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Abstract: 

Innovation system studies have increased significantly over the past decades and 

various approaches have been presented in the literature; consequently, innovation 

policies have undergone substantial changes in the context of each period. Most of 

these approaches have focused on the development of technological innovation for 

purely economic purposes. Resolving macro-level societal problems based on the 

innovation system, called “Problem-oriented Innovation System (PIS)”, has recently 

been introduced in the related literature and has opened a new path for economic and 

social development of countries. Implementation of this framework by policymakers 

will serve as the basis for developing problem-oriented innovation policy for the 

problems or challenges facing society. To this end, this paper, while presenting the 

historical evolution of innovation policies, introduces analytical framework of 

“Problem-oriented Innovation System” as a comprehensive approach to analyzing 

technical and social innovation processes for resolving large scale problems with the 

aim of providing a basis for problem-oriented innovation policy. In the following, we 

analyze two case studies (the problem resolution systems of US earthquake and the 

digital divide in South Korea) based on the “Event History Analysis” strategy. 
Finally, we will discuss the application of the Problem-oriented Innovation System in 

the “Iran's drought problem”. 
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 ، تهران، ایرانمدرسگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیتدکتری سیاست شهره نصری نصرابادی 

 ، تهران، ایرانمدرساستاد گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه تربیت نوریسید سپهر قاضی

چکیده
طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در های گذشته بههای نوآوری طی دههمطالعات نظام

شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی  های نوآوری نیز با توجه بهادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست

های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری

(« PISنظام نوآوری مبتنی بر مسئله )»مسائل فنی و اجتماعی کالن از دریچۀ نظام نوآوری تحت عنوان 

بیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی رویکردی است که به تازگی در اد

گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست

سیر های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالۀ حاضر ضمن ارائۀ مبتنی بر مسئله برای چالش

های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع تاریخی سیاست

برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کالن جامعه با هدف ارائۀ مبنایی برای تنظیم 

استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو  بر اساس در ادامه،پردازیم. سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می

در نهایت نیز کاربرد نظام  پردازیم.ی( میکره جنوب یجیتالیو شکاف د یکازلزلۀ آمرهای )مسئلهخارجی موردکاوی 

 نوآوری مبتنی بر مسئله را در مسئلۀ خشکسالی ایران مطرح خواهیم کرد.

مسائل کالن فنّی و اجتماعی؛ سیاست نوآوری؛ سیاست ؛ PISنظام نوآوری مبتنی بر مسئله؛  :كلیدی واژگان

 ؛ مسئله خشکسالی ایران.نوآوری مبتنی بر مسئله
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مقدمه-1

مند فرایند نوآوری به عنوان چارچوبی مناسب برای تحلیل نظام در سه دهۀ اخیر، رویکرد نظام

 Bergek et al., 2015; Souzanchi)استگذاران قرار گرفتهنوآوری، مورد توجه دانشگاهیان و سیاست

Kashani & Roshani, 2019) .که با  یدر کتابتوسط فریمن  6891بار در سالاولین نظام نوآوری

از  یا شبکهوی نظام نوآوری را  مطرح شد. ،ژاپن پرداخته بود ینظام نوآور یلبه تحل یخیتار یکردیرو

ها به خلق، اصالح و انتشار  تعامالت آن و ها یتکه فعال یو دولت یخصوص یها نهادها در بخش

در واقع فریمن نوآوری را حاصل فرایندی غیر . است کرده تعریف شود، یمنجر م یدجد های یفناور

 ,Freeman)نمایند گیری آن ایفای نقش می از عوامل، در شکل ای تنیده درهمۀ داند که شبک خطی می

 در مطالعات های نوآوری در ادبیات ارائه شده است. اینرویکردهای مختلفی از نظامتاکنون  .(1987

(NIS)نوآوری ملی  نظام تحلیلی، همچون سطح چند
6 (Freeman, 1995; Lundvall, 2010; 

Nelson, 1993)، ایمنطقه نوآوری نظام(RIS)
6(Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1997)، نظام 

(SIS)بخشی نوآوری
3 (Breschi & Malerba, 1997) و نظام نوآوری فناورانه(TIS)

4(Carlsson & 

Stankiewicz, 1991) های های رایج از نظامدر کلیۀ روایت است.، در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته

های انتفاعی و بر خروجیبیشتر های فناورانه بوده که نوآوری، عمدتاً توجه به سمت توسعۀ نوآوری

 است.  خلق ارزش اقتصادی تأکید داشته

-وهای فنّیهایی که به رویکردهای رایجِ نظام نوآوری انتقاد دارد، تئوری گذارنظامیکی از تئوری

های نوآوری صرفاً بر تولید و توسعۀ دانش، نوآوری و فناوری تأکید از این نظر که نظاماست؛  5اجتماعی

(، 1ردِ آن)طرف تقاضا( و کارکردهای اجتماعیِ فرایئد نوآوری یعنی انتشار و کارب1دارند)طرف عرضه

 ,F. W. Geels, 2004, 2005; F. W. Geels & Schot)ها قرار گرفته استکمتر مورد توجه آن

2007; Smith & Stirling, 2010) . ،علیرغم گسترش ادبیات در مطالعات نظام عالوه بر این نقدها

مسائل کالنِ »است، توجه به حل هایی که در این مطالعات مغفول واقع شدهنوآوری، یکی از جنبه

 وتغییرات آب، 4خشکسالی، 3، زلزله6ی هوا، آلودگ6مسئلۀ شکاف دیجیتالی مثال عنوان بهاست )« 9جامعه

                                                      
1 National Innovation System(NIS) 
2 Regional Innovation System(RIS) 
3 Sectoral Innovation System(SIS) 
4 Technological Innovation System(TIS) 
5 Socio-technical System Transition  
6 Supply-side 
7 Demand-side 

-های فنّیدانش و فناوری در زمینه کارگیریاجتماعی موجود در جامعه است که تولید، انتشار و به-های فنّی؛ چالش«مسئلۀ کالن»منظور از  8

ای برای طیف وسیعی از مردم به همراه تواند نقش قابل توجهی در حل آن داشته باشد. اینگونه مسائل پیامدهای منفیمهندسی و اجتماعی می

های کارآفرینان، مراکز دانشی، سازمانگذاران، های مختلفی از جامعه همچون سیاستها مستلزم همکاری میان بخشدارد و پاسخگویی به آن

 نظارتی، نهادهای مدنی و عموم شهروندان است.
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ای در جامعه ایجاد چنین مسئله کهیزمانهایی از این نوع مسائل باشند(. توانند نمونهو ... می5هوایی

 موردشود، ابعاد مختلفی از مسئله شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، هنجاری، اقتصادی و فناورانه باید می

های فنّی و اجتماعی، تغییرات نهادی، فرهنگی، قانونی و ساختاریِ الزم با قرار گیرند و نوآوری توجه

های فنی و ارائه شوند که در تئوری گذار نظام منداز طریق چارچوبی نظام هدف پاسخگویی به مسئله

گویی به این قبیل مسائل تنها از طریق عبارتی پاسخبهاجتماعی نیز به این موضوع اشاره شده است. 

پذیر نیست و تنهایی امکانبه یدولت هاییاستس و یعلم یشرفتۀپ یقاتتحق ها،یفناور توسعۀ

ها، و تقاضا، ارائۀ معیارها و استانداردها و لزوم انطباق با آن 1کارکردهایی نظیر افزایش آگاهی عموم

مورد توجه قرار های اجتماعیِ مرتبط با مسئله و کارآفرینی اجتماعی نیز بایستی تولید دانش با زمینه

بگیرند؛ به جای اینکه محوریت نظام نوآوری روی توسعۀ یک فناوری یا صنعت خاص باشد باید بر روی 

های اقتصادی و اجتماعی حل مسئلۀ کالن مورد نظر متمرکز شد و نوآوری های فنّی را در کنار نوآوری

 کار گرفت.برای حل آن به

نوری و همکاران رویکرد د که اشاره شد، قاضیدر پاسخ به این نقدها و شکاف نظری موجو

(PIS)نظام نوآوری مبتنی بر مسئله»جدیدی تحت عنوان 
برای حل مسائل کالن فنی و اجتماعی « 1

اند که مبنایی برای استخراج سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله نیز خواهد معرفی کرده

(. گرچه اخیراً برخی تحقیقات، پاسخگویی به مسائل جامعه را از طریق Ghazinoory et al., 2020)بود

 (Cajaiba-Santana, 2014; Fulgencio & Fever, 2016)های اجتماعی مند به نوآوریرویکرد نظام

 (Makkonen & Inkinen, 2018)محیطیهای نوآوری برای پاسخ به مسائل زیستو یا ترکیب نظام

مند و جامع هستند که ابعاد شمار و فاقد چارچوبی نظامانگشت بسیاراند ولی این تحقیقات دنبال کرده

ی اجتماعی را پوشش دهند. از طرفی در ادبیات اخیراً برخ-الزم برای پاسخگویی به یک مسئلۀ فنی

های نوآوری مبتنی بر مسئله یا چالش را مطرح رویکردها ضرورت به کارگیری نسل جدید سیاست

 & Kuhlmann & Rip, 2018; Schot & Steinmueller, 2018; Wanzenböck )اند نموده

Frenken, 2020; Wanzenböck, Wesseling, Frenken, Hekkert, & Weber, 2019) ؛ با این

مند برای تنظیم تاکنون چارچوبی نظام PIS (Ghazinoory et al., 2020،)حال به غیر از چارچوب 

رو، در این مقاله به معرفی رویکرد جدید نظام های نوآوری ارائه نشده است. از ایننسل جدید سیاست

-یم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله مینوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان چارچوبی تحلیلی برای تنظ

                                                                                                                                           
1 Digital divide 
2 Air pollution 
3 Earthquake 
4 Drought  
5
 Climate change  

6 Public awareness 
7 Problem-oriented Innovation System(PIS) 
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پردازیم و کاربرد آن در دو موردکاویِ زلزلۀ آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی را تشریح خواهیم 

های نوآوری و لزوم به کارگیری نسل جدید کرد. بدین منظور در بخش دوم سیر تاریخی سیاست

در بخش چهارم پردازیم. می PISبخش سوم به معرفی  درهای نوآوری را مطرح خواهیم کرد؛ سیاست

ی هایافته پنجم،در بخش  .کنیمبرای تحلیل دو موردکاوی مذکور ارائه میرا شناسی پژوهش روش

بخش ششم شود. در پژوهش در خصوص روند تاریخی حل مسئله در دو موردکاوی پژوهش ارائه می

 PISه عنوان یک موردکاوی در ایران بر اساس رویکرد نیز برای نمونه مسئلۀ خشکسالی در ایران را ب

 .نتایج پژوهش را ارائه خواهیم کرد در بخش هفتم و در نهایت خواهیم کردمعرفی 

هاینوآوریتکوینسیاست-2

های جدید و بهبود یافته برای پاسخگویی به  کارگیری راه نوآوری را توسعه و به اگر طور کلی به

ای از تصمیمات و سیاست نوآوری مجموعهتلقی کرد؛ های اجتماعی و اقتصادی بشر  نیازها و خواسته

ی سازهای نوآورانه، اعم از خلق، تطابق و بومی و میزان فعالیت اثربخشیاقدامات برای افزایش کارایی و 

  نوری،نوری و قاضیاست )قاضی کارگیری محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید یا بهبود یافتهو به

های گذشته و بر اساس اقتضائات و همینطور مکاتب اقتصادی های نوآوری طی دهه(. سیاست6383

یگزینی با ها به معنای جارایج در هر دوره، رویکردهای مختلفی داشته است. البته تکامل این سیاست

. در ادامه به تشریح این تحوالت تاریخی ((Schot & Steinmueller, 2018های قبلی نیست سیاست

 شود. های نوآوری پرداخته میدر سیاست

هاینوآورینسلاولسیاست-2-1
هایی اند. اولین بارقهظهور پیدا کرده 6891تا  6851های های نوآوری در سالنسل اول سیاست

گذاری علم، فناوری و نوآوری در این دوره مطرح های محققان در زمینۀ سیاستکه رسماً در نوشته

ها ریشه در این سیاست .(Bush, 1995)شد بعد از جنگ جهانی دوم و در مطالعات وانوار بوش بود 

های خطی نوآوری مانند فشار علم و کشش مکتب اقتصادی نئوکالسیک داشته و عمدتاً مبتنی بر مدل

بر این است که فرایند خطی نوآوری مبتنی های نوآوری، فرض اند. در این نسل از سیاستتقاضا بوده

همچنین  .کندهای زیادی برای تجارت فراهم میبر علم، به رشد اقتصادی بلند مدت کمک و فرصت

-شود که با تحقیقات بیشتر میهای احتمالی به کاستی در دانش تولید شده نسبت داده میشکست

که مشکالتی در ز اتمام مراحل تحقیق و زمانیگذاری، اکثراً پس اها را برطرف کرد. قانونتوان آن

 (.(Vig & Paschen, 2000گیرد شوند، مورد توجه قرار میکاربرد نوآوری ایجاد می

در این نسل از سیاست نوآوری، تقسیم کار روشنی وجود دارد و بازیگران مسئولیت مشخصی 

دارند. به عنوان مثال، دانشمندان پیشرفت و توسعۀ علمی را به همراه توجه ضمنی به پتانسیل 

سازی دستاوردهایشان به عهده دارند؛ بخش دولتی مسئول تأمین مالی تحقیقات، شناسایی تجاری
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دار و تنظیم قوانین مرتبط است؛  بخش خصوصی هم های اولویتمشکالت کاربرد علم، ارائۀ برنامه

 کنندة رشد اقتصادی پایدار خواهد بود. مسئول تبدیل اکتشافات علمی به نوآوری است که تضمین

مبنای مداخلۀ دولت است که عمدتاً از « 6شکست بازار»های نوآوری، ن نسل از سیاستدر ای

با این استدالل که هرچه تولید دانش   شود؛ها محقق میطریق تأمین مالی تحقیق و توسعه در بنگاه

 Schotیابد و منجر به خلق ارزش اقتصادی خواهد شد افزایش یابد متعاقباً نرخ نوآوری نیز افزایش می

& Steinmueller, 2018)ها نقدهایی وارد بوده است از جمله اینکه طیف (. به این نسل از سیاست

 یل مسائل ندارد. مند برای تحلگیرد و رویکردی نظامگستردة تعامالت میان بازیگران را در نظر نمی

هاینوآورینسلدومسیاست-2-2
های نوآوری، ریشه در مکتب اقتصادی تطوری دارد و عمدتاً در اواخر دهۀ نسل دوم سیاست

های نوآوری های نوآوری از چارچوب تحلیلی نظاماند. در این نسل، سیاستظهور پیدا کرده 6891

مبنای مداخلۀ دولت است. رویکرد نظام نوآوری تغییرات « 6مندهای نظامشکست»شوند و استخراج می

گذاری ایجاد کرده است. اساسی در تحلیل تغییرات اقتصادی و فناورانه و همچنین مطالعات سیاست

ای از ساختارهای نهادی ها دیگر نوآوران مستقل نیستند و به شدت به مجموعهدر این رویکرد، بنگاه

  نوری،های دولتی وابسته است )ریاحی و قاضیدهندة دانش و سیاستههای اشاعسازمان  تولید دانش،

6386.) 

کارگیری دانش و فناوری از طریق تعامل بین اجزای نظام های نوآوری به خلق، انتشار و بهنظام

ها اشاره دارند. ها و بانکگذار، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای سیاستها، بنگاههمچون سازمان

ها ایجاد  ها منظر جدیدی برای بررسی عملکرد نوآورانۀ کشورها و دالیل موفقیت یا عدم موفقیت آنآن

های متقابل، پیچیده و احتمالِ انواع تعامالت بین اجزای مختلف فرآیند نوآوری،  یابستگاند و به وکرده

 & ,Carlsson, Jacobsson, Holmén)اندها نیز توجه نموده رفتار بازیگران و محیط حاکم بر آن

Rickne, 2002; Edquist & Hommen, 1999). های نوآوری در ادبیات بر اساس ابعاد و سطوح ظامن

، 3بندی سه سطحی )ماکرونوری و همکاران یک دستهد. قاضیان قرارگرفتهمختلفی مورد توجه و بررسی 

نظام  ماکرو، سطح (. درGhazinoory et al., 2020)اندهای نوآوری ارائه کرده( از نظام5و میکرو 4مزو

اند. به طور کلی در این را تشریح کرده 1باز نوآوری ملی و نظام 1جهانی نوآوری ی، نظامنوآور یمل

ها و همچنین تولید و توسعۀ نوآوری و تأثیر نهادها بر توسعۀ نوآوریسطح، نقش دولت، سیاست 

                                                      
1 Market failure 
2 Systematic failure 
3 Macro level 
4 Meso level 
5 Micro level 
6 Global Innovation System (GIS) 
7 National Open Innovation System (NOIS) 
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نوآوری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است و کمتر به ابعاد و کارکردهای اجتماعی فرایند 

نوآوری)انتشار و کاربرد نوآوری( توجه شده است. همچنین توجه به مسائل کالن فنی و اجتماعی در 

 ، نظام6باز یا منطقه ینظام نوآور ی،ا منطقه ینظام نوآور مزو، سطح ده است. دراین رویکرد مغفول مان

را  3یاجتماع ینظام نوآورو فناورانه  ینظام نوآور،  6باز ایِمنطقه یِبخش ینظام نوآوربخشی،  نوآوری

کدام از این اند. در هیچرا معرفی کرده 4سازمانی نوآوری نظام ، میکرو سطح در اند. نهایتاًتشریح کرده

رویکردها نیز به بُعد مسائل کالن توجهی نشده است. کلیۀ رویکردهای نظام نوآوری بر اساس سطح و 

 های نوآوری هستند. ابعادی که اشاره شد، مبنایی برای تنظیم نسل دوم سیاست

 های نوآوری که پیشتر به آن اشاره شد، اساساً بر رشد اقتصادی و ابعادهر دو نسل از سیاست

(.  Schot & Steinmueller, 2018؛(Marko P Hekkert et al., 2020اند فناورانۀ صرف متمرکز بوده

های بازار جهت توسعۀ گذاری)که مبتنی بر سرمایه 5داریسرمایه-دلیل ضعفِ رویکرد فنّیاز این رو، به 

-Suarez)اجتماعیِ جامعه -( در برآوردن نیازهای فنّی(Suarez-Villa, 2001)های جدید استفناوری

Villa, 2012)اند که در ادامه تشریح خواهد شد.های نوآوری ظهور پیدا کرده، نسل سوم سیاست 

هاینوآورینسلسومسیاست-3-2
هات به سوی کاربرد نوآوری در حل مسائل اجتماعی، یک تغییر پارادایم در با معطوف شدن توج

شکل  1گرا-به سمت رویکرد اجتماعی 1گرا-نوآوری و سیاست نوآوری، از رویکرد فناوریمطالعات 

جبرگرایی »پردازی در این حوزه از چارچوب فلسفی توان گفت تئوریطوری که میگرفته است؛ به

ساختارگرایی »پارادایم قبلی سیاست نوآوری مطرح بوده به سمت چارچوب فلسفی که در « 9فناورانه

و یا ترکیبی از این دو رویکرد تغییر جهت داده و مبنای  (Berge & Luckmann, 1967) «8اجتماعی

های اصلی در این تغییر سیاست نوآوری نسل سوم قرار گرفته است. کمیسیون اروپا یکی از محرک

هایی برای مسائل یون در حال حاضر سیاستپارادایم در فلسفۀ سیاست نوآوری بوده است. این کمیس

 های سالم تنظیم کرده استمختلف نظیر سازگاری با تغییرات آب و هوایی، سرطان و اقیانوس

(Marko P Hekkert et al., 2020). 

فناوری به   و بدون ساختارند که توسعۀ وزی در جوامع به قدری پیچیدههای امربسیاری از چالش

های فنّی و اجتماعی در کنار دخالت مؤثر بازیگران مرکزی حلکند و راهتنهایی به حل آن کمک نمی

                                                      
1 ORIS 
2
 Regional Open Sectoral Innovation System ROSIS 

3 Social Innovation System (SoIS) 
4 Organizational Innovation System(OIS) 
5 Techno-capitalism 
6 Technology-oriented 
7 Social-oriented 
8
 Technological Determinism  

9 Social constructionism 
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نسل از این رو . (Kuhlmann & Rip, 2018; Wanzenböck et al., 2019)نیاز است مانند دولت

، تحت عنوان 6161های نوآوری عمدتاً از دهۀ های نوآوری در ادامه نسل دوم سیاستسوم سیاست

اند و از آنجاکه نیازمند تغییرات محور( ظهور پیدا کردههای نوآوری مبتنی بر مسئله )چالشسیاست

-نیز محسوب می 6گراهای نوآوری تحولبرای حل مسائل مربوطه هستند، سیاست 6اگرمند تحولنظام

. به عبارتی مسائل فنی و اجتماعی ممکن است مستلزم (Wanzenböck et al., 2019)شوند 

نظر سازمانی، رفتاری و هنجاری باشد که های اساسی در جامعه نه تنها از نظر فنی بلکه از دگرگونی

های اجتماعی و فنی نیز مورد توجه بوده است. گذارهای این موضوع در ادبیات مربوط به گذار نظام

ها، ابزارهای ها است بلکه تغییرات در سیاستاجتماعی نه تنها دربرگیرندة تغییرات در فناوریوفنّی

 .F)شود ار را با هدف رسیدن به توسعۀ پایدار نیز شامل میکوهای کسبها و مدلفرهنگی، زیرساخت

Geels, 2016)های اجتماعی آن که شامل تعامالت بر بر جنبۀ فنّی نوآوری، بر جنبه. یعنی عالوه

شود. نظریه گذار فنی و اجتماعی اقتصادی، سیاستی، سازمانی و ... در نظام است نیز تأکید می انسانی،

 ,Timma, Blumberga)داندزده می-به نوعی منتقد تئوری نظام نوآوری است و آن را فناوری

Bazbauers, & Blumberga, 2017) . 

مورد توجه « 3گرامند تحولهای نظامشکست»های نوآوری، بنابراین در نسل سوم از سیاست

ها شامل فقدان هدایت مؤثر، عدم بیان تقاضا، ؛ این شکست(Marko P Hekkert et al., 2020)است

گذاری است. براین پذیری محدود و ناهماهنگی در سطوح مختلف میان بازیگران اصلیِ سیاستانعطاف

وعیت، تعامل های نوآوری مبتنی بر مسئله، شامل تضمین مشرای از سیاستاساس، بخش عمده

گسترده و همکاری میان بازیگران مختلف برای کنترل مسائل کالن فنی و اجتماعی جوامع 

  (.Borrás & Edler, 2014; Kuhlmann et al., 2018; Schot & Steinmueller, 2018)است

4محورهای مسئلهاز طرفی، در برخی مطالعات به اهمیت وجود نوآوری
(Coccia, 2016)  یا

و تحصیل مبتنی بر مسئله  ، دانشگاه(Navarro, 2016; Kurikka et al., 2016)5محورچالش

(Magnell & Högfeldt, 2015; Mulgan, Townsley, & Price, 2016) کارآفرینی اجتماعی و ،

با هدف حل مسئله در جامعه توجه شده است. در کنار این  (Makhlouf, 2011) مبتنی بر مسئله

شوند؛ مفاهیم که به نوعی دستاوردهای به کارگیری سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله محسوب می

اند. به این مند مطرح کردهطور نظام اخیراً برخی مطالعات نیز سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله را به

معنی که سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله حاصل تحلیل یک نظام نوآوری مرتبط است. به عنوان 

                                                      
1 Transformative system change 
2 Transformative innovation policy 
3 Transformational system failure 
4 Problem driven innovation 
5 Challenge based innovation 
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را برای حل مسائل کالن فنی « نظام نوآوری مبتنی بر مسئله»نوری و همکاران، چارچوب مثال، قاضی

که در مقالۀ حاضر تشریح خواهد شد.  (Ghazinoory et al., 2020)اندو اجتماعی پیشنهاد داده

اولویت به سمت حل مسائل اجتماعی را با تغییر « 6گرانظام نوآوری مأموریت»هکرت و همکاران 

 Marko P)معادل با حل مسائل اجتماعی جامعه است MISاند. به عبارتی مأموریت در پیشنهاد داده

Hekkert et al., 2020).  را با توجه به مسائل « 6نوآوری اختصاصینظام »پایکا نیز با رویکردی مشابه

-ای دیگر ضرورت ارائه نسخه . با همین استدالل در مطالعه(Pyka, 2017)اجتماعی معرفی کرده است

 ,Fulgencio & Fever)ا عنوان نظام نوآوری اجتماعی پیشنهاد شده است ای جدید از نظام نوآوری ب

2016) . 

به طور های مختلف پرداخته شده است. های نوآوری بر اساس ویژگیبه مقایسۀ نظام 6جدول در 

بندی توان بر اساس دو معیار جغرافیایی و موضوعی دستههای نوآوری را میکلی نظام

قرار دارند و  OISو  PIS ،TIS ،SIS ،SoIS. در دستۀ موضوعی (Fulgencio & Fever, 2016)نمود

و یا  TISتواند در برگیرندة چند می SISقرار دارند.  RISو NIS ،GIS، NOISدر دستۀ جغرافیایی 

OIS  باشد. یکTIS باشد و ممکن است یک بُعد  پوشانی داشتهتواند با چند بخش همنیز می

 ,Bergek, Jacobsson, Carlssonالمللی داردجغرافیایی نیز داشته باشد اما غالباً ماهیتی بین

Lindmark, & Rickne, 2008).)  یکSIS تواند در یک یا چند نیز میRIS  گنجانده شده باشد و

RIS  یک زیرنظام از یکNIS است(Asheim, Smith, & Oughton, 2011) . یکPIS تواند نیز می

 باشد.المللی داشته تواند مرزهای ملی یا بینباشد که می SoISو یا  SIS ،TISدربرگیرندة یک یا چند 

  ینوآور نظام ی رویکردهای مختلفقیتطب ۀسیمقا: 6جدول 

PIS MIS DIS SoIS GIS OIS TIS NIS RIS SIS 
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 اهداف یاقتصاد -فنّی  اقتصادی -فنی و اجتماعی -فرهنگی

سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله یا چالش 

 اجتماعی

سیاست 

نوآوری 

 فراملی

استراتژی 

نوآوری 

 سازمانی

سیاست 

 فناوری

سیاست 

نوآوری 

 ملی

سیاست 

 ایمنطقه

سیاست 

 صنعتی

و  نوع

نسل 

 سیاست
 سیاست نوآوری نسل دوم سیاست نوآوری نسل سوم

 سطح  مزو مزو ماکرو مزو میکرو ماکرو مزو

 ترکیبی

-ساخت

گرایی 

 اجتماعی

 جبرگرایی فناورانه
رویکرد 

 فلسفی

                                                      
1 Mission oriented Innovation System (MIS) 
2 Dedicated Innovation System (DIS) 
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 های نوآوری ارائه شده است.های اصلی این سه نسل از سیاستبه طور خالصه ویژگی 6جدول در 

 های مختلفهای نوآوری در دورههای مختلف سیاست: ویژگی6جدول 

 نوآوری هایسیاست سوم نسل نوآوری هایسیاست دوم نسل نوآوری هایسیاست اول نسل 

 تاکنون-6161 6891-6111 6851-6891 بازة زمانی ظهور

مبنای مداخلۀ 

 دولت
 گرامند تحولشکست نظام مندشکست نظام شکست بازار

نحوة مداخلۀ 

 دولت

انتهای فرایند نوآوری)کاربرد 

 نوآوری(
 نگرکل نگرکل

 تطوری تطوری نئوکالسیک مکتب اقتصادی

 تکوینی تکوینی ریزی شدهمشخص و برنامه تقسیم کار

 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و فناورانه اقتصادی و فناورانه اهداف

 نوآوری نظام های خطی نوآوریمدل مبنای نظری
های فنی و اجتماعی و گذار نظام

 نوآوری

 6ساختارگرایی اجتماعی و ترکیبی جبرگرایی فناورانه جبرگرایی فناورانه مبنای فلسفی

 ضعف
مند و عدم نداشتن رویکرد نظام

 توجه به مسائل اجتماعی
 - عدم توجه به مسائل اجتماعی

 

نوری و همکاران، چارچوب تحلیلیِ مشخصی برای نظام نوآوری مبتنی از آنجا که در مطالعۀ قاضی

است و عمالً رویکردهای دیگر صرفاً  بر مسئله با در نظر گرفتن کارکردها و ساختار آن مطرح شده

اند، در بخش بعدی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان پیشنهادی برای گذار به وضع جدید بوده

 گذاری نوآوریِ مبتنی بر مسئله معرفی و تشریح خواهد شد.مبنایی برای سیاست

معرفینظامنوآوریمبتنیبرمسئله-3

 ساختارکلی-1-3

بخشی، فناورانه و  نوآوریِ هاینظام از ترکیبی تواندی، میمورد بررس ۀمسئل یبه اقتضا PISیک 

 بازیگران کند )یعنیمی تعیین مسئله حل شبکۀ را TIS مرزِ و ماهیت که همانطور باشد. اجتماعی

 ,Carlsson & Stankiewicz)هستند مسائل حل برای کمک دریافت دنبالبه کجا نظام مختلف

در شود. نیز مرز نظام از طریق گستردگی شبکۀ حل مسئله تعیین می PISطور مشابهی در (، به1991

ها برای حل مسئلۀ مربوطه، مورد نیاز ای از فناوریممکن است مجموعهواقع بر اساس نوع مسئله، 

 میان همچنین از آنجا که باشند. داشته همپوشانی PIS با توانندمختلفی می های TIS باشد، بنایراین

در  تکاملیهم و مشابه هستند، تعامالت فناورانۀ و دانشی پایۀ محصوالت، دارای که هاییبخش اجزاءِ

                                                      
 گیرد.در وسط طیف دو رویکرد فلسفی جبرگرایی و ساختارگرایی قرار می 6
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 .باشند داشته همپوشانی PIS با توانندیم نیز یمتنوع یها SISوجود دارد،  پاسخ به مسئلۀراستای 

های همچنین از آنجاکه کارآفرینی اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از طریق نوآوری

 همپوشانی PISهم با  ها SoISاجتماعی و توسعۀ محصوالت مربوطه در این نظام مورد توجه است، 

 در نیز یاجتماع وفناورانه  های نوآوری بخشی،نظام میان یاتصال ساختار و تکاملیهم در نهایت .دارند

PIS اساس، براین. گردد یم نظام کل در افزاییهم باعث رویکردی است و چنین توجه مورد PIS 

اجتماعی مختلف ی نوآوری بخشی، فناورانه و ها نظامی از بازیگرانِ فعال در ا شبکه» از:عبارت است 

 و دانش اشاعه و یریکارگ به انتشار،با هدف  ها آنمختلف( و تعامالت و همکاری میان  6های)زیرنظام

  .«جامعه کالن یک مسئله در راستای حل فناوری در هر دو جنبۀ فنّی و اجتماعی

مشترکی ، اجزاءِ نظام ممکن است دارای تعامالت ضعیفی باشند، هدف PISگیریِ در ابتدای شکل

-ها وجود نداشته باشد و به شکل پراکنده فعالیت داشته باشند. از این جهت در ابتدای شکلدر آن

هایی نظیر تصویب نوظهور و نابالغ است. به صورت تدریجی پس از اینکه با انجام فعالیت PISگیری، 

 PISهایِ یرنظامقوانین مربوطه، هدف اصلیِ نظام مشخص شد، تعامالت میان بازیگران مختلف در ز

ارائه  PISرود. در بخش بعدی چارچوب تحلیلی به سمت بالغ شدن پیش می PISشود و تقویت می

 .خواهد شد

چارچوبتحلیلینظامنوآوریمبتنیبرمسئله-2-3

بر اساس نتایج حاصل از استراتژی تحلیل تاریخی وقایع برای تکوین نظام حل سه مسئلۀ آلودگی 

استخراج شده است، تا بر این اساس امکان  PISهوا، زلزله و شکاف دیجیتالی، الگوی تحلیلی برای 

م اصلی گا 5این الگو مشتمل بر  .های سیاستی در راستای حل مسئلۀ موجود فراهم گردد  ارائۀ توصیه

 :(.Error! Reference source not foundاست)

 : آن دامنة و جامعه در موجود مسئلة تعریف( الف

در این مرحله، بر اساس نیاز جامعه و تقاضای موجود، مسئلۀ جامعه که آثار منفی اقتصادی 

گردد و سپس به یک اولویت موضوعی سیاستی مورد حمایت دولت   اجتماعی داشته است؛ مشخص می

و  های دانشی  گردد. در این مرحله تعیین مسئلۀ مورد نظر منجر به تعیین مرز نظام و پایگاه  تبدیل می

 شود.   فناورانۀ مربوطه می

 :PIS یساختار یاجزا یین( تعب

های دانشی درگیر، مشخص شد؛ در این مرحله   بعد از اینکه مسئله و مرز نظام بر اساس پایگاه

، «بازیگران»در ادبیات نظام نوآوری به طور مشترک سه عنصر  شود.  اجزای ساختاری نظام تعیین می

 .اند شده  شناختهنوان عناصر ساختاری نظام نوآوری به ع« تعامالت»و « نهادها»

 

                                                      
1 Subsystems 
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 :PIS های  پویایی و كاركردها تحلیل( ج

، در این مرحله تحلیل کارکردی با تمرکز بر یک تحلیل فرایندی به PISبر تحلیل ساختار   عالوه

های نوآوری توسط بازیگران   که نتیجۀ انجام فعالیت PISشناسایی و ارزیابی کارکردهای مختلف 

شود. در نتیجه، عملکرد و میزان تحقق هریک از کارکردهای   نوآوریِ درگیر در این فرایند انجام می

جدول ) هشت کارکرد شناسایی شده است PISشود. برای   در این مرحله بررسی می PISگانۀ   هشت

3.)  

 PIS: تعاریف كاركردهای 3جدول 

 تعریف كاركردها

 (F6سازی عمومی)آگاه
هایی که منجر به ارتقای سطح نگرانی و دانش عموم شهروندان نسبت به مسئله و مجموعه فعالیت

 .شودهای آن میراه حل

 و نظارت هدایت

 (F1نظام)

گذاری، تخصیص منایع ، نظارت و ارزیابی در ریزی، قانونهایی که منجر به برنامهمجموعۀ فعالیت

 شود.نظام نوآوری مربوطه می

 (F7تأمین منابع)
محصوالت و هایی که به حمایت از تولید دانش، کارآفرینی و توسعۀ فناوری، تولید مجموعه فعالیت

 پردازد. خدمات و استانداردسازی با هدف حل مسئلۀ موجود می

تولید دانش فنّی و 

 (F2اجتماعی)

هایی که منجر به تولید دانش از طریق انواع مختلف تحقیقات )اعم از بنیادی ، مجموعه فعالیت

-حلجامعه  و نیز راهشود که اهداف آن بررسی ابعاد مسئله و  تأثیرات آن بر ای( میکاربردی، توسعه

 باشد.های اجتماعی، اقتصادی و فناورانه برای مواجهه با مسئله می

انتشار دانش، همکاری 

 (F4افزایی)و هم

ها و اجزای درون هریک از هایی که منجر به انتشار دانش و همکاری میان زیرنظاممجموعه فعالیت

 گردد.ها میزیرنظام

کارآفرینی فنّی و 

 (F3اجتماعی)

-هایی که منجر به بکارگیری فناوری و دانش برای تولید خدمات و محصوالتی میمجموعه فعالیت

 شود.شود که باعث از بین بردن و یا کاهش اثرات منفی مسئلۀ موجود در جامعه می

 .دهای ناشی از مسئله که اثرات منفی آن را کنترل نمایتعیین سطح قابل قبولی از ریسک  (F5استانداردسازی)

 (F8گیری بازار)شکل
شود که باعث کاهش ها و محصوالتی میهایی که منجر به ایجاد تقاضا برای فناوریمجموعه فعالیت

 گردد. اثرات منفی مسئلۀ موجود در جامعه می

 

 :PIS های  ضعف شناسائی( د

مند نظامهای   ها و شکست  در این مرحله، براساس اجزای ساختاری و کارکردهای نظام، ضعف

مند عواملی هستند که اثرات منفی بر جهت های نظام  شوند. شکست  شناسایی می PISموجود در 

 شوند )مسیر( و سرعت نظام نوآوری دارند و مانع توسعه وعملکرد نظام نوآوری می

  مبتنی بر مسئله: نوآوری سیاست تنظیم و سیاستی های  توصیه ارائة( ه

های سیاستی در   در نهایت توصیه PISهای   ساختاری و ضعف -کارکردیبر اساس نتایج تحلیل 

شود که مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله   ارائه می PISراستای بهبود عملکرد 

 خواهد بود. 
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 نظام نوآوری مبتنی بر مسئله یلیتحل : چارچوب6شکل  

تعیین مسئلة 

موجود در 

و تعریف  جامعه

 آندامنة 

4 

تحلیل كاركردها و 

 :PISهای  پویایی

 هدایت و نظارت نظام-4

تولید دانش فنّی و -3

 اجتماعی

كارآفرینی فنّی و -3

 اجتماعی

انتشار دانش، همکاری و -1

 افزایی هم

 استانداردسازی-1

 آگاهسازی عمومی-6

 تأمین منابع-4

 شکل گیری بازار-8

3 

شناسایی 

های  ضعف

PIS 

1 
تعیین اجزای 

 :PISساختاری 

 

 بازیگران

 نهادها

 شبکه ها

 تعامالت

اتصال 

 ساختاری

3 

های   ارائة توصیه

سیاستی و تنظیم 

سیاست نوآوری برای 

مسئلة مورد بررسی 

بر  اساس تحلیل 

ساختاری -كاركردی

 های نظام و ضعف

1 

بافت جامعه و 

 تقاضا

مسئله موجود در 

 جامعه

F6 

F2 

F7 

F1 

F4 

F5 F8 

F3 

گذارد بر تأثیر می  

 PISساختاری-تحلیل كاركردی
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به این معنی نیست  PISایِ ارائه شده برای الگوی تحلیلی   الزم به ذکر است که این فرایند مرحله     

شود، بلکه در آن ممکن است   بر اساس رویکردی خطی و گام به گام انجام می PISکه فرایند تحلیل 

 تکرار مراحل نیز وجود داشته باشد.

شناسیپژوهشروش-4

و استراتژی پژوهش، ای آوری داده مطالعات کتابخانهروش جمعکیفی، رویکرد پژوهش حاضر      

ای   تاریخی و ترتیبی مجموعه تبییناز استراتژی تحلیل تاریخی وقایع برای تحلیل تاریخی وقایع است. 

و وقایع امکان برقراری ارتباط بین  کهبه طوری شود  استفاده میدر یک نظام خاص از وقایع 

، در ابتدا در مطالعات سطح سازمانی استفاده . این استراتژیکند  را فراهم می آن نظام کارکردهای

های نوآوری نیز مورد استفاده   های نظام  شده و بعد از آن در سطح مزو و ماکرو برای مطالعۀ پویایی  می

ک است که شامل ی 6مبتنی بر ساخت یک روایتی استراتژی،آوری داده در این   جمع. قرار گرفته است

منظور از  تک بازیگران.  گذارند و نه تک  بر عملکرد کل نظام تأثیر می که  است یاز وقایع تاریخی توالی

تواند شاخصی   هاست که می  ای از یک تغییر سریع در بازیگران، نهادها و انواع فناوری  یک واقعه نمونه

 .(Suurs, 2009)ارکردهای نظامِ مورد بررسی باشد برای هر کدام از ک

مسئلۀ زلزلۀ  موردکاوی تحقیق یعنی وقایع در دو تاریخی تحلیلبر اساس این استراتژی، به 

شود که به می پرداخته PIS الگوی کارکردیمبتنی بر امریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی 

هایی که منجر به   فعالیترخدادها یا  در این پژوهش مجموعۀنیز کمک خواهد کرد.  PISاعتبارسنجی 

شوند، به عنوان   های تحقیق می  هر یک از مورد کاویتحقق کارکردهای موجود در نظام حل مسئله در 

شایان ذکر است  بنابراین واحد تحلیل در پژوهش حاضر وقایع هستند. ؛شوند  وقایع در نظر گرفته می

مربوطه و دسترسی  مسائلمورد بررسی در حل  هایموفقیت کشورها، این موردکاوی معیار انتخابکه 

استراتژی تحلیل تاریخی وقایع از سه گام اصلی تشکیل شده  .استها بوده های تاریخی آنبه داده

مرور ادبیات در خصوص مسئلۀ زلزله در به  گام اولدر  ،ر این اساسب. (Suurs, 2009)( 6شکل است )

ام دوم به ساخت پایگاه داده از دو در گ شود؛آمریکا و شکاف دیجیتالی در کره جنوبی پرداخته می

پرداخته  در دو موردکاوی نتایجو ترکیب  شود؛ و نهایتاً در گام سوم به سنتزمی پرداختهموردکاوی 

 .شود  می

  

 
 : مراحل استراتژی تحلیل تاریخی وقایع6شکل 

                                                      
1 Construction of a narrative 

 :سوم گام

 نتایج سنتز
 گام اول:

 مرور ادبیات

 :دوم گام

 داده پایگاه ساخت
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هایپژوهشیافته-5

های کارکردی در این بخش، بر اساس مراحل استراتژی تحلیل تاریخی و با هدف بررسی پویایی

PIS  در دو مسئلۀ زلزلۀ آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی به تحلیل تاریخی وقایع در این دو

 شود. موردکاوی پرداخته می

گاماول:مرورادبیات-1-5

در منابع  یاتبه مرور ادب های حل مسئله مربوطه،نظام در یعوقا ییشناسا برای اول گام در

-ها، اطالعات وبشود. به این منظور از منابع ثانویه نظیر مقاالت، کتاب، گزارشمی پرداختهمختلف 

  ها و سایر انتشارات مرتبط در کشورهای مورد بررسی استفاده شده است. گاه

گامدوم:ساختپایگاهداده-2-5

 یببا ترت یعاز وقا داده پایگاه یک قبل، مرحلۀ در شده گردآوری هایداده از استفاده با دومگام  در

 6حل مسئلۀ مذکور ساخته و وقایع و کارکردها در طول یک دوره چهل ساله ی برای دو نظامزمان

در بخش قبلی برای )شوند. در کنار هر کارکرد عالمت اختصاری کارکرد مربوطه شناسایی می

الزم به ذکر است که در این گام وقایع به  شود.، نمایش داده می(ارائه شد PISگانۀ کارکردهای هشت

 شود.شود و بر این اساس کارکردها شناسایی و الگوی تعامالت نیز استخراج مییکارکردها نگاشته م

 نتایج این گام در ادامه تشریح خواهد شد.

تکوینوتحولتدریجینظامحلمسئلةزلزلهدرآمریکا-1-2-5

نفر،  661رخ داد که منجر به فوت  6ریشتر در النگ بیچ 1.6ای به بزرگی   زلزله 6833در سال 

 ,Alesch, Arendt, & Petak)مدرسۀ دیگر در کالیفرنیا شد 661مدرسه و خسارت به  11تخریب 

های   تحلیل دقیقی از شکست 3. بالفاصله بعد از این زلزله، معمارِ معروف لوئیس جان گیل(2011

( از فاجعۀ زلزلۀ النگ F6) 4( و افزایش آگاهی عمومF2کرد. تحقیقاتِ وی ) ساختمانی آن زلزله ارائه

گیریِ بیشترِ قوانین مرتبط با   بیچ، تقاضای عمومی را برای دخالت دولت افزایش داد و منجر به شکل

روز پس از زلزلۀ النگ  31که   طوری  (. بهF1) (Comerio, 2004; PEER, 2007)زلزله در کالیفرنیا شد

های   عنوان یکی از اولین قوانینِ مرتبط با مسئلۀ زلزله تصویب شد و به ساخت سازه  به 5قانونِ فیلدبیچ، 

های   بر سازه  عالوه .(F1مقاوم در برابر زلزله )مخصوصا برای مدارسِ کالیفرنیا( در آمریکا منجر شد)

                                                      
 بوده است(. ساله 04 حدوداً ،زمانیبازه از زمان ایجاد مسئله تا حل آن )در هر دو موردکاوی  1

2 Long Beach 
3 Louis John Gill 
4 Public awareness 
5 Field Act 
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(. این نگرانی F6ها نیز وجود داشت)  های سایر ساختمان  سازهنگرانی در مورد  مدارس، در کالیفرنیا

مبنی بر الزام همۀ  6ای توسط انجمن مهندسین سازة کالیفرنیای شمالی  نویس الیحه  منجر به پیش

با عنوان قانون  6833نویس در سال   این پیش .های مقاوم در برابر زلزله شد  ها به داشتن سازه  ساختمان

عد از آن با اصالح این قوانین (. بF1)(Alesch et al., 2011; Kroll, 1984)دتصویب ش 6رایلی

های مقاوم   ( و استانداردهای مورد نیاز برای برای طراحی و ساخت سازهF2تحقیقاتی صورت گرفت)

(. قانون گریسون F5تصویب شد، ارائه شد) 6819و  6838های   در سال 4و گرین 3ذیل قانون گریسون

انون فیلد مورد توجه قرار نگرفته بود، تصویب ها که در  ق  با هدف مقابله با شرایط خطر موجود در سازه

ساخته شده بودند تا سال  6833های مدارسی که تا قبل از سال   شد. بر این اساس، ارزیابی سازه

بازسازی شد قانون گرین نیز با هدف تعیین مهلت زمانی برای بازسازی و بازرسی از مدارس  6811

هایی را از سوی   . تصویب این قوانین از سوی کنگره مقاومت(Alesch et al., 2011)تصویب شد

ها به همراه داشت که به نوعی ریشه در   کنندگان به دالیل مختلف از جمله افزایش هزینه  مصرف

سازی افراد و جامعه در نظام حل مسئلۀ زلزله در آمریکا منجر به کاهش   فرهنگ داشت. بنابراین آگاه

 (. F6)(McEntire, 2009)ها را از بین برد  ها شد و تأثیر منفی این مقاومت  متاین مقاو

دو میلیون  پیشنهاد .، آگاهی کمی دربارة خطر زلزله در آمریکا وجود داشت6811پیش از دهۀ 

تنها  نیز مورد توجه قرار نگرفت و  6811در اوایل دهۀ  5دالری برای مطالعۀ گسل منطقۀ سن آندریاس

1شناسی آمریکا مینسازمان ز برخی تحقیقاتِ مهم در مورد مسئلۀ زلزله توسط محققان
(USGS)   در

 8.6های آمریکا به بزرگی   یکی از بزرگترین زلزله 6814در سال های گذشته منتشر شده بود.   سال

بنابراین کمبود نفر و خسارات مالی زیادی شد.  638ریشتر در آالسکا رخ داد و منجر به فوت 

که با  مسئلۀ زلزله در آمریکا داشت تحقیقات پیش از دهه تأثیر منفی بر تحقق کارکردهای نظام حل

ای در زمینۀ   های قابل مالحظه  پس از زلزلۀ آالسکا، پیشرفت توسعۀ مراکز تحقیقاتی جبران شد و

، مرکز 6811که در سال   طوری  توسعۀ علم و فناوری برای مواجهه با مسئلۀ زلزله حاصل شد. به

( F2برای انجام تحقیقات فناورانه و اجتماعی ) (F7تأسیس و منابع مالی) 1(NEICاطالعات زلزلۀ ملی)

( از خطرات F6( منجر به افزایش آگاهی)F4در مورد مسئلۀ زلزله فراهم شد. انتشار نتایج تحقیقات)

 اتقانون کاهش خطر 6811کنگرة آمریکا در سال های مختلف آمریکا شد و   ناشی از زلزله در ایالت

(EHRA)زلزله
های آینده   این قانون کاهش خطرات جانی و مالی از زلزله(. هدف F1را تصویب کرد) 9

                                                      
1 Structural Engineers Association of Northern California(SEAONC) 
2 Riley Act 
3
 Garisson Act 

4 Greene Act 
5 San Andreas Fault Zone 
6 U.S. Geological Survey(USGS) 
7 National Earthquake Information Center (NEIC) 
8 Earthquake Hazards Reduction Act (EHRA) 
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. در نتیجه، برای بود یمل ۀبرنام یک یساز  یادهو پ یبه طراح یازقانون ن ینا یاجرا یبرابود. در آمریکا 

(NEHRP)زلزله خطراتپاسخ به این نیاز، برنامۀ ملی کاهش 
و برای بررسی اثربخشی آن ایجاد شد  6

گرفت؛ تا اطمینان حاصل شود که اهداف کلی برنامه همچون   بر آن نظارت صورت میای   صورت دوره  به

کاهش خسارات ناشی از زلزله، افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات آن و همچنین تطابق انواع 

آموزش و  NEHRP. اهداف (F1)شده محقق شده است  پذیر با استانداردهای تعیین  های آسیب  سازه

های   ها و رویه  ها، روش  (، حمایت از توسعۀ فناوریF6وم افراد در زمینۀ خطرات زلزله)سازی عم  آگاه

( و توسعۀ F2(، توسعۀ دانش در ارتباط با کاهش خطرات زلزله)F3های مقاوم )  ساخت و طراحی سازه

 .(Nehrp, 2018)باشند  های شناسایی و ارزیابی خطرات زلزله می  روش

(، اقدامات حمایتی برای ترویج F1کاهش خطرات زلزله) موجب این قانون و برنامۀ ملّی  به

های   (: تحقیقات در زمینهF7های مختلف برای کاهش خطرات ناشی از زلزله انجام شد)  فعالیت

ای و کاربردی در زمینۀ توسعۀ   ؛ تحقیقات پایه(F2)جامعه اجتماعی با هدف بررسی تأثیرات زلزله بر

سازی   های ترویجی با هدف آگاه  ، فعالیت(F3؛  F2) های مقاوم  های مورد نیاز برای ساخت سازه  فناوری

و اقداماتی در راستای  (F5ساز )  و  و همچنین تقویت استانداردهای مربوطه در بخش ساخت (F6)جامعه

(FEMA)که مدیریت اورژانس فدرال  طوری  (. بهF8قوه)ایجاد بازار بال
، مرکز استاندارد و فناوری 6

(NIST)ملی
(NSF)، بنیاد ملی علوم3

(USGS)شناسی آمریکا  ، ادارة زمین4
و شورای ملّی ارزیابیِ  5

(NEPEC)بینیِ زلزله  پیش
ها   با یکدیگر وارد همکاری شدند. همکاری و هماهنگی میان این سازمان 1

های مکمل و با هدف مشترکِ پاسخ به مسئلۀ زلزله، باعث ایجاد یک نظام در راستای پاسخ   مأموریتبا 

ها منجر به تحقق برخی از کارکردهای نظام   (. هرکدام از این سازمانF4به مسئلۀ زلزله در آمریکا شد)

ها   های حاصل از زلزله  با هدف تبدیلِ تحقیقات و آموزه FEMAحل مسئلۀ زلزله در آمریکا شدند. مثالً 

های اجرایی دیگر ایجاد شد و به دنبال ایجاد آمادگی، آموزش و   به راهنما، آموزش، پشتیبانی و فعالیت

های تحقیقاتیِ مرتبط با کاهش   (. همچنین این نهاد به تأمین مالی پروژهF6افزایش آگاهی عموم بود )

با  NIST(. F2های مدیریت اورژانسی متصل کند)  ه( پرداخت تا تحقیقات را به برنامF7خطرات زلزله )

توسعۀ کاربردی در حوزة مهندسی زلزله برای بهبود و تعیین استانداردها در ساخت   و  هدف تحقیق

های پیشرفته با   بینی زلزله و سنجش و ارزیابی فناوری  ( ، توسعۀ ابزارهای پیشF5های مقاوم )  سازه

( باعث تقویت نوآوری و F5ایجاد شد. این استانداردسازی) (F3)های مقاوم   هدف ساخت سازه

های   های مورد نیاز برای ساخت سازه  پذیری در صنعت ساخت و طراحی آمریکا و توسعۀ فناوری  رقابت

                                                      
1 National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) 
2 Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
3 National Institute of Standards and Technology (NIST) 
4 National Science Foundation (NSF) 
5 U.S. Geological Survey (USGS) 
6 National Earthquake Prediction Evaluation Council (NEPEC) 
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( را به F8های ساختمانی و غیر ساختمانی )  ( شد و افزایش تقاضا توسط سازندگان سازهF3مقاوم )

، با هدف  NSF(.F3های کارآفرینی بود)تقاضا پیشرانی برای تقویت فعالیتهمراه داشت. از طرفی این 

شناسی، مهندسی، رفتار   های مختلفِ زمین  ای مرتبط با مسئلۀ زلزله در حوزه  انجام تحقیقاتِ پایه

( و همچنین حمایت از آموزش مهندسان و F4ها )  ( و همکاری میان آنF2اجتماعی و علوم اقتصادی )

در زمینۀ زیرساخت تحقیقات و آموزش  NSFدانشمندان جدید در مسئلۀ زلزله ایجاد شد. همچنین 

شناسی آمریکا،   (. ادارة زمینF7انجام داد)   های مالی  دانشمندان برای کاهش خطرات زلزله نیز حمایت

( و بهبود فهم F2تأثیرات اجتماعی و زیرساختی زلزله) شناسی در مورد علل و  با هدف تحقیقاتِ زمین

و  6های ساختمانی و غیرساختمانی  ( ایجاد شد. همچنین نظارت بر سازهF6عموم از خطرات زلزله)

های کلیدی در کاهش خطرات زلزله محسوب   انطباق آن با استانداردهای ارائه شده یکی از فعالیت

 .(Comerio, 2004; nehrp, 2008)(F1) بر آن نظارت دارد USGSشود که   می

ها، قانون کاهش خطرات زلزله منجر به تأمین منابع برای انجام تحقیقات در   بر این سازمان  عالوه

توان به موارد زیر اشاره کرد:   مراکز تحقیقاتی می(. از جمله این F2؛ F7مراکز تحقیقاتی مختلف شد)

(PEER)لرزة پسیفیک  مرکز تحقیقات مهندسی زمین
توسعه در   و  با هدف توسعۀ دانش و تحقیق 6

ایِ   های طراحیِ لرزه  ( ایجاد شد و مأموریت آن توسعه، اعتبارسنجی و انتشار فناوریF2مسئلۀ زلزله)

( تا نیازهای مختلف اقتصادی و اجتماعی F3ها است)  ها و زیرساخت  برای ساختمان 3مبتنی بر عملکرد

(ERRI). مرکز تحقیقات مهندسی زلزله(PEER, 2017)جامعه را برآورده سازد
ا هدف انتقال ب 4

(. مرکز F4) (EERI, 2017)ایجاد شد فناوری از طریق همکاری با صنعت، مراکز تحقیقاتی و دولت

(CERI)تحقیقات زلزلهاطالعات و 
هایی)همچون فناوری اطالعات، سنجش از   ، با هدف توسعۀ فناوری5

( برای کاهش خطرات و خسارات ناشی از (Comerio, 2004) های قوی و...  سازی، پردازش  دور و شبیه

(. همچنین F2ایجاد شد) فنّی-های مختلفِ اجتماعی  ای در حوزه  ( و تحقیقات چندرشتهF3زلزله )

1المللی مهندسی زلزله  های علمی همچون انجمن بین  انجمن
 (IAEE)  شناسی آمریکا  انجمن زلزلهو 

(SSA)
1
تولید دانش شروع به فعالیت  با هدف افزایش آگاهی عمومِ شهروندان، انتشار نتایج تحقیقات و 

های مرتبط با کاهش خطرات زلزله توسط   ز طرفی به منظور آشنایی با فناوریا(. F2؛ F6کردند )

(، اولین کنفرانس ملّی F8گیری بازار مناسب برای آن )  ( و شکلF6های ساختمانی)  سازندگان سازه

در میشیگان برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس  6815در سال  9مهندسی زلزلۀ آمریکا

                                                      
1 Building and nonbuilding Structures 
2 Pacific Earthquake Engineering Research Centre(PEER) 
3 performance-based seismic design technologies 
4 Earthquake Engineering Research Institute(ERRI) 
5 Center for Earthquake Research and Information (CERI) 
6 International Association for Earthquake Engineering (IAEE) 
7 Seismological Society of America(SSA) 
8 U.S. National Conference on Earthquake Engineering 
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(. F4گذاری در مسئلۀ زلزله نیز بود )  وتوسعه، توسعۀ فناوری و سیاست  های تحقیق  زمینهسازی   یکپارچه

طور کلی تولید دانش و انتشار نتایج آن منجر به افزایش آگاهی عموم و در نتیجه افزایش تقاضا برای   به

اساس وساز در آمریکا را بر   های مقاوم ساختمانی شد که گسترش فعالیت صنایع ساخت  سازه

 (. F3شده به همراه داشت)  استانداردهای تعیین

مسئلةشکافدیجیتالیدرکرهجنوبیتکوینوتحولتدریجینظامحل-2-2-5

و  6در کرة جنوبی بوده است سیاستیِمهم از مسائل  6891مسئلۀ شکاف دیجیتالی از اواسط دهۀ 

 Park)( F1ی را دنبال نموده است )و رشد اقتصاد 6های اجتماعی  دولت از این طریق کاهش محرومیت

and Jae Kim 2014) در اولین اقدام در راستای کاهش شکاف دیجیتالی، دولت کرة جنوبی در سال .

وم تأسیس سازی و آموزش فاوا به عم  را برای آگاه« 3(ITTCاطالعات)  مرکز آموزش فناوری» 6894

های   های آموزش کامپیوتر در مناطق روستائی و محروم در همین دهه، یکی از جنبه  (. کالسF6کرد)

. این آگاهی و (Park and Jae Kim 2014)(F1مداخلۀ دولت با هدف کاهش شکاف دیجیتالی بود)

که دولت کرة   طوری  های دیجیتالی تأثیر گذاشت. به  ریای بر تقاضای موجود برای فناو  بهبودِ سواد رایانه

های فناورانه را نیز در   های اجتماعی و فرهنگیِ مسئلۀ شکاف دیجیتالی، توسعۀ نوآوری  بر جنبه  عالوه

های کره در سیر   (. یکی از مهمترین نوآوریF7؛ F1همین دهه مورد توجه و حمایت قرار داد)

)فناوری  TDXو کاهش شکاف دیجیتالی، پروژة  6891شدن در دهۀ  اش به سمت دیجیتالی  تطوری

(. این پروژه یک نمونۀ موفق از همکاری دولت و بخش خصوصی F3؛ F2( بود)4سوئیچینگ دیجیتالی

)که از طریق منابع 5در توسعۀ نوآوری دیجیتالی بود. در این پروژه بازیگرانی نظیر مرکز تحقیقات ملی

های خصوصی کره مثل سامسونگ)که   شد(، شرکت  ی مربوطه تأمین مالی میدولتی برای توسعۀ فناور

توسعه دهندة محصوالت جدید مبتنی بر فناوری توسعه داده شده بودند( و خریداران محصول)در این 

(. نقش دولت هم تأمین F4(( با یکدیگر همکاری داشتند)KT) Korea Telekomمورد اپراتور ملی 

( و ایجاد تقاضای داخلی بود. هدف بلند مدت نیز موفقیت در F7ی مربوطه)مالی برای توسعۀ فناور

، منجر به 6891(. این پروژه در سال F8)(Kos-Łabędowicz and Talar 2014)بازارهای خارجی بود

(. این نوآوری، دسترسی به تلفن را F3شد)« 1(PSTNشبکۀ تلفن سوئیچ عمومی)»ساخت یک 

                                                      
 که  یاز زمان گذاران  یاستس یمطرح شد، ول 1994 ۀدر ده یکبار به صورت آکادم یناول یجیتالیاگرچه مفهوم شکاف د 1

 اند.  به آن توجه کرده یکردند به طور ضمن یداظهور پ یجیتالید های  یفناور
2 Social exclusion  
3
 Information Technology Training Centre (ITTC)  

4 Digital switching technology 
5 National research institute 
6 Public Switched Telephone Network (PSTN) 
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میلیون نفر در این سال رسید و منجر به  61که تعداد مشترکان تلفن به حدود   طوری  گسترش داد به

 .(Larson 2017)(F8کاهش شکاف دیجیتالی موجود شد)

یا نوآوری( از آنجا که شکاف دیجیتالی ماهیتی بازگشتی دارد و با ظهور فناوری دیجیتالیِ جدید)

های دیگری   ، چالش6885آید، ظهور اینترنت)به عنوان نوآوری جدید(  نیز در سال   مجدداً بوجود می

% بود. برای 6را به دنبال داشت. در این زمان اینترنت در کرة جنوبی دارای ضریب نفوذِ تنها 

اندازی خدمات   ه اقدام به راهاولین اُپراتوری بود ک 6(KTگویی به این مسئله، شرکت مخابرات کره)  پاسخ

(ISDN)شبکۀ دیجیتالی خدمات یکپارچه»اینترنتی در بازار کرة جنوبی از طریق 
 6885در سال « 6

 خط اشتراک دیجیتالفناوری عمدتاً از نمود. این اُپراتور 
3
(DSL) در این زمان، دولت  کرد.  استفاده می

کردند پی برده بود و از   کرة جنوبی به شکاف میان مردمی که در نواحی شهری و روستایی زندگی می

گیری   های کشاورزی و ماهی  کردند عمدتاً به فعالیت  آنجا که افرادی که در نواحی روستایی زندگی می

ۀ دسترسی رایگان شروع به ارائ (MIFAFF)4شیالت و یجنگلدار ی،غذا، کشاورزپرداختند، وزارت   می

(. با افزایش آگاهی از مزایای استفاده F6به اینترنت در مناطق روستایی و ارائۀ خدمات آموزشی نمود)

(، تقاضای موجود افزایش یافت و بازار ارائه کنندگان خدمات F6های دیجیتالی)  از اینترنت و فناوری

نیز ظهور  5سخ به این نیاز در همین زمان فناوری مودم کابلی(. برای پاF8اینترنتی شروع به رشد کرد)

های مبتنی بر اینترنتِ پر   (. افزایش آگاهی عمومی و روندهای جدید در توسعۀ فناوریF3پیدا کرد)

(. از این رو دولت پروژة F1(، دولت کره را برای ایجاد زیرساخت مناسب تشویق کرد)F4؛ F6سرعت)

با هدف ساخت ستون اصلی اینترنت با  6885را در سال  1(KIIوبی)زیرساخت اطالعاتی کرة جن

سازی این پروژه نیاز به   . برای پیاده(Libaque-Saenz 2016)سرعت باال در سراسر کشور معرفی کرد

را  1(IPAسازی)  قانون توسعۀ اطالعاتی 6885یک نقشۀ راه بود. به همین دلیل دولت کره در سال 

 6881در سال  9(BPIPسازی)  ای برای توسعۀ اطالعاتی  تصویب کرد و به دنبال آن اولین برنامۀ پایه

. بر (Lee 2015, Lee 2009)گذاریِ دولت در حوزة فاوا در سطح ملی بود  اولین سیاست IPAاجرا شد. 

KII-G( دولت)6در قالب همکاری سه مؤلفۀ  KII، پروژة BPIPساس نقشۀ راه ارائه شده در ا
( با 8

( 6هدف ارائۀ خدمات اینترنتی به مؤسسات دولتی، مؤسسات آموزشی و مراکز پژوهشی؛ 

                                                      
1 Korea Telecom Corporation (KT) 
2 Integrated Services Digital Network(ISDN) 
3 Digital Subscriber Line (DSL) 
4 Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisherie (MIFAFF) 
5 Cable modem technology 
6 Korea Information Infrastructure (KII) 
7 Informatization Promotion Act 
8 Basic Plan on Informatization Promotion (BPIP) 
9 KII Government 
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6ها/مراکز تحقیقاتی)  آزمایشگاه
KII-Tپذیری   ( با هدف انجام تحقیقات در مورد مناسب بودن و امکان

6( بخش دولتی )3(؛ و F2های مرتبط در آینده)  ریفناو
KII-P با هدف ارائۀ خدمات اینترنتی به )

( برای گسترش F7کاربران بالقوة نهایی، اجرا شد. در واقع این برنامه منجر به تأمین منابع)

( و همکاری بخش خصوصی و دولتی و صنایع مرتبط با هدف افزایش دسترسی به F2توسعه)  و  تحقیق

به دنبال این  .(Libaque-Saenz 2016) (F4اینترنت پر سرعت و کاهش شکاف دیجیتالی شد )

گذاری   در زمینۀ فاوا شروع به سرمایه 3سازی  صندوق توسعۀ اطالعاتی 6881در سال  (،F1قانون)

های بخش   سرمایه« invest first, settle later»های تأمین مالی جدید همچون   (. مکانیزمF7کرد)

خصوصی را جذب کرد که به عنوان مکانیزم تأمین مالی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و 

با هدف همچنین بخشی از منابع مالی . (Lee 2015, Lee 2009)شد  ز تفسیر مینی 4(PPPدولتی)

سازی عمومی تخصیص   ، به آموزش و آگاههای دیجیتالی و توزیع عادالنۀ آن  استفاده از فناوریگسترش 

درآمد با معدل خوب از   دانشجوی کم 51111دولت از (. به عنوان مثال در این زمان F6داده شد)

، 5ترونیکیهای دولت الک  یوتر رایگان و اینترنت حمایت کرد. همچنین اجرای برنامهطریق ارائۀ یک کامپ

های مهمی برای افزایش استفاده از اینترنت   برنامه 1یو تجارت الکترونیک 1یادگیری الکترونیکی

این وزارتخانه  هم نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد. MIFAFF .(Park and Jae Kim 2014)بودند

(RDAs) اینترنت، از طریق ادارات توسعۀ روستاییبر ارائۀ خدمات اتصال رایگان به   عالوه
9
برای افراد  

در همین دهه، دولت کرة جنوبی سیستم اطالعات اداری  .(F6آموزشی فراهم کرد)خدمات روستایی 

(NAIS) ملی
8
برای افزایش آگاهی عموم  61اندازی کرد که یک پورتال اداری مدنی چندمنظوره  را راه 

(. این پورتال شامل ارائۀ خدمات کلیدی دولتی در حکمرانی، F6تی بود)در مورد منافع جامعۀ اطالعا

های دولتی و خصوصی بود.   دفاع، امنیت، امور مالی، آموزش و پژوهش از طریق همکاری میان بخش

-Libaque)کرد  این استراتژی اجازة دسترسی به خدمات دولتی را در مناطق روستایی فراهم می

Saenz 2016)در نتیجۀ ارائۀ این خدمات آموزشی و افزایش آگاهی عمومی .(F6)  در زمینۀ منافع

(. از طرفی دولت برای F8ها یا رشد تقاضا مواجه شد)  گونه فناوری  زار اینکارگیری فاوا، با  حاصل از به

های کارآفرین را برای   چنین پاسخ به نیازهای شهروندان، حمایت از شرکت  تقویت صنعت فاوا و هم

                                                      
1 KII Testbed 
2 KII Public 
3 Informatization Promotion Fund 
4 PPP-based funding mechanism 
5 E-government 
6 E-learning 
7 E-commerce 
8 Rural Development Administration 
9 National Administrative Information System 
10 One-stop 
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ها و تشویق   گذاری  کره بعد از این سیاست (.F3؛ F7های دیجیتالی مورد توجه قرار داد)  توسعۀ فناوری

، بخش مخابرات، رایانه، لوازم جانبی 6881در سال  که  طوری  بهبازار، شاهد پرش در بخش فاوا شد. 

 % رسید. 4.64و نرخ اشتغال به  را به خود اختصاص داد GDPدرصد از  9.6افزاری   رایانه و خدمات نرم

اد کرة جنوبی بدترین رکود را در واکنش به بحران اقتصادی ، اقتص6881از طرفی در اواخر سال 

تجربه کرد. در پاسخ به این بحران و احیای روند توسعۀ جامعۀ اطالعاتی، دولت کره برنامۀ  6آسیا

Cyber Korea 21  نظر از   هها صرف  یا  کره ۀهمارائه کرد. هدف این برنامه این بود که  6889را در سال

ینترنت و سایر ا یانه،استفاده از را یفرصت برابر برا یدبا یا درآمدشغل مکان،  یت،سن، جنس

ند. این برنامه به عنوان دومین سیاست کره در زمینۀ توسعۀ فاوا و داشته باش های دیجیتالی را  فناوری

(. از آنجا که F1) (Chung 2002) (Lee 2015) (Lee 2009)کاهش شکاف دیجیتالی بود

ها در دورة بحران مالی کره، کاهش   آپ  ارتگذاری خطرپذیرِ بخش خصوصی برای حمایت از است  سرمایه

 MOST Fundو  MOST Fund Iگذاری خطرپذیر)  های سرمایه  گیری داشت، دولت کره برنامه  چشم

IIهای حوزة فاوا هم در مناطق شهری و هم در مناطق   آپ  ( را برای حمایت از کارآفرینان و استارت

( کلوب MICیز وزارت ارتباطات و اطالعات)ن 6889(. در سال F3؛ F7روستایی فراهم نمود)

(. همچنین به دلیل اهمیت F7اندازی کرد)  را برای تأمین منابع مالی خطر پذیر راه ITگذاری   سرمایه

توسعه،   و  توسعه برای نوآوری و رقابت در حوزة فاوا، دولت از کد مالیاتی برای تحریک تحقیق  و  تحقیق

(. عالوه بر این، F8)(Chadwick 2005)والت در حوزة فاوا استفاده کردکارگیری فاوا و توسعۀ محص  به

MIC  تحقیقاتی را در زمینۀ استانداردسازی در محصوالت فاوا انجام داد تا کره بتواند در بازار جهانی

های فناورانه   (. این استانداردها، کاربر پسند و مطابق با بازار جهانی بود و در حوزهF5؛ F2رقابت کند)

سیم، پروتکل شبکۀ هوشمند، اینترنت نسل بعد و   های بی  های موبایل، شبکه  )همچون شبکه

 های الکترونیکی ، سیستم پردازش  تبادل دادهسازی و ... ( و اطالعاتی سازی جامعه)همچون   اطالعاتی

های امنیتی اطالعات   های جستجوی داده، تجارت الکترونیک، سیستم  و مدیریت اسناد اینترنتی، روش

های دیجیتالی   عۀ فناوریکارگیری این ابزارهای سیاستی منجر به توس  به .F5)(66 6889)و ...( بودند)

وارد بازار اینترنت پرسرعت Thrunet و  Hanaro ، KT 6111و  6888شد. به عنوان مثال در سال 

گیری بازار(. در ها را نیز کاهش داد)شکل  (. این محیط رقابتی قیمتF3شدند) ADSLبر فناوری   مبتنی

ز میانگین تعداد کاربران کشورهای میانگین تعداد کاربران ا 6888ها در سال   نتیجۀ این تالش

. به عبارتی بحران (Park and Jae Kim 2014, Libaque-Saenz 2016)یافته پیشی گرفت  توسعه

و این کشور بر روی زیرساخت  (Kim 2012)جنوبی شروعی برای موفقیت این کشور بود مالی در کرة

 ,Baller)گذاری کرد  طور مداوم و فعاالنه شروع به سرمایه  های اطالعاتی ملّی به  مورد نیاز آن و سیستم

Dutta, and Lanvin 2016)(F3 در این زمان سرانۀ درآمد ناخالص ملی در کرة جنوبی به یک نقطۀ .)

                                                      
1 Asian Economic Crisis 
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ا در توسعۀ های دیجیتالیِ جدید، نقش مهمی ر  که بخش فاوا و شبکه  طوری  عطف مهم رسید به

 .(Larson 2017)اقتصادیِ بعدیِ کره ایفا کردند

در زمینۀ کاهش شکاف دیجیتالی انجام شد، با این حال  6881هایی که در دهۀ   با وجود فعالیت

)به  6881نرخ استفاده از اینترنت در اواخر دهۀ  کماکان شکاف دیجیتالی در کشور کره وجود داشت و

 6یک مقالۀ سفید % بود. از این رو در این زمان51های شکاف دیجیتالی( کمتر از   عنوان یکی از سنجه

های   دسترسی به فناوری (. در این مقالۀ سفید،F4منتشر شد)« 6کاهش شکاف دیجیتالی»با عنوان 

پیشنهاد شده بود برای کرد و در آن   توجه میآن به که دولت باید دیجیتالی از جمله مسائل مهمی بود 

های مناسب   های اجتماعی نشود، نیاز به اخذ سیاست  که فناوری اطالعات منجر به تقویت ضعف  آن

ت در رئیس جمهور وق 6111از این رو، در سال  .(Park and Jae Kim 2014)(F1توسط دولت دارد)

، با ابراز نگرانی از شکاف دیجیتالی موجود، ضرورت 3سازی  جلسۀ مربوط به استراتژی اطالعاتی

، دولت کرة جنوبی براین اساس. (Chung 2002)گذاری ویژه در مورد این مسئله را مطرح کرد  سیاست

تصویب  6111های جامع( را در سال   ) از طریق تنظیم برنامه4«قانون کاهش شکاف دیجیتالی»

وزارت امور دوازده سازمان و نهاد دولتی از جمله وزارت آموزش و توسعۀ منابع انسانی،  (.F1)5کرد

سازی این   در پیاده اطالعات و ارتباطات و وزارت کشاورزی و جنگلداری وزارت خارجه و امور داخلی،

دارِ اصلیِ   طبق این برنامه، چهل فعالیت در شش حوزة اولویت(. F4قانون همکاری داشتند)

های محروم،   اطالعات، ارائۀ محتوا برای گروه  دسترسی به مخابرات، یادگیری فناوری ها،  رساختزی

 . بر اساس این قانون دو برنامۀ جامع تنظیم شدزندگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی جهانی اجرا شد

(Park and Jae Kim 2014) : 

ها در این   اجرا شد. عمدة فعالیت 6115-6116های   این برنامه بین سال: 1الف(برنامۀ جامع اول

دهی محیط برای دسترسی به   دوره ارتقاء شبکۀ ارتباطات پر سرعت در سراسر کشور، شکل

اطالعات)مثل ایجاد مراکز اینترنت رایگان، فراهم کردن تجهیزات ارتباطات راه دور بویژه برای افراد 

سریع استفاده از اطالعات از طریق تقویت فرصت آموزش و فراهم کردن محتوای ناتوان و سالمند(، ت

(، اصالحات قانونی برای تضمین برخورداری سالمندان و افراد ناتوان F3ای)  های حاشیه  مورد نیاز گروه

( و تشکیل پایۀ F4المللی برای کاهش شکاف دیجیتالی)  های بین  (، همکاریF1از فناوری اطالعات)

تی از طریق بررسی وضعیت شکاف دیجیتالی و بهبود ادراک افراد بود. در زمان اجرای برنامۀ سیاس

                                                      
1 White paper 
2 Bridging the Digital Divide 
3 Information Strategy Meeting (April,2000) 
4 Digital Divide Act 

صورت گردد و همچنین نظارت بر مسئلۀ شکاف دیجیتالی بهمند اجرا میصورت نظامبار بهاین برنامه هر پنج سال یک 5

 شودای)دوبار در سال( انجام میهای دورهارزیابی
6 The 1st master plan for closing digital divide 
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% بود و دولت کرة جنوبی با ضرورت آموزشِ بیشترافراد 51جامع اول، نرخ استفاده از اینترنت کمتر از 

ال تصویب قانون کاهش شکاف . بنابراین به دنب(Park and Jae Kim 2014)(F6مواجه شد)

دولت پروژة  6111در سال که   طوری  سازی ارائه شد. به  (، منابع مالی برای آموزش، آگاهF1دیجیتالی)

و رایانه « 6آموزی اینترنت  سواد»را ارائه کرد. هدف این پروژه « 6میلیون نفر 61آموزش اینترنت به »

دار، پرسنل نظامی، شهروندان   له خانوارهای خانهدرصد از جمعیت(، از جم 66میلیون نفر) 61برای 

هزینه بین مردم توزیع شد تا افراد بیشتری   های کم  همچنین رایانه(. F6)معلول و حتی زندانیان بود

نوع تسهیالت رایگان جهت افزایش نرخ  4111بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند و بیش از 

 .(Lee 2015) (F6)اندازی شد  های دیجیتالی در سراسر کشور راه  فناوریدسترسی به اینترنت و سایر 

های   زة مربوطه، سازمانهایی نظیر همکاری با دانشگاهیان حو  برای این منظور دولت از استراتژی

همچنین به منظور ارتقاء دسترسی به اینترنت در  ها و ... استفاده کرد.NGOرفاهی، ادارات پست، 

مناطق روستایی، دولت اقدام به ارائۀ وام و یارانه به کارآفرینان با هدف تسهیل توسعۀ پهنای باند در 

ها   این تالش .(Chadwick 2005, Baller, Dutta, and Lanvin 2016)(F7مناطق روستایی نمود)

یرساخت انسانی بلکه ز فاوا شد، سازی، نه تنها منجر به ایجاد تقاضا و بازار بزرگ برای صنعت  برای آگاه

افزار و   هایی نظیر مخابرات، سخت  ها، بخش  در نتیجۀ این سیاست .(Lee 2015)(F8را نیز تقویت نمود)

% رشد 11، 6881این کشور را تشکیل دادند و این صنایع نسبت به سال  GDPدرصد از  63.9افزار   نرم

 رسید 6111در سال % 1.14به  6881% در سال 4.64داشتند و اشتغال در این حوزه از 

(F3)(Chadwick 2005) . 

در (« KADO)3های دیجیتالی و ترویج کرة جنوبی  سازمان فرصت»در زمان اجرای برنامۀ اول 

توسعه در زمینۀ مسئلۀ شکاف دیجیتالی و حمایت از   و  تحقیق ریزی،  برای حمایت از برنامه 6113 سال

چنین   . هم(Park and Jae Kim 2014) (F1لی ایجاد شد)گذاری برای مسئلۀ شکاف دیجیتا  سیاست

( و برنامۀ 6114-6116)4ة الکترونیکیانداز کر  هایی نظیر چشم  در همین زمان، اجرای برنامه

IT839(6114-6111)  ،u-IT839  ،Cyber-infrastructure  وU-korea master plan  از جمله

 . (Park and Jae Kim 2014) (F1های دولت کرة جنوبی برای کاهش شکاف دیجیتالی بود)  تالش

تنظیم شد. پس از اجرای برنامۀ  6161-6111های   بین سال : این برنامه5ب(برنامۀ جامع دوم 

ای   های حاشیه  % رسید ولی نرخ استفاده از اینترنت در گروه16.8جامع اول نرخ استفاده از اینترنت به 

دهندة آن بود که نه تنها برای استفاده از اینترنت بلکه برای   % بود. این شکاف نشان69.8کماکان 

                                                      
1 Ten Million People Internet Education 
2 Internet literacy 
3 Korea Agency for Digital Opportunity & Promotion 
4 E-Korea 
5 The 2nd master plan for closing digital divide 
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 Park and Jae)ای مورد نیاز است  های حاشیه  ی نیز سیاست مناسب برای گروهبهبود کیفیت زندگ

Kim 2014)های سالمند و ناتوان در   توسعه برای پشتیبانی از گروه  و  . از این رو تأمین مالیِ تحقیق

گویی   . پاسخ(KADO 2008) (F7؛ F2های مرتبط مورد توجه دولت کره قرار گرفت)  استفاده از فناوری

به مسائل اجتماعی ناشی از مسئلۀ شکاف دیجیتالی، افزایش مشارکت و تشویق مردم در استفاده از 

و بخش ؛ ساخت یک نظام کارآمد از طریق اتصال میان بخش خصوصی  (F3 ،F6های مرتبط)  فناوری

دولتی؛ ایجاد یک نظام پیشگیرانه برای بهبود شکاف دیجیتالی و تقویت توانمندی تحقیقات در 

(؛ کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد یک نظام همکاری میان بخش F2فنّی)-های اجتماعی  حوزه

ی مرتبط ها  ( و اتصاالت، همکاری و ارتباطات میان وزاتخانهNGOsهای غیردولتی)  خصوصی و سازمان

 Park and Jae Kim) (F4دولتی برای کاهش شکاف دیجیتالی)-سازی درون  از طریق نظام شبکه

 هایی که در این برنامه مورد توجه بودند.   از جمله عمدة فعالیت (2014

دولت کرة های الزم توسط گرفته و حمایت  تصویب قانون شکاف دیجیتالی، شرایط نهادی شکل

(. در نتیجۀ این F7؛ F1)(Frieden 2005)پذیری و رشد نوآوری شد  جنوبی باعث افزایش ریسک

، موزة GCCEI ،VRAR Academyهای کارآفرین و نوآور )مانند   ها، شرکت  ها و مشوق  گذاری  سیاست

اپ   های موفق تحت برنامۀ استارت  دهنده  و ...( و شتاب Pangyo Techno Valleyنوآوری سامسونگ، 

( که از عوامل F3های دیجیتالی در کرة جنوبی گسترش یافتند)  دیجیتالی در زمینۀ توسعۀ فناوری

هماهنگی ن قانون، مؤثر در افزایش نفوذ اینترنتِ پرسرعت و کاهش شکاف دیجیتالی بودند. تصویب ای

و همکاری میان بازیگران نوآوری که سهم مختلفی برای تحقق نوآوری جدید در ارتباط با حل مسئلۀ 

 . (Kim, Jeon, and Bae 2008)(F4)شکاف دیجیتالی داشتند را افزایش داد

 
 (Pick and Sarkar 2015): نمودار کاهش شکاف دیجیتالی در کرة جنوبی تا بعد از برنامۀ جامع3شکل 
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% رسید و 94نرخ دسترسی به اینترنت در کرة جنوبی به  6161در نتیجۀ این اقدامات، در سال 

%( 96%(، آلمان)19%(، ژاپن)11یافته همچون آمریکا )  این میزان در مقایسه با برخی کشورهای توسعه

6توجه بود)%( قابل 11و استرالیا)
ITU .) نیز دسترسی به رایانه و شکاف موجود را تا سال  3شکل

از دهندة کاهش شکاف دیجیتالی بعد از اجرای برنامۀ جامع است. بعد   که نشان دهد  نشان می 6166

المللی با   های بین  کاهش قابل مالحظۀ شکاف دیجیتالی در کرة جنوبی، این کشور شروع به همکاری

هدف کاهش شکاف دیجیتالی در سایر کشورها نمود و بر این اساس سازمان جامعۀ اطالعاتی 

ای و   رهها شامل ارائۀ خدمات مشاو  هایی به سایر کشورها ارائه نمود. این برنامه  ( برنامهNIAکره)

اطالعات در کشور متقاضی برای   های فنّی به کشورهای متقاضی، ایجاد مراکز همکاری فناوری  کمک

اطالعات   های فنّی بوده است. داوطلبان فناوری  های مشترک و مشاوره  ارائۀ تجارب فناورانه، انجام پروژه

ماهه ارسال  3-6های   ضی برای دورههایی را با عنوان دوستان کره به کشورهای متقا  (، گروهKIT)6کره

 .(Pick and Sarkar 2015)(F4کرد)  می

 گامسوم:سنتزنتایج-3-5

 یگردآور ةداد یگاهکارکردها در پا یانم یداده، روابط علّ یگاهو بعد از ساخت پا در گام چهارم

پژوهش نشان تکرار روابط علی میان کارکردها را در دو موردکاوی  4جدول . شودیم ییشده، شناسا

 PISعلی میان کارکردهای اصلی روابط دهد. همانطور که نشان داده شده است، این نتایج بار دیگر می

 (..Error! Reference source not found) کندرا تأیید می
 تحقیقموردکاوی  دونتایج : بررسی تکرارها و سنتر 4جدول 

  هاتعداد تکرارها در هر یک از موردکاوی

 روابط  زلزله شکاف دیجیتالی 

6 3 F6F1 

3 4 F2F4 

3 6 F4F1 

6 3 F1F7 

4 3 F7F2 

6 6 F2F5 

6 6 F4F6 

3 6 F6F8 

6 6 F5F8 

6 6 F5F3 

                                                      
1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
2 Korea IT Volunteers 
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  هاتعداد تکرارها در هر یک از موردکاوی

 روابط  زلزله شکاف دیجیتالی 

3 6 F1F8 

5 6 F7F3 

6 6 F8F3 

6 6 F2F3 
 

ای از وقایع، کارکردها و روابط علی میان کارکردها در دو موردکاوی پژوهش که نحوة نمونههمچنین 

  ارائه شده است. 5جدول در  دهد،سنتز نتایج و تعیین تکرار روابط علی بوده را نشان می

 ای نحوة تعیین روابط علی مشترک میان کارکردها در دو موردکاوی پژوهش: نمونه5جدول 

 نظام حل مسئله شکاف دیجیتالی کره جنوبی آمریکانظام حل مسئله زلزلۀ 

روابط 

علی 

 مشترک

( از فاجعۀ F6) 6افزایش آگاهی عموم

زلزلۀ النگ بیچ، تقاضای عمومی را 

برای دخالت دولت افزایش داد و منجر 

گیریِ بیشترِ قوانین مرتبط با   به شکل

 31که   طوری  زلزله در کالیفرنیا شد؛ به

 6النگ بیچ، قانونِ فیلدروز پس از زلزلۀ 

عنوان یکی از اولین قوانینِ مرتبط با   به

 (F1مسئلۀ زلزله تصویب شد )

در راستای کاهش شکاف دیجیتالی، دولت کرة جنوبی در سال 

را برای « 3(ITTCاطالعات)  مرکز آموزش فناوری» 6894

 (.F6سازی و آموزش فاوا به عموم تأسیس کرد)  آگاه

پیوتر در مناطق روستائی و محروم در های آموزش کام  کالس

های مداخلۀ دولت با هدف کاهش   همین دهه، یکی از جنبه

 (.F1شکاف دیجیتالی بود)

 

( منجر F1قانون کاهش خطرات زلزله)

( برای انجام F7به تأمین منابع)

تحقیقات در مراکز تحقیقاتی مختلف 

PEERشد)مانند 
4 ،ERRI

5 ،

(PEER)
 (.F2و...() 1

 

 1(IPAسازی)  قانون توسعۀ اطالعاتی 6885دولت کره در سال 

ای برای توسعۀ   را تصویب کرد و به دنبال آن اولین برنامۀ پایه

 (.F1اجرا شد) 6881در سال  9(BPIPسازی)  اطالعاتی

( برای گسترش F7این برنامه منجر به تأمین منابع)

صی و دولتی و ( و همکاری بخش خصوF2توسعه)  و  تحقیق

صنایع مرتبط با هدف افزایش دسترسی به اینترنت پر سرعت و 

 (.F4کاهش شکاف دیجیتالی شد )

 

                                                      
1 Public awareness 
2 Field Act 
3
 Information Technology Training Centre (ITTC)  

4 Pacific Earthquake Engineering Research Centre (PEER) 
5 Earthquake Engineering Research Institute (ERRI) 
6 Pacific Earthquake Engineering Research Centre (PEER) 
7 Informatization Promotion Act 
8 Basic Plan on Informatization Promotion (BPIP) 

F7 
 

F2 

F1 
 

F6 
 

F1 
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درمسئلةخشکسالیایرانPISکاربرد-6

ایران یکی از کشورهایی است که به دالیل مختلف مثل موقعیت جغرافیایی خود بر روی زمین، آب    

)باالتر از حد متوسط جهانی و حدود  خشک آن، باال بودن میزان تبخیر آبخشک و نیمهو هوای 

های جهانی، مصرف و تقاضای باالی آب در تر از متوسطِ بارندگی%( و میانگین بارندگیِ پایین11

% در بخش کشاورزی( و ... با مسئلۀ 81سطوح مختلف خانگی و صنعتی)به عنوان مثال، بیش از 

ضعف بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع آب باشد به  مسئلهاین  خشکسالی روبرو است.بی و آ کم

عبارت به  .(Rezaei et al, 2017; Nazari et al, 2018; yjc.ir, 2018) گرددمی آن بر مدیریتیِ

است که  فناورانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، موضوعیکالن مسئلۀ خشکسالی مدیریت تر،دقیق

با  یخشکسالی، ذینفعان و بازیگرانحکمرانی مسئلۀ  و گذاری)در بُعد سیاست فرابخشی دارد ماهیتی

های کشاورزی، انرژی، نیرو و سازمان های مختلف همچون وزارتخانه  های دانشی متنوع در بخشپایگاه

در برگیرندة اجزای ساختاری  ؛ها و ... درگیر هستند.(محیط زیست، مجلس شورای اسالمی، شهرداری

؛ و های دانشی متنوع استهای فنّی و اجتماعی( با پایگاه)مانند بازیگران، نهادها و زیرسیستم مختلف

و با مند که باید به شکلی نظام های فناورانه و اجتماعی برای حل آن الزم استای از نوآوریمجموعه

تواند ابزاری بنابراین رویکرد نظام نوآوری، می. شوندبه کارگرفته ای رشتهرویکردی مشارکتی و بین

 PISهای که ماهیت مسئله خشکسالی با ویژگی مناسب برای تحلیل این مسئله است. از طرفی، از آنجا

مؤثر در  یتواند چارچوبمی PIS از این رو)در مقایسه با رویکردهای رایج نظام نوآوری(، متناظر است؛ 

 باشد. ،روبرو هستند ایمسئلهایران و سایر کشورهایی که با چنین  مسئلۀ خشکسالیِمدیریت 

 آن به مندنظام چارچوب یک در باید که مهمی کارکردهای جمله از آبی و خشکسالیکم ۀدر مسئل

ه . باست( F5) استانداردسازی کارکرد همچنین و (F1نظام ) نظارت و هدایت کارکرد شود، توجه

 است تا مناسب یهایزیربه برنامه یازن یخشکسال یهادر دوره آبی،کممسئله  یریتمد یبرا یعبارت

و  یخشکسال یهاشاخص ۀداد. لذا شناخت و محاسب کاهشرا  یخشکسال و آبیکم یمنف یبتوان اثرها

 یدبا یریتیاست که به عنوان ابزار مد یلئمسا ینتریاز ضروریکی به سطح استاندارد قابل قبول  یدنرس

 ونظام  نظارت و هدایت یموضوعات مستلزم تحقق مؤثر کارکردها این یرد.قرار گمورد توجه 

 باید شهروندان عموم. است (F6) عمومی سازیآگاه کارکرد کارکردها، دیگر از است. استانداردسازی

 و زیست محیط اکوسیستم، بر آبی کم منفی اثرات همچنین و آب مصرف صحیح هایشیوه به نسبت

آشنایی کشاورزان با نگهداری و به عنوان مثال در بخش کشاورزی،  .باشند آگاه انسانی، رفاه

افزایش مهارت و و  های پمپاژ و ...()مثل موتورچاه، ایستگاه های مرتبطفناوریبرداری صحیح از  بهره

-نبی)( F6) های مناسب مهم استهای صحیح مصرف آب و کاربرد فناوریشیوه با کشاورزان آگاهی

گذاران با ماهیت نیز آشنایی سیاست مسئلۀ خشکسالی(. در بدنۀ حکمرانی 6383افجدی و همکاران، 

ریزی گذاری، توسعۀ اسناد مورد نیاز و برنامهو دانش مرتبط در این حوزه برای قانون این مسئله
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زم عمومی آبی، عمناسب بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی آگاهی و دانش کافی مرتبط با مسئلۀ کم

 برای حل این کلیدی ملزومات از جامعه در آبیکم و ارادة جمعی برای کاهش اثرات منفی مسئلۀ

های اجتماعی و به طور خاص کارکرد نوآوری .(6384)خراسانی،  فنّی است -اجتماعی مسئلۀ

 هاوریفنا توسعۀ. (F3)داشت خواهد کارآفرینی اجتماعی، نیز نقش بسیار مهمی در مدیریت مسئلۀ آب

 هایبخش و صنایع نیازهای برای مختلف سطوح در آب مصرف کاهش برای نیاز مورد محصوالت و

 . (F3) است اهمیت حائز بسیار خانگی نیازهای یا و کشاورزی بخش ویژه به مختلف

مدیریت »و  «و اجتماعیاقتصادی  ۀتوسع»وجود پیوندهای قوی میان ور خالصه، به طبنابراین 

که  PISاز دریچۀ رویکرد  را در سطح ملی این مسئله، ضرورت اصالح مدیریت «مسئلۀ خشکسالی

 کند.میاجتناب ناپذیر  مبتنی بر مشارکت و گفتمان بخش دولتی و خصوصی است،

گیرینتیجه-7

های نوآوری امکان پاسخگویی به مسائل مختلف از جمله مسائل کالنی که دربرگیرندة چالش

-ویژه برای کشورهای در حال توسعه که ظرفیتهستند را دارد. اینگونه مسائل به اجتماعی و فناورانه

که مسئلۀ های بیشتری ایجاد کرده است. زمانیهای نوآورانه و آرایش نهادی ضعیفی دارند نگرانی

گیرد. حل چنین شود ابعاد مختلف اقتصادی، فناورانه و اجتماعی را در بر میکالنی در جامعه ایجاد می

های های مختلف(، توسعۀ فناوری SISهمزمان نوآوری در صنایع مختلف) ای از طریق توسعۀسئلهم

پذیر است که تنها محدود های اجتماعی امکانهای مختلف( و همچنین نوآوریTISمربوط به مسئله)

 های مختلف(.  NIS) شودبه مرزهای کشورِ مربوطه نمی

مند نوآورانه نیاز است که تنوع مسائل به راهکارهای نظام از این رو برای پاسخگویی به این نوع از

های اجتماعی و فناورانه توجه کند؛ دانشی مخلف را در نظر بگیرد و همزمان به نوآوریهای پایگاه

توان سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله را با توجه مسئلۀ مورد نظر تنظیم نمود. چراکه از این طریق می

سیاست نوآوری امکان ارائۀ اقدامات مناسب برای حل مسائل کالن را ندارند و های اول و دوم نسل

ناپذیر است. از این رو چارچوب نظام های نوآوری در این خصوص اجتنابکاربرد نسل سوم سیاست

های متناظر با چنین سیاستی را داشته باشد. یکی از رویکردهایی که نوآوری مربوطه نیز باید ویژگی

هدف حل مسائل کالن فنی و اجتماعی و استخراج سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله از طریق اخیراً با 

تحلیل این رویکرد در ادبیات ارائه شده است، نظام نوآوری مبتنی بر مسئله بوده است. بدین منظور در 

 این مقاله چارچوب رویکرد مذکور تشریح شد. 

دهد که امروزه مقاومت زلزلۀ آمریکا نشان می های پژوهش، نتایج مسئلۀدر ارتباط با موردکاوی

های مرگباری نظیر   هرچند که زلزله های آمریکا در برابر زلزله به مراتب افزایش یافته است.  ساختمان

نشان داد که  6166و زلزلۀ ژاپن در سال  6114، زلزلۀ اندونزی در سال 6811زلزلۀ شیلی در سال 
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های متعددی از طریق چارچوب نظام نوآوری   وجود دارد و نوآوری های زیادی برای آموختن  هنوز درس

تواند به حل مسئلۀ زلزله کمک کند. همچنین در خصوص مورد کاوی مسئلۀ شکاف دیجیتالی در   می

های   مند نوآوری  کارگیری نظام  دهد اقدامات انجام شده از طریق بهکرة جنوبی، نتایج نشان می

کاهش آن، بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعیِ این کشور تأثیر گذار بوده است. فنّی در راستای -اجتماعی

های   سازی فناوری  گذاری مناسب مورد مسئلۀ شکاف دیجیتالی، ارائه و تجاری  به عبارتی، سیاست

و...( در راستای کاهش ADSL نوظهور در صنعت مخابرات کره)مانند خدمات اینترنتی مبتنی بر 

-زایش نفوذ اینترنت، تأمین منابع مورد نیاز برای کارآفرینی و تحقیقات اجتماعیشکاف دیجیتالی و اف

فنّی، همکاری میان بازیگران درگیر در مسئله و حمایت از خلق یک بازار اولیه همگی دارای ویژگی 

 اند.   اند که در نهایت منجر به کاهش شکاف دیجیتالی در کرة جنوبی شده  نظام نوآوری بوده

 نیز از آنجاکه ضعف اصلی که منجر به تداوم این مسئله مسئلۀ خشکسالی ایران نیز در خصوص

؛ در مدیریت این مسئله دارد، فناورانه و نوآورانه مندنظام رویکرد یکفقدان شده است، عمدتاً ریشه در 

اقتصادی  ای برای توسعۀگشا باشد و به تبع آن دریچهتواند راهمی PISاز این رو، به کارگیری چارچوب 

 و اجتماعی کشور ایجاد کند.

منجر به بررسی و تحلیل مسائل کالن فنی و  PISتوان گفت به طور کلی، چارچوب بنابراین می

ای از اشتغال و ثروت را شود و عالوه بر آن، چرخهای کارآمد و اثربخش میاجتماعی جوامع به شیوه

-گذاران ابزاری فراهم می، برای سیاستPISیلی کارگیری چارچوب تحلکند. بنابراین بههم ایجاد می

های توانند به بررسی مسائل جامعه بپردازند و گلوگاهمند، کارآمد و مؤثر میای نظامشیوه کند که به

 اصلی که منجر به پدید آمدن مسئله شده است را شناسایی و مرتفع سازند. 
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