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چکیده
از پیش نیازهای تدوین راهبردها و  یابی توانمندی فناورانه، یکی  ارز

مقاله  این  در  جهت،  به همین  است.  فناوری  توسعه  سیاست های 

 )TCAT( تالش شده تا با استفاده از ابزار ممیزی توانمندی فناورانه

یابی شود. به  یستی در ایران ارز توان فناورانه شرکت های داروساز ز

، پرسش نامه توسعه یافته TCAT برای 18 شرکت ارسال  این منظور

شرکت های  که  می دهد  نشان  پرسش نامه ها  تحلیل  نتایج  شد. 

یستی ایران به طور متوسط در مرحله »استراتژیک« از چهار  داروساز ز

می دهد  نشان  نتایج  هم چنین  دارند.  قرار  فناورانه  توانمندی  سطح 

شرکت ها  گاهی«  »آ بعد  لحاظ  به  توانمندی،  بعد   9 میان  از  که 

حرکت  در  مانع  عامل  مهم ترین  و  دارند  قرار  مناسبی  وضعیت  در 

آن  ها در شبکه  سازی و  بنگاه  ها به سمت توانمندی خالق، ضعف 

استفاده از توان شرکت  ها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید 

بر این، ضعف بنگاه  های  افزون  و توسعه توانمندی فناورانه است. 

داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از ضعف  های فرهنگ 

همکاری، نبود نظام مالکیت فکری مناسب و نیز معضالت موجود 

 )M&A( اکتساب  و  ادغام  که  است  کشور  تجارت  قانون  در 

بنگاه  ها را دشوار کرده است.
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1. مقدمه: طرح مسأله
انواع  کردن جای خود در میان  باز  یستی در حال  داروهای ز

و  گیاهی  هسته  ای،  شیمیایی،  از  )اعم  داروها  مختلف 

ژنتیکی( بوده و شرکت  های ایرانی نیز توانسته  اند قابلیت  های 

که  به نحوی  دهند؛  افزایش  حدودی  تا  را  زمینه  این  در  خود 

کشور  در  ایرانی  توسط 22 شرکت  یستی  ز ی  دارو از 22  بیش 

کنون  تا که  مختلفی  تحقیقات  علی  رغم  می  شود.  تولید 

گرفته  انجام  صنعت  این  مختلف  ابعاد  بررسی  زمینه  در 

توانمندی  یابی  ارز به  پیشین  تحقیقات  از  هیچ یک  است، 

ایران  ی  یست  دارو ز صنعت  در  فعال  شرکت  های  فناورانه 

آن   از  بنگاه ها  فناورانه  توانمندی  یابی  ارز نپرداخته  اند. 

در  بنگاه ها  موجود  وضعیت  که  است  اهمیت  دارای  لحاظ 

راستای ایجاد شناخت نسبت به توانایی آن ها در شناسایی 

ی مناسب برای پاسخ گویی  نیازهای فناورانه، انتخاب فناور

ی، تطبیق و بهبود آن  به آن نیازها، توسعه، استفاده، نگهدار

تشویق  برای  و  سنجیده  را  فنی  یادگیری  باالبردن  و  ی  فناور

توان  توسعه  و  وضعیت  این  بهبود  جهت  در  حرکت  به  آنان 

سیاست گذاران  پای  پیش   یک  تار راه  بر  ی  نور فناورانه، 

و  ایجاد  در  بنگاه  ها  قدرت  اهمیت  به  توجه  با  می  افکند. 

از موارد  توانمندی فناورانه، این موضوع به عنوان یکی  حفظ 

به طور  می  شود.  محسوب  صنعتی  ی  سیاست گذار در  مهم 

خاص، یافتن پاسخ سؤاالتی از قبیل این  که:

سطحی 	  چه  در  حاضر  حال  در  بنگاه  ها  فناورانه  توان 

است؟

را 	  بنگاه  ها  فناورانه  توانمندی  سطح  می  توان  چگونه 

سنجید؟

بهبود 	  را  بنگاه  ها  فناورانه  توانمندی  می  توان  چگونه 

بخشید؟

ملی، 	  نهادهای  -شبکه  عرضه  طرف  می  توان  چگونه 

به  کمک  برای  را  ی-  فناور منابع  سایر  و  دانشگاه  ها 

توسعه توانمندی فناورانه بنگاه  ها بسیج نمود؟

ارتقا 	  بنگاه  ها  در  را  جذب  ظرفیت  می  توان  چگونه 

بخشید؟

برخوردار  باالیی  اهمیت  از  سیاست گذاران  برای  همواره 

کشور  یستی  ز داروهای  صنعت  در  موضوع  این  است.  بوده 

که شرکت  های ایرانی عمدتًا بر تولید  از آن جهت مهم است 

ی  (-که نسخه مشابه دارو یست  همسان )بیوسیمیالر داروهای ز

است-  بازار  در  پیشرو  شرکت  های  توسط  شده  تولید  اصلی 

جدید،  داروهای  تولید  به سوی  حرکت  برای  و  داشته  تمرکز 

کشف مولکول  های جدید  ایجاد تغییر در داروهای موجود و 

از  دارند.  خود  فناورانه  توانمندی  های  توسعه  به  نیاز  دارویی، 

سوال  این  به  پاسخ گویی  به دنبال  حاضر  تحقیق   ، رو همین 

ی ایرانی  یست دارو است که "توانمندی فناورانه شرکت  های ز

، پیشنهادهایی برای  در کدام سطح قرار دارد؟" تا از این مسیر

ی بهتر این صنعت در کشور ارائه شود.  سیاست گذار

ی  مرور ابتدا  مقاله،  این  دوم  بخش  در  راستا،  همین  در 

کید بر شیوه  های سنجش توانمندی  بر ادبیات موضوع با تأ

و  تحقیق  روش  تبیین  به  سوم،  بخش  می  شود.  فناورانه 

بخش  در  دارد.  اختصاص  پژوهش  در  مشارکت  کنندگان 

چهارم، یافته  ها ارائه شده و در نهایت، بخش پنجم به بحث 

و نتیجه  گیری اختصاص یافته است. 

2. مرور ادبیات
، توانمندی فناورانه به این شکل تعریف  یف قدیمی تر در تعار

کارا.  نحو  به  فناورانه  دانش  از  ی  بهره بردار توان  است:  شده 

کتسابی نیست،  این توان به شکل ذاتی و چسبیده به دانش ا

بلکه استفاده از این دانش و مهارت به کارگیری آن در تولید، 

ی می باشد ]1[. ی و نوآور سرمایه گذار

مهارت  ها  اطالعات،  عام،  به طور  فناورانه  قابلیت  های 

امکان  که  بر می  گیرد  در  را  نهادی  و  فنی، مدیریتی  و عوامل 

ی  های در دسترس را ایجاد  کارآ از تجهیزات و فناور استفاده 

توانایی  طریق  از  می  توان  را  فناورانه  قابلیت  های  می  نماید. 

ی  فناور انتخاب  فناورانه،  نیازهای  شناسایی  در  بنگاه  ها 



یابی توانمندی فناورانه بنگاه های ...        11 ز ار

استفاده،  توسعه،  نیازها،  آن  به  پاسخ گویی  برای  مناسب 

ی و باالبردن یادگیری فنی،  ی، تطبیق و بهبود آن فناور نگهدار

یابی نمود. از دیدگاه لل )1992(، قابلیت فناورانه به مفهوم  ارز

ترکیب پیچیده  ای از مهارت  ها، دانش فناورانه و ساختارهای 

ی   و ِاعمال  که برای استفاده اثربخش از فناور سازمانی است 

ی است ]2[. در فرایندهای  هر گونه فرایند تغییر فناورانه ضرور

ی  های  تغییر فناورانه، غالبًا تالش می  شود ضمن جذب فناور

محلی  شرایط  با  شده،  حاصل  آن  ها  در  سرآمدی  جدید، 

ی قرار گیرند. تطبیق یابند و با بهبود آن  ها، مورد بهره  بردار

توانمندی  از  منظور   ،)2001( همکاران  و  راش  منظر  از 

تا  می  سازد  قادر  را  بنگاه  که  است  "فعالیت  هایی  فناورانه، 

راستای  در  و  نموده  انتخاب  را  خود  نیاز  مورد  ی  های  فناور

ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک به کار گیرد" ]3[. 

عنوان  تحت  فناورانه  توانمندی  از   ، دیگر تعریفی  در 

شده  صنعتی  تازه  کشورهای  برای  عمومًا  که  مفهومی 

به عنوان  می تواند  مفهوم  این  است.  شده  یاد  می رود  به کار 

مجموعه ای از توانایی های کارکردی که از طریق فعالیت های 

و  شده اند  منعکس  شرکت  عملکرد  در  گون  گونا فناورانه 

به وسیله  شرکت  سطح  ارزش  مدیریت  آن  ها  نهایی   هدف 

دیگران  برای  راحتی  به  که  سازمانی  توانایی های  توسعه 

 ، گسترده تر مفهوم  در   .]4[ گردد  تعریف  نیست،  تقلید  قابل 

انطباق،  جذب،  در  محلی  توانمندی  فناورانه،  توانمندی 

ی وارداتی از طریق تغییر فناورانه است  ی فناور اصالح و نوآور

تعریف  نیز  این صورت  به  را می توان  فناورانه  توانمندی   .]4[

کرد: توانایی استفاده مؤثر از دانش فناورانه و تالش به منظور 

ی های  فناور تغییر  و  انطباق  ی،  بهره بردار ی،  شبیه ساز

و  دولت ها  شرکت ها،  به  همچنین  توانایی  این  موجود. 

فرایندهای  و  محصوالت  ی ها،  فناور توسعه  در  سازمان ها 

کمک  اقتصادی،  محیط  تغییرات  به  پاسخ  به منظور  جدید 

تحت  دانش  مقدار  به وسیله  فقط  توانمندی  این  می کند. 

مالکیت شرکت، دولت و سازمان نشان داده نمی شود، بلکه 

از  استفاده  در  که  مهارت هایی  و  تخصص  درجه  به وسیله 

ی و تولید و در خلق  آن دانش، در فعالیت های سرمایه گذار

ی های جدید به کار می رود، نشان داده می شود ]4[. فناور

فرایند انباشت توانمندی

تا  کرده اند  تالش  نویسندگان  از  گروهی   ،1980 دهه  اوایل  از 

فرایند  بتواند  که  کنند  ایجاد  را  تحلیلی  چارچوب  یج  به تدر

کشورهای در حال  انباشت توانمندی فناورانه در بنگاه های 

 .]5 و   1[ نماید  توصیف  را  نوظهور  اقتصادهای  و  توسعه 

بیانگر  توانمندی ها  که  است  آن  پژوهش ها  این  اصلی  ایده 

بر  تسلط  نیز  فناورانه  توانمندی  و  است  کارها  انجام  توان 

تجربی  تحقیق  اساس  بر  است.  ی محور  فناور فعالیت های 

یجی، انباشت دانش  در سطح بنگاه، این ادبیات فرایند تدر

را از سطح ابتدایی توانمندی )انجام فعالیت های روتین( تا 

به تصویر می کشد.  پیشرفته  و  نوآورانه  توانمندی های  سطح 

چون  نویسندگانی  که  است  مدیریتی  نگاه  دیگر  یکرد  رو

یلد )2002( به موضوع توانمندی  ماتیوس )2002( و فوربس و و

و جهش فناورانه در سطح بنگاه دارند ]6،7[.

پیشنهاد  فناورانه  توانمندی  ایجاد  تحلیلی  چارچوب 

یادگیری  فرایند  تحلیل  بر   ،)1995( بل  و  َپویت  توسط  شده 

نوآورانه  متوسط  سطح  تا  حداقلی  پایه ای  سطح  از  یجی  تدر

کید می نماید ]7[.  تأ

دسته ای دیگر از تحقیقات در حوزه شکل گیری توانمندی 

فناورانه، به موفقیت بنگاه ها در اقتصادهای نوظهور از جمله 

بازار  در  حضور  به  آسیا  شرقی  جنوب  و  شرق  بنگاه های 

تحلیل  به  حوزه  این  نویسندگان  از  برخی  می پردازد.  جهانی 

توانـمـندی  شـکل گیری  به  منـجـر  که  می پردازند  نیروهایی 

فناورانه در این بنـگاه ها شده است ]8[.

مدل  های سنجش توانمندی فناورانه

توانمندی  یابی  ارز مدل های  بیشترین  موضوع،  ادبیات  در 

به  این جا  در  شده اند.  تدوین  بنگاه  سطح  برای  فناورانه 

مهم ترین این مدل ها اشاره می شود.
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مدل پاندا و راماناسن

ی جهت  ابزار پاندا  و  راماناسن  یابی سطوح فناورانه  ارز مدل 

اجرای  برای  نیاز  مورد  قابلیت های  تعیین  و  تشخیص 

بررسی  به  که  می باشد  بنگاه ها  در  ی  فناور اولویت های 

سطوح توانمندی فناورانه در 3 بعد اصلی و 9 بعد فرعی و با 

36 شاخص می پردازد. 

نمودار )1( نشان  دهنده دسته  بندی ابعاد توانمندی های 

فناورانه بر اساس مدل پاندا و راماناسن می باشد. همان  گونه 

)راهبردی(،  استراتژیک  توانمندی های  که مشاهده می شود، 

فناورانه  توانمندی های  و  کتیکی  تا فناورانه  توانمندی های 

برای  مدل  این  در  که  هستند  ابعادی  مهم ترین  مکمل، 

یابی توان فناورانه یک بنگاه در نظر گرفته شده است. ارز

7 
 

 مدل پاندا و راماناسن. 2.1.1

هیای میورن نییاز بیاای اجیاای       مدل ارزیابی سطوح فناورانه راماناسن و پاندا ابزاری جهت تشخیص و تعییین اابیییت  
 33بعد فاعیی و بیا    9بعد اصیی و  3باشد که به بارسی سطوح توانمندی فناورانه نر  ها می های فناوری نر بنگاه اولویت

 پانازن.  شاخص می

گونیه کیه     باشید. همیان   های فناورانه با اساس مدل پاندا و راماناسین میی   عان توانمندیبندی اب  نهنده نسته  نشان 1شکل 
های فناورانیه مکمیل،    های فناورانه تاکتیکی و توانمندی های استااتژیک )راهبانی(، توانمندی شون، توانمندی مشاهده می

 اه نر نظا گافته شده است.تاین ابعانی هستند که نر این مدل باای ارزیابی توان فناورانه یک بنگ مهم
 

 [9] های فناورانه با اساس مدل پاندا و راماناسن بندی ابعان توانمندی  نسته .2شکل 

 

 . مدل ارزیابی نیازهای فناورانه1.1.1

، میدل ارزییابی نیازهیای فنیاوری     طح بنگاههای فناورانه نر س  باای سنجش اابییتهای شناخته شده   یکی نیگا از مدل
(TNAاست. نر این مدل، اابییت )   3( جستجو، 2آگاهی،  (1اند که عبارت است از:   نسته تقسیم شده 9های فناورانه به )

سیازی و    ( پییانه 7( نستیابی بیه فنیاوری،   3( ارزیابی و انتخاب فناوری، 5( راهبان فناوری، 4ساخت شایستگی محوری، 
 ها و روابط بیاونی.  باناری از مشوق  ( بهاه9( یانگیای و 8جذب فناوری، 

 مشاهده نمون. 2شکلتوان نر   های توانمندی فناورانه یک بنگاه را می  تاین جنبه  مهم

 پاندا و رامانسن

 توانمندی مکمل توانمندی تاکتیکی توانمندی راهبانی

 خالایت

 طااحی و مهندسی

 ساخت

 تولید

 بازاریابی و فاوش

 خدمات رسانی

 اکتساب

 پشتیبانی

 راهبای

نمودار 1- دسته  بندی ابعاد توانمندی های فناورانه بر اساس 
مدل پاندا و راماناسن ]9[

یابی نیازهای فناورانه مدل ارز

سنجش  برای  شده  شناخته  مدل  های  از  دیگر  یکی 

یابی نیازهای  ارز قابلیت  های فناورانه در سطح بنگاه، مدل 

فناورانه  قابلیت  های  مدل،  این  در  است.   )TNA( ی  فناور

گاهی،  آ  )1  : از است  عبارت  که  شده  اند  تقسیم  دسته   9  به 

راهبرد   )4 ی،  محور شایستگی  ساخت   )3  ، جستجو  )2

به  دستیابی   )6 ی،  فناور انتخاب  و  یابی  ارز  )5 ی،  فناور

و  یادگیری   )8 ی،  فناور جذب  و  ی  پیاده  ساز  )7 ی،   فناور

ی از مشوق  ها و روابط بیرونی. 9( بهره  بردار

را  بنگاه  یک  فناورانه  توانمندی  جنبه  های  مهم ترین 

می  توان در نمودار )2( مشاهده نمود.
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 [01]چرخه تغییر فناورانه  .2شکل 

 
 

 این مراحل عبارتند از:
 های تولید و وجود تمایل برای تغییر است. این   : به معنی آگاهی اولیه از نیاز به ایجاد تغییر در فناوریآگاهی

  پدیری و خطرات حفظ وضع موجود است.  امر نیازمند توانایی مدیریت ارشد در درک نقش فناوری در رقابت
 های تقاضا از بازار یا از درون شرکت در جهت ایجاد تغییرات الزم یا درک   : به معنی درک سیگنالجستجو

های جدید است. این امر نیازمند   های بالقوه در دسترس ناشی از توسعه فناوری  های مربوط به فرصت  سیگنال
توانند بر آن تأثیر منفی گذاشته یا فرصت   قات فناورانه در بیرون بنگاه است که میپایش و ارزیابی روندها و اتفا

 رشد ایجاد نمایند.
 مند   های فناوری بنگاه از طریق ممیزی مدوام و نظام  : به معنی شناسایی نیازمندیایجاد شایستگی محوری

 های فعلی و مقایسه آن با رقبا برای حفظ توان رقابتی است.  شایستگی
 ای شفاف در مورد زمان و چرایی ایجاد تغییر است. راهبرد فناوری به   : به معنی داشتن ایدهراهبرد فناوری

ها باید به صورت داخلی توسعه داده   کند که کدام فناوری  عنوان بخشی از راهبرد کلی شرکت، مشخص می
 سپاری.  ها از طریق برون  یک در همکاری با دیگران و کدام فناوری  شوند، کدام

ایجاد  
 شایستگی

راهبرد 
 فناوری

ارزیابی و 
 انتخاب

اکتساب و 
 جذب

پیاده  
 سازی

 یادگیری

روابط 
 بیرونی

 آگاهی جستجو

نمودار 2- چرخه تغییر فناورانه ]10[

: این مراحل عبارتند از

در  تغییر  ایجاد  به  نیاز  از  اولیه  گاهی  آ معنی  به  گاهی:  آ

ی  های تولید و وجود تمایل برای تغییر است. این  فناور

ی  امر نیازمند توانایی مدیریت ارشد در درک نقش فناور

در رقابت  پدیری و خطرات حفظ وضع موجود است. 

از  یا  بازار  از  تقاضا  سیگنال  های  درک  معنی  به   : جستجو

درک  یا  الزم  تغییرات  ایجاد  جهت  در  شرکت  درون 

دسترس  در  بالقوه  فرصت  های  به  مربوط  سیگنال  های 

امر  این  است.  جدید  ی  های  فناور توسعه  از  ناشی 

در  فناورانه  اتفاقات  و  روندها  یابی  ارز و  پایش  نیازمند 

بیرون بنگاه است که می  توانند بر آن تأثیر منفی گذاشته 

یا فرصت رشد ایجاد نمایند.

ی: به معنی شناسایی نیازمندی  های  ایجاد شایستگی محور

نظام  مند  و  مدوام  ممیزی  طریق  از  بنگاه  ی  فناور

حفظ  برای  رقبا  با  آن  مقایسه  و  فعلی  شایستگی  های 

توان رقابتی است.

ی: به معنی داشتن ایده  ای شفاف در مورد زمان  راهبرد فناور

به عنوان  ی  فناور راهبرد  است.  تغییر  ایجاد  چرایی  و 

بخشی از راهبرد کلی شرکت، مشخص می  کند که کدام 

شوند،  داده  توسعه  داخلی  به صورت  باید  ی  ها  فناور
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از  ی  ها  فناور کدام  و  دیگران  با  ی  همکار در  کدام  یک 

ی. طریق برون  سپار

از  طیفی  یابی  ارز و  شناسایی  معنی  به  انتخاب:  و  یابی  ارز

طریق  از  آن  ها  مقایسه  دسترس،  در  فناورانه  گزینه  های 

انتخاب  و   ... و  امکان  سنجی  و  تطبیقی  بررسی  های 

بهترین گزینه است.

دستیابی  شیوه  بودن  مشخص  معنی  به  ی:  فناور کتساب  ا

شناسایی  پیشین  مراحل  در  که  است  ی  هایی  فناور به 

خرید  از  می  تواند  شیوه  این  شده  اند.  واقع  توافق  مورد  و 

بیرونی تا اقدامات مشترک با سایر شرکت  ها و در نهایت 

تحقیق و توسعه داخلی را شامل شود.

ی  فناور از  استفاده  و  کردن  عملیاتی  معنی  به  ی:  پیاده  ساز

مراحل  طی  نیازمند  است  ممکن  که  است  سازمان  در 

جدید،  خدمت  یا  محصول  توسعه  جمله  از  دیگری 

یادگیری  و  جدید  تولیدی  فرایندهای  ی  پیاده  ساز

نیازمند  امر  این  باشد.  نو  ی  فناور از  بهینه  استفاده 

فعالیت  های مدیریت و برنامه  ریزی پروژه است.

به منظور  پیشین  فناورانه  پروژه  های  مرور  معنی  به  یادگیری: 

یادگیری از موفقیت  ها و شکست  ها و استفاده از آن  ها 

در پروژه  های آتی است. این امر نیازمند روشی نظام  مند 

)و دیگر  از تجربیات داخلی شرکت  کسب دانش  برای 

شرکت  ها( است.

مشوق های  از  بهره گیری  معنی  به  بیرونی:  روابط  و  مشوق ها 

ی با منابع خارج  ارائه شده از جانب دولت و نیز همکار

تحقیقاتی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  شرکت،  مانند  از 

ی در درون بنگاه است. عمومی برای توسعه فناور

ابزار ممیزی توانمندی های فناورانه

و  فناورانه  توانمندی  که  داشت  توجه  باید   ، چیز هر  از  پیش 

می  توان  و  نیست  برابر  یکدیگر  با  بنگاه  ها  جذب   ظرفیت 

بر اساس:

به 	  )حساسیت  تغییر  به  نیاز  از  بنگاه  گاهی  آ میزان 

نیروهای رقابتی و ...(

شناخت 	  و  یابد  تغییر  باید  که  آن  چه  از  گاهی  آ میزان 

فرایند تغییر

بنگاه  های مختلف را از یکدیگر تمیز داد )نمودار 3(.
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 [11]ها بر اساس توانمندی فناورانه   بندی بنگاه  دسته .3شکل 

 
اسک  اباکاد   ، الزم 3ها در انواع ذکر شده در شکل     ندی آنب  ها و دسته  فناورانه بنگاهبه منظور سنجش توانمندی 

های   مختلف توانمندی فناورانه شناسایی شود. بر این اساس، توانمندی فناورانه یک بنگاه متشل  خواهد بود از توانمندی
. عکووه  [01] سازی اثربخش تغییرات و ...  ها، انتخاب راهلارهای مناسب، پیاده  کلیدی گوناگونی چون جستجوی فرص 

بر این موارد، شیوه ایجاد ارتباطات بیرونی، به مانی توساه یافتگی روابط بیرونی شرک  برای توساه فناوری، نیز باید به 
 .[01انمندی فناورانه در نظر گرفته شود ]عنوان یلی از ابااد مهم در توساه تو

(، رای و TNAاسکتااده از شکیوه کلکی اسکتااده شکده در روی ارزیکابی نیازهکای فناورانکه          با تلیه بر این موارد و با 
. ایکن  [01] (0 اند  جکدو    ( طراحی نمودهTCAT( ابزاری تح  عنوان ابزار ممیزی توانمندی فناورانه  7112هملاران  

ای برای بانک جهانی   ه جنوبی و در پروژهها در کر  برای سنجش توانمندی فناورانه بنگاه 7110ابزار که اولین بار در سا  
نیز برای سنجش توانمندی فناورانه  -یانی برزی ، تایلند، ایرلند و انگلستان-کشور دیگر  4مورد استااده قرار گرف ، در 

بکرای ارزیکابی ویکای      TCAT. به عنوان نمونه، در کشور برزی  از [07] ها در صنایع مختلف استااده شده اس   بنگاه
پرسشنامه در برزی  نشکان   073های پیشرو تولیدکننده واکسن استااده شده اس . نتایج بررسی   توانمندی فناورانه شرک 

 باال

 پایین

 باال پایین

 –آگاهی از نیاز به تغییر 
ها و تهدیدهای فرصت

 ناشی از توسعه فناوری

میزان آمادگی برای 
 ایجاد تغییرات الزم

 :Aهای نوع بنگاه

 ناآگاه، منفعل

 :Bهای نوع بنگاه

 واکنشی

 :Cهای نوع بنگاه

 استراتژیک

 :Dهای نوع بنگاه

 خلّاق

نمودار 3- دسته  بندی بنگاه  ها بر اساس توانمندی فناورانه ]11[

و  بنگاه  ها  فناورانه  توانمندی  سنجش  به منظور 

دسته  بندی آن  ها در انواع ذکر شده در نمودار )3(، الزم است 

این  بر  شود.  شناسایی  فناورانه  توانمندی  مختلف  ابعاد 

از  بود  خواهد  متشکل  بنگاه  یک  فناورانه  توانمندی  اساس، 

گونی چون جستجوی فرصت  ها،  توانمندی  های کلیدی گونا

تغییرات  اثربخش  ی  پیاده  ساز راه کارهای مناسب،  انتخاب 

ارتباطات بیرونی،  بر این موارد، شیوه ایجاد  ... ]10[. عالوه  و 

توسعه  برای  شرکت  بیرونی  روابط  توسعه یافتگی  معنی  به 

توسعه  در  مهم  ابعاد  از  یکی  به عنوان  باید  نیز  ی،  فناور

توانمندی فناورانه در نظر گرفته شود ]10[.

با تکیه بر این موارد و با استفاده از شیوه کلی استفاده شده 

نیازهای فناورانه )TNA(، راش و همکاران  یابی  ارز در روش 

فناورانه  توانمندی  ممیزی  ابزار  عنوان  تحت  ی  ابزار  )2007(

)TCAT( طراحی نموده  اند )جدول 1( ]10[. این ابزار که اولین 

بار در سال 2001 برای سنجش توانمندی فناورانه بنگاه  ها در 

استفاده  مورد  جهانی  بانک  برای  پروژه  ای  در  و  جنوبی  کره 

و  ایرلند  تایلند،  برزیل،  کشور دیگر -یعنی  در 4  گرفت،  قرار 
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در  بنگاه  ها  فناورانه  توانمندی  برای سنجش  نیز  انگلستان- 

نمونه،  به عنوان   .]12[ است  شده  استفاده  مختلف  صنایع 

توانمندی  وضعیت  یابی  ارز برای   TCAT از  برزیل  کشور  در 

استفاده  کسن  وا تولیدکننده  پیشرو  شرکت  های  فناورانه 

نشان  برزیل  در  پرسش نامه   123 بررسی  نتایج  است.  شده 

از  گذار  مرحله  در  بنگاه  ها  این  مجموع،  در  که  است  داده 

مشخص  هم  چنین  هستند.  "خالق"  به  "استراتژیک"  مرحله 

بنگاه  های فعال  امتیازات  که هر چند میانگین  شده است 

بوده،   3/1 برابر  پرسش نامه  گانه   9 اجزاء  برای  کشور  این  در 

حوزه  هایی  در  که  نموده  مشخص  پیمایش  نتایج  لکن 

پروژه، مدیریت  توسعه، مهندسی، مدیریت  و  مانند تحقیق 

بر  عالوه  شود.  حاصل  بهبودهایی  باید  یابی  بازار و  دانش 

تا  برزیل  دولت  سیاست  های  که  است  شده  مشخص  این 

برای  بنگاه  ها  به  کمک  توانایی  اما  بوده،  مناسب  این  جا  به 

موضوع  این  که  ندارد  را  خالق  به  استراتژیک  مرحله  از  گذار 

ی از خارج  کتساب فناور نیز می  تواند ناشی از تکیه بر تداوم ا

از کشور باشد. 

در پرسش نامه مربوطه، 24 سوال وجود دارد )جدول 1( و 

ی بین 1 تا 4 را به خود اختصاص می  دهد.  هر پرسش، امتیاز

امتیاز  کثر 96  در نتیجه، در نهایت هر شرکت می  تواند حدا

امتیازات  میانگین  چنان  چه  دهد.  اختصاص  خود  به  را 

گاه/منفعل"  "ناآ شرکت  این  باشد،   24 تا   0 بین  شرکت  یک 

کنشی  "وا نشان  دهنده   48 تا   25 بین  امتیاز  بود،  خواهد 

بین  شرکت  امتیازات  که  صورتی  در  است.  شرکت  بودن" 

بیانگر   ،96 تا   73 بین  و  بوده  "استراتژیک"  باشد،   72 تا   49

بودن  گاه/منفعل"  "ناا از  مقصود  است.  بنگاه  بودن"  "خالق 

فناورانه  توانمندی  حوزه  های  همه  در  شرکت  که  است  آن 

ضعیف   ... و  راهبرد  توسعه،  ی،  بهره  بردار کتساب،  ا از  اعم 

کمک به چنین بنگاه  هایی نیاز است  عمل می  نماید. برای 

که آن  ها را قادر به شناسایی نیاز به تغییر نموده و چارچوبی 

فعالیت  زمینه  های  کلیه  در  ی  فناور توسعه  برای  راهبردی 

کنشی" بودن یک بنگاه آن است  آن  ها فراهم کرد. منظور از "وا

توسعه  توانمندی  اما  است،  گاه  آ تغییر  به  نیاز  از  بنگاه  که 

از فعاالن پیشرو در حوزه  ی  با پیرو تنها  و  را نداشته  ی  فناور

مرتفع  را  خود  فناورانه  نیازهای  تجهیزات،  خرید  و  ی  فناور

به  که  الزم است  بنگاه  هایی  به چنین  کمک  برای  می  سازد. 

کمک نموده  ی  آن  ها در شناسایی اولویت  های توسعه فناور

)مثاًل  جدید  مفاهیم  کشف  سمت  به  حرکت  به  را  آن  ها  و 

ی فرایند( به جای ِصرف خرید  تغییر فرایندهای تولید )نوآور

آن  "استراتژیک"  بنگاه  های  داد.  سوق  جدید(  الت  ماشین  آ

از  خالقانه  تقلید  توانمندی  که  هستند  بنگاه  هایی  از  دسته 

ی  های موجود را دارا  پیشروهای بازار و ایجاد بهبود در فناور

شبکه  های  به  بنگاه  ها  نوع  این  دسترسی  بهبود  می  باشند. 

ی  های  کردن به فناور دانشی )مثال منابع خارجی( برای فکر 

آنان  به  می  تواند  موجود،  صنعتی  فضای  از  خارج  و  جدید 

شرکت  ها  این  نماید.  کمک  نوین  ی  های  فناور توسعه  برای 

هم  چنین می  توانند از کمک  های مقطعی و پروژه  ای مشاوران 

بهره  نیز  بین  المللی،  چه  و  داخلی  چه  ی،  فناور توسعه 

با  استراتژیک  بنگاه  های  ارتباط  بهبود   ، دیگر سوی  از  ببرند. 

دانشگاه  ها نیز می  تواند یکی از راه  های تسهیل ورود ایده  های 

خالق  بنگاه  های  نهایت،  در  باشد.  ی  فناور توسعه  جدید 

که به  گفته می  شود  به آن دسته از بنگاه  های پیشرو در بازار 

ی  های جدید مبادرت می  ورزند ]12[. توسعه فناور

از  استفاده  در  همکاران  و  راش  مدل  که  این  به  توجه  با 

ابزار ممیزی توانمندی فناورانه، تا حدودی جامع دیگر ابزارها 

بوده و نتایج بررسی آن در پنج کشور دیگر نیز مشخص شده 

است، در پژوهش حاضر از این ابزار برای سنجش توانمندی 

یستی ایرانی استفاده شد.  فناورانه شرکت  های داروساز ز

3. روش تحقیق
برای  پرسش نامه  ابزار  از  پژوهش  این  در  شد،  ذکر  چنان چه 

داروهای  حوزه  بنگاه های  فناورانه  توانمندی  سنجش 

نام  مدل های  میان  از  است.  شده  استفاده  ایران  یستی  ز

برده برای سنجش توانمندی فناورانه، مدل TCAT بیشترین 
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این  به  است.  دارا  حاضر  پژوهش  اهداف  با  را  همراستایی 

داروهای  تولیدکننده  شرکت   18 برای  پرسش نامه   ، منظور

 32 قالب  در  شرکت   12 میان  این  از  که  شد  ارسال  یستی  ز

پاسخ گویی،  نرخ  بردن  باال  برای  بودند.  پاسخ گو  پرسش نامه 

یکی از همکاران با هماهنگی قبلی شخصا پرسش نامه را نزد 

است.  گرفته  تحویل  را  شده  تکمیل  پرسش نامه  و  برده  افراد 

سواالتی  نیز  پرسش نامه  اول  بخش  در  که  است  ذکر  به  الزم 

راجع به وضعیت عمومی شرکت پرسیده شد.

نسخه خالصه ابزار ممیزی قابلیت  های فناورانه/نوآورانه 

بنگاه  ها در جدول )1( قابل مشاهده است. 

جدول 1- نسخه خالصه شده ابزار ممیزی قابلیت  های فناورانه ]10[

4. کامالً موافقم3. موافقم2. مخالفم1. کامالً مخالفمحوزه ها و سؤاالت

گاهی آ
1- فناوری، نقش مهمی در استراتژی کسب وکار شرکت ما دارد.

گاه است. 2- شرکت ما از فناوری  های با اهمیت برای کسب وکار خود آ

جستجو
یابی فرصت  ها و تهدیدهای فناورانه به خوبی آماده است. 3- شرکت ما برای ارز

یابی فناوری را بر عهده دارد. 4- شخص یا گروهی در شرکت ما مسئولیت ارز

ساخت شایستگی محوری
5- شرکت ما نقاط قوت فناورانه خاصی دارد و می  تواند از آن  ها استفاده کند.

6- شرکت ما می  داند که چگونه از فناوری برای ایجاد فرصت  های فناورانه در آینده استفاده نماید.

راهبرد فناوری
7- مدیریت ما از مهارت کافی برای تدوین یک استراتژی فناوری که برای توسعه کسب وکار مفید باشد، 

برخوردار است.
8- شرکت ما اولویت  های اصلی خود برای توسعه فناوری را می  داند.

" فناوری مناسبی را تدوین کرده است. 9- شرکت ما "چشم  انداز

ارزیابی و انتخاب فناوری
10- شرکت ما به خوبی توانایی انتخاب بهترین فناوری  های مورد نیاز برای کسب وکار خود را دارد.

11- شرکت ما بهترین منابع دستیابی به فناوری را می  شناسد.

اکتساب فناوری
12- شرکت ما در به دست آوردن فناوری از منابع بیرونی توانمند و اثربخش است.

13- شرکت ما ارتباطات خوبی با تأمین  کنندگان مهم فناوری در بیرون از شرکت دارد.

پیاده  سازی و جذب فناوری
14- فعالیت  های توسعه فناوری ما )مانند مهندسی و تحقیق و توسعه( به شکل اثربخشی در درون شرکت 

سازمان  دهی شده است
یم. 15- ما فرایندهای شفاف و صریحی برای اجرای پروژه  های فناوری دار

یادگیری
یابی پروژه  های فناوری دارد. 16- شرکت ما سیستم خوبی برای ارز

یم.  17- ما توانمندی یادگیری از تجربیات یک پروژه فناوری و استفاده از آن در پروژه بعدی را دار
18- شرکت ما پس از اتمام پروژه  های فناوری، آن  ها را مرور می  کند.
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4. کامالً موافقم3. موافقم2. مخالفم1. کامالً مخالفمحوزه ها و سؤاالت

شبکه  سازی
19- شرکت ما برای توسعه فناوری از حمایت  های قانونی و کمک  های سازمان  های دولتی استفاده می  کند.
یابی فناوری استفاده  20- ما در شرکت از کمک سازمان  های بیرونی )مانند شرکت  های مشاوره  ای( برای ارز

می  کنیم.
21- ما در شرکت از کمک سازمان  های بیرونی برای توسعه فناوری استفاده می  کنیم.

یابی عملکرد فناورانه شرکت کمک می  کنند. 22- بنگاه  های بیرونی به ما برای ارز
23- ما با دانشگاه  ها در پروژه  های کلیدی فناوری همکاری می  کنیم.

24- ما با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی در پروژه  های مهم فناوری همکاری می  کنیم.

البته چنانچه اشاره شده است، این نسخه خالصه  ای از 

این ابزار است و نسخه اصلی آن گسترده  تر از این موارد است. 

که پاسخ دهندگان، در  در این نسخه، 24 پرسش وجود دارد 

قالب چهار گزینه به آنها جواب می  دهند.

که  یستی  ز داروهای  تولید  شرکت کننده  هجده  میان  از 

پرسش نامه برای آن  ها ارسال شد، دوازده شرکت در قالب 32 

پاسخ  ها  بیشترِ  تعداد  دادند.  پاسخ  سؤاالت  به  پرسش نامه 

مربوط  سؤاالت  که  است  آن  از  ناشی  شرکت  ها،  به  نسبت 

شخصی  نسبتًا  نظرات  فناورانه،  توانمندی  ممیزی  ابزار  به 

از تورش پاسخ  ها، پرسش نامه  برای جلوگیری  و  بود  پاسخ گو 

در شرکت  ها توسط چند پاسخ گو پر شده است. الزم به ذکر 

یستی  است که در مجموع، 22 شرکت تولیدکننده داروهای ز

ی در  در ایران فعال هستند اما چهار شرکت حاضر به همکار

پرکردن پرسش نامه نشدند. 

4. یافته  های تحقیق
زیربخش  دو  در  تحقیق  یافته  های  بخش،  این  در 

یافته  های  و  )دموگرافیک(  جمعیت  شناختی  یافته  های 

پرسش نامه ارائه می  شود.

یافته  های دموگرافیک

تعداد  شرکت  ها،  استقرار  محل  بر  مشتمل  یافته  ها  این 

روش  های  توسعه،  و  تحقیق  در  هزینه  کرد  درصد  کارکنان، 

 TCAT که به ی است  ی و موانع توسعه فناور کتساب فناور ا

افزوده شده است. 

محل استقرار شرکت

از میان دوازده شرکت مشارکت کننده، سه شرکت در شهرک 

ی، پنج شرکت در  صنعتی، یک شرکت در پارک علم و فناور

مرکز رشد و سه شرکت نیز در سایر مکان  ها )جز موارد یاد شده 

ی( استقرار داشته  اند. و شهرک  های تخصصی و فناور
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 های مورد مطالعه حسب محل استقرار  تعداد شرکت. 4شکل 

 
 . تعداد کارکنان4.1.4

 255تا  55شرکت متوسط )بین  2شاغل(،  55شرکت کوچک )کمتر از  5دهنده به پرسشنامه،  پاسخ  شرکت 21از بین 
 اند. داشتهشاغل( حضور  255شرکت بزرگ )بیش از  6شاغل( و 

 های مورد مطالعه حسب طبقه  تعداد شاغالن شرکت. 1شکل 

 

 سایر اماکن پارک علم و فناوری شهرک صنعتی مرکز رشد

5 

3 

1 

3 

 255بیشتر از  255تا  55بین    55کمتر از 

5 

1 

6 

نمودار 4- تعداد شرکت  های مورد مطالعه حسب محل استقرار

تعداد کارکنان

از بین دوازده شرکت  پاسخ دهنده به پرسش نامه، پنج شرکت 

کوچک )کمتر از 50 شاغل(، یک شرکت متوسط )بین 50 تا 

100 شاغل( و شش شرکت بزرگ )بیش از 100 شاغل( حضور 

داشته اند.



یابی توانمندی فناورانه بنگاه های ...        17 ز ار
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نمودار 5- تعداد شاغالن شرکت  های مورد مطالعه حسب طبقه

درصد تحقیق و توسعه از فروش

شرکت،  هفت  که  می دهد  نشان  داده ها  بررسی  نتایج 

اطالعات مربوط به سهم هزینه های تحقیق و توسعه از فروش 

سال 1394 خود را اعالم کرده اند. میانگین اعداد اعالم شده، 

از فروش   R&D نمایشگر متوسط سهم 11.4 درصدی هزینه 

یکسال است. اما با تفکیک شرکت ها به شرکت های کوچک 

و  کارکن(   99 تا   50 )بین  متوسط  و  شاغل(   50 تا   5 )دارای 

(، می توان به داده های دقیق تری دست  بزرگ )باالتر از 100 نفر

 )SMEs( کوچک و متوسط یافت. بر این اساس، بنگاه های 

یستی کشور به طور متوسط 10درصد از  تولیدکننده داروهای ز

فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده اند در حالی 

صرف   R&D در  را  فروش  از  13درصد  بزرگ  بنگاه های  که 

نموده اند. 
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 . درصد تحقیق و توسعه از فروش4.1.3

های تحقیق    توسق ه اف وقر ا سقا       شرکت، اطالعات مربوط به سهم هزینه 7دهد که  ها نشان می نتایج بررسی داده
اف وقر ا   R&Dدرصقدی هزینقه    4411اند. میانگین اعداد اعالم شده، نمایشگر متوسط سهم  خود را اعالم کرده 4931

کقارکن(     33تقا   55شاغل(   متوسط )بین  55تا  5های کوچک )دارای  ها به شرکت یکسا  است. اما با تفکیک شرکت
 هاه  ووکاو و وسوسا     بنگاه  تری دست یاوت. بر ایقن اسقا ،    های دقی  توان به داده نفر(، می 455بزرگ )باالتر اف 

(SMEs تولیدکننده دار های فیستی کشور به طور متوسط )اف وقر ا خقود را بقه تحقیق    توسق ه اخت قا        45 %
  اند. صرف نموده R&D% اف ور ا را در 49 هه  بزرگ بنگه اند در حالی که  داده

 هه  داروهه  زیسسی از فروش . سهم تحقیق و توسعه بنگه 6شکل 

 
 

 هه  اوسسهب فنهور  . روش3.1.3

های تولید دار های فیستی  های ایرانی برای دستیابی به ونا ری ای که بنگاه های عمده منظور کسب آگاهی اف ر ابه 
. خرید لیسانس اف 2های خارجی،   . خرید لیسانس اف شرکت4ر ا اعم اف  7دهند، در پرسشنامه،  مورد استفاده قرار می

. مهندسی م کو ، 5. اکتساب پنهانی، 1ا برای توس ه ونا ری، ه  . همکاری مشترک با دیگر شرکت9های داخلی،   شرکت
 42 ( یک شرکت دیگر؛ قرار داده شد. نتایج پاسخM&A. ادغام   اکتساب )7. تحقی    توس ه داخل شرکت   6

 شرکت در نمودار فیر قابل مشاهده است. 
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 بزرگ کوچک   متوسط

نمودار 6- سهم تحقیق و توسعه بنگاه های داروهای زیستی از 
فروش

روش های اکتساب فناوری

که بنگاه های  از روش های عمده ای  گاهی  کسب آ به منظور 

یستی  ز تولید داروهای  ی های  فناور به  برای دستیابی  ایرانی 

روش  هفت  پرسش نامه،  در  می دهند،  قرار  استفاده  مورد 

خرید   .2 خارجی،  شرکت  های  از  لیسانس  خرید   .1 از  اعم 

با  مشترک  ی  همکار  .3 داخلی،  شرکت  های  از  لیسانس 

پنهانی،  کتساب  ا  .4 ی،  فناور توسعه  برای  شرکت  ها  دیگر 

و  شرکت  داخل  توسعه  و  تحقیق   .6 معکوس،  مهندسی   .5

داده  قرار  ؛  دیگر شرکت  یک   )M&A( کتساب  ا و  ادغام   .7

شد. نتایج پاسخ دوازده شرکت در نمودار )7( قابل مشاهده 

است. 
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 زیستیهای داروهای  های دستیابی به فناوری در بنگاه ترین شیوه متداول. 7شکل 

 

های تولیدکننده داروهای زیستی  شود که تحقیق و توسعه درون شرکت، بیشترین فراوانی را در میان بنگاه مشاهده می
در ایران برای دستیابی به فناوری به خود اختصاص داده است و پس از آن، روش مهندسی معکوس و همکاری مشترک 

ها، از همتایان  ه جالب توجه آن است که هیچ یک از شرکتاند. نکت ها برای توسعه فناوری قرار داشته با دیگر شرکت
ها و برخی عوامل فرهنگی که مانع  اند. در کنار رقابت میان این بنگاه داخلی خود لیسانس توسعه فناوری خریداری نکرده

الیل رایج توان عامل دیگری تحت عنوان چرخه عمر دارو را نیز از د شود، می ها می چنین داد و ستدهایی میان بنگاه
های ایرانی داروهایی را تولید  معنی که معموالً شرکت بدین  ها دانست؛ نبودن خرید و فروش لیسانس در میان این بنگاه

های  ها )مانند مدل ها در جهان گذشته است و بعضاً انواع جدیدتری از آن سال از عمر آن 01اند که بیش از  کرده
Pegylated ها صرفه اقتصادی ندارد که از همتایان داخلی  ود به بازار است. لذا برای بنگاهداروهای موجود( در حال ور

چه شرکتی نوپا داروی جدیدی نیز تولید کرده باشد، احتماالً از طریق  های قدیمی را خریداری نمایند. چنان خود مدل
ه گفته فعاالن این صنعت، تر خریداری شده است. اما مطابق آمار و ب های بزرگ ( توسط شرکتM&Aادغام و تملک )

ها دانست که بعضاً اطالعات   ترین روش اکتساب فناوری در میان این شرکت  توان روش مهندسی معکوس را عمده  می
هستند، خریداری کرده و با تحقیق و توسعه    های خارجی که متخصص تحلیل پتنت  تولیدی داروهای زیستی را از بنگاه

پردازند. لذا تأکید پاسخگویان بر تحقیق و توسعه درون شرکت، به احتمال فراوان ناشی از   داخل شرکت، به تولید آن می
 کنند(.  داخلی محسوب می R&Dاست )که در واقع همان مهندسی معکوس را نیز  R&Dتعریف متفاوت آنان از 

تحقیق و 
توسعه درون 
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نمودار 7- متداول ترین شیوه های دستیابی به فناوری در 
بنگاه های داروهای زیستی

شرکت،  درون  توسعه  و  تحقیق  که  می شود  مشاهده 

تولیدکننده داروهای  را در میان بنگاه های  فراوانی  بیشترین 

ی به خود اختصاص  یستی در ایران برای دستیابی به فناور ز

ی  داده است و پس از آن، روش مهندسی معکوس و همکار

ی قرار داشته اند.  مشترک با دیگر شرکت ها برای توسعه فناور

از  شرکت ها،  از  هیچ  یک  که  است  آن  توجه  جالب  نکته 

ی  خریدار ی  فناور توسعه  لیسانس  خود  داخلی  همتایان 

عوامل  برخی  و  بنگاه ها  این  میان  رقابت  کنار  در  نکرده اند. 

بنگاه ها  میان  دادوستدهایی  چنین  مانع  که  فرهنگی 

می شود، می توان عامل دیگری تحت عنوان چرخه عمر دارو 

را نیز از دالیل رایج نبودن خرید و فروش لیسانس در میان این 
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ایرانی  که معمواًل شرکت های  این معنی  به  بنگاه ها دانست؛  

داروهایی را تولید کرده اند که بیش از 10 سال از عمر آن ها در 

گذشته است و بعضًا انواع جدیدتری از آن ها )مانند  جهان 

بازار  به  Pegylated داروهای موجود( در حال ورود  مدل های 

از  که  ندارد  اقتصادی  صرفه  بنگاه ها  برای  بنابراین  است. 

ی نمایند.  همتایان داخلی خود مدل های قدیمی را خریدار

باشد،  کرده  تولید  نیز  جدیدی  ی  دارو نوپا  شرکتی  چنان چه 

احتمااًل از طریق ادغام و تملک )M&A( توسط شرکت های 

ی شده است. اما مطابق آمار و به گفته فعاالن  بزرگ تر خریدار

این صنعت، می  توان روش مهندسی معکوس را عمده  ترین 

که  دانست  شرکت  ها  این  میان  در  ی  فناور کتساب  ا روش 

بنگاه  های  از  را  یستی  ز داروهای  تولیدی  اطالعات  بعضًا 

ی کرده  خارجی که متخصص تحلیل پتنت   هستند، خریدار

آن می  پردازند.  تولید  به  و توسعه داخل شرکت،  با تحقیق  و 

به  شرکت،  درون  توسعه  و  تحقیق  بر  پاسخ گویان  کید  تأ لذا 

احتمال فراوان ناشی از تعریف متفاوت آنان از R&D است 

داخلی   R&D نیز  را  معکوس  مهندسی  همان  واقع  در  )که 

محسوب می  کنند(.

موانع توسعه فناوری

ی بنگاه  ها  گاهی از موانعی که در راه توسعه فناور برای کسب آ

هزینه  ای،  عوامل  بر  مشتمل  اصلی،  عامل  پنج  دارد،  وجود 

و  کسب وکار  محیط  عوامل  ی،  بازار عوامل  دانشی،  عوامل 

عوامل انگیزشی، در قالب پرسش نامه از پاسخ گویان پرسیده 

عوامل  می  شود،  مشاهده   )8( نمودار  در  که  آن  طور  شد. 

کمبود  و  ی  فناور توسعه  هزینه  بودن  باال  )شامل  هزینه  ای 

منابع داخلی و خارجی( مهم ترین عوامل پیش پای بنگاه  ها 

انتظار  از  دور  نتیجه  این  البته  بوده  اند.  ی  فناور توسعه  برای 

جدید،  یستی  ز داروهای  توسعه  برای  که  چرا  نیست  هم 

تا 13 ساله   10 زمانی  بازه  در  بر یک میلیارد دالر  بالغ  مبلغی 

ایرانی  کوچک  بنگاه  های  توان  از  قطعا  که   ]13[ است  نیاز 

، هم  چون  خارج است. مانع بعدی، عوامل محیط کسب وکار

و  نامطلوب  فکری  مالکیت  نظام  کالن،  اقتصاد  ی  ناپایدار

که البته بر تمام  یه  های قانونی عنوان شده است  بی  ثباتی رو

به  حرکت  برای  را  شرکت  ها  انگیزه  و  انداخته  سایه  صنایع 

که  کم می  کند. نکته جالب آن است  ی  سمت توسعه فناور

کمبود  مانند  دانشی،  عوامل  که  هستند  مدعی  شرکت  ها 

ی  ها و بازارهای محصوالت، کمترین  اطالعات در مورد فناور

داشته  ی  فناور توسعه  سمت  به  آن  ها  حرکت  در  را  نقش 

قابل پذیرش  این جهت می  تواند  از  نیز  یافته  این  که  است، 

باشد که هنوز بازار کشور به لحاظ استفاده از این نوع داروها 

فروش  از  می  توانند  تولیدکنندگان  لذا  و  است  نشده  اشباع 

داروهای خود مطمئن باشند و این خود مشوقی برای توسعه 

ی محسوب می  شود. فناور
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ای،   عامل اصلی، مشتمل بر عوامل هزینه 5ها وجود دارد،   برای کسب آگاهی از موانعی که در راه توسعه فناوری بنگاه
عوامل دانشی، عوامل بازاری، عوامل محیط کسب و کار و عوامل انگیزشی، در قالب پرسشنامه از پاسخگویان پرسیده 

منابع داخلی ای )شامل باال بودن هزینه توسعه فناوری و کمبود   شود، عوامل هزینه  مشاهده می 8طور که در شکل   شد. آن
اند. البته این نتیجه دور از انتظار هم نیست چرا   ها برای توسعه فناوری بوده  پیش پای بنگاه عواملترین   و خارجی( مهم

که [ 11] ساله نیاز است 11تا  11میلیارد دالر در بازه زمانی  1که برای توسعه داروهای زیستی جدید، مبلغی بالغ بر 
چون ناپایداری   های کوچک ایرانی خارج است. مانع بعدی، عوامل محیط کسب و کار، هم  نگاهالقاعده از توان ب  علی

های قانونی عنوان شده است که البته بر تمام صنایع سایه   ثباتی رویه  اقتصاد کالن، نظام مالکیت فکری نامطلوب و بی
ها مدعی   کند. نکته جالب آن است که شرکت  ها را برای حرکت به سمت توسعه فناوری کم می  انداخته و انگیزه شرکت

ها و بازارهای محصوالت، کمترین نقش را در حرکت   هستند که عوامل دانشی، مانند کمبود اطالعات در مورد فناوری
تواند قابل پذیرش باشد که هنوز بازار کشور   ها به سمت توسعه فناوری داشته است که این یافته نیز از این جهت می  آن
توانند از فروش داروهای خود مطمئن باشند   لحاظ استفاده از این نوع داروها اشباع نشده است و لذا تولیدکنندگان می به

 شود.  و این خود مشوقی برای توسعه فناوری محسوب می
 های داروهای زیستی  موانع توسعه فناوری در بنگاه .8شکل 
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 عوامل محیطی ای  عوامل هزینه

نمودار 8- موانع توسعه فناوری در بنگاه  های داروهای زیستی

شرکت  های  میان  در  ی  فناور توسعه  موانع  تفکیک 

و  کوچک  که شرکت  های  نیز نشان می  دهد  SMEها  و  بزرگ 

ی  ، بیشترین ضربه  پذیری را از ناپایدار متوسط، مطابق انتظار

نیز  ی  فناور توسعه  هزینه  های  و  دارند  کالن  اقتصاد  عوامل 

این  برای  آن  ها  مالی  منابع  لذا  و  باالتر  آن  ها  مقیاس  برای 

بزرگ  شرکت  های  که  است  حالی  در  این  است.  کمتر  امر 

ی  فناور توسعه  مانع  مهم ترین  به عنوان  را  هزینه  ای  عوامل 

برشمرده  اند.
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های کوچک و متوسط،   دهد که شرکت  ها نیز نشان میSMEهای بزرگ و   موانع توسعه فناوری در میان شرکتتفکیک 
های توسعه فناوری نیز برای مقیاس   پذیری را از ناپایداری عوامل اقتصاد کالن دارند و هزینه  مطابق انتظار، بیشترین ضربه

ای را به   های بزرگ عوامل هزینه  امر کمتر است. این در حالی است که شرکتها برای این   ها باالتر و لذا منابع مالی آن  آن
 اند.  ترین مانع توسعه فناوری برشمرده  عنوان مهم

 های بزرگ و کوچک و متوسط  موانع توسعه فناوری به تفکیک شرکت. 9شکل 

 

 
 TCATهای   . یافته4.2

ها اختصاص داشتت. ایتن     ( بنگاهTCATپرسشنامه به ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ) اصلیه اشاره شد، بخش ک  چنان
 سنجد.   های مختلف توانمندی فناورانه بنگاه را می  پرسش بوده و جنبه 42بخش و  9ابزار جمعاً دارای 
های حوزه داروهای زیستی ایران، امتیاز   گین، بنگاههای مستخرج از پرسشنامه نشان داد که به طور میان  نتایج تحلیل داده

رستد. بتا ایتن      متی  24ها، این عدد بته    آورند که با نرمال کردن داده  را در ابزار ممیزی توانمندی فناورانه به دست می 17
 قرار دارند.  "استراتژیک"ها در مجموع در وضعیت   توان چنین اظهار کرد که این بنگاه  اوصاف، می
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 عدم نیاز به دلیل نبود تقاضا

 های کوچک و متوسط شرکت

 های بزرگ شرکت

نمودار 9- موانع توسعه فناوری به تفکیک شرکت  های بزرگ و 
کوچک و متوسط

TCAT یافته  های

چنان  که اشاره شد، بخش اصلی پرسش نامه به ابزار ممیزی 

توانمندی فناورانه )TCAT( بنگاه  ها اختصاص داشت. این 

ی هم دارای 9 بخش و 24 پرسش بوده و جنبه  های  ابزار رو

مختلف توانمندی فناورانه بنگاه را می  سنجد. 

نشان  پرسش نامه  از  مستخرج  داده  های  تحلیل  نتایج 

یستی  ز داروهای  حوزه  بنگاه  های  میانگین،  به طور  که  داد 

ایران، امتیاز 71 را در ابزار ممیزی توانمندی فناورانه به دست 

کردن داده  ها، این عدد به 62 می  رسد.  با نرمال  که  می  آورند 

که این بنگاه  ها در  کرد  با این اوصاف، می  توان چنین اظهار 

مجموع در وضعیت "استراتژیک" قرار دارند. 
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 های صنعت داروهای زیستی ایران  توانمندی فناورانه بنگاه. 01 شکل

  

ها، دسترسی به منابع تکمیلی بررا  اامرک ارردن      نیاز اساسی این دسته از بنگاه( 4102نوشته راش و همکاران )بر اساس 
شرات و بهبود حضور در . ارتقاء دسترسی به متخصصین فنی و بازاریابی خارج از [04] ها  درون بنگاه است  توانمند 
ها بررا  افریایت توانمنرد  امر        تواند به آن  و توسعه فناور  )مانند متخصصین خارج از اشور(، می   ها  تأمین  شبکه

هرا  مشراور )داخلری یرا       محور، نیراز بره اسرتهاده از شررات    -هایی ممکن است بعضاً و به شکک پروژه  اند. چنین بنگاه
ها و موسسات تحقیقاتی عمرومی    قیقات و توسعه فناور  داشته باشند. بهبود همکار  با دانشگاهالمللی( در زمینه تح  بین

هرا  ددیرد و دسرتیابی بره       هرا و مهرارت    تواند راهی برا  آوردن ایده  آموختگان دانشگاهی هم می  و نیی استهاده از دانت
هرا  تحقیرو و توسرعه بره منترور تولیرد         ارتقاء توانمند  ها،  ها  پیشرو باشد. گام بعد  برا  این دسته از بنگاه  فناور 

 المللی است.  محصوالت ددید در سطح بین
تواند بیان اننرده بخرت     ها در چرخه تغییر فناورانه نیی می  گانه توانمند  بنگاه 9عالوه بر این، بررسی هر ی  از ادیاء 

 دیگر  از واقعیت باشد.  

نمودار 10- توانمندی فناورانه بنگاه  های صنعت داروهای زیستی 
ایران

بر اساس نوشته راش و همکاران )2014( نیاز اساسی این 

دسته از بنگاه  ها، دسترسی به منابع تکمیلی برای کامل کردن 

به  دسترسی  ارتقاء   .]12[ است  بنگاه  درون  توانمندی  های 

یابی خارج از شرکت و بهبود حضور  متخصصین فنی و بازار

متخصصین  )مانند  ی  فناور توسعه  و  تأمین    شبکه  های  در 

توانمندی  افزایش  برای  آن  ها  به  می  تواند   ،) کشور از  خارج 

کمک کند. چنین بنگاه  هایی ممکن است بعضًا و به شکل 

از شرکت  های مشاور )داخلی  ، نیاز به استفاده  پروژه-محور

داشته  ی  فناور توسعه  و  تحقیقات  زمینه  در  بین  المللی(  یا 

ی با دانشگاه  ها و مؤسسات تحقیقاتی  باشند. بهبود همکار

هم  دانشگاهی  دانش  آموختگان  از  استفاده  نیز  و  عمومی 

و  جدید  مهارت  های  و  ایده  ها  آوردن  برای  راهی  می  تواند 

این  برای  بعدی  گام  باشد.  پیشرو  ی  های  فناور به  دستیابی 

توسعه  و  تحقیق  توانمندی  های  ارتقاء  بنگاه  ها،  از  دسته 

به منظور تولید محصوالت جدید در سطح بین  المللی است.

توانمندی  نه گانه  اجزاء  از  یک  هر  بررسی  این،  بر  عالوه 

بیان کننده  می  تواند  نیز  فناورانه  تغییر  چرخه  در  بنگاه  ها 

بخش دیگری از واقعیت باشد. 

12 
 

 چرخه تغییر فناورانهها در   توانمندی بنگاه. 11شکل 

 

)کهه بهه نی هی آگهاهی     « آگاهی»اند که به لحاظ   نشان داده شده است، پاسخگویان اعتقاد داشته 11طور که در شکل   آن
های تولید و وجود تمایل برای تغییر بوده و نیازن د توانایی ندیریت ارشد در درک   اولیه از نیاز به ایجاد تغییر در ف اوری

ههای تولیدک  هده داروههای زی هتی ایرانهی        پدیری و خطرات حفظ وضع نوجود است(، شرکت  رقابت نقش ف اوری در
هها    دهد که این ب گاه  چ ین نتایج نشان نی  دارای وضییت ن اسبی بوده و از نقش ف اوری در ک ب و کار خود آگاه د. هم

ن هد    ف اوری ب گاه از طریق نمیزی ندوام و نظام های  که به نی ی ش اسایی نیازن دی« ) ساخت شای تگی نحوری»از نظر 
های فیلی و نقای ه آن با رقبها بهرای حفهظ تهوان رقهابتی اسهت( نیهز توانم هد ه هت د. انها از سهوی دیگهر،               شای تگی

)به نی ی توسیه یهافتگی روابهب بیرونهی شهرکت بهرای توسهیه ف هاوری(،        « سازی  شبکه»اند که   ده دگان نشان داده  پاسخ
)بهه نفوهوم   « سازی و جذب ف هاوری   پیاده»ها در   ها برای توسیه ف اوری بوده و پس از آن، ب گاه  بزرگترین ضیف شرکت

 اند.  ترین عملکرد را داشته  های تحقیق و توسیه در شرکت(، ضییف  سازناندهی اثربخش فیالیت
، بدین نی ی که [11] است (1931و شاکری ) قاضی نوریهای این بخش پرسش انه، همراستا با نتایج نطالیات   یافته
نحور -ای ک در نرحله تولید داروهای بیوسیمیالر بوده و به سبب ف اوری  های تولیدک  ده داروهای زی تی ایران، هم  ب گاه

ه باش د انا ه وز تا رسیدن به نرحل  تولید داروهای نشابه خارجی را دارا نی "استراتژیک"بودن این ص یت، توانم دی 
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نمودار 11- توانمندی بنگاه  ها در چرخه تغییر فناورانه

است،  شده  داده  نشان   )11( نمودار  در  که  آن  طور 

به  )که  گاهی«  »آ لحاظ  به  که  داشته  اند  اعتقاد  پاسخ گویان 

ی  های تولید  گاهی اولیه از نیاز به ایجاد تغییر در فناور معنی آ

مدیریت  توانایی  نیازمند  و  بوده  تغییر  برای  تمایل  وجود  و 

خطرات  و  رقابت  پدیری  در  ی  فناور نقش  درک  در  ارشد 
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حفظ وضع موجود است(، شرکت  های تولیدکننده داروهای 

ی  یستی ایرانی دارای وضعیت مناسبی بوده و از نقش فناور ز

نشان  نتایج  هم  چنین  هستند.  گاه  آ خود  کسب وکار  در 

ی«  می  دهد که این بنگاه  ها از نظر »ساخت شایستگی محور

ی بنگاه از طریق  )که به معنی شناسایی نیازمندی  های فناور

ممیزی مدوام و نظام  مند شایستگی  های فعلی و مقایسه آن با 

رقبا برای حفظ توان رقابتی است( نیز توانمند هستند. اما از 

ی«  ، پاسخ  دهندگان نشان داده  اند که »شبکه  ساز سوی دیگر

توسعه  برای  شرکت  بیرونی  روابط  توسعه یافتگی  معنی  )به 

ی  فناور توسعه  برای  شرکت  ها  ضعف  بزرگ ترین  ی(،  فناور

ی«  ی و جذب فناور بوده و پس از آن، بنگاه  ها در »پیاده  ساز

)به مفهوم سازماندهی اثربخش فعالیت  های تحقیق و توسعه 

در شرکت(، ضعیف  ترین عملکرد را داشته  اند.

نتایج  با  همراستا  پرسش نامه،  بخش  این  یافته  های 

 ،]14[ است   )1396( کری  شا و  ی  نور قاضی  مطالعات 

یستی  ز داروهای  تولیدکننده  بنگاه  های  که  معنی  این  به 

بوده  بیوسیمیالر  داروهای  تولید  مرحله  در  هم  اینک  ایران، 

توانمندی  صنعت،  این  بودن  ی-محور  فناور سبب  به  و 

دارا می  باشند  را  تولید داروهای مشابه خارجی  "استراتژیک" 

عرضه  و  جدید  ی  دارو کشف  مرحله  به  رسیدن  تا  هنوز  اما 

بین  المللی )یعنی سطح خالق( فاصله دارند.  آن در سطح 

باالی  نقش  به علت  که  کرد  اظهار  چنین  می  توان  واقع،  در 

"استراتژیک"  توانمندی  کسب  صنعت،  این  در  ی  فناور

 ، جای تعجب ندارد چرا که بنگاه  ها مجبورند برای تولید دارو

ی خود را در وضعیت باالیی نگه دارند.  سطح دانش و فناور

ی  مفرد و سلیم )2019(  ، نتایج یافته  های افشار از سوی دیگر

)در  بنگاه  ها  فعالیت  های  ی«  »شبکه  ساز که  می  دهد  نشان 

و  دانشگاه  ها  سازمان  ها،  دیگر  با  مشترک  ی  همکار قالب 

مؤسسات تحقیقاتی عمومی(، از مهم ترین پاشنه آشیل  های 

ق« و حضور 
ّ

این صنعت برای حرکت به سوی توانمندی »خال

در سطح بین  المللی است ]15[. هم  چنین، نتایج بخش  های 

کوچک داروهای  که بنگاه  های بزرگ و  پیشین نیز نشان داد 

، بین 10 تا 13 درصد از فروش خود را در تحقیق  یستی کشور ز

ضعف  قالب  در  نیز  مورد  این  که  می  کنند  هزینه  توسعه  و 

ی« خود را به نمایش  ی و جذب فناور بنگاه  ها در »پیاده  ساز

می  گذارد. این در حالی است که بنگاه  های بزرگ بین  المللی 

متوسط  به طور   ،2015 سال  در  یستی  ز داروهای  تولیدکننده 

کرده  اند  19.2 درصد از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه 

بزرگ ترین  به عنوان  نوارتیس،  شرکت  نمونه،  به طور   .]16[

میلیارد   9.3 )معادل  درصد   20.2 جهان،  دارویی  شرکت 

( و شرکت بایوژن، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های  دالر

فروش  درآمد  از  23.1درصد  یستی،  ز داروهای  تولیدکننده 

توسعه  و  تحقیق  صرف  را   ) دالر میلیارد   1.9 )معادل  خود 

نموده اند. با در نظر گرفتن این فاصله عمیق میان هزینه  های 

تحقیق و توسعه میان شرکت  های ایرانی و شرکت  های بزرگ 

آن  ها،  ضعف  نقاط  از  یکی  که  است  طبیعی  بین  المللی، 

ی باشد.  ی و جذب فناور توان محدود پیاده  ساز

سطح  که  می دهد  نشان  پرسش نامه  نتایج  بررسی 

تا  هنوز  یستی،  ز داروساز  بنگاه  های  فناورانه  توانمندی 

ی دارد. یکی  ی جدید فاصله معنی  دار دستیابی به تولید دارو

میان  در  صادراتی  جهت  گیری  فقدان  فاصله،  این  علل  از 

 .]14[ است  ایران  بازار  به  بسندگی  و  داخلی  تولیدکنندگان 

و  پیامدها  می  تواند  صادرات  توسعه  سمت  به  حرکت  عدم 

نشان   )2002( یلد  و و  فوربس  باشد.  داشته  به همراه  تبعاتی 

کشورهای جنوب شرقی آسیا در فرایند  که موفقیت  داده  اند 

صنایع  از  حمایت  از  مناسبی  تلفیق  نتیجه  شدن  صنعتی 

آن  ها  البته   .]7[ است  بوده  صادرات گرایی  یکرد  رو و  تازه  پا 

از  ی  بسیار در  داخلی  صنایع  از  حمایت  که  کرده  اند  اشاره 

موارد در سطح دنیا، منجر به نابالغ ماندن دائمی صنایع شده 

داروهای  تولیدکننده  بنگاه  های  ماندن  رقابت  پذیر  است. 

خروجی  های  از  ناشی  می  تواند  بلندمدت  در  ایرانی  یستی  ز

فرایند تحقیق و توسعه آنان باشد یا موفقیت آن  ها در دستیابی 

به بازارهای خارجی. تحقیق و توسعه داخلی، نیازمند منابع 

بنگاه  ها  فروش  فعلی  حجم  به  توجه  با  که  است  مالی  بزرگ 



یابی توانمندی فناورانه بنگاه های ...        21 ز ار

نخواهد   ،R&D به  فروش  درصد   13 تا   10 تنها  اختصاص  و 

 ، توانست پاسخ گویی مناسبی در آینده داشته باشد. از این رو

ی بیشتر  یکی از استراتژی  ها برای افزایش درآمد و سرمایه  گذار

توسعه  و  بین  المللی  یابی  بازار می  تواند  توسعه،  و  تحقیق  در 

باشد.  کشور  در  تولیدی  بیوسیمیالر  محصوالت  صادرات 

امید  می  توان  حاصله،  درآمدهای  از  استفاده  و  روش  این  با 

ی در تحقیق و توسعه در نهایت بتواند  داشت که سرمایه  گذار

منجر به کشف مولکول و ثبت داروهای جدید شود. در واقع، 

یعنی  باال،  افزوده  ارزش  با  فعالیت  دو  گذاشتن  هم  کنار  با 

راهبردهای  ماتریس  می  توان  یابی،  بازار و  توسعه  و  تحقیق 

حرکت در نردبان ارزش افزوده را ترسیم نمود )نمودار 12(.
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صوالت بیوسیمیالر تولیدی در کشور باشدد  بدا ایدن رو  و    المللی و توسعه صادرات مح  تواند بازاریابی بین  توسعه، می
گذاری در تحقیق و توسعه در نهایت بتواند منجر بده کشد      توان امید داشت که سرمایه  استفاده از درآمدهای حاصله، می

یق و توسدعه  مولکول و ثبت داروهای جدید شود  در واقع، با کنار هم گذاشتن دو فعالیت با ارز  افزوده باال، یعنی تحق
 ( 21ن ارز  افزوده را ترسیم نمود )شکل توان ماتریس راهبردهای حرکت در نردبا  و بازاریابی، می

 
 ماتریس راهبردهای ارزش افزایی در صنعت داروهای زیستی .21شکل 

 

 [21]منبع: 

ها   ، یعنی تولید داروهای بیوسیمیالر برای بازار داخل قرار دارند  این بنگاه2های ایرانی در مرحله   در این ماتریس، بنگاه
المللی، خصوصاً در کشورهای منطقه قرار داده و با درآمدهای حاصله، به سدمت    توانند تمرکز خود را بر بازاریابی بین  می

افتد(  این همان روشی اسدت    چه در کره جنوبی اتفاق می  تحقیق و توسعه و کش  مولکول جدید پیش روند )همانند آن
اده از دانش موجود برای تولید و سپس حرکت به سدمت کشد  داروی   از آن تحت عنوان استف( 1002کِیل و ویلد ) که

تواندد فدرو  بده        پس از کشد  مولکدول جدیدد، یده راهبدرد مدی      [21] اند  جدید در صنعت داروسازی هند یاد کرده
مراحدل آزمدایش و   دهند( که در این راهبرد،   های استرالیایی انجام می  المللی باشد )مانند آنچه بنگاه  های بزرگ بین  شرکت

المللدی داروی    های مربوط به ثبدت و بازاریدابی بدین     تواند ارتقاء توانمندی  پذیرد  اما راهبرد دیگر می  ثبت دارو انجام نمی
که آیا با توجه به شرایط موجدود کشدور، حرکدت بده سدوی        جدید بوده و به برندسازی در این حوزه پرداخت  لکن این

پذیر هست یا خیر، جای سوال است اما در ایدن    های جدید اصوالً به لحاظ اقتصادی و فنی امکان  تولید داروها و مولکول

 تولید بیوسیمیالر
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نمودار 12- ماتریس راهبردهای ارزش افزایی در صنعت 
داروهای زیستی ]15[

یعنی  یک،  مرحله  در  ایرانی  بنگاه  های  ماتریس،  این  در 

این  دارند.  قرار  داخل  بازار  برای  بیوسیمیالر  داروهای  تولید 

بین  المللی،  یابی  بازار بر  را  خود  تمرکز  می  توانند  بنگاه  ها 

درآمدهای  با  و  داده  قرار  منطقه  کشورهای  در  خصوصًا 

کشف مولکول جدید  حاصله، به سمت تحقیق و توسعه و 

می  افتد(.  اتفاق  جنوبی  کره  در  آن  چه  )همانند  روند  پیش 

آن تحت  از  یلد )2008(  و و  ِکیل  که  روشی است  این همان 

حرکت  سپس  و  تولید  برای  موجود  دانش  از  استفاده  عنوان 

هند  ی  داروساز صنعت  در  جدید  ی  دارو کشف  سمت  به 

راهبرد  یک  جدید،  مولکول  کشف  از  پس   .]17[ کرده  اند  یاد 

می  تواند فروش به شرکت  های بزرگ بین  المللی باشد )مانند 

این  در  که  می  دهند(  انجام  استرالیایی  بنگاه  های  آنچه 

اما  نمی  پذیرد.  انجام  دارو  ثبت  و  آزمایش  مراحل  راهبرد، 

ثبت  به  مربوط  توانمندی  های  ارتقاء  می  تواند  دیگر  راهبرد 

ی  برندساز به  و  بوده  جدید  ی  دارو بین  المللی  یابی  بازار و 

شرایط  به  توجه  با  آیا  این  که  اما  پرداخت.  حوزه  این  در 

مولکول  های  و  داروها  تولید  به سوی  حرکت   ، کشور موجود 

هست  امکان  پذیر  فنی  و  اقتصادی  به لحاظ  اصواًل  جدید 

چه  که  نیست  شکی  این  در  اما  است  سوال  جای   ، خیر یا 

کشف  برای  چه  و  بیوسیمیالرها  تولید  ماندن  رقابتی  برای 

مولکول  های جدید، به دو منبع مکّمل دانشی نیاز است، یا 

ی از  ی با و جذب فناور تحقیق و توسعه داخلی و یا همکار

شرکت  های خارجی ]11[. به نظر می  رسد در مرحله اول و قبل 

الزم  کشف مولکول جدید،  برای  لزوم تالش  از تفکر در مورد 

برای  دولتی،  حمایت  های  جمله  از  الزم،  تمهیدات  است 

توسعه صادرات بیوسیمیالرهای تولیدی در کشور اندیشیده 

در  بازار  به  ورود  روش  های  از  یکی  به عنوان  روش،  این  شود. 

"راهبرد  عنوان  با  آن  از  که  می  شود  شناخته  نیز  صنعت  این 

کره  ی" یاد می  شود و بنگاه  های داروساز فعال در  ژنریک  ساز

جنوبی نیز از همین روش استفاده کرده  اند ]18[. 

5. نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی
می دهد  نشان  فناورانه  توانمندی  ممیزی  ابزار  بررسی  نتایج 

یستی در مرحله  که شرکت  های ایرانی تولیدکننده داروهای ز

گذار  برای  و  دارند  قرار  استراتژیک"،  "توانمندی  یعنی  سوم، 

به کارگیری  نیازمند  ق، 
ّ

توانمندی خال به مرحله چهارم، یعنی 

استراتژی  های  و  دولت  جانب  از  خاص  سیاستی  ابزارهای 

نشان  یابی  ارز این  می  باشد.  بنگاه  ها  جانب  از  متناسب 

سمت  به  بنگاه  ها  حرکت  در  مانع  عامل  مهم ترین  که  داد 

استفاده  و  ی  شبکه  ساز در  آن  ها  ضعف  خالق،  توانمندی 

تولید  توان  ارتقاء  برای  بیرونی  مؤسسات  و  شرکت  ها  توان  از 

ضعف  این،  بر  افزون  است.  فناورانه  توانمندی  توسعه  و 

از  ناشی  یکدیگر  با  مشترک  ی  همکار در  داخلی  بنگاه  های 
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فکری  مالکیت  نظام  نبود  ی،  همکار فرهنگ  ضعف  های 

مناسب و نیز معضالت موجود در قانون تجارت کشور است 

کرده است.  را دشوار  بنگاه  ها   )M&A( کتساب  ا و  ادغام  که 

)مانند  خدمات  ارائه دهنده  تخصصی  شرکت  های  فقدان 

شرکت  های ژن ساز یا مجریان کارآزمایی  های بالینی( نیز مزید 

که این فقدان  ی شده است  بر علت برای ضعف شبکه  ساز

کشور برای تأسیس و  کوچک بازار  نیز خود، ناشی از مقیاس 

فعالیت چنین شرکت  هایی است. در نهایت، شکل نگرفتن 

در  صنعت،  با  دولتی  تحقیقاتی  کز  مرا و  دانشگاه  ها  پیوند 

می  تواند  دیگری  صنعت  هر  از  بیش  یستی  ز داروهای  حوزه 

و  دانشگاهیان  میان  در  الزم  انگیزه  نبود  باشد.  آسیب رسان 

ی با شرکت  ها )به لحاظ سیستم  های  پژوهشگران برای همکار

ترفیع و ارتقا( از یک سو و ضعف تجهیزات و آزمایشگاه  های 

کیفیت و حفظ استانداردهای حساس  دانشگاهی به لحاظ 

، باعث این جداافتادگی  تولیدی در این صنعت از سوی دیگر

و  سیادتی  یافته  های  با  همراستا  یافته  ها  این  است.  شده 

ی مشترک  که ضعف در همکار ی  مفرد )1398( است  افشار

میان  نیز  و  یستی  ز داروساز  شرکت  های  با  دانشگاه  ها  میان 

یستی با یکدیگر را از عوامل ضعف در توان تولید  داروسازان ز

داروهای جدید برشمرده  اند ]19[. 

پیشنهادهای سیاستی

دیگر  با  یافته  ها  مقایسه  و  تحقیق  یافته  های  اساس  بر 

گرفته در این زمینه، تالش شد توصیه  های  تحقیقات انجام 

شرکت  های  فناورانه  توانمندی  تقویت  برای  زیر  سیاستی 

ی ارائه  یستی ایرانی و با تمرکز بر تقویت شبکه  ساز داروساز ز

: شود که مهم ترین آن  ها عبارتند از

1. تکمیل حلقه  های زنجیره ارزش: 

واسط 	  نهادهای  توسعه  و  شکل گیری  از  حمایت 

کز تحقیقاتی از جمله:  تخصصی ارتباط صنعت و مرا

کز رشد، شتاب دهنده و ... کز تعالی، مرا مرا

توسعه نهادهای مالی خطرپذیر تخصصی 	 

کارآزمایی 	  تخصصی  شرکت های  ایجاد  از  حمایت 

یستی. بالینی، مشاوره GMP و خدمات مهندسی ز

یابی، 	  بازار تخصصی  شرکت های  ایجاد  از  حمایت 

 Post Marketing( فروش  از  پس  خدمات  و  یع  توز

)Surveillance

ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های مرجع و دارای استاندارد 	 

GLP

2. حمایت از تجاری  سازی دستاوردهای دانشگاه  ها و پژوهشگاه  ها:

تخصصی 	  شتاب  دهنده  های  ایجاد  از  حمایت 

یستی توسط شرکت  های تولیدکننده داروهای ز

تحقیقات 	  ی  ی  ساز تجار و  جذب  از  مالی  حمایت 

کز پژوهشی توسط شرکت  های  دارویی دانشگاه  ها و مرا

تولیدی؛

در 	  صنعتی-دانشگاهی  کنسرسیوم  های  از  حمایت 

این صنعت؛

3. تسهیل فرایندهای ادغام و اکتساب: 

و 	  ادغام  شدن  قانونی  به منظور  تجارت  قانون  تغییر 

کتساب شرکت  ها ا

کوچک 	  شرکت  های  خرید  از  مالی/مالیاتی  حمایت 

توسط شرکت  های بزرگ

4. هدفمندسازی حمایت  های مالی دولت: 

تحقیقات 	  انجام  بر  دولتی  مالی  حمایت  های  تمرکز 

پایه، کشف سرنخ و آزمایش  های پیش  بالینی

ی  های 	  همکار سمت  به  مالی  حمایت  های  هدایت 
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