
 

503  

 

 

A Framework for Effective Factors 
of Designing Public Procurement 

Policy for Innovation and 
Technology Development in IRAN 

Mohammad Reza Razavi1*, 
Hossein_Daneshkohan1, Alireza Boushehri2 

1- Department of Technology Management, Science and 
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2- Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran 

 
Abstract 

Using public procurement policy to stimulate 
innovation is considered an important tool 
especially in the context of demand-side 
innovation policies. Public sector can 
overcome system failures using it’s 
purchasing power to enlarge market size for 
certain goods and services. There are just a 
few cases of using this approach in Iran and 
no certain policy measures have been 
designed and implemented. The research 
objective is to identify the effective factors of 
designing public procurement of innovation 
(PPI) policy in Iran. 
Based on the literature review, 6 dimensions 
and 23 factors of policy design were 
identified as the preliminary theoretical 
pattern. Also four sectors (Oil, Power, Health 
and Roads) were investigated in the research 
base on theoretical pattern. In order to 
increase research validity by triangulation 
approach, for investigating each case studies, 
the documents, the believes of interviewers 
and questionnaires analysis by statistical 
methods were used by researchers. The 
Within-case analysis and Cross-case analysis 
were done in selected cases and the 
differentiations and common points were 
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analyzed by real and theoretical repetition. 
The 18 factors of theoretical pattern have real 
repetitive for analytical extension. Finally 
based on the presented analysis, several 
policy recommendations are offered for both 
policy makers and researchers. 
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  استادیار گروه مدیریت تکنولوژي دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران -1
  دانشجوي دکتراي مدیریت تکنولوژي دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران -2
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  دهیچک
تواند  می) دولت(بخش عمومی . هاي تقاضامحور مطرح است استفاده از سیاست تدارکات عمومی براي تحریک نوآوري به عنوان یک ابزار مهم در بستر سیاست

ز این ابزار، موردي و در کشور ما استفاده ا. ها و خدمات مشخص بر شکست بازار غلبه نماید از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن اندازه بازار برخی کاال
تالش شده با شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تدوین سیاست تدارکات  ن مقالهیادر . محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است

با اتخاذ . الگوي نظري پژوهش تدوین شدعامل مؤثر شناسایی و  23ابتدا با مرور پیشینه، شش بعد و  .عمومی نوآوري، چارچوبی مدونی در این زمینه ارائه شود
به منظور تأمین اعتبار . راهبرد موردکاوي چندگانه و بر اساس الگوي نظري، چهار بخش نفت، نیرو، بهداشت و نیز راه و شهرسازي مورد بررسی قرار گرفتند

د، مصاحبه با خبرگان و تحلیل آماري پرسشنامه مربوطه استفاده سویه، براي موردکاوي در هر بخش، از اطالعات و مستندات موجو پژوهش با رویکرد اجماع سه
هاي منتخب بر اساس تکرارهاي واقعی و  موردي انجام و نقاط اشتراك و تفاوت سیاست تدارکات نوآوري در بخش موردي و بین هاي درون سپس تحلیل. شد

اند که در قالب چارچوبی براي شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین  تعمیم بودهعامل بر اساس تکرار واقعی داراي قابلیت  18نهایتاً . نظري تحلیل شدند
هاي نهادي،  ویژگی(و چهار بعد درونی ) المللی و بافت سیاستی شرایط بین(این عوامل شامل دو بعد بیرونی . اند سیاست تدارکات عمومی نوآوري ارائه شده
  .در انتهاي مقاله نیز برخی راهکارهاي سیاستی پیشنهاد شده است. باشند می) ها ی مشوقسازماندهی و توانمندي، تجمیع تقاضا و طراح

  نوآوري، تدارکات عمومی، تدارکات عمومی نوآوري، عوامل مؤثر در تدوین سیاست: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

در حالی که توسعه فناوري و نوآوري به عنوان موتور محرك 
بخشی به  اصلی رهایی از اقتصاد متکی به منابع طبیعی و تنوع

شود نوآوري از جایگاه  هاي اقتصادي محسوب می فعالیت

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1116 

  mrazzavi@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

محدودي در اقتصاد ما برخوردار بوده و رتبه شاخص نوآوري 
تراز  ایران در شاخص نوآوري جهانی از برخی کشورهاي هم

استفاده از سیاست تدارکات . تر است در منطقه نیز پائین
عمومی براي تحریک نوآوري به عنوان یک موضوع کلیدي به 

بخش . باشد هاي تقاضامحور مطرح می ویژه در بستر سیاست
تواند از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن  عمومی می
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ت بازار اندازه بازار برخی کاالها و خدمات مشخص، بر شکس
وتوسعه را ترغیب  غلبه و با تضمین توده بحرانی، تحقیق

  .نماید
به رغم اینکه بسیاري کشورها و از جمله کشورهاي در حال 

هاي مشخصی را براي استفاده از  ها و برنامه توسعه، سیاست
نمایند  تدوین و دنبال می 1ابزار تدارکات عمومی نوآوري

اده از این ابزار در تاکنون سیاست منسجمی در خصوص استف
برداري مؤثري  کشور وجود نداشته و بجز موارد پراکنده، بهره

از آن صورت نگرفته و تبعاً دستاوردهاي داخلی در این حوزه 
این در حالی است که اتفاقاً دولت با توجه . باشند محدود می

به اقتصاد دولتی و بودجه متکی به نفت، یکی از مشتریان 
هاي اقتصادي بوده و توان اثرگذاري  زهعمده در بسیاري حو

بر اساس گزارش سازمان تجارت . باالیی بر این موضوع دارد
هاي  بدون سایر سازمان(الکترونیک، حجم معامالت دولت 

  .میلیارد دالر بوده است 50بیش از  1396در سال ) عمومی
اگر چه بحث تدارکات عمومی نوآوري، جدید نبوده و 

هاي  سرشار از نمونه ،گ جهانی دومپس از جنتاریخچه آن 
هاي  مهمی است که تدارکات عمومی در ظهور نوآوري

یاب جهانی و   زایی مانند اینترنت، سیستم موقعیت تحول
اما این حوزه اخیراً ] 1[هاي هوایی و رایانه نقش داشته  جت

گذاري در اروپا و در میان  اي در مباحث سیاست جایگاه ویژه
پیدا  هاي اقتصادي ن توسعه و همکاريکشورهاي عضو سازما

هایی نظیر شرکت  گیري مجموعه در ایران شکل. نموده است
تراکتورسازي تبریز، ایدم و صدرا در قبل از انقالب و 

هاي مپنا، فراب، آذرآب و واگن پارس پس از انقالب  شرکت
هایی هستند که در آنها دولت پس از تشخیص یک  همه نمونه

هایی  تالش ،خرید محصول آماده از خارجنیازمندي، به جاي 
هاي داخلی در  از جنس تجمیع تقاضا، گردآوري توانمندي

قالب یک شرکت، مذاکره با طرف خارجی براي انتقال دانش 
فنی در همکاري با طرف ایرانی در طول فرآیند تأمین، حرکت 

... از مونتاژ به جذب فناوري و توسعه شبکه تأمین داخلی و 
این موارد در گذشته بیشتر ناشی از . اده استرا انجام د

هاي مقطعی و نه خروجی یک فرآیند  ها و ضرورت برنامه
از آنجا که . اند مند طراحی، اجرا و نظارت سیاستی بوده نظام

تدوین یک سیاست منسجم در این حوزه ضروري است این 

                                                 
1- Public Procurement of Innovation (PPI) 

شود که عوامل مؤثر در تدوین سیاست  پرسش مطرح می
راي نوآوري و توسعه فناوري در کشور تدارکات عمومی ب

کدامند؟ در این مقاله پس از مرور مبانی نظري و مطالعات 
پیشین به شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر در تدوین سیاست 
تدارکات نوآوري پرداخته شده و سپس براي موارد تحت 

در . شود موردي ارائه می موردي و بین هاي درون مطالعه تحلیل
بندي و ارائه چارچوب شناسایی و تحلیل  از جمعانتها نیز پس 

عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات نوآوري در ایران، 
  .هاي سیاستی بیان شده است راهکارهایی در قالب توصیه

  
 مبانی نظري، مرور پیشینه و ارائه الگوي نظري  -2

اقتصاد مباحثی طوالنی در خصوص نقش دولت در علم 
طیفی از اقتصاددانان عنوان . اقتصادي داردها و رشد  فعالیت
دارند که اهداف اقتصادي و اجتماعی و دیگر اهداف جنبی  می

نباید قسمت صریحی از تصمیم یا سیاست خرید دولت باشد 
این برداشت . چرا که این ناقض رقابت و تجارت آزاد است

آنها . هاي اقتصادي نئوکالسیک دارد غالب، ریشه در نظریه
اگر نه (کنند که شفافیت، عدم تبعیض و نهایت رقابت  بیان می

اصول محوري هستند و اگر پایه نظري هم براي ) تنها اصول
این اهداف جنبی در تدارکات عمومی وجود داشته باشد 

ها به دلیل تمایل ذاتی به شکست در اجراي این  دولت
 .]2[هایی باشند  ها نباید در فکر طراحی چنین سیاست سیاست

 در حال کشورهاي شرایط با رویکرد این اسازگارين اما
 در نوزاد صنایع از گرایی حمایت تجربه و سو یک توسعه از

 باعث ،دیگر سوي از صنعتی پیشرو کشورهاي سابقه تاریخی
و  نوزاد صنایع از حمایت خصوص درها  تعدیل شده برخی

توسعه  هاي داخلی و سیاست متوسط و کوچک هاي شرکت
 و دولت خریدهاي در جانبی هاي عنوان سیاست اي به منطقه
مورد  نئوکالسیکی اقتصاددانان برخی از سوي عمومی بخش
 عنوان به نوآوري شناختن رسمیت به]. 3[گیرد  قرار پذیرش
 مورد مختلفی سیاستی باعث شده ابزارهاي سیاستی هدف یک
 )دولتی(عمومی  خریدهاي که گیرد گذاران قرار سیاست توجه

  .است آنها ترین مهم از جمله
هاي تقاضامحور  سیاست تدارکات عمومی در بستر سیاست

هاي تقاضامحور  اعمال هر یک از سیاست. شود تعریف می
هاي  هاي این دسته و نیز سیاست بدون توجه به دیگر سیاست
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ین دلیل مفهوم ابه . محور کارایی الزم را نخواهد داشت عرضه
و ترکیبی از  یافتههمیت هاي ترکیبی یا هوشمندانه ا سیاست

  .]4[شود  ها براي توسعه نوآوري استفاده می این سیاست
کمیسیون اروپا تدارکات عمومی نوآوري را این گونه تعریف 

خرید کاالها و خدماتی که موجود نبوده یا براي : است ردهک
نیازمند تحقیق و  ،کننده برآورده نمودن نیاز مشخصی از استفاده

تواند  می، سیاستن یادولت از طریق . استنوآوري 
دهی مثبتی براي بازار خصوصی ایجاد و ضمن افزایش  عالمت

. آگاهی از طریق اثرات سرریز، انتشار نوآوري را تسهیل نماید
توان سیاست تدارکات عمومی را این چنین  از این رو می

هر گونه فعالیت تدارکات عمومی که با هدف : ردکتعریف 
گیرد  بهبود، تطبیق و انتشار نوآوري صورت میتحریک، خلق، 

]5[.  
هر گونه تالشی که در کنار  مفهوم تدارکات عمومی نوآوري

انجام خرید عمومی براي ارتقاء توانمندي داخل و تحریک 
اي که  شود را شامل شده و بسته به مرحله نوآوري انجام می
 1تجاري افتد داراي دو زیرمجموعه خرید پیش خرید اتفاق می

قسمت اول ناظر به خرید . باشد در مقابل خرید تجاري می
وتوسعه بوده که ممکن است خرید تجاري نوآوري را  تحقیق

  .به دنبال داشته و یا نداشته باشد و در همان مرحله باقی بماند
گرفته در این حوزه به چند دسته تقسیم  مطالعات صورت

هایی با موضوعاتی چون ضرورت، اهمیت  پژوهش :شوند می
هاي کشورهاي مختلف و  بندي، برنامه ها، دسته و استدالل

هاي اجراي سیاست تدارکات عمومی نوآوري مطالعات  راهبرد
در راستاي هدف این پژوهش . دهند این حوزه را تشکیل می

براي شناسایی عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات 
گرفته بر  تمرکز اصلی بر مطالعات انجام عمومی نوآوري،

  .اقدامات و راهبردهاي سیاستی قرار گرفت
شرکت فعال در  800و همکاران با بررسی بیش از  2جورجیو

تأمین تدارکات دولتی در انگلیس اقدامات سیاستی را در قالب 
قوانین و (چهار دسته هدایت شرایط چارچوب خرید 

هاي سازمانی  ا و چیدمانه ، توسعه قابلیت)چارچوب نظارت
دهی نیازها و همچنین فراهم  براي نوآوري، شناسایی و عالمت

این . اند بندي نموده کنندگان دسته ها براي تأمین نمودن مشوق

                                                 
1- Pre Commercial Procurement (PCP) 
2- Georghiou 

دهی  ها با کمبودهایی مواجه شدند که نقص در پوشش شرکت
  ].6[و ندیدن تمامی چرخه تأمین از آن جمله هستند 

هاي سیاستی  سی اقدامات و برنامهو همکاران با برر 3لمبر
دارند که از منظر راهبرد با چهار رویکرد  کشورها عنوان می

اول استفاده از ابزار تدارکات عمومی : متفاوت مواجه هستیم
، دوم به عنوان سیاست )عمودي(به عنوان سیاست فناوري 

آموزش و ( عام، سوم به عنوان سیاست )افقی(وتوسعه  تحقیق
-راي توجه عمومی به نوآوري در خریدهاسازي ب زمینه

  . باشد می 4سیاست فقدانو حالت چهارم که ) کارکردي
سازي سیاست تدارکات عمومی با  ها در پیاده همچنین دولت

توجه به بلوغ بازار بخش عمومی با چهار روش اجرا روبرو 
اول اینکه اجراي این سیاست به صورت تجربی : هستند
دا در حجم کوچکی که نتایج، قابل یعنی دولت ابت. باشد می

ها را  مدیریت باشند مواردي را اجرا و بهترین عملکرد
دوم اینکه اجراي این سیاست به عنوان یک . دهد گسترش می

سیاست مالی براي شرایط بحران مدنظر است که در این 
حالت دولت براي افزایش تولید داخلی و حل مشکل بیکاري 

هاي عمومی  ر حوزه فناورياز سیاست تدارکات عمومی د
سوم اینکه اجراي این سیاست در حوزه . کند استفاده می

گرا و با هدف حل یک معضل  هاي خاص مأموریت فناوري
ریسک باالي این حالت شرایط . باشد اجتماعی بلندمدت می

در حالت چهارم هم که . نماید اجراي منسجمی را طلب می
وح دارد یک تغییر نیاز به یک بلوغ همگانی در تمامی سط

جانبه در مدیریت تدارکات براي پشتیبانی کلی از  فرهنگی همه
. شود ها دنبال می نوآوري و توسعه فناوري در تمامی حوزه

لمبر و همکاران در ادامه چارچوبی براي تحلیل عوامل مرتبط 
  .]7[اند  هاي تدارکات عمومی نوآوري ارائه نموده با سیاست

وهش مبنی بر شناسایی عوامل مؤثر و در پاسخ به سؤاالت پژ
بررسی میزان اهمیت آنها ابتدا با مرور مطالعات پیشین و 
بررسی مبانی نظري، عوامل مزبور استخراج و از سه منظر 

در ابتدا با قبول رویکرد مجاز و الزم دانستن . غربالگري شدند
دخالت دولت، اصل بکارگیري سیاست تدارکات عمومی 

دامه از زاویه دید کشورهاي در حال توسعه در ا. پذیرفته شد
هایی که به صورت تدریجی اعمال  به آن دسته از سیاست

                                                 
3- Lember, Veiko 
4- No Policy 
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در انتها نیز از منظر شرایط فعلی . شوند توجه بیشتري شد می
و نه سایر مراحل اجرا (کشور صرفاً بر عوامل مؤثر در تدوین 

پس از مرور مطالعات پیشین، . تمرکز گردید...) و ارزیابی و 
عوامل اولیه ارائه و این عوامل در مصاحبه با متخصصان مورد 

بر این اساس عوامل مؤثر در تدوین . ارزیابی قرار گرفتند
در شش  1 سیاست تدارکات عمومی نوآوري مطابق جدول

 - الف: باشند شامل موارد ذیل میه کبندي شدند  تقسیم بعد
هاي  نُرم(اجتماعی -المللی و محیط اقتصادي شرایط بین

المللی، سابقه اقتصادي، توانمندي بازار  اقتصادي و تجاري بین
سیستم تدارکات (بافت سیاستی  - ب) و نظام ملی نوآوري

فراهم نمودن محیط نهادي (شرایط چارچوب  - ج) عمومی
سازماندهی و  - د) مناسب براي تدارکات عمومی نوآوري

هاي مدیریتی،  ها، ارتقاء مهارت یادگیري روش(مندي توان
شناسایی، تجمیع تقاضا و  -هـ) سازي آموزش و شبکه

ارتباطات و تعامالت، تشکیل جرم (دهی نیازها  عالمت
هاي  حل تشویق راه - وو ) ها و استانداردها بحرانی، گواهینامه

اي،  هاي بیمه گریزي، گارانتی هدف قراردادن ریسک(نوآورانه 
  ).اي و اعطاء بازار ابزار تعرفه

شده از مطالعات پیشین و با توجه به  مطابق عوامل شناسایی
انتخاب روش موردکاوي، الگوي نظري اولیه جهت مطالعه 

از آنجا که . ارائه شده است 1موردهاي انتخابی مطابق شکل 
محور  ها بخش در تدوین سیاست تدارکات عمومی، طراحی

نظري ابعاد به دو بعد بیرونی ناظر هستند در این چارچوب 
به عوامل خارج از بخش و بعد درونی ناظر به عوامل داخل 

بایست در تدوین سیاست مورد توجه قرار گیرند  بخش که می
ارائه یک الگوي نظري بر اساس مطالعات . تقسیم شدند

الزم به ذکر است . ]25[پیشین، اولین گام هر موردکاوي است 
هاي جورجیو  بار این الگو با الهام از پژوهشکه براي اولین 

تدوین و نیز ابعاد و عوامل مؤثر در تدوین  ]7[و لمبر  ]6[
سیاست تدارکات عمومی نوآوري شناسایی و در آن قالب بیان 

بخشی پژوهش جورجیو  در این الگو نگاه درون. گردیده است
هاي سیاستی با نگاه بیرونی  بندي چهارگانه برنامه و دسته

پژوهش لمبر مبنی بر لزوم توجه به ابعاد فرابخشی ترکیب و 
چارچوبی جامع براي شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در 

  .تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري ارائه شده است
  

 روش پژوهش -3
هنگامی که هدف پژوهش، تبیینی و پرسش پژوهش این است 

شکل  هایی به پدیده مورد نظر که چه باورها و سیاست
باشد  خواهند داد یک راهبرد مطالعه چندموردي مناسب می

 مؤثر عوامل شناسایی دنبال به از آنجا که این پژوهش .]26[
 روش از بوده در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري

بیشتري  تعمیم قابلیت تا اي استفاده شد چندنمونه موردکاوي
 .باشد داشته

 موردکاوي هاي گام 1- 3

ي ها گام داراي پژوهش، هاي روش سایر مانند موردکاوي
  :است مشخصی

 ابتـداي  در ارائه آنهـا  و پژوهش براي معین ییها سؤال طرح -
از  سـت ا پـژوهش عبـارت   سؤال اصـلی  اینجا در موردکاوي؛

عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمـومی بـراي    اینکه
  نوآوري و توسعه فناوري در ایران کدامند؟

 مرور وها  نظریه موردکاوي بکارگیريدومین گام  -
 .است اولیه نظري الگوي براي ارائه پیشین يها پژوهش
 عوامل پیشینه موضوع که به شناسایی عمیق و مطالعه بررسی

مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري  ابعاد و
 .شد ارائه موردکاوي براي نظري الگوي منجر و

 سوم گام الگو، آزمون براي ي تجربیها داده گردآوري -
 خصوص هر در مرحله، بررسی این در که است موردکاوي

 متخصصان، با مصاحبه موجود و مستندات به توجه با مورد
  .گرفت انجام مشاهده رویدادها همچنین و پرسشنامه

 ها نمونه انتخاب چگونگی 2- 3

 تکرار به دستیابی به منظور و دار هدف صورت به گیري نمونه
بخش نفت، نیرو، بهداشت و  چهار. شد انجام نظري و واقعی

 این اصلی انتخاب دالیل از .شدند نیز راه و شهرسازي انتخاب
 اطالعات بودن دسترس در و اصل تکرار نیز دو بخش چهار

اي از  همچنین این چهار حوزه بخش عمده. بوده است
 1نظر آیزنهارت مطابق. شوند تدارکات عمومی را شامل می

 از حاصل از نتایج نظریه تعمیم براي خوبی پایه نمونه چهار
  .]27[آورد  را فراهم می موردي مطالعات

 موردکاوي درها  داده تحلیل 3- 3

 انجام موردکاوي ي حاصل ازها داده بر روي تحلیل نوع دو
                                                 
1- Eisenhardt 
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  .موردي بین موردي و تحلیل درون تحلیل: گیرد می
 موردي درون تحلیل 3-1- 3

موردي  دستیابی به بینش عمیق از موضوع، هدف تحلیل درون
 هر با مرتبط مستندات مطالعه از پس پژوهش این در .است

  مرور پیشینه عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات نوآوري ) 1جدول 
  منابع پشتیبان  عوامل مؤثر  ردیف عامل  بعد

شرایط 
المللی و  بین

محیط 
 -اقتصادي
  اجتماعی

1  
طراحی ترکیبی از : توجه به روندهاي جهانی متناسب با کشورهاي در حال توسعه در طراحی سیاست

  و ایجاد تنوع سیاستی، تدارکات الکترونیک) نرم(غیرمستقیم هاي مستقیم و  سیاست
 ]9و8[

2  
ضعف و ناپایداري نهادي، ظرفیت کم : هاي طراحی سیاست در کشورهاي در حال توسعه توجه به چالش

 ...یادگیري، پایه دانش محدود، سطح فساد قابل توجه و 
]10[  

3  
طراحی بر اساس یک نیاز : عنوان محرك و وسیله اجماعاجتماعی به - هاي اقتصادي طراحی بر اساس چالش
  ...هاي امنیت، اشتغال، بهداشت و  مرتبط با چالش) و نه فقط برنامه بیرونی(واقعی درونی 

 ]12و11[

4  
محور و  هاي عرضه ها و ایجاد انسجام عمودي و افقی در ترکیبی از سیاست طراحی در تعامل با سایر سیاست

 تقاضامحور
]7[ 

  ت سیاستیباف

5  
ها وجود  یک نسخه واحد براي همه بخش(هاي بخشی در طراحی  محور و توجه به ویژگی طراحی بخش

 )شوند ها طراحی می ندارد و به اقتضاء وضعیت بازار و فناوري در هر بخش سیاست
  ]5و13[

6  
فناوري مثالً  گذاري با معیارهاي زیرساخت و هاي مناسب سیاست طراحی سازوکار ارزیابی انتخاب حوزه

 وجود نمونه اولیه و نیروي انسانی مناسب
  ]14و4[

7  
تفاوت در : ها در الگوبرداري سیاستی هاي نهادي، نیروي انسانی، بلوغ بازار و زیر ساخت درنظر گرفتن تفاوت

 سیستم خرید، سیستم نوآوري و نهادها
 ]16و15[

شرایط 
  چارچوب

8  
ها و چارچوب قانونی جاري تدارکات و نوآوري و  رویه: بررسی و شناخت چارچوب نهادي موجود
 هاي نهادي موجود شکست

  ]5و13[

9  
، )غیررسمی-بیرونی و رسمی-درونی(توجه به همه ابعاد نهادي : نگاه جامع نهادي در طراحی سیاست
 سازي اهداف نوآوري با شفافیت و کارایی متعادل

  ]17و10و8[

  ]18و13[  ارزیابی مستمر و اصالح: طراحی تنظیمات نهادي پویا  10
 ]19[ کنندگان طراحی سیستم نظارت بر عملکرد نوآوري تأمین  11

12  
هاي علم و  ها، مراکز تحقیقاتی، پارك دانشگاه: وجود نهادهاي میانجی در تنظیمات نهادي و توانمندسازي

  ...فناوري و 
]14[ 

سازماندهی و 
  توانمندي

  ]20و13[ هاي مدیریتی مهارتطراحی سازوکار ارتقاء   13
  ]6و21[ هاي تدارکاتی شفاف و مناسب نوآوري طراحی سازوکار  14

15  
و خریداران ) آموزش(، استفاده کنندگان )کیفیت باالتر(کنندگان  تأمین: طراحی سازوکار توانمندسازي ذینفعان

 )افزایش مهارت خرید نوآورانه(
  ]22و14و13[

  ]11و8[ براي یادگیريسازي  توجه به شبکه  16

شناسایی، 
تعیین و 
دهی  عالمت
  نیازها

17  
طراحی بستر قانونی ارتباط فعال طرفین در : تحلیل چندوجهی تعامالت، شناسایی و طراحی تعامالت ذینفعان

 مرحله پیش از خرید، برقراري مناسب فرآیند یادگیري
  ]23و19[

18  
هاي خرید به منظور  ایجاد هماهنگی مرکزي در سیستم: اندازهسازي براي رسیدن به اقتصاد  توجه به شبکه

 تجمیع تقاضا
  ]11و8[

  ]8[ دهی هماهنگ نیازهاي آینده طراحی سازوکار عالمت  19
  ]24[ توجه به ترکیب نیاز عمومی با تقاضاي خصوصی  20

تشویق 
هاي  حل راه

  نوآورانه

21  
هاي جبران ریسک و  از طریق تدوین برنامه) و بازار فناوري، مالی، اجتماعی، سازمانی(پوشش انواع ریسک 

 اي هاي بیمه صندوق
  ]13و8[

  ]15و14[ هاي اولیه نوآوري ارائه یارانه براي آموزش و جبران هزینه  22
  ]8[ هاي قانونی شفاف طراحی مشوق  23
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متخصصین  با مصاحبه افراد خبره، يها راهنمایی مورد و
 دستاوردهاي حاصل نتایج مصاحبه آغاز در .گرفت می صورت

 و عوامل ابعاد به توجه با در ادامه و ارائه پیشین مطالعات از
 يها و دیدگاه نظرات اولیه، نظري الگوي در شده شناسایی

ها  مصاحبه تمامی در همچنین .شد می دریافت متخصصین
 توسط نیز پرسشنامه سازي مصاحبه، پیاده بر عالوه شد تالش

ها پس از  تمامی مصاحبه. شود تکمیل شونده مصاحبه
تحلیل و بررسی . ها ذخیره شدند سازي در پایگاه داده پیاده

 در شده عوامل شناسایی و پژوهش سؤاالت ها مطابق مصاحبه
ي ها تحلیل مند، نظام روش این بر اساس. مطالعات انجام شد

براي افزایش اعتبار  .انجام پذیرفت مورد هر براي موردي درون
از طریق ها  داده منابع مورد در سازي مثلث رویکرد پژوهش
تکمیل  نتایج مصاحبه، قالب در کلیدي خبرگان دیدگاه مقایسه

در  مکتوب مستندات همچنین و متخصصین توسط پرسشنامه
مستندات مزبور شامل قوانین و . اتخاذ شد مورد خصوص هر

هاي سازمانی خرید و  مقررات سیستم تدارکات، رویه
ها، گزارش مراجع ثالث  دستورالعمل صدور مجوزها و تأییدیه

هاي سازمانی و  سایت هاي مجلس، وب مانند مرکز پژوهش
 32 کل در. باشند شده می آوري سایر اسناد میدانی جمع

 2شد که جدول  انجام افراد خبره با ساختاریافته نیمه مصاحبه
 .دهد شوندگان را نشان می شناختی مصاحبه اطالعات جمعیت

با  .شدند کدگذاري ها براي ارجاع در تحلیل ها مصاحبه کلیه

تدارکات عمومی  فرآیند در حضور تجربه مدنظر قراردادن
 متخصصان، ورت باو پس از مش گذاري نوآوري و سیاست

 براي. انتخاب شدند برفی گلوله به روش شوندگان مصاحبه
  .اي استفاده شده است آزمون دوجمله ازها  پرسشنامه تحلیل

  خبرگان منتخب براي مصاحبه) 2 جدول

بخش مورد 
  مطالعه

تعداد 
  مصاحبه

- کد  )شدگان مصاحبه(متخصصان 
شماره 

مصاحبه 
  شده پیاده

با پیشینه 
  اجرایی

پیشینه با 
گذاري  سیاست

  و پژوهشی
بهداشت و 
  درمان

9  5 4 INT  
1-9 

راه و 
  شهرسازي

7  4 3 INT  
10-16 

  INT 4 4  8  نفت
17- 24 

  INT 3 5  8  نیرو
25-32 

    14  18  32  کل

 موردي بین تحلیل 3-2- 3

 وجه تقویت براي موردي بین يها تحلیل موردکاوي راهبرد در
هدف  با اینکه .شود می پژوهش انجام پذیري تعمیم

به  اما باشد نمی پذیر تعمیم خاص طور به کیفی يها پژوهش
در صورت انتخاب درست  موردکاوي، حوزه محققان عقیده
 ارائه ي مناسبیها پاسخ سؤاالت، برخی براي توان می ها نمونه
 دارد موارد تشریح بر تمرکز تنها که موردي نگاه درون از و

 عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی در جهت نوآوري و توسعه فناوري

چارچوب قوانین و (شرایط چارچوب 
 )نظارت

 دهی نیازها و عالمت) تجمیع(شناسایی

هاي  ها و چیدمان توسعه قابلیت
 سازمانی براي نوآوري

ها براي  فراهم نمودن مشوق
 کنندگان تأمین

-المللی و محیط اقتصادي شرایط بین
 اجتماعی

 بافت سیاستی

 ]8[و ] 6[شده بر اساس  چارچوب نظري تدوین )1شکل 



  1398، زمستان 4سال یازدهم، شماره ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ کهن، علیرضا بوشهري محمدرضا رضوي، حسین دانش

69  

 انتخاي موردهاي به توجه با پژوهش این در .فاصله گرفت
بررسی عوامل مؤثر در  از حاصل بین نتایج آیا که شد بررسی

 ها تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري در این بخش
 آنها چه میان مشترك الگوي و خیر؟ یا دارد همگرایی وجود

 آنها واقعی و نظري دارد که در این راستا تکرار يها ویژگی
  .شد بررسی

 پژوهش سنجش اعتبار 4- 3

 دو 1ین دیدگاه اساس بر معتبر موردکاوي یک طراحی براي
نظري وجود داشته  الگوي یک باید ابتدا .دارد وجود مرحله
 چهار باید ادامهدر  .کند موردکاوي کمک طرح به تا باشد

 برآورده موردکاوي ارزیابی کیفیت براي شده مطرح ویژگی
 بیرونی اعتبار درونی، اعتبار اي، اعتبار سازه :از عبارتند که شود
  ].28[اعتماد  قابلیت و
 اي سازه اعتبار آزمون 4-1- 3

مطالعه باید  مورد مفهوم براي د کهنک اي بیان می سازه اعتبار
 که شود نشان داده و انتخاب ،صحیح عملیاتی يها مقیاس
را منعکس  نظر مفهوم مورد در عمل شده انتخاب عوامل
 قبیل از مختلف منبع چندین از ها داده گردآوري در .ندنک می
 موجود، مستندات و پیشین، اطالعات مطالعات مند نظام مرور

 استفاده متخصصان نظرات اکتشافی و پیمایش يها مصاحبه
 تأمین باعث )سازي مثلث( سویه اجماع سه رویکرد اتخاذ .شد

 نتایج اگر این رویکرد در. است شده پژوهش نیاز مورد اعتبار
 اعتبار حاصله نتیجه باشند همگرا گریدیک با پژوهش منبع سه

 اي از زنجیره سعی شد پژوهش این در. داشت خواهد مناسبی
 و متخصصان و گذاران نظرات سیاست اساسبر  شواهد

 .شود ارائه پایش و پرسشنامه ،ها مستندات، گزارش بکارگیري
 از نظرات اي پژوهش سازه اعتبار از براي اطمینان همچنین
شده  ارائه يها تحلیل و عوامل تأیید و بررسی براي مطلع افراد

 .دشاستفاده 

 درونی اعتبار آزمون 4-2- 3

 وها  یافته موجه بودن و اعتمادپذیري ناظر به درونی اعتبار
از  شواهد است که به این منظور تالش شد پژوهش نتایج
 هر در نفر چندین براي نمونه .شوند استخراج چندگانه منابع

 مدیران، گذاران، سیاست(بخش از سطوح مختلف 
 مورد یکسان با سؤاالت )دانشگاهیان و کنندگان تأمین

                                                 
1- Yin 

 گردآوري تجارب مختلف و نظرات و گرفتند قرار مصاحبه
به  شده نتایج هاي گردآوري درستی دادهبراي بررسی  .شد

 با پرسشنامه طریق از و پیمایشها  مصاحبه از آمده دست
 علمی، مستندات دیگر مانند منابع از حاصل يها داده

 مرحله در. داده شدند تطبیق منابع سایر وها  گزارش
 شوندگان مصاحبه از ،ها در مصاحبه ویژه بهها  داده آوري جمع
 از درست درك از اطمینان و گزارش مصاحبه مطالعه براي
 از پژوهش هاي یافته در ادامه .شد کمک گرفته آنها يها دیدگاه
. گرفت قرار مورد مشورت متخصصان با بودن باورپذیر جنبه

 این در که سویه اجماع سه اتخاذ رویکرد مطابق نظر آیزنهارت
 انجام شده و پیمایش مستندات ،ها مصاحبه طریق از پژوهش
 هم را درونی تحقق اعتبار بیرونی، اعتبار افزایش بر عالوه
  .نماید می محقق

 بیرونی اعتبار آزمون 4-3- 3

 تعیین و پژوهش نتایج یک تعمیم قابلیت بر بیرونی اعتبار
 .است داللت دارد معتبر آن در پژوهش که نتایج اي است دامنه

 یکی موردي جاي تک به چندموردي يها پژوهش بکارگیري
 همچنین. است بیرونی اعتبار افزایش مهم راهکارهاياز 

 ابزارهاي از نیز سازي استفاده از روش مثلث و نتایج مقایسه
 منظور همین باشد که به می این پژوهش کیفیت ارتقاء دیگر
 بر واقعی تکرار روش از استفاده با .شد انتخاب بخش چهار

 تأکید نظري الگوي با ارتباط درها  میان بخش يها مشابهت
 يها تفاوت دالیل بررسی براي نظري از تکرار در ادامه .شد

 و تالش شد از استفاده نظري الگوي اساس انتخابی بر موارد
 .یابد افزایش پژوهش بیرونی اعتبارها  این فعالیت طریق

 بودن اعتماد قابل آزمون 4-4- 3

 نتایج با پژوهش يها رویه د کهنک بیان می اعتمادپذیري
 الزمه دستیابی به این ویژگی، .باشند تکرار قابل مشابهی

 در .باشد مربوطه می جزئیات پژوهش با همه مستندسازي
 همچنین و موردکاوي يها منشور مصاحبه تهیه طریق از اینجا
 توجه قرار اعتمادپذیري مورد پژوهش، براي داده پایگاه ایجاد
  .است گرفته

  
 هاي پژوهش یافته -4

بر مبناي  موردي بین و موردي درون يها تحلیل در ادامه،
  .شده است الگوي نظري اولیه انجام
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 موردي درون يها تحلیل 1- 4

و  آمار بررسی از پس موردي، درون هاي تحلیل انجام براي
 شده ارائه اصلی بعد شش از هر فناوري بخش، آن اطالعات

 پایان در گرفته و قرار بررسی و تحلیل نظري مورد الگوي در
وضعیت رویکرد تدارکات عمومی نوآوري  از بندي جمع یک

زیاد  حجم علت به موردي درون تحلیل .شد ارائه در آن بخش
 جدول در و بنابراین نبوده به صورت کامل مقاله در ارائه قابل

 موردي درون تحلیل از مهم حاصل نتایج برخی اختصار به 3
  .است شده ارائه بخش هر

 و بوده موردي بین تحلیل انجام الزمه موردي ي درونها تحلیل
 يها تحلیل باشندتر  دقیق موردي درون يها میزان تحلیل هر به
به طور . خواهند بود قابل اطمینان بیشتر نیز موردي بین

هاي مشخصی  مشخص نتایج حاصله مربوط به بررسی نمونه
گروه  10باشند که عبارتند از پروژه  در این چهار بخش می

کاالیی نفت، تأمین توربین گازي و کنتور برق، تأمین دستگاه 

بر  عالوه همه عوامل براي .دیالیز و تأمین لوکوموتیو و واگن
 بر شوندگان توسط مصاحبه اي نیز پرسشنامه انجام مصاحبه،

 آزمون اساس بر تکمیل و تایی پنج لیکرت یک طیف اساس
 سنجش مورد نیز صورت کمی به عوامل اي اهمیت دوجمله
در خصوص عوامل داراي اهمیت در هر بخش . گرفت قرار

الزم به ذکر است که اهمیت آنها هم در پرسشنامه و هم در 
سناد نیز یا مورد تأیید قرارگرفته ها تأیید و در بررسی ا مصاحبه

عواملی که از . و یا شواهدي بر اهمیت کمتر آنها مشاهده نشد
اهمیت کمتري برخوردارند نیز به استناد حداقل دو مورد از 

بر . اضالع مثلث پرسشنامه، مصاحبه و مستندات بوده است
در بخش نفت بجز ، 1شده در جدول  اساس عوامل معرفی

، 22و  6، 4، در وزارت نیرو بجز عوامل 22 و 9، 6، 4عوامل 
و در بخش راه و  22و  20، 4در بخش بهداشت بجز عوامل 

که از اهمیت کمتري  9و  6، 4شهرسازي بجز عوامل 
  .اند برخوردارند بقیه عوامل به عنوان عوامل مهم شناخته شده

  

  موردي هاي درون تحلیلنکات مهم حاصله از ) 3جدول 
  نکات مهم  بخش 

  نفت

درصد بازار تأمین تجهیزات در اختیار  30درصد دانش فنی ساخت تجهیزات در داخل وجود دارد اما تنها  60به طور میانگین حدود  -
 ].29[شود  سازندگان داخلی قرار دارد که بخشی از آن هم به کاالهاي مصرفی مربوط می

 به اما انجام شده گاز و نفت صنعت در داخل ساخت توسعه براي گروه کاالي نفت 10اقدامات مختلفی از جمله پروژه  رغم اینکه علی -
 .اثربخشی الزم را نداشته است یکدیگر، با آنها تضاد گاه و همگرایی نبود دلیل

واقعی در سازوکار و نیز انحالل شرکت کاالي گروه کاالیی در اثر عواملی چون مدل نامناسب، نبود خریدار  10عدم موفقیت نسبی طرح  -
 .نفت تهران، عدم اجراي طرح به صورت آزمایشی، وابستگی به الزام داشتن شریک خارجی و استفاده از لیسانس در شرایط تحریم بوده است

رکت در مسیر نوآوري خدشه وارد گذاران در زمان تحریم و غیرتحریم به اعتماد شبکه تأمین داخل براي ح رفتار دوگانه و متفاوت سیاست -
موارد موفقی از توسعه فناوري از طریق سفارش خرید اولیه از سوي دولت وجود دارند که در ادامه و پس از ایجاد توانمندي خرید . نماید می

 .دولت تداوم نیافته است

  .گرفته است هاي پراکنده و متعدد صورت راستا کردن تالش ترین چالش، نبود یک متولی قوي و داراي قدرت خرید براي هم عمده -

  نیرو

اي طوالنی در استفاده از قدرت خرید  است و این وزارتخانه سابقه کشور پیشرو صنایع از یکی سازي داخلی عمق لحاظ به برق صنعت -
 است داخلی توان به کیمت برق صنعت نیاز مورد تجهیزات درصد 90 از بیش حاضر حال در .دولت براي توسعه توانمندي و نوآوري دارد

]30.[ 

دو عامل مهم موفقیت این بخش یکی تجمیع تقاضا و دیگري تشکیل یک متولی قوي و داراي سازماندهی براي اجراي این امر یعنی  -
 .بوده است 1350شرکت ساخت و تهیه کاالي آب و برق یا همان ساتکاب در سال 

ها  برخی شرکت. هاي اخیر و حتی حفظ دستاوردهاي گذشته دارد گذشته طی سالهاي  شواهد حاکی از وجود ضعف در پیگیري رویکرد -
در مواردي که تولید داخل نیز ) به ویژه از کشور چین(به انحاء مختلف و بعضاً در پوشش تولید داخل با مونتاژ راه ورود محصوالت خارجی 

 .اند را هموار نموده) براي نمونه کنتورهاي هوشمند(وجود دارد 

ها عملکرد مناسبی داشته فقدان یک  ود نوسانات در این رویکرد بیانگر آنست که حتی در این بخش که نسبت به سایر وزارتخانهوج -
 .خورد سیاست مدون و مشخص به چشم می

گذشته و شده وزارت نیرو براي حفظ دستاوردهاي  گذاري ناکارآمد و بدهی انباشته حل چالش اقتصاد صنعت برق شامل سازوکار قیمت -
  .باشد ادامه مسیر ضروري می
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  موردي هاي درون تحلیلنکات مهم حاصله از ) 3جدول 
  نکات مهم  بخش 

بهداشت 
  و درمان

 40هاي نظام سالمت کشور بیش از  هاي دولت از کل هزینه هاي دولت مربوط به بخش سالمت بوده و سهم هزینه درصد کل هزینه 18 -
  .باشد درصد می

میلیارد دالري  5/2درصد از بازار  30اما تنها هاي داخلی است  میلیارد دالري دارو در کشور در اختیار شرکت 5/4درصد بازار  70 -
  .باشد هاي داخلی فعال در این حوزه می تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت

در قیاس با دو وزارتخانه قبلی باید گفت اگر در بخش نیرو، هم رویکرد استفاده از این ابزار وجود داشته و هم سازماندهی مناسبی انجام  -
اي وجود داشته ولی سازماندهی مناسبی صورت نگرفته لیکن در بخش بهداشت نه تنها رویکرد  کرد تا اندازهشده و در بخش نفت روی
به ویژه در حوزه تجهیزات (رنگ بوده و سازماندهی مناسبی وجود نداشته بلکه بعضاً با مقاومت نیز روبرو بوده  استفاده از این ابزار بسیار کم

  .اند و موردي و پس از مقاومت زیاد انجام شدهها به صورت تکی  و حمایت) پزشکی
محور تنظیم  ها واردات عمده ضوابط و دستورالعمل. گري را بر عهده دارد در حوزه تجهیزات، اداره کل تجهیزات پزشکی نقش تنظیم -
انتقال فناوري تدوین شده نه  به عنوان نمونه در دستورالعملی که در فضاي پسابرجام تحت عنوان تولید تجهیزات پزشکی با هدف. اند شده

شود بلکه در همه موارد عالوه بر استانداردهاي فنی، باید یکی از  دیده نمی... تنها اثري از حمایت اعم از تجمیع تقاضا و سفارش خرید و 
بایست  میحتی تولیدکننده همچنین . را داشته باشد 13485و یا ایزو  (CE)هاي سازمان غذا و داروي آمریکا، مجوز اتحادیه اروپا  تأییدیه

  .براي صادارت نیز متعهد شود در صورتی که در ضوابط ثبت براي واردات این الزامات وجود ندارند
سابقه محدودي در خصوص استفاده از ابزار تدارکات عمومی نوآوري وجود داشته و نیاز مبرمی به آموزش و توانمندسازي و سازماندهی  -

بنیان و تهیه اقالم از تولیدکنندگان داخلی بیانگر رفتار دوگانه مدیران دولتی در شرایط  هاي دانش در توجه به شرکتاقدامات اخیر . وجود دارد
  .باشد تحریم و غیرتحریم می

راه و 
  شهرسازي

 استهالك نصف از کمتر(و ناوگان  شبکه کمتر بسیار قبیل استهالك از مزایایی دلیل به حمل و نقل، راه آهن مختلف هاي سیستم بین از -
  .دارد کشورها و توسعه رشد اي در ویژه اهمیت) ششم یک حدود(جاده  به بار نسبت حمل در انرژي کمتر بسیار و مصرف) اي جاده ترابري

 و درصد 50 مسافري و باري بوژي درصد، 65 مسافري واگن درصد، 70 باري واگن پارس براي واگن شرکت در داخل ساخت توانمندي -
 سازي مپنا هم میزان داخلی شرکت در و درصد 32 حدود تهران سازي واگن شرکت در داخل ساخت توانمندي. است درصد 18 مترو واگن

  ].31[شود  می ارزیابی درصد 55
انواع براي تولید ... هایی مانند لیزینگ و  ها و امکان تأمین مالی داخلی از روش رغم وجود توانمندي داخلی و ظرفیت خالی شرکت علی -

  .شوند ها از خارج انجام و برخی محصوالت خارجی تنها در داخل مونتاژ می هاي باري، مسافري و لوکوموتیو، اغلب خرید واگن
شود و سابقه محدودي در  شده و اسناد باالدستی این وزارتخانه نگاه راهبردي توسعه توانمندي داخلی مشاهده نمی در شرح وظایف اعالم -

در مواردي هم که تجمیع صورت گرفته به دلیل عدم سازماندهی مناسب . ابزار تدارکات عمومی نوآوري وجود دارد خصوص استفاده از
  .عمالً نتیجه مطلوب حاصل نشده و در نتیجه نیاز مبرمی به آموزش، توانمندسازي و سازماندهی وجود دارد

  

 موردي بین يها تحلیل 2- 4

 یکدیگر با آنها نتایج مختلف و يها بخش این تحلیل در
 يها شباهت وها  شود که تفاوت مشخص تا شد مقایسه

 ترتیب این به و بوده رویکرد تدارکات عمومی نوآوري چه
 آشکار آن بیرونی اعتبار ویژه به شده ارائه نظري اعتبار الگوي

 يها بخش در مشابه موارد واقعی، تکرار طریق و از شود
تکرار  طریق از نیز ها تفاوت همچنین .شدند منتخب شناسایی

 در که ییها تفاوت واقع در .گرفت قرار بررسی مورد نظري
 مختلف يها در بخش مطالعات سایر نتایج یاها  مصاحبه
 .شد تکرار نظري تحلیل از حاصل هاي یافته در شد مشاهده
بعد شرایط  موردي بین تحلیل به قسمتی از اختصار به در ادامه

  .است شده اجتماعی پرداخته-المللی و محیط اقتصادي بین

هاي  اهمیت بسیار باالي عامل طراحی بر اساس چالش
. اجتماعی در هر چهار بخش مورد تأکید قرار گرفت-اقتصادي

طراحی بر پایه نیاز واقعی و درونی یک بخش که منجر به 
نشستن  ترین عوامل به ثمر ایجاد اجماع شده یکی از مهم

هاي معدود و موفق تدارکات عمومی نوآوري در کشور  نمونه
این عامل در هر چهار بخش داراي اثر یکسان و . است

عامل دیگر این . مشخصی بوده و داراي تکرار واقعی است
ها و ایجاد انسجام  بعد، طراحی در تعامل با سایر سیاست

 است که این عامل در بخش ها عمودي و افقی در سیاست
نیرو از اهمیت باالتر و در سه بخش دیگر از اهمیت کمتري 

رسد دلیل این تفاوت وجود سابقه  به نظر می. استبرخوردار 
مشخص و خروجی قابل توجه از اجراي سیاست تدارکات 
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. عمومی نوآوري در وزارت نیرو به رغم سه بخش دیگر است
اي  قهکند که ساب در واقع وقتی اهمیت این عامل معنا پیدا می

ها  اي از این سیاست مشخص و قابل اعتناء از اجراي مجموعه
در مجموع این عامل داراي اثرگذاري . وجود داشته باشد

یکسانی در چهار بخش مورد مطالعه نبوده و در نتیجه تکرار 
 با و بخش این پایان رد .واقعی در خصوص آن وجود ندارد

موردي  بین و يمورد ي درونها تحلیل از حاصل نتایج به توجه
 شده شناسایی عامل پنج شده، هاي بررسی و بر اساس نمونه

 این). 22و  20، 9، 6، 4عوامل(اند  نبوده تکرار واقعی داراي
 شده ارائه عامل 18 تحلیلی، تعمیم اساس بر ست کهامعن بدان
 عاملی 5 و باشد ها می بخش سایر به تعمیم قابل 1جدول  در

 درها  بخش ویژگی به توجه با دارند نظري تکرار هم که
 نظري الگوي نتیجه در .هستند تحلیل و بررسی مناطق، قابل
  .باشد می عامل 18 داراي تحلیلی تعمیم بر اساس

  

  گیري نتیجه -5
 6 بر مشتمل پژوهش نظري الگوي پیشین، مطالعات اساس بر
روي  بر نظري الگوي ادامه این در .شد ارائه عامل 23 و بعد

نفت، نیرو، بهداشت و راه و ( شده انتخاب چهار بخش
 يها قالب گزارش در آن حاصل و بررسی )شهرسازي

 شده ارائه عامل 23 میان از .شد ارائه موردي بین و موردي درون
 در و واقعی بوده تکرار داراي عامل 18 نظري، الگوي در

 .را دارندها  فناوري سایر براي تحلیلی تعمیم قابلیت نتیجه،
داراي  مؤثري طور به بیشتر یا مورد سه در عامل یک زمانی که
نیز ها  فناوري سایر در زیاد احتمال به عامل آن باشد اهمیت
ابعاد و عوامل  در پاسخ به سؤال پژوهش،. است اهمیت داراي

نهایی مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري در 
کشور براي نخستین بار شناسایی و در قالب الگوي 

  .ارائه شده است) 2شکل (شده  تدوین

  
 ابعاد و عوامل نهایی مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري در ایران) 2شکل 

  

  وضع موجود 1- 5
Ã  برنامه و سیاست مشخص و منسجمی در خصوص

تدارکات عمومی نوآوري و استفاده بهینه از قدرت خرید 
  .دولت در کشور وجود ندارد

Ã اي براي پیگیري و توسعه  یافته متولی مشخص و سازمان
تدارکات عمومی نوآوري در کشور و همچنین ظرفیت قانونی 

  .صریح و شفافی هم در این خصوص وجود ندارد
Ã  موارد موفق این نگاه در کشور عمدتاً به صورت موردي و

ند م متکی به شخص و نه به عنوان خروجی یک رویکرد نظام
حتی در وزارت نیرو که این موضوع سابقه بیشتري . باشند می
  .رنگ شده است هاي اخیر کم این رویکرد در سال دارد
Ã  رفتارهایی مانند اعالم لیست اقالم ممنوعه واردات و

ها در شرایط تحریم و  هاي تأمین در سایت وزارتخانه فراخوان
کمبود منابع ارزي از یک طرف و توجه کمتر به استفاده از 
ابزار قدرت خرید براي نوآوري و توسعه توانمندي داخلی در 
شرایط غیرتحریم و وفور منابع ارزي از سوي دیگر، به 

ونیبیرعوامل  عوامل درونی  

  شرایط چارچوب
  :عوامل نهایی{
8-10-11-12{  

 سازماندهی و
  توانمندي

  :عوامل نهایی{
13-14-15-16{ 

 شناسایی، تجمیع تقاضا و
  دهی نیازها عالمت

  :عوامل نهایی{
17-18-19{ 

 هاي حل تشویق راه
  نوآورانه

  :عوامل نهایی{
21-23{  

المللی و  شرایط بین
 -محیط اقتصادي

  :عوامل نهایی{ اجتماعی
1-2-3{  

  بافت سیاستی
  :عوامل نهایی{

5-7{  

  عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوري
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  .دهد می وضوح رفتار دوگانه دولت در قبال موضوع را نشان
Ã ها براي کاالیی که هنوز در بازار موجود  در حالی که دولت
باشد در قالب تدارکات عمومی نوآوري سفارش خرید  نمی
گذارند در کشور موارد متعددي وجود دارند که کاال یا  می

سازي است و یا اصالً در بازار  تولید شده و نیازمند تجاري
ز خارج تأمین شده و در اباشد اما هنوز نیاز دولت  جود میمو

موارد خرید داخل هم این کار در قالب برنامه و در جهت 
نوآوري و توسعه فناوري و توانمندي داخلی صورت 

  .گیرد نمی
Ã  در برخی موارد که تجمیع تقاضا صورت گرفته متأسفانه

مدیریت مناسبی در سمت عرضه اعمال نشده و به دلیل وجود 
هاي ناشی از مقیاس در نظر  فهکاري، صر یک نگاه عام موازي
به عنوان نمونه کشور داراي هشت شرکت . گرفته نشده است

باشد که همگی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود  ساز می واگن
ها و منابع و عدم  این نگاه، پراکندگی قابلیت. فعال هستند

  .تعمیق جریان دانش و یادگیري را به دنبال داشته است
  تیهاي سیاس توصیه 2- 5

تدوین یک برنامه سیاستی مشخص و مدون در خصوص 
بایست در دستور کار یک متولی  تدارکات عمومی نوآوري می

جمهوري   یافته مانند معاونت علمی و فناوري ریاست سازمان
هاي  به عنوان محور و با مشارکت باالترین مقام وزارتخانه

دمه به عنوان مق. داراي بیشترین حجم خرید دولت قرار گیرد
گذاري  شناسی عمومی بر روي مقوله سیاست باید یک آسیب 

و یا  توان داخل هاي مشابه مانند قانون حداکثر در موارد تجربه
پیوست فناوري صورت پذیرد تا در خصوص تدارکات 

ها و قوانین  عمومی نوآوري مانند برخی دیگر از سیاست
سازمان و بودجه  وشاهد این وضعیت نباشیم که برنامه 

شود و  اما در عمل اثربخشی چندانی حاصل نمیموجود است 
  .ستیننتایج، ملموس 

در گام اول الزم است تجارب گذشته کشور در خصوص 
تدارکات عمومی نوآوري چه در بخش نیرو و چه در 

سازي و جهاد  هاي موفق دیگر مانند سازمان بهینه بخش
. وندخودکفایی سازمان صدا و سیما بررسی، تحلیل و مدون ش

مانند (بایست عالوه بر استفاده از ظرفیت فعلی  در گام بعد می
، چارچوب نهادي و ظرفیت )پیوست فناوري و قانون حداکثر

قانونی مناسب براي استفاده از قدرت خرید دولت در نوآوري 

و توسعه توانمندي ایجاد و بسترسازي قانونی و تنظیمات 
وانمندسازي، تجمیع نهادي الزم براي سه بعد سازماندهی و ت

. صورت گیرد) جبران ریسک(ها  تقاضا و نیز مشوق
هاي اجرایی این قوانین باید به نحوي پویا و قابل  نامه آئین

انعطاف تنظیم شوند که با توجه به سطح بلوغ هر بخش، 
 .اي و رشد پلکانی آن بخش را مدنظر قرار دهند اجراي مرحله

کارهاي سازماندهی و راه دیباپس از تدوین چارچوب نهادي 
هاي شفاف مادي  توانمندسازي، تجمیع تقاضا احصاء و مشوق

سپس بر اساس همین چارچوب کالن، . و معنوي مدون شوند
هاي عمومی منتخب با  ها و بخش برنامه ویژه وزارتخانه

جزئیات چارچوب نهادي، سازماندهی، تجمیع تقاضا و 
محدود و  ها تدوین شود به نحوي که پس از اجراي مشوق

قابل مدیریت در هر بخش، به مرور ساختار جدید تدارکات 
. عمومی نوآوري در آن حوزه اصالح شده و گسترش یابد

بایست به نحوي صورت گیرد که  تجمیع تقاضا می
ها و حتی پیمانکاران عمومی که  هاي دولتی و خصولتی شرکت

در . دکنند را نیز دربرگیر هاي دولتی، خرید می با بودجه پروژه
نهایت هدف این است که اقدام خرید دولت عالوه بر رفع 

وتوسعه، نوآوري، یادگیري و ارتقاء  نیاز، چرخه حیاتی تحقیق
توانمندي داخلی را نیز به حرکت درآورد و این مفهومی 

در . متفاوت از جایگزینی واردات یا توسعه صادرات است
شرکت تواند یک  یک تدارك عمومی نوآوري، طرف خرید می
از . حالت باشد داخلی، یک شرکت خارجی و یا ترکیبی از دو

ها و مدیریت عرضه نیز براي  سوي دیگر، تجمیع توانمندي
هاي مقیاس و اجتناب از پراکندگی منابع و  رسیدن به صرفه

  .بایست مدنظر قرار گیرد وتوسعه می ضعف یادگیري و تحقیق
هاي عمومی  براي کشور خودمان با در نظر گرفتن ویژگی

ضعف و ناپایداري نهادي، ظرفیت (کشورهاي در حال توسعه 
...) کم یادگیري، پایه دانشی محدود، سطح فساد قابل توجه و 

تر به موضوع،  شده و با ریسک پائین و لزوم ورود مدیریت
به وتوسعه  استفاده از این سیاست در قالب سیاست تحقیق

تواند در  شود که در ادامه می صورت تدریجی توصیه می
هاي محدودي که یک نیاز واقعی درونی و اجماع وجود  حوزه

دارد حالت استفاده به عنوان سیاست فناوري را نیز شامل 
در کنار این سیاست مستقیم، استفاده از ظرفیت . شود

ور تواند براي کش نیز می) داوطلبانه(هاي غیرمستقیم  سیاست
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ها و ابزارهاي  در این راستا استفاده از برنامه. مفید باشد
آموزشی و توانمندساز براي ذینفعان اعم از مدیران ارشد و 

هاي دولتی و عمومی،  میانی به ویژه مدیران خرید سازمان
سازي  براي فرهنگ... هاي میانجی و  کنندگان، سازمان تأمین

  .باشد ؤثر میعمومی در خصوص تدارکات عمومی نوآوري م
بایست یک بررسی نهادي بر روي  در مجموع ابتدا می

چارچوب قوانین موجود چه در حوزه تدارکات دولتی و چه 
در حوزه نوآوري انجام گیرد و با یک نگاه جامع نهادي 

در بخش سازماندهی . چارچوب مناسبی براي اجرا فراهم شود
و توانمندسازي، گام اول، مستندسازي تجربیات گذشته و 

هاي موفق  باشد چرا که تجربه این خصوص میاخیر در 
در بخش تعیین و . توانند الگوبرداري شده و گسترش یابند می

هاي  دهی نیازها به جاي پخش غیرهدفمند بودجه عالمت
تحقیقاتی باید تجربه موفق کشورها در برنامه حمایت از 

هاي کوچک و متوسط مدنظر قرار  تحقیقات نوآوري شرکت
هاي منتخب،  هاي دولتی در حوزه شرکت گرفته و از طریق
براي خرید مستقیم . وتوسعه انجام شود خرید تحقیق

ردي که یک نیاز واقعی درون ادر مو دیبامحصوالت نوآورانه، 
تواند  اجتماعی می-سازمان و یا یک چالش واقعی اقتصادي

هاي  زمینه اجماع و غلبه بر اینرسی را فراهم آورد طرح
مدیریت اجرا و مطابق نتایج براي مقیاس و قابل  کوچک

دیگر نکته الزم هم . گیري شود توسعه و تعمیم آنها تصمیم
هاي قانونی شفاف براي طی این مسیر به جاي  طراحی مشوق

  .مسیر خرید محصول از خارج توسط مدیران دولتی است
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