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1- مقدمه
رشدشتابانتوسعهعلموفناوریدردهههایاخیرباعثشدهاستکهنقشدانشوفناوریدراقتصاد
بیشازپیشپررنگشود.منابعوقدرتحاصلازتسلطکشورهابهحوزهدانشکهکشورهایبادانش
وفناوریباالتربهعنوانقدرتهایاقتصادیدنیاش��ناختهشدهوتواناییجذبسایرعواملاقتصادی
مانندس��رمایه،منابعاولیه،نیرویکاروغیرهرانیزداش��تهباشند.درواقع،امروزهمرزبینکشورهای
توسعهیافتهودرحالتوسعهرابهکارگیریفناوریونوآوریتعیینمیکند.بسیاریازمتونمربوطبه
ن��وآوریوفناوریهاینوفرآیندایدهتاب��ازارراپیمیگیرند.آنهاباتبعیتازمدلخطینوآوریاز
طرفعرضهآغازمیکنندوبهطرفتقاضامیرس��ند.توجهیکجانبهبهسیاس��تهایطرفعرضهدر
سیاس��تگذاریدولتهابراینوآورینمیتواندباموفقیتهمراهباش��دازاینروتوجهبهطرفتقاضاو

سیاستهایتقاضامحوراهمیتجدیدیپیداکردهاند)ادکوییستوزبال2۰14،1(.
تحریکتقاضاوتجاریس��ازیمحصوالتبهیکیازمهمترینچالشهایکشورهایدرحالتوسعه
وش��رکتهایدانشبنیاندرآمدهاس��ت.تحلیلبسیاریازاینشرکتهاگویایاینواقعیتاستکه
میتوانمحرکهاییرابرایخلقنوآوریوتجاریس��ازیمحصوالتاینشرکتهابرشمرد.شناسایی
اینعوامل،درسیاس��تگذاریبهتردولتمردانمیتواندمؤثرباش��د.بهاعتقادکارشناس��انباوجود
افزایشش��رکتهایدانشبنیانهنوزنیازمندیهایاساس��یاینش��رکتهابهطورکاملموردتوجه
قرارنگرفتهومتصدیانفضایکس��بوکارپرریس��کیراشاهدهستند.دراینمیانیکیازمهمترین
مس��ائلیکهازسویشرکتهایدانشبنیانبهعنوانس��دبزرگبرایرسیدنبهتجاریسازیعنوان
میشود،لزومسیاستگذاریمناسبدرزمینهتحریکطرفتقاضااست.درعملمطالعاتمختلفیبه
موضوعتدوینراهبردوسیاستگذاریدرخصوصفناوریومحصولبااستفادهازمنحنیSتخصیص
یافتهاس��ت)ناظمیودیگران،13۹2(.ازدیدگاهچرخهعمر،منابعوسیاس��تهاینوآوریمختلفی
درمراحلمختلفچرخهعمرمحصولوجودداردونیازهاینوآورانهازمنابعوسیاستهایمختلفی
کسبمیشوند.درهمینزماناثربخشیسیاستهاینوآورانهدرمراحلمختلفچرخهعمرمحصول
متفاوتاس��ت.ازاینروش��کلگیریچیزیبهاسمسیاستهاینوآوریبرایتوسعهنوآوریوصنعتی

بسیاربااهمیتخواهدبود)ژو2۰۰۸،2(.
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باتوجهبهارتباطش��رکتهایدانشبنیانبامسائلاقتصادی،حوزهاقتصاددانشبنیانباموضوع
علمیفناوریاستولیجنسآناقتصادیاجتماعیاستبنابراینبرایفعالیتدراینحوزهماباید
بهنظامملینوآوریتوجهکنیم)متکالف2۰۰۷،1(زیراموضوعازجنساقتصاداس��توکنش��گرهای
مختلفمانندبیمه،مالیات،بانکها،دانشگاههاوزیرساختهایقانونیبهطورعامدرآندخالتدارند.
ایراننیزبادرکاهمیتاینموضوع،دربخششرکتهایدانشبنیانبهلحاظعلمیمشکلیندارداما
ب��هلح��اظاقتصادیوکمبودبازارتقاضاخألجدیوجوددارد.ازهمینروراهبردحوزهعلموفناوری
بایدبهجایتقویتحوزهعرضه،بررویبازارتقاضاباشد.برایناساسوباتوجهبهاهمیتاینموضوع،
پژوهشحاضردرصددبررس��یرابطهبینسیاس��تهاینوآوریتقاضامحوروچرخهعمرمحصولدر

شرکتهایدانشبنیاناستتاباشناساییمشکالتموجود،گامیدرجهتحلآنهاارائهکند.
سواالتیکهاینپژوهشدرپیپاسخبهآنهااستبهاینشرحهستند:

1(ابزارهایسیاستیتقاضامحورکدماند؟
2(بهکارگیریچهابزارهایسیاستیتقاضامحوریدرمراحلمختلفچرخهعمرمحصولمؤثرتر

است؟

درمقالهحاضر،بعدازمقدمهوبیانمس��ئلهبهمبانینظریوپیش��ینهپژوهشپرداختهمیشود.
درادامهروشپژوهشبهدوقس��متتقس��یممیشود.درقسمتاولبااستفادهازروشفراترکیببه
طبقهبندیابزارهایتقاضاگراپرداختهمیش��ودودرقس��متدومبااستفادهازروشمیدانیابزارهای
سیاس��تیتقاضاگرایمؤثردرمراحلمختلفچرخهعمرمحصولش��رکتهایدانشبنیانتش��ریح

میگرددودرانتهابهنتیجهگیریکلیپرداختهمیشود.

2-  مبانی نظری پژوهش

2-1- سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

سیاس��تگذاریعلمبهتخصیصمنابعکافیبهعلم،توزیعمنابعمیانفعالیتها،حصولاطمیناناز
بهکارگیریمؤثرمنابعوکمکبهافزایشسطحرفاهعمومیاطالقمیشود.سیاستگذاریفناوریبه
سیاستگذاریدرحوزهفناوریوبخشهایمربوطهاشارهدارد،یعنیسیاستگذاریبرایفناوریهای
دانشمحورکههس��تهرشداقتصادیدارند.اینسیاستهادرگامنهاییشرایطمناسببرایتسهیل

1 . Metcalfe
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تجاریسازیرافراهممیآورند)سالمیودیگران،13۸۹(.همچنین،موری1)1۹۹۵(،سیاستفناوری
راسیاس��تیمیداندکهمقصودآنتأثیرگذاریبرتصمیماتش��رکتهادربارهتوسعه،تجاریسازییا
پذیرشفناوریهایجدیدباش��د)کولمان2۰12،2(.سیاستنوآوریبهعنوانفعالیتواحدهایبخش
دولتیومؤسس��اتبازارتعریفمیشودکهمستقیماًیاغیرمس��تقیمروندنوآوریوتغییراتفّناورانه
راتحتتأثیرقراردادهوس��اختاراقتصادینوآورانهراش��کلمیدهند)لیسورومنوس��کا2۰1۵،3(.
سیاستهاینوآوریبراساساقداماتمربوطبههریکازسیاستهابهدودستهسیاستهایتقاضاگرا
وسیاستهایعرضهگراتقسیممیشود.سیاستهایتقاضامحور،سیاستهاییهستندکهتقاضابراي
اس��تفادهفناوريهاراموردتش��ویققرارمیدهند.سیاستهایعرضهمحور،سیاستهاییهستندکه
بهقصدپشتیبانيازتولید)ایجادوخلق(فناورياستفادهمیشوند.ایننوعجهتگیریباراهنماییهای
اقتصادداناننئوکالس��یکيسازگاراست.البتهبایدتوجهداشتکهجداسازيدقیقسیاستهایطرف
عرضهازسیاستهایطرفتقاضاممکننیست،زیرادرایجادوبهکارگیریفناوريباهمتعاملدارند

وبریکدیگراثرميگذارند)نوروزیودیگران،13۹3(.

2-2- سیاست های تقاضامحور

ادبیاتنوآوریاهمیتتقاضاراموردتوجهقراردادهاستامادرتبییننقشسیاستدولتیباشکست
مواجهبودهاست.نقشدولتهاوسیاستاززمانیبیشترتوسعهیافتهاستکهتقاضاوشرایطتقاضا
براینوآوریمطرحگردیدهاست.تعاریفمتعددیازسیاستهایطرفتقاضاوجوددارد.تعریفیکه
اغلبمورداستفادهقرارمیگیردسیاستتحریکطرفتقاضارابهعنوان»مجموعهسیاستهایدولتی
برایتحریکنوآوریوسرعتبخشیدنبهانتشارنوآوریازطریق:افزایشتقاضابراینوآوری،تعریف
الزامات)نیاز(کاربردیجدیدبرایمحصوالتوخدمات،بهبودمشارکتکاربردرتولیدنوآوری)کاربر
محور(«تعریفمیکند)ادلر،2۰۰۷(.بهطورکلیهدفسیاس��تهایتقاضامحورتبیینموانعاثرگذار
برمعرفینوآوریهابهبازار)تقاضایپاس��خگو(وتعییننیازهایکاربردیجدیدبرایتولیدکنندگان
)تقاضایمحرک(اس��ت.هنگامیکهصحبتازطرفتقاضامیشود،منظورمصرفکنندگانوکاربران
محصوالتنوآورانههس��تند.اینکاربرانبهچنددستهتقسیممیشوند:کاربراننهاییمنفرد-بخش
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عمومی)نهایتاًشهروندان(-دولت-شرکتهایخصوصی)خوشنویسودیگران،13۹۰(.

2-3- چرخه عمر محصول

پیشبین��یچرخ��هعمرمحصول،فن��اوریوس��ازمانازوظایفجدیدعلممدیریتواقتصاداس��ت
)س��ادچنکو2۰۰۵،1(.چرخ��هعم��ررامیتوانبهعن��وانمجموعهايازروابطداخل��يکهباتغییرات
سیستماتیکبازارمرتبطهستند،قلمدادنمود)میراوکریمی،13۹۰(.مدلهایچرخهحیاتمعموالً
ازنظ��رتعدادمراحلمتفاوتاندکهمدلهایس��همرحلهای،چهارمرحلهای،پنجمرحلهایوش��ش
مرحلهایازآنجملهمیباشند.مدلمنحنیSدرحوزههایمختلفیمورداستفادهقرارگرفتهاست؛
خصوصاً،ویژگیهایکلیدیوبهرهورییکمحصولازیکسووهمچنینرشدبازارومصرفکنندگان
ازس��ویدیگر؛مبتنیبرهمینمدلSش��کلتوس��عهمییابند)راجرز1۹۹۵،2(.یکیازاصلیترین
اس��تفادههاازمنحنیSپیشبینیآیندهیکمحصولیافناوریخصوصاًدردومورداست:1(زمانو

نرخرشدو2(ظرفیتهاییکمحصول،فناوریوبازاردرمرحلهاشباع.

S شکل 1( ترتیب مدل چرخه فناوری، محصول و بازار بر اساس منحنی

میتوانمنحنیSرابهصورتشکل1درخصوصچهارپدیده1(پژوهش،2(فناوری،3(محصول
و4(بهرهبرداریوبازاردرنظرگرفت.بهعبارتدیگرابتداپژوهشهاومطالعاتعلمیدرخصوصیک

1 . Sadtchenko
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موضوعآغازمیشود.بایکفاصلهزمانیفناوریمبتنیبرآنعلمظهورمییابدورشدمیکند؛بایک
فاصلهزمانیچرخهعمرمحصوالتمبتنیبرآنفناوریآغازمیشود.همینامردرخصوصاستفاده

ازآنمحصولدربازارنیزاتفاقمیافتد)ناظمیودیگران،13۹2(.

3-3- پیشینه پژوهش
دراینرابطهپیترزودیگران1)2۰11(،چگونگیاثرگذاریسیاس��تهایطرفتقاضارابرنوآوریدر
مراحلمختلفچرخهعمرفناوریدرصنعتانرژیبادموردبررسیقراردادهاند.آنهادرتحقیقخود
مش��خصکردندکهدررابطهمیاناثرگذاریسیاس��تهایطرفتقاضاونوآوری،چرخهعمرفناوری
بهعنوانمتغیرمیانجیاس��ت؛یعنیسیاس��تهایطرفتقاضاازطریقچرخهعمرفناوریبرنوآوری
اثرمیگذارند.درپژوهش��یدیگرکوهنوآمروس2)2۰14(،باتوجهبهسیاستنوآوریوچرخهعمر
فناوری،یکمدلازابزارهایسیاس��تطرفتقاضاتوس��عهدادهاندکهمیتوانددرمراحلمختلفاز
منحنیSفناوریبهمنظورسرعتبخشیدندرپذیرشفناوریهایپایداراستفادهشود.نتایجتحقیق
آنهانشانمیدهدکهدرمرحلهشروعازمنحنیSفناوریمؤثرترینابزارطرفتقاضا،خریددولتی؛
درمرحلهرشدمؤثرترینابزارطرفتقاضا،استانداردسازیومشوقها؛ودرمرحلهبلوغمؤثرترینابزار
طرفتقاضا،مقرراتاس��ت.همچنینژوودیگران)2۰۰۸(،بهتعیینابزارهایسیاس��تیمؤثرطرف
تقاض��ادرمراحلچرخهعمرفن��اوریمیپردازندنتایجپژوهشآنهاحاک��یازبهکارگیریابزارهای
تسهیالتمالی،مشوقهایمالیاتی،مقرراتوکنترلدرمرحلهشروع؛وبهکارگیریابزارهایتسهیالت
مالیومشوقهایمالیاتیدرمرحلهرشد؛وبهکارگیریابزارهایتسهیالتمالی،مشوقهایمالیاتی،

خریددولتی،مقرراتوکنترلوکنترلهایتجارتیدرمرحلهبلوغازچرخهعمرفناوریاست.
درپژوهشیدیگر،خوشنویسودیگران)13۹۰(،بهجانماییسیاستهایتقاضاگرایمتناسببر
مبنایمس��یرنیازتابازارونوعمصرفکنندگانپرداختهودرادامه،طراحیاقداماتمناسبدرحوزه
تقاضاگراییبرایتوس��عهفناورینانودرکش��ورراموردبحثقرارمیدهند.همچنین،خوش��نویسو
جاللیان)13۹۰(،درپژوهشیباعنواننگاهیبرسیاستهایتقاضاگرابرایتوسعهفناوریبهتشریح
سیاستهایتقاضاگرابراساسمنحنیSمیپردازند،آنهاعنوانمیکننداگرسیاستهایعرضهگرا
کاراباشند،دورهشروعبهخوبیطیمیشود.ازسویدیگر،اگرمحصولبهمرحلهبلوغبرسد،دیگربازار

1 . Peters et al.
2 . Cohen & Amoros
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خودراپیداخواهدکردونیازبسیارکمتریبهحمایتسیاستگذارانهخواهدداشتامامرحلهبحرانی
دراینمیانمرحلهرش��داس��ت،بهطوریکهدراینمرحلهسیاس��تهایعرضهگراعمدتاًفناوریها
رارهامیکنندودرصورتیکهسیاس��تهایتقاضاگراقدرتکافینداش��تهباشند،محصولبهمرحله
بلوغنخواهدرس��یدضعفدرسیاس��تهایتقاضاگرایکیازدالیلمهمنرخباالیشکستدررسیدن

محصوالتنوآورانهبهبازاراست.

4- روش شناسی پژوهش
دراینمطالعهدرقسمتاولازروشفراترکیباستفادهشدهاست.

سؤالاولتحقیق:ابزارهایسیاستیتقاضامحورشاملچهابزارهاییاست؟
برايپاس��خگوییبهسؤالاولتحقیقبااستفادهازروشفراترکیب،نخستبهشناساییابزارهای

تقاضامحورپرداختهمیشودوسپسدستهبندیاینابزارهاصورتمیگیرد.

4-1- روش فراترکیب

فراترکیب1برايیکپارچهسازیچندینمطالعهبرايایجادیافتههايجامعوتفسیريصورتميگیرد
ومتمرک��زبرمطالعاتکیفياس��ت)زیمر2۰۰۶،2(.فراترکیبب��افراهمکردننگرشنظاممندبراي
پژوهش��گرانازراهترکیبپژوهشهایکیفيمختلف،موضوعاتواس��تعارههایجدیدواساس��يرا
کشفميکندوبااینروشدانشجاريراارتقامیدهدودیديجامعوگستردهرادرزمینهمسائل
پدیدميآورد.فراترکیبمس��تلزمایناس��تکهپژوهش��گریکبازنگريدقیقوعمیقانجامدهدو
یافتههايپژوهشهایکیفيمرتبطراترکیبکند.دراینپژوهش،ازروشهفتمرحلهایفراترکیب
سندلوس��کيوباروس��و3)2۰۰3(،استفادهشدهاستکهنمایشش��ماتیکآندرشکل2آوردهشده

است.
برایگردآوریدادههایپژوهش،ازدادههایثانویه،ش��املاسنادومدارکگذشتهاستفادهشده
است.ایناسنادومدارکشاملهمهپژوهشهایصورتگرفته)اعمازپژوهشیوموردی(درزمینه
پژوهشهایسیاستنوآوریبودهاست.درفراترکیبمتنپژوهشهایگذشتهبهعنواندادهمحسوب

میشودکهدقیقههمانندمتنمصاحبهمستندشدهاست.
1 . Meta-Synthesis
2 . Zimmer
3 . Sandelowski & Barroso
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شکل2( مراحل هفت گانه ترکیب

بهدلیلکیفیبودندادها)دادهمتنی(ازیکیازمعروفترینش��یوههایتجزیهوتحلیلدادههای
کیفی،استفادهشدهاستکه»کدگذاریباز«نامدارد.ایننوعکدگذاریدقیقهبامرحلهاولکدگذاری
دادههادرپژوهشهاییمش��ابهاس��تکهازروشنظریهبرخاستهازدادههااستفادهمیکنند.دراین
شیوهکدگذاری،کدهاازمتنمقالهاستخراجمیشود)کدگذاریمرتبهاول(،سپسرویاینکدهای
استخراجشدهکدگذاریدیگریصورتمیگیردکهمفاهیمراشکلمیدهد)کدگذاریمرتبهدوم(و
درنهایترویمفاهیمنیزکدگذاریدیگریصورتمیگیردتامقولههاحاصلشود)متن-کد-مفهوم-

مقوله(.درادامهمراحلانجامپژوهشحاضرباتوجهبهگامهایتوضیحدادهشدهارائهمیشود.

4-1-1- گام اول:  تنظیم پرسش هاي پژوهش

برایتنظیمسؤالپژوهش،اولینگامبرایپژوهشگرانتمرکزبرچهچیزیمطالعهاست.درپژوهش
حاضرشناس��اییودس��تهبندیابزارهایسیاستهایتقاضاگرابررسیمیش��ود.اینپارامترازطریق
جوابدادنبهس��ؤاالتچهکس��ییاجامعهموردمطالعه،محدودیتزمانیوچگونگیروشتنظیم

میشود.
چهکسی:جامعهموردمطالعهرامشخصمیکند.دراینپژوهش،پایگاههایداده،مجالتعلمی.1

وپژوهشی،کنفرانسهاوموتورهایجستجویمختلفبررسیشدهاست.
چهوقت:موجببهکارگیریمحدودیتدرمدتتحقیقمیش��ود.مقاالتمطالعهش��دهدراین.2
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تحقیقازسالهای1۹۸۰تا2۰1۶است.
چگونگی:روش��یاستکهبرایفراهمکردنمطالعاتاستفادهشدهاست.دراینپژوهشروش.3

تحلیلاسنادی)تحلیلدادههاییکهبهصورتثانویهاست(استفادهشدهاست.
سؤالپژوهشحاضربراساساینپارامترهابهترتیبزیرتنظیمشدهاست:

• ابزارهایسیاستیتقاضامحورکدماند؟	

4-1-2-گام دوم:  بررسي نظام مند متون

دراینپژوهشپایگاههایداده،نش��ریههاوموتورهايجس��توجویمختلفيبااس��تفادهازکلمات
کلیدیمرتبطبررسيشدهاست.دراینپژوهشپایگاههایدادهساینسدایرکت1،اشپرینگر2،امرالد3،
پروکوئس��ت4،تیلوروفرانس��یس۵وگوگلاسکوالربینس��الهای1۹۸۰تا2۰1۶بررسیشدهاست.
برايجستوجويمقالههايپژوهشازواژههایکلیديابزارهایسیاستنوآوریوابزارهایسیاست
تقاضاگرااستفادهشد؛درنتیجهجستوجووبررسيپایگاههایداده،نشریههاوموتورهايجستوجوی

مختلفوبااستفادهازواژههايکلیديموردنظر،12۰مقالهیافتشد.

4-1-3-گام سوم: جست وجو و انتخاب مقاله هاي مناسب

برايانتخابمقالههايمناسبازپارامترهايمختلفيمانندعنوان،چکیده،محتوا،دسترسي،محتواو
کیفیتروشپژوهشارزیابيشدهاست.درپژوهشحاضر،فرآیندبازبینیبهصورتخالصهدرشکل

3آوردهشدهاست.

4-1-4-گام چهارم: استخراج نتایج

درسرتاس��رفراترکیب،پژوهش��گربهطورپیوس��تهمقاالتمنتخبونهاییشدهرابهمنظوردستیابی
ب��هیافتههایدرونمحتواه��ایمجزاییکهدرآنهامطالعاتاصلیواولیهانجاممیش��وند،چندبار
میخواند.درتحقیقحاضر،اطالعاتمقاالتبهاینصورتدستهبندیشدهاند:درستوناول،مرجع
مربوطبههرمقاله)شاملنامونامخانوادگینویسنده(وسالانتشارمقالهآمدهاستودرستونبعد،

1 . Science Direct
2 . Springer
3 . Emerald
4 . Proquest
5 . Taylor & Francis
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ابزارهایسیاستهایتقاضاگراکههرمقالهبهآنهااشارهکردهوهدفاصلیپژوهشاست،بیانشده
است.

شکل 3( خالصه ای از نتایج جستجو  و انتخاب مقاالت مناسب

4-1-۵- گام پنجم:  تجزیه وتحلیل و تلفیق یافته هاي کیفي

هدففراترکیبایجادتفس��یریکپارچهوجدیدیازیافتههااس��ت.اینمتدولوژیبرایشفافس��ازی
مفاهی��موالگوه��اونتایجدرپاالیشحالتهایموجوددانشوظه��ورمدلهایعملیاتیوتئوریها

پذیرفتهشدهاست.
درطولتجزیهوتحلیل،پژوهشگرموضوعاتیاتمهاییراجستوجومیکندکهدرمیانمطالعات
موجوددرفراترکیبپدیدارش��دهاند.ساندلوس��کیوباروس��و)2۰۰۷(بهاینموردبهعنوان»بررسی
موضوعی«اشارهمیکنندبهطوریکهپژوهشگرتمهایاموضوعاتیرامشخصمیکند.بهمحضاینکه
موضوعاتشناساییومشخصشدند،بررسیکنندهیکطبقهبندیتشکیلمیدهدوطبقهبندیهای
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مش��ابهومربوطرادرموضوعیقرارمیدهدکهآنرابهبهتریننحوتوصیفمیکند.تمهااس��اسو
پای��هایرابرایایجاد»توضیحاتومدلها،تئوریهایافرضیاتکاری«ارائهمیدهند)جعفرینژادو

دیگران،13۹3(
درپژوهشحاضر،ابتداتمامعواملاستخراجش��دهازمطالعاترابهعنوانکددرنظرمیگیریمو
سپسبادرنظرگرفتنمفهومهریکازاینکدها،آنهارادریکمفهوممشابهدستهبندیمیکنیم.
بهاینترتیبمفاهیم)تمها(تحقیقراش��کلمیدهیم.نتایجاینمرحلهدرجدول1نش��اندادهشده

است.

4-1-۶- گام ششم: کنترل کیفیت

درروشفراترکیب،پژوهشگررویههایزیررابرایحفظکیفیتدرمطالعهخودبهکارمیگیرد:
درسرتاس��رتحقیق،پژوهشگرتالشمیکندبافراهمکردنتوضیحاتوتوصیفروشنوواضح.1

برایگزینههایموجود،درپژوهشگامهایاتخاذشدهرابردارد.
درزمانمناسب،پژوهشگررویکردهاونگرشهایمستقررابرایتلفیقمطالعاتاصلیدرتحقیق.2

کیفیبهکارمیبرد.
پژوهشگرروشهایکنترلکیفیتاستفادهشدهدرمطالعاتتحقیقکیفیاصلیرابهکارمیبرد..3

دراینتحقیقمحققبرایکنترلمفاهیماستخراجیخودازمقایسهنظراتخودبایکخبرهدیگر
استفادهکردهاست.برایحصولاینمنظور،تعدادیازمتنهایانتخابیدراختیاریکیازخبرگانقرار
گرفتونتایجحاصلهازطریقشاخصکاپا1ارزیابیشدکهنتیجهآنK=۰.۸۵۵شدباتوجهبهعدد

معنیداری۰.۰۰1اینشاخصموردپذیرشقرارگرفت.

4-1-۷- گام هفتم: ارائه یافته ها

دراینمرحلهازروشفراترکیب،یافتههايحاصلازمراحلقبلارائهميشوند.خالصهایازگروهبندی
عواملوزیرعواملدرجدول2ارائهشدهاست.

1 . Kappa
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جدول 1( تلفیق یافته های کیفی1

منابعنمونه ای از کدهاتم

تی
دول

د 
ری

خ

1(تدارکاتعمومی

2(تدارکاتاستراتژیک

3(تدارکاتکاتالیزوری

4(خریدتضمینی

2۰1۰؛ ادلر، 2۰14 آمروس، و کوهن 2۰۰۶؛ دیگران، و اهیو1
نربرگ 2۰۰۶؛ ژنگ3، 2۰12؛ دیگران، و ادلر 2۰13؛ سیپوری2،
همن۶، و ادکوییست 2۰14؛ دیگران۵، و برجیک 1۹۹۹؛ بهم4،
1۹۹۹؛ادکویستوزبال2۰14،۷؛راسولوزیگوند،1۹۸3؛اسمیتس
وکلمن2۰۰4،۸؛اچهفوسفکا2۰۰۹،۹؛خوشنویسوجاللیان،

13۹۰؛نوروزیودیگران،13۹3،خوشنویسودیگران،13۹۰

زی
سا

رد
دا

تان
اس

1(تعییناستانداردهایپایدار

اهیوودیگران،2۰۰۶؛کوهنوآمروس،2۰14سیپوری،2۰13؛
2۰11OECD؛ییوفیوک2۰12،1۰؛ ادلرودیگران،2۰12،
و میکویتز 2۰13؛ ادکوییست، و باروس 1۹۹۹؛ بهم، نربرگ
اسمیتس ریکویت2۰۰۵،12؛کارلی2۰11،13؛ دیگران2۰۰۸،11؛
وکلمن،2۰۰4؛خوشنویسوجاللیان،13۹۰؛نوروزیودیگران،

13۹3؛خوشنویسودیگران،13۹۰

ت
ررا

مق
 و 

ین
وان

ن ق
دوی

ت

1(تعیینضوابطوقانونگذاری

2(اهمیتبرچسبزدنبرروی
محصوالت

گیوهاودیگران،2۰۰۹؛اهیوودیگران،2۰۰۶؛کوهنوآمروس،
2۰14سیپوری،2۰13؛ادلرودیگران،2۰12
بلداووالنتی،2۰۰۹؛کرسپیودیگران،2۰1۵

باروسوادکوییست،2۰13؛کمپوپنتگلی2۰11،14؛میکویتزو
دیگران،2۰۰۸

برجیکودیگران،2۰14؛هملسکمپ1۹۹۷،1۵
کلمن، و اسمیتس 1۹۸3؛ زیگوند، و راثول 2۰12؛ ویگلرس1۶،
جاللیان،13۹۰؛ و خوشنویس سفکا،2۰۰۹؛ و هف اچ 2۰۰4؛

نوروزیودیگران،13۹3

1 . Aho
2 . Tsipouri
3 . Zheng
4 . Norberg-Bohm
5 . Bergek et al.
6 . Edquist and Hommen
7 . Edquis and Zabala
8 . Smits  and Kuhlmann
9 . Aschhoff & Sofka
10 . Yi & Feiock
11 . Mickwitz et al.
12 . Requate
13 . Carley
14 . Kemp  & Pontoglio
15 . Hemmelskamp
16 . Veugelers
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منابعنمونه ای از کدهاتم

صی
صو

 خ
ش

بخ
ی 

ضا
تقا

از 
ت 

مای
ح

1(سوبسیدهایتقاضا
2(مشوقهایمالیاتی

3(اهمیتهمکاریکاربران
پیشرودرتولید

4(اهمیتدرگیرکردنجامعه
درتولید

۵(تغییرفرهنگیبااستفادهاز
رسانهها

۶(فنبازار،سازوکارهاي
اطالعرسانی

۷(قابلیتهایآگاهسازی

2۰1۰؛ ادلر، 2۰14 آمروس، و کوهن 2۰۰۶؛ دیگران، و  اهیو
سیپوری،2۰13؛ادلرودیگران،2۰12؛ژنگ،2۰۰۶؛نربرگبهم،

1۹۹۹

باروسوادکوییست،2۰13؛کمپوپنتگلی،2۰11؛میکویتزو
دیگران،2۰۰۸

ویگلرس،2۰12؛برجیکودیگران،2۰14:هملسکمپ،1۹۹۷؛
ریکویت،2۰۰۵؛کارلی،2۰11؛اسمیتسوکلمن،2۰۰4؛
خوشنویسوجاللیان،13۹۰؛نوروزیودیگران،13۹3؛

خوشنویسودیگران،13۹۰

جدول 2( ارائه یافته ها

زیر عواملابزارسیاست

گرا
ضا

تقا
ی 

ها
ت 

اس
سی

خریددولتی

تدارکاتعمومی
تدارکاتاستراتژیک
تدارکاتکاتالیزوری

خریدتضمینی

تعیینضوابطوقانونگذاریاهمیتمقررات
برچسبزدنبررویمحصوالت

تعییناستانداردهایپایداراستانداردسازی

حمایتازتقاضای
بخشخصوصی

حمایتمستقیم
سوبسیدهایتقاضا
مشوقهایمالیاتی

حمایتغیرمستقیم

اهمیتهمکاریکاربرانپیشرودرتولید
اهمیتدرگیرکردنجامعهدرتولید
تغییرفرهنگیبااستفادهازرسانهها
فنبازار،سازوکارهاياطالعرسانی

قابلیتهایآگاهسازی
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4-2- مرحله دوم تحقیق

سؤالدومپژوهش:کدامابزارسیاستیتقاضامحوردرمراحلچرخهعمرفناوریمؤثرتراست؟
ای��نمرحلهازنظرماهی��توروشجزءتحقیق��اتتوصیفیبودهوازنظرش��یوهنگرشتحقیقی
توصیفی-تحلیلیاس��ت.درتحقیقاتتوصیفي-تحلیليمحققعالوهبرتصویرس��ازیآنچههستبه
تش��ریحوتبییندالیلچگونهبودنوچرایيوضعیتمسئلهمیپردازد.دادههایتحقیقبااستفادهاز

روشپیمایشی)پرسشنامه(گردآوریشدهاست.

4-2-1- جامعه آماری و نمونه

جامعهآماریاینپژوهششاملکلیهشرکتهایدانشبنیانمستقردراستانهمداناستکهتعداد
آنها۵3مورداس��ت.جهتتعیینحجمنمونهدراینپژوهش،ازروشنمونهگیریتصادفیطبقهای
براس��اسنوعشرکتهایدانشبنیاناستفادهش��د.برایاینمنظورشرکتهایجامعهآماریبهسه
طبقهبراس��اسنوعآنهاتقس��یمگردیدندودرنتیجهبااستفادهازروشنمونهگیریآسانیااتفاقی،
تعداد32پرسشنامهبینتمامیشرکتهایفعالودردسترسدراستانهمدانتوزیعشدکهازاین

تعداد،2۸پرسشنامهدریافتشد.

4-2-2- نحوه طبقه بندی شرکت ها

برایطبقهبندیش��رکتهادراینتحقیق،ازسهنوعش��رکتدانشبنیانباتوجهبهدستهبندیهای
مشخصش��دهدرکارگروهارزیابیوتشخیصصالحیتشرکتهاوموسساتدانشبنیاناستفادهشد.
انواعشرکتهایدانشبنیانشاملشرکتهاینوپا،شرکتهایتولیدی،شرکتهایصنعتیمیباشند.

4-2-3- ابزار جمع آوری اطالعات

دادهه��ایموردنی��ازبرایاینپژوهشپ��سازانجاممطالعاتکتابخانهایومرورادبیاتپژوهش��یو
جمعبندیواس��تخراجابزارهایمدنظر،توس��طپرسش��نامهموردگردآوریقرارگرفتهاست.دراین
پرسشنامهباتوجهبهانواعسیاستهایتقاضامحورشاملخریددولتی،تعیینمقررات،استانداردسازی،
تس��هیالتمالیویارانهها،آگاهس��ازی،آموزش،نوآوریکاربرمحوروتغییرفرهنگی؛ومراحلچرخه
عمرمحصولشاملشروع،رشد،بلوغازطیف۵نقطهایلیکرتبهصورت}تأثیرخیلیزیاد،تأثیرزیاد،
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بدونتأثیر،تأثیرکم،تأثیرخیلیکم{استفادهشدهاست.بهگونهایکهبههرکدامازنقطههااعدادی
از1تا۵اختصاصدادهشد.

4-2-4- روایی و پایایی ابزار سنجش

درپژوهشحاضربرایافزایشمیزانرواییپرسش��نامه،ابتدامطالعاتزیادیازطریقمطالعهکتب،
مقاالت،پایاننامههاوتحقیقاتمرتبطصورتگرفت؛سپسبراساسجمعبندیحاصلازاینمطالعات،
تعدادیازابزارهایسیاستتقاضامحورانتخابوبرایهرابزارسؤالیدرموردنحوهقرارگیریابزارها
درچرخهعمرمحصولطراحیوبهاستحضارتعدادیازخبرگاندراینزمینهرساندهوبامشورتو

پیشنهادآنهاپرسشنامهنهاییطراحیشد.

4-2-۵- پایایی

جهتتعیینپایاییپرسش��نامه،دراینتحقیقازروشتکرارآزموناستفادهش��دهاس��ت.باتوجهبه
حجمنمونه،پرسش��نامهدردومرحلهبه4نفرازکارشناس��انومدیرانکهدارایتخصصدرحوزه
سیاس��تگذاریفناوریومسائلش��رکتهایدانشبنیانبودنددادهشدونظراتآنهاجهتتعیین
مؤثرترینابزارهادرمراحلچرخهعمرمحصولمورداستفادهواقعشد.بهطوریکهنتایجدرمرحلهاول

ومرحلهدومتفاوتمعنادارینداشتپسپرسشنامهازپایاییالزمبرخورداراست.

۵- تجزیه وتحلیل داده ها
نتایجپرسشنامهانواعشرکتهایدانشبنیاندرهریکازمراحلچرخهعمرمحصولنشانمیدهدکه
چهابزارهایتقاضامحوریدرهریکازمراحلبیشترینتأثیررادرافزایشتقاضاایفامیکنند.دراین
مرحلهتحلیلهاصرفاًبااس��تفادهازفراوانیمطلقابزارهایتقاضامحوریکهتوسطمشارکتکنندگان
پاسخدادهشدهاست،صورتپذیرفت.درجدول3میتوانابزارهاییکهبیشترینفراوانیرابهتفکیک
مراحلچرخهعمروانواعش��رکتهایدانشبنیانداش��تند،مش��اهدهکردوس��پسبهتحلیلآنها

پرداختهشدهاست.
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جدول 3( جانمایی ابزارهای سیاست تقاضا گرا در چرخه عمر محصول

مرحله شروعمرحله رشدمرحله بلوغانواع شرکت ها

شرکتهاینوپا

مقررات

استاندارد

تغییرفرهنگی

تسهیالتمالیویارانه

مشوقهایمالیاتی

نوآوریکاربرمحور

خریددولتیاستاندارد

آموزش

آگاهسازی

تغییرفرهنگی

شرکتهایتولیدی

مقررات

استاندارد

تسهیالتمالیویارانه

مشوقهایمالیاتی

تغییرفرهنگی

تسهیالتمالیویارانه

مشوقهایمالیاتی

تغییرفرهنگی

آموزش

آگاهسازی

خریددولتی

آموزش

آگاهسازی

تغییرفرهنگی

شرکتهایصنعتی

مقررات

استاندارد

تغییرفرهنگی

تغییرفرهنگی

آموزش

آگاهسازی

خریددولتی

تغییرفرهنگی

آگاهسازی

ال�ف(  مرحل�ه معرفی:هدفاصلیبرایمحصوالتیکهدراینمرحل��هازچرخهعمرقراردارند،به
فروشرس��اندنآنهادرمیانکسانیاس��تکهبهنوعیپذیرندگاناینمحصوالتدرمراحلابتدایی
هستند.مهمترینخریداردراینمرحلهدولتاست.دولتمیتواندبهعنوانپیشرانتقاضاعملکند
وبهواس��طهابعادبزرگخریدش،برایبس��یاریازنوآوریهاجرمبحرانیراایجادکند.درشرکتهای
تولی��دیوصنعتیدردورههایاولیهتولیدمحصول،تعدادبس��یارکمیازمصرفکنندگانتمایلبه
استفادهازمحصولرادارند؛دراینوضعیتدولتشروعبهخریدمحصوالتنوآورانهمیکندتابخش
خصوصیرابهخریداینگونهمحصوالتجلبکند.دربسیاریازشرکتهاینوپا،محصولیکهدولت
ب��رایرف��عنیازهایاجتماعیبهآننیازدارد،هنوزنیازبهتحقیقوتوس��عهدارد.درآنحالت،دولت
خودمستقیماًبرایتولیدمحصوالتنوآورانهسرمایهگذاریمیکند.بدینترتیبقبلازآنکهمحصول
بهبازاربرسد،خریددولتیصورتمیگیرد.ازطرفیدیگر،هدفازترتیبدادنپروژههاینمایشیو
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آموزش��یدرشرکتهاینوپاحمایتازکسانیاستکهبرایراهانداختنکسبوکاردرحوزهفناوری
ایدهایدارند.اینافرادطیجشنوارهکسانیراپیدامیکنندوازآنهابرایتوسعهوتحققایدههایشان

پشتیبانیمیکنند.
درشرکتهاینوپااستانداردگذاریموضوعمهمیعنوانشدهاست.درواقعهدفازاستانداردگذاری
درمرحلهمعرفیدرش��رکتهاینوپاافزاشس��طحفنیمحصوالتکاربرديدربخشتقاضااستتا
آنکهبازاربهاستفادهازمحصوالتنوآورانهرویآورد.تغییرفرهنگیبهعنوانیکسیاستپایهدرهمه
مراحلچرخهعمرمحصولدرانواعشرکتهایدانشبنیاننقشمهمیراایفامیکند.درواقعباکمک
فرهنگس��ازیدراس��تفادهازمحصوالتدانشبنیانمیتواننقشبزرگیدرتجاریسازیمحصوالت

دانشبنیانبرداشت.
ب( مرحله رش�د: ش��رکتهاینوپادراینمرحلهبهدنبالتحریکتقاضاوتأییدازطرفمش��تری
هستندتافناوریومحصولخودرانهادینهکنند.نوآوریکاربرمحورخودرادرمرحلهرشدشرکتهای
دانشبنیاننوپانشاندادهاستودلیلآننیازبهرشدوتوسعهاینشرکتهادراینمرحلهواستفاده
ازایدهه��ایکاربراناس��تتاکارب��رانراترغیببهتقاضایمحصولکند.ن��وآوربودندرواقعفضای
فرهنگیومیزانآمادگییکس��ازمانبرایحمایتازطرحهاوایدههایجدیداس��ت.درگیرکردن
مصرفکنندگانوشهرونداندرتوسعهوبروزرسانیمحصوالتیکهکاربردشهریدارندبهعنوانیک
رویکردکالنمیتوانددراینحوزهکاماًلدرش��کلگیریمحصوالتنوآورانهمؤثرباش��د.درصورتیکه
اولویتهایجامعهتش��خیصدادهش��ود،محصوالتنوآورانهایکهبرایرفعایننیازهاتولیدمیشود

مقبولیتبیشترییافتهودرنتیجهبازارازپیشتعیینشدهایراپیشرویخودخواهددید.
درش��رکتهایتولیدیونوپامشوقهایمالیاتی،تسهیالتمالیویارانههادرمرحلهرشدمؤثر
تشخیصدادهشدهاستوایننوعشرکتهاباچنینابزارهاییدرپیپذیرشبازارهستند.محصوالت
نوآورانهدربسیاریازمواردازمحصوالتتثبیتشدهگرانترهستندوهمچنینمحافظهکاریرایجدر
بسیاریازبازارهامانعازخریدچنینمحصوالتیمیشود.درچنینحالتیاعطایمشوقبرایخرید
محصوالتنوآورانه– براینمونهپرداختبخشیازقیمتمحصوالت– یکسیاستکارابرایترغیب
مصرفکنندگانبهاستفادهازچنینمحصوالتیاست.بهموازاتیابهجایسیاستاعطایمشوقخرید
میتوانازسیاستاعطایمشوقفروشبرایفروشاستفادهکرد.اینمشوقمیتواندبهصورتیارانه
مس��تقیمیامعافیتمالیاتیباشد.آگاهسازیابزاریدیگراستکهدرشرکتهایدانشبنیانتولیدی
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وصنعتیدراینمرحلهمورداستفادهقرارمیگیرد.دربسیاریمواردعلتشکلنگرفتنیکنوآوری
وبهبازارنرس��یدنمحصول،عدمآگاهیدوجانبهمصرفکنندگانوتولیدکنندگانازبخشمهمیاز
بازاربالقوهخوداستکهازآنناآگاهاندوازسویدیگرمصرفکنندگانازوجودمحصوالتمتناسببا
تقاضایخوداطالعیندارند.درچنینوضعیتیآگاهسازیدوجانبهمیتواندکمکزیادیبهشکلگیری
بازارداش��تهباشد.یکمس��ئلهمهمدیگرایناس��تکهبهکارگیریمحصوالتجدیددرشرکتهای
صنعتیوتولیدیمعموالًنیازمندآموزشکاربراناس��ت.بههمیندلیل،هزینهآموزشیکیازدالیل
عدماقبالکاربران،خصوصاًتولیدکنندگانبخشخصوصیازمحصوالتجدیداس��ت.دراینحالت،

دولتهزینهآموزشمنابعانسانیراخودمتقبلمیشود.
اصوالًتوس��عهش��رکتهایدانشبنیانوابس��تهبهوجودبازاردانشبنیاناست.بازارداخلیدر
مقایس��هباکلپتانس��یلایجادمحصوالتدانشبنیاندرحالحاضرنسبتاًمحدودوکوچکاست.
صنای��عمختل��فداخلیتاحدزیادیبهصورتس��نتیوبراس��اسرفعنیازه��ایاولیهواصطالحاً
دمدستیشانمدیریتمیشوند.عالقهبهاستفادهازایدههایدانشمحورودرنتیجهخریدمحصوالت
دانشبنیانکهمنجربهافزایشکیفیتکارصنایعداخلیورش��دش��رکتهایدانشبنیانمیشود

بایدبیشازپیشرشدپیداکند.
ج( مرحله بلوغ:دراینمرحلهدرهرس��هنوعش��رکتدانشبنیانبرایتحریکتقاضابایدازابزار
مقرراتواس��تاندارداستفادهکرد.تعیینضوابطعمدتاًدرموردبخشعرضهیاتولیدانجاممیشودو
هدفازآناعتمادسازیازطریقضوابطوافزایشقابلیتاستفادهازمحصولدرشرایطگوناگوناست.
بخشدیگرایندس��تهازسیاستها،تعییناستاندارداس��ت.هدفازاستانداردگذاریافزایشسطح
فنیمحصوالتکاربردیدربخشتقاضااست.یکیازمهمتریننکاتیکهدرخصوصاستانداردگذاری
وجودداردایناستکهاستانداردهابایدکیفیتراتعیینکنندنهفناورییامحصولخاصیراتااینکه
تعییناستانداردمانعیبرایرقابتیبودنبازارنشود.همچنین،درشرکتهایتولیدیدراینمرحله
همچناناعطایتسهیالتمالی،یارانههاومشوقهایمالیاتیبسیارمهمعنوانشدهاست.هرسهنوع
شرکتدراینمرحلهنیزبهتغییرفرهنگینیازدارند؛دراینحالتسیاستگذاربهآگاهسازیدوجانبه
دس��تمیزندبرایاینکاردولتمیتواندازش��یوههاییمانندکمکبهتبلیغاتمحصوالتنوآورانه،
برگزارینشستهایدوجانبه،انتشارنتایجوآیندهنگریهاکهباعثایجادچشماندازمشترکمیشوند

ونیزاعتمادسازینسبتبهمحصوالتنوآورانهاستفادهکند.
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۵- نتیجه گیری
باتوجهبهنتایجبهدس��تآمدهازاینتحقیقمیتوانپیش��نهادهایکلیدرزمینهرفعاینمس��ائل
ارائ��هداد.دول��تبایدمنطقوفرصتمداخلهدرسیاس��تراارزیابیکند.اگرچهاقداماتطرفتقاضا
میتواندهزینههاییبرایشرکتهاایجادکند،ولیمیتواندفرصتهایتجاریجدیدیرافراهمکند.
سیاس��تهایتقویتتقاضابراینوآورینیازبهدرنظرگرفتنبازارومسائلمنطقهایدارند.برخیاز
اقداماتطرفتقاضابرایتحریکجذبنوآوریمناسبمیباشد،درحالیکهبعضیشایدبرایانتشار
نوآوریمناسبباشند.برایزمانبندیومدتسیاستهایتقویتتقاضابایدخطراتناشیازحمایت
ازتولیداتداخلی،بازیگرانبزرگوبانفوذوقفلش��دگیفّناورانهدرنظرگرفتهش��وند.سیاس��تهای
نوآوریطرفتقاضانیازبهترکیبوانطباقباسیاس��تهایطرفعرضهدارندوبههمینخاطرنیاز
بهمکانیس��مهاییبرایافزایشهماهنگیدولتوذینفعاندرگیروجوددارد.پتانس��یلقابلتوجهی
برایافزایشتقاضابراینوآوریتوس��طافزایشظرفیتنوآوریدربخشدولتیبرایپاس��خگوییبه
چالشهایاجتماعیوحتیجهانیوجوددارد.انگیزهکافیوچارچوبهایقانونیمیتواندبهپرورش
خریدعمومینوآورانهکمککند.بس��یجدس��تگاههایدولتیبهنفعنوآوری-ازطریقاقداماتطرف
عرضهویاطرفتقاضا-نیازبهایجادمشوقهایقوی،اصالحاتاداریوارتقاءشایستگیمنابعانسانی
دارد.سیاس��تهایمصرفکنندهوآموزشوپرورشبایدبهعنوانیکوسیلهایبرایافزایشمشارکت
کارب��راندرایجادوانتش��ارنوآوریتأکیدکنند.اینتحقیقاگرچهراهگش��ایپژوهشهایبعدیدر
زمینهسیاس��تهایتقاضامحوراستامابامحدودیتهایینظیرعدمشفافیتودربعضیمواردعدم
امکانجداس��ازیسیاستهایطرفعرضهوتقاضاهمراهبودکهدرعملنمیتوانایندوسیاسترا
ازهمجداکرد.اعمالهریکازسیاس��تهایتقاضامحوربدونتوجهبهدیگرسیاستهایایندسته
وهمینطوربدونتوجهبهسیاس��تهایعرضهمحورکاراییالزمرانخواهدداشت.ازاینروپیشنهاد
میشودتحقیقاتآتیسیاستهایعرضهمحوروتقاضامحوررادریکمجموعهسیاستهاینوآوری
درس��ازمانهایدانشبنیانوغیردانشبنیاندرجامعهآماریبزرگتردرمراحلمختلفچرخهعمر

محصولوسازمانبررسینمایند.
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