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Abstract�
Background�&�Purpose:�Innovation�networks�refer�to�a�set�of�companies�and�institutions�
that� work� together� to� develop� innovation.� The� purpose� of� this� research� is� to� identify� the�
dimensions�of�heterogeneity�of�cooperation�and�innovation�networks�in�the�biopharmaceutical�
field�of�the�country.�
Methodology:�The�present�study� is�a�descriptive� research� in� terms�of� its�purpose,�and�an�
applied� research� in� terms� of� the� type�of� use,� and� a� mixed� exploratory� research� in� terms� of�
strategy.� In� the� qualitative� phase,� thematic� analysis� method� was� used.� In� this� step,� through�
targeted� sampling,� 15� government,� academic� and� industrial� experts� active� in� innovation�
networks� were� interviewed.� The� validity� of� the� interviews� was� confirmed� through� the�
development� of� the� interview� protocol� and� the� peer� review� method,� and� its� reliability� was�
confirmed�through�the�retest�method.�Survey�method�was�also�used�in�the�quantitative�phase.�In�
this�step,�42�questionnaires�were�distributed�and�received�from�biopharmaceutical�companies�
through� simple� random� sampling.� In� order� to� test� the� conceptual�model,� structural� equation�
modeling�method�and�SmartPLS�software�were�used.�
Findings:�The�three�main�categories�of�network�heterogeneity�include�structural,�relational�
and� cognitive� heterogeneity.� Also,� according� to� the� amount� of� factor� load,� "power� and�
centrality"� in� terms� of� structural� heterogeneity,� "partner� selection"� in� terms� of� relational�
heterogeneity,�and�"the�extent�of�benefiting�from�all�kinds�of�tacit�and�explicit�knowledge"�in�
terms�of�cognitive�heterogeneity�have�a�higher�priority�in�Networks�heterogeneity.�
Conclusion:� Exploiting� the� benefits� of� heterogeneity� in� networks� and� issues� such��
knowledge� and� technology� spillover� and� the� development� of� social� capital,� etc.,� requires�
identifying� the� dimensions� of� heterogeneity� and� providing� strategies� and� solutions� for�
developing�interactions�and�exploiting�the�resulting�benefits.�
Keywords:� Collaboration� and� Innovation� Network,� Network� Heterogeneity,� Structural�
Heterogeneity,�Relational�Heterogeneity,�Cognitive�Heterogeneity.�
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��چکیده

�جهـت��با�همکاري�یکدیگرکه�گردد�اطالق�می�ییهاها�و�نهادهاي�نوآوري�به�مجموعه�از�شرکتشبکه�:زمینه�و�هدف

ـبکه��ای�هدف.�کنندتوسعه�نوآوري�تالش�می ـاهمگونی�ش ـاري�و�نـوآوري�در�حـوزه�����ن�پژوهش،�شناسایی�ابعاد�ن ـاي�همک ه

��.استدارویی�کشور��زیست

پژوهشی�،�راهبردکاربردي�و�از�نظر�پژوهشی�توصیفی�و�از�نظر�نوع�استفاده،�،�مطالعه�حاضر�از�نظر�هدف�:شناسی�روش

نفر��15گیري�هدفمند�با�از�طریق�نمونه�ن�گام،�ای��در.�در�فاز�کیفی�از�روش�تحلیل�مضمون�استفاده�شد.�تشافی�استاکآمیخته�

�دانشگاهی�و�صنعتی�فعال�در�شبکه �شدهاي�نوآوري�مصاحبه�از�متخصصان�دولتی، �از�طریق�تدوین�روایی�مصاحبه. ها

در�فاز�کمی�نیز�از�روش�پیمایش�.�گردید�تاییدروش�باز�آزمون�از�طریق�آن�پروتکل�مصاحبه�و�روش�بررسی�همکار�و�پایایی�

و��توزیعیی�دارو�زیستهاي�شرکت�بینپرسشنامه��42تعداد��ساده�تصادفیگیري��از�طریق�نمونهن�گام�نیز�ای��در.�استفاده�شد

��.ه�گرفته�شدمدل�از�روش�مدلسازي�معادالت�ساختاري�و�نرم�افزار�اسمارت�پی�ال�اس�بهر�آزمونجهت�.�گردید�دریافت

همچنین�با�توجه�به�مقدار�.�بودنداي�و�شناختی�سه�دسته�اصلی�ناهمگونی�شبکه�شامل�ناهمگونی�ساختاري،�رابطه�:ها�یافته

مندي��میزان�بهره"اي،�و�از�بعد�ناهمگونی�رابطه�"انتخاب�شریک"از�بعد�ناهمگونی�ساختاري،��"قدرت�و�مرکزیت"بار�عاملی،�

��.ها�برخوردار�هستنداز��بعد�ناهمگونی�شناختی�از�اولویت�باالتري�در�رابطه�با�ناهمگونی�شبکه�"اراز�انواع�دانش�ضمنی�و�آشک

ـاوري�و�توسـعه������برداري�از�مزایاي�ناهمگونی�در�شبکهبهره�:گیري�نتیجه ها�و��موضوعاتی�همچـون�سـرریز�دانـش�و�فن

ـاهمگونی�و�ارائـه��....��هاي�اجتماعی�و��سرمایه ـایی�بـراي�توسـعه�تعـامالت�و�������نیازمند�شناسایی�ابعاد�ن اسـتراتژي�و�راهکاره

���.هستندبرداري�از�مزایاي�ناشی�از�آن��بهره
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�مقدمه �

�محـرك��موتـور�به�عنوان�یکی�از�موضوعات�کلیـدي�و�مهـم�در�صـنایع�پیشـرفته،������1نوآوري

با�وجـود���).2�،2021کاپاسو�و�همکاران(�استفناوري��و�دانش�بر�مبتنی�یافتهتوسعه�هاي�اقتصاد

اسـت���آنها�ن�چالشای�یکی�از�.هاي�متعددي�در�مدیریت�آن�وجود�دارداهمیت�نوآوري،�چالش

هـاي�مختلـف���هاي�فناورانه�نیازمند�ترکیب�و�گردآوري�دانشی�است�که�در�حـوزه�که�پیشرفت

دیلـک�و��(دن�مـداوم�مـدیریت�نـوآوري�اسـت�����تر�شـ�ن�به�معناي�پیچیدهای��و�اند�علمی�پراکنده

منـدي�از��هـا�بـه�دنبـال�بهـره����که�شرکت�شود�میها�باعث�ن�گونه�چالشای��.)3�،2008همکاران

��.ها�باشندمنابع�و�دانش�مشترك�در�قالب�همکاري�با�سایر�شرکت

هاي�فناور�براي�دسترسی�به�منابعی�کـه�بـراي���شرکترویکرد�مبتنی�بر�منابع،��اساس�بر

کننـد��هـا�و�نهادهـاي�دیگـر�تعامـل�مـی�����هاي�تجاري�خود�نیاز�دارند،�با�شـرکت�الیتتوسعه�فع

�5هاي�همکاري�و�نـوآوري�تواند�در�قالب�شبکهن�همکاري�میای�).4�،2012کورسارو�و�همکاران(

ماهیـت�دانـش����ی�همچـون�هـای�ویژگـی�تی،�داروهاي�زیسـ�در�خصوص�صنعت��.صورت�پذیرد

بر��هزینه�،هاي�مکمل�و�اختصاصىالزام�دستیابی�به�دارایی�مند�وزیربنایى،�نگاه�موشکافانه�نظام

باعث��باال،�عدم�اطمینان�و�ریسک�بااليسطح��طوالنی،بسیار��محصول�توسعه�چرخه�بودن�و

�در).�6�،2009دیسـکون�(�فناورانـه�شـده�اسـت����هـاي�ن�حوزه�براي�مطالعه�همکـاري�ای�جذابیت

ها�را�نه�تنها�ها،�آنرقابت�میان�شرکت،�سازي�رویکرد�رقابتی�شومپیتر�با�توجه�به�اهمیت�شبکه

-در�سـال�.�هاي�نوآوري�متمایل�ساخته�اسـت�جاد�شبکهای�هاي�داخلی�بلکه�بهبه�توسعه�قابلیت

وکارهـا�مطـرح���سازي،�به�عنوان�اصطالحات�رایجی�در�ادبیات�کسـب�هاي�اخیر�شبکه�و�شبکه

�.�)7�،2011لوندبرگ�و�جوهانسون(اند��شده

جاد،�جـذب�و��ای�ها�برايتوان�به�عنوان�بستر�ارتباط�بین�سازمانهاي�نوآوري�را�میشبکه

هاي�پیچیـده�و�آوردن��هايهاي�مختلف�مورد�نیاز�براي�توسعه�فناوريها�و�دانشادغام�مهارت

هـاي�گونـاگون���ها�تحت�تاثیر�بازیگران�بـا�ماهیـت��شبکه�در�نوآوري�.ها�به�بازار�تعریف�کردآن

��

هاي�دارویی�آنچه�به�عنوان�نوآوري�در�شرکت.�دارویی�جهانی�متفاوت�است�هايشرکتران�با�نوآوري�ای�باید�اذعان�داشت�که�نوآوري�در��1.

�مولکولی�جدید�و�دار �ارائه �آن�براي�درمان�است�که�درجهان�مطرح�می�شود �سطح�ای�ویی�منتج�از �طرح�ژنریک، �جهت�استقرار ران�به

هاي�انجام�شده�در�جاد�و�امکان�داروهاي�موجود�و�همچنین�تالشای�توانمندي�موجود،�مسیر�تکاملی�و�اهمیت�راهبردي�دارو،�نوآوري�در

�).1395ن،�سلطان�زاده�و�همکارا.�(فرآیند�تولید�و�بازاریابی�محصوالت�دارویی�است

2.�Capasso�
3.�Dilk�et�al�
4.�Corsaro�et�al�
5.�Collaboration�and�Innovation�Networks��
6.�Dixon�
7.�Lundberg�&�Johanson�
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هـاي��و�شایسـتگی��تنوع�در�منـابع�شود�و�به�معناي�آنها�میجاد�ناهمگونی�در�ای�که�باعثاست�

ها�کـه�مبتنـی�بـر�اهـداف�����ساماندهی�شبکه.�)1�،2015کورسارو�و�کانتو(�استداخل�یک�شبکه�

ذینفعـان���اند�که�دخالت�محققان�تایید�کرده.�جمعی�و�فردي�است،�همیشه�چالش�برانگیز�است

ه�تعامل�بـا�ذینفعـان�متعـدد�پیچیـده�����مختلف�در�نوآوري�ضروري�است،�اما�باید�توجه�داشت�ک

منابع�موجود�و�تکمیل�فرآیند�نوآوري�از��از�یک�سو،�تنوع�فزاینده�فعاالن�باعث�گسترش.�است

موفقیـت�نـوآوري�را�از�طریـق�بهبـود�یـادگیري�و�خالقیـت��������شود�وسازي�میتوسعه�تا�تجاري

عامـل���،گراناز�سـوي�دیگـر،�تنـوع�بـازی�����و�)2�،2014اسـتنروس�و�همکـاران��(کند�تسهیل�می

تمایـل�بـه�پیچیـده�کـردن�����نـوعی���،ن�روایـ��و�از�قدرت�است�ناهمگونی�در�دانش،�صالحیت�و

ن�ایـ��با�.)3�،2014اوبرگ�و�شیه(وجود�دارد��میان�اهداف�بازیگران�نوآوري�با�افزایش�ناهماهنگی

هـا�بـا�در�نظـر�گـرفتن�مالحظـاتی������تنوع�و�نـاهمگونی�در�شـبکه��توان�اذعان�داشت�می�،حال

تواند�نوآوري�بیشتري�در�شـبکه�را��،�می...امل�پویاي�بین�بازیگران،�اعتمادسازي�و�همچون�تع

هـاي��یک�شبکه�ناهمگون�با�توسعه�سـرمایه��).4�،2009فرنز�و�همکاران(به�دنبال�داشته�باشد�

،�5کـیم�و�همکـاران��(د�اجتماعی،�تنوع�بیشتر�در�اطالعات،�منابع�و�دانش�موجـود�را�در�پـی�دار��

��.�)6�،2021رانژانگ�و�همکا؛�2015

دهـد�کـه�بـا�وجـود�اهمیـت�نقـش�������هاي�نوآوري�نشان�میبررسی�تحقیقات�حوزه�شبکه

هاي�سازمانی،�در�خصوص�مفهوم�ناهمگونی�و�ابعاد�آن�اتفاق�نظر�وجود�ناهمگونی�در�خروجی

هـاي�داخـل�یـک����،�تنوع�در�منابع،�توانمندي�و�شایستگیبرخی�از�محققین�ناهمگونی�را�.ندارد

کنـد�کـه���بیـان�مـی��)�2000(�7آهوجـا�.�2015کورسـارو�و�همکـاران،���(نـد��ا�هدشبکه�تعریف�کـر�

�شود�که�در�آن�سطوح�اعتماد�در�داخل�شبکه�گسترش�می�اطالقاي��ناهمگونی�شبکه�به�اندازه

به�تفاوت�اعضاي�شبکه�بر�اساس�جایگاه�آنها�در�زنجیـره��)�2004(�8بلدربرو�و�همکاران.�یابد�می

هـاي�بـزرگ�و���هـا�اعـم�از�شـرکت���به�انواع�شرکت)�2013(�9چن�و�چانگ.�تامین�اشاره�داشت

لونـدبرگ�و��.�توجـه�کردنـد��...�نهادهـاي�دولتـی�و���هـا�و�مراکـز�تحققیقـاتی،����کوچک،�دانشگاه

هاي�مرکزي�و�سـایر��به�جایگاه�شرکت�در�شبکه�توجه�کرده�و�بین�شرکت)�2011(�جوهانسون

وع�و�سطح�روابط�آنها�نیـز�بـه���ن�،گیري�اعضاي�شبکه�نحوه�قرار.�ها�تفاوت�قائل�هستندشرکت
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1.Corsaro�&�Cantù�
2.�Stenroos,�et�al�
3.�Öberg,�&�Shih�
4.�Frenz�et�al�
5.�kim�et�al�
6.�Zhang�
7.�Ahuja�
8.�Belderbo�et�al�
9.�Chang,�Chen.�
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،�1دهـانراج�و�پارخـه��(�دیگر�از�ناهمگونی�مورد�توجه�محققین�قرار�گرفتـه�اسـت����يعنوان�بعد

،��جاناتان�و�همکارن�در�2002در�سال���2برخی�نویسندگان�همچون�رودان�و�گالونیک).�2006

ـ��3به�دو�نـاهمگونی�سـاختاري���2010و�بوهلمان�و�همکاران�در�سال���2010سال� اهمگونی�و�ن

در�حـالی�کـه�در�خصـوص�����کردنـد�بیان�)��2012(�5کورسارو�و�همکاران.�توجه�کردند�4ارتباطی

مسئله�ناهمگونی�بازیگران�بحث�جدي�در�مطالعات�استراتژیک�و�سـازماندهی�وجـود�دارد،�در���

هاي�نوآوري،�تحقیقات�کمی�صورت�گرفته�است�و�شش�ن�تنوع�در�شبکهای�مورد�بررسی�نقش

هـا،�ادراك،���ها�و�مهارتدانش،�تواناییهاي��به�بازیگران�شامل�اهداف،�پایگاهناهمگونی�مربوط�

��.است�قدرت�و�موقعیت،�فرهنگ

با�توجه�به�موارد�فوق�و�عدم�وجود�اتفاق�نظـر�روي�مفهـوم�نـاهمگونی�شـبکه�و�عـدم������

شناسایی�پژوهشی�که�به�شکل�جامع�و�به�صورت�تجربی�به�بررسی�ابعاد�ناهمگونی�در�شبکه�

دارویی�به�عنوان�یک�حوزه�فناورانـه�در�کشـور����نکه�حوزه�زیستای�همچنین�با�توجه�بهبپردازد،�

حوزه�طـی�دو�دهـه���این��در�نوآوري�هاي��و�شبکه�استداراي�بازیگران�و�نقش�آفرینان�زیادي�

پژوهش�به�ارائـه�الگـوي�بررسـی�ابعـاد�����این��در�گذشته�شکل�گرفته�و�در�حال�توسعه�هستند،�

���.شود�می�ري�پرداختههاي�نوآوناهمگونی�شبکه

�پژوهش�هپیشین �

کنند�و�مدل�اي�از�افراد�را�بهم�مرتبط�میاز�ارتباطات،�مجموعه�یها،�به�عنوان�نوع�خاصشبکه

هـاي��شـبکه�).�6�،2015سـندبرگ�و�همکـاران��(هسـتند���هـا�شـرکت��براي�ارتباط�یبسیار�مناسب

است�که�در�کنار�هـم���ها�و�دولتهاي�پژوهشی،�دانشگاهنوآوري�شامل�کسب�و�کارها،�سازمان

هـا��سـازمان�)�.�7�،2010رمپرساد�و�همکاران(کنند�براي�یک�هدف�نوآوري�مشترك�تالش�می

هـاي��هـا�و�جریـان��مندي�از�منـابع،�توانمنـدي��ها�و�بهرهبراي�استفاده�حداکثري�از�بستر�شبکه

�نحوه�وردها�در�ممدل�معدود�از�یکی.�دارندسازي��دانشی�برون�سازمانی�نیاز�به�توانمندي�شبکه

شبکه��جادای�مراحلمدل،�این��در�.�است�شده�مطرح�)2002(�8رائب�و�بوچل�توسط�هارشد�شبکه

��):��9�،2019وان�امرسفورت�و�همکاران(�شده�است�تقسیم�مرحله�چهار�به

��

1.�Dhanaraj,�&�Parkhe�
2.�Rodan,�Galunic,�
3.�Structural�Heterogeneities�
4.�Relational�Heterogeneities�
5.�Corsaro,�Cantù,�Tunisini�
6.�Sandberg�et�al�

7.�Rampersad�et�al�
8.�Buchel�&�Raub�
9.�Van�Amersfoort�et�al�



�89/�هاي�همکاري�و�نوآوري�در�حوزه�زیست�داروهاشناسایی�ابعاد�ناهمگونی�شبکه

�هـاي�اولویـت��بـا��کـه��صورتی�ها�درشبکه:�موضوعات�اساسی�بر�شبکه�متمرکزشدن�-1

�حمایـت�مـدیریت���مـورد��داشـته�و��بهتـري��نتـایج��،شـوند��هـم�راسـتا���سایر�اعضـا��استراتژیک

�.خواهند�گرفت�قرار�عضو�هاي�سازمان

�یـک�فعالیـت���عنـوان��بهها��فعالیت�شبکه�نکهای�براي:�شبکه�در�همکاري�فضاي�ایجاد-2

�بتواند)�ارکستر(�کنندههماهنگ�شود،�شناخته�مؤثر�و�مولد �باید �براي�مناسب�فضاي�یک�شبکه

�.�ندکن�دانش�خلق�گذاريبه�اشتراك

نـه�چنـدان�مسـتحکم�بـین������به�پیوندهاي�توجه�با:�ايهاي�شبکهسازي�فعالیتروتین�-3

�گیرد�صورت�شبکه�هايفعالیت�مورد�در�استانداردسازي�اي�ازدرجه�باید�اعضاي�شبکه، �یکـی�.

�)1�،2017ایریز�و�همکاران(شبکه�است��هاينقش�تعریف�راستااین��در��اقدامات�مهم�از

ه�دانش،�به�اندازه�ب�خلق�و�جادای�در�راستاي�شبکه�حرکت:�شبکه�تایجن�از�برداري�بهره�-4

�اعضـا،��از�یـک��هـر�.�دارد�اهمیـت��تـر�وسـیع��سـازمانی��گسـتره��در�شـده��تولید�دانش�کارگیري

�.�دارند�عهده�بر�سایرین�را�به�انتقال�دانش�مسئولیت

در��هـا�انواع�همکاري�بـین�شـرکت���هاي�همکاري�و�نوآوري�و�ابعاد�آن؛ناهمگونی�شبکه

و�بـا��)�عمودي(کنندگان�و�مشتریان�،�با�تامین)افقی(هاي�نوآوري�شامل�همکاري�با�رقبا�شبکه

�.)2�،2021بـاي�و�همکـاران��(�اسـت�)�هاي�سازمانیهمکاري(و�موسسات�تحقیقاتی�ها�دانشگاه

هـا��محدودیتی�براي�اعضاي�یک�شبکه�وجود�ندارد�و�شـبکه��)2009(طبق�تعریف�تید�و�بسنت

اعضـاي�شـبکه�بـا�توجـه�بـه�اهـداف�و��������.ن�بـازیگران�مختلفـی�شـکل�گیـرد����تواننـد�میـا��می

هـاي�کوچـک،���هـاي�بـزرگ،�شـرکت���تواند�شـامل�شـرکت��نیاز�شبکه�می�هاي�مورد�توانمندي

جا�بسیار�این��در�آنچه�.�)2017چن�و�چانگ،�(باشد�...�ها،�دولت�و�مؤسسات�تحقیقاتی،�دانشگاه

لونـدبرگ�و�جوهانسـون،���(�ا�در�شـبکه�اسـت��هاي�اعضـ�ها�و�مسئولیتحائز�اهمیت�است،�نقش

هـاي��جـاد�شـبکه��ای�ن�اعضا�در�شبکه�و�سطح�روابط�میان�آنها�سـبب�ای�نحوه�قرارگیري�).2011

��).3�،2020ژائو�و�همکاران(گردد�مختلفی�می

توانـد�بـه�عواقـب�منفـی�ماننـد�تضـادها،�اختالفـات،�عـدم���������همکاري�براي�نوآوري�مـی�

اي�فرایند�توسعه�نوآوري�به�شکل�فزاینده).�2021کاران،�باي�و�هم(شود�منجر�...�هماهنگی�و�

ن�اساس�ای�بر).�4�،2004روي�و�همکاران(گیرد�هاي�ناهمگون�شکل�میاز�تعامالت�بین�شرکت

بیالنـد�و��(هـا�مسـئله�نـاهمگونی�اسـت�����یکی�از�موضوعات�مهم�در�خصـوص�بررسـی�شـبکه���

��

1.�Eiriz�et�al�
2.�Bai��et�al�
3.�Zhou�et�al�
4.�Roy�et�al�
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�1همکاران �در�اعتمـاد��آن�سـطوح��در�که�ودشمی�اطالق�اياندازه�به�شبکه�ناهمگونی).�2019،

�درجه�طور�همین.�یابدمی�گسترش�شبکه�داخل �هنجارهـاي��آن�در�کـه��شـود�می�مربوط�ايبه

�تنـوع�افکـار���موجب�هاشبکه�در�ناهمگونی�.گیردمی�قرار�مشترك�استفاده�مورد�هادرون�شبکه

از��یگروهـ��تفکـر��و�گیـري�تصـمیم��معایب�شود�و�ازمی�سازمان�مشکالت�و�مسائل�بررسی�در

�بـراي��را�اعضـا��توانـایی��در�شـبکه،��تجـانس��عـدم�.�کاهـد�مـی��اعضـاء��مقاومت�کاهش�طریق

).�1394مصـلح�و�سـعیدي،���(دهـد��می�افزایش�اطالعات�تحلیل�و�تجزیه�و�آوري،�پردازش�جمع

هاي�داخـل�یـک���ناهمگونی�را،�تنوع�در�منابع،�توانمندي�و�شایستگی)�2015(کورساور�و�کانتو�

هـاي��،�ناهمگونی�را�به�عنوان�یکی�از�ویژگی)2010(�2یتش�و�همکارانفر�.شبکه�تعریف�کردند

کننـد�اسـتدالل���هاي�نوآوري�مطالعـه�مـی��محققانی�که�روي�شبکه�.کنندها�معرفی�میشرکت

بـارنز�و��(شـود��هاي�مختلف�مشـخص�مـی���کنند�که�تعامالت�بین�بازیگران�متنوع�با�ویژگیمی

��)2015دبرگ�و�همکاران،�؛�سن2021؛�ژانگ�و�همکاران،�3�،2002همکاران

هاي�مـرتبط��هاي�نوآوري�و�حوزهکهبیک�بررسی�عمیق�در�ادبیات�حوزه�ناهمگونی�در�ش

وجود�دهی�ناهمگونی�بازیگران�در�شبکه�مطرح�در�شکلاي��کند�که�ابعاد�چندگانهمشخص�می

���.)4�،2017کورسارو�و�همکاران(�دارند؛�

ف�خـاص�بـازیگران�مختلـف�بـه�نتـایج������و�اهـدا�ها��،�اولویتهاویژگی:�5نااهداف�بازیگر-

��.گرددمیمنجر�مختلفی�

بازیگران�بر�اساس�کیفیت،�نـاهمگون�هسـتند�و�بـه�عبـارت������:6هاها�و�صالحیتمهارت-

��).�7�،2010لی(دیگر�توانایی�آنها�براي�انجام�یک�کار�مشخص�متفاوت�است�

ردگی�دیـدگاه�و��تواند�به�ارتقاي�منابع�شـناختی،�گسـت��تنوع�می:�8دانش�بازیگران�پایگاه-

تواند�به�عدم�تقارن�هاي�اطالعاتی�میتفاوت�در�پایگاه.�شودمنجر�ظرفیت�حل�مسئله�گروهی�

��).�2010رمپرساد�و�همکاران،�(�شودمنجر�ها�در�نوآوري�اطالعات�و�در�نتیجه�نیاز�به�واسطه

بـازیگران��.�اسـت�ادراك�شامل�دیـدگاه�اعضـاي�مختلـف�در�شـبکه�����:�9ادراك�بازیگران-

هاي�همکاري�در�زمینه�انتقال�فنـاوري�در�شـبکه���هاي�مختلفی�درباره�خروجیدیدگاهمختلف،�

���).2021باي�و�همکاران،�(دارند�

��

1.�Billand��et�al�
2.�Fritsch�et�al�
3.�Barnes�et�al�
4.�Corsaro�et�al�
5.�Actors’�Goals�
6.�Actors’�Competences�and�Skills�
7.�Lee�
8.�Actors’�Knowledge�Bases�
9.�Actors’�Perceptions�
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هـا�را��تواند�شرکتینه�و�تجارت�شرکاي�شبکه�میمتنوع�در�پیش�ز:�1فرهنگ�بازیگران-

چـن�و��(�برنـد��مـی��کـه�از�آن�بـراي�یـادگیري�بهـره�����مواجه�سازدمتنوعی�از�اطالعات��طیفبا�

��).�2�،2011مکارانه

توانـد�کـارکرد�اعضـاي�خـود�را�از�طریـق������یک�شبکه�مـی�:�3قدرت�و�موقعیت�بازیگران-

تحت�تاثیر�قـرار��گذاري�آن�و�از�طریق�تفاوت�موقعیت�بازیگران�جریان�اطالعات�و�به�اشتراك

��).�4�،2012کورسارو�وهمکاران(شود�که�موجب�اختالف�قدرت�و�کنترل�میدهد�

به�)��2010(و�بوهلمان�و�همکاران�)�2002(ن�رودان�و�گالونیک�برخی�نویسندگان�همچو

���؛دو�دسته�ناهمگونی�پرداختند

که�در�ساختار�شبکه�اجتماعی�بـا��است�بازیگرانی��شامل�تفاوت�در:�ساختاريناهمگونی�-

سـاختار�شـبکه�چگـونگی�����نحوه.�ارتباطی�ندارندبرخی�افراد�در�ارتباط�هستند�و�با�برخی�دیگر�

د�توان�می�کند�و�به�همین�علت�ساختارهاي�مختلففردي�را�مشخص�می�ات�بینبرقراري�ارتباط

��.�گردد�میمنجر�هاي�متفاوت�انتشار�فناوري�که�به�شیوهرا�نشان�دهند��یالگوهاي�متفاوت

ارتباط�افراد�در�شـبکه��چگونگی�نحوه�و�تفاوت��به�ن�ناهمگونیای��:�اي�ناهمگونی�رابطه-

دهـد���اي�را�نشـان��مـی���ي�شـبکه�در�روابـط�بـین�شـبکه����و�نقاط�قوت�و�ضعف�اعضا�پردازدمی

��).5�،2010بوهلمان�و�همکاران(

�فنـاوري��با�صنایع�جزو�دارو�زیست�صنعت�؛ییدارو�زیستهاي��ناهمگونی�در�حوزه�شبکه

�بـه��شـیمیایی��داروهـاي��با�مقایسه�نیز�در�زیستی�داروهاي�تولید�و�شودمحسوب�می�باال�بسیار

�دسـتکاري��و�طراحـی��از�اسـتفاده��بـا��صـنعت�این��در�.�است�زمندنیا�تري�پیشرفته�بسیار�فناوري

�سلول �تولیـد��بـه��کشـت،��هـاي�محیط�در�)هستند�زنده�موجوداتی�که(�تولیدکننده�هايژنتیکی

).�1396مرندي�و�همکاران،�(شود�ها�پرداخته�میبیماري�درمان�و�تشخیص�جهت�هادارو�زیست

�طریـق��از�و�زنـده��هـاي�سـلول��وسـیله��هبـ��که�هستند�درشت�مولکولی�داروهاي�ها،دارو�زیست

�ژنتیکی �هـاي��واکـنش��توسـط��کـه��شیمیایی�داروهاي�خالف�بر�شوند؛می�تولید�آنها�دستکاري

�تعـداد��نظـر��از�هادارو�زیستهمچنین�).��6�،2019لئونارد�و�همکاران(آیند�میبه�دست��شیمیایی

�هستند�"7جدید�اروهايد"�اول�دسته:�شوندمی�تقسیم�دسته�دو�به�جهان�در�هاآن�تولید�دفعات

�شـبیه��زیسـت�"�دوم�دسـته�.�شوندمی�تولید�در�جهان�تولیدکننده�یک�توسط�بار�اولین�براي�که

��

1.�Actors’�Cultures�
2.�Chen�et�al�
3.�Actors’�Power�and�Position�
4.�Corsaro�et�al�
5.�Bohlmann�et�al�
6.�Leonard�et�al�
7.�New�Drugs�



��1401بهار�،�15شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 92/��

�داروها.�هستند�"1دارو� �جهـانی،��بهداشـت��سـازمان��در�شده�ارائه�تعریف�با�مطابق�زیست�شبیه

�دهثبـت�شـ���يدارو�زیسـت��مشـابه��اثربخشی�و�منیای�نظر�کیفیت،�از�که�هستند�هاییدارو�زیست

�اصـلی��داروي�ثبـت��و�معرفـی��از�پـس��داروها�نای�).2�،2020یوسفی�و�همکاران(باشند��دیگري

�و�حمیـدي�(�شـوند�مـی��تولیـد��دنباله�رو�هايشرکت�سوي�از�تولیدکننده�پیشگامِ�شرکت�توسط

�دلیـل��بـه��کـه��است�آن�در�جدید�داروهاي�به�نسبت�داروها�نای��تولید�مزیت).��1395همکاران،

�مولکول�مراحل�ردنک�طی�به�نیاز�عدم �هزینـه��بـالینی،��مطالعـات��انجـام��همچنین�و�شناسایی

�در�.3شوند�معرفی�بازار�به�توانند�می�کمتري�قیمت�با�نتیجه�در�و�دارند�کمتري�توسعه�تحقیق�و

�متمرکز�شبیه�دارو�تولید�زیست�بر�تنها�ران،ای�در�دارو�زیست�تولیدکننده�هايشرکت�حاضر،�حال

��).�1396ن،�البدوي�و�شکرچیا(�هستند

مـیالدي���90از�دهـه���کـه��دهدیی�کشور�نشان�میدارو�زیستنگاهی�به�تاریخچه�صنعت�

و�طی�کمتر�از�دو�دهه��شده�است�ران�آغازای�ها�دردارو�زیستبراي�تولید�اي��هاي�پراکندهفعالیت

داروي�نوترکیب��20به�نحوي�که�اکنون�حدود��است�هصنعت�رخ�داداین��در�رشد�قابل�توجهی�

ظهور�چندین�شرکت�فعـال��.�شودران�تولید�میای�در...�و��بتا،�فاکتور�هشتو��نترفورن�آلفاای�مانند

�گیـر�چشـم�دهنـده�پیشـرفت����حوزه�و�تولید�برخی�داروهاي�خاص�فناورانه�در�دنیا�نشاناین��در�

تسـلیمی�و��(سـت��افناورانـه���ران�طی�کمتر�از�دو�دهـه�در�تولیـد�داروهـاي�زیسـت����ای�داروسازي

��).�1397همکاران،�

�بـوده�اي�از�کنشگران�مرتبط�با�یکـدیگر��شبکه�،�ناشی�ازداروهاي�زیستی�توسعه�نوآوري

مبتنی�بر�.�)4�،2014اوکسانان�و�هوتاماکی(که�حول�صنعت�داروهاي�زیستی�شکل�گرفته�است�

گیـري�و�توسـعه���ی�در�شـکل�ازیگران�و�نهادهـاي�مختلفـ��تحقیقات�صورت�گرفته�در�کشور�بـ�

بـه�سـه����قابل�تقسیم�کهیی�کشور�نقش�دارند�دارو�زیستحوزه�هاي�نوآوري�هاي�شبکهفعالیت

طباطبائیان�و�همکـاران��(�می�باشد�زیستی�گذار�و�تقاضاي�داروهايدسته�کلی�عرضه،�سیاست

��.دهدیی�را�نشان�میدارو�زیستترین�عناصر�و�بازیگران�فعال�حوزه�،�مهمیکنمودار�).�1397،

��

��

1.�Biosimilar�Drugs�
2.�Yousefi��et�al�

آزمایشات�پیش�بالینی،�که�در�آن�مکانیسم�جذب،�توزیع،�متابولیسم،�دفع�و�سم�شناسی�داروهاي�جدید��-1:�فرآیند�توسعه�دارو�شامل�سه�فعالیت�می�شود�.3

ن�مرحله،�براي�تأیید�پیشرفت�اولین�تأیید�مقامات�دولتی�مورد�نیاز�ای�در�پایان�.شودو�اثرات�آن�در�ابتدا�بر�روي�حیوانات�آزمایش�می�مورد�مطالعه�قرار�گرفته

درگیر�منی�و�ارزیابی�اثربخشی�دارو�جدید�ای�شوند�که�در�آن�بیماران�انسانی�با�هدف�آزمایشتقسیم�می�3و��1�،2هاي��آزمایشات�بالینی،�که�به�فاز�-2است

هاي�پس�از�تصویب،�که�فعالیت�-3ها�مثبت�باشد،�داروي�جدید�دارنده�گواهی�تایید�مقامات�دولتی�براي�دستیابی�به�بازار�است�ن�آزمایشای�اگر�پاسخ�.هستند

هاي�پس�مدت�از�طریق�آزمون�ر�میانشود�و�اطالعات�بیشتري�در�مورد�خطرات،�منافع�و�استفاده�بهینه�از�آن�ددر�آن�مواد�جدید�تولید،�بازاریابی�و�فروخته�می

��.شودآوري�می�از�بازاریابی�جمع
4.�Oksanen,�K.,�&�Hautamäki�
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��)1397طباطبائیان�و�همکاران،�(عناصر�و�بازیگران�فعال�در�حوزه�داروهاي�زیستی�ترین�مهم:��1نمودار�

��پیشینه�تجربی

ن�مفهوم�ای�دهد�کههاي�نوآوري�نشان�میدر�حوزه�شبکه�یو�خارج�یداخلهاي��پژوهشبررسی�

مرتبط�در�ادامه�به�برخی�از�تحقیقات�.�از�دو�دهه�گذشته�در�ادبیات�جهان�مورد�توجه�بوده�است

�؛شود�می�نوآوري�و�مسئله�ناهمگونی�در�آنها�پرداختههاي��هشبک�با

هـــاي�اکوسیســـتم�چـــالش�بـــه�مطالعـــه�1399مختـــارزاده�و�همکـــاران�در�ســـال�

تحقیق�نیز�ضـمن�بررسـی�اکوسیسـتم����این��در�.�اي�پرداختندران�و�عوامل�زمینهای�ییدارو�زیست

ارائـه�شـده�اسـت�کـه�����اي�از�اقدامات�مهـم�و�نهادهـاي�درگیـر����یی�کشور،�تاریخچهدارو�زیست

نقـش���1397تسـلیمی�و�همکـاران�در�سـال����.�اسـت�حـوزه��این��در�دهنده�تنوع�بازیگران��نشان
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حـوزه�را�بـا�دیـد����ایـن���در�و�بازیگران�مختلف��دارو�زیستدر�ظهور�صنعت�اي��نهادهاي�واسطه

اصلی�هاي��ها�و�نهادهاي�اصلی�درگیر�در�جریان�تحقیق�سازماناین��در�.�تاریخی�بررسی�کردند

ن�حوزه�بررسی�شدند�و�نقش�نهادهاي�ارتباطی،�کارآفرینـان�نهـادي�و�نهادهـاي����ای�گیري�شکل

طباطبائبان�و�همکـاران�در�سـال����.ندکننده�مالی�به�عنوان�مهمترین�عناصر�شناسایی�شد�تامین

تحقیـق��ایـن���در�.�پرداختنـد��رانایـ��تحلیل�اکوسیستم�نـوآوري�داروهـاي�زیسـتی�در���به��1397

کـه���دادتحقیـق�نشـان���هـاي���یافتـه�.�یی�کشور�شناسایی�شـد�دارو�زیست�بازیگران�اصلی�حوزه

ن�حوزه�در�بخش�عرضه�و�تقاضا��داراي�تنـوع�زیـادي�هسـتند�و����ای�اندرکاران�بازیگران�و�دست

���.گیري�است�حوزه�شکل�گرفته�یا�در�حال�شکلاین��در�هاي�نوآوري�شبکه

ق�و�توسـعه�در�ارتبـاط���هاي�تحقیناهمگونی�در�همکاري�2020در�سال��1لین�و�همکاران

�شـامل��تحقیـق�بـه�سـه�دسـته�نـاهمگونی�����ایـن���در�.�بین�صنعت�و�دانشگاه�را�بررسی�کردنـد�

�يهمکـار��یاهمگونن،�بر�منابع�یمبتن�يهمکار�یناهمگون،�بر�دانش�یمبتن�يهمکار�یناهمگون

ي�در�رنـاهمگونی�سـاختا���2020در�سـال���2پـن�و�همکـاران���.اشاره�شده�است�تیبر�قابل�یمبتن

نـاهمگونی���تحقیق�بـه�این��در�.�قرار�دادند�مطالعههاي�نوآورانه�در�کشور�چین�را�مورد�همکاري

از�.�اسـت��اشاره�شدهشدت��تیو�مرکز�انهیم�تیدرجه،�مرکز�تیسه�شاخص�مرکزبا��جغرافیایی

�ونـد�یبـر�پ��یتـوجه���قابـل��ریتـأث��یو�شناخت�ينهاد�،ییایجغراف�نزدیکیسم�مجاورت،�ینظر�مکان

در��یقابـل�تـوجه��هـاي���تفـاوت��همچنـین�.�دارد�نیچـ��يا�منطقـه��نیب�ينوآور�يشبکه�همکار

در�)�2018(�3سـانتوروآ�و�همکـاران���.مشـاهده�شـد��عناصر�مجاورت�مختلف�بر�شـبکه���راتیتأث

هـاي�اعضـاي�شـبکه�در�عملکـرد�شـبکه�������لیتبتحقیقی�به�بررسی�نقش�ناهمگونی�دانش�و�قا

نهادهـاي�جداگانـه�در�محـیط�����توانند�مدت�زمان�زیـادي�بـه�صـورت���ها�نمیسازمان.�پرداختند

ها�با�شـرکاي��جاد�اتحاد�و�شبکهای�رقابتی�پویاي�کنونی�فعالیت�کنند�بلکه�تمایل�دارند�از�طریق

هـاي��هـا�حالـت��دهـد�کـه�سـازمان���تحقیقات�نشان�می.�خارجی�متنوع�خود�ادامه�فعالیت�دهند

ن�ایـ��هنـد�و�بـر��دمختلف�همکاري�را�براي�دستیابی�و�ترکیب�منابع�دانشی�ناهمگون�انجام�می

نتایج�نشان�.�شودهاي�گوناگون�خلق�میاساس�نوآوري�از�طریق�تعامالت�بین�صنایع�و�شرکت

��.هاي�فعال�در�شبکه�دارد�مندي�از�دانش�شرکت�داد�که�دانش�ناهمگون�نقش�مهمی�در�بهره

به�بررسی�شبکه�نوآوري�همکاري�و�انتقال�دانش�در�آنها��2016در�سال��4ژیو�و�همکاران

تحقیق�چهار�عامل�شبکه�نـوآوري�یعنـی�انـدازه�شـبکه،�نـاهمگونی�شـبکه،�������این��در�.�دپرداختن

��

1.�Lin��et�al�
2.�Pan��et�al�
3.�Santoro,�et�al�
4.�Xie,�et�al�
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ها�یافته.�قدرت�اتصال�شبکه�و�مرکزیت�شبکه�و�نقش�آنها�بر�عملکرد�انتقال�دانش�بررسی�شد

نشان�داد�که�اندازه�شبکه،�قدرت�اتصال�شبکه�و�مرکزیت�شبکه،�میزان�انتقال�دانش�را�تعیین�

.�دهد�،�ناهمگونی�شبکه�اثر�قابل�توجهی�بر�عملکرد�انتقال�دانش�نشان�نمین�وجودای�با.�کندمی

به�بررسی�اثرگذاري�ناهمگونی�بـازیگران�و�زمینـه�تعامـل�بـر������2015در�سال��کورسارو�و�کانتو

هـاي���بازیگران�ناهمگون�بر�شبکههاي��هاي�نوآوري�پرداختند�و�نقش�نگرش�و�چارچوبشبکه

در�تحقیقـی�بـه�بررسـی�نقـش�����)�2014(�1همکـاران���هیـر�و�د.�نوآوري�مورد�تایید�قرار�گرفـت�

ن�ایـ��هـدف�از�.�هاي�همکاري،�ظرفیت�جذب�و�عملکرد�نوآورانـه�پرداختنـد��ناهمگونی�در�شبکه

هاي�همکاري،�ظرفیت�جـذب�و�تـاثیر�آن���اندازي�از�رابطه�ناهمگونی�شبکه�پژوهش�ارائه�چشم

هاي�آن�رابطه�وجود�ري�و�پیشینهن�پژوهش�نشان�داد�که��بین�نوآوای�.بر�عملکرد�نوآوري�است

�.�دارد�و�نقش�ناهمگونی�شبکه�مورد�تایید�گرفت

هاي�نـوآوري�را��نقش�ناهمگونی�بازیگران�در�شبکه�2012در�سال��2کورسارو�و�همکاران

هـا�از�بـازیگران���کـه�شـبکه���دادهـاي�نـوآوري�نشـان����تعاریف�مختلف�شـبکه�.��بررسی�کردند

هاي�تجـاري��ها،�مراکز�تحقیقاتی�و�شرکتشامل�دانشگاه�اند،�که�عمدتاًناهمگون�شکل�گرفته

در�خصوص�مسئله�نـاهمگونی�بـازیگران�مباحـث�جـدي�در�مطالعـات�اسـتراتژیک�و�������.�هستند

هـاي��ن�تنـوع�در�شـبکه��ایـ��سازماندهی�وجود�دارد،�ولی�در�حال�حاضر�در�مورد�بررسـی�نقـش��

همگونی�بـازیگران��با�توجه�بـه�ادبیـات،�شـش�نـا����.�نوآوري�تحقیقات�کمی�صورت�گرفته�است

هـا،�ادراك،�قـدرت�و�موقعیـت،����هـا�و�مهـارت��هاي�دانـش،�توانـایی��اهداف،�پایگاهشامل�موارد�

به�مسئله�ناهمگونی�و�نقش�آن�در��یدر�تحقیق�2008در�سال��3سامارا�و�بیگیرو��.است�فرهنگ

شـد��تحقیـق�اشـاره���این��در�.�هاي�نوآوري�پرداختندها�در�شبکهجاد�جریان�دانش�بین�شرکتای�

که�موضوع�تبادل�انواع�دانش�و�ترکیب�آن�براي�همکاري�یک�شرکت�با�دیگر�اعضاي�شـبکه��

فراینـدهاي�نـوآوري�نیازمنـد����.�در�جهت�تسهیل�نوآوري�مورد�توجه�جدي�قرار�نگرفتـه�اسـت��

هاي�بـزرگ��ن�موضوع�نه�تنها�براي�شرکتای�هاي�گوناگون�است،�ودستیابی�و�بازترکیب�دانش

���.�استچک�و�متوسط�نیز�مهم�هاي�کوبلکه�براي�شرکت

در��تحقیقـی،�اثـرات�نـاهمگونی�شـبکه�بـازار�روي�������2008در�سال��4بوهلمن�و�همکاران

توسعه�نوآوري�توسط�یک�سازمان�نه�تنها�به��توسـعه�دانـش���.�انتشار�نوآوري�را�بررسی�کردند

ستفاده،�کند�تا�به�اجاد�میای�هاشود،�بلکه�همزمان�ظرفیتی�براي�دیگر�سازمانمیمنجر�ضمنی�

��

1.�Dhir,�et�al�
2.�Corsaro,�et�al�
3.�Sammarra,�A.,�&�Biggiero,��
4.�Bohlmann,�et�al�
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ایـن���در�.�اتخاذ،�تکثیر،�ارتقاء�یا�اصالح�فناوري،�مهارت�یا�دانش�براي�اهداف�خودشان�بپردازند

در�انتشـار�نـوآوري�در���اي��مختلـف�و�نـاهمگونی�رابطـه���هاي��پژوهش�اثرات�ساختارهاي�شبکه

در�تحقیقـی��بـه����2004بلدروسا�و�همکـاران�در�سـال���.�بازار�مورد�تایید�قرار�گرفتهاي��شبکه

تحقیـق��ایـن���در�.�هاي�همکاري�تحقیـق�و�توسـعه�پرداختنـد���اسایی�ناهمگونی�در�استراتژيشن

هـاي�نـوآور�بـراي����گیـري�شـرکت��کننده�و�موثر�بـر�تصـمیم���ناهمگونی�به�عنوان�عامل�تعیین

رقبا،��شارکت�کنندگان�به�چهار�گروه�مجزايمشارکت�در�تحقیق�و�توسعه�شناسایی�گردید�و�م

تقسـیم��)�همکـاري�سـازمانی��(و�موسسـات�تحقیقـاتی���ها��و�دانشگاهکنندگان،�مشتریان،��تامین

هـاي��توان�اذعان�داشت�که�تحقیقات�حوزه�شبکهبا�بررسی�تحقیقات�صورت�گرفته�می.�شدند

در�صدد�شناسایی�برخی�از�ابعاد�ناهمگونی�و�بررسـی��اند��نوآوري�بر�اساس�رویکردي�که�داشته

بندي�جامعی�از�ناهمگونی�چه�در�بعد��و�دستهند�ا�ها�اقدام�کردههاي�شرکتنقش�آنها�بر�خروجی

ن�مسـاله��ایـ��بـه�بررسـی���پژوهش�حاضـر�در�.�بازیگران�و�چه�در�بعد�کل�شبکه�ارائه�نشده�است

دارویـی�کشـور����هاي�همکاري�و�نوآوري�در�حوزه�زیسـت�که�ناهمگونی�شبکهشود��پرداخته�می

��مود؟نقالب�یک�مدل�ارائه��توان�ابعاد�ناهمگونی�شبکه�را�در�می�اای�؟است�داراي�چه�ابعادي

�شناسی�پژوهش�روش �

است�و�در�آن�از��توصیفی�بوده�و�از�نظر�نوع�استفاده�آن�کاربرديپژوهش�حاضر��از�نظر�هدف�

تحلیـل�مضـمون�و���در�فاز�کیفی�از�روش��.فاده�شده�استاستاکتشافی�آمیخته�راهبرد�پژوهش�

��.�فاده�شداستدر�فاز�کمی�از�روش�پیمایش�

هـاي��ررسی�مبانی�نظري�و�برخی�اسناد�موجود�در�حوزه�شـرکت�ضمن�بدر�بخش�کیفی�

�ا�برخی�از�متخصصینهاي�عمیق�بمصاحبه�ابزارها�از�کامل�داده�ياحصا�جهت،�1ییدارو�زیست

�و�دانشـگاهی��نخبگـان��،دولتینفر�از�خبرگان��15متخصصین�شامل�.�شدگیري��ن�حوزه�بهرهای�

�کدگـذاري��فرآیند.�ري�هدفمند�انتخاب�شدندگیکه�با�روش�نمونه�بودند�هاشرکت�مدیران�ارشد

مصاحبه�بود�و���15نظري�اشباع�با�مصاحبه�انجام�حد�توقف�.یافت�ادامه�نظري�کفایت�تحقق�تا

در�جـدول���.نشد�شناسایی�جدیدي�توسط�محققین�اطالعات�و�هاپس�از�مصاحبه�پانزدهم،�داده

��.به�مشخصات�خبرگان�اشاره�شده�است�یک

��

��

��

��...علمی�و�فناوري�ریسات�جمهوري،�ستاد�زیست�فناوري،�کارگروه�شرکتهاي�دانش�بنیان،�گزارشات�شرکتها�و��اعم�از�گزارشات�معاونت�.1
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��ن�مطالعهمشخصات�خبرگا:�1جدول�

��تعداد��سمت��حوزه�فعالیت

��دانشگاهی

��)نفر�1(عضو�هیئت�علمی�دانشگاه�تربیت�مدرس�

�)نفر�1(عضو�هیئت�علمی�دانشگاه�تهران�

��)نفر�1(عضو�هیئت�علمی�دانشگاه�عالمه�طباطبایی�

��)نفر�1(عضو�هیئت�علمی�انیستیو�پاستور�

4��

��صنعتی

��)نفر�2(مدیر�عامل�شرکت��دانش�بنیان�نوپا�

��)نفر�2(شد�شرکت�دانش�بنیان�تولیدي�و�نوپا�مدیر�ار

��)نفر�1(مدیر�تحقیق�و�توسعه�شرکت�دانش�بنیان�

��)نفر�1(مدیرعامل�شرکت�تولیدي�

6��

��دولتی

��)نفر�1(مدیر�ارشد�در�معاونت�علمی�و�فناوري�ریاست�جمهوري�

��)نفر�2(مدیر�ارشد�در�ستاد�توسعه�زیست�فناوري�

��)نفر�2(آموزش�پزشکی�مدیر�ارشد�در�وزارت�بهداشت،�درمان�و�

5��

پروتکـل���،از�طریق�نظرخواهی�از�اسـاتید��براي�اطمینان�از�روایی�تحلیل�در�بخش�کیفی

مصاحبه�تدوین�شد�و�در�گام�بعدي�پس�از�انجام�مصاحبه�و�پیاده�کردن�دقیـق�مـتن،�از�روش���

�ن�صـورت�کـه�در��ایـ��بـه�).�2�،200مبتنی�بر�رویکرد�کرسول�و�میلر(استفاده�شد��1بررسی�همکار

هـا�و��هـاي�مشـابه،�از�شـاخص���اي�و�پـژوهش�با�دقـت�در�مطالعـات�کتابخانـه����شدابتدا�تالش�

ن�حوزه�خواسته�ای�در�گام�دوم�از�سه�نفر�از�اساتید.�قبول�و�مناسب�استفاده�شود�موردهاي��مؤلفه

�بـراي�بررسـی�پایـایی�کـه�بـه�����.�نظر�نماینـد��نظر�اظهار�شد�تا�در�مورد�محتواي�سؤاالت�مورد

نکـه�بـه�عـدم�سـوگیري�در�پرسـش�و������ای�شود،�ضـمن�می�اطالق�پژوهش�هايهیافت�سازگاري

��.3شد�استفاده�کدگذاري�مجدد�و�بازآزمون�روش�از�ها�توجه�شد،�پاسخ

در�.�شـد��اسـتفاده��مضمون�تحلیل�از�روش�هااسناد�و�مصاحبه�متن�تحلیل�تجزیه�و�براي

�)�2006(�1کـالرك��و�بـراون��ايمرحلـه��شش�استقرایی�مضمون�تحلیل�روش�از�پژوهش،این��

جاد�کدهاي�اولیـه،�جسـتجوي���ای��آوري�شده،�هاي�جمعگردید�که�شامل�آشنایی�با�داده�استفاده

��.بودگذاري�مضمون�و�ارائه�گزارش��مضمون،�بازنگري�مضمون،�تعریف�و�نام

تـدوین���نسـبت�بـه��ابعـاد�نـاهمگونی���شناسـایی�و�تاییـد���به�منظور��پژوهش�یکمدر�فاز�

�هـاي��تعـداد�شـرکت��.�شدیی�کشور�اقدام�دارو�زیستهاي�بین�شرکتپرسشنامه�و�توزیع�آن�در�

��

1.�Peer�Examination�
2.�Creswell�&�Mille�

ند�شد�کدگذاري�پژوهشگر�وسیله�روزه�به��15فاصله�یک�در�دوبار�نها�آ�از�کدام�هر�و�انتخاب�مصاحبهمتن�سند�یا���سه�ن�صورت�که�ای�به�.3

��.�درصد�بود�پایایی�تایید�گردید�90و�با�توجه�به�تعداد�توافقات�که�باالتر�از�
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ن�اساس�حجم�نمونه�بر�اساس�جدول�مورگـان�برابـر���ای��و�بر�1بودشرکت��70ن�حوزه�برابر�با�ای�

هـاي�فعـال�حـوزه����در�بـین�شـرکت���یسوال�59پرسشنامه��60شرکت�تعیین�شد�و�تعداد��58با�

امه�کـه�قابلیـت�بررسـی�و�تحلیـل�داشـتند،������پرسشن�42یی�توزیع�و�در�نهایت�تعداد�دارو�زیست

پرسشنامه�تدوین�شده�توسط�مدیران�ارشد�یا�نمایندگان�آنها�که�تسـلط�کـافی���.�گردید�انتخاب

���.به�فرایندها�و�تعامالت�داخلی�و�خارجی�شرکت�دارند،�تکمیل�گردید

2ساختاري�معادالت�سازي�مدلتکنیک��جهت�بررسی�مدل�مفهومی�از
�حـداقل��بـا�روش��

.�استفاده�شد�تحقیق�مدل�جانبه�همه�براي�بررسیاس��ال�اسمارت�پی�افزارنرم��و�3زئیج�مربعات

روایی�پرسشنامه�.�همگونی�مورد�توجه�قرار�گرفته�استگیري�نا�هاي�اندازهپژوهش�مدلاین��در�

روایی�صوري�و�محتوا�با�توجه�بـه�نظـر���.�با�توجه�به�سه�بعد�صوري،�سازه�و�محتوا�بررسی�شد

جهـت�سـنجش�بـرازش����.�یی�سازه�از�طریق�تحلیل�عاملی�تاییدي�بررسی�گردیـد�اساتید�و�روا

�انعکاسـی،�روایـی���گیـري��انـدازه��مـدل��ومرکب،��پایایی�آلفاي�کرونباخ�و��هاي�پژوهش�ازسازه

�).��1396اسفیدانی،�و�محسنین(�شدگیري��بهره�واگرا�یا�تشخیصی�روایی�و�همگرا،

�هاي�پژوهش�یافته �

��؛زیر�ارائه�شده�استجدول��آماري�درهاي�نمونه�ویژگی

��مورد�مطالعه�در�فاز�کیفی�و�کمیهاي��اطالعات�مربوط�به�نمونه:�2جدول�

��تعداد����ابعاد��فاز�

فاز�

��کیفی

حوزه�

��فعالیت

����4دانشگاهی

����6صنعتی

����5دولتی

سابقه�

��فعالیت

����5سال�10کمتر�از�

����6سال�10-20

����4سال�20بیشتر�از�

��تحصیالت

����3اسی�ارشدکارشن/�کارشناسی

����3دکتراي�عمومی

����9دکتراي�تخصصی

فاز�

��کمی

نوع�

��شرکت

����4بزرگ�و�صنعتی

����11متوسط�و�تولیدي

��

و�شرکتهاي�نوپا��2و��1با�توجه�به�اطالعات�بدست�آمده�از�لیست�شرکتهاي�دانش�بنیان�زیست�دارویی�در�گروه�شرکتهاي�تولیدي�نوع�.��1

��2و�نوع��1نوع�

2.�Structural�Equation�Modeling�(SEM)�
3�Partial�Least�Squares�
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����17کوچک�و�نوپا

��سمت

����9مدیرعامل

����21مدیر�ارشد

����2سایر

سابقه�

��فعالیت

����12سال�10کمتر�از�

����15سال�10-20

����5سال�20بیشتر�از�

��تحصیالت

����15ناسی�ارشدکارش/�کارشناسی

����8دکتراي�عمومی

����9دکتراي�تخصصی�و�باالتر

مـتن��سـازي���ضمن�پیـاده��تحقیقاین��در��بررسی�مضامین�استخراج�شده�در�فاز�کیفی؛

�هـا�مصـاحبه��مـتن��کیفـی،��هـاي�پـژوهش��اصـول�اخالقـی���رعایـت��ن�حوزه،�بـا�ای�اسناد�مرتبط

اقدام��جمله�به�جمله�صورت�به�باز�يمتون،��نسبت�به�کدگذار�نای�دقیق�مطالعه�با�وسازي��پیاده

��؛هاي�انجام�شده�آمده�استاي�از�کدگذاري�مربوط�به�مصاحبهنمونه�3در�جدول�.�شد

��)محوري(و��نهایی�)�باز(نمونه�تحلیل�مصاحبه�و�کد�گذاري�اولیه��:�3جدول�

��کد�نهایی��کد�اولیه��)مصادیق(متن�مصاحبه���

1��

ن�سیناژن�و�آریوژن�ن�حوزه�همچوای�هاي�بزرگ�ما�در�مقابل�شرکت

حرفی�براي�گفتن�نداریم�و�باید�سعی�کنیم�که�در�قالب�...�و�

��همکاري�اقدام�کنیم�هاي��شیوه

اندازه�

��شرکت

ناهمگونی�

��ساختاري

2��

حوزه�براي�کسب�این��در�شرکت�ما�به�عنوان�یک�شرکت�نوپا�

هاي��هاي�فاحشی�که�با�شرکت�دانش�و�فناوري�با�توجه�به�تفاوت

��را�دنبال�نماید�اي��اقدامات��گستردهدیگر�دارد�باید�

پایه�

دانش�و�

��فناوري

ناهمگونی�

��شناختی

�کدگذاريمصاحبه�کدگذاري�فرایند�در�نخست�مرحله �آن�مراحـل��طـی��کـه��است�باز�ها،

�کلیدي�بین�از�اولیه�کدهاي �تر�کلی�هايگروه�ذیل�مجدد�هم�به�نزدیک.�شدند�استخراج�نکات

�را�پـژوهش��دهنـده�مضامین�سازمان�نهایت�در�که�دندش�بنديطبقه�پایه�عنوان�مضامین�تحت

�مورد��59تکراري�کدهاي�گرفتن�نظر�در�با�شده�کدهاي�مستخرج�و�مفاهیم.�آورندمی�وجود�به

�اصلی�یا�پایه�مضمون��3مضمون�فرعی�و��10،مفهومهم�و�موارد�مشابه�بندي�دسته�با�که�است

��:اند�مشخص�شده��3جدول�شد�که�در�حاصل

��تم�تحلیل�رویکرد�از�استفاده�باها��داده�تحلیل�و�تجزیه:�4جدول�

��مضمون�اصلی��مضمون�فرعی��مضامین�اولیه

بندي��پیکره.��1نقش�متفاوت�

شبکه��بر�اساس�

��موقعیت�شبکه

ناهمگونی�

��ساختاري
��میزان��اهمیت�نقش�

��مدت�فعالیت�
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��قدرت�و�مرکزیت

��اعتقاد�و�نحوه�تفکر��
بندي��پیکره.2

شبکه��بر�اساس�

��ي�شبکهاعضا

��تعهد�به�شبکه

��ارتباط�با�سایر�نهادها�

��همکار�هاي��تعداد��شرکت

��اندازه�سازمانی
بندي��پیکره.�3

شبکه��مبتنی�بر�

��ساختار�شبکه

��هاي�ساختاري��ویژگی

��گشودگی�ساختاري�

��نوع�اتصال�به�شبکه�و�به�هم

��میزان�اختیار�به�کارکنان

ساختار�و�ماهیت�.4

��شرکت

��ان�استقالل�شغلی�کارکنانمیز

��انجام�کار�هاي��عملکرد�و�توانایی

��توجه�به�بازار

��هاي�محوري�توجه�به�قابلیت

��اهداف�

��ها�ياستراتژ

��ادراکات�

��افق�دید�

��رویکردهاي�به�حل�مسئله�و�تعارضات

��منابع�مورد�استفاده�

�ها�محصوالت�و�فعالیت

�ینمیزان�تعامل�با�سایر

شدت�یا�تعداد�.5

��روابط

ناهمگونی�

ارتباطی�

��)اي�رابطه(

��در�یک�بازه�زمانیها��میزان�لینک

��میزان�قدرت�ارتباط�با�سایرین

��هاي�اکتساب�فناوري��مهارت

�هاي�انتقال�فناوري��مهارت

��میزان�تعامل�با�صنعت

��رفتاري�و�تعامالت�داخلی��هاي��الگو

حالت�یا�نوع�.6

��رابطه

�همکاري�هاي��گیري�جهت

��انتخاب�شریک�

��میزان�تعهد�

��میزان�انسجام�و�چسبندگی�

��منسجمهاي��وجود�زیرگروه

��میزان�اعتماد�و�حسن�شهرت
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��)�منفعل/فعال�(نوع�برخورد�با�نیازهاي�مشتري�

�مناطق�جغرافیایی�
��فاصله�جغرافیایی.7

�فاصله�زیاد�جغرافیایی

��عملکرد��پیچیدگی�اقدامات�و

پایه�دانش،�.8

��فناوري�و�یادگیري

ناهمگونی�

محتوایی�

��)شناختی(

��مندي�از�انواع�دانش�فنی،�بازاریابی،�مدیریتی�میزان�بهره

��از�انواع�دانش�ضمنی�و�آشکارمندي��بهرهمیزان�

��)پیشرفته�و�غیرپیشرفته(سطح�دانش�و�فناوري�

��تخصصی�هايزمینه

��هاي�مکمل��ها،�و�قابلیت�مهارت

��الگوهاي�جریان�اطالعات�و��دانش�

��)اکتشافی�یا�استخراجی(گیریهاي�یادگیري�جهت

��فرهنگ�سازمانی

فرهنگی�و�.9

��اجتماعی

��گذاري�فرهنگ�سرمایه

��تسهیم�دانش�بازار�شرکت�با�سایر

��پایبندي�به�مالحظات�اخالقی

��زبان�مشترك

��تعلق�خاطر�

��ر�تیمی�و�همکاري�بین�کارکنان�میزان�تاکید�به�کا

��رادیکال��-بهره�گیري�از�انواع�نوآوري�تدریجی

��انواع�نوآوري.10
��مستقل�–بهره�گیري�از�انواع�نوآوري�سیستماتیک

��میزان�خلق�نوآوري

��از�نوآوريبرداري��بهرهمیزان�

��.�دهداز�تحلیل�مضمون�را�نشان�می�حاصلابعاد���2نمودار���،در�نهایت

��
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��
��ییدارو�زیستتحلیل�تماتیک�ناهمگونی�شبکه�در�حوزه�:�2نمودار�

،�پایـایی��است�7/0هاي�پایایی�بیشتر�از�نکه�مقدار�شاخصای�با�توجه�به�5جدول�بر�اساس�

براي�کلیـه�متغیرهـا�بیشـتر�از�����AVEنکه�مقدار�شاخص�ای�همچنین�با�توجه�به.�گرددتایید�می

ن�شـاخص�از��ایـ��نکـه�مقـدار�مجـذور���ای�با�توجه�بـه�.�گرددتایید�مینیز�؛�روایی�همگرا�است�5/0

��.،�روایی�واگرا�نیز�مورد�تایید�استاست�ها�براي�کلیه�متغیرها�بیشترهمبستگی�بین�سازه

��سنجش�روایی�مدل�:�5جدول�

��بررسی�پایایی

��ناهمگونی�شناختی��اي�ناهمگونی�رابطه��ناهمگونی�ساختاري��یا�متغیرهاها��سازه

����76/0��83/0��77/0مقدار�آلفاي�کرونباخ

��CR(��85/0��89/0��87/0(پایایی�مرکب�

��باشد�7/0باالتر�از���مقدار�قابل�قبول

��بررسی�روایی�همگرا

�یا�متغیرهاها��سازه
ناهمگونی�

�ساختاري

�ناهمگونی�شناختی�اي�ناهمگونی�رابطه

��AVE�68/0��71/0��62/0مقدار�

��باالتر�باشد�5/0باید�از��AVEمقدار�شاخص���مقدار�قابل�قبول
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��تریس�همبستگی�و�بررسی�روایی�واگراما

��AVEجذر���ناهمگونی�شناختی��اي�ناهمگونی�رابطه��ناهمگونی�ساختاري��یا�متغیرهاها��سازه

�����1ناهمگونی�ساختاري

���65/0اي�ناهمگونی�رابطه

�
1��834/0�

��78/0�69/0�1�814/0ناهمگونی�شناختی

�در�مدل�بیشتر�باشدها��با�سایر�سازه�ها�باید�از�همبستگی�بین�سازه�AVEجذر���مقدار�قابل�قبول

،�بـار��5مطـابق�بـا�جـدول�����گیري؛�هاي�اندازهنتایج�تحلیل�عاملی�تاییدي�و�برازش�مدل

.�قـرار�دارد�و�در�سطح�قابل�قبـولی���استبیشتر��5/0هاي�پرسشنامه�از�عاملی�براي�کلیه�سنجه

دهنـده���که�نشان�است�ربیشت�96/1براي�کلیه�بارهاي�عاملی�از�مقدار��تیهمچنین�مقدار�آماره�

��.�است�درصد�95گیري�در�سطح�معناداري�هاي�اندازهبرازش�مدل

��نتایج�تحلیل�عاملی�تاییدي:�6جدول�

��اولویت���آماره�تی��بارعاملی��مضامین�اولیه��مضمون�فرعی��مضمون�اصلی

ناهمگونی�

��ساختاري

بندي��پیکره.1

شبکه��بر�

اساس�موقعیت�

��شبکه

����541/0��34/9��4نقش�متفاوت

����639/0��35/8��3زان��اهمیت�نقشمی

����641/0��74/10��2مدت�فعالیت

����702/0��27/12��1قدرت�و�مرکزیت

بندي��پیکره..2

شبکه��بر�

اساس�اعضاي�

��شبکه

����587/0��12/5��2اعتقاد�و�نحوه�تفکر

����621/0��29/7��1تعهد�به�شبکه

����504/0��76/9��4ارتباط�با�سایر�نهادها

����584/0��29/11��3همکارهاي��تعداد��شرکت

بندي��پیکره�3

شبکه��مبتنی�

بر�ساختار�

��شبکه

����621/0��56/9��1اندازه�سازمانی

����602/0��91/8��2ویژگیهاي�ساختاري

����599/0��87/10��3گشودگی�ساختاري

����521/0��29/7��4نوع�اتصال�به�شبکه�و�به�هم

ساختار�و�.4

��ماهیت�شرکت

����619/0��49/5��6میزان�اختیار�به�کارکنان

����534/0��01/6��10استقالل�شغلی�کارکنان�میزان

����479/0��21/5��12عملکرد�و�تواناییهاي�انجام�کار

����546/0��01/10��9توجه�به�بازار

����639/0��21/9��5توجه�به�قابلیتهاي�محوري

����649/0��39/7��4اهداف

����611/0��11/8��7استراتژبها

����666/0��49/6��2ادراکات

����609/0��93/10��8افق�دید
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����531/0��63/10��11ویکردبه�حل�مسئله�و�تعارضاتر

����713/0��13/10��3منابع�مورد�استفاده

���678/0��36/9��1محصوالت�و�فعالیتها

��ناهمگونی

��ارتباطی

شدت�یا�.5

��تعداد�روابط

���641/0��10/7��1میزان�تعامل�با�سایرین

����510/0��39/7��5در�یک�بازه�زمانیها��میزان�لینک

����534/0��03/10��6ا�سایرینمیزان�قدرت�ارتباط�ب

����624/0��31/11��2مهارتهاي�اکتساب�فناوري

���587/0��31/7��3مهارتهاي�انتقال�فناوري

����549/0��99/9��4میزان�تعامل�با�صنعت

حالت�یا�نوع�.6

��رابطه

����644/0��28/11��3رفتاري�و�تعامالت�داخلیهاي��الگو

���529/0��87/10��6همکاريهاي��جهتگیري

����724/0��03/11��1انتخاب�شریک

����521/0��56/10��7میزان�تعهد

����679/0��45/11��2میزان�انسجام�و�چسبندگی

����591/0��01/8��5منسجمهاي��وجود�زیرگروه

����634/0��45/11��4میزان�اعتماد�و�حسن�شهرت

نوع�برخورد�با�نیازهاي�مشتري�

��)فعال�یا�منفعل(
501/0��57/3��8��

فاصله�.7

��جغرافیایی

���539/0��89/10��2ییمناطق�جغرافیا

���578/0��26/11��1فاصله�زیاد�جغرافیایی

ناهمگونی�

��شناختی

پایه�دانش،�.8

فناوري�و�

��یادگیري

پیچیدگی�اقدامات�و�

��عملکرد
649/0��39/11��

3��

از�انواع�دانش�مندي��بهرهمیزان�

��فنی،�بازاریابی،�مدیریتی
611/0��11/8��

7��

از�انواع�دانش�مندي��بهرهمیزان�

��ضمنی�و�آشکار
701/0��38/9��

1��

سطح�دانش�و�فناوري�

��)پیشرفته�و�غیرپیشرفته(
603/0��93/10��

8��

����639/0��21/8��5تخصصی�هايزمینه

����612/0��13/9��6مهارتها،�و�قابلیتهاي�مکمل

����674/0��36/11��2الگوهاي�جریان�اطالعات�و��دانش

اکتشافی�(گیریهاي�یادگیري�جهت

��)یا�استخراجی
641/0��10/8��4��

رهنگی�و�ف.9

��اجتماعی

����649/0��39/11��1فرهنگ�سازمانی

����511/0��03/10��5فرهنگ�سرمایه�گذاري

����622/0��31/7��2تسهیم�دانش�بازار�شرکت�با�سایر
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����587/0��31/11��3پایبندي�به�مالحظات�اخالقی

����509/0��99/9��6زبان�مشترك

����503/0��38/4��7تعلق�خاطر

میزان�تاکید�به�کار�تیمی�و�

��ي�بین�کارکنانهمکار
529/0��87/7��4��

انواع�.10

��نوآوري

بهره�گیري�از�انواع�نوآوري�

��رادیکال�-�تدریجی
517/0��06/3��3��

بهره�گیري�از�انواع�نوآوري�

��مستقل�–سیستماتیک
678/0��80/5��1��

����514/0��12/10��4میزان�خلق�نوآوري

����621/0��27/8��2از�نوآوريبرداري��بهرهمیزان�

�گیري�بحث�و�نتیجه �

.�دهـد�ن�اسـت�کـه�در�انـزوا�رخ�نمـی����ایـ���هـاي�پیشـرفته��مهم�نوآوري�در�حوزه�فناوري�یژگیو

�هـاي�شـبکه�.�شـوند�مند�خلق�و�اجرا�مـی�هاي�عالقههایی�از�افراد�و�سازمانها�با�شبکه�نوآوري

�تـالش��نـوآوري��مشـترك��هـدف��براي�هم�کنار�در�که�هستند�عناصر�مختلفی�شامل�نوآوري

هـاي�جدیـد�خـارج����دهایـ���هاي�فناورانـه�و�شناسایی�نوآوريدر�واقع��.)�1�،2010بوزمن(کنند�می

هاي�نوآورانه�جدیـد�از�منـابع�نـاهمگون�در����سازمان،�نیازمند�تحلیل�حجم�قابل�توجهی�از�داده

.�ها�بررسی�ناهمگونی�اسـت�یکی�از�موضوعات�مهم�در�شبکه�ن�اساسای��و�بر�استیک�شبکه�

مطـابق��.�هاي�عناصر�یک�شبکه�استبع�و�شایستگیناهمگونی�به�معناي�تنوع�و�تفاوت�در�منا

��.�با�رویکرد�مبتنی�بر�منابع،�ناهمگونی�یکی�از�منابع�مزیت�رقابتی�است

موضوع�مهمی�است�تحقیقات�مختلـف�بـه�نقـش�نـاهمگونی�در�����ها��ناهمگونی�در�شبکه

ه�هـاي�نوآورانـه،�توسـع���حـل��ها�با�توجه�به�ابعاد�گوناگونی�همچون�توسـعه�راه�موفقیت�سازمان

گروهی،�سرمایه�احتماعی�بیشـتر���نوآوري،�انتقال�دانش،�پرورش�خالقیت،�توسعه�تعامالت�بین

موقع�و��انتقال�منابع�و�دانش،�تنوع�بیشتر�در�اطالعات،�منابع�و�دانش،�ه�براي�ارائه�اطالعات�ب

قـال�و��سـر���تشانس�بیشتر�براي�کسب�دانش�خارجی،�دسترسی�به�منابع�مکمل�و�تسریع�در�ان

؛�اسـتنروس��3�،2015؛�کیم�و�همکاران2�،2012کورسارو�و�همکاران(اند��پرداخته...�و��ریز�دانش

��).�5�،2016؛�ژیو�و�همکاران4�،2015؛�کورسارو�و�کانتو2014و�همکاران،�

��

1.�Bozeman�
2.�Corsaro�et�al�
3.�kim�et�al�
4.�Corsaro�&�Cantù�
5.�Xie�et�al�
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ن�پژوهشی�ای��دارویی�در�هاي�زیستن�اساس�و�با�توجه�به�وجود�ناهمگونی�در�شبکهای��بر

ن�ایـ���بـر�.�یی�کشور�پرداختـه�شـده�اسـت���دارو�زیست�به�بررسی�ابعاد�ناهمگونی�شبکه�در�حوزه

ن�حـوزه،�بـا��اسـتفاده�از�روش�تحلیـل�مضـمون�ابعـاد�������ایـ���ضمن�بررسی�مبانی�نظري�،اساس

ها�شناسایی�گردید�و�با�روش�تحلیل�عاملی�تاییدي�نسبت�به�بررسی�و�تاییـد��ناهمگونی�شبکه

بخش�کیفی�پژوهش�سه�بعد�اصلی�هاي��با�توجه�به�یافته.�ابعاد�در�نمونه�مورد�بررسی�اقدام�شد

��.و�شناختی�استاي��ناهمگونی�شامل�ناهمگونی�ساختاري،�رابطه

شامل�بازیگرانی�است�که�در�سـاختار�شـبکه�بـا�برخـی�����طبق�تعریف��؛ناهمگونی�ساختاري

در�تحقیقـاتی�همچـون�تحقیـق����عناصر�در�ارتباط�هستند�و�با�برخی�دیگر�ارتبـاطی�ندارنـد،�و���

�2کورسـارو�و�همکـاران��،�2010در�سال�1،�بوهلمان�و�همکاران�2002رودان�و�گالونیک�در�سال

و�بـر���2006دهـانراج�و�پارخـه�در�سـال����.�نیز�مورد�توجه�قرار�گرفته�است�...�و��2012در�سال�

هاي�نـوآوري��هاي�مدیریت�شبکه،�یکی�از�ابعاد�شبکهاساس�تئوري�شبکه�و�رویکرد�استراتژي

توجـه���در�تحقیق�حاضر�با�.کندمعرفی�می)�اي�رابطهشامل�بازیگران�و�الگوه(را�ساختار�شبکه�

ن�مضامین�فرعی�ای.�است�به�روش�تحلیل�مضمون،�ناهمگونی�ساختاري�شامل�چهار�مضمون

سـت�از��ا�ن�چهـار�مضـمون�عبـارت���ایـ���.مضون�اولیه�شـکل�گرفتنـد���24در�مجموع�بر�اساس�

اس�سـاختار��بندي�شبکه��بر�اساس�موقعیت�شبکه،�بر�اسـاس�اعضـاي�شـبکه�و�بـر�اسـ������پیکره

��.�شبکه،�ساختار�و�ماهیت�شرکت

.�باشـد��می�به�معناي�تفاوت�در�میزان�و�چگونگی�ارتباط�با�سایر�اعضا��؛ناهمگونی�ارتباطی�

در�سـال����4و�شـیلک�و�گـوئرزن���2010در�سـال����3در�تحقیقاتی�همچون�بوهلمان�و�همکـاران�

دهـانراج�و��.��اسـت�مورد�توجـه�قـرار�گرفتـه������2019در�سال��5سودرهولم�و�همکاران�و�2010

هاي��و�بر�اساس�تئوري�شبکه�و�مدیریت�شبکه،�یکی�دیگر�از�ابعاد�شبکه�2006پارخه�در�سال�

در�تحقیق�حاضـر،��.�شناسایی�کرده�است)�شامل�تعامالت�درون�شبکه(نوآوري�را�فرایند�شبکه�

له�یا�نـوع�رابطـه�و�فاصـ����حالتي�با�سه�مضمون�فرعی�شدت�یا�تعداد�روابط،�ا�ناهمگونی�رابطه

��.�جغرافیایی�مورد�توجه�قرار�گرفته�است

ن�نـوع��ایـ���بـه�.�در�محتواي�فعالیت�اعضاي�شبکه�توجه�دارد�به�تفاوت�؛ناهمگونی�شناختی

همچنین�با�توجه�به�تحقیقات�دیگر�حـوزه��.�مختلف�اشاراتی�شده�استناهمگونی�در�تحقیقات�

و�پارخـه���و�دهـانراج��2019هاي�نوآوري�از�جمله�تحقیق�سودرهولم�و�همکاران�در�سال�شبکه

��

1.�Bohlmann�et�al�
2.�Corsaro�et�al�
3.�Bohlmann�et�al�
4.�Schilke�&�Goerzen�
5.�Söderholm,�et�al�
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هـاي�مـدیریت�شـبکه�شـامل�سـه�بخـش�������و�مبتنی�بر�تئوري�شبکه،�استراتژي�2007در�سال�

شـدگی��شـناختی����تعبیـه�)1393(�شعبان�الهی�و�همکـاران�.�استساختار،�محتوا�و�فرایند�شبکه�

ابعاد�نـاهمگونی�را�ادراك��یکی�از��2012در�سال��کورسارو�و�همکاران.�کندشبکه�را�معرفی�می

در�تحقیق�حاضر،�سه�مضمون�پایه�دانش�و�فناوري،�بعد�فرهنگـی��.�نمایدمعرفی�می�1زیگرانبا

��.�و�اجتماعی�و�انواع�نوآوري�به�عنوان�مضامین�فرعی�ناهمگونی�شناختی�شناسایی�شدند

در�مرحله�دوم�و�بخش�کمی�پژوهش�با�استفاده�از�تحلیل�عـاملی�تاییـدي�ضـمن�تاییـد�����

��ند؛�بندي�شد�اولویتبارعاملی�اد�هر�شاخص�ابعاد�مدل�پژوهش،�مهمترین�ابع

قـدرت�و��"بعـد���702/0با�توجه�مقدار�بار�عاملی�برابر�با�ناهمگونی�ساختاري�در�خصوص�

بر�اساس�موقیعت�اعضا�در�بندي��پیکرهکه�مربوط�به�مضمون�فرعی�(�"مرکزیت�اعضاي�شبکه

یـی�شـناخته���ودار�زیسـت�ترین�عنصر�ناهمگونی�سـاختاري�حـوزه���،�به�عنوان�مهم)شبکه�است

نکه�شرکت�در�چه�موقعیتی�در�شبکه�قرار�دارد�و�محوریت�یا�عدم�محوریت�ای��در�واقع.�شود�می

�2شرکت�در�شبکه�چگونه�است�موضوع�مهمی�است�که�با�توجه�به�ادبیات�مفهوم�شرکت�هاب

�قـدرت��نفـوذ�و��هاب�را�به�عنـوان�شـرکتی�داراي��،�)2006(دهانراج�و�پارخه.�گرددرا�یادآور�می

�فايای��با�و�آورده�دست�به�شبکه�ساختار�در�مرکزیت�و�توانایی�طریق�از�را�آن�کهکردند��تعریف

�هدایت�رهبري�نقش .�پردازدمی�شبکه�مأموریت�تحقق�جهت�در�اعضاء�هاي�توانایی�و�منابع�به

���شده�است��پرداخته�شود�می�اداره�هاب�یک�توسط�که�هاییشبکه�به�عمدتاً�شبکه،�ادبیات�در

بـراي�بعـد����722/0عاملی�برابر�بـا��نکه�مقدار�بارای��با�توجه�بهگونی�ارتباطی�ناهمدر�مورد�

�اسـت�از�بقیه�باالتر�)�که�مربوط�به�مضمون�فرعی�حالت�یا�نوع�رابطه�است(�"انتخاب�شریک"

�یـی�شـناخته��دارو�زیسـت�هـاي��اي�در�حوزه��شـبکه�ترین�عنصر�ناهمگونی�رابطهبه�عنوان�مهم

،�یکـی�از���1394عم�از�تحقیق�تسـلیمی�و�همکـاران�در�سـال����در�تحقیقاتی�مختلفی�ا.�شود�می

معزز�و�همکاران�در�سـال��.�موضوعات�مهم�را�توانایی�شناسایی�و�انتخاب�همکار�معرفی�کردند

نیـز�بـه����2009در�سال��4و�سرکار�و�همکاران�2016و��2012در�سال���3،��مو�و�همکاران1397

.�داشـتند�ري�شبکه�و�پـس�از�آن�اشـاره���گیدر�مرحله�قبل�از�شکل...�اهمیت�انتخاب�شریک�و�

و�تفـاوت�اهـداف�و����اسـت��هاي�بـزرگ�و�کوچـک�مهـم���انتخاب�شرکاي�مناسب�براي�شرکت

��.�استاي��ترین�ابعاد�ناهمگونی�رابطههاي�انتخاب�شریک�بین�اعضاي�یک�شبکه�از�مهمروش

راي�بـ��710/0نکه�مقدار�بار�عاملی�برابر�بـا��ای�،�با�توجه�بهناهمگونی�شناختیدر�خصوص�

��

1.�Actors’�perceptions�
2.�hub�
3.�Mu�et�al�
4.�Sarkar�et�al�
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که�مربـوط�بـه�مضـمون�فرعـی�����(از�انواع�دانش�ضمنی�و�آشکار�مندي��بهرهمیزان�میزان�"بعد�

تـرین�عنصـر���از�بقیه�بـاالتر�اسـت�بـه�عنـوان�مهـم�����)�باشد�می�پایه�دانش،�فناوري�و�یادگیري

در�تحقیقـاتی�همچـون�تحقیـق����.�شودیی�شناخته�میدارو�زیستهاي�ناهمگونی�شناختی�شبکه

و�نیلفروشان�و�آراسـتی���2018و�سانتورو�و�همکاران�در�سال��2018ال�وانک�و�همکاران�در�س

هـاي�نـوآوري���به�موضوع�تفاوت�در�دانش�و�یادگیري�در�میان�اعضـاي�شـبکه���1393در�سال�

در�واقـع���.�انـد��ن�عوامل�مورد�بررسی�قرار�دادهای��ها�را�بر�اساسپرداخته�شده�و�موفقیت�شرکت

و�نقی�زاده�و�همکاران�در�سال�)�2013(و�همکاران�طبق�تحقیقاتی�همچون�تحقیق�کابانالس�

کـه���ی�اسـت�روابطـ��نیتدوها�براي�موفقیت�در�شبکه�هاي�اصلی�شرکتیکی�از�قابلیت�1393

��.�نوآورانه�هستند�يهاتیو�فعال�يآور�،�انتشار�دانش�فنيریادگی�يندهایفرا�کیقادر�به�تحر

کـه�نـاهمگونی�بـه�����شود�بر�اساس�نتایج�پژوهش�حاضر�و�پیشینه�پژوهش�مشخص�می�

با�توجـه��.�یی�کشور�داراي�سه�بعد�اصلی�استدارو�زیستهاي�عنوان�یک�عنصر�مهم�در�شبکه

هـاي�عضـو�شـبکه����هاي�سـازمان�ها�و�خروجیبه�نقشی�که�ناهمگونی�شبکه�در�توسعه�قابلیت

برداري�از�مزایاي�ناهمگونی�و�موضوعاتی�همچون�سر�ریز�دانـش�و�فنـاوري�و���دارد�براي�بهره

هـا�ابتـدا�بـه�شناسـایی�ابعـاد������شرکت....��هاي�متمایز�و�اجتماعی�و�قابلیتهاي��سرمایه�توسعه

ناهمگونی�نیاز�دارند�تا�بر�اساس�آن�نسبت�بـه�ارائـه�اسـتراتژي�و�راهکارهـایی�بـراي�توسـعه�������

هـا��شـرکت�.�برداري�از�مزایاي�ناشی�از�ناهمگونی�اعضاي�شبکه�اقـدام�نماینـد��تعامالت�و�بهره

هـاي���هاي�فناورانـه،�کـه�در�شـبکه���هاي�حوزهیی�یا�سایر�شرکتدارو�زیستي�هااعم�از�شرکت

نکه�در�کدام�بعد�از�ناهمگونی�با�سایرین�ای��توانند�با�توجه�بهپردازند�میناهمگون�به�فعالیت�می

هـاي��هایی�را�براي�مدیریت�موثر�و�توسعه�قابلیتهاي�بیشتر�یا�کمتري�دارند،�استراتژيتفاوت

زمانی�که�شرکت�از�نظر�محتوایی�و�سطح�دانـش�و�فنـاوري����،به�طور�نمونه.�دخود�اتخاذ�نماین

هـاي�خـود�بـراي����هایی�با�سایر�اعضـاي�شـبکه�دارد�بایـد�در�راسـتاي�توسـعه�قابلیـت������تفاوت

همکـاري�بـا���.�هـاي�انتقـال�فنـاوري�اقـدام�نمایـد������مندي�از�دانش�از�طریق�توسـعه�روش��بهره

هـاي�آنهـا���از�توانمنـدي�منـدي���بهـره�کت�دارنـد�و��هاي�که�با�شـر�ها�با�توجه�به�تفاوت�شرکت

��.�جاد�نمایدای��هایی�براي�رشدتواند�فرصت�می

گونی�در�توسـعه�عملکـرد�و�سـایر����مشـود��نقـش�نـاه���براي�تحقیقات�آتی�پیشـنهاد�مـی��

.�بررسـی�گـردد��...�پذیري،�انتقال�دانـش�و���ها�اعم�از�مزیت�رقابتی،�انعطافهاي�شرکتخروجی

منجـر��هـا��بیشـتر�و�مـوثرتر�عملکـرد�شـرکت����به�توسـعه��ها�زمانی�هناهمگونی�شبک�،همچنین

ن�ایـ���بـر�.�شـود�منجـر��ها�هاي�شرکتگردد�که�به�درستی�مدیریت�گردد�و�به�توسعه�قابلیت�می

)�منبـع�(اي�هاي�شـبکه�ها�به�خصوص�قابلیتهاي�شرکتشود�نقش�قابلیتاساس�پیشنهاد�می

�.ها�بررسی�گردد�ها�در�رابطه�بین�ناهمگونی�و�عملکرد�شرکت�شرکت
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