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*

ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﺤﻮه ﻧﻀﺞﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮك
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻋﻠﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻼل آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ً
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻈﺮی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ آن ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻈﺮی را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ
ﻧﻮآوری در ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﻚ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﺰاج ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺧﻄﻮط
ﻋﺎم ﯾﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﯾﻚ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
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 - ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﺧﻼل ﮐﺪام ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ در ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؟ اﯾﻦ
ً
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ اﺧﯿﺮا در ﺣﻮزه ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 1ﻫﻤﻮاره در رده ﺳﻮاﻻت
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻮ ﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ 2ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال و ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد ﺣﻮزهای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻠـﻖ و اﺻـﻼح ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﯾـﺎ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣـﺮه داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﻧﯿـﺰ در ذﻫـﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن و داﻧﺸـﺠﻮ ﯾﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ
ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن را روﺷﻦ ﺳـﺎزﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻣﺴﯿﺮ آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻢ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸـﺎت ﻣﯿـﺎن ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴـﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﯽ و
ً
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻮادث واﻗﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴـﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 3و ﺗﺠﻤﻌﯽ 4ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ﺗﻠﻘـﯽ از

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ آﻏـﺎز
دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﻣﯿﻼدی ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﻮر آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
درک ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﯾـﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻓـﺮد در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺎﻣﺲ ﮐـﻮﻫﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﺸـﻬﻮر ﺧـﻮد ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ) (۱۹۶۲اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺠﻤﻌﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﻫﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻀـﻤﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ اﻧﻘﻼبﻫـﺎ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﯾـﺎ ﭘﺎراداﯾﻢﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﺑـﺮ
ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
1 .Cognitive Science
2 .Conceptual Change
3 .Continuous
4 .Cumulative
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ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی روش ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗـﺎزه ای را
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وارد ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺎزه ای ﻗﺮار داد .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺧـﻮد را ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺮ
ﺎﻧﯽ دﮔﺮدﯾﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺠﺰ ﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﯿ ِ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺮای ﯾﻚ ﻣﺮور ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﺴﯿﺎن ۱۹۹۸ ،و ﻧﯿـﺰ ﺗﺎﮔـﺎرد،

.(۲۰۰۳
ً
ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑـﺮ ﺗﺤـﻮﻻت ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﻮده و ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ در ﻋﻠــﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻓﯿﺰ ﯾـﻚ ،ﺷـﯿﻤﯽ ،زﯾﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ،
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ را رﺻﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺪلﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در
"ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ" ﮐﻔﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی و
آزﻣﻮن ذﺧﺎﺋﺮ ﻧﻈﺮی ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ در ﯾـﻚ ﺳﻠﺴـﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﮋوﻫﯽﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑـﺮ روی
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﯽ از اﯾـﻦ
دﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری 1در ﻣﯿﺎن

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﻮرگ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎ درون ﯾﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در دﻫﻪ  ۸۰ﻣﯿﻼدی از درون
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮآوری و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺳﺮ ﺑﺮآورد و ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﯾﻚ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاراﻧﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ً
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻨﯽ در
ﺗﺄﻣﻼت ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﻨﺘﺎك ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او در داﻧﺸﮕﺎه آﻟﺒﻮرگ داﻧﻤﺎرك ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻼم درآﻣﺪه اﺳـﺖ.
اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎی دﺳﺖ اول ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﺮای ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﻧﺪ.
1 .National Innovation System

١٠٨

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻚ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻈـﺮی وام
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﯾـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ در
ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری را در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و درك ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮی از اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را ﺑـﺮای
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮآوری ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری را ﺑـﺎ ﺗﻔﺼـﯿﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤـﻮد.
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ آن و ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم از ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈــﺮی و اﺻــﻮل روش ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﻪ ﻣــﻮرد اﺗﮑــﺎ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ اﺧﺘﺼــﺎص دارد ﮐــﻪ در آن ﺑــﻪ ﻣﻌﺮﻓ ـﯽ روش

ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﻚ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ 1را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐـﻪ آن را
از ﭘﺎول ﺗﺎﮔﺎرد ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،وام ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﺗﺎﮔﺎرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﻣﻔﺼﻞ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴـﺨﻪ آﻟﺒـﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺑﺪﺳﺖ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪی و اراﺋـﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 - ۲ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری :رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑـﺮای رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﺳـﻨﺘﯽ اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮآوری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﻀـﺞ ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۸۰و دﻫﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،ﻫـﻢ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه و
اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن درﮔﯿـﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﻮآوری 2ﻧﻈﯿـﺮ ﻓـﺮﯾﻤﻦ
ﻫﻢ در اروﭘﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و آﺛـﺎر
ِ

) ،(۱۹۸۷ﻟﻮﻧﺪوال ) (۱۹۹۲ ،۱۹۸۵و ﻧﻠﺴﻮن ) (۱۹۹۳در ﺣﺎل ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوران آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺣﻮل اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی رو ﯾﮑﺮدی را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوری ﮔﺮدﯾﺪ.

1 .Conceptual Combination
2 .Innovation Studies

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن رو ﯾﮑـﺮد ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻧـﻮآوری اراﺋـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﻋﻨﺎﺻـﺮ
)ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻈﺎم( و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫـﺪف ﻧﻬـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺑـﺮای ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از
ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻧﯿﻮزی.(۲۰۰۲ ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ آن دﺳـﺘﻪ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺪف ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ِادﮐﻮﺋﯿﺴـﺖ .(۲۰۰۵ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ،

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت اراﺋﻪ دﻫﻨـﺪه ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘـﺬﯾﺮ ،ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬار در زﻣﯿﻨـﻪ ﻋﻠـﻢ و
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮر در ﻋﺮﺻـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری.

ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺳﻨﺖﻫﺎ و ارزشﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽَ ،رو ﯾـﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾـﺪار

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻋﺮف( ،ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ) ِادﮐﻮﺋﯿﺴﺖ .(۲۰۰۵ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺣﻘﻮق اﺧﺘﺮاﻋﺎت َ)ﭘ ِﺘﻨﺖﻫﺎ( و ﻧﯿﺰ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﺮﻓـﯽ ﮐـﻪ رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در زﻣﺮه ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد داﯾﺮه ﺷﻤﻮل ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﻮآوراﻧـﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری وﺟـﻮد دارد )ﻧﮕـﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻧﺪوال .(۲۰۰۷ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠـﯽ ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺤـﻮه
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری و ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آﻧﻬﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ ﯾﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺿﻤﺎﺋﻢ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ روی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد اﺗﮑﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺮ

١١٠

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

روی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری 1ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺮای اراﺋـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از وﺟـﻮه و اﺑﻌـﺎد
اﺻﻠﯽ رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ آﺛﺎر آن دﺳﺘﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی ﻧﻈـﺮی ﺑـﺎرزﺗﺮی داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص آﺛـﺎر ﭼـﺎرﻟﺰ ِادﮐﻮﺋﯿﺴـﺖ

ـﺎﻣﻦ (۱۹۹۹ ،و ﺑﻨﺘــﺎک ﻟﻮﻧــﺪوال )ﻟﻮﻧــﺪوال،۱۹۸۸ ،
) ِادﮐﻮﺋﯿﺴـﺖ۲۰۰۵ ،۱۹۹۷ ،؛ ِادﮐﻮﺋﯿﺴــﺖ و ﻫـ ِ

۲۰۰۷ ،۲۰۰۳ ،۱۹۹۲؛ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران (۲۰۰۲ ،را ﻣﻮرد اﺗﮑﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﯿﻢ .ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ

آﻣﺪه در ﺳﻄﻮر زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﻮد.
 .۱ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺶ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ُ
 .۲رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ 2و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ.
 .۳ﻧﻮآوری و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .۴ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری "ﻣﺘﻔﺎوت" ﻫﺴﺘﻨﺪ و رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻈﺎمﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ
اﺳﺖ.
 .۵ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻮآور در اﻧﺰوا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧـﻮآوری ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻧـﻮآوری را در ﻣـﺘﻦ ﯾـﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .۶رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻮآوری در ﻣﺤﺼﻮل 3و ﻧـﻮآوری در ﺳـﺎزﻣﺎن 4را ﺷـﺎﻣﻞ
ً
ﮔﺮدد .اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﻮآوری در رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۷در رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﻮآوری و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ و ﻣﺴﯿﺮ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .۸رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﻮری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد ﯾﮏ اﺑـﺰار ﺗﻤﺮﮐـﺰ 5ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ
1 .Innovaion Systems Approach
2 .Holistic
3 .Product Innovation
4 .Organizational Innovation
5 .Focusing Device

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﺧﻼل اوﻟﯿﻦ دﻫﻪ از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ آرام ﺗـﺮ و ﺑﺎﺛﺒـﺎت
ﺗﺮی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم و
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن را ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﭘﺎره ای از آﺛﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧـﺪ
ﺗﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ رو ﯾﮑـﺮد ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻧـﻮآوری ﺷـﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺮور رواﯾﯽ 6و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ را دارﻧﺪ )ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻟﻮﻧـﺪوال،۲۰۰۳ ،
۲۰۰۷؛ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۰۹ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای رواﯾﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺧﺬ دﺳـﺖ اول و ﻣﻬﻤـﯽ را ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ آﺛـﺎر ،در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ،ذره ﺑـﯿﻦ ﯾـﺎ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی و ﯾـﮋه ای
)ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﯿـﺮه( را ﺑـﺮای ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﺗـﺎﻣﻼت ﺧـﻮد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
7
دﺳﺘﻪ دوم از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﻨـﺪ
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮ ﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ دوم ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧـﻮآوری
در ﺣﺎل ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و رﮔﻪ ای اﻧﺘﻘﺎدی را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ذﯾﻞ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ری ﺟـﻮ
ﻣﯿﺘﯿﻨﻦ در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﭘﺮدازی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ) (۲۰۰۲اﺷـﺎره ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ
اﺛﺮی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺘﯿﻨﻦ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺑﺎب اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی
در ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺧﺪﻣﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻣﻔﻬـﻮم را در راﺳـﺘﺎی ﺳـﺎﺧﺖ
ﯾﻚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻨﻔﻊ اﯾﺠﺎد ﯾﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی داﻧﺶ و ﻧﻮآوری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﻚ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﯿﻨﻦ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ آﻟﺒﺮت و ﻻﺑﺮﮔﻪ ) (۲۰۰۷اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری در ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد در اﻗﺼـﯽ ﻧﻘـﺎط دﻧﯿـﺎ و ﮐﺴـﺐ
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اش ﻫﻤﻮاره از ﻋﻨﻮان ) OECDﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ( ﺑـﻪ
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ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ُﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺮت و ﻻﺑﺮﮔﻪ در ﺧﻼل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ
ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ،ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری در ﮐﺒـﻚ ﮐﺎﻧـﺎدا
ﺑﺪﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد را ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺎﻻی
ﺳﺎزﻣﺎن  OECDو ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﻋﯽ رو ﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﻮ ﯾﺖ ﮔﻮدﯾﻦ ) (۲۰۰۹ ،۲۰۰۶ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ
ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻠﻘـﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺘﯿﻨﻦ وآﻟﺒﺮت و ﻻﺑﺮﮔـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﮔـﻮدﯾﻦ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺗﺎﮐﯿـﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  OECDدر زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻧﺸـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاراﻧﻪ ﻧﻘـﺶ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﯾﮋه ای در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دارد .ﮔﻮدﯾﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗـﺮار دادن ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻣﻮاد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی واژﮔﺎن ﺟﺬاﺑﯽ 8ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻣﯽﭘـﺮدازد
و اﯾﻦ واژﮔﺎن را در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧـﻮآوری ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺻﺒﻐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ را از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻼﺷـﯽ در ﻣـﺘﻦ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
)ﺗﺎﻣﻼت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ( ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری در اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ای ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨـﺶ آﯾﻨـﺪه ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ رو ﯾﮑـﺮد ﻓﻠﺴـﻔﯽ-
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 -۳روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
روش ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری 9ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﯾﻚ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﯽ-ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﺖ .در ﺳﻄﻮر آﺗﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ در ﺑﺎب روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ و ﺳـﭙﺲ ﻧﺸـﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری در ﭘﺮﺗﻮ ﯾﻚ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی ﻓﻠﺴـﻔﯽ-ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ از ﭼـﻪ و ﯾﮋﮔﯽﻫـﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

 -۱-۳ﺗﺎر ﯾﺦ ﻧﮕﺎر ی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری را روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده در ﯾﻚ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﯽ در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺳـﻨﺎد و ﺷــﺮوح ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ آن ﺣـﻮادث ﻣــﯽداﻧﻨـﺪ )ﻣﺎرﺷــﺎل و راﺳــﻤﻦ.(۱۹۹۹ ،

ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری را در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﯾﺴﯽ 10ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ داﻧﺴﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ

ﻣﮑﺘﻮب در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧـﻪ از ﺣـﻮادث و اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ زﻧﺪه و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻻﯾـﻪﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿـﺪای ﺣـﻮادث ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻔـﻮذ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و در ﻣﻌـﺮض دﯾـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ) .ﮔﻠـﺲ،
(۱۹۸۹
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﯾـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ آﻧﻬﺎﺳـﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روش ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾـﺎ ﻣﮑﺘـﻮب اﻓـﺮادی ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ،اﺳﻨﺎد ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﯾـﺎ ﺧﺮوﺟـﯽ آن ﺣﺎدﺛـﻪ ﯾـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۲ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ دوم :اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﻮب اﻓﺮادی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ از
ً
ﻧﺰدﯾﻚ )ﺑﯽ واﺳﻄﻪ( ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻤﺎس ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ دوم را ﻣﻌﻤـﻮﻻ
در رده ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺷﺨﺺ ،ﯾﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﯾﺎ ﯾﻚ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ رده ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ِ)ﺑـﺮگ،

.(۲۰۰۰

ﺑﺮوس ِﺑﺮگ ) ،۲۰۰۰ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ( ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ:
 .۱ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﯾﻚ اﯾﺪه ،ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﺎ ﺳﻮال ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .۲ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت زﻣﯿﻨﻪ ای
 .۳ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﺮدن ﺳﻮال ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .۴ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .۵ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ دوم
10 .History

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

١١۴
 .۶ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۷ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدن دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ دادن ﯾﻚ ﮔﺰارش رواﯾﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺷﺶ ﻓﻘﺮه اول از اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ِ

ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ اﻣﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺗﻔﺎوت ﻇﺮﯾﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ
ً
از دادهﻫﺎ در ﯾﻚ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﯽ-
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد اﺗﮑـﺎ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺑﻄـﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

 -۲-۳ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮ ی
دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮔﺰارﺷﺎت دﺳﺖ اول ،ﻣﺴـﺘﻨﺪ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در
ﺑﺎب ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻧﺰد ﺣﻠﻘﻪای از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن داﻧﺸـﮕﺎه آﻟﺒـﻮرگ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ ﯾﻚ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ در ﻋﻠـﻢ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ آن را از
ﻓﯿﻠﺴﻮف ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﭘﺎول ﺗﺎﮔﺎرد اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﺎﮔـﺎرد در ﺑـﺎب ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﻠـﯽ او در ﺑـﺎب ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ در ﻋﻠـﻢ
ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ.
ﯾﻚ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮔﺎرد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﮑﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ﯾـﻚ ﺗـﻮر ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی دارد .ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧـﻮاع ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ از ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎ

ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻮاﻋﺪ 11ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ.
ً
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻨﺦ ﻧﻮع 12ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﺜﻼ ﭘﯿﻮﻧـﺪی ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻬﻨـﮓ را ﺗﺤـﺖ
ِ
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺳـﻨﺦ ﺟـﺰء-
ِ
ً
ﮐﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻪ را ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻨﮓ ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ ﯾـﻚ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺟـﺰء-ﮐـﻞ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﻧﻈـﻢ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗﺎﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﻣﺲ ﻫﺎدی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴـﯿﺘﻪ اﺳـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن دو ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﺲ و ﻫﺎدی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺗﺎﮔﺎرد ،۱۹۹۲ ،۱۹۸۸ ،ﻓﺼﻞ دوم(
11 .Rules
12 .Kind

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎﮔﺎرد از ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﯾﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤـﯽ در اﯾـﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ای ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ آراﯾﻪ ﯾـﺎ ﻟﯿﺴـﺖ )ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در زﺑﺎنﻫـﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﻚ از ﻓﯿﻠـﺪﻫﺎ )ﺷـﯿﺎرﻫﺎ(ی ﻣﺘﻌـﺪد آن
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺑﺎب آن ﻣﻔﻬﻮم در ﺑﺮ دارد .ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻓﯿﻠـﺪﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ را در ﺑـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎﯾﯽ
درﺑﺮدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺪ .ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪی را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮﻋﯽ آن ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﯿﻠـﺪﻫﺎ ﻧﯿـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ را در ﺑـﺎب رواﺑـﻂ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ درﺑﺮدارﻧﺪ .درﺟﻪ ﻓﻌﺎل ﺑـﻮدن ﻣﻔﻬـﻮم در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﯿﻠـﺪی ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 13ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد) .ﺗﺎﮔﺎرد ،۱۹۸۸ ،ﻓﺼﻞ دوم(

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮔﺎرد ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ 14اﺳﺖ .ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ِ

اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻌـﺎل
ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ،ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾـﺪی ﺳـﺮ ﺑـﺮ

ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻓﺮاﮔﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ِاﻋﻤـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟﺰﺋـﯽ و ﺳـﭙﺲ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی ﺗﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠـﺮ

ﺑﻪ ﯾﻚ اﻧﻘﻼب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﮔﺮدد) .ﺗﺎﮔﺎرد ،۱۹۸۸ ،۱۹۹۲ ،ﻓﺼﻮل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم(
در ﻣﺪل ﺗﺎﮔﺎرد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﻚ ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﺪﯾـﺪ زﯾﺮﻓﺮاﯾﻨـﺪی اﺳـﺖ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻣﺪل ﺗﺎﮔﺎرد وﻗﺘﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣـﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻌﺎل ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺗﺤﺖ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﯿﺒـﯽ
وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،اﮐﺜـﺮ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺗﺮﮐ ِ
ً
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮزﻫﺎ زرد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ "ﻣﻮز زرد" ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻫﯽ را در ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﻮد .ﻣـﺪل
13 .Activation
14 .Problem Solving

١١۶

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺎﮔﺎرد در ﺑﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈـﺮی ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ را
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎرات "واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای" را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﻗﻮاﻋﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔـﺎوت و ﮔـﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﯽ
ً
روﺑﺮوﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﮐﯿﺐ "ﺳﯿﺐ راه راه" ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ اﻧﺘﻈـﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺐﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ دو ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﺸـﺘﺮک و اﻧﺘﻈـﺎرات
واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿـﻪ را ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻔﻬﻮم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد) .ﺗﺎﮔﺎرد ،۱۹۸۸ ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم(
در آﻧﭽﻪ از ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺮﮐـﺐ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری در
ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻟﺒﻮرگ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺗﺎﮔﺎرد ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 - ۴ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ
ﻧﻈﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﯾﮏ ﺣـﻮزه ﻣﻌـﯿﻦ از داﻧـﺶ
ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣـﯽآورد و در رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ
ً
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و درﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﮐﻤﺘـﺮ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری ﺗـﺎ ﺣـﺪی از اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮی اﯾـﻦ ﺳـﺎزه ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ،
ً
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺷﻦ در آﺛﺎر ﺑﻨﺘﺎک ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑـﺎران او در داﻧﺸـﮕﺎه آﻟﺒـﻮرگ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی از داﺳﺘﺎن ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی آن ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﻟﻮﻧـﺪوال و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ آن را "ﻧﺴـﺨﻪ
)اﻧﺪرﺳﻦ و ﻟﻮﻧﺪوال۱۹۸۸ ،؛ ﻟﻮﻧـﺪوال
آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد
ِ
ِ

و ﻫﻤﮑﺎران۲۰۰۲ ،؛ ﻟﻮﻧﺪوال۲۰۰۷ ،۲۰۰۳ ،؛ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران .(۲۰۰۹ ،اﯾـﻦ ﺗـﺎﻣﻼت ،ﻣـﻮاد

اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آﺛـﺎر
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

 -۱-۴ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در آﻟﺒﻮرگ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﯾﮏ
دﻗﺖ در رواﯾﺖ و
ِ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣـﯽﺳـﺎزد :ﺗﻮﻟـﺪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ
اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻧﻮآوری ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺒﻌﯽ از ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ِ
ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او ) (۲۰۰۲ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ  OECDدر ﺧـﻼل دﻫـﻪﻫﺎی
 ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﻧﺮخﻫـﺎی
رﺷﺪ ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﻮآوری ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺪﯾﺪ ِ
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در آن زﻣﺎن واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺶ ﺟ ِ
ً
ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎت ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد .در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ داﻧﺶ ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ درون-ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﯾﮕـﺮی
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑـﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ را در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺪه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد در ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوه
آﻟﺒﻮرگ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی از آن دوره ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﯽﺷﻮد "ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ" 15اﺳﺖ«.

ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ آن ،ﻣﺜـﻞ
ﺗﻔﺎوت در رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن
رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ در ادﺑﯿـﺎت ﻗﻠﻤـﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﻮآوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺮات ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺎﮐﯿـﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧـﻮآوری ،ﺣﺮﮐـﺖ
دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮری در ﺗﻼشﻫﺎی
ِ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻗﻮاﻋﺪ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ را از ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎﮔﺎرد در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎﮔﺎرد ﺷـﻨﺎﺧﺖ را ﻋﻠـﯽ اﻻﺻـﻮل
ﯾﻚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ را َرو ﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌـﯽ و زﯾـﺮﯾﻦ ﺗﻠﻘـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪل ﺗﺎﮔﺎرد در ﺑﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ در آن ﻓﺮاﯾﻨـﺪی
ﻣﺤﻮری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ رو ﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری داده ای ﺑـﻪﻧـﺎم
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﯽ ﯾـﻚ
رﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻨـﺎم راه ﺣـﻞ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻌـﺎل ﺳـﺎزی و
ً
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺪرج در آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳﺎﺳـﺎ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺘﻘﺮا را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺗﺎﮔﺎرد،
(۱۹۸۸
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎﮔﺎرد از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﯾـﮏ ﺳـﻄﺢ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری
اﺻـﻠﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻐﻮﻟﯿﺖ و دﻏﺪﻏـﻪ
ِ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری در دﻫﻪﻫﺎی ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴـﺎﻟﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ً
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن در آن دوره ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﭘﯿﮑـﺮه اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﺌﻮﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻧﺎﺷـﯽ
ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن زﻣـﺎن ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و
ِ

ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺘﻘﺮا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾـﺪ در ذﻫـﻦ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن
ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری آﻏﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻧﻘـﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ از رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او )ﻫﻤﺎن( در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎزﺳـﺎزی
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ:
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
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ آن ﺟﺮﯾـﺎن اﺻـﻠﯽ در اراﺋـﻪ
ِ
درﮐﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ از ﮐﻨﺘـﺮل آن ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

َ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗ َﺒﻊ
ِ
اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﺗﺎ راه ﺣﻞ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ِ
ﺳﺎزی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻨﮏ ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺮ ﺟﺰﺋﯿـﺎت آن
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی درﮔﯿﺮ در آن ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

 -۲-۴ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آن ،ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﭼﻬـﺎر ﻋﻨﺼـﺮ
ﻧﺴﺨﻪ
ِ
اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺌﻮﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮی از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ِ
16
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ار
ز
ﺑﺎ
ﻪ
ﯾ
ﻧﻈﺮ
ﻣﺒﻨﺎی
ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ِ
ُ
رو ﯾﮑﺮد ﺧﺮد ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ) .ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران،
(۲۰۰۲
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻚ ﺑﻪ ﯾﻚ واﮐﺎوی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺗﺠﻤﯿﻌـﯽ
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﺗﺎﮔﺎرد از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه در ﻋﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
 -۱-۲-۴ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺌﻮﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮی از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﻘﻮل از ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﻄﻮر ﻓـﻮق ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐـﺮدﯾﻢ ،ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم
ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻄﻔﻪ ای و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرت "ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻠـﯽ"
ﺎت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رو ﯾﮑـﺮد ﻧﻈﺎمﻫـﺎی
در آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ادﺑﯿ ِ

ﻧﻮآوری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ 17و ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺑﺎزﺗﻔﺴـﯿﺮ و
ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ وارد ﮐﺮدن و ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻧﻮآوری در ﺑﻄـﻦ ﺗﻼشﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ
ِ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن رو ﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﻮآوری در آﻟﺒﻮرگ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
16 .Home-market Theory of International Trade
17 .Structuralist Economics
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ﻧﻮآوری ﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ و ﺷـﻮﻣﭙﯿﺘﺮ اﻟﺒﺘـﻪ ﮐـﺎر آﺳـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ،
در ﻧﻈﺮﯾﻪ
ِ

ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗـﺎزه ای از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی
ِ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﮕـﺎه ﭘﻮ ﯾـﺎ و ﺗﻄـﻮری ﺑـﻪ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮدی در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺳﺎﮐﻦ
و اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ﻇﻬﻮر
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
اﻧﺪرﺳﻦ و ﻟﻮﻧﺪوال ﺑﻪ ﭘﺮورش ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در آن ﭼـﺎرﭼﻮب ،ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ِ

ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﺘﺤـﻮل ﺷـﺪه و ﺑـﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻓﻘـﺮات زﯾـﺮﯾﻦ
اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ِ
ِ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

ﻧﻘﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎ در ﻫﯿـﺎت ﺟﺮﯾـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت از
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 18و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﺴـﺘﺠﻮ 19در اﯾـﻦ

ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رو ﯾﮑﺮد ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤـﺮ ،20ﺗﻤـﺎﯾﺰی ﻣﯿـﺎن زﯾـﺮ ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ 21در ﻣﺮاﺣـﻞ

ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز 22ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔـﺮدد) .اﻧﺪرﺳـﻦ و ﻟﻮﻧـﺪوال،

(۱۹۸۸
اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎی ﺗﺎزه در ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ ﺛﻘـﻞ
ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺗﺎﻣﻼت ِ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ ﺑـﻪ
18 .Learning by Doing
19 .Learning by Searching
20 .Life Cycle Perspective
21 .Industrial Subsystems
22 .Open Economy

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔـﯽ ﺑـﺎزار ﺧـﺎﻧﮕﯽ
)ﻣﻠﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۲-۲-۴ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺷـﺪن
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺎر و ﺗﺨﺼﺼـﯽ
ِ
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﺣـﻮزه ﮐﺸـﺎورزی در ﮐﺸـﻮر داﻧﻤـﺎرک را ﻫـﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧﻤـﺎرک در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺎﺷـﯿﻦ
آﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺨﺼـﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻠـﯽ داﻧﻤـﺎرک
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺒﻮد .آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﻮد ﺑـﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷـﺪن در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداد ﮐـﻪ ﺑـﺎزار
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﻓﺮاﯾﻨـﺪی در ﺑﺨـﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران(۲۰۰۲ ،
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺮای ﺣﻠﻘـﻪ
آﻟﺒﻮرگ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪﯾ ِﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ

رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات زﻣـﺎﻧﯽ در اﻟﮕـﻮی

ﺷﺪن ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ 23در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨـﺎوری
ﺗﺨﺼﺼﯽ ِ

ﺑﺮﺗﺮ 24ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ روی

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ 25در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 26اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ،
زﻣﺎﻧﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺛﺒﺎت
ِ
23.Low-technology Products
24 .High-technology Products
25 .High-growth Products
26 .Low-growth Products
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روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

آﻟﺒﻮرگ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﻌﯿﻦ از ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ) .ﻫﻤﺎن(
ﻋﻨﺎﺻﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺳـﻨﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻣﺤﻮرﯾ ـﺖ ﻧــﻮآوری و ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی ﻧﻈﺮﯾ ـﻪ ﺑــﺎزار ﺧــﺎﻧﮕﯽ در ﺗﺠــﺎرت ﺧــﺎرﺟﯽ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧـﯽ از و ﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ رو ﯾﮑـﺮد ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﻧـﻮآوری را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ
ﺑﺮ "ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن" ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص و ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﯾـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﯾـﮋه ﺗﺨﺼـﺺ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﺑﺮای درک ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم دﺳﺖ زد.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗـﻼش ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﺣﻠﻘـﻪ
آﻟﺒﻮرگ ﺑﻪ وﺿﻮح در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧـﻮآوری و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژ ﯾﮑﯽ را در اﯾـﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻈﺮی وارد و ﺑـﺎ
آن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﺳﻄﻮر آﺗﯽ در ﺑﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ،رواﯾـﺖ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۳-۲-۴روﯾﮑﺮد ﺧﺮد ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻮم در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ آﻟﺒـﻮرگ ،ﺑـﺮ ﺧـﻼف
ُ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اول و دوم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎﻻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻮآوری را از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ "ﺧﺮد" ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻨـﺪ
آﺑﺸﺨﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻠﺴﻮن و و ﯾﻨﺘﺮ ) (۱۹۸۲اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ،ﯾﮑـﯽ
از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آﻟﺒﻮرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ اﺳـﭙﺮو) 27واﺣـﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ( در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﺳﮑﺲ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﺮﮐﺰ در ﺧﻼل دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻠﻘـﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ

در داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺎﭘﻬﻮ 28ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﯾﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران او
27 .SPRU
28 .SAPPHO

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

در اﺳﭙﺮو ﺑﻪ و ﯾﮋه از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ )راﺛﻮل .(۱۹۷۷ ،۱۹۷۲ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘـﺮوژه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﻮآوری در ﺑﻨﮕﺎه و وﺟﻮد رواﺑـﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﺷـﺪه و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرج از ﺑﻨﮕﺎه را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻣﺪل زﻧﺠﯿﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻼﯾﻦ
و روزﻧﺒﺮگ ) (۱۹۸۶ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوه آﻟﺒﻮرگ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣـﺪل
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰ ﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺧﻄﯽ ﻧﻮآوری ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد،
ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧـﻮآوری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭼﻨـﺪوﺟﻬﯽ و ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻋﻠﯿﺖﻫـﺎی
ُ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤـﯽ ﺑـﺮ ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮی رﯾﺰﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﻧﺰد ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آﻟﺒﻮرگ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎرﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺧﺮد ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮد ﻟﻮﻧﺪوال ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﻟﻮﻧـﺪوال از رواﺑـﻂ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ
و ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻮﻧﺪوال رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه-ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را در ﻫﯿﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪرت ،اﻋﺘﻤﺎد و وﻓـﺎداری در ﺳـﺎﺧﺖ آن ﺑﺎزارﻫـﺎ ﻧﻘﺸـﯽ
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ،رواﺑﻄﯽ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑـﺎری وﺟـﻮد
دارﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﮑﺮر ﻧﻮآوری در ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻟﻮﻧﺪوال اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭼـﺎرﭼﻮب
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎزار ﺧﺎﻟﺺ )ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﮐﻤﯽ( ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ و ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﯿـﺎن
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺰ ﯾﻨـﻪ ﺗـﺮاﮐﻨﺶ 29در دﻧﯿـﺎی واﻗﻌـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻘـﻖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻮﻧﺪوال ) ،(۱۹۸۸ ،۱۹۸۵ﻓﻬﻢ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ از دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺑـﻪ

ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﯾﺰﺑﻨﯿﺎد را ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری درک
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻦﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
29 .Transaction Cost Theory
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١٢۴

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻـﺤﻪ ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ
ً
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﺧﺼﻠﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﭘﺎﯾﺪارﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی
اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ،اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻗﺮاردادی و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻟﻮﻧـﺪوال و ﻫﻤﮑـﺎران،
(۲۰۰۲
 -۴-۲-۴ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻔﻄﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ
ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻀﺞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒـﻮرگ رﻫﻨﻤـﻮن ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ :ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا .ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻨﺖﻫﺎُ ،ﻋﺮفﻫﺎ ،ﻋﺎدتﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗـﺎر
و ﭘﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ و ﻧﻘﺸـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺷـﮑﻞ دﻫـﯽ ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن اﻧﺴـﺎنﻫﺎ،
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ و روشﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از داﻧـﺶ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .از ﻧﻈـﺮ ﻟﻮﻧـﺪوال و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) ،(۲۰۰۲ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی درﮔﯿﺮ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤـﺖ ﺳـﻪ
ﻓﻘﺮه اﺻﻠﯽ زﯾﺮﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ آﺣﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﻣﻮﺟﻮد.

1

اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ آﺣﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد

ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﺮاﯾﯽ 2در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،

اﻗﺘﺼﺎدی ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﮔﺮاﯾـﯽ 3در
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪت
ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺳـﺎﯾﺮ
ً
ﺷﺌﻮن و وﺟﻮه ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽﮔـﺬارد .ﻧﻮآوریﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﻓﻀـﺎی
1 .Actual Mix of Rationality
2 .Short-termism
3 .Long-termism

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮔﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﮔـﺮا اﺟـﺎزه ﭘـﺮورش ﻧﺪارﻧـﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ) .ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران(۲۰۰۲ ،
ﻋﻨﺼﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در آﺣﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺑـﺎب اﻧﺴـﺠﺎم و ﭘﺎﯾـﺪاری در
رﻓﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎران اﺷﺎره دارد .اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻤﮑـﺎران را
ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻋﻨﺼـﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﺮای ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ) .ﻫﻤﺎن(
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﻣﻮﺟﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ
اﺑﺰاری و راﻫﺒﺮدی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .در ﯾـﮏ ﻣﺤـﯿﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ آﺣـﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ
اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع ﻋﻘﻼﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﺰاری ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل،
ِ
اﮔﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﺰاری ﺗﺎم و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ از اﻧـﺪازه ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ و
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﻼﻧﯿـ ِﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوری
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر دارد) .ﻫﻤﺎن(

 -۳-۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻓﻮق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﺳـﻬﻤﯽ و ﻧﻘﺸـﯽ و ﯾـﮋه در ﻧﻀـﺞ ﮔﯿـﺮی
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری در ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﺎﮔـﺎرد در
ﺑﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪی ﺗﺎﮔـﺎرد ﺗـﺎ
آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﻧﺴﺨﻪ
ِ
ً
ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی در دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎﮔﺎرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک و اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻋـﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻔﻬﻮم از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽﺑـﺮد .ﺑـﺮای
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻠﻤﻮس ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺮﮐـﺐ
ِ
"ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ" ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﮔﺎرد ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺧـﻼل اﮐﺘﺸـﺎف

١٢۶

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ً
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﺟﯽ ﺻﻮت ،دو ﭘﯿﺎم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾـﺪار
ً
ﻫﻤﺰﻣـﺎن
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج .ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن
ِ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ
اﯾﻦ دو ﭘﯿﺎم ﺑﻪ
ِ
ِ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ از دو ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ آﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج ،در زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﺟﯽ ﺻﻮت ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻣﻮاج آﺑـﯽ ﺑـﻮده
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺣﺮﮐﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮج ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ در ﺗﻨـﺎﻗﺾ اﺳـﺖ .ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺻﻮات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاص را ﺑﺮ
ِ
ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﻮج ﺻـﻮﺗﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋـﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﻣﻮجﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺎﮔﺎرد ،۱۹۸۸ ،ص (۶۶
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﭘﯿﭽﯿـﺪه
ﺗﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ،اﻟﮑﺘﺮون و ﺳﯿﺎه
ﭼﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﺪه ﻧﯿﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮم روزﻣﺮه ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺟﺎذﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه از راه دور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﻟﮑﺘـﺮون ،ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ،
ﺷﺎﮐﻠﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﺰاء را در ﺑﺮ دارد :ذره ﮐﻮﭼﮏ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و دارای ﺑﺎر ﻣﻨﻔـﯽ .ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﯿﺎه
ﭼﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﯽء دارای ﻣﯿﺪان ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ
ً
ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮار از آن را ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ،
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮاﻧﺶ( ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن ،ص (۶۷
ﺗﺎﻣﻞ دﻗﯿﻖ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از ﻧﺤﻮه ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺗﺎﮔﺎرد از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ﻧﮑﺎت ﭼﻨﺪی
را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺗﺮﮐﯿ ِﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری ﺷـﺒﺎﻫﺖ

زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ دارد .ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ در ﻣﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﺤﺖ آن ﻋﻨﺎو ﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﺒﯿﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی
ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮت ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ،روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن آن دوره )ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ و ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻗﻠﯿﺖ( و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑـﺮای

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﻓﻀﺎی ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻗﺮار دادن ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری ذﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ذﯾـﻞ ﻣﻔﻬـﻮم
ً
ﻣﻠﯽ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤـﺮاه و ﻗـﺮﯾﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﯾـﮏ دﺳـﺘﻪ از
اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ .ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری در آن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻫﯿـﺎت ﯾـﮏ ﺣﺎدﺛـﻪ اﺗﻤـﯽ ،اﯾﺰوﻟـﻪ و
ُ
ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﺧﺮد ،ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ
اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻊ از ﺗﻌﺪﯾﻼت و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت در ﺑـﺎب ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﺧﺼـﻠﺖﻫﺎی
ِ

ﻧﻮآوری.

اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روی دادهاﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از
ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺗﻠﻘﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﻮج ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﻣـﻮاج ﻣﻨﺘﺸـﺮه ﺑـﺮ
ﺳﻄﺢ آب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﻘـﯽ از ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﻮج ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻔﻬﻮم ُﻣ َﻮ َﺳﻊ ﺗﺮی از ﻣـﻮج ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮوی در ذﻫﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﮐـﻪ دو ﻣﺜـﺎل ﻣـﻮج ﺻـﻮﺗﯽ و ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ
ً
ﻧﻮآوری از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯽ ،اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺮﯾﻦ )در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺻﻮت( ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ
ً
ﻧﻮآوری ،اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻠﯽ( ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری اﺳﺖ ﮐﻪ
و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ،اﯾﻦ ِ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺮﮐﯿ ِﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در

ﭘﯿﺮوی ﻫﺮ دو ﻣﺜﺎل از ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ واژه "اﻧﺘﻈـﺎرات" آن
ً
ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ )ﮐﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ( اﻧﺘﻈﺎرات از ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم دﻗﯿﻘـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺪرج در آن ﻣﻔﻬﻮماﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم درﮔﯿـﺮ در اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل
ً
)ﺻﻮت ،ﻣﻮج و ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ( ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑـﻞ آزﻣـﻮن و ردﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ .در
ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ )ﻧﻈﺎم ،ﻣﻠﯽ و ﻧﻮآوری( ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ً
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ )اﻧﺘﻈﺎرات( ﻣﻨﺪرج در ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻗﻮاﻋـﺪ ﮐـﺎﻣﻼ روﺷـﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﻈﺎرات واﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽﺗـﻮان در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ

١٢٨

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ،اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻧﺎدﻗﯿﻖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل واﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ای را از ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ :ﻧﻘـﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ در
ﻣﺜﺎل ﻣﻮج ﺻﻮﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺗﺤﺖ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮج و ﺻﻮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨـﯿﻦ اﻟﮕـﻮ ﯾﯽ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ
دﻫﯿﻢ؟
آن ﭼﻪ از دﻗﺖ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻼت ﻧﻈﺮی دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻘـﺶ
ً
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،ﻧﻘـﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎ ذﯾـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜـﻞ
ﻧﻮآوری ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮑﻤـﻞ را ﺑـﺮای
ﺗﺎﻣﻼت ﻧﻈﺮی در ﺣﻠﻘﻪ آﻟﺒﻮرگ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .رواﯾﺖ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕـﻮ ﯾﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺣﻠﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪای ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ آﻣﻮزهﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا-ﻧﻬﺎدﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮآوری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﻧـﻮآوری را ﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن آن ﺗﺤـﺖ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻋـﺎم و آﺷـﻨﺎی اﻗﺘﺼـﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا-ﻧﻬﺎدﮔﺮا ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ ،در ﺧـﻼل اﯾـﻦ ﺗﻼشﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﺤﺼـﻮﻟﯽ
ﻣﺸﺘﺮک از ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺗﻌﻤﻖ در رواﯾﺖ ﺣﻠﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻟﺒﻮرگ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﮔـﺮدد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ "ﻋﻨﻮان" ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ و ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫـﺎی ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی
ِ

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺤﻮی 1آن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺨﺸﯽ از واﻗﻌﯿﺎت را در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ از

ﻧﺤﻮی ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎم
ﺣﻮزه دﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ در ﻫﯿﺎت
ِ

ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آن ﭼﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺐ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ
1 .Syntactic

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎوی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺨﻪ آﻟﺒﻮرﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوری

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ِ
ﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رد ﭘﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻧﺪوال و ﻫﻤﮑﺎران او را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ ﻧـﻮآوری و
ﺗﻌﺮﯾﻒ راﯾﺞ آن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﻋﻨﺼﺮ اول ،ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮم "ﺳﯿﺴﺘﻢ" را ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ،ﺑـﺮ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺷـﺪن و
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻫﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻨﺼﺮ دوم ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزار
ِ
"ﻣﻠﯿﺖ" ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﻫـﻢ ﺑـﻪ وﺿـﻮح در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ

ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از "ﻧﻬﺎدﻫﺎی" در ﺣﺎل "ﺗﻌﺎﻣﻞ" ﻗﺎﺑﻞ رو ﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﻠـﯽ
ﻧﻮآوری ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ وﺿﻮح ،ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗـﺮ از اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﮔﺎرد ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻋﻠـﻮم
ً
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رو ﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﻫﻤﻮاره در ﻫﯿﺎت ﯾﻚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻌﯽ )زﯾﺮﯾﻦ( ﺟﻨﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ذﺧﯿـﺮه ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﻫﻨﯿـﺖ داﻧﺸـﻤﻨﺪان درﮔﯿـﺮ در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮ و ﮔﺮه ﮔﺸﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﻫـﯿﭻ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷـﺪه و ﺟﺎاﻓﺘـﺎده
در ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻤﺰوج ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ .آن ﭼـﻪ از اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ً
اﻣﺘﺰاج ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾﮑـﯽ از ﻃـﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨـﺪرج در ﻣﺴـﺎﻟﻪ و ﯾـﺎ ﮔـﺎه
درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋـﺎرض ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻗﺒﻠـﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد و
ً
دﻻﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﻇﻬﻮر ﮐﺮده را در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ رﺻﺪ و ﺗﺸـﺮﯾﺢ
ﮐﺮد .در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﻚ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ روﺷﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
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