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 1طاهره میرعمادی
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 چکیده
پژوهی عیا،،  ای سیاسا  رشاته فهاومی در واوزه بینهاای م ها و چارچوب این مقاله به کنکاش در نظریاه

ها را در رویارویی باا  رشتگی، درجه توانمندی این نظریه پردازد تا با بررسی میزان بین فناوری، و نوووری می
گذاری بساندد. پرساش ایان مقالاه ایان اسا  کاه چاه ت ییاری در ط ی ا   های اصایی سیاسا  چالش

های مفهاومی ون پدیادار شاده اسا .  های نظری در انگاره چرخش رشتگی این قیمرو دانشی درنتیدۀ میان
، تکاوین «شکسا »های پژوهشی واک، بر ووزه مطال ااتی اسا  کاه واوو محاور  واود تحییل، برنامه

های نظری اسا . مقالاه  های فیسفی این انگاره رشتگی این قیمرو دانشی، بنیان اند. ابزار سندش میان یافته
یابد که با توجاه  شناختی درمی شناختی و م رف  های کالین و ولش در ب د هستی زهواضر با استفاده از ومو

ای بودن جام ه عیمی این ووزه، اواًل سطح تحییل از خرد به سطح کالن سیستمی و اکناون باه  به چندرشته
و گرا و تفسیری عیوم اجتمااعی  های کیفی تدریج سه، نگرش نگرش چندسطحی تحوو یافته اس ؛ ثانیًا به

ها نس   به ص  ۀ ابزاری  ها بیشتر شده و در پایان، ص  ه انتقادی این نگرش انسانی در توس ۀ نظریه و روش
های مفهومی نوین در این رشاته،  دهندۀ این اس  که انگاره تر شده اس . این سه ویژگی، نشان ها پررنگ ون

 اند. افزایش دادهگذاری  قابیی  این ووزه را در رویارویی با م ضالت پیچیدۀ سیاس 
انداز  پژوهی عیاا،، فناااوری، و نااوووری، چشاا، هااای نظااری، سیاساا  رشااتگی، چرخش بین :ها کلیدداژه ه

 گرا چندسطحی، اقتصاد تکامل

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

ایران. تهران، ایران، صن تی و عیمی های پژوهش سازمان نوووری، و فناوری عی،، گذاری سیاس  دانشیار .1
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 پژژهشید فصلنامه علمی 

0 
 دهمدژره 

 1شماره 
 1931زمستان 

 مقدمه
هاای نسا تًا ناوین  گذاری عی،، فناوری، و نوووری یکای از ووزه با اینکه پژوهش در رشته سیاس 

هاای نظاری متفااوتی را از سار  س تًا کوتاه خاود، چرخشوید، در طوو عمر ن شمار می مطال اتی به
ای این ووزه دچاار تحاوو  رشته گذرانیده اس . ط ی ی اس  که با وقوع این تحوالت، ویژگی میان

شده و به ت ع ون، درجه ت یین، تفسیر، و ظرفی  تدویز ون تح  تأثیر قرار گرفته اس . این مقاله باا 
« 1پژوهی عی،، فناوری، و نوووری سیاس »یی قیمرو نظری هدف بررسی این تحوالت، روند تکام

 کند. را واکاوی می
م نای مداخیه عمومی با هدف مدیری  نار  ناوووری در  سیاس  عی،، فناوری، و نوووری، به

پژوهی  پژوهی عی،، فناوری، و نوووری )از این پس، سیاس  جام ه اس . ووزه مطال اتی سیاس 
ها و  ها با هدف فه، و ت یاین راهکارهاای اساتفاده از فرصا  سیاس  نوووری(، پژوهش دربارۀ این

وورد.  ارم ان ماای هااایی اساا  کااه عیاا، و فناااوری باارای جام ااه بااه جویی باارای چالش چاااره
و عیاا،  2گذاری عمااومی پژوهی نااوووری، زاییاادۀ وااوزه دانشاای مطال ااات سیاساا  سیاساا 

نی دوم، نضاج گرفتاه و تکاوین های پاس از جناگ جهاا اس  که هر دو در سااو 3گذاری سیاس 
رسید  نظر می پایان برده بود، لیکن به ها، ومریکا جنگ را با برتری فناورانۀ خود به اند. در ون ساو یافته

هاای  ریزی صن تی متمرکز و با کسب نار  رشاد صان تی دورقمای، گام که شوروی با فرایند برنامه
عنوان  باه 6321ستادن ماهواره اساووتنی  در سااو دارد. فر پایی با ومریکا برمی سوی ه، بیندی را به

که تا پیش از ون  نخستین ماهواره در نوع خود از سوی روسیه شوروی، زنگ خطری بود برای کسانی
گذاران  در مورد برتری فناورانۀ ومریکا بر رقیب، تردیادی نداشاتند. پاس از ایان رویاداد، سیاسا 

خودی نیسا  و وتای در ومریکاا کاه  اماری خودباهرشد عیمی،   ومریکایی متقاعد شدند که روند
داری وکمفرما اس ، دول  نیازمند ی  الگوی مناساب بارای مداخیاۀ  اقتصاد وزاد و نظام سرمایه

 (.91، 5166، 4عمومی در ووزه وموزش و پژوهش عیوم و فناوری اس  )دیتریش
باود کاه بناا  ، دوران ظهور م دزه اقتصاادی کشاورهایی مانناد ناپان6311و  6311های  دهه

داشتند از خاکستر شکس  در جنگ جهانی دوم برخیزند و به قافیۀ کشاورهای پیشارفته بویوندناد. 
های  المییای پاوو را در ماورد سیاسا  های بان  جهانی و صاندو  بین این کشورها یا باید توصیه

ووردناد.  میریزی عیا، و فنااوری روی  گذاری و برناماه پذیرفتند، یا به سیاس  ت دیل اقتصادی می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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با پیشگامان فنااوری در دنیاا را از  1پایی انتخاب این کشورها، راهکار دوم بود؛ درنتیده، الگوی ه،
رغ،  طریق مداخیۀ مستقی، دولتی در ووزه عی، و فناوری با هدف تقویا  بخاش خصوصای و باه

 (.9، 5116، 2المییی پوو اجرا کردند و نتیده داد )یوسف مخالف  بان  جهانی و صندو  بین
هاایی )همچاون فنااوری اطالعاات و  بنیان و فناوری و پس از ون، جام ه دانش 6331در دهه 

کردند و بار ارت اطاات انساانی، نهادهاای  شدن را تقوی   ارت اطات( ایداد شدند که فرایند جهانی
ه فرهنگی و ایمنی زیستی بسیار تأثیرگذار بودند. همۀ این پیامدها، ضارورت توجاه ویاژه باه واوز

 6321های  پیش نمایان ساخ . اگر در دهه از گذاری عی، و فناوری را بیش پژوهش دربارۀ سیاس 
، مداخیۀ عمومی در ووزه ایداد و انتشار عی، و فناوری باا هادف افازایش نار  ناوووری 6321تا 

 هاای ناوین و ورود به ب د، با طرح مسائل و مشکالت فناوری 6331شد، از دهه  فناورانه اندام می
« سازی انساان فناوری ش یه»ها به زندگی مردم عادی، مدیری  این نر  و وتی در مواردی مانند  ون
 .3، سیاس  ممنوعی  ف الی  تحقیق، توس ه، و نوووری مطرح شد«کشاورزی تراریخته»یا 

هاای  انگاره»پژوهی نوووری در رویارویی با این رویدادها و روندهای تااریخی،  ووزه سیاس 
هاای  پردازی های اصایی و مفهوم متفاوتی را که مرکب از نظریاه« 4های پژوهشی برنامه» یا« نظری

کمکی اس ، برای ت یین و تفسیر رویدادها م رفای کارده اسا  و از ایان جها  قیمارو و درجاه 
 ای ت ییر داده اس . طور مرویه رشتگی این ووزه را به میان

 ها اس  ع ارتند از: گویی به ون هایی که این مقاله در پی پاسخ پرسش
های درگیار و  های رشاته تح  تأثیر چندگانگی« پژوهی نوووری سیاس ». تا چه ود، قیمرو 6

وال  رشتگی این ووزه بر ارائه راه ها اس  و تا چه ود، ویژگی میان رشتگی ون درجه ومیختگی میان
 گذاری تأثیرگذار بوده اس ؟ برای مسائل پیچیده سیاس 

ای در این رشته، پرسش ب دی این اس  که ویا روند تحوالت  های انگاره . با توجه به چرخش5
ع ارت دیگار،  ها را در پی داشته اس . باه گسیختگی ون ها، یا ازه، نظری اخیر، ادغام پیشرفته رشته

رشاتگی  ویا این تحوالت، س ب از بین رفتن انسدام شده، یا اینکه باه درجاۀ بیشاتری از ادغاام بین
 اند؟ اندامیده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ممنوعیا ، این قیمرو تراریخته، گیاهان ووزه در یاف . المییی بین جن ه 5112 ساو از ممنوعی  انسان، سازی ش یه ووزه در .3
 92-22 ،6931 میرعمادی، ن : اس . اروپا اتحادیه مانند ای منطقه یا کشوری

 ایماره دیادگاه از  و کاوهن ومااست دیادگاه از  نظاری های انگاره از منظور .4
 متارادف اصاطالح، دو هار اساتننائاً  مقالاه ایان در مفهاوم، دو ایان مشترک نکات به توجه با اس .  الکاتوش

 اند. شده انگاشته
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پاردازد. پاس از ون در  رشاتگی در ایان واوزه می این مقاله در بخش دوم، به مرور ادبیاات بین
بااا م ااانی ( 5166) 2( و ولااش6331) 1های کالیاان بخااش سااوم، یاا  الگااوی تیفیقاای از نظریااه

هاای  دهد. در بخاش چهاارم، چرخش شناختی مطال ات فناوری ارائه می شناختی و م رف  هستی
کناد. بخاش پاند، باه بحا  و  انه را در عرصه این مطال اات مشاخم میهای نظری دوگ انگاره
 شود. گیری ارائه می تحییل اختصاص دارد، و درنهای  در پایان، نتیده و تدزیه

 
 رشتگی در  حوزه سیاست پژوهی نوآوری  . مروری بر ادبیات میان1

نشاامندان های عیماای و دا ، مرهااون شخصاای 6321های اولیااه دهااه  ظهااور ایاان رشااته در ساااو
عنوان مداف ان اصیی دخالا  دولا  در  های عیمی و مهندسی بوده اس  که به ای از ووزه برجسته

، نخساتین مادیر 3وانوارباوشتوان به  امر تحقیق و توس ه، ایفای نقش کردند. ازجمیه این افراد می
منتشار کارد « 4عی،، مرز بادون پایاان»پرونه بمب اتمی منهتن اشاره کرد. وی گزارشی را با عنوان 

گذاری در ووزه تحقیق و توس ه را بارای وفا   ( و در ون، دخال  دول  در سرمایه6362، 5)بوش
ای نیاز در  ها و نهادهاای ویاژه بر اشخاص، ساازمان المییی ومریکا الزم دانس . عالوه سیادت بین

کاه عمادتًا  6ناداند؛ ازجمیاه مسسساه را فرایند توس ه اولیه این ووزه نقش بسیار مهمی بازی کرده
های نظامی و وزارت دفاع ومریکا بود، از پایان جنگ جهانی دوم، پیشرو در مطال ات  مشاور بخش

نوووری در ومریکا شد. اقتصاددانان ناماداری مانناد کنا  ورو، برتاون کالیان، ریچاارد نیساون و 
ذب واوزه ، از طریق مسسسه راند و درواقاع، باا ومایا  وزارت دفااع ومریکاا، جا7سیدنی وینتر

یاا واواد  9ذکر دیگر، اساورو (. نهاد قابل5، 5169، 8پژوهش در نوووری شدند )فاگربرگ و دیگران
وموختگان عیوم اجتمااعی  بود که ه، دانش 6311پژوهش سیاس  اجتماعی در انگیستان در دهه 

 (.9، 5169گرف  )فاگربرگ،  خدم  می و ه، عیوم مهندسی را به
های تولیادی و فنااوری  ها از تحقیق و توس ه عیمی، به بخش  ، اولوی6311و  6311در دهه 

های نوظهاوری  های فناوری در سطح بنگاه و در سطح میی با استفاده از رشته منتقل شد و سیاس 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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منظور افزایش نر  رشد و رقاب  اقتصاادی در باازار، طراوای  مانند اصوو عی، مدیری  فناوری به
مناباه موتاور  هایی از فناوری بود کاه به پژوهی، ت یین رشته س شد. در این دوره، مسئیه اصیی سیا

بر ایداد نوووری، باه انتشاار ناوووری نیاز  رو، عالوه پیشرف ، رشد اقتصادی را تضمین کنند؛ ازاین
عنوان  بر اقتصاد نوووری به . در این دوره، رشته مدیری  صن تی و مدیری  فناوری، عالوه1توجه شد
، قیمارو 6321ساوس در دهاه  پژوهی نوووری شناخته شدند. عرصۀ سیاس  های ف او در زیررشته

ها، بیشترین توجه را به خود جیاب کارد.  سازی ون نوووری، ی نی مدموعۀ عی،، فناوری، و تداری
پژوهی عیا، و فنااوری  کار و ویناده و های جدیدی مانند مدیری  کاروفرینی، مادیری  کساب رشته

هاای تخصصای مانناد  تری مانند عی، وقو  و ج رافیاا، گرایش تیهای سن ایداد شدند و در ووزه
ها و منااطق رشاد  ای و پارک های منطقه سو و نظام رای  ازی  وقو  مالکی  فکری ، و وقو  کوی

 ای ون را افزایش دادند. از سوی دیگر، به این مدموعه افزوده شدند و تنوع رشته
ای در ایان عرصاه در ساطح اهاداف  مشااهده لیک،، تحوو قاب و اکنون در دهه دوم قرن بیس  

های نوووری، رشاد اقتصاادی  ترتیب که تنها هدف سیاس  این شود؛ به گذاری مشاهده می سیاس 
انداز  زیساتی و تاأمین توسا ه پایادار نیاز در چشا، نیس ، بیکاه رویاارویی باا مخااطرات محی 

های دیگاری همچاون وماایش  تههای نوووری قرار گرفته اس . این امر خود، اثرگذاری رش سیاس 
هاا و  شناسی، و... را کاه هریا  وامال ارزش سرزمین، اقتصاد منابع و محی  زیس ، اقیی، و بوم

 کند. های متفاوتی هستند، گریزناپذیر می دیدگاه
های درگیر در ون نیاز در طاوو  درنتیدۀ این افزایش ومیختگی، مرزهای دانشی این ووزه و رشته

اند،  هایی که درباره محدوده قیمرویی این ووزه اندام شده ا شده اس . پژوهشج زمان، بارها جابه
هاای تحاوو ایان واوزه  (، دوره5165های این ووزه دارند. ماارتین ) وکای  از تحوو مداوم رشته

تاا  6321، از دهاه 3، پیشاتازان6321، از اوایل قرن بیست، تا دهه 2نظری را به سه بخش پیشاتاریخ
کند و محتوای این ووزه را واصال ت امال  بندی می تاکنون، تقسی، 6321از دهه  ،4، و بیوغ6321
های اقتصاااد، ماادیری ، و رفتااار سااازمانی، تاااریخ اقتصااادی و بازرگااانی، ج رافیااا، و  رشااته

 (.6556-6551، 5165داند )مارتین،  گذاری می سیاس 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

  گیرلیش کردند. مطرح را نوووری انتشار نظریه  راجرز مانند شناسانی جام ه بار نخستین .1
 تاأثیر سارریزها، مانناد ناوووری، انتشاار های درس های سرفصل از بسیاری و بود وریفنا انتشار ووزه پرداز نظریه راجرز، از پس

 ها شارک  واوزه در را فنااوری انتشار نظریه گیرلیش، از پس  مانسفیید اس . او از فناوری انتشار بر پاتن 
 کرد. مطرح
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در سیر تکامیی این واوزه (، به محورهای مطال اتی فراوانی 5169؛ 511) های فاگربرگ مقاله
اناد  های دخیل در تکامل این رشته را بررسی کرده ( و تنوع رشته6-51، 5111پرداخته )فاگربرگ، 

ای  های فاراوان فکاری درونای ون را نتیداۀ چناین پیشاینه (. وی ت ارض6-61، 5169)فاگربرگ، 
یمای همگان مطال اات ویا وینده از ون یا  رشاتۀ ع»داند و این پرسش را مطرح کرده اس  که  می

«. کناد های نظری، سرنوشا  ایان رشاته را ت یاین می نوووری خواهد بود یا همچنان جنگ انگاره
 (.66، 5169)فاگربرگ، 

 پژوهی نوآوری در ایران . مروری بر ادبیات سیاست1-1
های عی،، فناوری، و نوووری در ایران انداام  تاکنون چند مطال ۀ جدی و اساسی در عرصه سیاس 

(، )سوزنچی و دیگاران، 6935(، )روشنی و دیگران ب، 6935ه اس  )روشنی و دیگران الف، شد
(. این ادبیات، واکی از این اس  که با وجود رونق نس ی این جام ۀ عیمای، پیوناد انادکی 6932

هاای اصایی بار عرصاۀ  مشااهده اسا ، زیارا تمرکاز ف الی  بین ون و نیازهای بخش صن   قابل
های دانشادویی اسا  )روشانی و  هی و در زمینۀ تحصیالت تکمییی و رسالههای دانشگا پژوهش

(؛ بناابراین، ف الیا  پژوهشاگران ایرانای در ایان واوزه، 6، شکل شماره 51، 6935دیگران ب، 
بر عرضه و نه تقاضا اس . تفاوت دیگر  المییی، م تنی ها در سطح بین برخالف ف الی  همترازان ون

هستند )روشانی مهندسی یشگامان این رشته در ایران، دارای پیشینه عیوم اس  که بسیاری از پ  این
ای باه  و گرایش ویاژه (16، 6932سوزنچی و دیگران، ؛ 6، جدوو شماره 56، 6935و دیگران ب، 

ها  گرا و اث اتی دارند و غی ه دیدگاه ابزاری و توجیهی بر سیاسا  های پژوهش کمی استفاده از روش
 (.61، 6936ها کاماًل مشخم اس  )میرعمادی،  گاه انتقادی در ونبدون استفاده از دید

اناد  های این ووزه پرداخته های فکری نظریه بخش بسیار کوچکی از این ادبیات به تحییل بنیان
(. ازجمیه موارد استننائی، مقالاه ساوزنچی و 1، شکل شماره 95، 6935)روشنی و همکاران ب، 

دراکات پژوهشگران ایرانی را در مقایساه باا جام اه عیمای ( اس  که ا11-15، 6932همکاران )
پردازی مکتاب  ( نیز ظرفی  نظریه6922المییی در این ووزه به نقد کشیده اس . میرعمادی ) بین

دلیل رویکرد پساینی  توس ه بررسی و استدالو کرده اس  که به گرایی را در کشورهای درواو تکامل
های  هایی باشد کاه دارای سیاسا  تواند اقتصاد رشته، تنها می اقتصاد تطورگرا، ووزه مطال اتی این

(. همچنین، نریمانی و همکاران 21، 6922صورت ابتدایی باشند )میرعمادی،  نوووری، هرچند به
های سیاسااتی را بازشناساای و  ها و خردمایااه شناساای نظریااه در مقالااه دیگااری، رابطااه بااین م رف 

اناد )نریماانی و  گرا را تحییال کرده قتصاد نئوکالسی  و تکامالهای نظری دو پارادای، اصیی ا بنیان
 (.61، 6935همکاران، 
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 . نوآوری این مقاله2-1
عنوان  اناد؛ باه شکل بخشی به این موضاوع پرداخته ادبیات موجود در قیمرو مورد مطال ه، بیشتر به

ارتین، پژوهی ناوووری را بررسای کارده اسا  )ما ( بخش اقتصادی سیاسا 5161مناو، کوهن )
طور دائ، تحوالت این ووزه را بررسی کرده و  نظران، به (، اما ت داد اندکی از صاوب6556، 5165

فاگربرگ، ازجمیه ایان نویساندگان  مارتین و جان اند. بن طور مرتب منتشر کرده مطال ات خود را به
سایار نزدیا  انداز ایان مقالاه ب فااگربرگ باه چشا، 5169ماارتین و  بن 5165هستند که دو مقاله 

پژوهی نوووری را از نظار صا  ۀ  واو این مقاله از این نظر که تحوالت قیمرو سیاس  هستند. بااین
کند، از این دو مقاله متمایز اس . ناوووری ایان  رشتگی از دیدگاه م انی فیسفی ون مطال ه می میان

 اشاره اس : نظر قابلرشتگی بودن ووزه سیاس  عی، و فناوری از چند  مقاله در بررسی درجه میان
شااناختی و  ها براساااس م ااانی هستی پااژوهش در ایاان مقالااه، تحییاال نظریااه  الااف( روش

المییی یا داخیی کاه تحاوالت ادبیاات ایان  های بین ی  از مقاله ها اس . هیچ شناختی ون م رف 
 اند. اند، از این منظر به این موضوع نورداخته ووزه را بررسی کرده

ت  یر  ت  یر ایمره الکاتوش یا انگاره نظاری باه این مقاله، برنامه پژوهشی بهب( سطح تحییل در 
شاود. در مقالاه  رشتگی در چارچوب هر برناماۀ پژوهشای بررسای می کوهن اس ؛ بنابراین، میان

ها در  رشتگی ووزه عیمی سیاس  نوووری بر اساس شااخم اساتناد مقالاه میان(، 5165مارتین )
کادمی  نویسندگان ون سندیده شده  اس ووزه موردنظر و پیشینه  (. در 5156، 5165)مارتین،  و

گرایی پاایش شاده اسا  )فااگربرگ و  مقاله فاگربرگ و همکاران، تحوالت پارادای، نظاری تکامال
رشتگی در هر چرخش انگارۀ نظری، ساندیده  (. در این مقاله، میزان میان6-61، 5169همکاران، 

رشاتگی  پایش روند تحوالت نظری در این رشته، ت ییرات درجاه میان ترتیب، با این شده اس  و به
 این ووزه در طوو زمان نیز مشخم شده اس .

ای کاه  المییای های بین تاوان گفا ، در مقالاه گیری از اصاوو )الاف( و )ب( می ج( در نتیده
تخصم  های مختیف، رشتگی در ووزه اند، رواو م موو در ت یین ماهی  میان تاکنون منتشر شده

و  هوتاونیمیهای پراساتناد در واوزه ماوردنظر اسا  ) پژوهشگران و نویسندگان همکار در مقالاه
های پژوهش، ی نی واوزه مطال ااتی  (. درواقع، روش ت یین، برم نای ورودی29، 5161، 1دیگران

 یاین رشاتگی باودن از طریاق نحاوۀ ت شود. در این مقاله، میزان میان ها ت یین می نویسندگان مقاله
مسئیه )شکس ( یا همان خردمایه دخال  دولا  و توصایه سیاساتی، ی نای خروجای پاژوهش، 

 شود. درنظر گرفته می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 . ساخت الگوی مفهومی2
شود. ویژگی خاص این مقاله، ی نای  رشتگی در ی  ووزه پژوهشی در سطوح مختیفی اندام می میان

ای نظاری وااک، یاا برناماه پژوهشای در ها رشتگی از طریق مطال ه م انی فیسفی انگاره بررسی میان
 کند. شرح زیر را ایداب می پژوهی نوووری، ساخ  ی  الگوی نظری مشخم به ووزه سیاس 

 شوند ع ارتند از: ای که در این مقاله دن او می های دوگانه فرض پیش: مفرژضات ژ هصول
رشاتگی در  میانبندی  بندی جاولی کالیان در ماورد ت االی ساطح گیری از ط قه الف( با الهام

؛ هوتوناامی و 62، 51611قیمروهای دانشای، از کااربردی باه ت امال در م اانی نظاری )کالیان، 
ها از کااربردی باه  (، مفروض نخس  این اس  که هرچه درومیختگی رشته22، 5161همکاران، 

رشاتگی و  تر شاود، ماهیا  واوزه مطال ااتی از چندرشاتگی باه میان م انی نظری فیسفی نزدی 
 یابد. میارتقا  2ای ، به فرارشتگیدرنه

( 5166) 3های ولاش شاناختی و برگرفتاه از دیادگاه فرض ما کاه در ب اد م رف  ( دومین پیشب
گرایی و جزمی ، خرد محا،، و  های مطیق اس ، این اس  که هرچه پارادای، فیسفی نظریه از انگاره

 اوناه و ماذاکره و ت امال گارایش یاباد، گرایی، تکنرگرایی، م سوی نس ی گرایی فاصیه بگیرد و به تقییل
 (.96، 5166های عیمی بیشتر اس  )ولش،  رشتگی در ووزه امکان افزایش درجه میان

براساس این مفروضات، این مقاله، نیازمند طراوی ی  الگوی نظری دوب دی اس  که بتواند 
شناسای )باا  م رف شناسای )باا م یاار کالیان( و  های نظری را بر محور هستی براساس ون، انگاره
 بندی کند. م یار ولش( ط قه

 های مطالعات نوآوری شناختی نظریه . محور هستی1-2
لحاظ م اانی فیسافی دارناد، ت ماق  پژوهی نوووری که سابقه اندکی به های سیاس  برخالف نظریه

فیسفی در مورد تأثیر فناوری بر جام ه بشری، بسیار قدیمی اسا . در ایان مدموعاه، فنااوری یاا 
س ب دربناد  (، یا به6، 6332، 4عنوان ابزاری برای تددد و پیشرف  اقتصادی ستایش شده )هارد به

(. در 532، 5111؛ فی رگ، 12، 6332کشیدن انسان در قفس وهنین، نکوهش شده اس  )هارد، 
، ج رگرایی، و 5گرایی، جوهرگرایی شناسانه در کسوت ابزارگرایی، ذات های هستی این طیف، اندیشه

 (.912، 5111، 6ای دارند )فی رگ گرایی، هری  جایگاه ویژه ادهار
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شناسای  ( در واوزه هستی5169) 2کاارتی ( و م 5166) 1های فریتش مقاله واضر، از دیدگاه
گرایای و ابزارگرایای  کند و با استفاده از نظر ونان، ی  طیف میان ذات اجتماعی فناوری استفاده می

های میاناه خاود  نظران این ووزه را در فاصایه مواضع متنوع صاوبسازد که قادر اس   فناورانه می
شناسای اجتمااعی مطال اات  ای در عرصاۀ هستی گانه شناسای ساه اساس، گونه جایابی کند. براین

 شناسایی اس : فناوری، قابل
هایی اس  که برای فنااوری،  دسته از اندیشه گرایی فناوری، ون منظور از ذات گرهیان: هلف( ذهت

ی مشابه ویات بیولونیکی قائل اس  و بر این نظر اسا  کاه فنااوری، سا ب باروز ت ییارات ویات
نوعی در ج رگرایای فناوراناه  گرایان، یکساان نیساتند، اماا همگای باه شود. همۀ ذات اجتماعی می

 (.611، 5169کارتی،  مشترک هستند )م 
عنوان یا   س ، بیکه تنها بهدر این نوع تفکر، فناوری دارای هوی  مستقیی نی ب( هبزهرگرهیان:

کند. درواقع، این انسان اس  که باا  ابزار دراختیار افراد با هدف کسب منافع فردی، ایفای نقش می
های  شناسای ابزارگرایاان، تصامی، بخشاد. در هستی خدم  گرفتن این ابزار، به ون قصادی  می به

شوند  اطالعات کامل، گرفته میافراد، براساس عقالنی  مح، و منف   فردی و با برخورداری از 
 (.91، 5166)فریتیش، 

دیدگاه سوم، به ت امل بین جام ۀ انسانی و پدیده فناوری م تقد اس . در این  گرهیان: ج( تعامل
شود،  های اجتماعی ایداد می ریزی و قصدی  و ومای  مالی گروه رویکرد، فناوری نوین با برنامه

های مالی و نهادی، و وموزشی که در  گذاری دلیل سرمایه به 3ولی پس از رسیدن به نقطه عطف خود
وورد و در مواردی نیز بر نظام اجتماعی، تأثیر  دس  می مورد ون اندام شده اس ، ویات مستقیی به

گرایان، ه، فناوری بر تکامل نهادهای اجتماعی بشاری  رو اس  که از نظر ت امل گذارد. ازهمین می
گرایی، باه  شناسانه ت امال ی اجتماعی بر تکامل فناوری. دیدگاه هستیتأثیرگذار اس  و ه، نهادها

گرایانه و پساسااختارگرا تمایال دارد  هاای برسااخ  هاای متاداوو در پژوهش شناسی و روش روش
 (.592، 5165، 4)وای ه، بیدکر و هیوز

 های مطالعات فناوری شناختی نظریه . محور معرفت2-2

ای نخستین دربارۀ تفاوت بین عیوم انساانی و عیاوم ط ی ای، در ه شناختی نیز بح  در ب د م رف 
داناش »وثار مدافع بزرگ مدرنیته، یورگن هابرماس، به ساه دساته از عالیاق داناش بشاری، ی نای 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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، 1بندی شده اس  )هابرمااس تقسی،« بخش دانش انتقادی یا رهایی»، و «دانش تفسیری»، «ابزاری
هاای  د سندبرگ و اساالتر، هماین ساه دساته را باا تفاوت(. ب دها اندیشمندانی مانن233، 5162

( و پاس از ون، ساهیل 116، 5115، 2شناسی خود، تکرار کردند )هایتنان ناچیزی در ووزه م رف 
گرا، تفسایری، و  هاای تدرباه الیه با رویکردی پساساختارگرایانه، این سه شاخه را باه نگرش عنای 

تحییال »بندی برای ارائه نظریه  ( و از این تقسی،662، 6331، 3الیه پساساختارگرا ت ییر داد )عنای 
الیاه، پساسااختارگرایان را مت یاق باه سان   استفاده کرد. عنای « 5ت میق وینده»یا « 4ای الیه ا عیی

کناد  گرایاان و تفسایرگرایان دیگار را رد نمی های اث ات داند، اما اهمیا  دیادگاه فیسفه انتقادی می
 (.252، 6332الیه،  )عنای 

شناساای، قیماارو دانشاای  شناساای و م رف  واصاال تدمیااع ایاان دو ب ااد یااا دو محااور هستی
های  رشتگی )کالین و ولش(، و نظریاه پژوهی نوووری با مفروضات برگرفته از ادبیات میان سیاس 

 سازد. الیه، الگوی مفهومی زیر را می سهیل عنای 
 

یهرش . هرهئه هلگوی تبیین درجه میان1جاژل شماره   پژژهی نوآژری های سیاست تگی در قلمرژ نظر
 

 شناسی  هستی
 رشتگی  نوع بین

 (1331)کالین، 
 شناسی  معرفت

 رشتگی  نوع بین
 (1111)ژلش 

رشتگی حاصل  درجه میان
 دژ بعا 

 هیچ یا ک، ابزاری  تدربی  ا اث اتی همدواری ابزارگرایان
   متوس ابزاری  تفهمی و تفسیری  کاربردی گرایان  ذات

 زیاد  انتقادی  انگاران و پساساختارگرایان  سازه م نایی گرایان ت امل

 
 پژوهی نوآوری های نظری در حوزه سیاست های عمده انگاره . پایش چرخش3

پیش از بررسی تحوالت نظری این ووزه، بایاد مشاخم کنای، کاه یا  انگاارۀ نظاری یاا برناماه 
پژوهی  دانی، کاه واوزۀ سیاسا  کاانی دارد. مایپژوهشی در ووزه سیاس  عی، و فنااوری، چاه ار

نوووری در ایاالت متحده، پس از جنگ تکوین یاف ؛ درنتیده، زمیناۀ اولیاه نظاری ون، نااظر بار 
همراه  داری اس  که طی ون، سازوکار قیم  در بازار، ت اادو اقتصاادی را باه اصوو اقتصاد سرمایه

توجیاه اسا  کاه ناکارومادی ایان  در باازار قابلوورد؛ بنابراین، تنها درصورتی مداخیۀ عمومی  می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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در ناام دارد. « شکسا »سازوکار در مورد ی  کاالی خاص، تشخیم داده شود. این ناکارومدی، 
مکتب اقتصاد نئوکالسی ، فناوری ی  کاال اس  که در ی  بازار رقابتی دردسترس همگان اس ، 

هایی اس  که  تمیی  نتایج( دارای ویژگیعنوان ی  کاالی ویژه )عدم قط ی  و عدم  اما فناوری به
ها به پدیدۀ شکس  بازار  تواند ت ادو ون را برقرار کند. اشاره نئوکالسی  تنهایی نمی سازوکار بازار به

ای از داناش  مکتب نئوکالسی ، فناوری را مدموعه.)6332،51، 1در همین راستا اس  )متکالفی
کند که برای تولید صن تی ی  کاال یا یکی از  می و محصوو میموس و فیزیکی یا دیدیتالی ت ریف

های وابسته به اقتصاددانان نئوکالسی  ازجمیاه  (. نظریه5169، 2بانکز(انواع خدمات، الزم اس  
اند.  ، براساس پدیدۀ شکسا  باازار ارائاه شاده4و طرفداران نظریه نوین رشد 3زا مکتب رشد درون

این اس  که بین داده، اطالعاات، و فنااوری، تفااوتی نگرش اقتصاددانان نئوکالسی  ویژگی دیگر 
اناد،  قائل نیستند و درنتیداه، عناصار انساانی و اجتمااعی فنااوری را کاه در داناش ضامنی نهفته

گیرند. به همین دلیل، دیدگاه مکتب نئوکالسی  در مورد فناوری، ی  دیادگاه  طورکیی نادیده می به
 اس .شناختی ون  م نای هستی ابزارگرایانه به

 

 . شکست بازهر1جاژل شماره 
 

 سازژکار شکست  نوع شکست  

شکس  بازار یا 
خردمایه انتخاب 
سازی  عقالنی و بیشینه

 نفع فردی

های  عدم تقارن اطالعات و افق
 دلیل عدم قط ی  به 5زمانی

ماادت بااودن افااق زمااانی  عاادم قط یاا  در مااورد نتیدااۀ تحقیقااات، کوتاه
 گذاریشان رفتن از سرمایهگذاران برای نتیده گ سرمایه

 6سرریز دانشی
 دلیل عدم تمیی  به

کند. همه نتایج  پذیر می ویژگی کاالی عمومی تحقیقات، سرریز دانشی را امکان
کنند و  وید و بقیه ه، استفاده می گذار درنمی تحقیق و توس ه به مالکی  سرمایه

 کند. ت دلسرد میگذاری در تحقیقا گذار خصوصی را از سرمایه این امر سرمایه

 51، 6332من ع: متکالفی، 
 

 . چرخش نخست: اقتصاد تطورگرا1-3
پژوهی ناوووری باوده  دهندۀ انگاره نظری غالب در ووزه سیاس  مکتب نئوکالسی ، نخستین ارائه

المییای، قادرت و نفاوذ فراوانای دارد. دوماین مکتاب  های بین ویژه در سازمان اس  و هنوز ه، به
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پژوهی ناوووری رواج یافا ، مکتاب  در واوزه سیاسا  6321های دهاه  ر ساونظری مهمی که د
( را باا 5111؛ 5161، 1)النادواو« هاای ناوووری نظام»گرایی یا تطورگرایی اس  که نظریۀ  تکامل

پژوهی ارائاه  ای( باه جام اۀ عیمای سیاسا  سطوح تحییل متنوع )میی، بخشی، فناورانه، و منطقه
گویی باه  وهی نوووری با رویکرد تطورگرایی، مأموری  خود را پاسخپژ کرد. جام ه ف االن سیاس 

-65، 6332، 2ها، نر  نوووری باالتری دارناد )فاریمن دانند که چرا ب ضی از می  این پرسش می
تواناد فرایناد  (. پرسش ب دی این گروه این بود که دول  چگونه می6231، 5111، 3؛ فاگربرگ66

ها، دیادگاه صارف اقتصاادی  گویی باه ایان پرساش ب برای پاساخنوووری را تسهیل کند. این مکت
 گذاری شده اس . طور مستقی،، وارد عرصه مدیری  و سیاس  ها را رها کرده و به نئوکالسی 
های تطورگرایاناه و داروینیسا،  دلیل نزدیکای ریشاه گرایان اقتصادی، هرچند در وغاز باه تکامل

ساازی فرایناد  ، اما با مفهوم4(5116، مژوس مته، بودند )نوعی از ج رگرایی فناورانه  اجتماعی، به
کننده، توانستند پیچیدگی فرایند ایداد  عنوان ی  فرایند ت امیی بین تولیدکننده و مصرف یادگیری به

 (.61-19، 5161و انتشار فناوری را در ی  چارچوب سامانمند، مشخم کنند )الندواو، 
های خاود  بار سرچشامه های نوووری رسید که عالوه ش نظامدر این مسیر، اقتصاد تکامیی به نگر

ها، سااختارگرایی، کاارکردگرایی، و  اقتصاد تکامیی در فرایند تکامیش، از نهاادگرایی، نظریاه سیسات،
(. مقوله اصیی این نگرش این اس  که 32-612، 5112، 5تأثیر پذیرفته اس  )الندواو گرایی ت امل

رساد و  اس  که از طفولی ، رشد اولیاه، و بیاوغ، باه پیاری می فناوری خود دارای ی  چرخۀ ویات
های موجودات زنده اس . زمانمندی، تابع فرایند چرخاه ویاات فنااوری اسا  کاه باا  دارای ویژگی

انتخابی این نگرش، پژوهش تاریخی و تفهمی اس ، ایان   شود. با اینکه روش نشان داده می "S"شکل 
صورت همدواری در کناار  های فورماو ریاضی و وماری را به ز روشای ا پارادای، نظری، طیف گسترده

هاا باه میزانای اسا  کاه انگااره نظاری  پذیرد و از این لحاظ، فاقد وودت در م انی و روش خود می
های نوووری فناوری، درمقابل شکس  بازار کاه توسا   اقتصاد نئوکالسی  دارد. برنامه پژوهشی نظام

کند، زیرا از نظر اندیشامندان ایان  موضوع شکس  سیست، را مطرح میشد،  ها مطرح می نئوکالسی 
دلیل غی ا  یاا نااتوانی ب ضای از اجازای سااختاری در نظاام ناوووری،  ووزه، مداخیاه عماومی باه

 اند. ها در جدوو زیر خالصه شده این شکس  (.111، 5111، 6پذیر اس  )ولتویس توجیه
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 یهای نوآژر  های نظام . شکست9جاژل شماره 
 

 سازژکار شکست نوع شکست  ردیف 

ها و زیربناهای غیرفیزیکی مانند نظام  شکس  زیربنایی در دو وجه زیربناهای فیزیکی مانند بنادر و راه زیربنایی 6
 تشخیم اس . وموزشی و پژوهشی، قابل

 ای ش که 5

ه قاوی، تقسای، اسا : شا ک های ضا یف، قابل های قوی و شا که ای به دو دسته ش که شکس  ش که
ای اس  که ت امالت داخیی در ون زیاد اس  و ارت اطات ون با محی  بیرونی، ض یف و ناکافی  ش که

صورتی اسا  کاه اداماه  ای اس  که تواتر ت امالت درونی ون به اس . برعکس، ش که ض یف، ش که
 ویات ش که درخطر اس . 

دهای سختی مانند فقدان قانون یا عدم اجرای شوند که شامل شکس  نها ها نیز دچار شکس  می نهاد نهادها 9
 های کاری مناسب اس .  ون و فقدان نهادهای نرمی مانند فرهنگ یا رواو

هایی  ق ولی از توانمندی در بازیگران یا شارک  منظور از شکس  بازیگران، ض ف یا فقدان سطح قابل بازیگران  6
 های کوچ  و متوس  هستند.  امل شرک کنند و م مواًل ش اس  که در نظام نوووری ف الی  می

 فرایند 1
شود و باه  شدگی، شکستی اس  که ی  شرک  یا ی  نظام، دچار ون می شکس  گذار یا شکس  قفل

همین دلیل قادر نیس  ی  نظام فناوری قدیمی و ناکارا را رهاا کناد و یا  نظاام فناوراناه جدیادتر و 
 کارومدتر را انتخاب کند.

 116-111، 5111کاران، من ع: ولتویس و هم

 
بر اقتصاددانان و دانشمندان عیوم اجتماعی، جام اه مهندسای و  جام ه عیمی این گروه، عالوه

عنوان یا  پدیادۀ اجتمااعی  (. فنااوری باه9، 5111گیارد )فااگربرگ،  عیوم ط ی ی را نیز دربرمی
 ها، و بازیگران اس . ها، نهاد شود که شامل ش که بررسی می

در انتقاد به شایوه فورمالیساتی تفکار نئوکالسای ،  6321های نوووری در دهه  مطال ات سیست،
هاای تفهمای باه بررسای  نضج گرف  و تکوین یاف  و این بشارت عیمی را در پی داش  که با روش

مناد ون از  پاردازد. ظهاور ایان نگارش و ت ریاف نظام ها می نهادهای اجتماعی، فرهنگای و ساازمان
افزار را رد کارده و ون را  عنوان ساخ  کننده بود. ونان تصور عامیانه از فناوری باهفناوری، بسیار امیدوار

هاای رفتااری و قراردادهاای اجتمااعی خااص، دانساتند؛ بناابراین،  دارای ب د اجتماعی، شامل رواو
 مشخم با بار فرهنگی م ین نیز هس .« رواب  و نهادهای اجتماعی»دهندۀ  نوعی بازتاب فناوری، به
د وغاز روشنی که دیدگاه سیستمی  در این قیمرو دانشی داش ، امروزه مشاخم شاده با وجو

،  گذار را در مورد مکتب نئوکالسی  انداز نگرش سیاس  اس  که هرچند رویکرد سیستمی، چش،
طور عماده، اجاازۀ باروز و ظهاور عامییا  انساانی را در  تر کرد، اما به دالیل مختیف، باه گسترده
طور ذاتای،  گرایاناه باود کاه باه شناسی تکامل دلیل پیروی از هستی . این ض ف بهداد ها نمی تحییل

م تقد به اصال  فناوری بار نهادهاای اجتمااعی اسا  و محتاوای نظاری را در اساتفاده از ابازار 
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تحییل مسائیی مانند رقاب ، قدرت، سیاس ، فرهنگ، اجتمااع، و نهادهاای غیررسامی و  و تدزیه
. دلیل دیگر ایان وضا ی ، چاارچوب سیساتمی (6936)میرعمادی، سازد  غیرشناختی ناتوان می

 کند. اس  که ون ه، اولوی  ساختار بر فرد را در این دیدگاه تشدید می
 های اساسی چرخش نظری دوم . نشانه2-3

تادریج در قارن  شده، به پروباو گرفتن مسیرهای جداگانه تفکری اندامید که به های مطرح محدودی 
، 2؛ گییاز5162، 1)راون« نوووری در سیسات،»با م رفی برنامه پژوهشی جدیدی با عنوان یک،  و بیس 

دلیل نوپدید بودن )عمادتًا  پژوهی نوووری وارد شده اس . این چرخش به ( به م او  سیاس 5116
پژوهی که استادانی مانند مارتین و فارگر  های مروری بر ادبیات سیاس  یک،(، در مقاله و در قرن بیس 

طور گذرا به موضوع توسا ۀ  (، به5165اند، مطرح نشده اس ، ولی مارتین در مقاله خود ) برگ نوشته
 (.6551، 5165، 3سوی توس ه پایدار، اشاره کرده اس  )مارتین پژوهی نوووری به رشته سیاس 

انداز چندسطحی، مدیری   ای از مطال ات در اب اد نگرش موسوم به چش، در این مورد، مدموعه
شاناختی،  ، با دربر گرفتن تماام دساتاوردهای مطال اات جام ه4جاگوشهذار و مدیری  استراتژی  گ

پژوهی ناوووری  پردازی در سیاسا  انگاری، وارد عرصاه نظریاه گرایی، و سازه نهادگرایی نوین، تکامل
ده، و یا  وجودوورنا را تدیی نهادهای برقرار در اجتماع به« نوووری فناورانه»شده اس . این مکتب، 

های خاص فرهنگی را  دهد، ارزش های اجتماعی را شکل می داند که کنش نوع نهاد اجتماعی نوین می
دهاد. باا  کند یا توزیع جدیاد ون را ساامان می کند، و منافع خاص اقتصادی را بازتوزیع می ترویج می

، 5166، 5ورهیسگییز و ها، فناوری از دید این مکتب، دارای مفهوم فرهنگی ) توجه به همۀ این ویژگی
دهاد کاه باه  ( و رابطه مفهومی ویژه با قدرت سیاسی اس . چرخش نظاری ناوین، بشاارت می362

های  مسائیی مانند نهادهای غیررسمی، قدرت، مقاوم ، و کنشگری اجتماعی و... در ووزه سیاسا 
 رو شود. اند، روبه گرفته شده های پیشین نادیده  عی، و فناوری که در دوره

دهاد کاه در ون  سطحی و نظریه مدیری  گذار، برنامه پژوهشای ناوینی را ارائاه می رویکرد سه
هاا، باه نظاام دیگاری هساتند. یکای از  جوامع، درواو گذار از ی  نظام ایداد و مصارف نوووری

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ریسار  ووزه این م ت ر های مدیه در منتشرشده موضوعات به گذار مدیری  م ح  ورود چرخشی، چنین های نشانه از یکی .3
 )کاه ارجااع هزار ناوزده از بایش باا اس  مطال اتی چنین دار پرچ، که گییز های مقاله اکنون اس .  پالیسی
 اماا دارد، ارجاع هزار وشش سی الندواو، که شود می یادووری اس . مشخم اس ( بوده 5165 از پس ها ون از مورد هزار چهارده

 های مقالاه باه ساتنادیا نظار از گییاز های مقالاه واضار درواو ی نای اس ، بوده ب د به 5165 از ها ون از مورد هزار شانزده تنها
ندارد. وجود شواهدی چنین (5165) مارتین مقاله در که دروالی اند، شده نزدی  الندواو



 

 

 پژژهشید فصلنامه علمی 

05 
ستاری در پویایی ج

 ...  میان رشتگی

های  های مها، نظاری ایان چارخش، تحییال عنصار فرهناگ اسا ؛ چیازی کاه در نظریاه وورده
از نظام بخشی ناوووری تاا »ای با عنوان  وجود نداشته اس . گییز در مقالهگرا  نئوکالسی  و تکامل

( جایگاه عنصر فرهناگ را در دوگاناه تولیاد و مصارف 5116)گییز ب، « فنی ا های اجتماعی نظام
  فناوری، نشان داده اس . ا های اجتماعی نظام

 
 
 
 
 
 
 
 

 فنی  د های هجتماعی . عناصر نظام1شکل شماره 
 311،  ب 1112، گیلز  منبع:

 
بار انارنی کربنای  هاای گاذار از جواماع م تنی این برنامۀ پژوهشی، نقش فرهنگ را در پویایی

؛ گییاز، 5166و گییاز،  1کناد )ورهایس ای م ساو،، بررسای می گونه های پایدار، به سوی انرنی به
شکسا  (. در این برنامۀ پژوهشی نیز تشخیم شکس ، محور اصیی انگارۀ نظری اس . 5112

 3( و لینادنر5165) 2در این برنامه، شکس  گذار اس . اب اد شکس  گذار از نظر وبر و روراچار
 شکل زیر اس . به

 (. شکست گذهر هز دیاگاه نگارناه با هلهام هز منابع جاژل 2جاژل شماره )

 گیری شکس  جه 
 گیری ت ییر؛ انداز مربو، به اهداف و جه  . ن ودن اجماع در مورد چش،6
 ناتوانی در ایداد هماهنگی جم ی بین بازیگران متفرقه برای ایداد ت ییر؛. 5
 . ن ودن استانداردها و قوانین کافی و الزم برای ایداد فناوری9

 گیری تقاضا شکس  شکل
 نگری و یادگیری نیازهای کاربر؛ . ن ودن فضای الزم برای وینده6
 ی عمومی؛ دهنده تقاضا کننده و جه  های تحری  . غی   عالم 5
 گیری تقاضا. . غی   توانایی شکل9

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 شکس  هماهنگی سیاس  
 ها در سطوح مختیف و نواوی مختیف بین کشور و نواوی باالتر از کشور؛ . ناهماهنگی سیاس 6
 های صن تی؛ . ناهماهنگی افقی بین تحقیق و توس ه، فناوری، و بخش5
 های خصوصی و عمومی. ختیف، و بخشهای م های اداری و وزارتخانه . ناهماهنگی بین بخش9

 شکس  تفکر تأمیی و انتقادی 

 بینی، و کم  به ورود بازیگر به عرصۀ خودتنظیمی؛ . ناتوانی نظام در نظارت، پیش6
 های مختیف؛ های گفتمان بین ووزه 1شده . غی   ترتی ات تأمیی توزیع5
 . ن ودن فضایی برای تدربه کردن و یادگیری؛9
های تازه  های انط اقی در راستای باز نگهداشتن فضا برای انتخاب ای از سیاس  . فقدان ومیخته6

 2ها و رویارویی با عدم قط ی 

 52، 5161؛ لیندنر، 6162، 5165منابع: وبر و روراچر، 

 

نوعی به عدم جام ی  یاا  (، شکس  چهارم اس  که به6ترین شکس  در جدوو شماره ) مه،
 شود. در جام ه مربو، می  ودن تحمل نااطمینانیدربرگیرندگی نظام سیاسی و ن 

 
 های نظری رشتگی پارادایم . بحث و تحلیل ظرفیت میان4

هاای نظاری باا تکیاه بار ت یاین پدیاده  رشاتگی پارادای، نوووری این مقاله در تحییل ظرفیا  میان
گذاری اسا .  گر مداخیاۀ عماومی و سیاسا  ، توجیاه«شکسا »اسا . اصاطالح « شکس »

عنوان اهارم  در ساازوکار باازار باه« شکسا »که مشاهده شاد، در نخساتین پاارادای،،  گونه همان
های نظری  گذاری نوووری دیده شده اس . این نوع ت یین، دارای یکنواختی وداکنری بنیان سیاس 

 رشتگی در ون نزدی  به صفر و وداکنر در مواردی در سطح همدواری اس . اس  و میان
همراه وورد، ت یاین شکسا  توانمنادی  گرا و سیساتمی  را باه امالدر چرخش دوم که تفکر تک

هاای اث ااتی و  ها، و نهادهاا، واصال رابطاه همکااری باین روش ها، شا که بازیگران، زیرسااخ 
خادم  گرفتاه  گارا، به گارا و کیفی پسااث اتی اس . در این نوع همکاری، ابزارهاای مفهاومی کمی

 ارائاه 4به بستر زماانی و مکاانی 3د اصولی با دامنه محدودشوند و ی  نوع انسدام را برای ایدا می
 رشتگی در این برنامه پژوهشی، کاربردی و در ود متوس  اس . می شود. میزان میان

های ذهنی پیشین و ارائاه  های نوین با انگاره رشتگی مرهون تیفیق دیدگاه در چرخش سوم، میان
 (.5ی  چارچوب م نایی تیفیقی اس  )ن : شکل شماره 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  هناهز چنا سطحی های نظری متعاد در چشم نقش پارهدهیم .1شکل شماره 

 الف5116گییز، ه نگارنده، براساس مقالمن ع: 
 

شود و روابا   رشتگی در این پارادای، نظری با استفاده از م انی نظری چندگانه ومای  می میان
یا  در تقویا  دیگاری ساه، دارد. ای، تنهاا همداواری یاا کااربردی نیسا ، بیکاه هر رشته بین

گرایی )در مورد ت امل جاویژه و رنی،(، سااختارگرایی  اث اتی، تکامل ا های نظری خردگرایی پارادای،
انگاری، در کال پاارادای،، ایفاای نقاش  گرایی )م ناسازی جم ی(، و ساازه )نقش فرهنگ(، ت امل

رشاتگی و، تاا  بااالترین درجاه میانکنند. این ومیختگی در سطح م انی نظری، امکاان  داشاتن  می
گویی باه مساائل  کند و ون را برای پاساخ ودودی، فرارشتگی را برای این برنامه پژوهشی فراه، می

 کند. زیستی، وماده می پیچیده و واق ی روز، مانند مخاطرات محی 
هرچاه شده در این مقاله )با استفاده از نظارات کالیان و ولاش(،  براساس الگوی مفهومی ارائه

هاای پساااث اتی،  نگرش  هاای اث ااتی دور شاده و باه شاناختی از نگرش مطال ات در واوزه هستی
گری م ضالت  ای ون، بیشتر و توان ت یین انگار نزدی  شود، قدرت ومیختگی رشته تفسیرگرا، و سازه

ه باا پژوهی نوووری دیدی، که این واوز تر خواهد بود. در مطال ه ووزه سیاس  اش، عمیق اجتماعی
گذاری  ای که در راستای ت یین مفهوم شکسا  بارای توجیاه سیاسا  گانه های سه توجه به چرخش

رو، اکنااون وااوزۀ مطال ااه ون  گااری بیشااتری یافتااه و ازهمااین نااوووری داشااته اساا ، قاادرت ت یین
عنوان ی  م ضل بسیار پیچیده،  فناورانه، به ا ازپیش به تحییل سه سطح نظام یا رنی، اجتماعی بیش

 گرایش پیدا کرده اس .
انگارانۀ وناان باه تحاوالت  دار نگرش سازه پردازان، وام رشتگی در دیدگاه این گروه از نظریه میان

فناوری و تحوو نهادهای اجتماعی اس  که عنصر عامیی  انساانی در ون بسایار پررناگ اسا  و 

 ث ات رنی،

 =نئوکالسیکها

نقش فرهنگ 
 =ساختارگرائی

 نظریه ساختارگرایی و نقش فرهنگ

 نظریه تفسیرگرایی و م ناسازی جم ی و یادگیری

 نظریه سیستمهای پیچیدهح دژرنما: سط

 سطح جاگوشه

 منافع   ت ارض مقاوم  رنی،: نظریه

 سطح بستر

یمسطح  ر   
 رابطه بین جاویزه و رنی : نظریه تطورگرایی و 

 سازکارهای انتخاب

 مدیری  راه ردی: فرهنگ سازی و مشروعی  محیی
 سیست، های نووورانه فناوری
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رشاتگی را تضامین  میانکند. درنتیداه، پیچیادگی،  واو، بر اهمی  ساختارها نیز تأکید می درعین
فرهنگی،  ا دلیل ورود باه م اوا  اجتماعی کند. این نگرش، دارای ص  ۀ انتقاادی اسا  و باه می

 اقتصادی را دارد. ا های مختیف اجتماعی سازی در زمینه قابیی  بومی
 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهی  یاسا ای س رشاته های مفهاومی در واوزه بین ها و چارچوب این مقاله به کنکاش در نظریه

دهنده را در جریاان  های تشاکیل رشتگی رشاته عی،، فناوری، و نوووری پرداخته اس  تا نحوۀ میان
های مختیاف در واوزه مطال اات  پویایی این قیمرو بسندد. م یار این سندش، نحوۀ ت امل رشته

 های نظری دوگانه در این ووزه اس . پژوهی نوووری، با توجه به چرخش سیاس 
های مهندسای )مانناد واناوار باوش(  وهشگران شاهد ی  دوره برتری متخصصاان رشاتهابتدا پژ

هاای ب ادی، توجیاه  عنوان طرفداران دخال  دول  در امر رشد عیوم در جام ه بودند، اماا در دوره به
 گذاری در ووزه عی، و فناوری، با منطق فکری اقتصاد نئوکالسی  وغاز شد. دخال  دول  و سیاس 

هاای نظاری در ایان واوزه باا انداام دو چارخش  ه نشان داده شده اس  که انگارهدر این مقال
خطی رشاد فنااوری،  ها را از سطح الگوهای ت  اند نظریه لحاظ م انی نظری، موفق شده اساسی به

تدریج سه، عیوم اجتماعی و انساانی در مقابال  تری ت ییر دهند و درنتیده، اواًل به به سطح پیچیده
ها بیشتر شده اس  و ثانیاًا، ساطح تحییال از ساطح خارد باه  توس ۀ نظریه و روش عی، اقتصاد در

سطح کالن سیستمی و اکنون، نگرش چندسطحی، تحاوو یافتاه اسا ؛ ثالناًا، جام یا  نگارش 
بار  کناد و عالوه دیدگاه وخر، به این دلیل که مسئیه را در هر دو عرصۀ تولیاد و مصارف بررسای می

گیارد،  شناسی فرهنگ و عیاوم سیاسای را نیاز دربار می هندسی، جام هاقتصاد، مدیری ، و عیوم م
دلیل کوشش بارای سیساتمی دیادن توسا ه  تر از دیدگاه دوم اس  و دیدگاه دوم نیز به بسیار گسترده

 تر از دیدگاه نخس  اس . فناوری، جامع
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 هلگوی مفهومی های نوآژری برهساس های ذهنی سیاست رشتگی هنگاره . تحوالت میان5جاژل شماره 
 

یه سال  دیاگاه درباره  نام نظر
 فناژری 

 نوع شکست 
 مورد مطالعه 

 نوع سیاست 
 مورد توجه 

 رشا 
 علمی 

رشتگی/  درجه میان
 رشتگی  نوع میان

های طرف عرضاه  سیاس  شکس  بازار  1ابزارگرایانه ها  های نئوکالسی  نظریه تاکنون6321
بسیار  یاهمدوار خطی  ت  با هدف رشد اقتصادی 

 ک،/ابزاری

 شکس  سیست،  گرایانه ذات های سیستمی  نظریه تاکنون 6321

های تقوی  طارف  سیاس 
عرضااااااه، تقاضااااااا، و 

های نهادهاااای  سیاسااا 
میاااندی بااا هاادف رشااد 

 اقتصادی

 کاربردی/ابزاری  سیستمی 

 تاکنون5161
 های مرت   با رنی، نظریه

های  )ت ییر رنی،
 اجتماعی( ا اقتصادی

 شکس  هماهنگی  ایانه گر ت امل
ومیخته سیاستی برای گاذار 

های رشااااد  از سیاساااا 
های  اقتصادی باه سیاسا 

 توس ه پایدار 
 انتقادی  ا م نایی ای ش که

 
بار ساه ناوع  پژوهی ناوووری م تنی بینی،، سه پاارادای، سیاسا  گونه که در جدوو باال می همان

برای تحوالت فناوری و ساه ناوع خردمایاه شناختی، سه نوع پویایی  شناختی و م رف  م انی هستی
های این جدوو، این سه پاارادای،،  کنند. همچنین، براساس داده سیاستی یا الگوی سیاستی ارائه می

همدواری تاا پیچیاده  ا رشاتگی را از ساده ولش ساه ساطح میان ا های کالین کاماًل منط ق با نظریه
 انتقادی دربر دارند. ا م نایی

های تحییال سیاسا  ناوووری کاه درباارۀ  ی نیس  که پارادای، واک، بر مقالاهبنابراین، تصادف
شاوند،  زیساتی نوشاته می های محی  طور مشاخم، تهدیاد های پیچیدۀ دنیای کنونی و باه چالش

 بیشتر از نوع پارادای، نظری سوم هستند.
تار کاردن  غنی شرح زیر در راستای منظور کامل کردن بح ، چند نکته را به توان به در پایان می

هاای کمای و  گرا با غی اۀ روش پژوهی نوووری در ایران که رویکردهای ابزارگرا و ذات ووزه سیاس 
 کند، افزود: وماری را دن او می

های اخیر، م او  نظری این ووزه در ساطح  گونه که در مقاله نشان داده شد، در ساو . همان6
ساوی یا  ناوع  انیکی و ساوس، ارگاانیکی بهالمییی دچار تحوو اساسی شده و از نگارش مکا بین

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ایان م نای به سوم، ستون در هستند. متفاوت کامل، طور به هفت،، ستون و سوم ستون در ابزارگرایی مفهوم که اس  ذکر به الزم .1
 رشاتگی بین کاه اسا  ایان ماراد هفت،، ستون در انسان. دس  در اس  ابزاری و ندارد مستقیی پویایی خود، از فناوری هک اس 

 اس . یافته تحقق فیسفی، م انی نه و ابزاری هدف براساس تنها
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کند، سیر کرده اس .  پویایی پیچیدۀ انتقادی که مسائل فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی را تحییل می
رسد که این تحوالت در ایران بازتاب نیافته و به همین دلیل، با وجود پویایی و رشد کمی  نظر می به

روشی محادود  ا های سااده ابزاری ن در چارچوبو کیفی اولیه، نگرش جام ه عیمی ایران همچنا
 مانده اس .

اند که این واوزه، تواناایی رویاارویی باا  . تحوالت نظری اخیر در سطح جهانی، باع  شده5
کااه جام ااه عیماای  زیسااتی را بیابااد. دروالی هااای باازرگ م اصاار ماننااد م ضااالت محی  چالش

س  نیافته اس ، زیرا ظرفی  ت یاین مشاکل و پژوه نوووری در ایران، هنوز به این توانایی د سیاس 
ول برای مشکالت پیچیده، در گرو وشنایی پژوهشگران ایرانای باا چارخش دوم نظاری و  یافتن راه
 انداز چندسطحی اس . های مطال ات مدیری  گذار و چش، نوووری

ه نارم پند و زیساتی دسا  های بزرگ محی  اکنون با چالش . با یادووری این نکته که ایران ه،9
گذاری در ایاران، در واوزه محای   هاای سیاسا  تارین چالش کند و به تصدیق همگان، بزرگ می

هاای وبای، و بحاران ریزگردهاا اسا ، اهمیا  ایان  های ولودگی هوا، تنش زیس  ازجمیه چالش
رود که ناتوانی در تشخیم مسائل واق ی کشاور  شود و بی، ون می تر می ماندگی نظری روشن عقب

مادت، باا  ای و ابزاری، ایان جام اۀ عیمای را در میان بیشتر در عمق ی  نوع تفکر سازه و فرورفتن
 رو کند. روبه« درخودماندگی»عارضۀ 

گذاری و عادم تشاخیم  نگری فرایناد سیاسا  . یکی دیگر از اب ااد نااتوانی نظاری، سااده6
نف اان  ، نقاش ذیگذاری نوووری در ایران های ون اس . ورود به مسائل راه ردی سیاس  پیچیدگی

های مرجح، توجاه باه ت اارض مناافع، و فقادان ظرفیا  نهاادی در  طرف وینده گیری به در ون، سو
هاای  های اعالنی اس . ازونداکه تالش ها، نیازمند نگرش انتقادی و نه توجیهی به سیاس  دستگاه

و محور اسا  و از ساوی تشاکیالت مساتقل  گذاری ناوووری، عرضاه پژوهشی در عرصۀ سیاس 
ای بارای  شاود، جام اه عیمای، انگیازه کنندۀ واق ای سافارش داده نمی نهادهای ارزیاب و مصرف

گر و غیرانتقاادی را  رویارویی با مسائل پیچیدۀ امروزی ندارد و از این نظر، رویکردی کاماًل توجیاه
 کند. دن او می

ایاران، مساتیزم پژوه ناوووری در  . افزودن هوی  سازنده و انتقادی به جام ه عیمای سیاسا 2
روز، در کنار دادن استقالو هویتی به ون اس . ناگفته نماناد  تدهیز این جام ه به نظرات جدید و به

پژوهی نوووری، مربو، به محی  تأثیرگذار بر ون، ی نی محتاوا و  که بخش مهمی از ض ف سیاس 
از ظرفیا  ایان گذاری عمومی در ایران اس  که بحا  دربااره ون، خاارج  فرایند راه ری سیاس 

 مقاله اس .
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هاا نشاده اسا ، ولای امکاان  ها، اگرچه مانع کااربرد ون توجهی به م انی فیسفی نظریه . بی1
 پردازی نوین را محدود کرده اس . ها و نظریه سازی نظریه بومی
های فناورانه، یکی دیگر  . عدم ورود به م او  نوینی مانند نوووری اجتماعی در کنار نوووری1

مهندسی پژوهشگران  ا های عیمی ض ف این رشته در ایران اس  که بیشتر ناشی از پشتوانه از نقا،
 برانگیز در این ویطه اس . های وامی به طرح مسائل اجتماعی چالش مندی دستگاه و عدم عالقه
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نویساندگی  (. تحییال شا که ه،الاف6935الیه؛ و قاضای ناوری، سیدساروش ) یان، سیدو یبط اط ائروشنی، س ید؛ 
. 6-61(، 5)1فصلنامه سیاست علم و فنآوری، گذاری و مدیری  فناوری در ایران.  پژوهشگران ووزه سیاس 

 

تکامل و ساو با سیاس  عی، و فناوری: 2(. ب6935روشنی، س ید؛ قاضی نوری، سیدسروش؛ و رضائی نی ، نفیسه )
 .61-91(، 5)1 فصلللنامه سیاسللت علللم و فنللآوری،توساا ه نظااری فصااینامه سیاساا  عیاا، و فناااوری. 

 

 تفکارات اجتمااعی برساخ  بررسی(.6932) شهره نصري، و عیی؛ صابر، ورمان؛ خالدي، ابراهی،؛ کاشانی، سوزنچی
 .63-15 (،6)2 فنلآوری، و عللم سیاسلت فصلنامه ایران. نوووری و فناوری گذاری سیاس  و مدیری  عیمی ووزه

 

 رو کشاورهاي وض ی  مورد در نوووري میي نظام نگرش هاي پردازي نظریه ظرفی  ارزیابي (.6922) طاهره میرعمادی،
 .12-21 (،6)5 ،فنآوری و علم سیاست فصلنامه .الکاتوش ایمره نظریات پرتو در توس ه به

، سیاسلت عللم و فنلاوری (. مدارهای توس ه نیافتگی و تاثیر ون بر نظام میی نوووری در ایاران.6936میرعمادی، طاهره )
2(6 ،)91-61.  

 و داناش توسا ه مسسساه ایاران: تهاران، ناوووری. میای نظام نگرش اساسی مقاله ده مقدمه (.6936) طاهره میرعمادی،
 پژوهش

 خارجه. امور وزارتتهران: فناوری. و علم دیپلماسی بر ای مقدمه (.6931)طاهره میرعمادی،
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