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 چکیده

، است ینیبیشپ یرقابلغ همانند برخی بالیای طبیعی یتاز نظر ماه 09-آثار شیوع ویروس کووید
در  یهمکار یها. شبکهاهمیت است حائزواکنش در زمان کوتاه و با راندمان باال  یبرا یآمادگ ینبنابرا

 یاتیلد و اغلب سطح عمنقرار دار آثار بحران یرتحت تأث شاناما خودموثر باشند  دنتوانیبحران م یریتمد
 هدف از این آوری را داشته باشند.های الزم برای تابو الزم است قابلیت شودمیدچار افت  هاآن

های همکاری با تاکید بر سیستم راهبری شبکه همزمان با وقوع آوری شبکهطراحی مدل تاب مطالعه
و  مسأله، ذینفعان هایپیچیدگی وجود دلیل به که است یک بحران واقعی به نام شیوع کرونا ویروس

 این بر شده است. نرم برای تحلیل آن استفاده هایروش سیستم از متنوع ابعاد متعدد و آفریناننقش

آوری راهبری مدل تاب موجود، وضع غنی تصویر ترسیم بررسی و مصاحبه با مطلعین و ضمن اساس
سازی ساختاری تفسیری جامع ترسیم شد. نتایج مقایسه تصویر غنی و مدل شبکه با روش تکمیلی مدل

اید. نمآوری شبکه عمل میهای پویا به عنوان سنگ بنای مدل تابکه قابلیت دهدمی نشان شدهارائه 
های همکاری در دوران شیوع آوری شبکهبر همین اساس پیشنهاداتی ساختاری در جهت افزایش تاب

 ویروس و پسا کرونا ارائه شد.   
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 مقدمه-1
ساختار  دادن تغییر حال در ویروس نیست، این سالمت حوزه در عظیم بحران یک صرفاً کرونا ویروس

 ، جوامع و بخصوص بنگاهیبه طور کل(. 2121، 0است)مک کنزی جهانی در کسب و کارها و اقتصاد نظم
 یساختارها و شوندیم یدهمنتظره به چالش کش یربا حوادث مخرب غ یایندهبه طور فزا یاقتصاد یها

توانند موثر می 2های همکاریشبکهکه  ی، در حالها کارایی الزم را ندارنددر بحران یسنت یرهبر
ها در مقابله با کمک به سازمان یرا برا یابزار همکاری یهاشبکه (.2101، 0باشند)آرسوسکی و همکاران

شود که ادعا می( و 2109لف ،ا4)کامارینا ماتوس و همکارانکنندمنتظره فراهم می یرو اختالالت غ ییراتتغ
نطباق با ا یرا برا یدیجد یکردکمک کرده و رو یدهابه عملکرد بهتر در برابر تهد یابیتوانند به دستیم

 .(2101)کامارینا ماتوس و همکاران، کنند یجادا یبحران یطشرا
واهند ثباتی خاختالل و بیها دچار های همکاری در کنار مزایایی که دارند، تحت تاثیر بحراناما خود شبکه

 یم نییتعتا حد قابل توجهی را  بحران یرتأث یزانشبکه م یکساختار ( و 9،2121شد)دیکسیت و همکاران
 0آوری. بنابراین طراحی ساختار شبکه و راهبری آن نقش اساسی در تاب(0210، 6پاولوف و همکاران)کند

 یبحران یطه با شرامقابل یبرا یستمس یتظرف یشافزا یبرا یاتیو عمل یکبرنامه استراتژ یکبه شبکه دارد و 
 . (2108، 9یوانفا؛ 2109، 8است)جاسبی و همکاران یازن

ها کهها و شرایط توسعه شبهای همکاری انجام شده است و عمدتا موفقیتتحقیقات مختلفی در مورد شبکه
( 2121، 02بونمی و همکاران؛ 2109، 00؛ وی و همکاران2109، 01مورد توجه بوده است)شهابی و همکاران

های اجتماعی و اقتصادی ها در بحرانآوری شبکهو تعداد کمتری از مقاالت به مسئله پایداری و تاب
و  یهمورد تجز یمختلف یهایدگاهدر حال ظهور، از د یقتحق ینهزم یکآوری، به عنوان تابپرداخته اند. 

ضاد قرار ت یامورد بحث  گاهیدارد که  دوجو یمختلف یهاو برداشت یمعان یجهو در نت یردگیقرار م یلتحل
های نرم افزاری برای مدیریت ارتباطات در (. برخی تحقیقات بر طراحی سیستم2104، 00یرند)برونگیم

؛ کامارینا ماتوس و 2109، 04اند)استیچ و همکارانحل در زمان بحران تمرکز کردهشبکه به عنوان یک راه
های پیچیده ارائه محیطشبکه در  یریتمد یبرا یچارچوب( 2108)09و همکاران نوردین .(2109همکاران، ب

 ینیحس است. 08شبکه موقعیت یتو تثب 00، ساخت شبکه06به چارچوب رسیدگی یتشامل سه قابلکردند که 
اثرات مراحل مختلف بحران بر ساختار شبکه مالحظات  ها را باآوری شبکههای تابیار( مع2109)09یوانفو ا

س بر اسا بحرانقبل و بعد از  ینتأم یرهزنج یآورتاب یابیارز( به 2121بررسی کردند. دیکسیت و همکاران)

                                                                                                                             
1. Mckinsey company 
2. Collaborative networks 
3. Arsovski, et. al 
4. Camarinha-Matos, et. al 
5. Dixit, et. al 
6. Pavlou, et. al 
7. Resilience 
8. Jassbi, et. al 
9. Ivanov 

10. Shahabi, et. al 
11. Wei, et. al 
12. Bonomi, et. al 
13. Brown 
14. Stich, 
15. Nordin, et. al 
16. Context handling 
17. Network construction 
18. Network position consolidation 
19. Hosseini & Ivanov 
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و اندازه  یینیت پاتراکم و مرکزهای با و به نتیجه رسیدند که شبکه پرداختند شبکه یساختار یپارامترها
شبکه بدون ساختاری سه نوع های مشخصه( 2121)0دارند. لی و زوبل باالتریآوری تاب، بزرگ تر شبکه

بحران بررسی کردند. همانطور که شرایط  پذیری دررا برای انعطاف یکوچک و تصادف ی، جهانیاسمق
 هاشبکه فیزیکیساختار ها با تمرکز بر آوری شبکهشود عمده تحقیقات انجام شده در زمینه تابمالحظه می

الی در ح است. شدهمورد توجه کمتر راهبری شبکه در زمان بحران برای های الزم قابلیتبه و  استبوده 
و همکاران،  2ژائوتغییر خواهند کرد)ها، و همزمان با تکامل شبکه یستندن یستاا و بحران ها خطراتکه 

یت بیشتری برخوردار مدت دارند از اهم یطوالنکه همکاری  ییهادر مورد شبکه یژهامر به و این (.2109
ها در سطحی باالتر از صرفا موضوع ساختاری، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین راهبری این شبکه .است

سیستمی  نگاه با نماید. بنابراین سؤاالت زیر کهزیرا راهبر، شبکه را از طراحی ساختار تا پایداری مدیریت می
 شود:گردیده اند مطرح می طرح

 باشد؟های همکاری دارای چه اجزایی میراهبری شبکه الف: سیستم
 های همکاری در شرایط شیوع کرونا چیست؟ب: ویژگی های یک سیستم راهبری تاب آور در شبکه 

 است؟ چگونه های همکاریشبکه آوریتاب بر مؤثر عوامل تعامالت و ج: روابط
به  های نرم بر اساس ساختار دهی مناسبلذا در این تحقیق تالش شده است با بکارگیری رویکرد سیستم 

ل باشد، شناخت دقیق تری از این مسئله حاصمسئله راهبری شبکه که دارای ذینفعان و ابعاد مختلفی می
آوری شبکه همکاری در شرایط شیوع کرونا و به طور کلی در شرایط های الزم برای تابشده و ویژگی

مکاری را بر های هآوری شبکهمسئله تاب مقاله ینا کند.بحرانی، شناسایی و به صورت سیستمی تحلیل 
راهبری شبکه در نظر گرفته است و راهبری را به مثابه سیستمی با چند زیر  های الزم برایاساس قابلیت

، پیشنهاداتی جهت 0های پویانماید و در نهایت با در نظر گرفتن تئوری قابلیتسیستم اصلی مطالعه می
شود. نکته مهم این که تحقیق حاضر در زمان یک بحران کامال واقعی و در اوج ارائه میاصالح ساختار 

ها و رصد آثار مختلف کرونا گیری شیوع کرونا انجام شده است و تمامی اطالعات جمع آوری شده، مصاحبه
 برای تواند به عنوان یک تمرین، آمادگی الزمبه طور همزمان با انجام تحقیق لحاظ شده است که می

 را فراهم نماید.    آوری شبکههای احتمالی آتی و تاببحران
 

 مبانی نظری-2
 های همکاریراهبری شبکه-2-1

 توانراهبری یا اداره کردن شبکه تعریف یکپارچه و دقیقی ندارد و آن را از نوع وظایف انجام شده می
هدفمند  اقداماتاز  یاشبکه به عنوان مجموعه کنند راهبری( بیان می2116)4شناخت. دهاناراج و پورخه

 باشد. در این تحقیقو عملکرد شبکه می ارزش جادیاهای راهبری برای راهبر یا سازمانانجام شده توسط 
مدل دهانارج و پورخه به عنوان مبنای اصلی مجموعه نقش های راهبری شبکه در نظر گرفته شده است. 

                                                                                                                             
1. Li & Zobel 
2. Zhao,  et. al 

3. Dynamic capabilities 
4. Dhanaraj & Parkhe 
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؛ 2102، 0باشد)گاردت و موثاین زمینه بوده و دارای ارجاعات فراوان می ها درترین مدلاین مدل از جامع
؛ شهابی و همکاران، الف 2109، 4؛ لونان و مک قاهی2104، 0؛ لون و همکاران2100، 2کلرکس و آرت

-0 کند که در نهایت منجر به خروجی خواهد شد.هایی ایفا میراهبر در دو موقعیت اصلی، نقش (.0098
: که شامل سه نقش اصلی است: الف( انتخاب اعضا و نوع ارتباطات اعضای شبکه 9بکههنگام خلق ش

 6ب(ساختار شبکه  ج(موقعیت شبکه

ب( مدیریت  8( که از طریق الف( مدیریت جریان دانش0)هنگام اجرا و عملکرد شبکه بعد از ایجاد شبکه -2
 شود.انجام می 01مدیریت پایداری شبکه ج(  9صیانت پذیری نوآوری

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 (6002چارچوب راهبری شبکه )دهاناراج و پورخه، -1شکل

کارهای پردازند، تمایلی به بررسی ساز وها میافرادی که به مطالعه و بررسی شبکهرسد بسیاری از به نظر می
هستند،  00های همکاریها آرایشرسمی کنترل ندارند. یک فرض عمومی این است: از آنجا که شبکه

، 02کنترل را دربردارد، مناسب نیست)پروان و کنیس استفاده از واژه حکمرانی که مفاهیم سلسله مراتب و
ها کلمه راهبری در نظر گرفته شده است که نسبت به واژه حکمرانی (. در این تحقیق برای اداره شبکه2118

باشد چرا که بیشتر از توجه بر انجام وظایف مدیریتی، بر نقش ها مناسب تر مییا مدیریت، برای شبکه
 اهبری شبکه به شکل یکهماهنگی و یکپارچه سازی تاکید دارد. در شبکه مورد مطالعه این تحقیق، ر

راهبری،  هایهای راهبر شبکه، شورای سازمانسیستم در نظر نظر گرفته شده است که شامل زیر سیستم
 های بعد ارائه شده است.باشد. توضیحات بیشتر در بخشو دبیران استانی می

 

 آوری شبکهتاب-2-2

                                                                                                                             
1. Gardet & Mothe 

2. Klerkx & Aarts  

3. Levén, et. al 

4. Lunnan & McGaughey 

5. Network initiation 

6. Network position 

7. Network performing 

8. Managing Knowledge Mobility 

9. Managing Innovation Appropriability 

10. Managing Network Stability 

11. Collaborativearrangements 

12. Provan & Kenis 

فرایند عضو گیری شبکه         های مدیریت شبکه             فعالیت      های تحقیق          گزاره              

 

راهبری  

 شبکه

راهبریفرآیند                                                    طراحی شبکه  خروجی                                   

شبکهاعضای     
 (تنوع– اندازه)

 

 ساختار شبکه
 (استقالل-تراکم)

 موقعیت شبکه
 (وضعیت-مرکزیت)

 مدیریت جریان دانش

 مدیریت صیانت پذیری نوآوری

 مدیریت پایداری شبکه

خروجی 
 نوآوری شبکه
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ی)کیم پزشک (،2100، 0بحران)پارک و همکاران یریتمد مانند یمختلف علم یهاینهدر زم آوریتاب یممفاه
( 2121؛ لی و زوبل، 2109 ،؛ ژائو و همکاران2108، 0دلگی و همکارانین)تأم یهایرهزنج (2109، 2و چن

مورد مطالعه قرار گرفته  (2121دیکسیت و همکاران،؛ 2109جاسبی و همکاران، های همکاری)یا شبکه
آوری را ( تاب2101بانکس) اجماع وجود ندارد. مشخص یفتعریک در حال حاضر، در مورد اما  .است

 (2104)4فرانسیس و همکاران کند.تعریف می «یخارج یهازنده ماندن در برابر شوک یاتحمل  ییتوانا»
 شوک، جذب شوک در احتمالدر کاهش  یستمس ییتوان به عنوان توانا یرا م آوریتاب"کنند بیان می

ور تص( یمجدد عملکرد عاد یاشوک)اح یکبعد از  یعسر یعملکرد( و بهبود یصورت بروز)کاهش ناگهان
 ."کرد

آوری برای هر یک از اعضای شبکه از یک طرف در نظر گرفتن موضوع تابآوری شبکه تابنکته مهم در 
)جاتنر و دانش یریتدر مد یگذاریهسرما(. 2121باشد)لی و زوبل، از طرف دیگر می کل یکبه عنوان و 

یری)گیانوکارو و انعطاف پذ یشافزا(، 2104، 6ای)سویرزکشبکه یادغام و همکار یتتقو(، 2100، 9ماکلن

( از 2121)لی و همکاران، بهبود ساختار شبکه ( و2109 ،(، ظرفیت جذب)حسینی و ایوانو2109، 0افتخار

در این تحقیق آوری شبکه مورد اشاره قرار گرفته اند. جمله عوامل مهمی هستند که در تحقیقات تاب
و بر پایه یک مدل معتبر راهبری و تئوری  2های همکاری در جدول آوری شبکهعوامل موثر در تاب

 های پویای شناسایی و طبقه بندی شده است.قابلیت
 

 های  پویاقابلیت-2-9

تی خود اهای عملیکند تا قابلیت کمک می سازمان هاکه به  است هاییمجموعه توانمندی ،های پویاقابلیت
بوالحسنی و )طیبی اح نماید تا با تغییر بازار منطبق شده یا حتی آن را خلق نمایدصالارا ایجاد، گسترش یا 

 در هافرصت تعقیب و تفسیر کشف، توانایی)8کادراهای شامل قابلیت ها. این قابلیت(0098ابراهیمی، 

 موجود منابع هدفمند و پیوسته بازآرایی قابلیت )01مجدد پیکربندیو  9هااستفاده از فرصت محیط(،
 .تواند بر عملکرد شرکت اثرگذار باشدطور مستقیم نیز می که به (0990، 00)تیس و همکارانباشدمی

مهارت خود را در ها سازمانکند تا  یکمک م یاپو یهاقابلیتکند ( در مقاله خود بیان می2108تیس)
رد ها متمرکز شده است و کاربعمدتا بر شرکت یاپو هایقابلیتکند. مفهوم  یجادمدل کسب و کار ا یطراح

مفهوم ز ا صحیح درکمحققان معتقدند که، به منظور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شبکه  ینهآن در زم
روثرمل و )ها باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیردیل شبکهو تحل یهسطح تجز یا، مطالعه آن درپو یهاقابلیت
 (.2108، 00؛ علینقیان و رزم دوست1021، 02هس

                                                                                                                             
1. Park, et. al 

2. Kim, et. al 

3. Dolgui, et. al 
4. Francis, & Bekera 
5. Jüttner & Maklan. 
6. Świerczek 

7. Giannoccaro & Iftikhar 
8. Sensing 
9. Seizing  
10. Reconfiguration  
11. Teece, et. al 
12. Rothaermel & Hess  
13. Alinaghian & Razmdoost 
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های را به عنوان قابلیت 2یلتبدها و ، استفاده از فرصت0شکل دادن ( چهار عامل ادراک،2102علینقیان)
 های پویای بسیار مهم در راهبریسازی از قابلیتقابلیت شبکه کند.ها بیان میپویای الزم در شبکه

باشد و محققان زیادی بر سازماندهی و مدیریت شبکه به عنوان یک قابلیت مهم های همکای میشبکه
 یتقابل. (2108نوردین و همکاران، ؛ 2100، 4؛ گریژیویک2102 ،0جانسن و همکاراناند)تاکید نموده

 یشب اوریو فن یی، دانش، تواناهایدها یبترک یقخدمات از طر یعنوان فرآیند نوآور تواند بهیسازی مشبکه
با توجه به تغییرات  (.2104، 9؛ ماستک0090یوسته تعریف شود)ناصحی فر و همکاران، به هم پ یگراز دو باز

به  یازها نموجود در شبکه یهااز قابلیت یاریبسها، سریع و پویایی محیط به خصوص در زمینه شبکه
 باشد. های راهبری شبکه می، و این موضوع نیازمند ارتقاء قابلیتارتقا دارند یاو  یگزینیجا
 

 متدولوژی تحقیق-9
آوری طراحی مدل تابرا به عنوان روش شناسی مورد نیاز در  6این نوشتار روش شناسی سیستم های نرم

 یه طشود کی ندیفرآ ریگر درگلیشود تحلباعث می یمتدولوژ نای .نمایدمطرح می های همکاریشبکه
اه ر و ارائه تیوضع لیو تحل هیکه به طور همزمان با تجز یرا درک کند در حال یواقع یایآن بتواند دن

های نرم در (. گام های اجرایی روش سیستم0999، 0)چک لندرا بهبود ببخشد ستمیس تیوضع ییهاحل
 ارائه شده است. 4بخش 

 مورد مطالعه

بر اساس تعریف یک شبکه همکاری و به دلیل داشتن زنجیره تامین مشخص انتخاب شده  ،مورد مطالعه
ان های مردمی، راهبران و حامیشبکه توسعه اجتماعی رسالت یک ساختار گسترده متشکل از کانوناست. 

است و هدف آن بهبود سبک زندگی از طریق توسعه همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی 
به  فعالیت آن باشد و در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر عضو در داخل و خارج از کشور دارد و افقمی

باشد. ساختار راهبری این شبکه متشکل از راهبر هایی که در اختیار دارد بین المللی میدلیل پلتفرم
های راهبری(، و دبیران های راهبری)شورای سازمانشبکه)دبیرخانه مرکزی( روسای سازمان

که بر اساس نقشه جامع سازمان است  0های راهبری شامل باشد. سازماناستانی)دبیرخانه استانی( می
کنند. اولین سازمان راهبری این شبکه، یک سازمان اجتماعی به توانمندی مکمل در کنار هم فعالیت می

ازمان باشد. سنام انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی است که عنصر اجتماعی می
 ه رسالت)عنصر علمی و فرهنگی(، شرکتبعدی بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان عنصر مالی، دانشگا

پردازش اطالعات مالی پارت)سامانه مرآت()عنصر شناخت و اعتبار سنجی اعضا(، گروه توسعه کارآفرینی 
اجتماعی پویش ثمین)عنصر کارآفرینی و مدیریت زنجیره ارزش(، شرکت فرداپ)سامانه ام بازار که بازار 

 باشد. های مردمی مینورالنبی برای مشارکت الین برای اعضاء( و موسسهخرید و فروش آن
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باشد: گروه اول: راهبر شبکه و مسولین واحدهای دبیرخانه موارد زیر می مصاحبه شوندگان شامل
 0های راهبری)های راهبری شبکه متشکل از روسای سازمان: شورای سازمانگروه دومنفر(؛ 9مرکزی)

 خب بر اساس نمونه گیری قضاوتی(.استان منت 9نفر(؛ گروه سوم: دبیران استانی)
ها و همچنین دستیابی به اطالعاتی برای رسم تصاویر گویا از پرسشنامه در ادامه به منظور دستیابی به داده

پاسخ  ها از سواالت بازو مصاحبه با مطلعین و اعضای تیم راهبری شبکه استفاده شده است. در پرسشنامه
ختلف تکمیل شده است. مصاحبه نیز با افرادی صورت گرفته که به استفاده شده است و توسط ذینفعان م

 ها نقش تاثیرگذار بوده و اطالعات کامل داشته اند.نحوی در مسئله راهبری شبکه
 باشد، سواالت مربوط به دبیرانالزم به ذکر است با توجه به این که سواالت در سطح راهبری شبکه می

استان فعال در کشور تکمیل شده است که به بلوغ راهبری  9زی توسط استانی، بر اساس نظر دبیرخانه مرک
ا که نشان ها، تصویر گویها و مصاحبهاند. سپس با تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامهمورد نظر دست یافته

 باشد رسم شد.دهنده وضعیت فعلی سیستم و تاثیر شیوع ویروس کرونا در شبکه می
 

 تحلیل سیستم راهبری شبکهدر  SSMبه کارگیری روش  -4
   تحلیل و شناخت عوامل مسئله-4-1

ه بعد با در نظرگرفتن نتایجی که از تحلیل مسئله بسپس در گام  به تحلیل مسئله پرداخته و اولدر گام 
موقعیت مسئله وجود  دست آمده به شناخت تمامی عوامل مسئله می پردازد و دیدگاه هایی که نسبت به

 یا تئوری در مسائل اجتماعی بهمفهوم  یک یفتعر یندساختن فرا یعمل گیرند. قراردارند مورد بررسی 
آن را  یو از نظر مشاهدات تجرب نماید یریقابل اندازه گ یا یصمفهوم را به وضوح قابل تشخ نحوی که

ند انتشار یک پدیده اجتماعی فراگیر همان ینکها یر. به منظور تفسنماید، نیاز به تحلیل عمیق دارددرک قابل 
الزم است این موضوع از ابعاد مختلف اجتماعی، انسانی، اقتصادی و ... ، نمایدعمل می چگونهیک ویروس 

( بر اثر 0099بر اساس آخرین آمار تا زمان انجام این تحقیق )پایان اردیبهشت مورد بررسی قرار گیرد. 
هزار مورد فوت شده و در ایران بیش از 029میلیون نفر مبتال و 9ز شیوع ویروس کرونا در دنیا بیش ا

نفر درگذشته اند. شیوع کرونا آثار اقتصادی را نیز به همراه داشته و خواهد  0080هزار نفر مبتال و 026
 دهد.داشت. جدول زیر تحلیل چند موسسه معتبر بین المللی را در این زمینه نشان می

 (1966شیوع کرونا در جهان)شکوری، آثار اقتصادی -1جدول 

 2121اثر کرونا بر اقتصاد جهانی در  توصیف کرونا نهاد

بانک جهانی و 

IMF 

  -تراژدی انسانی 
 چالش بزرگ اقتصادی

 کاهش بیش از یک واحد درصد

OECD 
 مهلک ترین ریسک

 2118پس از بحران  
 کاهش یک و نیم واحد درصدی

موسسه 
 مکنزی

 معاصرنخستین تراژدی 

 درصد 2درصد به  2.9کاهش رشد اقتصادی  سناریوی بهبود سریع

 سناریوی کاهش رشد
 کاهش رشد اقتصاد جهانی به 

 درصدی 0.9تا  0محدوده 

 گیریسناریوی همه
 و رکود اقتصاد جهانی 

ایجاد رکود اقتصادی در جهان و رشد اقتصادی در 
 درصد 0.9تا منفی  1.9دامنه مثبت 
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ها را دچار آوری و پایداری شبکهکرونا بر کسب و کارها تاثیر منفی داشته است و به عنوان یک بحران، تاب
تقل مسدر شبکه به طور مختلف  یهادهد، شرکت یرخ م بحرانی یوقتمشکل نموده است. به طور کلی 

ه بر ک یمنف یامدهایمقابله با پ یها را برایاز استراتژ یو هرکدام مجموعه ا یرندگ یقرار م یرتحت تأث
های اما کل شبکه به عنوان یک ساختار گسترده نیز به استراتژیکنند. می یفگذارد، تعر یم یرعملکرد آن تأث

آوری از ابتشوند.  انجام یواکنش یاتوانند بطور فعال  یها میاستراتژ یناآوری نیاز دارد. خاصی برای تاب
 یکاف یسکبر ر ینمبت یکردرو کننده است. یینعامل تع یک ینیبیشپ رقابلیغ یطدر شرا یستمنظر بقاء س

 (.2100، 0یک برنامه جامع مدیریت بحران باشد)پارک و همکاراناز  یجزئ یدبا آوریتاب یلو تحل یستن
و  ییشناسا ،یسکبر ر یمبتن یکردهایاست. در رو آیندهدر نحوه نگاه به  یکرددو رو ینا ینب یتفاوت اصل

است که  ینآوری فرض ابر تاب یمبتن یکردکه در رو یتوجه است، در حال مورد یسکر عواملکاهش 
، 2ان)نوراست یمنتظره ضرور یرغ یها یتموقع یبرا یدرون یهستند و آمادگ یفتوص یرقابلخطرات غ

2104.) 
 سازی آماده دنبال به هاسازمان از اکنون دنیا تحت تاثیر یک ویروس پیچیده قرار گرفته است و بسیاریهم

 روان و دستورالعمل ساده و ندارد وجود مسئله این حل برای آسانی پاسخ در واقع .هستند خود مقابله الگوی

 در شرایط که دانیممی. است نشده ارائه المللی بین هایسازمان یا هادولت توسط آن با مقابله برای

 هاها و شبکهشرکت از بسیاری برای فرصت این که معتقدیم اما دارد یکدیگر تفاوت با مختلف کشورهای

(. دولت ایران برای مقابله با آثار 2121، 0کنند)ریوس و همکاران استفاده تجربیات یکدیگر از که دارد وجود
های بانکی، بسته های حمایتی و از بودجه را اختصاص داده است. امهال سه ماهه اقساط وام %21کرونا 

ای به موضوع باشد. اما توجه ویژههای دولت میانه برای اقشار کم درآمد از دیگر برنامهکمک ماهی
های همکاری به عنوان ابزاری مهم در دروان شیوع کرونا نشده است. با توجه به هدف تحقیق که شبکه

ری، مبانی نظباشد، الزم است ابتدا از نظر آور همزمان با بحران واقعی شیوع کرونا میطراحی شبکه تاب
های مدل تحلیلی این تحقیق شناسایی شود. به منظور متغیرهای مورد نظر در راستای روابط موجود در سازه

ریزی ( و سه مرحله برنامه2116ها با تطبیق مدل راهبری دهانارج و پرخه)استخراج متغیرافزایش روایی، 
 شود.که در جدول زیر ارائه می مواجهه با بحران انجام شده است

 آوریجدول تطبیقی راهبری شبکه و عوامل موثر بر تاب -2جدول

 آوریعوامل موثر بر تاب نقش های راهبری مراحل 

قبل از 
 بحران

ی
شکل گیر

 

 انتخاب اعضای

نوردین و همکاران،  ؛2104؛ ماستک، 2102 جانسن و همکاران،قابلیت شبکه سازی)
2108) 

 (2108، 9، میلورد و روحل2109، 4انسانی و نقش ها در شبکه)پیکارد مدیریت نیروی
 (0990قابلیت ادراک)تیس و همکاران، 

 (2106) 8و پرست یاحمد کمال؛ 2104، 0)سونی و همکاران6چابکی ساختار شبکه
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 ( 2121؛ دیکسیت و همکاران، 2121، 2)ژو و همکاران0افزونگی 
 ( 2109، گیانوکارو و افتخار، 2109، 0و همکاران یمک) انعطاف پذیری

 (2108، 4آوری)برست و تلرهای پویای باز طراحی بر اساس استراتژی های تابقابلیت
 (2108قابلیت پیکربندی مجدد)تیس، 

 (2109، 6)اندرس و همکاران9قابلیت یکپارچگی مستمر

 موقعیت شبکه
 (2108سیستم واکنش سریع متمرکز)دلگی و همکاران، 

 (2121شبکه ای)لی وزوبل،  ریسک و به اشتراک گذاریمدیریت  فرهنگ

حین 
 بحران

اجرا
 

مدیریت صیانت 
 پذیری

 (2109گیانوکارو و افتخار، ؛ 2100، 0همکاران و شیشه بریاعتماد )
 (2104لون و همکاران، ای)حل تعارضات شبکه (2109)کمال احمدی،  شفافیت ایجاد

مدیریت جریان 
 اطالعات

؛ کامارینا ماتوس و همکاران، ب 2109سیستم های ارتباطی )استیچ و همکاران، طراحی 
؛ استیج  و همکاران، 2104، 8مدلهای همکاری دیجیتال)کاگرمن و همکاران (2109
2109 ) 

مدیریت پایداری 
 شبکه

  (2109، 9)اولیویرا و کامارینهاالتوس همکار یهااز شبکه یبانیشتپ
، 02؛ فرادا و کامارینها التوس2110، 00)بارتال و همکاران 01شبکه یاز تعادل عاطف یتحما

 (2121دیکسیت و همکاران، ؛ 2121)لی وزوبل، ایهمکاری شبکه (2109

پس از 
 بحران

خرجی
00

 

 اییادگیری شبکه

 (2100 ،پاولوف و همکاران)تحلیل بازخورد بحران و برنامه ریزی در باز طراحی فرآیندها
 (2100، 09؛ ماکونن و همکاران04،2100و الساوییادگیری)پاولو  قابلیت

 
 

 

 ساخت تصاویرگویا-4-2

شاوند تا تصاویرهایی از ماهیت مسئله آنگونه که   هایی کالن هساتند که موجب می تصااویرگویا ترسایم  
ها در رسامی دستیابی به عناصر اصلی، ساختارها و دیدگاه  شاوند ارائه گردند و هدف بطور غیر ادراک می

های سااازمانی شااناسااایی   باشااد. یکی از مهمترین عوامل در مدیریت اثر بخش فرآیندیک موقعیت می
با  گیری در مورد مساائلههایی هسااتند که هرگونه تصاامیمهای ذینفعان اساات. ذینفعان افراد یا گروهنیاز

های صورت گرفته، ذینفعان در تحقیق حاضار پس از مصاحبه  .شاود رتبط میها مخواساته و انتظارات آن 
های راهبری .شورای سازمان2.راهبر 0توان در سه زیرسیستم اصلی و روابط و فرایند راهبری شبکه را می

 در و اول از بخش مستخرج مفهومی نگاشت مدل اساس بر نمودار .دبیران اساتانی در نظر گرفت. این 0

 .است تهیه شده بازیگران منافع و نقش گرفتن نظر

                                                                                                                             
 و بیافتد اتفاق تواندمی که شبکه ممکنِ هایوضعیت تعداد.  0

 شود. مواجهه آن با تواندکه شبکه می تغییراتی تعداد نیز
2. Xu, et. al  
3. Kim, et.al  
4. Brusset & Teller 
5 Continuous integration capability 
6. Andres, et. al  
7. Shishebori, et. al 
8. Kagermann & Riemensperger 
9. Oliveira & Camarinha-Matos 

10. Supporting the Emotional Equilibrium of the 

Network 
11. Bar-Tal, et. al 
12. Ferrada & Camarinha-Matos 

. در این تحقیق بر اساس نوع موضوع مورد مطالعه، خروجی 00
شبکه تنها از نظر منافع فکری و یادگیری بررسی شده و منافع 

 مالی شبکه لحاظ نشده است.اقتصادی و 
14. Pavlou & ElSawy 
15. Makkonen, et. al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520300965#!
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 تصویر غنی از سیستم راهبری شبکه -2شکل

 

ر و ها با یکدیگدر شکل فوق فرآیند ارتباطی اجزای اصلی سیستم های راهبری و چگونگی تعامل آن
 باشند ارائه شده است. الزم به ذکر است در اینهای مردمی که در واقع قلب شبکه مورد مطالعه میکانون

تصویر غنی به جز روابط کلی و اصلی که با خطوط ارتباطی مشخص شده است، روابط دیگری نیز وجود 
 سازی و مدیریت دانش در کلدارد که در شکل ارائه نشده است. به عنوان مثال دانشگاه رسالت در فرهنگ

صویر فوق نشان دادن نماید، اما از آنجا که هدف تهای راهبری نیز نقش ایفا میشبکه و هرکدام سازمان
های راهبری بوده است،  این نقش در قالب های اصلی هریک از زیر سسیستمهای مختلف و نقشالیه

 ها ترسیم شده است.فرایند ارتباطی با کانون

 ای مربوط به سیستم استخراج تعاریف ریشه-4-9

و  گرددها وارد میدنیای سیستمهای نرم از دنیای واقعی خارج شده و به شناسی سیستمدر این گام، روش
مسئله و برخواسته  رای بیانگپردازد. تعریف ریشهمی ایهای گوناگون به بیان تعریف ریشهبا استناد به دیدگاه

بررسی  CATWOEای با استفاده از تحلیل صحت تعاریف ریشه. باشداز یک جهان بینی خاص می
   ها، جدول زیر استخراج شد:(. با توجه به مصاحبه0999شوند)چکلند، می
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 مولفه های برای ذینفعان -9جدول

CATWOE دیدگاه دبیران استانی دیدگاه شورای سازمانهای راهبری دیدگاه راهبر 

Customers)اعضای شبکه اعضای شبکه اعضای شبکه )مشتریان 

Actors)دبیراستان های راهبریروسای سازمان راهبر و واحدهای دبیرخانه  )بازیگران 
Transformation 

Process )تبدیل( 
تدوین سیاست های کالن و 

 بودجه ریزی
نقش در راستای چشم انداز اجرای 

 شبکه
های کالن در اجرای سیاست

 استان
World View 

 )نگرش(
 بهبود سبک زندگی اعضا بهبود سبک زندگی اعضا  بهبود سبک زندگی اعضا

Owner )اعضا از سازمانهای راهبریهر یک  اعضا )مالک سیستم 
Environmental  

Constrains 
محیط سیستم و )

 های آن(محدودیت

چالش های راهبری شبکه، 
هماهنگی بین اعضاء، حل 

تعارضات، بازی سازی، 
 مدیریت پایداری شبکه

هماهنگی و یکپارچگی بین 
های راهبری و دستیابی سازمان

 همزمان به اهداف سازمانی و شبکه

با دبیرخانه مرکزی و ارتباط 
هماهنگی بین نمایندگان 

های راهبری و اجرای سازمان
 های کالن در استانسیاست

 

 تعریف آید.می ما کمک به ایریشه تعریف ارائه برای گانه، شش عناصر این شناخت از حاصل نتایج

 قوی ایپایه تعریف این شود.می وصف سیستم آل ایده حالت آن در که است عبارتی در واقع ایریشه

 باشد.می مفهومی مدل یا و هدفمند هایفعالیت مدل نام دیگری به خروجی برای

شخص یا اشخاصی که مسئولیت راهبری شبکه را به  )دیدگاه راهبرشبکه(:1ای تعریف ریشه

یزی رگذاری کالن، طرحصورت یک کل بر عهده دارند. در این زمینه تعریف چشم انداز شبکه، سیاست
 باشد.ای و بررسی گزارشات عملکرد شبکه از عوامل مهم میسیستم بودجه

های راهبری متشکل انشورای سازمهای راهبری(: )دیدگاه شورای سازمان2ای تعریف ریشه

نمایند. این های اصاالی را برای اداره شاابکه ارائه میباشااد که پلتفرمهای راهبری میاز روسااای سااازمان
ها بر اسااس تعریف شابکه ضامن حفس اساتقالل کامل خود در شبکه برای دستیابی به اهداف     ساازمان 

، ر، راهبر شبکه و سایر اعضای شبکههای راهبری با یکدیگنمایند. هماهنگی سازمانمشاترک فعالیت می 
تامین اهداف سااازمان در کنار اهداف شاابکه و ایجاد توانمندی مکمل از مهمترین مسااایل در این دیدگاه 

 باشد.می

های شبکه توسعه اجتماعی رسالت در تمامی استان)دیدگاه دبیران استانی(: 9ای تعریف ریشه

انجام  شودآن توسط شخصی که دبیر استان نامیده می کشور دارای دبیرخانه استانی است که راهبری
باشند که در دبیرخانه استانی فعالیت های راهبری در هر استان دارای نمایندگانی میشود. سازمانمی
ظر از شود در استان مورد نهای شبکه که از سوی راهبر کل تعیین مینمایند. بنابراین اجرای سیاستمی

اهبری های رباشد که برای این منظور هماهنگی نمایندگان سازمانن استانی میهای دبیرامهمترین نقش
ای راهبری تعریف ریشه در استان مربوطه نیز باید به خوبی انجام شود. با توجه به جمع بندی موارد فوق

شود: راهبری شبکه به مثابه یک سیستم با چندین زیر سیستم از جمله شبکه به شرح ذیل عنوان می
های راهبری)روسای رخانه مرکزی)راهبر کل شبکه و واحدهای ستاد مرکزی(، شورای سازماندبی
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 با هانداز شبکباشد که در راستای چشمهای استانی)دبیران استانی( میهای راهبری( و دبیرخانهسازمان
 نمایند.فعالیت می ارزش جادیابرای  هدفمند اقداماتاز  یامجموعه

 
 

  مفهومیایجاد مدل -4-4

 "چه که هستآن" پردازد وای به شناخت سیستم فعلی میگر با استفاده از تعاریف ریشهم قبل تحلیلدر گا 
یستم باید چه که سآن" . در حالیکه در این گام، تحلیلگر با استفاده از نتایج مرحله قبل بهکند را بیان می
تعاریف ریشه ای، یک مدل مفهومی  اساس  برپردازد. جهت رسیدن به این هدف بایستی  می "انجام دهد

ن کند، در ایهای نرم در مرحله ترسیم مدل روش مشخصی ارائه نمیجا که روش سیستماز آنایجاد گردد. 
گرفته شده است. بهره (TISM) 0سازی ساختاری تفسیری جامعتحقیق برای ترسیم مدل، از رویکرد مدل
ای نرم انجام شده است معموال برای ترسیم مدل از یک روش هدر تحقیقات مختلفی که با روش سیستم

سازی ساختاری های نرم، مدل( روش ترکیبی سیستم2109ترکیبی استفاده شده است. شهابی و همکاران)
های ( روش ترکیبی سیستم2100)2های پویا را ارائه کردند. رودریگرز و همکارانو سیستم  (ISM)تفسیری

 ISM یها یتمحدودغلبه بر  اینوآورانه بر یکتکن یک  TISMرا بکار گرفتند.های پویا نرم و سیستم

ابتدا، عوامل   TISMبرای اجرای  نماید.متخصصان را ارائه می توسط آنها تفسیر و علی روابطبوده و 
و نظرات خبرگان و انجام مصاحبات باز پاسخ  ها با مطالعه تحقیقات پیشینآوری شبکهنهایی موثر در تاب

 و چند دور غربالگری، به شرح ذیل شناسایی شد:  
 

 آوری شبکه در شرایط شیوع کرونا عوامل موثر در تاب -4جدول

 عوامل  نام متغیر عوامل  نام متغیر

7C 1 ریسک گذاریفرهنگ اشتراکC قابلیت ادراک بحران 

8C 2 یادگیری شبکه ایC  استفاده از فرصتهاقابلیت 

9C 3 افزونگیC قابلیت پیکر بندی مجدد 

10C 4 چابکیC های ارتباطیسیستم 

11C 5 آوری شبکهتابC یکپارچگی مستمر 

  6C ایهمکاری شبکه 
 

 
 

شود که روابط زوجی میان توسعه داده می عواملبرای  SSIM یک ماتریس ساختاری خود تعاملیدر ادامه 
 های زیر استفاده کرد.توان از نمادبرای تعیین نوع رابطه می .سازد میرا نمایان عوامل 

V : اگر معیارi  فقط بر معیار jگذارد.   تاثیرمی  X: معیار  همi  برj  و هم معیارj   بر معیار iگذارد.تاثیر می   
A: معیار  اگرفقطj   بر معیار iگذارد.  تاثیر می  O: معیار نیست. دو میان تاثیرگذاری رابطه هیچ   

 

 

 

                                                                                                                             
1. Total interpretive structural modeling 2. Rodriguez-Ulloa, et. al 
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 ماتریس ساختاری خود تعاملی -1جدول 

11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C ردیف عامل 

O O O X V V V V O V 0 1 قابلیت ادراک بحرانC 

O V V O V V V V V 0 1 2 هاقابلیت استفاده از فرصتC 

O O V O V V V V 0 1 1 3 بندی مجددقابلیت پیکرC 

O V V V O O V 0 1 1 1 4 های ارتباطیسیستمC 

O V V V O V 0 1 1 1 1 5 یکپارچگی مستمرC 

O V V V X 0 1 1 1 1 1  6 ایشبکههمکاریC 

O V V V 0 0 1 1 1 1 1 7 ریسک گذاریفرهنگ اشتراکC 

A X O 0 1 1 1 1 1 1 1 8 اییادگیری شبکهC 

V X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 افزونگیC 

V 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 چابکیC 

 11C آوری شبکهتاب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
 

 

مشخص  1و عدم وجود رابطه با  0باشد. وجود رابطه را با عدد میاولیه گام بعدی  دسترسی ماتریس ایجاد
انتقال  واردکردن با مرحل این ISMدر روش شود. نهایی تشکیل می دسترسی شود و در ادامه ماتریسمی

رابطه اویلر به  از استفاده با ماتریس آید. اینمی دست به نهایی دسترسی ماتریس متغیرها روابط در پذیری
ماتریس  Mماتریس همانی و  Iماتریس دسترسی اولیه،  Aکه در آن  𝐧)𝐈+  𝐀= ( 𝐌 آید.میدست 

نیز بر اساس مبانی نظری و خبرگان  برجسته و متعدد روابط TISMباشد. در روش دسترسی نهایی می
. و دنشومی در ادامه متغیرها سطح بندیشد. این کار انجام نمی ISMشناسایی خواهد شد که در روش 

مرحله  8در ادامه و با انجام . 0باشدسازی میاین ماتریس به منظور تسری بودن فرضیه اساسی در مدل
 ها در یک جدول تلفیقی به شرح زیر انجام شد.تکرار، سطوح متغیر

 تکرار( 9تعیین سطوح متغیرها )تلفیقی  -9جدول

 متغیرها مجموعه ورودی ها مجموعه خروجی ها مجموعه مشترک سطح

 C1,C8 C1,C8 C1,C8 1C هشتم

 C2 C2 C1,C2,C8 2C هفتم

 C3,C8 C3,C8 C1,C2,C3,C8 3C ششم

 C4,C8 C4,C8 C1,C2,C3,C4,C8 4C پنجم

 C5,C8 C5,C8 C1,C2,C3,C4,C5,C8 5C چهارم

 C6,C7,C8 C6,C7,C8 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 6C سوم

 C6,C7,C8 C6,C7,C8 C1,C2,C3,C5,C6,C7,C8 7C سوم

 C1,C8 C1,C8 C1,C8 8C هشتم

 C9,C10 C9,C10 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 9C دوم

 C9,C10 C9,C10 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 10C دوم

 C11 C11 C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11 11C اول

                                                                                                                             
متغیر با « الف»نیز مرتبط باشد، در نتیجه متغیر « ج»با متغیر « ب»در ارتباط باشد و متغیر « ب»با متغیر « الف»تسری یعنی اگر متغیر  0
 .نیز در ارتباط است« ج»
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 چگونگی ارتباط متغیرهابندی و مبانی نظری نتایج سطح از استفاده باشود که سپس گراف اولیه تشکیل می
 . شودمی ایجاد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 TISMآوری شبکه بر اساس مدل تاب -9شکل

بندی شدند که به دسته تئوریک( طبقه 4) سطح 8ها در که در شکل زیر مشخص است متغیرهمانطور 
ی و گیرند. متغیرهای سطوح پایین تر بیشتر تاثیرگذارترتیب سطوح تاثیرشان از باال به پایین قرار می

ای یک میزان رمتغیرهای سطح باال بیشترین تاثیرپذیری را دارند و متغیرهای میانی بر اساس نوع متغیر دا
باشند. متغیر های قابلیت ادراک بحران و یادگیری شبکه ای و گذاری و تاثیرپذیری میمشخصی از تاثیر

باشند. ها میآوری شبکهپس از آن قابلیت استفاده از فرصت ها و پیکربندی مجدد به عنوان سنگ بنای تاب
های روی خطوط ارتباطی، مبنای و متن خطوط نقطه چین نشان دهنده رابطه غیر مستقیم متغیرها بوده

 علمی رابطه متغیرها را نشان می دهد. 
و افزایش اعتبار آن در  TISMالبته بسیار واضح است که علی رغم تقویت مبانی نظری مدل در روش 

، با این حال برای کاربرد مدل الزم است که اعتبار مدل تایید شود که بدین ISMمقایسه با خروجی روش 
اند استفاده خبره که عالوه بر تحصیالت مرتبط، مسولیت اصلی در شبکه و شورای راهبری داشته 9از  منظور

های مدل توسط این گروه تکمیل شد. بدین ترتیب شد و پرسشنامه طراحی شده برای سنجش روایی سازه
بیشتر  0تیاز آن ها از در نظر گرفته شد و روابطی که میانگین ام 9 تا 0که شدت رابطه به صورت بازه ای از 

ی پویاهاقابلیتنظریه   
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 نظریه قابلیت   های پویا

ی پویاهاقابلیتنظریه   

های پویانظریه قابلیت  

-بازخورد–چرخه ادراک

 یادگیری

ادراک   تیقابل

 بحران

یشبکه ا یریادگی  

استفاده از  تیقابل

 فرصتها

مجدد یبند کریپ تیقابل  

مستمر یکپارچگی  

یارتباط یها ستمیس  

یشبکه ا یهمکار سکیر یفرهنگ اشتراک گذار   

 چابکی افزونگی
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تایید شد.  TISMگرفتند کل مدل  9 از باالتر امتیازی پیوندها تمام از آنجایی کهبود پذیرفته شدند. 
 این مدل در مرحله بعد مبنای مقایسه با دنیای واقعی قرار گرفت.بنابراین 

 

 الزم و انجام اقدامات سنجش مدل مفهومی با دنیای واقعی-4-1
فهومی م ها میان مدلگردد و به سنجش تفاوتمی روش شناسی مجددا به دنیای حقیقی بازدر این مرحله، 

و  پردازدبموقعیت مسئله  در تغییر جهت اقداماتی ارائه به باید گر تحلیل پردازد.حاصله و دنیای واقعی می
 و اجرایی باشد.  اقداماتی را مطرح نماید که از نظرسیستمی مطلوب

رسیدن  یابیم که برایی سیستم)آنچه هست( و مدل ارائه شده)آنچه باید باشد( در میبا مقایسه تصویر غن
ری به عنوان های پویای راهبرسد توجه به قابلیتآور به چه تغییراتی نیاز است. به نظر میبه یک شبکه تاب

ائمی، ادراک( به طور د –بازخورد  -ای)نتیجه آوری شبکه و حفس چرخه یادگیری شبکهزیرساخت اصلی تاب
ی های بزرگآوری شبکه همکاری افزایش خواهد یافت. البته در زمینه راهبری شبکه همیشه چالشتاب

به نماید. ها غلآور، الزم است سیستم راهبری شبکه بر آنوجود دارد که برای دستیابی به یک شبکه تاب
راحی ساختار تا مدیریت خروجی شبکه وجود ها در تمامی مراحل نقش راهبری از عضوگیری و طاین چالش

( بیان کردند که طراحی ساختار شبکه، مدیریت جریان دانش و مدیریت 0098دارند. شهابی و همکاران)الف 
 باشد.ها در ایران میهای راهبری شبکهپایداری از مهمترین چالش

بری شبکه و مقایسه آن با راه فعلی فرایندهای از شناخت کسب از پس شده انجام هایلذا با بررسی
ت آفرین مانند شیوع کرونا دسآور که در زمان اتجام این تحقیق با یک بحران مشکلسیستم راهبری تاب

 گردد. موجود پیشنهاد می رایندهایف اتی درتغییرل اعما کند،میو پنجه نرم 
 

 آوری شبکهتغییر مورد نیاز در جهت تاب -9جدول

 نتیجه آوری شبکهجهت تابتغییر مورد نیاز در 

 گیری و تکامل شبکه از عضو گیری طراحی الگوی شکل
های مکمل اعضاء در تا اجرا بر اساس تکمیل قابلیت

 راستای اهداف باالدستی

 ها به خصوص شیوع حفس جامعیت و یکپارچگی شبکه در بحران
 ویروس و پسا کرونا

 راهبری  هایتحلیل آثار کرونا از دیدگاه هریک از سازمان
 و جمع بندی به عنوان یک کل در دبیرخانه مرکزی

  تیم چندایجاد تیم واکنش سریع در ساختار شبکه و 
  00-تخصصه برای واکنش به کووید

 رتآثار شیوع ویروس کرونا وبرنامه ریزی دقیق تر دقیق درک در  

 و افزایش انعطاف پذیری و چابکی شبکه در مواجهه با بحران ها 
 بازآرایی مجدد در کوتاه ترین زمان ممکن

 اییادگیری شبکه 

 و های نوینطراحی سیستم ارتباطی بر مبنای فناوری 
 دیجیتالی کردن فرایند و ابزارها

  ارتباطات سریع و غیرحضوری و فرایندهای شفاف بین اعضا 

 ایحل تعارضات درون شبکه  ضااعتماد و انگیزه اعطلبانه و افزایش جلوگیری از رفتارهای فرصت 

  آموزش و مهارت افزایی اعضای سیستم راهبری شبکه و
 هاهای آن در خصوص مقابله با بحرانزیر سیستم

 آوری در های تابیاستس یها اجراو توسعه مهارت یآگاه یشافزا
 بحران کرونا و پسا کرونا

 

های اصلی راهبر شبکه، شورای سیستم راهبری شبکه توسعه اجتماعی رسالت دارای زیر سیستم
های رهیاری اعم از رهیاران باشد. البته در کنار این اجزاء، تیمهای راهبری و دبیران استانی میسازمان
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اصلی در ارتباط اجتماعی دارند( نیز وجود دارد که با اجزای -مرکزی و اجتماعی)بیشتر ساختار اجرایی
ها و شیوع کرونا، تغییرات مورد نظر در سطح باشند. اما به دلیل بررسی ساختار راهبری در زمان بحرانمی

 کالن و با تاکید بر سه زیر سیستم اصلی پیشنهاد شده است.
 

 گیری نتیجه-5

آوری شبکه همکاری در شرایط شیوع کرونا)مورد مطالعه شبکه توسعه طراحی مدل تابهدف این تحقیق، 
. با توجه به پیچیدگی موضوع و لزوم بررسی سیستماتیک ذینفعان مختلف در بوده استاجتماعی رسالت( 

 ادهدهی به مسائل پیچیده مورد استفهای نرم به دلیل ارائه روشی برای ساختاراین مسئله، روش سیستم
 ای از نظر ذینفعان مختلف، تصویر غنی از سیستم)آنچهقرار گرفت و با استفاده از تحلیل و تعاریف ریشه

نج دهد در پهست( که روابط و دینامیزم های موجود در بین ذینفعان سیستم راهبری شبکه را نشان می
ی(، حلقه سوم)الیه حامیان(، های راهبرحلقه ترسیم شد که حلقه اول)الیه راهبری(، حلقه دوم)الیه سازمان

های مردمی قرار دارند که قلب شبکه می باشند. حلقه چهارم)حلقه فعالین اجتماعی( و در مرکز نیز کانون
( و 2116سپس برای ترسیم مدل مفهومی)آنچه باید باشد( با مبنا قرار دادن مدل راهبری دهانارج و چرخه)

نظر  با توجه به ای تحقیق در شرایط شیوع کرونا استخراج و(، متغیره0990های پویای تیس)تئوری قابلیت
ها و ارائه مدل به منظور تجزیه و تحلیل روابط میان آن. اصلی تأیید و انتخاب شد عامل 00خبرگان 

 4سطح و در  8این عوامل در استفاده شد. ( TISMجامع)سازی ساختاری ساختاری شان از روش مدل
 بندی شدند. ملکردی و نتیجه طبقهها، عدسته ادراکی، زیرساخت

های نشان داد که با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و آثار مختلف آن بر شبکه TISMنتایج تحلیل 
ه توانمندی تواند پایهای پویا میای، تئوری قابلیتهمکاری و لزوم واکنش سریع و حفس یکپارچگی شبکه

ای از عوامل بسیار مهم است چرا که دارای یادگیری شبکه آوری شبکه باشد. همچنینالزم برای تاب
آوری شبکه و سطح چهار یعنی قابلیت ادراک پذیری از متغیر سطح یک یعنی تابگذاری و تاثیرتاثیر
آوری زمانی نتیجه پایداری خواهد داشت که از باشد. این بدان معناست که تمام اقدامات الزم برای تابمی

نماید یادگیری صورت گرفته و مجددا در ادراک و تحلیل بحران استفاده آوری ایجاد میابهایی که تقابلیت
کنند ( بیان می2121شود و این فرآیند به صورت یک چرخه پویا در جریان باشد. دیکسیت و همکاران)

آورد که بتوانند با وجود شرایط نامطلوب به بقا ادامه بوجود می هاشبکههایی برای قابلیت ،آوریتاب
 همکاری هایشبکهبلندمدت  پایداریآوری به داده و در مسیر بازگشت و رشد قرار گیرند. ظرفیت تاب

 .کندکمک می
آوری شبکه ، مشخص شد که به منظور افزایش تابمدل مفهومی با دنیای واقعیدر ادامه با مقایسه 

در زمان شیوع ویروس کرونا، الزم است در راستای یک چشم انداز مشترک و مشخص، ارتباط  همکاری
چند سویه و موثرتری بین اجزای مختلف سیستم راهبری شبکه از جمله راهبر شبکه)به همراه تیم دبیرخانه 

 یبراکنند ( نیز در تحقیق خود بیان می0999)0مولر و هالینن های راهبری برقرار شود.مرکزی(، سازمان

                                                                                                                             
1. Möller & Halinen 
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و م انداز چش و یک دهند، درک کندیم یلرا که شبکه را تشک یروابط یدبا یریتشبکه، مد یکحرکت در 
 یریتمد ییشبکه به مهارت و توانا چشم انداز تصویر کلی برای تمامی ذینفعان درنظر گرفته شود. قابلیت

 .بکه و تکامل بالقوه آن اشاره داردمعتبر از ش یهایدگاهد یجاددر ا
باشد های استانی میاز آنجا که شبکه مورد مطالعه در این تحقیق دارای یک دبیرخانه متمرکز با دبیرخانه

با  هایی که از سوی ستاد ملی مبارزهاین نکته باید مورد توجه قرار گیرد که شیوع ویروس کرونا در استان
پذیری بیشتر از بحران بوده و این آثار در سراسر شبکه نیز گسترش تاثیرکرونا قرمز اعالم شدند دارای 

 یاختالل در شبکه اغلب به صورت محل کنند که( بیان می2121در این خصوص لی و زوبل)خواهد یافت. 
در زمان  رو، ین. از ایابدیگسترش م اجزای شبکه یربه سا یروابط داخل یقآن از طر یراتشود و تأثآغاز می

ر خواهد آوری شبکه تاثیمقاومت و تاب یزانمبحران حفس یکپارچگی و جامعیت شبکه بیشتر از قبل بر 
بقا  وکارها در زمان حال به وجود آورده است که بیشتر کسبهپاندمی کرونا شرایطی را در کشور بگذاشت. 

های شبکه راهبرانقبل بحران نیست. لذا اندیشند و پایان بحران نیز لزوماٌ به معنی بازگشت به دوره ما می
های آتی در دوره پساکرونا به برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت همکاری
 آوری نیاز دارند.های تاباستراتژی

های پویای راهبری شبکه و دقیقا در رویارویی با در این مقاله یک مدل راهبری شبکه بر اساس قابلیت
های آوری در شبکههای مختلف تابک بحران واقعی ارائه شد و در تحقیقات آتی می تواند استراتژیی

 همکاری مورد مطالعه قرار گیرد.
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