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چکیده
سیاست نوآوری تقاضامحور مجموعهای از اقدامات عمومی برای افزایش تقاضای نوآوری ،بهبود شرایط ادراک نوآوری یا
بهبود بیان تقاضا به منظور ترغیب و انتشار نوآوری میباشد .این مقاله با بهرهگیری از روش فراترکیب به دنبال ارائه دستهبندی
جدیدی از ابزارهای سیاستی معرفیشده در مطالعات این حوزه میباشد .بهاینمنظور بر اساس روش فراترکیب  252مقاله و
کتاب شناسایی شده از پایگاههای رسمی مقاالت معتبر مورد بررسی قرار گرفته و پس از طی مراحل الزم  105مقاله و کتاب
مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است .تجزیهوتحلیل مقاالت و نتایج روش فراترکیب نشان داد که ابزارهای تحریک طرف
تقاضای نوآوری را میتوان در قالب سه زمینه اصلی دستهبندی نمود که عبارتند از سیاستهای محرک تقاضای دستگاههای
دولتی( ،)B2Gسیاستهای محرک تقاضای مصرفکنندگان نهایی( )B2Cو سیاستهای محرک تقاضای کسبوکارهای
بزرگتر ( .)b2Bتحلیل انجام شده بیانگر این است که در دسته سوم از ابزارهای مذکور محققان مطالعات کمتری داشتهاند
و ابزارهای صریح و عملیاتی ارائه نشده و  خالء پژوهشی در این دسته به چشم میآید که نیازمند پژوهشهای بیشتر است.
واژگان كليدي:سیاستهای نوآوری تقاضامحور ،ابزارهای سیاستی ،فراترکیب.
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 -1مقدمه

ابزارهای تسریﻊ نوآوری در دو گروه فشار فناوری یا کشش تقاضا دستهبندی شدهاند .تمرکز ابزارهای
فشار فناوری بر سمت عرضهی نوآوری ،به ویژه بر تولید دانش از طریق افزایش منابﻊ مالی ،آزمایشگاهها،
پژوهشگران یا ثبت اختراعات میباشد .مﺜالهایی از سیاستهای سمت عرضهی نوآوری ،عبارتست از
تﺄمین بودجه تحقیقوتوسعه در حوزههای عمومی و کسبوکار به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسﻂ
دولت ،حمایت دولت از حقوق صاحبان سهام ،فراهم نمودن زیرساختهای تحقیقات و سرمایهگذاری
در تحصیالت تکمیلی و آموزش فنیوحرفهای .در مقابل ،سیاستهای سمت تقاضای نوآوری به عنوان
»مجموعهای از اقدامات عمومی برای افزایش تقاضای نوآوری ،بهبود شرایﻂ ادراک نوآوری یا بهبود بیان
تقاضا به منﻈور ترغیب و انتشار نوآوری میباشد« (.)Edler, 2007
علیرغم اینکه رویکردهای سیستمهای نوآوری تا اندازهای با درنﻈرگرفتن استفادهکنندگان بالقوه شکلگرفته
( )Lundvall, 1992, 1998و متون علمی حوزه سیستمهای ملی نوآوری کاربران دانش جدید و مشتریان
نوآوریها را مورد توجه قرار داده است ،ولی همﭽنان طرف تقاضا در رویکردهای مذکور تا حد زیادی
مغفول باقیمانده است (.)Edler, 2010
با همه این اوصاف ،در چند سال اخیر ،با قوت گرفتن مفهوم نﻈام نوآوری به تدریج سیاستهای نوآوری
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

تقاضامحور مورد توجه قرار گرفته است .دقت نﻈر در استفاده از چنین سیاستهایی نشان میدهد که

است یا خیر .اما موضوعی که بدیهی است افزایش توجه کشورها به اثربخشی سیاست نوآوری تقاضامحور
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است .نهایت ًا بررسیها نشان میدهد که عوامل طرف تقاضا تاثیرات قابل توجهی بر توسعه اقتصادی دارند و

تاکنون ابزارهای سیاستی بکار برده شده عمدتا در قالب خریدها و تدارکات دولتی که تشویقکننده و محرک
تقاضا هستند ،میباشند .با اینحال تالشهای گوناگون دیگری نیز انجام پذیرفته که به عنوان مهمترین
اقدامات میتوان به افزایش آگاهی در خصوﺹ اهمیت تقاضای بالقوه تقاضای عمومی برای نوآوریها
میان سیاستگذاران و جامعه کسبوکار اشاره نمود .همﭽنین پتانسیل فزاینده »بازارهای پیشرو« برای
نوآور بودن و رقابتپذیری نیز نمونه دیگری از این اقدامات است (.)EuropeanCommission, 2006
تحلیلگران و محققان نیز در شکلگیری این گفتمان جدید نقش مهمی ایفا کرده و به فرآیندهای یادگیری
سیاستی کمک نمودهاند ،با این حال نمیتوان گفت که چنین گفتمانسازیهایی در زمینه سیاست نوآوری
تقاضامحور و تالشهای اولیه برای طراحی سیاست واقعا حاصلی دربرداشته و باعﺚ تمرکز در سیاست
نوآوری شدهاست و از این رو باعﺚ تحول ادراک از کارکردهای سیاستی درون سیستمهای نوآوری شده

حمایت گستردهتر از تقاضا در سطح صنعت ،میتواند به عنوان ابزاری موثر برای بهبود و رشد نوآوری
به کارگرفته شود (.)Bogliacino, 2009
از زمان ورود دولتها در عرصه سیاستهای نوآوری اکﺜر کشورها ،بر سیاستهای طرف عرضه نوآوری
متمرکز بودند .این سیاستها عمدتا به دنبال تحریک نوآوری از طریق ارائه مشوقهای مالی و زیرساختی
برای انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه در بنگاهها هستند .در ایران نیز طی سالهای گذشته شاهد افزایش
توجه به سیاستهای نوآوری بودهایم که قریب به اتفاق آنها سیاستهای تحریک طرف عرضه نوآوری
بودهاند .قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز به عنوان نماینده چنین سیاستهایی شناخته میشود.
بررسی این قانون و سایر قوانین که برای حمایت از شکلگیری جریان نوآوری تصویب شدهاند بیانگر
این است توجه به طرف عرضه اولویت بیشتری داشته است .بررسیهای انجام شده در حمایتهایی
که توسﻂ نهادهای متولی نوآوری نﻈیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام میشود نیز
نشاندهنده این است که ابزارهای نوآوری تحریک طرف تقاضا نیز به تدریج مورد توجه قرار گرفته شده
است اما همﭽنان تنوع و گستردگی آنها در تناسب با ابزارهای تحریک طرف عرضه محدود می باشد.
با وجود اینکه سیاستهای نوآوری تقاضامحور در حال گسترش هستند اما تحلیل مقاﻻت و کتب این
حوزه نشان میدهد که عمده تمرکز سیاستها بر روی بهرهگیری از ابزارهایی مانند خرید دولتی و تحریک
میباشد و به عبارتی در زودترین زمان ممکن اثرات آنها قابل مالحﻈه است و میتواند بازار محصوﻻت
نوآورانه را تامین نماید .چنین رویکردی منجربه ارائه دستهبندیهایی از ابزارهای سیاستی تقاضامحور
گردیده که رویکردی کارکردی داشته و ناخودآگاه مخاطبان خاصی را مورد هدف قرار داده و تبع ًا بخش
خاصی از مخاطبان نیز مورد توجه کمتری قرار گرفته است (.)Edler, 2010; Kaiser & Kripp, 2010
از این رو ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع ابزارهای سیاستی تحریک طرف تقاضای نوآوری و
همﭽنین گروههای مخاطبا ِن هدف در این ابزارها و نهایت ًا ارائه یک دستهبندی جدید میباشد .با توجه به
این موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این دو سوال است:
 )1ابزارهای سیاستی برای تحریک بازار محصوﻻت شرکتهای دانشبنیان کدامند؟
 )2آیا طبقه بندی دیگری عالوه بر طبقهبندی کارکردی از ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا
وجود دارد که بتواند به طراحی بهتر سیاستها کمک نماید؟

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

کاربران خصوصی و نهایی است که دسترسی به آن برای دولتها آسانتر بوده و زمان اثرگذاری آنها کوتاه
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری
به طور کلی ،سیاستهای طرف تقاضا زمانی مﺆثر واقﻊ میگردد که دولتها به منﻈور دست و پنجه نرم
کردن با چالش محدودیت زمانی یک سیاست ،نیازمند ایجاد بازاری برای انواع خاﺹ نوآوریها باشند.
طیفی از ابزارهای سیاستی که توسﻂ دولتها برای تحریک نوآوری از طریق فعالسازی تقاضا میتواند مورد
استفاده قرار گیرد توسﻂ محققان مختلف ارائه گردیده است .با وجود اینکه توجه به موضوع بازار و تقاضا از
دیرباز مورد توجه بوده است اما مطالعات نﻈاممند و منسجم سیاست نوآوری پیرامون تحریک طرف
تقاضای نوآوری تقریبا از اوایل قرن بیستویکم آغاز گردیده و در حال افزایش است .به همین علت
نوﻇهور بودن ،مطالعات نﻈری محدودی در این حوزه انجام شده که عمده آنها شرح و تفصیل یک یا چند
ابزار خاﺹ (;Borrás & Edquist, 2013; Cohen & Amorós, 2014; Edler & Georghiou, 2007
 )Edquist & Hommen, 1999و مطالعات موردی پیرامون اثربخشی یک ابزار بوده است (;Edler et al., 2012

 )Edler & Yeow, 2016; Edquist & Hommen, 2000; Lember & Kattel, 2011و دستهبندیهای کلی
از این نوع ابزارها محدود به چند محقق میباشد ( نگاه کنید به (.))Elder, 2013, Kaiser& Kripp, 2010
با این حال در این قسمت سعی می شود تا مروری اجمالی بر این ابزارها ارائه گردد.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

ادلر و جورجیو ( ،)2007ابزارهای سیاست طرف تقاضا را در چهار دسته ،طبقهبندی کردند :خرید دولتی

است ( .)Edquist & Hommen, 1999خرید دولتی کاﻻها و خدمات نوآورانه بر این مبنا انجام میشود که
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دستیابی به سطوحی از عملکرد یا قابلیت در حال حاضر بواسطه راهکارهای در دسترس مقدور نبوده است؛

نوآوری  ،مقررات و استاندارد  ،سیاستهای حمایت از تقاضای خصوصی و سیاستهای نﻈاممند
( .)Edler & Georghiou, 2007بررسیها نیز نشان میدهد که این دسته بندی در سالهای آتی تاکنون
تغییری نیافته و تنها مجددا توسﻂ ادلر در سال  2013شرح و بسﻂ بیشتری یافته است ( .)Elder, 2013البته
دستهبندی دیگری نیز توسﻂ کایزر و کریﭗ ( )2010ارائه گردیده که تفاوت چندانی با دسته بندی ادلر ندارد
و تنها بخش ابزارهای مالی و مالیاتی را از ﺫیل حمایت از تقاضای خصوصی خارﺝ نموده و دسته جدیدی
تشکیل داده است ( .)Kaiser and Kripp, 2010در ادامه هر یک از این چهار مورد بررسی شدهاند.
 -1-1-2خرید دولتی نوآوری
خرید دولتی نوآوری زمانی رﺥ میدهد که یک دستگاه دولتی سفارش محصول یا سیستمی را میدهد که
در حال حاضر وجود ندارد ولی طی یک زمان منطقی با تحقیقو توسعه بیشتر یا کامال جدید قابل دستیابی

لذا برای پاسخ به نیاز بهوجود آمده ،احتیاﺝ به یک نوآوری است و دولت از طریق اعالم این نیاز نوآوری را

تحریک مینماید (.)Izsak & Edler, 2011
 -2-1-2مقررات و استانداردها

مقررات ابزاری است برای زمانهایی که بازارها خوﺏ کار نمیکنند یا بروندادهای منفی به شهروندان ارائه
مینمایند دولتها میتوانند از آنها استفاده نمایند تا بازار را کنترل کرده و یا جهت حرکت نیروهای بازار را
تعیین نمایند ( .)Cohen & Amorós, 2014استانداردسازی ،نوعی همکاری داوطلبانه میان صنایﻊ ،مصرف

کنندگان ،مقامات دولتی و سایر بخشهای ﺫینفﻊ در توسعه مشخصات فنی بوده که حاصل توافقی جمعی
میباشد و از توانمندسازهای مهم نوآوری محسوﺏ میشود ( .)Edler, 2011در مطالعات نﻈاممند  ،معموﻻ آن
دسته از مقرراتی که مستقیما تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهند از قبیل اثرگذاری بر تولید (محتویات/
اجزا ،مواد ،فرآیندها و  ،)...عملکرد (کیفیت ،سازگاری) یا برپیامدهای (سالمت ،امنیت ،محیﻂ زیست)
ناشی محصوﻻت یا خدمات (برای مﺜال مقررات بازیافت ،استانداردهای نشرآﻻیندهها و  )...بررسی میشوند
(.)Blind, 2004
 -3-1-2حمایت از تقاضای خصوصی
منطق حمایت از تقاضای خصوصی این است که عدم اطمینان مشتریان در خصوﺹ امنیت و کیفیت
محصوﻻت جدید هزینههای یادگیری و انطباق و همﭽنین فقدان زیرساختهای کسبوکار و فقدان اثرات
( .)Edler, 2011یک جهتگیری بنیادی سازماندهیِ تصریح و بیان نیازها ،ترجیحات ،ایدهها و ترسهای
مربوﻁ به فناوریهای جدید و به طور کلی نوآوریها است .در اینجا نقطه شروع  ،نیازِ به بیان و تصریح
خواستههای اجتماعی و ترجمه آنها در قالب تقاضا است .چه از لحاﻅ کمبود تعامل میان مصرفکننده و
تولیدکننده و چه از لحاﻅ کمبودهایی که در تصریح تقاضا وجود دارد ،بازیگران دولتی باید وارد عمل شوند.
نقش آنها سازماندهی واسطهگری ،انواع شیوههای گفتمانی ،هوشمندی راهبردی مﺜل ارزیابی سازنده فناوری
یا ارزیابی فناوری مشارکتی /تعاملی خواهد بود (.)Moors et al., 2003, Smits, 2002
 -4-1-2سیاستهای سیستمی
رویکردهای سیستمی ،اقدامات هماهنگ از لحاﻅ راهبردی را نشان میدهند که ابزارهای گوناگون
طرف تقاضا یا ابزارهای سیاستی طرف عرضه و تقاضا را با یکدیگر ترکیب میکند (.)Edler, 2010
سیاستهای سیستمی را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرارداد .دسته اول از این سیاستها
اقدامات و ابتکارات بازارهای پیشرو و دیگری رویکردهای هماهنگی و بستههای سیاستی است که طبق

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

شبکهسازی در فازهای ابتدایی نوآوریهای رادیکال مانﻊ مهمی بر سر راه تجاریسازی نوآوری میباشد
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تعریف میتواند ترکیبی از ابزارهای طرف تقاضا و یا ابزارهای طرف عرضه و تقاضا باشد .نکتهای که
باید به آن توجه نمود این است که در واقﻊ ابتکارات بازارهای پیشرو نیز یک اقدام جسورانه دولت برای
پرورش و شکلگیری نوآوری آینده و شکلدهی بازار برای آن بطور همزمان است که طبیعتا باید از
ترکیب ابزارهای طرف عرضه و تقاضا بطور همزمان بهره جست (.)Elder, 2013

 -3روش پژوهش

طی چند دهﺔ گذشته کاوشهای کیفی بر فراز موجی از محبوبیت سوار شده و پژوهشگران بسیاری

به آن عالقهمند شدهاند تالشهاﻱ زیادﻱ براﻱ معرفﻲ ماهیت ،ویژگیها ،کاربردها ،چالشها و مهمتر از
همه امکانپذیری عمل فراترکیب در نتایج واکاویهای کیفی و مطالعات فرهنگی صورت گرفته است
(ودادهیر .)1390 ،زیمر( ،)2006اشاره میکند که فراترکیب کیفی تنها یک مرور ادبیات نﻈاممند از یک
حوزه خاﺹ یا یک تحلیل ثانویه از دادههای اولیه از گروهی از مطالعات تحقیقاتی شناختهشده نیست؛ بلکه
فراترکیب تفسیری از یافتههای مطالعات منتخب است (.)Zimmer, 2006
محققان حوزه روششناسی ،روشهای مختلفی برای انجام فراترکیب ارائه نمودهاند که اگرچه در عناوین
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و تعداد گامها با هم متفاوت هستند اما در عمل مسیر یکسانی را تا رسیدن به نتیجه طی مینمایند .روش
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ساندولسکی و باروسو ( ،)2007یک روش  7مرحلهای است که کاربرد گستردهتری دارد (شکل (.))1
طبق الگوی ساندولسکی و باروسو ( ،)2007گام اول در اجرای فراترکیب مشخص نمودن هدف و سوال
پژوهش است ( .)Sandelowski & Barroso, 2007هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع ابزارهای

سیاستی تحریک طرف تقاضای نوآوری و همﭽنین گروههای مخاطبا ِن هدف در این ابزارها و نهایت ًا ارائه

یک دستهبندی جدید بر مبنای اهداف میباشد .لذا سوال اصلی پژوهش این است که ابزارهای سیاستی
طرف تقاضای نوآوری کدامند و از نﻈر گروههای مخاطبان هدف چگونه تقسیمبندی میشوند و همﭽنین
هر گروه چه میزان در متون علمی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
در گام دوم ،ﻻزم است تا محقق براساس رویه و قاعدهای مشخص و مقبول حوزه مطالعاتی مورد نﻈر را

تنظیم هدف و
سوال پژوهش

مرور ادبیات به
شکل نظاممند

جستجو و
انتخاب متون
مناسب

استخراج
اطالعات از
متون

تجزیه و تحلیل
و ترکیب
یافتههای کیفی

کنترل کیفیت

ارائه یافتهها

شکل ( :)1گامهای متوالی روش فراترکیب ()Sandelowski & Barroso, 2007

کاوش و بررسی نماید تا بتواند مطالعات پیشین انجامشده در مورد موضوع موردنﻈر را پیدا کند .جهت انجام
جستجو در این پژوهش از کلیدواژه های مناسب در منابﻊ معتبر استفاده گردید .بدین منﻈور با هدف ارتقاء
اعتبار کلیدواژهای پژوهش ،مجموعه کلیدواژه هایی که مایلز ( ،)2010در رابطه با سیاستهای طرف تقاضا
معرفی نموده است استفاده گردید (.)Miles, 2010
نﻈر به جدید بودن موضوع پژوهش یعنی »ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری« مقاﻻت معتبر در
منابﻊ فارسی بسیار محدود بوده است .از بین منابﻊ معتبر خارجی نیز با استفاده از کلیدواژهها ،تنها تعداد
 252مقاله ،کتاﺏ و گزارشکاری با بهرهگیری از موتور جستجوگر گوگلاسکوﻻر شناسایی شد .علت
استفاده از گوگلاسکوﻻر محدود بودن تعداد مقاﻻت در منابﻊ مختلف بوده است .ازاینرو بدون محدود
نمودن بازه زمانی و پایگاه داده ،سعی شد تا تمامی نتایج جستجو مورد بررسی قرار گیرد .از بین این
تعداد ،پﺲ از بررسی دقیق در نهایت  105مقاله ،کتاﺏ و گزارشکاری برای تحلیل مورد تائید قرار
گرفت .بهمنﻈور ارزیابی و انتخاﺏ مقاﻻت مناسب برای تحلیل نهایی از چکلیست سامر و همکاران
( )2008استفاده شد .این چکلیست مشتمل بر  4معیار کلی و  15زیرمعیار می باشد که بر اساس آنها
مقاﻻت را مورد ارزیابی قرار میدهد .طبق این چکلیست در ارزیابی نهایی مقاﻻت با امتیاز متوسﻂ
(امتیاز بین  6تا  )10و باﻻ (امتیاز بین  11تا  )15قابل بررسی میباشند ( .)Summers et al., 2008در
این مطالعه مقاﻻت انتخاﺏ شده از نﻈر عنوان ،نوع اثر ،سال انتشار ،مولفان ،ناشر ،حوزه موضوعی و
 2003تا  2015منتشر گردیدهاند .بر مبنای نوع ناشر بیشتر اسناد مربوﻁ به مجالت معتبر حوزه مطالعات
سیاستنوآوری میباشند .بر مبنای روش پژوهش تعداد  9مورد از نوع تحلیل نﻈری صرف ،تعداد 60
مورد از نوع مروری که عمدتا در ترکیب با مطالعات موردی ارائه شدهاند و نهایتا تعداد  61مورد نیز به
مطالعات موردی پرداختهاند که بخشی از آنها نیز در ترکیب با مطالعات مروری بوده است .همانطور که
واضح است جمﻊ ارقام یادشده بیشتر از  105مورد میباشد که به علت استفاده همزمان برخی اسناد از
بیش از یک روش است.
در پژوهش حاضر از بین  127مقاله ،کتاﺏ و گزارشکاری شناسایی شده در نهایت  105مقاله براساس
امتیاز در دسته کیفیت متوسﻂ و باﻻ قرار گرفتند و برای تحلیل مناسب تشخیص داده شدهاند .شکل()2
نتایج جستجو را نمایش میدهد.
پﺲ از انتخاﺏ مقاﻻت به منﻈور دستیابی به اطالعات مورد نیاز ،ﻻزم است تا همانند عمده تحقیقات کیفی
محتوای متون مورد نﻈر با روش مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد .بدین منﻈور از روش کدگذاری

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

روش پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .بررسیها نشان داد که  90درصد اسناد بین سالهای
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تعداد مقاله جستجو و یافت شده ()N= 252
تعداد مقاله رد شده بهدلیل بی ارتباطی عنوان ()N= 101
کل مقاالت با عنوان مرتبط ()N= 151
تعداد مقاله رد شده بهدلیل بی ارتباطی چکیده ()N= 24
کل مقاالت مناسب برای تحلیل محتوایی ()N= 127
تعداد مقاله رد شده از نظر کیفیت ()N= 22
کل مقاالت مناسب برای تحلیل نهایی ()N= 105

شکل( :)2نتایج جستجو و انتخاب متون
آغازین استفاده گردید که روش بسیار پرکاربرد در تحقیقات کیفی بوده کدگذاری آغازین دادههای کیفی
را به قسمتهای مجزا زمینههای نزدیک به هم شکسته و آنها را با هدف شناسایی موارد تشابه و اختالف

با یکدیگر مقایسه مینماید ( .)Strauss & Corbin, 1998در فراترکیب هدف رسیدن به زمینههای اصلی
است که از تعدادی زمینه فرعی تشکیل میشوند .یکی از چالشهای جدی در فراترکیب ،پیداکردن،
دستهبندی و یکﭙارچهسازی دستاوردها از مطالعات کیفی است که از روشهای مختلفی برای دستیابی به
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نتایج استفاده کردهاند (نقیزاده ،الهی.)1393،
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در جدول ( )1زمینههای اصلی و فرعی شناسایی شده ارائه شده است.
برای مشخص شدن شواهد وجود هر کدام از زمینههای اصلی و فرعی در مقاﻻت و اسناد برای زمینههای
اصلی و فرعی کدی مشخص گردید .بدینصورت که برای مقاﻻت کد عمومی  Aدرنﻈر گرفته شد .سﭙﺲ
از سه عدد متوالی بعد از آنها برای مشخص نمودن زمینهها استفاده شده است که عدد اول شماره مقاله،
عدد دوم شماره زمینه اصلی و عدد سوم شماره زمینه فرعی است .به عنوان مﺜال کد  A2-31به مفهوم زمینه
فرعی اول از زمینه اصلی سوم در مقاله دوم است .بر اساس کدگذاری و تحلیلهای انجام شده  3زمینه اصلی
شناسایی شده به شرح زیر است:
زمینه اول :سیاستهای محرک تقاضای دستگاههای دولتی ()B2G
زمینه دوم :سیاستهای محرک تقاضای مصرفکنندگان نهایی ()B2C
زمینه سوم :سیاستهای محرک تقاضای کسبوکارهای بزرگتر ()b2B
در پیوست ( ،)1وجود هر کدام از این زمینههای اصلی و فرعی در تعدادی از مبانی نﻈری مورد بررسی قرار
گرفته ،مشخص گردیده است .همﭽنین در پیوست ( ،)2نمونه برخی از کدگذاریهای انجام شده برای دو
زمینه فرعی خرید دولتی عمومی نوآورانه و خرید دولتی پیشتجاری ارائه شده است.

جدول  ( :)1واحدهای معنایی ،زمینههای اصلی و فرعی شناسایی شده در مبانی نظری
ردیف
1

نمونه واحدهای معنایی

 -خرید محصوﻻت نوآورانه موجود باهدف

زمینههای فرعی

انتشار
خرید دولتی
 -اعمال ویژگیهای نوآورانه در عملکرد و عمومی نوآورانه

فرآیندهای تولید محصوﻻت مورد نیاز دولت
 -خرید مخاطرهآمیز محصوﻻت نوآورانه

3

 عقد قرارداد با شرکتهای نوآور برایخرید محصوﻻت تخصصی
 خرید محصوﻻت نوآورانه توسﻂ اداراتی کهمتولی نوآوری نیستند.
 تامین نیاز دستگاههای دولتی راهبردی بابهرهگیری از توانمندی شرکتهای نوآور

خرید دولتی
راهبردی

4

 خرید مشارکتی دولت و کاربر خصوصی تجمیﻊ تقاضای دولتی و خصوصی خرید جمعی محصوﻻت و خدماتنوآورانه توسﻂ دولت

خرید دولتی
کاتالیزوری

5

 تضمین خرید محصول نوآورانه توسﻂدولت
 گواهی خرید نوآوری تضمین به عرضهکنندگان برای خریدمحصوﻻت نوآورانه

تضمین خرید

6

نمونه اولیه و آزمون

 برقراری ارتباﻁ بین پژوهشهای دولتی،تولیدکنندگان فناوری و کاربران برای تولید
محصوﻻت نوآورانه در مناطق خاﺹ
 تمرکز بر نوآوریهای منتخب در یک کشور -حمایت همهجانبه دولت از شکلگیری

ایجاد بازارهای
پیشرو

ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای
دولتی ()B2G

)Edler & Yeow,
2016; Edquist
& ZabalaIturriagagoitia,
(2012

ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای
دولتی ()B2G

)Izsak & Edler,
2011; Edquist,
(2009

ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای )Elder, 2013; Miles,
(2010
دولتی ()B2G

ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای
دولتی ()B2G
ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای
دولتی ()B2G

ابزارهای محرک
تقاضای دستگاههای
دولتی ()B2G

)Edquist & ZabalaIturriagagoitia,
(2015; Edler, 2009

()Uyarra, 2013

)Frenkel et al.,
2015; Timmermans
& ZabalaIturriagagoitia,
(2013

بازار فناوریهای نوﻇهور

7

 کمک مالی به خریداران برای کاهش قیمتتمام شده محصول
 تقبل بخشی از قیمت محصول و خدماتنوآورانه توسﻂ دولت
 انتشار نوآوری از طریق کاهش هزینهمستقیم

یارانه خرید

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

)Cantner et al.,
2016; Caiazza,
(2016

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

2

 -خرید خدمات تحقیقوتوسعه ،طراحی،

خرید دولتی
پیشتجاری

زمینههای اصلی

برخی از منابﻊ
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ادامه جدول ()1
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8

 تخفیفهای مالیاتی به کاربرانمحصوﻻت نوآورانه
 بخشودگی مالیات بر مصرف نوآوری -اعتبار مالیاتی به مصرفکنندگان

مشوق مالیاتی

9

 افزایش آگاهی جامعه در مورد نوآوریها برطرف کردن شکاف اطالعاتیمصرفکنندگان نوآوری

اقدامات آگاهی
بخش

10

 تسهیل دسترسی به زیرساختهایسازمانی ﻻزم برای بازاریابی و تبلیغات
 ارائه خدمات بازاریابی به شرکتهاتوسﻂ شرکتهای تبلیغاتی واسطهای

تسهیل تبلیغات
و بازاریابی

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

;)Edler, 2009
(Miles, 2010

11

 فراهمسازی امکان استفاده از محصول استفاده کاربران از کاﻻها و خدماتجدید در محیﻂهای عمومی

آموزش جامعه

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

;)Caiazza, 2016
(Roolaht, 2010b

12

 شناسایی پتانسیلهای تقاضای خصوصی معرفی تقاضاهای بالقوه برای محصوﻻتنوآورانه به شرکتها

تصریح تقاضای
خصوصی

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

)Borrás & Edquist,
& 2013; Edler
(Georghiou, 2007

13

 سازماندهی فرومهای گفتمانسازی جلب توجه شرکتها به نیازهای واقعیکاربران

ایجاد تعامل
تولیدکننده و
خریدار

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

14

 الزام تولیدکنندگان به دریافت گواهیهاو تائیدیهها
 گواهیها و استانداردهای نوآوریمحور الزام بکارگیری محصوﻻت و فناوریهایمقررات و
نوین در تولید محصوﻻت
استانداردگذاری
 الزام به رعایت مقررات مصرف در جهتترغیب بکارگیری نوآوری
 وضﻊ مقررات تشویقی و تنبیهی مصرف -تدوین استانداردهای نوآورانه

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

)Izsak & Edler,
& 2011; Kaiser
(Kripp, 2010

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

;)Edler, 2007
Hannon et al.,
(2015

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C

& )Edquist
;Hommen, 1999

& Galbraith
(McAdam, 2013

;)Edler et al., 2012
(Roolaht, 2010b

ادامه جدول ()1

16

 استفاده از توانمندیهای مکمل شکل دادن اتحادها برای اجتناﺏ ازرقابت در بازارهای نوپا
 کاهش عدماطمینان در توانمندیشرکتها

17

 ثبت بودن بودن حق مالکیت فکری ساختار حمایتی از مالکیت فکری تسهیل شرایﻂ ثبت حق اختراع انتقال فناوری از طریق لیسانﺲ تسهیل ارزیابی و راستیآزمایی ابعاد فناوری -اعتمادسازی برای همکاری

سیستم حمایت
از حقوق
مالکیت فکری

18

 استقرار گروهی از شرکتها پیرامون تقاضابرای یک محصول خاﺹ
 افزایش مقیاس تولید و کاهش هزینههایمشترک برای تولید محصوﻻت خاﺹ
 بهرهمندی از سرریز نوآوری حاصل از اجتماعشرکتها
 -دسترسی بهتر به مجموعه عوامل تولید

سیاستهای
خوشه

19

 ارتباطات عمودی زنجیره تامین حمایت از زیرساختهای تکمیل شبکهتامین شرکتها
 بهرهگیری از فناوری اطالعاتوارتباطاتبرای ارتباﻁ قویتر
 -کاهش هزینههای اداری و لجستیک

سیاستهای
زنجیره تامین

ترغیب نوآوری
کاربرمحور

شبکهسازی
شرکتها

;)Edquist, 2009
(Boon et al., 2011

ابزارهای
محرک تقاضای
کسبوکارهای
بزرگتر ()b2B

& )Edquist
;Hommen, 1999
;Rolfstam, 2012b
& Cunningham
;Ramlogan, 2012
(Moensted, 2007

ابزارهای
محرک تقاضای
کسبوکارهای
بزرگتر ()b2B

ابزارهای
محرک تقاضای
کسبوکارهای
بزرگتر ()b2B

ابزارهای
محرک تقاضای
کسبوکارهای
بزرگتر ()b2B

;)Roolaht, 2010b
;Caselli et al., 2009
(Christensen, 2008

)Frenkel et al.,
2015; Baindur,
& 2005; Uyarra
(Ramlogan, 2012

;)Kuusisto, 2008
Malhotra et al.,
(2005; Swink, 2006

اعتبارسنجی مطالعات کیفﻲ فراترکیب ،به یکی از این دو روش است ( :)Bench & Day, 2010اول با
استفاده از نﻈر خبرگان در تایید دستاوردهای پژوهش ،و دوم با ارائه یک نتیجﺔ جامﻊ از مطالعﺔ مبانﻲ
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 آزمایشگاه زندگی تعامل کاربران و شرکتها در محیﻂهایمناسب تدارک دیده شده توسﻂ دولت
 تعامالت عملیاتی عرضه کنندگان وکاربران

ابزارهای
محرک تقاضای
مصرفکنندگان
نهایی()B2C
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نﻈرﻱ و پژوهشهاﻱ قبلﻲ که با استفاده از مطالعات موردﻱ جدید اثبات مﻲشود «.به نقل از (نوروزی
و همکاران .)1393،در این پژوهش از روش اول برای تائید دستاوردهای پژوهش استفاده گردید ،بدین
صورت که پﺲ از حصول نتایج برای تائید اعتبار ،مکاتبههایی با  5نفر از صاحبنﻈران دانشگاهی از داخل
کشور و خارﺝ از کشور (بصورت مکاتبه) در حوزه مطالعات سیاست نوآوری و مصاحبههایی با  3نفر از
مدیران شرکتهای بزرگ و همﭽنین  2نفر از مدیران شرکتهای کوچکومتوسﻂ دانشبنیان انجام شد که
مبنای انتخاﺏ ،دسترسپذیری خبرگان مورد نﻈر و در مورد مدیران عالوه بر آن داشتن حداقل یک سابقه
همکاری بوده است.
همﭽنین اگر بناست نتایج پژوهش معتبر باشد ،دادههایی که پایه و اساس آنها هستند ،افراد مشمول در تحلیل
محتوا و اعمالی که نتایج را به بار میآورد باید از پایایی برخوردار باشند.
در این پژوهش برای محاسبه پایایی از روش فرمول کاپا که توسﻂ کوهن ( )1960ارائه گردیده است استفاده
گردید که نتایج آن به شرح جداول ( )2و ( )3است .با توجه به فرمول کاپا ،ضریب قابلیت اعتماد در این
پژوهش  0,77است که عدد مطلوبی برای قابلیت اعتماد در فرآیند تحلیل محتوا میباشد.
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جدول( :)2جدول تعداد توافقها و عدمتوافقهای گدگذاران
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کل

نﻈرات داور دوم

موافق

مخالف

16

1

17

تعداد

14,3

2,7

17,0

تعداد موردانتﻈار

0

2

2

تعداد

1,7

0,3

2,0

تعداد موردانتﻈار

16

3

19

تعداد

16,0

3,0

19,0

تعداد موردانتﻈار

موافق

نﻈرات
داور اول

مخالف
کل

جدول( :)3نتایج آزمون کاپا
Approximate
Significance

Approximate
Tb

Asymptotic
Standard Errora

Value

0,001

3,453

0,217

0,771
19

Kappa

Measure of Agreement

تعداد نمونههای قابل قبول

 -4تجزیه وتحلیل یافتهها

بررسی نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل مقاﻻت مورد بررسی بر اساس کدگذاریهای انجام شده
نشاندهنده وجود سه زمینه اصلی سیاستهای محرک تقاضای دستگاههای دولتی ( ،)B2Gسیاستهای
محرک تقاضای مصرفکنندگان نهایی ( ،)B2Cو سیاستهای محرک تقاضای کسبوکارهای بزرگتر
( )b2Bدر خصوﺹ سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است.
 -1-4زمینه اول :سیاستهای محرک تقاضای دستگاههای دولتی()B2G
اولین دسته از متقاضیان نوآوری که در ادبیات مورد تاکید قرار گرفته است خود دولت است .دستگاههای
دولتی حجم نیازمندی قابل توجهی در زمینههای مختلف دارند .چنانﭽه این نیازمندیها بطور نﻈاممند
ساماندهی گردیده و برنامهریزی صحیحی برای آنها انجام شود بدون شک میتواند محرک بسیار خوبی برای
نوآوریها در سطوح مختلف باشد .از آنجاییکه این دسته از سیاستها کمترین مداخالت در رفتار درون
بنگاهها را طلبیده و بیشتر متوجه رفتار خود دولت است و در نتیجه اعمال اقدامات مرتبﻂ با آنها سادهتر
انجام میپذیرد ،عموما اولین انتخاﺏ دولتها میباشد .البته سیاستهایی مانند خرید دولتی موضوع
جدیدی نبوده و همواره به عنوان یک ابزار اقتصادی در اختیار دولتها بوده است اما هدایت و طراحی
این ابزار سیاستی به سمت تحریک نوآوری موضوعی است که هوشمندی دولتها را طلب مینماید .بر
همین اساس تعدادی ابزار سیاستی شناسایی شده است که به شرح زیر است:
که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند .در حالیکه دولت با اعمال شاخصهای نوآورانه در عملکرد

محصوﻻت مورد نیاز خود میتواند زمینه نوآوری تدریجی را فراهم آورد (Aschhoff & Sofka, 2009,

 .)Baindur, 2005, Edler, 2010, Edler & Georghiou, 2007, Edquist, 2009خرید دولتی نوآوری
میتواند شامل کاﻻها و خدمات نوآورانهای که  ،دارای سطوح عملکرد مشخصی میباشند و در واقﻊ،

کاﻻهای موجود فعلی قابلیت تحقق آنها را ندارند باشد (.)Edler & Georghiou, 2007

 -خرید دولتی راهبردی :خرید راهبردی ،هنگامی به وقوع میپیوندد که تقاضا برای فناوریها ،کاﻻها یا

خدمات خاﺹ ،به منﻈور تحریک بازار ،تقویت شده و افزایش مییابد .خرید راهبردی معموﻻً با سیاست
بخشی مرتبﻂ میباشد و بنابراین آغاز این نوع خرید و هماهنگی آن نیز ،توسﻂ وزارتخانههای مسئول
نوآوری صورت نمیگیرد ( .)Edler & Georghiou, 2007این نوع از خرید بیشتر توسﻂ وزارتخانههایی
مانند دفاع ،بهداشت و امﺜال آنها انجام میشود.
 -خرید دولتی پیشتجاری :هدف این نوع خرید ،خرید خدمات تحقیقوتوسعه ،طراحی ،نمونهبرداری
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 -خرید دولتی نوآوری :عدم توجه به موضوع نوآوری در خریدهای عمومی دولت چالشی است
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و آزمایش برای کاﻻها یا خدماتی است که هنوز در بازار وجود ندارند ( .)Edquist et al., 2000در واقﻊ
ایدهی اصلی نهفته در خرید دولتی پیشتجاری این است که آن دسته کاﻻها و خدمات نوآورانهای را مد
نﻈر دارد که برای ایجاد آنها به تحقیقوتوسعه بیشتری نیاز است .بنابراین ،ریسک فناورانه میان خریداران
و تﺄمین کنندگان بالقوه تقسیم میشود ( .)Edquist & Zabala, 2015به طور کلی این بدان معناست که
خریداران بالقوه هم هنوز در مرحلهی پیشتجاری قرار دارند ،اما کاﻻها و خدمات موردنﻈر ،در دسترس
نبوده و تولید نشدهاند(.)Edler, 2007, Edquist, 2009
 خرید دولتی کاتالیزوری :راهبردهای خریدی وجود دارد که دولت نه تنها برای اجرای رسالت(اصلی) خود بلکه به منﻈور حمایت از خریداران خصوصی در امر تصمیمگیری ،اقدام به اجرای آنها
مینماید( .)Rothwell, 1984خرید به اصطالح مشارکتی هنگامی اتفاق میافتد که سازمانهای دولتی با
مشارکت خریداران خصوصی مبادرت به خرید نموده و هر دو طرف از نوآوریهای خریداری شده بهرهمند
میشوند .در خرید کاتالیزوری ،در حالی که دولت خود اغلب خریدار به نﻈر میرسد ،تﺄثیر واقعی نفوﺫ در
بازار از طریق تقاضای خصوصی بعدی حاصل میشود (.)Edler & Georghiou, 2007
 -تضمین خرید :گواهی که از طرف دولت به تولیدکنندگان برخی از کاﻻهای راهبردی مبنی بر تضمین
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دولت نسبت به خرید آن کاﻻها از تولید کننده ارائه میگردد .در واقﻊ این گواهی ریسک خریدار را به
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حداقل میرساند ( .)Uyarra, 2013این فروش اختیاری است و فروشنده در صورت تمایل می تواند کاﻻی
خود را به دولت بفروشد و در صورت وجود متقاضیان با قیمت باﻻتر آزاد است تا کاﻻ را به وی بفروشد.
این تضمین در حقیقت یگ گواهی اعتباری است که به منزله بازار تقاضا برای محصوﻻت تولید کننده بوده
و به واسطه آن میتواند توجیه اقتصادی طرح خود را برای جلب سرمایه به سرمایهگذاران ارائه نماید.
 ایجاد بازارهای پیشرو :مفهوم بازارهای پیشرو فرﺽ میکند که فناوریها یا خدماتی در ابتدا در یک بازارمعین معرفی میشوند و سﭙﺲ دولت تالش میکند تا با اقدامات حمایتی طراحی این فناوریها یا خدمات
را به طور عمومی به عنوان »طراحی غالب« در بازارهای جهانی گسترش دهد .این مفهوم شرایﻂ عمومی
مهمی را برای پذیرش و اشاعه نوآوریها در بازار شرح میدهد و بهعنوان یک مفهوم سیاستی ،نمایش دهنده
ترکیبی از رویکرد سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی و ارتباطات اقدامات عرضهمحور و تقاضامحور
به طور ایدهآل است .دولتها در برنامههای بازارهای پیشرو به حمایت از شبکههای تحقیقوتوسعه شامل
پژوهشهای دولتی ،تولیدکنندگان فناوری و کاربران آن پرداخته ،نیازهای کاربران را یکﭙارچه ساخته و
فرآیند تجاریسازی فناوریهای جدید را سرعت میبخشند.)Edler, 2010( .

 -2-4زمینه دوم :سیاستهای محرک تقاضای مصرفکنندگان نهایی ()B2C
دومین دسته از متقاضیان نوآوری که در مقاﻻت مورد شناسایی قرار گرفته است مصرفکنندگان و کاربران
نهایی هستند .در واقﻊ بسیاری از نوآوریهای ارائه شده به بازار نیازمند این هستند که پﺲ از اینکه کارایی
آنها به اثبات رسید به دست مصرفکنندگان نهایی برسند .چنانﭽه درآمد دولتها به هر دلیلی محقق نگردد
مسلم ًا تقاضای مصرفی خصوصا برای کاﻻها و خدمات نوآورانه که از اولویت پایینتری نسبت با سایر
نیازهای اساسی برخوردار هستند کاهش مییابد .لذا محققان دسته دومی از ابزارهای سیاستی را برای
دولتها پیشنهاد میکنند که طرف عرضه نوآوری را مستقیما به مصرفکنندگان نهایی مرتبﻂ سازد و بتواند
با شکل دادن ارتباﻁ بین آنها بازار پایداری برای نوآوریهای شکل گرفته ایجاد نماید.
براساس شواهد ،درحالی که خرید و تدارکات دولتی در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف کرده
است و حداقل در دستور کار سیاستی کشورهای اروپایی جایگاه ویژهای دارد ،اقداماتی که از تقاضای خصوصی
پشتیبانی میکنند عمدتا پراکنده بودهاند و اغلب باید در بافتارهای بخشی خاﺹ آنها را یافت .حمایت از تقاضای
خصوصی برای تحریک نوآوریها هنوز آنﭽنان مورد توجه قرار نگرفته است (.)OECD, 2014
 یارانه خرید و مشوق مالیاتی :یکی از ابزارهای بدیهی تحریک تقاضای خصوصی ،برای محصوﻻتنوآورانه اقدامات مربوﻁ به حمایت مالی است .دوگونه حمایت مالی مختلف را میتوان ﺫکر کرد .تحت
شرایﻂ معین ،تقاضاکنندگان خصوصی یا صنعتی میتوانند یارانه دریافت کنند یا اینکه بار مالیاتی خود را
تولیدکنندگان بخش خصوصﻲ و یا به مصرف کنندگان یک کاﻻﻱ بخصوﺹ و یا استفاده کنندگان از یک
سرویﺲ خدماتﻲ ،و یا به یک عامل تولیدﻱ مﻲدهد (.)Cantner et al., 2016; Edler, 2009; Miles, 2010
 اقدامات آگاهیبخش :اقدامات آگاهیبخش به منﻈور افزایش آگاهی عموم جامعه درخصوﺹنوآرویها و در جهت حمایت از تقاضای خصوصی انجام میشود (Edler, 2007; Edquist & Hommen,

 )1999و نقش پل را برای برطرف کردن شکاف اطالعاتی مصرفکنندگان نوآوری در خصوﺹ قابلیت
اطمینان و کیفیت نوآوریها ،بازی میکند (;Cantner et al., 2016; Edquist & Hommen, 1999

.)Hannon et al., 2015
 تسهیل تبلیغات و بازاریابی :بیشتر نوآوریها توسﻂ شرکتهای جدید فناوریمحور ارائه میگردد که ازتوانمندیهای سازمانی ﻻزم برای بازاریابی و تبلیغات حرفهای برخوردار نیستند ،لذا محصوﻻت و خدمات
ارائه شده توسﻂ آنها نیازمند زیرساختهای سازمانی ﻻزم برای بازاریابی و تبلیغات است .دولتها به طرق
مختلف اقدامات حمایتی ﻻزم در این زمینه را فراهم میآورند که میتواند از ارائه خدمات بازاریابی توسﻂ
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کاهش دهند (بخشودگی مالیاتی)( .)Edler, 2010یارانه ،کمکﻲ است که دولت مرکزﻱ به کاهش هزینه
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شرکتهای تبلیغاتی واسطهای باشد و یا تسهیل شرایﻂ تبلیغاتی که در اختیار نهادهای دولتی و عمومی نﻈیر
شهرداریها و غیره باشد.)Miles, 2010( .
 -آموزش جامعه :مصرف کنندگان همزمان با آگاهسازی در مورد تسهیالت نوآورانه در شرایطی که امکان

استفاده از محصول را داشته باشند قرار می گیرند (.)Elder, 2013; Roolaht, 2010a; Roolaht, 2010b
فراهم آوردن شرایﻂ ﻻزم برای استفاده کاربران از کاﻻها و خدمات جدید در محیﻂهای عمومی متناسب
با مخاطبان نﻈیر پارکها ،نمایشگاهها ،دانشگاهها ،فروشگاههای بزرگ اقدامی است که میتواند تاثیر بسیار
زیادی برای معرفی نوآوریها باشد و مخاطبان را از ابهام آشنایی با پدیدههای جدید خارﺝ نماید.
 تصریح تقاضای خصوصی :فرآیندهای ﺫاتا خالق و تکرار شونده که در آن ﺫینفعان تالش میکنند تاویژگیهای مهم نوآوریهای در حال ﻇهور و پتانسیلهای تقاضا را شناسایی نمایند (.)Boon et al., 2011
در بسیاری از مواقﻊ علیرغم تمامی اقدامات اطالعرسانی و آگاهیبخش ،جامعه نیازمند نوآوریهای ارائه
شده میباشد ،اما شرایﻂ برای شناسایی تقاضا و میزان آن برای شرکتهای نوآور فراهم نیست .در چنین
مواقعی دولت با ارائه خدمات ﻻزم در این زمینه از روشهای مختلف نﻈیر تاسیﺲ و کمک به شرکتهای
خدمات واسطهای به شناسایی ،ارزیابی ،تجمیﻊ نیازها پرداخته و این اطالعات را در اختیار شرکتهای
عرضه کننده قرار می دهد (.)Elder, 2013
 ایجاد تعامل تولیدکننده و خریدار :دولت از شرکتها برای اگاهی یافتن از نیازهای کاربران از طریقفصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

سازماندهی فرومهای گفتمانسازی حمایت مینماید .این اقدامات منجر به ارائه نوآوریهایی میشود که

امضای الکترونیک)( .)Elder, 2013مقررات و استانداردها از نﻈر نحوه اثرگذاری شباهت بسیار زیادی به

124

یکدیگر دارند و تفاوت عمده آنها از جهت مرجﻊ تصویب و اجباری بودن آنها است .مقررات از طرف

بیشترین انطباق را با نیاز کاربران داشته و نهایتا کاﻻ و خدمت ارائه شده با احتمال بیشتری توسﻂ مصرف
کنندگان نهایی مورد اقبال قرار بگیرد (.)Elder, 2013
 مقررات و استانداردگذاری :استفاده از قوانینومقرارت جهت دستیابی به اهداف نوآوری ،هنگامی اتفاقمیافتد که دولتها ،به منﻈور شکلدهی قوانین جدید ،به همکاریهای گستردهای با صنایﻊ و سازمانهای
غیردولتی میپردازند ( .)Edler & Georghiou, 2007کارکرد مقررات در تحریک متقاضیان خصوصی
سازوکار خاصی دارد .گاهی اوقات دولت مقرراتی را برای تولید و معرفی نوآوریها وضﻊ مینماید لذا
مصرف کننده نسبت به فرآیند تولید و ساخت نوآوری اطمینان مییابد ( .)Elder, 2013گاهی نیز مقررات
هوشمندی برای مختار بودن کاربران در انتخاﺏ فناوریها وضﻊ میشود ،اما ساختارهای انگیزشی برای
انتخاﺏهای مورد نﻈر تغییر میدهد (مانند سیستم سهمیهبندی) .همﭽنین دولت از طریق وضﻊ قوانین شفاف
در استفاده از فناوریها امنیت قانونی ایجاد نموده و از جهات قانونی به کاربران اطمینان میدهد (مانند

دولت تصویب شده و اجرا و توجه به آن اجباری است .اما استانداردها عموما از طرف انجمنها و جوامﻊ
صنعتی تعیین شده و خطوﻁ مبنا در صنعت را مشخص مینمایند .عالوهبراین ،پیروی از استانداردها
اختیاری بوده است و عرضهکنندگان میتوانند محصوﻻت خود را بدون رعایت استانداردها روانه بازار
نمایند .طبیعی است که پیروی از استانداردهای مصوﺏ جوامﻊ صنعتی ،نشان از نوعی کیفیت محصوﻻت
بوده است و از این رو رعایت کردن آنها منجر به نفوﺫ بیشتر محصوﻻت بین کاربران خواهد شد.
( .)OECD, 2014البته ﻻزم به ﺫکر است که در ایران سازمان استاندارد یه عنوان یک نهاد دولتی نماینده
دولت بوده و استانداردها به واقﻊ حکم مقررات دولتی ﻻزماﻻجرا را دارند.
 ترغیب نوآوری کاربرمحور :سیاست نوآوری کاربرمحور به تقویت درک عمیقتر نیازهای کاربرو نیز تقویت نقش کاربران در فعالیتهای نوآوری میپردازد (وزارت اشتغال و اقتصاد فنالند .)2010 ،
این مفهوم اساسا در کشورهای شمالی اتحادیه اروپا تقویت شده و بهویژه با بررسی مشارکت کاربر در
فرآیندهای نوآوری ،اقدامات حمایتی نسبتا جدیدی را میتوان شناسایی کرد .نوعی حمایت ویژه از نوآوری
کاربرمحور ،مفهوم آزمایشگاه زندگی است که به معنای ایجاد پلتفرمهای نوآوری میباشد به گونهای که
کاربران بتوانند در تعامل با دولت و شرکتها در فضاهای درنﻈر گرفته شده تجربه زندگی در یک محیﻂ
آزمایشی را داشته و در توسعهی کاﻻها و خدمات جدید مشارکت نمایند (.)Bilgram et al., 2008
 -3-4زمینه سوم :سیاستهای محرک تقاضای کسبوکارهای بزرگتر ()b2B
بدین معنی که دولتها میتوانند با بهکارگیری ابزارهای سیاستی مناسب تقاضای کسبوکارهای بزرگتر
را برای نوآوری شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور تحریک نماید .چنین فعالیتی موضوع مهمی است که
میتواند باعﺚ پایداری هرچه بیشتر شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور گردد .البته شرکتهای بزرگ و
شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور هر دو از ایجاد همکاری برای بهرهمندی از نوآوریها سود قابل توجهی
میبرند .نتایج مصاحبه با مدیران برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در این پژوهش  ،نشان میدهد که
شرکتهای بزرگ از منافﻊ ورود جریان دانش و نوآوری از شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور به درون
شرکت خود و در نتیجه تﺜبیت موقعیت رقابتی خود به عنوان یک دستاورد ارزشمند در این ارتباﻁ بهرهمند
شده و خواهند توانست سبد محصوﻻت خود را توسعه دهند .از طرفی دیگر مزیتهای تﺜبیت و شکلگیری
یک ارتباﻁ بلندمدت و پایدار با شرکتهای بزرگ برای شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور موضوعی بسیار
جذاﺏ است و به اتفاق مدیران شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور ،شرکتهای بزرگ را منبعی به مراتب
جذاﺏتر از دولت و مصرفکنندگان نهایی برای تقاضای محصوﻻت و فناوریهای نوآورانه خود دانستهاند.

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

دسته سوم و آخرین دسته از متقاضیان که در مقاﻻت مورد توجه قرار گرفتهاند ،سایر کسبوکارها هستند.

125

زیرا ارتباﻁ با دولت نیازمند درگیر شدن در رویههای اداری پیﭽیده می باشد و ارتباﻁ با مصرف کننده نهایی
نیازمند توانمندیهای بازاریابی عمیقی است که هر دوی آنها برای این شرکتها که توانمندیهای سازمانی
محدودی دارند دشوار است.

با وجود اینکه شرکتهای بزرگ و بالﻎ عمدت ًا به دنبال نوآوری هستند اما به دﻻیل مختلف فرآیند نوآوری
در آنها بهسختی انجام میپذیرد .از طرفی پذیرش نوآوریهای شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور برای آنها
بهراحتی انجام نمیشود و دشواریهای گوناگونی دارد لذا ترغیب شرکتهای بزرگ بهانجام این کار نیازمند
بکارگیری سیاستهایی است که بتواند ارتباﻁ بین این دو دسته از شرکتها را برقرار نماید .اما بررسی
مقاﻻت و اسناد نشان دهنده توجه بسیار کمتر به این دسته از سیاستها میباشد.
 شبکهسازی شرکتها معموﻻ با دو هدف انجام میشود .گشایش منابﻊ تکمیلی جدید به منﻈور دستیابی بهافراد و دانش جدید و نزدیک شدن و همکاری دوجانبه بین شرکتها به منﻈور حفاﻇت از بازار و شکل دادن
اتحادها برای اجتناﺏ از رقابت در بازارهای نوپا .شبکهسازی عالوه بر اینکه انتقال و بهرهبرداری از دانش و
فناوری را تسهیل میکند ،موجب افزایش اعتماد بین کل اعضا شده ()Cunningham & Ramlogan, 2012

و افزایش اعتماد بین اعضا موجب توسعه سطح روابﻂ و همکاریها میگردد (.)Stephenson, 2010
شبکهسازی شرکتها با قابلیتهای مکمل ،با کاهش عدماطمینان در توانمندی شرکتهای کوچکتر
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موجب جلب اعتماد شرکتهای بزرگ در واسﭙاری پروژهای نوآورانه به آنها میشود (.)Moensted, 2007
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 حمایت از مالکیت فکری موضوعی است که در متون علمی بسیار مورد بررسی و کنکاش قرارگرفته و به عنوان ابزاری برای تحریک طرف تقاضای نوآوری بسیار اهمیت دارد .مالکیت فکری برای
برقراری ارتباﻁ و اطمینان بخشیدن به شرکتهای کوچک و نوآور در خصوﺹ حفﻆ حقوق آنها باید
مورد توجه قرار گیرد ( .)Roolaht, 2010bارتباﻁ مستحکمی بین حقوق مالکیت فکری و انواع مختلف
سازوکارهای همکاری بین شرکتهای بزرگ فناوریمحور و شرکتهای کوچک ،خصوصا آنهایی که
نهایتا منجربه سرمایهگذاری جسورانه میشود ،وجود دارد ( .)Caselli et al., 2009استفاده مناسب از
سیستم حقوق مالکیت فکری ابزار قدرتمندی برای ایجاد رقابت ،پایداری و پایینآوردن ریسکهای
همکاری و سرمایهگذاری است ( .)Cardullo & Sage, 2004وجود حق اختراع سیگنالی برای آغاز
همکاری است .زیرا ارزیابی ابعاد مختلف فناوری را ارزانتر و دقیقتر مینماید (.)Edler et al., 2015
در حقیقت حقوق مالکیت فکری به عنوان زیرساختی برای تحریک همکاریهای فناورانه تلقی میگردد.
(.)Bottazzi et al., 2003, Rank, 2002
 -سیاستهای خوشه :یک خوشه مجموعه متمرکزی از شرکتها ،موسسات پژوهشی ،ادارات توسعه

عمومی ،و سایر سازمانهای پشتیبان که بطور مستقیم و غیرمستقیم از توسعه هر یک از اجزا و کل خوشه
حمایت میکنند ( .)Porter, 2000از منﻈر اسﭙنسر ( )2010خوشهها دربر دارنده درجه باﻻیی از تخصص
در صنعتی خاﺹ ،همجواری صنایﻊ تخصصی و سایر صنایﻊ مرتبﻂ و سطح قابل قبولی از تراکم
شرکتها برای دستیابی به صرفه مقیاس است ( .)Spencer et al., 2010بررسی ادبیات ،نشاندهنده
طیف گستردهای از منافﻊ و مزیتها شامل ارتقاء بهرهوری و نوآوری برای خوشهها است .عمده منافﻊ
خوشهها مربوﻁ به مزیتهای اقتصادی محیطی است ( .)Hospers et al., 2008تحقیقات ،نشاندهنده
تمایل بیشتر صنایﻊ مبتنی بر تحقیقوتوسعه و دانش ضمنی برای حضور در خوشهها و بهرهمندی از
مزیتهای همجواری با خوشهها هستند ( )Ketels et al., 2006که این موضوع اهمیت مزیتهای مرتبﻂ
با نوآوری و ارتباﻁ با شرکتهای کوچکومتوسﻂ نوآور در خوشهها را بیشتر برجسته مینماید .از طرف
دیگر با پیگیری سیاستهای خوشه میتوان گروهی از شرکتها را بهصورت جغرافیایی پیرامون تقاضا
برای یک محصول خاﺹ یا گروهی از محصوﻻت مستقر نمود ( .)Frenkel et al., 2015با انجام این
کار با افزایش مقیاس تولید و صرفه مقیاس و همﭽنین کاهش هزینههای مشترک و ارتقاء زیرساختهای
مشترک ،اطمینان شرکتهای بزرگ متقاضی را نسبت به شرایﻂ عرضه بهبود بخشید (.)Baindur, 2005
 سیاستهای زنجیره تامین :مدیریت اثربخش زنجیره تامین نیازمند ارتباطات و تعامالت پایداراست و اثربخشی مولفههای مختلف زنجیره تامین تا حد خیلی زیادی به همین موضوع بستگی دارد.
تا بتواند انبوهی از اطالعات را در زمان مناسب به جریان درآورند .لذا کمک دولت به شرکتها برای
بهرهگیری از زیرساختهای فناوری اطالعاتوارتباطات که به فرایند اشتراک اطالعات بین شرکتهای
فعال در زنجیره تامین کمک نمایند موضوع مهمی برای ارتباﻁ بین شرکتها در زنجیره تامین با هدف
خلق دانش جدید است ( .)Malhotra et al., 2005دولتها با پیادهسازی سیاستهای زنجیره تامین
میتوانند شرایﻂ را برای تحریک تقاضای شرکتهای بزرگ بهبود داده است و آنها را ترغیب به استفاده
از فناوریهای جدید بنمایند ( .)Kuusisto, 2008برای شرکتهای که به دنبال ایجاد نوآوری در
زنجیره تامین خود هستند ،اطمینان یافتن از توانمندیهای نوآورانه شرکتهای مورد نﻈر برای همکاری
موضوعی کلیدی میباشد لذا دولتها میتوانند اقداماتی در راستای ایجاد اطمینان نسبت به توانمندیهای
نوآورانه شرکتها برای مشارکت در زنجیره تامین ایجاد نمایند .این اقدامات میتواند شامل اقدامات تشویقی
برای ترغیب همکاری در حوزههای مورد نﻈر و اقدامات حمایتی نﻈیر کمک به انتقال فناوری ،ضمانت کیفیت
محصوﻻت ،توسعه زیرساختهای ارتباطی و اصالح ساختارهای سازمانی در شرکتها باشد (.)Swink, 2006

دسته بندي ابزارهاي سياست نوآوري تقاضامحور با استفاده از رويکرد فراترکيب

مشارکتکنندگان در زنجیرهتامین برای تعامل بهتر نیازمند فرآیندهای ارتباطی هستند که آنها را قادر سازد
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 -4-4مقایسه و جمعبندی ابزارها

مشخص ًا هر کدام از ابزارها کارکرد و اثربخشی خاﺹ خود را داشته و ﻻزم است تا با توجه به شرایﻂ و
اقتضاعات بصورت مجزا و یا در قالب بستههای سیاستی بهکار گرفته شوند .با در نﻈر گرفتن این موضوع
و با توجه به مطالب ارائه شده در خصوﺹ معرفی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور ،میتوان
ابزارها را از ابعاد گوناگونی با هم مقایسه نمود .بدین منﻈور در این قسمت از مقاله سه بعد کلیدی برای
سیاستگذار جهت تفکیک بهتر کاربرد این ابزارها مشخص گردیده است :اهرم اثرگذاری ،مدت ایجاد
تاثیر و چرخه عمر محصول .جدول ( )4نتیجه مقایسه ابزارها را نشان میدهد.
بر مبنای نوع متقاضیانی که هدف طراحی ابزارهای سیاستی میباشند ،چارچوﺏ کلی سیاستهای
نوآوری طرف تقاضا به صورت شکل ( )3است.
رویکرد دستهبندیهای پیشین کارکردی بوده است و ابزارها را بر اساس امکانات و حیطه اختیار دولتها
برای اعمال سیاستها تقسیمبندی مینمایند اما دستهبندی حاضر بر مبنای نوع متقاضیانی که هدف طراحی
ابزارهای سیاستی هستند ابزارهای سیاستی تقاضامحور را در سه دسته تقسیمبندی مینماید .جدول ()5
مقایسه دستهبندیهای پیشین و دستهبندی ارائه شده در این مقاله را نشان می دهد.
بررسیهای انجام شده در این مقاله نشان میدهد علیرغم توسعه قابل توجه ابزارهای سیاستی طرف
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تقاضا در طی سالهای اخیر اما همﭽنان این دسته از سیاستها نسبت به سیاستهای طرف عرضه
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نوآوری بسیار ناچیز هستند .همﭽنین در بین سیاستهای طرف تقاضا نیز دو دسته از مخاطبان دولتی

B2G

سیاستهای

نوآوریطرف
تقاضا

b2B

B2C

شکل ( :)3چارچوب کلی سیاستهای نوآوری طرف تقاضای نوآوری

جدول  ( :)4مقایسه ابزارهای سیاست نوآور تقاضامحور
ردیف

ابزارهای شناسایی شده

اهرم اثرگذاری

مدت ایجاد تاثیر

1

خرید دولتی عمومی نوآورانه

مالی

کوتاهمدت

خرید دولتی پیشتجاری

مالی

کوتاهمدت

خرید دولتی راهبردی

مالی

کوتاهمدت

4

خرید دولتی کاتالیزوری

مالی

کوتاهمدت

5

تضمین خرید

مالی ،اعتباری

کوتاهمدت

6

ایجاد بازارهای پیشرو

مالی ،اعتباری،
اطالعاتی

بلندمدت

7

یارانه خرید

مالی

کوتاهمدت

مالیاتی

کوتاهمدت

اطالعاتی

بلندمدت

2
3

8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20

اقدامات آگاهی بخش
تسهیل تبلیغات و بازاریابی

ایده

*

*

آموزش جامعه

نهادی ،اطالعاتی

تصریح تقاضای خصوصی

نهادی ،اطالعاتی

میانمدت

ایجادتعاملتولیدکنندهوخریدار نهادی ،اطالعاتی

بلندمدت

*

*

*

*

*
*

مقررات

نهادی

استانداردگذاری

نهادی

کوتاهمدت ،میانمدت

اطالعاتی

بلندمدت

نهادی ،اطالعاتی

بلندمدت

*

سیستم حمایت از حقوق
مالکیت فکری

*

*
*

کوتاهمدت ،میانمدت

شبکهسازی شرکتها

*

*
*

نهادی ،اطالعاتی میانمدت ،بلندمدت
بلندمدت

ترغیب نوآوری کاربرمحور

تحقیقو
توسعه

نمونه
اولیه

محصول
تجاری

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

نهادی

بلندمدت

*

*

*

*

سیاستهای خوشه

نهادی ،اطالعاتی

بلندمدت

*

*

*

*

سیاستهای زنجیره تامین

نهادی ،اطالعاتی

بلندمدت

*

*

*

*

و مخاطبان خصوصی مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند و ابزارهای دقیقی برای آنها طراحی شده است.
اما دسته سوم از مخاطبان که شرکتهای بزرگ هستند کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و مقاﻻتی هم که
به آنها اشاره کردهاند بیشتر سیاستهای کلی نﻈیر سیاستهای خوشهسازی ،شبکهسازی و امﺜال آنها را
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چرخه عمر محصول
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جدول ( :)5مقایسه دستهبندیهای ارائه شده برای ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری
نام محقق

دستهبندی ادلر
()Elder, 2013

دستهبندی کایزر و کریﭗ
()Kaiser & Kripp, 2010

دستهبندی مقاله حاضر

رویکرد

کارکردی

کارکردی

متقاضیمحور

دستههای ارائه
شده

 .1خرید دولتی
 .2حمایت از تقاضای خصوصی
 .3قوانین و مقررات
 .4سیاستهای سیستمیک

 .1سیاستهای محرک تقاضای
 .1خرید دولتی
دستگاههای دولتی ()B2G
 .2حمایت از تقاضای خصوصی
 .2سیاستهای محرک تقاضای
 .3قوانین و مقررات
مصرفکنندگان نهایی()B2C
.4سیاستهایمشوقمالیومالیاتی
 .3سیاستهای محرک تقاضای
 .5سیاستهای سیستمیک
کسبوکارهای بزرگتر ()b2B

معرفی کرده و برخالف دو دسته دیگر ابزارهای سیاستی دقیقی ارائه نکردهاند .لذا برای اینکه لزوم وجود
چنین سیاستهایی برای پژوهشگران اثبات گردد مصاحبههایی با مدیران شرکتهای کوچکومتوسﻂ
نوآور و همﭽنین مدیران شرکتهای بزرگ انجام شد .نکته جالب توجه این است که هر دو دسته از
مدیران ﺫکر شده خصوصا شرکتهای کوچک تمایل بسیار زیادی به انجام این کار دارند .شرکتهای
کوچکومتوسﻂ نوآور عمدتا به علت چابکی فوقالعادهای که در ساختار و توانمندی دارند تا حد بسیار
زیادی توانایی تغییر محصوﻻت خود و منطبق نمودن توانمندیها با نیازمندیهای شرکتهای بزرگ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

را دارند اما مشکالت فراوانی در این مسیر قرار دارد که علیرغم تمام جذابیتها تمایل هر دو طرف را

زیرمجموعه همین شرکتها شکل میگیرند و وﻇیفه تحقیقوتوسعه و ارائه محصوﻻت جدید را بر عهده
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دارند ،لذا مشاهده میشود که ساﻻنه حجم قابل توجهی پتنت به نام شرکتهایی مانند سامسونگ ،الجی،

برای همکاری کمرنگ مینماید .بنابراین شکل دادن این ارتباﻁ نیازمند زیرساختها و اقداماتی است که
لزوم مداخله دولت در این بخش بهعنوان تسهیلگر ارتباﻁ بین شرکتها و تحریک تقاضای شرکتهای
بزرگ را توجیه مینماید.
نکته دیگری که ﻻزم است تا محقق به آن توجه نماید علت توجه کمتر مقاﻻت خارجی در پرداختن
به این دسته از ابزارها است .برای روشن شدن این موضوع نیز مکاتبههایی با برخی از خبرگان و
اساتید دانشگاههای داخلی و کشورهای توسعه یافته و پیشرو انجام شد .نتیجه بیانگر این بوده است

که اساس ًا در کشورهای توسعه یافته وجود مکانیزمهای بازار بهخودی خود محرک ارتباﻁ بین این دو
دسته از شرکتها میباشد و شرکتهای بزرگ برای حفﻆ موقعیت رقابتی در بازار عمدتا نوآوریهای
ارزشآفرین را بهسرعت جذﺏ مینمایند .همﭽنین اﺫعان گردیده است که در کشورهایی نﻈیر ژاپن و
کرهجنوبی بیشتر نوآوریها از دل شرکتهای خوشهای بیرون میآید و شرکتهای نوآور جدید نیز در

سونی و ...ثبت میشود که در حقیقت حاصل نوآوریهای شرکتهای تحقیقوتوسعه زیرمجموعه
آنها است که در سایر حلقههای این شرکتهای خوشهای مورد استفاده قرار میگیرد .در واقﻊ ماهیت
شکلگیری این نوآوریها از جنﺲ ارتباطی است.

 -5جمعبندی

نتایج بهدست آمده نشان میدهد وجود سه زمینه اصلی برمبنای نوع متقاضیان هدف ابزارهای سیاستی بین
مقاﻻت و کتاﺏها میباشد .این سه زمینه اصلی و زمینههای فرعی شناسایی شده عبارتند از:
الف) سیاستهای محرک تقاضای دستگاههای دولتی ( )B2Gکه خود شامل زمینههای فرعی خرید دولتی
عمومی ،خرید دولتی راهبردی ،خرید دولتی پیشتجاری ،خرید دولتی کاتالیزوری ،تضمین خرید ،ایجاد
بازارهای پیشرو است؛
ﺏ) سیاستهای محرک تقاضای مصرفکنندگان نهایی ( )B2Cکه خود شامل زمینههای فرعی یارانه
خرید ،مشوق مالیاتی ،اقدامات آگاهی بخش ،تسهیل تبلیغات و بازاریابی ،آموزش جامعه ،تصریح تقاضای
خصوصی ،ایجاد  ،تعامل تولیدکننده و خریدار ،مقررات و استانداردگذاری ،ترغیب نوآوری کاربرمحور
است؛
پ) سیاستهای محرک تقاضای کسبوکارهای بزرگتر ( )b2Bکه خود شامل زمینههای شبکهسازی،
زمینه اصلی دسته اول اشاره به سیاستهایی دارد که خود دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را بهعنوان
متقاضی نوآوری هدف قرار میدهد .این سیاستها پتانسیل بسیار باﻻیی برای تحریک نوآوری دارند و
می توانند در صورت برنامهریزی صحیح موجب تسریﻊ انتشار نوآوری و ورود نوآوریها به مرحله بلوﻍ
و پایداری گردند .از طرفی برخی از نوآوریها خاﺹ نیازمندیهای راهبردی دولتی میباشد و دولتها از
طریق ابزارهایی مانند خرید دولتی پیشتجاری و امﺜال آن میتوانند به تحریک نوآوری بﭙردازند.
زمینه اصلی دسته دوم اشاره به متقاضیان خصوصی و عمدتا کاربران نهایی محصوﻻت در جامعه دارد .تجزیه
و تحلیل مقاﻻت نشان میدهد که تحریک این دسته از متقاضیان به سمت نوآوریها با توجه به ویژگیهای
خاﺹ اجتماعی عمدتا عالوه بر محرکهای مالی (اعم از یارانه و تخفیفهای مالیاتی) نیازمند بهرهگیری
از ابزارهای دیگری نﻈیر آگاهسازی و آموزش و غیره دارند تا بتوانند با نوآوریها آشنا شوند و همﭽنین از
عملکرد آن اطمینان حاصل نمایند .از اینرو تحریک این دسته از متقاضیان عالوه بر اینکه فرآیندی زمانبر
است احتیاﺝ به ترکیب هوشمندانه ابزارها دارد .منطق حمایت از تقاضای خصوصی این است که عدم
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حمایت از مالکیت فکری ،سیاستهای خوشه و سیاستهای زنجیره تامین است.
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اطمینان مشتریان در خصوﺹ امنیت و کیفیت محصوﻻت جدید هزینههای یادگیری و انطباق و همﭽنین
فقدان زیرساختهای کسبوکار و اثرات شبکهسازی در فازهای ابتدایی نوآوریهای رادیکال مانﻊ مهمی
بر سر راه تجاریسازی نوآوری میباشد (.)Edler, 2011
زمینه اصلی دسته سوم اشاره به تقاضای شرکتهای بزرگ و بالﻎ برای نوآوری شرکتهای
کوچکومتوسﻂ نوآور دارد .بررسیها نشان میدهد که به شرکتهای بزرگ بهعنوان متقاضیان بالقوه
نوآوری توجه چندانی از طرف محققان نشده است .شرکتهای بزرگ در حقیقت بهعنوان کاربران
واسطهای محصوﻻت و فناوریهای نوآورانه میباشند .در واقﻊ این دسته از متقاضیان چنانﭽه بتوانند
شرکتهای کوچک ومتوسﻂ نوآور را به عنوان تامینکننده یا همکار خود بﭙذیرند ،میتوان امید زیادی
به ادامه حیات شرکتهای کوچک در چرخه عمر خود داشت.
این مقاله یک دستهبندی از ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری ارائه داده است که مبنای آن نوع
متقاضیان بوده و بهعبارتی متقاضیمحور است .در مقابل دستهبندیهایی که پیش از این ارائه گردیدهاند
مانند دستهبندی ادلر ( )2013که چهار دسته خرید دولتی ،حمایت از تقاضای خصوصی ،قوانین و مقررات،
سیاستهای سیستمیک ( )Elder, 2013و دستهبندی کایزر و کریﭗ ( )2010که پنج دسته خرید دولتی،
حمایت از تقاضای خصوصی ،قوانین و مقررات ،سیاستهای مشوق مالی و مالیاتی سیاستهای سیستمیک

( )Kaiser & Kripp, 2010را معرفی مینمایند دارای رویکردی کارکردمحور هستند.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره دوم ،تابستان 1396

تفاوت اساسی دستهبندی ارائه شده در مقاله حاضر با دستهبندیهای قبلی در روش پژوهش مورد استفاده

Aschhoff, B. and Sofka, W. 2009. Innovation on demand-Can public procurement drive market success of
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innovations? Research Policy, 38(8), pp. 1235-1247.

است .دستهبندیهای ارائه شده در مقاﻻت مذکور مبتنی بر مطالعات تجربی و نﻈری بوده اما دستهبندی این
مقاله مبتنی بر روش فراترکیب است .از طرفی مطالعات انجام شده برای نگارش این مقاله منجر به شناسایی
ابزارهایی گردید که در دستهبندیهای قبلی به آنها اشاره نشده است .این ابزارها بیشتر در دستهبندی b2B

قرار میگیرند .با توجه به اهمیت این دسته از ابزارها در پیشبرد نوآوری در سطوح مختلف اقتصاد و وجود
خالء نسبی در این دسته ،به نﻈر ﻻزم است تا با هدف توسعه ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور در
این دسته ،مطالعات اکتشافی بیشتری بر مبنای رویکردهای تحقیق کیفی انجام شود .لذا پیشنهاد میشود،
در مطالعات آتی موضوع طراحی چنین ابزارها و همﭽنین بستههای سیاستی از ابزارها با توجه به شرایﻂ و
اقتضاعات کشور مورد مطالعه قرار بگیرد.
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متون برچسبگذاری شده
یکی از این برنامهها برای افزایش کارایی انرژی پروژه کریدور نور بود که توسﻂ شورای تحقیقات ساختمان به اجرا درآمد...اهداف
این برنامه تحریک توسعه محصوﻻت ،فرآیندها و سیستمهای کارامد در مصرف انرژی و انتشار و تجاریسازی دستاوردهای آن
بود...شورا سازمانهای دولتی را ملزم به خرید این محصوﻻت می نمود)Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2012( .
...فناوری داپلر در ﺫات خود یک فناوری جدید نبود و در آنزمان در بازار وجود داشت .اگرچه ،در انطباق با تعریف گسترده نوآوری،
میتوان آنرا یک نوآوری تلقی کرد .چنانﭽه این فناوری پذیرفته میشد اثرات قابل توجهی بر عملیات سازمانی ایجاد مینمود بطوریکه
در فعالیتهای کاری بیمارستانها و سایر مراکز مراقبتهای پزشکی تحول شگرفی ایجاد میشد)Edler & Yeow, 2016( ..
نمونههای فراوانی در کشورهایی نﻈیر آلمان ،اتریش ،نروژ ،هلند و انگلستان وجود دارد که خریدهای دولتی عمومی دولت منجر به توسعه
فناوریهای جدید و انتشار آنها گردیده است)Edquist et al., 2012( .
الزامات عملکردی دستگاه مورد نیاز جمﻊآوری گردید ...بر اساس آن مشخصات فناورانه جدیدی برای شبکه رادیویی امنیت
عمومی تعیین شد که مشخص میکرد که از دید یک مصرف کننده نهایی چگونه شبکه رادیویی باید عملکند..این مشخصات به
پیشنهاددهندگان اعالم شد)Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2012( .
...فعالیتهای نوآورانه اساسی زمانی رﺥ میدهد که یک خریدار دولتی در انتخاﺏ مواردی که می تواند خریداری نماید ،ویژگیهای
نوآورانه را در درخواست کاﻻها خدمات از شرکتهای خصوصی اعمال نماید)Georghiou et al., 2013( ...
...بهطور معمول الزامات عملکردی مورد نیاز محصوﻻت مورد نیاز توسﻂ دولت تعریف میگردد و برای تحقق و طراحی آن به
شرکتها فراخوان داده میشود)Landoni, 2011(.
یک فراخوان برای محصوﻻت موجود نیز چنانﭽه با شرایﻂ خاصی انجام شود میتواند منجربه نوآوری شود...در صورتی که الزامات
اولیه متقاضی برآورده شود و در عین حال مشخصاتی که میتواند منجربه نوآوری شود)Rolfstam, 2012c( ..
نمونه آن زمانی است که یک اداره دولتی یخﭽالهای کارامد با مشخصات سطح گاز فرئون حداقلی را برای تحریک بازار برای
فناوریهای دوستدار محیﻂزیست خریداری کند)Rolfstam, 2005( ..
جستجو در بازار برای صندلی با مشخصات مورد نﻈر برای مراکز انتقال خون نتیجهای به همراه نداشت .صندلیهای متعددی در
بازار موجود بود اما هیﭻکدام برای سازمان مناسب نبود...نیاز به صندلیهای جدید اهداء خون به عنوان یک پروژه تغییر استراتژیک
مطرح گردید و هیات » «Change Programmeفاز طراحی نمونه اولیه و آزمایش را برای این محصول تایید نمود تا پیشنهادهای
انجام کار ارائه گردد)Edler & Yeow, 2016( .
 ...این مورد یک فناوری مربوﻁ به رادار هواپیما است مربوﻁ به حملونقل و امنیت عمومی می شود...این سیستم که در آن زمان در
بازار موجود نبوده طی فرآیند خرید دولتی تامین گردید)Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2012( .
سازمانهای دولتی ممکن است سفارشاتی داشته باشند که نیازمند تحقیقوتوسعه و نوآوری باشد که قبال رﺥ نداده است...این اتفاق که
تقاضا از طرف یک سازمان دولتی مطرح میشود میتواند محرک نوآوری باشد)Edquist et al., 2012( .
بر اساس دستورالعمل کمیسیون اروپایی (...)2008شرکتهای منتخب در فرآیند فراخوان شروع به انجام تحقیقوتوسعه مینمایند
تا یک نمونه اولیه غیرتجاری تهیه شود ،سﭙﺲ برخی از این شرکتها برای آزمایش نمونه اولیه تحت شرایﻂ آزمایشگاهی دعوت
میشوند)Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2015( ...
گاهی اوقات دانش کافی نسبت به نیاز سازمان دولتی وجود ندارد و خود سازمان دقیقا نمیداند که چه میخواهد و جریان نوآوری
با مانﻊ مواجه میگردد .در چنین مواردی اجرای پروژههای تحقیقوتوسعه میتواند و سفارش به شرکتهای بیرونی به تعریف نیاز و
طراحی راهکارها کمک کرده و نوآوری را تحریک نماید)Georghiou et al., 2013( .
خرید پیشتجاری دستورالعملی است که در ادارات کل اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار میگیرد و به ادارات اجازه میدهد تا خدمات
تحقیقوتوسعه را در مواردی که کاربرد تجاری ندارند ،بطور مستقیم خریداری نمایند)Rolfstam, 2012c( .
مهمترین هدف خرید دولتی در این فاز (پیشتجاری) راهکارهای بهتر و نوآورانه و نمونههای اولیه و خدمات تحقیقوتوسعه در
حوزههای مورد نﻈر برای تحریک رقابتپذیری فناورانه شرکتها بوده است)Vecchiato & Roveda, 2014( ...
دولت فرانسه قانونی را وضﻊ نموده است که طی آن شرکتهای کوچک و متوسﻂ نوآور تحت شرایطی قرار میگیرند که در خرید
دولتی ریسک فعالیتهای تحقیقوتوسعه و کاﻻهای با فناوریپیشرفته آنان کاهش یافته و از این طریق مورد حمایت قرار میگیرند..
()Georghiou et al., 2013
در خریدهای پیشتجاری به سازمانهای دولتی این اجازه را میدهد که به عنوان یک مشتری پیشرو بتوانند بازار جدیدی را برای
نوآوری مهیا نموده و از این طریق ریسک پذیرش اولیه نوآوری را کاهش داده و تقاضای اولیه بازار را فراهم نمایند)Landoni, 2011( .
بخش دولتی میتواند برای ایجاد تقاضا ،به عنوان اولین خریدار نوآوریها ،ریسک فعالیتهای نوآورانه را ،اعم از مالی و فناورانه ،کاهش
داده و عالوه بر آن یادگیری را ترغیب نماید)Lember et al., 2011( ...
چنین قراردادهایی میتواند مشوقهای اثربخشی برای شرکتها برای تحقیقوتوسعه فراهم آورد...خصوصا تحت شرایﻂ بازاری که
شرکتها با توجه به ریسک باﻻ تمایلی برای ورود به پروژههای نوآورانه ندارند()Rolfstam, 2012a

