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اید ه رویکرد  سیستم های نوآور د ر اواسط د هه 1980  بار  اولین  هنگامی که برای 
این موضوع به گسترش  این را د اشت که زمانی  انتظار  مطرح شد ، کمتر کسی 
امروزی خود  برسد ، به گونه ای که پر رنگ ترین بخش زند گی امروز ما »تغییر های 
پی  د ر پی« د ر نحوه انجام کارها ناشی از نوآوری های روز افزون است. نظم جد ید ی 
را تجربه می کنیم که الزم نیست برای مرور خاطره های نسل های قبلی نوآوری ها، 
از پد ربزرگ ها و یا پد رهای خود  سؤال کنیم، بلکه خود  ما آن را تجربه کرد ه ایم. این 
تحول روزبه روز د ر یک نظام مد یریت شد ه برای تعد د  و تکثر نوآوری و سرریز نمود ن 
آن از یک حوزه به حوزه د یگر به نام نظام ملی نوآوری )NSI( د ر کشورهای مختلف 

تجربه شد ه است.
سازوکار های ارتباطی د ر نظام های نوآوری، بر اساس رویکرد های ارتباط های انسانی، 
سازمانی و بین  سازمانی بنا شد ه است. به تعبیر د یگر برای این که نظام ملی نوآوری 
تحقق یابد  سازوکارهایی طراحی و اجرا شد ه است که د ر آن د انش های میان رشته ای 
بیشتر از مسیر مواجهه مستقیم افراد  و برقراری ارتباط نزد یک با یکد یگر خلق می شود  

و نوآوری از میان رفت و آمد های انسانی ظهور می کند . 
به  طور مثال، د ر رویکرد  ساختاری، عوامل ساختاری را د ر مد ل های مختلف نظام های 
و  فعالیت ها  ملی  بر سطح  تحلیل ساختاری  توصیف می کنند .  و  تعریف  نوآوری 
ساختارهای نوآورانه ایجاد  شد ه توسط سازمان ها، د انشگاه ها، مؤسسه های تحقیقاتی، 
کارگزاری های د ولتی، خط مشی های عمومی، نهاد ها و به  ویژه روابط گوناگون میان 
آن ها تأکید  د ارد . رفتار صنفی منسجم د ر زمینه نوآوری توسط فرهنگ، قوانین، 

عرف ها و قرارد اد های ملی شکل گرفته است. 
 ،NSI همین موضوع د ر رویکرد  عملیاتی نیز د ید ه می شود . رویکرد  عملیاتی به مقوله
بر فعالیت ها و فرآیند هایی که نقش اصلی د ر یک NSI را با هد ف تعمیم، انتشار و 
کاربری د انش اجرا می کنند ، تأکید  د ارد . یک چنین عملیاتی می تواند ؛ بازارهای 
تکنولوژی را پیش بینی کند ، حلقه های ارتباطی را شکل د هد ، آموزش  و  پرورش را 

توسعه د هد ، منابع را بسیج کند  و د انش ایجاد  کند . 
رویکرد  اثربخشی، هم از این موضوع استثنا نیست. این رویکرد  به محاسبه  پیچید گی 
طبیعت NSI برمی گرد د  جایی که بیشتر بازیگران و عناصرNSI  به طور اجتماعی 
مکانیزم های  آن ها،  تنظیم  برای  شد ه  استفاد ه  مکانیزم های  و  شد ه اند   جاسازی 
غیربازاری اند : مکانیزم های سیاستی، شبکه ای و نهاد ی برای کمک د ر تنظیم بازیگران 

NSI استخد ام شد ه اند .
آن چه د ر مباحث نظری کمتر به آن اشاره شد ه است بهره گیری از ظرفیت رسانه ها 
از  یکی  است.  مقوم  و  د هند ه  ارتقا  عنوان یک سازوکار  به  نوآوری  ملی  نظام  د ر 

 نقش رسانه های نوین 
د ر نظام ملی نوآوری
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نوآوری های محسوس این روزگار، رسانه های نوین است که زمینه را برای انتشار 
د انش و نوآوری ها فراهم می کند . به تعبیری بخش عمد ه ای از نظام ارتباطی د ر نظام 
نوآوری متکی به ارتباطات از راه د ور و فناورانه شد ه است. گرچه ایجاد  سازوکارهای 
ارتباط میان فرد ی برای خلق نوآوری بسیار حائز اهمیت است، سازوکارهای ارتباطی 

و رسانه ای نوین نیز زمینه را برای انتشار نوآوری بیش از پیش فراهم ساخته است.
د ر بررسی اجزای نظام ملی نوآوری، موارد ی مانند  عناصر ساختاري، چارچوب قانوني 
و مقرراتي، فرهنگ نوآورانه-کارآفرینانه، پیشران های نوآوري، زیرساخت هاي نوآوري، 
اعتبارهای مالي، انتشار اطالعات، مکانیزم هاي انتقال- انتشار تکنولوژي و حمایت 
براي تجاري سازي ذکر شد ه است. د ر نگاه اولیه رسانه ها را د ر جایگاه توسعه فرهنگ 
نوآوری و کارآفرینی و انتشار اطالعات می توانند  نقش آفرینی کنند . این نقش آفرینی 
از ماهیت رسانه ها و نقش آن ها د ر فرهنگ سازی و جریان آزاد  اطالعات سرچشمه 

می گیرد . اما این تمام ماجرا نیست.
شکل های جد ید  از رسانه گری، حضور رسانه را د ر تمامی  اجزای نظام های نوآوری به 
وضوح روشن نمود ه است. خیلی پیچید ه نیست که د ریابیم برقرار ارتباطات فناورانه 
و چیرگی بر ابعاد  مکانی و زمانی ارتباطات می تواند  به رسالت های نظام های ملی 
نوآوری کمک نماید . البته این یاری گری به معنای صرف استفاد ه از رسانه ها برای 
تسهیل ارتباط گیری د ر نظام های ملی نوآوری نیست، بلکه به نوعی رسانه گری و 
رسانه های نوین را به بخشی از نظام ملی نوآوری د رآورد ه است، تجربه ای که از نظر 

مطالعه های نوآوری و مطالعه های رسانه ای نباید  مغفول بماند .
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