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 نوآوري هايسياست جديد نسل تدوين در «مسئله بر مبتني نوآوري نظام» جديد چارچوب كاربست :ريسردب مهمان

 دهايرويكر و گرفته قرار گذارانسياست و محققان توجه مورد چشمگيري طور به اخير دهه سه تقريباً طي نوآوري نظام مفهوم

 تمركز. تاس شده ارائه پيشينه در مختلف( منطقه و فناوري صنعت،) ابعاد و( كالن و مياني خُرد،) سطوح اساس بر آن از مختلفي

 گارهابران در را آنها توانمي نوعي به و بوده اقتصادي ارزش خلق هدف با فناورانه هاينوآوري توسعه بر رويكردها اين بيشتر

 هايويژگي با متناسب را جامعه نهايت در فناوري، توسعه كه فرضپيش اين با البته نمود بنديدسته فناورانه جبرگرايي فلسفي

 .داد خواهد تغيير خود

 جوامع در موجود اجتماعي و فني مسائل و هاچالش به توجه عدم نوآوري، هاينظام رايج رويكردهاي در ماندهمغفول جنبه يك اما

ين در هم. است مسائلي چنين حل و اجتماعي-فني نيازهاي كردن برآورده در داريسرمايه-فني رويكرد ضعف از ناشي كه است

 و ليدتو بر صرفاً يعني داندمي زدهفناوري را آن و است نوآوري نظام رويكرد منتقد ،فني-اجتماعي هاينظام گذار نظريه ،راستا

 آن كاربرد و انتشار يعني نوآوري فرآيند اجتماعي كاركردهايبه  و( عرضه سمت) ددار تأكيد فناوري و نوآوري دانش، توسعه

 تغييرات هبلك است هافناوري در تغييرات دربرگيرنده تنها نه فني-اجتماعي گذارهايدر حالي كه . دارد توجه كمتر( تقاضا سمت)

 ناي. دشومي شامل پايدار توسعه به رسيدن هدف با نيز را كاروكسب هايمدل و هازيرساخت فرهنگي، ابزارهاي ها،سياست در

 .است نوآوري سياست در «گراتحول مندنظام تغييرات» به الزام نوعي مبين استدالل،

 نظام» يدجد رويكرد خاص طور به و نوآوري هايسياست و مطالعات جديد نسل گيريشكل در پيشراني ها،كاستي اين بنابراين 

 .است بوده( PIS) «مسئله بر مبتني نوآوري

 هاگاهدانش جديد نسل» همچون مفاهيمي فراواني با ابرواژگاني نوآوري، و فناوري علم، گذاريسياست از جديد فكري ابرانگاره در

 ،«گراولتح نوآوري هايسياست» ،«چالش/مسئله بر مبتني نوآوري سياست» ،«محورمسئله يا محورچالش هايدانشگاه عنوان تحت

 در و «اجتماعي نوآوري نظام» ،(«اجتماعي هايچالش حل رويكرد با) گرامأموريت نوآوري نظام» ،«فقر نفع به نوآوري هاينظام»

 كه «مسئله بر مبتني نوآوري نظام» نظريه خاص طور به. هستند گيريشكل و ظهور حال در «مسئله بر مبتني نوآوري نظام» نهايت

 :عنوان تحت” Technological Forecasting and Social Change“ مجله درتوسط من و همكارانم  اخيراً

 “Why do we need 'Problem-oriented Innovation System (PIS)' for solving macro-level societal problems? ” 

 .است ودهب اجتماعي و فني مختلف مسائل حل زمينه در كشورها موفق تجارب بر تمركز با پژوهش سال چند حاصل منتشرشده،

 فشكا كاهش زمينه در جنوبي كره هوا، آلودگي كاهش زمينه در آمريكا موفق تجارب كه دهدمي نشان مختلف مطالعات نتايج

 تدريجي تكوين نتيجه هند، در درمان و بهداشت مسئله مديريت و زلزله مؤثر مديريت زمينه در ژاپن و آمريكا ،(ديجيتال) داده علم

 . ايمنام گذاشته مسئله بر مبتني نوآوري نظام رويكردي بوده كه ما آن را

 كارآمد مند،ظامن ايشيوه به كه كندمي فراهم گذارانسياست براي را ابزاري مسئله، بر مبتني نوآوري نظام تحليلي چارچوب كاربرد

 و ناساييش را شده مسئله آمدن پديد به منجر كه اصلي هايحفره و بپردازند جامعه اجتماعي و فني كالن مسائل بررسي به مؤثر و

 اقتصادي هتوسع براي ايدريچه شود مديريت و گرفته كار به مؤثري طور به چارچوب اين كه صورتي در بنابراين. سازند مرتفع

 ادايج ها،فناوري توسعه از پويا چرخه يك گيريشكل طريق از را جامعه روي پيش اتتهديد و گشايدمي كشورها اجتماعي و

 .داريم انتظار نوآوري نظام يك از كه است چيزي همان دقيقاً اين كه كرد خواهد تبديل فرصت به ؛جديد هايثروت و مشاغل
 نصري شهره
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