل مقولههایی هستند که در مقایسه با شرایط علّی که متغیرهایی
فعالترند ،از قدرت تأثیرگذاری کمتری برخوردار هستند و در مدل پارادایمی پژوهش
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با عنوان «زیرساخت نرم و سخت» نام گرفتهاند و شامل مقولههای «فرهنگ ارتباطات
شبکهای»« ،فناوری شبکهای» و «مشارکت فعال اعضا» هستند.
 -4شرایط مداخلهگر :کنشهای فردی و سازمانی .این شممرایط مجموعممهای از شممرایط
هستند که ضمن تأثیر بر اسممتراتژیهممای کممنش ،مداخلممه سممایر عوامممل را تسممهیل یمما
محدود میکنند .این شرایط شامل متغیرهای میانجی و واسطهای میشوند که در ایممن
مدل تحت عنوان کلممی «کممنشهممای فممردی و سممازمانی» معرفممی شممده و در برگیرنممده
مقولههای «حمایت مدیران ارشد» و «کنشگری رهبر و اعضا» هستند.
 -5پیامد :تعالی شبکه .پیامد این مدل« ،تعالی شبکه» است که مقولههای «قوام شممبکه»،
«همافزایی درونشبکهای» و «همتکاملی برونشبکهای» در این دستهبندی قممرار گرفتممه
است.
مرحله سوم :کدگذاری انتخابی .مرحله کدگذاری انتخابی به تجزیهوتحلیممل کلممی و در
هم آمیختن شرایط مختلفممی مممیپممردازد کممه در کدگممذاری محمموری تممدوین شممدند .در
تئوریپردازی دادهبنیاد ،تلفیق مقولهها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و رویممههممای
نظاممندی برای این کار مطرح شده است .از جمله این رویهها مممیتمموان بممه کممارگیری
یک روایت بر اساس روابط مدل پارادایمی و نیز استفاده از دیمماگرام اشمماره نمممود .در
این پژوهش از ابزار مدل پارادایمی جهت تدوین قضایا و گزارهها بممرای درک و تبیممین
نظریه استفاده شده است.
نظريه رهبری شبکهای .نظریه رهبری شبکهای در صدد شناسایی متغیرها و مؤلفه-
های تشکیلدهنده رهبری شبکهای در بخش خدمات(دانشگاه پیامنممور) و نمموع روابممط
میان آنهاست .این نظریه بهدنبال پاسخ به این سؤال است کممه چممه عممواملی تشممکیل-
دهنده رهبری شبکهای بخش خدمات هستند؟ و نحمموه ارتبمماط ایممن عوامممل بمما یکممدیگر
چگونه است؟ تئوری رهبری شبکهای اظهار میدارد ،که بمما توجممه بممه شممبکهای شممدن
دنیای پیرامونی از طرفی و شکلگیری سازمانهای شبکهای از سمموی دیگممر ،رهبممری
شبکهای در سازمانها و شبکهها شکل میگیرد که مبتنممی بممر شممبکهای شممدن نگممرش
رهبران و کسب دانش و مهارت شبکهای رهبران است .عواملی مانند فرهنگ ارتباطممات
شبکهای ،فناوری شبکهای و مشارکت فعال اعضا بهمنزله عوامممل زمینممهای و حمایممت
مدیران ارشد و کنشگری رهبر و اعضای شبکه بهمنزلممه عوامممل مداخلممهگممر در کنممار
رهبری شبکهای منجر بممه نمموآوری فراینممد و خممدمت (اسممتراتژیهمما) در جهممت تحقممق
رهبری شبکهای میگردند .از جمله این استراتژیها مممیتمموان بممه برقممراری ارتباطممات
پایدار بین سازمانی ،توسعه مرزهای سممازمانی ،ایجمماد همکمماری مبتنممی بممر اعتممماد و
توانمندسازی اجزای شبکه اشاره نمود .نتیجه تعامل بین این عوامل به صورت تعممالی
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شبکه بخش خدمات متبلور میشود که شامل عواملی همچون قوام شممبکه ،همممافزایممی
درون شبکهای و همتکاملی برون شبکهای اسممت .در ادامممه بممه توضمیح مممدل و ارائممه
برخی از مصادیق تأیید آن بر مبنای مصاحبههای صورت گرفته ،پرداخته میشود.
شبکهگونی پیرامونی (شرايط علّی)  .از میان مقولههای بهدست آمده ،شبکهگونی
پیرامونی کلید اصلی رهبری شبکهای در بخش خدمات مطرح گردیده است .با توجه به
شکل  ،3شرایط علّی شامل دو مقوله جهان شبکهای و سازمانهای شبکهای است .در
شرایطی که افراد و سازمانها بهطور فزآیندهای خود را به شکل شبکه سازماندهی
میکنند و در اجتماعی که روز به روز به هم پیوستهتر میشود ،باید بینظمیهایی که
هنگام همکاری افراد در فرآیندهای نوآورانه شکل میگیرد را ساماندهی کرد و با
توجه به گستره ارتباطی وسیع دانشگاه با سازمانهای داخلی و خارجی و اهداف
کیفی و کمّ ی مدنظر دانشگاه ،برای هدایت ،کنترل و استفاده حداکثری از ظرفیت بستر
ارتباطی بخش خدمات نیازمند روی آوردن به رهبری شبکهای هستیم و موفقیت
چنین شبکههایی به مقدار زیادی به توانایی مدیران آنها در ایفای موفق نقش رهبری
شبکهای ،بستگی دارد .از طرف دیگر ساختار سازمانی سلسلهمراتبی و ساختار
سازمانی بازارمحور ،هنگامی که شرایط به شدت رقابتی ،پیچیدگی بسیار باال و
سرعت تغییرات زیاد باشد ،با شکست مواجه خواهند شد؛ بنابراین ساختار سازمانی
مناسب برای دورانی با شرایط برشمرده شده ،ساختار شبکهای است.

شکل  -3نمود دسته بندی «شبکهگونی پیرامونی» به عنوان شرايط علّی

رهبری شبکهای (مقوله محوری).
همانگونه که در شکل  4نشان داده شده است ،سه مقوله نگرش شبکهای ،دانش
شبکهای و مهارت شبکهای تحت عنوان کلی «رهبری شبکهای» بهمنزله مقوله محوری
انتخاب شد .یک رهبر شبکهای برای تنوع طلبی ،تغییرخواهی ،ریسکپذیری ،نگاه
سیستمی ،هدفگرایی و واقعبینی سازمانی بوده و به کار تیمی اعتقاد دارد .عالوه بر
این در بعد دانش شبکهای به کار آموزش مدیران ،کسب دانش مدیریتی ،خلق ،ارائه و

 434نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

کاربرد دانش و برنامهریزی راهبردی و استراتژیک اهتمام میورزد .همچنین یک
رهبر شبکه ای دارای مهارتهایی همچون مهارت نفوذ و تأثیرگذاری ،مهارت
شبکه سازی ،تصمیم گیری سریع ،اندیشیدن در زمان ،قدرت تجزیه و تحلیل و
مهارتهای ادراکی ،اطالعاتی و رفتاری است.

شکل  -4نمود دسته بندی «رهبری شبکهای» بهمنزله مقوله محوری

کنشهای فردی و سازمانی (شرايط مداخلهگر) .رهبران شبکهای برای انجام
اقداماتی که از نگرش ،دانش و مهارتهای آنان نشأت گرفته است الجرم نیازمند
همراهی عوامل درون و بیرون سازمان هستند .استراتژیهای کنشی که رهبران
شبکهای در راستای نگرش ،دانش و مهارت شبکهای خود باید اتخاذ میکنند از این
عوامل متأثر خواهند بود .مطابق شکل  5در این پژوهش حمایت مدیران ارشد و
کنشگری رهبر واعضای شبکه دو مقوله هستند که در قالب شرایط مداخلهگر مطرح
میشوند.

شکل  -5نمود دستهبندی «کنشهای فردی و سازمانی» بهمنزله شرايط مداخلهگر

تدوين الگوی شبکهسازی در بخش خدمات 435

زيرساخت نرم و سخت (زمینه) .از آنجا که تمیز زمینه با شرایط علّی مشکل است،
معموالً متغیرهای بسیار مرتبط را در ذیل شرایط علّی و متغیرهای با ارتباط کمتر را
ذیل زمینه و بستر قرار میدهند .بر اساس نتایج این پژوهش و طبق شکل  ،۶سه
مقوله فرهنگ ارتباطات شبکهای ،فناوری شبکهای و مشارکت فعال اعضا ،تشکیل-
دهنده زمینه تأثیرگذار بر استراتژیهای کنشی رهبر شبکهای هستند .تفکر سیستمی-
شبکهای ،روحیه پذیرش رهبری شبکهای ،ترویج آموزههای رهبری شبکهای ،تقویت
روحیه همکاری ،تقویت ارزشهای مشترک ،اعتقاد و اعتماد به شبکه ،مشارکت
اطالعاتی ،مشارکت در تصمیمگیری ،بهرهگیری از قدرت اعضای هیأت علمی ،تفویض
اختیار ،تصمیمگیری صحیح و به موقع ،استفاده از فناوریهای پیشرفته ،همگامی با
تغییرات تکنولوژی و آشنایی با فناوریهای اداره شبکه از جمله عوامل زمینهای
تأثیرگذار در اجرای استراتژیهای کنش رهبری شبکهای هستند.

شکل  -6نمود دسته بندی «زيرساخت نرم و سخت» به منزله زمینه و بستر حاکم

نوآوری فرآيند و خدمت (استراتژیهای کنش)
این استراتژیها بیانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت هدفداری هستند که در پاسخ به
مقوله محوری و تحت تأثیر شرایط مداخلهگر و زمینه و بستر حاکم ،اتخاذ میشوند.
همانگونه که شکل  7نشان میدهد در موضوع رهبری شبکهای در بخش خدمات ،با
توجه به مقوله محوری ،زمینه و بستر حاکم و شرایط مداخلهگر ،امکان برقراری
ارتباطات پایدار بین سازمانی ،توسعه مرزهای سازمانی ،ایجاد همکاری مبتنی بر
اعتماد و توانمندسازی اجزای شبکه فراهم میآید .بر اساس نتایج این پژوهش ،رهبر
شبکهای در راستای اجرای استراتژیهای کنش ،در حوزه برقراری ارتباطات پایدار
بین سازمانی دست به اقداماتی مانند برقراری روابط دموکراتیک با سازمانهای
باالدست و پایین دست و هماهنگیهای بین شبکهای ،در حوزه توسعه مرزهای
سازمانی فعالیتهایی مانند تسهیم دانش و تبیین چشمانداز و مأموریت و در حوزه

 436نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

ایجاد همکاری مبتنی بر اعتماد و توانمندسازی اقداماتی از قبیل فزایش استاندارد
خدمات و شفافیت در کارها میزند.

شکل  -7نمود دسته بندی «نوآوری فرايند و خدمت» به عنوان استراتژیهای کنش

تعالی شبکه (پیامد يا نتیجه)
پیامد مدل استخراجشده در این پژوهش ،تعالی شبکه است که بر اساس شکل  8شامل
سه مقوله قوام شبکه ،همافزایی درون شبکهای و همتکاملی برون شبکهای است .این
مقوله ها در عواملی همچون تعامل منظم اعضا ،تعمیق روابط میان اعضا ،قدرتمند
شدن دانشگاه ،بلوغ سازمانی ،پایداری سازمانی ،شناخت و ارتباط با دستگاههای
بیرونی ،ایجاد هماهنگی درون شبکهای و هم افزایی اجزای شبکه متجلی میشود.

شکل  -8نمود دسته بندی «تعالی شبکه» به¬منزله پیامد يا نتیجه

قضايای رهبری شبکهای« .رهبری شبکهای» بیانگر فرآیندی اسممت کممه چگونممه رهبممر
شبکهای در بخش خدمات میتواند شبکه تحت امر خود را قمموام بخشممیده و منجممر بممه
همافزایی درون شبکهای و هم تکاملی برونشبکهای شبکه این بخش گردد .این تئمموری
بر اساس مدل پارادایمی ،استخراج شده و شامل هشت قضیه میشود که نشاندهنممده
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چگونگی روابط میان مقولههای استخراج شده ،هستند .این قضایا به شرح زیر مطممرح
میشوند:
قضیه  :1شبکهگونی پیرامونی یعنی جهان شممبکهای و سممازمانهممای شممبکهای ،سممبک
رهبری شبکهای را در بخش خدمات ضروری میسازد.
قضیه  :2رهبممری شممبکهای بمما تأکیممد بممر نگممرش شممبکهای ،دانممش شممبکهای و مهممارت
شبکهای ،منجر به اقداماتی توسط رهبر شبکهای بممرای نمموآوری فرآینممد و خممدمت در
بخش خدمات میگردد.
قضیه  :3زیرساخت نرم و سخت مانند فرهنگ ارتباطات شبکهای ،فناوری شبکهای و
مشارکت فعال اعضای شبکه باعث تقویت اقدامات رهبری شبکهای میگردند.
قضیه  :4کنشهای فردی و سازمانی همچون کنشگری رهبر و اعضای شبکه پیامنور
و حمایت مدیران ارشد بهمنزله شرایط مداخلهگر بر چگونگی انجام اقدامات و وظایف
رهبر شبکه بخش خدمات تأثیرگذار خواهند بود.
قضیه  :5رهبر شبکهای در دانشگاه پیامنور با اقداماتی از جمله برقراری ارتباطات
پایدار بین سازمانی ،توسعه مرزهای سازمانی ،ایجاد همکاری مبتنی بر اعتماد و
توانمندسازی اجزای شبکه ،در صدد انجام وظایف رهبری شبکهای (مقوله محوری)،
برمیآید .این اقدامات هدفدار (استراتژیهای کنش) باعث تعالی شبکه میشوند.
قضیه  : ۶فرهنگ ارتباطات شبکهای ،فناوری شبکهای و مشارکت فعال اعضای شبکه
بخش خدمات ،باعث تعالی شبکه میگردند.
قضیه  : 7کنشهای فردی و سازمانی شامل کنشگری رهبر و اعضای شبکه و
حمایت مدیران ارشد نیز در تعالی شبکه نقش ایفا میکنند.
قضیه  : 8تعالی شبکه ،پیامد و نتیجه تعامالت میان مقولههای فوقالذکر است.

نتیجهگیری و پیشنهاد
مدل پارادایمی ارائممه شممده در ایممن پممژوهش« ،شممبکهگممونی پیرامممونی» کممه شممامل دو
خصیصه جهان شبکهای و سازمانهای شممبکهای اسممت را شممرایط علّمی مممیدانممد .در
شرایطی که افراد و سازمانها به طور فزآیندهای خود را به شکل شممبکه سممازماندهی
میکنند و با توجه به گستره ارتباطی وسیع دانشگاه با سازمانهای داخلی و خممارجی
و از طرف دیگر اهداف کیفی و کمّی مدنظر دانشگاه ،بممرای هممدایت ،کنتممرل و اسممتفاده
حداکثری از ظرفیت بستر ارتباطی دانشگاه پیامنممور نیازمنممد روی آوردن بممه رهبممری
شبکهای هستیم و موفقیت چنین شبکههایی به مقدار زیادی به توانممایی مممدیران آنهمما
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در ایفممای موفممق نقممش رهبممری شممبکهای ،بسممتگی دارد .آنممان بایممد بمما پیممدا کممردن
استراتژیهای مؤثر ،مشارکت را میان اعضای شبکه تممرویج دهنممد و میممان ذینفعممان
شبکه ،نوعی روحیه فعالیت ایجاد کنند تا به این شکل به آنهمما امکممان کمممک کممردن در
یک هدف جمعی را بدهند .ایممن امممر بممرای رهبممران شممبکهای از طریممق داشممتن نگممرش
شبکهای در گام نخست و سپس فراگیری و کسب دانش شممبکهای و مهممارت شممبکهای
محقق خواهد شد .در نتیجه «رهبری شبکهای» مقوله محوری این مدل مطرح میشممود.
در ایممن راسممتا رهبممران شممبکه در قالممب «نمموآوری فرآینممد و خممدمت» کممه بممهمنزلممه
استراتژیها یا راهبردهای مدل شناخته میشود اقدام به برقراری ارتباطات پایدار بین
سازمانی ،توسعه مرزهای سازمانی ،ایجاد همکاری مبتنی بر اعتممماد و توانمندسممازی
اجزای شبکه مینمایند تا از این طریق سممبک رهبممری شممبکهای در دانشممگاه پیممامنممور
پیادهسازی شود .فرهنگ ارتباطات شبکهای ،فناوری شبکهای و مشارکت فعممال اعضمما
در قالب «زیرساخت نرم و سخت» بستر و زمینه الزم برای انجام اقدامات رهبر شبکه
را فراهم مینمایند .همچنین حمایت مدیران ارشممد و کممنشگممری رهبممر و اعضمما تحممت
عنمموان «کممنشهممای فممردی و سممازمانی» در موفقیممت رهبممر شممبکه در جممرای ایممن
استراتژیها و راهبردها مؤثر خواهد بود .در نهایت اجرای این استراتژیها و اقدامات
و تأثیرگذاری متغیرهای زمینممه و مداخلممهگممر باعممث تعممالی شممبکه یعنممی قمموام شممبکه،
همافزایی درون شبکهای و همتکاملی برون شبکهای در دانشگاه پیامنور خواهد شد.
پیشینه رهبری بهطور کلی شامل رویکردها و نظریههای مختلفی است که بر جنبههای
گوناگون رهبری تأکید دارند .تئوریهای مختلف جنبههای گوناگون رهبری را تعریف
نمودهاند .در مقام مقایسه رهبری کوانتومی با رهبری شبکهای بر مبنای مدل
پارادایمی پژوهش برخی عوامل و مقولهها دارای قرابت معنایی نزدیک و شبیه به
یکدیگر هستند .برای نمونه در مدل رهبری کوانتومی به شبکهسازی برونسازمانی از
عوامل مداخلهگر اشاره گردیده است در حالیکه این مقوله از راهبردهای رهبری
شبکهای محسوب میگردد .در نتیجه رهبری شبکهای میتواند شرایط اجرای سبک
رهبری کوانتومی را در سازمانها تسهیل نماید .با نگاهی به مقولهها و عناصر مدل
رهبری اثربخش در مقایسه با عناصر رهبری شبکهای مستخرج از این پژوهش ،به
این نتیجه میرسیم که رهبری اثربخش میتواند از طریق مقولههایی همچون همکاری
و هماهنگی جامعه زیرنظر رهبر ،اجتماع و رشد و تعالی انسانها زمینه را برای به-
کارگیری شیوه رهبری شبکهای توسط مدیران مهیا نماید و متقابالً رهبری شبکهای
نیز با عناصری همچون همافزایی درون شبکهای و مشارکت فعال اعضا منجر به
اثربخشی باالتر رهبری میگردد .در مقام مقایسه سبک رهبری معنوی با رهبری
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شبکهای ،برخی شرایط علّی و عوامل شکلگیری و توسعه سبک رهبری با یکدیگر
مشابهت دارند برای نمونه شناخت جهان هستی ،از شرایط علّی رهبری معنوی به-
شمار میرود و در رهبری شبکهای نیز نگاه شبکهای به جهان پیرامونی از شرایط
علّی این سبک محسوب میگردد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را برای مدیران و
سیاستگذاران ارائه داد:
 با توجه به اینکه کسب دانش ،مهارت و نگرش شبکهای ،مؤلفههای اصلی رهبریشبکهای بهشمار میروند ،توصیه میشود طراحی و تدوین برنامههای مدون و
منظمی برای ایجاد و پرورش این مؤلفهها در بین کارکنان دانشگاه از قبیل برگزاری
کارگاههای آموزشی و عملیاتی و همایشهای علمی در دستور کار مدیران و اعضای
هیأت علمی دانشگاه قرار گیرد.
 نیروی انسانی از ارکان اصلی دانشگاه ،سهم بهسزایی در اثربخشی و کارآیی سبکرهبری شبکهای دارد لذا شایسته است در سیاستگذاریهای کالن استخدامی و
پرسنلی دانشگاه جذب نیروی انسانی توانمند ،متخصص و مستعد برای مشارکت
پویا ،مورد توجه قرار گیرد.
 با توجه به ماهیت شبکهها در برقراری ارتباطات پایدار با سازمانهای باالدست وپاییندست ،مدیران دانشگاه پیامنور باید در جلب حمایت و نظر مساعد مدیران
وزارت علوم ،سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین سازمانهای محلی
همانند استانداریها و سایر دستگاههای دولتی برای پیشبرد اهداف دانشگاه کوشش
نمایند.
 استفاده از تجربیات ،فناوریها و دانش سازمانها و دانشگاههای موفق در استفادهاز سبک رهبری شبکهای در داخل و خارج از کشور ،در اجرای رهبری شبکهای در
دانشگاه پیامنور بسیار تأثیرگذار است .در این راستا پیشنهاد میشود سیاستها و
برنامههایی برای انتقال این تجربیات و فناوریها به دانشگاه پیامنور از قبیل
آموزشهای ضمن خدمت مدیران و انتخاب برخی مدیران سطوح عالی و میانی از
دانشگاههای موفق در این زمینه ،طراحی و اجرا گردد.
 با توجه به سابقه  30ساله دانشگاه پیامنور و ظرفیت بدنه اجتماعی دانشگاه،پیشنهاد می شود مدیران با استفاده از این ظرفیت و با تکیه بر نقاط قوت منحصر به
فرد دانشگاه مانند تحصیل ارزان برای همه ،همه جا و همه وقت برای استحکام
پشتوانه اجتماعی دانشگاه و قوام شبکه دانشگاه تالش نمایند.
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 با توجه به چالشهای فعلی و آینده دانشگاه پیامنور از قبیل افزایش تعداد پیشنهاد میشود مدیران،صندلیهای خالی دانشگاه و کاهش سطح اعتبارات دانشگاه
و سیاستگذاران دانشگاه پیامنور با بهکارگیری مدل و تئوری رهبری شبکهای از تمام
ظرفیت های این شبکه گسترده از قبیل تعداد قابل توجه اعضای هیأت علمی و
.فضاهای آموزشی خالی برای حل این چالشها کوشش نمایند
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Abstract
Networking has become a popular strategy for leaders who view the world in
a systematic way, and experts in many fields, including organizational
leadership, use network-based solutions to solve or improve complex social
problems. The development of network leadership theory in universities will
lead to a coherent and systematic relationship between different layers and
levels of the university and will prevent island development. This research
has designed by using a qualitative approach a network leadership model in
the service sector, using the data conceptualization strategy of the
Foundation. In this regard, 12 executives of Payame Noor University at
different levels were analyzed through semi-structured interviews and
interview texts in three stages of open, axial and selective coding. As a result
of this analysis, 179 concepts, 17 categories and 8 theories were identified
that form the final research model based on the Strauss and Corbin paradigm
model. The results of the study show that network leadership as a central
category and in interaction with the surrounding network, individual and
organizational actions, soft and hard infrastructure and innovation of process
and service, causes the excellence of the university network. Due to the main
components of network leadership, including the acquisition of knowledge,
skills and network attitude, it is recommended to design and develop wellorganized and well-organized programs to create and cultivate these
components among university staff, such as holding Educational and
operational workshops and scientific conferences should be on the agenda of
university administrators and faculty members.
Keywords: Network; Leadership; Network Leadership; grounded theory;
Service Sector.
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