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چکیده

یکی از شاخصهای موفقیت شبکهها ،شکلگیری روابط و همکاریهای پایدار بین اعضاء است .در واقع توجه به

شبکهسازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین اعضاء کلید اصلی عملکرد موفقیتآمیز اعضاء و کل شبکه است.
بااینحال همکاری بین اعضای شبکه موضوعی پیچیده است که بررسی کامل آن نیازمند نگرشی جامعنگر است .یکی از
نظریههایی که میتوان برای بررسی روابط بین اعضای شبکه مورد استفاده قرارداد نظریه سرمایه اجتماعی است .هدف
پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای تحلیل روابط بین اعضای شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری با استفاده
از نظریه سرمایه اجتماعی است .برای انجام این پژوهش از روش مرور نظاممند استفاده شد و با جستجو در پایگاه
 WoSچهلوچهار سند بهعنوان اسناد معتبر شناسایی و با کمک روش فراترکیب ،اسناد منتخب بررسی و کدگذاری
گردید .نتایج پژوهش حاکی از وجود بیستوچهار زمینه فرعی در قالب سه زمینه اصلی (زمینههای رابطهای ،شناختی
و ساختاری سرمایه اجتماعی) در بین مقاالت است.
واژگان كليدي :شبکههای همکاری ،روابط بین اعضاء ،سرمایه اجتماعی ،علم و فناوری.
 -*1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /.نویسنده مسئول مکاتبات fsaghafi@ut.ac.ir
 -2دانشجو دکتری ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4عضو هیئتعلمی دانشگاه هرمزگان ،ایران.
 -5عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فناوری ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

امروزه در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری بهنام سرمایه اجتماعی مورد بهرهبرداری
قرارگرفته است .این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهعنوان منبعی باارزش اشاره
داشته که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (الوانی و سیدنقوی.)1381 ,
لین ( )2001سرمایه اجتماعی را بهعنوان منابع در دسترس و یا منابعی که میتوان آن را از طریق ارتباطات
در شبکههای اجتماعی به دست آورد ،تعریف میکند ( .)Lin, 2001یکی از رویکردهای مهم سرمایه
اجتماعی ،رویکرد «شبکهای» است ،در این رویکرد سرمایه اجتماعی شامل روابط افقی و عمودي میان
اعضاء و مجموعه ارتباطات درون و میان واحدهاي اجتماعی است (.)Woolcock & Narayan, 2000
بر مبنای این رویکرد ،همانطور که سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی هم بهصورت فردی و هم در شکل
جمعی میتوانند موجب افزایش بهرهوری شوند ،ارتباطات اجتماعی و روابط میان کارگزاران 1اجتماعی
هم بر بهرهوری افراد و گروهها تأثیر میگذارند .بر این اساس ،حجم سرمایه اجتماعی تحت تصرف
یک کارگزار ،بهاندازه شبکه پیوندهایی که او میتواند به نحو مؤثری بسیج کند و همچنین به میزان و
حجم سرمایهای که تحت تصرف یک کارگزار ،یا حتی تحت مالکیت کل مجموعه کارگزارانی است که
او با آنها پیوند برقرار کرده است ،بستگی دارد ( .)Bourdieu, 2011لین ( )2001شبکهها را از منظر
سرمایه اجتماعی مورد تحلیل قرار میدهد ،به نظر وی استفاده از ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی
براي دستیابی به اهداف مدنظر ،حیاتی است .از این منظر ،سرمایه اجتماعی بهعنوان منبعی که از طریق
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آن ارتباطات فراهم میشود ،براي دستیابی به اهداف افراد ،گروهها ،سازمانها و جوامع بسیار مهم است

هدف تحریک شکلگیری روابط همکاری در بین بنگاههای خصوصی صورت گرفته است .منطق پشت
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این موضوع این است که جریان (سرریز) اطالعات ایجاد شده در این روابط ،باعث بهبود معنادار رشد

( .)Lin, 2001درمجموع ،رویکرد شبکهاي به سرمایه اجتماعی را باید در این گزاره خالصه کرد :سرمایه
اجتماعی ،دارایی مهم موجود در چارچوب ارتباطی است که میان افراد برقرارشده است ،این چارچوب
شبکه نامیده میشود (.)Svendsen & Svendsen, 2009
یکی از انواع مهم شبکههای اجتماعی ،شبکههای همکاری است .این دسته از شبکهها بهعنوان یکی از
ابزارهای کارآمد برای مدیریت بهینه منابع ،انتقال دانش بین عوامل ،به اشتراکگذاری داراییها و کاهش
ریسکهای توسعه در عرصه اقتصاد ،کسبوکار و دانش شناخته شدهاند .در این شبکهها یکی از وظایف
مهم مدیریت شبکه ،طراحی و پیادهسازی برنامههای مختلف برای تشویق روابط برد-برد بین اعضاء
است ( .)Büchel & Raub, 2002اغلب سرمایهگذاریها بر روی تحقیقوتوسعه در اتحادیه اروپا با

اقتصادی و عملکرد سیستم ملی نوآوری میشود (.)Lopez, 2008
یکی دیگر از مزایای ایجاد و تقویت روابط در بین اعضای شبکه مربوط به افزایش نوآوری است بهنحویکه
سیاستگذاران بر اهمیت فزاینده شبکههای همکاری برای نوآوری تأکید میکنند .آنطور که در خالصه
سیاست 2سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است« :توانایی برای نوآوری ،وابسته به این است که
چگونه دانش بهخوبی به چرخش درآمده و چگونه شبکه بهخوبی متصل شده است؛ ازاینرو سیاستهایی
که باعث توسعه خوش ه و شبکهها میشوند ،اهمیت فزایند های دارند» ( .)OECD, 2008برخی دیگر از
پژوهشگران بر این نکته تأکید میکنند که بنگاهها بهمنظور نیل به منابع دانش و تخصص بیرونی ،دستیابی
سریع به فناوریها یا بازارهای جدید ،بهرهمند شدن از صرفه به مقیاس در انجام تحقیقوتوسعه و یا تولید
مشترک و به اشتراکگذاری خطرات خارج از حوزه یا تواناییهای خود ،به دنبال ایجاد رابطه با دیگر اعضاء
هستند ( .)Fischer & Varga, 2002بررسی ادبیات پژوهش نشانگر این نکته است که در بسیاری از
(مانند کاهش هزینه ،افزایش سود ،کاهش ریسک وDe Sousa et al., 2015, Chassagnon, 2014;( )...

 )Miotti & Sachwald, 2003یا فرهنگی ( )Bourdieu, 2011صورت گرفته است .مطالعات اندکی
عوامل فوق را با نگاه سرمایه اجتماعی احصاء کردهاند .این دسته از مطالعات نی ز عموم ًا عامل اعتماد

ف فوق ،سؤال اصلی پژوهش اين است كه
( )Ashton, 2008را مدنظر قرار دادهاند .با در نظر گرفتن شکا 
چگونه میتوان با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی روابط درونشبکهای میان اعضای شبکههای رسمی
همکاری علم و فناوری را تقویت کرد؟ براي اين كار ابتدا با مرور نظاممند ادبيات موجود ،تحقيقات مناسب
در اين حوزه شناسايي میشود و سپس بامطالعه و تفسير مطالعات منتخب ،دانش جديدي بر پايه تعميم و
تفسير اطالعات قبلي استخراج میشود.

 -2مبانی نظری پژوهش

همانطور که بیان شد شبکههای همکاری علم و فناوری یکی از انواع مهم شبکهها است .دستهبندیهای
مختلفی در مورد شبکههای همکاری صورت گرفته است .یکی از دستهبندیهای ارائهشده در مورد

شبکهها ،تقسیمبندی آنها به دو دسته رسمی و غیررسمی است .تمرکز این تحقیق بر روی شبکههای
رسمی همکاری است .این شبکهها دارای یک ساختار مدیریتی و اجرایی بوده ،اعضای آنها مشخص
است و دارای پراکندگی جغرافیایی هستند ( .)Chang, 2017در واقع شبکههای رسمی ابزاری برای
اجرای سیاستهای علم و فناوری در سطح ملی /منطقهای /محلی هستند .مسئولیت اصلی این شبکهها

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

پژوهشهای صورت گرفته ،شناسایی عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکههای همکاری با نگاه اقتصادی
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که مورد حمایت دولتها قرار دارند ،سازماندهی پژوهش عموم ًا درزمینه فناوریهای نوظهور است
(.)Musiolik, 2012
مفهوم سرمایه اجتماعی از تعریف کلیدی بوردیو ( ،)1986کلمن ( )1988و پاتنام ( )1995به وجود آمده
است .بوردیو ( )1986اساس هر جامعهای را در سرمایه اجتماعی آن جامعه میداند .ازنظر وی جایگاهی
که برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میشود بر گستره پیوندها یا شبکههای اجتماعی متمرکز است و
این شبکههای اجتماعی هستند که باعث ایجاد حس مشارکت و اعتماد میشوند (.)Bourdieu, 2011
کلمن ( )1988بر شبکهها و ارزشهای مشترک جامعه و افراد تأکید دارد و معتقد است روابط در بین
افراد از این طریق امکانپذیر میشود ( .)Coleman, 1988ازنظر پاتنام ( )1995سرمایه اجتماعی آن
دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکتکنندگان را قادر
میسازد تا به شیوهای مؤثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند (.)Putnam, 1995

 -3پیشینه پژوهش

باوجوداینکه مطالعات متعددی درزمینه روابط بین اعضای شبکهها صورت گرفته است اما خألهایی
در این مطالعات دیده میشود که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است .بررسی کاملتر منابع
بررسیشده در جدول ( )1آورده شده است.
رابرت پاتنام ( )2000با بررسی جوامع آمریکایی ،عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکه را اعتماد،
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نوع شبکه (شبکه افقی در برابر شبکه عمودی) و هنجارهای حاکم بر شبکه معرفی میکند .وی استدالل

عمودی در شبکهای از شرکتهای فعال در بخش صنایع تولیدی فرانسه ،عوامل مؤثر در بین بازیگران
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را در دودسته طبقهبندی میکند .دسته اول شامل معیارهای اقتصادی مانند کاهش قیمت ،کاهش ریسک،

میکند که هنجارهای حاکم بر شبکه از طریق افزایش اعتماد و کاهش هزینه مبادالت منجر به تسهیل
روابط بین اعضاء میشود ( .)Putnam, 2000پاتنام در تحلیل خود تنها سه عامل اعتماد ،هنجارها و نوع
شبکه را مورد بررسی قرار میدهد.
هاگدورن و همکاران ( )2006با بررسی روابط رسمی تحقیقوتوسعه در بین شرکتهای فعال در حوزه
فناوریهای برتر در سطح بینالملل ،توانمندیهای راهبردی شبکه خصوص ًا توانمندیهای مبتنی بر

مرکزیت (جایگاه شرکتها در شبکه) ،کارایی شرکتها در انتخاب شریک ،تجربههای پیشین همکاری،
یادگیری ،اندازه سازمانی ،ماهیت منطقهای روابط را ازجمله عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکه مورد
بررسی قلمداد میکنند ( .)Hagedoorn et al., 2006چاساگنون ( )2014در خالل بررسی روابط رسمی

جدول( :)1بررسی عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه
عنوان

منبع

تأثیر همکاری
بر فعالیتهای
تحقیقوتوسعه بنگاههای
برزیلی

)De Sousa et
(al., 2015

تکامل سرمایه اجتماعی
ساختاری و انتقال دانش:
شواهدی از یک شبکه
دارویی در ایرلند

)Filieri et al.,
(2014

همکاری همهجانبه
در شبکههای بنگاهی:
بینشهای نظری و
یافتههای تجربی

)Chassagnon,
(2014

در این پژوهش روابط رسمی بین
تقویت جریانهای دانش و اطالعات،
شرکتهای خصوصی با دیگر
کاهش هزینهها ،کاهش میزان ریسک،
شرکتها و همچنین با مؤسسات
دستیابی به تواناییها و منابع مکمل،
پژوهشی دولتی مورد بررسی قرار
افزایش میزان ظرفیت جذب
گرفته است.

این پژوهش با لنز سرمایه
اجتماعی ،تکامل یک شبکه
دارویی در ایرلند (دارای اعضای
اعتماد ،هنجارهای موجود در شبکه،
دانشگاهی و صنعتی) را از
ایفای نقش حفرههای ساختاری
منظر پیکربندیهای ساختاری
توسط اعضا و تعهد اولیه تأمین مالی
(پیوندهای درون و برون گروهی)
توسط دولت
و تأثیر آنها بر انتقال دانش و
نوآوری در مراحل مختلف تکامل
شبکه مورد بررسی قرار دادهاند.
دسترسی و تولید دانش موردنیاز
نوآوری

معیارهای اقتصادی مانند کاهش
قیمت ،کاهش ریسک ،اقتصاد
مقیاس ،دسترسی به بازار جدید.
عوامل مرتبط با روابط بین شرکتی
شامل طول مدت همکاری،
نوع ارتباطات ،شهرت طرفین،
شایستگیهای (مهارتهای)
مکمل سازمانی ،موازنه قدرت بین
شرکتهای درگیر در روابط

دراینمقالهروابطرسمیتجاریبازنجیره
تأمینموردبررسیقرارگرفتهاست.

روابط رسمی بین بازیگران فعال
در بخش صنایع تولیدی فعالیت
مورد بررسی قرارگرفته است.

روابط عمودی و رسمی بین
برنامهها و اقدامات مدیریت شبکه،
اشکال سرمایه اجتماعی
اعضای شبکه فیرسام سوئد که
عادات و هنجارهای موجود در
درون و برون گروهی )Eklinder-Frick
شبکه ،عدم حضور شرکتهایی از وابسته به دولت ،دانشگاه و بخش
(et al., 2011
در یک شبکه راهبردی
زمینههای مختلف کسبوکار (وجود خصوصی هستند ،مورد بررسی
منطقهای
قرارگرفته است.
اعضای همگن در همکاری)
شبکههای اجتماعی:
تأثیرات سرمایه اجتماعی
بر نوآوری بنگاهها

‐)Molina
& Morales
‐Martínez
Fernández,
(2010

درک سازمان زیستبوم
صنعتی :رویکرد شبکه
اجتماعی

()Ashton, 2008

در این مقاله روابط بین دویست و
بیست شرکت کوچک و متوسط
اعتماد ،شهرت ،دیدگاه مشترک و
تولیدی حاضر در یک ناحیه
نزدیکی جغرافیایی اعضای شبکه به
صنعتی (که همگی عضو دو شبکه
یکدیگر
مجزا هستند) در والنسیای اسپانیا
مورد بررسی قرارگرفته است.
ارتباط بین مدیران اعضای شبکه،
اعتماد ایجاد شده بین مدیران

در این پژوهش روابط رسمی در زنجیره
تأمین و تا حدودی غیررسمی (میزان
آشنایی مدیران باهم)بینشرکتهای
خصوصیبررسیشدهاست.

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

& )La Rocca
ارتباط در شبکههای
کسبوکار :نوآوری در عمل (Snehota, 2014

عوامل شناساییشده

توضیحات
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توانمندیهای راهبردی شبکه
خصوص ًا توانمندیهای مبتنی بر
شبکههای تحقیقوتوسعه
در این مقاله روابط رسمی
مرکزیت (جایگاه شرکتها در شبکه)،
بین بنگاهی :اهمیت
 )Hagedoorn etکارایی شرکتها (در انتخاب شریک) ،تحقیقوتوسعه بین شرکتهای
توانمندیهای شبکه
(al., 2006
تجربههای پیشین همکاری ،یادگیری ،خصوصی کوچک و بزرگ در
راهبردی برای
سطح بینالمللی بررسیشده است.
اندازه سازمانی ،ماهیت منطقهای
شکلگیری همکاری در
روابط (درجهای که شرکتها از
فناوریهای برتر
روابط بینالمللی استفاده میکنند).
همکاری در
تحقیقوتوسعه :چرا و با
که؟ چارچوب یکپارچه
تجزیهوتحلیل
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اتحادهای راهبردی
نامتقارن :رویکرد
شبکهای
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& )Miotti
Sachwald,
(2003

دسترسی به بازار جدید ،دسترسی
به توانمندیهای مکمل ،یادگیری
فناوریهای جدید ،به دست آوردن
در این مقاله روابط رسمی
 )Chen & Chen,تجربیات بینالمللی ،کاهش زمان
شرکتهای کوچک با شرکتهای
ورود به بازار ،تسهیم هزینهها ،تسهیم
(2002
بزرگ خارجی در حوزه ساخت و
ریسکها ،به دست آوردن اقتصاد
تولید بررسیشده است.
مقیاس ،افزایش قدرت بازار ،استفاده
از اقتصاد حوزه ( ،)Scopeکاهش
رقابت

از پایین به باال؟ فعالیت
کمیته فنی و تشکیل اتحاد

)Rosenkopf et
(al., 2001

شبکههای همکاری،
حفرههای ساختاری و
نوآوری :یک مطالعه طولی

()Ahuja, 2000

بولینگ بهتنهایی:
فروپاشی و احیای
جوامع آمریکایی

جستجوی فناوری ،دستیابی به
منابع مکمل ،دسترسی به دانش یا
افزایش منابع دانشی ،کاهش میزان
سرمایهگذاری ،ورود به زمینههای
فناورانه یا تولید محصوالت جدید،
کاهش هزینه و ریسک

همکاریهای رسمی در شبکههای
تحقیقوتوسعه با اعضایی خصوصی
و فعال در حوزه تولید بررسیشده
است.

ارتباطات بین فردی (غیررسمی)
مدیران میانی در کمیتههای فنی

روابط غیررسمی مدیران میانی
با یکدیگر در بین شرکتهای
خصوصی بررسیشده است.

در این پژوهش روابط رسمی
افقی (از نوع قراردادهای
تحقیقوتوسعه) بین اعضای
پیکربندیهای درون و برون گروهی و
یک شبکه فعال در حوزه صنایع
جایگاه یک عضو در شبکه
شیمیایی در سطح بینالمللی مورد
بررسی قرارگرفته است.

اعتماد ،نوع شبکه (شبکه افقی در برابر
در این پژوهش جوامع آمریکایی
شبکه عمودی) ،هنجارهای حاکم بر
(باشگاهها ،احزاب ،انجمنهای
شبکه (این هنجارها از طریق افزایش
اجتماعی ،اتحادیهها و جوامع
( )Putnam, 2000اعتماد و کاهش هزینه مبادالت منجر به
تسهیل روابط بین اعضاء میشود) و نوع حرفهای) با نگاه سرمایه اجتماعی
مورد بررسی قرارگرفته است.
سرمایه اجتماعی شامل درونگروهی
(پیوندی) و برون گروهی (پل زننده)

وابستگی منابع بین طرفین ،روابط
همکاری یا کنترل؟
& )Gulati
دوستانه بین دو عضو ،تجربه
تأثیر روابط مدیرعامل
( Westphal, 1999همکاریهای پیشین ،همکاری بین
و شکلگیری
هیئتمدیره و مدیرعامل
سرمایهگذاری مشترک

در این مقاله روابط رسمی از نوع
سرمایهگذاری مشترک در بین
بنگاههای صنعتی و خدماتی در
ایاالتمتحده بررسیشده است.

سرمایه اجتماعی و
ارزشآفرینی ،نقش
شبکههای درون بنگاهی

& )Tsai
(Ghoshal, 1998

ارزیابی اطالعات
فناورانه و استفاده
از آن :دانش فنی،
توانمندی فناورانه و
پیوندهای خارجی در
زیستفناوری

& )Arora
Gambardella,
(1994

قدرت روابط ضعیف

)Granovetter,
(1973

اعتماد ،ادراکات یکسان ،منافع
و اهداف مشترک ،درک مشترک
(ارزشها و دیدگاههای مشترک) و
جایگاه یک عضو در شبکه

در این تحقیق روابط بین
واحدهای یک شرکت بزرگ
چندملیتی فعال در حوزه
الکترونیک مورد بررسی قرارگرفته
است.

قابلیت فنی و قابلیت علمی اعضاء

روابط رسمی بین شرکتهای
بزرگ (طرف اول همکاری) با
شرکتهای کوچک و دانشگاهها
(طرفهای دوم) در حوزه
زیستفناوری مورد بررسی
قرارگرفته است.

این تحقیق در حوزه جامعهشناسی
و مبتنی بر روابط بین فردی
روابط ضعیف (در برابر روابط قوی)
انجامشده است.

طول مدت همکاری ،نوع ارتباطات ،شهرت طرفین ،شایستگیهای مکمل سازمانی ،موازنه قدرت بین
شرکتهای درگیر در روابط است ( .)Chassagnon, 2014فیلیری و همکاران ( )2014با لنز سرمایه
اجتماعی ،تکامل یک شبکه دارویی در ایرلند را از منظر پیکربندیهای ساختاری (پیوندهای درون و
برون گروهی )3و تأثیر آنها بر انتقال دانش و نوآوری در مراحل مختلف تکامل شبکه مورد بررسی قرار
دادهاند .در این پژوهش اعتماد ،هنجارهای موجود در شبکه ،ایفای نقش حفرههای ساختاری توسط اعضا
و تعهد اولیه تأمین مالی توسط بهعنوان عوامل مؤثر بر انتقال دانش ونوآوری در بین اعضا بیانشدهاند
( .)Filieri et al., 2014همانطور که مالحظه میشود این سه محقق تنها برخی از عوامل مرتبط با ابعاد
رابطهای و ساختاری را مورد بررسی قرار دادهاند ولی از عوامل شناختی غفلت نمودهاند.
مورالز و همکاران ( )2010با بررسی چندین شرکت کوچک و متوسط تولیدی در اسپانیا تأثیر عوامل
مرتبط با سرمایه اجتماعی شامل اعتماد و چشمانداز مشترک بر نوآوری شرکتها را مورد بررسی
قرار میدهند .ایشان عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی و تأثیرگذار بر روابط بین اعضای شبکههای
فوق را اعتماد ،شهرت ،دیدگاه مشترک و نزدیکی جغرافیایی اعضای شبکه به یکدیگر میدانند
(  .)Molina‐Morales & Martínez‐Fernández, 2010ایشان تنها برخی از عوامل مرتبط با سرمایه
اجتماعی را از قبیل اعتماد ،حسن شهرت ،دیدگاه مشترک و نزدیکی جغرافیایی را مورد بررسی قرار دادهاند.
اکلیندر و همکاران ( )2011بامطالعه شبکهای در سوئد سعی میکنند وضعیت پیکربندیهای مختلف سرمایه
اجتماعی ساختاری را در شبکه مذکور مورد بررسی قرار دهند .اعضای این شبکه ،شرکتهایی صنعتی

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

اقتصاد مقیاس ،دسترسی به بازار جدید بوده و دسته دوم شامل عوامل مرتبط با روابط بین شرکتی شامل
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و وابسته به دولت ،دانشگاه و بخش خصوصی هستند .ایشان این نتیجه میرسند که برنامهها و اقدامات
مدیریت شبکه و عادات و هنجارهای موجود در شبکه ،موجب تسهیل روابط عمودی مبتنی بر زنجیره
ارزش شده و از طرف دیگر حضور شرکتهایی با زمینههای مختلف کسبوکار ،تسهیم اطالعات را برای
طرفین همکاری مشکل ساخته که درنهایت این امر موجب ایجاد چالشهایی برای اعتمادپذیری بین اعضاء
میشود ( .)Eklinder-Frick et al., 2011این نویسندگان تنها نقش برخی از عوامل مانند جایگاه عضو
در شبکه ،هنجارها و نقش مدیریت شبکه در تقویت روابط بین اعضای شبکه را مورد بررسی قرار میدهند.
دسوزا و همکاران ( )2015با بررسی روابط بین شرکتهای خصوصی فعال در حوزه تولید و خدمات با
دیگر شرکتها و همچنین با مؤسسات تحقیقاتی دولتی سعی میکنند تأثیر روابط همکاری را بر فعالیتهای
مرتبط با تحقیقوتوسعه شرکتهای برزیلی احصاء نمایند .ایشان تقویت جریانهای دانش و اطالعات،
کاهش هزینهها ،کاهش میزان ریسک ،دستیابی به تواناییها و منابع مکمل و افزایش میزان ظرفیت جذب را
مؤثر بر روابط بین بازیگران فوق میدانند ( .)De Sousa et al., 2015همانطور که مشخص است ایشان
برخی از عوامل را بهصورت کلی بیان کردهاند ،ضمن اینکه تنها بر روابط رسمی بین اعضاء تمرکز نمودهاند.

 -4روش پژوهش

فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافتههای استخراجشده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع
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مرتبط و یکسان را مورد بررسی قرار میدهد .این روش با ایجاد نگرشی نظاممند برای پژوهشگران از طریق
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ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف به کشف موضوعات اساسی پرداخته و از این طریق دانش فعلی را ارتقاء
میدهد ( .)Zimmer, 2007هدف اصلی فراترکیب ارائه یافتههایی است که مفاهیم و بینش عمیقتری را
تولید کنند ،زیرا پژوهشهای متعدد و موردی به دلیل حرکت در چارچوبهای ساختاری و رشتهای قادر
به ارائه چنین بینشی نیستند و نمیتوانند چنین بینش عمیق و کاربردی را ارائه کنند (.)Finfgeld, 2003
در این پژوهش برای استفاده از روش فراترکیب ،از روش هفت مرحلهای ساندوسکی و باروسو ()2006
مطابق شکل ( )1استفاده شده است (.)Sandelowski & Barroso, 2006

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-5مرحله اول :تعیین هدف پژوهش
هدف از انجام پژوهش ارائه چارچوبی مبتنی بر نظریه سرمایه اجتماعی برای تقویت روابط درونشبکهای

ارائه یافتهها

کنترل کیفیت
نتایج

تحلیل و ترکیب
یافتههای حاصل از
مطالعات کیفی

استخراج
اطالعات
مورد نظر

جستجو و
انتخاب مقاالت
مناسب

مطالعه
نظاممند
ادبیات تحقیق

تعیین هدف
پژوهش

شکل ( :)1مراحل روش فراترکیب ()Sandelowski & Barroso, 2006

میان اعضای شبکههای رسمی همکاری علم و فناوری است .در این پژوهش سعی بر آن است که بر اساس
دستهبندی از این عوامل بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی ارائه شود.
 -2-5مرحله دوم :مطالعه نظاممند ادبیات پژوهش
در مرحله دوم ،محقق بهصورت نظاممند اقدام به جستجوی مقاالت منتشرشده در نشریات بینالمللی بر اساس
واژههای کلیدی مناسب مینماید .در این پژوهش برای انتخاب مقالههای مناسب جهت استفاده از روش فراترکیب،
از واژههای کلیدی منتخب جهت جستجوی مقاالت در پایگاه داده  WoSاستفاده شد که بر این اساس 428
مقاله مرتبط در بازه زمانی  1986تا  2018شناسایی گردید .واژگان کلیدی مورد استفاده عبارتاند از:
Collaborative Network, Science and Technology Collaborative Network, S&T Network,
Formal Network, Network Approach, Network Perspective, Social Networks, network
of relationships

شایا ن ذکر است در کنار تمام واژگان فوق از اصطالح سرمایه اجتماعی ( )Social Capitalنیز استفاده شده است.
 -3-5مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

در مرحله سوم ،مشابه مرور نظاممند،محقق در هر بازبینی برخی از مقاالت را حذف میکند که این مقاالت
در فرایند روش فراترکیب مورد بررسی قرار نمیگیرند .بهمحض اینکه مقاالت متناسب با پارامترهای
تحقیق بررسی شدند ،در قدم بعدی کیفیت روششناختی آنها توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار
میگیرد .براساس شکل( )2پس از بررسی عناوین و کلیدواژههای مقاالت تعداد  275مقاله غير مرتبط
تشخيص داده و حذف شد و  155مقاله در مرحله اول شناسایی گردید (معیار رد در این مرحله از

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

مطالعات پیشین ،تحلیل عمیقی از عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکههای فوق صورت گرفته و یک
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تعداد مقاالت احصاء شده بر اساس کلیدواژهها
تعداد مقاالت رد شده

275

تعداد مقاالت رد شده

111

تعداد مقاالت انتخابشده پس از مطالعه عناوین و کلیدواژهها
تعداد مقاالت نهایی بررسیشده

428
155
44

شکل ( :)2خالصه جستجو و مقاالت انتخابشده
پژوهش ،مرتبط بودن عنوان و کلیدواژههای مقاله با موضوع پژوهش حاضر است) .در مرحله دوم و پس
از مطالعه چکیده مقاالت منتخب تعداد  44مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شد.
شایانذکر است در این مطالعه تنها مقاالت علمی و پژوهشی (نه فصلهایی از کتاب و مقاالت کنفرانسی) به
زبان انگلیسی و در بازه زمانی  1986تا  2018مورد بررسی قرار گرفت.
 -4-5مرحله چهارم :استخراج اطالعات مورد نظر

در همه مراحل فراترکیب ،پژوهشگر بهطور پیوسته مقاالت انتخابشده را بهمنظور دستیابی به یافتههای
محتوایی آنها مورد بررسی مجدد قرار میدهد .برای استخراج دادهها میتوان از یک فرم استاندارد کاغذی
یا الکترونیک استفاده کرد .مزیت فرم الکترونیک آن است که میتوانهمزمان بازیابی و درج اطالعات را
انجام داد و درنتیجه استفاده بعدی از دادهها آسانتر میشود .در این پژوهش برای استخراج و کدگذاری
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دادهها از روش کدگذاری باز اشتروس و کوربین ( )Strauss & Corbin, 1990و نرمافزار MAXQDA

شبکههایی است که اطالعات و منابع حیاتی در آن به اشتراک گذاشتهشده است (.)Rowley et al., 2000

32

بعد شناختی سرمایه اجتماعی به فهم مشترکی که از طریق تعامالت بین اعضاء در ساختار شبکه ایجاد شده،

نسخه  10استفاده شده است.
 -5-5مرحله پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای حاصل از مطالعات کیفی

در این مرحله ،پژوهشگر موضوعاتی را جستجو میکند که در بین مطالعات موجود در فراترکیب پدیدار

شدهاند .این اقدام تحت عنوان «بررسی موضوعی» شناخته میشود .بهمحض شناسایی و مشخص شدن
موضوع ،پژوهشگر یک طبقهبندی ارائه میدهد که موضوع پژوهش را به بهترین شکل ممکن توصیف نماید
( .)Sandelowski & Barroso, 2003بر اساس مدل ناهاپیت و گوشال ( )1998سرمایه اجتماعی دارای
سه بعد ساختاری ،شناختی و رابطهای است؛ لذا در این پژوهش عوامل شناساییشده در این سه دسته قرار
گرفتند ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998بعد ساختاری نشاندهنده تعداد ارتباطات و همچنین ساختار

اشاره دارد .این فهم مشترک باعث تقویت همکاری ،ایجاد حس مسئولیت مشترک و اقدامات جمعی میشود
( .)Chen et al., 2008بعد رابطهای به خروجیهای روابطی که بر اساس اعتماد به وجود آمدهاند تمرکز
دارد ( .)Krackhardt, 2014به زبان دیگر روابط مبتنی بر اعتماد در بین اعضای شبکه باعث ایجاد جریان
مؤثری از اطالعات در بین اعضاء میشود (.)Tsai & Ghoshal, 1998
 -1-5-5بعد ساختاری
 نوع شبکهاز منظر پاتنام ( ،)2000شبکهها یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی هستند؛ بهنحویکه هرچه
شبکهها متراکمتر باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که اعضاء بتوانند در جهت منافع متقابل با یکدیگر
همکاری کنند .برای مثال شبکههای افقی (در مقایسه با شبکههای عمودی) باعث افزایش همکاریهای
بیشتری در بین اعضای شبکه میشوند (.)Putnam, 2000
ماندارانو ( )2009مدتزمان عضویت یک سازمان در شبکه را در میزان تعامالت آن سازمان با دیگر
اعضاء مؤثر میداند .وی با بررسی شبکهای در ایاالتمتحده به این نتیجه میرسد که متوسط مدت
عضویت اعضای شبکه بیش از  10سال است که این میزان از عضویت ،تعهدی قوی به رسالت شبکه و
توجه سازمانهای همکاری کننده را نشان میدهد (.)Mandarano, 2009

 جایگاه اعضاء در شبکهمرکزیت 4موقعیت یک بازیگر در شبکه است و ازآنجهت حائز اهمیت است که میزان دانش یک بازیگر
درباره بقیه شبکه را بازتاب میکند؛ هر چه جایگاه یک بازیگر مرکزیتر باشد ،درباره اعضاء و پیوندهای
شبکه اطالعات بیشتری را دارد ( .)Zheng, 2010از نظر آهوجا ( )2000یک شرکت مرکزی در یک
شبکه میتواند شرکتی باشد که از دانش کمیاب و ارزشمندی برخوردار است و به همین دلیل همه
شرکتها خواستار تسهیم دانش با آن هستند ( .)Ahuja, 2000برخی از پژوهشگران در تحقیقات خود
به این نتیجه میرسند که مرکزیت با قابلاعتماد بودن نیز مرتبط است .از دید ایشان تعامالت اجتماعی
نزدیک و مکرر ،به بازیگران اجازه میدهد یکدیگر را بهتر بشناسند ،اطالعات مهم را به اشتراک گذاشته
و دیدگاهی مشترک به وجود آورند .ازاینرو ،بازیگری که در یک شبکه دارای موقعیت مرکزی است،

احتماالً توسط سایر بازیگران شبکه ،قابلاعتماد نیز شناخته میشود (.)Tsai & Ghoshal, 1998
 -نزدیکی جغرافیایی بین اعضاء

در خصوص موقعیت فضایی شبکه ،نظریه انباشتگی معتقد است که شرکتهای نوآور جوان از جریانهای
متراکم و غنی دانش که در نزدیکی شهرهای بزرگ هستند ،بهره میگیرند .حضور اعضای شبکه در شهر

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

 -مدتزمان عضویت در شبکه
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محل شبکه ،ممکن است هزینههای مستقیم مربوط به تعامل گسترده و مکرر الزم برای برقراری و حفظ
روابط اجتماعی را کاهش دهد .با افزایش فاصله جغرافیایی بین شرکتهای زایشی و شرکای آنها،
تمایل اعضاء به نشستها و تعامالت رودررو کمتر بوده و به نظر میرسد حفظ روابط مؤثر نیز دشوار
باشد ( .)Soetanto & Van Geenhuizen, 2010بنا به نظر برخی دیگر از پژوهشگران انتظار میرود
که مجاورت اعضاء ،از طریق ایجاد یک ساختار متراکم و پیوندهای قوی ،موجب شکلگیری روابط
اجتماعی بین اعضای شبکه گردد ( .)McEvily & Zaheer, 1999با نگاهی دیگر ،نزدیکی جغرافیایی
بین اعضای شبکه ،باعث ایجاد ارتباطات غیررسمی ،مکرر و غیر مشخصشده که درنهایت موجب
تسهیل پیوندهای قوی و افزایش چگالی شبکه میشود .نزدیکی بین اعضاء ،ارتباطات رودررو را تسهیل
کرده و همچنین شکلگیری هنجارها و ارزشهای مشترک را هموار میکند .در واقع میتوان اینگونه
بیان کرده که عضویت در یک حوزه ،5به تسهیم نگرشها ،باورها ،هویتها و ارزشهای مشترک مرتبط
است(.)Molina‐Morales & Martínez‐Fernández, 2010
 تنبیه رفتارهای فرصتطلبانهکاندوری ( )1992نشان میدهد که همکاری بین اعضای یک شبکه حتی در محیطی که بازیگران شرکای
خود را در هر دوره تغییر میدهند نیز میتواند پایدار باشد .این موضوع زمانی ممکن میشود که یک
بازیگر فرصتطلب ،توسط دیگر اعضای شبکه تنبیه شود .به این شیوه تنبیه رفتارهای فرصتطلبانه ،تنبیه
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 فناوری اطالعات و ارتباطاتبرخی از پژوهشگران به این نتیجه میرسند که در شبکهها ،روابط همکاری در صورتی پایدار میماند
که شبکهها از ظرفیت باالیی برای ارتباطات برخوردار باشند .بنا به عقیده ایشان استفاده از ظرفیتهای
جدید ارتباطی امکان ترکیب جذاب سود زیاد حاصل از تجارت و هزینههای اجرایی پایین را حتی در
یک محیط تبادلی پیچیده فراهم میکند (.)Annen, 2003
 همگونی یا ناهمگونی بین اعضای شبکهی که ازلحاظ ویژگیهای درونی،
برخی از مطالعات نشان میدهد که شرکتها مایلاند تا دانش را با شرکتهای 
مشابه آنها هستند ،به اشتراک بگذارند ( .)Boschma & Ter Wal, 2007وجه دیگر همگونی بین اعضاء
نزدیکی فناورانه است .در واقع نزدیکی فناورانه به تجربه فنی و دانش مشترک اعضای شبکه اشاره دارد و یکی
از عواملی است كه منجر به تسهیل روابط بین اعضای شبکه میشود ( .)Cantù, 2010برخالف مطالعات
پیشین گروهی دیگر از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که تفاوت در سرمایه انسانی در بین شرکتها ،میزان
تبادل دانش متقابل میان آنها را افزایش میدهد؛ یعنی هراندازه شرکتها ازلحاظ سرمایه انسانی بیشتر شبیه

یکدیگر باشند ،تبادل دانش کمتری مشاهده میشود (.)Díez-Vial & Montoro-Sánchez, 2014
دسته سوم از پژوهشگران بر این اعتقادند که همگونی و ناهمگونی بین اعضاء با استفاده از مکانیزمهای
مختلفی میتوانند باعث افزایش روابط در بین اعضای شبکه شود .ازنظر ایشان همکاری اثربخش
درصورتیکه اعضای گروه ،همگون بوده و پیوندهای فردی بین آنها وجود داشته باشد ،بهتر برقرار
میشود .از سوی دیگر ممکن است گروههای بزرگ و ناهمگون ،با ایجاد فرصتهایی برای کسبوکار
و تبادل اطالعات ،موجبات تسهیل همکاری را فراهم آورند ( .)Faerman et al., 2001بررسیها نشان
میدهد ،پژوهشگرانی که معتقدند همگنی بین اعضاء منجر به تقویت روابط میشود ،مطالعات خود را
در شبکههایی انجام دادهاند که اعضای آن مشابه یکدیگر بوده و در یک حوزه خاص فعالیت میکنند.
برای مثال بوشما ( )Boschma & Ter Wal, 2007پژوهش خود را در ناحیه صنعتی مرتبط با کفش در
جنوب ایتالیا انجام داده و گویلیانی ( )Giuliani & Bell, 2005یک خوشه صنعتی آشامیدنی در شیلی
انجامشده که اعضای شبکه دارای حوزه کاری متفاوت هستند ،مانند مطالعه دیزویال (& Díez-Vial

 )Montoro-Sánchez, 2014که در پارک علمی مادرید از طریق بررسی  78شرکت انجام گرفته است.
 تکامل شبکهبرخی از پژوهشگران مراحل تکامل شبکه را در روابط بین اعضاء مؤثر میدانند؛ فیلیری و همکاران
( )2014مراحل تکامل شبکه بر اساس نوع روابط بین اعضاء را به چهار مرحله تقسیم میکنند .ازنظر
ایشان روابط در ابتدای تشکیل شبکه از نوع روابط ضعیف و برون گروهی است .در مرحله دوم روابط
درون و برون گروهی همزمان در بین اعضاء وجود دارد .در مرحله سوم اعتماد در بین اعضای شبکه
افزایشیافته و روابط درونگروهی غالب شده است .در مرحله چهارم تقریب ًا تمامی روابط به شکل
درونگروهی تکاملیافته و تعهد به مشارکت با دیگر اعضاء در بین اعضای شبکه افزایش مییابد
( .)Filieri et al., 2014همچنین تروتر و همکاران ( )2008چرخه عمر شبکه را به مراحل جهتگیری،
آغاز ،راهاندازی ،رشد ،بلوغ و گذار تقسیم کردهاند .در مرحله جهتگیری اغلب روابط دوگانه و سهگانه
از طریق ارتباطات غیررسمی بین اعضاء شکل میگیرد .در مرحله راهاندازی روابط کلیدی بین بازیگران
اصلی شبکه شکلگرفته و در مرحله رشد روابط شکلگرفته تثبیت میشود .در مرحله بلوغ بازیگران
کلیدی شبکه بهعنوان تسهیلکننده روابط عمل میکنند .در مرحله گذار ،روابط بین اعضاء بررسی مجدد
شده و تنشها و ابهاماتی در روابط و همکاریها در بین اعضاء به وجود میآید (.)Trotter et al., 2008
 هنجارها و سیاستهای حاکم بر شبکهدر هر گروه اجتماعی هنجارهایی وجود دارد که مهمترین سودمندی آنها تقویت اعتماد ،کاهش

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

را بررسی کرده است .برعکس ،مطالعات نقش ناهمگنی بر تقویت روابط در بین اعضاء روی شبکههایی
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هزینه معامالت و تسهیل همکاری است .سیاستهای شبکهای 6مثالی از چیزی است که میتوان آن
را «سیاستهای نرم» 7نامید ( .)Harrison & Rodríguez-Clare, 2010این سیاست بیشتر از آنکه
به یارانههای «سخت» برای تولید خاص یا فعالیتهای مرتبط با نوآوری بپردازند ،بر تقویت روابط
همکاری میان عوامل تمرکز دارند ( .)Aragón et al., 2014از این لحاظ ،سیاستهای شبکهای ،به
دنبال توسعه زیرساختهای اجتماعی ( )Flora et al., 1997و افزایش رقابتپذیری اعضاء از طریق
همکاری میباشند ( .)Aragón et al., 2014درنهایت نتایج برخی از پژوهشها نشان میدهد که وجود
مکانیزمهای هماهنگی ،به ایجاد تعامل اجتماعی و اعتماد کمک میکند .در واقع وجود مکانیزمهای همکاری
در شبکه نظیر قراردادها ،مقررات و رویکردهای حل اختالف ،احتماالً به کاهش خطرات و نگرانیهایی که

ممکن است اعضا در شبکههای یادگیری احساس کنند ،انجامیده و ازاینرو سطح تعامل و قابلاعتماد بودن
آنها را افزایش میدهد (.)Lefebvre et al., 2016

 نقش مدیریت شبکهبه عقیده بوچل و راب ( ،)2002چهار نوع نقش مهم برای یک شبکه مؤثر که بهصورت نظاممند باهم
کار میکنند وجود دارد .این نقشها عبارتاند از مدیر یا هماهنگکننده شبکه ،ساختار حمایتی شبکه،
ویرایشگر شبکه و حامی شبکه .در میان این چهار نقش ،دو نقش مدیر (هماهنگکننده) شبکه و ساختار
حمایتی شبکه در تسهیل روابط بین اعضاء در شبکه از دید ایشان بااهمیت تشخیص داده شده است
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 -2-5-5بعد شناختی
 زبان مشترکبعد شناختی سرمایه اجتماعی در ویژگیهایی نظیر یک کد مشترک یا یک پارادایم مشترک تجلییافته که
موجب تسهیل درک مشترک از اهداف جمعی 8و روشهای مناسب عمل کردن در یک سیستم اجتماعی
میشود ) .(Portes & Sensenbrenner, 1993برخی از پژوهشگران معتقدند که اعضای یک شبکه
از طریق یکزبان مشترک ،رفتارها را قابل پیشبینیتر ساخته و بنابراین باعث سادهتر شدن شکلگیری
روابط میشوند (.)Rutten & Boekema, 2007
 دیدگاهها و چشمانداز یکسانگروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که دیدگاههای مشترک در بین اعضای شبکه بهطور غیرمستقیم
و از طریق تأثیرگذاری بر اعتماد بر روابط بین اعضای شبکه تأثیر میگذارند .برای دیدگاههای مشترک که
جلوههای مهم بعد شناختی سرمایه اجتماعی هستند ممکن است توسعه روابط مبتنی بر اعتماد در بین

اعضای شبکه را تشویق کنند .رابطه مبتنی بر اعتماد میان دو طرف ،به این معناست که اهداف و ارزشهای
مشترک بین طرفین را گرد هم آورده و کنار یکدیگر نگهداشته است (.)Tsai & Ghoshal, 1998
 باورها و ارزشهای مشترکبا نگاهی به سرمایه اجتماعی ،چند دارایی غیرملموس مانند شبکه ،اعتماد و هنجارها (نهادها) را میتوان
مشخص نمود .برخی دیگر از داراییهای غیرملموس 9ممکن است شامل نزدیکی فرهنگی و اجتماعی بین
بازیگران باشند ( .)Morgan, 2004نقش داراییهای غیرملموس این است که موجب تسهیل همکاری
میان شرکا میشود .همکاری در جهت منافع متقابل ،روابط میان بازیگران را فراتر از معامالت نقدی

10

ِ
صرف در بازار برده و درنتیجه ،این روابط ،عالوه بر بعد اقتصادی که دارند دارای یک بعد اجتماعی نیز
میباشند ( .)Rutten, 2004این بعد ،یک ویژگی رابطه بهحساب میآید ،یعنی روابطی که توسط سطح
باالیی از اعتماد ،باورها و ارزشهای مشترک توصیف میشوند و از نزدیکی فرهنگی یا اجتماعی شرکا
 اهداف و آرمانهای یکسانچنانچه شرکتهای موجود در شبکه ،ارزشها و فرهنگها را به اشتراک بگذارند ،نوعی همگرایی
در انتظارات آنها به وجود میآید؛ این همگرایی باعث میشود که انتقال دانش در شبکه تسهیل شود
( .)Maskell, 2001برای مثال جانگ هی هانگ و همکاران ( )2008با بررسی شبکهای در کره جنوبی ،به
این نتیجه میرسند که این عامل از طریق تأثیرگذاری بر روابط رسمی باعث ارتقاءنوآوری در بین اعضاء
میشود بهنحویکه اثر این عامل بر روابط رسمی حتی از اعتماد نیز بیشتر است (.)Han et al., 2008
 ادراکات یکسانهنگامیکه اعضاء ،ادراکات یکسانی درباره چگونگی تعامل با یکدیگر داشته باشند ،میتوانند از بروز
سوءتفاهمهای احتمالی در ارتباطات خود جلوگیری کرده و فرصتهای بیشتری برای تبادل آزادانه
ایدهها یا منابع خود داشته باشند ( .)Tsai & Ghoshal, 1998محققان نشان دادهاند که دیدگاه
مشترک امکان درنوردیدن مرزهای سازمان و دسترسی به منابع دیگر بازیگران شبکه را فراهم میآورد
(.)Molina‐Morales & Martínez‐Fernández, 2010
 -3-5-5بعد رابطهای
 اعتماداعتماد بهعنوان «تمایل روانی یکطرف به آسیبپذیری در مقابل اقدامات طرف دیگر بر اساس انتظارات
مثبت نسبت به حرکت یا رفتار آن (طرف دیگر)» تعریف میشود ( .)Inkpen & Tsang, 2005برخی
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بهره میبرند ،احتماالً بسیار سادهتر و هموارتر از دیگر روابط عمل میکنند (.)Uzzi, 1997
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از پژوهشگران اعتماد را بهعنوان عاملی مهم در ایجاد و توسعه روابط در بین اعضای شبکه معرفی نموده
( )Han et al., 2008بهنحویکه این عامل موجب بهبود تسهیم دانش در بین اعضای شبکه میشود
(.)Leana III & Van Buren, 1999
هنگامیکه روابط مبتنی بر اعتماد ،درون یک شبکه توسعه مییابد ،بازیگران به «قابلاعتماد بودن»
منتسب میشوند؛ بنابراین منطقی است که انتظار داشته باشیم یک بازیگر قابلاعتماد (احتماالً) یک
شریک تبادلی محبوب برای دیگر بازیگران درون شبکه باشد ( .)Tsai & Ghoshal, 1998برخی از
پژوهشگران نیز معتقدند که گاهی اوقات نیز قابلاعتماد بودن با معرفی دیگر اعضای شبکه صورت
میگیرد ( .)Knoke, 2009گروهی دیگر از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که اعتماد از طریق
افزایش قدرت ریسکپذیری اعضای شبکه ،باعث افزایش تبادالت میشود .ازنظر ایشان وجود اعتماد در
بین سازمانهای عضو ،تبادل اطالعات محرمانه را از طریق کاهش ریسک استفاده فرصتطلبانه تسهیل

میکند ( .)Knack & Keefer, 1997برخالف نظراتی که نقش اعتماد در شکلگیری روابط بین اعضای
شبکه را مثبت قلمداد میکنند ،برخی از پژوهشگران نظرات متفاوتی دارند .این دسته از پژوهشگران هیچ
رابطه معناداری میان اعتماد و عملکرد تسهیم دانش و همچنین تعامل اجتماعی با اعتماد مشاهده نکردهاند
( .)Lefebvre et al., 2016بنا به ادعای نویسندگان مقاله اخیر این عدم تناقض در نقش اعتماد برای
تقویت روابط در بین اعضای شبکه میتواند در عدم دسترسی به اطالعات کافی از سطح اعتماد جمعی
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در بین اشخاص حاضر در شبکه باشد .در واقع ایشان در مقاله خود تنها توانستهاند اطالعات مربوط
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به اعتماد در بین  155عضو از مجموع  1327عضو را احصاء نمایند .همچنین دلیل دیگر این تناقض
میتواند در عدم شناسایی عوامل میانجی در این پژوهش باشد.
 حسن شهرتسرمایه اجتماعی ممکن است شامل ویژگیهای دیگری غیر از قابلاعتماد بودن یک بازیگر شود .برای
مثال اعتباری که یک بازیگر بهواسطه برخورداری از سهم ویژهای از سرمایه انسانی و فیزیکی دارد،
بهطور حتم بخش مهمی از میزان سرمایه اجتماعی وی محسوب میشود .برخی از محققین ،سرمایه
اجتماعی را بهعنوان اعتبار 11یک بازیگر برای مشارکت در یک شبکه اجتماعی توصیف میکنند .در واقع
اعتبار ،دارایی ارزشمندی است که افراد درون شبکه را بهسوی رفتار مشارکتی سوق میدهد .بهبیاندیگر
اعتبار یک عضو برای همکاری در یک شبکه اجتماعی در واقع نوعی دارایی بهحساب میآید (Annen,

 .)2003بارزل ( )2002به این نتیجه میرسد که برخالف اجرای قرارداد رسمی ،اجرای همکاری بر اساس
اعتبار در بین اعضای شبکه نیازمند بیان صریح همه ویژگیهای تبادل نیست ( .)Barzel, 2002همچنین
برخورداری از نام نیک 12و قابلاعتماد بودن ازنظر دیگران میتواند فرصتهای شغلی ،هزینههای تبادلی

پایینتر ،جذب مشتری و غیره را نیز به دنبال داشته باشد (.)Annen, 2003
 دسترسی به منابعبرخی از پژوهشگران دلیل تشکیل شبکهها را به خاطر محدودیتهای منابع ناشی از اندازه کوچک
شرکتها میدانند ( )Liao & Welsch, 2003و به این نتیجه میرسند که بنگاههای کوچک و متوسط
بهمنظور رقابتی ماندن و استفاده از فرصتهای جدید بازار ،نیازمند منابعی هستند که مالک آن نیستند
( .)Hitt & Duane, 2002ماندارانو ( )2009دسترسی به منابع فیزیکی (عالوه بر منابع اطالعاتی) را در
شکلگیری روابط جدید بین اعضای شبکه مورد بررسی قرار میدهد .وی تبادل منابع فیزیکی در شبکه
را به نسبت تبادل منابع اطالعاتی بسیار دشوارتر میداند و به این نتیجه میرسد که در دسترس بودن و
فراهم بودن منابع در یک شبکه بر روابط جدید شکلگرفته اثرگذار است (.)Mandarano, 2009
 روابط نزدیک و دوستانهبرخی از پژوهشگران نقش روابط نزدیک با دیگر اعضاء را در دستیابی به اطالعات موثق مورد بررسی
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میگذارد ،همکاران وی بیشتر مایل هستند تا ایدهها را با وی به اشتراک بگذارند (.)Cohen & Fields, 1999
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قرار دادهاند .موران ( )2005به این نتیجه میرسد که روابط نزدیک موجب شکلگیری تمایل بازیگران
به ارائه واقعی اطالعات میگردد ( .)Moran, 2005بعضی دیگر از پژوهشگران اینگونه نتیجهگیری
که روابط عاطفی و دوستانه یکی از مهمترین عوامل تسهیم دانش در بین اعضای یک شبکه است
( .)Ingram & Roberts, 2000در نتیجه ،شرکتهایی که بهواسطه روابط دوستی قوی به یکدیگر پیوند
خوردهاند ،مایلاند تا انتقال دانش را در میان خود تقویت نمایند ( .)Bell & Zaheer, 2007برخی دیگر
از پژوهشگران نیز نقش روابط غیررسمی بین افراد را به چند دلیل ازجمله فراهم نمودن امکان دسترسی
به پایگاه دانش سایر بازیگران حائز اهمیت میدانند (.(Granovetter, 1985

 روابط صنفیهنجارهای قوی عضویت در یک اجتماع حرفهای نیز عامل دیگری است که موردتوجه پژوهشگران
بوده است .هان ( ،)2008به این نتیجه رسید که در صنعت فوالد ایاالتمتحده ،تبادل دانش اختصاصی
فرآیندهای ساخت در شرکتهای همکار و رقیب ،امری معمولی و پیش پا افتاده است .وی زمانی که
مشاهده کرد روابط میان مهندسان بهطور ویژهای نزدیک است ،به این نتیجه رسید که آنها از هنجارهای
قوی عضویت در یک اجتماع حرفهای برخوردار هستند که همین عامل باعث همکاری آنها شده
است ( .)Han et al., 2008کوهن و فیلدز ( )1999نیز با بررسی انواع شبکهها در سیلیکون ولی 13اینگونه
نتیجهگیری میکنند :زمانی که یک کارگر احساس مشابهی را از طریق کارهای در حال انجام به اشتراک

 واسطهگری ،پلزنی و روابط ضعیف در شبکهگرانووتر ( )1992معتقد است که اعضاء شبکههای سست ،14نسبت به آنهایی که در شبکههای منسجم
هستند از امتیازات بیشتری بهره میبرند؛ زیرا یک ساختار سست 15مزایایی ازجمله فرصتهای واسطهگری
و تنوع دانش را فراهم میآورد ( .)Granovetter, 1992وی میان پیوندهای قوی و ضعیف تمایز قائل
شده و در مورد اهمیت «قدرت روابط ضعیف «در شبکهها بحث نموده و چنین استدالل میکند که روابط
ضعیف باعث میشود یک بازیگر دسترسی به اطالعات جدید و منحصربهفرد داشته باشد .به زبان دیگر
انسجام در گروههای مختلف یک نظام اجتماعی (شبکه) به روابط ضعیف بستگی دارد نه روابط قوی
( .)Granovetter, 1973ازنظر نان لین ( )2001و برت ( )1992افراد و شرکتهایی که موقعیتهای
پل زننده را اشغال میکنند ،شماری از مزایا مانند دسترسی به منابع یا اطالعات متنوعتر یا بهتر ،کنترل
و دسترسی ویژه به فرصتها و دانش منحصربهفرد ( ،)Lin, 2001دسترسی به جوامع جدید ،تجربیات
گوناگون و ایدههای متنوع را تجربه میکنند ( .)Burt, 1992مفهوم دیگری که قرابت نزدیکی به روابط
ضعیف در شبکه دارد ،حفرههای ساختاری است ،در بحث حفرههای ساختاری برت ( )1992بر این
نکته تأکید میکند که وجود حفرههای ساختاری درون یک شبکه ،یک بازیگر را قادر میسازد که از
طریق ترکیب اطالعات بازیگران مختلف درون شبکه ،بهعنوان یک کارگزار اطالعاتی عمل نماید (Burt,

 ،)1992زیرابه کارگزاران اطالعاتی که میان گروههای منفصل پل میزنند ،مزایای قدرت تعلق میگیرد و
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این امر نهتنها با در دسترس قراردادن اطالعات جدید گروه را بهرهمند میسازد بلکه در به انجام رساندن
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کارها نیز بهعنوان یک نقش رهبری ،واسطه اطالعاتی باقی میماند ( .)Adler & Kwon, 2002گابی
و زاکرمن ( )1998برخالف تحقیقات پیشین به نتیجه متفاوتی میرسند .ایشان ادعا میکنند واسطهگری
(گسترده) در بین اعضایی که اثربخشی آنها به انتشار گسترده اطالعات وابسته است ،ممکن است مانع
انتقال اطالعات ارزشمند در بین اعضای شبکه شود (.)Gabbay & Zuckerman, 1998
 تجربه روابط پیشینگروهی از پژوهشگران تعامالت مکرر یا تجربه روابط پیشین را عالوه بر عامل اعتماد در تعامالت آتی اعضای
شبکه با یکدیگر مؤثر میدانند ( .)Ring & Van de Ven, 1994, Gulati & Gargiulo, 1999سوئه تانو
و ونگینهویزن ( )2010نیز در بحث قدرت روابط بهطور ضمنی بر اهمیت روابط پیشین اشاره میکند .وی
اینگونه استدالل میکند که قدرت روابط به کیفیت روابط از لحاظ شدت و اعتماد اشاره دارد .قدرت روابط
در شبک هها بسته به زمان سرمایهگذاری شده بر روی این روابط ،متفاوت است .معموالً روابط مستحکم ،نتیجه

تعامالت بلندمدت و شدید میان اعضای شبکه است (.)Soetanto & Van Geenhuizen, 2010

شایانذکر است نتايج استخراجشده در این بخش شامل ابعاد و زير بعدها در جدول ( )3ارائهشده است.

 -6-5مرحله ششم :کنترل کیفیت نتایج

بنا به اذعان بسیاری از پژوهشگران پایایی در تحقیقات کیفی چندان موضوعیت ندارد .بااینحال ،روش
کدگذاری مجدد اسناد را ابزاری برای ارزیابی پایایی در اینگونه تحقیقات معرفی کردهاند .در این روش
برخی از اسناد با یکفاصله زمانی توسط محقق یا محقق دیگری کدگذاری میشوند و چنانچه نتایج هر
دو کدگذاری همگرا باشد ،پایایی تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد .برای ارزیابی همگرایی کدهای احصاء
شده از ضریب کاپا استفاده میشود .بر اساس نظر الندیس و کوخ ( ،)1977ضریب کاپای باالتر از 0.6
بیانگر شدت توافق مناسب است ( .)Landis & Koch, 1977ازاینرو  5مقاله از میان مقاالت مطالعه
شده توسط محقق بهصورت تصادفی انتخاب و مجددا ً کدگذاری شدند .در ادامه ضریب کاپا با استفاده از

نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید .نتایج بیانشده در جدول ( )2بیانگر توافق زیاد ( )0.653است.

درجه توافق آماره کاپا

مقدار

انحراف معیار برآوردی

تخمین T

سطح معناداری

0.653

0.158

3.264

0.001

پس از مرور ادبیات و استخراج چارچوب اولیه تحلیل ،ازنظرات خبرگان برای اعتبارسنجی دستاوردهای
تحقیق استفاده شد .در این مرحله ابتدا از طریق مصاحبه با دو نفر از خبرگان این حوزه چارچوب مورد
نظر تعدیل شد (در این مرحله عامل نوع شبکه حذف شد) و سپس چارچوب تعدیلشده در اختیار
 8متخصص حوزه شبکههای همکاری قرار گرفت (منظور از متخصصین عبارت است از مدیران،
کارشناسان و یا رابطان اعضای شبکه است که حداقل پنج سال سابقه همکاری با شبکه را داشته باشند)
و در مرحله بعد و مطابق با نظر الوشی ( )1975و طیف سهحالته «ضروری هستند»« ،مفید بوده ولی
ضرورتی بر وجود آنها نیست» و «غیرضروری» اعتبار چارچوب نهایی مطابق جدول ( )3ارزیابی شد
( .)Lawshe, 1975برای هشت خبره ،حداقل  CVRبرابر با  0.75است .بر این اساس در این مرحله ده
عامل موردپذیرش قرار گرفت .البته عالوه بر این تمهایی که مقدار  CVRآنها بین صفر و یک بوده و
مقدار میانگین عددی قضاوتها مساوی یا بیشتر از  1.5بوده نیز پذیرفته شدند .در واقع میانگین بیشتر
از  1.5بیانگر آن است که بیش از نیمی از خبرگان با ضرورت آیتم مورد نظر موافق هستند (الهی و
همکاران .)1397 ،در این مرحله نیز وجود دوازده عامل تأیید شد و درنتیجه دو عامل ایجاد روابط ضعیف
و همگونی بین اعضای شبکه از ادامه تحلیل حذف شد.

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

جدول( :)2آزمون محاسبه ضریب کاپای کوهن
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 اعتبارسنجی چارچوب تحلیل روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری بر:)3( جدول
اساس نظریه سرمایه اجتماعی
 نتیجهCVR
میانگین
آزمون

مراجع

)عوامل (زيربعدها
زبان مشترک

زمینهها
)(بعدها

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

(Edelman et al., 2004 ; Tagliaventi et al., 2010)

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

(Du Chatenier et al., 2009; Portes &
دیدگاه و چشمانداز
Sensenbrenner, 1993; Tsai & Ghoshal, 1998;
یکسان
Molina‐Morales & Martínez‐Fernández, 2010)
(Uzzi, 1997; Nardone et al., 2010; Ouchi,
1980; Maskell, 2001; Tsai & Ghoshal, 1998;
بعد شناختی باورها و ارزشهای
Sitkin & Roth, 1993; Rutten & Boekema,
مشترک
2007; Daly & Cobb, 1989; Western et al.,
2005; Cook & Wall, 1980)

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

تأیید

۰٫۵

تأیید

۰٫۵

تأیید

۱

تأیید

۰٫۷۵

تأیید

۰٫۵

(Tsai & Ghoshal, 1998; Nahapiet & Ghoshal,
ادراکات یکسان
1998)
(Walker et al., 2000; Soetanto & Van
تجربه روابط پیشین
۱٫۷۵
Geenhuizen, 2010)
(Liao & Welsch, 2003; Mandarano, 2009;
دسترسی به منابع
۲
Dhanaraj & Parkhe, 2006)
(Inkpen & Tsang, 2005; Gulati, 1995; Knack
& Keefer, 1997; Tsai & Ghoshal, 1998; Leana
اعتماد
۱٫۸۷۵ III & Van Buren, 1999; Putnam, 2000; Abrams
et al., 2003; Han et al., 2008; Knoke, 2009;
Lefebvre et al., 2016)
(Barzel, 2002, Annen, 2003; Molina‐Morales
حسن شهرت
۱٫۷۵
بعد رابطهای
& Martínez‐Fernández, 2010)

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

(Burt, 1992; Moran, 2005; Lin, 2001; Burt,
1992)

-۰٫۷۵ ۰٫۸۷۵

(Granovetter, 1992; Granovetter, 1973; Lin
et al., 1981; He & Fallah, 2009)

اهداف و آرمانهای
مشترک

۱٫۷۵

واسطهگری و
پلزنی در شبکه
ایجاد روابط
ضعیف

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

(Moran, 2005; Ingram & Roberts, 2000; Bell &
Zaheer, 2007; Ingram & Roberts, 2000)

روابط نزدیک و
دوستانه

تأیید

۰

۱٫۵

(Han et al., 2008; Cohen & Fields, 1999)

روابط صنفی

تأیید

۰٫۵

۱٫۷۵

(Mandarano, 2009)

مدتزمان عضویت

تأیید

۰٫۲۵

۱٫۶۲۵

(Kandori, 1992; Annen, 2003)

تأیید

۱

۲

(Putnam, 2000; Filieri et al., 2014; Aragón
et al., 2014; Uyarra & Ramlogan, 2012;
Lefebvre et al., 2016)

تنبیه رفتارهای
فرصتطلبانه
هنجارها و
سیاستهای شبکه

بعد
ساختاری
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رد

(Tsai & Ghoshal, 1998; Han et al., 2008)

42

;(Giuliani & Bell, 2005; Teece et al., 1997
Ter Wal & Boschma, 2009; Eklinder-Frick et
همگونی بین اعضاء & ۱٫۱۲۵ al., 2011; Faerman et al., 2001; McEvily
)Zaheer, 1999; Cantù, 2010; Annen, 2003

-۰٫۵

رد

& (Snehota & Hakansson, 1995; Tsai
)Ghoshal, 1998; Ahuja, 2000; Lin, 2001

۱٫۸۷۵

۰٫۷۵

تأیید

)(Büchel & Raub, 2002

۱٫۷۵

۰٫۵

تأیید

)(Annen, 2003

۱٫۸۷۵

۰٫۷۵

تأیید

& (Soetanto & Van Geenhuizen, 2010
McEvily & Zaheer, 1999 & Molina‐Morales
)& Martínez‐Fernández, 2010

۱٫۷۵

۰٫۵

تأیید

)(Filieri et al., 2014 & Trotter et al., 2008

۱٫۵

۰٫۲۵

تأیید

۱٫۶۲۵

۰٫۲۵

تأیید

موقعیت عضو در
شبکه
بعد
ساختاری

نقش مدیریت
شبکه

فناوری اطالعات و
ارتباطات
نزدیکی جغرافیایی
تکامل شبکه

ناهمگونی بین
اعضاء

(Cantù, 2010 & Annen, 2003 & Marsden,
)1987 & Faerman et al., 2001

درروش فراترکیب ،محقق پاسخ به پرسش تحقیق را بر اساس نتایج پژوهشهای مرتبط استخراج میکند .این پاسخ
حاصل ترکیب نتایج پژوهشهای مختلف است و متناسب با هدف پژوهشگر تنظیم و سازماندهی میشود .در این
تحقیق برای طراحی چارچوب مفهومی یا مدل پژوهش ،عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکه از طریق مرور
پیشینه پژوهش شناسایی شد .بر این اساس عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری بر
اساس نظریه سرمایه اجتماعی شناسایی شد .برای بررسی مقوله روابط بین اعضاء ،نیازمند یک چارچوب مفهومی
هستیم .یک روش مناسب برای طراحی چنین چارچوبی ،دستهبندی عوامل شناساییشده است .در مرحله اول 64
عامل شناسایی گردید و در مرحله دوم ،به دلیل قرابت مفهومی در  24دسته اولیه تقسیمبندی شدند .در مرحله بعد
این بیستوچهار دسته در قالب سه بعد ساختاری ،رابطهای و شناختی سرمایه اجتماعی جای گرفتند .همانطور که
بیان شد سه عامل (روابط ضعیف ،همگونی بین اعضاء و نوع شبکه) از ادامه تحلیل حذف گردید .بر این اساس
بعد ساختاری  9عامل ،بعد شناختی  5و بعد رابطهای  7عامل را شامل میشوند .در شکل( )3دستهبندی عوامل مؤثر
بر روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی نشان داده شده است.

 -6جمعبندی

در پژوهش حاضر محقق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

 -7-5مرحله هفتم :ارائه نتایج
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شکل( :)3چارچوب پیشنهادی برای بررسی عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای
همکاری علم و فناوری
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فناوری با استفاده از روش فراترکیب اقدام به بررسی ادبیات حوزه شبکه شامل  44مقاله منتشرشده در بازه

زمانی  1986-2018کرده است .محقق در پژوهش حاضر صرف ًا بر مبنای نظریه سرمای ه اجتماعی ،عوامل مؤثر
را شناسایی کرده است .نتایج بررسیهای درمجموع منجر به شناسایی  24عامل در قالب  3بعد اصلی گردید.
نتایج کسبشده در مقاله حاضر نشانگر وجود  24زمینه فرعی در قالب سه زمینه اصلی (زمینههای اصلی بر
اساس ابعاد رابطهای ،شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی انتخاب گردیده است) در بین مقاالت است (البته
سه عامل بنا به نظر خبرگان حذف گردید) .زمینههای سهگانه اصلی و فرعی در این تحقیق عبارتاند از:

الف) بعد رابطهای که شامل زمینههای فرعی تجربه روابط پیشین ،دسترسی به منابع ،اعتماد ،حسن
شهرت ،واسطهگری و پلزنی ،روابط نزدیک و دوستانه و روابط صنفی است.

ب) بعد شناختی که شامل زمینههای فرعی زبان مشترک ،دیدگاهها و چشماندازهای مشترک ،باورها و
ارزشهای یکسان ،اهداف و آرمانهای مشترک و ادراکات یکسان است.

ج) بعد ساختاری که شامل زمینههای فرعی مدتزمان عضویت ،تنبیه رفتارهای فرصتطلبانه ،هنجارها و

سیاستهای حاکم بر شبکه ،ناهمگونی بین اعضاء ،موقعیت عضو در شبکه ،نقش مدیریت شبکه ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،نزدیکی جغرافیایی و تکامل شبکه است.
شایانذکر است که محققان مختلف با نگاههای متفاوتی عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکه را مورد
بررسی قراردادهاند ،اما تقریباً هیچکدام این عوامل را با لنز ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی بررسی نکردهاند.

برای مثال در این موضوع گرانووتر ( )1992بر بعد رابطهای و آنهم عوامل روابط ضعیف ،پلزنی و
واسطهگری تمرکز نموده ،تسای ( )1998اثر ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی بر یکدیگر و بر ترکیب و تبادل
منابع را مورد بررسی قرار میدهد ولی تنها بر عوامل اعتماد به نمایندگی از بعد رابطهای ،چشمانداز مشترک
به نمایندگی از بعد شناختی و جایگاه عضو در شبکه بهعنوان نماینده بعد ساختاری توجه مینماید .در
جدول( )4دامنه تحقیقات پیشین براساس ابعاد سهگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش عوامل شناساییشده بر اساس ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی احصاء گردید ولی در مطالعات
مدنظر بوده است .این در حالی است که در این پژوهش با دیدی جامعنگرانه سعی شده است چارچوبی برای
تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری با نگاه سرمایه اجتماعی ارائه شود؛ همچنین
عوامل مؤثر بر روابط بین اعضای شبکه با لنز نظریه سرمایه اجتماعی بررسیشده است؛ این در حالی است
جدول( :)4مقایسه دامنه تحقیقات پیشین بر اساس ابعاد رابطهای ،ساختاری و شناختی
نام محقق

گرانووتر
تسای
ناهاپیت و گوشال
گوالتی
پاتنام
آهوجا
روزنکوف
چن
میوتی
هاگدورن
روتن
آشتون
مولینا مورالز
فیلیری
اکلیندر
الروکا
چاسانگسون
دسوزا

سال تحقیق
1992
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2010
2014
2011
2014
2014
2015

بعد رابطهای

بعد ساختاری

بعد شناختی

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکههای همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

پیشین تنها یک یا دو بعد مذکور مورد بررسی قرارگرفته و در هر بعد نیز تنها تعداد بسیار معدودی عامل
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 نیز...  یادگیری و، اقتصاد هزینه مبادله،که میتوان همین موضوع را با نظریههای دیگری مانند منبعمحوری
.مورد مطالعه قرارداد
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32.-1  صص،7 ، مدیریت نوآوری.فناورانه بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناوری محور
1 Agents
2 Policy Brief
) سرمایه اجتماعی درونگروهی نگاهی به درون دارد و به تقویت هویتهای متجانس و انسجام درونگروهی توجه2000(  از نگاه پاتنام3
دارد و سرمایه اجتماعی برونگروهی با ایجاد پیوندهایی با گروهای اجتماعی مختلف در شبکه به تقویت هویتها و چسبیدن بیشتر به
.هنجارهای عمل متقابل توجه میکند

4 Centrality
6 Network policies
7 Soft policies
8 Collective goals
9 Intangibles
10 Spot transaction
11 Reputation
12 Good name
13 Silicon Valley
14 Loose networks

) دارای پیوندهای ضعیف و قوی است؛ ولی آن چیزی که شبکهها را به هم مرتبط میکند و باعث1992(  هر شبکه بنا به نظر گرانووتر15
 شبکههای، شبکهها نیز به دو دسته کلی تقسیم میشوند. پیوندهای ضعیف هستند،جریان اطالعات در بین شبکههای مختلف میشود
. در شبکههای منسجم پیوندهای قوی غالب است و در شبکههای سست پیوندهای ضعیف.منسجم و شبکههای سست
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5 District membership
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