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 چکیده
 استیی نهادهای رو  بر یارشتهانیم وی لیتفصۀ مطالعی نوآور  یهانظام كردیرو در پژوهشی محور ۀ برنام

 كردیرو. كندیم نیمع رای مل ای یامنطقه ،یبخش سطح در نوآورانه عملكرد گر،یكدی با آنها تعامالت كه
 وی نوآور  مطالعاتۀ حوز  درون ازی الدیم 0891ۀ دهی انیم یهاسال دری نوآور  یهانظامی مفهوم

 محافل دری جهان اسیمق كی در زیانگرتیحی سرعت با و آورد بر سری فناور  و علم یگذار استیس
 كمتر كردیرو نیا در. نمود تیتثب را خود تیموقع و گشود را خودی جای دانشگاه یهاحلقه وی گذار استیس
 به یحیتلو طور به كردیرو نیا در ینوآور  مفهوم ،گرید انیب به و است شده رداختهپ نرم یهایفناور  و علوم به

 را علوم نیا در ینوآور  و یانسان علوم و دارد اشاره یمهندس و یعیطب علوم قلمرو در شده یتجار  ابداعات
 لیتحل یبرا ار  ینوآور  یهانظام كردیرو یهاتیظرف تا شودیم تالش حاضر مقاله در. گذاردیم ریتصو رونیب

 از بهتر یدرك به یابیدست در یكمك چه كردیرو نیا كه مینیبب وی جستجو كنیم انسان علوم در ینوآور  موضوع
 .بكند ما به تواندیم یانسان علوم قلمرو در ینوآور  یهاچالش
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 مقدمه - 1
ت ین استت كته و تعیران ایدر ا یگذاران مرتبط با علوم انسانو سیاست یج در جامعه علمیباور را

دارد.  یادیتت مطلتو  فالتله  ین دستهه ا  علتوم در كشتور متا بتا و تعیدر ا یخالقیت و نوآور
هتای االتو و یانو تأثیرگذاری دانشتمددان متا بتر جر ید علوم انسانیالمللی ما در تولمشاركت بین

متا در  یز است. جامعه علمیار ناچیبس یو انسان یهای گوناگون علوم اجهماعدر حو ه یمؤثر جهان
 یخیو ختتاهره تتتار یبهتتایی ا  مدتتابه الهتتامراث گرانیتتا  م ین حتتو ه بتتا وجتتود برختتورداریتتا

رودخانته علتوم  هیدك در حاشتیا یرومدد و نوآورانه در با  انسان و جامعه انسانین یهایور شهیاند
ح مشتوو  ین و بعضتا  تقبتیا قرار گرفهه و بته ناتاره و تحستیهای خروشان آن در دنو جریان یانسان

 است.
شده استت و تتاكدون  یبررس یمخهلف یایراِن امرو  ا   وایدر ا یدر علوم انسان یمعضل نوآور

 یكتردیفل معرفی روحا ر مهك ۀوجود آمده است. اما مقالده بهین  میهم در ا یهای خوببصیرت
و  یهتای مفهتومشتود تتا بتا اتكتا بتر چهارچو دجا تالش مییاساسا  تا ه به این مسئله است. در ا

م یبه این مسئله بدگتر 1یبرآمده ا  قلمرو نسبها  نوظهور مطالعات نوآور یو تجرب یهای ناربصیرت
انتا  یتر آن خواهد كترد و احبه درك بههر و مؤثر ید ا  مسئله، چه كمكیبددی جدن لورتیم ایدیو بب

، یدهتد. قلمترو مطالعتات نتوآوریا  مسئله را در معتر  نگتاه متا قترار م یدیجد یهاهیچه  او
گتذرد. و ظهتور آن می یریگشتهر ا  شصتت ستا  ا  نضتجیب یای است كه كمان رشههیای محو ه

ت و بعضتتا  یریعمتتدتا  اقهصتتاددانان، مهخصصتتان رشتتهه متتد یمطالعتتات نتتوآور یتتۀشتتگامان اولیپ
 یو نقش نتوآور یمل یاقهصادها یریپذهایی ماندد توسعه، رقابتاند و با داداهشداسان بودهجامعه

ك و یتهتای تكدولو ن قافلته بتر نوآورییتا یانتد. تمركتز التلر، كار خود را آاتا  كردهین مسیدر ا
هتای نترم و فداوری یدر علتوم انستان یا  توجه آنها بته نتوآور یهای سخت بوده و كمهر اثرفداوری

ن یتموجتود در ا یلتیتحل ین است كه ابزارهاین مقاله ایما در ا یتوان سراغ گرفت. پرسش اللمی
 كددد.های نرم مرتبط با آن علوم میو فداوری ین مسائل علوم انسانییبه تب یقلمرو چه كمك

ا   یكتتی یموجتتود در قلمتترو مطالعتتات نتتوآور یلتتیهتتای تحلان ابزارهتتا و چهارچو یتتا  م
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كترد را ین رویتهتای اایم و ظرفیت، را برگزیتده1یبه نوآور یسهمیكرد سیرو یعدین آنها، یمشهورتر
 یستهمیكترد سیم. در بخش دوم مقاله، روییآ مایم یدر علوم انسان یپرداخهن به مسئله نوآور یبرا

آن بتا  یاخهشتدمعرفت یو مبتان ی، ابعاد ناتریخیهای تارشود و درباره ریشهیم یمعرف یبه نوآور
با استهفاده ا   یدر علوم انسان یم. در بخش سوم مقاله، مسئله نوآورییگویسخن م یل مقهضیتفص

ل یتمدتد تحلشود و ابعاد مخهلف ایتن مستئله بته شتكل ناامیم یدیبا ب یناام نوآور ین ناریبذره
هتای پژوهش یبتراشتدهادها یای ا  پز به جمه بددی و ارائه مجموعهیمقاله ن ییشود. بخش انههایم
 ده اخهصاص دارد.          ین  میدر ا یلیشهر و تكمیب

 ینظر یو محتوا یخیهای تار: ریشهینظام نوآور - 2
گاهانه و هدفمدد برای رقابت با نگاه تدک یمفهوم ناام نوآوری در الل به نحو مایه، كّمی و خطی آ

آن در رشتتد اقهصتتادی و  بتته مو تتوعاتی همنتتون نتتوآوری و نقتتش 2کیاقهصتتاددانان نئوكالستت
 متان بتا تحقیقتات دا كترد. اقهصتاددانان نئوكالستیک همیتری اقهصادهای ملی نضتج پیپذرقابت

قرن بیسهم میالدی به هور جدی  ۀ( در نیم6591، 6591) 3تأثیرگذاِر دانشمددانی ماندد رابرت سولو
گاه شده بودند. این اقهص اددانان، با وجتود ایتن، بترای به اهمیت توییر فداورانه برای رشد اقهصادی آ

ها و كردند و آن را بیرون ا  متد  ا تلقی میهای مدید مفهوم نوآوری را به عدوان مهویری برونمدت
های فرایدتد دادند. اقهصاددانان نئوكالسیک تا به امرو  نیز به ویژگیهای مفهومی خود جای میناام

انتد. ای نشتان ندادهستا ند، عالقتهن مییمعت ر و ستمت و ستوی آن راینوآوری و به قواعدی كه مس
اند كی قانهیر تكدولو ییدد تویانگارانه ا  فراک حداكثر به نگاهی خطی و سادهیاقهصاددانان نئوكالس

انتد. ن متد  ستاده دستت نزدهیترامتون ایک ساخهار مفهومی ادی و سلسله مراتبتی پیو به پرورش 
هتای كترد ناامیعدتی رویک، یكترد نئوكالستیو رویكرد رقین ساخهاری در واقه در رویپرورش چد

 هاست كه نقطه تمركز اللی بوده است.نوآوری، دهه
االت مهحده و هم یو دهه مهعاقو آن، هم در ا 6591ناام نوآوری در  دهه  یچهارچو  مفهوم
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(، 6591من )یماندتد فتر 1ر در مطالعات نوآورییقات و آثار اقهصادداناِن درگیق تحقیدر اروپا ا  هر
ن دوران، آثتتار مهتتم و یتتدن بتتود. در ایتت( در حتتا  بال6553( و نلستتون )6551، 6599لونتتدوا  )

را گذاشهدد كه به سرعت  یكردیرو یبه وجود آمدند و سدگ بدا ین سا ه مفهومیتأثیرگذاری حو  ا
 شد. یده نوآوریگذاری در  ممطالعه و سیاست یر برایفراگ یل به چهارچوبیتبد

من بتا یسهوفر فتریف كریاند، تعرشدهاد و ارائه شدهیک ناام نوآوری پیكه برای فی یان تعاریا  م
ف یتشتود. تعریهای نوآوری استهداد مكرد ناامیادی در مقاالت، كهو و اسداد مرتبط با رویتواتر  

ن، بته انتدا ه یتف، با وجود این تعریاست. ا« ملی»د یمن البهه ناظر بر ناام نوآوری با پسوند و قیفر
ک یتم داد و در ناتر گرفتت. یهای نوآوری تعمتت دارد كه بهوان آن را برای همه انواع ناامیكل كافی

هتای عمتومی و ای ا  نهادهتا در بخششتبكه»من عبارت است ا : یدگاه فریناام ملی نوآوری ا  د
ا انهشتتار یتتر دادن و ییتتهتتا و تعتتامالت آنهتتا بتته خلتتق كتتردن، واردكتتردن، توخصولتتی كتته فعالیت

  (.  6، ص6591من، ی)فر« د می انجامدیهای جدفداوری
ن یتن حتا ، ایمن دارد. در عیف فریادی به تعریف لوندوا  ا  ناام ملی نوآوری شباهت  یتعر

دهد. لوندوا  ناام ملی نوآوری ک ناام ملی نوآوری مییتر به تر و در برگیرندهوسیه ییف معدایتعر
دش نهادی كه بتر یو وجوهی ا  ساخهار اقهصادی و چ هاهمه آن بخش»كدد: ف مییرا این گونه تعر

 (.61، ص6551)لوندوا ، « گذارندتأثیر می 3و كاوش 2ری، جسهجویادگی
های نتوآوری ارائته شتده كرد ناامیشگامان رویپ یف مهعددی كه ا  سویبا كدار هم نهادن تعار

د كته یجه رسین نهین به اتوا(، می1111و ی، یف ر.ك: نین تعاریاست )برای مالحاه فهرسهی ا  ا
ن یتان ایت( و روابتط مهتای ستا نده ناتاما  عدالر )بلوک ایمشهمل بر مجموعهک ناام نوآوری ی

د و یتكارگیری دانتش جده و بهید، تو ین مجموعه تولیكل ا ییكه هدف نها یهوره ب ،عدالر است
توانتد بدتا بتر می ،ستا دز مییط ختود مهمتایرا ا  محت عدتی آننته ناتامی. مر  ناام، سودمدد است

تترین كتی ا  رایجین گتردد. یق خاص معیمالحاات پژوهشی انهخا  شود و بدا بر اهداف هر تحق
ن حالت ناام مزبور یک كشور است، در ایی نوآوری، مر  مل  های در نار گرفهه شده برای نااممر

 نامدد.می ملی نوآوری را معموال  ناام
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دستهه ا   ها آنها و نهادهتا هستهدد. ستا مانستا ماننتوآوری  ک ناتامیعدالر اللی سا نده 
گاهانته بترای مداتور مشخصتی بدتا شتدهه ساخهارهای رسمی در جامعه هستهدد كته بت اند. هتور آ

 تترینبرختی ا  مهم(. 1119، 1ستتیگران لحده نوآوری هسهدد )ِادكوئیت با قیها در حقسا مان
ها، هتتای اقهصتتادی، دانشتتگاه: بدگاهنتتوآوری عبارتدتتد ا  ک ناتتامیتتل دهدتتده یهای تشتتكستتا مان

دته علتم و یدر  م گذارر، مراكتز سیاستتیهای خطرپتذدهدده سترمایهها، مؤسسات ارائهپژوهشگاه
های رقابتت اقهصتادی كشتور در عرلته جهتانی و ده سیاستیرنده در  میم گی، مراكز تصمفداوری
 .علم و فداوری ۀگذار در حو قانونمراكز 

هایی ا  نتوآوری نهادهتا هستهدد. نهادهتا مجموعته ک ناتامیتستا نده  ن دسهه ا  عدالتریدوم
دار اجهمتاعی )عترف(، قواعتد یتهای پاهتای فرهدگتی، رویتهها و ار شهای مشهرک، سدتعادت

دهتا قواعتد كددتد. نهام مییها را تداها و سا مانان افراد، گروهیهسهدد كه روابط م یدیرفهاری و قوان
ِهدتی، قواننمونه یبرامان(. روند )هشمار میبا ی به ز یتو ن (2هتان مربوط بته حقتوا اخهراعتات )پن

كددتد در م میین و تداتیتیهای اقهصادی را تعها و بدگاهان دانشگاهین و قواعد عرفی كه روابط میقوان
 نوآوری هسهدد.  ک ناامیدر   مره نهادهای تأثیرگذار

 نمونته، یراگر مهفتاوت باشتدد. بتیكتدیا تواندتد بتهای گونتاگون مینوآوری ا  جدبته هایناام
ل یملتی نتوآوری موجتود در جهتان را تشتك هایكه ناام ییها و نهادهادش سا مانیكربددی و چیپ

ق و توستعه ینوآوری  اپن واحدهای تحق دارند. در ناامی مثل ناامگر یكدیهایی با دهد، تفاوتمی
 استت كته در ناتام ین در حتالی. ادهددمیقات را انجام یای ا  تحقها بخش عمدهموجود در بدگاه
 هتایتواندتد در ناامز مییتت. نهادهتا نهاستشهر بر عهده دانشگاهین نقش بیكا، ایملی نوآوری آمر

 ش ا  ثبتت حتقیتوانتد پتقتانون میک محقق هبق یكا ینمونه در آمر یگوناگون مهفاوت باشدد. برا
 ست.یممكن ن ییرای محققان اروپان امر بیاخهراع خود، آن را چاپ و مدهشر كدد. اما ا

ه دانتش و یتدد خلق دانتش، تو یان انداخهن فرایه جرنوآوری ب ک ناامیفه اللی یكاركرد و وظ
ها و نهادها(، همگی بترای نوآوری )سا مان ک ناامیل دهدده یش است. عدالر تشكاسهفاده ا  دان

هتا را بته انجتام ای ا  فعالیتوعهگر در تعامل هسهدد و مجمیكدیبا  یین مقصود نهاییابی به ادست
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( آنها را مشخص 1119ست )یادكوئهور كه چارلز ِ  ها آنن فعالیتیترین ارساندد. برخی ا  مهممی
 ا : سا د عبارتددمی

 ق و توسعه؛یهای تحقفعالیت .6
 ها؛د مهارتیسا ی، آمو ش و با تولتیظرف .1
 د؛ید برای محصوالت جدیجاد با ارهای جدیا .3
 فی مورد انهاار در با ار؛یسا ی سطح كص و شفافیتشخ .4
 د نوآوری؛یهای جدا  برای توسعه حو هیهای مورد نس سا مانیتأس .9
 های مهعامالنه؛سا ی و یادگیریشبكه .1
 در حو ه علم و فداوری؛گذاری ر نهادها، قانونیینهادسا ی و تو .1
 د؛یهای نوآورانه جدت ا  فعالیتیدی مثل حمایهای تمهفعالیت .9
 ددهای خلق دانش؛  یلی ا  فرات مایحما .5

 .     های نوآورانهده فعالیتیارائه مشاوره در  م .61
دا كرده استت، یر پیهای اخای كه در سا ت گسهردهیهای نوآوری، با وجود محبوبكرد ناامیرو

های مهفاوتی در با  وجوه ه توسعه خود قرار دارد و مهخصصان مخهلف دیدگاهیهدو  در مراحل اول
كترد، ین رویتدجا برای ارائه فهرستهی ا  وجتوه و ابعتاد التلی ایادی آن دارند. در ایای بدهو ویژگی

ری ناتری یگگتران جهتتیهتای نتوآوری كته نستبت بته دشگامان ناامیعمدتا  بر آثار آن دسهه ا  پ
؛ 1119، 6551ستتت )یژه آثتتار چتتارلز ِادكوئیوكدیم و بتتهاند و دارنتتد تمركتتز متتیبتتار تری داشتتهه

؛ لونتتدوا  و 1111، 1113، 6551، 6599( و بدهتتاک لونتتدوا  )6555و هتتاِمن،  ستتتیِادكوئ
تواند با عدوان فهرست ن مییریكدیم. فهرست فراهم آمده در سطور  ( را مرور می1111همكاران، 

 ده شود.یهای نوآوری نامكرد ناامین و مشهرک رویادیهای بدویژگی
 ویژگی اول

كرد در مركز توجه قرار دارند. ین رویری در ایادگیآن ماندد دانش و م مرتبط با یمفهوم نوآوری و مفاه
ری یادگیترین مدبه و دانش مهم»كدد ان میین مطلو را بی( ا1111و  6551گونه كه لوندوا  )همان

ک قرار دارد كته در یق با اقهصاد نئوكالسین مو وع به و وح در تقابل عمیا«. دد استیترین فرامهم
 شود.یرون ا  ناام اقهصادی لحاظ میری بیک به عدوان مهویو ر تكدولییآن تو
 
 



   یانسان علوم در ینوآور نظام

 

 ویژگی دوم
كرد بتدان ین رویانه بودن ایگراای است. كلرشههنیبنه و یاگراافهی كلیهای نوآوری رهكرد ناامیرو

ک یتدد نوآوری را داخل یعوامل مؤثر بر فرا ۀكددد تا هممعداست كه پژوهشگران مدافه آن تالش می
ای بودن رشههنیددد. بیر و تأثرات ببیک مجموعه ا  تأثیدد نوآوری را به شكل یر قرار دهدد و فرایتصو

های نوآوری ختود ن است كه مطالعات انجام شده در داخل چهارچو  ناامیش ایكرد معداین رویا
ها صتیرتها ا  بن پژوهشیكه درون مر های علم اقهصاد باقی بماندد. در عو ، ا كدددد نمییرا مق

های علوم اجهماعی، هتر جتا كته مترتبط بته ناتر برستدد، استهفاده گر شاخهیهای دشداسیو روش
 كددد.می

 ویژگی سوم
ن یتخی مطالعته شتوند. اید به شكل تاریخی هسهدد و بایدارهای تاریهای نوآوری پدنوآوری و ناام

رها رشتد یق آن مستیتی ا  هرهای نوآورها و ناامرهای  مانی كه نوآورییامر بدان معداست كه مس
هتا بته ن ناامیتهستهدد. ا 1ریهای نوآوری وابسهه به مسبالدد عواملی مهم هسهدد. ناامكددد و میمی

توان بته دد توسعه آنها را مییكددد و فرادا میییابدد و تكامل پعی در هو   مان توسعه مییشكل تجم
ست، یها و نهادها فهم كرد )ِادكوئ، سا مانای دانش، نوآوریی مان و مهقابل و پولورت تكامل هم

6551 .) 
 ویژگی چهارم

ن یتمدد است. اها عالقههای نوآوری به تفاوت ناامكرد ناامیهای نوآوری مهفاوت هسهدد و روناام
بر ذات ختود، ک، بدتایرا اقهصاد نئوكالسیک قرار دارد؛  یز در تقابل با اقهصاد نئوكالسیمددی نعالقه

ها و انهزاع كردن ساخهارهای مشهرک و مشابه داشهه است. مفهتوم ل به كدار نهادن تفاوتیهمواره تما
ک یتگتاه بته های نتوآوری هی ای است. ناامهای نوآوری، مفهوم بیگانهكرد ناامیدر رو 2دگی،یبه

ان هستهدد یتپارات تكتاملی و بیییتها همواره در معر  تون ناامیرا ایرسدد؛  ت تعاد  نمییو ع
كدتد و ن مییتیان عملكرد دو ناام اقهصادی را تبی(. آن عامل اللی كه تفاوت م6551ست، یدكوئ)اِ 

ک یتن، ابعاد و وجوهی ا  دانش كه برای عملكرد اقهصادی یدهد دانش است. افزون بر اح مییتو 

                                              
1  . path-dependent 

2  . optimality 
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ر 2، چستبدده1ناام مهم هسهدد وابسهه بته متهن ها، ن وجتوه دانتش در انستانیتهستهدد. ا 3و ُمضتمن
گزیددتد و رستو  ها ستكدی میها و ستا مانان انستانیتددهای جاافهاده بدگاهی و در روابتط مفرای
كدتد ر میییتک ناام با سرعت كمتی تویِد مخهِص ین رو، ساخهار دانش و ساخهار تولیكددد. ا  امی

 (. 1113)لوندوا ، 
 ویژگی پنجم

ت دوجانبته و چددجانبته در داختل های مهقابل و تعتامالسهدد. وابسهگییهای نوآور در انزوا نبدگاه
كددتد. دتدهای نتوآوری بتا ی مییگر عدالر ناتام نقتش مهمتی در فرایها و دان بدگاهیبدگاه و در م

هتای ک مجموعته ا  روابتط و كتدش و واكدشیدد نوآوری را در مهن یهای نوآوری، فراكرد ناامیرو
كددتدگان دانتش تواندد به عدتوان حملده میین  میها در اكدد. رابطهیم یر خطی بررسیده و اینیپ
ستهه یشتوند، نگرد ا  خال  آنها خلتق مییكه دانش جد ییددهایده شوند و تعامالت به عدوان فراید

كترد استت ین رویتژگتی ایترین وهتای نتوآوری بدیتادیكترد ناامیرو« تعتاملی»شتوند. خصتلت 
 (. 1119ست، ی؛ ِادكوئ1113)لوندوا ، 

 ویژگی ششم
را  5و نتوآوری در ستا مان 4ت را دارد كته نتوآوری در محصتو یتن قابلیی نوآوری اهاكرد ناامیرو

شتوند. ده انگاشتهه مییتبتا  نادیكردهای سدهی به نوآوری تقرین دو نوع نوآوری در رویشامل گردد. ا
تلقتی  6دتدیان اللی علم اقهصاد تدها به معدای نتوآوری در فرایمفهوم نوآوری به هور معمو  در جر

ار یهایی بستن در حالی است كه نوآوری در محصو  و نوآوری در سا مان  یرمجموعهیا شود ومی
كددتده در تحتوالت اقهصتادی، اجهمتاعی و نییاتی و تعیتمهم ا  مفهوم نوآوری هسهدد و نقشتی ح

 (.1111؛ لوندوا ، 6551ست، یاند )ِادكوئفا كردهیت ایخ بشریک در تاریتكدولو 
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3  . tacit 

4  . product innovation 
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 ویژگی هفتم
ن كددتده یتیار مهتم ا  عوامتل تعیک مجموعته بستیتهای نوآوری، نهادها به عدوان امكرد نایدر رو

رسد كته هدتو  شوند. البهه به نار میر آن در نار گرفهه میینوآوری و تأثیرگذار در سمت و سو و مس
ان مهخصصتان و محققتان حتو ه مطالعتات یتنهتاد در م ۀر و عام در با  معدتای وا یگتوافقی همه
(. گتاهی اوقتات، وا ه نهتاد بترای اشتاره بته 1119، 6551ست، یامده است )ِادكوئین دینوآوری پد

الگوهتای »شود. گاهی وا ه نهاد برای اشاره بته ها به كار برده میساخهارهای رسمی، ماندد سا مان
ن مفهوم را در هر دو یز ایشود. برخی ا  محققان نین اسهفاده میمثل هدجارها، قواعد و قوان« رفهاری

 برند. مورد به كار می
 ویژگی هشتم

ک یتكترد ین رویت( ا1111ست. بدا بر قو  لوندوا  )یه لوری نیک ناریهای نوآوری كرد ناامیرو
های ری تعتاملی و ناریتهیادگیتهای ق ناریهین ابزار تمركز البهه ا  هریلی است. ایتحل 1ابزار تمركز

 (.6555ن، ست و هامیشود )ِادكوئبانی مییتكاملِی نوآوری پشه

 نظام نوآوری و نوآوری در علوم انسانی - 3
پرسش محوری ما در این مقاله این است كه دسهاوردهای ناری مطالعات نوآوری و به هور ختاص 
چهارچو  مفهومی ناام نوآوری چه كمكی به درک بههتر متا ا  سرشتت فرایدتد نتوآوری در علتوم 

دهدد و به بعاد این پرسش محوری را تفصیل میهای  یر هر یک بعدی ا  اكددد؟ پرسشانسانی می
 گذارند:نمایش می

شود، قابل تعمیم و اهتالا آیا مفهوم نوآوری آن هور كه در قلمرو مطالعات نوآوری تعریف می
 به نوآوری در علوم انسانی هم هست؟ 

و  آیا نوآوری در علوم انسانی هماندد نوآوری در علوم هبیعتی و مهددستی در توستعه اقهصتادی
 پیشرفت، اقهدار و رفاه ملی نقش دارد؟ 

 آیا نوآوری در علوم انسانی نیز ویژگی سیسهمی دارد؟ 
اجزای سا نده یک ناام نوآوری در علوم انسانی چه هسهدد و ناام نوآوری در علوم انسانی چته 

                                              
1  . focusing device 
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 دارد؟ ییكاركردها
شداستانه در روش مطالعه یک ناام نوآوری در علوم انسانی چیست؟ كتدام مالحاتات معرفت

 ای دخیل خواهدد بود؟ چدین مطالعه
 شود.     یم یها بررسا  پرسش یكیآیدد، هایی كه ا  پی میدر هر یک ا  بخش

 . نوآوری در علوم طبیعی و علوم انسانی3-2
نگرند و به همتین محققان فعا  در حو ه مطالعات نوآوری با ذهدیت اقهصادی به مفهوم نوآوری می

ابتداع در ایتن حتو ه  ۀشتوند. وا تفتاوت ظریفتی قائتل می 2و ابداع 1و مفهوم نوآوریخاهر میان د
ای در با  یک محصو  جدید یا یتک فرایدتد جدیتد اهتالا معموال  به ظهور هر ایده یا اندیشه تا ه

شتود كته بته تری است. یک ایده نو هدگامی نتوآوری نامیتده مینوآوری اما وا ۀ ادی ۀگردد. وا می
توان به روشدی دیتد كته نقتش هصادی راهی با ار شده باشد. با در نار گرفهن این تمایز، میلحاظ اق

هایی كامال  مهمایزند. یک اندیشته مبدعانته كددده و نقش فرد نوآور به لحاظ اقهصادی نقشفرد ابداع
ا و مدتابه هتها، مهارتای رنگارنگ ا  دانشو نو برای ایدكه به نوآوری تبدیل شود، نیا مدد مجموعه

نمونه، یک بدگاه اقهصادی برای تبدیل كردن یک اندیشه تا ه به نوآوری ممكن استت بته  یاست. برا
ها و ابزارآالت، اهالعات با ار، یک ناتام تو یته متؤثر، مدتابه متالی كتافی و دانش تولید، مهارت

جهی ا  مبتدعان ابزارهای دیگری احهیاج داشهه باشد. درست به همین خاهر است كه تعداد قابل تو
انتد )ر.ك: ای نبردهترین بهترهبزرگ تاریخ ا  فواید مالی و اقهصادی ابداعات انقالبی ختود كوچتک

 (. 1119فاگربرگ، 
توانیم به نوآوری در علتوم انستانی هتم گستهرش و آیا این نگاه اقهصادی به مفهوم نوآوری را می

شداستی، علتوم سیاستی یتا متثال  متدیریت نمونه، آیا یک ایده نتو در علتم روان یتعمیم دهیم؟ برا
ای مالحاه شود كه قابلیت اقهصادی داشهه باشد؟ یعدی با توسعه مداسو بهوانتد بته تواند به گونهمی

پردا  فواید اقهصتادی محصو  یا خدمهی تبدیل شود كه مشهریان خاص خود را بیابد و برای فرد ایده
ای معموال  در كدام بخش جامعه ای چدین ایده نوآورانهو مالی به بار آورد؟ در این لورت، تقا ا بر

 های علوم انسانی چه كسانی هسهدد؟ گیرد؟ به عبارت بههر، مشهریان نوآوریشكل می
                                              
1  . innovation 

2  . invention 
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ها ناریته هتای جهتان انستاننامیهتا و بیعلوم انسانی درباره انسان و جامعته انستانی و نام
انستانی را پوشتش  ۀاد مخهلفتی ا  انستان و جامعتها وجوه و ابعپردا یكددد. این ناریهپردا ی می

شداستی بته روان و نكدتد. علتم روایدهدد. علم اقهصاد وجوه اقهصادی  ندگی بشر را مطالعته ممی
شداستی پدیتدارهای جمعتی و خصولتیات آنهتا را مطالعته پتردا د. جامعتهمسائل روانی بشر می

استت كته بترای دستهاوردهای ایتن علتوم  پردا د. وا تحكدد. علوم سیاسی به روابط قدرت میمی
مشهریانی وجود دارد. در حقیقت هر جا كه فردی یا گروهی بخواهد با مستائل موجتود در افتراد یتا 
جوامه كوچک و بزرگ انسانی به شكل علمی مواجه شود و برای آن مسائل راه حلی بیابد، ناگزیر ا  

وم انسانی است. یک مادر بترای مقابلته بتا های مهعدد و مهدوع علای ا  شاخهكمک گرفهن ا  شاخه
شداس رشد مشورت كدد. مدیر یک كسو و كار نتواند با روااخهالالت یادگیری در كودک خود می

تواند ا  یک مهخصص رفهار سا مانی كمتک خصولی برای ارتقاء فرهدگ كار در كاركدان خود می
ایش نرخ رشد اقهصادی كشور با اقهصاددانان تواند برای كاهش بیكاری یا افزبگیرد. یک و یر نیز می

 مشورت كدد. 
م كه تعمیم برداشت اقهصادی ا  مفهتوم نتوآوری بته علتوم انستانی التوال  یدیبیبدین ترتیو م

مشكلی ندارد. علوم انسانی درست ماندد علوم هبیعی و مهددسی به توسعه محصوالت و ختدماتی 
های اقهصادی دمات مشهریانی وجود دارد. معاد  بدگاهپردا د و قاعدتا  برای این محصوالت و خمی

های فكر و مراكز درمانی، اتاا، مراكز روانیهای مشاوره، دفاتر حقوقدر قلمرو علوم انسانی شركت
بددی گذاری هستهدد كتته بتر مبدتای دستتهاوردهای آن علتوم بته لتتورتپژوهی و سیاستتسیاستت

های مشتاوره پردا ند و ا  راه فروش این بستههمی های خاص مشاوره برای مشهریان خاص خودبسهه
ها در یک با ار آ اد و رقابهی برای دست یافهن به سهم ها و سا مانكددد. این شركتیدرآمد كسو م

پتذیر بتاقی بماندتد و رشتد كددتد بته كددد و برای ایدكته رقابتیبیشهری ا  تقا ای موجود رقابت م
 پردا ند.   نوآوری می

 ی در علوم انسانی و توسعه اقتصادی. نوآور 3-1
های رشد اقهصادی چه در اردوگتاه اقهصتاددانان جریتان التلی )نئوكالستیک هتا( و چته در ناریه

های تكاملی رشد در یک نكهه اتفاا نار دارند و آن ایتن استت كته های اقلیت، ماندد ناریهپارادایم
های (. ناریه1119است )ورسپاگن،  نوآوری موتور محرک رشد و توسعه اقهصادی در جهان كدونی

كید دارند. های ناظر بر فداوریرشد با وجود این به هور  مدی بر نوآوری  های سخت تكیه و تأ
شتوند. های رشد اقهصادی در مكهو نئوكالسیک بتر محوریتت تتابه تولیتد بدگتاه بدتا میمد 
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زان یترا بتا م فدتی ار ش كمتی دانتش ا هسهدد كه عمدتا  های رشد درونها، مد ترین این مد تا ه
را  R&Dها ن متد یتستدجدد. ایم  (R&D)ق و توستعه یدی در تحقیگذاری واحدهای تولهیسرما

ک نتوآوری موفتق یتگذاری در آن هیزه سترمایكددد كه جایک آ مون بخت آ مایی نگاه میهمنون 
گنمونه،  یبراخواهد بود.  زه ییابی بته جتاكددد، دستی( ارائه م6551) 1تیون و هاویدر مدلی كه آ

ت مدحصتر یتک نوآوری موفق، برای آن بدگاه نوعی موقعیک بدگاه به ییابی عدی دستین التاری، یا
ن كاالی موجود در با ار در نتوع ختود یكدد كه به هور موقت بههرجاد مییی اید كاالیدر تول 2به فرد

ک یتگتر بته یتا  مانی كه بدگتاهی د ت موقت راین موقعیخواهد بود. بدگاه سود سرشار حالل ا  ا
دتد ین دستت فرایتهایی ا  ارو، در متد نیدا كدد، ا  آن خود خواهد كرد. ا  اینوآوری بههر دست پ

 د بتر روییتشتود كته در آن هتر نتوآوری جدیمالحاته م« تیتفینردبتان ك»ک ینوآوری همنون 
 ایسهد. های نوآوری قبلی میشانه

دتدی ین حتا  فرایعت شهر )كه دریب  R&Dق انجام یتاری ا  هرن الیشهر در ایهای بد بلیتیخر
ک تتابه احهمتا  یها با اسهفاده ا  دگاه، بدگاهین دیرد. ا  ایتواند انجام گبر است( میدهیبه شدت هز

ل یتدتد تحلیک فرایتق یتواندد ا  هركدد، میوری را محاسبه مییابی به نوآكه شانس آنان برای دست
دته ین مقتدار هزیق و توسعه را محاسبه كددد. ایشان در تحقه گذارییده سرماین بهزایده میفا –ده یهز
جه به نترخ مشخصتی ا  رشتد اقهصتادی بترای یدی ا  نوآوری و در نهیزان معیسپس به م  R&Dدر 

 شود. بدگاه و برای كل اقهصاد مدجر می
ق یتدتد رشتد ا  هریرال انهزاعتی فیتک بته تحلین نئوكالستدرست به همان اندا ه كه اقهصاددانا

خ و آننته یتتارنان تكاملی به مشاهده دهدد، اقهصادداا ی عالقه نشان مییهای راسهفاده ا  فرمو 
دد نوآوری و رشد یل دارند. فرایافهد تماف اتفاا میكه به هور واقعی در رشد اقهصادی جوامه مخهل

و همتوار، بلكته همنتون تحتوالت  دد معقو یک فرایان نه یگران در نگاه تكاملاقهصادِی ناشی ا  آ
رات ییتهای ستاخهاری و توای همراه بتا آشتفهگیم دورهیهای عاسهی شامل موجیعی و  یخ هبیتار
ل رشتد، تتا حتدی یكرد تكاملی به تحلیرووه  ندگی اقهصادی و اجهماعی است. م در تمام وجیعا

 یر فداوریگهای چشمینیدگیادی است كه فعاالن و آحاد اقهصادی در برابر پین فر  بدیمهكی بر ا

                                              
1. Aghion & Howitt 

2. Monopoly 
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. ستهددیشتان ندفعتت شخصیده ستاخهن مطلتق میشتیقادر به ارائه رفهاری كامال  معقو  با هتدف ب
پردا نتد كته در ری مییگمیبه تصم 1ت محدودیط عقالنیدگاه تحت شراین دیگران اقهصادی ا  ایبا 

هی در ستا مان تحتت یریهتاده متدای كه ناشی ا  رویه های جاافهی آن ا  قواعد رفهاری نسبها  ساده
 كددد.یمری اسهفاده یگمیشان است، برای تصمسرپرسهی

روند، در شمار میكرد تكاملی بهیهای برجسهه رو(، كه دو تن ا  چهره6591)  2دهرینلسون و و
كددتد كته خلتق دانتش و نتوآوری ن نكهته اشتاره مییتدتدهای ُخترِد رشتد بته ایف خود ا  فرایتول

هتای ن فعالیتیتهای اقهصتادی استت، امتا اهای جسهجوگرانه بدگاهاشی ا  فعالیتكی، نیتكدولو 
شود. جستهجوی دانتش یسا ی كامال  حسا  شده مدافه بدگاه انجام نمدهیجسهجوگرانه با هدف به

رسد ای مییابد و به آسهانهافهد كه درآمد بدگاه به تدریج كاهش مید معموال  هدگامی اتفاا مییجد
ن یتجته اینهدهتد. ص مییز تشتخیآمآن آسهانه را )معموال  بته شتكل دلبختواهی( مختاهره كه بدگاه
های مهدوعی را بته وسهه نوآورییهای اقهصادی به هور پن است كه بدگاهیهای جسهجوگرانه افعالیت

كته  یق ستا وكاریسهم، سپس ا  هریق آن به درون سیكددد. ارائه تدوع و تزركره اقهصاد معرفی مییپ
ق با ار یشود. سا وكار انهخا  كه ا  هرل میینامدد، تعدمی« انهخا »ان آن را سا وكار یگرااملتك
ق یتشهری برای تطبیها كه قدرت بشود، تدها به برخی ا  نوآوریگر نهادهای اقهصادی اعما  مییو د

هتای دایمراپاهایی ا  جه نسلیدهد و در نهطی دارند اجا ه رشد و جوالن اقهصادی مییط محیبا شرا
( بته وجتود 6591دهتر، ینتوآوری )نلستون و و 5عییهای هبا قافلهی( 6591، 4)دو ی 3کیتكدولو 

جتاد یوار اجشكددد و رشد اقهصتادی متوک مقطه  مانی ساخهار اقهصاد را در هم مییآیدد و در می
شتداخهی در ستین، سا وكار انهخا  اقهصادی، درست ماندتد ستا وكار انهختا   یكددد. بدابرامی
گران اقهصتتادی و یاری ا  بتتا یرحم استتت. بستتبتتی یشتتداخهِی تكامتتل، ستتا وكارستیه  یتتنار

شانس گران خوشیشوند و تدها معدودی ا  با ن سا وكار ا  دور خارج مییهای آنان تحت انوآوری
 ند. آوردست میت اقهصادی را بهیشوند و امكان رشد و فعالط انهخا  مییهسهدد كه توسط مح

                                              
1. bounded rationality 

2. Nelson & Winter 

3. technological paradigms  

4  . Dosi 

5. natural trajectories 
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كادمیتک متا ا  رشتد و ش نشان مییهای كوتاه ما در سطور پهور كه روایتهمان دهدد، درک آ
توسعه اقهصادی جوامه چه در مهن پارادایم نئوكالسیک شتكل گرفهته باشتد و چته تكتاملی باشتد، 

حهتی دانیم كه نوآوری دهدد. با وجود این، میهای نرم در علوم انسانی را در حاشیه قرار مینوآوری
در داخل مر های بدگاه اقهصادی تدها به نوآوری در محصو  یا نوآوری در فرایددهای تولید مدحصر 

شتود، بته نحتوی اساستی در رشتد نامیده می 1شود. نوع سومی ا  نوآوری كه نوآوری سا مانینمی
وجتو های نیمته او  قترن بیستهم كته منمونه، بسیاری ا  نوآوری یكدد. برااقهصادی نقش ایفا می

داری پیشتی بگیترد، ا  جتدس گتر اقهصتادهای سترمایهیشدند آمریكا ایتن امكتان را بیابتد تتا ا  د
های جدید سا ماندهِی عوامل تولید های سا مانی تدها به شیوههای سا مانی بودند. نوآورینوآوری

دی، شود، بلكه هر گونته نتوآوری متدیریهی در ستا ماندهی فرایدتدهای تولیتدر بدگاه مدحصر نمی
های ملتی را گذاریتو یعی و حهی نوآوری در سا ماندهی مجدد یک لدعت و در نهایت سیاستت

انتد و در متهن هتای نرمهتای ستا مانی نوآوریشود. وا ح است كه تمام این نوآورینیز شامل می
 شوند. علوم انسانی كاربردی حادث می

های ملتی بته و توح ذاریگهای مشتاوره متدیریت و نتوآوری در سیاستتنوآوری در شتركت
های رشتد ایتن م، مد یدیهور كه دتأثیرات قابل توجهی بر پیشرفت، اقهدار و رفاه ملی دارند. همان

های تحقیقتاتی رستد كته یكتی ا   میدتهگیرند. بدابراین، بته ناتر میتأثیرات را چددان در نار نمی
دی بتر رونتدهای رشتد بلددمتدت كارهای تأثیر علتوم انستانی كتاربروحاللخیز آیدده مطالعه سا 

 ها باشد.     ملت

 . آیا نوآوری در علوم انسانی ویژگی سیستمی دارد؟ 3-3
شداسی، مشاوره متدیریت، نهای مشاوره رواشركت ،یان شد كه دفاتر حقوقیهای گذشهه بدر بخش

هتا ایتن بدگاههای علوم انسانی هستهدد. «بدگاه»های سیاست پژوه در حكم های فكر و سا ماناتاا
كددد، بلكه ا  یک هرف با محافل دانشگاهی در علوم انسانی در تماس هستهدد در انزوا فعالیت نمی

دیگر، به تقا تاهای مشتهریان ختود )افتراد،  یكددد و ا  سوو ا  آنها به عدوان مدابه دانش توذیه می
در بستهری ا  تعتامالت هتای علتوم انستانی دهدتد. بدگاهمدیران، سیاسهمداران و ایتره( پاستخ می

 .  دهددانجام می یهای نوآورانه خود را به شكل گروهكددد و فعالیتدوجانبه و چددجانبه فعالیت می
                                              
1  . organizational innovation 
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های سخت مو وعی كامال  شداخهه شتده استت. سرشت تیمی فرایدد نوآوری در قلمرو فداوری
وع اذعان دارند كته نتوآوری محققان فعا  در قلمرو مطالعات نوآوری به این مو  ۀامرو ه تقریبا  هم

آفریدی همسا  و هماهدگ تعداد  یادی ا  فعاالن در است و وقوع آن به نقش« دسهاورد جمعی»یک 
های عمومی و خصولی بسهگی دارد. نوآوری ا  این مدار شباهت  یادی در به ثمر رساندن بخش

ار بدشتیدد، نیا مدتد همكتاری و كدد. یک فرایدد نوآوری برای ایدكه به بتگل در با ی فوتبا  پیدا می
كددتد. افزایی تعداد  یادی با یگر دارد كه هر یک نقش خاص خود را در ایتن مجموعته ایفتا میهم

كیتد نبتوده استت. ایتن در جمعی بودن نوآوری در حو ه فداوری های نرم اما چددان مورد توجه و تأ
دگاه وجتود یتت و نترم ا  ایتن دهای ستخحالی است كه دلیلی برای تفاوت قائل شدن میان فداوری

ها، عترف و نامتههتا، آیینندارد. یک نوآوری نرم نیز فرایددی است كته در بستهری ا  نهادهتا )قانون
های سیاستی و ها، ستا مانها، دانشتگاهها )شتركتای ا  سا مانها( و با همكاری مجموعهعادت

  پیوندد و بدابراین، سرشهی سیسهمی دارد.مالی( به وقوع می
اتخاذ یک نگاه و رویكرد سیسهمی به نوآوری در علوم انسانی نهایج مهمی بترای نتوع تحلیتل و 
تعلیل ما ا  و عیت نوآوری در این علوم خواهتد داشتت. بته برختی ا  ایتن نهتایج مهتم در ایدجتا 

 شود: وار اشاره میفهرست
انستانی، توجته دادن نگاه سیسهمی به و عیت نوآوری در علوم  ۀترین نهیجن و سرراستینخسه

بترای دستهاوردهای علتوم انستانی استت. نگتاه « تقا تا»ویژه نقتش به بعد اقهصادی مو وع و بته
بختش مهمتی ا  نیروهتای « 1فشار علتم»محور مبهدی بر آمو د كه رویكرد عر هسیسهمی به ما می

هدد كه بته هتور گیرد. این نیروهای محرک نیروهایی هسمحرک نوآوری در علوم انسانی را نادیده می
 هبیعی در سویه تقا ا باید وجود داشهه باشدد.   

شتود، توجته دادن بته نقتش عوامتل و نهیجه مهم دیگری كه ا  اتخاذ نگاه سیسهمی حالتل می
گیرد، قتوانین با یگرانی ایر ا  فرد محقق و اتاا كار اوست. بسهر نهادی كه نوآوری در آن شكل می

محققان، فرایددهای سیاسی مترتبط بتا علتوم  ۀموجود در جامع ۀنانوشهها، عرف و قواعد نامهو آیین
هتای پژوهشتی و دانتش و ظرفیتت موجتود در انسانی، فرایددهای مالی و تخصیص بودجه به هرح

ای در چدد و چتون فرایدتدهای كدددهها و مؤسسات پژوهشی عواملی هسهدد كه نقش تعییندانشگاه

                                              
1  . science-push 
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ق یتباید تک به تک به لورت دقدر هر پژوهش جدی در این  میده  نوآورانه در علوم انسانی دارند و
تحلیتل سیستهم  ۀای و در مرحلتای بین رشتههای به و وح باید مطالعهمطالعه شوند. چدان مطالعه

 گرا باشد. كل
رویكرد سیسهمی به علوم انسانی و فرایددهای نوآورانه در آن علوم اهمیت تتاریخ و مستیر هتی 

فردی را بترای كدد. یک ناام نوآوری در علتوم انستانی مستیر مدحصتربها گوشزد میشده را نیز به م
را بته ایتن « ستاخهاری»هتایی رسیدن به و عیت موجود هی كرده است. آن مسیر مدحصتر ویژگی

 ناام بخشیده است كه توییر دادن آنها به سادگی میسر نیست.  

 در علوم انسانی های سازنده و کارکردهای یک نظام نوآوری . بلوک3-4
ها و نهادهتا قبال  در بخش دوم مقاله دیدیم كه عدالر تشتكیل دهدتده یتک ناتام نتوآوری ستا مان

كددتد. هتر ها با یگران لحده نوآوری هسهدد و نهادها قواعد بتا ی را مشتخص میهسهدد. سا مان
كددتد، ریدتی میهایی بر بسهر چه نهادهتایی در آن نقتش آفناام نوآوری بر حسو ایدكه چه سا مان

فردی دارد. در ارتباط با علوم انسانی و ناتام نتوآوری در ایتن علتوم نیتز پیكربددی ویژه و مدحصربه
ها و نهادهایی را جسهجو و مشخص كرد كه به هور مسهقیم بر فرایدد نوآوری در این توان سا مانمی

 گذارند. علوم تأثیر می
پژوهی و فكر و مراكز و مؤسستات سیاستت هایهای مشاوره خصولی و عمومی، اتااشركت

هایی كلیدی در یک ناام نتوآوری در علتوم انستانی ان شد، سا مانیهور كه بگذاری همانسیاست
ها نیز اساسی است. مراكز و ستهادهای ها و پژوهشگاهها، نقش دانشگاههسهدد. در كدار این سا مان

م انسانی و مراجته قتانون گتذار در ایتن های توسعه علودولهی تصمیم گیرنده در خصوص سیاست
 میده نیز نقش مهمی در یک ناام نوآوری در علوم انسانی دارنتد. در یتک ناتام نتوآوری در علتوم 

های های آمو شتی و پژوهشتی، ستدتنامهها و آیینانسانی نقش قواعد نیز انكارناپذیر است. قانون
اعد عرفتی موجتود در تعتامالت میتان جامعته موجود و نانوشهه در جامعه عالمان علوم انسانی و قو

هایی ا  قواعد فعالیت در ناتام نتوآوری محققان، نهادهای سیاسی و فعاالن بخش خصولی نمونه
 در علوم انسانی هسهدد. 

شمرد )نگاه كدید می( برای یک ناام نوآوری بر1119تمامی كاركردهایی كه چارلز ادكوئیست )
وآوری در علوم انسانی نیز قابتل تصتور هستهدد. كتاركرد تحقیتق و باال( برای یک ناام ن 1به بخش 

های خاص برای مسائل خاص انسانی و اجهمتاعی حلتواند به معدای توسعه راهتوسعه در ایدجا می
استت و در مركتز  یكاركرد محور یهای نوآورات ناامیو ادب ین كاركرد در مطالعات نوآوریباشد. ا
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بته آن  یادیتقات بدینسبت به تحق یرسد كه و ن كمهربه نار می یم انسانتوجه قرار دارد. اما در علو
ج مركتز توجته یتواند به تدرمی یدر علوم انسان یبه نوآور یسهمیكرد سیك رویشود. اتخاذ داده می

 جا كدد.  بهز جاین قلمرو ا  علوم نیرا در ا
ها و ق دانشتگاهیت ا  هرمعمتوال   یعلتوم انستان یو آمو ش در ناام نوآور یت سا یكاركرد ظرف

شتود. دهدد، بترآورده میای و كوتاه مدت ارائه میهای حرفها  مراكز و مؤسساتی كه آمو ش یبرخ
د( در یتا ختدمت جدیتمحصتو   یا توسعه با ار بترایموجود  یا های)كشف ن یابیبا ار یكاركردها

هتای نترم بته هتور ن فداوریایكدتد. مهقا تدا مییژه خود را پیل ویشكل و شما یقلمرو علوم انسان
هتتا چتته ن فداورییتتا یبتترا یابیتتن مو تتوع كتته با اریتتاستتهمداران هستتهدد و ایران و سیمعمتتو  متتد

های س سا مانیاست. تأس یقات تجربیتحق یبرا یهایی دارد، مو وع جذابات و پویایییخصول
 یمهمت یكردهتاكار یعلتوم انستان یهای مهعامالنه در ناتام نتوآورو یادگیری یسا د و شبكهیجد

ا   یبرآورده شتوند. ارائته برخت یو خصول یهای عمومبخش یرود با همكارهسهدد كه انهاار می
 یرود. بتراانهاار می یز معموال  ا  دولت و بخش عمومین یدر علوم انسان یناام نوآور یكاركردها

د، یتهتای جدوریمعطوف به نوآ یهیهای حمافعالیت گذاری،و قانون ینهادسا  ینمونه، كاركردها
نته معمتوال  وراآهتای نودته فعالیتیخلق دانش و ارائه مشاوره در  م یددهایا  فرا یهای مالحمایت

 شوند.  توسط دولت انجام می

 شناسی مطالعه نظام نوآوری در علوم انسانی . روش3-5
ن یتهتم ا  اقتات ملیز در تحقیهای مدههی به ظهور چهارچو  مفهومی ناام نوآوری و ندر پژوهش

های انجام گرفهته پژوهیترین روش بوده و هست. نمونهرایج 1پژوهیچهارچو  ناری، روش نمونه
ر یتترین محققان درگک گروه مهشكل ا  برجسههیبر روی پانزده ناام ملی نوآوری مخهلف كه توسط 

لی نوآوریی  های منظامش و در كها  یراینارد نلسون ویدر مطالعات نوآوری انجام شده و توسط ر
استت كته  یاكی ا  موارد بار  و شداخهه شتدهیآوری و ارائه شده، گرد( 6553)قی یک بریسی تطبی

هتای گتذارد. پرو هش میین حو ه مطالعاتی به خوبی به نمتایپژوهی را در اگاه نمونهیت و جایاهم
ر ظهور یفور در مسز به ویددهای مشخِص نوآوری نیقاتی در سطح ُخردتر و با هدف مطالعه فرایتحق

                                              
1  . case study 
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متورد  911( بتر روی 6515) 1زیر  و متاركوئیتاند. مطالعته مهای نوآوری اجترا شتدهكرد ناامیرو
ل یتكی، تحلیدگی تكدولتو یتنیكی در پدج لدعت مخهلف با درجات مهفتاوت پینوآوری تكدولو 

ی مصرفی، دكددده كاالهایه تولیفقره نوآوری در لدا 94( بر روی 6511و همكاران او ) 2شیالنگر
های حكتومهی در ه گتذارییج سرمایكا در مورد نهایت در و ارت دفاع امریددسایپرو ه مطالعاتی ه

دته تتأثیر ی( در  م6511) 4قتات اشتموكلری(، تحق6511، 3سدسونین و ایهای علمی )شروپژوهش
ه قتاتی ستاپهو در دانشتگایدتد نتوآوری، و بتاالخره پترو ه تحقیتقا ای با ار بر ستمت و ستوی فرا

(، 6511، 6511، 5كترد )راثتو یسته میهای موفتق و نتاموفق را مقاساسكس انگلسهان كه نوآوری
پژوهی م مترتبط ا  روش نمونتهیتاریخی روشدی ا  توسعه مفهوم نوآوری و مفتاه یهاهمگی نمونه

 هسهدد. 
 پژوهی در قلمترو مطالعتاتاین تحقیقات این است كه نمونته ۀنكهه مشهرک و قابل توجه درهم

شتود. ینوآوری به عدوان ابزاری كه لترفا  ار ش و كتاركرد تمهیتدی و استهقرایی دارد، مالحاته نم
ه یتاری را توذیبست ییدتدهای استهقرایهای نتوآوری البهته فراج در رویكرد ناامیپژوهی های رانمونه
دی كه ی ش تمهها، افزون بر ارپژوهین نمونهیرسد كه ان، به نار مییكددد. با وجود ااند و میكرده

  یختود هتم ادعتا یخودهای عام دارند، بتهگیری مفاهیم و فر یهو شكل ییددهای اسهقرایبرای فرا
گر تفاوت دارند یكدیهای نوآوری با م كه ناامید توجه كدیه، باین داعیت دارند. برای درک ایمو وع

كته درون چهتارچو   ها به هور جدی مورد توجه و عالقه محققتانی استتن ناامیان ایو تفاوت م
ن محققان، بر خالف اقهصتاددانان ملهتزم بته یكددد. اق مییت و تحقیهای نوآوری فعالكرد ناامیرو

كددتد، بته ها و انهتزاع ستاخهارهای مشتابه و مشتهرک تمركتز میک كه بتر شتباهتیمكهو نئوكالس
مدتد هستهدد و عالقهز یاجهماعی موثر بر نوآوری ن-ها و تدوع موجود در ساخهارهای اقهصادیتفاوت

 سا ند. ل مطالعه و آنها را برجسهه مییها را با تفصن تفاوتیا
های نوآوری را، ا  جدبته معرفتت كرد ناامیغ بر آنها رویها و توجه بلت شداخهن تفاوتیبه رسم

                                              
1  . Meyers and Marquis 

2  . Langrish 

3  . Sherwin and Isenson 

4  . Schmookler 

5  . Rothwell 
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كرد ی( آن را رو6555) 1زیددا هدهریكدد كه لک مییشداخهی، به مكهبی در فلسفه علوم اجهماعی نزد
شداسانه در پژوهش اجهماعی است كه بتر كرد معرفتینوعی رو ییگرانامد. فرهدگمی 2گرادگفره

هتای اجهمتاعی را مهن 3كدتد و ختاص بتودگِی د مییتها تأكها و فرهدگمدحصر به فرد بودن ملیت
خهه و وابسهه به یدارهای اجهماعی را آاشهه، درآمیگرا پدكرد فرهدگیسا د. هرفداران روبرجسهه می

ا یتت 4قتتی را مستتاوی بتتا مقابلتتهیداندتتد و اساستتا  پتتژوهش تطبفرهدتتگ ختتاِص جوامتته گونتتاگون می
هتتای ن و ار شیم، قتتوانیدگاه، مفتتاهیتتن دیتتكددتتد. ا  اهتتا محستتو  میستتاخهن تفاوتبرجسهه

ا یتن یم دادن و ستاخت قتوانیدر علوم اجهماعی وجود خارجی ندارنتد و امكتان تعمت 5شمو جهان
كتترد ینتتوعی رو ۀشتتانه بتته شتتان ییگراعلتتوم مدهفتتی استتت )همتتان(. فرهدتتگن یتتم عتتام در ایمفتتاه

علتم »( آن را 663، ص 6313) 6هتلیل لیتد كته دنیساشداخهی در فلسفه علوم اجهماعی میمعرفت
 نامد. یم« رییاالجهماع تفس

كتترد یت استتت، رویتتكتتردی در اقلیكتته نستتبها  مهتتأخر و رو ییگرادر نقطتته مقابتتل فرهدتتگ
شهر مطالعات در علوم اجهمتاعی را، یاِد فلسفی بیقرار دارد كه بد 7ییگراشمو جهانشداسانه معرفت

ن یتشمو  گرایی به شكل ستدهی بتر مبدتای اكرد جهانیدهد. رول مییحهی در رو گار حا ر، تشك
قتات اجهمتاعی یق تحقیتشتمو  را ا  هرهتای جهتانی و جهانفر  شكل گرفهه است كته ویژگی

شتمو  مستهقل ات جهانین خصولیص داد و انهزاع كرد و ایاجهماعی تشخدارهای یتوان در پدمی
های ناتری در علتوم اجهمتاعی آ اد ا  دگاه، برساخههین دیهای اجهماعی خاص هسهدد. ا  اا  مهن

ا اجهمتاعی یتهایی هسهدد كه فارغ ا  مهن فرهدگی، اقهصادی های موجه ناریههسهدد و ناریه 8مهن
 (.6551هل، یبرخوردار باشدد )ل خالی ا  قدرت شمو  باال

هتای نتوآوری نشتان كترد ناامیات مترتبط بتا رویتهای موثق و مهم در ادبپژوهیبررسی نمونه

                                              
1  . Linda Hantrais 

2  . culturalist 
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4  . contrast 

5  . universal 
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7  . universalism 

8  . context-free 
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هتای نتوآوری اد معرفت شداخهی ناامیگرا با قوت تمام در بدكرد فرهدگیدهد كه عدالری ا  رومی
اخهی تمام و كما  هم در آاتوش شداد معرفتین بدید توجه داشت كه این حا ، بایوجود دارد. در ع

های نوآوری كرد ناامیاد معرفت شداخهی رویک و دور شدن توأِم بدیدد نزدیست. فراین ییگرافرهدگ
ک یوهوای ملوی نوآوریی  نظام، به هور مثا ، در مقاهعی ا  فصل مقدماتی كهتا  ییگرابه فرهدگ

ح ین فصل ا  كها  بته تو تیشود. ااد شد( آشكار میین بخش ا  آن ی)كه در آاا  ا قییبریسی تطب
نتارد یافهه و توستط ریشداخهی تحقیق اخهصاص در با  چهارچو  ناری مشهرک و خطوط روش

نویستدد: ن فصتل مییسددگان در مقطعی ا  ایبه نگارش در آمده است. نو 1نلسون و نیثان رو نبرگ
كدتد كته جهتت م را مدهقتل میاین پیایم با و وح كامل ادجا اتخاذ كردهیاقی كه ما در ایسبک و س»
د یته را ثابت نمایه پردا ی كدد و بعد سعی كدد آن نارین شكل نبوده كه او  نارین پرو ه بدیری ایگ
سه بپتردا د یف و مقاین بوده است كه با دقت به تولیری پرو ه، در عو ، ایل كدد. جهت گیا تعدی

زانی ا  توافق بر ین پرو ه حداقل به میر ایقی نایک مطالعه تطبین وجود، یو تالش كدد تا بفهمد. با ا
 (.             6553)نلسون و رو نبرگ، « ا مدد استیادی نیم بدیسر مفاه
ان یتف و تفُهم سخن بته مین مقطه، روشن است كه نلسون و رو نبرگ هدگامی كه ا  تولیدر ا

حتداقلی »ا  بته یبا  ن ن حا ، درین دو محقق، در عیشوند. اک میینزد ییگراآورند، به فرهدگمی
مطلتق و تمتام و  ییگراو ا  فرهدگین ترتیدهدد و بدهم هشدار می« ادییم بدیا  توافق بر سر مفاه

 گیرند. كما  فالله می
اس بتا تلقتی یتهای نوآوری، در قپژوهی در رویكرد ناامرسد ابزار نمونهدر مجموع، به نار می

شتهری یشداستانه بتتر و و ن معرفتشداستانه ادیرفتت معیتپژوهی در علتم، ا  ماهرایج ا  نمونه
دی و یتپژوهی نه تدها ار ش تمهک نمونهیج یهای نوآوری، ارائه نهاكرد ناامیبرخوردار است. در رو

تر دارد، بلكه درک ما را در با  وجوه و ابعاد مهفاوت و مدحصر به فرد خود آن نمونه عمیق ییاسهقرا
 ت و ار ش ذاتی برخوردارند.  یكرد ا  اهمین رویفرد در ان ابعاد مدحصر به یكدد. امی

كدتد؟ پاستخ گیرد و ا  چه مراحلی عبور میپژوهی در این رویكرد چگونه لورت میاما نمونه
های رایتج در پژوهیتوان با ارائه هرحی انهزاع شده بر مبدای نقتاط مشتهرک نمونتهاین پرسش را می

ای ک و چهتار مرحلتهیروشن، الگوی شمات یاود. به عدوان نمونههای نوآوری فراهم نمات ناامیادب

                                              
1  . Nathan Rosenberg 
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 م:یكدیم یدجا بررسیک ناام ملی نوآوری را در ای( برای مطالعه 1111ارائه شده توسط لوندوا  )
دته نتوآوری درون یل آننه كته در  میپژوهی عبارت است ا : تحلدد نمونهین اقدام در فراینخسه

بات سا مانی و مدتابه انستانی ید با در نار گرفهن ترتیل باین تحلید. اان داریهای اقهصادی جربدگاه
 های بخشی هم در آن مد نار باشد. رد و ویژگییانجام گ
ن یتهای دانشی استت كته اگر و با  یرساختیكدیها با ان بدگاهیل تعامالت مین قدم، تحلیدوم

 المللی را. بط و تعامالت بینگیرد و هم رواوندهای محلی و بومی را در بر مییتعامالت هم پ
ده ناام آمو ش، با ار كار، با ارهای مالی، یح وجوه خاص ملی در  مین و تو یین قدم، تبیسوم

 ت معدوی است. یهای مالكهای رفاه و ر یمر یم
ابی یتهای مطالعه سا مان بدگتاهی و مو تهن مرحله عبارت است ا : اسهفاده ا  روشیچهارم

 كددد.ن میییژه و عملكرد ناام نوآوری را تبیلی كه ابعاد وشبكه به عدوان عوام
تتوان بته ای را برای مطالعه یک ناام نوآوری در علتوم انستانی هتم میاین الگوی چهار مرحله

های اقهصادی در علوم انسانی همان هور كه قتبال  گقهتیم شتامل خوبی مورد اسهفاده قرار داد. بدگاه
ها و های فكتر و مراكتز سیاستت پژوهتی هستهدد. دانشتگاهی، اتااهای مشاوره، دفاتر حقوقشركت

های علوم انسانی نیز در بستیاری ا  مواقته بته هتور مستهقیم بترای ارائته یتک سترویس پژوهشگاه
های علوم انسانی در یتک مطالعته گیرند. بدگاهپژوهشی به مخاهو مشخص هرف قرارداد قرار می

ایست در مركز توجه قرار گیرند. ترتیبات و ستاخهارهای درون ببر روی ناام نوآوری در این علوم می
بایست مورد تحلیل دقیتق و عمیتق قترار ها میهای نیروی انسانی در این سا مانسا مانی و ویژگی

بایست مد هایی میهای ناشی ا  اقهضائات علوم انسانی مخهلف نیز در چدین تحلیلگیرند و تفاوت
هتایی های بدستت آمتده ا  حو هتوانتد بتا اتكتا بتر بصتیرتمرحله میها در این نار باشد. تحلیل

 شداسی علم و حهی رفهار سا مانی لورت پذیرد. نهمنون جامعه شداسی علم، روا
ها و هتا و بتا دانشتگاههای علتوم انستانی بتا ستایر بدگاهدر گام دوم تعامالت موجود میان بدگاه

بایستت تحلیتل شتود. انتواع تعتامالت كددتد میمی هایی كه دانش محض انسانی تولیدپژوهشگاه
بایست در این مرحله های تأثیرگذاری آنها بر فرایددهای نوآورانه و كم و كیف آنها میموجود و شیوه

ا  نمونه كاوی مورد مطالعه قرار گیرد. همان هور كه پیش ا  این گفهیم فرایدتد نتوآوری یتک فرایدتد 
جمعی و نحتوه همكتاری آنهتا در شتكل عضای این فرایدد دسههجمعی است. اجزا و اتیمی و دسهه

بایست به دقت تولیف شوند. در  میده ناتام نتوآوری دهی به یک نوآوری در نمونه مورد بحث می
المللی و سا  و كارهای تأثیرگذاری آن تعامالت در علوم انسانی به ویژه در نار گرفهن تعامالت بین
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 علوم مو وعی كلیدی برای مطالعه خواهد بود.  بر فرایددهای نوآورانه در این
شتوند، نهتاد یدر گام سوم نهادهای مؤثر در عملكرد ناام نوآوری در علتوم انستانی مطالعته م

سا ی و توسعه مدابه انسانی نقشی كلیدی در عملكرد دارد. ظرفیت یادیآمو ش در ایدجا اهمیت  
رود. رد به هور هبیعی ا  نهاد آمتو ش انهاتار متییک ناام نوآوری در علوم انسانی دارد و این كارك

ها و قواعد مرتبط با مالكیتت شكل و شمایل با ار كار در علوم انسانی، با ارهای مالی مرتبط، روتین
ستا د های علوم انستانی را مهتأثر میمعدوی و به هور كلی هر نهاد دیگری كه عملكرد نوآورانه بدگاه

 .  در این مرحله باید مطالعه شود
سرانجام در گام چهارم، نقشه با یگران عمده و مهم در ناام نوآوری علوم انسانی و موقعیت هر 

د مشخص شود كه یای بابایست ترسیم شود. در چدان نقشهیک ا  آن با یگران در آن نقشه كلی می
را بتر  های ناام نوآوری در علوم انستانیهر یک ا  عدالر و نهادهای موجود كدام بخش ا  فعالیت

 شوند.  ها اایو هسهدد یا به شكل  عیف ارائه میعهده دارند و احیانا  كدام كاركردها یا فعالیت

 گیری و پیشنهادها نتیجه
آفترین در فرایدتد توستعه های نرم كمهر در هیئت با یگرانی اقهصتادی و نقشعلوم انسانی و فداوری

گذاری، آوری در متدیریت، مشتاوره یتا سیاستتهای نرم، ماندد نواند. نوآوریاقهصادی لحاظ شده
دهدتد های مقاله حا ر نشتان میاند. تحلیلتقریبا  به هور كامل در مطالعات نوآوری فراموش شده

هتای مهمتی ا  توانتد بخشهای مرتبط بتا ایتن علتوم میكه نادیده انگاشهن علوم انسانی و نوآوری
واحتد ملتی را ختارج ا  حتو ه دیتد محققتان  مجموعه عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقهصادی یک

ها، نوآوری در هراحی یتا التالح های سا مانی در بدگاهمدد به این مو وع قرار دهد. نوآوریعالقه
هتای نترم كته تتأثیر هایی هستهدد ا  نوآوریگذاری نمونهساخهار یک لدعت و نوآوری در سیاست

 اقهصادی دارند.  ۀای بر توسعمسهقیم و همه جانبه
های مرتبط با ایتن علتوم های توجه و تمركز بر وجوه اقهصادی علوم انسانی و نوآورییكی ا  راه

هتای ستخت در اتخاذ رویكرد سیسهمی است. فرایدد نوآوری در علوم انسانی درست ماندد نوآوری
 ای ا  با یگران و نهادها در كدتارعلوم هبیعی و مهددسی هبیعت گروهی و سیسهمی دارد. مجموعه

دهدتد بدتابراین، ممكتن و هم و ا  هریق تعامالت گسهرده بته نتوآوری در علتوم انستانی شتكل می
مطلو  است كه ا  ناام نوآوری در علتوم انستانی ستخن بگتوییم و ا  ابزارهتا و مفتاهیم رویكترد 

 م.     یسیسهمی برای تحلیل آن ناام اسهفاده كد
های مشتاوره اند بتر شتركتستانی مشتهملهای كلیدی در یک ناام نوآوری در علوم انسا مان
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گذاری. پژوهی و سیاستتتهتتای فكتتر و مراكتتز و مؤسستتات سیاستتتخصولتتی و عمتتومی، اتاا
ها نیتز نقشتی اساستی در چدتین ناتامی دارنتد. مراجته دولهتی مهتولی در ها و پژوهشگاهدانشگاه

ز نقتش مهمتی در گذاری در این  میده نیتهای توسعه علوم انسانی و مراجه قانونخصوص سیاست
یک ناام نوآوری در علوم انسانی دارند. در یک ناتام نتوآوری در علتوم انستانی نقتش نهادهتا نیتز 

ها و رویه های تثبیت شده امتا های آمو شی و پژوهشی، عرفنامهها و آیینانكارناپذیر است. قانون
جامعه محققان، نهادهتای نانوشهه در جامعه عالمان علوم انسانی و قواعد موجود در تعامالت میان 

هایی ا  قواعد فعالیتت در ناتام نتوآوری در علتوم انستانی سیاسی و فعاالن بخش خصولی نمونه
 هسهدد. 

ای ا  قواعتد و نهادهتا بته های سا نده یک ناام نوآوری در علوم انسانی بر بسهر مجموعهبلوک
های نوآوری در علتوم هبیعتی و ناامپردا ند كه چددان ا  كاركردهای ای ا  كاركردها میایفای دسهه

هتای ویتژه  بترای مستائل مهددسی مهفاوت نیست. كاركرد تحقیق و توسعه به معدای توسعه راه حل
و آمو ش كته معمتوال   یسا تیخاص انسانی در محور این دسهه ا  كاركردها قرار دارد.كاركرد ظرف

ابی بترای یبا ار یشود، كاركردهاده میای برآورها و مؤسسات مهولی آمو ش حرفهق دانشگاهیا  هر
هتای مهعامالنته نیتز در ناتام و یادگیری یسا د و شبكهیهای جدس سا مانیخدمات انسانی، تأس

و  یهتای عمتومبخش یهستهدد كته معمتوال  بتا همكتار یمهمت یكاركردهتا یعلوم انسان ینوآور
معطوف به  یهیهای حماعالیتف گذاری،و قانون ینهادسا  یشوند. كاركردهایبرآورده م یخصول
های ده فعالیتیخلق دانش و ارائه مشاوره در  م یددهایا  فرا یهای مالد، حمایتیهای جدنوآوری

 شوند.  دولت ارائه می ینوآورانه نیز معموال  ا  سو
اسهفاده ا  چهارچو  مفهومی ناام نوآوری چشم اندا  نسبها  روشدی ا  شیوه و مراحل مطالعته 

گشتاید. نخستهین قتدم در چدتان وآوری در این علتوم در ایتران امترو  در مقابتل متا میو عیت ن
ها، های نتوآور در علتوم انستانی )دانشتگاهای عبتارت خواهتد بتود ا : تمركتز بتر ستا مانمطالعه

پژوهی و هتتای فكتتر و مراكتتز سیاستتتهای مشتتاوره، دفتتاتر حقتتوقی، اتااها، شتتركتپژوهشتتگاه
بتتات و ستتاخهارهای درون ستتا مانی آنهتتا. یمدتتد و تجربتتی ترته ناامگذاری( و مطالعتتسیاستتت

شتداخهی در شداخهی و جامعههای روانهای ناری حالل ا  قلمرو مطالعات علم )بصیرتبصیرت
 یپژوهتوانتتد تتتا حتتدی بتته نمونتتهبتتا  رفهتتار دانشتتمدد و جامعتته دانشتتمددان( در ایتتن مرحلتته می

وم در مطالعته ناتام نتوآوری علتوم انستانی در ایتران بته های ایرانی جهت ببخشتد. گتام دسا مان
تعامالت بین سا مانی خواهد پرداخت. یک مسئله كلیدی در ایتن بختش مستئله تقا تای واقعتی 
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برای نوآوری در علوم انسانی خواهد بود. دولت و بخش خصولتی در ایتران تتا چته حتد ختود را 
ا تا بترای دستهاوردهای مهخصصتان علتوم داندد و كشش تقیا مدد تحقیقات در علوم انسانی مین

د مورد توجته و تحلیتل یالمللی نیز در این بخش مهم هسهدد و باانسانی چقدر است؟ تعامالت بین
قرار گیرند. جامعه محققان علوم انسانی در دنیا چه نسبهی با محققان داخلی ما دارد و در این میتان 

اام نوآوری در علوم انستانی ایتران بته تحلیتل چه تعامالتی در جریان است؟ گام سوم در مطالعه ن
ت شتده و پایتدار آن، یهای تثبنهادهای مرتبط خواهد پرداخت. نهاد آمو ش در علوم انسانی و رویه

هتای متالی در ایتن علتوم در ایتن قوانین مرتبط با علوم انسانی و شكل و شمایل با ار كتار و جریان
ای ا  فعتاالن كلیتدی در ناتام نتوآوری د نقشهیارم، باد مطالعه شود و باالخره در گام چهیبخش با

علوم انسانی كشور و موقعیت هر یک ا  آن با یگران در آن هرح كلی ترسیم شود. در چدان هرحتی 
های ناتام نتوآوری ها و عدالر موجود كدام بخش ا  فعالیتد مشخص شود كه هر یک ا  بلوکیبا

ها اایو هسهدد یا به شكل احیانا  كدام كاركردها یا فعالیتدر علوم انسانی كشور را بر عهده دارند و 
 شوند.   عیف ارائه می
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