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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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استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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فاطمه مجیری

دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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محمدامین فخیمی

دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
4

دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
فرایند فرارسی فرایندی بسیار پیچیده و زمانبر است که بایستی انواع توانمندیها توسط شرکتهای دنبالهرو
کسب شود تا مراحل مختلف آن با موفقیت پشت سر گذارده شود .این فرایند متاثر از عوامل مختلف است که شکست
یا موفقیت آن را رقم میزنند .توجه به عوامل اثرگذار بر موارد موفق و ناموفق در فرایند فرارسی میتواند برای شرکتها
و کشورهایی که می خواهند این مسیر را با موفقیت طی کنند؛ بینشهای خوبی بهدست دهد .در همین راستا در
پژوهش حاضر بهکمک مرور نظام مند ادبیات ،چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت در فرارسی صنایع دارو ،زیستدارو
و دانشپایه بهمنظور مقایسه تطبیقی با وضعیت فرارسی در صنعت زیستداروی کشور استخراج گردید و تالش شد
میزان پشتیبانی کمی مطالعات خارجی و داخلی از هر دسته از عوامل بهروش آنتروپی شانون محاسبه و با یکدیگر
مقایسه گردد تا از این طریق خالءهای موجود در فرارسی صنعت زیستداروی کشور شناسایی شود .نتایج بهدست
آمده نشان میدهد که در عوامل محیط نهادی ،قابلیتسازی ،و رژیم فناورانه میان مقاالت داخلی و بینالمللی از منظر
آنتروپی قرابت باالیی وجود دارد .همچنین الزم است موقعیت نامطلوب صنعت داخلی در عوامل فرارسی بازار ،مسائل
سازمانی و استراتژیهای فرارسی بهکمک راهکارهای ارائه شده بهبود یابد.
واژگان كلیدی :فرارسی  ،عوامل اثرگذار ،مطالعهی تطبیقی ،صنعت زیستدارو ،ایران
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 -1مقدمه

طی چهار دههی گذشته صنعت زیستدارو در ایران با گذار از فرازهای مختلف توانسته است به
جایگاه درخوری دست یابد؛ بهطوریکه هماکنون بیش از  22شرکت در کشور مشغول به تولید انواع
داروهای زیستی (بایوسیمیالرها) 1بوده و بیش از  22قلم داروی زیستی را در سبد محصوالت خود دارند.
همچنین صادرات  11قلم از این داروها توسط شرکتهای فعال در کشور از دیگر موفقیتهای این
صنعت بوده است .برخی از داروهای تولیدی شرکتهای داخلی نیز همچون داروی اینترفرونبتا آ ،فاکتور
هفت و فاکتور هشت انعقاد خون پس از شرکت مادر و اصلی تولیدکنندهی آنها ،برای دومین بار در
جهان توسط تولیدکنندگان ایرانی تولید شدهاند (مختارزاده و همکاران .)1399 ،از سوی دیگر برخی از
شرکتهای پیشرو در این صنعت توانستهاند ضمن صادرات دارو به صادرات فناوری نیز دست یازند و در
جایگاه انتقالدهندهی فناوری و ارائه دهندهی لیسانس به شرکتهای خارجی قرار گیرند ( Majidpour
 .)et al., 2021با این وجود صنعت زیستدارو هنوز مسیر فرارسی را بهطور کامل نپیموده و مشکالت
متعددی در مسیر توسعه فناوری بنگاههای داخلی وجود دارد ،بهطور مثال به دلیل بازار نسبتاً کوچک
ایران ،ادامه رشد این حوزه نیازمند صادرات بوده و برای توسعهی صادرات نیز الزم است توانمندیهای
فناورانه کسب تائیدیههای دارویی کشورهای توسعهیافته به شرکتهای داخلی منتقل شود .همچنین
شرکتهای پیشروی داخلی تنها توانستهاند به اولین مرحله از نوآوری در محصول (یعنی مرحله توسعه
مستقل سویههای2موجود) وارد شوند و هنوز تا تولید مستقل یک داروی جدید (یعنی توسعه مستقل
یک سویه جدید) راه زیادی در پیش دارند ( .)Saber et al., 2018درنتیجه این نیاز احساس میشود که
ضمن توجه و مطالعه ی توفیقات و مسیری که تاکنون در این صنعت پیموده شده است؛ به الزامات و
راهکارهای مورد نیاز برای تکمیل فرایند فرارسی و ورود این صنعت به فاز پسافرارسی نیز پرداخته شود.
در سالهای اخیر نگرشها به فرارسی بهعنوان یک فرایند پیچیده متأثر از عوامل مختلف افزایش
یافته است .شناسایی عوامل موثر بر فرارسی از آنجا اهمیت دارد که «چرایی» موفقیت برخی از شرکت-
های متاخر در فرارسی و شکست سایرین را مشخص میکند ( .)Miao et al., 2018درحقیقت کشورها
یا صنایعی که قصد فرارسی دارند ،عوامل مؤثر را بررسی و موقعیت خود را براساس این عوامل تعیین
مینمایند (ملکی کرمآباد و همکاران.)1400 ،
تاکنون در داخل کشور مطالعات مختلفی بر صنعت زیست دارو انجام گرفته است؛ اما خأل یک
بررسی جامع از عوامل حیاتی جهت تکمیل فرارسی این صنعت و گذار به موقعیت پیشروی جهانی
بهچشم میخورد .در این پژوهش درصدد هستیم با بررسی مطالعات انجام گرفته درخصوص شرکتهای
 1بایوسیمیالرها مطابق با تعریف ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی ،زیستداروهایی هستند که از نظر کیفیت ،ایمنی و اثربخشی مشابه زیستداروی ثبتشدهی
دیگری باشند (مهبدی و همکاران؛  .)2012این داروها پس از معرفی و ثبت داروی اصلی توسط شرکت پیشگامِ تولیدکننده از سوی شرکتهای دنبالهرو تولید
میشوند (حمیدی و همکاران؛ .)2016
2
Strain
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خارجی این صنعت که فرایند فرارسی را پیمودهاند و دستیابی به چارچوبی از عوامل اثرگذار بر موفقیت
و شکست این شرکت ها ،به مقایسه آن با وضعیت صنعت داروهای زیستی در ایران بپردازیم و به این
سوال پاسخ دهیم که« :چرا علیرغم موفقیتهای کشور در صنعت زیستدارو در سالهای اخیر هنوز
نتوانستهایم فرارسی در این صنعت را تکمیل کرده و همپا با شرکتهای پیشرو در عرصه بینالمللی ظاهر
شویم؟» همچنین پاسخ خواهیم داد که چه اقداماتی در خصوص عوامل اثرگذار بر این عقبماندگی
بایستی انجام گیرد تا این مهم تحقق یابد؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فرارسی عبارت است از فرآیندی که طی آن کشورهای عقبمانده کوشش میکنند تا مبتنی بر
یادگیری از کشورهای پیشرفته ،شکاف فناورانه خود را با آنها کم کنند .بخشی از پیشینه طوالنی مفهوم
فرارسی درحقیقت به تاریخچه صنعتی شدن کشورهای انگلستان؛ آلمان؛ آمریکا و ژاپن میپردازد؛ اما
مطالعات اخیر بر فرایند صنعتیشدن کشورهای آسیای شرقی و آمریکای التین متمرکز است ( Miao et
.)al., 2018
در نگرش کنونی حاکم بر ادبیات حوزه فرارسی که عمدتا نشأت گرفته از تجربههای فرارسی در
کشورهای شرق آسیا است ،بهمنظور فرارسی موفق بایستی انواع مختلف قابلیتها همچون قابلیتهای
فناورانه؛ قابلیتهای تولید؛ سرمایهگذاری و نوآوری کسب شود ( .)Kim, 1998در این نگرش که به دیدگاه
زمینهمحور1معروف است ،فرارسی متأثر از عوامل مختلف فرهنگی؛ اجتماعی؛ نهادی؛ فناورانه و اقتصادی
است که پویاییهای این فرایند محسوب میشوند .در این دیدگاه هیچگاه نمیتوان یک تک روش منحصر
بفرد و جهان شمول برای موفقیت کشورها در فرایند فرارسی تجویز کرد و بایستی آن را در زمینه و
فضای خاص مربوط به خود درنظر گرفت (.)Malerba & Nelson, 2011
همچنین مسیر کسب و توسعه توانمندیها عالوهبر اینکه در کشورهای مختلف متفاوت است ،به
تنوع ویژگیهای ذاتی صنایع نیز بستگی دارد .این تنوع و ویژگیهای صنعت در مطالعات مختلف با
عنوان رژیمهای فناورانه مورد اشاره قرار گرفته است ( .)Miao et al., 2018درهمین راستا توجه به تفاوت
الگوهای نوآوری 2در صنایع مختلف که در ادبیات این حوزه تحت عنوان مسیر فناورانه 3یا پارادایم
فناورانه4مطرح میشود ( ،)Marsili, 2002; Pavitt, 1984موضوع مهمی است که مدنظر قرار دادن آن
میتواند در انتخاب عوامل اثرگذار بر فرارسی فناورانه مؤثر باشد.

1Context oriented
2Innovation pattern
3Technological trajectory
4Technological paradigm
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یکی از دستهبندیهایی که در سالهای اخیر از پویاییها و عوامل اثرگذار بر فرایند فرارسی ارائه
شده است ،مدل میائو و همکاران ( )Miao et al., 2018است که با مطالعهی نظاممند  76مقاله منتشر
شده با موضوع فرارسی در بستر کشورهای شرق آسیا در بازهی سالهای  1995تا  2017به شناسایی
و دستهبندی این عوامل به دو دستهی درونی و بیرونی برای بنگاههای صنعتی پرداختهاند .هریک از این
ابعاد ،دارای مولفههایی است که در ادبیات مکرراً مورد اشاره قرار گرفته و بهواسطهی ویژگیها و خروجی-
هایی که با خود به همراه دارد ،ذیل ابعاد مربوطه طبقهبندی شده است .شکل ( )1ابعاد این مدل و
مولفههای ذیل هریک را نشان میدهد.

شکل ( :)1عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه در صنایع کشورهای درحال توسعه از منظر میائو و همکاران ()2018

 -1-2وضعیت و تاریخچه صنعت زیستداروی کشور:

صنعت زیستدارو جزو صنایع با فناوری بسیار باال محسوب شده و ماهیتی چندرشتهای دارد.
همچنین تولید داروهای زیستی در مقایسه با داروهای شیمیایی به فناوری بسیار پیشرفتهتری نیازمند
است .این صنعت در رژیمهای فناوری ،قانونگذاریها و سیاستهای نوآوری دارای پیچیدگیهای
بیشتری نسبت به صنعت داروهای شیمیایی بوده و ضمن وجود اشتراکات ،نمیتوان تمامی نتایج حوزهی
داروهای شیمیایی را برای بنگاههای زیستدارو بهکار برد (.)Saber et al., 2018
صنعت داروسازی ایران ،در سالهای اخیر توانستهاست در توسعه و تجاریسازی بایوسیمیالرها
موفقیتهای چشمگیری بهدست بیاورد .نگاهی به تاریخچهی توسعهی این صنعت نشان میدهد که در خالل
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چهار دههی اخیر پس از پیروزی انقالب اکوسیستم نوآوری این صنعت طی یک فرایند مستمر و پایدار

چندین مرحلهی متفاوت را پیموده است .در اواخر دههی  60شمسی ،تالشها جهت کسب فناوری و
دانش تولید این داروها در کشور آغاز گردید .بهواسطه ی فضای دولتی حاکم بر صنایع در اوایل انقالب
اسالمی ،عمدهی نهادهای فعال در این دوره را شرکتها و نهادهای دولتی تشکیل میدادند ،که نتیجهی
فعالیت آنها علیرغم آنکه نتوانست به تولید محصولی بیانجامد ،اما به شکلگیری اکوسیستم دانشی
در این حوزه کمک نمود (مختارزاده و همکاران .)1399 ،پس از آن در اوایل دهه  70شرکتهایی پا به
عرصهی فعالیت گذاشتند که موفق به انتقال دانش و فناوری تولید داروهای زیستی شدند اما از نظر
تجاری نتوانستند موفقیت چندانی بهدست بیاورند؛ مهمترین این شرکتها شرکت «شفای ساری» و
«انستیتوپاستور ایران» بودند .پس از این به تدریج در اوایل دههی  80شمسی شرکتهای تأمینمحور
دولتی ،جای خود را به شرکتهای علممحور خصوصی دادند و با تالش کارآفرینان دانشگاهی ،شرکت-
هایی همچون «پویشدارو ،زیستدارودانش ،سیناژن و پارسنوترکیب» پا به عرصهی این صنعت
گذاشتند که به واسطهی پیشگام بودن آنها در توسعهی فناوری تولید زیستداروها و همچنین همزمان
شدن شکلگیری آنها با مجموعهای از تحوالت نهادی اولیه در صنعت و ورود تاثیرگذار نهادهای دولتی
همچون دفتر همکاریهای فناوریونوآوری ریاستجمهوری به حوزهی زیستفناوری و اقدامات حمایتی،
این شرکتها توانستند موفقیتهای فناورانه و تجاری متعددی بهدست بیاورند و عمالً مسیر را برای
شکلگیری شرکتهای بعدی فراهم کردند .شرکتهای نسل بعد ،با اینکه از نظر ساختار ،مالکیت،
مدیریت ،روش دستیابی به فناوری ،روشهای تامین مالی و ...بسیار مشابه شرکتهای علممحور خصوصی
پیشگام خود بودند اما بهدلیل موفقیتهای حاصل از تالشهای شرکتهای پیشگام ،ثبات بیشتری را در
ساختار نهادی صنعت زیستدارو تجربه کردند و با ریسکهای اولیه موجود در صنعت مواجه نشدند
(حمیدیمطلق و همکاران.)1395 ،
هماکنون و پس از گذشت چهاردهه از شکلگیری اکوسیستم این صنعت ،بیش از  22شرکت در
این صنعت به تولید  22قلم از داروهای زیستی میپردازند (مختارزاده و همکاران )1399 ،که البته
ازمنظر میزان توانمندیهای فناورانه و بازار در جایگاههای بسیار متفاوتی قرار دارند .جدول( )1شرکت-
های فعال در صنعت زیستداروی کشور را بههمراه تعداد داروهای زیستی تولیدی هریک نشان میدهد.
براساس دادههای این جدول تعداد زیادی از این شرکتها(13مورد) تک یا دو محصولی هستند؛ تعداد
سه شرکت تنها 3دارو را در سبد محصوالت خود دارند و تنها  6مورد هستند که بیش از 3زیستدارو
تولید میکنند .همچنین بیشتر این شرکتها با وارد کردن مادهی موثرهی داروهای تولیدی خود از
کشورهایی نظیر آرژانتین و استرالیا تنها به فرموالسیون این داروها میپردازند .دراینمیان تنها پنج
شرکت سیناژن ،آریوژن ،پویشدارو ،آریاتیناژن و انستیتوپاستور ،دانش و فناوری تولید مادهموثرهی
داروهای زیستی را درون خود دارند (.)Eslamparast et al., 2017
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جدول ( :)1شرکتهای فعال در صنعت و تعداد داروهای تولیدی هریک ()Eslamparast, et al., 2017

 -2-2اهمیت استراتژیهای بازاریابی و فرارسی بازار در صنعت زیستدارو

علیرغم آنکه مطالعات کمتری در حوزهی فرارسی به اهمیت و نقش فرارسی بازار پرداختهاند؛
بررسی مطالعات انجام گرفته در صنایع داروسازی اعم از داروهای شیمیایی و زیستی بر اهمیت توسعهی
قابلیتهای بازار در کنار قابلیتهای فناورانه شرکتها تأکید میکنند ( .)Reid & Ramani, 2012برای
مثال) ( Kale & Huzair, 2017; Kale & Little, 2007نشان میدهند که چطور شرکتهای دارویی هندی
به کمک استراتژیهای بازاریابی خود توانستهاند به تکمیل فرایند فرارسی و توسعهی صنعت زیستدارو
در این کشور کمک کنند .بررسی این مطالعات نشان میدهد که اگر شرکتهای متأخر نتوانند بازار
مناسبی برای محصوالت خود ایجاد کنند شکست فرارسی قطعی خواهد بود.
طبقهبندی جنیفر و رامانی ( )Guennif & Ramani, 2012سه فاز برای توسعهی بازار شرکتهای
دارویی را معرفی میکند )1 :فروش محصوالت در بازارهای داخلی )2 ،صادرات به کشورهای درحال
توسعه (با استانداردهای متوسط) و  )3صادرات به کشورهای پیشرفته (با استانداردهای سختگیرانه و
سطح باال) .مجیدپور و همکاران ( )Majidpour et al., 2021با بررسی تواناییهای الزم در پیمودن هریک
از این سه مرحله و دستهبندی آنها بهعنوان تواناییهای مربوط به فرارسی بازار در صنعت زیستدارو،
نشان میدهند که شرکتهای پیشروی داخلی در داروهای زیستی مراحل ( )1و ( )2را با موفقیت
پشتسر گذاشتهاند؛ و در تالش برای ورود به مرحلهی آخر هستند ،بهطوریکه شرکتهای سیناژن و
آریوژن تاکنون موفق به اخذ 1GMPدر فرایند ثبت اتحادیهی اروپا شدهاند.
مجیری و همکاران نیز (مجیری و همکاران )1398 ،نشان میدهند که چگونه شرکتهای سیناژن
و آریوژن ،در مراحل ابتدایی معرفی محصوالت خود به بازار داخلی جهت اثبات اثربخشی و کیفیت این
داروها به جامعهی پزشکی کشور تالش نمودهاند .این تالشها منجر به جلب اعتماد عمومی و کمک به
1
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ایجاد و توسعهی بازارهای داخلی برای این شرکتها شده است .این پژوهش همچنین به استراتژیهای
این شرکتها در ایجاد همکاریهای تجاری و صنعتی با شرکتهای خارجی و استفاده از زیرساختها و
نام تجاری آنها بهمنظور صادرات محصوالت خود اشاره میکند .بررسی این مطالعات نشان میدهد که
تولید داروهای باکیفیت و استفاده از روشهای علمی جهت معرفی محصوالت به مصرفکنندگان و
بازارهای جدید ،کلید رشد پایدار و موفقیت در فرایند فرارسی شرکتها در این حوزه محسوب میشود
(.)Afshari-Mofrad & Salim, 2021
 -3-2جمعبندی و انتخاب مدل مفهومی مبنا

بررسیها نشان میدهد که مدل میائو و همکاران به دلیل سادگی و نیز جامعیت در معرفی عوامل
مؤثر بر فرارسی فناورانه دارای نقاط قوت فراوانی است با اینحال مؤلفه «بازار» در این مدل جایگاه
چشمگیر ی ندارد .این درحالی است که یکی از نکات مهم در ادبیات این حوزه ،تفاوت فرارسی بازار با
فرارسی فناورانه است و همانطور که تجربیات مربوط به فرارسی در صنعت زیستدارو نیز نشان میدهد
توسعه قابلیت های بازاریابی و دستیابی به سهم بازار نقش اساسی در فرارسی این صنایع با کشورهای
پیشرو دارد .در همین راستا پژوهش لی و لیم ) (K. Lee & Lim, 2001فرارسی بازار را که به معنای رشد
سهم بازار فناوری است ،نتیجه رشد قابلیتهای فناورانه و یا فرارسی فناورانه معرفی میکند .آنها بیان
میکنند که ابتدا فرارسی فناورانه منجر به فرارسی بازار میشود ولی در نهایت پایدارسازی موفقیت
فناورانه با رشد منابع و رشد دانشی حاصل از فرارسی بازار اتفاق میافتد .شکل زیر نشان دهنده مدل
فرارسی توسعه داده شده توسط این پژوهشگران است.

شکل ( :)2مدل فرارسی فناورانه و بازار )(K. Lee & Lim, 2001
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البته لی و لیم ) (K. Lee & Lim, 2001این مدل را در سطح بنگاه مطرح نمودهاند ولی تطبیق آن
با سطح صنعت نیز نتایج مشابهی را بهدست میدهد و نشان میدهد استراتژی شرکتها و سیاستهای
دربرگیرنده صنعت ،ابتدا منجر به رشد هزینههای  R&Dشرکتها شده و سپس رشد قابلیتهای فناورانه
و در نهایت فرارسی بازار را به همراه خواهد داشت ) .(Fakhimi & Miremadi, 2022براساس این
توضیحات در این پژوهش ،مدل میائو و همکاران ( )Miao et al., 2018به عنوان مبنای اولیه تحلیل و
استخراج عوامل فرارسی انتخاب شده و مؤلفه فرارسی بازار از مدل لی و لیم به آن اضافه میگردد .شکل
( )3عوامل اصلی فرارسی فناورانه در صنعت زیستدارو را برمبنای دو مدل فوق نشان میدهد.
براساس شکل ( )3عوامل داخلی شامل قابلیتسازی ،استراتژی فرارسی ،الگوی فرارسی ،فرارسی
بازار و سایر مسائل سازمانی است .منظور از قابلیتسازی عواملی است که در شکل ( )1درج شده است.
عوامل ذیل استراتژی فرارسی ،الگوها و مراحل فرارسی و سایر مسائل سازمانی نیز مشابه با مدل اولیه
است .درخصوص مولفههای ذیل فرارسی بازار ،لی و لیم( )K. Lee & Lim, 2001در مدل خود به
استراتژیهای مختلف بازاریابی شرکتها اشاره میکنند .مجیدپور و همکاران ()Majidpour et al., 2021
نیز سطوح مختلف توانمندیهای بازار را بهعنوان مولفههای فرارسی بازار معرفی میکنند .بر همین
اساس دو مولفهی استراتژیهای بازاریابی و توانمندیهای بازاریابی ذیل بعد فرارسی بازار قرار میگیرد.
عوامل داخلی:
 قابلیتسازی استراتژی فرارسیالگو و مراحل فرارسیفرارسی بازار (استراتژی های بازاریابی و قابلیتهای بازار)-سایر مسائل سازمانی

فرارسی فناورانه
در صنعت
زیستدارو
عوامل خارجی:
 محیط نهادی رژیم فناورانه دسترسی به بازارهای داخلی و بینالمللی (تحریم،بازارهای محلی ،بازارهای بین المللی)

شکل ( :)3مدل مفهومی پژوهش جهت استخراج عوامل فرارسی در صنعت زیستدارو
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ازسوی دیگر عوامل خارجی مؤثر بر فرارسی فناورانه در این مدل شامل محیط نهادی ،رژیم فناورانه
و دسترسی به بازارهای داخلی و بینالمللی است که فاکتورهای ذیل هریک مطابق با شکل ( )1درنظر
گرفته میشود .درمورد بعد دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی نیز باید گفت عالوهبر امکان دسترسی
به بازارهای محلی و بینالمللی ،مولفهی دیگر ذیل این گروه ،تاثیر تحریمهای بینالمللی بر فرارسی است
که در مقاالت جنوب شرق آسیا اثری از آن نیست ،اما در مقاالت متعددی در صنایع کشورمان به آن
اشاره شده است ); Majidpour et al., 2021مجیری و همکاران .)1398 ،این مولفه به واسطهی آنکه تا
سطح بینالمللی گسترش مییابد و دسترسی به بازارها و همکاریهای بینالمللی را تحت تاثیر قرار
میدهد ،ذیل این بعد قرار گرفتهاست.
 -3روششناسی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت فعلی فرارسی فناورانه در صنعت زیستداروی کشور از
لنز عوامل اثرگذار بر فرایند فرارسی و مقایسهی تطبیقی آن با وضعیت صنایع مشابه در سایر کشورهای
منتخب است؛ تا از این طریق بتوان به خالءهای موجود در کشور بهمنظور تکمیل فرارسی فناورانه در
این صنعت دست یافت .بهمنظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر روش «مطالعه تطبیقی» کیفی
استفاده شده است .در این روش دو یا چند پدیده (موضوع یا مساله) در یک دامنهی مشخص بهمنظور
کشف نقاط اشتراک و اختالف آنها ،برای رسیدن به هدف تحقیق؛ مقایسه میگردد (غفاری .)1388 ،در
این راستا بایستی ضمن تعیین اهداف تطبیق ،مساله تحقیق و دامنه تطبیق نیز مشخص شود .بدین
منظور انجام مراحل شش گانه زیر توصیه شده است (قراملکی:)1395 ،

گام نخست؛ تعریف مسئله است .این گام در بخش «مقدمه» این مقاله انجام شده است.
گام دوم؛ مشخص نمودن دامنه پژوهش است .در این مرحله به مرور نظاممند پیشینهی موضوع
پرداخته شد .در ابتدا پایگاههای دادهای اسکوپوس درخصوص مقاالت مرتبط با فرارسی فناورانه در
صنعت دارو و زیستدارو مورد جستوجو قرار گرفت .در این مرحله از میان مقاالت چاپ شده در مجالت
با رنک باال تنها ( )11مورد مقاله یافت شد که مرتبط با فرارسی در صنعت دارو و زیستدارو در کشورهای
توسعهیافته یا درحال توسعه بودند .درنتیجه بهمنظور افزایش غنای دامنهی پژوهش و باتوجه به اهمیت
پارادایمهای فناورانه در بحث فرارسی ،به جستوجو درخصوص فرارسی در صنایع دانشپایه هم پرداخته
شد؛ چراکه صنعت زیستدارو ذیل این دسته از صنایع قرار میگیرد .در طبقهبندی پاویت ( Pavitt,
 )1984براساس مصادیق رژیمهای فناورانه ،صنایع درقالب چهار پارادایم فناورانه دستهبندی گردیده که
صنایعی همچون صنایع شیمیایی ،داروسازی ،تجهیزات پزشکی و الکترونیک جزو صنایع دانشپایه
طبقهبندی شده است .صنعت داروهای زیستی نیز مشخصاً بهواسطهی قرار گرفتن ذیل صنعت داروسازی
و انباشت دانش و محوریبودن تحقیقوتوسعه درآن ذیل این پارادایم قرار میگیرد.
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برایناساس جستوجوی پایگاههای دادهای اسکوپوس ،مجدداً براساس عناوین «فرارسی صنایع
دانشپایه ،فرارسی فناورانه در صنعت دارو ،فرارسی فناورانه در صنعت زیستدارو ،انباشت قابلیتهای
فناورانه در صنایع» انجام شد .الگوی جستجو در اسکوپوس درون کادر زیر درج شده است .همچنین
فرایند غربال مقاالت براساس معیارهای ورود (رشته مرتبط و حوزه موضوعی مرتبط) و معیارهای خروج
(مقاالت غیرانگلیسی ،کنفرانسی یا مطبوعاتی ،مقاالت فنی و یا از مجالت با کیفیت پایینتر) در شکل
( )4بهصورت شماتیک آورده شده است.
از سوی دیگرجهت یافتن مطالعات داخلی انجام گرفته در صنعت زیستدارو ،به جستوجوی
عناوینی همچون« :فرارسی در صنعت زیستداروی ایران و توانمندیهای فناورانه بنگاههای زیستداروی
ایران »1به زبان انگلیسی در پایگاه گوگلاسکالر و به زبان فارسی عباراتی شامل «فرارسی در صنعت
زیست دارو ،همپایی در صنعت زیست دارو ،زیست دارو ،همپایی ،فرارسی» در مجالت داخلی حوزهی
مدیریت فناوری پرداخته شد .بر این مبنا تعدا  177مقاله یافت شد که با حذف حوزههای موضوعی
غیرمرتبط (یعنی صنایع نامرتبط ،کشور نامرتبط ،رشتهی نامرتبط) ،تعداد  28مقاله باقی ماند ،از میان
این مقاالت موارد تکراری ( 10مقاله) ،مقاالت با ادبیات فنی یا به غیر از فرارسی ( 6مقاله) ،مقاالتی که
در مجالت با رنک پایین چاپ شده بودند ( 2مقاله) حذف شدند و تعداد  10مقاله باقی ماند که شامل
( 7مقاله فارسی و  3مقاله به زبان انگلیسی) میشود .این مقاالت در جدول ( )4مورد تحلیل قرار گرفته
است.

1
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کل مقاالت ژورنالی
()378
کل مقاالت ژورنالی با
موضوع مرتبط ()65

مقاالت حذف شده با موضوع
غیرمرتبط ()313
مقاالت با چکیده نامرتبط
که حذف شدند ()42

کل مقاالت ژورنالی با
چکیده مرتبط ()23

مقاالت مرتبط با
دیگر صنایع
دانشپایه()14

مقاالت مرتبط با
صنعت زیستدارو()9

شکل ( :)4فرآیند غربال مقاالت بینالمللی در مرور نظاممند ادبیات

گام سوم؛ مرتبط با فهرست کردن تمام تشابهها و تمایزات میان مقاالت منتخب و مورد مطالعه
است .باتوجه به توضیحات ارائه شده در بخش ( )3-2مدل ارائه شده در شکل ( )3مبنا قرار داده شده
است .درنتیجه عوامل شناسایی شده در مقاالت منتخب براساس کدهای زیرمجموعه هریک از عوامل
این مدل طبقهبندی شده و تشابهات و تفاوتهای میان مقاالت منتخب استخراج گردید.
گام چهارم؛ جدا کردن تشابهات و تمایزات واقعی از موارد تشابهنما یا تمایزنما است .بدین منظور
موارد مختلفی پیشنهاد شده که «اشتراک ادبیات موضوعی» و «سوال و مسئلهی مطرح شده» در
مطالعات منتخب از موارد اصلی است که به ما در دستیابی به تشابهات و تمایزات واقعی کمک خواهد
کرد.
گام پنجم؛ بررسی علت وجود مشابهت یا علت اختالفهاست و گام ششم نیز تحلیل نهایی و حل
مسئله تحقیق با دستیابی به علتها است.
بهمنظور انجام گام چهارم و پنجم این پژوهش که نیازمند تحلیل دادههای بهدست آمده بود ،از روش
تحلیل مضمون (تم) استفاده شده است .در این روش؛ پژوهشگر بهدنبال معانی و موضوعات مرتبط با
موضوع پژوهش در دادهها است .مراحل طی شده بر مبنای مدل مگوایر و دالهانت ( )2017عبارتند از:
 -1شناخت دادهها :در این خصوص مقاالت به دست آمده از مرور نظاممند بهدقت مورد مطالعه
قرار گرفت و از نکات کلی مندرج در هریک از آنها یادداشت برداری صورت گرفت.
 -2کدگذاری و شناسایی مضامین :دراینخصوص براساس عوامل شناسایی شده در ادبیات و
پیشینههای پژوهش ،فهرستی از کدهای اولیه شناخته شده در ادبیات نظری استخراج گردید
(روش قیاسی) .سپس بهکمک چارچوب مفهومی ارائه شده در مقاله ،که در شکل ( )3نشان
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داده شده است ،به روش تحلیل الگوی مضامین1به دستهبندی کدهای به دست آمده از مقاالت
در قالب مضامین و ابعاد پرداخته شد.
 -3مرحله نهایی شناسایی رابطهی میان مضامین و سپس گزارش یافتهها است :در این مرحله با
محاسبه ضرایب آنتروپی مرتبط با مضامین و ابعاد به دست آمده به شناسایی و محاسبهی
میزان پشتیبانی کمی ادبیات و پژوهشها از هریک از عوامل پرداخته شد ..بهطور معمول ،در
روش آنتروپی شانون ،مقدار ضرایب آنتروپی بین صفر و یک بوده و باتوجه به آنکه آنتروپی
بیشترِ یک متغیر تصادفی ،به معنای محتوای اطالعاتی بیشتر آن متغیر نیز هست ،درنتیجه
هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،نشاندهندهی آن است که شاخص مورد نظر در
پژوهش های پیشین از پشتیبانی بهتری برخوردار بوده است .پشتیبانی مطلوب در این روش
آن است که ضریب فوق بیشتر از  0/5باشد.
درنهایت مراحل فوق برای مطالعات انجام گرفته در صنعت زیستداروی کشور نیز تکرار شد و
بهمنظور شناسایی و تحلیل وضعیت فعلی فرارسی صنعت زیستداروی کشور ،به مقایسهی تطبیقی
نتایج به دست آمده از این دو فرایند و تحلیل آنها و ارائهی راهکارهایی جهت تکمیل فرارسی در صنعت
زیستداروی کشور پرداخته شد .نتایج این مرحله در قالب گام ششم در بخش بحث و نتیجهگیری ارائه
شده است .شکل ( )5گامهای پژوهش را در قالب شماتیک نشان میدهد.
گام نخست :تعریف مسئله

مرور نظاممند

گام دوم :مشخص نمودن دامنه پژوهش (تعیین معیارهای ورود و
خروج و غربال مقاالت داخلی و بینالمللی در قالب مرور نظاممند)
گام سوم :انتخاب مدل مفهومی مبنا جهت فهرست کردن تشابهات
و تمایزات میان مقاالت

تحلیل مضمون
گام چهارم :تعیین تشابهات و تمایزات واقعی در قالب تحلیل
محتوای دادهها و مقاالت (تعیین مضامین پایه ،مضامین سازمان
دهنده و مضامین فراگیر)
گام پنجم و ششم :بررسی علت وجود مشابهتها و تمایزات
(مقایسه تطبیقی) ،تحلیل نهایی و یافتن پاسخ سواالت تحقیق
شکل ( :)5مراحل ششگانه انجام پژوهش در قالب مطالعه تطبیقی
1

Template Analysis

107

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  16شماره ( 2پیاپی  )56تابستان 1401

جهت حصول اطمینان از صحت و اعتبار نتایج ،ضمن استفاده از چندین منبع داده (شامل مقاالت
معتبر مستخرج از پایگاههای علمی و اسناد موجود درخصوص صنعت زیستداروی کشور و مصاحبههای
آرشیوی انجام شده با فعاالن در این صنعت) ،شرکت فعال یکی از اعضای تحقیق در مطالعاتی که قبالً
در حوزه زیست دارو انجام گرفته و آشنایی با فضای این صنعت ،به حصول نتایج معتبرتر کمک نموده
است .همچنین نتایج به دست آمده به روش ممیزی تائیدپذیری ،توسط چندتن از محققان و خبرگان
این حوزه تائید شده است .درخصوص انتقالپذیری نتایج تحقیق نیز این نتایج محدود به زمینهی صنعت
و کشور مورد مطالعه بوده و طبیعتاً تعمیم آن به سایر صنایع و زمینهها نیازمند تحقیقات مجزاست.
 -4یافتهها
 -1-4عوامل کلیدی اثرگذار بر فرارسی در صنایع منتخب کشورهای درحال توسعه

جدول ( )2مطالعات حاصل از ادبیات فرارسی در صنایع داروسازی ،زیستدارو و دانشپایه را
در کشورهای درحال توسعه نشان میدهد .بدین منظور ابتدا متن مقاالت مطالعه شده؛ سپس به
روش تحلیل مضمون عوامل کلیدی اثرگذار بر فرایند فرارسی در هریک از مقاالت استخراج گردیده
است .درنهایت مضامین شناسایی شده ،در قالب مدل مفهومی پژوهش دستهبندی شده است تا
ضمن تحلیل عوامل شناسایی شده ،تشابهات و تفاوتهای میان مطالعات و علل آن تبیین گردد.
جدول ( :)2عوامل شناسایی شده مؤثر بر فرایند فرارسی در صنایع دانشپایه ،دارو و زیستداروی کشورهای درحال
توسعه -مطالعات منتخب
ردیف

منبع

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)

1

زمانیکه دسترسی به
داروها منجر به فرارسی
میشود؛ (مورد مطالعه:
کشور برزیل)

 -1رژیم تم لک پذیری و حقوق مالک یت

& (Ramani
)Urias, 2018

ابعاد (مولفهها)

فکری صنعت
 -2قابلیت تولید (توانایی فرمولهسااازی و
تولید APIها)
 -3قابلیت نوآوری (توانایی بازمهندساای،

.1
.2
.3

محیط نهادی
قابلیتسازی
قابلیتسازی

اکااتشااااااف داروی جاادیااد و
یکپارچهسازی زیست فناوری)
2

بررسی فرارسی فناورانه
و یادگیری در شش
صنعت مختلف در 10
کشور مختلف از
دیدگاه نظام بخشی
نوآوری

-1
-2
-3
-4

فاکتورهای مشترک:
یادگیری و ایجاد قابلیتهای داخلی
دسترسی به دانش و تکنیکهای
خارجی
دسترسی به نیروی انسانی ماهر
سیاستهای فعال دولتی
108

.1
.2
.3
.4
.5

قابلیتسازی
قابلیتسازی
قابلیتسازی
رژیم فناورانه
رژیم فناورانه
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ردیف

منبع
( & Malerba
)Nelson, 2011

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)
-5
-6

-7
-8
-9
-10
3

بررسی صنعت دارویی
هندوستان در تکامل
قابلیتهای تحقیق-
وتوسعه و نوآوری
فرایند.

-1
-2
-3

( Kale & Little,
)2007

-4

-5

-6

4

بررسی امکانپذیری و
محدودیتهای ورود
داروهای
صنعت
زیستی هندوستان به
حوزه نوآوری دارویی

فاکتورهای متفاوت در سطح صنایع:
ساختار صنعت
شرایط تقاضا و ارتباطات عمودی
میان مصرفکننده و تولیدکننده
سایر عناصر مؤثر نظام بخشی
نوآوری:
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
شرایط تأمین مالی
رژیم مالکیت فکری
سایر استانداردها و قوانین
تواناییهای فناورانه و ظرفیت جذب؛
تعامالت پیوسته با بازیگران خارجی؛
ایجاد بحران ساختگی دولت جهت
حرکت به سمت کسب قابلیتهای
نوآورانه؛
اهمیت مکانیزمهای حمایتی همچون
تربیت نیروی انسانی و زیرساخت-
های قانونی؛
تامین مالی تحقیقوتوسعه نوآورانه
در زیستدارو بهوسیلهی منابع
حاصل از صادرات داروهای شیمیایی
لزوم هماهنگی رژیم مالکیت فکری با
شرایط اقتصادی و ویژگیهای
اجتماعی در هر برهه از زمان

ابعاد (مولفهها)
 .6دسترسی به بازارهای
محلی و فرارسی بازار
 .7محیط نهادی
 .8سایر مسائل سازمانی
 .9محیط نهادی
 .10محیط نهادی

-1
-2
-3
-4
-5
-6

قابلیتسازی
قابلیتسازی
رژیم فناورانه
محیط نهادی
سایر مسائل سازمانی
محیط نهادی

 -1لزوم وجود تعامالت پیوسته با
شرکتهای خارجی
-1قابلیتسازی

( & Reid
)Ramani, 2012

5

تالشهای
بررسی
شرکتهای دارویی
چینی در فرایند

 -1نقش اساسی قوانین آسان مالکیت
فکری
 -2اهمیت ظرفیت جذب
109

-1
-2
-3
-4

محیط نهادی
قابلیتسازی
سایر مسائل سازمانی
رژیم فناورانه
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ردیف

منبع

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)

فرارسی از دیدگاه نظام
نوآوری بخشی

 -3اهمیت سرمایهگذاری مدیران بر
ارتقاء توانمندیهای داخلی و نوآوری
فناورانه و نوآوری مدیریتی
 -4اهمیت نقش دولت در شبکهسازی و
حمایت و ادغام شرکتها و دانشگاه-
ها

( Hu & Zhang,
)2015

6

بررسی فرارسی فناوری
صنعت زیستفناوری
هندوستان از منظر
ارتباطات درونی نظام
بخشی و ملی نوآوری

 -1تربیت نیروی انسانی متخصص
 -2زیرساختهای قانونی
 -3زیرساختهای تأمین مالی در توسعه
نوآورانه صنعت زیستدارو

ابعاد (مولفهها)

 -1رژیم فناورانه
 -2محیط نهادی
 -3رژیم فناورانه

( Chaturvedi,
)2007

7

بررسی تکامل شکل-
قابلیتهای
گیری
فناورانه مدیریتی در
پاسخ به شکلگیری
بازار داروهای زیستی
در هندوستان
( Kale & Huzair,
)2017

 -1توانمندیهای فناورانه و ظرفیت
جذب؛
 -2نقش کلیدی بازگشت معکوس
نخبگان آموزشدیده در کشورهای
صنعتی؛
 -3لزوم وجود تعامالت پیوسته با
شرکتهای خارجی؛
 -4نقش مدیریت و رهبری سازمان؛
 -5کاهش ریسک موجود در تولید
زیستشبیهدارها با ایجاد سبدی
متنوع از محصوالت درمانی
 -6استفاده از زیرساختهای شبکه
توزیع و بازاریابی ایجاد شده بهوسیله
حضور بینالمللی در بازار داروهای
شیمیایی

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

قابلیتسازی
قابلیتسازی
قابلیتسازی
دیگر مسائل سازمانی
استراتژی فرارسی
دسترسی به بازارهای
داخلی و خارجی
فرارسی بازار

 -7حضور در بازار کشورهای درحال-
توسعه و سپس بازار کشورهای
پیشرفته
8

استراتژیهای ورود
شرکتهای کرهای به
بازار صنعت زیست-
شبیهدارو

 -1قااابلیاات رقاااباات بااازاری بااا دیگر
فناوریهای موجود در صنعت
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 -1فرارسی بازار
 -2رژیم فناورانه
 -3فرارسی بازار
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منبع

ردیف

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)

()S. Hwang, 2017

ابعاد (مولفهها)

 -2مشارکت فعاالنه شرکتهای نوآور در
تنظیم مقررات صنعت
 -3توجه به اقتصاااد مقیاس برای مراحل
پایانی فرار سی با هدف ک سب سهم
بازار

9

مرور نظاممند شواهد
مربوط به فرارسی
فناورانه در صنایع
پیچیده
محصول
()Park & Ji, 2020

عوامل مشترک فرارسی فناورانه در صنعت
هستهای کشورهای هند ،چین و کره:
 -1وجود پشاااتیبانی منساااجم دولت از
برنامههای تحقیق و توسعه
 -2قابلیتسااازی و توسااعه اکوساایسااتم
صاانعت از طریق ایجاد اتحاد خارجی
حول تحقیقوتوسعه و انتقال فناوری

-1
-2
-3
-4

رژیم فناورانه
قابلیتسازی
محیط نهادی
محیط نهادی

 -3ایجاااد زمینااه نهااادی برای تقویاات
نیروی کار ماهر
 -4ای جاد و هدا یت ن هاد های تحقی قاتی
دولتی شامل شرکتها و پژوهشگاهها
10

گذار پایدار از فرارسی
به پسافرارسی فناورانه
(در صنایع زیست
فناوری و پزشکی)
( al.,
)2020

et

Choi

 -1ر شد متقارن شرکتها از طریق رفع
نابرابری ها در توزیع ح ما یت های
دولتی
 -2توساااعه سااااختارهای بروکراتیک و
پایینبهباال در نظام مدیریتی
 -3ایجاد نظام تصمیمگیری افقی

-1
-2
-3
-4

رژیم فناورانه
دیگر مسائل سازمانی
دیگر مسائل سازمانی
محیط نهادی

 -4رفع بروکراساایهای دسااتوپاگیر و
موانع ورود شرکتها
11

چه چیزی باعث
فرارسی فناورانه در
سطح صنعت میشود؟
مطالعه موردی صنعت
 LEDچین
()Guo et al., 2021

عوامل اصلی:
 -1قابلیت فناورانه موجود در صنعت
 -2اکوسیستم کسب و کار

-1
-2
-3

 -3ارتباط بازیگران و شرکتها با بازار
عوامل زمینهای:
 -4نقش دولاات در تساااهیاال ایجاااد
شااارکت ها و توسااا عه ف عال یت های
R&D
111

-4
-5
-6
-7

قابلیتسازی
رژیم فناورانه
دسترسی به بازارهای
داخلی و بینالمللی
رژیم فناورانه
دسترسی به بازارهای
داخلی و بینالمللی
رژیم فناورانه
رژیم فناورانه
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ردیف

منبع

12

شکست گذار سیستم
به فاز پسافرارسی:
مطالعه موردی صنعت
 ICTکره (Choung

ابعاد (مولفهها)

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)
 -5شرط بازار و وجود رقابت آزاد
 -6رژیم فناورانه صنعت مربوطه
 -7پنجره فرصت

)et al., 2016

 -1برنامه ریزی سلسله مراتبی و متمرکز
مثل ایجاد چ شمانداز صنعتی سازی
صاااادرات محور1و ارت قای صااا نایع
سنگین در برهههای مختلف تو سط
دولت
 -2تخ صیص انتخابی منابع به بخشهای
اساااتراتژیکتر از طریق ایجاد رقابت
کنترل شده
 -3اعطای اختیار یا به نوعی خودمختاری
به برخی بروکراتهای صالح
 -4ه ماهنگی م یان بازیگران نوآوری از
طریق برقراری ارت باط بسااا ته م یان
بخشهای خصوصی و دولتی

-1
-2
-3
-4
-5
-6

رژیم فناورانه
رژیم فناورانه
محیط نهادی
رژیم فناورانه
قابلیتسازی
رژیم فناورانه

 -5ای جاد پلتفرم هایی ج هت هم کاری
شرکتهای کوچک با یکدیگر تو سط
پژوهشگاههای دولتی
 -6ساایاساات چماق و هویج :ضاارورت
کسااب گواهی و تاییدیهها (چماق) و
تدارکات عمومی دولتی و خرید های
تشویقی توسط دولت (هویج)
13

فرارسی فناورانه در
نیروگاه
صنعت
هستهای کره :مطالعه
راکتور
موردی
OPR1000
( & T. J. Lee
)Lee, 2016

 -1بهروزرسااانی ساایاسااتهای علمی و
فناورانه هر پنجسال یکبار
 -2تأمین هزینه های تحقیق و توساااعه
بلند مدت در فاز فنی توساااط بخش

 -1رژیم فناورانه
 -2رژیم فناورانه
 -3رژیم فناورانه
 -4قابلیتسازی

دولتی
 -3مدیریت یکپارچه دولت بر برنامههای

 -5قابلیتسازی

توسعه فناوری

1

export-driven industrialisation
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ردیف

منبع

14

طرح پلتفرم و نوآوری
تقلیدی در فرآیند
گذار :مطالعه موردی
هستهای
نیروگاه
 APR1400در کره

ابعاد (مولفهها)

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)
 -4رشاااد قابلیت های فناورانه بومی در
کنار جذب سرمایهگذار خارجی
 -5آموزش نیروی انساااانی و توسااا عه
تحقیقات پایهای

(Son & Choung,
)2014

 -1چ شماندازپردازی برا ساس سیا ست
صاااادراتمحور به جای سااایاسااات
جایگزین واردات
 -2مدیریت شاابکه گسااترده بازیگران از
طریق ایجاد نهادهای یکپارچهساز

 -1رژیم فناورانه
 -2محیط نهادی
 -3قابلیتسازی

 -3تساااهیل انتقال فناوری بینالمللی از
طریق نهادساااازی های الزم و ایجاد
فضااای امن برای ورود شاارکتهای
چندملیتی

15

رژیمهای فناورانه،
فرارسی و جهش،
یافتههایی از صنایع
کرهای
(K. Lee & Lim,
)2001

 -1ا ستراتژی شرکتها و سیا ستهای
دربرگیرنده صنعت
 -2هزینههای تحقیقوتوسعه
 -3سیال بودن خط سیر فنی ،نرخ باالی
نوآوری ،لزوم دساااترسااای به دانش
خارجی

-1
-2
-3
-4

رژیم فناورانه
رژیم فناورانه
رژیم فناورنه
فرارسی بازار

 -4موفقیت در کساااب مزیت رقابتی از
طریق ح فا ظت از حاشااا یه هزی نه،
ای جاد ت مایز و بهرهم ندی از مز یت
اولین بودن
16

ارائه رویکردی پویا در

عوامل داخلی (سطح شرکت)

بررسی انتقال فناوری

-1قابلیت فناورانه و ظرفیت جذب
-2تعامل پیوسته با شرکای خارجی
-3نوع قرارداد
عوامل خارجی (صنعت ،سطح ملی و جهانی)
-4سیاستها و تسهیلگریهای دولت

در گروه مپنا
( Majidpour,
)2017

-5تحریمها
 -6اندازه و جهت بازار
 -7تراکم جغرافیایی
113

-1
-2
-3
-4
-5

قابلیت سازی
قابلیتسازی
سایر مسائل سازمانی
رژیم فناورانه
دسترسی به بازارهای
بینالمللی

 -6دسترسی به بازارهای
محلی
 -7سایر مسائل سازمانی
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ردیف

منبع

17

فرارسی ،بحرانها و
صنعتی:
بهبود
تکاملی
جنبههای
یادگیری فناورانه در
صنعت الکترونیک کره
()Ernst, 1999

18

انتشار دانش ،تقسیم
بندی بازار و فرارسی
فناورانه :مطالعه موردی
صنعت ارتباطات راه
دور چین
( Mu & Lee,
)2005

19

فرارسی از طریق
توسعه قابلیت نوآوری:
شواهد از صنعت

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)
 -8نوع فناوری
-9دانشااگاهها و موسااسااات تحقیقاتی
عمومی

ابعاد (مولفهها)
 -8رژیم فناورانه
 -9محیط نهادی

 -1یادگیری ف ناورانه و همت کاملی م یان
ساختار صنعت و رفتار شرکتها
 -2ایجاد توازن در سااااختار صااانعت و
گسترش تخصصهای دانشی در آن
 -3تو سعه قابلیتهای بازاریابی و کاهش

 -1قابلیتسازی
 -2قابلیتسازی
 -3فرارسی بازار

هزینههای تولید با هدف تولید انبوه
 -1وجود بااازار بزرگ و تجااارت برای
فناوری جهت جذابیت انتقال فناوری
برای بنگاههای خارجی
بالغ به شااارکتهای جدید از طریق

 -1فرارسی بازار
 -2قابلیتسازی

جابجایی نیروی انسااانی متخصااص و

 -3رژیم فناورانه

باتجربه

 -4رژیم فناورانه -

 -2انتشاااار و انتقال دانش از بخش های

 -3ح فا ظت از ف ناوری در ک نار ترویج و
ترفیع صنعتی توسط دولت
 -4حرکت به سمت فناوریهای با درجه

 -5دیگر مسائل سازمانی
 -استراتژی فرارسی

پیشبینی پذیری بیشاااتر و قابل یت

 -6رژیم فناورانه

انطباق کمتر توسط دیگر فناوریها

 -7دسترسی به بازارهای

 -5فرهنگ و استراتژیهای شرکتها
-6

استراتژی فرارسی

انسااجام و حمایتهای ساایاساای و
نهادهای حاکمیتی

 -7ایجاد بازار داخلی و بین المللی

داخلی و بینالمللی
 -8قابلیتسازی
 -9قابلیتسازی

 -8همکاریهای بینالمللی و شبکهسازی
 -9ساااعی و تالش داخلی مساااتمر و
هدفمند شرکتهای متاخر
 -1تو سعه قابلیت و توانمندی نوآوری در

 -1قابلیتسازی
 -2استراتژی فرارسی -

 -2وجود فناااوریهااای بومی بااهعنوان

قابلیتسازی

شرکتها
مبنای توسعه فناوریهای جدید
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 -3قابلیتسازی
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ردیف

منبع
مخابراتی

تجهیزات
چین
()Fan, 2006

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)
 -3تو سعه تحقیقوتو سعه درون سازمانی

ابعاد (مولفهها)
 -4قابلیتسازی

در شرکتها
 -4ای جاد ات حاد های اساااتراتژ یک با
شرکتهای چندملیتی

20

21

میان
همتکاملی
فناوری و نهادها در
فرآیند فرارسی :مطالعه
صنعت
موردی
نیمههادیها در کره و
تایوان
( H.-R. Hwang
& Choung,
)2014
الگوی فرارسی در
دانشپایه:
صنایع
مطالعه موردی صنعت
دارو
)(Lei et al., 2016

 -1نوع سازماندهی شرکتها
 -2ویژگیها و شرایط ساختاری صنعت
 -3نوع نقشآفرینی بخش دولتی

 -1فرارسی در صنایع دانش پایه شامل
توسعه پی در پی در حیطه «دانش»
و سپس «صنعت» است.
 -2بلوغ نهادهای آموزشی و تحقیق و
توسعهای
 -3سازماندهی پژوهشهای پایهای
پیشرو و هدفمند
 -4وجود ظرفیت تولید در صنعت
 -5وجود توانایی بازاریابی در شرکتها

 -1دیگر مسائل سازمانی
 -2رژیم فناورانه
 -3رژیم فناورانه

-1
-2
-3
-4
-5
-6

الگو و مراحل فرارسی
محیط نهادی
رژیم فناورانه
قابلیتسازی
فرارسی بازار
فرارسی بازار

 -6وجود مزیت بازاری از جهت حجم
بازار و نیز هزینههای متعادل
22

تبیین همگرایی میان
فرارسی در صنعت
دارویی چین و هند
(Guennif
&
)Ramani, 2012

 -1بهبود دسترسی به محصوالت صنعت
از طریق سیاستهای سالمت
 -2سیاستهای صنعتی وزارت سالمت و
نظام تنظیمگری
 -3وضعیت درونی قابلیتهای صنعت

 -1محیط نهادی
 -2محیط نهادی
-3

قابلیتسازی

-4

رژیم فناورانه

 -4خلق پنجره فرصت توسط
محرکهای سیستمی
23

و
باز
نوآوری
استراتژیهای مالکیت

 -1توجه شرکتها به نوآوری باز

 -1دیگر مسائل سازمانی

 -2حقوق مالکیت فکری

 -2محیط نهادی
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منبع

عوامل كلیدی استخراج شده (مضامین)

ردیف

فکری :فرآیند فرارسی
در دو شرکت دارویی
چین

 -3همکاری در انجام تحقیق و توسعه

Su,
)2015

&

(Ren

میان شرکتها
 -4تطابق استراتژی شرکتهای صنعت
با استراتژیهای شرکتهای

ابعاد (مولفهها)
 -3قابلیتسازی
 -4فرارسی بازار،
دسترسی به بازارهای
داخلی و بینالمللی

بینالمللی جهت تسهیل ارتباط با
بازارهای بینالمللی

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

در این بخش عوامل شناسایی شده در مطالعات منتخب؛ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند.
بررسی پشتیبانی کمی پژوهش های مورد مطالعه از طریق روش آنتروپی شانون انجام شده است .در
جدول ( )3ضرایب آنتروپی هریک از شاخصهای اثرگذار بر اساس دستهبندی موجود در چارچوب
تحلیلی پژوهش مورد محاسبه قرار گرفته است .نتایج این جدول نشان میدهد که مولفههای قابلیت-
سازی ،رژیم فناوری و محیط نهادی به ترتیب با  32 ،32و  19مورد اشاره ،دارای بیشترین ضرایب
آنتروپی بوده و بیشتر از سایر موارد مورد اشاره قرار گرفتهاند.
رتبه های بعدی مربوط به فرارسی بازار ،سایر مسائل سازمانی و سپس دسترسی به بازارهای محلی
و بینالمللی است که همگی دارای پشتیبانی مطلوبی در پژوهشها بودهاند .همچنین عوامل استراتژی-
های فرارسی و الگوهای فرارسی در ردههای بعدی قرار هستند که در پژوهشهای مورد بررسی دارای
پشتیبانی مطلوبی نبودهاند.
جدول ( :)3محاسبه ضرایب آنتروپی مطالعات منتخب بینالمللی در قالب مضامین (مولفهها)
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 -3-4عوامل کلیدی اثرگذار بر فرارسی در صنعت زیستداروی کشور

فرایند عنوان شده در بخش قبلی ،برروی مطالعات بهدستآمده از مرور نظاممند در صنعت زیست-
داروی کشور نیز انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در جداول ( )4و ( )5ارائه شد است.
جدول ( )4عوامل شناسایی شده مؤثر بر فرارسی صنعت زیستداروی کشور
عنوان و
نویسندگان مقاله

عوامل كلیدی استخراج شده

مضامین
(مولفهها)

بررسی حرکتهای جمعی و
تغییرات نهادی و فناوری در
صنعت زیستداروی کشور
(حمیدیمطلق و همکاران،
)1395

 -1پروژۀ انتقال فناوری چهار زیستدارو از کشور کوبا
 -2تاسیس مرکز رشد فناوریهای دارویی در دانشگاه علوم پزشکی
تهران
 -3ورود دفتر همکاریهای فناوریهای ریاست جمهوری به حوزه
زیستفناوری
 -4تالش برای ورود شرکتهای نسل سوم خصوصی به بازار

عوامل اثرگذار بر انتخاب
روش تأمین فناوری:
مطالعهی موردی فناوری
سویه در شرکت دارویی
سیناژن
(البدوی و شکرچیان،
)1396

-1قابلیتسازی
منابع تأمین دانش شرکتهای داخلی:
-2محیط نهادی
-1تحقیقوتوسعه داخلی
-3قابلیتسازی
-2شتابدهندهی شرکتی
-4استراتژی فرارسی
-3همکاریهای تحقیقوتوسعه و خرید لیسانس از شرکت-5 -قابلیتسازی
های خارجی
-6قابلیتسازی
شرکت:
این
در
فناوری
تأمین
ی
نحوه
عوامل اثرگذار بر
 -7دسترسی به
 -4فرصت رسیدن به محصول
بازارهای خارجی
-5نیاز به تأیید سویه
-8قابلیتسازی
-6میزان وجود زیرساختهای تولید سویه در کشور
-7ترس از تحریم فناوری
-8قابلیتهای فناورانهی بنگاه
عوامل زمینهای اثرگذار:
-9ویژگیهای صنعت زیستدارو

تحلیل اکوسیستم نوآوری
داروهای زیستی در ایران
و
(طباطبائیان
همکاران)1397،

 -1پرورش منابع انسانی متخصص و ماهر
-2بهرهگیری از متخصصین ایرانی شاغل در مراکز تحقیقاتی معتبر
خارج از کشور
 -3اهمیت نهادهای حامی مالی و لزوم گسترش این نهادها بهویژه
سرمایهگذاری خطرپذیر
 -4نقش نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر
 -5ایجاد شتابدهندهها توسط صنعت
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-1قابلیتسازی
-2محیط نهادی
-3محیط نهادی
-4رژیم فناورانه

-1قابلیتسازی
-2قابلیتسازی
-3محیط نهادی
-4محیط نهادی
-5محیط نهادی
-6محیط نهادی
-7محیط نهادی
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عنوان و
نویسندگان مقاله

تحلیل تالش های فرارسی
فناورانه بنگاه های زیست
داروی ایران
()Saber et al., 2018

الگوی توسعهی صنعت
زیستداروی کشور؛ مطالعه-
ی موردی شرکت سیناژن
(مجیری و همکاران)1398 ،

عوامل كلیدی استخراج شده

مضامین
(مولفهها)

 -6وجود پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در زنجیرهی ارزش
این صنعت
 -7نقش اساتید و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در
تأسیس شرکتهای نوپا
 -8آغاز توسعهی صادرات محصول و فناوری در شرکتهای
پیشروی این حوزه

 -8دسترسی به
بازارهای بینالمللی

توانمندیهای تولید ماده مؤثره در مقیاس صنعتی:

-1قابلیتسازی
-2قابلیتسازی
-3قابلیتسازی
-4قابلیتسازی
-5محیط نهادی
-6الگوهای فرارسی

 -1تجربهی حضور قبلی تیم شرکتهای در تولید محصوالت
زیستفناوری و پروژههای انتقال فناوری زیستدارو (وجود پایگاه
دانش اولیه در این حوزه)
 -2یادگیری از مؤسسات انتقالدهندهی فناوری سویه
 -3تالشهای تحقیقوتوسعهی داخلی
توانمندیهای نوآوری در فرایند و توسعه سویه موجود از طریق:
-4تحقیقوتوسعه داخلی
-5شتابدهندهی پرسیسژن
-6کشف سیر جدید کسب توانمندیهای فناورانه در شرکت-
های ایرانی مورد مطالعه
 -1تالشهای فناورانه داخلی همچون تحقیقوتوسعه
 -2انتقال فناوری؛
 -3نقش حمایتی سیاستهای دولتی (در حوزه قانونگذاری؛ ارائه
تسهیالت و تأمین مالی و پرورش نیروی انسانی متخصص)
 -4وجود ارتباط دانشگاه  -صنعت
 -5سهولت شرایط حقوق مالکیت فکری
 -6تحریمهای سیاسی
 -7نحوهی جلب اعتماد عمومی
 -8ماهیت خصوصی و نحوهی مدیریت
 -9یکپارچگی میان بازاریابی و فناوری
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-1قابلیتسازی
-2قابلیتسازی
-3رژیم فناورانه
-4محیط نهادی
-5محیط نهادی
-6دسترسی به
بازارهای بینالمللی
-7فرارسی
بازاریابی(استراتژی-
های بازاریابی)
-8سایر مسائل
سازمانی
-9فرارسی
بازاریابی(قابلیتهای
بازاریابی)
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عنوان و
نویسندگان مقاله

عوامل كلیدی استخراج شده

مضامین
(مولفهها)

چالشهای دره مرگ
اکوسیستم نوآوری زیست-
داروی ایران و بررسی
توانمندیها و عوامل زمینه-
ای مؤثر
(مختارزاده و همکاران،
)1399

 -1سیاستهای دولتی
-2تحریمهای سیاسی
 -3تقاضای بازار

-1رژیم فناورانه
-2دسترسی به
بازارهای بینالمللی
-3دسترسی به
بازارهای محلی

«دولت-
درهمتنیدگی
کارآفرینان پیشگام» و تحول
فناورانه :موردکاوی رشد
سرسع فناوری زیستدارو در
ایران
(حمیدیمطلق و همکاران،
)1395

-1اهمیت «گردش نهادی» جهت درهمتنیدگی و انتقال نیازهای
سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی

-1محیط نهادی

نقش نهادهای واسطهای در
ظهور صنعت زیستدارو در
ایران
(تسلیمی و همکاران،
)1397

-1ایجاد درهم تنیدگی دولت-دانشگاهیان (نقش افراد و نهادهای
کلیدی در دولت و دانشگاه)
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 -4-4نتیجه ترازیابی کمی عوامل کلیدی موجود در ادبیات صنعت زیستداروی کشور

جدول ( )5نتیجه ترازیابی کمی مطالعات انجام گرفته در صنعت زیستداروی کشور را ارائه میدهد.
نتایج نشان میدهد که مولفهی قابلیتسازی دارای بیشترین تکرار (21مورد) و بیشترین ضریب آنتروپی
بوده است که این مساله موید توجه مقاالت به مهمترین عامل یعنی ایجاد قابلیتهای فناورانه در
شرکتهاست .پس از آن محیط نهادی و سپس رژیم فناورانه قرار میگیرد که دارای پشتیابی مطلوبی
در پژوهشهای داخلی بوده است .آخرین عاملی که پشتیبانی مطلوبی از آن صورت گرفته دسترسی به
بازارهای بینالمللی و محلی است ،که اوالً بهدلیل وجود تحریمها و اشاره به اثراتی که تحریمها بر این
صنعت داشته است ،و ثانیاً بهدلیل دسترسی شرکتهای داخلی به بازارهای محلی و انجام صادرات توسط
برخی شرکتهای پیشرو ،بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است .از سایر عوامل شامل فرارسی بازار ،الگوی
فرارسی ،استراتژیهای فرارسی و سایر مسائل سازمانی پشتیبانی مطلوبی در پژوهشها صورت نگرفته
است.
جدول ( :)5محاسبه ضرایب آنتروپی مطالعات فرارسی زیستداروی کشور در قالب مضامین (مولفهها)

 -5بحث و نتیجهگیری

تحقیقات متنوع انجام شده در حوزه فرارسی نشان میدهد عوامل موثر بر فرارسی صنایع در
کشورهای مختلف ،متاثر از فاکتورهای متنوعی همچون ،نوع صنعت ،کشور ،میزان بلوغ صنعت و بهطور
کلی شرایط زمانی و مکانی خاص آن صنعت است ( .)Miao et al., 2018بررسی عوامل موثر بر فرارسی
فناورانه از آنسو دارای اهمیت است که کمک میکند شرکتهای کشورهای درحال توسعه که می-
خواهند فرارسی را با موفقیت طی کنند موقعیت خود را با موارد موفق مقایسه کنند و از این طریق
اقدامات موردنیاز جهت تکمیل فرارسی خود را طراحی کنند (ملکی کرمآباد و همکاران.)1400 ،
این پژوهش درصدد بوده است به روش مطالعهی تطبیقی به مطالعهی نظاممند پژوهشهای انجام-
گرفته در خصوص فرارسیهای موفق در صنایع دارو ،زیستدارو و دانشپایهی منتخب جهانی و همچنین
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وضعیت فرارسی در صنعت زیستداروی کشور از لنز عوامل اثرگذار بر فرارسی بپردازد و ضمن مقایسهی
وضعیت ایران با صنایع منتخب جهانی ،بهکمک شواهد موجود در ادبیات کاستیها و نقصهای موجود
در صنعت زیست داروی کشور را شناسایی کرده و به راهکارهایی جهت تکمیل فرایند فرارسی در این
صنعت دستیابد .در این راستا بهمنظور دستهبندی و مقایسهی وضعیت کشور با صنایع منتخب جهانی،
مدل میائو و همکاران( )Miao et al., 2018به عنوان چارچوب اصلی برای ورود به مطالعه تطبیقی
درنظرگرفته شد .همچنین براساس مدل لی و لیم ( )K. Lee & Lim, 2001و بحث اهمیت فرارسی بازار
و دسترسی به بازارهای محلی و بینالمللی در صنعت زیستدارو ،موارد الزم به مدل فوق اضافه گردید.
درنتیجه کلیهی عوامل شناسایی شده در مقاالت منتخب در مؤلفههای ذیل دو دسته عوامل داخلی
(قابلیت سازی ،استراتژی فرارسی ،الگوهای فرارسی ،فرارسی بازار ،سایر مسائل سازمانی) و خارجی
(محیط نهادی ،رژیم فناورانه ،دسترسی به بازارهای محلی و بینالمللی) طبقهبندی شد و سپس فراوانی
و آنتروپی هریک از این عوامل با روش شانون محاسبه گردید .نتیجه حاصل از این محاسبات و مقایسهی
نتایج بهمنظور یافتن کمبودها در صنعت زیستدارو در قالب شکل ( )6نشان داده شده است.
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نتایج بهدست آمده نشان میدهد باوجود شباهتهایی که میان عوامل مربوط به صنعتِ در آستانهی
فرارسی زیستداروی ایران با عوامل موفقیت در صنایع منتخب خارجی مشاهدهمیشود ،در برخی عوامل
شکاف قابل توجهی وجود دارد .به طور کلی این موضوع میتواند نشأتگرفته از شکاف نظری و یا عملی
در این حوزه باشد ولی بررسی محتوای مقاالت ،بیشتر مؤید وجود شکاف عملی مربوط به تجربیات واقعی
121

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  16شماره ( 2پیاپی  )56تابستان 1401

این صنعت در ایران است .به عبارت دیگر هنوز تجربهی توسعه صنعت زیستداروی کشور از منظر
مؤلفههای مذکور به اندازه دیگر مؤلفههای مشابه با تجربیات جهانی توسعه نیافته است.
سه مورد از عواملی که میان مقاالت داخلی و بینالمللی از منظر آنتروپی قرابت باالیی وجود داشت
به ترتیب عبارت است از «محیط نهادی»« ،قابلیتسازی» و «رژیم فناورانه» .این موارد همچنین دارای
بیشترین پشتیبانی کمی در میان مطالعات خارجی و داخلی بوده است .در رابطه با محیط نهادی ،باید
گفت که خطوط اصلی و پرتکرار مقاالت منتخب بینالمللی به مواردی از قبیل رژیم مالکیت فکری،
نقش نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی ،بلوغ این نهادها ،و هدایت آنها به سمت اهداف چشمانداز
صنعت میتوان اشاره کرد .در مقاالت داخلی نیز بهطریق مشابه ،نقش نهادهای دولتی و دانشگاهی و
مراکز تحقیقاتی عمومی ،مکررا مورد اشاره قرار گرفته است ،همچنین به نقش مثبت شتابدهندهها و
پارکهای علم و فناوری در کمک به رشد این صنعت اشاره شده است .رژیم مالکیت فکری در مطالعات
داخلی کمتر مورد بحث قرار گرفته است .این درحالی است که بررسی تجربهی موفق فرارسی در صنایع
دارو و زیستداروی کشورهای هند و چین نشان میدهد که سهولت رژیم مالکیت فکری در این کشورها
ابتدا به ورود شرکتها به این حوزه و توسعهی قابلیتهای تقلید تکراری و تقلید خالق موثر بوده است
()Hu & Zhang, 2015; Kale, 2012؛ اما کسب قابلیتهای نوآورانه و ورود به مرحله نوآوری در محصول،
برای شرکتهای هندی در نتیجه قبول موافقتنامه  TRIPSو سختگیری بیشتر در حوزه حقوق مالکیت
فکری رقم خورده است ( .)Kale, 2012بهطور کلی نتایج این تحقیقات نشان میدهد که الزم است رژیم
مالکیت فکری با شرایط اقتصادی و ویژگیهای اجتماعی کشورها در هر برهه زمانی هماهنگ باشد
( .)Kale & Little, 2007در کشور ما علیرغم بهرسمیت شناختن قانون مالکیت صنعتی ،اما اجرای این
قانون از ضعفهای عمده رنج میبرد ( ،)Afshari-Mofrad & Salim, 2019همچنین بدلیل نپیوستن به
سازمان تجارت جهانی ،فضای سهلگیرانهای برای حقوق مالکیت فکری حکمفرماست .این مساله علی-
رغم آنکه منجر به شکلگیری صنعت و دستیابی به قابلیتهای مختلف تولیدی همچون تولید و تجاری-
سازی سریعتر بایوسیمیالرها برای شرکتهای پیشرو شده است (مجیری و همکاران ،)1398 ،اما وضعیت
فعلی این صنعت و عدم تمایل عمدهی شرکتها به حرکت به سمت ابتدای زنجیرهی ارزش دارویی و
بهعبارتی توسعهی قابلیتهای نوآورانه و نوآوری در محصول ،نشان میدهد که نیاز است فضای موجود
تغییر یابد.
درخصوص قابلیتسازی ،عمدهی مولفههای پرتکرار حول مکملسازی تالشهای تحقیقوتوسعه و
قابلیتساز داخلی با ارتباطات بینالمللی در قالب دسترسی به منابع دانشی خارجی ،شبکهسازی و
تعامالت پیوسته با بازیگران خارجی ،ایجاد اتحادهای استراتژیک با شرکتهای چندملیتی و همچنین
نقش بازگشت معکوس نخبگان آموزش دیده در خارج از کشور بوده است .موارد مطرح در مطالعات
داخلی ،بهطریق مشابه به نقش تالشهای داخلی در کنار دسترسی به منابع خارجی دانش اشاره دارد.
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همچنین شرکتهای داخلی بهدلیل تحریمها و محدودیت همکاریهای «صنعتی» با شرکتهای
چندملیتی پیشگام ،عمدتا به همکاریهای «علمی» با موسسات تحقیقاتی خارجی و استفاده از مشاوره
متخصصان خارجی و یا دریافت لیسانس از سایر شرکتهای متاخر اهتمام ورزیدهاند ( Saber et al.,
.)2018
درخصوص رژیم فناورانه ،علی رغم پشتیبانی باالی ادبیات از این مولفه ،اما وضعیت داخلی با موارد
خارجی فاصلهی بیشتری دارد .مولفههای کلیدی و پرتکرارتر مورد تاکید در پژوهشهای خارجی
منتخب ،عبارت است از سیاستهای دولتی ،ویژگیهای ساختار صنعت و استفاده از پنجرهی فرصت.
ویژگیهای ساختار صنعت و استفاده از پنجرهی فرصت در پژوهشهای داخلی نیز به چشم میخورد؛
منتها تفاوت معنادار در سیاستهای دولتی است .اول اینکه سیاستهای دولتی که در توسعهی صنعت
زیستداروی کشور موثر بوده و در مقاالت مورد اشاره قرار گرفته است ،عبارتاند از :نقش دولت در حوزه
قانونگذاری و مقررات فنی و بیمهای مربوطه (مقررات فنی در فرایند مطالعات بالینی و کسب مجوزهای
فنی از سازمان غذا و دارو ،و حمایتهای بیمهای منجر به تضمین بازار برای محصوالت داخلی شده
است) ،همچنین گسترش زیرساختها برای پرورش نیروی انسانی متخصص ،و درنهایت ارائه حمایتهای
مالی (در قالب وام ،تسهیالت کمبهره و معافیتهای مالیاتی) .درسالهای اخیر اما به دلیل گسترش
تحریمها و نگاههای کوتاهمدتنگرانه ،دولت به سمت اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات حرکت کرده
است ()Afshari-Mofrad & Salim, 2019؛ این سیاستها علیرغم آنکه در کوتاهمدت منجر به افزایش
تولیدات داخلی و دسترسی بیماران به دارو میشود ،اما بهدلیل تولیدمحور بودن باعث شده که شرکتها
در این صنعت به سمت واردات بالکهای دارویی و تولید دارو تحت لیسانس شرکتهای خارجی و عرضه
سریعتر محصوالت خود به بازار اقدام کنند .این مساله باوجود آنکه منجر به ایجاد فضای رقابتی در بازار
کشور شده اما حرکت شرکتها به سمت ابتدای زنجیرهی ارزش دارویی ،یعنی توسعهی مستقل سویه-
های موجود ،و کسب قابلیت های نوآورانه را کند و بعضاً متوقف نموده است؛ چراکه با توجه به زمان و
هزینهبر بودن این مراحل ،شرکت ها برای عقب نماندن از رقبای داخلی خود تمایلی به صرف هزینه و
زمان مربوطه ندارند .همه این ها درحالی است که تولید یک داروی جدید از مرحله توسعهی مستقل
سویهی جدید (آخرین مرحله از نوآوری در محصول که یکی از شاخصهای تکمیل فرایند فرارسی در
شرکتهای این صنعت محسوب میشود) ،زمان و هزینهی بسیار بیشتری میطلبد (البدوی و شکرچیان،
 .)1396ازسوی دیگر نگاه به وضعیت سیاستهای دولتی در مقاالت منتخب خارجی ،نشان میدهد که
دولتها عالوهبر اتخاذ دیدگاههای بلندمدتنگرانه و ایجاد چشماندازها و برنامههای منسجم برای صنایع
مشابه و همچنین مدیریت یکپارچهی برنامههای توسعه فناوری ،عمدتاً سیاستهای صادراتمحور را
درپیش گرفتهاند و ازطریق ارائهی مشوقهای صادراتی ،صنایع خود را بهسمت گسترش صادرات سوق
دادهاند.
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عامل بعدی که در هر دو دسته از پژوهشها دارای پشتیبانی مطلوبی است ،عامل دسترسی به
بازارهای محلی و بینالمللی است .مولفههای تحت این عامل دسترسی به بازارهای محلی (وجود تقاضای
داخلی) ،دسترسی به بازارهای بینالمللی(بحث صادرات) و تحریمهاست .مشخصا در رابطه با بازارهای
محلی مطالعات خارجی و داخلی به نقش با زار داخلی کشورها در تسهیل فرارسی و اشاره به این بازار
بهعنوان بستری برای آزمایش 1اشاره دارد .درخصوص دسترسی به بازارهای بینالمللی در مطالعات
خارجی به عواملی همچون استراتژی های حضور در این بازارها ،اشاره شده است .مثال تقدم حضور در
بازار کشورهای با رگوالتوریهای سهلگیرانهتر (درحال توسعه) جهت ورود به بازارهای پیشرفتهتر و یا
تطابق استراتژی شرکتهای محلی با شرکتهای بینالمللی جهت تسهیل ورود به بازارهای بینالمللی.
درخصوص مطالعات داخلی بهدلیل تضمین بازار داخلی برای محصوالت تولید داخل ،درکنار بحث
اثرگذاری تحریمها بر این صنعت ،به این مولفه مکرراً اشاره شده و این مسئله منجر به افزایش نسبی
ضریب آنتروپی آن شده است .البته مطالعات به صادرات محصول و فناوری توسط «شرکتهای پیشروی
کشور» نیز اشاره کردهاند .مسیر حضور این شرکتها در بازارهای بینالمللی نیز ابتدا صادرات به
کشورهای درحال توسعه و سپس تالش برای کسب مجوزهای صادرات به کشورهای پیشرفته همچون
اتحادیه اروپا بوده است که البته هنوز این مهم بهطور کامل تحقق نیافته است (.)Majidpour et al., 2021
باید گفت که یکی از شرایط ورود به بازارهای جهانی وجود شبکهسازی و پیوندسازی با پیشگامان این
حوزه در دنیاست که عمدهی شرکتهای داخلی بهدلیل محدودیتهایی از قبیل تحریمها به طور گسترده
در این خصوص موفق عمل نکردهاند .تحریم عامل پرتکرار بعدی است که در مطالعات داخلی به چشم
میخورد و اثرگذاری آن در مراحل مختلف عمر صنعت مشهود است بهطوریکه از سویی در برخی برههها
دارای اثرگذاری مثبت بوده و منجر به شکلگیری صنعت ،تشدید تالشهای داخلی و تقویت روحیهی
خودباوری شده و از سوی دیگر باعث تحمیل هزینههای بیشتر به شرکتهای داخلی جهت دستیابی به
دانش ،تجهیزات و مواد اولیه شده است .درحال حاضر نیز نقش تحریمها در گسترش حضور بینالمللی
شرکتهای داخلی و معرفی برندهای داخلی در نمایشگاهها و بازارهای بینالمللی پررنگ میباشد.
از جمله عواملی که در آن اختالف میان صنعت داخلی و تجربیات بینالمللی قابل توجه است
«فرارسی بازار» و «سایر مسائل سازمانی» است .نتایج این پژوهش نشان میدهد برخالف اهمیت باالی
این دو مؤلفه در فرارسی ،مطالعات داخلی پیشتیبانی مطلوبی از این عوامل ارائه نمیدهد که البته این
موید وضعیت صنعت در مولفه های ذیل این دو دسته است .درخصوص فرارسی بازار توانمندیها و
استراتژیهای بازاریابی ،ایجاد ارتباطات عمودی میان مصرفکننده و تولیدکننده ،استفاده از زیرساخت-
های توزیع و بازاریابی در صنایع داروهای شیمیایی برای صنعت زیستدارو ،رسیدن به مزیتهای قیمتی
بهکمک حجم باالی تولید و اقتصاد مقیاس بهمنظور کسب سهم بازار بیشتر مواردی است که در مطالعات
1

Test bed
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خارجی مورد اشاره قرار گرفته و میتواند مورد توجه شرکتهای داخلی قرار گیرد .مولفههای ذیل این
عامل در مطالعات داخلی بیشتر متوجه توانمندیهای گروه دارویی سیناژن بوده است که به ادغام
عمودی و تاسیس شرکتهای بازاریابی و توزیع تخصصی و همچنین کسب توانمندیهای مرتبط با ورود
به بازارهای با رگوالتوری باال و تالشهای اولیه ی این شرکت جهت جلب اعتماد عمومی اشاره دارد .اما
باید گفت که این توانمندیها در صنعت فراگیر نشده و عمدهی شرکتهای فعال در صنعت درحالحاضر
مطابق روشهای سنتی بازاریابی همچون اعطای کمیسیون به داروخانهها عمل میکنند.
درخصوص سایر مسائل سازمانی در مطالعات منتخب خارجی به روشهای خاص و نوآورانه شرکتها
درخصوص تامین مالی ،نقش ساختارهای سازمانی ،توانمندیهای نوآورانهی مدیریتی ،توانمندیهای
رهبری ،نظامهای تصمیمگیری و فرهنگ سازمانی اشاره شده است .مجدداً در این خصوص نیز شکافی
در مطالعات داخلی به چشم میخورد و تنها به یک مورد از نحوهی مدیریت متهورانه و رهبری مدیران
شرکت سیناژن در مسیر تاریخی این شرکت و در مواجهه با چالشهای پیشروی آن اشاره شده است.
این نتیجه نیز موید آن است که بایستی مهارتهای مدیریتی و سازمانی در میان شرکتهای این صنعت
تقویت شود .از سایر مولفهها در هردو دسته از پژوهشها پشتیبانی مطلوبی صورت نگرفته است.
با جمعبندی نتایج حاصل از این توضیحات بهطور کلی کاستیها و خالءهای اساسی در مسیر
فرارسی شرکتهای زیستداروی داخلی را میتوان موارد زیر دانست:
 -1بر اساس سطح توانمندی فناورانه در صنعت زیستدارو ،شرکتهای «پیشروی» فعال در این
صنعت توانستهاند توانمندی های تولید (فرموالسیون ،تولید ماده موثره ،کسب تائیدیهها و
استانداردهای قانونی) را بهطور کامل کسب کنند .این شرکتها درخصوص توانمندیهای
نوآورانه ،به «توانمندی در فرایند تولید» و «توانمندی توسعهی مجدد سویهی موجود »1دست
یافتهاند .اما هنوز موفق نشدهاند به «توسعهی داروی جدید از مرحلهی تولید سویهی جدید»
دست یابند .این مرحله آخرین مرحله از توانمندیهای مورد نیاز برای نوآوری در محصول بوده
و دستیابی به آن بهمنظور تکمیل فرایند فرارسی برای این شرکتها الزامی است.
 -2علیرغم موفقیتهای حاصل شده در این صنعت ،بیشتر شرکتهای فعال ،تنها دارای توانایی-
های تولیدی با استفاده از ردههای سلولی خریداری شده از شرکای خارجی هستند و تنها 2
مورد از آن ها (سیناژن و آریوژن) توانایی تولید بیوسیمیالرها را با استفاده از خطوط سلولی
تولیدی و توسعهیافتهی داخلی دارند؛ بهعبارتی عمدهی تواناییها و موفقیتها در این صنعت
 1توسعهی مجدد سویهی موجود توسط شرکتهای دنبالهرو منجر به تولید زیستشبیهداروها(بایوسیمیالرها) میشود که از نظر ایمنی و اثربخشی مشابه زیست-
داروی اصلی تولید شده توسط شرکتهای پیشگام هستند .زیستداروی اصلی ،دارویی است که سویهی آن برای اولین بار توسط شرکت پیشگام توسعه داده شود.
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وابسته به چندین شرکت پیشرو بوده و بهنظر میرسد الگوی موفقیت آنها هنوز نتوانسته
توسط شرکتهای دیگر تکرار شود.
 -3علیرغم شکلگیری بازار رقابتی در داخل کشور بهدلیل ورود شرکتهای مختلف به این حوزه،
سیاستهای حاکم (بهویژه سیاستهای جایگزینی واردات در سالهای اخیر) و نبود زیرساخت-
های الزم منجر به این شده که شرکتهای این صنعت بیشتر متمایل به خرید لیسانس و
تهیهی بالک دارو از خارج باشند و به توسعهی قابلیتهای فناورانه ،حضور در ابتدای زنجیرهی
ارزش زیستدارو (مراحل پیچیدهتر فناورانه) ،توسعهی صادرات و نوآوری اقدام نکنند.
 -4درحال حاضر تضمین بازار داخلی برای شرکتهای فعال و عدم سوق دادن آنها به سمت
بازارهای خارجی و رقابتیتر ،منجر به این شده که اکثر شرکتهای داخلی عمدتاً از روشهای
سنتی بازاریابی همچون اعطای کمیسیون به داروخانهها استفاده کنند و در این صنعت بهجز
موارد معدودی همچون سیناژن که به تأسیس شرکت بازاریابی تخصصی اُرکید فارمِد اقدام
نموده است ،فقدان رشد قابلیتهای بازاریابی و نگاه استراتژیک به مقولهی فرارسی بازار به
چشم میخورد.
بهمنظور پاسخ به سوال دوم پژوهش ،راهکارها و توصیههایی جهت رفع شکافهای شناسایی شده
در فرآیند فرارسی صنعت زیستداروی کشور ارائه میگردد:
 -1لزوم توسعهی نهادهای آموزش مدیریتی ،حقوقی و تجاریسازی جهت بهبود دانش شرکتهای
نوپای این حوزه در زمینهی قابلیتهای مدیریتی ،ساختار و فرهنگ سازمانی ،نظامهای
تصمیمگیری و همچنین قابلیتهای بازاریابی و ارائه آموزشهای علمی در این زمینهها با هدف
توسعه توانایی رقابت این شرکتها با شرکتهای بینالمللی.
 -2حمایت از شکلگیری تعداد بیشتری از شتابدهندههای شرکتی بهمنظور تسهیل ورود فارغ-
التحصیالن جوان و محققان دانشگاهی به عرصههای مغفول مانده در زنجیرهی ارزش صنعت.
 -3گسترش نهادهای تامین مالی پشتیبانیکننده و سرمایهگذاری خطرپذیر و همچنین ایجاد بازار
سهام ثانویه.
 -4لزوم اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالکیت صنعتی در کشور و یا ایجاد بحرانهای ساختگی
بهمنظور حرکت شرکتهای داخلی بهسمت ایجاد قابلیتهای نوآورانه ،بهطور مثال پیوستن به
موافقتنامهی بینالمللی .TRIPS
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 -5لزوم تغییر دیدگاه سیاستگذاران از دیدگاههای مبتنی بر جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست-
های صادراتمحور ،جهت سوق دادن شرکتهای این صنعت به کسب شاخصها و
استانداردهای بازارهای بینالمللی از طریق ارائه مشوقهایی همچون یارانه برای هزینه ثبت
دارو و هزینه آزمایشات بالینی در کشور مقصد صادراتی.
 -6تشویق و حمایت از تاسیس و تجمیع شرکتهایی که در سراسر زنجیرهی ارزش دارویی مشغول
به فعالیت باشند ،که میتواند منجر به تولید مواد اولیه مورد نیاز صنعت ،تولید تجهیزات مورد
نیاز صنعت ،بازاریابی تخصصی و ...شود.
 -7کمک و حمایت دولت جهت تسهیل حضور شرکتهای برجستهی کشور در نمایشگاههای
بینالمللی جهت معرفی برندهای داخلی به بازارهای خارجی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی
در این راستا.
 -8لزوم ارائه سیاستهای هوشمند در راستای حرکت عمدهی شرکتهای این صنعت به سمت
توسعهی قابلیتهای تولید و دستیابی به قابلیتهای نوآورانه با ارائه مشوقهای مختلف
همچون کمکهای مالی به تحقیقوتوسعه شرکتها بعنوان درصدی از صادرات.
 -9تسهیل زیرساختهای قانونی و نظارتی ادغام و اکتساب برای شرکتهای کوچک و متوسط،
بهمنظور دستیابی این شرکتها به منابع بیشتر و امکان دستیابی به صرفههای حاصل از
مقیاس.
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