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  ینوآور یمفهوم نظام مل یتوسعه نسخه آلبورگ ینمونه کاو
  

  * آرش موسوي

  

  چکیده

و مشترك  یلاز نقاط تمرکز اص یکیدر ذهن دانشمندان  ید علمیم جدیو توسعه مفاه یر یگنحوه نضج

ن یبوجود آمده در ا ینظر  هایبوده است. مدل یخ نگاران علم و متخصصان علوم شناختیفالسفه علم، تار 

 یم و ساختارهایها مفاهیی بپردازند که از خالل آنف ساز و کارهایق به توصیتا بطور دق اندنه تالش کردهیزم

 با نگاه به تحوالت علوم طبیدر ع ین ذخائر نظر یکنند. امی علم ظهور یایدر دن یمفهوم
ً
 یعین حال عمدتا

ك نمونه مهم از توسعه یمطالعه  یرا برا یم تا آن ذخائر نظر یا. در مقاله حاضر تالش کردهاندشکل گرفته

 یو توسعه مفهوم نظام مل یر ینضج گ یخیند تار یم. فرایم و محك بزنیر یبه کار بگ یدر علوم انسان یمفهوم

ل یو تحل یبازساز  یب مفهومیك مدل ترکیه پردازان حلقه آلبورگ را با اتکا بر ینظر  یت جمعیدر ذهن ینوآور 

از خطوط  یعیو علوم طب یدر علوم انسان یاز آن است که امتزاج مفهوم یما حاک هایلیج تحلیم. نتایکرده ا

در  یمفهوم بیند ترکیدهند فرامی ن حال نشانیدر ع هالین تحلیکنند. ای میرو یمشابه پ یك الگو یعام 
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  مقدمه - ۱

ن یبندند؟ امی ها در ذهن دانشمندان صورتچگونه و از خالل کدام ساز و کار ید علمیم جدیمفاه

 در حوزه نوظهور علوم شناختیپرسش هم در قلمرو فلسفه علم و هم اخ
ً
همواره در رده سواالت  1یرا

شکل گرفتـه  یقاتیتحق هاین شاخهیاتریاز پو یکیقت، یقرار داشته است. در حق یو محور یاساس

با تمرکز بر  2یر مفهومییحوزه تغ یعنیخ علم یرو تا یفلسفه علم، علوم شناخت یدر مناطق همپوشان

ر مفهومی آنچنان که در حـال ییخ معاصر نضج گرفت. تغین سوال و سواالت مشابه با آن در تاریهم

ا یـم یتواند بعنوان مطالعـه خلـق و اصـالح مفـاهمی قاتی است کهیای تحقحاضر وجود دارد حوزه

ر یان در مسـیجویـز در ذهـن کودکـان و دانشـو ن ت روزمـره دانشـمندانیی مفهومی در فعالهانظام

نـد یآمـی ن سبب به وجودیبد یر مفهومییتغ هایو مدل هاهیف گردد. نظریشان تعرت آموزشییترب

ف کننـد کـه یرا توصـ یینـدهایدر ذهن انسان را روشن سـازند و فرا یمفهوم یت ساختارهایکه ماه

  گذارند.می ه وجودندها پا به عرصیر آن فرایاز مس یمفهوم یساختارها

ی منطقـی و هاسـتیویتیان پوزیـشه در مباحثات و مناقشـات میر مفهومی در علم رییمساله تغ

 بر حوادث واقعی در تاریف
ً
ی منطقـی هاسـتیویتیخ علم متمرکز بودند. پوزیلسوفانی دارد که عمدتا

ن تلقـی از یـدنـد. در ادامی مورد مالحظه قرار 4و تجمعی 3وستهیندی پیر مفهومی را به شکل فراییتغ

د. با آغـاز یآمی می بوجودیمنطقی ساختار قد توسعهجه یک ساختار مفهومی در نتیتوسعه مفهومی، 

سم کردند و ادعا نمودنـد یویتیخ محور آغاز به نقد پوزیلسوفان تاریالدی، گروهی از فیم ۱۹۶۰دهه 

خ ین تـاریـق ایعلم و بررسی دقخ یی تارهاتیک به واقعیازمند نگاهی از نزدیرات علمی نییدرک تغ

سـاختار نـه تـامس کـوهن بـود کـه در کتـاب مشـهور خـود، ین زمیـن فـرد در ایرگذارتریاست. تاث

ی مفهـومی بـه هـاستی را مورد نقد قرار داد که نظامیویتیدگاه پوزین دی) ا۱۹۶۲( علمی یهاانقالب

د که توسعه علمی متضـمن نه استدالل کرین زمیکنند. کوهن در امی وسته و تجمعی رشدیصورت پ

ی تـازه بـر هـامیا پارادایـد یـی مفهـومی جدهـانظام هـان انقالبیـرات انقالبی است کـه در اییتغ

  گردند.می ن آنهایگزیکنند و جامی ی کهنه غلبههامیپارادا

                                            
1 . Cognitive Science 

2 . Conceptual Change 

3 .Continuous 

4 .Cumulative 
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لی و ابزارهای روش شـناختی تـازه ای را یمنابع تحل یالدیم ۱۹۸۰ظهور علوم شناختی در دهه 

ی هالین مباحث را در جهت تازه ای قرار داد. تحلیر مفهومی وارد نمود و اییبوط به تغبه مباحث مر

خ علم تمرکـز خـود را تنهـا یی واقعی توسعه مفهومی در تارهااری از نمونهیخی از بسیتار-شناختی

بـر  نیر مفهومی قرار ندادند، بلکه همچنییند تغیسه ساختارهای مفهومی در ابتدا و انتهای فرایبر مقا

ل یـه و تحلیـندها را تجزیتوجه کردند و آن فرا یسی و توسعه مفهومیانِی دگردیندهای واقعی و میفرا

ز تاگـارد، یـو ن ۱۹۹۸ان، ید به نرسسین حوزه نگاه کنیا یع بر دستاوردهایك مرور سری یدند (براکر

۲۰۰۳ .(  

 بـر ت یخیتار هاییو نمونه پژوه یر مفهومییقلمرو تغ
ً
 یعـیحـوالت علـوم طبآن تاکنون عمدتا

، یسـت شناســی، زیمیك، شــیـزیر فیـنظ یدر علــوم یتوسـعه مفهـوم ینــدهایمتمرکـز بـوده و فرا

افتـه یتوسـعه  هایهیـو نظر هاکه در برابر مدل یده است. چالشکرها را رصد یر آنو نظا یشناسینزم

در  یرات مفهومییتغ نییتب یتا چه حد برا هاهیو نظر هان است که آن مدلین حوزه وجود دارد ایدر ا

و  یریازمنـد بکـارگین پرسـش نیـا یبرا یافتن پاسخیاست که  یعیت دارند. طبی" کفای"علوم انسان

 یبـر رو یخیتـار هـاییك سلسـله از نمونـه پژوهیـدر  یر مفهـومییـحوزه تغ یآزمون ذخائر نظر

ن یـاز ا ینه پژوهك نمویاست. مقاله حاضر متکفل  یخ علوم انسانیدر تار یرات برجسته و مثالییتغ

  دست است. 

ان یدر م 1ینوآور یمفهوم نظام مل یرینضج گ یخیند تاریفرا مقاله نینمونه مورد مطالعه ما در ا

مشـتمل بـر  یبه نظـام ،فیبنا به تعر ی،نوآور یه پردازان دانشگاه آلبورگ است. مفهوم نظام ملینظر

گر بـه یکـدیها با ها و تعامالت آنتیفعالاشاره دارد که  یك اقتصاد ملیاز نهادها درون  یامجموعه

از درون  یالدیم ۸۰ن مفهوم در دهه یانجامد. امی د و سودمندیدانش جد یرید، انتشار و بکارگیتول

 یاس جهـانیك مقیسر برآورد و بسرعت در  یعلم و فناور یاستگذاریو س یقلمرو مطالعات نوآور

 ین المللیو ب یاستگذارانه در سطوح ملیس ایهتیو فعال یمطالعات علم یبرا یل به چارچوبیتبد

 روشن ینوآور یمفهوم نظام مل یو توسعه نسخه آلبورگ یریند نضج گید. فرایگرد
ً
در  یبه شکل نسبتا

مالت متاخر بنتاك لوندوال و همکاران او در دانشگاه آلبورگ دانمارك به جامه کالم درآمده اسـت. أت

  اند. آوردهفراهم  یخیتار یك نمونه پژوهی یرا برا یدست اول مواد ارزشمند هایتین روایا

                                            
1 . National Innovation System 
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وام  ینظـر اندازچشمك یرا با استفاده از  یخیتار هایتین روایم تا ایادهیدر مقاله حاضر کوش

از  یمقالـه برخـایـن مـا در  هـایلیم. تحلیل کنیو تحل یبازساز یر مفهومییگرفته شده از حوزه تغ

در  یك نمونـه از توسـعه مفهـومیـرا در تمـاس بـا  یر مفهومییحوزه تغ هایتیو محدود هاتیظرف

مفهـوم  یخیتـار هاین، سرچشـمهیـعالوه بـر ا هالین تحلیسازند. امی آشکار یقلمرو علوم انسان

 ین مفهـوم را بـرایـاز ا یق تـریـدهنـد و درك عممـی قرار یشتریب ییرا در روشنا ینوآور ینظام مل

  سازند.می ممکن یمحققان حوزه مطالعات نوآور

م نمـود. یخـواه یمعرفـ یشـتریل بیرا بـا تفصـ ینوآور یدر بخش دوم از مقاله مفهوم نظام مل

مطالعـات  تـرینی از مهمآن و برخـ ییمعنـا هاین مفهوم، داللتیا یرینضج گ یخیتار هایشهیر

م کرد. بخـش سـوم از مقالـه بـه ارائـه چـارچوب یرا مرور خواه ین سازه مفهومیخر متمرکز بر اأمت

روش  یدر آن بــه معرفــکــه  و اصــول روش شناســانه مــورد اتکــا در مقالــه اختصــاص دارد ینظــر

م کرد کـه آن را یح خواهیرا تشر 1یب مفهومیه ترکیك نظریم پرداخت و یخواه یفلسف ینگاریختار

 یب مفهـومیـه ترکینظراز م. در بخش چهارم یا،  وام گرفتهمعاصر یلسوف شناختیف ،از پاول تاگارد

مفهـوم  یر در توسعه نسـخه آلبـورگیدرگ هایزمیمفصل از مکان ینیید تا تبکرم ید استفاده خواهتاگار

و ارائـه  یق جمـع بنـدیـج بدست آمده از تحقیم. در بخش پنجم، نتایبدست ده ینوآور ینظام مل

 خواهند شد.                                

 و مطالعات متاخر یظرن ی، محتوایخیتار هایشهی: رینوآور ینظام مل - ۲

گاهانـه و هدفمنـد بـرای رقابـت بـا نگـاه سـنتی اقتصـاددانان  ینوآوری بـه نحـو یمفهوم نظام مل آ

دا یـری اقتصـادی نضـج پیک به موضوعاتی همچون نوآوری، توسعه اقتصادی و رقابت پذینئوکالس

الت متحـده و ایـو دهه متعاقب آن، هـم در ا ۱۹۸۰ی دهه هادر خالل سال ین سازه مفهومیکرد. ا

من یر فـریـنظ 2ر در مطالعـات نـوآورییـقـات و آثـار اقتصـادداناِن درگیق تحقیـهم در اروپا از طر

ن دوران آثار مهم و یدن بود. در ای) در حال بال۱۹۹۳) و نلسون (۱۹۹۲، ۱۹۸۵)، لوندوال (۱۹۸۷(

د که به سـرعت را گذاشتن یکردیرو یبه وجود آمدند و سنگ بنا ین سازه مفهومیحول ا یرگذاریتاث

  د.یگرد ینه نوآوریدر زم یاستگذاریمطالعه و س یر برایفراگ یل به چارچوبیتبد
                                            
1 .Conceptual Combination 

2 . Innovation Studies 
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ی نـوآوری ارائـه شـده هـاکـرد نظامیشگامان رویف متعددی که توسط پیبا کنار هم نهادن تعار

از عناصـر  مشـتمل بـر مجموعـه اینـوآوری  یک نظـام ملـیـد کـه یجه رسین نتیتوان به ااست می

ن مجموعـه یـا ییکه هـدف نهـا یطوره ب ،ن عناصر استیان ای) و روابط مسازنده نظامی ها(بلوک

(بـرای مالحظـه فهرسـتی از باشـد  ید و سودمند در اقتصاد ملیری دانش جدیع و بکارگید، توزیتول

  ). ۲۰۰۲وزی، ید به: نینگاه کندر این زمینه ف ارائه شده یتعار

دسـته از  آن هاسـازمانو نهادها هستند.  هازمانسانوآوری  یمل ک نظامیعناصر اصلی سازنده 

. اندطـور آگاهانـه بـرای هـدف مشخصـی بنـا شـدهه ساختارهای رسمی در جامعـه هسـتند کـه بـ

ن یتـر برخـی از مهـم). ۲۰۰۵سـت، یگران صحنه نوآوری هستند (ِادکوئیت بازقیدر حق هاسازمان

، های اقتصـادی، دانشـگاههـابنگاهنـوآوری عبارتنـد از  یملـ ک نظـامیل دهنده یی تشکهاسازمان

نـه علـم و یاسـتگذار در زمیر، مراکـز سیی خطرپـذهاهی، موسسات ارائه دهنـده سـرماهاپژوهشگاه

ی رقابـت اقتصـادی کشـور در عرصـه جهـانی و هااستینه سیرنده در زمیم گی، مراکز تصمفناوری

  .قانونگذار در حوزه علم و فناوریمراکز 

دار یـی پاهاهیـوی فرهنگـی، َر هـاو ارزش های مشترک، سنتهاادتاز ع هایینهادها مجموعه

 میرا تنظـ هاسازمانو  هاان افراد، گروهین هستند که روابط میاجتماعی (عرف)، قواعد رفتاری و قوان

ن مربـوط بـه ی، قـوانطور مثاله ب). ۲۰۰۵ست، یروند (ِادکوئمی دها قواعد بازی بشمارکنند. نهامی

ی هـاو بنگاه هاان دانشـگاهیـن و قواعـد عرفـی کـه روابـط میز قـوانیو ن )هاِتنتحقوق اختراعات (پَ 

  نوآوری هستند.  یمل ک نظامیذار در رگیکنند در زمره نهادهای تاثمی مین و تنظییاقتصادی را تع

رگـذار بـر عملکـرد نوآورانـه یعناصر تاث یو گستردگ ینوآور یك نظام ملیره شمول یدر مورد دا

وجـود دارد (نگـاه  ینـوآور یان توسعه دهندگان مفهوم نظـام ملـیم یفیظر هایتفاوت یاقتصاد مل

همـواره مـورد توافـق بـوده اسـت کـه نحـوه  ین نکته کلـین، ای). با وجود ا۲۰۰۷د به لوندوال، یکن

هاسـت های مجموعـه آنتیو تعامالت و فعال ینوآور یك نظام ملیو نهادها در  هاسازماندمان یچ

  سازد.    می را در طول زمان مشخص یك اقتصاد ملیورانه که عملکرد نوآ

 همراه با مجموعه ینوآور یمفهوم نظام مل
ً
 یشناختمعرفت-یاز ضمائم روش شناخت یامعموال

ن مجموعـه بـر یـرد کـه ایگمی مورد اتکا و استفاده قرار یمل یواحدها یبر رو یدر مطالعات تجرب
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شود. بـرای ارائـه فهرسـتی از وجـوه و ابعـاد می دهینام 1یورنوآ هایکرد نظامیهم با عنوان رو یرو

م کـه یکنمی هیکرد تکین رویشگامان اینجا بر آثار آن دسته از پیدر ا ینوآور هایکرد نظامیاصلی رو

سـت ی. بـه خصـوص آثـار چـارلز ِادکوئاندری نظـری بـارزتری داشـتهیـن جهـت گیرینسبت به سا

، ۱۹۸۸) و بنتــاک لونــدوال (لونــدوال، ۱۹۹۹و هــاِمن،  ســتی؛ ِادکوئ۲۰۰۵، ۱۹۹۷سـت، ی(ِادکوئ

م. فهرسـت فـراهم یدهـمی ) را مورد اتکا قرار۲۰۰۲؛ لوندوال و همکاران، ۲۰۰۷، ۲۰۰۳، ۱۹۹۲

ده یی نوآوری نامهاکرد نظامین رویادیی بنهاژگییتواند به عنوان فهرست ومی نیریآمده در سطور ز

  شود.

کرد در مرکز توجه قرار ین رویری در ایادگیر دانش و یبا آن نظ م مرتبطی. مفهوم نوآوری و مفاه۱

  دارند. 

ل گرایی نوآوری رههاکرد نظامی. رو۲
ُ
  ن رشته ای است.یو ب 2انهیافتی ک

خی مورد مطالعه ید به شکل تاریخی هستند و بایی تاریدارهایی نوآوری پدها. نوآوری و نظام۳

  رند. یقرار گ

عالقمنـد  هـای نوآوری به تفـاوت نظامهاکرد نظامیت" هستند و روی نوآوری "متفاوها. نظام۴

  است.

ک یـنـد نـوآوری را در مـتن یی نـوآوری فراهاکرد نظامیستند. رویی نوآور در انزوا نها. بنگاه۵

  د. کنر خطی مالحظه مییده و غیچیی پهامجموعه از کنش و واکنش

را شـامل  4و نـوآوری در سـازمان 3صولنوآوری در مح قادر استی نوآوری هاکرد نظامی. رو۶

 نادیکردهای سنتی به نوآوری تقرین دو نوع نوآوری در رویگردد. ا
ً
  شوند.می ده انگاشتهیبا

ن کننده ییار مهم از عوامل تعیک مجموعه بسیی نوآوری، نهادها به عنوان هاکرد نظامی. در رو۷

  .شوندمی هر آن در نظر گرفتیرگذار در سمت و سو و مسینوآوری و تاث

لـی یتحل 5ک ابـزار تمرکـزیکرد ین رویست. ایه صوری نیک نظریی نوآوری هاکرد نظامی. رو۸
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  است.

کم وارد مرحله آرام تـر و باثبـات یست و ین دهه از قرن بیدر خالل اول ینوآور یمفهوم نظام مل

ن مفهـوم و یـه اشکل گرفتند ک یمطالعات هاییتیج فعالین دهه بتدرید و در ایاز عمر خود گرد یتر

ن رونـد یجه اید آمده در نتیاز آثار پد یند. پاره اخود قرار دادمطالعه  یسرگذشت آن را موضوع اصل

افتـه و یشـکل  ینـوآور هـایکـرد نظامیرو یهستند که داخل حلقه پرورش دهندگان اصل یتامالت

 شکل مرور روا
ً
، ۲۰۰۳ نـد از لونـدوال،عبارت هارنظام مند را دارند (نمونـهیغ یو بازخوان 6ییعموما

کرد را ین رویخ کوتاه ایدر تار ین نوشتجات تحوالت نظری). ا۲۰۰۹ ؛ لوندوال و همکاران،۲۰۰۷

هـر محقـق عالقمنـد بـه  یرا بـرا یکنند و ماخذ دسـت اول و مهمـی مینیبازآفر ییروا یوه ایبه ش

 یژه ایـو یچـارچوب نظـرا یـن ین حـال، ذره بـین آثـار، در عـیآورند. امی دیپد ینوآور هاینظام

 ز تـامالت خـود مـورد اسـتفاده قـراریـتجه یره) را بـرایـو غ یشـناخت ،ی، جامعـه شـناختی(فلسف

  دهند.نمی

 7م مطالعات نظام منـدیتوانمی را ینوآور یمفهوم نظام مل یدسته دوم از مطالعات متاخر بر رو

 ینـوآور هایو نظام یقمند به نوآوران نسل دوم فعاالن و محققان عالیژه در میان بوین جریم. ایبنام

ان یـن جریـل اید آمده ذیاز آثار پد یاریتوان در بسمی را یانتقاد یاست و رگه ا یریدر حال نضج گ

جـو  یر یل جامعه شناختیم به تحلیتوانمی انین جرید آمده در ایان آثار مهم پدیص داد. از میتشخ

م کـه ی) اشـاره کنـ۲۰۰۲( اسـییس یا لفظ پردازینظام ملی نوآوری: مفهوم علمی نن در کتاب یتیم

ن کتـاب یـنن در ایتیشود. ممی ان آب محسوبیشنا کردن بر خالف جر یهشدار دهنده و نوع یاثر

 یتکنولـوژ یاسـتگذاریس یندهایدر فرا ینوآور یدر باب اقتباس مفهوم نظام مل یانتقاد یلیبه تحل

سـاخت  یآن مفهـوم را در راسـتا یخدمت اصلپردازد و ی میالدیم ۱۹۹۰در کشور فنالند در دهه 

بـر  یریرقابت پذ ینه برنامه ملیدر زم یك توافق همگانیجاد یا اتمسفر مثبت بنفع ای یدئولوژیك ای

  د. ینمای میابیارز یدانش و نوآور یمبنا

) انجام ۲۰۰۷آلبرت و البرگه ( یینن توسط دو جامعه شناس کانادایتیق همسو با کار میك تحقی

ا و کسـب یـنقـاط دن یدر گسترش خود در اقصـ ینوآور هایکرد نظامیدهد رومی رفته که نشانیپذ

و توسـعه) بـه  یاقتصـاد هـایی(سـازمان همکار OECDاش همواره از عنوان  ین المللیت بیمقبول

                                            
6 . Literature Review 

7 . Systematic 



  ۱۳۹۲ زمستان/۷۷/ ش  ۱۹شناسی علوم انسانی / سروش  ١١٢

خود برخوردار بوده است. آلبرت و البرگه در خالل مصاحبه بـا  یشانیدکننده بر پییك ُمهر تایعنوان 

در کبـك کانـادا  یاسـتگذاریس ین مرتبط با فضـااو محقق هااستگذاران، بوروکراتیت نفر از سسیب

 یت باالیکرد را مشروعین رویت خود از ایل حمایرسند که اکثر مصاحبه شوندگان دلمی افتهین یبد

 از یکردند. تنها تعداد اندکمی کرد عنوانین رویدآورندگان ایپد یت علمیو مشروع OECDسازمان 

  داشتند.    ینوآور یبه مفهوم نظام مل یکرد انتقادیرو یمصاحبه شوندگان نوع

 یر نظام ملینظ یمینه ارتباط مفاهیز در مطالعات خود در زمی) ن۲۰۰۹، ۲۰۰۶ن (یت گودیبنو

تواننـد بـه عنـوان حلقـه می رسد کهی میجیو توسعه به نتا یاقتصاد یهایبا سازمان همکار ینوآور

 دیـن امـر تاکیـن بـر ایآلبرت و البرگـه در نظـر گرفتـه شـوند. گـودنن ویتیلعات مل کننده مطایتکم

اسـتگذارانه نقـش و یم و اصـطالحات سید و نشـر مفـاهیـنه تولیدر زم OECDد که سازمان ینمامی

قـات ین سازمان با مبنا قـرار دادن تحقین بر آن است که ایامروز دارد. گود یایدر دن یژه ایگاه ویجا

 یکـه بـرا یبه زبان یو با هدف ترجمه آن مواد علم یو نوآور یعلم، فناور هایر حوزهد یدانشگاه

پـردازد ی مینوآور یر نظام ملینظ 8یواژگان جذاب یبندجذاب باشد به ساخت و بسته یاسیحوزه س

  د.  ینمامی جیرا یاسیس ین واژگان را در فضایو ا

 بـا  ینـوآور یمفهوم نظام مل یرو م، مطالعات نظام مند بریکنمی همانطور که مالحظه
ً
عمومـا

ن مطالعـات نقطـه تمرکـز خـود را بـر عوامـل جامعـه یـ. ااندرفتهیصورت پذ یصبغه جامعه شناخت

و معرفت  ییمحتوا یابیبه ارز یو چندان توجه اندن مفهوم قرار دادهیموثر بر توسعه و نشر ا یشناخت

ان یـن جریدر مـتن همـ یم تالشـیتـوانمـی ن منظـریـ. مقاله حاضر را از ااندشناسانه آن نشان نداده

نجـا یدر ا ینـوآور ین تفاوت که مواجهه ما با مفهوم نظام ملـیم با ایمند) محسوب کن(تامالت نظام

-یکـرد فلسـفین رویـات مربـوط بـه ایـنـده جزئیاست. در بخـش آ یو شناخت یفلسف یمواجهه ا

  م کرد.  یح خواهیرا تشر یشناخت

  یب نظرق و چارچویروش تحق -۳

 یشـناخت-یه فلسـفیـك نظریبا اتکا بر  9یخ نگاریروش بکار گرفته شده در مقاله حاضر روش تار

م و سـپس نشـان یکنـمی ارائه یخ نگاریدر باب روش تار یکل یحاتیابتدا توض یاست. در سطور آت

 هـایییژگیاز چـه و یشـناخت-یفلسـف یك چـارچوب نظـریدر پرتو  یخ نگاریم داد که تاریخواه

  وردار خواهد بود.برخ
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  یخ نگار یتار  -۳-۱

در  یك مقطـع زمـانیاز اتفاقات رخ داده در  ین مجموعه اییکشف و تب یبرا یرا روش یخ نگاریتار

). ۱۹۹۹داننـد (مارشــال و راســمن، مــی ق اسـناد و شــروح مـرتبط بــا آن حـوادثیــگذشـته از طر

خ یبـا تـار یخ نگاریت. تفاوت تارز دانسیمتما 10یسیخ نوید از تارین حال بایرا در ع ینگاریختار

کنـد. نمـی منفعالنـه از حـوادث و اتفاقـات بسـنده یتیبه روا یخ نگارین است که تاریمکتوب در ا

 نفـوذ یخیحـوادث تـار یدایـناپ هایهیـزنده و معرفت بخش است که بـه ال یتیفعال یخ نگاریتار

. (گلـس، دهـدمـی د قـراریـرض دکنـد و در معـی مـینظام مند بازساز یایوهها را به شکند و آنمی

۱۹۸۹(  

هاسـت. آن لیـا تحلیـر یو تفسـ یخیتـار هایداده یجمع آور یخ نگاریموتور محرك روش تار

  :انددو دسته یخ نگاریتارروش در مورد استفاده منابع 

شـود کـه ی مـیا مکتـوب افـرادیـ ین دسته از منابع شامل گزارش شفاهیمنابع دست اول: ا. ۱

تواننـد بـه مـی نیهمچن منابعن ی. ااندا موضوع مورد مطالعه در تماس بودهیحادثه م با یطور مستقهب

را  یخیا تجربـه تـاریـآن حادثـه  یا خروجـیـجـه یباشـند کـه نت ییایا اشیشکل مصنوعات، اسناد 

 کنند. یم یندگینما

کـه از رد یگمی را در بر یا مکتوب افرادی ین دسته از منابع گزارش شفاهیمنابع دست دوم: ا. ۲

 اندا موضوع مورد مطالعه در تماس نبودهیواسطه) با حادثه  یك (بینزد
ً
. منابع دست دوم را معمـوال

کنند (ِبـرگ، ی میرده بند یخیك تحول تاریا یك حادثه، یك شخص، یدر رده مسموعات مرتبط با 

۲۰۰۰   .( 

  داند:می ریرا شامل هفت مرحله ز یخ نگاریند تاری، فصل نهم) فرا۲۰۰۰بروس ِبرگ (

 قیا سوال تحقیده، موضوع، یك ایمشخص نمودن  .۱

 ینه ایات زمیمبادرت کردن به مرور ادب .۲

 قیا موضوع تحقیش کردن سوال یپاال .۳

 قیبه عنوان روش مورد استفاده در تحق یخ نگارینمودن تار یقطع .۴

 منابع دست اول و منابع دست دوم یابیمشخص نمودن و مکان  .۵
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 نابعد کردن اعتبار و صحت مییتا .۶

   هاافتهیاز  ییك گزارش روایو ارائه دادن  هال کردن دادهیتحل .۷

خ نگاِر علم بـه طـور یهستند که در مطالعات فالسفه تار هایین فهرست گامیشش فقره اول از ا

کـه  یلـیم. تحلیف توجه کنیك تفاوت ظرید به یشوند. در مورد گام هفتم اما، بامی معمول برداشته

 مجهز به یطب ،شودمی ارائه یشناخت-یفلسف یخ نگاریارك تیدر  هااز داده
ً
-یه فلسـفیـك نظریعتا

ق حاضـر را بطـور یـمورد اتکـا در تحق یشناخت-یه فلسفینده نظریخواهد بود. در بخش آ یشناخت

  م نمود.یخواه یمختصر معرف

  یچارچوب نظر  -۳-۲

در  یخی، مسـتند و تـاراز گزارشات دست اول یق حاضر مجموعه ایمورد مطالعه در تحق هایداده

ن یـاز اقتصاددانان دانشـگاه آلبـورگ اسـت. ا یانزد حلقه ینوآور یوه توسعه مفهوم نظام ملیباب ش

م کـرد کـه آن را از یل خـواهیـدر علـم تحل یب مفهـومیـه ترکیك نظریرا در پرتو  یخیتار هایداده

ب یـنـد ترکیتاگـارد در بـاب فراه یـنظر یمعرف یم. برایاپاول تاگارد اقتباس نموده ییلسوف کانادایف

در علـم  یمفهـوم یاو در بـاب سـاختارها یدگاه کلـیـکوتاه به د یالزم است تا ابتدا نگاه یمفهوم

  م.یفکنیب

م یدارد. مفـاه یریگیك تـور مـاهیـه بـه یشب یاشبکه یاز نظر تاگارد ساختار یه علمیك نظری

ونـدها یاز پ یق انـواع متنـوعیـاز طر هان گرهیدهند و امی لیرا تشک ین تور شناختیا هایگره یعلم

گردنـد. مـی گر متصـلیکـدیبـه  11ش دهنده قواعدینما یوندهایا پی یسلسله مراتب یوندهایر پینظ

 نوعی میسلسله مراتب یوندهایپ
ِ

 پ 12توانند از سنخ
ً
کـه مفهـوم نهنـگ را تحـت  یونـدیباشـند، مـثال

 جـزءمی نیوندها همچنین پیاست. ا یوند نوعیك پیدهد می مفهوم پستاندار قرار
ِ

-تواننـد از سـنخ

 پ
ً
کـل را -ونـد جـزءیك پیـدهـد مـی که مفهوم باله را تحت مفهوم نهنگ قرار یوندیکل باشند، مثال

 م را به نظـمیکنند و مفاهمی انیم را بیمفاه یهستند که خواص نوع ییوندهایدهد. قواعد پمی نشان

ان دو مفهـوم یـته اسـت رابطـه میسـیالکتر یهاد د مسیگومی که یکشند. به طور مثال، قاعده امی

  ، فصل دوم)۱۹۹۲، ۱۹۸۸. (تاگارد، دهدمی ته بودن را نشانیسیالکتر یمس و هاد
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ن یـدر ا یك مفهوم علمـیبرخوردارند.  یقابل توجه یدگاه تاگارد از ساختار داخلیم در دیمفاه

 هـایکـه در زبان ییسـت (بـه معنـایا لیـه یك آرایه به یشب یده ایچیپ یدگاه توسط ساختار داده اید

متعـدد آن  یارها)یلـدها (شـیك از فیـد کـه هـر یـآمی ش دریمورد نظر است) به نما یسیبرنامه نو

هایی را در بـاب نمونـه یلـدها اطالعـاتین فیـاز ا یرا در باب آن مفهوم در بر دارد. برخـ یاطالعات

دهند که  یرا در خود جا یتوانند قواعدمی گرید یلدهایق مفهوم مورد نظرند. فیدارند که مصاددربر

را در بـاب روابـط  یز اطالعـاتیـلـدها نیاز ف یکننـد. برخـمی انیآن مفهوم را ب ینوع هایتیخاص

ی سلسله مراتـب مفهـوم ینییو پا ییم موجود در طبقات باالیمفهوم مورد نظر با مفاه یسلسله مراتب

بـا عنـوان  یلـدیتوانـد توسـط فمـی زیـظـه ندارند. درجه فعال بـودن مفهـوم در حافدر حافظه دربر

  ، فصل دوم)۱۹۸۸. (تاگارد، ش داده شودینما 13تیفعال

ی بانیمعرفـت را پشـت یهستند که بافت کلـ یا مراکزی هام در نظر تاگارد گرهیب، مفاهین ترتیبد

ق یاست که از طر یندیفرا ،است. حل مساله 14حل مساله ین بافِت معرفتیا یکنند. کارکرد اصلمی

قواعد مناسب و فعـال  یابیموجود در حافظه و باز یاز ساختار مفهوم یان بخشیت در میانتشار فعال

ستم با استفاده از ساختار یس ی، مسائل مطرح شده برایط عادیرد. در شرایپذمی ها صورتی آنساز

 سـر بـر یدیـکـه مسـائل جد ین حـال، هنگـامیموجود در حافظه قابل حل هستند. در ع یمفهوم

و سـپس  یرات جزئـییـشامل ِاعمـال تغ ید، فراگردیآنمی ها برورند و ساختار موجود از پس آنآمی

ت منجـر یکند که ممکن است در نهامی موجود شروع به کار یتر در ساختار مفهوم یرات جدییتغ

  ، فصول سوم و چهارم)۱۹۸۸، ۱۹۹۲، (تاگارد .ار گرددیتمام ع یك انقالب مفهومیبه 

نـد یاسـت از فرا ینـدیرفراید زیـك مفهـوم جدی یریب دو مفهوم و شکل گیرکدر مدل تاگارد، ت

ند حـل یافتد که در متن فرامی م در مدل تاگارد وقتی به راهیب مفاهیتم ترکیالگورحل مساله.  یاصل

ن یـمشترکی را تحت خـود دارنـد. بـا ا هایا نمونهیق یمساله مشخص شود که دو مفهوم فعال مصاد

یبـِی م ترکیب، اکثـر مفـاهیـن ترتیچـرا کـه بـد ؛ستیب دو مفهوم کافی نیی ترکن شرط برایاوجود، 

 همه ما انتظار داریر مفیمی غیگرفته مفاهشکل
ً
ن یم که موزها زرد باشند و به همید خواهند بود. مثال

ست و گرهی را در حل مسـائل نخواهـد گشـود. مـدل یب قابل توجهی نیب "موز زرد" ترکیل ترکیدل
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 بـی رایک مفهـوم ترکیـم نظـری تنهـا هنگـامی یری مفـاهیب مفهومی و شکل گیترک تاگارد در باب

گـر، یگذارنـد. بـه عبـارت دمی شیای" را از خود به نماانهیه انتظارات "واگرایم اولیسازد که مفاهمی

دهند که با انتظارات متفـاوت و گـاه متناقضـی می ستم نشانیم به سین مفاهیمه شده به ایقواعد ضم

 انتظـار یب مفیب راه راه" ترکیب "سی. به طور مثال، ترکروبروست
ً
دی است چرا که همـه مـا معمـوال

ق مشـترک و انتظـارات یا سبز باشند. هنگامی کـه دو مفهـوم بـا مصـادیا قرمز و ی هابیم که سیدار

 ن دو مفهـوم بـه وجـودیب ایدی از ترکیرند، مفهوم جدیگمی قرار ییستم مورد شناسایانه در سیواگرا

ه را بـه نفـع یـان دو مفهوم اولیا تناقض می یید شامل قواعدی است که واگراین مفهوم جدید و ایآیم

  ، فصل چهارم)۱۹۸۸. (تاگارد، بردمی نیکی از آن دو مفهوم از بی

در  ینـوآور یمفهـوم مرکـب نظـام ملـ یریـد که شـکل گیم دیخواهد آمد خواه یدر آنچه از پ

ه یـم شـده توسـط نظریآلبورگ تا چه حد از خطوط ترسـ یقاتیاز محققان حلقه تحق یت جمعیذهن

  کند.     می تیتاگارد تبع

 ساز و کارهای درگیر در توسعه مفهوم نظام ملی نوآوری در حلقه آلبورگ - ۴

ا یک مفهوم یها یق آناشاره دارد که از طر یانیم یرهایا مسی هاوهیساز و کارهای توسعه مفهومی به ش

ن از دانـش یک حـوزه معـیت در یر ذهن دانشمندان و محققان مشغول به فعالد دینظام مفهومی جد

یـن ا یرد. مطالعـه بـر رویـگمـی ی مفهـومی موجـود قـرارهـاآورد و در رقابـت بـا نظاممـی سر بر

 کار دشواری آنو بازساز یانیم یکارهاسازو
ً
ن است که دانشمندان ین امر ایل ایاست. دل یها معموال

 فقط به ارائ
ً
م کمتـر یتوسعه مفـاه یانیم یندهایپردازند و درباره فرامی کار خود ییج نهایه نتامعموال

ن قاعـده یـاز ا یتـا حـد ینـوآور یکننـد. مفهـوم نظـام ملـمـی منتشـر یا مطلبـیند یگومی سخن

ن سـازه مفهـومی، یـری ایـزم شکل گیم، در ارتباط با مکانین گفتیش از ایمستثناست. همانطور که پ

 روشن در آثار بنتاک لوندوال و همکـاران او در دانشـگاه آلبـورگ وجـود مالأخوشبختانه، ت
ً
تی نسبتا

ری آن چـه کـه لونـدوال و همکـارانش آن را "نسـخه یات ارزشمندی از داستان نضج گیدارد که جزئ

؛ لونـدوال ۱۹۸۸سازد (اندرِسن و لوندوال، می نامند را روشنمی آلبورگِی مفهوم نظام ملی نوآوری"

مـواد  ،ن تـامالتیـ). ا۲۰۰۹؛ لوندوال و همکاران، ۲۰۰۷، ۲۰۰۳؛ لوندوال، ۲۰۰۲ن، و همکارا

ل ما تا انتهای مقاله بر آثـار یآورند. تحل می شناختی فراهم-ک مطالعه فلسفییه مناسبی را برای یاول

  ن حلقه دانشگاهی متمرکز خواهد بود.ید آمده در همیپد
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  فرایند حل مساله در آلبورگ -۴-۱

ک یری مفهوم نظام ملی نوآوری یر شکل گیت و بازخوانِی لوندوال و همکاران او از مسیروادقت در 

سـازد: تولـد چـارچوب مفهـومی نظـام ملـی مـی نکته معرفت شناسانه را به سرعت برای ما آشکار

ن نکته معرفت شناسانه توسـط یند اصلِی حل مساله بوده است. ایک فراینوآوری محصولی تبعی از 

  ان شده است:ین صورت بی) بد۲۰۰۲همکاران او ( لوندوال و

ی هادر خـالل دهـه OECDی بین المللـی نظیـر هاسازمانی ملی و های حکومتهافعالیت«

ی هـامیالدی منجر به عالقمندی شدید به دالیلـی گردیـد کـه تفـاوت در نرخ ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰

یـن تفـاوت بـر تفـاوت میـان ی ارائه شده برای اهادادند. یکی از تبیینمی رشد ملی را توضیح

یی بـرای هـارسید چنـین تبیینمی ی تحقیقاتی در کشورهای مختلف مبتنی بود. به نظرهانظام

کردند تا اقتصاد عمومی را با مطالعـات نـوآوری تلفیـق کننـد، تنهـا می پژوهشگرانی که تالش

دیِد مورِد نیاز خراشد. این موضوع در آن زمان واضح بود که دانش جمی سطح بیرونی مساله را

 از دانشگاه
ً
گیـرد. در بسـیاری از نمـی و تحقیقات تکنولوژیکی نشات هابرای نوآوری مستقیما

بنگاهی هم نبود؛ بلکه از منـابع دیگـری -صنایع، منشاء این دانش حتی تحقیق و توسعه درون

ان این بـود شد. مساله در آن زممی نظیر مهندسان خط تولید، مشتریان، بازاریابی و غیره ناشی

ی گسترده تر را در مفهومی از فرایند نوآوری تلفیق کنیم. تاکید بر این مسـاله هاکه این بصیرت

بدان معنا بود که ایده یک نظام ملی نوآوری در همان نیمه نخست دهه هشتاد در کارهای گروه 

 وره یافتآلبورگ حضوری همه جانبه داشت. یک عبارت استاندارد که در آثار متعددی از آن د

  ».است 15شود "قابلیت نوآورانه نظام تولید ملی"می

ان کشورهای مختلف و مسائل هم خانواده بـا آن، مثـل یی رشد اقتصادی در مهاتفاوت در نرخ

شـگامان یری ملی و مساله توسعه اقتصادی، مسائلی هستند که در آثار متعدد پیتفاوت در رقابت پذ

ات قلمـرو مطالعـات نـوآوری بـه عنـوان مسـائل یـکلـی در ادبی نوآوری و به طور هاکرد نظامیرو

د یـن موضـوع تاکیـز بر اینقل شده در سطور فوق ن قطعهشوند. می محوری و اصلی به کرات مطرح

حرکـت  ،ی نـوآوریهاشگامان نظامیی شناختِی پهاند محوری در تالشیرد که موتور محرک و فرادا

  ن مسائل بوده است.یبه سمت حل هم
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له را از بـازخوانی أم و فعال سازی قواعد بـرای حـل مسـیان مفاهیت در میند انتشار فعالیاگر فرا

االصـول  یشـناخت را علـتاگارد م کرد که یم، مالحظه خواهیاد آوریه تاگارد در بخش سوم به ینظر

ی تلقـ نیریـو ز یتبعـ هاییهیورا َر  ییاکتشافی و استقرا یندهایداند و فرامی حل مساله تیك فعالی

 ینـدیشده که حـل مسـاله در آن فرا یطراح یگونه امدل تاگارد در باب شناخت علمی به  کند.می

نـام هبـ یداده ا یف شده است که ساختاریتعر یخوبه ب هاییهیند شامل روین فرایاست. ا یمحور

ك یـ یکـه در طـ ییبا قرار دادن آن در برابـر سـاختارها کند ومی افتیدر یشکل  وروده را ب مساله

د بنـام راه حـل یـجد ی، به ساختارشوندی میابیاز حافظه باز یرونده فعال ساز شیات پیرشته عمل

با فعـال سـازی و تواند می باشد، راه حل مساله مناسب هینظرک ی یستم حاویاگر س ابد.یمی دست

  مناسـب قواعدم و یر مفاهاما اگد. یه بدست آیری قواعد مندرج در آن نظریبکارگ
ً
فظـه در حا اساسـا

ک مجموعـه از یـق یـن طریـاندازد و از امی انیندهای تبعی استقرا را به جری، مدل فراموجود نباشد

(تاگارد،  .دهدمی ها را برای حل مساله مورد استفاده قرارکند و آنمی د را کشفیم و قواعد جدیمفاه

۱۹۸۸(  

ک سـطح یـلمی در ابی به شناخت عیرهای ذهن دانشمندان برای دستیه سازی تاگارد از مسیشب

نـوآوری  یبرای پرورش مفهـوم نظـام ملـ هان قدمیفات لوندوال و همکارانش از نخستیکلی بر توص

ت و دغدغـه اصـلِی یکننـد کـه مشـغولمـی دین نکته تاکیخی بر ایفات تارین توصیکند. امی قیتطب

ی برای مسـاله افتن راه حلیالدی یی شصت و هفتاد مهای نوآوری در دهههاکرد نظامیشگامان رویپ

م و یا توسعه اقتصادی بوده است. مفاهیری ینه نرخ رشد، رقابت پذیان ملل مختلف در زمیتفاوت م

 از پ
ً
ک ناشـی یکـره اقتصـاد نئوکالسـیقواعد موجود در حافظه جمعی اقتصاددانان در آن دوره عمدتا

زمـان ناکـافی و ناکارآمـد  ن مسائل مطروحه در آنییم و قواعِد استاندارد برای تبین مفاهیو ا اندشده

شـگامان ین پیـد در ذهـن ایـم جدیند تبعی استقرا برای ساخت مفـاهیک فراین که یجه ای. نتاندبوده

نوآوری آغاز بـه کـار کـرده اسـت. نقـل  یند اکتشاف مفهوم نظام ملیب فراین ترتید خورده و بدیکل

ن بازسـازی یـتواند بر امی نجایا خی لوندوال و همکاران او (همان) دریت تاریگر از روایقطعه ای د

  فکند:یشتری بیب ییمعرفت شناسانه روشنا

جالب خواهد بود اگر در این مورد تامل کنیم که چرا مفهوم نظام نوآوری اینقدر سریع در میان 

دانشمندان و سیاستگذاران گسترش یافت. یک دلیل ممکن برای این انتشار سریع این است که 

ی مبتنی بـر آن جریـان اصـلی در ارائـه هااقتصاد کالن و سیاستگذاریجریاِن اصلی در نظریه 

درکی از عوامل موثر بر رقابت پذیری بین المللی و توسعه اقتصادی و نیز از کنتـرل آن عوامـل 

  .اندناتوان بوده
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 ینوآوری حاصل فرا یم که خلق مفهوم نظام ملیکنمی ب، مالحظهین ترتیبد
ِ

َبع
َ
ندی اکتشافی به ت

ق فعال یند حل مساله قادر نبوده تا راه حل خود را از طرین فرایند اصلِی حل مساله بوده که ایک فرای

ات آن یـشـتری بـر جزئینک نوبت آن است تـا بـا دقـت بیابد. ایی مرسوم و موجود بهاهیسازی نظر

  م.یند را مورد بررسی قرار دهیر در آن فرایی درگهازمیم و مکانیند اکتشافی تمرکز کنیفرا

   یب مفهومیعناصر چهارگانه و ترک -۴-۲

ق چهـار عنصـر یـدآورندگان آن، حاصـل تلفینسخه آلبورگِی مفهوم نظام ملی نوآوری، بنا بر نظر پد

  ن چهار عنصر عبارتند از:یاصلی بوده است. ا

 یبازتفس
ِ
 د ملییی تولهاتری از نظامیر نئوشومپ

   16ن المللیه بازار خانگِی تجارت بیقات تجربی بر مبنای نظریتحق

رد به نوآوری به مثابه فرایرو
ُ

 ندی تعاملییکرد خ

. (لوندوال و همکاران، ی نوآورانههاتیدر باب نقش نهادها در شکل دهی به فعال هاییرتیبص

۲۰۰۲( 

 یعـیم کرد و پس از آن به شـکل تجمیخواه یك واکاویك به ینجا ین عناصر چهارگانه را در ایا

ف ین عناصر چهارگانه تا چه حـد بـه توصـیب ایم پرداخت که ترکیاهن مساله خویبه بحث در باب ا

  ک است. یک مفهوم تازه در علم نزدیب مفهومی برای شکل دهی به یند ترکیتاگارد از فرا

  ی تولید ملیهابازتفسیر نئوشومپیتری از نظام -۴-۲-۱

م، مفهـوم نظـام یدهمان گونه که در قطعه منقول از لوندوال و همکاران در سطور فـوق مالحظـه کـر

د ملـی" یـت نوآورانه نظام تولیش از تولد به صورت عبارت "قابلیملی نوآوری در مرحله نطفه ای و پ

ی هـاکـرد نظامیاِت منتهی به ظهور روین عبارت در ادبیدر آثار متعددی مطرح شده است. کاربرد ا

ر و یو تـالش بـرای بازتفسـ 17نهایه بر نوعی اقتصاد سـاختارگراید دارد که تکین نکته تاکینوآوری بر ا

ه یـی اولهـادر باب نوآوری در بطـن تالش هاییق آموزهیق وارد کردن و تلفین نگاه از طرینوسازِی ا

  ی نوآوری در آلبورگ قرار داشته است.هاکرد نظامیشگامان رویپ

د یـولی تهاف از نظامیل لئونتیق تحلین اقتصاددانان تالش برای تلفیک نقطه شروع مهم برای ای
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سـت، یتر البتـه کـار آسـانی نیف و شـومپیمند لئونتق نظامیتر بوده است. تلفیه نوآورِی شومپیدر نظر

 تلفیادیده بنین ایمنتها هم
ِ

ی هـالیر تـازه ای از تحلین اقتصاددانان کمک کرده است تا تفسیق به این

  ه عمل آورند. ها بهای مرتبط با آناستگذارییمرتبط با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و س

ا و تطـوری بـه یـق تمرکـز بـر نـوعی نگـاه پوین تلفیدن به ایی اصلی برای رسهاکی از راه حلی

تی ساکن ید ملی موجودیک نظام تولین منظر، ید ملی بوده است. از ایوندهای عمودی در نظام تولیپ

ن نوع نگاه، ظهور یخی قرار دارد. در ایرات و تحوالت مداوم تارییبلکه در معرض تغ ،ستیستا نیو ا

ن راستا، یرد. در ایگمی ند توسعه مورد توجه قراریعدم تعادل در کل نظام به عنوان عاملی مهم در فرا

لی همت گماشتند کـه در آن چـارچوب، عناصـر یک چارچوب تحلیاندرِسن و لوندوال به پرورش 

ین ریـند. فقـرات زف شـدیادی متحـول شـده و بـازتعریل ساختارِی اقتصاد تا حدود زیاصلِی تحل

  کنند:می لی را خالصهین چارچوب تحلیی اهاآموزه ترینمهم

ان اطالعـات از یـات جریـوندهای رو به عقب در ساختار اقتصادی و بازخوردهـا در هینقش پ

 شوند.می د کننده برجستهیی تولهای مصرف کننده به سمت بخشهابخش

ن یـدر ا 19ق جسـتجویـری از طریادگیـو  18رق انجام کایری از طریادگیمثل  ییندهایت فرایاهم

 رند.یگمی د قراریلی مورد تاکیمدل تحل

در مراحـل  21ی صـنعتیهـار نظامیـان زیـزی می، تمـا20کرد چرخه عمـریک رویبا استفاده از 

 شود.می شان افکندهمختلف زندگی

ل، . (اندرسـن و لونـدواگـرددمی ل معرفییه تحلیبه عنوان چارچوب پا 22چارچوب اقتصاد باز

۱۹۸۸( 

د تـا مرکـز ثقـل یـی تازه در کار اقتصاددانان حلقه آلبورگ موجـب گردهارتیو بص هان آموزهیا

ل در تامالت نظرِی معطوف به رشد و توسـعه اقتصـادی تـا حـدی جابجـا شـده و بـر توسـعه یتحل

بـه  هـالیـن تحلیت تقاضا در ایفیرد. کید کننده قرار گیان مصرف کننده و تولیتکنولوژی در تعامل م
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فـی بـازار خـانگی یی کهاژگیید قرار گرفت و ویندهای نوآورانه مورد تاکیعنوان عنصری مهم در فرا

  د. ی(ملی) به عنوان موضوعی مهم برای مطالعات تجربی مطرح گرد

یه بازار خانگی تجارت بین الملل -۴-۲-۲ بی بر مبنای نظر   تحقیقات تجر

م کـار و تخصصـی شـدِن یحلقه آلبورگ موضوع تقسک دسته از مطالعات تجربی انجام گرفته در ی

روی کار مرتبط با نوآوری در حـوزه کشـاورزی در کشـور دانمـارک را هـدف یدی و نیروی کار تولین

ن ینـه صـادرات ماشـیدادند که اقتصـاد دانمـارک در زممی ن مطالعات تجربی نشانیگرفته بودند. ا

دا کرده است. تخصـص یزه به خوبی تخصص پن حویع وابسته به ایآالت مرتبط با کشاورزی و صنا

ق توجه به نقش بازار داخلی در اقتصـاد ملـی دانمـارک یای جز از طرنهین زمین کشور در چنیافتن ای

گرفـت مبتنـی بـود بـر مـی ن موضوع مورد اسـتفاده قـراریح نبود. آزمونی که برای اثبات ایقابل توض

ی هـای مصـرف کننـده و بخشهـای تخصصی شـدن در بخشهاان شاخصیل همبستگی میتحل

داد کـه بـازار مـی ن آزمـون بـه وضـوح نشـانیجه این آالت کشاورزی. نتیدکننده در حوزه ماشیتول

نـدی در بخـش ین آالت فراید کاالهـا و ماشـیـنـدهای تولیاری از فرایخانگی نقشی اساسی در بس

  )۲۰۰۲. (لوندوال و همکاران، دینمامی فایکشاورزی ا

ع وابسـته بـه کشـاورزی بـرای حلقـه یی مهم مطالعات تجربی در حوزه صناکی از دستاوردهای

سـه ین بود که نشان داد آمار مربوط به تجارت خارجی مواد مناسبی را بـرای مطالعـه و مقایآلبورگ ا

ی مربوط به تخصصی شدن در سطح ملـی هاآورند. دادهمی د در سطح ملی فراهمیساختارهای تول

ل یـتوانند برای تحلمی ع گردند،یمرتبط با موضوع رشد اقتصادی تجم ِد یهنگامی که در طبقات جد

رات زمـانی در الگـوی ییـب، تغیـن ترتیرند. بـدیری اقتصادهای ملی مورد استفاده قرار گیرقابت پذ

دات مبتنی بر فنـاوری یدر مقابل تول 23نییدات مبتنی بر فناوری پاینه تولیتخصصی شدِن ملی در زم

توانـد بـر روی مـی ن و بـه طـور مشـابهین مطالعه همچنیرند. اید مطالعه قرار گتوانند مورمی 24برتر

ن، یـانجام شود. عـالوه بـر ا 26نییدات منتهی به رشد پایدر مقابل تول 25دات منتهی به رشد باالیتول

نسبی و ثبات زمانِی روندهای تخصصی شدن در واحدهای ملی به حلقه مطالعـاتی  ییکتایل یتحل
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  . (همان)ن از خودمختاری برخوردارندیای معی ملی تا اندازههاکه نظام آلبورگ نشان داد

در اقتصـاد بـر اسـاس  ییعنی بازسـازی سـنت سـاختارگراینجا، یعناصر دوگانه مورد بحث تا ا

ــر مبنــای نظریــمحور ه بــازار خــانگی در تجــارت خــارجی، یــت نــوآوری و مطالعــات تجربــی ب

 شیی نـوآوری را بـه خـوبی بـه نمـاهـاکـرد نظامیی اصـلی روهـاژگییی برخـی از وهاسرچشمه

د یـی نظری و مطالعـات تجربـی تاکهان سنتیده از ایت به ارث رسین خصوصیگذارند. بارزترمی

 ییکتاین منظر، هر نظام ملی از ساختار خاص و یی ملی است. از اهابر "منحصر به فرد بودن" نظام

افتـه اسـت. یژه تخصـص یـن سـاختار ویـاکتا بـه سـمت یخی یر تاریک مسیبرخوردار است و در 

د به یبا هان نظامیان ایدر م هاو برای درک تفاوت اندگر متفاوتیکدیب، با ین ترتیی ملی، بدهانظام

  ر تکاملی هر نظام دست زد. یخی در باب مسیمطالعه ای تار

ت در حلقـه یـشود، تـالش محققـان مشـغول بـه فعالمی نجای بحث روشنیهمان گونه که تا ا

ن یـکی را در ایرات تکنولـوژییـت نـوآوری و تغین جهت بوده است که محوریآلبورگ به وضوح در ا

ن صحنه نظری وارد و بـا یگر اصلی به ایچارچوب مورد مالحظه قرار دهند و نوآوری را به عنوان باز

ش چـارچوب یدایـت پیـق کنند. بحث ما در سطور آتی در باب عناصر سـوم و چهـارم، روایآن تلف

  ل خواهد کرد. یمی نظام ملی نوآوری در حلقه آلبورگ را تکممفهو

  رویکرد خرد به نوآوری بمثابه فرایندی تعاملی -۴-۲-۳

ری مفهوم نظام ملی نوآوری در حلقه مطالعـاتی آلبـورگ، بـر خـالف یند شکل گیعنصر سوم در فرا

رد" یند نوآوری را از یعناصر اول و دوم مورد بحث در باال فرا
ُ

دهـد. مـی مورد توجه قـرارک منظر "خ

نـه شـامل چنـد ین زمیـسازند، منابع الهام در امی همان طور که لوندوال و همکاران او خاطر نشان

کـی ید، یـ) ارائه گرد۱۹۸۲نتر (یه اقتصاد تکاملی که توسط نلسون و وی. نظراندآبشخور اصلی بوده

(واحـد  27وده است. مرکز اسـپروی اصلی و مهم الهام برای حلقه مطالعاتی آلبورگ بهااز سرچشمه

ن یـا و مطالعات تجربی شکل گرفتـه در ایتانیاستگذاری علم) در دانشگاه ساسکس بریقات سیتحق

ن حلقـه دانشـگاهی یگری برای ایالدی منبع الهام مهم دیم ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ی هامرکز در خالل دهه

من و همکاران او یستوفر فریت کریتحت هدا 28رود. پروژه مطالعاتی ساپهومی در دانمارک به شمار
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ن پـروژه یج مهم ایکی از نتای). ۱۹۷۷، ۱۹۷۲ن منظر قابل ذکر است (راثول، یژه از ایدر اسپرو به و

ت شـده و یـت در نوآوری در بنگاه و وجود روابـط بلندمـدت و تثبیان موفقیمطالعاتی ارتباط قوی م

ن یوند کالیره پیداد. مدل زنجمی د قرارییاگران خارج از بنگاه را مورد تیک با عناصر و بازیتعامل نزد

ن مـدل یـان توجهی برای گروه آلبورگ برخوردار بوده است. ایت شایز از اهمی) ن۱۹۸۶و روزنبرگ (

نی برای مدل خطی نوآوری که در آن زمان از اقبال عمومی برخـوردار بـود، یگزیخود را به عنوان جا

ی هـاتینـد چنـدوجهی و متـاثر از علیک فرایـمطرح ساخت و امکان بررسـی نـوآوری بـه عنـوان 

رد هر ین روید قرار داد. اییچندگانه را مورد تا
ُ

رات مهمـی بـر شـکل یک به نوبه خود تاثیکردهای خ

ادهای مفهوم نظام ملی نوآوری در نزد حلقه مطالعاتی آلبورگ به جای گذاشـتند و هـر یزبنیری ریگ

  قاتی بارمغان آوردند.                             یگروه تحقن یدی را برای ایی مفهارتیوه خود بصیک به شی

از کارهای  هادهیادهای خرد، بخش قابل توجهی از اینه بنین منابع الهام بخش، در زمیدر کنار ا

ان مصـرف کننـدگان و یـی لونـدوال از روابـط و تعـامالت مهـالیخوِد لوندوال نشات گرفتند. تحل

متی خالصه یی قهاگنالیتوانند تنها در چارچوب ارسال سنمی ن روابطیدکنندگان نشان داد که ایتول

ات بازارهای سـازمان یدکننده را در هیتول-و محدود شوند. لوندوال روابط و تعامالت مصرف کننده

ف کرد که عناصری همچون قدرت، اعتماد و وفـاداری در سـاخت آن بازارهـا نقشـی یافته ای توصی

افته، روابطی از جنس هماهنگی و همکـاری وجـود ین بازارهای سازمان یاکنند. در می فایاساسی ا

ن کننـد. یـیتوانند ظهور مکرر نوآوری در محصول در بازارهای بالفعل را تبمی ن روابطییدارند و چن

ف شـده توسـط چـارچوب ین موضوع را روشن ساختند کـه تعـامالت توصـیی لوندوال اهالیتحل

ان یـفـی میو تبـادل اطالعـات ک ییمتی و کمی) قادر بـه جابجـایقلی بازار خالص (تعامالت یتحل

د کردنـد کـه ین نکته تاکیگر، بر ای، از طرف دهالین تحلیستند. ایدکنندگان نیمصرف کنندگان و تول

ای واقعـی قابـل تحقـق یـدر دن 29نـه تـراکنشیه هزیشنهاد شده توسط نظریساختار سلسله مراتبی پ

زم اقتصادی در سطح خرد بـه ینامیانه از دی)، فهم واقعگرا۱۹۸۸، ۱۹۸۵ست. بنا بر نظر لوندوال (ین

  ری تعاملی متمرکز گردد.یادگید بر یبامی ی تراکنشهانهیجای تمرکز بر هز

اد را با چارچوب مفهومی نظام ملی نوآوری درک یزبنیی رهالین تحلیان این که نسبت میبرای ا

اجتمـاعی مختلـف در -ی اقتصادیهاو متن هانهیمم که زین موضوع توجه کنیم، کافی است به ایکن
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نـدهای یافتـه و فرایل بازارهـای سـازمان یوه خـاص خـود بـه تشـکیک به شیکشورهای مختلف هر

 اندن موضوع صـحه گذاشـتهیکنند. به عنوان مثال، مطالعات متعددی بر امی ری تعاملی کمکیادگی

 بلند هاان بنگاهیکه روابط م
ً
دارنـد در حـالی کـه در اقتصـادهای یمـدت و پادر اقتصاد ژاپن خصلتا

. (لونـدوال و همکـاران، باشندمی ادی قراردادی و کوتاه مدتیزان زین روابط به میانگلوساکسون، ا

۲۰۰۲(  

  ی نوآورانههادهی به فعالیتنقش نهادها در شکل -۴-۲-۴

ن عنصـر یبـه چهـارماجتماعی مـا را -ی اقتصادیهاان نظامیای مینهی زمهاتوجه و تفطن به تفاوت

و د: نهادهـا یـنمامـی ان حلقه آلبـورگ رهنمـونیری مفهوم نظام ملی نوآوری در میموثر در نضج گ

و قواعد رفتاری هستند که در تـار  ها، عادتها، ُعرفهاای از سنتاقتصاد نهادگرا. نهادها مجموعه

، هاان انسـانیـبـط مشه دارند و نقشـی اساسـی در شـکل دهـی بـه روایک جامعه ریو پود فرهنگی 

نـد. از نظـر لونـدوال و ینمامـی فـایی آنان برای استفاده از دانـش اهاها و روشیری آنادگیی هاوهیش

توان تحـت سـه می ندهای نوآورانه رایر و موثر در فراین نهادهای درگی)، مهم تر۲۰۰۲همکارانش (

  ن رده بندی کرد:یریفقره اصلی ز

 افق زمانی آحاد اقتصادی

 اجتماعیاعتماد 

  1ت بالفعل و موجود.یعقالن

م نقـش مهمـی در عملکـرد یافق زمانی آحاد اقتصادی، همان طور که در سطور فوق اشاره کرد

ی اقتصادی، هات بنگاهیریدر مد 2ییکند. کوتاه مدت گرامی فایاجتماعی ا-ک نظام اقتصادییکلی 

در  3یـیر بلندمـدت گراشود، در برابـمی گونه که در کشورهای انگلوساکسون مشاهدهاقتصادی، آن

دهـد چگونـه مـی ه گذاری در اقتصاد ژاپن مثال مناسبی است کـه نشـانیمات مرتبط با سرمایتصم

ان کوتاه مـدت یجاد کنند. تفاوت میی ملی تفاوت اهاتوانند در عملکرد نظاممی تفاوت های نهادی

ر یز در سـاین تمایهد. ادمی ست که خود را نشانیص منابع نیتنها در تخص ییو بلندمدت گرا ییگرا

 در فضـای هـاگـذارد. نوآوریمـی ر خود را به جـایز تاثیشئون و وجوه نوآوری ن
ً
ی خاصـی معمـوال

                                            
1 . Actual Mix of Rationality 

2 .Short-termism 

3 . Long-termism 
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ط کوتـاه مـدت گـرا اجـازه پـرورش ندارنـد. یکنند که در محمی دایاقتصادی بلندمدت گرا توسعه پ

  )۲۰۰۲وال و همکاران، . (لوندنی تنها با افق زمانی کوتاه تناسب دارندیی معهابرعکس، نوآوری

داری در یـعنصر اعتماد اجتماعی به انتظاراتی متقابل در آحاد اقتصـادی در بـاب انسـجام و پا

گران اقتصـادی ین که بـازینان درباره این ناظر است بر اطمیرفتار همکاران اشاره دارد. اعتماد همچن

نقاط ضعف موقت همکـاران را  دهند ومی ار همکاران قراریاطالعات مرتبط را به طور کامل در اخت

ری تعـاملی و یادگیـمورد سوء استفاده قرار نخواهند داد. نهادهای مشتمل بـر عنصـر اعتمـاد بـرای 

  . (همان)تی اساسی دارندیی نوآورانه اهمهاتیقابل

ت یـنـدهای نوآورانـه عبـارت اسـت از عقالنین دسته از نهادهـای مـوثر در فرایو باالخره، سوم

ت یـت بالفعل توسط حلقه آلبورگ بـرای بـه چـالش خوانـدن عقالنیمفهوم عقالنبالفعل و موجود. 

-ط اقتصـادییک محـیـرد. در یـگمـی ابزاری و راهبردی در اقتصاد اسـتاندارد مـورد اسـتفاده قـرار

ت یـر آحـاد اقتصـادی بـرای موفقیق تعامـل بـا سـاید از طریی جدهاری مهارتیادگیاجتماعی که 

 عقالنتی اساسی دارد، تنها نویاهم
ِ

سـت. بـه طـور مثـال، یت ابزاری نیاز است عقالنیتی که مورد نیع

ق در یـا مهندسـان مشـغول بـه تحقیان یت ابزاری تام و مطلق بر رفتار استادان و دانشجویاگر عقالن

ار کمتـر از انـدازه بالفعـل و یری حاصل شده بسیادگیزان یق و توسعه حاکم باشد، میواحدهای تحق

ک نظـام نـوآوری یـِت موجـود بـرای عملکـرد یـب بالفعل عقالنیجه، ترکینت موجود خواهد بود. در

    . (همان)ر قابل انکار داردیتی غیاهم

  ل ساز و کارهایتحل -۴-۳

ری یـژه در نضـج گیـک سـهمی و نقشـی ویعناصر چهارگانه ای که در سطور فوق معرفی شدند هر

ه تاگـارد در یـون نوبت آن است تا بـه نظر. اکناندفا کردهیمفهوم نظام ملی نوآوری در حلقه آلبورگ ا

م که فرمولبندی تاگـارد تـا ینیم و ببید در علم باز گردیم نظری جدیب مفهومی و تولد مفاهیباب ترک

  ق است.یچه حد بر ظهور نسخه آلبورگِی نظام ملی نوآوری قابل تطب

 اشاره کرد
ً
 ب مفهـومی بـه وجـودیـند ترکیق فرایدگاه تاگارد از طریم نظری در دیم که مفاهیقبال

 قرار ییستم مورد شناسایانه در سیق مشترک و انتظارات واگرایهنگامی که دو مفهوم با مصادند. یآمی

د شامل قواعـدی ین مفهوم جدید و ایآمی ن دو مفهوم به وجودیب ایدی از ترکیرند، مفهوم جدیگمی

بـرای بـرد. مـی نیز آن دو مفهوم از بـکی ایه را به نفع یان دو مفهوم اولیا تناقض می ییاست که واگرا

 ب
ِ

ری مفهـوم مرکـب یزم شکل گیک مثال ملموس، مکانیق یفات از طرین توصیشتر ایروشن ساختن

. در خـالل اکتشـاف میکنمی نجا مروریه سازی شده است را در ای"موج صوتی" که توسط تاگارد شب
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 می ستم فعالیام در سیه موجی صوت، دو پینظر
ً
دار یـن نکته اشاره دارند که پدیبد شوند که مجموعا

 تحت مفهوم موج. فعـال شـدن همزمـاِن یگمی هم تحت مفهوم صوت قرار یخاص
ً
رد و هم احتماال

 صوتیین دو پیا
ِ

سـتم یب، سیـن ترکیـری ایانجامد. برای شکل گمی ام به ساخِت مفهوم مرکب موج

  جاد کند. یه آشتی ایان انتظارات متناقضی از دو مفهوم اولید میالبته با

ه موجی صوت، مفهومی نشات گرفته از امواج آبـی بـوده یری نظریمفهوم موج، در زمان شکل گ

ن یـکنـد. امـی ک سطح صاف حرکتین بوده است که موج بر ین مفهوم ایه از این تلقی اولیو بنابرا

کنـد در تنـاقض اسـت. مفهـوم مـی ت موج با نحوه انتشار صوت که به شکل کروی حرکـتیخاص

 صوتی، بد مرکب
ِ

ن خواص را بر ید خواص شناخته شده اصوات را داشته باشد و ایب، باین ترتیموج

 ید مـوج صـوتی شـامل قاعـده این، مفهوم جدیه مفهوم موج مرجح بدارد. بنابرایی اولهاتیخاص

  )۶۶، ص ۱۹۸۸. (تاگارد، شوندمی ی صوتی به شکل کروی منتشرهاد موجیگومی است که

ده یـچیر نظری است. انواع پیم غیب مفاهیک مفهوم نظری حاصل ترکیم که ینیبمی ن مثالیدر ا

اه یروی گرانشی، الکترون و سیمی مهم همچون نیری مفاهیتواند شکل گمی ب مفهومییتری از ترک

رو به اضـافه مفهـوم یرسد که از مفهوم روزمره نمی روی گرانشی به نظریده نیح بدهد. ایچاله را توض

ب مفهـومی مـرتبط، یـل شده باشد. در مورد الکتـرون، ترکیل مشاهده از راه دور تشکر قابیجاذبه غ

اه یر قابل مشاهده و دارای بار منفـی. مفهـوم سـین اجزاء را در بر دارد: ذره کوچک، غیشاکله ای با ا

دان گرانشی قوی به طوری کـه یء دارای مین صورت شکل گرفته باشد: شیچاله هم ممکن است بد

 در مورد سیوری قابلچ پرتو نیه
ً
م، یکنـمـی اه چاله مالحظهیت فرار از آن را ندارد. همان طور که مثال

ز ین مورد گرانش) نیم نظری (در ایم تجربی از مفاهیتواند عالوه بر مفاهمی ک مفهوم مرکب نظریی

  )۶۷. (همان، ص ه کندیتغذ

م نظـام ملـی نـوآوری و ری مفهـویـت لوندوال و همکارانش از نحوه شـکل گیق بر روایتامل دق

ب مفهومی در مثال موج صوتی نکات چندی یزم ترکیه سازی تاگارد از مکانیت با شبیسه آن روایمقا

ِب نظام ملـی نـوآوری شـباهت یر صورت بندی ترکین در مسیسازد. نقطه آغازمی را برای ما آشکار

 جـهین نتیـحل مسـاله بـه ا ند طوالنییک فرایادی با مثال موج صوتی دارد. حلقه آلبورگ در متن یز

ندی با خصلت ملی مورد مالحظـه یز فرایستمی و نیندی سیرسد که مفهوم نوآوری را به عنوان فرامی

ه اسـت بـه طبقـه بنـدی یار شـبین طبقه بنـدی بسـید. این طبقه بندی نمایقرار دهد و تحت آن عناو

ر، روشـن اسـت کـه بـرای گـیم. از سوی دیدیمفهوم صوت تحت مفهوم موج در مثالی که در باال د

ت) و به طـور کلـی بـرای یان اصلی و چه اقتصاددانان اقلیاقتصاددانان آن دوره (چه اقتصاددانان جر
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ل مفهـوم یـا ذیستم و یل مفهوم سیفضای علم اقتصاد در آن مقطع زمانی، قرار دادن مفهوم نوآوری ذ

 مقابله و مقا
ً
ک دسـته از یـن بـوده اسـت بـا یرگر همـراه و قـیکـدیم بـا ین مفاهیسه ایملی و اساسا

زولـه و یک حادثـه اتمـی، ایـات یـشـتر در هیانه. مفهوم نوآوری در آن دوره زمانی بیانتظارات واگرا

رد، فردگرامی خطی مورد مالحظه قرار
ُ

ن مفهـوم یـستمی بـر ایرسیانه و غیگرفته است و نوعی نگاه خ

فهوم نظام ملی نوآوری همراه بوده اسـت شود که خلق ممی ن، واضحیه انداخته بوده است. بنابرایسا

ی اساسـِی مفهـوم هات و خصـلتیـحات در بـاب ماهیالت و تصحیع از تعدیک مجموعه وسیبا 

  نوآوری. 

ش از ی. پاندز به نحو مشابهی روی دادهیری مفهوم موج صوتی نیدر هنگام شکل گ هالین تعدیا

ه امـواج منتشـره بـر یـندان از موج بـر پام، تلقی دانشمیدیخلق مفهوم موج صوتی، همان گونه که د

ن تلقـی از مفهـوم ی. ااندکردهمی سطح آب شکل گرفته بوده است که تنها به صورت سطحی حرکت

ت یـگردد و مفهوم ُمَوَسع تری از مـوج بـا قابلمی ری مفهوم موج صوتی دچار تحولیموج با شکل گ

ه دو مثـال مـوج صـوتی و نظـام ملـی بندد. تفـاوتی کـمی انتشار کروی در ذهن دانشمندان صورت

 بـه یـش از ترکیانه پین است که در اولی، انتظارات واگراین منظر با هم دارند اینوآوری از ا
ً
ب عمـدتا

ن در حالی است که در مورد نظـام ملـی یشوند و امی لین مثال صوت) تعدین (در ایرینفع مفهوم ز

 یش از ترکیانه پینوآوری، انتظارات واگرا
ً
ل یستم و ملی) تعدیعنی سی( ییم باالیبه نفع مفاهب عمدتا

ن مفهوِم نوآوری است که یگردند. به عبارت بهتر، در مورد مفهوم نظام ملی نوآوری، امی حیو تصح

ری در ین تفاوت البته تاثیکند. امی سازد و هماهنگمی د خود را متحولیِب جدیبرای شرکت در ترک

  گذارد.نمی بیند ترکیروی هر دو مثال از شکل کلی فرایپ

ن اسـت کـه واژه "انتظـارات" آن یـم اییفزایانه بید به بحث انتظارات واگراینجا باینکته ای که در ا

 روشنی برخوردار است، در مورد نظـام ملـی نـوآوری یطور که در مثال موج صوتی از تعر
ً
ف کامال

 بـه یک مفهوم دقیرات از عی) انتظایست. در مثال موج صوتی (که مثالی است از علوم طبین نیچن
ً
قـا

ن مثـال یـر در ایـن قواعد در ارتبـاط بـا هـر سـه مفهـوم درگی. ااندمعنای قواعد مندرج در آن مفهوم

 روشن و مشخص
ً
ه یـف شـده بـر پایـتم تعرین الگوریو بنابرا اند(صوت، موج و موج صوتی) کامال

ابی اسـت. در یـقابـل آزمـون و رد ب مفهـومیین مورد از ترکیق در ایانه به شکلی دقیانتظارات واگرا

م یدانمی ب (نظام، ملی و نوآوری)ین ترکیم شرکت کننده در ایب نظام ملی نوآوری و مفاهیمورد ترک

 روشـنی نین مفـاهیـک از ایـکه مجموعه قواعد (انتظارات) مندرج در هر 
ً
سـتند و یم قواعـد کـامال

ن یـتـوان در مـورد امی بییا تنها به شکلی تقرانه ریب بر مبنای انتظارات واگرایتم ترکین الگوریبنابرا
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  د کرد.      ییب مفهومی صادق دانست و تایترک

می به وجود آمده کـه یب مفاهیم که مفهوم نظام ملی نوآوری از ترکیکنمی ب، مالحظهین ترتیبد

ه ش گذاشـتیانـه ای را از خـود بـه نمـایق اما به هـر حـال واگرایب شدن، انتظاراتی نادقیش از ترکیپ

ی هان اسـت: نقـش نمونـهیم اید مطرح کنیب مفهومی باین ترکیگری که در باب ایبودند. پرسش د

گر، همان طـور کـه در یری مفهوم نظام ملی نوآوری چه بوده است؟ به عبارت دیمشترک در شکل گ

تم ینسان الگـوریی مشترکی تحت دو مفهوم موج و صوت قرار گرفتند و بدهامثال موج صوتی نمونه

ص یرا تشـخ یین الگـویم چنـیتوانمی زیب نظام ملی نوآوری نیب را فعال نمودند، در مورد ترکیترک

  م؟یده

ری مفهوم نظام ملی نوآوری یر شکل گیآن چه از دقت در بازخوانی لوندوال و همکاران او از مس

 ب نقـشین ترکیری این است که تامالت نظری دست کم همان اندازه در شکل گیشود امی افتیدر

 ذ هاییی تجربی. به عبارت بهتر، نقـش نمونـههاکه نمونه اندداشته
ً
می مثـل یل مفـاهیـکـه مشـترکا

ر، حداکثر نقشی مکمـل را بـرای ین مسی، در ااندگرفتهمی ند ملی قراریستمی و فرایند سینوآوری، فرا

م یاگـر بخـواهن حلقه دانشگاهی را یت اعضای ای. روااندفا نمودهیتامالت نظری در حلقه آلبورگ ا

ی اقتصـاد هـاای مجهـز بـه آموزهینهشـین حلقـه مطالعـاتی بـا پیـم کـه ایید بگـویم، بایخالصه کن

عـی ین، بـه طـور طبیگـردد و بنـابرامـی ت اقتصادی نوآوری مواجهینهادگرا با مساله ماه-ساختارگرا

شـنای اقتصـاد م عـام و آیگاه مفهوم نـوآوری را بـا قـرار دادن آن تحـت مفـاهید تا جاینمامی تالش

ی نظـری هـان تالشیـد. مطالعات تجربـی، در خـالل ایف نماینهادگرا مشخص و تعر-ساختارگرا

ب محصـولی یـند ترکین حال، روشن است که کل فرای. در عاندفا نمودهیدکننده را ایینقشی موثر و تا

  ک و مطالعات تجربی بوده است.یی تئورهامشترک از تالش

ن اسـت کـه یـگـردد امی ب مایت حلقه دانشگاهی آلبورگ نصیرواگری که از تعمق در ینکته د

ب بـر مبنـای یـی ترکهـازمیف مکانیک مفهوم مرکب و تـالش بـرای توصـیتمرکِز صرف بر "عنوان" 

ب مفهـومی از یـر در ترکیی درگهازمیات را در مورد مکانیآن مفهوم بخشی از واقع 1ی نحویهاجنبه

ات نحوِی خود ممکن است به طور کامل تمـام یمرکب در ه ک مفهومیکند. می د ما خارجیحوزه د

 دهـدمـی لیک مفهوم مرکب را تشکیگر، آن چه مدلول یندگی نکند. به عبارت دیمدلول خود را نما

                                            
1 . Syntactic 
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 توصیک الگوریست در یبامی
ِ

د و مد نظر قرار یب مفهومی به حساب آیند ترکیف کننده فرایتم جامع

  رد.   یگ

        یجمع بند

ف یک از عناصـر چهارگانـه توصـیدهند، رد پای هر می ما در مقاله نشان هایلیکه تحل همان گونه

عنی عبارت نظـام ملـی نـوآوری و ی، ییتوان در محصول نهامی شده توسط لوندوال و همکاران او را

ب یـستم" را بـه ترکیانه مفهوم "سیعنی اقتصاد ساختارگرایص داد. عنصر اول، یج آن، تشخیف رایتعر

ن الملـل، بـر تخصصـی شـدن و یه بازار خانگِی تجارت بیاهدا کرده است. عنصر دوم، نظر یینها

ف نظـام ملـی یـد گذاشته است. عناصر سوم و چهـارم هـم بـه وضـوح در تعریتاک هات" نظامی"مل

ت هستند. مفهـوم نظـام ملـی ینوآوری به عنوان مجموعه ای از "نهادهای" در حال "تعامل" قابل رو

 ن وجـود، بـه نظـریـب مفهومی است. با ایند ترکیک فرایب و به وضوح، حاصل یترتن ینوآوری، بد

ف یتم توصـیده تـر از الگـوریچیپ ید اندکیب مفهومی باین ترکیف کننده ایزم توصیرسد که مکانمی

  شده توسط تاگارد باشد.

لـوم و ع یعـیدر علـوم طب یب مفهومیترک یندهایان فرایمشترك در م یك الگویآن چه به عنوان 

 ظهور مفاهیباشد امی تیقابل رو یانسان
ً
 یب مفهـومیـند ترکیجه فراید در نتیم جدین است که اوال

وندد. به عبارت یپمی حل مساله بوقوع یند اصلین) جنب فرایری(ز یند تبعیك فرایات یهمواره در ه

م یفـاهره میـن اسـت کـه ذخیدانشمندان ا یش رویدر کار است و چالش پ یشه مساله ایگر، همید

ر در حـل مسـاله بـه یـت دانشـمندان درگیـب ذهنین ترتیست. بدین یحل آن مساله کاف یموجود برا

 چ بـه وجـودین حال، از هـید، در عیم جدیگردد. مفاهمی لیم نو و گره گشا متمایسمت خلق مفاه

اده ت شـده و جاافتـیم تثبیم موجود در صورت مساله و مفاهین است که مفاهیند. قاعده عام ایآنمی

نـد ین فرایـگردنـد. آن چـه از امـی رند و ممزوجیگمی مورد نظر در کنار هم قرار یدر سنت مطالعات

 جمع جبریآمی امتزاج بدست
ً
ن یاز طـرف یکـیست بلکـه حـداقل یب شده نیعناصر ترک ید معموال

گـاه ا یـم منـدرج در مسـاله و یدرباره مفاه یدیدگاه جدیدهد و منجر به بسط دمی ب را توسعهیترک

گـردد و ی مـیم قبلـیند عـارض مفـاهین فرایکه در ا یراتییگردد. تغی میم جاافتاده قبلیدرباره مفاه

 خوبی میعیمفهوم تازه ظهور کرده را در علوم طب ییداللت معنا
ً
ح یرصد و تشـر یتوان با دقت نسبتا

  د است.   یحل تردنه مین زمیتم روشن در ایك الگوریبه  یابیاما امکان دست یکرد. در علوم انسان
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