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 چکیده
های دانش بنیان ایرانی و اروپایی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بعد از برجام توسعه همکاری میان شرکت

ازدارنده بانگیزاننده و ها داشت کشور آلمان بود. اما عوامل یکی از کشورهایی که استقبال مناسبی در این همکاری

 یهاهمکاری عوامل بر توسعههمین تحلیل دف این پژوهش ه اثرگذار هستند. هااین همکاری متعددی بر توسعه

مطالعه  های زیست فناور مورداز آنجایی که شرکت است.زیست فناور ایرانی و آلمانی  هایشرکت المللیینب راهبردی

-یپژوهش بنیادرویکرد این موردی انتخاب گردید و از نظر رویکرد، چند قرار گرفتند، راهبرد این پژوهش مطالعه 

 نفر از خبرگان 18. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بود و پژوهشگر اقدام به مصاحبه با است کاربردی

 محسوبزی فرا مراست و از این حیث این پژوهش یک پژوهش  مقیم ایران و آلمان نموده فناوریزیستصنعت 

های ریمتحشوندگان فراوانی نظر مصاحبهبراساس ی کیفی نشان داد که ا. نتایج حاصل از تحلیل محتوشودمی

المللی و عامل تعدد نهادهای اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد در بعد بین المللی اثرگذارترین عامل بازدارندهبین

 د. وامل انگیزاننده هستناثرگذارترین ع و عامل توسعه و بهبود فناوری توسعه بازارعامل  داخلی هستند. همچنین

الملل کردن یک نهاد متولی در امور بینی ویژه برای رفع مشکل ارزی، مشخصها و سازوکارهای مالاز حساب استفاده

ا های زیست فناور پیش از مواجه بای به منظور یکپارچه کردن توان شرکتهای زیست فناور و ایجاد اتحادیهشرکت

ان این حوزه گذاربه سیاست دتوانمی های پژوهشفتهبر اساس یا المللی از جمله پیشنهادهایی است کهبازارهای بین

 یاری رساند.
  

  بنیاندانش ،آلمان ،مطالعه موردی ،فناوریزیست ،همکاری راهبردی کلید واژه:

 JEL: F51, F23, M13,M16, O19بندی طبقه
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 بیان مسئله 
 هارکتشسخگوی نیاز پاسنتی دیگر روابط ر اقتصاد جهانی شده امروز برای دستیابی به مقاصد شرکت د

های راهبردی ایجاد رابطه یابیخود و بخصوص در موقعیت هایریزیبرنامهدر  هاشرکتنیستند و مدیران 
ا ههر کدام از شرکتدهند. با برقراری این نوع از روابط را مد نظر قرار می های موجود در صنعتبا شرکت

ل قدرت برتر و بیشتری برای طرفین حاصو  کنندمی سهم بزرگتر و بیشتری را نصیب خود زمانهم طوربه
های یبنیان به دلیل وجود ویژگهای دانش. شرکتشود قدرتی که به تنهائی قادر به کسب آن نیستندمی

دود ، کوچک بودن شرکت، دسترسی محو توسعههای باالی تحقیق مبتنی بر دانش بودن، هزینهذاتی مانند 
تری به دنبال برقراری و توسعه به شکل جدی و بقاادامه برای  1(2219اوجو، )به منابع، نوآور بودن و... 
 ها هستند. این همکاری زمانی که میان یک شرکت در یک کشور درحال توسعههمکاری با دیگر شرکت

یز به همراه بیشتری ن تواند برای طرفین منافعو یک شرکت از یک کشور توسعه یافته صورت بگیرد می
ان و اقتصاد جه فناوریالمللی را بخش ضروری از فرآیند توسعه های بینبرخی همکاریو  داشته باشد

برای  بنیاندانشدر صنایع  المللیبینهای همکاریاهمیت توسعه . 2(2224)الل و پیتروبلی،  دداننمی
زایای منیست، بلکه دیگر  هاهمکاری دلیل ارزآوری بیشتر این نوع صرفاً به های در حال توسعهکشور

رده ک امری راهبردی تبدیل بنیان این موضوع را برای صنعت کشور بهصادرات محصوالت و خدمات دانش
ازار فروش کمتر ب نوسانات بنیان،در حال رشد بودن تقاضای جهانی برای کاالهای دانشمزایایی مانند  است.

از جمله این  2فناوریستیابی سریع به د و هاسرریز دانش و فناوری برای سایر فعالیت، بنیانتولیدات دانش
 بنیاندانشهای عالوه بر موارد ذکر شده، شرکت. (1284؛ خیاطیان، 1282، )منطقی و همکارانمزایا هستند 

های ریمکاهش اثر تح یاو ن مقابله آدارند و  المللیبینهای ایرانی دلیل مضاعفی برای استفاده از همکاری
 بنیانانشدهای المللی به عنوان یک راهبرد اصلی در میان شرکتهای بینریایجاد همکا است. المللیبین
لی الملهای بینهای احتمالی، با تحریمتحریم و کاهش اثرتواند به دو شکل کاهش احتمال تحریم می

مشکالت مستقیم  ترینمهمیکی از ، تحریم کاهش اثراتدر خصوص  (.1282میرعمادی،)نماید مقابله
ه است. ب هاآزمایشگاهی مورد نیاز شرکت مواد اولیه و ابزار خاص ،دیت دسترسی به قطعاتتحریم محدو

تر فعالیت تههای پیشرفاین ترتیب هم هزینه تأمین مایحتاج برای کشور به ویژه آنهایی که بر اساس فناوری
والنی ی بسیار طاهای واسطهکنند بیشتر شده و همچنین زمان تأمین آنها به علت اضافه شدن کانالمی

برقراری روابط راهبردی بلند مدت و تعریف منافع دوجانبه در (. 1282گردیده است )فخاری و همکاران، 
ر ایرانی و کشورهای دیگ بنیاندانشهای قالب سندهای همکاری و تسهیل فرایند همکاری میان شرکت

کان برطرف کردن این موانع های کشور مقصد در صنایع مشخص امهدفمند و براساس قابلیت صورتبه
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ای آتی هرا افزایش خواهد داد و با پیوند زدن اقتصاد ایران با اقتصاد دیگر کشورها، امکان تحمیل تحریم
بنیان را برای تحقق اقتصاد دانش هایشرکت همکاریلزوم توجه بیشتر به  زایااین م را کاهش خواهد داد.

معیارهای برآورد میزان  یکی از عنوان شاخص بهاز این وان تمی تا جایی که کندمقاومتی دوچندان می
 از میان( 1281. اما طبق آمار کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری )استفاده نمودتحقق اقتصاد مقاومتی 

)به عنوان یکی از قابل  مورد تجربه صادرات 222بنیان فعال در ایران، کمتر از دانش شرکت 2266
 اند و سهم صادراتکشورها را داشته محصوالت خود به دیگر المللی(انواع روابط بینترین گیریاندازه

بوده است. این موضوع نشان  %2.1 حدود 1285محصوالت با فناوری باال از کل صادرات کشور در سال
ده است. حاصل نش توفیق چندانیها این شرکت المللی کردنبینکه در کشور ما تاکنون در بحث  دهدیم
ای هو نانوفناوری در سال فناوریزیستبنیان کشور، دو شاخه های دانشفعالیت شرکت هایز میان حوزها

 بنیان،های دانشاند به نحوی که در بین حوزههای خود، توجهات زیادی را جلب کردهپتانسیل اخیر به واسطه
 کل 22%)نوآوری و شکوفایی  ها را از صندوقبیشترین میزان حمایت فناوریزیستمبتنی بر  یهاشرکت

ز نی فعال در این دو حوزه فناورانه یها. شرکتاند( دریافت نمودهتسهیالت اعطاء شده از جانب صندوق
 اندان ندادهاز خود نش المللیدر توسعه روابط بین های اخیر، رشد چشمگیریعلیرغم رشد شتابان بازار در سال
میان کشورهای  بنیاندانشهای ری راهبردی میان شرکتهمکا (.1281)صندوق نوآوری و شکوفایی، 

توسعه یافته و در حال توسعه بسیار معمول است و از این روش به عنوان راهبردی اساسی برای توسعه نام 
 نیز توجه زیادی به همکاری جهان برند. با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت، در فضای دانشگاهیمی

 بنیاندانشهای رغم ضرورت برقراری همکاری با شرکتاست. علیشده یانبندانشهای میان شرکت
ه و این این موضوع صورت نگرفت ولمستقر در کشورهای پیشرفته، متأسفانه تحقیقات داخلی چندانی در ح

برای  المللیبین با توجه به اهمیت برقراری همکاری راهبردی .بحث از بار مطالعاتی اندکی برخوردار است
وضوعات مدر ایران پس از  وکارهاکسببه شرایط کلی حاکم بر  با توجههمچنین و  بنیاندانشهای شرکت

پژوهشگر  .ازدبپرد تا با توجه به اهمیت و نیاز کشور به انجام این مطالعه شد بر آن، پژوهشگر برجاممربوط به 
ی هاتشرکبر روابط بین  ایانگیزانندهپرسش پاسخ داده است. اول چه عوامل سه برای انجام تحلیل به 
های تو توسعه روابط بین شرک یبرقراردوم چه موانعی بر سر راه  ی اثرگذار است؟آلمانزیست فناور ایرانی و 
که  بنابراین چیزی و سوم سطح بندی این عوامل به شکل است؟ ی وجود دارد؟آلمانزیست فناور ایرانی و 

در اتخـاذ  فناوریزیستصنعت گذاران و سیاست مدیران شود کمک بهدر این تحقیق جستجو می
است. این مهم از های ایرانی و آلمانی های راهبردی میان شرکتهایی به منظور توسعه همکاریتـصمیم
فاده شدن است برای قابل همکاری تبیـین شـده و سـپسعوامل بازدارنده و انگیزاننده جهت  لگوییطریق ا

 .کنیماقدام می یایران فناور شرکت های زیستن در سـطح چارچوب مذکور، به بومی سازی آ



  1331، تابستان 2ـــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال دوم، شماره ــــــــــــــــ 159

 پژوهش مرور ادبیات

 تعریف همکاری
موسی خانی ) شودشتباه گرفته میا 1هر کس یک درک خاصی از همکاری دارد و اغلب با تشریک مساعی

ران وهشگبه بررسی تعریف همکاری از دیدگاه پژ باید برای درک بهتر مفهوم همکاری (.1284، و همکاران
زیر تعریف  صورتبه( 2226) 2افسرمنش و کامارینها توسط همکاری ریفاتعیکی از پرداخت. مختلف 

سازی و ارزیابی ریزی، پیادهها، منابع، برنامهموجودیتاطالعات، همکاری یک فرایند است که  :استهشد
در تعریفی دیگر  .گذارندیبا هم به اشتراک م ها جهت به دست آوردن هدف مشترکیک برنامه از فعالیت

زی، ریهای برنامهها، اطالعات، منابع، مسئولیتفرایندی است که موجودیتتوان بیان کرد، همکاری می
آوردن هدف مشترک با هم را به اشتراک  به دستها برای ، ارزیابی یک برنامه از فعالیتسازیپیاده
رگیری متقابل شرکا برای حل کردن یک همکاری دمعتقد است  (2221)5چیـزا .2(2216)بیکر، گذاردمی

مکاری هدر تعریفی دیگر، شود، که اعتماد متقابل نقش مهمی در آن دارد. مسئله با یکدیگر را شامل می
مشترک است میان دو یا چند شرکت که به واسطه آن با مشارکت در منابع مادی و  ی وراهبردی توافق

ون هایی همچها از راهو عملکردی خود دارند. این شراکت معنوی یکدیگر، سعی در ارتقاء موقعیت رقابتی
های مبادله و عدم اطمینان بازار، روند کسب مزیت رقابتی را تسهیل نموده و منافعی همچون کاهش هزینه

 خانی وموسی) آورندهای جدید را به ارمغان میها و بازاردسترسی به دانش نوین، منابع مکمل، فناوری
کشور مختلف صورت پذیرد شکل  چندشرکت از  یا چند اگر این همکاری میان دو (.1282، همکاران

منـابع بـه  مالکیـت منـابع، بعدچهار در  اختالف معتقد است( 2221)چیزاگیرد. المللی به خود میبین
همکاری  بر نوعها های مشترک و چگونگی استفاده از نتایج فعالیتاشـتراک گذاشـته، مدیریت فعالیت

مکـاری ه نوعگیـری در مـورد  تـصمیمگیری نمود که بر اساس این ابعاد او نتیجه گذارد.ها اثر میرکتش
  بستگی دارد. شناسی همکاران سنخو  محتوای همکاری ی،هدف همکارهای مولفهبـه 

 های پیشینپژوهش
نی شدن فضای جها و همچنین گسترش روابط و وکارکسبدر سالیان اخیر با توجه به توسعه فضای 

اند. به عنوان یک مزیت رقابتی روی آورده هایهای بیشتری به سمت استفاده از همکاریاقتصادی، شرکت
از این گرایش به برقراری همکاری در صنعت، باعث شد که مطالعات مختلفی  یدانشگاهفضای  تأثیرپذیری

های علمی و مطالعات مختلف در پایگاهبررسی های اخیر پیرامون این نوع از روابط صورت بپذیرد. در سال
پژوهشگر را به این نتیجه رساند که  بنیاندانشهای المللی میان شرکتهای راهبردی بینحوزه همکاری
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نمود:  بندیطبقهتوان در چند دسته گرفته در حوزه همکاری راهبردی را میهای صورتپژوهش
خاب المللی، انتبینراهبردی های شکست همکاری عوامل موفقیت وهایی از جمله شناسایی بندیدسته

های طرفین و نقش این عوامل در پایداری مشارکت شریک مناسب برای برقراری ارتباط، اشتراکات و تفاوت
)از جمله عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و...(، فرایند ایجاد همکاری بین شرکا، کنترل و نظارت بر 

مام مطالعات نیز در سطح خرد انجام نشده است و برخی از مطالعات صورت اما ت .شرکاهمکاری و عملکرد 
المللی )مانند: آنکتاد، زد ای دبلیو، بانک جهانی و...( موضوع همکاری بین گرفته توسط نهادهای بین

های گذاری در کشورها و فرایند سیاسترا در سطح کالن مانند توجه به سیاست بنیاندانشهای شرکت
پژوهشگران این پژوهش برای درک بهتر پیشینه پژوهش اقدام به بررسی  اند.رد بررسی قرار دادهمختلف مو

در ادامه به بررسی برخی از این  مرتبط با موضوع پژوهش نمودند. مقاله داخلی 14خارجی و  مقاله 96
  پردازیم:ها میپژوهش

 )محقق ساخته( پیشینه تحقیق (1شماره جدول

 روش پژوهش اهداف و نتایج نویسنده

Ghanatabadi 

(2005) 

های های اثرگذار بر شرکتهدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگی
واملی است. عالمللی سازی آنها بودهکوچک و متوسط ایرانی در فرایند بین

های کارآفرینان، های شرکت، ویژگیاز جمله عوامل بازار داخلی، ویژگی
های محیطی از جمله ترهای خارجی و شناسایی فرصانحوه ورود به باز

 عوامل شناسایی شده در این پژوهش هستند.

هرچند که پژوهشگر از روش ترکیبی 
است اما در این رساله استفاده کرده

روش غالب مطالعه موردی روش 
شرکت  22در این پژوهش است.بوده

 مورد بررسی قرار گرفتند.ایرانی 

Coeurderoy 

et al. (2010) 

های تالمللی سازی در بقای شرکبینانگیزاننده قش این پژوهش به بررسی ن
دهد که افزایش است. نتایج این پژوهش نشان میبنیان پرداختهدانش

المللی موجب افزایش کیفیت ها در بعد بینهمکاری میان این شرکت
 شود.ها میمحصوالت و در نتیجه افزایش امکان بقای شرکت

این پژوهش که از نوع اکتشافی بود 
شرکت فعال در کشورهای  212

آلمان و بریتانیا را مورد بررسی قرار 
 بود.داده

Fernald et 

al. (2015) 

های های شرکتاین پزوهش به بررسی نقش ساختار حاکم بر همکاری
ای هدهد که شرکتاین پژوهش نشان مینتایج زیست فناور پرداخته است. 

راهبردی به همکاری با  ها یا اتحادهایزیست فناوری که در قالب خوشه
ری شوند و به شکل موثرتپردازند، ریسک کمتری را متحمل مییکدیگر می

 پردازند.به تولید و معرفی محصوالت جدید می

شرکت زیست  222این پژوهش، 
-1892های فناور را در طی سال

مورد بررسی قرار داده است.  2211
ای مورد استفاده همچنین روش پایه

 است.رگرسیون بوده

Gosh et al. 

(2016) 

ای و عوامل در این پژوهش، پژوهشگران به شناسایی نقش عوامل زمینه
 اند. نتایج این پژوهش حاکیتعیین کننده شکل همکاری راهبردی پرداخته
بازار و فناوری نقش بسیار -از آن است که مشابهت جغرافیایی، محصول

 کند. مهمی در ساختار همکاری ایفا می

طالعه که در صنایع شیمیایی و این م
-است از روشنیمه هادی انجام شده

های اکتشافی از جمله همبستگی 
 است.بهره برده

Wang et al. 

(2018) 

 24 المللی بینهای بینهمکاریانگیزاننده این پژوهش به بررسی فواید 
ه ب این پژوهش پرداخته است. پژوهشگر صنعت هوا فضاشرکت فعال در 

بندی مناسب و انتخاب شریکی با خصوصیاتی رسیدند که زمان این نتیجه
مانند داشتن منابع مکمل، دارای انگیزه همکاری و وجود سابقه قبلی 

 همکاری نقش مهمی در موفقیت اتحاد خواهد داشت.

روش مورد استفاده در این پژوهش، 
روش تئوری خاکستری  بوده است. 
همچنین پژوهشگران اتحادهای 

را  2214-2212در بازه شکل گرفته 
 اند.مورد بررسی قرار داده
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Holgersson 
et al. (2018) 

دهه گذشته وجود  5نتایج این پژوهش نسان می دهد که چگونه طی 
همکاری در صنایع با فناوری باال مانند صنعت ارتباطات و ایجاد ارتباط میان 

. این استههای باز و خالقیت شدمنابع تکمیل کننده موجب توسعه نوآوری
ب ها در قالپژوهش همچنین به موضوع حق مالکیت فکری و رقابت شرکت

  است.همکاری نگریسته

در این پژوهش از روش مطالعه 
است و این موردی استفاده شده

پژوهش اطالعات حاصله در بازه 
را تحت پوشش  2214 -1892زمانی 

 است.قرار داده

افته در کشورهای توسعه یدر فضای دانشگاهی و صنعتی ش بنیان های داناستفاده از همکاری میان شرکت
های صورت مطالعه همکاری ای از ادبیات پژوهش مربوط بهها است که رایج است و بخش عمدهسال

آنکه کشورهای در حال  رغم. علی1(2216)گوستافسون و مگنوسون،  این کشورها است مربوط بهگرفته 
های بسیاری میان و همکاری اندهای فراوانی بردهب این نوع همکاری بهرهتوسعه مانند هند نیز از مواه

 اما از حیث ادبیات پژوهش نسبت به کشورهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است
 این کشورها صورت نگرفته استهای شکل گرفته در خصوص همکاریمطالعات زیادی در  ،توسعه یافته

در خصوص همکاری  مطالعات محدودی با توجه به بررسی پیشینه پژوهش، همچنین. (1286)شهرزاد، 
 تیک کشور پیشرفته صورت گرفته اس بنیاندانشهای ایرانی با شرکت بنیاندانشهای راهبردی شرکت

 فته ولیه صورت گرهای اوطبق مصاحبه . این در حالی است کهاندکه عموما با تاکید بر دید صادراتی بوده
-ینهای ببنیان و ایجاد همکاریهای دانشبا شتاب گرفتن توسعه شرکت در این حوزه تجربه پژوهشگر

ن شود و به همیمطالعاتی در این حوزه به شدت احساس می نبودهای ایرانی و خارجی المللی میان شرکت
های پژوهشی لویتاین موضوع را در او الملل معاونت علم و فناوری ریاست جمهوریمرکز بیندلیل هم 

فناور ایرانی و های زیستای در خصوص همکاری راهبردی شرکتعدم وجود مطالعه است.خود قرار داده
یک شرکت از کشوری توسعه یافته پژوهشگران این پژوهش را بر آن داشت تا برای رفع این خالء اقدام 

های گذشته است، بیشتر پژوهشمشخص  1 که در جدول شماره طورهمانبه انجام این پژوهش نمایند. 
کنند تمرکز دارند. عواملی مانند های زیست فناور از همکاری راهبردی کسب میفعی که شرکتنابر م

ها، کاهش ریسک، امکان توسعه بخش تحقیق و توسعه، امکان گسترش بازار و افزایش کاهش هزینه
 فناور را به سمت همکاری راهبردیهای زیست کیفیت محصوالت از جمله دالیل اصلی هستند که شرکت

تند های پرداخهای شرکتهای پیشین به بررسی ویژگیدهند. همچنین بخش دیگری از پژوهشسوق می
رویکرد شرکت به تملک توقعات مشتریان، ، عوامل بازار داخلیاند. که به همکاری راهبردی روی آورده

های ویژگی ،المللیبینهای تجربه موفق در فعالیت منظم بودن فرایندهای تحقیق و توسعه و وجود، فناوری
 روش حیثاز جمله این عوامل هستند. از رهای خارجی اهای کارآفرینان، نحوه ورود به بازشرکت، ویژگی

وده های پیشین بروش مطالعه موردی پرکاربردترین شیوه مطالعه در پژوهش نیز باید گفت که پژوهش
به عنوان مورد مطالعه  را به دفعاتدی در صنایع یا کشورهای مختلف است و پژوهشگران همکاری راهبر

 اند.خود انتخاب کرده

 

                                                 
1. Gustafsson & Magnusson 
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 روش پژوهش
این پژوهش ایده اصلی از آنجایی که  توان اذعان کردمی 1ساندرسارایه شده توسط بندی  ا توجه به دستهب

 ؛ودشسازی می مفهوم یجـاد یـاانـد، ارا تجربـه کـرده وقایعکنندگان که  هایی از مشارکتبر اساس داده
وهش را ژپ این راهبردتوان می پژوهش،های راهبردنظر تقسیم بندی  ازاست.  تفسیری قپاردایم این تحقی

 نای به عنوآلمانهای ایرانی و دلیل آن هم بررسی شرکت موردی قرار دادچند های مطالعه وهشژدر دسته پ
بپردازد، از  یبه بررس فراوان یهامورد از جنبه یکرباره بخواهد د یپژوهشگر یکهدر صورت .مورد است

. است کاربردی-پژوهش بنیادیاین از نظر رویکرد، (. 1291)بازرگان، کندیاستفاده م یروش مطالعه مورد
های همچنین چون از راهبرد مطالعه موردی در این پژوهش استفاده شده است، پژوهش در دسته پژوهش

دست اندرکاران نفـر از  18های عمیق بـا های این پژوهش بر اساس مصاحبهداده. شودمی بندیطبقهکیفی 
اند که در مورد این افراد کسانی بوده گردآوری شده اسـت. و در دو مرحله مصاحبه فناوریزیستحوزه 

ری اهای زیست فناور ایرانی و آلمانی آگاهی داشتند و یا تجربه مستقیمی از این همکهمکاری میان شرکت
، به بررسی کلیت فرآیند مصاحبه پرداختیم، هر پایلوت صورتبهنفر  5در مرحله اول با مصاحبه با اند. داشته

چند که در تحقیقات کیفی فرآیند اصالح سواالت مصاحبه یک فرایند اتمام ناپذیر است؛ و در مرحله دوم 
ه از آنجایی که موضوع پژوهش در مورد نکته قابل توجه این است کهای عمیق پرداختیم. به انجام مصاحبه

ه در تر اقدام به انجام مصاحبکامل دیدی است، پژوهشگر برای دستیابی به یک آلمانهای ایرانی و شرکت
ها بر اساس خصوصیت مصاحبه شوندگان به است و در فرآیند این پژوهش، مصاحبهنموده آلمانایران و 

ین استفاده شده در ا گیـری روش نمونـه .ستای انجام شدهی یا نگلیسآلمانیکی از سه زبان فارسی، 
پژوهشگر ، به بعد سیزدهم مصـاحبه از رآیند مصاحبهفدر است. بوده ایزنجیره ارجاعیا برفی  ، گلولـهپژوهش

 دو هاادهد ؛ اما برای اطمینان بـا وجـود تکـراری بـودناسترسیده به این نتیجه رسید که به نقطه اشباع
شدن نقاط مبهم یا  مشخص مصاحبه با پس از تحلیل هر در این پژوهش،. استداده دیگر انجام مصاحبه

بعدی با توجه به تخصص مورد نیاز برای رفع و اصالح نقاط ابهام یا ضعف،  ها، نفـرضعف الگو و مقوله
است و دهانجام ش 2219-2211 در طی دو سالاین پژوهش از منظر قلمرو زمانی و مکانی  .انتخاب شد

 .باشدو ایران می آلمانکان پژوهش کشور م

 هاتحلیل داده
است. سه رویکرد در های پژوهش از روش تحلیل محتوی استفاده شدهدر این پژوهش برای تحلیل داده

. تحلیل 2 ؛ردا. تحلیل محتوای جهت2 . تحلیل محتوای عرفی و قراردادی؛1زمینه تحلیل محتوا وجود دارد: 
 اهبردیر هایهمکاری توسعه بر موثر عوامل تحلیل منظوربهیصی یا تجمعی. در این مطالعه محتوای تلخ

این رفته شد. بهره گحلیل محتوی کیفی با رویکرد عرفی از تکنیک ت بنیاندانش هایشرکت المللیبین

 

                                                 
1. Saunders, 2011 
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ای هترود که هدف آن شرح یک پدیده )همکاری بین شرککار میتحلیل معموالً در طرحی مطالعاتی به
 های موجود یا ادبیات تحقیقاغلب هنگامی مناسب است که نظریهاست؛ و  ی(آلمانزیست فناور ایرانی و 

(. در پژوهش حاضر نیز پیشینه تجربی در 1282)ایمانی و نوشادی، حدود باشد دربارة پدیدة مورد مطالعه م
 ا شکاف تحقیقاتی در این زمینهوجود نداشت لذ یآلمانایرانی و  های زیست فناورشرکت زمینه همکاری

ها شد. بنابراین، داده های ها از دادهگیری مقولهمشهود بود که منجر به اقتباس این رویکرد در شکل
یات موجود یا ادب های از پیشآوری شده از طریق مصاحبه و از طریق تداعی معنا تحلیل شدند و نظریهجمع

  پیشین تحقیق جایگاهی ندارند.

 ی پژوهشهایافته
ها عامل برخی از این عوامل برای شرکت ایجاد و توسعه هر ارتباطی در گرو مجموعه عواملی است.

توسعه  ها باگذاران و مدیران شرکتبازدارندگی دارند. سیاستخاصیت انگیزاننده هستند و برخی دیگر 
 هایراهبردی بین شرکتهای توانند به گسترش همکاریعوامل انگیزاننده و رفع عوامل بازدارنده می

ز مدل در انتها نی زیست فناور ایرانی و آلمانی کمک کنند. در ادامه به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت و
 . یمابه نمایش گذاشته (1شماره) برآمده از پژوهش کیفی را در شکل

 ری دآلمانایرانی و  بنیاندانشهای همکاری راهبردی میان شرکت عوامل انگیزاننده .1

 فناوریحوزه زیست

مکاری کنند تا به ههای زیست فناور را تشویق میهایی هستند که شرکتعوامل انگیزاننده در واقع محرک
ای و عوامل ناشی از عوامل غیر روی بیاورند. این عوامل به نوع دالیل انگیزاننده ناشی از عوامل زمینه

مودند. نشوندگان بیشتر بر دالیل فراشرکتی اشاره میای مصاحبه زمینه عواملشود. در ای تقسیم میزمینه
دالیل فراشرکتی، دالیلی هستند که از حوزه اختیارات شرکت خارج است و عموما با تغییر مورد مطالعه از 

ا و ههستند که عموما به خود شرکتعوامل آنهایی به کشور دیگری تغییر خواهند کرد. دسته دوم  آلمان
بط است و بیشتر بر عوامل فناورانه و اقتصادی مبتنی هستند. در ادامه به تشریح مرت فناوریزیستصنعت 

 آنها خواهیم پرداخت.
 ناوریفزیستی برای همکاری در حوزه آلمانهای ایرانی و ای شرکتانگیزاننده زمینه عواملالف( 

ی برای آلمانهای ایرانی و ای شرکتانگیزاننده زمینه عواملجدول کدبندی شده  (2شماره جدول

 فناوریزیستمکاری در حوزه ه

کد مصاحبه 

 ها(شونده )

 مفهوم کد

I1-I3-I5-I9 دالیل مبتنی بر  وجود روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پایدار بین ایران و آلمان
عوامل سیاسی 

 و فرهنگی
I10 بنیانهای دانشامکان دو کشور به کسب منفعت بواسطه شرکت 

I1- I2-I7-

I14 I5-I11 

-I13 

 امبعد از خروج آمریکا از برج ه ویژهل دو کشور به گسترش روابط علمی و فرهنگی بتمای
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I1 دالیل مبتنی بر  وجود ساختارهای آموزشی مشابه در ایران و آلمان
عوامل علم و 

 فناوری
I1-I14 فناوری در هر دو کشورباال بودن سطح کیفیت تحصیالت در حوزه زیست 

I5-I7-I10  بنیاناز اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشتغییر پارادایم 

I1  عالقه متخصصین کشور آلمان به برقراری همکاری با متخصصین کشورهای دیگر از
 جمله پزوهشگران ایرانی

I1-I7 ترین شرایط وجود روابط مبتنی بر علم و تکنولوژی بین ایران و آلمان در بحرانی
 هاتحریم

I2-I3-I4-

I9-I13 
 فناوریر آلمان در صنایع نوین مانند زیستپیشرو بودن کشو

I1- I2-I3-

I4-I7-I9-

I11 

دالیل مبتنی بر  های اقتصادی بین دو کشوروجود بسترهای تاریخی مناسب برای همکاری
 عوامل تاریخی

I8-I11-

I13-I14 
 ها و موسسات ایرانی ووجود روابط تاریخی در صنایع دارویی و زیست فناور بین شرکت

 آلمانی

I1-I3 I9-

I14 
 ها از یک دیگرها و آلمانیوجود تصور تاریخی مثبت ایرانی

I11-I13 وجود ایرانیان تحصیلکرده در آلمان 

I1-I4-I13 دالیل مبتنی بر  قرار گرفتن ایران در یک موقعیت جغرافیایی ویژه در منطقه
عوامل 

 جغرافیایی
I4 وسعت، تنوع آب و هوایی، تعدد مرزها  ایران مثل جغرافیایی مناسب در هایوجود ویژگی

 و...

 یلدالاست، طبق تجربه مصاحبه شوندگان چهار عامل مشخص شده 2که در جدول شماره  طورهمان
بر  یمبتن یخی،بر عوامل تار یمبتن، فناوریبر عوامل علم و  یمبتنی، و فرهنگ یاسیبر عوامل س یمبتن

ذکر  لعوامکند. از میان ها را برای همکاری ترغیب میشرکت یایی از جمله دالیلی هستند کهعوامل جغراف
خی دارای سابقه تاری آلمانکلی ایران و  صورتبهباشد. شده، عامل تاریخی دارای بیشترین فراوانی می

هستند و این سابقه تاریخی یکی از عواملی است که  فناوریزیستهای مختلف بخصوص خوبی در حوزه
اشد. ب بنیاندانشهای تواند معیار مهمی برای شرکتکه ایران قرار دارد می للیالمبیندر شرایط خاص 

عد از ایالت ب آلمانگردد. زمانی که ها پیش و قبل از انقالب بر میدهه روابط اقتصادی این کشور با ایران به
دات راوبــه جزء الینفک مــ فناوریاز همــان زمــان  ،شدمحسوب می متحده شریک دوم تجاری ما

 و دارویی فناوریزیست(. این روابط تاریخی در صنعت 1282 آبادیان،) دتجــاری دو کشــور بــدل ش
 یهادر شرکت یرانیا ییتراز اول دارو یهااز شرکت یاریبس یشهر .حتی دارای ریشه عمیقتری نیز هست

یش ب و یا تهران شیمی داروداروسازی اسوه، پارس  های کیمیدارو،شرکت برای نمونه. هفته استن یآلمان
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این  .نداهتاسیس شد 2و یا مرک 2، بایرن1های آلمانی نظیر هوخستاز نیم قرن قبل با همکاری شرکت
مشاهده  انتوهای دامپزشکی ایرانی و آلمانی نیز میرا میان شرکت که تا امروز نیز ادامه دارد ارتباط تاریخی

ین اای دیگری است که نقش مهمی در همکاری ری عامل زمینهوجود ارتباطات مبتنی بر علم و فناو .نمود
همواره  دو کشور، دهدنشان می 5تبادالت علمی آلمانمرکز کند. همانطور که آمارهای ایفا میها شرکت

های تحریم هم روابط ترین سالاند و حتی در سختهداشتهای علم و فناوری ارتباطات خوبی در حوزه
شان نگذاشت که این موضوع نشان دهنده ثبات روابط بین ایران و آلمان روابط علمیشان تاثیری بر سیاسی

لیل جذابیت بعدی را باید در عوامل جغرافیایی جستجو کنیم. ایران مساحتی بیش از هفده کشور د است.
ل ای که از شمامنطقهاروپایی دارد و این مساحت بزرگ در یک منطقه مهم جغرافیایی قرار گرفته است. 

به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس راه دارد. در طول تاریخ این موقعیت جغرافیایی برای کشورهای 
 (. 2212)کیانی،  استها دارای جذابیت بودهغربی از جمله آلمان

 در حوزه یهمکار یبرا یآلمانو  یرانیا هایشرکت ایینهزمغیر  یزانندهانگ عواملب(  

 فناوریزیست
ای، عوامل مربوط به توسعه بازار دارای بیشترین فراوانی هستند. برقراری همکاری مل غیر زمینهدر بین عوا

شود و این تاثیر هم های ایرانی و آلمانی موجب گسترش بازار محصوالت هر دو کشور میبین شرکت
اد بازار هشت صورت غیر مستقیم وجود دارد. در وهله اول هر دو کشور دارای یکصورت مستقیم و هم بهبه

تواند برای هر شرکتی جذاب باشد. همچنین بکر بودن بازار ایران، عدم میلیونی هستند که ورود به آن می
رای ها بهای زیست فناور آمریکایی و میزان مصرف باالتر از حد جهانی دارو توسط ایرانیحضور شرکت

ها یش کیفیت بازار، با افزایش تنوع بازار شرکتها این بازار را جذابتر نیز نموده است. در مورد افزاآلمانی
لی کردن خدمات الملتوانند با ایجاد یک پورتفولیو خود را در مقابل تغییرات محیطی مصون بدارند و با بینمی

و محصوالت خود در راستای بلوغ بیشتر گام بردارند. همچنین بسیاری از مصاحبه شوندگان معتقد بودند 
ینند بهای آلمانی بازار ایران را یک بازار سیصد میلیونی میهای پیشین، شرکتمکاریکه بر اساس تجربه ه

رانی به های ایجغرافیایی ایران این امکان فراهم است که با همکاری شرکت-و با توجه به شرایط سیاسی
ای آلمانی هتهای ایرانی نیز همکاری با شرکدیگر بازارهای منطقه و همسایه ایران نفوذ کنند. برای شرکت

برای بهبود برند خود و همچنین ورود به بازارهای دیگر نقش پراهمیتی دارد. چند تن از مصاحبه شوندگان 
ویم های آلمانی وارد بازار آلمان شبر این نکته تاکید داشتند که اگر ما حتی نتوانیم با همکاری با شرکت

 

                                                 
1. Hoechst Basell 
2. Bayer 
2. Merck 
5. DAAD report, 2013-2017 
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ها در دیگر کشور آلمانی هایکمک شرکتوانیم به تاند( می)که چند شرکت ایرانی وارد بازار آلمان شده
  .الت خود را بفروش برسانیممحصو

 یراب یآلمانو  یرانیا یهاشرکت ایینهزمغیر  یزانندهانگ یلدالجدول کدبنده شده  (2شماره جدول

 فناوریزیستدر حوزه  یهمکار

 مفهوم کد ها(شونده )کد مصاحبه 

I1-I4 I6-I7-I8-I11-

I12-I13-I14 
دالیل همکاری مبتنی بر  بازار فروش محصوالت و خدماتافزایش تنوع 

 عامل توسعه بازار
I1-I4 I6-I7-I8-I11-

I12-I14 
 افزایش حجم بازار فروش محصوالت و خدمات

I5-I7-I14 المللی به واسطه همکاری با توسعه زنجیره ارزش محصول در سطح بین
 های خارجیشرکت

I3- I7-I8-I12-I13  ی از مللالینب یبه بازارها یرانی و آلمانیا یهاتشرک یدسترسگسترش
 طریق همکاری با شریک خارجی

I1-I3-I7 دالیل همکاری مبتنی بر  و... لولدسترسی به تجهیزات سخت افزاری از قبیل ازمایشگاه، س
-I1 -I6-I7-I10-I11 عامل توسعه و بهبود فناوری

I14 
 امکان تبادل فناوری بین دو کشور

I10-I13-I14 فناوریهای در اکوسیستم زیستمتنوع سازی تخصص 

I1-I10 های موجود در دو کشوربهبود و تکمیل فناوری 

I3-I6 I9-I11-I14 مبتنی بر همکاری دالیل  از کاالها و خدمات تولیدی یانبرند و تصور مشتر شناسایی و بهبود
عامل بهبود تصور مشتریان 

 هاو سازمان
I11 د جدید و ارتقائ سطح استانداردهای فعلیتعریف استاندار 

I8 ها و نهادهای دولتیکمک به باال بردن سطح استانداردهای شرکت 

I4-I7-I10 دالیل همکاری مبتنی بر  یاز جمله انرژ یرانثابت در ا یهاینهبودن هز پایین
عامل بهبود و گسترش تولید 
محصوالت و خدمات زیست 

 فناور

I4-I7-I10 های متغیر در ایران از جمله نیروی کارن هزینهپایین بود 

I6-I7-I11-I14 ها با امکان تولید با مزیت صرفه جویی نسبت به مقیاسکاهش هزینه 

I7-I8 I4-I10-I13-

I14 
 وجود نیروی تحصیلکرده و متخصص ارزان در ایران

I6-I10 نابرابری قابل توجه در میزان ارزش ریال و یورو 

I6-I7-I10-I14 پیچیده و زمانبر بودن فرایند تولید محصوالت زیست فناور 

I10-I14 های تحقیق و توسعه و همچنین تولید و توسعه باال بودن هزینه
 محصوالت

I3-I14 دالیل همکاری مبتنی بر  شریک هاییسنسو ال هاگواهی نامهاز  امکان استفاده
عامل تسهیل فرآیند ایجاد 

 المللیهمکاری بین
I11-I8-I12 هعدم نیاز به طی کردن فرایندهای اداری اتحادیه اروپا و کشور آلمان )ب 

 های مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی(در مورد گواهی ویژه
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برد -ازی بردیک ب فناوریهای نوین است. البته این تبادل موضوع با اهمیت بعدی دستیابی و خلق فناوری
توان در همکاری نمونه موفقیت آمیز این همکاری را می شود.برای هر دو طرف همکاری محسوب می

ی لمانآدید. شرکت سیناژن تا به امروز با چند موسسه  آلمانن و موسسه فرانهوفر ژراهبردی شرکت سینا
شرکت سیناژن با همکاری با موسسه  هایآغاز فعالیتداشته است و  همکاری موفق فناوریدر تبادل 

فرانهوفر اقدام به برقراری یک همکاری دیگر در  موسسه. اخیرا شرکت سیناژن و استفرانهوفر شروع شده
 وهای ام اسدار فناوری ژن با بهبود و توسعهکت سینارموسسه فرانهوفر و شاند. نموده فناوریزمینه تبادل 

 طورهمان شود.که یک داروی راهبردی محسوب می ندکرد «سینووکس»اقدام به تولید محصولی با نام 
های تولید محصوالت زیست فناور بسیار باال است و گاها برای توضیح داده شد هزینه بیان مسئلهکه در 

های زینهه در طول یک فرایند طوالنی است. گذاری چند میلیون دالری،تولید یک محصول نیاز به سرمایه 
با  یراناشود و وسعه میعمده تولید در محصوالت زیست فناور شامل نیروی انسانی، انرژی و تحقیق و ت

توانند مکان مطلوبی برای تولیدات در این سه حوزه می از نظر هزینه قرار گرفتن در وضعیت مطلوب
های نیروی کار در کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد، هزینهی باشد. آلمانهای محصوالت شرکت

ادرات عجب نیست که کشورهای پیشرو در صیافته ارزانتر است، بنابراین جای ت نسبت به کشورهای توسعه
بادی آ )شاه کنندرج از کشورهای خود تولید میمحصوالت با فناوری پیشرفته اغلب محصوالت خود را خا

کشور ایران با  1آنکتاد طبق آمارهای ؛اوضاع در تحقیق و توسعه نیز به همین شکل است .(1284 و ثمری،
ی آلمانای هتواند مقصد مناسبی برای شرکتمی فناوریزیستحوزه تعداد زیاد فارغ التحصیل با کیفیت در 

های )به عنوانی یکی از مشخصه آلماناست. هزینه برق در  صادقدر مورد انرژی هم این موضوع باشد. 
 های زیستاین عامل نیز یکی از عوامل مهمی است که شرکت و برابر ایران است 52انرژی( چیزی حدود 

ید به ن توجه کرد امکان تولآمورد دیگری که باید به  .کندبه همکاری تشویق میی را مانآلفناور ایرانی و 
برای  فناوریزیستمقیاس است. در مصاحبه با خبرگان متوجه شدیم که بسیاری از کاالها و خدمات حوزه 

نها در تتولید در یک بازار محدود از نظر اقتصادی توجیح پذیر نیست و بسیاری از محصوالت و خدمات 
ه از موضوع حائز اهمیت دیگر استفاد. هستند دارای ارزش اقتصادیانبوه تولید شوند  صورتبهصورتی که 
های فعال در در خصوص صادرات محصوالت شرکتی است. آلمانهای های شرکتگواهی نامهمجوزها و 

دف صادراتی، از محصول در کشورهای ه باالی ثبت باید توجه داشت که هزینه فناوریزیستزمینه 
ها را هم هزینه و هم زمان فرایند صادراتی این شرکت شکلاین مشود. مشکالت عام آنان محسوب می

نحوی که برای صادرات داروهای زیستی به کشورهای دارای استانداردهای سختگیرانه  دهد بهافزایش می
، 2و هاردین )تیبجی و بودجه نیاز استمیلیون یور 12 تا 2سال زمان و  4تا  2، به (اروپا مانند اتحادیه)

ی و استفاده از مجوزهای آلمانهای با توجه به این موضوع برقراری همکاری راهبردی با شرکت (.2225
  دهند.های ایرانی انجام میتواند باشد که شرکتترین اقداماتی مینها یکی از راهبردیآ
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ر ی دآلمانایرانی و  بنیاننشداهای عوامل بازدارنده همکاری راهبردی میان شرکت .2

 فناوریحوزه زیست
 المللیینبایرانی، با توجه به پتانسیل موجود در بعد  بنیاندانشهای ها حاکی از آن است که شرکتپژوهش

 همکاریپایین میزان  عوامل متعددی بر (.1281های مجلس، )مرکز پژوهشاند فعالیت قابل توجهی نداشته
ا در این بخش از پژوهش موانع مرتبط ب .گذارندتأثیر می غیر ایرانیناور ایرانی و فهای زیستبین شرکت

کالن  ،المللیبینای، ی را به چهار دسته عوامل زمینهآلمانها زیست فناور ایرانی و همکاری بین شرکت
 ایم و در ادامه به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.تقسیم کرده یداخلی و صنعت

 ایمرتبط با شرایط زمینهبازدارنده  ( عواملالف
 سازند و بر رفتارها وی مورد نظر را فراهم میی پدیدهای مجموعه شرایطی هستند که زمینهشرایط زمینه

موانع  ای داشتند را جزوهایی که نقشی پایه. در این پژوهش برخی از موانع و چالشگذارندها تأثیر میکنش
  ای طبقه نمودیم.زمینه

 ل عوامل بازدارنده شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه ایجدو (5شماره جدول

کد مصاحبه 

 ها(شونده )

 مقوله مفهوم کد استخراج شده

I4-I15 ینمناسب نرم مانند قوان هاییرساختعدم وجود ز 
 ییمبارزه با پولشو

های عدم وجود زیرساخت
 یالمللمناسب برای همکاری بین

موانع 

مرتبط با 

عوامل 

وابسته به 

یط شرا

 ایزمینه

I4-I15 های مناسب سخت مانند هتل عدم وجود زیرساخت
 و فرودگاه و تجهیزات گمرکی و...

I1-I8 وجود اختالفات فرهنگی و زبانی  وجود اختالف زبانی
 اختالفات فرهنگی بین دو کشور I1-I2 I3-I9 بین دو کشور

I1 I6  طوالنی و سخت بودن فرایند اخذ ویزای کشور
 آلمان

 وجود موانع مرتبط با اخذ ویزا

I1 I6 سخت بودن فرایند گرفتن ویزای ایران 

I1 امکانات کم ویزای ایران 

ی آلمان های زیست فناور ایرانی وای که در ارتباط با همکاری بین شرکتیکی از بزرگترین مشکالت زمینه
ند صنایع نوینی ماندر خصوص مانی که های مناسب در کشور است. این کمبود زوجود دارد عدم زیر ساخت

 توان به تجهیزات قدیمیمینمونه،  طوربهدهد. بیش از پیش خود را نشان می تیحباشد  فناوریزیست
ه عدم توان بهای نرم نیز میدر مورد زیر ساخت اشاره نمود.شود که برای صنایع دارویی استفاده می گمرک

ر مثال عدم عضویت د طوربهاشاره نمود.  المللیبینهای مختلف عضویت ایران در مجامع یا کنوانسیون
ای شرایط همکار را برای زمینه صورتبهیا سازمان تجارت جهانی یکی از موانعی است که  اف.ای.تی.اف

مروزه امانع بعدی، وجود اختالفات فرهنگی و زبانی است.  ی دشوار ساخته است.آلمانهای ایرانی و شرکت
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تبدیل شده است و مسایل زبانی و فرهنگی تاثیر به سزایی در  المللیبینشاهرگ تجارت ارتباطات به 
برقراری ارتباطات صحیح دارند. متاسفانه وجود مشکالت فرهنگی و زبانی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده 

ل یرانی به شکی یا اآلمانی دارد. عموما طرفین به زبان آلمانهای ایرانی و نقش مهمی در همکاری شرکت
حل واند متهمزبان مسلط نیستند و باید به یک زبان سوم مانند انگلیسی صحبت کنند که این خود می

که در مطالعات مختلف نقش اختالفات فرهنگی  طورهمانمناقشه باشد. در مورد عوامل فرهنگی نیز  ایجاد
نجا نیز اختالفات فرهنگی نقش مهمی در ای( 2218 ،1)هینر استمشخص شده المللیبیندر برقراری ارتباط 

ا باشد. تمام کسانی که به نوعی بحث مربوط به روادید دو کشور میای، بعامل سوم زمینه کنند.بازی می
ز شکایت دارند. حتی یکی ا آلماندر ارتباط هستند، از فرآیند طوالنی و پیچیده اخذ ویزای  آلمانکشور 

پروژه همکاری از یک  آلمانلیل عدم امکان اخذ روادید کشور مصاحبه شوندگان مطرح نمودند که به د
 لمانآ. همچنین بارها اتفاق افتاده است که روادید افراد برای شرکت در نمایشگاهی در استصرف نظر کرده

است. این در حالی است که تمام هزینه مربوط به شرکت در نمایشگاه و بعد از پایان روادید صادر شده
ی دارای آلمان. اما این تمام ماجرا نیست، روادید ایران هم برای تجار نموده بودندپرداخت  تجهیز غرفه را

یست و ن دارای قابلیت چندبار ورود یا اصطالحا مولتی پل مثال روادید ایران طوربههایی است. پیچیدگی
خذ ویزای ایران از سوی مورد بعدی عدم تمایل افرد برای هربار ورود و خروج به ایران باید ویزا اخذ کند. 

ای آمریکایی هی به دلیل قوانین آمریکا است. از آنجایی که بیشتر این تجار با شرکتآلمان تجار و دانشمندان
  آورد.می به وجودهایی را باشند، اخذ ویزای ایران برای آنها در آینده محدودیتنیز در حال همکاری می

 

 المللینبیب( عوامل بازدارنده مرتبط با شرایط 
این  ،در کنترل خودشان نیستهستند که  المللیبینحدی تحت تاثیر عوامل  تادنیا  در وکارهاکسبتمام 

-رکتش این اثر در مورد دهد.نها را تحت تاثیر قرار میآناپذیر بخش مهمی از تجارت عوامل گاها پیشبینی 

خواهد داشت. تمام مصاحبه شوندگان های فعال در کشور تحت تحریمی مثل ایران به مراتب اثر بیشتری 
یست های زاین پژوهش بخش طوالنی از مصاحبه خود را مشغول بازگو کردن اثرات تحریم بر روابط شرکت

  پردازیم.ی بودند. در ادامه به بررسی این عوامل میآلمانفناور ایرانی و 
 

 المللیجدول عوامل بازدارنده شناسایی شده مرتبط با شرایط بین (4شماره جدول

صاحبه کد م

 ها(شونده )

 مقوله مفهوم کد استخراج شده

I4-I7-I10-

I12-I13 
 وجود موانع پولی و مالی بر یبین شرکتهای ایرانی و آلمان انتقال پولی در بانک مشکالت

 هااثر تحریم
موانع 

مرتبط 
I6-I11 یای پولی و مالهناتوانی در تامین مواد اولیه به دلیل تحریم 

 

                                                 
1. Hinner 
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I6-I8-I9 I2 با عوامل  بنیان های دانشتامین نقدینگی و ارز مورد نیاز شرکت

وابسته 

به 

شرایط 

-بین

 المللی

I1-I2-I14 غیرقابل پیش بینی بودن آینده به دلیل وجود تغییرات ارزی 

I2-I4-I7-I8 های آلمانی از ورود به بازار ایران به دلیل ترس ترس شرکت
 های آمریکااز مجازات

ارتباط  عدم امکان برقراری
ه های بالقوصحیح با شرکت

های خارجی به وجود مشکل در برقراری ارتباط با شرکت I6 برای همکاری
 هادلیل تحریم

I8-I15  وجود موانع سیاسی برای  یغربکشورهای وجود مشکالت سیاسی بین ایران و
 یآلمان یهادر شرکت یکاییمرآ یهابودن شرکت یمسه I11-I15 برقراری همکاری راهبردی

های زیست فناور با توجه به ویژگی هایی که دارند اثرپذیری ن شرکتآو به طبع  بنیاندانشهای شرکت
و موانع  یالمللبینهای خود را به نوعی وابسته به مسایل ها دارند و تمام فعالیتهای تحریماز آسیب زیادی

 های مورد بررسی بر دشواریاد که کلیه شرکتنشان د صورت گرفتههای بررسیبینند. موجود در آن می
از  در خارج های همکاریفرصتین موضوع را، از دست دادن داشته و نتیجه ا جابجایی ارز به کشور تأکید

بررسی شده، یا اقدام به  مواردمورد از  5این خصوص آن است که  دانند. نکته جالب توجه درکشور می
اند و یا در حال این کار هستند تا از این طریق، هم برند خود را تحت کرده ایجاد شرکت در خارج از کشور

نمایند و هم مشکالت ورود پول به کشور را نداشته باشند. این موضوع، خود به  عنوان شرکتی خارجی ثبت
است چرا که  المللیبینهای همکاریبرای توسعه  هازمینه حمایت در نقض کننده اهداف دولتنحوی 

کشور وارد شود و این در  دار است که ارز حاصله بهمعنی هنگامی برای کشور هاهمکاریل از منافع حاص
 همچنان در خارج باقی زیست فناورهای صادرات اندک شرکت حالی است که با روند فعلی، بخش زیادی از

نیز براثر این های مالی وابسته هستند های تامین مواد اولیه هم که کامال به کانالکانال .است مانده
م شود. عددهند و خط تولید محصوالت با مشکالت جدی مواجه میمشکالت اثربخشی خود را از دست می
ا با مشقت هن درگیر هستند. زمانی که شرکتآهای زیست فناور با نقدینگی مشکل بعدی است که شرکت

توقع دارند پول حاصله را به سرعت کنند های باال اقدام به تولید محصول و ارسال آن به خارج میو هزینه
توانند میها ن، شرکتالمللیبینهای های بعدی وارد چرخه تولید بنمایند اما به دلیل تحریمبرای فعالیت

ناشی از  اما مشکالت .شوندورشکستگی مواجه می درنهایتپول خود را انتقال دهند و با کمبود نقدینگی و 
ا دیگر روابط ما ب مشکالت موجود در روابط خارجی تاثیر سهمگینی بر. شودها به همین جا ختم نمیتحریم
مراجع  ازبرخی  یکی از مصاحبه شوندگانهای مثال طبق صحبت طوربه. های خارجی گذاشته استشرکت

دهد یا در مذاکرات تجاری زمانی که های ایرانی سرویس نمیآی پی به فناوریزیستصنعت اینترنتی 
د کند. وجوشود شرکت درخواست کننده ایرانی است، از ادامه مذاکرات صرف نظر میشرکتی متوجه می

مشکالت سیاسی و نا مشخص بودن آینده روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نیز این معظل را دو 
وضاع ا تحریم های قبلیهای زیست فناور بیان داشتند که زمان چندان می کند. یکی از مدیران شرکت

ر بر پیکره تثباتی آسیبی به مراتب جدیدانستیم هیچ روزنه امیدی وجود ندارد اما این بییمد زیرا بهتر بو
  .زندمیبه عنوان بخشی از اقتصادی ایران  فناوریزیستصنعت 
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  پ( عوامل بازدارنده مرتبط با شرایط کالن داخلی

 جدول عوامل بازدارنده شناسایی شده مرتبط با شرایط کالن داخلی (6شماره جدول

کد مصاحبه 

 ها(شونده )
 مقوله مفهوم کد استخراج شده

I2-I12-I14 
ارز به  های بانک مرکزی در خصوص تخصیصسیاست

 مانند دارو و تجهیزات پزشکی یمحصوالت

وجود موانع حاصل 
های اخذ از سیاست

شده توسط نهادها 
 ها مرتبطو سازمان

ی
خل
 دا
ن
ال
ط ک
رای
ش
ه 
ه ب
ست
واب
ل 
وام
 ع
 با
ط
رتب
ع م
وان
م

 

I4 
 های خارجی مایلهای تشویقی در حمایت از شرکتنبود سیاست

 به همکاری

I2-I9-I12 گذاران ایرانیدیدگاه محلی نزد سیاست وجود 

I3-I5-I9 
 یاجرا یکشور برا ییاجرا یهاهدفمند دستگاه ییهمگرا عدم

 فناورییستز یهایاستس

I5-I9 
 و پاسخگویی المللی سازیهای بینضعف در ارزیابی سیاست

 ف نهادها با توجه به وظایف مقررهضعی

I2-I3-I4-I5-

I7-I8-I9-I11-

I14 

 المللیینب هاییهمکار یندآاثرگذار در فر یوجود تعدد نهادها

وجود مشکالت 
مرتبط با کارکرد و 

نقش نهادهای 
اثرگذار در فرآیند 

-همکاری بین

 المللی

I2-I3-I5-I7 
-ینب هاییمربوط به همکار مشخص در امور یمتول وجود عدم

 المللی

I4-I11 
درنظر گرفته شده توسط  هاییتمسئول یحصح یاجرا عدم

 موجود ینهادها

I4 یرانیا یمال یکارکرد مناسب نهادها عدم 

I5-I9 
 یندهایدر فرا یردرگ ینهادها ینب یتفاوت گفتمان وجود

 المللیبین

I7-I14 نهادها ی بینو چندباره کار ی کاریمواز وجود 

I7 نهادها یتنبودن مامور شفاف 

I7 یخارج یرابطه با کشورها ینهاد متول یاپیپ تغییرات 

I12 نهادها عدم یکپارچگی و پیوستگی در عملکرد 

I2-I3-I5 I6-

I7-I11 
ضعف در تدوین،  فراوان برای مراودات خارجی وانینوجود ق

اجرا و برقراری 
ثبات در قوانین 

به  مربوط
های همکاری

 المللیبین

I2 I6-I14  المللیهای بینقوانین مربوط به همکاری مکررتغییر 

I2-I3 I6-I8-

I11 
 المللیهای بینپیچیده بودن قوانین مربوط به همکاری

I2-I4-I7-I14 لیالملهای بینوجود تضاد در برخی از قوانین مربوط به همکاری 

I11-I14 هابنیاننین قدیمی و نامرتبط در حوزه دانشاستفاده از قوا 
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I5-I7-I9-I11 
-تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص برخی قوانین مربوط به همکاری

 المللیهای بین

I7-I14 پیچیده و طوالنی  های خارجیروکراسی پیچیده برای شرکتووجود ب
بودن فرآیندهای 

مربوط به همکاری 
 المللیبین

I8-I14 
مانبر و پیچیده اخذ مجوز از نهادهای مختلف برای انجام فرایند ز

 المللیبین هایهمکاری

I12 یالمللباال بودن هزینه فرایندهای مربوط به همکاری های بین 

I11-I12-I13 فرایندهای گمرکی زمانبر و پیچیده بودن   

رتبط یکی از کدهایی است که م یهااخذ شده توسط نهادها و سازمان هاییاستوجود موانع حاصل از س
ان فقد بنیاندانش هایهمکاری شرکتاز مشکالت اساسی در  اند.مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده

های کالن کشور است. به عنوان نمونه، محقق نشدن برخی از ابزارهای میان سیاست انسجام سیاستی
 دریافتی برای قطعات به کار رفته درهای حمایتی از جمله معافیت عوارض گمرکی و استرداد تعرفه

به ابزارهای به کار رفته از جانب دولت برای  هامدیران شرکت، باعث کاهش اعتماد محصوالت صادراتی
 .ده استشی خود آلمانهای زیست فناور ایرانی و همتایان شرکت المللیبینهای همکاریاز توسعه  حمایت

ر است. با آن درگی فناوریزیستمشکالتی است که صنعت  ترینمهماز  دیگر تعدد نهادهای اثرگذار یکی
اهی ، گفناوریزیستو چندکاربردی بودن محصوالت  فناوریزیستای بودن علم میان رشته به دلیل

کند مجبور است از چند سازمان و نهاد مختلف مجوزهای خاصی را شرکتی که روی محصولی تمرکز می
هادهای ن این تعدد درشود. نی شدن و پیچیده شدن فرایند همکاری میاخذ کند که این موضوع موجب طوال

 مرکزا در مجموعه معاونت ریاست جمهوری، تنه نیز وجود دارد؛ بطور نمونه، مهم در بخش مراودات خارجی
 ج و مرکز.ر نوآوری و فناوری هایهمکاری ج، مرکز.ر وفناوری علم معاونت المللیبین تعامالت
این را اضافه دهند. ج وجود دارد که همگی به نوعی یک کار انجام می.ر پیشرفت و تحول هایهمکاری

لملل است انیز یک بخش که متمرکز بر امور بین فناوریدانشگاه، پارک علم و  کنید به اینکه هر وزارتخانه،
باعث است که  های متولیعدم هماهنگی سازمانوانع شناسایی شده، از مدیگر یکی در دل خود دارد. 

شود. سازمان توسعه تجارت به عنوان های دولتی میبین سازمان ای عمل کردنو جزیره موازی کاری
پذیری  قشن های مرتبط و دخیل در صادرات غیرنفتی را برایدستگاه تجارت خارجی نتوانسته تمامی متولی

ین ند و اهماهنگ ک تیآفرینی فعال در این فرآیند و پاسخگویی مناسب به مطالبات بخش غیردول و نقش
 لمللیاتبادالت بینهای مرتبط با جداگانه در حال انجام فعالیت صورتبه در حالی است که نهادهای دیگری

 ، مرکزفناوریزیست، ستاد توسعه فناوری های علم و، پارکچنینهم .بنیان هستندهای دانششرکت
 الً در حال حمایت از صادرات محصوالتو برخی دیگر نهادها نیز مستق تحول و پیشرفتهای همکاری

واند باعث تمی محور در کشور هستند و این در حالی است که تشریک مساعی این نهادها با یکدیگر، دانش
ین موازی ا. شود بنیاندانش افزایی و ایجاد برکات بهتر برای مناسبتر شدن وضعیت تجارت محصوالتهم

انجامد در بسیاری از مواقع یکی از شدن فرایند همکاری میبه طوالنی شدن و پیچیده  درنهایت کاری
است. اگرچه این مشکل در تمام صنایع ایران شایع طرفین همکاری را از برقراری همکاری منصرف کرده
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از  های علمی که دارد بیش از دیگر صنایعبه دلیل تازه بودن آن و پیچیدگی فناوریزیستاست اما صنعت 
ای اجرا هسلیق صورتبهدر اجرای قوانین هم بین نهادها اختالف است و قوانین  یند.باین معضل آسیب می

به عالوه ساختار  بنیاندانشها و نهادها در مواجهه با محصوالت پذیری سازمان عدم انعطافشود. می
ت توان گفکرده است. در واقع می هخی موارد با مشکل و یا کندی مواجها را در برنامه سنتی، اجرای آیین

ناوری با فاست تا فرآیند صادرات محصوالت  ها همچون گمرک نیاز به تغییرات ساختاریدر برخی سازمان
 گمرک ایران در بعد آموزشی و سخت افزاری توان گفتمیبا سرعت و بازده باالتری صورت پذیرد.  باال

 دهد.ها قرار میالمللی این شرکتهای بینموانعی را در مسیر همکاری

 د( عوامل بازدارنده مرتبط با شرایط صنعت

 شناسایی شده مرتبط با شرایط وابسته به صنعت جدول عوامل بازدارنده (1شماره جدول

کد مصاحبه 

 شونده)ها(
 مقوله مفهوم کد استخراج شده

I8-I3-I10-

I11-I13-

I12 
 المللیهای بینهای زیست فناور نسبت به فرصتعدم آگاهی شرکت

عدم بلوغ 
های شرکت

اور زیست فن
ایران برای 

ایجاد همکاری 
 راهبردی

ت
نع
ص
ه 
ه ب
ست
واب
ط 
رای
ش
با 
ط 
رتب
ع م
وان
م

 

I4-I6-I7-

I9 
 یرانیا فناور یستز یهاشرکت نزد مدیران المللیبین تفکروجود  عدم

I4 I10 

I11-I12 
ای هالمللی از طرف شرکتعدم توان تکمیل و ارائه اسناد به شکل استاندارد بین

 ایرانی

I5-I8-I12 
 هایالمللی شدن در شرکتهای فیزیکی الزم برای بینعدم وجود زیر ساخت

 ایرانی

I8 ایرانی بنیاندانش یهاالمللی در شرکتنگرش و فرهنگ بین وجود عدم 

I10 المللینامه با اعتبار بینعدم توان ارائه ضمانت 

I11 I12 ی انسانی متخصصو کمبود نیرولملل مستقل ین اب یبخش بازرگان نبود 

I14 ایصورت استاندارد و حرفهعدم توان مستند سازی فرایندها به 

I5-I15  المللیهای بینفعالیتعدم وجود سیستم یکپارچه جهت شناسایی 

موانع ناشی از 
عدم بلوغ 

عناصر حاضر در 
صنعت 

فناوری زیست
 ایران

I5-I15 
المللی از ترس تقلید توسط نهای همکاری بیها از افشای برنامهترس شرکت

 رقبا

I4-I8-I9-

I12 
 فناوریوجود فضای امنیتی در صنعت زیست

I5-I9 فناوری و نیاز به همکاری بین نهادیفرابخشی بودن ماهیت زیست 

I11-I12 
بخصوص صنایع دارویی و  فناور یستز صنایعو فساد در حوزه  یالب وجود

 های فعال در این حوزهای بعضی از شرکتتجهیزات پزشکی و وجود انحصار بر

I5- I13 - 
I6-I8 

های المللی شرکتهای بیننبود یک سیستم جامع و دقیق برای ثبت فعالیت
 هابنیان و خالف اظهاری شرکتدانش

موانع ناشی از 
عدم آمادگی 
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I8-I9 
آموزشی، مدیریتی و خصوصا حقوقی در حوزه بین  ضعف و کمبود در خدمات

 الملل

صنعت 
فناوری زیست

در مواجه با 
تبادالت 

 المللیبین
I8-I9 I11 

های نبود انجمن یا اتحادیه ای برای صادرات محصوالت یا خدمات شرکت
زیست فناور و ایجاد یک برند مطلوب از محصوالت و خدمات زیست فناور 

 ایرانی

I8-I10 ناوریفبط با زیستضعف حضور ایران در تدوین استانداردهای بین المللی مرت 

I4-I13 المللیهای بینی در سطح همکاریاحرفهتجاری  هاییزنکمبود را 

امع و همچنین نبود یک سیستم ج بنیاندانشعدم وجود سیستم یکپارچه جهت شناسایی کاالها و خدمات 
ال حاضر این ایب حیکی از بزرگترین مع بنیاندانشهای شرکت المللیبینهای و دقیق برای ثبت فعالیت

-ها وجود نداشته باشد سیاستگذاران نمیباشد. زمانی که آمار مشخصی از نوع همکاری شرکتصنعت می

های اتخاذ شده را اندازه گیری نمایند. بخشی از این مشکل به توانند عملکرد نهادها و به تبع آن سیاست
در  انبنیدانشبندی ویژه محصوالت قهعدم وجود کدبندی و طبگردد. مشکالت ساختاری در کشور برمی

تن آمارهای دقیق و صحیح شده و همچنین در گمرک، منجر به نداش کتاب مقررات صادرات و واردات
ای هعدی که در سال اخیر نیز بسیار نمود پیدا کرده است عدم افشای اطالعات همکاری. مشکل باست
ای آلمانی هاز طرفی به دلیل محدود شدن شرکت هاشرکتهای زیست فناور است. توسط شرکت المللیبین

ها قرار دهند و از های رقیب را در جریان این همکاریخواهند تا شرکتمشتاق برای همکاری با ایران نمی
با توجه به قوانین بانک مرکزی و گمرک در خصوص وارد کردن ارز حاصل از صادرات به طرفی دیگر 

دهند بدون اطالع به دیگران ارز خود ها ترجیح میانه نیما، شرکتداخل کشور و فروش آن از طریق سام
یل های دانش بنیان به دلشرکتهای غیر رسمی وارد کشور کنند و به نرخ آزاد بفروشند. را از طریق کانال

ر شوند و همانطونمی المللیتجارت بین های ذاتی که دارند، عموما به صورت منفرد وارد فضایمحدودیت
ا کوچک ههایی توان شرکتبینیم با ایجاد اتحادیه یا شبکهنه موفق آن را در کشورهای منطقه میکه نمو

 است هنوز هیچ اتحادیه یا انجمنیهایی که شدهمتاسفانه عالرغم تمام تالش شود.با یکدیگر تجمیع می
ک ایرانی را زیر ی های کوچکی توان شرکتآلماندر ایران به وجود نیامده است که بر اساس نیاز صنایع 

 للیالمبینهای و عدم بلوغ آنها در همکاری بنیاندانشهای مجموعه گردآورد. مشکل بعدی به خود شرکت
ته و الملل نگریسبا دیدگاه بازار داخلی به بازار بینی زیست فناور هامدیران اغلب شرکتگردد. بازمی
 باشند.المللی، قائل به داشتن اطالعات میای بینرغم نداشتن محتوای فنی و بازرگانی در سطح برندهعلی

المللی نداشته و در بسیاری از مواقع شخص مدیرعامل امور مربوطه را ها ساختار بازرگانی بیناغلب شرکت
خش دارند در این ب کند و حداکثر یک کارمند بازرگانی با تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیازپیگیری می

ه نداشتن توان باز جمله موانع بزرگ بعدی می. ای برسندد به موفقیت قابل توجهاننتوانسته یو جز در موارد
 ایمقایسه جدول وجود عدممواردی مانند نبود المللی اشاره کرد. استانداردهای اولیه یک همکاری بین

سایت وبو  ناد الزمزومات و اسها و ملنامهو قیمتی، نداشتن گواهی کیفی نظر از خارجی رقبای با محصول
 مشکالت مالی از جمله دیگر موانع .شودیک مانع مهم محسوب می المللیبین برای ارتباطات انگلیسی
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پایدار نبوده و از این جهت نسبت به هرگونه  صورتبه بنیاندانشهای وضعیت مالی اکثر شرکت است.

ها رکتاغلب ش همچنین، .حتاط هستندیغاتی، به شدت مهزینه کردن جهت ارتقای محتوای بازرگانی و تبل
نسبت به بازار هدف محصوالت خود و همچنین ارزیابی محصول خود در مقایسه با رقبا و اینکه چقدر مزیت 

الت ها مبنی بر اینکه محصواطالع و یا کم اطالع هستند و بسیاری از اطالعات شرکترقابتی دارند یا بی
ه فرآیند با توجه بمحصوالت مشابه خارجی هستند، دقیق نیست. های فنی و قیمتی نسبت به دارای مزیت

زیست فناور ایرانی و آلمانی  هایشرکت راهبردی هایهمکاری عوامل موثر بر توسعه برای تببینپژوهش، 
 ارایه شده است. 1شکل شماره 

عوامل انگیزاننده زمینه ای
 دالیل مبتنی بر عوامل سیاسی و فرهنگی
 دالیل مبتنی بر عوامل علم و فناوری
 دالیل مبتنی بر سابقه تاریخی
  دالیل مبتنی بر عوامل جغرافیایی

ی
ی وآلمان

ت فناور ایران
س
ی زی

ت ها
شرک

ی 
ی راهبرد

همکار

عوامل بازدارنده مربو  به صنعت 
 های زیست فناور ایران برای ایجاد عدم بلوغ شرکت

همکاری راهبردی
  موانع ناشی از عدم بلوغ عناصر حاضر در صنعت زیست

فناوری ایران
  موانع ناشی از عدم آمادگی صنعت زیست فناوری در

مواجه با تبادالت بین المللی

عوامل انگیزاننده غیر زمینه ای
 دالیل مبتنی بر عامل توسعه بازار
 دالیل مبتنی بر عامل توسعه و بهبود فناوری
 هادالیل مبتنی بر عامل بهبود تصور مشتریان و سازمان
  دالیل مبتنی بر عامل بهبود و گسترش تولید محصوالت

و خدمات
  دالیل مبتنی بر عامل تسهیل فرآیند ایجاد همکاری

المللیبین

عوامل بازدارنده کالن داخلی 
 های اخذ شده توسط نهادها وجود موانع حاصل از سیاست

ها مرتبطو سازمان
  وجود مشکالت مرتبط با کارکرد و نقش نهادهای اثرگذار

المللیدر فرآیند همکاری بین
  ضعف در تدوین، اجرا و برقراری ثبات در قوانین مربوط

های بین المللیبه همکاری
  پیچیده و طوالنی بودن فرآیندهای مربوط به همکاری

بین المللی

عوامل بازدارنده بین المللی
 هاوجود موانع پولی و مالی براثر تحریم
 های بالقوه عدم امکان برقراری ارتباط صحیح با شرکت

برای همکاری
 وجود موانع سیاسی برای برقراری همکاری راهبردی

عوامل بازدارنده زمینه ای
 های مناسب برای همکاری بینعدم وجود زیرساخت-

المللی
 وجود اختالفات فرهنگی و زبانی بین دو کشور
 وجود موانع مرتبط با اخذ ویزا

 
 

 ( الگوی برآمده از پژوهش کیفی1شکل شماره 
هش برای اطمینان از روایی پژوهش نیز از روش بازبینی توسط خبرگان و همکاران استفاده در این پژو

ست آمده د های بهکنندگان در مصاحبه، فرایند تحلیل و مقوله بدین منظور چهار نفر از مشارکتاست. شده
ر درباره و اظهارنظبه بررسی  اساتید مطلع به موضوعهمچنین دو نفر از  بازبینی و آنها را تأیید کردند. را

 .را تأیید کردند ، آنهاییپیشنهادارایه ها پرداختند و پس از یافته

 یشنهادهاگیری و پنتیجه
های دانش بنیان های صورت گرفته شرکتعالرغم تالشمطالعات این پژوهش حاکی از آن است که، 

ها شرکت ت مانند سیناژن باقیکنند و جز چند شرکالمللی تجربه نمیشرایط خوبی را در بحث تبادالت بین
المللی نهای بیدر این پژوهش برای فهم بهتر همکاری. اندشتهفعالیت چشمگیری نداالمللی در بعد بین
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های زیست فناور ایرانی و آلمانی ها دانش بنیان، اقدام به بررسی و تحلیل همکاری میان شرکتشرکت
-شمقایسه نتایج این پژوهش با پژوهتحلیل و ای که از هاولین نکت در پاسخ به سوال دوم پژوهش، کردیم.

ی و ایران فناور های زیست، وجود موانع غیر متعارف در فضای همکاری شرکتمشخص استهای پیشین 
تار ساخ ،های خارجی پیشین در این حوزه بر مواردی مانند فواید همکاریآلمانی است. درحالی که پژوهش

 های بهبود فرآیند تحقیق و توسعههای موفق برای همکاری، راهرکتمناسب برای همکاری، ویژگی ش
های ایرانی به دلیل متمرکز است، اغلب شرکتتوسعه همکاری و بطور کلی  1(2214؛ بونکن، 2211)میر، 

هایی برای به حداقل رساندن موانع اولیه اقتصادی حاکم بر کشور در جستجوی راه-وجود فضای سیاسی
ان آلمانی خود هستند. از میان عواملی که بیشترین بازدارندگی را برای مصاحبه شوندگان به ارتباط با همتای

این مشکل با مطالعات میدانی که توسط پژوهشگران صورت گرفته نیز وجود آورده بود، مانع انتقال ارز بود. 
ان مورد ط پژوهشگری که توسالزم به ذکر است که این مانع در هیچ یک از مطالعات پیشینهمراستا است. 

ای هاست و به دلیل شرایط ویژه ایران در این مقطع زمانی برای شرکتذکر نشده است،بررسی قرار گرفته
ن های دانش بنیاگذاران حوزه شرکتشود. سیاستایرانی و شرکای خارجیشان مانع بزرگی محسوب می

 و 2ویپیاس تفاده از سازوکارهایی مانندر رفع این مانع بزرگ بگذارند. اسباید بیشترین تمرکز خود را ب
تواند این مانع بزرگ را تا حدی رفع نماید. از وزارت نفت می ویژههای و یا استفاده از حساب 2اینستکس

های زیست فناور ایرانی معطوف به مسایل بهداشتی و درمانی است و این آنجایی که عمده فعالیت شرکت
اده از برای استف االییهای زیست فناور ظرفیت برار دارد، شرکتحوزه در فهرست مسایل بشر دوستانه ق

مشکل اساسی بعدی عدم کارکرد مناسب نهادهای ایرانی اثرگذار در فرآیند همکاری ها دارند. اینگونه حساب
( را تکمیل 1281)های پیشین از جمله سلطان زاده و همکارانها، نتایج پژوهشاین بخش از یافته است.

نیز نهادهای دولتی از طریق رفع موانع ساختاری  ،های مالیدهد عالوه بر حمایتنشان می کند ومی
کاهش قوانین مربوط به مراودات  های دانش بنیان اثرگذار باشند.توانند بر توسعه همکاری شرکتمی

ه به محدود المللی با توجهای بینخارجی، کاهش زمان و هزینه فرایند اخذ مجوز به منظور انجام همکاری
های زیست فناور و کوتاه سازی فرآیندهای گمرکی با توجه به پایین بودن تاریخ انقضاء بودن منابع شرکت

بق ط فناور کمک نماید.های زیستتواند به شرکتمواد اولیه زیست فناوری از جمله اقداماتی است که می
ام باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آن اقدگذاران که سیاست یموانع مهم کی دیگر ازنتایج این پژوهش، ی

ر د. لمانی استآهای زیست فناور ایرانی و وجود تعدد نهادهای اثرگذار در فرآیند همکاری شرکتبنمایند، 
شود با می المللیتبادالت بینتوسعه  صورت خرد از جانب هر یک از نهادها خرجواقع چنانچه منابعی که به

شرایط هر محصول یا شرکت تدوین  ده از خرد جمعی، ابزارهایی متناسب بایکدیگر جمع شده و با استفا
تمام  داشت.های زیست فناور ایرانی و آلمانی همکاری موفق بین شرکتتوان امید به شود، می

 

                                                 
1. Miere, 2011; Bouncken et al., 2015 
2. Special Purpose Vehicle 
2. Instrument in Support of Trade Exchanges 
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انتخاب یک نهاد مانند معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به  شوندگان بر این باور بودند کهمصاحبه
وط به سازی قوانین مربتواند با یکپارچهمیهای زیست فناور الملل شرکتلی روابط بینعنوان تنها متو

ی المللی را تا سطح قابل قبولهای بینالمللی و کاهش تعداد مجوزهای الزم، فرآیند همکاریتعامالت بین
شین با آن ییکی دیگر از موانعی که پژوهشگر در مطالعات پهای زیست فناور تسهیل نماید. برای شرکت

های ایرانی و آلمانی داشته باشد، عدم تواند اثر مهمی در توسعه همکاری شرکتمواجه نشد و رفع آن می
ز آنجا که آمار ابنیان است. های دانشالمللی شرکتهای بینوجود سیستم یکپارچه جهت شناسایی فعالیت

و رهای راهبردی و چشم اندازهای پیشدر تدوین برنامه فناورهای زیستشرکت المللیهای بینهمکاری
تعیین  برای رسیدن به اهداف المللیهای بینفعالیتسازی آمار نقشی کلیدی دارد دقیق های متولیسازمان

براساس این مانع پیشنهاد بعدی این پژوهش، ایجاد یک سیستم رسد. شده امری ضروری به نظر می
 سط معاونت علم و فناوری یا سازمان توسعه تجارت است. وجودالمللی توهای بینیکپارچه شناسایی فعالیت

ورد. آهای زیست فناور را فراهم میتی شرکتآهای ریزی بهتر برای فعالیتاین سیستم امکان برنامه
شود مطرح نمود، ایجاد یک سازماندهی متمرکز برای پیشنهاد بعدی که براساس عوامل بازدارنده می

یل فناور ایرانی به دلهای زیستهمانطور که مطرح شد، بسیاری از شرکتاست. المللی های بینفعالیت
 ند. راهکارامشکالتی که دارند به بلوغ مناسبی برای برقراری همکاری با یک شرکت در سطح اروپا نرسیده

وچک های کهایی است که توان شرکتها یا سازمانرفع این نقیصه استفاده از اتحادیه پیشنهادی برای
های کوچک را تحت عنوان یک برند بزرگتر راهی بازارهای دانش بنیان را با یکدیگر درهم آمیزد و شرکت

تحت عنوان چند ت. این موسسه سدان 1موسسه وایزمن توانرا می این اتفاقموفق المللی کند. نمونه بین
رین آماری که این طبق آخاست. اقدام به یکپارچه سازی توان چند مجموعه کوچک کرده محدودبرند 

بردار ها و صنایع بهرهبه شرکت فناوری 2422ارائه نموده، بیش از  2215-2212های طی سالموسسه 
 ثبت اختراع توسط این شرکت به ثبت جهانی رسیده است 162. همچنین طی این دوره حدود نمودهارائه 

های زیست فناور عدم آگاهی شرکت تواند با رفع موانعی ماننداین راهکار همچنین می(. 1286)حافظی، 
رانی را در های ایالمللی و عدم توان ارائه اسناد به شکل استاندارد، رفتار شرکتهای بیننسبت به فرصت

 تر جلوه دهد. مواجهه با همتایان خارجی موجه
رح طتوان پیشنهادهای زیر را مدر پاسخ به سوال نخست پژوهش درخصوص عوامل انگیزاننده همکاری می

اری ، تمایل دو کشور به برقرفناوریزیستوجود پیشینه تاریخی بین دو کشور و بویژه در بخش نمود. 
ارتباط بعد از خروج آمریکا از برجام، وجود روابط پایدار مبتنی بر علم و فناوری میان دو کشور و وجود 

نی و آلمانی را به سمت همکاری های ایراکه شرکت هستندای های جغرافیایی از جمله عوامل زمینهجذابیت
ایرانی  هایاز آنجایی که این عوامل مخصوص روابط بین شرکتدهند. سوق میبه سمت یکدیگر بیشتر 

برخی از پژوهشگران حوزه اقتصاد تنها  های صورت گرفته در ادبیات موضوعطبق بررسیو آلمانی است، 

 

                                                 
1. Weizmann 



 161 ـــــــــــــ المللی شرکتینهای راهبردی بهمکاری تحلیلی بر عوامل انگیزاننده و بازدارنده

 

استفاده از قابلیت ایرانیان  .اندپراکنده اشاره نموده به این موارد به صورت (1282آبادیان،  ؛2212)کیانی، 
و  فناور ایرانیهای زیستهایی در خصوص همکاری میان شرکتنامه تحصیلکرده در آلمان و ایجاد تفاهم

مانی فناور ایرانی و آلهای زیستمیان شرکت آلمانی از جمله پیشنهادات این پژوهش برای توسعه همکاری
 یمبتن یهمکار، بر عامل توسعه بازار یمبتن یهمکارای نیز عامل ل انگیزاننده غیر زمینهمیان عوام است. 

الت و محصو یدبر عامل بهبود و گسترش تول یمبتن یهمکار ی و دالیلبر عامل توسعه و بهبود فناور
 هایهای این بخش از پژوهش، یافتهدارای بیشترین فراوانی بودند که یافته فناور یستخدمات ز

انی مانند چیزا، هینر، الو پیتروبل، ایبجا و گرهمانطور که پژوهش نماید.های پیشین را تایید میپژوهش
زاننده عامل انگیترین هایشان نشان دادند؛ عامل دستیابی به بازار و توسعه فناوری مهمهاردین در پژوهش

ها هاین یافت کند.نیز صدق می های ایرانی و آلمانیدر برقراری همکاری است و این اهمیت میان شرکت
های زیست فناور تا حد زیادی مشابه است اما به دهد که عوامل انگیزاننده همکاری میان شرکتنشان می

سیاسی ایران این عوامل در ایران نقش انگیزاننده بیشتری را ایفا -دلیل شرایط حاکم بر فضای اقتصادی
های شرکت آلمانی برای یک شرکتی که نرخ ارز و گواهی نامه به طور مثال، استفاده از مجوزهانماید. می

وجه شود. اما همین عامل با تدر کشورشان با یورو تفاوت چندانی ندارد خیلی عامل انگیزاننده محسوب نمی
تواند نقش یک عامل انگیزاننده مهم را بازی کند. های ایرانی میبه اختالف میان ریال و یورو برای شرکت

ای ههای مالیاتی یا اعطای وام و زمین به شرکتهایی مانند معافیتشوندگان ایجاد مشوقمصاحبهطبق نظر 
ازه های ایرانی و ایجاد بهای گمرکی، احترام به حقوق مالکیت فکری توسط شرکتآلمانی، کاهش تعرفه

ه اگر مورد توجه ک زمانی تولید انحصاری محصوالت با قابلیت تقلیدشوندگی باال از جمله پیشنهاداتی است
ای هتواند موجب تقویت عوامل انگیزاننده برای توسعه همکاری توسط شرکتگذاران قرار گیرد میسیاست
 فناور ایرانی و آلمانی شود.زیست
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