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چکیده

شواهد متعددی در مورد تاثیر حرکتهای جمعی بر تحوالت نهادی-فناورانۀ صنایع وجود دارد .با این حال ،تاکنون

پژوهشهای «نظاممند» اندکی توانستهاند «تنوع و میزان» حرکتهای جمعی در این تغییرات را توضیح دهند .پژوهش
حاضر ضمن ارائه چارچوبی برای تحلیل «نظام ِ
مند» تنوع و میزان فعالیتهای جمعی در شکلگیری بنگاههای علممحور
زیستدارو ،به عنوان مهمترین تغییر نهادی در صنعت زیستداروی ایران ،میزان جمعی بودن فعالیت «کارآفرینان نهادی»
در طیف متنوعی از اقدامات نهادی را مورد بررسی قرار داد و تالش کرد به این سوال پاسخ دهد که تا چه حد تغییر قاعده
بازی برای حرکت از صنایع سنتی به سمت صنایع دارای قابلیت نوآورانه متاثر از حرکتهای جمعی است.

این مقاله از نوع کیفی است و دادههای آن بر اساس مصاحبه هدفمند با  57نفر از افراد تاثیرگذار در این صنعت گردآوری

شدند .نتایج پژوهش ،از طریق تحلیل زمینه و کدگذاری یافتهها بدست آمدند .صنعت داروسازی ایران ،صنعتی است که در

تجاریسازی «زیستشبیهداروها» موفقیت چشمگیری داشته است .این موفقیت ،بیش از هر چیز نتیجۀ وقوع یک تغییر نهادی
قابل توجه ،از «شرکتهای تامینمحور دولتی» به سمت «شرکتهای علممحور خصوصی» بوده است .یافتههای پژوهش حاضر
ِ
نشان میدهد که در ِ
گیری این بنگاههای علممحور ،چهار اقدام نهادی مهم وجود دارد و شبکهای از افراد و کنشگران
پس شکل

کلیدی (کارآفرینان نهادی) از بخشهای خصوصی و دولتی و به صورت رسمی یا غیررسمی در تحقق تکتک این کارنهادها
حضور داشتهاند و هیچیک از اقدامات نهادی بررسی شده به تنهایی از سوی کارآفرینان نهادی یک بخش توسعه نیافتهاند.
واژگان کلیدی :حرکت جمعی؛ تغییرات نهادی ،اقدام نهادی ،کارآفرین نهادی ،زیست دارو ،ایران
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 -1مقدمه

نهاد و فناوری ،دو مفهوم اساسی در موضوع توسعه هستند و هر دو در معرﺽ دیدگاهها و مکاتب
متنوعی (نظیر اقتصاددانان تطوری ،نهاددانان اقتصادی و  )...بودهاند .اما ابداع مفهوم »نظام ملی نوآوری« را
باید نقطه عطفی در اتصال نظری و تجربی این دو مفهوم دانست چراکه توانست دیدگاههای اقتصاددانان
ِ
فناوری آنها ،از طرفی
تطوری را با دیدگاههای نهاددانان اقتصادی پیوند دهد به اینصورت که بنگاهها و
تحت تاثیر نهادهای ملی قرار دارند ( )Nelson & Nelson, 2002و از طرﻑ دیگر ،خود فناوریها نیز
بر شکلگیری نهادها و تﻐییرات نهادی اثرگذارند .به عبارت دیگر ،مطالعات نظامهای نوآوری ،مطالعه بر
ِ
تاثیرگذاری »توﺃم« نهاد و فناوری بر یکدیگر است (.)Nelson, 2008
چگونگی
در این میان ،مطالعاتی که به تحلیل تاریخیِ چگونگی تاثیرگذاری توﺃم نهاد و فناوری بر یکدیگر پرداختهاند،
از لحاظ پیشفرﺽهای روششناسیِ مورد استفاده (بهویژه واحد تحلیل) با یکدیگر تفاوت دارند .برخی،
ِ
»مشترﻙ« این واحدهای
گرایش به تحلیل واحدهای فردی (نظیر بنگاهها) داشته و برخی دیگر به فعالیتهای

فردی توجه کردهاند ( .)Hayek, 1973در دسته اول ،هر چند هر یک از واحدهای فردی ،آگاهانه پیگیر
منافع و اهداﻑ خود هستند اما کل جریان تحوالت ،دارای مسیری »آگاهانه« نیست و برعکس مسیری نسبتا
کورکورانه و بدون هدﻑ واحد از پیش تعیین شده را دنبال میکند .اما در مقابل ،دستﺔ دوم مطالعات (که
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ِ
مشترﻙ واحدهای فردی توجه کردهاند) ،بهنوعی به اهمیت اهداﻑ و فعالیتهای جمعیِ
به فعالیتهای

و سرنوشت بسیاری از رفتارهای کنشگران فعال در صنایع را توضیﺢ میدهد .در رویکرد حرکت جمعی،
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هر یک از کارآفرینان فراتر از نقشهای تعریف شدۀ کارکردی خود ،از قدرت تاثیرگذاری خود برای

»آگاهانه« برای دستیابی به اهداﻑ جمعی (و تاثیر این اهداﻑ جمعی بر کل فرآیند تﻐییرات) تاکید دارند.
هر چند نگارندگان این مقاله (مانند سایر پژوهشگران فعال در حوزۀ مطالعه فعالیتهای جمعی) اهمیت
فعالیتهای فردگرایانه (و سطﺢ تحلیل »سازمانهای مجزا«) را نفی نمیکنند اما هدﻑ اصلی آنها ،ارائﺔ
چارچوبی برای درﻙ تنوع فعالیتهایی است که به صورت جمعی و در سطﺢ فرابنگاهی رﺥ میدهد؛
در این فعالیتها ،مجموعهای از کنشگرا ِن فعال ،اهدافی جمعی را همزمان دنبال و برای دستیابی به
آنها تالش میکنند .بهاین ترتیب ،اگرچه نقش بنگاهها و تالش آنها برای رقابت و دستیابی به منافع
کوتاه مدت ،یکی از پیشرانهای اصلیِ تحوالت فناوری است ،اما پیشران مهم دیگر» ،همکاریهای

ِ
سودآوری فرد فردِ بنگاههاست که منافع جمعی را برای
جمعی« برای دستیابی به اهداﻑ جمعی فراتر از
مجموعهای از بنگاهها و سایر کنشگران حاصل میکند .از نظر نگارندگان ،همین موضوع است که مسیر

ایجاد زیرساختهای نهادی عمومی تالش میکنند .البی بنگاهها در کنار عناصر دولتی برای ایجاد یک
مرکز تحقیقات کاربردی در دولت یا تصویب یک قانون ،مثالی از حرکتهای جمعی است.
تاریخ صنایع مختلف نشان میدهد که شواهد متعددی از تاثیر مهم حرکتهای جمعی بر تحوالت نهادی
و تحوالت فناورانه وجود دارد .ازاینرو به نظر میرسد که به چارچوبهای تحلیلی عمیقتری برای
درﻙ بهتر حرکتهای جمعی در توسعه فناوری نیاز است .با این وجود مطالعاتی که تاکنون با عنوان
»مطالعات نظامهای نوآوری« انجام شدهاند ،به استثنای چند مورد (نظیر ())Hung & Whittington, 2011
حرکتهای جمعی را بیشتر بهعنوان اطالعاتی تکمیلی ،در پژوهشهای خود گزارش کردهاند .این اندﻙ
مطالعات نیز در تحلیلهای خود ،کمتر تنوع و میزان و جایگاه اهمیت حرکتهای جمعی را (در مقایسه با
کلیه فعالیتهای موثر بر تحوالت فناورانه و نهادی) مورد ارزیابی قرار دادهاند .بنابراین ،چارچوبی نظری
جمعیِ به هم مرتبط (در طول دههها) متصل کند.
ِ
موردکاوی عمیق صنعت زیستداروی ایران و تحوالت تاریخی آن در طول سه
این پژوهش عالوه بر

دهه ،چارچوبی را ارائه میکند که برای تحلیل نظاممن ِد تنوع و میزان اهمیت فعالیتهای جمعی (و
اهداﻑ جمعی) در تحوالت نهادی صنایع مفید است .برای این منظور الزم بود تا ابتدا هرگونه فعالیت

مهم برای اِعمال تﻐییرات نهاد و فناوری و سﭙس عامال ِن ِ
پس این فعالیت شناسایی شود و در نهایت
میزان جمعی بودن فعالیت این عاملها مورد بررسی قرار گیرد .برای تحقق این راهبرد سازههای مفهومیِ
»اقدام نهادی« و »کارآفرینی نهادی« مورد استفاده قرار گرفت .در واقع نوآوری این پژوهش ،به کارگیری
مفهوم کارآفرینی نهادی برای درﻙ نظاممند حرکتهای جمعی در تحوالت فناورانه یک صنعت است .به
عبارت دیگر ،تمرکز بسیاری از مطالعات قبلی در بررسی فعالیتهای جمعی ،عمدتا بر فعالیتهایی بوده
که مستقیما از سوی بنگاهها برای توسعه فناوری هدایت شده است .اما این پژوهش ،حرکتهای جمعی
را در مجموعﺔ متنوعتری از فعالیتها ،فراتر از بنگاهها و در سطﺢ کنشگران متعدد (کارآفرینان نهادی)
دنبال میکند که مستقیم یا غیرمستقیم به تﻐییرات نهادی منجر شده و قاعده بازی صنعت را به نفع توسعه
فناوری و شکلگیری نظامهای نوآوری تﻐییر داده است.
در ادامه ،در بخش  ،2دانش قبلیِ موجود در حوزۀ پژوهش مرور میشود و چارچوب مفهومی پژوهش
ارائه میگردد ،پس از تشریﺢ روش پژوهش در بخش  ،3نتایﺞ پژوهش در بخش  4ارائه خواهد شد.
نتایﺞ نشان میدهند که در ِ
پس بیشتر اقدامات نهادی موثر بر تحوالت فناورانه و نهادی در صنعت

حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری :بررسی شکلگیری بنگاههای علم محور در صنعت زیستداروی ایران

الزم است که بتواند تحوالت فناوری و نهادی صنایع را بهصورت نظاممند به مجموعهای از فعالیتهای
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زیستداروی ایران ،شبکهای از افراد و کنشگران کلیدی از هر سه حوزۀ دولت ،دانشگاه و بخش
کسبوکار (کارآفرینان نهادی) حضور داشته و حرکتهای جمعیِ این شبکه ،در شکلگیری و تکامل
این اقدامات نهادی موثر بوده است.

 -2مرور ادبیات و ارائه چارچوب مفهومی
 -1-2نهاد و تغییرات نهادی

نلسون در مقالﺔ مهم خود در سال  ،2008به مقایسﺔ تعاریف متعددِ »نهاد« پرداخته است» :نهاد به عنوان قواعد
بازی (» ،«)North, 1990نهاد به عنوان ساختارهای حاکمیتی (،«)Williamson, 1975()Williamson, 1985
ِ
رفتاری مورد انتظار ( «)Veblen, 1912و »نهاد به عنوان روش انجام کارها
»نهاد به عنوان الگوهای
( .«)Hodgson, 1988همچنین در این مقاله ،او تاکید زیادی بر اهمیت »ساختارهای سازمانی« و »تعامالت میان
سازمانها و افراد« به عنوان »نهاد« کرده است و برای مثال ،به سه مورد از این نهادها (ساختارها و تعامالت)
ِ
اقتصادی بازیگران درون
اشاره میکند :ساختارهای »نوع  «Mدر آمریکا که به هدایت تعامالت اجتماعی و
سیستمهای تولیدی بزرگ پرداختند ()Chandler, 1969؛ آزمایشگاههای تحقیقوتوسعه در صنعت رنگهای
شیمیایی آلمان و نوع ارتباطی که این آزمایشگاهها با دانشگاهها برقرار نمودند( )Murmann, 2003و
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بنگاههای زیستفناوری نوظهور 1در نظام نوآوری زیستفناوری آمریکا (.)Nelson, 2008

در نوآوری را محدود یا تقویت کردهاند .بهعنوان یک مثال بارز ،مطالعات مهمی ،ریشه پیشتازی آمریکا
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در توسعه صنایع زیستی و اختالﻑ قابل توجه آن با اروپا را تفاوت آنها در نهادهای ملی ،و ناتوانی نظام

در این میان ،محققان زیادی به تبیین اهمیت نهاد در رشد »فناوری« پرداختهاند (.)Nelson, 1994()Nelson, 2008
برای مثال و به صورت ویژه ،در ادبیات نظام نوآوری ،اهمیت نهادهای »غیر بازاری« در توسعه فناوری و
نوآوری ،موضوعی اساسی است ( ،)Lundvall, et al., 2011درواقع از آنجاکه فناوریها ،برساختههایی
»اجتماعی« هستند (» )Suchman, et al., 1999نیازها«» ،اهداﻑ و انگیزهها«» ،توانمندیها«» ،رخدادهای
کلیدی در تاریخ جامعه«» ،ساختار اقتصادی و صنعتی«» ،فرهنگ جامعه«» ،دیدگاهها و ارزشهای
شکلگرفته در جامعه در طول تاریخ«» ،ساختار سیاسی« ،و »چگونگی ایفای نقش دولت در حل مسائل
و پیشرفت جامعه« ،همگی از جمله عواملی هستند که در قالب مفهوم »نهاد« بر شکلگیری و سرنوشت
»فناوریها« تاثیر گذارند ( .)Scott, 2013تاریخنگاری صنعتی ،مملو از مثالهایی است که نشان میدهد
نهادها چگونه جهتگیری رشد و زوال فناوریها را تحت تاثیر خود قرار دادهاند و چگونه توان جوامع

اروپایی در ایجاد نهادهای ویژه علمی و تامین مالیِ ریسکپذیر میدانند (.)Niosi, 2011
اما از طرﻑ دیگر» ،فناوریها« نیز خود محرﻙ تﻐییرات نهادی هستند و جذب و بهکارگیری آنها در یک
سیستم صنعتی ممکن است طیفی از تﻐییرات نهادی و اشکال جدید سازمانی را موجب شود .مثال مشهور
در این زمینه ،تاثیر پیشرفت فناوریهای حملونقل نظیر راهآهن بر شکلگیری شرکتهای بزرگ و تﻐییر
رویههای تولید در آمریکاست (.)Chandler, 1977
ِ
نهادی یک اجتماع
بنابراین از یک سو ،بهکارگیری فناوریها و جذب آنها تحت تاثیر نیازها و توانمندیهای
رﺥ میدهد و از سوی دیگر ،فناوریهای جدید ،نهادها را وادار به تﻐییرات اساسی میکنند (& Nelson

 .)Nelson, 2002از این نظر ،موفقیت کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه ،که نیازمند تﻐییرات سریع
فناوری هستند ،تا حد زیادی تحت تاثیر چگونگی بر همکنش نهاد و فناوری قرار دارد (.)Nelson, 2008
در میان اقتصاددانان نهادگرا ،دیدگاههای متفاوتی در مورد فرآیند تﻐییر نهاد و فناوری وجود دارد :در یک
سوی طیف ،برخی از این اقتصاددانان به نقش »بازیگران هدفمند«» ،برنامهریزی« ،و »فعالیتهای گروهی«
اعتقاد دارند اما در سوی دیگر طیف ،برخی به نقش »کورکورانه بودن« » ،نظم برخاسته از سود شخصی،«2
و »تکامل غیرمتمرکز« معتقدند؛ از کومونز ( )1934گرفته تا هایک ( )1973تا نورﺙ ( .)1990اما بعضی
اقتصاددانان تطوری ،این تطور ناآگاهانه در برخی حوزهها را ،تحت تاثیر تصمیمات جمعیِ آگاهانه میدانند
ِ
نهادی رﺥ داده در حین
( .)Nelson, 2008برای مثال ،نلسون دیدگاهی میانه در پیش گرفته و در مورد تﻐییر
پیشرفت فناوری ،به یک فرآیند هدفمن ِد »نسبی« معتقد است (:)Nelson, 2008

» ...اینکه یک فرآیند تﻐییر ،تا چه حد هدفمند و تا چه حد کورکورانه بوده است ،به نوع نهادی بستگی
دارد که قرار است تحلیل شود .برای مثال ،توسعﺔ یک قانون رسمی ،بهوضوح دربرگیرندۀ فعالیتهای
هدفمند بازیگرانی از سمت دولت است چراکه عموم ًا در مورد اینکه چه قانونی باید وجود داشته
باشد بحﺚهای زیادی شکل میگیرد و به همین دلیل ،تصویب هر قانون جدید ،از طریق نوعی فرآیند
تصمیم ِ
گیری رسمی پیش میرود .در مقابل ،تکاملِ یک عرﻑ یا سنت ،معموال به شدت نامتمرکز
است و حتی هر هدفمندی آگاهانهای درون آن ،به نظر میرسد بدون کمترین نگاهی به آینده باشد «...
بهغیر از اقتصادانان تطوری ،جامعهشناسان اقتصادی نیز مطالعات متعددی در زمینه تحوالت نهاد و فناوری
انجام دادهاند .این مطالعات ،تاکید بیشتری بر نقش ساختارهای جمعی در تحوالت فناوری دارند .از
مطالعات بارز در این زمینه میتوان به بررسی تاثیر جنبشهای اجتماعی بر تحوالت صنعت خودرو در
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ِ
مطالعات تا به امروز
 -2-2اهمیت کنشهای جمعیِ هدفمند در تغییرات نهاد و فناوری در
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آمریکا ( )Rao, et al., 2000و یا تاثیر کارآفرینان نهادی بر توسعﺔ صنعت فناوری اطالعات در تایوان
( )Hung & Whittington, 2011اشاره نمود.
ِ
مطالعات انجامشده ،حرکتهای جمعی را بهعنوان
بهطور کلی ،همانطورکه در ابتدای مقاله نیز اشاره شد ،عمدۀ
اطالعاتی تکمیلی در پژوهشهای خود گزارش دادهاند و الگوی مشخصی را برای مطالعﺔ ارتباﻁ نظاممن ِد
»تحوالت فناوری و نهادی« و »فعالیتهای جمعی« ارائه نمیکنند .برای روشنتر شدن این موضوع ،میتوان به
مطالعه حمیدی و همکاران (کتاب در حال چاپ) در بررسی چهار نمونﺔ تاریخی از این مطالعات اشاره نمود
(جدول ( .))1در این پژوهش نمونهکاویهای تاریخی بگونهای انتخاب شدهاند که طیف وسیعی از صنایع را
پوشش دهند و در آنها میتوان شاهد طیف متنوعی از صنایع از نظر »حوزۀ فعالیت«» ،دورۀ تاریخی« ،و »میزان
توسعهیافتگی کشورِ میزبان صنایع« بود ،همچنین دادههای مورد استفاده در تحلیل هر یک از این صنایع ،از
مهمترین و پرارجاعترین مطالعات صورت گرفته روی این صنایع استخراﺝ شده است .جدول ( )2ویژگیها و
تفاوتهای اساسیِ نمونههای تاریخیِ بررسی شده را نشان میدهد .در همﺔ این موارد ،تالش جمعیِ شبکهای
از کارآفرینان و فعاالن ،موضوعی اساسی است و در اکثر آنها ،پیگیری اهداﻑ جمعی ،مهم میباشد.
با توجه به اینکه هر چهار نمونه مورد اشاره ،در بدو شکلگیری بررسی شدهاند به نظر میآید حرکتهای
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

جمعی به ویژه در زمان شکلگیری صنایع ،جایی که نیاز به اعمال قدرت برای برهم زدن قاعده نهادی
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قبلی و ایجاد یک قاعده جدید مهم است ،نقش کلیدی دارد .اما این مطالعات ،اگرچه نشاندهندۀ اهمیت
حرکتهای جمعی در تحوالت نهادی و فناورانه در زمان شکلگیری صنایع جدید هستند ،با این وجود،
جدول ( :)1نمونههای تاریخیِ بررسیشده در مطالعه حمیدی و همکاران
نمونه تاریخیِ
بررسیشده

میزان توسعهیافتگی
کشور میزبا ِن صنایع

منبع داده

توسعهیافته

()Murmann, 2003

صنعت ایمﭙلنت
حلزونی آمریکا

تجهیزات
پزشکی

اواسط قرن بیستم

توسعهیافته

& )Van de Ven
(Garud, 1994

صنعت خودروی
آمریکا

وسایل نقلیه

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

توسعهیافته

()Rao, et al., 2000

صنعت فناوری
اطالعات تایوان

ICT

اواخر قرن بیستم

در حال توسعه

& )Hung
(Whittington, 2011

صنعت رنگ آلمان

حوزۀ فعالیت

دورۀ تاریخی

مواد شیمیایی اواسط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

جدول ( :)2جمعبندی مطالعات تاریخی انجامشده در مطالعه حمیدی و همکاران
مطالعﺔ مورمن
مورد
مطالعهشده

مطالعﺔ وندون و گارود

تﻐییرات نهاد و فناوری در
توسعه فناوری ایمﭙلنتهای
شکلگیری و رشد صنعت
حلزونی گوش
رنگهای شیمیایی در آلمان

مطالعﺔ رائو و همکاران

مطالعﺔ هانگ و
ویتینگتون

توسعه صنعت
خودروسازی در بدو
شکلگیری در آمریکا

توسعه نظام نوآوری
 ITدر تایوان

چه ساختارهای اجتماعی،
فرآیند تﻐییرات نهاد
چرا آلمان ،رهبری صنعتی
پیشران تحوالت نهادی در
و فناوری در توسعﺔ
سوال و هدﻑ
رنگهای شیمیایی را در رقابت
صنعت خودروی آمریکا در تایوان رشد نمود؟
ایمﭙلنتهای حلزونی
پژوهش
با انگلستان از آن خود کرد؟
بوده است؟
گوش چگونه بوده است؟
چگونه صنعت IT

تﻐییر فناوری
کلیدی

توسعه فناوری رنگهای
سنتتیک شیمیایی

توسعه ایمﭙلنتهای
حلزونی گوش

مکانیسمهای
حرکتهای
جمعی

توسعه فناوریهای مرتبط
با خودرو

توسعه فناوری
نیمههادی و
رایانههای همراه

البی مشترﻙ برخی بنگاهها
تاسیس اتحادیه بین
برای تﻐییرات نهادی ،بسیار
شرکتهای با فناوری
مهم بوده است .ائتالﻑ
تککاناله و چندکاناله با
جنبشهای اجتماعی ،محور ایجاد اتحادیهها و
جمعیِ کارآفرینان نهادی
یکدیگر .البی این شرکتها
انجمنها
تﻐییرات بوده است
از هر سه بخش دولت-
در نهادهای رگوالتوری و
صنعت-دانشگاه در تاسیس
بیمهای .آموزش این نهادها
موسسات تحقیقاتی صنعتی
توسط خود شرکتها
مشهود بوده است.

تقریبا همه موسسان
شرکتهای تولید رنگ
شاگردان دانشمند آلمانی
نقش کارآفرینان
«هافمن» بودهاند .نقش آلتوﻑ
نهادی
در تامین بودجه دانشگاهها و
تاسیس موسسات تحقیقاتی
قابل توجه است.

ویلیام هوس ،مدیران
 ،NIHشرکت تریام

باشگاههای حرفه ِ
ای
طرفداران خودرو به عنوان
کارآفرینان نهادی

شه و چانگ

پاسخ دقیقی را برای درﻙ تنوع حرکتهای جمعی مورد نیاز برای شکل گیری صنایع جدید ارائه نمی کنند.
برای مثال ،در مطالعﺔ مورمن ( )2003روی تجربﺔ صنعت رنگ آلمان ،اگرچه وجود حرکتهای جمعی
در البی بنگاهها تا حدی مشخص است ( ،)Murmann, 2003اما در مورد میزان تاثیر این حرکتهای
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تﻐییر نهادی
کلیدی

ِ
گیری آزمایشگاههای
شکل
تحقیق و توسعﺔ بنگاهی؛
تاسیس شکل جدیدی از
بنگاههای شیمیایی و مراکز
تحقیقات صنعتی

شکل گیری قواعد جدید
رگوالتوری در سازمان
غذا و داروی آمریکا

توسعﺔ استفاده از خودرو شکلگیری بنگاههای
»حرفهای« از بستر
و باشگاههای طرفداران
بنگاههای »خانودگی«
خودرو
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جمعی بر تشکیل نهادهای موثر بر شکلگیری صنعت رنگ آلمان (از جمله »ساختار ارتباطی دانشگاهها با
صنایع«) صحبت چندانی نشده است .البته اگر مطالعﺔ مورمن ،به صورت نظاممند ،فهرستی از فعالیتهای

ِ
کلیدی ایجادکنندۀ تﻐییرات نهادی در صنعت رنگ آلمان را ارائه میکرد و سﭙس به تحلیل مجریا ِن
مهم و
هر یک از این فعالیتها میپرداخت ،میتوانست بهطور دقیقتری میزان تاثیر حرکتهای جمعیِ مجریان
یادشده بر تﻐییرات نهادی صنعت رنگ آلمان را مشخص نماید.
ِ
کلیدی عاملِ تﻐییرات نهادی را »اقدام نهادی «3نامیدهاند .تحلیل
جامعه شناسان ،این فعالیتهای مهم و
نظاممند »اقدامات نهادی« ،نقشهای از مجموعه فعالیتهای مهمی را فراهم میکند که پیشران عمدۀ
تﻐییرات نهادی در یک نظام فنی-اجتماعی بودهاند و این امکان را فراهم میآورد تا پژوهشگر ،به درﻙ
دقیقتری از مجموعه تالشهای انجام شده جهت وقوع تﻐییرات نهادی و فناورانه در آن نظام دست یابد.

بر این اساس ،در بخش بعد ،یک چارچوب مفهومی ،که به واسطﺔ آن امکان تحلیل نظاممن ِد اقدامات
نهادی در یک نظام نوآوری فراهم میشود ارائه خواهد شد.
 -3-2چارچوب مفهومی و سازههای پژوهش
نکتﺔ کلیدی در درﻙ تنوع و میزان تاثیر حرکتهای جمعی بر تحوالت فناوری و نهادی ،وجود سازه یا
ِ
کلیدی
سازههایی واسط است که بتواند به شکلی مناسب ،ابتدا تﻐییرات فناوری و نهادی را به فعالیتهای
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ایجادکنندۀ آنها متصل و سﭙس کنشگرا ِن عاملِ این فعالیتهای کلیدی را (که کارآفرینان نهادی نامیده

کنشگران موجود در یک صنعت یا یک عرصه 8است ( .)Scott, 2013نهاد ،مجموعﺔ بههمپیوستهای را تشکیل
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میدهد بگونهای که قاعده ِ
بازی حاکم بر صنعت را تعیین و در نهایت ،خط سیر مشخصی برای تقویت برخی

میشوند) تحلیل کند و در نهایت ،میزان کنش جمعیِ این کارآفرینان را بررسی نماید .نگارندگان مقاله معتقدند
که چارچوب مفهومی ارائه شده در این مقاله میتواند این سازه(های) واسط را در اختیار محققان قرار دهد.
این سازۀ واسط ،همان »اقدام نهادی« است که در بخش قبل در مورد آن توضیﺢ داده شد( .شکل (.))1
مبتنی بر این چارچوب دو سوال اصلی مورد بررسی قرار می گیرد .1 .چه اقدامات (نهادی) مهمی برای
شکلگیری شرکتهای علممحور خصوصی انجام شده است؟  .2تا چه حد این اقدامات نتیجه حرکت
جمعی کارآفرینان نهادی بوده است؟
در این بخش به تعریف هر یک از سه سازۀ تشکیلدهندۀ چارچوب مفهومی مقاله پرداخته میشود.
 -1-3-2نهاد و تغییر نهادی
نهاد ،مجموعﺔ بههمپیوستهای از قواعد تنظیمی ،4هنجاری ،5شناختی 6و ساختاری 7است که حاصل فعالیت

کارآفرین نهادی

اقدامات نهادی

صنعت زیست دارو مبتنی بر شرکتهای

دولتی تامینمحور

شکل ( :)1چارچوب نظری پژوهش
فعالیتها و محدودیت برخی دیگر ،ایجاد میکند ()Garud & Jain, 1996()Kemp, et al., 1998
( .)Dosi, 1982هرگونه تﻐییر در نهاد (قواعد بازی) ،ممکن است با ایجاد تﻐییر در رفتار کنشگران (نحوۀ
بازی) همراه باشد (.)Scott, 2013
ِ
نهادی بهوقوعپیوسته ،شکلگیری نوع جدیدی از
در مورد صنعت زیستداروی ایران ،شاکلﺔ اصلیِ تﻐییر
»ساختارهای نهادی« یعنی شکلگیری بنگاههای خصوصیِ برخاسته از دانشگاهها بوده است .عمدۀ تﻐییرات
نهادی و فناورانﺔ زیستدارو در ایران را میتوان پیرامون شکلگیری و رشد همین نوع بنگاهها توضیﺢ داد.
این گونﺔ جدید سازمانی ،برای اولین بار توانست تا در »جذب دانش فناورانه از منابع متعدد« به توانمندی
برسد و موفق شد تا به یکﭙارچهسازی و تجاریسازی فناوریهای تولید مادهموثرۀ زیستداروها دست زند.
 -2-3-2اقدام نهادی
اقدام نهادی ،مفهومی نزدیک به فعالیت است اما با آن تفاوتهایی دارد؛ چرا که »فعالیت« اشاره به رفتارها و
ِ
ملموس هر روزۀ افراد دارد درحالیکه منظور از »اقدام نهادی« ،مجموعهای از فعالیتهای منسجم و
کارهای
هدفمند و جدید است که ردِ
ِ
نهادی نسبت ًا ماندگاری از خود بر جای گذارند ( .)Scott, 2013به این ترتیب،
هر فعالیتی که نوآورانه و فاقد مشابه قبلی در صنعت باشد و همچنین تاثیرات نهادی قابل توجه (مستقیم یا
غیر مستقیم) داشته باشد ،یک اقدام نهادی محسوب میشود.
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خصوصی علممحور

صنعت زیست دارو مبتنی بر شرکتهای
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 -3-3-2کارآفرین نهادی
تعاریف متعددی از کارآفرینان نهادی ارائه شده است .در این پژوهش ،کارآفرینان نهادی ،بازیگرانی هستند که

ِ
درگیر اجرای فعالیتهایی با
تاثیرات قابل توج ِه نهادی 9یا همان اقدامات نهادی هستند()DiMaggio, 1988؛
اقتصادی شخصی و خواه مقاصد کام ً
ِ
ال اجتماعی و
خواه قصد از این تاثیرگذاری ،کسب سود یا منفعت
ملی باشد .کارآفرینان نهادی میتوانند اتحادیههای حرفهای ( ،)Demil & Bensédrine, 2005بنگاههای
کارآفرینانه ( ،)Demil & Bensédrine, 2005افراد تاثیرگذار ( ،)Maguire, et al., 2004سازمانهای دولتی
( ،)Evans, 1995شبکهها ( )Dorado, 2005و فعاالن اجتماعی ( )Rao, et al., 2000باشند.
 -4-3-2حرکت جمعی

ظهور هر گونﺔ سازمانی جدید ،دربرگیرندۀ یک حرکت جمعی است ( .)Rao, et al., 2000در این فرآین ِد
ظهور» ،کارآفرینان نهادی« نقشی حیاتی برعهده دارند؛ آنها هستند که تالشهای دیگران را هدایت میکنند
تا بتوانند فرصتها را تشخیص دهند؛ آنها هستند که موضوعات و مسائل پیش رو چارچوببندی مینمایند؛
و آنها هستند که منابع را بسیﺞ میکنند .کارآفرینان نهادی از این طریق به هدایت تالشهای جمعی
میپردازند تا بتوانند باورهای جدید ،هنجارهای جدید ،و ارزشهای جدید را به درون ساختارهای اجتماعی
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تزریق کنند .در این میان ،این پرچمداران تﻐییر ،سازوکارهای نهادی موجود ،ائتالﻑ فعلی بازیگران ،و
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چارچوبهای ذهنی غالب را بهعنوان اموری بدیهی و مفروﺽ نمیانگارند بلکه در تالش برای تﻐییر آنها و
تاثیرگذاری بر عرصه سازمانی پیرامون خود هستند ( .)Van de Ven & Garud, 1994مدل حرکت جمعی،
توسعه و تجاریسازی یک نوآوری فناورانﺔ جدید را به عنوان نوعی تالش جمعی میان بازیگران متعدد،
پراکنده در نقاﻁ مختلف و متعصب نسبت به آن نوآوری میبیند (.)Van de Ven & Garud, 1994
از نظر نگارندگان ،حرکت جمعی به این معناست که مجموعهای از افراد کلیدی ،از سازمانهای مختلف و از
بخشهای متفاوت ،همزمان برای تحقق رسمی و غیررسمیِ یک هدﻑ جمعی (که در اینجا همان اقدامات
نهادی هستند) تالش کرده باشند .این تالش میتواند شامل »البی کردن«» ،بسیﺞ منابع«» ،ارائه دلیل و منطق
برای همگان در مورد ضرورت تﻐییر نهادی (شامل فرآیندهای گفتمانی و مشروعیتسازی تﻐییر)« ،و »ایجاد
روابط جدید میان بازیگران ( «)Hardy & Maguire, 2008باشد.
به عبارت دیگر ،اگرچه در نگاه کالسیک ،مجموعه بازیگران درگیر در توسعه فناوری ،هر یک نقش
تعریفشدهای دارند (مثال نقش دولت ،تنظیمی و تامین مالی؛ نقش بنگاه ،تولید و نوآوری؛ نقش دانشگاه،
تولید دانش علمی و دانشجو و  ،)...اما در رویکرد حرکت جمعی ،همه بازیگران از بخشهای مختلف

برای تحقق یک هدﻑ و یا در انجام یک فعالیت ممکن است به صورت مشترﻙ همکاری کنند و مرز بین
نقشهای کالسیک آنها درنوردیده شود .برای مثال ،در مورد صنعت مواد شیمیایی آلمان شاهد تالش هر
سه بخش دولت ،دانشگاه و بنگاهها در راستای افزایش بودجﺔ بخش آموزش عالی بطور مشترﻙ هستیم و
اینگونه نیست که این نقش مثال تنها مربوﻁ به دولت باشد.

 -3روش پژوهش

در این پژوهش ،دادههای مربوﻁ به تﻐییرات صنعت زیستداروی ایران ،حاصل »موردکاوی« با استفاده از
مصاحبه ،مشاهدۀ مستقیم و منابع آرشیوی بوده است .در این موردکاوی ،تجربﺔ شرکتهای داروسازی ایران
در دستیابی به فناوری مادهموثرۀ داروها طی سالهای  1369تا  1392مورد بررسی قرار گرفته است .دادههای
بدست آمدهاند .در مجموع 57 ،مصاحبﺔ نیمهساختیافته با رﺅسا و مدیران میانیِ هفت شرکت که برای دستیابی
به ظرفیت تولید تالش کرده بودند ،رﺅسا و مدیران میانیِ »سازمان غذا و داروی ایران« ،چندین تن از اساتید
کلیدی دانشگاههای پزشکی کشور ،روسای فعلی و قبلیِ »مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی
ِ
کلیدی دیگر از موسسات و سازمانهای مرتبط با »وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
تهران« ،چندین فرد
پزشکی« ،و مدیران میانیِ سازمان لیدکو بهعنوان تنها ارائهدهندۀ تخصصیِ سرمایهگذاری خطرپذیر کشور در
حوزه زیستفناوری ،صورت گرفت .الزم به ذکر است که اطالعات دو شرکت نیز از منابع دیگری (نظیر
اطالعات منتشر شده در رسانههای عمومی و پرسش از افراد مطلع دیگر) بدست آمد چراکه یکی از این دو
شرکت ،حاضر به همکاری در این مطالعه نشد و رئیس شرکت دیگر نیز در دسترس تیم مطالعه قرار نگرفت.
مصاحبههای یادشده در دو مرحله انجام شدهاند .در مرحله اول 22 ،مصاحبه توسط یکی از نگارندگان در
فاصلﺔ زمانیِ سالهای  1384تا 1387و در مرحله دوم 35 ،مصاحبه در فاصله زمانی سالهای  1389تا 1392
صورت گرفته است .مدت زمان مصاحبهها بین  15تا  120دقیقه بوده که بهطور میانگین میتوان گفت هر
مصاحبه حدود  50دقیقه به خود اختصاﺹ داده است .شایان ذکر است که طوالنیترین مصاحبهها مربوﻁ
به مدیران سیناژن ،موسسه پاستور ایران و شفای ساری بود چرا که مطالعﺔ اولیﺔ نگارندگان نشان میداد
مهمترین فعالیتهای مرتبط با جذب توانمندیهای ماده موثرۀ زیستی ،با پیشگامی این سه سازمان انجام
گرفته است .جدول ( )3جزئیات این مصاحبهها را نشان میدهد.
تحلیل دادهها در این مقاله مطابق با فرآیند پژوهش کیفی کرسول ()Creswell, 2013صورت گرفته است؛ به
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کیفی ،از طریق انجام مصاحبههای متعدد ،شرکت در جلسات ،بازدید از شرکتها ،و تحلیل متون آرشیوی
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جدول( :)3جزئیات مصاحبهها و مشاهدات پژوهش
سازمان
سیناژن

شفای ساری

شرکتهای علممحور

انستیتو پاستور ایران

زیستدارو دانش
پارس نوترکیب
پویش دارو

دارو پخش

سازمان-های دانشگاهی
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هالل احمر

سازمانهای دولتی
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شفای بند گز

مصاحبه

 8مصاحبه 3 :مصاحبه با رئیس شرکت 2 ،مصاحبه با رئیس
هیئت مدیره 3 ،مصاحبه با مدیران واحدهای تحقیقوتوسعه،
تولید و بازاریابی
( 2مصاحبه در مرحله اول و  6مصاحبه در مرحله دوم)
 5مصاحبه 3 :مصاحبه با رئیس شرکت 2 ،مصاحبه با مدیر
قبلی واحد تحقیقوتوسعه
( 1مصاحبه در مرحله اول و  4مصاحبه در مرحله دوم)

 10مصاحبه 4 :مصاحبه با سه رئیس فعلی و قبلی شرکت2 ،
مصاحبه با  2مدیر تولید 4 ،مصاحبه با مدیران میانی و بازدی ِد
از نزدیک از شرکت
( 7مصاحبه در مرحله اول و  3مصاحبه در مرحله دوم)
 4مصاحبه 4 :مصاحبه با مدیران واحد تولید
(یک مصاحبه از طریق تلفن)
( 1مصاحبه در مرحله اول و  3مصاحبه در مرحله دوم)

 3مصاحبه 2 :مصاحبه با سه رئیس شرکت 1 ،مصاحبه با مدیر
پروژه اینترفرون آلفا (هر  3مصاحبه در مرحله دوم)
استفاده از دادههای حاصل از شرکتهای دیگر و سایر افراد
مطلع

استفاده از دادههای حاصل از مصاحبهی رئیس شرکت شفای
ساری و مدیر پروژه واکسن هﭙاتیت  Bشرکت دارو پخش
 2مصاحبه
(هر  2مصاحبه در مرحله دوم)

 2مصاحبه با مدیر پروژه واکسن هﭙاتیت B
( 1مصاحبه در مرحله اول و  1مصاحبه در مرحله دوم)

سازمان غذا و دارو

 6مصاحبه 3 :مصاحبه با رئیس سازمان 1 ،مصاحبه با رئیس
قبلی سازمان 2 ،مصاحبه با مدیران میانی
( 3مصاحبه در مرحله اول و  3مصاحبه در مرحله دوم)

سازمانهای دولتی
دیگر

 4مصاحبه
( 2مصاحبه در مرحله اول و  2مصاحبه در مرحله دوم)

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

انکوباتورها و
پارﻙهای فناوری
اساتید دانشگاهیِ
کلیدی دیگر

 3مصاحبه با سیاستگزاران کلیدی
( 1مصاحبه در مرحله اول و  2مصاحبه در مرحله دوم)

مشاهده مستقیم
بازدی ِد از نزدیک از
شرکت
بازدی ِد از نزدیک از
شرکت
بازدی ِد از نزدیک از
شرکت و مشارکت در 15
جلسه شرکت
بازدی ِد از نزدیک از
شرکت
----------مشارکت در  5جلسه
مشارکت در  4جلسه
مشارکت در  3جلسه

 5مصاحبه 4 :مصاحبه با رئیس مرکز رشد فناوریهای داروئی
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 ،مصاحبه با رئیس شهرﻙ علمی
تحقیقاتی اصفهان
( 2مصاحبه در مرحله اول و  3مصاحبه در مرحله دوم)

مشارکت در  4جلسه

 5مصاحبه
( 1مصاحبه در مرحله اول و  4مصاحبه در مرحله دوم)

---

این ترتیب که در گام اول به ساماندهی دادهها پرداخته شد و متن فایلهای صوتی مصاحبهها و مشاهدات
میدانی بهدقت بر روی کاغذ پیادهسازی گردید .سﭙس تالش شد تا یک درﻙ کلیِ اولیه از دادههای بدست
آمده کسب گردد و از همین رو متون پیادهشده چند بار مورد مطالعه قرار گرفت و یک سنت ِز کلیِ اولیه از
دادهها بدست آمد .همزمان با این توجه به جزئیات ،یادداشتهای شخصی( 10که حاوی ایدهها ،عبارات
کوتاه ،و مفاهی ِم خطور کرده به ذهن نگارندگان بود) نیز در کنار متو ِن پیادهشده نوشته شد.
در گام دوم ،نوبت به توصیف ،دستهبندی و تفسیر دادهها از طریق کدگذاری رسید .بهطور کلی فرآیند
کدگذاری ،شامل دستهبندی هر متن به دستههای کوچکتر و جستجوی شواهد تاییدکننده برای آن دستهها از
دیگر متو ِن مورد نظر است .از یک منظر ،راهبردهای کدگذاری را میتوان در دو سر یک طیف دستهبندی
نمود (» :)Crabtree & Miller, 1992کدگذاری با استفاده از دستهبندیهای آمادهازقبل (یعنی با استفاده از
حین فرآیند کدگذاری بهطور خودظهور ظاهر میشوند)«.
فرآیند کدگذاری در این مقاله ،در دو بخش متوالی انجام شد .در بخش اول که هدﻑ ،درﻙ تحوالت فناورانه
ِ
کدگذاری نوع اول (یعنی کدگذاری با استفاده از دستهبندیهای
در صنعت زیستدارو بود ،از راهبرد
آمادهازقبل یا آنچه استرائوس و کوربین (»)Strauss & Corbin, 1994مفاهیم حساسکننده «11مینامند،
ِ
یادگیری فناورانﺔ بل و
استفاده شد و نگارندگان ،کار کدگذاری دادههای خود را با استفاده از الگوی
پویت ( )Bell & Pavitt, 1993آغاز نمودند .بر این اساس ،شرکتها به دو دستﺔ »شرکتهای تالشکننده
برای کسب ظرفیت تولید با حداقل تالش فناورانه« و »شرکتهای تالشکننده برای کسب توانمندیهای
فناورانه« تقسیم شدند .البته این توضیﺢ مهم الزم است که نگارندگان ،خود را به این دستهبندی محدود
ننمودند و آمادگی آن را داشتند تا در صورت ظهور یک دستﺔ جدید ،از آن نیز بهره جویند .بر این اساس،
سه روش دسته بندی دیگر نیز یافت شد» :شرکتهای موفق در دستیابی به فناوری زیستدارو/شرکتهای
شکست خورده«؛ »شرکتهای خصوصی/شرکتهای دولتی«؛ »شرکتهای استفادهکننده از روش بسته کامل
انتقال فناوری/شرکتهای جذب کننده دانش از منابع متعدد داخلی و خارجی« .سﭙس »رویکرد مقایسهای
مستمر «12تا مرحلﺔ اشباع ادامه پیدا کرد .در نهایت با تحلیل دستهبندیهای بدست آمده ،شرکتها به چهار
نسل تقسیم شدند» :نسل اول یا شرکتهای تامینمحور دولتی و شبهدولتی» ،«13نسل دوم یا شرکتهای
علممحور دولتی» ،«14نسل سوم یا شرکتهای علممحور خصوصیِ پیشگام ،«15و »نسل چهارم یا شرکتهای
علممحور پیرو .«16این چهار نسل از شرکتها توضیﺢ میدادند که چگونه دورۀ »توانمندی فناورانه« از دل

حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری :بررسی شکلگیری بنگاههای علم محور در صنعت زیستداروی ایران

دستههای موضوعیِ از قبلتعریفشده در ادبیات و چارچوب پذیرش)« و »کدگذاریهای خودظهور (که در
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دورۀ »ظرفیت تولید« و پس از طی آزمونها و موفقیتها و شکستهای متعدد سر بر آورد.
در بخش دوم و برای پاسخ به سوال »چه اقدامات (نهادی) مهمی برای شکلگیری شرکتهای علممحور
خصوصی انجام شده است؟« برای تحلیل اقدامات نهادی ،ابتدا فهرستی از فعالیتها استخراﺝ گردید بگونهای
ِ
ِ
نهادی شناساییشده محسوب میشدند .در
کلیدی تاثیرگذار بر تﻐییرات
که این فعالیتها از فعالیتهای
ادامه ،این فهرست بر اساس تعریف این مقاله از اقدام نهادی (در بندهای قبل) مورد بررسی قرار گرفت و
سﭙس از طریق یک فرآیند کدگذاری و تحلیل زمینه ،فعالیتهای مرتبط ،بصورت چهار اقدام نهادی مهم
ِ
نهادی عاملِ هر یک از این اقدامات نهادی و اهمیت هر یک از این
دستهبندی گردید .پس از آن ،کارآفرینان
کارآفرینان نهادی در تحقق اقدام نهادی مربوﻁ ،شناسایی و استخراﺝ شد .در نهایت میزان تاثیرگذاری جمعیِ

کارآفرینا ِن شناساییشده در تحقق اقدامات نهادی مهم ،مالﻙ تحلیل قرار گرفت.

در بخش سوم و در پاسخ به سوال »تا چه حد این اقدامات نتیجه حرکت جمعی کارآفرینان نهادی بوده
است؟« بر اساس تعریفی که از کار جمعی ارائه شد ،میزان مشارکت کارآفرینان نهادی از بخشهای
مختلف دولتی و خصوصی و در قالب نقشهای رسمی و غیررسمی برای تحقق اقدامات نهادی مشترﻙ
مورد بررسی قرار گرفت.
اعتبارسنجی نتایﺞ بدست آمده در این مقاله مبتنی بر سه راهبرد بوده است .1 :راهبرد استفاده از چند منبع
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داده (مصاحبه ،منابع آرشیوی ،پرسش سواالت یکسان از چند مصاحبهشونده)؛  .2قرار دادن نتایﺞ پژوهش

دارند) تولید میشوند ( .)Mahboudi, et al., 2012زیستشبیهداروها ،زیستداروهایی تقلیدی 18هستند که
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پس از معرفی به بازار ،توسط شرکت پیشگامِ تولیدکننده (که برای تایید بالینی دارو و توسعﺔ آن مبالﻎ گزافی

در اختیار مصاحبهشوندگان برای دریافت نظر آنها و بازنگری فرآیند تحلیل بر اساس بازخوردها؛ .3
بررسی کل فرآیند تحلیل توسط یکی از اساتید باتجربه در حوزه تحقیقات اقتصاد توسعه و بازنگری
فرآیند تحلیل بر اساس نظرات ایشان.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-4تغییرات نهاد و فناوری در صنعت زیستداروی ایران :شکلگیری بنگاههای علممحور
صنعت داروسازی ایران ،صنعتی است که در توسعه و تجاریسازی زیستشبیهداروها 17موفقیت چشمگیری
داشته است .زیستداروها ،مولکولهای زیستیِ درشتمولکولی هستند که غالبا بر خالﻑ داروهای شیمیایی،
از طریق طراحی و دستکاری ژنتیکیِ سلولهای تولیدکننده در محیطهای کشت (که رآکتورهای زیستی نام

هزینه کرده است) از سوی شرکت های دنبالهرو تولید میشوند (به این دلیل که این شرکتها هزینﺔ کمی را
برای آزمونهای بالینی صرﻑ کردهاند ،میتوانند دارو را با قیمت کمتری وارد بازار مصرﻑ کنند) .هماکنون
در ایران ،بیش از  40شرکت خصوصی علممحور در حال فعالیت بهمنظور تجاریسازی محصوالت
زیستدارو هستند (بر اساس گزارش (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .))1393 ,همچنین در
سالهای اخیر ،شرکتهای علممحور ایرانی ،قادر به توسعﺔ زیستشبیهداروهای جدید از روی نمونﺔ اولیه،
تنها در کمتر از  3سال پس از معرفی نمونﺔ اولیه توسط شرکت پیشگام بودهاند .برخی زیستشبیهداروهای
ایرانی نظیر سینووکس ،19اولین نمونﺔ خود در جهان محسوب میشوند.
این شرکتها ،نتیجﺔ وقوع یک تﻐییر نهادی مهم در کشور و گذار از »شرکتهای تامینمحور دولتی« به
سمت »شرکتهای علممحور خصوصی« در طی دو دهه بوده است .تحلیل دادههای بدست آمده در این
شرکت و موسسﺔ در صنعت زیستداروی ایران دانست (جدول (.))4
• نسل اول به شرکتهایی اطالﻕ میشود که از اواخر دهه  60شمسی اقدامات اولیهای را برای تولید
ِ
فناوری تولید
مادهمﺆثرۀ زیستداروها انجام دادند .با اینحال ،عمدۀ این فعالیتها قبل از دستیابی به
زیستدارو متوقف شدند .پروژۀ سازمان هالل احمر ،شرکت شفای بندر گز و پروژه تولید واکسن
هﭙاتیت  Bدر شرکت داروپخش ،مهمترینِ این فعالیتها محسوب میشوند.
• نسل دوم ،شرکتهایی هستند که در دهه  70شمسی تشکیل شدند .این نسل از شرکتها موفق به
انتقال دانش و فناوری شدند اما از نظر تجاری موفقیت چندانی به دست نیاوردند .انستیتو پاستور ایران
و شرکت شفای ساری ،مهمترینِ این شرکتها در این دوره محسوب میشوند.
• نسل سوم شرکتها ،شرکتهای کوچک خصوصی هستند که در اوایل دهه  80شمسی با تالش
کارآفرینان دانشگاهی و در قالب »شرکتهای علممحور خصوصی« تﺄسیس شدند و موفقیتهای
فناورانه و تجاری متعددی را به دست آوردند؛ شرکتهایی مانند شرکتهای خصوصیِ »پویش دارو«
و »زیستدارو دانش« که با تالش اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز رشد
فناوریهای داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز به کار کردند ،شرکت سیناژن که توسط اساتید

و پژوهشگرا ِن وابسته به انستیتو پاستور ایران تﺄسیس شد و شرکت پارس نوترکیب که توسط یکی از
اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران بنیانگذاری گردید .تمایز اصلی این شرکتها ،پیشگام بودن آنها در
ِ
فناوری تولید زیستداروهاست .تﺄسیس و فعالیت این شرکتها زمانی رﺥ داد که تا آن لحظه،
توسعﺔ
هنوز شرکتهای زیستفناوری خصوصی از این جنس ،موفقیت تجاری خاصی را کسب نکرده بودند.

حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری :بررسی شکلگیری بنگاههای علم محور در صنعت زیستداروی ایران

پژوهش نشان میدهد که این گذار نهادی را میتوان طی چهار مرحله و از طریق شکلگیری چهار نسل
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جدول ( :)4شکلگیری چهار نسل شرکت و موسسه در صنعت زیستداروی ایران
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اندازه و ساختار و
مالکیت
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راهبرد جذب
فناوری

درگیر شدن
فعال محققان
دانشگاهی

استفاده از موفقیت در انتقال دانش موفقیت
تجاری
و فناوری
دانش بومی

بزرگ؛ شرکت
وابسته به
هالل احمر
هولدینگ؛ عمومی

خرید بسته کامل
در مقیاس صنعتی

کم

کم

انتقال فناوری در فاز
عقد قرارداد متوقف شد

---

شفای
بندرگز

بزرگ؛ شرکت
وابسته به
هولدینگ؛ عمومی

خرید بسته کامل
در مقیاس صنعتی

کم

کم

انتقال فناوری در فاز
عقد قرارداد متوقف شد

---

پروژه
داروپخش

بزرگ؛ شرکت
وابسته به
هولدینگ؛ عمومی

خرید فناوری
در سطﺢ
آزمایشگاهی و
توسعه داخلی

کم

در مرحله توسعه داخلی
فناوری متوقف شد

---

شفای
ساری

بزرگ؛ شرکت
وابسته به
هولدینگ؛ عمومی،
تﻐییر بهخصوصی

تﺄمین منابع
فناوری از منابع
متنوع داخلی
و خارجی و
یکﭙارچهسازی
داخلی

زیاد

زیاد

انستیتو
پاستور
ایران

خرید بسته کامل
بزرگ؛ موسسه
تحقیقاتیتوسعهای؛ در مقیاس صنعتی
از کشور کوبا
دولتی

زیاد

کم

کم

این شرکت به
دانش فناورانﺔ
تولید آنتیبیوتیک
اریترومایسن از
مرحله اول تخمیر تا
مرحله آخر تولید ماده
مﺆثره اریترومایسین
سوکسینات دست یافت.
این موسسه به دانش
فناورانه تولید ماده مﺆثره
داروهای زیستی دست
یافت.

کم

کم

سیناژن

شرکت متوسط؛
خصوصی

جذب فناوری
از منابع مختلف
داخلی و خارجی

تﺄسیس،
مدیریت،
مالکیت

زیاد

موفق

موفق

پویش دارو

شرکت متوسط؛
خصوصی

جذب فناوری
از منابع مختلف
داخلی و خارجی

تﺄسیس،
مدیریت،
مالکیت

اطالعاتی
در دست
نیست

موفق

موفق

پارس
نوترکیب

شرکت کوچک؛
خصوصی

جذب فناوری
از منابع مختلف
داخلی و خارجی
با تمرکز بیشتر بر
توسعه داخلی

زیستدارو
دانش

شرکت کوچک؛
خصوصی

جذب فناوری
از منابع مختلف
داخلی و خارجی

تﺄسیس،
مدیریت،
مالکیت

بسیار زیاد

موفق

موفق

تﺄسیس،
مدیریت،
مالکیت

زیاد

موفق

موفق

ِ
نهادی اولیﺔ صنعت زیستداروی
همچنین شکلگیری این شرکتها ،در دورۀ شکلگیری و تحوالت
ایران رﺥ داده که همین مساله ،یکی از ریسکهای اصلیِ پیش روی این شرکتها بوده است.
• نسل چهارم ،شرکتهایی هستند که از نظر ساختار و حاکمیت ،بسیار شبیه به شرکتهای نسل سوم
میباشند اما تﺄسیس و فعالیت آنها بعد از موفقیتهای حاصلشده از شرکتهای پیشگام رﺥ داده
ِ
نهادی صنعت زیستداروی ایران برخوردار بودهاند.
است .این شرکتها از ثبات بیشتری در ساختار
نتیجه این مطالعه نشان میدهد که شکلگیری شرکتهای علممحور خصوصی ،نتیجﺔ یک فرآیند تاریخیِ
مبتنی بر یادگیری و آزمون و خطا بوده است :شکستهای هر نسل باعﺚ شد تا کارآفرینان با تﻐییر مسیر و
بازبینیِ راهبردهای خود ،روشها و الگوهای جدیدی را طراحی و اجرا کنند که در نتیجه ،به تدریﺞ نسل
جدیدی از شرکتهای علممحور خصوصی از میان شرکتهای تامینمحور دولتی ظهور نمود .این شرکتها،

زیستداروها را در این موسسات کوبایی آموختند .عمدۀ دانش و زیرساختهای صنعتیِ تولید زیستدارو

حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری :بررسی شکلگیری بنگاههای علم محور در صنعت زیستداروی ایران

از نظر ساختار ،مالکیت ،مدیریت ،روش دستیابی به فناوری ،روش تامین مالی و در نهایت موفقیت در تولید

در ایران در همین دوره به دست آمد .همچنین انجام این پروژه بهخوبی به همگان ،نامناسب بودن بستر
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زیستداروها ،با کنشگران قبل از خود (یعنی شرکتهای تامین محور دولتی) تفاوت زیادی دارند.
 -2-4اقدامات نهادی تاثیرگذار بر شکلگیری بنگاههای علممحور
در این بخش ،هدﻑ اصلی ،شناسایی و تحلیل اقدامات نهادی یا همان فعالیتهای کلیدی و مهمی بود
که بیشترین تﺄثیر را بر شکلگیری شرکتهای علممحور در صنعت زیستداروی ایران داشتهاند .این
اقدامات نهادی در سه مرحله از دورۀ عمر صنعت زیستداروی ایران شناسایی گردیدند :اقدامات نهادی
موثر در شکلگیری بنگاههای علممحور در ایران؛ اقدامات نهادی موثر در ایجاد فضای مناسب برای زنده
ماندن و رشد این بنگاهها؛ و اقدامات نهادی موثر در ورود این بنگاهها به بازار.
ِ
فناوری چهار زیستدارو از کشور کوبا«» ،تاسیس مرکز رشد
تحلیل ما نشان میدهد که »انجام پروژۀ انتقال
فناوریهای داروئی در دانشگاه علوم پزشکی تهران«» ،ورود تاثیرگذار دفتر همکاریهای فناوریهای ریاست
جمهوری به حوزه زیستفناوری« ،و »تالش برای ورود شرکتهای نسل سوم به بازار« ،مهمترین اقدامات
ِ
نهادی صورت گرفته در صنعت زیستداروی ایران بودهاند (شکل ( .))2برای مثال
نهادی تاثیرگذار بر تﻐییر
ِ
فناوری چهار زیستدارو از کشور کوبا« ،که در آن انستیتو پاستور ایران و موسسههایی
»انجام پروژۀ انتقال
ِ
موفق انتقال دانش فنیِ
از کوبا ،قراردادی مبنی بر انتقال فناوری از کوبا به ایران منعقد کردند ،اولین فعالیت
زیستدارو به ایران محسوب میشود .در این پروژه حدود  100نفر از کارشناسان کشور برای دورههای
بعضا تا  3ساله به کشور کوبا اعزام شدند و دانش تولید ،کنترل و تضمین کیفی ،و تحقیقوتوسعﺔ صنعتیِ

موسسههای دولتی برای ورود به بازارهای محصوالت پیچیده و با تﻐییرات سریع را نشان داد .همچنین تعداد
قابل توجهی از شرکتهای خصوصی علممحورِ نسل سوم ،توسط کارشناسان و محققانی تاسیس شد که
اعضای کلیدی و فعال این پروژه بودند و نحوۀ تجاریسازی زیستداروها را در این پروژه فرا گرفته بودند.
در جدول ( ،)5توضیحات بیشتر در مورد هر چهار اقدام نهادی یادشده ارائه شده است .در این جدول
میتوان تاثیرات هر اقدام نهادی ،توضیﺢ تکمیلی اقدام نهادی ،و مهمتر از همه ،نقل قولهای استخراﺝشده
از مصاحبهها در تایید اهمیت اقدام نهادی را مشاهده کرد.
 -3-4حرکتهای جمعی کارآفرینان نهادی
بر اساس تحلیل نگارندگان مقاله ،از آنجاکه در تحقق هر چهار اقدام نهادی شناساییشده ،جمعی از کنشگران
بهصورت رسمی و غیررسمی و با ایفای نقشهای مختلف حضور داشتهاند و همچنین ،اقدامات نهادی،
ِ
نهادی عامِ یک صنعت محسوب میشوند ،توسعﺔ صنعت زیستدارو در ایران را
فعالیتهای موثر بر تﻐییرات
میتوان نتیجه یک حرکت جمعی کارآفرینان نهادی دانست .بهعبارت دیگر ،عمدۀ زیرساختهای (نهادهای)

ِ
صنعت مبتنی بر شرکتهای دولتی تامینمحور به شرکتهای خصوصی
مهم که در تحول این صنعت از یک
ِ
نهادی موثر
علممحور نقش داشتهاند ،نتیجﺔ کنشهای جمعی بوده است .درواقع نگاهی به ترکیب کارآفرینان
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بر تحقق هر یک از این چهار اقدام نهادی نشان میدهد که امکانات و منابع هر سه بخش »دولتی-دانشگاهی-
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خصوصی (کسبوکار)« در تحقق هر یک از آنها بهکار گرفته شده و هیﭻ اقدام نهادیای نبوده است که به
طور مستقل و صرفا از سوی »یک« کارآفرین نهادی و یا »یک« سازمان صورت گرفته باشد.از سوی دیگر،
اقدامات نهادی ،از یک طرﻑ به دلیل بنبستهایی که پیش روی خود میبینند و از طرﻑ دیگر بهدلیل
اهمیتی که در نزد کارآفرینان کلیدی دارند ،خود نیز ایجادکننده و تحریککنندۀ حرکتهای جمعی هستند.
درواقع هرچند ممکن است یک اقدام نهادی ،از یک فرد یا یک سازمان شروع شده باشد ،اما بهتدریﺞ که با

ِ
موفقیت آن از سوی کارآفرینان بخشهای مختلف احساس میشود (و
چالشهایی مواجه میگردد و اهمیت
کارآفرینان بهنوعی سرنوشت آیندۀ کل صنعت را گرهخورده در این اقدام نهادی میبینند) ،کارآفرینان نهادی
متعددی برای تحقق آن اقدام میکنند و از نفوذ ،امکانات و توانمندیهای خود در این زمینه استفاده مینمایند.
در مجموع با هر انگیزهای که باشد ،تجربﺔ صنعت داروسازی ایران نشان میدهد که در اقدامات نهادی مه ِم
ِ
نهادی کلیدی بهصورت »رسمی« در راس کار قرار داشته و سایر
شناساییشده ،همواره تعدادی از کارآفرینان
کارآفرینان نهادی بهصورت »غیررسمی« ،از آنها در تحقق اهداﻑ حمایت کردهاند .برای مثال ،در تجربﺔ ورود
محصوالت شرکتهای نسل سوم (نظیر سیناژن) به بازار» ،معاون دارو و غذای وزارت بهداشت« بهصورت
رسمی و بهعنوان کارآفرین نهادی کلیدی نقش ایفا میکند اما حمایتهای افراد دیگر در »وزارت بهداشت«،

اقدام نهادی

اقدام نهادی
تالش برای ورود شرکتهای
نسل سوم به بازار

ورود دفتر همکاریهای
فناوریهای ریاست جمهوری
به حوزه زیستفناوری

شرکتهای خصوصی علممحور

اقدام نهادی

اقدام نهادی

تاسیس مرکز رشد فناوریهای
داروئی در دانشگاه علوم

انجام پروژۀ انتقال فناوری
چهار زیستدارو از کشور

شرکتهای دولتی تامینمحور

شکل ( :)2اثر اقدامات نهادی مهم بر تغییر نهادی در صنعت زیستداروی ایران

موفقیت داشتهاند .بهعبارت دیگر ،عالوه بر معاونت دارو و غذا ،شبکﺔ گستردۀ دیگری نیز در حمایت از
ورود این محصوالت به بازار ایران نقش داشتهاند ،مانند تشکیل جلسات متعدد کارآفرینان با مسووالن وزارت
بهداشت؛ حمایت چند برنامﺔ رادیویی و برخی از پزشکان متخصص از از ورود داروی ایرانی به بازار.
جدول ( ،)6بازیگران موثر در وقوع و تحقق اقدامات نهادی شناساییشده را نشان میدهد (البته بدیهی است
که این فهرست ،شامل همه افراد درگیر در تﻐییرات نهادی صنعت زیستداروی ایران نمیشود) .همانطورکه
مشاهده میشود ،این بازیگران از بخشهای مختلف دانشگاهی ،دولتی ،وخصوصی (کسبوکار) بودهاند.
همچنین در تحقق هر چهار اقدام نهادی ،افراد مشترکی به چشم میخورند .برای مثال ،بخش زیادی از
کارآفرینان تاثیرگذار بر سرنوشت پروژه هﭙاتیت  ،Bدر حدود یک دهه بعد بر سرنوشت ورود داروهای
شرکتهای نسل سوم به بازار و حتی شکلگیری مرکز رشد فناوریهای دارویی نیز موثر بودند .همچین این
کارآفرینان ،در اقدامات نهادی مختلف ،در سازمانهای متفاوت فعالیت داشته و نقش آنها نیز متفاوت بوده
است :برای مثال ،در یک اقدام نهادی ،نقش رسمی و در یک اقدام نهادی دیگر نقش غیرسمی داشتهاند یا
در یک اقدام نهادی حضور سیاسی و در اقدام نهادی دیگر نقش گفتمانی 20ایفا کردهاند.
ِ
اغلب این کارآفرینان ،برخاسته از دو خاستگاه مهم دانشگاهی
همچنین یک تحلیل عمیقتر نشان میدهد که
بودهاند .اولین خاستگاه ،گروهی از دانشجویان فعال در رشتههای علوم پزشکی بودند (اعضای انجمن
اسالمی دانشجویان) که طی سالهای  1363تا  1366با دریافت حمایت مالی دولت ،به اروپا و کانادا برای
یادگیری فناوریهای زیستدارویی اعزام گردیدند .دومین خاستگاه ،گروهی از تکنسینها و مدیرانی بودند
که توسط انستیتوپاستور ایران به کوبا برای کسب فناوری تولید واکسن هﭙاتیت  Bاعزام شدند .این دو نسل،
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جدول ( :)5توضیح تکمیلی اقدامات نهادی مهم شناساییشده در صنعت زیستداروی ایران
تاثیرات اقدام نهادی

نقل قولهای استخراﺝشده در تایید اهمیت اقدام نهادی

دوره زمانی

توضیﺢ اقدام نهادی

نام اقدام نهادی

اواسط دهه 1370
و دهه 1380

تشکیل و فعالیت
معاونت زیستی در دفتر
همکاریهای فناوری
ریاست جمهوری و
مساعد کردن فضای
نهادی برای رشد
شرکتهایعلممحور

ابتدای دهه 1370

»اولین بار در این پروژه بود که ما به صورت مستقیم با تولید صنعتیِ زیستدارو
درگیر میشدیم .ما بهترین کارشناسان را در این پروژه انتخاب کردیم و برای
آموزشهای تخصصی به کوبا فرستادیم و با اینکه هزینه زیادی داشت بعضی
از این کارشناسان تا  3سال آنجا ماندند و همه مراحل تولید را بهطور کامل
تمرین عملی کردند«.
»برای مثال آقای دکتر  ....و آقای مهندس  .....که االن همهکارۀ شرکتهای .....
و  .....هستند از همین کارشناسان اعزامی بودند که بعد از بازگشت به ایران در
این شرکتها مشﻐول شدند .خانم دکتر  .....که بعد از دو سال از بازگشت
استعفا داد و تمام وقت به شرکت  ....رفت .آقای دکتر  ....هم االن همزمان در
انستیتوپاستور هیﺄت علمی شده و مدیر فنی  .....هم هست«.
»این پروژه بیش از ده سال طول کشید و در ابتدای این دوره ،هر ریال واکسن
هﭙاتیت  12دالر بود و در زمان افتتاح  30سنت .دقت بفرمایید حدود  40برابر
قیمت محصول از محاسبه اولیه کمتر بود این نشان میداد که با این روشهای
سنتی نمیشود کار صنعتی کرد«

»دفتر سبک خاصی در حمایت دارد .هم کارش ترویجی است ،هم فشار به
دستگاههای دولتی برای حمایتهای مختلف قانونی-نهادی از هایتک.
موقعیت و دسترسی مناسب به بدنه تصمیمگیری کشور و ثبات فکری و ادامه
مداومِ سیاستها روش دفتر بوده«.
»دفتر همکاریها یکی از مهمترین جاهایی بود که جریان اقتصاد دانش بنیان
را در کشور راه انداخت«.
»دفتر نقش مهمی در پروژه زیستفناوری پاستور داشت«.
»در این چند سال ،دفتر دائما به زیستفناوری کشور کمک کرده .اگر دفتر و
حمایتهایش نبود حتما امثال سیناژن هم نبودند«.

پروژه انتقال فناوری
چهار زیستدارو از
کوبا در انستیتو پاستور
ایران و شکلگیری
شرکتهای نسل سوم از
دل این پروژه

این پروژه که عقد قرارداد انتقال فناوری بین انستیتوپاستور و
موسساتی از کوبا بود ،اولین فعالیت موفق انتقال دانش فنیِ
زیستدارو به ایران محسوب میشود .عمدۀ دانش زیرساختهای
صنعتیِ تولید زیست داروها در این دوره به دست آمد .علیرغم
دانش کسب شده ،انجام این پروژه نشاندهندۀ نامناسب بودن ظرﻑ
موسسات دولتی برای ورود به بازارهای محصوالت پیچیده و در
حال تﻐییرات سریع بود .برخی از شرکتهای خصوصی علممحور
از سوی کارشناسان و دانشمندانی تاسیس شدند که اعضای کلیدی
و فعال این پروژه بودند و نحوۀ تجاریسازی زیستداروها را در
این پروژه فرا گرفتند.
در این پروژه حدود  100نفر از کارشناسان کشور برای دورههای
بعضا تا  3ساله به کشور کوبا اعزام شدند و دانش تولید ،کنترل
و تضمین کیفی ،و تحقیق و توسعﺔ صنعتی زیستداروها را در
این موسسات کوبایی آموختند .این کارشناسان بعدها تبدیل به
کارشناسان و محققان اصلی شرکتهای علممحور شدند.

دفتر همکاریهای فناوری یکی از مهمترین مراکز فعال در زمینﺔ
سیاستگذاری و ترویﺞ توسعﺔ فناوری در کشور است .در دهه
 1370و 1380معاونت علوم زیستیِ این مرکز نیز فعالترین و
پایدارترینِ مرکز ترویﺞ سیاستگذاری زیستفناوری در کشور
بود .راهاندازی و حمایت از مراکز ترویجی متعدد در زمینه
زیستفناوری ،راهاندازی نشستهای متعدد با پژوهشگران
دانشگاهی با عنوان »کمد (کمیته مدیریت دارو)« برای تعریف
پروژههای ضروری کشور از جمله اقدامات این معاونت
محسوب میشود .این معاونت ،عامل اصلی تدوین اولین سند
توسعه زیستفناوری در کشور بود .حمایت از شرکتهای
زیستفناوری نظیر سیناژن ،پارسروس و شرکتهای متعدد در
زمینﺔ نانوزیستفناوری از جمله فعالیتهای این مرکز در توسعه
زیستفناوری محسوب میشود.

 -1آموزش صنعتی حدود  100نفر از کارشناسان انستیتوپاستور
برای آموزشهای تخصصیِ »تحقیقوتولید« در کوبا
 -2اولین تجربﺔ بینالمللی ایران در ساخت واحد تولید
فراوردههای زیستدارو
 -3ایجاد تقاضا برای توسعه برخی فناوریها و تجهیزات
پیشرفته از طریق تامینکنندگان داخلی علممحور
 -4شکل گیری درﻙ تجاری در واحدهای تولیدکنندۀ
زیستدارو بر اثر چالشهای تجاری این پروژه
 -5ایجاد این باور مشترﻙ در بخش دولتی و عمومی که
سازمانهای دولتی ،سازمانهای مناسبی برای تولید رقابتی
زیستداروها نیستند.

 -1تشکیل نشستهای کمیتﺔ مدیریت دارو در دفتر همکاریهای
فناوری و جذب کارآفرینان این حوزه که باعﺚ ایجاد یک شبکه
غیررسمی از دانشگاهیان عالقهمند به کارآفرینی شد.
 -2شبکهسازی برای تدوین سند سبز زیستدارو که زمینه
مناسبی را برای توجه دولت و افراد کلیدی نظام به زیستفناوری
فراهم کرد.
 -3سرمایهگذاری در ترویﺞ زیستفناوری مدرن در کشور و
تشویق اساتید دانشگاهی به انجام فعالیتهای تجاریسازی
 -4حمایت و ارائه گرنت به دانشمندان مستعد در فعالیتهای
تجاریسازی
 -5البی با دولت و وزارت بهداشت برای تصویب قوانین و
نهادهای موافق با فعالیت شرکتهای علممحور
 -6نقش موثر در تشکیل شورای عالی زیستفناوری کشور که
عالیترین ساختار حکمرانی در صنعت زیستداروی ایران بود.
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» ما طبق ضابطهای که ابالﻍ کردیم که هر شرکت ایرانی میتوانست از آن
بهرهمند شود .آن ضابطه اجازه میداد سیناژن با یک کلینیکال ترایال کوتاه
(آزمون بالینی) یکساله مجوز ورود به بازار را بگیرد«.
»وقتی سینوکس (برند ایرانی اینترفرون بتا برای درمان بیماری اماس) به بازار آمد
یک پزشک ازش حمایت نکرد .با ما در وزارت بهداشت جلسه میگذاشتند می
گفتند این دارو خطرناﻙ است باید به تایید  FDAبرسد .بیماران ،خیابان طالقانی
تهران را بستند در خیابان میخوابیدند که ما دارو نداریم در حالیکه داروی
ایرانی وجود داشت .منظورشان این بود که ما اونکس میخواهیم (برند اصلی
امریکایی) .تهدید شدیم که بیماران خودشان را جلوی وزارت بهداشت آتش
میزنند .در شیراز هم زدند شیشههای دانشگاه علوم پزشکی شیراز را شکستند.
چون بیماران مزمن ،سالها با یک دارو زندگی میکنند خیلی به آن حساساند.
در آن زمان داروی آمریکایی را با یارانﺔ دولتی تقریبا رایگان مصرﻑ میکردند.
با ورود داروی ایرانی (سینوکس) و کم شدن یارانﺔ داروی آمریکایی ،این دارو
گران شد و مشابه ایرانی بسیار ارزان بود«.
»اگر در برابر فشارها کوتاه میآمدیم و سینوکس شکست میخورد کل زیست
دارو در ایران زمین میخورد و کسی جرات نمیکرد داروهای بعدی را به
بازار بیاورد«.
»وقتی سیناژن ،این بازار که حدود  70میلیون دالر بود را به دست گرفت سرعت
کار بسیار زیادتر شد .همه محققانی که روی این داروها کار میکردند با سرعت
و انگیزۀ بیشتری ادامه دادند .اطمینان کردند که می توانند بر اساس این ضابطه
جدید سرمایهگذاری کنند و دولت هم حامی است«.

»دقت کنید توی این مرکز در قلب شهر و در نزدیکی دانشگاه میشه کار تولیدی
کرد .بعضی شرکتها با یک فضای  100متری ،کل نیاز کشور رو تولید میکنن.
حاال اگه این مرکز نبود اینها باید میرفتن در شعاع  120کیلومتری کارخونه
میزدن که کار فوﻕالعاده سخت میشد .شرکت  ....که رفت بعد کرﺝ کارخونه
زد خیلی برای بردن و آوردن محققان مشکل داشت«.
»مسائلی که شرکتها بیرون دارند اینجا ندارند .ما االن بیش از نیمی از
شرکتهایی که در بیوتک حرفی برای گفتن دارند را پوشش دادهایم .چتر
حمایتی ما برای تامین مالی ،تصویب محصوالت تولیدی ،مالیات و عوارﺽ در
وزارت بهداشت خیلی حیاتی است«.
»اینجا برای ما کار راحتتره چون برند اینجا خودش خیلی کارها رو حل
میکنه .دولت راحتتر اعتماد میکنه چون پذیرش شرکتها خودش نوعی
فیلتره .بهکارگیری استعدادها هم اینجا راحتتره .اونا یه همچین جاهایی رو که
همﺔ کارآفرینها رفت و آمد میکنن رو ترجیﺢ میدن به جاهای دیگه«.

یکی از مهمترین اقدامات نهادی موثر بر شکلگیری صنعت زیست
دارو در ایران ،موفقیت بنگاههای نسل سوم و برخی نهادهای حاکمیتی
در مدیریت ورود زیستداروهای ایرانی به بازار داخل است؛
چراکه مبتنی بر هنجارهای معمول در جامعﺔ مصرﻑکنندگان و
پزشکان در آن زمان ،تولیدکنندگان داخلی نیاز کشور به داروهای
ارزان و وسیعالطیف را تامین میکنند و تامین داروهای خاﺹ و
گرانقیمت فقط از عهدۀ تامینکنندگا ِن صاحب برند بینالمللی بر
میآید .بعالوه ،تا ورود محصول این شرکتها به بازار ،کارآفرینان
هیﭻ سیگنالی را مبنی بر امکان سودآوریِ سرمایهگذاری در تولید
زیستدارو دریافت نکرده بودند .اما ورود این داروها به بازار و
مدیریت دولتیِ حاشیههای اجتماعی آن به نفع شرکتها ،باعﺚ شد
تا از طرفی شرکتها فرصت عرضﺔ محصوالت خود را پیدا کرده و
اطمینا ِن جامعﺔ پزشکیِ تجویزکنندۀ داور را کسب کنند و از سوی
دیگر باعﺚ شد تا موجی از سرمایهگذاری برای شکلگیری نسل
بعدی شرکتهای زیست دارو آغاز شود.

مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با
ِ
وقت وزارت بهداشت در سال  1378در
حمایت معاون داروی
نزدیکی این دانشگاه افتتاح شد .مدیران این مرکز همزمان اولین
شرکت تولید زیستدارو (پویش دارو) را تاسیس کردند .این مرکز
به پژوهشگران دانشگاهی اجازه میداد تا در مجاورت دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،امکان قانونی و فیزیکیِ پژوهش و تولید
ِ
شرکت
زیستداروها را در اختیار بگیرند .اولین محصول از اولین
مستقر در این مرکز در سال  1382با حضور رئیس جمهور وقت
در این مرکز افتتاح شد .در سال  1390شمسی ،بخش تولیدیِ بیش
از  20شرکت تولیدکنندۀ محصوالت دارویی پیشرفته در این مرکز
مستقر هستند که از مهمترین آنها میتوان به زیستدارو دانش،
آسیاپادتن و سامان داروی هشتم اشاره کرد.

 -1ایجاد الگویی برای سرمایهگذاری شرکتها و کارآفرینان
بعدی (در توسعه زیستشبیهداروها)
 -2تﻐییر دیدگاه جامعه پزشکی از محصوالت تولید داخل ایران
 -3اعتماد کارآفرینان به نهادهای حکمرانی و رگوالتوریِ زیست
دارو در ایران

ارائه زیرساختهای سختافزاری و تمرکز جﻐرافیاییِ
تجاریسازی زیستداروها در مجاورت دانشگاه علوم پزشکی
تهران بهگونهایکه بسیاری از شرکتهای زیستفناوری نسل
سوم و چهارم از حمایتهای این مرکز استفاده کردهاند

دهه 1380

دهه 1380

تالش برای ورود
شرکتهای نسل سوم
(نظیر سیناژن) به بازار و
موفقیت آنها در ورود به
بازار ایران

تشکیل مرکز رشد
داروئی
فناوریهای
دانشگاه علوم پزشکی
تهران و ایجاد امکا ِن
شکلگیری شرکتهای
علممحور

نقل قولهای استخراﺝشده در تایید اهمیت اقدام نهادی

توضیﺢ اقدام نهادی

تاثیرات اقدام نهادی

دوره زمانی

نام اقدام نهادی
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انتقال فناوری چهار زیستدارو از کشور کوبا
در انستیتوپاستور ایران و شکلگیری شرکتهای
نسل سوم از دل این پروژه
تشکیل و فعالیت معاونت زیستی در دفتر
همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و مساعد
کردن فضای نهادی برای رشد شرکتهای
علممحور
تشکیل و فعالیت مرکز رشد دانشگاه علوم
پزشکی تهران و ایجاد امکان شکلگیری
شرکتهای علممحور
تالش برای ورود محصوالت شرکتهای نسل
سوم به بازار ایران

 :1نقش کلیدی؛  :2نقش مهم؛  :3نقش متوسط
 :FGنقش رسمی دولتی؛ داشتن مسوولیت رسمی در دولت که امکان ایفای نقش در تحقق اقدام نهادی را ایجاد میکند شامل :مسئولیتهای
تنظیمی ،مسوولیتهای مستقیم مدیریتی در پروژههای دولتی ،مسوولیتهای مدیریتی در موسسات پژوهشی و دانشگاهیِ دولتی
 :IGنقش غیررسمی دولتی؛ نقشهایی در دولت هستند که مستقیما با اقدام نهادی مرتبط نیستند اما بهواسطﺔ آن ،افراد این امکان را پیدا
میکنند که برای تحقق اقدام نهادی ،نقش ایفا کنند .برای مثال ،ایفای نقش در سازمانهای حمایت از فناوری باعﺚ میشود تا مدیران این
ِ
محصوالت با فناوری باال در هر بخشی از صنعت حمایت کنند.
سازمانها از شرکتهای تولیدکنندۀ
 :FNنقش رسمی غیردولتی؛ حضور افراد کلیدی در قالب شرکتهای تولیدکننده ،اتحادیهها ،انجمنها و سایر تشکلها برای حمایت از
تحقق اقدامات نهادی
 :INنقش غیررسمی وغیردولتی؛ ایفای نقش افراد کلیدی در قالب شخصی و مشارکت غیررسمی از جمله البی برای تحقق اقدامات نهادی

سالها بعد و پس از بازگشت به کشور ،شبکهای از کارآفرینان دانشگاهی شکل دادند و بسیاری از وقایع
مهم در تﻐییر نهادی رﺥ داده در صنعت زیستداروی ایران را رقم زدند.

 -5جمعبندی

تاریخ صنایع مختلف نشان میدهد که شواهد متعددی در مورد تاثیر مهم حرکتهای جمعی بر تحوالت
نهادی و تحوالت فناورانه وجود دارد؛ خواه این حرکتهای جمعی در سطﺢ مجموعهای از بنگاهها و خواه
ِ
همکاری مجموعهای از کارآفرینان با فعاالن دولتی یا دانشگاهی باشد .حرکتهای جمعی به این
بهصورت
معناست که مجموعهای از افراد کلیدی ،از سازمانهای مختلف و از بخشهای متفاوت ،به صورت رسمی
و غیررسمی همزمان برای تحقق یک هدﻑ جمعی تالش کرده باشند.

ِ
مطالعات تا به امروز ،کمتر میزان و جایگاه اهمیت حرکتهای جمعی را (در مقایسه با کلیه فعالیتهای مﺆثر
بر تحوالت فناورانه و نهادی) مورد ارزیابی قرار دادهاند .در پژوهش حاضر تالش گردید تا یک چارچوب
نظری ،که بتواند تحوالت فناوری و نهادی صنایع را بهصورت نظاممند به مجموعهای از فعالیتهای جمعیِ
به هم مرتبط متصل کند ،ارائه شود .در این پژوهش ،نشان داده شد که یک نکتﺔ کلیدی در درﻙ تاثیر
حرکتهای جمعی بر تحوالت فناوری و نهادی ،وجود سازههای واسط است که بتواند به شکلی مناسب،
ِ
کلیدی ایجادکنندۀ آنها متصل و سﭙس کنشگرا ِن عاملِ این
ابتدا تﻐییرات فناوری و نهادی را به فعالیتهای
فعالیتهای کلیدی را (یا همان کارآفرینان نهادی) تحلیل کند و در نهایت ،میزان کنش جمعیِ این کارآفرینان
را بررسی نماید .در این مقاله ،این سازۀ واسط» ،اقدام نهادی« معرفی شد .اقدام نهادی اشاره به مجموعهای

از فعالیتهای منسجم و هدفمند و جدید دارد که ردِ
ِ
نهادی نسبت ًا ماندگاری از خود بر جای میگذارند .به
یک اقدام نهادی محسوب میشود .پس به این ترتیب ،اقدامات نهادی ،ستونهایی هستند که تﻐییرات نهادی
بر آنها سوار شده ،و البته خود آنها نیز حاصل حرکت جمعی و آگاهانﺔ کارآفرینان نهادی هستند.
در پژوهش حاضر ،از طریق بهکارگیری همین چارچوب نشان داده شد که تﻐییرات نهادی و فناورانﺔ صنعت
ِ
فناوری چهار زیستدارو
زیستداروی ایران ،بیش از هر چیز حاصل چهار اقدام نهادی »پروژۀ انتقال
از کشور کوبا«» ،تاسیس مرکز رشد فناوریهای دارویی در دانشگاه علوم پزشکی تهران«» ،ورود دفتر
همکاریهای فناوریهای ریاست جمهوری به حوزه زیستفناوری« ،و »تالش برای ورود شرکتهای نسل
سوم به بازار« بوده است؛ همچنین نشان داده شد که خود این چهار اقدام نهادی نیز حاصل تالش جمعیِ
ِ
کلیدی معیّن میباشد؛ بهعبارت دیگر ،در تحقق هر چهار اقدام نهادی ،نام افراد
شبکهای از کارآفرینان نهادی

یکسانی به چشم میخورد که از طریق جابجا شدن در هر سه بخش دولت-دانشگاه-کسبوکار و یا دارا
بودن همزما ِن دو موقعیت در چند بخش ،توانستند تﻐییر نهادی رﺥ داده در صنعت زیست داروی ایران ،یعنی
شکلگیری شرکتهای علممحور خصوصی را رقم زنند.

همانطورکه نشان داده شد ،اقدام نهادی مجموعهای از فعالیتهای بههم پیوسته است .هر چند تنوع این
فعالیتها ممکن است طیف وسیعی را شامل شود (از پروژههای تولیدی گرفته تا فعالیتهای زیرساختی) اما
از نظر نگارندگان مقاله ،موضوع مهم ،تشخیص تاثیرات نهادی اقدام نهادی بر تﻐییرات نهادی صنعت است.
نتایﺞ این پژوهش ،دو چارچوب تحلیلیِ مطرح در درﻙ تﻐییرات صنعتی در نظریات کﭻآپ را مورد نقد
قرار میدهد .از دیدگاه چارچوب اول ،سیاستهای رسمی و از باال به پایینِ دولت ،پیشرانﺔ اصلی تﻐییرات

حرکتهای «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری :بررسی شکلگیری بنگاههای علم محور در صنعت زیستداروی ایران

این ترتیب ،هر فعالیتی که نوآورانه باشد و تاثیرات نهادی قابل توجه (مستقیم یا غیر مستقیم) داشته باشد،
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ِ
منفعت بیشینهکنندۀ بنگاهها را پیشرانه تﻐییرات نهادی
نهادی هستند و چارچوب دوم ،سازوکار بازار و
میداند .اما نتایﺞ این مطالعه نشان میدهد که بر خالﻑ این دو دیدگاه ،تﻐییرات نهادی ،نتیجﺔ پروژههای
ِ
نهادی هر دو بخش دولتی و غیردولتی است ،از یک سو حرکتهای جمعی ،یکی از
مشترﻙ بین کارآفرینان
مولفههای اصلی تﻐییرات نهادی هستند و از سوی دیگر ،نقشهای رسمی دولت ،لزوما محور این تﻐییرات
رسمی نیست بلکه دولت نیز در کنار سایر بخشها ،خود یک »عنصر یادگیرنده« میباشد .این موضوع با

نتایﺞ مطالعات اِوانز ( )1995همسو میباشد (.)Evans, 1995

سرگذشت صنعت داروسازی ایران نشان میدهد که به هیﭻ عنوان نمیتوان نقش دولتمردان در تحوالت
نهادی و فناورانﺔ صنعت را دست کم گرفت .با این حال این سرگذشت ،تصویری از دولتمردانی آگاه به همﺔ
زوایای تحوالت صنعتی را نیز ارائه نمیکند (یعنی همان تصویری که برخی محققان از ذکاوت دولتها در
تحوالت صنعتی ارائه میکنند)؛ در مقابل ،فضایی را ترسیم میکند که نشاندهنده »یادگیری توام و جمعیِ «
دولتمردان و افراد غیردولتی است .اکنون سوالی که از این تحلیل برمیخیزد این است :چرا ،چگونه و در چه
شرایطی امکان یادگیری جمعی بین دولتمردان و کارآفرینان غیردولتی فراهم میشود؟ و چگونه این آزمونها

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

و یادگیریها میتواند خارﺝ از چارچوب و قاعدۀ زمان خود اتفاﻕ افتد؟.
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