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چکیده
یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو 
خصوصاً کش��ورهای اروپایی قرار گرفته اس��ت. اگرچه خرید پیش تجاری نوآوری توسط دولت و بخش 
عموم��ی به عنوان ابزار تأمین مال��ی پروژه های فناورانه در مراحل اولیه چرخ��ه عمر از اهمیت باالیی 
برخوردار است، وجود چالش هایی نظری در دسته بندی این ابزار سیاستی به عنوان ابزار تشویق عرضه 
یا تحریک تقاضای فناوری و همچنین چالش های اجرایی در فرایند پیاده س��ازی این سیاس��ت مشهود 
اس��ت و بر این اس��اس این پژوهش با هدف تحلیل به کارگیری این ابزار سیاس��تی در ایران انجام شده 
اس��ت. به دلیل اجرای این سیاست در دوره ده س��اله در مرکز طرح های کالن معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پژوهش در خصوص طرح های مرکز انجام شده است و برای گردآوری اطالعات، روش 
پژوهش کیفی مطالعه چند موردی با مصاحبه های تکمیلی مبتنی بر دسته بندی طرح ها به کار گرفته 
شده است. نتایج تحلیل محتوای منابع نشان می دهد که به کارگیری این ابزار سیاستی از تأمین دولتی 
پیش تجاری فناوری با محوریت فناوری های بنیادین با دوره طوالنی به سمت تدارکات دولتی نوآورانه 
به مثابه ابزار تحریک تقاضا با محوریت بهره بردار به عنوان خریدار مبتنی بر فناوری های راهبردی تغییر 

پیدا کرده است.
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مقدمه
اگرچه تمایل به به کارگیری منابع دولتی و خصوصاً خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان سیاست 
صنعتی و فناوری س��ابقه طوالنی دارد )گروس��کی1، 1990(، توجه به این موضوع در قالب خریدهای 
پیش تجاری در سالیان اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است )کمیسیون اروپا2، 2007(. تقویت تحقیق 
و توس��عه با تأمین دولتی به دنبال پشتیبانی از نوآوری های آینده با پیش خرید کردن خدمات تحقیق 
و توسعه تا مرحله تولید نمونه اولیه است )ریگبی3، 2016( و بر این مبنا تجمیع منابع دولت و بخش 
غیردولتی برای انجام تحقیق و توس��عه مش��ترک، ایجاد پلتفرم همکاری و تعامل و شبکه سازی میان 
بازیگران و جهت دهی به تحقیق و توسعه بنگاهی برای حل چالش های عمومی مورد توجه قرار می گیرد. 
این برنامه ها به صورت وسیع در قالب هایی همچون تحقیق و توسعه دولت صنعت4 )والستن5، 2000(، 
مش��ارکت عمومی خصوصی فن��اوری6 )آدرتچ7 و همکاران، 2002(، دول��ت به مثابه کارآفرین8 )لینک 
و اس��کات9، 2010(، سیاس��ت های نوآوری تقاضامحور با محوریت خرید دولتی ن��وآوری10 و یا خرید 
پیش تجاری فناوری11 )جرجیو و همکاران12، 2014( مورد توجه قرار گرفته اند. فصل مشترک و آغازگر 
این مطالعات و تجربیات سیاس��تی، برنامه پژوهش نوآوری در کس��ب وکار کوچک13 ایاالت متحده بود 
)کنگرس14، 1982(. هدف این برنامه - که در قالب فراخوان دولتی و اعطای پژوهانه به کسب وکارهای 
کوچک نوآور انجام می گیرد - تولید دانش بر مبنای تحقیق و توسعه در حوزه های تقاضامحور به عنوان 
خروجی است که نتیجه آن بعداً توسط سرمایه خصوصی )نظیر صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر(، 

سایر منابع دولتی یا سرمایه خارجی به بازار می رسد )وسنر15، 2007(.
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مش��ابه برنامه ایاالت متحده در قالب برنامه پژوهش پژوهش کس��ب وکار کوچک1 انگلستان، برنامه 
اعتبارسنجی بازار2 اس��ترالیا برای بنگاه های کوچک و متوسط و بسیاری کشورهای دیگر انجام گرفته 
است )س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه3، 2011(. همچنین، مفهوم تأمین پیش تجاری نوآوری4 و 
سیاس��ت های اجرایی آن به عنوان نیاز اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است )کمیسیون اروپا، 2006(. 
در سیاست های مصوب، تأمین پیش تجاری نوآوری به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست تأمین دولتی 
نوآوری برای تحریک تقاضای نوآوری مطرح شده و به کشورهای اروپایی توصیه شده است در قالب های 
مش��ترک پیشنهاد شده جهت خرید دولتی خدمات تحقیق و توس��عه، اقدام نمایند )ادلر و جورجیو5، 
2007(. در دس��ته بندی های ارائه ش��ده از ابزارهای سیاس��تی، عموماً میان خرید دولتی پیش تجاری 
فناوری و تدارکات عمومی حامی نوآوری6 تمایز ایجاد ش��ده اس��ت؛ بدین صورت که مورد اول به مثابه 
سیاست حمایت از تحقیق و توسعه و مورد دوم به مثابه سیاست فناوری برای تقویت توانمندی بنگاه ها 
در فناوری های نزدیک در نظر گرفته ش��ده اس��ت )لمبر و هم��کاران7، 2013(. همچنین تمایز خرید 
دولتی پیش تجاری با خرید قطعی محصوالت نوآورانه توس��ط دولت و درنتیجه تش��ویق عرضه فناوری 
و نوآوری، عامل کلیدی در کاربرد این ابزار به عنوان قرارداد خرید خدمات تحقیق و توس��عه می باش��د 

)یزدی و ملکی، 2019(.
در ایران نیز تالش های متعددی جهت صورت بندی چگونگی جهت دهی به منابع خریدهای دولتی 
جهت تأمین فناوری و نوآوری انجام ش��ده اس��ت. یکی از مهم ترین ای��ن تالش ها، تأمین 60% هزینه 
پروژه های سفارش��ی به دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی بود که 40% آن را کارفرما تأمین کرده باشد و در 
قالب ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید. این سهم اگرچه بعدها به توازن 50 درصدی 
آورده طرفین تبدیل ش��د، اما به رغم برخی تغییرات و موفقیت ها، مثاًل در پروژه های دفاعی، به دلیل 
انحراف منابع توفیق چندانی پیدا نکرد و کنار گذاشته شد. تجربه دیگر که خصوصاً از سال های میانی 
دهه 80 در قالب قوانین بودجه س��نواتی پیگیری ش��ده و در برنامه های پنجم و ششم توسعه به انجام 
آن تصریح ش��ده است، ساماندهی و الزام دس��تگاه های اجرایی به مدیریت و هزینه کرد مؤثر اعتبارات 
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پژوهش��ی و دس��تگاهی بود که در قالب سامانه سمات دنبال شده است. در کنار این امر، تالش شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی و مدیریت طرح های کالن فناوری راهبردی کشور 
در سال های ابتدایی دهه 90 به دلیل کمبود منابع و عدم تخصیص مناسب عماًل تداوم پیدا نکرد. در 
این میان مرکز طرح های کالن فناوری راهبردی نیز در معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
سال 1387 در قالب بیش از 200 پروژه فناورانه پایان یافته و جاری با مجموع منابع مالی بالغ بر 5000 
میلیارد ریال در حوزه های مختلف سالمت، حمل ونقل، کشاورزی، انرژی و نظایر آن، به فعالیت جدی 
و مستمر در این زمینه پرداخته است. بر این اساس پایداری و استمرار تجربه ملی کشور در هزینه کرد 
مناب��ع دولتی و بخش خصوصی جهت خرید پیش تجاری فناوری و ن��وآوری در قالب پروژه های مرکز 
طرح های کالن معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، اهمیت مطالعه این نمونه موردی را نشان 
می دهد؛ خصوصاً با توجه به این که تاکنون مطالعه منس��جمی پیرامون چگونگی اجرای این سیاس��ت 
انجام نش��ده اس��ت. مس��ئله پژوهش حاضر، تبیین تغییر در به کارگیری این ابزار سیاس��تی از تأمین 
دولتی پیش تجاری فناوری به تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران است. درواقع این مقاله به دنبال 
آن اس��ت تا نشان دهد در روش های مختلف پیاده س��ازی این سیاست چه روندها و رویکردهایی قابل 
شناس��ایی می باشد و در مقایس��ه آن ها با تجربیات مختلف بین المللی چه نقاط ضعف و قوت و احیاناً 
چ��ه یادگیری هایی اتفاق افتاده اس��ت. بر این اس��اس این پژوهش تالش دارد ت��ا با تحلیل روش های 
مختلف مورد استفاده در پیاده سازی سیاست خرید دولتی، به ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت بهبود 

بهره گیری از این ابزار مهم سیاست فناوری و نوآوری در ایران بپردازد.

مروری بر پیشینه نظری
حج��م عم��ده ای از ادبیات نظری، تأمین پیش تجاری را به همراه خریده��ای دولتی نوآوری، به عنوان 
بخش��ی از ابزارهای تحریک تقاضای نوآوری محسوب می نمایند. ریشه این مدعا، توجه به این واقعیت 
است که به رغم شمول زیاد بعد تقاضا در ادبیات نوآوری )گرگرسن و الندوال1، 1992؛ الندوال2، 1988؛ 
اسمیتس3، 2002(، به لحاظ نظری حوزه سیاست نوآوری توجه کافی به ابزارهای تحریک تقاضا نداشته 
است و بیشتر به ابزارهای سیاست نوآوری تشویق عرضه توجه نموده است )ادلر و جورجیو، 2007(. لذا، 
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موج جدیدی از توجه به سیاست نوآوری تحریک تقاضا1 در ادبیات نظری در دو دهه اخیر شکل گرفته 
است )ادلر و جورجیو، 2007؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2011(. بر این مبنا و به دلیل وجود 
بعد تأمین دولتی در دو مفهوم خرید دولتی حامی نوآوری و تأمین پیش تجاری و نزدیکی مفهومی این 
دو به یکدیگر، در بس��یاری از منابع، تأمین پیش تجاری را به همراه خرید دولتی نوآوری، جز ابزارهای 
تحریک تقاضای نوآوری برش��مرده اند )برمن و اس��کوایر، 2011(. درواقع، تأمین پیش تجاری به عنوان 
یک ابزار سیاس��تی تحریک تقاضا که می تواند توس��عه نوآوری را به دنبال داشته باشد، در نظر گرفته 
می ش��ود )س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2011(. همچنین در یک مطالعه موردی که در حوزه 
تأمین پیش تجاری در حوزه امنیت انجام شده است، تأمین پیش تجاری به عنوان ابزاری برای تحریک 
تقاضای نوآوری معرفی شده )اکوریس2، 2011، نقل در ادکوئیست و زاباال - ایتوریاگاگویتیا3، 2015(.

در تقس��یم بندی های مختلفی که از انواع خرید دولتی نوآوری ارائه شده است، تأمین پیش تجاری 
نی��ز ب��ه عنوان جزئی از ابزارهای تحریک تقاضا معرفی ش��ده اس��ت. اگرچه از بعد مصرف دو دس��ته 
خرید مستقیم و کاتالیزوری4 از هم متمایز می شوند؛ اما از نظر ویژگی های محصول، سه دسته تأمین 
پیش تجاری، تطبیقی و توسعه ای به عنوان انواع خریدهای دولتی نوآوری معرفی می شوند )ادکوئیست و 
زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2012(. تأمین پیش تجاری که به آن پژوهش قراردادی هم گفته می شود، عموماً 
برون س��پاری فعالیت های تحقیق و توسعه توسط دولت و بخش عمومی است که حتی ممکن است تا 
ایجاد نمونه اولیه محصول جدید نیز توس��عه یابد؛ اما لزوماً به معنای خرید یک محصول )غیر موجود( 
نیس��ت و هی��چ خریداری در این فرآیند درگیر نیس��ت. تأمین پیش تجاری تطبیق��ی با هدف نوآوری 
برای تطبیق محصول با ش��رایط ملی و منطقه ای خاص انجام می ش��ود و عموماً به مثابه انتشار و جذب 
فناوری های جدید در کاربردهای بومی عمل می کند؛ اما در تأمین پیش تجاری توسعه ای، هدف توسعه 
محصول جدید مبتنی بر نوآوری بنیادین اس��ت که مش��ابه آن در هیچ کجای جهان انجام نشده است 
)ادکوئیست و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2012(. در مطالعه انجام شده در اتحادیه اروپا )یوزا و همکاران5، 
2018(، س��ه گونه خرید دولتی نوآوری به ش��رح خرید پیش تجاری نوآوری، خرید دولتی راه حل های 
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نوآورانه1 و مشارکت در نوآوری2 از هم متمایز شده است. همچنین در منابع دیگر نیز خرید تجاری یا 
پیش تجاری به عنوان ابزارهای مختلف خرید دولتی نوآوری معرفی شده اند )ادلر و جورجیو، 2007(.

اما از س��وی دیگر تمرکز بر ویژگی های برنامه های تأمین پیش تجاری نش��ان می دهد که این گونه 
تأمین نوآوری، ش��باهت های گسترده ای با ابزارهای تشویق عرضه نوآوری خصوصاً تسهیل تأمین مالی 
مشارکتی تحقیق و توسعه دارد و بیشتر باید آن را به صورت ابزار تشویق عرضه نوآوری محسوب نمود. 
تأمین پیش تجاری با هدف تقس��یم ریس��ک نوآوری فناورانه میان دولت و بخش خصوصی، برنامه ای 
چندمرحله ای و فرآیندی را پیشنهاد می دهد که منجر به توسعه و ارائه یک نمونه اولیه در محصوالتی 
می ش��ود که نیاز به تحقیق و توس��عه بیشتری داش��ته و تأمین کنندگان بالقوه ای برای آن وجود دارد 
)کمیس��یون اروپا، 2007(. تمرکز تأمین پیش تجاری بر تحقیق و توس��عه های قبل از تجاری س��ازی و 
معط��وف به حل چالش ه��ای عمومی و نیز عدم تعهد دولت به خرید محصول نهایی )اس��لز3، 2011( 
باعث می شود تأمین پیش تجاری بیشتر به ابزار تشویق عرضه نوآوری متمایل شود. درواقع مسیر اصلی 
خریدهای دولتی حامی نوآوری، قرار دادن نیازمندی ها و مس��ائل اجتماعی در دس��تور کار برنامه های 
مأموریت گرای توسعه فناوری و نوآوری و تسهیل فرآیند انتخاب، تولید و انتشار نتایج حاصل آن است 
)وسلینگ و ادکوئیست4، 2018(. بر این مبنا، برخی پژوهشگران با مطالعه تجربیات خرید پیش تجاری 
در کش��ورهای هلند، انگلس��تان و اس��ترالیا و برش��مردن ویژگی های از پیش گفته شده به این نتیجه 
رس��یده اند که تأمین پیش تجاری بیش��تر یک قرارداد انجام خدمات تحقیق و توس��عه در موضوعات 
معطوف به حل چالش های عمومی اس��ت و باید مش��ابه سایر برنامه های تأمین مالی عمومی تحقیق و 
توسعه5 به عنوان ابزار تشویق عرضه نوآوری قلمداد گردد )ادکوئیست و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2015(. 
همچنین الزم اس��ت چالش های مختلف در اجرای سیاس��ت های خرید دولتی نوآوری از منظر نهادی 

مورد توجه قرار گیرد )اویارا و همکاران6، 2014(.
در ایران نیز اگر چه مطالعاتی در خصوص دس��ته بندی انواع سیاس��ت های تحریک تقاضا )یزدی و 
ملکی، 2019( و یا بررسی تجربیات سیاستی خرید دولتی فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران انجام 

1 . Public Procurement of Innovative solutions (PPI)
2 . Innovation Participation (IP)
3 . Sloth
4 . Wesseling & Edquist
5 . Public R&D Funding Programs
6 . Uyarra 
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شده است )نریمانی و همکاران، 2019(، اما در خصوص پیاده سازی برنامه های خرید دولتی پیش تجاری 
نوآوری در ایران مطالعه منسجمی انجام نشده است.

اختالف در ماهیت تأمین پیش تجاری به عنوان ابزار سیاس��ت نوآوری تش��ویق عرضه یا تحریک 
تقاضا، به میزان زیادی به برنامه های اجرایی موضوع این ابزار سیاس��تی بس��تگی دارد. هرچه موضوع 
برنامه، فناوری های با کاربرد عمومی و توانمندساز باشد و مشارکت دستگاه بهره بردار کمتر باشد، این 
ابزار به سمت عرضه نوآوری نزدیک می شود و هرقدر موضوع برنامه به نیاز معین تری در حوزه مشکالت 
دولت و بخش عمومی معطوف شود و تعامل بخش خصوصی یا بخش عمومی در برآوردن ضوابط فنی و 
استانداردهای کاربردی بیشتر مشمول برنامه شود، این ابزار ماهیت تقاضامحوری بیشتری پیدا می کند.

نظر به این تفاوت ماهوی در روش های تأمین دولتی پیش تجاری، این پژوهش تالش دارد با تحلیل 
تجربه تأمین دولتی پیش تجاری، فهم عمیق تری از چگونگی به کارگیری این ابزار سیاس��ت نوآوری در 
ایران ارائه نماید. همچنین در این مقاله تغییرات در اجرایی سازی اهداف سیاست نوآوری با مالک هایی 

همچون جهت دهی به تشویق عرضه یا تحریک تقاضای نوآوری تبیین شده است.

روش پژوهش
روش پژوهش مورد استفاده مطالعه موردی چندگانه با راهبرد تحقیق اکتشافی است. اطالعات مرتبط 
با هر مورد از منابع ثانویه همچون گزارش های رسمی، فراخوان ها، متون عملکرد سیاستی و گزارش های 
ارزیابی و نظارت تهیه شده است و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مسئوالن وقت نیز انجام 
شده است. از آنجا که مسئله پژوهش، بررسی ماهیت برنامه طرح های کالن فناوری راهبردی می باشد، 
راهبرد پژوهشی کیفی اکتشافی اتخاذ شده است چرا که اساساً رویکرد پژوهش کیفی، برای پی بردن 
به چگونگی موضوع پژوهش و بسترس��ازی برای عمق و دقت اکتشافی در پژوهش بکار گرفته می شود 
)ناف و هووارد1، 1984(. در ش��کل شماره 1 طرح پژوهش بر اساس جمع بندی محورهای مورد تأکید 
در پیشینه نظری برای پاسخگویی به سؤال پژوهش درباره چگونگی نقش آفرینی تأمین دولتی به عنوان 

ابزار توسعه نوآوری نشان داده شده است.

1 . Knafl & Howard
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شکل 1: طرح پژوهش چگونگی نقش آفرینی تأمین دولتی به عنوان ابزار توسعه نوآوری در بخش خصوصی

همان گونه که ذکر ش��د، بر مبنای مرور پیش��ینه نظری و تحلیل محت��وای گزارش های اجرایی و 
متون سیاس��تی مرتبط، طرح پژوهش در قالب شکل شماره 1 به منظور تبیین چگونگی نقش آفرینی 
تأمین دولتی به عنوان ابزار توس��عه نوآوری در بخش خصوصی طراحی ش��د. بر این اس��اس و با هدف 
انج��ام مصاحبه های کیف��ی در مطالعه چندموردی، رهنمود مصاحبه )س��اختار واحد مطالعه موردی( 
به ش��رح جدول شماره 1 مورد اس��تفاده قرار گرفته است. این طرح بر مبنای طرح پژوهش و استفاده 
از ترکی��ب چارچوب خریدهای دولتی حامی نوآوری )ادکوئیس��ت و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2012( و 
چارچوب تحلیل خریدهای دولتی پیش تجاری )ادکوئیست و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2015( با تغییرات 

و تعدیالت اندک طراحی شد.
از سوی دیگر، برای فهم ماهیت برنامه طرح های کالن و روش به کارگیری این ابزار سیاستی، کلیه 
طرح های پایان یافته و جاری مرکز از منظر منابع ثانویه پیش گفته بررس��ی و دس��ته بندی شد و نهایتاً 
پروژه های مذکور در سه نسل خوشه بندی شدند. در این مرحله، مطالعه عمیق مبتنی بر جزئیات اجرایی 
و مصاحبه های کیفی با استفاده از روش پژوهش مطالعه موردی چندگانه1 به منظور بررسی چندبعدی 
س��اختار اجرایی سیاس��ت در طول دوره زمانی معین در دس��تور کار قرار گرفت )یین2، 2003(. روش 
تأمین مالی، بازیگران کلیدی طرح، سطح فناوری و مدت زمان اجرای طرح ها، مالک های نسل بندی در 
گام اول بوده است. بر اساس این معیارهای چهارگانه، سه نسل زیرساختی )نسل اول(، توسعه فناوری 
)نس��ل دوم( و محصول محور )نسل سوم( بازشناسی و از یکدیگر تفکیک شدند. به دلیل محدود بودن 

1 . Multiple Case Study Research Method
2 . Yin
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دامنه موضوعات تحقیق و اینکه اساساً تعداد پروژه های مرکز طرح های کالن محدود بودند، امکان ایجاد 
جامعه آماری و تعریف روش پژوهش های جامعه محور و کّمی وجود نداشت. اطالعات مربوط به معرفی 

نسل های سه گانه پروژه های مرکز طرح های کالن در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول شماره 1: مالک های ساختار انتخاب شده

عنوان 
عنوان و توضیح تعریف زیردسته هادسته

ژه
رو

ی پ
جرا

د ا
آین

فر

چالش ها و نیازها: توضیح نیاز برآورده نشده موجود و یا چالش مورد نظر را ارائه می دهد.

نتایج: بیان می دارد که آیا تحقیق و توسعه و یا ساخت و بومی سازی یک محصول و یا یک سامانه 
نتیجه مورد نظر بوده است.

نهادهای پشتیبان: سازمان و نهادهایی که به عنوان حامیان و سیاست گذاران تحقق نتایج مورد نظر 
مطرح می باشند، معرفی می شوند.

نهادهای همکار: تشریح مجموعه هایی است که به عنوان مشاور و پیمانکاران فرعی و مراجع صدور 
تأییدیه ها و مجوزهای مورد نیاز جهت تحقق نتایج مورد نظر مطرح می باشند.

نوع همکاری نهادهای پشتیبان: نشان می دهد که آیا ارتباط مستقیمی بین نهادهای درگیر در طرح 
وجود داشته است تا مجریان بتوانند در رقابت شرکت کنند یا فراخوان محدودی از مجریان انتخاب 
شده به عمل آمده است؟ این بعد نوع همکاری، هماهنگی و تعامل میان نهادهای مختلف پشتیبان، 

همکار و مجریان با یکدیگر را بیان می دارد.

پیامدهای اصلی: پیامدهای موردنظر که به عنوان نتایج به دست آمده برای حل چالش ها، نیاز و مشکل 
شناسایی شده بودند.

پیامدهای جانبی: شامل پیامدهای پیش بینی نشده دیگر و مجزا از سیاست مورد نظر می باشد.

نوع حمایت مالی: نشان می دهد که چگونه فرآیند طرح با حمایت مالی از بخش تحقیق و توسعه، یا 
مشارکت بهره بردار جهت پیش خرید و یا ارائه تسهیالت کم بهره و بالعوض تأمین می شود.

نوع سیاست: انواع عرضه محور - تقاضا محور در دو حالت بالقوه و بالفعل طرح را نشان می دهد.

ترکیب سیاست ها و ابزارها: نشان می دهد که آیا سایر ابزارهای سیاستی نیز به عنوان مکمل فرآیند 
سیاستی به کار گرفته می شوند یا خیر؟
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عنوان 
عنوان و توضیح تعریف زیردسته هادسته

ده 
هن

ش د
فار

س
ر(

ردا
ره ب

)به

نهاد بهره بردار: مجموعه ها و نهادهایی که به عنوان یک سفارش دهنده از نتیجه مورد نظر مطرح 
می باشند را معرفی می کند.

مشخصه های مهم )فنی و عملکردی(: نشان می دهد که آیا سفارش دهنده مشخصات فنی و عملکردی 
یا هردوی آن ها را قبل از اجرای پروژه تعریف و ایجاد کرده است یا خیر؟

ی 
جر

م
ده(

کنن
ین 

تأم
مجری: سازمان، نهاد و شرکت هایی که به عنوان تأمین کننده نتیجه مورد نظر باشند را عنوان می کند.)

معیارهای انتخاب مجری: معیارهایی را تعریف می کند که از طریق آن ها، تأمین کننده نهایی، برنده 
شده و دریافت مبالغ و عقد قرارداد با بهره بردار را انجام داده است.

جدول شماره 2: معرفی نسل های سه گانه پروژه های مرکز طرح های کالن

نسل سوم: محصول محورنسل دوم: توسعه فناورینسل اول: زیرساخت ها

روش تأمین 
کمک بالعوض به دستگاه هامالی

ارائه تسهیالت به تولیدکننده 
محصوالت دانش بنیان و 

فناورانه

تسهیل پیش خرید از 
محصوالت دانش بنیان و 

فناورانه

بازیگران 
کلیدی طرح

دو بازیگر: 1- کارفرمایی 
و نظارت )معاونت علمی و 

فناوری( و 2- مجری

سه بازیگر: 1- کارفرما و ناظر 
)معاونت علمی و فناوری(، 

2- مجری و 3- نهاد پشتیبان، 
طراح و ناظر

سه بازیگر: 1- کارفرما و ناظر 
)معاونت علمی و فناوری(، 2- 
مجری و 3- بهره بردار و ناظر

سطح آمادگی 
فناوری

پژوهش پایه و پیچیدگی 
فنی باال

تحقیق و توسعه، طراحی 
فنی و مهندسی، تولید و اخذ 

مجوزهای مربوطه

توسعه دانش فنی، طراحی 
و ارتقای نمونه آزمایشگاهی، 
ساخت و اخذ استانداردهای 

مورد تأیید بهره بردار

مدت زمان 
کمتر از 2 سالبین 2 تا 3 سالبیش از 5 سالاجرای طرح

پروژه 
سامانه پایش دریاییتجهیزات پزشکیرصدخانه ملیانتخابی
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جدول 3: فهرست مصاحبه شوندگان به تفکیک هر طرح

شبکه پایش و پیش بینی تجهیزات پزشکیرصدخانه ملیردیف
دریایی

بخش اول
مجری )3 نفر(

مدیر طرح در پژوهشگاه 
)IPM( دانش های بنیادی

مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان مرتبط

مدیر طرح در دانشگاه 
صنعتی اصفهان

بخش دوم
نهاد پشتیبان )3 نفر(

کارشناس مرتبط طرح در 
وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

کارشناس مرتبط طرح 
در وزارت بهداشت )دفتر 
توسعه فناوری سالمت(

کارشناس مرتبط طرح در 
سازمان بنادر و دریانوردی

بخش سوم
بهره بردار )3 نفر(

هیئت علمی مرتبط در 
دانشگاه

کارشناس مرتبط طرح 
در وزارت بهداشت )دفتر 
توسعه فناوری سالمت(

کارشناس مرتبط طرح در 
سازمان بنادر و دریانوردی

بخش چهارم
ناظر

مسئول مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

مسئول مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

مسئول مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

کارشناس مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

کارشناس مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

کارشناس مرتبط در مرکز 
طرح های کالن

همان طور که در جدول ش��ماره 2 نشان داده شده اس��ت، از پروژه های نسل اول، پروژه رصدخانه 
ملی، از پروژه های نسل دوم، تولید تجهیزات پزشکی و از پروژه های نسل سوم، سامانه پایش دریایی به 
عنوان پروژه نمونه هر نس��ل برای مطالعه موردی چندگانه انتخاب شده اند. دلیل انتخاب این نمونه ها، 
مناس��ب بودن پروژه انتخاب شده برای نمایندگی مجموع پروژه های هر نسل و دسترسی به اطالعات و 
جزئیات اجرایی دقیق تر پروژه ها بوده است. لذا در گام دوم، نمونه های سه گانه در یک ساختار مطالعه 
موردی واحد بررسی و با مصاحبه های کیفی تکمیل شده اند. درنهایت نیز تحلیل محتوای کیفی متون 
مصاحبه ها و جمع بندی مقوالت محوری و مهم در موارد س��ه گانه مورد مطالعه، انجام ش��ده است. در 
مجموع تالش ش��ده است تا ضمن بررس��ی کلیه پروژه های مرکز طرح های کالن و نسل بندی سه گانه 
آن ها در قالب جدول شماره 2، از هر نسل یک طرح به عنوان نمونه انتخاب شده و بر مبنای مالک های 
جدول ش��ماره 1 و با اس��تفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته تش��ریح شود. به منظور تحقق پایایی 
پژوه��ش، رهنمود واحدی برای مصاحبه ها تهیه ش��ده )بریم��ن1، 2016( و مصاحبه ها به صورت گام 

1 . Bryman
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به گام بر اس��اس جدول ش��ماره 1 انجام ش��ده اس��ت. در موارد ابهام نیز نکات مورد اختالف مجدداً با 
مصاحبه ش��وندگان در میان گذاشته شده است. همچنین برای تحقق روایی پژوهش نیز نتایج با گروه 
نخبگان مرتبط با موضوع در جلس��ات کارشناس��ی متمرکز طرح شده و موارد با اصالحات جزئی تأیید 

شده است.

یافته های پژوهش
به منظور ارائه یافته های پژوهش در این بخش، ابتدا س��ه مورد مطالعه انجام ش��ده به صورت اجمالی 
معرفی می ش��وند و سپس شبکه مقوالت شناسایی شده تشریح می شود. برای تبیین بهتر تغییرات این 
اب��زار در عم��ل از تأمین دولتی پیش تجاری به تدارکات عمومی حامی نوآوری تالش ش��ده اس��ت تا 
مقوالت محوری در هر یک از مطالعات موردی انجام شده در طیف سطوح آمادگی فناورانه محصوالت 
مطابق ش��کل ش��ماره 4 جایگذاری ش��وند. در ادامه معرفی مطالعات موردی و شبکه مقوالت محوری 

استخراج شده از مصاحبه ها به ترتیب ارائه شده است.

معرفی طرح رصدخانه ملی ایران
به رغ��م وج��ود پژوهش های مختلفی در کش��ور در حوزه اختر فیزیک و کیهان شناس��ی نظری، نجوم 
رصدی به دلیل ضعف زیرساخت های فنی کشور و پیچیدگی های فناورانه مرتبط با آن چندان توسعه 
پیدا نکرده اس��ت. این در حالی اس��ت که به دلیل ویژگی های منحصربه فرد جغرافیایی ایران در رصد 
پدیده های نادر اخترشناس��ی، کش��ور به لحاظ بالقوه از ظرفیت باالیی در منطقه جنوب غرب آس��یا 
برخوردار است. همچنین سرریزهای فنی و دانش ناشی از ارتقای توانمندی های اپتیکی و الکترونیکی 
کش��ور و ارتقای وضعیت علمی کشور در حوزه کلیدی نجوم رصدی نیز بر ضرورت توجه به این حوزه 
می افزایند. برای ایجاد رصدخانه ملی به جز مسئله حجم باالی تأمین مالی موردنیاز، کشور با مشکالت 
فناورانه نیز مواجه بود. تلس��کوپ های رده 4 متری و نیز رصدهای طوالنی مدت یا رصدهایی که نیاز 
به واکنش سریع تلسکوپ دارند، واجد پیچیدگی های فنی باالیی است که بدون همکاری های خارجی 

امکان انجام آن برای کشور میسر نبود.
اگرچه طرح رصدخانه ملی ایران در س��ال 1377 در شورای پژوهش های علمی ایران تصویب شد، 
لیکن با انحالل شورا عماًل تا سال 1380 مسکوت ماند. با منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح 
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مطالعات اولیه و مکان یابی انجام شد و با تصویب طرح در برنامه چهارم توسعه، اجرای طرح با پرداخت 
بخشی از اعتبارات طرح در سال 1386 به پژوهشگاه دانش های بنیادین آغاز شد. از همین مقطع نیز، 
این طرح به عنوان یکی از طرح های اصلی مرکز طرح های کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری تصویب شده و منابع مختلفی در چندین مقطع به پروژه تزریق شده است.
انحص��ار فناوری ه��ای اصلی این پ��روژه خصوصاً اپتیک تطبیقی و فعال در چند کش��ور محدود و 
دش��واری انتقال این فناوری ها به کشور باعث ش��د الزام ارتقای توانمندی های فناورانه ساخت داخل و 
ق��رارداد با فناوران داخلی از ابتدا به عنوان الزامی همراه این پروژه مطرح گردد. توانایی ایجاد س��اخت 
آینه ثانویه و آزمونه1 ساخت تلسکوپ کوچک تر داخلی مهم ترین ابعاد فناورانه جهت ارتقای توانمندی 
داخلی به عنوان سرریزهای دانشی و نیروی انسانی ناشی از این پروژه بودند که از همکاری دانشگاه های 

داخلی با شرکت های فناور داخلی و خارجی حاصل شده بود.

معرفی طرح تجهیزات پزشکی
برخالف طرح های دسته اول که شامل دو بازیگر کارفرما و ناظر )مرکز طرح های کالن( و مجری می شد 
و عماًل بهره بردار در فرآیند فاقد نقش ویژه بود، در طرح های نس��ل دوم که نمونه بارز آن ها طرح های 
تولید داخل تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشوری می باشند، بهره بردار که در اینجا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می باشد، در نقش نهاد پشتیبان، طراح و ناظر، فعاالنه مشارکت پیدا می کند. مشارکت 
بهره بردار هم در مرحله تعیین اقالم مورد نیاز، فراخوان، تأیید صالحیت و نظارت بر اجرا تداوم داشته 
است. بر این مبنا، از سال 1390 ضمن هماهنگی مرکز طرح های کالن با دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، به مرور قریب به 50 قرارداد با تولیدکنندگان محصوالت 
دانش بنیان و فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی منعقد گردید. تعیین فهرست تجهیزات پرمصرف وارداتی 
مورد نیاز داخل اعم از ش��تاب دهنده های خطی پزش��کی، ونتیالتور، اسپکت قلبی و غیره توسط دفتر 
توسعه فناوری سالمت با همکاری سایر بخش های ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
انجام شد. کمیته مشترک بین دستگاهی وظیفه فراخوان عمومی، بررسی صالحیت متقاضیان، انعقاد 
قرارداد و نظارت بر پیش��رفت کار را بر عهده داش��ت و تأمین مالی منابع تسهیالت کم بهره نیز توسط 

مرکز طرح های کالن انجام می شد.

1 . Pilot
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معرفی طرح شبکه پایش و پیش بینی دریایی
با توجه به گس��تره عظیم مرزهای آبی و مناطق س��احلی در ش��مال و جنوب کش��ور و محدود بودن 
تعداد ایستگاه های پایش و پیش بینی دریایی در آب های ایران، توسعه شبکه اندازه گیری مشخصه های 
دریایی کش��ور به عنوان یک نیاز راهبردی مطرح اس��ت. چنین ش��بکه ای می تواند نقش بس��زایی در 
پیش بین��ی و کنترل فعالیت ه��ای گوناگون بخش های مختلف صنایع دریای��ی از قبیل صنایع بندری 
و دریانوردی، صنایع دفاعی، صنعت نفت و صنایع ش��یالت و محیط زیس��ت و غیره ایفا نماید. از جمله 
نیازهای سازمان های دریایی کشور می توان به مواردی نظیر تأمین اطالعات پایه برای ساخت سازه های 
ساحلی و فراساحلی، سامانه های هش��دار هواشناسی و اقیانوس شناسی، سرویس های پیش بینی وضع 
هوا و دریا، جمع آوری اطالعات تخصصی برای ش��ناخت بهتر از ماهیت اقلیم سواحل و الزامات قانونی 
برای فراهم آوری داده های بالدرنگ برای اس��تفاده کنندگان از دریا اش��اره نمود. همچنین بخش��ی از 
این ضرورت ها نیز در راس��تای صحت س��نجی سامانه های پیش بینی هواشناس��ی و اقیانوس شناسی و 

کالیبراسیون مدل های امواج که برای پس بینی و پیش بینی به کار می روند، بوده است.
در ادامه برنامه ریزی و نیازسنجی انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در طراحی و ایجاد 
شبکه بهینه بویه گذاری در آب های ایران، در تابستان سال 1391 طرح کالن ملی فناوری شبکه پایش 
و پیش بینی دریایی کشور توسط مرکز طرح های کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سازمان بنادر و دریانوردی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و جهت اجرا به پژوهشکده علوم و فناوری 

زیردریایی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار گردید.

معرفی شبکه مقوالت محوری
مت��ون مصاحبه ها به عنوان داده هاي متنی با اس��تفاده از روش هاي تحلیل محتواي کیفی کدبندي و 
مقوالت محوری مرتبط به ش��رح جدول پیوس��ت در هر مطالعه موردی شناسایی گردید. نظر به اینکه 
مقوالت محوری مرتبط با چه س��طحی از آمادگی فناورانه محصوالت بوده اس��ت، ش��بکه مقوالت در 
طیف س��طوح آمادگی فناوری جایگذاری ش��ده است. هدف از این جایگذاری، تبیین بهتر تغییرات در 
روش به کارگیری تأمین دولتی پیش تجاری بوده است که در نسل اول بیشتر به سطوح آمادگی پایین 
فناورانه مرتبط است و به مرور در نسل دوم و درنهایت نسل سوم به سمت انتهای زنجیره متمایل شده 
است؛ تا آنجا که مقوالت محوری مطالعه موردی نسل سوم عموماً به محصوالت با سطح آمادگی باال و با 
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مشارکت مؤثر خریدار و فروشنده مرتبط است. درواقع، ابزار تأمین دولتی فناوری از تأمین پیش تجاری 
در نسل اول به خرید راه حل های فناورانه در نسل سوم تغییر نموده است. جدول 4 جایگذاری مقوالت 
محوری مطالعه چندموردی خرید پیش تجاری فناوری در طیف سطوح آمادگی فناورانه محصوالت را 

نشان داده است.

جدول 4: جایگذاری شبکه فناوری

مطالعه موردی 
رصدخانه ملی 
ایران )نسل 

اول(

توانمندسازی 
خریداران 

دولتی

تأمین مالی 
تحقیقات 
بنیادی 
)بالعوض(

شبکه سازی خارجی 
)تأمین اقالم(

بیان ویژگی های 
کارکردی

)نه فرآیندی(

تربیت و نگه داشت نیروی 
انسانی

مطالعه موردی 
تجهیزات 

پزشکی )نسل 
دوم(

فقدان استاندارد 
بومی

ریسک پذیری 
خریداران دولتی

کنسرسیوم شرکت های 
دانش بنیان )با 

مشارکت دانشگاه ها(

نیاز به نظام آزمایشگاه 
تخصصی

مطالعه موردی 
شبکه پایش 
و پیش بینی 

دریایی )نسل 
سوم(

تولید در داخل اقالم 
مشابه خارجی

تولید روال های تعامل 
و همکاری خریدار و 

فروشنده

کنسرسیوم دانشگاه 
محور )با مشارکت 

شرکت های 
دانش بنیان(

     همکاری در تولید
    )با شرکای خارجی(

سطوح آمادگی 
فناورانه 
محصوالت

تحقیقات 
بنیادی

و توسعه 
مفهومی

تحقیقات 
امکان سنجی  
و طراحی پایه

توسعه فناوری و 
مهندسی تفصیلی

اجرایی سازی 
راه حل فنی و 

فاز پایلوت

توسعه سیستم و 
بکارگیری

مطالعه چند موردی انجام ش��ده بر روی س��ه نس��ل پروژه های مرکز طرح های کالن فناوری های 
راهبردی در این مقاله، تغییرات تاریخی در به کارگیری و اس��تفاده از این ابزار را نشان می دهد. درواقع 
به کارگیری ابزار خرید پیش تجاری از س��وی دولت برای تحریک فناوری و نوآوری به یک ش��یوه واحد 
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اتفاق نیفتاده اس��ت و بر این اس��اس در این پژوهش تبیین این تغییرات نش��ان داده ش��ده است. در 
نسل های اولیه، سیاست نوآورِی محرک پژوهش های بنیادین مورد توجه قرار گرفته و بنابراین دوره عمر 
پروژه ها طوالنی بوده است )بیش از 5 سال( و عمده تأمین مالی با منابع دولتی انجام می شده است؛ اما 
در ادامه، مسیر اجرای سیاست تغییر یافته و بیشتر تالش شده است این ابزار به عنوان محرک تقاضای 
نوآوری در پروژه های پژوهش��ی با دوره زمانی کوتاه تر )1 تا 2 س��ال( و با مشارکت مالِی کمتر دولت و 
آورده مالی بهره بردار انجام ش��ود. شرایط پروژه های مطالعه موردی در نسل های سه گانه و ویژگی های 

موردی پروژه های خرید دولتی پیش تجاری در تجربیات مورد مطالعه در ادامه تشریح می شود.
در طرح رصدخانه ملی ایران، به دلیل تمرکز بر فناوری های بسیار پیشرفته، توانمندسازی خریداران 
دولتی به لحاظ چیستی این طرح و کاربردهای متصور برای انجام آن و نیز بیان ویِژگی های کارکردی )و 
نه لزوماً ویژگی های فرآیندی( که باعث تحریک نوآوری در بخش خصوصی می شوند؛ از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده اس��ت. در کنار چالش های اجرایی طرح، همچون مس��ائل بین المللی و تنگناهای تأمین 
دانش و تجهیزات خارجی، اصلی ترین چالشی که باعث طوالنی شدن پروژه و ایجاد معضل در نگهداشت 
نیروی انس��انی متخصص و تحصیل کرده بوده اس��ت، چالش تأمین مالی خصوصاً به دلیل مش��خص 
نبودن بهره بردار و مس��ئولیت وی در تأمین مالی طرح بوده اس��ت. فقدان تقاضا محوری و حضور مالی 
بهره بردار در طول پروژه باعث ش��ده بود عماًل منابع س��ایر دستگاه ها خصوصاً معاونت علمی و فناوری 
و نیز طرح های ملی که ذیل آن حمایت از پروژه انجام می شد )مثاًل پروژه های عمرانی، طرح های مهر 
ماندگار و غیره( نتواند در عمل تکافوی هزینه های طرح را بنماید )لزوم تأمین مالی پژوهش بنیادی به 
صورت کمک های بالعوض( و با طوالنی شدن پروژه عماًل بار هزینه های آن نیز تشدید شده است. لذا 
در عمل، این پروژه را نمی توان سیاست تحریک تقاضای نوآوری با ابزار خریدهای دولتی قلمداد نمود و 
الزم است قراردادهای فناورانه و تأمین مالی دولتی به مانند عموم طرح های تأمین دولتی پیش تجاری 
نوآوری )ادکوئیس��ت و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2012(، طرح را به عنوان ابزار تحریک تحقیق و توسعه 

بنگاهی و به عنوان یک ابزار توانمندساز در تحریک عرضه فناوری و نوآوری مورد توجه قرار دهند.
در طرح تولید تجهیزات پزش��کی اگرچه مش��کل ناآش��نایی بنیادین خریداران دولتی با این گونه 
تجهیزات )همانند مورد رصدخانه ملی( وجود نداش��ت؛ اما ریسک گریزی خریداران دولتی برای خرید 
تولی��دات مرتبه اول ب��ا ضعف و فقدان اس��تانداردهای بومی جهت آزمون های فنی )زیرس��امانه ها( و 
عملکردی )خروجی(، ایمنی و محیط زیست همراه گردید و این در حالی است که پیش از این به دلیل 
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واردات، مش��کل فقدان اس��تاندارد بومی برای خریداران دولتی وجود نداشت. چالش مهم دیگر، فقدان 
زیرس��اخت ها و آزمایشگاه های مرجع جهت آزمون های تخصصی و ناآگاهی متولیان در فرآیند اعطای 
مجوزهای نهایی در اداره کل تجهیزات پزش��کی بود که باعث زمان بر ش��دن پروژه ها و کاهش توفیق 
کلی برنامه می ش��د. این موارد در کنار چالش های ناش��ی از تحریم خارجی و تنگناهای مبادالت مالی 
بین المللی و واردات محصوالت مورد نیاز باید مورد توجه بیشتری قرار می گرفت. بر این اساس به رغم 
مشارکت بخش پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این قراردادها، حمایت 
کامل س��ایر بخش های متولی از این قراردادها به صورت کامل انجام نشد و به عنوان نمونه بخش های 
متولی تأمین تجهیزات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان نسبت به خرید اقالم مشابه 
از خارج اقدام می کردند و ضمن عدم دس��تیابی به س��هم مناسب از بازار خرید بیمارستان های دولتی، 

سیاست های تعرفه ای حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان موضوع این قراردادها طراحی نمی شد.
در مجم��وع، ارتق��ای نقش آفرینی نهاد بهره بردار در حوزه تعریف مس��ئله، اع��الم فراخوان، تأیید 
صالحیت و نظارت بر اجرا به میزان زیادی باعث موفقیت این سیاس��ت ش��ده است. لیکن همچنان در 
حوزه هایی همچون اخذ اس��تاندارد و آزمون، تخصیص سهم بازار و خرید نهایی، هماهنگی و مشارکت 
دس��تگاه بهره بردار عماًل محقق نشده است. لذا طرح های نسل دوم یک گام به سمت تحریک تقاضای 
نوآوری نزدیک ش��ده اس��ت. در مجموع باید این دسته طرح ها را نیز به صورت کلی در دسته ابزارهای 
تش��ویق عرضه نوآوری از طریق توانمندسازی مالی فعالیت های شرکت های فناور و دانش بنیان مدنظر 
قرار داد؛ هرچند در حیطه تعریف نیاز ملی و فرآیندهای اجرایی، دستگاه های تقاضا محور سهم بیشتری 

نسبت به طرح های نسل اول بر عهده داشته اند.
در طرح شبکه پایش و پیش بینی دریایی برخالف روش های قبلی، مشارکت بهره بردار در پروژه بیش از 
تعریف مسئله و فراخوان و نظارت بود و در اینجا، بهره بردار با تقبل پیش پرداخت عمالً در قرارداد اولیه نقش 
خریدار را بر عهده گرفته و مرکز طرح های کالن به عنوان نهاد پشتیبان و حامی، بخشی از بار مالی قرارداد 
را بر عهده می گیرد. بخش های نوآورانه و فناورانه پروژه که در قالب ارتقای توانمندی داخلی شرکت های 
دانش بنیان و فناور داخلی پیگیری می ش��د، عماًل با نظارت و مش��ارکت کامل خریدار صورت پذیرفت و 
بنابراین تنگنای مالی پروژه به حداقل ممکن کاهش یافت. از سوی دیگر، پیگیری ها و پشتیبانی های مؤثر 
سازمان بنادر در مراحل ایجاد استانداردهای بومی و توسعه و بهره برداری از آزمایشگاه های مرجع دولتی 
باعث ش��د یادگیری در عمل میان کارشناسان سازمان بنادر، مجری و شرکت های همکار اتفاق بیفتد و 
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به دلیل تأیید مرحله به مرحله کار توسط خریدار، انباشت دانش ناشی از همکاری در فرآیند اجرای پروژه 
به خوبی محقق گردد؛ بنابراین چالش استاندارد و آزمون که در تجربه تجهیزات بیمارستانی بسیار جدی 
بود، حتی در بخش هایی از پروژه ش��بکه پایش همچون ساخت سنسورها و بویه ها در داخل کشور عماًل 
در فرآیند منطقی و همکارانه مرتفع گردید. چالش بازار و تأمین مالی نیز که در دو تجربه قبلی به شدت 
آسیب زا بود، در این نسل با مشارکت اولیه خریدار در تأمین مالی و تغییر نقش بهره بردار به خریدار عماًل 
مرتفع گردید. مجموعه یافته های تحقیق در س��ه مطالعه موردی انجام ش��ده که مطابق جدول شماره 2 

تکمیل شده است، در جدول پیوست نشان داده شده است.

بحث و بررسی
مرور تجربه به کارگیری این ابزار و تغییرات آن از تأمین دولتی پیش تجاری تا تدارکات عمومی حامی 
نوآوری در ایران، با مطالعه چند موردی توضیح داده ش��ده در این مقاله از چند منظر باید مورد توجه 

قرار گیرد که در ادامه اهّم موارد مورد نظر تشریح شده است:

خرید دولتی ابزار سیاست فناوری یا ابزار سیاست تحقیق و توسعه
یک��ی از دوگان های مه��م در راهبردهای خرید دولتی نوآوری در دنیا، تمرکز بر خرید دولتی به عنوان 
ابزار حل مش��کالت اقتصادی و اجتماعی و توسعه صنعتی )سیاست فناوری( یا تمرکز بر خرید دولتی 
به عنوان ابزار خلق دانش و فناوری و نوآوری در اقتصاد به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده )سیاست 
نوآوری( اس��ت )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2011(. از این منظر، خریدهای دولتی مرتبط با 
مراحل اولیه و پیش تجاری عموماً به عنوان ابزار سیاس��ت نوآوری و تحقیق و توسعه قلمداد شده و در 
طرف مقابل، خرید محصول نهایی، ذیل ابزارهای سیاس��ت فناوری و صنعتی طبقه بندی می ش��ود. در 
تجربه بررسی شده در این مقاله مالحظه می شود مرکز طرح های کالن از رویکرد سیاست نوآوری اتخاذ 
ش��ده در ابتدا به مرور و به دلیل ش��رایط مختلف، به سمت رویکرد سیاست صنعتی سوق پیدا کرده و 
از مراحل پیش تجاری در نسل اول، به مراحل انتهای چرخه عمر محصول/ فناوری در نسل سوم سوق 
پیدا کرده است. لذا تجربیات نسل اول بیشتر به سمت فناوری های بنیادین و پروژه های بلندمدت تر )تا 
5 سال( تمایل داشت و به مرور در نسل دوم و خصوصاً سوم، فناوری های نزدیک به بلوغ با قراردادهای 

کوتاه مدت )1 تا 2 سال( با کاربرد بازاری معین مورد توجه قرار گرفت.
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خرید دولتی به عنوان ابزار تحریک عرضه یا تقاضا
همان گونه که پیش تر تشریح گردید، یکی از چالش های مهم طراحی سیاست به کارگیری خرید دولتی 
به عنوان ابزار توس��عه نوآوری، تبیین نحوه نقش آفرینی این ابزار در تش��ویق عرضه یا تحریک تقاضای 
فناوری و نوآوری می باش��د )ادکوئیست و زاباال - ایتوریاگاگویتیا، 2015(. مطالعات موردی انجام شده 
در این مقاله نش��ان می دهد این ابزار اگرچه در ابتدا کارکردی مشابه به تأمین دولتی تحقیق و توسعه 
بنگاهی داشته و باید آن را ابزاری برای تشویق عرضه نوآوری در سطح بنگاه قلمداد نمود )نسل 1(، اما 
به مرور و با پررنگ ش��دن بهره بردار در تعریف مس��ئله و انتخاب مجری و نظارت بر آن در نسل دوم به 
مرور به سمت تقاضامحوری سوق داده شده و در نسل سوم با جایگزینی خریدار با بهره بردار، عماًل نقش 
این خریدها در قالب ابزار تحریک تقاضای نوآوری صورت بندی می گردد. اگر بر مبنای دسته بندی یوزا 
و همکاران )2018(، س��ه گونه خرید دولتی نوآوری به ش��رح خرید پیش تجاری نوآوری، خرید دولتی 
راه حل های نوآورانه و مشارکت در نوآوری را مطابق شکل شماره 2 از هم متمایز نماییم، پروژه های نسل 
اول این مقاله بیش��تر با خرید پیش تجاری نوآوری تطابق دارد و به مرور در نس��ل دوم و نهایتاً در نسل 

سوم به صورت کامل، با خرید دولتی راه حل های نوآورانه مواجه هستیم.

 شکل شماره 2- گونه های مختلف خرید دولتی نوآوری محور بر مبنای محدوده

 تمرکز سیاست در زنجیره نوآوری

ماهیت رقابتی و چند مرحله ای
در عم��وم روش های خرید پیش تج��اری نوآوری، فرآیند چندمرحله ای ب��رای پذیرش طرح ها، اعطای 
پژوهانه ه��ای اولی��ه به ص��ورت موازی به چن��د بنگاه و کاهش رقب��ا در مراحل باالت��ر، جریان خرید 
پیش تجاری را به بستری رقابتی و چندمرحله ای برای ارائه و آزمون ایده های مختلف و محک توانمندی 
مدعیان و نیز محیط انتش��ار دانش و ارتقای یادگیری ملی مبدل می س��ازد )ناف و هووارد، 1984(؛ اما 
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در تجرب��ه مرکز طرح های کالن، حتی در نس��ل های اول و دوم نیز که به خرید پیش تجاری نزدیک تر 
هس��تند، از ابتدا برای بخش های مختلف پروژه شرکت هایی انتخاب شده و تا انتها تعامل با آنان تداوم 
می یابد و عماًل فرآیند رقابتی و چند مرحله ای خرید پیش تجاری که جز مهم اجرای این سیاس��ت در 
تجربیات بین المللی است، در ایران محقق نمی شود. کمبود منابع مالی برای قراردادهای موازی و پایین 
ب��ودن ظرفیت ج��ذب و قابلیت های فناورانه و نوآورانه داخلی و درنتیج��ه معدود بودن متقاضیان اهم 
مواردی هس��تند که در فرآیند پژوهش به عنوان موانع اجرای بهینه سیاست و حذف ماهیت رقابتی و 

چندمرحله ای آن مطرح شده اند.

شرایط نهادی و وابستگی به مسیر
اتخاذ سیاست های خرید دولتی به عنوان ابزار توسعه فناوری و نوآوری مستلزم ظرفیت نهادی باالیی در 
بخش عمومی خصوصاً تغییر نگرش و رفتار کارمندان و ارتقای ساختارهای سازمانی مرتبط می باشد. بر 
این مبنا، اهم شکست های سیاستی در خرید دولتی پیش تجاری مواردی نظیر انتخاب ناصحیح فناوری/ 
بخش هدف )مثاًل انتخاب بخشی که بازار قوی دولتی وجود ندارد(، شناخت ناصحیح از بازار داخلی و 
موقعیت بین المللی آن، دخالت ناصحیح در برهم زدن بازار و دس��ت کاری تقاضا و در آخر انتظار بخش 
سیاس��ی برای بازدهی سریع می باش��د )اویارا و همکاران، 2014(. در تجربه مرکز طرح های کالن نیز 
ظرفیت های نهادی و سازمانی دولتی به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی اجرای سیاست مطرح بوده 
است. ضعف در پایداری و ثبات سیاستی که مستلزم اجرای پروژه های بلندمدت و تأمین مالی پیوسته 
اس��ت، خصوصاً در نس��ل اول چالش مهمی محسوب می شد. فقدان انس��جام سیاستی در بخش های 
مختلف یک دس��تگاه اجرایی )مثاًل میان حوزه های تأمین و حوزه های پژوهش و فناوری( خصوصاً در 

نسل دوم از موانع اصلی موفقیت در اجرای سیاست های خرید دولتی نوآوری بوده است.
در نس��ل سوم نیز مشکالت نهادی و س��ازمانی در قالب عدم تسلط کارمندان بخش های دولتی بر 
فرآیندهای فنی و عملکردی محصوالت فناورانه خصوصاً اخذ مجوزهای الزم و آزمون ها و تأییدیه های 
مربوطه وجود داش��ته است. این در حالی است که تمرکز خریدهای فناورانه و نوآورانه در یک سازمان 
)مرک��ز طرح های کالن( و پرورش نیروی انس��انی تخصصی مرتبط با آن، یکی از ابعاد مثبت مطالعات 
موردی انجام شده است که اتفاقاً در برخی از تجربیات موفق بین المللی نیز توصیه بر ایجاد ساختارهای 
تخصصی خرید دولتی نوآوری در بدنه دولت به عنوان راهبرد اجرایی به منظور عدم مواجهه با کارمندان 
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فاقد توانمندی های الزم در کلیه دستگاه های اجرایی تأیید شده است )اویارا و فالناگان1، 2010(.

جمع بندی و نتیجه گیری
پایداری و تداوم ده س��اله اجرای سیاس��ت خرید دولتی نوآوری در قال��ب برنامه مرکز طرح های کالن 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باعث شد مطالعه موردی این تجربه از 
میان سایر سیاست های خرید دولتی فناوری و نوآوری در ایران مورد توجه این مقاله قرار گیرد. در این 
بررس��ی سه نسل متفاوت در به کارگیری این ابزار سیاستی از هم متمایز شده اند. مطالعه چند موردی 
انجام ش��ده بر نس��ل های سه گانه فوق نش��ان می دهد که مرکز از الگوی فشار فناوری به سمت الگوی 
کش��ش بازار س��وق پیدا کرده است. به این معنا که تمرکز پروژه های فناورانه از فناوری های بنیادین با 
دوره های 3 تا 5 ساله به سمت پروژه های فناورانه با دوره یک تا دو ساله و فناوری های کاربردی تغییر 
یافته اس��ت. همچنین مش��ارکت بهره بردار در این تغییرات به مرور افزایش یافته و در نسل های آخر، 

بهره بردار عماًل خریدار بوده و شروع پروژه با پیش پرداخت خریدار آغاز می شود.
اگرچه بررس��ی عل��ل این تغییرات در روش م��ورد مطالعه، موضوع اصلی این مقاله نبوده اس��ت، 
لیکن باید توجه نمود که یکی از دالیل عمده آن، فقدان ش��رایط نهادی و مدیریت رانت جهت اجرای 
موفقیت آمیز سیاست های تحریک فناوری مبنی بر خرید دولتی است. بر این اساس دشواری مدیریت 
پروژه ه��ای فناوران��ه طوالنی مدت با وجود ثبات کم ئ ناپایداری مدیریت دولتی در ایران، فقدان توان 
نهادی دولت در ارزیابی و هدایت طرح های فناورانه بنیادین و با پیچیدگی فنی باال و انتظار سیاس��ی 
مبتنی بر دریافت س��ریع خروجی و مش��اهده دس��تاوردهای طرح ها اهم مواردی اس��ت که در تجربه 
مرکز طرح های کالن باعث ش��ده اس��ت خرید پیش تجاری دولتی و سیاس��ت عرض��ه محور به خرید 
دولتی نوآوری و سیاس��ت تحری��ک تقاضا تغییر پیدا کند. در اجرای سیاس��ت های تحریک تقاضا، به 
دلی��ل همراهی تنگاتنگ نهاد بهره بردار در قالب خریدار و هم��کاری مؤثر میان مرکز طرح های کالن 
و دس��تگاه های اجرایی خریدار، امکان تشریک مس��اعی در توانمندی های سازمانی مرتبط با مدیریت 
و راهبری پروژه های فناورانه، اخذ اس��تانداردها و توس��عه محصول بیشتر می شود. همچنین حرکت به 
سمت تمرکز بر پروژه های با سطح آمادگی فناوری2 باال و مدت زمان کمتر، امکان مدیریت و راهبری 

پروژه های فناورانه را با تراز توانمندی های سازمانی دستگاه های دولتی ایران فراهم کرده است.

1 . Uyarra & Flanagan
2 . Technology Readiness Level (TRL)
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همان گونه که مطالعه موردی موضوع این مقاله نشان می دهد، تجربه اجرای سیاست تأمین فناوری 
پیش تجاری در ایران عماًل نتوانس��ت ماهیت اصلی خود را به عنوان ابزار تش��ویق عرضه نوآوری دنبال 
نمای��د و درنهایت به صورت ابزار توس��عه بازار و تحریک تقاضا تداوم یافت. به نظر می رس��د پر کردن 
خأل تأمین مالی پیش تجاری نوآوری توسط دولت و بخش عمومی مستلزم بیان دقیق مسئله از سوی 
نهادهای عمومی )خصوصاً مس��ائل مرتبط با چالش های اجتماعی، اقتصادی و امنیت عمومی(، تدارک 
نظام رقابتی و خصوصاً ایجاد زیرساخت تعامل همکارانه و گفتگوی بازیگران و ذینفعان مرتبط است که 
در تجربه مورد مطالعه در ایران کمتر مجال بروز و ظهور یافته است. اجرای تجربیات مشابه توسط سایر 
دس��تگاه های اجرایی خصوصاً در حوزه تجهیزات پزش��کی و دارو می تواند موضوع مطالعه پژوهش های 

آتی قرار گیرد.
موفقیت اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا مبتنی بر خریدهای دولتی مستلزم توانمندی های نهادی 
و فنی باالیی در دولت و بخش عمومی اس��ت. بر این مبنا، به نظر می رس��د اگرچه می توان تغییرات در 
به کارگی��ری ابزار خری��د دولتی فناوری مورد مطالعه در این مقاله را از جهت تطبیق ابزار سیاس��ت با 
توانمندی های نهادی سیاس��ت گذاری در ایران نشانه مثبتی قلمداد کرد، اما توجه به ابعاد مهم و مؤثر 
بر موفقیت سیاس��ت های تحریک تقاضای دولتی همچون انتخاب ترکیب سیاس��تی صحیح مبتنی بر 
س��اختار بازار هدف و جایگاه بین المللی آن و نیز اجتناب از دخالت نادرس��ت در برهم زدن تعادل بازار 
و دس��ت کاری تقاضا را می توان موارد مهمی دانس��ت که بی توجهی به آن ها، موفقیت در سیاست های 
اخیر را نیز به چالش خواهد کشید. از منظر فرآیند اجرای پژوهش نیز توجه به این نکته حائز اهمیت 
اس��ت که انجام مطالعات کیفی در حوزه سیاس��ت گذاری عموماً از س��وی مدیران دولتی که عادت به 
ارائ��ه آمارهای کمی از موفقیت ها و دستاوردهایش��ان دارند، چندان قاب��ل قبول نبوده و مورد حمایت 
ق��رار نمی گیرن��د. داده های پژوهش در خصوص چگونگی اجرای سیاس��ت کیفی و مبتنی بر مصاحبه 
جمع آوری می ش��ود، لیکن مصاحبه ش��وندگان عموماً ترجیح می دهند موارد را به صورت کلی مطرح 
نموده و از ذکر جزییات اجرایی و نیز نقاط ضعف و کمبودهای احتمالی اجتناب نمایند؛ بنابراین ارزیابی 
بهتر از کیفیت اجرای سیاس��ت عموماً مستلزم گذش��ت زمان و تغییر مدیریت ها می باشد و مطالعات 
کیفی در حوزه سیاست گذاری زمانی قابل اتکاتر خواهد بود که فرآیندها، دستورالعمل ها و عملکردهای 
اجرایی به صورت شفاف توسط دستگاه های مسئول منتشر شود تا امکان بررسی و ارزیابی سیاست ها 

توسط اعضای جامعه علمی مهیا شود.
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جدول پیوست- مجموعه یافته های پژوهش در سه مطالعه موردی
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دریایی کشور همانند انجام 

ب و راه اندازی 
تعمیرات، نص

و کالیبراسیون بر مبنای 
توانمندی داخلی

• استفاده از توان علمی و 
فنی متخصصان حوزه های 

ف نظیر مهندسی دریا، 
مختل

ک، نرم 
IT، میکروالکترونی

ت، مخابرات 
افزار، محیط زیس

ک 
و مکانی

ت 
• ایجاد ساختار الزم جه

پاسخگویی به سایر نیازهای 
اندازه گیری در کشور نظیر 
ت از محیط 

سازمان حفاظ
ت، شیالت، نیروی 

زیس
ش و سپاه، سازمان 

دریایی ارت
 هواشناسی کشور و...

ش فنی و نیروی 
• ارتقای دان

ش 
انسانی در زمینه سنج

از راه دور و اندازه گیری 
مشخصه های دریایی

ک 
کم

ض به 
بالعو

مجری با 
ت 

مشارک
بهره بردار

تقاضا 
 محور

)بالفعل(

ت 
سیاس

تحقیق و 
 توسعه

ت 
سیاس

 صنعتی
ت 

سیاس
ک 

تحری
 تقاضا

ت 
سیاس

توسعه 
منطقه ای

سازمان بنادر و 
 دریانوردی)بالفعل(

سازمان هواشناسی، 
سازمان شیالت، 

ت و 
وزارت نف
...)بالقوه(

ت 
• ساخ

سنسورهای 
پیشرفته دما، فشار 

ت کاربری 
با قابلی

 در دریا
• شبکه سازی 

اطالعات و داده های 
ایستگاه های شمال 

و جنوب کشور

دانشگاه 
صنعتی 
اصفهان

• توانمندی فنی و مهندسی و 
 نیروی انسانی

ت و تأیید بهره بردار به دلیل
"• شناخ

ت مالی بهره بردار و برخورداری 
مشارک

ت های فنی و آزمایشگاهی
زیرساخ


