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Abstract
Innovation networks refer to a set of firms and other institutions that work together for a
common goal ،which is the development of knowledge and innovation. The importance of
these networks in technological fields such as biomedicine is significant. The purpose of this
study is to investigate the role of network heterogeneity on network capabilities and
knowledge performance of firms in biopharmaceutical networks. For this purpose ،while
identifying the main dimensions and components through theoretical foundations and
interviewing 15 experts in the field of biopharmaceuticals ،to answer the research questions ،a
model was developed. In order to test the research hypotheses ،questionnaires collected from a
number of biopharmaceutical knowledge-based companies across the country were analyzed
using structural equation modeling and Smart Pls software. According to the obtained results ،
the role of network heterogeneity on network capabilities and knowledge performance of firms
in networks was confirmed. Findings also showed that network heterogeneity has a more
effective role on the knowledge performance through the development of network capabilities
and network capabilities have a mediating role in the relationship between network knowledge
heterogeneity and firm knowledge performance in the network. Accordingly ،it is suggested
that companies to successfully participate in innovation networks to communicate with a wide
range of network members of different natures and develop their network capabilities.
Keywords: Innovation Network,
Network Capability, Network Heterogeneity,
knowledge Performance, Biopharmaceutical Industry.
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چکیده
شبکههای نوآوری به مجموعه از شرکتها و نهادها اطالق میگردد که در کنار هم بمرای یمد همشت م مهره کمه همما
توسعه دانش و نوآوری میباشمش تمالش میکننمش اهمتمت ایمب شبکهسمازیها در حوزههمای فناورانمه همنمو زیدمت دارو
قابلتوجه میباشش هشت ایب پژوهش بررسی نقش ناهمگونی شبکه بر قابلتتهای شبکهای و عملکمرد دان می شمرکتها در
شبکههای زیدت دارویی میباشش به ایب منظور ضمب شناسایی ابعاد و مؤلفههای اصلی از طریق مبمانی نظمری و محماحبه بما
پانزده خبره حوزه زیدت دارویی برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ندبت به تشویب مشل اقشام گردیش بمهمنظور بررسمی
فرضتات پژوهش پرس نامههای جمعآوری ششه از تعشادی از شرکتهای دانشبنتما زیدمت دارویمی در سراسمر ک مور بما
روش مشلسازی معادالت ساخهاری و نرمافزار  Smart Plsمورد تحلتل قرار گرفت با توجمه بمه نهمای بهدسمتآمشه نقمش
ناهمگونی شبکه بر قابلتتهای شبکهای و عملکرد دان ی شرکتها در شبکهها مورد تائتش قرار گرفت همننتب یافههها ن ما
داد که ناهمگونی شبکه از طریق توسعه قابلتمت شمبکهای بمر عملکمرد دان می شمرکتها نقمش ممؤررتری دارد و قابلتتهمای
شبکهای نقش مهغتر متانجی در رابطه بتب ناهمگونی دان ی شبکه و عملکرد دان ی شمرکتها در شمبکه دارد بمر ایمب اسما
پت نهاد میگردد شرکتها برای حضور موفق در شبکههای نوآوری در جهت برقراری ارتباط با طتف گدهردهای از اعضمای
شبکه با ماهتتهای گوناگو اقشام نماینش و قابلتتهای شبکهای خود را توسعه دهنش
کلیدواژهها :شبکه نوآوری قابلتت شبکهای ناهمگونی شبکه عملکرد دان ی شرکت صنعت زیدت دارو
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مقدمه:
برای بهبود نوآوری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که برخی از آ ها مهمرکز بمر تقویمت
قابلتتهای درونی شرکتها و برخی دیگر مبهنی بر ایجاد پتونش بتب نهادهمای دانشبنتما و بهبمود
نوآوری از طریق شبکهها هدهنش (رحت زاده و همکارا  )1395حرکت از مشلهای نوآوری بدهه
به مشلهای نوآوری باز باعث ششه که امروزه شرکتها به شکل فزاینشهای بمه شمرکای خمارجی
کد م وکار خممود وابدممهه باشممنش (کممت و همکممارا

1

 )2015ویژگممی مه م نمموآوری در حمموزه

فناوریهای نوظهور 2ایب اسمت کمه در انمزوا رم نمیدهمش نموآوریهما بما شمبکههایی از افمراد و
نهادهای عالقهمنش خلق و اجرا میشونش (ونشر والد و همکارا

3

 )2016مبهنی بر رویکرد مبهنمی

بر منابع 4شرکتها برای دسهرسی به منابعی که برای توسعه فعالتتهای تجاری خود نتاز دارنمش بما
شرکتها و نهادهای دیگر تعامل میکننش (کورسارو و همکارا

5

 )2012و ایب همکاری در قال

شبکههای نوآوری صورت میپذیرد (مائوال و سلمانکایها)2006 6
طبق نظر دهانراج و پارخه )2006( 7شمبکه نموآوری 8مجموعمهای از روابم عممودی و افقمی
است که بتب سازما های مخهلف ایجاد ششه و هماهنگیهمای الزم را جهمت اسمهفاده از نموآوری
شرکتهای دیگر انجام میدهش (گاردت و همکارا

9

 )2012شناسمایی نوآوریهمای فناورانمه و

ایشههای جشیش خارج سازما نتازمنش تجزیهوتحلتل حج قابلتوجهی از دادههای نوآورانه جشیش
از منابع نامهجانس در ید شبکه میباشمش بمر ایمب اسما
ناهمگونی 10است (فریه

ز و مونز11

یکمی از موضموعات مهم در شمبکهها

 )2010که به معنای تنوع در منابع و شایدهگیهای داخل ید
kim et al

1

2 Emerging
3 Van

der Valk et al
RBV
5 Corsaro et al
6
Maula et al
7 Dhanaraj & Parkhe
8 Innovation Network
9 Gardet et al
10 Heterogeneity
11 Fritsch et al
4
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شبکه است
بررسی پژوهشهای ایب حوزه ن ا میدهش که با وجود اشاره به نقش ناهمگونی در شمبکهها
اتفاقنظر در خحوص تأرترات مه ناهمگونی در فراینشهای نوآوری در شبکهها وجود نمشارد در
ید سمت پژوه گرانی هدهنش که معهقشنش ناهمگونی میتوانش منجر به ایجاد تعمار ،م مکالت
ارتباطی یکپارچگی اجهماعی ک و کاهش اعهماد شود و عملکرد افمراد گروههما و شمرکتها را
محشود کنش و بر ایب اسا

از دیشگاهی حمایت میشود که بتا میدارد شرکتها بایمش در کنمار

شرکایی باشنش که در ابعاد مخهلف به آ ها شباهت دارنش و توسعه عملکرد با حضور در شبکههای
همگو ارتباط دارد (گئورز و بتم ه )2005 1در ایب دیشگاه ایب موضوع موردتوجه اسمت کمه
همکاری بتب بازیگرا ناهمگو به چنش دلتل میتوانش به چالش ک تشه شود :نخدت یمد تضماد
ذاتی بتب کدانی که به دنبال ربات شبکه هدهنش و آنما کمه آزمازگر نموآوری هدمهنش وجمود دارد
(دهانراج و پارخه  )2006دوم همکاری بتب بمازیگرا مهضماد نتازمنمش توجمه بمه مدمئله اعهمماد
وفاداری و صالحتت است (هاردوید و همکارا
ترکت

2

 )2013سموم اینکمه شمرکای شمبکه بمهمنظور

پایگاه دانمش خماص خمود بمه روش نوآورانمه نتازمنمش ایجماد کانالهمای ارتبماطی خلمق

روش هایی برای همکاری با وجود داشهب ادراکات گوناگو عالیق و الگوهای ارتباطی مهفاوت
میباشنش (سنشبرگ و همکارا

3

)2015

در سوی دیگر پژوه گرانی هدهنش که عنوا میکننش ارتباطات مبهنی بر کد وکار در متما
شرکتهایی که همگمو هدمهنش کمهمر از شمرکتهای نماهمگو اسمت (کورسمارو و همکمارا
 ) 2012مبهنی بر نظر ایمب محققمتب تنموع و نماهمگونی در شمبکهها بما در نظمر گمرفهب مالحظماتی
همنو تعامل پویای بتب بازیگرا اعهمادسازی و میتوانش نوآوری بت هری در شبکه را به دنبال
داشهه باشش و هرچه شبکههای نوآوری بزرگتمر و مهنموعتر باشمنش نموآوری و عملکمرد شمرکت
تقویت میشود ید شبکه ناهمگو تنوع بت هر در اطالعات منابع و دانش موجود را در پی دارد
1 Goerzen

& Beamish
et al
3 Sandberg et al
2 Hardwick
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و بر ایب اسا

سرمایه اجهماعی بت هری را برای اطالعات بهموقع منابع حتاتی و دانش جشیش برای

نوآوری فراه میکنش (کت و همکارا )2015
تعامل با ذینفعا مهعشد پتنتشه است؛ از ید سو تنوع فزاینشه آ هما باعمث گدمهرش نتمروی
منابع موجود و تکمتل فرآینش نوآوری می شود و از طریق بهبود یادگتری و خالقتت منجر به رشش
شبکه میشود (اسهنرو

و همکارا

1

 )2014از سوی دیگر تنوع بازیگرا عاممل نماهمگونی در

دانش صالحتت و قشرت است و ازایبرو تمایل به پتنتشهتر شش نوآوری وجود دارد (اوبرگ و
شته )2014 2و ایمب اممر لمزوم ممشیریت ممؤرر شمبکههای نموآوری 3را ن ما میدهمش (مدمگری و
ذاکری  )1397در صنایع فناوریمحور موفقتت وابدهه به ارائمه نوآوریهمای جشیمش و مدمهمر از
طریق توسعه قابلتتها و سازگاری شرکت با محت در حال تغتتر میباشش یکی از ابعاد قابلتتهای
درونی شرکتها که در بدهر شبکههای نوآوری پشیشار میشود قابلتتهای شبکهای 4است (متهراژ
و همکارا

5

 )2011که به توانایی سازما برای حضور در شبکه و همکاری با سمازما های دیگمر

اشاره دارد ایب قابلتت امکا دسهرسی به دانمش جشیمش و مکممل را افمزایش میدهمش و میتوانمش
موج

خلق مزیمت رقمابهی و ارتقمای عملکمرد شمرکتها گمردد (مقحمودی گنجمه و همکمارا

)2019
صنعت زیدت دارو بهعنوا یکی از صنایع نوآور و پت رو در جها مطرح میباشش و در ک ور
ما نتز جایگاهی ویژه ای را در چنش سال اختر کد

نموده است (مهبمودی و همکمارا  )2011بما

توجه به رشش شگفتانگتز مححموالت زیدمت دارویمی در ایمرا طمی کمهمر از دو دهمه و ظهمور
چنشیب شرکت فعال در ایب حوزه (تدلتمی و همکارا  )1397در کنار توسعه مراکز تحقتقاتی و
نهادهای حمایهی مرتب و شکلگتری ید اکوستده نوآورانه در حوزه زیدت داروها (طباطبائتا
و همکارا  )1397در ایب پژوهش شبکههای حوزه زیدت دارویی ک ور بما توجمه بمازیگرا و
1

Stenroos et al
Öberg & Shih
3 Effective network management
4 network capabilities
5 Mitrega et al
2
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تعامالت گوناگو آ ها موردتوجه قرار گرفههانش انهخاب ایب شبکهها ازآ جهت دارای اهمتمت
است که ذاتاً ایب صنعت مبهنی بر نوآوری بموده و سمه بماالیی از تحقتمق و توسمعه در آ وجمود
دارد همننتب بازیگرا در ایب صمنعت گونماگو و دارای تعمامالت مهنموعی بما یکمشیگر بموده و
دارای قابلتتهایی برای توسعه نوآوری و عملکرد میباشمنش بما توجمه بمه اهمتمت شبکهسمازی در
حوزه های فناورانه همنو زیدمت دارو و تنموع بمازیگرا در ایمب حموزه همشت پمژوهش حاضمر
بررسی نقش ناهمگونی بر قابلتت شبکهسازی و عملکمرد دان می شمرکتها در شمبکههای زیدمت
دارویی میباشش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
ناهمگونی شبکه
اعضای شبکه با توجه به اهشات و توانمنشیهای موردنتاز شبکه شمامل شمرکتهای بمزرگ و
کوچد مؤسدات تحقتقاتی دان گاهها دولت و بوده که میتوانش منجمر بمه ایجماد نماهمگونی
شبکهها شود ناهمگونی بهعنوا یکمی از ویژگیهمای شمبکه (فریه مز و ممونز  )2010بمه منمابع و
شایدهگیهای گوناگو داخل ید شبکه اشاره دارد (کورسارو و کمانهو )2015 1یکمی از منمابع
مه سازما ها دانش میباشش گوناگونی و ناهمگونی در شبکهها موجم
مدائل و م کالت سازما میشود (ژانگ و همکارا

2

تنموع افکمار در بررسمی

)2021

کورسارو و همکارا در سمال  2012برخمی از مه تمریب ابعماد نماهمگونی بمازیگرا شمبکه را
پایگاههای دانش بمازیگرا

3

مهارتهما و صمالحتتهای بمازیگرا  4و ادراه بمازیگرا  5معرفمی

مینمایش برخی نویدنشگا همنمو رودا و گالونتمد 6در سمال  2002جاناتما و همکمارا در

1

Corsaro & Cantù
Zhang et al
3 Actors’ knowledge bases
4 Actors’ competences and skills
5 Actors’ perceptions
6 Rodan & Galunic
2

5

نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی ،سال چهارم ،شماره  ،15زمستان 1400

سال  2010و بوهلما و همکارا در سال  2010به دو دسمهه نماهمگونی سماخهاری( 1بمه عناصمری
اشاره دارد که دارای ساخهار مهفاوت بوده و به شکل مهفاوت به شبکه مهحل ششهانش) و ناهمگونی
ارتباطی( 2مربوط به نقاط قوت مهفاوت در برقراری ارتباطات بتب فردی) اشاره میکننش همننتب با
توجه به تحقتقات دیگر حوزه شبکههای نوآوری همنو تحقتق لتب و همکارا  3در سمال 2009
نول و همکارا  4در سال  2017سودرهول و همکارا  5در سال  2019و دهانراج و پارخه در سمال
 2006که بر اسا

تئوری شبکه و رویکرد اسهراتژیهای مشیریت شبکه به سه بعش ساخهار محهوا

و فراینش شبکه پرداخههانش میتوا بعش دیگری از ناهمگونی را که مرتب به تفاوتهای محهموایی
(اع از دانش نوآوری و یادگتری) در سازما است شناسایی نمود
قابلیت شبکهای و شبکهسازی
تئوریهای پایه و بنتادیب مرتب بما بحمث قابلتمت شمبکهای شمامل رویکمرد مبهنمی بمر منمابع
قابلتتهای پویا و مزیمت رقمابهی میباشمش (متهمرژا و همکمارا  )2017قابلتمت شمبکهای توانمایی
سازما برای حضور در شبکهها و همکماری بما سمازما های دیگمر و بهمره جدمهب از فرصمتهای
حاصل از شبکهسازی میباشش (مو )2014 6بهطورکلی قابلتت شمبکهای در دو بخمش قابلتوجمه
است:
الف -قابلیت حضور و فعالیت در شبکه :همشت از ایجماد شمبکههای نموآوری حرکمت بمه
سمت شبکه های م ارکهی است که در صورت تحقق بت هریب متزا تعامل و دسمهاوردها را بمرای
اعضا به دنبال دارد و حمشاکرر قابلتمت شمرکتها بمرای حضمور در شمبکهها میباشمش بمهطورکلی
مه تمریب ابعمماد بممرای حضممور قشرتمنممش شممرکتها در شممبکهها بممه دو دسممهه قابلتقدمت میباشممش:
قابلتتهای برو سازمانی اع از قابلتتهای هماهنگی ارتباطات و دوم قابلتتهای درو سازمانی
1

structural heterogeneities
relational heterogeneities
3 Lin et al
4 Newell et al
2

Söderholm et al
Mu
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همنو قابلتت تأمتب مالی اسهانشاردسازی و یادگتری (محمشیا و خشاداد برمی )1399
ب -قابلیت شبکهسازی یا مدیریت شبکه :قابلتت شبکهسازی را مجموعمه قابلتتهمای یمد
شرکت برای ایجاد توسعه و ترکت

رواب با شرکای مخهلف ماننش م هریا عرضهکننشگا رقبا

و سممازما های پژوه ممی میداننممش از موضمموعات مهمممی کممه در حمموزه مطالعممات شممبکههای بممتب
سازمانی در سالهای اختر موردتوجه قرار گرفهه رهبری و مشیریت در شبکهها است شبکهسازی
و ایجاد شبکه های ارتباطی بتب بنگاهی برای نوآوری به ایب صورت است که ید شرکت بمزرگ
و راهبر بهعنوا هاب 1در مرکز شبکه قرار میگترد و با ایفای نقش رهبر و راهنما برای مجموعهای
از شرکتهای کوچد و مهوس

هماهنگیهای الزم برای نوآوری را در شبکه برقرار میکنش

عملکرد دانشی شرکتها در شبکههای نوآوری
دیشگاه مبهنی بر دانش (بارنی )1991 2به دانش بهعنوا یکی از مه تریب منابع شرکت از نظر
اسهراتژید تمرکز دارد که میتوانش منجر به سودآوری شرکتها گردد برخی از نویدمنشگا بمر
دانش بهعنوا ورودی یا منبعی تمرکز میکننش که شمرکتها ایجماد کمرده و قابلانهقمال ترکتم
مجشد و بهکارگتری یا اسهفاده باشش (ارتگا و همکارا

3

2010؛ عزیزه و همکارا

4

 )2021دانش

در ید شرکت میتوانش بهعنوا ورودی ید فرآینش تولتش و یما خروجمی ممشیریت دانمش در آ
شرکت باشش عملکرد دان ی 5می توانش نهتجه مشیریت دانش در شمرکت باشمش و بمه دانمش ایجماد
ششه در شرکت (حاصل از یادگتری جدمهجو و تدمهت دانمش و ) و بمهکارگتری آ در توسمعه
مححوالت و خشمات و ایجاد ارزشافزوده برای م مهری بمرای کدم
(ابوبکار و همکارا

6

مزیمت رقمابهی اشماره دارد

)2019

7
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Hub
Barney

2

Ortega et al

3

Azizah et al

4

knowledge performance

5

Abubakar et al
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عملکرد شرکتها در شبکه به متزا تحقق اهشات شبکه مربوط میباشش و مقتاسی است برای
ارزیابی موفقتت آ ها و بر ایب اسا

میتوا یکی از اهشات شرکتها در شمبکههای نموآوری را

توسعه عملکرد دان ی در نظر گرفت از سوی دیگر در دیشگاه سازما دوسوتوا شرکتها برای
دسهتابی به موفقتت بایش دو دسهه فعالتت اکه افی که ناظر عملکرد آتمی اسمت و بهرهبمرداری کمه
ناظر بر عملکرد فعلی است را موردتوجمه قمرار دهنمش (گتبدمو و بترکتن ماو )2004 1تلفتمق ایمب
رویکرد با دیشگاه مشیریت دانش عملکرد دان ی شرکتها را به سه بخش عملکرد فعلی آتمی و
واسطهای تقدت میکنش و شاخصهایی همنو تدهت دانش ارربخ می انهقمال فنماوری و توسمعه
نوآوری و را میتوا بمهعنوا عملکمرد دان می شمرکتها در نظمر گرفمت (ارتگما و همکمارا
)2010
پیشینه پژوهش
سممازما ها بممرای اسممهفاده حممشاکرری از منممابع توانمنممشیها و جریا هممای دان ممی مهنمموع
برو سازمانی نتاز به قابلتت شبکه دارنش شبکههای نوآوری با مرتب کرد شرکتها با داراییهما
توانمنشیها فرصتها و شایدهگیهای مهفاوت به خلق فرصمتهای جشیمش کممد کمرده (ممد
گرا

و همکارا

2

 )2018و دسهرسی شرکت را به قابلتتهای جشیش تدهتل میکننش قابلتتهای

شبکه با بحث مشیریت شبکه در ارتباط میباشش هما گونه که اشاره شش مشیریت شمبکه بما نقمش
شرکتهای هاب یا مرکزی در شبکه موردتوجه زیادی قرار گرفهه است هاب بهعنوا شرکهی که
در مرکز یا محوریت ید شبکه به فعالتمت میپمردازد و عاممل اصملی ایجماد و توسمعه شمبکههای
نوآوری است دارای قابلتتهایی است که منجر به انجام فعالتتهایی در شبکه میشمود (سماباتتر و
همکارا

3

 )2010ایب شرکتها با تلفتق فعالتتهای پراکنشه و مهنوع در شبکه عالوه بمر خلمق و

توسعه بازارهای جشیش به توسعه نوآوری و عملکرد نوآورانه شرکتها کممد میکننمش بررسمی
1

Gibson & Birkinshaw
McGrath et al
3 Sabatier et al
2
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تحقتقات صورت گرفهه ن ا میدهش که پتشازایب تأرتر قابلتت شبکهسازی بر موفقتت نموآوری
(فانگ و همکارا

1

 )2014عملکرد توسعه مححمول جشیمش (ممو  )2014عملکمرد کارآفرینانمه

(سخشری  )1394و عملکرد کلی (والهر و همکارا

2

 )2006و عملکرد نوآوری (وانمگ و همو

3

2020؛ مخهارزاده و همکارا  )2020بررسی ششه است
طبق پژوهش های صورت گرفهمه مزایمای نموآوری از طریمق شبکهسمازی شمامل بمه اشمهراه
گذاشهب ریدد دسهرسی به بازارهما و فناوریهمای جشیمش میباشمش همننمتب شمرکتهایی کمه
توانایی ایجاد رواب زتررسمی و مبهنی بر اعهمماد و تعهمش مهقابمل بما دیگمرا را دارنمش در روابم
همکمماری خممود از دانممش بت ممهری بهممره میبرنممش (تنممگ )2007 4رفهممار شبکهسممازی بهصممورت
قابل توجهی موج

ترقی خروجی نوآوری و توانائی رقابت شرکتها در دامنمه وسمتعی از صمنایع

میشود شبکهسازی میتوانش موج

خروجیهای نموآوری مربمت شمود شمرکتها میتواننمش بما

اسهفاده از شبکه متزا دسهتابی به اهشات را افزایش دهنش و متزا ریدد موجمود را بمه اشمهراه
گذاشهه و هزینهها را کاهش دهنش (زالی و همکارا  )2012فانگ و همکمارا در سمال  2014در
خحوص نقش قابلتتهای شبکه ای روی نوآوری تحقتقی را انجمام دادنمش در ایمب تحقتمق بمه دو
دسهه قابلتت اشاره ششه است؛ قابلتتهای ساخهاری و رابطهای شبکه که هر دو دسمهه ایمب عواممل
روی عملکرد نوآورانه ارر میگذارنش (کورسارو و همکارا  )2012مطالعات ن ا ممیدهمش کمه
یکی از راههمای اساسمی بمرای برو رفمت از م مکالت و تدمریع و تدمهتل فراینمش تجاریسمازی
شبکهسازی و ایجاد رواب با شرکای کد وکار بهمنظور بهره برد از منابع فرصتها بازارها و
قابلتتهای برو سازمانی است (آئریکا و همکارا  )2014که برای تحقتق آ شمرکتها بایمش بمه
قابلتتهایی تجهتز باشنش که بهعنوا قابلتتهای شبکهای یا شبکهسازی است
شبکههای نوآوری منجر به افزایش تعامل بتب بازیگرا مخهلف میشونش و ید پاسخ به عمشم

1

Fang et al
Walter et al
3 Wang & Hu
4 Teng
2
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اطمتنا ناشی از توسعه فناوریهای جشیش هدمهنش (تانمگ و هما

1

 )2021از طریمق شبکهسمازی

شرکتها برخی از م مکالت توسمعه مححمول را کماهش میدهنمش چرخمه نموآوری را کوتماه و
پتنتشگی فناوری و ارزش نوآوری را افزایش میدهنش (کورسمارو و کمانهو  )2015پژوه مگرا
حوزه شبکههای نوآوری اسهشالل میکننمش کمه تعمامالت بمتب بمازیگرا مهنموع بما ابعماد مخهلفمی
م خص میگردد که یکمی از مه تمریب آ هما پایمه دان می بمازیگرا میباشمش (بمارنز و هتنهمو
 )2002برخی از پژوه گرا ادعا دارنش که ناهمگونی دانش در شمبکه میتوانمش منجمر بمه ایجماد
تعار ،م کالت ارتباطی یکپمارچگی اجهمماعی کم و کماهش اعهمماد شمود و عملکمرد افمراد
گروهها و شرکتها را محشود کنش (گئورز و بتمتش  )2005برخی دیگر از پژوه گرا عنموا
میدارنش تنوع و ناهمگونی در شبکهها بهخحوص ناهمگونی دانش در بازیگرا میتوانش از طریمق
سرریز دانش و انهقال آ به سمایریب بمر نموآوری و خروجیهمای نوآورانمه بگمذارد (کورسمارو و
همکارا )2012
بارلو و همکارا  )2006( 2عناصر مخهلف ناهمگونی که میتوانش روی خروجیهای نوآورانمه
ارر بگذارد شناسایی کردنش .نماهمگونی در شمبکههای اجهمماعی یمد موضموع کلتمشی در دره
فراینش انه ار نوآوری است کورسارو و همکارا ( )2012نقمش بمازیگرا در توسمعه راهحلهمای
پتنتممشه را بررسممی و ن مما دادنممش کممه نمماهمگونی دان ممی بممازیگرا در طممول زممما راهحلهممای
نوآورانهای را ایجاد میکنش
با توجه به تحقتقمات صمورت گرفهمه در حموزه ممشیریت شمبکه همنمو تحقتمق گوسمشال و
نتلدو  3در سال  2011و دهمانراج و پارخمه در سمال  2006و لوکمانب و نماتی 4در سمال  2018ایمب
موضوع موردتوجه میباشش که هرچه شبکه مهنوعتر باشش با در نظر گرفهب مالحظماتی و بمه شمرط
مشیریت مؤرر شبکه قابلتتهای شبکه میتوانمش بهبمود یابمش همننمتب هما گونمه کمه اشماره شمش
ناهمگونی بهخحوص ناهمگونی دانمش در شمبکه بمه دلتمل تعاممل شمرکتها بما طتمف وسمتعی از
1 Tong

& Han
Barlow et al
3 Gausdal & Nilsen
4 Laukkanen & Nätti
2
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اعضای دیگر شبکه میتوانش سرریز دانش بت هری بمرای شمرکتها بمه دنبمال داشمهه باشمش کمه در
نهایممت عملکممرد آ همما را بهبممود میبخ ممش (ژانممگ و همکممارا  )2021تنمموع بممازیگرا عامممل
ناهمگونی در دانش منطق صمالحتت و قمشرت اسمت (ریپمنس و همکمارا

1

 )2021و ازایمبرو

تمایل به پتنتشه کرد نوآوری با افزایش ناهماهنگی متا اهشات بازیگرا واژگا و فناوریهما
درگتریها و عشم اطمتنا همراه میباشش (اوبرگ و شته )2014
بر ایب اسا

میتوا گفت از جنبههای اصلی که در زمتنه شبکههای نوآوری مطرح میباشمش

موضوع مشیریت در شبکههای نوآوری است بهخحوص در نظر گرفهب تنوع متا فعماال کمه بمه
دنبال خلق ارزش و جذب آ هدهنش شبکه نوآوری و مطالعات مشیریت نموآوری بت مهر بمر روی
چگونگی بهبمود نموآوری و م مارکتها و نوآوریهمای شمبکه بما م مارکت ذینفعما مخهلمف و
بازیگرا خارجی تمرکز کردهانش (سخشری و همکارا  )1394معموالً ید نهاد در داخل شمبکه
یا بترو آ قرار دارد که نقش هماهنگکننشه را ایفما میکنمش م مخص کمرد اعضمای شمبکه و
اطمتنا از آمادگی آ ها ساخهاردهی به تعامالت شمبکه ممشیریت منمابع مخهلمف درو شمبکه و
ایجاد محت مناس

برای تعامل سازنشه متا اعضای شمبکه از جملمه وظمایف هماهنگکننمشه یما

ارکدهر شبکه (شرکت هاب) به شمار میرود نقش شرکتهای هاب در تحقمق اهمشات شمبکه و
بهبود عملکرد شبکه بدتار حائز اهمتت است باایبحمال ایمب فقم شمرکتهای هماب نتدمهنش کمه
میتواننش به موفقتت شبکهها کمد کننش هر ید از اعضای شبکه با توسعه قابلتتهایی شمبکهای
خود میتواننش در راسهای ایب هشت گام مؤرری بردارنش (دهانراج و پارخه )2006
فرضیات و مدل مفهومی پژوهش
با توجه به یافهههای به دست آمشه از مبانی نظری و توجه به نقش ناهمگونی بر عملکرد دانمش
و قابلتتهای شبکهای شرکتها فرضتات پژوهش به شرح ذیل تعتتب گردیش:
فرضیه  :1قابلتت شبکهای روی عملکرد دان ی شرکتها در شبکههای حوزه زیدت دارویمی
نقش مربت و معناداری دارد
Reypens et al
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فرضیه  :2ناهمگونی شبکه روی عملکرد دان ی شرکتها در شبکههای حوزه زیدت دارویی
نقش مربت و معناداری دارد
فرضیه  :3ناهمگونی شبکه روی قابلتتهای شبکهای شمرکتها در شمبکههای حموزه زیدمت
دارویی نقش مربت و معناداری دارد
فرضیه  :4قابلتتهای شبکهای در رابطه بتب ناهمگونی شبکه و عملکمرد دان می شمرکتها در
شبکههای حوزه زیدت دارویی نقش مهغتر متانجی را دارد
مشل مفهومی پژوهش با توجه به فرضتات بهصورت زیر میباشش:
قابلتت
شبکه

ناهمگونی

عملکرد

شبکه

دان ی
شرکت

نمودار  1مشل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش:
پژوهش حاضر بر اسما

همشت و ماهتمت یمد پمژوهش کماربردی -توصمتفی اسمت روش

تحقتق مورداسهفاده در ایب پژوهش آمتخهه و راهبرد پژوهش پتمایش میباشش
در ایب تحقتق پس از بررسی ادبتمات موضموع و شناسمایی ابعماد مهغترهما بما اسمهفاده از روش
نمونهگتری هشفمنش و از طریق محاحبه با پانزده خبره دان گاهی صنعهی و دولهی حوزه شبکههای
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نوآوری زیدت دارویی و بما روش تحلتمل مضممو شماخصهای مربموط بمه مهغترهمای پمژوهش
اسهخراج شش و در نهایت پرس نامه تحقتق تشویب گردیش همننتب در فاز کممی پمژوهش جامعمه
آماری پژوهش شرکتهای دانشبنتا زیدمت دارویمی میباشمش کمه تعمشاد آ هما در حمشود 70
شرکت است بر ایب اسا

نمونه بر اسا

جشول مورگا برابر با  58شرکت تعتتب شش و تعشاد 60

پرس نامه در بتب شرکت های فعمال حموزه زیدمت دارویمی توزیمع گردیمش و در نهایمت تعمشاد 31
پرس نامه توس مشیرا ارشش شرکتها که تدل کافی به فراینشها و تعامالت داخلمی و خمارجی
شرکت داشهنش تکمتل گردیش (نرم برگ ت در حشود  50درصش میباشش)
جهت تجزیهوتحلتل دادههای پژوهش در فاز اول بهمنظور تعتتب شاخصها از روش تحلتل ت
یا مضمو بهره گرفهه شش در فاز دوم برای بررسی مشل مفهومی و فرضتات پژوهش از مشلسازی
معادالت ساخهاری 1با رویکرد روش حشاقل مربعات جزئمی 2و نرمافمزار  Smart PLSبهمره گرفهمه
ششه است ایب روش بههریب ابزار برای تحلتل تحقتقماتی اسمت کمه در آ هما روابم بمتب مهغترهما
پتنتشه است حج نمونه انشه و توزیع دادهها زترنرممال اسمت (دیمامونهوپولو

و همکمارا 3

 )2012مشلسازی معادالت ساخهاری از دو بخش ممشل انمشازهگتری 4و ممشل سماخهاری 5ت مکتل
ششه است
همننتب بهمنظور بررسی روایی و پایایی در فاز کتفی برای اطمتنا از روایی تحلتل در بخش
کتفی ابهشا از طریق نظرخواهی از اساتتش پروتکل محماحبه تمشویب شمش و در گمام بعمشی پمس از
انجام محاحبه و پتاده کرد دقتق مهب از روش بررسی همکمار 6اسمهفاده شمش (مبهنمی بمر رویکمرد
کرسول و متلر )2000 7به ایب صورت که در ابهشا تالش گردیش با دقت در مطالعات کهابخانمهای
و پژوهشهای م ابه از شاخصها و مؤلفههای موردقبول و مناس

اسمهفاده شمود در گمام دوم از
1

)Structural Equation Modeling (SEM
Partial Least Squares
3 Diamantopoulos et al
4 Measurement Model
5 Structural Model
6 peer examination
7 Creswell & Mille
2
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سه نفر از اساتتش ایب حوزه خواسهه شش تا در مورد محهوای سؤاالت اظهارنظر نماینش برای بررسمی
پایایی که به سازگاری یافهههای پژوهش اطالق میشود ضمب اینکه به عشم سوگتری در پرسمش
و پاسخها توجه شش از روش کشگذاری مجمشد و بمازآزمو اسمهفاده شمش در فماز کممی روایمی
پرس نامه با توجه به سه بعش صوری سازه و محهوا بررسی شمش روایمی محهموا بما توجمه بمه اینکمه
سؤاالت از منابع معهبر و از پرس نامه های اسهانشارد تهته ششه بود و با توجه بمه بررسمی محهموایی و
ترجمه مناس سؤاالت توس سه عضو هتئتعلمی مورد تائتش قرار گرفت روایی صوری با توجه
به نظر اساتتش و روایی سازه از طریق تحلتل عاملی تأیتشی بررسی گردیش جهت سمنجش بمرازش
مشلهای انشازهگتری در ایب پژوهش از آزمو پایایی :ممشل انمشازهگتری انعکاسمی (بمار عماملی)
پایایی مرک

( )CRآلفای کرونبام آزمو روایی :مشل انشازهگتری انعکاسی روایی همگمرا و

روایی واگرا یا ت ختحی بهره گرفهه شمش (محدمنتب و اسمفتشانی  )1396معتارهمای زیمادی بمرای
مدمتر ( )βضمرای

آزمو مشلهای ساخهاری بررسی میشمود :ضمرای
شاخص ضری

معنماداری ()T-Values

تعتتب ()R2؛ و قشرت پتشبتنی مشل ( )Q2بهمنظور برازش مشل کلی از شماخص

نتکویی برازش ( 1)GOFاسهفاده میگردد

یافتههای پژوهش:
مشخصات نمونه موردبررسی در فاز کیفی و کمی
م خحات مربوط به خبرگا پژوهش که شامل چهمار عضمو هتئمتعلمی شمش ممشیر ارشمش
صنعهی و پن مشیر ارشش دولهی میباشش در جشول  1قابلم اهشه است:
جشول  1م خحات خبرگا موردمطالعه
حوزه فعالیت

سمت

تعداد

Goodness of Fit

14
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حوزه فعالیت

تعداد

سمت
عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس ( 1نفر)
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ( 1نفر)

دانشگاهی

4

عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی ( 1نفر)
عضو هیئتعلمی انستیتو پاستور ( 1نفر)
مدیرعامل شرکت دانشبنیان نوپا ( 2نفر)
مدیر ارشد شرکت دانشبنیان تولیدی و نوپا ( 2نفر)

صنعتی

6

مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان ( 1نفر)
مدیرعامل شرکت تولیدی ( 1نفر)
مدیر ارشد در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( 1نفر)

دولتی

5

مدیر ارشد در ستاد توسعه زیستفناوری ( 2نفر)
مدیر ارشد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( 2نفر)

همننتب اطالعات مربوطه به نمونه موردبررسی که شامل شرکتهای دانشبنتا حوزه زیدت
دارویی میباشش و افراد پاسخدهنشه به سؤاالت در فاز کمی به شرح جشول  2م خص ششه است:
جشول  2اطالعات مربوط به نمونه موردبررسی (شرکتهای زیدت دارویی)
بعد
اندازه شرکت

سابقه کاری پاسخدهنده

سطح تحصیالت

شاخص

تعداد

درصد

صنعتی و تولیدی (بزرگ)

13

%42

نوپا (کوچک)

18

%58

کمتر از  5سال

2

%6

بین  5تا  10سال

8

%26

بین  10تا  15سال

12

%39

بیشتر ز  15سال

9

%29

کارشناسی

5

%16

کارشناسی ارشد

6

%19

دکتری و باالتر

20

%65

کمتر از  35سال

8

%26
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سن

بین  35تا  45سال

11

%35

بیشتر از  45سال

12

%39

شناسایی ابعاد مربوط به متغیرهای پژوهش
بهمنظور شناسایی ابعاد مربوط به مهغترهای پژوهش هما گونه کمه گفهمه شمش از روش تحلتمل
مضمو بهره گرفهه شش کالره و براو  )2006( 1فراینشی شش مرحلهای بمرای تحلتمل مضممو
معرفی کردنش که شامل گامهای آشنایی با دادهها ایجاد کشهای اولته جدهجوی مضامتب بازبتنی
مضامتب تعریف و نامگذاری مضامتب و در نهایت تهته گزارش است بهطورکلی برای کشگذاری
دادهها مبهنی بر پارادای کشگذاری از سه مرحله کشگذاری باز محوری و انهخابی بهره گرفهه شش
بر ایب اسا

در ابهشا کلته نکات کلتشی از محاحبهها اسهخراج شش و در ادامه اقشام به کشگمذاری

باز برای تعتتب کشهای اولته شش نمونهای از محاحبههای اسهخراج ششه و کشهای اولتمه بمه شمرح
جشول ذیل میباشش:
جشول  3نمونه تحلتل محاحبه و کشگذاری

ردیف

نمونه روایت  /متن مصاحبه

کد اولیه
(کدگذاری باز)

مضامین فرعی

مضامین اصلی

(کدگذاری

(کدگذاری

محوری)

انتخابی)

شرکت ما بهعنوان یک شرکت نوپا در

1

این حوزه برای کسب دانش و فناوری با

پایه دانش و

توجه به تفاوتهای فاحشی که با

فناوری و

شرکتهای دیگر دارد باید اقدامات

یادگیری

ناهمگونی
شناختی

ناهمگونی شبکه

گستردهای را دنبال نماید.

2

مسئله مهم اعتمادسازی است یا باید

توان ایجاد

قابلیت

قابلیت شبکه
Braun & Clarke
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ردیف

کد اولیه

نمونه روایت  /متن مصاحبه

(کدگذاری باز)
اعتماد

برند باشید تا به شما اعتماد کنند یا باید
به یک برند وصل باشید .منظورم این

مضامین فرعی

مضامین اصلی

(کدگذاری

(کدگذاری

محوری)

انتخابی)

شبکهسازی
مدیریت شبکه

است که تعامل با شرکتهای بزرگ
برای شما یک مزیت مهم در بازار است.
در این صنعت در دنیا هم همین نیاز به

4

همکاری و برقراری ارتباط با

توانایی برقراری

شرکتهای موجود در این حوزه است

ارتباطات

تا با سرعت بیشتری بشود به نوآوری و

گسترده

قابلیت حضور
فعال در شبکه

قابلیت شبکه

تجاریسازی دست زد.
کاری که ما کردیم نوآوری در فرایندها
است و سعی کردیم فرایند را یونیک

5

کنیم .نوآوری ما در فرایندهاست .داروی

-نوآوری،

بیوسمیالر مشابه نمونه خارجی است

توسعه نوآوری

عملکرد آتی

عملکرد شرکت

چیزی که در فضای کشور تمایز ایجاد
کرده فرایند سلول تا فرموالسیون است.

پسازایب مرحله تعشاد  28کش اولته در فراینش کشگذاری باز اسهخراج گردیش که در جمشول 4
قابلم اهشه است در ادامه بهمنظور تعتتب مضامتب فرعمی مفماهت بمر اسما

اشمهراکات و یما هم

معنایی در کنار ه قرار گرفهنش بهعبارتدیگر کشها و دسهههای اولتمهای کمه در کشگمذاری بماز
ایجاد ششه بودنش با یکشیگر مقایده و ضمب ادزام کشهایی که از نظر مفهومی بما یکمشیگر م مابه
بودنش دسهههایی که به یکشیگر مربوط میشمشنش حمول محمور م مهرکی قمرار گرفهنمش و در ایمب
مرحله تعشاد  8ت یا مضمو فرعی شناسایی شش (کشگذاری محوری) و در نهایمت در گمام آخمر
مبهنی بر رواب بتب مضامتب فرعی (بر اسا

رواب به دست آمشه مفاهت حاصل از کشگذاری باز

17
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و محوری در مرحله کشگذاری انهخابی به یکشیگر پتونش داده میشود) ندمبت بمه تعتمتب مضمامتب
اصلی با کشگذاری انهخابی اقشام شش
جشول  4نهای حاصل از کشگذاری دادهها
تمها یا مضامین اصلی

تمها یا مضامین فرعی

کدهای اولیه (کدگذاری باز)
انتخاب اعضای شبکه
ایجاد و تغییر ساختار شبکه
تعیین وضعیت و موقعیت

 -1شبکهسازی یا مدیریت شبکه
قابلیت شبکهای

مدیریت تجهیز دانش و فناوری
مدیریت تناسب نوآوری
مدیریت ثبات و پایداری شبکه
مدیریت ارزیابی و سالمت

 -2حضور فعال در شبکه

ارتباطی و تعاملی
سازمانی
خلق ایده جدید
توسعه دانش

 -1آتی

توسعه نوآوری
اثربخشی انتقال فناوری

عملکرد دانشی

 -2واسطهای

ظرفیت جذب دانش
نهادینه شدن دانش سازمانی
عملکرد بازار
عملکرد محصول

 -3فعلی

کیفیت
تجاریسازی
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کدهای اولیه (کدگذاری باز)

تمها یا مضامین اصلی

تمها یا مضامین فرعی

ناهمگونی شبکه

 -1ناهمگونی ساختاری

موقعیت شبکه
اعضای شبکه
ساختار شبکه
ساختار و ماهیت شرکت
شدت یا تعداد روابط
حالت یا نوع رابطه

 -2ناهمگونی رابطهای

فاصله جغرافیایی

ناهمگونی شبکه

پایه دانش ،فناوری و یادگیری
فرهنگی و اجتماعی

 -3ناهمگونی محتوایی یا شناختی

انواع نوآوری

در پایا فاز کتفی و شناسایی مضامتب اصلی و فرعی بهمنظور بررسی فرضتات پمژوهش ابهمشا
مشل مفهومی پژوهش در نرمافمزار  Smart-plsترسمت گردیمش نمادهمای اخهحماص داده شمشه در
نرمافزار و مشل مفهومی پژوهش در قال

جشول  5و نمودار  2قابلم اهشه میباشش

جشول  5مهغترهای پژوهش
متغیر

نماد

قابلیت شبکهای

NET

ناهمگونی شبکه

HET

عملکرد دانشی شرکتها

PER

زیرمتغیر

نماد

قابلیت حضور فعال در شبکه

NET1

قابلیت شبکهسازی

NET2

ناهمگونی ساختاری

HET1

ناهمگونی رابطهای

HET2

ناهمگونی محتوایی

HET3

عملکرد فعلی

PER1

عملکرد واسطهای

PER2

عملکرد آتی

PER3
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نمودار  2مشل پژوهش در نرمافزار

بررسی روایی و پایایی مدلهای اندازهگیری:
در جشول  6با توجه به اینکه مقشار آلفمای کرونبمام و پایمایی مرکم

بت مهر از  0/7میباشمش

پایایی تائتش میگردد
جشول  6سنجش پایایی مشل
پایایی

پایایی مرکب ()CR

سازه

مقدار آلفای کرونباخ

CompositeReliability

قابلیت شبکهای

0/71

0/83

ناهمگونی شبکه

0/73

0/85

عملکرد دانشی شرکتها

0/73

0/82

معیار مقبولیت

باالتر از  0/7باشد

باالتر از  0/7باشد

نهای مربوط به روایی همگرا و روایی واگرا که جشول  7ارائه شمشه اسمت؛ ن ما دهنشه تائتمش
روایی مشلهای انشازهگتری میباشش
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جشول  7سنجش روایی مشل
بررسی روایی همگرا
سازهها یا متغیرها
مقدار AVE

قابلیت

ناهمگونی

شبکهای

شبکه

0/72

0/65

عملکرد شرکتها در شبکه
0/63

مقدار شاخص  AVEباید از  0/5باالتر باشد

معیار مقبولیت

ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
سازهها یا متغیرها

قابلیت

ناهمگونی

شبکهای

شبکه

قابلیت شبکهای

1

ناهمگونی شبکه

0/62

1

عملکرد دانشی شرکتها

0/79

0/66

معیار مقبولیت

عملکرد شرکتها در شبکه

جذر
AVE

0/844
1

0/811

جذر  AVEباید از همبستگی بین سازهها با سایر سازهها در مدل بیشتر باشد

نتایج تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدلهای اندازهگیری
با توجه به اینکه نهمای ن ما میدهمش؛ مقمشار بمار عماملی بمرای کلتمه شماخصها و سمنجههای
پرس نامه از  0/5بت هر میباشش بار عاملی سنجهها در سطح قابل قبمولی میباشمش همننمتب مقمشار
آماره  tبرای کلتمه بارهمای عماملی از مقمشار  1/96بت مهر اسمت کمه ن ما دهنشه بمرازش ممشلهای
انشازهگتری در سطح معناداری  95درصش میباشش
بررسی مدل ساختاری و فرضیات پژوهش
در ایب بخش پتش از بررسی ضرای
شاخصهای ضری

مدتر و معنماداری آ هما در ممشل اصملی پمژوهش ابهمشا

تعتتب و قشرت پتشبتنی بررسی میشونش و در ادامه مشل ساخهاری و فرضتات

پژوهش بررسی میگردنش در جشول  8مقشار ضری
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ششهانش هندلر و همکارا  )2009( 1در مورد قشرت پتشبتنی ( )Q2در مورد سازههای درو زا سه
مقشار  0/15 0/02و  0/35را تعتتب نمودهانش و با توجه به اینکه مقشار ایب شاخص برای قابلتتهای
شبکهای از  0/15بت هر و برای عملکرد شرکت از  0/35بت هر میباشمش میتموا عنموا کمرد کمه
تعتمتب

مشل قشرت پتشبتنی کننشگی قابل قبولی دارد همننتب با توجمه بمه اینکمه مقمشار ضمری
( )R2از  0/3باالتر است برازش مشل در سطح قابل قبولی است
جشول  8مقشار  R2و  Q2در مشل پژوهش
مدل پژوهش
Q2
(شدت قدرت پیشبینی)

R2
(ضریب تعیین)

سازه

0/221

0/382

قابلیت شبکهای

0/387

0/689

عملکرد دانشی شرکت

برازش کلی مشل :با توجه به آنکه معتار  GOFاز  0.6بت هر میباشش برازش بدتار مناس

(در

حش بدتار قوی) مشل کلی پژوهش تائتش میشود (داوری و رضازاده )1392
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی فرضیات پژوهش
نهای آزمو فرضتهها و ضرای

معناداری در جمشول  9و نممودار  3موردبررسمی قمرار گرفهمه

است:
جشول  9آزمو فرضتههای پژوهش
فرضیات و متغیرها
ردیف
فرضیه
اول

فرضیه
قابلیت شبکهای روی عملکرد دانشی
شرکتها در شبکههای حوزه زیست
دارویی نقش مثبت و معناداری دارد.

ضرایب
متغیر

متغیر

متغیر

ضریب

سطح

مستقل

وابسته

میانجی

مسیر

معناداری

قابلیتهای

عملکرد

شبکهای

دانشی

-

0/441

کمتر از
 5درصد

Henseler et al
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فرضیات و متغیرها
ردیف

فرضیه

ضرایب
متغیر

متغیر

متغیر

ضریب

سطح

مستقل

وابسته

میانجی

مسیر

معناداری

ناهمگونی شبکه روی قابلیتهای
فرضیه

شبکهای شرکتها در شبکههای

ناهمگونی

قابلیت

دوم

حوزه زیست دارویی نقش مثبت و

شبکه

شبکهای

-

0/620

کمتر از
 5درصد

معناداری دارد.
ناهمگونی شبکه روی عملکرد
فرضیه

دانشی شرکتها در شبکههای

ناهمگونی

عملکرد

سوم

حوزه زیست دارویی نقش مثبت و

شبکه

دانشی

-

0/201

کمتر از
 5درصد

معناداری دارد.
قابلیتهای شبکهای در رابطه بین
فرضیه
چهارم

ناهمگونی شبکه و عملکرد دانشی
شرکتها در شبکههای حوزه
زیست دارویی نقش متغیر میانجی

ناهمگونی

عملکرد

قابلیت

شبکه

دانشی

شبکهای

را دارد.

نمودار  3نهای به دست آمشه از آزمو مشل و فرضتات پژوهش
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*0/441
=0/620
0/273

کمتر از
 5درصد
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مطابق با جشول  9و نمودار  3م اهشه میگردد که رابطه بتب قابلتت شبکهای و عملکرد دان ی
شرکتها در شبکه های حوزه زیدت دارویی مربت و معنادار است (ضری

مدتر برابر بما  0/441و

سطح معناداری کمهر از  5درصش است) همننتب رابطه بمتب نماهمگونی شمبکه و قابلتمت شمبکهای
(ضری

مدتر برابر با  0/620و سطح معناداری کمهمر از  5درصمش) و نماهمگونی شمبکه و عملکمرد

دان ی شبکه (ضری

مدتر برابر با  0/201و سطح معناداری کمهر از  5درصش) نتز مربمت و معنمادار

است (تائتش فرضتات دوم و سوم) در خحموص فرضمته چهمارم بما توجمه بمه اینکمه ضمری

مدمتر

زترمدهقت نماهمگونی و عملکمرد شمبکه از طریمق قمابلتهی شمبکهای ( )0/273 =0/620 *0/441از
ضری

مدتر مدهقت بتب ناهمگونی و عملکرد دان ی شبکه ( )0/201بت هر میباشش میتوا عنوا

کرد که قابلتتهای شبکهای در رابطه بتب ناهمگونی شبکه و عملکرد دان می شمرکتها در شمبکه
نقمش مهغتمر متمانجی را دارد در واقمع نماهمگونی شمبکه زممانی کمه منجمر بمه توسمعه قابلتتهممای
شرکتها شود توسعه عملکرد مبهنی بر دانش بت هری برای شرکتها به دنبال دارد

نتیجهگیری و پیشنهادها:
شبکههای نوآوری میتواننش بدهری برای نوآوری و عملکرد مبهنی بر دانش و نوآوری باشمنش
(محمممشی و همکممارا  )1393بهبممود عملکممرد دان ممی شممرکتها و توسممعه قابلتتهممای آ همما
بهخحوص قابلتتهای شبکهای و شبکهسازی میتوانش مهأرر از تنوع عناصر و همکمارا در شمبکه
باشش؛ یعنی هر چه شبکه از اعضای ناهمگو تری ت کتل ششه باشش با توجه به سرریز دانش بت هر و
تدهتل و تدریع جریا های دانش و فناوری قابلتتهمای شمرکت بمرای حضمور ممؤرر در شمبکه و
عملکرد آ بت هر خواهش شش بر ایب اسا

هشت ایب پژوهش بررسی نقمش نماهمگونی شمبکه در

رابطه بتب قابلتتهای شبکهای و عملکرد دان می شمرکتها در شمبکههای حموزه زیدمت دارویمی
ک ور است در ایب پژوهش در گام نخدت بمه بررسمی مهغترهمای پمژوهش پرداخهمه شمش و سمعی
گردیش ابعاد جامعی در خحوص هر ید از مهغترها شناسایی گردد در بخش دوم بهمنظور بررسی
فرضتات و مشل پژوهش ندبت به توزیع پرس نامه در بتب شرکتهای حوزه زیدت دارویی ک ور
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که ازل

در درو ید شبکهای از تعامالت با سایر شرکتها و عناصر زنجتره تمأمتب و فعالتمت

داشهنش اقشام شش
یافهههای به دست آمشه از بررسی ابعاد و مشل پژوهش ن ا میدهش شبکههای حموزه زیدمت
دارویی درجاتی از هر سه بعش ناهمگونی شامل ناهمگونی ساخهاری رابطهای و محهموایی را ن ما
میدهنش در خحوص ناهمگونی شناخهی با توجه به یافههها و مبهنی بر اینکه شرکتهای ایب حوزه
به دو دسمهه شمرکتهای بمزرگ و اصملی کمه محوریمت ازلم
شرکتهای کوچد نوپا که ازل

شمبکهها حمول آ هما میباشمش و

تأمتبکننشه بخ ی از فراینش تولتش مححول بمرای شمرکتهای

بزرگتر هدهنش تقدت میشونش ایب شرکتها در قال

انواع همکاری اع از فروش دانش فنمی

تأمتب مواد اولته همکاری از طریق فعالتت در شهابدهنشهها و سایر شمتوههای تعماملی بمه فعالتمت
میپردازنممش و ازایممبرو شممکلگتری شممبکههای نمماهمگو زیدممت دارویممی از جهممت نمماهمگونی
سمماخهاری در ک ممور قابلتحممور میباشممش همننممتب در خحمموص بعممش نمماهمگونی رابطممهای
باوجوداینکه تنوع جغرافتایی ایب شرکتها در ک ور چنشا زیاد نتدت و تعامالت بتبالمللمی نتمز
هنوز در قال

شبکه های همکاری به شکل کاملی شکل نگرفهه است و تنها چنش شرکت اصملی تما

حشی در ایب عرصه پتشقشم بودهانش ولی با توجه به تفاوتهایی که در نموع یما حالمت روابم و
حهی ششت رواب بتب شرکتها وجود دارد میتوا تا حش زیادی ایب بعش از نماهمگونی را نتمز در
ایب حوزه م اهشه نمود همننتب در خحوص بعش ناهمگونی شناخهی نتز یافهههای پمژوهش ن ما
میدهش که در بتب شرکت های ایب حوزه از لحاظ پایه دانش و نوع فناوری و فرهنگ یمادگتری و
سازمانی تفاوتهای زیادی وجود دارد ابعاد ناهمگونی شبکه در تحقتقاتی همنو تحقتمق رودا
و گالونتد ( )2002جاناتا و همکارا ( )2010و لتب و همکمارا ( )2009و موردتوجمه بموده
است
همننتب مبهنی بر یافههها شرکتهای زیدت دارویی دارای قابلتت حضور در شبکه و فعالتت
در قال

شبکه هدهنش که در تحقتقات مخهلف اع از تحقتق مو و همکارا در سمال  2014و لمو

در سال  2017نتز به آ ها اشاره ششه است و درعتبحمال برخمی از شمرکتهای بزرگتمر در ایمب
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حوزه با توسعه قابلتتهای شبکهسازی خود به مشیریت شبکه نتز اهمتت میدهنش ممشیریت شمبکه
از موضوعات اصملی تحقتمق دهمانراج و پارخمه در سمال  2006و سمایر نویدمنشگا و محققما در
سالهای بعشی بوده است ایب دو بعش از قابلتت بهعنوا ابعاد قابلتت شمبکهای در پمژوهش حاضمر
موردتوجه بودهانش
یافهه های پژوهش ضمب حمایت از مبانی نظری و تحقتقات صورت گرفهه ن ا میدهنش کمه
مشل مفهومی و فرضتات پژوهش و رواب بتب مهغترها بهدرسهی شناسایی ششه است در خحموص
فرضته اول پژوهش و نقش قابلتتهای شبکهای در عملکرد دان ی شرکتها یافهمههای بمه دسمت
آمشه از مشلسازی معادالت ساخهاری و مقشار آماره  tباالتر از  1.96ن ا میدهمش کمه ایمب تمأرتر
معنادار بوده و قابلتتهمای شمبکهای در عملکمرد دان می شمرکتهما در شمبکههای حموزه زیدمت
دارویی ک ور نقش مؤرر و معناداری دارد مبهنی بر تحقتق وانگ و همکارا در سال  2021نقمش
قابلتتهای شبکهای بر عملکرد مالی شرکتها مورد تائتش قرار گرفت همننتب متهراژ و همکمارا
در سال  2011در قال

ید مشل پت نهادی نقش قابلتتهای ارتباطی در شبکهها و ارمرات آ بمر

عملکرد شرکتها را موردتوجه قرار دادنش
در خحوص فرضته دوم پژوهش با توجه به اینکه ضری

مدتر بتب ناهمگونی شبکه و قابلتمت

شبکهای شرکتها معنادار و باالتر از  1.96است مورد تائتمش میباشمش تحقتقمات صمورت گرفهمه
ن ا میدهش ناهمگونی در توسعه قابلتتهای شرکتها نقش دارد و هرچه تعامالت گدهرده باشش
و بازیگرا مهنوع باشنش به هما انشازه با مشیریت مناس

ارتباطات بتب اعضا میتوا از مزیتهای

ناشی از تدهت دانش بهرهمنش گردیش در تحقتق هاردوید و همکارا در سال  2013ضمب اشاره
به نهای مربت ناهمگونی عنوا ششه که ناهمگونی بهنوبمه خمود م مکالتی را بمرای شمرکتها در
زمتنه تعامل با سایر اعضای شبکه به دنبال دارد و هما گونه کمه ممدگرا
 2018عنوا داشهنش یکی از عناصر مه موفقتمت در ایمب روابم

و همکمارا در سمال

ممشیریت ممؤرر شمبکه از طریمق

توسعه قابلتتها معرفی ششه است
در مورد فرضته سوم پژوهش نتز با توجه به معنادار بمود ضمری
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عملکرد دان ی شرکتها در شبکههای زیدت دارویمی تائتمش شمش باایبحمال تمأرتر نماهمگونی بمر
عملکرد دان ی شرکت ها با توجه به مقشار ضری

مدتر چنشا باال نتدت در تحقتقاتی که بررسی

شش در خحوص نقش ناهمگونی بر عملکرد شرکتها دیشگاههای گوناگونی مطرح بود که به دو
دسهه اصلی تقدت میشونش :برخمی از تحقتقمات همنمو تحقتمق کورسمارو و همکمارا در سمال
 2012و فرنز و همکارا در سال  2009و بدمتاری تحقتقمات دیگمر بمه نقمش ممؤرر نماهمگونی بمر
عملکرد شرکت ها با توجه به اررات سرریز و جریما دانمش و تنموع اطالعمات و منمابع و دانمش و
توسعه سرمایه اجهماعی و اشاره ششه و برخی دیگر با توجه بمه مالحظماتی همنمو مدمئله عمشم
اعهماد ایجاد تناقضات و ابهامات و تعارضات و عنوا کردنش که پذیرش تأرتر مربت نماهمگونی
بر عملکرد دان ی شرکتها بایش با مالحظاتی همراه باشش اوبرگ و شته در سال  2014دهانراج و
پارخه در سال  2006و هاردوید و همکارا در سال  2013و اسهنرو

و همکارا در سال 2014

از جمله محققا نی هدهنش که به مدائل و مالحظات مربوط به توسعه تنوع و ناهمگونی پرداخههانش
با توجه به یافهههای فرضته چهارم پژوهش قابلتتهای شبکهای شمرکتها میتوانمش بمهعنوا
واسطه بتب ناهمگونی شبکه و عملکرد دان ی شرکتها مطرح باشش؛ یعنی ناهمگونی هرچنش دارای
تأرتر معنادار بر عملکرد دان ی شرکتها میباشش اما زمانی که منجر به توسعه قابلتتهای شبکهای
شرکتها گردد میتوانش عملکرد بت هری برای آ ها به دنبال داشمهه باشمش؛ حاصلضمرب ضمری
مدممتر زترمدممهقت نمماهمگونی قابلتممت شممبکه و عملکممرد دان ممی شممرکت بت ممهر از مدممتر مدممهقت
ناهمگونی و عملکرد شرکت میباشش؛ یعنی ارر ناهمگونی از طریق توسعه قابلتتهای شمبکهای بمر
عملکرد شرکت ها بت هر از زمانی است که تنها به نقش ناهمگونی بر عملکرد دان ی شمرکتها در
شبکه توجه شود در تحقتق دهانراج و پارخه در سال  2006نامبتدما و سماهنی در سمال  2011و
هاردوید و همکارا در سال  2013ایب نهتجه به دسمت آممشه کمه نماهمگونی میتوانمش منجمر بمه
توسعه قابلتتهای شرکت و توسعه خروجیهای نوآورانه در شرکتها شود
یافهههای فرضته اول پژوهش ن ا میدهش که توسعه قابلتتهای شمبکهای و حضمور فعمال در
شبکه ها در کنار تعامل با سایر اعضای شبکه به تدهتل و تدریع جریما دانمش بمه داخمل شمرکت
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کمد میکنش و توسعه عملکرد را در پی دارد همننتب مبهنی بر نهمای فرضمته دوم پمژوهش و بما
توجه به نق ی که تنوع و نماهمگونی در توسمعه قابلتتهمای شمبکهای دارد بمه شمرکتهای نوپما
کوچد و حهی شرکتهای مهوس حموزه زیدمت دارویمی پت منهاد میشمود ندمبت بمه برقمراری
تعامالت با شرکتهای بزرگتر و سایر شرکتها و مراکز صنعهی و دان گاهی ایمب حموزه تمالش
نماینش توسعه توانمنشیها با پتوسهب به شبکهها میتوانش منجر به یادگتری از شرکتهای بزرگتر
و باتجربممهتر گممردد و انهقممال دانممش را بممرای شممرکتهای کوچممد و مهوسم بممه دنبممال دارد در
تحقتقاتی همنو تحقتق گوسشال و نتلدمب در سمال  2011اشماره شمشه کمه ایمب شمرکتها حهمی
میتواننش با توسعه قابلتتهای شبکهسازی و ارکدهری خود به ید هماب قشرتمنمش تبمشیل شمونش
شرکتهای کوچد و مهوسم میتواننمش بما عضمویت در اجهماعهمای بزرگتمر همنمو مراکمز
نوآوری پارههای عل و فناوری و شمهابدهنشهها و شمبکههای همکماری ضممب بهرهمنمشی از
امکانات و زیرساخت ها ندبت به کد
بر ایب اسا

دانش و فناوری و توسعه آ اقشام نماینش

با توجه به یافهههای فرضته سوم و چهارم و نقش متانجی قابلتتهای شبکهای در

تقویت نقش ناهمگونی شبکه بر عملکرد شرکتها به شرکتهای کوچد پت نهاد میشود ضمب
برنامممهریزی و تممشویب اهممشات و اسممهراتژیهای مناس م

از تعامممل بمما شممرکای دیگممر کممه دارای

تفاوتهایی از نظر ساخهار رواب و محهوا با آ ها هدهنش نهراسنش و سعی کننش با توسعه ارتباطات
و تقویت رواب هشفمنش در جهت توسعه قابلتتهای خود اقشام نماینش
همننممتب بممه شممرکتهای بممزرگ در حمموزه زیدممت دارویممی پت ممنهاد میگممردد بمما توسممعه و
بهرهگتری از قابلتتهای ارتباطی و ساخهاری خود در جهت تبشیل شش به ید شمرکت محموری
(هاب) تالش نماینش و با گدهرش سطح تعامالت خود با سایریب و از طریق سازوکارهای مخهلفمی
همنو ایجاد شهابدهنشهها توسعه تعامالت خارجی و برقراری و گدهرش رواب با دان گاهها و
مراکز تحقتقاتی جایگاه خود در شبکه را مدهحک نماینش شرکتهای بزرگتر میتواننش از طریق
تعامل با شرکتهای کوچدتر بر قابلتتهای ممشیریت شمبکه و شبکهسمازی خمود بتفزاینمش و در
جهت تأمتب مواد اولته و دانش فنی و به شکل بهتنهتر حرکت کننش حضور در ایمب سمازوکارها
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منجر به دسهتابی به فناوری و منابع به شکل بهتنمهتر میگمردد شمکلگتری اعهمماد بمتب طمرفتب در
شبکهها ضمب تأمتب ارزا تر منابع برای شرکتهای بزرگتر منجر به ایجاد رواب بلنشممشت بمتب
شرکتها میشود که ایب مه بهخحوص بمرای شمرکتهای کوچمد و مهوسم میتوانمش بدمتار
ارزشمنش باشش ایب شرکتها از طریق شبکهها در تعامل با شرکتهای بزرگتر از مزایای سرریز
دانش تجربه و فناوری بهره میبرنش
بهمنظور تحقتقات آتی پت نهاد میگردد با توجه به اهمتت قابلتتهای شمرکت بمرای حضمور
فعال در شبکه نقش قابلتتهای سازمانی بهخحوص قابلتتهای شبکهای در شمبکههای نماهمگو
برای انواع شرکتها بررسی گردد همننتب نقش شرکتهای هاب و قابلتتهای ایب شرکتها در
شبکهها موردتوجه قرار گتمرد از دیگمر پت منهادهای ایمب تحقتمق بررسمی چگمونگی شمکلگتری
قابلتتهای شبکهای در شبکهها در فراینش ایجاد و گدهرش شبکهها میباشش
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