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Abstract: 
 

Representing up to 20 Percentage of the Gross Domestic Product (GDP) of most countries, 

public procurement can provide a considerable market for innovative solutions. Ensuring the 

specific amount of product sale, this kind of procurement can reduce the market risk of firms.  

There are just a few cases of using this approach in Iran and no certain policy measures have 

been designed and implemented. The research objective is to identify the effective factors of 

designing public procurement of innovation (PPI) policy in Iran. 
Based on the literature review, 6 dimensions and 23 factors of policy design were identified as 

the preliminary theoretical pattern. The 6 dimensions include 2 external elements (International- 

socio-economic environment and Policy Context) as well as 4 internal (Framework Conditions, 

Organization & Capabilities, Identification of Needs and Incentivizing Innovative Solutions). 

Also, three sectors (Oil, Power, and Roads) were investigated in the research based on a 

theoretical pattern. In order to increase research validity by triangulation approach, for 

investigating each case study, the documents, the beliefs of interviewers, and questionnaires 

analysis by statistical methods were used by researchers. The Within-case analysis and Cross-

case analysis were done in selected cases and the differentiation and common points were 

analyzed by real and theoretical repetition. The 19 factors of theoretical pattern have real 

repetition for an analytical extension. Finally, based on the presented analysis, several policy 

recommendations are offered for both policymakers and researchers. 
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 چكیده 

قابل  از تولید ناخالص ملي بیشتر کشورها مي تواند بازار یدرصد 20 حجمتدارکات عمومي با 
ه دهنده به دلیل توجهي برای راه حل های نوآورانه فراهم آورد. با این نوع خرید ریسک بازار بنگاه توسع

ت در کشور ما استفاده از این ابزار بصور ضمانت فروش حجم مشخصي از محصول کاهش مي یابد.
ست مشخصي در این خصوص تدوین نشده است. در پژوهش حاضر تالش موردی و محدود بوده و سیا

 گردید عوامل موثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومي نوآوری، شناسایي و تحلیل گردند.
ردید. گعامل موثر شناسایي و الگوی نظری پژوهش تدوین  23بعد و  ششبا مرور دقیق ادبیات ، 

هرسازی مورد شساس الگوی نظری، سه بخش نفت، نیرو و راه و با اتخاذ راهبرد مورد کاوی چندگانه و برا
 اوتتف و اشتراك و نقاط پذیرفت صورت موردی بین و موردی درون های بررسي قرار گرفتند. تحلیل

 ارقر تحلیل نظری مورد و واقعي تکرار اساس بخش های های منتخب بر در سیاست تدارکات نوآوری

ین عوامل شد.  ا داده تعمیم تشخیص قابلیت دارای واقعي تکرار اساس بر عامل 19در نهایت،  گرفتند.
و چهار بعد دروني یعني ویژگي های  –رایط بین المللي و بافت سیاستي ش -شامل دو بعد بیروني 

اهمیت  در میان ابعاد نهادی، سازماندهي و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحي مشوق ها مي باشند.
ر اساس نتایج بدر انتها و مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا و سازماندهي و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. 

 .پیشنهاد گردید پژوهش، برخي راهکارها برای تدوین سیاست

   تدارکات عمومي نوآوری، عوامل موثر در تدوین سیاست نوآوری، تدارکات عمومي، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

بخش عمومي مي تواند از طریق تدارکات استانداردها را شکل داده و نوآوری را تسهیل نماید. 

تدارکات عمومي مي تواند از طریق بوجود آوردن تعامالت میان استفاده کنندگان و تامین کنندگان 

های سیستمي بالقوه و با تجمیع و عالمت دهي نیازهای بدون پاسخ به بازار به خنثي نمودن شکست 

چه این اثرات عمدی )برنامه ریزی شده( و چه تصادفي باشند،  .(Uyarra, Elder, et al. 2014) کمک نماید

سیاست تدارکات نوآوری پتانسیل بهبود و ارتقاء مهارتها و خالقیتهای تامین کنندگان، خلق و حفاظت 

شار نوآوری و در نتیجه افزایش تنوع بخشي به فعالیتهای اقتصادی و از صنایع نوپا، پشتیباني از انت

 Lember and Kattel, Public Procurement,Innovation and) پشتیباني از توسعه اقتصادی را دارد

)2014Policy  .ه بویژه در بستر مورد توج ابزاربعنوان یک  4استفاده از سیاست تدارکات عمومي نوآوری

. بخش عمومي مي تواند (Obwegeser and Müller 2018) مطرح مي باشد «تقاضا محور»سیاست های 

از طریق قدرت خرید خود با بزرگ نمودن اندازه بازار برای برخي کاال ها و خدمات مشخص، بر شکست 

بحراني تحقیق و توسعه را ترغیب نماید. اگر چه بحث تدارکات عمومي بازار غلبه نموده و با تضمین توده 

نوآوری جدید نیست و پس از جنگ جهاني دوم تاریخچه این موضوع سرشار از نمونه های مهمي است 

که تدارکات عمومي در ظهور نوآوری های تحول زا مانند اینترنت، سیستم موقعیت یاب جهاني و جت 

، اما اخیرا جایگاه ویژه ای در مباحث (Lundvall and Borras 2005) داشته است های هوایي و رایانه نقش

پیدا نموده  سیاستگذاری در اروپا و در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی

 است. 

ایدم، و صدرا در قبل از شکل گیری مجموعه هایي نظیر شرکت تراکتورسازی تبریز، در کشور ما 

های مپنا، فراب و آذرآب پس از انقالب همه نمونه هایي هستند که در آنها دولت پس  انقالب و شرکت

از تشخیص یک نیازمندی، بجای خرید محصول آماده از خارج تالش هایي از جنس تجمیع تقاضا، جمع 

رجي برای انتقال دانش فني در آوری توانمندی های داخلي در قالب یک شرکت، مذاکره با طرف خا

همکاری با طرف ایراني در طول فرآیند تامین، حرکت از مونتاژ به جذب فناوری و توسعه شبکه تامین 

داخلي و... را انجام داده است. این موارد در گذشته بیشتر ناشي از برنامه ها و ضرورت های مقطعي و نه 

ارت سیاستي بوده اند. بجز موارد پراکنده، بهره خروجي یک فرآیند سیستماتیک طراحي، اجرا و نظ

این برداری موثری از این ابزار مهم صورت نپذیرفته و دستاوردهای کشور در این حوزه محدود مي باشد. 

در حالي است که اتفاقا دولت در کشور ما با توجه به اقتصاد دولتي و بودجه متکي به نفت، یکي از 

زه های اقتصادی بوده و توان اثرگذاری باالیي بر این موضوع دارد. بر مشتریان عمده در بسیاری از حو

                                                      
4 Public Procurement of Innovation (PPI) 
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اساس گزارش سازمان تجارت الکترونیک حجم معامالت دولت )بدون سایر سازمان های عمومي( در 

 میلیارد دالر بوده است. 50بیش از  96سال 

در حالي که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه سیاست ها و برنامه های مشخصي 

برای استفاده از ابزار تدارکات عمومي نوآوری تدوین و دنبال مي نمایند، تا کنون سیاست منسجمي در 

موثری از آن خصوص استفاده از این ابزار در کشور وجود نداشته و بجز موارد پراکنده، بهره برداری 

از آنجایي که تدوین سیاستي صورت نپذیرفته و دستاوردهای کشور در این حوزه محدود مي باشد. 

عوامل موثر در تدوین ابعاد و منسجم در این حوزه ضروری مي باشد، این پرسش مطرح مي شود که 

ني کشور در وضعیت کنو سیاست تدارکات عمومي در جهت نوآوری و توسعه فناوری در کشور کدامند؟

هر یک از این ابعاد و عوامل چگونه مي باشد؟ هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبي جهت شناسایي و 

پژوهش پس از  این درتحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومي در ایران مي باشد. 

یح شده و در ادامه یافته مرور مباني نظری و معرفي الگوی پیشنهادی، روش پژوهش مطالعه موردی تشر

در قالب تحلیل های درون و میان موردی بیان  پس از معرفي و مرور وضعیت بخش ها، های پژوهش

 گردد. در انتها عوامل الگوی نهایي معرفي و توصیه های سیاستي تشریح مي گردد.مي

 مبانی نظری -2

اهداف اقتصادی،  جارت آزاد،به دلیل نقض رقابت و تعنوان مي دارند  نئوکالسیک اقتصاددانان

آنها بیان  باشد.اجتماعي و دیگر اهداف جنبي نباید قسمت صریحي از تصمیم یا سیاست خرید دولت 

اصول اصلي مي باشند و اگر پایه تئوریکي هم برای  مي کنند که شفافیت، عدم تبعیض و نهایت رقابت

ا به دلیل تمایل ذاتي به شکست در این اهداف جنبي در تدارکات عمومي وجود داشته باشد دولت ه

 . اما(Arrowsmith 2010) هایي باشند ها نباید در فکر طراحي چنین سیاست اجرای این سیاست

 صنایع از گرایي حمایت تجربه و سو، یک توسعه از درحال کشورهای شرایط با رویکرد این ناسازگاری

 خصوص در ها تعدیل شده برخي باعث دیگر سوی از صنعتي پیشرو کشورهای سابقه تاریخي در نوزاد

عنوان  به ای توسعه منطقه های داخلي و سیاست متوسط و کوچک های و شرکت نوزاد صنایع از حمایت

 نئوکالسیکي اقتصاددانان برخي از سوی عمومي بخش و دولت خریدهای در جانبي های سیاست

 . (1398)نریماني, پیروی و شالبافي  گیرد قرار موردپذیرش

ها مي باشد. سیاست صنعتي از دخالت «چگونگي»بلکه بر سر  «چرایي»امروزه بحث کمتر بر سر 

دخالت های هدفمند دولت برای تکمیل بازارها و تشویق تولید کاال و خدمات استراتژیک برای آن کشور 

این بحث بر روی سیاست تدارکات بعنوان یکي از ابزار کمتر شناخته شده سیاست  بهره مي گیرد. تمرکز

 صنعتي مي باشد. کمیت و کیفیت مطالعات مربوط به این ابزار در دهه گذشته افزایش داشته است

(Yulek and Taylor 2012) . 
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م، سیاست شکل فناوری در نظر بگیری Sر منحني اگر چهار مرحله طفولیت، رشد، بلوغ و زوال را د

وغ برسد های عرضه گرا بیشتر معطوف به دوران طفولیت مي باشند و از سوی دیگر اگر فناوری به بل

حراني در این دیگر بازار خود را پیدا نموده و نیازی به سیاستهای حمایتي نخواهد داشت. اما مرحله ب

موده و نن مرحله سیاست های عرضه گرا عمدتا فناوری را رها میان مرحله رشد است، بطوریکه در ای

 اگر سیاستهای تقاضا گرا ضعیف باشند فناوری به مرحله بلوغ نخواهد رسید.

اعمال هر یک البته سیاست تدارکات عمومي در بستر سیاست های تقاضا محور تعریف مي شود. 

های عرضه محور  ین دسته و نیز سیاستاز سیاست های تقاضا محور بدون توجه به دیگر سیاستهای ا

های ترکیبي یا هوشمندانه اهمیت پیدا مي  کارایي الزم را نخواهد داشت. به همین دلیل مفهوم سیاست

 Vecchiato and) ها برای توسعه نوآوری استفاده مي شود کند و در واقع از ترکیبي از این سیاست

Roveda 2014) . 

خرید کاالها و خدماتي  "کمیسیون اروپا تدارکات عمومي نوآوری را اینگونه تعریف نموده است: 

که موجود نبوده یا برای برآورده نمودن نیاز مشخصي از استفاده کننده نیازمند تحقیق و نوآوری مي 

وصي ایجاد . دولت از طریق سیاست تدارکات عمومي مي تواند عالمت دهي مثبتي برای بازار خص"باشد

نموده و ضمن افزایش آگاهي از طریق اثرات سرریز، انتشار نوآوری را تسهیل نماید. از این رو مي توان 

هرگونه فعالیت تدارکات عمومي که با هدف تحریک »سیاست تدارکات عمومي را اینچنین تعریف نمود: 

 .(Rolfstam 2013) «خلق، بهبود، تطبیق و انتشار نوآوری صورت مي پذیرد

شورهای پژوهش هایي با موضوعاتي چون ضرورت، اهمیت و استدالل ها، دسته بندی، برنامه های ک

ي ممختلف و استراتژی های اجرای سیاست تدارکات عمومي نوآوری مطالعات این حوزه را تشکیل 

وآوری، سیاست تدارکات عمومي ن دهند. در راستای هدف پژوهش برای شناسایي عوامل موثر در تدوین

 فت.تمرکز اصلي بر مطالعات انجام گرفته بر روی برنامه ها و استراتژی های سیاستي قرار گر

عنوان مي دارند از منظر و همکاران  5لمبراقدامات و برنامه های سیاستي کشورها  مطالعهبا 

رویکرد متفاوت مواجه هستیم. اول استفاده از ابزار تدارکات عمومي بعنوان سیاست  چهاراستراتژی با 

تکنولوژی )عمودی(، دوم بعنوان سیاست تحقیق و توسعه)افقي(، سوم بعنوان سیاست ژنریک )آموزش 

کارکردی( و حالت چهارم که در واقع شرایط  -و زمینه سازی برای توجه عمومي به نوآوری در خریدها 

 .(Lember, Kattel and Kalvet 2015) مي باشد 6توجه به این سیاستعدم 

و همکاران 7با بررسي بیش از هشتصد شرکت فعال در تامین تدارکات دولتي در انگلستان جورجیو 

چوب برنامه های سیاستي را در قالب چهار دسته شامل هدایت شرایط چارچوب خرید )قوانین و چار

                                                      
5 Lember, Veiko 
6 No Policy 
7 Georghiou, Luke 
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نظارت(، توسعه قابلیت ها و چیدمان های سازماني برای نوآوری، شناسایي و عالمت دهي) تجمیع( 

نیازها و فراهم نمودن مشوق ها برای تامین کنندگان دسته بندی نموده اند. این شرکت ها با کمبودهایي 

 شندمواجه شدند که نقص در پوشش دهي و ندیدن تمامي چرخه تامین از این جمله مي با

(Georghiou, et al. 2014) . 

 الگوی پیشنهادی پژوهش -3

برای شناسایي عوامل موثر و بررسي میزان اهمیت آنها ابتدا با مرور مطالعات پیشین و بررسي مباني 

عمومي  نظری، عوامل استخراج غربالگری گردید. بر این اساس عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات

 تقسیم بندی شدند.  1بعد مطابق جدول  6نوآوری در 
 

 : عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات نوآوری 1 جدول

عد
ب
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متناسب با کشورهای در حال توسعه در توجه به روندهای جهاني  -1

 طراحي سیاست

تدارکات  -های مستقیم و غیر مستقیم )نرم( ت)طراحي ترکیبي از سیاس

 الکترونیک(

(Lember and Kattel, Public 

Procurement,Innovation and 

Policy 2014, 288) 
 (Chicot and Matt 2015, 21-23) 

 های طراحي سیاست در کشورهای در حال توسعهتوجه به چالش -2

 )ضعف و ناپایداری نهادی، ظرفیت کم یادگیری، فساد قابل توجه و.. (

(LI and Georghiou 2015, 338-

351) 

اجتماعي بعنوان محرك و  -های اقتصادیطراحي بر اساس چالش -3

 وسیله اجماع

)طراحي بر اساس یک نیاز واقعي دروني )و نه فقط برنامه بیروني( مرتبط 

 با چالش های امنیت، اشتغال، بهداشت و ...(

(Edler 2005, 16),  (Edquist and 

Zabala 2012, 1757-1769) 

 ها و ایجاد انسجام عمودی و افقيطراحي در تعامل با سایر سیاست -4

 های عرضه محور و تقاضا محور ()در ترکیبي از سیاست

(Lember, Kattel and Kalvet, 

2015, 403-421) 

ي
ست

سیا
ت 

باف
 

 های بخشي در طراحيمحور و توجه به ویژگيطراحي بخش  -5

)یک نسخه واحد برای همه بخش ها وجود ندارد بلکه به اقتضاء وضعیت 

 بازار و فناوری در هر بخش سیاست ها طراحي مي شوند(

(Y. LI 2013) 

, (Rolfstam, Public 

Procurement and Innovation: 

The Role of Institutions 2013) 

های مناسب انیزیم ارزیابي برای انتخاب حوزهطراحي مک -6

 سیاستگذاری

)با معیارهای زیرساخت و تکنولوژی )مثال وجود نمونه اولیه(، نیروی انساني 

 مناسب(

(Vecchiato and Roveda 2014, 

438-450) 

, (Edler and Yeow 2016, 414-

426) 

ی انساني، بلوغ بازار و زیر های نهادی، نیرودر نظر گرفتن تفاوت -7

 ها در الگو برداری سیاستيساخت

 )تفاوت در سیستم خرید، سیستم نوآوری و نهادها(

(Rullan, Saucedo and Bacaria 

2012, 599-615), (Uyarra and 

Flanagan 2009) 

شرا ط 
ی

چار چو )ب اد
نه  ی(

 ,(Y. LI 2013) بررسي و شناخت چارچوب نهادی موجود -8
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 Rolfstam, Public)  های نهادی موجود(ني جاری تدارکات و نوآوری و شکست)چارچوب قانو

Procurement and Innovation: 

The Role of Institutions 2013) 

 نگاه جامع نهادی در طراحي سیاست -9

باالنس  -غیر رسمي( -بیروني، رسمي -)توجه به همه ابعاد نهادی)دروني

 نوآوری با شفافیت و کارایي(اهداف 

(Lember, Kattel and Kalvet 

2014), 

(Rolfstam 2012,303-312) 

(LI and Georghiou 2015, 338-

351), 

 طراحي تنظیمات نهادی پویا -10

 )ارزیابي مستمر  و اصالح(
(Landoni 2016, 1-12) 

(Y. LI 2013) 

 طراحي سیستم نظارت بر عملکرد نوآوری تامین کنندگان -11
(Amann and Essig 2015, 282-

292) 

 وجود نهادها میانجي در تنظیمات نهادی و توانمندسازی -12

 پارك های علم و فناوری و...( )دانشگاهها، مراکز تحقیقاتي،
(Edler and Yeow 2016, 414-

426) 

ی
ند

نم
توا

 و 
ي
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مان

ساز
 

 طراحي ساز و کار ارتقاء مهارتهای مدیریتي -13
, (Y. LI 2013) 

(Rolfstam  2014, 1-28) 

 طراحي مکانیزیم های تدارکاتي شفاف و مناسب نوآوری-14
(Timmermans and Zabala 

2013, 674-685) 

(Georghiou, et al. 2014, 1-12), 

 طراحي مکانیزم توانمند سازی ذینفعان -15

خریداران )افزایش مهارت خرید  -)تامین کنندگان)کیفیت باالتر(

 نوآورانه((

(Y. LI 2013) 

(Edler and Yeow 2016, 414-

426) 

(Uyarra, Elder, et al. 2014, 

631-645) 

 توجه به شبکه سازی برای یادگیری -16
(Edler  2005) 

(Lember, Kattel and Kalvet 

2014) 
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 تحلیل چند وجهي تعامالت، شناسایي و طراحي تعامالت ذینفعان -17

 -بستر قانوني ارتباط فعال طرفین در مرحله پیش از خرید )طراحي 

 برقراری مناسب فرآیند یادگیری(

(Amann and Essig 2015, 282-

292) 

, (Torvinen and Ulkuniemi 

2016, 58-68) 

 رسیدن به اقتصاد اندازهتوجه به شبکه سازی جهت  -18

 )ایجاد هماهنگي مرکزی در سیستم های خرید جهت تجمیع تقاضا(

(Edler  2005) 

(Lember, Kattel and Kalvet 

2014) 

 Lember, Kattel and Kalvet) طراحي مکانیزیم عالمت دهي هماهنگ نیازهای آینده -19

2014) 

 توجه به ترکیب نمودن نیاز عمومي با تقاضای خصوصي -20
(Edler and Georghiou 2007, 

949-963) 
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پوشش قراردادن انواع ریسک )فناوری، مالي، اجتماعي، سازماني و  -21

بازار( از طریق تدوین برنامه های جبران ریسک و صندوق های بیمه 

 ای

(Y. LI 2013) 

(Lember, Kattel and Kalvet 

2014)  

آموزش و جبران هزینه های اولیه ارائه سوبسید در خصوص  -22

 نوآوری

(Rullan, Saucedo and Bacaria 

2012, 599-615)  

,(Edler and Yeow 2016, 414-

426) 

 Lember, Kattel and Kalvet) طراحي مشوق های قانوني شفاف -23

2014) 
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پیشین الگوی نظری اولیه جهت مطالعه موردهای انتخاب بر اساس عوامل شناسایي شده از مطالعات 

محور -ارائه مي شود. از آنجا که در تدوین سیاست تدارکات عمومي طراحي ها بخش 1شده مطابق شکل

مي باشند، در این چارچوب نظری ابعاد به دو بعد بیروني ناظر به عوامل خارج از بخش و بعد دروني 

ایست در تدوین سیاست مورد توجه قرار گیرند، تقسیم شدند. ارائه ناظر به عوامل داخل بخش که مي ب

 . (1381)ین  یک الگوی نظری بر اساس مطالعات پیشین اولین گام هر مورد کاوی مي باشد

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (Lember et al. 2014) و (Georghiou, et al. 2014) مرور ادبیات بویژه : چارچوب نظری بر اساس1 شکل

 روش پژوهش -4

پژوهش این  سوالکه هدف پژوهش تبییني و  استراتژی پژوهش مطالعه چند موردی در زماني 

)مارشال و راسمن  ، مناسب مي باشدتشکیل شدهچه باورها و سیاست هایي پدیده مورد نظر از است که 

در تدوین سیاست تدارکات عمومي  مؤثر عوامل شناسایي دنبال به حاضر از آنجایي که پژوهش .(1377

  شد. استفاده مورد کاوی روش از مي باشد، نوآوری

  مورد کاوی حلهرا -4-1

  :مراحل مختلف یک مورد کاوی عبارتنداز

 سؤال  پژوهش این در مي باشد. پژوهش برای معیني های سؤال اولین گام یک مورد کاوی تعیین

عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومي در جهت نوآوری و توسعه فناوری  از: عبارتست اصلي

 در ایران کدامند؟ 
  های پژوهش مرور و ها نظریه با استفاده ازاولیه  نظری الگوی ارائهموردی کاوی بعدی در گام 

 و عوامل به شناسایي ادبیات موضوع و مطالعات پیشین عمیق و مطالعه بررسي مي باشد. پیشین

  

شرایط چارچوب )قوانین و 

 چارچوب نظارت( 

توسعه قابلیتها و چیدمانهای 

 نوآوریسازماني برای 

شناسایي)تجمیع(و عالمت 

 دهي نیازها

فراهم نمودن مشوق ها برای 

 تامین کنندگان

 سیاست تدارکات عمومي در جهت نوآوری و توسعه فناوری عوامل موثر در تدوین

شرایط بین المللي و محیط 

 اقتصادی و اجتماعي

 بافت سیاستي

 ابعاد دورني
 ابعاد بیروني
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مورد  انجام جهت نظری الگوی موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومي نوآوری منجر شده و ابعاد

 .دگردی ارائه کاوی

  مرحله،  این در که مي باشد الگو آزمون برای های تجربي داده آوری گردسومین گام موردکاوی

مشاهده  نیز و پرسشنامه متخصصان، با مصاحبه موجود و مستندات به توجه با مورد هر در بررسي

 شود. مي انجام رویدادها
  هاتجزیه و تحلیل داده -4-2

  :پذیرد مي انجام مورد کاوی روش در شده گردآوریهای  داده مورد در تحلیل نوع دو

 موردی بین موردی ب( تحلیل درون الف( تحلیل

 هایتحلیل پذیری، تعمیم بسط ادامه برای در و برای تحلیل درون موردی یک مورد بطور دقیق بررسي
 .انجام مي شودموردی  بین

 موردی درون تحلیل  

 اسناد مطالعه از پس راستا این دریک تحلیل درون موردی فهم عمیق موضوع مي باشد. هدف 

 مصاحبه آغاز در گرفت. متخصصین صورت با مصاحبه افراد خبره، های راهنمایي مورد و هر با مرتبط

 در شده شناسایي و عوامل ابعاد به توجه با در ادامه و ارائه پیشین مطالعات از دستاوردهای حاصل نتایج

تمامي مصاحبه ها پس از پیاده سازی  شد. دریافت متخصصین های و دیدگاه نظرات اولیه، نظری الگوی

 عوامل شناسایي و پژوهش سؤاالت در پایگاه داده ها ذخیره شدند. تحلیل و بررسي مصاحبه ها مطابق

 مورد هر برای موردی های درون تحلیل مند، نظام روش این بر اساس .گردیدمطالعات انجام  در شده

 از طریق مقایسه ها داده منابع مورد در مثلث سازی رویکرد صورت پذیرفت. برای افزایش اعتبار پژوهش

 همچنین و متخصصین توسط تکمیل پرسشنامه نتایج مصاحبه، قالب در کلیدی خبرگان دیدگاه

 انجام افراد خبره با تهنیمه ساختار یاف مصاحبه 23 کل اتخاذ گردید. در مورد، در این مکتوب مستندات

 اطالعات جمعیت شناختي مصاحبه شوندگان را نشان مي دهد. 2شد. جدول 
 

 اطالعات جمعیت شناختي مصاحبه شوندگان -2جدول

 مورد مطالعه
تعداد 

 مصاحبه

متخصصان با پیشینه 

 اجرایي

متخصصان با پیشینه 

سیاست گذاری و 

 پژوهشي

شماره متن  –کد 

 مصاحبه پیاده شده

 INT  01- 08 4 4 8 نفت

 INT 09-15 3 4 7 نیرو

 INT  16-23 3 5 8 راه و شهرسازی

  10 13 23 کل
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این  طابقماستفاده شده است.  ها پرسشنامه تحلیل برایای آزمون ناپارامتریک دوجمله روش از

توان نتیجه درصد مي 95باشد در سطح اطمینان  0,05آزمون در صورتي که سطح معناداری باالی 

یرگذار بر گرفت که فرض صفر رد نخواهد شد و بنابراین عامل مورد نظر به عنوان یک عامل مهم و تاث

شود و از اهمیت کمتری برخوردار مي باشد. در مقابل اگر تدوین سیاست تدارك نوآوری شناخته نمي

رفت و فرض درصد، فرض صفر را نپذی 95توان در سطح اطمینان باشد، مي 0,05سطح معنادار کمتر از 

 مقابل را پذیرفت یعني عامل مورد نظر در تدوین سیاست تدارك نوآوری مهم است.

 موردی بین تحلیل 

هدف  با اینکه شود. مي انجام موردی بین های تحلیلپژوهش  پذیری تعمیم وجه تقویت به منظور

ر صورت د موردکاوی، حوزه محققان به عقیده اما ،نمي باشد پذیر تعمیم خاص طور به کیفي های پژوهش

 که وردیمنگاه درون  از و ارائه های مناسب پاسخ سؤاالت برخي برای توان مي انتخاب درست نمونه ها

 بررسي  دهش انتخاب موردهای به توجه با پژوهش این در فاصله گرفت. دارد موارد تشریح بر تمرکز تنها

ر این دسیاست تدارکات عمومي نوآوری بررسي عوامل موثر در تدوین  از حاصل بین نتایج آیا که شد

 .گردید بررسي آنها واقعي و نظری در این راستا تکرار خیر؟ یا دارد همگرایي وجود بخش ها

  سنجش اعتبار پژوهش -4-3

نظری  الگوی یک باید ابتدا .مي باشد مرحله دو شامل معتبر مورد کاوی هر 8ین دیدگاه مطابق

ارزیابي  برای شده مطرح ویژگي چهار باید در ادامه کند. کاوی کمکمورد  طرح به تا وجود داشته باشد

 قابلیت و بیروني اعتبار دروني، اعتبار ای، اعتبار سازه از: عبارتند که گردد برآورده مورد کاوی کیفیت

 . (1381)ین   اعتماد

 ای سازه اعتبار آزمون  

ي باشد مهدف این آزمون اطمینان از انتخاب سنجه های عملیاتي صحیح برای مفهوم مورد مطالعه 

 در نظر را منعکس مي نمایند. مفهوم مورد در عمل شده انتخاب عوامل شود نشان دادهو این که 

 نداتمست و پیشین، اطالعات مطالعات مند نظام مرور قبیل از مختلف منبع چندین ها از داده گردآوری

 سویه اجماع سه رویکرد شد. اتخاذ استفاده متخصصان نظرات اکتشافي و پیمایش های مصاحبه موجود،

 منبع سه نتایج اگر این رویکرد در .است شده پژوهش برای نیاز مورد اعتبار تأمین باعث سازی( )مثلث

عي س پژوهش این در .داشت خواهد مناسبي اعتبار حاصله نتیجه باشند داشته همگرایي هم با پژوهش

ت، مستندا بکارگیری و متخصصان و گذاران نظرات سیاست دریافت طریق از شواهد از ای زنجیره شد

 نظرات از پژوهش ای سازه اعتبار از برای اطمینان همچنین شود. ارائه پایش و پرسشنامه ها، گزارش

 استفاده گردید.شده  ارائه های تحلیل و عوامل تأیید و بررسي برای مطلع افراد

                                                      
8 Yin 
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 درونی اعتبار آزمون  

مي باشد. به این  هدف این آزمون پژوهش نتایج موجه بودن و اعتماد به یافته ها دستیابي به ویژگي

بخش از سطوح  هر در نفر چندین برای نمونه شوند. استخراج چندگانه از منابع شواهد منظور تالش شد

 مصاحبه مورد یکسان با سؤاالت دانشگاهي( افراد و کنندگانتامین  مدیران، گذاران، مختلف )سیاست

 برای بررسي درستي داده های گردآوری شده نتایج شد. گردآوری تجارب مختلف و نظرات و گرفتند قرار

 مستندات دیگر مانند منابع از حاصل های داده با پرسشنامه طریق از و پیمایش ها مصاحبه از آمده بدست

ها  در مصاحبه ویژه به ها داده آوری جمع مرحله در .داده شدند تطبیق منابع سایر و ها گزارش علمي،

کمک  آنان های دیدگاه از درست درك از اطمینان و گزارش مصاحبه مطالعه برای شوندگان مصاحبه از ،

مطابق  .گرفت قرار مورد مشورت متخصصان با بودن باورپذیر جنبه از پژوهش نتایج در ادامه شد. گرفته

 و پیمایش مستندات ها، مصاحبه طریق از پژوهش این در که سویه اجماع سه اتخاذ رویکرد نظر آیزنهارت

  .نماید مي محقق هم را دروني تحقق اعتبار بیروني، اعتبار افزایش بر عالوه پذیرفته صورت

 بیرونی اعتبار آزمون 

آن معتبر مي باشد و حصول  موضوعیت این آزمون تعیین دامنه ای که نتایج یک پژوهش در

 یکي موردی جای تک به چندموردی های پژوهش بکارگیری مي باشد. نتایج تعمیم قابلیت اطمینان از

استفاده از روش مثلث  و نتایج مقایسه مي باشد. همچنین بیروني اعتبار افزایش برای مهم از راهکارهای

 چهار این پژوهش، در منظور همین مي باشد. به این پژوهش کیفیت ارتقاء دیگر ابزارهای از نیز سازی

 الگوی با ارتباط در ها میان بخش های مشابهت بر واقعي تکرار روش از استفاده با شد. انتخاب بخش

 اساس شده بر انتخاب موارد های تفاوت دالیل بررسي برای نظری از تکرار در ادامه گردید. تأکید نظری

 .یابد افزایش پژوهش بیروني اعتبار ها این فعالیت طریق از گردیدتالش  شد. استفاده نظری الگوی

 بودن اعتماد قابل آزمون 

الزمه  قابلیت تکرار رویه های یک پژوهش با نتایج مشابه از طریق این آزمون جستجو مي شود.

 طریق از پژوهش این در مربوطه مي باشد. جزئیات پژوهش با همه سازی دستیابي به این ویژگي مستند

 اعتمادپذیری مورد پژوهش برای داده پایگاه ایجاد همچنین و مورد کاوی های پروتکل مصاحبه تهیه

 است. گرفته توجه قرار

 پژوهش های حاصل از یافته -5

 در ابتدا مرور مختصری از زمینه ها و عملکرد هر بخش در خصوص تدارکات عمومي نوآوری انجام

  .پذیرفت بر مبنای الگوی نظری اولیه انجام موردی بین و موردی های درونتحلیل در ادامه و
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 بخش نفت: اقدامات زیاد با عمق کم -1-5

بدیلي در رتبه نخست دنیا از حیث برخورداری از مجموع ذخایر هیدروکربوری، در جایگاه بي ایران

 9پیمانکار عمومي. واقعیت این است با این که شرکت های از لحاظ امنیت انرژی در جهان قرار دارد

های متعددی در این بخش شکل گرفته اند اما عمق دانش، فناوری و نوآوری ما در این صنعت بقدری 

درصد  60درصد تجهیزات این صنعت از خارج وارد مي شود. بطور میانگین در حدود  70است که حدود 

ین تجهیزات در اختیار دانش فني ساخت تجهیزات در داخل وجود دارد اما تنها سي درصد بازار تام

)مرکز پژوهش های  سازندگان داخلي قراردارد که بخشي از آن هم به کاالهای مصرفي مربوط مي شود

 .(1398مجلس 

 سیاست تدارکات عمومیبخش نفت و  -1-1-5

ین گرفته اما ادر بخش نفت علیرغم این که اقدامات مختلفي در مقاطع زماني متفاوت صورت 

 اند.ها از انسجام و پیوستگي الزم برخوردار نبوده و اثر بخشي محدودی داشتهبرنامه

 1393ز سال ااین پروژه  پروژه ده گروه کاالیي نفت بارزترین برنامه در این راستا محسوب مي شود.

وهش های مرکز پژ ي کهمطابق گزارش با ابالغ وزیر نفت در دستور کار واحد های مربوطه قرار گرفت.

ست یافته دتنها سه مورد از پروژه ها به پیشرفت باالی پنجاه درصد  منتشر نمود 1397در سال  مجلس

ر را مد نظر اند. اگر بخواهیم از منظر موضوع پژوهش این پروژه را تحلیل نماییم، مي بایست نکات زی

 قرار دهیم: 

  ه و اخذ و قراردادها بصورت ساخت چند نموندر این پروژه از قدرت خرید دولت استفاده نگردید

ژه های تاییدیه های مربوطه بسته شد و در صورت موفقیت تجمیع بسیار ناقصي از تقاضاهای پرو

ین نکرده آتي به عنوان گام بعدی انجام شده بود که نقطه سر به سر برای سرمایه گذاری را تام

ه وابسته گروه در واقع دو مجموع 10ر این است. مالحظه مي شود دو پیمانکار با پیشرفت بهتر د

های اخت لولهسبه دولت یعني جهاد دانشگاهي و فوالد اصفهان بوده اند که حجم قرارداد فوالد برای 

 شود. میلیون یورو را شامل مي 550مغری با یک شریک خارجي مبلغ عمده این ده گروه یعني 
 ز طور مستقیم حضور نداشته است. یکي اخریدار که رکن اصلي محسوب مي شود در این مدل ب

نحالل شرکت عالئم نامناسبي که در ابتدای پروژه ارسال و باعث عدم تجمیع مناسب تقاضا گردید، ا

ی تجمیع کاالی نفت تهران بعنوان خریدار و تبدیل آن به یک مدیریت بعنوان هماهنگ کننده برا

 تقاضا از شرکت های دیگر بود.
 و  م در سایر کشورها مي بایست یک ساختار سوم با زیر بنای پژوهشمطابق الگوی های مرسو

تدا و صرفا فناوری بعنوان سازمان میانجي و ناظر در قرارداد ایفای نقش نماید که جز در گام اب

 جهت ارزیابي اولیه توانمندی شرکت ها این امر تحقق نیافت.
                                                      
9 General Contractor 
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 بندی بخش نفتجمع -2-1-5

یک متولي قوی برای همراستا کردن تالش های پراکنده و  یکي از عمده ترین چالش ها نبود

متعددی است که صورت گرفته است. عمده برنامه هایي که تعریف مي شوند با دید رفع چالش های 

تحریم و نه خروجي یک نگاه بلند مدت به نوآوری و توسعه فناوری مي باشند. این نگاه موجب رفتار 

مان تحریم و غیر تحریم شده است که به اعتماد شبکه تامین داخل دوگانه و متفاوت سیاستگذاران در ز

برای حرکت در مسیر نوآوری خدشه وارد مي نماید. موارد موفقي از توسعه فناوری از طریق سفارش 

خرید اولیه از سوی دولت وجود دارند که در ادامه و پس از ایجاد توانمندی، خرید دولت تداوم نیافته 

ی توسعه فناوری مانند طرح ده گروه کاالیي متولیان مي بایست خود را در کنار است. در برنامه ها

سازنده قرار داده و نقش فعال و مسئوالنه ای را ایفا نمایند نه اینکه با نگاه کافرما و پیمانکار خود را صرفا 

تولید داخل در  قلم از کاالهای 84طرف دوم قرارداد بدانند. نمونه این نگاه در ابالغ ممنوعیت واردات 

زماني که درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته مشهود است. در هر صورت با آسیب شناسي اقدامات 

پیشین و تدوین یک سیاست مسنجم و اجرای آن از سوی یک متولي دارای قدرت خرید مي توان از 

ان اهرمي برای میلیارد دالری تجهیزات که طي سالهای آتي پیش روی این صنعت است به عنو 50بازار 

 توسعه فناوری و ایجاد توانمندی داخلي بهره برد.

 هاچالش حفظ توانمندی نیرو:بخش  -2-5

 کاالی عمده متقاضي که هستند برق فعال صنعت تأمین زنجیره در اقتصادی، بنگاه هزار از بیش

 شرکت برق، نیروی توزیع شرکت از جمله آن زیرمجموعه شرکت های و نیرو وزارت بنگاهها، این تولیدی

 اخیر سال 15 در .هستند برق شرکتهای تولیدکننده و حرارتي برق نیروی مادرتخصصي شرکت توانیر،

 عنوان به را خود است توانسته ایران برق صنعت پیشرفته، تجهیزات تولید در خودکفایي با افزایش سطح

 نیاز مورد از تجهیزات درصد 90 از بیش حاضر حال کند. در معرفي کشور در پیشرو هایاز بخش یکي

 .(1398)مرکز پژوهش های مجلس  است داخلي توان به متکي برق صنعت

 سیاست تدارکات عمومی نوآوری بخش نیرو و -1-2-5

بخش نیرو از منظر توسعه فناوری و توانمندی ایجاد شده و عمق ساخت داخل از جمله موفق ترین 

بخش ها محسوب مي شود. عمده توانمندی ایجاد شده نیز با استفاده از قدرت خرید و مکانیزم تدارکات 

متولي  عمومي صورت پذیرفته است. دو اهرم مهم در این مسیر یکي تجمیع تقاضا و دیگری تشکیل یک

قوی و دارای سازماندهي برای اجرای این امر یعني شرکت ساخت و تهیه کاالی آب و برق یا همان 

 بوده است.  1350ساتکاب در سال 
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  ساتكاب 

بر خالف برخي از سازمان هایي که در ادامه دچار انحراف از ماموریت محوله شدند، این شرکت با 

ها به وضوح عنوان شده موجب ایجاد زنجیره ای از توانمندیتمرکز بر ماموریت خود که در اسم آن نیز 

در این صنعت گردید. به طور معمول گام های اولیه از سر و سامان دادن به فضای واردات و مدیریت 

واحد بر آن شروع  و در ادامه با ایجاد سرمایه گذاری مشترك میان شرکتهای داخلي و شریک خارجي 

سپس تعمیق توانمندی به سمت ساخت و طراحي ادامه یافت. اگر چه سابقه  و ایجاد توانمندی مونتاژ و

تشکیل برخي از این شرکتها مانند ایران ترانسفو به کمي قبل تر بر مي گردد، اما در ادامه تحت مدیریت 

واحد ساتکاب قرار گرفتند. این ماموریت در سالهای جنگ تحمیلي با سرعت کمتر و پس از جنگ با 

درصد( شروع مي شد و  6یافت. مبنای محاسبه نیازمندی ها از رشد ساالنه مصرف )معموال قوت ادامه 

های الزم، تعداد پست ها و خط های الزم و میزان کاالی مورد نیاز محاسبه مي  سپس تعداد نیروگاه

منجر به تولد  -گردید. مکانیزم معمول مشارکت یک شرکت دولتي) نیمه دولتي( با یک شرکت خارجي 

و با تامین مالي یک بانک داخلي یا خارجي بوده است و در سالهای بعدی عمدتا  -ک شرکت مشتركی

 واگذاری سهام دولتي صورت پذیرفته است. 

 مپنا 

تاسیس شد. برای پاسخ گویي به رشد  1371شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهي ایران در سال 

در توسعه نیروگاههای برق آبي، عمده رسالت  درصدی مصرف برق در کشور و محدودیت 8تا  6سالیانه 

تامین برق بر عهده نیروگاههای حرارتي قرار گرفت. با تجمیع تقاضا توانیر بعنوان کارفرمای اصلي با یک 

میلیارد دالر روبرو بود. این تجمیع تقاضا به متولیان این  1,2مگاواتي به ارزش تقریبي  3000سفارش 

در مذاکره با زیمنس نه فقط خرید تجهیزات بلکه تقاضای تولید تحت لیسانس  اجازه را مي داد که این بار

و انتقال دانش فني را مطرح نمایند. اگر چه در ابتدا مپنا با هدف ایفای نقش یک پیمانکار عمومي 

تاسیس شد اما این نقش بر عکس پیمانکارهای عمومي در نفت، مانع از برقراری یک فرآیند یادگیری و 

 دانش فني و تعمیق ساخت داخل در مپنا نگردید.انتقال 

 بخش نیرو بندی جمع -2-2-5

شواهد حاکي از وجود ضعف در پیگیری سیاست های گذشته در سالهای اخیر  و حتي چالش حفظ 

و پس از خصوصي سازی تصمیم به انحالل شرکت ساتکاب  1390دستاوردهای گذشته دارد. در سال 

آغاز گردید. دولت یازدهم ابتدا تصمیم به تشکیل دو شرکت جدید گرفت  گرفته شد و روند انحالل آن

مجددا هیات وزیران رای به احیاء شرکت ساتکاب داد و وزیر نیرو در دوره  1396اما در ادامه در سال 

حمایت از ساخت و تولید داخل کاالهای مورد نیاز صنعت آب و جدید نیز بر ماموریت اصلي آن یعني 

های مادرتخصصي ني از تولیدکنندگان، پیمانکاران و مهندسین مشاور با هماهنگي شرکتبرق و پشتیبا



  و راه یروسه بخش منتخب نفت، ن ی: مطالعه موردینوآور یتدارکات عموم یاستس ینابعاد و عوامل موثر در تدو یلتحلعنوان مقاله: 

 

144 

 

تاکید نمود. در سالهای اخیر برخي شرکتها به انحاء مختلف و بعضا در پوشش تولید داخل با  ذیربط 

ا مونتاژ راه ورود محصوالت خارجي )بویژه از کشور چین( در مواردی که تولید داخل نیز وجود دارد ر

 هموار نموده اند. 

این بخش سابقه ای طوالني در اتخاذ رویکرد توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از قدرت خرید 

دولت دارد. اما وجود نوسانات در این رویکرد و کمرنگ شدن آن در مقاطعي و در مواردی قائم به فرد 

ه سایر بخش ها عملکرد مناسبي بودن آن بیانگر این نکته است که این حتي در این بخش که نسبت ب

در این حوزه داشته، فقدان یک سیاست مدون و مشخص در این خصوص به چشم مي خورد. حل چالش 

اقتصاد صنعت برق شامل مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد و بدهي انباشته شده وزرات نیرو برای حفظ 

ندهي فضای تقاضا و ایجاد توانمندی دستاوردهای گذشته و ادامه مسیر ضروری مي باشد.  تجمیع و ساما

داخلي حتي در رویکرد خرید صرف از خارج نیز دارای اهمیت مي باشد. به عنوان نمونه در مورد پره 

توربین، پس از ایجاد توانمندی داخلي قیمت عرضه شرکت های خارجي به یک چهارم کاهش پیدا کرده 

 است.  

 راه و شهرسازی: ضعف سازماندهیبخش  -3-5

تحقیق حاضر عملکرد این بخش در موضوع تدارکات عمومي نوآوری در حوزه حمل و نقل ریلي  در

 قبیل از مزایایي دلیل به حمل ونقل، راه آهن مختلف سیستم های بین مورد بررسي قرار گرفته است. از

 و ریزیقابلیت برنامه هوایي، جادهای و حمل ونقل با رقابت و مسافری ترابری در سرعت ارتقای امکان

 و ناوگان)کمتر شبکه کمتر بسیار استهالك بحراني، شرایط جمله از مختلف شرایط در خدمات استمرار

 کمتر جاده ای(، عوارض حمل ونقل با مقایسه زمین)در کمتر اشغال جادهای(، ترابری استهالك نصف از

 به بار نسبت حمل در انرژی کمتر بسیار مصرف پایدار، توسعه اهداف با سازگاری و زیست محیطي

 دارد.  ایران جمله از کشورها و توسعه رشد در ویژه ای اهمیت ،...و یک ششم( جاده)حدود

 و سیاست تدارکات عمومی بخش راه )ریلی( -1-3-5

 است. سال 27 تقریباً ایران باری ناوگان 24000 از بیش عمر میانگین مي دهد نشان بررسي ها

 45 حدود و است سال 62 و نوساز برابر ترتیب به مسافری ناوگان سن بیشترین و همچنین، کمترین

 30 عمر برای ناوگان طراحي به توجه با که دارند عمر سال 40 از بیش موجود، از لکوموتیوهای درصد

 محسوب فرسوده موجود ناوگان از بخشي است نیز سال 40 تا افزایش قابل مناسب با تعمیرات که سال

 .دارند جایگزیني به و نیاز شوندمي
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 مپنا لوکوموتیو موفق در انتقال فناوری با خرید دولت 

چندین بار از طریق شرکت  70دهه در خصوص این تجربه موفق باید گفت در حوزه لوکوموتیو در 

های دیگر همچون واگن پارس دولت مبادرت به خرید با هدف انتقال فناوری نموده بود که به دالیل 

مختلف موفق نبوده است که از جمله آنها مي توان به انتخاب محصول و شرکت نامناسب برای خرید و 

مود. تجربه ورود مپنا به حوزه عدم سازماندهي شرکتهای داخلي برای ایجاد ظرفیت جذب اشاره ن

بر پایه سابقه قبلي میان شرکت مپنا و شرکت زیمنس در وزرات نیرو شکل و  1386در سال  لوکوموتیو

را  در موضوع توربین گرفت. در واقع وقتي دو شرکت یکبار مشارکت و فرآیند انتقال فناوری و یادگیری

برای این همکاری در موضوع دیگری مانند لوکوموتیو  طي نموده اند این تجربه مي تواند زمینه ساز خوبي

باشد. بر همین اساس بر خالف تالش های قبلي این بار شرکت داخلي با یک طراحي و سازماندهي 

درصدی در طراحي و ساخت لوکوموتیو  55مناسب برای ایجاد ظرفیت جذب موفق گردید به توانمندی 

ردادی، کیفیت مطلوب آموزش های حین کار، حضور موثر دست یابد. از عواملي چون ضمائم مناسب قرا

مین أبازرسان و ناظرین زیمنس، وجود انگیزه در تیم گیرنده فناوری و انتخاب مناسب زیمنس به عنوان ت

 کننده فناوری به عنوان نقاط قوت این پروژه یاد شده است.   

 درصد، 65 مسافری واگن درصد، 70 باری واگن پارس در واگن شرکت در داخل ساخت توانمندی

واگن  شرکت در داخل ساخت است. توانمندی درصد 18 مترو واگن و درصد 50 مسافری و باری بوژی

)مرکز پژو هش های  مي شود ارزیابي درصد 55مپنا  شرکت در و درصد 30 حدود در تهران سازی

 .(1398مجلس 

 بندی بخش راهجمع -2-3-5

همانطور که در آمار ارائه شده مشخص مي باشد، علیرغم وجود توانمندی داخلي و ظرفیت خالي 

شرکتها و امکان تامین مالي داخلي از روشهایي مانند لیزینگ  و.. برای تولید انواع واگن های باری و 

د ترنس مسافری و لوکوموتیو، اغلب خرید ها از خارج صورت مي پذیرد و محصوالت شرکت هایي مانن

مش هلدینگ روسیه ، آلستوم فرانسه و هیوندایي روتم کره در داخل فقط مونتاژ مي شوند. مورد مپنا 

لوکوموتیو بیانگر اهمیت انتخاب فناوری مناسب، ایجاد ظرفیت جذب و سازماندهي مناسب برای برقراری 

تهران واگن علیرغم فرآیند یادگیری و توسعه تکنولوژی مي باشد. در خصوص واگن های مترو شرکت 

عدد واگن و تعمیر و نگهداری همین مقدار واگن، متاسفانه  1500و مونتاژ بیش  1382فعالیت از سال 

درصد دست یابد و عمده قطعات از چین وارد و در این  30نتوانسته به عمق داخلي سازی بیش از 

وع مي باشد. در حوزه حمل و شرکت مونتاژ مي شوند که ارزان بودن تعرفه ها یکي از دالیل این موض

نقل ریلي علیرغم اینکه چندین بار از اهرم تجمیع استفاده شده اما در اغلب موارد سازماندهي مناسبي 

 برای جذب فناوری و ایجاد توانمندی داخلي وجود نداشته است.
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 های درون موردیتحلیل -4-5

 تحلیل درون موردی نفت -1-4-5

 محیط اقتصادی و اجتماعیشرایط بین المللی و  -الف

ایجاد شفافیت و حرکت به سمت تدارکات الکترونیک بعنوان یکي از زیر ساخت های تدارکات 

عمومي نوآوری در برنامه کشورها مطرح مي باشد. در این خصوص ایجاد سامانه تامین کاالی الکترونیک، 

و مزایده های چهار شرکت اصلي  تهیه فهرست بلند منابع بخش نفت و استقرار سامانه متمرکز مناقصات

از اقدامات این بخش مي باشد. علیرغم ثبت کاالهای ساخت داخل در سامانه هنوز خریدها در مواردی 

شرکت تابعه به  135از تامین کنندگان خارجي صورت مي گیرد که یکي از دالیل آن عدم اتصال همه 

 سامانه تامین الکترونیکي مي باشد.
 بافت سیاستی -ب

ه به طراحي بخش محور و لحاظ نمودن وضعیت متفاوت هر بخش از لحاظ سطح آمادگي توج

فناوری و میزان بلوغ بازار بعنوان یکي از عوامل مهم احصاء شده که عدم توجه به آن در طراحي بسته 

 گروه کاالیي مشهود مي باشد.  10

در این صنعت بیانگر  همچنین اهمیت کمتر عامل  انتخاب حوزه های مناسب برای سیاستگذاری

این موضوع است که با توجه به مطالعات صورت گرفته تحلیل درستي برای شناسایي حوزه ها از جمله 

در پروژه ده گروه کاالیي صورت گرفته و خبرگان چالش های موجود را کمتر متوجه چالش در انتخاب 

 حوزه های مناسب و ناشي از عوامل دیگر مي دانند.
 بشرایط چارچو -ج

شناخت ظرفیت های چارچوب نهادی موجود برای حمایت از تدارکات عمومي نوآوری و تحلیل 

های نقاط ضعف و قوت آنها از عوامل مهم در تدوین سیاست در این حوزه مي باشد. قانون حداکثر، ردیف

دگان و نیز شیوه نامه حمایت از تولیدکنن 1391بند ث قانون اختیارات و وظایف نفت مصوب  7الي  5

داخل این عمده فضای نهادی را تشکیل مي دهند. اگر چه در ظرفیت نهادی موجود اثری از حمایت 

مستقیم از سیاست تدارکات عمومي نوآوری دیده نمي شود و از این منظر نیاز به اصالح وجود دارد، اما 

ضعف قانون در برخي همین فضای موجود نیز قابلیت تعریف پروژه های مربوط را دارا مي باشند. بخاطر 

حوزه ها سازنده داخلي مجبور است برای شرکت در خرید دولت با مجموعه های خود دولت و یا شبه 

 دولتي ها رقابت کند که بعضا آنها از دامپینگ نیز استفاده مي کنند.

عامل مهم دیگر نهاد های میانجي مانند پارکهای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتي در اغلب 

های سیاستي تدارکات عمومي نوآوری در سایر کشورها حضور دارند و در خریدی که توسط دولت برنامه

از تامین کننده انجام مي شود بعنوان ناظر، تسهیلگر و توانمندساز حضور دارند. در پروژه ده گروه کاالیي 



 1401( تابستان 56)پیاپی  2شماره  16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

 

147 

اجرا ( حضور داشته  مرکز مطالعات فناوری دانشگاه شریف فقط در ارزیابي اولیه ) و نه نظارت در مرحله

 است. 

 سازماندهی و توانمندی -د

در نگاه کلي بسیاری از خبرگان در مورد برنامه ها و اقدامات بخش نفت و تالش های آن در خصوص 

توسعه فناوری از جمله استفاده از قدرت خرید معتقدند عمده برنامه ها با وجود طراحي مناسب در اجرا 

ند و نبود یک متولي اصلي و میاندار دارای قدرت سازماندهي را با چالش های جدی مواجه مي شو

مهمترین دلیل این امر مي دانند. فقدان یک متولي مانند آنچه در بخش نیرو بویژه در سالهای قبل 

ساتکاب عهده دار آن بوده است، در بخش نفت مشهود است. سیاست تدارکات عمومي نوآوری مي 

جود دارد و توسط سازماني که متولي خرید است طراحي و اجرا شود. بایست در جایي که قدرت خرید و

در صنعت نفت عمده خرید دولت غیر متمرکز و از طریق شرکتهای پیمانکاری عمومي و پیمانکاران 

فرعي آنها انجام مي شود و برنامه هایي که عمدتا در معاونت پژوهش و فناوری طراحي مي شوند در 

اجه مي شوند. در ابتدای پروژه ده گروه کاالیي شرکت تامین کاالی نفت تهران اجرا با مشکالت متعدد مو

منحل و تبدیل به مدیریت تامین کاال شد یعني در واقع ساختاری متولي اجرا شد که فاقد قدرت خرید 

عامل مرتبط با این بعد را از جمله عوامل مهم در تدوین سیاست تدارکات  4بود. عمده خبرگان هر 

 وآوری برشمرده اند. عمومي ن

   شناسایی، تعیین )تجمیع( تقاضا و عالمت دهی نیازها -ه

در میان شش بعد مورد بحث، این بعد که با مشخصه تجمیع تقاضا شناخته مي شود از اهمیت 

عامل مرتبط با این بعد را از جمله عوامل مهم در تدوین  4بسزایي برخوردار است. عمده خبرگان هر 

 سیاست تدارکات عمومي نوآوری برشمرده اند. 

از شرکتهای تابعه عملیاتي نشده و یکي دیگر از سامانه تامین کاالی الکترونیکي هنوز در بسیاری 

های  الزامات تجمیع، ساماندهي سیستم کدینگ کاالیي در صنعت نفت مي باشد. در حالي که در شرکت

هزار کد کاالیي موجود است، صنعت نفت  100و  80بزرگي مانند آرامکو و بریتیش پترولیوم به ترتیب 

 ما بیش از یک میلیون کد کاالیي دارد.

نکته مهم دیگر در خصوص اقتصاد اندازه تصمیم گیری در مورد ظرفیت اقتصادی سازندگان داخلي 

بر روی کاالیي خاص مي باشد. باید مشخص شود در هر حوزه ای با توجه به هزینه ایجاد زیرساخت ها 

از  و هزینه های یادگیری، نوآوری و توسعه فناوری حضور چه تعداد بازیگر منطقي مي باشد. یکي

مشکالتي که دیده مي شود سازندگان متعددی است که همه با یک سطح کیفي مشخص و زیر ظرفیت 

اقتصادی در بازار حضور دارند. این نکته حتي برای تعدد پیمانکارهای عمومي که در یک حوزه و با 

قابل سفارش پروژه دولت ایجاد شده و صاحب سطحي از توانمندی های طراحي، تامین و ساخت هستند 

پیمانکار  4طرح مي باشد. به عنوان نمونه در حوزه ساخت سکو های فراساحل شاهد ظهور حداقل 

 عمومي و در نتیجه پراکندگي قابلیت ها و منابع و عدم تعمیق جریان دانش و یادگیری هستیم.   
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 تشویق راه حل های نوآورانه -و

های عه فناوری مي باشد و وجود پوششعدم اطمینان یکي از ویژگي های ذاتي مسیر نوآوری و توس

شود. بیمه ای برای جبران انواع ریسکها ) فناوری، مالي، اجتماعي، سازماني و بازار ( عامل مهمي تلقي مي

اغلب خبرگان بر اهمیت مشوق های شفاف قانوني تاکي دارند. با توجه به تجارب قبلي و مشکالت 

مده خبرگان اهمیت کمتری را برای عامل ارائه سوبسید ساختاری مربوط به کشورهای در حال توسعه ع

 برای تشویق راه حلهای نوآورانه قائل مي باشند.

 تحلیل درون موردی بخش نیرو -2-4-5

 شرایط بین المللی و محیط اقتصادی و اجتماعی -الف

ده عمده خبرگان در مصاحبه و انعکاس نظرات خود بر اهمیت عوامل مربوط به این بعد تاکید نمو

اند. به تبع روند جهاني برای ایجاد شفافیت دولت و بخش نیرو نیز تال شهای خود برای استقرار نظام 

تدارکات الکترونیکي آغاز نموده اند. آنها با تاکید بر اهمیت توجه به شرایط حاکم بر کشورهای در حال 

رخي موارد منفعت سفر به توسعه از جمله به نقش سطح فساد موجود اشاره مي کند و بیان مي دارند ب

کنند خارج و دریافت مبالغي که سازندگان خارجي تحت عنوان پول در پاکت بعنوان تشویق پرداخت مي

 باشد.در بر روی تصمیم خرید اثر گذار مي

بدهي های بخش نیرو، کمبود نقدینگي و عدم تسهیل فرآیند صادارت دستاوردهای این صنعت در 

جاد شده را با چالش جدی مواجه ساخته و دولت باید این چالش را اوال پذیرفته حوزه فناوری و اشتغال ای

 و اراده حل آن با تکیه بر توانمندی موجود را داشته باشد. 
 بافت سیاستی -ب

خبرگان با تاکید بر طراحي بخش محور و لزوم لحاظ نمودن تفاوت های زیر ساختي در طراحي 

مین ویژگي های بخشي بوده که فراب و مپنا مسیرهای متفاوتي را سیاست ها بیان مي دارند به دلیل ه

 در توسعه فناوری طي نموده اند.

در این بعد طراحي مکانیزم ارزیابي برای انتخاب بخش های مناسب جهت اجرای سیاست در اولویت 

های بعدی قرار دارد. با توجه به سابقه موضوع عمده بخش ها مستعد اجرای سیاست بوده و چالش اصلي 

 معطوف به وجود اراده منسجم از سوی دولت مي باشد. 
 شرایط چارچوب -ج

ربوط به این بعد مورد تاکید خبرگان قرار گرفته است. مکانیزم قانوني مناسبي اهمیت همه عوامل م

در کشور در موضوع تدارکات عمومي نوآوری وجود ندارد. به دلیل نبود بستر قانوني حمایت های دولت 

ات متغیر بوده و بعضا قائم به فرد مي باشد. در مورد عامل نظارت بر عملکرد نوآوری تامین کنندگان الزام

درصد گردید، شاهدی مثال اهمیت  64به  46قراردادی برای مپنا که موجب افزایش راندمان توربین از 
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موضوع مي باشد. اساسا مپنا در ابتدا بعنوان پیمانکار عمومي مطرح گردید و نظارت و حمایت مدیران 

 حرکت مپنا در مسیر یادگیری، توسعه فناوری و نوآوری را رقم زد. 

تاکید بر نبود سیستم قانوني مناسب عنوان مي دارد قانون معافیت های مالیاتي در  سازندگان با

خصوص شرکت های دانش بنیان به درستي اجرا نمي شود. همچنین با وجود تولید داخل در مواردی 

 هزار کیت در ماه در مورد کنتورهای هوشمند( مي باشیم. 50شاهد واردات و مونتاژ محصوالت خارجي )
 ماندهی و توانمندیساز -د

اهمیت عوامل این بعد نیز مورد تاکید خبرگان قرار گرفت. پس از عامل تجمیع تقاضا، این بعد از 

عوامل و نقاط قوت در شکل گیری سابقه خوب بخش نیرو محسوب مي شود. عمده خبرگان بر اراده و 

ساتکاب بویژه در دهه هفتاد  مهارت مدیران نیرو در قالب یک متولي توانمند و دارای قدرت خرید بنام

 صحه گذاری مي نمایند. 

مکانیزم مناسب قراردادی از اهمیت باالیي برخوردار بوده و مشوق های مناسب برای شریک خارجي 

در شکل گیری فرآیند مناسب یادگیری و انتقال دانش موثر مي باشد. در مورد پارس سوئیچ قرارداد به 

 راني با تایید سیستم کیفیت آلستوم به دولت فروخته مي شد.نحوی تنظیم شد که تولید شرکت ای

خبرگان با تاکید بر لزوم توانمند سازی دولت بیان مي دارد در برخي حوزه ها مانند حتي نیاز به 

استفاده از قدرت خرید دولت وجود ندارد و دولت با سیاست گذاری مناسب مي تواند با پول بخش 

 شود.خصوصي توسعه فناوری را موجب 
 شناسایی، تعیین )تجمیع( تقاضا و عالمت دهی نیازها   -ه

این بعد عامل کلیدی توانمندی فناوری ایجاد شده بخش نیرو محسوب مي شود و اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است. توانمندی ساتکاب در تجمیع تقاضای برق های منطقه ای 

گرفتن رشد سالیانه مصرف برق در کشور را عامل مهمي برای برنامه  و محاسبه نیازهای آتي با در نظر

 ریزی های بلند مدت بوده است.

را مهم ترین عامل  80عدد توربین در اوایل دهه  50سازنده پره های توربین سفارش خرید همزمان 

 ایجاد صرفه اقتصادی جهت دستیابي توانمندی فناوری در داخل معرفي مي نماید.
 راه حل های نوآورانه تشویق  -و

اهمیت دو عامل صندوق های بیمه ای برای جبران انواع ریسک ها )فناوری، مالي، اجتماعي، 

سازماني، بازار و..( و طراحي مشوق های قانوني شفاف مورد تاکید قرار گرفته است. در نظر گرفتن مشوق 

کننده فرآیند انتقال دانش و  برای طرف خارجي در قرارداد های همکاری مشترك را از عوامل تسهیل

 فناوری مي باشد. 

یکي از مدیران بخش سیاستگذاری با تاکید بر نقش مشوق ها بیان مي دارد مي توان در برخي 

موارد مانند افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش مصرف سوخت از جوایز بین المللي برای کاهش گاز دی 

ا توجه به تجارب قبلي و مشکالت ساختاری مربوط به اکسید کربن بعنوان مشوق استفاده نمود. ب
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های کشورهای در حال توسعه عمده مصاحبه شوندگان ارائه سوبسید را ابزار مناسبي برای تشویق راه حل

 نوآورانه نمي دانند.

 تحلیل درون موردی بخش راه -3-4-5

 رایط بین المللی و محیط اقتصادی و اجتماعیش -الف

ربوط به این بعد مورد تاکید خبرگان قرار گرفت. در خصوص اهمیت روندهای اهمیت اکثر عوامل م

جهاني یکي از مدیران با تاکید بر اهمیت تدارکات الکترونیک بیان مي دارد بخش راه در این خصوص 

عملکرد قابل دفاعي ندارد. با اشاره به دیدگاه های تدارکاتي مناسب نوآوری در کشورهای توسعه یافته 

دیده شود تا بعضا هزینه اولیه بیشتر  10ي دارند باید در تدارکات مجموع هزینه های بلند مدتعنوان م

راه حل های نوآورانه توجیه شوند. متاسفانه نگاه تدارکات عمومي نوآوری در سطوح مدیران بویژه مدیران 

 رده باال در کشور وجود ندارد.

شت از قي میان سیاست ها باید عنوان دادر خصوص اهمیت کمتر عامل ایجاد انسجام عمودی و اف

و  آنجایي که سابقه محدودی در بخش راه در خصوص این موضوع وجود دارد و هنوز سیاست منسجم

ي میان مشخصي در این حوزه تدوین و به درستي اجرا نشده است، بنابراین ایجاد انسجام و هماهنگ

 سیاست ها در اولویت پایین تری قرار مي گیرد.
 سیاستی بافت -ب

برداری  اهمیت دو عامل طراحي بخش محور و در نظر گرفتن تفاوتهای نهادی و زیرساختي در الگو

ین است اسیاستي از این بعد مورد تاکید خبرگان قرار گرفت. یکي از چالش های موجود در بخش راه 

ین بخش ظایف اکه عمده مدیران با تخصص عمراني و زیر ساختي بوده و در حالیکه بخش عمده ای از و

 باشد.  در ارتباط با تجهیزات و ماشین آالت مکانیکي بوده و نیازمند نگاه تخصصي در مدیریت مي

اشت در خصوص اهمیت کمتر عامل طراحي مکانیزم برای انتخاب حوزه های مناسب باید عنوان د

ه و در ود داشتبه دلیل وجود سابقه محدود در خصوص این موضوع در اکثر حوزه ها پتانسیل اجرا وج

وجه واقع خبرگان مربوطه مشکل عدم تدوین و اجرای سیاست های مشخص در این زمینه را کمتر مت

 چالش در انتخاب حوزه های مناسب مي دانند. 
 شرایط چارچوب -ج

اهمیت اکثر عوامل مربوط به این بعد مورد تاکید خبرگان قرار گرفت. با تاکید بر شناخت چارچوب 

نهادی موجود بیان مي دارند که بستر نهادی موجود برای تحقق تدارکات عمومي نوآوری ضعیف بوده و 

رفیت چارچوب نظارت بر اجرای آنها نیز به درستي صورت نمي پذیرد. آنها ضمن تاکید بر استفاده از ظ

نهادی موجود مانند پیوست فناوری و قانون حداکثر عنوان مي دارند نیازمند تعریف دو مسیر متفاوت و 

                                                      
10 Long Term Cost 
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جداگانه خرید محصول آماده از خارج  و خرید توسعه ای با تدوین چارچوب مربوطه هستیم و سازمانهای 

 ي نمایند.نظارتي نیز مي بایست با دو رویکرد متفاوت این دو مسیر را ارزیاب

در این بعد نگاه جامع نهادی از اولویت کمتری در نگاه خبرگان برخوردار بوده است که مي توان 

آن را مربوط به تجربه موجود دانست که در سطح بلوغ فعلي جامعیت برنامه ها عمدتا مترادف سنگین 

ي داشته است. نگاه شدن طراحي بوده و لحاظ نکردن تفاوت های بخشي و عدم توفیق در اجرا را در پ

جامع نهادی وقتي مي تواند موثر باشد که یک بلوغ نسبي در رابطه با موضوع در همه بخش ها وجود 

 داشته باشد تا جامعیت محقق گردد و شرایط فعلي نیازمند شروع مدیریت شده و محدود مي باشد.
 سازماندهی و توانمندی -د

عمده خبرگان با تاکید بر اهمیت ارتقاء مهارتهای مدیریتي و توانمندسازی ذینفعان بیان مي دارند 

در بدنه خرید دولت کمبود مجریان مطلع نسبت به موضوع تدارکات عمومي نوآوری وجود دارد و مي 

اسب بایست ساختار مربوط به موضوع در هر بخش ایجاد شود. در خصوص مکانیزم های تدارکاتي من

نوع قرارداد در مورد مپنا لوکوموتیو یکي از تجارب موفق مي باشد. در این قرارداد خرید اجزاء توسط 

 خود مپنا صورت گرفته است. 
 شناسایی، تعیین )تجمیع( تقاضا و عالمت دهی نیازها   -ه

اشند همه ابعاد به نوعي دارای پیوستگي بوده و برای تحقق تدارکات عمومي نوآوری ضروری مي ب

و در این میان بعد تجمیع تقاضا از اهمیت باالتری برخوردار است. هماهنگي مرکزی مناسبي در خصوص 

خریدهای دولتي وجود ندارد. متاسفانه یک نگاه عام موازی کاری در کشور وجود دارد به عنوان نمونه 

فعال مي شرکت در کشور ایجاد شده که با ظرفیت حدود بیست درصد  8در خصوص ساخت واگن 

 باشند.
 تشویق راه حل های نوآورانه  -و

اهمیت عوامل سه گانه این بعد مورد تاکید خبرگان قرار گرفت. در کنار تعریف دو مسیر متفاوت 

خرید کاالی آماده از خارج و پیمودن مسیر توسعه توانمندی با استفاده از قدرت خرید، مي بایست 

روش های مناسب مانند صندوق های بیمه ای مورد پوشش ریسک های مسیر توسعه شناسایي شده و با 

قرار گیرند. مشوق ها نیز باید هم سازماني و هم فردی در نظر گرفته شده و مدیراني که در مسیر توسعه 

 گام بر مي دارند بعنوان قهرمان ملي مورد تشویق قرار گیرند.

 بندی تحلیل درون موردیجمع -5-5

رخوردارند نیز به استناد حداقل دو مورد از اضالع مثلث پرسشنامه، عواملي که از اهمیت کمتری ب

مصاحبه و مستندات بوده است. بر این اساس و مطابق با نمونه های بررسي شده در بخش نفت بجز 

که  9و  6، 4و در بخش راه و شهرسازی بجز عوامل  22و  6در بخش نیرو بجز عوامل   22و  6، 4عوامل

 اند. ردارند، بقیه عوامل به عنوان عوامل مهم شناخته شدهاز اهمیت کمتری برخو
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 موردی بینتحلیل   -6-5

 اجتماعی –بعد شرایط بین المللی و محیط اقتصادی  -الف

عامل توجه به روندهای جهاني در طراحي سیاست در هر سه بخش مورد مطالعه از اهمیت نسبي 

که اکنون معموال ترکیبي از سیاست های مستقیم  برخوردار مي باشد. روندهای جهاني به این معني است

های طرف عرضه و تقاضا در خصوص تدارکات  و غیر مستقیم )داوطلبانه( و  نیز ترکیبي از سیاست

عمومي نوآوری اعمال مي شود. روند روز افزون تدارکات الکترونیک یکي دیگر از این روندهای جهاني 

رایط و بلوغ سیاستي کشورهای در حال توسعه در طراحي مي باشد که البته مي بایست متناسب با ش

سیاست مد نظر قرار گیرند. چه در زمینه تنوع سیاستي و چه در زمینه تدارکات الکترونیک علیرغم 

اقداماتي که صورت گرفته وضعیت این عامل در تمامي سه بخش مورد مطالعه در شرایط مطلوبي قرار 

ت و نیرو بیشتر از بخش دیگر مي باشد. در مجموع عامل مذکور ندارد. حجم این تالش ها در بخش نف

 در همه بخش ها اهمیت داشته و در نتیجه در مورد این عامل تکرار واقعي وجود دارد. 

عامل دیگر این بعد طراحي در تعامل با سایر سیاست ها و ایجاد انسجام عمودی و افقي در 

عمومي نوآوری در کشورهای دیگر نه به تنهایي بلکه  گذاری مي باشد. معموال سیاست تدارکاتسیاست

در ترکیب و تعامل با مجموعه ای از سیاست های عرضه محور و تقاضا محور اجرا شده و تالش برای 

ایجاد هماهنگي میان آنها صورت مي پذیرد. این عامل در بخش نیرو از اهمیت باالتر و در نفت و راه و 

دار است. به نظر مي رسد دلیل این تفاوت وجود سابقه مشخص و شهرسازی از اهمیت کمتری برخور

خروجي قابل توجهي از اجرای سیاست  تدارکات عمومي نوآوری در بخش نیرو مي باشد. در حالي که 

در دو بخش دیگر چنین وضعیتي وجود ندارد. در واقع وقتي اهمیت این عامل معنا پیدا مي کند که 

ز اجرای مجموعه ای از این سیاست ها وجود داشته باشد. در مجموع سابقه مشخص و قابل اعتنایي ا

این عامل دارای اثرگذاری یکساني در سه بخش مورد مطالعه نبوده و در نتیجه تکرار واقعي در خصوص 

 آن وجود ندارد.
 بعد بافت سیاستی -ب

ار باالیي عامل طراحي بخش محور و توجه به ویژگي های بخشي در طراحي سیاست از اهمیت بسی

در هر سه بخش مورد مطالعه برخوردار مي باشد. باید توجه داشت که یک نسخه سیاستي واحد برای 

همه بخش ها وجود نداشته و بسته سیاستي هر بخش با توجه به ویژگي های خاص آن از جمله وضعیت 

در همه بخش  بازار و سطح بلوغ فناوری تدوین مي شود. به دلیل میزان اثر گذاری یکسان و مشخص

 ها، در مورد این عامل تکرار واقعي وجود دارد. 

عامل دیگر این بعد در نظر گرفتن تفاوت های نهادی، نیروی انساني، بلوغ بازار و زیر ساخت ها در 

الگوبرداری سیاستي مي باشد. تفاوت در سیستم خرید، سیستم نوآوری  و نهادها منجر به واکنش های 

ل یک برنامه سیاستي یکسان در کشورهای مختلف مي شود که در الگو برداری متفاوتي نسبت به اعما
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بایست مدنظر قرار گیرند. این عامل در هر سه بخش مورد مطالعه از اهمیت نسبي و یکساني سیاستي مي

 برخوردار بوده و در نتیجه دارای تکرار واقعي مي باشد.
 بعد شرایط چارچوب -ج

شناخت چارچوب نهادی موجود مي باشد. شناخت نقاط ضعف و قوت  اولین عامل این بعد بررسي و

رویه ها و چارچوب و ظرفیت های قانوني جاری در سیستم تدارکات برای اجرای رویکرد تدارکات عمومي 

نوآوری اولین گام در طراحي یک چارچوب قانوني مناسب برای این موضوع مي باشد. اغلب خبرگان 

مناسبي برای حمایت از این رویکرد در کشور وجود ندارد. این عامل از اهمیت تاکید دارند شرایط قانوني 

یکسان و نسبتا باالیي در هر سه بخش مورد مطالعه برخوردار بوده و در نتیجه تکرار واقعي در مورد این 

 عامل وجود دارد.

باید به عامل بعدی این بعد نگاه جامع نهادی مي باشد. در طراحي یک چارچوب مناسب قانوني 

همه ابعاد نهادی اعم از درون و بیرون یک بخش، نهاد های رسمي و غیر رسمي و ایجاد سازگاری نهادی 

بین ذینفعان توجه شود. این عامل در دو بخش نفت و نیرو از اهمیت باالتر و در بخش راه و شهرسازی 

نگاه جامع در دو بخش نفت از اهمیت پایین تری برخوردار مي باشد. به نظر مي رسد تاکید بر اهمیت 

و نیرو با سابقه بیشتر این رویکرد در آنها مرتبط مي باشد در حالي که این سابقه و حجم فعالیت های 

صورت گرفته در بخش دیگر وجود ندارد. در مجموع این عامل فاقد اثر یکسان در سه بخش مورد مطالعه 

بعدی این بعد نیز از اهمیت نسبتا باالیي در هر  سه عامل بوده و تکرار واقعي در مورد آن وجود ندارد.

 سه بخش مورد مطالعه برخوردار بوده و دارای تکرار واقعي مي باشند.
 بعد سازماندهی و توانمندی -د

عامل طراحي ساز و کار ارتقاء مهارت های مدیریتي برای درك و اجرای رویکرد تدارکات عمومي 

برخوردار مي باشد. اغلب خبرگان معتقدند مدیران دولتي  باالیينوآوری در تمامي بخش ها از اهمیت 

فاقد مهارت های الزم در خصوص خریدهای نوآورانه مي باشند. تکرار واقعي در مورد این عامل وجود 

 دارد.

عامل بعدی این بعد طراحي مکانیزم های تدارکاتي شفاف و مناسب نوآوری مي باشد. اغلب مصاحبه 

ولید کنندگان معتقدند چارچوب های قراردادی  و مکانیزم های مناقصه موجود در شوندگان به ویژه ت

بخش های دولتي فاقد شرایط الزم برای خریدهای نوآورانه مي باشد به نحوی که شکل گیری فرآیند 

 یادگیری را هم در مرحله مناقصه و هم در مرحله اجرای قرارداد تضمین نماید. 

شبکه سازی جهت برقراری فرآیند حیاتي نوآوری و به اشتراك گذاری  عامل دیگر این بعد توجه به

ساختار یافته اطالعات و بهترین تجارب موجود در خصوص تدارکات عمومي نوآوری در کشور مي باشد. 

 این عامل دارای اهمیت در تمامي بخش ها بوده و شامل تکرار واقعي مي شود.
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 ت دهی نیاز هابعد شناسایی؛ تعیین )تجمیع( و عالم -ه

تحلیل چند وجهي تعامالت، شناسایي و طراحي تعامالت ذینفعان اولین عامل این بعد مي باشد. 

همانطور که عنوان شد مولفه اصلي در خریدهای نوآورانه برقراری مناسب فرآیند یادگیری مي باشد. 

در قالب مکانیزم های برای این منظور مي بایست تعامالت الزم بین ذینفعان تحلیل و طراحي شده و 

تدارکاتي چه در مرحله مناقصه )مانند گفتگوهای رقابتي( و چه در مرحله قرارداد اعمال شده تا از طریق 

مشارکت فعال و هم افزایي تعامالت، جریان یادگیری دانش برقرار گردد. همانطور که در تحلیل های 

ر دهي موارد موفق در بخش نیرو بوده که درون موردی عنوان شد توجه به این عامل یکي از دالیل ثم

در دو بخش دیگر توجه کمتری به آن شده است. در مجموع این عامل نیز از اهمیت نسبي در تمامي 

 بخش ها برخوردار بوده و دارای تکرار واقعي مي باشد.

ر هر تجمیع تقاضا و توجه به شبکه سازی برای رسیدن به اقتصاد اندازه به عنوان مهمترین عامل د

بخش مورد مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است. عمده خبرگان معتقدند هماهنگي مرکزی مناسبي  3

در خصوص خریدهای دولتي )عمومي( وجود ندارد. در واقع تجمیع تقاضا است که مي تواند منجر به 

ی و توسعه شکل گیری قدرت خرید و استفاده از آن بعنوان اهرمي برای تحریک و تسریع فرآیند نوآور

فناوری شود. اگرچه اغلب ابعاد و عوامل مهم بوده و نیز بر روی عمدتا بر روی یکدیگر نیز اثر گذار مي 

باشند، اما تجمیع تقاضا نقش نخ تسبیح را ایفا مي نماید. این عامل در هر سه بخش دارای اهمیت بسیار 

 باالیي بوده و تکرار واقعي در مورد آن وجود دارد.
 ویق راه حل های نوآورانهبعد تش -و

اولین عامل مربوط به این بعد پوشش قراردادن انواع ریسک )فناوری، مالي، اجتماعي، سازماني و 
بازار( از طریق تدوین برنامه های جبران ریسک و صندوق های بیمه ای مي باشد. بدیهي است بکارگیری 

در مقابل خرید صرف محصول آماده از  راه حل های نوآورانه و پیمودن مسیر توسعه توانمندی داخلي
خارج دارای ریسک های مربوطه خواهد بود و وجود برنامه های جبران ریسک و بیمه ها مي تواند با 
کاهش ریسک تدارکات عمومي نوآوری، تصمیم گیران دولت را برای حرکت در این مسیر ترغیب نماید. 

ین بیمه ها نیز اشاره شده است. این عامل از اهمیت به ساز و کار ا 98در ویرایش قانون حداکثر در سال 
 نسبتا باالیي در تمامي بخش ها برخوردار بوده و تکرار واقعي در مورد آن وجود دارد.

عامل ارایه سوبسید در خصوص آموزش و جبران هزینه های اولیه نوآوری در دو بخش نیرو، نفت 
رای اهمیت باالتری مي باشد. با توجه به تجارب دارای اهمیت پایین تر و در بخش راه و شهرسازی دا

قبلي و مشکالت ساختاری مربوط به کشورهای در حال توسعه عمده خبرگان ارائه سوبسید را ابزار 
مناسبي برای تشویق راه حل های نوآورانه نمي دانند و معموال خود ارائه سوبسید موضوعیت یافته و 

مي سازد. به نظر مي رسد اهمیت باالتر این موضوع در بخش دستیابي به اصل هدف را با مشکل روبرو 
راه بیشتر به تجربه موردی موفق در این بخش مربوط مي شود. در مجموع این عامل دارای اهمیت 

 یکساني نبوده و تکرار واقعي در مورد آن وجود ندارد.
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 و ها شودکه تفاوت مشخص تا شد مقایسه یکدیگر با آنها نتایج مختلف و های بخش در این تحلیل
 به شده ارائه نظری اعتبار الگوی ترتیب این به و بوده رویکرد تدارکات عمومي نوآوری چه های شباهت

 منتخب، شناسایي های بخش در مشابه موارد واقعي تکرار طریق و از شود آشکار آن بیروني اعتبار ویژه

 در که هایي تفاوت واقع در گرفت. قرار بررسي مورد تکرار نظری طریق از نیز تفاوت ها همچنین شدند.

تکرار نظری  از حاصل نتایج در شد، مشاهده مختلف های در بخش مطالعات سایر نتایج یا ها مصاحبه
موردی و  بین و موردی های درون تحلیل از حاصل نتایج به توجه با و بخش این پایان گردید. در تحلیل

(. 22-9-6-4اند )عوامل نبوده تکرار واقعي دارای شده شناسایي عامل 4 براساس نمونه های بررسي شده،
 سایر به تعمیم قابل 1جدول  در شده ارائه عامل 19 تحلیلي، تعمیم اساس بر است که معني بدان این

 باشد. مي عامل 19 دارای تحلیلي تعمیم بر اساس نظری الگوی نتیجه در باشد. مي ها بخش

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

 الگوی ادامه، در .گردید ارائه مطابق با سوابق پژوهش عامل 23 و بُعد 6 دارای پژوهش نظری الگوی

قالب  در آن حاصل و شده بررسي )نفت، نیرو و راه و شهرسازی( شده انتخاب روی سه بخش بر نظری
موردی  با توجه به تحلیل های دورن موردی و بین .شد ارائه موردی بین و موردی درون های گزارش
 مقایسه ای کیفي از وضعیت هر بخش در ابعاد پنجگانه ارائه مي دهد. 3جدول 

  مقایسه نتایج تحلیل ها در هر بخش -3جدول

 نفت نیرو راه

 

 

 

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت 

 4عوامل مربوطه بجز عامل 

 مورد تایید قرار گرفت.

 عملکرد: متوسط 

عوامل: اهمیت همه عوامل تحلیل 

 مربوطه مورد تایید قرار گرفت.

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت عوامل 

مورد  4مربوطه بجز عامل 

 تایید قرار گرفت.

شرایط بین المللی 

و محیط اقتصادی 

 و اجتماعی

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت 

 6عوامل مربوطه بجز عامل 

 گرفت.مورد تایید قرار 

 عملکرد: متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت عوامل 

مورد تایید قرار  6مربوطه بجز عامل 

 گرفت.

 عملکرد: متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت عوامل 

مورد  6مربوطه بجز عامل 

 تایید قرار گرفت. 

 بافت سیاستی

 عملکرد: متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت 

 9عوامل مربوطه بجز عامل 

فت.مورد تایید قرار گر  

 عملکرد: مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت همه عوامل 

 مربوطه مورد تایید قرار گرفت.

 عملکرد: متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت.

 شرایط چارچوب

 عملکرد: نامناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت.

 عملکرد: مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت همه عوامل 

 مربوطه مورد تایید قرار گرفت.

 عملکرد : متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت

سازماندهی و 

 توانمندی

 بخش

 بعد
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 عملکرد: متوسط 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت.

 عملکرد:مناسب 

اهمیت همه عوامل تحلیل عوامل: 

 مربوطه مورد تایید قرار گرفت.

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت.

شناسایی، تعیین 

)تجمیع( تقاضا و 

 عالمت دهی نیازها  
 

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت همه 

عوامل مربوطه مورد تایید 

 قرار گرفت.

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت عوامل 

مورد تایید  22مربوطه بجز عامل 

 قرار گرفت.

 عملکرد: نا مناسب 

تحلیل عوامل: اهمیت عوامل 

مورد  22مربوطه بجز عامل 

 تایید قرار گرفت.

تشویق راه 

 های نوآورانهحل

 

 قابلیت نتیجه، در و واقعي بوده تکرار عامل دارای 19 نظری، الگوی در شده ارائه عامل 23 میان از

 طور به عامل یک بیشتر یا مورد سه در زماني که یعني را دارند. ها فناوری سایر برای تحلیلي تعمیم

است. در  اهمیت نیز دارای ها فناوری سایر در زیاد احتمال به عامل آن باشد مي دارای اهمیت مؤثری

و سازماندهي و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. در میان ابعاد اهمیت مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا 

ابعاد و عوامل نهایي موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومي نوآوری در ایران برای نخستین بار  نهایت

  .(2شناسایي و در قالب الگوی تدوین شده ارائه گردید) شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ابعاد و عوامل نهایي موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومي نوآوری در ایران: 2 شکل

 ونیبیرعوامل  عوامل درونی

شرایط 

 چارچوب

 عوامل نهایی:

8-10-11-12 

 

سازماندهی و 

 توانمندی

 عوامل نهایی:

13-14-15-16 

 

شناسایی، تجمیع تقاضا 

 و عالمت دهی نیازها

 عوامل نهایی:

17-18-19 

 

تشویق راه 

 حلهای نوآورانه

 عوامل نهایی:

20-21-23 

 

شرایط بین المللی و 

 -محیط اقتصادی

  اجتماعی

 عوامل نهایی:

1-2-3 

 
 بافت سیاستی

 عوامل نهایی:

5-7 

 

عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی 

 نوآوری
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وضعیت نسبت به این سیاست قرار دارند که  4مطابق مطالعه لمبر و همکاران که کشورها ها در 

شامل استفاده بعنوان سیاست صنعتي و تکنولوژی، استفاده بعنوان سیاست تحقیق و توسعه، استفاده 

 Lember, Kattel and Kalvet) بعنوان سیاست عمومي و در نهایت حالت بي سیاستي قرار دارند 

. در مجموع پس از بررسي و تحلیل نمونه ها در تحلیل وضع موجود باید عنوان نمود که برنامه (2015

و سیاست مشخص و منسجمي در خصوص تدارکات عمومي نوآوری و استفاده بهینه از قدرت خرید 

رفتارهایي مانند اعالم همچنین ارد. دولت در کشور وجود نداشته و ایران در حالت بي سیاستي قرار د

لیست اقالم ممنوعه واردات و فراخوان های تامین در سایت وزراتخانه ها در شرایط تحریم و کمبود 

منابع ارزی از یک طرف و توجه کمتر به استفاده از ابزار قدرت خرید برای نوآوری و توسعه توانمندی 

ی از سوی دیگر، به وضوح رفتار دوگانه دولت را در قبال داخلي در شرایط غیر تحریم و وفور منابع ارز

در برخي موارد که تجمیع تقاضا صورت گرفته متاسفانه مدیریت الزم به ذکر است  موضوع نشان مي دهد.

مناسبي در سمت عرضه اعمال نشده و به دلیل وجود یک نگاه عام موازی کاری در کشور صرفه های 

شرکت واگن ساز مي باشد  چندینشده است. بعنوان نمونه کشور دارای ناشي از مقیاس در نظر گرفته ن

که همگي با کمتر از نیمي از ظرفیت خود فعال مي باشند. این نگاه پراکندگي قابلیت ها و منابع و عدم 

 تعمیق جریان دانش و یادگیری را به دنبال داشته است.

عمومي نوآوری مي بایست در تدوین یک برنامه سیاستي مشخص و مدون در خصوص تدارکات 

دستور کار یک متولي سازمان یافته مانند معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری بعنوان محور و با 

مشارکت باالترین مقام وزراتخانه های دارای بیشترین حجم خرید دولت قرار گیرد. بعنوان مقدمه مي 

موارد تجربه های مشابه مانند قانون  باید یک آسیب شناسي عمومي بر روی مقوله سیاست گذاری در

حداکثر و یا پیوست فناوری صورت پذیرد تا در خصوص تدارکات عمومي نوآوری مانند برخي دیگر از 

سیاست ها و قوانین شاهد این وضعیت نباشیم که هم برنامه داریم، هم سازمان و بودجه داریم، هم 

 حاصل نمي شود و نتایج ملموس نمي باشند. عملکرد و آمار داریم اما در عمل اثر بخشي چنداني

 توصیه های سیاستی 

 اجتماعی –بعد شرایط بین المللی و محیط اقتصادی  -الف

در خصوص عامل توجه به روندهای جهاني متناسب با کشورهای در حال توسعه دولت مي بایست 

های پایلوت، در عمل  موضوع دولت الکترونیک بویژه در بخش تدارکات الکترونیک را فراتر از پروژه

بعنوان یکي از زیر ساخت های مهم تدارکات عمومي نوآوری برای مدیریت تقاضا پیاده سازی نماید. از 

سوی دیگر در بخش های منتخب مي بایست تنوعي از سیاست های عرضه و تقاضا محور طراحي و اجرا 

عه مانند ضعف و ناپایداری شوند. عدم توجه به چالش های طراحي سیاست در کشورهای در حال توس

نهادی، پایگاه دانش محدود و سطح فساد قابل توجه باعث خواهد شد در خصوص تدارکات عمومي 
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نوآوری نیز تجربه مشابهي از اجرای ضعیف و ابتر این سیاست به تجربیات قبلي اضافه گردد. بخاطر 

مدیریت و فاز بندی شده در همین چالش هاست که برنامه های سیاستي باید بصورت محدود و قابل 

حوزه هایي که آمادگي قبلي بیشتری برای طرح موضوع دارند )مانند بخش های نیرو یا نفت(، طراحي 

 و اجرا شوند. 
 بعد بافت سیاستی -ب

یکي از عوامل بسیار مهم طراحي بخش محور مي باشد. پیچیدن نسخه واحد برای همه بخش ها و 

ر تدوین آیین نامه های اجرایي برخي برنامه ها و قوانین مانند قانون عدم توجه به ویژگي های بخشي د

حداکثر یا پیوست فناوری موجب عدم توفیق قابل توجه در اجرای آنها شده است.در نظر گرفتن تفاوتهای 

نهادی و زیرساختي مي تواند به یک الگو برداری سیاستي مناسب منجر شود. این الگو برداری چه در 

 ر و چه در بین دو بخش انجام شود مي بایست با لحاظ نمودن این تفاوتها همراه باشد.بین دو کشو
 بعد شرایط چارچوب -ج

جهت فراهم نمودن شرایط چارچوب نهادی مناسب برای تدارکات عمومي نوآوری، اولین گام 

دی شناخت دقیق چارچوب نهادی و ظرفیت های قانوني موجود مي باشد. اگر چه در این بستر نها

موجود ظرفیت هایي)قانون حداکثر، قانون مناقصات و...( برای تدارکات عمومي نوآوری وجود دارد اما 

این ظرفیت ها پراکنده بوده و هیچ اشاره واضح و مستقیمي به استفاده از ظرفیت تدارکات عمومي برای 

انوني مناسب و شفاف نوآوری وجود ندارد. الزم است با آسیب شناسي بستر نهادی موجود، ظرفیتهای ق

برای استفاده از قدرت خرید دولت و سازمانهای عمومي در جهت نوآوری و توسعه فناوری در کشور 

 ایجاد شود و در صورت لزوم تغییراتي در بستر موجود ایجاد گردد.
 بعد سازماندهی و توانمندی -د

موفقیت، نبود یک بررسي تجارب بویژه در بخش نفت نشان مي دهد یکي از دالیل اصلي عدم 

متولي مرکزی سازماندهي شده و توانمند برای اجرای برنامه های سیاستي بوده است. مي بایست برنامه 

هایي برای توانمند سازی همه طرفهای درگیر یک فرآیند تدارکات عمومي نوآوری تدوین و اجرا شود. 

ستفاده کنندگان برای آموزش استفاده این توانمند سازی تامین کنندگان برای رسیدن به کیفیت باالتر، ا

از محصول یا خدمت جدید، خریداران یا همان مدیران سازمانهای عمومي برای افزایش مهارت های 

مدیریتي مربوط به خریدهای نوآورانه و حتي سیاستگذاران دولتي برای رسیدن به مهارت طراحي برنامه 

شود. مي بایست تجارب مربوط به نمونه های موفق  ها با منابع اطالعاتي چندگانه و شفاف را شامل مي

در کشور  مانند آن چه در بخش نیرو و برخي سازمانهای عمومي مانند جهاد خودکفایي سازمان صدا و 

سیما وجود دارد مورد بررسي و مستندسازی قرار گرفته و برای استفاده ذینفعان بویژه طراحان برنامه 

 د. های سیاستي به اشتراك گذاشته شو
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 بعد شناسایی؛ تعیین )تجمیع( و عالمت دهی نیاز ها -ه

تجمیع تقاضا مي بایست به نحوی صورت گیرد که شرکت های دولتي و خصولتي ها و حتي 

پیمانکاران عمومي که با پول پروژه های دولتي خرید انجام مي دهند را نیز در بر گیرد. در نهایت هدف 

بر رفع نیاز، چرخه حیاتي تحقیق و توسعه، نوآوری، یادگیری و  این است که اقدام خرید دولت عالوه

ارتقاء توانمندی داخلي را نیز به حرکت درآورد و این مفهومي متفاوت از جایگزیني واردات مي باشد. در 

یک تدارك عمومي نوآوری مي تواند طرف خرید یک شرکت داخلي، یک شرکت خارجي و یا ترکیبي از 

دیگر تجمیع توانمندی ها و مدیریت عرضه نیز برای رسیدن به صرفه های مقیاس  دوحالت باشد. از سوی

 و اجتناب از پراکندگي منابع و ضعف یادگیری و تحقیق و توسعه مي بایست مد نظر قرار گیرد.
 بعد تشویق راه حل های نوآورانه -و

یکي از ویژگي های همراه نوآوری ریسک و عدم اطمینان مي باشد. به هر حال مسیر خرید نوآورانه 

و توسعه با استفاده از قدرت خرید دولت مسیری متفاوت با مسیر خرید محصول و خدمت آماده بوده و 

اران مي دارای انواع ریسک های فناوری)عملکردی تجهیزات(، مالي، اجتماعي و.. مي باشد. سیاستگذ

بایست با تدوین برنامه های جبران ریسک و استفاده از مکانیزم صندوق های بیمه، شرایط را برای حرکت 

مدیران دولت و سازمان های عمومي در این مسیر سخت تر و پر ریسک تر آماده نمایند. همچنین مي 

و مدیریت( هم در بعد  بایست بسته های قانوني شفاف برای تشویق مادی و معنوی )مانند نشان لیاقت

فردی و هم در بعد سازماني مدیران و سازمان هایي که حرکت در مسیر توسعه را انتخاب مي نمایند، 

 طراحي و اجرا شود.  

از آنجایي که این پژوهش در یک نکاه کالن به شناسایي ابعاد و عوامل موثر پرداخته است، مي توان 

انه به نقش هر یک از ابعاد شش گانه تحقیق و عوامل آنها در پژوهش های آتي به طور تخصصي و جداگ

 در موضوع تدارکات عمومي نوآوری در ایران پرداخت و راهکارهای تخصصي مربوطه را ارائه نمود.
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