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چکیده

فهم اثر سیاستهای وضع شده در پاسخ به شکستهای بازار و سیستم همواره مورد توجه محققان بوده است .آنها در مسیر

مطالعات خود تالش کردهاند با توسعه مفهوم افزودنی رفتاری ،نگاه خروجی محور به ارزیابی سیاست را بسط داده تا بتوانند
اثر مداخالت دولت را بر رفتار بنگاه رصد نمایند .در این تحقیقات بر توانمندی نوآوری و خردبنیانهای آن به عنوان مبینهای
رفتاری بنگاه در ارزیابی مداخالت کمتر تمرکز شده است .از اینرو پژوهش حاضر با تاکید بر توانمندی نوآوری به عنوان یک

افزودنی رفتاری تالش میکند ،اثرات سه سیاست تنظیمی طرح ژنریک ،نظام قیمتگذاری و نظام تعرف ه گمرکی را بر رفتار

نوآوری در شرکتهای تولید دارو بسنجد .پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای آمیخته با استفاده از راهبرد مطالعه چند موردی

و ابزار تحلیلی نگاشت شناختی است که الگوی اثر سیاستهای تنظیمی را در سه سطح اهداف سیاستی پنجگانه (گسترش
بازار ،افزایش دسترسیپذیری ،ارتقای کیفیت ،انگیزش تحقیق و توسعه و ارتقای زنجیره تولید) ،خردبنیانهای توانمندی نوآوری
(هوش نوآوری ،تصمیمگیری ،ترکیب و راهبری) و عملکرد نوآورانه (محصول و فرآیند) ترسیم کرده است .همچنین با استفاده از

تحلیل حساسیت اثرات ذیل  26سناریو ،چگونگی تغییرات سه سطح مولفه مورد توجه قرار گرفتهاند .نتایج نشان میدهد هر چند
اعمال این سیاستها بر اهداف سیاستی گسترش بازار دارویی ،دسترسپذیری و ارتقای زنجیره تولید دارویی کشور و همچنین

بر نوآوری فرآیند مفید بوده و توانسته الگوهایی را در هوش نوآوری و راهبری شرکتها ایجاد نماید اما اثر منفی آنها بر کیفیت
دارو و انگیزش تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری محصول و خردبنیان ترکیب قابل توجه است.

واژگان كليدي :سیاستهای تنظیمی ،ارزیابی مداخالت سیاستی ،ابزارهای سیاستی ،توانمندی نوآوری ،خردبنیان
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 -1مقدمه

در دو دهه اﺧیر ،ارزیابی اثر سیاستهای نوآوری و مقررات بر فعالیتهای نوآورانه بنگاهها مورد توﺟه
بسیاری از محققان و سیاستگذاران بوده است .نظریههای اقتصادی برگرفته از نظریات ارو ،)1962( 1نقش
دولت را در تحریک و تﻬییﺞ فعالیتهای نوآورانه برﺟسته دانستهاند .آنﻬا ایﻦ مداﺧالت را پاسﺨی به
شکستهای بازار از قبیل تناسبناپذیری ،تقسیﻢناپذیری و عدمقﻄعیتها ( )Smith, 2000و شکستهای
سیستﻢ از قبیل شکست زیرساﺧت ،شکستگذار ،شکست قفلشدگﻲ و شکست نﻬادها (Niosi, 2002

 )Woolthuis et al., 2005میدانند که دولتها از طریق وﺿﻊ سیاستها و اعمال ابزارهای سیاستی درﺻدد
رفﻊ آن بر میآیند ( Dolfsma & Seo, 2013; Edler & Georghiou, 2007; Radas et al., 2015

 .)Soete et al., 2002به اعتقاد بوراﺱ و ادکوئیست ،)2013( 2یک دسته مﻬﻢ از ابزارهای سیاستی،
ابزارهاﻱ تنظیمﻲ 3است که از آن با عنوان مقررات نیز میتوان نام برد .سیاستگذاران ،مقررات را به عنوان
یکی از ابزارهای سیاست نوآوری پذیرفتهاند ،ﭼرا که ایﻦ ﭼارﭼوﺏهای مقرراتی میتوانند در نحوه
بﻬرهمندی موثر از ابزارهای سیاستی و همﭽنیﻦ بﻬبود شرایﻂ محیﻄی در نوآوری بنگاهها موثر باشند
( .)Blind et al., 2004هر ﭼند اعمال ﭼنیﻦ مداﺧالتی از منظر نظری پذیرفته شده است اما اثر آنﻬا بر
فعالیتهای نوآوری بنگاهها سوالی ﺟدی است .پاسخ به ایﻦ سوال موﺟب گردید حوزهای از تحقیقات
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ارزیابی سیاستی با تمرکز بر تﻐییرات رفتاری بنگاه نمو یابد.

روتیﻦ ( ،)Nelson & Winter, 1982توانمندی پویا ( )Teece & Pisano, 1994; Teece et al., 1997و
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ﺧردبنیانهای 7آن ( )Felin et al., 2012; Teece, 2007در تحلیل رفتار و ﭼگونگﻲ فعالیت بنگاهها موثر

متکالف و همکاران )1992( 4با تاکید بر آنکه محدود شدن ارزیابیهای سیاستی بر »رقابتپذیرﻱ« میتواند
گمراه کننده باشد ،اﺫعان داشتند برای ارزیابی اثر سیاستها باید بر رفتار بنگاه توﺟه کرد؛ ایﻦ رفتار است که
رقابتپذیرﻱ آتﻲ بنگاهها را مشﺨﺺ مﻲکند .ﺟورﺟیو )1994( 5تﻐییرات رفتارﻱ بنگاهها در اثر سیاستها
را »افزودنﻲ رفتاری «6نامید (.)Clarysse et al., 2009; Falk, 2007; Georghiou & Clarysse, 2006
بدیﻦ ترتیب میتوان پاسخ داد که آیا مداﺧالت سیاستﻲ توانستهاست کنشگران را به درگیرﻱ بیشتر
با فعالیتهاﻱ نوآورﻱ وادارد؛ یا اینکه موﺟب تﻐییرات دائمﻲ در شرکتها به ویﮋه در نﻬادینهسازﻱ
فعالیتهاﻱ مرتبﻂ با فرآیند نوآورﻱ در آنﻬا گردد ( .)Buisseret et al., 1995مفﻬوم ﺟدید ،مﻄالعات
نوینی را در حوزه ارزیابی سیاست نوآوری شکل داد که بر ﺟستجوی اثر سیاست نوآورﻱ بر نوآورﻱ و
همﭽنیﻦ توانایﻲ بنگاه در استفاده از فناوریهای نویﻦ و رویههاﻱ تحقیقوتوسعه تمرکز داشتهاند .هر ﭼند

بوده است اما مﻄالعات محدودی ایﻦ مفاهیﻢ را در تحلیل اثر مداﺧالت دولتی بکار بردهاند .گوﻙ)2010( 8
و راموﺱ پرز )2016( 9در مﻄالعات ﺧود تالش کردهاند افزودنی رفتاری را در مفﻬوم روتیﻦ سازمانی تبییﻦ
نمایند .کنوکرت و همکاران )2014( 10نیز ﻇرفیت ﺟذﺏ و توانمندﻱ همکارﻱ را به عنوان دو افزودنی
رفتاری مورد مﻄالعه قرار دادهاند ( .)Knockaert et al, 2014از ایﻦرو ،تاکنون در مﻄالعات ارزیابی سیاستی
توانمندی نوآوری و ﺧردبنیانهای آن به عنوان افزودنی رفتاری مورد توﺟه قرار نگرفته و الگویی برای
ﭼگونگی اثر ایﻦ سیاستها ارائه نشده است؛ مﻄالعه حاﺿر درﺻدد ارائه ایﻦ الگوی اثر است.
بنا به سه دلیلِ برﺟسته بودن نوآوری در ﺻنعت دارو ،اهمیت راهبردی ایﻦ ﺻنعت و مداﺧالت متعدد در
آن و همﭽنیﻦ تفاوتهای ﺻنعت دارو در ﺟﻬان و ایران ،شرکتهای تولید داروی کشور برای پﮋوهش
حاﺿر انتﺨاﺏ شدهاند.
الف) داروسازی ،ﺻنعتی منشعب از ﺻنایﻊ شیمیایی در اواﺧر قرن نوزدهﻢ ،با ﺟلب توﺟه دولتها
در ﺟنﮓ ﺟﻬانی دوم و ﺻرف هزینهی کالن در تحقیقوتوسعه و بکارگیری فناوریهای نانو و بایو است
( )Orsenigo et al., 2006که امروزه به ﺻنعتی با ارزش تقریبی یک هزار میلیارد دﻻر تبدیل شده است.
ﺏ) بنا بر گزارش سازمان بﻬداشت ﺟﻬانی ،دارو به عنوان متداولتریﻦ شیوه درمانی نقش برﺟستهای
در بﻬداشت و سالمت ﺟامعه داشته است که دولتها را به وﺿﻊ سیاستهای متعددی در حوزه
استانداردهای تولید ،حقوﻕ مالکیت فکری و قیمتگذاری ترﻏیب کرده است .عمده هدف ایﻦ قوانیﻦ
ﺝ) فرآیند نوآوری دارویی با کشف مولکول که حاﺻل تحقیقات شیمیایی و بایوفناوری است آﻏاز
میشود .که نرﺥ موفقیت در ایﻦ مرحله حدود  51درﺻد است .در ادامه مسیر باید مولکول شناسایی شده از
ﺟنبه مقدار دارو 11و همﭽنیﻦ اثرات درمانی در ﺧارﺝ از بدن 12و در داﺧل بدن( 13بدن حیوان) مورد آزمایش
قرار گرفته و در مرحله توسعه بالینی در بدن انسان کارآزمایی میشود (Achilladelis & Antonakis, 2001

 .14)Arora et al., 2009اما در ایران ،بنا به تصویب و اﺟرای طرح ژنریک در نظام دارویی کشور پﺲ از
سال  ،1358عم ً
ال شرکتهاﻱ فعال دارویی ﭼند ملیتی از ﺻحنه تولید در کشور ﺧارﺝ شدند و توانمندتریﻦ
شرکتهاﻱ تولیدﻱ به مالکیت دولت درآمدند (مرکز پﮋوهشهای مجلﺲ .)1384 ،عرﺿه انحصارﻱ دارو
با نام ژنریک (تولید داروهای با پتنت منقﻀی شده بدون نام تجاری و مبتنی بر نام علمی و شیمیایی آن)
تمایز میان داروهاﻱ مشابه را ناممکﻦ میساﺧت .ماحصل ﭼنیﻦ حمایتی ﺟوابگویی به نیازهاﻱ داﺧلی و
حل مشکالت کمی دارو و تشکیک کیفیت داروهای داﺧلی بوده است ( .)Seyedifar et al., 2015در

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

ایجاد توانمندی در تامیﻦ نیازهای بﻬداشتی ﺟامعه است (مدنی و همکاران.)1390 ،
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فرآیند فعلی تولید ،مواد اولیه از نقاﻁ مﺨتلف دنیا تﻬیه میگردد و ترکیب ،فرمولهکردن و ساﺧت آن در
داﺧل شرکتها ﺻورت میپذیرد .نوآوری در شرکتهای تولید داروی ایران در سه فاز ایدهپردازی،
فرموﻻسیون/تحقیقوتوسعه و تجاریسازی قابل فﻬﻢ است (کارگرشﻬامت و همکاران1395 ،؛ سلﻄانزاده
و همکاران .)1396 ،باید توﺟه داشت که بر ﺧالف مفﻬوم نوآوری دارویی در سﻄﺢ ﺟﻬانی که همراه
با کشف مولکول است ،در ﺻنعت دارویی کشور (هﻢ داروهای شیمیایی و هﻢ داروهای زیستی) تولید
مجدد آنﻬا مبدﺃ نوآوری است .از ایﻦرو ،بنا به برﺟسته بودن نوآوری در ﺻنایﻊ دارویی ،راهبردی بودن
ایﻦ ﺻنعت در بﻬداشت و سالمت ﺟامعه و همﭽنیﻦ تفاوت ماهوی در نوآوری شرکتهای تولید داروی
کشور و ﺟﻬان ،ایﻦ ﺻنعت برای مﻄالعه مورد توﺟه قرار گرفت.
بدیﻦ ترتیب مقاله حاﺿر با تاکید بر توانمندی نوآوری و ﺧردبنیانهای آن به عنوان افزودنی رفتاری
تالش دارد ،الگوی اثر سیاستهای تنظیمی بر نوآوری شرکتهای تولید دارو کشور را ارائه دهد.

-2مبانی نظری پژوهش
 -1-2مداخالت دولت :سیاست تنظیمی و مقررات
سیاست نوآوری پاسخ دولت به شکستهای بازار و سیستﻢ است ( .)Smith, 2000شکست بازار یعنی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

شرکتها بنا به سرریز نوآوری در ﺟامعه ،با کسب انتفاﻉ نامتوازن ،لزوم دسترسی به مﺨزنی از دانش در

دارند .مقررات در واقﻊ سیاستﻲ است که ﺫیل اﺧتیارات دولتی ﺟﻬت تحقق هدفی معیﻦ و با منﻄق
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حکمرانی دولت وﺿﻊ میشود .از ایﻦ منظر مقررات اقدامﻲ محدودکننده و عمومﻲ است با هدف محدود

نوآوری ،عدم ﺻرفه اقتصادی به مقیاﺱ آن و عدمقﻄعیت در توسعه فناوری و نوآوری (که منجر به عدم
تامیﻦ ملزومات نوآوری مانند نیروی انسانی مجرﺏ و بازار فروش شکلیافته میشود) با تشکیک مواﺟه
میشوند .به عبارتی سیگنالهاﻱ قیمتﻲ در بازار دﭼار انحراف شده و تﺨصیﺺها از حالت بﻬینه ﺧارﺝ
شدهاند .همﭽنیﻦ به ﺟﻬت درهﻢتنیدن ساﺧتار فنی-اﺟتماعی(مانند زیرساﺧتها ،توانمندی بنگاهها،
توانمندی تامیﻦکنندگان ،قوانیﻦ و مقررات کسبوکار) با فناوریهای موﺟود ،نسبت به نوآوری لﺨتی
وﺟود دارد( .)Niosi, 2002; Weber & Rohracher, 2012; Woolthuis et al., 2005بدیﻦ ترتیب
دولتها سیاستهایی را وﺿﻊ کرده و از ابزارهایی بﻬره میبرند .بوراﺱ و ادکوئیست ( ،)2013ایﻦ ابزارها
را در سه دسته» 15ابزارهاﻱ تنظیمﻲ«» ،ابزارهاﻱ اقتصادﻱ و مالﻲ« و »ابزارهاﻱ نرم« طبقهبندی میکنند.
ابزارهای سیاستی تنظیمی که بوراﺱ و ادکوئیست ( )2013معرفی کردهاند قرابت بسیاری با مقررات

کردن فعالیتهاﻱ ﺧصوﺻﻲ به منظور افزایش بﻬره عمومﻲ و فعالیتهاﻱ مﻄلوﺏ اﺟتماعﻲ (Francis,

 )1993یا مجموعهاﻱ از قواعد ﺟﻬت کنترل هدف ( .)Majone, 1996مﻄالعه مقررات از ﺟﻬت هﻢتکاملی
آن با نوآوری ( )Paraskevopoulou, 2012و اثر آن بر سرمایهگذارﻱ در تحقیق و توسعه ()Crafts, 2006
مورد اهمیت است .پاراسکوپولو ،)2012( 16مقررات مرتبﻂ با نوآورﻱ را در دو دسته مقررات نوآورﻱ
فناورانه ( 17از قبیل حقوﻕ مالکیت فکرﻱ ،مقررات رقابتﻲ ،ارتباﻁ ﺻنعت و دانشگاه) و مقررات نوآورﻱ
ﻏیرفناورانه( 18از قبیل مقررات تعریف ساﺧتار ،فعالیتهاﻱ مدیریتﻲ و ﺟﻬت گیرﻱهای راهبردی سازمانها
و همﭽنیﻦ تﻐییر در ساﺧتار ﺻنعت ،الگوهاﻱ تقاﺿا و زمینه نﻬادﻱ) تقسیﻢبندﻱ مﻲکند.
-2-2ارزیابی مداخالت دولتی

مداﺧالت دولتها در مسیر توسعه فناورﻱ و عواقب ناﺧواسته توسعه آنﻬا ،سیاستگذاران را به مفﻬوم ارزیابﻲ

فناورﻱ سوﻕ داد ( .)Van Den Ende et al., 1998هر ﭼند ایﻦ نوﻉ از ارزیابﻲهاﻱ فناورﻱ موﺟب گسترش

توﺟه به ارزیابﻲ و همﭽنیﻦ استفاده از ابزارهاﻱ آن در تحلیلهاﻱ مدیریتﻲ فناورﻱ در سﻄﺢ بنگاه شد

( ،)Tran & Daim, 2008اما همﭽنان اثر ایﻦ مداﺧالت بر نوآورﻱ در سﻄﺢ بنگاه مﻐفول مانده .تحقیقات
ارزیابی اثر سیاستی در اتحادیه اروپا ( )Georghiou & Office., 1993; Luukkonen, 1998و مﻄالعات

سنجش اثر مقررات بر نوآورﻱ شرکتها در آمریکا ()Porter, 1991; Porter & Van der Linde, 1995

ایﻦ کاستی را مرتفﻊ کردهاند .در پﮋوهشهای اﺧیر اثر مقررات در حوزههاﻱ متعددﻱ ﭼون اﺟتماعﻲ،
اقتصادﻱ و محیﻂ زیستﻲ بر تﻐییرات درونﻲ بنگاهها و ﭼگونگﻲ تﻐییر رفتارﻱ آنﻬا به شدت مورد توﺟه

مسیرﻱ براﻱ سنجش اثر سیاستها بر نوآورﻱ بنگاه ترسیﻢ نمایند ،اما همﭽنان نیازمند نگاهﻲ دقیقتر بودهاند.

ﺟورﺟیو ( ،)1994تﻐییرات رفتارﻱ را »افزودنﻲ «19نامید .سه دسته افزودنﻲ از ﺟانب محققان مورد توﺟه قرار
گرفته است ( :)Autio et al., 2008; Buisseret et al., 1995; Hyvärinen & Rautiainen, 2007افزودنﻲ

ورودﻱ ،20افزودنﻲ ﺧروﺟﻲ 21و افزودنﻲ رفتارﻱ .افزودنﻲ ورودﻱ به اثر سیاستهاﻱ وﺿﻊ شده در

ورودﻱ تحقیقوتوسعه شرکتها تمرکز دارد .افزودنﻲ ﺧروﺟﻲ بر دستاوردهاﻱ نﻬایﻲ شرکتها در

حوزه نوآورﻱ مانند محصوﻻت نویﻦ ،فرآیندهاﻱ نویﻦ متمرکز است .اما افزودنﻲ رفتارﻱ نگاهﻲ بر
ﭼگونگﻲ عمل بنگاهها و رفتار بنگاه دارد .افزودنﻲ رفتارﻱ به تمایز رفتارﻱ بنگاه در نتیجه مداﺧالت
دولت اشاره دارد .به اعتقاد آئتیو و همکاران ،)2008( 22ایﻦ میزان تﻐییر وابسته به توانمندﻱ یادگیرﻱ

بنگاه است که در ارتقاﻱ سﻄﺢ دانش آن موثر ﺧواهد بود .ایﻦ تﻐییرات در قالب یادگیرﻱ بر شرکتها
در مواردﻱ ﭼون برگزیدن اهداف ﭼالشﻲ ،بﻬبودهاﻱ مدیریتﻲ و شتاﺏ دادن به زمانبندﻱهاﻱ اﺟرایﻲ

تاثیر ﺧواهد داشت (.)Afcha Chávez, 2011

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

محققان قرار گرفته است ( .)Blind, 2010; Gao, 2014; Kemp & Pontoglio, 2011ایﻦ مﻄالعات توانستهاند
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 -3-2توانمندی نوآوری
توانمندی نوآوری به عنوان یکی از توانمندیهای پویا بنگاه مورد توﺟه است .تیﺲ و پیزانو ()1994
توانمندﻱ پویا را »تاکید بر نقش کلیدﻱ مدیریت راهبردی در تﻄبیق ،یکﭙارﭼگی و بازپیکربندی مﻬارتها،
منابﻊ و قابلیتهاﻱ کاربردﻱ درونﻲ و بیرونﻲ سازمان با توﺟه به محیﻂ در حال تﻐییر« معرفﻲ کردهاند .سایر
محققان نیز بر ﺟنبههای دیگر توانمندی پویا مانند فرآیندی و تﻄبیقپذیری (،)Elsenhardt & Martin, 2000
یادگیرنده و ﺟمعی ( ،)Zollo & Winter, 2002اﺻالحگری و تعدیلگری ( ،)Winter, 2003برآمده از
نگاه مدیران ( )Zahra et al., 2006و ﻇرفیت سازمانی در اﺻالح ( )Helfat & Peteraf, 2009یادکردهاند.
بازپیکربندی ،نفوﺫ ،یادگیری و یکﭙارﭼگی ﺧالقانه به عنوان انواﻉ توانمندی پویا مورد توﺟه قرار گرفته
است ( .)Bowman & Ambrosini, 2003در دستهبندیهای دیگر مانند سه دسته توانمندی سازگاری،
ﺟذﺏ و نوآوری ( ،)Wang & Ahmed, 2007دو کارکرد گسترش و کارکرد ﺟستجو و انتﺨاﺏ
( ،)Helfat et al., 2007توانمندی تدریجی ،نوسازی و احیایی( )Ambrosini & Bowman, 2009و نوآوری
معماری ( ،)Galunic & Eisenhardt, 2001ﻇرفیت ﺟذﺏ ( )Hotho et al., 2012; Zahra & George, 2002و
بازاریابی ( )Bruni & Verona, 2009به عنوان توانمندی پویا مورد توﺟه بودهاند .در ایﻦ مﻄالعه توانمندی نوآوری
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به عنوان یک افزودنی رفتاری مورد بررسی قرار گرفته که برای شناﺧت ﺧردبنیانهای آن از پﮋوهش
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سلﻄانزاده و همکاران ( )1396استفاده شده است .آنﻬا ﭼﻬار ﺧردبنیان توانمندی نوآوری در شرکتهای
تولیدی دارو را ایﻦ ﭼنیﻦ بر شمردهاند :هوش نوآوری ،ریلگذاری(تصمیﻢگیری) ،ترکیب و راهبردی.
 -4-2عملکرد نوآوری
در ارزیابی اثر سیاستهای نوآوری بر شرکتها ،عملکرد نوآورانه آنﻬا مورد توﺟه بوده است .در واقﻊ
فﻬﻢ اینکه سیاستهای اعمال شده به ﭼه میزان توانستهاند بر ﺧروﺟیهای بنگاه (پتنتها ،مقاﻻت،
نمونهها و یا مواردی از قبیل محصوﻻت و فرآیندهای نویﻦ) اثر داشته باشند (.)Clarysse et al., 2009
سزارنیتزکی و همکاران )2007( 23در مﻄالعه اثر سیاستهای نوآوری ،عملکرد نوآوری را تنﻬا بر تعداد
پتنتهای افزوده شده و نسبت پتنتهای افزوده شده به پتنتهای کل مورد توﺟه قرار دادهاند .مﻄالعات
کمی دیگری نیز عملکرد نوآوری را در تعداد پتنت ،تعداد محصوﻻت نویﻦ و فرآیندهای نویﻦ و یا
مواردی ﻏیر مستقیﻢ مانند سﻬﻢ بازار و بﻬرهوری مورد توﺟه قرار دادهاند(;Czarnitzki & Licht, 2006
;Dai & Cheng, 2015; Falk, 2007; Georghiou, 2006; Guan & Yam, 2015b; Hsu et al., 2009

 .)Kobayashi, 2014; Romero-Jordan et al., 2014در مﻄالعه حاﺿر با توﺟه به قوانیﻦ کشور پیرامون

حقوﻕ مالکیت فکری ،پتنت نمیتواند معیار مناسبی در ارزیابی سیاستی باشد و همﭽنیﻦ مواردی مانند
سﻬﻢ بازار و بﻬرهوری در مﻄالعات کمی قابل اندازهگیری هستند ،لذا بر نوآوری محصول و نوآوری
فرآیند به عنوان مبیﻦهای عملکرد نوآوری تاکید شده است.
 -5-2مقررات در صنعت دارویی کشور
در حوزه تنظیﻢ مقررات دارویی کشور ،متولی اﺻلی وزارت بﻬداشت ،درمان و ﺧدمات پزشکی و به
طور ﺧاﺹ سازمان ﻏذا و دارو است .سازمان ﻏذا و دارو ﺫیل بﺨشهای اعالم فﻬرست دارویی کشور،
ثبت و ﺻدور پروانه ،فرآوردههای زیستی ،مﻄالعات بالینی ،قیمتگذاری ،واردات ،مواد اولیه و حقوﻕ
مالکیت فکری دارای مقررات و ﺿوابﻂ ابالﻏی است .در مﻄالعه حاﺿر مقرراتی انتﺨاﺏ شدهاند که الف)
برای تمامی شرکتها الزام اﺟرایی داشته ،ﺏ) بهطور کالن بر فرآیندهای داﺧلی شرکت موثر و ﺝ) در
تحقیقات ﺟﻬانی مورد توﺟه بوده و د) متناسب با شرایﻂ ویﮋه ﺻنعت کشور باشند .از ایﻦرو سه طرح
ژنریک ،نظام قیمتگذاری و نظام تعرفه گمرکی مورد بررسی قرار گرفتهاند.

طرح ژنریک؛ در بازار دارویی دو نوﻉ دارو وﺟود دارد ( :)Davit et al., 2009; Haas et al., 2005الف)
داروهای برند که شرکت دارویی با انجام تحقیقات شیمیایی و یا زیستی ،اقدام به کشف مولکول/پروتئیﻦ
درمانی کرده و با انجام دوزسنجی و کارآزمایی بالینی در قالب دارو آن را با نام تجاری ﺧود عرﺿه
میکند .ﺏ) داروهای ژنریک :داروهایی که پﺲ از اتمام دوره پتنت مبتنی بر مﻬندسی معکوﺱ با دسترسی
قانونی به فرموﻻسیون/نقشه ژنتیکی ماده موثره/پروتئیﻦ تولید شده و با قیمت کمتری عرﺿه میشود .در
پتنت را بالمانﻊ دانسته و عم ً
ال بازار برند در کشور وﺟود ندارد(مدنی و همکاران .)1390 ،هر ﭼند در
سالهای اﺧیر به ﺟﻬت حﻀور شرکتهای زیستی در ﺻنعت دارویی حمایتهایی برای اولیﻦ کﭙیکننده

با عنوان ژنریک-برند انجام میشودCheraghali, 2006; Davari et al., 2011; Hassali et al., 2009;(.

.)Kebriaeezadeh et al., 2013; Rasekh et al., 2012

نظام قیمتگذاری توسﻂ گروه کارشناسان قیمتگذاری برای اﺟرای مصوبات کمیسیون قیمتگذاری،
بررسی و ارائه قیمتهای پیشنﻬادی ،مقایسه قیمتهای بیﻦالمللی و نظارت بر اعمال ﺻحیﺢ قیمتها
در بازار انجام میشود .ایﻦ نظام ﭼﻬار نوﻉ قیمتگذاری را انجام میدهد :الف) داروهای برند -ژنریک
در ﺻورتی که برای اولیﻦ بار در کشور ثبت شوند از  30تا  70درﺻد داروی برند اﺻلی قیمتگذاری

میشود .ﺏ) قیمت دارو برند اگر قب ً
ال در ایران ثبت شده باشد ،حداقل  40درﺻد ارزان تر و حداکﺜر 60

درﺻد ارزانتر از قیمت ﺟﻬانی ﺧواهد بود ﺝ) قیمت داروهای ژنریک تولید داﺧل /وارداتی  20تا 50

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

ایران به ﺟﻬت فشارهای بیرونی و تامیﻦ نیازهای داﺧلی ﺫیل طرح ژنریک ،تولید داروهای برند در دوره
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درﺻد قیمت داروی برند اﺻلی و کمتر از قیمت برند ژنریک تعییﻦ میشود .د) داروهای ژنریک تولید
داﺧل با نام ﻏیر اﺧتصاﺻی بیﻦالمللی ،بر مبنای هزینه تمام شده است (سازمان ﻏذا و دارو .)1394 ،هدف
محوری نظام قیمتگذاری افزایش دسترسی مصرفکننده به دارو است که امکان گسترش بازار دارویی
را برای تولیدکننده به همراه دارد .همﭽنیﻦ ایﻦ قیمتگذاری مبتنی بر الگوی هزینه ﺻرف شده ،سﻄحی
از اعتماد برای تولید را در شرکتهای تولیدی ایجاد مینماید که موﺟب حفﻆ ﺧﻄوﻁ تولیدی آنﻬا در

مدار ﺧواهد بود (.)Cheraghali et al., 2004; Dinarvand, 2009; Zaboli et al., 2016

نظام تعرفه گمرکی در راستای حمایت از داروهای تولید داﺧل وﺿﻊ شده است .داروهای وارداتی که مشابه
داﺧلی داشته باشند اگر  32درﺻد از سﻬﻢ بازار داﺧل را در اﺧتیار تولیدکنندگان داﺧلی قرار دهند ،مشمول
اعمال تﺨفیف در تعرفه سود بازرگانی میشوند در ﻏیر اینصورت باید به طور کامل عوارﺽ وارداتی
را پرداﺧت نماید .نظام تعرفه گمرکی در کشور ،با ایجاد مانﻊ در ورود داروهای ﺧارﺟی از بازار داﺧلی
ﺻیانت کرده و اندازه بازار را برای شرکتهای تولید کننده داﺧلی گسترش میدهد (.)Zaboli et al., 2016
اعمال تعرفه گمرکی در دو مسیر بر کیفیت موثر است .نﺨست آنکه با ﺟلوگیری از ورود داروهای کﻢ
کیفیت ﺧارﺟی ،از ارتقای کیفیت شرکتهای داﺧلی حمایت میکند؛ همﭽنیﻦ با ایجاد انحصار برای
شرکتهای داﺧلی ،ارتقای کیفیت را ﻏیرقابل توﺟیه کرده است .ازطرفی تعرفه گمرکی در دسترسی به
داروهای ﺟﻬانی نیز مانعی ایجاد کرده است که به طور موثر بر کیفیت رقابتی شرکتهای داﺧلی تاثیرگذار
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میباشد(.)Barouni et al., 2012; Shabaninejad et al., 2014بدیﻦ ترتیب ،مبتنی بر مﻄالعات انجام

نظام قیمتگذاری در کشورها هدف اﺻلی ﺧود را ارتقای شاﺧﺺ دسترسیپذیری معرفی کردهاند
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(.)Davit et al., 2009; Eger & Mahlich, 2014; Hassali et al., 2009; Katz, 2007; Santerre & Vernon, 2004

شده پیرامون سه سیاست تنظیمی طرح ژنریک ،نظام قیمتگذاری و نظام تعرفه گمرکی ،پنﺞ هدف سیاستی
به شرح زیر احصا شدهاند:
 گسترش بازار دارویی :پتانسیل ارزش بازار در دو وﺟه مقداری و عددی که مشتریان نﻬایی درتامیﻦ نیازهای درمانی ﺧود در سبد هزینه ﺧانوار مورد توﺟه قرار میدهند .سیاستهای ژنریک و نظام
قیمتگذاری و تعرفهگذاری ،هر سه به طور مستقیﻢ اندازه بازار مفروﺽ را برای شرکتها گسترش
میدهند (;Barouni et al., 2012; Basmenji, 2004; Blume-Kohout & Sood, 2013; Cheraghali, 2006

;Davari et al., 2011; Dinarvand, 2009; Dubois et al., 2015; Golec & Vernon, 2010

.)Kebriaeezadeh et al., 2013
 افزایش دسترسیپذیری :به شاﺧصی اشاره دارد که مشتری نﻬایی دارویی عالوه بر وﺟود دارودر داروﺧانه و مراکز درمانی ﺟﻬت تامیﻦ نیاز ﺧود ،امکان پرداﺧت هزینه آن را نیز داشته باشد.

 ارتقای کیفیت دارویی :به ﺟﻬت اعمال استانداردهای تولیدات دارویی کیفیت قابل قبول است .امابه ﺟﻬت فﻬﻢ کیفیت در معنای گسترده آن که به رﺿایت مشتری اشاره دارد ،قیمتگذاری و تعرفههای
گمرکی که رقابت منصفانه با شرکتهای ﺧارﺟی را محدود میکنند ،اثر قابل توﺟﻬی بر کیفیت رقابتی
دارد (Blume-Kohout & Sood, 2013; Bruni & Verona, 2009; Kebriaeezadeh et al., 2013

.)Davari et al., 2011; Golec & Vernon, 2010; Cheraghali, 2006
 انگیزش تحقیقوتوسعه :انجام تحقیقوتوسعه به منظور ارتقای دانش فنی در تولید محصوﻻت وهمﭽنیﻦ همگامی با تولیدات ﺟﻬانی که امکان داروهای ژنریک را برای شرکتهای داﺧلی فراهﻢ آورد،
وابستگی قابل معنایی با ﭼگونگی قیمتگذاری و اعمال آن دارد( Blume-Kohout & Sood, 2013
;Davit et al., 2009; DiMasi et al., 1991; Dinarvand, 2009; Dubois et al., 2015; Eger & Mahlich, 2014

.)Giaccotto et al., 2005; Golec & Vernon, 2010; Kale & Little, 2007; Pammolli et al., 2011
 ارتقای زنجیره تولید :در ﺻنعت دارویی از زنجیره تشﺨیﺺ و انتﺨاﺏ اولیه ماده موثره تا ارائهدرمان در قالب دارو ،مجموعهای از فعالیتها دﺧیل هستند که نظام ژنریک ،قیمتگذاری و تعرفهگذاری
هر یک بﺨشی از امکان ﻻزم برای شکلگیری آن را فراهﻢ آوردهاند (Chen, 2003; Cheraghali, 2006

.)Davit et al., 2009; Dinarvand, 2009; Kale & Little, 2007; Pammolli et al., 2011

ارزیابیهای سیاستی بر سنجش اثر مداﺧالت دولتی در سه سﻄﺢ مورد توﺟه پﮋوهش حاﺿر است .ارزیابیهایی
که به طور مجزا بر اثر ابزارهای یارانهای و مالیاتی متمرکز شدهاند ( Georghiou & Office., 1993
)Lerner, 2000؛ تحقیقاتی که اثر مشترﻙ ابزارهای را سنجیده (Aerts & Schmidt, 2008; Görg & Strobl, 2007
Hussinger , 2008 ; Lach , 2002 ; Lööf & Heshmati , 2005 ; Reinkowski et al ., 2010
;)Wallsten, 2000؛ و پﮋوهشهایی که اثر مقررات بر نوآوری را هدف قرار دادهاند (Ashford & Heaton, 1983

 .)Eger & Mahlich, 2014; Katz, 2007همﭽنیﻦ برﺧی از پﮋوهشها عواملی از قبیل سﻄﺢ فناوری
بنگاه ( ،)Boeing, 2014; González & Pazó, 2008نوﻉ ﺻنعت و بﺨش ﺻاحب نوآوری (Hsu et al.,

 ،)2009اندازه سازمان و دانش پرسنل ( )Guan & Yam, 2015و سﻦ سازمان ( )Choi et al., 2009را بر
ﭼگونگی اثر مداﺧالت موثر دانستهاند .در ﺟدول( )1برﺧی از مﻄالعات پیرامون اثر سیاستها و مقررات
بر نوآوری گزارش شده است.
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جدول( :)1خالصهای از تحقیقات انجام شده
مﻄالعه

توﺻیف

یارانههاﻱ تحقیقوتوسعه بر رفتار نوآورانه بنگاهها موثر بوده و موﺟب گستردگﻲ و
بویسرت و
تعمیق فعالیتهاﻱ نوآورﻱ ﺧواهد شد.
همکاران ()1995

دوﺟت ()2003

معناداری اثر یارانه به عنوان مداﺧله سیاستی بر نوآوری شرکتها مورد توﺟه و
تایید قرار گرفت .تاکید مﻄالعه بر موفقیت پروژههای تحقیقوتوسعه تعریف شده
به واسﻄه تامیﻦ منابﻊ دولتی بوده است.

اتحادیه
اروپا
فرانسه

وی با نشان دادن اثر معنادار یارانه بر نوآوری شرکتهای فعال در کشورهای توسعه
یافته ،اﺫعان داشت ،متﻐیرهای سﻦ بنگاه و نوﻉ ﺻنعت نیز موثر هستند.

OECD

حشمتﻲ و لوف
()2005

24

سزارنیتزکﻲ و
لیﺨت ()2006
فالک ()2007
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آلمان
اتریش

روشهای
آماری
همسانسازی
براساﺱ نمره
گرایش
همسانسازی
براساﺱ نمره
گرایش
روشهای
اقتصادسنجی
روش
توﺻیفی-کمی

هوسینگر ()2008

ایﻦ مﻄالعه نشان داد اثر یارانههای تحقیقوتوسعه به شدت وابسته به سﻄﺢ تالش
در شرکتهاست به نوعی که در فقدان ﺧالقیت و نوآوری در کارکنان ایﻦ اثر
ناﭼیز است.

آلمان

رگرسیون
ﭼندمتﻐیره

گونزالز و پازو
()2008

آنﻬا در میزان اثرگذاری یارانههای تحقیقوتوسعه تاکید داشتهاند وابسته به ﺻنایﻊ
مﺨتلف ،شرکتها باید در سﻄﺢ بلوﻍ معینی باشند تا بتوانند از منافﻊ سیاستها
بﻬرهمند گردند.

اسﭙانیا

همسانسازی
براساﺱ نمره
گرایش

هسو و همکاران
()2009

با تمرکز بر یارانه نشاندادند که ایﻦ سیاست حمایتی در نوآوریهای محصول و
فرآیند دارای اثرات متفاوتی است که ایﻦ تفاوت در ﺻنایﻊ مﺨتلف ،متمایز است.

تایوان

آزمون آمارﻱ
ﭼند عاملﻲ

25

آنﻬا دریافتند که تﺄثیر حمایتهاﻱ مالیاتﻲ دولتﻲ اثر معنادار متفاوتی بر شرکتهاﻱ
با اندازه کوﭼک یا متوسﻂ در تناﻇر با شرکتهاﻱ بزرگ دارد.

ژاپﻦ

اقتصادسنجی

ارتباﻁ بیﻦ سه عامل حمایتهاﻱ مالیاتﻲ دولتﻲ ،توسعه فعالیتهاﻱ تحقیقوتوسعه
و اندازه سازمان مورد حمایت را مﻄرح نمودند .همﭽنیﻦ تﺄثیر رابﻄه حمایتهای
مالیاتﻲ دولتﻲ را بر سازمانهاﻱ با اندازه کوﭼک یا متوسﻂ معنادار دانستند.

تایوان

اقتصادسنجی

بوسوم و همکاران
()2014

با بررسﻲ همزمان دو ابزار حمایتهای مالیاتﻲ و پرداﺧت یارانهها به ایﻦ نتیجه
رسیدند که براﻱ سازمانهاﻱ متوسﻂ یا کوﭼک ،اثر پرداﺧت یارانهها معنادار و
حمایتهای مالیاتﻲ بﻲمعنا است .در حالیکه براﻱ سازمانهاﻱ بزرگ نمﻲتوان
تحلیل ﺧاﺻﻲ ارائه داد.

اسﭙانیا

رومرو -ﺟردن
27
و همکاران
()2014

بررسﻲ شرکتهاﻱ بزرگ نشان داد ،همانقدر که عامل حمایتهای مالیاتﻲ نسبت به
پرداﺧت یارانه براﻱ شرکتهای کوﭼک و متوسﻂ ﻏیر ﺟذاﺏ است ،شرکتهاﻱ بزرگ
تمایل بیشترﻱ بر دریافت تسﻬیالت مالیاتﻲ در ﺻورت انجام فعالیتهاﻱ تحقیقوتوسعه
نسبت به دریافت یارانههاﻱ حمایتﻲ دارند.

اسﭙانیا

راداﺱ و همکاران
()2015

تﺄثیر همزمان پرداﺧت یارانه و حمایتهای مالیاتﻲ دولت بر شرکتهاﻱ با اندازه
متوسﻂ یا کوﭼک آزمودند .نتایﺞ نشان مﻲداد که هر دوﻱ ایﻦ ابزارهاﻱ حمایتﻲ
تﺄثیر معنادارﻱ بر بﻬبود بازده فعالیتهاﻱ تحقیقوتوسعه دارد .آنﻬا به ایﻦ نتیجه
رسیدند که تﺄثیر پرداﺧت یارانه بسیار اثرگذارتر از ارائه حمایتهای مالیاتﻲ به
شرکتهای کوﭼک و متوسﻂ است.

کرواسﻲ

همسانسازی
براساﺱ نمره
گرایش و
ماهالنوبیﺲ

ورنون)2005( 28

اثر مقررات را وابسته به دو سازوکار اثر سود مورد انتظار و اثر ﺟریان نقدﻱ یافت.
به اعتقاد وﻱ ایﻦ دو مکانیزم ،اثر مقررات قیمتگذارﻱ بر تحقیقوتوسعه را به
ﺻورت  Uشکل ترسیﻢ مﻲکند.

آمریکا

اقتصادسنجی

انیشﻲ و ناگاتا
()2010

40

آنﻬا در مﻄالعه اثر یارانهها تحقیقوتوسعه بر نوآوری شرکتها عالوه بر اندازه و
نوﻉ ﺻنعت ،بر سﻦ و مالکیت نیز تمرکز کرده و تفاوتهایی را گزارش کردهاند.
مفﻬوم افزودنی رفتاری را در انواﻉ نگرش به بنگاه دستهبندی کرده و متﻐیرهایی مانند
ریسکپذیری را به عنوان افزودنی رفتاری تبییﻦ کرده است.

کشور

روش

یانﮓ و هوآنﮓ
()2012

26

همسانسازی
براساﺱ نمره
گرایش
رگرسیون و
سرﻱهاﻱ
زمانﻲ

آمریکا

ماهونﻲ)2007( 30

وی با معرفی شش مولفه اﺻلﻲ براﻱ ایجاد توانمندﻱ نوآورﻱ در کشورهاﻱ در
حال توسعه ،ﭼﻬار مرحله تکامل را نام برده است که دولت باید در هر مرحله
مقررات متناسب با آن را وﺿﻊ نماید.

کره
ﺟنوبی

مﻄالعه موردی

معتقد است تنظیﻢ قوانیﻦ تجارﻱ میان کشورهاﻱ ﺟنوﺏ شرﻕ آسیا موﺟب شد
تعرفه واردات براﻱ محصوﻻت دارویی در کشورهاﻱ عﻀو به ﺻفر تا نیﻢ درﺻد
کاهش یابد و براﻱ کشورﻱ ﭼون سنگاپور که تالشهاﻱ اولیه در تولید دارو داشتند
بسیار موقعیت ویﮋهاﻱ ایجاد گردید.

ﺟنوﺏ
شرﻕ
آسیا

مدلسازی
اقتصادی

به اعتقاد آنﻬا هند توانست با امتناﻉ اولیه از مقررات حقوﻕ مالکیت فکری ،کمینه
توانمندﻱ را در کشور ایجاد نماید و در مرحله بعدﻱ با شکلگیرﻱ اولیه و تمایل
شرکتها براﻱ نوآورﻱهاﻱ محصولﻲ با پیوستﻦ به موافقتنامههاﻱ ﺟﻬانﻲ ،مسیر
ارائه محصوﻻت برند به بازارها را براﻱ شرکتهاﻱ ﺧود تسﻬیل نماید.

هند

مﻄالعه تاریﺨی

نقش مقررات را در نوآورﻱ شرکتهاﻱ دارویﻲ بسیار پر اهمیت مﻲداند .او با
وامگیرﻱ از اﺻﻄالح اقتصادﻱ بازار با اطالعات نامتقارن ،مقررات را نه تنﻬا مانعﻲ
براﻱ ﺻنعت دارویﻲ ندانست بلکه تﻬییﺞ کننده نوآورﻱ در ایﻦ ﺻنعت معرفی کرد.

آمریکا

مﻄالعه تاریﺨی

در مﻄالعه اثر مقررات بر نوآورﻱ دو دسته اثر اﺻلﻲ را شناسایﻲ کرده است .دسته
نﺨست ،هزینه انﻄباﻕ است که شرکتها مﻲبایست براﻱ تﻄبیق با مقررات متحمل
شوند و ایﻦ بار اﺿافﻲ از ﺻرف هزینه در تحقیق و توسعه و نوآورﻱ آنﻬا را باز
مﻲدارد .اما در سوﻱ دیگر مقررات مﻲتواند منجر به نوآورﻱ انﻄباقﻲ نیز شوند.

آمریکا

گونهشناسی/
مﻄالعه ﭼند
موردی

مقررات قیمتگذاری در اروپا هر ﭼند مصرفکنندگان نﻬایﻲ را در سﻬولت
بﻬرهمندﻱ از دارو منتفﻊ مﻲکند اما اثر سویﻲ بر نوآورﻱ و تحقیق و توسعه
شرکتهاﻱ دارویﻲ دارد.

آمریکا/
اروپا

مﻄالعه تﻄبیقی

با تاکید بر اهمیت سرمایهگذارﻱ مستقیﻢ ﺧارﺟﻲ بر شکلگیرﻱ بیوداروسازﻱ ،اثر
مقررات قیمتگذارﻱ را بر ﺟذﺏ ایﻦ سرمایهها سنجیدهاند .آنﻬا دریافتند شرکتها
براﻱ سرمایهگذارﻱ ،کشورهایﻲ را انتﺨاﺏ مﻲکنند که کمتریﻦ کنترل قیمتﻲ را بر
محصوﻻت دارویﻲ وﺿﻊ مﻲکنند.

کشورهای
اروپایی

مدلسازی

مﻄالعه اثر مقررات بیمه تکمیلﻲ دارو بر نوآورﻱ نشان داد ،ایﻦ مقررات توانسته
اندازه بازار دارویﻲ را گسترش داده و با افزایش سود مورد انتظار شرکتها ،آنﻬا را
به نوآورﻱ بیشتر ترﻏیب نماید.

آمریکا

اقتصاد سنجی

آنﻬا نشان دادند مقررات اثرﻱ ﻏیرﺧﻄﻲ بر میزان تحقیقوتوسعه شرکتها دارد .آنﻬا
در مشاهدات و تحلیلهاﻱ ﺧود دریافتند که  33درﺻد از فروش در اتحادیه اروپا
متعلق به شرکتهایﻲ است که سﻬﻢ تحقیقوتوسعه ﺧود را اندﻙ نگهداشتهاند .به
اعتقاد آنﻬا ایﻦ نوﻉ از مقرراتگذارﻱ اثرﻱ مﺨرﺏ بر تحقیقوتوسعه شرکتها دارد.

اروپا

مدلسازی
ریاﺿی

نشان دادند که اندازه بازار سﻬﻢ باﻻیﻲ در ارتقاﻱ نوآورﻱ دارد و دولتها مﻲتوانند
با مقررات ﺧود ایﻦ اندازه را گسترش دهند .به اعتبار ایﻦ پﮋوهش دولتها با
پوشش بیمهاﻱ بیمارﻱهاﻱ ﺧاﺹ ،بازارهاﻱ تﻀمیﻦ شدهاﻱ را براﻱ شرکتهاﻱ
تولیدﻱ دارو ایجاد مﻲکنند که آنﻬا را به نوآورﻱ و تولید محصول ﺟدید وا مﻲدارد.

ﭼﻬارده
کشور

مدلسازی
اقتصادی

راتاناویجیتراسیﻦ
()2007

31

کال و لیتل
()2007

32

کاتز)2007( 33

استوارت
()2010

34

گولِک و ورنون
()2010

35

کوئینﮓ و
مکگریو
()2011

36

بلوم-کﻬوت و
سود)2013( 37

اِگر و ماهلیﭻ
()2014
دوبیوﺱ و
39
همکاران
()2015

38

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

ﺟیاکوتو و
29
همکاران
()2005

دریافتند به ازاﻱ هر  10درﺻد افزایش در قیمت دارو  6درﺻد شدت
تحقیقوتوسعه افزایش یافته است .به طوریکه اگر دولت مقررات سﺨتگیرانه اﺟازه
عدم افزایش قیمت را در سالهاﻱ مورد مﻄالعه وﺿﻊ مﻲکرد و قیمت داروها را
همسان با رشد قیمتهاﻱ عمومﻲ تنظیﻢ مﻲکرد ،فعالیتهاﻱ تحقیقوتوسعه 30
درﺻد کمتر میشدند.

مدلسازی
اقتصادی/
شبیهسازی

41

 -4مدل پژوهش

از آنجایی که پﮋوهش حاﺿر درﺻدد فﻬﻢ ﭼگونگی اثرگذاری سیاستها بوده است ،در شکل( )1الگویی
ﭼﻬار سﻄحی ارائه شده است.

سﻄﺢ اول؛ اشاره به سه سیاست تنظیمی طرح ژنریک ،نظام قیمتگذاری و نظام تعرفه گمرکی دارد که
به عنوان محرﻙهای سﻄوح دیگر هستند .سﻄﺢ دوم اهداف سیاستی را دربر میگیرد .برﺧالف مﻄالعات
کمی گذشته که تنﻬا بر سیاست تمرکز کردهاند ،مﻄالعه حاﺿر با افزودن سﻄﺢ اهداف سیاستی امکان
ارزیابی ﭼگونگی تحقق اهداف سیاستی در حوزه دارویی را فراهﻢ آورده است .مبتنی بر مﻄالعات انجام
شده ،پنﺞ هدف سیاستی گسترش بازار دارویی ،ارتقای کیفیت دارو ،افزایش دسترسیپذیری ،انگیزش
تحقیق و توسعه و ارتقای زنجیره تولید احصا شده و با انجام مصاحبههای دور اول مورد تایید قرار
گرفتهاند .در سﻄﺢ سوم ،با تبییﻦ توانمندی نوآوری به عنوان مبیﻦ افزودنی رفتاری ﭼﻬار توانمندی
نوآوری مبتنی بر مﻄالعه سلﻄانزاده و همکاران ( )1396مورد توﺟه قرار گرفتهاند .همﭽنیﻦ در سﻄﺢ
ﭼﻬارم تحلیل نیز عملکرد نوآوری در دو عملکرد نوآوری محصول و نوآوری فرآیند تبییﻦ شده است.

توانمندی نوآوری
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عمکلرد نوآوری
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اگاهی فناوری
هوش نوآوری

نوآوری محصول

نوآوری فرآیند

اگاهی بازار

انتخاب بازار

تصمیمگیری

ارتقای کیفیت دارو
نظام تعرفهگذاری

معماری مدل کسب و کار

همکاری

پورتفولیو تحقیق و توسعه

افزایش دسترسیپذیری

ریسکپذیری و خلق
مسیر

مدیریت دانش

تغییرات اکوسیستم
راهبری

گسترش بازار دارویی

طرح ژنریک

ممیزی فناوری

انتخاب فناوری

ترکیب

اهداف سیاستی

سیاست تنظیمی

تیمسازی

انگیزش تحقیق و
توسعه

ارتقای زنجیره تولید

نظام

قیمتگذاری

شکل ( :)1نقشه شناختی اولیه اثر مقررات سیاستی بر اهداف سیاستی و نوآوری در شرکتهای
تولیدی داروی ایران

 -5روش پژوهش

پﮋوهش حاﺿر از نظر ﺟﻬتگیری توسعهای است ﭼرا که درﺻدد ارائه مدلی برای تبییﻦ اثر سیاستهای
تنظیمی بر نوآوری شرکتهای تولید داروی کشور است .بهمنظور تعمیق و دقت الگوی اثر سیاست و
فﻬﻢ ﭼرایی و ﭼگونگی اثر از راهبرد »مﻄالعه ﭼند موردی« استفاده شده است و همﭽنیﻦ روش پﮋوهش
نیز از نوﻉ آمیﺨته میباشد؛ زیرا ترکیبی از روشهای پﮋوهش مﺨتلف را طی ﭼند مرحله و بر اساﺱ یک
طرح از پیش تعییﻦ شده به کارگرفته است (داناییفر .)1386 ،ﺟامعه آماری پﮋوهش ،سیاستگذاران،
مدیران و ﺧبرگان دانشگاهی مرتبﻂ با ﺻنایﻊ تولید داروی کشور هستند .از ایﻦرو برای نمونهگیری از
روش ترﺟیحیِ نمونهگیری گلوله برفی استفاده شده است ( .)Biernacki & Waldorf, 1981در مجموﻉ
 12نفر نﻬایی به شرح ﺟدول ( )2در دور اول مصاحبههای پﮋوهش مشارکت داشتهاند .با توﺟه به آنکه
برای مشارکت در ترسیﻢ نگاشت شناﺧتی ﺧبرگان نیاز به حﻀور در ﺟلسات بعدی نیز بود ،شش نفر از
آنﻬا انصراف داده و شش نفر باقیمانده ،با مشارکت ﺧود امکان ترسیﻢ نگاشت شناﺧتی و تحلیلهای آتی
را فراهﻢ آوردهاند .در دور دوم مصاحبه ،پرسشنامهای به ﺻورت طیفی از ] [-1 ،1تنظیﻢ و توسﻂ محقق
تکمیل شده است که نتایﺞ با تایید مصاحبهشوندگان مورد استفاده قرار گرفت.
جدول( :)2فهرست خبرگان و ویژگیهای آنها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الف ∞
ﺏ
ﺝ∞
د∞
ه
و
ز∞
ح∞
ﻁ

ﻙ∞
ل
م

ویﮋگیهای فردی-تﺨصصی
سﻦ

سابقه

ﺟایگاهسازمانی

85

100

*
*
**
*
***
*
***
***
***
**
***
*

**
*
**
*
***
*
***
***
***
**
***
*

شرکتتولیدی
شرکتتولیدی
سیاستگذار
شرکتتولیدی
سیاستگذار
شرکتتولیدی
دانشگاهی
سیاستگذار
شرکتتولیدی
دانشگاهی
دانشگاهی
شرکتتولیدی

30
45
90
30
75
90
90
30
100
45
80

95
85
90
115
110
-

سﻦ * :زیر  *** 40-50 ** 40بیش از  50سال سابقه * :زیر  *** 10-20 ** 10بیش از  20سال
∞ :افرادی که در تکمیل نقشه شناﺧتی حﻀور کامل داشتند.
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مصاحبهشوندگان

زمان مصاحبه (دقیقه)

دور دوم
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روشهای پﮋوهش کیفی نشات گرفته از پارادایﻢهای رئالیسمی ،انتقادی و ساﺧتگرایی بوده و شرایﻂ زمینهای
و نقش محقق در ﭼگونگی شکلگیری و ارائه نتایﺞ موثر هستند .از ایﻦرو محققان ،توﺻیه کردهاند به ﺟای

استفاده از روایی و پایایی از مفﻬوم ارزیابی کیفیت پﮋوهش استفاده شود ( .)Creswell & Clark, 2007مبتنی

بر مﻄالعات کخ )2006( 40و ریگه )2003( 41ﭼﻬار آزمون به شرح زیر برای بررسی کیفیت یک پﮋوهش
کیفی در دسترﺱ است :الف) قابلیت تایید42؛ اشاره به منﻄقی بودن و عدم گرایش نتیجهگیری محقق و

موﺿوعیت پﮋوهش دارد که هﻢ ارز با مفﻬوم روایی سازه است .بدیﻦ منظور در پﮋوهش حاﺿر مفاهیﻢ

برای مصاحبه شوندگان تشریﺢ شده و پﺲ از ترسیﻢ نقشه نظرﺧواهی از آنﻬا انجام شده است .ﺏ)
باورپذیری43؛ بر قابل قبول بودن رویه انجام پﮋوهش و نتایﺞ آن تاکید داشته و هﻢارز با روایی درونی

است .برای ایﻦ منظور از یک ﭼارﭼوﺏ اولیه نظری استفاده شده استکه در شکل ( )1قابل مشاهده

است .ﺝ) قابلیت انتقال44؛ بر امکانپذیری کسب نتایﺞ مشابه برای دیگر مصاحبهشوندگان و موﺿوﻉ

تعمیﻢپذیری اشاره دارد که معادل با روایی بیرونی است .در پﮋوهش حاﺿر ،ﭼارﭼوبی برای پرسشنامه

طراحی شد که مواردی مانند تجربیات متفاوت تﺨصصی و علمی مصاحبه شوندگان را مورد توﺟه قرار
دهد .د) قابلیت استقالل45؛ ﺿمﻦ تمرکز بر موﺿوﻉ استواری و سازگاری کل فرآیند تحقیق و روشهای
استفاده شده و نتایﺞ آن ،معادل با پایایی نیز است .بدیﻦ منظور دستورالعمل مصاحبه و رویه استانداردی

برای مصاحبه و ارائه بازﺧورد به مصاحبه شوندگان پیگیری شد.
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ﺟﻬت تبییﻦ روابﻂ علی میان سیاستهای تنظیمی دارویی با توانمندیهای نوآوری شرکتهای تولید دارو
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نیز از روش نگاشت-شناﺧتی استفاده شده و تحلیلها با نرمافزارهای SPSS ،CognizerTM، UCINET

و  Mental Modelerانجام شده است.

شیوه نگاشتشناﺧتی برگرفته از نظریه سازه شﺨصی ﺟورﺝ کلی )1955( 46است؛ ایﻦ نظریه مبنایی
براﻱ نشان دادن دیدگاههاﻱ ﭼندگانه افراد میباشد .طبق ایﻦ نظریه محقق باید به سازههاﻱ منحصر
به فرد افراد دست یابد که نگاشت شناﺧتی یکی از تکنیکهاﻱ شناسایی ایﻦ سازهها مبتنی بر نظریه
سازه شﺨصی است (ﺿرﻏامی و همکاران .)1394 ،شناﺧت ،تصویری از تفکر درباره مسالهای است
که از فرآیند نگاشت حاﺻل میشود .نقشهها شبکهای از گرهها و پیکانها به عنوان ﺧﻄوﻁ ارتباطی
هستند که ﺟﻬت پیکان رابﻄه علیت مورد نظر را نشان میدهد .در تعریفی دیگر نگاشت شناﺧتی
یک نمایش گرافیکی از مدل ﺫهنی یک فرد یا افراد مﺨتلف است ( .)Rodhain, 1999بدیﻦ ترتیب
نگاشت شناﺧتی اشاره به هر ابزارﻱ دارد که براﻱ نگاشت شناﺧتی نﻬایی به ﺻورت یک ﭼارﭼوﺏ
واﺿﺢ و روشﻦ مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Huff, 1990در ﺟدول ( )3فرآیند گردآوری و تحلیل
پﮋوهش حاﺿر (ﺻارمی و همکاران1388 ،؛ ﺻفری1391 ،؛  )Hnly-Shepard et al, 2015در پنﺞ
مرحله قابل مشاهده است.

جدول( )3فرآیند پژوهش
عنوان فعالیت

استﺨراﺝ
نقشههای شناﺧتی
تحلیل نقشههای
استﺨراﺟی
آزمون
امکانپذیری
ادﻏام

روش کار

مصاحبه نیمه ساﺧتاریافته با محققان ،ترسیﻢ نقشه ﺧبرگان با
CognizerTM

استفاده از نرم افزار  CognizerTMو UCINet6

استقالل ویﮋگﻲهای ﺧبرگان با شاﺧﺺهاﻱ قلمرو نقشه ع ّلﻲ با
استفاده از  SPSSو آزمون کروسکال-والیﺲ
تحلیل شباهت و عدم شباهت نقشه ع ّلﻲ ﺧبرگان تستهای QAP
و  MDSبا استفاده از UCINet6

ادﻏام نقشهها

استفاده از نرم افزار  Excelو  UCINet6برای ادﻏام و تجمیﻊ

تحلیل اثر
سیاستهای
تنظیمی

استفاده از نرم افزار Mental Modellar

ﺧروﺟی

تشکیل ماتریﺲ همجواری
هر نقشه
محاسبه شاﺧﺺهای
پیﭽیدگی و قلمرو هر نقشه
تایید امکانپذیر ادﻏام نقشهها
نقشه ادﻏامی با اﺟماﻉ
حداکﺜری
اثرات تقویت و حذف
سیاستهای تنظیمی

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-6ترسیم نقشه شناختی اثر سیاستهای تنظیمی بر نوآوری شرکتهای تولید داروی کشور
با در دسترﺱ بودن نقشه اولیه علی (شکل( ))1که از مصاحبههای دور اول استﺨراﺝ گردید ،در دور دوم
مبتنی بر الگوی اولیه مصاحبه انجام شده است .ازطریق برگزاری ﺟلسات با شش نفر ﺧبره در دور دوم
علی ترسیﻢ شده و برای بازبینﻲ و کسب تﺄیید نﻬایﻲ به ﺧبره مربوطه ارائه شده است.
 -2-6تحلیل نقشههای علی

ﺟﻬت تحلیل نقشه ع ّلﻲ بر دو گروه شاﺧﺺ اﺻلﻲ تجزیه و تحلیل »قلمرو «47و »پیﭽیدگی «48تمرکز شده
است .تجزیه و تحلیل قلمرو که شامل درﺟه ورودﻱ ،49درﺟه ﺧروﺟﻲ 50و قلمرو است ،ابزارﻱ است

براﻱ بررسﻲ موقعیت هر یک از مفاهیﻢ ،در بیﻦ مفاهیﻢ موﺟود که در یک نقشه ع ّلﻲ به کار برده مﻲشود.
مﻬمتریﻦ شاﺧﺺهاﻱ مربوﻁ به تجزیهوتحلیل پیﭽیدگﻲ یک نقشه ع ّلﻲ ،شامل تعداد گرهها ،تعداد روابﻂ
موﺟود بیﻦ گرهها ،نسبت تعداد روابﻂ به تعداد گرههاﻱ نقشه که آن را ﭼگالﻲ رابﻄه 51مﻲنامند و نسبت
تعداد روابﻂ موﺟود در نقشه به کل روابﻂ محتمل بیﻦ گرهها از بعد نظرﻱ است که ﭼگالﻲ نقشه 52نامیده
مﻲشود .شاﺧﺺ پیﭽیدگﻲ مبیﻦ میزان ارتباطات هر شاﺧﺺ یا متﻐیر در ساﺧتار نقشه است؛ و شاﺧﺺ
قلمرو (رابﻄه( ))1اهمیت مفﻬوم در ساﺧتار نقشه را نشان مﻲدهد ( .)Eden, 2004ایﻦ شاﺧﺺها با
استفاده از نرم افزار تصمیﻢگر و یو.سی.ای .نت 53محاسبه شدهاند.
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(ﺟدول( ،))2فرآیند نگاشت علی برای هر یک از آنﻬا پایان یافت .نتایﺞ به دست آمده در قالب نقشههای
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()1
 -3-6ادغام نقشههای شناختی

𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 +

برای ادﻏام نقشههای مستﺨرﺝ از ﺧبرگان باید در ابتدا امکانپذیری ادﻏام مورد توﺟه قرار گیرد.
امکانپذیری ادﻏام درﺻدد فﻬﻢ استقالل نقشههای علمی از ویﮋگیهای فردی و تﺨصصی ﺧبرگان و
همﭽنیﻦ تفاوت و شباهتهای آنﻬاست .در ادامه به ایﻦ دو تحلیل پرداﺧته ﺧواهد شد.

براﻱ بررسﻲ استقالل ویﮋگﻲهاﻱ فردی و تﺨصصی ﺧبرگان با شاﺧﺺ قلمرو نقشه ع ّلﻲ ،از آزمون
ناپارامترﻱ کروسکال-والیﺲ استفاده شده است .ایﻦ آزمون استقالل شاﺧﺺ قلمرو نقشههای علی را در
تناﻇر با سه ویﮋگی سﻦ (کمتر از  40-50 ،40و بیش از  50سال) ،تجربه حرفهای (کمتر از 10-20 ،10
و بیش از  20سال) و حوزه فعالیت (بﺨش ﺧصوﺻی ،دانشگاهی ،سیاستگذاری) ﺧبرگان مورد ارزیابی
قرار داده است .فرﺿیههاﻱ آمارﻱ مرتبﻂ با ایﻦ مسئله به ترتیب زیر هستند:
فرﺿیه :حداقل دو مورد از ﺟوامﻊ آمارﻱ داراﻱ توزیﻊ احتمال ناهمسان هستند.
مقادیر دامنه از رابﻄه یک و با استفاده از نرم افزار  UCINETمحاسبه شده و برای آزمون کروسکال-
والیﺲ نیز از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .بر اساﺱ ﺧروﺟﻲهاﻱ نرم افزار  ،SPSSعدد معنادارﻱ

به ازاﻱ متﻐیرهاﻱ سﻦ ،تجربه حرفهای و حوزه فعالیت به ﺻورت ﺟداگانه در تمامﻲ دامنهها بزرگتر
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

از  0/05است .بنابرایﻦ با احتمال  95درﺻد ،ویﮋگﻲهاﻱ فردی و تﺨصصی ﺧبرگان بر شاﺧﺺ دامنه
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نقشههاﻱ ع ّلﻲ تﺄثیرﻱ ندارد و ایﻦ دامنههای مستقل از ویﮋگیها هستند .بنابرایﻦ ﭼنیﻦ نتیجهگیرﻱ

مﻲشود که نقشههاﻱ ع ّلﻲ ﺧبرگان براساﺱ ویﮋگﻲهاﻱ فردی و تﺨصصی ﺧبرگان قابل طبقهبندﻱ نبوده
یا تمایزﻱ بیﻦ آنﻬا وﺟود ندارد که شرﻁ اولیه امکان ادﻏام نقشهها را برآورده مینماید.

بهمنظورتحلیل شباهت و عدم شباهت نقشههای ع ّلی ﺧبرگان در دو سﻄﺢ تحلیل انجام میشود .در سﻄﺢ
اول با استفاده از روش همبستگی  QAP54و شاﺧﺺ نسبت فاﺻله امکانپذیری ادﻏام بررسی و در سﻄﺢ
دوم نیز از مقیاﺱ پردازﻱ ﭼندبعدﻱ 55استفاده شده است.

براﻱ اندازهگیرﻱ شباهت و فاﺻله نقشه ع ّلی شش ﺧبره ،از دو روش محاسبه لنگفیلد -اسمیت و ویرﺙ

56

( )1992و مارکوکزﻱ و گلدبرگ )1995( 87استفاده میشود .روش اول براﻱ حالتﻲ است که روابﻂ به
ﺻورت ﺻفر و یک تعریف شده باشند و روش دوم در حالتﻲ که روابﻂ به ﺻورت پیوستار یا حالت
وزنﻲ باشند .با توﺟه به آنکه در پﮋوهش حاﺿر روابﻂ در پرسشنامه به ﺻورت پیوستار تعریف شده
بود ،از فرمول مارکوکزﻱ و گلدبرگ ( )1995استفاده شده است (رابﻄه( DR .))2نسبت فاﺻله p ،تعداد

گرههای ممکﻦ در نقشه pc ،گرههایی که در هر دو نقشه مشترﻙ هستند puA ،تعداد گرههای منحصر در

نقشه  A، puBتعداد گرههای منحصر در نقشه .B
()2

)𝑗𝑗 ∑𝑝𝑝𝑖𝑖=1 ∑𝑝𝑝𝑗𝑗=1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖.

2
2
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 6𝑝𝑝𝑐𝑐2 + 2𝑝𝑝𝑐𝑐 (𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 ) +
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝 +
) 𝐵𝐵𝑢𝑢𝑝𝑝 − (6𝑝𝑝𝑐𝑐 + 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 +

= 𝐷𝐷𝐷𝐷

0
𝑗𝑗 = 𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
} 𝐵𝐵𝑁𝑁 ∈ 𝑗𝑗 𝑖𝑖. 𝑗𝑗 ∈ 𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖.
1
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖
=
𝑗𝑗
∉
𝑃𝑃
{ = )𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑖𝑖.
𝑐𝑐
| 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 |𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ

در ادامه با استفاده از روتیﻦ همبستگﻲ  QAPنرمافزار  UCINETمقادیر همبستگی محاسبه شده است که
ورودی آن نیز ماتریﺲ همجوارﻱ است .آزمون فرﺽ مربوﻁ به ایﻦ تحلیل به شرح زیر است.
فرﺿیه :بیﻦ نقشه اول و نقشه دوم همبستگﻲ ﺧﻄﻲ وﺟود دارد.
ﺧروﺟﻲ ایﻦ تحلیل ،به ﺻورت ماتریﺲ مربﻊ در شکل( )2است که میزان همبستگﻲ نقشههاﻱ شش ﺧبره
را دوبه دو نشان مﻲدهد.
با توﺟه به اینکه عدد معنادارﻱ تمام مقایسههاﻱ زوﺟﻲ کمتر از  0/05است ،معنادارﻱ وﺟود همبستگﻲ
تﺄیید مﻲشود .در ایﻦ روش وﺿعیت نقشهها در فﻀای دو بعدی مبتنی بر شباهت و عدم شباهت با
استفاده از ماتریﺲ  QAPو نرم افزار  UCINETترسیﻢ شده است .همانﻄور که در شکل( )3قابل مشاهده
است مقیاﺱپردازی ﭼند بعدی شباهت و عدم شباهت برای نقشهها دارای تفاوت معناداری نیست و
در سﻄﺢ دوم تحلیل شباهت و تفاوت نیز از روش مقیاﺱپردازی ﭼندبعدی استفاده میشود .در ایﻦ
روش وﺿعیت نقشهها در فﻀای دو بعدی مبتنی بر شباهت و عدمشباهت با استفاده از ماتریﺲ  QAPو
نرمافزار  UCINETترسیﻢ شده که حکایت از عدم وﺟود تفاوت معنادار نقشهها دارد.
مبتنی بر تحلیلهای بررسﻲ شده  ،نقشههای مستﺨرﺝ از ﺧبرگان امکان ادﻏام را دارند که با ادﻏام آنﻬا در
مراحل بعد تحلیلهای مقتﻀی انجام شده است.
-4-6ادغام نقشههای شناختی
در تجمیﻊ نقشههای شناﺧت دو روش اﺟماﻉ و اتفاﻕ آرا مورد توﺟه قرار میگیرد (Montibeller & Belton, 2006

 .)Nadkarni & Nah, 2003روش اتفاﻕ آرا به مجموﻉ (میانگیﻦ ،ﺟمﻊﺟبری ،واریانﺲ) نقشههای علی
مستﺨرﺝ از نظر ﺧبرگان اشاره دارد .روش اﺟماﻉ در سه سﻄﺢ قابل بحﺚ هستند :الف) اﺟماﻉ
ﺻددرﺻدی :به مفاهیﻢ و ارتباطاتی که مورد اشتراﻙ در همه نقشهها است اشاره دارد .ﺏ) اﺟماﻉ نظر

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

امکان ادﻏام نقشهها وﺟود دارد.
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شکل( :)2معناداری آزمون همبستگی نقشههای علی خبرگان
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(ب)

(الف)

شکل( :)3وضعیت شباهت (الف) و تفاوت (ب) نقشه های علی
اکﺜریت :مفاهیﻢ در حالت اتفاﻕ آرا و روابﻂ در حالت اﺟماﻉ ﺻد درﺻدی است و ﺝ) اﺟماﻉ روشنگر:
بر مفاهیﻢ و روابﻄی تاکید میشود که عالوه بر اشتراﻙ کامل دارای اهمیت کلیدی در تبییﻦ الگو هستند.
با توﺟه به آنکه در پﮋوهش حاﺿر مفاهیﻢ الگوی اولیه ،مبتنی بر پیشینه تحقیقات و مصاحبههای اکتشافی
دقیقتر شده و محقق درﺻدد فﻬﻢ و ارائه روابﻂ میان مفاهیﻢ بوده است از نقشه اﺟماﻉ نظر اکﺜریت
استفاده گردید .در پﮋوهش حاﺿر با نرم افزار اکسل از طریق ماتریﺲهای همجواری استﺨراﺝ شده،
نقشه اﺟماﻉ ﺻددرﺻدی با  19مولفه و  90رابﻄه و نقشه اﺟماﻉ حداکﺜری با  22مولفه (تمامی مولفههای
الگوی پیشنﻬادی پﮋوهش) و  256رابﻄه ترسیﻢ گردید .همﭽنیﻦ توانمندی نوآوری نیز در ﭼﻬار دسته
تجمیﻊ شدهاند :هوش نوآوری (آگاهی بازار ،آگاهی فناوری ،ممیزی فناوری)؛ تصمیﻢگیری ( انتﺨاﺏ
بازار ،انتﺨاﺏ فناوری ،معماری مدل کسبوکار)؛ ترکیب (تﺨصیﺺ ،همکاری ،ریسکپذیری و ﺧلق

مسیر)؛ و راهبری ( تﻐییرات اکوسیستﻢ ،تسﻬیﻢ دانش ،تیﻢسازی) .بدیﻦ ترتیب در نقشه ادﻏامی تجمیعی
ﭼﻬار سﻄﺢ مفﻬوم مورد توﺟه قرار گرفتهاند :سیاستهای تنظیمی ،اهداف سیاستی ،توانمندی نوآوری
و عملکرد نوآوری.
با در دسترﺱ بودن ماتریﺲ همجواری حاﺻل از اﺟماﻉ تجمیعی ،اثرات سیاستهای تنظیمی بر شرکتهای
تولید داروی کشور در دو حالت الف) وﺿعیت موﺟود و ﺏ) تﻐییر در ﭼگونگی اعمال سیاستها فراهﻢ
ﺧواهد بود .برای تحلیل وﺿﻊ ﺟاری از شاﺧﺺهای تحلیل شبکه استفاده شده است که شرح و وﺿعیت
الگو آنﻬا در ﺟدول ( )4تشریﺢ شدهاند .ایﻦ شاﺧﺺها عبارتند از :فاﺻله ژئودزیک ،58درﺟه تفکیک
ﺟفتراﺱها ،59دسترﺱپذیری ،60بیشینه گردش ﺟفت گرهها ،61دستهبندی شبکه ،62شاﺧﺺهای اگو،63
حفرههای ساﺧتاری ،64مجاورت ،65فیمابینیت 66و مرکزیت فیمابینی( 67رمﻀانی و میرزامحمدی.)1392 ،
برای سنجش اثرات تﻐییر سه ابزار تنظیمی طرح ژنریک ،نظام قیمتگذاری و نظام تعرفه گمرکی ،هریک
از آنﻬا در سه حالت افزایش اعمال ،ثابت و کاهش (حذف) مورد توﺟه قرار گرفتهاند .با ترکیب ایﻦ سه
حالت  27سناریو مﺨتلف قابل بررسی است که یک سناریو عبارت است از عدم تﻐییر هر سه که در
واقﻊ مبیﻦ وﺿﻊ ﺟاری است؛ که در ﺟدول ( )4بهآن پرداﺧته شده است .با استفاده از نرم افزار Mental

 Modelerمبتنی بر دادههای ماتریﺲ همجواری نقشه ادﻏام و تجمیﻊ شده ،به ﺻورت شکل ( )4ترسیﻢ
شده است .نرمافزار یادشده بهعنوان یک نرمافزار آنالیﻦ تحلیل شبکههای شناﺧتی ،ایﻦ امکان را برای
محقق فراهﻢ میآورد که با تﻐییر در شدت هر یک از مفاهیﻢ ،تﻐییرات مفاهیﻢ دیگر را مبتنی بر تحلیلهای
با تﻐییر در میزان اعمال هر یک از سه سیاست تنظیمی 26 ،سناریو مﺨتلف وﺟود دارد که در هر سناریو
میزان تحقق اهداف سیاستی ،توانمندی نوآوری و عملکرد بنگاه به ﺻورت مﺨتلف تﻐییر مییابد .ایﻦ
تﻐییرات در سه حالت افزایش ( ،)+ثابت و کاهش ( )-در ﺟدول ( )5قابل مشاهده است .به طور مﺜال با

افزایش گستره اعمال سیاستهای طرح ژنریک دو هدف سیاستی کیفیت دارو و انگیزش تحقیقوتوسعه
در ﺻنعت کاهش یافته اما در برابر آن بازار دارویی گسترش یافته ،دسترسیپذیری افزایش یافته است و

زنجیره تولید ارتقا مییابد .همﭽنیﻦ ایﻦ تﻐییر به ﺟﻬت تدقیق در نظام تولید و سﻬمیهبندی تولید بر هوش
نوآوری ،انتﺨاﺏ و راهبری اثر تسﻬیلی داشته و فعالیتهای ترکیبی شرکت که مرتبﻂ با تﺨصیﺺ ،انجام

فعالیتهای تحقیقوتوسعه و ﺧلق مسیرهای نویﻦ در محصوﻻت دارویی است را با مانﻊ مواﺟه میسازد.

درآﺧر نیز افزایش اعمال طرح ژنریک ،منجر به ارتقای نوآوری فرآیندی و کاهش نوآوری محصول

ﺧواهد شد .در سناریو دوم نیز با افزایش توامان اعمال طرح ژنریک و نظام تعرفه گمرکی و ثابت ماندن
نظام قیمتگذاری ،نتایﺞ همانند سناریو اول است .اما در سناریو سوم با افزایش اعمال طرح ژنریک،

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

گراف رﺻد نماید (.)Gray et al., 2013; Henly-Shepard et al., 2015
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جدول(:)4شاخصهای تحلیل الگوی شناختی اثر سیاست تنظیمی بر نوآوری شرکتهای تولید دارو
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شاﺧﺺهای شبکه

توﺻیف وﺿعیت

فاﺻله ژئودزیک

متوسﻂ فاﺻله میان روابﻂ در الگوی اثر سیاستهای تنظیمی بر نوآوری شرکتهای دارویی
معادل  1,445است .در واقﻊ ،نسبت کوتاهتریﻦ مسیر طی شده به طوﻻنیتریﻦ مسیر طی شده
از اثر سیاست تنظیمی بر نوآوری بنگاه  1,445است .مقدار ایﻦ شاﺧﺺ که بیﻦ  1تا  5میباشد
با کوﭼکتر شدن حکایت از روابﻂ نزدیک میان عوامل دارد .همﭽنیﻦ شاﺧﺺ تراکﻢ  0,769نیز
میباشد (مقدار آن بیﻦ ﺻفر تا یک است و هر ﭼه به یک نزدیکتر تراکﻢ بیشتر) .بدیﻦ ترتیب
میتوان نتیجه گرفت الگو حد معمولی از تراکﻢ را داراست.

درﺟه تفکیک ﺟفت
راﺱها

ایﻦ شاﺧﺺ که معادل ،ارتباطات ژئودزیک رئوﺱ با یکدیگر است نشان دهنده کوتاهتریﻦ مسیر
برای رسیدن از هر گره به گره دیگر است .در ایﻦ پﮋوهش  ،نتایﺞ نشان میدهد که از سیاستهای
تنظیمی ،اهداف سیاستی ،ﺧردبنیانهای توانمندی نوآوری به نوآوری محصول به ترتیب نظام تعرفه
گمرکی ،دسترسیپذیری و ترکیب دورتریﻦ مسیرها را با تعداد ارتباطی  6 ،6و  3دارند.

فیمابینیت

اندازه میزان پیوند همسایههای گره را ایﻦ شاﺧﺺ محاسبه میکند .میانگیﻦ مرکزیت مدل  2,31درﺻد
محاسبه شده که نشان از تمرکز باﻻی مدل و همﭽنیﻦ بیشتریﻦ مقدار فیمابینت برای مولفه توسعه
زنجیره تولید و کمتریﻦ مقدار برای نوآوری و طرح ژنریک و نظام قیمتگذاری گزارش شده است.

مرکزیت فیمابینی

معرفی گروهی با بیشتریﻦ مرکزیت را گزارش میدهد .در پﮋوهش حاﺿر گروه  10تایی با آﻏاز از
طرح ژنریک و ﺧاتمه به نوآوری محصول گزارش شده که  14درﺻد از مرکزیت را به ﺧود اﺧتصاﺹ
دادهاند .ایﻦ گزارش حکایت از شدت اثر طرح ژنریک بر نوآوری در الگوی اثر داشته است.

برای تمامی مقادیر دسترسیپذیری یک گزارش شده است که نشان میدهد برای اثر هر مولفه
دسترسیپذیری
دست کﻢ یک مسیر برای اثرگذاری وﺟود دارد.
ایﻦ شاﺧﺺ حداکﺜر گردش میان دو گره را نشان میدهد .با توﺟه به آنکه ماکزیمﻢ گردش در
یک گره معادل با کمتریﻦ برش است ،بیشینه گردش بیﻦ ﺟفت گره »طرح ژنریک و نوآوری
بیشینهگردش
فرآیندی« وﺟود دارد که با توﺟه به اثر مﺜبت ،نقش تقویتی طرح ژنریک بر آن مشﻬود است.
ﺟفتگرهها
همﭽنیﻦ ایﻦ گردش برابر با بیشینه گردش میان دو گره »طرح ژنریک و نوآوری محصول« است
که حکایت از شدت تﺨریبی آن دارد.
ایﻦ تحلیل تعداد دفعاتی که یک ﺟفت عامل در دسته مشابﻬی قرار میگیرند راگزارش میدهد .در ایﻦ
دستهبندی شبکه
تحلیل حداقل دسته  3در نظر گرفته شده است  18 .دسته گزارش شده که دارای  3مولفه هستند.
ایﻦ مجموعه شاﺧﺺ ،شاﺧﺺهای استاندارد را برای هر مورد شبکه محاسبه میکند و شاﺧﺺ
اندازه تعداد بازیگران که اگومستقیﻢ به آن مرتبﻂ است را نشان میدهد .در پﮋوهش اﺧیر
باﻻتریﻦ آن متعلق به تصمیﻢگیری( )13است .همﭽنیﻦ مقادیر تعداد کل پیوندهای موﺟود ،تعداد
کل پیوندهای محتمل و همﭽنیﻦ ﭼگالی را نشان میدهد .در پﮋوهش حاﺿر بیشتریﻦ پیوندهای
شاﺧﺺهای اگو
موﺟود برای مولفههای تصمیﻢگیری ،هوش نوآوری و راهبری است که نشان از اهمیت مرکزی
آنﻬا در نوآوری بنگاه و اثرپذیری از سیاستهای تنظیمی و همﭽنیﻦ بیشتریﻦ ﭼگالی برای هدف
سیاستی ارتقای کیفیت است که بیشتریﻦ اثرپذیری و اثرگذاری در الگو را نشان میدهد.
حفره ساﺧتاری اشاره به نقش گرهها در تکمیل مسیرهای ارتباطی دارد .به طوریکه در ﺻورت
عدم وﺟود یک مولفه ارتباﻁ قﻄﻊ میشود .از ایﻦرو به اهمیت گره اشاره دارد .در ایﻦ پﮋوهش
حفرههای ساﺧتاری
تصمیﻢگیری دارای شاﺧﺺ  13و باﻻتریﻦ نقش در تکمیل مسیرها و همﭽنیﻦ بعد از هوش
نوآوری است که از حیﺚ اثربﺨشی نقش پررنگی دارد.
به درﺟهای که یک مولفه از مدل به طور مستقیﻢ و یا ﻏیر مستقیﻢ در کنار مولفهای دیگر قرار داشته
باشد اشاره دارد .در پﮋوهش حاﺿر نوآوری فرآیندی و نوآوری محصول باﻻتریﻦ مجاورت ( )52را
مجاورت
داشته و پﺲ از آنﻬا ترکیب ،راهبری و هوش نوآوری در ﺟایگاه دوم مجاورت با( )38قرار دارند.

جدول( :)5تغییرات اهداف سیاستی ،توانمندی نوآوری و عملکرد شرکتهای تولید دارو در  26سناریو مختلف از
تغییرات سیاستهای تنظیمی
اهداف سیاستی

سیاستهای تنظیمی

عملکرد

توانمندی نوآوری

طرح ژنریک

نظامقیمتگذاری

نظامتعرفهگمرکی

گسترشبازار

ارتقایکیفیت

دسترسیپذیری

ارتقایزنجیرهتولید

انگیزش تحقیق و توسعه

هوش نوآوری

ریلگذاری

ترکیب

راهبری

نوآوریمحصول

نوآوریفرآیند

سناریو 1

افزایش

ثابت

ثابت

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

سناریو 2

افزایش

ثابت

افزایش

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

سناریو 3

افزایش

ثابت

کاهش

-

+

+

-

+

+

ثابت

ثابت

+

+

+

سناریو 4

افزایش

افزایش

ثابت

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

سناریو 5

افزایش

افزایش

افزایش

+

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

سناریو 6

افزایش

افزایش

کاهش

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

سناریو 7

افزایش

کاهش

ثابت

+

+

-

+

+

+

ثابت

+

+

ثابت

-

سناریو 8

افزایش

کاهش

افزایش

+

+

-
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شکل( :)4نقشه شناختی سیاستهای تنظیمی بر اهداف سیاستی ،توانمندی نوآوری و عملکرد
نوآوری شرکتهای تولید دارو

کاهش اعمال نظام تعرفه گمرکی و ثابت ماندن نظام قیمتگذاری ،گسترش بازار محدود شده و ارتقای
زنجیره تولید کاهش مییابد اما ارتقای کیفیت و انگیزش تحقیقوتوسعه برﺧالف سناریو اول افزایش
یافته است .ایﻦ بدان معناست که نظام تعرفه گمرکی میتواند با اعمال گشودگی بیشتر ،اثرات منفی طرح
ژنریک در اهداف سیاستی را پوشش دهد.

 -7جمعبندی

نتایﺞ پﮋوهش نشان میدهد سیاستهای تنظیمی بر رفتار نوآوری بنگاه در دو وﺟه توانمندی نوآوری و
عملکرد نوآوری موثر هستند که موید پﮋوهشهای ﺟورﺟیو و همکاران ( ،)1993ﻻرنر ( )2000و دوﺟت
( )2003است .تاثیر هر یک از سیاستهای تنظیمی بر نوآوری بنگاه نیز متفاوت است:
 طرح ژنریک :در ایﻦ پﮋوهش طرح ژنریک بر گسترش بازار ،دسترسی به دارو و ارتقای زنجیرهتولید اثر مﺜبت دارد اما بر تحقیقوتوسعه و کیفیت اثر منفی داشته است .همﭽنیﻦ گسترش بازار بر
تحقیقوتوسعه اثر مﺜبت دارد که ایﻦ ﭼرﺧه از طرح ژنریک به گسترش بازار و افزایش تحقیقوتوسعه،
موید اثر  Uشکل سیاستهای تنظیمی است که ورنون ( )2005نیز در پﮋوهش ﺧود بدان اشاره کرده
است .همﭽنیﻦ مبتنی بر تحلیل کلولیتل ( )2007در بازههای زمانی بلند مدت با بﻬرهگیری از ابزارهایی
مانند طرح ژنریک که قوانیﻦ حقوﻕ مالکیت فکری را سادهسازی و کﻢاثر مینمایند؛ باید با شکلگیری
تﻐییر طرح ژنریک به عنوان منادی رفتاری سیاستگذار در حوزه حقوﻕ مالکیت فکری ،نوآوری محصول
روندی کاهنده یافته و نوآوری فرآیندی افزایش یافته است .همﭽنیﻦ طرح ژنریک بر توانمندیهای
نوآوری ،هوش نوآوری و راهبری نیز تاثیر مﺜبت داشته که دلیل آن را میتوان ،وﺟود بانکهای داده
تولیدی دارو ﺟﻬت سﻬمیهبندی دارویی دانست .اعمال طرح ژنریک و همﭽنیﻦ تعییﻦ سﻬمیه تولیدی،
شناﺧت سﻄﺢ باﻻیی در اﺧتیار شرکتهای تولیدی قرار داده است که آنﻬا را در آگاهی از بازارها و
همﭽنیﻦ تﻐییرات اندﻙ سیاستی یاری میرساند .براساﺱ ﺟدول ( ،)5ارتقای نوآوری محصول به شدت
وابسته به حذف طرح ژنریک است (سناریوهای  18تا  26که با کاهش طرح ژنریک تحت هر شرایﻄی
نوآوری محصول افزایش مییابد) هر ﭼند که با حذف آن سه هدف سیاستی گسترش بازار دارویی،
ارتقای دسترسی و همﭽنیﻦ زنجیره تولید در معرﺽ آسیب هستند.
 نظام قیمتگذاری :تالشی از ﺟانب متولیان حوزه سالمت کشور در راستای گسترش بازار وافزایش دسترسی بوده است که تاثیر مﺜبت برشکلگیری زنجیره تولید دارو نیز داشته است .محتوای

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

ﺟریانی از یادگیری انتظار نوآوریهای گسترده را داشت که در کشور به ﺟﻬت ساﺧتار ﺻلب و کﻢ

53

ایﻦ نظام ،کشف قیمت دارو مبتنی بر میزان هزینههای ﺻرف شده در فرآیند تحقیق و تولید و همﭽنیﻦ
تقبل درﺻدی به عنوان سود است .ایﻦ نظام ساﺧتاری را در فرآیند تحقیقوتوسعه شرکتهای دارویی
ایجاد کرده است که نافی رقابت آنﻬاست .نتایﺞ پﮋوهش به مانند پﮋوهش گولک و ورنون ( )2010نشان
میدهد قوانیﻦ قیمتگذاری بر رفتار نوآوری و عملکرد نوآوری شرکتهای تولید دارو تاثیرگذار است.
به نوعی که شرکتهای دارویی از افزایش قیمت داروی تولیدی ﺧود مﻄمئﻦ نیستند اقدام به افزودن
داروی ﺟدید با ﺧواﺹ مشابه انجام میدهند تا بتوانند از تبصرههای تشویقی ایﻦ نظامنامه استفاده کرده
و دارویی ﺟدید را با قیمتی باﻻتر به فﻬرست دارویی کشور بیافزایند .ﭼنیﻦ رویهای حرکت مداوم آنﻬا را
در مسیر یادگیری فرآیند تولید ایجاد میکند که هر ﭼند نوآوری فرآیندی را ارتقا میبﺨشد اما نوآوری
محصولی را محدودتر از گذشته کرده است .اثر نظام قیمتگذاری بر توانمندیهای نوآوری هوش
نوآوری ،تصمیﻢگیری و راهبری بسیار اندﻙ اما در ترکیب که در واقﻊ تﺨصیﺺ منابﻊ به فعالیتهای
تحقیقوتوسعه و ﺧلق مسیرهای نویﻦ کسب و کار است منفی میباشد .ایﻦ نظام به مﺜابه فشار بیرونی

است که اساس ًا تحقیقوتوسعه را ﻏیراقتصادی کرده است .مبتنی بر تحلیل تﻐییراتی که در ﺟدول ()2
گزارش شده است ،اثر نظام قیمتگذاری ﺫیل طرح ژنریک و نظام تعرفه گمرکی قابل بحﺚ است به
طوریکه با افزایش اعمال نظام قیمتگذاری و به شرﻁ ثبات دو مقررات دیگر (سناریو  )12در نوآوری
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یکی از دو سیاست دیگر (سناریوهای  )23 ،22 ،21 ،14 ،6نوآوری در محصول افزایش ﺧواهد یافت.
 نظام تعرفه گمرکی :هر ﭼند اعمال ایﻦ سیاست به ﺻورت متمرکز در وزارت ﺻمت انجام میشود،اما تعییﻦ زیرگروههای دارویی نقش پررنگی در رفتار نوآورانه بنگاه بازی میکند؛ بهنحوی که پﺲ از
طرح ژنریک ،ایﻦ نظام تاثیر باﻻیی در عدم رﻏبت نوآوری محصول در شرکتهای دارویی دارد .هر
ﭼند مبتنی بر مﻄالعه راتاناویجیتراسیﻦ ( )2007که حکایت از رشد سنگاپور در مجموعه کشورهای
ﺟنوﺏ آسیا با حذف تعرفههای گمرکی دارد ،در ایران به ﺟﻬت حﻀور پیوسته ﭼنیﻦ نظامی عالوه بر
آنکه اثر ناﭼیزی بر نوآوری فرآیند داشته است ،اثرات مﺨربی را بر نوآوری محصول ایجاد کرده است.
ایﻦ نظام همﭽنیﻦ مانعی ﺟدی در دسترسی به داروهای ﺟﻬانی و همﭽنیﻦ حذف رقابت شده است؛ به
طوریکه الگوی رفتاری محلی در نوآوری شرکتها ایجاد کرده و امکان فﻬﻢ درست از بازارهای ﺟﻬانی
و ﭼگونگی رفتار در بازارهای آزاد را نیز از آنﻬا سلب کرده است .اثر مﺨرﺏ ایﻦ نظام به گونهای است
که حذف آن موثرتریﻦ اقدام برای ارتقای نوآوری محصول است (سناریوهای ،20 ،17 ،14 ،11 ،9 ،6 ،3
 .)26 ،23در واقﻊ ،هر ﭼند ایﻦ نظام در کشورها در راستای توانمندسازی و حرکت از تقلید به نوآوری
سامان یافتهاند ،اما ساﺧتار دائمی آن موﺟب شکلگیری لﺨتی در نوآوری دارویی شده است.

بهطور کلی نتایﺞ ایﻦ پﮋوهش نشان میدهد اعمال سیاستهای تنظیمی در رویه ﺟاری ،اهداف سیاستی
پنجگانه گسترش بازار ،ارتقای کیفیت ،دسترسیپذیری ،ارتقای زنجیره تولید و انگیزش تحقیقوتوسعه را
به ﺻورت دو قﻄبی مورد اثر قرار میدهد .به نوعی که بﻬبود وﺿعیت گسترش بازار ،دسترسیپذیری و
ارتقای زنجیره تولید در مقابل ارتقای کیفیت و انگیزش تحقیقوتوسعه قرار گرفتهاند .همﭽنیﻦ عملکرد
نوآورانه ،در محصول و در فرآیند وﺿﻊ مشابﻬی دارند .ﭼنیﻦ شکلی از اعمال سیاست را میتوان عدم
هوشمندی ساﺧتاری و مدیریتی در نظام تصمیﻢگیری دارویی کشور دانست .به نوعی که نتوانسته است
میان منﻄق حمایت عامه از سالمت و بﻬداشت و رونق اقتصادی شرکتهای دارویی همگرایی برقرار
سازد .ایﻦ حقیقت موید آن است که تامیﻦ دارو در بازههای کوتاه مدت بر شکلگیری شرکتهای دارویی
رقابتپذیر ارﺟﺢ واقﻊ شده است .از ایﻦرو باید :الف) با تﻐییر ساﺧتار قانونگذاری تﻀاد میان اهداف
سیاستی کاهش یابد .به گونهای که در تصمیﻢگیری بر حوزههای درمانی و داروها و همﭽنیﻦ سﻄﺢ
توانمندی شرکتهای تولیدی قوانیﻦ اﺧتصاﺻی ژنریک ،قیمتگذاری و تعرفه گمرکی اعمال شود .ایﻦ
مﻬﻢ ،مبیﻦ آن است که هر سه طرح در منﻄق اقتصادی حاکﻢ بر شرایﻂ فقدان توانمندی استوار هستند و
باید در مسیر تکاملی شرکتها گستره اعمال آنﻬا نیز تﻐییر یابد تا امکان وابستگی دائمی و ایجاد فﻀای
رقابت محلی از بیﻦ رفته و امکان نوآوری محصول فراهﻢ آید .ﺏ) حذف توامان هر سه طرح ،هر ﭼند
موﺟب افزایش نوآوری محصول میشود ،اما به شدت مﺨل اهداف سالمت عمومی (گسترش بازار و
دسترسیپذیری دارو) است که باید با افزایش گستره نظامهای بیمهای مورد توﺟه قرار گیرد .همﭽنیﻦ
دستﺨوش اثرات نامﻄلوﺏ میکند؛ ﭼرا که شرکتها ﺫیل نظام مقررات تعلیﻢ یافته و تﻐییر یکباره آنﻬا،
الزام ًا به تﻐییر آنی روتیﻦهای ﺟریانساز آنﻬا بدل نﺨواهد شد .از ایﻦرو ایﻦ تﻐییرات باید گام به گام و

همراه به رﺻد مداوم رفتار شرکتها انجام گیرد.
نتایﺞ نشان میدهد هر ﭼند اعمال سیاستها بر اهداف سیاستی گسترش بازار دارویی ،دسترسیپذیری
و ارتقای زنجیره تولید دارویی کشور و همﭽنیﻦ بر نوآوری فرآیند مفید بوده است و توانسته الگوهایی
را در هوش نوآوری و راهبری شرکتها ایجاد نماید اما اثر منفی آنﻬا بر کیفیت دارو و انگیزش
تحقیقوتوسعه و همﭽنیﻦ نوآوری محصول و ترکیب ،اعمال آنﻬا را با تردید مواﺟه میسازد .برای درﻙ
بﻬتر از اثرات ایﻦ سیاستها بﻬتر است:
الف) بر دیگر سیاستهای اعمال دارویی و اقتصاد کالن کشور نیز پﮋوهش انجام گردد.
ﺏ) با در دسترﺱ بودن الگوی شناﺧتی موﺟود ،در پﮋوهشی با نگاه کمی نیز اثرات مورد توﺟه قرار گیرد.

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران
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4. Metcalfe et al
5. Georghiou
6. Bahavioral Additionality
ﺧردبنیان معادلی برای  Micro-Foundationاست که در تحقیقات تیﺲ ( )Teece, 2007, Teece, 2012, Teece, 2017بدان اشاره شده
است .هر ﭼند در تحقیقات اقتصادی ﺧردبنیان به سﻄﺢ تحلیلی ﺟزئیتر از تحلیلهای کالن اشاره دارد (،)Barney & Felin, 2013

اثر سیاسـتهای تنظیمی بر توانمندی نوآوری بنگاههای تولید داروی ایران

ﺻارمی ،محمود ،حسینی ،سید محمود ،محقر ،علی و حیدری ،علی .1388 ،مدلسازی کیفی مزیت رقابتی در ﺻنایﻊ مبتنی بر فﻦآوریهای پیشرفته.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Complexity
In Degree
Out Degree
Relation Density
Map Density
UCINet
Quadratic Assignment Procedure Correlation (QAP)
Multidimensional Scaling (MDS)
Langfield-Smith and Wirth
Markbczy and Goldberg
Geodesic Distance
Number of Geodesic Pair Nodes
Reachability
Maximun Flow of Pair Nodes
Cliques of Network
Ego Indexes
Structural Holes
Closeness
Betweenness
Betweenness Centrality

1396  تابستان، شماره دوم، سال ششم/  پژوهشی مدیریت نوآوری-فصلنامه علمی

 ﺧردبنیان اﺟزای سازنده توانمندی پویا،اما وی تاکید دارد
 به اعتقاد وی توانمندی پویا تنﻬا ﺟمﻊ ﺟبری اﺟزا.هستند
نیست بلکه رابﻄه توانمندی پویا با اﺟزای آن به مﺜابه آﺏ و
: برای مﻄالعه بیشتر رﺟوﻉ شود به.هیدروژن و اکسیﮋن است
.)1396( سلﻄانزاده و همکاران
8. Gök
9. Ramos Pérez
10. Knockaert et al.
11. Dose
12. In Vitro
13. In Vivo
 در مراحل2004  تا1994  نرﺥ فرسایش در سالهای.14
-70  فاز دو،%32-50  فاز یک،%65-75 پیش بالینی
 گزارش شده%15-20  و ثبت%20-50  فاز سه،%45
.)Pammolli et al., 2011(است
: برای مﻄالعه دستهبندیهای بیشتر رﺟوﻉ شود به.15
Dolfsma & Seo )2013(, Edler & Georghiou
))2007
16. Paraskevopoulou
17. Technological innovation regulations
18. Non-technological innovation regulations
19. Additionality
20. Input Additionality
21. Output Additionality
22. Autio et al.
23. Czarnitzki et al.
24. Heshmati & Loof
25. Onishi & Nagata
26. Yang & Huang
27. Romero-Jordán et al
28. Vernon
29. Giaccotto et al.
30. Mahoney
31. Ratanawijitrasin
32. Kale and Little
33. Katz
34. Stewart
35. Golec and Vernon
36. Koenig and MacGarvie
37. Blume-Kohout and Sood
38. Eger and Mahlich
39. Dubios et al.
40. Koch
41. Reige
42. Confirmability
43. Creditability
44. Transferability
45. Dependability
46. George Kelly
47. Domain
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