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Abstract

Recent studies indicate that the topics and issues of innovation have moved away from a purely 
technical approach, and innovative concepts have gone beyond the common Schumpeterian approach 
that considered innovation in the product, process, market, and new organization. In this regard, some 
types of innovations have been highlighted, whose innovative drivers are no longer technology in the 
conventional sense of policy-making ideas, and they have distanced themselves from past innovations 
in a Schumpeterian sense; Therefore, in present research, post-Schumpeterian innovations have been 
addressed. Post-Schumpeterian innovations are suitable options for breaking the rigid technological 
regime of products and services by changing their technological path from Schumpeterian patterns. In this 
research, position and paradigm innovation, social innovation, design and redesign innovation, semantic 
and symbolic innovation, inclusive and universal innovation, and frugal and pro-poor innovation have 
been called post-Schumpeterian. In the first part of the research, in order to extract the challenges, 
after studying the subject areas, coding techniques were used to identify hidden categories and themes 
in the interviews and documents, and in the second part, the interpretive structural modeling (ISM) 
approach was used; Therefore, both qualitative and quantitative methods have been used to answer the 
research question. The newness of research in this field, path dependency, domination of economy-
oriented ecosystems in the country, lack of legal infrastructure of industries and creative companies, 
policy-making institutions and multiple trustees, are some of the issues that have been identified as the 
challenges of this transition.

Keywords: Post-Schumpeterian innovation, Non-technological transitions, Innovation policy, 
Innovation management, Creative and cultural industries. 
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چکیده

مطالعـات اخیـر حاکـی از آن اسـت کـه موضوع هـا و مسـائل نـوآوری، از نگـرش فنـی صـرف، فاصلـه گرفته انـد و مفاهیـم 
نوآورانـه نیـز از رویکـرد رایـج شـومپیتری فراتـر رفته اسـت که نـوآوری را در محصـول، فرایند، بازار و سـازماندهی جدیـد می دید. 
در ایـن راسـتا، گونه هایـی از نوآوری هـا برجسـته  شـده کـه پیشـران نوآورانـه آنها دیگر فنـاوری به معنای مرسـوم در اندیشـه های 
سیاسـت گذارانه نبـوده اسـت و از نوآوری هـای گذشـته و بـه تعبیـری شـومپیتری فاصلـه گرفته انـد؛ بنابرایـن در پژوهـش حاضـر، 
نوآوری هـای پساشـومپیتری خطـاب شـده اند. نوآوری های پساشـومپیتری گزینه های مناسـبی برای شکسـتن رژیم ُصلـب فناورانه 
محصـوالت و خدمـات، از طریـق تغییـر مسـیر فناورانـه آنهـا از الگوهـای شـومپیتری اند. در ایـن پژوهـش، نـوآوری  در موقعیت  و 
ابرانـگاره ، نـوآوری اجتماعـی، نـوآوری طراحانـه و بازطراحانـه، نوآوری معنایـی و نمادین، نـوآوری فراگیر و جهان شـمول و نوآوری 
مقـرون بـه صرفـه و فقـرزدا، پساشـومپیتری خطاب شـده اند. در بخـش اول پژوهش، به  منظور اسـتخراج چالش ها، پس از بررسـی 
زمینه هـای موضـوع، بـرای شناسـایی مقوله هـا و دسـتمایه های پنهـان در مصاحبه ها و اسـناد، از فنـون کدگـذاری و در بخش دوم 
نیـز از رویکرد مدلسـازی سـاختاری تفسـیری اسـتفاده شـده اسـت؛ بنابرایـن هـم از روش کیفی و هـم از روش کّمی در پاسـخ به 
مسـئله پژوهـش بهـره گرفتـه شـده اسـت. تازگـی پژوهش هـا در ایـن حوزه، وابسـتگی به مسـیر گذشـته، اسـتیالی بوم سـازگان 
اقتصاد محـور در کشـور، فقـدان و یـا کمبود زیرسـاخت های قانونی صنایع و شـرکت های خـالق، نهادهای سیاسـت گذار و متولیان 

چندگانـه، از مواردی انـد کـه چالـش این گذار شناسـایی شـده اند.

کلیدواژهها: نوآوری پساشومپیتری، گذارهای غیرفناورانه، سیاست نوآوری، مدیریت نوآوری، صنایع خالق و فرهنگی.
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مقدمه 
ارزش هـای  بـه نقـش  اخیـر، پژوهشـگران  در دو دهـه 
زیـادی  توجـه  اجتماعـی  و  اقتصـادی  توسـعه  در  فرهنگـی 
کرده انـد ]1[. سیاسـت گذاران حـوزه فنـاوری و نـوآوری نیـز 
بـه روندهـای نوینـی از سیاسـت ها گرایـش پیـدا کرده اند که 
بـا چارچوب هـای بالـغ ایـن حـوزه کـه به طـور عمـده نتیجه 
تالش هـای فریمـن1، الندوال2 و نلسـون3 اسـت، تفاوت های 
آشـکاری داشـته اسـت. ایـن تفاوت هـا از نظـرگاه تبییـن و 
تجویـز نیـز، شـمولیت، گسـتردگی و پیچیدگـی بیشـتری در 
مقایسـه بـا دیدگاه هـای نئوکالسـیک و تکاملـی داشـته اند. 
اسـت  یافتـه  بُـروز  روندهایـی  ایـن سـال ها  واقـع طـی  در 
کـه از ظهـور سیاسـت هایی نـه از جنـس تغییـرات سـطحی 
کـه از جنـس تحـوالت عمیـق نشـان دارنـد. ایـن تحوالت، 
گسـتره ای فراتـر از تغییـرات فناورانـه داشـته اند تـا جایی که 
رفتـار کاربـران، مقـّررات، شـبکه ها، زیرسـاخت ها و حتی معنا 
و فرهنـگ نمادیـن را نیـز دسـتخوش تغییر قـرار داده اند ]2[. 
تحوالتـی کـه در حـوزه نـوآوری بـا نام گذار4، شـناخته شـده 
اسـت. گـذار بـه عنـوان تغییـری از نظـام فنـی- اجتماعی به 
نظامـی دیگـر قلمـداد می شـود ]3[. مفهومی که بـرای طیف 
وسـیعی از پدیده هـای تجربـی کاربرد دارد، اما هنـوز به اندازه 
کافـی درک نشـده اسـت ]4[. بـرای فهـم و درک بهتـر ایـن 
تحـوالت، بینش هـای وسـیع و چندگانـه ای مـورد نیاز اسـت؛ 
بنابرایـن در گسـتره ایـن تعامل های دانشـی، سیاسـت گذاران 
وارد  غیرمتعارفـی  حتـی  و  جدیـد  حوزه هـای  بـه  نـوآوری 
شـده اند. پژوهشـگرانی مثـل بـوراس5، ایـن رونـد عمیق تـر 
و جدیدتـر مواجهـه بـا مسـائل را، تعمیـق6 و گسترده سـازی7 

سیاسـت های نوآورانـه تعبیـر کرده انـد ]5[. 
در بررسـی روند این تعامل های دانشـی و بسـط و تعمیق 
برجسـته  نوآوری هـا  از  گونه هایـی  نوآورانـه،  سیاسـت های 
شـدند کـه پیشـران نوآورانـه آنهـا دیگـر فنـاوری بـه معنای 
مرسـوم در اندیشـه های سیاسـت گذارانه )فنـاوری سـخت(، 
نبـوده اسـت. البتـه بـه آن معنـا نیسـت کـه در تببیـن ایـن 

1. Freeman
2. Lundvall
3. Nelson
4. Transition
5. Borrás
6. Deepening
7. Widening

نوآوری هـا فناوری نادیده انگاشـته شـده باشـد؛ بلکـه مقصود 
آن اسـت کـه هسـته اصلـی و عنصـر متمایزکننـده نـوآوری 
دیگـر فنـاوری محسـوب نمی شـود. در منابـع پژوهشـی این 
عنصـر متمایزکننـده نـوآوری گاهی بـازار جدیـد، گاهی منابع 
مؤلفه هایـی  اسـت.  شـده  معرفـی  قیمـت،  گاهـی  و  جدیـد 
کـه در پیشـینه پژوهش هـا، فـراوان بـه آنهـا پرداختـه شـده 
شـومپیتر8  نظـرات  در  ریشـه  همگـی  نوعـی  بـه  و  اسـت 
دارنـد. بوم سـازگان9 نوآوری هـا در ایـران مسـیر مشـابهی را 
در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافته دنبـال کـرده اسـت، 
بـا ایـن تفـاوت کـه پژوهش هـای وابسـته بـه ایـن روندهای 
نوآینـد و بین رشـته ای در آن کشـورها نرخ فزاینده ای داشـته 
اسـت، امـا در ایـران هنـوز تازگـی دارد. در واقـع، اتفـاق نظر 
مسـائل  و  مسـئله  ایـن  دربـاره  بحـث  بـرای  صاحبنظـران 
مشـابه بـه عنـوان نگرشـی جدید شـکل نگرفته اسـت و این 
می توانـد حاکی از چیره مسـیر گذشـته باشـد و انتظار می رود 
صلبیـت رژیـم فناورانـه، امکان بـروز دیگر گونه هـای نوآورنه 
را تـا انـدازه ای سـلب  کنـد. پژوهـش حاضـر نیـز بـه دنبـال 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چـه چالش هایـی در گذار 
بـه نوآوری هایـی اسـت کـه تعامل هـای دانشـی و بینشـی 
چندگانـه ای را می طلبنـد و حتـی بـه حوز ه هـای غیرمتعارفـی 
بسـط یافته انـد. اما نقطه عطـف این پژوهـش، باریک بینی در 
بـاب نوآوری هایـی اسـت کـه از نظـر ماهـوی از نوآوری های 
گذشـته و بـه تعبیری شـومپیتری فاصلـه گرفته انـد؛ بنابراین 
خطـاب  پساشـومپیتری  نوآوری هـای  حاضـر،  پژوهـش  در 
شـده اند. پـس از تبییـن گونه هـای نـوآوری پساشـومپیتری، 
بـرای گـذار بـه سـوی ایـن نوآوری هـا، پژوهـش حاضـر، به 
دنبـال شناسـایی و سـطح بندی چالش هـای کالن پیـش رو 

در ایـن حوزه اسـت. 
نیـز  نئوشـومپیتری10  اقتصـاد  مفهـوم  راسـتا،  ایـن  در 
مطـرح شـده اسـت کـه بـا فرایندهـای پویایـی ارتبـاط دارد 
کـه باعـث دگرگونـی کیفـی اقتصادهـا می شـود که بـه طور 
اساسـی ناشـی از معرفـی نوآوری هـا در اشـکال مختلـف و 
چندوجهـی آنهـا به ویـژه وجه فناورانـه آن اسـت ]6[. نظریه 
نئوشـومپیتری رونـد توسـعه اقتصـادی را بـر اسـاس رقابـت 
فناورانـه بیـن شـرکت ها و بخش هـا دنبـال می کنـد امـا در 

8. Schumpeter
9. Ecosystem
10. Neo-Schumpeterian
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ایـن پژوهـش، با اطـالق نوآوری هـای پساشـومپیتری، وجوه 
غیرفناورانـه- وجـوه فرهنگـی یـا طراحانه و یا مـواردی مانند 
آن- هـم بـه ماننـد همـان وجـه فناورانـه مدنظر قـرار گرفته 

ست. ا

نوآوری های پساشومپیتری
پژوهشـگران حـوزه نـوآوری، گونه های متنوعـی را برای 
نوآوری هـا قائـل شـده اند. در رأس آنهـا، شـومپیتر در کتـاب 
»نظریـه توسـعه اقتصـادی«1 خـود، بـه پنـج گونـه نـوآوری 
)نـوآوری محصـول(،  ارائـه محصولـی جدیـد  بـا محوریـت 
به کارگیـری روشـی جدید )نـوآوری فرایند(، گشـایش بازاری 
جدیـد )نـوآوری بازاریابی(، اسـتفاده از منبعی جدیـد )نوآوری 
در منابـع( و انجـام سـازمان دهی جدیـد )نـوآوری سـازمانی( 
اشـاره کـرده اسـت ]7[. امـا امـروزه درک مفهـوم نـوآوری از 
آنچـه مدنظر شـومپیتر اسـت، بسـیار گسـترده تر شـده اسـت 
و مجموعـه عواملـی کـه بـه پدیـد آمـدن نـوآوری منجـر 
می شـوند نیـز، بسـیار پیچیـده و درهـم  تنیـده شـده اند، بـه 
گونـه ای کـه در برخی از مـوارد نمی توان مرز مشـخصی بین 
نوآوری هـا قائل شـد. همچنین در بسـیاری از مـوارد، نوآوری 
در یکـی از گونه هـای مذکـور، نـوآوری در یـک یـا چند گونه 
نـوآوری در  زیـرا ممکـن اسـت  ایجـاب می کنـد،  را  دیگـر 
محصـول یـا خدمـت، نـوآوری در فراینـد را نیـز بـه همـراه 
داشـته باشـد. اغلـب، پژوهش هـای ایـن عرصـه، منحصر به 
رونـد خاصی نیسـتند و به عنـوان ابزارهـاي مفهومی هر یک 
بـا خودترکیبـی از نگرش هـاي جدید را بـه همـراه دارند ]8[. 
البتـه در جنبش هـای نوآورانـه، جریان هـای مخالـف بـه طور 
دوره ای خواسـتار دیـدگاه و عمـل بـه طـور کامـل متفاوتی از 
نـوآوری و تغییـرات فناورانه اند و تصویـر متفاوتی از نوآوری را 
دنبـال می کننـد ]9[. در ایـن پژوهـش نیز مقصـود از نوآوری 
پساشـومپیتری، نـوآوری ای اسـت کـه پیشـران نوآورانـه آن 
بـه ضـرورت فنـاوری نباشـد. در ایـن دیـدگاه، نـوآوری تهی 
از فنـاوری نیسـت امـا وجـه متمایزکننـده آن، دیگـر فناوری 
نیسـت. ایـن هسـته نوآورانـه می توانـد عامل دیگـری به غیر 
عوامـل شـومپیتری معرفـی شـود. بر ایـن اسـاس در ادامه به 
چنـد گونـه از نوآوری هایـی اشـاره شـده اسـت کـه پیشـران 

نوآورانـه متفاوتـی از فنـاوری دارند. 

1. Theory of Economic Development

الف. نوآوری های موقعیت محور و نوآوری  در ابراِنگاره 

تیـد2و بسـنت3 در کتـاب »مدیریـت نوآوری«4 عـالوه بر 
گونه هـای نـوآوری شـومپیتری، از »نـوآوری در موقعیـت5 یا 
جایـگاه« و »نـوآوری در ابرانـگاره«6 نیز یـاد کرده اند. منظور 
از نـوآوری در موقعیـت، تغییـر در زمینه ای7 اسـت کـه کاال یا 
خدمـت در آن عرضـه می شـود. گاه نوآوری می توانـد با تغییر 
موقعیـت یـا جایـگاه محصـول یا خدمـت یـا فراینـد جااُفتاده 
و بالـغ، در ذهـن مشـتری ُرخ دهـد. مثـال بـارز آن، لوُکِزید8، 
نوشـیدنی قدیمی انگلیسـی اسـت که در اصل بـر پایه گلوکز 
بـرای بهبـود کـودکان و بیمـاران در دوران نقاهـت بـه بـازار 
عرضـه شـد. مالـکان این  نـام  تجـاری9، بیچام10، خـط و ربط 
محصـول بـا درمـان بیمـاری را کنـار گذاشـتند و محصـول 
را بـار دیگـر بـدون هیـچ اشـاره ای به خاصیـت درمانـی آن، 
بـه عنـوان نوشـیدنی تقویتـی در بـازار هدف ورزشـی عرضه 
کردنـد ]10[. زمانـی که نـوآوری در ابرانگاره مطرح می شـود، 
مقصـود فرصت هـای نوآورانـه ای اسـت کـه در آن نـوع نگاه 
بـه پدیـده ای تغییـر می کنـد. ِهنـری فـورد11 بـه طـور کلـی 
چهـره حمل و نقـل را تغییـر داد امـا نـه بـه ایـن دلیـل کـه 
اتومبیـل موتـوری را اختـراع کـرد )او یکـی از متأّخـران ایـن 
صنعت بود و در آن زمان تولید سفارشـی خودرو بیسـت سـال 
قدمـت داشـت( و حتـی نـه به ایـن دلیل کـه فراینـد تولید را 
بـرای کنـار هـم قـرار دادن آن توسـعه داد. نقـش او ایـن بود 
کـه مـدل عرضه خودرو را از شـیوه ای دست سـاز و سفارشـی 
بـرای چنـد مشـتری ثروتمنـد خاص، بـه مدلی بـرای عرضة 
خـودرو بـه هـر شـخص بـا قیمتـی مناسـب، تغییـر داد. ایـن 
گـذار از تولیـد دسـتی و سفارشـی بـه تولیـد انبـوه و همگانی 
کمتـر از انقـالب در روش تولیـد و عرضـه خودرو نبـود ]10[. 

ب. نوآوری های اجتماعی

رویکردهـای  و  نظریه هـا  بیشـتر  تمرکـز  گذشـته،  در 

2 .Tidd
3 .Bessant
4. Managing Innovation
5. Position Innovation
6. Paradigm Innovation
7. Context
8. Lucozade
9. Brand
10. Beecham
11. Henry Ford
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بازطراحانـه )طراحی مجدد(

و  محدوده هـا  از  نـوآوری  حـوزه  واژگان  حلقـه  امـروزه 
مرزهـای واژگان اقتصـادی و فّنـی فراتـر رفتـه اسـت. یکـی 
از ایـن واژگان کـه پیونـدی ناگسسـتنی بـا نـوآوری ایجـاد 
کـرده، طراحـی5 اسـت کـه در پژوهـش حاضر نیـز، اصطالح 
نوآوری هـای طراحانـه بـه آن  اطالق شـده اسـت و مقصود از 
آن نوآوری هایـی اسـت کـه پیشـران نوآورانه آن، نـه به لزوم 
فناورهـای نویـن و نه بازار، بلکـه یگانه پیشـران متمایزکننده 

آن، طراحـی بـا تمـام تفاسـیر و مصادیق آن باشـد6. 
نـوآوری می توانـد عنصـر متمایزکننـده خـود را از طریـق 
ظاهـر )ریخـت( محصـول هـم نشـان دهـد؛ زیـرا همـواره 
تحـوالت ظاهـری و ریخت شناسـانه محصول، بـازاری جدید 
بـرای آن رقـم زده اسـت. بـرای مثـال، اواخـر سـده نوزدهم، 
ظاهـر بسـیاری از ماشـین های صنعتـی مثـل لوکوموتیـو، بر 
اسـاس مالحظـات کارکـردی تعییـن می شـد و هر جـزء فقط 
بـه ایـن دلیـل در محصـول قرار داشـت کـه بـرای کارکرد و 
سـازوکار7 آن ضـروری بـود و ظاهـر آن ناشـی از نقشـی بود 
کـه در دسـتیابی بـه هـدف ایفـا می کـرد ]16[. در آن دوران، 
رویکـرد جدیـد نیز با این شـعار شـکل گرفته بود کـه »ُفرم از 
عملکـرد پیـروی می کند«8. این رویکرد نقشـی بـرای ریخت 
و ظاهـر قائـل نبـود و تزئیـن )محصـول( را نیـز نکوهـش 
می کـرد، تـا جایـی کـه آدولـف لـوس9 در کتـاب خود بـه نام 
»تزئیـن و جنایت«10، نوشـت: »حذف تزئیـن به کاهش زمان 
تولیـد و افزایـش دسـتمزدها می انجامد؛ تزئیـن، کاری بیهوده 
و بـه نوعـی هـدر دادن هزینه اسـت« ]17[. ایـن موضوع در 
مـورد محصوالتـی مثـل لوکوموتیو کـه قطعه هـای مکانیکی 
آشـکاری داشـت و حتی برخی اشیای سـاده تا حدودی صدق 
می کـرد. عناصـر کارکـردی اشـیا، در پـس هیچ الیـه بیرونی 
)پوسـته( پنهـان نشـده بودنـد، بلکه کارکرد شـئ در سـاختار 
ظاهـری و لمس پذیـر آن نمایـان بـود. تـا اینکـه سـازندگان 
خـودرو و برخـی اشـیای صنعتـی بـه منظـور پنهان سـاختن 
کارکردهـای درونـی و نمایـش توّهـم بصری سـادگی از یک 

عده ای بین طراحی و دیزاین نیز افتراق قائل شده اند.    .5
بــه نظــر می رســد ایــن کثــرت معانــی و تفاســیر، از وســعت   . 6

ــه شــده باشــد. حیطــه مداخله هــای طراحــی نشــأت گرفت
7. Mechanism
8. Form Follows Function
9. Adolf Loos
10. Ornament and Crime

نوآورانـه بـر توسـعه نوآوری هـای فناورانه ای اسـت که ارزش 
اقتصـادی ایجـاد می کنـد ]11[. امـا نـوآوری در هـدف، اثر و 
یـا روش خـود بـه صـورت تنگاتنگی بـا شـرایط اجتماعی ای 
ارتبـاط دارد کـه در آن تولیـد شـده اسـت. واقعیت این اسـت 
کـه ابرانـگاره جامع نـوآوری در حـال تحول اسـت. اهداف از 
تأکیـد فقـط اقتصـادی در تعاریـف اولیـه نـوآوری و بـه طـور 
مشـخص شـومپیتری بـه اجتماعـی تغییـر کرده اسـت ]12[. 
نوآورانـه  از گونه هـای  بنیانـی متفـاوت  نـوآوری اجتماعـی1 
شـومپیتری دارد. بـه طـور خـاص، نوآوری هـای اجتماعـی به 
ایده هـای جدیـد )محصـوالت، خدمـات و مدل هـا(  عنـوان 
تعریـف می شـود کـه بـه طـور همزمـان نیازهـای اجتماعـی 
یـا همکاری هـای جدیـدی  اجتماعـی  روابـط  و  بـرآورده  را 
هـم  و  مناسـب اند  جامعـه  بـرای  هـم  کـه  کننـد  ایجـاد  را 
ظرفیـت جامعـه را بـرای عمـل افزایـش می دهنـد ]13[. بـه 
عبـارت دیگـر، فعالیت هـا و خدمـات نوآورانه ای انـد کـه بـا 
هـدف بـرآوردن نیـاز اجتماعـی و بـه طـور عمـده از طریـق 
سـازمان هایی کـه اهـداف اصلی آنها اجتماعی اسـت توسـعه 
بـه  اجتماعـی  نـوآوری  البتـه  می شـود.  منتشـر  و  می یابـد 
بخـش غیردولتـی محـدود نمی شـود و می توانـد سیاسـت و 
دولـت آنهـا را هدایـت کنـد. عـالوه بـر فنـاوری و کارآفرینی 
اجتماعـی2، زمینه هـای متنوعـی به نـوآوری اجتماعی گرایش 
پیـدا کرده انـد، کـه یکـی از آنهـا طراحـی3 اسـت ]14[. بـه 
هـر حـال در مـورد مفهـوم نـوآوری اجتماعـی یکپارچگـی 
چندانـی میـان نویسـندگان مختلـف وجـود نـدارد و بخـش 
گسـترده ای از تفسـیرها و تعریف هـا در مـورد آن ارائـه شـده 
اسـت ]12[. نـوآوری اجتماعـی همچنیـن به عنوان پاسـخی 
و  زیسـت محیطی  اجتماعـی،  رشـد  بـه  رو  چالش هـای  بـه 
جمعیتـی اسـت کـه اغلـب در زمره مسـائل دشـوار )غامض4( 
چندوجهی انـد،  و  پیچیـده  زیـرا  می گیرنـد؛  جـای  )بدخیـم( 
گسـتره وسـیعی از ذی نفعـان را درگیـر می کننـد و بـه طبـع 

حـل آنهـا دشـوار اسـت ]15[.

ج. نوآوری هـای طراحانـه )ظاهری و حّسـی( و نوآوری های 

1. Social Innovation
2. Social Entrepreneurship
3. Design
4. Wicked Problems
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بدنـه اسـتفاده کردنـد. بـرای مثـال قطعه هـای الکترونیکـی 
رادیـو یـا جاروبرقی را کـه عناصـری کارکردی بودنـد، درون 
پوسـته بیرونـی پنهـان کردند، بی آنکـه بر کارکرد شـئ اثری 
داشـته باشـد. با اینکه اغلب، اصـول کارکردگرایانه نفی شـده 
بـود امـا مبرهـن شـد که ایـن اقدامی مناسـب تر اسـت و این 
تصـّور کـه کارکـرد تعیین کننـدة ُفـرم اسـت را از خاطره هـا 
زدود ]16[. ایـن تحـول، تعیین ریخت محصـوالت صنعتی را 
کـه ابتـدا توسـط پیشـه ور صنعتی مشـخص می شـد و گاهی 
در انحصـار مهندسـان بـود، نیـز تغییـر داد. البتـه ایـن نکتـه 
کـه »ارزش هـای زیباشناسـانه حاصل از طراحـی محصول در 
فـروش بهتـر، مؤثر اسـت« دیگر بر کسـی پوشـیده نیسـت و 
شـاید زیباتریـن تعبیـر در این راسـتا، عبارت مشـهور »زشـت 
نمی فروشـد« باشـد. همان گونـه کـه ریمونـد لـووی1 در دهه 
30 میـالدی گفتـه بـود: »از دو محصولی کـه قیمت، عملکرد 
و کیفیـت یکسـانی دارنـد، آنکـه زیباتر اسـت بهتـر به فروش 

خواهد رفـت« ]17[. 
مسـئله نـوآوری بـه ظاهـر و ریخـت محصـوالت ختـم 
نشـده اسـت. در خـط سـیر مطالعـات و پژوهش هـا، حـِسّ 
برداشـت شـده از محصـول نیـز عاملـی اثرگـذار در نـوآوری 
تلقـی شـده اسـت. محصـول، گاهی اوقـات خـود را از طریق 
حّسـی پذیرفتـه می شـود کـه بـه مشـتری و کاربـر منتقـل 
می کنـد؛ اینگونـه پذیـرش بـه دلیـل عملکـرد خـوب و یـا 
کاربـرد محصـول نیسـت؛ بلکه فقط بـه دلیل حّس برداشـت 
شـده از آن اسـت. آرتـور نورمـن2 معتقـد اسـت کـه، بخـش 
حّسـی ممکـن اسـت در موفقیـت محصـول پر اهمیت تـر از 
عناصـر کاربـردی و عملکـردی آن باشـد. در پژوهشـی دو 
ادعایـی  نیـز  کاشـیمورا4،  و  کروسوسـا3  ژاپنـی،  پژوهشـگر 
مشـابه داشـتند. آنهـا طراحـی دو دسـتگاه خودپـرداز5 را مورد 
مطالعـه قـرار دادنـد. هـر دو دسـتگاه از نظـر کارایـی، تعـداد 
دکمه هـا، و نحـوه عملکردشـان مشـابه بودنـد، امـا در یکـی 
از آنهـا، دکمه هـا و نمایشـگر جذاب تـر طراحـی شـده بـود. 
نتیجـه پژوهـش ایـن بـود کـه اسـتفاده از دسـتگاه جذاب تر، 

.]18[ بـود  آسـان تر 

1. Raymond Loewy
2. Donald Arthur Norman
3. Kursosu
4. Kashimura
5. ATM

نـوآوری می توانـد بازطراحـی6 یا اصالحـی از محصوالت 
موجـود باشـد. »کاسـتن خطـا« یا اصـالح محصـول یکی از 
موضوع هایـی اسـت کـه بـه محصـول و یـا خدمـت یـاری 
می رسـاند. هـدف این رویکـرد نوآورانه آن اسـت که از طریق 
طراحـی  بـه منظور حـذف خطا و یا بـه کمترین رسـاندن آن، 
بتـوان کنش هـا را محـدود و مقّیـد بـه اجـرای صحیـح  کرد. 
مانع زدایـی  گاه  و  مانع گـذاری  گاهـی  بازطراحانـه  نـوآوری 
می کنـد. برای مثـال در نرم افـزاری برای جلوگیـری از خروج 
ناخواسـته از برنامـه بـا پیـام تأئیـد، مانع گـذاری می کنـد و یا 
برای بسـته بندی مواد )شـیمیایی( پوششـی دیگـر )مانع( قرار 
می دهـد؛ اما همیـن نوآوری بـرای جعبه نگهدارنـده داروهای 
قلبـی و عروقـی مانع زدایـی می کند تا به سـرعت )بـه عنوان 

مثـال بـا حرکتـی یا دور چرخشـی( باز شـوند. 

د. نوآوری های معنایی و نمادین

اشـیای  طراحـان  بـرای  چالش هـا  دشـوارترین  امـروزه 
ایـن  نشانه شـناختی7  و  فّنـی  کارکردهـای  در  الکترونیکـی 
از  مطلوبـی  نسـبت  بـه  سـطح  زیـرا  نیسـت؛  مطـرح  اشـیا 
آن، در دسـترس اسـت؛ امـا چالش هـای مهمـی در عرصـه 
کـه  دارد  وجـود  زیبایی شناسـی  و  شـاعرانگی  متافیزیـک8، 
تحقیقـات اندکـی دربـاره آن صـورت گرفته اسـت ]19[. این 
چالـش در مـورد بسـیاری از محصـوالت صادق اسـت؛ برای 
مثـال، وقتـی خـودکاری به خوبـی دیگـری کار می کند یعنی 
محصـول بـه  طـور نامتناهـی قابل جایگزین شـدن اسـت که 
ایـن خـود موجـب می شـود تـا محصـول عـاری از هـر گونه 

احسـاس یـادآوری، خاطـره یـا تداعـی معنـا با شـد ]20[.
اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـری، محصـول از طریـق 
بـا  کـه  گفت وگویـی  می شـود،  تداعـی  آن  از  کـه  معنایـی 
کاربـر برقـرار می کنـد و ماهیـت نمادینـی کـه از آن نشـأت 
می گیـرد، تعریف  شـده اسـت ]21[ و عالقه فزاینـده ای برای 
ایجـاد محصـوالت معنادارتر احسـاس می شـود ]22[. معنا به 
جنبه هـای عاطفـی، روانـی، اجتماعی و فرهنگـی افراد مربوط 
می شـود ]23[ و در ذات و ُکنـه محصـول نیسـت و می تواند با 
شـرایطی تثبیـت شـده یـا تغییر کنـد، حتی اگر خود شـئ هم 
تغییـری نداشـته باشـد. ایـن معانی اگـر تغییر کننـد و یا برای 

6. Redesign
7. Semiotic
8. Metaphysics
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گروه هـای جامعـه را بـه مقادیـر مختلـف تحـت تأثیـر قـرار 
دهنـد. همـه افـراد و کسـب وکارها در زمینـه ظرفیت هـای 
نـوآوری و دسترسـی بـه مزایـای مربـوط نیـز در موقعیـت 
برابـر نیسـتند. عالوه بـر این، سیاسـت هایی با هـدف ارتقای 
نـوآوری بـر مناطـق جغرافیایی نیـز اثرگذارنـد. بنابراین توجه 
بـه ابعـاد اجتماعـی، صنعتـی و سـرزمینی حائز اهمیت اسـت 
]25[. نـوآوری فراگیـر یـا بـه تعبیری جهان شـمول رویکردی 
جدیـد در خط مشـی گذاری اسـت کـه بـه شناسـایی تجـارب 
در  نابرابـری  کاهـش  در  کـه  می پـردازد  خط مشـی هایی  و 
سـطح جوامـع اثرگذارنـد ]26[. در مورد محصـوالت نیز بنیان 
نـوآوری بـر همیـن اسـاس اسـت. از نوآوری هـای فراگیـر، 
بیشـتر افـراد منتفـع خواهنـد شـد. در ایـن رویکـرد، بایـد تـا 
نیازهـای همـه اسـتفاده کنندگان  جایـی کـه ممکـن اسـت 
محصـول در نظـر گرفتـه شـود؛ یعنـی نـوآوری بـرای همـه، 
در هـر سـن و هـر انـدازه توانایـی اسـت تـا افـراد بتواننـد به 
آسـانی، فـارغ از هـر گونـه احسـاس ننـگ، بـدون برچسـب 

خـوردن، در کنـار سـایرین از نوآوری هـا منتفـع شـوند. 

و. نوآوری های مقرون به صرفه )فقرزدا(

بـرای رسـیدگی بـه انـواع چالش هایـی کـه بسـیاری از 
کشـورهای در حـال توسـعه بـا آن مواجه انـد، بـه طبـع بایـد 
نوآوری هایـی انجـام شـود. ایـن نوآوری هـا و مداخله هـا نیـز 
بایـد بـرای بازار ایـن جوامع متناسـب با ویژگی هـا و نیازهای 
منحصربه فـرد آنهـا طراحـی شـوند. عـالوه بـر ایـن، برخـی 
از نوآوری هـا ممکـن اسـت در مقایسـه بـا سـایر نوآوری هـا 
یـا محصـوالت، تأثیـر توسـعه ای بیشـتری در بهبـود زندگـی 
فقـرزدا3را  نـوآوری  نظـام   .]27[ باشـند  داشـته  نیازمنـدان 
می تـوان بـه عنـوان فراینـد یادگیـری اجتماعی بـا ذی نفعان 
متعـدد تعریـف کـرد کـه دانـش جدیـد را تولیـد و اسـتفاده 
می کنـد و توانایی هـا و فرصت هـای نیازمنـدان را گسـترش 
گونه هـای  ایـن  از  یکـی  راسـتا،  ایـن  در   .]28[ می دهـد 
نوآورانـه، نـوآوری مقـرون بـه صرفه )فقـرزدا( اسـت. منظور 
از نوآوری هـای مقـرون بـه صرفـه در ایـن پژوهـش، خلـق 
زمانـی  بـازه  در  ارزش در محصـوالت و خدمـات  کمتریـن 
اسـت. در اینگونـه نـوآوری  هـدف حـذف تعمـدی هـر آنچه 
اسـت کـه اولویت نیسـت. نـوآوری مقـرون به صرفـه، اغلب 

3. Pro-Poor Innovation

صاحـب محصـول تعبیـر شـخصی داشـته باشـند، می تواننـد 
بینشـی بـرای نـوآوری را به همراه داشـته باشـند. 

ایـن بینـش نوآورانـه، گاهـی از طریـق ایجـاد، تقویـت 
یـا تغییـر معنایـی از محصـوالت و خدمـات اسـت کـه تفّهم 
می شـود. بـرای مثـال تـا اواسـط دهـه70 میـالدی، خریـدن 
قطعـه ای  خریـدن  مثابـه  بـه  »سـاعت«،  ماننـد  محصولـی 
دادوسـتد  جواهرفروشـی ها  در  نیـز  سـاعت ها  بـود؛  جواهـر 
صفحه هـای  و  کوارتـز1  فنـاوری  پیدایـش  بـا  می شـدند. 
نمایـش دیجیتـال، در اوایـل دهه80 میالدی، صنعِت سـاعِت 
سوئیسـی بـه سـوی نابـودی رفـت، امـا سـازندگان ژاپنـی و 
هنگ کنگـی بـا بهره گیری از فنـاوری کوارتز در کنـار نیروی 
کاِر ارزان، توانسـتند بـا ارائـة محصولـی قسـمت پاییـن بـازار 
را تصاحـب کننـد. آسـیایی ها سـاعت را بـه زمان سـنج، زنگ 
هشـدار، بـازی و ماشین حسـاب مجهـز کردنـد و بـه تعبیری 
معنـای آن را تغییـر دادنـد و بـه ابزار تبدیل کردنـد. در مقابل، 
سوئیسـی ها قیمت هـای خـود را افزایـش دادنـد تـا بـر بـازار 
تجملّـی سـاعت تمرکـز کنند؛ آنها حتـی معنای سـاعت را به 
عنـوان کاالی تجملـی تقویـت کردنـد. پـس از آن، در اوایـل 
دهـه80 میـالدی، به پیشـنهاد هایک2، دو سـازنده سوئیسـی 
بـا هـم ادغـام شـده اسـت و بـا عرضـه سـاعت پالسـتیکی 
ارزان قیمـت در اشـکال جالـب و گوناگون ماننـد صنعت ُمد با 
آسـیایی ها در قسـمت پایین بـازار رقابت کردند. ایـن، معنایی 
از سـاعت سوئیسـی نبود که پیشتر مشـتری  به ذهنش خطور 
می کـرد. تولیدکننـدگان آسـیایی معنـای سـاعت را بـه ابـزار 
تغییـر دادنـد؛ امـا معنـای خاموش دیگـر آن، یعنی سـاعت به 
عنـوان متعلقـات ُمـد ظرفیـت قدرتمندتری داشـت. این تغییر 
معنـا دسـتخوش تغییرات گسـترده ای شـد. معنـای محصولی 
مثـل سـاعت از جواهـر بـه ابـزار، سـپس بـه متعلقـات ُمـد و 
حتـی به نمـاد تغییر پیدا کـرد ]24[. بنابراین، ایـن نوآوری در 
معنـا بـود کـه بـازار غیرمنتظـره ای را برای محصـول رقم زد.

ه. نوآوری های جهان شمول و فراگیر

سیاسـت های نـوآوری اغلـب از نظـر تأثیـر آنهـا بر رشـد 
درآمـد کل ارزیابـی شـده اند. با این حـال، دور از انتظار اسـت 
کـه تأثیـرات آنهـا خنثـی باشـند، زیـرا ممکن اسـت افـراد و 

1. Quartz
2. Hayek
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جدول 1. مقایسه نوآوری های شومپیتری و نوآوری های پساشومپیتری )منبع: نویسندگان(

نوآوری های پساشومپیترینوآوری های شومپیتری

اغلب فناوری نرم و در مواردی فناوری سختاغلب فناوری سخت و پیشرفتهسبک فناوری

اغلب پایین و متوسط و در مواردی باالباال و متوسطسطح فناوری

دانش/ فناوری/ طراحی/ معنا / فرهنگ/ ...دانش/ فناوریپیشران نوآوری

رژیم فنی- اجتماعیرژیم فناورانهرژیم ها و رویه ها

تحقیقات جامعه شناسانه/ طراحانهتحقیقات فناورانهتحقیقات

DUI/ STIگرایش به رویکرد STIسبک نوآوری

جامعهبنگاهمیدان تعامالت

فرهنگ/ طراحی/ جامعهبازارگفتمان

طراحمهندسمحور تفکر

اغلب متوسط و کوچکاغلب بزرگ و متوسطاندازه بنگاه  )بنگاه های پیشرو(

تا حدودی غیرقابل محاسبهقابل محاسبهپیش بینی بازار

زیادکمنگاه برساختی

گسترده و متنوعخاص و محدودتنوع محصوالت

محصول/ خدمت/ فرهنگ/ سبک زندگیمحصول/ خدمت/ فرایندفراورده نهایی

ضمنی و بین رشته ایصریح و تخصصیماهیت دانش

1. One Laptop per Child (OLPC) 2. Available at http://one.laptop.org/about/mission [21 July 2021].

در شـرایطی اسـت کـه منابـع )زمـان و هزینه( محدود اسـت 
امـا بنـگاه ناگزیـر از دسـتیابی به محصـول اسـت. در اینگونه 
نوآورانـه، اولویـت فنـاوری نیسـت، بـازار هـم مطرح نیسـت؛ 
بلکـه دسترسـی بخشـی از جامعه بـه محصول اولویت اسـت. 
نـوآوری در محصـول بـا فنـاوری سـطح پاییـن در زمانی که 
بایـد باشـد بهتـر از محصـول بـا فنـاوری باالتـر در زمـان 
دیگـر اسـت. شـاید بارزتریـن مثـال آن، پـروژه »هـر کودک 
یـک لپ تـاپ«1 باشـد. ایـن طرح، بـه منظـور توانمندسـازی 
فقیرتریـن کـودکان جهـان از طریـق آمـوزش اسـت و هدف 
از آن دادن لپ تاپـی محکـم، کم هزینـه، کم مصـرف بـه هـر 

کودک اسـت2. 
مقایسه نوآوری های شومپیتری و پساشومپیتری

بـه طور متعـارف، محصوالت در نوآوری های شـومپیتری 
همان طـور ادراک می شـوند کـه بایـد باشـند. بـرای مثـال، 
از  فراتـر  نـوآوری شـومپیتری، عملکـردی  در  )آب(  بطـری 
محفظـه بـرای نگهـداری و یـا حمـل میـزان مشـخصی از 
مایعـات را نـدارد. اما در نـوآوری پساشـومپیتری، ظاهر، حس 

و حتـی صـدای خـاص محصـول )ماننـد صدای سـوت بلبلی 
هنـگام اسـتفاده از بطـری( ممکـن اسـت هـدف نوآورانـه ای 
تلقـی شـود و کاربـر، محصـول را نـه بـه عنـوان محفظـه ای 
بـرای نگهـداری مایعاتـی مثل آب، بلکه بـرای صدای خاصی 
کـه ایجـاد می کنـد و یـا ریخـت و ظاهـرش طلـب کنـد؛ چه 
بسـا کاربـر چند بطـری دیگر هم داشـته باشـد. ایـن فراتر از 
عرضـه محصول برای پاسـخ به نیـازی فقط کاربردی اسـت. 
نوآوری هـای شـومپیتری و نوآوری هـای پساشـومپیتری 
شـباهت ها و تفاوت هایـی دارنـد. اگـر شـاخصه های نوآورانـه 
از  می تـوان  شـوند،  گرفتـه  نظـر  در  پیوسـتار  صـورت  بـه 
زوایـای مختلـف به مقایسـه نسـبی نوآوری های شـومپیتری 
و پساشـومپیتری پرداخـت. در جـدول )1(، مقایسـه ای بیـن 
پساشـومپیتری  نوآوری هـای  و  شـومپیتری  نوآوری هـای 
نشـان داده شـده اسـت. این مقایسـه به این معنا نیسـت که 
در هـر شـاخصه نوآورانـه، افتراقی عمیق بیـن دو گونه مذکور 
باشـد بلکـه آن وجـه کـه برجسـته تر از وجـوه دیگـر اسـت، 

مبنـای مقایسـه قـرار گرفته اسـت.  
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نوآوری های پساشومپیترینوآوری های شومپیتری

کیفی و تا حدودی متغیر و پیچیدهکّمی و تا حدودی قابل محاسبهسازوکار قیمت گذاری محصوالت

متخصص چندرشته ایمتخصص ویژهتخصص و مهارت نیروی انسانی

غیر قابل پیش بینی )بعضی متناوب(بر اساس منحنی sطول عمر محصوالت

انسان افزارسخت افزارجزء مهم

زیادکمتأثیرپذیری از فرهنگ بیرونی

غیر ماشینی )فرهنگی و ...(ماشینیفرایند غالب

ارزش اقتصادی/ فرهنگی/ اجتماعیارزش اقتصادیارزش محصوالت و خدمات

زیادکموابستگی به میراث فرهنگی و تمدن

ضمنی/ حّسی/ نمادینآشکارنوع پیام

شخصی/ سفارشی/ انبوهاغلب انبوهتولیدات

زیادکموابستگی به طرز تفکر شخصی

بـا عالماتـی، مشـخص شـده اند. کـدام 
در ایــن پژوهــش برخــی از چالش هــای گــذار بــه 
نوآوری هــای پساشــومپیتری در ایــران مطــرح شــده اســت. 
ــه  ــات فناوران ــا در مطالع ــن چالش ه ــی از ای ــای برخ رد پ
ــون  ــاس مت ــر اس ــا، ب ــن چالش ه ــل مشــاهده اســت. ای قاب
پژوهــش و دیدگاه هــای متخصصــان، مســئوالن و نظــرات 
ــر  ــواردی دیگ ــتخرج و م ــوزه مس ــن ح ــت گذاران ای سیاس
نیــز در ایــن پژوهــش بــه آنهــا اضافــه شــده اند. در نهایــت 
در  پنهــان  دســتمایه های  و  مقوله هــا  شناســایی  بــرای 
ــذاری،  ــون کدگ ــری از فن ــا بهره گی ــناد، ب ــا و اس مصاحبه ه
ــدول  ــتر در ج ــامد بیش ــا بس ــای ب ــورد از چالش ه ــش م ش

)2(، فهرســت شــده اند. 

روش تحقیق
ماهیـت پژوهـش حاضـر بـه گونـه ای اسـت کـه هـم از 
روش کیفی و هم از روش کّمی در پاسـخ به مسـئله پژوهش 
اسـتفاده شـده اسـت. در بخـش اول پژوهـش، بـه منظـور 
اسـتخراج چالش هـای گـذار بـه نوآوری هـای پساشـومپیتری 
از فنـون کدگـذاری بهـره گرفته شـده اسـت. بـرای انجام آن 
از ابزارهایـی نظیـر تحلیل محتوا، مصاحبه  و بررسـی اسـناد و 
مقاله هـا و همچنین آرا و نظرات سیاسـت گذاران و مسـئوالن 
کالن،  چالش هـای  شناسـایی  منظـور  بـه  فعلـی(  و  )وقـت 
اسـتفاده شـده اسـت. در بخش دوم نیز از رویکرد مدل سـازی 
سـاختاری تفسـیری1 اسـتفاده شـده اسـت؛ زیرا ایـن رویکرد 
روابـط پیچیـده بیـن تعـداد زیـادی از عناصـر را در موقعیـت 
پیچیـده تصمیم گیری هـا ترسـیم می کنـد و به عنـوان ابزاری 
بـرای نظـم بخشـیدن و جهـت دادن به پیچیدگـی روابط بین 

متغیرهـا عمـل می کنـد ]29[.

مسـئله  بـا  مرتبـط  )مؤلفه( هـای  متغیـر  الـف. شناسـایی 
)چالش هـا( پژوهـش 

بـا شناسـایی  تفسـیری  رویکـرد مدل سـازی سـاختاری 
متغیرهـا آغـاز می شـود. متغیرهـا از طریـق مطالعـه متـون 
و  کدهـا  واسـطه  بـه  خبـرگان  دیدگاه هـای  و  پژوهـش 
مقوله هایـی در ابتدا اسـتخراج و سـپس در شـش محور عمده 
دسـته بندی شـده اسـت. ایـن متغیرهـا در جـدول )2(، هـر 

1. Interpretive Structural Modelling (ISM)
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جدول 2. کالن چالش های گذار به نوآوری های پساشومپیتری )منبع: نتایج پژوهش(

عالمتشرحچالش

وابستگی به مسیر
و سندُرم »این همان پنداری«

بسیاری از نظام های جاری در مسیر خاصی شکل گرفته اند و گرفتار مجموعه ای از امور متداول و عادی1 
نوآورانه شده اند؛ البته در بسیاری از موارد ذهنیت های قدیمی به قوت خود باقی می مانند حتی اگر قواعد 
رقابت نو شوند، بازیگران فعلی نمی توانند با سرعت کافی حرکت کنند و فرصت های تازه را ببینند ]10[. 
گذار از جنس تحول و تغییر است و تغییر همواره با درجه ای از عدم قطعیت و نااطمینانی همراه است. 

سیاست های فناورانه نیز از این قضیه مستثنا نیستند. فناوری زمانی که در رژیم جاافتاده و بالغ با نهادها، 
کاربران، مقررات و شبکه ها و حتی پندارها و معانی آمیخته شود، صلبیت می یابد تا جایی که نظام فنی- 
اجتماعی به مسیر وابسته شده است و متعاقب آن دچار قفل شدگی شود. آنها را نمی توان با اقدام های 

سیاستی ساده حل کرد، اما نیازمند تغییرات عمیق سیستمی است ]4[.
در گذار به نوآوری های پساشومپیتری، انتظار آن است که نوآوری از مسیری متفاوت از فناوری- مانند 

طراحی- حاصل شود. اما صلبیت رژیم های فناورانه امکان استقالل نوآورانه را از آن سلب کرده و برای آن 
مؤلفه )طراحی( نقش مجزایی از جنس پیشران- درست به مثابة خود فناوری- قائل نمی شود و بیشتر آن را 
عنصری افزودنی )مانند بزک نهایی محصول( می پندارد. باور به این که نوآوری های پساشومپیتری در واقع 
همان نوآوری های شومپیتری اند و این بیشترین تغییر لفظ واژگان است. به عبارت دیگر این همان است.

C1

فقدان و یا کمبود 
زیرساخت های قانونی صنایع و 

شرکت های خالق
و ضعف حمایت حقوقی و 

مالکیت فکری

فقدان زیرساخت و ضوابط به  طور خاص ضعف زنجیره تأمین فرایندهاي خالق، کمبود شبکه اي توزیع 
براي بازاریابی کارامد محصوالت و نبود سازوکارهاي حمایتی نمود می یابد. این مشکالت در نهایت به 

فضاي نظارتی اي سوق داده می شود که اقتصاد خالق در آن عمل می کند. به عنوان مثال، چارچوب قانونی 
معقول که ناظر بر تدوین و اجراي قراردادها باشد، براي کار حرفه اي منظم در حوزه هاي هنري و امثال آن 
ضروري است. هرگونه نارسایی حقوقی در تشخیص حقوق مالکیـت معنوي، مشکالت عدیده و بزرگی براي 
فعالیت های این حوزه ایجاد می کند. بدون رژیم مالکیت معنوي مؤثر، تولیدکنندگان خالق هرگز به حقوق 

واقعی و منصفانه خود دست نمی یابند. در چنین شرایطی انگیزه ادامه کار در افراد کاسته می شود ]30[.

C2

نو بودن مطالعات نوآوری های 
پساشومپیتری

مطالعات نوآورانه، در ابتدا به طور کلی به عنوان دیدگاه های نامتعارف شناخته می شوند. جدید بودن همواره 
چالش به همراه داشته است. در این زمینه نیز، هنوز بسیاری از حوزه های صنایع خالق ایرانی به صورت بکر 

و دست نخورده باقی مانده است2.
C3

چیره بوم سازگان اقتصادمحور
بر بوم سازگان فرهنگ محور

به طور متعارف، در ایران خروجی های فناورانه، فقط بر حسب پارامترهای اقتصادی ارزش گذاری می شده اند. 
C4توجه به بعد اقتصادی بسیار مهم است اما نباید فقط به عنوان شاخصه فناوری در نظر گرفته شود.

» مدیران و نوآوران مهندس«

امروزه درک مفهوم نوآوری از آنچه مدنظر شومپیتر است، بسیار گسترده تر می شود و مجموعه عواملی که به 
پدید آمدن نوآوری منجر می شوند نیز بسیار پیچیده و درهم  تنیده شده اند، به گونه ای که در برخی از موارد 
نمی توان مرز مشخصی بین نوآوری ها قائل شد. اما مدیریت نوآوری در ایران بیشتر بر پایه دیدگاه مهندسی 
است. البته  این می تواند ریشه در تحصیالت متولیان امر داشته باشد که اغلب دانش آموخته های رشته های 

مهندسی اند.

C5

نهادها و متولیان چندگانه 
سیاست گذار

چندگانی نهادهای سیاست گذار یکی از چالش هایی است که پیش روی سیاست گذاران در تدوین، تصویب 
و اجرای سیاست های کارامد در کشورمان قرار گرفته است ]31[. همچنین تعداد زیادي شوراهاي عالي 

موضوعي نیز وجود دارند که تصمیم ها هر یک مي تواند بر موضوع نوآوري در حوزه مربوط آن شورا 
اثرگذار باشد ]32[. حوزه نوآوری های پساشومپیتری نیز از آن جدا نیست و از ویژگی های نوآوری های 

پساشومپیتری اینکه دانش ها و تخصص های چندگانه ای را می طلب اند. این مهم در کنار حیطه هایی مثل 
فرهنگ و هنر، بر وسعت این مداخله ها و تعامل ها افزوده است به طوری که گاهی، مرز مشخصی بین این 

تخصص ها و حیطه ها و حتی نهادهای مرتبط با آنها نمی توان قائل شد.

C6

ب. تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری3

پـس از اسـتخراج متغیرهـا، آنهـا بـه صـورت دو بـه دو 
)زوجـی( مـورد بررسـی و باریک بینـی قـرار می گیرنـد و بـا 
بهـره از نمادهـای جـدول )3(، به تعییـن روابط بیـن متغیرها 

پرداخته شـده اسـت.

1. روتین 
2. گزارش وضعیت موجود صنایع خالق کشور

3. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)

جدول 3. ارتباطات مفهومی بین متغیرها در تشکیل 
ماتریس خودتعاملی ساختاری

مفهومنماد

Vمی انجامد j به تحقق عامل ستون i عامل سطر

Aمی انجامد i به تحقق عامل سطر j عامل ستون

X)به تحقق هم می انجامند )رابطه دو سویه j و i هر دو متغیر

Oبا یکدیگر ارتباطی ندارند j و i هر دو متغیر
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سـازگار می شـو د. ماتریس سـازگار شـده نهایی در جدول )7(، 
نشـان داده شـده است.

جدول 7. ماتریس سازگار شدة نهایی

C6C5C4C3C2C1

1*1101*1C1

100010C2

1*1*1111*C3

1*11011C4

1*1101*1C5

100000C6

ه. تعیین روابط و سطح بندی مؤلفه ها

در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از ماتریـس نهایی مسـتخرج 
از مرحلـه قبـل، مجموعه های دسـتیابی4و پیش نیـاز5 )ورودی 
و خروجـی( بـرای هـر متغیـر حاصـل می شـود و پـس از آن 
بـه تعیین سـطوح متغیرهـا پرداخته می شـود. ایـن مراحل در 

جـدول )8(، مشـخص شـده اند.

جدول 8. سطح بندی متغیرها

سطحاشتراکورودی )اثرپذیری(خروجی )اثرگذاری(متغیر

C1C1,C2,C4,C5,C6C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

C2C2,C6C1,C2,C3,C4,C5C2

C3C1,C2,C3,C4,C5,C6C3C3

C4C1,C2,C4,C5,C6C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

C5C1,C2,C4,C5,C6C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

C6C6C1,C2,C3,C4,C5,C6C61

تکرار دوم
C1C1,C2,C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

C2C2C1,C2,C3,C4,C5C22

C3C1,C2,C3,C4,C5C3C3

C4C1,C2,C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

C5C1,C2,C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C5

تکرار سوم

C1C1,C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C53

C3C1,C3,C4,C5C3C34

C4C1, C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C53

C5C1,C4,C5,C1,C3,C4,C5C1,C4,C53

4. Reachability Set
5. Antecedent Set

جدول 4. ماتریس خودتعاملی ساختاری

C6C5C4C3C2C1

OXXOOC1

VOAAC2

OOVC3

OXC4

OC5

C6

ج. ایجاد ماتریس دستیابی اولیه1

در ایـن مرحلـه نمادهای ماتریـس خودتعاملی سـاختاری 
بـا توجـه بـه قواعد رویکـرد، مطابق جـدول )5(، بـه ماتریس 
دو ارزشـی2 )صفر و یک( مانند جدول )6( تبدیل شـده اسـت.

جدول 5. شیوه تبدیل روابط مفهومی به اعداد
J به ii به jنماد
V10

A01

X11

O00

جدول 6. ماتریس دستیابی اولیه

C6C5C4C3C2C1

011000C1

100000C2

001010C3

010011C4

001001C5

000000C6

د. ایجاد ماتریس دستیابی نهایی

از جمـع شـدن  اولیـه پـس  سـپس ماتریـس دسـتیابی 
بـا ماتریـس همانـی3 بـه منظـور تعییـن روابـط ثانویـه بیـن 
متغیرهـا بررسـی شـد تـا از سـازگاری آن روابـط اطمینـان 
کسـب شـود. در ایـن حالـت، بـا وارد کـردن انتقال پذیری در 
روابـط متغیرهـا مؤلفه هـای صفـری که تبدیل به 1 می شـوند 
بـا عالمـت *1 نشـان داده می شـود. در ایـن حالـت ماتریس، 

1. Reachability Matrix
2. Binary
3. Identity Matrix
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  مكميكمتغيرها با استفاده از تحليل بندي خوشه. 1 شكل
  تفسيري  ساختاري مراتبيسلسلهو ترسيم مدل ها يافتهتحليل ز. 

 بـه ايـن معنـا   متغيرهاي محرك قرار گرفته است و  هشومپيتري در خوشپساهاي نوآوري ه، تازگي مطالعات در عرص)1( مطابق شكل
ايـن  هـاي  نـوآوري د و شـو پساشومپيتري  هنوآورانهاي فعاليتمنجر به تحرك ساير تواند مياست كه پژوهش و مطالعه در اين حوزه 

 ديگـر متغيرهـا   بـر  غيرمسـتقيم خـود را   ثيرات مستقيم و ياأت تازگي و جديد بودن مطالعات اين حوزه، واقع حوزه را گسترش دهد. در
 در تغييـر  دليـل  رفتار ديگر متغيرها شود، پس تغيير در موجب تواندها ميمؤلفهآن  در كاهش يا افزايش گونه هر ، به عبارتي،گذاردمي

  كرد. جووجست پساشومپيتريهاي نوآوري ههمين تازگي مطالعاتي در عرص در ابتدا بايد را هامؤلفهديگر 
مديريتي نوآوران مهنـدس   هو غلبمحور هاي فرهنگنوآورياقتصادمحور بر هاي سازگان نوآوريبوم چيرهستگي به مسير گذشته و واب

 پيوندي مان دارند. متغيرهايأو شدت اثرگذاري و اثرپذيري تواند شدهپيوندي واقع  هكه در خوششوند ميبه عنوان متغيرهايي شناخته 
 و بـاال اسـت   بسيار هامؤلفه اين ثيرپذيريتأ و ثيرگذاريتأ عبارت ديگر، به ند؛برخوردار بااليي هدايت و نفوذ قدرت و زياد وابستگي از
  .شودمي مجموعه در اساسي تغييرات باعث متغيرها اين روي كوچكي تغيير هر

نهادهـا و متوليـان    نيزكري و ف مالكيت و حقوقي حمايت ضعف خالق و هايشركت و صنايع قانوني هايزيرساخت كمبود يا و فقدان
بـه   متغيرهـا  كه ميزان وابستگي زياد و قدرت نفـوذ انـدكي دارنـد. ايـن    اند متغيرهايي، هانوآورياين گذاري سياست هچندگانه در حوز
تغيرهـاي  به اين معنا كه اين متغيرها اغلب وابسته به سـاير م  .دارند روي مجموعه كمي ثيرگذاريتأ و باال ثيرپذيريتأ صورت اصولي

  . شوندميتر در جايگاه متغيرهاي اثرگذار محسوب و كماند هاي پساشومپيتريسازگان نوآوريبوم
 تغييـري  بنابراين، ارندد مجموعه با ضعيفي هايتعامل دارند و اندكي هدايت و نفوذ قدرت و وابستگي ميزان خودمختار نيز، متغيرهاي

، )2( مطـرح شـده در جـدول   هـاي  مؤلفـه از كدام هيچدر اين پژوهش،  .شودنمي مجموعه محسوسي در تغيير منجر به متغيرها اين در
ند و بـه واقـع در   در تعامل با يكديگر وهش حاضرشناسايي شده در پژهاي مؤلفهص داده نشدند، به اين معنا كه همه خودمختار تشخي

كه با برطرف ساختن برخي از رود ميدر چنين شرايطي انتظار . به هر حال، كنندآفريني مياي نقشتنيدههم نظام و اغلب در روابط در
  . به دست آيد، به موازات آن، تغييرات مثبتي در ديگر متغيرها هاچالش

3.5 

3.5 

 قدرت نفوذ

 ميزان وابستگي

(محرك) نفوذي    پيوندي

 خودمختار  وابسته

C6 

C2 

C1, 
C4, 
C5 

C3 

شکل 1. خوشه بندی متغیرها با استفاده از تحلیل میک مک

و. تجزیه  و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی 

در ایـن مرحلـه، تجزیـه و تحلیـل قـدرت نفـوذ و میـزان 
وابسـتگی بـا اسـتفاده از روش میک مـک1 انجـام شـد که در 
جـدول )9(، مشـخص شـده اسـت. هـدف از آن تشـخیص و 

تحلیـل قـدرت نفـوذ و وابسـتگی متغیرها اسـت.

 جدول 9. محاسبه قدرت نفوذ و میزان وابستگی 
در ماتریس نهایی

میزان وابستگیقدرت نفوذمتغیرها

C154

C225

C361

C454

C554

C616

پـس از تعییـن قدرت نفـوذ و میـزان وابسـتگی، می توان 
متغیرهـا را در قالـب نمـوداری مانند نمودار مختصاتی شـکل 
)1(، نشـان داد. بـه ایـن منظور نقطه مرزی 3.5 انتخاب شـده 
اسـت تـا بـا توجـه بـه تحلیـل میک مک مشـخص شـود که 

هـر متغیـر در کدام دسـته )خوشـه( واقع می شـود. 

ز. تحلیل یافته ها و ترسـیم مدل سلسـله مراتبی سـاختاری 
تفسیری

عرصــه  در  مطالعــات  تازگــی   ،)1( شــکل  مطابــق 
نوآوری هــای پساشــومپیتری در خوشــه متغیرهــای محــرک 
قــرار گرفتــه اســت و بــه ایــن معنــا اســت کــه پژوهــش و 
ــه تحــرک ســایر  ــد منجــر ب مطالعــه در ایــن حــوزه می توان
ــای  ــود و نوآوری ه ــومپیتری ش ــه پساش ــای نوآوران فعالیت ه

1. MICMAC

ایــن حــوزه را گســترش دهــد. در واقــع تازگی و جدیــد بودن 
مطالعــات ایــن حــوزه، تأثیــرات مســتقیم و یــا غیرمســتقیم 
ــر  ــی، ه ــه عبارت ــذارد، ب ــا می گ ــر متغیره ــر دیگ ــود را ب خ
گونــه افزایــش یــا کاهــش در آن مؤلفه هــا می توانــد 
موجــب تغییــر در رفتــار دیگــر متغیرهــا شــود، پــس 
ــن  ــد در همی ــدا بای ــا را ابت ــر مؤلفه ه ــر در دیگ ــل تغیی دلی
ــومپیتری  ــای پساش ــه نوآوری ه ــی در عرص ــی مطالعات تازگ

جســت و جو کــرد.
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كه با برطرف ساختن برخي از رود ميحال، در چنين شرايطي انتظار . به هر كنندآفريني مياي نقشتنيدههم نظام و اغلب در روابط در
  . به دست آيد، به موازات آن، تغييرات مثبتي در ديگر متغيرها هاچالش

. در اين مـدل، به دست آمدتفسيري  ساختاري مراتبيسلسله ، مدل)8( جدولهاي بندي شاخصسطحپس از بررسي و تحليل روابط و 
. گـذاردميثير ديگـر تـأهاي مؤلفـه هپساشومپيتري در واقع مبنا قرار گرفته است و در اين موقعيت بر كليهاي رينوآوتازگي مطالعات 

و مديران و نوآوران مهنـدس، محور سازگان فرهنگبوماقتصادمحور بر سازگان بوم چيره، پنداريهمانوابستگي به مسير و سندرم اين 
و از هم اثرپذيري دارند. فقدان و يا كمبود گذارند ميلفه، به صورت زوجي بر يكديگر اثر ؤه م. اين ساندشدهدر سطح بعدي مدل واقع 

كه پيامـد وابسـتگي بـه مسـير و مـديران و نـوآوران است خالق در سطح دوم واقع شده هاي شركتقانوني صنايع و هاي زيرساخت
. در سـطح گيرنـدميقرار ها مؤلفهثير ساير أرند و بيشتر تحت تثيرگذاري كمتري داأند تكه در سطوح باالترهايي چالشمهندس است. 

پساشومپيتري قرار گرفته است كه بيشـترين وابسـتگي را هاي نوآوري هدر حوزگذار سياست هاول اين نمودار، نهادها و متوليان چندگان
  ، ترسيم شده است.)2( شكل درمراتبي سلسلهدر مدلي ها مؤلفهاين هاي تعاملديگر دارد. روابط و هاي مؤلفهبه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ساختاري تفسيريمراتبي سلسله. مدل 2 شكل  
  نتايج

 شـومپيتر مدنظر آنچه از نوآوري مفهوم درك . امروزه نيز،اندشده قائل هانوآوري براي را متنوعي هايگونه نوآوري، هحوز پژوهشگران
 به ،اندشده تنيده درهم و پيچيده بسيار نيز، شوندمي منجر نوآوري آمدن پديد به كه عواملي مجموعه است و دهش ترگسترده بسيار بود

پساشـومپيتري بـه هـايي نوآوريدر اين پـژوهش نيـز، . شد قائل هانوآوري بين مشخصي مرز تواننمي موارد از برخي در كه ايگونه
متفـاوتي  هپيشـران نوآورانـها گونـهفناوري به معناي سخت نيست و هر يك از  ،آنها هانكه پيشران نوآوراست اطالق شده هاي گونه
   دارد.

ي) و بازطراحانـه، نـوآوري معنـايي و  نوآوريدر ابرانگاره،  نوآوريو محور موقعيتنوآوري  اجتماعي، نوآوري طراحانه (ظـاهري و حسـّ
. پژوهش حاضـر اندشدهپساشومپيتري معرفي هاي نوآوريبه صرفه به عنوان و نوآوري مقرون شمول جهانفراگير و  نوآورينمادين، 

پساشومپيتري هاي نوآوريشومپيتري به هاي نوآوريگذار از هاي چالشو شكالت پساشومپيتري، به م هنوآورانهاي گونهپس از تبيين 
سياسـتي هاي توصـيهآن  به دنبـالكرده و بندي سطح را نيز مرور، شناسايي، معرفي وهايي چالشاست و در مسير اين گذار، پرداخته 

  براي ايران ارائه داده است. 
است؛ به عبـارتي، پنداري همان، چالش وابستگي به مسير و اين است كه در اين پژوهش شناسايي شدههايي ترين چالشمهميكي از 

گذشته با تمام هاي نوآوريجديدتر، همان هاي گونهكه وجود دارد اينپساشومپيتري هاي نوآورينوع مواجهه و برخوردي كه نسبت به 

 سطح اول

سطح 
 دوم

 سطح سوم

سطح 
 چهارم

(C6) گذار سياست چندگانه متوليان و انهاده  

  )C2(خالق  هايشركت و صنايع قانوني هايزيرساخت كمبود يا و فقدان

 مسير به وابستگي
)C1( 

 نوآوران و مديران«
  )C5( »مهندس

 بر اقتصادمحور سازگانبوم استيالي
  )C4(محور فرهنگ سازگانبوم

   )C3( پساشومپيتريهاي نوآوريتازگي مطالعات 

شکل 2. مدل سلسله مراتبی ساختاری تفسیری

تعامــل بــا یکدیگرنــد و بــه واقــع در نظــام و اغلــب در روابط 
ــه هــر حــال، در  ــد. ب ــی می کنن ــده ای نقش آفرین درهــم تنی
ــا برطــرف ســاختن  ــن شــرایطی انتظــار مــی رود کــه ب چنی
ــی در  ــرات مثبت ــوازات آن، تغیی ــه م ــا، ب ــی از چالش ه برخ

دیگــر متغیرهــا بــه دســت آیــد. 
ســطح بندی  و  روابــط  تحلیــل  و  بررســی  از  پــس 
ــاختاری  ــله مراتبی س ــدل سلس ــدول )8(، م ــاخص های ج ش
تفســیری بــه دســت آمــد. در ایــن مــدل، تازگــی مطالعــات 
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــع مبن ــومپیتری در واق ــای پساش نوآوری ه
ــر  ــای دیگ ــه مؤلفه ه ــر کلی ــت ب ــن موقعی ــت و در ای اس
تأثیــر می گــذارد. وابســتگی بــه مســیر و ســندرم ایــن 
بــر  اقتصادمحــور  بوم ســازگان  چیــره  همان پنــداری، 
ــوآوران مهنــدس،  ــران و ن بوم ســازگان فرهنگ محــور و مدی
ــه،  ــه مؤلف ــن س ــده اند. ای ــع ش ــدل واق ــدی م ــطح بع در س
ــد و از هــم  ــر می گذارن ــر یکدیگــر اث ــه صــورت زوجــی ب ب
اثرپذیــری دارنــد. فقــدان و یــا کمبــود زیرســاخت های 
قانونــی صنایــع و شــرکت های خــالق در ســطح دوم واقــع 
ــران و  ــه مســیر و مدی ــد وابســتگی ب ــه پیام شــده اســت ک
نــوآوران مهنــدس اســت. چالش هایــی کــه در ســطوح 
باالترنــد تأثیرگــذاری کمتــری دارنــد و بیشــتر تحــت 
تأثیــر ســایر مؤلفه هــا قــرار می گیرنــد. در ســطح اول 
ــه سیاســت گذار در  ــان چندگان ــن نمــودار، نهادهــا و متولی ای
حــوزه نوآوری هــای پساشــومپیتری قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــط  ــر دارد. رواب ــای دیگ ــه مؤلفه ه ــتگی را ب ــترین وابس بیش
ــله مراتبی در  ــی سلس ــا در مدل ــن مؤلفه ه ــای ای و تعامل ه

ــت. ــده اس ــیم ش ــکل )2(، ترس ش

وابســتگی بــه مســیر گذشــته و چیــره بوم ســازگان 
ــای فرهنگ محــور  ــر نوآوری ه ــای اقتصادمحــور ب نوآوری ه
و غلبــه مدیریتــی نــوآوران مهنــدس بــه عنــوان متغیرهایــی 
ــده اند  ــع ش ــدی واق ــه پیون ــه در خوش ــوند ک ــناخته می ش ش
و شــدت اثرگــذاری و اثرپذیــری توأمــان دارنــد. متغیرهــای 
پیونــدی از وابســتگی زیــاد و قــدرت هدایــت و نفــوذ باالیــی 
برخوردارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 
ــی  ــر کوچک ــر تغیی ــت و ه ــاال اس ــیار ب ــا بس ــن مؤلفه ه ای
ــه  ــی در مجموع ــرات اساس ــث تغیی ــا باع ــن متغیره روی ای

می شــود.
قانونـی صنایـع و  زیرسـاخت های  یـا کمبـود  و  فقـدان 
شـرکت های خالق و ضعف حمایـت حقوقی و مالکیت فکری 
و نیـز نهادهـا و متولیـان چندگانـه در حـوزه سیاسـت گذاری 
ایـن نوآوری هـا، متغیرهایی انـد کـه میـزان وابسـتگی زیـاد و 
قـدرت نفـوذ اندکـی دارنـد. ایـن متغیرهـا به صـورت اصولی 
تأثیرپذیـری بـاال و تأثیرگـذاری کمـی روی مجموعـه دارند. 
بـه ایـن معنـا کـه ایـن متغیرهـا اغلـب وابسـته بـه سـایر 
و  پساشـومپیتری اند  نوآوری هـای  بوم سـازگان  متغیرهـای 

کمتـر در جایـگاه متغیرهـای اثرگـذار محسـوب می شـوند. 
متغیرهــای خودمختــار نیــز، میــزان وابســتگی و قــدرت 
ــا  ــی ب ــای ضعیف ــد و تعامل ه ــی دارن ــوذ اندک ــت و نف هدای
مجموعــه د ارنــد، بنابرایــن تغییــری در ایــن متغیرهــا منجــر 
بــه تغییــر محسوســی در مجموعــه نمی شــود. در ایــن 
پژوهــش، هیچ کــدام از مؤلفه هــای مطــرح شــده در جــدول 
)2(، خودمختــار تشــخیص داده نشــدند، بــه ایــن معنــا کــه 
ــر در  ــش حاض ــده در پژوه ــایی ش ــای شناس ــه مؤلفه ه هم
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نتایج
پژوهشـگران حـوزه نـوآوری، گونه های متنوعـی را برای 
نوآوری هـا قائـل شـده اند. امـروزه نیـز، درک مفهـوم نوآوری 
از آنچـه مدنظـر شـومپیتر بود بسـیار گسـترده تر شـده اسـت 
و مجموعـه عواملـی کـه بـه پدیـد آمـدن نـوآوری منجـر 
می شـوند نیـز، بسـیار پیچیـده و درهـم  تنیـده شـده اند، بـه 
گونـه ای کـه در برخی از مـوارد نمی توان مرز مشـخصی بین 
نوآوری هـا قائـل شـد. در ایـن پژوهـش نیـز، نوآوری هایـی 
پساشـومپیتری بـه گونه های اطالق شـده اسـت که پیشـران 
نوآورانـه آنهـا، فنـاوری به معنای سـخت نیسـت و هر یک از 

گونه هـا پیشـران نوآورانـه متفاوتـی دارد. 
ابرانــگاره،  در  نــوآوری   و  موقعیت محــور  نــوآوری 
ــی(  ــه )ظاهــری و حّس ــوآوری طراحان ــوآوری  اجتماعــی، ن ن
و بازطراحانــه، نــوآوری معنایــی و نمادیــن، نــوآوری  فراگیــر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــه صرف ــرون ب ــوآوری مق و جهان شــمول و ن
نوآوری هــای پساشــومپیتری معرفــی شــده اند. پژوهــش 
ــه پساشــومپیتری،  ــن گونه هــای نوآوران ــس از تبیی حاضــر پ
نوآوری هــای  از  گــذار  چالش هــای  و  مشــکالت  بــه 
پساشــومپیتری  پرداختــه  نوآوری هــای  بــه  شــومپیتری 
ــرور،  ــز م ــی را نی ــذار، چالش های ــن گ ــیر ای ــت و در مس اس
ــال آن  ــه دنب ــرده و ب ــطح بندی ک ــی و س ــایی، معرف شناس

ــت.  ــه داده اس ــران ارائ ــرای ای ــتی ب ــای سیاس توصیه ه
ایـن پژوهـش  از مهم تریـن چالش هایـی کـه در  یکـی 
شناسـایی شـده اسـت، چالـش وابسـتگی بـه مسـیر و ایـن 
همان پنـداری اسـت؛ بـه عبارتـی، نـوع مواجهـه و برخوردی 
که نسـبت بـه نوآوری هـای پساشـومپیتری وجـود دارد اینکه 
بـا تمـام  نوآوری هـای گذشـته  گونه هـای جدیدتـر، همـان 
از  امـا  می شـوند؛  محسـوب  آن  شـاخصه های  و  ویژگی هـا 
آنجایـی کـه در ایـن نوآوری هـای جدیدتـر، پیشـران، سـبک 
قیمت گـذاری،  سـازوکار  و  بـازار  اجـزا،  گفتمـان،  نـوآوری، 
و  فرایندهـا  معنـا،  و  پیـام  نـوع  دانشـی،  ماهیـت  کاربـران، 
فراورده هـا دسـتخوش تغییـر قـرار می گیرنـد، ناگزیـر ماهیت 
نـوآوری نیـز تغییـر می کنـد و ایـن همـان بـودن آن را مورد 
پرسـش قـرار می دهـد. بنابرایـن توصیـه سیاسـتی در ایـن 
راسـتا اینکـه در پژوهش هـا و نشسـت های علمـی، ابعـاد و 
ظرفیت هـای بومـی ایـن نوآوری هـا تببیـن و تحقیق شـوند. 
چالـش دیگـری کـه در ایـن پژوهـش شناسـایی شـده 

اسـت، فقـدان و یـا کمبـود زیرسـاخت های قانونـی صنایـع 
و شـرکت های خـالق و ضعـف حمایـت حقوقـی و مالکیـت 
فکـری در گونه های نوآورانه پساشـومپیتری اسـت. موضوعی 
کـه در پژوهش هـای گذشـته نیـز بـه اهمیـت آن پرداختـه 
شـده ]30[ و هم راسـتا با برخـی از یافته هـای پژوهش حاضر 

اسـت، امـا نـه در وزن و اهمیـت چالش هـای دیگـر. 
نبـودن  پیشـینه دار  و  زمینـه  ایـن  در  مطالعـات  تازگـی 
پژوهش هـای ایـن حـوزه، یکـی از مؤلفه هایـی اسـت کـه بر 
شـکل گیری سـایر چالش هـای ایـن حوزه اثر گذاشـته اسـت. 
بـرای ایـن منظـور پیشـنهاد می شـود کـه پژوهشـگران در 
پژوهش هـای آتـی بـه موضـوع نوآوری هـای پساشـومپیتری 
بیشـتر بپردازنـد؛ زیـرا بخشـی از چالش هـای ایجـاد شـده، 
پیامـد پژوهش های اندک پژوهشـگران و سیاسـت گذاران این 
حوزه در کشـور اسـت. همچنین توصیه می شـود پژوهشگران 
و سیاسـت گذاران علـم و فنـاوری بـه دسـتاوردهای نوین این 
حـوزه بپردازند تا پس از شـناخت عمیـق و دقیق رویکردهای 
نوآورانه این حوزه، منابع دانشـی غنی و سـازگار با بوم سازگان 
فرهنگی کشـور به دسـت آید. این یافته ها و منابع دانشـی، از 
یک سـو بـه غنـای مطالعاتی ایـن عرصه منجر می شـود و از 
سـوی دیگـر می توانند پاسـخی بـرای برطرف سـاختن برخی 
از چالش هـای وابسـته باشـند، زیرا این سـرمایه های دانشـی 
ایجـاد می کننـد، فرایندهـای  بـا شـناختی کـه  و پژوهشـی 
قانون گـذاری و سیاسـتی را نیـز تسـهیل خواهنـد کـرد، بـه 
عبارتـی، نتایج و دسـتاوردهای ایـن پژوهش هـا، می توانند در 
قالـب لوایـح و قوانیـن، در تدویـن مقـرارت جدیـد در حمایت 
قانونـی و حقوقـی از نوآوری هـا و ایده هـای نوآورانـه طراحان 
ایـن حـوزه و اصـالح زیرسـاخت های کنونـی رهگشـا باشـند 
و انگیـزه بنگاه هـای ایـن عرصـه را بـرای سـرمایه گذاری در 

اینگونـه از نوآوری هـا نیـز افزایـش دهند. 
معرفــی  پژوهــش  ایــن  در  کــه  دیگــری  چالــش 
مقایســه  در  اقتصاد محــور  بوم ســازگان  چیــره  شــده، 
بــا بوم ســازگان فرهنگ محــور اســت کــه بــه صلبیــت 
ــده  ــر ش ــا منج ــی نوآوری ه ــه فعل ــم فناوران ــیر و رژی مس
ــی  ــه فعل ــم فناوران ــر مســیر رژی ــا تغیی اســت. شکســتن و ی
ــد  ــه مانن ــد ب ــق نوآوری هــای پساشــومپیتری می توان از طری
ــه  ــرایطی اســت ک ــن در ش ــود. ای ــی تســهیل ش جاویژه های
ــینه  ــر از پیش ــب غنی ت ــه مرات ــران ب ــی ای ــینه فرهنگ پیش
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فناورانــه )بــه مفهــوم ســخت آن( اســت و همیــن می توانــد 
ــه آن  ــه ب ــد. البت ــا  کن ــذار نقــش تســهیلگری ایف ــن گ در ای
مفهــوم نیســت کــه یکــی از دو ابرانــگاره جایگزیــن دیگــری 
ــد  ــا قیاس ناپذیرن ــی ابرانگاره ه ــور اصول ــه ط ــرا ب ــود، زی ش
و بنــا نیســت یکــی از ایــن دو بــر دیگــری برتــری دانســته 
ــوان  ــه عن ــومیتری ب ــای پساش ــن نوآوری ه ــود، بنابرای ش
معرفــی  سیاســت گذاران  بــرای  تصمیم ســاز  گزینــه 
ــور  ــومپیتری کش ــای پساش ــه نوآوری ه ــوند. در عرص می ش
ــا  ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ــیر ق ــدای مس ــوز در ابت ــران، هن ای
نوآوری هــای پساشــومپیتری مزیــت رقابتــی نوآورانــه  بــرای 
کشــورهایی ماننــد ایــران اســت کــه منابــع انســانی خــالق، 
پیشــینه تمدنــی و فرهنگــی و صنایــع بومــی در آن  کشــورها 
ــری  ــه تعبی ــرا ب ــری دارد. زی ــا برت ــه آنه ــوان فناوران ــر ت ب
]33[ خروجــی نوآورانــه کشــورها تــا حــدی بــا نقــاط قــّوت 
ــر ایــن  ــوآوری آنهــا توضیــح داده می شــود. ب بوم ســازگان ن
اســاس توصیــه می شــود بــه همــان انــدازه کــه نگــرش بــه 
ابعــاد فناورانــه و ســخت نوآوری هــا وجــود دارد، بــه نیــروی 
انســانی خــالق و منابــع غنــی تمدنــی و فرهنگــی کشــور بــه 
ــز توجــه شــود.  ــی نوآوری هــا نی ــوان پیشــران های تحول عن
در پژوهشـی دیگـر یکـی از چالش هـای مهـم، فقـدان 
مهارت هـای کارآفرینـی بـه عنـوان یکـی از مشـکالت پیش 
روی صنایـع خـالق نام برده شـده اسـت ]34[. پژوهش فعلی 
نیـز بـر ایـن عقیده اسـت، امـا ضعـف فرهنـگ کارآفرینی را 

مهم تـر از وجـه مهارتـی آن می دانـد. 
غلبـه  کـه  می کنـد  بیـان  حاضـر  پژوهـش  همچنیـن 

نـوآوران و سیاسـت گذاران بـا پیشـینه مهندسـی در مقابـل 
دیگـر علـوم و زمینه هـا بـه ویـژه علـوم انسـانی، یکـی از 
عوامـل چیـره بوم سـازگان فناورانـه )سـخت( بر بوم سـازگان 
بـرای  تـالش  بنابرایـن  اسـت؛  فرهنگ محـور  نوآوری هـای 
حضـور و نقش آفرینـی پژوهشـگران دیگـر حوزه هـای علـم، 
فرهنـگ  حـوزه  پژوهشـگران  کنـار  در  نـوآوری  و  فنـاوری 
کـه  اسـت  توصیه هایـی  از  مجامـع سیاسـتی،  در  جامعـه  و 
می توانـد بـه شـناخت فرصت هـای نوآورانـه و در نهایـت بـه 
غنـای سیاسـت های ایـن عرصـه منجـر شـود. نکتـه بسـیار 
مهمـی که سیاسـت گذاران نباید از آن غافل شـوند این اسـت 
کـه خروجی هـای نوآورانـه در برخـی از زمینه ها، بـه ضرورت 
بـا ارقـام اقتصـادی قابلیـت اندازه گیـری ندارنـد و در مواردی 
نتیجـه نـوآوری، اعتبـار ملـی، تقویـت بنیان هـای فرهنگی و 
روابـط اجتماعـی و یـا حتـی حمایـت از اقشـار مختلف اسـت 

کـه ایـن موضـوع بسـیار اهمیـت دارد.
از دیگـر نتایـج پژوهـش اینکـه از یک  سـو سیاسـت هاي 
بازیگـران متعـدد و مشـترک، خـود،  میـان وزارتخانـه اي و 
عاملـی بـرای ارتقـای نوآوری های ایـن حوزه می تواند باشـد، 
امـا از سـوی دیگر نهادهـای سیاسـت گذار مـوازی و متولیان 
چندگانـه نیـز از مواردی اسـت کـه می تواند چالـش این گذار 
محسـوب شـود. چالشـی کـه از نظـر برخـی سیاسـت گذاران 
]31[ در تدویـن، تصویـب و اجـرای سیاسـت ها پیـش روی 
سیاسـت گذاران اسـت؛ بنابراین توصیه سیاسـتی بـر اتفاق نظر 
نهادهـا بـرای تعییـن وظایـف، نقش هـا و البتـه پاسـخگویی 

آنها اسـت.
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