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  چکیده

 برحسب و بنیادي هدف، برحسب پژوهش کارآفرینانه است. اینسازي هدف این مقاله ارایه الگوي قابلیت شبکه
-قابلیت شبکه پیرامون شدهارائه هايگزاره و گوناگون ابعاد و اجزا مند،نظام مرور -اسنادي روش با اطالعات، گردآوري

پژوهش را تمامی جامعه آماري این . استداده قرار تحلیل و مورد تجزیه و گردآوري شناسایی، سازي کارآفرینانه را
» 2021بدون اعمال تاریخ) تا آخر ژانویه ( آغاز باز«دهند که دربازه زمانی سازي تشکیل میهاي حوزة قابلیت شبکهپژوهش

باشد. در این تحقیق ) می1399بهمن  12( 2021ژانویه  31اند. تاریخ جستجو در پایگاه مذکور در پایگاه اسکپوس درج شده
سازي در هاي مرتبط با اصطالحات قابلیت شبکهوسیله کلید واژهسازي، بهاي پیرامون قابلیت شبکههبراي شناسایی پژوهش

، »مقاله کنفرانسی«و » مقاله«و نوع سند، محدود به » بازرگانی، مدیریت و حسابداري«و در محدوده قلمرو موضوعی » عنوان«
 79ها، العه چکیده سندهاي فوق و با اعمال سایر شاخصسند یافت شد. در گام بعدي با مط 197جستجو شدند که تعداد 

 مقاالت، این سازي درقابلیت شبکه ابعاد و اجزا .اندشده منتشر 2021 الی 1997 ماند. مقاالت مذکور در بازه زمانیمقاله باقی
در نهایت خالءهاي  شدند و بنديپیامدها دسته پیشایندها، فرایندها و مقوله سه در کُدگذاري، فرآیند از گذر از پس

سازي شناسایی شده و پیشنهادهاي پژوهشی براي پژوهشگران آتی ارائه هاي پیشین در مورد مفهوم قابلیت شبکهپژوهش
  است.شده

  
  مندسازي کارآفرینانه، کارآفرینی، مرور نظامسازي، قابلیت شبکهقابلیت شبکه :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 شـبکه  روابـط سازي کارآفرینانه عبارتست از توانایی بـراي توسـعه و مـدیریت    قابلیت شبکه

)Shu et al, 2018.( و جدید دانش به دسترسی امکان شرکت، سازيشبکه هايقابلیت جموعۀم 
 جدیــد هـاي فرصـت  از بــرداريبهـره  و شناسـایی  اصــلی منبـع  کـه  دهنــدمـی  افـزایش  را مکمـل 

 رفتـار  وقـوع  میـزان  و سـازي شـبکه  قابلیـت  بـین  شـود مـی  بینـی پـیش  بنـابراین،  .انـد کارآفرینانـه 

  ).1397، صل جعفريا( باشدداشته وجود مثبت ايرابطه ها،شرکت در کارآفرینانه
 با ارتباط ایجاد براي سازمانی هايقابلیت مستلزم ها،شرکت خارجی محیط از کسب دانش

 خارجی دانش از بهینه برداريبهره براي سازي)شبکه قابلیت (ارتباطات این و مدیریت دیگران
 اطالعات ویژهبه است؛شده توجه کمتر هاقابلیت این به سازمانی، کارآفرینی در ادبیات است.

 کارآفرینانه، اهداف براي سازيشبکه قابلیت از هاشرکت بهتر استفادة درمورد چگونگی
زیادي در مورد  هاياگرچه تاکنون پژهش از سوي دیگر .)1394سخدري، ( است اندك

هاي زیادي براي ایجاد دانش است اما با این وجود هنوز فرصتسازي انجام شدهقابلیت شبکه
استاي انجام تحقیقات ر این تحقیق نیز در). Forkmann et al., 2018دارد (در این زمینه وجود 

  شود.فرینانه انجام میآسازي کاربیشتر در مورد قابلیت شبکه
 اندیشمندان بین سازيشبکه قابلیت به مربوط اصلی مفاهیم مورد در ايگسترده توافقعدم

 در رشته چندین در تحقیقات انجام از ناشی دارد امکان توافقعدم این دارد. وجود حوزه این
 مفهومی و تجربی تحقیقات در ايگسترده صورت به حوزه این بنابراین،. باشد مفهوم این مورد
 براي را محققان است ممکن تحقیقات گستردگی این اگرچه. استگرفته قرار بررسی مورد
 باعث زمینه این در تحقیقات تنوع اما سازد خود مجذوب جدید مطالعات براي هاییایده ارایه

 یک مشترك، واژگان بدونعاله بر این . استشده سازيشبکه قابلیتابعاد  تعیین دشواري
 نیازمند تجربی تحقیقات غناي شود.نمی ایجاد سازيشبکه قابلیت مورد در منسجم نظریه

 مورد در تحقیقات یکپارچگی نیاز به بنابراین. است تحقیقات این یکپارچگی و ساختاردهی
  ).Kohtamäki et al., 2018( شودمی احساس سازيشبکه قابلیت

 اغلـب  و نـاهمگون  سازي کارآفرینانـه، پراکنـده،  قابلیت شبکه مورد در قبلی هايپژوهش
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 علیـرغم  .انـد نشـده  انجـام  یکـدیگر  بـه  وابسـته  رشـته،  ایـن  در مطالعـات  و اسـت  مندغیرنظام
 در پیامـدها  پیشـایندها، فراینـدها و   تا اندنکرده تاکنون تالش پژوهشگران ها،یافته پراکندگی

 ،سـازي قابلیـت شـبکه   ايرشـته میـان  ماهیـت  علت کنند. به بررسی سازي رابکهقابلیت ش زمینه
انـد.  هاي متعددي در ایـن زمینـه اسـتفاده کـرده    از دیدگاه است،مطالعاتی که تاکنون انجام شده

 توسـعه  بـه  نیاز سازي،قابلیت شبکه درباره مقاالت از زیادي تعداد گرفتن نظر در با بنابراین،
 در مشکالت دارد. بررسی این وجود جامع نظري هايچارچوب و یکپارچه هاي مفهومیمدل

 ایـن  انجـام  بـراي  اصـلی  انگیـزه  جـامع،  توسعه چارچوب به نیاز سازي وقابلیت شبکه ادبیات
سـازي انجـام شـده بـه مقولـه      اکثر تحقیقاتی که تاکنون در زمینـه شـبکه   پژوهش مروري است.

ســازمانی و ســازي بــینانــد و کمتــر بــه مباحـث شــبکه ســازي فــردي و ســازمانی پرداختـه شـبکه 
شده، به مرور مند بر مطالعات انجاممنظور مروري نظامپژوهش حاضر بهاند. کارآفرینانه پرداخته

هـاي پژوهشـی   مقاالت چاپ شده در پایگاه اسکوپوس پرداخته و در پایان نیز خالءها و توصیه
  است.هاي بیشتري براي رفع این خالءها ارایه شدهمنظور انجام پژوهشبه

  مرور مبانی نظري و پیشینه تحقیق
که اغلب تعاریف موجود . در حالیاستشده سازيشبکه قابلیت از تاکنون فیمختل تعاریف

 Forkmann( گیـرد هاي سازمانی را در برمیها و رویهسازي، عملیاتهاي شبکهدر مورد قابلیت

et al., 2016; Mu, 2017; Zaefarian et al., 2017 سایر تعاریف مفهومی، در مورد نتایج حاصله (
هایی )، یا صالحیتKale et al., 2002; Ritter et al., 2002ها هستند به عنوان مثال (از این قابلیت

 قابلیـت  محققـان  اکثـر ). Ritter, 1999شـود (بـه عنـوان مثـال     هاي خاصی میکه منجر به مهارت
 ایـن  در. شـرکتی بـین  روابـط  اداره در شـرکت  توانایی: اندکرده گونه تعریفاین را سازيشبکه

 جـاي  بـه  شـبکه  شـرکاي  مدیریت تمام در شرکت سازي، قابلیتشبکه قابلیت از رمنظو تعریف
 نظـري  تعمـیم  بـر اینکـه   عـالوه  تعریـف  ایـن  .اسـت  )شـریک  یک( منفرد شبکه یک فقط اداره

 و شـبکه  هـاي پویـایی  کـردن مالحظـه  اهمیـت  ضـمن  در کندمی تسهیل را شبکه ساختار ادبیات
 عنوان به را سازيشبکه قابلیت ما تحقیق این در ویژهبه کند.می برجسته را شبکه فرایند مدیریت

 رقـابتی  مزیـت  ایجـاد  بـراي  شـبکه  روابـط  مـدیریت  و شـبکه  شـرکاي  یافتن در شرکت توانایی
 .)Mu, 2014(کنیم می تعریف
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توانایی براي مدیریت و یادگرفتن از اتحاد استراتژیک، مدت زمان مدیدي موضوع مهم در 
  ).Kohtamäki et al., 2018( استبودهمباحث کارآفرینی 

سـازي و عملکـرد کارآفرینانـۀ    قابلیـت شـبکه  «عنـوان   بـا ) در پژوهش خـود  1394سخدري(
کننـدة  ارائـه هـاي  دي سـازمانی (مـورد مطالعـه: شـرکت    هاي راهبـر سازمانی: تبیین نقش گرایش

-به این نتیجه رسیده »تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران)
 قابلیـت  سازمانی،بین ارتباطات ایجاد در فعالیپیش شامل سازمانی سازيشبکه قابلیت که است

 مجموعـه  در همـاهنگی  ایجـاد  توانایی و متقابل تعهد و اعتماد براساس رابطه ایجاد ارتباطی در

) در 2019( 1بـاي و وي  .دهـد مـی  افزایش را هاشرکت کارآفرینانۀ سازمانی، عملکرد پیوندهاي
 عملکـرد  و کـارآفرین  غیرانتفـاعی  هـاي سـازمان  اتحاد مدیریت قابلیت« عنوان  با پژوهش خود

 ،اجتمـاعی  تـأثیرات  تحقـق  قابلیت مدیریت اتحاد (یعنی از بعد به مطالعه چهار» بخشیبین اتحاد
 تـأثیر  بخشـی بـین  اتحـاد  عملکـرد  بر سازمانی)کهبین یادگیري و قدرت توازن روابط، هماهنگی

 کـارآفرینی  گـرایش «) در پژوهش خود با عنوان 2019( 2اند. کرمی و تانگگذارد، پرداختهمی
 و سـازي شـبکه  میـانجی قابلیـت   نقـش  :متوسـط  و کوچـک  هـاي شـرکت  المللـی بین و عملکرد

-بـین  عملکـرد اند که گرایش به کارآفرینی باعث افزایش این نتیجه رسیده به» تجربی یادگیري
« عنـوان  با) در پژوهش خود 2018و همکارانش( 3شود. آدوماکوهاي مذکور میالمللی شرکت

-نتیجه گرفته» سازيگر قابلیت شبکههوشیاري کارآفرینانه و عملکرد ادغام جدید: نقش تسهیل
شود و هاي جدید میادغام عملکرداند که افزایش سطح هوشیاري کارآفرینانه منجر به افزایش 

ــزایش اســتفاده از قابلیــت شــبکه  ــایی  همچنــین در صــورت اف ســازي اجتمــاعی و تجــاري، توان
 4فـورکمن . کندهاي جدید عمل میهوشیاري کارآفرینانه به عنوان محرکی براي موفقیت ادغام

هـا در زمینـه ادبیـات قابلیـت     ) در پژوهش خـود بـه مـرور پیشـینه پـژوهش     2018و همکارانش( 
-سازي پرداخته و در این راستا چهار خالء شناسایی کرده و هفت پیشنهاد بـراي پـژوهش   شبکه

                                                        
1 Bai & Wei 
2 Karami & Tang 
3 Adomako 
4 Forkmann 
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 مقصـد  مـدیریت «عنـوان   بـا ) در پـژوهش خـود   2017( 1انـد. فـري و آیلـو   هاي آتی ارائه کـرده 
به این نتیجـه  » سازي شبکه توانایی و نقش کارآفرینی ،پایداري توسعه انداز چشم در گردشگري

 بـه  را گردشـگري  مقصـد  کـه  اسـت  پـذیر  امکـان  پایـدار  گردشگري مقصد اند که زمانیرسیده
 2مکیابگیریم. کوهت نظر در اصلی بازیگران همه از مرکب چندسطحی و یکپارچه هدف عنوان

 3هـاي اتحـاد  نشـریات معتبـر در زمینـه قابلیـت    مقالـه از   94منـد  ) به مرور نظام2018( و همکاران
در این تحقیق مفهوم قابلیت اتحاد را تعریف کـرده و پیشـایندها و فراینـدها و     ها آن. اندپرداخته

) پژوهشی را با عنـوان  2015( و همکاران 4اند. لینتایج حاصل از قابلیت اتحاد را مشخص کرده
 مـورد  در اجتمـاعی  شـبکه  انـداز چشـم : ايشهخو هايشرکت کارآفرینانه سازيشبکه ظرفیت« 

 پـژوهش  ایـن  انـد. نتـایج  انجام داده» مشترك منابع طریق از شرکت عملکرد گسترش چگونگی
 .دهـد مـی  نشـان را  شـرکت  بـازار  عملکـرد  در افـزایش  خوشه مشترك منابع مختلف انواع تاثیر

منـد بـه بررسـی هـزار     نظـام ) در پژوهش خود با استفاده از مـرور  2014( 5وانگ و راجاگوپاالن
انـد و چهـارچوب   سازي و بـا توجـه بـه پیشـایندها و نتـایج پرداختـه      مقاله در مورد قابلیت شبکه

اند. سازي بر حسب تاثیراتش بر ایجاد و کسب ارزش ارائه نمودهمفهومی در مورد قابلیت شبکه
ــا عنــوان 2012( 6خالــد و الریمــو  بــر اتحــاد ینیکــارآفر تــأثیر« ) در پــژوهش خــود پژوهشــی ب

 اتحـاد  اند که کارآفرینیبه این نتیجه رسیده» اتحاد عملکرد و اتحاد قابلیت مشترك، انداز چشم
  اتحاد تاثیر مثبت و مهمی دارد. عملکرد و اتحاد قابلیت مشترك، انداز چشم بر

  شناسیروش
هـاي  سازي در پژوهشهاي مفهومی و تعاریف قابلیت شبکهدر این پژوهش بر اساس گزاره

 است. بنابراین این پژوهش از نظر هدف، بنیاديارائه شدهسازي الگوي قابلیت شبکهشده، انجام
سـازي در  شـده مفهـوم قابلیـت شـبکه    . در راسـتاي شناسـایی اجـزاي شناسـایی    شودمحسوب می

                                                        
1 Ferri & Aiello 
2 Kohtamäki 
3 Alliance capabilities 
4 Li 
5 Wang & Rajagopalan 
6 Khalid & Larimo 
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اسـت. در ایـن پـژوهش بـراي     مند بهره گرفتـه مرور نظام -ادبیات، این پژوهش از روش اسنادي
مراحـل   .اسـت استفاده شده )Wright et al., 2003( ايمند از روش هفت مرحلهور نطامانجام مر

  است.نشان داده شده 1انجام پژوهش در نمودار 
  
  
  

  )Wright et al., 2003( مندامنظمراحل مرور  .1نمودار 

  پژوهش سوال تعیین -الف
سازي مدل قابلیت شبکه: شودبا توجه به موضوع این تحقیق، سوال تحقیق اینگونه بیان می

  کارافرینانه چیست؟

  پروتکل تعیین -ب
کردن اهداف، در بین پایگاه داده مند و مشخصس از درك نیاز به مرور نظامپ

هاي هاي معتبر در دورهاین پایگاه پوشش نسبتاً مناسبی از مجله گردید.، جستجو 1»اسکپوس«
سازي هاي حوزة قابلیت شبکهبلندمدت دارد. لذا جامعه آماري این پژوهش را تمامی پژوهش

در پایگاه » 2021 ژانویهبدون اعمال تاریخ) تا آخر ( بازآغاز «دهند که دربازه زمانی تشکیل می
سازي، مفاهیم الزم به ذکر است که در ادبیات تحقیق قابلیت شبکه اند.اسکپوس درج شده

است که عبارتند از: شده انـف بیـپردازان مختلهـطالح از سوي نظریـاي این اصـمختلفی به ج
- ، قابلیت رابطه5اي، ظرفیت رابطه4اي، توانایی رابطه3سازي، ظرفیت شبکه2سازيتوانایی شبکه

 4سازيو شایستگی شبکه 3، قابلیت مدیریت اتحاد2، قابلیت اتحاد1، ظرفیت مدیریت رابطه6اي
                                                        

1 Scopus 
2.Networking ability 
3 Networking cpacity 
4.Relational ability 
5 Relational capacity 
6 Relational capability 

 تعیین
 سوال

 پژوهش
 تعیین

 پروتکل
 جستجوي

 متون
 استخراج

 هاداده

 ارزیابی
 کیفیت

 ارائه
 نتایج

 تفسیر
 نتایج
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)Äyväri & Möller, 2008کهـیت شبـون قابلـاي پیرامـه). دراین تحقیق براي شناسایی پژوهش-

-وسیله کلید واژهانگلیسی اصطالحات مذکور و به ادلـپوس، از معـاسک گاهـسازي در پای

 Networking capability", "Networking ability", "Networking capacity","Network"هاي

capability", "Network ability", "Network capacity", "Networking competence", 
"Alliance capability", Alliance capacity", "Alliance ability", "Alliance management 
capability", "Alliance management capacity", "Alliance management ability", 
"Relational capacity", "Relational capability", "Relational ability", "Relationship 
management capacity", "Relationship management capability", "Relationship 

management ability" " اي و با عملگر رابطه 5»عنوان«در»OR « محدوده قلمرو موضوعی و در
، نوع منبع »مقاله کنفرانسی«و » مقاله«و نوع سند، محدود به  6»بازرگانی، مدیریت و حسابداري«

و » همه موارد« کشورها، عنوان منبع و کلمات کلیدي و »هاکنفرانس«و » نشریات«محدود به 
 :بررسی مورد دوره د عبارتند از:ومعیارهاي ور . لذاجستجو شدند» انگلیسی«زبان محدود به 

، مرزهاي جستجو: پایگاه اسکپوس، واژه هاي موردجستجو: 2021 ژانویه باز تا آخر آغاز
networking مرتبط بودن تجربی،  :تحقیقاتنوع انگلیسی،  :و اصطالحات مرتبط با آن، زبان

-سازي را در سطح بینمدارکی که قابلیت شبکه: معیارهاي خروج نیز عبارتند ازبا موضوع. 

سازمانی در نظر گرفته یا عبارت مورد جستجو را به کار برده ولی موضوع فردي یا درون
سازي سازي بین سازمانی و تجربی نبود و یا در مورد قابلیت شبکهشان قابلیت شبکهاصلی

 غیرتجربیچاپ شده و نوع تحقیق  بود، به زبان غیرانگلیسی اجتماعی بود، به زبان غیرانگلیسی
  در دسترس نبود. کامل مقاالت متن بوده و

باشد و جستجوي می 1399تحقیق نیمه دوم سال سازد قلمرو زمانی این خاطرنشان می
  است.انجام شده) 1399 بهمن 12(2021ژاویه  31 مقاالت در پایگاه اسکپوس در

                                                                                                                                        
1 Relationship management capacity 
2 Alliance capability 
3 Alliance management capability 
4 Network competence 
5 Title 
6 Business, Management and Accounting 



  248 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  متون جستجوي -پ
سند یافت شد. در گام بعدي با  197 پس از اعمال معیارهاي ورودي و خروجی تعداد

-فردي یا درونسازي را در سطح بینسند فوق، مدارکی که قابلیت شبکه 197مطالعه چکیده 

شان قابلیت سازمانی در نظر گرفته یا عبارت مورد جستجو را به کار برده ولی موضوع اصلی
اجتماعی بود را حذف سازي سازي بین سازمانی و تجربی نبود و یا در مورد قابلیت شبکهشبکه

ماند. در نهایت چکیده مدارك مذکور سه بار مرور شد تا مقاله باقی 79کردیم. در نتیجه تعداد 
غیرمرتبط حذف شدند و اطمینان یابیم همه مدارك در مرور درون متنی لحاظ شده و مدارك 

ط چکیده از آنجاییکه در پایگاه اسکپوس فقمتنی شدند. کور وارد مطالعه درونمدارك مذ
آن مجالت مراجعه است، لذا جهت مطالعه کامل متن مقاالت به سایت خود مقاالت درج شده

  شد.

  هاداده استخراج -ت
که  دندشي ستهبنددلی وجددر قالب  شده از مرحله قبلهاي گردآوريمرحله دادهین در ا
گی ادخانوم نام و ناان، : عنوباشد و عبارتند ازمیهشوپژاي شناسنامهت طالعااشامل 

و نتایج ، صلیي ایافتههات طالعاا ،هشوپژف هدروش و ، رنتشال اسا ،نندگاآورپدید
  .ي پژوهشیافتهها

  کیفیت ارزیابی -ث
غام و دهاي معنایی بین کدها اقدام به ادرنظر گرفتن شباهتکه با از آنجاییدر این پژوهش 
منظور سنجش پایایی مدل و به براي حفظ کیفیت مطالعه، لذا استایجاد مفاهیم شده

طریق که شخص دیگري از اساتید بدین .استاستفاده شده» کاپا«شده از شاخص  طراحی
اقدام به  ،مدیریت بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجادشده توسط پژوهشگران

م شده توسط پژوهشگران با مفاهیاست. سپس مفاهیم ارائهبندي کدها در مفاهیم کردهدسته
ي مشابه و در نهایت با توجه به تعداد مفاهیم ایجادشده شده توسط این شخص مقایسه شدهارائه

نشان  1است. همانطورکه در جدول محاسبه شده» کاپا«ي متفاوت، شاخص و مفاهیم ایجادشده
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اند که از این تعداد مفهوم ایجاد کرده 14 ،مفهوم و خبره دیگر 15است، پژوهشگران هشدداده
برابر  »کاپا«است، مقدار شاخص مفهوم مشترك هستند. همانطور که در ادامه نشان داده شده 13
 Landis( استقرار گرفته عالیدر سطح توافق  2محاسبه شده که با توجه به جدول  8741/0با 

& Koch, 1997(.  
  : پایایی پژوهش1جدول 

    نظر پژوهشگران
  بله  خیر  مجموع
١۴  B=1 A=13 خبره نظر   بلی

  خیر D=0 C=2  2  دیگر
N=16 1  15  مجموع  

  
	توافقات	مشاهده	شده =

A+B

N
=

13+1

16
=0/875  

  
  )Landis & Koch, 1997( : وضعیت شاخص کاپا2جدول 

مقدار 
عددي شاخص 

  کاپا

کمتر 
  از صفر

2/0
-0  

4/0-
21/0  

6-
41/0  

8/0-
61/0  

1
-8/0  

وضعیت 
  توافق

-بی  ضعیف
  اهمیت

متوس
  ط

منا
  سب

عا  معتبر
  لی

  
	توافقات	شانسی =

퐴+ 퐵
푁 ×퐴+ 퐶

푁 ×퐶 +퐷
푁 ×퐵 + 퐷

푁 =
13 + 1

16 × 13 + 2
16 × 2 + 0

16 × 1 + 0
16 = 0/0064 

 

	شاخص	کاپا =
توافقات	مشاهده	شده − توافقات	شانسی

1 − توافقات	شانسی
= 0/875 − 0/0064

1 − 0/0064
= 0/8741 

 بعدي گام در شدند، بررسی مطالعه معیارهاي با بودنمتناسب براي مقاالت اینکه از بعد
-یافته به که بود هاییمقاله حذف گام این از هدف. شد ارزیابی هامطالعه شناختیروش کیفیت
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 1»ضروري ارزیابی هايمهارت« ابزار از منظور این براي. نبود اعتمادي آنها شدهارائه هاي
   روش، منطق -2 تحقیق، اهداف - 1: است شرح این به سوال ده شامل ابزار این. شد استفاده

   نتایج، دادنبسط امکان -6ها،داده آوريجمع -5 برداري،نمونه روش -4 تحقیق، طرح -3
   و هایافته واضح بیان - 9ها،داده تحلیل و تجزیه دقت - 8 اخالقی، مالحظات رعایت -7

 پژوهشی هر. دهدمی 5 تا صفر امتیاز سوال هر به پژوهشگر ابزار این طبق. پژوهش ارزش - 10
 پژوهش این در ).Finfgeld, 2018( شودمی حذف باشد، کمتر 30 از آن امتیاز مجموع که

شده برگزیدهامتیاز همه مقاالت . استبوده 48 حداکثر و 32 مقاالت به شدهداده امتیاز حداقل
  باشد لذا هیچیک از مقاالت مذکور حذف نشدند.می 30بیش از  »پ« مرحله در

  هاروش تحلیل داده
 فرآینداست. در ها از تحلیل مضمون استفاده شدهدادهدر این پژوهش براي تحلیل 

 موجود هايایده از اولیه فهرست تهیه و متن با پژوهشگران آشنایی از پس مضمون، تحلیل

 ،سازيقابلیت شبکه با مرتبط مفاهیم استخراج با. شدند مشخص اولیه کُدهاي ها،داده در
 باشد،شده گردآوري اولیه و کدگذاري ها،داده همه که زمانی .کردیم شناسایی را باز کُدهاي

 کُدها مرحله، این در شود.می مرتب مضامین قالب در کُدها تر ازکالن سطحی در تحلیل

 شودمی توجه پایه مضمون تشکیل گوناگون براي کُدهاي نحوه ادغام به و شدهوتحلیلتجزیه

 براساس لزوم صورت و در محتوا براساس مضامین، بنديگروه نحوه درباره گیريتصمیم

  ).1398، و همکاران عربیون( گیردمی صورت نظري مبانی
 در این .باشدرسیده بخشیرضایت مضامینبه  پژوهشگر که شودمی آغاز زمانی نهایی گام

را  هاداده و تعدیل و تعریف را هاداده تحلیل براي پیشنهادشده مضامین توانمی حالت،
  .کردتحلیل آنها براساس

                                                        
1 Critical Appraisal Skills Program 
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  هایافته
  الف) توصیف نمونه هاي مورد مطالعه

از این تعداد اندکه منتشر شده 2021الی  1997هاي سال مقاله موردمطالعه، در بازه زمانی 79
%) 2/23( مقاله 20 تعدادو  2020%) در سال 4/24( مقاله 21تعداد و  2021%) در سال 1( مقاله 1

 2017%) در سال 22( مقاله 19و تعداد  2018در سال  %)4/24( مقاله 21تعداد و  2019در سال 
سازي در دهنده روند رو به رشد انتشار مقاالت در زمینه قابلیت شبکهاست که نشانچاپ شده

به دلیل آن  2021البته باید در نظر داشت که تعداد اندك مقاالت در سال  .استهاي اخیر سال
اي که بیشترین نشریه است.طالعه در نظر گرفته شدهاست که فقط ماه اول سال مذکور در این م
-می) مقاله 17با تعداد (» مدیریت بازاریابی صنعتی«مقاالت را به خود اختصاص داده، نشریه 

سازي به چاپ رسانده، مک اي که بیشترین مقاالت را در زمینه قابلیت شبکهباشد. نویسنده
ت که بیشترین تولیدات علمی را در این زمینه مقاله کشوري اس 37باشد. آمریکا با می 1گریس

ها بر متغیرهایی از قبیل عملکرد، نوآوري و سازي در این پژوهشتاثیر قابلیت شبکهاست. داشته
سازي به عنوان و در تمام این مطالعات، قابلیت شبکه استکسب دانش مورد بررسی قرار گرفته

-و در هیچیک از مطالعات مذکور قابلیت شبکه استشدهدر نطر گرفتهیا میانجی متغیر مستقل 

  است.سازي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته نشده

  طراحی الگوي پژوهش)( نتایج ب) تفسیر
درباره قابلیت  مدارك از مستخرج کُدهاي براساس که پژوهش این پیشنهادي چارچوب

در ادامه به توضیح هر یک از اجزا مدل  است.نشان داده شده 1 شکل در ،شدهسازي ارائهشبکه
  پردازیم.می

  سازيپیشایندهاي قابلیت شبکه -1
 سـازي کارآفرینانـه اسـت. قابلیـت    ها یکی از علـل ایجـاد قابلیـت شـبکه    دسترسی به فرصت

   توضـیح  کـه  شـود مـی  گرفتـه  نظر در بعدي چهار ساختار یک عنوان به کارآفرینانهسازي شبکه
                                                        

1 McGrath 
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  سازيقابلیت شبکه الگوي. 1شکل 

 پیشایندمقوله اصلی: 
مقوله 
 مفهوم ثانویه

 بازار

 اهداف بازار

 افزایش سهم بازار
 اشتراك بازار
 بازارگرایی

 منابع

منابع عملیاتی 
 شرکت

 محوردیدگاه منبع
 محدودیت منابع

 نیاز به منابع

 رقابت
 پذیريرقابت

 مزیت رقابتی
 مزیت پایدار

 یادگیري
 یادگیريهم

 یادگیري سازمانی

 اهداف

 اهداف بازار
اهداف زیست 

 محیطی
 اهداف اجتماعی
 اهداف اقتصادي

 دانش

استفاده از دانش 
 خارجی شرکا

 اطالعات
 محوردیدگاه دانش

 دانش بازار
 دانش رقبا

 دانش مشتري
 آفرینی دانشهم

 مقوله اصلی: فرایند
مقوله 
 ثانویه

 مفهوم

ایجاد 
 رابطه

هاي مهارت
 ايرابطه

 ارتباطات داخلی

توسعه 
 رابطه

 دانش شرکا

 هماهنگی

 مدیریت

ختم 
 ختم رابطه رابطه

 

 مقوله اصلی: پیامد
مقوله 
 ثانویه

 مفهوم

 ارزش
 ایجاد ارزش

 ارزش آفرینیهم

 محصول

 توسعه محصول جدید
پیکربندي مجدد 

 محصول
ارتقاي سطح 

 محصوالت

 عملکرد

 عملکرد تجاري

 عملکرد استراتژیک
 المللیعملکرد بین

 عملکرد مالی

 نواوري

 تسهیل نواوري
 نواوري پایدار

 نواوري باز
 نواوري مشترك

 منابع

 اشتراك منابع
 کسب منابع

 سازي منابعبهینه
 تکمیل منابع

 پویا قابلیت

 کارافرینی

 تمایل به کارافرینی

 کشف فرصت

 فرصتبرداري از بهره
 هاي بازارفرصت
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کنند تا روابط شـبکه را  ها انگیزه پیدا میدهد چگونه کارآفرینان براي تسهیل کشف فرصتمی
دهنـد:  مـی هـاي زیـر انجـام    ایجاد، حفظ و هماهنگ نمایند. کارآفرینان این ساختار را بـه روش 

توسعه پیکربندي ساختار کارآفرینی (به عنوان مثال، مرکزیت شبکه) و ب) بهبودکیفیـت  الف) 
 ).Shu et al, 2018( رابطه (به عنوان مثال، قدرت رابطه)

-هـاي پویـاي شـبکه   هاي سازمانی صرفاً بر روي تـاثیر قابلیـت  ادبیات موجود در مورد شبکه
ها غافل کننده این روشرسی عوامل تعییناست و از برها متمرکز شدهمحور بر عملکرد سازمان

اي را با هدف بررسی این مسـئله بـا بررسـی    ) مطالعه2018( 1»علینقیان و رزمدوست«است. مانده
گذارد، انجام محور شرکت تاثیر میهاي پویاي شبکههاي منابع شبکه که بر روي قابلیتویژگی

هاي ی منبع شبکه بر روي سه دسته از قابلیتدهد که اثرات هشت ویژگها نشان میاند. یافتهداده
هاي پویاي شبکه) به آوردن و انتقال قابلیتدستکردن، بهپویاي شبکه (به عنوان مثال، شناسایی

هـاي پویـاي شـبکه تـاثیر     کمیـابی منـابع شـبکه بـر اثربخشـی شناسـایی قابلیـت        :شرح زیر اسـت 
گـذارد،  هاي پویاي شبکه تأثیر میبلیتبودن منابع شبکه بر اثربخشی کسب قاگذارد، مکمل می

هـاي پویـاي شـبکه تـاثیر     قابلیت دسترسی و سودمندبودن منابع شبکه بر اثربخشی کسب قابلیـت 
پذیري و قابلیت اطمینان منـابع شـبکه بـر اثربخشـی انتقـال منـابع تـاثیر        گذارد، قابلیت مقیاسمی
هاي نابع شبکه بر کارایی انتقال قابلیتپذیري مگذارد و در نهایت، استفاده و قابلیت انعطاف می

  گذارد.پویاي شبکه تاثیر می
سـازي، سـاختار شـبکه و عملکـرد توسـعه محصـول       قابلیـت شـبکه  «تحقیقی را با عنوان  2مو
کند کـه بـا توجـه بـه     است. وي در این پژوهش خاطر نشان میانجام داده 2014در سال » جدید

هـاي  عملکرد شرکت، مهم است کـه بـدانیم چگونـه قابلیـت    اثرات استراتژیک روابط شبکه بر 
گذارد و بـه نوبـه خـود بـر عملکـرد      آید و بر روابط ساختاري شبکه تاثیر میشبکه به دست می

اسـت  هاي پویا، وي بحث نمودهگذارد. بر اساس دیدگاه قابلیتتوسعه محصول جدید تأثیر می
کند و نقش مهمـی در توسـعه و   قویت میکه قابلیت شبکه، عملکرد توسعه محصول جدید را ت

هـاي  بینـی تاثیرگذاري روابط ساختاري شبکه بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد. وي پـیش 
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هـا  هاي تحقیق، بینش جدیدي را در مورد توانـایی شـرکت  نظري خود را آزمایش کرده و یافته
طـور  سـازد تـا بـه   مـی  هـا را قـادر  دهـد کـه شـرکت   اي ارایه میدر ایجاد روابط ساختاري شبکه

اسـت کـه   سـازي نماینـد. وي متوجـه گردیـده    آمیز محصوالت جدید را تولید و تجاريموفقیت
سـازي مناسـب   هـا داراي قابلیـت شـبکه   هاي ارتباطی تنها زمانی کـه شـرکت  روابط قوي و گره

 گـذارد. همچنـین، وي  طور مثبت تاثیر می(مدیریت) هستند بر عملکرد توسعه محصول جدید به
-ترتیب روابط قوي و گره ارتباطات، تاثیر مثبتی بر رابطه بین توانایی شبکهاست که بهنشان داده

  .گذاردسازي (پیدا کردن) و عملکرد توسعه محصول جدید می
  سازيفرایندهاي قابلیت شبکه -2

 شبکه روابط مدیریت و شبکه شرکاي یافتن در شرکت توانایی عنوان به سازيشبکه قابلیت
 شرکاي پیداکردن و هدفمند جستجوي براي شرکت یک شایستگی رقابتی مزیت ایجاد يبرا

  .)Mu, 2014( شودمی تعریف ارزش ایجاد براي شبکه روابط در اثرگذاري و مدیریت شبکه،
سازي، شامل توانایی براي شناسایی و ایجاد ارتباط با دیگران زودتر از رقبا قابلیت شبکه

ارتباط براساس اعتماد متقابل (مهارت ارتباطی) و هماهنگی و ادغام فعالی)، ایجاد (پیش
مجموعه ارتباطات سازمانی و مدیریت آنها به عنوان یک پورتفولیو (هماهنگی) است. محققان 
معتقدند بازار عوامل براي شرکا کامل نیست و تعداد شرکا با دانش جدید و مکمل در بازار 

ها، از مزیت فعال در ایجاد ارتباط با دیگر شرکتیشمحدود است. درنتیجه، شرکت هاي پ
هاي ایجاد اتحاد با شرکاي بالقوه و جدید را توانند فرصتکنند و میپیشتازبودن استفاده می

فعال هاي پیش). براین اساس، امکان دسترسی شرکت1394سخدري، ( کنندپیش از رقبا قبضه 
  یابد.هاي کارآفرینانۀ آنها افزایش میبه دانش جدید و مکمل بیشتر است و فعالیت

  سازي:پیامدهاي قابلیت شبکه -3
  سازد تا درسازي رابطه نزدیکی با مشتریان دارد که شرکت را قادر میقابلیت شبکه

تاثیر قرار فرایندهاي مشتریان مشارکت نماید و آنها را از طریق ایجاد ارزش براي آنها تحت
هاي تجاري با سایر شرکایش مشارکت نموده و از شبکه یا گروهتواند با ایجاد دهد. شرکت می

ها باهم سهیم شوند و منابع را در بین خود تقسیم نمایند و همدیگر یاد بگیرند و در ریسک
). یکی از متغیرهاي Varamäki & Vesalainen, 2003( کنندهمراه با مشتریان ارزش ایجاد 
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  ).Forret & Dougherty, 2004( استسازي تأثیرگذار بر ارزش مشتري قابلیت شبکه
خرد  با و شودمی تولید جا همه در ماده این. دارد فناوري توسعه در اساسی نقشی نوآوري

 بنابراین. یابد افزایش هاانسان بیشتر رفاه تا شودمی غنی خاص مناطق در مسئله حل براي محلی
 به امر این و شودمی تبدیل مختلف ذینفعان بین روابط از پویا سیستم یک به فناوري توسعه

 مدل یک به فناوري هايمشارکت. دارد نیاز مشترك همکاري و متقابل همکاري و مشارکت
 دارند، هم با مرتبط منابع و هافعالیت دانش، که ذینفعانی توسط که شوندمی تبدیل ايشبکه
 جایگزین، محصول هايحلراه و آینده استراتژیک هايگزینه به منجر که گیردمی شکل

  .شودمی پایدار و موثر کارآمد،

  گیريبحث و نتیجه
 ;Chaston & Scott, 2012( استسازي کارآفرینانه، اساس موفقیت کارآفرینی قابلیت شبکه

Gronum et al., 2012( .است: چه مـدلی بـراي   دادن به این سوال بودهدنبال پاسخاین پژوهش به
ي بـا اسـتفاده از مـرور    سـاز در این پژوهش براي قابلیـت شـبکه   سازي وجود دارد؟قابلیت شبکه

مقالـه از پایگـاه اسـکپوس مـورد بررسـی قـرار        197مدلی طراحی شد. براي این منطور مند نظام
مقالــه جهــت بررســی و تحلیــل انتخــاب گردیــد. ابعــاد اصــلی قابلیــت   79گرفــت و در نهایــت 

باشد. در این پژوهش بـراي مضـمون   پیامدها میسازي شامل سه بعد پیشایندها، فرایندها و  شبکه
بـراي  ) و دانـش و  اهداف، یادگیري، رقابت، نابع، مبازار( مضمون ثانویه شش ،پیشایندها اصلی

و  منـابع ، نـواوري ، عملکـرد ، حصـول ، مارزش(ثانویـه   مضـمون  شـش  ،هاپیامـد اصـلی  مضمون 
ایجـاد رابطـه، توسـعه رابطـه و     (ثانویـه   مضمونسه فرآیندها اصلی براي مضمون ) و فرینیآکار

  شد.ختم رابطه) در نظر گرفته
) است. آنهـا در  2018( همکارانو  1نتایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش کوهتامکی

مند اجزاي قابلیت اتحاد را در سه بعد پیشایندها، فرایندها پژوهش خودو با استفاده از مرور نظام
 همکارانو  2نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش فورکمناند. همچنین و پیامدها ارائه داده

سـازي اقـدام بـه    باشد. آنها در پژوهش خود با مرور ادبیـات موضـوع قابلیـت شـبکه    ) می2018(
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سازي پرداختـه و پیشـنهادهاي پژوهشـی ارائـه     شناسایی خالهاي پژوهشی در مورد قابلیت شبکه
باشـد. آنهـا در   مـی ) 2017( 1پژوهش چن و کیتسیس نتایج این پژوهش همسو با نتایج اند.نموده

عملیـات   و تحقیقـات  پیشـبرد  براي هاییگزاره و چارچوب توسعهپژوهش خود اقدام به ارائه و 
فشـار  ( بر اساس ابعـاد پیشـایندها   تأمین زنجیره پایدار مدیریتاي در مورد نقش قابلیت رابطه در

و  اجتمــاعی و محیطــیزیســت اقتصــادي، عملکــرد هــايشــاخص( از سـوي ذینفعــان)، پیامــدها 
  شود.مدیریت ریسک، ارتباطات، همکاري، تسهیم اطالعات و اعتمادسازي) می( عملیات

  پیشنهادهاي پژوهشی
 نیـاز  بیشـتري  پـژوهش  بـه  کـه  قلمروهـایی  کردنروشن در مروري هايپژوهش هايپتانسیل

شـبکه  ادبیات در تازگی به دارد، وجود آنها در پژوهشی کثرت که قلمروهایی کاهش و دارند
هـاي قابلیـت   در این بخش خالءهاي موجود در پژوهش .استگرفته قرار توجه مورد نیز سازي
-به هاشرکتشود. هاي پژوهشی براي پژوهشگران آتی ارائه میسازي ذکر شده و توصیهشبکه
 آنهـا  هستند. خود عملیات توسعه براي استراتژیک اتحادهاي به پیوستن حال در ايفزاینده طور
کننـد.  مـی  تالش اتحادها این موفقیت تضمین براي اتحادیه سایر اعضاي با روابطشان اداره براي

 اسـتراتژیک،  اتحادهـاي  گذشـته،  سـال  20 طـی  یافتـه در انجـام  هايپژوهش از سوي دیگر طبق
هـا،  تموفقیـت شـرک  یکی از علـل ایـن عـدم    .اند در زمینه نیل به اهدافشان داشته کمی موفقیت

لـذا یکـی از   ). Mamavi et al., 2015( اسـت هـا  نداشتن قابلیت مدیریت اتحاد توسط شـرکت 
کننــده قابلیــت اتحــاد توانــد بررســی عوامــل تعیــینهــاي پــژوهش آتــی پژوهشــگران مــیزمینــه

تواند بررسـی عوامـل مـوثر بـر     هاي پژوهشی میها باشد. یکی دیگر از زمینهاستراتژیک شرکت
 ادبیات در موجود مطالعات ها باشد. اغلبسازي کارآفرینانه توسط شرکتشبکهکسب قابلیت 

 درك بـراي  را شرکت شبکه گستردگی و متمرکزي نظیر ايشبکه ساختاري هايمقیاس شبکه،
 Hagedoorn et al., 2006; Hendry مثـال  براي( اندکرده اقتباس شرکت عملکرد هايتفاوت

& Brown, 2006; Zaheer & Bell, 2005 .(در هـا شـرکت  رفتارهـاي  بر که تجربی تحقیقات 
 آتـی  پژوهشـی  هـاي زمینـه  از یکـی  لذا. است اندك هنوز است، متمرکز هایشانشبکه با ارتباط
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 کـه  هـایی پژوهش اکثر آمدهبعمل هايبررسی طبق .باشد سازيشبکه رفتارهاي مطالعه تواندمی
 عمکردهـاي  بـر  را سازيشبکه قابلیت تاثیر است شدهانجام سازيشبکه قابلیت مورد در تاکنون
 قابلیـت  تـاثیر  از و انـد کـرده  بررسـی  جدید محصول توسعه و سودآوري مانند هاشرکت خاص
 پذیريرقابت کارکردها، این از یکی. اندمانده غافل هاشرکت کارکردهاي سایر بر سازيشبکه

 گرفتـه،  انجـام  2018 سـال  در همکـارانش  و فورکمن توسط که پژوهشی طبق. است هاشرکت
-عـدم  تجـاري،  روابـط  و هـا شبکه در هاقابلیت پژوهشی ادبیات در موجود هايشکاف از یکی
 عنـوان  به ایشان لذا. است آنها پذیريرقابت بر شرکت هايقابلیت تاثیر زمینه در پژوهشی انجام

 Forkmann شود جامان تجربی و نظري مطالعه زمینه این در تا کنندمی پیشنهاد پژوهشی توصیه

et al., 2018) .(بر که »قابلیت شناسایی« یا هاقابلیت افزایش براي رقبا تواناییعدم ،این بر عالوه 
 پیشـنهاد  رقـابتی  هـاي مزیت پایداري کلیدي منبع عنوانبه شودمی بنا رقابتی استراتژي آن اساس

 مباحـث  در کمتـري  اهمیـت  مطلب این که شدند متوجه )2011( 1ماوندو و ویراوارد .استشده
 .باشد آتی هايپژوهش براي ارزشمندي موضوع تواندمی و داده اختصاص خود به علمی

  هاي پژوهشمحدودیت
هـایی در ایـن   هاي مروري براي پیشبرد دانش یک قلمرو، محدودیترغم اهمیت پژوهشبه

یشـرو در مـورد   روش پژوهشی وجود دارد. نخست، برخالف تالش ما بـراي پوشـش مقـاالت پ   
رغـم  هاي کتاب حذف شـدند. عـالوه بـراین، بـه    هایی همچون فصلسازي، قسمتقابلیت شبکه

-ویژه دستهتوان ذهنیت پژوهشگران را در کُدگذاري و بهتالش براي انجامِ دقیق پژوهش، نمی
گرفـت. در ایـن پـژوهش بـراي گـردآوري      بندي کُدها و نامگذاري مفاهیم و مقـوالت، نادیـده  

شـود پژوهشـگران آتـی از    اسـت. پیشـنهاد مـی   شدهها، فقط از پایگاه داده اسکپوس استفادهداده
  هاي داده نیز استفاده کنند.سایر پایگاه

میالدي در پایگاه داده  2021سال  ژانویهسازي را تا آخر ما جستجوي موضوع قابلیت شبکه
شـود، لـذا پیشـنهاد    یگاه افزوده مـی اسکپوس انجام دادیم. از آنجاییکه هر روز به مقاالت این پا

  هاي زمانی آتی نیز انجام دهند.شود پژوهشگران آتی این جستجو را در بازهمی
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