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هاي مردمی در برخی از هاي نوآوريمروري بر تجربه
 کشورها

 1*،اکرم قدیمی

 چکیده 
  شوند. کار با دانش میارائه  بومی    محور هستند که براي پاسخگویی به نیازهاي جامعههایی اجتماعحلهاي مردمی راهنوآوري

کارگیري و  هزینه هستند و بههاي مردمی آسان و کمیابد؛ نوآوريهاي محیطی توسعه میدر برخورد افراد با هم و چالشمحلی  

به نوع نوآوري،  این  انگیزه  آنها ساده است؛  یا تجاريتکرار  بلکه  دست آوردن سود  نیست،  یا  اصل مهم  سازي  حفظ هویت 

هاي رسمی  اي در بخشبومی هستند و توسط مردم عادي که هیچ تجربهو  یغیررسم هاي مردمی معموالًنوآوريفرهنگ است.  

در دیگر    هاي مردمیشود. هدف این مقاله آشنایی با نوآوريشده ندارند، براي دستیابی به توسعه پایدار انجام میو سازماندهی  

 کشورهاي جهان است. در این مقاله از روش مطالعه اسنادي بهره گرفتیم.  

هاي مردمی بوده بررسی  هاي نوآوريهاي مردمی در کشورهاي هند، برزیل و آرژانتین که آغازگر جنبشحاضر، نوآوريدر مقاله  

و نوآوري  شده  بر  گذرا  جنوبی،  نگاهی  آفریقاي  چین،  مالزي،  مانند  کشورهایی  در  مردمی  افکندهانگلستان  هاي   ... ایم.  و 

(توجه  »  سبز بودن«گیرند. دو مؤلفه  مردمی اغلب براي خدمت به اهداف محلی و یا حل مشکالت محلی شکل می  هاي نوآوري

 هاي مردمی است. هاي نوآوريمؤلفه تریناز مهم» کم هزینه بودن«زیست) و به محیط
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 مقدمه
ارزش جدید اقتصــادي با اســتفاده از دانش موضــوع پرنوآوري 

اه، بخش ــت. در این نـگ اي مهمی از دانش، از نوع دانش اسـ ـه
ــت ــمنی اسـ معـناي  ـبه »Innovate«نوآوري از کلـمه التین    .ضـ

ده اـست. ـشوچیتی نوآوري   تخراج ـش اختن یک چیز جدید اـس ـس
اـلب مفهوم علمی مطرح کرد د    .]1[  را در ـق کنتر: «نوآوري فرایـن

ــئلهگردآوري هر نوع ایده جدید و مفید براي حل  اســت و   مس
ــکل ــامل ش هاي جدید در گرفتن ایده، پذیرش و اجراي ایدهش

 .]2[  شودفرایند محصوالت و خدمات می
دي پنج  ،دـیکنوآوري از نظر می ه  فرایـن ه از مرحـل ــت ـک اي اسـ

خالقیت و مسـئله یا مشـکل آغاز شـده و با صـرف   شـناسـایی
اجراي   آن،  اجرایی کردن  ت در جهـت  ل خالقـی تکمـی ابتکـار، 
نوآوري و نهایتًا با بســط و انتشــار و گســترش نوآوري در بین 

براســاس تعریف ســازمان   .]3[  رســدهمکاران به پایان میهمه 
عه و همکاري لو، نوآوريتوـس ها، در ابتدا  هاي اروپا در بیانیه اـس

هاي  ها، فرایندها، شـاخصبر اهداف اقتصـادي شـامل محصـول
د؛ در ـحالی ابی متمرکز بودـن ازارـی انی و ـب ــازـم ه  سـ  ریفاتعـ   درـک

ــت.   اهداف محدود بهجدید، نوآوري دیگر تنها  ــادي نیس اقتص
ــاـبه«واژـگانی چون   ــان    »نقش، هنـجار، ارزش و موارد مشـ نشـ

د، نوآوريمی دـی ارادایم ـج ه در ـپ د ـک داف  دهـن ه اـه ا معطوف ـب ـه
ــتـند. انواع مختلفی از نوآوري ــخ ـبه براي  ـها  اجتـماعی هسـ ـپاسـ

ــان   کردن فراهمنـیازـها و   ـکه یکی از آنـها   ـها وجود داردرـفاه انسـ
 ت.هاي مردمی اسنوآوري
ــودمی  اطالق نوآوري از  مدلی به  مردمی نوآوري ــط  که  ش   توس
  ها ، این نوآوري به ظرفیت) 1(  گیردمی صــورت  مردمی  نوآوران 

ــانی  هايتوانایی و ــنعتگر  هايمهارت  مانند انس   ، یادگیري  ،يص
داد  و  نگرش ــتـع ــودمی  مربوط  اسـ الی  نقش  .شـ ه  فـع   مبتکران  ـک
اد  در  مردمی اي  ایـج دـه ه  فرایـن ت  در  نوآوراـن ايموقعـی ا  ـه ابع  ـب  مـن
 کنند ارائه  را   ايهزینه کم هايحلراه تا  گیرندمی عهدهبه  محدود

]5،4[.  
ــتـند ـکه براي  ـهایی اجتـماعـحلـهاي مردمی راهنوآوري محور هسـ

هاي  نوآوري شوند.  می  محلی ارائه  پاسخگویی به نیازهاي جامعه
ان و کم تند و بهمردمی آـس اده   آنهاکارگیري و تکرار هزینه هـس ـس

 
1. Tacit knowledge 
2. Codified knowledge 

ت؛ انگیزه این نوآوري،  باـس ود یا تجاري  کـس ت، ـس ازي نیـس ـس
ــل مهم  بلـکه   ــتاصـ ـهاي  نوآوري  .حفظ هوـیت ـیا فرهـنگ اسـ

اغلب این   .کننداي در توـسعه پایدار ایفا میمردمی نقش برجـسته
ا  نوآوري دون طرح ـی ــمنی ـب ار تجربی و دانش ضـ ایج ـک ا نـت ـه

هایی ابداع  پذیر ابزارها و فناورينمونه هـستند؛ اقـشار آـسیبپیش
د. نوآوريمی ل کنـن ــکالت خود را ـح ا مشـ د ـت اي مردمی  کنـن ـه
ه ا دانش محلی اســـتنحوي پـب د دانش ـب ا  . این نوآوريیوـن ـه

نوآوري تجربه  این  در    .2اـست نه ـصریح  1براـساس دانش ـضمنی
یار مهم ت. نوآوربـس ریح اـس ، اغلب  اي مردمیهيتر از دانش ـص

برآورده کر اي روحیبراي  ازـه نـی ام  -دن  انـج ه   روانی و  «وظیـف
. نوآوري مردمی، طراحی مجدد ]6[ گیرداجتماعی» صــورت می

و مـشخـصاً بر اـست    یک محـصول براـساس اـصول همان محـصول
ـهاي  نوآوري  .]7[  ی آن تمرکز داردایـکار  روي هزیـنه و قیـمت و

ــب براي حلکردن راهپـیدا    براي  هاییمردمی، فـعالـیت   هاي مـناسـ
ــت ــخگویی به نیازهاي بومی در جوامع درگیر اس این   .]5[  پاس

ــاتی همچون: انعطاف ــخص ــادگی،  نوآوري داراي مش پذیري، س
ی، مناـسب فقرا، ارزان  یاقتـصادي بودن، در راـستاي توـسعه روـستا

  .]8[  با قابلیت انعطاف باال است و با استفاده از منابع محلی و
اي از شــبکه«توان چنین تعریف کرد:  هاي مردمی را مینوآوري 

ازمان  هاي ابتکاري از پایین به باال در حلهایی که راهفعاالن و ـس
هایی که به مـشکالت  حلکنند. راهراـستاي توـسعه پایدار ارائه می

ارزش و  عالیق  و  محلی  ــخ  جوامع  پــاسـ درگیر  جوامع  هــاي 
دمی انی  .]9[  »دهـن ه مبتکران  می رخ مینوآوري مرد  زـم د ـک دـه

اـیجــاد  ـبراي  ـخود  ـبوـمی  ــه  ـتـجرب و  ـمهــارت  داـنش،  از  ـمردـمی 
هاي نوآورانه اقتصــادي مناســب که به نفع جوامع محلی  حلراه

 هایی ازنمونه  محققان،  برخی .]10،9[ خود باشـد، اسـتفاده کنند
ه  این نوآوري لراه  ـک ايـح ه  کم  ـه دي  هزیـن دـی ل  براي  را   ـج  ـح

  .]11،9[ اندداده  گزارش را  کردهارائه    واقعی زندگی  ،مسائل
هاي  موضـوع نوآوري  1992گذاران انگلسـتان از سـال  سـیاسـت

پس از بحران   ویژهبه.  ندمردمی را در دســتور کار خود قرار داد
ــال   ــادي بزرگ س که طی آن تولید ناخالص داخلی    2008اقتص

هاي عمده در سـطح جهانی به گذاريو میزان سـرمایه  کشـورها
هاي  وگوها به ســوي نوآوريشــدت کاهش یافت، محورگفت

ــرفهکم  رو، ابتکارات وجویانه تغییر جهت داد. از اینهزینه و ص
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ــادي و  نوآوري ــرـفه اقتصـ   مـند طور نـظامـکه ـبه  مردمیـهاي ـباصـ
در نظر گرفته نشده بود، مورد توجه    آنهااي براي بودجه و برنامه

ه هایی  چنین نوآوري آنهاهایی که در  قرار گرفت. همچنین عرـص
هاي غیررسمی شکل گرفته طور صریح در زمینهدهد و بهرخ می

ــت .بود ــیاس ــگاهیان قرار گرفت. مورد توجه س   گذاران و دانش
مثال، ســازمان توســعه و همکاري اقتصــادي، شــروع به عنوان به

ـــعه مـفاهیم و ـمدل ،  » نوآوري فراگیر«ـهاي ـمداخـله در مورد  توسـ
 این فعالیت .]12،13[نمود   »2توسـعه فراگیر«و    »1رشـد فراگیر«

پایین  «هاي  هاي مردمی و همچنین مدلشـامل شـناخت نوآوري
 . ]15[  است  »با صرفه«و نوآوري  ]14[ »هرم

نوآوري و اقدامات مبتنی بر جامعه، دو ســتون و رکن توســعه  
ویژه در پایدار اسـت، گرچه در بسـیاري از کشـورهاي جهان به

طور عینی ارتباط ســازمان  کشــورهاي در حال توســعه، هنوز به
ـــکل نگرفـته  یافـته اي مـیان نوآوري و اقدامات مبتنی بر جامـعه شـ

ت. ورتولی به.  اـس رورت و اهمیت   ـص نوآوري را این بالقوه، ـض
له موجب شــده تا توســعه پایدار در این  ئباور دارند. همین مســ 
اهمیت نوآوري را  آنهارو شــود چرا که  هکشــورها با چالش روب

ــیه قرار دارد.  ــتند اما در عمل نوآوري مردمی در حاش پذیرا هس
 در راســتاي توســعه پایدار اشــکال متفاوتی هاي مردمینوآوري

خود براي توســعه پایدار را راهبرد بســیاري از کشــورها   .دارند
مشــخصــًا بر پایه همین اقدامات نوآورانه مبتنی بر جامعه قرار  
دادند. هدف توـسعه پایدار قادر ـساختن مردم سراسر جهان براي  

ــاســی خود و بهره مندي از کیفیت برآورده ســاختن نیازهاي اس
هاي  قراردادن کیفیت زندگی نســلالمصــالحه  وجهزندگی بدون 

آتی است و این هدف صرفًا از طریق یک اقتصاد پایدار، مولد و 
د. عنوان بخـشی از هاي مردمی بهنوآوري نوآور محقق خواهد ـش

زیست  ارچوب اصول محیطههاي اجتماعی، همواره در چجنبش
ـــعه قرار می ـهاي ـعداـلت اجتـماعی و گرفتـند و ـبه ارزشو توسـ

  هاي نوآوري  جنبش.  ]19،18،17،16[اند  ر پایبند بودهتوسعه پایدا 
ــیع تر ـبه مردمی از نبوغ مردمی در داـخل آـغاز و در مقـیاس وسـ

تر منجر و در ابعاد گسترده  ]20،10[  کندسمت خارج حرکت می
  باهادوري و کومار   شـــود.توانمندســـازي نوآوران مردمی می به
ه  ) 2010( اً  «عنوان  نوآوران مردمی را ـب الـب ه ـغ دي، ـک مبتکران مبـت

ــکالت محلی ـبهتالش می د براي ـحل مشـ طور ـجدي اـقدام  کنـن

 
1. Inclusive growth 
2. Inclusive development 

هاي  هاي رسمی مانند بنگاهکنند و عموماً خارج از حوزه سازمان 
ت   الـی اري فـع ا ، نوآوران  تعریف می  ،»ددارنـ تـج اـن د. از نظر ـگ کنـن

ــعیف و کم ــار ض ــتند که میلیون مردمی اقش ها  درآمد جامعه هس
ــکالت خود به اجرا می حلراه   گذارند را براي رویارویی با مشـ

ايجنبش نوآوري  .]21[ ا و   ـه دـه ل دانش، فرایـن ــاـم مردمی، شـ
ــت. این   اـعات محلی اسـ ا نوآوري در اجتـم اي مرتبط ـب دـه اـم پـی

مربوط ـبه مـنابع، تولـید و ـخدـمات و در   ـهايـها در بخشنوآوري
ــهري وجود دارند ــتایی و ش   هدف این مقاله . ]22[  مناطق روس

نایی با نوآوري ت.   هاي مردمیآـش ورهاي جهان اـس   در دیگر کـش
 در این مقاله از روش مطالعه اسنادي استفاده شده است.

 پیشینه 

وجود دارد، اما    هاي مردمینوآوري  در کشورهاي مختلف جهان 
ــودهاي گوناگونی به آن اطالق مینام ــینه نوآوري .شـ هاي  پیشـ

در مورد    توان در استدالل موکر جستجو کرد. موکرمردمی را می
تان،   میزان اهمیت نوآوري و ابتکارات در انقالب صـنعتی انگلـس

صــورت ها بهچندین ســند مســتدل ارائه کرد که این نوآوري
تند. به تقیم ارتباط کمی با دانش علمی داـش عنوان مثال جیمز مـس

ب کمی   موردوات، در   اـل ک مـط فیزـی ا قوانین  ـی ک  امـی ترمودیـن
ــتمی ا  دانسـ ه   اـم انیکی ـب ازه مـک ک مـغ دي خود را در ـی توانمـن

کر معتقد اســـت که ریچارد رابرتس با مو.  وضـــوح نشـــان داد
. رابرتس هرگز  ]23[  اـستعدادترین مکانیک انقالب ـصنعتی اـست

ــنعت کتان   ــلی ص ــتون و مهره اص ــت اما س مطالعه علمی نداش
. ادعایی مشـابه  شـدمحسـوب می  1780و   1770بریتانیا در دهه  

اب فیلیپس در کـت د  ادموـن ــط  ادانی جمعی: «  این موارد توسـ آـب
غل، چالش و تغییر منجر نوآوريچگونه  هاي مردمی به ایجاد ـش

ــ مطرح    »شــود؟می د که پیشــرفت در علم نبود که تفاســیري  ش
ادي در قرن   ادي  ا رخ د 19جدید در دانش اقتـص د. پارادایم اقتـص

ـهاي بومی مردمی ـکه کمترین اطالـعات و دانش ـبه دلـیل نوآوري
ــتـند تغییر کرد. ـبا وجود اینـکه، این ن ـها در وآوريعلمی را داشـ

ه ار رفـت ه ـک اریخ ـب اوت این  طی ـت ات مفهومی متـف اـم ا ابـه د، اـم اـن
د دانش را وهم ا  بخش از تولـی ــده ـت اـعث شـ ه و ـب ــاخـت آلود سـ

 هاي نظري مشخصی در این عرصه حاصل نشود. ارچوبهچ
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ــر کنونی، بحران  هدر عصـ اـن دـگ اي چـن ل بحران   -ـه ــاـم اي شـ   ـه
ــی ــیاسـ ــادي، اجتماعی و سـ ــیاري از   -اکولوژیکی، اقتصـ بسـ

ت. براي مقابله با  انی را متزلزل کرده اـس اختارهاي جوامع انـس ـس
ــیاین ـچالش ــت.  ـها، بررسـ ـــیاري در ـحال انـجام اسـ ـهاي بسـ

ــگران معتـقدـند نوآوري ـهاي مردمی یکی از راهـکارـهاي  پژوهشـ
ــترفع ـچالش ــاـید بتوان گـفت دـهه  .  ـهاي چـندـگاـنه اسـ  80شـ

ــی ایـجاد کرد ـکه نوآوريجه ـهاي مردمی را ـبه ـجامـعه جـهانی شـ
ــاـند. نوآوري اسـ ـــن عنوان ـعاـمل بر روي افراد ـبه مردمی  ـهايشـ
ـشبکه زنبور    1989در هند، در ـسال   .]24[  نوآوري متمرکز اـست

  هاي که شــواهد تاریخی از حرکتعســل آغاز شــد، در حالی
الیان دراز حکایت دارد.   جنبش، 2000از اوایل دهه  مردمی از ـس

ــرـکتفـناوري ـهاي دولتی و ـهاي اجتـماعی در برزـیل، فـعاالن، شـ
ــمت برنامه ــهجوامع را به س هاي مختلف  هاي نوآوري در عرص

وق داد که راه کالت افرادي که  هایی برايحلـس از نظر   حل مـش
 اقتصادي در حاشیه هستند، فراهم کنند. 

نوآوري تجربه  بر  برخی مروري  در  مردمی  هاي 
 کشورها

ــت ـکه نوآوري ــول ـیا فرایـندي نوآوراـنه اسـ ـهاي مردمی محصـ
ـشود.  ها از پایین هرم ایجاد میدلیل ـضرورت و چالشمعموالً به
ه اریخی جنبشاز نموـن ـت اي  اي نوآوري مردمی میـه ه ـه ـب توان 

 رد زیر اشاره کرد: موا 

ه  جنبش ــب در دـه اسـ اوري مـن اي  فـن د   جنبش  ؛70و    60ـه تولـی
اـمه لوـکاس)؛ ان (برـن ـــت اوري    جنبش  اجتـماعی مفـید در انگلسـ فـن

 جایگزین.  

ت الـی اري از این فـع ـــی هبسـ ا ـب ــط  ـه ه توسـ ل اولـی ویژه در مراـح
ايآژانس د،   ـه انـن اوري ـم ــات علمی و فـن ــسـ ه و مؤسـ ـــع توسـ
ایی از  بخش ان بین   OECDـه ــازـم ار و همچنین و سـ المللی ـک

و چندین مؤســـســـه علمی و   UNDP ،UNEPبانک جهانی،
 فناوري مورد حمایت قرار گرفتند.  

  1980و   1970در دهه    »فناوري مناســب«هاي مربوط به فعالیت
هاي توســعه و رو، آژانسنیز به این ســمت هدایت شــد. از این

مؤسـسـات اصـلی علوم و فناوري به لحاظ تاریخی به الگوهاي  
ـــعه اجتـماعی ـکه از نوآوري ـهاي  ـجایگزین تغییر فـناوري و توسـ

هاي اقتصادي جهان،  گیرد، توجه کردند. بحران مردمی نشات می
ــتر ن و مـفاهیم    ـهاي مردمیـهادـها ـبه نوآوريمنجر ـبه توـجه بیشـ

متنوع آن ـشد. این امر ـشامل به رسمیت شناختن نوآوري مردمی  

ــرـفه «ـهاي نوآوري  و ـمدل  »نوآوري از ـپایین«و همچنین     » ـبا صـ
هاي مردمی  مطالعه منابع در دسـترس در زمینه نوآوريبا   اسـت.

ــورـهایی چون هـند، توان ادـعا نمود ـکه این نوآوريمی ـها درکشـ
ــطوح متـفاوت انـجام میا  در  .]25[  گیردنگلیس، چین و... در سـ

ــیر تاریخی نوآوري ــورهاي هند، ادامه، به س هاي مردمی در کش
آرژانتین   و  ل  هبرزـی نوآوريآغـازگر جنبش  عنوان ـب هـاي  هـاي 

مردمی    ـهايپردازیم. همچنین نـگاهی ـگذرا بر نوآوريمردمی می
ســتان  لدر کشــورهایی مانند مالزي، چین، آفریقاي جنوبی، انگ

 داریم. 

   هاي مردمی در هندنوآوري

مردمی در هند طی دو دوران، قبل از   هايمطالعه پیـشینه نوآوري
تقالل ( تقالل (بعد از 1947اـس ی  قابل ) 1947) و بعد از اـس بررـس

 .است
ــتقالل:   ــاً با مهاتما گاندي  این دوران دوران قبل از اس ــخص ، مش

شــود. ایشــان با تأکید بر منابع و نیروهاي بومی، بنیان آغاز می
از و   اي نـی ه بر مبـن اد ـک ا نوعی نوآوري مردمی را نـه ل ـب اـم در تـع

به عبارتی  .گرفتبرمی  قشر وسیعی از مردم را در  ،محیط زیست
روع می ود. تاگور نوآوري مردمی در هند با تاگور و گاندي ـش   ـش

تا1934( عه روـس تایی ی معتقد بود و نوآوريی) به توـس هاي روـس
مطرح   بـه  .]28[  کردرا  نهرو  لعـل  کمیتـه جواهر  رئیس  عنوان 

 دهنده نظریه تاگور بود.ادامه 1938در   ریزيبرنامه
در زمان جواهر لعل نهرو بعد از اـستقالل دوران بعد از اـستقالل:  

شد هاي مردمی، توجه  نوآوري  به ساله صنعتی شدن   5در برنامه  
برگشـــتند و بر  »ســـیاســـت فناوري مناســـب«به    1970و در  

آن  ی با هزینه پائین و ارزان تأکید شــد. ایده اصــلی یهافناوري
وماخر انگلیسـی در   کوچک  «در کتاب  1973راهکاري بودکه ـش

  .]26[ دکرمطرح   »زیباست
  وجود هببراي کمک به توـسعه    1960  جنبش فناوري مناـسب، در

ر فناوري در   1980آمد و در  اعه و درحال حاـض ر و اـش براي نـش
ــکال مختلفی ــتقابل اش ــعه    .مالحظه اس فناوري که براي توس

ت اتی اـس خـص د، داراي مـش ب باـش ین، مواد  یمانند هزینه پا  مناـس
ــغل بومی ــطح براي  ، ایجاد ش نیروهاي ماهر بومی، کاربرد در س
ــطاغلب  که   خرد ــود. در می مردمان بومی کنترل و اداره  توس ش

ــی اي  بررسـ دود  ،1979در  OECDـه ه   79  ـح ــور در زمیـن کشـ
  کشـور  90، این تعداد به1984فناوري مناسـب فعال بودند و در  
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ید ار فقیر   .رـس ببفرایند فناوري مردمی در بین اقـش فقرزدائی   ـس
  .]27[  شودمی

  گرفـته   الـهام  متنوعی  اجتـماعی  ـهايجنبش  ـهاي مردمی ازنوآوري
علمی مردم، شـــبکه   جنبش توان بهآن می  هاينمونه از.  اســـت

.  کرد  هاي اجتماعی فراگیر در جامعه اشارهزنبور عسل و فناوري
شود که  اندرکارانی انجام میها توـسط فعاالن و دـستاین فعالیت

ندهاي  ای، ایجاد دانش و فرهاي یادگیرياـشکال مختلفی از روش
ال می دنوآوري را دنـب ه    کنـن ه هـم ت چتـک ر نوآوري مردمی  تـح

 .]9،28،29[ گیرندقرار می
ل اـب ـق منبع  نوآوري در نوآوري مردمی  ه  ـــع توسـ براي  توجهی 

اـست.   هغیر ، تولید و، کـشاورزيهاي مختلف مانند آموزشزمینه
تیبانی معتبري   تم پـش یـس ودآور و ـس نوآوري مردمی رویکردي ـس

ــادي مردم در حوزه ـهاي  براي ـتأمین نـیازـهاي اجتـماعی و اقتصـ
هاي مردمی  ، نوآوريدر ســالیان اخیر ].31،30[  مختلف اســت

ــ عنوان مکانیبه ــادي   تواندمی حیاتی که میس ــعه اقتص - به توس
توجــه   کنــد،  کمــک  جوامع  ــگران اجتمــاعی  پژوهشـ و    اکثر 

  ].10،5[ گذاران را جلب کرده استسیاست

  1علمی مردم    جنبش

در هند آغاز شد و طیف   1980علمی مردم در اوایل دهه    جنبش
ها را در ها و انجمنهاي اصـــلی، ســـازمان وســـیعی از شـــبکه

تراتژي متفاوت   گرفتبرمی که از نظر اندازه، تاریخ، تمرکز و اـس
بودند. هـمه نگران ایجاد رابطه بهتر بین علم و نیازهاي اجتماعی  

د   این گروه]32[بودـن از  ا. برخی  ه    ـه از طریق ـب ترویج دانش، 
ان محلی، ـبه  ی درابتـکارات ابرابري در «  منظورآموزش زـب ـکاهش ـن

الگوي توـسعه جایگزین،  ارتقاي  «برخی دیگر به  و »دانش علمی
در اواخر دهه   توجه داـشتند.  »مبتنی بر علم و فناوري محلی هند

هاي ســنتی از طریق روزرســانی تکنیکبه جنبشرویکرد   1970
اده از علم   ــتـف درن «اسـ ا   ؛»ـم اوردـه ـــت ه دسـ ه ویژه ـب ا توـج   ي ـب

ــب متمرکز    هايفناوري رویکرد، با رویکردهاي  این    .دشــ مناس
ده در  نعتی متفاوت قبلی اعمال ـش وراي تحقیقات علمی و ـص ـش

ــده بود ـتا  بود و بر ـکاهش تکنـیک را   آنـهاـهاي ـمدرن متمرکز شـ
ــرکت ــطبراي ش ــتایی هند   هاي کوچک و متوس در مناطق روس

ب کند ارکت آزاد حامالن بالقوه   .مناـس ویژگی مهم این مدل مـش

 
1 The People’s Science Movement (PSM)   
2 Department of Science and Technology, Government of India (DST) 
3 Honey Bee Network 

اجتماعی در ارزیابی نیازهاي اجراي فناوري بوده اـست. بنابراین  
ه د نوآوري مردمی ،رویکر ه مشـــارکتی جنـب ـــع ایی از توسـ ـه

اوري ا عنوان  فـن ا ـب اربر«ـه ایی ـک ــاف    »تواـن اده از اکتشـ ــتـف و اسـ
تجــاري  مــدل فقرا «هــاي  برمی  »طرفــدار  در  رویکرد   .گیردرا 

در تالش است تا نهادهاي علم، فناوري  جنبش نوآوري مبتنی بر
هاي سنتی و  سازي تکنیکمـسیر بهبود و تجاري و نوآوري را در

ــتمبرداري از پیشــرفتبهره ــیس هاي تولید محلی  هاي فنی در س
 درگیر کند. 

ــایر  راهبرد    در هـند،  جنبش ــاس همـکاري ـبا سـ خود را بر اسـ
هجنبش اـی ذاري بهتر ـپ أثیرـگ اعی براي ـت اي اجتـم ذاري کردـه  و  ـگ

 با.  تســـري دادعلم و فناوري  در مؤســـســـات را   الگوي خود
فنـاور و  علوم  وزارت  در   را   مـدل خود جنبش،  2يهمکـاري 

ربرنامه راـس بر این، در اواـسط دهه  عالوهوارد کرد.  هند  يهاي ـس
ار  1990 ــت محیطی در  ،جنبش ابتـک اي زیسـ اجراي رویکردـه

بخش  وجود، سـه دهه موفقیت دراین  با  توسـعه روسـتایی بود.
اوري،   ا این ـچالش روبـ   جنبشعلم و فـن ه    روهـب ــد ـکه چگوـن شـ

ــاخـتاري ـبه هـ چ ــازي و تـبدـیل سـ ارچوب خود را از توانمـندسـ
هـمدل الی ـک د. در ـح ل کـن دـی ام تـب ل انـج اـب اي ـق وزارت علوم و  ـه

در نوآوري مردمی    جنبش پیشــنهاد کرد که رویکرد فناوري هند
بــه براي    یالگوی  عنوان بــایــد  بودجــه  تــأمین  هــدف  بــا  کلی 

مورد   هاي دولتی در هندروسـتایی توسـط سـازمان   هاينوآوري
جدیدي براي مقابله با هاي  راهبرددر نتیجه،  .اســتفاده قرار گیرد

هاي  هاي جنبش نوآورياین چالش آزمون شدند. یکی از ویژگی
داراي ظرفیت یادگیري انعکاـسی هـستند که    این اـست که  مردمی

 .  استهایی که از رویکردهاي قبلی بر پایه درس

  3شبکه زنبور عسل

ا ل گوپـت ان   آنـی ذار جنبش نوآوريبنـی د، در ـگ اي مردمی در هـن ـه
بکه  1989 ل» را در میان گروهی از ـش بکه زنبورعـس اي با نام «ـش

دانشــمندان، کشــاورزان، دانشــگاهیان و ســایر افراد عالقمند به 
ــنتی و نوآوري ــار دانش س ــازي و انتش ــتندس هاي بومی به مس

ــیس کزبان  ــخ به هاي محلی تأس ــی از پاس ــبکه بخش رد. این ش
هاي مرتبط با آن بود. شــبکه و چالش  1960انقالب ســبز دهه  

ــل ــبکه  ،زنبور عس ــت. از نظر اي غیرش ــمی اس ــبکهرس ،  این ش
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غالباً در   که  اختراع و نوآوري توسـط مردم یعنی  نوآوري مردمی
نش محلی، سنتی یا بین افرادي که آموزش رسمی ندارند و به دا 

  ).2(، وجود دارد بومی متکی هستند
ها و دانش فعالیت اـصلی ـشبکه، پیمایش و مـستندـسازي نوآوري

اـعات،   د از اجتـم ازدـی د ـب انـن داـمات مختلف ـم ــنتی مبتنی بر اـق سـ
لیت  ها، جوایز و مسـابقات اسـت. بخش دیگري از فعامصـاحبه

ــاف ظرفیت ــبکه، مربوط به اکتش ــوالت و ش هاي تجاري محص
فرایندهاي مـشخص ـشده در طی زمان ـشامل حمایت از مبتکران  

ازي  در زمینه نمونه  ثبت اختراع و ارائه کمک  فرایندمحلی در  ـس
این شــبکه  .]33[  ادامه تجارت اســت  برايگذاري  و ســرمایه

وجوي شـهد توسـط زنبورعسـل با اعزام  براسـاس ایده جسـت
ــتایی به جســت هاي  وجوي نوآوريدانشــجویان به مناطق روس

ــازـمان   .مردمی پرداـخت ــبـکه ـبا سـ ـهاي دیگر ـمانـند «انجمن  شـ
ــات»،  پژوهش و ابتـکارات براي فـناوري ــسـ ـهاي ـپاـیدار و مؤسـ

ت نوآوري ه تقوـی ــبـک ايشـ اد ملی نوآوري ـه در   1مردمی و بنـی
ــ  ــدن و انتشـ د. همـکاري دارـها  ار این نوآوريجـهت عمومی شـ

این، مسـتندسـازي، پشـتیبانی فنی و مالی، حفظ حقوق   برعالوه
هاي دیگري  ســـازي، برخی از حمایتمالکیت معنوي و تجاري

 کندها فراهم میها و نوآوريهستند که شبکه براي این خالقیت

]6[.  
هاي  حلافراد را در توســعه راه  هايخالقیت و توانایی ،شــبکه

محلی از طریق تعامل با ســایر مبتکران، کارآفرینان و حمایت از 
کند. شـبکه با حمایت چندین نهاد میمؤسـسـات دولتی تقویت  

ددولتی  دولتی و غیر مردمی و   ـهاي، براي تقوـیت نوآوريدر هـن
   د.را تأسیس کر دانش سنتی بنیاد ملی نوآوري

ــتفادهروش ــی مورد اس ــناس ــبکه  ش هاي  جهت ثبت نوآوري ش
وجو، دریافت و گردآوري  مردمی ـشامل ـسه مقوله اـصلی جـست

   .است
منظور جســــت ه  براي  ـب ملی  ــطح  در سـ کـارزارهـایی  وجو، 

یا دعوت از نوآوري وجود دارد. مورد بعدي ســفر   مســتندکردن 
خص می ال مکانی را مـش ت. دو بار در ـس اف اـس کنند براي اکتـش

اده ـبه آنـجا می دهـند ـکه  روـند و ـبه مردم محلی خبر میو ـپاي پـی
عی می در این مکان این کار انجام ود  و در طول این فرایند ـس ـش

ایی  هاي نوآورانه در مناطق روها یا فعالیتنوآوري ناـس تایی ـش ـس
ــت نفر  ــص ــتند حدود پنجاه یا ش ــودیاترا گروهی هس ــود. س ش

 
1 National Innovation Foundation (NIF) 

در  کهها  آموزان و افرادي از رســـانهمتشـــکل از نوآوران، دانش
نوآوري مردمیمورد  گردآوري    هــاي  اطالعــاتی  محــل  آن  در 

ـشود که گروهی از کنند. فعالیت بعدي ـسودـسانکال نامیده میمی
ــتند.  ــت آنهانوآوران محلی هسـ آمیزي  طور موفقیتاند بههتوانسـ

ــبکه ــکیل بدهند و ش اي از نوآوران مردمی را در یک منطقه تش
ه اد ملی نوآوري  این نوآوران ـب ــاف، براي بنـی أمور اکتشـ عنوان ـم

ــانههند کار می ــطوح مختلفی از رس ها در این  کنند. همچنین س
وجو، گنجاندن  روش بعدي جســت. نوع ابتکارات حضــور دارد

هاي مهندسی و مدیریت  مه درسی است. در کالجاکتشاف در برنا
ــف نوآوري ــی درباره کش ــودهاي مردمی ارائه میهند درس   . ش

نواره نواره  همچنین جـش نواره غذا و جـش هاي مختلفی مانند جـش
ادك نیز ـبه ادـب ــایی نوآوريـب اسـ ـــن ـهاي مردمی برگزار  منظور شـ

 شود.  می
ــت. افراد می اـفت اسـ د ـبهروش بـعدي درـی ــتقتوانـن یم  طور مسـ

طور الکترونیکی به بنیاد ملی  ـشان را از طریق پـست یا بهنوآوري
 نوآوري ارسال کنند. 

ازوکارمقوله دیگر جمع ت که از طریق ـس هاي مختلفی آوري اـس
ام می ــؤال میانـج ــود؛ مثًال از مردم سـ ا فردي را شـ ــود آـی شـ

ــیدمی ــناس ــد؟ حتی یکی از روش ش هاي  که نوآوري کرده باش
ه، در نظر گرفتن کـمک   اده در این مقوـل ــتـف همورد اسـ اي  هزیـن ـه

ــف این نوآوري ــت ـکه ـبه کشـ ــیلی براي افرادي اسـ ـها  تحصـ
  .]6[  پردازندمی

ان تالش می ــازـم دین سـ د چـن ا این نوآوريدر هـن د ـت اکنـن را   ـه
ــازمان  ــر کنند. این سـ ــامل بنیاد ملی  افزایش داده و منتشـ ها شـ

بکه تقویت نوآوري بکه  هاي مردمینوآوري، ـش  زنبور عـسل و ـش
 .  است

د رفاه و  وع که نوآوري محرك رـش دولت هند با درك این موـض
عنوان  را به  2010یکم اســت، ســال ورقابت ملی در قرن بیســت

ورا   »دهه نوآوري« کیل  اعالم کرد و یک ـش ي ملی نوآوري را تـش
در مناطق روسـتایی رخ  ویژههاي مردمی در هند، بهداد. نوآوري

وي خودکفائی و خوداتکائی بود داد، این نوآوري ها، گامی به ـس
ه در ت   ـک ائز اهمـی ائی ـح ت و انگیزه خوداتـک ه، خالقـی آن روحـی
 . ]8[است  
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 آمریکاي التین  

ه طوالنی   اي التین از ســـابـق جنبش نوآوري مردمی در امریـک
 1970هاي مناسـب دههبرخوردار اسـت که ریشـه آن به فناوري

ت و هدف آن   گردد. منبع فرایند نوآوري،برمی جوامع محلی اـس
حل در زمینه ســاختار اقتصــادي و ســیاســی اســت که  یافتن راه

ــت ــیاس ــت  گذاريس  این جنبش بر. ]27[  منعطف نتیجه آن اس
ــعه جنبشپایه »ســنت«روي ــده و ادامه آن توس هاي  گذاري ش

ــت. در  اـبل نئولیبرالیزم بوده اسـ اجتـماعی و رفرم مردمی در مـق
شــد. این   نهادهایی توام با فناوري و توســعه ایجاد  2000ســال  

نهادها شــامل نهادهاي دولتی، کارکنان بخش تحقیق و توســعه،  
نهادهاي    ســایرها و هاي غیردولتی، تعاونیها، ســازمان شــگاهدان

ه در طیف نوآوري ب توـج اـل اي  مرتبط بود. یکی از موارد ـج ـه
بکه  ورهاي امریکاي التین در برزیل بود که از ـش مردمی بین کـش

  وجود آمده بود و به جنبش تعاونی اوروگوئه هفناوري اجتماعی ب
 .]27[و واحد تحقیق و توسعه در آرژانتین گسترش پیدا کرد  

   هاي اجتماعیشبکه فناوري

اوري ه فـن ــبـک اعیشـ اي اجتـم ه   ـه ل دـه ل    2000در اواـی در برزـی
به حالت تعلیق درآمد. این ـشبکه،    2012تأـسیس ـشد و در ـسال  

ه ادـی االن، اتـح ا فـع ه ـت ان گرفـت اهـی ـــگ ــیعی از دانشـ ا،  طیف وسـ ـه
ازمان  ازمان هاي تأمین مالی و بهنمایندگان دولت، ـس هاي  ویژه ـس

هاي اجتماعی و بـسیاري از مؤسسات از جمله مردم نهاد و گروه
ــرکتچندین و هاي  زارتخانه مانند وزارت علوم و فناوري و شـ

برمینیمـه در  را  و غیره  پتروبراس  د  مـانـن تدولتی   .]34[ گرـف
ــبـکه در ارتـباط بودـند، افرادي ـکه ـبا عنوان  نوآوري را ـبه این شـ

ــازي   ــعه محلی با تأکید ویژه بر توانمندس کاتالیزوري براي توس
ــعه  عنوان به ــی از تعامل بین جوامع هدف و توس دهندگان  بخش

در برزیل به دنبال ایجاد یک   ـشبکه این. کردندفناوري تـصور می
ها و جوامع محلی بود. شـــبکه در ســـینیبین تکن  رابطه عادالنه

هاي  بخش غیررسمی توسط حزب کارگر شکل گرفت. بین سال
ها  ارتخانههاي بزرگ، وزها، تعاونیدر برزیل، بانک  2009-2005

ه   ــبـک ه شـ اـم ا برـن ل ـب اوري و نوآوري برزـی و بخش علم و فـن
 .]27[ همکاري داشتند

ان  تســــازـم اـی ل، حـم دولتی در برزـی اي  از ـه اداري  اي معـن ـه
ـهاي اجتـماعی کردـند. انگیزه ایـجاد فـناوري اجتـماعی در فـناوري

مطرح و ـساالنه از  2001در ـسال »بانک حمایتی« برزیل از طریق

هاي جالب توجه اختصاص  اي براي برنامهطرف این بانک جایزه
ــد. پس از آن، فناوري ــناخته  داده ش ــتري ش هاي اجتماعی بیش

کشــاورزي،   ،شــناســیهاي بومزمینهها در این برنامه .شــدند
تی و جمعبازیافت، انرژي ائل معیـش ب، مـس آوري آب هاي مناـس

بازاریابی هاي  حمایتو  ها  تعاونی،  هاي آموزشــیو برنامه  باران 
هاي  هاي خاص و انتقال نوآوريمتمرکز بود. تمرکز بر موضــوع

مردمی به جوامع دیگر مشـــخصـــاً در مواردي به ایجاد ثبات و 
د. برنامه ی منجر ـش ترنا«  دموکراـس یـس اي بود ، بزرگترین نمونه»ـس

  .]35[ که در مناطق نیمه خشک برزیل اجرا گردید
نوآوري از طریق خالقیت ارائه    در امریکاي التین برخی از انواع

ها مشــارکتی اســت. در آرژانتین شــود. در اوروگوئه نوآوريمی
عه در ـسطح محدود از  اورزي براي توـس تیتوي فناوري و کـش انـس

کند. هاي اکولوژي با کاربرد در ـسطح کوچک اـستفاده میتکنیک
و وســـایل کشـــاورزي و هاي این انســـتیتو روي مواد  در طرح

کـشاورزي مانند بذر، وـسایل و ابزار باغبانی کار    هاي اـصلینهاده
  سازمان اجتماعی   60نهاد و بیش از    100شده است. در آرژانتین  

ــعه    محورعنوان  که بههاي مردمی وجود دارد براي نوآوري توس
در آرژانتین مؤسـسـه ملی فناوري و  .]27[د  نشـومحسـوب می

هاي فناوري آـسان در دـسترس اـست. یکی از کـشاورزي و برنامه
ط برنامه   اورزي    pro-Huertaموارد مهمی که توـس در مورد کـش

ــود، آموزشو مزارع انـجام می ـهاي  ـمدت در برـناـمهـهاي کوـتاهشـ
ــعه ــت. این برنامهتوس ــت،  اي کوچک اس ها، در ارتباط با معیش

  د شزباله و نهادهاي خانگی در سطح محلی انجام می  آوريجمع
]35[.  

 )  1986  -1976جنبش تولید مفید اجتماعی (انگلستان،  

رکود اقتصـــادي و از بین   دوران جنبش تولید مفید اجتماعی در  
ترکیبی جنبش  این  رفتن مـشاغل تولیدي در انگلیس پدیدار ـشد. 

ارگران و جنبش ــین، ـک دسـ اعی  از مهـن اي مختلف اجتـم را در ـه
،  هوا و فضا لوکاس  ، شرکت انگلیسی1976در سال  گرفت.  برمی

با تعدیل هزاران شــغل، یک طرح جایگزین براي آینده شــرکت  
خود منتشــر کرد. طرح لوکاس یکی از محصــوالت مهم جنبش  

ــت ـکه براي دوره ـهاي  اي کوـتاه در دـههتولـید مفـید اجتـماعی اسـ
 .شکوفا شد 1980و  1970
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 چین  

ه دلـیلدر چین نوآوران مردمی   ابع و   ـب ه مـن ــی ـب ــترسـ ـعدم دسـ
ايجـایگزین اســــب  ـه ا،  مـن اگزیر می  آنـه ـن ا در را  ـت ســــازد 

وجوي مواد خام در محیط اطراف خودـشان باـشند. هوآ و جـست
) نوآوري2010همکــاران  از )،  فراتر  چین  در  را  مردمی  هــاي 

هاي ســاخته شــده توســط مردم محلی دانســته و آن را نوآوري
وکارهاي  هاي ســـاخته شـــده توســـط کســـبشـــامل نوآوري

ســســات تحقیقات خصــوصــی خصــوصــی، مردم محلی و مؤ
پایین به باال اسـت که   ازهاي مردمی،  در چین، نوآوري نند.دا می

از می ــود و خودجوش و مبتنی بر عالیق از مردم محلی آـغ شـ
اســت. این نوآوري از تجربه مســتقیم شــروع شــده و به تدریج  

هزینه و کاربردي و ها کمکند. همچنین، این نوآوريپیشرفت می
 . ]36[ستند بر پایه فناوري ه

 مالزي

ه اـم الزي، نوآوري مردمی یکی از برـن ان در ـم  1ایمپـکت ـهاي پیـم

درـصد پایین هرم درآمد در نظر گرفته   40اـست که براي تقویت  
ت. وزارت علوم ده اـس اقدام   برنامه  مالزي ، فناوري و نوآوريـش

ارات ابی ابتـک ات    نوآوري را براي ردـی داـم از کرد (اـق مردمی آـغ
اـمه ـگام نوآوري2012،  نوآوري اد نوآوري در  ). برـن ــط بنـی توسـ

ار برـناـمهـمالزي ـمدیرـیت می ــاخـت ــود و سـ ـهاي  ـهاي نوآوريشـ
بیهمردمی    در هند  آنیل گوپتا متخـصص نوآوري مردمی  برنامه ـش
براي  بنیاد نوآوري   وآژانس نوآوري  ،دو ســازمان دولتی.  اســت
 فعالیت اصــلی  رانه در مالزي پیشــگام شــدند.هاي نوآوفعالیت

وجوي مبتکران از منظور جســـتســـازماندهی نوآوري به بنیاد،
ــت. بنـیاد ــار ـجامـعه اسـ  همچنین ـباـنک ملی نوآوري هـمه اقشـ

 ).3(اندازي کرد را نیز راه مردمی

 آفریقاي جنوبی

جنوبی،   افریقـاي  نوآوريدر  انتخـاب  ار  ــطمعـی توسـ کـه   هـا 

ندوق تیبانی میهاي  ـص وند عبارتند حمایتی نوآوري محلی پـش ـش
 از:
 نوآور داراي تجربه قبلی باشد؛ •
 ایده از لحاظ فنی، اقتصادي و سازمانی قابل اجرا باشد؛  •
 پذیر تکرارپذیر باشد؛ایده در میان فقرا و اقشار آسیب •

 
1.  Impact  

 باشد؛نوآور قادر به تأمین احتیاجات خود  •
را با دیگران به اـشتراك   خود حاـصل از نوآوري  نوآور نتایج •

 .]37[بگذارد 

 گیري نتیجه 

ه نوآوري ه تجرـب الـع ا مـط اي مردمی درـب ا  ـه ــورـه دف،  کشـ ي ـه
مالحظه اســت.  هاي این نوع نوآوري قابلها و تفاوتشــباهت

ه ه نوآوريـب اطق  عنوان نموـن ــتر در مـن د، بیشـ اي مردمی در هـن ـه
در آرژانتین، حوزه فعالیت    کهروســتایی متمرکز اســت در حالی

در واقع این تفاوت ها بیشتر در مناطق شهري است. این نوآوري
ار، دانش، فرهـنگ، خالقـیت و  ــاخـت د سـ انـن ـبه عواـمل مختلفی ـم

هاي نوآوران در مناطق بومی اعم از شــهري و روســتایی مهارت
ــتگی دارد. در مجموع،   ا ـحل بسـ ه اـهداف محلی و ـی ـخدـمت ـب

ــکالت محلی  ــترك این نوآوريمش ــورهاي  نقطه مش ها در کش
ت.   ی اـس   هاي مردمی، هاي نوآوريترین مؤلفهاز مهممورد بررـس

ــبز بودن « ــت) و    »سـ ه محیط زیسـ ه ـب ه بودن «(توـج   » کم هزیـن
ــد.  می نوآوريبـاشــ در حوزه  مردمی،  تجـارب جهـانی  هـاي 

ها هم در هایی را براي شـــناســـایی و معرفی این نوآوريآموزه
 شود.میالمللی به ما یادآور م در سطح بینداخل کشور و ه

 و تشکرتقدیر 

هاي مردمی اندازي بر نوآوريچشم«  این مقاله برگرفته از پروژه
  اجرااست که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور    »در ایران 

 شده است. 

 هاي دیده شده در این مقاله پایگاه داده
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