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Abstract 

Despite its popularity among scholars, 
practitioners and policymakers, there is still 
no consensus around the term “innovation 
ecosystem” and related concepts. Ecosystem 
approach, which focuses on relationships 
between innovation system players and their 
interdependence to co-create value, role of 
private sector and small firms, role of digital 
technologies, open innovation, and market 
forces and demand side of innovation, can 
provide a complementary approach to 
innovation system to help augment 
innovation systems. 
In this paper, different ecosystem approaches 
are introduced and innovation ecosystem 
components, ecosystem life cycle phases, and 
policies to strengthen innovation ecosystems 
are reviewed. Since ecosystem literature is 
more focused on firm strategies than 
government policies, there is still no 
comprehensive framework for innovation 
ecosystem policies, so in this paper different 
innovation ecosystem policies are reviewed. 
Innovation ecosystems’ success depends on 
multiple factors, and different innovation 
ecosystem policies were introduced in 
literature, including supporting ecosystem 
transition, supporting shared vision creation, 
supporting co-evolution, supporting 
geographic proximity, supporting platform 
creation, and supporting desired ecosystem 
properties. At the end, Iran’s 
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biopharmaceutical innovation ecosystem is 
introduced as a case study. 
Keywords: Innovation Ecosystems, Business 
Ecosystems, Ecosystem Life Cycle, Ecosystem 
Policies 
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  دهیچک
نظر چندانی روي تعاریف و تعابیر  گذاران پیدا کرده اما هنوز توافق مدیران و سیاستسازگان نوآوري محبوبیت فراوانی در میان پژوهشگران،  گرچه مفهوم بوم

ارزش،   وابستگی میان آنها براي آفرینش سازگانی با تأکیدي که بر روابط میان کنشگران نظام نوآوري و هم با این وجود، نگاه بوم. حول آن شکل نگرفته است
تواند مکمل مناسبی براي  هاي دیجیتالی، نوآوري باز و نیروهاي بازار و سمت تقاضاي نوآوري دارد می فناوريهاي کوچک، نقش  نقش بخش خصوصی و بنگاه

ها  سازگانی و تفاوت هاي مختلف بوم این مقاله ضمن معرفی دیدگاه .هاي نوآوري کمک کند دیدگاه نظام نوآوري در دنیاي امروز باشد و به تقویت و ترمیم نظام
به دلیل تأکید بر . کند سازگان نوآوري را بررسی می هاي تقویت و ترمیم بوم ها با یکدیگر، اجزاء و مراحل چرخه عمر و همچنین سیاستهاي آن و شباهت

ز دید محور دارند و کمتر ا هاي نوآوري عمدتاً دیدگاهی بنگاه سازگان هاي مربوط به بوم سازگانی، پژوهش نیروهاي بازار و نقش بخش خصوصی در دیدگاه بوم
 لذا اینسازگان در دست نیست و  هاي تقویت بوم در حال حاضر چارچوب جامع و مورد توافقی براي سیاست. اند گذاري به مطالعه این مبحث پرداخته سیاست

ها نسبتاً  ي بستگی دارد این دیدگاهها به عوامل متعدد سازگان از آنجا که موفقیت بوم. کند ها را مرور می هاي مختلف نسبت به این سیاست مقاله اجماالً دیدگاه
سازه و ایجاد  تکاملی، ایجاد نزدیکی جغرافیایی، تشکیل بن انداز مشترك، ایجاد هم ها، ایجاد چشم سازگان متنوع هستند و شامل مواردي چون کمک به گذار بوم

سازگان نوآوري معرفی  وهاي زیستی در ایران به عنوان یک مورد از بومسازگان نوآوري دار در انتهاي مقاله نیز بوم. شود سازگان می هاي مناسب در بوم ویژگی
  .شده است
  سازگان هاي بوم سازگان، سیاست وکار، چرخه عمر بوم سازگان کسب سازگان نوآوري، بوم بوم: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Elyasi, M., & Malekifar, F. (2019). STI Policies to Augment Innovation Ecosystems. Journal of Science & 
Technology Policy, 11(2), 209-220. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

هاي مختلف اقتصادي سبب  رواج نوآوري غیرخطی در بخش
محور  هاي تولید پیچیده و شبکه شده که اقتصادها بر نظام

توانند در  در دنیاي امروز، کارآفرینان به ندرت می. متکی باشند
اي  ارائه یک نوآوري به بازار موفق باشند مگر اینکه در شبکه

شارکت تعداد م. به هم پیوسته از کنشگران فعالیت کنند
اي از نهادها در فرآیند نوآوري سبب شده مفهوم  فزاینده

                                                 
  elyasi.atu@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

1سازگان نوآوري بوم
محبوبیت بیشتري در حوزه مدیریت  2

فناوري و نوآوري، هم در میان پژوهشگران و هم در میان 
که به تازگی به  این مفهوم. گذاران پیدا کند مدیران و سیاست
 و نوآوري خلق دفرآین گذاري وارد شده بر حوزه سیاست

متمرکز است و  کنشگران براي ارائه آن به مشتریان بین روابط
تر،  به بیان دقیق .بر محیط مساعد براي نوآوري تأکید دارد

و روابط  يعامالن اقتصاد به ي،نوآور سازگان بوممفهوم 

                                                 
12- Innovation ecosystem 
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نهادها،  ،يمثل فناور( ياجزاء غیراقتصاد زیو ن ياقتصاد
و  يمکان نوآوراکه  اشاره دارد )و فرهنگ یتعامالت اجتماع

  ].1[ سازند یآن را فراهم م انتشار
 2010سازگانی، از دهه  محور و بوم به منظور تحول شبکه

میالدي، نوع جدیدي از سیاست صنعتی در بسیاري کشورها 
پذیري و ساختار  پی گرفته شد که هدف آن بهبود رقابت

نوآوري صنعت از طریق سازماندهی مبتنی بر همکاري براي 
بیشتر تغییر  ، گرچه هدف این نوع سیاست. ر استمستم

ساختارهاي سطح کالن است، اما بر رفع موانع سطح خُرد 
ها، به نتایج مطلوب  سازي بین بنگاه شبکهبا تأکید دارد تا 

سازگانی، پیوندهاي  دست یابد چرا که بر اساس دیدگاه بوم
اقتصاد را به ، دو سطح خُرد و کالن 1اي در سطح میانه شبکه
  ].2[سازند  متصل می هم

 1993در سال  3مور را 2»وکار کسب هاي سازگان بوم« عبارت
 متشکل اقتصادي این عبارت را به یک جامعه مور. کرد ابداع
 یکدیگر، با تعامل در اطالق کرد که ها سازمان و افراد از

کنند، در حالی که  می ایجاد مشتریان براي خدمات و ارزش
. روند سازگان به شمار می مشتریان نیز خود بخشی از بوماین 

 روابط به را ها سازمان روابط او با اتخاذ دیدگاه تکاملی،
 و زیستی هم مثل( طبیعی 4شناسی زنده در بوم موجودات

سازگان  کرد و کنشگران اقتصادي بوم تشبیه )سفرگی هم
 از متشکل هاي محیط که در هایی دانست وکار را گونه کسب
کنند و  براي بقاء تالش می انسانی و سرمایه، منابع مثل منابعی
 تبدیل مسلط هاي گونه به  بعضی یکدیگر، با رقابت در
 همچنین مور ].3[ روند می بین از بعضی دیگر و شوند می

با  سازگان بوم بازیگران هاي نقش و ها توانمندي که کرد اشاره
 با را خود بازیگران و کند می پیدا 5تکاملی هم ،زمان گذر
 کنند، می تعیین محوري بازیگر چند یا یک که اي دهی جهت
  هاي کلیدي تکاملی یکی از ویژگی هم]. 4[ سازند می همسو
تکاملی به فرآیند  شناسی طبیعی، هم در بوم. هاست سازگان بوم

شود که در آن، دو یا چند گونه که با یکدیگر  پویایی گفته می
ارتباط نزدیکی دارند، هرکدام به تغییرات در دیگري واکنش 

افشانی انجام  ها و حشراتی که گرده مثل گل(دهند  می

                                                 
1- Meso level 
2- Business ecosystem 
3- Moore 
4- ecology 
5- co-evolution 

تکاملی در  استفاده از تعابیر تکامل و هم]. 5) [ندده می
هاي وابسته به  وکار، به توضیح پویایی هاي کسب سازگان بوم

. کند نوآوري کمک می يها سازگان بوم مسیر و پیچیده در
اشاره   به تغییر سیستم در طول زمان در سطح کلی ،تکامل

ان تکاملی به طور خاص روي تعامل می دارد، در حالی که هم
داخل سیستم متمرکز است که تعارض یا  6هستارهاي

به بیان دیگر، ]. 6[کند  همکاري و در نتیجه پویایی ایجاد می
تکاملی به معناي تعامل دوجانبه بین دو هستار است که  هم

  ].7[شود  باعث ایجاد تغییر می
 بر بار نخستین براي 7ادنر را »نوآوري سازگان بوم« اصطالح
 این با کرد، استفاده مور وکار کسب سازگان بوم مفهوم اساس
 بود شده متمرکز 8آفرینش ارزش جنبه بر بیشتر که تفاوت

سازگان نوآوري  اساس بوم ،9آفرینی ارزش آفرینش و هم]. 8[
هاي  توان تفاوت نظام اي که می دهد، به گونه را تشکیل می
تعامل براي «هاي نوآوري را در  سازگان نوآوري و بوم

این ابزار ]. 2[سازگان دانست  در بوم» فرینی ارزشآ هم
هاي دولت  دهد سیاست تحلیلی، در سطح کالن نشان می

توانند رشد مبتنی بر نوآوري را با تقویت پیوندها  چگونه می
  ].9[نوآوري بهبود بخشند هاي سازگان بومدر 
  
  سازگان نوآوري نظام نوآوري و بوم -2

 شتهداریشه هاي نوآوري  سازگانی در پیشینه نظام رویکرد بوم
اي  هاي نوآوري منطقه هاي نوآوري به ویژه نظام و با نظام

گذاري، مفهوم  از منظر سیاست ].11و10[قرابت زیادي دارد 
به مفهوم نظام ) یا اکوسیستم نوآوري(سازگان نوآوري  بوم

، به طوري که بسیار نزدیک است) یا سیستم نوآوري(نوآوري 
سیستم «به عبارت » اکو«نظران معتقدند افزودن  بعضی صاحب

با این حال، ]. 12[تقریباً چیزي به آن نیفزوده است، » نوآوري
را نشانه تأکید بر ماهیت غیرخطی نوآوري » اکو«بعضی دیگر 

و ] 2[دانند  و نقش حیاتی همکاري در خلق نوآوري می
ري مکمل رویکرد نظام سازگان نوآو معتقدند رویکرد بوم
هرچند بر اساس این دیدگاه، . رود نوآوري به شمار می

رویکرد نظام نوآوري از آغاز، نوآوري را یک فرآیند غیرخطی 

                                                 
6- Entities 
7- Adner 
8- Value creation 
9- Value co-creation 
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هاي نوآور و سایر  اي از بنگاه و حاصل همکاري شبکه
ها، مؤسسات پژوهشی دولتی و  مثل دانشگاه(بازیگران 

گرفت و  نظر میدر ) کنندگان و مشتریان خصوصی و تأمین
هاي مالی  نقش دولت را در این شبکه، پشتیبانی آن با حمایت

هاي نوآوري که در دهه  اما نظام. دانست ها می و سایر مشوق
شکل گرفتند، عمدتاً به شکل ساختارهایی ایستا،  1990
با افزایش پیچیدگی . محور بودند کننده محور و تولید دولت

سازگان نوآوري پدید  هوم بومفرآیند نوآوري در گذر زمان، مف
گذاري از طریق تحکیم  آمد تا چارچوبی براي سیاست

]. 13[کند   هاي نوآوري موجود فراهم پیوندهاي تعامل در نظام
به این ترتیب، دیدگاه نظام نوآوري که بیشتر بر وجود نهادها، 

هاي ساختاري نظام  ها و جنبه ها و خروجی کنشگران، ورودي
هاي پیچیده آن را کمتر مورد  رد، اما پویایینوآوري تأکید دا
سازگان نوآوري تکمیل شد  دهد، با دیدگاه بوم توجه قرار می

ها و روابط میان آنها،  که مفاهیمی مثل تنوع کنشگران و نقش
دهد  قرار می مدنظررا نیز  1یدهمانزتکاملی و خودسا هم

  ].15و14[
دیگري نیز براي هاي  توان تفاوت گفته، می عالوه بر موارد پیش

سازگانی  از جمله اینکه رویکرد بوم. این دو رویکرد قائل شد
هاي کوچک خصوصی توجه بیشتري دارد و تمرکز  به سازمان

آن بر طرف تقاضاي فرآیند نوآوري بیشتر از دیدگاه نظام 
در دیدگاه نظام نوآوري، نقش  اما ]1[ نوآوري است

تر  آوري پررنگهاي دولتی و طرف عرضه فرآیند نو سازمان
سازگانی با سیستمی ثابت  به عالوه، در دیدگاه بوم]. 15[است 

روبرو نیستیم، بلکه با سیستمی در حال تکامل و رشد و 
. هاي سیاستی جدید سروکار داریم مستعد تغییر در نتیجه طرح

ها براي کنشگران  این رویکرد همچنین بر اهمیت مشوق
تأکید » دار نوآوريمحیط دوست«مختلف در جهت ایجاد یک 

  ].14[دارد 
سازگان نوآوري با  متون بوم  و همکاران با بررسی 2»اوه«

سازگان  هاي دیدگاه بوم دیدگاهی انتقادي، تالش کردند تفاوت
که  گرفتندنوآوري و نظام نوآوري را مشخص کنند و نتیجه 

سازگان نوآوري چند ویژگی  شده حول بوم مطالعات انجام
کند، از  ها جدا می نها را از سایر دیدگاهمشترك دارند که آ

                                                 
1- Self-organizing 
2- Oh 

تأکید  یعنیمحور آشکارتري دارند،  جمله اینکه اول، نگاه نظام
دوم، بر . بیشتري بر روابط میان کنشگران نوآوري دارند

هاي اطالعات و ارتباطات  ، یعنی نقش فناوري3سازي دیجیتالی
ارتباطات در محصوالت و خدمات جدید و نیز تسهیل روابط 

یعنی  4سوم، بر نوآوري باز. ان جدید تأکید دارندمیان کنشگر
ها را براي  ها و روابطی که استفاده از منابع گوناگون ایده روش

چهارم، توجه . ورزند سازند تأکید می نوآوري ممکن می
کنند و در آخر، به  هاي متمایز معطوف می بیشتري به نقش

 ].12[دهند تا دولت  نیروهاي بازار اهمیت بیشتري می

ها میان دو دیدگاه نظام نوآوري و  با توجه به این تفاوت
هاي دولتی در  سازگان نوآوري، به ویژه نقش کمتر سازمان بوم
سازگان  ، دیدگاه بوممحققانهاي نوآوري، بعضی  سازگان بوم

نوآوري را بیشتر مناسب رویکردهاي بازارمحور و دیدگاه 
به ]. 7[د ان گذاري دانسته نظام نوآوري را مناسب سیاست

در  دهمانزهاي پیچیده خودسا ها را نظام سازگان اگر بوم عبارتی،
آنها در بازارهاي  ينظر بگیریم، دخالت دولت براي حفظ بقا
اکثر مطالعات ]. 16.[محلی و جهانی غیرضروري است

وکار نیز از دیدگاه  سازگان کسب سازگان نوآوري و بوم بوم
با . اند نگاه کرده مسئلهبه  5سازه بنگاه، فناوري، محصول یا بن

توانند تأثیر قابل توجهی  هاي نوآوري می با این وجود، سیاست
و به گفته مور،  ]17[هاي نوآوري داشته باشد  بوم بر زیست
سازگانی را  گذاران باید ساختار، ماهیت و عملیات بوم سیاست

کمک به گذار  ].18[در سیاست نوآوري نظر بگیرند 
توان از  ک به تجدید حیات آنها را میها یا کم سازگان بوم

سازگانی در نظر گرفت که از  جمله اهداف سیاستی نگاه بوم
تقویت کارآفرینی، تقویت  مانندابزارهاي سیاستی برخی طریق 

سازه قابل حصول  روابط بین کنشگران، یا کمک به تشکیل بن
  ].17[است 

  
  سازگان نوآوري مفهوم بوم -3

مان تولد تا امروز، با توجه به سازگان، از ز مفهوم بوم
سازگان نوآوري  مثل بوم(هاي گوناگون  محبوبیتش، در زمینه

هاي نوآوري  سازگان ها و شهرها و نیز بوم ها، دانشگاه شرکت
و با مقاصد مختلف به کار گرفته شده است، ) اي و ملی منطقه

                                                 
3- Digitalization 
4- Open innovation 
5- Platform 
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نظر جامعی حول مفاهیم و تعاریف مرتبط با  بدون اینکه توافق
سازگان به وفور در میان  واژه بوم. ود داشته باشدآن وج

شود؛ اما  گذاران و پژوهشگران استفاده می مدیران، سیاست
بنابراین . هاي یکسانی از آن وجود ندارد معانی و برداشت

کاربست صحیح این مفهوم، نیازمند توجه به تفاوت 
این تفاوت . ها و معانی مختلف حول آن است برداشت
  :توان مورد توجه قرار داد از چند جنبه می ها را دیدگاه

محیطی  ها، به استعاره زیست اولین جنبه تفاوت دیدگاه
تواند  محیطی می گرچه جذابیت استعاره زیست. گردد برمی

 سازگانی باشد، بعضی این یکی از دالیل محبوبیت رویکرد بوم
 نوآوري هاي سازگان بوم چرا که دانند، می نادرست را استعاره

 تکامل خود به خود طبیعی، هاي سازگان بوم خالف بر
 شوند و در وجود حکمرانی و نیز می طراحی بلکه یابند نمی

دارند، یعنی  تفاوت طبیعی هاي سازگان بوم با 1غایتمندي
سازگان طبیعی که صرفاً بقاء موجودات در آنها  برخالف بوم

هاي نوآوري به دنبال خلق  سازگان اهمیت دارد، بوم
به عالوه، ]. 12[ت و خدمات جدید هستند محصوال

  هاي پیچیده هاي نوآوري متشکل از روابط و شبکه سازگان بوم
اند و بنابراین  طور تاریخی شکل گرفته اجتماعی هستند که به 

فرآیندهاي آنها اجتماعی و تاریخی هستند و با فرآیندهاي 
 توجه به هر روي، باید]. 15[شناسی متفاوتند  سازگاري زیست

 در باید مفهوم دو که نیست معنا بدین استعاره کاربرد داشت
  .باشند داشته اشتراك یکدیگر با ها جنبه تمامی

هاي  سازگان هاي بوم شباهت معتقدنددر مقابل، بعضی دیگر 
و  یسطح یصرفاً شباهتهاي نوآوري  سازگان طبیعی و بوم

و  يادیبن يبلکه کارکردها ست،ین ها ستمیتمام س انیمشترك م
 ].19[شباهت دارد  ي آنها با همهاساختارها و فرآیند

 با تعامل در زنده موجودات شامل طبیعی هاي سازگان بوم
است و  محیط با آنها تعامل و آنها گاه سکونت محیط یکدیگر،
 شود می آن در ها گونه تنوع سبب سازگان بوم مطلوب شرایط

محصوالت و  ها، شرکت سازگانی، در دیدگاه بوم]. 1[
 یک هاي گونه به وکار کسب شبکه یک در موجود هاي فناوري
 هم در و متقابل روابط که شوند می تشبیه طبیعی سازگان بوم

 که ـ سازگان بوم کلی وضعیت و دارند یکدیگر با اي پیچیده
 اثرگذار ها گونه وضعیت بر ـ است دگرگونی حال در پیوسته

                                                 
1- Teleology 

انرژي و مواد را از بیرون هاي طبیعی،  سازگان بوم]. 20[ است
گیرند و براي تبدیل و بازیافت مواد به طور داخلی، انرژي  می

سازگان را شکل  کنند و به مرور ساختار بوم مصرف می
دهند و در نهایت مقداري از مواد و انرژي را به بیرون  می
ي ها ارتباطات و چرخه اهمیت]. 21[ گردانند سازگان برمی بوم

شود این  ي طبیعی باعث میها  گانساز بوم انرژي در
، وکار باشند کسب هاي شبکه يبرا یاستعاره خوب ها سازگان بوم

 لیتشک را يا دهیچیپارتباطات چرا که در آنها بازیگران 
 حمل را منابع ریسا و اطالعات پول، انیجر که دهند یم
 شوند، یم وابسته نترنتیا به ها بنگاه یوقت به ویژه. کنند یم

در آخر، ]. 19[یابد  این مفهوم، باز هم افزایش میتناسب 
کنند  می  هاي متنوعی فعالیت هاي طبیعی در مقیاس سازگان بوم

هاي  توان در مقیاس وکار را هم می هاي کسب سازگان و بوم
  ].21[مطالعه کرد ...) جهانی، ملی، محلی،(مختلف 

ها، به رویکردهاي مختلف  دومین جنبه تفاوت دیدگاه
سازگانی،  هاي بوم در پژوهش. شود زگانی مربوط میسا بوم

ترین آنها عبارتند  چند رویکرد نسبتاً مشابه وجود دارد که مهم
سازگان  وکار، بوم سازگان کسب نوآوري، بوم  سازگان از بوم

هاي این رویکردها در  تفاوت. سازگان دانش کارآفرینی و بوم
تعابیر بعضی کاربردها مبهم است و پژوهشگران مختلف 

اند، اما بعضی  مختلف و گاهی متضاد را به کار گرفته
هاي  اند تفاوت پژوهشگران با مرور منابع پژوهشی تالش کرده

دهددر دیدگاه  نتایج نشان می. این رویکردها را مشخص کنند
سازگان نوآوري تمرکز بیشتري روي جنبه آفرینش ارزش  بوم

فرینش ارزش هاي مشترك مربوط به آ فرآیندها و فعالیت(
وجود دارد، در حالی که ) براي مشتریان و دیگر ذینفعان

 2وکار بیشتر روي جنبه تصرف ارزش سازگان کسب دیدگاه بوم
همچنین ]. 22[متمرکز است  )شده هر بنگاه سود محقق(

 صنایع 3سازگان کارآفرینی بیشتر برگسلندگی ه بومدیدگا
ص داخلی و و ایجاد صنایع جدید و رشد تولید ناخال موجود

تمرکز . اي و توسعه کارآفرینی تمرکز دارد نوآوري ریشه
سازگان دانش نیز روي خلق دانش و روي  دیدگاه بوم

  ].10[سازگان است  ها به عنوان بازیگران کلیدي بوم دانشگاه
ها حول  ترین جنبه تفاوت دیدگاه سومین و شاید مهم

                                                 
2- value capture 
3- disruption 
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. شود ط میها مربو سازگان سازگان نوآوري، به اجزاء بوم بوم
توان به سه دسته  سازگانی را می هاي بوم ترین دیدگاه مهم
سازگان به مثابه شبکه  بوم«، 1»سازگان به مثابه ساختار بوم«

که هر  ]13[تقسیم کرد» 2سازگان به مثابه محیط بوم«و » ها بنگاه
سازگان نوآوري در نظر  یک اجزاء متفاوتی براي یک بوم

گیرند  در مطالعات مدیریت جاي میدو دیدگاه اول، . گیرند می
محور دارند، در حالی که دیدگاه آخر، عمدتاً  و رویکردي بنگاه

هاي  ها، شبکه نگاهی اجتماعی و اقتصادي به روابط بین بنگاه
  ].23و13[وکار و فرآیند نوآوري دارد  کسب

ها را ترکیبی از  سازگان سازگان به مثابه ساختار، بوم دیدگاه بوم
تعریف  3ارزش گزارهداند که براي ارائه یک  ی میهای فعالیت
یک ساختار جهت تعامل و «سازگان را  مثالً ادنر بوم. شوند می

اي چندجانبه از شرکا براي تحقق یک  هماهنگی مجموعه
سازگانی را  داند و به عنوان مثال، بوم می» ارزش کانونی گزاره

خاص تایر خودرو شکل  سامانهکند که حول یک  بررسی می
تایر این است که راننده  سامانهارزش این  گزاره. گرفته است

تواند پیش از توقف براي تعمیر آن، تا  بعد از پنچري تایر، می
. کیلومتر بر ساعت براند 88کیلومتر را با سرعت حداکثر  200

هاي  جدید نیازمند این است که تعمیرگاه سامانهپذیرش این 
در نتیجه . ات خاص تعمیر آن را به کار بگیرندخودرو، تجهیز

سازگان تایرهاي سنتی، به  ها از بازیگران منفعل بوم تعمیرگاه
توانند درباره  شوند که می سازگان تبدیل می اجزاء فعال بوم

این تصمیم بر . سازگان تصمیم بگیرند مشارکت در این بوم
میم تصمیم مشتریان براي استفاده از این نوع تایر و تص

بنابراین . اثرگذار است سامانهخودروسازان براي پذیرش این 
اي از بازیگران  ارزش، نیازمند هماهنگی مجموعه گزارهتحقق 

سازگان تایر سنتی خودرو اثر  تواند بر ساختار بوم است که می
سازگانی را در  با اینکه ادنر، اهمیت نگاه بوم]. 23[بگذارد 

انبه الزم براي تحقق داند که روابط چندج مواردي می
توان به چندین رابطه دوجانبه  گذارد ارزش در آنها را نمی پیش

سازگان  بین دو کنشگر شکست، اما برخی معتقدند دیدگاه بوم
  ].15[به مثابه ساختار، دیدگاهی نسبتاً خطی است 

ها در  اي از بنگاه سازگان را به مثابه شبکه دیدگاه دوم که بوم
محور دارد و عمدتاً به این موضوع  بنگاه گیرد، نگاهی نظر می

                                                 
1- ecosystem as structure 
2- milieu 
3- Value proposition 

توانند بهترین بهره را از  ها چطور می پردازد که بنگاه می
این دیدگاه، . سازگانی که آنها را احاطه کرده ببرند بوم
داند که به واسطه  ها را اجتماعاتی از کنشگران می سازگان بوم

مور از تعریف . شوند سازه تعریف می شان با شبکه یا بن ارتباط
سازگان را یک اجتماع اقتصادي  وکار، که بوم سازگان کسب بوم

کند، متناسب با این  ها و افراد متعامل تعریف می از سازمان
  ].23[دیدگاه است 

سازگان نوآوري را شبکه  در نهایت، دیدگاه سوم، بوم
آفرینی نوآوري یا  داند که یا مستقیماً درگیر هم تري می گسترده

به ]. 13[ناسب براي خلق و انتشار آن است ایجاد محیط م
سازگان نوآوري دانشگاه  شبکه بوم«عنوان مثال، به عنوان مثال، 

کند  سازگان نوآوري را اینطور تعریف می ، بوم»استنفورد
سازمانی، سیاسی، اقتصادي، محیط زیستی و  هاي بین نظام«

وکار  فناورانه که از طریق آنها یک محیط مساعد رشد کسب
یا جکسون ] 24[» شود هیل، نگهداري و پشتیبانی میتس
داند که میان  اي می سازگان نوآوري را روابط پیچیده بوم

شود و هدف کارکردي آنها  بازیگران و هستارها تشکیل می
این دیدگاه ]. 25[ایجاد امکان نوآوري و توسعه فناوري است 

ت، اي، ملی، یا محلی قابل کاربرد اس در سطوح مختلف منطقه
قرابت بیشتري با دیدگاه نظام نوآوري دارد و براي اهداف 

  .تر است گذاري مناسب سیاست
  
 سازگان نوآوري اجزاء بوم -4

نظر جامعی حول مفاهیم  تر گفته شد، توافق همانطور که پیش
سازگان نوآوري وجود ندارد و بنابراین  و تعاریف مرتبط با بوم

هاي  نوآوري را به شیوهسازگان  مطالعات مختلف، اجزاء بوم
سرویس پژوهشی «مثالً طبق تعریف . اند مختلفی برشمرده
: عبارتند از ينوآور بوم یستکنشگران ز، 4»پارلمان اروپا

 کنند؛ یم  يرا تجار يکه نوآور یکوچک و بزرگ يها شرکت«
آموزش و  یتکه مسئول یپژوهش يها ها و سازمان دانشگاه

 يها را بر عهده دارند؛ سازمان یددانش جد یدتول
 یرپژوهش و سا یمال ینو تأم یرپذ خطر گذاري یهسرما

وتوسعه و توسعه  یقتحق هاي عالیتکه بودجه ف یمؤسسات مال
 یقکه از طر یکنشگران دولتسازند و  یوکار را فراهم م کسب
 یطاستانداردها بر مح ینو مقررات و تدو ینقوان ها، یاستس

                                                 
4- European Parliamentary Research Service 
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و  1یا طبق تعریف مازوکاتو] 26) [1 کلش(» گذارند یاثر م
اي از  شبکه«سازگان نوآوري عبارت است از  بوم 2رابینسن

کنشگران مرتبط با یکدیگر که حول یک زنجیره 
هاي  صنعت شکل گرفته و کنشگران آن شامل سازمان/ارزش

شود که در  ها و سایر کنشگرانی می ها، واسطه دولتی، بنگاه
دمت ناشی از زنجیره تولید و مصرف محصول یا خ

باید توجه داشت که ]. 27[» صنعت مشارکت دارند/ارزش
وکار شامل کنشگرانی هستند که  هاي کسب گرچه همه شبکه

ها فقط به  سازگان پیوندهاي مستقیم و غیرمستقیم دارند اما بوم
شوند بلکه  کنشگران مستقیم و غیرمستقیم منحصر نمی

نهادهایی هستند که ها و  همچنین شامل کنشگران، فناوري
این . تري دارند تر و آزادانه وابستگی غیررسمی رابطه هم

هاي  و منطق و ارزش 3ویتتواند نتیجه ه وابستگی می هم
، یا 4نهادي مشترك، مقاصد مشترك، وابستگی سازمانی

در نتیجه مرزهاي . سازه فناورانه براي اتصال باشد بن
زمان  توانند هم میسازگان معموالً مبهم است و کنشگران  بوم

  ].28[سازگان باشند  عضو چند بوم
 طور نیرا ا يسازگان نوآور بوماجزاء  6و برنوس 5رابلو
 يتمام انواع هستارها و روابط اقتصاد(کنشگران : شمارند یبرم

                                                 
1- Mazzucato 
2- Robinson 
3- identification 
4- affiliation 
5- Rabelo 
6- Bernus 

 رساختی، ز)یمال يها ییدارا( هی، سرما)آنها  انیم یو اجتماع
سازگان و  بوم بانیپشت یو منابع عموم یکیزیف یفن طیشرا(

 يو قواعد نیقوان(؛ مقررات )سازگان داخل بوم يها ينوآور
، )دهند یرا شکل م ينوآور طیسازگان و مح که کارکرد بوم

و  یرسم ح،یو صر یدانش ضمنبان و یپشت ينظر یمبان(دانش 
 رهیو در زنج شود یکه به کار گرفته م یو تخصص یغیررسم

گرفته  ادی شود، یم یو سازمانده تیریمد يارزش نوآور
اکتشافات و ( ها دهیو ا) ردیگ یو در دسترس قرار م شود یم

 دیکه اقدامات نوآورانه را کل يا اختراعات و افکار عامدانه
آنها ). کند یسازگان حول آنها عمل م و کل بوم زنند یم

که بر نحوه  کنند یتر اشاره م به سه مؤلفه ناملموس نیهمچن
ها  واسط: ها عبارتند از مؤلفه نیا. گذارند یسازگان اثر م کار بوم

 ها، شهیاند(، فرهنگ )کنشگران گریتعامل با د يها کانال(
جامعه که بر عملکرد کنشگران و  یعادات و رفتار اجتماع

 يو اصول معمار) گذارد یو حل اختالف اثر م ينحوه همکار
  .]29[ )سازگان بوم يها مؤلفه یو هماهنگ بینحوه ترک(

سازگان را از منظر نقش آنها در  بعضی پژوهشگران، اجزاء بوم
 نقش سه 8نیلو و 7یتیانسمثالً ی. اند سازگان بررسی کرده بوم
و  10کنام گریباز ،9يبازیگر کلید اسم به را سازگان بوم در

                                                 
7- Iansiti 
8- Levien 
9- Keystone 
10- Niche player 

 
 ]26[ »پارلمان اروپا یپژوهش یسسرو«نوآوري بر اساس مدل  سازگان بوم) 1 شکل
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 افراد آموزش دیده

 مالکیت فکري

 منابع مالی
 سهام

شرکت  هاي 
کوچک و 
 نوآفرین ها

سازمان هاي پژوهش و 
 فناوري

 منابع مالی

 دانش

 دانش

 منابع مالی
 فروش
 دانش

 سرمایه گذاري

 منابع مالی

 منابع مالی
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 توانند یم ها نقش  نیا که اند کرده ییشناسا 1غالب گریباز
 و دولت مثل وکار، کسب با مرتبط میرمستقیغ نفعانیذ توسط
  :شوندایفاء  یصنعت يها انجمن

بازیگر کنام، بازیگري است که به دنبال ایجاد تنوع در  
. سازگان از طریق ایجاد کارکردهاي جدید معنادار است بوم

بازیگر غالب، بازیگري است که به دنبال تصاحب کامل شبکه 
که  ي همکلید بازیگر نقش .یا بخش بزرگی از آن است

 شود، یمایفاء شده  بزرگ و شناخته یمعموالً توسط بنگاه
و  کند یم نییاهداف را تع سازد، یسازه مشترك را فراهم م بن

نقش را  نیا نیو لو یتیانسی. سازگان است مسئول سالمت بوم
 که کنند یم هیتشب انوسیاق سازگان بوم در ییایدر يایبه توت
و  کند یم زیرا تم اهایبستر در و زخواراستیچ همه یجانوران

سازگان خود دارد  بر بوم يدیکل يریبه رغم جثه کوچک، تأث
سازگان اشاره  به نقش رهبر بوم زین يگریپژوهشگران د]. 20[
سازگان است اما به شدت  بوم يدیکل گریکه گرچه باز کنند یم

. ها وابسته است بنگاه گرید يها يگذار هیو سرما ها يبه نوآور
مشترك  يانداز چشم يتا اعضا برا کند یرهبر کمک م

 کند یم یرا طراح يوکار کسب يها کنند و مدل يگذار هیسرما
و با ] 30[سازگان سودمند باشد  کنندگان بوم مشارکت يکه برا

کند  سازگان را اصالح می توجه به تغییر شرایط، طراحی بوم
وکار،  سازگان کسب و بوم يسازگان نوآور نگاه بوم در]. 31[

و  کنند یما ایف ینقش جانب یدولت يها و نهادها ه دانشگامعموالً 
  ].10[بنگاه بزرگ است  کیبر عهده  يساز نقش هماهنگ

 مرحله در مختلف هاي نقش نیز به پژوهشگران بعضی
 و همکاران، با 2مثالً ددهایر اند، پرداختهسازگان  بوم گیري شکل
 سازگان بوم تشکیل مرحله در را ها این نقش پیشینه مرور با

 بنگاه و سازگان بوم رهبر( رهبري هاي نقش: اند کرده شناسایی
 کننده، تأمین( مستقیم ارزش خلق هاي نقش ،)غالب

 ارزش خلق هاي نقش ،)کننده و کاربر تکمیل مونتاژکننده،
 سازگان بوم هاي و نقش )3مدافع و خبره مثل( پشتیبان

  ].32) [گر مالی و تنظیم حامی کارآفرین،( کارآفرینی
  
  سازگان نوآوري چرخه عمر بوم -5

سازگان نوآوري را از نظام  یکی از مواردي که دیدگاه بوم

                                                 
1- Dominator 
2- Dedehayir 
3- Champion 

سازد، توجه به چرخه عمر سیستم در  نوآوري متمایز می
سازگان  توسعه بوم مثالً مور. سازگان نوآوري است دیدگاه بوم

رهبري و  گسترش، تولد،( کند می تقسیم مرحله چهار به را
ي عضاا مشترك درك با تولد مرحله). مرگ یا حیات تجدید
خدمت و  یا محصول به مشتري نیاز به نسبت سازگان بوم

. شود می مشترك آغاز هدف به دستیابی براي آنها همکاري
اعضا را به سوي آینده  سازگان در این مرحله، رهبر اولیه بوم

سازگان به  بوم گسترش با دوم مرحله .کند مشترك هدایت می
 مرحله .شود می آغاز هاي رقیب سازگان ویژه در رقابت با بوم

تعیین استانداردها و رقابت براي در  تثبیت، و ادغام به سوم
مرحله آخر . اختصاص دارد سازگان بوم رهبري دست گرفتن

 ناشی تواند میاست  سازگان بوم مرگ/تجدید حیات که همان
 مثل محیط در تغییر یاو  جدید هاي سازگان بوم تهدید از

 5و توماس 4آتیو]. 3[باشد  مقررات یا رفتار مشتري و قوانین
 هاي چرخه به را نوآوري سازگان بوم تشکیل مراحل

 اصالح و ارزیابی سازي، پیاده گذاري، هدف تکرارشونده
 ].33[ کنند می تقسیم

هاي سازوارپذیر  گرچه بعضی طبق دیدگاه مبتنی بر سامانه
 7ها حاصل نوآیند شدن سازگان معتقدند تشکیل بوم 6پیچیده

، بعضی دیگر از ]2[توان آنها را عامدانه ایجاد کرد  است و نمی
 و رابلو]. 21[برند  سازگان نام می مراحل خلق یا ایجاد بوم

 آن و کنند می اشاره سازگان بوم ایجاد هاي پیچیدگی به برنوس
 براي که دانند می ها گام و اقدامات از اي مجموعه شامل را

 چه الزمند، آن عمر سراسر رد نوآوري سازگان بوم یک ایجاد
 آنی، یا شده ریزي برنامه عامدانه، یا ضمنی ها فعالیت این

 گیرانه سهل یا گیرانه سخت مدیریت دار و یا با ادامه یا مقطعی
 و مراحل این چرخه بودن تکرارشونده به همچنین آنها. باشند
 براي را مراحل کنند و این می اشاره آنها میان وابستگی هم

 درباره گیري تصمیم( 8تحلیل: شمارند برمی سازگان بوم تشکیل
 و تر دقیق طراحی( پروژه ،)مطلوب سازگان بوم درباره
 و واقعی زیرساخت به تبدیل( 9استقرار ،)شرکا سازي آماده
 ،)نوآوري هاي طرح شروع( 10اجرا ،)کنشگران ورود

                                                 
4- Autio 
5- Thomas 
6- complex adaptive systems 
7- emergence 
8- analysis 
9- deployment 
10- execution 
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 پایان( 2و خاتمه )آن تکامل و سازگان بوم مدیریت( 1نگهداري
 بازگشت و آن هاي مأموریت تغییر یا سازگان بوم فعالیت پایان(
 به آن هاي پویایی و الزم مراحل که ،)قبلی مراحل از یکی به

 و وجود و فرهنگ ،4هماهنگی میزان کنشگران، 3ادغام ظرفیت
  ].29[ دارد بستگی مرحله هر الزم ابزارهاي کیفیت و
  
  سازگان نوآوري هاي تقویت و ترمیم بوم سیاست -6

گذاري، نسبتاً جدید است  سازگانی در سیاست بومرویکرد 
سازگان نوآوري،  عمده مطالعات مربوط به بوم]. 17[

سازگان  محور هستند و به راهبردهاي مرتبط با بوم بنگاه
پردازند، مثالً هماهنگی و  ها، می نوآوري از منظر بنگاه

وکار و  هاي کسب سازي مدل سازگان، بهینه بوم 5همنواسازي
شده  از ارزش خلق  بردهاي کنترل به منظور صیانتخلق راه
با این حال، در نگاه سیاستی، در یک ]. 13[سازگان  در بوم
سازگان نوآوري سالم، تعامالت بین بازیگران مختلف  بوم
  تواند به دستیابی به اهداف ملی کمک کند و هدف سیاست می

سازگان  نوآوري، بهبود و تسهیل روابط میان کنشگران بوم
بنابراین  ].26و14[است  نظامنوآوري به منظور ارتقاء عملکرد 

سازگانی بیشتر از نوع  هاي بوم توان گفت سیاست می
هاي عمودي  ، چرا که سیاستاستهاي افقی  سیاست
تري دارد، در  دارتر هستند و دولت در آنها نقش فعال جهت

 اي الزم براي هاي افقی بیشتر بر شرایط زمینه حالی که سیاست
نوآوري متمرکزند و تعیین جهت نوآوري را به بخش 

  ].27[کنند  خصوصی واگذار می
براي خلق و اشاعه نوآوري به شیوه مطلوب، شرایط مختلفی 

سازگان حکمفرما باشد، از جمله شرایطی که به  باید بر بوم
شوند   عوامل طبیعی، ساختاري، سازمانی و فرهنگی مربوط می

نوآوري به مسائل گوناگون و متعدد  سازگان موفقیت بوم ].15[
و در سطوح مختلف، بستگی دارد و از دیدگاه سیاستی، 

هاي تقویت و  چارچوب جامع و مورد توافقی براي سیاست
سازگان نوآوري در دست نیست و افراد مختلف از  ترمیم بوم

  :از جمله. اند زوایاي مختلفی به این موضوع پرداخته
 ،یکی از اهداف سیاستی :ها سازگان کمک به گذار بوم ×

                                                 
1- sustenance 
2- conclusion 
3- assimilation capacity 
4- level of harmonisation 
5- Orchestration 

هاي در حال مرگ به  سازگان کمک به گذار اجزاء بوم
از این دیدگاه، وظیفه  ].3[است هاي جدید و پویا  سازگان بوم

هاي در حال مرگ به  سازگان گذار کمک به اعضاء بوم سیاست
ي ها سازگان هاي پویاي جدید و جدایی از بوم سازگان بوم

مور معتقد است اهمیتی ندارد یک . خورده است شکست
سازگان خاص زنده بماند یا خیر، بلکه رقابت بین  بوم
  .ها باید شدید و عادالنه باشد سازگان بوم
توانند  گذاران می سیاست :انداز مشترك کمک به ایجاد چشم ×

به ایجاد تمرکز بین کنشگران جدیدي و قدیمی و تسهیل 
آنها باید . هاي ناهمگون آنها کمک کنند رفیتها و ظ توانمندي

سازگان نوآوري و شرکاي مرتبط در  ساز در بوم هاي تحول ایده
اقتصاد و اجتماع را معرفی کنند، فرآیندهاي یادگیري درباره 

وکارها را  هاي آینده را آغاز کنند و نه فقط دید کسب پیشرفت
ان و گسترش دهند، که مشارکت ذینفعان متنوع مثل کاربر

  ].34[نهادهاي مدنی را نیز جلب کنند 
سازگانی نوآور  براي اینکه بوم :تکاملی کمک به ایجاد هم ×

ها و  ها، دانش ایده» افشانی متقابل گرده«باشد، باید جریان 
ها به شکل مستمر و متعادل بین بازیگران اصلی وجود  فناوري

» مغذيمواد «داشته باشد و هر دسته از بازیگران اصلی باید 
کافی را از طریق ساختارهاي پشتیبانی مختلف مثل رهبري، 

گذاري، آموزش و فرهنگ دریافت کند  تأمین سرمایه، سیاست
هاي فناوري و  سازگانی، سیاست بر اساس دیدگاه بوم]. 15[

نوآوري باید بین بازیگران ناهمگون با سطوح مختلف مزیت 
ید شایستگی بازیگران با. تکاملی ایجاد کنند رقابتی، هم

محوري خود را بشناسند و از طریق یادگیري با الهام از دیگر 
تکاملی  افزایی و هم بازیگران، آنها را توسعه دهند که باعث هم

تکاملی باید چابکی،  به منظور ارتقاء هم. شود بین کنشگران می
یابد تا ارتقاء قابلیت سازگاري و همکاري بازیگران ناهمگون 

هاي نوآورانه خود را با یکدیگر  فعالیت بازیگران بتوانند
 ].35[تکمیل کنند و به تغییرات محیطی پاسخ مناسب بدهند 

هاي  سازگان همانند بوم :کمک به ایجاد نزدیکی جغرافیایی ×
سازگان، تشکیل  ها نیز در فضاهاي خاصی از بوم طبیعی، بنگاه
دهند که باعت بهبود روابط و ایجاد تعامالت قوي  خوشه می

آوردن  هم گرد ،هاي نوآوري سازگان در بوم]. 1[شود  یم
بازیگران مختلف در یک مکان جغرافیایی به خلق نوآوري 

کند، چرا که بر اساس تجربیاتی مثل دره سیلیکون،  کمک می



  ع سیاست علم، فناوري و نوآورينامه جام ویژه ؛يفناور و علم استیفصلنامه س؛ فر مهدي الیاسی، فرخنده ملکی

217  

نزدیکی جغرافیایی بازیگران شبکه براي تسهیل انتقال دانش 
. ضروري است ها، ها و دانشگاه میان آنها، به ویژه در میان بنگاه

بر این اساس، راهبردهاي ملی براي تقویت همکاري نوآورانه 
را باید در سطح محلی و با توجه به اثر نزدیکی جغرافیایی در 

هاي   خوشه]. 13[هاي نوآوري مورد توجه قرار داد  پویایی
توانند  هایی که در نزدیکی جغرافیایی قرار دارند، می شرکت

ن و خودپایدار تبدیل کنند و به اي خودساما خود را به شبکه
سازگانی باعث  روابط بوم. افزایی در نوآوري دست یابند هم
هاي  ها خود را به شکل شود آنها بتوانند به سرعت دارایی می

متنوع و جدیدي ترکیب کنند تا به تقاضاهاي جدید بازار به 
 ].2[سرعت پاسخ دهند 

نعتی، از دیدگاه اقتصاد ص :سازه کمک به تشکیل بن ×
دو یا (اي  ها با ظهور بازارهاي جدید و شبکه سازه بن

ها  سازي تراکنش ارتباط دارند و از طریق هماهنگ) چندجانبه
کنندگان که بدون وجود  بین دو یا چند گروه از مصرف

ها  سازه بن. کنند آفرینی می سازه قادر به ارتباط نبودند، ارزش بن
سازه را افزایش  مالک بن کنند و مزیت اي ایجاد می  آثار شبکه

آفرینی  ها براي هم سازگان چنین به ظهور بوم آنها هم. دهند می
سازه، بین  هاي مرتبط با بن در پژوهش. کنند ارزش کمک می

هاي میان  سازه هاي داخل بنگاهی، بن سازه بن(سازه  سه نوع بن
شوند که  تمایز قائل می )هاي صنعتی سازه زنجیره ارزش و بن

ها را  سازگان هاي صنعتی بازترین بوم سازه آنها بن از میان
ها یکی از اجزاء سازنده فناورانه  سازه این بن. دهند تشکیل می

ها توسط شبکه  براي تولید محصوالت، خدمات و فناوري
براي عالوه بر این، . روند وابسته به شمار می هم هاي به بنگاه

همکاري در غلبه بر مشکالت هماهنگی و پشتیبانی مستقیم 
یعنی (ها  سازه یک دسته دیگر از بنآفرینی ارزش،  فرآیند هم

کنندگان را  وجود دارد که مشارکت )هاي اقدام مشترك سازه بن
هاي موجود و  سازد از پیوندهاي بالقوه میان توانمندي قادر می
اثرهاي  هاي جدید با توجه به برون گذاري در توانمندي سرمایه
تري بگیرند و از این طریق باعث ایجاد سازگان بهره بیش بوم
  ].2[شوند  افزایی در نوآوري می هم
عملکرد  :سازگان هاي مناسب در بوم کمک به ایجاد ویژگی ×

سازگان نوآوري نیازمند کاهش نااطمینانی در  خوب بوم
هاي مهم  پایداري یکی از ویژگی. فرآیندهاي نوآوري است

رآیندهاي پیچیده سازگان طبیعی است که نتیجه ف یک بوم

است که شرایط پایدار و ثابتی در محیط داخلی  1ایستایی هم
، به ویژه در مواجهه با تغییرات محیطی فراهم نظامیک 
هاي بیرونی یکی از اهداف  پایداري در مقابل شوك. سازد می

سازگان نوآوري براي دستیابی به توسعه پایدار  مهم یک بوم
و  3آوري تاب 2نیازمند مقاومت،سازگان  پایداري بوم. است

افزونگی کارکردي به توانایی . است 4افزونگی کارکردي
سیستم در اجراي فرآیندهاي کارکردي با نرخ ثابت، فارغ از 

مقاومت یعنی توانایی ]. 36[شود  اختالالت، گفته می
و  ؛سازگان در تحمل فشار بیرونی با حفظ کارکرد خود بوم
سازگان در بازگشت به حالت اولیه  مآوري یعنی توانایی بو تاب

ها به منظور ایجاد  تعامل و تنوع کافی گونه. پس از اختالل
هاي مقاومت و  پاسخ مناسب به اختالل براي حفظ ویژگی

  ].21[ها ضروري است  سازگان آوري بوم تاب
  
سازگان نوآوري داروهاي زیستی  موردکاوي بوم -7

  ایران
ر سهم کوچکی از گرچه صنعت داروسازي در حال حاض

هاي  دهد، اما با توجه به توانمندي اقتصاد ایران را تشکیل می
هاي اخیر از جمله در  آمده در سال دست علمی به
هاي بنیادي و افزایش تقاضاي دارو،  فناوري و سلول زیست
شود این صنعت در آینده رشد قابل توجهی  بینی می پیش

هاي  ن دارو از تحریمشد به عالوه، به رغم استثنا. داشته باشد
ها باعث  هاي خارجی در پرداخت المللی، مشکالت شرکت بین

ها حضور قابل توجهی در بازار ایران  شده است این شرکت
شرکت  56 حدوددر حال حاضر ]. 37[نداشته باشند 

شرکت توزیع و پخش رسمی  30واردکننده،  123داروسازي، 
 ].38[است داروخانه در ایران ثبت شده  10000و حدود 

داروها در  براي تولید زیست یهای میالدي فعالیت 90از دهه 
شد و ایران امروز در تولید محصوالت  ایران آغاز

 .5فناوري رتبه دوم را در آسیا به دست آورده است زیست
جهان  14هاي بنیادي به رتبه  هاي سلول ایران در پژوهش

و تولیدکنندگان و مؤسسات تحقیقات دارویی  6دست یافته

                                                 
1- homeostatic 
2- resistance 
3- resilience 
4- functional redundancy 
5- https://en.mehrnews.com/news/142188/10-new-biotech-drugs-to-
enter-market-in-3-years-Ghanei 
6- https://en.mehrnews.com/news/140077/Iran-overtakes-Turkey-
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هاي پیشرفته در این  مثل سیناژن، پاستور و رازي به توانمندي
داروي  20 در حال حاضر،. اند حوزه دست یافته

هاي  درمان بیماري در که شود در ایران تولید می فناوري زیست
  .هموفیلی کاربرد دارندو اس  خاص مانند انواع سرطان، ام

سازگان  ، بوم]27[تعریف مازوکاتو و رابینسن  همسو با
اي از کنشگران  توان شبکه نوآوري داروهاي زیستی را می

مرتبط با یکدیگر دانست که حول صنعت داروهاي زیستی 
سازگان شامل  شکل گرفته است و کنشگران این بوم

ها و سایر کنشگرانی  ها، واسطه هاي دولتی، بنگاه سازمان
د و مصرف داروهاي زیستی مشارکت شود که در تولی می

سازگان داروهاي زیستی ایران،  در حال حاضر، بوم. دارند
متشکل از بازیگران و نهادهاي مختلف، شامل نیروي انسانی 

ها و نهادهاي تولیدي و خدماتی، نهادهاي  متخصص، شرکت
ها است  گر و میانجی و قوانین و سیاست گذار، تنظیم سیاست
در عرضه  ا به سه دسته کلی اجزاء متصديتوان آنها ر که می

اجزاء دخیل در تقاضاي داروهاي و  گذار دارو، اجزاء سیاست

                                                                            
Zionist-regime-in-stem-cell-development 

سازگان  بوم ياجزا 2 شکل]. 39[بندي کرد  زیستی تقسیم
تکاملی آنها  نوآوري داروهاي زیستی در ایران و روابط و هم

  .دهد را نشان می
ها از مراحل مختلف  سازگان تر گفته شد بوم همانطور که پیش

مرحله اول چرخه عمر . کنند در چرخه عمر خود گذر می
در . ، مرحله تولد است]3[سازگان، بر اساس مدل مور  بوم

سازگان داروهاي زیستی در ایران یعنی  مرحله آغازین تولد بوم
بزرگ هاي  ها و شرکت بنگاه شمسی 80و  70هاي  طی دهه

سازگان  اثرگذاري نداشتند بلکه ایجاد این بوم داروسازي نقش
حرکات جمعی اجتماع کوچکی از افراد در دولت و مرهون 
بین دولت و را واسطه  نقش که در آن زمانه بود ها  دانشگاه

در  اصلی کنشگران، این اجتماعات. کردند میایفاء دانشگاه 
هاي  یتفعال .بودندداروها در ایران  زیست سازگان بوم ایجاد
و انتشار مقاالت و  نظري هاي شامل بحث هگرو ینا اولیه

ها، بدون وجود برنامه از  نشست و ینارهامجله و برگزاري سم
  ].38[انداز مشخص آینده بود  یا چشم شده دولتی پیش تعیین

 
 ]39[سازگان داروهاي زیستی  بوم) 2شکل 

 

  
 محصول جدید

 کارآزمایی بالینی

 تولید دارو
 پژوهشگران

 مراکز رشد و شتاب دهنده ها R&Dدانشگاه ها و مراکز 
 تأمین کنندگان

 سرمایه گذاري خطرپذیر
 (صندوق توسعه زیست فناوري)

 آزمایشگاه هاي معتمد
 سازمان غذا و دارو

 شرکت هاي خارجی
 (انتقال فناوري): مواد و سلول

 تسهیالت کم بهره
(صندوق نوآوري و 

 شکوفایی وسایر صندوق ها)

واردات دارو 
 واردات رسمی (شرکت هاي

 واردکننده و واردات تک نسخه اي)
 واردات غیررسمی (چمدانی و قاچاق)

 توزیع دارو

 سازمان هاي بیمه گر
 پزشکان

 داروخانه هاي بیمارستان
 داروخانه ها
 بیماران

 . سیاست گذاري و تنظیم گري3
 وزارت –معاونت غذا و دارو  •

 بهداشت
 - تامین و نظارت

 - تایید محصول و مجوز تولید
 - ورود دارو به فارماکوپه ایران

 - قیمت گذاري به صرفه
 - محدودیت واردات

 - صدور مجوز صادرات
 -پیشنهاد تعرفه واردات به وزارت صنایع

 - تعیین درصد سهم بیمار
 - مجوز واردات مواد تجهیزات و ملزومات تولید

 . سیاست گذاري عمومی علم و فناوري1
 شوراي عالی انقالب فرهنگی •
 شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري •
 مجلس شوراي اسالمی •
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي •
 مجمع تشخیص مصلحت نظام •
معاونت علمی و فناوري  •

 ریاست جمهوري
 ستاد توسعه زیست فناوري •

 . سیاست گذاري عمومی سالمت2
 وزارت بهداشت (طرح تحول سالمت) •
 افزایش سهم بیمه ها •
 پزشک خانواده •
وزارت بهداشت (شوراي فناوري  •

 سالمت):
 تولید اسناد باالدستی •
 تعیین و ابالغ اسناد باالدستی به سازمان  •

 غذا و دارو

 . سیاست گذاري و تسهیل گري4
مرکز همکاري ها و فناوري هاي  •

 ریاست جمهوري
 ستاد توسعه زیست فناوري  •
انجمن هاي حوزه زیست فناوري و  •

 زیست فناوري سالمت 
 مرکز توسعه کسب وکار فناوري  •
کریدور خدمات صادرات محصوالت  •

  دانش بنیان 
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به دلیل هزینه باالي واردات داروهاي  1376در سال 
احساس نیاز شدیدي در وزارت بهداشت  هاي خاص، بیماري

یک داشت و وجود  فناورانه زیستبراي تولید داروهاي 
فراخوان عمومی از طرف وزارت بهداشت به دانشگاهیان 

مرکز در پی این فراخوان، . شدداروها صادر  زیستبراي تولید 
 .شدتأسیس  نیز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت محصول (تولید ایران  وريفنا زیستاولین داروي 
ترین  مهم تتعامال. تولید شد 1380در سال  )پویش دارو

 یعنی هاي نوترکیب دارویی در ایران ولیدکننده فرآوردهت
با وزارت بهداشت تأثیر زیادي در فرآیندها و  ،سیناژن

در سال  این شرکت .داشت سازگان مربوط به بومساختارهاي 
در این ]. 38[ کردعرضه به بازار را اولین محصول خود  1385

توان گفت که با ایجاد درك مشترك اعضاء  دوره زمانی، می
براي میان آنها سازگان نسبت به نیاز مشتري، همکاري  بوم

شرکت دستیابی به هدف مشترك آغاز شده و با فعالیت 
سازگان داروهاي  سازگان، بوم سیناژن به عنوان رهبر بوم

  .شده استزیستی در ایران متولد 
به نقش احساس مالکیت عمیق، ] 38[تسلیمی و همکاران 

باور به هدف مشترك، روابط مبتنی بر احترام و اعتماد و 
. کنند هاي مشترك میان بازیگران اصلی اشاره می ش برخی ارز

اي را در ایجاد اجتماعات منسجم  آنها نقش نهادهاي واسطه
گی میان کارآفرینان نهادي، ایجاد در هم تنید

دانشگاهیان و تسهیل تأمین مالی و برقراري ارتباطات ـ  دولت
داروها در ایران موثر  سازگان زیست المللی، در ایجاد بوم بین
  .دانند می

سازگان مثل  هاي این بوم ویژگی] 39[طباطباییان و همکاران 
هاي  آوري و افزونگی کارکردي و نیز ویژگی مقاومت، تاب

تکاملی و  زیستی، هم هم(ن کنشگران مربوط به تعامل پویا میا
اند که  و به این نتیجه رسیده  مطالعه کرده) همکاري انطباقی

شکل نگرفتن روابط پویا و سیستمی بین هستارها نسبت به 
تر است، به  سازگان، موضوعی بااهمیت کمبود هستارها در بوم

سازگان  هاي نوآفرین در این بوم عنوان مثال با اینکه شرکت
هاي بزرگ  و شرکتآنها  یانتعامالت مدارند، اما حضور 
اخیراً تأسیس . است» مدت ناقص، گسسته و کوتاه«اغلب 
هدف کمک به ی با صنعت يها ها توسط شرکت دهنده شتاب

تا مرحله  نوآفرین يها توسعه محصول توسط شرکت

 یديارتباطات جدباعث ایجاد  ،ورود به بازار يبرا صنعتی یمهن
 نوآفرینکوچک  هاي کتبزرگ و شر يها شرکت یبرخ ینب
در توسعه محصول و انطباق  یتبا کسب هر موفق. است دهش

 یتکامل فرآیند هم ي،نوع همکار ینها با ا شرکت هاي روال
  ].39[ افتد یاتفاق م
هاي پیشنهادي توسط طباطباییان و  هاي دیگري از سیاست مثال

املی بین بازیگران تک که به ایجاد و ارتقاء هم] 39[همکاران 
ارتقاء ارتباط با : کنند عبارتند از سازگان کمک می بوم
به منظور  یزاتسلول و تجه یه،مواد اول یخارج کنندگان ینتأم

ی، ارتقاء داخل يها شرکت یادگیري هاي دانش و ایجاد جریان
رقابت بین تولیدکنندگان با اعطاء مجوز تولید هر دارو به بیش 

تفکیک دو وظیفه تأمین و نظارت  از یک تولیدکننده و
داروهاي زیستی که هردو در حال حاضر توسط سازمان غذا و 

 یستیز یمتق گران يداروها یمتکاهش ق. شود دارو انجام می
 یجهو در نت اي یمهپوشش ب یجادا یقکننده از طر مصرف يبرا
 ینهو کاهش هز یدکنندگانتول يبازار مصرف مناسب برا یجادا

 نیز به گذاران، یمهب یکاهش بار مال ینداروها و بنابرا یدتول
  .کمک خواهد کرداجزاء  ینب یتکامل هم یتتقو
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