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Abstract: 
Technological catch-up is a very complex and time-consuming process that requires 

all kinds of capabilities to be acquired by the latercomer firms in order to successfully 

complete the various stages. This process is influenced by various factors that determine 

its failure or success. Considering  the factors affecting the successful and unsuccessful 

cases in the catch-up process can gain a good insight for companies and countries that want 

to go through this path successfully. In this regard, in the present study, with the help of a 

systematic review of the literature, a framework of factors affecting the success of 

pharmaceutical, biopharmaceutical and knowledge-based industries was extracted in order 

to make a comparative comparison with the catch-up situation in the biopharmaceutical 

industry in Iran. Quantitative support of foreign and domestic studies of each of the factors 

by Shannon entropy method is calculated and compared with each other to identify gaps in 

the catch-up of the Iranian biopharmaceutical industry. The obtained results show that there 

is a high similarity between domestic and international articles in terms of entropy in terms 

of institutional environment, capability building, and technological regimes. It is also 

necessary to improve the unfavorable position of the domestic industry in the factors of the 

market catch-up, organizational issues and the catch-up strategies with the help of the 

proposed solutions. 
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 چکیده
 رودنباله یهاتوسط شرکت  هایانواع توانمند یستیبر است که باو زمان دهیچیپ اریبس یندیفرارسی فرا ندیفرا

ت که شکست . این فرایند متاثر از عوامل مختلف اسپشت سر گذارده شود تیکسب شود تا مراحل مختلف آن با موفق

ها تواند برای شرکتی میاثرگذار بر موارد موفق و ناموفق در فرایند فرارسزنند. توجه به عوامل یا موفقیت آن را رقم می

در استا ردست دهد. در همین های خوبی بهخواهند این مسیر را با موفقیت طی کنند؛ بینشو کشورهایی که می

دارو دارو، زیستع مند ادبیات، چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت در فرارسی صنایمرور نظام کمکپژوهش حاضر به

تالش شد  وداروی کشور استخراج گردید با وضعیت فرارسی در صنعت زیست یقیتطب سهیمقا منظورپایه بهو دانش

با یکدیگر  وروش آنتروپی شانون محاسبه میزان پشتیبانی کمی مطالعات خارجی و داخلی از هر دسته از عوامل به

دست ج بهداروی کشور شناسایی شود. نتایدر فرارسی صنعت زیست مقایسه گردد تا از این طریق خالءهای موجود

المللی از منظر بین سازی، و رژیم فناورانه میان مقاالت داخلی ودهد که در عوامل محیط نهادی، قابلیتآمده نشان می

بازار، مسائل  آنتروپی قرابت باالیی وجود دارد. همچنین الزم است موقعیت نامطلوب صنعت داخلی در عوامل فرارسی

کمک راهکارهای ارائه شده بهبود یابد.فرارسی به هایسازمانی و استراتژی
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   مقدمه -1

است به  دارو در ایران با گذار از فرازهای مختلف توانستهی گذشته صنعت زیستطی چهار دهه

به تولید انواع  مشغول کشور در شرکت 22از  اکنون بیشطوریکه همجایگاه درخوری دست یابد؛ به

را در سبد محصوالت خود دارند.  زیستی داروی قلم 22 از بیش و بوده( 1داروهای زیستی )بایوسیمیالرها

های این دیگر موفقیتهای فعال در کشور از توسط شرکت از این داروها قلم 11 صادرات همچنین

بتا آ، فاکتور های داخلی نیز همچون داروی اینترفرونشرکت یبرخی از داروهای تولید .صنعت بوده است

 ها، برای دومین بار دری آنهفت و فاکتور هشت انعقاد خون پس از شرکت مادر و اصلی تولیدکننده

از سوی دیگر برخی از  .(1399مختارزاده و همکاران، ) اندجهان توسط تولیدکنندگان ایرانی تولید شده

اند ضمن صادرات دارو به صادرات فناوری نیز دست یازند و در های پیشرو در این صنعت توانستهشرکت

 Majidpour)های خارجی قرار گیرند ی لیسانس به شرکتی فناوری و ارائه دهندهدهندهجایگاه انتقال

et al., 2021)طور کامل نپیموده و مشکالت دارو هنوز مسیر فرارسی را به. با این وجود صنعت زیست

طور مثال به دلیل بازار نسبتاً کوچک های داخلی وجود دارد، بهمتعددی در مسیر توسعه فناوری بنگاه

های ی صادرات نیز الزم است توانمندیایران، ادامه رشد این حوزه نیازمند صادرات بوده و برای توسعه

همچنین  .های داخلی منتقل شودیافته به شرکتهای دارویی کشورهای توسعهفناورانه کسب تائیدیه

اند به اولین مرحله از نوآوری در محصول )یعنی مرحله توسعه داخلی تنها توانسته های پیشرویشرکت

موجود( وارد شوند و هنوز تا تولید مستقل یک داروی جدید )یعنی توسعه مستقل  2هایمستقل سویه

شود که . درنتیجه این نیاز احساس می(Saber et al., 2018)یک سویه جدید( راه زیادی در پیش دارند 

ی توفیقات و مسیری که تاکنون در این صنعت پیموده شده است؛ به الزامات و و مطالعه ضمن توجه

 راهکارهای مورد نیاز برای تکمیل فرایند فرارسی و ورود این صنعت به فاز پسافرارسی نیز پرداخته شود.
افزایش تلف عنوان یک فرایند پیچیده متأثر از عوامل مخها به فرارسی بههای اخیر نگرشدر سال

-ی از شرکتموفقیت برخ« چرایی»از آنجا اهمیت دارد که  موثر بر فرارسی عوامل شناسایی یافته است.

 کشورهادرحقیقت .  (Miao et al., 2018)کند و شکست سایرین را مشخص میدر فرارسی های متاخر 

امل تعیین دارند، عوامل مؤثر را بررسی و موقعیت خود را براساس این عو یا صنایعی که قصد فرارسی

  .(1400آباد و همکاران، کرم یملک) نمایندمی

یک  خأل اما ؛صنعت زیست دارو انجام گرفته است بری مختلف تاکنون در داخل کشور مطالعات

این صنعت و گذار به موقعیت پیشروی جهانی فرارسی تکمیل  جهت عوامل حیاتیاز  بررسی جامع

های شرکتدر این پژوهش درصدد هستیم با بررسی مطالعات انجام گرفته درخصوص  .خوردچشم میبه
                                                      

ی شدهداروی ثبتداروهایی هستند که از نظر کیفیت، ایمنی و اثربخشی مشابه زیستبایوسیمیالرها مطابق با تعریف ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی، زیست 1

رو تولید های دنبالهبت داروی اصلی توسط شرکت پیشگامِ تولیدکننده از سوی شرکت(. این داروها پس از معرفی و ث2012دیگری باشند )مهبدی و همکاران؛ 

 (.2016شوند )حمیدی و همکاران؛ می
2 Strain 
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اند و دستیابی به چارچوبی از عوامل اثرگذار بر موفقیت که فرایند فرارسی را پیموده این صنعت خارجی

به این  وها، به مقایسه آن با وضعیت صنعت داروهای زیستی در ایران بپردازیم و شکست این شرکت

های اخیر هنوز در سالدارو های کشور در صنعت زیسترغم موفقیتچرا علی»: که ل پاسخ دهیمسوا

المللی ظاهر های پیشرو در عرصه بینپا با شرکتایم فرارسی در این صنعت را تکمیل کرده و همنتوانسته

ماندگی بهمچنین پاسخ خواهیم داد که چه اقداماتی در خصوص عوامل اثرگذار بر این عق «شویم؟

 نجام گیرد تا این مهم تحقق یابد؟بایستی ا

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

کنند تا مبتنی بر مانده کوشش میفرارسی عبارت است از فرآیندی که طی آن کشورهای عقب

ها کم کنند. بخشی از پیشینه طوالنی مفهوم یادگیری از کشورهای پیشرفته، شکاف فناورانه خود را با آن

ازد؛ اما پردفرارسی درحقیقت به تاریخچه صنعتی شدن کشورهای انگلستان؛ آلمان؛ آمریکا و ژاپن می

 Miao et)شدن کشورهای آسیای شرقی و آمریکای التین متمرکز است مطالعات اخیر بر فرایند صنعتی

al., 2018) . 

های فرارسی در از تجربه نگرش کنونی حاکم بر ادبیات حوزه فرارسی که عمدتا نشأت گرفتهدر 

های همچون قابلیت هامنظور فرارسی موفق بایستی انواع مختلف قابلیتکشورهای شرق آسیا است، به

دیدگاه که به این نگرش در  .(Kim, 1998)گذاری و نوآوری کسب شود ؛ سرمایههای تولیدفناورانه؛ قابلیت

فناورانه و اقتصادی  متأثر از عوامل مختلف فرهنگی؛ اجتماعی؛ نهادی؛فرارسی  ف است،معرو 1محورزمینه

توان یک تک روش منحصر شوند. در این دیدگاه هیچگاه نمیهای این فرایند محسوب میاست که پویایی

و شمول برای موفقیت کشورها در فرایند فرارسی تجویز کرد و بایستی آن را در زمینه بفرد و جهان

 . (Malerba & Nelson, 2011)فضای خاص مربوط به خود درنظر گرفت 

بر اینکه در کشورهای مختلف متفاوت است، به عالوهها مسیر کسب و توسعه توانمندی همچنین

های صنعت در مطالعات مختلف با این تنوع و ویژگی بستگی دارد. های ذاتی صنایع نیزتنوع ویژگی

 توجه به تفاوت راستا درهمین. (Miao et al., 2018)های فناورانه مورد اشاره قرار گرفته است عنوان رژیم

یا پارادایم  3این حوزه تحت عنوان مسیر فناورانهدر صنایع مختلف که در ادبیات  2الگوهای نوآوری

، موضوع مهمی است که مدنظر قرار دادن آن ( ,Pavitt, 2002Marsili ;1984)شود مطرح می 4فناورانه

  تواند در انتخاب عوامل اثرگذار بر فرارسی فناورانه مؤثر باشد.می

                                                      
1 Context oriented 

2 Innovation pattern 

3 Technological trajectory 
4 Technological paradigm 
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ها و عوامل اثرگذار بر فرایند فرارسی ارائه های اخیر از پویاییدر سالهایی که بندییکی از دسته

مقاله منتشر  76مند نظامی است که با مطالعه (Miao et al., 2018)شده است، مدل میائو و همکاران 

به شناسایی  2017تا  1995های ی سالشده با موضوع فرارسی در بستر کشورهای شرق آسیا در بازه

هریک از این . اندهای صنعتی پرداختهی درونی و بیرونی برای بنگاهبندی این عوامل به دو دستهو دسته

-ها و خروجیی ویژگیواسطهورد اشاره قرار گرفته و بههایی است که در ادبیات مکرراً مابعاد، دارای مولفه

( ابعاد این مدل و 1بندی شده است. شکل )هایی که با خود به همراه دارد، ذیل ابعاد مربوطه طبقه

 دهد.های ذیل هریک را نشان میمولفه

 
 (2018ظر میائو و همکاران )(: عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه در صنایع کشورهای درحال توسعه از من1)شکل 

 داروی کشور:صنعت زیست و تاریخچه وضعیت -2-1

ای دارد. ری بسیار باال محسوب شده و ماهیتی چندرشتهدارو جزو صنایع با فناوصنعت زیست

تری نیازمند بسیار پیشرفته همچنین تولید داروهای زیستی در مقایسه با داروهای شیمیایی به فناوری

های های نوآوری دارای پیچیدگیها و سیاستگذاریهای فناوری، قانونصنعت در رژیماست. این 

ی توان تمامی نتایج حوزهبیشتری نسبت به صنعت داروهای شیمیایی بوده و ضمن وجود اشتراکات، نمی

 . (Saber et al., 2018)برد کار دارو بههای زیستداروهای شیمیایی را برای بنگاه

 بایوسیمیالرهاسازی یدر توسعه و تجار استهای اخیر توانستهدر سالصنعت داروسازی ایران، 

در خالل دهد که ی این صنعت نشان میی توسعه. نگاهی به تاریخچهدست بیاوردبه چشمگیری هایموفقیت
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اکوسیستم نوآوری این صنعت طی یک فرایند مستمر و پایدار پس از پیروزی انقالب ی اخیر چهار دهه

ها جهت کسب فناوری و شمسی، تالش 60ی در اواخر دهه پیموده است.متفاوت را  یمرحلهچندین 

ی فضای دولتی حاکم بر صنایع در اوایل انقالب واسطهدانش تولید این داروها در کشور آغاز گردید. به

ی دادند، که نتیجهها و نهادهای دولتی تشکیل میعال در این دوره را شرکتی نهادهای فاسالمی، عمده

گیری اکوسیستم دانشی که نتوانست به تولید محصولی بیانجامد، اما به شکلرغم آنها علیفعالیت آن

شرکتهایی پا به  70. پس از آن در اوایل دهه (1399مختارزاده و همکاران، )نمود  در این حوزه کمک

گذاشتند که موفق به انتقال دانش و فناوری تولید داروهای زیستی شدند اما از نظر  فعالیتی عرصه

و  «یرشفای سا»ها شرکت ترین این شرکت؛ مهمدست بیاورندتجاری نتوانستند موفقیت چندانی به

محور نهای تأمیشمسی شرکت 80ی پس از این به تدریج در اوایل دههد. بودن «انستیتوپاستور ایران»

-کارآفرینان دانشگاهی، شرکت و با تالش محور خصوصی دادندهای علمدولتی، جای خود را به شرکت

ی این صنعت عرصه پا به «نوترکیبو پارسسیناژن  ،دارودانشدارو، زیستپویش»هایی همچون 

و همچنین همزمان داروها ی فناوری تولید زیستها در توسعهی پیشگام بودن آنگذاشتند که به واسطه

نهادهای دولتی تاثیرگذار و ورود ای از تحوالت نهادی اولیه در صنعت ها با مجموعهگیری آنشدن شکل

و اقدامات حمایتی،  فناوریی زیستبه حوزه جمهوریونوآوری ریاستهای فناوریهمچون دفتر همکاری

دست بیاورند و عمالً مسیر را برای بههای فناورانه و تجاری متعددی ها توانستند موفقیتاین شرکت

از نظر ساختار، مالکیت،  ی نسل بعد، با اینکهها. شرکتکردند فراهم یهای بعدگیری شرکتشکل

محور خصوصی های علمهای تامین مالی و... بسیار مشابه شرکتمدیریت، روش دستیابی به فناوری، روش

، ثبات بیشتری را در های پیشگامهای شرکتحاصل از تالشهای دلیل موفقیتپیشگام خود بودند اما به

 مواجه نشدندهای اولیه موجود در صنعت ریسکبا دارو تجربه کردند و ساختار نهادی صنعت زیست

 . (1395و همکاران،  مطلقیدی)حم

در  شرکت 22 بیش ازگیری اکوسیستم این صنعت، از شکل دههاکنون و پس از گذشت چهارهم

که البته  (1399مختارزاده و همکاران، ) پردازندقلم از داروهای زیستی می 22صنعت به تولید این 

-شرکت (1جدول). های بسیار متفاوتی قرار دارندهای فناورانه و بازار در جایگاهازمنظر میزان توانمندی

دهد. یک نشان میهر تولیدی همراه تعداد داروهای زیستیداروی کشور را بههای فعال در صنعت زیست

مورد( تک یا دو محصولی هستند؛ تعداد 13ها)این شرکتهای این جدول تعداد زیادی از براساس داده

دارو زیست3هستند که بیش از  مورد 6دارو را در سبد محصوالت خود دارند و تنها 3سه شرکت تنها 

ی داروهای تولیدی خود از موثرهی ها با وارد کردن مادههمچنین بیشتر این شرکتکنند. تولید می

 میان تنها پنجپردازند. دراینکشورهایی نظیر آرژانتین و استرالیا تنها به فرموالسیون این داروها می

ی موثرهدانش و فناوری تولید ماده ،پاستوردارو، آریاتیناژن و انستیتوشرکت سیناژن، آریوژن، پویش

 (.Eslamparast et al., 2017) دارندداروهای زیستی را درون خود 
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 (Eslamparast, et al., 2017) تعداد داروهای تولیدی هریک وهای فعال در صنعت (: شرکت1جدول )

 
 داروهای بازاریابی و فرارسی بازار در صنعت زیستاهمیت استراتژی -2-2

؛ اندهپرداختی فرارسی به اهمیت و نقش فرارسی بازار رغم آنکه مطالعات کمتری در حوزهعلی

ی توسعه تیبر اهمبررسی مطالعات انجام گرفته در صنایع داروسازی اعم از داروهای شیمیایی و زیستی 

برای  .(Reid & Ramani, 2012) کنندیم دیتأک هاشرکتهای فناورانه های بازار در کنار قابلیتقابلیت

ی های دارویی هنددهند که چطور شرکتمینشان  (Kale & Huzair, 2017; Kale & Little, 2007 )لمثا

دارو عت زیستی صناند به تکمیل فرایند فرارسی و توسعههای بازاریابی خود توانستهبه کمک استراتژی

د بازار های متأخر نتوانندهد که اگر شرکتبررسی این مطالعات نشان میدر این کشور کمک کنند. 

 مناسبی برای محصوالت خود ایجاد کنند شکست فرارسی قطعی خواهد بود.  

های ی بازار شرکتسه فاز برای توسعه (Guennif & Ramani, 2012)بندی جنیفر و رامانی  طبقه

( صادرات به کشورهای درحال 2( فروش محصوالت در بازارهای داخلی، 1کند: دارویی را معرفی می

و گیرانه ت( صادرات به کشورهای پیشرفته )با استانداردهای سخ3توسعه )با استانداردهای متوسط( و 

هریک های الزم در پیمودن با بررسی توانایی (Majidpour et al., 2021)سطح باال(. مجیدپور و همکاران 

دارو، های مربوط به فرارسی بازار در صنعت زیستعنوان تواناییها بهبندی آناز این سه مرحله و دسته

( را با موفقیت 2( و )1های پیشروی داخلی در داروهای زیستی مراحل )دهند که شرکتنشان می

های سیناژن و شرکتطوریکه ی آخر هستند، بهاند؛ و در تالش برای ورود به مرحلهسر گذاشتهپشت

 اند.ی اروپا شدهدر فرایند ثبت اتحادیه GMP1آریوژن تاکنون موفق به اخذ 

های سیناژن دهند که چگونه شرکتنشان می (1398و همکاران،  یری)مج نیز مجیری و همکاران

این و آریوژن، در مراحل ابتدایی معرفی محصوالت خود به بازار داخلی جهت اثبات اثربخشی و کیفیت 

ها منجر به جلب اعتماد عمومی و کمک به اند. این تالشی پزشکی کشور تالش نمودهداروها به جامعه

                                                      
1 Good Manufacturing Process 
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های . این پژوهش همچنین به استراتژیها شده استی بازارهای داخلی برای این شرکتایجاد و توسعه

ها و ده از زیرساختهای خارجی و استفاهای تجاری و صنعتی با شرکتها در ایجاد همکاریاین شرکت

دهد که نشان می مطالعاتاین  بررسیکند. منظور صادرات محصوالت خود اشاره میها بهنام تجاری آن

کنندگان و های علمی جهت معرفی محصوالت به مصرفتولید داروهای باکیفیت و استفاده از روش

شود ها در این حوزه محسوب میکلید رشد پایدار و موفقیت در فرایند فرارسی شرکت ،بازارهای جدید

(Afshari-Mofrad & Salim, 2021). 

  بندی و انتخاب مدل مفهومی مبناجمع -2-3

مدل میائو و همکاران به دلیل سادگی و نیز جامعیت در معرفی عوامل دهد که ها نشان مییبررس

در این مدل جایگاه « بازار»حال مؤلفه مؤثر بر فرارسی فناورانه دارای نقاط قوت فراوانی است با این

بازار با  یتفاوت فرارس ی ندارد. این درحالی است که یکی از نکات مهم در ادبیات این حوزه،گیرچشم

دهد دارو نیز نشان میو همانطور که تجربیات مربوط به فرارسی در صنعت زیستفناورانه است  یفرارس

با کشورهای های بازاریابی و دستیابی به سهم بازار نقش اساسی در فرارسی این صنایع توسعه قابلیت

رشد  یکه به معنارا بازار  یفرارس (K. Lee & Lim, 2001) میو ل یپژوهش ل پیشرو دارد. در همین راستا

ها بیان آن. کندمعرفی میفناورانه  یفرارس یا فناورانه و یهاتیرشد قابل جهینت ،است یسهم بازار فناور

شود ولی در نهایت پایدارسازی موفقیت فرارسی فناورانه منجر به فرارسی بازار می کنند که ابتدامی

نشان دهنده مدل  افتد. شکل زیرفناورانه با رشد منابع و رشد دانشی حاصل از فرارسی بازار اتفاق می

 .است هشگرانپژو نیتوسعه داده شده توسط ا یفرارس

 
 (K. Lee & Lim, 2001) فناورانه و بازار یمدل فرارس(: 2)شکل 
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اند ولی تطبیق آن این مدل را در سطح بنگاه مطرح نموده (K. Lee & Lim, 2001) میو ل یل البته

 یهااستیها و سشرکت یاستراتژدهد می نشاندهد و ست میدبا سطح صنعت نیز نتایج مشابهی را به

فناورانه  یهاتیو سپس رشد قابلها شده شرکت R&D یهانهیصنعت، ابتدا منجر به رشد هز رندهیدربرگ

این براساس  .(Fakhimi & Miremadi, 2022) را به همراه خواهد داشتبازار  یفرارس تیو در نها

به عنوان مبنای اولیه تحلیل و  (Miao et al., 2018) در این پژوهش، مدل میائو و همکاران توضیحات

گردد. شکل از مدل لی و لیم به آن اضافه میبازار استخراج عوامل فرارسی انتخاب شده و مؤلفه فرارسی 

  دهد.می ق نشاندارو را برمبنای دو مدل فوعوامل اصلی فرارسی فناورانه در صنعت زیست (3)

سازی، استراتژی فرارسی، الگوی فرارسی، فرارسی عوامل داخلی شامل قابلیت( 3شکل )براساس 

 .( درج شده است1در شکل )سازی عواملی است که بازار و سایر مسائل سازمانی است. منظور از قابلیت

مشابه با مدل اولیه سایر مسائل سازمانی نیز  والگوها و مراحل فرارسی  ،استراتژی فرارسی عوامل ذیل

در مدل خود به  (K. Lee & Lim, 2001)های ذیل فرارسی بازار، لی و لیمدرخصوص مولفه است.

 (Majidpour et al., 2021)کنند. مجیدپور و همکاران ها اشاره میهای مختلف بازاریابی شرکتاستراتژی

کنند. بر همین های فرارسی بازار معرفی میعنوان مولفههای بازار را بهسطوح مختلف توانمندینیز 

 گیرد. های بازاریابی ذیل بعد فرارسی بازار قرار میهای بازاریابی و توانمندیی استراتژیو مولفهاساس د

 
 دارو(: مدل مفهومی پژوهش جهت استخراج عوامل فرارسی در صنعت زیست3)شکل 

 

:عوامل داخلی

قابلیت سازی-

استراتژی  فرارسی-

الگو و مراحل فرارسی-

(بازاراستراتژی های بازاریابی و قابلیتهای)فرارسی بازار -

سایر مسائل سازمانی-

:عوامل خارجی

محیط نهادی-

رژیم فناورانه-

یم، تحر)دسترسی به بازارهای داخلی و بین المللی -
(بازارهای محلی، بازارهای بین المللی

فرارسی فناورانه 
در صنعت 
زیست دارو
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ازسوی دیگر عوامل خارجی مؤثر بر فرارسی فناورانه در این مدل شامل محیط نهادی، رژیم فناورانه 

( درنظر 1که فاکتورهای ذیل هریک مطابق با شکل ) المللی استدسترسی به بازارهای داخلی و بین و

بر امکان دسترسی خارجی نیز باید گفت عالوهدسترسی به بازارهای داخلی و  بعد درمورد. شودمیگرفته 

المللی بر فرارسی است بینهای ی دیگر ذیل این گروه، تاثیر تحریممولفه المللی،به بازارهای محلی و بین

که در مقاالت جنوب شرق آسیا اثری از آن نیست، اما در مقاالت متعددی در صنایع کشورمان به آن 

ی آنکه تا . این مولفه به واسطه(1398همکاران، و  مجیری(Majidpour et al., 2021 ;اشاره شده است 

المللی را تحت تاثیر قرار های بینیابد و دسترسی به بازارها و همکاریالمللی گسترش میسطح بین

 است.دهد، ذیل این بعد قرار گرفتهمی

  شناسیروش -3

داروی کشور از زیستهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت فعلی فرارسی فناورانه در صنعت 

ی تطبیقی آن با وضعیت صنایع مشابه در سایر کشورهای لنز عوامل اثرگذار بر فرایند فرارسی و مقایسه

منظور تکمیل فرارسی فناورانه در های موجود در کشور بهمنتخب است؛ تا از این طریق بتوان به خالء

کیفی « مطالعه تطبیقی»وهش حاضر روش منظور دستیابی به این هدف در پژاین صنعت دست یافت. به

منظور مشخص به یدامنهیک پدیده )موضوع یا مساله( در دو یا چند  استفاده شده است. در این روش

. در (1388 ،یغفار) گردد؛ مقایسه میکشف نقاط اشتراک و اختالف آنها، برای رسیدن به هدف تحقیق

بدین  .شودمشخص نیز تطبیق، مساله تحقیق و دامنه تطبیق  اهداف این راستا بایستی ضمن تعیین

 :(1395 ،یقراملک)توصیه شده است  ریز گانهشش مراحل انجام منظور 

  انجام شده است. مقاله این «مقدمه»گام در بخش  نیااست.  مسئله فیتعر ؛نخست گام

ی موضوع پیشینه منداست. در این مرحله به مرور نظام مشخص نمودن دامنه پژوهش ؛دوم گام

ای اسکوپوس درخصوص مقاالت مرتبط با فرارسی فناورانه در های دادهپرداخته شد. در ابتدا پایگاه

وجو قرار گرفت. در این مرحله از میان مقاالت چاپ شده در مجالت دارو مورد جستصنعت دارو و زیست

دارو در کشورهای در صنعت دارو و زیست ( مورد مقاله یافت شد که مرتبط با فرارسی11با رنک باال تنها )

اهمیت  باتوجه به ی پژوهش ومنظور افزایش غنای دامنهیافته یا درحال توسعه بودند. درنتیجه بهتوسعه

پایه هم پرداخته وجو درخصوص فرارسی در صنایع دانشبه جستهای فناورانه در بحث فرارسی، پارادایم

 ,Pavitt)پاویت  بندیگیرد. در طبقهاز صنایع قرار می دسته دارو ذیل اینشد؛ چراکه صنعت زیست

بندی گردیده که صنایع درقالب چهار پارادایم فناورانه دسته، های فناورانهبراساس مصادیق رژیم (1984

پایه صنایعی همچون صنایع شیمیایی، داروسازی، تجهیزات پزشکی و الکترونیک جزو صنایع دانش

قرار گرفتن ذیل صنعت داروسازی ی واسطهبه مشخصاًنیز داروهای زیستی صنعت  بندی شده است.طبقه

 . گیردمیپارادایم قرار  این وتوسعه درآن ذیلبودن تحقیقانباشت دانش و محوریو 
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نایع صفرارسی »ای اسکوپوس، مجدداً براساس عناوین های دادهوجوی پایگاهاساس جستبراین

های دارو، انباشت قابلیته در صنعت زیستنعت دارو، فرارسی فناورانصپایه، فرارسی فناورانه در دانش

 چنینهم الگوی جستجو در اسکوپوس درون کادر زیر درج شده است. انجام شد.« فناورانه در صنایع

رهای خروج فرایند غربال مقاالت براساس معیارهای ورود )رشته مرتبط و حوزه موضوعی مرتبط( و معیا

تر( در شکل نو یا از مجالت با کیفیت پایی یمقاالت فن )مقاالت غیرانگلیسی، کنفرانسی یا مطبوعاتی،

 صورت شماتیک آورده شده است. ( به4)

وجوی دارو، به جستسوی دیگرجهت یافتن مطالعات داخلی انجام گرفته در صنعت زیست از

داروی های زیستهای فناورانه بنگاهداروی ایران و توانمندیفرارسی در صنعت زیست»عناوینی همچون: 

فرارسی در صنعت »اسکالر و به زبان فارسی عباراتی شامل به زبان انگلیسی در پایگاه گوگل« 1ایران

ی در مجالت داخلی حوزه« زیست دارو، همپایی در صنعت زیست دارو، زیست دارو، همپایی، فرارسی

های موضوعی زهمقاله یافت شد که با حذف حو 177مدیریت فناوری پرداخته شد. بر این مبنا تعدا 

مقاله باقی ماند، از میان  28ی نامرتبط(، تعداد غیرمرتبط )یعنی صنایع نامرتبط، کشور نامرتبط، رشته

مقاله(، مقاالتی که  6مقاله(، مقاالت با ادبیات فنی یا به غیر از فرارسی ) 10این مقاالت موارد تکراری )

مقاله باقی ماند که شامل  10ف شدند و تعداد مقاله( حذ 2در مجالت با رنک پایین چاپ شده بودند )

( مورد تحلیل قرار گرفته 4شود. این مقاالت در جدول )مقاله به زبان انگلیسی( می 3مقاله فارسی و  7)

 است. 

 

  
 

                                                      
1 Catch-up in Biopharmacaeuticals in Iran, Technological Capabilitiy, Iranian Biopharmacaeutical Firms  
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 مند ادبیاتالمللی در مرور نظام(: فرآیند غربال مقاالت بین4ل )شک

میان مقاالت منتخب و مورد مطالعه  زاتیها و تمافهرست کردن تمام تشابه مرتبط با؛ سوم گام

مبنا قرار داده شده ( 3شکل )مدل ارائه شده در  (2-3توضیحات ارائه شده در بخش )است. باتوجه به 

از عوامل  هریک عوامل شناسایی شده در مقاالت منتخب براساس کدهای زیرمجموعهدرنتیجه . است

 .گردیدهای میان مقاالت منتخب استخراج تشابهات و تفاوت و شدهبندی طبقه این مدل

است. بدین منظور  زنمایتما اینما از موارد تشابه یواقع تمایزاتو  تجدا کردن تشابها ؛چهارم گام

در « ی مطرح شدهسوال و مسئله»و « اشتراک ادبیات موضوعی»موارد مختلفی پیشنهاد شده که 

یابی به تشابهات و تمایزات واقعی کمک خواهد وارد اصلی است که به ما در دستمطالعات منتخب از م

 کرد.

حل  نیز تحلیل نهایی و گام ششمهاست و علت اختالف ایعلت وجود مشابهت  یبررس؛ پنجم گام

 ها است.علتبه  یابیبا دست قیمسئله تحق

آمده بود، از روش  دستهای بهداده منظور انجام گام چهارم و پنجم این پژوهش که نیازمند تحلیلبه

دنبال معانی و موضوعات مرتبط با استفاده شده است. در این روش؛ پژوهشگر به تحلیل مضمون )تم(

 از:  ند( عبارت2017ها است. مراحل طی شده بر مبنای مدل مگوایر و دالهانت )موضوع پژوهش در داده

دقت مورد مطالعه مند بهآمده از مرور نظام ها: در این خصوص مقاالت به دستشناخت داده -1

 ها یادداشت برداری صورت گرفت.قرار گرفت و از  نکات کلی مندرج در هریک از آن

خصوص براساس عوامل شناسایی شده در ادبیات و کدگذاری و شناسایی مضامین: دراین -2

استخراج گردید های پژوهش، فهرستی از کدهای اولیه شناخته شده در ادبیات نظری پیشینه

( نشان 3کمک چارچوب مفهومی ارائه شده در مقاله، که در شکل ))روش قیاسی(. سپس به

کل مقاالت ژورنالی 
(378)

مقاالت حذف شده با موضوع 
( 313)غیرمرتبط 

کل مقاالت ژورنالی با 
(65)موضوع مرتبط 

مقاالت با چکیده نامرتبط
(42)که حذف شدند 

کل مقاالت ژورنالی با 
( 23)چکیده مرتبط 

مقاالت مرتبط با 
دیگر صنایع 

(14)دانش پایه

مقاالت مرتبط با 
(9)صنعت زیست دارو
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بندی کدهای به دست آمده از مقاالت به دسته1داده شده است، به روش تحلیل الگوی مضامین

 در قالب مضامین و ابعاد پرداخته شد. 

رحله با مها است:  در این ارش یافتهی میان مضامین و سپس گزمرحله نهایی شناسایی رابطه -3

ی بهمحاسبه ضرایب آنتروپی مرتبط با مضامین و ابعاد به دست آمده به شناسایی و محاس

عمول، در طور مبه .ها از هریک از عوامل پرداخته شد.میزان پشتیبانی کمی ادبیات و پژوهش

نتروپی آکه باتوجه به آنروش آنتروپی شانون، مقدار ضرایب آنتروپی بین صفر و یک بوده و 

نتیجه ، دریک متغیر تصادفی، به معنای محتوای اطالعاتی بیشتر آن متغیر نیز هست رِبیشت

ر ی آن است که شاخص مورد نظر ددهندهتر باشد، نشانهرچه این مقدار به یک نزدیک

روش  های پیشین از پشتیبانی بهتری برخوردار بوده است. پشتیبانی مطلوب در اینوهشپژ

 باشد.  5/0آن است که ضریب فوق بیشتر از 

داروی کشور نیز تکرار شد و درنهایت مراحل فوق برای مطالعات انجام گرفته در صنعت زیست

ی تطبیقی کشور، به مقایسه دارویمنظور شناسایی و تحلیل وضعیت فعلی فرارسی صنعت زیستبه

ی راهکارهایی جهت تکمیل فرارسی در صنعت ها و ارائهنتایج به دست آمده از این دو فرایند و تحلیل آن

گیری ارائه داروی کشور پرداخته شد. نتایج این مرحله در قالب گام ششم در بخش بحث و نتیجهزیست

 دهد. تیک نشان میهای پژوهش را در قالب شما( گام5شده است. شکل )

 
 گانه انجام پژوهش در قالب مطالعه تطبیقیشش(: مراحل 5)شکل 

                                                      
1 Template Analysis 

تعریف مسئله  : گام نخست

تعیین معیارهای ورود و  )مشخص نمودن دامنه پژوهش : گام دوم
(مندالمللی در قالب مرور نظامخروج و غربال مقاالت داخلی و بین

ات  انتخاب مدل مفهومی مبنا جهت فهرست کردن تشابه: گام سوم
و تمایزات میان مقاالت

تعیین تشابهات و تمایزات واقعی در قالب تحلیل:گام چهارم
تعیین مضامین پایه، مضامین سازمان  )ها و مقاالت محتوای داده

(دهنده و مضامین فراگیر

ها و تمایزات  بررسی علت وجود مشابهت:گام پنجم و ششم
حقیقسواالت ت، تحلیل نهایی و یافتن پاسخ(مقایسه تطبیقی)

 مندمرور نظام

 تحلیل مضمون
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، ضمن استفاده از چندین منبع داده )شامل مقاالت ل اطمینان از صحت و اعتبار نتایججهت حصو

های داروی کشور و مصاحبههای علمی و اسناد موجود درخصوص صنعت زیستمعتبر مستخرج از پایگاه

آرشیوی انجام شده با فعاالن در این صنعت(، شرکت فعال یکی از اعضای تحقیق در مطالعاتی که قبالً 

دارو انجام گرفته و آشنایی با فضای این صنعت، به حصول نتایج معتبرتر کمک نموده در حوزه زیست

ری، توسط چندتن از محققان و خبرگان است. همچنین نتایج به دست آمده به روش ممیزی تائیدپذی

ی صنعت محدود به زمینه نتایجپذیری نتایج تحقیق نیز این شده است. درخصوص انتقالتائید  حوزهاین 

 مجزاست.ها نیازمند تحقیقات مطالعه بوده و طبیعتاً تعمیم آن به سایر صنایع و زمینهو کشور مورد 

 هایافته -4

 ر فرارسی در صنایع منتخب کشورهای درحال توسعهعوامل کلیدی اثرگذار ب -4-1

پایه را دارو و دانشاز ادبیات فرارسی در صنایع داروسازی، زیست حاصل( مطالعات 2جدول )

؛ سپس به شدهدهد. بدین منظور ابتدا متن مقاالت مطالعه نشان می در کشورهای درحال توسعه

 گردیدهاستخراج عوامل کلیدی اثرگذار بر فرایند فرارسی در هریک از مقاالت روش تحلیل مضمون 

است تا  بندی شدهدستهاست. درنهایت مضامین شناسایی شده، در قالب مدل مفهومی پژوهش 

   و علل آن تبیین گردد. های میان مطالعاتتشابهات و تفاوت ،تحلیل عوامل شناسایی شدهضمن 

 
داروی کشورهای درحال پایه، دارو و زیستیی شده مؤثر بر فرایند فرارسی در صنایع دانش(: عوامل شناسا2جدول )

 مطالعات منتخب  -توسعه

 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

به  که دسترسیزمانی 1

داروها منجر به فرارسی 

؛ )مورد مطالعه: شودمی

 کشور برزیل(
(Ramani & 

Urias, 2018) 
  

 

مالکیت     رژیم تملک  -1 پذیری و حقوق 

 فکری صنعت 

سااازی و قابلیت تولید )توانایی فرموله -2

 ها(APIتولید 

قابلیت نوآوری )توانایی بازمهندساای،  -3

اکااتشااااااف داروی جاادیااد و    

 سازی زیست فناوری(یکپارچه

 محیط نهادی .1

 سازیقابلیت .2

 سازیقابلیت .3

بررسی فرارسی فناورانه  2

و یادگیری در شش 

 10در   صنعت مختلف

کشور مختلف از 

دیدگاه نظام بخشی 

 نوآوری

 فاکتورهای مشترک: 

  اخلیهای دیادگیری و ایجاد قابلیت -1

های دسترسی به دانش و تکنیک -2

 خارجی 

 دسترسی به نیروی انسانی ماهر  -3

 های فعال دولتی سیاست -4

 سازیقابلیت .1

 سازیقابلیت .2

 سازیقابلیت .3

 رژیم فناورانه .4

 رژیم فناورانه .5
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف
(Malerba & 

Nelson, 2011) 
 

 فاکتورهای متفاوت در سطح صنایع:

 ساختار صنعت -5

شرایط تقاضا و ارتباطات عمودی   -6

 کننده و تولیدکننده میان مصرف

سایر عناصر مؤثر نظام بخشی 

 نوآوری:

 ها و مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه -7

 شرایط تأمین مالی  -8

 مالکیت فکری  رژیم -9

 سایر  استانداردها و قوانین  -10

دسترسی به بازارهای  .6

 محلی و فرارسی بازار

 محیط نهادی .7

 سایر مسائل سازمانی .8

 محیط نهادی .9

 محیط نهادی .10

دارویی بررسی صنعت  3

هندوستان در تکامل 

-های تحقیققابلیت

وتوسعه و نوآوری 

 فرایند.
(Kale & Little, 

2007) 

 

 

 ؛جذب فناورانه و ظرفیتهای توانایی -1

 ؛ تعامالت پیوسته با بازیگران خارجی -2

ایجاد بحران ساختگی دولت جهت  -3

های حرکت به سمت کسب قابلیت

 ؛ نوآورانه

های حمایتی همچون اهمیت مکانیزم -4

-تربیت نیروی انسانی و زیرساخت

 ؛ های قانونی

وتوسعه نوآورانه تامین مالی تحقیق -5

نابع ی موسیلهدارو  بهدر زیست

 حاصل از صادرات داروهای شیمیایی 

لزوم هماهنگی رژیم مالکیت فکری با  -6

های شرایط اقتصادی و ویژگی

 اجتماعی در هر برهه از زمان 

 سازیقابلیت -1

 سازیقابلیت  -2

 رژیم فناورانه -3

 محیط نهادی -4

 سایر مسائل سازمانی -5

 محیط نهادی -6

 

پذیری  و بررسی امکان 4

های ورود محدودیت

داروهای صنعت 

زیستی هندوستان به 

 حوزه نوآوری دارویی
(Reid & 

Ramani, 2012) 

 با پیوسته تعامالت وجود لزوم -1

  خارجی هایشرکت

 سازیقابلیت-1

های بررسی تالش 5

های دارویی شرکت

چینی در فرایند 

 مالکیت آسان قوانین اساسی نقش  -1

 فکری

 اهمیت ظرفیت جذب   -2

 محیط نهادی -1

 سازیقابلیت -2

 سایر مسائل سازمانی -3

 رژیم فناورانه -4
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

فرارسی از دیدگاه نظام 

 نوآوری بخشی
(Hu & Zhang, 

2015) 

گذاری مدیران بر اهمیت سرمایه -3

های داخلی و نوآوری ارتقاء توانمندی

  فناورانه و نوآوری مدیریتی

و سازی اهمیت نقش دولت در شبکه  -4

-ها و دانشگاهو ادغام شرکتحمایت 

 ها 

 

بررسی فرارسی فناوری  6

فناوری صنعت زیست

هندوستان از منظر 

ارتباطات درونی نظام 

 بخشی و ملی نوآوری
(Chaturvedi, 

2007) 

 

 تربیت نیروی انسانی متخصص -1

 های قانونی زیرساخت -2

های تأمین مالی در توسعه زیرساخت -3

 دارو نوآورانه صنعت زیست

 رژیم فناورانه -1

 محیط نهادی -2

 رژیم فناورانه -3

-بررسی تکامل شکل 7

های گیری قابلیت

فناورانه مدیریتی در 

گیری پاسخ به شکل

بازار داروهای زیستی 

 در هندوستان
(Kale & Huzair, 

2017) 

ت یهای فناورانه و ظرفتوانمندی -1

 ؛جذب

نقش کلیدی بازگشت معکوس   -2

دیده در کشورهای نخبگان آموزش

 ؛صنعتی

 با پیوسته تعامالت وجود لزوم  -3

 ؛خارجی شرکتهای

 ؛نقش مدیریت و رهبری سازمان -4

کاهش ریسک موجود در تولید  -5

دارها با ایجاد سبدی شبیهزیست

 متنوع از محصوالت درمانی  

های شبکه استفاده از زیرساخت -6

 وسیلهتوزیع و بازاریابی ایجاد شده به

المللی در بازار داروهای حضور بین

 شیمیایی 

-حضور در بازار کشورهای درحال -7

بازار کشورهای  و سپستوسعه 

 پیشرفته 

 سازیقابلیت -1

 سازیقابلیت -2

 سازیقابلیت -3

 دیگر مسائل سازمانی -4

 استراتژی فرارسی -5

دسترسی به بازارهای  -6

 داخلی و خارجی

 فرارسی بازار -7

 

های ورود استراتژی 8

ای به های کرهشرکت

-بازار صنعت زیست

 داروشبیه

قااابلیاات رقاااباات بااازاری بااا دیگر       -1

 های موجود در صنعت فناوری
 فرارسی بازار -1

 رژیم فناورانه -2

 فرارسی بازار -3
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف
(S. Hwang, 2017) 2-   وآور در های نمشارکت فعاالنه شرکت

  صنعتمقررات  تنظیم

توجه به اقتصاااد مقیاس برای مراحل  -3

سهم       سب  سی با هدف ک پایانی فرار

 بازار 

مند شواهد مرور نظام 9

مربوط به فرارسی 

فناورانه در صنایع 

محصول پیچیده 
(Park & Ji, 2020) 

فناورانه در صنعت عوامل مشترک فرارسی 

 ای کشورهای هند، چین و کره:هسته

وجود پشاااتیبانی منساااجم دولت از  -1

 های تحقیق و توسعه برنامه

سااازی و توسااعه اکوساایسااتم قابلیت -2

صاانعت از طریق ایجاد اتحاد خارجی 

 وتوسعه و انتقال فناوری حول تحقیق

ایجاااد زمینااه نهااادی برای تقویاات  -3

 نیروی کار ماهر 

قاتی          -4 های تحقی هاد یت ن هدا جاد و  ای

 ها ها و پژوهشگاهدولتی شامل شرکت

 رژیم فناورانه -1

 سازیقابلیت -2

 محیط نهادی -3

 محیط نهادی -4

 

 

فرارسی از  داریگذار پا 10

 پسافرارسی فناورانهبه 

)در صنایع زیست 

 فناوری و پزشکی(
(Choi et al., 

2020) 

شرکت    -1 شد متقارن  ها از طریق رفع ر

یت     نابرابری  ما های  ها در توزیع ح

 دولتی 

توساااعه سااااختارهای بروکراتیک و     -2

 باال در نظام مدیریتی بهپایین

 گیری افقی ایجاد نظام تصمیم -3

وپاگیر و های دسااترفع بروکراساای -4

 ها موانع ورود شرکت

 رژیم فناورانه -1

 دیگر مسائل سازمانی -2

 دیگر مسائل سازمانی -3

 محیط نهادی -4

چه چیزی باعث  11

فرارسی فناورانه در 

شود؟ سطح صنعت می

مطالعه موردی صنعت 

LED  چین 
(Guo et al., 2021)  

 عوامل اصلی:

 قابلیت فناورانه موجود در صنعت  -1

 اکوسیستم کسب و کار  -2

 ها با بازار ارتباط بازیگران و شرکت -3

 ای:عوامل زمینه

نقش دولاات در تساااهیاال ایجاااد       -4

یت     شااارکت  عال عه ف های  ها و توسااا

R&D  

 سازیقابلیت -1

 رژیم فناورانه -2

دسترسی به بازارهای  -3

 المللیداخلی و بین

 رژیم فناورانه -4

دسترسی به بازارهای  -5

 المللیداخلی و بین

 رژیم فناورانه  -6

 رژیم فناورانه -7
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

 شرط بازار و وجود رقابت آزاد  -5

 رژیم فناورانه صنعت مربوطه  -6

 پنجره فرصت  -7

شکست گذار سیستم  12

به فاز پسافرارسی: 

مطالعه موردی صنعت 

ICT   کره(Choung 

et al., 2016) 

برنامه ریزی سلسله مراتبی و متمرکز    -1

شم  صن مثل ایجاد چ سازی  عتیانداز 

نایع     1صاااادرات محور قای صااا و ارت

سط  سنگین در برهه  های مختلف تو

 دولت 

صیص انتخابی منابع به بخش  -2 های تخ

تر از طریق ایجاد رقابت    اساااتراتژیک 

 کنترل شده 

اعطای اختیار یا به نوعی خودمختاری  -3

 های صالح به برخی بروکرات

بازیگران نوآوری از      -4 یان  ماهنگی م ه

یان      ته م باط بسااا طریق برقراری ارت

 تی های خصوصی و دولبخش

جاد پلتفرم  -5 کاری      ای هت هم هایی ج

سط  تو یکدیگرهای کوچک با شرکت 

 های دولتی پژوهشگاه

ضاارورت ساایاساات چماق و هویج:   -6

ها )چماق( و گواهی و تاییدیه کسااب

تدارکات عمومی دولتی و خرید های     

 تشویقی توسط دولت )هویج( 

 رژیم فناورانه -1

 رژیم فناورانه -2

 محیط نهادی -3

 رژیم فناورانه -4

 سازیقابلیت -5

 رژیم فناورانه -6

فرارسی فناورانه در  13

صنعت نیروگاه 

ای کره: مطالعه هسته

موردی راکتور 
OPR1000 

 
(T. J. Lee & 

Lee, 2016) 

های علمی و روزرسااانی ساایاساات به -1

 بار سال یکفناورانه هر پنج

های تحقیق و توساااعه   تأمین هزینه   -2

بلند مدت در فاز فنی توساااط بخش 

 دولتی

های امه مدیریت یکپارچه دولت بر برن       -3

 توسعه فناوری

 رژیم فناورانه -1

 رژیم فناورانه -2

 رژیم فناورانه -3

 سازیقابلیت -4

 سازیقابلیت -5

                                                      
1 export-driven industrialisation 
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

های فناورانه بومی در    رشاااد قابلیت   -4

 گذار خارجیکنار جذب سرمایه

عه    -5 آموزش نیروی انساااانی و توسااا

 ای تحقیقات پایه

طرح پلتفرم و نوآوری  14

تقلیدی در فرآیند 

گذار: مطالعه موردی 

ای نیروگاه هسته

APR1400 در کره 
(Son & Choung, 

2014) 

شم  -1 ست      چ سیا ساس  اندازپردازی برا

جای سااایاسااات   محور به صاااادرات

 جایگزین واردات

بازیگران از  مدیریت شاابکه گسااترده -2

 ساز طریق ایجاد نهادهای یکپارچه

المللی از تساااهیل انتقال فناوری بین -3

های الزم و ایجاد   طریق نهادساااازی 

های فضااای امن برای ورود شاارکت  

 چندملیتی

 رژیم فناورانه -1

 محیط نهادی -2

 سازیقابلیت -3

 

های فناورانه، رژیم 15

فرارسی و جهش، 

هایی از صنایع یافته

 ای کره
(K. Lee & Lim, 

2001) 

ستراتژ  -1 س شرکت  یا ست یها و   یهاا

  صنعت رندهیدربرگ

 وتوسعهحقیقتی هانهیهز -2

 باالی سیال بودن خط سیر فنی، نرخ   -3

نوآوری، لزوم دساااترسااای به دانش  

 خارجی 

موفقیت در کساااب مزیت رقابتی از      -4

نه،         یه هزی حاشااا ظت از  فا طریق ح

مایز و بهره    جاد ت یت    ای ندی از مز م

 اولین بودن 

 رژیم فناورانه -1

 رژیم فناورانه -2

 رژیم فناورنه -3

 فرارسی بازار -4

 

 

 

ارائه رویکردی پویا در  16

 انتقال فناوری بررسی

 مپنا گروه در

(Majidpour, 

2017) 

 شرکت( داخلی )سطح عوامل

 جذب  ظرفیت و فناورانه قابلیت-1

 خارجی  شرکای با پیوسته تعامل-2

 قرارداد  نوع-3

 جهانی( و ملی سطح )صنعت، خارجی عوامل

 دولت  هایگریها و تسهیلسیاست-4      

 ها تحریم-5      

 بازار  جهت و اندازه -6      

 جغرافیایی  تراکم -7      

 قابلیت سازی -1

 سازیقابلیت -2

 سایر مسائل سازمانی -3

 رژیم فناورانه -4

دسترسی به بازارهای  -5

 المللیبین

دسترسی به بازارهای  -6

 محلی

 سایر مسائل سازمانی -7
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

 نوع فناوری  -8      

 تحقیقاتی موسااسااات  و هادانشااگاه-9        

 عمومی 

 رژیم فناورانه   -8

 محیط نهادی -9

ها و فرارسی، بحران 17

صنعتی: بهبود 

های تکاملی جنبه

یادگیری فناورانه در 

 صنعت الکترونیک کره
(Ernst, 1999) 

نه و هم    -1 ناورا یان   یادگیری ف کاملی م ت

 ها ساختار صنعت و رفتار شرکت

ایجاد توازن در سااااختار صااانعت و      -2

 های دانشی در آن گسترش تخصص

سعه قابلیت  -3 های بازاریابی و کاهش تو

 های تولید با هدف تولید انبوه هزینه

 سازیقابلیت -1

 سازیقابلیت -2

 فرارسی بازار -3

 میانتشار دانش، تقس 18

 یبازار و فرارس یبند

 یفناورانه: مطالعه مورد

صنعت ارتباطات راه 

 نیدور چ
(Mu & Lee, 

2005) 
 

برای   بزرگ  وجود بااازار   -1 تجااارت  و 

انتقال فناوری    جهت جذابیت   فناوری  

 خارجیهای ی بنگاهبرا

های  انتشاااار و انتقال دانش از بخش  -2

های جدید  از طریق بالغ به شااارکت

جابجایی نیروی انسااانی متخصااص و 

 باتجربه

نار ترویج و       -3 ناوری در ک ظت از ف فا ح

 ترفیع صنعتی توسط دولت

سمت فناوری  -4 های با درجه حرکت به 

یت     پیش قابل پذیری بیشاااتر و  بینی 

 ها ناوریانطباق کمتر توسط دیگر ف

 هاهای شرکتفرهنگ و استراتژی -5

 و ساایاساای  هایحمایت و انسااجام  -6

 نهادهای حاکمیتی

 المللی بین و داخلی بازار ایجاد -7

 سازی شبکه و المللیبین هایهمکاری -8

 و مساااتمر داخلی تالش و ساااعی -9

 متاخر هایشرکت هدفمند

 فرارسی بازار -1

 سازیقابلیت -2

 رژیم فناورانه -3

 -رژیم فناورانه  -4

 استراتژی فرارسی

دیگر مسائل سازمانی  -5

 استراتژی فرارسی -

 فناورانه  میرژ -6

 یبه بازارها یدسترس -7

 یالمللنیو ب یداخل

 یسازتیقابل -8

 سازیقابلیت -9

 قیاز طر یفرارس 19

: ینوآور تیتوسعه قابل

شواهد از صنعت 

توسعه قابلیت و توانمندی نوآوری در   -1

 ها شرکت

عنوان   هااای بومی بااه  وجود فناااوری   -2

 های جدید مبنای توسعه فناوری

 سازی قابلیت -1

 -استراتژی فرارسی  -2

 سازیقابلیت

 سازیقابلیت -3



 یقیمطالعه تطب یکرد: رویفرارس یلكشور جهت تکم یدارو یستصنعت ز یخالءها ییشناسا 

 

115 

 

 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

 یمخابرات زاتیتجه

 نیچ
(Fan, 2006) 

سعه تحقیق  -3 سعه درون تو سازمانی    وتو

 ها در شرکت

با           -4 یک  های اساااتراتژ حاد جاد ات ای

 های چندملیتی شرکت

 سازیقابلیت -4

تکاملی میان هم 20

فناوری و نهادها در 

فرآیند فرارسی: مطالعه 

موردی صنعت 

ها در کره و هادینیمه

 تایوان
(H.-R. Hwang 

& Choung, 

2014) 

 ها دهی شرکتنوع سازمان -1

 ها و شرایط ساختاری صنعت ویژگی -2

 آفرینی بخش دولتی نوع نقش -3

 دیگر مسائل سازمانی -1

 رژیم فناورانه -2

 رژیم فناورانه -3

الگوی فرارسی در  21

پایه: صنایع دانش

مطالعه موردی صنعت 

 دارو
 (Lei et al., 2016) 

فرارسی در صنایع دانش پایه شامل  -1

« دانش»توسعه پی در پی در حیطه 

 است. « صنعت»و سپس 

بلوغ نهادهای آموزشی و تحقیق و  -2

 ای توسعه

ای های پایهسازماندهی پژوهش -3

 پیشرو و هدفمند 

 وجود ظرفیت تولید در صنعت  -4

 ها وجود توانایی بازاریابی در شرکت -5

ود مزیت بازاری از جهت حجم وج -6

 های متعادل بازار و نیز هزینه

 الگو و مراحل فرارسی -1

 محیط نهادی -2

 رژیم فناورانه -3

 سازیقابلیت -4

 فرارسی بازار -5

 فرارسی بازار -6

تبیین همگرایی میان  22

فرارسی در صنعت 

دارویی چین و هند 
(Guennif & 

Ramani, 2012) 

بهبود دسترسی به محصوالت صنعت  -1

 های سالمت از طریق سیاست

های صنعتی وزارت سالمت و سیاست -2

 گرینظام تنظیم

 های صنعتوضعیت درونی قابلیت -3

خلق پنجره فرصت توسط  -4

 های سیستمی محرک

 محیط نهادی -1

 محیط نهادی  -2

 سازیقابلیت  -3

 رژیم فناورانه  -4

نوآوری باز و  23

های مالکیت استراتژی
 ها به نوآوری باز توجه شرکت -1

 مالکیت فکری  حقوق -2

 دیگر مسائل سازمانی -1

 محیط نهادی -2
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 ها(ابعاد )مولفه عوامل كلیدی استخراج شده )مضامین( منبع ردیف

فکری: فرآیند فرارسی 

در دو شرکت دارویی 

 چین
 (Ren & Su, 

2015) 

همکاری در انجام تحقیق و توسعه  -3

 هامیان شرکت

های صنعت شرکت تطابق استراتژی -4

های های شرکتبا استراتژی

المللی جهت تسهیل ارتباط با بین

 المللی بازارهای بین

 سازیقابلیت -3

فرارسی بازار،  -4

دسترسی به بازارهای 

 المللیبینداخلی و 

 

 نتایج ترازیابی کمی مطالعات منتخب در حوزه فرارسی  -4-2

اند. در این بخش عوامل شناسایی شده در مطالعات منتخب؛ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته

در  .های مورد مطالعه از طریق روش آنتروپی شانون انجام شده استبررسی پشتیبانی کمی پژوهش

بندی موجود در چارچوب های اثرگذار بر اساس دستهآنتروپی هریک از شاخص( ضرایب 3جدول )

-های قابلیتدهد که مولفهنشان می نتایج این جدولتحلیلی پژوهش مورد محاسبه قرار گرفته است. 

 مورد اشاره، دارای بیشترین ضرایب 19و  32، 32سازی، رژیم فناوری و محیط نهادی به ترتیب با 

 اند. بیشتر از سایر موارد مورد اشاره قرار گرفته بوده و آنتروپی

های بعدی مربوط به فرارسی بازار، سایر مسائل سازمانی و سپس دسترسی به بازارهای محلی رتبه

-همچنین عوامل استراتژی. اندها بودهالمللی است که همگی دارای پشتیبانی مطلوبی در پژوهشو بین

های مورد بررسی دارای های بعدی قرار هستند که در پژوهشر ردههای فرارسی و  الگوهای فرارسی د

 اند.پشتیبانی مطلوبی نبوده
 

 ها(المللی در قالب مضامین )مولفهضرایب آنتروپی مطالعات منتخب بین محاسبه(: 3جدول )
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 داروی کشورعوامل کلیدی اثرگذار بر فرارسی در صنعت زیست -4-3

-مند در صنعت زیستآمده از مرور نظامدستشده در بخش قبلی، برروی مطالعات به عنوانفرایند 

 ارائه شد است.   (5) و (4داروی کشور نیز انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در جداول )
 

 داروی کشور( عوامل شناسایی شده مؤثر بر فرارسی صنعت زیست4جدول )

 عنوان و

 نویسندگان مقاله
 استخراج شدهعوامل كلیدی 

 مضامین

 ها()مولفه

های جمعی و بررسی حرکت

تغییرات نهادی و فناوری در 

 داروی کشورصنعت زیست

و همکاران،  مطلقیدی)حم

1395) 

 از کشور کوبا داروپروژۀ انتقال فناوری چهار زیست -1
های دارویی در دانشگاه علوم پزشکی تاسیس مرکز رشد فناوری -2

 تهران
های فناوریهای ریاست جمهوری به حوزه همکاری ورود دفتر -3

  فناوریزیست
  به بازار  خصوصی سوم های نسلتالش برای ورود شرکت -4

 سازیقابلیت-1

 محیط نهادی-2

 محیط نهادی-3

 رژیم فناورانه-4

عوامل اثرگذار بر انتخاب 

روش تأمین فناوری: 

ی موردی فناوری مطالعه

سویه در شرکت دارویی 

 سیناژن

 ان،یو شکرچ ی)البدو

1396) 

 های داخلی: منابع تأمین دانش شرکت

 وتوسعه داخلیتحقیق-1

 ی شرکتی دهندهشتاب-2

-وتوسعه و خرید لیسانس از شرکتهای تحقیقهمکاری-3

 های خارجی 

 ی تأمین فناوری در این شرکت:عوامل اثرگذار بر نحوه

 فرصت رسیدن به محصول  -4      

 نیاز به تأیید سویه -5      

 های تولید سویه در کشورمیزان وجود زیرساخت-6      

 ترس از تحریم فناوری -7      

 ی بنگاه های فناورانهقابلیت-8      

 ای اثرگذار:مل زمینهواع

 داروهای صنعت زیستویژگی-9    

 سازیقابلیت-1

 محیط نهادی-2

 سازیقابلیت-3

 فرارسیاستراتژی -4

 سازیقابلیت-5

 سازیقابلیت-6

دسترسی به  -7

 بازارهای خارجی

 سازیقابلیت-8

 

تحلیل اکوسیستم نوآوری 

 داروهای زیستی در ایران

و  انی)طباطبائ

 (1397همکاران،

 پرورش منابع انسانی متخصص و ماهر -1

گیری از متخصصین ایرانی شاغل در مراکز تحقیقاتی معتبر بهره-2

 خارج از کشور 

ویژه اهمیت نهادهای حامی مالی و لزوم گسترش این نهادها به -3

 گذاری خطرپذیر سرمایه

 گرنقش نهادهای سیاستگذار و تنظیم -4

 صنعتها توسط دهندهایجاد شتاب -5

 سازیقابلیت-1

 سازیقابلیت-2

 محیط نهادی-3

 محیط نهادی-4

 نهادیمحیط -5

 محیط نهادی-6

 محیط نهادی-7
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 عنوان و

 نویسندگان مقاله
 استخراج شدهعوامل كلیدی 

 مضامین

 ها()مولفه

ی ارزش ی و مراکز رشد در زنجیرهو فناور های علموجود پارک -6 

 این صنعت 
ها و مراکز تحقیقاتی در نقش اساتید و پژوهشگران دانشگاه -7

 های نوپا تأسیس شرکت
های ی صادرات محصول و فناوری در شرکتآغاز توسعه -8

 پیشروی این حوزه 
 

دسترسی به  -8

 المللیبازارهای بین

 

 فرارسی های تالش تحلیل

 زیست های بنگاه فناورانه

 ایران داروی

 
(Saber et al., 2018) 

 های تولید ماده مؤثره در مقیاس صنعتی: توانمندی 

تولید محصوالت های در شرکت ی حضور قبلی تیمتجربه -1     

دارو )وجود پایگاه های انتقال فناوری زیستفناوری و پروژهزیست

 دانش اولیه در این حوزه( 
  ی فناوری سویه دهندهیادگیری از مؤسسات انتقال -2     
 ی داخلی وتوسعههای تحقیقتالش -3     

 سویه موجود از طریق: های نوآوری در فرایند و توسعهتوانمندی

 داخلی  وتوسعهتحقیق-4     

 ژن ی پرسیسدهندهشتاب-5     

-های فناورانه در شرکتکسب توانمندی جدید سیرکشف -6     

 ایرانی مورد مطالعههای 

 سازیقابلیت-1

 سازیقابلیت-2

 سازیقابلیت-3

 سازیقابلیت-4

 محیط نهادی-5

 الگوهای فرارسی-6

 ی صنعتالگوی توسعه

-مطالعه داروی کشور؛زیست

 ی موردی شرکت سیناژن

 (1398و همکاران،  یریمج)

 وتوسعههای فناورانه داخلی همچون تحقیقتالش -1

 انتقال فناوری؛  -2
گذاری؛ ارائه های دولتی )در حوزه قانونحمایتی سیاست نقش -3

 تسهیالت و تأمین مالی و پرورش نیروی انسانی متخصص( 

 صنعت  -وجود ارتباط دانشگاه  -4

 سهولت شرایط حقوق مالکیت فکری  -5

 های سیاسی تحریم -6

 ی جلب اعتماد عمومی نحوه -7

 ی مدیریت ماهیت خصوصی و نحوه -8

 یکپارچگی میان بازاریابی و فناوری  -9

 سازیقابلیت-1

 سازیقابلیت-2

 رژیم فناورانه-3

 محیط نهادی-4

 محیط نهادی-5

دسترسی به -6
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 داروی کشورنتیجه ترازیابی کمی عوامل کلیدی موجود در ادبیات صنعت زیست -4-4

دهد. میداروی کشور را ارائه ( نتیجه ترازیابی کمی مطالعات انجام گرفته در صنعت زیست5) جدول

مورد( و بیشترین ضریب آنتروپی 21) سازی دارای بیشترین تکراری قابلیتمولفه دهد کهنتایج نشان می

های فناورانه در این مساله موید توجه مقاالت به مهمترین عامل یعنی ایجاد قابلیت که بوده است

دارای پشتیابی مطلوبی  گیرد کهقرار میرژیم فناورانه  و سپسپس از آن محیط نهادی . هاستشرکت

. آخرین عاملی که پشتیبانی مطلوبی از آن صورت گرفته دسترسی به های داخلی بوده استدر پژوهش

ها بر این ها و اشاره به اثراتی که تحریمدلیل وجود تحریمبه المللی و محلی است، که اوالًبازارهای بین

ی داخلی به بازارهای محلی و انجام صادرات توسط هادلیل دسترسی شرکتصنعت داشته است، و ثانیاً به

مورد اشاره قرار گرفته است. از سایر عوامل شامل فرارسی بازار، الگوی بیشتر  ،های پیشروبرخی شرکت

ها صورت نگرفته های فرارسی و سایر مسائل سازمانی پشتیبانی مطلوبی در پژوهشفرارسی، استراتژی

 است.
 ها(داروی کشور در قالب مضامین )مولفهضرایب آنتروپی مطالعات فرارسی زیست محاسبه(: 5جدول )

 

  گیریبحث و نتیجه -5

دهد عوامل موثر بر فرارسی صنایع در تحقیقات متنوع انجام شده در حوزه فرارسی نشان می

طور و به کشورهای مختلف، متاثر از فاکتورهای متنوعی همچون، نوع صنعت، کشور، میزان بلوغ صنعت

. بررسی عوامل موثر بر فرارسی (Miao et al., 2018)کلی شرایط زمانی و مکانی خاص آن صنعت است 

-های کشورهای درحال توسعه که میکند شرکتکمک میسو دارای اهمیت است که فناورانه از آن

خواهند فرارسی را با موفقیت طی کنند موقعیت خود را با موارد موفق مقایسه کنند و از این طریق 

 . (1400آباد و همکاران، کرم یملک) اقدامات موردنیاز جهت تکمیل فرارسی خود را طراحی کنند

-های انجاممند پژوهشی نظاممطالعه ی تطبیقی بهالعهاست به روش مط این پژوهش درصدد بوده

ی منتخب جهانی و همچنین پایهدارو و دانشهای موفق در صنایع دارو، زیستگرفته در خصوص فرارسی
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ی داروی کشور از لنز عوامل اثرگذار بر فرارسی بپردازد و ضمن مقایسهوضعیت فرارسی در صنعت زیست

های موجود ها  و نقصکمک شواهد موجود در ادبیات کاستیمنتخب جهانی، بهوضعیت ایران با صنایع 

داروی کشور را شناسایی کرده و به راهکارهایی جهت تکمیل فرایند فرارسی در این در صنعت زیست

ی وضعیت کشور با صنایع منتخب جهانی، بندی و مقایسهمنظور دستهیابد. در این راستا بهصنعت دست

به عنوان چارچوب اصلی برای ورود به مطالعه تطبیقی  (Miao et al., 2018)و همکارانمدل میائو 

و بحث اهمیت فرارسی بازار   (K. Lee & Lim, 2001)درنظرگرفته شد. همچنین براساس مدل لی و لیم 

موارد الزم به مدل فوق اضافه گردید.  و،دارالمللی در صنعت زیستو دسترسی به بازارهای محلی و بین

های ذیل دو دسته عوامل داخلی ی عوامل شناسایی شده در مقاالت منتخب در مؤلفهدرنتیجه کلیه

سازی، استراتژی فرارسی، الگوهای فرارسی، فرارسی بازار، سایر مسائل سازمانی( و خارجی )قابلیت

بندی شد و سپس فراوانی المللی( طبقه)محیط نهادی، رژیم فناورانه، دسترسی به بازارهای محلی و بین

ی مقایسه و آنتروپی هریک از این عوامل با روش شانون محاسبه گردید. نتیجه حاصل از این محاسبات و

 .نشان داده شده است( 6دارو در قالب شکل )منظور یافتن کمبودها در صنعت زیستنتایج به

 

 

ی میان عوامل مربوط به صنعتِ در آستانههایی که دهد باوجود شباهتدست آمده نشان مینتایج به

شود، در برخی عوامل میقیت در صنایع منتخب خارجی مشاهدهداروی ایران با عوامل موففرارسی زیست

گرفته از شکاف نظری و یا عملی تواند نشأتطور کلی این موضوع میشکاف قابل توجهی وجود دارد. به 

بیشتر مؤید وجود شکاف عملی مربوط به تجربیات واقعی  ،التدر این حوزه باشد ولی بررسی محتوای مقا
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و بین المللی

صنعت داخلی مطالعات بین المللی

 المللیداروی كشور در برابر مقاالت منتخب بینی پشتیبانی كمی از عوامل فرارسی در صنعت زیست(: مقایسه6شکل )
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داروی کشور از منظر ی توسعه صنعت زیستاین صنعت در ایران است. به عبارت دیگر هنوز تجربه

 های مشابه با تجربیات جهانی توسعه نیافته است.های مذکور به اندازه دیگر مؤلفهمؤلفه

المللی از منظر آنتروپی قرابت باالیی وجود داشت خلی و بینسه مورد از عواملی که میان مقاالت دا

این موارد همچنین دارای «. رژیم فناورانه»و « سازیقابلیت»، «محیط نهادی»است از  به ترتیب عبارت

بیشترین پشتیبانی کمی در میان مطالعات خارجی و داخلی بوده است. در رابطه با محیط نهادی، باید 

المللی به مواردی از قبیل رژیم مالکیت فکری، و پرتکرار مقاالت منتخب بینگفت که خطوط اصلی 

انداز نقش نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی، بلوغ این نهادها، و هدایت آنها به سمت اهداف چشم

طریق مشابه، نقش نهادهای دولتی و دانشگاهی و توان اشاره کرد. در مقاالت داخلی نیز بهصنعت می

ها و مراکز تحقیقاتی عمومی، مکررا مورد اشاره قرار گرفته است، همچنین به نقش مثبت شتابدهنده

پارکهای علم و فناوری در کمک به رشد این صنعت اشاره شده است. رژیم مالکیت فکری در مطالعات 

در صنایع ی موفق فرارسی داخلی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این درحالی است که بررسی تجربه

دهد که سهولت رژیم مالکیت فکری در این کشورها داروی کشورهای هند و چین نشان میدارو و زیست

های تقلید تکراری و تقلید خالق موثر بوده است ی قابلیتها به این حوزه و توسعهابتدا به ورود شرکت

(Hu & Zhang, 2015; Kale, 2012)های نوآورانه و ورود به مرحله نوآوری در محصول، ؛ اما کسب قابلیت

و سختگیری بیشتر در حوزه حقوق مالکیت  TRIPSنامه های هندی در نتیجه قبول موافقتبرای شرکت

دهد که الزم است رژیم طور کلی نتایج این تحقیقات نشان می. به(Kale, 2012)فکری رقم خورده است 

های اجتماعی کشورها در هر برهه زمانی هماهنگ باشد مالکیت فکری با شرایط اقتصادی و ویژگی

(Kale & Little, 2007)رسمیت شناختن قانون مالکیت صنعتی، اما اجرای این رغم به. در کشور ما علی

، همچنین بدلیل نپیوستن به (Afshari-Mofrad & Salim, 2019)برد های عمده رنج میقانون از ضعف

-فرماست. این مساله علیای برای حقوق مالکیت فکری حکمگیرانهسازمان تجارت جهانی، فضای سهل

-های مختلف تولیدی همچون تولید و تجارییابی به قابلیتگیری صنعت و دسترغم آنکه منجر به شکل

، اما وضعیت (1398و همکاران،  یریمج)های پیشرو شده است رها برای شرکتسازی سریعتر بایوسیمیال

ی ارزش دارویی و ها به حرکت به سمت ابتدای زنجیرهی شرکتفعلی این صنعت و عدم تمایل عمده

دهد که نیاز است فضای موجود نشان می ،های نوآورانه و نوآوری در محصولی قابلیتعبارتی توسعهبه

 یابد.تغییر 

و  وتوسعههای تحقیقسازی تالشهای پرتکرار حول مکملی مولفهسازی، عمدهدرخصوص قابلیت

سازی و المللی در قالب دسترسی به منابع دانشی خارجی، شبکهساز داخلی با ارتباطات بینقابلیت

تی و همچنین های چندملیتعامالت پیوسته با بازیگران خارجی، ایجاد اتحادهای استراتژیک با شرکت

دیده در خارج از کشور بوده است. موارد مطرح در مطالعات نقش بازگشت معکوس نخبگان آموزش

های داخلی در کنار دسترسی به منابع خارجی دانش اشاره دارد. طریق مشابه به نقش تالشداخلی، به
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های با شرکت «صنعتی»های ها و محدودیت همکاریدلیل تحریمهای داخلی بههمچنین شرکت

با موسسات تحقیقاتی خارجی و استفاده از مشاوره  «علمی»های چندملیتی پیشگام، عمدتا به همکاری

 ,.Saber et al)اند های متاخر اهتمام ورزیدهمتخصصان خارجی و یا دریافت لیسانس از سایر شرکت

2018). 

اما وضعیت داخلی با موارد  درخصوص رژیم فناورانه، علی رغم پشتیبانی باالی ادبیات از این مولفه،

های خارجی های کلیدی و پرتکرارتر مورد تاکید در پژوهشی بیشتری دارد. مولفهخارجی فاصله

ی فرصت. های ساختار صنعت و استفاده از پنجرههای دولتی، ویژگیمنتخب، عبارت است از سیاست

خورد؛ های داخلی نیز به چشم میی فرصت در پژوهشهای ساختار صنعت و استفاده از پنجرهویژگی

ی صنعت های دولتی که در توسعههای دولتی است. اول اینکه سیاستمنتها تفاوت معنادار در سیاست

اند از: نقش دولت در حوزه داروی کشور موثر بوده و در مقاالت مورد اشاره قرار گرفته است، عبارتزیست

ه )مقررات فنی در فرایند مطالعات بالینی و کسب مجوزهای ای مربوطگذاری و مقررات فنی و بیمهقانون

ای منجر به تضمین بازار برای محصوالت داخلی شده های بیمهفنی از سازمان غذا و دارو، و حمایت

های ها برای پرورش نیروی انسانی متخصص، و درنهایت ارائه حمایتاست(، همچنین گسترش زیرساخت

های اخیر اما به دلیل گسترش های مالیاتی(. درسالبهره و معافیتکممالی )در قالب وام، تسهیالت 

های جایگزینی واردات حرکت کرده نگرانه، دولت به سمت اتخاذ سیاستمدتهای کوتاهها و نگاهتحریم

مدت منجر به افزایش که در کوتاهرغم آنها علی؛ این سیاست(Afshari-Mofrad & Salim, 2019)است 

ها دلیل تولیدمحور بودن باعث شده که شرکتشود، اما بهتولیدات داخلی و دسترسی بیماران به دارو می

های خارجی و عرضه های دارویی و تولید دارو تحت لیسانس شرکتدر این صنعت به سمت واردات بالک

که منجر به ایجاد فضای رقابتی در بازار اقدام کنند. این مساله باوجود آنتر محصوالت خود به بازار سریع

-ی مستقل سویهی ارزش دارویی، یعنی توسعهها به سمت ابتدای زنجیرهکشور شده اما حرکت شرکت

و  های نوآورانه را کند و بعضاً متوقف نموده است؛ چراکه با توجه به زمانهای موجود، و کسب قابلیت

ها برای عقب نماندن از رقبای داخلی خود تمایلی به صرف هزینه و بر بودن این مراحل، شرکتهزینه

ی مستقل ها درحالی است که تولید یک داروی جدید از مرحله توسعهزمان مربوطه ندارند. همه این

در های تکمیل فرایند فرارسی ی جدید )آخرین مرحله از نوآوری در محصول که یکی از شاخصسویه

 ان،یو شکرچ ی)البدو طلبدمی ی بسیار بیشتریشود(، زمان و هزینهشرکتهای این صنعت محسوب می

دهد که های دولتی در مقاالت منتخب خارجی، نشان میازسوی دیگر نگاه به وضعیت سیاست. (1396

های منسجم برای صنایع اندازها و برنامهنگرانه و ایجاد چشمهای بلندمدتبر اتخاذ دیدگاهها عالوهدولت

محور را های صادراتفناوری، عمدتاً سیاست های توسعهی برنامهمشابه و همچنین مدیریت یکپارچه

سمت گسترش صادرات سوق های صادراتی، صنایع خود را بهی مشوقاند و ازطریق ارائهدرپیش گرفته

 اند. داده
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پشتیبانی مطلوبی است، عامل دسترسی به  ها دارایدو دسته از پژوهش عامل بعدی که در هر

های تحت این عامل دسترسی به بازارهای محلی )وجود تقاضای المللی است. مولفهبازارهای محلی و بین

رابطه با بازارهای  هاست. مشخصا درالمللی)بحث صادرات( و تحریمداخلی(، دسترسی به بازارهای بین

زار داخلی کشورها در تسهیل فرارسی و اشاره به این بازار محلی مطالعات خارجی و داخلی به نقش با

المللی در مطالعات اشاره دارد. درخصوص دسترسی به بازارهای بین 1عنوان بستری برای آزمایشبه

های حضور در این بازارها، اشاره شده است. مثال تقدم حضور در خارجی به عواملی همچون استراتژی

تر و یا تر )درحال توسعه( جهت ورود به بازارهای پیشرفتهگیرانههای سهلرگوالتوریبازار کشورهای با 

المللی. المللی جهت تسهیل ورود به بازارهای بینهای بینهای محلی با شرکتتطابق استراتژی شرکت

دلیل تضمین بازار داخلی برای محصوالت تولید داخل، درکنار بحث درخصوص مطالعات داخلی به

مکرراً اشاره شده و این مسئله منجر به افزایش نسبی  مولفهها بر این صنعت، به این گذاری تحریماثر

های پیشروی شرکت»شده است. البته مطالعات به صادرات محصول و فناوری توسط آن ضریب آنتروپی 

صادرات به  المللی نیز ابتداها در بازارهای بیناند. مسیر حضور این شرکتنیز اشاره کرده «کشور

کشورهای درحال توسعه و سپس تالش برای کسب مجوزهای صادرات به کشورهای پیشرفته همچون 

. (Majidpour et al., 2021)طور کامل تحقق نیافته است اتحادیه اروپا بوده است که البته هنوز این مهم به

سازی و پیوندسازی با پیشگامان این باید گفت که یکی از شرایط ورود به بازارهای جهانی وجود شبکه

ها به طور گسترده هایی از قبیل تحریمدلیل محدودیتهای داخلی بهی شرکتحوزه در دنیاست که عمده

اند. تحریم عامل پرتکرار بعدی است که در مطالعات داخلی به چشم در این خصوص موفق عمل نکرده

ها طوریکه از سویی در برخی برههخورد و اثرگذاری آن در مراحل مختلف عمر صنعت مشهود است بهمی

ی ای داخلی و تقویت روحیههگیری صنعت، تشدید تالشدارای اثرگذاری مثبت بوده و منجر به شکل

های داخلی جهت دستیابی به های بیشتر به شرکتسوی دیگر باعث تحمیل هزینه خودباوری شده و از

المللی ها در گسترش حضور بیندانش، تجهیزات و مواد اولیه شده است. درحال حاضر نیز نقش تحریم

 باشد. المللی پررنگ میازارهای بینها و بهای داخلی و معرفی برندهای داخلی در نمایشگاهشرکت

المللی قابل توجه است از جمله عواملی که در آن اختالف میان صنعت داخلی و تجربیات بین

دهد برخالف اهمیت باالی است. نتایج این پژوهش نشان می« سایر مسائل سازمانی»و « فرارسی بازار»

دهد که البته این طلوبی از این عوامل ارائه نمیاین دو مؤلفه در فرارسی، مطالعات داخلی پیشتیبانی م

ها و های ذیل این دو دسته است. درخصوص فرارسی بازار توانمندیموید وضعیت صنعت در مولفه

-کننده و تولیدکننده، استفاده از زیرساختهای بازاریابی، ایجاد ارتباطات عمودی میان مصرفاستراتژی

های قیمتی دارو، رسیدن به مزیتاروهای شیمیایی برای صنعت زیستهای توزیع و بازاریابی در صنایع د

منظور کسب سهم بازار بیشتر مواردی است که در مطالعات کمک حجم باالی تولید و اقتصاد مقیاس بهبه

                                                      
1 Test bed 
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های ذیل این های داخلی قرار گیرد. مولفهتواند مورد توجه شرکتخارجی مورد اشاره قرار گرفته و می

های گروه دارویی سیناژن بوده است که  به ادغام لعات داخلی بیشتر متوجه توانمندیعامل در مطا

های مرتبط با ورود های بازاریابی و توزیع تخصصی و همچنین کسب توانمندیعمودی و تاسیس شرکت

اما ی این شرکت جهت جلب اعتماد عمومی اشاره دارد. های اولیهبه بازارهای با رگوالتوری باال و تالش

حاضر های فعال در صنعت درحالی شرکتها در صنعت فراگیر نشده و عمدهباید گفت که این توانمندی

 کنند. ها عمل میبازاریابی همچون اعطای کمیسیون به داروخانه های سنتیمطابق روش

ها ترانه شرکوهای خاص و نوآدرخصوص سایر مسائل سازمانی در مطالعات منتخب خارجی به روش

های ندیی مدیریتی، توانمهای نوآورانهدرخصوص تامین مالی، نقش ساختارهای سازمانی، توانمندی

شکافی  گیری و فرهنگ سازمانی اشاره شده است. مجدداً در این خصوص نیزهای تصمیمرهبری، نظام

ری مدیران بی مدیریت متهورانه و رهخورد و تنها به یک مورد از نحوهدر مطالعات داخلی به چشم می

ه است. اشاره شد روی آنهای پیشو در مواجهه با چالش شرکت سیناژن در مسیر تاریخی این شرکت

ین صنعت های ااین نتیجه نیز موید آن است که بایستی مهارتهای مدیریتی و سازمانی در میان شرکت

 ست. اصورت نگرفته ها پشتیبانی مطلوبی ها در هردو دسته از پژوهشتقویت شود. از سایر مولفه

مسیر  های اساسی درها و خالءطور کلی کاستیبندی نتایج حاصل از این توضیحات بهبا جمع

 توان موارد زیر دانست:داروی داخلی را میهای زیستفرارسی شرکت

فعال در این « پیشروی»های دارو، شرکتبر اساس سطح توانمندی فناورانه در صنعت زیست -1

ها و های تولید )فرموالسیون، تولید ماده موثره، کسب تائیدیهاند توانمندیصنعت توانسته

های ها درخصوص توانمندیطور کامل کسب کنند. این شرکتاستانداردهای قانونی( را به

 دست« 1ی موجودی مجدد سویهتوانمندی توسعه»و « توانمندی در فرایند تولید»نوآورانه، به 

« ی جدیدی تولید سویهی داروی جدید از مرحلهتوسعه»اند به فق نشدهاند. اما هنوز مویافته

های مورد نیاز برای نوآوری در محصول بوده این مرحله آخرین مرحله از توانمندیدست یابند. 

 ها الزامی است.منظور تکمیل فرایند فرارسی برای این شرکتیابی به آن بهدستو 

-های فعال، تنها دارای تواناییاین صنعت، بیشتر شرکتهای حاصل شده در رغم موفقیتعلی -2

 2ی سلولی خریداری شده از شرکای خارجی هستند و تنها هاهای تولیدی با استفاده از رده

ها )سیناژن و آریوژن( توانایی تولید بیوسیمیالرها را با استفاده از خطوط سلولی مورد از آن

ها در این صنعت ها و موفقیتی تواناییعبارتی عمدهبه ی داخلی دارند؛یافتهتولیدی و توسعه

                                                      
-شود که از نظر ایمنی و اثربخشی مشابه زیستسیمیالرها( میداروها)بایوشبیهرو منجر به تولید زیستهای دنبالهی موجود توسط شرکتی مجدد سویهتوسعه 1

 پیشگام توسعه داده شود.  برای اولین بار توسط شرکت آنی داروی اصلی، دارویی است که سویههای پیشگام هستند. زیستداروی اصلی تولید شده توسط شرکت
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ها هنوز نتوانسته رسد الگوی موفقیت آننظر میوابسته به چندین شرکت پیشرو بوده و به

 های دیگر تکرار شود. توسط شرکت

های مختلف به این حوزه، دلیل ورود شرکتگیری بازار رقابتی در داخل کشور بهرغم شکلعلی -3

-های اخیر( و نبود زیرساختهای جایگزینی واردات در سالویژه سیاستهای حاکم )بهسیاست

های این صنعت  بیشتر متمایل به خرید لیسانس و های الزم منجر به این شده که شرکت

ی های فناورانه، حضور در ابتدای زنجیرهی قابلیتی بالک دارو از خارج باشند و به توسعهتهیه

 ی صادرات و نوآوری اقدام نکنند.تر فناورانه(، توسعه)مراحل پیچیده داروارزش زیست

ها به سمت های فعال و عدم سوق دادن آندرحال حاضر تضمین بازار داخلی برای شرکت -4

های های داخلی عمدتاً از روشتر، منجر به این شده که اکثر شرکتبازارهای خارجی و رقابتی

جز ها استفاده کنند و در این صنعت بهیسیون به داروخانهسنتی بازاریابی همچون اعطای کم

سیس شرکت بازاریابی تخصصی اُرکید فارمِد اقدام أموارد معدودی همچون سیناژن که به ت

ی فرارسی بازار به های بازاریابی و نگاه استراتژیک به مقولهاست، فقدان رشد قابلیت نموده

 خورد. چشم می

های شناسایی شده هایی جهت رفع شکافدوم پژوهش، راهکارها و توصیهمنظور پاسخ به سوال به

 گردد:داروی کشور ارائه میدر فرآیند فرارسی صنعت زیست

های سازی جهت بهبود دانش شرکتی نهادهای آموزش مدیریتی، حقوقی و تجاریلزوم توسعه -1

های ازمانی، نظامهای مدیریتی، ساختار و فرهنگ سی قابلیتنوپای این حوزه در زمینه

ها با هدف های علمی در این زمینههای بازاریابی و ارائه آموزشگیری و همچنین قابلیتتصمیم

 المللی.های بینها با شرکتتوسعه توانایی رقابت این شرکت

-منظور تسهیل ورود فارغهای شرکتی بهدهندهگیری تعداد بیشتری از شتابحمایت از شکل -2

 ی ارزش صنعت.های مغفول مانده در زنجیرهمحققان دانشگاهی به عرصه التحصیالن جوان و

گذاری خطرپذیر و همچنین ایجاد بازار کننده و سرمایهگسترش نهادهای تامین مالی پشتیبانی -3

 سهام ثانویه.

های ساختگی لزوم اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالکیت صنعتی در کشور و یا ایجاد بحران -4

طور مثال پیوستن به های نوآورانه، بهسمت ایجاد قابلیتهای داخلی بهشرکت منظور حرکتبه

 .TRIPSالمللی ی بیننامهموافقت
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-های مبتنی بر جایگزینی واردات و اتخاذ سیاستگذاران از دیدگاهلزوم تغییر دیدگاه سیاست -5

ها و های این صنعت به کسب شاخصمحور، جهت سوق دادن شرکتهای صادرات

ثبت  نهیهز یبرا ارانههایی همچون یالمللی از طریق ارائه مشوقاستانداردهای بازارهای بین

 ی. در کشور مقصد صادرات ینیبال شاتیآزما نهیهز دارو و

ی ارزش دارویی مشغول هایی که در سراسر زنجیرهتشویق و حمایت از تاسیس و تجمیع شرکت -6

ولید مواد اولیه مورد نیاز صنعت، تولید تجهیزات مورد تواند منجر به تباشند، که می به فعالیت

 نیاز صنعت، بازاریابی تخصصی و... شود.

های ی کشور در نمایشگاههای برجستهکمک و حمایت دولت جهت تسهیل حضور شرکت -7

های داخلی به بازارهای خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی المللی جهت معرفی برندبین

 در این راستا. 

های این صنعت به سمت ی شرکتهای هوشمند در راستای حرکت عمدهلزوم ارائه سیاست -8

های مختلف ارائه مشوقهای نوآورانه با یابی به قابلیتهای تولید و دستی قابلیتتوسعه

 ها بعنوان درصدی از صادرات.شرکت وتوسعهتحقیقهای مالی به همچون کمک

های کوچک و متوسط، های قانونی و نظارتی ادغام و اکتساب برای شرکتتسهیل زیرساخت -9

های حاصل از ها به منابع بیشتر و امکان دستیابی به صرفهمنظور دستیابی این شرکتبه

 مقیاس.
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