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علمی نشریه 

سال یازدهم، شماره 2، تابستان 1401
صفحه 147- 173

شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری های فناورانه

شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

سید مهدی سادات رسول1، رضا اسدی فرد2 ، حمیدرضا شکری*3، سید حمزه حسنی4

تاریخ دریافت: 1400/03/19      تاریخ پذیرش: 1401/02/29

چکیده:

بزرگ  از شرکت های  بسیاری  تا  از صنایع در کشور طی سالیان گذشته، موجب شد  برخی  تحریم 
صنعتی به دنبال تأمین نیازمندی ها از شرکت های داخلی باشند. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری 
از نیازمندی ها در سایه همکاری شرکت ها رفع می شود، توسعه همکاری فناوارنه ضروری به نظر می رسد. 
علیرغم لزوم همکاری های فناورانه در شرایط کنونی، همکاری های فناورانه با چالش های جدی روبروست 
و در برخی از موارد این همکاری ها شکل نمی گیرد. در اینجا دولت می تواند با به کارگیری ابزارهایی این 
همکاری ها را توسعه دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی ابزارهای سیاستي توسعه همکاری های فناورانه 
شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان برای نیل به وضعیت مطلوب در ایران است. در این 
ابزارهای سیاستي توسعه  این حوزه،  از خبرگان  اسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند  با بررسی  راستا 
همکاری های فناورانه استخراج و با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. این ابزارها را می توان 
در سه دسته ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت دسته بندی کرد.

دانش بنیان، همکاری  سیاستی، شرکت های  ابزارهای  فناوری،  و  علم  سیاست گذاری  کلیدی:  واژگان 
فناورانه، شرکت های بزرگ

1- عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
2- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

3*- کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات
 shokri.isti@gmail.com

4-پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
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1- مقدمه
 با  توجه  به  رقابتی  شدن  محیط  کسب وکار  طی  چند  دهه  اخیر،  شرکت های  بزرگ  باوجود  دسترسی  
به  منابع  مالی  و  کانال های  توزیع  با  دیوان ساالری،  لَختی  و  عدم  انعطاف پذیری  روبرو  هستند، در  
مقابل  شرکت های  دانش بنیان  باوجود  انعطاف پذیری  و  توانمندی  نوآوری  باال  با  کمبود  منابع  و  عدم  
دسترسی  به  بازار  مواجه  هستند. )اسدی فرد، الهی و همکاران، 1397( بر کسی پوشیده نیست با 
توجه به تحریم بسیاری از صنایع در ایران، تأمین قطعات، تجهیزات و ابزارآالتی که برای تولید 

محصوالت شرکت های بزرگ نیاز است نیز با مشکل مواجه شده و باید این قطعات را بومی سازی 
کرد. در برخی از صنایع وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه یا تجهیزات و زیرساخت ها وجود 
دارد که تأخیر در تأمین آن ها می تواند تأمین نیازهای اساسی کشور را مختل کند. با توجه به پیچیده 
بودن مواد یا تجهیزات موردنیاز صنایع انتظار می رود شرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای صنایع 
مختلف نقش به سزایی داشته باشند. لذا شرکت های بزرگ  برای  حفظ  موقعیت  خود  در فضای 
 رقابتی و  ادامه  حیات و همچنین تأمین نیازهای فناورانه،  نیاز  به  همکاری با شرکت های دانش بنیان  
دارند. برای همکاری فناورانه شرکت ها دالیل متعددی وجود دارد؛ توانایی در تأمین مالی تحقیق 
و توسعه، پرهیز از تحقیقات غیرضروری و تکراری، دسترسی به شبکه دانشی، دروازه ورود به 
فنّاوری های مرتبط، بهره برداری از موقعیت شرکا )MaryTripsas,1993(، کاهش ریسک های ناشی 
است.  دالیل  این  ازجمله   )1992,Dodgson( قطعیت ها  عدم  و  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  از 
همکاری، راهبرد و فرهنگ غالب کسب وکارهای آینده است و می توان همکاري را به عنوان منبع 
به صورت  بنگاه ها شناخت. در فضاي رقابتی که شرکت ها  نوآوري و رقابت پذیری  براي  مهمی 
روزافزون نیازمند منابع فناوري و نوآوري هستند، مزیت های رقابتی کنونی شرکت ها و منابع داخلی 
آن ها به عنوان منبع تأمین مزیت هاي رقابتی کفایت نمی کند. به این دلیل همکاري به عنوان ابزاري 
و  توانمندی های موجود  بین  پر کردن خأل  و  رقابتی  مزیت  توسعه  به منظور  اثربخش  و  اساسی 
مطلوب در فضاي پیچیده رقابت جهانی و رشد سریع و تحوالت رادیکالی فناوري به شمار می آید. 
)Hoffmann,2001( )الیاسی، 1390(. در این میان آنچه به عنوان همکاري راهبردی از آن یاد می شود، 
ناظر به ایجاد همکاري است که به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان ها در زنجیره تأمین و 
نگاهی اساسی به موضوع همکاري برای کسب مزیت رقابتی است. در راهبرد همکاري فلسفه 
نهفته این است که یک سازمان به تنهایی قادر به توفیق و رقابت در بازار امروزي نیست. ازاین رو 
بسیاري از سازمان ها به دنبال یکپارچه نمودن مجموعه فعالیت های بین سازمانی و همکاري یکدیگر 
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هستند تا از این طریق به عملکردي متعالی و فراي عملکرد انفرادی دست یابند)فتحی، 1396( 
.)2005,R. Glenn Richey,Soonhong Min, Anthony S. Roath, Patricia J. Daugherty(
یکی از هدف های همکاري، ایجاد هماهنگی بین منابع مرتبط همکاران مختلف و استفاده هم افزا 
به منظور پاسخگویی به نیازهاي اصلی زنجیره تأمین و بهینه کردن عملکرد کلی آن است. همگرا 
به منظور تجمیع  فناوري هاي گوناگون  از مهارت ها، فرایندها و  کردن فعالیت ها، مستلزم استفاده 
کارکردها و قابلیت هاي اصلی موجود در زنجیره تأمین شرکت ها و کسب مزیت از فرصت های 
موجود براي کسب وکار است. درنتیجه، یکی از موضوعات ضروري برای توفیق کسب وکارها در 
 .)2000,Integration(فضاي رقابتی امروز برقراري نظام همکاري راهبردی در زنجیره تأمین است
در برخی از صنایع، بسیاري از همکاری ها به منظور انتقال فناوری بین سازمان های مختلف زنجیره 
تأمین شکل می گیرد. لذا یکی از مزایاي اصلی همکاری در زنجیره تأمین، ارتقاء نوآوري از طریق 
یادگیري  است.  مشترک  فرصت های  ایجاد  و  همکاران  قابلیت های  و  مهارت ها  از  مؤثر  استفاده 
سازمان ها از یکدیگر، درنتیجه چنین فرصت هایی، خود زمینه مساعدي را برای کسب مزیت رقابتی 
در زنجیره تأمین پدید می آورد. لذا اشتراک منابع و توسعه قابلیت ها یکی از مؤلفه های راهبردی نظام 
 Robert E.( )1395 ،همکاري زنجیره تأمین است که باید موردتوجه جدي قرار گیرد )احمدزاده

.)2001 ,Spekman,Joseph Spear,John Kamauff

استقرار نظام همکاري در زنجیره تأمین به منزله پاسخی به نیازهای شرکت ها توجه بسیاري از سازمان ها 
را به خود جلب نموده است.؛ بسیاري از سازمان های موفق، حیات خود را درنتیجه تعامل روزافزون 
با همکاران تجاري خود در زنجیره تأمین می دانند.)کریمی گوارشکی و همکاران، 1398( یکی از 
نیازمندی های مهم شرکت های بزرگ، نیازمندی های فناورانه است. همکاری شرکت های دانش بنیان در 
تأمین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ با توجه فناورانه بودن نیازها از اهمیت باالیی برخوردار است. 
علیرغم نیاز شرکت  های بزرگ به همکاری فناورانه با شرکت های دانش بنیان به منظور تکمیل 
زنجیره تأمین؛ این نوع همکاری ها با چالش ها و مسائل زیادی روبروست. ضعف نهادهای میانجی 
در برقراری ارتباط طرفین همکاری، تردید خریدار نسبت به ریسک های استفاده از فناوری جدید 
)امراهلل دهقانی؛ هادی حسینی، 1396( رفتارهای نامناسب شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک 
اولویت های  تعامل شرکت ها،  و  روابط  مدیریت  بزرگ، عدم  با شرکت های  و ریسک همکاری 
متفاوت شرکت  ها، عدم حفاظت از مالکیت فکری شرکت های کوچک، زمان بر بودن شکل گیری 
 Helen Lawton Smith;Keith Dickson;Stephen Lloyd( ارتباط شرکت های بزرگ و کوچک

Smith, 1991( برخی از چالش های همکاری فناورانه شرکت هاست.
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یکی از بازیگرانی که می تواند نقش ویژه ای برای رفع این چالش ها داشته باشد دولت است. 
دولت می تواند باسیاست های خود چالش ها و مشکالت همکاری را برطرف کند و با استفاده از 
ابزارهای سیاستی برای شرکت های بزرگ انگیزش ایجاد کند تا شرکت های دانش بنیان در زنجیره 
تأمین شرکت های بزرگ قرار بگیرند )MaryTripsas, 1993( . لذا برای توسعه همکاری  شرکت های 

بزرگ صنعتی و شرکت های دانش بنیان نقش آفرینی دولت ضروری به نظر می رسد.
لذا با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات مرتبط با همکاری های فناورانه، مطالعات محدودی در 
زمینه شناسایي ابزارهای سیاستي همکاری فناورانه میان شرکت های بزرگ و کوچک انجام شده که 
عموماً هم در یک حوزه خاص فناورانه بوده اند )کیارش فرتاش، مصطفی محسنی کیاسري، الناز 
مسماع خسروشاهی،1400(، ضروری است که ابزارهای سیاستی دولت به منظور توسعه همکاری های 

فناورانه میان شرکت های بزرگ صنعتی و شرکت های دانش بنیان به دقت استخراج و تبیین شود.
با این پیش فرض که دولت ها سیاست ها  و قوانینی را برای توسعه همکاری های فناورانه وضع 
و اجرا می کنند، هدف از این تحقیق، معرفی سیاست هایی برای توسعه همکاری های فناورانه -با 
توجه به وضع موجود- است و در این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهیم که دولت چه ابزارهایی را 
می تواند برای توسعه همکاری های فناورانه -با توجه به وضع موجود- میان شرکت های دانش بنیان 

و شرکت های بزرگ صنعتی به کار گیرد؟

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- نقش دولت در نظام ملی نوآوری و توسعه فناوری

نظام ملی نوآوری را می توان مجموعه یا شبکه ای از سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی 
و روابط میان آن ها در نظر گرفت که در یک کشور با یکدیگر در تعامل بوده و هدف آن تأمین و 
توسعه علم، نوآوری و فناوری است )OECD, 2008( )ابراهیم محمودزاده؛ مهران کشتکار, 1391(. 
نظام ملی نوآوری، نظامی جامع است که از سیاست گذاران دولتی، ایجاد و استفاده کننده دانش و 
تحقیقاتی،  دانشگاهی و  مراکز  )Edquist, 2005(دولت ها،  آن ها شکل گرفته است.  متقابل  روابط 
سازمان های سرمایه گذار، صنایع مختلف و ... نماد تعدادي از بازیگرانی هستند که در این نظام به 
فعالیت مشغول اند)باقری مقدم و همکاران, 1389(  با گذر زمان، رویکرد نظام ملی نوآوري در 
درجه اول به عنوان چارچوبی براي سیاست گذاری توسعه داده شد و دو سبک متمایز و غالب در 
نظام ملی نوآوري تحت عنوان »نوآوري و یادگیري از طریق علم، فناوري و نوآوري«2 و »یادگیري 
از طریق انجام، استفاده و تعامل«3 موردتوجه قرار گرفت. که اولی برنهادهایی که ارتقاء نظام علم 
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و فناوري را به همراه دارد تمرکز می کند که در برخی از منابع از آن به عنوان رویکرد محدود یاد 
می شود و دومی گستره وسیع تری از تعامالت میان نهادها مانند نظام آموزشی، بازار نیروي کار، نظام 
مالی و ... را شامل می شود.)رویکرد گسترده( )میرعمادی, 1398( )الندوال،1992()نلسون،1993(
در صورت هماهنگی و تعامل بین کنشگران،  نظام ملی نوآوری می تواند بسیار اثربخش و کارآمد 
باشد. در مقابل اگر در نظامی قوانین نامناسب، ضعف در دانشگاه ها، ضعف در هماهنگی میان اجزا 

حاکم باشد ناکارآمدی نظام ملی نوآوری را در پی خواهد داشت.
 برقراری ارتباط بین رویکرد تاریخی نظام های ملی نوآوری و توسعه فناوری موجب ایجاد یک 
نگرش عمیق به مسئله تغییرات فناوری و نوآوری شده است. مطالعات زیادی درگذشته نشان داده 
که تغییرات و توسعه فناوری لزوماً یک مسئله فنی و مهندسی نیست و نیاز است ابعاد دیگر همچون 

.)1977 , .Nelson, R., & Winter, S( سیاست گذاری در توسعه فناوری موردتوجه قرار گیرد
لذا یکی از مواردی که در نظام ملی نوآوری به صورت ویژه بررسی شده است، نقش دولت و کارکرد آن است.
محققان برجسته ای در رابطه با نقش دولت در توسعه فناوری تأکید داشته اند که از اتزکویتز، 
نلسون و الندوال می توان نام برد. اگر بازیگران نظام ملی نوآوری را به خلق کنندگان دانش یعنی 
و  صنایع  یعنی  دانش  استفاده کنندگان  تحقیقاتی،  مؤسسات  دانش بنیان،  شرکت های   دانشگاه ها، 
تبیین نقش  این زمینه،  از سؤاالت مهم و اساسی در  سازمان ها و دولت تقسیم بندی کنیم، یکی 
دولت ها – به عنوان مهم ترین بازیگر- در توسعه فناوري یک کشور و به تعبیر بهتر در نظام ملی 
نوآوري آن کشور است. )باقری مقدم و همکاران, 1389( رویکردهای مختلف نظام ملی نوآوری بر 
لزوم نقش آفرینی دولت در نظام نوآوری تأکید داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیریت 
دولت   )1393 .)حسنی,  شود.  گرفته  نادیده  حاکمیت  منظر  از  نمی تواند  نظام  این  ساماندهی  و 
سیاست  گذاری های نوآوری را انجام می دهد که روی نوآوری تأثیر بگذارند. این سیاست ها به سه 
گروه عمده تقسیم می شود، سیاست هایی که هدف آن ها تشویق عرضه فناوری است؛ سیاست هایی 
که هدف آن ها تشویق و یا ارضای تقاضای فناوری است و سیاست هایی که سعی می کنند تا از 
راه ایجاد شبکه ها و زیرساخت های ملی به بهبود جریان دانش کمک کند )ابراهیم محمودزاده؛ 
مهران کشتکار, 1391(. از منظر حکمرانی، به طور مرسوم سیاست نوآوري بر عهده دولت ها است 
اما ازآنجاکه توجه سیاست گذاران به نوآوري و سیاست های مؤثر بر آن افزایش یافته در بسیاري از 
 Serger,( .کشورها سازمان های دولتی ویژه ای براي حمایت از فعالیت های نوآوري تشکیل شده اند
S. S., Wise, E., & Arnold, E., 2015( دولت با سیاست گذاری موجب تسهیل نوآوری و انتشار 
آن از طریق تشویق جریان دانش و فناوری در بین شرکت ها، دانشگاه ها و دیگر مؤسسات می گردد 
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 patel, P. and( .و برای انجام این سیاست ها از انواع اهرم های تشویق مالی و غیرمالی استفاده می کند

Pavitt, K., 1995( لذا بر کسی پوشیده نیست که دولت نقش بسیار مهمی در توسعه فناوری و نظام 

ملی نوآوری دارد. یکی از نقش هایی که دولت  می تواند در نظام ملی نوآوری داشته باشد، به کارگیری 

ابزارهای متنوع برای توسعه همکاری  ها بین شرکت های مختلف به منظور توسعه فناوری است که در 

این تحقیق به آن پرداخته شده است. دولت می تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی برای شرکت های 

.)1993 ,MaryTripsas( بزرگ و کوچک انگیزش ایجاد کند تا با یکدیگر همکاری داشته باشند

2-2- همکاری فناورانه

از مفاهیمی که موردتوجه بسیاری از شرکت هاست و مزایای متعددی برای آن ها دارد  یکی 

محققین  موردتوجه  ایران  کشور  در  دهه  یک  از  بیش  که  شرکت هاست  بین  فناورانه  همکاری 

 )1993( داگسن  کرده اند.  ارائه  فناورانه  همکاری  از  متعددی  تعاریف  محققین  است.  قرارگرفته 

همکاری فناورانه را شامل هر نوع فعالیتی دانسته که دو یا چند همکار )شریک( بر اساس اهداف 

مکمل موردتوافق دانش، فناوری و منابع مختلف را باهم به اشتراک می گذارند. بر اساس این تعریف، 

همکاری های  فناورانه، قراردادهای مداومي هستند که طرفین همکاری به صورت دوطرفه تخصص 

و خروجی هایشان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این تعریف از همکاری، شامل دامنه ای از 

اتحادهاي بین سازمانی است که ازنظر قرارداد و سهام ارائه شده بین طرفین ممکن است متفاوت 

باشد؛ اما چیزی که در تمامي این اتحادها مشترک است، تعهد طرفین همکاری به توسعه مشترک 

فناوری  است)Dodgson,1992( )رضااسدی فرد آرمان خالدی, 1396(. کتیال و همکاران همکاری 

فناورانه را توافقی آگاهانه و آزادانه میان دو یا چند بنگاه برای تبادل، به اشتراک گذاشتن و توسعه 

فناوري تعریف کرده اند.)Katila, Riitta and Mang, 2003( در تعریفی دیگر همکاری فناورانه، آن 

دسته از همکاری هایی شناخته شده است که بخشی از فعالیت های آن همکاری، نوآورانه بوده یا در 

آن مبادله فناوری انجام شده باشد.تحقیق و توسعه مشترک، سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری در 

. )1993 ,Hagedoorn(سهام و اتحاد راهبردی مدل هایی از همکاری فناورانه هستند

برای همکاری فناورانه بین شرکت ها مزایای متعددی بیان شده است. دسترسی به منابع مکمل 

(آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد، 1399)، کاهش هزینه های تحقیق 

 Clegg, B., Minshall, T., Mortara, L., Elia, S.( ،و توسعه، دسترسی به منابع مالی مشترک

Probert, D &., 2008( کاهش زمان توسعه فناوری و ... ازجمله مزایای همکاری های فناورانه 
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است. اما در مقابل همکاری های فناورانه چالش هایی را هم به دنبال دارد. هادی حسینی و امراله 

دهقانی در پژوهشی به موانع و چالش های اجرایی در فرآیند همکاری های فناورانه )موردمطالعه: 

حوزه فناوری نانو( پرداخته است.  ضعف نهادهای میانجی در برقراری ارتباط طرفین همکاری، 

تردید خریدار نسبت به ریسک های استفاده از فناوری جدید، بوروکراسی و پیچیدگی فرایندهای 

سازمانی شرکت های بزرگ در تعامل باعرضه کنندگان فناوری موضوعات مهمی هستند که در این 

تحقیق به آن اشاره شده است. (امراهلل دهقانی؛ هادی حسینی, 1396)  در پژوهش دیگر التون و 

همکاران)1991( به چالش های متعدد این همکاری ها پرداخته است. رفتارهای نامناسب شرکت های 

بزرگ با شرکت های کوچک و ریسک همکاری با شرکت های بزرگ، عدم مدیریت روابط و تعامل 

شرکت ها، اولویت های متفاوت شرکت  ها، عدم تناسب محصوالت تولیدی شرکت های کوچک با 

نیاز شرکت های بزرگ، عدم حفاظت از مالکیت فکری شرکت های کوچک، زمان بر بودن شکل گیری 

 Helen(ارتباط شرکت های بزرگ و کوچک از چالش هایی است که در این پژوهش بیان شده است

. )1991 ,Lawton Smith;Keith Dickson;Stephen Lloyd Smith

2-3-ابزارهای سیاستی

انتخاب ابزارهای سیاستی مناسب یکی از مهم ترین بخش های سیاست گذاری علم و فناوری است. 

ابزارهاي سیاستی، مجموعه ای از اصول و روش هایی هستند که دولت ها به کمک آن سعی می کنند 

 Susana Borrás a,b,⁎, Charles Edquist( .از قدرت خود براي حمایت و اثرگذاري استفاده نماید

b, 2003( هدف های سیاست، آمال کلي سیاست به حساب می آیند و منعکس کنندة مقصود کلي یا 

غایت های بلندمدت آن هستند؛ اما ابزار اجراي سیاست، راه های تحقق کلي هدف سیاستي است. (

ناصر نوروزی، شعبان الهی, 1393)اعمال سیاست ها، مستلزم انتخاب ابزار یا ابزارهاي مناسبی است 

که در تعامل با یکدیگر منجر به دستیابی به اهداف و برآورده کردن اولویت هایی که دولت ها دارند، 

می شوند. لذا تدقیق و درک درست از ابزارهای مختلف به منظور کشف منطق مداخله ای دولت 

ضروری است و باید ابزارهاي سیاستي به طور دقیق انتخاب شوند تا دولت ها بتوانند به هدف های 

موردنظرشان دست یابند)ناصر نوروزی، شعبان الهی, 1393( )حامد نصیري، نیلوفر ردائی, 1398(.

2-4-انواع ابزارهای سیاست علم و فناوری

دسته بندی های مختلفی برای ابزارهای سیاستی دولت ارائه شده است؛ اما دسته بندی مشخص که 
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همه محققین آن را قبول داشته باشند موجود نیست. هر پژوهشگر با توجه به محیط سیاست گذاری 

و هدف های خاص خود این ابزارها را دسته بندی کرده است.)ناصر نوروزی، شعبان الهی, 1393( 

به دودسته ی  نوآوری را  فناوری و  ابزارهای سیاست علم،  در پژوهشی جانسون و همکارانش، 

 Börje Johansson, Charlie Karlsson and( ابزارهای عام و ابزارهای خاص تقسیم بندی کرده اند

Mikaela Backman, 2007( .آرنس در تقسیم بندی دیگری سیاست های علم، فناوری و نوآوری 

را به سه دسته حمایت تنظیم گري، حمایت از شاخه های خاص و حمایت از پروژه ها تقسیم 

می کند)Ahrens, 2002( . یکی دیگر از دسته بندی هایی که برای تقسیم بندی ابزارها معرفی شده، 

دسته بندی گروه مشاوره استراتا-اتان است که سیاست های فناوری و ابزارهای آن را بر اساس نوع 

STRATA-(نموده است تقسیم  نیز کاربران و خلق کنندگان دانش  بخش )دولتی، خصوصی( و 

ETANExpertGroup, 2002(. کالرک و گای، سیاست هاي حوزه علم و فناوري را به سه دسته 

سیاست های توسعه طرف عرضه، توسعه طرف تقاضا و سیاست های زیرساختی تقسیم می کنند 

بررسی  دنبال  به  پژوهش  این  اینکه  به  توجه  با   .)1998  ,JOHN CLARK & KEN GUY(

سیاست های دولت به منظور افزایش تعامالت شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان است 

فناورانه  همکاری های  در  چراکه  می رسد،  نظر  به  مناسب تر  گای  و  کالرک  دسته بندی  انتخاب 

یک طرف متقاضی کاال یا خدمات فناورانه و طرف دیگر عرضه کننده محصوالت فناورانه است. در 

ادامه با اتکا به دسته بندی اخیر انواع ابزارهای سیاستی دولت برای حمایت از همکاری های فناورانه 

شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.

2-5-انواع ابزارهای سیاستی علم و فناوری

ابزارهای سیاستی، سیاست های متنوعی وجود دارد که مورداستفاده  از دسته های  در هر یک 

ابزارهاي  از  چارچوبي  ارائه  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران)1393(  و  نوروزی  است.  دولت ها 

سیاستي علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب به ابزارهای مختلف پرداخته است. در این 

پژوهش ابزارهایی که دولت می تواند برای تحریک تقاضا، تحریک عرضه و بهبود زیرساخت مبادله 

استفاده کند را ارائه کرده است. نصیری و ردائی نیز در تحقیقی انواع ابزارهای سیاستی علم و فناوری 

را ارائه کرده اند. در این تحقیق نیز ابزارهای مختلفی برای تحریک تقاضا و عرضه اشاره شده است. 

در ذیل به برخی از ابزارهای سیاست علم و فناوری اشاره شده است: )ناصر نوروزی، شعبان الهی, 

1393( )حامد نصیري، نیلوفر ردائی, 1398(
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جدول )1(: ابزارهای سیاستی علم و فناوری

3- پیشینه پژوهش
در پیشینه تحقیقات مرتبط با همکاری، مطالعات محدودی در زمینه شناسایي ابزارهای سیاستي 
همکاری میان شرکت های بزرگ و کوچک انجام شده است که عمدتاً در یک حوزه خاص فناورانه 
بوده اند. )کیارش فرتاش، مصطفی محسنی کیاسري، الناز مسماع خسروشاهی،1400( این تحقیقات 
عمدتاً بر چالش های همکاری، ابزارهای سیاستی همکاری)نه همکاری فناورانه( اشاره دارد و در 
تنها پژوهش مرتبط با ابزارهای سیاستی همکاری فناورانه، ابزارهای استفاده شده در برخی همکاری 
در حوزه های فناوری خاصی را بررسی کرده است. لذا ضروری است که ابزارهای سیاستی دولت 
برای توسعه همکاری های فناورانه میان شرکت های بزرگ صنعتی و شرکت های دانش بنیان به دقت 

استخراج و تبیین شود.
وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقیقات پیشین این است که در این تحقیق ابزارهای سیاستی 
مناسب برای همکاری فناورانه شرکت های بزرگ صنعتی و شرکت های دانش بنیان به صورت عمومی 
و نه در یک حوزه خاص شناسایی شده است و خأل موجود در پیشینه تحقیق را پوشش می دهد. در 

جدول )2( پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش آورده شده است.

 منابع  از یبرخ ابزارها  ی بنددسته 

رها
ابزا

 ی 
حر

ت
ی 

  ک
ضا 

تقا
 

 (Dunn, 1988) (Edquist, Zabala-Iturriagagoitia, 2012) ی دولت دی خر
(Edler, J., and Georghiou, L. (2007)) 

 (Working Group on  trade and transfer of Technology,  2002) ی اتیمال یهامشوق   ارائه
(محمدی   ) 1391بیگدلو،  

 (Meyr-Krahmer,1987) ی فناور توسعهیارانه  پرداخت
 Lockie, 2013)) (Sandelowski, Barros, 2007) یاستانداردساز

رها
ابزا

 ی 
حر

ت
ی 

 ک
ضه 

عر
 

 Howlett, M. (2009) ی دولت یدار بنگاه

 و توسعه  قیتحق میمستق  یمال نیتأم
(Gupta, Tirpak,2005) 

(Alic, 1999) (Ghazinoori, S. S., Bamdad Soofi, J., and 
Radaei, N. (2017)) 

(Meyr-Krahmer,1987) 
 (Ghazinoori, S., Sarkisian, A., and Alizadeh, P. (2009)) توسعه  و قیتحق یاتیمال یهامشوق 

(Edler, J., and Georghiou, L. (2007)) 
 Delkon, Sobortini, 2012) و مراکز رشد  یعلم و فناور یهاپارک  توسعه

 وکارکسب و خدمات توسعه  یسازشبکه
(Ghazinoori, S., Sarkisian, A., and Alizadeh, P. (2009)) 

(Edler, J., and Georghiou, L. (2007)) (Shapira, P., and 

Youtie, J. (2013) ) 
(Casals, 2011); (Khamseh & Jolly, 2008) 

 Delkon, Sobortini, 2012)) ی مراکز پژوهش توسعه

 (Fonseca, R., and Veloso, A. (2018)) اعتبار و سهام ضمانت
 (Working Group on  trade and transfer of Technology,  2002) ی فکر  تیمالک از حفاظت

رها
ابزا

 ی 
ود  

بهب
ی ز

ت
ساخ

ر
 

 (Egmond, Jonkers, Kok,2006) نیو اصالح قوان بی تصو
(Working Group on  trade and transfer of Technology,  2002) 

 (Dunn, 1988) (1391)قاضی نوری، قاضی نوری؛ کالن  طی شرا اصالح

 (Working Group on  trade and transfer of Technology,  2002) ی فکر  تینظام مالک تی تقو

 STRATA-ETAN Expert Working Group. (2002) ی نهاد نینهادها و روابط ب جادی ا
(Doz & Hamel, (1998)); (Dyer & Singh, (1998)) 

 ,Johansson, Karlsson) (Ragwitz, Resch, Faber, Huber, 2005) ی طی عوامل مح اصالح
Backman, 2007) (Lockie, 2013) 
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جدول )2(: پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش

با توجه به بررسی انجام شده در پژوهش های گذشته ابزارهای سیاستی توسعه همکاری های فناورانه 
شناسایی نشده است و این پژوهش به دنبال شناسایی این ابزارها با توجه به شرایط بومی کشور ایران است.

-وضعیت موجود ابزارهای توسعه همکاری بین بنگاهی در ایران
در کشور ابزارهای مختلفی در راستای افزایش تعامالت بین بنگاهی تعیین شده ولی بیشتر این 
ابزارها به طور مستقیم ناظر به تسهیل همکاری های فناورانه نیست. عمده ابزارهای موجود در ایران-

 ذکرشده  یابزارها قیتحق  جینتا قی تحق  عنوان محقق نام فیرد

 ( 1991همکاران)التون و  1
  یدو طرف دارد: نوآور یهر داستان
  یهاشرکت یهادر شبکه یو همکار

 بزرگ و کوچک 

و   بزرگ یها شرکت یهایمتعدد همکار  یهابه چالش ق ی تحق نیا
بزرگ با   یهانامناسب شرکت یکوچک پرداخته است. رفتارها 

  یهاشرکت یفکر  تیاز مالک ظتکوچک، عدم حفا  یها شرکت
بزرگ و   یها شرکتارتباط   یری گشکلبودن  برزمانکوچک، 

 . هاستیهمکارنوع  نیا یها چالش نیترمهمکوچک از 

- 

 (1396) ینی و حس یدهقان 2
در  ییهای اجراو چالش موانع

 های فناورانههمکاری ندیفرآ
 : حوزه فناوری نانو( موردمطالعه)

  نانو یفناور حوزه در  فناورانه یهمکار یها چالشبه موانع و 
  یکرده است. ضعف نهادها یبند تیاولوموانع را  نیپرداخته و ا

بزرگ نسبت به   یها شرکت دیها، ترددر اتصال شرکت یانجیم
با    ینبود مشوق دولت د، یجد  یهایاستفاده از فناور یهاسکیر

عدم مهارت مذاکره و   فناورانه، یهمکار یباال برا ییضمانت اجرا
 . هاستیهمکار نیا یها و ... از چالش ها شرکت لتعام 

- 

فرد و    یاسد 3
 ( 1398)یخالد 

فناورانه   یهمکار یهاچالش
بزرگ با   یها شرکتنامتقارن 

محور  یکوچک فناور یها شرکت
 نانو

بزرگ   یها فناورانه نامتقارن شرکت یهمکار یها چالش ق ی تحق نیا
 یها و چالش یمحور نانو را بررس یکوچک فناور یهاشرکتبا 

  ،یبه همرسان یها رساختیزفقدان  ،یضعف فرهنگ همکار
اجماع   نیشتریب   ی... دارا وکُند در شرکت بزرگ   یریگ میتصم

 شد.  ییشناسا

- 

 (1400فرتاش و همکاران ) 4
  یهمکار یاستیس یابزارها  لی تحل

فناورانه سه شرکت بزرگ با  
 کوچک فناور  یها شرکت

شرکت   13شرکت بزرگ با  3فناورانه  یهمکار 13 ق یتحق نیا در
و فاوا   ستیینانو، ز یفناور  یهاحوزهدر  رانییکوچک فناور ا

از   ارانهیمالی در قالب ارائه وام و   یهاتیحمااست.  شدهیبررس
حوزه  3هر  یهایهمکاردر  استییس یابزارها  نیپرکاربردتر

  استییس ی، ابزارها عالوهبه.  باشدیمو فاوا  ستییز و،نان یفناور 
  ستییحوزه فاوا نسبت به حوزه نانو و ز یهایهمکاردر  گر،ید

 . است بوده متفاوت

 ی نی تضم دیخر

 ارانهی

 پژوهانه /وام 

 الت ی تسه یاعطا 

 ر یخطرپذ یگذارهیسرما

 ی صادرات مشوق

 واردات  تعرفه

 د ی تول در انحصار

 ی گر یانجیم

 (1397و همکاران) ینیبحر 5
 ازی موردن یاستیس یابزارها  یبررس
  دیجد  یهابنگاه یهمکار یبرا 

 ی صنعت یها شرکتنانو و  یفناور 

از مراحل توسعه   هرکدامدر   ازیموردن یاستیس یابزارها  یبه بررس
نانو   یفناور دی جد یهابنگاه  مؤثر  یهایهمکار یط دیمحصول جد

  ،ابزارها نیتریاصلپرداخته شده است.   یصنعت  یهاشرکتو 
  یبرا  یمال یقیتشو یابزارها ه،یسرما نیاعتمادساز تضم   یابزارها

انجام    یبرا یمال  یهانهیهزکمکابزار  قات،یتحق  یسازیسفارش
و ابزار    یهمکار یهاواسطه  ،آن یها رساختیز نیتأمو   هاتست

پژوهش نشان   نیا نی نام برد. همچن اختالفاتو رفع  یحقوق
  کیتحر یعرضه و تقاضا، ابزارها  یبه همرسان یکه ابزارها  دهدیم

و ابزار  یاتیمال یهامشوقمصرف،  یاستانداردسازتقاضا همچون 
 است  نشدهاستفادهتوسط دولت  تاکنون یدولت دیو خر ارانهی

 ی رساناطالع ابزار

 ی همکار واسطه

 تقاضا  و عرضه یرسان هم به

 ساز  اعتماد ابزار

 ی زشیانگ  و یجیترو ابزار

 قات یتحق  یسازیسفارش یمال مشوق

 اختالفات  رفع و  یحقوق ابزار
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که عمر این ابزارها بیش از 10 سال نیست توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و به کار گرفته شده است)شکل)1((. این ابزارها عبارتند از:

1. برگزاری رویدادهای تبادل فناوری: برگزاری رویدادهای تبادل فناوری یکی از ابزارهای 

با حضور شرکت های دولتی و شرکت های  این رویدادها  مناسب برای همکاری شرکت هاست. 

دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می گردد. در 

این رویدادها شرکت های دولتی با بیان نیازمندی ها و شرکت های دانش بنیان با بیان توانمندی های 

خود، بستر توسعه همکاری های فناورانه فراهم می کنند.4 این کار همرسانی طرفین عرضه و تقاضا 

در محصوالت فناورانه را شتاب می بخشد. چراکه به ایجاد تفاهم و درک متقابل طرفین می انجامد.

از  دیگر  یکی  نیز  فناورانه  نیازمندی های  رفع  برنامه  صنایع:  نیازمندی های  رفع  برنامه    .2

برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. در این برنامه با دریافت درخواست 

پیشنهاد و انتشار عمومی آن، شرکت های دانش بنیان را برای همکاری دعوت می کنند. این برنامه 
صرفاً در انتشار درخواست پیشنهاد محدودشده است.5

3. برنامه حمایت از تولید بار اول در کشور: صدور مجوز ترک تشریفات در عقد قرارداد 

با شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت است که ممکن است به همکاری 

شرکت ها منجر شود. یکی از چالش هایی که شرکت های بزرگ صنعتی در ایران باألخص شرکت های 

حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، برای توسعه فناوری و بومی سازی اقالم راهبردی خود دارند، برگزاری 

مناقصه است. برگزاری مناقصه عالوه بر فرآیندهای طوالنی و طاقت فرسایی که دارد با توجه به قوانینی 

که بر آن حاکم است احتمال امتیازآوری شرکت های دانش بنیان در آن کم است و باعث می شود 

شرکت های خارجی در آن پیروز شوند. لذا فرآیند توسعه فناوری داخلی شکل نمی گیرد. درنتیجه 

بومی سازی اقالم مذکور از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، بدون نیاز به انجام 

تشریفات مناقصه و با تائید کارگروه تولید بار اول، می تواند همکاری های بین بنگاهی را افزایش دهد.

4. برگزاری نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل: برگزاری نمایشگاه ها یک از ابزارهایی 

است که می تواند موجب همکاری بین شرکت ها شود. نمایش توانمندی های شر کت های دانش بنیان 

و حمایت از تولیدات آن می تواند موجب افزایش تعامالت شرکت های دانش بنیان و شرکت های 

بزرگ صنعتی شود. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده برگزاری نمایشگاه تستا)تقاضای 

ساخت و تولید ایرانی( توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری است. 

در این نمایشگاه شرکت های متقاضی، ظرفیت های توسعه ای و نیازمندی های فناورانه خود را مستند 
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می نمایند و آماده ارائه نیازمندی های فناورانه خود به صاحبان فناوری می شوند. در طی نمایشگاه 

مخاطبان با متقاضیان ارتباط برقرار می کنند و سؤاالت و ابهامات خویش را برطرف می نمایند. در 

حین برگزاری نمایشگاه درصورتی که مخاطبان توسط متقاضیان فناوری واجد صالحیت دانسته 

شوند، توافق نامه همکاری میان آن ها توسط بروکرهای فناوری منعقد می گردد در ادامه نیز با برگزاری 

انعقاد قرارداد تجاری فراهم می گردد.6 همچنین برگزاری  جلسات مشترک بین طرفین مقدمات 

نمایشگاه هاست.  این  از  دیگری  نمونه ی  ایران ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه 

در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان 

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حضور پیدا می کنند و عالوه بر آن، خریداران بخش دولتی می توانند 

از یارانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خرید تجهیزات و مواد بهره مند شوند.

5. ارائه تسهیالت لیزینگ و استصناع: در این برنامه برای کاالهای آماده تسهیالت لیزینگ و 

برای سفارش ساخت محصوالت دانش بنیان تسهیالت استصناع، حداکثر به میزان 80 درصد قیمت 

محصول ارائه می شود. این تسهیالت می تواند موجب تعامالت بین بنگاهی و ابزاری برای توسعه 
همکاری های فناورانه باشد.7

6. حفاظت از مالکیت فکری: نظر به اهمیت حفاظت از مالکیت فکری، حمایت هایی به منظور 

آموزش هایی در  بر  بدین شکل که عالوه  نظر گرفته شده است.  مالکیت فکری در  ثبت  تسهیل 

این رابطه، بخشی از هزینه های مربوط به مالکیت فکری به صورت تسهیالت بالعوض در اختیار 

به رفع  اقداماتی که می توان در راستای کمک  از  لذا یکی  قرار می گیرد.  دانش بنیان  شرکت های 

چالش های همکاری های فناورانه و تعامالت بین بنگاهی کرد کمک به حفاظت از مالکیت فکری 

از  این زمینه یکی  تولیدشده توسط شرکت های دانش بنیان است. در  فناوری های  یا  محصوالت 

حمایت هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می دهد حمایت از حفظ دستاوردهای شرکت های 

دانش بنیان است. )صندوق نوآوری وشکوفایی، 1399(

قراردادهای  انعقاد  به  کمک  فناوری:  تبادل  قراردادهای  تدوین  و  حقوقی  مشاوره های   .7

حقوقی، شرکت های دانش بنیان را در زمینه حفاظت از مالکیت فکری نیز کمک می کند. لذا یکی 

ارائه  انجام می دهد  فناوری در راستای توسعه همکاری ها  معاونت علمی و  از حمایت هایی که 

مشاوره های حقوقی و تبادل فناوری است. این حمایت برای بهبود همکاری فناورانه شرکت های 
دانش بنیان و شرکت های بزرگ صنعتی بسیار اثربخش است.8
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شکل)1(: ابزارهای استفاده شده به منظور افزایش همکاری های شرکت ها

افزایش  راستای  در  که سیاست جامعی  نشان می دهد  ایران  در  استفاده شده  ابزارهای  بررسی 
همکاری های فناورانه وجود ندارد و هنوز سیاست گذاران این حوزه تمرکزی برای تعریف و به کارگیری 
ابزارهایی برای توسعه همکاری های فناورانه نداشته اند. ابزارهای استفاده شده تاکنون صرفاً برای ترغیب 
شرکت ها برای همکاری فناورانه نبوده و یکی از کاربرد ها آن می تواند همکاری فناورانه باشد. لذا 
شناسایی ابزارهای مناسب برای نیل به وضعیت مطلوب این نوع از همکاری ها ضروری به نظر می رسد.

4- روش پژوهش
گام هایی که در این پژوهش برداشته شده است در شکل )2( قابل مشاهده است:

شکل )2(: مراحل طی شده در تحقیق

 

فناوریتبادلرویدادهایبرگزاری

صنایعهاینیازمندیرفعبرنامه

کشوردراولبارتولیدازحمایتبرنامه

داخلساختهایتوانمندینمایشگاهبرگزاری

استصناعولیزینگتسهیالت

فکریمالکیتازحفاظت

فناوریتبادلقراردهایتدوینوحقوقیمشاورههای
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ابزارهای سیاستی دولت است-که در حال حاضر  با  ابتدا اسنادی که مرتبط  در این پژوهش 
برای توسعه همکاری های فناورانه موجود است، احصا و در گام بعدی اسناد شناسایی شده بررسی 
شدند، سپس برای رسیدن به وضعیت مطلوب و شناسایی ابزارهای دیگر برای توسعه همکاری های 
فناورانه مصاحبه از خبرگان این حوزه انجام و سپس با روش تحلیل مضمون یافته های تحقیق 
تجزیه وتحلیل شد. تحلیل مضمون)تم( از راهبردهاي پژوهش کیفي محسوب مي شود. این روش 
نوعي بررسي محتوایي الگوهاي موجود در داده هاي کیفی است که اغلب با بررسي متن سروکار 
داشته، به شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفي مي پردازد. به این ترتیب، 
روش تحلیل مضمون براي تحلیل ابزارهای سیاستی دولت که در مصاحبه ها بیان شده و استخراج 
ابزارهای سیاستی دولت مناسب است. مصاحبه  با خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. تا 
رسیدن به اشباع نظری از 13 نفر از مدیران تصمیم گیر و سیاست گذار، اساتید و مدیران شرکت های 
بزرگ و کوچک که سابقه همکاری داشته اند مصاحبه گرفته شد. در این مصاحبه ها ابتدا در رابطه 
با چالش ها و مشکالت همکاری های فناورانه شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان صحبت 
شد و سپس با بررسی این مشکالت و چالش ها ابزارهای مناسب برای رفع مشکالت و توسعه 
همکاری های فناورانه شناسایی شد. در این پژوهش سؤال اصلی این بود که دولت چه ابزارهایی را 
می تواند برای توسعه همکاری های فناورانه میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ صنعتی 
ابتدای مصاحبه ها پرسیده شد: چه چالش ها و مسائلی برای همکاری فناورانه  به کار گیرد؟ در 
میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ وجود دارد؟ و سپس با بحث بر روی این مسائل 

ابزارهای مناسب برای رفع آن ها و سپس توسعه این نوع همکاری ها بررسی شدند.
به منظور احصای ابزارهای سیاستی همکاری های فناورانه در ایران از 13 نفر از خبرگان این حوزه 
شامل مدیران و پژوهشگران حوزه علم و فناوری صاحب نظر در این حوزه و مدیران شرکت های 

بزرگ و کوچک که سابقه همکاری داشته اند، مصاحبه گرفته شده است.
بعد از جمع آوری داده، از روش   کدگذاری و تحلیل مضمون استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا 
در جلسات، نکات مهم مصاحبه شونده نت برداری   شده تا به درک خوبی از مفاهیم هر مصاحبه، 
دست یابیم. در قدم بعدی تالش شد با کدگذاری مصاحبه  ها به تحلیل دقیق تری از داده ها برسیم. 
 Moira( شد:  استفاده  تحلیل  برای  دالهانت  و  مگوایر  مدل  از  مضمون،  تحلیل  اجرای  به منظور 

)2017 ,Maguire & Brid Delahunt

مرحله 1: آشنایی اولیه داده  ها: در این مرحله، داده  های تحقیق، موردبررسی قرار گرفت.
مرحله 2: کدگذاری اولیه: به منظور تحلیل داده  ها، عموماً در ابتدای جلسات، نکات مهم مصاحبه 

به منظور درک کلی از مفاهیم بیان شده، به دقت نت برداری شد.
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مرحله 3: شناسایی و بازبینی مضامین: در این مرحله مضامین مورد شناسایی قرار گرفت. بعد از 
شناسایی مضامین، این مضامین مکرراً مورد بازبینی و جابجایی قرار گرفتند.

مرحله 4: شناسایی رابطه بین مضامین: در این مرحله، رابطه میان مضامین مورد شناسایی قرار گرفت.

مرحله 5: نوشتن خروجی تحلیلی داده ها: در راستای پاسخگویی به سؤال پژوهش، طبقه بندی گردید.
ابزارهای مورداستفاده دولت  به  مربوط  پژوهش کدهایی که  این سؤال  به  پاسخ  بنابراین، در 
برای توسعه همکاری های فناورانه میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ صنعتی بودند، 
در 3 مضمون اصلی »ابزارهای تحریک تقاضا «، »ابزارهای تحریک عرضه « و »ابزارهای بهبود 
زیرساخت همکاری« طبقه بندی شده است. زیر مقوالت نیز با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبه ها 
به تأمین مالی، کاهش ریسک، اثبات فناوری، توانمندسازی، ترویج و تسهیلگری و مقررات زدایی 

تقسیم بندی شده اند. برخی از پشتیبان این مقوالت در جدول )3( آورده شده است.
جدول )3(: کدهای مفهومی شناسایی شده

اعتبار و پایایی در تحقیق کیفی به روش هایی صورت می گیرد که در طول تحقیق باید اجرا 
شود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی مطالعه، چهار معیار قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت 
اطمینان و تأیید پذیري که ازجمله مهم ترین معیارهاي ارزیابی پژوهش هاي کیفی است، در نظر 
گرفته شده است. )صدوقی, 1387(  برای کسب اطمینان از قابل قبول بودن ، نتایج حاصله در اختیار 
مصاحبه شوندگان قرار گرفت و نظرات آن ها دریافت گردید. به منظور اطمینان از انتقال پذیری، از 
محققانی استفاده شده است که قباًل در این زمینه فعالیت نموده اند. برای حصول قابلیت اطمینان، تمام 
مراحل تحقیق و گزارش بخش های مختلف آن به جزئیات توسط پژوهشگران مستند شده است. 
برای دستیابی به تائید پذیری نیز متن و صوت مصاحبه ها، مکاتبات که به منظور مشورت انجام شده، 
مستندسازی شده است. )Lincoln, Y. S. & E. Guba,, 1985( همچنین برای اعتبارسنجی یافته ها 

نتایج مصاحبه در اختیار دو نفر از خبرگان قرار گرفت و روایی یافته ها مورد تائید قرار گرفت.

 است  شدهح یتصرکه مقوالت در آن   بانیپشت از منابع  یبرخ مقوالت  یمفهوم یکدها ف یرد

 (Meyr-Krahmer,1987) ی مال نیتأم 1

 Sandelowski, Barros, 2007,Lockie, 2013 سک ی ر کاهش 2

 خبرگان با مصاحبه یفناور اثبات 3

 Casals, 2011b; Khamseh & Jolly, 2008 ی توانمندساز 4

 ;Doz & Hamel, 1998; Dyer & Singh, 1998 ی لگریتسه و جی ترو 5

 Egmond, Jonkers, Kok, 2006 یی زدا مقررات 6
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5- تجزیه وتحلیل یافته ها
5-1- ابزارهای تحریک تقاضا به منظور توسعه همکاری های فناورانه

در مصاحبه های انجام شده می توان ابزارهای تحریک تقاضا به منظور توسعه همکاری های فناورانه 

را در سه مقوله ی ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای کاهش ریسک و ابزارهای اثبات فناوری دسته بندی کرد.

5-1-1. ابزارهای تأمین مالی

به قدرت بزرگ  نوآوری  نیازهای دولت موجب شده توجه سیاست گذاران  قابل توجه  حجم 

تقاضاهای دولتی برای تحریک نوآوری جلب شود. نیازها و خریدهای دولتی ابزاری است برای 

کشش تقاضا برای کاالها، خدمات و سیستم ها لذا اگر بتوان این تقاضا را به سمت نوآوری سوق داد، 

در عمل تقاضای مؤثری برای شکل گیری نوآوری و به تبع آن همکاری های فناورانه ایجاد می شود 

)بهمن فکور؛ بهمن حاجی حسینی؛ محمدتقی انصاری، 1397(

فناوری  توسعه  پروژه های  به  مربوط  هزینه های  تأمین  مالی«،  »تأمین  ابزار  و  مقوله  از  منظور 

به منظور تأمین نیازهای شرکت های بزرگ صنعتی با همکاری شرکت های دانش بنیان است. یکی 

از ابزارهای سیاستی که دولت می تواند در راستای توسعه همکاری های فناورانه به کار گیرد تأمین 

مالی این همکاری هاست. تأمین مالی به عنوان یکی از مشوق های خوب برای همکاری است. اگر 

دولت برای توسعه فناوری که خود نیاز دارد مشوق هایی را برای شرکت های بزرگ در نظر بگیرد 

با توجه به اینکه شرکت های بزرگ از این توسعه فناوری سود کالنی می برند، قاعدتاً شرکت های 

بزرگ را مجاب می کند تا از این همکاری های فناورانه استقبال کنند. اعطای اعتبار9 به شرکت های 

بزرگ، اعتبار مالیاتی و لیزینگ می تواند ابزارهای مناسبی برای تأمین مالی این همکاری های باشد.

5-1-2. ابزارهای کاهش ریسک

این بخش شامل مجموعه ابزارهایی است که کمک به اعتماد و اطمینان بخشی به شرکت های 

متقاضی می کند. دولت می تواند با استفاده از ابزارهای متنوعی ریسک ناشی از همکاری و چالش های 

آن را کاهش دهد. در برخی از موارد شرکت های بزرگ نسبت به تعامل با شرکت های کوچک و 

دانش بنیان دید مناسبی ندارند و احساس می کنند شرکت های دانش بنیان، تعهد کافی را برای اتمام 

پروژه های همکاری ندارند. در مسئله ی دیگری نیز بسیاری از شرکت های بزرگ نسبت به استفاده 
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از محصوالت خروجی از پروژه های همکاری اطمینان کافی را ندارند و محصوالت را خطری 

برای خط تولید خود می دانند، لذا وجود بیمه ای برای بر عهده گرفتن ریسک ناشی از صدمه و 

آسیب رسانی به خط تولید ضروری است. در ابزاری دیگر تضمین خرید محصوالت یا خدمات 

فناورانه تولیدشده می تواند ریسک های ناشی از همکاری را کاهش دهد. شرکت های بزرگ تردید 

دارند که توسعه فناوری ها و محصوالت تولیدشده مشتری نداشته باشند لذا اگر تضمین خرید وجود 

داشته باشد این ریسک کاهش پیدا می کند. برای این شرکت ها مهم است که در پروژه هایی که زمان 

و هزینه صرف می کنند خروجی مشخص و قابل قبولی را داشته باشند.

5-1-3. ابزارهای اثبات فناوری

»اثبات فناوری« مجموعه ابزارهایی است که فناوری محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان 

را برای شرکت های بزرگ به اثبات می رساند. بسیاری از شرکت های بزرگ تردید دارند که محصول 

تولیدشده کارکردی که مورد انتظار آن ها است را داشته باشد. در این موارد نیاز است که محیطی باشد تا 

فناوری های تولیدشده تست شوند یا نمونه آزمایشگاهی از محصول ساخته شود. در مواردی می تواند 

اخذ استانداردهای ملی و بین المللی به این موضوع کمک شایانی کند. لذا دولت در این زمینه می تواند 

به شرکت های دانش بنیان کمک کند تا فناوری های موردنیاز شرکت های بزرگ را به اثبات برسانند.

در جدول )4(، مقوالت و زیر مقوالت مضامین خروجی مربوط به بعد ابزارهای تحریک تقاضا 

به منظور توسعه همکاری های فناورانه آمده است.

جدول)4(: مقوالت خروجی ابزارهای تحریک تقاضا

همان طور که در جدول )5( آمده است، بیشترین مقوالت مطرح شده در مصاحبه ها مربوط به 

با توسعه همکاری های فناورانه،  کاهش ریسک است. عمده دغدغه مصاحبه شوندگان در رابطه 

ریسک ناشی از این همکاری ها بود. مشکالتی که درزمینه همکاری ایجاد می شود باعث عدم تمایل 

این شرکت ها به همکاری با شرکت های کوچک می شود. لذا به کارگیری ابزاری به منظور کاهش 

 ی فراوان مقوالت  ریز تعداد ها در مصاحبه شدهانیب مقوالت
 12 3 سک یر کاهش
 9 2 ی فناور اثبات
 8 3 یمال نیتأم
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ریسک می تواند شرکت های بزرگ را به استفاده از توان داخل کشور برای رفع نیازمندی های خود 

ترغیب کند. در جدول )5( دسته بندی مقوالت ابزارهای تحریک تقاضا نشان داده شده است.

جدول)5(: جمع بندی مقوالت ابزارهای تحریک تقاضا

5-2- ابزارهای تحریک عرضه به منظور توسعه همکاری های فناورانه
ابزارهای بیان شده در مصاحبه ها در مقوالت تأمین مالی، توانمندسازی و کاهش ریسک دسته بندی کرد.

5-1-2. ابزارهای تأمین مالی

بسیاری از شرکت های دانش بنیان سرمایه در گردش بسیار کمی دارند و نمی توانند به صورت 
مداوم تحقیق و توسعه انجام دهند. لذا منظور از مقوله و ابزار »تأمین مالی« در این بخش، تأمین 
هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان به منظور رفع نیازهای شرکت های بزرگ است. 
شرکت های دانش بنیان برای توسعه فناوری نمی توانند پیش قدم بشوند. بر کسی پوشیده نیست که 
تحقیق و توسعه به منظور توسعه فناوری و تولید محصوالت فناورانه با توجه به سرمایه اندک این 
شرکت ها تقریباً نشدنی است. لذا دولت باید در این زمینه ابزارهایی را به کار گیرد تا این مهم اتفاق 
بیفتد. اعطای تسهیالت با شرایط مناسب و غیربروکراتیک و معافیت های مالیاتی می تواند کمک 

فراوانی به توسعه این همکاری های بکند.

5-2-2. ابزارهای کاهش ریسک

»کاهش ریسک« مجموعه ابزارهایی است که به شرکت دانش بنیان اطمینان می دهد تا مالکیت 
و فناوری تولید این شرکت ها برایشان باقی بماند و این فناوری ها به فروش برسند. شرکت های 
دانش بنیان نسبت به نتایج تحقیق و توسعه حساسیت دارند و باید به این اطمینان برسند که مالکیت 
فکری این تولیدات حفظ شود و در برخی از موارد سو استفاده هایی از این فعالیت های شرکت های 
دانش بنیان شده است، لذا شرکت های دانش بنیان ترسی نسبت به همکاری با شرکت های بزرگ دارند. 
همچنین در برخی از موارد شرکت های دانش بنیان محصوالتی را تولید کرده اند که شرکت های بزرگ 
آن ها را خریداری نکرده اند که موجب هدر رفت تالش و هزینه شرکت های دانش بنیان شده است.

 ی فراوان مقوالت  ریز تعداد ها در مصاحبه شدهانیب مقوالت
 12 3 سک یر کاهش
 9 2 ی فناور اثبات
 8 3 یمال نیتأم
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5-2-3. ابزارهای توانمندسازی:

»توانمندسازی« مجموعه خدماتی است که شرکت های دانش بنیان را در تعامل با شرکت های 
دیگر کمک کند. بسیاری از شرکت های دانش بنیان توانایی تعامل با شرکت های بزرگ را ندارند. 
این عدم توانایی می تواند خود را در مذاکره، انعقاد قرارداد، تعامل و ... خود را نشان دهد. لذا این 
شرکت ها نیاز دارند تا در برخی از موارد آموزش هایی را ببینند یا از مشاوران خبره استفاده کنند. لذا 
در این زمینه دولت می تواند این شرکت ها را کمک کند تا تعامل با شرکت های بزرگ صنعتی باکیفیت 
بهتری انجام گردد. در جدول )6( مقوالت و زیر مقوالت و فراوانی این کدها نشان داده شده است.

جدول )6(: مقوالت خروجی ابزارهای تحریک عرضه

با توجه به مصاحبه های انجام شده بیشترین فراوانی کدها مربوط به ابزارهای تأمین مالی طرف 
عرضه ی فناوری است. عمده ی دغدغه ی مصاحبه شوندگان در این مورد تأمین مالی شرکت های 
رفع  برای  توسعه  و  تحقیق  به منظور  نقدینگی  وجود  عدم  علت  است.  دانش بنیان  و  کوچک 
نیازمندی های شرکت های بزرگ عمده مشکل در این زمینه است. در جدول )7( دسته بندی مقوالت 

ابزارهای تحریک عرضه نشان داده شده است.
جدول )7(: جمع بندی ابزارهای تحریک عرضه

5-3- ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری به منظور توسعه همکاری های فناورانه
ابزارهای مطرح شده در مصاحبه به مقوالت نهادسازی، ترویج، اصالحات قانون و مقررات زدایی 

تقسیم بندی می شود.

5-3-1. ابزارهای ترویج و تسهیل گری

و  متقاضی  شرکت های  که  است  فعالیت هایی  و  سازوکار  مجموعه  گری«  تسهیل  و  »ترویج 

 مضمون
ی اصل  

مقوالت ریز مقوالت  
  یفراوان

 کدها

رها
ابزا

 ی
حر

ت
ی

 ک
ضه 

عر
یمال نیتأم  التیتسه   5 

ی توانمندساز مشاوره  و آموزش   2 

سک یر کاهش ی فکر  ت یمالک/ بزرگ  شرکت  یطلبمنظور عدم فرصت قراردادها به  یمشاوره حقوق ارائه   2 

سک یر کاهش دشدهیمحصوالت تول دیخر نیتضم   2 
یمال نیتأم ی همکار یبرا یاتیمال یهات یمعاف   1 

 

 ی فراوان مقوالت  ریز تعداد ها در مصاحبه شدهانیب مقوالت
 6 2 یمال نیتأم

 4 2 سک یر کاهش
 2 1 ی توانمندساز
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شرکت های دانش بنیان را به همکاری تشویق و ترغیب می کند. دولت ها در برخی از موارد برای 
پیگیری سیاست های خود نیاز به بسترهای مناسبی دارند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در 
بسیاری از موارد علت عدم همکاری شرکت های بزرگ و دانش بنیان عدم اطالع کافی شرکت های 
بزرگ نسبت به توانمندی شرکت های دانش بنیان است. لذا وجود بسترها و سامانه های اطالع رسانی 
باکیفیت مناسب می تواند به این مهم کمک کند. در برخی از موارد وجود ذهنیت های نامناسب 
نسبت به کاال و محصول ایرانی و عدم همکاری با طرف ایرانی باعث می شود تا مدیران شرکت های 
بزرگ با شرکت های داخلی همکاری نداشته باشند. تغییر این فرهنگ می تواند اثر به سزایی داشته 
باشد. مستندسازی نمونه های موفق و ناموفق همکاری نیز می تواند اثربخش باشد. این نمونه های 
می تواند الگوهای مناسبی برای مدیرانی باشد که تمایل به همکاری دارند. مهم ترین ابزاری که دولت 
می تواند به کار گیرد حمایت از شکل گیری کارگزارانی است که فرایند همکاری را تسهیل کند. این 

کارگزاران با برگزاری رویدادها و معرفی طرفین به خوبی می توانند همکاری را رقم بزنند.

5-3-2. ابزارهای قانون گذاری و مقررات زدایی

برخی از قوانین و مقررات موجب عدم همکاری شرکت ها می شود. لذا اصالح این قوانین و 
مقررات برای توسعه همکاری های فناورانه شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان ضروری 
است. دولت در این زمینه می تواند با وضع قوانینی به ارائه برنامه هایی برای این منظور اقدام کند و 
دستگاه ها را برای رسیدن به هدف همگرا نماید. نهادسازی نیز می تواند به این موضوع کمک کند. 
اگر نهاد مستقلی متولی این امر باشد و تمامی ابزارها را در این نهاد متمرکز کند به راحتی می توان به 
اهدافی که مدنظر دارد برسد. مسئله ای که در کشور ایران اهمیت دارد این است که دستگاهی متولی 

این امر نیست که همکاری شرکت ها را افزایش دهد.
جدول )8(: مقوالت خروجی ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری

 کدها  یفراوان مقوالت  ریز مقوالت  یاصل مضمون

رها
ابزا

 ی 
بود

به
ی ز 

ت
ساخ

ر
  

کار
هم

 ی 

 ی لگریتسه و جی ترو
 هایتوانمند یرسان) احصا و اطالع یکارگزاران به هم رسان تی و تقو سیتأس

 ( یو به هم رسان یتبادل فناور  ی دادهای رو ی و برگزار هایازمندیو ن
7 

 5 ها یازمندیو ن هایتوانمند یرساناطالع  یهاسامانه جادی ا ی لگریتسه و جی ترو

 4 ی بنگاه نیب یناموفق همکار/موفق یهاداستان یمستندساز ی لگریتسه و جی ترو

 3 داخل  مشابه واردات تیممنوع یی و مقررات زدا یگذارقانون

 2 ع ی سر یهمکار یبرا  ییزدا مقررات یی و مقررات زدا یگذارقانون

 2 یدولت بخش ریگ میتصم رانی مد نگاه در رییتغ ی لگریتسه و جی ترو

 1 ی فکر تیمالک از حفاظت /یحقوق یهاچالش رفع یی و مقررات زدا یگذارقانون
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با توجه به مصاحبه های انجام شده بیشترین فراوانی کدها مربوط به ابزارهای ترویج و تسهیلگری 
است. عمده ی دغدغه ی مصاحبه شوندگان در این مورد ترویج و تسهیلگری به منظور بسترسازی 
همکاری های بین بنگاهی است. چراکه اگر دولت بر روی این موضوع تمرکز کند و از شکل گیری 
کارگزاران و سامانه های اطالع رسانی حمایت کند بسیاری از شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
بزرگ مشکلی با همکاری با یکدیگر ندارند. اگر هم مشکلی بر سر راه این همکاری ها باشد کارگزار 
با دید حمایتی که دارد می تواند این مشکالت را کاهش دهد. در جدول )9( دسته بندی مقوالت 

ابزارهای زیرساختی همکاری نشان داده شده است.
جدول )9(:جمع بندی ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری

5-4- رویکردهای مورد تأکید در مصاحبه ها
برای استفاده از ابزارهای سیاستی پیشنهادشده، دولت می تواند رویکردهای متفاوتی داشته باشد. 
این رویکردها می تواند دولت را برای استفاده از این ابزارها کمک کند، لذا یکی از مواردی که در 
مصاحبه موردبررسی قرار گرفت، رویکردهایی برای استفاده از ابزارهای بیان شده بود. این رویکردها 

باعث می شود تا دولت با توجه به شرایطی که دارد استفاده از این ابزارها را انتخاب کند.

5-4-1. اعتمادبخشی

در این رویکرد مصاحبه شوندگان تأکید داشتند تا ابزارهایی استفاده شود که اعتماد میان طرفین 
افزایش اعتماد طرفین نسبت  ابزارهایی به منظور  ابزارهای شناسایی شده  از میان  افزایش دهد.  را 
به همدیگر و همکاری به کار می رود. اعتماد بخشی به طرفین همکاری یکی از الزامات مهم در 
همکاری فناورانه است. اگر طرفین همکاری به همدیگر اعتماد نداشته باشند در طول همکاری 
با مشکالت و چالش های زیادی روبرو می شویم. به طور مثال ابزار کمک به اخذ استانداردهای 
بین المللی باعث می شود تا شرکت های بزرگ نسبت به محصوالت شرکت های دانش بنیان اعتماد 

پیدا کنند.

5-4-2. افزایش سرعت در تعامالت و همکاری ها

فناورانه داشته اند  یا شرکت های بزرگ که سابقه همکاری  از شرکت های دانش بنیان  بسیاری 

 مقوالت  ریز یکدها یفراوان مقوالت  ریز تعداد ها در مصاحبه شدهانیب مقوالت
 18 4 ی لگریتسه و جیترو

 6 3 یی و مقررات زدا یگذارقانون
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نسبت به سرعت تعامالت و همکاری ها شکایت داشته اند لذا یکی از رویکردهایی که مدنظر است 
استفاده از ابزارهایی است که سرعت تعامالت را افزایش می دهد. به طور مثال حمایت از شکل گیری 

کارگزاران همکاری و بسترهای اطالع رسانی می تواند سرعت این تعامالت را افزایش دهد.

5-4-3. کاهش هزینه دولت/صرفه جویی ارزی

استفاده از ابزارها برای دولت ممکن است هزینه داشته باشد. با توجه به شرایطی که در حال 
حاضر دولت دارد استفاده از ابزارهایی که برای دولت هزینه داشته باشد موردنظر نیست. چراکه با 
افزایش هزینه های دولت، درآمد آن نیز کم شده است. ابزارهایی مانند اعطای گرنت که هزینه ای بر 
روی دوش دولت می گذارد به عنوان ابزارهای خاص باید مورداستفاده قرار بگیرد تا هزینه زیادی 

برای دولت نداشته باشد. در جدول )10( رویکردهای بیان شده آورده شده است.
جدول )10(: رویکردهای استفاده از ابزارها

5- جمع  بندی
در شرایط کنونی کشور که بسیاری از صنایع متأثر از تحریم بوده و در تأمین نیازمندی های خود 
دچار مشکل شده اند، ضرورت همکاری بین شرکت ها بیش از هرزمانی خود را نشان می دهد. 
شرکت های بزرگ صنعتی-به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران زیست بوم فناوری- نقش به سزایی 
در توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و فناور داشته اند، از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان و فناور 
با توانمندی های فناورانه خود، نیازهای شرکت های بزرگ را بی پاسخ نخواهند گذاشت. لذا می توان 
با تکیه بر توانمندی شرکت های دانش بنیان و فناور و در سایه همکاری های فناورانه نیازمندی های 
شرکت های بزرگ را تکمیل کرد و نیازمندی های فناورانه را پاسخ داد. علیرغم اهمیت موضوع 
و مزایای همکاری فناورانه لکن این همکاری ها به خوبی شکل نمی گیرند. عدم شکل گیری این 
همکاری ها دالیل مختلفی می تواند داشته باشد. رفتارهای نامناسب شرکت های بزرگ با شرکت های 
کوچک و ریسک همکاری با شرکت های بزرگ، عدم مدیریت روابط و تعامل شرکت ها، اولویت های 
متفاوت شرکت  ها، عدم تناسب محصوالت تولیدی شرکت های کوچک با نیاز شرکت های بزرگ، 
عدم حفاظت از مالکیت فکری شرکت های کوچک، زمان بر بودن شکل گیری ارتباط شرکت های 
 Helen Lawton Smith;Keith(همکاری هاست نوع  این  چالش های  از   ... و  کوچک  و  بزرگ 

 ح ی توض کردها یرو
 . شودیمنجر م نیاعتماد طرف شی استفاده کرد که به افزا دی با ییاز ابزارها کردی رو نی ا در ی بخش اعتماد

 مدنظر است.  کردی رو  نی در ا یو بروکراس فاتی دوراز تشربه  یو همکار ازهایدر رفع ن عی تسر هایسرعت در تعامالت و همکار  شی افزا

 استفاده کرد.  کندی م جادی ا یدولت بار مال یکه برا ییاز ابزارها دی نبا کردی رو نی ا در یارز ییجوصرفه /دولت نهی هز کاهش
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به کارگیری  با  می تواند  دولت  این چنینی  در شرایط    )1991 ,Dickson;Stephen Lloyd Smith

ابزارهایی این مشکالت را تسهیل یا به حداقل برساند و عالوه برطرف کردن مشکالت، مشوق هایی 

برای طرفین همکاری ایجاد کند. بدین منظور در این تحقیق با مصاحبه خبرگان این حوزه، ابزارها و 

سازوکارهای دولتی به منظور توسعه همکاری های فناورانه شناسایی شد. این ابزارها به سه مضمون 

اصلی ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت های همکاری 

تقسیم شدند. مقوالتی که برای ابزارهای تحریک عرضه به دست آمد سه مقوله ی تأمین مالی عرضه 

فناوری، کاهش ریسک عرضه فناوری و توانمندسازی شرکت های ارائه دهنده فناوری بود که در بین 

زیر مقوالت به دست آمده برای تحریک عرضه فناوری، ارائه تسهیالت به شرکت های عرضه کننده 

فناوری بیشترین فراوانی را داشت. ابزارهای تحریک تقاضا به سه مقوله تأمین مالی متقاضی فناوری، 

اثبات فناوری عرضه کننده برای متقاضی فناوری و کاهش ریسک استفاده از فناوری برای متقاضی 

تقسیم شدند. تضمین خرید و خریدهای دولتی دارای بیشترین فراوانی در زیر مقوالت تحریک 

تقاضا بود و دسته آخر ابزارهای دولتی توسعه همکاری های فناورانه به دو مقوله ترویج و تسهیلگری 

و دیگری اصالحات قانون و مقررات زدایی تقسیم شد. در بین زیر مقوالت شناسایی شده برای 

این دسته از ابزارها توسعه کارگزاران به هم رسانی )به اصطالح بروکرهای توسعه فناوری( دارای 

بیشترین فراوانی بود. در قسمت دیگر مصاحبه ها رویکردهای استفاده از ابزارها پرسیده شد. درواقع 

سؤال این قسمت از مصاحبه این بود که با چه رویکردهایی این ابزارها اولویت بندی شوند؟ سه 

رویکرد افزایش اعتماد بین طرفین همکاری، سرعت در تعامالت و کاهش هزینه های دولت بیان 

شد که رویکرد افزایش اعتماد طرفین بیشترین فروانی را داشت.

با توجه به فراوانی های مقوالت و زیر مقوالت که برای سه دسته ابزارهای تحریک تقاضا، تحریک 

عرضه و بهبود زیرساخت های همکاری شناسایی شد و نیز رویکردهای بیان شده در مصاحبه  ها 

می توان ابزارهای ترویج و تسهیلگری و ابزارهایی که موجب کاهش ریسک طرفین عرضه و تقاضا 

می شود را با توجه به اینکه مطابق با رویکردهای بیان شده در مصاحبه هاست، در اولویت قرارداد. 

ابزارهایی مانند حمایت از تأسیس و توسعه کارگزاران به هم رسانی، ایجاد سامانه  های اطالع رسانی 

نیازها و توانمندی ها، تضمین خرید و ... عالوه بر اینکه فراوانی قابل توجهی داشته اند بار مالی زیادی 

برای دولت نداشته و می توان برای توسعه همکاری های فناورانه به کار برد. در نگاهی دیگر مجموعه 

ابزارهای تحریک تقاضا با توجه به رویکرد اعتماد بخشی و با کاهش ریسک شرکت های متقاضی 

می توانند تعامالت را به میزان مناسبی افزایش دهند.
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جدول )11(:جمع بندی ابزارهای دولت به منظور افزایش همکاری به منظور توسعه همکاری های فناورانه

از  بررسی خاص هر یک  آینده مطرح کرد  برای تحقیقات  پیشنهاد هایی که می توان  از  یکی 
ابزارها برای به کارگیری دولت است. هر یک از این ابزارها مسائل خاص خود را دارد که می توان 
موضوع پژوهش برای تحقیقات آینده باشد. می توان راهکارها و سیاست های دولت برای تأمین مالی 
همکاری های فناورانه را به دقت بررسی کرد. یا در موضوعی دیگر می توان شناسایی موانع قانونی 
پیش روی همکاری های فناورانه را بررسی کرد. لذا هر یک از این ابزارها می تواند به صورت دقیق 
بررسی گردد و اقتضائات آن موردتوجه قرار گیرد. در موضوع دیگر می توان کارکرد هر یک از نهادها 
را برای افزایش تعامالت بررسی کرد. به طور مثال می توان کارکرد سازمان ملی استاندارد برای توسعه 
همکاری ها را موردبررسی قرارداد. یا کارکرد صندوق های پژوهش و فناوری و نظام بانکی کشور 
را در این حوزه بررسی کرد. همچنین همکاری شرکت ها با افراد، مراکز پژوهشی، پژوهشگاه ها، 
هسته های فناور و ... می تواند مؤثر باشد و قابلیت بررسی دارد. می توان به عنوان پیشنهاد ابزارهای 

دولت برای همکاری شرکت ها با افراد و مراکز پژوهشی و ... را موردبررسی قرار داد.
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