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Innovation policy studies are a wide mix of viewpoints with different intellectual bases 
regarding why and how to guide innovation in the direction of society’s interests. This ar-
ticle aims to identify and describe the dominant theoretical currents during the historical 
evolution of these studies and to explain the differences in the responses of these cur-
rents to the key questions of innovation policy. For this purpose, a collection of well-cited 
research documents on science, technology, and innovation policy issues from the 1950s 
to the 2020s has been collected and studied with the thematic analysis method. As a re-
sult, this research was introduced by extracting key themes from research documents in 
a total of six generations of perspectives in innovation policy, each of which emerged and 
expanded in a different historical period, from the first generation (the 1940s) to The sixth 
generation (current decade) includes: generations of linear innovation policy, traditional 
mission-oriented, normative, systematic, transformational, and new mission-oriented. 
The theoretical evolution of innovation policy generations shows that in line with the 
broadening of the meaning of innovation and the identification of more causes for its fail-
ure, more reasons and justifications have been introduced for the role of the government 
in compensating for the loss of innovation. This study shows that based on the insights 
of recent generations of studies, the innovation policy agenda should be formulated with 
the participation of different social groups in various industrial and social fields and con-
sidering social and environmental costs.
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مقاله پژوهشی

و  فکری  ريشه های  نوآوری؛  سياست  مطالعات  نسل های  بر  تحليلی  درآمدی 
راهبردهای سياستی
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مطالعات سیاست نوآوری آمیزه ای گسترده از دیدگاه ها با مبانی فکری مختلف درخصوص چرایی و چگونگی 
هدایت نوآوری در مسیر مصالح جامعه است. هدف این مقاله شناسایی و توصیف جریان های نظری غالب در 
طی تحول تاریخی این مطالعات و تبیین وجوه تمایز پاسخ های این جریان ها به پرسش های کلیدی سیاست 
نوآوری است. به این منظور مجموعه ای از اسناد پژوهشی پراستناد در موضوعات سیاست علم، فناوری و 
نوآوری از دهه 1950 تا 2020 گردآوری و با روش تحلیل مضامین مطالعه شده است. در نتیجه این بررسی 
و با استخراج مضامین کلیدی از اسناد پژوهشی در مجموع 6 نسل از دیدگاه ها در سیاست نوآوری که هریک 
در دوره تاریخی متفاوتی ظهور و گسترش یافته اند، معرفی شد که به ترتیب از نسل اول )دهه 1940( تا 
ششم )دهه حاضر( عبارت اند از: نسل های سیاست نوآوری خطی، مأموریت گرای سنتی، هنجاری، نظام مند، 
تحول گرا و مأموریت گرای جدید. تحول نظری نسل های سیاست نوآوری نشان می دهد که هم راستا با 
گسترده تر شدن معنای نوآوری و شناسایی علل بیشتر برای شکست آن، دالیل و توجیهات بیشتری 
برای نقش آفرینی دولت در جبران شکست نوآوری معرفی شده است. این مطالعه نشان می دهد براساس 
بینش  نسل های متأخر مطالعات، دستورکار سیاست نوآوری باید با مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در 

حوزه های صنعتی و اجتماعی متنوع و با درنظر داشتن هزینه های اجتماعی و محیط زیستی تدوین شود. 
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مقدمه

در  دولت  مداخله  به معنای  نوآوری  سیاست 
و  انتشار  خلق،  از  حمایت  برای  عمومی  حوزه 
کاربرد نوآوری در جامعه است. منظور از نوآوری 
مدل  یا  فرایند  خدمت،  محصول،  اینجا  در 
ارزش  به واسطه  که  است  جدیدی  کسب وکار 
کاربران  استفاده  مورد  آن  غیرتجاری  یا  تجاری 
اجتماعی قرار می گیرد )الِدر و همکاران، 2016(. 
نظریه پردازی در رابطه با اثرات نوآوری در توسعه 
میالدی   20 قرن  اوایل  از  اجتماعی  و  اقتصادی 
مشاهده  با  تاکنون  زمان  آن  از  شده است.  آغاز 
نوآوری های  به واسطه  اثرات مفید گسترده ای که 
فناورانه در رفاه جوامع ایجاد شده، توجه دولت ها 
به سیاست نوآوری و نقش آن در توسعه اقتصادی 
افزایش  پیوسته  به طور  اجتماعی  مسائل  حل  و 

یافته است )الِدر و فاگربرگ، 2017 (. 

آمیزه ای  نوآوری  سیاست  مطالعات  با این حال، 
مبانی  با  تحقیقاتی  تالش  دهه  چند  از  گسترده 
رقیب  سیاستی  توصیه های  و  مختلف  فکری 
کاربرد  و  تشویق  چگونگی  و  چرایی  در خصوص 
ابتداِی  در  تحقیقات  حوزه  این  است.  نوآوری 
نظیر  اصطالحاتی  با   )50 )دهه  شکل گیری 
سیاست علم و سیاست پژوهش شناخته می شد، 
یگانه   علمی  پژوهش  که  بود  آن  اولیه  باور  زیرا 
دیدگاه های  رفته رفته  اما  است.  نوآوری  منبع 
گسترده تری نسبت به معنای نوآوری و منابع آن 
علم  پژوهش،  به نحوی که اصطالحات  مطرح شد. 
نوآوری  اجزاِی مفهوم کلی تِر  به صورت  فناوری  و 
دیده شدند و اصطالح سیاست نوآوری در معنایی 
سیاست های  از  طیفی  با  اشاره  برای  گسترده 
یافت  رواج  ارزش  و خلق  فناوری  علم،  با  مرتبط 

)تصویر شماره 1(1 )لوندوال و بوراس 2005(.

مطالعات سیاست نوآوری در طی تحول تاریخی 
خود، معادل با وسعت یافتن حوزه معنایی، پیوندهای 
نظری فراوانی با رشته های مطالعاتی مختلف مثل 
برقرار  اقتصاد  و  جامعه شناسی  سازمان،  مطالعات 
کرده و مفاهیم برآمده از آن رشته ها را برای تبیین 
فرایند نوآوری به کار بسته است )مارتین، 2012(. تا 
آنکه در دهه های 80 و 90 میالدی به واسطه انتشار 
متمرکز  جمعی  شکل گیری  و  مطالعات  از  موجی 
از پژوهشگران، نشانه های گذار سیاست نوآوری از 
موضوع مطالعه بین رشته ای به رشته مطالعاتی جدید 

پدیدار شد )فاگربرگ و همکاران، 2012(. 

رشته  این  پژوهشگران  دیدگاه های  با این حال 
توصیه های  و  تحلیلی  چارچوب های  درخصوص 
یافته و در  به طور پیوسته تحول  بارها و  سیاستی 
مقاطع زمانی مختلف نظریه های متفاوتی به جریان 
غالب سیاست نوآوری تبدیل شده اند. یک نتیجه این 
تحول نظری آن است که جهت گیری ها و راهبردهای 
با تغییر در مکاتب فکری،  سیاست نوآوری همراه 
دچار گوناگونی شده اند و الزم است سیاست گذاران 
پیش از طراحی مؤلفه های مختلف سیاست با مکاتب 

فکری مختلف در سیاست نوآوری آشنا شوند. 

سیاست  علم،  سیاست  عبارت   4 از  هر یک  مورد  در   .1
پژوهش، سیاست فناوری و سیاست نوآوری تعداد کل اسناد 
بخش های  در  که   0202 تا   0691 زمانی  بازه  در  اسکوپوس 
عنوان، کلیدواژگان یا چکیده حاوی آن عبارت بوده اند، تجمیع 
)چند(   2 از  ترکیبی  حاوی  که  سندی  همچنین  شده است. 
به   ،)Science and Technology Policy )مثل  بوده  عبارت 
تعداد اسناد هر 2 )چند( عبارت اضافه شده است. در پایان، برای 
محاسبه نسبت کاربرد هر عبارت، تعداد اسناد مربوط به آن 

عبارت بر تعداد کل اسناد تقسیم شده است.
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تاکنون پژوهش های پرارجاعی برای توصیف تحول 
نظری در مطالعات سیاست نوآوری انجام شده است. از 
این بین، برخی مستقیم و با بیشترین تفصیل به بررسی 
تمایزات نسل های مطالعات سیاست نوآوری پرداخته اند 
که حاصل جمع بندی آن ها معرفی 3 نسل سیاست 
پایداری(  )گذار  تحول گرا  و  نظام مند  خطی،  نوآوری  
است )بوخولت2، 2010، وِبِر و روهراچر3، 2012 ، الدر 
و فاگربرگ، 2017، اسچوت و استینمولر4، 2018 و 

دیِرکس5 و همکاران، 2019(.

با این حال، برخی جریان های فکری در مطالعات 
سیاست نوآوری، از نظر مفاهیم و داللت های مورد 
توجه و همچنین بنا به دوره تاریخی ظهور آن ها، 
با نسل بندی 3 گانه  خطی، نظام مند و تحول گرا، به 
خوبی قابل توضیح نیستند. برای مثال، پیش از آنکه 
دیدگاه نظام مند به سیاست نوآوری )نسل دوم( از 
اواخر دهه 80 میالدی انتقاداتی را به کاستی های 
سیاست نوآوری خطی )نسل اول( مطرح کند، جریان 
بزرگی از پژوهشگران از دهه  60 و به طور جدی تر 70 

2. Boekholt
3. Weber & Rohracher
4. Schot & Steinmueller
5. Diercks

میالدی، با نگرانی های اجتماعی و محیط زیستی به 
تصور مطلوبیت ذاتی فناوری و جهت گیری فنی در 

نسل اول انتقاد کردند )اسمیتس، 2005(.

این جریان انتقادی، وجوه تشابه باالیی با انتقادات 
مطرح شده در دیدگاه تحول گرا )نسل سوم( دارد، 
اما به لحاظ دوره تاریخی ظهور، چارچوب تحلیلی و 
راهبرد سیاستی با دیدگاه تحول گرا متفاوت است 
در  منظر،  این  از   .)2010 همکاران،  و  )اسمیتس 
این پژوهش نسل های مطالعات سیاست نوآوری با 
تفکیکی بیشتر نسبت به نسل بندی رایج در قالب 6 

نسل معرفی شده است. 

در ادامه پس از مرور مبانی نظری، روش گردآوری 
و تحلیل داده های مطالعات سیاست نوآوری گزارش 
شده است. سپس در بخش یافته ها، نسل های سیاست 
نوآوری، ریشه های فکری و رویکردهای پیشنهادی 
آن ها بحث و مقایسه شده است. بخش پایانی مقاله 
نیز به جمع بندی یافته ها و ارائه توصیه های سیاستی 

اختصاص دارد.   

تصویر 1. نسبت کاربرد اصطالحات سیاست علم،  سیاست پژوهش، سیاست فناوری و سیاست نوآوری در انتشارات علمی )منبع: 
محاسبه نگارندگان با داده های پایگاه اسکوپوس(

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری
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1. پيشينه پژوهش

1.1. شکل گيری تا بلوغ مطالعات سياست نوآوری

اتریشی آمریکایی  اقتصاددان  شومپیتر،  جوزف 
از اولین پژوهشگرانی بود که در اوایل قرن بیستم، 
به طور  و  کرد  نظریه پردازی  نوآوری  در خصوص 
نظام  در  تغییرات  فرایند  تبیین  برای  مشخص 
اقتصادی از مفهوم نوآوری کمک گرفت. شومپیتر در 
ابتدا استدالل می کرد که نوآوری به عنوان منبع تغییر 
در نظام اقتصادی تا حد زیادی به فعالیت افراد نوآور 
نوآوری های  مهم  نقش  به  بعدها  اما  است،  وابسته 
برآمده از فعالیت شرکت های بزرگ نیز در تغییرات 
اقتصادی اذعان کرد )فاگربرگ و ورسپاِگن6، 2009(.  
او همچنین برای اولین بار، میان 2 مفهوم اختراع و 
نوآوری تمایز قائل شد. از نگاه او اختراع یک ایده نو 
برای حل مسئله بود که وجود آن نقش مستقیمی 
در ایجاد اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده ندارد. او 
در مقابل نوآوری را به معنای اجرای موفقیت آمیز ایده 
در عرصه عمل تفسیر می کرد و ازاین رو برای مراحل 
پایانی چرخه نوآوری اهمیتی باالتر قائل بود )الدر و 

فاگربرگ، 2017(. 

پس از شومپیتر، به عنوان بنیان گذار نظریه نوآوری، 
مفهوم نوآوری تا سال های میانه دهه 40 میالدی کمتر 
در محور توجه پژوهشگران قرار داشت. با وجوداین، در 
دهه های 20 و 30 میالدی نیز کارهای برجسته ای، 
از جمله مطالعه آگبورن )دهه 20( درباره اثر فناوری 
در تغییرات اجتماعی )مارتین، 2012( و مطالعات 
فعالیت های  نتایج  اندازه گیری  در خصوص  برنال 
تحقیق و توسعه در سطح ملی )لوندوال و بوراس ، 

2005( انجام شده است. 

6. Fagerberg & Verspagen

دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  که  تفکراتی  جریان 
پیرامون نوآوری و کارکرد آن در توسعه شکل گرفت، 
وام دار نگرش شومپیتر است. در این دوره، ون نیوار 
بوش با تدوین گزارشی تحت عنوان »علم، پیشگام 
بی پایان«، پیشروترین نظریه در خصوص لزوم مداخله 
دولت برای حمایت از فعالیت های تحقیقاتی را مطرح 
کرد. از نظر بوش، دولت باید به دلیل مواهب فراوانی 
که دستاوردهای علمی برای جامعه دارند از تحقیقات 

پایه حمایت کند )بالکونی و همکاران، 2010(.

سپس در دهه های 50 و 60 جریانی اثرگذار از 
و  تحقیق  فعالیت های  نقش  در خصوص  مطالعات 
گروه  یک  گرفت.  اقتصادی شکل  رشد  در  توسعه 
پیشگام در این زمینه، پژوهشگران فعال در مؤسسه 
آرو  کنت  نلسون،  ریچارد  از جمله  رند7،  مطالعاتی 
کریستوفر  هم زمان  به طور  بودند.  وینتر  سیدنی  و 
فریمن در انگلستان مطالعاتی را در خصوص اثرات 
فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع بریتانیایی 

انجام می داد )فاگربرگ و همکاران، 2013(.

توجه  مورد  نوآوری  مفهوم  دوره،  این  در 
پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و اقتصاد نیز قرار 
گرفت. دراین زمینه مطالعات بارنت، کولمن و سپس 
انتشار  الگوی  در خصوص  اولیه  دیدگاه های  راجرز 
نوآوری در جامعه مطرح کردند. همچنین برای اولین 
تولید  عامل  به عنوان  را  فناوری   )1957( سولو  بار 
جدید در کنار نیروی کار و سرمایه در مدل رشد 

اقتصادی گنجاند )مارتین، 2013(. 

7. RAND

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

33

تخصصی  مرجع  اولین  بعد،  سال های  در 
سنجش فعالیت های تحقیق و توسعه، تحت عنوان 
دستورالعمل فراسکاتی8 توسط سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی و با هدایت کریستوفر فریمن منتشر 
شد. سپس در سال 1966، مؤسسه اسپرو9 به عنوان 
در  آکادمیک  نهادهای  مهم ترین  و  اولین  از  یکی 
زمینه مطالعات سیاست علم در دانشگاه ساسکس10 
این  تشکیل  کرد.  کار  به  آغاز  فریمن  مدیریت  با 
مؤسسه، منبع الهام ایجاد مؤسسات مشابه زیادی در 
حوزه سیاست علم و فناوری در سال های بعد در اروپا 

و آمریکا شد )فاگربرگ و همکاران، 2013(.

از  بسیاری  منشأ  نیز   70 دهه  در  اسپرو  مؤسسه 
مطالعات مرجع در سیاست نوآوری بود. از جمله پروژه 
به شناسایی  راثول که  با هدایت  مطالعاتی ساپ هو11 
نوآوری  و شکست  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین 
می پرداخت و کتاب معروف و تأثیرگذار فریمن، »اقتصاد 
نوآوری صنعتی12« که پس از انتشار در سال 1974 برای 

مدت ها در کانون توجه مطالعات نوآوری قرار داشت. 

با  مقاله ای  در  وینتر  و  نلسون  سال 1977،  در 
عنوان »در تکاپوی نظریه ای کاربردی برای نوآوری« 
جریان  نظریه  مقابل  در  را  نوآوری  تطوری  نظریه 
دیدگاه  کردند.  ارائه  نئوکالسیک(  )دیدگاه  غالب 
تطوری مطرح شده در این مقاله و کتاب معروف تری 
که بعدتر توسط همین پژوهشگران با نام »نظریه 
به جریان  منتشر شد،  اقتصادی13«  تغییر  تطوری 
فکری غالب در همه شاخه های مطالعات نوآوری تا 

به امروز تبدیل شده است )فاگربرگ 2018(. 

8. Frascati Manual
9. SPRU
10. Sussex
11. SAPPHO
12. Economics of Industrial Innovation
13. An Evolutionary Theory of Economic Change

دهه 1980 با ظهور موج گسترده ای از مطالعات 
مهم و شکل گیری جمعی شناخته شده از پژوهشگران 
برای  دوره  مهم ترین  نوآوری،  موضوع  بر  متمرکز 
رشد نظری مطالعات سیاست نوآوری و تبدیل آن 
به یک رشته مطالعاتی مستقل به حساب می آید 
)فاگربرگ و همکاران، 2012(. در این دهه نظریه 
مختلف  پژوهشگران  پشتیبانی  با  نوآوری  تطوری 
نوآوری  فرایند  به  تعاملی  دیدگاه  یافت،  گسترش 
ازسوی کالین و روزنبرگ معرفی شد، مطالعاتی مهم 
و الهام بخش در خصوص الگوهای تغییرات فناورانه 
ازسوی دوسی و پویت انتشار یافت و نظام نوآوری 
به عنوان محبوب ترین چارچوب نظری برای تحلیل 
نوآوری توسط لوندوال و فریمن ارائه شد )مارتین، 
2012(. چنانکه در ادامه بحث خواهد شد، مطالعات 
مهمی که در دهه های بعد توسط پژوهشگران پیشرو 
سیاست نوآوری انجام شده به لحاظ نظری وابستگی 

زیادی به مطالعات این دوره تاریخی دارد.

سياست  مطالعات  در  کليدی  پرسش های   .2  .1
نوآوری

آن طور که در بخش قبل مرور کردیم، از میانه قرن 
بیستم تا کنون، نظریه پردازان سیاست نوآوری تالش 
داشته اند تا به برخی پرسش های مهم پیرامون نوآوری 
و کارکرد آن در جامعه پاسخ دهند. این پرسش ها را 
می توان در 4 موضوع کلی خالصه کرد؛ پرسش مهم 
است  نوآوری  سازوکار  یا  چیستی  در خصوص  اول 
)نوآوری چیست و چگونه روی می دهد؟(. پاسخ های 
عنوان  تحت  پرسش  این  به  مختلف  پژوهشگران 

نسل های نوآوری بحث شده است.
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سیاست  منطق  به  نیز  بعدی  مهم  پرسش های 
نوآوری مداخله  قلمرو  در  باید دولت  )چرا  نوآوری 
کند؟(، راهبرد سیاست نوآوری )دولت چگونه و با چه 
ابزارهایی باید از نوآوری برای خدمت به منافع جامعه 
استفاده کند؟( و جهت سیاست نوآوری )سیاست 
نوآوری در کدام موضوعات و با چه ترتیب اولویتی 

اتخاذ شود؟( اشاره دارند. 

تاریخچه مطالعات سیاست نوآوری حاکی از آن است 
نظریه پردازان  اول جهت گیری  پرسش  به  پاسخ  که 
برای پاسخ به 3 پرسش بعدی را تعیین می کند؛ به 
واقع، فهم آنکه چرا نوآوری با شکست مواجه می شود، 
اقدامات دولت برای جبران شکست را تعیین می کند 
)وبر و روراچر 2012(، درک اینکه منابع نوآوری چه 
و کجا هستند، ابزارهای دولت برای تحریک آن منابع 
را تعیین می کند )الِدر  و همکاران 2016( و در نهایت، 
نوآوری مستلزم حمایت  نتایج  که  امر  این  شناخت 
آن  تعیین کننده  است،  مختلف  اجتماعی  ذی نفعان 
است که سیاست نوآوری باید در جهت اولویت های 

جامعه باشد )اسمیتس و همکاران، 2010(.

دولت  آنکه  توضیح  یا  نوآوری  سیاست  منطق 
چرا و در چه موقعیت هایی باید از سیاست نوآوری 
استفاده کند، مشابه با هر حوزه دیگر سیاست، بر 
دیدگاه  این  طبق  است.  مبتنی  شکست  دیدگاه 
نیروهای  که  است  موّجه  وقتی  دولت  مداخله 
مدنی،  جامعه  و  خصوصی  بخش  از  اجتماعی 
اهداف  کردن  پژوهشگر  برای  کافی  توانمندی 
جامعه نداشته باشند، اما در مقابل دولت از قابلیت 
باشد  برخوردار  جامعه  مسائل  حل  برای  کافی 
ایده محوری  در  بنابراین  2010(؛  )ادکویست14، 
منطق مداخله دولت، سیاست ابزاری برای برطرف 

14. Edquist

کردن شکست های موجود در نظام اجتماعی است. 
این شکست ها به دلیل شرایط و عوامل موجود در 
بازسازی  یا  وقوع  حال  در  پیاپی  اجتماعی  نظام 

هستند )الدر و همکاران، 2016(. 

شناخت  براساس  نوآوری،  سیاست  راهبرد 
سیاست گذار از ماهیت مسئله اجتماعی و فرایند 
در  مداخله  ابزارهای  می گیرد.  شکل  نوآوری 
نوآوری، بسته به آنکه توجه سیاست گذار معطوف 
متفاوت  باشد،  نوآوری  فرایند  از  بخش  کدام  به 
عالوه  در نهایت،   .)2017 فاگربرگ،  و  )الدر  است 
نوآوری،  نرخ  ارتقای  برای  سیاست گذار  تالش  بر 
جهت سیاست نوآوری نیز حائز اهمیت است. به 
در  نوآوری  قابلیت  از  سیاست گذار  که  معنا  این 
کدام بخش اجتماعی و برای پاسخ به چه نیازی 
استفاده می کند و اینکه آیا جهت گیری سیاست با 

اولویت های جامعه همسو است یا خیر. 

2. روش شناسی پژوهش

2. 1.  روش گردآوری داده ها

متناسب با هدف پژوهش که به معرفی نسل های 
تاریخی  دوره های  و  نوآوری  سیاست  مطالعات 
ظهور و افول آن ها اختصاص دارد، اسناد پژوهشی 
در حوزه سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان 
که  فرایندی  شده اند.  استفاده  پژوهش  داده های 
به  رسیدن  تا  اسناد  غربال  و  جست وجو  برای 
سیاست  پراستناد  مطالعات  از  نهایی  فهرست 
نوآوری طی شده به شرح گام های ذیل بوده است.
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1. جست وجو و استخراج اسناد در پایگاه استنادی 
و   2020 تا   1950 سال های  بازه  در  اسکوپوس 
علم،  سیاست   پژوهش،  سیاست   کلیدواژه های  با 

سیاست  فناوری و سیاست  نوآوری15؛

برای  مهم  پژوهش های  برخی  کردن  اضافه   .2
جبران محدودیت داده اسکوپوس: در خروجی نهایی 
به دست آمده از پایگاه اسکوپوس در گام قبل، برخی 
آثار الهام بخش و پراستناد سیاست نوآوری موجود 
از مهم ترین  این مشکل، فهرستی  برای رفع  نبود. 
براساس  نوآوری  سیاست  مطالعات  در  انتشارات 
پژوهشگران  ازسوی  شناسایی شده  فهرست های 
پایگاه  خروجی  اسناد  به  و  استخراج  پیشین16 

اسکوپوس اضافه شد.

متوسط  شاخص  براساس  اسناد  مرتب سازی   .3
استنادات ساالنه: برای مقایسه منصفانه درخصوص 
سطح اهمیت اسناد استخراج شده از گام قبل و میزان 
ارجاع جامعه علمی به آن ها، شاخص متوسط تعداد 
استنادات در سال های پس از انتشار برای هر سند با 
داده های گوگل اسکالر محاسبه شده و فهرست اسناد 

براساس این شاخص مرتب شد. 

در  پژوهش ها  پراستنادترین  فهرست  تهیه   .4
مضامین:  تحلیل  برای  نوآوری  سیاست  مطالعات 
برای تهیه فهرست پراستنادترین آثار در مطالعات 
قبل،  گام  خروجی  فهرست  نوآوری،  سیاست 

 15. TITLE-ABS-KEY (“innovati* polic*” OR “science polic*”
 OR  “research polic*”  OR  “technolog* polic*”)  AND
 (LIMIT-TO (DOCTYPE ,”ar”)  OR  LIMIT-TO (DOCTYPE ,”cp”)
 OR LIMIT-TO (DOCTYPE ,”ch”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE
 ,”bk”)) AND  (LIMIT-TO (SUBJAREA,”SOCI”) OR LIMIT-TO
 (SUBJAREA,”BUSI”) OR LIMIT-TO (SUBJAREA,”ENVI”) OR
LIMIT-TO (SUBJAREA,”ECON”)) AND (EXCLUDE (PUBYE
AR,1949-1948-1947-1945-1932-1929-2021-2022)

 16. (Martin, 2012; Fagerberg and Verspagen, 2009;
Fagerberg, et al., 2012; Markard et al., 2012)

به ترتیب نزولی شاخص متوسط استنادات ساالنه، 
مورد به مورد و تا چند برابر تعداد سند مورد نیاز 
در گام تحلیل مضامین با مطالعه چکیده مقاالت 
و بخش هایی از کتب بررسی شدند. در نهایت، پس 
از حذف اسناد نامرتبط، فهرستی از پراستنادترین 
آثار در ادبیات نظری سیاست نوآوری برای تحلیل 

در گام بعدی تهیه شد.

2.2. روش تحليل داده ها

مطالعات  در  نظری  تحوالت  شناسایی  به منظور 
سیاست نوآوری، فهرست نهایی اسناد استخراج شده 
در مرحله قبل به ترتیب مطالعه شد و دیدگاه های 
مندرج در هر سند پژوهشی به روش تحلیل مضامین 
استخراج و نگاشت شد. مطالعه و استخراج مضامین 
مطابق فرایند پیشنهادی براون و کالرک تا رسیدن 
به مرحله اشباع مضامین روی 72 سند انجام شد17  

)بارون و کالرک، 2006(. 

همچنین گزارش مضامین استخراج شده براساس 
مدل آترید / استرلینگ در 3 سطِح مضمون پایه، 
سازمان دهنده و فراگیر18 انجام شده است. مضمون 
پایه، مستقیماً و بدون تفسیر از متن برداشت می شود. 
مضمون سازمان دهنده با تفسیر پژوهشگر از معنای 
مضامین پایه )متن( به دست می آید و پژوهشگر به 
این طریق مضامین پایه  هم معنا را ذیل یک خوشه 
معنایی قرار می دهد. مضمون فراگیر نیز با گروه بندی 
مضامین سازمان دهنده ذیل مفاهیم کلی، تصویری 

خالصه از متن ارائه می کند. 

17. مواردی از 27 مقاله و کتاب تحلیل شده در بخش منابع با عالمت 
* مشخص شده اند. لیست کامل به صورت پیوست آمده است.

18. Basic Theme, Organizing Theme, Global Theme
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این مقاله، نسل های سیاست نوآوری معادل  در 
مضامین فراگیر، پرسش های کلیدی در ادبیات نظری 
و  سازمان دهنده  مضامین  معادل  نوآوری  سیاست 
پاسخ های متنوعی که متون مختلف به این پرسش ها 
شد  گرفته  نظر  در  پایه  مضامین  معادل  داده اند، 

)جدول شماره 1( )آترید-استریلینگ، 2001(.

3. يافته های پژوهش

دسته   6 پژوهشی،  اسناد  مضامین  تحلیل  با 
مضمون فراگیر که ذیل هر یک، پاسخ های متفاوتی 
نوآوری  سیاست  چگونگی  و  چرایی  چیستی،  به 
این مضامین همچنین  مطرح شده، شناسایی شد. 
در دوره های تاریخی متفاوت و با پیشگامی جمعی 
خاص از پژوهشگران شکوفا شده و گسترش یافته  
مطالعات  نسل   6 به عنوان  ادامه  در  بر این اساس  و 
 2 شماره  جدول  شده اند.  معرفی  نوآوری  سیاست 
مهم ترین  و  نوآوری  سیاست  مطالعات  نسل های 
در بخش  نشان می دهد.  را  آن ها  تمایز  محورهای 
بعد برای تفسیر نتایج به دست آمده، شواهد گفتمانی 
و تاریخی نسل های شناخته شده در ادبیات نظری 

توصیف شده است. 

1.3. نسل اول: سياست نوآوری خطی

اولین توجهات به مداخله سیاستی دولت در حوزه 
علم و فناوری در سال های پس از جنگ جهانی دوم 
در ایاالت متحده شکل گرفت )اسُچت و استینموالر، 
را  مورد  این  در  نشانه ها  اولین  از  یکی   .)192018
سال 1945  در  بوش  ون نیوار  گزارش  در  می توان 
در خصوص نقش دولت در افزایش رشد اقتصادی از 
طریق افزایش بودجه علم، مشاهده کرد. بوش تأکید 
داشت که سرمایه گذاری در علم به طور طبیعی در 

19. Schot & Steinmueller

طی زمان به تولید و انتشار نوآوری در صنعت منجر 
او  نظر  از   .)2010 همکاران،  و  )بالکونی  می شود 
فرایند نوآوری به صورت مسیر خطی دیده می شد که 
انباشت منابع در ابتدای آن خودبه خود خروجی هایی 
را در انتهای فرایند به بار می آورد. سیاست هایی که 
مطابق این دیدگاه، طراحی می شدند، تنها بر عرضه 
نوآوری مبتنی بوده و برای چگونگی تشویق تقاضا 
برای نوآوری ایده ای نداشتند )تینِدمانس، 2009(.   

علم  فشار  یا  عرضه محور  رویکرد  بوش،  از  پس 
پژوهشگران  برخی  از سوی  بیشتر  نظری  توجیه  با 
همراه شد. آن ها علم را مصداقی از کاالی عمومی 
برای  انگیزه ای  بخش خصوصی  که  کردند  معرفی 
بنابراین الزم  ندارد؛  سرمایه گذاری گسترده در آن 
است که دولت برای جبران این خلل )شکست بازار( 

برای سرمایه گذاری در تحقیقات علمی اقدام کند. 

اشموکلر  از جمله  پژوهشگران،  برخی  مقابل،  در 
استدالل کردند که تحقیقات علمی باید مبتنی بر 
نیازهای  جامعه و بازار انجام شود. به این معنا فرایند 
آغاز  فرایند(  ابتدای  )در  از تحقیقات  الزاماً  نوآوری 
انتهای  بازار و صنعت )در  نیازهای  بلکه  نمی شود، 
فرایند( نیز می تواند منشأ نوآوری باشند. این رویکرد 
جدید به فرایند نوآوری با نام کشش تقاضا یا کشش 
بازار برای مدت ها در مقابل رویکرد فشار عرضه به 
موضوع بحث صاحب نظران سیاست نوآوری تبدیل 

شد )ون تونزلمان20 و همکاران، 2008(.

از  انتقاد  با  نوآوری  سیاست  بعدی  نظریه های 
نگرش محدوِد دیدگاه خطی به فرایند نوآوری نشان 
متنوع  گونه های  بازار،  بر شکست  عالوه  که  دادند 
دیگری از شکست ها برای اختالل در نوآوری قابل 
تصور است )وبر و روراچر، 2012(. از نظر منتقدین 

20. Von Tunzelmann
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دیدگاه خطی، مهم ترین محورهای کاستی در این 
دیدگاه عبارت اند از: فرض تحقیقات بنیادی به عنوان 
تنها منبع نوآوری، فرایند ترتیبی نوآوری، قطعیت در 
گذار بین مراحل مختلف فرایند نوآوری، نبود تعامل 
بین مراحل و بازیگران نوآوری و رابطه خطی بین 
عوامل مختلف در فرایند نوآوری ) بالکونی، 2019 و 

شکاتیان و قاضی نوری، 2019(.

مأموريت گرای  نوآوری  سياست  دوم:  نسل   .2.3
سنتی

نظری  توسعه  طی  در  که  سیاستی  مضمون  یک 
دیدگاه خطی رفته رفته رایج شد، خوش بینی نسبت 
بود.  علمی  فعالیت های  به  منابع  تزریق  اثربخشی  به 
دیدگاه نئوکالسیک اقتصادی مبتنی بر این خوش بینی، 

از توسعه زیرساخت های عمومی نوآوری دفاع می کرد 
)قاضی نوری و نریمانی، 2017( . اما آنچه در دهه های 
40 تا 60 میالدی به طور ویژه در ایاالت متحده، جهت 
در صنعت  برتری  لزوم  می کرد،  تعیین  را  سیاست ها 
نظامی و صنایع مکمل آن، نسبت به کشورهای رقیب 
بود. به این ترتیب، سرمایه گذاری کالن دولت در علوم 
بنیادی با هدف دستیابی به دانش فنی در حوزه های 
اولویت دار و گزینش شده رونق گرفت )ارگاس، 1987(. 

نگرش  به  نسبت  مهمی  تغییر  رهیافت،  این 
نئوکالسیک بود که تا پیش از آن بر فراهم کردن 
تأکید  رقابت  شرایط  بهبود  و  بازار  زیرساخت های 
داشت و از سرمایه گذاری غیرگزینشی در تحقیقات 
علمی و سیاست اشاعه گرا دفاع می کرد )اسچوت و 

استینمولر، 2018(.

جدول 1. نمونه ای از مضامین استخراج شده )منبع: یافته های تحقیق(

مقاله نمونه:
 Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a

multi-level perspective and a case-study. Research policy, 31(8-9), 1257-1274.

مضمون مضمون پايهکد
سازمان دهنده

مضمون 
فراگير

تغییر فناورانه در نظام چندسطحی با حضور بازيگران و نهادهای متعدد 
درک از فرايند نوآورینظام مندکه هر يک بازخوردهايی را به عملکرد نظام می دهند، روی می دهد.

گرا
ول 

 تح
ری

وآو
ت ن

یاس
س

تغییرات فناورانه عالوه بر مواهب قابل پیش بینی در کوتاه مدت، اثرات 
بلندمدت مثبت يا منفی بر جامعه دارند.

 بلندمدت
مثبت و منفی

درک از تبعات 
نوآوری

شکست هماهنگینداشتن هماهنگی بین سطوح مختلف سیاست گذاری.
منطق سیاست در صورت نبود تحول در بینش بازيگران اجتماعی نسبت به راهکارها و 

الگوهای اجتماعی جاری برای رشد نوآوری های راديکال فضايی وجود 
نخواهد داشت.

شکست شکل گیری 
به تقاضا

دامنه سیاستکلیهمه حوزه های کاربرد فناوری بدون اشاره به حوزه خاص.

تحول راديکال در الگوهای اجتماعی و صنعتی تولید و مصرف 
برای تضعیف رژيم فناورانه غالب و ايجاد پنجره فرصتی برای ورود 

فناوری های نوظهور به سطح رژيم.

تحول راديکال 
الگوهای تولید و 

مصرف
راهبرد سیاستی
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ت نوآوری )منبع: یافته های تحقیق(
جدول 2. مقایسه نسل های مطالعات سیاس

سل ها
ن

محورهای 
سه

مقاي
خطی

ی سنتی
ت گرا

مأموري
هنجاری

نظام مند
تحول گرا

)گذار پايدار(
ی جديد

ت گرا
مأموري

پژوهشگران پیشگام
ش، 1945(

)بو
)برنال، 1939(

جمعی از پژوهشگران 
در مؤسسات 

مأموريت گرا مثل ناسا 
و دارپا

)نلسون، 1977(
)لوندوال، 1985(
)فريمن، 1987(

)کمپ و همکاران، 
)1998

)گیلز، 2002(

)فورای و همکاران، 
)2012

)مازوکاتو، 2018(

دوره شکوفايی اولیه )دهه(
1940

1940
1970

1990
2000

2010

چیستی

ک از فرايند نوآوری 
در

خطی 
خطی

خطی
نظام مند

نظام مند
نظام مند

ک از ماهیت نوآوری
در

مثبت
مثبت

مثبت يا منفی
مثبت

مثبت يا منفی
مثبت يا منفی

چرايی

منطق سیاستی

صیانت ناپذيری و 
اطمینان نداشتن در 
نتايج فعالیت های 
تحقیق و توسعه

صیانت ناپذيری و 
اطمینان نداشتن در 
نتايج فعالیت های 
تحقیق و توسعه

مبهم بودن منافع و 
هزينه های اجتماعی و 
زيست محیطی علم و 

فناوری

محدوديت 
زيرساخت ها، نهادها و 

قابلیت ها

توسعه نوآوری در 
جهت های ناپايدار

توسعه نوآوری در 
جهت های ناپايدار

چگونگی

دامنه سیاستی غالب 
)جهت سیاست(

صنايع
صنعت نظامی و برخی 
صنايع با پرستیژ ملی

مسائل اجتماعی و 
محیط زيستی

صنايع
صنعت، جامعه و 

محیط زيست
ش های پیچیده 

چال
اجتماعی و محیط زيستی

راهبرد سیاستی
تزريق منابع به 

فعالیت های تحقیق و 
توسعه در علوم پايه

ش بازيگران و 
گزين

ص 
پروژه ها برای تخصی

منابع

انتشار فناوری به 
حوزه های اجتماعی و 

محیط زيستی

توسعه نهادهای 
اجتماعی برای حمايت 

از خلق، توسعه و 
انتشار نوآوری

تحول راديکال در 
الگوهای تولید و 
مصرف در جامعه

ش جهت ها و تمرکز 
گزين

منابع

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

39

مشابه  که  در عین حال  مأموریت گرا  دیدگاه 
نگرشی  نوآوری  فرایند  به  اول  نسل  سیاست های 
خطی دارد، ویژگی هایی اختصاصی دارد: تمرکز بر 
حل چالش های فنی، انتخاب تعدادی از فناوری ها 
ساختن  متمرکز  سرمایه گذاری،  برای  صنایع  و 
مشخص،  مأموریت  مسیر  در  توجهات  و  منابع 
جمعی  توسط  فناوری ها  و  صنایع  اولویت  تعیین 
محدود از صاحب نظران، مشارکت تعداد محدودی 
از دانشمندان و شرکت های بزرگ در فعالیت های 

تحقیق و توسعه )گاستلر و همکاران، 2007(. 

سیاست نوآوری مأموریت گرا با وجود موفقیت های 
راهبردی  پروژه های  در  که  قابل توجهی  فناورانه 
مختلف به دست آورد، به واسطه ویژگی های خاص آن 
با انتقاداتی روبه رو شد. از جمله آنکه دولت از صالحیت 
و مشروعیت کافی برای تخصیص منابع عمومی به 
بازیگران گزینش شده برخوردار نیست )پک و ساگی، 
2006(. به دلیل نبود قطعیت ذاتی در پدیده نوآوری، 
نمی توان پیش بینی عقالیی از مسیر بهینه آن ارائه 
اقتصاد  از دیدگاه  کرد )دیرکز و همکاران 2019(. 
تطوری، تنوع منبع مهم نوآوری است و انتخاب های 
گزینشی دولت مخل آن به حساب می آیند )کانتر و 
پیاکا، 2001(. همچنین اینکه سیاست  مأموریت گرا 
برای  الزم  ظرفیت  از  فنی  دیدگاه  غلبه  به علت 
و  اجتماعی  چند بُعدِی  و  پیچیده  مسائل  حل 
زیست محیطی برخوردار نیست )مازوکاتو21، 2018(. 
در ادامه  این انتقادات، گرایش به رویکرد مأموریت گرا 
در دهه 80 در اروپا و آمریکا با افول همراه شد، اما در 
دهه اخیر با یک بازنگری نظری بار دیگر مورد توجه 

پژوهشگران سیاست نوآوری قرار گرفته است. 

21. Mazzucato

3.3. نسل سوم: سياست نوآوری هنجاری

اول و دوم سیاست  هدف محوری در نسل های 
نوآوری، عمدتاً متوجه توسعه اقتصادی و اکتشافات 
بزرگ فنی بود. با وجود اینکه در این 2 نسل اهمیت 
و کارکرد علم برای رفع نیازهای بشر در حوزه های 
منتقدان  از  بسیاری  اما  بود،  توجه  مورد  گوناگون 
جهت گیری غالب سیاست نوآوری را با اولویت های 
در  نلسون  نمونه  برای  می دانستند.  مغایر  جامعه 
کتاب ماه و گتو22 )1977( با اشاره به موفقیت های 
به دست آمده از پیشرفت های بزرگ فناورانه بر لزوم 
گسترش دامنه اثر فناوری و کاربرد آن در مسائل 

اجتماعی تأکید کرد. 

یکی از منشأهای نظری سیاست نوآوری هنجاری 
اجتماعی  مسئولیت  در زمینه  سازمان  مطالعات  از 
بنگاه و نظریه پردازی در خصوص حرکت شرکت ها 
آالیندگی  کاهش  و  کنترل  فناوری های  به سمت 
برمی آید. در این مطالعات، مفاهیمی مثل تولید پاک 
و حلقه بسته مواد برای ترویج نوآوری های پایدار و 
اتخاذ رویکردی جامع برای به دست آوردن توأمان 
منافع اقتصادی و محیط زیستی بحث می شد )پورتر 

و وندر لینده، 1995(.

در سطح سیاست نیز رویکردهای مشابهی ذیل 
مفهوم مدرن سازی اکولوژیک مورد توجه پژوهشگران 
سیاست  مطالعات   .)1985 )ژانیکه23،  شده  واقع 
نوآوری هنجاری تا به امروز عالوه بر محیط زیست 
که بیشترین توجه را به خود معطوف کرده و در 
و  سالمت  رفاه،  مثل  دیگری  اجتماعی  حوزه های 
صنایع فرهنگی نیز گسترش یافته است )اسمیتس 

2005 و اسمیتس و همکاران، 2010(.

22. The Moon and the Ghetto
23. Jänicke
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سیاست نوآوری هنجاری در مقایسه با دیدگاه های 
رایج پیشین با وجود هشدار نسبت به شیفتگی به 
با  همچنان  آن ها،  تبعات  و  فناورانه  نوآوری های 
به علم  وابسته  را مفهومی  نوآوری  نگرشی خطی، 
می داند. این نسل از مطالعات در مقایسه با نسل های 
اول و دوم که بیشتر به عرضه علم و فناوری تأکید 
داشتند، بر اصالح تقاضای نوآوری در جامعه متمرکز 
است )دیرکز و همکاران، 2019(. برخی اندیشه های 
نگرش  از  انتقاد  ازجمله  نسل،  این  در  مطرح شده 
مطلوبیت ذاتی نوآوری و تمرکز بر اصالح تقاضا در 
نسِل سیاست نوآوری گذار پایدار که در ادامه تشریح 

شده، با اقبال بیشتری همراه شد.

3. 4. نسل چهارم؛ سياست نوآوری نظام مند

دیدگاه نظام مند به سیاست نوآوری از دهه 1980 
انتقاد نسبت به محدودیت های نگرش خطی به  با  و 
فرایند نوآوری معرفی شد. نلسون و وینتر گامی اساسی 
برداشته اند  نوآوری  نظام  دیدگاه  به سوی  تحول  در 
)نلسون و وینتر، 1982(. آن ها در نظریه تطوری خود با 
استفاده از دیدگاه شومپیتر در خصوص رقابت و نوآوری 
زیست شناختی،  استعاره های  از  اقتباس  همچنین  و 
تبیینی تازه برای رفتار بازیگران در نظام اقتصادی ارائه 
کرده و استدالل کردند که یادگیری و نوآوری حاصل 
فرایندی تطوری است )فاگربرگ و همکاران، 2013(. 

از طرف دیگر، مدل های جدیدی که در دهه 80 
برای توصیف فرایند نوآوری معرفی شدند، نوآوری 
توصیف  اجتماعی  تعامالت  با  آمیخته  مفهومی  را 
کردند. مبتنی بر این بینش های جدید در دیدگاه 
تعاملی،  یادگیری  فرایند  نوآوری حاصل  نظام مند، 
دارای بازخوردهای متعدد، بدون نقطه آغاز مشخص 
و مستلزم روابط پیچیده بین بازیگران متعدد درون 

جامعه توصیف شد )کوکه و همکاران، 1998(. 

نظام  اصطالح   )1985 )سال  بار لوندوال  اولین 
نوآوری را معرفی کرد. پس از آن فریمن در تحقیق 
نوآوری  عملکرد  در  تفاوت  علت  درک  برای  خود 
کشورهای مختلف، به طور مشخص آمریکا، اروپا و ژاپن 
به این نتیجه رسید که پیکربندی های نهادی مختلفی 
که جوامع برای تولید و انتشار دانش اتخاذ می کنند، 
اثربخشی متفاوتی از خود بروز داده و به این ترتیب نرخ 
نوآوری متفاوتی را تولید می کنند. در  نتیجه  این تحقیق 
و کارهای بعدی که پژوهشگران انجام دادند، چارچوب 
دیگر  مشهور  نسخه های  سپس  و  نوآوری  ملی  نظام 
نظام نوآوری تحت عناوین نظام های نوآوری منطقه ای، 
نوآوری بخشی و نوآوری فناورانه، به عنوان مجموعه ای 
از ترتیبات و تعامالت نهادی خاص که با هدف توسعه 
نوآوری به کار گرفته می شوند، معرفی شدند )سوزنچی 

کاشانی و روشنی، 2019(.

یکی از مهم ترین نوآوری های نظریه نظام نوآوری 
بازار و روی  کنار گذاشتن مفهوم محدود شکست 
آوردن به گستره وسیع تری از شکست های نوآوری 
تحت عنوان شکست نظام است )مارکارد و همکاران، 
نهادی،  اقتصاد  نظری  مبانی  براساس   .)2012
شکست می تواند عالوه بر کاستی های بازار به علت 
کاستی های ساختاری و نهادی در نظام که مانع از 
تولید، تبادل و کاربرد مطلوب دانش بین بازیگران 

می شود نیز روی دهد )وبر و روراچر، 2012(. 

ضرورت  بر  نوآوری  نظام  نظریه  حساب،  این  با 
عناصر  که  جامع  تحلیلی  چارچوب  بردن  کار  به 
ساختارهای  و  قوانین  )استانداردها،  غیربازاری 
حکمرانی( را هم پوشش داده و توجیه کافی برای 
بازنگری در ساختارها را فراهم کند، تأکید می کرد. 
در  استفاده شده  تطوری  دیدگاه  با  معادل  بنابراین 
نظریه نظام نوآوری، محیط انتخاب به عنوان فضایی 
گسترده به عنوان جایگزین فضای محدود بازار برای 
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تحلیل شکست های نوآوری استفاده شد )اسمیتس 
و همکاران، 2010(. 

به  نظام مند  رویکرد  در  که  بهبودهایی  وجود  با 
رویکرد خطی مشاهده  به  نوآوری نسبت  سیاست 
می شود، بر این نسل سیاستی جدید نیز نقدهایی 
نظام مند  رویکرد  در  آنکه  از جمله  شده است.  وارد 
تعهد  نوآوری،  به سیاست  رویکرد خطی  با  مشابه 
سیاست بیش از هر چیز معطوف به رشد اقتصادی 
است و به نوآوری به عنوان پدیده ای همواره مثبت 
اجتماعی  مالحظات  از این رو،  می شود.  نگریسته 
توجه  کمتر  نوآوری  آثار  درباره  محیط زیستی  و 
می شود. در نقدی دیگر چنین عنوان می شود که 
غالب  رویکردهای  در  سیاست  شکل گیری  رویه 
فناورانه(  و  بخشی  منطقه ای،  )ملی،  نوآوری  نظام 
کنشگراِن  از  محدودی  گروه های  مشارکت  با 
است  فناوران همراه  و  پژوهشگران  یعنی  پیشگام، 
و به این ترتیب، این رویکرد نیز در ادامه تکنوکراسی 
سیاسی جریان اول قرار می گیرد که مشارکت کمی 

را از جامعه طلب می کند )میرمادی، 2019(. 

)گذار  تحول گرا  نوآوری  سياست  پنجم؛  نسل   .5.3
پايداری(

بهره مندی  با  به طوراساسی  پایدار  گذار  نظریه 
به  پاسخی  جدید،  اخالقی  نظام  و  جهان بینی  از 
نگرانی های اجتماعی نسبت به تبعات دخالت بشر 
پایدار  گذار  نظریه  داللت  است.  محیط زیست  در 
ناتوانی  به دلیل  که  است  آن  نوآوری  سیاست  در 
آسیب های  کردن  برطرف  در  توسعه  کنونی  مدل 
اجتماعی، برای مثال فقر و اثرات مخرب توسعه بر 
محیط زیست، نوآوری باید عنوان مفهومی فراتر از 
جوانب فنی و اقتصادی نگریسته شودکوهلر )کوهلر 

و همکاران، 2019(. 

اولین مطالعات نوآوری تحول گرا از اوایل دهه 90 
میالدی با دیدگاهی تطوری به بررسی نحوه گذار 
تاریخی در صنایع مختلف و ورود فناوری های جدید 
به صنایع می پرداختند. مفاهیم محوری مورد توجه 
این مطالعات برای تحلیل تحوالت فناورانه، رژیم و 
کنام فناوری24 است. پژوهشگران پیشگام در نظریه 
مفاهیم  این  بر  مبتنی  تحول گرا،  نوآوری  سیاست 
چارچوب تحلیلی تازه ای برای توضیح گذار در نظام 
فنی اجتماعی ارائه کردند. در تحلیل آن ها یک نظام 
دانش  نهادها،  بازیگران،  از  شبکه ای  فنی اجتماعی 
اقتصادی است که در  و مصنوعات فنی در بخش 
تعامل با یکدیگر خدمات مشخصی را به جامعه ارائه 

می کنند )مارکارد و همکاران، 2012(. 

ساختارهای دیرپا و شرایط نهادینه ی درون نظام که 
وجود آن ها موجب تقویت و تداوم کاربرد فناوری های 
در  می شود.  نامیده  رژیم  فضای  می شود،  موجود 
فضای رژیم تغییرات به صورت تدریجی و با وابستگی 
و  بالغ  فناوری های  و  می دهد  روی  قبلی  مسیر  به 
اثبات شده برای گرفتن سهم باالی بازار به سختی 
در حال رقابت با یکدیگر هستند. در چنین فضایی، 
به  نسبت  باال  قیمت  به دلیل  نوظهور  نوآوری های 
فناوری های موجود و زیرساخت های مکمل محدود، 
به سرعت از فضای رقابت حذف می شوند. در مقابل، 
کنام، فضایی محافظت شده برای رشد فناوری های 
جایگزینی است که امکان بقا در فضای رژیم برای 

آن ها مهیا نیست )اسمیتس و همکاران، 2010(.

و  رادیکال  تغییرات  تحلیلی،  رویکرد  این  در 
با  رژیم  فناوری های  جایگزینی  به  که  بلندمدتی 
ایجاد  آن ها  هدف  و  شده  منجر  کنام  فناوری های 
وضعیتی پایدارتر در نظام فنی اجتماعی باشد، گذار 

24. Technological Regime, Technological Niche
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پایدار نامیده می شود. منظور از پایداری در اینجا، 
ظرفیت های  حد  در  عملکرد  برای  اقتصاد  توانایی 
جامعه و محیط زیست و به زبان گویاتر تحقق توأمان 
است  محیط زیستی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف 

)کوهلر و همکاران، 2019(.

تأکید  امر  این  بر  تحول گرا  نوآوری  دیدگاه  در 
الگوهای  در  محوری  نقشی  فناوری  که  می شود 
مبتنی  به شدت  که  انبوه  مصرف  و  تولید  موجود 
و  پسماند  تولید  با  و  بوده  فسیلی  انرژی  منابع  بر 
ازاین رو،  می کند.  ایفا  دارند،  سرکار  باال  آالیندگی 
تغییر  الگوهای کاربرد آن در جامعه  و  فناوری  در 
فقط  نمی تواند  تغییر  این  است.  نیاز  مورد  اساسی 
بهبود فنی باشد، بلکه باید به صورت جامع کل نظام 

فنی اجتماعی را فراگیرد. 

معتقدند  پایدار  گذار  نوآوری  پژوهشگران سیاست 
با  برنامه ریزی برای تغییر در این سطح ممکن است 
در  که  شود  مواجه  شکست  از  مختلفی  صورت های 
)کوهلر  نشده اند  تبیین  خوبی  به  پیشین  نظریه های 
)نبود  جهت گیری  شکست   :)2019 همکاران،  و 
اجماع بین دیدگاه های مختلف در نظام فنی اجتماعی 
برای پیگیری مسیر سیاستی مشخص(، شکست در 
مختلف  دامنه های  از  دولتی  سیاست های  هماهنگی 
حاکمیتی،  مختلف  سطوح  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
شکست در بازاندیشی نسبت به سیاست ها یا ناتوانی 
در مشارکت گروه های اجتماعی در سیاست گذاری و 
شکست در شکل دهی به تقاضا برای نوآوری های پایدار. 

3. 5.  نسل ششم: سياست نوآوری مأموريت گرای 
جديد

برخی پژوهشگران مبتنی بر بینش های مطرح شده 
نوآوری،  سیاست  مطالعات  پیشین  نسل های  در 
استدالل کردند  تحول گرا  نوآورِی  به ویژه مطالعات 

که تحقق آرماِن پایداری در بیشتر موارد با مسائلی 
بزرگ و پیچیده همراه است )قاضی نوری و همکاران، 
تهدید  اقلیمی،  تغییرات  از قبیل  مسائلی   .)2020
امنیت غذایی، فقر و کمیابی منابع آب، نمونه هایی 
از این مسائل بزرگ اند که حل آن ها مستلزم اتخاذ 
راهکارهایی توجیه پذیر از همه جهاِت فنی، اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیستی است. این مسائل که از 
آن ها به نام مسئله بدخیم یا چالش کالن نیز یاد 
می شود، به دلیل برخورداری از ماهیتی چندوجهی، 
پیچیده هستند. به این معنا که تغییر در هر وجه 
آن ها با تبعاتی در وجوه دیگر همراه است )آرایی و 

همکاران، 2021(. 

جبران  برای  فنی  صرفاً  راهکارهای  مثال،  برای 
کمیابی منابع آب که بدون تالش برای اصالح تقاضا، 
می گیرند،  هدف  را  آبی  ذخیره  از  بیشتر  برداشت 
اثرات منفی جبران ناپذیری در اقلیم آبی به بار آورده 
و مسئله اولیه را نیز تنها برای مدتی کوتاه برطرف 
از این رو،   .)2013 همکاران،  و  )گوهری  می کنند 
کردند  توصیه  نوآوری  پژوهشگران سیاست  برخی 
گستردگی و در هم تنیدگی وجوه چالش های کالن 
ایجاب می کند که به آن ها نه همچون مسئله ساده 
در سیاست، بلکه به عنوان مأموریت سیاستی بنگریم 

)فورای و همکاران ،2012(. 

رویکرد  شد،  بحث  دوم  نسل  در  همان طورکه 
برای  راهبردی  نوآوری،  سیاست  در  مأموریت گرا 
متمرکز ساختن منابع و توجهات برای حل چالش 
نظر  مورد  چالش های  با این حال،  است.  مشخصی 
سیاست های مأموریت گرای سنتی که در آن ها تعداد 
بازیگراِن گزینش شده برای اکتشافات  از  محدودی 
فنی بسیج می شدند، با چالش های کالنی که امروزه 

مورد توجه سیاست گذاران است، تفاوت دارد. 
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دخیل  موضوعات  دامنه  جدید،  چالش های  در 
چالش  حل  چشم انداز  است،  گسترده  مسئله  در 
گروه های  همه  وسیع  مشارکت  و  است  بلندمدت 
معادل  است.  ضروری  هدف  تحقق  برای  ذی نفع 
مأموریت گرای  سیاست  جهت گیری  این،  با 
توسعه  از  سنتی  مأموریت های  مقابل  در  جدید 
فناوری به انتشار فناوری، از توجیه پذیری فنی به 
توجیه پذیری فنی اقتصادی اجتماعی، از هدف گذاری 
و نظارت متمرکز بر هدف گذاری مشارکتی و نظارت 
غیرمتمرکز و از سیاست های ایزوله به سیاست های 

مکمل تغییر کرده است )مازوکاتو، 2018(.

همان طور که قبل تر بحث شد، موضوع محل بحث 
در سیاست های مأموریت گرا، ماهیت گزینشی این 
سیاست ها در توزیع و تخصیص منابع عمومی است. 
نسل های  )در  نوآوری  به  تطوری  نظریه  دیدگاه  از 
و  تنوع  تحول گرا(،  و  نظام مند  نوآوری  سیاست 
رقابت در محیط طبیعی منبع مهم نوآوری است و 
حمایت های گزینشی دولت با اختالل در سازوکار 
تنوع، مانعی برای نوآوری به حساب می آید )کانتر 

و پیاکا، 2000(. 

نسخه جدید خود،  در  مأموریت گرا  اما سیاست 
در چارچوب اصالحاتی که برای کاهش نقص های 
پاسخ های   داشته،  سنتی  مأموریت گرای  سیاست  
تازه ای برای توجیه رویکرد گزینشی ارائه می کند. 
از جمله آنکه سیاست مأموریت گرای جدید به جای 
انتخاب هدفمند فناوری ها و شرکت ها برای حمایت 
از آن ها توسط دولت، حمایت از اراده یا مسیر جمعی 
را در دستور کار قرار می دهد و آن گاه همه فعاالن 
صنعتی که بنا به انتخاب و شایستگی های خود در 
این مسیر حرکت کنند، مشمول حمایت دولت قرار 
می گیرند. همچنین توصیه می شود که برای حمایت 
از  سبدی  مختلف،  نوآوری  مسیرهای  از  گسترده 

قرار  سیاست  دستور کار  در  جمعی  مأموریت های 
گیرد )مازوکاتو، 2015(.

4. توصيه های سياستی

مطالعات  نسل های  تحول  از  برآمده  بینش های 
حاوی  مقاله  این  در  توصیف شده  نوآوریِ  سیاست 
سیاست گذاری  چارچوب  از  گذار  برای  درس هایی 
سنتی به چارچوب نوین است که در آن متناظر با 
فهم گسترده از نوآوری، در عرصه عمل نیز سبدی از 
سیاست ها برای پاسخ به دامنه ای گسترده  از نیازهای 
با گذار داللت های  جامعه طراحی می شود. معادل 
و  متأخر  تا  اولیه  نسل های  از  نوآوری  سیاست 
سنتی  انگاره های  به  ویژه  عطف نظر  با  همچنین 
سیاست گذاری نوآوری در ایران، برخی توصیه های 
نوآوری کشور  برای گذار نظام حکمرانی  سیاستی 
این  به  است.  ارائه  قابل  پیشرو  گفتمانی  به سطح 
در  توصیه های سیاستی  بهتر  تبیین  برای  منظور، 
از مطالعات پژوهشگران  نظر مخاطب، روایت هایی 
پیشین در خصوص مسئله فنی اجتماعی آب در ایران، 
به عنوان مثالی از شرایط حکمرانی ناپایدار در توضیح 

توصیه های سیاستی استفاده شده است.

1.  از حکمرانی بسته به حکمرانی مشارکتی: چنانکه 
در بخش بخش 3-3 توصیف شد، نوآوری در فهم نوین 
آن پدیده ای اجتماعی برای حل مسائل جامعه است. 
نوآوری  تشویق  و  برای هدایت  که  بنابراین سیاستی 
اتخاذ می شود برای کسب مشروعیت باید حتماً پس 
از تصریح منافع عمومی و جلب مشارکت همگانی در 
این داللت سیاستی در  دستور کار رسمی قرار گیرد. 
نوآوری گذار  بازاندیشی در مطالعات  مفهوم شکست 
پایدار )نسل پنجم( بحث شده و در هدایت سیاست های 
مأموریت گرا به سمت هدف گذاری و نظارت مشارکتی 
سیاست  یک  یافته است.  بازتاب  نیز  ششم(  )نسل 
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به واسطه کسب رضایت ذی نفعان کلیدی،  مشارکتی 
برنامه ریزی های  به  نسبت  بیشتری  موفقیت  شانس 
)فاگربرگ 2018(.  دارد  محدود  مشارکت  با  عقالیی 
میرعمادی در توصیف ناکارآمدی سیاست های آب در 
ایران، بی توجهی به نقش نهادهای مدنی و انجمن های 
محلی آب بران، را عاملی برای نبود پشتیبانی عمومی 

از سیاست های این حوزه می داند )میرعمادی 2019(.

2. از تحریک عرضه و تقاضا به مدیریت عرضه و 
تقاضا: در نگرش نسل های متأخر سیاست نوآوری، 
استفاده  راهکار  به عنوان  که  در عین حال  فناوری 
باشد.  نیز  جدید  مسائل  منشأ  می تواند  می شود، 
برای مثال، طرح های انتقال آب در ایران که روزی 
با انگیزه عرضه نوآوری در بخش کشاورزی دنبال 
می شد، اکنون با ایجاد الگوی کشاورزی ناپایدار به 
بحران کمیابی منابع آب در کشور دامن زده است 

)گوهری و همکاران 2013 و قمشی، 1395(. 

در این شرایط، مسئولیت سیاست از تحریک عرضه 
و تقاضای نوآوری به کنترل عرضه و تقاضا یا بازنگری 
تغییر می کند. همچنین  تولید و مصرف  الگوهای  در 
سیاست گذار باید با عبور از نگرش مطلوبیت ذاتی نوآوری، 
نهادهای الزم برای کنترل تبعات نامطلوب نوآوری در 
بلندمدت را فراهم کند )اسمیتس و همکاران 2010(. 
براساس مطالب بخش های 3-3 و 3-5، این دیدگاه به 
مدیریت نوآوری در سطح جامعه ابتدا به طور مشخص در 
سیاست نوآوری هنجاری و سپس به نحو گسترده تر در 

سیاست نوآوری گذار پایدار مطرح شده است.

مسائل  فناوری:  انتشار  به  فناوری  توسعه  از   .3
اجتماعی پیچیده اند، اما این پیچیدگی همواره ماهیتی 
فناورانه ندارد، بلکه مطابق بخش 3-3، بسیاری مسائل 
جامعه با راهکارهای فناورانه ساده قابل رفع اند و نیازی به 
سرمایه گذاری برای اکتشافات فناورانه بزرگ ندارند. این 

دیدگاه در سیاست نوآوری مأموریت گرای جدید )نسل 
ششم( در قالب مفهوم چالش کالن دنبال شده است. 
در مقابل، اما وقتی ذهنیت سیاست گذار فقط معطوف 
به توسعه فناوری های جدید است، انتشار راهکارهای 
فنی ساده برای حل گستره ی وسیعی از چالش های 
اجتماعی مغفول می ماند. نظام فنی اجتماعی آب در 
کویرهای ایران تا پیش از ورود فناوری های پمپ آبی 
و چاه عمیق برای صدها سال به روشی پایدار و مبتنی 
بر فناوری های سنتی استحصال آب مثل قنات، کاریز و 
آب بند اداره می شده است )میرعمادی 2019(. بنابراین، 
در عین حال که سبد سیاست باید حاوی اولویت هایی 
برای توسعه فناوری های نوظهور و پیچیده باشد، انتشار 
بالغ در دامنه های کاربرد مختلف  پایه و  فناوری های 
نیز  محیط زیست  و  آموزش  سالمت،  رفاه،  همچون 

اهمیت دارد )مازوکاتو 2018(.

4. از گزینش بازیگران به گزینش مسیرها: دولت ها 
و  علمی  اکتشافات  تا  دارند  تمایل  معمول  به طور 
فناورانه ای که با پیشگامی شرکت های فناوری محور 
دنبال می شود را حمایت کنند. اما مشروعیت دولت 
برای تخصیص منابع عمومی به بازیگران خاص و 
همچنین هوشمندی دولت برای انتخاب بازیگران 
توانمند محل تردید است )نگاه کنید به بخش 2-3(. 
در مقابل، به نحوی که در تبیین دیدگاه مأموریت گرای 
می تواند  سیاست  ششم(،  )نسل  شد  بحث  جدید 
اولویت های  با  که  فناورانه ای  پیشرفت  مسیرهای 
جامعه هم راستا است را به عنوان مأموریت عمومی 
تعریف کند. در این حالت تخصیص منابع عمومی به 
شرکت های پیش روی که در مسیر مأموریت جمعی 
می شود  حمایت  جامعه  اراده  با  می کنند،  حرکت 

)مازوکاتو 2018(. 

نشان  ایران  در  آب  فنی اجتماعی  نظام  تحلیل 
می دهد که به علت ماهیت چندوجهی مسئله آب 
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نهادهای اجتماعی در  نبود توسعه یافتگی  در کنار 
مسیر  در خصوص  غالب  اجماعی  کماکان  کشور، 
تحول به سوی یک نظام فنی اجتماعی پایدار شکل 

نگرفته است )میرعمادی 2019 و خواجوی، 1395(.

4. بحث و نتيجه گيری

مطالعات سیاست نوآوری از ابتدای شکل گیری در 
دهه 1940 تاکنون با ظهور و افول مفاهیم نظری 
سیاست،  به کارگیری  منطق های  )از قبیل  مختلف 
چارچوب های تحلیلی و داللت های سیاستی( دچار 
تحول شده و نسل های مختلفی به خود دیده است. 
در مقایسه با تبیین های ارائه شده توسط پژوهشگران 
سیاست  مطالعات  نسل های  در خصوص  پیشین 
نوآوری که غالباً به 3 نسل سیاست نوآوری خطی، 
پژوهش  این  کرده اند،  اشاره  تحول گرا  و  نظام مند 
بر تمایز 3 جریان فکری دیگر نسبت به نسل های 
3 گانه  فوق تأکید کرده است: 1. داللت های انتقادی 
شکل گرفته در دهه های 60 و 70 میالدی نسبت به 
سیاست نوآوری خطی که در نسل های معرفی شده 
توصیف  به خوبی  پیشین  پژوهشگران  توسط 
نشده است، 2. رویکرد سیاستی مأموریت گراِی رایج 
در دهه های 40 تا 60 که به لحاظ توصیف فرایند 
برخالف  اما  است،  مشابه  خطی  نسل  با  نوآوری 
دیدگاه نئوکالسیک در نسل خطی از توزیع گزینشی 
دوباره  ظهور   .3 و  می کند  حمایت  عمومی  منابع 
رویکرد مأموریت گرا در دهه اخیر، پس از افول آن  
در دهه های 1980 تا 2000 میالدی  برای پاسخ به 
چالش های کالن؛ این جریان فکری به لحاظ تشابهی 
که از نظر فرایند نوآوری و اهداف سیاستی با سیاست 
تحول گرا  نسل  از  مؤلفه ای  دارد،  تحول گرا  نوآوری 

قلمداد می شود. 

این در حالی است که سیاست نوآوری تحول گرا، 
به واسطه مبانی تطوری آن، از ترویج تنوع پشتیبانی 
در  مأموریت گرا،  سیاست  مقابل  در  اما  می کند، 
از مسیرهای  متفاوت حمایت های دولت  راهبردی 

گزیشنی را توجیه می کند. 

معادل توصیف فوق، این مقاله در مجموع 6 نسل 
سیاست  مطالعات  تاریخ  در  غالب  دیدگاه های  از 
نوآوری و وجوه تمایز آن ها را معرفی کرده و بحث 
 .2 خطی،   .1 نوآورِی  سیاست   نسل های  می کند؛ 
مأموریت گرای سنتی، 3. هنجاری، 4. نظام مند، 5. 

تحول گرا و 6. مأموریت گرای جدید. 

سیاست  که  مورد  این  در  همگی  نسل ها  این 
باید به عنوان عاملی برای جبران شکست  در فرایند 
نوآوری عمل کند، هم نظر هستند. با این حال، هریک، 
گونه های متفاوتی از شکست در فرایند نوآوری را 
معرفی کرده و به  تبع آن راهبردهای متفاوتی را نیز 
برای جبران شکست پیشنهاد می کنند. منشأ مهم 
نسبت  فوق  نسل های  که  متفاوتی  دیدگاه  برای 
در  دارند،  نوآوری  سیاست های  و  شکست ها  به 
درک متفاوت آن ها از معنای نوآوری نهفته است؛ 
تاریخی  تحول  طی  در  نوآوری  مفهوم  به نحوی که 
خود از نسل های اولیه تا متأخر، از فرایندی ساده 
در محیط فنی به فرایندی تعاملی و غیرقطعی در 
محیط اجتماعی تبدیل شده است. همین طور، به تبع 
تحول تاریخی در درک نوآوری، علل متفاوتی نیز 

برای شکست نوآوری مطرح شده است. 

اجرایی  سازوکارهای  و  کاربرد  دامنه  همچنین 
سیاست نوآوری دچار تحول شده و نظریه های متأخر 
در سیاست نوآوری در منطق، راهبرد و جهت گیرِی 
البته جامع تری  و  متفاوت  رویکرد  اتخاذ سیاست، 

نسبت به دیدگاه های اولیه دارند. 
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نوآوری،  سیاست  اولیه  نسل های  در  در حالی که 
مبتنی بر دیدگاه اقتصادی نئوکالسیک، شکست در 
فرایند نوآوری به نقص های بازار نسبت داده می شد، 
از نسل چهارم به بعد براساس رهیافت  نهادگرا به 
اثر طیف گسترده تری از عوامل فرهنگی و اجتماعی 
برای شکست نوآوری توجه شد و به کمک دیدگاه 
به عنوان  انتخاب  محیط  گسترده   فضای  تطوری، 
فرایند  تحلیل  برای  بازار  محدود  فضای  جایگزیِن 

نوآوری استفاده شد. 

با ورود مالحظات اجتماعی و محیط زیستی در نسل 
سوم سیاست نوآوری و به طور گسترده تر، با ظهور 
نظریه  پایداری در نسل های پنجم و ششم، ناتوانی در 
هم راستا کردن مسیر توسعه با اولویت های جامعه به 
گونه های پیشین شکست اضافه شد. به این ترتیب، با 
ظهور هر یک از نسل های سیاست نوآوری، مصادیق 
و گونه های بیشتری برای شکست نوآوری معرفی 
شده و هر نسل در تشخیص منطق سیاست نوآوری 
مکمل دیدگاه نسل پیشین بوده است. در مجموع، 
تاریخی دیدگاه ها در نسل های متوالی  طی تحول 
مطالعات سیاست نوآوری، توجیهات بیشتری برای 
نقش آفرینی دولت در فرایند نوآوری ارائه شده است. 

پژوهش  این  محدودیت  به عنوان  است  الزم 
نسل های  تحول  به عنوان  آنچه  که  شود  توجه 
از  نمودی  شد،  بحث  تفصیل  به  نوآوری  سیاست 
تحول دیدگاه های پژوهشگران این حوزه در فضای 
آکادمیک است که با سیاست نوآوری در عرصه عمل 
متفاوت است. از طرف دیگر، بینش های توصیه شده در 
نسل های مذکور غالباً برآمده از تحول تاریخی دیدگاه 
پژوهشگران در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی 
و براساس ترجیحات و مسائل کشورهای توسعه یافته 

بیان شده است. 

پیشنهاد می شود که به عنوان دستور کار تحقیقات 
در  عمل  عرصه  در  حکمرانی  فضای  تحول  بعدی، 
مقایسه با نسل های تحول نظری مطالعه شود. این کار 
نهادی کشورهای  تفاوت مختصات  به  توجه  مستلزم 
مختلف و انجام تحقیقات مستقل در خصوص تجربه های 
در این زمینه،  است.  کشور  هر  در  نوآوری  سیاست 
کشورهای در حال توسعه با  وجود چالش های مشترکی 
که در زمینه های اجتماعی و محیط زیستی با کشورهای 
)مثل  محدودتر  بسترهای  از  دارند،  توسعه یافته 
محدودیت های فناورانه( و شرایط نهادی متفاوتی برای 

توسعه و کاربرد نوآوری برخوردارند. 

توجه  محور  در  تفاوت ها  این  اینکه  به  توجه  با 
جریان غالب مطالعات سیاست نوآوری قرار ندارد، 
الزم است تا در تحقیقات جدید چالش ها و شرایط 
خاص کشورهای در حال توسعه برای گذار به الگوهای 

پایدار در حکمرانی نوآوری مطالعه شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته 
و  تحقیق  هدف  از  کنندگان  شرکت  است.  شده 
از  همچنین  آنها  شدند.  مطلع  آن  اجرای  مراحل 
و  داشتند  اطمینان  خود  اطالعات  بودن  محرمانه 
می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک 
کنند و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها 

قرار خواهد گرفت.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های 
مالی در بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی 

دریافت نکرد.

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

47

مشارکت نويسندگان

مفهوم سازی: علی رضا رنجبر و سید سپهر قاضی نوری؛ 
تحقیق و بررسی: علی رضا رنجبر، سید سپهر قاضی نوری، 
سرآبادانی؛  ابوالقاسم  و  نوری  قاضی  سروش  سید 

ویراستاری و نهایی سازی نوشته: علی رضا رنجبر.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع 
ندارد.



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

48

منابع فارسی

قمشی، م. )1395(. درس هایی که باید از سرنوشت سد گتوند 
آموخت. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 6)20(، 

 .187-183

مشکالت  و  مسائل  بررسی   .)1395( پ.  خواجوی، 
سیاست گذاری آب، خاک و امنیت غذایی در ایران. مطالعات 

راهبردی سیاست گذاری عمومی، 6)02(، 180-165.

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری



Summer 2022, Volume 12, Number 43

49

Presidential Administration of Islamic Republic of Iran

References

Araei, V., Ghasemi, A., & Alavian, M. (2021). [The pol-
icy-making of the forests of northern Iran as a policy 
wicked problem; Strategic recommendations (Persian)]. 
Strategic Studies of public policy, 11(39), 326-350. [Link]

Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic 
tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 
385-405. [DOI:10.1177/146879410100100307]

Balconi, M., Brusoni, S., & Orsenigo, L. (2010). In defence 
of the linear model: An essay. Research Policy, 39(1), 
1-13. [DOI:10.1016/j.respol.2009.09.013]

Boekholt, P. (2010) The evolution of innovation policy para-
digms and its effects on research, technological develop-
ment and innovation policy instruments. In R. E. Smits, S. 
Kuhlmann, & P. Shapira (Eds), The theory and practice 
of innovation policy (pp. 333-59). Cheltenham: Edward 
Elgar. [Link]

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in 
psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-
101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]

Cantner, U., & Pyka, A. (2001). Classifying technology pol-
icy from an evolutionary perspective. Research Policy, 
30(5), 759-775. [DOI:10.1016/S0048-7333(00)00104-9]

Cooke, P., Uranga, M. G., & Etxebarria, G. (1998). Regional 
systems of innovation: An evolutionary perspective. En-
vironment and Planning A: Economy and Space, 30(9), 
1563-1584. [DOI:10.1068/a301563]

Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transforma-
tive innovation policy: Addressing variety in an emerg-
ing policy paradigm. Research Policy, 48(4), 880-894. 
[DOI:10.1016/j.respol.2018.10.028]

Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: What, 
why, and how. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 
2-23. [DOI:10.1093/oxrep/grx001]

Edler, J., Gök, A., Cunningham, P., & Shapira, P. (2016). In-
troduction: Making sense of innovation policy. In J. Edler, 
P. Cunningham, & A. Gök (Eds.), Handbook of innova-
tion policy impact (pp. 1-17). Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing. [DOI:10.4337/9781784711856.00008]

Edquist, C. (2010). Systems of innovation perspectives and 
challenges. African Journal of Science, Technology, Inno-
vation and Development, 2(3), 14-45. [Link]

Ergas, H. (2009). The importance of technology policy. 
In P. Dasgupta, & P. Stoneman (Eds.), Economic pol-
icy and technological performance (pp. 51-96). Cam-
bridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/
CBO9780511559938.005]

Fagerberg, J. (2018). Mobilizing innovation for sustainability 
transitions: A comment on transformative innovation pol-
icy. Research Policy, 47(9), 1568-1576. [DOI:10.1016/j.
respol.2018.08.012]

Fagerberg, J., & Verspagen, B. (2009). Innovation stud-
ies-The emerging structure of a new scientific field. 
Research Policy, 38(2), 218-233. [DOI:10.1016/j.re-
spol.2008.12.006]

Fagerberg, J., Fosaas, M., & Sapprasert, K. (2012). Inno-
vation: Exploring the knowledge base. Research Policy, 
41(7), 1132-1153. [DOI:10.1016/j.respol.2012.03.008]

Fagerberg, J., Martin, B. R., & Andersen, E. S. (2013). In-
novation studies: Towards a new agenda. In J. Fagerberg, 
B. R. Martin, & E. S. Anderson (Eds.), Innovation stud-
ies: Evolution and future challenges (pp. 1-20). Oxford: 
Oxford University Press University Press [DOI:10.1093/
acprof:oso/9780199686346.001.0001]

Foray, D., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (2012). Public 
R&D; and social challenges: What lessons from mission 
R&D; programs? Research Policy, 41(10), 1697-1702. 
[DOI:10.1016/j.respol.2012.07.011]

Gassler, H., Polt, W., & Rammer, C. (2007). Priority setting 
in research & technology policy-historical developments 
and recent trends. Vienna: Joanneum Research. [Link]

Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolution-
ary reconfiguration processes: A multi-level perspective 
and a case-study. Research Policy, 31(8-9), 1257-1274. 
[DOI:10.1016/S0048-7333(02)00062-8]

Ghazinoory, S., Nasri, S., Ameri, F., Montazer, G. A., & 
Shayan, A. (2020). Why do we need ‘Problem-oriented 
Innovation System (PIS)’for solving macro-level societal 
problems? Technological Forecasting and Social Change, 
150, 119749. [DOI:10.1016/j.techfore.2019.119749]

Ghazinoory, S., Narimani, M., & Tatina, S. (2017). Neo-
classical versus evolutionary economics in developing 
countries: Convergence of policy implications. Journal of 
Evolutionary Economics, 27(3), 555-583. [DOI:10.1007/
s00191-017-0490-z]

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری

http://sspp.iranjournals.ir/article_245886.html?lang=en
https://doi.org/10.1177/146879410100100307
https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.09.013
https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeechap/4181_5f14.htm
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00104-9
https://doi.org/10.1068/a301563
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.028
https://doi.org/10.1093/oxrep/grx001
https://doi.org/10.4337/9781784711856.00008
https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC10560
https://doi.org/10.1017/CBO9780511559938.005
https://doi.org/10.1017/CBO9780511559938.005
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.012
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.012
https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.12.006
https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.12.006
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.008
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199686346.001.0001
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199686346.001.0001
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.011
https://www.joanneum.at/fileadmin/user_upload/imported/uploads/tx_publicationlibrary/WP_36_priority_settings.pdf
https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119749
https://doi.org/10.1007/s00191-017-0490-z
https://doi.org/10.1007/s00191-017-0490-z


Summer 2022, Volume 12, Number 43

50

Gohari, A., Eslamian, S., Mirchi, A., Abedi-Koupaei, J., 
Bavani, A. M., & Madani, K. (2013). Water transfer 
as a solution to water shortage: A fix that can backfire. 
Journal of Hydrology, 491, 23-39. [DOI:10.1016/j.jhy-
drol.2013.03.021]

Jänicke, M. (1985). Preventive environmental policy as 
ecological modernisation and structural policy. Berlin: 
Internationales Institut für Umwelt und Gesellschaft des 
Wissentschaftszentrums. 

Kashani, E. S., & Roshani, S. (2019). Evolution of innova-
tion system literature: Intellectual bases and emerging 
trends. Technological Forecasting and Social Change, 
146, 68-80. [DOI:10.1016/j.techfore.2019.05.010]

Kemp, R., Schot, J., Hoogma, R. (1998). Regime shifts to 
sustainability through processes of niche formation: 
The approach of strategic niche management. Technol-
ogy Analysis & Strategic Management, 10(2), 175-198. 
[DOI:10.1080/09537329808524310]

Köhler, J., Geels, F. W., Kern, F., Markard, J., Onsongo, E., 
& Wieczorek, A. (2019). An agenda for sustainability 
transitions research: State of the art and future directions. 
Environmental Innovation and Societal Transitions, 31, 
1-32. [DOI:10.1016/j.eist.2019.01.004]

Lundvall, B. Å., & Borrás, S. (2006). Science, technology 
and innovation policy. In J. Fagerberg, & D. C. Mowery 
(Eds.), The Oxford handbook of innovation (pp. 599-
631). Oxford: Oxford Academic [DOI:10.1093/oxford-
hb/9780199286805.003.0022]

Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability 
transitions: An emerging field of research and its pros-
pects. Research Policy, 41(6), 955-967. [DOI:10.1016/j.
respol.2012.02.013]

Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and 
innovation studies. Research Policy, 41(7), 1219-1239. 
[DOI:10.1016/j.respol.2012.03.012]

Mazzucato, M. (2015). Innovation systems: From fixing 
market failures to creating markets. Revista do Serviço 
Público, 66(4), 627-640. [DOI:10.21874/rsp.v66i4.1303]

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation poli-
cies: challenges and opportunities. Industrial and Corpo-
rate Change, 27(5), 803-815. [DOI:10.1093/icc/dty034]

Miremadi, T. (2019). [The emerging trends of STI Policy 
(Persian)]. Journal of Science and Technology Policy, 
12(2), 619-633.[Link] 

Nelson, R. R. (1985). An evolutionary theory of economic 
change. Massachusetts: Harvard University Press. [Link]

Pack, H., & Saggi, K. (2006). Is there a case for industrial 
policy? A critical survey. The World Bank Research Ob-
server, 21(2), 267-297. [DOI:10.1093/wbro/lkl001]

Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Green and com-
petitive: Ending the stalemate. Harvard Business Review, 
73, 5. [Link]

Robinson, D. K., & Mazzucato, M. (2019). The evolution 
of mission-oriented policies: Exploring changing market 
creating policies in the US and European space sector. 
Research Policy, 48(4), 936-948. [DOI:10.1016/j.re-
spol.2018.10.005]

Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for 
innovation policy: R&D, systems of innovation and trans-
formative change. Research Policy, 47(9), 1554-1567. 
[DOI:10.1016/j.respol.2018.08.011]

Shokatian, T., & Ghazinoory, S. (2019). [Challenges of 
policy making in the realm of basic research (Persian)]. 
Journal of Science and Technology Policy, 11(2), 347-
361. [Link] 

Smith, A. (2005). The alternative technology movement: 
An analysis of its framing and negotiation of technology 
development. Human Ecology Review, 12(2), 106-119. 
[Link]

Smith, A., Voß, J. P., & Grin, J. (2010). Innovation studies 
and sustainability transitions: The allure of the multi-lev-
el perspective and its challenges. Research Policy, 39(4), 
435-448. [DOI:10.1016/j.respol.2010.01.023]

Tindemans, P. ( 2009). Post-war research, education and in-
novation policy-making Europe. In L. Soete, H. Delang-
he, & U. Muldur (Eds.), European science and technol-
ogy policy: Towards integration or fragmentation? (pp. 
3-24). Cheltenham:Edward Elgar. [Link] 

Tunzelmann, N. V., Malerba, F., Nightingale, P., & Metcalfe, 
S. (2008). Technological paradigms: Past, present and fu-
ture. Industrial and Corporate Change, 17(3), 467-484. 
[DOI:10.1093/icc/dtn012]

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.03.021
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.03.021
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.010
https://doi.org/10.1080/09537329808524310
https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.01.004
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0022
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0022
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.012
https://doi.org/10.21874/rsp.v66i4.1303
https://doi.org/10.1093/icc/dty034
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13730.html?lang=fa
https://www.google.com/books/edition/An_Evolutionary_Theory_of_Economic_Chang/6Kx7s_HXxrkC?hl=en&gbpv=0
https://doi.org/10.1093/wbro/lkl001
https://hbr.org/1995/09/green-and-competitive-ending-the-stalemate
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.005
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.005
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.011
https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13704_f29dcb626897f695ce34693e5435c8e4.pdf?lang=en
http://ww.humanecologyreview.org/pastissues/her122/smith.pdf
https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.023
https://www.google.com/books/edition/European_Science_and_Technology_Policy/V9wKO6qiLDcC?hl=en&gbpv=0
https://doi.org/10.1093/icc/dtn012


Summer 2022, Volume 12, Number 43

51

Presidential Administration of Islamic Republic of Iran

Weber, K. M., & Rohracher, H. (2012). Legitimizing re-
search, technology and innovation policies for trans-
formative change: Combining insights from innovation 
systems and multi-level perspective in a comprehensive 
‘failures’ framework. Research Policy, 41(6), 1037-1047. 
[DOI:10.1016/j.respol.2011.10.015]

Ghomshi, M. (2016). [Lessons that should be learned from 
the fate of Ghotvand (Persian)]. Strategic Studies of Pub-
lic Policy , 6(20), 183-187. [Link]

Khajoy, P. (2016). [Investigating issues and problems of wa-
ter, soil and food security policy in Iran (Persian)]. Strate-
gic Studies of Public Policy , 6(20), 165-180. [Link]  

علی رضا رنجبر و همکاران. نسل های مطالعات سياست نوآوری

https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.015
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359755



