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Abstract: 
This research is to understand the logic of Iran's pharmaceutical sector actor's behavior that 

is due to infer the innovative behavior of firms in this sector. So purpose, network theory and social 

network analysis is used to recognized actors behavior. The main objective of this research is to 

identify the requirements of innovation network formation on the perspective of the firm's behavior 

in the Iran's pharmaceutical sector. Namely, understanding the logic of firms rule in this sector can 

help to understand the behavior of the actors present study, therefore research strategy is multiple 

case studies and type of research is exploratory, development and qualitative. Its data collection is 

through documentation related to innovation activities, questionnaires and in-depth interviews with 

42 pharmaceutical firms in the field of study into 8 products innovation and then through is 

measured the social networking analysis indicators, the pharmaceutical firms rule analysis and 

innovation in this sector with the requirements of network formation. So that research results 

shows a lack of transparency of information in bed enjoying a base of information asymmetry are 

active on pharmaceutical firms. Made major innovations in this sector were not due to research 

and innovative capabilities but through is informal relationships and create competitive indoor 

pharmacy product targeted and by lobbying and create a relatively safe space market by ensuring 

product market share, technical knowledge phase synthesis, formulation, production and 

distribution that footprints is visible in the process of securing a market share. 
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  گیري شبکه نوآوري  الزامات شکل
  داري در بخش دارویی ایران  تحلیلی از قاعده بنگاه

  
  ) 02/12/1395: تاریخ پذیرش 11/05/95: تاریخ دریافت(  

   
  4، جمشید صالحی صدقیانی3طباطبائیان له، سید حبیب ا* 2 ، محمدرضا تقوا1بهمن کارگرشهامت

 
  چکیده

نوآورانه منظور درك منطق حاکم بر رفتار بازیگران بخش دارویی ایران صورت گرفته است که دلیل آن پی بردن به رفتار این تحقیق به
گران، استفاده منظور احصاء رفتار کنشهاي اجتماعی، به سازي و تحلیل شبکه همین منظور، از تئوري شبکه به. هاي این بخش است بنگاه

گیري شبکه نوآوري است که از منظر رفتار بنگاه در بخش دارویـی ایـران،    هدف اصلی این تحقیق، شناسایی الزامات شکل. شده است
بـر  . گر، یاري رساندتواند به فهم رفتاري این کنش داري در این بخش، می عبارتی دیگر، شناخت منطق قاعده بنگاه به. ستانجام شده ا

هـاي آن از طریـق    اي و کیفی است کـه داده  این اساس، پژوهش حاضر با استراتژي مطالعه چندموردي، نوعی تحقیق اکتشافی، توسعه
مورد  8بنگاه دارویی و مطالعه  42هاي عمیق در بستر مطالعه  نوآوري بنگاه، پرسشنامه و مصاحبه هاي اسناد و مدارك مرتبط با فعالیت

داري در بخـش دارویـی    هاي اجتماعی، قاعده بنگاه هاي تحلیل شبکه آوري شده است و سپس از طریق شاخص نوآوري محصول جمع
هاي دارویی  دهند که بنگاه نتایج تحقیق نشان می. جیده شده استگیري شبکه نوآوري در این بخش سن ایران تحلیل و با الزامات شکل

هاي شکل گرفته در  گیري از قاعده عدم تقارن اطالعات فعالیت دارند و عمده نوآوري ایران در یک بستر عدم شفافیت اطالعاتی با بهره
غیررسمی و ایجاد فضـاي بسـته رقـابتی محصـول     هاي نوآورانه بوده بلکه از طریق روابط  این صنعت نه به دلیل تحقیقات و توانمندي

گري و ایجاد یک فضاي نسبتاً امن بازار با تضمین سهم بازار محصول، دانـش فنـی وارد    اند و با البیگیري شده دارویی مورد نظر هدف
 .رویت استسازي سهم بازار، قابل  مرحله سنتز، فرموالسیون و تولید و توزیع شده است که در مراحل مذکور ردپاي ایمن

  :واژگان کلیدي
  ایران دارویی بخش داري، بنگاه شبکه، تحلیل نوآوري، شبکه محصول، نوآوري
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  مقدمه  -1

هاي  کند که در علم پزشکی براي مداواي یک بیمار، روش چنین تعریف می 1سازمان بهداشت جهانی
عنوان  وجود دارد که در این میان دارو درمانی به درمانی روانمتعددي از جمله دارو درمانی، جراحی و 

اي است که در همین زمینه با بیماران و مردم  رشته داروسازي، رشته. ترین شیوه در تمام دنیا است متداول
تبدیل ماده مؤثره به شکلی که (داروسازي علم شناخت ماده مؤثره، فرموله کردن آن . گردد مرتبط می

این سازمان جهانی به  طورکلی، به. و بررسی اثرات دارو بر بدن بیمار است) اشدبراي بیمار ب مصرف قابل
و سبب کشف و یا اصالح فرآیندهاي فیزیولوژیک یا  کاررفته بهکه در فرآیندهاي دارویی  مادهاییهر نوع 

 بهصنعت دارو  بر این اساس،. ]93[نامند  می 2کننده باشد، دارو حاالت بیماري در جهت بهبود مصرف
پیچیده بودن  دلیل بهاي برخوردار است و  از اهمیت ویژه ،درهم تنیدگی آن با سالمت جامعه دلیل

. است گرفته شکل ،فرآیندهاي تولید محصوالت دارویی و تخصصی بودن آن، انحصارگرایی در ذات آن
کنندگان آن صورت صنعتی است که تولیدهتولید دارو ب ،شود عنوان صنعت داروسازي شناخته میهب چهآن

تولیدکنندگان ) 2تولیدکنندگان داروهاي تجویزي یا داروهاي با نسخه؛ ) 1: در چهار دسته اصلی قرار دارند
نقل از  تولیدکنندگان داروهاي زیستی؛ به ) 4و  4تولیدکنندگان داروهاي ژنریک) 3؛ 3داروهاي بدون نسخه

میلیارد دالر بوده  1044قریب به  2015ال ، کل ارزش بازار دارویی جهان در س5المللی پول صندوق بین
 9/3(درصد  37/0درصد و ایران  12درصد، ژاپن با  29درصد، اروپا با  38که سهم آمریکاي شمالی 

 تمام تولید اخیر تقریباً سال 100 طول در. ]37[ است ،)هزار میلیارد ریال 100میلیارد دالر یعنی بالغ بر 
 دارویی در فرآیند شرکت یک کههنگامی .است گرفته انجام خصوصیبخش  توسط ها واکسن و داروها
و زیستی  شیمیایی ترکیبات طیف وسیعی از بررسی به ابتدا کند، می گذاري توسعه سرمایه و  تحقیق

 و  تحقیق فرآیند .داشته باشند را فعلی یا جدید هاي بیماري درمان پتانسیل دارد امکان که پردازد می
 ترکیب 10000 تا 5000 بین در را امیدوارکننده ترکیب یک محققان شود که می توسعه زمانی آغاز

 تا پردازند ترکیب می این کردن آزمون به ،اي طور گسترده به ،محققان، سپس .شناسایی کنند شده، بررسی
 طول نیز به سال 15 تا 10 حتی تواند می فرآیند این. کنند حاصل اطمینان آن و کارایی به ایمنی نسبت
به  1935 سال در میلیون دالر 138 حدود از جدید داروي یک توسعه و  متوسط هزینه تحقیق. انجامد
توان  ،شود طور که مالحظه میهمان. ]36[افزایش یافته است  2015 هاي دالر در سال میلیارد 5/1حدود 

                                                        
١ World Health Organization (WHO) 
٢ Drug  
٣ OTC 

. شود عرضه و تولید اي، کننده تولیده هر توسط است ممکن و است مشخص فرموالسیون داراي که عمومی نام یک با دارویی یعنی ژنریک داروي 4
 دنیا نقاط تمام در دارونامه استانداردهاي اساس بر مصرف، شیوه و جذب شیوه تاثیر، شیوه کیفیت، قدرت، ایمنی، تجویزي، دوز لحاظ از ژنریک داروي
. شود می عرضه و تولید مختلف کشورهاي فارماکوپه شده تعریف استاندارد اساس بر ژنریک داروهاي). امریکا دارو و غذا سازمان( هستند مشابه

 نگهداري نحوه ،جانبی عوارض مصرف، موارد دارویی، اطالعات بر مشتمل بازار در موجود داروهاي از کاملی فهرست که هستند هایی کتاب ها فارماکوپه
 مورد غذایی صنایع و داروسازي در که استانداردهایی و شیمیایی و فیزیکی هاي روش بر مشتمل جانبی و اولیه مواد آنالیز روش اولیه، مواد و داروها

  .است شده قید آن در گیرند می قرار استفاده
٥ International Monetary Fund (IMF) 
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 ،هاي مالی هاي دانشی و نیروي انسانی، مؤلفه فارغ از مؤلفه ،ه و نوآوري در این صنعتـتوسع و  تحقیق

  تحقیق انجام شده در بخش  سهم هزینه ،در طی ادوار گذشته ،همین منظور به. طور جدي مالك استهب
متوسط این  کهريطو بهاست بوده  ترگیر و قابل توجه چشم ،هاي دارویی در جهان از سود شرکت ،توسعه و

 بر این اساس، .]69[ بوده استدرصد  7/18بالغ بر  ،رکت برتر دارویی جهانش 10هزینه براي 
 شمار انگشت ،در آن زمان متوسط تحقیقاتی داشته باشند را  ايچنین هزینهپرداخت هایی که توان  شرکت
در این . ]86، 24[...) و  6سانوفی 5مرك 4رووش 3فایزر 2نووارتیس 1مانند جانسون اند جانسون(است 
میلیارد  425درصد داراي قریب به  3/1 میلیون نفر و نرخ رشد ساالنه 78ایران با جمعیتی بالغ بر  میان،

درصد و  7/37درصد، بخش صنعت  1/53سهم بخش خدمات در آن، که است دالر تولید ناخالص داخلی 
ار قریب به میلیارد دالر صادرات را در کن 60بیش از  ،ساالنههمچنین، . است ،درصد 2/9بخش کشاورزي 

 76سال و براي زنان  72امید به زندگی در این کشور براي مردان . کند تجربه می ،میلیارد دالر واردات 65
درصد از تولید ناخالص داخلی  7/6 ،حوزه سالمت هاي انجام شده در و هزینهاست گزارش شده سال 

لل مرگ و میر در ایران دو عامل درصد ع 60قریب به  .است 7است که میانگین جهانی این عدد در دنیا 
کشور اول دنیا  20 وجز ،سرانه مصرف دارو از نظر ایران. هاست هاي قلبی و عروقی و انواع سرطان بیماري

عنوان  امروزه به ،چهآن. ]38، 37، 94، 97[برابر میانگین جهانی است  3شود و این سرانه  محسوب می
وزارت فرهنگ وقت، ، زماندر آن  .ش دارد.ه 1290شود ریشه در دهۀ  صنعت دارویی ایران معرفی می

 داروسازي اخذ مدرك عالیه مدارس از نمود تا فقط داروسازانی که مقرر 1290 قانون پزشکان مصوبه
و  استسال  70بالغ بر  ،ی در ایرانداروسازي صنعتقدمت . توانند در فروش دارو فعالیت کنند اند می کرده

 1313دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس (که اولین مدرسه عالی داروسازي زمانی
 يدهه 2اما تا قریب به . در کشور بنا گردید ،طور رسمی پایه دانشی این رشتههاندازي شد و ب راه ،)ش.ه

درصد داروهاي  57(ژنریک محور است معطوف بر  ،رعمده فعالیت داروسازي صنعتی کشو ،گذشته
 ،طی بیش از یک دهه اخیر). 7درصد داروهاي برند 31درصد داروهاي بدون نیاز به نسخه و  12ژنریک؛ 
درصد نزول  66درصد به  72سهم بازار تولید داخل نسبت به داروهاي وارداتی، از  ،1394تا  1384از سال 

آمار سال  بر اساس. درصد افزایش یافته است 34درصد به  28سهم واردات از  ،عبارتیهب .کرده است
سازمان غذا و  يدر فهرست ثبت شده ،در اشکال مختلف آن ،قلم دارو 2900سازمان غذا و دارو  1394

درصد آن سهم این  66 ،ریالی از نظردرصد آن تولید داخل است اما  97عددي حدود  از نظردارو است که 

                                                        
١ Johnson & Johnson, US 
٢ Novartis, Switzerland  
٣ Pfizer, US 
٤ Roche, Switzerland 
٥ Merck, US 
٦ Sanofi, France  

  .ي خاص هستند مختص یک تولیدکننده ند برخالف داروهاي ژنریکداروهایی که نام تجاري دار  7
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درصد ارزش ریالی  34 ،درصد حجم عددي داروهاي مصرفی داخل کشور 3 ،عبارتیهب .استا ه شرکت

  . ]2[اند  خود اختصاص داده بازار را به
شرکت  80شرکت تولیدکننده محصول نهایی دارویی،  160ساختار این صنعت در ایران با  طورکلی، به

 12شرکت بازرگانی واردکننده دارو و  160شرکت پخش سراسري، 50دارویی،   تولیدکننده ماده مؤثره
 1130دانشکده داروسازي،  23انجمن علمی،  36هزار داروساز،  20هزار داروخانه در کنار قریب به 

پاستور،  انستیتووري پزشکی، آفن بیمارستان، پژوهشکده گیاهان دارویی، پژوهشکده مجازي زیست
مین ان، جمعیت هالل احمر سازمان بیمه تسازمان انتقال خوهاي علمی و صنعتی، سازمان پژوهش

اجتماعی، سندیکاي ماده مؤثره دارویی و سندیکاي تولیدکنندگان داروهاي انسانی فعالیت دارند که مبتنی 
گذاري و مجري نظام عنوان سیاستههاي کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب بر سیاست

هاي دارویی توسط سازمان  فعالیت يهمهجرا و نظارت بر گذاري، اسیاست. نمایند سالمت کشور عمل می
هاي دارویی کشور نظام  ترین مکانیزم کنترلی فعالیتگیرد که مهم صورت می ،غذا و دارو ایران

استانداردهاي  ،و همچنین است ،1395گذاري دارو ایران است که آخرین مصوبه آن مربوط به سال  قیمت
با توجه  .استگذاري شده در این صنعت  ترین قوانین قاعدهاز مهم 1تولیدفارماکوپه و استاندارد اصول 

هاي دارویی  هاي رفتار نوآورانه بنگاه ها و چگونگی شناخت چرایی ،دغدغه اصلی این تحقیق ،موارد مذکور
چرا که با درك قواعد   . استمنطق حاکم بر تعامالت بازیگران این بخش ایران است که نیازمند درك 

 يهیکننده و بازدارنده نوآوري را شناسایی و نسبت به ارا توان عوامل تقویت این صنعت می بازي
تحلیل  ،مبناي این شناخت. ه داشتیفعالیت این صنعت تجویزهایی را ارا يارتقا ،کارهاي سیاستی راه

. ها را نشان دهد توان چگونگی رفتار بنگاه گیري این شبکه می شبکه نوآوري است و الزامات شکل
که در این  استها  شامل دولت، نظام آموزش و تحقیقات دارویی و بنگاه ،بازیگران اصلی این صنعت

کید شده که انوآورانه تهاي  گران فعالیتترین کنشعنوان یکی از مهم ها به صرفاً به نقش بنگاه پژوهش،
گیرد، این  اي شکل می که و عمدتاً نوآوري بر اساس چه قاعدهبراي درك منطق رفتاري بنگاه و این

سازي و شبکه  ادبیات نظري این تحقیق مبتنی بر مفهوم نوآوري، تئوري شبکه. تحقیق رقم خورده است
طور هب(ها، بازیگران  نوع شبکهطور خاص در بخش شبکه نوآوري، ساختار این هنوآوري است که ب

ادبیات این تحقیق  طورکلی، به. گیري شبکه نوآوري تشریح شده است و الزامات شکل) مشخص بنگاه
قائم بر فهم مقوله نوآوري در صنعت داروي ایران است و با رویکرد شبکه نوآوري و تحلیل شبکه مبتنی 

ترین  اصلی(ها  اکم بر رفتار تعامالت بنگاههاي اجتماعی سعی بر احصاء منطق ح هاي شبکه بر شاخص
گیري شبکه نوآوري دارویی ایران بر اساس چگونگی  مبناي الزامات شکل. دارد) بازیگر نوآوري در صنعت

  .گیري روابط رسمی و غیررسمی مورد تجزیه و تحلیل است شکل
  

                                                        
١ Good Manufacturing Practice  
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 ادبیات پژوهش -2

 فهم نوآوري در بستر رفتارهاي اجتماعی اقتصادي  -1-2

. ]7[هاي واقعی اجتماع در طول زمان است  از پدیده متأثرهاي اقتصادي اجتماعی  گران در نظامرفتار بازی
گذارد و محوریت اصلی توسعه تلقی  چه در این ساخت اجتماعی بر رفتارهاي اقتصادي اثر میآن ،بنابراین

ورانه، آو تغییر فن هاي اقتصادي رویکرد نظامند در تحلیل. ]27[وري و نوآوري است آشود، مقوله فن  می
. ]3[ استقابل مالحظه  1هاي تحلیل اقتصادي رویکرد جدیدي نیست و در بسیاري از مطالعات و شیوه

 ،شک بی. وضوح در نتایج و تجویزها رویت نمودتوان به ها چیست را می که هدف اصلی در این تحلیلاین
وري و نوآوري آگذاري فنپیشنهاداتی براي سیاست يهیتفسیر دقیق ساخت اقتصادي اجتماعی جامعه، ارا

ماهیتاً معطوف بر  ،معتقد است موضوع نوآوري ،2پوالنی. عنوان موتور محرك اقتصاد است ممالک به
کند که منظور از دانش صرفاً دانش مکتوب، مستند، مسجل و قابل  عنوان می ،ويهمچنین . استدانش 

در تجارب، روش انجام کار و شواهد عینی ذخیره شده در  آموزش نیست، ممکن است این دانش ریشه
باشد؛ این ... یابی، بحث، انتقال و  تواند صریح و به شکلی که قابل دست لذا دانش می. دانایی افراد باشد

صورت نهفته، غیرقابل هتواند ب که دانش مییا این. ]70[شود  تعریف می 3نوع دانش، دانش آشکار
نوآوري در شرایط عدم قطعیت . است 4باشد که این نوع دانش، دانش ضمنی ،...دي و بن شدن، واژه فرموله

با توجه به . ]35[شود  هاي مختلف با یکدیگر حاصل می اي از انواع دانش از طریق فرآیند ترکیب مجموعه
گیري آن در یک بستر تاریخی و  هاي مهم نوآوري، شکل نقش دانش ضمنی در نوآوري، یکی از ویژگی

عبارتی، نوآوري امري است هها بستگی دارد ب شدت به میزان نقش این دانشهطول زمان است که ب در
اي از انواع  نوآوري از ترکیب مجموعه ،طور که پیشتر هم ذکر شدبر و نسبی؛ از طرف دیگر همانزمان
 ،این انباشت. شود مییک فرآیند انباشتی است که با انباشت دانشی حاصل  ،کند؛ بنابراین ها بروز می دانش

یادگیري تنها  ،از طرف دیگر. استمراتبی و تکاملی  متکی بر یادگیري است و یادگیري امري سلسه
شود پس نوآوري یک پدیده برساخت اجتماعی است که  ها و تعامل آنها با یکدیگر حاصل می توسط انسان

نظر برسد که هر نوع فرآیند جستجوي نظامند  شاید چنین به. یابد خارج از حقایق وجودي انسان بروز نمی
شد؟ پاسخ این است که فرآیند  ها با یکدیگر موجب نوآوري خواهد دانش، یادگیري و تعامل انسان

خلق محصول یا خدمت  که مادامیاند اما  جستجوي نظامند دانش، تحقیق است و تحقیقات الزمه نوآوري
سازي اختراع  یک اختراع است و پیکره تجاري صرفاًجدید طی فرآیندي به ارزش اقتصادي مبدل نشود، 

  .]43[کند  آن را نوآوري معرفی می

                                                        
  ...هاي توسعه و  از قبیل الماس پورتر، بلوك  1

٢ Polanyi 
٣ Explicit Knowledge 
٤ Tacit Knowledge 
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 استهاي محصول، فرآیند، بازاریابی و سازمانی  نوآوري شامل انواع نوآوري ،نامه اسلومعرفی دست ربنا ب

طور که پیشتر هم ذکر شد، مطالعات اولیه در زمینه مفهوم نوآوري مربوط به همان ،همچنین .]59[
شومپیتر  است و پس از آن محققانی دیگر مفاهیمی را در این خصوص عنوان نمودند و در این راستا 

نوآوري را به مفهوم نماید که آخرین موج  معرفی می ،موج اصلی 5سیر تحول مفهوم نوآوري را در  ،اثولر
هاي  هاي همکاري و سیستم نماید که در چارچوب شبکه هاي جدید مربوط می ایجاد، ارزیابی و کاربرد ایده

سازي گسترده و واکنش  ها، شبکه با یکپارچه کردن سیستم ،نوآوري. گردد اقتصادي اجتماعی مطرح می
ترین یکی از مهم .]78، 88، 91، 54، 77، 48، 71، 64، 55، 27، 5، 76، 83[دهد  پذیر رخ می انعطاف
عبارتی، نظام نوآوري از محیط خارج از نظام ههاي نوآوري وجود مفهوم مرز نظام است ب هاي نظام ویژگی

هاي نوآوري، از آنها در سه  در ادبیات نظام ،همین منظور جداست و مرزهاي نظام بایستی مشخص باشد به
و نظام  ]18، 60[ 2اي نوآوري ، نظام منطقه]52، 63، 54، 48، 25[ 1نظام ملی نوآوري: شود سطح یاد می

مفهوم نظام نوآوري مبتنی بر درك ارتباط میان بازیگران درگیر در نوآوري است تا  .]49[ 3بخشی نوآوري
هاي فنی گردد؛ در نتیجه نظام نوآوري یک مجموعه  وري، نوآوري و پیشرفتآموجب بهبود عملکرد فن

 بر این اساس،. بردار از انواع مختلف دانش است اي از روابط میان بازیگران تولید، توزیع و بهره پیچیده
م عنوان اجزاي یک نظاعملکرد نوآورانه یک کشور تا حد زیادي به چگونگی ارتباط بازیگران با یکدیگر به

هستند  4هاي نوآوري، نهادها بازیگران اصلی نظام .وري بستگی داردآجمعی از خلق دانش تا استفاده از فن
اي از  که خوشهطوريهب .هستندها  کننده موقعیت اجتماعی و کارکرد افراد و گروه نهادها، تعریف. ]62[

ها و قوانین و  سازمان(هاي رسمی نهاد. کنند دهی رفتار ایجاد می قوانین رسمی و غیررسمی را براي شکل
نهادهاي رسمی مانند  .]56[ 5هستند) ها و قواعد بازي ها، روتین روال(و نهادهاي غیررسمی ) مقررات
هاي  ها و شرکت هاي میانجی و بنگاه ها و مدارس، مراکز تحقیقاتی، سازمان هاي دولتی، دانشگاه سازمان

اي از قواعد  هاي قانونی و اجرایی؛ نهادهاي غیررسمی مانند مجموعه تجاري، قوانین و مقررات و مصوبه
مین مالی، مهارت و دانش اهاي جاذبه ت مانند جریان .کنند بازي هستند که روابط بین سازمانی را تعیین می

  .یا تعامالت بازاري و غیربازاري
  سازي و شبکه نوآوري شبکه - 2- 2

کنند  هاي ساختاري اجتماع معرفی می عنوان یکی از رهیافت شناسی نوین، نظریه شبکه را به در جامعه
حله فکري ارتباط کمتري به خارج اما تحوالت این ن ،نوعی ساختارگرایی است  ،نظریه شبکه اگرچه. ]1[

                                                        
١ National Innovation System (NIS) 
٢ Regional Innovation System (RIS) 
٣ Sectoral Innovation System (SIS) 
٤ Institutions  

ه ها و قوانین جامعه است ک روابط بین سازمانی همان هنجارها، عادات، میثاق. سازمانی است ها و روابط بین اي از سازمان منظور از نهادها، مجموعه  5
  ).2002نلسون، (شود  قاعده بازي تلقی می
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شناختی و  بیشتر به بررسی دقیق تجربی، روش ،شناسی دارد و حامیان این حوزه از چارچوب مکتب جامعه

  . ]40[هستند مند عالقهها  حتی ریاضیاتی انواع مختلف شبکه
یک رشته از ادبیات علوم اجتماعی است که صریحاً بر رفتار بازیگران اجتماعی  ،اساساً نظریه شبکه

تواند فردي یا سازمانی باشد پس خاستگاه اصلی نظریه شبکه، نظریه  متمرکز است که این رفتارها می
صورت یک پارادایم مفهومی قدرتمند در هب ،علم شبکه اگرچه .]11، 29، 85[هاي اجتماعی است  شبکه
هاي  هایی نظیر شبکه ها و پدیده  رسد امروزه سازه اما به نظر میاست مهندسی ظهور پیدا کرده  علم و

این . قرار دارد ،چندعاملی هاي اجتماعی اي از ادبیات تحقیق شبکه گسترده رد... ، تصادفی و پیوسته هم به
دست هاي براي ب رشته تعدد علوم بین ،از یک طرف: دو دلیل اصلی دارد ،سابقه به علم شبکه توجه بی

هاي چند الیه و از  آوردن درك عمیقی از نقش تعامالت بین عناصر در بازي قابلیت جمعی از سیستم
بنیان؛ فرض اساسی در  هاي پیچیده عامل وري، توانایی تجزیه شبکه در سیستمآفن  طرف دیگر، پیشرفت

هاي دینامیکی  صورت ویژگیهعلم شبکه این است که در سطح سیستم، ساختار و صفات شبکه ب
شناسی از طریق این  معتقد است محققان حوزه جامعه ،گرانووتر. یابد نمایش گذاشته شده، نفوذ می به

 1نظریه رویکرد جدیدي را براي مطالعه الگوهاي تعاملی شناسایی نمودند که مبتنی بر دو مفهوم گره
اي از  اساساً یک شبکه اجتماعی، نقشه. ]29[است ) ارتباط و اتصال بین بازیگران( 2و  پیوند) بازیگران(

و  3ها باشند توانند افراد، واحدها یا سازمان این بازیگران می. استبازیگران، نحوه و شدت روابط بین آنها 
است؛ شدت  4ها محتواي ساختاري پیوندها عموماً مبتنی بر روابطی مانند اطالعات، مراودات یا قدرت

متکی بر ویژگی بازیگران  ،هاي اجتماعی فروض نظریه شبکه. است 5حکام پیوندهاگر فرم است روابط نشان
که نسبت به چگونگی پیوند بین بازیگران و شدت این ) مانند منابع یک سازمان(بازیگران شبکه است 

هاي  معطوف بر هزینه ،هاي اجتماعی ایده اصلی نظریه شبکه. پیوند از اهمیت کمتري برخوردار است
 واحدها افراد، میان انگیزه تاثیر تحت شدتبه بازیگران؛ روابط و پیوند بین استمبادله یا کنترل بر منابع 

 پیوندهاي استحکام"  نظریه اساس بر اجتماعی هاي شبکه نظریه بنیان.  ]67[ است ها سازمان یا
بنا شده که تمرکز آنها بر ، ] 85["سیملیان پیوند" و ]11[ "ساختاري هاي حفره نظریه" ،]29["ضعیف

 استهاي متراکم  ها مربوط به نظریه شبکه یافته از این نظریه مزیت افراد در شبکه است و نظریه توسعه
هاي تمرکز آن  روند توسعه نظریه شبکه و بنیان ،1در جدول . ]15[ثیر دارد اکه بر کارکرد بهینه شبکه ت

  .نشان داده شده است
  
  

                                                        
١ Node 
٢ Tie 
٣ Individuals, Units, or Organizations  
٤ Such as Information, Friendship or Power 
٥ Strength of the Ties  
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هاي غیررسمی منتج  هاي رسمی آغاز و به شبکه تواند در یک طیف از شبکه نوآوري می  طراحی شبکه

گذاري مشترك  همکاري تنگاتنگ مانند سرمایه: است از  عبارت ،نوآوري  بندي فریمن از شبکه دسته. شود
و توافقات مالی  توسعه و  تحقیق، تبادل نتایج توسعه و  تحقیقو همکاري تحقیقاتی یا توافقات مشترك 

 پشتیبانیهاي تحقیقاتی، همکاري  ، انجمنبودن زیرشاخهوري، آگذاري مستقیم، لیسانس فن مثل سرمایه
ها، دانشمندان و مهندسان  ، تبادل غیررسمی دانش فنی بین بنگاهتوسعه و  تحقیقدولت، توسعه زیربناي 

هاي رسمی پس از ساخت یک محصول یا فرآیند جدید به پایان عمر  ه؛ معموالً شبک]26[در یک شبکه 
ماند که کانالی براي جریان دانش  ها یا مهندسان و دانشمندان باقی می رسند اما ارتباط بین بنگاه خود می

نوآوري   هاي غیررسمی است که در شبکه هاي غیررسمی؛ این شبکه ایجاد خواهند کرد تحت عنوان شبکه
ترسیم نمود چون پویا هستند و  برایشانتوان  اي را نمی که نقطه بهینهتر اینپذیر؛ مهم و تکاملماندگارند 

هاي  به سه ویژگی اصلی شبکه ،پایکا ،همچنین.   ]17، 74، 73[ هستند در حال تطور و تغییر دائماً
ش براي نوآوري وابستگی به اجزاء؛ فضاي یادگیري شبکه و جستجوي دان: نماید نوآوري چنین اشاره می

]74[.  
نظام  دولت، ،ها بنگاه میان روابط از اي دهپیچی هاي شبکه نوآوري، شبکه ،1ریکرافت از طرف دیگر

. است ورانهآفن نوآوري با مرتبط دانش تسهیم و ایجاد براي نهادها دیگر و آموزشی و تحقیقات
  :]79[ شمرد برمی نوآوري  شبکه براي را مهم ویژگی سه، ریکرافت

 دهد می شبکه به را توانایی این که است هایی مهارت و دانششامل : موجود محوري ايه یتقابل 
 .کند نوآوري به تبدیل را ها وريآفنغیرقابل باوري  طور به که

 است هامهارت و دانش از اضافی هاي بخش موجود، مکمل هاي دارایی :موجود مکملهاي  یدارای 
 .شود حاصل محوري هاي قابلیت کامل مزایاي تا بگیرد قرار دسترسی مورد باید که

 هاي مهارت و دانش به هم و شبکه اعضاي انباشتۀ هاي ترمها و دانششامل : یادگیري قابلیت 
 و )کاري دادن انجام چگونگی مثال براي( یادگیري ابتکارهاي ها، شبکه .است وابسته شبکه کل
  .دهند می گسترش شبکه اعضاي میان تعامالت تاریخچۀ از را روزمرهر امو

  
  ساختار شبکه نوآوري  - 3- 2

 اتخاذ"و  "نوآوري ایجاد": نوآوري اکتساب اصلی حل راه که دو شود  در ادبیات نظري چنین عنوان می
 به موقعبه پاسخ براي ورانهآفن هاي قابلیت ایجاد مدیریتی چالش ترینبزرگ اول، حالت است؛ در "آن

 اولین براي ،آن اعضاي و سازمان توسط ،وريآفن یا خدمت محصول، یک نیز دوم حالت است و در بازار
 /جستجو نیازها، شناسایی شامل ،فرآیند ،حالت این در. کند می وفق پیدا سازمان با و آید می وجود به بار

 بخش بر این اساس، .]19[است  ساختن روزمره سازي وپیاده انطباق، انتخاب، یابی،ارزش آگاهی،
                                                        

١ Rycroft 



 1395زمستان ، 34 بهبود مدیریت، شماره     58

 
آید و  می میان به نوآوري شبکه ایجاد که ضرورت دارد بیرون به نگاهی نوآوري، توسعۀ از اي عمده

 ها موجودیت بین  همکاري به اشاره نوآوري هاي شبکه. کند ها وجاهت پیدا می مطالعه ساختار این شبکه
 بروز را خود توانمندي مساعد، در محیطی و هستند ارتباط در یکدیگر با شده تعبیه شکل به که دندار
 کلید یادگیري، کهجاییآن از. شوند نوآوري می توسعۀ به منجر و هستند هدفمند ها، فعالیت این. دهند می

 در و آورند دست به را نوآوري خودآگاهانه یادگیري و توانایی باید ها سازمان و افراد ،بنابراین است، نوآوري
 ظرفیت  به دهی، خودسازمان .گیرد می قرار تأکیدمورد  آنها بودن یادگیرنده و بودن خودسازمانده نتیجه
 اشاره متمرکز مدیریتی راهنماي بدون هاي یادگیري قابلیت بازترکیب و ترکیب براي نوآوري هاي شبکه
 براي خود هاي و توانایی ها قابلیت از ها شبکه استفاده این به اشاره نیز نوآوري شبکۀ بودن یادگیرنده. دارد

بنا به اذعان پایکا و  طورکلی، بهاما . ]81[دارد  هاي دانشی قابلیت يارتقا براي مختلف هايراه از یادگیري
 تحلیل و تجزیه اول، .وجود دارد نوآوري هاي شبکه تجربی مطالعات براي اصلی رویکرد دو ،1کوپرز

. است نوآوري یندآفر در شبکه پویاي و مند نظام رفتار مطالعۀ دوم و نوآوري شبکۀ درون روابط ساختار
 و  یقتحق هاي فعالیت که معتقدند اند، نموده بررسی را ها شبکه دوم رویکرد از طریق که این محققان

 پذیرش و آن از حاصل نوآوري آن، از حاصل دانش پایگاه نوآوري، اتحاد و شراکت شرکت، خود توسعۀ
  .]44[عوامل کلیدي تشکیل دهندة ترکیب شبکه نوآوري است  بازار سوي از نوآوري

نکته حائز . بندي شده است جمع 2صورت جدول ههاي نوآوري ب پنج عامل اصلی ساختاري را براي شبکه
شبکه  2دهنده شبکه نوآوري مبتنی بر خودسازماندهی اهمیت آن است که اساس ساختاري عوامل تشکیل

 مثل( یادگیري هاي قابلیت بازترکیب و ترکیب براي نوآوري هاي شبکه ظرفیت به خودسازماندهی. است
 )موجود روابط ماهیت نمودن تجدید و قدیمی عضو کردن خارج و شبکه به جدید عضو کردن اضافه
  .]12، 80، 84[ دارد اشاره متمرکز، مدیریتی راهنماي بدون

  
  هاي نوآوري عوامل ساختاري شبکه  -2جدول 

  توصیف ساختار  عوامل ساختاري

  محوري هاي قابلیت
عبارتی، قابلیت محوري به. است ه نوآوريشبکترین عوامل ساختاري  قابلیت محوري یکی از اساسی

 یا ها قابلیت این .روابط خلق یا کسب نوآوري است نوآوري فرد هاي منحصربه ویژگی برخی مؤکد
 و  تحقیق انجام توانایی یا ها سامانهبه ادغام  توان می نمونه برايداللت دارد،  محوري هاي شایستگی

  .اشاره داشت تولید از مشخصی حوزة در توسعه

 از استفاده منظوربه ،کنند پیدا دسترسی آنها به باید ها شبکه که هایی مهارت و دانش مکمل هاي نهبد  مکمل هاي دارایی
  .شوند می نامیده ،مکمل هاي دارایی محوري، هاي قابلیت کامل هاي مزیت

 و انباشته کردن توسعه، زمینۀ در یادگیرنده شبکۀ .است سازمانی یادگیري ندهی،اخودسازم قلب  سازمانی یادگیري
 هاي بینش به توجه با را خود ساختار و رفتار تواند می و دارد را الزم مهارت مهارت، و دانش انتقال

                                                        
١ Pyka & Kuppers 
٢ Self-organization 



 59    گیري شبکه نوآوري الزامات شکل

 
  .کند اصالح جدید

  مسیر به وابستگی
 گاهی حتی. باشد داشته تأثیر نوآوري تقویت در تواند می ورانهآفن مسیرهاي و موجود بسترهاي

 هايدبازخور باید البته .ندارد زیادي تأثیر دارند خودتقویتی عامل که هایی شرکت مورد در نیز بحران
  .دهد رخ است ممکن شدن قفل گاهی اما باشد، داشته وجود گسترده و صریح طور به مثبت

  انتخابی محیط

 سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، گوناگون بسترهاي درون و گرانکنش بین تعامالت در نوآوري
 خارج در هم و بازار در هم تواند می نوآوري با مرتبط دانش جریان. دهد می رخ جغرافیایی و فرهنگی

 یک انتخاب عدم یا انتخاب به تصمیم که دارد این به اشاره انتخابی محیط عامل .دهد رخ آن از
 بسیاري که دارد بستگی بازار عوامل و دولتی هاي مشی خط کننده، مصرف ترجیح به جدید نوآوري

  .مؤثرند آنها بر کالن اقتصاد عوامل از
    ]12، 80، 84[برگرفته شده از : منبع

اي نهادي در راستاي مواجهه سیستماتیک با نوآوري  سازماندهی شبکه یک چیدمان پایه بر این اساس،
اي در  اي از پیوندهاي منتخب و صریح با شرکاي حرفه عنوان مجموعه بسته این ساختار شبکه بهاست؛ در 

مبتنی بر  ،ساختار شبکه نوآوري ،همچنین. شود هاي مکمل بنگاه و روابط بازار تعریف می فضاي دارایی
ایی نوآور براي پذیري نوآوري در عوامل محیطی است که شامل ساختار بنگاه و بازار که توان رژیم تصاحب

وري و درجه آماهیت فن ،ترین ابعاد یک رژیممهم. کند کسب منفعت تولید شده از نوآوري را کنترل می
هاي نوآوري  در ساختار شبکه ،کهطوريهب. هاي فکري است هاي محافظت حقوقی از دارایی تأثیر مکانیزم

تکامل ) 2شناسی شبکه؛  موقعیت) 1: تعنوان نوعی شبکه اقتصادي پیچیده چهار جنبه مورد توجه اس به
   .]74، 87، 26[پویایی متغیرها در شبکه ) 4ایستایی متغیرها در شبکه و ) 3شبکه؛ 

  .]41[ 3و محیط 2؛ پیوندها1بازیگران: ساختار شبکه نوآوري متکی بر سه عامل اصلی است ،از طرف دیگر
 بازیگران شبکه نوآوري - 4- 2

هاي اجتماعی مبتنی بر درك ماهیت ساختاري آنها است و این ماهیت در  که تحلیل شبکه جاییاز آن
یابد  هاي اجتماعی اهمیت می بررسی ساختار رفتاري بازیگران شبکه است،قالب رفتار بازیگران آنها نهفته 

ها  اصلی این شبکهبا بررسی ادبیات نظري مرتبط با ساختار شبکه نوآوري، توجه به عاملین  .]50، 39[
نظام آموزش و ) 2ها؛  بنگاه) 1: در یک بررسی اجمالی سه بازیگر اصلی شبکه نوآوري. آور است الزام

ترین عاملین یکی از مهم. ]59، 57، 4، 58، 41، 87، 74[ 4دولت معرفی شده است) 3تحقیقات و 
ران شبکه نوآوري است که در ساخت ترین بازیگبنگاه یکی از مهم. کید بر بازیگران شبکه استاها ت شبکه

  .نماید آفرینی می هاي پیچیده اقتصادي نقش نظام نوآوري و سیستم
  

  
                                                        

١ Actors  
٢ Linkages  
٣ Environment  
٤ Actors: Firms, Education System & Public Research and Government 
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  بنگاه در شبکه نوآوري -3جدول 

/ محقق   توصیف رویکرد  رویکرد
  محققان

بنگاه
  

  نظریه
  بازار

خدمتکار باید یعنی  اصول این رابطه،؟ دهدچه چیزي بنگاه را شکل می
ارباب  .به ارباب یا وابستگان ارباب را انجام دهد  شخصیوظیفه ارائه خدمات 

باید حق کنترل کار خدمتکار را داشته باشد، خواه شخصاً یا از طریق یک 
این واقعیت هدایت و رهبري است که جوهره ؛ خدمتکار یا کارگزار دیگر

  .دهدمفهوم حقوقی کارفرما و کارگر را تشکیل می

]13[  

  نظریه
منابع سازمانی و 

هاي  صرفه
  اقتصادي

هاي مربوط به تخصیص قیمت و اختصاص ي بنگاه باید به سوالیک نظریه
اي از منابع انسانی  پنروز، یک شرکت را به عنوان مجموعه. منابع پاسخ دهد

ریز است که به عبارتی یک واحد اداري برنامه. کندو فیزیکی تعریف می
ها و و اثرشان بر سیاستهاي درونش به هم مرتبط بوده و در پرتفعالیت
در این مدل از تعریف . شوندبندي میگیري شرکت مربوطه، دستهجهت

. هاي کلی ستشرکت، مدیریت مرکزي داراي اختیارات و مسئول سیاست
ها و ارتباطات موثر و معتبر شرکت، مرزهاي شرکت را هاي هماهنگیزمینه

از یک واحد اداري  به عبارت بهتر، این شرکت چیزي بیش. کندتعریف می
  .هاست "مولد"اي از است، بلکه مجموعه

]66[  

  نظریه 
  بنگاه تولیدي

هاي  هاي اقتصادي هستند بنگاه درایورهاي اصلی سیستم ١هاي تولیدي بنگاه
، ٣کنندگان تخصصی ، تأمین٢کنندگان پشتیبان تولیدي در چهار دسته تأمین

لذا، اساس ماجرا   .هستند 5محور هاي علم و بنگاه ٤هاي مقیاس باال بنگاه
هاي تولیدي  محور است که بنگاه هاي تولیدي علم مبتنی بر حرکت بنگاه

  .کننده جریان نوآوري در اکوسیستم نوآوري است نامبرده حمایت

]65[  

  نظریه 
  اندازه بنگاه

 ترین بازیگران صنایع، ارتباط مستقیمی با روند عنوان یکی از مهم ها به بنگاه
 و  تحقیقکرد  که، اندازه بنگاه و هزینهطوريآنها دارند به توسعه و  تحقیق
هاي نوآور  در بلندمدت ارتباط معناداري دارد و توزیع اندازه بنگاه توسعه

گذاري در  همچنین بین سرمایه. مشخصات فناوري در آن بخش بستگی دارد
ده شده ها همبستگی دی بنگاهی بنگاه و ارتباط بخشی و بین توسعه و  تحقیق

  .است

]21[  

  نظریه
منابع سازمانی و 

  خلق ارزش

بنگاه یعنی توجه به منابع سازمان؛ این منابع شامل فاکتور ارزش، 
بود نو جایگزینی است؛ که موجب ایجاد مزیت رقابتی   پذیري، کمیاب تقلید

کرد که این چهارچوب بیان می. اندشود، مورد بحث قرار گرفتهپایدار می
توانند از مزیت رقابتی پایدار برخوردار باشند که از قواي زمانی میها شرکت

ها و رویارویی با تهدیدهاي محیطی درونی براي پاسخگویی به فرصت
  .هاي درونی اجتناب کننداستفاده کنند و همچنین از ضعف

]6[  

                                                        
١ Manufacturing Firms  
٢ Supplier Dominated 
٣ Specialized Supplier 
٤ Scale Intensive 
٥ Science based 
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  نظریه
عدم تقارن 
  اطالعات

. اقتصاد دانش استي یک عدم تقارن اساسی در  وجود بنگاه نشان دهنده
چه براي تولید نیاز است، کسب دانش نیازمند تخصص بیشتر نسبت به آن

هاي هماهنگ متخصصان فردي که  رو، تولید نیازمند تالش از این. دارد
تاکنون بازارها به دو دلیل . کنند، دارد بسیاري از انواع دانش را پردازش می
به خاطر عدم تحرك دانش اول . اند قادر به انجام نقش هماهنگی نبوده

ضمنی و دوم به دلیل خطر سلب مالکیت از دانش ضمنی توسط خریدار 
  . بالقوه است

]31[  

  نظریه 
آوري تنوع فن

  بنگاه

حتی در صورت کنترل . آوري یک متغیر اساسی در رشد بنگاه استتنوع فن
آوري و که هرقدر فن طوريبه. تنوع محصوالت هم این حقیقت صادق است

هاي  در بنگاه. شود افزایی بیشتر می محصول با هم سازگار شوند، احتمال هم
آوري یک متغیر اساسی در رشد بنگاه در کنار افزایش محور تنوع فن آوريفن

  .و توسعه است  هاي تحقیق هزینه

]30[  

  نظریه 
  توانمندي پویا

نهادهاي ها،  نوآوري در سطح بنگاه بستگی به عرضه کارگران ماهر، دانشگاه
ها در  تأمین مالی، نظام قانونی، پایگاه عرضه، بازار داخلی و حضور سایر بنگاه

دلیل اصلی تمرکز بر بنگاه، مأمن اصلی . صنایع یکسان و یا مرتبط دارد
ها هستند که تقلید  هاي مختص به بنگاه ها است لذا منابع دارایی منابع دارایی

ار هستند و نه جریان؛ آنها می توانند آنها انب. از آنها سخت یا غیرممکن است
ماهیت چنین . محسوس باشند اما به احتمال بیشتري نامحسوس هستند

هایی ویژه است و تجارت آنها دشوار است زیرا حقوق مالکیت آنها به  دارایی
  .احتمال زیاد داراي مرزهاي فازي هستند و ارزششان وابسته به زمینه است

]89[  

  
 يالزامات شبکه نوآور - 5- 2

هایی که  هاي اجتماعی دارد؛ شبکه هاي شبکه عنوان شبکه نوآوري مطرح است ریشه در نظریه چه بهآن
ها با تراکم و  این شبکه. آیند ها پدید می ها و لینک طور کلی از گرههها هستند و ب متشکل از افراد و سازمان

نوآوري را در بستر   شبکه ،پایکا ،راستادر همین . ]11، 29، 85[شوند  استحکام میان پیوندها ارزیابی می
شبکه نوآوري براي خلق یا بهبود، الزاماتی دارد  ،بنابراین. ]73[کند  هاي پیچیده تحلیل می نظریه سیستم

هاي  توان بر اساس جنبه از طرفی هم الزامات شبکه را می. که ادبیات موضوع آن پیشتر بررسی شده است
هماهنگی، ارتباط، : ند ازاهاي متفاوت مدیریتی شبکه عبارت جنبه. دمدیریت شبکه مورد توجه قرار دا

هاي پیشین تالش کردند تا این  این محقق اذعان دارد که تحقیق. قدرت، سلسله مراتب، اقتدار و کنترل
چهار  ،بندي نمایند؛ بنابراین پذیر طبقه هاي تعریف کنند و آنها را در گرهبندي و رده رویکردها را جمع

وظیفه انتخاب، وظیفه : از اند عبارتنوآوري   سازمانی در یک شبکه ه محوري مدیریت روابط درونوظیف
  . ]45[تخصیص، وظیفه تنظیم و وظیفه ارزیابی 

ها و عاملین،  هاي نوآوري بخصوص نظام بخشی نوآوري و جایگاه شبکه با بررسی ادبیات موضوع نظام
ها و محیط  ها، پیوند تغیرهاي بازیگر متکی بر روابط، لینکهاي پیچیده و شبکه نوآوري، م تئوري سیستم



 1395زمستان ، 34 بهبود مدیریت، شماره     62

 
متکی بر ) طور ویژه در این تحقیق بخش داروییهب(ورانه آهاي فن هاي نوآورانه بخش انتخابی فعالیت

ها، نظام آموزش و تحقیقات، دولت و نهادهاي رسمی و غیررسمی  بنگاه(بازیگران اصلی شبکه نوآوري 
  .اقتباس شده است ،1صورت نمودار ه، مدل مفهومی این تحقیق ب]73، 49، 59[) میانجی

  
  )سازي شده هاي بومی سنجه(سنجش نوآوري در شبکه نوآوري بخش دارویی ایران   -4جدول 

  هاي نوآوري در بخش دارویی ایران و تفسیر متغیر ارزیابی سنجه

مؤلفه
 

هاي محرك نوآوري
  

رقابت، تقاضا و بازار دارو
  

  *دارویی جایگزینی که شرکت آنها را از رده خارج کردهمحصوالت 

  *فاکتورهایی که موجب افزایش محدوده کاربري محصول دارویی شده

مانند استقرار سیستم (پارامترهایی که براي دوستار محیط زیست بودن محصول دارویی در نظر گرفته شده 
HVAC 1المللی و استانداردهاي بین (*  

  *هایی که براي افزایش یا حفظ سهم از بازار محصول دارویی مالك قرار گرفته استراتژي

  *)خارجی/ بازار داخلی (اي که براي ورود به بازارهاي جدید از طریق محصول دارویی اجرایی شده  برنامه

  **نحوه پرزینت کردن کارآمد محصول دارویی بطوري که موجب افزایش فروش آن شده

  **گویی به نیاز مشتریان محصول دارویی شدهفرآیندي که موجب کاهش زمان پاسخ

تولید و توزیع دارو
  

  *عالوه بر استانداردهاي تولید خوب محصوالت دارویی، فرآیندي که موجب بهبود کیفیت محصول دارویی شده

  **توزیع محصول دارویی/ بهبود منعطف فرآیند تولید 
  **تولید یا توزیع محصول داروییافزایش ظرفیت 

  **کار در تولید یا توزیع محصول دارویی هاي هر واحد نیروي کاهش هزینه
اقدامات صورت گرفته براي تولید محصول نهایی دارویی از منظر مصرف صحیح و بهینه ماده مؤثره دارویی و 

  *انرژي

  **هاي توسعه محصول جدید دارویی میزان کاهش هزینه
هاي پیش در فازهاي مختلف النچ محصول اعم از آزمایش(کاهش زمان تأخیر تولید یا توزیع محصول دارویی 

  ** )بالینی و بالینی
  *)الزامات فارماکوپه و تولید خوب مالك(اقدامات دیگري جزء استانداردهاي فنی صنعت دارویی 

پرزنت محصول براي / فرآیندهاي پیش بالینی و بالینی هاي عملیاتی توزیع محصول دارویی یا  کاهش هزینه
  **پزشکان متخصص

  **توزیع محصول دارویی در بازار/ افزایش کارایی یا سرعت تأمین 

                                                        
 :المللی استانداردها و مقررات بین 1

cGMP 21 CFR Manufacturing 
FDA Guideline On Sterile Drug Produce Is Produced by Aseptic Processing 1999 
ISPE-Base Line Pharmaceutical Engineering Guide Vol.2,Vol.3 
VDI 2079, Acceptance testing at air condition systems.  
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  **توزیع محصول دارویی/ آوري اطالعات در تولید هاي فن برداري از سیستم میزان بهره

سازماندهی محل کار
  

هاي بالینی، ارتباط با پزشکان، ارتباط با کنال  آزمایش(وکار  هاي مختلف کسب فعالیتبهبود ارتباطات و تعامل بین 
  ** ...)گذاري و  توزیع، قیمت

شامل دانش فنی محصول دارویی، دانش بازاریابی، (ها  گذاري یا انتقال دانش بین سایر سازمان افزایش به اشتراك
  ** ...)ها و  مدیریت هزینه

  ** ...)ها و  هاي توزیع، بیمارستان شرکت(انطباق با تقاضاهاي مشتریان مختلف افزایش توانایی 
موقع، کیفیت قابل  هاي توزیع، تولید به هاي مالی براي شرکت از طریق دستاورد(تر با مشتریان  توسعه روابط قوي

  ** ...)رقابت و 
هاي پیش بالینی  انسانی کارآمد در تحقیقات، آزمایشگیري از نیروهاي  ترمیم قواعد بازي، بهره(بهبود شرایط کار 

  ** ...)بالینی و / 

سایر
  *)هاي دارویی ثبت عارضه(کاهش اثرات محیطی یا بهبود سالمت و امنیت   

  *...)فارماکووپه، تولید خوب، استانداردهاي زیست محیطی و (مالحظه الزامات قانونی 

مولفه
 

هاي بازدارنده نوآوري
  

هزینه
  

ها،  نوسانات نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تحریم(شده براي النچ محصول دارویی  بینی هاي غیرمعمول پیش ریسک
  ...)تغییرات قیمتی، تغییرات مدیریتی و

بالینی، داروشناسی، خرید تجهیزات، تست کوالنسی، / هاي پیش بالینی آزمایش(هاي هنگفت  میزان هزینه
  ...)دانشمندان باکیفیت و 

الوصل، مطالبات معوق  هاي جاري ، مطالبات مشکوك هزینه(کمبود بودجه در شرکت براي النچ محصول دارویی 
  ...)و 

  ...)ها و  تسهیالت با نرخ بهره باال، عدم مشارکت سایر شرکت(کمبود تامین مالی از منابع خارج از شرکت 
  ...)حاشیه ریسک باال و (هاي خطرپذیر  گذاري حجم سرمایه

  ...)بوروکراسی، شفافیت منابع، حجم محدود تأمین مالی، شرایط پیچیده و (تامین بودجه از منابع عمومی 

ش
دان

  

، )عموماً در صنعت ژنریک مرحله توسعه(توسعه  و مشکالت مراحل مختلف تحقیق(نارسایی پتانسیل نوآوري 
  ...)طراحی و 

هاي پرسنلی، تعهد پرسنل، ارتباطات پرسنل و  روزمرگی پرسنل، انگیزه(کمبود پرسنل واجد شرایط درون سازمانی 
(...  

میزان انطباق نیروي انسانی فارغ التحصیل با نیاز صنعت و به نوعی کارآمدي (کمبود پرسنل واجد شرایط بازار کار 
  ...)ها و  آموزش

فناوري، میزان شفافیت اطالعات و توانمندي عدم وجود نهادهاي تولید آمار و اطالعات (آوري فقدان اطالعات فن
  ...)آوري داخلی و ها، رصد فن بنگاه

سهوي که مبدل به / طور عمدي نفعان به شفافیت و میزان تقارن اطالعات توسط ذي(فقدان اطالعات بازار 
  )بخشی از قاعده بازي گردیده است
آوري، حقوق مالکیت فکري، قراردادها، صد فنضعف در نهادهاي میانجی ر(نقص دسترسی به خدمات خارجی 

  ...)آوري و انتقال فن
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  فرآیند یا مشارکت بازاریابی/ مشکالت یافتن شرکاي همکاري براي توسعه محصول 

  )نگرش پرسنل به تغییر؛ نگرش مدیریت به تغییر؛ ساختار مدیریتی شرکت(سازمانی  ناپذیري درون انعطاف
عدم وجود برنامه، عدم (هاي نوآورانه مورد نیاز تولید محصول دارویی  هدایت پرسنل به فعالیتناتوانی شرکت در 

  ...)شناسایی توانمندي داخلی، ظرفیت جذب، مدیریت دانش و دانش ضمنی و 

  

بازار
  

غیراخالقی / ریسک واردات، تولیدکننده موازي و اقدامات اخالقی (تقاضاي نامشخص براي محصول دارویی 
  ...)نظور خروج از بازار توسط رقیب و م به

نوعی انحصارسازي از طریق نفوذ در قواعد بازي، توانمندي شرکت رقیب به (بازار بالقوه تحت سلطه شرکت رقیب 
  ...)دلیل قدمت حضور در بازار و 

نهاد
  

اقتصاد کالن، هاي  حقوق مالکیت فکري، قوانین و مقررات مشوق توسعه فناوري، زیرساخت(فقدان زیرساخت 
  ...)انسانی کارآمد، حمل و نقل و  نیروي

  ضعف در حقوق مالکیت فکري
  قوانین، مقررات، استانداردها و مالیات

سایر
  )عدم وجود دغدغه نوآوري براي شرکت(هاي قبلی  عدم نیاز به نوآوري به دلیل نوآوري  

   )عدم وجود دغدغه نوآوري از سوي بازار( عدم نیاز به نوآوري به دلیل ضعف در تقاضا براي نوآوري
 
  هاي اولویت اول در خصوص نوآوري محصول سنجه *

  بازاریابی/ سازمانی / هاي اولویت دوم در خصوص نوآوري فرآیندي  سنجه **
  .هاي بازدارندگی نوآوري جزء اولویت اول در خصوص نوآوري محصول است کلیه سنجه ***

هاي سنجش نوآوري و ساختار شبکه  اصلی است که بر اساس شاخصعامل  7مدل مفهومی متکی بر 
 .دست آمده استهنوآوري ب

  منظور از محیط خارجی، مجموعه ): ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی(محیط خارجی
مالکیت الملل، قوانین و مقررات، حقوق  هاي مرتبط با ساختارهاي اقتصادي، تجارت بین مؤلفه

ها، مالحظات سیاسی، رفتارهاي تجاري، الزامات  الملل، کنوانسیون هاي بین سازمانفکري، 
  .الملل و مواردي از این دست است هاي بین صنعتی، چارچوب شرکت

  منظور از محیط داخلی، مجموعه ): ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی(محیط داخلی
سیاستی، اقتصادي، فرهنگ توسعه، فرهنگ  هاي اقتصاد کالن در سطح ملی، الزامات مؤلفه

کارآفرینی و نوآوري، فرهنگ آموزش، مالحظات اقتصادي، سیاسی، رفتارهاي اجتماعی و مواردي 
 .از این دست  است

 هاي مرتبط با میزان کشش بازار، حجم بازار،  منظور از تقاضاي بازار، مجموعه مؤلفه: تقاضاي بازار
طورکلی میزان کشش و رفتار بازار محصول، نیروي کار،  و به سهم بازار، رفتار مصرفی بازار

 . تجهیزات، اطالعات، نهادهاي تولید و توزیع است
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 هاي تولیدي، توزیعی، بازرگانی، تأمین و خدمات پشتیبانی  منظور از بنگاه، شامل بنگاه :ها بنگاه
 .است

 هاي آموزشی،  ه مکانیزممنظور از نظام آموزش و تحقیقات شامل کلی: نظام آموزش و تحقیقات
... ها و  ها، حجم محققان، دانشمندان، دانشجویان، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه تحقیقاتی، دانشگاه

 .است
 هاي نوآوري، مجموعه رفتارهاي حاکمیتی  منظور از دولت و سیاست: هاي نوآوري دولت و سیاست

گري  اجرا، نظارت، پایش و تنظیمگذاري، آوري و صنعتی در قالب سیاستمرتبط با توسعه فن
 .است

 ها و چارچوب نهادي، مجموعه قوانین و مقررات،  منظور از زیرساخت: ها و ساختار نهادي زیرساخت
 .استورانه آقواعد بازي مرتبط با بخش فن طورکلی بهها و  ها، روتین ها، رول سازمان

  

  
  تحقیق شده اقتباس مفهومی مدل -1 نمودار

  ]73 ،49 ،59[: منبع
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 پژوهششناسی  روش - 3

وي پنج . تعیین روش توسعه نظریه بایستی استراتژي تحقیق مشخص شود که براي معتقد است ،1ین
بندي نموده به بسته به نوع سؤال تحقیق، میزان کنترل محقق بر رفتار  استراتژي براي تحقیقات دسته

جایی که این از آن. شود ها تعیین می ها و میزان تمرکز محقق بر رویدادهاي زمان فعلی پدیده پدیده
هاي دارویی است که محقق کنترلی  گویی به چرایی و چگونگی رفتار نوآورانه بنگاهبر پاسختحقیق قائل 

بر شناسایی این رفتارها نداشته و بر رویدادهاي مورد مطالعه متمرکز بوده است نوع استراتژي تحقیق 
ه چند مطالع فرآیند. استفاده شده است 3است که این تحقیق از مطالعات چند موردي 2مطالعه موردي

سازد تا با تکرار موارد مطالعه، ترکیب و تحلیل آنها پیشنهادات نظري و  موردي این امکان را فراهم می
مفاهیم عملیاتی شناسایی شده موارد مورد مطالعه در تقابل با چارچوب نظري، زمینه توسعه نظریه را مهیا 

اي باشد که  هاي پدیده چیدگیوقتی هدف پژوهش قائم به درك عمیق پی ،از طرف دیگر. ]98[کند می
هاي متعددي  الزم است موردهاي مطالعه با یکدیگر مقایسه شوند یا با مطالعه موردهاي مختلف پیچیدگی

اي  نوعی تحقیق اکتشافی، توسعه پژوهش،این  ،همچنین. یابد کشف شود، مطالعه چند موردي وجاهت می
ها، پرسشنامه سنجش نوآوري در  رد نوآوري بنگاههاي آن طریق مطالعه اسناد عملک و کیفی است که داده

در . آوري شده است ها جمع هاي عمیق اکتشاف روابط علت و معلولی رفتار نوآورانه بنگاه بنگاه و مصاحبه
ها در مطالعات موردي، قلب سازه  معتقد است مرحله تحلیل داده ،ایزنهاردت ،ها خصوص روش تحلیل داده

کند که تجزیه و تحلیل در مطالعات چند  وي عنوان می. استپیچیده  تحقیق است و داراي فرآیندي
هاي جداگانه و منحصر به فرد هر مورد ارزیابی شده و سپس  موردي فرآیندي است براي شناخت سازه

. ]22[مقایسه و تلفیق موردها و سرانجام رسیدن به یک الگوي واحد از میان موردهاي مطالعه شده است 
بنگاه در شبکه نوآوري دارویی  42مورد نوآوري محصول در قالب مطالعه  8مطالعه  با ،در این تحقیق

ها از طریق استقراء تحلیلی  آوري داده ایران بر اساس سؤال اصلی، هدف و استراتژي تحقیق و روش جمع
دي بن با دسته دیگر، عبارتی به .ها صورت گرفته است بندي مفاهیم، نگاشت نهادي و ترسیم داده و دسته

هاي نوآوري در بخش دارویی ایران و تلفیق و مقایسه آنها در قالب استراتژي مطالعه چندموردي، به  عامل
بندي  سازه رفتاري استخراج و با طبقه ،)جزء به کل(ها با استدالل استقرایی  گیري پدیده توصیف و اندازه

ون شبکه نوآوري کشف شده است هاي مشترکشان، الگوي رفتاري بازیگران در ها بر اساس ویژگی پدیده
ویرایش ( 4نت اي افزار یوسی ترسیم و تحلیل شبکه با استفاده از نرم(ها  که با نگاشت نهادي و ترسیم داده

عنوان هدر تطبیق با نظریه شبکه نوآوري قرار گرفته و مواردي ب) صورت گرفته است ،5درا و نت) 6

                                                        
١ Yin 
٢ Case study 
٣ Multiple case studies  
٤ UCINET V.6 
٥ NetDraw 
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نت  اي افزار یوسی نرم. بکه نوآوري عنوان شده استهاي بخش دارویی ایران از زاویه نظریه ش عامل

هاي مبتنی بر چگونگی ارتباطات در  ابزاري با قابلیت ترسیم و تحلیل داده ،درا و نت) 6ویرایش (
هاي اجتماعی  هستند؛ در این تحقیق تالش شده با ابزار مذکور به درك ساختاري مفهوم روابط  شبکه

افزار  تحلیل شبکه نوآوري دارویی ایران با نرم. ی برده شودبین بازیگران بخش دارویی ایران پ
هاي اجتماعی  هاي تحلیل شبکه که بر اساس شاخص استدسته تحلیل اصلی  3نت در قالب  اي یوسی

  .تشریح شده است 5شود که در جدول  حاصلی می
 ر ساختار شبکهگران دگران محوري شبکه نوآوري دارویی ایران با سایر کنشتحلیل ارتباط بین کنش .1
 گران در داخل شبکه نوآوري دارویی ایرانتحلیل موقعیت کنش .2
  اي یا ساخت کل سیستم شبکه نوآوري دارویی ایران تحلیل آرایش رابطه .3

نت شبکه نوآوري بخش دارویی ایران را مورد  اي افزار یوسی هاي منتخبی که بر اساس آن نرم شاخص
  :تعریف گردید 5جدول  صورت بهشاخص  9تحلیل قرار داده است در قالب 

  
  درا  نت و نت اي افزار یوسی هاي تحلیل شبکه نوآوري بخش دارویی ایران از طریق نرم شاخص -5جدول 

  تشریح قابلیت  شاخص تحلیل شبکه

ترین مسیر نوآوري در بخش در این تحقیق، کوتاه. دهد ترین مسیر را نشان می این شاخص طول کوتاه  1فاصله ژئودزیک
  .شود دارویی ایران نشان داده می

در واقع در این . دهد که هر عضو شبکه چقدر به سایر اعضا دسترسی دارد این شاخص نشان می  2ماتریس قابلیت دسترسی
هاي مطالعه شده تا چه اندازه به سایر  دهد که هر بنگاه براي نوآوري تحقیق قابلیت دسترسی نشان می

  .بازیگران دسترسی داشته است
بندي بر اساس نوع  در این تحقیق دسته. کند گران را تفکیک میاي از کنش این شاخص مجموعه  شبکه 3بندي دسته

  نوآوري، دسته شبکه آموزشی و تحقیقاتی و دسته بنگاهی صورت گرفته است

N شبکه 4دسته  
 nوسیله یک مسیر با طول  هاي که هر جفت از رئوس به دهد که بیشینه زیرگروه این شاخص نشان می

 Nاند و همچنین تعداد دفعاتی که هر جفت از رئوس از بازیگران در  یا کمتر به همدیگر متصل شده
ي ها دهد که براي هر نوع از نوآوري در این تحقیق شاخص مذکور نشان می. دسته مشابه هستند

  .اند شناسایی شده کدام دو رأس بیشترین تکرار را داشته

 5حفره ساختاري
یکدیگر  تواند چند پیوند را به صورت استراتژیک میمنظور از حفره ساختاري، حفره ثابتی است که به

هاي ساختاري در واقع آن بازیگرانی هستند که بازیگران  در این تحقیق، شناسایی حفره. متصل نماید
  .دیگر طوري ارتباط دارند که سایر بازیگران با هم ندارند و کنترل این ارتباط در دست حفره است

                                                        
١ Geodesic Distance 
٢ Reach 
٣ Clustering  
٤ N-Cluster 
٥ Structure Hole  
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 1وساطت
اعتبار پیوند با کنشگران این شاخص تعیین کننده ارتباط بین کنشگرانی است که درون شبکه به 

در این تحقیق تعیین بازیگران واسط در بروز نوآوري مالك . شود دار می مشخصی، ارتباطشان معنی
  .تحلیل است

 2مجاورت
طور مستقیم یا غیرمستقیم در مجاورت سایر کنشگران کند که به این شاخص کنشگرانی را تعیین می

کان کسب اطالعات، دانش و درجه یادگیري را نشان ها ام در این تحقیق تعیین مجاورت. هستند
  .دهد می

ها پل  هایی که به خوشه هاي گره را با دادن مقدار بیشتر به گره این شاخص میزان پیوند همسایه  3مابینیت فی
در این تحقیق تعداد بازیگرانی را که به یک بازیگر غیرمستقیم از طریق . کند زنند، محاسبه می می

  .دهد شوند را نشان می قیم مرتبط میپیوندهاي مست

هاي خوشه را بر اساس نتایج  ها و فرم ها ماتریس داده این شاخص بر اساس مقایسه سطرها و ستون  4ارزي ساختاري هم
گوییم که با اشغال  ارز ساختاري می در واقع در این تحقیق دو بازیگر را وقتی هم. کند مقایسه می

  .داراي روابط کامال یکسانی با سایر بازیگران در شبکه باشندمشترك یک موضع در شبکه، 
  ]32، 34[برگرفته شده از : منبع

سازي تحقیق در واقع مراحل  پروتکل پیاده. سازي تحقیق تشریح شده است پروتکل پیاده ،در ادامه
آوري داده  هاي مطالعه و جمع دهد که در دو بخش اصلی فرآیند انتخاب واحد عملیاتی آن را نشان می

بررسی شکاف : 1فاز . فاز اصلی است 4داراي  ،سازي این تحقیق پروتکل پیاده. ]22[شود  تعریف می
شناسایی و : 2سازي و مسأله نوآوري در بخش دارویی ایران؛ فاز  نظري تحقیق بر اساس نظریه شبکه

ها،  تجزیه و تحلیل داده: 4هاي تحقیق و فاز  آوري داده جمع: 3انتخاب واحدهاي مطالعه چندموردي؛ فاز 
که مبتنی بر درك گیري و توسعه نظریه؛ چگونگی انتخاب واحدهاي مورد مطالعه در این تحقیق  نتیجه

با مطالعه ادبیات تحقیق و ساختار . ذیل تشریح شده است صورت بهرفتار نوآورانه بخش دارویی ایران 
هایی براي درك چرایی رفتار نوآوري و چگونگی انتخاب واحدهاي  جامعه آماري این تحقیق، شاخص
 5جدول  صورت به هاي انتخاب واحدهاي مورد مطالعه شاخص. مورد مطالعه استخراج شده است

  .]61، 59، 75، 40، 28، 8[بندي شده است  دسته

  

  

  

  
                                                        

١ Brokerage  
٢ Closeness  
٣ Betweenness  
٤ Structural Equivalence 
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  هاي انتخاب واحدهاي مورد مطالعه شاخص -6جدول 

  منبع  گیري شاخص اندازه  مولفۀ اصلی

  1ساختار بنگاه

سال    11 -25سال     6 -10سال     5 ≥   ٢سن بنگاه
  ]75، 40، 28[  سال 50 ≤سال     26 -50

   ٣اندازه بنگاه

  )بنگاه خرد(نفر نیروي انسانی  10 ≥
  )بنگاه کوچک(نفر نیروي انسانی  10 -49

  )بنگاه متوسط(نفر نیروي انسانی  50 -249
  )بنگاه بزرگ(نفر نیروي انسانی  250 ≤

]8 ،40 ،75[  

گیري از  بهره( ٤محوریت فناوري
  )فناوري

اي طی سه سال گذشته در راستاي  برنامه 0
  نداشته استتوسعه فناوري وجود 

طی سه سال گذشته در راستاي توسعه  1
  فناوري وجود دارد

]28 ،75[  

  5عملکرد بازار
  ]75، 28، 8[  حجم ریالی فروش بنگاه  ٦فروش

هاي بنگاه در بازار که طی سه  تعداد نوآوري  ٧بازارهاي جدید
  ]28، 8[  سال اخیر نبوده است

  8هاي دانشی بنیان
پرسنل داراي مدرك باالتر از تعداد حجم   ٩نسبت پرسنل متخصص

  ]75، 28[  کارشناسی به حجم کل پرسنل بنگاه

هاي ثبت شده ساالنه بنگاه نسبت  تعداد پتنت  ١٠نسبت پتنت به پرسنل
  ]40، 28، 8[  به تعداد پرسنل

  ]61، 59[  هاي تحلیل شده ساالنه تعداد پتنت  ١١ها گیري از پتنت حجم بهره

 هاي تحقیق فعالیت
  12توسعه و

کرد تحقیق و توسعه به  هزینه
  ١٣فروش

توسعه بنگاه به  و نسبت ریالی حجم تحقیق
  ]75، 28[  فروش ساالنه

هاي همکاري با  تعداد پروژه
  ١٤دانشگاه

هاي منعقد شده ساالنه بنگاه  تعداد پروژه
  ]75، 28، 8[  دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی

                                                        
١ Firm Characteristics  
٢ Age 
٣ Size 
٤ Technological Orientation  
٥ Market Performance  
٦ Sales 
٧ New Markets 
٨ Knowledge Base 
٩ Professional Employees  
١٠ Patent / Employees 
١١ Patent used  
١٢ R&D Activities  
١٣ R&D Expenditure / Sales  
١٤ Scientific Collaboration Projects 
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همکاري منعقد شده سه ساله تعداد قراردادهاي   ١هاي خارجی همکاري با بنگاه
  ]59[  هاي خارجی اخیر بنگاه با بنگاه

بودجه تحقیقات دانشجویان  
  ٢دکتري

حجم ریالی بودجه اختصاص یافته بنگاه بر 
  ]61[  تحقیقات دانشجویان دکتري طی سه سال اخیر

  
  
  ها بندي و تحلیل داده آوري، دسته جمع -4

این واحدها . هاي مورد مطالعه بر اساس شناسایی واحدهاي ارزیابی صورت گرفته است بررسی نوآوري
بازیگران، عاملین و . هاي دارویی ایران شناسایی شده است ها هستند که انواع مختلفی از بنگاه بنگاه

و نقش   ویژگی که طوري بهنهادهاي رسمی و غیررسمی در بخش دارویی ایران شناسایی و تفسیر گردید 
هاي محصول  وقایع روایت شده از نوآوري. ورانه مشخص شده استآآنها در شبکه نوآوري این بخش فن

  .قابل مشاهده است 8و  7صورت جدول هاست که ب
  ایران دارویی بخش با مرتبط هاي بنگاه انواع -7 جدول

 فیرد بنگاه نوع بنگاه کد

API.Co. 3ساز مؤثره ماده بنگاه 

 يها بنگاه
 يدیتول

1 

FPC.Co. 2  4ساز محصول بنگاه  
HRB.Co. 3  5ییدارو اهانیگ بر یمحصوالت مبتن دکنندهیتول بنگاه  

EQP.Co 
 يندهایفرآ با مرتبط زاتیتجه کننده نیتأم/  دکنندهیتول بنگاه
  4 6ییدارو

R&D.Co. 5  7 ییدارو قاتیتحق يها بنگاه  
PTC.Co. 6 8)داروواردکننده ( یبازرگان بنگاه  
NDC.Co. 7 9)پخش( کننده عیتوز يها بنگاه  
FGF.Co 8 10)یالملل نیب( یخارج يها بنگاه  

                                                        
١ Foreign Collaboration  
٢ PhD Students Funds 
٣ Active Pharmaceutical Ingredients (API) 
٤ Finished Product Companies (FPC) 
٥ Herbal Drugs 
٦ Equipment 
٧ Pharmaceutical R&D 
٨ Pharmaceutical Trading Companies 
٩ National Distribution Companies 
١٠ Foreign Firms and Multinational Companies 
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بر اساس میزان  ،هاي مورد مطالعه و نمونه اندغیراحتمالی انتخاب شدهصورت هب ،واحدهاي ارزیابی
مورد نوآوري محصول در بخش دارویی ایران که منجر به  8با مطالعه . ها بوده است دسترسی به داده

ورانه آهاي نوآوري، عوامل مؤثر در شبکه نوآوري این بخش فن بنگاه دارویی بر اساس سنجه 42رصد 
  :صورت ذیل استهب احصا گردید که

  )1خروجی مصاحبه شماره(هاي محصول در بخش دارویی ایران  مطالعات چند موردي احصاء نوآوري  - 10جدول 

  شرح نوآوري  عامل آغازگر  نوآوري  مورد 
  1محصولی در گروه دارویی آنتی نئوپالستیک 1شرکت تولیدکننده شماره   محصول  1
   2محصولی در گروه دارویی آنتی باکتري 7شرکت تولیدکننده شماره   محصول  2
  3محصولی در گروه دارویی داروهاي گوارشی 2شرکت تولیدکننده شماره   محصول  3
  محصولی در گروه دارویی آنتی باکتري 3شرکت ماده مؤثره ساز شماره   محصول  4
  4محصولی در گروه دارویی هورمون هیپوتاالموس 6شرکت تولیدکننده شماره   محصول  5
  5محصولی در گروه دارویی ضد صرع 8شرکت تولیدکننده شماره   محصول  6
   6محصولی در گروه دارویی گیاهان دارویی 10شرکت تولیدکننده شماره   محصول  7
  محصولی در گروه دارویی تیروئید 9شرکت تولیدکننده شماره   محصول  8

  
  :راهنماي نگاشت شبکه نوآوري

گر در شبکه است که در نشان دهنده میزان نقش کنش) گران شبکهکنش(ها  اندازه گره -
 .شده است هنرمالیز 15ترین حجم با عدد و بزرگ 5ترین حجم با عدد افزار مربوطه کوچک نرم

گر است و جهت فلش نشان دهنده سمت متقاضی کنش ،)ها یال(جهت ارتباطی کنشگران  -
 .دهد اثرگذاري را نمایش می

 :طوري کههب .دهد نمایش میگران را ها نقش کنش رنگ گره -
  هاي دارویی  مربوط به بنگاه ،رنگ بنفش -
  گران نظام آموزش و تحقیقات دارویی مربوط به کنش ،رنگ سبز -
  رنگ زرد مربوط به دولت  -
  گر      رنگ قرمز مربوط به محوریت کنش -

                                                        
١ Anti-neoplastic  
٢ Anti-bacterial 
٣ Gastrointestinal  
٤ Hypothalamic   
٥ Antiepileptic    
٦ Herbal     
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گران اول کنشبخش . تحلیل رفتارها در دو بخش صورت گرفته استشود که  در ادامه مالحظه می

ها، رفتار نظام آموزش و تحقیقات و رفتار دولت و نهادهاي میانجی است و بخش دوم  رفتار بنگاه: شامل
هاي  هاي فرآیند، نوآوري محصول، نوآوري  هاي گران در نوآوريچگونگی بروز رفتار کنش: عاملین شامل

ارویی ایران احصاء، ترسیم و تحلیل شده هاي بازار است و نهایتاً شبکه نوآوري بخش د سازمانی و نوآوري
  .است

  :ها نوآوري روایت بر نگاهی
  نئوپالستیک آنتی دارویی گروه در محصولی: 1 مورد نوآوري

آن  1394سال است که حجم فروش سال  50وري شرکتی بزرگ با قدمت بالغ به آبنگاه دارندة این فن
درصد از حجم  04/0شرکت براي سال مورد نظر بالغ بر . میلیارد ریال گزارش شده است 3600بیش از 

. اختصاص داده که بیش از نیمی از کارکنان تمام وقت آن متخصص هستند توسعه و تحقیقفروش را به 
از طریق  ،این شرکت. پتنت دارویی مورد تحلیل قرار داده است 37بالغ بر  1394ال در س ،این شرکت

 ،رو از این. وري مورد نظر نمودآیابی فنتصمیم به دست ،1387آن در سال  يرصد بازار ملی و تقاضا
شکل گرفت و از دو تن از محققان مرتبط دانشگاهی  ،هاي اولیه محصول مورد نظر تیمی براي ارزیابی

 منظور، بهساز داخلی هاي ماده مؤثره شرکت همزمان با یکی از شرکت. هاي بیشتر دعوت شد راي بررسیب
تحقیقاتی  گروه .یابی به ماده مؤثره دارویی محصول مورد نظر وارد مذاکره گردیدهاي اولیه دست رایزنی

بالینی در خصوص محصول مد نظر، یک  پیش هايشرکت با توجه به اهمیت زمانی و کیفی آزمایش
پس . ساز چندملیتی و یک شرکت چینی همتا را جهت مذاکره و رایزنی پیشنهاد داد شرکت ماده مؤثره

هاي اولیه شرکت تصمیم به تولید محصول از طریق خرید ماده مؤثره دارویی محصول مورد  انجام ارزیابی
حظه که داروي مورد نظر به لحاظ شکل دارویی با نمونه نظر از شرکت چندملیتی نمود اما با این مال

این . وري مالك عمل قرار گرفتآالزامات شرکت خارجی دهندة فن .خارجی وارداتی آن مطابقت نماید
شرکت ملزم به دریافت گواهینامه استانداردهاي محیط زیستی شد که موجبات تولید محصول در شرایط 

شرکت براي کاهش ریسک عدم موفقیت نوآوري صورت  .هم گردیدترین آسیب به محیط زیست فراکم
کننده ماده  مینادوم ت طرفعنوان  گرفته در بازار و افزایش ضریب موفقیت آن یک شرکت چینی را به

یابی به فرموالسیون محصول براي دست ،شرکت .انتخاب و با آن نیز وارد عقد قرار داد شد ،مؤثره دارویی
ساز و مشاورینی در حوزه مهندسی تجهیزات پزشکی  د تولید با یک شرکت تجهیزاتو کالیبراسیون فرآین

اي دائمی در شرکت  کمیته ،وري محصول مورد نظرآدر کنار فرآیند انتقال فن .وارد مذاکره و همکاري شد
این کمیته متشکل از افراد خبره حوزه محصوالت . ایجاد گردید که وظیفه تحقیقات بازاریابی داشت

ویی، تولید، بازاریابی، تحقیقات و مالی بود و در کنار اعضاي اصلی آن یک نفر از مؤسسه تحقیقاتی دار
به دلیل وجود نگاه استراتژیک تمرکز بر محصوالت جدید در  .خارج از شرکت در این تیم حضور داشت

تولید خواهد شد و شد که براي اولین بار در کشور  ریزي می شرکت، عموماً براي تولید محصوالتی برنامه
محصول مورد نظر نیز  بر این اساس، .عنوان اولین واردکننده محصول در فهرست دارونامه کشور باشد به
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حساب  با این استراتژي النچ گردید و در این خصوص قیمت براي اولین تولیدکننده آیتم بسیار مهمی به

صرفه از  ی براي تولید، نسبت به اخذ قیمت بهشرکت در این مرحله قبل از هر نوع اقدام آید که معموالً می
همراه مسؤل فنی  به ،بازاریابی و فروش گروه. داشت برمیگذاري سازمان غذا و دارو گام  شوراي قیمت
صرفه تشکیل  منظور دریافت قیمت مقرون به اي را براي برقراري ارتباطات اثربخش به شرکت کمیته

پس از اخذ قیمت و  .شد هاي النچ محصول پایش می یمت و مجوزطور مستمر قواعد اخذ قهاند که ب داده
بندي  مجوزهاي الزم، دانش فنی محصول توسط شرکت خارجی وارد شرکت شد و در خصوص بسته

منظور  بنیان داخلی تولیدکننده بالک دارو نظر شرکت را جلب کرد و شرکت به دارو، یک شرکت دانش
بنیان در آن مستقر بود وارد مذاکره و پس از تولید  شرکت دانشوري که آبندي با پارك علم و فن بسته

نمونه کار، عقد قرارداد گردید تا بالک موردنظر محصوالت دارویی تولید شده توسط شرکت، از طریق آن 
محصول تولید شده توسط دو شرکت باسابقه توزیعی  بندي صورت گیرد بنیان تولید و بسته شرکت دانش

ها  داروخانه(اي در توزیع اثربخش محصول بین مراکز مصرف  دلیل وجود قواعد ویژه به. وارد بازار گردید
. کنند هاي توزیع مجرب براي النچ کارآمد محصول بسیار اثرگذار عمل می ، شرکت)شهري و بیمارستانی

  .شود ها تکمیل می که بخشی از زنجیره ارزش موفق توسط این شرکت
  باکتري آنتی دارویی گروه در محصولی:  2 مورد نوآوري

اي شد تا شرکت براي تولید  دلیل مصرف قابل توجه آن در بازار داخلی کشور، انگیزه داروي مورد نظر به
خاطر پتنت بودن دارو در دنیا، ماده مؤثره آن قابل انتقال  از طرف دیگر به. ریزي نماید آن اقدام به برنامه

تیم . ات نسبت به سنتز ماده مؤثره آن همت نمودشرکت از طریق تیم تحقیق بر این اساس،. نبود
موثره  کند اما ماده درصد آزاد می 96دقیقه اول تا  8تحقیقات متوجه شد که برند اصلی این دارو در عرض 

رسد این شد که چالش جدي پدید آمد  درصد هم نمی 25آزادي  دقیقه اول به 10سنتز شده شرکت در 
هاي معتبر  دان دانشگاهن کارکردي باالتر را خواهد یافت؟ از دو شیمیکه سنتز دارو تحت چه شرایطی توا

کشور دعوت شد تا نسبت به سنتز مجدد دارو و بررسی کارکردي آن تالش کنند و این تیم تحقیقات 
میلیارد ریال باالخره نکته مهم برند اصلی  4اي بالغ بر  ماه کار در البراتورهاي شرکت و هزینه 8قریب به 

 .ر خصوص چنین کارکرد باالیی شناسایی شد که براي شرکت دستاورد بزرگی بوددارو د
که این دارو توسط شرکت به مرحله فرموالسیون و تولید و سپس توزیع آن برسد یک شرکت پیش از آن

داخلی دیگر این دارو را وارد لیست دارونامه کرده بود و در کنار آن دو شرکت دیگر هم همزمان دارو را 
یابی به رغم صرف زمان و هزینه قابل توجه براي دستعلی ،شرکت ،بنابراین .کردند د و عرضه میتولی

ماده مؤثره دارویی محصول مورد نظر و توجه استراتژیک به اولین بودن در ورود به بازار، این ریسک را به 
ان چهارمین تولیدکننده عنو یابی به دانش کارآمدي دارو در سنتز ماده مؤثره آن پذیرفت و بهدلیل دست

کیفیت محصول  به دلیل اطمینانی که جا است که شرکت بهاما نکته کلیدي این. دارو وارد بازار شد
رغم وجود رقباي باسابقه در علی ،دانست تولیدي خود داشت و این محصول را کمتر از برند اصلی آن نمی

-هب .براي پزشکان متخصص نمود و ها در بیمارستاناسناد بالینی آن ارایه دارو و  معرفیبازار، اقدام به 
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. زمان صرف گردید ،ماه 6به نزدیک  ،ارائه اسناد و مدارك داروي مدنظر ،در چندین مرحله ،کهطوري

ها نیز مجاب شدند تا  که این شرکت ايگونههب .صورت گرفت ،هاي معتبر پخش توزیع دارو توسط شرکت
توسط شرکت  ،این استراتژي. تالش نمایند ،کارکردي آن با برند اصلیحین توزیع دارو نسبت به تبلیغات 

اقبال  ،کننده هاي توزیع هایی از فروش براي شرکت مالی و پورسانت جنبهتولیدکننده با درنظر گرفتن 
م زنجیره ارزش و خط فروش آن ظرف مدت وبا پایش مدا ،این دارو. موفقیت دارو در بازار را افزایش داد

 250به خود اختصاص داد و با فروش  ،را در بازار فروشخط اول  ،توزیع و ورود به بازارماه از  6
هاي رقیب رو به نزول گذاشت و بخش عمده بازار در  میلیاردریالی در سال مواجه شد و عمالً سهم شرکت

 که شرکت از طریق یکی ازطوريهب). درصد سهم بازار این محصول 85بالغ بر (احاطه شرکت بود 
مرز با  اقدام به فروش دارو براي کشورهاي همسایه نمود و در سه کشور هم ،هاي بازرگانی دارویی شرکت

 .میلیارد ریال را عالوه بر فروش داخلی رقم زد 70که فروش ساالنه طوريهب .این دارو عرضه شد ،ایران
  .از این شرکت رقم خوردکننده داروهاي مورد نیاز کشور نیز  میناخرید یکی از نهادهاي ت ،همچنین

  گوارشی داروهاي دارویی گروه در محصولی: 3 مورد نوآوري
ترین داروهاي بیماري گوارشی مورد نیاز منظور تولید و عرضه یکی از مهم به ،1388شرکت در سال 

با یک شرکت ماده  ،همین منظور به. وارد بررسی و تحقیقات میدانی بازار و توانمندهاي تولید شد ،کشور
ساز در هولدینگ  شرکت ماده اولیه. ساز وارد مذاکره و بررسی ابعاد توانایی تولید این محصول گردید اولیه

پس از به اجماع رسیدن تولید این محصول از ابعاد مختلف فنی، مالی و بازار . این شرکت تولید قرار دارد
شان که آن هم تولیدکننده است وارد عقد  نگهاي زیرمجموعه هولدی شرکت متولی با یکی از شرکت

هاي تحقیقاتی ذیل  متولی تولید با یکی از شرکت شرکت. قرارداد شد تا سنتز محصول را صورت دهد
که شرکت تحقیقاتی خود ارتباط طوريهوارد مذاکره شد ب ،بالینی هايبراي انجام آزمایش ،هولدینگ

شرکت ماده مؤثره ساز از طریق . و امور را به سرانجام برساند هاي بالینی را انتخاب بیمارستانی و نمونه
همین  کید کرد بهابالینی را ت پیش هايشرکت متولی واردات نوعی ماده مؤثره مشابه براي انجام آزمایش

تیمی . هاي بازرگانی دارویی ماده مورد نظر را وارد کردند شرکت متولی از طریق یکی از شرکت ،منظور
ساز و  کننده اصلی شرکت سنتزکننده، شرکت ماده مؤثره ل از نمایندگان شرکت تولیدتشکل شد متشک

وري تولید محصول مورد نظر وارد مذاکره آالمللی دارنده فن شرکت تحقیقاتی تا همزمان با دو شرکت بین
ها کوواالنسی دارو بود که یکی از این  یابی به دانش فنی فرموالسیون بهینه و تستهدف دست. شوند

ها با انتقال دانش فنی فرموالسیون موافقت کرد و شرکت دیگر اذعان نمود که تنها در کارخانه  شرکت
ن با نگاه به بازار آتی ای ،شرکت تولیدکننده. دارو است فرموالسیونخود حاضر به انجام فرآیندهاي 

هاي داروسازي دانشگاه علوم پزشکی وارد  محصول و شرایط ورود به بازارهاي منطقه با یکی از دانشکده
. مذاکره شد تا از طریق تعریف یک پروژه تحقیقاتی فرموالسیون دارو مورد نظر همکاري شکل بگیرد

شرکت تحقیقاتی تأکید  شرکت تولیدکننده به. ماه به سرانجام رسید 6دانشگاه این پروژه را در مدت زمان 



 79    گیري شبکه نوآوري الزامات شکل

 
مند شود و هزینه این همکاري را شرکت  هاي شیمی دانشگاه بهره نمود تا از محققان یکی از دانشکده

 .پرداخت خواهد کرد تحقیقاتیمتولی تحت شرایط انتقال کلیه اسناد و مدارك 
نظر تحت  در مرحله فرموالسیون شرکت نیازمند آن شد که یک سري از تجهیزات تولید محصول مورد
ن را نیز داد آشرایط خاص محصول کالیبره نیستند و این را شرکت خارجی اعالم نمود و پیشنهاد کالیبره 

ها از دانشکده فنی و  هاي اقتصادي و کاهش هزینه دلیل صرفهاما شرکت متولی تصمیم گرفت به
نبود و موجب شد تا نه ـهر چند این تصمیم بهی شودمند هاي کشور بهره گاهـمهندسی یکی از دانش

مهندسی تجهیزات تولیدکننده دارو از طریق دانشگاه به شرکت متولی  شرکتکاري شود و یک دوباره
 .معرفی شد

طی عقد قراردادي بخشی از کار تحقیقاتی سنتز و فرموالسیون را برعهده گرفتند  ،و پاستور ایرانتانستی
دانشکده داروسازي با درگیر کردن مستقیم . انزمهزینه و هم از نظرکه نتایج مطلوبی حاصل شد هم 

ها را تقسیم نمود و این تصمیم موجب تسریع امور پروژه بخشی از فعالیت اینمرکز تحقیقات دانشگاه در 
هاي مشترك را در حوزه داروهاي بیولوژیک  و پاستور ایران خود پیشنهاد آغاز یک سري پروژهتانستی. شد

هاي  آزمایشگاهی به شرکت معرفی شد که نتایج تست. به شرکت دادهاي گوارشی  مرتبط با بیماري
گیري بیشتر مورد پذیرش و قبول سازمان غذا و دارو است به  هاي باالي اندازه پایداري آن و حساسیت

تیم تحقیقاتی با . همین منظور شرکت بخشی از فرآیندهاي تست را به این آزمایشگاه محول نمود
بیمارستان اهم اجرایی کرد و مستندسازي  3هاي بالینی را در  مکار، آزمایشمحوریت شرکت تحقیقاتی ه

هاي موجود در سه  هاي گوارشی بر اساس روال چگونگی ارتباط با پزشکان متخصص حوزه بیماري. نمود
سطح اول پزشکان متخصصی که قائم به داروهاي برند خارجی هستند؛ پزشکان . سطح انجام شد

ی دارو، پایداري، فهاي کی که تستشرط آن دانند اما به با داروهاي توان داخل می متخصصی که اولویت را
هاي داروهاي برند خارجی مشابه را  و حداقل خوانیهمبا فارماکوپه ... اثرگذاري، جذب، ایمنی، دفع و 

ت پاس کند و دسته سوم پزشکان متخصصی که امتیازات مالی و غیرمالی را مالك قرار داده و هر شرک
پذیرند که داروي مورد نظر را تجویز کنند  براي پزشک قائل باشد می) نسبی(تولیدي که امتیازي بهتر 

آن است که دارو بر اساس اصول تولید استاندارد بین المللی دارو تولید  پزشکاناستدالل این دسته از (
 ).سب تجویز را داردشود و فارماکوپه تعیین کننده است و دارو تولید شده الزاما کیفیت منا می

بایستی به سازمان غذا و دارو معرفی شود و این سازمان پس  ،پس از تهیه مستندات تولید دارو مورد نظر
هاي میدانی از چگونگی تولید، آن را وارد لیست  بازرسیاز بررسی ابعاد مختلف داروي تولید شده و 

وي برند را اختصاص دادند که حاشیه سود درصد دار 55گذاري قیمت  دارونامه کردند و در شوراي قیمت
وري سالمت در حوزه دارو پیشنهاد توسعه محصول را از آسازمان توسعه فن. معقولی براي تولید داخل بود

هاي مشترك دانشگاه و صنعت  نامه حمایت از طرح طی آیین. طریق دانشگاه به شرکت تولیدکننده داد
وري زیستی از این حمایت بهره گرفت و از حوزه آسعه فنوزارت علوم، بخشی از پروژه در مرحله تو

. وري و صندوق حمایتی معرفی شدآهاي علم و فن خانه، طرح به پاركمعاونت پژوهشی این وزارت
هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی عراق،  از طریق حمایت ،1392محصول از سال 
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امادگی خود را براي حمایت از توسعه این  اعالم ،وريآست فنستاد زی. پاکستان و افغانستان صادر شد

میلیارد ریال تسهیالت  11عامل براي توسعه طرح  یکی از بانک. هاي مکرر اعالم کرد دارو پس از رایزنی
میلیارد ریال تسهیالت  7اختصاص داد و صندوق حمایتی نیز  1391حمایتی با کارمزد مصوب سال 

از سه پارك علم  ،وريآفن بنیان حوزه  زیست شرکت دانش 3 ،توسعه محصول براي پروژه. اختصاص داد
وري مختلف شناسایی و براي این پروژه وارد مکانیزم تیم تحقیقاتی مستقر در شرکت تولیدي آو فن
  .شدند

  باکتري آنتی دارویی گروه در محصولی: 4 مورد نوآوري
محصولی در گروه دارویی آنتی باکتریال را رصد کرد و قصد نمود براي اولین بار این  ،1382شرکت سال 

همین منظور در وهله اول نسبت  محصول را وارد لیست دارونامه نموده و به تولید و عرضه آمد بپردازد به
و و حجم فروش هاي واردکننده این دار تحقیقاتی را آغاز نمود و همزمان شرکت ،مؤثره آن  به ساختار ماده

کننده نسبت به نحوه فروش و  از طریق یک شرکت توزیع ،تیم بازاریابی شرکت. آنها را ارزیابی کرد
شرکت تالش کرد تا قبل از ورود به سنتز  ،همچنین. مبادي عرضه محصول مطالعاتی را صورت داد

هاي پیشنهادي از  متمؤثره محصول نسبت به تحلیل قیمت برند عرضه شده در بازار و احتمال قی ماده
شرکت با از طریق یک شرکت . هایی را صورت داد گذاري سازمان غذا و دارو رایزنی سوي شوراي قیمت

ساز تالش کرد تا نسبت به فهم فرآیند سنتز و فرموالسیون دارو  مؤثره دارویی متمرکز بر تحقیقات ماده
شرکت خارجی را ردیابی  2. صول در بازار نمودتوانمندي خود را ارزیابی مالی، فنی، بازار و زمان النچ مح

ساز نسبت به عقد قرارداد و انتقال ماده اولیه پس از مرحله  موثره نمود و نهایتاً از طریق شرکت چینی ماده
جویی در زمان و هزینه فرصت محصول اولیه را وارد خط تولید  دلیل صرفههبالینی ب پیش هايآزمایش

مستندات  ،مسؤل فنی شرکت. ل تولید را مبنی بر فارماکوپه محصول برقرار کردنمود و  با برندسازي، اصو
تحویل اداره کل ارزیابی دارو و مواد ... هاي پایداري، کواالنسی و  ارزیابی تولید محصول را بر اساس تست

د هاي صورت گرفته و پیشنهادات بهبود کنترل کیفی با ژنریک برند، مجوز تولی مخدر داد و با بررسی
که مصرف قابل توجهی را نیز در بازار دارد در  تخصصیتالش نمود تا این داروي  ،شرکت. صادر شد

بیمارستان مطرح تجویز  3بالینی به برقراري ارتباط با پزشکان متخصص این حوزه در  هاي مرحله تست
کردند تا محصول  پرداخت و نهایتاً بر اساس قواعد بازي موجود غالب این پزشکان را مجاب ،کننده دارو

هاي با  یکی از شرکت ،در این راستا. شرکت با نام برند این شرکت در سبد تجویزي پزشکان قرار گیرد
 ،طی قراردادي با شرکت و تعیین حاشیه سودي نسبت به توزیع محصول در کنار برند اصلی ،سابقه پخش

شرکت خارجی چینی است که نسبت نکته مهم در این پروژه  .امکان تضمین حاشیه فروش را فراهم نمود
تري را در سه بخش اصلی درنظر گرفته بود که موجب شد تا  الوصول به شرکت اصلی برند الزامات سهل

صرفه زمانی حاصل شود و محصول به موقع وارد بازار شده و فروش  حداکثردر زمان النچ محصول 
بخش اول الزامات زیست : داخلی وارد بازار شود فراهم نمود تولیدکنندگانمناسبی را تا زمانی که سایر 

محیطی است که شرکت چینی الزامی در خصوص استقرار سیستم پایداري زیستی و پسماندهاي تولید 
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بندي را اعالم ننمودند؛ بخش سوم الزامات سیستم مدیریت ارتباط  نداشت؛ بخش دوم الزامات مواد بسته

بازخورد از عملکرد و تداخالت دارویی نداشتند و تأکیدي بر بچ اولیه تولید و کنند نهایی و اخذ  با مصرف
  .زدایی را نکردند اخذ بازخورد از میزان اثربخشی و سم

  هیپوتاالموس هورمون دارویی گروه در محصولی: 5 مورد نوآوري

بازار  ،موسرمون هیپوتاالومنظور تولید محصولی در گروه دارویی هبه ،1385شرکت تولیدي در سال 
خود وارد کننده و عرضه کننده محصول مورد نظر از یکی از برندهاي  ،شرکت این. داخلی را رصد کرد

طبق روال حاکم  ،رواز این .را خود وارد خط تولید و فروش کند محصولخارجی بود که در نظر گرفت تا 
  :مؤثره دارویی بود با چند مالحظه دنبال ماده به شرکت ،بر تولید داروهاي ژنریک

مالحظه اول این بود که داروي مورد نظر در گروه دارویی هیپوتاالموس و هیپوفیز مربوط به بیماري 
رصد کاربرد دارو و نحوه  ،همین منظور به .استو این بیماري نسبتاً در جامعه ایرانی شایع  استدیابت 

تولید و مصرف  ،صورت قرصهب ،که دارو در برند اصلی خودجاییاز آن. استمصرف آن بسیار حائز اهیت 
شرکت در نظر داشت این شکل دارویی را در قالب اسپري استنشاقی تولید و عرضه نماید که  ؛شود می

تغییر شکل دارویی و طریقه مصرف آن با نوآوري  چون هدف. همراه داشت هاي جدي خود را به چالش
 هايبالینی دارو نیز انجام شود و از طرف دیگر ورود به مرحله آزمایش هاي پیش است تست همراه بود نیاز

دنبال پارتنر داخلی بود تا این  به ،شرکت ،روبالینی یعنی صرف زمان و هزینه قابل توجه؛ از این پیش
هی، هاي تحقیقات مهندسی دارو که سابقه تولید داروهاي گیا یکی از شرکت. تحقیقات النچ شود

بالینی و بالینی نیز  هاي پیش شیمیایی و زیستی را داشت و در فرآیندهاي تولید ماده مؤثره دارویی و تست
شکل دارویی تعیین کننده تجهیزات مورد نیاز، اصول تولید و . تخصص دارد مورد هدف قرار گرفت

کنندگان توانمند  میناتولید و ت تولید کننده در تالش شد تا با یکی از ،رواز این .فارماکوپه مقتضی آن است
تیمی در شرکت تشکیل شد که مدیریت پروژه را . شود مذاکرهتجهیزات آزمایشگاهی و تولیدي دارو وارد 

اعم از هماهنگی میان شرکاء، ارزیابی اقتصادي و مالی، زمانبندي، اصول تولید، شکل دارویی، بازاریابی و 
را عهده دار بودند و بصورت هفتگی نسبت به گزارش  فروش، رگوالتوري و مستندسازي اسناد فنی

بالینی  هاي پیش در بخشی از مراحل تست. نمودند ها جلساتی را برقرار می پیشرفت پروژه و مدیریت هزینه
وري آبنیان پارك علم و فن هاي دانش همراه یکی از شرکت مرحله حیوانی، انیستیو پاستور ایران به

ماه نتایج را مستندسازي و تحویل تیم  3وارد عمل شدند و ظرف مدت سالمت این مرکز تحقیقاتی 
هاي بالینی را النچ  شرکت تحقیقات مهندسی مراحل پیش بالینی انسانی و تست. مدیریت پروژه نمودند

محصول جهت . و تحویل تیم مدیریت پروژه شرکت نمود مستندسازينمود و بر اساس فارماکوپه دارویی 
از طریق مسؤل فنی شرکت به اداره کل دارو سازمان غذا و دارو تحویل داده شد تا  تولید و مستندسازي

میلیارد ریال  38ماه  30محصول در مدت زمان قریب به  اینهزینه کل النچ . مجوز تولید صادر شود
و  میلیارد ریالی را تجربه نموده است 34میلیارد ریالی و سال دوم  26اعالم گردید که در سال اول فروش 
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تولید کننده دارو در اختیار این شرکت  4درصد سهم بازار این محصول که  50بیش از  ،)1394(اکنون  هم

  .است
  صرع ضد دارویی گروه در محصولی: 6 مورد نوآوري

هاي دارویی  مؤثره  مین کننده بخش قابل توجهی از مادهاکه خود ت ،شرکت تولیدکننده محصول
تر توسط شرکتی وارد لیست گرفت محصولی را که پیش تصمیم ،1392در سال  ،است شمحصوالت

که این روش نوآوري جاییاز آن. اش افزون نماید دارونامه سازمان غذا و دارو شود خود نیز به سبد تولیدي
بالینی  پیش هايهاي پایین فرآیند آزمایش دلیل هزینه به(عمومیت بیشتري دارد  ،ها براي شرکت ،محصول

ها بیشتر به چنین ورودهایی  رغبت شرکت). زمان از همه ترود به فهرست، برندسازي و مهمو بالینی، ور
کار و در حاشیه حداقل ریسک  هستند یعنی انتظار براي وارد شدن محصول در لیست دارونامه و کپی

شرکت براي : تالش براي تصاحب بخشی از سهم بازار؛ در این مورد مطالعه چنین روایت شده که
المللی داشت، مکانیزم ورود به  هاي خارجی بین اي که با یکی از شرکت مشترك از طریق تجربه محصول

کننده  هاي توزیع وارد مذاکره با یکی از شرکت ،پیش از تولید و بازار را براي محصول مورد نظر رصد کرد
از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و . هاي محرك و بازدارنده توزیع و فروش باال را ارزیابی کند شد تا مؤلفه

با مطالعه تیم . اخذ شد ،بندي مشاوره آزمایشگاهی براي تولید محصول و هزینه خط تولید، بازایابی و بسته
مورد نظر شناسایی شد و تیم مشاوره بازاریابی از  دارويکننده  یمارستان مصرفبچهار پروژه مذکور، 

براي پروژه . طریق افراد کلیدي شرکت پخش براي برقراري ارتباطات فروش و برندسازي ورود شد
یید فروش را اعالم نمود محصول اگذاري ت مذکور مجوز سازمان غذا و دارو اخذ گردید و شوراي قیمت

هاي  شد و از طریق روابط حاکم در ستاد نانو و ستاد بیو روابطی جدیدي از تعامالت بین سازمانوارد بازار 
که تیم پروژه ارزیابی کرده بود، ارزش افزوده النچ این محصول  طورهمان. فروش و تجارت حاصل شد

نفوذ در در نوع محصول نیست بلکه در تصاحب بازار و تغییر قواعد بازي با برندیگ و اعمال قدرت 
تیم پایش بازار پس از توزیع وارد عمل شد و پس از هر بار توزیع در . رگوالتوري و فروش محصول است

هایی در خصوص تجویز و پیشنهاد  گذاري شده، پیگیري هاي هدف هاي اصلی و بیمارستان داروخانه
اي مسولین فنی مالی مناسب بر سودشد و با درنظر گرفتن  فروش محصول در موارد تجویز مشابه می

مؤلفه کلیدي موفقیت این . خورد رقم می ،ها پیشنهاد دارو مشابه به نفع محصول این شرکت داروخانه
ترین زمان ممکن هزینه مصرفی داروها به ها بود که در کم محصول در ارتباطات نهادي با بیمه

طوري کلی این هب. دبو گشت و این کانال به نفع صندوق شرکت می هاي توزیع و پخش باز می شرکت
  .درصدي بازار را اخذ کرد 45میلیارد ریال فروش نمود و سهم  150بالغ بر  93محصول در سال 

  دارویی گیاهان دارویی گروه در محصولی: 7 مورد نوآوري
تالش نمود تا نوعی دارو که مربوط به درد عضالنی است از طریق  ،1387شرکت تولیدکننده دارو سال 

تولید و عرضه محصوالت دارویی گیاهی، شرایط خاصی . مؤثره گیاه بنیان تولید و وارد بازار نماید  ماده
شرکت تولیدکننده معتقد است ذائقه : اي از این شرایط ترسیم شده است دارد که در این محصول تجربه
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نج، سرماخوردگی، درد عضالنی، مفصلی، قل(هاي عمومی  مصرف داروي آحاد ملت براي بیماري

سمت داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی سوق یافته است که  بیشتر به ،...)هاي پوستی، اگزما و  حساسیت
نظر بتوان در این حوزه بازار مناسبی را در  با توجه به توانایی کشور در تولید و فرآوري این محصوالت به

، یک شرکت تولیدکننده مؤثره  ماده يسازنده کننده با یک شرکت شرکت تولید. سطح ملی داشت
وارد مذاکره شد و گیاه مورد نظر وارد مسیر آنالیز آزمایشگاهی و  ،داروهاي گیاهی و یک شرکت تحقیقاتی

هاي  وارد بررسی ،کننده دارو شرکت توزیع 2با مورد مطالعه، شرکت  ،زمانهم. تست پایداري گشت
چنین محصوالتی که بهتر است هاد کردند ها پیشن این شرکت. بازاریابی و فروش محصوالت احتمالی شد

. کمی متفاوت استنیز بازي این مراکز  کهود ، ارایه نمها هاي محلی و عطاري را از طریق داروخانه
هاي  بندي گیاهان دارویی و کانال هاي بسته وارد مذاکره با شرکت ،در مرحله بعدي مورد مطالعه، شرکت

ها نشان داد که بخش قابل توجهی از موفقیت فروش چنین  ابیارزی. توزیع و مکانیزم لجستیک آنها گشت
جدیدي   شرکت مرحله ،بنابراین. محصوالتی به میزان اعتماد و انگیزه فروشندگان این مراکز وابسته است

. هاي انگیزاننده بود که بیشتر معطوف به منافع مادي شد ها را آغاز نمود و آن شناسایی مؤلفه از بررسی
وارد ... هاي مختلفی از حوزه طب سنتی، گیاهان دارویی، داروهاي گیاهی، شیمی و  کدهشرکت با دانش

عقد قرارداد همکاري مشترك شد و یک مرکز تحقیقاتی نیز در کنار این تیم وظیفه آنالیز و تولید و تست 
ه سازمان هاي بالینی شد و نتایج ب محصول تولید شده در نمونه اولیه وارد مرحله تست. محصول را داشت

سازمان پس از بررسی و کنترل عینی فرآیند تولید و محل تولید بر اساس اصول . غذا و دارو منتقل گردید
تولید دارو مجوز تولید را صادر نمود و دارو براي اولین بار در این حوزه وارد لیست دارونامه شد و شوراي 

نزدیک  ،بازار بهآن  ارایهماه از زمان ایده تا  20این پروژه در مدت . گذاري قیمت دارو را اعالن کرد قیمت
تمرکز اصلی خود را بر مکانیزم توزیع و  ،شرکت. استگذاري داشته  میلیارد ریال هزینه سرمایه 9به  

فروش قرار داد و همین امر موجب شد تا فروش قابل توجهی را براي شرکت در این محصول گیاهی رقم 
میلیارد ریال فروش این  4ساالنه قریب به  ،1394تا  1389از سال طور متوسط هکه بطوريهب .بزند

  .گیرد صورت می) خارج از تهران(ها  درصد این فروش در شهرستان 80محصول است که بالغ بر 
  تیروئید دارویی گروه در محصولی: 8 مورد نوآوري

این شرکت تصمیم گرفت . محصولی در گروه دارویی تیروئید از طریق شرکت تولیدکننده دارو رصد شد
درصد نیاز این  100که طوريهب ،نظر در کشور وارد شود موردعنوان اولین تولیدکننده محصول دارویی  به

اتی را براي ارزیابی یک تیم تحقیقمورد مطالعه، شرکت  ،1386در سال  بر این اساس، .دارو وارداتی است
دهد که این محصول در بازار داخلی  هاي اولیه نشان می بررسی. مور نمودابازار و توانایی تولید محصول م

شرکت در صورت اقدام و موفقیت براي تولید و  ،کهدرحالی .میلیارد ریال فروش دارد 200ساالنه بالغ بر 
این ظرفیت  يهاي توسعه بازار امکان ارتقا در برنامه و دهدتواند پوشش  درصد بازار را می 50عرضه فقط 
که بعد از ورود محصول به لیست دارونامه سازمان غذا و دارو جاییاز آن. وجود دارد 70به حداکثر 

راه نیست که شرکت نسبت به  تر وارد خواهند شد، بی تولیدکنندگان دیگر در حاشیه ایمنی و ریسک پایین
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هاي توسعه محصوالت  مانند سایر پروژهه ،در گام نخست. درصدي خود قناعت کند 50تولید و حفظ بازار 

این  .است یابی به ماده مؤثره دارویی از منابع داخلی یا خارجیدنبال دست دارویی ژنریک، شرکت به
تولید  ،توجیه اثربخشی و کیفیت دارو ،بنابراین .آید حساب میبه ،یک داروي تخصصی ،محصول دارویی

براي پزشکانی که تاکنون فقط برند اصلی و داروهاي خارجی را تجویز نمودند بایستی بسیار داخل 
هاي داروشناسی همراه  بالینی و بالینی و تست پیش هايآزمایشمحتاطانه و با تفسیر دقیق مستندات 

ادي اثربخشی که دریافت ماده مؤثره دارویی این محصول از منابع معتبر خارجی تا حد زیجاییاز آن. باشد
همراه خواهد داشت شرکت در اولین اقدام تالش کرد منبع خارجی و  تولید را در سنتز و فرموالسیون به

عنوان شرکت همکار براي دریافت ماده مؤثره انتخاب کند دو شرکت ماده  متکی بر برند اصلی را به
مین منابع ار صورت بروز مشکالت تأعنوان منابع احتمالی داخلی انتخاب شدند تا د ساز داخلی هم به مؤثره

از طرف . داخلی در دسترس باشد و همچنین به مرور منبع داخلی ماده مؤثره جایگزین منبع خارجی شود
از یک شرکت تحقیقاتی هم درخواست شد تا مسؤل اقدامات اولیه سنتز ماده مؤثره دارویی شده و  ،دیگر

پس از . یابی حاصل شود تنت به ماده مؤثره الزم دستهمراه تیمی از محققان دانشگاهی با تحلیل پ به
عنوان پارتنر اصلی تأمین ماده مؤثره انتخاب و وارد عقد  یکی از آنها به ،منبع خارجی 3بررسی و رایزنی با 

شرکت خارجی دارنده دانش فنی الزاماتی را از قبیل استانداردهاي اصول تولید خوب مالك . قرارداد گردید
هاي  ندي، شرایط حقوق مالکیت دانش فنی، حدود خط قرمز توسعه محصول و مسؤلیتب محیطی، بسته

موثره دارویی، سنتز و فرموالسیون  بخشی از تحقیقات ساخت ماده. اجتماعی و زیست محیطی ابالغ نمود
هاي صورت  بر اساس رایزنی ،شده همچنین زدهمرکز تحقیقات از جمله اینستیتو پاستور استارت  3در 

براي دریافت قیمت مناسب محصول تولید شده از طریق قانون حمایت از تولید داخل آن زمان  گرفته
عنوان طرح حمایت از اولین  مجلس شرایط ورود همزمان تولیدکنندگان دیگر توسط سازمان غذا و دارو به

طریق  شرکت براي تجهیز خط تولید و اصول استانداردهاي تولیدي محصول از. تولیدکننده اجرایی شد
ماده مؤثره وارد چرخه سنتز و . مرحله اخذ وام نمود 3میلیارد ریال در  30تسهیالت بانکی، مبلغ 

صورت ... گذاري و  هاي توزیع، شوراي قیمت ها، شرکت ها با پزشکان، داروخانه فرموالسیون شد و رایزنی
  .ماهه النچ شد 15با تأخیر  1388گرفت و نهایتاً محصول در سال 

بنگاه تولیدکننده محصول نهایی،  11ساز،  بنگاه ماده مؤثره 8منجر به شناسایی  ،اي مورد مطالعهه نوآوري
 7بنگاه تحقیقات دارویی،  3ساز،  بنگاه تجهیزات 3بنگاه تولیدکننده محصوالت مبتنی گیاهان دارویی،  2

عنصر را  42*  42 بنگاه خارجی گردید که یک ماتریس 5بنگاه پخش و  3بنگاه بازرگانی واردکننده، 
کمترین شدت به بشترین ( 5تا  1ها در یک طیف  شدت ارتباط هر بنگاه با سایر بنگاه. تشکیل داده است

و جدول  2بصورت نمودار  6ارزیابی شد که خروجی آن از طریق نرم افزار یوسی اي نت ) شدت ارتباطی
  .هاي مورد نظر ترسیم و تحلیل شده است بر اساس شاخص 11
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  تحلیل نگاشت شبکه نوآوري بنگاهی بخش دارویی ایران مبتنی بر موردهاي مطالعه -11جدول 

شاخص 
  تشریح وقایع  تحلیل شبکه

فاصله 
  ژئودوزیک

- کوتاهعبارتی متوسط به. است 808/1ها در بخش دارویی ایران  بنگاه مطالعه شده، متوسط فاصله بین بنگاه 42در 
 1است و هرچه به  5و حداکثر آن  1حداقل این مقدار . ترین مسیر است ترین مسیر طی شده در قبال طوالنی

همبستگی (از طرف دیگر، شاخص تراکم . ها است تر باشد نشان از وجود ارتباط کوتاه و سریع بین بنگاهنزدیک
نزدیکتر میزان  1است و هر چه به  1تا  0بین رنج شاخص تراکم (دهد  را نشان می 596/0عدد ) مبتنی بر فاصله

اي  ها دارویی ایران حد معمولی از تراکم و همبستگی فاصله این عدد حاکی از آن است که بنگاه) تراکم بیشتر است
  .اند را تجربه کرده

ماتریس قابلیت 
  دسترسی

در این . دهد دیگر را نشان میها به یک ها، ماتریسی است که حد دسترسی بنگاه ماتریس قابلیت دسترسی بنگاه
در واقع در . ها دسترسی دارند جزء یک شرکت تجهیزات ساز به سایر بنگاه ها به طور متوسط همه بنگاهبررسی به

هاي دارویی ایران در این صنعت  دهد که بنگاه این شاخص نشان می. باشد پیوند می 1این شاخص حداقل دسترسی 
  .با یک بنگاه برقرار دارندپیوندهاي تعاملی خود را حداقل 

بندي  دسته
  شبکه

گران نشان از تعداد دفعاتی است ها در مجموعه کنش بنگاه دارویی تحلیل همپوشانی ساختار دسته 42با مطالعه 
 5یعنی (در نظر گرفته شده است  5در این تحلیل حداقل دسته . گیرند یک جفت بنگاه در دسته مشابهی قرار می

 5دسته استخراج شده که داراي پیوند  10). بنگاه در بیش از یک دسته پیوند داشته باشد 2بنگاهی که حداقل 
ساز و  مؤثره دسته حداقل یک بنگاه ماده 9در . دسته حداقل یک بنگاه خارجی پیوند دارد 10در هر . بنگاهی است

دسته حداقل یک  4دارد و در دسته حداقل یک بنگاه پخش سراسري پیوند  6در . ساز پیوند دارد یک بنگاه محصول
مؤثره ساز نیز  سازي است که خود ماده پوشانی مربوط به بنگاه محصولبیشترین هم. بنگاه تحقیقاتی پیوند دارد

این ارتباط . کند و در کنار یک شرکت پخش سراسري از هولدینگ خود و یک شرکت خارجی پیوند دارند تولید می
  .تبنگاهی اس 5ترین ارتباط دسته  قوي

N دسته شبکه  

که بیشینه ) در نظر گرفته شده است N=5در این تحلیل (اي  دسته Nهاي  دهند گزینه بنگاه دارویی نشان می 42
دسته است که در  16یا کمتر پیوند دارند شامل  5وسیله یک مسیر به طول ها به هایی آن هر جفت از بنگاه زیرگروه
: ها شامل پوشانی دارد این بنگاهتر را هم هاي سطوح پایین همه زیرگروههایی شناسایی شده که  ام بنگاه 16سطح 
بنگاه از  4ساز؛  بنگاه محصول 13بنگاه از  7؛ همچنین 3بنگاه خارجی مورد مطالعه جزء بنگاه خارجی شماره  8همه 

  بنگاه واردکننده؛ یک بنگاه تحقیقاتی 2بنگاه پخش سراسري؛  3ساز؛  بنگاه ماده مؤثره 8

  ه ساختاريحفر

ها را حداقل با یک پیوند  اند سایر بنگاه هایی هستند که توانسته بنگاه دارویی ایران آن بنگاه 42حفره ساختاري 
درجه بنگاه یکی . معنی عدم ایجاد آن پیوند است استراتژیک بهم اتصال دهند بطوري که عدم حضور این بنگاه به

باالترین  27با درجه  8که در این بررسی بنگاه خارجی شماره هاي تعیین کننده حفره ساختاري است  از شاخص
با  5و بنگاه خارجی شماره  21با درجه  1هاي خارجی شماره  حفره ساختاري این پیوندها است و پس از آن بنگاه

بنگاه  3شاخص دیگر تراکم است که باالترین تراکم مربوط به . سه بنگاه با باالترین درجه هستند 19درجه 
باشد و کمترین تراکم مربوط مابقی بنگاه تولیدکننده تجهیزات  کننده تجهیزات تولید و آزمایشگاهی دارویی میوارد

  .مربوطه و دو بنگاه تولیدکننده داروهاي گیاهی است

  وساطت
ست ها موجودیت آن درون شبکه معنادار ا دهد بنگاهی که در پیوند با سایر بنگاه بنگاه دارویی نشان می 42مطالعه 
بنگاه  5هر کدام واسط  1و بنگاه خارجی شماره  1، بنگاه پخش شماره 1ساز شماره  بنگاه محصول: اند ازعبارت

مؤثره  در مرحله بعدي بنگاه ماده. ها دارد دارویی دیگر هستند که موجودیت آنها بستگی به حضور و پیوند این بنگاه
  .باشد بنگاه دارویی دیگر می 4است که واسط  6ساز شماره 

یا ) مجاورت(طور مستقیم و غیرمستقیم یک بنگاه را در نزدیکی دهد که به این شاخص تعداد پیوندهایی را نشان می  مجاورت
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است که کمینه مقدار آن  016/15ها  رو، متوسط پیوندهاي مجاورت بنگاه از این. شمارد هایی می دوري از بنگاه

در این بین بیشترین و . پیوند 139/7پیوند با واریانس  949/870 است و مجموع 169/17و بیشینه مقدار  724/1
کننده تجهیزات دارویی مربوط است با این تفاوت که بیشترین  هاي تأمین ترین مقدار پیوند مجاورت به بنگاهکم

  .ستمقدار پیوند مربوط به بنگاه واردکننده تجهیزات و کمترین مقدار پیوند به سازنده این تجهیزات مربوط ا

  مابینیت فی

هایی که به  هایی است که با برقراري ارتباط بیشتر به بنگاه این شاخص نمایانگر میزان پیوند همسایگان بنگاه
درصد محاسبه شده که نشان از تمرکز  23/13شاخص مرکزیت شبکه بنگاهی . شود زنند، محاسبه می خوشه پل می

مابینیت مربوط به  است بیشترین مقدار فی 362/84مابینیت ین فیاز طرف دیگر میانگ. هاي مرکزي است پایین بنگاه
کننده تجهیزات  هاي تأمین و کمترین مقدار این شاخص مربوط به کلیه بنگاه 524/499با  8بنگاه خارجی شماره 

  .است 643/2مابینیت نرمال شده  میانگین فی. تولید و آزمایشگاهی دارویی است

ارزي  هم
  ساختاري

هایی است که داراي روابط یکسانی با  دهنده اشغال مشترك یک موضع در شبکه توسط بنگاه نشاناین شاخص 
تواند بزرگتر  که می 1تا 0بین ( 198/0بندي در کل شبکه بنگاهی  لذا ضریب خوشه. ها در شبکه هستند سایر بنگاه

اردکننده تجهیزات تولیدي و مربوط به شرکت و 5/0محاسبه شده و باالترین مقدار این ضریب ) هم باشد 1از 
  .است 13ساز شماره  مربوط به بنگاه محصول 429/0آزمایشگاهی دارو است و پس از آن مقدار 

  
 

 پیشنهادات و گیري نتیجه -5

مورد نوآوري محصول بر  8تحلیل شبکه نوآوري بخش دارویی ایران با محوریت نقش بنگاه در مطالعه 
  :دهد نوآوري نشان میهاي  گیري شبکه اساس الزامات شکل

هاي دارویی فعال در ایران اعم از تولیدي، تحقیقاتی، بازرگانی،  با توجه به ترکیب بنگاه :محوري قابلیت
اما نکته اصلی . هاي متعدد میسر است ، امکان بروز قابلیت...پخش، تجهیزات، گیاهان داروي و خارجی و 

. یستی و داروهاي شیمایی در صنعت ژنریک استهاي فعال ایرانی در حوزه داروهاي ز ترکیب بنگاه
هاي فعال در حوزه در استان  مالحظه اصلی این امر منشاء جغرافیایی داشته و بخش اعظمی از بنگاه

گیرد  فعالیت در بخش دارویی ایران بر اساس نظام سیاست کلی دارویی صورت می. تهران مستقر است
وارادت محصوالت دارویی بر اساس استانداردهاي فارماکوپه، بطوري که قوانین و مقررات تولید، توزیع، 

قابلیت محوري پیوند بازیگران در . گیرد گذاري و مسؤلیت مسؤل فنی صورت می تولید خوب، نظام قیمت
قواعد بازي در این حوزه متمرکز بر نظام ژنریک . اتصال با نهاد سیاستگذار یعنی سازمان غذا و دارو است

  .نمایند آفرینی دولت عمل می هاي دارویی با نقش است و عمده بنگاه
منظور تولید یا عرضه دارو نیازمند منابع  هاي فعال در حوزه دارویی ایران به بنگاه :مکمل هاي دارایی

هاي تحقیقاتی، حقوقی،  هستند این منابع عمدتاً شامل منابع انسانی، منابع مالی، تجهیزات، زیرساخت
جایی که معموالً در اختیار داشتن عمده منابع براي بنگاه از آن. یفیت استقوانین نظارتی و تضمین ک

. آورد ها و منابع مکمل را فراهم می برداري از دارایی بنگاهی زمینه بهره هاي بین  میسر نیست، همکاري
هاي  همحدوده جغرافیایی قائم به استان تهران است و بنگا از نظرپیوند بین بازیگران این حوزه  ،عمدتاً

وري داخلی در یک فضاي بسیار محدود و با تقارن اطالعاتی بین بنگاهی بسیار باالیی فعالیت آدارنده فن
ها، حوزه دانشگاه و  دلیل محدود بودن خبرگان سازمانی این حوزه در اداره بنگاه دارند و همچنین به



 1395زمستان ، 34 بهبود مدیریت، شماره     88

 
ها و  مار براي مسؤلیت بنگاهش تحقیقات، غالباً قاعده بازي چنین است که بطور چرخشی افراد انگشت

شوند این امر باعث شده تا غالباً متوسط اطالعات بنگاهی در این  گذاري و اجرا جابجا میبخش سیاست
  .صنعت پیوند داشته باشد

ورانه خود نیازمند اقدامات آسطح توانمندي فن يارتقا، از نظر هاي دارویی ایران بنگاه :سازمانی یادگیري
بنگاهی  وري هستند این یادگیري در دو سطح درون بنگاهی و بینآخصوص یادگیري فناستراتژیک در 

هاي مختلفی  ها در بخش دهد که این بنگاه هاي دارویی داخلی نشان می شواهد بنگاه. شود حاصل می
بندي، نحوه  هاي کوالنسی، بسته جمله تحقیقات بالینی، فرآیندهاي تولید، تضمین کیفیت، تست من

هاي  نسبت به توانایی... ها، پزشکان و  هاي پخش، بیمارستان بی و فروش، تعامل با شرکتبازاریا
هاي سازمانی مزیت  این یادگیري. یابند شان به دانش ضمنی شکل دهنده قواعد بازي دست می بنگاهی

متی دیگر آموزد و قس ها را بنگاه حین انجام کار می قسمتی از این یادگیري. زند محوري بنگاه را رقم می
دهد دانش ضمنی حاصل شده از ارتباطات  را با برقراري تعامل و در بستر پیوندها؛ شواهد نشان می

گذار و مجري قانون و پیوند بین آنها، قواعد بازي را پدید آورده که حاصل  بنگاهی و بازیگران سیاست بین
اند  به روندهایی دست یافته) دلیل انتفاع به(ها  در این ساختار بنگاه. یادگیري تعاملی بین اعضاء شبکه است

با از (المقدور از بازي رقابتی پرهیز کنند  ترین شکل ممکن حاصل شده و حتی که نفوذ در بازار به سریع
کننده نوآوري و  لذا پیوندها بیش از آنکه تقویت). گري بازي میان برداشتن رقبا و نفوذ در مکانیزم تنظیم

هاي رانت و سودهاي حاصل از تغییر فرآیند  بازدارنده است و سبب تقویت کانالکننده باشد، عاملی  ترغیب
  .هایی دارد که هر بنگاهی قادر به پرداخت آن نیست بنابراین یادگیري قواعد بازي هزینه. شود بازار می

سازي دارو تا حدود قابل توجهی فرآیندها مشخص و مدون است و  در صنعت ژنریک :مسیر به وابستگی
جمله  شود، به دالیل مختلفی من ید بر اساس استانداردهاي فارماکوپه و تولید خوب تولید حاصل میتول

نفعان و ترغیب غیرمولدي در مقابل نوآوري، عدم شفافیت  ، قواعد مبتنی بر ارتباطات ذيغیررقابتی بازار
ها عموماً  ارز بنگاههاي حقوق مالکیت فکري، ضعف در ثبات بازار پولی، مالی و نرخ برابري  مکانیزم

هاي اصلی پیوندهاي  یکی از ویژگی. وابسته به مسیر گذشته بوده و هستند و کمتر میل به تغییر دارند
غیررسمی بازیگران بخش دارویی ایران، وابستگی به مسیر است این وابستگی اساساً در تعامالت 

گر در این صنعت ویژگی دهد محدود بودن تعداد افراد بازی شواهد نشان می. نفعان است ذي
فردي از تعامالت را رقم زده که مبتنی بر رفتار فردي بوده و قواعد حاکم نیز متکی بر این  منحصربه

  .رفتارهاست و در طول تاریخ نیز تقویت شده است
  

توان معطوف به مرزهاي  بنگاه و فعالیت آنها در شبکه نوآوري بخش دارویی ایران را نمی :انتخابی محیط
 چراکهعنوان فضاي شبکه نوآوري دارویی ایران تلقی کرد  کشور نمود و تنها محیط داخلی را بهملی 

هاي  کنندگان تجهیزات ایرانی با شرکت کننده، بازرگانی و تأمین هاي تولید دهد شرکت شواهد نشان می
وسیه، هند، چین، امریکا، فرانسه، هلند، فنالند، انگستان، آلمان، کوبا، ر(خارجی از نقاط مختلف جهان 

در تعامل هستند و عمق این پیوندها بیش از یک تعامل تجاري است چرا که در ...) افریقاي جنوبی و 
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وکار نیز  حوزه انتقال دانش فنی و انتقال فناوري، بسیاري از ابعاد فرهنگی، سیاستی و اجتماعی کسب

انتخابی بازیگران این شبکه کجاست؟  شود، لذا توجه به امر که مرزهاي شبکه نوآوري و محیط منتقل می
وکار این صنعت مرزهاي داخلی ایران پاسخگوي  پاسخ را بایستی فرامرزي جستجو کرد چرا که در کسب

وقتی در خصوص ارتباطات و نحوه این تعامالت درون شبکه دارویی ایران عمیق . نیازهاي آن نیست
این . یگران مختلف این شبکه حکایت داردشویم شواهد حاکی از نوعی روابط غیررسمی بین باز می

بین بنگاهی؛ بین بنگاه و نظام آموزش و تحقیقات؛ بین : شوند ها به چند دسته تقسیم می پیوندها و لینک
بنگاه و دولت و بین نظام آموزش و تحقیقات و دولت؛ بخشی از این پیوندها درون مرزهاي ملی است و 

ت که هر نوع پیوندي که یکی از عناصر آن بنگاه باشد ماهیتاً المللی اما نکته مهم آن اس بخشی بین
) گري نظام آموزش و تحقیقات و نهادهاي تنظیم(مبتنی بر انتفاع بنگاه است و اگر عنصري از دولت باشد 

مین استراتژیک و امنیتی دارو، توسعه تجارت، ارتقاء ارفاه اجتماعی، ت(ماهیتاً مبتنی بر منافع ملی است 
خود  اما زمانی که پیوندها با بازي نهاد دولت رنگ و بوي انتفاع فردي به...). ملی دارویی و  توانمندي

طلبی،  گیرد و به سمت فرصت الشعاع قرار می ها و ویژگی صنعت تحت بگیرد قواعد بازي، دغدغه
  .یابد شود که نهایتاً ماهیت نقش دولت تغیر می خواري غیرمولدها هدایت می سودجویی و رانت

گذاري مستقیم دولت بر  شبکه نوآوري بخش دارویی ایران بر اساس قواعد نظام رگوالتوري و قیمت
هاي دانشی، اطالعات و روابط  برداري از دارایی کاهش هزینه مبادله و بهره منظور بهها  محصوالت، شرکت

پیش از آنکه اقدام به  دهد بنگاه ارتباط مستقیم داشته و شواهد نشان می) دولت(غیررسمی با بدنه اجرایی 
تحقیق و توسعه یا تحقیقات بازار نماید در صدد اخذ باالترین قیمت محصول از نظام رگوالتوري است 

این امر با کارکرد  .نماید که با تضمین حاشیه سود مورد نظر فرآیند تولید محصول را آغاز میطوري به
شود منافاتی ندارد  ش کارایی جمعی میها موجب کاهش ریسک جمعی و افزای اصلی شبکه که همکاري

اما نکته قابل تأمل آنجاست که این تعامالت براي مهندسی رفتار رگوالتوري از سوي بنگاه و تنگ 
این ارتباطات را تحلیل شاخص ژئودوزیک . کند نمودن محدود فعالیت رقابتی سایر بنگاه را حاصل می

 .)است 066/2در بخش دارویی ایران   گرانن کنشمتوسط فاصله بی(کند  شبکه نوآوري نیز تأیید می
به نهادهاي میانجی و همکاري ) بنگاه(گر اصلی نوآوري اعتماد کنش نبودنشان از  ،فاصله کوتاه ارتباطی

گري و تنگ نمودن  بنگاه در تالش است با البی دیگر، عبارتی به .در شبکه براي تحقیقات و نوآوري است
  .ها حاشیه ریسک نوآوري محصول خود را کاهش دهد گاهفضاي رقابتی براي سایر بن

هاي نوآوري  گیري شبکه رفتار تعامالت بنگاه با رگوالتوري در طی تاریخ این صنعت موجب شکل
گرفته بر  گران اصلی ان مبتنی بر ارتباطات و پیوندها هستند و نهادهاي شکلغیررسمی شده که کنش

گران تحلیل شاخص ماتریس قابلیت دسترسی کنش. ده استشخص بو اساس ارتباطات فردي و قائم به
هاي  که سازمان غذا و دارو و بیمه تاکید دارداین امر  بر شبکه نوآوري در مطالعات صورت گرفته 

هاي  با ردیابی افراد بازیگر در این گره ،عبارت دیگر به. دارند ،ها بنگاهبه اجتماعی بیشترین دسترسی را 
  .در تعامل منافع رسید ،روابط غیررسمی، پایدار و تنگاتنگاز توان به نوعی  می ،اصلی

گیري شبکه نوآوري است اما  دانش جستجو شده و تالش براي کسب دانش و اطالعات از الزامات شکل
منظور تقویت فضاي تنگ مبتنی بر البی بوده  هاي مطالعه شده این دانش و اطالعات به عمدتاً در نوآوري
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دهد دانشکده  شاخص حفره ساختاري نشان می. ها کاهش یابد حاشیه سود افزایش و ریسک هزینه تا

ها دارد و این پیوند قائم بر افراد آن نهاد  پیوندي قوي و استراتژیک با سایر بنگاه ،1داروسازي شماره 
نظام رگوالتوري، آموزشی و تحقیقاتی است که عمدتاً ردپاي آنها در طی زنجیره ارزش دارویی کشور از 

  .شود آموزش، تحقیقات، تولید، تأمین، توزیع و حمایت دولتی رویت می
شواهد وجود دارد . باشد هاي این صنعت می قواعدي حاکم بر توزیع دارو پس از تولید یکی دیگر از روتین

یع دارو، دهد در برخی مواقع بایستی براي شرکت توزیع کننده فارغ از سود استاندارد توز که نشان می
شود تا در عرضه  کنندگان درنظر گرفته می هایی از سوي تولیدکنندگان یا واردکنندگان براي توزیع مشوق

مشابه همین روابط . اولویت اصلی قائل باشند) ها داروخانه(محصول مورد نظر را به مبادي فروش نهایی 
این امر را شاخص وساطت نشان . شود می ها برقرار کننده و داروخانه غیررسمی در برخی موارد مابین توزیع

ها را دارد که  بیشترین محوریت تعامل با سایر بنگاه 40با عدد واسط  1دهد که شرکت پخش شماره  می
ها،  اي، بیمارستان با تعمیق دالیل آن به ارتباط و پیوند تنگاتنگ بین آن شرکت با نهادهاي بیمه

  .شود ده میهاي تولیدي دی هاي واردکننده و شرکت شرکت
سازي از منظر الزامات شبکه نوآوري با قواعد حاکم بر شبکه نوآوري بخش  شکاف میان تئوري شبکه

سازي  دهد که براي هر یک پیشنهاداتی از منظر تئوري شبکه نکته مهم را نشان می 2دارویی ایران 
خش دارویی ایران هاي غیررسمی همکاري در شبکه نوآوري ب که شبکهنکته اول این: مطرح شده است

سازي  که در تئوري شبکهطوريهب .نسبتاً از پایداري مستحکمی برخوردار هستند که ریشه در رانت دارد
گیري و کنترل اهمیت دارد و هر چه توزیع قدرت در  هاي رسمی قابل اندازه ایجاد و مدیریت شبکه

گیري، مدیریت و کنترل آن  زههاي رسمی بیشتر باشد الجرم اندا هاي غیررسمی نسبت به شبکه شبکه
نسبت  ،وري در این حوزهآشود حاکمیت با تدوین استراتژي توسعه صنعتی و فن پیشنهاد می. دشوار است

این . المللی آماده سازد هاي تمرکز بر داخل تالش داشته و بنگاه را براي بازي بین به تغییر سیاست
وري حاصل شود و با ایجاد تسهیالت و آهاي تشویق نو از طریق تقویت زیرساخت دبای ،سیاست
هاي تحقیقاتی و توانمندي داخلی فراهم  هاي خارجی را بر اساس اولویت هایی شرایط حضور بنگاه مشوق

هاي رسمی و تقویت آنها  گیري شبکه قائم به شکل ،این پیشنهاد. سازد تا فضاي رقابتی شکل بگیرد
 ،که تبادل دانش در شبکه نوآوري بخش دارویی ایراننکته دوم این. هاي غیررسمی است نسبت به شبکه

گیرد که بیشتر از جنس اطالعات است و موکد قواعد  صورت می ،ترین اعتمادترین فاصله و کمبا کوتاه
یکی از الزامات  ،سازي در تئوري شبکه .است بازي از جنس تقویت رانت و توزیع ناعادالنه قدرت

هاي تبادل دانش و اطالعات است که موجب یادگیري جمعی  کانیزمشفافیت م ،گیري شبکه نوآوري شکل
هاي شفاف حقوق  نسبت به ایجاد مکانیزم ،حاکمیتکه شود  پیشنهاد می. شود و افزایش کارایی جمعی می

اقدام نماید تا شفافیت الزم و اعتماد مورد نظر براي تبادل دانش و  ،مالکیت فکري و حدود و قصور آن
هاي خارجی تبادالت دانشگاهی و  تبادالت دانشی و ارتباط با بنگاه ،رواز این. داطالعات حاصل شو

هاي مکمل و خروج از وابستگی به مسیر  هاي تحقیقاتی با هدف بازار منطقه موجب رشد دارایی همکاري
شفافیت کانال توزیع و تبادل دانش  رب مبتنی ،این پیشنهاد. هاي اطالعاتی و رانت خواهد شد ناشفافی

 .سازد هاي غیررسمی کاسته و مدیریت شبکه را ممکن می است که از تقویت شبکه
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