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Abstract: 
To face with turbulent business environment, continuous changes in technology and 

organizational boundaries, and diverse customer demand, scholars based on the Resource-

Based View (RBV) developed Dynamic Capabilities (DC) as an ability to create and sustain 

the firms' competitive advantage. We believe that understand the Micro-foundations of 

innovation capability (as one of the DC's) at framework of processes, structures and activities 

can be useful in analyzing how innovate companies and propose solutions for firms' 

innovation problems. Hence, this paper aims to identify Micro-foundations of innovation 

capability in selected pharmaceutical firms'. In this qualitative research, we develop a 

primary framework of Micro-foundations of innovation capability and study deeply five 

pharma firms based on multi case studies strategy. Result shows that four micro-foundations 

namely Innovation Intelligence. Decision Making, Combination and Governance. 
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 کشور؛ يدارو دیتول يها شرکت در ينوآور يتوانمند يها انیخردبن ییشناسا

 يمطالعه چند مورد 

  
  ) 25/03/1396: تاریخ پذیرش 02/09/95: تاریخ دریافت(  

   
  4يکزاز ابوالفضل ،3یصوف بامداد ارینجها ،* 2یاسیال يمهد ،1زاده سلطان جواد

 
  چکیده
 ،يآورفـن   مستمر راتییپرتالطم، تغ طیمنبع محور در مواجه موفق بنگاه با مح کردیکسب و کار برگرفته از رو تیریحوزه مد محققان

ـ مز حفـظ  و جـاد یا بر دیتاک با را ایپو يتوانمند مفهوم ان،یمشتر متنوع يتقاضا و یسازمان يمرزها  فهـم . انـد  داده توسـعه  یرقـابت  تی
 تواند یم باال سطح يها تیفعال و ساختارها ندها،یفرآ از یچارچوب در ا،یپو يها يتوانمند از یکی عنوانبه ،ينوآور يتوانمند يها انیخردبن

در صنعت دارو  يتفاوت نوآور دیپژوهش حاضر با تاک رو، نیا از. باشد دیمف آنها يبرا کارراه هیارا و ها شرکت ينوآور یچگونگ لیتحل در
 يدارو دیتول يها شرکت ينوآور يتوانمند يها انیخردبن تا است درصدد شود، یم شناخته کشور در ينوآور چهو با آن یدر سطح جهان

 مطالعه ياستراتژ بر یمبتن و یفیک یقیتحق با ا،یپو يتوانمند رامونیپ مطرح اتینظر بر يمرور با بیترت نیبد. دینما ییشناسا را کشور
 پـژوهش  ندیفرآ در شده دیتول و يگردآور اسناد یفیک يمحتوا لیتحل. اند گرفته قرار یبررس مورد دارو يدیتول شرکت پنج ،يمورد چند
 نـدها، یفرآ يشـواهد  کـه  دارد يراهبر و بیترک ،يگذار لیر ،ينوآور هوش شرح به ينوآور يتوانمند انیبن خرد چهار وجود از تیحکا

  .است شده گزارش آن با مرتبط يها تیفعال و ساختارها
  : يدیکل واژگان

  .صنعت دارو ان؛یخردبن ؛ينوآور يتوانمند ا؛یپو يتوانمند
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  مقدمه -1

همـراه   یسـازمان  يو مرزها يآورفن مستمر راتییتغ با که پرتالطم طیمح در ها شرکت تیفعال با امروزه
ـ و حفـظ مز  جادیا یکسب و کار چگونگ تیریو محققان حوزه مد رانیاز مد ياریاست، بس را  یرقـابت  تی
در  ،در دسـترس بنگـاه  ] 61[منـابع  دیـ جد بیترک عنوانبه يمفهوم نوآور يتوسعه نظر. کنندیمجستجو 

و ] 12[منبع محـور  کردیرو رامونیپ ییها يپرداز يتئور نیهمچنو ] 43[یطیمح يازهایپاسخ به ن يراستا
 فـا یا هـا  بنگـاه  بـه  يراهبـرد  يها حل راه هیدر ارا يمحور یاند نقش توانسته ،]66, 29[ ایپو يها يتوانمند

 ندها،یفرآ ها، مهارت عنوانبهرا  ایپو يتوانمند اهیجعبه س کند یتالش م ،]66[ 1سیت ر،یمس نیا در. ندینما
ـ  و کنـد؛  طـرح  یسـازمان  يها نظام و يریگ میتصم قواعد ،یسازمان يساختارها ها، هیرو  و زولـو  کـه آن ای
از  ياریاما به اذعان بس. اند داشته دیتاک ،انتخاب، تکرار، حفظ و تنوع مولد يها نیروت یبر توال ،]79[2نتریو

ـ آن بـه و  يهـا  انیو خردبن ایپو يفهم مفهوم توانمند ،]79, 71, 66, 7[محققان   ،ينـوآور  يتوانمنـد  ژهی
  . آنهاست قیمصاد رامونیپ يشتریب قاتیهمچنان مغفول مانده و مستلزم انجام تحق

 کردیو بهره گرفتن از رو] 33[بوده یعموم يها هیتوص صورتبهغالباً  ينوآور يدر حوزه توانمند مطالعات
]. 53[انـد  هـا دانسـته   در بنگـاه  ينوآور يارتقا لیتسه يبرا یلیتحل یرا نظام يدر مسئله نوآور يتوانمند

. کرده است یمعرف ينوآور يتوانمند جادیدر ا یتیریمد يتوانمند عنوانبهشناخت منبع را  زین] 25[3لزیدان
در توسـعه   رانیاز تـالش مـد   یرا بازتـاب  ينـوآور  يتوانمنـد  خود، مطالعه در ،]17[بورجسون و همکاران 

 کسونید. است يریادگیآنها و فهم  یاستیس ياریهوش ازمندیاند که ن دانسته يمرتبط با نوآور ها يتوانمند
 ،به اعتقاد آنهـا . اند تفاوت قائل شده ا،یپو يها يدو دسته از توانمند انیبه صراحت م زین] 27[4و همکاران

در  ينـوآور  ياز دانـش نهفتـه اسـت و توانمنـد     يریکارگهو ب يبردار در بهره ییتوانا يسازگار يتوانمند
و همراه  ریخلق مس يندهایفرآ د،یجد يها يخلق توانمند رامونیسازمان پ يها تیمجموعه فعال رندهیبرگ

ـ پو يهرچنـد مفهـوم توانمنـد    دهد  ینشان م یمطالعات نیچن يریگیپ. است يریپذ سکیبا آزمون و ر و  ای
ـ موثر باشد، اما فهم آنهـا ن  یرقابت تیو حفظ مز جادیها در ا بنگاه يبرا توانند یم ينوآور يتوانمند بـه   ازی
 بـه  اشـاره  قیمصـاد  نیا. آنهاست قیمصاد بهتر عبارتبه ای و ها انیدر حوزه فهم خردبن شتریب یمطالعات

 بـاال،  سـطح  یسـازمان  يها نیروت قالب در آنها مستمر انجام با که دارد ییها تیفعال و ساختارها ندها،یفرآ
ـ ا نیهمچن. داشت را يفردمنحصربه يتوانمند يریگ انتظار شکل توان یم ـ فعال نی  ه،یتوصـ  يبـرا  هـا،  تی
  . هستند خاص، یقاتیتحق ازمندین

 بـه  یگام ،ينوآور يتوانمند رامونیپ مطرح يها هینظر از يریگ بهره با تا است درصدد زین حاضر پژوهش
ـ نما شفاف رانیا ییدارو صنعت در را آن قیمصاد و برداشته جلو ـ تول يهـا  شـرکت  انتخـاب . دی  يدارو دی

                                                        
1 Teece 
2 Zollo and Winter 
3 Daneels 
4 Dixon et al. 
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و توسـعه در   قیاز تحق ییبوده و سهم باال يبر نوآور یصنعت مبتن نیاز آن جهت است که ذاتاً ا کشور،

 و تحقیق هزینهو  1داشته دالر میلیارد 993 معادل يارزش بازار 2013که در سال   یصنعت. آن وجود دارد
 سـاالنه  متوسط ،2003-2013 دهه در دارویی هاي شرکت: است یافته افزایش نمایی طوربه آن در توسعه

 دالر میلیـارد  135 داروسـازي  صـنعت  در نیز و اند کرده توسعه و تحقیق هزینه دالر میلیارد 1/1 حدود در
ـ تول يها شرکت ينوآور]. 50[ است شده هزینه سال در جدید داروي 25-30 تولید براي ساالنه  يدارو دی

 یـی دارو يهـا  شرکت در ينوآور عنوانبه چهآن. است متفاوت یجهان ییدارو يها شرکت ينوآور با رانیا
ـ درمان است که در ا يمنتج از آن برا ییو دارو دیجد یمولکول هیارا شود یم مطرح جهان بـه جهـت    رانی

و  جـاد یدر ا يدارو، نـوآور  يراهبرد تیو اهم یتکامل ریموجود، مس يسطح توانمند ک،یاستقرار طرح ژنر
 یـی محصـوالت دارو  یابیو بازار دیتول ندیانجام شده در فرآ يها تالش نیموجود و همچن يامکان داروها

 يو ارتقا ينوآور یچگونگ رامونیپ یجهان اتیاز تجرب یآن است که بخش مهم دیمو یتفاوت نیچن. است
در  یـی دارو يهـا  شـرکت  اتینبوده و مقتض حل راه هیاراقابل بحث و  رانیا يدر صنعت داروساز ،ينوآور

 يدارو دیتول يها در شرکت ينوآور يشناخت توانمند بیترت نیبد. طلبد یرا م يا ژهیو يها حل کشور، راه
  . دیکشور بگشا يدارو دیتول يها بنگاه يبرا یتیریمد يها هیارائه توص يبرا نینو يریمس تواند یکشور م

. شود یم پرداخته بنگاه در ينوآور یچگونگ و ينوآور مفهوم به ينظر یمبان لیذ دوم بخش در ادامه، در
ـ  سـطح  در ییدارو ينوآور به سوم بخش ،يداروساز صنعت در ينوآور و تکامل درك يبرا ـ  نیب  و یالملل

 بخـش  و است دسترس در شده طرح اتینظر از مستخرج پژوهش مدل چهارم بخش در. پردازد یم رانیا
 يها تیفعال و ساختارها ندها،یفرآ از یتیروا ششم بخش. ردیگ یم بر در را قیتحق روش از یگزارش پنجم

ـ تول شـرکت  پـنج  يمورد مطالعه از مستخرج ـ ا در دارو دی ) هفـتم بخـش  ( بحـث  بخـش  در. اسـت  رانی
 بخـش  در و گرفتـه  قرار تناظر در مطروحه اتینظر با یمطالعات يموردها از شده استخراج يها انیخردبن

  .ردیگ یم قرار اریاخت در پژوهش از يبند جمع آخر
  
   ينظر یمبان -2

ـ تعر بنگاه دسترس در و اریاخت در منابع بیترک باز ای و دیجد بیترکنوآوري  ـ یتعر در. اسـت  شـده  فی  یف
الح ـهـاي تولیـد جدیـد و یـا بهبـود یافتـه، اصـ       به معرفی محصوالت و یا روش ينوآور انواع تر گسترده
بـه  ]. 61[شـود  یجدید تولید شـناخته مـ  هاي جدید و به کارگیري عوامل هاي سازمانی، کشف بازارساختار

اي از فرآیند اکتشاف، ابـداع، توسـعه محصـول، خلـق و توسـعه فرآینـد و       عبارت دیگر نوآوري، مجموعه
 ينظـر  يکردهـا یرا از رو ينـوآور  تـوان  یم. استها این فرآیند یرسانروزتغییرات سازمانی و انتشار و به

فنـی،  -اقتصادهاي هزینه مبادله، رویکردهاي اجتماعی هاي شناختی، چون تئوري نهادي، تئوري یمختلف

                                                        
1 https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ 
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 بهمتفاوت در تعریف نوآوري  ينظررویکرد ]. 43[کرد  فیمحور تعر رویکرد مبتنی بر بازار و رویکرد منبع

مثال، بنگاه و نحوه  طوربه. است موثربنگاه و همچنین بر چگونگی نوآوري در بنگاه  فهمبر  میطور مستق
شود با بنگاه در  عنوان یک فرآیند حل مسئله تعریف میعمل در رویکرد نئوکالسیک که در آن نوآوري به

 خواهـد ماشین پردازش اطالعات  ،در تعریف اول از نوآوري، بنگاه]. 20[هاي شناختی متفاوت است تئوري
در تعریـف دوم  . نماید میم، نوآوري ایجاد می؛ که با در دسترس بودن اطالعات، پردازش آن و اخذ تصبود

در ایـن تعریـف   . نوآوري فرآیندي شناختی است که انباشتی، منحصر به فرد و وابسـته بـه مسـیر اسـت    
تجربیات گذشته و انباشت شده موجب توانمنـدي بنگـاه در جـذب دانـش و توسـعه بیشـتر محصـوالت،        

انش مورد نیاز بـراي نـوآوري موجـب تفـاوت در     منشا د ،همچنین. فرآیندهاي و خدمات نوین خواهد شد
بر نامتجانس بودن بنگـاه و همچنـین    زین مطالعات یبرخ]. 70[چگونگی عمل بنگاه و نوآوري خواهد شد

کسب و کار تاکید دارد که ایـن مطالعـات را بـه عنـوان      متفاوت يها ها و استراتژي ر آنها از خصیصهیتاث
بدین ترتیب برخی از خصوصیات سازمانی هستند که سطح نوآوري  .1شناسند می ،]72[محور  رویکرد منبع

 2»اي قابلیت پایـه «تري به عنوان  هاي سازمانی ذیل مفهوم کلی کنند؛ این مشخصه بنگاه را مشخص می
منشا دانش مـورد نیـاز    ،]20[ 4اما در مطالعات محققانی چون کالقیرو و همکاران. 3است تعریف شده] 44[

ها را عاملی موثر بـر   واقع این دو، سطح باالتري از تحقیق و توسعه و آموزش در بنگاهدر . تر است درونی
گـذاري بنگـاه در    بدین ترتیـب، بـا سـرمایه   . دانند می) نوآوري(برداري باالتري از چیزهاي نو  خلق و بهره

احی بنگاه دهی و طر هاي تحقیق و توسعه، تربیت نیروي انسانی، ابزارهاي جدید و همچنین سازمان تالش
مواردي از قبیل ثبت دانش، بازیابی اطالعات و انتشار آنها در تمامی سطوح بنگاه ارتقا یافته و به تبع آن 

البته آنها برگرفته از مطالعات لوندوال نقشی براي دانش بیرونی . یابد در بنگاه افزایش می 5»بنیان دانش«
هاي استراتژیک در تعـاملی میـان    نش فنی و قابلیتاشاره کرده است بیشتر دا] 45[لوندوال . قائل هستند

منـدي از   با افزایش گشودگی بنگاه امکـان بهـره   ،لذا. گران متفاوت به وقوع پیوسته استها و کنش گروه
بـا افـزایش    ،عـالوه بـه . تـوان انتظـار ارتقـاي نـوآوري را داشـت      منابع دانش بیرونی افزایش یافته و می

ها  این همکاري. گیري خواهد داشتوسعه، نوآوري در بنگاه افزایش چشمهاي همکارانه تحقیق و ت تالش
ها با دانشـگاه و یـا مراکـز تحقیقـاتی انجـام       اي میان بنگاه طور فزایندهها نیست و به که تنها میان بنگاه

هـر  ]. 69[سهم موثري در افزایش تجربه، دانش ضمنی و مشهود و دانش فنـی بنگـاه دارد  ] 78[شود  می
                                                        

هاي مشهود و نامشهود دارد که در طول زمان آنها را کسب کرده و توسعه  اي منحصر از منابع و ظرفیت رویکرد بنگاه مجموعه در این1
  .هاي کارکردي بنگاه است کننده سطح کارآیی فعالیت داده است؛ این مجموعه نیز تعیین

2 Basic Competences 
) ب. شوند گیري می قابلیت فناورانه؛ که با شدت تحقیق و توسعه اندازه) الف: ]44[اي عبارتند از هاي پایه سه دسته اصلی از قابلیت3

هاي نیروي انسانی؛ که شامل مواردي چون دانش و مهارت بنگاه که توسط نیروي انسانی از طریق آموزش آنها و یا کسب تجربه در  قابلیت
هاي ارتباطات درونی و  بودن نظام سبک مدیریت، میزان رسمی هاي سازمانی؛ که مرتبط با قابلیت) ج. طول زمان انباشت شده است

  .هاي کاري است هاي متقابل تیم وابستگی
4 Caloghirou et al. 
5 Knowledge Base 
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طـور  کنـد و سـپس بـه    دانند که سازمان مسائل را خلق و تعریف می قان نوآوري را فرآیندي میچند محق

؛ اما تعریف بهتر آن این اسـت کـه نـوآوري    ]52[آید  فعاالنه با توسعه دانش جدید در صدد حل آن بر می
و ] 65[د هـاي متنـوع اشـاره دار    میـان زیـر سیسـتم    آورانهفنفرآیندي تعاملی است که به روابط متقابل 

  .کردهاي متنوعی در آن دخیل هستندگران و کاراست که کنش يا پیچیده یده همچنین سازمان
در این مطالعه نوآوري فرآیندي تعاملی است که مبتنی بر . نشان داده شده است ،1طور که در شکل همان

که از بیرون بنگاه با توجه  يا فناروانهدانش موجود در درون بنگاه و دانش و فرصت (سازي دانش  یکپارچه
اي در بنگـاه، محصـوالت،    هـاي توسـعه   فعالیـت  انجـام با ) به نظام حقوقی فکري قابل در دسترس است

   .کند ه مییارا) جدید/موجود (خدمات و فرآیندهاي جدید را به بازار 

  
  ]70, 65, 61, 52, 20[ چگونگی نوآوري - 1شکل 

, 29[اسـت  يراهبـرد  مطالعـات  حوزه در محور منبع کردیرو وامدار ایپو يتوانمند هینظر؛ ایپوتوانمندي 
از محققان پیشگام این حوزه در مطالعات خود منشا مزیت رقابتی بنگـاه را برگرفتـه از   ] 12[ 1بارنی]. 64

هایی که داراي چهار ویژگی  دارایی داردنظریات اقتصاددانان تکاملی در درون بنگاه جستجو کرده و اعتقاد 
تعبیر / لیتبدتوانند به منبع مزیت رقابتی بنگاه  باشند می 2، کمیابی، دشوار در تقلید و جانشینیارزشمندي

-صورت نامتجانس و منحصر بـه ها به ها در بنگاه سازي این دارایی به اعتقاد وي چگونگی یکپارچه. شوند
تـیس و  . وانمنـدي نامیـد  پذیرد که ریشه در توانـایی آنهـا دارد؛ بـارنی ایـن توانـایی را ت      فردي انجام می

                                                        
1 Barney 
2 Valuable; Rare; Difficult to imitate; and Difficult to substitute 
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) با تمرکز بر سه حوزه الف 1»ها المللی تحلیل کاربردي سیستم موسسه بین«در مطالعه خود در  ،]64[پیزانو

نـوآوري، رقابـت و   ) و ج آورانـه فـن هـا صـنعتی و    پویایی) فرآیندهاي یادگیري و شایستگی سازمانی، ب
خاصـیت  «پویـایی را   آنهـا . انـد  هه کردیي پویا اراها چارچوبی مفهومی براي توانمندي ،2هاي کالن پویایی

در تطبیـق،   يراهبـرد تاکید بر نقش کلیدي مـدیریت  «معرفی کرده و توانمندي را » تغییر پذیري محیط
هاي کاربردي درونی و بیرونی سازمان با توجـه   ها، منابع و قابلیت مجدد مهارت يبند بیترکو  یکپارچگی

ها که به بنگاه امکان  ها و توانمندي اي از قابلیت دو مجموعه این. ندا همعرفی نمود» به محیط در حال تغییر
پویـا  دهـد را توانمنـدي    خلق محصوالت و فرآیندهاي جدید را در پاسخ به تغییرات شرایط محیطـی مـی  

انـد   تاکیـد کـرده   ،]51[و برگرفتـه از مطالعـات نلسـون و وینتـر     ] 68[در ادامه مطالعـات خـود    ؛اند نامیده
هاي منحصر به فرد، تکاملی، انباشتی و وابسته به مسیر هستند کـه بـا خلـق،     هاي پویا توانایی توانمندي
اسخ بـه تغییـرات سـریع محیطـی را     هاي درونی و بیرونی امکان ایجاد پ سازي و بازآرایی قابلیت یکپارچه

توانمنـدي پویـا را فرآینـدهاي بنگـاهی تعریـف       ،]30[ 3هارت و مارتین آیزن. آورند براي بنگاه فراهم می
سازي، بازآرایی، کسب و آزادسازي آنها بنگاه با محیط تطبیق پیدا کرده و یـا بـازار     اند که با یکپارچه کرده

هاي پویا آنها  نیز با تاکید بر جنبه یادگیرنده بودن توانمندي ،]79[ 4ترزولو و وین. نماید جدیدي را خلق می
دانند که سازمان در جهت بهبود اثربخشی خـود بـه    هاي جمعی می را الگوي یادگرفته شده و ثابت فعالیت

تـر آنهـا را   در تعریفـی سـاده   ،]73[وینتـر  . نماید هاي عملیاتیش را خلق و اصالح می مند روتین طور نظام
زهـرا و  . هاي ابتدایی توصـیف کـرده اسـت    و خلق کننده توانمندي) گر تعدیل(گر گسترش دهنده، اصالح

هاي بنگاه تحت رفتاري که اصـول   نیز این توانمندي را توانایی پیکربندي منابع و رویتن ،]76[ 5همکاران
 6هلفـات و همکـاران   .انـد  شده است، تعریف کرده بینی و تلقی گیران بنگاه مناسب پیش آن توسط تصمیم

صورت هدفمند را توانمندي پویا نامیده ظرفیت سازمان در خلق، گسترش و اصالح بنیان منبعش به ،]37[
  . است

حس : بندي نموده است توانمندي پویا را به سه دسته ظرفیت اصلی دسته ،]66[تیس  ؛ينوآور يتوانمند
پـذیري از طریـق ارتقـا، ترکیـب،      هـا و حفـظ رقابـت    ها و تهدیدها؛ تصاحب فرصـت  دهی فرصت و شکل

ـ . بنگـاه هـاي ضـمنی و مشـهود  کسـب و کـار       محافظت و در صورت لزوم پیکربندي دارایـی   نیهمچن
 گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  ایپو يتوانمند انواع عنوان به خالقانه یکارچکی و يریادگی نفوذ، ،يکربندیبازپ

ـ پو يبا نگاه بـه عوامـل توانمنـد    زین ]71[ 7احمد و وانگ]. 18[است  يآنهـا را در سـه دسـته توانمنـد     ای
                                                        

1International institute for applied systems analysis(IIASA) 
2Macrodynamics 
3 Eisenhardt & Martin 
٤ Zollo and Winter 
٥ Zahra et al. 
٦ Helfat et al 
٧ Wang and Ahmed 
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دو کارکرد  ایپو يتوانمند يبرا ،]39[هلفات و همکاران . کرده است يبند دسته يجذب و نوآور ،يسازگار

را با  ایپو يها يتوانمند ،]7[ 1همکاران و ینیآمبروز. است کرده هیگسترش و کارکرد جستجو و انتخاب ارا
ـ و اح ينوسـاز  ،یجیتـدر  يتوانمنـد  نیعناو ـ  ییای ـ . انـد  کـرده  یمعرف  يچـون نـوآور   يمـوارد  ن،یهمچن

ـ پو يتوانمنـد  عنـوان بـه ] 19[ یابیو بازار] 75, 40[جذب تیظرف ،]34[يمعمار .   انـد  مـورد توجـه بـوده    ای
بورجسون و . اند کرده انیب يو نوآور يرا در دوسته سازگار ایپو يتوانمند زین ،]27[ 2همکاران و کسونید

  .است داده انجام یمطالعات بنگاه در آن جادیا یچگونگ و ينوآور يتوانمند بر زین ،]17[ 3همکاران
 مورد 5و توانمندي یادگیري 4ظرفیت جذب يایپو يمطالعه حاضر توانمندي نوآوري در کنار دو توانمند در

اي اسـت و وابسـته بـه     ضـمنی و درونـی شـده     توانمندي نوآوري دارایـی ویـژه  . ردیگ یتوجه قرار م مورد
-فـن هبـود  اي شدن و ب مهارت و دانش مورد نیاز براي جذب، حرفه ،]46[لوندوال . تجربیات درونی است

توانمندي نوآوري، توانایی تعریف محصوالت . و خلق آنها را توانمندي نوآوري تعریف کرده است ها يآور
 ،]6[ 6آدلـر و شـنبر  ]. 35[جدید و ارتقاي و خلق فرآیندهاي جدید به منظور افـزایش رقابـت بنگـاه اسـت    

  :اند هاي نوآوري را این گونه تعریف کرده توانمندي
 الت جدید به منظور ارضاي نیازهاي بازارظرفیت توسعه محصو  
 فرآیند مناسب به منظور تولید این محصوالت جدید يورآفنکارگیري از هظرفیت ب  
  فرآیندي جدید به منظـور ارضـاي نیازهـاي     يها يآورفنظرفیت توسعه و ارتقاي محصوالت و

  آتی بازار
 نشـده خلـق شـده     بینـی  هاي پیش ناگهانی و فرصت آورانهفنهاي  گویی به فعالیتظرفیت پاسخ

  توسط رقبا
هاي  دارایی: هاي نوآوري را به مثابه چهار دسته دارایی معرفی کرده است توانمندي ،]22[ 7کریستینسن   

گوآن و . هاي طراحی هاي نوآوري محصولی و دارایی هاي نوآورانه فرآیندي، داراي تحقیقات علمی، دارایی
هاي نوآوري و توجه به فرآیند نوآوري، این توانمندي را در هفـت   اهی گسترده به توانمنديبا نگ ،]35[8ما

) 4توانمنـدي سـاخت؛   ) 3توانمندي تحقیق و توسـعه؛  ) 2توانمندي یادگیري؛ ) 1: اند بندي کرده بعد دسته
. يوانمنـدي راهبـرد  ت) 7برداري از منـابع؛ و   توانمندي بهره) 6توانمندي سازمانی؛ ) 5توانمندي بازاریابی؛ 

                                                        
١ Ambrosini et al. 
٢ Dixon et al. 
٣ Borjesson et al. 

بایست امکان  بنگاه به منظور افزایش نوآوري خود می ]23[؛ به اعتقاد کوهن و لوینتال (Absorptive Capacity)ظرفیت جذب  4
بنگاه باید بتواند این دانش را از محیط پیرامونی خود . هاي تکمیلی که در بیرون از بنگاه است را داشته باشد استفاده از دانش و دارایی

  .اند کسب و با توانایی خود یکپارچه نماید که این توانایی را ظرفیت جذب معرفی کرده
مستندسازي «و » بندي دانش مفصل«، »انباشتگی تجربه«؛ .دانند پویا را منتج از سه نوع یادگیري می هاي توانمندي ]79[زولو و وینتر  5

  . »دانش
٦ Adler and Shenber 
٧ Christensen 
٨ Guan and Ma 
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تکاملی میان توانمنـدي نـوآوري و ظرفیـت جـذب      هاي سیستمی را هم  پویایی ،]21[ 1کاستالسی و ناتردا

که میـان  هاي توانمندي نوآوري و ظرفیت جذب عالوه بر آن به اعتقاد آنها مولفه. اند تعبیر و تشریح کرده
ـ  اي از تعامالت پویا را دنبال می خود حلقه ان ظرفیـت جـذب و توانمنـدي نـوآوري تکـاملی      کنند بلکه می

شود و در سوي  در توانمندي نوآوري می) دانش(ظرفیت جذب موجب افزایش ورودي . همزمان وجود دارد
منجـر بـه ارتقـاي    » یادگیري با انجـام «دیگر با افزایش توانمندي نوآوري یادگیري مضاعف شده و این 

  :اند گونه فهرست کردهنوآوري را این دو عناصر توانمندي این. ظرفیت جذب خواهد شد
شـده بـر تحقیـق و توسـعه و      گـذاري انجـام   هـا و سـرمایه   ي تـالش  مجموعـه : ورودي نوآورانه )1

  هاي نوآورانه فعالیت
  هاي عمومی هاي نوآورانه انجام شده توسط سازمان نتایج تحقیقات و فعالیت: ورودي علمی )2
 ها و نوآورانه انجام شده توسط بنگاه آورانهفنهاي  مجموعه خروجی فعالیت: آورانهفنورودي  )3

اولی توانمندي استفاده از . میان توانمندي تولید و توانمندي نوآوري تفاوت وجود دارد کهباید توجه داشت 
استفاده، تطبیـق و   خلق،هاي تولیدي جهت ارتقاي سطح کارآیی است و دومی توانایی  و نظام ها يآورفن

جدید و توسعه محصول و فرآینـد جدیـد    يها يآورفنموجود و توانایی بنگاه در خلق  يها يآورفنتغییر 
با توجه به اهمیت دانش در فرآیند نوآوري، محتواي اصلی توانمندي نوآوري نیز مبتنی بر این ]. 32[است

ت جذب رو، در برخی از تحقیقات توانمندي نوآوري را شامل توانمندي یادگیري و ظرفیاز این. دانش است
در این مطالعه، توانمندي یادگیري دانش اخذ شده در بنگاه را که مبتنی بـر تجربیـات   . دانند دانش نیز می

هاي یادگیري با انجام، یادگیري بـا جسـتجو و یـادگیري بـا اسـتفاده در       گذشته و انباشت شده با مکانیزم
زمینه استفاده موثر از دانـش بیـرون   دهد و ظرفیت جذب  هاي توانمندي نوآوري قرار می اختیار زیرفعالیت

انباشت  آورانهفندانش / فرصت ،نمایش داده شده است 2طور که در شکل همان. کند سازمانی را مهیا می
و همچنـین ظرفیـت    اسـت تحت اثر رژیم حقوقی که بنگاه را فراگرفته  ،بنگاه يها شده در بیرون از مرز
مـواد خـام    ،محـیط  ،همچنین. آورد مندي نوآوري را فراهم میمندي توان امکان بهره ،جذبی که بنگاه دارد

دهد که در فرآیند تولید  قرار می) هاي عمومی بنگاه توانمندي(هاي سطح پایین  تولیدي در اختیار توانمندي
 ،شـود  هاي سطح پایین بنگاه کسب مـی  که در فرآیند تولید و توانمندي ،یادگیري. شود از آنها استفاده می

تحت لواي  ،ورانهآهاي نو با انجام فعالیت. کند ي از دانش را براي توانمندي نوآوري ایجاد میورودي دیگر
شود که این جریان  در شرکت ایجاد می ،)هستند آورانهفنکه اغلب (جریانی از نوآوري  ،توانمندي نوآوري

. آورند صول به بازار را فراهم میه محیامکان ارا) مانند نوآوري در فرآیند و بازار(ها  با ادغام با دیگر نوآوري
مسـیرهاي  (هـاي سـطح پـایین و جریـان نـوآوري       توانمندي نوآوري از سه مسیر توانمندي ،بدین ترتیب

نماید که اولـی متـاثر از توانمنـدي     دانش کسب می) مسیرهاي بیرونی( آورانهفندانش /و فرصت) درونی

                                                        
1 Castellacci and Natera 
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  .ی محافظت استهاي حقوق یادگیري و دومی متاثر از ظرفیت جذب و روش

  
بنگاه و ) توانمندي نوآوري، ظرفیت جذب و توانمندي یادگیري(هاي  جریان دانش میان توانمندي - 2شکل 

  ]70, 65, 61, 52, 20[محیط 

ـ  یانسـان  علوم حوزه در انیخردبن مفهوم تیاهم چند هر ؛ينوآور يتوانمند يها انیخردبن  دو از شیب
 60 دهـه  بـه  محـدود  اقتصـاد  حـوزه  در آن يریکـارگ به اما است، داده اختصاص خود به را مطالعات قرن

 اقتصـاد  محققـان . اسـت  کالن و خرد اقتصاد انیم روابط درك و نییتب يبرا تالش از برآمده و يالدیم
ـ تحل سـطح  ،یجمع و يفرد رفتار انیم زیتما با تا کردند یم تالش  یـی چرا و دهیبخشـ  عمـق  را خـود  لی

امکـان تمرکـز    ان،یخردبن مطالعات]. 36[سازند انینما گرانکنش منفرد رفتار يواکاو با را کالن راتییتغ
 را گـر کـنش  يرفتـار  رییتغ یچگونگ توان یم مفهوم نیا کمک به و آورده فراهم را گرمنفرد بر هر کنش

کـه   یاز مطالعات علـوم انسـان   يا به عنوان حوزه انیبر خردبن دیبا تاک ،]13[ 1نیفل و یبارن. کرد برجسته
ـ مورد توجه قرار گ يراهبرد تیریو مد يریپذ رقابت لیدر تحل تواند یم چنـد برداشـت نادرسـت را در     رد،ی

در علوم  یجز به جز کردن هر حوزه علم يبه معنا انیخردبن لیتحل) اند الف ذکر کرده انیمطالعات خردبن
 يهـا  در ادامـه پـژوهش   توان ینم مثال، عنوانبه. ستیکالن به سطح اجزا ن يها هینظر يو تسر یانسان
ـ  یرفتـار سـازمان   انیخردبن لیرا، تحل يفرد يها یژگیاز و يا مجموعه لیتحل ،یرفتارسازمان ينظر  یتلق

                                                        
١ Barney and Felin 
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ـ از  یمفهـوم  شـود  یوجود دارد که موجب م انیخردبن يها لیدر تحل یتیعار میمفاه) ب. کرد حـوزه   کی

 انیبر خردبن دیتاک) ج. دینما جادیرا ا ينظر يها یو کاست ابدیانتقال  يپرداز بدون درك و مفهوم یپژوهش
 نیـی بر خرد کـردن مطالعـات کـالن تع    ینقطه توقف تواند یچگونه م. شود یموجب تسلسل در مطالعات م

ـ هر چند آنهـا، ا . کند ینقش ساختار و نهادها را کمرنگ م ها، انیاز حد بر خرد بن شیتوجه ب) و د. کرد  نی
فهم  يدر راستا کهيطوربه. دانند ینم زین انیخردبن يها لیتحل يریکارگاز ب زیپره يمالحظات را به معنا

ـ بـا درنظـر گـرفتن اهم    انیخردبن يها لیبهتر از تحل ـ    سـاختار  تی  ،]31[و همکـاران   نیهـا و نهادهـا، فل
ـ   ندها،یرا افراد، فرآ ایپو يها يتوانمند يها انیخردبن آنهـا   یاثـرات تعـامل   نیساختار و تعـامالت و همچن

  .کند یکمک م یجمع يها حذف سازه ایکه به انباشت  دانند یم
 يو. است گرفته قرار توجه مورد متمرکز طوربه ،]66[از مطالعه تیس  ایپو ها يبر توانمند انیخردبن لیتحل
و  یسـازمان  يهـا و سـاختارها   نظـام  هـا،  هیرو ندها،یفرآ ییشناسا تیبر اهم دیبا تاک 1خود مطالعه ادامه در
ـ  ایپو يتوانمند يها انیخردبن نهیپژوهش در زم نیاول ا،یپو يها يتوانمند یتیریمد  هـر . دهـد  یرا انجام م

 و نیروت نییتب با آن خرد يها لیتحل و ایپو يتوانمند مفهوم ،]51[ نتریدر مطالعات نلسون و و شتریچند پ
 ،ها دو در تحلیل رفتار و چگونگی عمل بنگاه نیا. ختیرا برانگ گرانپژوهش توجه دوم سطح يها نیروت

همسـان مفهـوم ژن در    و اند کردهرا به مثابه ژن تعریف  نیروت ،مبتنی بر تئوري تکاملی و نظریه رفتاري
در چارچوب مطالعه تکـاملی  . اند دانستهبیولوژي، مفهوم روتین را نیز کلید درك چگونگی تغییر در اقتصاد 

شـود؟ و چگونـه    دهد؟ انتخاب چگونه انجام مـی  چگونه رخ می 2تغییر: گفت بایست به سه سوال پاسخ می
شود؟ مفهوم روتین این امکان را دارد که هـر سـه    براساس انتخاب انجام شده به دوره بعد گذار انجام می

 )الـف : گونه بر شمرده استهاي روتین را این در مطالعات خود خصیصه] 16, 15[ 3بکر. آنها را پاسخ دهد
هماهنگ ) ح ،به مسیر هوابست)  ز ،وابسته به زمینه) و ،فرآیندي) ه ،جمعی) ج ،ماندگار/تکرارپذیر) ب ،والگ

ثبـات،  /اینرسـی  مولـد ) عدم قطعیـت ل  کاهنده) ك ،ياقتصاد لگریتسه)يساز،  اجماع) ط کننده، و کنترل
ـ  يهـا  یژگـ یو. دربرگیرنـده دانـش  ) ن ك،محر) توانایی م/محدودیت ـ پو يتوانمنـد  فهـم  بـه  نیروت  و ای

 عنـوان بـه از آنهـا را   یبرخ ها، نیروت تیماه  لیدلبه ،]67[سیت چند هر. کند یم کمک آن يها انیخردبن
ـ پو يها يدارد در توانمند دیاما همچنان تاک د،ینمایم یمعرف نییسطح پا يها يتوانمند ـ  ا،ی  ییهـا  نیروت

ـ و فعال نـدها یامکـان تکامـل فرآ   یعال تیریکالن بنگاه و مد يبر راهبر یحضور دارند که مبتن  يهـا  تی
ـ اقـدام، فعال  عنوانبه نیدرك روت ب،یترت نیبد. کنند یم جییو نوآورانه را ته نانهیکارآفر  ينـدها یو فرآ تی
 ،]29[ نیو مـارت  زنهـارت یآ. دیـ کمک نما يتوانمند قیو مصاد ها انیخردبن ییبه شناسا تواند یم یسازمان
 د،یتوسعه محصول جد يها نیو توسعه، روت قیتحق يچندکارکرد يها میرا ت ایپو يتوانمند يها انیخردبن

. اند کرده یمعرف عملکرد یابیارز يها نظام و دانش و يآورانتقال فن يها نیروت ت،یفیکنترل ک يها تنیرو
                                                        

١ (Teece et al., 1997) 
٢ Variation 
٣ Becker 
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 یمال نیتام يندهایچون فرآ ییها انیبن ل،یحس، تصاحب و تبد يبر سه دسته توانمند دیتاک با ،]66[سیت

 محصول، و يآورفن بازار، انتخابهدف،  يبازارها ییشناسا کنندگان، نیبا تام يو توسعه، همکار قیتحق
بر سه دسته  دیبا تاک ،]38[ 1ترافیپ و هلفات. است کرده یمعرف را ییتمرکززدا و دانش تیریمد ،يراهبر

ـ  تیریمـد  یشـناخت  يتوانمند عنوان با را یانیخردبن ،]66[ سیت ایپو يتوانمند  بـر  کـه  انـد  کـرده  یمعرف
ـ مز جـاد یا در بنگـاه  یعـال  رانیمد تیاهم و نقش يفایا یچگونگ  و اسـتراوس . دارد تمرکـز  یرقـابت  تی

ـ در بنگـاه دو خردبن  یو سـازمان  يفـرد  لیـ سـطح تحل  انیقائل شدن م زیبا تما زین ،]63[ 2همکاران  انی
  .اند کرده فیرا تعر یو تهاجم يسازگار

هاي ایجاد توانمندي نوآوري مـورد   دو شرکت خودروساز را در جستجو چالش ،]17[بورجسون و همکاران 
پذیري  هاي تحقیق و توسعه در شرکت و ریسک آنها توانمندي نوآوري را انجام فعالیت. مطالعه قرار دادند

بنگـاه   يراهبـرد ه محصول و خدمات نوین در راستاي نیت یها و ارا در تعریف و انجام و اجراي این پروژه
توانمندي نـوآوري را شـامل هفـت عنصـر      ،مند مبتنی بر رویکرد نظام ،]54[ 3اُکانر و همکاران. اند نستهدا

ساختار سازمانی؛ مکانیزم مواجه با جریان اصلی سازمان؛ فرآیندهاي اکتشافی؛ توسـعه  : معرفی کرده است
.  گیـري؛ فرهنـگ مناسـب؛ و رهبـري     هاي راهبري چندسـطحی و تصـمیم   ها و نخبگان؛ مکانیزم مهارت

) الـف : انـد  نوآوري را براي بنگاه پر اهمیـت دانسـته   نیز دو دسته از توانمندي] 27[ 4دیکسون و همکاران
بایست فرهنگ جستجو و کشف مسـائل جدیـد و    ؛ مدیران می)پذیري جستجو؛ آزمایش؛ ریسک(اکتشاف 

انتخاب پـروژه؛ تـامین   (خلق مسیر ) ذیري خود ایجاد نمایند؛ بپ تالش براي حل آن را با افزایش ریسک
هاي متعدد و تامین  گیري بر پروژه و محدودیت منابع نیازمند تصمیمهاي ممکن  حل تعدد راه): مالی پروژه

  . گیرد گیري مبتنی بر دانش سازمانی انجام می مالی آنهاست که تصمیم
  
  رانیا و جهان در ينوآور يها تفاوت: ییدارو صنعت در ينوآور -3

 صـنایع  از داروسـازي قـرن نـوزدهم، صـنعت     یـانی پا يها در دهه جهان؛ در دارویی نوآوري و تکامل
 و تحقیق در کالن ي هزینه صرف و دوم جهانی جنگ در ها دولت توجه جلب با و شده منشعب شیمیایی

دالر  یلیاردهزار م یک یبیبا ارزش تقر صنعتی بهامروزه  ،]55[بایو و نانو هاي آوريفن بکارگیري و توسعه
به مقوله بهداشت و سـالمت   یافتهتوسعه  يها دولت ياز نگاه راهبرد ینديرشد برآ ینا. شده است یلتبد

حجـم   یاست؛ بنا به گزارش سازمان بهداشت جهـان  یافتهتوسعه  یبه تازگ يکشورها يتقاضا یشو افزا
در واقع، . است یافته یشدالر افزا یلیاردم 1072دالر به  یلیاردم 390، از 2015تا سال  2001بازار از سال 
دارو و در  يتوسـعه روز افـزون کشـورها، تقاضـا بـرا      وا سالمت افراد جامعه صنعت ب ینا یمارتباط مستق

                                                        
١ Helfat and peteraf 
٢ Strauss et al. 
٣ O'Connor et al. 
٤ Dixon et al. 
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 و اروپـا  از دارو سـنتی  بازارهـاي  کهطوريبهداده است؛  یشصنعت را افزا ینبه ا یمنابع مال یقتزر یجهنت

 این در بیشتري تولیدي هاي شرکت و یافته گسترش نیز التین آمریکاي و آفریقا آسیا، به شمالی آمریکاي
ـ  40صـنعت پـس از دهـه     ینکه در ا يساختار ییراتبا تغ 1.پردازند می رقابت به صنعت رخ داد،  یالديم

 یتاهم دلیلبه یگر،د ییسو از. یدبرجسته گرد صنعت، این در آوريعلم و فن یتو اهم یقاتتوجه به تحق
که اثر  یمقررات ؛اند کرده وضعصنعت  یندر ا را يا مقررات گسترده  ها دولت ،نقش دارو در سالمت جامعه

انـد مقـررات وضـع شـده اثـرات       مطالعات انجام شده اشاره داشته. ها دارد بر رفتار نوآروانه بنگاه یمیمستق
مقررات وضع شـده در سـه دسـته     ،]11[2دارند؛ به اعتقاد افشورد و هیتون ییرواد يها بر شرکت یمتفاوت
، )هـاي غـذایی و دارویـی    ند مجوزها و تایید صـالحیت مان(تایید پیش از فروش : هستند يبند طبقه قابل

  . و محصوالت موجود) مانند نظارت بر آلودگی هوا و آب(کنترل فرآیندي 
داروهـا،   يروزافـزون بـرا   يتقاضـا  یدي،تول يها شرکت یپراکندگ ینو همچن یاییبازار جغراف گستردگی
 ینا یچدگیپ ي،در صنعت داروساز یو توسعه آن و تنوع مقررات دولت یقکالن در تحق هاي ینهصرف هز

شـده اسـت کـه درك آن بـه فهـم       یجادا یخیتار یريدر مس یچدگیپ یناما ا. کند یصنعت را گوشزد م
 تر شفاف را مهم این صنعت این توسعه دوره چهار بر مروري. کند یصنعت کمک م یندر ا ينوآور یتماه
   ؛]49, 47, 24, 5[کند می

 بـه  سیسـوئ  و آلمـان  ییاروپا يکشورها در يداروساز عیصنا نوزدهم، قرن اواخر در ؛)یشزا(اول دوره
. گرفت شکل بایس و هوشت ر،یبا لیقب از ییها شرکت يریگ شکل با و ییایمیش عیصنا از يا شاخه عنوان

 بـه  یپژوهشـ  و یآموزش موسسات در خود شده انباشته يها تیقابل و دانش از يبهرمند با آلمان چند هر
 نیا هیاول رشد در را یسیانگل و يفرانسو يها شرکت مهم سهم توان ینم اما کرد کمک صنعت نیا شیزا

 مواد بر یمبتن يداروها عیتوز و یابیبازار ،يبند بسته د،یتول با زین ییکایآمر يها شرکت. کرد انکار صنعت
ـ ا در هـا  ينـوآور  غالـب . اند شده وارد دارو دیتول حوزه به ستمیب قرن آغاز در یعیطب ـ  دوران نی  بـر  یمبتن

  . است بوده سولفا يداروها و سنگ ذغال قطران مشتقات ها، الکل
 یمال نیتام ن،یسل یپن ژهیوبهبه دارو  ازیدوم و ن یوقوع جنگ جهان لیدلبه ،)ییعصرطال(دوره دوم در

ـ  و یسـازمان  و آورانـه فـن  ،یمال يها يتوانمند يکه در ارتقا شددر حوزه دارو انجام  يا گسترده  نیهمچن
 زمیمکـان  از یکاف یآگاه فقدان لیدلبه دوره، نیا در. داشت ییسزابه نقش ها شرکت نوآورانه يها فرصت

 هـا  يمـار یب درمـان  در را مختلـف  ییایمیشـ  مـواد  اثـر  رنـدم،  يگـر غربال بر یمبتن يها شرکت دارو، اثر
ـ در مق يمـواز  يهـا  شیها، امکان انجـام آزمـا   شرکت يمحور یرقابت تیمز ل،یدلنیبد. آزمودند یم  اسی

                                                        
در مجموع ) درصد 8,1(و ژاپن ) درصد 22,2(، اروپا )درصد 48,7(، آمریکاي شمالی 2015در سال  IMS Instituteمبتنی بر گزارش  1
درصد از جمعیت جهان را به  85به بیان دیگر کشورهاي در حال توسعه که نزدیک به . درصد از بازار جهانی دارو را در اختیار دارند 79

درصد  12,4از ) به استثناي ژاپن(هر چند بازار آفریقا و آسیا  .روي جهان هستنددرصد از دا 21کننده  فقط مصرفاند،  خود اختصاص داده
  ).http://www.imshealth.com(افزایش داشته است  2015در سال  16,6به  2010در سال 

2 Ashford and Heaton 
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ـ    يهـا  بانک داده از مولکول يگسترده، گردآور  يدر جهـت راهبـر   یسـازمان  يهـا  نیمـوثر و توسـعه روت

ـ دارو گرد يتقاضا برا شیعالوه بر عامل جنگ که موجب افزا. و توسعه بوده است قیتحق يندهایفرآ  د،ی
 یـی در توسعه صـنعت دارو  ی، نقش پررنگ1946در  نیسیثبت پتنت با ثبت پتنت استرپتوما نیقوان يتسر

ـ  نشـدن  مستقر لیدلبه ،و فرانسه ایتالیچون ا ییشرویپ يکشورها که،ياگونهبه. داشت از  ،ینیقـوان  نیچن
ـ  يهـا  و توسعه امتناع کرده و تنها بـه سـاخت مولکـول    قیبر تحق يگذار هیسرما کشـف شـده و    شیاز پ

و توسعه  قینرخ تحق ،)1980تا  1950(ساله  یدوره س کیدر  ب،یترت نیبد. آوردند يرو ،موجود يداروها
ـ  مولکـول  نرخ آن تبع به و دیرس شرویپ يها شرکت در درصد 15-20درصد به  7/3به فروش از   از یثبت

  . بود دهیرس ،264 به 25 ساالنه متوسط
سـطح درآمـد    يبا ارتقا يصنعت داروساز ییعصر طال انهیدر م ؛)يآورفن ستیزانقالب (سوم دوره

دارو  یاثر و چگـونگ  يها زمیبر مکان يا ژهیتمرکز و ،ییدارو قاتیدر تحق يگذار هیسرما شیکشورها و افزا
ـ ا. داروها رخ داد یمنطق یشونده و طراح تیهدا يجستجو تیبا قابل ییپژوهش بر داروها نیو همچن  نی

 از برآمـده  رییتغ نیا. را شکل داد یستیز يداروهابا عنوان  ياز داروساز يا حوزه نینو يها يگذار هیسرما
 و جسـور  يهـا  يگـذار  هیسرما يریگ شکل ،یعموم موسسات در شده انجام یعمل قاتیتحق يساز يتجار

 بـه  وادار یـی همگرا يبـرا  را هـا  شـرکت  که است بوده يفکر حقوق تیمالک رانهیگسخت میرژ نیهمچن
ـ بن وجـود  بـه  توجه با دوره نیا آغاز در. دیگردان متناسب یسازمان باتیترت و دیجد يها راهبرد نیتدو  انی

 شـکل  یپژوهش مراکز و ها دانشگاه با يهمکار از يا گسترده فیط ها، دانشگاه و یپژوهش مراکز در دانش
 بـزرگ  يهـا  شـرکت  بـا  ییهـا  يهمکار يآورفن ستیز ينوپا يها شرکت زین یمال نیتام يبرا و گرفت
بازار را  يکه رهبر یشرکت 10-20موجب شد که گروه  يآورفن ستیز انقالب از یناش راتییتغ. اند داشته

 1967، 1947 يها درصد در سال 22و  24، 28و شاخص انحصار از  ابدی رییاند به شدت تغ بر عهده داشته
  . برسد 1990دهه  انهیدرصد در م 5/4به  1987و 

هـا، نگـاه    دوره پتنـت  يانقضـا  ،ينـوآور  يور کاهش بهره لیدلبه ،)مجددتولد /رکود( چهارم دورهدر 
ـ  يو تـالش بـرا   یـی بـه حـوزه دارو   یابیو بازار يصرف تجار کردیباز و رو يبه نوآور زیاغراق آم  افتنی
اداره غذا  هیدییتا کنندهافتیدر يداروها که،يطوربه. شدرا دچار رکود  يدارو، صنعت داروساز نیپرسودتر

ـ تحق نهیهز که،است  یحال در نیا. افتندیبه شدت کاهش  کایآمر يو دارو ، 2002و توسـعه در سـال    قی
 سـت یز يبـر داروهـا   ياریبس دیتاک ،یکنون قاتیدر تحق. گزارش شده است 80از دهه  شیبرابر ب ستیب

 آورانـه فـن  بلـوغ  از یکاف درجه به کهآنهستند و هم     یمتیگران ق قاتیکه هم تحق شود یم يآورفن
 حقـوق  رانـه یگبه شدت سـخت  نیعالوه بر وجود قوان ب،یترت نیبد اند؛ افتهین دست يداروها توسعه يبرا

ـ موفق کـه آن بـدتر  .اسـت  شـده  لیتبد اندك ينوآور با و نهیپرهز یصنعت به ،يفکر تیمالک  يتجـار  تی
 ،یرابطـه معکوسـ   ،و توسـعه  قیصرف شده در تحق يها نهیبا هز اندوارد بازار شده یبه تازگ که ییداروها

ـ لیم 816از  ،وارد بـازار شـده   یبه تازگ دیجد يفروش داروها نیانگیم: کرده است دایپ دالر در سـال   ونی
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بـر شـکاف    سـت یبا یواضح است که م. است افتهیکاهش  زین 2013دالر در سال  ونیلیم 466به  2010
فـائق   گـر ید يدر سـو  يتجار تیو کاهش موفق ها نهیسو و انفجار هز کیو توسعه در  قیتحق يور بهره
  .آمد
 یننو یمکه متاثر از پارادا ییو توسعه در صنعت دارو یقبودن تحق گران دلیلبه اخیر، هاي سال در چند هر

است اما همچنان صـنعت   یافتهکاهش  ییدارو یقاتدر تحق يور صنعت است، نرخ بهره یندر ا یقاتیتحق
 یاربسـ  آن، عایـدي  به توسعه و تحقیق سهم و شود یبر علم شناخته م یمبتن یصنعت عنوانبه يداروساز
درصـد بـوده    4,7، 2015در سـال   یدر سطح جهـان  ،صنعت ینا یديو توسعه به عا یقنرخ تحق. باالست

 انگیز شگفت نرخ، 2014 سال در داروسازي صنعت در پیشرو شرکت یازده براي نرخ این البته  ؛]58[است
  ]. 60[است بوده درصد 25

و  سـو  یـک  از آورينـانوفن  و آوريفـن  یستمانند ز نوین، علوم در تحقیقات با دارویی صنایع همگرایی
در  ينـوآور  ینـد دارو در بهداشت و سالمت جامعه و متعاقب آن وضع مقررات متعدد، فرآ يراهبرد یتاهم

 طورهمان. کاهش داده است یزرا ن يور و بهره] 26[داده  یشآن را افزا ینهکرده، هز یچیدصنعت را پ ینا
 و شیمیایی تحقیقات حاصل که مولکول کشف با دارویی نوآوري فرآیند است، مشاهد قابل 3شکل در که

 هـاي  آوريفـن  و شـیمیایی  مـواد  داده بانـک  از استفاده با مرحله این در. شود می آغاز است آوريبایوفن
 یـن در ا یـت نـرخ موفق . گیـرد  یقرار م یشمولکول مورد آزما ها یلیونم یو با توان باال اثر درمان یشرفتهپ

ـ  ییمولکول شناسا بایست یم یردر ادامه مس. درصد است 51مرحله در حدود   ینشده از جنبه دوز و همچن
قـرار گرفتـه و در در مرحلـه     یشمورد آزما) یوانبدن ح( 2و در داخل بدن 1بدن از خارج در یاثرات درمان

نسبت  يبرتر ی،از جنبه اثر درمان ییکارآزما ینا. شود یم ییدر بدن انسان کارآزما ینیدر توسعه بال يبعد
مختلف مورد توجـه قـرار    يآمار يها در نمونه یددرمان جد یاثرات جانب ینموجود و همچن يها به درمان

 يتفاوت معنـادار  ینیبا مرحله توسعه بال ینیبال یشمرحله پ یانم یسهدر مقا یددارو جد یتموفق. گیرد یم
  3].10, 5[در فاز دوم است) ییدارو ينوآور یشنرخ فرسا(نرخ شکست  یشتریندارد و ب

                                                        
1 In Vitro 
2 In Vivo 

و % 20-50، فاز سه %45-70، فاز دو %32-50، فاز یک %65-75در مراحل پیش بالینی  2004تا  1994هاي  نرخ فرسایش در سال  3
  .]56[شده است گزارش% 15-20ثبت 
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 ]57[ ییدارو ينوآور یندفرآ  - 3 شکل

 ینیو توسـعه بـال  ) یـد مولکـول جد (قابل مشاهده است، دو مرحلـه کشـف دارو    ،3 شکل در که طورهمان
ـ  ) در بدن انسان یمقابل تعم يها در نمونه ییانجام کارآزما(  یافـت و در ینیبـال  یشچند برابر دو مرحلـه پ
 یستبدان معنا ن ینکمتر است اما ا ینیبال یینسبت به کارآزما بالینی یشفاز پ ینههز. است FDA ییدیهتا

 ایمنـی  و کارآیی فقدان از متاثر سوم و دوم فازهاي در فرسایش باالي نرخاست؛ چراکه  تر یتکه کم اهم
 بایسـت  مـی  انتهاي در]. 42[اند نگرفته قرار کافی توجه مورد اولیه هدفگذاري اعتبار و ابانتخ در که است
 نـوآوري  تعریـف  بـراي  صـنعت  ایـن  در دارد؛ منحصري مفهومی داروسازي صنعت در نوآوري کرد اشاره

 دارو سـودمندي  و اثر بایست می بلکه کرد بسنده علمی منظر از آن بودن جدید بر توان نمی عمدتاً دارویی
 درمانی روش به ترجمان امکان علمی هر که آنجایی از. داد قرار توجه مورد بیماران بر را نوین درمان یا و

 نـوآوري  عنوان به علمی هاي پیشرفت تنها دهد، ارتقا را بقا و زندگی بهداشتی کیفیت تواند نمی و نداشته
 بایسـت  مـی  دارویـی  نـوآوري  تشخیص. باشند مفید بیماري بهبود فرآیند در که شوند می شناخته دارویی
  ]:9[پذیرد انجام زیر مالحظات بر مبتنی
 نبوده موجود که یدرمان روش  
 نینو روش باالتر ییکارآ  
 داروها متقابل اثرات در ژهیو به دیجد روش شتریب تیامن  

 پیش بالینی کشف دارو
 توسعه بالینی

 FDAتاییدیه  فاز سوم فاز دوم فاز اول

احتمال موفقیت  91% 70% 34% 54% 69% 51%
  مقرراتیفنی و 

 1پژوهش به ازاي  1,1 1,6 4,6 8,6 12,4 24,3
 خروجی

سرمایه مورد نیاز  48 314 319 273 150 674
 )میلیون دالر(

 )سال(زمان 1,5 7,5 1 4,5

یک داروي 
 تایید شده

میلیارد  1,778
 دالر
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 رهیغ و روز در کباری مصرف ق،یبودن تا تزر یخوراک( مصرف امکان در شتریب دقت(  
 کنند استفاده دیجد روش از توانند یم که یمارانیب جامعه يبند طبقه.  
 درمان یاحتمالاثر -نهیهز بهبود 

 دتاًـعمـ  ورـکشـ  در دارو تولید اسالمی، انقالب پیروزي از پیش تا  یران؛در ا ییدارو يو نوآور تکامل
 یـا  نیـز  دارو واردات و گرفـت  مـی  صـورت  خـارجی  مدیریت با هاي شرکت در و لیسانس تحت صورتبه

 گـذار  سـرمایه  کـه  داخلی هاي شرکت سوي از غیرمستقیم طور به یا و خارجی هاي بنگاه وسیله به مستقیماً
 درصد 20 حدود به ایران در دارو انواع داخلی تولید ظرفیت. پذیرفت می صورت بودند، خارجی ها آن اصلی
 هـا  شـرکت  این مالکیت. گردید می تأمین واردات طریق از کشور موردنیاز داروي درصد 80 مابقی و رسید

 این در دولت ،)1360-1370( دوم دوره. است بوده المللی بین هاي شرکت و خصوصی بخش اختیار در نیز
 شـروع  و خـارجی  هاي شرکت خروج با. داشت کشور در داروسازي صنعت رشد در توجهی قابل نقش دوره

 دوره ایـن  ابتداي در. برآمد دارویی نیازهاي رفع درصدد دولت  و یافته اهمیت دارو تامین تحمیلی، جنگ
 طـرح  یـا  و مذاکرات با را دارویی هاي شرکت مالکیت دارویی گروه یک ایجاد با وقت ملی صنایع سازمان
 تالش سایه در و ها کارخانه این از حاصل عواید با سپس. کرد دولتی المللی بین مجامع در حقوقی دعاوي

-1370 هـاي  سال( ادامه در. است کرده نوسازي و ساخته را دارویی تولیدي واحدهاي داخلی، کارشناسان
 عرضـه  کمبـود  بـه  توجـه  بـا  دوران این در. شود می شناخته »دارویی صنایع توسعه و رشد« دوره) 1380
 تـا  نمـود  ایجـاد  خصوصـی  بخـش  گذاران سرمایه براي امکان این بازار کشش افزایش و تقاضا به نسبت
 مالکیت در سازي خصوصی با ايعمده تغییر همچنین. یابند حضور صنعت از حوزه این در تر فعاالنه بتوانند
 صـنعت  بالندگی و رشد بر بنا چهارم دوره. شود می پرداخته بدان جداگانه طور به که شد ایجاد هاي شرکت
 دارویی جدید اشکال تولید با بود انتظار درواقع. آمد فراهم مجالی چنین کمتر که است بوده کشور دارویی

 و سـرطان  ضـد  داروهـاي  مثـل  جدیـدي  هاي مولکول و تزریق آماده هاي سرنگ نرم، هاي کپسول مانند
 کـه  کشور داروسازي صنعت به آوريبیوفن و آورينانوفن مانند دارو تولید جدید هاي روش ورود و اس.ام
 ]. 14, 4[است نشده چنین که دهد رخ ملموس جهش چهارم دوره در بود داده رخ سوم دوره در

 مانند( دارو و اولیه مواد واردکننده تولیدي، هاي شرکت شامل داروسازي صنعت زمینه در فعال هاي شرکت
. هسـتند  دارویـی  تجهیزات و دارو پخش ،) تامین، آورد ره داروپخش، اولیه مواد تولید تامین، گستر فرآیند

 ایـن . باشـند  مـی  فعـال  شـرکت  146 شـامل  کـه  اسـت  داروسازي هاي شرکت بر متمرکز حاضر پژوهش
 کـه  اسـت  داروهایی بقیه درصد 5 و کرده تولید را کشور موردنیاز داروهاي از حجمی درصد 95 ها شرکت

 داروهـاي  وارداتـی،  داروهـاي  ایـن  کـه  جـایی ازآن. شـوند  مـی  وارد مستقیماً )برند داروهاي( تجاري نام با
. دهنـد  می اختصاص خود به را کشور داروي بازار ارزش و هزینه درصد 45 به نزدیک هستند قیمتی گران
 حجـم . گـردد  می تامین واردات محل از نیز داخل تولید داروهاي اولیه مواد از) ارزشی( درصد 90 از بیش

 شـکل ( است اندك محصول نوآوري و دارد مشخص محصوالت تولید از حکایت اولیه مواد واردات باالي
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  . داشت خواهند را تولیدي هاي نوآوري تولیدي هاي هزینه کاهش راستاي در ها شرکت هرچند). 4

  
 ]1[ارزش و عددي تفکیک به 1393-1388 هاي سال در تولید و وارداتی داروهاي فروش مقایسه - 4 شکل

) الـف  دارویـی  هولـدینگ  سه به وابسته تولیدي هاي شرکت اختیار در بازار سهم 66 نیز، مالکیت حیث از
 از امـام  فرمـان  اجرایی ستاد) ب اجتماعی، تأمین گذاريسرمایه شرکت طریق از اجتماعی تأمین سازمان
 توسـعه  گـذاري سرمایه هايشرکت طریق از ملی بانک) ج و) خاص سهامی( برکت دارویی شرکت طریق
 تملـک ]. 2[اسـت  ایـران  ملـی  گذاريسرمایه شرکت و) ملی بانک گذاريسرمایه( ملی توسعه گروه ملی،

 موجب غیرخصوصی و دولتی شبه بزرگ دارویی گروه سه توسط دارو تولیدي هاي شرکت از بزرگی بخش
 بلندمدت تصمیمات اخذ از مدت کوتاه عمر دوره با انتصابی مدیران. است شده صنعت این در نسبی سکون

 همچنین. هستند مدت کوتاه سودهاي ایجاد دنبال به بیشتر و کرده دوره کارشناسی تصمیمات همچنین و
 تر مهم را سود توزیع و بوده مدت کوتاه سودهاي دنبال به داران سهام که شود می موجب دولتی شبه مالکیت
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  . دانند می توسعه و تحقیق در ویژه به بلندمدت هاي گذاري سرمایه از

 همکـاري  قطـع  و خـروج  و دوران شـرایط  به بنا ،1358 سال از پس کشور دارویی نظام در ژنریک طرح
 هاي شرکت عمالً.  است شده تصویب جنگ هاي سال در دارو به کشور مبرم نیاز و المللی بین هاي شرکت

 بـه  تولیـدي  هـاي  شـرکت  توانمنـدترین  و شـدند  خارج کشور در تولید صحنه از ملیتی چند دارویی فعال
 بـدون  1شـده  منقضی پتنت با داروهاي تولید( ژنریک نام با دارو انحصاري عرضه. درآمدند دولت مالکیت

. سـاخت  مـی  نـاممکن  را مشـابه  داروهـاي  میـان  تمایز) آن شیمیایی و علمی نام بر مبتنی و تجاري نام
 جوابگویی 2.بود صنعت در دولتی تمرکز و کشور در دارو غیرواقعی و صوري قیمت حمایتی چنین ماحصل

 کـه  شـد  سبب اولیه مواد خرید منابع نماندن ثابت مشکل و دارو کمی مشکالت حل و داخلی نیازهاي به
 فراوان کار نیروي و ارزان انرژي باوجود].  62[3است شده واقع تشکیک مورد داخل تولید داروهاي کیفیت

 اولیـه  مـواد  تولید جهت در جدي اقدام عدم کوچک، مقیاس در تولید واسطه  صنعت، این در متخصص و
 کسـب  بـراي  مناسـبی  شرایط از داروسازي صنعت شد موجب ژنریک نظام تحت تولید و کشور در اصلی
 وجـود  مختلف منابع از اولیه مواد تامین در محدودیتی ژنریک طرح در]. 59[نگردد برخوردار رقابتی مزیت
 تـر  پـایین  بسـیار  اصلی برند با مقایسه در ژنریک طرح در شده تولید داروي قیمت دلیل همین به و ندارد
 مـواد  تولید فعلی فرآیند در. بود خواهد متفاوت اولیه، مواد مختلف منابع نسبت به نیز دارو کیفیت و است
 صـورت  هـا  شرکت داخل در آن ساخت و کردن فرموله ترکیب، و گردد می تهیه دنیا مختلف نقاط از اولیه
 شـده  منقضی پتنت يدروه که مواردي در شود می تولید کشور در موثره ماده که مواردي در ،]3[پذیرد می

 فـاز  سـه  در ایـران  داروي تولید هاي شرکت در نوآوري فرآیند ،5 شکل. شود می تولید لیسانس تحت یا و
 داورهـاي  میـان  بنـدي  دسـته  با. دهد می نشان سازي تجاري و توسعه و تحقیق/فرموالسیون پردازي، ایده

 و تحقیق فرآیند از مهمی بخش دریافت توان می است شده داده نشان 5 شکل در که بایو شبه و ژنریک
  . باشند می تفاوت داراي یکدیگر با دارو نوع دو این توسعه

  

                                                        
اند نیز مورد بازتولید در کشور قرار  به جهت عدم پذیرش قوانین تجارت جهانی در کشو، داروهایی که پتنت آنها نیز منقضی نشده 1
  .گیرند می
تا  60مانند اختصاص . هاي دارویی با نوآوري باال و پپیشرو انجام گرفته است شرکتهاي اخیر تغییراتی در قیمتگذاري به نفع  در سال  2
  .درصد قیمت دارو برند به دارو تولید داخل 80
کند و تنها موارد تمایز کیفیت را محدود  هاي انجام شده با سیاستگذاران دارویی کشور عدم تطابق کیفیت را به شدت رد می مصاحبه  3

هر چند در دنیا نیز میان کیفیت داروي برند و ژنریک تفاوت کیفی وجود ندارد و در برخی کشورها نیز . می دانند GMPبه استانداردهاي 
  .گیرند اي تنها داروهاي ژنریک ذیل تعرفه درمانی قرار می به جهت کمک به نظام بیمه
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  کشور داروي تولید هاي شرکت در نوآوري فرآیند - 5 شکل

 دارویی فهرست به بار اولین براي دارو این آنکه اول دارد؛ وجود نوآوري نوع دو ژنریک داروهاي تولید در
 در کـه  هـایی  فعالیـت  مجموعـه  همچنین. شود می تلقی بازار و محصول در نوآوري که شود اضافه کشور
 مشـخص  دوز کـه  اسـت  فرآیندي فرموالسیون. شود می انجام فرموالسیون همچنین و موثره ماده تولید
 قرار ارزیابی مورد دارویی شکل به تبدیل و مصرف حال اثر سنجش همچنین، و درمان در داروي اثر براي
 بـراي . هسـتند  مـوثر  ماده با معادل پروتئین هستند، باالیی سطح هاي آوريفن که بایو شبه در. گیرد می

 و کشـت  مسـتلزم  کـه  اسـت؛  ضروري آن بایولوژیک مکانیزم فهم و پیچیده فرآیندي نیز پروتئین تولید
 دارویـی  فهرسـت  بـه  شـدن  افزوده براي مجوز اخذ و سنتز از پس نیز ادامه در. است سازي خالص سپس
 خـالف  بر که داشت توجه بایست می. پذیرد می انجام فروش و تولید بالینی، کارآزمایی فرآیندهاي کشور،
 هـم ( کشـور  دارویـی  صنعت در است، مولکول کشف با همراه که جهانی سطح در دارویی نوآوري مفهوم

 بایولوژیک حوزه در البته. است نوآوري مبدا آنها مجدد تولید) بایولوژیک داروهاي هم و شیمیایی داروهاي
  .دارد باالتري فنی و آورانهفن ارزش پیچیدگی، علت به
  
 پژوهش پیشنهادي الگوي -4

 توسـعه  نوآوري توانمندي هاي خردبنیان اولیه الگوي آنها، تحلیل و موردي هاي مطالعه به ورودي از پیش
 و مطالعـه  از کـد  و مقوله گویه، سطح سه در خردبنیان سطوح. است مشاهده قابل 1 جدول در است یافته
 ایجـاد  هـا  شـرکت  مطالعـه  و براي اولیه چارچوب و است شده استخراج شده ارایه نظریات و مفاهیم مرور
  .گردد گزارش آنها براي شواهدي و مصادیق شود، می تالش مطالعه مسیر در که کرده
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  نظري مبانی از مستخرج پیشنهادي اولیه چارچوب -1 جدول

  شده آنجام هاي مطالعه  کدها  ها مقوله  ها گویه
 بازار؛ پیمایش بازار؛ بندي بخش ؛بازار هوشمندي  بازار آگاهی  جستجو

 نیروهـاي  تحلیـل  بـازار؛  نگـاري  بازار؛آینده رصد
 رقبـا،  تحلیـل  بـازار؛  هاي پیشران شناخت بازار؛

  همکاران گذاران،سیاست کنندگان، تامین

Argote and Ren [8], 
Felin, et al. [31], Lawson 
and Samson [43], 
Mathews, et al. [48], 
Teece [66], Wang and 
Ahmed [71] 

 آوري؛فن رصد آوري؛فن پویش آوري؛فن پایش  آوريفن آگاهی
 هـاي  آوريفـن  شـناخت  آوري؛فـن  نگاري آینده

 تحلیـل  آوري؛فن      صاحبان شناخت نوظهور؛
  صنعت تکاملی روند

ــزي        ممیــــــ
   آوريفن

 وارهدرخـت  شـرکت؛  تولیـدي  آوريفن فهرست
 نظـام  بـه  دسترسـی  ها؛ پتنت فهرست آوري؛فن

  دانش مدیریت
 بازار؛ در آتی وضعت تعیین بازارها؛ گذاري اولویت  بازار انتخاب  گیري تصمیم

 بازار؛ در استراتژیک و ارزشی وزنی، سهم تعیین
  بازار پورتفولیو طراحی

Barney and Felin [13], 
Danneels [25], Dixon, et 
al. [27], Kelley, et al. 
[41], Teece [66]  
 

ــاب ــن انتخ -ف
  آوري

 تامین چگونگی تعیین تولید؛ هاي آوريفن تعیین
  سپاري برون مکانیزم آوري؛فن

 مــدل معمــاري
  کار و کسب

 ارزش تعیـین  شـرکت؛  کارهاي و کسب طراحی
 و هزینـه  مکـانیزم  تعیین مشتري؛ به پیشنهادي

  سازمانی فرآیندهاي طراحی عایدي؛
ــق  و تحقیــ

  توسعه
 پورتفولیــــــو

 و تحقیــــــق
  توسعه

 ارزیـابی  و تحلیـل  تحقیقـاتی؛  هاي پروژه تعیین
 تخصیص انتخاب؛ مکانیزم ها؛ پروژه سودمنفعت

  ها پروژه به مالی منابع

Börjesson, et al. [17], 
Dixon, et al. [27], Helfat, 
et al. [39], Wang and 
Ahmed [71], Zahra, et al. 
[76] Teece [5] 
 

 همکاري؛ مکانیزم طراحی سازمانی؛ قلمرو تعیین  همکاري
 همکاري؛ هاي افق تدوین همکاري؛ مالی تامین

  همکاري در اعتماد ارتقاي
 و پذیري ریسک

  مسیر خلق
 گسـتردگی  هـا؛  پـروژه  انواع تحمل قابل ریسک

 برابــر در گشــودگی توســعه؛ هــاي پــروژه افــق
  مسیر به وابستگی

ــرات فهــم  راهبري  تغیی
  اکوسیستم

ــخیص ــد تش ــاي برآین ــده؛ نیروه ــرات آین  تغیی
 با همگرا ذهنی الگوهاي کالن؛ سیاستیاجتماعی

  کار و کسب محیط در تغییرات فهم جامعه؛

Lawson and Samson [43], 
Teece [67], Zahra, et al. 
[77] 
 تثبیت دانش؛ خلق تکریم دانش؛ تسهیم تسهیل  دانش مدیریت 

  دانش سازي درونی و
 مکـانیزم  طراحـی  تعهـد؛  و اعتماد درجه ارتقاي  سازي تیم

  بردبرد
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  پژوهش روش -5

 که است مساله یک حل راه یا پرسش یک پاسخ یافتن براي مند، نظام فرآیند یک عنوانبه تحقیق، روش
 و مجهـوالت  کشـف  ها، واقعیت بررسی براي یافته نظام و معتبر هاي راه و ابزارها قواعد، از اي مجموعه به

 توانمنـدي  هـاي  خردبنیان شناسایی« درصدد حاضر پژوهش. گردد می اطالق مسایل حل راه به یابیدست
 کیفـی،  روش نـوع  اي، توسـعه  گیـري جهـت  جنبه از که است »ایران داروي تولید هاي شرکت در نوآوري

 مطالعـه  تعریـف  در] 74[ 1یـن . است موردي چند مطالعه نیز پژوهش استراتژي و توصیفی پژوهش هدف
 بررسـی  بـراي  چندگانـه  شـواهد  و منابع از که است، تجربی کاوش یک موردي، مطالعه: گوید می موردي

 نیسـت،  روشـن  وضوح به آن زمینه و پدیده بین مرز که شرایطی در اش واقعی زمینه در موجود پدیده یک
 یـا  »چگونـه « اسـتفهام  ادوات بـا  هـایی  پرسش که یابند می برتري زمانی موردي مطالعه. کند می استفاده

 توجـه  مـورد  پدیـده  کـه  گاهآن و ندارد رویداد بر کنترلی پژوهشگر که زمانی نیز و باشند می مطرح »چرا«
 در هـا  داده تحلیـل  ،]28[آیزنهـارت  اعتقـاد  بـه . باشد داشته قرار زندگی بستر در و معاصر زمان به متعلق

  کنـد،  مـی   اذعـان  وي. اسـت  فرآینـدي  در هایی پیچیدگی داراي و دارد اي ویژه اهمیت موردي، مطالعات
 هـر  در منحصر و مجزا هاي گویه شناسایی از که است فرآیندي موردي چند مطالعات در تحلیل و تجزیه
 به آنها میان از واحد الگوي یک به رسیدن و مطالعه موردهاي تلفیق و مقایسه با و شده آغاز مطالعه مورد
 واقـع  در کـه  نـوآوري  توانمندي هاي خردبنیان مصادیق شناسایی منظوربه حاضر، پژوهش. رسد می پایان

 توجه مورد را چندموردي مطالعه رویکرد هستند، داروي تولید هاي شرکت فرآیندهاي و ها فعالیت مجموعه
 از شـواهد،  و اطالعات گردآوري با که کند می فراهم را امکان این پژوهش، استراتژي این. است داده قرار
 رویکـرد  بـا  نـوآوري،  در آنهـا  مـوثر  هـاي  فعالیت و فرآیندهاي استخراج و کشور داروي تولید شرکت پنچ

 رفتاري الگوهاي شناسایی با بهتر، عبارتبه. یافت دست نوآوري توانمندي هاي خردبنیان فهم به استقرائی
 چـارچوب  یـک  در تبیـین  و تجمیع امکان استقرائی رویکرد با شرکت از یک هر در نوآوري فرآیندهاي و

 داده توسعه اي مرحله چنج فرآیند از نیز موردي چند مطالعه استراتژي از استفاده براي. آمد فراهم منحصر
 تـدوین (آزمایشـی  مطالعـه  ،)اصـلی  هـاي سـوال  طراحـی (طراحی: است شده استفاده ،]74[ین توسط شده

 نیز حاضر پژوهش روایی تعیین براي. نویسی گزارش و ها داده تحلیل ها، داده گردآوري ،)مطالعاتی پروتکل
 و کلیـدي  افـراد  بـا  مصاحبه و چندگانه منابع از اطالعات گردآوري با ترتیب به بیرونی و درونی روایی از

 نظـري  چـارچوب  یک انتها در و پژوهش اولیۀ نظري چارچوب عنوان به موجود هاي تئوري از همچنین
 اسـتفاده  مـورد  مـوردي  مطالعۀ هاي پروتکل پایایی، سنجش براي .است شده ارایه پژوهش این مناسب

 نیـز  مطالعـه  مـورد  هـاي  شـرکت  انتخاب براي .است شده ایجاد موردي مطالعۀ دادة پایگاه و گرفته قرار
 و تحقیـق  ظرفیـت  و انسانی نیروي ظرفیت بازاري، عملکرد سازمانی، ساختار ابعاد ترینمهم اي مجموعه

 از یـک  هـر  ابعـاد  اسـت،  مشاهده قابل ،2 جدول در که همانطور. است گرفته قرار توجه مورد آنها توسعه
                                                        

1 Yin 
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 .است شده مشخص ها شرکت

 مطالعه مورد دارویی هاي شرکت هاي مولفه -2 جدول

 ســـن  
 بنگــاه

  )سال(

ــروش   اندازه  فـــــ
ــارد(  میلیــــ

  )تومان

 تعــــــداد
  محصول

ــد ــه درص  هزین
  توسعه و تحقیق

ــروي ــانی نی  انس
  توسعه و تحقیق

  مالکیت

 درصـــــــد 10  درصد 3  70  180  بزرگ  20  )الف( شرکت
  کل پرسنل

  عام

  عام   درصد 7  درصد 5  5  20  کوچک  6  )ب( شرکت
  عام  درصد 4  درصد 4  90  200  بزرگ  25  )ج( شرکت
  عام  درصد 5  درصد 3  30  170  متوسط  8  )د( شرکت
 خاص  درصد 30  درصد 20  14  500  بزرگ  15  )ه( شرکت

  داده يگردآور -1-5
 م،یاسناد، مشـاهده مسـتق   لیاز قب يمطالعه مورد يها اطالعات در پژوهش يگردآور يبرا يمتعدد منابع

انجام شد، که افراد  قیده مصاحبه عم حاضر، پژوهش در ،یکل طوربه. ملموس وجود دارد جیمصاحبه و نتا
مـورد   کیاند؛ هر چند در  و توسعه شرکت بوده قیتحق ریعامل شرکت و مد رانیمد یمورد مصاحبه تمام

قابـل   3انجـام شـده در جـدول     ییهـا  مصاحبه يبند مورد مصاحبه قرار گرفت که زمان رعاملیمشاور مد
انتخـاب   یمتفـاوت  یسـازمان  يها یژگیمورد مطالعه با و يها ، شرکت2بر در جدول  یمبتن. مشاهده است

انجـام   افتـه یسـاختار   مهیبر سواالت ن یمصاحبه مبتن. دیتر را فراهم نما گسترده لیاند که امکان تحل شده
 يکالن صـنعت داروسـاز   طیدرون بنگاه، نسبت به مح يندهایو فرآ ها تیبر فعال قیشده و عالوه بر تعم

در فهـم   ییآن نقـش بسـزا   راتییو تغ ییمباحث مطرح شده در حوزه مقررات صنعت دارو. پرداخته است
. داشـت  يداروسـاز  يهـا  شرکت يجار يها تیفعال یواکنش يها انیبن يریگ رفتار و شکل رییتغ یچگونگ

کشـور حـول    یمقررات يکسب و کار که به شدت متاثر از فضا يها مدل یمانند طراح يدر موارد ژهیوبه
  . است يگذار متینظام ق

  شده انجام يها مصاحبه اتیجزئ -3 جدول

  )یقهدق( مصاحبه زمان  شرکت نام  شونده مصاحبه سازمانی جایگاه  ردیف
  85  )الف( شرکت  عامل مدیر  1
  30  توسعه و تحقیق مدیر  2
  45  )ب( شرکت  عامل مدیر  3
  90  توسعه و تحقیق مدیر  4
  30  )ج( شرکت  عامل مدیر  5
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  75  توسعه و تحقیق مدیر  6
  45  )د( شرکت  کار و کسب توسعه مدیر  7
  30  توسعه و تحقیق مدیر  8
  30  )ه( شرکت  عامل مدیر  9

  100  مدیرعامل مشاور  10
  
  پژوهش يها افتهی -6

ـ اول یمطـرح شـده چـارچوب    اتیبر نظر یداده در پژوهش حاضر، ابتدا مبتن لیتحل يبرا شـده   یطراحـ  هی
شـواهد  . دیارائه گرد هیچارچوب اول قیشواهد و مصاد یفیک يمحتوا لیو سپس با استفاده از تحل) جدول(

ـ ها از  پـنج شـرکت تول   شده از مدارك و اسناد، مصاحبه و مشاهده يگردآور  رامـون یکشـور پ  يدارو يدی
ـ با نظر سهیارائه شده در مقا قیمصاد انیدر پا نیآنها  همچن ينوآور يتوانمند يها انیخردبن مطـرح   اتی
    . قرار گرفته است سهیمورد مقا) 7بخش (در قسمت بحث ) 2بخش (شده 

  :اول ییدارو شرکت
کشـف   يدارد، بـرا  ییدارو يبازارها یکه از گستردگ یبر درک یشرکت مبتن ؛)ينوآورهوش ( جستجو

ـ  يبند نخست، دسته. دهد یکالن را موردتوجه قرار م يبند دو دسته دیبازارها و  محصوالت جد بـر   یمبتن
ـ  گرید يبند و دسته ردیگ یاست که چهار گروه را در برم یدرمان يها گروه ـ بـر تول  یمبتن ـ  دی بـار در   نیاول

 یدرمـان  از چهار گروه کیهر  يشرکت برا. کشور است ییبر فهرست آمارنامه دارو یمبتن دیتول ایداخل و 
ـ کـه در دن  ییکرده است که در مورد داروها یطراح »نیمشاور يشورا«خود  یاصل انـد و    عرضـه شـده   ای

از چهار  کیهر  رانیمداوم مد يریرگد لیبه دل«. کنند ینشده است مشورت ارائه م دیتول رانیتاکنون در ا
 يها مرتبط با شرکت ایو  یمشاوران که غالباً افراد دانشگاه د،یو تول قیتحق ندیشرکت در فرآ یدرمان گروه

ـ با). شرکت رعاملیمد( »کنند یم يهستند، نقش عقل منفصل شرکت را باز یالملل نیب توجـه داشـت،    دی
سبد محصول است؛ هرچند در  لیبر راهبرد کالن شرکت، در جهت تکم یمبتن دیجستجو محصوالت جد

و  يجستجو يبرا. کند یم زین یشرکت ساختارشکن نده،یمورد انتظار در آ يموارد به جهت سود باال یبرخ
ارتباط با پزشکان  نیو همچن یوجود، آمار منتشره داخل ییکه در فهرست آمارنامه دارو ییداروها شنهادیپ

ـ به جهت عـدم فعال . در شرکت است یمتداول ریموجود مس يداروها تیفیجهت درك ک  يهـا  شـرکت  تی
ـ  ياریو در مـوارد بسـ   ریبا تاخ یدانش فن یروزرسان به ،یواردات يو حضور محدود داروها یالملل نیب  یحت

لـذا   وجود ندارد، رانیکلمه در ا یواقع يبه معنا یالملل نیب بیرق«. هستند يورآفن راتییبدون درك از تغ
ـ وجود دارند مشورت گرفـت و   یالملل نیب یکه در مجامع علم یاز افراد دانشگاه ستیبا یم ای خودمـان   ای

ـ  یزاتیو تجه ییدارو يها شگاهیها و نما مرتباً در کنفرانس ـ کـه هـر دو را ن  ...  میآن شرکت کن انجـام   زی
ـ ن ونیصورت اتوماسـ  شرکت که به يراهبرد يزیر بر نظام برنامه یمبتن). عامل شرکت ریمد(»میده یم  زی
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ـ گ تـر از همـه جهـت    و مهم دیتول تیوضع ،یانسان يروین يها، توانمند پروژه تیدرآمده، همواره وضع  يری
 يادیبخش ز«. ردیگ یقرار م یابیمورد ارز یو در جلسات هفتگ شود یم شیپا یدرمان کالن در چهار گروه

بهتر  و دانش است، چه یانسان يرویدر ن يبه جهت نداشتن توانمند میانجام ده میتوان یکه نم یداتیاز تول
  ). و توسعه شرکت قیتحق ریمد( »میچه دار میبدان شهیکه هم
 يانتخاب بازار و محصوالت خـود از راهبـر   يشرکت برا ،ياز نظر ساختار ؛)يگذار لیر( يریگ میتصم

 رهیمد ئتیپس از ه ،يریگ میرکن تصم نیباالتر تهیکم نیا. دینما یاستفاده م» انتخاب محصول تهیکم«
ـ تول رانیگروه مشـاوران و مـد   ،یو توسعه و منابع انسان قیتحق ریمد رعامل،یدر شرکت است که از مد  دی

کارشناسان مربوطه پرونده هر  ،یبر چهار گروه درمان یانتخاب هر محصول مبتن يبرا. شده است لیتشک
ـ تا ،یبا سه خروجـ  يریگ میآن انجام شده را شرح داده و تصم یسنج که مطالعات امکان دیجد يدارو  دیی
کـه در   یاز مالحظات اساسـ  یکی. ردیپذ یانجام م شتریکنار گذاشتن از فهرست و انجام مطالعات ب د،یتول

. است 1»افکار يدیرهبران کل« تیرضا کند، یم جادیانتخاب محصول ا ندیرا در فرآ ییموارد استثنا یبرخ
ـ تول ژهیو يا شرکت که پزشک اطفال است، چند بار تقاضا کرد که قطره يها KOLاز  یکی« شـود و   دی

 تـوان  یآن م دیقطره هستند و با تول نیا ازمندیکه ن کنند یرجوع م ماریب نیاظهار داشت که در هفته چند
ـ   یمارانیپزشک تنها ب نیما نشان داد با توجه به شهرت ا قاتیاما تحق... داشت  ییفروش باال  نیکـه چن

ـ     گـر یو د کننـد  یرجوع م يبه و ازمندندیرا ن یدرمان نیدارند و چن يماریب  نیپزشـکان اطفـال اساسـاً چن
ـ الحال ما ا يا یعل. قطره باشند نیبه ا ازمندیندارند که ن یمارانیب ـ دارو را بـه صـورت محـدود تول    نی  دی

ـ  نیمواد و همچن نیتام لیدلبه). عامل شرکت ریمد( »میرا متوقف کرد دیو بعد هم تول میکرد  یدانش فن
و اخذ دانش  نیتام یچهارگانه بر چگونگ يها گروه يدیو توسعه و تول قیتحق رانیمد ،يدر مرحله بعد زین

کـه   ییبا داروهـا  کند یم دیبار تول نیاول يکه شرکت برا يبرند يتفاوت داروها. کنند یاعالم نظر م یفن
چـون  . کـرده اسـت   جـاد یشـرکت ا  يبنـد  و بودجه يگذار تمیرا در ق یهستند، مالحظات متفاوت کیژنر

ـ  افـت یدر 2الزحمه به اضافه حق نهیبر هز یمبتن متیق کیژنر يداروها بـر   یچنـدان  تیحساسـ  کننـد،  یم
و  شـوند  یکشور اضـافه مـ   ییبار به فهرست دارو نیاول يکه برا ییوجود ندارد اما در داروها يگذار متیق

 یدر طراحـ . دارد يشتریب تیاهم زین يبند وجود دارد، بودجه یرقابت متیو اخذ ق متیبر ق یزن امکان چانه
ـ ما «. وجود دارد يا مکمل تفاوت عمده يبر نسخه و داروها یمبتن يداروها انیم زین یابیبازار ـ  کی  میت

در اطفال مورد استفاده  شتریکه مکمل هستند و ب ییداروها يبرا میا کرده جادیا کیو گراف یصنعت یطراح
ـ   یطراح یکارتون يها تیشخص رند،یگ یقرار م ـ داسـتان بـر اسـاس ا    نیدر حـال تـدو   یکـرده و حت  نی
 يمناسـب بصـر   تیفیمعقول و با ک يبند بسته میکه بتوان نیهم گرید يدر داروها... هستند  ها تیشخص
  ). عامل شرکت ریمد( »میا راه را رفته شتریب م،یباش داشته

                                                        
1 key opinion leaders (KOLs) 
2 Cost Plus 
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ـ ا يداروسـاز  يهـا  شـرکت  گـر یو توسعه در شـرکت ماننـد د   قیتحق ؛)بیترک( توسعه و قیتحق  رانی

 یانسـان  يروین مناسب صیتخص حوزه نیا در یتیریمد تیفعال نیترمهم. است 1»و توسعه ونیفرموالس«
 چهـار  در تیفعال يبرا یقاتیتحق کار يبرا یانسان يروین تعداد چه دیکن یم فکر شما«. است یمال منابع و

 تیفیک با و ابیکم يروهاین نیا صیتخص شک یب. دارد وجود درد و روان و اعصاب اطفال، ابت،ید حوزه
ـ  دانش اخذ در شرکت). شرکت رعاملیمد( »است من توسعه و ونیفرموالس در کار نیترمهم  مـواد  ،یفن

 يهـا  شـرکت  و یخـارج  دکننـدگان یتول ،یدانشـگاه  دیاسـات  با يهمکار دیتول خطوط به یدسترس و هیاول
 مقررات فقدان نیهمچن و اعتماد فقدان جهت به شرکت یفن دانش يها يهمکار در. دارد یداخل يدیتول

 يمـوارد  در چند هر. است برداشته گام قاتیتحق در ها شرکت با يهمکار به کمتر يفکر تیمالک یتیحما
ـ  و یدانشـگاه  دیاسـات  بـا  ییها يهمکار زین ینیبال يها نامه یگواه اخذ يبرا  انجـام  مـرتبط  موسسـات  ای
 يمرزها از عبور و سبد لیتکم به همواره که داند یم مجاب را خود ییدارو دسته چهار در شرکت. دهد یم

 مـا «. سـت ین یشگیهم هیرو نیا محصول توسعه يباال يها نهیهز جهت به اما. دینما حرکت گرفته شکل
...  رانیا بازار در دیجد يداروها هم و میباش داشته نییپا سطح يدارو هم یقاتیتحق تیفعال در ستیبا یم

 ریمـد ( »میدهـ  ادامـه  است ییماجراجو که را یدوم میبتوان و میرینم یآب یب از که است يرگبار یاول ذاتاً
  ).شرکت توسعه و قیتحق

انجام  يگذار متیو ق دیکه در تول یراتییتغ نیدر کشور و همچن ییمجموعه متعدد مقررات دارو ؛يراهبر
 ییدر صنعت دارو تیفعال یمدع دیتوان یشما نم«. واداشته است نیمستمر قوان شیشرکت را به پا شود، یم

در  عینظام توز کند، یچگونه عمل م يگذار متینظام ق ست،یچ کیطرح ژنر يها تیمحدود دیو ندان دیباش
 یررسـم یغ يرهایشرکت از مس یرامونیپ یعمده آگاه). شرکت رعاملیمد(» ....است و  یچه کسان اریاخت

ـ حفـظ ن  تیـ جهت هم از اهم نیبه هم. کشور است يداروساز طیو به واسطه حضور فعاالنه در مح  يروی
در صـنعت دارو   ها تیفعال کهبا توجه به آن. دارند یآنها آگاه انیدانش م میکار و تسه یو چگونگ یانسان

متنوع است،  یتیریو مد یقاتیتحق يها يافراد با توانمند يمستلزم همکار یصنعت تخصص کی عنوانبه
 غالـب  کـه  يا گونـه  بـه  اسـت  افتهی عمق شرکت در کامل طوربه یالتیو ساختار تشک یمیفرهنگ کار ت

 است، شده مدون که شرکت يراهبرد تیریمد ساختار در. است یجمع يها یابیارز بر یمبتن زین ها یابیارز
ـ  اهداف با افتهی قیتحق اهداف ماهانه و یهفتگ روزانه، سهیمقا امکان ـ یب شیپ ـ ا. دارد وجـود  شـده  ین  نی
 يبرا ياعالن کند، بستر یسازمان را به روشن يها یعقب افتادگ کهآن بر عالوه توانسته يا انهیرا سامانه

ـ  یلیدال توان یسامانه دارد م نیکه ا یتیبا قابل. شرکت گردد يها یو کاست ها ییچرا لیتحل بـر   یرا مبتن
شـده را در درون   جـاد یدانـش ا  ،یکرده و با توجه به سطح دسترسـ  ییشناسا یو معلول یعل يها یمنحن

  . شرکت به اشتراك گذاشت
  

                                                        
1 Formulation and Development (F&D) 
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  دوم ییدارو شرکت

ـ اخ دهـه  در شرکت کهبا توجه به آن ؛)ينوآورهوش ( جستجو  تفکـر  آغـاز  از و اسـت  شـده  جـاد یا ری
 اسـت،  بـوده  دیـ جد يبازارهـا  در حضـور  يبـرا  تـالش  و متنوع يبازارها به دیمق آن در حاضر یتیریمد

ـ تحل و منابع از يا گسترده فیط در بازارها ییشناسا ـ  انجـام  هـا  لی  يهـا  گـزارش  تمـام  بـا یتقر. شـود  یم
نـو ماننـد    يها در حوزه ژهیبه و گانیرا یالملل نیمنابع ب نیو همچن شود یم يداریهر سال خر 1یالملل نیب
. شود یو ارائه م دیواحدها تول رانیو مد رهیمد ئتیدر دو سطح ه تیریمد يها و گزارش شود یرصد م ویبا

ـ تحق يواحدها فیبه صورت ساالنه تکال ریاخ يها در سال نیهمچن ـ و توسـعه ن  قی بـه فراخـور حـوزه     زی
. شـود  یم لیتحل زیلهستان ن یحت ایو  هیقزاقستان، ترک ه،یمنطقه مانند عراق، سور يخود بازارها تیفعال

را در درون  لیتحل يتوانمند کهدارد عالوه بر آن يا ژهیو تیبازار در داخل شرکت اهم يها گزارش هیته«
ـ  جادیرقبا ا تیو وضع شرانیپ يها يرویاز ن يدرك بهتر برد، یباال م یانسان يروین ـ ارا...  کنـد  یم  در هی

ـ تحق ریمـد (»است شده صنعت يها تیفور بهتر درك و ییگراهم موجب زین شرکت مختلف سطوح  و قی
ـ ته یدرمان حوزه و بازار سطح دو در که ها گزارش). شرکت توسعه  نیتـدو  یاصـل  يمحتـوا  انـد،  شـده  هی
 شـده  منجـر  يداروسـاز  گسترده یدانش حوزه. کند یم ایمه زین را دیجد يها پروژه یسنج امکان يها طرح
 رصـد  بـا  واقـع  در. دهد قرار خود کار مالك را یابیتراز مطالعات ها، يآورفن ییشناسا يبرا شرکت است
 در چنـد  هر ابد؛ی یم یآگاه زین دیجد يها يآورفن به ،یخارج متوزان و شرویپ يها شرکت در ها يآورفن

. سـت ین افتـه ی ساختار کامالً طور به البته که دهد یم انجام زین را دیجد يها پتنت يریردگ ریاخ يها سال
 از اسـتفاده  شود یم انجام شرکت در یفن دانش و ها يآورفن يجستجو يبرا شرکت در که يگرید روش
و  یعلمـ  يهـا گـزارش  يجسـتجو  با يموارد در اما ست،ین متداول یلیخ چند هر«. است يمجاز يفضا

را  یبرقرار کرده و دست کم اشارات خوب یارتباط يمجاز يفضا قیاز طر میتوانست ،یافراد اصل ییشناسا
ـ ارز). شـرکت  يراهبـر  يزیر برنامه ریمد(»میکن افتیدر ریادامه مس يبرا ـ مـداوم ن  یابی ـ تحل يبـرا  زی  لی

 رانیبـه مـد   یشناسـ  بیآسـ  يهـا  در قالب گـزارش  زیو توسعه در شرکت ن قیو تحق دیتول يها يتوانمند
  .هاست بیآس نیمتمرکز بر ا یآت یقاتیتحق يها که برنامه شود یشرکت ارائه م

 ییراهنمـا  کامل طوربهشده در شرکت  نیتدو» تا محصول دهیا«کتابچه   ؛)يگذار لیر( يریگ میتصم
 بـر  سکیر تهیکم و یفن و توسعه و قیتحق تهیکم دو و بوده دیتول تا محصول و بازار انتخاب ندیفرآ يبرا
ـ گ بهره دارد، تیاهم محصول انتخاب در آنچه. دارند نظارت آن ریمس  و يآورفـن  بـازار،  مطالعـات  از يری
ـ  نیتـام  را یسـنج  امکـان  مطالعات يها طرح يمحتوا از کامل طوربهاست که  يآورفن يزیمم . کنـد  یم

ـ   يهـا  شرکت حرکت کرده و همواره حوزه يبرنامه راهبرد يدر راستا کامالً بازار انتخاب بـر   ینـو را مبتن
ـ ا در شرکت داشته يموارد«. دهد یقرار م ژهیباال مورد توجه و يو امکان سودآور یرسالت اجتماع کـه   می

 را دیتول خط آن ينوآور ریمس در حرکت لیدلداشت اما به  زین یو سود خوب میا کرده یم دیرا تول یمحصول
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ـ ن يآورانتخاب فـن ). و توسعه شرکت قیتحق ریمد( »میا و از آن بازار خارج شده میا رها کرده کامالً  در زی

بر اساس دستورالعمل مدون شده،  کهصورتنیبد شود، یم انجام یفن و توسعه و قیتحق تهیکم در شرکت
که شرکت توان مناسب نداشـته باشـد و بـا جـذب      شود یورود م ییها به حوزه ،در ده درصد موارد حداقل

ـ ا ،هـر چنـد  . دیرا کسب نما یبتواند دانش فن قاتیتحق يانداز و راه یانسان يروین ـ تعر يبـه معنـا   نی  فی
ـ  قیطر از شرکت که چرا ست؛ین يآورصاحب فن يها اخذ و تملک شرکت ایو  يهمکار يها پروژه  یحت

 داده قـرار  خـود  کار دستور در زین را انیبن دانش يها شرکت از يآورفن اخذ ،يگذار هیسرما صندوق جادیا
 کسـب  مدل چند منظور نیا يبرا و است شده فکر شتریپ شرکت، در کار و کسب مدل توسعه يبرا. است

 از کـدام  هـر . است شده نیتدو آن با متناسب یدرمان گروه نیهمچن و ییدارو دسته بر یمبتن هیپا کار و
 محصول يگذارمتیق و یابیبازار نحوه ،يهمکار بر میتصم ییباال تیشفاف با کار و کسب يها مدل نیا

 يبرا که يکار و کسب مدل از دهد ینم اجازه شرکت يریگ میتصم ساختار و ندهایفرآ«. اند کرده نیمع را
 وکـار  کسـب  مـدل  نیتـدو  يبـرا  اسـت،  شده داده توسعه شرفتهیپ يها درمان ای و ییدارو اهانیگ دسته

 کند، دیتول خواهد یم بار نیاول يبرا تنها شرکت و دارند وجود کشور ییدارو فهرست که یعموم ییداروها
  ).شرکت يراهبرد يزیر برنامه ریمد( »دیینما استفاده

 کـه  شود یم آغاز ییجاو توسعه در شرکت از آن قیتحق يها تیشروع فعال ؛) بیترک( توسعه و قیتحق
ـ  قیتحق تهیرا از دو کم هیاول هیدییمحصول تا دیتول» تا محصول دهیا« ریدر مس  تـه یو کم یو توسعه و فن

ـ  ریمحصول از کارشناس مسئول آن به مد دیکرده و پرونده تول افتیدر سکیر کـه   ابـد ی یپروژه انتقال م
شده اسـت   نیتدو میبر درخت تصم یمبتن یدستورالعمل. پروژه است ياجرا یمسئول اصل نیبعد از ا يو
که در  ییها پروژه. متفاوت را مورد توجه قرار داد يها از پروژه يا که بتوان مجموعه دهد یامکان را م نیا

ها و  به دانشگاه یرونیو توسعه ب قیقرار دارد و شرکت آنها را به صورت تحق یجهان قاتیتحق هیمراحل اول
انـد کـه    قـرار گرفتـه   يسـاز  که در مرحله نمونه ییها پروژه کند؛ یواگذار م شرویپ انیبن دانش يها شرکت

ـ  ای و یفن دانش به ها شرکت تملک ای و ادغام با توان یم ـ تول یحت  آخـر  در و افـت؛ ی دسـت  محصـول  دی
ـ  انجـام  شـرکت  توسعه و قیتحق بخش در که ییها پروژه  انجـام  در شـرکت  يرفتـار  يالگـو «. شـود  یم
 یمـواقع  در دیشـا  یمـال  منـابع  میتقسـ  در البته که است 70 و 20، 10 قاعده توسعه و قیتحق يها پروژه

 شـرکت  يبرا باشد ایدن با سطح هم يموارد در یحت شرویپ قاتیتحق اندازه به زیچ چیه...  باشد برعکس
 ییهـا  مجموعه با ای و میکن اعتبار نیتام خود یباالدست نهاد از میا توانسته هم يموارد در...  ستین جذاب
 انجام به لیتما). شرکت توسعه و قیتحق ریمد( »میباش داشته ياردیلیم نیچند يها يهمکار زین...  مانند
 خـود،  سـاله  پـنج  يراهبـرد  برنامـه  کـالن  اهـداف  بـا  منطبق شرکت است، شده موجب شرویپ قاتیتحق

 يهـا  صـندوق  در یمال منابع نیتام قیطر از يورآفن ویبا و نانو انیبن دانش يها شرکت با ییها يهمکار
 ییهـا  حوزه در تا است یمهم الگو شرکت يبرا ها يهمکار از دسته نیا. باشد داشته جسور يگذار هیسرما

 مثابه به شرکت يبرا بازار در موجود يداروها چند هر. باشد داشته حضور امکان زین باال سکیر و نوظهور
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ـ تحق در يدرصـد  ده سهم اما کند یم استقبال آنها در حضور از شرکت و هستند ردهیش گاو  توسـعه  و قی
 دو آن یخروجـ  تنهـا  کـه  میا داشته قاتیتحق از يموارد«. است داده اختصاص دیجد يها حوزه به را خود

 هم ما يجار يها پروژه از تا دو یکی کنم یم فکر...  میا کرده استقبال زین ما البته و است بوده یعلم مقاله
  ).شرکت توسعه و قیتحق ریمد(» .دارند را دستاورد نیهم

. عمده وجـود دارد  ریکالن و انتقال مالحظات آن به درون شرکت، دو مس طیشناخت مح يبرا ؛يراهبر
 هـا  شـران یپ لیتحل با و شده انجام يا دوره و مداوم طوربهاست که  یاول برگرفته از مطالعات کالن ریمس

 در یرسم ریغ و یرسم حضور شرکت در گرید ریمس. شود یم شفاف يآورفن و ياقتصاد يها يریگجهت
 نـد یفرآ در آن در فعاالنـه  حضـور  و کایسند مانند یرسم يمجاز قیطر از هم ما«. است یاستیس محافل

ـ  جادیا یمطلوب راتییتغ میا توانسته يموارد در و میکن یم دخالت يگذاراستیس  ریـ غ قیـ طر از...  میکن
 مجموعـه  با ما ییهمگرا در ناخواه ای خواه و دارند حضور سازمان يها تهیکم در شرکت رانیمد زین یرسم

 در کهطورهمانشرکت،  یقاتیانجام امور تحق يبرا). و توسعه شرکت قیتحق ریمد(» موثر است گذارقانون
 است؛ میت بر یمبتن يریگ میتصم و محتوا دیتول مراحل یتمام بایتقر آمده، شرکت محصول تا دهیا کتابچه

 و کسـب  توسـعه،  و قیتحق رانیمد دارند یفن دانش که یفن و دیتول ندیفرآ رانیمد بر عالوه میت نیا در
 یمهندسـ  ،یمـال  ت،یریمـد  يهـا  تخصـص  با الملل نیب تجارت ریمد و پروژه تیریمد ،يراهبرد يکارها
 میصـادرات و تنظـ   يهـا  تـه یبا وجـود کم  ن،یا بر عالوه. هستند کننده کمک زین یانسان يروین و عیصنا

 کـه  يافـراد  هـا  تهیکم نیا در کهافراد استفاده کرد و هم با توجه به آن نیاز دانش ا توان یقرارداد هم م
ـ  انجام دانش يگذار اشتراك به اند، داشته قرارداد میتنظ ای و محصول صادرات ي تجربه و سابقه . شـود  یم

 يهـا  نیروت که است شده جادیا شرکت در یمدون زمیمکان زین دانش اشتراك و يمستندساز يارتقا يبرا
ـ ا لیذ کند؛ یم یده گزارش و ییشناسا را یماندگ عقب لیدال کرده رصد را یهفتگ و ماهانه  زمیمکـان  نی

-بـه  نـواقص  رفع يبرا و یابیارز يشنهادیپ يکارهاراه آن بر یمبتن که شود یم لیتشک یموقت يا تهیکم
  .شود یم کاربسته
  سوم ییدارو شرکت

ـ نقطه عطف شرکت در تحل ،یبا ساختار دولت يها شرکت گریبه مانند د ؛)ينوآورهوش ( جستجو و  لی
در  دیجد یتیریمد میو ت ریبا استقرار مد. اتفاق افتاده است ریدر چند سال اخ یتیریمد رییشناخت بازار با تغ

آن از افـراد بـا تجربـه خـود شـرکت       يروهـا یبازار شکل گرفت که عمده ن قاتیتحق تهیبازار، کم لیتحل
ماننـد   يشـناخت بـازار   يبـرا  دیاست اما توجه کن شناخته یگفت که شرکت بازار را نم شود ینم«. اند بوده

سـاختار نداشـت؛    تـوان  ینمـ ... است و  رییکه مرتباً چه در داخل و چه در خارج در حال تغ ییصنعت دارو
ـ تحق ریمـد ( »گـردد  یدر شـرکت مـ   لیقدرت تحل يموجب ارتقا یدائم يها تهیتار و کمداشتن ساخ و  قی

 ،یگزارش از منابع جهان هیشکل داده و آنها مامور به ته ییها میدر قالب ت یابیبازار تهیکم).توسعه شرکت
از  يمنـد  بهرهشرکت به جهت . شوند یم ییکشور و آمارنامه دارو ییفهرست دارو ،ییداده دارو يها بانک
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بودند که چنـد   یالنیالتحص از فارغ یوارد شرکت شده بوده و همگ ریکه همراه با مد یجوان یانسان يروین

ـ  دانـش  و يآورمشغول بودند، در رصد فن یقاتیتحق تیبه فعال یسال در مراکز دانشگاه  شـدت  بـه  یفن
ـ  محققـان  با خود یدانشگاه روابط آنها از يادیز بخش. بود افراد نیا به وابسته ـ  نیب  داخـل  بـه  را یالملل
 مهم يکارها از یکی. گرفت شکل شرکت در يآورفن رصد از یرسم ریغ شبکه و دادند انتقال زین شرکت

بـود   یانسان يرویو ن یدانش فن د،یتول يآورفن یابیارز يبرا یسطح سه نظام استقرار ریاخ يها سال در
  . کردند یم هیارا را یابیارز يها گزارش ساالنه و ماه شش يها دروه صورتبهکه 

 تـه یاسـت کـه کم   ییهـا  بـر تـالش   یانتخاب بازار مبتن يها تیعمده فعال ؛)يگذار لیر( يریگ میتصم
 یانسان يروین-یو فن یمال-ياقتصاد یجزئ يها لیبر تحل یمبتن تهیکم نیا. دهد یانجام م یسنج امکان

 ها يریگ میاز تصم يادیهر چند بخش ز. کند یم ایانتخاب بازار و محصول مه يرا برا يریگ میبستر تصم
ـ  رعاملیتوسط شخص مد ـ ا. شـود  یمشـاوران آن انجـام مـ    میبه همراه ت  رامـون یغالبـاً پ  ماتیتصـم  نی

ـ  دیبار در داخل کشور تول نیاول ياند و برا شده یوارد بازار جهان یاست که به تازگ یمحصوالت . شـوند  یم
ـ   شده يریگیعامل پ ریداشت که با فشار مد ییها در پروژه یتجربه موفقشرکت « توانسـت بـا    یانـد و حت

ـ تحق ریمـد (» .دینما جادیدر کشور ا نینو یسبک نگ،یفهم درست از مسئله برند ). و توسـعه شـرکت    قی
ـ یمنطق پـارتو اسـت؛    ،يگذار تیسهم بازار و اولو نییاصل مهم در تع شـرکت تـالش دارد بـا چنـد      یعن

ـ نما نیاز درآمد خود را تام یباال بخش مهم متیمحصول معدود اما با ق ـ جهـت ن  نیبـد . دی  يداروهـا  زی
 یرسالت اجتمـاع  يرا تنها برا کند یم دیتول يادیز يها وجود دارد و شرکت ییرا که فهرست دارو یعموم

ـ  يآوررو انتخاب فن نیاز ا. دهد یانجام م يدیخود و حضور در عرصه تول ـ ن یو دانش فن در شـرکت،   زی
گـران   يخود را از داروها یاز منابع مال يادیبخش ز دیهست یکه شما مدع یوقت«. است تیپر اهم اریبس
ـ   ستیبا یم د،یکن یم نیتام متیق ـ مـورد ن  یدانـش فن ـ تول يبـرا  ازی ـ و سـنتز مـاده اول   دی ـ  هی  نیو همچن

شما در واقـع   یدانش فن نیبدون چن...  دیرا ارتقا ده یها کوواالنس موارد آزمون یو در برخ ونیفرموالس
ـ   نیاول يکه برا ییدر داروها). عامل شرکت ریمد( »دیکن یکار م گرانید يبرا عرضـه   یبار به بـازار داخل
 یاعمال حداکثر توان سـازمان ) الف: کند یم تیشرکت چند نکته را در مدل کسب و کار آن رعا شوند، یم

ـ در تکم عیمنظور از تسر نیا يبرا مت؛یق نیکسب باالتر يبرا ـ پرونـده ارز  لی دارو گرفتـه تـا    يهـا  یابی
 يها نهیاز هز يادیموثر؛ بخش ز نگیو برند یابیبازار) ب. مداوم در دستور کار شرکت است يها یزن چانه
 غـات یشامل تبل( یابیبازار يها تیفعال نیو همچن يگذار شرکت صرف نام يو توسعه محصول برا قیتحق
 ما که ییها تیفعال«. گردد یم) دارو پخش نظام نانیاطم و زیتجه پزشکان، با ارتباط ،یررسمیغ ،یطیمح
...  اسـت  شـده  کشور در دیجد يداروها يبرا غالب يرفتار يالگو م،یا داده انجام نگیبرند يبرا کشور در
  ).شرکت توسعه و قیتحق ریمد( »است نیهم يرقبا يالگو نیترمهم واقع در

بـاال فـراهم کننـد، شـرکت را      يگذار متیکه امکان ق ینگاه به محصوالت ؛) بیترک( توسعه و قیتحق
 ینیمحـدود بـال   يهـا  شیو انجـام آزمـا   ونیماده موثره، فرموالس نیتام يها تیاز حد بر فعال شیتوجه ب
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 هر...  است ینیبال يها ییکارآزما انجام ،يگذارمتیق يارتقا يفشار برا يها از اهرم یکی«. واداشته است

 شرکت یزن چانه قدرت بر شدت به میدید اما شد یم تصور باال محصوالت يبرا آغاز در انجام نهیهز چند
 مراکز با شتریب يهمکار نیهمچن و يریادگی و دانش يارتقا با البته...  است رگذاریتاث متیق يارتقا يبرا

 حـوزه  دو در شـرکت ). شرکت عامل ریمد(» .میکن کنترل یقبول قابل اندازه تا را ها نهیهز میتوانست انجام
 قاتیتحق از يادیز بخش که چرا ها؛ دانشگاه با يهمکار) الف: کند یم دنبال را افتهیساختار يها يهمکار

 یدائمـ  استخدام در شرکت صرفه اساساً و دارد نینو محصول توسعه يندهایفرآ به ازین دیجد محصوالت
 هـا  ییکارآزمـا  انجـام ) ب و. هاست دانشگاه آنها به یدسترس يبرا محل نیبهتر و ستین متخصص افراد

 هیکل آنکه بر عالوه، 20 به 80 يدرآمد اصل نهادن بنا با توانست شرکت).  شد اشاره قبالً که طورهمان(
 يشـرو یپ يهـا  شـرکت  از یکـ ی عنـوان  بـه  همواره کند، همراستا را خود يا توسعه و يدیتول يها تیفعال

  .کند یم جابجا را موجود يها اسلوب که شود مطرح رانیا يدارو صنعت
 يگـذار استیس تیسابقه فعال ونیرا مد ریاخ يها خود در سال تیاز موفق يادیشرکت بخش ز ؛يراهبرد

 اتینشـر  نیموسسـ  و يگـذار قـانون  يندهایفرآ در مستمر حضور با آنها. است خود رانیمد یدانشگاه و
ـ  و یپژوهشـ  تـوان  بـر  عـالوه  يداروساز يها دانشکده در یتیریمد نینو يها رشته و یعلم  کـامال  ،یفن

 موجـب  رانیمـد  یِدانشگاه یطوالن و موثر تیفعال. کنند یم حرکت یتیریمد و یمقررات يفضا با منطبق
 قـرار  توجه مورد مداوم یآموزش يها دوره يبرگزار و يمستندساز یررسمیغ و یرسم يها زمیمکان دیگرد

 شکل شرکت در مختلف ها مولکول و مواد ییایمیش يها شیآزما جینتا از یمناسب اطالعات بانک و گرفته
 يبـرا  مناسـب  يبسـتر  ،یسـنج  امکـان  يها تهیکم و یابیبازار يها تهیکم يریگ شکل با ن،یهمچن.  ردیگ

 يهـا  تخصـص  بـا  یپژوهشـ  يهـا  بخش شرکت در بار نیاول يبرا که آمد دیپد یمیت يها تیفعال انجام
ـ بازار ،یمـال  ،یتیریمـد  يها تخصص با يافراد يکنار در يورآوفنیبا و کیزیف ،یمیش ،يداروساز  و یابی
ـ بازار در یمناسب يرفتار يالگو دیتوان ینم شما«. گرفتند قرار عیصنا یمهندس ـ کن جـاد یا یابی  تـا  مگـر  دی

 وقـت  چیهـ  دیتوان ینم...  کرد آغاز محصول انتخاب يابتدا از ستیبا یم را یابیبازار د،ینکن درك کهیزمان
 محقـق  هـم  د،یباش يداروساز متخصص هم آنکه مگر دیکن عرضه بازار به یخوب متیق به را یخوب برند

 افراد با يهمکار در تنها که است ییها ییتوانا هانیا. توسعه و قیتحق و یانسان منابع ،یمال تیریمد حوزه
  ).شرکت عامل ریمد( »شود یم جادیا مختلف يها تخصص با توانمند

  چهارم شرکت
) الـف : دیـ ده یبـازار را انجـام مـ    ییشناسا يها تیفعال ریشرکت از شش مس ؛)ينوآورهوش ( جستجو
 زان،یـ شناخت واردکنندگان و فهرست م) در کشور، ب مارانیفهرست ب لیتحل قیبازار از طر ازیسنجش ن

که در سبد محصـوالت   یخارج دکنندگانیتول لیتحل) کننده در کشور ج عینوع؛ ارزش، مبدا و شرکت توز
 رونـد  هـا  گـزارش  بر یمبتن بازار و محصول عمر یمنحن لیتحل) د دارند، تیفعال شرکت شده يگذارهدف

 غالباً که مشاوران) ه و شود یم منتشر کایامر دارو و غذا اداره و یجهان بهداشت سازمان از که دارو مصرف
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 در که یالزامات) و و دهند یم انتقال شرکت به را یفن اطالعات ژهیو به اطالعات یرسم ریغ يندهایفرآ از

ـ ن یجهان یآت و يجار یفن دانش از یآگاه يبرا. است شده وضع کشور سالمت و دارو یباالدست اسناد  زی
 قـرار  توجـه  مـورد  را شـده  چـاپ  یعلم مقاالت و) یالملل نیب يها گزارش بر یمبتن یجهان راتییتغ روند

 انجـام  بـازار  نیـی تع تـه یکم نیهمچن و شرکت یعال تیریمد رنظریز زین ها تیفعال نیا مجموعه. دهد یم
 را محصـول  دیتول پروژه هر آنکه يبرا ما«. شود یم انجام يا پروژه صورت به زین شرکت يزیمم. شود یم

ـ  دانش یابیارز یاصل يها گام از یکی محصول توسعه تهیکم در م،یکن آغاز ـ ن مـورد  یفن ـ  و ازی  نیهمچن
  ).شرکتمشاور ( »است شرکت در موجود دیتول تیظرف

قدم در شرکت انتخاب  نیتربازار، مهم نییتع تهیبا انتخاب محصول در کم ؛)يگذار لیر( يریگ میتصم
ـ توسعه داده شده سـه رو  يریگ میتصم يبر اساس الگو. ماده موثره دارو است از خـارج   نیتـام  يجـار  هی

ـ   یکه با مشارکت فن(کشور، ساخت در داخل کشور  و سـاخت در داخـل شـرکت تحـت     ) شـود  یانجـام م
 سکیو ر ياقتصاد يارهایعالوه بر مع ن،یسه روش تام نیاز ا یکیانتخاب . دهد یم شنهادیرا پ سانسیل

 ياقتصـاد  سـانس یسـاخت تحـت ل   دیکه شا یدر مواقع«. دارد زیرا ن یو دانش فن يریادگی تیاهم ،یمال
ـ اراکه در  نگینباشد، هم به جهت انباشت دانش در شرکت و هم به جهت برند  و بـازار  بـه  محصـول  هی

وجـود   سـانس یبـر سـاخت تحـت ل    میامکان تصم شود، یمنجر م يگذارمتیق در یزن چانه قدرت شیافزا
شـرکت، شـرکت    يدیتول ییدر دسته دارو دیبه جهت رقابت شد ریاخ يها در سال). مشاور شرکت(» دارد
شـرکت پخـش    يانـداز راهارزش خود را گسترش داده و اقدام به  رهیطول زنج ،یرقابت تیمز جادیا يبرا

ـ از زنج یموجب شده است، بخش طوالن یشرکت نیوجود چن. کرده است کسـب و کـار را در دارو در    رهی
جاانداختن محصـوالت   يکت براشر«. را بکار بندد يتر متنوع یابیبازار يها يداشته باشد و استراتژ اریاخت

 یخوب يها حساب هیدر تسو یمال شنهاداتیرا خود بر عهده دارد، پ عیها به جهت آنکه توز خود را داروخانه
  ). مشاور شرکت( »کند یها م به داروخانه

 درمـان  يداروها دیتول در خود یشگامیپ است درصدد شرکت کهییجاآناز  ؛)بیترک( توسعه و قیتحق
 يهـا  تسـت  ون،یفرموالسـ  مـوثره،  مـاده  دیتول چرخه لیتکم در را خود یاصل تیاولو دینما حفظ سرطان

 قیـ طر از دانش يارتقا است مهم ریمس نیا در چهآن. است داده قرار انبوه دیتول و) یکوواالنس( يداریپا
ـ بخش ز رو، نیا از. است توسعه و قیتحق رهیزنج کل ياقتصاد ییکارآ شیافزا نیهمچن و يریادگی  يادی

ماننـد   یـی در حـوزه دارو  دیتوان ینم«. هستند شرویپ يها شرکت معطوف به پروژه يا توسعه يها تیاز فعال
خرق عـادت رفتـار    کهمگر آن د،ییاز بازار را کسب نما یو سهم قابل توجه دیباش شگامیدرمان سرطان پ

مستمر داشته  يهمکار ویمانند با دیدج يها يها و افراد آگاه نسبت به فناور با شرکت دیو تالش کن دیکن
شـرکت بـا    يها ياز همکار) درصد 50از  شیب( یدر واقع بخش قابل توجه). عامل شرکت ریمد( »دیباش

ـ  نیب يهمکار نیهمچن. است یمحققان دانشگاه ایو  انیبن دانش يها شرکت مـاده   دیـ چـه در تول  یالملل
بـا مراکـز    یررسمیبه صورت غ ریاخ يها در سال«. سرطان مورد توجه است یموثره و چه در حوزه درمان
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ـ نزد نـده یاحتمـاال در آ ... برقـرار شـده اسـت     یارتباطـات  ویدر بـا  ژهیسرطان به و یقاتیتحق  میبتـوان  کی

  ). مشاور شرکت(»مییرا آغاز نما يمختصر یو رسم تر يجد يها يهمکار
مـاده   دکننـدگان یتول( یـی مرتبط دارو يکاهایو به جهت حضور در سند یرسم قیشرکت از طر ؛يراهبر

 ها يهمکار قیاز طر نیهمچن. دارد یحضور فعال یقانون يها یزن چانه ندیدر فرآ) دارو دکنندگانیموثرو تول
 يمتگذاریق ریبرقرار کرده توانسته در مس يفناور ستیز يداروساز يها که با شرکت یررسمیو ارتباطات غ

 يهـا  و شـرکت  یخـارج  يهـا  شرکت يبرا یکنون يمتگذارینظام ق«. داشته باشد يموثر يها تیفعال زین
ـ ... مند شـوند   از آن بهره توانند یم شرویپ یداخل يها و تنها شرکت ستیمناسب ن رویپ یداخل ـ ا یوقت  نی

ـ چـرا از آن اسـتفاده نکن   دیدان یفرمول را م ـ اسـتقرار سـامانه فراگ  ). مشـاور شـرکت  ( »دی در شـرکت از   ری
ـ  یگانیبر کاغذ و با یمبتن ياست، هرچند در حال حاضر مستندساز يراهبرد يها تیاولو ـ گ یانجام م . ردی

و ماهانه  یجلسات هفتگ. است يدیراهبرد کل کیبلکه  يجار هیرو کینه  زیدر شرکت ن یمیت يهمکار
ـ  شرکت را فـراهم  ینشیو ب یدانش يازهایمربوطه عالوه بر آنکه ن يها تهیکم از  يمشـق اجبـار   آورد، یم
  . شود قیتعم یشرکت است تا فرهنگ کار گروه یعال ریمد يسو

  پنجم شرکت
ـ رصد بـازار ذ  ؛)ينوآورهوش ( جستجو ـ    شـکل  یدرمـان  يهـا  گـروه  لی  نیگرفتـه در شـرکت و همچن

نظر دپارتمان توسعه کسب و کـار و گـروه    ریمنظور ز نیا يبرا شودو یانجام م دیبالقوه تول يها يتوانمند
 قیاز طر ن،یهمچن و آن يها يریگجهت نییو تب یرصد مقاالت علم ،یالملل نیب يها توسعه بازار، گزارش

و  یررسمیارتباط غ يبه همراه برقرار ریاخ وهیش. شود یانجام م یالملل نیب يها شگاهیحضور فعاالنه در نما
 یدارد که توانسته بازار خود را از محصوالت به حوزه دانش فن تیشرکت از آن جهت اهم يبرا تر کینزد

 داشته يآوربار در کشور فروش و انتقال فن نیاول يبرا میما توانست«. گسترش دهد زین زاتیتجه یو حت
 يکشـورها  از یکـ ی و هیهمسا يکشورها از یکی در ما مشترك يدیتول کارخانه حاضر حال در...  م،یباش

 يهـا  يورآفـن  ییشناسـا  يبـرا  لـذا ). شـرکت  کار و کسب توسعه ریمد( »است لیتکم حال در دور خاور
ـ  آغاز توسعه يشنهادیپ يها پروژه رانیمد توسط کار زین ،یداخل یفن یابیارز نیهمچن و یجهان  شـود؛  یم

ـ  و داخـل  يهـا  پروپـوزال  هستند موظف آنها ها، پروژه يبرا ریمد نییتع از پس که نحو نیبد  از خـارج  ای
ـ ارز از یدائم یانیجر داخل، از پروپوزال استخراج. ندینما افتیدر شرکت ـ  يتوانمنـد  یابی  جـاد یا را یداخل

ـ  و هـا  يورآفـن  رصـد  يبـرا  مناسب ییالگو یالملل نیب همکاران توسط پروپوزال نیتدو و کرده  نیهمچن
 تیریمـد  نظـام  از ندهایفرآ نیا شرکت، کردن حرکت مند نظام يبرا. است یخارج يدیتول يها يتوانمند
 اسـناد  و شده نظارت پروژه تیریمد نظام قیطر از نیهمچن و گرفته يورود شرکت يراهبرد يزیر برنامه

  .گردند یم مدون اند، شده یطراح يا انهیرا سامانه صورت به یهمگ که شرکت يمستندساز نظام در آن
ـ و ندیفرآ دو با و سطح دو در شرکت در يورآانتخاب محصول و فن ؛)يگذار لیر( يریگ میتصم  و ژهی

 توسـعه  کار، و کسب توسعه رانیمد شامل ییشورا در بازار رصد هیاول يها گزارش. شود یم اریاخت منحصر
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 یینهـا  رنـده یگ میتصـم  و شده مطرح شرکت یعال تیریمد و صادرات ،يرگوالتور ،يآورفن انتقال بازار،

 امـا  کند، یم استفاده شده دیتول يها گزارش و افراد نظرات در شرکت تیریمد چند هر«. است عامل ریمد
 زین را عامل ریمد دییتا و یبانیپشت شود، یم مطرح محصول و بازار انتخاب جلسات یخروج عنوانبه چهآن

 و يآورفن انتخاب يبرا محصول، و بازار انتخاب از پس). شرکت کار و کسب توسعه ریمد(» .دارد همراه
 احتمـال  آن يهـا  يتوانمنـد  بـه  توجـه  باکه ( شرکت داخل در پروژه ریمد کی به پروژه ابتدا یفن دانش

 توسـعه  يبـرا  مناسـب  میت جادیا مسئول يو و شده انتخاب) دارد وجود سازمان از يا حوزه هر از انتخاب
ـ  يهـا  پروپوزال افتیدر از پس مذکور، میت. است محصول ـ تحل و یخـارج  و یداخل ـ اول لی  يبـرا  آنهـا  هی

 یطراحـ . شـود  یم انجام يریگ میتصم یفن دانش انتخاب بر و داده انتقال ییشورا به موارد نیا يبند جمع
 را متفـاوت  ریمسـ  دو یفن دانش ای و باشد دارو معاوضه قابل ارزش آنکه به توجه با زین کار و کسب مدل

 توسـعه  نـد یفرآ و افتهی انتقال است شده داده توسعه آن ژهیو که یشرکت به باشد دارو اگر. کنند یم دنبال
 ریمـد  میمستق نظارت با باشد، یفن دانش صورت به که يموارد در. شد خواهد یط آن کار و کسب مدل

 فـروش  ای و یالملل نیب مشترك دیتول و مشترك يهمکار قالب دو در که شود یم يریگیپ آن روند عامل
 یطراحـ  يها شرکت خود، کار و کسب ارزش رهیزنج توسعه در شرکت نیهمچن. داد خواهد رخ زاتیتجه

  .است کرده جادیا هزاتیتج توسعه و پخش ،یابیبازار و
 يها شرکت گریبه سان د دیو تول قیدر تحق یو انسان یمنابع مال صیتخص ؛)بیترک( توسعه و قیتحق

سطح  آورانهفن حوزه درشرکت  حضور لیدلاست؛ که البته به  تیموفق یبر ارزش احتمال یمبتن یخصوص
ـ م طوربهکه  میکن یم تیفعال يا در حوزه«. وجود دارد يریپذ سکیاز ر ییباال، آستانه باال  5تـا   4 نیانگی

ـ ز راتییآبستن تغ یبازه زمان نیا شود، یتالش صرف م دیتوسعه محصول جد يسال برا ـ اسـت،   يادی  ای
ـ تحق ریمـد (» .دیجنبه شکست خـوردن را داشـته باشـ    ستیبا یبه شرط ورود م ایو  دیوارد شو دینبا و  قی

 يروهـا یجـذب و در مواجـه بـا ن    یداخل يتوانمند يرویشرکت در مواجه با ن يجار هیرو). توسعه شرکت
ـ   پروژه رانیبه مد یضیساختار تفو جادیمنظور با ا نیا يبرا. است يهمکار یخارج  جـاد یا نیهـا و همچن

ـ د بـه صـالح   تیحصول موفق يپروژه برا رانیمد ،یالملل نیب يها با شرکت یعال تیریمد یبستر تعامل  دی
به طور متعدد  یدرمان نیپروتئ دیدر تول ژهیبه و يهمکار نیا. شوند یم يخود وارد همکار ینظر کارشناس

در هـر مـورد    کند ینبوده و تالش م ژهیو یخود محدود به روش ها يشرکت در همکار. گزارش شده است
 يهـا  داشـت، شـرکت   تیـ شـرکت اهم  يبـرا  زاتیـ ساخت تجه کهیزمان«. دیانتخاب نما ها نهیگز نیبهتر

کـه اهـداف بلنـد مـدت      ییشرکت انتخاب شد، از آنجا کیقرار گرفتند و  یمورد بررس يمتعدد یمهندس
ـ ا را آغاز کرده زاتیو ساخت تجه يداریشرکت را خر م،یداشت ـ ماننـد شـرکت بازار   يدر مـوارد . می و  یابی

ـ  نیب يها با شرکت يدر همکار. میشرکت پخش از صفر شروع کرد ـ ن یالملل مشـترك   يگـذار  هیسـرما  زی
ـ بن دانش يها با شرکت يهمکار يو برا میا خدمت کرده دیخر قات،یدر تحق م؛یا انجام داده ـ ن انی ـ خر زی  دی

فـروش   سـهم بـازار شـرکت در حـال حاضـر      يالگو). توسعه کسب و کار شرکت ریمد( »میا سهم داشته
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ـ تغ خـارج  در بـازار  سـهم  سـود  به را الگو نیا ندهیدر داخل است که شرکت بنا دارد در دهه آ تیاکثر  ریی
ـ  و کار و کسب توسعه يها دپارتمان به شتریب توجه و شرکت در يساختار راتییتغ. دهد یاساس  نیهمچن
  . است در حال انجام هستند یتکامل يها هیرو ،يآورفن يگذارارزش و لیتحل

مـرتبط بـا دارو و اقتصـاد     یاسـت یدر حضور مشروع و مقبـول شـرکت در محافـل س    یشگامیپ ؛يراهبر
ـ از تغ يموارد کهیداشته است؛ به طور ينقش موثر انیبن دانش ـ رو ریی ـ   هی بـه واسـطه    یدر مقـررات داخل

نقـش   سـتم، یلذا شرکت عـالوه بـر فهـم اکوس   . بوده که شرکت آغاز کننده آن بوده است يا ژهیو تیفعال
 يها مند به حوزه جوان که عالقه یانسان يرویبر استفاده از ن دیتاک نیهمچن. کند یم فایسازنده در آن را ا

ـ ا. اتخاذ شـده اسـت   یعال تیریکالن در شرکت است که توسط مد يکردیهستند، رو نینو آورانهفن  نی
بـه جهـت   . بـوده اسـت  شکل گرفته در شـرکت مـوثر    يکار يها میت ییکارا تیبه شدت در تقو کردیرو

ـ ر بر سامانه برنامـه  ياریبس دیشرکت تاک زین يا انهیرا يها به نظام یده شکل  تیریمـد  ک،یاسـتراتژ  يزی
از  یبخش یالملل نیب يها ياند در همکار آنکه توانسته ژهیدانش دارد؛ به و تیریپروژه و مد تیریدانش، مد
  .  شکل گرفته در شرکت را به فروش برسانند یدانش فن

 
  بحث -7

ـ تا را آنهـا  يها انیخردبن و ينوآور يتوانمند چهار يمورد مطالعات از حاصل يها افتهی ـ  دیی  در. کننـد  یم
  .شد خواهد پرداخته آن يها انیخردبن و ينوآور يها يتوانمند نیا از کیهر به ادامه

و مقـررات   آورانـه فـن  يهـا  فرصت ان،یمتنوع مشتر يازهاین ،یرقابت طیمح ؛)جستجو( ينوآور هوش
شده است که رصد مداوم بـازار و محصـول را    ییها تیفعال يریگ موجب شکل يمتعدد در صنعت داروساز

ـ معکـوس و تول  یکشور کـه مهندسـ   ییدر صنعت دارو ينوع نوآور. دهند یمورد اهتمام قرار م ـ  دی  یداخل
 ،]48[و همکـاران   ویمت. کرده است جادیرا ا رویپ يجستجو ياست، الگو یکشف شده درمان يها مولکول

 يهـا  کشف فرصـت  يبرا رویپ يها اند شرکت اشاره کرده زین وانیتا کییدر مطالعه خود در صنعت فتوولتا
ـ  رصد مداوم را آنها و کرده دیتقل شرویپ يها شرکت از دیجد آورانهو فن يبازار ـ ا در. کننـد  یم  يالگـو  نی
ـ  نیب يها گزارش از را یجهان يبازارها اطالعات يداروساز يها شرکت ،يرفتار ـ  و یالملل  افـراد  نیهمچن

 در که ییها شرکت البته. ندینما یم کسب دارند، یالملل نیب یعلم يفضا با مستمر ارتباط که يگرپژوهش
خـود را تنهـا    يها بازارهـا  شرکت نیدارند و ا تر یرقابت ییالگو کنند، یم تیفعال دیجد يها يورآفن حوزه

. دهنـد  یخود انجام م یدر توسعه بازار دانش فن يا مدون گسترده يها محدود به محصول نکرده و تالش
 اطالعـات  نیا فهم دوم گام و است اول گام اطالعات به یابیدست کند یاشاره م] 66[ سیهمانطور که ت

ـ ا کـه  اند کرده فیتعر را یداخل يندهایفرآ مجموعه ،یابیدست بر عالوه زین ییدارو يها شرکت است؛  نی
 دیـ جد محصوالت و بازار شناخت در و کرده عیتجم شرکت ازین به بنا بازار و یدرمان حوزه در را ها گزارش

ـ اول شیانبوه اطالعـات پـاال   انیبتوانند در م کهآن يبرا ها شرکت. رندیگ یم بکار نینو يها يآورفن و  هی



 197    کشور يدارو دیتول يها شرکت در ينوآور يتوانمند يها انیخردبن ییشناسا

 
بـازار را در   شیمـا یو پ شیرا مشخص کرده و پـو  یدرمان يها خود گروه ینیشیبر سابقه پ یمبتن ند،ینما
 حافظه عنوانبهاز آن  ،]8[1رن و آرگوت که است یمفهوم دیمو هیرو نیا. کنند یشده دنبال م نیمع ریمس

 بـر  یقـات یتحق انجـام  يداروسـاز  صـنعت  از یمهمـ  بخش. کنند یم ادی ایپو يتوانمند عنوان به یسازمان
 آنها متفاوت اثرات و ییایمیش يها  مولکول تنوع است؛ يماریب بر آنها اثر سنجش و ییایمیش يها مولکول

 ارزشـمند  یدانشـ  يهـا  یـی دارا از بخـش  گذارنـد،  یم يجا بر یشگاهیآزما مختلف طیشرا و دوزها در که
ـ تجرب رصـد  یـی دارو يها شرکت در متداول يها تیفعال از یکی جهت نیبد. هاست شرکت  و گذشـته  اتی
 و وانگ که است يتوانمند انیخردبن ن،یمب ها تیفعال نیا. است شرکت در یداخل داده يها بانک به رجوع
 يهـا  یـی قلمرو دارا ستیبا یدو، شرکت م نیبه اعتقاد ا. اند نام نهاده يسازگار يتوانمند راآن ،]71[ احمد
 یطیمح يها خود را بشناسد تا بتواند به فرصت یخود اعم از سهم بازار و محصوالت و دانش درون یداخل

 سـاختار  يآورفـن رصد بازار و  يکشور برا يداروساز يها در شرکت. خلق کرده پاسخ دهد ایکه کشف و 
ـ تحل تهیبازار، کم شیمایپ تهیکم لیاز قب ینیمند با عناو نظام  تـه یبـازار و کم  قـات یتحق تـه یبـازار، کم  لی

به  ییساختارها نیوجود چن. دهد یبازار را نشان م لیشناخت و تحل فهیوظوجود دارد که آنها  یسنج امکان
 .است يتوانمند يها انیاز خردبن یقیمصاد ،]31[ همکاران و نیفل و]43[اذعان الوسون و سمسون 

مسـتلزم   ،ییشناسا يها از فرصت يمند بهره يانتخاب بازار و محصول برا ؛)يریگ میتصم( يگذار لیر
ـ ا. بخشـد  ارتقا را بنگاه یرقابت تیمز که است ییباال سطح يها تیفعال از يا مجموعه يریکارگهب  کـه نی

 شود اضافه شرکت دیتول سبد به ای و توقف ادامه، کشور ییدارو فهرست در موجود محصوالت کدام دیتول
ـ تول و اضافه شرکت توسط کشور ییدارو فهرست به دیجد يدارو کدام کهنیا ای و ـ گیپ آن دی  شـود،  يری

 سکونید ،]41[و همکاران  یکه کل طورهمان. است کشور ییدارو يها شرکت در یتیریمد کالن اقدامات
اسـت کـه    یعـال  رانیمد فیاز وظا ییها يریگ میتصم نیچن کنند یم اشاره ،]67[ سیت و]27[و همکاران 

در (انتخـاب بـازار    تـه یو کم یو توسعه و فن قیتحق تهیانتخاب محصول، کم يها تهیآنها با حضور در کم
. رسـانند  یخود را بـه انجـام مـ    فهیوظ نیا) انتخاب شده است یمتفاوت نیکشور عناو ییدارو يها شرکت
ـ عا نیشـتر یآنکـه بتواننـد ب   يبرا يداروساز يها شرکت نیهمچن از  يا مجموعـه  نـد، یرا کسـب نما  يدی

آنهـا  . ها اطالق کرده است کسب و کار بدان يعنوان معمار ،]66[ سیکه ت کنند یم يریگیرا پ ها تیفعال
توسعه داده  يو بازار یو پخش متناسب با هر حوزه درمان يگذار متیق وهیمدل کسب و کار ش يدر معمار

ـ  يریگ میپخش تصم يها تملک شرکت/جادیا ایتعامل و  یچگونگ يو برا ـ وجـود رو . نـد ینما یم  يهـا  هی
را فـراهم   نـه یبه صیانتخاب و کاهش تنـوع و تخصـ   که امکان يریگ میتصم يها در بستر روش يجار

 یانتخـاب  زمیمکان با معادل هانیاست؛ ا ییدارو يها در شرکت ينوآور يتوانمند يها انیاز خردبن آورد یم
ـ  يتناسـب راهبـرد   شیهـا در افـزا   شرکت يمدل رفتار عنوانبهاز آن ] 13[ نیفل و یبارن که هستند  ادی

ـ   انیبن رییموثر در تغ يها تیاز فعال يا گونه ،]25[ لزیدان. کنند یم  یمنبع خود را با عنوان نفوذ برنـد معرف
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ـ و تقو جادیا تیبه جهت اهم زیمورد مطالعه ن يها در شرکت. کند یم ـ برنـد، زنج  تی ـ از فعال يا رهی  هـا  تی

ـ گبهـره  بـا است،  کیژنر يدیمستقر در کشور نظام تول یینظام دارو کهییجاآناز . ردیپذ یانجام م   از يری
ـ  شـرو یپ يها شرکت یبرخ يبرا یرقابت تیتوانسته مز یرونیو ب یدرون سازمان يندهایفرآ  جـاد یا یداخل
 محصـول،  یطراحـ  منـد  نظام يا هیرو قالب در شده، انتخاب که یمحصول و بازار به وابسته شرکت د؛ینما

  . ردیگ یمحصول به بازار انجام م هیارا ياستراتژ و یابیبازار
منـابع و   صیمـورد مطالعـه تخصـ    يهـا  شرکت يجار يها تیاز فعال یکی ؛)توسعه و قیتحق( بیترک
ـ  ونیاست که با عنوان فرموالس دیتوسعه محصول جد يندهایفرآ ياجرا ـ ا. شـود  یو توسعه شناخته م  نی
ـ  ي آموخته اتیبر تجرب یها مبتن است که بنگاه ییها تالش ،]71[از منظر وانگ و احمد  ندیفرآ و در  شیپ

. نـد ینما محقـق  را شـده  انجـام  يهـا  يگذارتا بتوانند هدف دهند یانجام م يراهبرد يها انتخاب يراستا
ـ پو يها يتوانمند عنوانبه صیتخص يالگو نیا ،]76[به اعتقاد زهرا و همکاران  نیهمچن  کـه  هسـتند  ای

 يها  شرکت یعال رانیمد. آورند فراهم را دیجد يها فرصت کسب و دیجد تیظرف توسعه امکان توانند یم
 يسـاختارها  از نـد، ینما انجـام  را يچنـدکارکرد  و یچندسـطح  یهماهنگ بتوانند کهآن يبرا مطالعه مورد
 کـه  است صیتخص در یتیریمد فهیوظا همان نیا کنند؛ یم استفاده توسعه و قیتحق يها تهیکم مند نظام

ـ در پـژوهش حاضـر، ذ  . برنـد  ینـام مـ   ،1»یـی دارا یـی آوا هم« عنوانبهاز آن  ،]39[همکاران و هلفات  لی
ـ توسـعه محصـول جد   نـد یدر فرآ يهمکـار  يرا برا ها تیمجموعه از فعال ب،یترک يندهایفرآ گـزارش   دی

از  يمـوارد . هسـتند  کننـدگان  نیرابطه با تام يتعامل و برقرار یناظر بر چگونگ ها تیفعال نیا. است کرده
 یو خـارج  یماده موثره داخل يدیتول يها تشرک ،یمحققان دانشگاه ان،یبن دانش يها با شرکت يهمکار

 يارتقـا  يدر راسـتا ] 17[است که به اعتقـاد بورجسـون و همکـاران     يجار يها هیوجود رو نیمب یهمگ
شرکت شکل  کیدر هر  ینیمع تیظرف ها، يهمکار نیا يدر لوا. شوند یو توسعه انجام م قیتحق ییکارآ

 جادیا ان،یبن دانش يها شرکت یمنابع مال نیتام ،یو اعتماد محققان دانشگاه يمانند همکار(گرفته است 
ـ  يماده مـوثره، برخـودار   يدیتول يها و توسعه در شرکت قیمراکز تحق محصـول و   یطراحـ  يهـا  میاز ت

ـ ن] 27[و همکاران  سکونید. آنها را ارتقا داده است یرقابت تیکه مز) یغاتیتبل يها شرکت  مطالعـه  در زی
 شرکت يها اسلوب از گذر و ریمس خلق امکان که اند کرده اشاره ينوآور يتوانمند لیذ یانیخردبن به خود

ـ جد يها يریگ جهت که هستند ها تیفعال مجموعه نیا آنها اعتقاد به. سازد ممکن را صنعت و  يبـرا  را دی
 .ندینما یم جادیا داریپا یرقابت تیمز و آورده فراهم توسعه و رشد

دانـش و   میتسـه  سـتم، یفهـم اکوس  يکه در راستا یتیریمد يندهایدارد به مجموعه فرآاشاره  ؛يراهبر
بـه   يداروسـاز  يها شرکت يها تیفعال ،يصنعت داروساز یمقررات يها یدگیچیپ لیدلبه. است يساز میت

و حضور  ست،ین ياقتصاد شرانیپ يروهایبازار و ن يها لیتنها محدود به تحل یرامونیپ طیجهت فهم مح
ـ رو یاسـت یمحافل س نیو همچ یفعاالنه در جامعه دانشگاه بـه اعتقـاد الوسـون و    . مرسـوم اسـت   يا هی
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ـ یب اقتضـائات  مترجمـان  ستیبا یم یدرون یهماهنگ بر عالوه ها سازمان رانیمد ،]43[سمسون   بـه  یرون

 مهـارت  انـد  داده نشـان  مطالعه يموردها. باشند زین شرکت یآت يها يریگجهت طراحان و شرکت درون
ـ مز بر توانسته يمتعدد يها مثال در آن با متناسب ساختار رییتغ و ستمیاکوس فهم در رانیمد  یرقـابت  تی

ـ  شـبه  و یدولت تیمالک ساختار در آنکه ژهیو به د،یافزایب شرکت  تیریمـد  دوره چنـد  هـر  رانیمـد  یدولت
کـه   کنـد  یاشاره م ،]67[سیت. برخوردارند یمناسب یمقررات و یاستیس دانش از همواره اما دارند ینامطمئن

 لیدر حـس، تصـاحب و تبـد    رانیمـد  ینیو کارآفر یتیریمد يها وجود مهارت ا،یپو يتوانمند جادیا يبرا
ـ فعال ازارائه بازخورد  يبرا ییها اذعان دارد که وجود ساختارها و نظام نیهمچن يو. است یالزام  يهـا  تی

 جادیا با زین مطالعه مورد يها شرکت شواهد. دارد ها نیروت به یده جهت در ییباال سهم ران،یمد به بنگاه
 به یبخش یآگاه بر عالوه ها پژوهش و ها پروژه جینتا گذاشتن اشتراك نیهمچن و يمستندساز يها نظام

ـ اهم جهـت  آن از نیا. کنند یم فایا شرکت یدانش انیبن يارتقا در یمهم سهم ران،یمد  بـه  کـه  دارد تی
پاداش عمـل کـرده و بـا    -رفتار زمیبر مکان یموفق هستند که مبتن اتیتجرب] 77[همکاران و زهرا اعتقاد
  .ابدی یدانش بنگاه ارتقا م انیموفق، بن نینو يها تنیرو يریگ شکل

 
  يبند جمع -8

ـ اهم. اسـت  یـی دارو يها شرکت ينوآور يتوانمند يها انیخردبن شناخت بر يا مطالعه حاضر پژوهش  تی
 جذب، تیظرف و يریادگی يتوانمند دو کنار در بنگاه ایپو يها يتوانمند از یکی مثابه به ينوآور يتوانمند
 از. اسـت  همـراه  یسـازمان  يمرزهـا  و يآورفـن  مستمر راتییتغ با پرتالطم طیمح به ییگوپاسخ امکان

ـ مز حفـظ  و جـاد یا یچگونگ کار و کسب تیریمد حوزه محققان و رانیمد از ياریبس رو، نیا  یرقـابت  تی
ـ پو يتوانمنـد  يارتقـا  يبـرا  تالش و بنگاه منابع بر دیتاک را بنگاه مناسب  در کـه  چـه آن. انـد  دانسـته  ا،ی

 بـا  پـژوهش  نیا. است آن يها انیخردبن فهم است، گرفته قرار توجه مورد اریبس ایپو يتوانمند قاتیتحق
ـ فعال نـدها، یفرآ مجموعه ،ينوآور يتوانمند يها انیخردبن کهآن بر دیتاک  یسـازمان  يسـاختارها  و هـا  تی

ـ  عمـل  یرقابت تیمز و يمحور تیقابل جادیا يراستا در که هستند  بـر  يمـورد  چنـد  مطالعـه  کننـد،  یم
ـ اهم پـر  هیرو دو کشور يدارو دیتول يها شرکت انتخاب. است داده انجام رانیا دارو دیتول يها شرکت  تی
 در کـه  یتکـامل  ریمسـ  نیهمچن و کشور در صنعت نیا کالن ساختار جهت به آنکه نخست: است داشته
 و دارد یجهـان  يها شرکت با ينوآور يتوانمند و ينوآور يمعنادار تفاوت است کرده یط ریاخ دهه چهار

 يهـا  شـرکت  يبرا را یجهان يها شرکت در ينوآور يتوانمند انیخردبن قیمصاد يتئور نظر از توان ینم
 يراستا در یتیریمد يها هیتوص هیاراتفاوت موجود،  یتیریدر سطح مد که،آن دوم. داد قرار ازا به ما یداخل
 ينـوآور  يتوانمنـد  يها انیخردبن مطالعه با بیترت نیبد. است ساخته مواجه يدشوار با را ينوآور يارتقا

 یـی فعـال دارو  يها شرکت ينوآور يها ياز توانمند یینما کهآن بر عالوه کشور يدارو دیتول يها شرکت
 ها شرکت از دسته نیا يبرا را يمنحصر یتیریمد يها هیتوص هیاراامکان  کند، یم هیارا کیطرح ژنر لیذ
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  .است آورده فراهم
 دو لیذ کشور ییدارو يها شرکت در ينوآور يها يتوانمند است، مشاهده قابل 4 جدول در طورکههمان
  .هستند دسترس در قیمصاد و شواهد همراه به و سطح

  کشور يدارو دیتول يها شرکت در آن شواهد و ينوآور يتوانمند يها انیخردبن يبند جمع -4 جدول

  ساز دارو هاي شرکت در مصادیق  ها مقوله  ها سازه
 هـــــوش

  نوآوري
 بررسی آن؛ تحلیل و دارو آماري سالنامه به دسترسی دارو؛ تولید هاي نمایشگاه در حضور  بازار آگاهی

 اي دوره هاي گردهمایی از گیري بهره و رقبا با ارتباط برقراري کشور؛ دارویی کتاب مداوم
 مراکز با موثر ارتباط جهانی؛ بهداشت هاي گزارش مرور ها،KOL با همکاري پزشکان؛
 مراکـز  و مـوثره  مـاده  و دارو تولیدکننـدگان  سـندیکاهاي  در حضور و شناخت درمانی؛

  .بالینی هاي آزمایش و دارویی تحقیقات
 بررسـی  و عضـویت  دارو؛ تولیدي و آزمایشگاهی هاي آوريفن هاي   نمایشگاه در حضور  آوريفن آگاهی

 پتنـت  هـاي  بانـک  بـه  دسترسی مرتبط؛ هاي رشته زیر و دارویی علمی مجالت مستمر
 و دارو تولیــدي مراکــز از بازدیــد دارو؛ آوريفــن جهــانی تغییــرات از آگــاهی جهــانی؛
  بندي؛ بسته هاي آوريفن شناخت دنیا؛ در بالینی هاي آزمایش

ــزي ــن ممی -ف
   آوري

 هـاي  پتنـت  تحقیقـاتی؛  آزمایشـگاه  تجهیـزات  انسـانی؛  نیـروي  توانمندي به دسترسی
 مـوثره؛  مـاده  تولیـد  امکـان  حاضـر؛  و گذشته دارو تولید مجوزهاي شرکت؛ دردسترس

  .بالینی هاي آزمایش نتایج فرموالسیون؛ و سنتز هاي پروژه گزارش و فهرست
 براي شرکت دارویی ارزش تعیین داروها؛ براي شرکت آتی و اختیار در بازارهاي فهرست  بازار انتخاب  گذاري ریل

   بازار؛ هر
ــاب ــن انتخ -ف

  آوري
 و فرموالســیون و ســنتز تجهیــزات تــامین چگــونگی شــرکت؛ تولیــد فرآینــد انتخــاب
 انتخاب بندي؛ بسته و تولید یا و موثره ماده کنندگان تامین انتخاب مولکلولی؛ هاي آزمایش

  تولیدي تجهیزات
ــاري ــدل معم  م

  کار و کسب
 و پزشکان و ها بیمه با تعامل شود؛ می حاصل مشتري به دارو تحویل در که ارزشی تعیین

 مسـتقیم،  قالـب  در آنها از درآمد دریافت چگونگی و محصول فروش براي هاي داروخانه
  تعرفه؛ فرانشیز،

 آنهـا؛  از هریک براي نظر مورد بودجه تخصیص و تعیین و دارو توسعه هاي پروژه تعیین  تخصیص  ترکیب
 و مولکـولی  شـناخت /سنتز تامین،/موثره ماده تولید هاي فعالیت از یک هر هزینه برآورد

  .بالینی و بالینی پیش هاي کارآزمایی و فرموالسیون
 هـا؛  دانشـگاه  و دارویـی  تحقیقـات  مراکـز  بـا  موثره ماده تولید براي همکاري چگونگی  همکاري

 دارو؛ توزیـع  هـاي  شرکت و بنیان دانش هاي شرکت و دارو تولید هاي شرکت با همکاري
  دارو تولید ارکان میان ریسک و سود تشریک

 و پذیري ریسک
  مسیر خلق

 و سـنتز  مـوثره،  مـاده  بـر  ازمـون  مراحـل  از یکـی  هر شکست ریسک حدآستانه تعیین
 تولیـد  جـاري  هاي رویه در تغییر قابلیت شناسی؛ مولکولی ژن، تحلیل یا و فرموالسیون

  برند داروهاي و برند-ژنریک به ژنریک داروهاي از حرکت و کشور در دارو
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  ساز دارو هاي شرکت در مصادیق  ها مقوله  ها سازه

 مجلس تخصصی هايکمیسیون و دارو و غذا سازمان گذار،قیمت شوراي با روابط سطح  اکوسیستم فهم  راهبري
 اسـتانداردهاي  بروزرسانی و آشنایی دنیا؛ و ایران دارو و غذا مقررات و نامه آیین از فهم و

 درك و سیاسـی  و اجتمـاعی  هـاي  مطلوبیـت  و نیازهـا  شناخت تولیدي؛ و زیستی محیط
  بهداشت عمومی و استراتژیک کاالي اهمیت

 و داروسـازي  هـاي  دانشکده تحقیقات از حمایت و کارکنان پژوهشی هاي مهارت ارتقاي  دانش تسهیم
   ها؛ شرکت درون افزایی دانش دورهاي برگزاري خبره؛ نیروهاي جذب

   فکري؛ مالکیت حوزه در حقوقی قراردادهاي تنظیم اي؛ کارانه تشویقی نظام وجود  سازي تیم
  

  یتیریمد کارراه
 آن در همکاران و رقبا رفتار و بازارها به آگاهانه نگاه از يندیبرآ ها شرکت نفوذ قدرت و بازار رشد 

هـر چنـد انجـام    . اسـت  یهـا الزامـ   در شرکت يندیفرآ نیچن يوجود ساختار مدون برا لذا، است،
ـ  انیـ شـرکت نما  يرا برا يدیجد يرهایمس ندهایفرآ نیا يا و دوره یموسم امـا نگـاه    کننـد،  یم
  .را به دنبال دارد یآت یو شرکت بالندگ طیو مستمر به شناخت مح یتکامل

 بـه  و یطراحـ  کـه  هسـتند  يچنـدکارکرد  و یچندسطح يها تیفعال يآورفن/ محصول انتخاب-
  .دیافزا یم شرکت يها انتخاب ییکارآ بر ت،یقابل نیا با ییها میت در یانسان يروین يریکارگ

 ـ اراو توسعه و سـپس   قیتحق يمحصول خود را در واحدها فیها تعر پروژه توانند ینم ها شرکت  هی
ـ اول ارزش یطراح در ژهیو يریتداب کهآن مگر ند،ینما یط تیموفق با را بازار به آن محصول  آن هی

 و بـازار  يهـا  بخـش  يهـا  تفـاوت  به توجه با. ندینما نیتدو داریخر با محصول تعامل یچگونگ و
 ملزومات از کار و کسب يمعمار يندهایفرآ يریبکارگ آنها، بر مترتب مقررات و یدرمان يها حوزه

 .است ها شرکت
 داخـل  در عیصـنا  گرید از شیب صنعت نیا ساختار جهت به کشور ییدارو يها شرکت در ينوآور 

ـ ذ که آنچه است؛ دانش صاحبان و کنندگان نیتام با ارتباط ازمندین ـ تول لی ـ تحق و دی  توسـعه  و قی
 .شوند لیتبد ها شرکت در يجار يا هیرو به ستیبا یم شود، یم يبند عنوان يا شبکه

 اسـت؛  کـرده  نـه ینهاد هـا  شـرکت  در را يکـار  محافظه دارو، صنعت بر موثر رانهیگسخت مقررات 
 يرهایمس بتوانند که ییها شرکت که کرده برابر نیچند را تیموفق بسامد آن با تناظر در نیهمچن

 نظـام  جاانـداختن  مانند يموارد. ابندی دست انتظار از فراتر یتیموفق به توانند یم بشکنند، را يجار
ـ ا از يشـواهد  کیژنر نظام لیذ مناسب نگیبرند و نینو يداروها يبرا متفاوت يگذارمتیق  نی

ـ  اسـتقرار  و يمستمر یانیجر يبرقرار ازمند،ین ها تیموفق نیا. هستند ها تیموفق  نیبـد  ییهـا  میت
 .است منظور

 هاست؛ شرکت یتکامل حرکت يبرا گاه هیتک نیترمهم ها شرکت در یعال تیریمد و يراهبر نقش 
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 سطوح یتمام به یتلق نیچن ستیبا یم بلکه ست،ین ها شرکت یتیریمد اول هیال در تنها مهم نیا

 .ابدی يتسر بنگاه یتیریمد
 هـاي  توانمنـدي  تحلیـل  اسـت،  بـوده  نـوآوري  توانمنـدي  بر معطوف حاضر پژوهش ی؛آت هاي پژوهش
 کیفـی  پـژوهش  انجام چند هر. نماید ایجاد را افزونتري هاي بینش تواند می نیز جذب ظرفیت و یادگیري

 مسـتلزم  ها شرکت نوآوري خروجی بر ها خردبنیان از یک هر اثر سنجش اما نماید، می ایجاد اي اولیه تلقی
 فعالیت قانونی نظامات و نهادي بستري در بنگاه داشت توجه بایست می همچنین. است  کمی هاي تحلیل

  .باشد توجهی درخور تحقیقاتی حوزه تواند می ها توانمندي بر نهادها این متقابل تاثیرات فهم که کنند می
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