
 

ABSTRACT 
The philosophical implication-research is one of common research 

traditions in social sciences. In this methodology, researchers find 

implications from different philosophies of social sciences for their 

professional and specialized disciplines. One of the new philosophies that 

have been considered by different disciplines of social and human 

sciences due to its explanatory and emancipatory power is Critical 

Realism. The aim of this research is extracting the implications of this 

epistemological approach or research tradition for science, technology and 

innovation policymaking, however the main focus of it is on the stage of 

agenda setting in policymaking's cycle. This study relying to Roy 

Bhaskar's critical realism have analyzed two policy documents: horizon 

2020 and the European bioeconomy in 2030. The collection of extracted 

implications indicated that critical realism leads the science, technology 

and innovation policymaking's system to the more realistic space and adds 

the important elements such as space-time, concept-action, and Systems of 

meaning to decision variables. The last elements along the language 

communities in comparison with other research traditions have better 

explanatory power of policymaking in sectoral and technological 

innovation system. 
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 واژگان کلیدی

علم  یهامیپارادا
 یگذاریمشخط ،یاجتماع

 ،یو نوآور یعلم، فناور
 ،یگذار دستورکار

 یانتقاد ییگراواقع

 چکیده

 
اجتماعی های پژوهشی متداول در گستره علوم پژوهی فلسفی یکی از سنتداللت

های علووم  های مختلف از فلسفهشناسی، پژوهشگران در رشتهاست. در این روش
هوای  یابند. یکوی از فلسوفه  هایی را برای رشته تخصصی خود میاجتماعی، داللت

های مختلوف در  بخش مورد توجه رشتهجدید که به واسطه قدرت تبیینی و رهایی
   گرایی انتقادی است.قعاست، وا اجتماعی و انسانی قرار گرفتهعلوم 

شناسوانه یوا سونت    های این رویکرد شناختهدف این مقاله، برشمردن داللت
گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکو   مشیپژوهشی برای خط

گذاری استوار است. این مطالعه با مشیدر چرخه خط« دستورکارگذاری»بر مرحله 
 2020به تحلیل محتوایی دو سند افق « روی بسکار» گرایی انتقادیاتکاء به واقع

 اروپا پرداخته است.  2030و اقتصاد زیستی 
گرایوی انتقوادی،   های استخراجی پژوهش نشان داد کوه واقوع  مجموعه داللت

توری رهنموون کورده،    بینانوه گذاری علم و فناوری را به فضای واقعمشینظام خط
کونش و نظوام معوانی را نیو  بوه      -مفهووم زموان،  -های مهمی همچون فضامولفه

اف اید. مؤلفه اخیر در کنار مفهوم جوامع زبانی، قدرت تبیوین  متغیرهای تصمیم می
گذاری در نظام نوآوری بخشی یا فناورانه را در مقایسه با دیگور  مشیبهتری از خط

 گذارد.های پژوهشی به نمایش میسنت
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 مقدمه

به  1گذاری علم، فناوری و نوآوریمشیحوزه دانشی خط
 ایمقوله، 2گذاری عمومیمشیای از خطمثابه زیرمجموعه

رو تحت تاثیر بنیادهای است و ازاین شناختی
شناسانه شناسانه و روششناسانه، شناختهستی
سازی( و کنشگران )در مقام پردازان )در مقام نظریهنظریه

های موضوعی که ذیل مفهوم پارادایمعمل( قرار دارد؛ 
علم  3های پژوهشیتر سنتعلم اجتماعی و به تعبیر دقیق

 . 4اجتماعی قابل طرح و بحث است
یک پرسش اساسی این است که کدام  ،در این راستا

گذاری علم، فناوری و مشیسنت پژوهشی برای خط
در قالب  دتر است؟ این پرسش که باینوآوری مناسب

د، خود محصول پاسخ شویه تحلیل و واکاوی یک فرانظر
تری است که باید به بررسی های جزئیبه پرسش

های پژوهشی در های هریک از سنتداللت
گذاری علم، فناوری و نوآوری و واکاوی مشیخط

بودن حوزه نودلیل هتطبیقی آنها بپردازد. متأسفانه ب
ها این پرسش ،گذاری علم، فناوری و نوآوریمشیخط

قرار گرفته و موجب بروز  پژوهشگرانکمتر مورد توجه 
که ای در این حوزه شده است؛ آنچنانیک خأل نظریه

                                                           
1. Science, Technology and Innovation Policy Making 

(STIPM) 

2. Public Policy Making (PPM) 

3. Research Traditions 

با مسامحه  قیتحق نیآن، در ا یاستلزامات کوهن لیبه دل می. اصطالح پارادا 4

 ای «یپژوهش یهاسنت» اصطالح سندگانینو شنهادیپ. است هشد استفاده

 همراه ییهاتیمحدود با زین هاکاربرد آن ولیاست،  «شناسانهشناخت یکردهایرو»

 وارد توانیم را اشکال نیا «یپژوهش یهاسنت»کاربرد اصطالح  بارهدر. است

 لیتبد «سنت» کی به کاربرد و عمل مقام در یانتقاد ییگراواقع هنوز که دانست

 ستروروبه تیمحدود نیبا ا زین «شناسانهشناخت یکردهایرو» کاربرد. است نشده

 دهیناد را یانتقاد ییگراواقع مانند ییکردهایرو شناسانهیهست مهم یهاجنبه که

 . انگاردیم

مشی علم و های گمشده خطعنوان حلقه بااز آن  5مارتین
 کند: مطالعات نوآوری یاد می

ترین حوزه دیگری که ممکن است ارتباط مهم

مشی علم و مطالعات نوآوری تری با خطنزدیک

است؛ یعنی « مطالعات علم و نوآوری»داشته باشند، 

نویسان و شناسان علم و فناوری و تاریخکار جامعه

های اندکی از تعامل بین این دو علم. مثال فالسفه

های خورد . . . در اغلب دههحوزه به چشم می

، این دو جامعه به طور عمده مستقل 90و  80، 1970

 (.78-77، ص1392ین، اند )مارتکردهاز هم کار می
های های پژوهشی، داللتسنت میان، در این مقاله

را بررسی و واکاوی  7روی بسکار 6«گرایی انتقادیواقع»
. یک دلیل این انتخاب، متأخربودن این کرده است

رویکرد در مقایسه با رویکردهای دیگر و به نوعی سنتز 
انگاری رویکردهای -نهفته در آن است که در بین دو

برساختی تالش دارد تا مسیر نوینی را -ثباتی و تفسیریا
 شناسانه تا صرفاًریزی عناصر متفاوت هستیاز طریق پی

براین، افزونشناسانه دنبال کند. شناسانه و روششناخت
بخشی اجتماعی از مواردی است عنصر انتقادی و رهایی

که بطور ویژه در این رویکرد مورد توجه است. 
گذاری علم، فناوری و نوآوری، مشیطکه خازآنجایی

که عمر آن )به  رودبه شمار میحوزه دانشی نوپایی 
در  ،رسدای مستقل( به کمتر از سه دهه میعنوان حوزه

تواند به تبیین نقش پژوهی میهای داللتنتیجه بررسی
د. کنشناسانه در آن کمک فلسفه روش و توسعه روش

گرایی های واقعداللت» این است که: مقالهپرسش اصلی 

                                                           
5. Ben Martin 

6. Critical Realism (CR) 

7. Roy Bhaskar 
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گذاری علم، مشیانتقادی در فرآیند دستورکارگذاری خط
-مشیای از چرخه خطفناوری و نوآوری به مثابه مرحله

  «.گذاری چیست؟
 

 گرایی انتقادیهای پژوهشی و واقعسنت

شناسی ها از منظر نوعهای مختلفی از پارادایمبندیطبقه
ها را شامل پارادایم نپژوهشگراارائه شده است. برخی 

گرایی و گرایی، عملگرایی منطقی، پسااثباتاثبات
(، برخی شامل سه 1985 1گرایی )لینکلن و گوبا،ساخت

 2گرایی )هیگس،گرایی، ایدئالیسم و واقعپارادایم اثبات
، انتقادی یی،رگرایتفس یی،گرااثبات( و برخی شامل 2001

( دانستند. 2006 3مدرنیسم )نیومن،فمینیسم و پست
توان در بین دو های اشاره شده را میمجموع پارادایم

گرایی و گرایی و یا اثباتگرایی و ذهنیطیف عینی ویس
 (.  1389 محمدپور،تفسیری قرار داد )-برساختی

، 4گرایی شامل پدیدارگراییاصول کلی رویکرد اثبات
 ،1393، اتمیسم و قوانین عام است )بلیکی، 5گرایینام

های رغم برخی چالشبه(. این رویکرد 74-73ص
 مهم در بسط و توسعه انواع حوزه یشناسانه نقشهستی

قرار « 6تفسیرگرایی» ،دانشی داشته است. در نقطه مقابل
از واقعیت، آن را « جاییآن»جای تلقی دارد که به

داند. جهان بدون خودآگاهی از منظر می« جاییاین»
که  آیدیم پدید یزمان یت. واقعمعناستتفسیرگرایی بی

 هستند، معانی دربرگیرندة که اشیا، به نسبت خودآگاهی

معنادار بر اساس  یتدانش و واقعباشد.  داشته وجود

                                                           
1. Lincoln & Guba  

2  . Higgs 

3. Neuman  

4. Phenomenalism 

5. Nominalism 

6. Interpretivism 

شده و در  یجادها و جهان آنها اانسان ینمتقابل ب ۀرابط
، 1998 7یابد. )کراتی،یتوسعه و انتقال م یط اجتماعیمح
توسط افراد ساخته  یتواقع، به دیگر سخن(. 43ص

در این میان زبان از جایگاه ممتازی برخوردار و  شودیم
بلکه به  ؛یستن اشیاء گذاریبرای نام اییله. زبان وساست

(. بلیکی 185، ص2001 8پردازد )فرو،یم یتواقع یجادا
شناسی پارادایم تفسیرگرایی را مبتنی بر واقعیت هستی

محصول فرآیندهایی است داند؛ واقعیتی که اجتماعی می
ها و که کنشگران اجتماعی به اتفاق هم، معانیِ کنش

کنند؛ ترکیبی از معانی که ها را ایجاد میموقعیت
 (.195، ص1393ی اجتماع هستند )بلیکی، برساخته

 ،ییگرایذهن-ییگراینیع یدوانگار مقابل نقطه در
 9(1972) هاره یهانوشته از یانتقاد ییگراواقع کردیرو

در باب فلسفه علم الهام گرفت. سپس دو تن از شاگردان 
را بسط  یو یکارها 11،تیو ک 10بَسکار یعنی ،یو

 یعیبسکار همانند هاره به علوم طب هیاول یدادند. کارها
-واقع»فلسفه علم خود را  نخست، بسکار. شدیمرتبط م

 ییگراواقع هینظر کتاب در یو. دینام «ییاستعال ییگرا
 آنچه با تقابل در را ییاستعال ییگراواقع(، 1975) علم
 . کندیم مطرح نامد،یم یتجرب ییگراواقع

 مورد که است یمفروضات شامل یتجرب ییگراواقع
 12گرایی کالسیکمهم فلسفه، یعنی تجربه سنت دو توافق

گرایی باشد. از نگاه تجربهمی ،13و ایدئالیسم استعالیی
گیرد و ما تعلق می 14رخدادهاکالسیک، دانش فقط به 

                                                           
7. Crotty 

8. Frowe 

9. Harre 

10. Bhaskar 

11. Keat 

12. Classical Empricism 

13. Transcendental Idealism 

14. Events 
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آنها را بشناسیم؛  1هایها و اقترانتوانیم پدیدهفقط می
های که متعلَّق معرفت علمی از دید ایدئالیست درحالی

های ذهن ها و هویاتی است که برساختهاستعالیی، مدل
انسان هستند؛ یعنی اموری که وجودشان وابسته به انسان 

گرایی انتقادی در مقابل، واقعهای ذهنی اوست. و فعالیت
داند که هایی می3مکانیزمو  2متعلق معرفت را ساختارها

کنند و نه خود رخدادها )برخالف ها را تولید میپدیده
ها را واقعی و مستقل از دانش مکانیزمگرایی( و این تجربه

داند )برخالف ایدئالیسم استعالیی(؛ ما نسبت به آنها می
های او مستقل از ذهن انسان و فعالیتیعنی آنها وجودی 
انتقاد به  بابسکار (. 15، ص1975دارند )بسکار، 

شناسی )آنچه رویکردهای رایج در فلسفه علم، که هستی
دانیم( فرو شناسی )آنچه که میوجود دارد( را به شناخت

های علم پرسش اصلی خود را به جای تفاوت ،کاهندمی
علم »که  نوعی از این هایطبیعی و اجتماعی یا پرسش

، بر این اساس «پذیر است یا خیر؟اجتماعی امکان
جهان چگونه باید باشد تا علم به »کند که سازماندهی می

شناسی مقدم در این پرسش هستی«. پذیر باشد؟آن امکان
 شناسی است.  بر شناخت

باره گرایی انتقادی شامل دو ایده مکمل درواقع
که معتقد است متعلّق دانش نخست آن :چیستی علم است

مستقل از افراد وجود داشته، عمل کرده و هویاتی واقعی 
علم  )غیرترجمانی( 4بعد ناگذرادارند. این ایده ناظر بر 

بوده و مبین این است که هستیِ واقعیت )چیزهای 
-وجه مبتنی بر ادراکِ انسانی نیست و ازاینهیچواقعی( به

انسان نیست. قانون جاذبه  رو واقعیت ساخته و پرداخته
پیش از نیوتن نیز دارای آثار و تبعاتی بوده است؛ پس از 

                                                           
1. Conjunction 

2. Structure 

3. Mechanism 
4. Intransitive 

کشف نیوتن و ارائه نظریه وی نیز تغییری در آثار و نتایج 
 ؛و نیروی جاذبه همان جاذبه است پدید نیامداین قانون 

ایده دوم این رویکرد، اجتماعی بودن فرآیند تولید 
صورت ههویات واقعی که بعبارتی همان همعرفت است. ب

های انسانی غیرترجمانی )ناگذرا( وجود دارند در فعالیت
شناخته شده و این، افراد و جوامع انسانی هستند که در 

آفرین هستند. این تولید و بسط معرفت آن هویات نقش
 گراییواقع. علم است 5بُعد گذرا )ترجمانی(ایده ناظر به 

ر دو بعد ناگذرا و گذرا علم را مد نظر قرار انتقادی ه
گرایی کالسیک که نسبت به هر دهد؛ برخالف تجربهمی

که  توجه است و نه شبیه به ایدئالیسم استعالییدو بعد بی
  کند.فقط بعد ترجمانی علم را لحاظ می

و  6گرایی انتقادی بسکار، واقعیت را متمایزواقع
بیند: الف( در سه قلمرو میداند و آن را می 7شدهبندیالیه

است که در آزمایشگاه به  یکه شامل تجارب 8سطح تجربی
که شامل رخدادهای در  9ب( سطح بالفعل ید؛آدست می

به ادراک و تجربه درنیامده  شایدحال وقوعی است که 
های مکانیزمکه شامل  10ج(سطح واقعی سرانجامباشد و 

دی است که تولیدکننده جریان رخدادها هستند. مول
های علّی ها، طریقه عمل کردن توانمکانیزممنظور از 

گرایی، (. از دیدگاه واقع47، ص1975است )بسکار، 
 یروهایموضوع و ن یکساخت  یا یتماهکه ازآنجایی

در  هستندمرتبط  یکدیگربا  11یدرون یصورتآن ب یعلّ

                                                           
5. Transitive  

6. Differentiated 

7. Stratified 

8. Empirical domain  

9. Actual domain  

10. Real domain 
11   .Internal مثل  هاهستند که وجود ابژه یروابط یضرور ای ی؛ روابط درون(

 آنها وجود کهینحوهب ؛است)اجاره(  آنها نیب رابطه به وابسته( مستأجر و مالک

 است.   معنیب رابطه نیا بدون
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بین حوادث انضمامی )علت و علّیت ناظر به رابطه  نتیجه
های بلکه به نیروهای علّی یا قابلیت ،نتیجه( نیست

های تر به شیوهموضوعات یا روابط، یا به شکلی کلی
  (. 1گردد )شکل ها باز میهای آنمکانیزمعمل یا 

 

 
 

های بندی واقعیت نیز ناظر به الیهمقوله الیه
رین فیزیکی و های زیمراتبی علوم است که از الیهسلسله

شود. هر اجتماعی منتهی می شیمیایی آغاز شده و به الیه
یک از این سطوح واقعیت خود را داراست که قابل 

 ،تر از خود نیست. همچنینهای پایینفروکاست به الیه
 ؛های نوظهور در هر الیه فراهم استامکان ایجاد پدیده

به آن توان های زیرین نمیهایی که با جمع الیهپدیده
( در برداشت خود از 1986و  1983رسید. بسکار )

بخش را نیز افزوده است. عنصر رهایی گراییرویکرد واقع
از دیدگاه او علم اجتماعی به یک معنای دوگانه خنثی 

علم اجتماعی، عبارت است از دخالت عملی در »نیست: 
های قضاوتلحاظ منطقی مستلزم زندگی اجتماعی، و به

از این  (.276-275، ص1983)بسکار، « ارزشی است
ها و علم اجتماعی به شناسایی مکانیزم پژوهشگرمنظر، 

ساختارهای اجتماعی نامطلوب و تالش برای جایگزینی 
 پردازد.شان میآنها با نوع مطلوب

موضوع پژوهش در علم اجتماعی، دو سنت  بارهدر
گروهی رویکرد  :دمهم در تاریخ فلسفه علم وجود دار

اند و گروهی رویکرد ضد گرفته را پیش 1گراییطبیعت
عنوان یکی از تاثیرگذارترین گرایی. بَسکار بهطبیعت
گرایی انتقادی مبادرت به طرح رویکرد پردازان واقعنظریه

آن نمود. در  گرایانهضد اثبات گرایی منتهی از نوعطبیعت
 : نویسدمیهمین راستا وی 

توان به موضوع ینم را یاجتماع علوم موضوع که نیا لحاظ به
 وجود یفیک یهاتفاوت علم دو نیا نیب برد، لیتحو یعیعلوم طب

 یهارا به واکنش یتوان رفتار انسانینم نمونه عنوان به. دارد
-که ابژه ییهاوهیش همان به نیبنابرا. برد لیتحو ییایمیشستیز

 یهاتوان ابژهینم رند،یگیم قرار مطالعه مورد یعیطب یها
 (. 27-26ص ،1979را مورد مطالعه قرار داد )بسکار،  یاجتماع

در رهیافت وی، ارتباط با موضوع تحقیق از نوع 
سوژه -بلکه از نوع سوژه ؛ابژه علوم طبیعی نیست-سوژه

گرایانه بوده و این دیدگاه است. این رهیافت، ضداثبات
اجتماعی، موضوعی  پذیرد که واقعیتتفسیرگرایانه را می

اعضایش تولید و  اتفسیرشده است؛ جامعه باز پیش
و هم « شرط»هم به مثابه یک  ،شود و بنابراینبازتولید می

بسکار درصدد تبیین  ،بنابراینهای آنهاست. نتیجه فعالیت
گرایی با ماهیت ضداثباتی است. نوعی طبیعت

 هایاندیشه بررسی آثار و بانسب و فروزنده توحیدی
 با توجه بهکنند که وی این مسیر را بسکار بحث می

گرایی است، طی هایی که متوجه طبیعتمحدودیت
که بسکار ابتدا جوهر اصلی  کنندمیکند. آنها اشاره می

که مبتنی بر تفاوت -گرایان را نقد تفسیرگرایان بر طبیعت
پذیرد و سپس نشان می -نوعی موضوعات دو علم است

دهد که همین تفاوت نوعی موضوعات علوم اجتماعی می
کند که اتحاد روشی این دو را فراهم میو طبیعی است 

 (. 195ص ،1392)
                                                           
1. Naturalism 
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های مورد توجه بسکار به مسئله بخشی از محدودیت
کنترل و آزمایش علوم طبیعی در مقایسه با علوم اجتماعی 

های های اجتماعی نظامگردد. وی معتقد است نظامبازمی
هستند که امکان محصور شدن در قالب تحقیق  1بازی

یک پژوهشگر اجتماعی )مشابه آنچه که دانشمند طبیعی 
 ،دهد( را ندارند. در این راستادر آزمایشگاه انجام می

-شناخت-شناسانههستیارائه برخی عناصر  بابسکار 

ی و گرایی انتقادی به بازتعریف قانون علّشناسانه واقع
ها و نقش همگام با طرح مکانیزم ،پرداختهتبیین علمی 

را در علوم « ساختارها» ،آنها در رخدادهای علوم طبیعی
دهد. مورد بحث و واکاوی قرار می کرده،اجتماعی طرح 

-میپذیری علم اجتماعی، اشاره تاکید بر امکان بابَسکار 

های علوم طبیعی و علوم اجتماعی از که اگرچه روش کند
های این دو روش، شیوه ولیخوردارند، اصول مشترکی بر

این دو دسته علوم،  به دلیل متفاوت بودن موضوع
 متفاوت هستند: 

 علم ،یعیطب علوم که یمفهوم همان به قا  یدق یانسان علوم
 همان با قا  یتوانند علم باشند؛ هرچند، نه دقیم هستند

، 1979)بسکار،  هستند علم ،یعیکه علوم طب یاوهیش
 (. 203ص

گرایی انتقادی ساختارهای اجتماعی همچون در واقع
توانند های برگرفته از ساختارهای طبیعی میمکانیزم

های علم رو این ساختارها ابژهباشند، ازاین« علت»
شناخت  درپیطورکه در جهان طبیعی اند. هماناجتماعی
در جهان اجتماعی نیز درصدد شناخت  ،ها هستیممکانیزم

 «درونی»ساختارهاییم؛ آنچه که توسط شناسایی روابط 
، 1393است )سایر،  پذیربین موضوعات ساختارها تحقق

(. بسکار معتقد است با توجه به اینکه 105ص

                                                           
1. Open Systems 

اند که هم ایساختارهای اجتماعی، کلّیتِ پیچیده
 ،ین آنها )اجزاء( قابل تغییر استشان و هم روابط بیاجزا

: شمردبرمیسه ویژگی مهم برای ساختارهای اجتماعی 
وابستگی به مفهوم، وابستگی به فعالیت )ِکنشگران( و 
وابستگی به فضا و زمان. به همین دلیل بسکار نتیجه 

ساختارهای اجتماعی در مقایسه با که گیرد می
تری نسبیهای طبیعی از پایایی و پایداری مکانیزم

 (.47، ص1979برخورداند )بسکار، 
گرایی انتقادی و نقش روابط واقع مشخصاتمجموعه 

درونی در تحلیل واقعیت اجتماعی موجب شد تا  
متعارف  استنتاج در این رویکرد )در مقایسه با دو شیوه

و استقرایی( مبتنی بر حرکت از سطح یک پدیده  قیاسی
به سوی سازوکارهای علّی ایجادکننده آن باشد؛ آنچه که 

 2کاوی )فرآیندی(بسکار از آن تحت عنوان استنباط پس
را رد و  یاجتماع یساختارها یداریبسکار، پا کند.یاد می

. کندیم« یکنش اجتماع لیمدل تبد»اقدام به ارائه 
 زیمتما شناسییامعه و افراد از نظر هست، جاینبراساس

 تی. جامعه بدون فعالستندین گریکدیبه  لیقابل تحو، بوده
توسط انسان انجام  یتیفعال چیوجود ندارد و ه یانسان

از  یمفهوم ت،یکه افراد عامل آن فعالنیمگر ا شود،ینم
را در ذهن داشته باشند و مرتکب  دهندمی انجام چهآن

 موجودشیازپ یاجتماع یدر ساختارها هاییکنش
 نیو تع یساختار نیما با تع ،نیند. بنابراشو( ینیشی)پ

افراد جامعه هستند که  نیا رو نیستیم؛روبه انهیفردگرا
، 1979)بسکار، دهند یم رییتغ ،کرده دیازتولجامعه را ب

 که کنندیم بحث( 2001) بیکرا و بنتون (.38-36ص
 هینظر و بسکار دگاهید انیم موجود تفاوت کی

 یاست که بسکار برا یاشناسانهیهست زیتما ،یابیساخت

                                                           
2. Retroduction  
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 است؛ قائلآن دو(  بودنیواقعو ساختار )و  تیعامل
 فرو گریکدی در دو نیا ،یابیساخت هینظر در کهیدرحال

    .شوندیم ختهیر
 ؛است یرخنثیغ ضرورتاً یانسان علوم بسکاربه باور 

 هم و خود موضوعات و باورها به نسبت هم ذاتاً هکنیا
 یاجتماع تیواقع یهالیتحل .است یانتقاد خود به نسبت

 تنها نه هستند؛ سازارزش بلکه یارزش بار یدارا تنها نه

 آنها کهنیا و هستند سازعمل که هستند عمل از سرشار

 یعمل و یارزش یهایداور متضمن یمنطق لحاظبه هم
 یانتقاد ییگراواقع (.52ص، 1394)افروغ،  هستند

 یضرور یهایتوال نیب که ییگرااثبات کردیرو برخالف
 نیا یبرا یآفاق ییمبنا به قائل ند،یبینم یتفاوت یتصادف و

 . است زیتما
قانون  کی یرا برا یدائم اقتران ،یانتقاد ییگراواقع

 هم الزم شرط بلکه ،داندینم ینه تنها شرط کاف یعلّ
 یگرید ضرورت به قائل کردیرو نیا جهینت در. داندینم
است که شامل  ییگرااثبات یمنطق ضرورت استثناء به
های مولدی است که زمیمکاندربردارنده  ،بوده اءیاش

 «الف»کنند. توالی مستقل از افراد وجود دارند و عمل می
اگر و تنها اگر مکانیزم مولّدی  ،ضروری است «ب»و 

وجود داشته باشد که با عمل کردن آن، هرگاه رخداد 
نیز گرایش به وقوع داشته  «ب»، واقع شد، رخداد «الف»

 (.   175-173، ص1975باشد )بسکار، 
 

  گذاری عمومیمشیگرایی انتقادی و خطواقع

یابی انواع متعددی به بررسی و داللت هایپژوهش
علم اجتماعی در حوزه سنتی مدیریت و  هایپارادایم

فرد، دانایینمونه  برایاند )های سازمان پرداختهنظریه

 1؛ جانسون و دوبرلی،1391زاده، ؛ گائینی و حسین1386
 3و دیکسون و دوگان، 2003 2؛ تسوکاس و نودسن،1391
د که به نبراین، مطالعاتی نیز وجود دارافزون(. 2005

های نوین ها در حوزهانواع پارادایمهای بررسی داللت
پژوهی گذاری عمومی و آیندهمشیمدیریت همچون خط

؛ تاپیو و 1387، الوانی و هاشمیاننمونه  برایاند )پرداخته
(. در این میان، 1390 5؛ شَفریتز و بوریک،2002 4هایتِنِن،

گرایی های واقعها معطوف به داللتبخشی از پژوهش
-توصیف آینده با( 1389) 6وِندل بِل انتقادی بوده است.

به بررسی مبانی « 7علم عمل گرا )اقدام(»عنوان پژوهی به
تالش دارد به این پرسش  ،آن پرداختهشناسانه شناخت

پژوهی پاسخ دهد که کدام نظریه معرفتی برای آینده
را در سه  8شناسیهای شناختمناسب است؟ وی پارادایم

انتقادی گراییگرایانه و واقعثباتاگرایانه، پسادسته اثبات
البته نوع اخیر را نظریه معرفتی  ،بندی کردهطبقه

به باور کند. البته پژوهی قلمداد میتری برای آیندهمناسب
ای تحت تاثیر فضای زمینه شایداین موضوع وی 
 پژوهی باشد:گیری حوزه دانشی آیندهشکل

 نیآخر با زمانهم را خود بلوغ دوران ،یپژوهندهیآ

 تیواقع نیکرد، هم یسپر ییگرااثبات به حمله موج
 ریپژوهان به شدت تحت تاثندهیآ تا شد موجب
مهاجمان  ییِگراضداثبات و انهیپساتجددگرا یهافلسفه
 (. 351ص ،1389)بل، « باشند.

                                                           
1. Johnson & Duberley 

2. Tsoukas & Knudsen, 
3. Dixon & Dogan 

4. Tapio & Hietanen 

5  .Shafritz & Borick، عنوان به «نیدکتر» مفهوم از سندگانینو نیا البته 

 مفهوم نیا .اندکرده استفاده یگذاریمشخط عرصه یهاکنش و فلسفه واسط حلقه

 دارد.   ییهاتفاوت هاهیفرانظر ای یفلسف یهامیپاردا مفهوم با

6. Wendell Bell 

7. Action Science 

فروکاست مفهوم  ،یبهره گرفته و به نوع یمعرفت هینظراز اصطالح  ی. البته و 8

 را مطمح نظر قرار داده است.  میپارادا
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 1ای علّیِبررسی روش تحلیل الیه با( 1390بهاری )
نظر و پیشرو در صاحباندیشمندان از  ،اهللسهیل عنایت
گرایی های واقعبه تاثیرات و ریشه ،پژوهیحوزه آینده

 باانتقادی در روش پیشنهادی وی پرداخت. وی 
های فلسفه علم بسکار با ها و تفاوتبرشماری شباهت
اهلل را های روایتی عنایتجهش ،ای علّیِروش تحلیل الیه
 . کردبررسی و معرفی 

منظور هر تمایل انسان ب( با تاکید ب2006پاتوماکی )
هایی که تعیین روش ،های ممکن و محتملشناخت آینده

اقدامات خود و دیگران در ساخت واقعیت سهیم 
شمارد. وی شوند را از دیگر تمایالت انسان برمیمی

عنوان جزئی ضروری از تمامیِ بینیِ آینده را بهپیش
تبیین نقش علوم اجتماعی  باهای اجتماعی دانسته و کنش

های ممکن و محتمل براساس پایه بینی آیندهدر پیش
های گرایی انتقادی داللتواقعشناسانه هستی
 شمارد. پژوهی برمیآن را برای آیندهشناسانه روش

های ( به بررسی داللت2006) 2لکا و ناکاچی
گرایی انتقادی برای کارآفرینی نهادی پرداختند. آنها واقع

گرایی انتقادی، پایه محکمی را برای توسعه معتقدند واقع
کند از کارآفرینی نهادی را فراهم می 3یک مدل غیرترکیبی

دهی مناسبی از نهادها را دارد. یکی از که ظرفیت شکل
یابی های مورد کاربرد نویسندگان، ویژگی ساختداللت

گرایی انتقادی بوده است که مناقشات مندرج در واقع
بین کنشگر )کارآفرین( و ساختار )نهادها( را رفع  لیتعام
 کند. می

گیری از ( با بهره2013) 4اتکینسون و لوکاس
های مراقبت مشیگرایی انتقادی به تحلیل خطواقع

                                                           
1. Casual Layer Analysis (CLA) 

2. Leca & Naccache 

3. Non.Conflating 

4. Atkinson & Lucas 

اجتماعی بزرگساالن دولت انگلیس پرداختند. این رویکرد 
به آنها کمک کرد تا نقش بازتولید و تحول )تبدیل( 

-بهده و تاکید کنند کرجنسیت را در کار مراقبتی بررسی 

های اجتماعی رغم اینکه مطالعات قبلی در حوزه مراقبت
شناسانه صورت گرایی شناختانگلیس مبتنی بر نسبی

گرایی انتقادی در جایگاه فلسفی واقع ولی، گرفته است
یک  مهماندازهای ذینفعان بررسی و واکاوی چشم

 مشی بسیار مفید است. خط
شود که ما با مشخص می قاتیتحقبا بررسی پیشینه 

گذاری عمومی مشیخطیک محدودیت عمومی در حوزه 
گذاری مشیهای زیرمجموعه آن )همچون خطو عرصه

و . این حوزه رو هستیمروبه وری(علم، فناوری و نوآ
یافته در آن، کمتر های توسعهها یا نظریهبرخی از مدل

اند. شناسانه یا پارادایمیک قرار گرفتهمورد مطالعه شناخت
رسد یک دلیل چنین محدودیتی ناشی از نظر میهب

نوساخت و نوپا بودن این حوزه دانشی باشد، ضمن آنکه 
 شناسانههای روشداللت اذعان کرد که کاربست دبای

گرایی انتقادی )به مثابه یک فرانظریه( هنوز رویکرد واقع
  در دوران آغازین خود قرار دارد.   

 

 شناسی پژوهش روش

گرایی های واقعواکاوی داللتدرپی  این مقالهکه ازآنجایی
گذاری علم، فناوری و نوآوری است، مشیانتقادی در خط

در این پژوهی است. داللتپژوهش مناسب آن روش
شده است: در گام  کاربردهبهای روشی دو مرحلهراستا 

گرایی پس از استخراج عناصر اصلی واقع ،نخست
با استفاده از نظرسنجی خبرگان که  پژوهشگرانانتقادی، 

صورت پرسشنامه الکترونیکی و برخط صورت گرفته هب
به  است این اطمینان را حاصل کردند که عناصر اصلی

درستی شناسایی شده یا عنصری احیاناً از قلم نیفتاده 
د. این گام از تحقیق با استناد به نظرات افراد خبره نباش

شناسی علم اجتماعی و گرایی انتقادی، روشحوزه واقع
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فلسفه روش سازماندهی شده است. اساتید منتخب شامل 
 شانزده. پیوند 1المللی و داخلی بودنداساتید تراز اول بین

در اختیار اساتید و  رایانامهنامه برخط از طریق پرسش
 یازده با توجه به سرانجامنظران قرار گرفت و صاحب
 خالصهبندی و نامه برخط تکمیل شده، نتایج جمعپرسش

یابی هر یک از عناصر داللت برای، دومشد. در گام 
گذاری شده در مرحله تدوین دستورکار مدل صحه

 ،گذاری علم، فناوری و نوآوریشیمفرآیندی خط
اند. پژوهی بهره گرفتهاز روش داللت پژوهشگران

این، از طریق تحلیل محتوایی دو مورد از اسناد برافزون
مشی علم، فناوری و نوآوری، تالش شده تا شواهدی خط
  .شودهای استخراجی ارائه داللتباره در

سی شنابر اساس روش مقالهپژوهی در این داللت
( تنظیم و سازماندهی شده 1395فرد )پیشنهادی دانایی

پژوهی بر وی یازده گام برای یک مطالعه داللت است.
مناسب  پژوهیشناسی داللتروش(. 1شمارد )جدول می

هایی است که در آن پژوهشگران قصد انجام پژوهش
های یک رشته، یک مکتب، یک یاریدارند از سهم

ارچوب، یک نظریه، هفلسفه، یک نحله مطالعاتی، یک چ
یک مدل یا یک ایده عام و بعضاً خاص )به مثابه منبع 

ای را برای رشته، حوزه یا رهنمودهای اولیه، اخذ داللت(
 . برشمرندموضوع مطالعاتی خود )به مثابه مقصد( 

ای طوالنی دارند و انواع این نوع مطالعات صبغه
ها، گیرند. گاه منبع اخذ داللتمختلفی را دربرمی

های مختلف فرانظریه ها و یاهای دانشی، فلسفهرشته
نمونه فلسفه و نظریه سازمان )تسوکاس و  برای)هستند 

(، 1953 3یم،شناسی )دورک(، فلسفه و جامعه3941 2چیا،

                                                           
 مارگارت پروفسور ،وودتیفل ویاست کارلسون،. اچ جان ر،یسا آندره پروفسور.  1

از جمله شرکت کنندگان در این نظرسنجی  یتقو یعماد افروغ و مصطف ،آرچر

    . ندبود

2.  Tsoukas & Chia 

 ؛( (2013 4دیل و کراسبی،روانشناسی و مدیریت )استوک
گرفته و ه الهامگاه یک رشته مضاف از یک فلسف

گرایی کند )برای مثال، واقعهایی از آن احصا میداللت
ن تماعی )دانرمارک، اکتسروم، جکوبسانتقادی در علوم اج

گرایی انتقادی در پژوهش (، واقع2002 5و کارلسون،
(، 2013 6های اطالعاتی )مینگرز، ماچ و ویکاکس،سیستم
در مدیریت دولتی )وتسل و  گراییهای اثباتپویایی
ارچوب و یا نظریه هگاه یک مدل، چ ؛((2015 7شیلدز،

نمونه نظریه پیچیدگی و  برایشود )یابی میمأخذ داللت
(، 2006 9؛ اشنایدر و سامرز،1999 8سازمان )اندرسون،

 ((. 1996 10نظریه آشوب و علوم اجتماعی )کیل و الیوت،
پژوهی یاد ت( از دو روش دالل1395فرد )دانایی

با  پژوهشگرکه طی آن  11مندپژوهی نظامداللتکند: می
نمونه  برایشده )تعریفارچوب ازپیشهاستفاده از یک چ

سازی سیستم گذاری، چرخه پیادهمشیمدل فرآیندی خط
کند ها استفاده میاطالعاتی و غیره( برای استخراج داللت

اتکاء به ها بدون که داللت 12پژوهی برایشیداللتو 
شده و محدودکننده تعریفارچوب از پیشههرگونه چ

که در پژوهش حاضر، شوند. ازآنجاییاستخراج می
ها بر اساس مرحله اول از مدل فرآیندی داللت

( احصاء 2007 13گذاری )جان و وگریش،مشیخط
 مند است.   پژوهی، نظامنوع داللت ،اندشده

 

 

3. Durkheim 

4. Stockate & Crosby 

5. Danermark, EkstrÖm, Jakobsen & karlsson 

6. Mingers, Mutch & Wilkocks 

7  . Whetsell & Shields 

8. Anderson 

9. Schnider & Somers 

10. Kiel & Elliott 

11. Systematic 

12. Emergent 

13. Jaan & Wegrich 
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 (51، ص1395فرد، پژوهی)برگرفته از دانایی. مراحل انجام یک پژوهش داللت1جدول 

 ؛پژوهیتعیین مناسب بودن پژوهش داللت .1

 ؛ها برای پرداختن به مسئله پژوهشیتعیین ماخذ احصا  داللت .2

 ؛تعیین فرآیندی برای واکاوی ابژه منتخب .3

 ؛پژوهیارچوب مفهومی موضوع داللتهتعیین چ .4

 ؛پژوهینظری ابژه داللت گیرینمونه .5

 ؛پژوهیهای ابژه داللتیاریاحصای سهم .6

 ؛پژوهیهای ابژه داللتیاریاعتبارسنجی سهم .7

 ؛پژوهیها با چارچوب مفهومی موضوع داللتیاریسازی سهممتناسب .8

 ؛های مورد نظراحصاء داللت .9

 ؛های احصاییاعتبارسنجی داللت .10

  .تدوین گزارش پژوهش .11
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 های پژوهش یافته

انتقادی را با  گراییواقع فهرستی از عناصر مهم  2جدول 
 دهد. اتکا به منابع پراستناد این حوزه نمایش می

 

 

 انتقادی بسکار توسط آثار پراستناد  گرایی. پوشش عناصر اصلی رویکرد واقع2جدول 

 پژوهشگر
 
 
 
 

 شماره عناصر
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        بعد گذرا و ناگذرا .1

        کاویاستنتاج پس .2

        واقعیت تمایزیافته .3

        ساختار اجتماعی به مثابه نظام باز .4

5. 5 

        . مفهوم محور بودن ساختارهای اجتماعی5-1

        . پایداری کمتر ساختارهای اجتماعی5-2

. وابستگی به فضا و زمان 5-3
 ساختارهای اجتماعی

       

        روابط در ساختاراصالت نقش  .6

        هاتبیین رابطه علّی بر اساس مکانیزم .7

        بخشی اجتماعیرهایی .8

 کتاب مقاله کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب نوع منبع

 1244 887 806 1604 3480 1281 807 *تعداد ارجاعات 

 راهنمای جدول:
 مربوط است. 2017ژانویه  29استخراج شده و آخرین تاریخ  بروزرسانی جدول به  google scholarتعداد ارجاعات از   *

                                                           
1. Benton & Craib 
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ای در نامهعناصر استخراج شده در قالب پرسش
معرض ارزیابی شانزده نفر از خبرگان داخلی و خارجیِ 

شد.  شتهشناسی گذاعلوم اجتماعی، فلسفه روش و روش
، عناصر استخراجی مطابق با جدول ابا توجه به پیشنهاده

د. پیشنهاد کاربست رویکرد شترمیم و تکمیل  3شماره 
زادی نیز به این دلیل که محدوده این تحقیق ریخت

گرایی انتقادیِ بسکار بوده است، مورد اِعمال واقع واقع
 نشد. 

شده رویکرد گذاری . عناصر استخراجی و صحه3جدول

 انتقادی گراییواقع
  ؛بعد گذرا و ناگذرای علم .1

 ؛بندی شده و متغیرجهان واقعی متمایز، الیه .2

و استنتاج فرآیندی )تبیین رابطه علّی  استدالل استعالیی .3

 ؛(ها و توان علّیبر اساس مکانیزم

 ؛اجتماعی به مثابه نظام باز نظام .4

 ؛تمایز ساختارهای طبیعی و اجتماعی شامل .5

 مفهوم محور بودن ساختار اجتماعی. 5-1

 پایدارپذیری به نسبت کمتر ساختار اجتماعی. 5-2

 وابستگی ساختار اجتماعی به فضا و زمان . 5-3

( تلفیق ساختار و عاملیت )با تکیه بر نقش روابط درونی .6

 ؛در ساختار اجتماعی

 ؛اجتماعی بخشیرهایی .7

 ؛ضرورت طبیعی .8

 
مرحله تدوین دستور کار )دستورکار گذاری( از 

گذاری ناظر به شناسایی مسائل و در دستور کار مشیخط
گذاری مشیبرخی از آنها برای فرآیند خط قرار گرفتن

زمان بررسی مسائل به برخی مسائل است. دولت در 
کند و با توجه به کند، بر برخی تاکید میتوجهی نمی

ها شود. دولتشرایط برای برخی دیگر اولویت قائل می
با دستور کار قرار دادن یک مسئله، هویت آن مسئله را 

تا آنها را  گیرندرا نادیده مییا بعضی مسائل  کنندمیتایید 

 . از اولویت ساقط کنند
علم،  مشیخطمنطق اصلی مداخالت دولت در 

است. تا « شکست»فناوری و نوآوری مبتنی بر مسئله 
پیش از طرح اقتصاد تکاملی و رویکرد ناظر بر آن در 

 ،علم، فناوری و نوآوری )نظام نوآوری( گذاریمشیخط
ناشی از شکست بازار بود. با  هعمدطوربهاین شکست 

ظهور رویکردهای جدید، مسئله شکست سیستم نیز 
و وابستگی به  1شدگیهایی چون قفلمطرح و بر عارضه

-دو پیش (1393) 3چمینید و ادکوئیست تاکید شد. 2مسیر

شرط منطقی را برای مداخله دولت در خصوص شکست 
 کنند:عنوان می« 4مشکالت سیستمی»بازار یا 

طور خودکار توسط مشکالت به ،آنکه نخست
آنکه در  دومبازیگران بخش خصوصی قابل رفع نباشد و 

صورت تصمیم به مداخله، بخش عمومی یا دولتی قابلیت 
طورکه بچ همانحل یا تخفیف مشکالت را داشته باشند. 

 رایگذاران بمشیخطوقتی  گویندمی( 2005) 5و مت
-بازار مداخله میهای تخفیف تاثیرات یا حل شکست

های دیگری در شکستعلت کنند، ممکن است خود 
 6نمونه با معرفی حقوق مالکیت فکریبرای بازار شوند. 

-خط ،هاپذیری و مشوقبرای حل مشکالت تملک

گذاران خود موانعی بر سر راه جریان کامل اطالعات مشی
کنند یا شکستی در بازار ایجاد می ،به وجود آورده

                                                           
1. Lock.in 

2. Path Dependncy 

3. Chaminade & Edquist 

 ینوآور یندهایفرآ کهییآنجااز کنندیم بحث( 1393) ستیادکوئ و دینیچم.  4

 و رسدینم تعادل به گاهچیه ستمیس جهینت در هستند، یتکامل هایویژگی یدارا

 ستمیس انیم و مشخص را نهیبه ای دئالیا ینوآور ستمیس کی توانینم رونیازا

 خود کاربرد هم «شکست» مفهوم دلیل نیهم به. دکر سهیمقا ستمیس آن و موجود

 یجا به «یستمیس مشکالت» مفهوم حیترج بر ادامه در آنها. دهدیم دست از را

 .ندکنیم دیتاک «یستمیس یهاشکست»

5. Bach & Matt 

6. Intellectual Property Rights (IPR) 
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کند ( در حوزه دارویی بحث می2003) 1الفطورکه همان
این قوانین در کنار قوانین اخیر تجارت جهانی، به طور 
چشمگیری بر قیمت و بنابراین بر اینکه چه کسی به چه 

  .2انددارویی دسترسی داشته باشد، تاثیر گذارده
گذاری علم و مشیبررسی و مطالعه برخی اسناد خط

طالعه موردی چنین فناوری در اینجا مفید است. م
نگاهی به موارد واقعی اسنادی، کمک خواهد کرد تا با نیم

های گذاری، برخی خألها یا محدودیتمشیعرصه خط
. این مگرایی و تفسیری را بازشناسیرویکردهای اثبات

گذاری مشیهای موجود خطاسناد که بر اساس واقعیت
بازنگری سازی و علم، فناوری و نوآوری تدوین، پیاده

بر اساس را توان آنها هایی است که نمیشده حاوی کنش
گرایی و تفسیری تبیین و مفروضات رویکردهای اثبات

گرایی انتقادی قدرت توجیه کرد. در نقطه مقابل، واقع
 2020افق ها دارد.  تری از این کنشتبیین بهتر و جامع

 2010ساله است که در مارس  10اروپا، یک استراتژی 
پیشرفت اقتصاد اتحادیه  برایوسط کمیسیون اروپایی و ت

د. هدف این استراتژی رشد هوشمند، شاروپا پیشنهاد 
ملی  مشیبا هماهنگی باالی خط 3پایدار و فراگیر
 برایاتحادیه اروپا بود. این استراتژی  کشورهای عضو

سرفصل،  5تقویت رشد و اشتغال اتحادیه، در 
 ده است. رکهایی را دنبال گذاریهدف

سال حداقل به  64-20الف( نرخ اشتغال جمعیت 
                                                           
1. Loff 

 و ی( در حوزه نوآور1393که کوزنز ) یاز مباحث توانیم گرید یانمونه برای.   2

 کنند،یم جادیرشد ا فناورانه راتییتغ نکهیا به اشاره با آن در که کرد ادی ینابرابر

 جادیا به مشاغل حذف و جادیا با( یدرمان حوزه در )مثالً راتییتغ نیا که گویدمی

 کی از نکهیا نیدرع رونیازا و شودمنجر می متیگرانق یول موثر یدرمان یهانهیگز

 به گرید اندازچشم از ،هستند شرفتیپ منبع شده اشاره فناورانه راتییتغ انداز،چشم

 سطح و تروت به محدود شکاف نیا. انجامدمی یغن و ریفق انیم شکاف شیافزا

 . شودیم شامل را رفاه و یسالمت ابعاد و ستین یدرآمد

3. Inclusive 

  ؛برسد درصد 75میزان 
گذاری در درصدی سرمایه 3گذاری نسبت ب( هدف

آوری و بهبود از طریق فراهم GDPتحقیق و توسعه به 
گذاری مشارکت بخش خصوصی در شرایط سرمایه

های بدیع برای تحقیق و توسعه، و توسعه شاخص
 ؛رهگیری نوآوری
ای یا درصدی انتشار گازهای گلخانه 20ج( کاهش 

های درصدی انرژی 30در صورت وجود شرایط، افزایش 
درصدی  20پذیر در نقاط نهایی مصرف و افزایش تجدید

  ؛کارآیی انرژی

درصدی ترک تحصیل در دوران ابتدایی  10د( کاهش 
درصدی فعلی( و افزایش سهم تکمیل دوره  15)از سطح 

درصد  31ساله از  34-30توسط جمعیت  سوم آموزشی
 ؛درصد 40به 

درصدی افراد زیر خط فقر در اتحادیه  25ه( کاهش 
میلیون نفر به باالتر از خط  20اروپا )انتقال سطح زندگی 

  .فقر(

استراتژی »ای موسوم به این برنامه در ادامه برنامه
اتحادیه اروپا  2010-2000که برای ده ساله « 4لیسبون
کرد، در شده بود و اهداف مشابهی را دنبال میتدوین 
استراتژی »اجرای  پایاند. در شتدوین  2010سال 

( کمیسیون اروپایی مبادرت به 2010)سال « لیسبون
ارزیابی این استراتژی در عمل و انتشار سند گزارش این 
ارزیابی پرداخت. این سند حاوی اطالعات مهمی از نقاط 

ون است )کمیسیون لیسبقوت و ضعف استراتژی 
 (.  2010اروپایی، 

یافته حکایت از شکست بررسی کمّی اهداف تحقق
استراتژی لیسبون دارد. اهداف کمّی این استراتژی شامل 

                                                           
4. Lisbon Strategy 
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درصدی تحقیق و  3کرد نرخ اشتغال و هزینهدرصد  70
یک از این اهداف در است. هیچ GDPتوسعه به نسبت 

انتهای دوره ده ساله سند محقق نشد. نرخ اشتغال اتحادیه 
رسید و سپس تا سال درصد  65.7به  2008اروپا در سال 

یافت. این نرخ در سال درصد کاهش  64.1به  2010
 62)ابتدای اجرای استراتژی لیسبون( برابر با  2000

ه به کرد تحقیق و توسعبود. وضعیت نسبت هزینهدرصد 
GDP ای ، از این نیز بدتر بود و صرفاً با افزایشی حاشیه

در  درصد 2به حدود  2000در سال درصد  1.82از 
گاه هیچدرصد  3گذاری شده رسید و میزان هدف 2010

-هدر طی این دوره ده ساله محقق نشد. مجموعه نتایج ب
-کردهای صورتدست آمده از اشتغال تا نسبت هزینه

ارتقاء سطح زندگی سرانجام ق و توسعه و گرفته در تحقی
بخشی از افراد اروپایی به بیرون از خط فقر، ناامیدکننده 

 بود. 
شده نشان از شکست عملکرد تجربی ارزیابی

نشان داد موضوع این  .استراتژی لیسبون در عمل داشت
آمیز نبود. نکته مهم که مداخله کمیسیون اروپایی موفقیت

-پیش نیافتنکه به منزله تحققاینجاست که این شکست 

شرط دوم مداخله دولت )تاثیرگذاری مداخله دولت در 
صورت مداخله( بود مانع از ورود کمیسیون به اجرای 

د و برخی از ش( ن2020های تکمیلی بعدی )افق مشیخط
 2020در دوره بعد تکرار و در افق  اهداف کمّی عیناً

توان این ه میگنجانده شدند. پس مسئله چه بود و چگون
د؟ واقعیت این است که همه چیز از کرموضوع را تبیین 

شده بود و شکست مداخله گرایی تماممنظر رویکرد اثبات
دولت در استراتژی لیسبون به منزله شکست توان 
مداخالتی دولت در تسکین مسئله )یا شکست( و 
ضرورت اجتناب دولت از مداخالت مشابه بعدی است. 

ومی بین نتایج قابل مشاهده و رخدادهای رابطه علّی هی
از منظر  ، ولیگذاردقابل تجربه بر این موضوع صحه می

توان در تبیین این گرایی انتقادی، نکات مهمی را میواقع

 پدیده اقامه کرد. 
ترین نکته در تبیین این موضوع، ضرورت تحلیل مهم

نظام « باز بودن»های زیربنایی الیه تجربی و الیه
گذاری علم، فناوری و نوآوری به مثابه یک نظام مشیخط

های و مکانیزم هاباز اجتماعی است. مجموعه رخداد
، 2010تا  2000یافته در بین بازه زمانی متداخل فعلیت

های بسته بودن سیستم فرضاز نقض جدی پیش نشان
دارد. در طی این مدت تعداد کشورهای عضو اتحادیه از 

عنوان و کشورهای منطقه یورو )به کشور 28کشور به  15
 16به  1999کشور در سال  12پول رایج( از حدود 

 افزایش یافت.  2010کشور در 
اتفاق مهم دیگری که به عنوان یک مکانیزم متداخل 

استراتژی لیسبون  مشیعمل کرد و از تاثیرات خط
جهان بود. این بحران موجب  2008کاست، بحران مالی 

میلیون  7بالغ بر  2010-2009های لشد تا در بین سا
در درصد  10شغل از بین برود و نرخ بیکاری به بالغ بر 

 GDPبراین، بحران مالی، رشد افزونبرسد.  2010سال 
رسیده درصد  3به  2007-2006های را که در بین سال

میزان کسری  .داد کاهش 2009در  درصد 4منفی  بود به
و  GDP درصد 7ان کشورهای عضو اتحادیه را به میز

 درصد 20 میزان بدهی را در یک دوره دوساله به حدود
 افزایش داد.

نظام اجتماعی چیزی بود که روابط علّی « باز بودن»
های تجربی( قادر به تبیین آن هیومی )حاصل از اقتران

که همواره این امکان وجود ندارد که یک درحالی»نبودند: 
رشد  1آیند(بین اصالحات لیسبون و نتایج )پی پیوند علّی

مشهود است که این  او اشتغال را نمایش داد، منته
)کمیسیون « کرداصالحات یک نقش مهمی را ایفا 

اگرچه استراتژی لیسبون (. 3، ص.2010اروپایی، 
                                                           
1. Outcomes 
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به اذعان  ولی، برسدشده  نتوانست به اهداف کمّی تعیین
های ورد با مکانیزمسند ارزیابی فوق، توانست در برخ

متداخل، از تاثیرات منفی و مخرب چرخه افت بحران 
تمرکز این استراتژی بر  براینافزونمالی بکاهد. 

د شمدت و بلندمدت موجب اصالحات ساختاری میان
 یبرنامه احیا»تا فرآیند طراحی و گسترش سریع 

 ،تدوین شد 2008سال  پایانکه در « 1اقتصادی اروپایی
یکی از نقاط ضعف استراتژی لیسبون را  شود.تسهیل 

 نکردنتوان در بسنده کردن آن به الیه تجربی و تحلیلمی
یافته و بر هایی که ممکن است فعلیتمکانیزم

ها و شرایط تحقق آنها تاثیرگذار باشد، گذاریهدف
 دانست. 

از سویی دیگر اگر در ارزیابی وضعیت تحقق 
اکتفا نکنیم، خواهیم استراتژی لیسبون به الیه تجربی 

توانست مزایای اشاره شده فوق )تاثیرگذاری بر 
های احیاء اقتصادی( را برای اصالحات ساختاری و برنامه

آن لحاظ نماییم. در این حالت، موارد فوق حکایت از 
شرط دوم مداخله دولت داشته و کفایت پیش نشدننقض

( توجیه 2020الزم آن را برای مداخالت بعدی )افق 
تفسیری -د. کاربرد رویکردهای اثباتی و برساختیکنمی

هایی مشی با محدودیتدر این مرحله از فرآیند خط
از نگاه رویکردهای اثباتی، تنها به وجود ست. روروبه

باشند یا  پذیرکه یا مشاهده کردتوان اذعان مشکالتی می
قرین آنها بتوان به وجود های همهای پدیدهاینکه از اقتران

رو، امکان شناسایی مسائل نزدیکی که برد. ازاینپی نها آ
 نیست وجود ندارد.  پذیرهای آنها مشاهدهاقتران

دستورکارگذاری لزوماً مبتنی بر شناسایی مسائل 
های تواند بر اساس فرصتبلکه می ؛گذشته و حال نیست

ای شکل یابد که دولت درصدد تحقق آن در آینده بالقوه
                                                           
1. European Economic Recovery Plan 

ای گذاری عرصهمشیویژه در خطبه است. این موضوع
ای که با عرصه دارد؛علم، فناوری و نوآوری اهمیت 

نگاری دارای پژوهی و آیندهحوزه دانشی و کاربردی آینده
گذاران ممکن است در مشیتعامالت متقابل است. خط

، درصدد تدوین 2گستر(فعال )پیشنقشی پیش
باشد که هنوز هایی باشند که هدف آن مسائلی مشیخط

گیری رود که پس از شکلبیم آن می ، ولیاندبروز نیافته
سریع و موثر دولت وجود  و ظهور آن، امکان مداخله

 نداشته باشد. 
بحث ( 1393طورکه چمینید و ادکوئیست )همان

عمومی را  کنند، یک مشکل سیستمی که مداخلهمی
 ؛کند ممکن است در ارتباط با آینده باشدتحریک می

از  مشیخطیعنی مشکلی که گاه هنوز بروز نکرده است. 
نگر یا پیش« خلق فرصت» مشیخطتواند می نوعاین 

گذاری شود. طبیعی است حل مشکل نام مشیخطبجای 
برساختی در -گرایی و تفسیریکه رویکردهای اثبات

های برافکن یا ویژه در نوآوریهبهایی که چنین موقعیت
فناوری( عنوان نمونه زیستند )بهدارای اهمیت ریشه

دهند. تحلیل محتوایی سند تبیین مناسبی ارائه نمی
، طراحی یک دستورکار 2030اقتصاد زیستی تا »

ای، راهبردی رشتهکه خروجی یک پروژه بین 3«مشیخط
تواند ( است، می2009) OECDنگارانه در و آینده

سند  به دست دهد. این ادعاشواهدی را برای این 
فناوری مبتنی بر فناوری های زیستکه نوآوری گویدمی

رو، زمانی که درصدد ازاین ؛برافکن شکل گرفته است
فناوری های برافکن و رادیکالِ زیستنوآوری بینیپیش

توانیم با ابتناء به مشاهدات در دو دهه آتی هستیم، نمی
 درست )یا نادرست( های احتماالًبینیپیش ،الیه تجربی

                                                           
2. Proactive 

3. The Bioeconomy to 2030; designing a policy agenda 
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هایی را در بینیچنین پیش مشیهای خطنموده و داللت
دستور کار قرار دهیم. در چنین وضعیتی، این الیه واقعی 

-گیرد و خطیافته است که مبنای کار قرار میو فعلیت

کنند تا ماهیت و شناخت گذاران تالش میمشی
 ها را مد نظر قرار دهند. سازوکارهای واقع در این الیه

براین، حوزه دانشی زیست فناوری به مثابه یک افزون
ست و روروبهای های جدیاطمیناننا، با سیستم باز

از شاید های بیرونی متعددی نیز وجود دارند که مکانیزم
های مرتبط با طریق تقویت یا تضعیف مکانیزم

گذاری علم، فناوری و نوآوری تحقق این مشیخط
-ار دهند. برای مثال میها را تحت تاثیر خود قربینیپیش

، مسائل امنیتی مرتبط با ترور 2008توان از بحران مالی 
زیستی، دیدگاه اخالقی عمومی نسبت به این فناوری و 

 های مرتبط با تغییرات اقلیمی یاد کرد. مسائل و چالش
بحران مالی دارای تاثیرات دوسویه بر اقتصاد زیستی 

دلیل افزایش هسو ب(. از یک38، صOECD ،2009است )
هزینه استقراض به کاهش میزان سرمایه در دسترس برای 

فناوری و گذاری در تحقیق و توسعه زیستسرمایه
 OECDهای پرمخاطره این حوزه در اندازی شرکتراه

خواهد شد و از سویی دیگر بحران جهانی، یک منجر 
کند. نیروی پیشران برای اقتصادهای نوظهور فراهم می

ممکن است به تدوین قوانین  1زیستی مسئله امنیت
های رو بر فعالیت شرکتشود و ازاینمنجر گیرانه سخت

فناوری تاثیرگذار باشد. در آن سو، پیامدهای حوزه زیست
کننده )یا اخالق عمومی ممکن است تاثیر تضعیف

فناوری دارد. این وکار زیستکننده( در کسبتقویت
های عنوان شده مبتنی زممکانی دیگرتر از آشکار مکانیزم

است و نحوه عمل آن ممکن است بنا به  زمان-فضابر 

                                                           
1. Biosecurity 

جغرافیایی و بافت فکری مردم یک -های تاریخیموقعیت
 کشور به صورت مثبت یا منفی باشد. 

مورد مطالعه اشاره دارد که در استرالیا  مشیسند خط
دیدگاه مثبت بزرگساالن به محصوالت زراعی دستکاری 

در درصد  73به  2005در سال درصد  45از  شدهژنتیک
(. این 154، صOECD ،2009رسیده است ) 2007سال 

رفتاری -های بالفعل شده معرفتیافزایش ناشی از مکانیزم
کند یکی از عواملی که بر این است. این سند بحث می

نگرش )در الیه تجربی( تاثیرگذار بوده است آگاهی 
)تغییر( ژنتیکی در های دستکاری عمومی از پتانسیل

تأمین ارقام محصوالت زراعی است که تحمل خشکسالی 
ای که استرالیا به آن دو مسئله برجسته .و شوری را دارند

که کند درصورتیبینی میمبتلی است. سند فوق پیش
محصوالت حاصل از این تکنیک در اروپا در ارتباط با 

 گیری شوند، درمزایا هدف دیگرمحیط زیست پاک و 
توانند همین تاثیرات را بر دیدگاه اجتماعی و اروپا نیز می

 دلیلتوانند ها مید. این آگاهینباش رفتاری داشته
های اجتماعی بوده و از این مسیر، در دستورکار کنش
گذاری علم، فناوری و نوآوری قرار گیرد یا بر مشیخط

ی ها، برخی مکانیزمباالبر موارد افزونگذارد.  آن تاثیر
های فناوری نیز در ارتباط با پتانسیل بخشمتداخل زیست

های زیربخش همهرقیب است و فاقد عمومیت در 
که مسائل نمونه درصورتی برایزیست فناوری است. 

ذخیره انرژی و هزینه وسایل نقلیه الکتریکی حل شود، 
های مربوط به تقاضای سوخت زیستی و توسعه فناوری

سیستم  ؛ زیراخواهد بود روروبهآن با افت قابل توجهی 
نیاز  ،انرژی الکتریکی متناسب با زیرساخت موجود بوده

 کمتری به ایجاد تغییرات زیرساختی دارد. 
گرایی رویکرد اثبات گفت:توان بندی میدر یک جمع

دلیل مفروض گرفتن هنیز اساساً ب «خلق فرصت»در 
شناسی یکسان حال و آینده، معرفت حال و آینده هستی

معرفت »( و ارزیابی 1389را یکسان پنداشته )بل، 
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های مشاهدتی را صرفاً در صورت تحقق گزاره 1«جانشین
هایی که ممکن است یا دیر رخ داند؛ گزارهمقدور می

د یا اصالً به الیه تجربی درنیامده و در الیه واقعی و نده
بماند. در آن سو، از نگاه رویکرد  یافته باقیفعلیت

تفسیری، مسئله، برساخت ذهنی کنشگران علم، فناوری و 
نوآوری است؛ آنچه که از طریق مشارکت کنشگران و 

االذهانی قابل کشف است. از این منظر، مسئله فهم بین
هاست ها و برداشتعینیت خارجی ندارد و این ذهنیت

ه همین دلیل است که بتوان منشأ آثار علّی شود. که می
دلیل مبانی نظری خود در ههای رایج فلسفی بپارادایم

ای مناسب های برافکن و ریشهگذاری نوآوریمشیخط
 نیستند.  

 
 بحث و تحلیل

گرایی انتقادی های فلسفی، واقعپاردایم دیگردر مقایسه با 
. با داردهای مهمی برای مرحله دستورکارگذاری داللت

های ذیل توان از داللتاسناد مورد بررسی، میتوجه به 
 یاد کرد:

  های احتماال بینیپیش»تبیین عوامل و روابط موثر در

 شناسی متفاوت حال و آیندهبه دلیل هستی« درست )نادرست(

 گاهیجا شناسانهیهستبا گذشته از نظر  سهیدر مقا ندهیآ
 با آن ینیبشیپ شودیم موجب که آنچه دارد؛ یمتفاوت
 مثابه به را یاجتماع جهان)که  یتجرب هیال به یخط نگاه

نباشد.  دیو مف نانهیبواقع(، کندیم فرض بسته ستمیس کی
 از برگرفته یانتقاد ییگراواقع کردیرو یِانتقاد بخش

 اثبات یجا به آن، در که است یریپذابطال کردیرو
 یهاگزاره به اعتقاد بودنِمعقول ،یمعرفت یهاگزاره
 معرفت با رونیازا و میدهیم قرار توجه مورد را یمعرفت

                                                           
1. Surrogate Knowledge 

( 1389بل ) طورکههمان. میمواجه( یقطع نه)و  یحدس
 در که ندهیآدر شناخت  ژهیومسئله به نیا کندیماشاره 

 به مربوط معرفت که میهست یمشاهدات فاقد حاضر حال
 معرفت و است تیاهم حائز م؛یینما رد ای حفظ را آن

 .سازدیم زیمتما ندهیآ معرفت از را یفعل یمشاهدت

 را نخست معرفت معرفت، دو نیا زیتما یبرا بِل
 «2نیجانش معرفت» را دوم معرفت و «یحدس معرفت»
 یابیحل مسئله ارز ایبر( 1989) کیو اول یو. نامدیم

احتماال  یشنهادهایپ»دو مفهوم  ن،یاعتبار معرفت جانش
 ایدرست ) اًتینها یهاینیبشیپ» و «3نادرست( ایدرست )
 یهاگزاره اول، نوع در. کنندیم طرح را «4نادرست(

 یدادهایرو تحقق زمان دنیفرارس از شیپ ندهیآ به مربوط
 هاگزاره نیا کهییازآنجا. شوندیم یابیارز شده ینیبشیپ

 آنها میمستق یابیارز امکان که میکنیم یابیارز یزمان را
 یمعرفت نیباورداشت چن لیدال دیبا رو؛ ازاینندارد وجود

 .میده قرار یریپذرا طرح و در معرض ابطال
 زمان که است ییهاگزاره به ناظر یابیارز دوم، نوع در
 یابیارز را آنها توانیمشاهده م باو  دهیفرا رس آنها تحقق

 دادهایرو جینتا که ییهاینیبشیپ به ت،یوضع نیا در. کرد
 تاًینها یهاینیبشیپ است، رفته شیپ انتظار با مطابق

 ینوآور بر یمبتن یاقتصادها در. دشویدرست اطالق م
وجود ندارد  تیقابل نی( ایستیز اقتصاد)همچون  برافکن

اطالعات برگرفته از  لیتحل قیرا از طر یآت تیوضع که
 قیطر از یعبارتهب. کرد ینیبشیپ موجود، یتجرب یهاهیال

 یستیز اقتصاد توانینم افتاده، اتفاق یتجرب یرخدادها
 ؛(یتجرب سمیرئال ی)ناکارآمد دکر ینیبشیپ را 2030 در
وابسته  یگذاریمشخط ندیفرآ کهییازآنجا گرید ییسو از

                                                           
2. Surrogate Knowledge 

3. Presumptively true (or false) prediction 

4. Terminally true (or false) prediction 
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 مقدور سهولتآن به  ینیبشیپ که است ییهاتیموقعبه 
 از ییهاینیبشیپ ارائهامکان برساخت و  روازاین ؛ستین
 یجا به یطیشرا نی. در چنندارد وجود قیطر نیا

تحول  ریبا توجه به س یآت یدادهایشناخت رو
 یسازوکارها یشناخت برخ ازمندیحاضر، ن یدادهایرو

 اقتصاد سندبراساس . میهست کیهر  یمتداخل و توان علّ
درصدد انطباق  یستیمرتبط با اقتصاد ز یمشخط یستیز

-قفل از که است یمتفاوت یهایخروج با ریپذانعطاف

 کند اجتناب موجود فناورانه یهاحلاهر در یشدگ
(OECD، 2009، 235ص )که کندیبحث م ییدر جا ای:  

تواند یم یفناورستیز یکپارچهی یکاربردها

ارزش افزوده موجود را  یهارهیزنج و ندهایفرآ

 یاقتصاد منته در یبازندگان جادیکرده و به ا بیتخر

 ییتوانند به شناسایم ینگارندهیآ قاتیشود. تحق

-رهیها به زنجورود شرکت یبالقوه برا یهافرصت

-خط نقش و کرده کمک دیارزش افزوده جد یها

 ،OECDکنند ) نییدر کاهش موانع ورود را تع یمش

 ( 269ص.  ،2009

 : آمده استسالمت  بخش لیذدر  گرید ییجا در ای
 یخصوص نیتام مقوله دو یعموم سالمت ستمیس

 خدمات نیتام از را هادرمان ریسا و داروها

 موضوع نیا. کندیم کیتفک 1یپزشک یهاتمراقب

 «2رانهیشگیپ و انهیگوشیپ طب» یمعرف است ممکن

 یقاتیتحق انجام ازمندین. دهد قرار خود ریتاثرا تحت 

 مراقبت یهاستمیس چگونه کنند یبررس که میهست

 نیچن یایمزا است ممکن یعموم بهداشت

 باشند رایپذ طب در را ینوظهور یکردهایرو

(OECD، 2009، 255ص .) 

                                                           
1. Healthcare 

2. predictive and preventive medicine 

خط یراستا در که دهدیم نشان شواهد نیا
 یسازوکارها ییشناسا ازمندین یستیحوزه ز یگذاریمش

 در دیجد یسازوکارها بر آنها متقابل راتیتاث و موجود
 و علم بر هاپژوهشنوع  نیا .میهست یریگشکل حال

-تیفعل ای انیجر در یسازوکارها شناخت مثابه به دانش
 یتوجه ،داشته دیتاک ثابت یهااقتران شناخت نه و افتهین
 نشان اسناد نیا طورکه. آنکندیم یدرون روابطبه  ژهیو

 فناورانه یهاینوآور حوزه در ژهیوبه داللت نیا دادند،
 رشیوابسته به پذ آنها کاربرد گسترش که یبرافکن

 تحت ییهاینوآور نیچن ازدارد.  تیاهماست،  یاجتماع
. نظام شودیم ادی یاجتماع-یفن یهامستیس عنوان

-ینیبشیپ دار،یپانظام باز و کم کیبه مثابه  یاجتماع
 نیدارد و ا یعیبا نظام طب سهیدر مقا یکمتر یریپذ

نه بر اساس شواهد  ندهیآ نییامکان تب تیموضوع، اهم
مولّد  یعلّ یهازمیمکانبر اساس  کهنشده  مشاهده یتجرب

 .         3دکنیرا دوچندان م ندهیآ

 مشیحل و پیامد خطتوسعه فضای مسئله، راه-

 سیستمی ای و بینرشتهگذاری به فضایی بین

 پذیرمشاهدهو مسائل  یتجرب هیمسئله به ال ییشناسا
و شناخت مسئله معطوف به شناخت  شودیفروکاسته نم

موضوع موجب  نی. ادشویممولد مسئله  یسازوکارها
 مسئله کیسازوکار مولد  کهیدرصورت یحت دشویم

و  یعیضرورت طب ده،ینرس تیداشته و به فعل وجود
 نظارت تحتتوجه و  مورد مسئله دیتول یاعداد طیشرا
 ک،یزیف ،یمیش یهاهیال گرید ییسو از. باشد( کنترل)و 

 نیا ، ولیموثرند یاجتماع تیواقع هیال در رهیغ و یستیز
                                                           

 جنبه شده، استخراج یهاداللت یتمام از مهم جنبه کی کهییازآنجا شود دقت.  3

 کی مثابه)به  علم یناگذرا و گذرا بعد مهم عنصر جهینت در ؛است شناسانهشناخت

 و نقش یدارا هاداللت یتمام ساخت و یدهشکل در( شناسانهشناخت عنصر

 .  شوددوری می داللت هر در عنصر نیا مکرر ذکر از لیدل نیهم به. است کارکرد
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 لیذ یمراتبسلسله یهاهیقابل فروکاست به ال تیواقع
 ییهادهیپد ه،یال هر در است ممکن و ستین خود

 نیریز یهاهیال عیتجم با که باشند داشته وجود نوظهور
 مرحله در چه شودیم موجب داللت نیا. باشد ارتباطیب

 هاحلراه مرحله در چه و یگذاریمش خط مسئله فیتعر
 یِانضمام یهاپژوهش ،یپژوهاستیس ندیدر فرآ یو حت

 . ابندی تیموضوع یارشتهنیب
 زینزمان -فضاو  یبخشییدو عنصر رها ن،یبراافزون

. رگذارندیمسئله تاث یمهم در فضا ییهامولفه عنوان به
 به که یموضوعات درج موجب یاجتماع یبخشییرها

 ینوآور و یفناور علم، یگذاریمشخط مسائل ظاهر
-حلراه یدارا ، ولی(یاجتماع ینابرابر)همانند  ستندین

 ناظرزمان -فضا عنصر. شودیم هستند فضا نیا در ییها
 یعار و شمولجهان ،ینیع کامالً مسائل که است نیا به
-خط موجود تیوضع و یخیتار ریمس ستند،ین ارزش از

 قابل راتیتاث یدارازمان -فضا نیهمچن و یگذاریمش
 ممکن آنچه. هستند مسئله استمرار و فیتعر در یتوجه
 دادیمسئله و رو ییفضا-یزمان مقطع کی یبرا است

 دادینه مسئله باشد و نه رو یگرید یبرا ،باشد برجسته
-ستیز نمودن یتلق زیآمنمونه مسئله برایبرجسته )

(. ایاسترال با سهیمقا در ییاروپا یکشورها در یفناور
( شهیاند)طرز  یمندرج در نظام معرفت میمفاهمسائل با 

 موجب موضوع نیا. دارند یدرون یارابطه کشور کی
 و یزمان یساختارها در محصور کنشگران تا شودیم

 یدستورکارگذار مرحله و مسائل فیتعر و بوده ییفضا
زمان داللت -فضا عنصرباشد.  یو بوم ییفضا یحد تا

 یبوم یهایمش خط نیتدوضرورت(  ایبر امکان )و 
 یگذاریمشخط ندیفرآ دوم مرحله در که یموضوع دارد؛
 . دارد تیاهم

 تر از مقدمات مداخله یا عدم مداخله بینانهتبیین واقع

 گرایی انتقادیدولت در واقع

 و یتجرب ریغ یهاهیال در مسئله یابیشهیر به توجه با

 فراهم را یخوب امکان شده،قیتلف تیعامل-ساختار لیتحل
 یهازمیمکان با ارتباط در دولت، «یعلّ توان» تا کندیم
 تا شود لیتحل و ییشناسا مسئله کنندهرفع ای جادکنندهیا
( یها)فکت نماواقع یهاداده اساس بر توان نیا نکهیا

-یاز حد بر توان علّ شیب یاتکاگردد.  ریتفس یتجرب هیال
 اینادرست  یامداخله هایمیدولت به تصم یتجرب

. انجامدمیبر اساس مفروضات نادرست  ، ولیدرست
اروپا  2020و افق  سبونیل یدر دو استراتژ ریمورد اخ
 ولی است درست که یمجدد است؛ مداخله پذیرمشاهده

 دفاع قابل آن ازبرآمده  انهیگرااثبات شهیاند و اتیفرض با
 . ستین

 بر خود تمرکز کانون نکهیا به توجه با داللت نیا
 کمک به گذاردیم یساختار یاجزا نه و روابط

 یونوآور یفناور علم، یگذاریمشخط نینو یکردهایرو
 از یترقیدق یابیارز بهو  دیآیم( ینوآور نظام)همچون 

-یعدم مداخله دولت منجر م ایمداخله  یهاشرطشیپ
بر  یرابطه علّ نییو تب یکاوپس استنتاج ن،یبراافزون. شود

 یرگذاریتاث سهیمقا و ینیبشیامکان پ هازمیمکاناساس 
 فراهم را نامشابه طیشرا در دولت مشابه مداخالت

دوم  شرطشیپ ترقیدق یابیارز به رونیازا و کرد خواهد
 . انجامدمیعدم مداخله دولت  ایمداخله 

-نهیزم عناصر، نیا کنار در زین یعیطب ضرورت عنصر

مداخله در  یدولت برا یتا توان علّ کندیم فراهم را یا
 یضرور یهایتوال نیب و دشو ریتفس هازمیمکانرابطه با 

 ورداره موجب ضرورتاً که ییهایمش)خط یتصادف و
به  یتصادف طورهبکه  ییهایمشخط و اندشده مطلوب

فراهم  یزیتما اری( معاندهانجامید یمطلوب یوردهااره
 البتهو  ترستهیشا مداخله داللت، نیا یاتیعمل ندیبرآ. دشو
 . است یستمیس یهادولت در انواع شکست رگذارتریتأث

 گستری دولت به دلیل تمرکز بر تقویت توان پیش

 ها و توان علّی آنهامکانیزم

 مسائل یربنایز یهازمیبا شناخت مکان کردیرو نیا
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 کند فراهم ییهازمیمکان از را یمناسب یهانشانه تواندیم
. دارند کینزد یاندهیرا در آ مسئله جادیا یعلّ توان که

 یدولت برا یگسترشیپ جنبه ینوع به موضوع نیا
 را گذارانیمشخط و داده شیافزا را دور مسائل ییشناسا

 کردیرو ن،یبراافزون. رهاندیم یاستیس 1ینیبکینزد از
 ای انیدر جر یهازمیمکانبا شناخت  ،یانتقاد ییگراعواق
 یمشخطتا  کندیم فراهم را یمناسب دانش افته،ینتیفعل

-لیبد از یاستیس ینیبکینزد از زیپرهبا بتوانند  گذاران
 خود تمرکز و دهآگاه ش یعموم یمداخله نیگزیجا یها
-یمشخط بگذارند؛ «فرصت خلق» یهایمشخط بر را
و  دینیچم ریبه تعب «یستمیمشکالت س»که ناظر به  ییها

 گذارانیمشراستا خط نیدر ا هستند.( 1393) ستیادکوئ
 ییشناسا را یمتداخل یهازمیمکان سوکی از توانندیم

 یهازمیمکان اثر و یعلّ توان است ممکن که کنند
 کنند.  یمسئله را خنث دکنندهیتول

 است ممکن متداخل، یهازمیمکان نیا از یبخش
به  ازیو ن دنباش یدولت ریغ کنشگران یهاتیفعال به وابسته

 یطیشرا گر،ید ی. از سوکنند یمداخله دولت را منتف
 یگذاریمشخط بر گذارانیمشخط تا شودیم فراهم

است  «یستمیس مشکالت»ناظر به  که «فرصت خلق»
 یگسترشیپ گاهیجا ارتقاءبا  موضوع نیاتمرکز کنند. 

و اتخاذ  ینظام نوآور یحکمران یبه اثربخش دولت
 یانیشا کمکعدم مداخله  ای مداخله درست کردیرو

 خواهد کرد. 

 ها و نظام معانی در جانمایی و تحلیل نقش موثر ایده

تنیدگی معرفت و گذاری به دلیل درهممشیفرآیند خط

 کار، و روابط درونی مفهوم و کنش

بر  یانتقاد ییگراواقع کردیرو دیتاک به توجه با

                                                           
1. Myopia 

 یدرون رابطه نیهمچنو  م،یمفاه به ساختارها یوابستگ
 یآگاه ینیآفرنقش یبرا یاژهیو یهانهیزم ،کنش و مفهوم

 و یآگاه. دشویمفراهم  یو اجتماع یو معرفت فرد
 «علّت» ،لیدل عنوان به تواندیم یاجتماع و یفرد معرفت

 موثر یاجتماع یرفتارها بر و دهش یاجتماع یهاکنش
 کنش به معتقد که ییگراتجربه کردیرو برخالف. باشد

 در افراد یتمام است، مشابه طیشرا در افراد کسانی
 شکل کی به مشابه لیدال با ای و مشابه یانهیزم طیشرا

 با ارتباط در ژهیوهب موضوع نیا. دهندینم انجام کنش
 یآگاه. دنابییم تیاهم یاخالق یامدهایپ با ییهایفناور

 یهایژگیو یدارا)که  یِاجتماع نظام عناصرو معرفت در 
زمان هستند( -فضا به وابسته دار،یپاکم محور،مفهوم باز،

 یهازمیمکان ،کنش-مفهوم یدرون رابطه به توجه با
مختلف  گرانیباز یهاکنشکه  دهندیم لیتشک را یمولّد

 ریتاث تحت هاکنش نیا. دهدیرا شکل م ینظام نوآور
 طیبه عنوان شرا یزمان-فضا یهالفه( مؤنیّ)نه تع ینسب

 قرار دارند.  یاعداد
-یش  مخط یدانش حوزهو معرفت گاه در  یآگاه نیا
 رخ( هایپردازهی)نظر ینوآور و یفناور علم، یگذرا

تحت  گاه و دهدیم قرار ریتاث تحت را هاکنش و دهدیم
-شکل بهو  دهدیکنشگران رخ م یعمل اتیتجرب ریتاث

-یمشخط یفضا در یخاص یهاگفتمان و اتینظر یریگ
 یقیمصاد ارائه. دانجامیم ینوآور و یفناور علم، یگذرا

 جادیبه ا یو نوآور یعلم، فناور یگذاریمش خط از
خواهد کرد.  یانیداللت کمک شا نیمناسب از ا یریتصو

 رقص»( از اصطالح 1393) 2تزیاسم و رایشپ کوهلمان،
 هینظر حوزه سه یتکاملکه هم یبه عنوان مفهوم «ینوآور
 نییرا تب ینوآور یمشخط و عمل در ینوآور ،ینوآور

                                                           
2. Kuhlmann, Shapira & Smits 
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 . برندیم بهره کند،یم
 مانند یمیمفاه طرح که دهدیم نشان( 1393) نیمارت

یمشچگونه به خط 2قاتیتحق مقدم خط ای 1پاستور ربع
 شده منجر ینیمع یهازمیمکان لیتحم ای خاص یگذار
 هیتوج به مفهوم نیا طرح که کندمی اشاره یو. است

 به که شد منجر اروپا در یدیجد یقاتیتحق یشورا جادیا
 نیهمچن. کندیم عمل اروپا ونیسیکم از متفاوت یروشن
 از دولت تیحما نحوه یابیارز یبرا ییمبنا پاستور ربع
 آن از شیپ تا که کرد فراهم کایامر در یقاتیتحق یهاحطر

. بود اختالف آن سر بر هادموکرات و خواهانیجمهور نیب
 پاستور ربع و قاتیتحق مقدم خط نیب تفاوت کی البته

هم محصول ر،یاخ مفهوم که است نیا آن و دارد وجود
 است بوده( یگذاریمش)خط عمل و هینظر نیب یتکامل

به عمل بوده  هیاز نظر یخط رابطه کی از یناش نکهیا تا
 باشد.
د که برگرفته ندار وجود زین یمیدر نقطه مقابل مفاه 

 یگذاریمشخط ای ینوآور تیریمد از ینیع مشاهداتاز 
 مفهوم از( 1393) 3سرزیو و دنکبار. باشد ینوآور

بر اساس  4چزبرو که کنندیم ادی «باز ینوآور»

                                                           
1 .Pasteur’s Quarant   یاست که در دوگانگ یدووجه یالگو کیناظر به 

 یبندطبقه یالگو که برا نیضلع ا کیمطرح شد.  ی/کاربردهیپا قاتیتحق

 زین گرید ضلع و( دیجد ریغ و دی)جد درک رفت،یم کار به قاتیتحق انواع

 یربع چهار مربع کی بُعد دو نیا تقاطع از. بود( دیرجدی/غدی)جد کاربرد

 ریبه ربع پاستور، ربع درک غ دیو کاربرد جد دی: ربع درک جدشدیم لیتشک

به  دیجد ریو کاربرد غ دیو درک جد سونیبه ربع اد دیو کاربرد جد دیجد

 ربع بور مشهور شد. 

2  . Frontier Research و درک توسعه در پیاست که  یقاتیناظر به تحق 

 و دانش یشرویپ و جلودار کامالً که یقاتیتحق است؛ دیجد یکاربرد دانش

 و ینیبشیپ قابل ریغ پرمخاطره، قاتیتحق هم هستند، توسعه حال در ادراک

 نیب یمرزها به که هستند یقاتیتحق هم و هستند یزیربرنامه قابل ریغ یحت

 . کنندینم توجه یارشته

3. Dankbaar & Vissers 

4. Chesbrough 

. است کرده ابداع رایانه صنعت یهاهمشاهداتش از توسع
 اندازچشم مدل کی عنوانبه را مفهوم نیا سپس یو

 کرده شنهادیپ هاشرکت و هابخش همه یبرا یعموم
 از یاریبس که ندکنمی اشاره سرزیو و دنکبار. است
 قیدق یمدل عنوانبه مدل نیا از گذارانیمشخط و هاهبنگا

 یبرا دیمف ییراهنما عنوان به و مدرن یروندها از
و  نقشاز  یقیمصاد هانی. ااندکرده استقبال ندهیآ عملکرد

نظام  گرانیباز رفتارکنش در -مفهوم یدرون رابطه ریتاث
 است.  ینوآور

ممکن  ینوآور نظام گرانیباز یهاکنش ن،یبراافزون
 تحول ریمس ای سکتور یهایژگیو ریاست تحت تاث

 نمونه عنوانبه. ردیگ قرار سکتور درون یهابنگاه 5فناورانه
 فناورانه، تحول ریمس اساس بر( 1391) بسنت و دیت

 یها: الف( بنگاهکنندیم میتقس دسته پنج به را هاهبنگا
ج(  ،7براسیمق یهاب( بنگاه ،6کنندهنیبر تام یمبتن

( ه و 9محوراطالعات یهاد( بنگاه ،8محورعلم یهابنگاه
  .10متخصص هکنندنیتام یهابنگاه

کننده )همچون نیبر تام یمبتن یهابنگاه در برای نمونه
کنندگان نیتام ،ینوآور( منشأ یونساج یکشاورز عیصنا
 درها. نه خود بنگاه هستند زاتیآالت و تجهنیماش

 خودرو و ساخت عیبر )همچون صنااسیمق یهابنگاه
حاصل از  یبر انباشت فناور یمبتن ،یوساز( نوآور

 دیتول دهیچیپ یهاستمیس یریکارگهساخت و ب ،یطراح
 یهااست. در بنگاه دیساخت و تول ،یدر بخش مهندس

( یفناورستیو ز ییایمیش عیمحور )همچون صناعلم
اطالعات  یهاو در بنگاه ،و توسعه قیتحق یهاشگاهیآزما

                                                           
5. Trajectory 

6. Supplier.dominated 

7. Scale.intensive 

8. Science.based 

9. Information.intensive 

10. Specialized Suppliers 
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 انتشارات، ،یمال ،یفروشخرده خدماتمحور )همچون 
-نرم و هاستمیس توسعه یهابخش( مسافرت و ارتباطات

 افزارسخت کنندگاننیتام و ها،بنگاه درون یافزارها
 یمنشأ نوآور یکاربرد یافزارهانرم و اطالعات یفناور

کوچک و  متخصص عموماً هکنندنیمأت یهابنگاه .هستند
آالت، نیمحصول در قالب ماش یبر توسعه و نوآور یمبتن

 مجموعه هر است یعیطبافزارها هستند. قطعات و نرم
( که سکتورال) یبخشو  یتیلحاظ ماههشده بادی یهابنگاه

 را خودشان خاص یهایژگیو رندیگیدر آن قرار م
 جوامع» و «یمعان نظام» نقشکه  ییهایژگیو دارند؛

 «یزبان جوامع» و «یمعان نظام». کندیم فایا را هاآن «یزبان
 یکنش به را یبخش ای یمل ینوآور نظام مختلف گرانیباز

 .دکنیم وادار دولت یهایمشدر برابر خط متفاوت
های را ویژگیگرایی انتقادی قابلیت تبیین این واقع

با توجه به  گراییقطه مقابل اثباتنخوبی دارد. در به
 های خود، توان تحلیل مسائل نظام نوآوریفرضپیش

دلیل پدیدارگرایی خود، قائل هاوالً ب ؛ زیرابخشی را ندارد
های درون رو پویاییهای زیرین نیست و ازاینبه الیه

بر  تنهادهد و نظام نوآوری بخشی را مورد توجه قرار نمی
ثانیاً این رویکرد  ؛شودعوارض الیه تجربی متمرکز می

شکلی عبارتی همهشمول )و بقائل به قوانین عام و جهان

مسائل مشابه( است و گذاری در صورت وجود مشیخط
ای  د متغیرهای مهم فضایی و زمینهشواین موجب می

 د. شومغفول 
دلیل نگاه برساختی هدر آن سو، رویکرد تفسیری اوالً ب

رو های بیرونی نیست و ازاینخود، قائل به وجود واقعیت
های بخشی، محدود به دیدگاه خبرگان بررسی مشخصه

است تا اینکه ناظر به واقعیات بیرونی باشد؛ این درحالی 
واقعیت بیرونی و توان  یداراها است که این مشخصه

موثر بر عناصر و کارکردهای درون نظام نوآوری  علّی
رغم مدعیات خود مبنی بر بهثانیاً این رویکرد  ؛هستند

« واقعی»تاثیر  ،های اجتماعیلحاظ نقش ساختار و گروه
-ساختارهای نهادی و روابط قدرت بر فرآیند تدوین خط

-فرضه و با توجه به پیششتگذاری را مغفول گذامشی

تواند شأنی فراتر از تفسیر کنشگران برای های خود نمی
ثالثاً رویکرد تفسیری قادر به تحلیل روابط  ؛آن قائل شود

و تاثیرات متقابل عناصر ساختاری درون یک نظام 
نوآوری که ممکن است موجب انگیزش رفتاری خاصی 
در سطح میانی بخش یا خرد بنگاهی شوند، نیست. در 

ها را رات ممکن است عاملیتسطح خرد، این تاثی
 دستخوش تغییراتی نماید.
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 شدهاستخراج یهاداللت در یانتقاد ییگراواقع عناصر یارتباط نسبت. 4 جدول

 هاداللت
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      بعد گذرا و ناگذرای علم .1

و استنتاج  استدالل استعالیی. 2
فرآیندی )تبیین رابطه علّی بر اساس 

 (ها و توان علّیمکانیزم

     

 بندیهیال ز،یمتما یجهان واقع. 3
 واقعیت تمایزیافتهریشده و متغ

     

      نظام اجتماعی به مثابه نظام باز. 4

5 

مفهوم محور بودن . 5-1
 ساختارهای اجتماعی

     

پایداری کمتر ساختارهای . 5-2
 اجتماعی

     

وابستگی به فضا و زمان . 5-3
 ساختارهای اجتماعی

     

)با تکیه تلفیق ساختار و عاملیت . 6
( در ساختار بر نقش روابط درونی

 اجتماعی
     

      بخشی اجتماعی. رهایی7

      . ضرورت طبیعی8
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 گیریبندی و نتیجهجمع

گذاری عناصر رویکرد بررسی و صحه این مقاله با
به استخراج و معرفی برخی از انواع گرایی انتقادی واقع

ه شناسانه پرداختشناسانه و روشهای شناختداللت
های های فوق موجب شناسایی الیهمجموعه داللت. است

تر زیرین مسئله، بهسازی خلق فرصت، ارائه ارزیابی دقیق
شرط دوم مداخله عمومی، ایجاد پایگاه تر از پیشو وثیق

زوکارهای دخیل در مسئله و شناخت توان دانشی از سا
اطمینان ناعلّی هریک شده، و در مجموع به کاهش 

 د.شومداخله منجر 
 تا اوالً خط کندمیگرایی انتقادی کمک واقع

جای تمرکز بر مسائل تجربیِ معلول به گذاران بهمشی
معیوب  اجتماعیهای مولد آن یا ساختارهای مکانیزم

گرایی براین، واقعافزونند. کندخیل در آن مسئله توجه 
جای گذاران را بهمشیانتقادی کانون تمرکز خط

 یپدیدارهای نظام نوآوری معطوف به روابط درونی اجزا
نظام نوآوری خواهد کرد؛ روابطی که مبیّن توان علّی 

های شده در ساختارهای اجتماعی به مثابه مکانیزمتعبیه
عی است. این رویکرد همچنین با جانمایی دو مقوله طبی

گذاری علم، مشینظام معانی و جوامع زبانی در نظام خط
فناوری و نوآوری، تبیین بهتری از نظام نوآوری بخشی و 

های پژوهشی( از خود سنت دیگرفناورانه )در مقایسه با 
نشان این مقاله طورکه همان سرانجامگذارد. به نمایش می

-تکاملیگرایی انتقادی با واقعیات هممفروضات واقع داد،

مشی گرفته بین دو حوزه نظر و عمل خطهای صورت
نوآوری، انطباق و سازگاری بیشتری را دارد. این تحقیق 

  : رو بودهبا دو محدودیت روب
حوزه  پژوهشگرانکه برخی از هایی انتقاد ،نخست

اند کردهگذاری عمومی به مدل فرآیندی وارد مشیخط
، 3اسمیت و الریمر؛ 1999، 2؛ دلئون1،1982یرن و هال)

با توجه به رویکرد  ولی(، 1393، 4؛ ساباتیه1392
، بدیع بودن بافت مقالهدر این  شدهپژوهی استفادهداللت
ها( و پارادایم دیگرگرایی انتقادی )در مقایسه با واقع

 نگارندگانباور  ،های دانشیحوزه دیگرکاربست آن در 
تبیین  بارهترین گام اولیه در این بر این بود که مهم

گرایی انتقادی برای کارکردهای متعارف های واقعداللت
گذاری است؛ آنچه که به بهترین وجه از مشیعرصه خط

 دالبته بای طریق مدل فرآیندی قابل بحث و بررسی بود.
برگرفته از بر این رویکرد، ها که بدنه انتقاد کرددقت 

هایی گرایانه است )انتقادهای اثباتفرضمفاهیم و پیش
پردازی ترسیم رابطه علّی یا کمک به نظریه مانند نبود

  ؛محور( بینیپیش
ای بود که بر دومین محدودیت مربوط به اساتید خبره

گذاری علم، مشیگرایی انتقادی و خطهر دو حوزه واقع
اشند تا از طریق آنها فناوری و نوآوری تسلط داشته ب

-گذاری کرد. بدینشده را صحههای یافتهبتوان داللت

تحلیل محتواییِ دو با تالش کردند تا  پژوهشگرانمنظور 
مشی علم، فناوری و نوآوری اروپا مورد از اسناد خط

، طراحی یک دستور 2030و اقتصاد زیستی تا  2020)افق 
 بپردازند.    هبارمشی( به ارائه شواهدی در این کار خط

های پژوهشگان برای گارندهسته اصلی پیشنهاد ن
 :گرایی انتقادی در سه حوزه استکاربست واقع آینده

مراحل  دیگرها برای بررسی و واکاوی داللت ،نخست
گذاری علم، فناوری و نوآوری از مدل مشیفرآیند خط
دومین  ؛( است2007ای جان و وگریش )چهارمرحله

                                                           
1. Hjern & Hull 

2. DeLeon  

3. Smith & Larimer 

4. Mazmanian & Sabatie 
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گرایی انتقادی های برایشی واقعبررسی داللتپیشنهاد، 
؛ گذاری علم، فناوری و نوآوری است مشیبرای خط

گرایی هایی که واقعنمونه ممکن است داللت برای
انتقادی برای حوزه اقتصاد داشته باشد و از این جنبه بر 

ری علم، فناوری و نوآوری و اگذمشیرویکردهای خط
باشد. در این راستا، به نظر  پردازی این حوزه موثرنظریه

ای، مشی همچون شبکههای خطرسد نظریات و مدلمی

به دلیل  سرانجامنخبگان و گروهی بستر مناسبی باشد. 
 ،کاویوجود عنصر مهم استدالل استعالیی و استنتاج پس

گرایی انتقادی شناسانه واقعهای روشواکاوی داللت
 سومین پیشنهاد است. 
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منابع

(، 1392اسمیت، کوین بی و الریمر، کریستوفر دابلیو )

؛ تقابل نظری گذاری عمومیمشیدرآمدی بر نظریه خط
فرد، ، ترجمه حسن داناییگراهاگراها و فرااثباتعقالنیت

 تهران: صفار.  

 ،بسکار یرو کیالکتید بر یشرح ،(1394عماد ) افروغ،

 . علم نشر: تهران

(، 1387الوانی، سید مهدی و محمدحسین هاشمیان )

 مدرنیسم:پست گذاری در زمینهبازخوانی دانش سیاست»

شناسی  روش، «مدرنمشی در عصر پستگیری خطشکل
 . 122-99(، 56)14، علوم انسانی

هاى کالن نظریه ،(1386) گارثمورگان،  گیبسون و بارل،
ترجمه  ،شناختى و تجزیه و تحلیل سازمانجامعه

  سمت. تهران:محمدتقی نوروزی، 

مبانی آینده پژوهی؛ علم انسانی برای (، 1389بل، وندل )
، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، جلد عصر جدید

اول، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع 

 دفاعی و مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.   

، های تحقیق در علوم انسانیپارادایم(، 1393بلیکی، نورمن )

ترجمه سیدحمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان و سید 

 ژوهشگاه حوزه ودانشگاه. مسعود ماجدی، تهران: پ

گرایی انتقادی و آینده پژوهی: واقع(، 1390بهاری، مجتبی )
نامه کارشناسی ، پایاناهللتاثیر روی بسکر بر سهیل عنایت

 ارشد، تهران: دانشگاه صنعتی شریف. 

فلسفه و نظریه (، 1394تسوکاس، هریدیموس و چیا، رابرت )
کاظمی، جلد فرد و حسین ، ترجمه حسن دانائیسازمان

  اول، تهران: نشر مهربان.

رئالیسم (، 1392توحیدی نسب، زینب و مرضیه فروزنده )
شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی انتقادی؛ هستی

 . قم: بوستان کتاب.  در علوم اجتماعی

)ویراست  مدیریت نوآوری(، 1391تید، جو و بَسَنت، جان )

امران باقری، چهارم(، ترجمه محمدرضا آراستی، سید ک

فر و جواد نوری، جلد اول، مرضیه رستمی، سیاوش ملکی

 تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

فهم مبانی فلسفی (، 1391جانسون، فیل و دوبرلی، ژوان )
فرد، علی ، ترجمه دکتر حسن داناییهای مدیریتپژوهش

نوری و سیدحسین کاظمی، تهران: موسسه کتاب مهربان 

 نشر. 

 یمنطق یمبان(، 1393یستینا و ادکوئیست، چارلز )چمینید، کر
 ندیفرآ در یعموم یگذاراستیس مداخالت یبرا

، در راد اسمیتز، ینوآور یهاستمیس کردیرو: ینوآور

سیاست استفان کوهلمان و فیلیپ شپیرا )ویراستاران(، 
(، ترجمه 170-142)ص نوآوری در تئوری و عمل

سیدسروش قاض نوری و ماندانا آزادگان مهر، اصفهان: 

 انتشارات دارخوین. 

های رقیب در علم پارادایم»(، 1386فرد، حسن )دانایی

شناسی، سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی

دوفصلنامه راهبردهای ، «شناسیشناسی و روششناخت
 . 104-89(، 26)1، بازرگانی )دانشور رفتار(

 یپژوهمطالعات داللت یشناسروش»(، 1395) __________

 یت،اهم تعاریف، ها،یان: بنیو انسان یدر علوم اجتماع

شناسی علوم انسانی، روش، «و مراحل اجرا یکردهارو
22(86 ،)39-72 . 

 رییتغ حال در نقش(، 1393دنکبار، بن. و ویسرز، جیرت )
، در راد اسمیتز، استفان کوهلمان و فیلیپ شپیرا هابنگاه

)ص  سیاست نوآوری در تئوری و عمل)ویراستاران(، 

(، ترجمه سیدسروش قاض نوری و ماندانا 79-115

 آزادگان مهر، اصفهان: انتشارات دارخوین. 

 چارچوب(، 1393ساباتیه، پل. ای. و ویبل، کریستوفر ام. )
-های فرآیند خطنظریه، در پل. ای. ساباتیه، مدافع ائتالف

فرد، (، ترجمه حسن دانایی406-351)ص مشی عمومی
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 تهران: انتشارات صفار.

روش در علوم اجتماعی، رویکردی (، 1393سایر، آندرو )
، ترجمه عماد افروغ، چاپ سوم، تهران: رئالیستی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

-سیاست(، 1390و بوریک، کریستوفر پی. ) شفریتز، جی ام.

، ترجمه دکتر گذاری عمومی در ایالت متحده امریکا

محمدی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حمیدرضا ملک

 صادق )ع(. 

(، نوآوری و نابرابری، در راد 1393کوزنز، سوزان. ای. )

اسمیتز، استفان کوهلمان و فیلیپ شپیرا )ویراستاران(، 

(، 536-502)ص نوآوری در تئوری و عملسیاست 

ترجمه سیدسروش قاض نوری و ماندانا آزادگان مهر، 

 اصفهان: انتشارات دارخوین.

(، 1393کوهلمان، استفان، شپیرا، فیلیپ و اسمیتز، راد. )

، در راد ینوآور استیس به یستمیس دگاهید: مقدمه

اسمیتز، استفان کوهلمان و فیلیپ شپیرا )ویراستاران(، 

(، ترجمه 41-9)ص یاست نوآوری در تئوری و عملس

سیدسروش قاض نوری و ماندانا آزادگان مهر، اصفهان: 

 انتشارات دارخوین. 

های پارادایم»(، 1391زاده )گائینی، ابوالفضل و امیر حسین

در مطالعات  تفسیری و هرمنوتیک گرایی،گانه اثباتسه

 .   138-103، 19، شراهبرد فرهنگ، «مدیریت و سازمان

سیر تطوری سیاست علم و مطالعات (، 1392مارتین، بن آر. )
سیرت، تهران: مرکز تحقیقات ، ترجمه فریبا نیکنوآوری

 سیاست علمی کشور. 

 یمدها: یعموم یعلم ستمیس درون(، 1393مارتین، بن آر. )
، در راد اسمیتز، استفان کوهلمان و دانش رییتغ حال در

سیاست نوآوری در تئوری و فیلیپ شپیرا )ویراستاران(، 
(، ترجمه سیدسروش قاض نوری و 78-44)ص عمل

 ماندانا آزادگان مهر، اصفهان: انتشارات دارخوین. 

 ساخت درباره روش: در روش(، 1389احمد ) محمدپور،
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