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مقاله پژوهشي

بررسی مدلها و فرایندهای تجاریسازی صنعت دارویی و ارائه الگوی ارزیابی با استفاده از مدل
برنامهریزی پویا :مطالعه موردی بیوتکنولوژی دارویی

 -1دانشــکده پیراپزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،گــروه مدیریــت فنــاروی اطالعــات ســامت  -2دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،گــروه مدیریــت
تکنولــوژی ،تهــران ،ایــران -3دارو درمــان پارمیــدا ،پزشــک داروســاز ،مشــاور ،تهــران ،ایــران

*نویسنده مسئول :دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،گروه مدیریت فناروی اطالعات سالمت .تلفن0912105590 :
پست الكترونيكhaemami@sbmu.ac.ir:

دریافت 96/3/25 :پذیرش96/12/19 :

چکیده

ســابقه و هــدف :مدلهــا و فرایندهــای مختلفــی بــرای تجاریســازی در صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی وجــود دارد کــه تمامــی
آنهــا بــه ســه فــاز اکتشــافات علمــی ،آزمایشــات بالینــی و ســاخت و بازاریابــی و فــروش ختــم مــی شــود .در ایــران ایــن فرآینــد
در حــوزه بیوتکنولــوژی دارویــی بــا تشــخیص فرصتهــا ،آزمایشــات بالینــی و ســاخت و بازاریابــی و فــروش دنبــال میشــود.
در حالحاضــر ،بــه لحــاظ وجــود پشــتوانه علمــی ،فرصــت مناســبی بــرای تولیــد بیوســمیالرها در ایــران فراهــم شدهاســت.
هــدف مطالعــه حاضــر ،ارائــه الگویــی جهــت ارزیابــی فراینــد تجاریســازی دســتاوردهای پژوهشــی بــا تمرکــز بــر صنعــت
بیوتکنولــوژی دارویــی اســت.

روش کار :پژوهــش حاضــر در ســال  ،1394بــر مبنــای رویکــرد آمیختــه اکتشــافی ،بــا اســتفاده از پرسشــنامه (تعــداد  20نفــر) و
مصاحبــه (تعــداد  15نفــر) ،روی جمعیتــی از صاحبنظــران صنعــت بیوتکنولــوژی ،دانشــکدههای داروســازی و مراکــز تحقیقاتــی
کشــور انجــام شــد .پژوهــش از نــوع توصيفــي– تحليلــي بــود .جامعــه آمــاري را خبــرگان فعــال در امــر بیوتکنولــوژی دارویــی و
مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی تشــکیل دادنــد .در ایــن پژوهــش از معــادالت ریاضیاتــی ،تحلیــل شــبکه فراینــد ،برنامــه ریــزی پویــا
و نرمافــزار  Super Decisionاستفادهشــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه از  120زیرعامــل مرتبــط بــا فراینــد تجاریســازی تحقیــق و توســعه در بیوتکنولــوژی دارویــی39 ،
عامــل دارای ارزش باالتــر بــوده و میتواننــد در همیــن راســتا مــورد توجــه سیاس ـتگذاران ،تولیدکننــدگان و ســایر ذینفعــان حــوزه
بیوتکنولــوژی دارویــی قرارگیرنــد.

نتیجهگیــری  :چکلیســت ارزیابــی فــوق میتوانــد در ارزیابــی تجاریســازی فراینــد تحقیــق و توســعه موثــر باشــد .بــا کنتــرل
شــاخصهای فــوق میتــوان بــر ایــن بــاور بــود کــه در فراینــد تجاریســازی ،هــر کــدام از ایــن شــاخصها میتواننــد مدنظــر
قــرار گیرنــد.

کلمات کلیدی :ارزیابی ،شاخصهای مرتبط با تجاریسازی ،تحقیق و توسعه ،بیوتکنولوژی دارویی

مقدمه

تجاريســازي ،فراينــد تبديــل فناوريهــاي جديــد بــه
محصــوالت موفــق تجــاري اســت و در برگيرنــده آرايههــاي
مختلــف فرايندهــاي مهــم فنــي ،تجــاري و مالــي بــوده ،باعــث
تبديــل فنــاوري جديــد بــه محصــوالت يــا خدمــات مفيــد
ميشــود .بــه عبارتــي ،تجاريســازي يافتههــاي پژوهشــي،
حلقــه اتصــال فنــاوري و بــازار بــوده ،تمرکــز آن بــر حلقههــاي
انتهايــي زنجيــره ارزش میباشــد .از آنجــا کــه بــه بــازار
رســانيدن يــک محصــول ميتوانــد تضمينکننــده موفقيــت و
بقــاي ســازمان باشــد؛ تجاريســازي ،درواقــع دانــش فنــي اســت
کــه در قالــب يــک عامــل حياتــي مطــرح میشــود .بــر اســاس
تحقیقــات انجــام شــده ،مدلهــاي تجاريســازي بــه ســه

دســته خطــي ،کارکــردي و پیشبینیشــده تقســیم میشــوند.
مدلهــاي خطــي يــا فراينــدي ،فراينــد تجاريشــدن را بــه
صــورت گامبــهگام تشــريح ميکننــد .مدلهــاي کارکــردي،
مدلهايــي هســتند کــه فعاليتهــاي مهــم را يکپارچــه ســاخته،
روابــط میــان آنهــا را توصيــف ميکننــد؛ بــدون آنکــه مراحــل
تجاريســازي را الزامــا در مســير خاصــي تجويــز نماينــد.
اولیــن بــار ایــن مــدل در پانــل تخصصــی کانــادا ارائــه شــد[.]1
مدلهــای پیشبینــی شــده ،برایــن اعتقــاد اســتوار اســت کــه
هیچکــدام از مدلهــای شرحدادهشــده تاکنــون تضمینــی
بــرای موفقیــت تجاریســازی فراهــم نمیکنــد .آنهــا در
توصیــف شــیوههای مختلــف عناصــر کلیــدی رونــد نــوآوری و
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بررسی مدلها و فرایندهای تجاریسازی صنعت بیوتکنولوژی دارویی ...
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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مبانی نظری مدلهای تجاریسازی صنعت
زیستفناوری دارویی

میــان مدلهــا و فرایندهــای تجاریســازی صنعــت
زیســتفناوری دارویــی بــا مدلهــای عــام صنعتــی شــباهتها
و تفاوتهــای اساســی وجــوددارد .چهارچــوب اصلــی فراینــد
«ایــده تــا محصــول» در هــر دو صنعــت یکســان اســت؛ امــا
در تشــریح فراینــد ،تفاوتهــای اساســی در زمــان ،هزینــه و
مدیریــت میــان آنهــا مشــاهده میشــود .بهطــور اختصــار بــه
برخــی از مدلهــا و فرایندهــای ایــن حــوزه اشــاره میشــود:
در ســال  ،1980هاوســر ،یوربــن فراینــد زیــر را در خصــوص
توســعهی محصولــی جدیــد در یــک شــرکت زیس ـتدارویی بــه
تصویــر کشــید .توســعهی محصــوالت زیس ـتدارویی بــا اعمــال
دســتورالعملهای بینالمللــی دقیــق و پذیرفتهشــده انجــام
میشــود .در فــاز اول یــا مرحل ـهی تشــخیص فرصــت ،بهتریــن
ایدههایــی کــه میتواننــد نقطــهی شــروعی بــرای فراینــد
توســعهی محصــول جدیــد باشــند ،تعییــن میشــوند .فــاز طراحــی
شــامل تبدیــل ایدههــا بــه نهــادی فیزیکــی اســت؛ و شــروع
فراینــد واقعــی ،همانــا توســعهی محصــول جدیــد در کس ـبوکار
زیســتدارو محســوب میشــود .آزمایــش ،مهمتریــن بخــش
تحقیقــات زیســت داروســت؛ زیــرا عملکــرد محصــول در ایــن فــاز
مشــخص میشــود .ایــن فــاز نوعــا بیــش از  10ســال ،تــا زمانــی
کــه همــهی مطالعــات بالینــی الزامــی تکمیــل شــود ،بهطــول
میانجامــد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجهداشــت کــه محصــول
ممکناســت در هــر مرحلــه از دورهی آزمایشــی بــا شکســت
مواجهشــده و پــروژه بــدون نتایــج تجــاری پایانیابــد .پــس
از فــاز ســنجش ،چنانچــه محصــول آزمایشهــا را بــدون هیــچ
رویــداد واکنشــی متضــادی بــا موفقیــت پشــت سرگذاشتهباشــد،
آنــگاه شــرکت آمــاده تجاریســازی اســت [( ]10شــکل .) 1
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تجــاری ،بــه توســعه روابــط و عوامــل مختلــف بــا یکدیگــر و
مراحــل و اقدامــات احتیاطــی کــه هــر ســرمایهگذار بایــد مــد
نظــر قراردهــد اشــاره میکننــد[.]2
مــدل برنســتین و همــکاران ،]3[1فراينــد تجاريســازي
دانــش در صنايــع پيشرفتــه را بــه صــورت مدلــي متوالــي
بــه تصویــر کشــید .ايــن فراينــد از پنــج مرحلــه اساســي شــامل
تحقيقــات بنياديــن ،نــوآوري و اختــراع ،توســعه فنــاوري اوليــه،
توســعه محصــول و توليــد و بازاريابــي تشــکیل شدهاســت.
گام  1و  2پتنتکــردن و اختــراع را دربــر ميگيــرد کــه بــه
طــور کلــي بــه مرحلــه پيشکشــف تعلــق دارنــد .از گام 3تــا
 ،5مرحلــه بعــد از کشــف اســت کــه بــه ترتيــب تحــت عناويــن
ارزيابــي کس ـبوکار ،پيادهســازي نــوآوري در قالــب شــرکت يــا
برنامــه جديــد و ســپس تــداوم کســب وکار اجــرا ميشــوند .در
هــر مرحلــه بــه موسســات و منابــع تاميــن مالــي ،از موسســات
حمايتکننــده دولتــي گرفتــه تــا موسســات ســرمايهگذاري
صنفــي و خصوصــي ،نیــز اشــاره شدهاســت[ .]4اﻣﺮوزه شــکی
پیرامــون فوایــد ﺗﺠﺎريﺳﺎزي اﯾﺪهﻫﺎ و درﮔﯿﺮﮐﺮدن ﻣﺤﻘﻘﺎن
در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وجــود نــدارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮرﮐﺮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎريﺳﺎزي رادﯾﻮ،
تولیــدات دارویــی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎریهــای ﺧﺎص و در اﻧﺘﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،داشــتهاﺳﺖ [.]5
اســپیلینگ 2تجاريســازي را فراینــد تبدیــل و دگرگونــی دانــش
نظــري موجــود در قالــب برخــی از فعالیتهــای اقتصــادي
تعریــف کردهاســت .تجاريســازي فراينــدي اســت کــه از
تمامــی پتانســيلهاي ممکــن اســتفاده ميکنــد تــا افــرادی
کــه در نــوآوري فناورانــه ســرمايه گــذاري ميکننــد ،بتواننــد
فوايــد حاصـل از نــوآوری را بــه دسـتآورند .بــه عبــارت ديگــر،
تجاريســازي فنــاوري ،بخشــي از نــوآوري فناورانــه اســت و
اگــر نــوآوري را مســیری از پرداختــن ايــده تــا ورود بــه بــازار
در نظــر بگيريــم ،بــدون تجاريســازي ،نــوآوري و درنتيجــه
فنــاوري وجــود نخواهدداشــت[.]6
در تحقیــق حاضــر ،محقــق بــر آن اســت تــا بــا بررســی
مدلهــا و فرایندهــای تجاریســازی در حــوزه بیوتکنولــوزی
دارویــی بــه پرســشهای زیــر پاســخ دهــد:
عوامــل اثرگــذار بــر فرآینــد تجاریســازی تحقیــق و توســعه،
بــا تمرکــز بــر صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی ،کــدام اســت؟
چکلیســت ارزیابــی فرآینــد تجاریســازی تحقیــق و توســعه
صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی کــدام اســت؟
در ادبيــات موضــوع تجاريســازي ،معمــوال بــه الگــوي
تجاريســازي يــا فراينــد تجاریســازي اشــاره شدهاســت.
الگــوی (چارچــوب) تجاريســازي ،توصيفکننــده تصميمــات
و فعاليتهــاي همزمانياســت کــه بــه همــراه فراينــد توســعه
فنــاوري ،کليــه تصميمــات فنــي و تجــاري مــورد نيــاز بــراي
معرفــي موفــق يــک فنــاوري بــه بــازار را بهينــه ميســازند[8و.]7

الزم بــه ذكـر اســت كــه در كتــب بازاريابــي ،از تجاريســازي
معمــوال بــه عنــوان آخريــن بخــش از فراينــد توســعه محصــول
یادشــده و براســاس نظــر كاتلــر ( ،)1994فراينــد تجاريســازي
پــس از مرحلــه آزمايــش بــازار محصــول صــورت میپذيــرد.
آزمايــش بــازار بــه منظــور ارزيابــي محصــول در شــرايط واقعــی
بــازار صــورت میگيــرد .در ابتــداي فراينــد تجاريســازي
محصــول ،مديريــت شــركت بايــد تصميــم بگيــرد كــه -1:چــه
زمانــي -2 ،كجــا -3 ،بهوســیله چــه كســي و  -4چگونــه
محصــول را تجاريســازي كنــد[ .]9بــا ايــن وجــود ،در نظــر
گرفتــن تجاريســازي بــه عنــوان آخريــن مرحلــه از فراينــد
توســعه محصــول جديــد ،نشــانگر داشــتن ديدگاهــی محــدود
نســبت بــه موضــوع تجاريســازي اســت .چنيــن شــيوه
تفکــري اساســا بــه ايــن معناســت کــه تجاريســازي را
فراينــدی طبیعــی در مســیر گســترش تحقيــق و توســعه در نظــر
گرفتهايــم کــه همــواره در مرحلــه ورود بــه بــازار بــه اوج خــود
ميرســد .مشــکل چنيــن ديدگاهــي در حقيقــت عــدم وجــود
جامعنگــري اســت.
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فراینــد تجاریســازی در شــرکت زیســتدارویی «روپ»
شــامل فرآینــد توســعه محصــول ،محصــول آزمایششــده،
فرآینــد تجاریســازی ،ممیــزی داخلــی و خارجــی ،زمانبنــدی
تجاریســازی ،بودجهبنــدی تجاریســازی ،ترکیــب بــازار،
عناصــر ترکیــب ،ســنجش عناصــر ،انتخــاب شــریک ،عوامــل
عملیاتــی تجاریســازی ،اهــداف ،برنامــه ،اجــرا و پایــش
اســت[. ]11
3
شــریفال مهتــا در کتــاب خــود ،مراحــل مختلفــی را بــرای
توســعه دارو از تحقیــق تــا تولیــد و بــازار تحلیــل میکنــد .وی
بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مســیر تولیــد یــک داروی جدیــد،
مســیری طوالنــی ،پیچیــده و هزینهبــر اســت .در حقیقــت از
هــر دههــزار ترکیــب دارویــی جدیــدی کــه کشــف میشــوند،
بهطــور متوســط نهایتــا یــک ترکیــب بــرای ورود بــه بــازار
از ســوی نهادهــای نظارتــی چــون  FDAپذیرفتــه میشــود.
هزینــه توســعه یــک محصــول دارویــی جدیــد ،براســاس
آخریــن آمــار و داده هــا ،بهطــور متوســط یکهــزار و دویســت
4
میلیــون دالر در طــول  10تــا  15ســال تحقیــق اســت[. ]12
Shreefal S. Mehta

البتــه در ایــران بدلیــل اینکــه تــا کنــون ســابقه تولیــد داروی جدید(تولیــد ملکول)وجــود نداشــته اســت بــه

3
4

نظــر نمــی رســد رویــه مشــخصی بــرای آن در وزارت بهداشــت ،معاونــت غــذا و دارو تجربــه شــده باشــد.
5
Yun Dai
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شکل  : 1فرآیند توسعهی محصول جدید در شرکت زیست دارویی
()Lemmetyinen, uha.2001

فاصل ـهی زمانــی کشــف دارو تــا روان ـهی بــازار شــدن حــدود
 7تــا  14ســال اســت؛ هرچنــد میتــوان دارو را پــس از
بهینهســازی راهــی بــازار نمــود[ ]. 13تحقیــق و توســعه،
کلیــد صنعــت داروی آینــده اســت .صنعــت دارو ،صنعتــی علــم
محــور بــوده ،بــرای ارائــه محصــوالت جدیــد بــه شــدت بــه
تحقیــق و توســعه وابســته اســت .مطالعــات اخیــر بیانگــر
ایــن نکتــه اســت کــه از هــر  5000 – 10000ترکیبــات ســنتز
شــده ،تنهــا یــک مــورد وارد بــازار میشــود .همچنیــن ،از هــر
 100دارویــی کــه وارد مرحلــه آزمایــش میشــود ،تنهــا حــدود
 70مــورد بــه مرحلــه پایانــی رســیده 33 ،مــورد در مرحلــه دوم
و  25-30مــورد بــه پایــان مرحلــه ســوم راه مییابنــد و تنهــا
دو ســوم داروهایــی کــه بــه مرحلــه ســوم میرســند ،وارد بــازار
میشــوند[.]13
تحقیــق و توســعهای کــه توســط شــرکتهای دارویــی
اروپایــی انجــام میشــود ،طوالنــی مــدت ،پرهزینــه و مخاطــره
برانگیــز اســت .زمــان عرضــه یــک محصــول دارویــی بــه بــازار
بهطــور متوســط  12-13ســال پــس از ســنتز اولیــن مــاده
فعــال جدیــد اســت .در ســال  ،2011هزینــه تحقیــق و توســعه
یــک مــاده شــیمیایی جدیــد و یــا نهادههــای بیولوژیکــی 1172
میلیــون یــورو ،معــادل 1506میلیــون دالر ،تخمیــن زدهشــد.
بهطــور متوســط ،تنهــا یــک یــا دو مــورد از دههــزار مــاده ســنتز
شــده در آزمایشــگاه ،تمــام مراحــل تبدیــل بــه یــک داروی
قابــل عرضــه در بــازار را بــا موفقیــت طــی میکننــد[ .]14در
ایــن فراینــد ،تحقیــق و توســعه دارو از زمــان تحقیــق تــا تولیــد
محصــول  15ســال بهطــول میانجامــد .زمــان انقضــای پتنــت
 20ســال و دوره تکمیــل حفاظــت از پتنــت  25ســال در نظــر
گرفتــه میشــود.
هزینــه مراحــل مختلــف ،بــر اســاس منبــع یادشــده،
شــامل  21/5درصــد مطالعــات پیشبالینــی 56/9 ،درصــد فــاز
آزمایشهــای بالینــی ( 8/7درصــد مرحلــه اول 12/5 ،درصــد
مرحلــه دوم و  35/7درصــد مرحلــه ســوم) 8/3 ،درصــد مرحلــه
تاییــد 9/8 ،درصــد فــاز چهــار و  3/5درصــد نیــز بــدون برنامــه
میباشــد[.]15
5
در تحقیــق یــون دای پیرامــون نــوآوری بــاز در تحقیقــات
بیودارویــی انگلســتان ،بــه ایــن نکتــه اشارهشــده کــه زنجیــره
کامــل ارزش افــزوده از یــک ایــده جدیــد و تجاریســازی
محصــول نهایــی را میتــوان در فعالیتهــای ســه مرحلــه
اصلــی خالصــه نمــود :نــوآوری محصــول ،توســعه محصــول و
تجاریســازی محصــول[. ]16هــر یــک از ایــن مراحــل شــامل
مجموعــهای از فعالیتهــا و فرآیندهــای ضــروری اســت[.]17
مرحلــه اول  -نــوآوری محصــول :تولیــد ایــده ،آزمایــش
اصالــت علمــی و اعتبــار ایــده؛ جمــع آوری منابــع انســانی ،فنــی
و مالــی الزم بــرای توســعه ایــده اصلــی؛ تهیــه نمونــه اولیــه
بــرای ثبــت محصــول و  /یــا فراینــد تولیــد.

بررسی مدلها و فرایندهای تجاریسازی صنعت بیوتکنولوژی دارویی ...
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شکل  : 2چارچوب نوآوری باز با مدیریت منابع متعدد علمی ،مهارتها ،داراییهای تکنولوژیک و منابع
() Dai Y., Gurau C. & Ranchhod A. 2006

"والــش" در ترســیم فراینــد تجاریســازی در حــوزه
بیوتکنولــوژی دارویــی ،فراینــد کشــف دارو تــا مرحلــه ورود بــه
بــازار و اقدامــات پــس از فــروش را در قالــب فلوچارتــی ترســیم
نمــود[.]17
بــا بهرهگیــری از مدلهــای مطرحشــده میتــوان بــه ایــن
جمعبنــدی رســید کــه کلیــه فرایندهــای حــوزه دارویــی ،چــه
در حــوزه صنعــت بیوتکنولــوژی و یــا صنعــت مــادر ،از یــک
فراینــد مشــخص بهشــرح زیــر تبعیــت میکننــد:
فراینــد تولیــد دارو بــا رویکــرد «تولیــد مولکــول» ســه

مرحلــه کلیــدی دارد .ایــن مراحــل شــامل اکتشــافات علمــی،
آزمایشهــای بالینــی و ســاخت و بازاریابــی و فــروش میباشــد.
بــا توجــه بــه مصاحبههــای بهعملآمــده بــا متخصصیــن
حــوزه بیوتکنولــوژی دارویــی ،ایــن فراینــد بــهشــکل شــماره
 3تغییــر مییابــد .بدیــن معنــی کــه ،دارو عمــا وجودداشــته
و در بــازار نیــز موجــود میباشــد .تولیدکننــدگان منتظــر
انقضــای پتنـ�ت میماننــد (فرصــت) تــا پــس از آن اقــدام بــه
تولیــد بیوســیموالر کننــد .ایــن فراینــد در فضــای مطالعــه مــا بــه
صــورت زیــر تغییــر شــکل یافــت :شــکل :3

فرایند ساخت دارو از اکتشاف علمی تا تجاریسازی

شکل  :3فرایند ساخت دارو از تشخیص فرصت بازار تا تجاریسازی

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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مرحلــه دوم -اعتبــار نــوآوری و توســعه محصول :ســازماندهی
و آغــاز تولیــد در مقیــاس پایلــوت .تســت محصــول؛ جمـعآوری
نتایــج حاصــل از آزمایشهــا و درخواســت تاییدیــه محصــول
از مقامــات تخصصــی دولتــی؛ بهدســت آوردن موافقــت
مقامهــای تخصصــی دولتــی بــرای تجاریســازی انبــوه
محصــول.
مرحلــه ســوم – تجاریســازی محصــول :آغــاز رونــد تحقیقات
بــازار؛ شناســایی نیازهــای مشــتریان بالقــوه و محدودکــردن
بخــش مشــتری اصلــی؛ طراحــی اســتراتژی بازاریابــی مناســب

(محصــول ،قیمــت ،توزیــع و ارتباطــات) بهمنظــور تبدیــل
نیازهــای مشــتری بــه تقاضــا در بــازار و کســب پیشــنهاد بــرای
پیادهســازی اســتراتژی بازاریابــی آمیختــه در بخــش بــازار
بهمنظــور توســعه و بهبــود بــازار.
کلیــه ایــن تحــوالت در بخــش دارویــی تاثیــر چشــمگیری
بــر مــدل نــوآوری دارد؛ اجبــار انتقــال تدریجــی از سیســتم
بســته نــوآوری بســیار متمرکــز بــه یــک چارچــوب نــوآوری بــاز
بــا مدیریــت منابــع متعــدد علمــی ،مهارتهــا ،داراییهــای
تکنولوژیــک و منابــع[( ]16شــکل .)2
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در تمامــی مراحــل ،عوامــل و شــاخصهای مختلفــی بــر ایــن
فراینــد اثــر میگذارنــد کــه چنانچــه شناســایی شــوند ،میتواننــد
در قال��ب ی��ک چهارچ��وب و بســته ارزیابــی بــه تولیدکننــدگان و

مســئوالن عرضــه شــوند .در شــکل زیــر مــدل مفهومــی ارائــه
یــک چهارچــوب ارزیابــی ،بــا اســتناد بــه مطالعــات گذشــته،
اس��تخراج گردیدــه اســت .شــکل:4

روش کار

تحقیــق حاضــر کــه از نــوع آمیختــه ای یــا ترکیبــی 6اســت ،در
واقــع نوعی روش پژوهشــی اســت کــه درآن پژوهشــگران عناصر
رویکردهــای کمــی و کیفــی را بــه منظــور درک عمیــق پدیــد ه بــا
هــم ترکیــب میکننــد[ .]18ایــن ترکیــب میتوانــد در کلیــه
مراحــل تحقیــق از جملــه جهانبینیهــا ،جمــعآوری دادههــا و
تحلیــل و تفســیر نتایــج صــورت []19گیــرد .بهکارگیــری یکــی از
روشهــای تحقیــق (کمــی و کیفــی) تنهــا جنبههــای محــدودی
از یــک پدیــده را نمایــان و در عیــن حــال تحلیــل مینمایــد و
در ایــن صــورت جنبههــای دیگــر پدیــده نادیــده گرفتــه[]20
میشــوند .در ایــن تحقیــق ،محقــق ابتــدا از روش کیفــی ،ســپس
کیفــی -کمــی و در پایــان از روش کمــی اســتفاده کــرد .ایــن
روش ،مطابــق بــا اظهــارات کرســول ،بهصــورت اکتشــافی
توصیــف شدهاســت .فــاز اول بــر اســاس تحقیقــات پیشــین،
مدلهــا و فرایندهــای تجاریســازی در حــوزه بیوتکنولــوژی
انجــام گرفــت .جهــت گــردآوري دادههــا و اطالعــات،
پرسشــنامهای میــان  20نفــر از صاحبنظــران حــوزه صنعــت
بیوتکنولــوژی و داروســازان عضــو هیــات علمــی دانشــکدههای
داروســازی و مراکــز تحقیقاتــی توزیــع گردیــد و در ادامــه ،بــا 15
نفــر از خبــرگان حــوزه دارو و شــرکتهای دارویــی نیــز مصاحبــه
شــد .نتایــج بــا بهکارگیــری تحلیــل تــم اســتخراج گردیــد .در
ایــن پژوهــش از معــادالت ریاضیاتــی ،تحلیــل شــبکه فراینــد و
برنامــه ریــزی پویــا اســتفاده شــد .تابــع مــدل پویــا بــر اســاس
Mixed methods research

6

حداکثرســازی ارزش مســیرهای تجاریســازی بررســی شــد .در
ایــن مــدل ،از ســه الیــه عوامــل مرتبــط اســتفاده شــد.

و حداکثــر ارزش
ارزش میــان دو متغیــر تصمیــم
میــان متغیــر تصمیــم فعلــی تــا متغیــر تصمیــم نهایــی
در مراحــل مختلــف نــرم افــزار ســوپر دســیژن بــهکار
گرفتــه شــد.

یافتههای پژوهش

بــر اســاس مصاحبــه انجامشــده ،نظــرات خبــرگان و بــا توجــه
بــه ادبیــات موضــوع ،مــدل مفهومــی پژوهــش در بخشهــای
قبلــی بهدســت آمــد .همانطــور کــه در جــدول شــماره 1
مشــاهده میشــود ،مــدل مفهومــی از ســه الیــه اصلــی تشــکیل
شــد .الیــه اول شــامل شــش شــاخص نیــروی انســانی ،منابــع
مــادی ،زیرســاختار فنــی ،زیرســاختار ارتباطــی ،زیرســاختار
قانونــی و مدیریــت اســت کــه هــر یــک از ایــن عوامــل نیــز
دارای زیرشــاخصهایی هســتند .الیــه دوم ،از دو قســمت
صنایــع مرتبــط بــا صنعــت بیوتکنولوژیــک و عوامــل داخلــی
موثــر بــر صنعــت بیوتکنولوژیــک و الیــه ســوم از دو قســمت
اصلــی ســطح بینالملــل و ســطح ملــی تشــکیل شــد .ایــن
مــدل در مجمــوع  107جــزء مرتبــط را دربرداشــت .
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جدول  : 1شاخصها و زیرشاخصهای مدل مفهومی

نیروی انسانی

14

0.695

زیرساخت ارتباطی

9

0.888

منابع مالی

9

0.869

مدیریت

11

0.942

زیرساخت فنی و اجرایی

9

0.541

زیرساخت قانونی

9

0.865

عوامل داخلی موثر در صنعت بیوتکنولوژی

22

0.870

عوامل موثر در صنایع مرتبط و تامین کننده

9

.0.890

عوامل موثر در سطح ملی

14

0.900

عوامل موثر در سطح بینالملل

14

0.840

جمع

120

الیه اول

الیه دوم
الیه سوم

منبع :نگارنده

ارائــه مــدل برنامهریــزی پویــا بــرای فراینــد تجاریســازی
الیــه اول تــا ســوم بــه صــورت زیــر اســت:
تابــع مــدل پویــا بــر اســاس حداکثرســازی ارزش مســیرهای
تجاریســازی بررسیشــد .ازایــنرو تابــع هــدف برنامهریــزی
پویــا بــرای ایــن مســئله براســاس پیشینهســازی بصــورت زیــر
بدســتآمد.

بــر اســاس تحلیــل فراینــد شــبکهای ،هــر کــدام از ایــن ســه
قســمت بهصــورت جداگانــه ارزش گذاریشــدند .درنتیجــه ،بــر
پایــه مــدل برنامهریــزی پویــا ،بهترین مســیر برای تجاریســازی
مســیری اســت کــه باالتریــن ارزش را بهدســت آورد .از ایــن رو،
بــه منظــور بررســی مدلســازی پویــا در ایــن پژوهــش «ســه
الیــه» در نظــر گرفتهشــد .الیــه اول شــامل هفــت مســیر از
نیــروی انســانی تــا مدیریــت اســت .ارزشگذاریهــا بــر اســاس
امتیــازات خبــرگان بــه شــاخصهای اصلــی انجــام شــد .از ایــن
رو ،در برنامهریــزی پویــا ،در قســمت اول ،مســیری انتخــاب
میشــود کــه بیشــترین ارزش را داشــته باشــد .بــرای الیــه دوم،
دو قســمت صنایــع مرتبــط بــا صنعــت بیوتکنولوژیــک و عوامــل
داخلــی مرتبــط بــا صنعــت بیوتکنولوژیــک و زیرشــاخص هــای
آنهــا در نظــر گرفتــه شــد .الیــه ســوم شــامل دو قســمت
ســطح بینالملــل و ســطح ملــی بهعــاوه زیــر شــاخصهای
آنهــا ســت.

ارزش میان دو متغیر تصمیم
حداکثــر ارزش میــان متغیــر تصمیــم فعلــی تــا متغیــر تصمیــم
نها یی
بــر اســاس مــدل برنامــه ریــزی پویــا بــرای الیــه اول تــا
ســوم ،تمامــی شــاخصها بــه شــرح جــدول زیــر مــورد بررســی
قرارگرفتنــد.

جدول  : 2نتایج حاصل از برنامهریزی پویا برای انتخاب عوامل مرتبط با فرایند تجاریسازی در الیههای اول تا سوم

شاخصهای الیه اول
زیرساخت
قانونی

زیرساخت ارتباطی

شاخص شاخص نیروی
زیرساخت فنی شاخص مدیریت
انسانی
منابع مالی

جمع

تعداد کل

9

9

9

11

9

14

61

فراوانی

3

2

3

3

2

3

16

درصد

33

33

33

27

22

21

26
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شاخصهای الیه دوم
صنعت بیوتکنولوژیک

وضعیت صنایع مرتبط

جمع

تعداد کل

2

5

2

7

9

6

31

فراوانی

1

2

1

2

4

2

12

درصد

50

40

50

28

44

33

38

شاخصهای الیه سوم
نقش دولت

بخش خصوصی

سیاست

شاخص رقابت

شاخص اقتصادی

جمع

شاخص

تعداد کل

10

6

2

4

6

28

تعداد کل

فراوانی

3

2

1

2

3

11

فراوانی

درصد

30

33

50

50

50

39

درصد

بحث

در ابتــدای مقالــه دو پرســش کلیــدی مطــرح شــد در ایــن
قســمت از مقالــه ،بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق ،بــه دو
پرســش پاســخ داده میشــود.
پرســش اول :عوامــل اثرگــذار در فرآینــد تجاریســازی
تحقیــق و توســعه ،بــا تمرکــز بــر صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی،
کــدام اســت؟
محقــق بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،بــا اســتفاده از تحلیــل
محتــوی متــون و مدلهــای تجاریســازی صنعــت دارویــی،
توانســت ســه الیــه مهــم را شناســایی نمایــد .ایــن ســه الیــه
شــامل شــاخصهای عمومــی ،عوامــل داخلــی صنعــت و عوامــل
ملــی و بینالمللــی بــود .شــاخصهای عمومــی شــامل شــش
عامــل زیرســاختهای قانونــی ،مدیریــت ،نیــروی انســانی،
زیرســاختهای ارتباطــی ،منابــع مالــی و زیرســاختهای فنــی-
اجرایــی بــود .در زیرســاختهای قانونــی ،محقــق زیرمعیارهــای
حقوقــی (بــا ابعــاد حقــوق مالکیــت فکــری ،وجــود قوانیــن مربوط
بــه مالکیــت حقیقــی و قوانیــن تســهیلکننده تجاریســازی)،
ثبــت پتنــت (بــا ابعــاد قابلیــت پتنــت فــردی محصــول ،قابلیــت
پتنــت فــردی محصــول ،تقلیدپذیــری محصــول و وجــود پایــگاه
اطــاع رســانی منابــع) و اعطــای مجــوز (بــا ابعــاد حــق اختــراع
و مجــوز اعطــای امتیــاز) را شناســایی نمــود .در زیرســاختهای
ارتباطــی ،محقــق زیرمعیارهــای تعامــل و همــکاری (بــا ابعــاد
اعتمــاد میــان دانشــگاه و صنعــت ،مدیریــت دفاتــر انتقــال ،حلقــه
دولــت ،صنعــت و دانشــگاه ،عوامــل مربــوط بــه رابطه همــکاری،
تعــداد پژوهشهــای مشــارکتی و اســتفاده از متخصصــان
ســایر کشــورها) ،شــبکه (پیشبــرد شبکهســازی بینالملــل
و شــبکههای اطالعرســانی) و فرهنــگ ارتباطــی (اهتمــام
بــه تجاریســازی در دانشــگاهها ،شــناخت نیازهــای صنعــت

از ســوی دانشــگاه و همــکاری در زمینــه انتقــال تکنولــوژی) را
شناســایی کــرد .در معیــار منابــع مالــی زیرمعیارهــای حمایــت
(بــا ابعــاد حمایــت مالــی از ســوی دولــت و اعتمــاد بخــش
خصوصــی بــه محققیــن) ،مشــوقها (بــا ابعــاد مشــوقهای
تحقیــق و توســعه ،مالیــات) و هزینــه (بــا ابعــاد نــوع منابــع مالی،
میــزان منابــع مالــی ،قیمــت گــذاری و ســرمایهگذاری) شناســایی
شــد .در معیــار زیرســاخت فنی-اجتماعــی ،زیرمعیارهــای فنــی (با
ابعــاد تیمهــای خبــره بــرای مشــاهده ،فنــاوری ســاخت ،مــواد
اولیــه) و اجرایــی (بــا ابعــاد ســاختار حاکــم بــر دانشــگاه ،ایجــاد
شــرکتهای زایشــی ،پژوهشهــای مشــترک بــا صنعــت،
تعامــل میــان محققیــن ،مخترعــان و مجریــان و مشــارکت
دوجانبــه در ســاخت) شناســایی شــد .در معیــار مدیریــت،
زیرمعیارهــای راهبــرد ( بــا ابعــاد راهبــرد و اســتراتژی ،برنامــه
بلندمــدت ،نظــام تربیتــی دانشــگاه و فرهنــگ تجاریســازی)،
فرآینــد (بــا ابعــاد بروکراســی اداری ،فعالیــت ارزیابــی مجــدد،
شــبکه کانالهــای توزیــع ،فرآیندهــای جدیــد و سیســتم
پاداشدهــی) و زمــان (زمــان تجاریشــدن) شناســایی شــدند.
در معیــار نیــروی انســانی ،محقــق زیرمعیارهایــی ماننــد
انگیــزه (بــا ابعــاد رقابــت میــان اســاتید ،سیســتم ارتقــای هیئــت
علمــی ،انگیــزه فــردی الزم بــرای تجاریســازی و عالقــه بــه
ســرآمدی) ،توانمنــدی (بــا ابعــاد اطالعــات محققیــن ،مهــارت
نیــروی انســانی ،آشــنایی مختــرع و نــوآور بــا فرآینــد تجــاری
ســازی ،پذیــرش خطــرات حاصــل از شکســت تجــاری ،داشــتن
تفکــر خــاق ،تجربــه کار در صنعــت ،و توانایــی مالــی) و تعامــل
(بــا ابعــاد تعامــل بــا متخصصصــان خارجــی ،پشــتکار در پژوهش،
مبادلــه نیــروی انســانی و درآمدهــای حاصــل از تجاریســازی)
را شناســایی کــرد .بــا توجــه بــه ارزشگــذاری ،ایــن شــاخصها
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میتواننــد در ارزیابــی تحقیــق و توســعه در صنعــت ،بــه خصوص
صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی ،موثــر باشــند .نتایــج تحقیقــی
تحــت عنــوان «مدلهــای نــوآوری در بخــش داروشناســی»
نشــان داد کــه تولیــد ،توزیــع و بازاریابــی محصــوالت جدیــد
همگــی از جملــه داراییهــای مکمــل متخصصیــن هســتند کــه
در تعییــن تصــرف و پایــداری مهــم میباشــند و بــرای مقلدیــن
بــه آســانی در دســترس نیســتند؛ و در دســتیابی بــه بازارهــای
جهانــی ،مکمــل اساســی بــرای ســرمایهگذاری تحقیــق و
توســعه ،متمرکــز بــر بســیاری از بخشهــای بــا «فــنآوری
بــاال» از جملــه داروشناســی اســت .اخیــرا تکنیکهــای
مدلســازی و شبیهســازی ،فرصتــی بــرای کاهــش هزینههــا
و خطــرات ناشــی از حالتهــای نامعلــوم و غیرقطعــی فراهــم
کردهانــد .تکنیکهایــی کــه در نرمافزارهــای مجــازی
پزشــکی و در ترکیــب کمیتــی داروهــا بـهکار میرونــد ،همانــا در
مدلســازی و شبیهســازی خطمشــیگذاری و فعالیتهــای
مدیــران بــهکار رفتهانــد[ .]21در تحقیــق بونــز و همکارانــش
بــر ایــن نکتــه تاکیدشــده کــه ســرمایهگذاری خطرپذیــر ()VC
در بیوتکنولــوژی و بهداشــت و درمــان ،تقریبــا بــه قبــل از ســال
 2008بازمیگــردد؛ آنهــا الگوهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر
را در یــک دوره هفــت ســاله بررســی کــرده و نشــان دادنــد

کــه امــروزه راهانــدازی ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،بــه حمایــت
کمتــری نیــاز دارد .ایشــان بــا بررســی ســوابق مالــی تعــدادی
از شــرکتها دریافتنــد کــه شــرکتها مدلهــای مالــی
خــود را بــر اســاس ســرمایهگذاری وابســته ،کمکهــای
مالــی و درآمــد طراحــی کــرده ،از مدلهــای کســب و کاری
کــه بــه ســرمایهگذاری قابــل توجهــی نیــاز دارد ،اجتنــاب
میکننــد[ .]22بنابــر اظهــارات مجل ـهی بیوتکنولــوژی تجــاری،
مــدل تجــاری رایــج میــان شــرکتهای داروهــای بیولوژیــک،
تشــکیل پیمانهــای اســتراتژیک بــا شــرکای صنعتــی معتبــر
اســت .بــر اســاس مقالــه منتشرشــده در ایــن مجلــه ،دلیــل
عقــد ایــن قبیــل پیمانهــای دو جانبــه را میتــوان در گزینــه
هــای زیــر جســتجو کــرد :افزایــش احتمــال موفقیــت در توســعه
محصــول و تجــاری ســازی و تقویــت ارزش بــازاری کمپانــی
بیوتکنولــوژی[ . ]23پرســش دوم :چکلیســت ارزیابــی فرآینــد
تجاریســازی تحقیــق و توســعه صنعــت بیوتکنولــوژی دارویــی
کــدام اســت؟
مــدل پویــا بــر اســاس حداکثرســازی ارزش مســیرهای
تجاریســازی بررســی شــد .از ایــن رو ،تابــع هــدف برنامهریــزی
پویــا بــرای ایــن مســئله ،بیشینهســازی تعیینشــد .نتایــج بــر
اســاس ارزش وزنــی هــر عامــل در جــدول  3مشــاهده میشــود.
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 این فراینــد در حوزه. همــواره مدنظــر مدیران بــوده اســت،ثــروت
 بــا مهندســی معکــوس پیادهســازی،داروهــای بیوتکنولوژیــک
 ایــن مطالعه.شــده و دســتاوردهایی نیــز بــه همــراه داشــته اســت
موجــب شــد تــا مدلهــا و فرایندهــای مختلــف تجاریســازی
 مــدل بهینــهای،احصــاء و در حــوزه داروهــای بیوتکنولوژیــک
 بــه، درصورتیکــه مســئولین امــور دارویــی کشــور.ارائــه شــود
 بتواننــد عوامــل موثــر در،خصــوص داروهــای بیوتکنولوژیــک
 شــرایط را بــرای فعالیــت،ایــن حــوزه را مــاک عمــل قــرارداده
 میتواننــد وابســتگی بــه،شــرکتهای تولیــدی مهیــا نماینــد
. در منابــع ارزی صرفــه جویــی نماینــد،خــارج را کمتــر کــرده

تقدیر و تشکر

بدینوســیله نویســندگان مقالــه مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود
را تقدیــم کلیــه همکارانــی کــه در انجــام تحقیــق یــاور ایشــان
. مینماینــد،بــوده انــد

 چکلیســت ارزیابــی فــوق میتوانــد بــرای:نتیجهگیــری
 بــا.ارزیابــی تجاریســازی فراینــد تحقیــق و توســعه موثــر باشــد
کنتــرل شــاخصهای فــوق میتــوان بــر ایــن بــاور بــود کــه در
فراینــد تجاریســازی هــر کــدام از ایــن شــاخصها میتواننــد
 ســرعت و دقــت در فراینــد تجاریســازی.مدنظــر قرارگیرنــد
 میتوانــد،متاثــر از توجــه مدیــران بــه عوامــل اثرگــذار بــوده
 اگرچــه عوامــل بیرونــی از.آن را تســهیل و یــا دشــوار نمایــد
 امــا توجــه بــه آنها،چهارچــوب کنترلــی مدیــران خــارج هســتند
 تســلط بــر آن را ممکــن،موجــب شــناخت محیــط پیرامــون شــده
 در ایــن مــورد محققیــن میتواننــد دامنــه تحقیقــات.میســازد
.خــود را توســعه دهنــد

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

فراینــد تجاریســازی بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم در تولید
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Abstract
Background:There

are various models and processes for commercialization in the pharmaceutical
biotechnology industry. All these processes comprise three phases of scientific explorations, clinical experiments,
and manufacturing, marketing, and sale. In the field of pharmaceutical biotechnology, this process is limited
to opportunity identification, clinical experiments, and manufacturing, marketing, and sale. This restriction,
because of existing a scientific background, provides a good opportunity for biosimilars for production.

Objectives:The aim of this research was to present an evaluation pattern to be used in the commercialization
process of research outcomes by focusing on the pharmaceutical biotechnology industry.

Methods:In this descriptive-analytical research, a mixed-method exploratory approach was adopted. The
statistical population included the community of experts in the pharmaceutical biotechnology industry and
academic and research centers. This research used a dynamic programming model.

Results:Mathematical equations and analyzing the process network showed that among 126 sub-indices

influencing the process of commercialization of R&D in pharmaceutical biotechnology, 44 factors had higher
values. These factors can be considered in this process by policymakers, manufacturers, and other stakeholders
in the field of pharmaceutical biotechnology.

Keywords:Evaluation; Framework; Influencing Indices in Commercialization; Pharmaceutical Biotechnology;
Research and Development

Please cite this article as follows:
Emami H, Radfar R, Emami F. Commercialization Modeling and Processes in Pharmaceutical Industry:
A Case Study of Presenting an Evaluation Pattern Using Dynamic Programming Model. Hakim Health Sys
Res 2018; 21(3): 211-220.

*Corresponding Author: PhD, Department of Health Information Management and Technology, School of Allied Medical Sciences,

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel: +98-9121055900, Email: haemami@sbmu.ac.ir

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

