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 چکیده

 سازی شبکه یایپو دیدگاهکند که چگونه  یم یمقاله بررس نیا

 یها سازی مطالعه شبکه ی در موردبه دانش تجمع یتیریمد

مطالعه حاضر به درک ما از  کند. یکمک م یدر بخش دولت یتیریمد
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با بهره  قیتحق نیا .کند یکمک م ،شود یمشخص م شغلیو  ینهاد

 االتیا یمجموعه داده پانل از مدارس مناطق محل کیاز  یریگ

سطح  شیدهد که با افزا ی، نشان م 2112تا  1111از سال  متحده

 یشتریبا سرعت ب ی، عملکرد سازمان یتیریمدسازی شبکه  ینسب

خود را برآورده  ینهاد یازهایسازمان ن هنگامی کهو  ابدی یبهبود م
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Abstract 
This paper examines how a dynamic management 

networking perspective contributes to the cumulative 

knowledge about the study of management networking 

in the public sector. The present study seeks to 

understand the relative effects of past and present 

networking relationships on the performance of current 

applications by (1) exploring the nonlinear effects of 

relative networking levels on performance and (2) 

examining how relative networking interacts with 

organizational conditions. Different aspects of 

institutional and professional environments are 

identified, helps. Using a panel data set from local 

schools in the United States from 1999 to 2015, this 

study shows that as the relative level of managerial 

networking increases, organizational performance 

improves more rapidly when the organization meets its 

institutional needs. Satisfies and complex environment, 

transcendent and chaotic, the organization uses the 

benefits of relative networking more effectively. 
Keywords 
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 مقدمه

به طور کلی، هنگامی که مدیران به طور چشمگیری مشارکت در روابط شبکه ای را افزایش می دهند، عملکرد باالتری ایجاد می شود. 
نظر از نوع شبکه مدیریتی، امری سازگار است.با این حال، مدیران باید از شرایط خاصی آگاه باشند که در آن افزایش  فاین یافته صر

صورت برآورده شدن نیاز نهادی و بمنظور  در مدیریتی در مقایسه با گذشته می تواند نتیجه معکوس دهد.مدیران بایدهای سازی شبکه 
ایجاد عملکرد سازمانی بهتر، سطح نسبی شبکه را  افزایش دهند، اما در صورت عدم تحقق نیاز نهادی، نباید سطح نسبی شبکه را 

سطح نسبی شبکه، به ویژه هنگامی که پیچیدگی کم، توانایی باال و تالطم زیاد باشد، می افزایش دهند.انتخاب مدیران برای افزایش 
تواند به نفع سازمان باشد.هنگام اجرای برنامه های عمومی و ارائه خدمات عمومی، مدیران دولتی متشکل از چندین فرد و سازمان در 

ش ارتباطات بمنظور افزایش کار مشترک، ظرفیت و شایستگی الزم زمینه های شبکه ای فعالیت می کنند و می بایست از طریق افزای
(. معموالً از 1111برای مقابله با عدم قطعیت ها، اهداف مبهم، منابع محدود و درگیری های سیاسی را داشته باشند )اوتول و مایر، 

های مشارکت در سازمان هایشان و  مدیران دولتی انتظار می رود که با همکاری خوب، نشان دادن تالششان برای افزایش فرصت
گسترش شبکه اتحاد با تعداد زیادی از ارگان های خصوصی، سایر سطوح دولت و به طور فزاینده، آژانس های غیرانتفاعی، جو را در 

با ذینفعان  (. روابط و ارتباطات اجتماعی آنها1112دست بگیرند و به عملکردها و رویه های سازمان های عمومی بپردازند. )آگرانوف، 
« شبکه مدیریتی»داخلی و خارجی برای دستیابی به منابع و اطالعات الزم حیاتی می باشد. این تالش های جهت یافته خارجی شبکه، 

ایجاد پشتیبانی، مذاکره با دیگران در محیط خارجی آژانس، کمک به مدیریت »نامیده می شود و می تواند عملکردهای زیادی، از جمله 
ند سازمانی، بهره برداری از فرصت ها، محافظت سازمان اصلی از چالش ها یا تهدیدها و گاهاً کمک به مجموعه ای از اقدامات چ

 (.1115،901را انجام دهد ) اوتول،« سازمان ها برای هدایت به سمت هدف

 ؛1112خیمنز،  ؛1110وان مثال، آویاندا،مطمئناً، ما در کارهای قبلی در مورد تأثیر شبکه های مدیریتی بر عملکرد در بین مردم )به عن
لی،  ؛1119غیرانتفاعی )به عنوان مثال، یوهانسن و لرو،  (، بخش های1112آکرمان، ون دن بکروم، تورنولید و ؛1111مایر و اوتول، 

در درجه اول در (. با وجود این تالش ها، تحقیقات 1112و خصوصی بسیار شنیدیم )به عنوان مثال، لی و ژانگ،  (1112 لو، تانگ و
(. از آنجا که یکی از ویژگی های بارز در 1119دیدگاه ایستایی را در نظر گرفتند )ره، بررسی تأثیر شبکه مدیریتی فعلی بر نتایج همزمان،
کاهش یا (، چرا که می توان با گذشت زمان تأثیرات آنها را 1119ره،  ؛1111ظهیر، روابط شبکه، پویایی آنها می باشد )گالتی، نوهریا و

(، یکی از جنبه های شبکه مدیریتی که ارزش بررسی دقیق تر را دارد، چگونه دخالت نسبی 1114افزایش داد )سودا، اوسای و زاهیر 
گاه مدیران در روابط قبلی و فعلی شبکه بر نتایج شبکه فعلی تأثیر می گذارد. در این زمینه، این مطالعه با نیاز به بررسی اینکه چگونه دید

 ای شبکه مدیریتی می تواند به دانش تجمعی مطالعه شبکه های مدیریتی در بخش دولتی کمک کند، انگیزه یافت و انجام شدپوی

( بررسی چگونگی تعامل شبکه نسبی با شرایط سازمانی که با جنبه 1( بررسی تأثیرات سطوح نسبی شبکه بر عملکرد و )1این مقاله با )
شغلی مشخص می شود، درک ما از تأثیرات نسبی روابط شبکه قبلی و فعلی بر عملکرد برنامه های مختلف محیط های سازمانی و 

فعلی را بهبود می بخشد. نقطه شروع این بحث یک رویکرد نظری گسترده است، که بینش های مفصلی را در مورد تأثیر شبکه 
ز عوامل زمینه ای را پیشنهاد می دهیم که می توانند بر مجموعه ای ا مدیریتی نسبی در طول زمان ارائه می دهد. به دنبال این، ما

 رابطه بین شبکه مدیریتی نسبی و عملکرد تأثیر بگذارند.

ما این موضوعات را با استفاده از عملکرد واقعی دانش آموزان این مناطق به عنوان نتیجه شبکه هدف در زمینه طولی عملکرد مشارکت 
حلی در ایاالت متحده، بررسی می کنیم. نتایج تجزیه و تحلیل طولی رفتار شبکه بر اساس شبکه مدیران ارشد در مناطق مدارس م

ارائه شده است. ادامه بحث، یافته ها را با دانش  1115تا  1111مجموعه داده های پانلی جامع مدارس محلی ایاالت متحده از سال 
  .ندموجود در مطالعات را پر ک فعلی این رشته ادغام می کند تا خالء

 رابطه عملکرد -شبکه مدیریتی

به طور کلی ما قبل از بررسی شرایط احتمالی، با مرور تحقیقات در مورد مزایای عملکرد شبکه های مدیریتی، شروع می کنیم. دیدگاه 
از سازمان در کارکردگرایانه شبکه مدیریتی، بر نقش آن به عنوان ابزاری برای بهره گیری از فرصت های موجود در محیط یا محافظت 

و متعاقباً با بررسی رابطه مدیریتی شبکه و عملکرد ارتباط دارد. طی چند  (1111)اوتول و میر،  برابر شوک های خارجی متمرکز است
دهه گذشته، محققان به دنبال شواهدی در مورد چگونگی تالش مدیران دولتی برای ایجاد ارتباطات شبکه ای در بهبود عملکرد 

 مایر، و )اوتول مایر و اوتول یط های مختلف بوده اند. به ویژه، شبکه مدیریتی به عنوان بخشی از نظریه مدیریت دولتیسازمانی در مح
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(، به عنوان یک تجربه کامالً مهم در زمینه بهبود عملکرد در زمینه مناطق مدارس محلی ایاالت متحده نه به صورت 1115، 1111
ه سایر منابع سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است )به عنوان مثال، هیکلین، اوتول و مایر، خطی بلکه به لحاظ غیرخطی با توجه ب

(. جنبه های افزایش عملکرد شبکه های مدیریتی به طور گسترده ای در زمینه ها و کشورهای مختلف، از 1111؛ مایر و اوتول، 1112
(، دولت های محلی هلند در 1115عمومی دانمارک )مایر و همکاران  (، آموزش1111جمله دولت های محلی انگلیس )واکر و همکاران، 

ون دن  ؛1112 تورنولید )ون دن بکروم، شالک و (، مدارس ابتدایی هلند1112 شالک و ون در هایدن ) حوزه مراقبت های اجتماعی
(، 1112ت های شهری ایاالت متحده )خیمنز (، دول1110(، شهرداری های السالوادور )آوالناندا،1112، 1110 آکرمان، بکروم، تورنولید و

( و سازمان های 1110 )زو، (، بیمارستان های آمریکایی1114اوتول، و کروتی-)نیکلسون ادارات پلیس شهرداری ایاالت متحده
 (.1119 لروکس، و مورد بررسی قرار گرفته است )یوهانسن غیرانتفاعی خدمات انسانی ایاالت متحده

 مایر و ل از تحقیقات قبلی در مورد مزایای روابط شبکه، به پیامدهای منفی رفتارهای شبکه روی آورده اند. اوتولاخیراً محققان با عدو

شبکه ها، اشاره کردند که به طور کلی شبکه های مدیریتی می توانند عملکرد آموزشی را تقویت « جنبه تاریک»در مطالعه  (1114)
(، متوجه یک رابطه 1112ور است تا مشتریان بی بهره یا محروم. جیمنز )مشتریان نسبتاً بهرهکنند، اما چنین عملکردی عمدتاً به نفع 

مقعر شکل بین شبکه مدیریتی و سالمت مالی در شهرهای ایاالت متحده شد، این امر نشان می دهد که فعالیت های شبکه ای بشدت 
. برخی از مطالعات هیچ ارتباط آماری معنی داری بین شبکه و خارجی محور مدیران، سالمت مالی دولت های شهری را کاهش می دهد

( پیدا نکردند، آن ها نشان می دهند که چنین ناسازگاری هایی در یافته های تجربی با 1115عملکرد )به عنوان مثال، مایر و همکاران، 
 ه بین آنها می باشد.توجه به تأثیر شبکه مدیریتی بر عملکرد، خواستار مفهوم سازی بهتر برای رابطه پیچید

محققان برای واکاوی این ارتباط، راهکارهای مختلفی را پیشنهاد داده اند. برخی از محققان با افزودن مقدار مجذور شده شبکه در معادله 
روه خطی بین شبکه و عملکرد را بررسی کردند. گ-یا یک اصطالح درجه دوم شبکه ای، رابطه منحنی (1112 مایر، و )هیکلین، اوتول

(، مقررات )ون دن بکروم، 110 آکرمان و های دیگری از دانشمندان به طور تجربی بواسطه جریان آشفته)ون دن بکروم، تورنولید
روابط عملکردی -به بررسی نحوه تعدیل شبکه های مدیریتی (،1112یوهانسن )ریو و یا یک رویداد طبیعی (1112 آکرمان، و تورنولید

( بررسی کردند که چگونه شرایط محیطی خارجی بر نتایج عملکرد رفتار 1112( و خیمنز )1115همکارانش ) پرداختند. همچنین مایر و
 .شبکه تأثیر می گذارد

دانشمندان با در نظر گرفتن یک رویکرد چند بعدی، به عنوان بخشی از اقداماتشان برای کشف نقش شبکه های مدیریتی در افزایش 
( دو بعد از فعالیت های شبکه، 1115شبکه را مشخص کرده اند. به عنوان مثال، مایر و اوتول ) عملکرد، ویژگی های فعالیت های

یک راه حل دو عاملی را برای بررسی عوامل تعیین کننده شبکه  (1119) ره سیاست محلی و روابط شبکه ای حرفه ای را ارائه نمودند و
پشتیبانی سیاسی، مقابله با دیوان ساالری -( سه بعد از روابط شبکه 1119انش )و همکار مدیریتی ایجاد نمود. به روشی مشابه، تورنولید

 و تأثیرات مختلف آنها بر عملکرد را شرح داده اند. -و تولید همزمان

نتایج عملکرد سازمان های غیر انتفاعی را در مورد دو نوع شبکه مدیریتی مورد بررسی قرار  (،1119) لروکس و همچنین یوهانسن
فعالیت های شبکه را به شبکه  (1112) شالک و شبکه سیاسی و شبکه اجتماعی. در زمینه خدمات اجتماعی، ون درهاید هایدن دادند:

 حرفه ای و شبکه مورد عالقه مشتری طبقه بندی کردند.

د شبکه های مدیریتی با وجود کار زیاد، هنوز چندین سوال در مورد شبکه مدیریتی باقی مانده است. اول و مهمترین، تحقیق در مور
محدود به بررسی های لحظه ای ایستا یا مقطعی ساختار به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد است. در نتیجه، شواهد تجربی کمی در 

، 1114مورد پویایی روابط شبکه در طول زمان و پیامدهای آنها برای عملکرد وجود دارد. با این حال، همانطور که سودا، اوسای و زاهیر )
نتایج فعلی تأثیرات الگوهای »و « زمان باید روابط را تحکیم، تقویت و تحت نفوذ اعتماد و عواطف قرار گیرد»( خاطر نشان کردند، 219

از این منظر، روابط شبکه ای مدیران با گذشت زمان از طریق تعامل و ارتباط مکرر، تمایل به توسعه «. پایدار روابط را نشان دهند
ی کند، به مسیر وابسته می شود و تجربیات قبلی کار با نهادهای خارجی را ایجاد می کند؛ بنابراین، روابط شبکه فعلی باید تجمعی پیدا م

بر اساس میزان نسبی فعالیت شبکه در طول زمان درک شود. با استفاده از یک تجزیه و تحلیل پانلی پویا که در آن داده ها از منطقه 
تلف جمع آوری شده اند، می توان تغییرات موجود در شبکه های مدیریتی را در فازهای مختلف ثبت کرد و ای یکسان در زمان های مخ

 .بر این اساس، می توان زمینه تغییر در دوره ها را مورد توجه قرار داد

ی پویایی در روابط شبکه عملکرد نشان داده شد، چنین ویژگی ها-در ثانی، همانطور که در کارهای قبلی در مورد رابطه مدیریت شبکه 
ای می تواند توسط شرایط محیطی سازمان ها محدود شود. شناسایی شرایطی که در آن سطوح نسبی رفتار شبکه موجب افزایش یا 
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 محدود شدن عملکرد می شود، یک برنامه مهم تحقیقاتی را نشان می دهد.

بکه ای، بر اساس تالش های علمی برای افزایش درک ما از در مجموع، این مطالعه ضمن مشخص کردن یک ویژگی پویا در روابط ش
ایجاد شده است و فراتر از تجزیه و تحلیل تأثیر  -بررسی غیرخطی بودن، اثرات تعامل و ابعاد مختلف شبکه  -شبکه های مدیریتی 

ما در مورد دستور کار شبکه مدیریتی بر عملکرد در یک سطح مقطعی می رود. در عوض، یک روش پویا برای توضیح دانش فعلی 
 .عملکرد در نظر گرفته شده است -شبکه مدیریتی 

 زمینه تحقیق: شبکه مدیریتی در مناطق مدارس محلی 

این مطالعه مربوط بر زمینه سیاست خاص در مناطق مدرسه محلی تگزاس تکیه می کند. در این بخش، قبل از توسعه فرضیه هایمان، 
ا در آن اتفاق می افتد را شرح می دهیم. در دوره قبلی، مدیران ارشد در مناطق مدرسه، یعنی سرپرستان، ابتدا زمینه ای را که تحقیقات م

به  بعنوان فعاالن مجزا در نظر گرفته شده اند، زیرا آنها در درجه اول با زیردستان تعامل داشتند. با این حال، این فعاالن منزوی در پاسخ
 (.1119و تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته اند )کوالسکی، لزوم در نظر گرفتن مطالبات جامعه 

مناطق مدارس در ایاالت متحده چندین دهه، در محیط های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی خود تحت تغییرات گسترده ای 
ینه ای، اجتماعی و سازمانی از قبیل کاهش کلی شرایط اقتصادی، فعالیت کرده اند. بر این اساس، سرپرستان با ترکیبی از چالش های زم

کاهش ثبت نام، کاهش کمک های فدرال و دولتی و افزایش هزینه های عملیاتی روبرو شده اند که عمدتاً ناشی از رشد حقوق معلمان 
یطی به طرفین خارجی وابسته اند، (. از آنجا که مناطق مدرسه در چنین زمینه های مح1119و هزینه های آموزشی است )کوالسکی 

تغییر رخ داده در نقش سرپرستان، از یک مدل از باال به پایین بر کنترل، اقتدار و قدرت یک مدل رابطه ای مرتبط با همکاری سودمند 
 (.1111ران، کوالسکی و همکا ؛1114 کوالسکی، و فرینیو-تاکید می نماید )بیورک، براون متقابل، ارتباط دو طرفه و ایجاد روابط

عرصه های تعارض محورکه در آن گروه های ذینفع رقیب بر توزیع منابع کمیاب تأثیر می »با مشاهده عملیات منطقه مدرسه به عنوان 
(، از سرپرستان انتظار می رود که یک گفتگوی مداوم با ذینفعان مختلف و متنوع داشته باشند و 102، 1115گورلی،  بیورک و«)گذارند
(. به نظر 1119ائتالف کنند، اختیارات مشترک داشته و دیگران را در تصمیم گیری های دموکراتیک مشارکت دهند )کوالسکی، با آنها 

می رسد سرپرستان در موقعیت های با وابستگی متقابل، به منظور دریافت حمایت خارجی یا امتیازات نهادی، وقت و تالش مدیریتی 
(. در این راستا، این مطالعه بر تالش مدیران 1111 مایر و های شبکه ای اختصاص می دهند )اوتولخود را به مشارکت فعاالنه زمینه 

 ارشد )سرپرستان( برای مشارکت در روابط شبکه و پیامدهای عملکرد در زمینه محیط متمرکز می شوند.

 سطح نسبی شبکه مدیریتی و عملکرد

شرایط فعلی، پیش شرط قبلی و مسئول ماهیت پذیرش بدون چون و چرای »د که نقطه شروع ما برای مطالعه فعلی این مفهوم می باش 
(. به عبارت دیگر، ماهیت و 051، 1111جورج و جونز «)آن می باشد؛ آینده در انتظارات، امکانات و تالش های زمان حال نهفته است

ده و در آینده پیش بینی می شود، استوار می باشد و رفتار پدیده ای که در حال حاضر مشاهده شده، بر آنچه که در گذشته اتفاق افتا
 (.001، 1111پیامدهای مهمی برای مطالعات سازمانی دارد )جورج و جونز، « نهادینه شدن گذشته و آینده در حال حاضر»بنابراین درک 

( استدالل کردند که روابط 1114تا حدودی با این ایده ها سازگار است. رینگ و ون دو ون ) (1114) ون دو ون و رینگ دیدگاه پویای
شبکه ای از طریق یک فرآیند ارزیابی مجدد و مداوم برای تصمیم گیری در مورد اینکه بعداً با چه کسی باید ارتباط برقرار شود و اینکه 

اه یادگیری (. با توجه به دیدگ1114 ون دو ون، و از این روابط چه چیزی بدست می آید، شکل می گیرد و بازسازی می شود )رینگ
سازمانی، سازمان ها و مدیران آنها از تجربیات قبلی درس می گیرند و دانش و تجربه انباشته آنها منجر به اقدامات بعدی سازمان می 

 (.1122شود )لویت و مارس 

اشته روابط گذشته روابط شبکه ای موجود با استفاده از این نکته در فعالیت های شبکه ای مدیران، حاصل تجربیات و تفسیرهای انب
(. یک مدیر در صورتی تمایل به تماس با فعاالن خارجی دارد که نتیجه بالقوه 1114؛ سودا، اوسای و زاهیر، 1122است )لویت و مارس 

ست ای که یک رابطه می تواند ارائه دهد، باارزش باشد. بنابراین، در تالش برای درک روابط بین شبکه مدیریتی و نتایج سازمانی، مهم ا
که نه تنها جنبه های فعلی، بلکه جنبه های مربوط به گذشته را نیز مشخص کنیم. به عنوان مثال، رفتار فعلی شبکه از سوی یک مدیر 

ه بسته به نحوه رفتار مدیر در گذشته، می تواند تأثیرات متفاوتی بر نتایج سازمانی داشته باشد. برای درج زمان و پایان پذیری نظریه شبک
، رابطه شبکه ای فعلی باید از طریق ارزش نسبی آن نسبت به تجربیات انباشته شده قبلی روابط شبکه درک شود. از این لحاظ، مدیریتی

 اظهار می کنیم که سطح نسبی شبکه های مدیریتی، نماینده ای از سطح رفتار شبکه نسبت به تجربه شبکه ای قبلی می باشند.

ه می شوند، می توانیم ببینیم که چه تغییراتی در الگوی شبکه رخ داده است. ممکن است برخی از وقتی روابط شبکه قبلی و فعلی مقایس



 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

مدیران میزان تعامل خود را در روابط شبکه افزایش یا کاهش دهند، در حالی که ممکن است برخی دیگر با گذشت زمان الگوهای 
ان الگوهای شبکه خود را در یک زمان مشخص تغییر دهند، اما مشابهی از تعامالت را حفظ کنند. از سوی دیگر، ممکن است مدیر

الگوهای خود را در زمان های مختلف حفظ کنند. این تغییرات در رفتارهای شبکه را می توان با نگاهی دقیق به سطح نسبی شبکه با 
 مقایسه رفتارهای شبکه ای قبلی و فعلی آنها درک کرد.

)به عنوان مثال، یک سال بعد( نیست. با توجه به  1و در زمان  1شبکه های مدیریتی در زمان شبکه نسبی به معنای تفاوت بین سطح  
نیز به گذشته مرتبط است، رفتار شبکه قبلی باید به عنوان یک الگوی رفتاری انباشته در  1اینکه الگوی شبکه مشاهده شده در زمان 

، ما در تالش برای درک شبکه فعلی با مقدار نسبی آن نسبت به شبکه نظر گرفته شود که با گذشت زمان ایجاد شده است. بنابراین
قبلی شبکه انباشته شده قبلی، شبکه نسبی را با استفاده از فرمول زیر به عنوان تفاوت بین حجم فعلی شبکه مدیریتی و حجم متوسط 

 مدیریتی، عملیاتی می کنیم:

 
 () است. بنابراین، مولفه اول  tدر سال  iدهنده حجم شبکه برای منطقهنشان  و  j = 1, …, t − 1در آن  که

است، که با  (CMAمیانگین متحرک نمایی ) ثبت می کند و مولفه دوم    tحجم شبکه را در سال
ناپایدار )یعنی، کوتاه مدت( را  نوسانات  CMA ، محاسبه شده است. با توجه به اینکهt– 1میانگین کل حجم شبکه تا سال قبل،

میزان انحراف حجم فعلی شبکه  ( برطرف می کند و بر روندهای بلند مدت متمرکز است، شبکه های نسبی )به عنوان مثال، 
( را توسط رفتار کلی شبکه های قبلی اندازه گیری می کنند )یعنی های مدیریتی )به عنوان مثال، 

رفتار همچنان با همان روال های پایدار و »(. وجود هیچگونه تغییر در رفتار شبکه به این معنی است که 
(. در مقابل، ممکن است مدیران الگوهای رفتاری خود را تغییر دهند تا با گسترش 220، 1115)بکر و همکاران « آشنا هدایت می شود

 .، از فرصت های جدید استفاده کنندشرکای خود یا کاهش میزان مشارکت آنها

، برنامه های معمول و روش های توسعه یافته از طریق روابط شبکه مکرر «حافظه شبکه»ایده  (،1114) طبق نظر سودا، اوسای و زاهیر
طلبانه و می توانند بر اساس اعتماد متقابل، یک رابطه طوالنی مدت را ارتقا دهند. همچنین می تواند احتمال رفتارهای فرصت 

با گذشت زمان در سطوح باالی مذاکرات، »شود. بنابراین،  غیراخالقی را کاهش دهد و به طور کلی موجب ایجاد سرمایه اجتماعی
)سودا، اوسای و « رفتارها و روال های بهتر درک شده، قابل اعتمادتر و کارآمدتری برای افزایش عملکرد پروژه وارد عمل می شوند

. وقتی ارتباطات مکرر با گذشت زمان قوی تر و گسترده تر می شوند، افزایش مشارکت در روابط شبکه ای می تواند (210، 1114زاهیر، 
ثبات الگوهای تعاملی انباشته شده در بین نهادها را تقویت کند و ممکن است روال های همکاری بین آنها به مرور تقویت شوند تا 

که از روال ها برای تعدیل عملکرد خود در پاسخ به نتایج قبلی و گسترش فعالیت های معمول  عملکرد افزایش یابد. بنابراین، مدیرانی
شبکه خود استفاده می کنند، احتماالً دانش جمعی تولید شده در شبکه را بهتر جذب می کنند و در نهایت عملکرد خود را در محل کار 

ه با تجربه قبلی شان، به طور شایان ذکری سطح مشارکت خود در روابط افزایش می دهند. به طور خاص، هنگامی که مدیران در مقایس
شبکه را افزایش می دهند، جستجوی پرتکاپوی آنها برای یافتن فرصت های خارجی منجر به بهبود محسوس عملکرد سازمان می 

می کنیم که با افزایش اندازه نسبی شود. از این لحاظ، ما فرضیه تأثیر غیر خطی شبکه نسبی بر عملکرد را مطرح می کنیم و اظهار 
 شبکه، عملکرد با سرعت بیشتری افزایش یابد:

 .با سرعت رو به رشدی بهبود می یابد (OP) و عملکرد سازمانی (RNET) : رابطه بین سطح نسبی شبکه مدیریتی1فرضیه  

 تعدیل نقش زمینه محیطی 

ینه مدیریت دولتی مورد مطالعه قرار گرفته است )به عنوان مثال، پیامدهای عملکرد زمینه های محیطی به طور گسترده ای در زم
(. برای تحلیل بیشتر پیامدهای عملکرد نسبی شبکه مدیریتی، در نظر گرفتن 1110کامپتون،  مایر، فاورو و ؛1114 زو، و یوهانسن

 ما با مدل اصالح شده مدیریت دولتی احتماالتی که ممکن است قدرت این ارتباط را تقویت یا ضعیف کنند، اهمیت دارد. تالش های

زمینه تعامل با مدیریت بر مدیریت تأثیر می گذارد و بنابراین رابطه بین »همخوانی دارد و این ایده را مشخص می کند که  مایر و اوتول
ایز مفهومی کالسیک بین این مطالعه برای انجام این کار، از یک تم (.151، 1115 مایر و )اوتول« مدیریت و عملکرد را تغییر می دهد

از  ها دو نوع محیط سازمانی استفاده می کند: محیط های نهادی و شغلی. در حالی که تأیید و مشروعیت اجتماعی مهمترین انگیزه



             1911، پاییز 5، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

منظر محیط نهادی هستند، اما دیدگاه محیط شغلی فرض می کند که سازمان ها عمدتاً برای دستیابی به منابع حیاتی و کاهش عدم 
 (.1119ها، از نگرانی های اقتصادی و مبادالت انگیزه می گیرند )اسکات  قطعیت

 محیط نهادی

دیدگاه محیط نهادی بر تقدم قوانین، مقررات و بازرسی ها به عنوان مکانیزم های کنترل محیط بر سازمان ها تکیه می کند )میر، 
ق مدارس محلی، مسئول اجرای بسیاری از عناصر متفاوت سیاست (. مدیران ارشد در تعیین مناط1112؛ الیور، 1121اسکات و معامالت، 
( بودند، که این امر NCLB) 1111سال جا بماند زش موآقافله از کی نباید دهیچ کون قانو(، از قبیل 1115)کهن،  های آموزشی فدرال

لیه مناطق مدارس دولتی، دانشگاه ، ک NCLBبود. مطابق مقررات پاسخگویی قانون نمونه بارز مداخله جامع فدرال در آموزش محلی
یا نرخ فارغ التحصیلی یا -ها و ایالت باید نشان دهند که ساالنه در زمینه های خواندن/هنرهای زبانی، ریاضیات و یک شاخص دیگر

 (برآورده شده AYPمدارس، مناطق مدارس و ایالت ها را به عنوان موفق ) AYPداشته اند.  (AYP) پیشرفت کافی -میزان حضور
از دست رفته( برچسب گذاری کرد و مدارس در مواجهه با عواقب گوناگون در رعایت استاندارد با شکست  AYP) یا شکست خورده

امری خاص، عینی، صریح و بسیار مشهود بود و نتیجه آن عواقب عمده ای برای منطقه داشت؛  استاندارد،   AYPمواجه شدند. 
، با فشار قابل توجهی روبرو رس محلی برای اینکه سازمان های خود را در مسیر خود قرار دهندبنابراین، مدیران ارشد در مناطق مدا

وقتی سازمان ها کامالً با فشارها و انتظارات نهادی مطابقت داشته باشند، می توان مشروعیت این سازمان ها را افزایش داد )الیور .شدند
ع را از طریق تعامل با عناصر مختلف انتخاب و مبادله کنند. از این نظر، انتظار ( و کسب مشروعیت به آنها کمک می کند تا مناب1112

می رود که زمانی رابطه مثبت بین سطح نسبی شبکه مدیریتی و عملکرد دانش آموزان در مناطق مدارس محلی، قویتر شود که این 
سال ایجاد نمی کردند برچسب  1حداقل به مدت  را AYPبرعکس، مناطق و مدارسی که .مناطق شرایط نهادی خود را برآورده کنند

سال متوالی ایجاد نمی کردند باید از نو ساخته می  5را به مدت  AYPبه آنها زده می شد و مناطق و مدارسی که « نیازمند بهبود»
حران مشروعیت می شدند. مدیران باید بحران هایی که برای ذینفعان مهم مناطق رخ میداد را حل می کردند چون آشکار شدن یک ب

( چالش بحران مشروعیت 512، 1115(. ساچمن )512، 1115توانست مدیران را از هم پیمانان قابل اعتماد قبلی نیز جدا سازد )ساچمن 
و تأثیر آن را به این صورت نشان داد: در حقیقت بحران های مشروعیت معموالً به حلقه های بازخورد خودتقویت کننده تبدیل می شوند 

شبکه های اجتماعی به حالت اولیه خود باز می گردند تا توسط انجمن از تقصیر )محکومیت( اجتناب نمایند. در عینی ترین سطح،  چون
این استرداد پشتیبانی صرفاً از طریق مختل سازی جریانات منابع بحرانی، می تواند شکست های عملکرد را بدتر سازد. لذا مدیرانی با 

جه می شوند که ممکن است با مشکالت عملکرد ادغام شوند، در وهله اول باید این اختالل فوری را رفع یک بحران مشروعیت موا
نمایند قبل از اینکه تالش های آنها گسترش یابد و به هم پیمانان خارجی برسد یا استراتژی های دیگر ایجاد مشروعیت آغاز شوند. لذا 

پیروی کنند، آموزش های خود را در باالی برنامه کار منطقه قرار  AYPد از معیارهای پیش بینی می شود مباشران زمانی که نمی توانن
همسو گردد. به همین دالیل ما پیشنهاد می « بهبود آموزشی مداوم»دهند و ابعاد مدیریتی و سیاسی شغل آنها باید با هدف برجسته 

 عملکرد را تضعیف کند.-سازیی شبکهکنیم که یک وضعیت شکست از این الزام سازمانی می تواند رابطه نسب
برآورده شده  AYPرا به صورت مثبت تعدیل میکند، به طوری که معیارهای  OPو  RNETرابطه بین  AYP: وضعیت 1فرضیه 

 رابطه مثبت آنها را تقویت می کنند.

 محیط شغلی
ها و استراتژی های مدیریتی در سازمان ها یا نظریات بوم شناسی جمعیت و وابستگی منابع بر نقش محیط شغلی در توضیح دادن رفتار

جمعیت های سازمان ها تأکید دارند. محیط شغلی از طریق فرآیند موجود سازی یا دریغ کردن منابع می تواند روی کارآمدی یک 
ی از تالش های خود (. این مطالعه به عنوان بخش1121سازمان در کسب منابع برای تحقق اهداف و تعیین اهداف، تأثیر بگذارد )آلدریچ 

 ( را توضیح میدهد: پیچیدگی، بخشش، و آشفتگی.1124برای مفهوم سازی و ارزیابی محیط شغلی، سه ساختار فراگیر دس و بیِرد )
(. افزایش در 1115؛ اوتول و میر 1111پیچیدگی تعریف میکند که محیط عملیاتی یک سازمان تا چه حد ناهمگن/همگن است )اندروز 

منجر به عدم اطمینان ادراک شده باالتری برای مدیران مسئول مقابله با شرایط غیرمترقبه ای می گردد که توسط  سطح پیچیدگی
(، شاخص های پیچیدگی منعکس کننده مالحظات تعداد، 521، 1122تقاضاهای پیچیده ایجاد شده اند. طبق پژوهش کیتز و هیت )

آن بر الزامات پردازش سازمانی تأثیر می گذارد. سازمان های عمومی به گروه های تنوع و توزیع عناصر محیط شغلی هستند و تغییرات 
متنوع و پراکنده ای )از لحاظ جغرافیایی( از ارباب رجوعان، مشتریان و کاربران خدمات خدمات رسانی می کنند و پیچیدگی در بخش 

(. به این طریق، پیچیدگی در مناطق آموزشی محلی 1111عمومی بر حسب خصوصیات دریافت کنندگان خدمات، درک می شود )اندروز 



 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

 کاربردپذیر سازیم. –یعنی دانش آموزان  –را می توانیم به صورت خصوصیات متنوع دریافت کنندگان اولیه خدمات سازمان ها 
اس در سال جمعیت شناسی دانش آموزان در سراسر ایاالت متحده به سرعت در حال تغییر است. طبق گفته نمایندگی آموزش تگز

درصد از کل جمعیت دانش آموزان را تشکیل می دادند. دانش  1120آمریکایی -، دانش آموزان آفریقایی2018-2017تحصیلی 
درصد از دانش آموزان دارای  5222درصد را تشکیل می دادند. همچنین  1221درصد، و دانش آموزان سفیدپوست  5124آموزان اسپانیولی 

درصد از آنها فراگیران انگلیسی بودند. حضور زیرگروه های متعدد در مناطق آموزشی عمومی و وجود  1222 مزایای اقتصادی بودند و
درجاتی از تعادل در بین آنها از طریق شباهت اندازه، مستلزم این است که مدیران کشمکش های درونی قوی در بین آنها را حل کنند. 

فرهنگی در مناطق آموزشی مختلف به یک هدف و مسئولیت اصلی برای مباشران  به عالوه پر کردن شکاف موفقیت و ایجاد مهارت
(. بنابراین سطح باالی پیچیدگی در ترکیب زیرگروه ها و بغرنجی روابط متقابل 1119تبدیل شده است )لیندزی، رابرتز و کمپبل جونز 

خلی تمرکز کنند تا با روشن کردن یک چشم انداز برای پر بین آنها می تواند مدیران را وادار سازد که در عوض، روی وظایف مدیریت دا
کردن شکاف موفقیت و غلبه بر مقاومت در برابر تغییر با کارکنان عضو از طریق ایجاد اعتماد، اهداف سازمانی را محقق سازند )رایت و 

روی رسیدن به خارج از سازمان می تواند  (. بنابراین در موقعیت های پیچیدگی باال، تأثیر مثبت تالش فزاینده مدیران بر1111هریس 
کاهش یابد، یا درگیری و مشارکت نسبتاً باالی آنها در شبکه سازی خارجی در مقایسه با گذشته می تواند تأثیر معکوسی بر روی 

م همسانی را تحمیل عملکرد داشته باشد.از طرف دیگر، مدیرانی که با زیرگروه های کامالً متمرکز یا همگن کار می کنند می توانند نظ
(. لذا مدیران احتمال کمتری دارد که به الزامات پردازش 1122کنند و به راحتی یک نقش هماهنگ کننده را بازی کنند )کیتز و هیت 

به عنوان  –اطالعات برای عناصر پیچیده سازمان توجه کنند و بتوانند تالش بیشتری را در راستای درگیر شدن در شبکه سازی خارجی 

بکار گیرند. بنابراین مدیران ممکن است درجاتی از عقالنیت را جستجو کنند تا با تعدیل سطح  –زاری برای تحقق اهداف سازمانی اب
 تأثیرات متقابل با طرفین خارجی، از عهده شرایط پیچیده پیش روی خود برآیند.

ه طوری که پیچیدگی باال سبب تضعیف ارتباط را به صورت منفی تعدیل میکند، ب OPو  RNET: پیچیدگی، رابطه بین 9فرضیه 
مثبت بین آنها می شود.بخشش محیطی به معنای کمیابی یا فراوانی منابع بحرانی است که سازمان هایی که در یک زمینه محیطی 

، اهمیت زیادی (. نقش موجودیت منابع برای تعیین موفقیت یا شکست سازمان1115فعالیت می کنند به آنها نیاز دارند )اوتول و میر 
(. با اینکه سازمان ها در یک محیط نسبتاً بخشنده می توانند فراهم سازی خدمات خود را گسترش دهند، کارکنانی با 1121دارد )آلدریچ 

اجه کیفیت باال استخدام کنند و منابعی را افزایش دهند که از رشد پشتیبانی می کنند، اما سازمان هایی که با کمیابی منابع بحرانی مو
هستند احتماالً با محدودیت هایی از لحاظ پاسخگویی، اثربخشی و صالحدید مدیران در رابطه با فراهم سازی خدمات عمومی مواجه 

(. در همین خصوص، موجودیت منابع از طریق محدودسازی یا تسهیل اقدامات، می 1111؛ اندروز و یوهانسن 1111می شوند )اندروز 
مدیریتی و تغییرات در آن تأثیرگذار باشد. یک محیط سازمانی بخشنده تر مدیران را قادر می سازد که به  تواند بر میزان شبکه سازی

( و 1122صورت خارجی از فرصت های محیطی بهره برداری کنند چون فرصت ها اغلب با افزایش حس کنترل )جکسون و داتون 
 (.1122های بالقوه( همراه هستند )مارچ و شاپیرا  شانس بهتری برای نمایان ساختن بهره های بالقوه )و نه ریسک

( و زمانی که بخشش کاهش می یابد بخاطر 1121تهدید مرتبط است )استاو، ساندلندز و داتون -کاهش بخشش با فرضیه صلبیت
احتمال بیشتری  افزایش ادراک های تهدید، نگرانی های مدیران درباره ناکارآمدی و نتایج منفی ممکن است شدت یابد. به این طریق

خواهد داشت که مدیران به جای اینکه روی انجام اقدامات خارجی تمرکز کنند، توجه خود را معطوف مسائل داخلی سازمان همچون 
( پیشنهاد کرده 1115(. در این خصوص، اوتول و میر )1111کاهش هزینه ها و سخت سازی بودجه سازند )چاتوپادیای، گلیک و هابر 

ه مثبت بین شبکه سازی مدیریتی و عملکرد در زمینه های محیطی بخشنده تر تقویت خواهد شد، که مدیران در این اند که یک رابط
زمینه ها برای بهبود عملکرد می توانند منابع خارجی فراوانی را بکار بگیرند. همچنین زمانی که سازمان ها منابع موجود بیشتری دارند، 

 دیریتی بر روی عملکرد قوی تر خواهد بود.تأثیر مثبت سطح نسبی شبکه سازی م
را به صورت مثبت تعدیل میکند، به طوری که بخشش زیاد سبب تقویت رابطه مثبت  OPو  RNET: بخشش، رابطه بین 4فرضیه 

 آنها می گردد.
ان های عمومی را آشفتگی به صورت میزان مواجه شدن یک مدیر با یک محیط غیرقابل پیش بینی و ناپایدار تعریف می شود و سازم

(. در یک محیط آموزشی، آشفتگی اغلب به صورت شوک های محیطی پیش بینی نشده تفسیر می شود و 1121توصیف میکند )آلدریچ 
الف(. اگر قبل از  1119؛ رو 1111بودجه های غیرقابل پیش بینی یکی از برجسته ترین مثال هایی از این قبیل می باشد )میر و اوتول 

هش بودجه اجرا شود در مورد آن اطالع رسانی شود، مدیران می توانند تأثیر آن بر روی عملکرد سازمانی را به یک شیوه اینکه یک کا



             1911، پاییز 5، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

به موقع به حداقل برسانند؛ با این حال اگر تغییرات در موقعیت بوده ها غیرقابل پیش بینی باشد، مدیران نمی توانند بر دانش، تجربیات 
(. بنابراین مهمترین عنصر آشفتگی محیطی، غیر 1111و تأثیرات منفی ممکن است تشدید شوند )بوین و میر و روشهای خود تکیه کنند 

 قابل پیش بینی بودن آن است.
قانونگذاران تگزاس یک بسته اصالحات مالیات دارایی را تصویب کردند که یک سوم تأمین مالی را برای  1110به عنوان مثال در سال 

 21با مواجه شدن با یک اقتصاد رو به رکود و کسری بودجه عظیم، قانونگذاری  1111فراهم می ساخت. در سال  هزینه های عملیاتی
میلیارد دالر رساند. مناطق آموزشی هم در پاسخ به  4ام تگزاس بودجه آموزش عمومی را به شکل بی سابقه ای کاهش داد و آنرا به .

های مختلفی را بکار بردند تا از طریق کاهش مخارج، محدودسازی هزینه ها، و  این شوک های بودجه ای غیرمترقبه، استراتژی
جستجوی درآمد اضافی، با غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات مقابله کنند. در محیط آشفته ای که یک محیط سازمانی در آن نمی 

و افزایش صالحدید  1وسیله-اد ابهامات هدفتوانست اطالعات قابل اطمینانی را فراهم سازد، ناپایداری و عدم قطعیت سبب ایج
(. این افزایش صالحدید، مدیران سطح باال را قادر می ساخت که تأثیر قوی تری روی عملکرد سازمانی 1112مدیریت شد  )همبریک 

برداری از بگذارند و تالش های مدیران برای مشارکت فعال در فعالیت های شبکه سازی خارجی، نقش های اساسی تری را در بهره 
 (.1111فرصت ها و رفع موانع موجود برای عملکرد برنامه، بازی میکرد )میر و اوتول 

را به صورت مثبت تعدیل می کند، به طوری که آشفتگی زیاد رابطه مثبت بین آنها را  OPو  RNET: آشفتگی، رابطه بین 5فرضیه 
 تقویت می کند.

 روشها
آموزشی تگزاس مانند منابع داده های اولیه برای تحلیل عمل می کردند. میر و اوتول یک سری بررسی های مدیریت مباشر منطقه 

یک سری بررسی های مدیریت مباشر را انجام دادند تا اطالعات مربوط به سبک مدیریت، اهداف، تخصیص زمان، و رهبری مباشر در 
درصدی(؛ بررسی  55ا تولید کردند )نرخ پاسخدهی حدوداً پاسخ قابل استفاده ر 541، 1111هر منطقه را جمع آوری کنند. بررسی سال 

، 1112درصد(؛ بررسی سال  04پاسخ دهنده بود ) 052دارای  1115درصد(؛ بررسی سال  01پاسخ دهنده بود ) 011دارای  1111سال 
دارای نرخ پاسخ  1111درصدی بود؛ بررسی سال  52دارای نرخ پاسخدهی  1111درصد(؛ بررسی سال  00پاسخ را تولید کرد ) 022

درصدی بود. مجموعه داده ها با مجموعه داده  4922دارای نرخ پاسخدهی  1114درصدی بود؛ و جدیدترین بررسی در سال  5421دهی 
های موجود سطح منطقه ای تکمیل شدند که طیف وسیعی از شاخص های مربوط به عملکرد، جمعیت شناسی، منابع مالی و عوامل 

منطقه آموزشی  1,000تند. داده های غیربررسی )داده های بدست آمده از منابعی غیر از بررسی ها( را از بیش از دیگر را شامل می گش
 از سازمان آموزش تگزاش جمع آوری کردیم. 2015-1999تگزاس برای دوره 

 ابزارهای سنجش
دف اصلی و نهایی آموزش عمومی با اگرچه مناطق آموزشی ممکن است اهداف و شاخص های عملکرد متعددی داشته باشند اما ه

 (TAAS)یعنی ارزیابی مهارت های آکادمیک تگزاس  –عملکرد دانش آموزان، مرتبط است. در تگزاس، آزمون استاندارد شده ایالتی 
س ، و ارزیابی های آمادگی آکادمیک ایالت تگزا1111تا  1119از  (TAKS)، ارزیابی دانش و مهارت های تگزاس 1111تا  1111از 

(STAAR)  به صورت گسترده برای ارزیابی عملکرد مناطق و مدارس مورد استفاده قرار گرفته است.  – 1111از سال
TAAS/TAKS/STAAR  یک آزمون مبتنی بر معیار استاندارد شده است که تمام دانش آموزان کالس سوم تا هشتم و دانش

یق پیشرفت مهارت های خواندن، نوشتن، ریاضی، علوم و مطالعات اجتماعی آموزان کالس یازدهم باید در آن شرکت کنند تا به این طر
در خود را ارزیابی کنند. ابزار سنجش عملکرد استفاده شده در این مطالعه، درصدی از دانش آموزان در یک منطقه را شامل می گردد که 

لگاریتم های طبیعی ابزار سنجش عملکرد استفاده کردیم . ما از 1در تمام بخش های آزمون )خواندن، نوشتن، و ریاضی( قبول شده اند
 چون توزیع آنها دارای چولگی مثبت است.

. شبکه سازی نسبی را با استفاده از تفاوت بین 9فعالیت شبکه سازی به معنای وسعت مشارکت شبکه سازی یک مدیر سطح باال است
مدیریتی کاربردپذیر کردیم. برای سنجش شبکه سازی، در این  حجم فعلی شبکه سازی مدیریتی و میانگین حجم گذشته شبکه سازی
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 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

بررسی ها از مباشران درخواست کردیم که فراوانی شبکه سازی اختصاصی آنها برای هر گره شبکه سازی را گزارش دهیم که به صورت 
ریف می شود. مجموعه گره های شبکه سازی تع« مقدار بیشتر از روزانه، بیشتر از یکبار در هفته، هفته ای یکبار، سالی یکبار، یا هرگز»

 –در بین بررسی ها متغیر و )بنابراین( نامتناقض بودند و تمرکز مطالعه حاضر بر روی یک سری گره ها بود که در تمام سری بررسی ها 
وه های والدین، و انجمن از جمله رهبران کسب و کارهای محلی، قانونگذاران ایالتی، سازمان آموزش ایالتی، مسئولین آموزش فدرال، گر

به صورت تکراری گزارش می شدند. ما از یک شاخص مقیاس گذاری بر مبنای امتیازات عامل استفاده کردیم که در  –های معلمان 
( و یک ابزار سنجش 1111مطالعات شبکه سازی مدیریتی در مناطق آموزش تگزاس بیشتر اعمال شده بود )به عنوان مثال میر و اوتول 

 .1منفرد از شبکه سازی نسبی را ایجاد میکردمرکب 

ارزیابی  AYPبا استفاده از وضعیت  –( NCLBیعنی تأثیر یک سیاست آموزش فدرال )یا همان قانون  –شرایط محیطی سازمانی 
 ارزیابی AYPاز دست رفته، و  AYPمحقق شده،  AYPمیشد و یکی از سه معیار رو به رو به هر منطقه تخصیص داده می شد: 

و در  1پیروی می کرد، دارای مقدار  AYPایجاد کردیم که اگر منطقه مورد نظر از  AYPنشده. یک متغیر ساختگی را برای وضعیت 
 بود. 1غیر این صورت دارای مقدار 

است که پیچیدگی در مناطق آموزشی مربوط به تنوع نژادی دریافت کنندگان خدمات اولیه، نابرابری درآمد، و تنوع زبان در آموزش 
چالش هایی را برای مدیریت مدرسه و بهبود عملکرد دانش آموزان ایجاد می کند. پیچیدگی را با استفاده از درصد هر گروه از دانش 

درصد دانش آموزانی که در برنامه های آموزش زبان دو  آمریکایی، اسپانیولی، و سایر گروه های نژادی(،-آموزان اقلیت )آفریقایی
 یک ارزیابی کردیم. ما نام کرده بودند، و درصد دانش آموزان کم درآمد )به عنوان شاخصی برای درآمد کلی جمعیت( زبانی/ویژه ثبت

ابزار سنجش پیچیدگی کلی را با استفاده از انجام یک تحلیل مؤلفه های اصلی ایجاد کردیم که یک امتیاز عاملی باالتر نشان دهنده 
 سطح پیچیدگی باالتر بود.

دهنده منابع موجود در محیط بود؛ یک سنجش مختص به زمینه برای بخشش عمدتاً روی متغیرهای مربوط به منابع  بخشش نشان
تأمین مالی آموزش عمومی متمرکز بود: مقدار درآمد کل به ازای هر دانش آموز )ثبت شده( که برای اندازه منطقه کنترل شده بود، نرخ 

ی موجود منطقع )ثبت شده( به عنوان یک عامل اصلی تعیین کننده تخصیص درآمدها، و مالیات به عنوان شاخصی برای منابع محل
سطح مناطق آموزشی تأمین مالی ایالتی مستحق دریافت هستند. یک ابزار سنجش بخشش کلی را با استفاده از انجام یک تحلیل مؤلفه 

 ش باالتر بود.های اصلی ایجاد کردیم که یک امتیاز عاملی باالتر نشان دهنده سطح بخش
 آشفتگی روی شوک بودجه غیرمترقبه متمرکز بود که به صورت زیر محاسبه می شود

 

خطای پیش بینی است. ما برای پیش بینی درآمد کل از یک ترکیب خطی از میانگین  نشان دهنده میانگین جهانی و  که 
متغیر با زمان برای درآمد کل را توصیف میکند. مدل اتورگرسیو جهانی و مقدار وقفه دار آن استفاده کردیم. این مدل، فرآیند طبیعی 

تعیین میکند که متغیر خروجی از لحاظ خطی به مقادیر قبلی خود و همچنین به یک جمله تصادفی وابسته است. بنابراین خطای برآورد 

ت؛ بدین لحاظ، از این معادله معرف انحراف از میانگین جهانی و رفتار گذشته یک توالی زمانی اس شده 
یک خطای برآورد شده باالتر در مقایسه با گذشته نشان دهنده یک رویداد غیرعادی تر است. مهمتر این است که برای برآورد انحراف 

آنرا نمی دانستیم، و باید مقدار پیش بینی شده  باید درآمد فعلی را بدست می آوردیم که تا زمان  

یم. بر اساس چارچوب پیش بینی، انحرافات از درآمد فعلی را نمی توانیم بدست می آورد را از درآمد فعلی 
در هیچ یک از نقاط زمانی قبلی پیش بینی کنیم. در این طرح، پیش بینی به معنای فرآیند انجام پیش بینی هایی برای آینده بر مبنای 

 (.1111شرایط فعلی است )بوید 
 1دند که یک متغیر ساختگی بود که اگر یک رویداد جانشینی در منطقه رخ میداد با عدد متغیرهای کنترل شامل جانشینی مدیران نیز بو

کدگذاری میشد؛ دوران تصدی مدیر سطح باال را با استفاده از تعداد سال هایی که مباشر در جایگاه شغلی مورد نظر بود، و بر اساس 
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میانگین تجربه معلم اندازه گیری می کردیم. آمار توصیفی و معلم(، و -میانگین حقوق معلمان، اندازه کالس )نسبت دانش آموز
 ارائه داده ایم. 1همبستگی های موجود برای متغیرهای پیش بین را در جدول 

 تحلیل

را  (LDV)عملکرد سازمانی احتماالً توسط یک فرآیند اتو رگرسیون ایجاد می شود. ما در این مطالعه یک مدل متغیر وابسته با تأخیر 
(. ما به عنوان یک استراتژی هویت دهی، از روش گشتاور 1112؛ پاشا 1114نترل تاریخچه سازمانی در نظر گرفتیم )اوبرفیلد برای ک

( چون متغیرهای وابسته با تأخیر 1121استفاده کردیم تا مدل های وابسته با تأخیر را برآورد کنیم )هانسن  (GMM)تعمیم یافته 
(LDVبا تأثیرات مختص به افرا ) د، همبستگی دارند و بنابراین برآورد کمترین توان های دوم عادی متعارف مدل دینامیک، نتایجی با

( GMM(.ما در این مقاله از سیستم روش گشتاور تعمیم یافته )1121، 1121سوگیری به سمت باال را نشان میدهد )آندرسون و هسایو 
( به صورت یک مدل داده GMMیم. سیستم برآورد روش گشتاور تعمیم یافته )( استفاده کرد1111پیشنهاد شده توسط آریالنو و باند )

های پانلی دینامیک خطی است که تأخیرات متغیرهای وابسته را به عنوان پیش بین شامل می سازد، و تأثیرات سطح سنجش فردی 
ی زمانی را نشان می دهند، روش گشتاور ( پایدارLDVمشاهده نشده را نیز شامل می گردد. زمانی که متغیرهای وابسته با تأخیر )

( برای تحلیل تأثیرات ثابت مناطق خواهد بود 1112( یک رویکرد برآورد داده های پانلی دینامیک جذاب )بالتاگی GMMتعمیم یافته )
( نیز GMMکه این در ابزارهای سنجش ما از عملکرد سازمانی نیز محتمل می باشد. برآوردگر پانل روش گشتاور تعمیم یافته )

برآوردگرهای میانگین جمعیت را بهبود میدهد چون مستقیماً سوگیری بالقوه تحریک شده توسط حذف تأثیرات مختص به مناطق و 
( این است که ممکن GMMدرون زایی )متغیر حذف شده( را توضیح میدهد.یکی از چالش های رویکرد روش گشتاور تعمیم یافته )

از افزایش تعداد شرایط گشتاور با بُعد سری های زمانی و بُعد بردار متغیرهای توضیحی دچار مشکل گردد. است بخاطر تکثیر ابزار ناشی 
(؛ 1111محدود ساختیم تا تعداد ابزارها را کاهش دهیم )رودمن  t – 5ما برای کاهش این مشکل، طول تأخیر را در مجموعه ابزارها تا 

ردیم چون تأخیرات مجاور در مقایسه با تأخیرات خیلی دور، احتمال بیشتری دارد که ما از تمام محدودیت های گشتاور استفاده نک
حاکی از این  1ابزارهای آموزنده ای باشند.ما آمار تشخیصی استاندارد را انجام دادیم تا خصوصیات مدل را بررسی نماییم. آمار سارگان

آنرا رد کند؛ بنابراین این آزمون ما را به این واداشت که روایی ابزارها  بود که آزمون شناسایی مازاد محدودیت ها نمی تواند فرضیه صفر
 (.1، مدل p = .349؛ 1، مدل  p = .720را در این مطالعه حفظ کنیم )

 . آمار توصیفی و همبستگی1جدول 
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 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

 
 و عملکرد ینسب یساز شبکه نیب ی در رابطهطیکننده عوامل مح لیبر عملکرد و اثر تعد ینسب سازی شبکه ریتأث.2جدول 

 
؛  شبکه سازی نسبیدرجه دوم اندازه  جمله=  RNET2؛  شبکه سازی نسبی= اندازه  RNETوابسته ؛  ری= متغ DVها:  ادداشتی

COMP ؛  یدگیچی= پTUR  =؛  آشفتگیMUN  =بخشش. 
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 و عملکرد ینسب سازی شبکه نیب یخط ریرابطه غ.1شکل

 
 

 یو عملکرد سازمان ینسب سازی شبکه نی( بر رابطه بAYP تی)وضع ینهاد طیکننده مح لیاثر تعد .2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

 یو عملکرد سازمان ینسب سازی شبکه نیبر رابطه ب یسازمان یدگیچیکننده پ لیاثر تعد.3شکل 

 
 

 یو عملکرد سازمان ینسب سازی شبکه نیبر رابطه ب بخشش )کرامت( محیطیکننده  لیاثر تعد .4شکل 
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 یو عملکرد سازمان ینسب سازی شبکه نیبر رابطه ب آشفتگی سازمانیکننده  لیتعداثر  .5شکل 

 

 
 

 یافته ها
تأثیر اصلی متغیر مستقل  1جزئیات ضرایب هر دو مدل تأثیر اصلی و تأثیرات متقابل در این تحقیق را بیان می کند. مدل  1جدول 

تمام متغیرهای کنترل و تعدیل کننده را  1را آزمایش کرد. مدل  –از جمله متغیرهای کنترل  –کلیدی و سطوح نسبی شبکه سازی 
 شامل می ساخت.

آزمایش کردیم. نتایج ما از رابطه پیش بینی شده بین شبکه سازی نسبی و عملکرد پشتیبانی میکرد  1در جدول  1را با مدل  1فرضیه 

، جمله درجه دوم(. همان طور که در شکل  ، جمله خطی؛ )
رابطه بین شبکه سازی نسبی و عملکرد سازمانی یک رابطه درجه دوم است. خصوصاً اینکه زمانی که مدیران سطح شبکه می بینید،  1

درصد یا بیشتر افزایش می دادند عملکرد سازمانی در مقایسه با زمانی  15سازی مدیریتی را در مقایسه با میانگین شبکه سازی قبلی، 
دند، با یک نرخ افزایشی بهبود پیدا میکرد. عملکرد با تفاوت های بزرگ در سطح شبکه سازی که آنها یک سطح همسان را حفظ می کر

مدیریتی بیشتر بهبود پیدا می کرد، تا با تفاوت های کوچک. در مجموع، رابطه بین سطح نسبی شبکه سازی مدیریتی و عملکرد کلی 
 .1دانش آموزان با یک نرخ افزایشی بهبود پیدا میکرد

( آزمایش کردیم. زمانی که عوامل محیطی را در مدل معرفی 1در جدول  1را با استفاده از خصوصیات کامل )مدل  4-2دیل فرضیات تع
 1کردیم، تأثیرات تعدیل کننده نسبتاً معنادار بر روی رابطه بین شبکه سازی نسبی و عملکرد سازمانی را مشاهده کردیم. نتایج از فرضیه 

، متغیر خواهد بود. یک تأثیر معنادار AYPطبق وضعیت « عملکرد-شبکه سازی نسبی»نی می کرد رابطه پشتیبانی میکرد که پیش بی

، جمله تقابل خطی(. نتایج از مشاهده شد ) AYPبر جمله تقابل بین شبکه سازی نسبی و 
متغیر خواهد بود  طبق پیچیدگی،« عملکرد-شبکه سازی نسبی»نیز پشتیبانی می کرد که پیش بینی میکرد رابطه  9فرضیه 
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 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

، عبارت تقابل درجه ، عبارت تقابل خطی؛ )
 دوم(.

طبق بخشش « عملکرد-شبکه سازی نسبی»پیش بینی می کرد که رابطه  4نیز مشابه همین بود؛ فرضیه  4نتایج برای فرضیه 

، عبارت تقابل محیطی، متغیر خواهد بود چون تأثیر معناداری بر روی عبارت تقابل وجود داشت )

 5نیز پشتیبانی میکرد؛ فرضیه  5عبارت تقابل درجه دوم(. و در نهایت، نتایج از فرضیه  خطی؛ 

، عبارت تقابل درجه تأثیرات متقابل بین شبکه سازی نسبی و آشفتگی را پیش بینی می کرد )
 دوم(.

ی کردند، تأثیرات متقابل معناداری )در ما برای توضیح الگوهای تأثیرات تعدیل کننده معناداری که از فرضیه های ما پشتیبانی م

درصد پایین تر از مقدار میانگین ترسیم کردیم تا به ترتیب نشان دهنده سطوح باال و پایین  15درصد باالتر و  15( را با 
ل برای فرضیات را در انجام دادیم. طرح های تعدی 1متغیرهای تعدیل کننده باشند؛ ما این کار را با استفاده از ضرایب ارائه شده در مدل 

 نشان داده ایم. 4-2شکل های 
پیروی می کنند و  AYPرابطه مثبتی را بین شبکه سازی نسبی و عملکرد نشان میدهد، زمانی که سازمان ها از استانداردهای  1شکل 

عالوه زمانی که سازمان ها موفق عملکرد کلی برای سازمان هایی که موفق به پیروی از این استانداردها نشده بودند، پایین تر بود. به 
پیروی کنند افزایش در سطوح نسبی شبکه سازی رابطه مثبتی با نرخ قبولی دانش آموزان در  AYPنمی شدند از استانداردهای 

می بینید، زمانی که پیچیدگی کم بود رابطه بین عملکرد سازمانی و شبکه سازی نسبی با  9امتحانات نداشت. همان طور که در شکل 
یک نرخ افزایشی بهبود پیدا میکرد، در حالی که زمانی که پیچیدگی زیاد بود با یک نرخ نزولی کاهش پیدا میکرد. زمانی که پیچیدگی 

درصد افزایش پیدا میکرد نرخ قبولی دانش آموزان در امتحانات به طرز معناداری  15« عدم تغییر»زیاد بود اگر شبکه سازی نسبی از 
درصد افزایش  15برعکس، زمانی که پیچیدگی کم بود اگر مدیران سطح باال مشارکت خود در شبکه سازی نسبی را کاهش پیدا میکرد؛ 

می دادند عملکرد دانش آموزان به صورت معناداری بهبود پیدا میکرد. همچنین عملکرد کلی دانش آموزان در سازمان هایی با پیچیدگی 
 تر بود.کم در مقایسه با شرایط پیچیدگی زیاد، باال

با یک نرخ افزایشی بهبود پیدا « عملکرد-شبکه سازی نسبی»نشان میدهد که زمانی که بخشش محیطی زیاد است رابطه  4شکل 
وارونه دیده خواهد شد. زمانی که بخشش زیاد بود اگر شبکه  Uمیکند اما زمانی که بخشش محیطی کم است، یک الگو به شکل 

صد افزایش پیدا میکرد، نرخ قبولی دانش آموزان در امتحانات به صورت معناداری افزایش پیدا در 15« عدم تغییر»سازی نسبی از 
درصد افزایش پیدا میکرد، نرخ قبولی دانش  15« عدم تغییر»میکرد؛ برعکس، زمانی که بخشش کم بود اگر شبکه سازی نسبی از 

وارونه را بین عملکرد سازمانی و شبکه سازی  Uک الگو به شکل ی 5آموزان در امتحانات به صورت معناداری کاهش پیدا میکرد. شکل 
نسبی نشان میدهد در مواقعی که آشفتگی سازمان، کم است. عملکرد کلی دانش آموزان در سازمان هایی با آشفتگی کم، در مقایسه با 

 سازمان هایی با آشفتگی زیاد، باالتر بود.

 بحث و نتیجه گیری
، ارزش مهم  ینسب یها سازی عملکرد شبکه یامدهایپ یو بررس یتیریمد سازی فتن زمان در مفهوم شبکهحاضر با در نظر گر قیتحق 

، عمدتاً بر  یتیریمد یهاسازی مربوط به شبکه  اتیادب،شود  یم افتی دولتی تیریمد اتیهمانطور که در ادب دهد. یزمان را نشان م
تواند به  یم رانیمد سازی شبکه یکه رفتارها تیواقع نیا و( ، 1114 لدیوبرفمتمرکز شده است ، )ا ایستا یمقطع قیطرح تحق کی یرو
(. تحقیق حاضر با پیشنهاد 1114ب؛ رینگ و وان دی ون  1119را نادیده می گیرند )رو  کند رییبودن در طول زمان ، تغ ستایا یجا

انی، این شکاف مهم در ادبیات را پر می کند. ما کردن و اثبات ارزش منحصر به فرد جنبه ای از شبکه سازی نسبی با محدودیت زم
درک کنیم. در نظر  پیشنهاد کردیم که رفتار شبکه سازی فعلی را باید به صورت یک ارزش نسبی از شبکه سازی انباشته شده گذشته
ر روابط شبکه سازی گرفتن زمان در نظریات شبکه سازی مدیریتی می تواند درک ما از ماهیت و پیامدهای رفتار مدیریتی درگیر د

مثبت بین شبکه سازی نسبی و عملکرد پشتیبانی  خارجی را تا حد زیادی افزایش دهد. در حقیقت یافته های مطالعه طولی از رابطه
میکند. ما در تطابق با حجم زیاد ادبیات مربوط به شبکه سازی مدیریتی، یافته های واضحی را مورد بحث قرار می دهیم که شبکه 

ریتی یک نقش مثبت را در بهبود عملکرد سازمانی در آن بازی میکند. در عوض، ما جهت گیری ادبیات را تغییر دادیم و ادعا سازی مدی
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 کردیم که روابط شبکه سازی فعلی را باید بر اساس وسعت نسبی فعالیت شبکه سازی در طول زمان درک کنیم.
محیط شغلی و محیط سازمانی به عنوان وابستگی های مهمی برای تأثیر یک ویژگی منحصر به فرد دیگر مطالعه حاضر، شامل سازی 

شبکه سازی نسبی بر روی عملکرد سازمانی است. نتایج ما از لحاظ محیط سازمانی، نشان میدهند که زمانی که سازمان ها نمی توانند 
گردد. طبق دیدگاه محیط سازمانی، پیش بینی  تضعیف می« عملکرد-شبکه سازی نسبی»الزامات سازمانی را برآورده سازند رابطه مثبت 

می شود که هر سازمانی به فشارهای سازمانی و تقاضاهای مختلف متضمن در مقررات، هنجارها، قوانین و انتظارات اجتماعی پاسخ دهد 
ریق تعدیل بر اقدامات اصالحی برای مدارسی با عملکرد پایین از ط NCLBتحت  AYP(. الزامات 1121)میر، اسکات، و دیل 

تأکید داشت. این فشارهای سازمانی بر  –همچون پیشنهاد انتخاب مدرسه و خدمات آموزش تکمیلی  –الزامات مختلف بهبود مدارس 
نقش سازمانی افزایش یافته مباشران تأکید داشت که مستلزم درک عمیق استراتژی های آموزشی، تکنیک های مربی گری و استفاده از 

م گیری بهتر بود. با توجه به اینکه زمان صرف شده برای شبکه سازی خارجی، همان زمانی است که از سایر فعالیت داده ها برای تصمی
(، بنابراین افزایش در حجم شبکه سازی خارجی در مقایسه با 1112؛ جیمینز 1112های مدیریت گرفته می شود )هیکلین، اوتول و میر 

شت. در عوض، مدیرانی که در سازمان هایی با عملکرد پایین کار می کنند باید وظایف گذشته، هیچ سودی برای سازمان نخواهد دا
. مدیریت داخلی را بر عهده بگیرند و کارایی های داخلی را بهبود دهند تا بتوانند بر بحران مشروعیت ناشی از عملکرد پایین، غلبه نمایند

 یر سطح مشارکت شبکه سازی با کاهش عملکرد، همراه است.این با یافته های ما مطابقت دارد که هر تالشی برای تغی
در خصوص نقش تعدیل کننده پیچیدگی، پی بردیم که زمانی که ترکیب دریافت کنندگان خدمات به صورت همگن است )پیچیدگی 

ند بود و همنوایی کم(، رابطه مثبت بین شبکه سازی نسبی و عملکرد قوی تر خواهد بود. گروه های همگن احتماالً منسجم تر خواه
(. در همین خصوص، تأثیر مثبت شبکه سازی نسبی بر روی 1101بیشتری را نسبت به اهداف سازمانی ایجاد می کنند )شاو و شاو 

عملکرد را تحت پیچیدگی کم می توانیم تشدید کنیم. برعکس، مقایسه برنامه های کار و روابط ضعیف در گروه های کامالً ناهمگن 
( از دریافت کنندگان خدمات، ممکن است مدیران را ترغیب کند که روی مدیریت داخلی تمرکز کنند و به جای آغاز )پیچیدگی زیاد

روابط خارجی، هر گونه نگرانی ممکن مربوط به منافع متنوع ترکیبات مختلف زیرگروه ها را کاهش دهند. بنابراین تأثیر وابسته به 
 ن در شبکه سازی خارجی در مقایسه با گذشته ممکن است تضعیف شود.عملکرد برای مشارکت نسبتاً باالی مدیرا

ما همچنین تأثیر مشترک شبکه سازی مدیریتی نسبی و بخشش را برای ابزار سنجش عملکرد سازمانی توضیح دادیم، و شکل رابطه 
زمانی که سازمان موجودیت طبق سطح بخشش، تغییر پیدا می کرد. همان طور که پیش بینی می شود « عملکرد-شبکه سازی نسبی»

منابع بیشتری دارد، تأثیر مثبت شبکه سازی نسبی بر روی عملکرد قوی تر خواهد بود. زمانی که بخشش کم است، یک الگو به شکل 
U ( 1121تهدید )استاو، ساندلندز و داتون -وارونه بین شبکه سازی نسبی و عملکرد مشاهده می شود. این یافته با فرضیه صلبیت

قت دارد؛ این فرضیه ادعا میکند که کمیابی منابع سبب تشدید ادراک های تهدید می شود و مدیران را به این وا میدارد که روی مطاب
 افزایش کارایی داخلی تمرکز کنند.

را  نتایج به یک شیوه مشابه همچنین مشخص ساخت که در یک زمینه با آشفتگی زیاد، شبکه سازی نسبی می تواند عملکرد سازمانی
افزایش دهد چون شبکه سازی نسبی از سطح متوسط به سمت سطح باال حرکت میکند. در محیط هایی با آشفتگی زیاد، ماهیت 

 مطالعات مدیریتی متنوع تر و پراکنده
برسند  ( و پیش بینی می شود که مدیران اطالعات بیشتری را پردازش کنند تا به سطح معینی از عملکرد1129تر می گردد )مینتزبرگ  

(. بنابراین مدیران زمانی که با تغییرات اعمال شده خارجی و غیرمترقبه سریعی مواجه گردند، با تکیه بیشتر بر کمک 1129)گالبریت 
های خارجی، باید از عهده عدم قابلیت پیش بینی افزوده محیط برآیند. به عالوه سازمان ها در محیط هایی با آشفتگی کمتر نمی توانند 

 ای افزایش سطح شبکه سازی نسبی بهره مند شوند.از مزای
مطالعه حاضر نیز مانند تمام تحقیقات تجربی دیگر، محدودیت هایی دارد که در هنگام تفسیر نتایج باید به آنها توجه داشت. اول، مسائل 

ارهایی که درباره یک روش (. ما با تکیه کردن بر ک1111سنجش در مطالعه شبکه سازی مدیریتی مشکل ساز هستند )اوتول و میر 
بررسی کمّی برای ارزیابی وسعت یا حجم فعالیت های شبکه سازی انجام دادیم اطالعات بیشتری در این باره نداریم که مدیران چرا در 

ا فعالیت فعالیت های شبکه سازی درگیر می گردند، چه چیزی باعث می شود که آنها میزان مشارکت خود را تغییر دهند، و اینکه آیا آنه
های شبکه سازی خود را در طول زمان به صورت عمدی و استراتژیکی تغییر دادند. لذا ابزار سنجش ما به جای اینکه نگاه نزدیک تری 
به عملکردها، وظایف و نقش های هر فعالیت شبکه سازی داشته باشد، از یک دیدگاه گسترده به مبحث شبکه سازی مدیریتی وارد می 

(. توسعه درک غنی تری از تأثیرات 1119استفاده از پیوندهای شخصی با نهادهای خارجی دیگر تمرکز می کند )لئو شود و روی سطح 



 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

متقابل بین کیفیت یا سودمندی اطالعات به اشتراک گذاشته شده در بین عامالن شبکه ای، توانایی مدیران برای بهبود عملکرد 
برای پیش برد این مدل از دینامیک شبکه سازی، ضروری هستند. داده های کیفی برای سازمانی، و نتایج در یک زمینه بین سازمانی، 

سندیت دادن و اصالح بیشتر مکانیزم های پیشنهاد شده در این مطالعه، تا حدودی سودمند خواهند بود. علیرغم این محدودیت، باید به 
نشان میدهد مدیران سطح باال چطور به صورت فعال از پیوندهای این موضوع نیز اشاره کنیم که این دیدگاه دارای این مزیت است که 

مدیریتی خود برای تحقق اهداف سازمانی و خصوصاً بررسی این مسئله استفاده می کنند که سطح وسعت در طول زمان چطور تغییر 
 پیدا کرده است.

زشی محلی ایاالت متحده بود و در نتیجه احتمااًل دوم، نمونه ما محدود به یک دامنه سیاست خاص )یعنی آموزش عمومی( و مناطق آمو
تعمیم پذیری آن به حوزه های سیاسی دیگر و سازمان های خدماتی دیگر، محدود خواهد بود. با این حال مناطق آموزشی محلی یکی 

ازمان های عمومی، از حرفه ای ترین سازمان های عمومی رایج نامتمرکز عمومی هستند و این خصوصیات معموالً با انواع دیگر س
(. با توجه به اینکه سازمان های مشابه در یک دامنه آموزش عمومی در کشورهای دیگر وجود دارد 1111مشترک هستند )اوتول و میر 

بنابراین مؤلفان دیگر از مدل مدیریت عمومی اوتول و میر و ابزارهای سنجش آنها برای شبکه سازی مدیریتی در آموزش عمومی 
(. مدل اوتول و میر و تحقیق 1112، 1110ر استفاده کرده اند )به عنوان مثال وان دن بیکروم، تارن والید و آکرمن کشورهای دیگ

تجربی آنها با استفاده از داده های منطقه آموزشی تگزاس به صورت گسترده در زمینه های مختلف تکرار شده است. بنابراین علیرغم 
زش باال و فزاینده مجموعه داده های منطقه آموزشی تگزاس نیز توجه داشته باشیم. اندازه بزرگ حیطه محدود داده ها، ما باید به ار
ساله ما را قادر ساخت که به  15مورد در هر سال( برای سازمان های یکسان در یک دوره  1111مجموعه داده های بزرگ )بیشتر از 

الت علیت بپردازیم بدون اینکه از لحاظ هم خطی محدود باشند )اوتول بررسی سواالت تأثیرات شبکه سازی با محدودیت زمانی، و مشک
(. به عالوه مجموعه داده ها حاوی ابزارهای سنجش متعددی برای مؤلفه های مدیریت و عملکرد، و همچنین کنترل های 1111و میر 

 گسترده ای هستند که ما را قادر می ساختند یک مدل جامع را تولید کنیم.
ین مطالعه تأثیرات زمینه ای سیاسی و اقتصادی بالقوه را کنترل نکردیم که ممکن است روی متغیرهای مستقل و وابسته سوم، ما در ا

(. همچنین این سبب تهی شدن عوامل مدیریتی بالقوه همچون 1111تأثیرگذار باشند و سبب سوگیری متغیر حذف شده گردند )وولدریج 
ی عملکرد، یا کیفیت های رهبری دیگری نشد که ممکن است متغیرهای حذف شده ای انگیزش خدمات عمومی مباشران، جهت گیر

باشند که بتوانند هم شبکه سازی نسبی و هم عملکرد مدارس را توضیح دهند. تحقیقات آینده باید به مطالعه این متغیرها )به عنوان 
گی زمانی ما غالباً روی سطح نسبی شبکه سازی مدیریتی تعدیل کنندگان موقعیتی( نیز بپردازند. و در نهایت، کاربردپذیری وابست

-متمرکز بود. یک مفهوم سازی و کاربردپذیر کردن وسیع تر و جامع تر می تواند درک کامل تری از وابستگی زمانی رابطه شبکه سازی
 عملکرد را فراهم سازد.

تدا پیشنهاد می کنیم که تحقیقات آینده مشخص سازند که یک نتایج مطالعه حاضر کاربردهای معناداری برای تحقیقات آینده دارد. ما اب
فرهنگ سازمانی ابتکاری در مقایسه با تجربیات گذشته، چطور می تواند روی کاربرد عملکرد سطح نسبی شبکه سازی مدیریتی 

پذیری فرآیندهای مدیریتی، و  تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال سازمان های ابتکاری می توانند فرهنگی از ارتباط دموکراتیک، انعطاف
همکاری در بین مرزهای سازمانی را ترویج کنند که در آن، یک فرهنگ ابتکاری می تواند مدیران را تحریک کند که مشارکت خود در 

دیگری برای  شبکه سازی خارجی را تغییر دهند که این نیز به نوبه خود می تواند تأثیر آن بر نتایج سازمانی را تشدید کند. حوزه پرثمر
تحقیقات آینده مربوط به عوامل فردی، میان فردی، و سازمانی است که می توانند تغییرات در شبکه سازی مدیریتی را توضیح دهند. به 

مختص به زمینه است. توسعه درک نظری و همچنین کاربردهای مدیریتی تا حد « عملکرد-شبکه سازی مدیریتی نسبی»عالوه رابطه 
ایی عوامل زمینه ای مختلفی بستگی دارد که یک رابطه مثبت را بین شبکه سازی مدیریتی نسبی و عملکرد سازمانی زیادی به شناس
 افزایش میدهد.

بر اساس نتایج ما، توجه مدیریت عمومی باید روی بهبود روشهای مدیریتی برای مشارکت در روابط شبکه سازی خارجی متمرکز گردد. 
حاظ می توانند روی یافته های ما سرمایه گذاری کنند که زمانی که مدیران مشارکت خود در روابط شبکه سازمان های عمومی از این ل

سازی را در مقایسه با گذشته تا حد زیادی افزایش میدهند، به طور کلی عملکرد باالتری را ایجاد می کنند. این یافته نامتناقض است، 
وعی است. با این حال همان طور که در تحلیل متعاقب نشان داده شده است، مطلوبیت صرفنظر از اینکه شبکه سازی مدیریتی از چه ن

نهایی شبکه سازی نسبی تا حد زیادی به حجم شبکه سازی قبلی بستگی دارد. به عبارت دیگر، بازده شبکه سازی نسبی در حال حاضر 
سه با مدیرانی که در سطح پایینی از شبکه سازی در گذشته برای مدیرانی که شبکه سازی زیادی را در گذشته انجام داده اند در مقای
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مشارکت داشته اند، کمتر می باشد. این یافته ها انگیزش تجربی را برای مطالعه تعدیل کنندگان محیطی فراهم می ساختند. ما بر این 
فزایش شبکه سازی نسبی چه زمانی رخ باور هستیم که این تأثیرات تعدیل کننده به ما کمک می کنند بفهمیم شرایط ایده آل برای ا

 میدهد.
یافته های ما درباره تأثیرات متقابل، توجه ما را روی پاسخ های استراتژیک مدیران به زمینه های سازمانی مختلف معطوف می سازد. 

ح نسبی شبکه سازی را خصوصاً زمانی که از الزامات سازمانی پیروی می شود، مدیران برای ایجاد یک عملکرد سازمانی بهتر باید سط
افزایش دهند اما زمانی که از الزامات سازمانی پیروی نمی شود آنها نباید سطح نسبی شبکه سازی را افزایش دهند. انتخاب های مدیران 
برای افزایش سطح نسبی شبکه سازی از مزایای سازمان بهره مند خواهد شد، خصوصاً زمانی که پیچیدگی کم باشد، و بخشش و 

ی زیاد باشند. از طرف دیگر، زمانی که محیط دارای پیچیدگی زیاد، و بخشش و آشفتگی کمی است، مدیران نباید سطح نسبی آشفتگ
شبکه سازی را افزایش دهند. این نتایج اثرات تعدیل کننده، این مفهوم را تقویت می کنند که انتخاب های استراتژیک مدیریت در انواع 

 (.1125ه با محیط های دیگر( اهمیت بیشتری دارد )هریبینیاک و جویس معینی از محیط ها )در مقایس
در خاتمه اینکه، مطالعه حاضر از جمله اولین مطالعاتی است که از طریق مد نظر قرار دادن زمان تالش می کند ادبیات مربوط به شبکه 

(. لوتر گالیک در مقاله خود 1114ای دارد )آبرفیلد سازی مدیریتی را گسترش دهد، که این ذاتاً در نظریه و روشهای مدیریت عمومی ج
زمان در مدیریت عمومی باید به یک »منتشر شده است، ادعا میکند که « مرور مدیریت عمومی»درباره زمان و مدیریت عمومی که در 

و تفسیر مجدد میتوان آنرا گذشته را نمی توان تغییر داد، اگرچه از طریق تفسیر  …موضوع استراتژیکی و اخالقی مرکزی تبدیل شود 
( که این موضوع را به یک شیوه تقریباً متقاوت بیان 297-396، صص 1151(. جیمز )111، ص 1122« )به خرد یا جهل ترجمه کرد

دانش بخش هایی از جریان، گذشته یا آینده، و نزدیک یا دور، همیشه با دانش ما درباره موضوع فعلی ترکیب »میکند ادعا میکند که 
بررسی شبکه سازی مدیریتی با ارتباط آن با رفتار گذشته، مزایایی را برای ما ایجاد میکند و دانش مربوط به وضعیت فعلی و «. شود می

 خرد از گذشته را برای ما آشکار می سازد و به ما کمک میکنند تصمیمات بهتری در آینده بگیریم.

 منابع
، جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی در اقتصاد نوظهور. مجله مدیریت استراتژیک . سرمایه اجتماعی مدیریتی 1112آکوا ، موسی. 

12 (11 :)1195-55. 

 . مدیریت در شبکه ها: افزودن ارزش به سازمان های عمومی. واشنگتن ، دی سی: انتشارات دانشگاه جورج تاون.1112اگرانوف ، رابرت. 

 ها. . سازمانها و محیط1121آلدریچ ، هوارد ای. 

 .010-512(: 925) 20. برآورد مدلهای پویا با اجزای خطا. مجله انجمن آمار آمریکا 1121اندرسون ، تئودور ویلبر و چنگ هسیائو. 

 .19-1(: 1) 11. محیط کار و عملکرد سازمان: تجزیه و تحلیل تجربی. مجله مدیریت عمومی بین المللی 1111اندروز ، ریس. 

(: 1) 11. محیط ها و عملکرد سازمانی: یک رابطه خطی یا غیر خطی؟ بررسی سازمان عمومی 1111هانسن. اندروز ، ریس و مورگن یو
125-21. 

. برخی از آزمایشات مشخصات داده های پانل: شواهد مونت کارلو و کاربرد معادالت استخدامی. 1111آرالنو ، مانوئل و استفان باند. 
 .12-122(: 1) 52مروری بر مطالعات اقتصادی 

. بکارگیری روالهای سازمانی در درک تغییرات سازمانی. 1115بکر ، مارکوس سی ، ناتالی الزاریچ ، ریچارد آر نلسون و سیدنی جی وینتر. 
 .11-225(: 5) 14تغییر صنعتی و شرکتی 

-411(: 0) 11یریت استراتژیک . پیوندهای شرکتی و محیط سازمانی: آزمایشی از مدل وابستگی به منابع. مجله مد1111بوید ، برایان. 
91. 

 .29–51(: 1) 11. ابعاد محیط های وظیفه ای سازمانی. فصلنامه علوم اداری 1124دس ، گرگوری جی. و ریش دونالد دبلیو. 
 .24-052(: 4) 10. نقش زمان در تئوری و تئوری سازی. مجله مدیریت 1111جورج ، جنیفر ام و گرت آر جونز. 

 .15-119(: 9) 11. شبکه های استراتژیک. مجله مدیریت استراتژیک 1111ین نوهریا و اکبر ظاهر. گوالتی ، رنجی ، نیت

 .1-115(: 1) 42. زمان و مدیریت دولتی. مرور مدیریت دولتی 1122گالیک ، لوتر ا. 

 51له انجمن اقتصادسنجی . خواص نمونه بزرگ روش تعمیم یافته برآورد کننده لحظه ها. اقتصادسنجی: مج1121هانسن ، الرس پیتر. 
(4 :)1111-54. 

. مارها در شن و ماسه: شبکه های مدیریتی و تأثیرات غیر خطی بر 1112هیکلین ، آلیسا ، الرنس جی اوتول ، جونیور و کنت جی مایر. 



 یطیمح زمینه کننده لی: نقش تعدینسب یتیریمد سازی شبکهعملکرد و  فرزاد طاهری:

 .29-159(: 1) 12عملکرد سازمانی. مجله تحقیقات و نظریه مدیریت دولتی 

. سازگاری سازمانی: انتخاب استراتژیک و تعیین گرایی محیطی. فصلنامه علوم اداری 1125ف جویس. هربینیاک ، الرنس جی. ، و ویلیام ا
91 (9 :)990-41. 

 .22-921(: 9) 99. تهدیدها و فرصتهای تشخیصی. فصلنامه علوم اداری 1122جکسون ، سوزان ای. و جین ای. داتن. 

 مه بریتانیکا.. اصول روانشناسی. شیکاگو: دانشنا1151جیمز ، ویلیام. 

. شبکه های مدیریتی در سازمان های غیرانتفاعی: تأثیر شبکه بر اثربخشی سازمانی و حمایتی. مرور 1119یوهانسن ، مورگن و کلی لرو. 
 .09-955(: 1) 29مدیریت دولتی 

ستان های عمومی ، غیرانتفاعی . رقابت بازار ، محدودیت های سیاسی و شیوه های مدیریتی در بیمار1114یوهانسن ، مورگن و لینگ ژو. 
 .24-151(: 1) 14و خصوصی آمریکا. مجله تحقیقات و نظریه مدیریت دولتی 

ویژگیهای کالن سازمانی و عملکرد. آکادمی  . یک مدل علّی پیوندهای بین ابعاد محیطی ،1122کیتس ، باربارا دبلیو ، و مایکل ا. هیت. 
 .12-521(: 9) 91مدیریت مجله 

 . سرپرستان مدرسه: نظریه ، عمل و موارد ، ویرایش سوم. 1119ئودور ج. کوالسکی ، ت

. سرپرست مدرسه 1111کوالسکی ، تئودور جی ، روبرت اس مک کورد ، جورج جی پترسون ، فیلیپ آی یانگ و نوئل ام الرسون. 
 آمریکایی: مطالعه ده ساله. النهم ، دکتر: رومن و لیتفیلد.

(: 9) 11. سرمایه اجتماعی ، شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی. روانشناسی سیاسی 1112برت هاکفلد. ال دایک لیک ، رونالد و رو
502-24. 

 .41-911: 14. یادگیری سازمانی. بررسی ساالنه جامعه شناسی 1122لویت ، باربارا و جیمز جی مارچ. 

ملکردی در عملکرد جدید سرمایه گذاری: شواهدی از . نقش شبکه های سیاسی مدیران و تجربه ع1112لی ، هایانگ و یان ژانگ. 
 .214-211(: 2) 12اقتصاد گذار چین. مجله مدیریت استراتژیک 

های زیست  NGO. پیشگامان نهادی شبکه های مدیریتی در 1112هونگ لو. -یان تانگ و کارلوس وینگ-لی ، هویی ، شویی
 .40-915(: 1) 42محیطی چین. فصلنامه غیرانتفاعی و داوطلبانه 

 مهارت فرهنگی ، چاپ دوم. هزار اوکس ، کالیفرنیا . مدرسه دارای1119لیندسی ، رندال بی ، الرین ام روبرتز ، و فرانکلین کمپبل جونز. 

–1915(: 19) 14در بازارهای نوظهور: مورد چین. مجله مدیریت استراتژیک  . پویایی صنعتی و شبکه های مدیریتی1119لو ، یدونگ. 

12. 

 .12-1414(: 11) 99. دیدگاههای مدیریتی در مورد ریسک و ریسک پذیری. علوم مدیریت 1122، جیمز جی. و زور شاپیرا.  مارچ

. سقوط از ارتفاعات بزرگ )و نه چندان بزرگ(: چگونه وضعیت اولیه بر عملکرد پس از از دست 1114مار ، جنیفر کارسون و استفان تائو. 
 .42-119(: 1) 52آکادمی مدیریت مجله دادن وضعیت تأثیر می گذارد. 

دهند.  . مدیریت شبکه ها: پیشنهاداتی در مورد آنچه مدیران انجام می دهند و چرا آنها این کار را انجام می1111مک گوایر ، مایکل. 
 .011-511(: 5) 01بررسی مدیریت دولتی 

. جدی گرفتن زمینه مدیریتی: 1115ان فاورو و سورن سی وینتر. مایر ، کنت ، سیمون کالمر اندرسن ، لورنس جی اوتول ، جونیور ، نات
 .51-191(: 1) 12مدیریت عمومی و عملکرد در مدارس ایاالت متحده و دانمارک. مجله مدیریت دولتی بین المللی 

رمایه انسانی و سرمایه . زمینه اجتماعی ، مدیریت و عملکرد سازمانی: وقتی س1110مایر ، کنت جی ، ناتان فاورو و مالوری کامپتون. 
 .22-152(: 1) 12اجتماعی به عنوان جایگزین خدمت می کنند. بررسی مدیریت دولتی 

. منابع نهادی و فنی ساختار سازمانی: تبیین ساختار سازمانهای آموزشی. در 1121مایر ، جان دبلیو ، دبلیو ریچارد اسکات و ترنس ای دیل. 
. فیالدلفیا: 21–151رشته ای ، ویرایش شده توسط جان دبلیو مایر و دبلیو ریچارد اسکات ،  سازمان و خدمات انسانی: تأمالت بین

 انتشارات دانشگاه تمپل.

 . ماهیت کار مدیریتی. نیویورک: هارپر و رو.1129مینتزبرگ ، هنری. 

-11(: 1) 94ادا. مجله مطالعات مدیریت . تأثیر روابط نهادی و محیط کار بر عملکرد سازمان: صنعت ساختمان کان1112الیور ، کریستین. 
114. 

. الگوسازی تأثیر مدیریت دولتی: پیامدهای زمینه ساختاری. مجله تحقیقات و نظریه 1111اوتول ، لورنس جی ، جونیور و کنت جی مایر. 
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 .10-515(: 4) 1مدیریت دولتی 

 .12-112(: 1) 22اهش جرم کمک کند؟ مرور مدیریت دولتی . آیا بهترین شیوه های مدیریت عملکرد می تواند به ک1112پاشا ، عبید. 

 .12-112(: 1) 22. آیا بهترین شیوه های مدیریت عملکرد می تواند به کاهش جرم کمک کند؟ مرور مدیریت دولتی 1112پاشا ، عبید. 

 .112-11(: 1) 11ازبینی آکادمی مدیریت . فرایندهای توسعه روابط بین سازمانی تعاونی. ب1114رینگ ، پیتر اسمیت و اندرو اچ وان د ون. 

 .52-195(: 1) 21. یادداشتی در زمینه ابزارهای بسیار زیاد. بولتن اقتصاد و آمار آکسفورد 1111رودمن ، دیوید. 

. شبکه های مشارکتی ، شوک های محیطی و عملکرد سازمانی: شواهدی از توفان ریتا. 1112ریو ، سانگیوب و مورگن اس. یوهانسن. 
 .15-110(: 1) 11جله مدیریت عمومی بین المللی م

 . سازمانها: سیستمهای منطقی ، طبیعی و باز. رودخانه زین فوقانی ، نیوجرسی: پیرسون.1119اسکات ، دبلیو ریچارد. 

وم. مجله . برخی از تأثیرات گروه بندی جامعه شناختی بر یادگیری در کالس درس کالس د1101شاو ، ماروین ای. و لیلی می شاو. 
 .2-459(: 1) 52روانشناسی اجتماعی 

 42. حافظه شبکه: تأثیر شبکه های گذشته و فعلی بر عملکرد. آکادمی مدیریت مجله 1114سودا ، جوزپه ، الساندرو اوسای و اکبر ظاهر. 
(0 :)219-110. 

ار سازمانی: تجزیه و تحلیل چند سطحی. فصلنامه . اثرات سختی تهدید در رفت1121استاو ، بری ام ، لنس ای. سندلندز و جین ای. داتن. 
 .14-511(: 4) 10علوم اداری 

. تبدیل ورودی به خروجی: چگونه شبکه های رو به پایین تأثیر شبکه های 1112ون دن بیکروم ، پترا ، ژلمر شالک و رنه تورنولید. 
 .51-015(: 4) 41خارجی را بر عملکرد سازمانی می رسانند. بررسی عملکرد و مدیریت عمومی 

. مدیریت همه محله های قطب نما؟ چگونه شبکه های مدیریتی جهت 1110ون دن بیکروم ، پترا ، رنه تورن ولید و اگنس آکرمن. 
 .51-091(: 0) 40گیری داخلی تأثیر آشفتگی محیطی را بر عملکرد سازمان تعدیل می کند. بررسی آمریکایی مدیریت دولتی 

. استفاده مناسب از همکاران: اثرات متفاوت شبکه های مدیریتی در حوزه مراقبت اجتماعی. 1112و ژلمر شالک. وان در هایدن ، ماچیل 
 .51-211(: 5) 11مجله مدیریت عمومی بین المللی 

و  . نقش سرپرست در بستن شکاف دستاورد در مناطق مختلف مدرسه کوچک. برنامه ریزی1111رایت ، هاول ، جونیور و ساندرا هریس. 
 .99-111(: 4تا  9) 41تغییر 

. صداهایی از خط مقدم: مشارکت شبکه و حمایت محلی از اصالحات سیاست ملی. مجله تحقیقات و نظریه مدیریت 1110ژو ، لینگ. 
 .911-124(: 1) 12دولتی 
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