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Ggovernments implement different policies for technology development and innovation.
Innovation policy can be classified into two categories: supply-side and demand-side policies. One of the most important of demand-side policies is public procurement. The purpose of this study is to identify the factors affecting the use of government procurement
with the aim of improving the level of technology. The research method is qualitative and
a kind of meta-study known Meta-Synthesis. The study population consisted of all relevant papers with research topics. After designing research questions, a systematic search
was carried out based on relevant key words from databases Sage, Emerald, Siencedirect,
Wos, Scopus without time limit. By reviewing 42 final articles, researchers identified 4
dimensions and 12 categories as the factors affecting the use of government procurement with the aim of innovation and technology development. Based on these factors is
presented an integrated framework of factors affecting on public procurement for innovation. This article can be used for planning and policy making by government managers
and policy makers in the field of science, technology and innovation.
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 .1گروه سیاستگذاری علم و فناوری ،پژوهشکده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 .2گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 20 :مهر 1399

تاریخ پذیرش 16 :دی 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

سیاست فناوری،
سیاست نوآوری،
سیاست طرف تقاضا،
خرید دولتی نوآورانه،
فراترکیب

دولتها سیاستهای مختلفی را برای نوآوری و توسعه فناوری طراحی و پیاده میکنند که میتوان آنها
را در دو دسته :سیاستهای سمت عرضه و سمت تقاضا دستهبندی کرد .یکی از مهمترین سیاستهای
سمت تقاضا ،خرید دولتی است .هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی
با هدف ارتقای سطح فناوری است .روش پژوهش در این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب
است .جامع ه مورد مطالع ه شامل تمامی مقالههاي مرتبط با موضوع پژوهش است .پس از طراحی سؤال
پژوهش ،جستوجویی نظاممند بر اساس کلیدواژههاي مرتبط در پايگاههاي داده شامل , Sa ge, Emerald
 Siencedirect, Wos, Scopusبدون محدودیت زمانی انجام شد .با بررسی  42مقاله نهایی ،پژوهشگران
چهار بُعد و دوازده مقوله را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری و توسعه
فناوری شناسایی کردند .بر این اساس ،چارچوب عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری
و توسعه فناوری ارائه شده است .این مقاله میتواند مبنایی براي برنامهریزي و سیاستگذاری از سوي مدیران
دولتی و سیاستگذاران حوزه علم ،فناوری و نوآوری قرار گیرد.

* نویسنده مسئول:
دکتر تورج کریمی
نشانی :تهران ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه مدیریت صنعتی.
پست الکترونیکیtkarimi@ut.ac.ir :
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مقدمه
نوآوری به عنوان نیروی اصلی رشد اقتصادی،
رقابت بینالمللی و رفاه اجتماعی شناخته شده است.
مداخالت دولت برای تحریک نوآوری و فناوری،
یعنی سياستهای نوآوری ،بيش از پيش در سراسر
جهان مورد تأکید قرار گرفتهاست.
درحالیکه کشورهای توسعهیافته بهدنبال نوآوری
و فناوری برای حفظ رقابت هستند ،کشورهای در
حالتوسعه به دنبال نوآوری و فناوری برای جهش
تکنولوژیک هستند .در واقع ،امروزه مرز بین
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را بهکارگیری
فناوری و نوآوری تعیین میکند.
دستهبندیهای مختلفی از سیاستهای نوآوری
انجام شده است .در معروفترین دستهبندی که
توسط ادلر و جورجیا صورت گرفته ،سیاستهای
نوآوری به دو دسته سیاستهای سمت عرضه و
سیاستهای سمت تقاضا دستهبندی شدهاند.
جریانشناسی سیاستهای چند دهه گذشته
در مسیر توسعه صنعت و فناوری در کشور ،نشان
میدهد که تالشهای صورت گرفته عمدتاً بر
سیاستهای سمت عرضه متمرکز بوده است.
توجه یکجانبه به سیاستهای طرف عرضه در
تصمیمگیری و سیاستگذاریها باعث شده است که
سیاستهای طرف تقاضا مغفول بماند.
یکی از مهمترین سیاستهای سمت تقاضا خرید
دولتی است .در سالهای اخیر استفاده از خرید
دولتی به عنوان ابزاری برای هدایت نوآوری توجه
جهانی را به خود جلب کرده است (ادکوئیست و
همکاران.)2015 ،
با توجه به حجم بودجه خرید دولتی ،دولتها
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میتوانند ،نهتنها از قدرت بازار خود برای رسیدن به
نتایج مالی ،اجتماعی و محیطی استفاده کنند ،بلکه
از طریق تحریک بازار برای تولید و مصرف بیشتر
محصوالت نوآورانه استفاده کنند.
کشورهای مختلف ،متناسب با زمینه و سیستم
نوآوری خود یک یا چند نوع از ابزارهای سمت
تقاضای نوآوری را انتخاب کردهاند.
به عنوان مثال ،در بلژیک از خرید دولتی نوآوری
(اقدام دولت به خرید نوآوری و فناوری از شرکتها
و مؤسسات دانشی در زمینههای مختلف) ،در
دانمارک از برنامه نوآوری کاربرمحور (اعطای
کمکهای مالی به شرکتها در استفاده بیشتر از
نوآوریهای کاربرمحور) ،در فنالند از ایجاد صندوق
برای خرید نوآوری در بخش دولتی (سرمایهگذاری
دولت مرکزی برای خرید محصوالت و خدمات
نوآورانه) ،در فرانسه از تسهیل دسترسی به خرید
دولتی برای شرکتهای کوچک و متوسط نوآورانه
( اولویت دادن به شرکتهای کوچک و متوسط
نوآورانه) ،در ژاپن ارتقای استانداردهای بینالمللی
(تمرکز استراتژیهای رشد ژاپن بر نوآوری سبز و
نوآوری اجتماعی) ،در کره جنوبی از سیاست خرید
استراتژیک برای نوآوری (طرح تضمین خرید فناوری
جدید شرکتهای کوچک و متوسط) و در اتحادیه
اروپا از شبکه خرید دولتی تحت عنوان بازار پیشرو
استفاده شده است (.)OECD, 2011
در اروپا تخمین زده میشود که تقریبا دو تریلیون
یورو در سال  2016به منظور خرید دولتی صرف
شده است .به طور کلی ،تقریباً  15 -20درصد از
تولید ناخالص داخلی و  40-90درصد از بودجه
دولتی برای خرید کاالها و خدمات دولتی صرف
شده است (کمیسیون اروپا.)2016 ،
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طبیعتاً این رقم برای کشورهای نفتی و دارای بدنه
دولتی حجیم همانند ایران قابلتوجه خواهد بود .این
رقم با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور از سال
 2010به این سو که مابین  400تا  600میلیارد
دالر 1بوده است ،رقمی معادل ساالنه  40تا 120
میلیارد دال ر برای خریدهای دولتی کشور به دست
میآید.
از طرفی با توجه به رقمهای کالن حجم خرید
دولتی برای تأمین کاالها و تجهیزات و خدمات،
ساماندهی این بخش میتواند در توسعه فناوری مؤثر
باشد .خوشبختانه در سالهای اخیر بحث پیوست
فناوری و فناورانهکردن مناقصات در جهت استفاده
از پتانسیل خرید دولتی جهت توسعه فناوری مطرح
شده است.
با توجه به آمار و اهمیت ذکرشده استفاده از
ظرفیت این ابزار سیاستی نیاز به طراحی چارچوب
بهکارگیری خرید دولتی به عنوان اهرم توسعه
فناوری ،نوآوری و شناسایی عوامل دخیل در فرایند
این خریدها دارد که به پیادهسازی و بسترسازی برای
این گونه خریدها کمک خواهد کرد؛ این پژوهش در
تالش است با تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهشهای
پیشین با استفاده از روش فراترکیب این مهم را
تحقق بخشد.
در بخش بعدی ،مروری بر ادبیات انجا م شده است.
بخش سوم پژوهش به بیان روششناسی تحقیق
میپردازد و درنهایت ،بخش چهارم و پنجم به اجرا،
بحث و نتیجهگیری از پژوهش انجامشده میپردازد.

 11با توجه به دو سناریوی حدی  10درصد و  20درصد و بیشینه و
کمینه تولید ناخالص داخلی کشور از سال  2010تا 2016

 .1ادبیات موضوع
 .1.1سیاست نوآوری

ميتوان گفت كه هر سياست متشكل از دو عنصر
هدفهای سياست و ابزار اجراي سياست است.
ابزارهای سیاستي ،وسيلههایی هستند که دولتها
با استفاده از آنها تالش میکنند تا سیاستها را اجرا
کنند (نوروزی و همکاران.)1393 ,
سیاست فناوری ،مجموعهای از قوانین ،مشوقها و
برنامههایی است که درصدد تشویق ،هدایت ،توسعه
و استفاده از فناوری بوده و میتواند اهداف متفاوتی
مانند امنیت ملی ،رشد اقتصادی ،سالمت و ...داشته
باشد.
به همین ترتیب سیاست نوآوری نیز مجموعهای
از تصمیمات و اقدامات برای افزایش کارایی و
اثربخشی فعالیتهای نوآورانه (اعم از خلق ،تطابق،
بومیسازی و بهکارگیری محصوالت و خدمات و
فرایندهای جدید و بهبود یافته) تعریف میشود .در
واقع ،سیاست نوآوری در حمایت از تولید ،معرفی به
بازار و استفاده گستردهتر از فناوری است (گودرزی
و همکاران.)1393 ،
سیاست علم و فناوری مجموعهای از خطمشیهای
قانونی و اجرایی است که هدف آن سازماندهی و
افزایش امکان استفاده از توان علمی و فناوری در
جهت توسعه عمومی کشور و ارتقای موقعیت آن در
جهان است.
زمانی سیاستگذاری علم و فناوری موفق قلمداد
میشود که خروجی آن (نوآوری) در بازار ،توان
رقابت داشته باشد .سیاستگذاریها در حوزه علم
و فناوری باید امکان ایجاد و تقویت ظرفیت درونی
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برای بهرهبرداری از فرصتهای پیرامونی را افزایش
دهد (احمدیان دیوکتی و همکاران.)1397 ،
ادکوئیست ،سیاست نوآوری را مجموعه اقدامات
نهادهای دولتی معرفی میکند که عامدانه بر
فرایندهای نوآوری شامل توسعه ،انتشار و کاربرد
نوآوری اثر میگذارند .سیاست نوآوری با نگاه جامعتر
هر سه حوزه علم ،فناوری و نوآوری را دربرمیگیرد.
 .2.1انواع سیاستهای نوآوری

تقسیمبندی مختلفی از سیاستهای نوآوری
ارائه شده است .به طور مثال ،راثول و زیگوند
بیان میکنند که سیاستهای نوآوری باید شامل
سیاستهای علم و فناوری و سیاستهای صنعتی
باشد و سیاستهای نوآوری را بر اساس اقدامات
مربوط به هریک از سیاستها به فعالیتهای علمی
و فناوری در سه گروه (سیاستهای طرف عرضه،
سیاستهای طرف تقاضا و سیاستهای زیست
محیطی) تقسیم میکنند.
در دستهبندی دیگری نیز نوروزی و همکاران این
سیاستها را به سه دسته سیاستهای طرف عرضه،
سیاستهای طرف تقاضا و سیاستهای زیرساختی
تقسیم میکنند ،اما در معروفترین دستهبندی،
ا دلر و جورجیا سیاست نوآوری را به دو دسته
سیاستهای طرف عرضه و سیاستهای طرف تقاضا
تقسیم میکنند.
از رايجترين ابزارهاي سياست نوآوری ،ميتوان به
ابزارهاي طرف عرضه نوآوری اشاره كرد كه به قصد
پشتيباني از توليد (ايجاد و خلق) فناوري استفاده
ميشوند .اين نوع جهتگيري با راهنماييهاي
اقتصاددانان نئوكالسیكی سازگار است.
تأكیدي كه در مدل خطي نوآوري بر علم ،به عنوان
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سرچشمه پيشرفتهاي فناوري و اقتصادي شده است،
بسياري از دولتها را به سرمايهگذاري در پژوهشهاي
بنيادي ب ه منظور پشتيباني از نوآوري و بهكارگيري آن
تشويق كرده است (نوروزی و همکاران.)1393 ،
در مقابل ،سیاستهای نوآوری سمت تقاضا به
عنوان مجموع ه اقداماتی تعریف میشود که تالش
میکنند تا در ایجاد و انتشار نوآوریها و فناوری
کشش ایجاد کنند و اقدامات سنتی طرف عرضه را
تکمیل کنند.
ادکوئیست ،ابزارهای سیاستهای نوآوری طرف
تقاضا را ابزارهایی میشناسد که فرایندهای نوآوری
را در طرف تقاضا تحت تأثیر قرار میدهد( .یورا و
همکاران.)2017 ،
سیاستهای نوآوری طرف تقاضا به عنوان همه
اقدامات دولتی برای ایجاد نوآوری و یا سرعت
بخشیدن به نوآوریها از طریق افزایش تقاضا برای
نوآوری ،تعریف نیازمندیهای عملکردی جدید
برای محصوالت و خدمات یا بیان بهتر تقاضا تعریف
میشود (.)OECD ،2011
بنابراین اقدامات سیاست طرف تقاضا در کنار
اقدامات طرف عرضه عمل میکنند .به گفته ادلر،
منطق سیاستی برای سیاست مبتنی بر تقاضا بر سه
اصل استوار است )1 :واکنش در برابر شکست بازار و
سیستم از طرف تقاضا (مانند عدم تقارن اطالعات،
پذیرش هزینههای خارجی ،هزینههای باالی ورود،
وابستگی به مسیر و غیره) )2 ،برای پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی و  )3حمایت از اقتصاد در سمت
عرضه .تقاضا ،منبع اصلی و بالقوه نوآوری است ،ولی
هنوز نقش اساسی تقاضا به عنوان محرک اصلی نوآوری
و فناوری در سیاستهای دولتها شناخته نشده است.
در عمل ،سیاست نوآوری و گفتمان در مورد سیاست
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نوآوری تا حد زیادی بر طرف عرضه متمرکز شده است.
اما طی دهههای اخیر و با توجه به کاستیهای
مشاهدهشده از طرف عرضه ،شاهد تغییر تمرکز به
سمت سیاستهای نوآوری طرف تقاضا بودهایم .در
ادبیات از ابزارهای مختلفی در سیاستهای طرف
تقاضا نامبرده شده است.
ادلر و جورجیا از ابزارهای خرید دولتی ،مقررات،
سیاستهای سیستمی و حمایت از تقاضای
خصوصی در طرف تقاضای نوآوری نام بردهاند.
در مقالهای دیگر ابزارهای طرف تقاضا که از روش
فراترکیب به دست آمده است شامل خرید دولتی،
استانداردسازی ،مقررات و حمایت از تقاضای بخش
خصوصی میباشد (جوریان و همکاران.)1396 ،
 .3.1خرید دولتی به عنوان ابزار سیاست طرف
تقاضا

سیاستگذاران ،خریددولتی را به عنوان مؤثرترین
ابزار برای توسعه سیاستهای طرف تقاضا معرفی
میکنند و بهطور کلی از اصطالح «خرید نوآورانه»
یا «خرید برای نوآوری» و نه صرفاً «خرید فناوری»
استفاده میکنند که در تالش برای ایجاد یک دیدگاه
وسیع از نوآوری هستند که مفهوم فناوری را هم
پوشش میدهد (ادلر و جورجیا.)2007 ،
در خرید دولتی نوآورانه ،خریدار دولتی الزاماتی را
که نمیتوان از کاالها یا خدمات در دسترس برآورده
کرد ،مشخص میکند که برای برآورده ساختن
این تقاضا نیاز به نوآوری است .در سالهای اخیر،
استفاده از تقاضای دولتی به عنوان محرک نوآوری و
توسعه فناوری تبدیل به جریان اصلی در بحثهای
سیاست نوآوری شده است (وچیوتو و رودا.)2014 ،
با بیان اینکهدر این مقاله تدارک عمومیدر مقاالت

معادل خرید دولتی استفاده شده است ،پژوهشگران
مختلف از اصطالحات متفاوتی برای خرید دولتی به
صورتی که با نوآوری سروکار داشته باشد ،استفاده
کردهاند ،مانند خرید دولتی نوآوریمحور ،2خرید
دولتی براینوآوری ،3خرید دولتی نوآوری ،4خرید
دولتی دوستدار نوآوری ،5خرید دولتی نوآورانه،6
خریددولتی توسعهای ،7خرید دولتی فناوری ،8خرید
دولتی پیشبینانه ،9خرید دولتی تعهدی ،10خرید
دولتی راهبردی 11و خرید دولتی روشنفکرانه.12
دستورالعمل 13اتحادیه اروپا در مورد قراردادهای
دولتی بر استفاده از خرید به عنوان ابزاری برای
هدایت نوآوری و توسعه فناوری و معرفی روش
جدید مشارکت نوآوری 14اشاره دارد.
اگرچه این واژهها به صورت جزئی با همدیگر
اختالف دارند ،اما اگر هدف غایی آنها استفاده از
خرید دولتی در ارتقای نوآوری و توسعه فناوری
باشد ،در مفهوم نیز با هم اختالفی ندارند .در این
پژوهش برای بیان هدف از واژه خریدهای دولتی
نوآورانه استفاده شده است.
2. Innovation-Oriented Public Procurement
3. Public Procurement of Innovation
4. Public Procurement for Innovation
5. Innovation-Friendly Public Procurement
6. Innovative Public Procurement
7. Developmental Public Procurement
8. Public Technology Procurement
9. Far-Sighted Public Procurement
10. Forward Commitment Procurement
11. Strategic Public Procurement
12. Enlightened Public Purchasing
13. Directive 2014/24/EU of The European
Parliament and of The Council of 26 February
2014 On Public Procurement and Repealing
Directive 2004/18/EC
14. Innovation Partnership
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راثول و گاردینر نشان دادند که خرید دولتی در
طوالنیمدت ،بیشتر از یارانههای تحقیق و توسعه
موجب نوآوری میشود .این روند تا اواسط سال
 2000متوقف شد .در این زمان توجه جدیدی در
زمینه رویکرد تقاضا برای نوآوری و بهویژه در استفاده
از تقاضای دولتی به عنوان موتور نوآوری در برخی از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ظهور پیدا کرد.
ادلر و جورجیا استدالل میکنند که این توجه
به پتانسیل خرید دولتی به این معنا است که
سیاستهای نوآوری سنتی طرف عرضه در جهت
برآورده ساختن چالشهای پیش روی رقابت کافی
نبوده است.
با وجود تفاوت بین کشورها در حجم خرید ،خرید
دولتی یک منبع کلیدی تقاضا در همه کشورها،
توساز ،مراقبتهای
بهویژهدر بخشهایی مانند ساخ 
لونقل است.
بهداشتی ،دفاع ،انرژی و حم 
در سالهای گذشته بیشتر خریدهای دولتها
را میتوان به عنوان خرید دولتی معمولی (یعنی
خرید محصوالت استاندارد) توصیف کرد .با توجه به
قابل مالحظه بودن ارقام خرید دولتی ،این خریدها
میتوانند هنگام خرید کاالها و خدمات به صورت
استراتژیک عمل کرده و نوآوری و فناوری را در نظر
بگیرند (تیمرمنز و همکاران.)2013 ،
خرید دولتی میتواند بازار قابل توجهی برای
راهحلهای نوآورانه ارائه دهد .اثرات شناختهشده
سیاستهای نوآوری مبتنی بر خرید دولتی
عبارتن د از :ایجاد بازارهای پیشرو ،غلبه بر شکست
بازار و سیستم ،تسریع تقاضای خصوصی و بهبود
زیرساختهای عمومی (ادلر و جورجیا.)2007 ،
بر اساس گزارش دفتر بازرگانی دولتی انگلستان،
اجرای سیاستهای خرید دولتی در زمینه نوآوری و
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توسعه فناوری ،راهی برای دستیابی به ارزش برای
پول با ترکیب بهینه هزینهها و کیفیت زندگی به
منظور تأمین نیازهای عمومی است .خرید دولتی
نوآورانه میتواند منجر به اثربخشی هزینه شود،
بهویژه هنگامیکه هزینههای چرخه زندگی محصول
مورد توجه قرار گیرد (نیجبور و همکاران.)2017 ،
رولفسترم خرید دولتی نوآورانه را به عنوان
«فعالیتهای خریدی که توسط سازمانهای دولتی
انجام میشود و منجر به نوآوری میشود» ،تعریف
میکند (نوآوری شامل معرفی کاالی جدید ،روش
تولید جدید ،ایجاد بازار جدید ،استفاده از منبع جدید
تأمین مواد اولیه و یا روشهای جدید سازماندهی
صنایع).
در تعریفی دیگر ،یورا خرید دولتی نوآورانه را
این گونه تعریف میکند که سازمانهای دولتی
برای خرید یا سفارش کاال یا خدماتی که در آن
زمان وجود ندارد ،اما میتواند در یک دوره معقول
و منطقی ایجاد شود ،اقدام میکنند .یعنی نیاز به
فعالیت خالقانهای برای تأمین خواستههای خریدار
وجود دارد که در تضاد با «خرید معمولی» است.
در کنار هدف اولیه خرید دولتی که برآورده
کردن نیازها و تقاضاهای دستگاههای دولتی است،
سیاستگذاران از قدرت عظیم خرید دولتی به عنوان
ابزاری برای پشتیبانی از اهداف ثانویه و خطمشیهای
سیاستی مانند توسعه نوآوری و فناوری ،خرید سبز،
خرید پایدار و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
استفاده میکنند.
ادکوئیست و زاباال بیان میكنند كه در مقایسه با
خرید دولتی معمولی ،خرید دولتی نوآورانه ماهیت
خرید دولتی را به طرز چشمگیری تغییر میدهد
و زمینه تعامل بین بخش دولتی و تأمینکنندگان
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بالقوه و واقعی بخش خصوصی را ایجاد میکند.
خرید دولتی نوآورانه شامل پیچیدگیهای مرتبط با
ماهیت نوآوری ،به اشتراکگذاری اطالعات ،همکاری
و مشکالت اجتماعی و نیازهای کاربران نهایی است.

جزیرهاي و محدود به بررسی عوامل مؤثر بر خرید
دولتی نوآورانه پرداختهاند و جاي خالی تحقیقی که
به جوانب متعدد بهطور نظاممند بپردازد ،احساس
میشود.

گفتمان جدید ،خرید دولتی را تشویق به ترک
شیوههای سنتی کسبوکار و نزدیک شدن به
قراردادهایی با مشخصههای ارتباط ،مشارکت،
شبکهسازی و اتحادهای استراتژیک میکند.

به عنوان مثال ،تحقیقات پیشین به طور همزمان به
سه جنبه خریدار ،تأمینکننده و قرارداد نپرداختهاند.
این پژوهش عالوه بر معرفی روش کیفی فراترکیب،
مبنایی را براي مدیران و سیاستگذاران در راستاي
تصمیمگیريهاي راهبرد براي استفاده از این ظرفیت
فراهم میآورد.

نظر کلی متخصصان خرید دولتی این است که
روشهای سنتی خرید کارایی الزم را در پروژههای
خرید ندارند و هیچیک از بازیگران به تنهایی دانش،
اطالعات و یا منابع الزم برای حل مشکالت پیچیده
و متنوع را ندارند.
رویکرد مبتنی بر بازار برای خرید دولتی
فرصتهایی را برای بسیج نوآوری و توسعه فناوری
فراهم میکند و در عین حال ،به اهداف سیاستهای
دولتی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان کمک
میکند (توروینن و همکاران.)2016 ،
عوامل زیادی وجود دارند که میتوانند روی
اثربخشی این ابزار سیاستی تأثیر بگذارند .قوانین
خرید دولتی موجو د تمایل دارند که روی قیمت
پایین تمرکز کنند .این ابزار سیاستی شیوهها و
مهارتهای نهادینهشده را تحتالشعاع قرار میدهد،
زیرا خریدهای دولتی نوآورانه ممکن است نیاز به
تدوین قوانین متفاوتی نسبت به تهیه محصوالت
شناخته شده داشته باشند (رولفسترم.)2012 ،
به طور کلی ،بر اساس آنچه در بررسی پیشینه
پژوهش انجام شد ،ضرورت نگرشی جامع و نظاممند
به موضوع شناسایی و دستهبندي عوامل تأثیرگذار
بر خرید دولتی نوآورانه داراي اهمیت است و
تاکنون تحقیقات انجامشده در این زمینه به صورت

 .2روششناسی پژوهش
در سالهاي اخير با رشد پژوهشها در حوزههای
مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمي با انفجار
اطالعات ،انديشمندان به اين نتيجه رسيدند كه
اطالع و تسلط بر تمامي ابعاد یک رشته و به روز
بودن در اين زمينه تا حدود زيادي امكانپذير نيست.
از اینرو ،انجام پژوهشهاي ترکیبی 15كه عصاره
پژوهشهای انجامشده در یک موضوع خاص را
به شيوه نظاممند و علمي برای پژوهشگران فراهم
میکند ،گسترش روزافزون يافته است( .نوروزی و
همکاران.)1393 ،
در طي سالهای اخير ،پژوهشهاي متعددي
در زمينه خریدهای دولتی نوآورانه صورت گرفته
است و پژوهشگران مختلف با زمينههاي مطالعاتي
گوناگون به اظهارنظر در اين حوزه پرداختهاند .یکی
از روشهاي معرفیشده برای بررسي و ترکیب
16
پژوهشهاي قبلی در چند سال گذشته ،فرامطالعه
است.
15. Mixed Research
16. Meta Study
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فرامطالعه ،تجزيه و تحليل عميق از كارهاي
پژوهشي انجامشده در یک حوزه خاص است .در
سالهاي گذشته بيشتر از فراتحليل 17نام برده شده،
اما بايد گفت كه فرامطالعه با روشهایی همچون
فراتحليل ،فراترکیب( 18فراسنتز) ،فرانظریه 19و
فراروش 20متفاوت است .فرامطالعه همه اين مفاهيم
را دربرميگيرد (نوروزی و همکاران.)1393 ،
فرامطالعه به تجزیه و تحلیل عمیق کارهای
پژوهشی انجامشده در یک حوزه خاص میپردازد و
با توجه به نیازمندی تحقیق ،بر چهار حوزه فراروش،
فرانظریه ،فراتحلیل و فراترکیب داللت دارد.
فراتحلیل به عنوان مشهورترین حوزه فرامطالعه،
بر نتایج آماری پژوهشهای گذشته با استفاده از
فنون آماری چون  ،d ،rاثر اندازه متغیرهای مؤثر در
پژوهشهای گذشته را محاسبه میکند.
کمی پیشین
فراتحلیل به طور ویژه بر مطالعات ّ
تمرکز دارد .این روش اگر به صورت کیفی انجام
گیرد و مفاهیم و نتایج مورد استفاده در مطالعات
پیشین با شیوه کدگذاری متداول در پژوهشهای
کیفی مثل نظریه برخاسته از دادهها مورد بررسی
قرار دهد ،به نام فراترکیب شناخته میشود .فراروش،
بر تحلیل روششناسی مطالعات پیشین و فرانظریه
بر تحلیل نظریههای مطالعات پیشین تمرکز دارند
(نقیزاده و همکاران.)1393 ،
فراتركيب در مقايسه با رويكرد فراتحليل -كه
كمي ادبيات موضوع و رويكردهاي
بر دادههاي ّ
آماري تكيه دارد -متمركز بر مطالعات كيفي است
و به ترجمه مطالعات كيفي به يكديگر و فهم عميق
17. Meta-Analysis
18. Meta-Synthesis
19. Meta Theory
20. Meta Method
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پژوهشگر برميگردد.
روش فراترکیب با نگرش سیستماتیک از راه
ترکیب پژوهشهاى کیفی گذشته به کشف
موضوعات جدید مىپردازد و با این روش ،دانش
جاري را ارتقا داده و دیدگا ِه جامع و گستردهاى
نسبت به موضوعات پدید مىآورد (مانیان و رونقی،
.)1394
این روش ،روشی کیفی ،مهندسی و شکلدهی
مجدد بوده و بر یکپارچهسازی نتایج کیفی ،یافتههای
پژوهش و مطالعات موجود متمرکز است .درنتیجه،
نمونه موردنظر برای فراترکیب از مطالعات کیفی و بر
اساس ارتباط آنها با سؤال پژوهش انتخاب میشود
(کمالی.)1396 ،
از آنجا که بیشتر مقاالت در زمینه خرید دولتی
کمی
نوآورانه مطالعههاي کیفی و بدون دادههاي ّ
هستند ،از روش فراترکیب به عنوان روشی مناسب
براي به دست آوردن ترکیب جامعی از این موضوع
استفاده شده و الگوهای گوناگونی برای فراترکیب
پیشنهاد شده است :الگوی سه مرحلهای نوبلت و
هیر ،21الگوی شش مرحلهای والش و دان و الگوی
هفت مرحلهای ساندوسکی و باروسو.22
برای دستیابی به هدف پژوهش ،از الگوی هفت
مرحلهاي فراتركيب سندلوسكي و باروسو استفاده
شده است ،که نمایش شماتیک آن در تصویر شماره
 1آورده شده است.

21. Noblit & Hare
22. Sandelowski & Barroso
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جدول  .1واژههای کلیدی پژوهش

 .)1393فرامطالعه به تجزیه و تحلیلواژه
کلیدیی پژوهشی انجام شده در یک حوزۀ خاص میپردازد و با توجه به نیا
هایکارها
عمیق

Innovation-Oriented
داللت دارد .فراتحلیل به عنوان مشهورترین حوزۀ فرام
 Bublicفراتحلیل و فراترکیب
Procurementفرانظریه،
تحقیق ،بر چهار حوزۀ فراروش ،

Public
Innovation
چون  ، d,rاثر اندازۀ متغیرهای مؤثر در پژوهشهای گذ
Procurementآماری
گذشته باforاستفاده از فنون
بر نتایج آماری پژوهشهای

Innovativeشین تمرکز دارد .این روش اگر به صورت کیفی انجام گ
مطالعات کمّی پی
 Procurementبر
محاسبه مینماید .فراتحلیل به طور ویژه
Public
کدگذاری متداول در پژوهشهای کیفی مثل نظریۀ برخواسته
مطالعات پیشین با شیو
مفاهیم و نتایج مورد استفاده در
TechnologyۀPublic
Procurement

فراروش ،بر تحلیل روششناسی مطالعات پیشین و فرانظریه بر
شود.
ofب شناخته می
فراترکی
ها مورد بررسی قرار دهد ،به نام
Public
Procurement
Innovation
نظریههای مطالعات پیشین تمرکز دارند (نقی زاده و همکاران.)1393 ,

موضوع ،و ُوس و ِس
اسکوپوس
دایرکت
رویکردهاییجآماری تکیه دارد -مت
کمی ،ادبیات
ساینسهای
در مقایسه با رویکرد فراتحلیل -که بر داده
 .3یافتههایفراترکیب
پژوهش
24

25

27

26

بدون محدودیت زمانی بررسي شده است .براي

بر مطالعات کیفی است و به ترجمۀ مطالعات کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمیگردد .روش فراترکیب با ن
جستوجوي مقالههاي پژوهش از واژههاي كليدي
 .1.3تنظيم سؤال تحقیق
این روش ،دانش جا
جس وتبا
پردازد
جدید مى
موضوعات
گذشته ،به
وجو
نتيجه
شد .در
کشف استفاده
شماره 1
سیستماتیک از راه ترکیب پژوهشهاى کیفی جدول

این واست که
پژوهش
استفاده
برده و با
ای نا
هايمىداده
پايگاه
چگونهنسبت بهو بررسي
1394از) .این روش ،یک
رونقی،
(مانمیان و
آورد
پدید
موضوعات
گستردهاى را
حاضرجامع
داده ،دید
سؤال اصلیارتقا

میتوان از خرید دولتی در جهت ارتقای نوآوری و
توسعه فناوری استفاده کرد؟

پژوهش وشد.
150مقاله يافت
مورد
كليدي
کیفی ،مهندسی و شکلدهی مجدد بوده و بر واژه
مطالعات موجود متمرکز
نظر،یافتههای
کیفی،
نتایج
هايسازی
یکپارچه

پژوهش انتخاب میشود (ک
هاي سؤال
آنها با
ارتباط
براساس
تو
کیفی
مناسب
مقاله
انتخاب
وجو و
مطالعاتجس
در نتیجه نمونه موردنظر برای فراترکیب از .3.3
متون
 .2.3بررسي نظام
آنجا که بیشتر مقاالت در زمینهی خرید دولتی نوآورانه مطالعههای کیفی و بدون دادههای کمی هستند؛ از
من).د از
1396

براي انتخاب مقالههاي مناسب از بررسی مواردی

،23به دست آوردن ترکیب جامعی از این موضوع استفاده شده است .الگوهای گون
برای
عنوان
در اين فراترکی
مناسبِرالد
روشیداده اِم
هاي
پژوهشب بهپايگاه

برای فراترکیب پیشنهاد شده است از جمله الگوی سه مرحلهای نوبلت و هیر ،)1988(37الگوی شش مرحلهای والش
24. Sience Direct

( ،)۲۰۰۵الگوی هفت مرحلهای ساندوسکی و باروسو .)2007( 38برای دستیابی به هدف. Scopus
پژوهش25،از الگوی هفت مرح
26. Wos

آورده شده است.
 )2007استفاده شده است ،که نمایش شماتیک آن در شکل
فراترکیب سندلوسکی و باروسو(
Sage
23. Emerald
27. 1
جست وجو و
انتخاب مقاله
های مناسب

استخراج اطالعات
مقاله

تجزیه و تحلیل و
هاترکیب یافته

کنترل کیفیت

تصویر  .1مراحل هفتگانه فراترکیب

بررسی نظاممند
متون

تنظیم سؤال
تحقیق

ارائة یافتهها

شکل )1

مراحل هفتگانه فراترکیب
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ستوجو و انتخاب مقالههای مناسب

شماره 39
.1400ازدوره .11
تابستان
مواردی همچون عنوان ،چکیده و محتوا استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،فرآیند
بررسی
مناسب
ب مقالههای

ه صورت خالصه در شکل  2آورده شده است.

تعداد کل مقاله غربال شده با عنوان
تعداد مقاالت رد شده به علت چکیده

=150

=83

کل محتوای مقاله بررسی شده
=67

تعداد مقاالت رد شده به علت محتوا
=25

تعداد کل مقاالت نهایی

تصویر  .2خالصهای از نتایج جستوجو و انتخاب مقاالت مناسب

شکل )2

=42

خالصه ای از نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسب

همچون عنوان ،چكيده و محتوا استفاده شده است.
تخراج نتایج در پژوهش حاضر ،فرایندها مناسب به صورت
خالصه در تصویر شماره  2آورده شده است.
 .4.3استخراج نتايج

پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت منتخب و
نهاییشده را به منظور دستیابی به یافتهها چند بار
میخواند .در جدول شماره  2برخی از منابع مربوط
به مؤلفههای استخراجی بیان شده است 42 .مقاله
منتخب نهایی در بخش منابع از  A1تا  A42کدگذاری
شده است.
 .5.3تجزيه و تحليل و تلفيق يافتههاي كيفي

در طول تجزیه و تحلیل ،پژوهشگر موضوعات یا
توجو میکند که در میان مطالعات
تمهایی را جس 
موجود در فراترکیب پدیدار شدهاند .ساندلوسکی و
باروسو به این مورد به عنوان «بررسی موضوعی»28

اشاره میکنند به طوریکه پژوهشگر مؤلفهها یا
کدهایی را مشخص میکند.

به محض اینکه مؤلفهها شناسایی و مشخص
شدند ،بررسیکننده یک مقوله 30تشکیل میدهد و
مؤلفههای مشابه و مربوط را در مقولهای قرار میدهد
که آن را به بهترین نحو توصیف میکند .درنهایت،
31
مقولههای بهدستآمده در سطح باالتری ،بعد
(ابعاد) را شکل میدهند (جعفرینژاد و همکاران،
.)1393
به عبارت دیگر ،به دلیل کیفی بو دن دا دها
(دادهمتنی) از یکی از معروفترین شیوههای تجزیه و
تحلیل دادههای کیفی استفاده شده که «کدگذاری»
نام دار د .این نوع کدگذاری دقیقاً با مرحله اول
کدگذاری دادهها در پژوهشهایی مشابه است که
از روش نظریه برخاسته از دادهها استفاده میکنند.

28. Tematic Anlaysis

12

29
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در این شیوه کدگذاری ،کدها (مؤلفهها) از متن
مقاله استخراج میشود (کدگذاری مرتبه اول)،
سپس روی این کدهای استخراجشده کدگذاری
دیگری صورت میگیرد که مقولهها را شکل میدهد
(کدگذاری مرتبه دوم) و درنهایت ،روی مقولهها نیز
کدگذاری دیگری صورت میگیرد تا ابعاد حاصل
شود (متن مؤلفه مقوله بُعد).
 .6.3کنترل کیفیت

به منظور تعیین روایی 32فراترکیب ،مقاالت میبایست
به لحاظ کیفیت محتوا مورد بررسی قرار گیرند .به
همین دلیل ،روش ارزیابی حیاتی 33مورد استفاده قرار
گرفت .به این منظور ،از چکلیستی مشتمل بر ده
سؤال استفاده شد که در بررسی دقت ،اعتبار و اهمیت
مطالعات کیفی پژوهش محقق را یاری کرد.
سؤاالت شامل بررسی اهداف پژوهش ،منطق
روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهبرداری ،جمعآوری
دادهها ،انعکاسپذیری یا رابطه میان محقق و
مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیه
و تحلیل دادهها ،بیان واضح و روشن یافتهها و ارزش
پژوهش است.
در گام سوم ،روند بررسی مقاالت به صورت
34
شماتیک آورده شده است .براي تعیین پایایی
از روش توافق بين دو كدگذار استفاده شد ،بدين
صورت كه محقق عالوه بر نظرات خود ،برای کنترل
مفاهیم استخراجی خود از مقایسه با یک خبره دیگر
نیز استفاده کرده است .برای حصول این منظور،
نتایج حاصله از طریق شاخص کاپا 35ارزیابی شد که
32. Validity
)33. CASP (Critical Appraisal Skills Program
34. Reliability
35. Kappa

نتیجه آن K=0/732شد با توجه به عدد معناداری
 ۰/۰۰۱این شاخص مورد پذیرش قرار گرفت.
 .7.3بحث و ارائه یافتهها

در اين مرحله ،خالصهاي از گروهبندي عوامل
و زيرعوامل در جدول شماره  2با عنوان چارچوب
عوامل مؤثر بر خرید دولتی در جهت توسعه فناوری
و نوآوری ارائه شده است .چارچوب نهایی شامل
چهار بُعد عوامل زمینهای ،خریدار ،تأمینکننده و
قرارداد است که متشکل از  12مقوله و  42مؤلفه
است.

 .4نتیجهگیری
خرید دولتی ،پتانسیلی مهم برای پیشبرد نوآوری
و توسعه فناوری و ابزاری مؤثر در سیاستهای طرف
تقاضای نوآوری قلمداد میشود .با توجه به فقدان
چارچوبی جامع برای عوامل مؤثر بر خرید دولتی
نوآورانه ،این مقاله تالش میکند تا عوامل تأثیرگذار
بر خرید دولتی نوآورانه را به هم پیونددهد.
یکی از چالشهای سازمانهای دولتی امروزی،
چگونگی استفاده از پتانسیل خریددولتیدر راستای
ارتقای نوآوری و فناوری است .در قالب این چارچوب
(جدول شماره  )2میتوان خریدهای دولتی را به
سمت سیاستهای مبتنی بر تقاضا هدایت کرد.
این چارچوب پیشنهادی ،که عناصر و محورهای
آن در برخی مطالعات پررنگتر و در برخی کمرنگتر
است ،میتواند در راستای استفاده از پتانسیل
خریدهایدولتیدر جهت توسعه فناوری مفید باشد.
در نگاه نخست شاید چنین نتیجه گرفته شود که
بسیاری از این موارد در خریدهای معمولی دولتی
هم مد نظر است ،اما تفاوت خریدهای دولتی نوآورانه
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جدول  .2چارچوب عوامل مؤثر بر خرید دولتی در جهت توسعهفناوری
بُعد

مقوله

 .1سیاست

 .1عوامل
زمینهای

 .2قوانین

 .3مدیریت
ریسک

14

مؤلفه

توضیح

حمایتهای سیاستی باید به منظور حمایت از افزایش آگاهی و
حمایت سیاستی تعهد سازمان دولتی برای توسعه نوآوری و فناوری در راستای خرید
دولتی نوآورانه هدایت شود.
کارایی چنین ابزارهایی وابسته به وضعیت توسعه سیستم نوآوری
سیستم نوآوری است که این ابزارها در آن تعیین شده است.
هماهنگی بين اهداف بخش تدارکات دولتی و حوزه نوآوری باعث
انسجام افقی ایجاد انسجام میشود.
هماهنگی بین فرایند طراحی و اجرای سیاست باعث ایجاد انسجام
انسجام عمودی میشود.
تدوین رویکرد و چارچوب سیاست که شامل افق پیشرو ،راهبرد
تدوین رویکرد و روشهای دستیابی به اهداف است که میتواند برای نهادها و
جامع
متخصصان دخیل در خرید دولتی نوآوری منشأ ایجاد تغییر باشد.
بومیسازی با توجه به نظام نوآوری سبب افزایش اثربخشی
بومیسازی
سیاستهای اتخاذشده در این حوزه است.
سیاست
برای خرید دولتی ،چندین سطح نهادی قابل تشخیص است
طراحی مجدد و نگاه به آن به عنوان فعالیتی که توسط چندین سطح نهادی
تعیین میشود ،تحلیلی فراهم میکند که توسط تجزیه و تحلیل
نهادی
تکسطحی فراهم نمیشود.
مهمترین موضوع در تمام فعالیتهای اقتصادی ،ثبات شرایط و
همراستایی
قوانین ،یکپارچگی و همراستایی قوانین است.
قوانین
قوانین مالکیت معنوی در نحوه تخصیص حقوق دارایی فکری
مدیریت مالکیت در روشهای مختلف خرید ،تا حدی فاقد انعطافپذیریاند .نحوه
تخصیص حقوق دارایی فکری بر انگیزش عرضهکنندگان در
معنوی
خریدهای دولتی تأثیرگذار است.
تصویب دستورالعملها و ابزار قانونی مورد نیاز (برای مثال
هزینههای چرخه زندگی ،آموزش خریداران دولتی و مشوقهایی در
اصالح قوانین جهت انتخاب نوع کاال  /خدمات ،تغییرات متعدد در روند گزینش و
ارائه اسناد مورد نیاز مناقصههای خرید دولتی)
تحقق اهداف نوآوری مستلزم پذیرش کامل تمام گروههای
درگیر است .مراجع خرید دولتی و نیز کل محیط شامل مراجع
فرهنگ
ریسکپذیری سیاستگذاری ،نهادهای نظارتی ،بازرسان و حتی رسانهها باید یک
تغییر فرهنگی را تجربه کنند.
خرید دولتی محصوالت نوآورانه شامل ریسکهایی است که باید
شناسایی و به طور مؤثر مدیریت شوند .خریداران معمو ًال ریسک
گریزند و مایل به اتخاذ راهکارهای جدید نیستند و عرضهکنندگان
ریسک نوآوری نیز به لحاظ نگرانی از بازگشت سرمایه ،ممکن است نسبت به
سرمایهگذاری سنگین در تحقیق و توسعه و فعالیتهای نوآورانه
مقاومت نشان دهند.

جواد نوری و همکاران .ارائه چارچوبی جهت اهرم قرار دادن خرید دولتی در توسعه فناوری و نوآوری

منبع

A11-A36A15A32-A1A23-A39A41-A25A27-A29

A2- A21A26A27-A31A36

A9-A33A36-A39A42-A20A33-A37

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

بُعد

 .2خریدار

مقوله

مؤلفه

توضیح

برای بهبود توانایی و تمایل سازمانهای بخش دولتی برای
درخواست ،خرید و پذیرش نوآوری در بخش دولتی ،خرید دولتی
نهاد میانجی نیاز به یک ساختار واسطهای دارد که از سازمانهای دولتی در
شرایط مختلف خرید و چالشهای مربوط به آن حمایت کند.
ارتقای سیستم خرید الکترونیکی باعث تبادل اطالعات بین بازار
دیجیتالی کردن و مشتری و افزایش آگاهی از نیازهای مشتری بخش دولتی و
خرید دولتی
همچنین راهحلهای موجود در بازار میشود.
.4
تعامل بین طرفین ،عاملی کلیدی در خریدهای دولتی نوآورانه و پایه
توانمندسازی
یادگیری تعاملی و اساس «ترکیب جدید» دانش است.
زنجیره
برای آنکه خرید دولتی نوآوری ارزش آفرین باشد ،باید افراد از
تأمین
انگیزه و تخصص باال برخوردار باشند .تخصص و حرفهایگری
آموزش
گروههای درگیر از عناصر کلیدی موفقیت است .مراجع خرید دولتی باید دانش و
مهارت نیروی انسانی را تقویت کنند.
مشخص کردن درصد بودجه خرید دولتی که به خرید دولتی
تخصیص منابع نوآورانه تخصیص مییابد و میتواند مشوق مؤثری برای مجریان
در غلبه بر موانعی مانند خطرگریزی باشد.
بازارسازی
به طور کلی نبود تقاضای بازار در مورد کاالهای نوین به عنوان
و
نوین
کاالهای
بازدارنده کلیدی برای نوآوری شناخته میشود.
خدمات
موقعیت تقاضای دولتی در بازار نسبت به عرضهکنندگان منجر به
ساختار بازار
تسهیل نوآوری میشود.
 .5بازار
ال
درک و ارزیابی بازار و فرصتهای آن ،هم از لحاظ آنچه که قب ً
ارائه شده است و هم از لحاظ آنچه که بازار میتواند در صورت
جمعآوری
اطالعات بازار درخواست توسط خریدار دولتی پاسخ داده شود ،منجر به تسهیل
خرید نوآوری میشود.
ارزیابی تأمینکنندگان نیاز به مهارتهای کافی برای ارزیابی
نیازهای فنی ،عملیاتی و مالی بر اساس معیارهای قرارداد دارد.
مهارتهای
جدید مدیریتی کمبود مهارتهای تجاری در میان خریداران موجب محدود شدن
تعامل آنها با بازار و داشتن روابط نزدیک با عرضهکنندگان میشود.
مهارتها،
فقدان مهارتها ،انگیزهها و همکاریها منجر به مناقشات و
انگیزهها و
صالحیتهای قراردادهای نامناسب ،افزایش هزینهها و نتایج ضعیف میشود.
 .1مهارت
خریدار
درونبخشی
مهارت ارتباط رویکرد سیستمهای نوآوری بر ماهیت تعاملی نوآوری و بهویژه
با تأمینکننده و تعامل کاربر عرضه کننده خریدار در تولید نوآوریها تأکید دارد.
تعامل در خرید میتواند محیطی سرشار از اعتماد به وجود آورد.
کاربر نهایی
ماهیت نوآوری پیچیده است و فرایند نوآوری با تحقیق و توسعه شروع
توانایی مدیریت میشود و در مراحل بعد شامل پیش تولید ،تولید ،توزیع ،آموزش،
اهداف پیچیده آمادهسازی بازار و روشهای بازاریابی یا سازمانی جدید میشود.
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منبع

A4-A13A16-A2A12-A24A6-A21A26-A31A40-A32A42A40-A11

A39-A2A35-A12

A2-A6A12-A13A15-A18A21-A24A28-A40
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بُعد

مقوله

مؤلفه

.2
ظرفیتسازی

تعهد مدیران

شبکهسازی بین
خریداران

مشارکت نوآوری

توضیح

شبکهسازی بین خریداران جهت شناسایی نیازهای بازار ،به
اشتراکگذاری دانش و ظرفیتها و تجمیع تقاضا مؤثر است.
خرید دولتی نوآورانه فرایندی تعاملی و درونی است و نیاز به تعهد
برای نوآوری و توسعه فناوری دارد.
مشارکت نوآوری در جهت ارتقای همکاری بین مراجع خرید موجب
میشود تا اشتراک خطر و منافع در پروژههای نوآورانه افزایش یابد.
رویکرد سیستمهای نوآوری بر ماهیت تعاملی نوآوری و به ویژه
تعامل کاربر -عرضه کننده –خریدار در تولید نوآوریها تأکید دارد.
تعامل در خرید میتواند محیطی سرشار از اعتماد به وجود آورد.

مهارت در ارتباط
با خریدار و کاربر
نهایی
 .1مهارت
مهارت در
ترجمه الزامات عملکردی به مشخصات فنی نیاز به مهارتهای
کننده
تأمین
ترجمه الزامات
پیچیدهای دارد تا محصول تولیدشده بتواند نیازهای مشتری را
عملکردی به
برآورده کند.
مشخصات فنی
شرکتهای تأمینکننده که از لحاظ منابع خرید ضعیف هستند با
شبکهسازی بین ایجاد شبکههای بینشرکتی میتوانند ظرفیت کافی برای تهیه
.3
تأمینکنندگان نوآوری و پاسخ دادن به تقاضای محصوالت جدید مشتریان بخش
تأمینکننده
خصوصی و دولتی را فراهم کنند.
در خرید دولتی برای ارتقای نوآوری ،توانایی بنگاههای کوچک و
حمایت از
متوسط برای دسترسی به قراردادهای بخش دولتی و همینطور
شرکتهای
.2
ظرفیت آنها برای تحویل راهحلهای نوآورانه باید در نظر گرفته
کوچک و
ظرفیتسازی
شود.
متوسط
توسعه منطقهای و محلی یکی از جهتگیریهایی است که در
حمایت از
نظام ملی نوآوری متصور است .منطقهگرایی ظرفیتهای خوبی را
شرکتهای
برای توسعه فناوری از طریق خرید دولتی فراهم میکند که باید
محلی و
به آنها توجه شود.
منطقهای
شناسایی نوع خرید دولتی نوآورانه در تدوین و طراحی سیاستها
نوع خرید
و اقدامات مفید است.
نوآورانه
خریداران دولتی به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای نوآوری میتوانند
تقاضاها را تجمیع کنند تا بتوانند از قدرت خریدشان بهرهبرداری
تجمیع تقاضا کنند .بخش دولتی میتواند با بزرگ کردن بازار برای برخی کاالها،
 .1مدیریت
عدم قطعیت بازگشت سرمایه برای توسعه محصوالت و فرایندهای
قبل از
 .4قرارداد
جدید را کاهش دهد.
قرارداد
ارتباط نزدیک و زودهنگام با عرضهکنندگان میتواند دسترسی به
تعامل نزدیک
دانش و اطالعات صنعت را میسر کند که خریداران به آن نیاز
و زودهنگام با
دارند ،دانشی که میتواند برای تدوین مشخصات بهتر مناقصه مورد
تأمینکننده
استفاده قرار گیرد.
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بُعد

مقوله

.2
مشخصات
قرارداد

مؤلفه

عدم استفاده از
مناقصه بیش از
حد تعیینشده
الزامات
عملکردی در
مناقصه
اندازه قرارداد
تغییر و طراحی
دوباره فرایند
خرید
نظارت

 .3مدیریت
پس از
قرارداد

نقشه راه توسعه
تکنولوژی
ارزیابی عملکرد
تأمینکننده

توضیح

تعیین مشخصات بیش از حد دقیق مناقصه توسط سازمان خریدار
باعث محدود کردن توانایی و خالقیت تأمینکنندگان بالقوه برای
ارائه راهحلهای ابتکاری برای چالش میشود.
الزامات باید مشخصات عملکرد مطلوب محصولی را که خریدار
آماده خرید میباشد ،توصیف کند و نباید هیچ طراحی خاص یا
پایهای را شامل شود.
قراردادهای بزرگ با معیارهای انتخاب بر اساس اندازه بزرگتر یا
تجربه بیشتر بنگاهها ،موجب میشود بنگاههای کوچک و متوسط
نتوانند در مناقصه شرکت کنند.
تغییر در نحوه برگزاری مناقصه ،متن قراردادها ،تغییرات حقوقی در
متن و رویه مناقصات ،اصالح معیارهای گزینش و ...در خرید دولتی
نوآورانه تأثیرگذارند.
نظارت و ارزیابی که طی آن نتایج عملکرد و فعالیتهای شرکت
و نیز فرایند اجرایی سازمان طوری تحت نظارت و کنترل قرار
میگیرد که بتوان عملکرد واقعی را با عمکرد مطلوب مقایسه کرد،
و فرایندهای اجرایی را اصالح یا تقویت کرد.
تدوین مجموعهای از اقدامات ،راهکارها ،برنامهها ،پروژهها و
منابع مورد نیاز آنها به منظور ارتقای کمی و کیفی شرایط کنونی
تأمینکننده (وضعیت فعلی) به شرایط مطلوب که نشاندهنده راه
توسعه است.
نظارت و ارزیابی فرایندی است که طی آن نتایج عملکرد و
فعالیتهای شرکت و نیز فرایند اجرایی سازمان طوری تحت نظارت
و کنترل قرار میگیرد که بتوان عملکرد واقعی را با عمکرد مطلوب
مقایسه کرد و فرایندهای اجرایی را اصالح یا تقویت کرد.

به نوع نگاه و ماهیت پیچیده خرید نوآوری مربوط
میشود.
در خریدهای عادی ،سازمانهای دولتی محصولی
را خریداری میکنند که در دسترس و در بازار
موجود است ،اما اگر در این خرید ،نوآوری و توسعه
فناوری خاصی مورد نظر باشد ،خرید دولتی در بازار
به عنوان تقاضا برای نوآوری مطرح میشود که با
توجه به بزرگی این تقاضا از قدرت قابل توجهی
برای تأثیرگذاری در شکلگیری و پرورش نوآوری و
توسعه فناوری برخوردار خواهد شد.
در خرید معمولی ،محصوالت استاندارد موجود بر

منبع

A2-A5-A7A13-A15A17-A21A24-A26A11-A28A32A40-A14

A25-A33A39-A30

اساس بیشترین مزیت اقتصادی و پایینترین قیمت
خریداری میشوند ،ولی خرید نوآوری معموالً فرایند
خیلی پیچیدهتری دارد و شامل توسعه محصوالت
کام ً
ال جدید از طریق فرایندهای خالق میشود و با
همکاری و یادگیری تعاملی بین سازمانها صورت
میگیرد؛ بنابراین خرید معمولی و خرید نوآوری با
تفاوتهای کیفی از هم متمایز میشوند.
با بررسی پژوهشهای پیشین در زمینه خرید
دولتی نوآورانه و با استفاده از روش فراترکیب میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که عوامل تأثیرگذار بر
خرید دولتی نوآورانه از چهار بُعد :عوامل زمینهای،
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خریدار ،تأمینکننده و قرارداد تشکیل شده و از آنها
تأثیرپذیر است.
در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب و
بهرهگیری از  42منبع مختلف به جمعبندی
یافتههای این پژوهشها پرداخته شد .باتوجه به
یافتههای این پژوهش ،چارچوب عوامل تأثیرگذار
بر خرید دولتی نوآورانه شامل چهار بُعد عوامل
زمینهای ،خریدار ،تأمینکننده و قرارداد است که
متشکل از  12مقوله و  42مؤلفه است.

پردیس فارابی ،دانشگاه تهران است.
مشارکت نویسندگان

نویســندگان بــه یــک انــدازه در نــگارش مقالــه
مشــارکت داشــتهاند.
تعارض منافع

این مقاله تعارض منافع ندارد.

نتایج فوق میتواند به مسئولین و افراد ذیربط به
منظور استفاده از ظرفیت و پتانسیل خرید دولتی در
هدایت نوآوری و توسعه فناوری کمک کند .هرچند
این مطالعه خالی از اشکال نیست ،اما با ترکیب
یافتههای پژوهشی گذشته سعی بر آن داشته تا با
نگاهی همهجانبه به عواملی که در شکلدهی موفق
این ابزار نوظهور دخیل هستند گامی دیگر در جهت
عملی کردن سیاستهای سمت تقاضا بردارد که
میتواند نقش عمدهای در ایجاد نوآوری و توسعه
فناوری داشته باشد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

مقالــه فاقــد کــد اخالقــی و بحــث محرمانگــی
اطالعــات اســت.
حامي مالي

این تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمانهای
تأمین مالی در بخشهای عمومی ،تجاری و یا
غیرانتفاعی دریافت نکرده است .این مقاله برگرفته از
رساله دکتری نویسنده سوم مقاله در گروه مدیریت
صنعتی و فناوری ،دانشکده مدیریت و حسابداری،
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منابع فارسی

احمدیان دیوکتی ،م .م ،.آقاجانی ،ح .ع ،.شیرخدایی ،م ،.و
طهرانچیان ،ا .)1397( .طراحی مدل سیاستگذاری علم
و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی .فصلنامه
سیاستگذاری عمومی.9-27 ،)4(4،
جوریان ،ن ،.سیاوشی ،ا ،.نوری ،ج ،.و عباسی ،م.)1396( .
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