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 چكيده
 ققانمح درگذشت . است و دانش سازمانی یفناور مداومی ریادگی شامل ک  اسعت دهیچیپ ندیفرآ کی دیجدی هاتیقابل توسعه 

 ضمن آنک . دادند شعناادیپ توسعه  حال دری کشعورهای هاشعرکت توسعه یی توانا حیتوضعی برا را یریادگی مراتب سعللعل  مدل

 و فتسی هادهیا بپردازند. رقابت ب  ساده، دانش گاهیپا کی ب  مربوطی دیتولی هاییتوانا براسعا  هاشعرکت نیا ک  شعد شعناادیپ

 تانباش سازن یزم ک ی ریادگی یندهایفرا .باشد کننده گمراه است ممکن ،شرکت سطح در ژهیوب  مراحل و هایتوال مورد درسعتت 

 دور شععاملی ریادگی نیا مام جنب . دارد اجیاحتی سععازمان دانش تیریمد نیهمچن وی فنی هاییتوانا ب  هلععتند، دانش توسععه  و

. دانبرقرار نکردهارتباط  دیجدی طاایمح با اما باشععند بوده دیمف قبلی هادوره در اسععت ممکن ک  اسععتیی هایلععتگیشععا انداختن

 ن  شرکت طحس دری ریادگی نیبنابرا. لعتینی کاف نوآوران ی هاتیقابل توسعه ی برا اما اسعت لازم دیتول و تجرب بین  وندیپکماکان 

های زیلت دارو در مورد شرکت .استی ریادگی متتلفی هامکانیزم دری عمدی گذار یسرما بلک  ملتلزم ؛یخط ن  و است خودکار

دارند  اجیاحتی ریادگی یهامکانیزم ازی متنوع مجموع  ب  هاگردید ک  شرکتبا توج  ب  پیشعرفت  بودن این نو  از ننای  مشت  

 اهدر این ننای  شرکت .داردی فناوریی توانا انباشت دری اساسی نقشع ،یریادگی یندهایفرآ ازی متنوع مجموع ی اجرا و و عملکرد

 حتت یادگیری فرایند همچنین .دارند ازین مداوم راهبرد کی ب  ،یریادگی یندهایفرا ازی متنوع مجموع ی سازمانده و تیریمدی برا

 نجامادولت  تیحما تحت توسععه  و قیتحقی هابرنام  توسعع  وریافنویب ضععمن آنک  توسععه  .اسععت نیز کنندهجذب ظرفیت ثیرتا

 .شودیم
 

 .ی دیرآمدههاشرکت ،یادگیری فرایند های فناوران ،قابلیت واژگان كليدی:

 

 * عاده دار مکاتبات

  :آدر  پلت الکترونیکیMohammadjafari313@gmail.com 

mailto:Mohammadjafari313@gmail.com
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 مقدمه -7
... توانععایی "عنوان بع  0891در اوایععل دهع  وری اتوانعایی فنع

تهریف شده است ک  منظور از  "...ثر از دانش فناوری واسعتفاده م

 گذاری و نوآوریآن اسععتفاده از دانش و ماارت در تولید، سععرمای 

 .[0است]

 رنظ از برتر محصععولات تولید در توانایی از شععرکت یک هرچ 

 مشتری عمیق درک از اینک  ضمن ،باشعد برخوردار (TCفناوری)

 از برداریباره و ادغام کشععف، برای آن ظرفیت برد،می خود باره

 عملکرد و بازار محصول، پیشرفت از برداریباره با، خارجی دانش

 .[2]شودمی بیشتر آن مالی

 کند ک  شامل ایفانقشعی  نوآوری فرایند در تواندمی مشعتری

 هانقش این هم  .[00]اسععت نوآور و دهندهتوسععه  اطلاعات منب 

 زیرا اند،گرفت  قرار تحلیل و تجزی  مورد اخیر هعایسعععال در

 رواب  .[02]بگذارند ثیرتا هاشعععرکت رقابتی مزیت بر توانندمی

 ننهت جدید هایفناوری ک  دهدمی نشان مشتریان، با بلندمدت

 مطالهات .[03]کندمی ترنزدیک کنندگانشانمینتا ب  را مشتریان

 خدمات، و محصععول اجزای ترکیب طریق از ک  دهدمی نشععان

 رطوب  را مشتریان نیازهای تا شعوندمی قادر تولیدی هایشعرکت

 اطمینان بلندمدت رقابتی مزایعای از و کننعد برآورده ثرتریوم

 .[04]کنند حانل

با ایجاد تمایز واضععح بین یادگیری با عمل و بلععیاری از  0بل 

در دستیابی ب  ماارت و دانش در  سازوکارهای دیگر یادگیری ک 

سطح فردی و سازمانی نقش دارند، ب  تکامل این چارچوب کمک 

سعععام مامی در درک روند سعععاخت  2بل و پاویت کرده اسعععت.

برای  بنعدی جدیدآناعا یعک طبقع  .دارنعد آوریقعابلیتاعای فن

کنند ک  ارتباط بین یادگیری و را پیشنااد می وریاهای فنقابلیت

فرآیندهای درگیر، کارکردهای انلی فنی و نقش عوامل انباشعت، 

های انعععلی سعععتونآناا  .کندسعععازمانی را روشعععن می-ناادی

کنند ک  شعععامل را با عملکرد فنی تنظیم می وریاهای فنقابلیت

اسعععت.  یهای تولیدگعذاری و فهالیتهعای سعععرمعایع فهعالیعت

ی اجراگذاری ب  ایجاد تغییر فنی و مدیریت های سعععرمای فهالیت

شامل  ک  گذاری اشععاره داردهای بزرگ سعرمای آن در طی پروژه

گیری و کنترل و تای  و اجرای های مربوط ب  تصعععمیمفهعالیعت

های تولیدی ب  تولید و مدیریت تغییرات فهالیت د.شوها میپروژه

  ،علاوه بر این در فرآیندها، سعازمان تولید و محصولات اشاره دارد.

ها و و تهامل با بنگاه 3توسه  پشتیبان ایجاد ملشا دو کارکرد فنی

ای نیز وجود دارد. تمایز بین موسععلععات و تولید کالاهای سععرمای 
 

1 Bell 

2 Bell & Pavitt 

 های نوآوران  یک ملئل  اساسیهای تولید متداول و قابلیتقابلیت

های موردنیاز ... نو  دانش و ماارت"تفاوت بین است ک  براسا  

موجود و نو  دانش لازم برای تغییر های تولید برای کار با سیلتم

 [.  0]گرددمشت  می "آناا

های فناوری با استفاده از الگوی بل در مقال  حاضعر ب  قابلیت

 شود و سپسثر بر فرآیند انتقال پرداخت  میوو پاوویت و عوامل م

ای ههای زیلت دارو با نگاه ب  ظرفیتهای فناوران  شرکتقابلیت

 گیرد. بررسی قرار می این ننهت در کشور مورد
 

 ضرورت تحقيق -1

تپنده و محرک انععلی  قلب عنوانبنیان ب های دانششععرکت

با  .رشد و توسه  اقتصاد دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند

ها، شععناسععایی و برطرخ سععاختن توج  ب  اهمیت این شععرکت

 در دارو ننهت .ای برخوردار استهای آناا از اهمیت ویژهچالش

  .است توسه  و بازاریابی ،تولید بتش س  شامل جاان

 .شودمی محلوب جاان در دارو نعنهت انعلی بازیگر آمریکا

 آن از را بتش این نرخ رشد بالاترین گذشعت ، هایسعال در چین

 و آمریکا دارویی هایشععرکت وجود، این با اما اسععت کرده خود

 بازار یدارا ایران کشععور. پیشععرو هلععتند حوزه این در اروپا

 سععازی در ایرانبزرگترین شععرکت دارواسععت.  فهال و پویا دارویی

 011 در حدود یمبلغ 2104شعرکت تولید دارو است ک  در سال 

 فهال تاران باادار اوراق بور  در و کرد تجرب  را دلار میلیون

 ددع ب  2100 سععال در جاانی، دارویی نععنای  توسععه  .اسععت

 ینتتم دلار تریلیون 0100 دودح آن ارزش و سابق  ای رسیدهبی

سازی نرخ دارو هایبلیار زیادی از سود شرکت درند .شعد زده

دهنده اهمیت این شود ک  نشانهای تحقیق و توسعه  میفهالیت

 ننهت در دنیا است.

های آنچ  مللم است این است ک  کشور ایران دارای ظرفیت

های انچع  بتواند از شعععرکتنعبزرگی در این حوزه اسعععت کع  چ

های فناوران  بنیان حوزه نععنهت بایو و همچنین از فرنععتدانش

توانعد بع  جایگاه می ،برداری نمعایعدآمعده در این حوزه بارهپیش

 مناسبی دست یابد.
 

 مبانی نظری -0

 های فناوریقابليت -0-7

  توسعععه  را خود وریافن توانایی شعععرکت یک ک هنگعامی

 این است. جدید خارجی اطلاعات پذیرای زیاد احتمال ب  دهد،می

3 developing linkages 
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 ندهایرو و تحولات شناسایی در را شرکت توانایی ،بیشتر پذیرش

 اکتشععافی نوآوری کنندهتقویت چرخ  یک عنوانب  وریافن جدید

  شعععععرکععت آن مععوجععب بعع  کعع  دهععدمععی افععزایععش

 اتتغییر ب  و کند کشف را جدیدی هایبا سرعت فرنت تواندمی

 .[2]دهد پاسخ وریافن

ای همفید برای درک روند ساخت قابلیتبندی تحلیلی طبق  

اسعععت. پاویت  و بندی بلنعععنهتی، طبق های در بنگاه فناوری

  ،ها باید یاد بگیرندبنگعاهای از توالی مراحعل انبعاشعععت کع  ایعده

هعایی با پیچیدگی جزیی را از نظر نوآوری انجام دهند تا فهعالیعت

توسعععهعع ، هععای مرتب  بععا تحقیق و عنوان فهععالیععتبتواننععد بعع 

کان . همچنین امهای پیشعععرفت  نوآوری را توسعععه  دهندفهالیت

در سعطح بنگاه، در سطح  وریافنهای قابلیت لشعناسعایی پروفای

 حال، عین در .[0]شععودها فراهم مینععنهت یا انوا  متتلف بنگاه

 و دانش آوریجم  ملععتلزم شععرکت یک فناوری توانایی توسععه 

 نوآوری هایماارت تناا ن  فناوری دانش تجم . اسععت آن ذخیره

 طریق از را شعععرکت توانایی بلک  ؛دهدمی افزایش را محصعععول

. کندمی تحول فرآیند درگیر ،فناوری اجرای و اسععتفاده ارزیابی،

 بیشععتر خاص زمین  یک در بنگاه ریاوفن توانایی سععطح هرچ 

 [.2]شودمی بیشتر زمین  آن در برداریباره احتمال باشد،

دهد ک  نشععان می را انباشععت از مرحل  سعع  0شععکل شععماره 

 برخی و (ESCجنینی) راهبرد ،(SC)راهبردی هایتوانایی شععامل

 هایقابلیت. اسعععت گذار فرایند در هایی بنگعاه هعایویژگی از

 هنوز ک  اسععت نوآوران  هایقابلیت از دسععت  آن جنینی راهبردی

 ادهاستف مورد رقابتی نظر از شرکت تمایز برای و است ناکارآمد هم

مطابق شععکل  ،بنیادی دانش حداقل سععاخت مرحل  .دگیرقرارنمی

 هایقابلیت براسععا  هاشععرکت اینجا در .اسععت دارنقط  منطق 

-یم دستب دیگر جاهای از طور عمدهب  کنند ک رقابت می تولید

 با  مرتب شععده تقویت ابتکاری وریافنهای قابلیت توسعع  و آیند

 دیعمو حرکت با هابنگاه بنابراین،. هلععتند سععاده دانش پای  یک

 ادبیات دغدغ  مامترین این. کنندمی حرکت y محور روی بر

 لحا در کشورهای در وریافنهای قابلیت ساخت فرآیند ب  مربوط

  توس ک  هاییشعرکت .اسعت پاویت و بل مدل بر مبتنی توسعه 

 منطق  در ،شعععوندمی تحلیل و تجزی  راهبردی مدیریت ادبیات

 و ایجاد را راهبردی هایتوانایی آناا. اندشععده واق  خالی)سععفید(

 پیچیده و متنو  دانش هایپایگاه براسععا  و کنندمی بازسععازی

 زا افقی حرکات انجام حال در هاشععرکت بنابراین. کنندمی رقابت

 هاییبنگاه حال، این با .هلععتند x محور امتداد در y محور بالای

 واق  (زدهانتتاب)هاشعععور بدون منطق  در ک  دارند وجود نیز

 پای  حداقل آناا زیرا ؛هلتند نزدیک y محور بالای ب  آناا. اندشده

 تلاش آناا. اندکرده ایجاد زمین  چندین در را اسعععاسعععی دانش

 هایقابلیت سععاختمان سععمت ب  چگون  ک  بگیرند یاد تا کنندمی

 روی بر بیشعععتر عمودی حرکت)کنند حرکت جنینی راهبردی

 از چگون  ک  بگیرند یاد تا کنندمی تلاش و( بعالعا تعا y محور

 س تو ک  همانطور)کنند حرکت پیچیده ب  ساده دانش هایپایگاه

 x محور امتداد در افقی نورتاسعت)ب  شعده داده نشعان منحنی

 بنیان دانش حداقل داشعععتن از ها بنگاه این(. کندمی حرکت

 فرایند یک در رهبری و راهبردی هایتوانایی ایجاد تا اسععاسععی

 این طی در. کنندمی رقابت دانش براسعععا  و دارند قرار گذار

 قدم اولین عنوانب  را جنینی راهبردی هایتوانایی آناا ، مرحل 

 رهبری حفظ و ایجاد با راهبردی هایقابلیت توسعععه  جات در

 [.  0]سازندمی فناوری

 کنندهجذب ظرفیت ثیرتا تحت همچنین یعادگیری فراینعد

تلاش  شدت و موجود دانش پایگاه مام عنصعر دو دارای ک  اسعت

 وریافن یادگیری در اساسی بلتر یک موجود دانش پایگاه .اسعت

 یادگیری ماهیت و یادگیری فرآیندهای بر امروز دانش زیرا ؛اسععت

 میزان ب  تلاش شععدت. گذاردمی ثیرات روزافزون دانش ایجاد بر

 .است مشکلات حل برای ،سازمان اعضای توس  شده نرخ انرژی

 رد نگیرد، نورت آن سازیداخلی برای تلاشی هیچ ک  نورتی در

 .[4]نیلت کافی خارجی دانش با هابنگاه دادن قرار مهرض

 

 
 [7]منطقه ناشناخته کی -انتقال ندیفرآ :7شكل 

 ثر بر فرآیند انتقالوچهار عامل م -0-1

در فرآیند انتقال ک   دیرآمده هایرسعععد شعععرکتنظر میبع 

کنند با خود را ایجاد می راهبردیهای انعععلی هلعععتند و قابلیت

محتوای دانش بنیادی مشععکل دارند. این مشععکلات ممکن اسععت 

و  فناوریهای نعاشعععی از نعاهموار بودن سعععطح دانش بین حوزه

نو  و سعععطح  واحعدهعای سعععازمانی همان حوزه دانش باشعععد.

آینععد ایجععاد دانش و ایجععاد نعاهمععاهنگی بععاععع  ادغععام دانش، فر

شعععود. مدیریت درج  بالایی از اولیع  می راهبردیهعای قعابلیعت
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هعا و واحدهای سعععازمانی نعاهمعاهنگی در عمق دانش بین حوزه

طور ملععتقیم در یک سععیلععتم  موضععو  مامی اسععت ک  باید ب

حل شععود. این امر  4های دیرآمدهمدیریت دانش توسعع  شععرکت

ای هبرای اسعععتقرار قابلیت فناوری هایقابلیتمنظور تقویعت بع 

 [.0]و انجام فرایند انتقال لازم است راهبردی

 برای ک  هلععتند کار سععابق  فاقد های دیرآمده اغلبشععرکت

ب  ، نیاز مورد محصعععولات تحویل برای و هعاپروژه در موفقیعت

 تولید برای موردنیاز هایورودی .نیاز دارند سععرمای  کنندهمینتا

 انعععلی وظیف . شعععودنمی مینات داخل در لزوما سعععرمای ، یک

 و تولید در خارجی مناب  هماهنگی سرمای ، خوب کنندگانمینات

 های دیرآمدهاست. شرکت محصعولات متهارخ هاینلعت  عرضع 

 اب پیشععرفت  هایسععیلععتم ارای  و فناوری پیشععبرد در همچنین

 اهسیلتم بهدی نلل بتواند تا شد خواهد روبرو جدی هایچالش

 جاانی مراکز از شععدنجداسععبب  امر این احتمالا. دهد توسععه  را

 ضهیف را آن اطراخ نوآوری ملی سیلتم و شودمی وریافن و علوم

 مزایای اسععت های دیرآمده ممکنشععرکت حال، این با .کندمی

 داشععت  را ارزان مناب  و کار نیروی ب  دسععترسععی طریق از ،هزین 

 و محلی بازار شرای  از اطلا  مانند مزایایی است ممکن ک  دنباش

. ندکن کلب بیشتری اطلاعاتداشت  و  داخلی بازار خاص نیازهای

 ایسرمای  کالاهای در های دیرآمدهشعرکت انعلی چالش بنابراین

  ب سععپس و ورود موان  بر غلب  برای ییهاراهبرد تدوین پیچیده،

 یک .است بیشتر رشد و توسعه  برای هاییقابلیت سعاختن تدریج

 دریی تادیدها و هافرنععت خود داخلی نیروهای بین در سععازمان

 دسعععتب اهداخ بعع  دسعععتیععابی و تهریف برای بیرونی محی 

 یا ابتکاری رفتارهای از نو  شعععش( 0804)فریمن[. 3]آوردمی

 چنین کنندهیکپارچ  ک کند متمایز می را فناوری راهبردهعای

 ،تقلیدی دفاعی، تااجمی، هایشامل فهالیتاسعت و  یهایفهالیت

 برای انععلی راهبرد .[0]اسععت طلبان فرنععت و سععنتی وابلععت ،

 بر غلب  رهبری، راهبرد از جداگان  طورب  های دیرآمده،شععرکت

 فناوری هایقابلیت و بازار پوشععش ایجاد ،بازار ب  ورود هایچالش

های بزرگ شعععرکت[. 3]اسعععت  5همپای فناوران  برای موردنیاز

ای هگیری هلتند و قابلیتاقتصاد در مرکز تصمیمنوآوران  ک  در 

 فناوریهای تااجمی و دفاعی راهبردانعد، را ایجعاد کرده راهبردی

تااجمی ب  دنبال تبدیل شععرکت ب   راهبردکنند. یک را دنبال می

یک رهبر بازار از طریق مهرفی محصولات و فرآیندهای جدید قبل 

( استدلال 0885)6هابدیهمانطور ک  توس   از رقبای خود اسعت.

بازار است  ی ازهایدر بتشها هدخ قرار دادن شرکت ،شعده است

 

4 Latecomer 

5 catch up 

کند فراهم میموقهیت اطمینان را  بالا وهای سودآوری ک  حاشی 

ک  نیازمند تلاش خلاقان  پایدار و پذیرش خطر است. بدین ترتیب 

 و فناوریدر مرزهای علمی و  طور ملععتقیمب  پیشععروها)رهبران(

کنند. در مقابل دنبال هعای مرتب  بعا آناعا مشعععارکت میزمینع 

طور ب گیرند، کار میدفاعی را ب  راهبرد ک  یک 0کنندگان سععری 

اما در پشععت آناا ملععتقر  ؛کنندرقابت می پیشععروهابا  ملععتقیم

های تحقیق و توسعععه  را برای یادگیری از هلعععتند. آناا فهالیت

های تحقیق و توسععه  و ن تجرب  رهبر و جلوگیری از برخی از هزی

سعفارشی کردن محصولات یا فرایند نیازهای کاربری خاص انجام 

های کند ک  شعععرکتمی خاطرنشعععان هابدی همچنین .دهندمی

حداقل با دو عیب اسعاسعی در جات توسه  فهالیت های  دیرآمده

مام نوآوری و  نوآوری روبرو هلتند: یکی جدایی و فانل  از مراکز

توسعه  و دیگری فانعل  از بازارهای پیشععرفت  ک  مراکز تحقیق و 

 ها برای نوآوری مشکل باشد.پیوندگیری از شود بارهباع  می

 اغلب اسععت. فناوری راهبردثیر زمین  بر ثبات مورد سععوم تا

 اسععتفاده متتلف مناب  از آمده دسععتب اطلاعات از ارشععد مدیران

 کلش گیریتصمیم شرو  نقط  عنوانب  را خود دیدگاه و کنندمی

 خلاقیت و شاود شامل ک  است پیچیده فرایند یک این. دهندمی

ها عدم اطمینان در کنار عدم دید مدیریت عالی بنگاه .[3]اسعععت

ای بر رفتعارهای ثیر عمعده، تعادر رقعابعت فنعاوریدر مورد نقش 

های کوتاه مدت را انتتاب ها راهبردها دارد. شرکتشرکت فناوری

هعای بلنعدمعدت ک  بر فرایند یادگیری مورد روشکننعد و در می

یر ثق و توسععه  و فرآیند ایجاد دانش تاهای تحقیمرتب  با فهالیت

های . این کار اسعععتقرار قابلیتشعععوند، تمعایز قایل میگعذاردمی

ضعععمن . [0]کندو تکمیعل فرایند انتقال را پیچیده می راهبردی

 توسه  و شرکت شرو  برای مام عنصر یک دولت آنک  سعیاسعت

 [.  3هاست]قابلیت بهدی

 هععای علوم ملی، فرآینععد ایجععاد دانش و قععابلیععت در ناععایععت

علم و  فناوریتوانایی  و نوآوری برای توضععیح سععاختمان فناوری

شواهد زیادی در مورد  .استهای نوآوری نیز دارای اهمیت قابلیت

های نوآوری ملی وجود عوامل کلیدی و عملکرد آناا در سععیلععتم

هععای متتلف، و اخیراً در مورد لزوم تکععامععل بین جمهیععت دارد

سلات ملی، بین و، نعنهت و موسعلعات، بین نعنای  و مفناوری

های دانشععگاهی و غیره نیز بح  شععده اسععت. بر نععنای  و رشععت 

کنند ک  هماهنگی بین علم و میهمین مبنعا گروهی اسعععتعدلال 

آموزش هعای دانش بنیان و و نوآوری برای حفظ نوآوری فنعاوری

نیروی انلعانی برای انتقال بلعیاری از کشعورها ب  فرآیند توسه  

6 Hobday 

7 Fast followers 



 
 محمد جعفري
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ها را اقتصادهای نوظاور عدم تهادل در این عرن  .موردنیاز اسعت

ها مربوط ب  نو  دانشی است یکی از عدم تهادل دهند.گزارش می

ها و ک  مورد درخواسععت بتش تجارت اسععت و توسعع  دانشععگاه

در مورد  شود.مین میو توسعه  تاا های عمومی تحقیقآزمایشعگاه

کشععورهای در حال توسععه  و اقتصععادهای نوظاور، دو نو  عدم 

سریهتر ک  های نوآوری ملی ، قابلیت تهادل مشاهده می شود اول

رسعععد تقویت ب  نظر می .های علمی تکامل یافت  اسعععتاز توانایی

های نوآوری ک  قبلاً هعای علمی برای کمعک بع  قعابلیعتتوانعایی

ک  های علمی سععاخت  شععده اسععت ، ضععروری اسععت. دوم، قابلیت

 .های نوآوری هلتندتر از قابلیتتوسه  یافت 

 بل و پاویت فن آوریشعواهد فرآیندهای انباشت قابلیت های 

های نوآوری همانطور ک  ک  ریتم تکامل قابلیتدهعد نشعععان می

تر از علم و توسع  ثبت اختراعات نشعان داده شععده اسععت، سری 

های علمی ریتم تکامل قابلیتهمچنین  .کندحرکعت می فنعاوری

هماهنگی . در هر دو مورد، های نوآوری اسععتتر از قابلیتسععری 

ا هتواند در تکمیل فرایند انتقال شرکتبا نوآوری می فناوریعلم و 

و نوآوری  فناوریهای علوم، از این رو، طراحی سیاست ثر باشد.وم

ی های نوآوربا قابلیت فناوریهای علمی و ک  ب  همگرایی توانایی

عنوان اولین کنند، لازم اسعععت تا از همپایی فناوران  ب کمعک می

 .[0]قدم برای ایجاد رهبری پشتیبانی کند
 

 های زیست دارو های فناورانه شركتقابليت -0
را  یفیظری هاتفاوت هاشرکت نیبی ال یمقا لیتحل و  یتجز

 رد اختلافات نیا. دهدیم نشان شرکت هری ریادگی یندهایفرا در
 شرکت دری جمه دانش توسه  ک تاثیرگذار اسعت ی طیمح جادیا
ی هامکانیزم ازی متنوع مجموع  ب  هاشععرکت. کندیم لیتلععا را
 واحد زمیمکان کی ب  اتکا احتمعالعا و دارنعد اجیعاحتی ریادگیع
 دعملکر ک  دهدیم نشان شواهد. نداردی تاثیری سازمانی ریادگی
ی اسعاسی نقشعی ریادگی یندهایفرآ ازی متنوع مجموع ی اجرا و
 و لععارسعععون را  بععل، دارد. فنععاورییی توانععا انبععاشععععت در

 برای مداوم تلاش عدم ک  کردند خاطرنشععان( 0894)وسععتفال
 مداوم تغییر برای لازم هایقابلیت از اسععتفاده و آوردن بدسععت

 در کشععورهای هایشععرکت موفقیت عدم ب  منجر اغلب وریافن
 و تیریمدی برا هاشعععرکت ن،یبنابرا. شعععودمی توسعععه  حال

 کی ب ی ریادگی یندهایفرا ازی متنوع مجموعع ی سعععازمعانعده
 در غالبا نیتمر قیطر از دانش دارند.کلعععب ازین مداوم راهبرد

 تیفهال از حانل دانش شعتریب. افتدیم اتفاقی اجتماعی هان یزم
 نآ در ک ی خان ن یزم در و داردی ضمنی تیماه توسه  و قیتحق

 [.6]دارد قرار افت ی توسه 
 

8 Zaheer & Bell 

 با ارتباط وجود با اسععت ممکن شععرکت داخلی مناب  ارزش
 ابتکاری قابلیت با هاییشععرکت. یابد افزایش خارجی هایسععازمان

 با متناسععب مناب  تتصععی  و خارجی اطلاعات جذب برای عالی
 ب  دسععترسععی ناهمگن شععبک  یک. دارند بیشععتری آمادگی آناا

 نتیج  در و کندمی فراهم را موثر و متنو  اطلاعاتی هایجریان
ظاهر و . کنعدمی فراهم را خعارجی اطلعاععات جعذب فرنعععت

 مطلوبی شععبک  موقهیت ک  هاییشععرکت دریافتند (2115)9بل
 با. دنیلتن ساختاری مزایای از گیریباره ب  قادر تناایی ب  دارند،
 مطلوب هایموقهیت با همراه نوآوران  هایشععرکت آن حال، این

 میمفاو ؛کنندمی تولید جدیدی محصولات زیاد احتمال ب  شبک 
 ابراینبن. اسععت سععازگار بنگاه بین شععبک  و نوآوران  قابلیت با ک 

 رسععیدسععت از احتمالا بالاتر داخلی ابتکاری قابلیت با هاییشعرکت
 وریافن هایفرنت پیگیری با و کرده استفاده خود شعبک  متنو 

 شععرکت ارزش ب  را آن رقابت، و بازار تغییرات ب  پاسععتگویی و
 اثر نای تغییر چگونگی مورد در سععوالاتی .کنندمی تبدیل بالاتر

 وجود نس افزایش با شبک  ناهمگنی و نوآوران  قابلیت بین مکمل
 برای هاشرکت ک  دهدمی نشعان سعازمانی یادگیری ادبیات. دارد

 تشععکیل مهمول هایبرنام  خود خارجی و داخلی محی  با مقابل 
 ه توس برای نماینده یک عنوانب  توانمی را شرکت سن. دهندمی

 هایمشارکت مانند رفتارهایی از حمایت و سعازمانی سعاختارهای
 دلیل ب  پایین، سععنین در. کرد مشععاهده نوآوری یا مشععترک
 پشتیبانی یا سازمانی ساختارهای وجود عدم یا و مناب  محدودیت
 و نوآوران  قابلیت بعا فنعاوری نوپعای هعایشعععرکعت مربوطع ،
 در. یابندمی تحقق کامل طورب  کمتر ،شبک  مطلوب هایموقهیت
 یا هازیرسععاخت سععازمانی، هایروتین حضععور با مکمل اثر نتیج ،
 هایاتحاد .یابدمی افزایش خارجی مناب  جذب برای آگاهی حتی
 نیازهای از اسععت ممکن نیز نوپا هایشععرکت توسعع  شععده ایجاد

 اشین خاص فنی دانش یا مالی مناب  ب  دسترسی مانند مصلحتی
 و ران نوآو قابلیت بین تکمیلی اثر آفرینی، ارزش دیدگاه از. شععود

 شرفت پی فناوری بر مبتنی شرکت یک ک  زمانی ،شبک  ناهمگنی
 و رتبالغ شععبک ، موقهیت و داخلی قابلیت بین هملععویی مورد در

 [.0]بود خواهد قویتر شود احتمالا ترآگاه ذهن

 کننده جذب ظرفیت ثیرات تحت همچنین یادگیری فرایند
تلاش  شدت و موجود دانش پایگاه مام، عنصر دو دارای ک  اسعت
 وریافن یادگیری در اساسی بلتر یک موجود دانش پایگاه .اسعت
 یادگیری ماهیت و یادگیری فرآیندهای بر امروز دانش زیرا ؛اسععت
 میزان تلاش شعععدت. گذاردمی ثیرتا روزافزون دانش ایجاد برای
 مشععکلات حل برای سععازمان اعضععای توسعع  شععده نععرخ انرژی
 .[4]است



 ... هاهاي فناورانه در بنگاهقابلیتگیري چگونگي شكل
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ی اهتفاوت و ایپوی ریادگی زیمتمای الگوها حاضععر، در تحقیق
ی سازوکارها تیاهم بر هندی داروساز نعنهت در هاشعرکت نیب

 زیمتما نقش و کرده دیکتا نوآوران یی توانا توسععه  دری سععازمان
ن بیا یریادگی  یمحی ریگشکل در را دانش تیریمدی هاراهبرد

 ب  دانش جادیای ادیز حعد تعا کع  دهعدیم کنعد و نشعععانمی
 نمون  ک  همانطور حال، نیا با. داردی بلععتگ جذبی هاتیظرف

ی برا محکمی هاراهبرد دهد،یم نشععان هندی داروسععاز نععنهت
ی داخلی هاانیجر تیریمدیی توانا خاص طورب  و دانش تیریمد
یی داروی هاشرکت بررسی .دکنیم جادیا تفاوت دانش،ی خارج و

  جادیا با توانندیم هاشعععرکعت نیا کع  دهعدیم نشعععان هنعد
 کنند، کمک دیجدی هاتیقابل توسعععه  دری ریادگی یها یمح
ی هاتیفهال نیا تیاهم .دهندمی شیافزا را دیتولی هاتیعظرف
ی برارا ی مامی امدهایعپ ،ییتوانعا توسعععهع  نعدیفرآ دری داخل

 مهمول محدود مناب . دارد توسه  حال دری کشورهای هاشعرکت
 از مان  توسععه  حال دری کشععورهای هاشععرکت ازی اریبلعع در

 ،استهداد با پرسعنل اسعتتدامی برا لازمی هان یزم در آناایی توانا
ی برای سعععازمانی سععازوکارها و آموزش گلعععترده، دانش مناب 
 دیاب استیس نده،یآ در رو، نیا از شود.یم ییتوانا توسه  لیتلعا

 وی اهآگ کند کمک هاشرکت ب  ک  باشدی زمیمکان  یتااسا  بر
 فناوری استیس. دهند شیافزای خارج دانش ب  را خودی دسترس

 نشدا وی داخلی هاییتوانا نیب ارتباط جادیا در هاشرکت د ب  یبا
 [.6]کند کمک یتجاری هافرنت جذب ب  کمک وی خارج

 
 [2]شركت یک فنی دانش منابع : مدل1شكل 

فکری در کشورهای در حال توسه   مالکیت همچنین بررسی

 از محافظت و بنیادی هاینوآوری موضععو  بر تمرکز با مانند هند

 هایشععرکت ب  اینک  ب  دلیل رژیم این ک  دهدمی نشععان هاداده

 نیز و دهدمی را المللیبین هایشبک  در مشارکت فرنعت هندی

 و نوآوری بر، دهدمی کاهش را مقررات ناشععی از اطمینان عدم

 گذاشععت  مطلوب تاثیر هندی هایشععرکت فناوران  هایقابلیت

 حال در کشععورهای در آن مقررات و فکری مالکیت ارزیابی.اسععت

 ویژهب  هاقابلیت ایجاد در چگونگی تلعایل زمین  در باید توسعه 

 جاانی توسه  و تحقیق در داخلی هایشرکت مشعارکت طریق از

 از فکری یکی مالکیت وضهیت و شود انجام های تولیدیشعبک  و

 نوآوری قابلیت افزایش و توانمندی بر ذارگتاثیر و مام عوامل

 توسه  و تحقیق مورد در[. 9]شودمی محلعوب های داخلیبنگاه

 توانمی را محصععول و فرآیند توسععه  و تحقیق قابلیت دارویی،

 و متوسعع  پای ، سععطح عنوانب  دانش هایپیچیدگی براسععا 

 .کرد تفکیک پیشرفت 

 ه توس و قیتحقی هابرنام  توس  نیچ در فناوریویب توسعه 

 چین در فناوری بیو توسععه  .شععودی م انجام دولت تیحما تحت

 فناوریویب سعععابق  نیچ اسعععت. دولت هایتحت تاثیر حمایت

 را لازمی هارسععاختیز چین. دارد خود کارنام  در رای کشععاورز

ی هاپارک در را فناوری ویبی هاشععرکت خوشععع  و کرده جادیا

 مدل نیا بارزی هایژگیو از. کندیم کیتحر بالا فناوری با منتتب

 رد. است بالا فناوریی دارای هاپارک توسه  دری محل التیا نقش

 ینوآوری هالععتمیسعع شععرفت یپ فناوریی هاپارک ،یمل سععطح

 ییالگوی محل متتلفی ایمزا بیترک با ک  هلعععتندی امنطقع 

 یمحل دولت. دهندیم لیتشععک را فناوری ویب توسععه  از متشععکل

 جذب و هارساختیز توسه ی برا نیزم توسعه  سعازوکار از اغلب

 نیچن حال، نیا با. کندیم اسعععتفادهی داروسعععاز و فناوریویب

 عمده مشعععکل. داردیی هاتیمحدود ،دولت تیحما بای کردیرو

 ازی میعظ مازاد نیچ اگرچ . اسععت مداومی گذار یسععرما عدم

. ستا افت ین توسه ی خصون  یسرما اما است، کرده جادیا  یسرما

 مجددی گذار یسرمای برای دیشد فشار ،یاقتصعاد رونق دوره در

 و املاک بازار ب ی توجا قابل مقدار اما ؛داشععت وجود  یسععرما

 دری خصععونععی گذار یسععرما سععازوکار شععد و تیهدا ملععتغلات

 ،نیا بر علاوه. اسععت نشععده برقرار کامل طورب  شععرفت یپ فناوری

 قابل طورتوسعععه  ب  و قیتحق در دولت بودج  از یبزرگ بتش

 قیتحق دری گذار یسرمای جا ب  فناوری مجوز واردات دری توجا

 بودج  تیمحدود بای نیچی هاشرکت .شودیم استفاده توسعه  و

 یهامدل دنبال ب  محور، بازار فهالان ی اسیسی اقتصعادی فضعا و

 تیموردحما توسععه  و قیتحق از عمده زیگر ک. یبودند نیگزیجا

 ک  اسععتی قراردادی قاتیتحقی هاسععازمان  یسععر رشععد دولت،

ی اتیعملی هان یهز و کم کارگری برا نیچی نلب تیمز براسعا 

 لمد کی نیچ فناوری ویبی نوآور مدل ن،یبنابرا. اسععت شععده بنا

  تکامل دیجدی هعاچعالش و هعافرنعععت بعا لعععت وین ثعابعت

 دارو فراخوان سیلتم رسمی استقرار دهندهنشان این .[8]ابدییم

 قانون اما ؛اسععت جدید هنوز چین در دارو فراخوان اگرچ . اسععت

 منظورب  ک  دارد برعاده را دولت و هاشرکت بندی شرط نراحتا

 .است خطر کنترل افزایش

 جادیا بری مبتن هعمعدطور بع  فنعاوریویب توسعععهع ی الگو
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 ریمد کی است. قیتحق بر متمرکز 8های کوچک و متوس شرکت

 از اسععتفاده هدخ با ر،یخطرپذی ها یسععرما تیحما با ،یاحرف 

 .دکناقدام میی تجار محصول توسه ی برا دیجدی علم اکتشافات

 متتصععصععان ب ی دسععترسعع از هابتش نیا موارد، ازی اریبلعع در

 تتص . شعوندیم مندباره خاص موضعوعات در جاان برجلعت 

 ک یابد ای توسععه  مییقاتیتحقی هان یزم در اسععاسععا هاشععرکت

 باطارت در آناا تتصصیی انل شگاهیآزمای علم حوزه با مایملعتق

 محدود بایتقرهای کوچک و متوس  شرکت نیا محصولات. اسعت

 در مهمول طورب  هاشعععرکعت نیای اتیعحی هعاییدارا .اسعععت

 ب ی دسعععترسععع وی ابیبازار و شیآزما د،یتول مانندیی هانع یزم

یی دارو ایی یغذا  ینعععنا  یتوزی هاکانال ای ینظارتی هاآژانس

 رمجبو آناا فناوری ویب دری نوآوری هاییتوانا ادغامی برا ک  است

 کنند. جادیا مهتبری هاشععرکت با رای همکار متتلف انوا  بودند

 ب یی دارو بزرگی هاشرکت ک  آنجا از ک ، اسعت شعده اسعتدلال

 تمام ک یی جا ،سعععتاشعععده متهادی آلی میشعععی میقدی الگو

 نیای راحت ب  دتوانینم است، بوده متمرکز آن در آناای هاییتوانا

 تیظرف آناا ازی کم تهداد و دکنی درون را فناوریویب دیجد دانش

 توانلتیم ای داشت را دیجدی الگوی سعازیدرونی برا لازم جذب

ی هانام توافق نیا ،نیبنابرا .دبلععاز سععرعت ب  رای تیظرف نیچن

 رکاش ب ی دسترس امکان بزرگ و کوچکی هاشرکت نیب مشترک

 بزرگی هاشرکت است. کرده فراهم را شعرکا دو هری هاییدارا و

 دیتول خطوط های کوچک و متوسعع شععرکتی علم اتیکشععف در

 راهای کوچک و متوس  شرکت و دکنیم حفظ را خود محصولات

 حق دتوانیم تیموفق نععورت در و درسععانیمی تجاری بازارها ب 

های کوچک و شعععرکت ها،چارچوب نیا در. ندک افتیدر ازیامت

 دانش ترجم  و همزمان دیتول ندیفرآ دری اسعاسی نقشعمتوسع  

 .دکنیمی باز

 
 شركت اندازه با مشترک اختراع ثبت اصلی : شبكه0شكل 

 اختراعات بودن مناسعععب در برتر دانشعععمندان مشعععارکت

 

9 SME 

 فناوری رییتغی انععل عامل عنوانب  سیتاسعع تازهی هاشععرکت

ی باتر تیموقه در گرانیباز نو  نیااحتمالا  و استشده شعناخت 

ی هافرنععت ازی بردار بارهی برا بزرگتری هاشععرکت ب  نلععبت

 [.  01]هلتند دیجد

 
 [77]نهادی اختراع ثبت مشترک : شبكه0شكل 

 

 یريگجهينتی و بندجمع -0
 آنی توانمند دهندهنشان کشوری، هر دارویی ننهت توسعه 

 جامه  آن افراد سعععلامت و باداشعععت مینات حوزه در کشعععور

 .است یکشور هر مام وراهبردی  ننای  از یکی ننهت این.است

 بشری جوام  و هاانلان سلامت بر اثرگذاری دلیلاین نعنهت ب  

 این. اسععت بوده دنیا در سععلامت نظام ارکان مامترین از همواره

 و ابییبازار تولید، بتش سعع  شععامل واق  در جاان در نععنهت

 .دارد جاانی اقتصاد در زیادی اهمیت وتوسه  است 

 در و است جاان اول کشور 21جز دارو مصرخ لحاظ از ایران

ظاور تادیداتی  .دارد قرار سوم رتب  در ژاپن و چین از پس آسعیا

 دارو از قبیل ویرو  کرونا و نیاز جامه  جاانی ب  محصولات حوزه

 کند.میمشت  بر اهمیت چنین ننهتی را بیش از گذشت  

نلعععبت کل متارج بتش سعععلامت ب  تولید ناخال  داخلی 

درنعد بود ک  با متوس  جاانی  0حدود  2103کشعور در سعال 

درنععد از جمهیت ایران تا حدودی  95اسععت. اگرچ  حدود برابر 

د و با اجرای طرح بیم  های متتلف قرار دارتحعت پوشعععش بیم 

 درند 05، بتش قابل توجای از 0383سعلامت همگانی در سال 

با این حال میزان  ؛مند شعععدندمعانعده از مزایعای بیم  بارهبعاقی

پرداخت از جیب مردم در بتش سلامت نلبت ب  میانگین جاانی 

 دهد ک  نلبتبلعیار بالاتر است. بررسی متارج دارویی نشان می

حدود  2102های بتش سععلامت در سععال ها ب  هزین این هزین 
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درنععد  48فت شععدیدی ب  با ا 2103درنععد بوده و در سععال  64

رسعیده اسعت. این افت ناشی از کاهش قیمت داروهای تولیدی و 

های دولت بود. همچنین سععران  وارداتی ب  دلیل اتتاذ سععیاسععت

مصعرخ دارو در کشعور سع  برابر استاندارد جاانی بوده و ایران از 

کشور اول جاان محلوب  بیلعت ءلحاظ مصعرخ عددی دارو جز

د ک  مصععرخ خودسععران  دارو در دهان مینشعع شععود. مطالهاتمی

 شود و هر فرد ایرانی در طی یککشعور یک بحران محلعوب می

 آمار طبق .کندبرابر آمارهای جاانی دارو مصععرخ می چاارسععال 

 ارزش دلار، میلیون 61 میلای،  2106سععال در ایران رسععمی،

 در همان سال، ارزش واردات کشعور نعادرات دارو داشعت  اسعت.

 سععام متاسععفان  ک  اسععت بوده دلار میلیون 306 و میلیارد یک

 با ایران داروسععازی نععنهت .اسععت مالی جاان گردش از اندکی

 ترینموفق از یکی ب  شدن تبدیل برای خوب هایپتانلیل وجود

 توسععه  عدم و سععکون دچار متتلف دلایل ب  کشععور، نععنای 

 در متمرکز بلععیار ریزیبرنام  نظام وجود .اسععت شععده شععایلععت 

 ؛آن واردات و داخل در شده تولید محصعولات دارویی برای دولت

 از ک  غیرمنطهف و ناکارآمد گذاریقیمت فرآیند کعارگیریبع 

 خود محصععولات کیفیت و نوآوری برای افزایش هاشععرکت انگیزه

 اتتاذ و دولتی شععب  هایشععرکت پررنگ بلععیار نقش کاهد؛می

 در دارویی یهاشعععرکت ب  مربوط تصعععمیمات از بلعععیعاری

 کل و هاشرکت روز نیازهای ب  توج  بدون بالادستی هایازمانس

 ایران در نععنهت این یافتگیتوسععه  موان  از مامترین نععنهت،

 و ننهت مناسب ارتباط عدم، دیگر سوی از. شعودمی محلعوب

 در توسععه  و تحقیق هایهزین  عمده نکردن و لحاظ دانشععگاه

 مالکیت حقوق رعایت عدم همچنین و دارو گذاری قیمت فرآیند

 بومی ب  تناا داخلی هایشععرکت تا شععده  باع کشععور در فکری

 موجود داروهای بع  مربوط ژنریعک داروهعای تولیعد و کردن

 نیز داخلی تولیدات ک  است حالی در این. ورزند اهتمام خارجی

 چنین نتیج  .اسععت اولی  مواد واردات ب  وابلععت  شععدت ب 

 تحمیل و دارویی کمبودهای ،هعاتحریم دوران در وابلعععتگی

 تقلبی و قاچاق داروهای تای  دلیل ب  بیماران ب  زیاد هایهزین 

های زیلت دارو با توج  ب  پیشرفت  بودن در مورد شرکت .اسعت

 مجموع  ب  هااین نو  از نعععنای  مشعععت  گردید ک  شعععرکت

 یاجرا و عملکرددارند و  اجیاحتی ریادگی یهامکانیزم ازی متنوع

 تانباش دری اساسی نقشی ریادگی یندهایفرآ ازی متنوع مجموع 

 و تیریمدی برا هاشععرکت، در این نععنای  .دارد فناورییی توانا

 کی ب ی ریادگی یندهایفرا ازی متنوع مجموعع ی سعععازمعانعده

 ظرفیت ثیرتا تحت یادگیری فرایند ودارند  ازیعن معداوم راهبرد

ی هابرنام  توسعع  فناوری ویب ضععمن آنک  توسععه  .اسععت جذب

 شود.یم نجاما دولت تیحما تحت توسه  و قیتحق
عنوان یکی از جایگاه این نععنهت ب با بررسععی مقال  حاضععر 

 رخ دادن .کندبیش از گذشععت  نمود پیدا می نععنای  پیشععرفت 
بحران کرونعا و نیازمندی کشعععور ب  محصعععولات متتلف دارویی 

های دانشعععگاهی، دولت و برای مجموع  را هشعععدارتواند زنگ می
رد کع  ععدم توج  ب  وبع  نعععدا در آ فنعاوریهعای علم و پعارک
ناپذیری را برای کشور تواند آثار جبرانهای این ننهت میظرفیت

 های دیگربررسععی الگوی کشععور ،در همین راسععتا ب  ارمغان آورد.
ی سععازمانده و تیریمدی برا نعنای  داروییدر ک   دهدنشعان می
ز این مداوم راهبرد کی ب ی ریادگی یندهایفرا ازی متنوع مجموع 
با بررسی الگوهای دیگر کشورهای ، این الگوها ضعمن آنک  .اسعت

های داخلی قابل آن با ظرفیتمتناسعععب سعععازی پیشعععرو و بومی
 تظرفی ثیرتا تحت یادگیری فرایندهمچنین  دسععتیابی اسعععت.

ارتباط با دانشگاه و سایر مراکز علمی و  ک  اسعتنیز  کنندهجذب
 باشد. ثرومدر این زمین   تواندیمپژوهشی داخل و خارج از کشور 

در قالب  هادولت میرملعععتقیغی ملعععتقیم و هاتیحمادرناایت 
حقیق ی تگذاراستیسی تحقیق و توسه  ملتقیم و گذاراستیس

نقش بلععیار مامی در این خصععوص ایفا  میرملععتقیغو توسععه  
 کند.می
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