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معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر
و کاربرد آن در خطمشیگذاری عمومی برای کاهش نابرابری
علی مبینی

دهکردی9

دانشیار کارآفرینی دانشگاه تهران
مجتبی امیری
دانشیار مدیریت دانشگاه تهران
فیروزه کرمانشاه
دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 97/1/42 :تاریخ پذیرش)97/2/47 :

چکیده
یکی از نقدهای وارد بر خطمشییهای نوآوری در جهان ،افزایش شکاف بین فقر و غنی در کشورها متعاقب
اجرای خطمشییهای پیشیین اتی د در این راتتا زوزم موهومی جدید «رشد فراگیر» و «نوآوری فراگیر» به عنوان
یکی از نگامهای جدید در خطمشییگذاری ،به شناتایی تجارب و خطمشیهایی میپردازد که در کاهش نابرابری
در تیح جوام اررگذارندد این پووهش با هدف شیناتیایی عواما تاختاری مورر بر شکاگیری تجارب نوآوری
فراگیر و بیا رو فراتلویق کیوی درخصیییوح تققیقاو نوآوری فراگیر انجاد شیییدد برای تقلیا دادمها ،از «مدل
نردبان نوآوری هیکز» اتیتوادم شد و ملفوههای شناتایی شدم در تحوح خرد تا کالن دتتهبندی شدندد مدل نهایی
شییاما اهار بدعدد دوف  ،فناوری مناتییب ،شیی کههای جهانی و تییازمانهای مرددنهاد (تیی نها) به عنوان عواما
تیاختاری مورر در نوآوری فراگیر اتی د در ب ش دتتاوردها بر نقش فناوری مناتب ،به عنوان برتری که جذب
مشییارک و نیز توان ندتییازی افراد زاشیییهای در قعر هرد جامعه برای تال به منظور کاهش نابرابری را میرییر
میکند ،تاکید شدم ات د

واژگان کلیدی:

مناتبد

نوآوری فراگیر ،کیاهش نابرابری ،نردبان نوآوری هیکز ،خطمشییییگذاری ع ومی ،فناوری

 Email: Mobini@ut.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
موهود نوآوری فراگیر اتاتاً از نقد خطمشیهای توتعه در کشورها و ک ک برای دریاف
نکاو مغوول ماندم در این خطمشیگذاری ها شکا گرفته ات و بر ورود و ایوای نقش
کارآفرینان و صاز ان بنگامها به رف فقر تکیه داردد از نگام دوفتی نیز از ج له مزایایی که برای
این نگام برش ردماند ،کاهش هزینه های توتعه در جامعه به دفیا مشارک مردد در تامین اهداف
در زوزمهای ع ومی و خیر ع ومی ات د هدف پووهش دتتیابی به روشی نو در
خطمشیگذاری ع ومی به منظور کاهش نابرابری در جوام از طریق جلب مشارک افراد
زاشیهای در نوآوریهای پایین به باال و ک ک به ایجاد فرص های برابر در جوام بومی و
مقلی ات د این پووهش با هدف شناتایی ابعاد تاختاری و خطمشیهای ع ومی که بر اجرای
موفق تجارب نوآوری فراگیر موررند و شناخ آنها میتواند بر شکا دهی توصیههای تیاتتی
برای تغییر فضای ع ومی به نو نوآوری فراگیر و در نتیجه به نو فراگیری اجت اعی در کشور
منجر شود ،انجاد شدم ات د

مروری بر مطالعات گذشته؛ رابطه رشد اقتصادی و نابرابری
آرار نظریاو توتعه درخطمشیگذاری در دو دتته کلی« توفید رروو» و «بازتوزی رروو»
در جامعه قابا بررتی ات که ریشه نظری آنها در م ازث «رشد اقتصادی» و «نابرابری» ات د
«فردریک فون هایک» به عنوان یکی از بزرگترین نظریهپردازان مکتب اتریش ،عداف را تراب
و بازیچهای در دت تندیکاها میدانر که فقط منجر به جلوگیری از به زداکثر رتاندن توان
توفید اقتصادی در کشورها میشود()Hayek, 1976د ایدم کارآفرینی در تلقی نظاد بازتوزی رروو
در جوام  ،با موهود اقتصاد ترریزی 1عجین ات به این معنا که در هر کشوری با رشد اقتصادی
باالتر گراه تهم بیشتری از رشد نصیب اقشار برخوردار در جوام شود اما مزایای زاصا به
فرودت جامعه ترریز خواهد کرد()Aghion & Bolton, 1997د در عرصه خطمشیگذاری این
فرض به معنای ت هید خطمشیهایی برای توتعه کارآفرینی از ج له کاهش مافیاو،
مقرراوزدایی 2و انعحافپذیریهای قانون ات د اما بازشناتی و بازاندیشی آرار اجت اعی مدلها
و تیات های متعارف نوآوری در میان تایر اهداف توتعه ،زائز اه ی ات (ابوافقرنی و
دیگران)1131 ,د موضوع رشد فراگیر بازتابی از ه ین نگرانی ات د محافعاو نشان دادم ات
که نه تنها رشد اقتصادی فزوماً منجر به به ود وضعی ه ه شهروندان ن یشود بلکه در مواردی
باعث کاهش درآمد برخی گرومها نیز شدم ات ()OECD, 2011د گراه رشد فناوری به کاهش
1- Trickle-down Economics
2- Deregulation
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فقر در جهان منجر شدم ،اما ه زمان شکاف درآمدی را دامن زدم ات ()Prahalad, 2012د محافعه
«افضا علی» 1در کشورهای آتیایی با رشد تری زاکیر که ه زمان رشد اشتغال بریار پایینتر
بودم و اشتغال در ب ش غیررت ی افزایش یافته و زتی ماهی اشتغال در ب ش رت ی نیز در
ویوگیهای ب ش غیررت ی ات ()Ali, 2007د محافعاو کوزنس و
زال تغییر به ت
ه کارانش در امریکا نشان دادم که تردیدهای جدی به آرار کاهندم فقر و نابرابری بر ارر
خطمشیهای نوآوری و فناوری وجود دارد و علیرغم ادعاهای گرتردم دربارم ایجاد شغا و
کاهش هزینه های زندگی آرار معکوس قابا توجهی به بارآمدم ( & S. E. Cozzens, Bobb,
 )Bortagaray, 2002و به تع یری «ریاضیاو توتعه» بر «افهیاو توتعه» پیشی گرفته ات
(تتاری)1131 ,د به باور کوزنس هدف اصلی خطمشیهای نوآوری و فناوری در کشورهای در
زال توتعه باید کاهش نابرابری باشد()S. E. Cozzens et al., 2008د «نابرابری» را در تادمترین
ات » دانر ( S. E. Cozzens,
تعریف میتوان «توزی نابرابر آنچه نزد مردد دارای ارز
)Bortagaray, Gatchair, & Thakur, 2008د دربارم رابحه رشد اقتصادی و نابرابری نظریاو
اندی وجود دارد ،از نظریاتی که معتقدند رشد اقتصادی در بلندمدو باعث کاهش نابرابری
خواهد شد تا نظریاتی که اعتقاد دارند که نه تنها رشد اقتصادی میتواند نابرابری را گرتر
دهد ،بلکه در نهای بر ارر بازخورد منوی نابرابری بر رشد ،کاهش رشد اقتصادی نیز رخ میدهد
()Boix, 2009()S. E. Cozzens & Kaplinsky, 2009د این ارت اط پیچیدم به مثلث رشد ،نابرابری
و فقر تع یر میشود و در پاتخ به آن ،موضوع «رشد فراگیر یا متوازن »2در تیات های توتعهای
تازمان ه کاری اقتصادی و توتعه 1و نیز اهداف کلیدی در توتعه اقتصادی -اجت اعی اکثر
کشورهای در زال توتعه و به طور خاح ،هند ،این ،برزیا و آفریقای جنوبی در کانون توجه
قرار گرفته ات ()Gupta, 2007د عل ن ود بازارهای فراگیر و در نتیجه وجود گرومهای
زاشیهای یا طردشدم در جوام  ،شکر ه زمان بازار و دوف  4ات ( Mendoza & Thelen,
)2008د یک درآمد توتعهای را هنگامی می توان فراگیر دانر که اوالً زاصا مشارک و
نقشآفرینی ه ه افراد جامعه باشد (بعد غیرت عیضآمیز بودن توتعه) و رانیاً از طریق ایجاد
فرص های اقتصادی ،تقصیا و تالم و تغذیه و جامعهپذیری به کاهش نابرابری منجر شود
(بعد کاهش مقرومی توتعه) ()Ali & Son, 2007د تیات های نوآوری غاف اً بر اتاس میزان

1- Ifzal Ali
2- Harmonious
)3- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
4- Market failure and government failure
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تاریر آنها در رشد مورد ارزیابی قرار میگیرند و از تاریر آنها بر روی نابرابری غول می-
شود()OECD, 2014aد ارراو تیات های نوآوری کنونی در کشورها از ته منظر زیر فراگیر
نیرتند:
فاقد فراگیری اجت اعی 1هرتند :باعث افزایش نابرابری در درآمد و فرص ها برای برخی
گرومهای اجت اعی میشوندد
فاقد فراگیری صنعتی 2هرتند :نوآوریها و فناوریهای جدید به صورو یکرانی توتط
شرک ها ،مناطق ،صنای  ،کارفرمایان ،کارآفرینان و ترمایهگذاران جذب و درونی ن یشوند و
ه ین امر باعث ایجاد نابرابری در تح توفیدی میان شرک ها میشودد
فاقد فراگیری (ترزمینی) منحقهای 1هرتند :ابعاد جغرافیایی نابرابری صنعتی و اجت اعی
باعث ایجاد نابرابری بین مناطق شهری و روتتایی و یا مناطق جغرافیایی متواوو میشوند
()OECD, 2014aد
خطمشیهای مت رکز

خطمشیهای مت رکز

خطمشیهای مت رکز

بر فراگیری اجت اعی

بر فراگیری اجت اعی و

بر فراگیری صنعتی

خط مشی ها

صنعتی
خصوصیاو

فراگیری اجت اعی

فراگیری صنعتی

(افراد)

( شرک ها)
فراگیری ترزمینی (مکانها)

تیرتم نوآوری

آرار
توزیعی

شکا  – 1مدل تقلیا آرار خط مشی های نوآوری (.)OECD, 2014b

در عرصه خطمشیگذاری ع ومی ،مقققان در جرتجوی رامهایی برای تققق انرجاد
اجت اعی( ،)S. E. Cozzens et al., 2008عداف اجت اعی و بازتوزی ررووهای زاصا در کشور
به منظور توتعه رفام ع ومی و ایجاد فرص های برابر هرتند ،مانند رو هایی که بتواند به
گرتر توان ندی و مهارو در بین افراد از گرومهای م تلف و یا با ش ول صنای کواک
1- Social Inclusiveness
2- Industrial Inclusiveness
3- Territorial Inclusion
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(مهدوی و عزیزمق دفو )1131 ،به گرتر فراگیری صنعتی منجر شودد در پاتخ به این توال
مقوری که ارا م کن ات نوآوری به رشد نابرابری منجر شود ،دو پاتخ ع دم ارائه شدم
ات :
اثر ترکيبي :کارکنان شرک ها یا ب شهای نوآور دریاف های باالتری دارند( Van Reenen,
 )Faggio & Nickell, 2007()1996به طور خاح در شهرها ،افراد با مهارو از مزی های
م تلوی برخوردارند( )Echeverri‐Carroll & Ayala, 2009که منجر به ایجاد فرص ها و
درآمدهایی میشود که تایر ب شهای جامعه از آنها مقرومندد
مسأله پراکندگي :در اکثر اقتصادهای مناطق ،شرک های اَبَرتتارمای هرتند که مزی های
باالتری نر به تایرین برخوردارندد ( ارر ابرتتارمها )1ک ود و ناکارآمدی قوانین نیز به
پراکندگی ناعادالنه فرص ها دامن میزندد ()Rodríguez-Pose & Tselios, 2013

نوآوری فراگیر چیست؟
نوآوری فراگیر موهومی میانرشتهای ات

که هدف از آن توجه دادن به توزی ناعادالنه درآمد

ناشی از نوآوری و افزایش شکاف بین فقیر و غنی به موازاو توتعه درآمدی زاصا از نوآوری
ات ()OECD, 2014bد نوآوری فراگیر در نقد و تک یا نگرشی به نوآوری محرح شدم که آن
را «نوآوری جریان اصلی »2نامیدماندد هدف از نوآوری در جریان اصلی را میتوان به ود رفام
مشتریانی با درآمد زیاد (و نه مشتریان زاشیهای) ،به ود بهرموری توفیدکنندگان رت ی (و نه
توفیدکنندگان غیررت ی) و ت رکز بر نیازهای توتعۀ اقتصادی (بهجای توتعۀ اجت اعی) دانر د
فذا تیحرم این نوع از نوآوری در جوام و در طول تالها نابرابریهای متنوعی را برای گرومهای
زاشیهای در پی داشته ات د نوآوری فراگیر به عنوان پات ی برای این نابرابری در کوتامترین
تعریف نوآوری «با» یا «برای» اقشارزاشیهای ات ()S. Cozzens & Sutz, 2014د
جدول  -1ویوگیهای نوآوری فراگیر و جریان اصلی()Pansera, 2013
ساختار حاکميتي

سرمایه

اکوسيستم ارتباطي

فناوری

کارآفرین منورد

بریار اندک

خوشههایی از

تح پایین و

شرک های خرد

پایهای

ترمایههای کم

ش کهها و خوشههای

تح پایین یا

تا متوتط

صنعتی

متوتط

نوآوری فراگير

شرک های خرد
نوآوری جریان
اصلي

شرک

کواک و متوتط

کنررتیودها (طرح ه کاری)

1- Super star effects
2- Mainstream innovation
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پیش از شکاگیری موهود نوآوری فراگیر ،نگامهایی زاکی از نقد و یا رد جریان اصلی را
میتوان در اندیشهها و بقثهای محرح شدم دربارم «فناوری مناتب »1در دهۀ  1391دن ال کرد؛
ه ۀ این افراد به دن ال توتعۀ مدلهای جایگزین نوآوری بودند که نیازهای افراد مقرود نیز بر
ارر نتایج نوآوری برآوردم شود)(Heeks, Foster, & Nugroho, 2014د تیکا نوآوری 2مشت ا
بر شش پایۀ موهودتازی ،توتعه ،توفید ،بازاریابی و توزی  ،اتتوادم و بازیاف در ایدمهای
نوعی فناوری

نوآوری فراگیر دتت و تغییراتی میشود( )Chataway et al., 2014تا در نهای
مناتب برای فراگیری را شکا دهدد
در م ازث فناوریهای نوظهور نیز برخی مقققان توجه خود را به قابلی های فناوریها در
ایجاد انرجاد اجت اعی باالتر معحوف داشتهاند( )S. E. Cozzens et al., 2008که به موهود فناوری
مناتب از بعد فراگیری ارر نزدیک ات د نوآوری فراگیر اینگونه تعریف شدم ات « :فراگیری
گرومهای زاشیهای کنونی در برخی جن ههای نوآوری» ) (Foster & Heeks, 2013و یا «نوآوری
فراگیر توتعه و به کار بردن ایدمهای جدید که اشتیاق برای خلق فرص هایی که شرایط زندگی
اعضای مقرود جامعه را ارتقاء میب شد» )(George, Mcgahan, & Prabhu, 2012د تعریف دود
دربردارندم اند نکته ات :
 )1این تعریف ه ه انواع نوآوری را شاما میشود ،ایدمهای جدید م کن ات در توفید،
خدماو ،نقوم انجاد امور ،نهادها ،مدلهای کربوکار و یا زنجیرم ارز باشدد تنها شرط الزد
این ات که ترکی ی جدید برای رف نابرابری در زمینهای خاح را ارائه دهندد
 )2این تعریف بر روی ایجاد فرص ها درجه باالبردن کیوی زندگی به فقاظ اجت اعی
و اقتصادی مت رکز ات  ،اراکه ب شهای مش صی از جامعه به صورو تاختاری از داشتن
زندگی مناتب مقرود شدماندد فرص های برابر به این معنا که فارغ از موقعی فردی برای هر
ش ص باید امکان دتترتی برابر به فرص های آموز و اشتغال فراهم باشد(صوری شافی &
مهدی زادم اردکانید )1131د
 )1این تعریف میان فرآیند «انجاد نوآوری فراگیر» و «خروجیهای آن» ت ایز قائا شدم و
زتی خود اشتیاق برای فراگیری را ارزش ند میداند)(George et al., 2012د
 )4هر محافعه دربارم نوآوری فراگیر باید بررتی مواردی که زتی با شکر مواجه شدماند
را نیز دربرگیرد اراکه فرآیند به اندازم خروجی اه ی داردد
نوآوری فراگیر به ته طریق میتواند به فراگیری در جوام منجر شود:

1- Appropriate Technology
2- Innovation Cycle
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تاثيرات نوآوری بر گروههای کمدرآمد یا با درآمد متوسط
یاد میشود را
تن شومپیتری نوآوری و نظریهای که از آن با عنوان « نظریه رخنه به
در ادامه نظریاو اقتصاددانان برجرتهای اون میلتون فریدمن که وظیوه اجت اعی هر کربوکار
را فقط در به زداکثر شدن تود آن کرب و کار میدانرتند ،میتوان توتعهدهندم نابرابری دانر د
پایین»1

این امر منجر به شکافهای قاباتوجهی در نقوم توزی درآمد و نیز در بقث بهرموری و
نوآوریهای بعدی میشودد افزایش شکاف درآمدی به خودی خود بر موضوعاتی اون تالم ،
تقصیا و امید به زندگی (زیدری & صافقیان صافقی نوادد  )1131اررگذار ات د مقوفههایی
که بهرممندی از فرص های رشد و زندگی برای افراد را مرتقی اً متارر میکنندد
نوآوری برای گروههای کمدرآمد یا با درآمد متوسط
نامیدم میشود؛ رامزلی برای
که در برخی متون با ش اه هایی با آنچه نوآوری
کاهش شکاف در اتتانداردهای زندگی بین فقیرترین و غنیترین افراد جامعه ات د از ج له
دیگر ع اراو متعارف میتوان به «نوآوری برای فقرا» و «نوآوری برای قعر هرد» اشارم کردد این
صرفهجویانه2

رامزاها مع والً از جنس توفید مقصوالو ارزانتر (و مع والً تادم شدم) از مقصوالو موجود
در بازار ،برای فراهم آوردن امکان خرید آنها توتط گرومهای کمدرآمد ات د
نوآوری توسط گروههای کمدرآمد یا با درآمد متوسط
اشارم به نوآوریهایی دارد که توتط افراد کمدرآمد برای غل ه بر اافشهایی که با آن روبرو
هرتند توتعه دادم میشودد این نوآوری بر دو مرج دانشی اتتوار ات  :افف) دانش تنتی ب)
فناوریهای جدیدد این نوع از نوآوری را با ناد نوآوری قاعدم م نا 1میشناتندد این نوع نوآوری
مع والً با ارائه پاتخهای مقلی برای مشکالو باعث ترهیا کارآفرینی در مناطق زاشیهای شدم
و آنها را در مدار فعافی های اقتصادی قرار میدهد( )Paunov, 2013aددر جن شهای نوآوری
قاعدم م نا هدف شنیدن صداها و جریاناو م افوی ات که به دن ال تصویر متواوتی از نوآوری
و تغییراو فناورانه هرتندد مثالهای تاری ی انین جن شهایی ع ارتند از «جن ش فناوری
مناتب» دهه هوتاد میالدی و «جن ش علم مردد »4در هند در دهه هشتاد میالدید مثالهای
امروزین نیز شاما «ش که زن ور عرا »5در هند و «جن ش تکنوفوژی برای فراگیری اجت اعی»
در آمریکای التین هرتند ()Smith, Fressoli, & Thomas, 2014د
1- Trickle Down Theory
2- Frugal innovation
3- Grassroots innovation
4- People’s Science Movement
5- Honey Bee Network
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پیش از ورود به ب ش رو تققیق ذکر یک نکته ضروری ات د آنچه در نقد جریانهای
نوآوری و خطمشیگذاری در این زوزم ،از منظر فراگیری به نقد کشیدم میشود به معنای تردید
در ه ه دتتاوردهای این زوزم از منظر نابرابری نیر د تجارب متعددی ( V. P. M. Swamy,
)D. King, 2003( )V. Swamy, 2012()2011زاکی از نقش مث انواعی از نوآوری در کاهش
نابرابریهای فراگیر در جوام در دت ات د ه ین تجارب ،در کنار محافعاو کالنی که زاکی
از آرار توء دیگر انواع نوآوری در جوام بودم ،پایههای نظری نوآوری فراگیر به عنوان رویکردی
مت ایز به نوآوری را بنا نهادماندد به طور خاح بقث نوآوریهای مافی و ارر آن بر افزایش
فراگیری مافی 1در جوام در ادبیاو نوآوری فراگیر مورد توجه ات د آنچه پیش از این در کار
گرینوود و جوانیک) (Greenwood & Jovanovic, 1990و دیگران ( R. G. King & Levine,
 )1993در رابحه بین توتعه مافی و کاهش انواعی از نابرابری در جوام نظریهمند شدم ،زتی
توتعه مافی در بین انواع وجوم توتعه بیشترین تاریر مث بر زندگی فقرا را نشان دادم و تنها
نوع توتعه ات که در رابحهای خحی فقر را کاهش میدهد( Aghion & Bolton, 1997; Galor
)& Zeira, 1993دو در محافعاو نوآوری فراگیر در مقافه کالتیک اقتصاد اد-پرا (موبایا مانی
در کنیا) ( )Jack & Suri, 2011به عنوان یکی از زوزمهای جدی جایگام مت ایز یافته ات د
بنابراین تاکید این مقافه بر این ات که نوآوری فراگیر به عنوان نوعی از نوآوری که فزوماً در
برتر کنونیِ ز ایتگرِ نوآوری جریان اصلی به وقوع ن یپیوندند ،در هر جامعه نیازمند برخی
نقشهای جدید تاختاری و برخی خطمشی های کالن ات که در این پووهش تال شدم تا
این ابعاد تاختاری و خطمشیهای مرت ط با آنها شناتایی شودد

روش پژوهش؛ معرفی فراتلفیق کیفی
این پووهش از نوع هدف توتعهای – کاربردی ات و از نظر رو
اکتشاف دادمها به صورو کیوی و با متد فراتلویق کیوی 2انجاد شدم ات د

اتتن اط ،تقلیا و

فراتلویق کیوی یا به اختصار فراتلویق 1یکی از رو های فرامحافعه 4ات که بیه منظیور
بررتیی ،ترکییب و تقلییا پووهشهای گذشته مورد اتتوادم قرار میگیردد فرامحافعه به تجزیه
و تقلییا ع ییق کارهای پووهشی انجاد شدم در یک زوزم خاح میپردازدد (م ینی دهکردی
& کشتکار هرانکی )1135 ,این رو با رو فراتقلیا که در آن از نتایج تققیقاو به عنوان
دیتا اتتوادم میشود متواوو ات د توتعه رو فراتلویق بر م نای مقدودی هایی در رو های
1- Financial Inclusion
2- Qualitative Meta-Synthesis
3- Mata-Synthesis
4- Meta Study
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ق ا از آن بودم ات د مقدودی های موجود برای بهینه کردن تص ی او بر م نای ت امی
پووهشهای موجود باعث شدم تا تکنیکهایی برای ش ول دتتاوردهای تققیقاو کیوی طرازی
شود)(Dixon-Woods, Agarwal, Jones, Young, & Sutton, 2005د در انجاد تققیقاو کیوی
ت ایا به زوظ ویوگیهای خاح فردی و فرهنگی منجر به دور ماندن نتایج آنها از بقثهای
کالن و زضور آنها در خطمشیگذاری شدم ات د فراتلویق کیوی پات ی به این ک ود
ات )(Finlayson & Dixon, 2008د دو رویکرد متواوو در رو فراتلویق وجود داردد رویکرد
اول که رویکرد گردآوریکنندم 1یا یکپاراهکنندم 2ناد دارد بر ج آوری ،گردآوری و
یکپاراهکردن محافعاو پیشین تأکید دارد به نقوی که نقاط مشابه یافتههای محافعاو پیشین را
شناتایی و دتتهبندی کندد رویکرد دود رویکرد تلویق توریری 1ات که بر تأویا و توریر
محافعاو ق لی تأکید دارد)(Finfgeld, 2003د در این رویکرد مقایره و توریر با اه ی ات به
این دفیا که با اتتوادم از نوعی اتتقرا ،پیشبینی میکند که در شرایط مشابه اه اتواقی م کن
ات بیافتد (Jensen & Allen, 1996; Thorne, Jensen, Kearney, Noblit, & Sandelowski,
)2004د در واق مه ترین کارکرد فراتلویق ،درک و شناتایی موهود کلیدی و تم اصلی تققیق
در موضوع مورد نظر ات د در این مرزله از این پووهش با بکارگیری رو فراتلویق و بازخوانی
محافعاتی که به صورو صری یا ض نی به موهود نوآوری فراگیر اشارم کردماند ،ابعاد معرفی
شدم برای این موهود از توی پووهشگران پیشین؛ شناتایی ،دتتهبندی و تقلیا شدم و مدل
نهایی کار بر این م نا اتت راج شدم ات د

مراحل انجام تحقیق
برای انجاد این پووهش در ابتدای تققیق از فلواارو فینلیرون و دیکرون در هو گاد
اتتوادم شدد این هو گاد برای زصول اط ینان از درتتی انت اب رو فراتلویق برای انجاد
پووهش مورد نظر ات د از ج له نکاو زائز اه ی در این ب ش این ات که ت امی مرازا
واتازی ،4تقلیا و توریر دادمها تا زد امکان شواف ارائه شود)(Sandelowski, 2006د در ادامه
و برای انجاد مرازا ج آوری و تقلیا دادمها از مدل نوبلی و هیر اتتوادم شدد این مدل که
برخاتته از رویکرد اول ات به دن ال گردآوری محافعاو پیشین ات د الزد ات که یافتههای
این محافعاو پیشین؛ ابتدا ج آوری شوند ،تپس دتتهبندی شوند و آنگام بر اتاس متغیرهایی
که باارز بودنشان ق الً تائید شدم ات  ،تقلیا شوندد فرآیند گاد به گاد برای انجاد فراتلویق
1- Aggregation
2- Integration
3- Interpretive Synthesis
4- Deconstruction
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از هو مرزله تشکیا شدم ات ) (Noblit & Hare, 1988د اشارم شد ارائه تشریقی نقوم
انت اب و تقلیا دادمها از ویوگیهای اتاتی رو فراتلویق کیوی ات (،)Sandelowski, 2006
به ه ین دفیا در ادامه به شرح گاد به گاد رو انجاد مرازا هو گانه مدل نوبلی و هیر
پرداخته شدم ات :
مرحله اول :تعيين هدف و مسئلة تحقيق
هدف از انجاد این فراتلویق ،شناتایی ابعاد م تلف موهود نوآوری فراگیر در تققیقاو انجاد
شدم تا این مقح زمانی ات د علیرغم محافعاتی که در این زمینه انجاد شدم به دفیا نر تاً نوظهور
بودن هر دو موهود نوآوری فراگیر و فراگیری در تققیقاو به ابعاد این دو موهود به طور صری
و شواف پرداخته نشدم و جن ههای م تلف موهود فراگیری از تققیقاو م تلف قابا شناتایی
و اتت راج ات و این ه ان ویوگی ات که بهکارگیری رو فراتلویق در این مرزله از تققیق
را کارآمد و مناتب مین ایدد
مرحله دوم :جستجوی مقاالت
برای انجاد این ب ش از تققیق بکارگیری روشی تیرت ی برای مرور کلیه مناب اطالعاتی
مرت ط موجود و پس از آن انت اب محافعاو مرت ط در قابااعت ادبودن نتایج مورر ات د در این
محافعه ،جرتجوی پایگامها و مجالو مرت ط ،ع اراو و واژمهای مرت ط و نیز نویرندگان مرت ط
صورو گرف د واژگان کلیدی فارتی و انگلیری موردجرتجو در جدول زیر آمدم ات د
واژگان فارتی
نوآوری فراگیر ،فراگیری ،رشد فراگیر ،نابرابری،
توتعه فراگیر ،کربوکار فراگیر ،کربوکار برای
فقرا ،کربوکار در قعر هرد ،رف فقر ،کاهش فقر،
کارآفرینی اجت اعی ،کارآفرینی زنان

واژگان انگلیری
Inclusive Innovation, Inclusive growth, Inclusive
development, Inclusiveness, inequality, Inclusive
Business, entrepreneurship in bottom of pyramid,
entrepreneurship for poverty reduction,
entrepreneurship for excluded people,
entrepreneurship in base of pyramid, business for
excluded people.

ابتدا پایگامهای اطالعاتی فارتیزبان شاما پایگام نشریاو جهان اتالد  ،ISCپایگام اطالعاو
ر پایاننامههای دانشجویی مقاط کارشناتی ارشد و دکتری (ایران داک) ،بانک اطالعاو
نشریاو کشور (مگیران) و پایگام اطالعاو عل ی جهاد دانشگاهی در تافهای  1191تا 1131
جرتجو شدندد ض ناً پایگامهای نشریاو زیر نیز به دفیا پوشش زوزم موضوعی و ازت ال وجود
تجارب داخلی ارزش ند که با کلیدواژمها به آنها دتترتی زاصا نشدم جداگانه بررتی شدند و
عناوین ش ارمهای منتشرم بر روی پایگامهای اینترنتی این نشریاو جداگانه مرور شد :فصلنامه
تقلیا اجت اعی نظم و نابرابری دانشگام شهید بهشتی ،فصلنامه برنامهریزی رفام و توتعه
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اجت اعی دانشگام عالمه ط اط ایی ،فصلنامه پووهشهای اقتصادی (رشد و توتعه پایدار) دانشگام
تربی مدرس ،نشریه توتعه کارآفرینی دانشگام تهران ،نشریه مدیری ترمایه اجت اعی دانشگام
تهران ،فصلنامه رفام اجت اعی دانشگام علود بهزیرتی و توان شی ،فصلنامه محافعاو میانرشتهای
در علود انرانی پووهشکدم محافعاو فرهنگی و اجت اعی وزارو علود ،تققیقاو و فناوری،
نشریه مدیری فناوری اطالعاو دانشگام تهران ،فصلنامه پووهشهای رشد و توتعه اقتصادی
دانشگام پیاد نور ،مجله دانش و توتعه دانشگام فردوتی مشهد ،نشریه اقتصاد و تجارو نوین
وزارو بازرگانی ،فصلنامه محافعاو و تیات های اقتصادی (نامه موید) دانشگام موید قم ،مجله
محافعاو توتعه اجت اعی ایران دانشگام آزاد اتالمید پایگامهای انگلیریزبان Google Scholar,
scopus, ebscohost, sciencedirect, emeraldinsight, sagepub, springerlink, isiknowledge

نیز در فاصله  1331تا  2119جرتجو شدندد عالوم بر کلیدواژمها و جرتجوی عناوین در نشریاو
داخلی ،کار پووهشگران صازب آرار مرت ط نیز جداگانه جرتجو شدد در مج وع ،کار  3پووهشگر
داخلی و  12پووهشگر خارجی شناتایی شدد
مرحله سوم :ارزیابي اصلي و انتخاب مطالعات
برای ارزیابی و انت اب محافعاو باید م نایی انت اب شودد در این مرزله از  11پرتشی که
اتکینز برای انت اب مقاالو ارائه کردم اتتوادم شد) (Atkins et al., 2008این ارزیابی بر روی 42
مقافه انت اب شدم در گادهای ق ا انجاد شدد با توجه به نتایج ارزیابی از بین مقاالو ،آنهایی که
در ارزیابی فوق در  9پرتش پاتخ مث گرفتند انت اب شدند و به این ترتیب تعداد مقاالو به
 15مقافه نهایی رتیدد کنترل مجددی با تعداد ارجاع به این  15مقافه نیز انجاد شد که به جز دو
مورد ه گی پرارجاع نیز بودندد دراین مرزله کار شناتایی تمها از مقاالو انت ابی انجاد شدکه
در گاد بعد نقوم تقلیا و تلویق تمهای زاصا شرح دادم شدم ات د
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مرحله چهارم :خالصه کردن یافتههای مطالعات
در این مرزله از رو ط قهبندی 1برای توکیک
نتایج در دتتههای مرت ط اتتوادم شدد برای انت اب
معیاری برای تقریمبندی مقاالو از «نردبان نوآوری
فراگیر» ارائه شدم توتط هیکز و دیگران در 2114
( )Heeks et al., 2014اتتوادم شدد در تققیق هیکز
مرأفه این ات که گروم زاشیهای باید در کداد
«جن ۀ» نوآوری شریک شوندد هیکز  1تح را برای
فراگیری شناتایی کردم ات که به دفیا جامعی
نگام به فراگیری میتواند معیار منات ی برای
دتتهبندی مقاالو در این پووهش باشد:
هیچیک از مقاالو در تح پراتاختار دارای
مقتوایی تجربی یا نظری ن ودندد انین نتیجه ای دور

شکا  -2نردبان نوآوری فراگیر هیکز ()2114د

از انتظار نیر ارا که پیش از این نیز مقققان،
ک ود مقاالو در تح تقلیا پراتاختار دربارم نوآوری را در مقاوم نهادهای توتعه و
نوآوری در برابر جریاناو نوآوری فراگیر و نوآوری قاعدم م نا دانرتهاند و مورد بقث قرار
دادماند )(Fressoli et al., 2014د در تح تاختار از آنچه در تقلیا مقاالو به دت میآید،
ب شی از م ازث در این ب ش به آرار توء تاختارها اشارم دارد و ب ش دیگر به شناتایی و
معرفی راهکارها ،خطمشیها و تغییراتی که در صورو رخداد در تاختار یک جامعه امکان بروز
نوآوری فراگیر و گرتر آن را ترهیا میکندد برای نامگذاری عواما تاختاری ،از نتایج
پووهشی با عنوان عواما تاختاری و رفتاری در تشری نابرابریهای اقتصادی-اجت اعی در
عواما فرهنگی /رفتاری2
تالم اتتوادم شدد در این مقافه پووهشگران در پی بررتی اه ی
در مقابا عواما مادمگرایی /تاختاری 1بودماندد به این ترتیب که در کنار عواما تاختاری آن
دتته از عواملی که بیش از تاختارها متارر از رفتارهای فردی یا ج عی کنشگران ات را با
عنوان عواما رفتاری معرفی کردماند )(Stronks, Mheen, Looman, & Mackenbach, 1996د

1- Classification Method
2- Cultural/Behavioural
3- Materialist/Structural
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مرحله پنجم :ترجمه و تفسير مطالعات در رابطه با یکدیگر
انجاد این مرزله به معنای زصول اط ینان از درک اصلی ترین پووهشهای مرت ط و فهم
انرجاد و ارت اط موجود بین پووهشهای زوزم تققیق ات د بهترین رو ارائه انین ارت اط و
انرجامی در تققیقاو پیشین ،اتتوادم از ماتریسهای مقایره ای ات که در کارهای مرج در
انجاد رو

فراتلویق کیوی نیز دیدم میشودد

مرحله ششم  :تلفيق دادهها در قالب مدل مفهومي جدید
برای تلویق دادمهای زاصا کار تقلیا تمهای اتت راجی به توکیک تحوح نردبان هیکز
انجاد شدد تم های زاصا از مقاالو در هر ط قه تقلیا شد و تال شد تا موهومی مقوری در
هر تح شناتایی شود که بیشترین ارجاع در مقاالو را داشته و یا ریشه مشترک بقثهای هر
پله از نردبان بودم ات د به این ترتیب عواما شناتایی شدم در دو ردم موفوهها و ابعاد به این
ترتیب دتتهبندی شدند:
جدول  -2عواما تاختاری در مدل نوآوری فراگیر
موفوه

بعد

خطمشیگذاریهای نشر نوآوری

دوف

)(Rui, 2012) (Mark Andrew Dutz, 2007
)(Janiunaite & Gelbudiene, 2014)(Paunov, 2013b
ز ای )(Vincent- (Mark Andrew Dutz, 2007) (Gupta, 2007
)Lancrin & Echazarra, 2014
تنظیم مقرراو )Ali, ( (Rui, 2012) (Asongu & Nwachukwu, 2016
)Rodríguez-Pose & Tselios, 2013()Paunov, 2013b()2007

فناوری
مناتب

پذیر

(Henkel, ()Pursell, 1993()Janiunaite & Gelbudiene, 2014
)Donovan, 2012()2006
یادگیری )(Foster & Heeks, 2014)(Basu & Weil, 1998

ش کههای

اتصال به ش کههای جهان ((Gupta, )Janiunaite & Gelbudiene, 2014

جهانی

)2012)(George et al., 2012)(Donovan, 2012

تازمانهای
مرددنهاد

مراق

(نقوم اتتوادم و بهکارگیری مقصوالو/خدماو)

(Ali, 2007)(Smith et al., 2014)(Fressoli et al., 2014)(Grassl,
)2011
دانش زمینهای ()OECD, 2014a()Gupta, 2012

فراوانی
(درصد مقاالو)
%21
%21

%11

%11
%21

%41

%11
%21
%21
%11

%21

%41
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مرحله هفتم :نشان دادن یافتهها و اعتباریابي
در آخرین مرزله پووهش ،یافتههای تققیق که عواما تاختاری نوآوری فراگیر هرتند در
قافب ااراوبی نظاد دادم شد که در ادامه تشری شدم ات د در آخرین مرزله برای اعت اریابی
یافتهها رو «گروم کانونی» به کار گرفته شدد در این مرزله به نظر  15نور از خ رگان در ته
دتته :اتاتید دانشگام خ رم موضوع (شش نور) ،خ رگان تیاتتگذاری (اهار نور) و دانشجویان
دکتری در زمینه مرت ط (پنج نور) مراجعه شدد جلراو گروم کانونی در دو جلره دو تاعته
برگزار شدد در این جلراو ،پس از ارائه توضیقاو دربارم نقوم زصول یافتهها ،بقثها با
هدف بررتی ابعاد و موفوههای شناتاییشدم انجاد شدد در نهای برای تص یم نهایی ،تکنیک
مقات ه شاخص نر اعت ار مقتوا 1بهکارگرفته شدد برای اندازمگیری این نر برای هر یک
از موفوهها ،اعضا یکی از ته گزینه «ضروری»« ،موید وفی غیرضروری» و یا «غیرضروری» را
انت اب کردند و برای هر موفوه نر اعت ار مقتوا به این ترتیب مقات ه شد:
که در آن  neتعداد پاتخ به گزینه ضروری و  Nتعداد اعضای گروم کانونی ات د زداقا
میزان مجاز برای پذیر هر عاما به تعداد اعضای گروم کانونی برتگی دارد و با توجه به
مشارک پانزدم نور در گرومهای کانونی زداقا میزان قابا ق ول برای پذیر هر عاما 1/43
ات ()Lawshe, 1975د
جدول  -1نتیجه نظراو افراد در گرومهای کانونی برای ابعاد و موفوههای شناتایی شدم
بعد
دوف

موفوه

CVR

وضعی

خطمشیگذاریهای نشر نوآوری

1,11

رد

1,.9

ق ول

1

ق ول

پذیر

1,.9

ق ول

یادگیری

1,11

رد

اتصال به ش کههای جهانی

1,91

ق ول

1,2

رد

1,91

ق ول

ز ای
تنظیم مقرراو

فناوری مناتب
ش کههای جهانی
تازمانهای مرددنهاد

مراق
دانش زمینهای

)1- Content validity ratio (CVR

معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خطمشیگذاری ...

47

یافتههای پژوهش
در این ب ش یافتههای تققیق و نقوم تاخ مواهیم نهایی در قافب ابعاد اهارگانه و نیز
تشریقی دربارم هر یک از این ابعاد و ارایی زضور آنها در مدل و اگونگی اررگذاری آنها بر
مقوفه خطمشیگذاری آمدم ات د بقثها به توکیک در اهار بعد نهایی دتته بندی و ارائه شدم
ات د
ق ا از ورود به تقلیاها ذکر یک نکته ضروری به نظر میرتدد کارآفرینی در رویکرد غافب
به عنوان یکی از موفوداو نئوفی رافیرم و متعاقب اج اع واشنگتن بر پایه بیشینهتازی نو ش صی
و زداقا کردن نقش دوف اتتوار ات د در این جریان فکری و ع لی ،دوف نقش
هدای کنندگی یا تنظیمکنندگیا را به زداقا میرتاند و بر پایه این فرض که با بیشینه شدن
مناف فردی ،منوع ع ومی نیز تامین خواهد شد ،نقش خود را بیش از هر ایز از منظر زوظ
زقوق فردی و مافکی خصوصی نشان می دهدد در این نگام دوف با مقرراوزدایی از یکرو و
ت هید قوانینی برای ترهیا فرآیندهای کرب و کار بیشترین ک ک را به توتعه کارآفرینی
میکند()Hayek, 1976د از توی دیگر متعاقب اج اع واشنگتن 1که برکاهش هزینههای دوف ها
تاکید کردم ات  ،بریاری از خطمشیها برای کاهش تصدی دوف برای تامین نیازهای ب ش
ع ومی قرار گرف که کشور ما نیز از این جریان مرتثنی ن ود (نیلی ،درگاهی ،نیلی & ،کردبچه،
 )1131د بنابراین مازصا دو جریان اصلی بیشینه تازی نو ش صی و کاهش تصدی دوف در
ارائه خدماو ع ومی ،به شکاگیری تنوعی از زاشیهها زول افراد مرکزی در جوام منجر شدد
اما در نگر های متأخر یا مک ا به کارآفرینی که بقث نوآوری و رشد فراگیر نیز ذیا آنها
میگنجد ،بار دیگر بر نقش دوف به عنوان هدای کنندم و تنظیمکنندم بازار مراجعه میشودد
بنابراین بار دیگر دوف با زضور و مداخله در فرآیندهای بازار دت به کار تنظیم بازار میشودد
در بقث نوآوری فراگیر ،خطمشیهای دوف با هدف هدای تال ها و کنشهای فردی -که
انواعی از نوآوری که در فرآیند و خروجی دایرمای از
اصا بالمنازع کارآفرینی ات  -به ت
افراد زاشیهای جامعه را نیز دربربگیرند مورد بقث ات د
بنابراین آنچه در نتایج این تققیق آمدم فزوماً خطمشیهای تازگار با توتعه کارآفرینی در
نگر غافب آن نیرتندد انانکه در بقثهای ابتدایی این مقافه آمد ،تجارب کشورهای م تلف
نشان دادم که بیشینه کردن مناف فردی به واتحه توتعه نوآوری در جذب ت اد جامعه در نتایج
نوآوری موفق ن ودم و اه برا ب شهایی از مردد را از متن جامعه جدا کردم و به زاشیه راندم
ات د بنابراین برای ش ول و یا فراگیری مجدد این افراد به ایزی بیش از تعقیب اهداف فردی
1- Washington Consensus
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که ضرورو مداخلهگری دوف

برای تود و اعت اد به مکانیزدهای خودتنظیمگر بازار نیاز ات
را روشن میکندد
در این پووهش ،اهار دتته عواما تاختاری شناتایی شدم که در بقث خطمشیهای زوزم
فراگیری در قافب مدفی اهار بعدی برای نوآوری فراگیر تدوین شد:
ز ای های قانونی دوف

فناوری
مناتب

عواما تاختاری
نوآوری فراگیر

اتصال به
ش کههای
جهانی

نقش تازمانهای مرددنهاد

شکا  – 1عواما تاختاری تازندم نوآوری فراگیر (نتیجه فراتلویق)د

از ج له اهداف موضوع نوآوری فراگیر ،کاهش فاصله و ک رنگ کردن مرز بین زاشیه و
بدنه جامعه ات د فراگیری نوآوری و توزی فراگیر دتتاوردهای زاصا از نوآوری در جامعه،
به کاهش شکاف بین فقیر و غنی و کاهش نابرابری در جامعه منجر میشودد نکته مت ایزکنندم
بقث فراگیری با دیگر بقثهای کاهش نابرابری ،در نگام درونزای از درون خود جوام
زاشیهایر د این نگام به نوآوری که تغییر عامالن نوآوری از ن گان جامعه به افراد مقرود خود
میتواند دوف را از ورود به زا مرائا بینیاز کند؛ بقثی جدی ات د اهار دتته عواما
تاختاری شناتایی شدم برای نوآوری فراگیر به شرح زیر هرتند:
مناسب بودن فناوری
مورد ق ول و اتتق ال قرار گرفتن یک مقصول یا خدم توتط اقشار زاشیهای به ادراک
آنها از تهوف اتتوادم از آن ( )Ismail & Masinge, 2012برمیگرددد توصیف گوپتا از این
بقث تع یر خودشاعرانگی( )Gupta, 2012فناوری ات د به این معنا که مانند یک شعر که
بیواتحه با خوانندم ارت اط برقرار میکند ،فناوری باید به نقوی باشد که بدون نیاز به آموز
یا ک ک فردی دیگر اتتوادم از مقصول یا خدم برای افراد میرر باشدد ه وانی تح فناوری
به کار گرفته شدم برای خلق مقصول یا خدم برای اقشار زاشیهای و تح آشنایی آنها با
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فناوری مورد اتتوادم ) (Agapitova, 2014)(Smith et al., 2014در پذیر نوآوری نقش کلیدی
بازی میکندد گرومهای زاشیهای به دالیا م تلف ،فرص های یادگیری برابر با مرکز جامعه را
ندارند و یادگیری آنها در خالل زندگی روزمرم رخ میدهدد به ه ین دفیا بازار به عنوان جایی
برای زیر ناگزیر ه ه افراد جامعه میتواند بزرگترین کانال یادگیری این افراد باشد و گرتر
یک نوآوری فراگیر بین زاشیهایها به یادگیری آن در بازار توتط این افراد برتگی دارد ( Foster

)& Heeks, 2013د در نهای مانند هر نوآوری دیگر ،ترنوش نوآوریهای فراگیر را نیز
مکانیزدهای بازار تعیین میکنددگراه نگامهای شکادهندم نوآوریهای فراگیر زمینه و
خاتتگامهای متواوتی دارد ،وفی دتترسپذیری مقرون به صرفه در مدو زمان طوالنی باید متکی
بر مکانیزد بازار باشد و نه ز ای ه یشگی دوف ( )OECD, 2015و یکی از ارکان مهم نوآوری
فراگیر برآوردم شدن آن تق مکانیزد بازار و منحق اقتصادی ات ( & Nijhof, Fisscher,
)Looise, 2002د اما در بقث بازار نکته زائز اه ی دیگر این ات که بازاری بریار بزرگ و
تریعاً درزال رشد از مصرفکنندگان فقیر در زال ایجاد ات ()WorldBank & OECD, 2014
و در آیندمای نه اندان دور این بازار ،نقش مه ی را در تجارو جهانی بازی خواهد کردد
نقش سازمانهای مردمنهاد (سمنها)
تازمانهای مرددنهاد به عنوان رکن اصلی جامعه مدنی و ب ش تود در جامعه در ترنوش
جوام نقش زیاتی بازی میکنند(پورعزو ،خانیکی ،یزدانی & ،م تاری)1131 ،د در محافعاو
آمدم ات که نوآوری در صورتی فراگیر ات که گرومهای مقرود آن را پذیرفته و بهکارگیرند
( .)Heeks et al., 2014ه چنین آمدم ات که نوآوری در صورتی فراگیر ات که نی نوآوری،
رف نیازها یا خواتتهها یا مشکالو گروم مقرود باشد()Heeks et al., 2014د این دو ویوگی
مورد اشارم را در زضور ب ش تود (جامعه مدنی) در بین اقشار زاشیهای میتوان جر د
فعاالن تازمانهای مرددنهاد ،بهترین نقش را برای اعت ادتازی بین اقشار زاشیهای و ترج ه
مرائا آنها در قافب مدلهای کرب و کار پایدار برای کارآفرینان این زوزم میتوانند ایوا کنندد
اتصال به شبکههای جهانی
بقث گرومهای زاشیهای در ه ه جوام گراه با تواووهایی در گرتردگی و تعریف و تنوع
گرومهای زاشیهای زندم ات د بنابراین دانرتن تال های دیگر جوام در رویکرد به موضوع
رف نابرابری از گرومهای زاشیهای موضوعی اررگذار ات د ار این رو تح دیگر مشارک
نظری در بقث فراگیری ،بقث مشارک بیناف للی برای موفقی نوآوری فراگیر ات د این کار
در جه اتتوادم از تجارب ،دانش و امکاناو و ه چنین با توجه به وجود فقر و فذا بازار و
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تجارو آن در تح جهانی از اه یتی ویوم برخوردار ات
دربارم آنچه در بقث فناوری مناتب گوته شد نیز ذکر این نکته ضروری ات که شواهد زاکی
از رشد تجارب جهانی در توتعه فناوریهای تادمتر برای افراد در پایین هرد جامعه ات د
بنابراین اتصال به این تجارب جهانی و شکا دادن تجارب کارآفرینی تقلیدی در این زوزم برای
داخا کشور از مریرهای پیش رو برای توتعه نوآوری فراگیر ات د از این منظر تهوف کار
کارآفرینان نوپا و ترهیا قواعد بیناف للی برای کار با اتتارتاپهای بیناف للی میتواند مورد
توجه خطمشیگذاران زوزم نوآوری قرار گیردد
حمایتهای قانونی دولت
آصف بیاو ،شکر بازار و دوف در جوام زاشیهای را زمینهتاز نووذ گرومهای
ایدئوفوژیک از طریق ارائه خدماو ع ومی به اقشار زاشیهای دانرته و مثالهای تاری ی از
دوران معاصر منحقه خاورمیانه را شاهد آوردم ات (بیاو)1193 ،د ترویج نوآوری فراگیر از
ج له رامهایی ات که بدون تق یا هزینه بر دو دوف  ،ازت ال انقحاع جوام زاشیهای از
مرکز را ک تر میکندد در بقث ز ای های قانونی اند توصیه تیاتتی قابا بهکارگیری ات
که در ادامه مقافه به توصیا آمدم ات د

توصیههای سیاستی
برم نای آنچه گوته شد ،توصیههای تیاتتی زاصا از این پووهش را میتوان در اهار عنوان
زیر ارائه کرد:
تدوین خطمشیهای بخشی
از آنجا که گرومهای زاشیهای ع وماً در ارت اط با ب شهایی مانند آموز  ،تالم

و

خدماو ع ومی که با پدیدم «شکر بازار» و گاهی ه زمان با پدیدم «شکر دوف وبازار»
روبرو هرتند ،بیشتر تق تاریر قرار میگیرند و فذا رخداد نوآوری فراگیر در آنها نیازمند
مشارک بازیگران غیر از مکانیزد بازار ات ؛ وظیوه دوف در اینجا تقوی بازیگرانی ات که
نقشی مث در ترهیا و انجاد نوآوریهای مربوط به خدماو ع ومی که تاریر مرتقی ی در به ود
شرایط زندگی ه ه افراد دارند – مانند نوآوریهای مربوط به بی اریهای مغوول واق شدم و یا
بی اریهایی که بیشتر افراد فقیر را تق تاریر قرار میدهندد محافعاو زاکی از آن ات که
مقرراو دوفتی میتواند نقش مرتقی ی بر شناتایی فرص های کارآفرینانه و در نتیجه جه دهی
تال های کارآفرینانه داشته باشد()Tumasjan & Braun, 2012د
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از آنجا که «نوآوری در صورتی فراگیر ات که گروم مقرود در توتعۀ نوآوری مشارک
داشته باشد( »)Heeks et al., 2014هر گونه خطمشیگذاری ع ومی که به دربرگرفتن اقشار
زاشیهای در معنای اجت اعی آن ،مانند خطمشیهای کاهش ت عیض جنریتی (فالزی )1131 ،و
یا خطمشیهای رف ت عیض از اقلی ها یا افرادی که به دالیا جغرافیایی به نابرابری داار آمدماند
(نظری & تازمند )2115 ،مانند خطمشیهای رف ت عیض از عشایر ،به ترتیب به فراگیری
اجت اعی ،فراگیری صنعتی و فراگیری ترزمینی منجر خواهد شدد
ارائه تسهیالت خاص استفاده از افراد حاشیهای و محلی در کسبوکارها
در مقاالو متعدد به اگونگی مشارک مردد زاشیهای در فرآیند نوآوری و یا مشارک در
توزی نوآوری و اینکه جلب اعت اد در زاشیهایها ناشی از زضور در فرآیندهای نوآوری
ات ()Janiunaite & Gelbudiene, 2014()Raghav Narsalay, Leandro Pongeluppe, 2015
اشارم شدم ات د ه چنین آمدم ات که تازمان یا پروژمای که درجهای از مشارک زاشیه
جامعه در آن به اشم میخورد با اق ال بیشتری از توی مردد زاشیهای مواجه شدم ات ( Ismail
)Mark A. Dutz, 2007()& Masinge, 2012د از آنجا که به دفیا ازت ال پایین وجود
شایرتگیهای شغلی در افراد زاشیهای ازت ال جذب آنها در مکانیزدهای خودجو بازار ک تر
ات ؛ مداخله دوف در این ب ش در ازای ت هید ترهیالتی دیگر برای کرب و کار مرج ،
کارگشا خواهد بودد از ج له مهمترین آنها که خطمشیهای دوفتی نیز نقش بهتزایی در آن
خواهد داش  ،ترهیا ورود اقشار زاشیهای در قافب نیروی کار به شرک های نوآور ات د
بنابراین هر گونه خطمشی جذب افراد زاشیهای در شرک ها در قافب طرحهای اتت دامی یا
طرحهای کارآموزی که به درگیری مورر فرد با فرآیند نوآوری در شرک منجر شود ،به دو نتیجه
اصلی که هر دو به موفقی تجارب نوآوری فراگیر ک ک میکنند منجر خواهد شدد ن ر اینکه
زضور افراد جامعه زاشیهای در شرک ها ،توان ندتازی افراد برای اقداد به نوآوری برای پاتخ
به نیازهای جامعه زاشیهای که به آن تعلق دارند را باال خواهد برد و دیگر آنکه شرک نوآوری
که افراد یک جامعهزاشیهای را در تیم خود دارد با اق ال بیشتری از توی افراد آن جامعه روبرو
خواهد بودد
خطمشیهای تسهیلگر ارتباط بین سازمانهای مردمنهاد و متولیان نوآوری
نهادهای دوفتی و یا
صاز ان ایدمهای نوآورانه در اغلب موارد به دفیا گرایش به ت
تاخ بینش و ادراک مقلی بر م نای ارت اطهای مقدود ش صی ،بر م نای شناختی ناکاما از
جوام مقلی دت به اقداد زدم و به اهداف خود ن یرتندد برای جلوگیری از این مشکا به
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ارت اطی مرتقیم و پایدار با افراد نیاز هر که تجارب زوزم نوآوری فراگیر که اغلب با مشارک
مورر نهادهای مرددنهاد فعال در جامعه زاشیهای هدف زاصا شدم ات نیز موید این ضرورو
ات د محافعاو نشان میهد که در مواردی که اعت اد مردد از ق ا تامین نشدم باشد ،افراد زتی
زاضر به امتقان مقصول یا خدم پیشنهادی نیز ن ودماند ( Raghav Narsalay, Leandro
)Pongeluppe, 2015د بنابراین ضرورتی برای مشارک بین متوفیان نوآوری فراگیر و ت نها به
اشم میخورد تا هم بتوانند نر به خود اعت اد ایجاد کنند و هم دانش منات ی از م اطب
مورد نظر به دت آورندد انین امکانی جز با دتترتی مح ئن به ت نهای فعال در هر زوزم
میرر نیر د دانشی که در فعاالن جامعه مدنی ایران نر به جوام زاشیهای وجود دارد از
اصلیترین مناب دانشی برای تاخ مدلهای نوآورانه فراگیر در پاتخ به مرایا موجود جوام
زاشیهای کشور ات د بنابراین ت هید خطمشیهایی که گرتر ارت اط بین متوفیان نوآوری و
متوفیان نهادهای مدنی در کشور را ترهیا ن اید به عنوان یکی از کلیدیترین زمینهتازهای
شکاگیری ایدمها و تجارب نوآوری فراگیر در کشور زائز اه ی ات د
تدوین خطمشیهای حامی فناوری مناسب
محافعاو نشان میدهد تراژکتوری (مریر مقت ا آیندم) نوآوری و فناوری به نقوی ات که
اگر جه های جدید برای آن تعریف نشود ،در ادامه مریر کنونی نوآوری مایا به توفیدکنندگان
رروت ند (شرک های اندملیتی بزرگ با ترمایههای عظیم) و مصرفکنندگان رروت ند
ات ()Chataway et al., 2014د به ع ارو دیگر روند نوآوری از کالن روندهایی ات که
مقرومی های تاختاری و اج اری را برای ب شهایی از جامعه به بار خواهد آوردد در مقابا
این کالنروند جریان فناوری مناتب بر توتعه و ترویج فناوریهایی که توفید مقصوالو
خدماو به وتیله توفیدکنندگان کمترمایه برای مصرف کنندگان ک تر برخوردار را میرر کند
تامین میکندد این نوع از فناوری هم به دفیا نیاز اندک به ترمایه و هم به دفیا امکان بهرمبرداری
توتط افراد با دانش و مهاروهای ک تر به دفیا تهوف کاربری از بهترین ابزارهای نوآوری
فراگیر هرتندد بنابراین در این موقعی زمانی ،ت هید خطمشیهایی برای ترویج و ترهیا
فناوریهای مناتب در کشور ابزاری کمهزینه و کارآمد برای گرتر ازت ال رخداد نوآوریهای
فراگیر ات د
پووهشهای آتی دربارم ایرتی خطمشیها در هر یک از ب شها خواهد بودد به عنوان مثال
میتوان به تققیقاتی اشارم کرد که به بررتی نقش تازمانهای مرددنهاد در شکاگیری تجربه
نوآوری فراگیر ت رکز کند و یا هرگونه کار توان ندتازی که بر افزایش ازت ال نوآوری توتط
اقشار زاشیهای برای کاهش نابرابری موجود بر علیه خودشان منجر شدم باشدد نکته قابا توجه
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آنکه تنوعی از پووهشها در زوزم به ود قابلی ها و مدلهای کرب و کار نوآورانه برای کاهش
فقر در کشور وجود دارد که انجاد پووهشهای یکپاراهکنندم با اتتوادم از رو هایی مانند
تققیق زاضر میتواند به دتتاوردهای پووهشی جدید و م تنی بر واقعیتی در این بقث منجر
شودد
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