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چکیده
برنامۀ محوری پژوهش در رویكرد نظامهای نوآوری مطالعۀ تفصیلی و میانرشتهای بر روی نهادهایی است
كه تعامالت آنها با یكدیگر ،عملكرد نوآورانه در سطح بخشی ،منطقهای یا ملی را معین میكند .رویكرد
مفهومی نظامهای نوآوری در سالهای میانی دهۀ  0891میالدی از درون حوزۀ مطالعات نوآوری و
سیاستگذاری علم و فناوری سر بر آورد و با سرعتی حیرتانگیز در یك مقیاس جهانی در محافل
سیاستگذاری و حلقههای دانشگاهی جای خود را گشود و موقعیت خود را تثبیت نمود .در این رویكرد كمتر
به علوم و فناوریهای نرم پرداخته شده است و به بیان دیگر ،مفهوم نوآوری در این رویكرد به طور تلویحی به
ابداعات تجاری شده در قلمرو علوم طبیعی و مهندسی اشاره دارد و علوم انسانی و نوآوری در این علوم را
بیرون تصویر میگذارد .در مقاله حاضر تالش میشود تا ظرفیتهای رویكرد نظامهای نوآوری را برای تحلیل
موضوع نوآوری در علوم انسانی جستجو كنیم و ببینیم كه این رویكرد چه كمكی در دستیابی به دركی بهتر از
چالشهای نوآوری در قلمرو علوم انسانی میتواند به ما بكند.
واژگان كلیدی :نظامهای نوآوری ،علوم انسانی ،فناوریهای نرم ،نهاد ،تقاضا در علوم انسانی
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 - 1مقدمه
باور رایج در جامعه علمی و سیاستگذاران مرتبط با علوم انسانی در ایران این استت كته و تعیت
خالقیت و نوآوری در این دستهه ا علتوم در كشتور متا بتا و تعیت مطلتو فالتله یتادی دارد.
مشاركت بینالمللی ما در تولید علوم انسانی و تأثیرگذاری دانشتمددان متا بتر جریانهتای االتو و
مؤثر جهانی در حو ههای گوناگون علوم اجهماعی و انسانی بسیار ناچیز است .جامعه علمی متا در
ایتتن حتتو ه بتتا وجتتود برختتورداری ا میتتراث گرانبهتتایی ا مدتتابه الهتتامی و ختتاهره تتتاریخی
اندیشهور یهای نیرومدد و نوآورانه در با انسان و جامعه انسانی ایدك در حاشتیه رودخانته علتوم
انسانی و جریانهای خروشان آن در دنیا قرار گرفهه و بته ناتاره و تحستین و بعضتا تقبتیح مشتوو
است.
معضل نوآوری در علوم انسانی در ایر ِان امرو ا وایای مخهلفی بررسی شده استت و تتاكدون
بصیرتهای خوبی هم در این میده بهوجود آمده است .اما مقالۀ حا ر مهكفل معرفی رو یكتردی
اساسا تا ه به این مسئله است .در ایدجا تالش میشتود تتا بتا اتكتا بتر چهارچو هتای مفهتومی و

بصیرتهای ناری و تجربی برآمده ا قلمرو نسبها نوظهور مطالعات نوآوری 1به این مسئله بدگتریم
و ببیدیم این لورتبددی جدید ا مسئله ،چه كمكی به درك بههر و مؤثرتر آن خواهد كترد و احیانتا
چه او یههای جدیدی ا مسئله را در معتر

نگتاه متا قترار میدهتد .قلمترو مطالعتات نتوآوری،

حو های میان رشههای است كه كمی بیشتهر ا شصتت ستا ا نضتجگیری و ظهتور آن میگتذرد.
پیشتتگامان اولیتتۀ مطالعتتات نتتوآوری عمتتدتا اقهصتتاددانان ،مهخصصتتان رشتتهه متتدیریت و بعضتتا
جامعهشداسان بودهاند و با داداههایی ماندد توسعه ،رقابتپذیری اقهصادهای ملی و نقش نتوآوری
در این مسیر ،كار خود را آاتا كردهانتد .تمركتز التلی ایتن قافلته بتر نوآوریهتای تكدولو یتك و
فداوریهای سخت بوده و كمهر اثری ا توجه آنها بته نتوآوری در علتوم انستانی و فداوریهتای نترم
میتوان سراغ گرفت .پرسش اللی ما در این مقاله این است كه ابزارهای تحلیلتی موجتود در ایتن
قلمرو چه كمكی به تبیین مسائل علوم انسانی و فداوریهای نرم مرتبط با آن علوم میكددد.
ا می تان ابزارهتتا و چهارچو هتتای تحلیل تی موجتتود در قلمتترو مطالعتتات نتتوآوری یك تی ا

1. innovation studies

نظام نوآوری در علوم انسانی

مشهورترین آنها ،یعدی رو یكرد سیسهمی به نوآوری ،1را برگزیتدهایم و ظرفیتهتای ایتن رو یكترد را
برای پرداخهن به مسئله نوآوری در علوم انسانی میآ ماییم .در بخش دوم مقاله ،رو یكترد سیستهمی
به نوآوری معرفی میشود و درباره ریشههای تاریخی ،ابعاد ناتری و مبتانی معرفتشتداخهی آن بتا
تفصیل مقهضی سخن میگو ییم .در بخش سوم مقاله ،مسئله نوآوری در علوم انسانی با استهفاده ا
ذرهبین ناری ناام نوآوری با بیدی میشود و ابعاد مخهلف ایتن مستئله بته شتكل نااممدتد تحلیتل
میشود .بخش انههایی مقاله نیز به جمه بددی و ارائه مجموعهای ا پیشتدهادها بترای پژوهشهتای
بیشهر و تكمیلی در این میده اخهصاص دارد.
 - 2نظام نوآوری :ریشههای تاریخی و محتوای نظری

مفهوم ناام نوآوری در الل به نحوی آگاهانه و هدفمدد برای رقابت با نگاه تدکمایهّ ،
كمی و خطی

اقهصتتاددانان نئوكالستتیک 2بتته مو تتوعاتی همنتتون نتتوآوری و نقتتش آن در رشتتد اقهصتتادی و
رقابتپذیری اقهصادهای ملی نضتج پیتدا كترد .اقهصتاددانان نئوكالستیک هم متان بتا تحقیقتات
تأثیرگذار دانشمددانی ماندد رابرت سولو )6591 ،6591( 3در نیمۀ قرن بیسهم میالدی به هور جدی
ِ
به اهمیت توییر فداورانه برای رشد اقهصادی آگاه شده بودند .این اقهصاددانان ،با وجتود ایتن ،بترای

مدتهای مدید مفهوم نوآوری را به عدوان مهویری برون ا تلقی میكردند و آن را بیرون ا متد ها و
ناامهای مفهومی خود جای میدادند .اقهصاددانان نئوكالسیک تا به امرو نیز به ویژگیهای فرایدتد
نوآوری و به قواعدی كه مسیر و ستمت و ستوی آن را معتین میستا ند ،عالقتهای نشتان ندادهانتد.
اقهصاددانان نئوكالسیک حداكثر به نگاهی خطی و سادهانگارانه ا فرایدد توییر تكدولو یكی قانهاند
و به پرورش یک ساخهار مفهومی ادی و سلسله مراتبتی پیرامتون ایتن متد ستاده دستت نزدهانتد.
پرورش چدین ساخهاری در واقه در رو یكرد رقیو رو یكترد نئوكالستیک ،یعدتی رو یكترد ناامهتای
نوآوری ،دهههاست كه نقطه تمركز اللی بوده است.
چهارچو مفهومی ناام نوآوری در دهه  6591و دهه مهعاقو آن ،هم در ایاالت مهحده و هم

1. systemic approach to innovation
2. Neoclassic Economics
3. Robert Solow
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اقهصاددانان درگیر در مطالعات نوآوری 1ماندتد فتریمن (،)6591
در اروپا ا هریق تحقیقات و آثار
ِ

لونتتدوا ( )6551 ،6599و نلستتون ( )6553در حتتا بالی تدن بتتود .در ای تن دوران ،آثتتار مهتتم و
تأثیرگذاری حو این سا ه مفهومی به وجود آمدند و سدگ بدای رو یكردی را گذاشهدد كه به سرعت
تبدیل به چهارچوبی فراگیر برای مطالعه و سیاستگذاری در میده نوآوری شد.
ا میان تعاریفی كه برای یک ناام نوآوری پیشدهاد و ارائه شدهاند ،تعریف كریسهوفر فتریمن بتا
تواتر یادی در مقاالت ،كهو و اسداد مرتبط با رو یكرد ناامهای نوآوری استهداد میشتود .تعریتف
فریمن البهه ناظر بر ناام نوآوری با پسوند و قید «ملی» است .این تعریف ،با وجود ایتن ،بته انتدا ه
كافی كلیت دارد كه بهوان آن را برای همه انواع ناامهای نوآوری تعمتیم داد و در ناتر گرفتت .یتک
ناام ملی نوآوری ا دیدگاه فریمن عبارت است ا « :شتبكهای ا نهادهتا در بخشهتای عمتومی و
خصولتتی كتته فعالیتهتتا و تعتتامالت آنهتتا بتته خلتتق كتتردن ،واردكتتردن ،توییتر دادن و یتا انهشتتار
فداوریهای جدید می انجامد» (فریمن ،6591 ،ص.)6
تعریف لوندوا ا ناام ملی نوآوری شباهت یادی به تعریف فریمن دارد .در عین حتا  ،ایتن
تعریف معدایی وسیهتر و در برگیرندهتر به یک ناام ملی نوآوری میدهد .لوندوا ناام ملی نوآوری
را این گونه تعریف میكدد« :همه آن بخشها و وجوهی ا ساخهار اقهصادی و چیدش نهادی كه بتر

یادگیری ،جسهجو 2و كاوش 3تأثیر میگذارند» (لوندوا  ،6551 ،ص.)61

با كدار هم نهادن تعاریف مهعددی كه ا سوی پیشگامان رو یكرد ناامهای نتوآوری ارائته شتده
است (برای مالحاه فهرسهی ا این تعاریف ر.ك :نیو ی ،)1111 ،میتوان به این نهیجه رسید كته
یک ناام نوآوری مشهمل بر مجموعهای ا عدالر (بلوکهتای ستا نده ناتام) و روابتط میتان ایتن
عدالر است ،به هوری كه هدف نهایی كل این مجموعه تولید ،تو یه و بهكارگیری دانتش جدیتد و
سودمدد است .مر ناام ،یعدتی آننته ناتام را ا محتیط ختود مهمتایز میستا د ،میتوانتد بدتا بتر
مالحاات پژوهشی انهخا شود و بدا بر اهداف هر تحقیق خاص معین گتردد .یكتی ا رایجتترین
مر های در نار گرفهه شده برای ناام نوآوری ،مر ملی یک كشور است ،در این حالت ناام مزبور
را معموال ناام ملی نوآوری مینامدد.
1. Innovation Studies
2. Searching
3. Exploring

نظام نوآوری در علوم انسانی

عدالر اللی سا نده یک ناتام نتوآوری ستا مانها و نهادهتا هستهدد .ستا مانها آن دستهه ا
ساخهارهای رسمی در جامعه هستهدد كته بته هتور آگاهانته بترای مداتور مشخصتی بدتا شتدهاند.

سا مانها در حقیقت با یگران لحده نوآوری هسهدد ( ِادكوئیستت .)1119 ،1برختی ا مهمتترین
ستتا مانهای تشتتكیل دهدتتده ی تک ناتتام نتتوآوری عبارتدتتد ا  :بدگاههتتای اقهصتتادی ،دانشتتگاهها،
پژوهشگاهها ،مؤسسات ارائهدهدده سترمایههای خطرپتذیر ،مراكتز سیاستتگذار در میدته علتم و
فداوری ،مراكز تصمیم گیرنده در میده سیاستهای رقابتت اقهصتادی كشتور در عرلته جهتانی و
مراكز قانونگذار در حو ۀ علم و فداوری.
دومین دسهه ا عدالتر ستا نده یتک ناتام نتوآوری نهادهتا هستهدد .نهادهتا مجموعتههایی ا
عادتهای مشهرک ،سدتها و ار شهتای فرهدگتی ،رویتههای پایتدار اجهمتاعی (عترف) ،قواعتد
رفهاری و قوانیدی هسهدد كه روابط میان افراد ،گروهها و سا مانها را تدایم میكددتد .نهادهتا قواعتد
با ی بهشمار میروند (همان) .برای نمونه ،قوانین مربوط بته حقتوا اخهراعتات ن(پ ِهدتهتا )2و نیتز
قوانین و قواعد عرفی كه روابط میان دانشگاهها و بدگاههای اقهصادی را تعیتین و تداتیم میكددتد در
مره نهادهای تأثیرگذار در یک ناام نوآوری هسهدد.
ناامهای نوآوری ا جدبتههای گونتاگون میتواندتد بتا یكتدیگر مهفتاوت باشتدد .بترای نمونته،
پیكربددی و چیدش سا مانها و نهادهایی كه ناامهای ملتی نتوآوری موجتود در جهتان را تشتكیل
میدهد ،تفاوتهایی با یكدیگر دارند .در ناامی مثل ناام نوآوری اپن واحدهای تحقیق و توستعه
موجود در بدگاهها بخش عمدهای ا تحقیقات را انجام میدهدد .این در حتالی استت كته در ناتام
ملی نوآوری آمریكا ،این نقش بیشهر بر عهده دانشگاههاستت .نهادهتا نیتز میتواندتد در ناامهتای
گوناگون مهفاوت باشدد .برای نمونه در آمریكا یک محقق هبق قتانون میتوانتد پتیش ا ثبتت حتق
اخهراع خود ،آن را چاپ و مدهشر كدد .اما این امر برای محققان اروپایی ممكن نیست.
كاركرد و وظیفه اللی یک ناام نوآوری به جریان انداخهن فرایدد خلق دانتش ،تو یته دانتش و
اسهفاده ا دانش است .عدالر تشكیل دهدده یک ناام نوآوری (سا مانها و نهادها) ،همگی بترای
دستیابی به این مقصود نهایی با یكدیگر در تعامل هسهدد و مجموعهای ا فعالیتهتا را بته انجتام
1. Edquist
2. Patents
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میرساندد .برخی ا مهمترین این فعالیتها آن هور كه چارلز ِادكوئیست ( )1119آنها را مشخص
میسا د عبارتدد ا :
 .6فعالیتهای تحقیق و توسعه؛
 .1ظرفیتسا ی ،آمو ش و با تولید مهارتها؛
 .3ایجاد با ارهای جدید برای محصوالت جدید؛
 .4تشخیص و شفافسا ی سطح كیفی مورد انهاار در با ار؛
 .9تأسیس سا مانهای مورد نیا برای توسعه حو ههای جدید نوآوری؛
 .1شبكهسا ی و یادگیریهای مهعامالنه؛
 .1نهادسا ی و توییر نهادها ،قانونگذاری در حو ه علم و فداوری؛
 .9فعالیتهای تمهیدی مثل حمایت ا فعالیتهای نوآورانه جدید؛
 .5حمایت مالی ا فرایددهای خلق دانش؛
 .61ارائه مشاوره در میده فعالیتهای نوآورانه.
رو یكرد ناامهای نوآوری ،با وجود محبوبیت گسهردهای كه در سا های اخیر پیدا كرده استت،
هدو در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارد و مهخصصان مخهلف دیدگاههای مهفاوتی در با وجوه
و ویژگیهای بدیادی آن دارند .در ایدجا برای ارائه فهرستهی ا وجتوه و ابعتاد التلی ایتن رو یكترد،
عمدتا بر آثار آن دسهه ا پیشگامان ناامهتای نتوآوری كته نستبت بته دیگتران جهتتگیری ناتری
بتتار تری داشتتههاند و دارنتتد تمركتتز متتیكدیم و بتتهو یژه آثتتار چتتارلز ِادكوئیستتت (1119 ،6551؛

هتتامن )6555 ،و بدهتتاک لونتتدوا (1111 ،1113 ،6551 ،6599؛ لونتتدوا و
ِادكوئیستتت و ِ

همكاران )1111 ،را مرور میكدیم .فهرست فراهم آمده در سطور یرین میتواند با عدوان فهرست
ویژگیهای بدیادین و مشهرک رو یكرد ناامهای نوآوری نامیده شود.
ویژگی اول
مفهوم نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن ماندد دانش و یادگیری در این رو یكرد در مركز توجه قرار دارند.
همانگونه كه لوندوا ( 6551و  )1111این مطلو را بیان میكدد «دانش مهمترین مدبه و یادگیری
مهمترین فرایدد است» .این مو وع به و وح در تقابل عمیق با اقهصاد نئوكالسیک قرار دارد كته در
آن توییر تكدولو یک به عدوان مهویری بیرون ا ناام اقهصادی لحاظ میشود.

نظام نوآوری در علوم انسانی

ویژگی دوم
رو یكرد ناامهای نوآوری رهیافهی كلگرایانه و بینرشههای است .كلگرایانه بودن این رو یكرد بتدان
معداست كه پژوهشگران مدافه آن تالش میكددد تا همۀ عوامل مؤثر بر فرایدد نوآوری را داخل یتک
تصو یر قرار دهدد و فرایدد نوآوری را به شكل یک مجموعه ا تأثیر و تأثرات ببیددد .بینرشههای بودن
این رو یكرد معدایش این است كه مطالعات انجام شده در داخل چهارچو ناامهای نوآوری ختود
را مقید نمیكددد كه درون مر های علم اقهصاد باقی بماندد .در عو  ،این پژوهشها ا بصتیرتها
و روششداسیهای دیگر شاخههای علوم اجهماعی ،هتر جتا كته مترتبط بته ناتر برستدد ،استهفاده
میكددد.
ویژگی سوم
نوآوری و ناامهای نوآوری پدیدارهای تاریخی هسهدد و باید به شكل تاریخی مطالعته شتوند .ایتن
امر بدان معداست كه مسیرهای مانی كه نوآوریها و ناامهای نوآوری ا هریتق آن مستیرها رشتد

میكددد و میبالدد عواملی مهم هسهدد .ناامهای نوآوری وابسهه به مسیر 1هستهدد .ایتن ناامهتا بته
شكل تجمیعی در هو مان توسعه مییابدد و تكامل پیدا میكددد و فرایدد توسعه آنها را میتوان بته
لورت تكامل هم مان و مهقابل و پو یای دانش ،نوآوری ،سا مانها و نهادها فهم كرد ( ِادكوئیست،

.)6551

ویژگی چهارم
ناامهای نوآوری مهفاوت هسهدد و رو یكرد ناامهای نوآوری به تفاوت ناامها عالقهمدد است .ایتن
عالقهمددی نیز در تقابل با اقهصاد نئوكالسیک قرار دارد؛ یرا اقهصاد نئوكالسیک ،بدتابر ذات ختود،
همواره تمایل به كدار نهادن تفاوتها و انهزاع كردن ساخهارهای مشهرک و مشابه داشهه است .مفهتوم

بهیدگی 2،در رو یكرد ناامهای نوآوری ،مفهوم بیگانهای است .ناامهای نتوآوری هی گتاه بته یتک
و عیت تعاد نمیرسدد؛ یرا این ناامها همواره در معر

توییترات تكتاملی و بیپایتان هستهدد

( ِادكوئیست .)6551 ،آن عامل اللی كه تفاوت میان عملكرد دو ناام اقهصادی را تبیتین میكدتد و

تو یح میدهد دانش است .افزون بر این ،ابعاد و وجوهی ا دانش كه برای عملكرد اقهصادی یتک
1. path-dependent
2. optimality
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ناام مهم هسهدد وابسهه بته متهن ،1چستبدده 2و ُم ن
ضتمر 3هستهدد .ایتن وجتوه دانتش در انستانها،
فرایددهای جاافهاده بدگاهی و در روابتط میتان انستانها و ستا مانها ستكدی میگزیددتد و رستو
مخهص یک ناام با سرعت كمتی توییتر میكدتد
میكددد .ا این رو ،ساخهار دانش و ساخهار تولی ِد
ِ
(لوندوا .)1113 ،

ویژگی پنجم
بدگاههای نوآور در انزوا نیسهدد .وابسهگیهای مهقابل و تعتامالت دوجانبته و چددجانبته در داختل
بدگاه و در میان بدگاهها و دیگر عدالر ناتام نقتش مهمتی در فرایدتدهای نتوآوری بتا ی میكددتد.
رو یكرد ناامهای نوآوری ،فرایدد نوآوری را در مهن یک مجموعته ا روابتط و كتدش و واكدشهتای
پینیده و ایر خطی بررسی میكدد .رابطهها در این میده میتواندد به عدتوان حملكددتدگان دانتش
دیده شوند و تعامالت به عدوان فرایددهایی كه دانش جدید ا خال آنها خلتق میشتوند ،نگریستهه
شتوند .خصتلت «تعتاملی» رو یكترد ناامهتای نتوآوری بدیتادیترین و یژگتی ایتن رو یكترد استت
(لوندوا 1113 ،؛ ِادكوئیست.)1119 ،

ویژگی ششم

رو یكرد ناامهای نوآوری این قابلیتت را دارد كته نتوآوری در محصتو  4و نتوآوری در ستا مان 5را
شامل گردد .این دو نوع نوآوری در رو یكردهای سدهی به نوآوری تقریبتا نادیتده انگاشتهه میشتوند.
مفهوم نوآوری به هور معمو در جریان اللی علم اقهصاد تدها به معدای نتوآوری در فرایدتد 6تلقتی

میشود و ای ن در حالی است كه نوآوری در محصو و نوآوری در سا مان یرمجموعههایی بستیار
مهم ا مفهوم نوآوری هسهدد و نقشتی حیتاتی و تعیینكددتده در تحتوالت اقهصتادی ،اجهمتاعی و
تكدولو یک در تاریخ بشریت ایفا كردهاند ( ِادكوئیست6551 ،؛ لوندوا .)1111 ،

1. context-dependent
2. sticky
3. tacit
4. product innovation
5. organizational innovation
6. process innovation

نظام نوآوری در علوم انسانی

ویژگی هفتم
در رو یكرد ناامهای نوآوری ،نهادها به عدوان یتک مجموعته بستیار مهتم ا عوامتل تعیتین كددتده
نوآوری و تأثیرگذار در سمت و سو و مسیر آن در نار گرفهه میشوند .البهه به نار میرسد كته هدتو
توافقی همهگیر و عام در با معدتای وا ۀ نهتاد در میتان مهخصصتان و محققتان حتو ه مطالعتات
نوآوری پدید نیامده است ( ِادكوئیست .)1119 ،6551 ،گتاهی اوقتات ،وا ه نهتاد بترای اشتاره بته
ساخهارهای رسمی ،ماندد سا مانها به كار برده میشود .گاهی وا ه نهاد برای اشاره بته «الگوهتای

رفهاری» مثل هدجارها ،قواعد و قوانین اسهفاده میشود .برخی ا محققان نیز این مفهوم را در هر دو
مورد به كار میبرند.
ویژگی هشتم
رو یكرد ناامهای نوآوری یک ناریه لوری نیست .بدا بر قو لوندوا ( )1111ایتن رو یكترد یتک
ابزار تمركز 1تحلیلی است .این ابزار تمركز البهه ا هریق ناریههای یتادگیری تعتاملی و ناریتههای

تكاملی نوآوری پشهیبانی میشود ( ِادكوئیست و هامن.)6555 ،
ِ
 - 3نظام نوآوری و نوآوری در علوم انسانی
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
انسانی میكددد؟ پرسشهای یر هر یک بعدی ا ابعاد این پرسش محوری را تفصیل میدهدد و به
نمایش میگذارند:
آیا مفهوم نوآوری آن هور كه در قلمرو مطالعات نوآوری تعریف میشود ،قابل تعمیم و اهتالا
به نوآوری در علوم انسانی هم هست؟
آیا نوآوری در علوم انسانی هماندد نوآوری در علوم هبیعتی و مهددستی در توستعه اقهصتادی و
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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كاركردهایی دارد؟
روش مطالعه یک ناام نوآوری در علوم انسانی چیست؟ كتدام مالحاتات معرفتشداستانه در
چدین مطالعهای دخیل خواهدد بود؟
در هر یک ا بخشهایی كه ا پی میآیدد ،یكی ا پرسشها بررسی میشود.

 .2-3نوآوری در علوم طبیعی و علوم انسانی
محققان فعا در حو ه مطالعات نوآوری با ذهدیت اقهصادی به مفهوم نوآوری مینگرند و به همتین

خاهر میان دو مفهوم نوآوری 1و ابداع 2تفتاوت ظریفتی قائتل میشتوند .وا ۀ ابتداع در ایتن حتو ه
معموال به ظهور هر ایده یا اندیشه تا های در با یک محصو جدید یا یتک فرایدتد جدیتد اهتالا
میگردد .وا ۀ نوآوری اما وا ۀ ادیتری است .یک ایده نو هدگامی نتوآوری نامیتده میشتود كته بته
لحاظ اقهصادی راهی با ار شده باشد .با در نار گرفهن این تمایز ،میتوان به روشدی دیتد كته نقتش
فرد ابداعكددده و نقش فرد نوآور به لحاظ اقهصادی نقشهایی كامال مهمایزند .یک اندیشته مبدعانته
و نو برای ایدكه به نوآوری تبدیل شود ،نیا مدد مجموعهای رنگارنگ ا دانشها ،مهارتهتا و مدتابه
است .برای نمونه ،یک بدگاه اقهصادی برای تبدیل كردن یک اندیشه تا ه به نوآوری ممكن استت بته
دانش تولید ،مهارت ها و ابزارآالت ،اهالعات با ار ،یک ناتام تو یته متؤثر ،مدتابه متالی كتافی و
ابزارهای دیگری احهیاج داشهه باشد .درست به همین خاهر است كه تعداد قابل توجهی ا مبتدعان
بزرگ تاریخ ا فواید مالی و اقهصادی ابداعات انقالبی ختود كوچتکترین بهترهای نبردهانتد (ر.ك:
فاگربرگ.)1119 ،
آیا این نگاه اقهصادی به مفهوم نوآوری را میتوانیم به نوآوری در علتوم انستانی هتم گستهرش و
تعمیم دهیم؟ برای نمونه ،آیا یک ایده نتو در علتم روانشداستی ،علتوم سیاستی یتا متثال متدیریت
میتواند به گونهای مالحاه شود كه قابلیت اقهصادی داشهه باشد؟ یعدی با توسعه مداسو بهوانتد بته
محصو یا خدمهی تبدیل شود كه مشهریان خاص خود را بیابد و برای فرد ایدهپردا فواید اقهصتادی
و مالی به بار آورد؟ در این لورت ،تقا ا برای چدین ایده نوآورانهای معموال در كدام بخش جامعه
شكل میگیرد؟ به عبارت بههر ،مشهریان نوآوریهای علوم انسانی چه كسانی هسهدد؟
1. innovation
2. invention
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علوم انسانی درباره انسان و جامعته انستانی و نامهتا و بینامیهتای جهتان انستانها ناریته
پردا ی میكددد .این ناریهپردا یها وجوه و ابعاد مخهلفتی ا انستان و جامعتۀ انستانی را پوشتش
میدهدد .علم اقهصاد وجوه اقهصادی ندگی بشر را مطالعته میكدتد .علتم روانشداستی بته روان و
مسائل روانی بشر میپتردا د .جامعتهشداستی پدیتدارهای جمعتی و خصولتیات آنهتا را مطالعته
میكدد .علوم سیاسی به روابط قدرت میپردا د .وا تح استت كته بترای دستهاوردهای ایتن علتوم
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
كمک گرفهن ا شاخهای ا شاخههای مهعدد و مهدوع علوم انسانی است .یک مادر بترای مقابلته بتا
اخهالالت یادگیری در كودک خود میتواند با روانشداس رشد مشورت كدد .مدیر یک كسو و كار
خصولی برای ارتقاء فرهدگ كار در كاركدان خود میتواند ا یک مهخصص رفهار سا مانی كمتک
بگیرد .یک و یر نیز میتواند برای كاهش بیكاری یا افزایش نرخ رشد اقهصادی كشور با اقهصاددانان
مشورت كدد.
بدین ترتیو میبیدیم كه تعمیم برداشت اقهصادی ا مفهتوم نتوآوری بته علتوم انستانی التوال
مشكلی ندارد .علوم انسانی درست ماندد علوم هبیعی و مهددسی به توسعه محصوالت و ختدماتی
میپردا د و قاعدتا برای این محصوالت و خدمات مشهریانی وجود دارد .معاد بدگاههای اقهصادی
در قلمرو علوم انسانی شركتهای مشاوره ،دفاتر حقوقی ،مراكز رواندرمانی ،اتااهای فكر و مراكز
سیاستتپژوهی و سیاستتگذاری هستهدد كتته بتر مبدتای دستتهاوردهای آن علتوم بته لتتورتبددی
بسهههای خاص مشاوره برای مشهریان خاص خود میپردا ند و ا راه فروش این بستهههای مشتاوره
درآمد كسو میكددد .این شركتها و سا مانها در یک با ار آ اد و رقابهی برای دست یافهن به سهم
بیشهری ا تقا ای موجود رقابت میكددد و برای ایدكته رقابتپتذیر بتاقی بماندتد و رشتد كددتد بته
نوآوری میپردا ند.

 .1-3نوآور ی در علوم انسانی و توسعه اقتصادی
ناریه های رشد اقهصادی چه در اردوگتاه اقهصتاددانان جریتان التلی (نئوكالستیک هتا) و چته در
پارادایمهای اقلیت ،ماندد ناریههای تكاملی رشد در یک نكهه اتفاا نار دارند و آن ایتن استت كته
نوآوری موتور محرک رشد و توسعه اقهصادی در جهان كدونی است (ورسپاگن .)1119 ،ناریههای
رشد با وجود این به هور مدی بر نوآوریهای ناظر بر فداوریهای سخت تكیه و تأكید دارند.
مد های رشد اقهصادی در مكهو نئوكالسیک بتر محوریتت تتابه تولیتد بدگتاه بدتا میشتوند.
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تا هترین این مد ها ،مد های رشد درون ا هسهدد كه عمدتا ار ش كمتی دانتش فدتی را بتا میتزان
سرمایهگذاری واحدهای تولیدی در تحقیق و توستعه ) (R&Dمیستدجدد .ایتن متد ها  R&Dرا
همنون یک آ مون بخت آ مایی نگاه میكددد كه جایزه سترمایهگذاری در آن یتک نتوآوری موفتق
خواهد بود .برای نمونه ،در مدلی كه آگیون و هاو یت )6551( 1ارائه میكددد ،دستیابی بته جتایزه

این التاری ،یعدی دستیابی یک بدگاه به یک نوآوری موفق ،برای آن بدگاه نوعی موقعیتت مدحصتر
به فرد 2در تولید كاالیی ایجاد میكدد كه به هور موقت بههرین كاالی موجود در با ار در نتوع ختود
خواهد بود .بدگاه سود سرشار حالل ا این موقعیت موقت را تا مانی كه بدگتاهی دیگتر بته یتک
نوآوری بههر دست پیدا كدد ،ا آن خود خواهد كرد .ا اینرو ،در متد هایی ا ایتن دستت فرایدتد
نوآوری همنون یک «نردبتان كیفیتت» مالحاته میشتود كته در آن هتر نتوآوری جدیتد بتر روی
شانههای نوآوری قبلی میایسهد.
خرید بلیتهای بیشهر در این التاری ا هریق انجام  R&Dبیشهر (كه در عتین حتا فرایدتدی
به شدت هز یدهبر است) میتواند انجام گیرد .ا این دیدگاه ،بدگاهها با اسهفاده ا یک تتابه احهمتا
كه شانس آنان برای دستیابی به نوآوری را محاسبه میكدد ،میتواندد ا هریق یتک فرایدتد تحلیتل
هز یده – فایده میزان بهیده سرمایه گذاریشان در تحقیق و توسعه را محاسبه كددد .این مقتدار هز یدته
در  R&Dسپس به میزان معیدی ا نوآوری و در نهیجه به نترخ مشخصتی ا رشتد اقهصتادی بترای
بدگاه و برای كل اقهصاد مدجر میشود.
درست به همان اندا ه كه اقهصاددانان نئوكالستیک بته تحلیتل انهزاعتی فرایدتد رشتد ا هریتق
اسهفاده ا فرمو های ریا ی عالقه نشان میدهدد ،اقهصاددانان تكاملی به مشاهده تتاریخ و آننته
كه به هور واقعی در رشد اقهصادی جوامه مخهلف اتفاا میافهد تمایل دارند .فرایدد نوآوری و رشد
اقهصادی ناشی ا آن در نگاه تكاملگرایان نه یک فرایدد معقو و همتوار ،بلكته همنتون تحتوالت
ِ
تاریخ هبیعی و یسهی شامل موجهای عایم دورهای همراه بتا آشتفهگیهای ستاخهاری و توییترات

عایم در تمام وجوه ندگی اقهصادی و اجهماعی است .رو یكرد تكاملی به تحلیل رشتد ،تتا حتدی
مهكی بر این فر

بدیادی است كه فعاالن و آحاد اقهصادی در برابر پینیدگیهای چشمگیر فداوری
1. Aghion & Howitt
2. Monopoly
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قادر به ارائه رفهاری كامال معقو با هتدف بیشتیده ستاخهن مطلتق مدفعتت شخصیشتان نیستهدد.

با یگران اقهصادی ا این دیدگاه تحت شرایط عقالنیت محدود 1به تصمیمگیری میپردا نتد كته در
هی آن ا قواعد رفهاری نسبها سادهای كه ناشی ا رویه های جاافهتاده متدیریهی در ستا مان تحتت
سرپرسهیشان است ،برای تصمیمگیری اسهفاده میكددد.

نلسون و و یدهر ،)6591( 2كه دو تن ا چهرههای برجسهه رو یكرد تكاملی بهشمار میروند ،در
ُ
ترد رشتد بته ایتن نكهته اشتاره میكددتد كته خلتق دانتش و نتوآوری
تولیف خود ا فرایدتدهای خ ِ
تكدولو یكی ،ناشی ا فعالیتهای جسهجوگرانه بدگاههای اقهصتادی استت ،امتا ایتن فعالیتهتای
جسهجوگرانه با هدف بهیدهسا ی كامال حسا شده مدافه بدگاه انجام نمیشود .جستهجوی دانتش

جدید معموال هدگامی اتفاا میافهد كه درآمد بدگاه به تدریج كاهش مییابد و به آسهانهای میرسد
كه بدگاه آن آسهانه را (معموال بته شتكل دلبختواهی) مختاهرهآمیز تشتخیص میدهتد .نهیجته ایتن
فعالیتهای جسهجوگرانه این است كه بدگاههای اقهصادی به هور پیوسهه نوآوریهای مهدوعی را بته
پیكره اقهصاد معرفی میكددد .ارائه تدوع و تزریق آن به درون سیسهم ،سپس ا هریق ستا وكاری كته
تكاملگرایان آن را سا وكار «انهخا » مینامدد ،تعدیل میشود .سا وكار انهخا كه ا هریق با ار
و دیگر نهادهای اقهصادی اعما میشود ،تدها به برخی ا نوآوریها كه قدرت بیشهری برای تطبیتق
با شرایط محیطی دارند اجا ه رشد و جوالن اقهصادی میدهد و در نهیجه نسلهایی ا پارادایمهتای
تكدولو یک( 3دو ی )6591 ،4یا قافلههای هبیعی 5نتوآوری (نلستون و و یدهتر )6591 ،بته وجتود

میآیدد و در یک مقطه مانی ساخهار اقهصاد را در هم میشكددد و رشد اقهصتادی متوجوار ایجتاد
میكددد .بدابراین ،سا وكار انهخا اقهصادی ،درست ماندتد ستا وكار انهختا

یستشتداخهی در

شتتداخهی تكامتتل ،ستتا وكاری بتتیرحم استتت .بستتیاری ا بتتا یگران اقهصتتادی و
ناری ته یست
ِ
نوآوریهای آنان تحت این سا وكار ا دور خارج میشوند و تدها معدودی ا با یگران خوششانس

هسهدد كه توسط محیط انهخا میشوند و امكان رشد و فعالیت اقهصادی را بهدست میآورند.
1. bounded rationality
2. Nelson & Winter
3. technological paradigms
4. Dosi
5. natural trajectories
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همانهور كه روایتهای كوتاه ما در سطور پیش نشان میدهدد ،درک آ كادمیتک متا ا رشتد و
توسعه اقهصادی جوامه چه در مهن پارادایم نئوكالسیک شتكل گرفهته باشتد و چته تكتاملی باشتد،
نوآوریهای نرم در علوم انسانی را در حاشیه قرار میدهدد .با وجود این ،میدانیم كه نوآوری حهتی
در داخل مر های بدگاه اقهصادی تدها به نوآوری در محصو یا نوآوری در فرایددهای تولید مدحصر

نمیشود .نوع سومی ا نوآوری كه نوآوری سا مانی 1نامیده میشتود ،بته نحتوی اساستی در رشتد
اقهصادی نقش ایفا میكدد .برای نمونه ،بسیاری ا نوآوریهای نیمته او قترن بیستهم كته موجتو
شدند آمریكا ایتن امكتان را بیابتد تتا ا دیگتر اقهصتادهای سترمایهداری پیشتی بگیترد ،ا جتدس
ماندهی عوامل تولید
نوآوریهای سا مانی بودند .نوآوریهای سا مانی تدها به شیوههای جدید سا
ِ
در بدگاه مدحصر نمی شود ،بلكه هر گونته نتوآوری متدیریهی در ستا ماندهی فرایدتدهای تولیتدی،
تو یعی و حهی نوآوری در سا ماندهی مجدد یک لدعت و در نهایت سیاستتگذاریهای ملتی را
نیز شامل میشود .وا ح است كه تمام این نوآوریهتای ستا مانی نوآوریهتای نرمانتد و در متهن
علوم انسانی كاربردی حادث میشوند.
نوآوری در شتركتهای مشتاوره متدیریت و نتوآوری در سیاستتگذاریهای ملتی بته و توح
تأثیرات قابل توجهی بر پیشرفت ،اقهدار و رفاه ملی دارند .همانهور كه دیدیم ،مد های رشتد ایتن
تأثیرات را چددان در نار نمیگیرند .بدابراین ،بته ناتر میرستد كته یكتی ا میدتههای تحقیقتاتی
حاللخیز آیدده مطالعه سا وكارهای تأثیر علتوم انستانی كتاربردی بتر رونتدهای رشتد بلددمتدت
ملتها باشد.

 .3-3آیا نوآوری در علوم انسانی ویژگی سیستمی دارد؟
در بخشهای گذشهه بیان شد كه دفاتر حقوقی ،شركتهای مشاوره روانشداسی ،مشاوره متدیریت،
اتااهای فكر و سا مانهای سیاست پژوه در حكم «بدگاه»های علوم انسانی هستهدد .ایتن بدگاههتا
در انزوا فعالیت نمیكددد ،بلكه ا یک هرف با محافل دانشگاهی در علوم انسانی در تماس هستهدد
و ا آنها به عدوان مدابه دانش توذیه میكددد و ا سوی دیگر ،به تقا تاهای مشتهریان ختود (افتراد،
مدیران ،سیاسهمداران و ایتره) پاستخ میدهدتد .بدگاههتای علتوم انستانی در بستهری ا تعتامالت
دوجانبه و چددجانبه فعالیت میكددد و فعالیتهای نوآورانه خود را به شكل گروهی انجام میدهدد.
1. organizational innovation
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سرشت تیمی فرایدد نوآوری در قلمرو فداوریهای سخت مو وعی كامال شداخهه شتده استت.
امرو ه تقریبا همۀ محققان فعا در قلمرو مطالعات نوآوری به این مو وع اذعان دارند كته نتوآوری
یک «دسهاورد جمعی» است و وقوع آن به نقشآفریدی همسا و هماهدگ تعداد یادی ا فعاالن در
بخش های عمومی و خصولی بسهگی دارد .نوآوری ا این مدار شباهت یادی در به ثمر رساندن
گل در با ی فوتبا پیدا میكدد .یک فرایدد نوآوری برای ایدكه به بتار بدشتیدد ،نیا مدتد همكتاری و
هم افزایی تعداد یادی با یگر دارد كه هر یک نقش خاص خود را در ایتن مجموعته ایفتا میكددتد.
جمعی بودن نوآوری در حو ه فداوریهای نرم اما چددان مورد توجه و تأكیتد نبتوده استت .ایتن در
حالی است كه دلیلی برای تفاوت قائل شدن میان فداوریهای ستخت و نترم ا ایتن دیتدگاه وجتود
ندارد .یک نوآوری نرم نیز فرایددی است كته در بستهری ا نهادهتا (قانونهتا ،آییننامتهها ،عترف و
عادتها) و با همكاری مجموعهای ا سا مانها (شتركتها ،دانشتگاهها ،ستا مانهای سیاستی و
مالی) به وقوع میپیوندد و بدابراین ،سرشهی سیسهمی دارد.
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
فهرستوار اشاره میشود:
نخسهین و سرراستترین نهیجۀ نگاه سیسهمی به و عیت نوآوری در علوم انستانی ،توجته دادن
به بعد اقهصادی مو وع و بتهویژه نقتش «تقا تا» بترای دستهاوردهای علتوم انستانی استت .نگتاه

سیسهمی به ما میآمو د كه رویكرد عر همحور مبهدی بر «فشار علتم »1بختش مهمتی ا نیروهتای
محرک نوآوری در علوم انسانی را نادیده میگیرد .این نیروهای محرک نیروهایی هسهدد كه بته هتور
هبیعی در سویه تقا ا باید وجود داشهه باشدد.
نهیجه مهم دیگری كه ا اتخاذ نگاه سیسهمی حالتل میشتود ،توجته دادن بته نقتش عوامتل و
با یگرانی ایر ا فرد محقق و اتاا كار اوست .بسهر نهادی كه نوآوری در آن شكل میگیرد ،قتوانین
و آییننامهها ،عرف و قواعد نانوشهۀ موجود در جامعۀ محققان ،فرایددهای سیاسی مترتبط بتا علتوم
انسانی ،فرایددهای مالی و تخصیص بودجه به هرحهتای پژوهشتی و دانتش و ظرفیتت موجتود در
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی عواملی هسهدد كه نقش تعیینكدددهای در چدد و چتون فرایدتدهای
1. science-push
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نوآورانه در علوم انسانی دارند و در هر پژوهش جدی در این میده باید تک به تک به لورت دقیتق
مطالعه شوند .چدان مطالعهای به و وح باید مطالعهای بین رشتههای و در مرحلتۀ تحلیتل سیستهم
كلگرا باشد.
رویكرد سیسهمی به علوم انسانی و فرایددهای نوآورانه در آن علوم اهمیت تتاریخ و مستیر هتی
شده را نیز به ما گوشزد میكدد .یک ناام نوآوری در علتوم انستانی مستیر مدحصتربهفردی را بترای
رسیدن به و عیت موجود هی كرده است .آن مسیر مدحصتر ویژگیهتایی «ستاخهاری» را بته ایتن
ناام بخشیده است كه توییر دادن آنها به سادگی میسر نیست.

 .4-3بلوکهای سازنده و کارکردهای یک نظام نوآوری در علوم انسانی
قبال در بخش دوم مقاله دیدیم كه عدالر تشتكیل دهدتده یتک ناتام نتوآوری ستا مانها و نهادهتا
هسهدد .سا مانها با یگران لحده نوآوری هسهدد و نهادها قواعد بتا ی را مشتخص میكددتد .هتر
ناام نوآوری بر حسو ایدكه چه سا مانهایی بر بسهر چه نهادهتایی در آن نقتش آفریدتی میكددتد،
پیكربددی ویژه و مدحصربه فردی دارد .در ارتباط با علوم انسانی و ناتام نتوآوری در ایتن علتوم نیتز
میتوان سا مانها و نهادهایی را جسهجو و مشخص كرد كه به هور مسهقیم بر فرایدد نوآوری در این
علوم تأثیر میگذارند.
شركتهای مشاوره خصولی و عمومی ،اتااهای فكر و مراكز و مؤسستات سیاستتپژوهی و
سیاستگذاری همانهور كه بیان شد ،سا مانهایی كلیدی در یک ناام نتوآوری در علتوم انستانی
هسهدد .در كدار این سا مانها ،نقش دانشگاهها و پژوهشگاهها نیز اساسی است .مراكز و ستهادهای
دولهی تصمیم گیرنده در خصوص سیاستهای توسعه علوم انسانی و مراجته قتانون گتذار در ایتن
میده نیز نقش مهمی در یک ناام نوآوری در علوم انسانی دارنتد .در یتک ناتام نتوآوری در علتوم
انسانی نقش قواعد نیز انكارناپذیر است .قانونها و آییننامههای آمو شتی و پژوهشتی ،ستدتهای
موجود و نانوشهه در جامعه عالمان علوم انسانی و قواعد عرفتی موجتود در تعتامالت میتان جامعته
محققان ،نهادهای سیاسی و فعاالن بخش خصولی نمونههایی ا قواعد فعالیت در ناتام نتوآوری
در علوم انسانی هسهدد.
تمامی كاركردهایی كه چارلز ادكوئیست ( )1119برای یک ناام نوآوری برمیشمرد (نگاه كدید
به بخش  1باال) برای یک ناام نوآوری در علوم انسانی نیز قابتل تصتور هستهدد .كتاركرد تحقیتق و
توسعه در ایدجا میتواند به معدای توسعه راهحلهای خاص برای مسائل خاص انسانی و اجهمتاعی
باشد .این كاركرد در مطالعات نوآوری و ادبیات ناامهای نوآوری كاركرد محوری استت و در مركتز
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توجه قرار دارد .اما در علوم انسانی به نار میرسد كه و ن كمهری نسبت به تحقیقات بدیتادی بته آن
داده میشود .اتخاذ یك رو یكرد سیسهمی به نوآوری در علوم انسانی میتواند به تدریج مركتز توجته
را در این قلمرو ا علوم نیز جابهجا كدد.
كاركرد ظرفیت سا ی و آمو ش در ناام نوآوری علتوم انستانی معمتوال ا هریتق دانشتگاهها و
برخی ا مراكز و مؤسساتی كه آمو شهای حرفهای و كوتاه مدت ارائه میدهدد ،بترآورده میشتود.
كاركردهای با اریابی (كشف نیا های موجود یا توسعه با ار بترای محصتو یتا ختدمت جدیتد) در
قلمرو علوم انسانی شكل و شمایل و یژه خود را پیدا میكدتد .مهقا تیان فداوریهتای نترم بته هتور
معمتتو متتدیران و سیاستتهمداران هستتهدد و ایتن مو تتوع كتته با اریتابی بترای ایتن فداوریهتتا چتته
خصولیات و پویاییهایی دارد ،مو وع جذابی برای تحقیقات تجربی است .تأسیس سا مانهای
جدید و شبكهسا ی و یادگیریهای مهعامالنه در ناتام نتوآوری علتوم انستانی كاركردهتای مهمتی
هسهدد كه انهاار میرود با همكاری بخشهای عمومی و خصولی برآورده شتوند .ارائته برختی ا
كاركردهای ناام نوآوری در علوم انسانی نیز معموال ا دولت و بخش عمومی انهاار میرود .بترای
نمونه ،كاركردهای نهادسا ی و قانونگذاری ،فعالیتهای حمایهی معطوف به نوآوریهتای جدیتد،
حمایتهای مالی ا فرایددهای خلق دانش و ارائه مشاوره در میدته فعالیتهتای نوآورانته معمتوال
توسط دولت انجام میشوند.

 .5-3روششناسی مطالعه نظام نوآوری در علوم انسانی
در پژوهشهای مدههی به ظهور چهارچو مفهومی ناام نوآوری و نیز در تحقیقتات ملهتم ا ایتن
چهارچو ناری ،روش نمونهپژوهی 1رایجترین روش بوده و هست .نمونهپژوهیهای انجام گرفهته

بر روی پانزده ناام ملی نوآوری مخهلف كه توسط یک گروه مهشكل ا برجسههترین محققان درگیتر
در مطالعات نوآوری انجام شده و توسط رینارد نلسون و یرایش و در كها نظامهای ملی نوآوریی
یک بریسی تطبیقی ( )6553گردآوری و ارائه شده ،یكی ا موارد بار و شداخهه شتدهای استت كته
اهمیت و جایگاه نمونهپژوهی را در این حو ه مطالعاتی به خوبی به نمتایش میگتذارد .پرو ههتای
ُ
مشخص نوآوری نیز به وفور در مسیر ظهور
تحقیقاتی در سطح خردتر و با هدف مطالعه فرایددهای
ِ
1. case study
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رو یكرد ناامهای نوآوری اجترا شتدهاند .مطالعته میتر و متاركوئیز )6515( 1بتر روی  911متورد
نوآوری تكدولو یكی در پدج لدعت مخهلف با درجات مهفتاوت پینیتدگی تكدولتو یكی ،تحلیتل

النگریش 2و همكاران او ( )6511بر روی  94فقره نوآوری در لدایه تولیدكددده كاالهای مصرفی،
پرو ه مطالعاتی هیددسایت در و ارت دفاع امریكا در مورد نهایج سرمایه گتذاریهای حكتومهی در

پژوهشهای علمی (شرو ین و ایسدسون ،)6511 ،3تحقیقتات اشتموكلر )6511( 4در میدته تتأثیر
تقا ای با ار بر ستمت و ستوی فرایدتد نتوآوری ،و بتاالخره پترو ه تحقیقتاتی ستاپهو در دانشتگاه

ساسكس انگلسهان كه نوآوریهای موفتق و نتاموفق را مقایسته میكترد (راثتو ،)6511 ،6511 ،5
همگی نمونههای تاریخی روشدی ا توسعه مفهوم نوآوری و مفتاهیم مترتبط ا روش نمونتهپژوهی
هسهدد.

نكهه مشهرک و قابل توجه درهمۀ این تحقیقات این است كه نمونتهپژوهی در قلمترو مطالعتات
نوآوری به عدوان ابزاری كه لترفا ار ش و كتاركرد تمهیتدی و استهقرایی دارد ،مالحاته نمیشتود.
نمونهپژوهی های رایج در رویكرد ناامهای نتوآوری البهته فرایدتدهای استهقرایی بستیاری را توذیته
كردهاند و میكددد .با وجود این ،به نار میرسد كه این نمونهپژوهیها ،افزون بر ار ش تمهیدی كه
برای فرایددهای اسهقرایی و شكلگیری مفاهیم و فر یههای عام دارند ،بتهخودی ختود هتم ادعتای
مو وعیت دارند .برای درک این داعیه ،باید توجه كدیم كه ناامهای نوآوری با یكدیگر تفاوت دارند
و تفاوت میان این ناامها به هور جدی مورد توجه و عالقه محققتانی استت كته درون چهتارچو
رو یكرد ناامهای نوآوری فعالیت و تحقیق میكددد .این محققان ،بر خالف اقهصتاددانان ملهتزم بته
مكهو نئوكالسیک كه بتر شتباهتها و انهتزاع ستاخهارهای مشتابه و مشتهرک تمركتز میكددتد ،بته
تفاوتها و تدوع موجود در ساخهارهای اقهصادی-اجهماعی موثر بر نوآوری نیز عالقهمدتد هستهدد و
این تفاوتها را با تفصیل مطالعه و آنها را برجسهه میسا ند.
به رسمیت شداخهن تفاوتها و توجه بلیغ بر آنها رو یكرد ناامهای نوآوری را ،ا جدبته معرفتت
1. Meyers and Marquis
2. Langrish
3. Sherwin and Isenson
4. Schmookler
5. Rothwell
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شداخهی ،به مكهبی در فلسفه علوم اجهماعی نزدیک میكدد كه لیددا هدهریز )6555( 1آن را رو یكرد

فرهدگگرا 2مینامد .فرهدگگرایی نوعی رو یكرد معرفتشداسانه در پژوهش اجهماعی است كه بتر
بتودگی 3مهنهتای اجهمتاعی را
مدحصر به فرد بودن ملیتها و فرهدگها تأكیتد میكدتد و ختاص
ِ

برجسهه میسا د .هرفداران رو یكرد فرهدگگرا پدیدارهای اجهماعی را آاشهه ،درآمیخهه و وابسهه به

تاص جوامتته گونتتاگون میداندتتد و اساستتا پتتژوهش تطبیقتتی را مستتاوی بتتا مقابلتته 4ی تا
فرهدتتگ خت ِ

برجسههستتاخهن تفاوتهتتا محستتو میكددتتد .ا ایتتن دیتتدگاه ،مفتتاهیم ،قتتوانین و ار شهتتای

جهانشمو  5در علوم اجهماعی وجود خارجی ندارنتد و امكتان تعمتیم دادن و ستاخت قتوانین یتا
مفتتاهیم عتتام در ایتن علتتوم مدهفتتی استتت (همتتان) .فرهدتتگگرایی شتتانه بتته شتتانۀ نتتوعی رو یكتترد

معرفتشداخهی در فلسفه علوم اجهماعی میساید كته دنیتل لیهتل ،6313( 6ص  )663آن را «علتم
االجهماع تفسیری» مینامد.
در نقطتته مقابتتل فرهدتتگگرایی كتته نستتبها مهتتأخر و رو یكتتردی در اقلیتتت استتت ،رو یكتترد

معرفتشداسانه جهانشمو گرایی 7قرار دارد كه بدی ِاد فلسفی بیشهر مطالعات در علوم اجهمتاعی را،

حهی در رو گار حا ر ،تشكیل میدهد .رو یكرد جهانشمو گرایی به شكل ستدهی بتر مبدتای ایتن

فر

شكل گرفهه است كته ویژگیهتای جهتانی و جهانشتمو را ا هریتق تحقیقتات اجهمتاعی

میتوان در پدیدارهای اجهماعی تشخیص داد و انهزاع كرد و این خصولیات جهانشتمو مستهقل
ا مهنهای اجهماعی خاص هسهدد .ا این دیدگاه ،برساخهههای ناتری در علتوم اجهمتاعی آ اد ا

مهن 8هسهدد و ناریههای موجه ناریههایی هسهدد كه فارغ ا مهن فرهدگی ،اقهصادی یتا اجهمتاعی
خالی ا قدرت شمو باال برخوردار باشدد (لیهل.)6551 ،
بررسی نمونهپژوهیهای موثق و مهم در ادبیتات مترتبط بتا رو یكترد ناامهتای نتوآوری نشتان
1. Linda Hantrais
2. culturalist
3. particularism
4. contrast
5. universal
6. Daniel Little
7. universalism
8. context-free
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میدهد كه عدالری ا رو یكرد فرهدگگرا با قوت تمام در بدیاد معرفت شداخهی ناامهتای نتوآوری
وجود دارد .در عین حا  ،باید توجه داشت كه این بدیاد معرفتشداخهی تمام و كما هم در آاتوش
توأم بدیاد معرفت شداخهی رو یكرد ناامهای نوآوری
فرهدگگرایی نیست .فرایدد نزدیک و دور شدن ِ

به فرهدگگرایی ،به هور مثا  ،در مقاهعی ا فصل مقدماتی كهتا نظامهوای ملوی نوآوریی یوک
بریسی تطبیقی (كه در آاا این بخش ا آن یاد شد) آشكار میشود .این فصل ا كها بته تو تیح
در با چهارچو ناری مشهرک و خطوط روششداخهی تحقیق اخهصاص یافهه و توستط رینتارد

نلسون و نیثان رو نبرگ 1به نگارش در آمده است .نو یسددگان در مقطعی ا این فصتل مینویستدد:
«سبک و سیاقی كه ما در ایدجا اتخاذ كردهایم با و وح كامل این پیام را مدهقتل میكدتد كته جهتت
گیری این پرو ه بدین شكل نبوده كه او ناریه پردا ی كدد و بعد سعی كدد آن ناریه را ثابت نمایتد
یا تعدیل كدد .جهت گیری پرو ه ،در عو  ،این بوده است كه با دقت به تولیف و مقایسه بپتردا د
و تالش كدد تا بفهمد .با این وجود ،یک مطالعه تطبیقی نایر این پرو ه حداقل به میزانی ا توافق بر
سر مفاهیم بدیادی نیا مدد است» (نلسون و رو نبرگ.)6553 ،
ُ
در این مقطه ،روشن است كه نلسون و رو نبرگ هدگامی كه ا تولیف و تفهم سخن بته میتان
میآورند ،به فرهدگگرایی نزدیک میشوند .این دو محقق ،در عین حا  ،در با نیا بته «حتداقلی
ا توافق بر سر مفاهیم بدیادی» هم هشدار میدهدد و بدین ترتیو ا فرهدگگرایی مطلتق و تمتام و
كما فالله میگیرند.
در مجموع ،به نار میرسد ابزار نمونهپژوهی در رویكرد ناامهای نوآوری ،در قیتاس بتا تلقتی
رایج ا نمونهپژوهی در علتم ،ا ماهیتت معرفتشداستانه ادیتتر و و ن معرفتشداستانه بیشتهری
برخوردار است .در رو یكرد ناامهای نوآوری ،ارائه نهایج یک نمونهپژوهی نه تدها ار ش تمهیتدی و
اسهقرایی دارد ،بلكه درک ما را در با وجوه و ابعاد مهفاوت و مدحصر به فرد خود آن نمونه عمیقتر
میكدد .این ابعاد مدحصر به فرد در این رو یكرد ا اهمیت و ار ش ذاتی برخوردارند.
اما نمونهپژوهی در این رویكرد چگونه لورت میگیرد و ا چه مراحلی عبور میكدتد؟ پاستخ
این پرسش را میتوان با ارائه هرحی انهزاع شده بر مبدای نقتاط مشتهرک نمونتهپژوهیهای رایتج در
ادبیات ناامهای نوآوری فراهم نمود .به عدوان نمونهای روشن ،الگوی شماتیک و چهتار مرحلتهای
1. Nathan Rosenberg
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ارائه شده توسط لوندوا ( )1111برای مطالعه یک ناام ملی نوآوری را در ایدجا بررسی میكدیم:
نخسهین اقدام در فرایدد نمونهپژوهی عبارت است ا  :تحلیل آننه كته در میدته نتوآوری درون
بدگاههای اقهصادی جریان دارد .این تحلیل باید با در نار گرفهن ترتیبات سا مانی و مدتابه انستانی
انجام گیرد و ویژگیهای بخشی هم در آن مد نار باشد.
دومین قدم ،تحلیل تعامالت میان بدگاهها با یكدیگر و با یرساختهای دانشی استت كته ایتن
تعامالت هم پیوندهای محلی و بومی را در بر میگیرد و هم روابط و تعامالت بینالمللی را.
سومین قدم ،تبیین و تو یح وجوه خاص ملی در میده ناام آمو ش ،با ار كار ،با ارهای مالی،
ر یمهای رفاه و ر یمهای مالكیت معدوی است.
چهارمین مرحله عبارت است ا  :اسهفاده ا روشهای مطالعه سا مان بدگتاهی و مو تهیتابی
شبكه به عدوان عواملی كه ابعاد و یژه و عملكرد ناام نوآوری را تبیین میكددد.
این الگوی چهار مرحلهای را برای مطالعه یک ناام نوآوری در علتوم انستانی هتم میتتوان بته
خوبی مورد اسهفاده قرار داد .بدگاههای اقهصادی در علوم انسانی همان هور كه قتبال گقهتیم شتامل
شركتهای مشاوره ،دفاتر حقوقی ،اتااهای فكتر و مراكتز سیاستت پژوهتی هستهدد .دانشتگاهها و
پژوهشگاه های علوم انسانی نیز در بستیاری ا مواقته بته هتور مستهقیم بترای ارائته یتک سترویس
پژوهشی به مخاهو مشخص هرف قرارداد قرار میگیرند .بدگاههای علوم انسانی در یتک مطالعته
بر روی ناام نوآوری در این علوم میبایست در مركز توجه قرار گیرند .ترتیبات و ستاخهارهای درون
سا مانی و ویژگیهای نیروی انسانی در این سا مانها میبایست مورد تحلیل دقیتق و عمیتق قترار
گیرند و تفاوتهای ناشی ا اقهضائات علوم انسانی مخهلف نیز در چدین تحلیلهایی میبایست مد
نار باشد .تحلیلها در این مرحله میتوانتد بتا اتكتا بتر بصتیرتهای بدستت آمتده ا حو ههتایی
همنون جامعه شداسی علم ،روانشداسی علم و حهی رفهار سا مانی لورت پذیرد.
در گام دوم تعامالت موجود میان بدگاههای علتوم انستانی بتا ستایر بدگاههتا و بتا دانشتگاهها و
پژوهشگاههایی كه دانش محض انسانی تولید میكددتد میبایستت تحلیتل شتود .انتواع تعتامالت
موجود و شیوههای تأثیرگذاری آنها بر فرایددهای نوآورانه و كم و كیف آنها میبایست در این مرحله
ا نمونه كاوی مورد مطالعه قرار گیرد .همان هور كه پیش ا این گفهیم فرایدتد نتوآوری یتک فرایدتد
تیمی و دسههجمعی است .اجزا و اعضای این فرایدد دسههجمعی و نحتوه همكتاری آنهتا در شتكل
دهی به یک نوآوری در نمونه مورد بحث میبایست به دقت تولیف شوند .در میده ناتام نتوآوری
در علوم انسانی به ویژه در نار گرفهن تعامالت بینالمللی و سا و كارهای تأثیرگذاری آن تعامالت
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بر فرایددهای نوآورانه در این علوم مو وعی كلیدی برای مطالعه خواهد بود.
در گام سوم نهادهای مؤثر در عملكرد ناام نوآوری در علتوم انستانی مطالعته میشتوند ،نهتاد
آمو ش در ایدجا اهمیت یادی دارد .ظرفیتسا ی و توسعه مدابه انسانی نقشی كلیدی در عملكرد
یک ناام نوآوری در علوم انسانی دارد و این كاركرد به هور هبیعی ا نهاد آمتو ش انهاتار متیرود.
شكل و شمایل با ار كار در علوم انسانی ،با ارهای مالی مرتبط ،روتینها و قواعد مرتبط با مالكیتت
معدوی و به هور كلی هر نهاد دیگری كه عملكرد نوآورانه بدگاههای علوم انستانی را مهتأثر میستا د
در این مرحله باید مطالعه شود.
سرانجام در گام چهارم ،نقشه با یگران عمده و مهم در ناام نوآوری علوم انسانی و موقعیت هر
یک ا آن با یگران در آن نقشه كلی میبایست ترسیم شود .در چدان نقشهای باید مشخص شود كه
هر یک ا عدالر و نهادهای موجود كدام بخش ا فعالیتهای ناام نوآوری در علوم انستانی را بتر
عهده دارند و احیانا كدام كاركردها یا فعالیتها اایو هسهدد یا به شكل عیف ارائه میشوند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
علوم انسانی و فداوریهای نرم كمهر در هیئت با یگرانی اقهصتادی و نقشآفترین در فرایدتد توستعه
اقهصادی لحاظ شدهاند .نوآوریهای نرم ،ماندد نوآوری در متدیریت ،مشتاوره یتا سیاستتگذاری،
تقریبا به هور كامل در مطالعات نوآوری فراموش شدهاند .تحلیلهای مقاله حا ر نشتان میدهدتد
كه نادیده انگاشهن علوم انسانی و نوآوریهای مرتبط بتا ایتن علتوم میتوانتد بخشهتای مهمتی ا
مجموعه عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقهصادی یک واحتد ملتی را ختارج ا حتو ه دیتد محققتان
عالقهمدد به این مو وع قرار دهد .نوآوریهای سا مانی در بدگاهها ،نوآوری در هراحی یتا التالح
ساخهار یک لدعت و نوآوری در سیاستگذاری نمونههایی هستهدد ا نوآوریهتای نترم كته تتأثیر
مسهقیم و همه جانبهای بر توسعۀ اقهصادی دارند.
یكی ا راههای توجه و تمركز بر وجوه اقهصادی علوم انسانی و نوآوریهای مرتبط با ایتن علتوم
اتخاذ رویكرد سیسهمی است .فرایدد نوآوری در علوم انسانی درست ماندد نوآوریهتای ستخت در
علوم هبیعی و مهددسی هبیعت گروهی و سیسهمی دارد .مجموعهای ا با یگران و نهادها در كدتار
هم و ا هریق تعامالت گسهرده بته نتوآوری در علتوم انستانی شتكل میدهدتد بدتابراین ،ممكتن و
مطلو است كه ا ناام نوآوری در علتوم انستانی ستخن بگتوییم و ا ابزارهتا و مفتاهیم رویكترد
سیسهمی برای تحلیل آن ناام اسهفاده كدیم.
سا مانهای كلیدی در یک ناام نوآوری در علوم انستانی مشتهملاند بتر شتركتهای مشتاوره
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خصولتتی و عمتتومی ،اتااهتتای فكتتر و مراكتتز و مؤسستتات سیاستتتپژوهی و سیاستتتگذاری.
دانشگاهها و پژوهشگاه ها نیتز نقشتی اساستی در چدتین ناتامی دارنتد .مراجته دولهتی مهتولی در
خصوص سیاستهای توسعه علوم انسانی و مراجه قانونگذاری در این میده نیتز نقتش مهمتی در
یک ناام نوآوری در علوم انسانی دارند .در یک ناتام نتوآوری در علتوم انستانی نقتش نهادهتا نیتز
انكارناپذیر است .قانونها و آییننامههای آمو شی و پژوهشی ،عرفها و رویه های تثبیت شده امتا
نانوشهه در جامعه عالمان علوم انسانی و قواعد موجود در تعامالت میان جامعه محققان ،نهادهتای
سیاسی و فعاالن بخش خصولی نمونههایی ا قواعد فعالیتت در ناتام نتوآوری در علتوم انستانی
هسهدد.
بلوکهای سا نده یک ناام نوآوری در علوم انسانی بر بسهر مجموعهای ا قواعتد و نهادهتا بته
ایفای دسههای ا كاركردها میپردا ند كه چددان ا كاركردهای ناامهای نوآوری در علتوم هبیعتی و
مهددسی مهفاوت نیست .كاركرد تحقیق و توسعه به معدای توسعه راه حلهتای ویتژه بترای مستائل
خاص انسانی در محور این دسهه ا كاركردها قرار دارد.كاركرد ظرفیتسا ی و آمو ش كته معمتوال
ا هریق دانشگاهها و مؤسسات مهولی آمو ش حرفهای برآورده میشود ،كاركردهای با اریابی بترای
خدمات انسانی ،تأسیس سا مانهای جدید و شبكهسا ی و یادگیریهتای مهعامالنته نیتز در ناتام
نوآوری علوم انسانی كاركردهتای مهمتی هستهدد كته معمتوال بتا همكتاری بخشهتای عمتومی و
خصولی برآورده میشوند .كاركردهای نهادسا ی و قانونگذاری ،فعالیتهای حمایهی معطوف به
نوآوریهای جدید ،حمایتهای مالی ا فرایددهای خلق دانش و ارائه مشاوره در میده فعالیتهای
نوآورانه نیز معموال ا سوی دولت ارائه میشوند.
اسهفاده ا چهارچو مفهومی ناام نوآوری چشم اندا نسبها روشدی ا شیوه و مراحل مطالعته
و عیت ن وآوری در این علتوم در ایتران امترو در مقابتل متا میگشتاید .نخستهین قتدم در چدتان
مطالعهای عبتارت خواهتد بتود ا  :تمركتز بتر ستا مانهای نتوآور در علتوم انستانی (دانشتگاهها،
پژوهشتتگاهها ،شتتركتهای مشتتاوره ،دفتتاتر حقتتوقی ،اتااهتتای فكتتر و مراكتتز سیاستتتپژوهی و
سیاستتتگذاری) و مطالعتته نااممدتتد و تجربتتی ترتیبتتات و ستتاخهارهای درون ستتا مانی آنهتتا.
بصیرتهای ناری حالل ا قلمرو مطالعات علم (بصیرتهای روانشداخهی و جامعهشتداخهی در
بتتا رفهتتار دانشتتمدد و جامعتته دانشتتمددان) در ایتتن مرحلتته میتوانتتد تتتا حتتدی بتته نمونتتهپژوهی
سا مانهای ایرانی جهت ببخشتد .گتام د وم در مطالعته ناتام نتوآوری علتوم انستانی در ایتران بته
تعامالت بین سا مانی خواهد پرداخت .یک مسئله كلیدی در ایتن بختش مستئله تقا تای واقعتی

411

روششناسی علوم انسانی  /س / 12ش /21بهار 2314

برای نوآوری در علوم انسانی خواهد بود .دولت و بخش خصولتی در ایتران تتا چته حتد ختود را
نیا مدد تحقیقات در علوم انسانی میداندد و كشش تقا تا بترای دستهاوردهای مهخصصتان علتوم
انسانی چقدر است؟ تعامالت بینالمللی نیز در این بخش مهم هسهدد و باید مورد توجته و تحلیتل
قرار گیرند .جامعه محققان علوم انسانی در دنیا چه نسبهی با محققان داخلی ما دارد و در این میتان
چه تعامالتی در جریان است؟ گام سوم در مطالعه ناام نوآوری در علوم انستانی ایتران بته تحلیتل
نهادهای مرتبط خواهد پرداخت .نهاد آمو ش در علوم انسانی و رویههای تثبیت شتده و پایتدار آن،
قوانین مرتبط با علوم انسانی و شكل و شمایل با ار كتار و جریانهتای متالی در ایتن علتوم در ایتن
بخش باید مطالعه شود و باالخره در گام چهارم ،باید نقشهای ا فعتاالن كلیتدی در ناتام نتوآوری
علوم انسانی كشور و موقعیت هر یک ا آن با یگران در آن هرح كلی ترسیم شود .در چدان هرحتی
باید مشخص شود كه هر یک ا بلوکها و عدالر موجود كدام بخش ا فعالیتهای ناتام نتوآوری
در علوم انسانی كشور را بر عهده دارند و احیانا كدام كاركردها یا فعالیتها اایو هسهدد یا به شكل
عیف ارائه میشوند.
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