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 چکیده
حوزه زیست  هایهای بزرگ و کوچک در شبکهای شرکتهای شبکهلیتبانواع قاشناسایی  ،از پژوهش حاضرهدف 

های زیست هشبک حوزهمتخصصان تعدادی از مصاحبه با  و مبانی نظریدر ابتدا با بررسی  بنابراین،. باشدکشور میدارویی 
ها ای شرکتههای شبکشناسایی انواع قابلیتنسبت به  تمو با روش تحلیل  و دانشگاهی یصنعتدولتی،  بخشدر دارویی 

از طریق و  Smart-Plsی و با روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار اقدام گردید. در بخش دوم با رویکرد کمّ
قرار  هایین تاییدشناسایی شده مورد  ابعاد ،زیست داروییو کوچک  بزرگهای مدیران ارشد شرکت توزیع پرسشنامه بین

ای های شبکهبه عنوان دو تم اصلی قابلیت ،مدیریت شبکهقابلیت حضور فعال در شبکه و  تقابلیها، با توجه به یافته. گرفت
 هایهای فرعی قابلیت حضور فعال در شبکه و قابلیتتم با کارکردبرون سازمانی های درون سازمانی و . قابلیتشناسایی شد

دهد که ان میها نشیافتههای فرعی قابلیت مدیریت شبکه شناسایی گردید. همچنین سازی و ارکستری به عنوان تمشبکه
 وط به، مربقابلیت مدیریت شبکه حضور فعال در شبکه هستند و عمومی هایهای کوچک بیشتر دارای قابلیتشرکت
 رگی کوچک و بزهاشرکت ،در نهایت .شوندبا عنوان هاب شناخته می ها اغلباین شرکت که باشدتر میهای بزرگشرکت

رای کسب ببه دو دسته قابلیت عمومی و قابلیت مدیریت شبکه  باید دارندها بر اساس نقشی که در شبکه، زیست دارویی
 توجه نمایند. ها موفقیت در شبکه
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 مقدمه .1

 سالمت با آن تنیدگیدرهم باشد که به دلیلدارو می صنعت ،های بسیار مهم زیست فناورییکی از حوزه

ها از زیست فناوری بهره گرفته شده، که در تولید آن ،1داروها. زیست[۵2] است برخوردار ایویژه اهمیت از جامعه،
پزشکی در بین متخصصان دارویی شناخته  دشواردر شرایط  بیماران که برای درمانی هستند مندداروهای هدف

د ننقشی که در توسعه اقتصادی کشورها دار های پیشرفته وفناوریمندی از بهره به دلیل این داروها،. [۵]اند شده
 د.نباشمی و اقتصاد مدیریت های مختلف اعم ازمورد توجه محققان حوزه

شناخته  مبتنی بر دانش اقتصاد محرك موتور کهاست  ۵های فناورانه یکی از موضوعات حیاتی، نوآوریدر حوزه
 ، اهمیتناوریو ف هایی برای کسب دانشوجود شبکه، با فناوری باالدر صنایع  ،ردر رویکرد رقابتی شومپیت .شودمی

 بلکه ر شده،ها منجشرکت های داخلیرقابت نه تنها به توسعه قابلیت ،بر اساس این دیدگاهای پیدا کرده است. ویژه
، ۹د مبتنی بر منابعرویکر بر اساس. [۲۹]را نیز افزایش داده استهای نوآوری به ایجاد شبکهها شرکت تمایل

ا و نهادهای هخود نیاز دارند، با شرکت وکارکسبهای ها برای دسترسی به منابعی که برای توسعه فعالیتشرکت
ارتباط بین ، هاشبکه. این پذیردصورت می ۱ی نوآوریهاکه این همکاری در قالب شبکه [1۱]کنند دیگر تعامل می

پیچیده و  هایهای مختلف مورد نیاز برای توسعه فناوریها و دانشمهارتها برای ایجاد، جذب و ادغام سازمان
 بنیان کوچک و متوسطهای دانشهای نوآوری در ایران با ظهور شرکتشبکه. کنندفراهم میها به بازار را آوردن آن

مانند ختی و مالی، زیرسا های نوآوری،ها در زمینهبیشتر مورد توجه قرار گرفتند. با توجه به مشکالتی که این شرکت
 هایقابلیت از مندیبهره به ناچار بمانند، باقی خارجی و بازار داخلی در رقابت عرصه در اینکه بتوانند دارند، برایآن 

حوزه ی هاشرکت مورد توجهاین موضوع  . [۹۱]هستند نوآورانه های همکاری وشبکه انواعدر قالب  دیگران نوآورانه
 .نیز قرار گرفته استزیست فناوری و باالخص زیست دارویی 

کنند و مدل بسیار ای از افراد، اشیاء یا رویدادها را بهم مرتبط مینوع خاص از ارتباطات، مجموعهبا ها، شبکه
ها به نکند که سازما( مبتنی بر رویکرد نوآوری باز بیان می۵۰11) ۲رولیهستند.  هاشرکت برای ارتباط یمناسب

دی از منهای مشارکتی هستند و این امر به دلیل بهرهای به دنبال اشتراك منابع و ورود به شبکهطور فزاینده
ا هها با توجه به گوناگونی بازیگران و ساختار شبکهباشد. با این حال موفقیت این مشارکتمی نوآورانههای مزیت

 ،نوآوری، با ظهور اقتصاد تکاملی ها برای خلقنگاه به شبکه .دتضمین شده نیست و بستگی به عوامل مختلفی دار
 های دولتی، پژوهشی و صنعتیدنهاهای نوآوری شامل شبکه ،بر این اساس .[۹]تری به خود گرفتصورت گسترده

  .[۱۵]کنندکه در کنار هم برای یک هدف نوآوری مشترك تالش می هستند
برون  های دانشیها و جریانمندی از منابع، توانمندیها و بهرهبرای استفاده حداکثری از بستر شبکه هاشرکت

سازنده و ایجاد روابط پایدار با شرکا  تتعامال در واقع برای توسعه .[۱۲]دارند ۱ایشبکه هایسازمانی نیاز به قابلیت
سازی، یکی ای یا شبکه. قابلیت شبکه[۹۵]باشند مجهز ایشبکه هایقابلیتها باید به شرکتها، در چارچوب شبکه

 و دادهرا پیش روی سازمان قرار  یهای جدیدها، منابع، بازارها و قابلیتهای سازمان، فرصتترین قابلیتاز مهم

                                                                                                                                                 
1 Biopharmaceutical 

دارویی جهان مطرح می های نوآوری در شرکتهای دارویی جهانی متفاوت است. آنچه باید اذعان داشت که نوآوری در ایران با نوآوری شرکت۵ 
، سطح توانمندی موجود، مسیر تکاملی و ۵شود ارائه مولکولی جدید و دارویی منتج از آن برای درمان است که در ایران به جهت استقرار طرح ژنریک

)سلطان الت دارویی است. های فرآیند تولید و بازاریابی محصواهمیت راهبردی دارو، نوآوری در ایجاد و امکان داروهای موجود و همچنین تالش
 (.1۹۳۲زاده و همکاران، 

۹ RBV 

۱ Innovation network 
۲ Rowley 

۱ Network capability 
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تواند موجب خلق مزیت رقابتی و ارتقای دهد که این امر میامکان دسترسی به دانش جدید و مکمل را افزایش می
محدودیتی برای اعضای یک شبکه وجود ندارد  ۵۰۰۳طبق تعریف تید و بسنت در سال ها گردد. عملکرد سازمان

نیاز  های مورداعضای شبکه با توجه به اهداف و توانمندی توانند میان بازیگران مختلفی شکل گیرد.ها میو شبکه
 ند آنمانها، دولت و های کوچک، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاههای بزرگ، شرکترکتد شامل شنتوانشبکه می

کنندگان و مشتریان( و همکاری افقی )با رقبا (، عمودی )با تامین که در قالب انواع همکاری اعم از [1۰]د نباش
  . [۱] کنندبا هم تعامل میها و موسسات تحقیقاتی( سازمانی )با دانشگاه

 [۹۹] نوآوری شدههای شبکهانواع  ه قرارگیری اعضا در شبکه و سطح روابط میان آنها سبب ایجادنحوهمچنین 
 هایو مسئولیت هاموضوع مهم در اینجا این است که نقش .کنندایفا می را مختلفی هایکه در آن، اعضا، نقش

وری، های نوآها در شبکهحضور شرکتدر واقع . آنان تعیین گردد هایها و توانمندیقابلیتباید بر اساس  اعضا،
و  ازیسهای شبکهشود که بتوانند بر اساس جایگاه و نقشی که دارند، قابلیتها میزمانی منجر به موفقیت آن

 . [۵1] حضور فعال خود در شبکه را تقویت کنند
یری و گشکل موضوعبه دهد که نشان می های نوآوریشبکه حوزهدر  بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

جم و شکل منسدر تحقیقات مختلف به  نوآوری یهاشبکه چرخه رشد در ،هاای شرکتهای شبکهتوسعه قابلیت
ها در این فرایند، نیز مورد توجه قرار نگرفته اندازه و جایگاه شرکت نقشهمچنین . مند پرداخته نشده استنظام
ا در های در موفقیت شرکتشبکه عه نوآوری و نقش قابلیتها در توسشبکه اهمیت . این موضوع در کنار[۲۲]است

 کی بزرگ و کوچهاشرکت های متفاوتو نقشای های شبکهقابلیتبه در این پژوهش شبکه، منجر گردید که 
  پرداخته شود.های زیست دارویی کشور با یک رویکرد ترکیبی شبکهگیری و رشد فرایند شکلدر 

 
 پژوهشو پیشینه مبانی نظری  .2

نیاز به  ،های دانشها و جریانمندی از منابع، توانمندیها برای بهرهشرکت. شبکهگیری مراحل شکل
. اول، شناسایی شریک و همواره دو چالش وجود داردهای همکاری، در تشکیل شبکهدارند.  های شبکهقابلیت

ای هتوان فرآیند تشکیل شبکه از بنگاهها. میسازی و دوم، آموختن نحوه کار با آنهمکار مناسب به منظور شبکه
دهی ملزومات انجام مذاکرات و شکل (۵یافتن همکار مناسب،  (1:جدا از هم را به سه قسمت اصلی، تقسیم نمود

کردند که  مطرح ۵۰۰۱گرابهر و پاول در سال  .اجرای همکاری و عملیاتی سازی جزئیات توافق شده  (۹همکاری و
ت. از مهمترین این عوامل، گوناگونی بین اعضای ، اثرگذار اسهاشبکه عملکرد بر خارجی و داخلی متعدد عوامل

ذاران گها و توسعه نوآوری را به دنبال دارد. همچنین مدیریت فعال شبکه و وجود سرمایهشبکه است که تبادل ایده
ی که هایمدل از یکی .[۲] قرار گیرند جمله عواملی هستند که باید مورد توجههای فناورانه نیز از مند به حوزهعالقه

دانش و  هایشبکه مراحل ایجاد کهاست  1 رائب و بوچلمدل  ،1مطابق با نمودار  پردازدمی هارشد شبکه نحوه به
  . [۳و1۳] کند:می تقسیم مرحله چهار به را نوآوری

های نگاهب استراتژیک هایاولویت با که صورتی ها درشبکه .موضوعات اساسی بر شبکه متمرکزشدن (1
 .خواهند گرفت قرار عضو هایحمایت سازمان مورد و داشته بهتری نتایج شوند، هم راستا عضو

هماهنگ  به نقش باید شوند شناخته مؤثر و مولد اینکه برای هاشبکه. شبکه در همکاری فضای ایجاد (۵
به  برای مناسب فضای یک اعضا،های بین توجه نمایند. ارکستر با فهم تفاوت )ارکستر( شبکه کننده

 . کندمی دانش خلق گذاریاشتراك

                                                                                                                                                 
1 Buchel and Raub 
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 نه چندان مستحکم بین اعضای شبکه، به پیوندهای توجه با :ایهای شبکهسازی فعالیتروتین (۹

 راستا این در اقدامات مهم از یکی. گیرد صورت شبکه هایفعالیت مورد در استانداردسازی ای ازدرجه باید
 در بتوانند ات کنند تعریف تفکیک شده نقش تعدادی باید هاشبکه سازمانی، هر همانند. است نقش تعریف
 .یابند توسعه زمان طول

 ارد،اهمیت د دانش خلق و ایجاد در راستای شبکه گیریجهت چه اگر: شبکه نتایج از برداری بهره (۱

 هاروجیخ این کار به نمایش. باشدمهم مینیز  تروسیع سازمانی گستره در دانش همان اندازه بکارگیری به
 رعهدهب را اعضا سایر به انتقال دانش مسئولیت شبکه، اعضای از هریک نیاز دارد. شبکه و دستاوردهای

 . دارند
ها و یا بهبود در جهت رشد همچنین در مرحله آخر پایداری شبکه مورد توجه است که در راستای تدوام فعالیت

 . [1۳] است
 

 
 

  [۳] چهار مرحله توسعه یک شبکه .1نمودار 

 
 شش به ها راشبکه در همکاری رابطه یک تکامل مراحل همکاران و تروتور، ۵جدول  با توجه بههمچنین 

 تقسیم کرده اند. مرحله
 

  [۲۵] مراحل تکامل شبکه  .۵جدول

 نقش بازیگران کلیدی مشخصه اصلی مرحله

 گیریجهت
(Approach) 

شناسایی غیر رسمی عالیق مشترك و درخواست بیان 
 رسمی عالیق

 ها اغلب مدیریتی و رهبری هستندنقش

 آغاز
(initiation) 

 مدیریتی و سازمانی و پشتیبانیهای ترکیبی از نقش مذاکره های رسمی در مورد هدف، رویه و ...

 معرفی و راه اندازی
(Start up) 

ایجاد هسته عضویت برای همکاری و ایجاد روابط 
 کلیدی

اد و نگهداری یجبازیگران اصلی و مرکزی در جهت ا
 کوشندشبکه می

 رشد
(Growth) 

 های همکاریتثبیت روابط، شروع و توسعه رویه
ه بازیگران کلیدی ب، رشد و تفکیک روزافزون بازیگران

 کنندعنوان کاتالیزور روابط بین اعضا عمل می

 بلوغ
(Mature) 

گیری ها و جهتتکمیل اهداف مشترك، حفظ ارزش
 مندیشبکه و تمرکز بر بهره

نقش بازیگران کلیدی بر محور حل مسئله و قضاوت و 
 یکپارچه سازی

 گذار
(Transition) 

دینامیک روابط های همکاری و بررسی ارزیابی خروجی
 و اصالح، خاتمه همکاری و ...

های ثابت به تنش و ابهام در همکاری، تغییر نقش
 های گزارنقش

 

موضوع های هماهنگی با -
 اساسی

 اطمینان از حمایت مدیریت-
 ایجاد پیوندها-

 های دو طرفهایجاد دانش-
انتخاب مکانیزم ارتباطی -

 مناسب
 تقویت اعتماد-

 تعریف نقش های شبکه-
 ایجاد نبض برای شبکه-

 به نمایش گذاشتن-
خروجی های ملموس  

 شبکه

 گام اول: 

 تمرکز شبکه دانش

 گام چهارم: 

برداری از خروجی  بهره
 های شبکه

 گام سوم: 

ی هاسازی فعالیتروتین
 ایشبکه

 گام دوم: 

 ایایجاد بافت شبکه
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)توسعه(  بکهش )ایجاد(، رشد شبکه گیریشامل شکلکه  مطرح است رشد شبکه برای سه مرحله اصلی بنابراین،
بازیگران در هر یک از مراحل شبکه با توجه به نقش و بر این اساس  [ ۹و۵۳] باشد)همپایی( میشبکه و بلوغ 
 .مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته استها، آنها بر اساس طرفیت و توانمندیهای تفاوت

 شدن تخصصی و عمر چرخه شدن، کوتاه شدن رقابتی. های بزرگ و کوچکشرکت 1ایهای شبکهقابلیت
 نوآوری خلق به وکار کسب عرصه در جایگاه خود و حیات حفظ منظور به هاشرکت اغلب شده ها، باعثفناوری

برای دستیابی به منابع مشترك الزمه  و مشارکت همکاری و دهدنمی رخ انزوا در نوآوری، حال این بیاورند، با روی
 این در .[۹1] ها هستندایجاد و توسعه همکاری بین شرکتهای نوآوری بستر مناسبی برای شبکه .[1۰]آن است

خود،  تمتفاو هایقابلیت و هاویژگی به توجه با محورکوچک فناوری هایشرکت و صنعتی بزرگ هایشرکت میان
 برای باالیی پذیریاز انعطاف کوچک هایشرکت . [۹]ها دارنداز طریق شبکه همکاری برای بیشتری فرصت
 اندازه دلیل به دارند اما خالق و توانمند انسانی نیروی و برخوردارند نیاز مشتریان و بازار هایفرصت به واکنش
ه ب کافی، به منابع دسترسی وجود با بزرگ هایشرکت مقابل، در .هستند رو روبه منابع محدودیت با خود کوچک

 نیازهای به یپاسخگوی برای الزم چابکی و انعطاف پذیری از حد، از بوروکراسی بیش و پیچیده سازمانی ساختار دلیل
 اه آن که گرفت توان نتیجهمی مذکور، هایشرکت دسته دو هایویژگی براساس نیستند. برخوردار مشتریان متغیر
 آن شامل هک هستند همکاری نامتقارن نیازمند خود بقای حفظ و رقابت در عرصه موفقیت مشکالت، بر غلبه برای
 .[۵۱]دارند تفاوت یکدیگر با وکارتوجه به کسب و منابع اندازه، نظر از همکاران که است هاییهمکاری از دسته
 مکاریه فرآیند دشواری دلیل به ،های کوچک و متوسطبین شرکتفناورانه  همکاری شماربی مزایای وجود با

در  کوچک هایشرکت با همکاری به حاضر بزرگ هایشرکت همه آن، در تنش و تعارض ناپذیر بودن اجتناب و
 شامل همکاری با موضوعات مرتبط زمینه در متعددی مطالعات خاطر همین به برعکس و نیستند هااغلب شبکه

 توجه عدم واقع در.  [۱۱] است صورت گرفته همکاری هایانگیزه و  همکار نحوه انتخاب همکاری بر موثر عوامل
 رددگ همکاری شکست و  موفقیت احتمال کاهش به منجر تواندمی آن شرایط ابعاد و همکاری، فرآیند به کافی

بین این دو نوع شرکت در مشارکت های بزرگ و کوچک، های همکاری شرکتبه طور کلی با وجود چالش .[۲۱]
برای  ا ر یتواند منابع مختلفیم نوآوری شبکهشود. یک میدانش و منابع  های همکاری منجر به تبادلقالب شبکه

در کمک  یادیتوانند نقش زیم ایشبکه یوندهایپ ( ۵۰1۵. طبق دیدگاه پارتانن و همکاران )فراهم کنددو طرف 
 . [۹۳]داشته باشند هاشرکت یتبه بقا و موفق

 ها اعم از کوچک و بزرگ درموفق شرکت حضور که شودمی استنباط چنین منبع محور، رویکرد از استفاده با
 توانمندی و قابلیت نوعی از نیازمند پایدار در قالب آن، روابط ایجاد و سازنده کسب وکار و تعامل هایشبکه
ها، بیشتر از پژوهش والتر های شرکت در زمینه شبکهایده قابلیت. [۹۵] ای استشبکه قابلیت نام به سازمانیدرون

 [۵۱]سازی کردندای را به عنوان یک ساختار مفهومبدست آمده که مفهوم قابلیت شبکه ۵۰۰۲در سال  ۵و همکاران
 نظریه های پویا،قابلیت نظریه از استفاده به تاکنون ایشبکه قابلیت خصوص در شده استفاده بنیادین هاینظریه .

و  مدیریت اد،ایج در سازمان توانایی به ای،شبکه قابلیت باشد.می مربوط رقابتی مزیت نظریه و منبع بر مبتنی
 کسب و کار اشارههای شبکه از حاصل هایفرصت از جستن بهره جهت در ایشبکه روابط از بهینه برداریبهره
برخی از این .  [1۹]باشدمی ایشبکه قابلیت داشتن سازمانی بین هایشبکه ایجاد هایالزام از یکی و  [۹۱] دارد

ه تعریف در شبک اعضاباشد و برخی دیگر با توجه به نقش ها و اعضای شبکه مشترك میها بین شرکتقابلیت
کنند. ها مطرح میای شرکتهای شبکه(، مالحظاتی را در خصوص قابلیت۵۰۰۲) ۹دنیلوویک و وینروسگردد. می
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شناسند و توجه به نیازهای مشترك، به خوبی می به را اعضاء همهکه  1متمرکزشده اعضای دوجودر این بین 
 . [1۱]باشد گذاری حداکثری منابع و تجارب، و نگاه بلندمدت از اهمیت باالتری برخودار میاشتراك

ه صورت بهای اعضا ها بر اساس میزان قابلیتچهار مرحله بلوغ شبکهدهد های تحقیقات نشان مییافته همچنین
  [ ۹۰] :ذیل است

 . توجه دارد هاشرکت بین اطالعات گذاریاشتراك به : ۵ارتباطات شبکه -

 سطح این در. است اهداف به اعضا از یک هر دستیابی منظور به منابع تبادل شامل: ۹همکاری شبکه -

 ات است دیگران خدمات یا منابع از استفاده درصدد خود استقالل حفظ با هاشرکت از یک هر از رابطه
 .ببرد بهره یادگیری و مقیاس از ناشی جوییصرفه از مزایای بتوانند

 دنکر کار و فرایندها گذاریاشتراك سمت به منابع گذاریاشتراك به از را هاشرکت : ۱هماهنگی شبکه -

 و بهتر تحقق موجب هاکاریدوباره حذف با مشترك طور به کاری وظایف انجام. دهدسوق می هم با
 . شودمی های مستقلسازمان اهداف کارآمدتر

 یکدیگر با مشارکت دنبال به شرکت دو هر رابطه نوع این در :۲مساعی تشریک یا مشارکت شبکه -

 هماهنگی، یا همکاری با مقایسه در رو این از. هستند مشترك ایهارزش و به اهداف یابیدست برای
 در و خدمت یا محصول در نوآوری و جدید کاری هایشیوه دنبال ایجاد به و است تریرادیکال فعالیت

 .[11] است وکارکسب مدل
 

 
 

   [11] ی بین سازمانیهاشبکهپیوستار تکامل  .۵نمودار 

 
میزان و  وهای خود اقدام شبکه نسبت به ارتقای قابلیت تکاملاعضای شبکه باید در فرایند  ،بر این اساس

 سازی نائل آیند.اقدام نمایند تا از طریق گسترش تعامالت به اهداف شبکهکیفیت روابط خود 
ی به به اهای شبکهدهد که قابلیتدر یک جمع بندی می توان گفت، مرور تحقیقات صورت گرفته نشان می

ای ههای عمومی مربوط به حضور درشبکه هستند که بین شرکتدو بخش قابل تقسیم می باشند: دسته اول قابلیت
ی و هایی هستند که بیشتر جنبه مدیریتته دوم قابلیتباشند )و به آن اشاره شد( و دسبزرگ و کوچک مشترك می

این دسته . [۱۹]هایی است که در مرکزیت شبکه قرار دارندو مختص شرکت [1۱]ایجاد هماهنگی در شبکه دارند 
 سازی است.  باشد و در جهت شبکهمرتبط می هاشبکههای بزرگ و محوری در ها اغلب به شرکتاز قابلیت
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که باشد میوعی استراتژی ، نشبکه به اعتقاد برخی از صاحب نظران حوزه مدیریت،. نوآوریمدیریت شبکه 
مچنین ه  وکار کمک کنندتوانند به رشد کسبکه می است ها از طریق افرادیایجاد اتحاد با دیگر شرکت ،هدف آن

 که نیازمند ها تعریف شودانها و سازمارتباطات و تعامالت بین افراد، گروه سازوکاری برای صورتتوان بهمی
مدیریت شبکه از طریق رهبران شبکه و از طریق دو سازوکار  که کندتشریح می( ۵۰۰۲) 1کلین. [۱۱]مدیریت است

های بکار رفته برای تأثیرگذاری قوانین به استراتژی ینهاد یطراح .طراحی نهادی و طراحی فرآیند گیرد:صورت می
 ندیراف یطراحهای ن موثر بر قراردادها، تقسیم سود و غیره(. از استراتژییشود )قوانبرای همکاری اطالق می پایه
-تراتژیاین اس ها در شرایط چارچوب نهادی خاص استفاده کرد.توان برای تأثیرگذاری بر روند مشارکت در شبکهمی

نی و راهبردهای هدایت و فعال کردن و مشارکت بازیگران و منابع، دستیابی به هدف و تعامالت سازما شامل ها
 .[۵۳] باشدمیرهبری 

شرکت در ساختار یک شبکه است که به عنوان یکی از  ۵یکی از موضوعات مهم، موقعیتاز سوی دیگر 
تواند از موقعیت مطلوب خود در شبکه برای کسب اطالعات، که می شود، چرابع آن شرکت تلقی میاارزشمندترین من

شبکه می باشد. در واقع هر چه یک  ۹خود بهره ببرد. این نشان دهنده مفهوم مرکزیت دانش یا منابع فنی از شرکای
های بیشتری برای ارتباط با شرکای خود در شبکه داشته، و قادر به شرکت به مرکز شبکه نزدیکتر باشد فرصت

شرکت در شبکه یتی که یک عاین آشکار است که موق. [۲۱]باشد کسب دانش بیشتر از منابع دانش چندگانه می
 .  [۲۲]ها و عملکرد نوآورانه افزایش دهدتواند ظرفیت آن را برای دستیابی به منابع برای افزایش خروجیدارد می

 که است صورت این به نوآوری برای بنگاهی بین ارتباطی ایهشبکه ایجاد و سازیکهشب عامل قرارگرفتن

 برای راهنما و رهبر نقش ایفای با و گیردمی قرار شبکه مرکز درهاب  عنوان به راهبر و بزرگ شرکت یک

 شبکه در نوآوری برای الزم هایهمکاری و هماهنگی بنیان، دانش متوسط و کوچک هایشرکت از ایمجموعه

یک  الًمعمو اما ندارد؛ وجود هابنگاه نظیر مراتبی سلسله ارتباط ها،شبکه در علی رغم اینکه. [۹1] سازدمی برقرار را
 ناناطمی و شبکه اعضای کردن مشخص. کندمی ایفا را هاب نقش دارد، قرار آن یا بیرون شبکه داخل در که نهاد

 بکهش درون مختلف منابع مدیریت مقررات، اجرای و وضع طریق از شبکه تعامالت به ها، ساختاردهیآن آمادگی از
دهانراج و  [1]رود می شمار به آن وظایف جمله از شبکه، اعضای میان سازنده تعامل برای مناسب ایجاد محیط و

را از  ۱و قدرت ۲شرکت هاب شرکتی است که برتری» کنند:گونه تعریف می( شرکت هاب را این۵۰۰۱) ۱پارخه
آورد و از برتری و قدرت خود برای انجام های فردی و موقعیت مرکزی در ساختار شبکه بدست میطریق ویژگی

 .«ردبهای شبکه بهره میهای اعضای شبکه در جهت تحقق ماموریتمنابع و توانمندینقش رهبری در جهت توزیع 
  است. سازیشبکههای اصلی شبکه، مدیریت شبکه و بر این اساس یکی از قابلیت

 7سازیشبکه بندی وپیکره قابلیت 

های مدیریت شبکهیکی از ابعاد ، ۵۰۰۱و دهانراج و پارخه در سال  ۵۰12بر طبق نظر لون و همکاران در سال 
وجه به تاعضای شبکه، اعم از تعیین بندی شبکه های پیکرهفعالیتکه مقدم بر سایرین است، توجه به نوآوری 

 8ز و جفریپرک :تعاریف زیادی ارئه شده است بندیپیکرهدر خصوص اعضای آن می باشد. ساختار شبکه و جایگاه 
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گیری و مدیریت موقعیت شرکت در یک شبکه به منظور دسترسی و بسیج شکلرا، شبکه  بندیپیکره(؛ ۵۰۰۱)
یری گها و نحوه شکلتشکیل شبکهرا به معنای  بندیپیکره( ۵۰۰۱) 1پیتاوی و همکاران. می دانند دانش حیاتی آن

 با یک بازیگر مرکزی کنند که نشان دهنده اهمیت نقشتعریف می آنها برای به دست آوردن اهداف استراتژیک
 . [1۲]باشدمیکننده رویکرد هماهنگ

 و بازارها ع،مناب ها،فرصت سازمان، هایقابلیت ترینمهم از یکی به عنوان سازی،شبکه و بندیپیکره قابلیت
 افزایش را مکمل و جدید دانش به دسترسی امکان و دهدمی قرار سازمان روی پیش را های جدیدیتوانمندی

 ایجاد عالی(،ف )پیش رقبا از زودتر دیگران با ارتباط ایجاد و برای شناسایی توانایی شامل ،قابلیتاین . [ ۱۲]دهدمی
 هاآن مدیریت و سازمانی مجموعه ارتباطات ادغام و هماهنگی و ارتباطی( مهارت(متقابل  اعتماد بر اساس ارتباط

 هایرکتش توجه به محدودیت منابع،که با  معتقدند محققان. است )هماهنگی( ی هماهنگیک پورتفولیو عنوان به
 ایجاد هایتفرص توانندمی و کنندمی استفاده پیشتاز بودن مزیت از ها،شرکت با دیگر ارتباط ایجاد در فعالپیش
 به فعال یشپ هایشرکت دسترسی امکان اساس، براین. کنند قبضه رقبا از پیش را جدید و بالقوه با شرکای اتحاد
 .[۲۰]است بیشتر مکمل و جدید دانش

همانگونه که اشاره شد در بحث مدیریت شبکه، نقش شرکت هاب اساسی  .2شبکه در ارکستری قابلیت
و توانمندی انجام امور در سطوح مختلف  قرار دارند به شکل ضمنی در مرکز صنعت هااست. این نوع از شرکت

ه عنوان ارکستری شبکه بد. نارکستری یا هماهنگی دارهای زنجیره تامین و همکاری با بازیگران را در قالب فعالیت
 ای از اقدامات عمدی و هدفمند است که توسط شرکت هاب به منظور ایجاد و  استخراج ارزش از شبکهمجموعه

 هک شناخت فرایندهایی ابتدا نوآوری، ایهکهشب ارکستری هایلیتبچارچوب قا توسعه برای . [۱۳]گرددانجام می
ه وظیفه شرکت هاب این است ک .است ضروری عهده بگیرد، بر باید نوآوری شبکه یک در مرکزی شرکت یا نهاد

 پارخه و دهانراج به عنوان یک ارکستر در تجهیز دانش و فناوری، تناسب نوآوری و ثبات شبکه فعالیت نماید.
( بعد دیگری با عنوان ۵۰11)مذکور ارائه کردند که بعدها توسط گوسدال و نیلسن  فرآیند سه شامل مدلی (۵۰۰۱)

  : مدیریت سالمت شبکه نیز به آن افزوده شد

 تحرك. دانش است تحرك از اطمینان حصول ،هاب وظیفه اولین: و تجهیز دانش تحرک مدیریت 
 خصصیت دانش اگر .کنندمی تعریف در شبکه استقرار و کسب دانش، اشتراك سهولت عنوان به را دانش

 خروجی نوآوری و گرددنمی ایجاد قابل توجهی ارزش بماند، باقی خود سازمانیمحدوده  در شبکه عضو هر
 ارزیابی ار شبکه مختلف نقاط در مرتبط دانش تواند ارزشمی مرکزی شرکت یک. بود خواهد حداقل شبکه

تواند د. این شرکت با یادگیری از سایرین، میده ترتیب را شبکه در دیگر نیاز نقاط مورد به آن انتقال و کند
مدیریت تحرك . دهد قرار برداریمورد بهره را هستند دسترس در ایشبکه روابط طریق از که منابعی

 .گذاری، دستیابی و به کارگیری دانش استدانش شامل به اشتراك
 ذیریپمدیریت تناسب و صیانت شامل وظیفه دومین: نوآوری پذیری و تناسب صیانت مدیریت 

 واناییت بر افزایش که است محیطی ویژگی یک و تحریک دانش مرتبط استاست که به مدیریت  نوآوری
. ددهمی کاهش را مجاز غیر تقلید پتانسیل وتوجه دارد  ،نوآوری یک از حاصل سود آوردن بدست برای

 کهاعضای شب و نوآوری دانش توسعه منجر به هایفعالیتاطمینان حاصل کند که  باید مرکزی شرکت
 .  [1۱] باشددر حال انجام می گسترده چارچوب یک در

                                                                                                                                                 
1 Pittaway et al 
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 پویا پایداری به که است، شرکت هاب وظیفه سومین شبکه، پایداری تقویت: شبکه پایداری مدیریت  
کند از کاهش محسوس را فراهم می شبکه اعضای خروج و ورود اجازه که حالی در . این قابلیت،دارد اشاره

 ،مهاجرت انزوا،  جمله از دهد رخ تواندمی روش به چند ناپایداری. اعضا در شبکه نیز جلوگیری می کند
شبکه  رزشادانش و  خلق هایقابلیت باشد، بیشتر شبکه ثباتیبی هرچه. اصطکاك و هاگروه گیریشکل
 را ثبات بازار، در خود رهبری و طریق اعتبار از خود قدرت توسعه با تواندمی شرکت یک. گرددمی کمتر

 .دهد افزایش

 :مدل در شده ذکر سه فرآیند بر عالوه ۵۰11نیلسن در سال  و للگوسد مدیریت سالمت شبکه 
شبکه  سالمت مدیریت نام به چهارمی بُعد به (،۵۰۰۱پارخه ) و دهانراج نوآوری شبکه ارکستر فرآیندهای

 هایابیارزاگر . باشدمی شبکه اعضای مشارکت ارزیابی شامل شبکه سالمت مدیریت اشاره کردند. نیز
 هایعالیتف برگیرنده در ارکسترها باشد، نقش آن پایین بسیاریا سطح  شبکه سالمت عدم دهندهنشان
هاب  شرکت هایبر این اساس مهمترین قابلیت .[12]باشد می شبکه اعضای مشارکت و فعالیت بهبود

 باشد.می ۹جدول  مطابق

 
 ( [1۱] هاب )برگرفته از  ارکستریهای قابلیت .۹ جدول

 فعالیت یا قابلیت فرعی یا قابلیت اصلی فعالیت ردیف

 مدیریت تحرک و تجهیز دانش 1

 تسهیم دانش

 استقرار و بکارگیری دانش

 های یادگیریتسهیل عرصه

 ایجاد انگیزه برای مشارکت و اشتراك گذاری دانش

 ایجاد اعتماد

 مدیریت تناسب نوآوری 2

 تشخیص ایده های نوآور

 توسعه ایده های نو

 حقوق مالکیت پتنت، کپی رایت

 مدیریت توانایی کسب سود حاصل از نوآوری

 مدیریت ثبات شبکه 3

 پایداری پویا

 شناخت آینده

 ایجاد روابط مستحکم چندگانه

 اجازه ورورد و خروج اعضا

 مدیریت سالمت شبکه 4
 ارزیابی میزان مشارکت اعضای شبکه

 گیری یک اجتماعتوسعه احساس اعضای شبکه به شکل
  

 
یری از گای همراستا با گسترش بهرههای شبکهقابلیت در خصوص ایجاد و توسعهتحقیقات  .پیشینه پژوهش

برخی از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ، موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. هاشبکه
 گردد:در ادامه بررسی می
 چهار در را نوآوری هایشبکه گیریشکل بر مؤثر عوامل تحقیقی مجموعۀدر ( 1۹۳۹محمدی و همکاران )

 که دهدمی اننش نتایج. کردند بندیدسته کنندگانتسهیل داخلی و هایتوانمندی همکاری، توسعۀ ارتباطات، دسته
 دیگر،یک هایفعالیت نوع با هاشرکت آشنایی ،هاآن اجرای مناسب و قوانین متخصصان، وجود مانند متغیرهایی

 .برخوردارند باالیی اهمیت از اعتماد و دانش پایگاه وجود
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 عالف دولتی ایهسازمان در ایشبکه قابلیت گیریشکل فرایند سازیمدل به (1۹۳۳)محمدیان و خداداد برمی 
 شرایط بیرونی و درونی هایانگیزه که دهدمی نشان پیشنهادی نظری مدل .پرداختندایران  تجاری واحد پنجره در

 درونی هایلیتقاب دربردانده دولتی هایسازمان در هااین قابلیتتوسعه  ابعاد و است بوده ایشبکه قابلیت ایجاد علّی
 ابلیتق توسعه بر اثرگذار ایزمینه شرایط نزدیک جزء و دور محیطی شرایط. هستند سازمانی بین هایقابلیت و

 . است بوده ایشبکه
های های کسب وکار و عملکرد شرکتسازی، ساختار شبکهتوانمندی شبکه (، 1۹۳۳)مقصودی و همکاران 

-شرکت ازیستجاری عملکرد بر آن ابعاد و سازیشبکه توانمندی که داد نشان نتایجرا بررسی کردند. دانش بنیان 

 توانمندی بین رابطه در هاشبکه ساختار میانجی نقش این، بر عالوه. دارد یمعنادار و مثبت دانش بنیان تأثیر های
 .گرفت قرار تأیید مورد سازیتجاری عملکرد و سازیشبکه

های هاب، بدون این که از قدرت سلسله مراتبی برخوردار باشند که شرکت کردند مطرح( ۵۰۰۱) دهانراج و پارخه
یق در این تحقهای شبکه را سازماندهی و هماهنگ کنند تا از ایجاد ارزش، اطمینان حاصل شود. توانند فعالیتمی

طراحی شبکه در قالب سه محور اعضای شبکه )اندازه و تنوع(، ساختار شبکه )تراکم و استقالل( و جایگاه یا موقعیت 
 باشد. همچنینهاب می های هماهنگی شرکتشبکه )مرکزیت و وضعیت( بررسی شد که تحت تاثیر فعالیت

فرایندهای هماهنگی در سه بخش مدیریت تحرك دانش، مدیریت تناسب نوآوری و مدیریت ثبات شبکه بررسی 
 باشد. گردید که روی خروجی نوآوری شبکه موثر می

 پرداختند و اعالم کردند که های هماهنگ در صنایع زیست داروییشبکهبه بررسی ( ۵۰1۰ساباتیر و همکاران )
-تدهد شرکنشان می وهشژپاین  های یافتههای هماهنگی انجام دهند. توانند فعالیتهای کوچک هاب میرکتش

ها تری ارائه دهند. این شرکتتوانند در صورت ادامه فعالیت، داروهای ارزان قیمتهای کوچک هاب در آینده می
وری در همکاری به ها بهرهخصوص این شرکتهای نوآوری را به لحاظ نظری کاهش دهند. در توانند هزینهمی

نندگان کها در شبکه شرکا و تامیندلیل مشکل در به اشتراك گذاشتن اطالعات، روان بودن و در دسترس بودن داده
 در معرض خطر است.

ی تحقیق هایافته را بررسی کردند. محورفرایندهای هماهنگی در نوآوری شبکه، ( ۵۰11نامبیسان و ساهنی )
دهد که فرآیندهای ارکستری شبکه منعکس کننده درگیری بین عناصر طراحی نوآوری و طراحی شبکه ان مینش
ر محوهای شبکههای امیدوار کننده برای تحقیقات آینده در خصوص نوآوریگیریدر این پژوهش جهت باشد.می

 ارائه شده است. 
 ین تحقیقا. ای پرداختندشبکه تینقش قابلو  کیاستراتژ تیقابل یمعماربه بررسی ( ۵۰1۱وازالینین و هاکاال )

 ریسا انیشبکه از م تیظهور قابل یچگونگ یدهد و به بررسیارائه م کیاستراتژ تیقابل یمعمار یرا برا یچارچوب

 یهاتیابلق یریگشکل درشبکه  یهاتیکه قابل دهدمیها نشان یافتهپردازد. یم یصنعت یهاشرکت یهاتیقابل

ا کمک هتیقابلسایر  یریگشکل به ییدارا یک به عنوان نیشبکه همچن یهاتی. قابلدندار یاساس ی نقشمشتر
عنوان مشارکت،  با لفمخت کیاستراتژ حوزهسه  قیشبکه از طر یهاتیکه قابلنتایج نشان داد ، نی. عالوه بر اکنندمی
 کنند. های سازمان نقش ایفا میو در هماهنگی با سایر قابلیت یافق وندیارزش و پ انیجر

این . ندرا بررسی کردشرکت  ایهای پویای شبکهمنابع شبکه بر قابلیتتاثیر ( ۵۰18نقیان و رزم دوست )علی
ق به آنها هایی که متعلهای منابع شبکه )یعنی داراییکه چگونه ویژگی پردازدمیبررسی این موضوع   تحقیق به

 هایقابلیتر ( بدارداست یا توسط بازیگرانی که یک شرکت از طریق آنها ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آنها 
 گذارد. ها تأثیر میشرکت یپویا
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 هاهیافت را بررسی کردند. های نوآوریهای ارکستری برای شبکهها و قابلیت( انواع نقش ۵۰18) الکانن و ناتی
های ها در زمان خاص و انجام آنها به روشای از فعالیتدهد که ارکسترها با تمرکز بر روی مجموعهنشان می

گاهی  های خاص است. عالوه بر این،گیرند. این به معنای تسلط بر قابلیتهای متفاوتی را بر عهده میمختلف، نقش
ت متفاوت هایی با ماهیبر عهده بگیرند. در این موارد، قابلیتهایی را اوقات شرایط به ارکسترها فشار می آورد تا نقش

 های تغییر نقشقابلیت، های اجرای نقش عملیاتیقابلیت ها حاکی از سه نوع قابلیت است:یافته .کننداهمیت پیدا می
 . توانایی تقویت نقشو 

 ،نتایج اساس بر. پرداختند نوآوری عملکرد بر شبکه هایاثر قابلیت بررسی به ،( ۵۰۵۰اوجیرپونگپان و هاریبین )
 و ابزارها ها،روش اصول، مفاهیم، شامل که گردید تدوین پویا عملکرد توسعه برای پویا قابلیت مدل یک

 استراتژی بر کهشب هایقابلیت و کسب و کار تحلیل و تجزیه بینش، تأثیرات ، این بر عالوه. باشدمی هادستورالعمل
 . شد بررسی مطالعه این در نیز پویا

 رسیبر پژوهش، از هدف  بررسی کردند.را  مالی عملکرد بر شبکه هایقابلیت نقش(  ۵۰۵1وانگ و همکاران ) 
 منابع در موجود شکاف و رفع مالی تأمین هایزنجیره در هاشرکت مالی عملکرد و شبکه هایقابلیت بین رابطه
 عملکرد ،هشبک مرکزیت مالی، تامین زنجیره هایشبکه در دهد کهها نشان مییافتهباشد. می تأمین زنجیره مالی
 . بخشدمی بهبود را شرکت مالی عملکرد ،شبکه قدرت و دهدمی افزایش را شرکت مالی

های لیتقابدر صدد شناسایی برخی از ابعاد  بیشتر تحقیقاتتوان اذعان داشت که با بررسی تحقیقات می
ای مرتبط ههای شبکقابلیتدسته بندی جامعی از این در حالی است که  بوده است. هاشبکهنقش آنها در و  ایشبکه

پژوهش  اصلی سوالبر این اساس ارائه نشده است.  هاشبکهگیری و توسعه شکلهای بزرگ و کوچک در با شرکت
ی هاشبکهگیری و توسعه های بزرگ و کوچک موثر در شکلای شرکتشبکه هایقابلیت این است که حاضر

  د؟ندارای چه ابعادی می باش در حوزه زیست دارویی کشور نوآوری
 

 

 پژوهش شناسی روش .3

 ژوهشپ استراتژیو  ترکیبیتوصیفی است. روش تحقیق این پژوهش، -پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی
وهش کیفی و کمی پژ مرحلهشناسی پژوهش برای دو در ادامه روش .عاملی تاییدی است تحلیلو  مضمونتحلیل 

 ارائه شده است:
 اول )کیفی( : روش تحلیل مضمون  مرحله

های بررسی مبانی نظری و برخی اسناد موجود در حوزه شرکت ابتدا بهدر این پژوهش  ها:گردآوری داده

 متخصص 1۲های عمیق کیفی با مصاحبه، هاکامل داده ءبه منظور احصا پرداخته شد و در گام دوم 1زیست دارویی
 ن روش. ایبوده استقضاوتی و هدفمند  در این بخش، گیرینمونهانجام شد. بخش دولتی، دانشگاهی و صنعتی 

بر اساس اهداف  موردهای پژوهش هدفدار انتخاب معنای به شود،می گفته نیز غیراحتمالی گیرینمونه آن به که
ی هاشبکه نسبت به شناختآشنایی و مالك انتخاب محققین، . است اطالعات یا دانش کسب به منظور پژوهش و 

ری تا گینمونه در خصوص حجم نمونه،باشد. می هااین شبکهو یا سابقه فعالیت در  نوآوری حوزه زیست دارویی
 دنش شناسایی محققین ازجدیدی ی هاپس از مصاحبه پانزدهم، داده بر این اساس .۵ادامه یافت نظری اشباع مرحله

                                                                                                                                                 
 ها و ...های دانش بنیان، گزارشات شرکتفناوری، کارگروه شرکت اعم از گزارشات معاونت علمی و فناوری زیست جمهوری، ستاد زیست 1 
ای ههای زیست دارویی هستند و یا اساتید دانشگاهی که با شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در شبکهخبرگان منتخب؛ یا مدیران عامل شرکت ۵ 

ل اند. همچنین مدیران دولتی که نسبت به فرایند شکعالیت داشتههای تحقیقاتی و فناورانه مورد نیاز شرکت فزیست دارویی در قالب انجام پروژه
های ه شبکهب گیری و رشد شبکه ها آشنایی داشته و در نهادهایی به فعالیت مشغول هستند که از طریق ارائه انواع حمایتها و تسهیالت یا مجوزها و ... 
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 ها به صورت نیمه ساختاریافته و بدونمصاحبه واقع فرایند کدگذاری تا تحقق کفایت نظری صورت گرفت. و در
 بخش این و پایایی روایی برای بررسی همچنینجهت دهی به مصاحبه شونده به صورت حضوری انجام شد. 

 مناسب قبول و های موردشاخص از گردید تالش مشابه هایدر پژوهش دقت با ابتدا از که شد عمل گونهبدین
نظر دهند. برای بررسی  سؤاالت یامحتو مورد در تا شد سه نفر از اساتید حوزه خواسته از ادامه در. شود استفاده

  .شد استفاده بازآزمون روش از پژوهش، این در شود،می اطالق پژوهش هاییافته سازگاری پایایی که به
 این اساس، . برگردید تم استفاده تحلیل از روش هامصاحبه متن وتحلیلتجزیه  برای: هاداده تحلیل و تجزیه

 ،در واقع در این پژوهش. گرفتند قرار مضمون یک در به هم شبیه کدهای و کدگذاری ها،مصاحبه متنی یهاداده
 زا همچنین برای تحلیل تم . دشدن آشکار تحلیل طول در الگوها و نداشت وجود ایتعریف شده پیش از هایتم

-های جمعکه شامل آشنایی با داده شد استفاده (۵۰۰۱) کالرك و براون ایمرحله شش استقرایی تم تحلیل روش

گذاری تم و ارائه گزارش آوری شده، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضمون، بازنگری مضمون، تعریف و نام
 باشد.می

 تاییدی دوم )کمی(: روش تحلیل عاملی مرحله

های زیست دارویی فعال در با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش در فاز دوم، شرکت: هادادهگردآوری 
و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر  1استشرکت  2۰ها برابر با تعداد شرکت باشندمیهای نوآوری شبکه

عال حوزه زیست دارویی توزیع و در نهایت تعداد های فپرسشنامه در بین شرکت ۱۰. تعداد تعیین شدشرکت  ۲8با 
. توضیح اینکه پرسشنامه تدوین شده توسط ۵پرسشنامه که قابلیت بررسی و تحلیل داشتند، دریافت گردید ۹۵

مدیران ارشد یا نمایندگان آنها که تسلط کافی به فرایندها و تعامالت داخلی و خارجی شرکت دارند، تکمیل گردیده 
 مورد بررسی قرار گرفته است.  ایگزینهتا ۲با مقیاس لیکرت سواالت است. 

 ساختاری معادالت سازیمدل فن جهت بررسی مدل مفهومی و فرضیات پژوهش از: هادادهتجزیه و تحلیل 

روایی پرسشنامه با توجه به است.  شده گرفته بهره  Smart PLSافزارنرم  و جزئی مربعات حداقل روش با رویکرد
سه بعد صوری، محتوا )با توجه به نظر اساتید( و روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی تاییدی( تایید گردید. همچنین 

 واگرا یا تشخیصی نیز  بهره گرفته شد. ( وAVEهمگرا ) روایی (،CRمرکب ) کرونباخ، پایایی از آلفای
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 پیاده هاهمصاحب متن کیفی، هایپژوهش اصول اخالقی رعایت با در این تحقیق. تحلیل تم مرحله هاییافته
 نظر در اب کدهای مستخرج و شد. مفاهیم انجام جمله به جمله صورت به باز متون، کدگذاری این دقیق مطالعه با و

تم  ۱تم فرعی در گام اول و  ۳به  مفهومهم و موارد مشابه بندیدسته با که است مورد ۹2 تکراری کدهای گرفتن
 ۱ل ومطابق با جد تم اصلی مدیریت شبکه و حضور فعال در شبکه ۵فرعی در گام دوم کاهش یافت و در نهایت 

 گردید.  ءاصاح

  

                                                                                                                                                 
گاهی، شش مدیر صنعتی و پنج مدیر ارشد دولتی  فعال در حوزه زیست دارویی چهار نفر متخصص دانشزیست دارویی مرتبط هستند. این افراد شامل 

 می باشند
 ۵و نوع  1های نوپا نوع و شرکت ۵و  1های تولیدی نوع های دانش بنیان زیست دارویی در گروه شرکتبا توجه به اطالعات لیست شرکت1 
ا ههای دانش بنیان، در زمان انجام پژوهش، قعال نبودند و یا در شتاب دهندهکتهای مندرج در فهرست شرها، برخی از شرکت با توجه به بررس۵ 

ایت ها صرفا فعالیت خدماتی یا بازرگانی  داشتند. و در نهبه فعالیت مشغول بودند و طرح اجرایی آنها در شتاب دهنده خاتمه یافته بود. برخی از شرکت
مشغول به فعالیت نبودند. بر این اساس و با توجه به جامعه هدف پژوهش حاضر که شرکتهای زیست برخی به طور اختصاصی در حوزه زیست دارویی 

 ها از نمونه مورد بررسی حذف شدند. دارویی دانش بنیان فعال در کشور می باشد،  برخی شرکت
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 تم تحلیل رویکرد از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .۱جدول 

 تم اولیه 2تم فرعی  1تم فرعی  تم اصلی

مدیریت 

 شبکه

و  بندیپیکره
 سازیشبکه

)قبل از تشکیل 
 شبکه(

انتخاب اعضا و ایجاد 
 شبکه

 انتخاب شرکتهای همکار برایهایی  سیستم و قابلیتاز  مندیبهره

 ها و نهادهای دیگر در شبکهجهت مشارکت طیف زیادی از شرکت تالش

ایجاد و تغییر ساختار 
 شبکه

 ها،با سایر شرکتتعیین دقیق نقش خود در همکاری 

 سازیشبکهصرف وقت و تالش زیادی برای 

 هامشخص بودن هدف تعامل و همکاری با دیگر شرکت

 قابلیت تعامل و تقویت روابط مبتنی بر اعتماد

تعیین وضعیت و 
 موقعیت

جایگاه مناسب و موقعیت مرکزی در همکاری با سایر  رخورداری ازب
 هاشرکت

 بو کستوانایی ارائه تصویر خوشایند از خود در تعامالت بین سازمانی 
 اعتبار

هماهنگی یا 
ارکستری )بعد از 

 تشکیل شبکه(

مدیریت تجهیز دانش 
 و فناوری

 شرکت قبل از تعامل با دیگرانها و منابع تکمیل توانمندی

 پایگاه دانش مناسب برای تعامل با دیگران

 های مدیریتیابزارها و تکنیکاتخاذ جدیدترین 

 و دانش تبادل خودکار اطالعات

 برداری از دانش و یادگیریدید سیستمی برای بهره

 یادگیریتعهد به   هاتجربه همکاری با سایر شرکت

مدیریت تناسب 
 نوآوری

 های نوآورانه همکارانها و پتانسیلبه استراتژیآگاهی 

 سود حاصل از نوآوری قابلیت مدیریت کسب

 قابلیت تحمل ابهام و تشخیص و توسعه ایده های نوآورانه

 حقوق مالکیت فکری )ثبت پتنت( و کپی رایت توجه به

و  مدیریت ثبات
 پایداری شبکه

 رهبر و پیشرو در صنعت

 های پویا در همکاری با سایرینتوانایی طراحی و توسعه مکانیزم

 هایفعالیتو انجام توانمندی گسترش مشارکت و تعامل با سایرین 
 هماهنگی

 های همکارتوانایی شروع، پیگیری، توسعه و خاتمه روابط با شرکت

مدیریت ارزیابی و 
 سالمت

 های بین سازمانیقوانینی برای پیروی و ایجاد نظم در همکاری ارائه

و اصالح  آنها در ابعاد مختلفارزیابی همکاران و میزان مشارکت 
 شاخصهای ارزیابی

گیری یک اجتماع به ایجاد احساس نیاز  همکاران برای شکل تالش برای
 نام شبکه

حضور 

فعال در 

 شبکه

های برون قابلیت
 سازمانی

 ارتباطی و اطالعاتی

 ای با همکاران برای توسعه دانش و مزیت رقابتیتعامالت گسترده

اطالعات غیر رسمی و نه بر مبنای توافقات رسمی بین همکاران در تبادل 
 شبکه

 تبادل خودکار اطالعات و ارائه بازخورد بین اعضا

 های توافق و عدم توافق با همکارانشناسایی حوزه

 توسعه ارتباطات رسمی و غیر رسمی و مدیریت تنوع

های درون قابلیت
 سازمانی

 سازمانی و مدیریتی

 اعضای شبکهمعیارگذاری موثر در ارتباط با 

 در شبکهتدوین سیستماتیک استراتژی همکاری بلند مدت 

 پاسخ مناسب و به موقع به تحرکات استراتژیک رقابتی

 افزایی بین اعضاهم و توانایی توسعه منابع انسانی

 قابتیفناوری و رتوانایی تسهیم اطالعات و یادگیری در تطابق با تغییرات 

 توانایی استفاده و تامین منابع

 یکپارچه سازی و استاندارد سازی موثر فرآیندهای کسب و کار
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 های شبکه ای شرکت های حوزه زیست دارویی کشورهای فاز اول پژوهش: تحلیل تم قابلیت. یافته۵نمودار 

 
های اغلب شرکت را ،مدیریت شبکه ،هامصاحبههای یدگاهو د مبانی نظریمطابق با  ۱خصوص جدول  در
های کوچک های بزرگ و هم شرکتهم شرکت ،ولی در خصوص حضور فعال در شبکه کنندهدایت میبزرگ 

ازی سهای بزرگ به مدیریت شبکه و اقدامات شبکهها به خصوص شرکتباشند. زمانی که شرکتدارای قابلیت می
های شناسایی شده برای تم ۵شوند. نمودار کت هاب یا مرکزی در شبکه میپردازند تبدیل به شرو ارکستری می

 دهد:ای را نشان میهای شبکهقابلیت
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 تحلیل عاملی تاییدی مرحلههای یافته

های پایایی با توجه به اینکه مقدار شاخص ۲در جدول های اندازه گیری. بررسی روایی و پایایی مدل
برای کلیه متغیرها  AVEگردد. همچنین با توجه به اینکه مقدار شاخص پایایی تایید میباشد، می 2/۰بیشتر از 
ی این شاخص از همبستگ ریشه مربعگردد و با توجه به اینکه مقدار روایی همگرا تایید می ،باشدمی ۲/۰بیشتر از 
 نیز مورد تایید است.باشد، روایی واگرا ها برای کلیه متغیرها بیشتر میها با سایر سازهبین سازه

 
 سنجش روایی مدل  .۲جدول 

 و روایی همگرا بررسی پایایی 

 سازه ها یا متغیرها
 قابلیت

 بندیپیکره
 قابلیت

 ارکستری
 درون سازمانیقابلیت  برون سازمانیقابلیت 

 مقدار آلفای کرونباخ
 (2/۰)بیشتر از 

2۱/۰ 8۹/۰ 2۳/۰ 8۵/۰ 

 (CRپایایی مرکب )
 (2/۰)بیشتر از 

8۲/۰ 8۳/۰ 81/۰ 8۰/۰ 

 AVEمقدار 
 (۲/۰)بیشتر از 

۱۲۹/۰ ۱1۹/۰ ۲۱۹/۰ ۲21/۰ 

 ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا

     سازه ها یا متغیرها

    8۰8/۰ بندیپیکرهقابلیت 

   28۹/۰ 1۲۵/۰ قابلیت ارکستری

  2۲۱/۰ ۲۵۱/۰ ۰۳1/۰ قابلیت برون سازمانی

 2۲۰/۰ ۹۲۳/۰ ۱۲۰/۰ ۵۵۱/۰ قابلیت درون سازمانی

 

 های اندازه گیری نتایج تحلیل عاملی تاییدی و برازش مدل

ی بررسبار عاملی و معناداری   ضرایبگیری، های اندازهبه منظور بررسی روایی ابعاد متغیرها وسنجش مدل
 باشد.مضامین شناسایی شده می تاییدی مربوط به نتایج تحلیل عاملی ۱جدول گردد. می

 
 نتایج تحلیل عاملی تاییدی. ۱جدول 

 2تم فرعی  1تم فرعی  تم اصلی
مقدار 

 بارعاملی

مقدار ضریب 

 معناداری

اولویت در 

 تم اصلی

 اولویت

 کل

 مدیریت شبکه
 

)بار عاملی برابر با  
و ضریب  ۹۱/۰

معناداری برابر با 
۳۳/۵) 

 ازیسبندی و شبکهپیکره
 )قبل از تشکیل شبکه(

 
 ۱2/۰با  )بار عاملی برابر 

و ضریب معناداری برار با 
۹۹/۱) 

انتخاب اعضا و 
 ایجاد شبکه

21۳/۰ ۹۵/۱ ۱ 8 

ایجاد و تغییر 
 ساختار شبکه

۱۳۳/۰ 1۵/۱ 2 ۳ 

تعیین وضعیت و 
 موقعیت

8۱۱/۰ 1۰/۳ 1 1 

هماهنگی یا ارکستری 
 )بعد از تشکیل شبکه(

 
 ۲1/۰)بار عاملی برابر با  

و ضریب معناداری برابر 
 (۰1/۱با

مدیریت تجهیز 
 دانش و فناوری

8۵8/۰ ۳8/2 ۵ ۵ 

مدیریت تناسب 
 نوآوری

81۱/۰ ۰1/8 ۹ ۹ 

 و مدیریت ثبات
 پایداری شبکه

2۱۳/۰ 8۳/۱ ۱ ۲ 
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مدیریت ارزیابی و 
 سالمت

2۱۲/۰ ۵8/۱ ۲ ۱ 

 حضور فعال در شبکه
 

)بار عاملی برابر با  
و ضریب  ۱1/۰

معناداری برابر با 
22/۹) 

های برون قابلیت
 سازمانی

 
 28/۰)بار عاملی برابر با  

ضریب معناداری برابر 
 (۳8/۱با

ارتباطی و 
 اطالعاتی

28۱/۰ ۳8/۱ 1 ۱ 

های درون قابلیت
 سازمانی

 
  2۱/۰)بار عاملی برابر با  

و ضریب 
 (۱۱/۱معناداری=

سازمانی و 
 مدیریتی

2۱۰/۰ ۱۱/۱ ۵ 2 

 

 
 ۲/۰های پرسشنامه از ها و سنجهدهد مقدار بار عاملی برای کلیه شاخص، نتایج نشان می۱مطابق با جدول 

برای کلیه  tآماره باشد. همچنین مقدار ها در سطح قابل قبولی میبار عاملی سنجه و بر این اساس بیشتر می باشد
گیری در سطح های اندازهمدلروابط در باشد که نشان دهنده معناداری بیشتر می ۳۱/1بارهای عاملی از مقدار 

 باشد.درصد می ۳۲معناداری 

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

به عنوان  نوآوری هایشبکهشوند. مند خلق و اجرا میهای عالقههایی از افراد و سازمانها با شبکهنوآوری
 که شودگفته می عناصر مختلفی به های فناورانه اعم از حوزه زیست دارویی کشور،موضوع بسیار مهم در حوزه

جاد(، )ای گیریشکلشبکه شامل  گیریشکلمراحل رشد و  .کنندمی تالش نوآوری مشترك هدف برای هم کنار در
ایی هها و نقشه دارای قابلیتلهای بزرگ و کوچک در هر مرحباشد که شرکترشد )توسعه( و بلوغ )همپایی( می

-ای شرکتههای شبکدارد یکی از این عوامل قابلیتهای نوآوری به عوامل بسیاری بستگی موفقیت شبکههستند. 

بزرگ  هایای شرکتهای شبکهقابلیتپژوهش حاضر بررسی ابعاد  هدف از و بر این اساسهای عضو شبکه است. 
سی بر این اساس ضمن برر باشدهای حوزه زیست دارویی کشور میگیری و توسعه شبکهو کوچک در مراحل شکل

ی( و با استفاده از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل مبانی نظری این حوزه، با یک رویکرد ترکیبی )کیفی و کمّ
 شناسایی گردد.ای شبکههای قابلیتعاملی تاییدی سعی شد ابعاد اصلی 

 عمومی حضور فعال در شبکه وهای ای به دو دسته قابلیتهای شبکهقابلیتهای پژوهش با توجه به یافته
حضور »هد که دنتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان میسازی یا مدیریت شبکه قابل تقسیم است. های شبکهقابلیت

 شبکه ایهبا توجه به مقدار بار عاملی رابطه بیشتری با  قابلیت، «مدیریت شبکه»نسبت به « فعال در شبکه
ه دهد که در بین کلیه ابعاد مربوط بی بدست آمده از تحلیل عاملی نشان میهاها دارد. همچنین سایر یافتهشرکت

 (باشدهای عمومی حضور فعال در شبکه میکه از جمله قابلیت)سازمانی های برونها، قابلیتشرکتای قابلیت شبکه
د که قابلیت حضور دلیل باشتواند به این توان اینگونه تحلیل کرد که این نتیجه میمیدارای بیشترین اولویت است. 
های کوچک( دارای اهمیت است و کلیه های بزرگ و هم شرکتها )هم برای شرکتدر شبکه برای عموم شرکت

ای عمومی هاعضای شبکه برای موفقیت در شبکه در گام نخست باید حضور فعالی در شبکه داشته باشند و قابلیت
ها به ( از این قابلیت1۹۳8د بخشند. محمدیان و خداداد برمی )ای خود را بهبوبرون و درون سازمانی و شبکه
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کنند که از طریق کارکردهای خود روی پیامدهای مثبت شبکه اعم از ها یاد میپذیری شرکتهای شبکهقابلیت
 د.نگذاراثر می مانند اینیادگیری، نوآوری و 

عاد قابلیت در بین اب« موقعیت اعضای شبکه تعیین وضعیت و»مدیریت شبکه، های عالوه بر آن، در بین قابلیت
دارای اولویت  قابلیت ارکستری در بین ابعاد« قابلیت تجهیز دانش و فناوری»شبکه اولویت نخست را دارد.  بندیپیکره

های اطالعاتی و های  برون سازمانی یا قابلیتقابلیت»باشد. در بین ابعاد قابلیت حضور فعال در شبکه نیز نخست می

در تحقیق  دهد.های درون سازمانی )سازمانی و مدیریتی(، اولویت بیشتری را نشان مینسبت به قابلیت «ارتباطی
های ارکستری و نقش آنها در به قابلیت ۵۰1۰و ساباتیر و همکاران در سال  ۵۰11گوسدال و نیلسون در سال 

 بود.   ها ارائه نشدهتبندی از ابعاد این قابلیاما اولویت ،خروجی های شبکه توجه شده
و  سازیشبکههای گیری شبکه از طریق قابلیتهم در زمان شکل ،های مدیریت شبکهدر خصوص قابلیت

ـــدهای ارکســـتری و ایجاد هماهنگی دارای اهمیت میو هم پس از آن از طریق قابلیت بندیپیکره این   .باش
ها ز این شرکتا پیشینهشود. در مرتبط می دارند،های بزرگی که در مرکزیت شبکه قرار ها بیشتر به شرکتقابلیت

همکاران در ســال  و گوســدال و ۵۰۰۱در تحقیقات دهانراج و پارخه در ســال یاد شــده اســت. « هاب»با عنوان 
سال ۵۰11 صودی و همکاران در  شبکه 1۹۳8، و مق شرکت هاب و مرکزی نیز به مدیریت  های نوآوری و مفهوم 

ست.  شده ا شبکه می شبکه نیز که های عمومیقابلیتدر مورد پرداخته  ضای  شد و پس ازمربوط به همه اع  با
 در تحقیقاتی همچون تحقیق سخدری در؛ گیری شبکه و در مراحل بلوغ شبکه دارای اهمیت بیشتری استشکل
سال  1۹۳۳سال  ، محمدیان و خداداد برمی در1۹۳۱سال  سال  ۵۰1۱و میتراژ و همکاران در  با  ۵۰1۱و مو در 

شبکهعنوان قابلیت ضر، این قابلیتهای  ست که در تحقیق حا ست. این در حالی ا شده ا بعاد ها یکی از اای یاد 
 اند.  مدیریت شبکه مورد توجه قرار گرفته هایقابلیتای در کنار قابلیت شبکه

ین اها برای اینکه حضور موفقی در شرکت ها،ای در شبکههای شبکهبا توجه به نقش قابلیت بر این اساس،
تری یتوجه جد بر اساس موارد ذیل،کارکردهای خود  ءها و ارتقاتوسعه مهارتداشته باشند باید نسبت به  بسترها

 :داشته باشند

 بین سایر اعضای شبکه آگاهی داشتهنسبت به موقعیت و جایگاه خود در ها باید نخست اینکه شرکت -
ابتدا  :باشند و ثانیا نسبت به توسعه و بهبود آن اقدام کنند. این کار از طریق دو گام مهم قابل حصول است

های نیروی انسانی، ارائه بازخوردهای موثر بین مدیران های سازمانی شامل توسعه توانمندیتوسعه قابلیت
غییر و به ت موقعه و ب از منابع، پاسخگویی مناسب مندیبهرهدر زمینه  هااسان، توسعه قابلیتنو کارش

باید مورد توجه قرار گیرد و در ادامه نسبت به توسعه  هانظیر اینهای مناسب و تحوالت، تدوین استراتژی
 دادن آنها بهو سوق ) با سایرین اتها و عدم توافقهای برون سازمانی از طریق توجه به تفاوتقابلیت

از طریق توسعه  و دانش تسهیم مناسب اطالعات ،های ارتباط فردی و سازمانی، بهبود مهارتتوافقات(
  اقدام نمایند. مانند آنهای ارتباطی، ایجاد سازوکارهای توسعه یادگیری و زیرساخت

 در جهت دستیابی و تجهیز دانش و فناوری تالش نماید. برای موفقیت در عرصهها باید شرکتهمچنین  -
ای هناگزیر به کسب دانش و فناوری و توسعه قابلیتها شرکتهای فناور، رقابتی امروز به خصوص در حوزه

های های برون سازمانی و توسعه مهارتخود هستند. این مهم از طریق سازوکارهای توسعه قابلیت
زمانی ای فردی و ساهگردد. نکته مهم در این بخش توجه به انگیزهیادگیری و جذب دانش نیز تسهیل می

 برای جلب مشارکت اقدام نمایند.ی دیگران هاباید نسبت به شناسایی انگیزه هااست. سازمان

رای کاربردی ب هایپیشنهادبین دانش و نوآوری نیز به عنوان یکی دیگر از  و هماهنگی ایجاد تناسب -
در واقع کسب دانش اگر منجر به کسب مورد توجه می باشد.  پژوهشهای عضو شبکه در این شرکت
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ها رکت. بنابراین شدر شبکه باشدها بقا و رشد شرکت ضامن تواندنمی ،نگرددسود از طریق ارائه نوآوری 
رفیت ظهای هماهنگی خود در شبکه را ارتقا دهند باید در ابتدا نسبت به ایجاد برای اینکه بتوانند قابلیت

های جدید در ابعاد وریآهای نو و نوبرای جذب دانش و تبدیل آن به ایدههای الزم توسعه زیرساخت و 
 مختلف توسعه محصول و اصالح فرایندها و ... اقدام نمایند. 

ا باشد، ایجاد پایداری توام بها و توسعه روابط میاز دیگر موضوعات مهم در شبکه که الزمه تداوم فعالیت -
ای به تعهدات و توسعه روابط کاری سالم و توجه به حقوق ها از طریق وفپویایی محیط است. شرکت

اد های بزرگتر ایجرا در مورد خود بهبود دهند. در خصوص شرکتین توانند نگرش سایرمیی دیگر، اعضا
ا، ثبات ههای رهبری در شبکه را به دنبال داشته باشد. توسعه این قابلیتتواند بهبود مهارتاین نگرش می

ه های کوچکتر را بشرکت خصوصهبایجاد اطمینان خاطر برای سایر اعضای شبکه نسبی در شبکه و 
گیری یک اجتماع منسجم، تا نسبت به شکل های کوچکتر،به خصوص شرکت هاشرکتدنبال دارد. 

 ،هماهنگ و مطمئن برای پیشبرد اهداف سازمان خود احساس نیاز نکنند، به عنوان عضوی از یک شبکه
ا در گیری شبکه رفعال نخواهند شد و این مسئولیت شرکت هاب و راهبر شبکه است که ضرورت شکل

ها نشان دهد و این اطمینان را ایجاد نماید که کنار تقویت سازوکارهای اطمینان بخشی به سایر شرکت
 ها خواهد شد.ها و خروجیعضویت در شبکه منجر به توسعه قابلیت

گیری و چه پس از آن ها چه در زمان شکلهای بزرگ و مرکزی )هاب(، در شبکهبه طور کلی نقش شرکت
ا در حول هدهد در حوزه زیست دارویی، شبکههای بررسی شده در کشور نشان میبسیار حیاتی است. در واقع شبکه

گیر ای چشمهاند و با توجه به پیشرفتها شکل گرفته و تداوم فعالیت و حتی گسترش فعالیت داشتهاین شرکت
-های فناورانه باشد و درس آموختهتواند مدل مناسبی برای سایر حوزهمیهای این تحقیق یافتهاخیر در این حوزه، 

های یتقابلنقش شود برای تحقیقات آتی نیز پیشنهاد می ها به همراه داشته باشد.را برای شرکت مفیدیهای 
های یجتوسعه عملکرد و خروهای مدیریتی و ارکستری در قابلیتهای عمومی و ها اعم از قابلیتای شرکتشبکه

 پیشنهاد دیگر تحقیق این استبررسی گردد. همچنین  ای فناورانههحوزه سایرهای نوآوری در در شبکهها شرکت
 هایظریهنها بررسی گردد و با توجه به ها در شبکهای شرکتهای شبکهموثر در توسعه قابلیت متغیرهایکه نقش 

ها ر در شبکهگارتباط بین صنعت و دانشگاه و به دنبال آن نظریه مارپیچ سه گانه نقش نهادهای نظارتی و تسهیل
های نوآوری و چگونگی ها در شبکههای همکاری شرکتگردد چالشهمچنین پیشنهاد میمورد توجه قرار گیرد. 

 ر گیرد.نیز مورد بررسی قرا هادر رفع آن ایهای شبکهنقش قابلیت
 

 

  



 ۵44  .../ عاطیه صفردوست و همکارانبزرگ و هایشرکت ایشبکه هایتیقابل ییشناسا

 

 منابع
1. Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the 

commercialization of innovations: A review of how divergent network actors 

contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365-381. 

2. Alinaghian, L., & Razmdoost, K. (2018). How do network resources affect 

firms' network-oriented dynamic capabilities? Industrial Marketing 

Management, 71, 79-94.    

3. Asadifard, R., Mazarei, S. (2019). Analyzing the Intra-Network Relationships 

of the Members of Science and Technology Collaborative Networks Using 

Social Networks Analysis (Case of Study: Iran Nanotechnology Laboratory 

Network). Public Policy, 5(1), 117-145.  

4. Aujirpongpan, S., & Hareebin, Y. (2020). The effect of strategic intuition, 

business analytic, networking capabilities and dynamic strategy on innovation 

performance: The empirical study Thai processed food exporters. The Journal 

of Asian Finance, Economics, and Business, 7(1), 259-268.    

5. Bai, O., & Wei, J. (2019). Alliance management capability of entrepreneurial 

nonprofit organizations and cross-sector alliance performance: an fsQCA 

approach. IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship 

(TEMS-ISIE) .1-8.  

6. Belderbos, R., Carree, M., Diederen, B., Lokshin, B., & Veugelers, R. (2004). 

Heterogeneity in R&D cooperation strategies. International journal of industrial 

organization, 22(8-9), 1237-1263. 

7. Bianchi, M., Cavaliere, A., Chiaroni, D., Frattini, F., & Chiesa, V. (2011). 

Organisational modes for Open Innovation in the bio-pharmaceutical industry: 

An exploratory analysis. Technovation, 31(1), 22-33. 

8. Bohlmann, J. D., Calantone, R. J., & Zhao, M. (2010). The effects of market 

network heterogeneity on innovation diffusion: An agent‐based modeling 

approach. Journal of Product Innovation Management, 27(5), 741-760. 

9. Büchel, B., & Raub, S. (2002). Building knowledge-creating value networks. 

European Management Journal, 20(6), 587-596. 

10. Chen. Shih-Hsin (2014). Knowledge Transfer and Innovation Networks in the 

Taiwanese Biopharmaceutical Innovation System. Thesis Submitted to the 

University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy. 

11. Cabanelas, P., Omil, J. C., & Vázquez, X. H. (2013). A methodology for the 

construction of dynamic capabilities in industrial networks: The role of border 

agents. Industrial Marketing Management, 42(6), 992-1003. 

12. Chuluun, T., Prevost, A., & Upadhyay, A. (2017). Firm network structure and 

innovation. Journal of Corporate Finance, 44, 193-214. 

13. Cowan, R., & Jonard, N. (2004). Network structure and the diffusion of 

knowledge. Journal of economic Dynamics and Control, 28(8), 1557-1575. 

14. Corsaro, D., Ramos, C., Henneberg, S. C., & Naudé, P. (2012). The impact of 

network configurations on value constellations in business markets—The case 

of an innovation network. Industrial Marketing Management, 41(1), 54-67. 

15. Corsaro, D., Cantù, C., & Tunisini, A. (2015). Actors' heterogeneity in 

innovation networks. Industrial Marketing Management, 41(5), 780-789. 

16. Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating innovation networks. 

Academy of management review, 31(3), 659-669. 



 41۰4ـ زمستان   ۲۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵4۵

 

17. Dhir, S., Aniruddha, & Mital, A. (2014). Alliance network heterogeneity, 

absorptive capacity and innovation performance: a framework for mediation 

and moderation effects. International Journal of Strategic Business Alliances, 

3(2-3), 168-178. 

18. Dosi, G., & Nelson, R. R. (2010). Technical change and industrial dynamics as 

evolutionary processes. In Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 1. 

51-127. 

19. Eiriz, V., Gonçalves, M. and Areias, J.S. (2017), "Inter-organizational learning 

within an institutional knowledge network: A case study in the textile and 

clothing industry", European Journal of Innovation Management, Vol. 20 No. 

2, pp. 230-249. 

20. Frenz, M., & Ietto-Gillies, G. (2009). The impact on innovation performance 

of different sources of knowledge: Evidence from the UK Community 

Innovation Survey. Research policy, 38(7), 1125-1135. 

21. Forkmann, S., Henneberg, S. C., & Mitrega, M. (2018), Capabilities in business 

relationships and networks: Research recommendations and directions, 

Industrial Marketing Management, 74, 4-26. 

22. Fritsch, M., & Kauffeld-Monz, M. (2010). The impact of network structure on 

knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of 

regional innovation networks. The Annals of Regional Science, 44(1), 21. 

23. Gardet, E., & Mothe, C. (2012). SME dependence and coordination in 

innovation networks. Journal of Small Business and Enterprise Development, 

19(2), 263-280. 

24. Gausdal, A. H., & Nilsen, E. R. (2011). Orchestrating innovative SME 

networks. The case of “HealthInnovation”. Journal of the Knowledge 

Economy, 2(4), 586-600. 

25. Hogenhuis, B. N., Van Den Hende, E. A., & Hultink, E. J. (2017). Unlocking 

the innovation potential in large firms through timely and meaningful 

interactions with young ventures. International Journal of Innovation 

Management, 21(01), 1750009. 

26. Hurmelinna-Laukkanen, P., & Nätti, S. (2018). Orchestrator types, roles and 

capabilities–A framework for innovation networks. Industrial Marketing 

Management, 74, 65-78.  

27. Kargar Shahamat, B., Taghva, M., Tabtabaiean, S. (2017). Functions of 

Innovation Network: An Analysis of Technological Learning in Iran’s 

Pharmaceutical Sector. Journal of Technology Development Management, 

5(2), 9-39.  

28. Kim, Y., & Lui, S. S. (2015). The impacts of external network and business 

group on innovation: Do the types of innovation matter? Journal of Business 

Research, 68(9), 1964-1973. 

29. Kim, J., & Yoo, J. (2019). Platform growth model: The four stages of growth 

model. Sustainability, 11(20), 5562. 

30. Martin, E.T., Nolte, I., & Vitolo, E. (2016). The Four Cs of disaster partnering: 

communication. cooperation. coordination and collaboration. Disasters, 40 (4), 

621-643. 

31. Mashhadi Hajiali, F., Alvani, S., Kameli, M., Memarzade Tehran, G. (2020). 

Analysis of the Types of Collaboration Networks in the Defense Innovation 

Process. Management Researches, 13(47), 5-30.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Vasco%20Eiriz
https://www.emerald.com/insight/search?q=Miguel%20Gon%C3%A7alves
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jo%C3%A3o%20S.%20Areias
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1460-1060


 ۵42  .../ عاطیه صفردوست و همکارانبزرگ و هایشرکت ایشبکه هایتیقابل ییشناسا

 

32. Mitrega, M., & Pfajfar, G. (2015). Business relationship process management 

as company dynamic capability improving relationship portfolio. Industrial 

marketing management, 46, 193-203. 

33. Moazzez, H., Torabi Khargh, M., Nilforoushan, H., Sahebkar Khorasani, S. 

(2018). Identifying and analyzing challenges of forming of the engineered 

collaboration network (a Case study of collaboration network of Poyandeghan 

Rah Saadat). Innovation Management Journal, 7(3), 85-112. 

34. Mohammadi, M., Hamidi, M., Mahmoudi, B., Javadi, S. (2015). Identifying, 

Analyzing and Categorizing Factors Affecting the Formation of Innovation 

Networks in Knowledge-Based Firms: A Case Study of the University of 

Tehran Science and Technology Park. Innovation Management Journal, 3(4), 

1-24. 

35. Mohammadian, A., Khodadad Beromy, M. (2020). Explaining the Process of 

Forming a Network Capability in Governmental Organizations in the Case of 

Iran Single Window for Trade Using Grounded Theory. Journal of Public 

Administration, 12(1), 88-119.  

36. Mu, J. (2017), Dynamic Capability and Firm Performance: The Role of 

Marketing Capability and Operations Capability, IEEE Transactions on 

Engineering Management, 64(4), 554 – 565. 

37. Nambisan, S., & Sawhney, M. (2011). Orchestration processes in network-

centric innovation: Evidence from the field. Academy of management 

perspectives, 25(3), 40-57. 

38. Oksanen, K., & Hautamäki, A. (2014). Transforming regions into innovation 

ecosystems: A model for renewing local industrial structures. The Innovation 

Journal, 19(2), 1. 

39. Partanen, J., Kohtamäki, M., Patel, P. C., & Parida, V. (2020). Supply chain 

ambidexterity and manufacturing SME performance: The moderating roles of 

network capability and strategic information flow. International Journal of 

Production Economics, 221, 107470.   

40. Powell, W. W., Staw, B. M., & Cummings, L. L. (1990). Research in 

organizational behavior. Neither market nor hierarchy: Network forms of 

organizations, 12, 295-336. 

41. Priyono, A., Nursyamsiah, S., & Darmawan, B. A. (2020). Network-based 

dynamic capabilities in internationalisation of SMEs: case studies in emerging 

economy. International Journal of Trade and Global Markets, 13(1), 11-20 

42. Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. (2010). Managing innovation 

networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology 

networks. Industrial marketing management, 39(5), 793-805. 

43. Sabatier, V., Mangematin, V., & Rousselle, T. (2010). Orchestrating networks 

in the biopharmaceutical industry: small hub firms can do it. Production 

Planning and Control, 21(2), 218-228. 

44. Saghafi, F., Mazarei, SH, Khansari, M., Mohammadi Kangarani, H., Asadifard, 

R. (2019). Meta synthesis of factors influencing strengthening the relationships 

among the members of S&T collaborative networks from the perspective of 

social capital theory. Innovation Management Journal, 8(3), 23-52. 

45. Sakhdari, K. (2015). Networking Capability and Organizational 

Entrepreneurial Performance: Explaining the Role of Organizational Strategic 

Trends (Case Study: Companies Providing Technical and Engineering 



 41۰4ـ زمستان   ۲۵مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۵41

 

Equipment and Services to Iran's Mining and Mining Industries).  Journal of 

Entrepreneurship Development, 8(1), 159-174.  

46. Samimi, A., ghazinoori, S., Moazzez, H., Keshmiri, M. (2019). Investigating 

the capabilities of the SME firms in the formation and continuation of 

technological collaborations: a multi case study. Innovation Management 

Journal, 7(4), 1-25. 

47. Sammarra, A., & Biggiero, L. (2008). Heterogeneity and specificity of Inter‐
Firm knowledge flows in innovation networks. Journal of Management Studies, 

45(4), 800-829. 

48. Sandberg, J., Holmström, J., Napier, N., & Levén, P. (2015). Balancing 

diversity in innovation networks: Trading zones in university-industry R&D 

collaboration. European Journal of Innovation Management, 18(1), 44-69. 

49. Santoro, G., Bresciani, S., & Papa, A. (2018). Collaborative modes with 

cultural and creative industries and innovation performance: the moderating 

role of heterogeneous sources of knowledge and absorptive capacity. 

Technovation. 

50. Svare, H., & Gausdal, A. H. (2017). Dynamic capabilities and network 

benefits. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 117-

146. 

51. Söderholm, P., Hellsmark, H., Frishammar, J., Hansson, J., Mossberg, J., & 

Sandström, A. (2019). Technological development for sustainability: The role 

of network management in the innovation policy mix. Technological 

Forecasting and Social Change, 138, 309-323. 

52. Trotter, R. T., Briody, E. K., Sengir, G. H., & Meerwarth, T. L. (2008). The life 

cycle of collaborative partnerships: Evolution of structure and roles in industry-

university research networks. Connections, 28(1), 40-58. 

53. Tsai, K. H. (2009). Collaborative networks and product innovation 

performance: Toward a contingency perspective. Research policy, 38(5), 765-

778. 

54. Vesalainen, J., & Hakala, H. (2014). Strategic capability architecture: The role 

of network capability. Industrial Marketing Management, 43(6), 938-950.    

55. Wang, L., Yan, J., Chen, X., & Xu, Q. (2021). Do network capabilities improve 

corporate financial performance? Evidence from financial supply 

chains. International Journal of Operations & Production Management, 41 (4). 

pp. 336-358 

56. Weiblen, T., & Chesbrough, H. W. (2015). Engaging with startups to enhance 

corporate innovation. California management review, 57(2), 66-90. 

57. Xie, X., Fang, L., & Zeng, S. (2016). Collaborative innovation network and 

knowledge transfer performance: A fsQCA approach. Journal of business 

research, 69(11), 5210-5215. 
 
 
 

 


