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چکیده
دانش انسان مجموعه ای از مسئله ها و چاره ها در مواجهه  با دنیای پیرامون است. انسان در مواجهه  با مسئله های جدید یا 
قدیم ناگریز از چاره  جویی های جدید یا صورت بندی جدید از چاره های قدیم است. فرایند چاره جویی انسان در رویارویی 
 با مسئله ها در دنیای واقع یا مفهوم نوآوری در دنیای ذهنی در فرهنگ ها و زبان های متفاوت بار معنایی متفاوت دارد. 
پژوهش حاضر تالشی است برای شناسایی عنصرهای سازندۀ واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت های دانش بنیان در 
و  پژوهش کیفی است  با رویکردی توصیفی است. صبغۀ  از منظر هدف، کاربردی  فارسی. پژوهش حاضر  زبان  بستر 
در  شاغل  افراد  پژوهش  آماری  جامعۀ  می شود.  استفاده  حافظه ران  روش  از  اجتماعی  برساخت گرایی   رویکرد  برمبنای 
شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم  و  فناوری استان گیالن است. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس 
و حجم نمونه شامل 70 نفر است. براساس یافته های پژوهش، عناصر سازندۀ واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت های 
دانش بنیان در دو دستۀ عناصر مربوط  به سوژه، شامل صبرکردن، خستگی، کنجکاوی، مشاهده کردن، انگیزۀ حل  مسئله، 
ابژه، شامل  به  مربوط   عناصر  و  ترس  از شکست، تالش کردن، شک کردن، هدف  شخصی  حفظ  آرامش، جزئی نگری، 
جست وجو در اینترنت، گذر  زمان، تغییر ترکیب اجزا، شوخی کردن، محیط پرسروصدا، تغییر ترتیب اجزا، گروه  کاری، 
محیط ساکت و آزمایش کردن است. بررسی عنصرهای پدیدارشده، نشان دهندۀ تضاد بین میل به تغییر و میل به سکون در 
زمان حال و موکول کردن تغییر به آینده در عناصر مربوط به سوبژه است، که نمونه ای از عناصر مربوط  به سکون در زمان 
حال و موکول کردن تغییر به آینده در تحقیقات پیشین یافت نمی شود. بررسی عناصر مربوط  به ابژه نیز نشان می دهد که 

عنصر اینترنت مهم ترین منبع الهام افراد برای نوآوری است.
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مقدمه

انسان موجودی آزاد است و جلوۀ آزادی انسان همان زبان است 
)Chomsky, 1999(. در قالب زبان، از مفهوم ها همچون ابزار 
 .)Boholm et al., 2016( اندیشیدن و خلق معنا استفاده می شود
سایر  با  انسان  تمایز  وجه  مفهوم ها  پرداخت  و  ساخت  در  آزادی 
آنی خود، در طبیعت  برای حل مسائل  انسان،  موجودات است. 
دخل و تصرف می کند. انسان برای حل مسائل آتی، طبیعت را به 
مالکیت خود در می آورد. مالکیت بر جهان واقع، صورت مادی 
حل  در  آزادی  انسان   .)Norris, 2004( است  انسان  آزاد  ارادۀ 
مسائل و مشکالت را حق مسلم خود فرض می کند. مسئله ها و 
چاره های انسان با استفاده از مفهوم ها و در قالب زبان صورت بندی 
طرح  درحال  زیسته  تجربۀ  هر  در  انسان  پویای  ذهن  می شوند. 
مجدد مسئله ای پیش تر دانسته شده یا خلق مسئله ای جدید است. 
وجه تمایز مسئله های پیش تر دانسته شده همان داشتن مجموعه ای 
چارۀ  درحالی که  است؛  انسان  دانستنی های  قالب  در  چاره ها  از 
مسئله های جدید در دانستنی های انسان نمی گنجد. انسان دربارۀ 
مسئله های جدید ناگزیر از چاره  جویی های جدید یا صورت بندی 
جدید از چاره های قدیم است. انسان دربارۀ مسئله های دانسته شده 
نیز ناگزیر از چاره جویی جدید یا صورت بندی جدید از چاره های 
انسانی در هر تجربۀ  این مسائل در ذهن هر  قدیم است؛ چراکه 

زیسته صورت بندی جدیدی پیدا می کند.
است.  دانش  در  پیشرفت  همان  انسان  تمدن  پیشرفت  مبنای 
چاره جویی های  از  انسان  ناگزیری  نیز  دانش  در  پیشرفت  مبنای 
طرح  برای  است.  قدیم  چاره های  از  جدید  صورت بندی  یا  جدید 
موضوع چاره جویی در قالب زبان از مفهوم نوآوری استفاده می شود 
در  پیشرفت  مبنای  نوآوری  مقدمه،  این  با   .)Costello, 2019(
دانش و پیشرفت در تمدن انسانی به شمار می رود. مفهوم نوآوری 
نوعی کارکرد عام در جهان واقع را تبیین می کند. این موضوع سبب 
می شود که مفهوم نوآوری در تمدن ها، زبان  ها، انسان ها و تجربه های 
 Schade,( نباشد  نداشته  معنایی  یکپارچگی  متفاوت  زیستۀ 
2018(. برای تبیین سیر پیشرفت تمدن در بستر زبان فارسی، باید 
مفهوم نوآوری در زبان فارسی بررسی شود. این موضوع هم مبنایی 
برای تفسیر سیر گذشته  و هم مبنایی برای پیش بینی سیر آیندۀ تمدن 
مفهوم  بررسی  بااین حال،  می دهد.  به دست  فارسی  زبان  بستر  در 
در  و  است  برنیامده  پژوهشگر  محدودی  تعداد  عهدۀ  از  نوآوری 
نوآوری  قالب یک پژوهش نمی گنجد. در پژوهش حاضر، مفهوم 

در شرکت های دانش بنیان بررسی می شود.
اگر شرکت های دانش بنیان را نوعی سامانه درنظر گیریم، دانش متن 
جریان ورودی به سامانه از محیط و فناوری متن خروجی از سامانه 
به محیط است. بر این اساس، توجیه حیات شرکت های دانش بنیان 
 .)Weichhart et al., 2018( است  محیط  به  فناوری  ارائۀ  همان 

برای  بشر  دانسته های  کارکردیافتۀ  صورت  فناوری  ساده،  تعریفی  در 
در  فعال  افراد  دانسته های   .)De Vries, 2018( است  چاره گشایی 
طریق  از  دانسته ها  نیست.  کارکردی   

ً
ذاتا دانش بنیان  شرکت  های 

خالقیت و نوآوری کارکرد پیدا می کنند. در رویکرد برساخت گرایی، 
خالقیت به  معنای صورت بندی جدید از دانسته ها و نوآوری به  معنای 
صورت بندی جدید از چاره هاست. در رویکرد برساخت گرایی، ذهن 
همچون  مفهوم ها  و  می شود  گرفته  درنظر  مفهوم ها  از  انباری  انسان 
با  ترکیب  در  پازل  اجزای  خاص،  موقعیت  هر  در  پازل اند.  اجزای 
یکدیگر )صورت بندی( دانسته می شوند یا چاره ای جدید می آفرینند 
موفقیت  در  نوآوری  اصلی  و  مهم  تأثیر  به ر غم   .)Fischer, 2019(
زبان  بستر  در  نوآوری  مفهوم سنجی  خأل  دانش بنیان،  شرکت های 
فارسی بسیار چشمگیر است. در پژوهش حاضر، به  دنبال پاسخ گویی 
شرکت های  در  نوآوری  اجتماعی  واقعیت  که  هستیم  پرسش  این  به 

دانش بنیان در بستر زبان فارسی متشکل از چه عنصرهایی است؟

1. مبانی نظری 
که  ارائه شده  است  نوآوری  بسیاری درخصوص  تعاریف  تاکنون 
و  افکار  به کارگیری  معنای  به   نوآوری  بدین قرارند:  آن ها  از  برخی 
 Arkolakis et( دیدگاه های نوین برای پاسخ گویی به نیازهاست
al., 2018( یا در تعریفی دیگر نوآوری به  معنای بهبود در روش یا 
ابزار انجام کارهاست )Bigné and Decrop, 2019(. نوآوری 
است.  موجود  مسائل  حل  برای  بدیع  فکر  عملی  کاربرد  هرگونه 
نوآوری فرایند تجرید حاالت متفاوت راه حل های ممکن و مسائل 
موجود است که در بیشتر موارد فقط به استفاده  از بهترین راه حل 
 Kahn,( می شود  اطالق  موجود  مسئلۀ  مهم ترین  برای  موجود 
از  طیفی  روی  می توان  را  نوآوری  از  موجود  تعاریف   .)2018
تعاریف  تا  نوآوری،  مصادیق  بر  تمرکز  به  معنای  ساده،  تعاریف 

پیچیده، به  معنای اصالت مفهوم نوآوری، تعریف کرد.
بر  تمرکز  نوآوری،  مصادیق  به  نزدیک تر  یا  ساده تر  تعاریف  در 
به  معنای  موضوع  این  است.  واقع  دنیای  قالب  در  نوآوری  تعریف 
اصل  در  چراکه  نیست؛  انتزاعی  مفاهیم  از  تعاریف  عاری بودن 
معنا  انتقال  و  هستند  انسان ها  اندیشۀ  ابزار  زبان،  قالب  در  مفاهیم، 
بین انسان ها بدون مفهوم ممکن نیست. در اینجا تعریِف مصداقی به 
 معنای استفاده  از مفاهیم کمتر انتزاعی با مصادیق مشخص تر است. 
 Arkolakis et al.,( نیاز  مفهوم  درخصوص  نوآوری  تعریفی،  در 
 Bigné( و در تعریف دیگر، نوآوری در خصوص مفهوم کار )2018
and Decrop, 2019( تعریف شده  است. در هر دو تعریف، بر قدیم 
یا تجربۀ گذشتۀ مخاطب تکیه شده  است. تکیه  بر تجربۀ گذشته  برای 
هر عمل، مترادف با عادت است و عادت در تضاد با جوهر نوآوری 
می شود،  تعاریف  دسته  این  از  که  استنباطی  منصفانه ترین  است. 
تعمیم مجموعۀ ثابتی از راه حل ها به دایرۀ گسترده ای از مسائل است. 

این تعاریف تعبیری سخت از نوآوری به دست می دهند.
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صمیمی و همکاران )1397( عوامل مؤثر در نوآوری فناورانه در 
واحدهای صنعتی دفاعی را براساس تعبیری سخت بررسی کردند. 
طبق نتایج این تحقیق، هفت عامل داخلی در واحدهای صنعتی 
دفاعی اثرگذارند که عبارت اند از: سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم 
مدیریت دانش، راهبرد سازمان، هوش سازمان، فرهنگ سازمانی، 
سرمایۀ انسانی و فعالیت های تحقیق  و توسعه همراه  با چهار عامل 
خارجی نهادهای تأمین مالی خطر پذیر، تقاضا برای فناوری، مراکز 
رشد و همکاری  با مشتریان و عرضه کنندگان در نوآوری فناورانه. 
نوآوری  ابعاد و مؤلفه های مؤثر در  کشتکار )1397( در تحقیقی 
برای حل مشکالت اجتماعی را بررسی کرد. طبق یافته ها ی وی، 
مشی  خط   مبانی  ارزشی،  محتوا،  فضای  اجتماعی،  حکمرانی، 
ُبعد  هشت  نهادها  و  ساختارها  منابع،  فرایند،  سیاست گذاری،  و 

نوآوری در حوزۀ مشکالت اجتماعی را تشکیل می دهند.
موفقیت  مهم  و  اصلی  عوامل   )1394( همکاران  و  دانش کهن 
و  بررسی  تعبیری سخت  براساس  را  ایران  پهپاد  در صنعت  نوآوری 
اولویت بندی کردند. به باور آنان، گام اساسی در تدوین راهبردهای 
نوآوری، شناسایی عوامل اصلی و مهم موفقیت نوآوری است. طبق 
برقراری  شبکه سازی،  و  همکاری  سازوکار  برقراری  آنان،  بررسی 
شبکه های ارتباطی بین بنگاه های تولیدیـ  تحقیقاتی با تأمین کنندگان 
موفقیت  مهم  و  اصلی  عوامل  طرحها  شفاف  تعریف  و  کاربران  و 
نوآوری در صنعت پهپادند. محمدی و همکاران )1393( استدالل 
می کنند که در دنیای پیچیدۀ امروز، شرکت ها به تنهایی قادر به توسعۀ 
محصوالت نوآورانه نیستند و برای موفقیت ناگزیر از ایجاد شبکه های 
نوآورانه اند. آن ها مجموعه عوامل مؤثر در ایجاد شبکه های نوآوری 
را به چهار دستۀ ارتباطات، توسعۀ همکاری، توانمندی های داخلی و 

تسهیل کنندگان خارجی تقسیم بندی کردند.
بر  تمرکز  نوآوری،  مفهوم  به  نزدیک تر  یا  پیچیده تر  تعاریف  در 
تعاریف،  این  در  است.  ذهنی  دنیای  قالب  در  نوآوری  تعریف 
تمرکز اصلی بر مشغولیت ذهنی افراد است. مشغولیت ذهنی در 
و  اجتماعی،  واقعیت  ساخت  یا  معناجویانه،  اندیشیدن  وجه  دو 
اندیشیدن چاره جویانه، یعنی تدبیر در امور واقع مادی با استفاده 
بازشناسی  بر  تمرکز  تعاریف،  این  در  مفاهیم، شکل می گیرد.   از 
مفاهیم برای معناجویی مابعدالطبیعه و چاره جویی مادی است. 
به  اصالت دادن  نوآوری  از  تعاریف  دسته  این  به  انتقاد  مهم ترین 
مابعدالطبیعه در تحلیل نوآوری و همچنین کم رنگ  شدن یا حتی 
ازبین  رفتن مرز میان نوآوری و خالقیت است. این تعاریف تعبیری 

نرم از نوآوری به دست می دهند.
تجاری سازی  الگوی  )1397ب(  همکاران  و  طباطبائیان 
فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان را براساس تعبیری 
دانش بنیاِن  شرکت   ده  دربارۀ  آنان  تحقیق  کردند.  بررسی  نرم 
که  داد  نشان   ریاست جمهوری  فناوری  و  علم  معاونت  موردتأیید 
از  متشکل  نوظهور  فناوری های  تجاری سازی  مفهومی  الگوی 

ابعاد رونمایی کسب وکار، عوامل سازمانی، چرخۀ عمر، سیاست 
دولت، زیست بوم نوآوری، عوامل محیطی، توسعۀ بازار و موفقیت 
 )1397( همکاران  و  بهارلو  است.  تجاری  محصول  دامنه دار 
تحلیلی ساختاری ـ کارکردی از نظام نوآوری فناورانۀ پهپاد در ایران 
را ارائه کرده اند. طبق نتایج تحلیل آنان، کارکرد شکل گیری بازار در 
نظام نوآورانه قوی ترین کارکرد نظام نوآوری فناوری پهپاد در ایران 
است؛ درحالی که کارکرد انتشار دانش نظام نوآورانه مهم ترین عامل 

شکست نظام نوآوری فناوری پهپاد در ایران است.
طباطبائیان و همکاران )1397الف( اکوسیستم نوآوری داروهای 
زیستی در کشور ایران را بررسی و تحلیل کردند. به عقیدۀ آنان، در 
هر اکوسیستمی، نوآوری در شبکه های تعاملی در سطوح گوناگون 
اتفاق می افتد. نتایج بررسی نشان  داد که اکوسیستم داروهای زیستی 
ویژگی هاست.  و  رابطه ها  موجودیت ها،  مبتنی  بر  ایران  کشور  در 
البدوی و شکرچیان )1396( در تحقیقی، عوامل مؤثر در انتخاب 
روش تأمین فناوری در شرکت داروسازی سیناژن را بررسی کردند. 
به باور آنان، انتخاب شیوۀ تأمین فناوری، با توجه به اکوسیستم بازار، 
فرصت   تحقیق،  نتایج  طبق  است.  بنگاه  هر  برای  راهبری  انتخاب 
رسیدن  به محصول، نیاز به تأیید، میزان وجود زیرساخت تولید در 
مهم ترین  بنگاه  فناورانۀ  قابلیت  و  فناوری  تحریم  از  ترس  کشور، 

عوامل مؤثر در انتخاب شیوۀ تأمین فناوری در بنگاه اند.
برای گریز از دوگانۀ تعبیر سخت و نرم، می توان نوآوری را در 
حاصل  درحقیقت  نوآوری  کرد.  تعریف  همرفتی  فرایندی  قالب 
فرایند همرفت میان دنیای ذهنی، دنیای بین االذهانی و دنیای واقع 
است. نوآوری فرایند پیکربندی مجدد مصداق های دنیای واقع در 
قالب مفاهیم دنیای بین االذهانی در دنیای ذهنی برای چاره گشایی 
که  واقعیت هایی  همرفتی،  فرایند  این  در  است.  واقع  دنیای  در 
چند  یا  یک  بر  آن ها  هست  برای  افراد  از  جمعی  و  دارند  وجود 
منظور مشخص توافق کرده اند، در ذهن درخشان فرد نوآور برای 
منظور جدیدی بازشناسی می شوند. موفقیت نوآوری فرد نوآور در 
گرِو انتقال منظور جدید از دنیای ذهنی وی به دنیای بین االذهانی 
آینده  در  همرفتی  جریان  در  است.  زبان  در  جمعی  بازشناسی  و 
نوآور  فرد  درخشان  ذهن  در  دوباره  جدید  منظور  است  ممکن 

دیگری برای منظور دیگری بازشناسی شود. 

2. روش شناسی پژوهش

2-1. رویکرد روش شناختی
پژوهش حاضر، از منظر هدف کاربردی است؛ زیرا کاربرد نوآوری 
در شرکت های دانش بنیان از طریق شناسایی عناصر نوآوری تسهیل 
می شود و از منظر جهت گیری توصیفی است؛ زیرا توصیف مفهوم 
نوآوری از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهندۀ آن میسر می شود. 
در  نوآوری  موضوع  زیرا  است؛  موردی  بررسی  نوع  از  همچنین 
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می توان  حافظه ران،  روش  از   .)Johnson et al., 2018( است 
برای بررسی مفهوم نوآوری در بستر زبان فارسی استفاده کرد. در 
عناصر  ترکیب  در  نوآوری  مفهوم  واقعیت  عین  نمود  بررسی،  این 
پذیرفته  پیش فرض  به منزلۀ  افراد  نظر  از  نوآوری  مفهوم  سازندۀ 
می شود و شناسایی عناصر سازندۀ مفهوم نوآوری دنبال می شود. در 
بررسی عناصر مفهوم نوآوری، تکامل ساختار عین واقعیت نوآوری 
در فضایی بین االذهانی به مثابۀ پیش فرض پذیرفته می شود و هدف 

ساختن پازل واقعیت نوآوری از اجزای ذهنی پراکنده است.
اول  مرحلۀ  در  است.  مرحله  سه  شامل  حافظه ران  روش 
جمع آوری  خاص  موضوعی  دربارۀ  افراد  مکتوب  داستان های 
می شود. در این مرحله، پس  از اینکه پژوهشگر موضوع پژوهش را 
طرح کرد، از مشارکت کنندگان خواسته می شود داستانی مکتوب 
روایت  پژوهشگر  بدون حضور  و  آرام  فضایی  در  موضوع  دربارۀ 

کنند. در روایت داستان، باید چهار شرط رعایت شود.

1( روایت پیرامون موضوع پژوهش باشد؛

با استفاده  از اسم های مستعار  از نگاه سوم شخص و  2( روایت 
طرح شود؛

3( داستان روایتی از زندگی روزمره باشد؛

4( از توصیف های تجربی روزمره استفاده شود.
دیگر  ترازوی  در  داستان ها  حافظه ران،  روش  دوم  مرحلۀ  در 
داستان ها در فضایی بین االذهانی بررسی می شوند. در این مرحله، 
تأییدکننده  از توصیف های تجربی  عناصر سازندۀ واقعیت مفهوم 
و  می شوند  استخراج  گوناگون  داستان های  در  تکمیل کننده  و 
عناصری با درصد تکرار بیشتر از 25  درصد شناسایی و انتخاب 
عناصر  پژوهشگر  حافظه ران،  روش  سوِم  مرحلۀ  در  می شوند. 
دسته بندی  ذهنی  به صورت  را  اجتماعی  واقعیت  شناسایی شدۀ 

.)Crawford et al., 1992( می کند

2-2. جمع آوری داده

در روش حافظه ران، به  علت الزام  به روایت مکتوب یک داستان 
به دست اعضای نمونه و نیاز به انتخاب افراد متخصص در حوزۀ 
بررسی شده، پژوهشگران در تعیین جامعۀ آماری و انتخاب روش 
 .)Stone et al., 2018( مواجه اند  محدودیت  با  نمونه گیری 
جامعۀ آماری پژوهش افراد شاغل در شرکت های دانش بنیان فعال 
در پارک علم و فناوری استان گیالن اند. روش نمونه گیری پژوهش 
غیرتصادفی، از نوع در دسترس، و حجم نمونه باز با قید دستیابی 
شناسایی  پس  از  حاضر،  پژوهش  در  است.  نظری  اشباع   به 
فاقد  داستان های  حذف  و  داستان ها  جمع آوری  و  نمونه  اعضای 
برای  داستان 59 حاصل شد.  در  نظری  اشباع  شروط چهارگانه، 
اما  کرد،  پیدا  ادامه   70 داستان  تا  داستان ها  جمع آوری  احتیاط، 
بررسی شده،  داستان  نشد. عالوه بر 70  عنصر جدیدی شناسایی 

یعنی  واحد،  حمایتی  سازمان  نوعی  بستر  در  فعال  سازمان های 
استان گیالن،  فناوری  و  پارک علم  در  فعال  دانش بنیان  شرکت های 
زیرا  است؛  کیفی  صبغۀ  دارای  حاضر  پژوهش  می شود.  بررسی 
این  کیفیت مفهوم نوآوری مبتنی   بر داده های متنی بررسی می شود. 
پژوهش همچنین مبتنی  بر پیش فرض های برساخت گرایی اجتماعی1 
از  اجتماعی  و  تاریخی  مفهوم سازی  دنبال شناسایی  به   زیرا  است؛ 

نوآوری در بستری بین االذهانی در حوزۀ زبان فارسی است.
ابزارهای  در برساخت گرایی اجتماعی، مفاهیم عمومی، یعنی 
ذهنی  معانی  اشتراک گذاری  حاصل  مشخص،  زبانی  در  اندیشه 
یک  قالب  در  معانی  جمع بندی  سر  توافق  بر  و  یکدیگر  با  افراد 
مفهوم است که این مفهوم در افراد با معانی متفاوتی درونی سازی 
اجتماعی،  برساخت گرایی  در   .)Gergely, 2018( می شود 
اندیشه  ابزارهای  به مثابۀ  مفهوم ها  خلق  باعث  جمعی  کنش های 
در  همچنین   .)Ali, 2019( می شوند  زبان  یک  قالب  در 
انسان ها، دانش  از  برساخت گرایی اجتماعی، در هر مجموعه ای 
 .)Hang et al., 2017( پیرامون یک مفهوم همگراست انسانی 
نوآوری  مفهوم  می توان  اجتماعی،  برساخت گرایی  رویکرد  طبق 
را به منزلۀ مفهومی مرکب و متشکل از چند عنصر در بستر زبان 

فارسی با استفاده  از روش حافظه ران2 بررسی کرد.
برساخت گرایی  پیش فرض های  مبتنی  بر  روشی  حافظه ران 
مفهوم های  سازندۀ  عناصر  شناسایی  برای  که  است  اجتماعی 
اجتماعی به کار می رود )Small et al., 2011(. روش حافظه ران 
هدف  با  زنان،  حقوق  فعال  و  جامعه شناس  هائوگ،3  فریگا  را 
بر ساخت مفهوم ها  تمرکز  با  زبانی  و  رفتاری  بررسی هنجارهای 
در   .)Onyx and Small, 2001( کرده  است  معرفی  و  تبیین 
مرکب  مفهوم  یک  عناصر  شناسایی  هدف  حافظه ران،  روش 
اجتماعی است تا بستر برای بررسی مشارکت گروه های اجتماعی 
فراهم  مشخص  هدِف  جامعۀ  در  اجتماعی  واقعیت  ساخت  در 
فرض  روش،  این  در   .)Ovens and Tinning, 2009( شود 
اجتماعی  مفاهیم  و  ساختارها  سازندۀ  عناصر  که  است  آن   بر 
موجب به حاشیه راندن گروه های اجتماعی نمی شوند، بلکه ترکیب 
ناجور عناصر در یک کل موجب به حاشیه راندن برخی گروه های 

.)Markula and Friend, 2005( اجتماعی می شوند
مفاهیم  واقعیت  که  است  این  بر  فرض  حافظه ران،  روش  در 
واقعیت  عین  و  می یابد  نمود  افراد  جمعی  خاطرۀ  در  اجتماعی 
یک  در  افراد  خاطره های  تداخل  و  تکامل  اجتماعی  مفاهیم 
این  بازنمایی  پژوهشگر  وظیفۀ  فرض،  این  براساس  است.  کل 
واقعیت های پراکنده در قالب پازلی واحد در فضایی بین االذهانی 

1. Social Constructivism

2. Memory-Work

3. Frigga Haug
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تعداد  18 داستان به  علت مطابقت نداشتن با شروط چهارگانه کنار 
گذاشته شدند. 

نمونه  اعضای  به  داستان ها،  جمع آوری  برای  اول  مرحلۀ  در 
آن ها  شخصی  اطالعات  و  افشانکردن  پژوهش  ماهیت  دربارۀ 
اطالعات  پرسش نامه،  از  استفاده  با  سپس  شد.  داده  توضیحاتی 
از  ادامه،  در  شد.  جمع آوری  نمونه  اعضای  جمعیت شناختی 
در  چهارگانه،  شروط  رعایت  با  که  خواسته  شد  نمونه  اعضای 
را  دانش بنیان  شرکت های  در  نوآوری  »تجربۀ  سؤال  به  پاسخ 
روش  دوم  مرحلۀ  در  کنند.  روایت  را  داستانی  کنید؟«  توصیف 
حافظه ران، طبق الگوی استاندارِد کدگذاری در روش حافظه ران، 
داستان ها با تمرکز بر شناسایی ـ نام گذاری عنصرها روایت شدند 
بازنمایی  برای  از 25 درصد  بیشتر  تکرار  با درصد  و عنصرهایی 
روش  سوم  مرحلۀ  در  شدند.  انتخاب  نوآوری  اجتماعی  واقعیت 

را  اجتماعی  واقعیت  سازندۀ  عناصر  پژوهشگران  حافظه ران، 
برمبنای داستان های جمع آوری شده، متون علمی و فرهنگ عامه 

به صورت ذهنی دسته بندی کردند.
اعضای  با  ارتباط  برقراری  پس  از  داده،  فرایند جمع آوری  در 
روش  پژوهش،  ماهیت  درخصوص  توضیحاتی  ابتدا  نمونه، 
اطالعات  اصل  افشانکردن  و  پژوهش  الزامات  پژوهش، 
جمعیت شناختی  داده های  سپس  شد.  ارائه  افراد  خصوصی 
جنسیت،  تحصیل،  سطح  سن،  مورد  پنج  در  نمونه  اعضای 
سابقۀ کاری و وضعیت تأهل جمع آوری شد. براساس داده های 
 30 تا   20 سنی  بازه  در  نمونه،  اعضای  بیشتر  جمع آوری شده، 
مدرک  و  مجرد  تأهل  وضعیت  مذکر،  جنسیت  دارای  سال، 
جمعیت شناختی  اطالعات   ،1 جدول  در  ارشدند.  کارشناسی 

اعضای نمونه مشاهده می شود.

جدول 1: داده های جمعیت شناختی اعضای نمونه

سابقۀ کاریسطح تحصیلحوزۀ فعالیتسن
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فناوری اطالعات

انرژی

داروسازی

تجهیزات پزشکی

تجاری سازی

صنایع غذایی

8

17

12

7

6

13

7

221<15دیپلم
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2-3. تجزیه وتحلیل داده
در این پژوهش، تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده با نرم افزار 
به  مکس کیو دی ای  نرم افزار  انتخاب  شد.  انجام  مکس کیو دی ای1 
 علت تناسب با داده های جمع آوری، تسلط پژوهشگران و به ویژه 
نرم افزار  این  از  استفاده  متداول بودن  و  نرم افزار  این  بر  کدگذاری 
در  بین االذهانی  فضای  خلق  برای  است.  کیفی  پژوهش های  در 
و  داستان  هر  فردی  خواندن  با  شد  تالش  داستان ها،  کدگذاری 
داستان های  ترازوی  در  داستان  هر  داستان ها،  جمعی  بازخوانی 
شناسایی  موجب  اول  وهلۀ  در  فرایند،  این  شود.  بررسی  دیگر 
عنصرهای تجربی موجود در هر داستان و در وهلۀ دوم، موجب 
بازشناسی مفهومی توصیف های تجربی هر داستان با درک سایر 
با  شد  تالش  روایت،  هر  جمع آوری  پس  از  می شود.  داستان ها 
کمترین فاصلۀ زمانی ممکن کدگذاری انجام شود. تجزیه وتحلیل 
اول،  مرحلۀ  در  شد.  انجام  مرحله  سه  شامل  فرایندی  در  داده ها 

1. MaxQDA

انجام  متن  اصلی  مفهوم های  شناسایی  است،  باز  کدگذاری  که 
به دو صورت مضمونی و جنینی در متن  شد. مفهوم ها ی اصلی 
مصاحبه وجود داشتند. مرحلۀ دوم، کدگذاری محوری است که 
شناسایی روابط بین کدهای اصلی برای رفتن به سطح باالتری از 
انتزاع در قالب زیرمقوله ها و مقوله هاست. مرحلۀ سوم، کدگذاری 
انتخابی است که شامل شکل گیری چارچوبی نظری با استفاده از 
زیرمقوله های شناسایی شده است. در این مرحله، با مقایسۀ نتایج 
با ادبیات این موضوع برای تشریح نتایج اقدام شد. در تصویر 1، 

فرایند تجزیه وتحلیل داده ها مشاهده می شوند. 

2-4. سنجش پژوهش
با  کّمی  تحقیق های  با  مقایسه  در  کیفی  پژوهش های  بررسی 
دشواری های بسیاری همراه است. برای اطمینان از کیفیت نتایج، 
پژوهش،  درخصوص  توضیح  ارائۀ  و  ارتباط  برقراری  مرحلۀ  در 
در  نشود.  تحمیل  مصاحبه شونده  به  مصاحبه گر  نظر  شد  تالش 
مرحلۀ جمع آوری داده ها، تالش شد متن تمامی مصاحبه ها، بدون 
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که این موضوع حکایت از میزان پایایی باال دارد. در دستور زیر، 
محاسبۀ پایایی بازآزمون کدگذاری مشاهده می شود.

رابطۀ )1(
0/95=  = درصد پایایی

3. یافته های پژوهش
عنصر   34 تعداد  درمجموع  داستان ها،  فردی  بررسی  پایان  در 
و  بازخوانی  پس  از  تعداد،  این  شد.  شناسایی  کد  یا  تجربی 
دارای  توصیف های  شناسایی  برای  تجربی  توصیف های  سنجش 
میان 26 عنصر،  از  یافت.  تقلیل  به 26 عنصر  یکسانِی معنایی، 
تعداد 20 عنصر، که در بیش  از 25 درصد داستان ها تکرار شده 
در  نوآوری  اجتماعی  واقعیت  سازندۀ  عناصر  به منزلۀ   بودند، 
پژوهشگران  ادامه،  در  شدند.  شناسایی  دانش بنیان  شرکت های 
فرهنگ  و  علمی  متون  جمع آوری شده،  داستان های  به  توجه  با 
داستان ها  بازخوانی  کردند.  اقدام  عنصرها  دسته بندی  برای  عامه 
به شناسایی دو دسته عناصر تجربی مربوط  به  سوم شخص یعنی 
منجر  مشاهده شده  یعنی  دیگری  به  مربوط   عوامل  و  مشاهده گر 
شد. به  عبارت دیگر، دسته ای از عناصر تجربی مربوط  به حاالت 
درونی و تجربیات بالواسطۀ راوی داستان از مفهوم نوآوری است. 

شود.  تجزیه وتحلیل  کمال  و  تمام  و  جمع آوری  تغییر،  هیچ گونه 
در مرحلۀ تجزیه وتحلیل، تالش شد نظر کدگذار بر متن تحمیل 
نشود. از میان پژوهشگران، فردی برای کدگذاری انتخاب شد که 
سابقۀ فعالیت کمتری در شرکت های دانش بنیان داشت. استفاده از 
اصل استقرای نظری در انتخاب اعضای نمونه باعث شد موضوع 
پژوهش از ابعاد متفاوت بررسی شود و براین مبنا می توان ادعا کرد 
داشت  اظهار  باید  پایان،  در  است.  مانع  و  جامع  بررسی  نتیجۀ 
که استفاده از اصل استقرای نظری باعث می شود پژوهش از دام 

دستیابی اشتباه به اشباع نظری رهانیده شود.
در این پژوهش، بررسی پایایی با روش پایایی بازآزمون انجام 
کدها  دسته  بندی  یکسانِی  درصد  به  معنای  بازآزمون  پایایی  شد. 
در متنی واحد توسط کدگذاری واحد در دو زمان متفاوت است 
پس  روز   10 حاضر،  پژوهش  در   .)Kangas et al., 2015(
پایایی  بررسی  برای  داستان ها،  کلیۀ  اولیۀ  کدگذاری  اتمام   از 
کدگذاری   

ً
مجددا و  انتخاب  تصادفی  داستان  پانزده  بازآزمون، 

پانزده داستان  اول و کدگذاری مرتبۀ دوِم  شدند. کدگذاری مرتبۀ 
درمجموع موجب شناسایی تعداد 621 کد شد که در این میان، 
 دو بار تکرار شدند. مطابق دستور محاسبۀ شاخص 

ً
298 کد دقیقا

پایایی بازآزمون، درصد پایایی کدگذاری 95 درصد به دست  آمد 

کدگذاری

کدگذاری

مفهوم 1

از
ی ب

ذار
دگ

ک
ی

ور
ح

ی م
ذار

دگ
ک

یرمقولۀ 2 ز

یرمقولۀ 1 ز مفهوم 2مقولۀ 1

مفهوم 1

ی
خاب

انت
ی 

ذار
دگ

ک

مقولۀ 2 مقولۀ 1

موضوع

نمودار 1: فرایند تجزیه وتحلیل داده ها
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جدول 2: عناصر سازندۀ واقعیت اجتماعی نوآوری

مفهوم
دسته بندی 

عناصر
برش داستانعناصر

ی
ور

نوآ

وژه
 س

  به
ط

ربو
ر م

ص
عنا

صبرکردن
با استخوان خوردکردن در این کار فهمیده بود که صبر باید و از عجله برای پیداکردن راه حل 

پرهیز می کرد. 

خستگی
علی همیشه در اوج خستگی ایده های درخشانی به ذهنش خطور می کرد. در ارائۀ راه حل 

خودش را آخرین مرد ایستاده معرفی می کرد.

کنجکاوی
منبع الهام نوآوری اون همیشه کنجکاوی هاش بود. کنجکاوی هایی که در اوقات فراغت انجام 

می داد برای نوآوری توی شغلش به کار می آمد.

مشاهده کردن
با نگاه دقیق به کار کارگران موقع چیدن بلوک های دیوار یک ایدۀ درخشان برای کاربرد فناوری 

خودش جهت جلوگیری رطوبت ساختمان به ذهنش خطور کرد.

انگیزۀ حل 
مشکل

مدارهای مختلف راه حل های مختلفی ارائه می دهند ولی انگیزۀ صیاد برای حل مشکل اون را 
در زمینۀ نوآوری ممتاز می کرد.

برای ارائۀ راه حل همیشه سعی می کرد اول از همه آرامش خودش را حفظ کند.حفظ آرامش

تک به تک هریک قطعات سیستم رو بررسی کرد تا بتونه راه حلی برای ارتقای سیستم پیدا کند.جزئی نگری

ترس از 
شکست

همیشه ترس از شکست نیروی پیش برندۀ اون بود. ترس ازدست دادن قرارداد باعث می شد 
همیشه راه کارهای جدیدی به مشتری هاش ارائه بدهد.

تالش کردن
برای حل مشکل مشتری همه رو به تالش بیشتر فرامی خواند. از دیدگاه او تالش بیشتر همیشه 

با نتایج بهتر همراه است.

شک کردن
یاسر همیشه به منطقی بودن هرچیزی شک داشت. این شک موجب می شد تا دنبال راهی برای 

بهترشدن عملکرد هرچیزی داشته باشد.

هدف 
شخصی

بیشتر اوقات این حس رو به دیگران القا می کرد از دیگران بهتره و این هدف دلیل اصلی 
ژست های نوآورانۀ او بود.

ژه
ه اب

ط ب
ربو

ر م
ص

عنا

جست و جو 
در اینترنت

مهارت جست وجو در اینترنت باعث شده بود تا خیلی سریع توانایی برطرف کردن تقاضاهای 
متفاوت مشتریان با تعداد محدودی از محصوالتش را داشته  باشد. او همیشه ویدئوهای 

مربوط به خانه های هوشمند را دنبال می کرد.

گذر زمان
به تدریج فهمیده بود که پافشاری برای حل مسئله در یک زمان بی فایده هست و باید بعضی 

کارها را به گذر زمان سپرد.

تغییر ترکیب 
اجزا

برای خاص کردن محصول اول سراغ تعویض اجزای دستگاه تغذیه رفت.

شوخی کردن
پای مصنوعی را برداشت و شروع به مسخره بازی کرد. در حین تلوخوردن یک باره متوجه ایراد 

اساسی طراحی اون شد.

محیط 
پرسروصدا

در حالی که همه داشتن به لوله نگاه می کردن و هر کی یک چیزی می گفت، انگار داد و 
فریادهای بی سروته همکاراش توی ذهن اون به هرچیزی که تا االن خونده بود تبدیل می شد. 

در همین حالت بود که فهمید مشکل کجاست.

تغییر ترتیب 
اجزا

مشکل پیش اومده باعث شد تا ترتیب زمانی اضافه کردن ماده را عوض کند.

گروه کاری
تالش او این بود که از طریق همکاری مؤثر اعضای دارای زمینه های تحصیلی متفاوت راه حل 

پیدا کند.

برای نوآوری همیشه به یک جای ساکت پناه می برد.محیط ساکت

آزمایش کردن
با اینکه توی مقاله نوشته بود و آزمایش تو این مرحله براشون هزینه بر بود، سام اصرار به انجام 
آزمایش داشت. مشکل پیش آمده توی آزمایش بود که موجب ساخت محصول جدیدی شد.
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این تجربیات در قالب داستان سوم شخص فرافکنی شده  است. 
دستۀ دیگر عناصر تجربی مربوط  به مشاهداتی است که راوی از 

شناخت نوآوری از طریق مشاهده به دست آورده است. 
گاهی  آ مفهوم  مشاهده شونده،  و  مشاهده گر  تقسیم بندی  با 
وی،  دیدگاه  از  می شود.  کشیده  تصویر  به  دکارت  رنه  دیدگاه  از 
این حالت، چندین  در  از شناخت است.  گاهی حالت خاصی  آ
مشاهده شونده، اعم  از موضوع مربوط  به امر واقع یا مفهوم ذهنی، 
هم  مشاهده گر  و  می یابند  تالقی  یکدیگر  با  مشاهده گر  ذهن  در 
یا موضوع واقف می شود.  واقع  بر حاالت  بر حاالت خود و هم 
ترکیب  از  می توان  دسته بندی،  این  برای  علمی  منابع  به  رجوع  با 
هر آنچه  به  سوژه  ساده،  تعریفی  در  کرد.  استفاده  بژه2 

ُ
ا و  سوژه1 

آنچه مشاهده  شده و  به هر  بژه 
ُ
ا و  مشاهده گر و مکتسب شناخته 

شناخته  شده اشاره دارد )Spohn, 2018(. در جدول 2، عناصر 
سازندۀ واقعیت اجتماعی نوآوری در بستر زبان فارسی به تفکیِک 

عناصر مربوط  به سوژه و ابژه مشاهده می شوند.
عمل  فاعل  یعنی  نوآور،  شخص  به  سوژه  مربوط  به  عناصر 
اجتماعی  واقعیت  عناصر  این  می شوند.  داده  ارجاع  نوآورانه، 
حاالت شخص نوآور در فرایند عمل نوآورانه را توصیف می کنند. 
عناصر مربوط  به ابژه به مفعول عمل نوآورانه ارجاع داده می شوند. 
این عناصر واقعیت اجتماعی، حاالت محیطی در فرایند نوآوری 
را توصیف می کنند. برخی از عناصر مربوط  به ابژه مانند سروصدا 
ممکن است ناشی از ارادۀ آزاد یک یا چند انسان یا فاعلی مستقل 
باشند. در این حالت، باز هم مفعوِل عمل نوآوری قرار می گیرند؛ 
شناخته  نوآوری  فاعل  یا  نوآور  فرد  نگاه  در  عناصر  این  چراکه 
می شوند. براساس نتایج پژوهش، می توان اظهار داشت که در زبان 
ذهن  در  خاص  به طور  و  مردم  عامۀ  ذهن  در  عام  به طور  فارسی، 
برهان  است.  منسجم  تعبیری  دارای  نوآوری  مفهوم  متخصصان، 
اول، بر این ادعا، دستیابی به اشباع نظری با تعداد پایینی داستان در 
قیاس با سایر پژوهش هایی است که با استفاده  از روش حافظه ران 
ادعا،  این  بر  انجام شده اندSmall et al., 2011(  (. برهان دوم، 
در  کدگذاری  فرایند  در  شناسایی شده  عنصرهای  محدود  تعداد 
قیاس با سایر پژوهش هایی است که با استفاده  از روش حافظه ران 
انجام شده اند )Stone et al., 2018(. برهان سوم، بر این ادعا، 
میزان باالی تکرار عنصرها در داستان های جمع آوری  شده است، 
اینترنت  به عنصر  استثنا  بدون  داستان  هفتاد  تمام  در  به طوری  که 
اشاره شده  است. در جدول 3، تعداد دفعات تکرار عناصر سازندۀ 

واقعیت اجتماعی نوآوری مشاهده می  شود.
دارای  نوآوری  مفهوم  اجتماعی  واقعیت  فارسی،  زبان  بستر  در 
یازده عنصر مربوط  به سوژه است. هفت عنصر کنجکاوی، مشاهده، 

1. Subject

2. Object

 مفهوم 
ً
تلویحا انگیزه، جزئی نگری، تالش، شک و هدف شخصی 

تحرک فاعل برای پیشرفت را در خود دارند. این عنصرها حکایت از 
نارضایتی از وضعیت موجود یا بسنده نکردن به وضع موجود است. 
این عناصر در تطابق کامل با تفسیر نوآوری در پژوهش های پیشین 
 Verganti and Öberg,( است  متفاوت  فرهنگی  بسترهای  در 
Uggla, 2017; Blok, 2018 ;.2013( در مقابل، سه عنصر صبر، 
 مفهوم سکون در زمان حال و موکول کردن 

ً
خستگی، و آرامش تلویحا

کار را در خود دارند.
دارای  نوآوری  مفهوم  اجتماعی  واقعیت  فارسی،  زبان  بستر  در 
بستر  در  داستان ها  متن  به  توجه  با  است.  ابژه  مربوط  به  نه عنصر 
نوآوری  برای  افراد  منبع  مهم ترین  اینترنت  عنصر  فارسی،  زبان 
از  فاعل  از  مستقل  و  بیرونی  واقعیت  به منزلۀ  زمان  عنصر  است. 
طریق تفسیری که فاعل از آن دارد در فرایند نوآوری اثرگذار است. 
سه عنصر تغییر ترکیب، تغییر ترتیب و آزمایش در فرایند نوآوری 
 مفهوم مشترک دخل وتصرف فاعل در عالم واقع را در خود 

ً
تلویحا

دارند. چهار عنصر شوخی، سروصدا، گروه کاری و سکوت نشانۀ 
تعبیر فاعل از چگونگی تأثیر دیگر افراد به منزلۀ اراده های آزاد دیگر 

در فرایند نوآوری است.

نتیجه گیری

با  است  مفهومی  نوآوری  عملی:  کاربست  و  نظری  غنای 
در  روزمره  زندگی  در  مفهوم  این  معنایی.  درهم آمیختگی 
مناسبت های متفاوتی به کار می رود. از طرف دیگر، این مفهوم در 
جامعۀ علمی و در رشته های متفاوت در جایگاه سوژه موضوعیت 
تا  ساده  تعاریف  از  طیفی  که  نوآوری،  مفهوم  می کند. طرح  پیدا 
تعاریف پیچیده را دربرمی گیرد، سبب می شود یگانگِی مفهومی 
در عین کثرت مصداقی برای نوآوری ایجاد شود. همچنین تعریف 
نوآوری در فرایندی همرفتی میان دنیای ذهنی، دنیای بین االذهانی 
و دنیای واقع سبب می شود کارکرد مفهوم نوآوری بین حوزۀ عملی 
و حوزه های نظری به درستی تبیین شود. در این پژوهش، عنصرهای 
سازندۀ  واقعیت اجتماعی نوآوری در بستر زبان فارسی شناسایی 
فارسی زبانان  برداشت  می توان  عنصرها،  این  بررسی  با  شدند. 
از نوآوری را درک کرد. از این دانش، می توان برای تبیین کیفیت 
چاره گشایی در جامعۀ ایران استفاده کرد. کیفیت چاره گشایی روند 
 Vasylieva et( توسعه و پیشرفت در جامعه را مشخص می کند
پژوهش صمیمی  در   

ً
مثال پیشین،  پژوهش های  در   .)al., 2019

پژوهش  در  یا  خاص  کاربردی  زمینۀ  در   )1397( همکاران  و 
طباطبائیان و همکاران )1397ب( در زمینۀ موضوعی خاص یا در 
پژوهش بهارلو و همکاران )1397( در زمینۀ کاربردی و موضوعی 
شرکت های  بر  حاضر  پژوهش  اگرچه  می شود.  بحث  خاص 
دانش بنیان متمرکز است، زمینۀ پژوهش زبان فارسی است، زمینۀ 
مشترکی که درک موضوعی و کاربردی از فناوری در ذهن ایرانیان 
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تعریف جامعۀ آماری ای است که محدود به پارک علم و فناوری 
استان گیالن و استفاده  از روش نمونه گیری غیرتصادفی برای طرح 
پژوهش است. این محدودیت سبب می شود تعمیم نتایج پژوهش 
شود.  مواجه  محدودیت  با  فارسی  زبان  بستر  در  جوامع  سایر  به 
زمانی  مدت  در  داستان ها  جمع آوری  ناشی  از  دوم  محدودیت 
ممکن  موضوع  این  است.  روزه(  چهار  زمانی  )بازه  کوتاه   

ً
تقریبا

است در کمیت و کیفیت توصیف های تجربی داستان های اعضای 
نمونه اثرگذار باشد. 

اجتماعی  ساخت  پژوهش،  نتایج  برپایۀ  آتی:  پژوهش های 
واقعیت نوآوری شامل سه عنصر صبر، خستگی و آرامش است که 
 مفهوم سکون در زمان حال و موکول کردن کار 

ً
این عنصرها تلویحا

به زمان آینده را در خود دارند؛ درحالی که در پژوهش های پیشین 
در  دارد.  ارتباط  تغییر  برای  پیوسته  با مفهوم تالش  نوآوری  مفهوم 
پژوهش های آتی باید با رویکردی تبارشناسانه، علت این موضوع 
شود.  بررسی  فارسی  زبان  ادبیات  تاریخ  و  فارسی  زبان  بستر  در 
اینترنت مهم ترین  نتایج پژوهش، جست و جو در  همچنین، برپایۀ 
باید  آتی،  پژوهش های  در  است.  نوآوری  برای  افراد  الهام  منبع 
در  نوآوری  کیفیت  و  کمیت  در  چگونه  موضوع  این  شود  بررسی 
استفاده  از  با  تأثیر می گذارد. همچنین می توان  فارسی  زبان  بستر 
بستر  در  دیگر  آماری  در جوامع  نوآوری  مفهوم  روش حافظه ران، 
زبان فارسی یا در بستر زبان های محلی در کشور ایران را بررسی 
و باهم مقایسه کرد. در پژوهش های بعدی، می توان با استفاده  از 
روش حافظه ران، مفهوم خالقیت در بستر زبان فارسی را بررسی 
این پژوهش ها، می توان مفهوم  با دیگر زبان ها مقایسه کرد. در  و 
و  لغات،  عینی  ترجمۀ  از  حاصل  قراردادی  مفهوم  یعنی  وضعی، 
مفهوم کارکردی، یعنی مفهوم رایج در زبان فارسی، را برای لغات 
خالقیت و نوآوری بررسی و مقایسه کرد. درنهایت در پژوهش های 
نوآوری  و  مفهوم خالقیت  از  افراد  پنداشت  اهمیت  آتی، می توان 

مبنایی  حاضر  نتایج  براین اساس،  می دهد.  پیوند  یکدیگر  به  را 
نظری برای مطالعات مربوط به پیشرفت و توسعه فراهم می کند. 
در پژوهش های پیشین، بدون توجه به زیربنای فکری جامعۀ ایران، 
متفاوت  زمینه های  در  مشکل گشایی  کیفیت  و  کمیت  بررسی  به 
نوآوری  درحالی که  شده  بود.  پرداخته  موضوعی  و  کاربردی 
 Kahn,( است  مرتبط  تغییر  با  نظری  به لحاظ  که  است  مفهومی 
زمان  در  سکون  با  را  نوآوری  مفهوم  پژوهش  این  نتایج   ،)2018
حال و موکول کردن کار به زمان آینده مرتبط می سازد. پدیدارشدن 
عنصر زمان در جایگاه ابژه نشان می دهد که افراد تصوری همچون 
منبع مادی خارج از تملک خود از زمان دارند. بررسی عنصرهای 
چشمگیر  اهمیت  نوآوری  اجتماعی  واقعیت  ساخت  سازندۀ 
در  می دهد.  نشان  را  نوآوری  برای  شغلی  و  شخصی  انگیزه های 
این زمینه می توان از مدیریت منابع انسانی برای ایجاد انگیزه برای 
و  زمان  تخصیص  پژوهش،  نتایج  براساس  کرد.  استفاده  نوآوری 

ایجاد محیطی به  دور از استرس نیز برای نوآوری ضروری است.
با دو نوع محدودیت  محدودیت های پژوهش: پژوهش حاضر 
مواجه است. دستۀ اول محدودیت های عام اند که از روش پژوهش 
ناشی می شوند. دستۀ دوم محدودیت های خاص اند که از انتخاب 
پژوهشگران در فرایند تدوین طرح پژوهش پس  از انتخاب روش 
پژوهش ناشی می شوند. محدودیت عاِم پژوهش ناشی  از روایت 
پرسشگری  یا  دخالت  بدون  نمونه،  اعضای  داستان های  کتبی 
موجب  موضوع  این  است.  حافظه ران  روش  در  پژوهشگر، 
مواقعی  در  و  می شود  کدگذاری  مرحلۀ  در  پژوهشگر  سردرگمی 
به  نمونه  اعضای  تجربی  توصیفات  تفسیر  موجب  است  ممکن 

مقصود مدنظر پژوهشگر شود.
یعنی  خاص  محدودیت  دو  دارای  همچنین  پژوهش  این 
طرح  تدوین  فرایند  در  پژوهشگران  انتخاب  از  ناشی   محدودیت 
اول  محدودیت  است.  پژوهش  روش  انتخاب  پس  از  پژوهش 

تکرارعناصر مربوط  به ابژهتکرارعناصر مربوط  به سوژه

صبرکردن
خستگی

کنجکاوی
مشاهده کردن

انگیزۀ حل مشکل
حفظ  آرامش
جزئی نگری

ترس از شکست
تالش کردن
شک کردن

هدف شخصی

64
63
61
60
59
58
55
53
49
47
39

جست وجو در اینترنت
گذر زمان

تغییر ترکیب اجزا
شوخی کردن

محیط پرسروصدا 
تغییر ترتیب
گروه کاری

محیط ساکت
آزمایش کردن

70
68
67
67
62
58
55
51
48

جدول 3: تکرار عناصر سازندۀ واقعیت اجتماعی نوآوری
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در تالش آن ها برای عمل خالقانه و نوآورانه و به ثمرنشستن عمل 
خالقانه و فناورانه را بررسی کرد.
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Identifying Elements of Social Construction of  
Innovation in Knowledge Enterprise Using Memory-Work Method
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Abstract
When confronted with new or old challenges, humans are inevitably forced to create new solutions 
or new formulations of existing solutions. The practice of issue solving in the physical world or 
the concept of innovation in the mental world have varying connotations across cultures and 
languages. The present study is an attempt to identify the constituent elements of the social reality 
of innovation in knowledge-based companies in the context of Persian language in Iran. This 
study takes an applied, descriptive approach. The research is qualitative in nature and employs 
the memory-work method in accordance with the social constructivist perspective. The statistical 
population consists of individuals employed in knowledge-based firms in Guilan Province›s 
Science and Technology Park. Seventy participants were sampled using a non-random sampling 
procedure. The study showed that the factors of social construction of innovation in knowledge 
companies fall into two categories. The first consisted of subject-related elements, including 
patience, exhaustion, curiosity, observing, drive for problem solving, calmness, partiality, 
fearing, struggling, doubting, and having a personal purpose. The second consisted of object-
related elements, including Internet surfing, time passing, changing decor, joking, a noisy setting, 
a working group, silence, and experimenting. The examination of the elements revealed a conflict 
between motion and stillness in the subject-related aspects, which has not been observed in past 
research where stillness in the present time and deferring change to a later time are not present. 
An analysis of the object-related components revealed that the primary source of innovation was 
Internet surfing.

Keywords: Innovation, Social constructivism, Social construction of reality, Concepts, Memory-
Work
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