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علمسنجی و فراترکیب وضعیت موجود پژوهشهای حوزه
شبکههای همکاری بینسازمانی

الهام احقاقی

1

محمد فتحیان

2

چکیده
با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات تغییرات فراوان در سازمانها بهوقوع پیوسته است و بهطور خاص
شــبکههای همکاری بینسازمانی گســترش یافتهاند .باتوجهبه وجود مطالعات مختلف در این حوزه،
اولین ســؤال مطرح این است که بیشترین تمرکز مطالعات روی چه موضوعی بوده و سوال دوم آنست
که چه شــکافهای پژوهشــی در این حوزه وجود دارد .در پژوهش حاضر ،ضمن درنظرگرفتن مراحل
چرخه عمر شــبکههای همکاری ،با بهکارگیــری روش همرخدادی واژگان ،تصویری جامع از وضعیت
فعالیتهای علمی در بازه زمانی  2005تا  2019ارائه شده و حوزههایی که بیشتر مورد توجه بوده اند
تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان میدهد که بیشتر مطالعات بر مرحله خلق از چرخه عمر شبکههای
همکاری تمرکز داشتهاند و در همین مرحله ،موضوع انتخاب شرکا بیشترین فراوانی مقاالت را بهخود
اختصاص داده است .همچنین با بهکارگیری روش فراترکیب در بازه زمانی  2009تا  ،2019شکافهای
پژوهشــی در حوزه انتخاب شرکا موردبررسی قرار گرفتهاند .ازآنجاکه در سالهای اخیر اکثر مطالعات
بر مدیریت شــرکا و برقراری اعتماد میان شــرکا بهمنظور پایداری شــبکه همکاری متمرکز شدهاند؛
انجام مطالعات درخصوص ارائه چارچوب جامع جهت تهیه و مدیریت نمایه شــرکا ،تهیه نقشه شبکه
ارزشهای محوری ،مدیریت نوآوری برای انتخاب ســریع شرکا و پایداری شبکه به عنوان شکافهای
مهم دانشی محسوب میشوند.
کلیدواژگان
همرخدادی واژگان ،چرخه عمر شــبکههای همکاری ،مدیریت شــرکا ،انتخاب شرکا ،محیط پرورش
سازمانهای مجازی
 . 1دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
 . 2عضو هیئت علمی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
*  .نویسنده مسئولfathian@iust.ac.ir :
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مقدمه
امروزه در عصر جهانیســازی و اقتصاد دانشبنیان ،ســازمانها در محیط اجتماعی -اقتصادی ناپایدار
و رقابتی ،میبایســت برای بقا و پایداری به تالش جدی مبادرت نمایند .دراینراستا پیشرفت فناوری
اطالعات و ارتباطات بهواســطه ایجاد شــبکه میتواند نقش بسزایی در همکاری بین سازمانها داشته
باشــد .همکاری بهعنوان یک ســازوکار برای اهرمقراردادن شایستگیها ،احتمال بقا را در شرایط بازار
آشفته افزایش میدهد؛ بنابراین شبکه همکاری بینسازمانی میان سازمانهای مستقل و پراکنده و با
هدفی مشترک شکل میگیرد .امروزه سازمانهای مختلف ،شبکههای همکاری را بهعنوان یک راهحل
بالقوه جهت مدیریت مسائل کسبوکار به کار میگیرند .شبکهها بهعنوان یک اصل مهم سازماندهی،
همواره موضوع مطالعات میانرشتهای بودهاند.
در بازه زمانی ســالهای  2005-2019با ترکیب کلمات کلیدی ((«ســازمان مجازی» یا «بنگاه
مجــازی» یا «بنگاههای شبکهشــده») و «شــبکههای همکاری»)  1128مقاله ثبتشــده در پایگاه
وبآفساینس 1یافت میشود که این کثرت بیانگر اهمیت پرداختن به این موضوع است .ازسویدیگر
باتوجهبه روند سریع تولیدات علمی در این حوزه و نظرات متفاوت و متنوع پژوهشگران ،شناسایی عناصر
برجســته در هر مرحله از چرخه عمر شبکههای همکاری و دستهبندی آنها میتواند در جهتدهی و
هدایت مطالعات آتی مؤثر باشد؛ بنابراین شناسایی بخشهایی از شبکه که بیشتر موردتوجه بودهاند و
شناسایی شکاف پژوهشی در هرکدام از بخشها ،مسئله و هدف اصلی پژوهش حاضر میباشد.
بهدلیل رشــد روزافزون دانش و افزایش رقابت ،ارزیابی محصوالت علمی بااســتفاده از روشهای
علمســنجی ،تبدیل به موضوعی بسیار مهم و حیاتی شده است .علمســنجی بهتعبیری ساده ،دانش
اندازهگیری علم است (یزدانی 2و همکاران .)2015 ،بهطورکلی ارائه تصویر کالن از وضعیت پژوهشهای
انجامشــده ،چگونگی ارتباط حوزههای مختلف و آگاهی از چگونگی رشد و توسعه این حوزهها در طی
زمان از اهداف نقشههای علمی است .نقشههای علمی بااستفاده از روشهای مختلفی ترسیم میشوند
کــه همرخدادی واژگان یکی از آنها میباشــد .بنابراین بهطورخالصه ،بهمنظور دســتیابی به هدف
پژوهش ،ابتدا در پایگاه وبآفساینس در بازه زمانی  ،2005-2019نقشه علمی شبکههای همکاری با
استفاده از روش همرخدادی واژگان استخراج شده و سپس خألهای پژوهشی یکی از حوزههای اصلی
(دارای بیشترین تعداد مقاالت) باتکیهبر روش فراترکیب بررسی شده است.
)1 . Web of Science (WoS
2 . Yazdani
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مرور پیشینه پژوهش
شبکهها میتوانند در سطوح متنوع فردی (شبکه اجتماعی) ،سازمانی ،بینسازمانی و بینالمللی توسعه
یابند .شبکه بین سازمانی مجموعهای از سازمانهای مستقل است که برای بهدستآوردن هدفی گرد
هم آمدهاند که هیچکدام بهتنهایی به آن دســت نمییابند؛ بنابراین همکاری در شــبکهها ذاتی است
(کاستلز.)1996 ،1
در اواخر سال  1990میالدی ،بهدنبال روند جهانیسازی و توسعه اینترنت و فناوری ارتباطات ،شبکه
همکاری بهعنوان نوع جدیدی از ســازمانهای شبکهشــده که از طریق محیط سایبر مجازی شدهاند،
موردتوجه جامعه علمی قرار گرفت (مالدینو 2و همکاران .)2017 ،این شــبکه دربرگیرنده سازمانها و
افرادی مستقل ،پراکنده و ناهمگن است که بهمنظور بهدستآوردن اهداف سازگار یا مشترک با یکدیگر
همکاری میکنند .ســوارز 3و همکاران ( )2003استدالل میکنند که شبکهها بهعنوان یک اصل مهم
سازماندهی همواره موضوع مطالعات بینرشتهای بودهاند .در کسبوکارها ،شبکههای مختلفی وجود
دارد که انواع مختلف همکاری و ارتباطات را منعکس میکنند؛ بنابراین تعداد روبهرشدی از شبکههای
همکاری در بسیاری از نواحی مشاهده میشود .امروزه انواع مختلفی از شبکههای همکاری با مشخصات
متفاوت ظاهر شــدهاند؛ بنگاه توسعهیافته ،تیم مجازی ،محیط پرورشی ،بنگاه مجازی ،جوامع مجازی،
زیستبوم کسبوکار ،ســازمان مجازی ،آزمایشگاه مجازی و غیره .سؤالی که ممکن است مطرح شود
این اســت که تفاوت بین بنگاه مجازی و ســازمان مجازی چیست؟ آپیو 4و همکاران ( )2017سازمان
مجازی را در قالب مفهومی نظیر بنگاه مجازی تعریف کردهاند .برایناساس سازمان مجازی مجموعهای
از سازمانها است که بهطور قانونی منابع و مهارتهایشان را بهمنظور بهدستآوردن هدف یا مأموریت
خود ،با یکدیگر ترکیب میکنند؛ اما محدود به اتحاد بنگاههای انتفاعی نمیشوند .بنابراین بنگاه مجازی،
مورد خاصی از سازمان مجازی است.

کامارینها-ماتوس و افسرمنش( 5الف 6)2006استدالل میکنند که برای توصیف کار گروهی معموالً
1 . Castells
2 . Mladineo
3 . Soares
4 . Appio
5 . Camarinha-Matos & Afsarmanesh
6 . 2006a
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از واژه هماهنگی ،1تشریکمساعی 2و همکاری 3استفاده میشود؛ اما معنای این واژگان یکسان نیست.
در پایینترین سطح« ،هماهنگی» به مفهوم اشتراکگذاری منابع و اطالعات است ،بهنحویکه هر یک
از طرفین میتواند نقش خود را در پشتیبانی از یک هدف متقابل به انجام رساند« .تشریکمساعی» در
جایی مطرح میشود که نهتنها اطالعات مبادله و فعالیتها تنظیم میشوند ،بلکه اشتراکگذاری منابع
برای بهدستآوردن اهداف سازگار نیز صورت میپذیرد .نهایتاً «همکاری» در قالب کارکردن با یکدیگر

برای هدفی مشترک تعریف میشود.
چرخه عمر سازمانهای شبکهشده شامل چهار مرحله خلق ،عملیات ،تکامل ،انحالل و دگردیسی
است .مرحله خلق دو زیرمرحله شروع  -بهکارگیری و پیریزی را دربرمیگیرد .زمانی که سازمانهای
شبکهشده همکار درراستای بهدستآوردن اهداف خود به فعالیت میپردازند ،مرحله عملیات بهعنوان
مهمترین مرحله آغاز شــده است .در این مرحله بسته بهنوع سازمانهای شبکهشده ،وظایف متفاوتی
اجرا میشود؛ بهعنوانمثال ،محیطهای پرورش سازمانهای مجازی 4در قسمت ثبتنام اعضا ،تشکیل
فهرســت اعضا 5و نمایه 6شرکا ،تشکیل ســازمان مجازی و قرارداد و غیره درگیر میشوند .در مرحله
تکامل ،برخی تغییرات در مرحله عملیات (نظیر عضویت ،ارتباطات ســاختاری و نقش اعضا) صورت

میگیرد .نهایتاً در مرحله انحالل ،شــبکههای کوتاهمدت نظیر ســازمان مجازی پس از بهدستآوردن
هدف منحل میشوند و شــبکههای راهبردی وارد مرحله دگردیسی میشــوند (کامارینها-ماتوس و
افسرمنش.)2008 ،
چندین مطالعه در زمینه شــبکههای همکاری بااستفادهاز روش مرور نظاممند پیشینه انجام شده
اســت که در ادامه بررسی میشوند .برگنهولتز و والدســتروم )2011( 7مطالعات پیرامون شبکههای
بینســازمانی را از زمان پیدایش آنها تا سال  2008از نظر موقعیت جغرافیایی سازمانها در شبکه و
نوع شــرکای شبکه بررسی کردهاند .وردا 8و همکاران ( )2012بهواسطه مروری که پیرامون شبکههای
همکاری در زمینه بهداشــت عمومی انجام دادهاند؛ به این نتیجه رســیدند کــه این مطالعات حاوی
1 . Coordination
2 . Cooperation
3 . Collaboration
4 . Virtual organizations breeding environments
5 . Directory
6 . Profile
7 . Bergenholtz & Waldstrøm
8 . Varda
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تاریخچهای طوالنی و غنی در زمینه بهداشت عمومی هستند که نظریههای سازمانی خاص و ابزارهای
مدیریتی در این حوزه ارائه دادهاند .مطالعه دیگری باهدف شناسایی عوامل مؤثر در همکاری بینسازمانی
و بررســی تأثیر این عوامل بر مدیریت سازمانها انجام شده اســت (کزوچ و سینکیویکزمالیجورک،1
 .)2016اسچاردسین 2و همکاران ( )2020به اهمیت هابها برای انتشار دانش و انتقال فناوری و نیاز
به راهبردهای ســازمانی هدفگذاریشده در شبکههای همکاری اشــاره کردهاند .امیراتو 3و همکاران
( )2021شــبکههای همکاری را باهدف توسعه پایدار در محصوالت غذایی بررسی کردهاند .دوروگبو

4

( )2016منطق و چگونگی مدیریت شــبکههای همکاری را با هدف شناســایی ظرفیتهای مطالعات
آتی مطالعه کرده اســت .آپیو و همکاران ( )2017روند تکامل مطالعات شبکههای همکاری را در بازه
زمانی  2002تا  2015بهواســطه بهکارگیری ترکیبی از تحلیلهای هماستنادی 5و اشتراک در مأخذ

6

بررســی کردهاند و نهایتاً به ارائه چارچوبی تفسیری (متشکل از سه مرحله ورودی ،فرآیند و خروجی)
پرداختهانــد .در این چارچوب ورودی دربرگیرنده عوامل توانمندســاز و محرک (نظیر اعتماد) ،فرآیند
متشکل از مســائل مدیریت ،حکمرانی ،همراســتایی ارزشها و مدلهای مرجع شبکههای همکاری
(مراحل خلق ،عملیات و تکامل در چرخه عمر شبکههای همکاری) و خروجی شامل محصول فرآیندها
(نتایج نوآورانه و عملکردها) میباشد.
در مطالعــهای که آپیو و همکاران ( )2017انجام دادهاند ،معیارهایی برای هر مرحله درنظر گرفته
شده است که با برخی از مقاالت دستهبندیشده در آن مرحله همخوانی ندارد .بهعنوانمثال در مرحله
فرآیند به دستهای از مقاالت اشاره شده است که درباره زیرساخت شبکه بحث کردهاند؛ این در حالی
اســت که مقاالت مذکور میتوانند بهعنوان ورودی و پیشنیاز شــبکه همکاری درنظر گرفته شــوند.
همچنین عدم اعتبارسنجی معیارهای سازنده هر بلوک (ورودی ،فرآیند و خروجی) میتواند دلیلی بر
قطعینبودن نتایج باشد .دراینراستا برای تائید معیارهای مذکور ،بررسی آنها توسط شاخص دیگری
از علمسنجی ،بررسی مقاالت بیشتر و دستهبندی آنها در هر مرحله از چرخه عمر شبکههای همکاری
پیشــنهاد میشــود .بنابراین در پژوهش حاضر پس از خواندن هر مقاله ســؤاالتی که مطرح میشود
1 . Kożuch & Sienkiewicz-Małyjurek
2 . Schardosin
3 . Ammirato
4 . Durugbo
5 . Co-citation
6 . Bibliographic coupling
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عبارتاند از )1 :مدلها ،مدیریت و حکمرانی و همراستایی ارزش هریک در کدام مرحله از چرخه عمر
باید بررسی شوند؟  )2در هر مرحله از چرخه عمر بیشترین تمرکز بر روی چه مقاالتی بوده است؟ )3
چه خأل پژوهشی در حوزهای که بیشترین مقاالت به آن اختصاص دارد ،قابلشناسایی میباشد؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی اســت و از روشهای علمســنجی (تحلیل همواژگانی) و فراترکیب جهت
شناسایی تمرکز و خأل پژوهشی استفاده کرده است .درراستای هدف پژوهش ،ابتدا دادههای اصلی که
شامل مقاالت مرتبط با حوزه شبکههای همکاری بودند ،جمعبندی و پاالیش شدند .یکی از روشهای
علمســنجی ،مطالعه ساختار علم و پویایی آن اســت .بهعبارتدیگر ،ترسیم ساختار و نقشه حوزههای
مختلف علمی و توســعه آنها در طی زمان ،از وجوه مختلف مطالعات علمســنجی اســت .همچنین
برخی از روابطی که در متون علمی مختلف ظاهر میشــوند (نظیر روابط بین نویسندگان ،مؤسسات و
مفاهیم) میتوانند در قالب نقشــههای علمی ارائه شــوند (کریمی و شکفته .)2017 ،1در این پژوهش
وضعیت موجود فعالیتهای علمی در حوزه شبکههای همکاری ،با نقشهبرداری کتابشناختی ازطریق
تجزیهوتحلیل همرخدادی واژگان و تحلیل خوشــهای مقاالت مستخرج از پایگاه داده وبآفساینس،
در محیط ویاواسویور 2شناســایی شــد .نرمافزار مذکور بهایندلیل انتخاب شد که توان بهتری برای
انجام خوشــهبندی و نمایش بهتر تصاویر نســبت به نرمافزارهای دیگر دارد .در خوشهبندی ،دادهها
بهنحوی تقسیمبندی میشوند که حداکثر شباهت میان دادههای درون خوشهها و حداقل شباهت میان
دادههای خوشههای متفاوت وجود داشته باشد .بنابراین از طریق خوشهبندی اطالعات حوزه شبکههای
همکاری ،امکان درک روابط آنها فراهم شد .در نقشه علمی ،اندازه دایرهها مبین اهمیت و میزان دانش
موجود پیرامون مفهوم اســت .همچنین نزدیکی و دوری دو مفهوم حاکی از آن است که متون موجود
به چه میزان در مورد ارتباط آن دو سخن گفتهاند .برایناساس اگر دو مفهوم در نزدیکی یکدیگر قرار
گرفته باشند ،در متون موجود ،به اثرات آنها بر یکدیگر توجه شده است.
در آخرین گام پژوهش پس از تعیین حوزههای پرکاربرد شبکههای همکاری ،خألهای پژوهشی با
بهکارگیری روش فراترکیب شناسایی شدند .فراترکیب نوعی روش پژوهش است که برای یکپارچهسازی
چندین مطالعه بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و تفســیری بکار گرفته میشود .بهمنظور پیادهسازی
1 . Karimi & Shekofteh
2 . VOSviewer
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روش فراترکیب ،از چارچوب هفت مرحلهای سندلوســکی و باروسو )2006( 1استفاده شد .برایناساس
با جســتجوی ترکیب کلمات ((«ســازمان مجازی» یا «بنگاه مجازی» یا «بنگاههای شبکهشــده») و

«شبکههای همکاری») 1128 ،2مقاله یافت شد .مفهوم شبکههای همکاری رسماً با پژوهش کامارینها-

ماتوس و افسرمنش ( )2005بهعنوان یک حوزه علمی جدید معرفی شده است؛ بههمیندلیل بازه زمانی
 2005تا  2019جهت شناســایی حوزههای مطرح درنظرگرفته شــد .همچنین پایگاه وبآفساینس
بهعلت امکان دریافت خروجیهای جســتجو برای صد هزار مستند (در قالب تفکیکشده با ویرگول)3
بهعنوان پایگاه داده جستجو انتخاب شد.
در طبقهبنــدی حوزههای علمی ،حوزههــای غیرمرتبط حذف شــدند و درنهایت  359مقاله در
حوزههای مدیریت تحقیق در عملیات ،مهندسی صنایع ،مهندسی تولید ،مدیریت ،برنامههای کاربردی
بینرشتهای علوم کامپیوتر ،کسبوکار ،اقتصاد و مهندسی بینرشتهای باقی ماند (جدول .)1
جدول  :1طبقهبندی مجالت
نام مجله

تعداد مقاالت

مجله بینالمللی پژوهشهای تولید

79

مجله بینالمللی تولید یکپارچه کامپیوتر

76

مجله کامپیوترها در صنعت

72

کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت مهندسی

72

پژوهشهای پیشرفته اجزا

35

مجله بینالمللی اقتصاد تولید

25

برای تعیین روایی پژوهش در فراترکیب روش انتخاب شرکا ،از برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی

4

اســتفاده شد .مقاالت ازنظر تناسب اهداف و ســؤاالت مقاله با اهداف پژوهش ،میزان بسطدادن نتایج
مقاله موردبررسی ،روش نمونهگیری ،روش و کیفیت جمعآوری دادهها ،وضوح بیان در ارائه یافتههای
1 . Sandelowski & Barroso
2 . (“Virtual Organization” OR “Virtual Enterprise” OR “Networked Enterprises”) AND
)”“Collaborative Networks
3 . Comma Separated Values
)4 . Critical Appraisal Skills Programme (CASP
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مقاله ،میزان دقت در زمینه تجزیهوتحلیل دادهها بررســی شــدند و اگر جمع امتیاز مقالهای بیشتر از
 25بود ،مقاله مذکور تائید شد .برایناساس  5مقاله در اختیار  8خبره شبکه همکاری قرار گرفت و هر
 5مقاله امتیاز باالی  25را دریافت کردند .در ادامه دو خبره مقاالت مذکور را باتمرکزبر روش انتخاب

شرکا ُکدگذاری کردند .برای ارزیابی همگرایی ُکدها از ضریب کاپا 1استفاده شد و بادستیابیبه ضریب
کاپا  ،0/65توافق زیاد خبرگان تائید شد.

در فراترکیب محیط پرورش سازمان مجازی ،پس از مرور پیشینه و استخراج مفاهیم و ُکدها ،برای

تعیین روایی از ضریب نســبی روایی محتوا 2استفاده شد و ُ 7کد استخراجی در اختیار  8خبره شبکه
همکاری قرار گرفت .برایناساس مقدار  0/9برای ضریب نسبی روایی محتوا محاسبه شد که باتوجهبه

مرز مشخصشده ( 0/75برای  8خبره) کلیه ُکدها موردتائید قرار گرفتند .برای تعیین پایایی مجددا از
ضریب کاپا استفاده شد و با دستیابی به میزان  ،0/82توافق باال تایید شد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
تجزيهوتحليل علمسنجی
برای تجزیهوتحلیل از تحلیل خوشهای استفاده شد و نقشه همرخدادی واژگان ترسیم شد (شکل .)1
میزان  2خوشه برای وضوح خوشهبندی تعیین شد و تعداد  3مورد برای حداقل تعداد اجزای هر خوشه
در نظر گرفته شد .برایناساس  15خوشه بهدست آمد که  3مورد (بنگاه مجازی سبز ،مذاکره ،کنترل
ریسک) بهدلیل تکرار و عدمضرورت ،در سایر خوشهها ادغام شدند و درنهایت  12خوشه باقی ماند.

1 . Cohen’s kappa
)2 . Content Validity Ratio (CVR
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شکل :1شبکه همرخدادی واژگان

در جدول  2خوشــهها بهترتیب مجموع قدرت پیوند مشخص شدهاند .درادامه خوشهها به تفکیک
معرفی شدهاند.
جدول  :2خوشههای حاصل از شبکه همرخدادی واژگان
شماره خوشه

اصطالح

مجموع قدرت پیوند

1

1

بنگاه مجازی

196

2

2

هستیشناسی

64

3

3

انتخاب شرکا

39

4

بنگاه مجازی سبز4و محیط پرورشی

5

نظام چندعاملی و مذاکره

6

مدیریت ریسک و کنترل ریسک

 17و 17

7

سازمان مجازی

17

8

مدیریت دانش

15

9

همکاری

5

6

7

 35و 32
 29و 26

15

20
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شماره خوشه

اصطالح

مجموع قدرت پیوند

10

مدیریت پروژه

14

11

حکمرانی

12

هزینه هماهنگی

12

8
9

8

خوشه اول ،بنــگاه مجازی است که فقط میتوان اولویت آن را نسبت به سازمان مجازی مقایسه
کرد؛ بنابراین بیشترین تمرکز در شبکههای همکاری پیرامون بنگاههای شبکهشده همکار بوده است.
خوشه دوم ،هستیشناسی است که بهطور رسمی نمایش دانش را بهعنوان مجموعهای از مفاهیم
درون یک دامنه بااســتفاده از واژگان مشــترک برای بیان انواع مفاهیــم ،خصوصیات و روابط متقابل
آنها امکانپذیر مینماید (گارتی210و همکاران .)2015 ،هستیشناسی در مرحله اولیه خلق شبکههای
همکاری مطرح میشود .این مرحله به پارامترسازی نظام ،خلق پایگاه داده ،بارگذاری داده و اطالعات
و غیره میپردازد.

خوشه ســوم ،انتخاب شرکا اســت که مجددا ً به مرحله خلق اشــاره دارد .خلق بنگاه مجازی

بحرانیترین گام در چرخه عمر اینگونه بنگاه اســت و موفقیت یک کنسرســیوم بنگاه مجازی بسیار
بــه اعضا و عملکرد آنها درطول مرحله عملیات بســتگی دارد (لطفی صدیــق311و همکاران.)2017 ،
انتخاب شــرکا براساس معیارهایی مشخص انجام میشود و مقاالت زیادی به روشهای انتخاب شرکا
در شــبکههای همکاری پرداختهاند .براساس تحلیل علمسنجی ،در شبکه حاصل ،گره انتخاب شرکا با
روشهای مختلف در ارتباط است که در زیر آمده است:
1 . Virtual Enterprise
2 . Ontology
3 . Partner Selection
4 . Green Virtual enterprise
5 . Breeding environment
6 . Multi-agent system & negotiation
7 . Collaboration
8 . Governance
9 . Coordination cost
10 . Garetti
11 . Lotfi Sadigh
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– –روشهای بهینهســازی (الگوریتم ژنتیک تطبیقی ،1الگوریتم ژنتیک چندهدفه ،الگوریتم خانه
مورچگان ،2برنامهسازی تکاملی)3
– –روشهای تصمیمگیری چندهدفه (برنامهریزی آرمانی 4و غیرآرمانی ،فرآیند سلســلهمراتبی
تحلیلی) ،تکنیکی برای ترتیب ترجیح توسط شباهت به راهحل آرمانی و چندمعیاره ،برنامهریزی
عدد صحیح غیرخطی.
– –سیستم های چندعاملی

5

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،بیشترین چگالی گره پیرامون روش انتخاب شرکا،
مربوط به الگوریتم ژنتیک و روشهای بهینهســازی است؛ اگرچه الگوریتم ژنتیک هم جزو روشهای
فوق محسوب میشود.

شکل :2خوشه انتخاب شرکا

کمی و کیفی را کنترل میکنند؛ اما زمانی که
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره ،معیارهــای ّ

تعداد گزینهها (شــرکای نامزد) افزایش یابد ،شکســت میخورند (لطفی صدیق و همکاران.)2017 ،

همچنین برخی از معیارهای ارزیابی گزینهها نظیر زمان و هزینه پویا هستند؛ بنابراین باید یک رویکرد
مذاکره مبتنی بر چند عامل بهکارگرفته شود (لطفی صدیق و همکاران.)2014 ،
1 . Adaptive Genetic Algorithm
2 . Ant Colony
3 . Evolutionary Programming
4 . Goal Programming
5 . Multi Agent Systems
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خوشه چهارم مربوط به بنگاههای مجازی ســبز و محیط پــرورش سازمانهای مجازی است.

بنگاههای مجازی ســبز بر محصوالت سبز متمرکزند که بهمقاالت رومرو 1و همکاران ()2010 ،2009
و رومرو و مولینا )2010 ،2009( 2بازمیگردد .برایناســاس اولین قدم جهت تشــکیل بنگاه مجازی،
انتخاب مناســبترین شرکا از اعضای محیط پرورش مجازی است .این نوع شبکه همکاری ،انجمنی از
سازمانها و نهادهای پشتیبان مرتبط هستند که با یک توافقنامه بلندمدت و تصویب اصول عملیاتی
مشــترک و زیرســاختها با یکدیگر همکاری میکنند .هدف اصلی این شبکه ،افزایش آمادگی جهت
پیکربندی سریع اتحادهای موقت بهمنظور همکاری در سازمانهای مجازی بالقوه است (افسرمنش و
کامارینها-ماتوس.)2008 ،3

خوشه پنجم ،نظامهای چندعاملی و مذاکره اســت کــه به مسئله انتخاب شرکا مربوط میشود.
کمی کارایی باالیی دارد.
دراینزمینه روشهای کیفی ،مذاکره و مزایده نیز در کنار روشهای ّ
خوشه ششم ،مدیریت و کنترل ریسک در شبکههای همکاری است .بررسی چندین عامل ریسک
ملموس و ناملموس ،وظیفهای پیچیده و دشــوار است (جمشیدی 4و همکاران .)2015 ،بنابراین بحث
روش مؤثر برای ارزیابی ریســکها ،بحثی ابتدایی و اساسی در شبکههای همکاری میباشد که کمتر
موردتوجه قرار گرفته است.
خوشه هفتم نشــاندهنده تمرکز بیشتر مقاالت بر بنگاه مجازی نســبت به سازمان مجازی در
مقاالت است.
خوشه هشــتم مرتبط با مدیریت دانش و مبادله دانش در شبکههای همکاری بین بنگاهها و یا
سازمانهای مرتبط است .شایانذکر است که مدیریت دانش در شبکههای همکاری چندان موردتوجه
قرار نگرفته است.
خوشه نهم تأکید بر فراوانی و اهمیت بیشتر واژه همکاری نسبت به هماهنگی و تشریکمساعی
برای توصیف کارگروهی دارد.
خوشه دهم مربوط به مدیریت پروژه در شبکههای همکاری است که چندان نیز موردتوجه قرار
1 . Romero
2 . Romero & Molina
3 . Afsarmanesh & Camarinha-Matos
4 . Jamshidi
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نگرفته است.
خوشه یازدهم به بحث حکمرانی و ســاختار حکمرانی در شبکههای همکاری میپردازد که در
مرحله اول از چرخه عمر تعریف میشود.
تحلیل خوشــهای نشان داد که بیشترین تمرکز مطالعات بر مرحله خلق شبکههای همکاری بوده
است؛ چرا که هستیشناسی و انتخاب شرکا در مرحله خلق اتفاق میافتد .ازآنجاکه خوشه انتخاب شرکا
با انواع روشها ارتباط دارد (شکل )1؛ بنابراین شناسایی خأل پژوهش پیرامون روش انتخاب بااستفادهاز
روش فراترکیب در دستورکار قرار گرفت.
فراترکیب روش انتخاب شرکا در بنگاهها و سازمانهای مجازی
پس از بررســی تمرکز پژوهش جهت شناسایی خأل پژوهشی ،از روش فراترکیب استفاده شد تا بهاین
سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود :تمرکز مقاالت بیشتر پیرامون چه روشهایی برای انتخاب شرکا است؟
روش وزندهی به معیارها و گزینهها چگونه انجام شده است؟

شکل :3سیر زمانی مطالعات شبکههای همکاری

براساس سیر زمانی مقاالت در علمسنجی (شکل  )3بازه زمانی  2009-2019در نظر گرفته شد و
ازآنجاکه در این بازه زمانی فراوانی مقاالت در پایگاه داده اسکوپوس 1بیشتر بود ،این پایگاه انتخاب شد.
1 . Scopus
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بنابراین در بازه زمانی  2009-2019بااستفادهاز کلمات کلیدی («انتخاب شرکا» و «بنگاه مجازی»)

1

تعداد  122مقاله ژورنالی ،مقاله کنفرانســی و کتاب یافت شد که با محدودکردن یافتهها به حوزههای
مهندسی ،تصمیمگیری ،کســبوکار ،مدیریت ،اقتصاد و مطالعات چندرشتهای ،تعداد یافتهها به 95
مورد تقلیل یافت .با بررسی عنوان و چکیده ،حذف روشهای تکراری و اشاره به آخرین سالی که روش
بکار رفته بود 16 ،مقاله باقی ماند.
براســاس یافتههای فراترکیب (جدول  ،)3بیشترین فراوانی را روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
(فازی  -فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،2تحلیل شبکه  -تاپسیس 3و خاکستری فازی )4و سپس روشهای
بهینهســازی (الگوریتمهای فراابتکاری  -الگوریتم ژنتیک) داشــتهاند .در اکثر مقاالت روش وزندهی
باتوجهبه معیار و روش انتخاب گزینه متفاوت است و زمانیکه تعداد معیارها و گزینهها زیاد باشند ،این
فرایند زمانبر خواهد بود؛ بنابراین با بهکارگیری روشهای «شــاخص انتخاب ارجحیت »5یا «ارزیابی

همزمان معیار و گزینه »6ارزیابی سریعتر صورت میپذیرد .در ارزیابی همزمان ،یک مدل برنامهریزی
غیرخطی چندهدفه ارائه شده است .این مدل براساس حداکثرسازی عملکرد کلی گزینهها باتوجهبه
اطالعات متنوعی که از ماتریس تصمیمگیری در بین معیارها وجود دارد ،عمل میکند (کشــاورز
قرابایی 7و همکاران.)2018 ،
بعد از انتخاب شرکا ،در خوشه چهارم موضوع موردبحث محیط پرورش سازمان یا بنگاههای مجازی
بوده است .محیط پرورشی اعتماد پایهای را بین سازمانها جهت مشارکت در سازمانهای مجازی برقرار
میکند ،هزینه و زمان پیداکردن شرکای مناسب برای پیکربندی سازمانهای مجازی را کاهش میدهد
و بــه خلق ،برقــراری توافقنامهها و مذاکره قرارداد برای برقــراری بنگاههای مجازی کمک مینماید؛
بنابراین ریسک ضرر و زیان ناشی از برخی شکستهای سازمانی را کاهش میدهد.
اثربخشی فرآیند خلق سازمانهای مجازی در پاسخ به فرصتهای همکاری در زمینه تغییر سریع
بازار ،شــرط مهمی برای داشتن سازمانهای مجازی پویا اســت .یک رویکرد واقعگرایانه برای تحقق
چابکی در ایجاد سازمان مجازی با فرض محیط پرورش سازمانهای مجازی ،تضمین آمادگی اعضا برای
”1 . “Partner Selection” and “Virtual enterprise
2 . Fuzzy-AHP
3 . ANP-TOPSIS
4 . GRAY fuzzy
5 . Preference selection index
)6 . Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives (SECA
7 . Keshavarz-Ghorabaee
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ورود سریع در فرآیندهای همکاری است (کامارینها-ماتوس و افسرمنش ،ب .)2006بنابراین خألهای
پژوهشــی در حوزه محیط پرورش سازمانهای مجازی بااستفادهاز روش فراترکیب موردشناسایی قرار
گرفتند.
جدول :3استخراج اطالعات (فراترکیب) روشهای انتخاب شرکا در بنگاههای مجازی
پژوهشگران

روش وزندهی به معیارها

روش وزندهی به گزینهها

مالدینو و همکاران
()2017

الگوریتم فراابتکاری (خانه مورچگان)

پرومته

کریسپیم و سوزا)2010( 2

فازی تاپسیس +فراابتکاری جستجوی
3
ممنوعه

معیار و وزنهای ازقبلتعریفشده

علیمردانی 4و همکاران
()2014

تاپسیس

دیمتل و تحلیل شبکه

چن 5و همکاران ()2011

تحلیل رابطه خاکستری

وزندهی ترکیبی (تحلیل
سلسلهمراتبی و ضریب پراکندگی)

یه و لین)2013( 6

تاپسیس توسعهیافته (تحلیل حساسیت با
ضریب ترجیحات ریسک تصمیمگیران) +
مقادیر میانگین احتمالی وزندهیشده

وزنهای مختلف توسط
تصمیمگیران متفاوت

نیکقدم 7و همکاران
()2016

برنامهریزی آرمانی

سلسله مراتبی فازی

باخات و رجا)2019( 8

خاکستری  -تحلیل سلسلهمراتبی

واسپاس

موسومبا و واریو)2020( 10

فازی سلسلهمراتبی

فازی تاپسیس

1

9

ژو 11و همکاران ()2014

الگوریتم ژنتیک بهبودیافته

دائو 12و همکاران ()2014

الگوریتم ژنتیک پویا برای چند پروژه به صورت همزمان

نیکقدم و همکاران
()2015

منطق فازی

تانگ و لیو)2009( 13

تحلیل شبکه (تعداد گزینهها کم)
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پژوهشگران

روش وزندهی به معیارها

شیکسیان و سیینگ
()2009

14

روش وزندهی به گزینهها

نظام چندعاملی مدل مدیریت اعتماد

لطفی صدیق و همکاران
()2014

مدل چندعاملی ترکیبی پیادهسازی با شبکه عصبی

لی 15و همکاران ()2016

مدل شبکه بیزین

توسون و آکیوز)2015( 17

تودیم

16

18

1

فراترکيب محيط پرورش سازمانهای مجازی
براســاس سیر زمانی مقاالت در علمسنجی (شکل  )3و ضرورت شکلگیری محیطهای پرورشی برای
تشــکیل بنگاهها و سازمانهای مجازی ،بازه زمانی  2005-2019در نظر گرفته شد و ازآنجاکه در این
بازه زمانی فراوانی مقاالت در پایگاه داده اسکوپوس بیشتر بود ،این پایگاه انتخاب شد .در پایگاه علمی
اسکوپوس ،با جســتجوی کلمات کلیدی (محیط پرورشی و حروف اختصاری محیط پرورش سازمان
مجازی) 2،19درمجموع  94ســند خروجی از ســال  2005تا  2019بهدست آمد ،که شامل  47مقاله
کنفرانسی 36 ،مقاله ژورنالی 7 ،فصل کتاب و  4مقاله مروری بود .بیشترین خروجی مربوطبه سالهای
1 . Promethee
2 . Crispim & Sousa
3 . Tabu Search
4 . Alimardani
5 . Chen
6 . Ye & Lin
7 . Nikghadam
8 . Bakhat & Rajaa
)9 . Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS
10 . Musumba & Wario
11 . Zhou
12 . Dao
13 . Tang & Liu
14 . Shixian & Siying
15 . Lee
16 . Bayesian Network Model
17 . Tosun & Akyuz
18 . TODIM
”19 . “breeding environment and VBE
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 2008 ،2007و  2010بود و  43منبع توسط افسرمنش و کامارینها-ماتوس ارائه شده بود .همچنین
با اعمال معیار میزان ارجاع و با محدودکردن بازه زمانی به  2009تا  47 ،2019ســند اســتخراج شد.
از مقــاالت مذکور  8مقاله فاقــد ارجاع و  14مقاله غیرمرتبط حذف شــدند و نهایتاً  25مقاله نهایی

موردبررســی قرار گرفتند (جدول  .)4شایانذکر است سؤاالت پژوهش جهت شناسایی خأل درراستای
روش فراترکیب بهشرح زیر میباشند )1 :چه مطالعاتی در حوزه محیط پرورش سازمانهای مجازی با
درنظرگرفتن چرخه عمر انجام شده است؟  )2چه مشخصاتی از شرکا بر روی موفقیت اتحاد راهبردی
بلندمدت تأثیر میگذارند؟
جدول :4استخراج اطالعات فراترکیب محیط پرورش سازمان مجازی
پژوهشگران

ُکد

مفاهیم

داسیلوا و دآلمیدا)2017( 1

خلق سازمان مجازی عملی
درراستای نوآوری

-

آندرس 2و همکاران ()2017

مدیریت ساختار و عضویت

عملیات (مدیریت شرکا)

مدیریت نظام ارزش

عملیات
(مدیریت شرکا ،مدیریت عمومی)

ماکدو و کامارینها-ماتوس
()2017

3

مدیریت ساختار و عضویت

راجپر و ریفمارگانیک
()2016

مدیریت ساختار و عضویت
مدیریت اعتماد

عملیات
(مدیریت شرکا ،مدیریت عمومی)

زمانیان 5و همکاران ()2014

مدیریت فرآیندها

خلق (پیریزی)

گاسپارتو و گرونی)2013( 6

مدیریت فرآیندها

خلق (پیریزی)

ارمیلوا و افسرمنش)2012( 7

مدیریت داراییها

عملیات (مدیریت عمومی)

4

مدیریت نظامهای ارزش
افسرمنش و همکاران ()2010

مدیریت اعتماد
مدیریت شایستگی و نمایه

کاردونی 8و همکاران ()2010

پیوستن شرکا به شبکههای
همکاری بلندمدت

عملیات
(مدیریت شرکا ،مدیریت عمومی)
عملیات (مدیریت شرکا)
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ُکد

پژوهشگران

مفاهیم

نظام ارزش
رومرو و همکاران ()2010

مدیریت عملکرد

عملیات (مدیریت عمومی)

مدیریت اعتماد
مسانجیال 9و افسرمنش
()2010

مدیریت اعتماد

عملیات (مدیریت عمومی)

رومرو و مولینا ()2010

مدیریت فرآیندها

خلق (پیریزی)

سیمز 10و همکاران ()2010

مدیریت هستیشناسی

عملیات (مدیریت عمومی)

مدیریت اطالعات
مدیریت هستیشناسی

عملیات (مدیریت شرکا و
مدیریت عمومی)

کارونن 11و همکاران ()2010

مدیریت داراییها

عملیات (مدیریت عمومی)

بوکی 12و همکاران ()2010

مدیریت ساختار

عملیات (مدیریت شرکا)

بوکادی 13و همکاران ()2010

خلق سازمان مجازی چابک

-

مدیریت شایستگی و نمایه

عملیات (مدیریت شرکا)

مدیریت نوآوری

عملیات (مدیریت عمومی)

ارمیلوا و افسرمنش ()2010

آبرئو و کامارینها-ماتوس
()2010

14

افسرمنش و همکاران ()2009
افسرمنش و همکاران ()2009

مدیریت هستیشناسی
مدیریت اعتماد

عملیات (مدیریت عمومی)

ایرزوویچ و پیکارد)2009( 15

مدیریت عضویت

عملیات (مدیریت شرکا)

رومرو و مولینا ()2009

مدیریت فرآیندها

خلق (پیریزی)

افسرمنش و کامارینها-ماتوس
()2009

مدیریت اطالعات

عملیات (مدیریت شرکا)

رومرو و همکاران ()2009

مدیریت عضویت

عملیات (مدیریت شرکا)
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پژوهشگران
افسرمنش و مسانجیال
()2009

16

1

ُکد

مفاهیم

مدیریت اعتماد

عملیات (مدیریت عمومی)
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تحلیل نتایج فراترکیب محیط پرورش سازمانهای مجازی
همانطور که پیشتر اشاره شد ،بیشترین تمرکز بر انتخاب شرکا هنگام تشکیل بنگاه یا سازمان مجازی
اســت .در چرخه عمر محیط پرورش ســازمانهای مجازی ،مرحله خلق شامل تحلیل محیطی ،تعریف
مدل کســبوکار ،ایجاد هستیشناسی مشترک ،تعریف فرآیندهای کسبوکار ،ساختار حکمرانی ،ایجاد
توافقنامهها و قراردادها و اجرا و راهاندازی فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد .در مرحله عملیات برخی
فرآیندهای اصلی و پشتیبان اجرا میشوند که در دو دسته طبقهبندی میشوند (رومرو و مولینا:)2010 ،
– –فرآیندهای اصلی
– –مدیریت شرکا (مدیریت و ساختار عضویت ،مدیریت شایستگی و نمایه)
– –مدیریت عمومی (مدیریت عملکرد ،مدیریت پشتیبان تصمیم ،مدیریت اعتماد)
– –مدیریت خلق سازمان مجازی
– –فرآیندهای پشتیبان
– –مدیریت عمومــی (مدیریت حکمرانی ،مدیریت داراییها ،مدیریت هستیشناســی ،مدیریت
1 . da Silva & de Almeida
2 . Andres
3 . Macedo & Camarinha-Matos
4 . Rajper & Reiff-Marganiec
5 . Zamanian
6 . Gasparotto & Guerrini
7 . Ermilova & Afsarmanesh
8 . Cardoni
9 . Msanjila & Afsarmanesh
10 . Simoes
11 . Karvonen
12 . Bocchi
13 . Boukadi
14 . Abreu & Camarinha-Matos
15 . Świerzowicz & Picard
16 . Afsarmanesh & Msanjila
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اطالعات نظامهای ارزش ،مدیریت فنــاوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت اطالعات نهادهای
پشتیبان ،مدیریت نوآوری)
با بررســی نتایج فراترکیب محیط پرورش ســازمان مجازی میتوان بهاین نتیجه دست یافت که
بیشــترین تمرکز بر مرحله عملیات از چرخه عمر محیط پرورش ســازمانهای مجازی بوده اســت.
درخصوص جدول  ،5شایانذکر است که  3مقاله در حوزه مدیریت هستیشناسی شناسایی شد که 2
مورد پیرامون مدیریت اعتماد و اطالعات با نگاه هستیشناسی بودند و مقاله دیگر پیرامون خلق بنگاه
مجازی بهصورت عملی در دنیای واقعی بود؛ بنابراین مقاله مذکور در حوزه نوآوری بود ،هرچند نمیتوان
آن را ذیل مدیریت نوآوری طبقهبندی کرد.
جدول  :5فراوانی ُکدهای موفقیت محیط پرورش سازمانهای مجازی
کد

فراوانی

مدیریت شرکا (ساختار،عضویت ،نمایه و شایستگی)

1+3+8

اعتماد

1+6

نوآوری

2-1

نظام ارزش

3

مدیریت داراییها

2

مدیریت هستیشناسی

1

مدیریت عملکرد

1

براساس خروجی حاصل ،بیشــترین تمرکز در بخش فرآیندهای اصلی بر مدیریت شرکا و اعتماد
بوده است که این نتیجه همراستا با یافتههای علمسنجی نیز میباشد .در بخش فعالیتهای پشتیبان،
نظامهــای ارزش از اهمیت بیشــتری برخوردار بودهانــد .مجموعه ارزشهای محــوری و ترجیحات
نگهداریشــده توسط یک سازمان یا شــبکه ،در نظام ارزش آن شناسایی میشود (کامارینها-ماتوس
و همکاران .)2008 ،نظامهای ارزش نقشــی حیاتی در شــبکههای همکاری دارند؛ چراکه فرآیندهای
تصمیمگیری و درنتیجه رفتار اعضای شبکه را مشخص میکنند (کامارینها-ماتوس و ماکدو.)2008 ،
مشخصکردن ارزشهای محوری در شبکههای همکاری عنصری مهم برای شناسایی تعارضات بالقوه
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اســت .ارزیابی همراســتایی نظامهای ارزش ،درحالیکه منجربه کاهش ریســکهای بالقوه همکاری
میشــود ،میتواند نقش مهمی در تدوین و تکامل شــبکههای همکاری بازی کند (کامارینها-ماتوس
و ماکدو .)2017 ،براســاس نتایج جدول  6فقط  3مقاله بودند که به اهمیت نظامهای ارزش اشــاره
داشــتند .با بررسی بیشــتر مقاالت پیرامون نظامهای ارزش در شبکههای همکاری این نتیجه حاصل
شد که از سال  2007تا سال  2017بهصورت پیوسته دو نویسنده (کامارینها-ماتوس و ماکدو) بر روی
ارزشهای محوری و همراســتایی آنها کار کردهاند (کامارینها-ماتــوس و ماکدو2007 ،؛ کامارینها-
ماتــوس و همکاران2008 ،؛ کامارینها-ماتوس و ماکــدو2010 ،؛ آندرس و همکاران2014 ،؛ ماکدو و
کامارینها-ماتوس .)2017 ،1باتوجهبه اینکه موفقیت نوآوری شبکهها به همراستایی آنها محدود شده
است (تفتی 2و همکاران ،)2019 ،همراستایی ارزشها میتواند نقش مؤثری در نوآوری شبکهها داشته
باشــد .همچنین درمورد مدیریت نوآوری محیط پرورش ســازمانهای مجازی پژوهش چندانی انجام
نشده است .دراینزمینه باید بتوان باتکیهبر ابزارهای پشتیبان و فعالیتهای مدیریتی ،درخصوص تولید
ایدهها توسط اعضا کار کرد؛ بنابراین بررسی همراستایی ارزشها پیشنیاز اصلی خواهد بود.
بر اساس مطالعات انجام شده پیرامون ارزشهای محوری و همراستایی آنها در شبکههای همکاری
در بازه زمانی  2017-2007نقشــه نگاشت شــناختی بهصورت فرضی بیان شده است .در این نقشه
تمامی ارزشهای شــبکه و ارتباطات بین آنها بیان میشــود بنابراین ساخت نگاشت علّی ارزش های

محوری ضروریست.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در این پژوهش باتوجهبه پراکندگی زیاد مطالعات انجامشده درخصوص شبکههای همکاری بینسازمانی،
عدماولویتبندی آنها و لزوم بررسی خألهای مطالعات پیشین ،شناسایی تمرکز مطالعات این حوزه ابتدا
با تکیهبر روش علمســنجی و سپس با بررسی خأل پژوهشی بخشهای اولویتدار (با بیشترین تمرکز)
با روش فراترکیب انجام شــد .بنابراین یک تجزیهوتحلیل جامع از وضعیت موجود شبکههای همکاری
در بازه زمانی  2005-2019ارائه شد .باتوجهبه یافتههای علمسنجی ،بیشترین تمرکز مطالعات در بازه
زمانی  2005-2019بر مرحله خلق شبکههای همکاری (سازمان /بنگاه مجازی) بوده است .همچنین
بنابر تجزیهوتحلیل خوشــههای اولویتدار ،اولین خوشه انتخاب شرکا بود و مطالعات این حوزه نیز بر
1 . Macedo & Camarinha-Matos
2 . Tafti

32

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره نهم /شماره  / 1بهار 1400

روش انتخاب متمرکز بود .روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (تاپسیس ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی،
فرآیند تحلیل شبکه ،تحلیل خاکســتری) و سپس روشهای بهینهسازی (الگوریتمهای فراابتکاری -
الگوریتم ژنتیک) بیشترین فراوانی را داشتند .باتوجهبه تنوع روشهای پیشنهادی و زمانبری انتخاب
درصورت تعدد معیارها و گزینهها ،پیشــنهاد میشــود که در پژوهشهای آتی از روشهای شاخص
انتخاب ارجحیت یا ارزیابی همزمان معیار و گزینه استفاده شود.
باعنایتبه اینکه جهت تشــکیل سازمان /بنگاه مجازی ،شرکا میبایست از محیط پرورش سازمان
مجازی انتخاب شوند ،تشکیل این شبکه همکاری بلندمدت – همانگونه که در خوشه چهارم با عنوان
محیط پرورشــی مورداشاره قرار گرفته اســت  -از اهمیت باالیی برخوردار است .با بهکارگیری روش
فراترکیب در حوزه محیط پرورشــی ،این نتیجه حاصل شــد که بیشترین تمرکز پژوهشی به مرحله
عملیات (مدیریت شرکا) از شبکه همکاری بلندمدت (محیط پرورش) مربوط میشود.
باتوجهبه یافتهها ،مشخصههای همراستایی ارزش شرکا و برقراری اعتماد بین آنها جهت برقراری
شــبکه همکاری پایدار بیشتر موردتوجه بودهاند .در این مرحله تشــکیل شبکه ارزش شرکا و شبکه

همکاری (نقشــه نگاشت علّی ارزشهای محوری) و بررســی روشها و قوانین همراستایی ارزشهای

شرکا با شبکه همکاری و همچنین همراستایی ارزشهای شرکا با یکدیگر پیشنهاد میشود .درنهایت
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهای آتی بر ارائه رویکردی جامع جهت تهیه و مدیریت نمایه شرکا در
مرحله عملیات محیط پرورش سازمان مجازی درراستای انتخاب سریع شرکا با روش ارزیابی همزمان
معیار و گزینه توجه شود.
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