
 

© The Author(s)  Publisher: National Research Institute for Science Policy 

 

Identifying and Categorizing the 

Metaphorical Maps in the Field of 

Innovation Studies 

 

Shohre Nasri*1 , Asieh Bakhtiar 2, Sepehr 

Ghazinoory3 

1- Assistant Professor, Department of Science and 

Research Policy, National Research Institute for 

Science Policy, Tehran, Iran. 

2- Assistant Professor, Department of Science and 

Research Policy, National Research Institute for 

Science Policy, Tehran, Iran. 

3- PhD candidate, Department of Information 

Technology Management, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. 

Abstract 

Metaphorical mappings have been used in 

various fields of study over the past decades 

and have provided deep insights to explain 

new features of a little-known or complex 

phenomenon. In the current research, 

focusing on the field of innovation studies, 

the most important metaphorical mappings 

have been identified and categorized. For this 

purpose, a domain review has been used to 

review and analyze the existing literature 

including 48 selected metaphorical maps. The 

findings of the research indicate that 

metaphors in the field of innovation studies 

under 5 main themes including 

"conceptualization of the process of 

innovation development and diffusion", 

"development of innovation strategy and 

roadmap", " technological changes 

forecasting, evolution and development of 

innovation" ", "description of the atmosphere 

governing innovation and existing 

interactions and communications" and finally 

"Policymaking and management of research, 

technology and innovation" can be classified. 

Finally, all the extracted themes are suggested 

in the form of a general metaphor under the 
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title of "innovation as a strategy" by adapting 

Mintzberg's 5p framework. 
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 مقاله پژوهشی

 های استعاری در حوزه مطالعات نوآوریبندیِ نگاشتشناسایی و دسته

 3نوری، سیدسپهر قاضی2 ، آسیه بختیار*1 شهره نصری

  استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران ایران. -1

 مدرس، تهران، ایران.شگاه تربیتدانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دان -2

 مدرس، تهران، ایران .استاد گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه تربیت -3

 

 دهیچك

شت ستعار یهانگا شته در حوزهی طی دهها شدههای گذ ستفاده  کمتر  دهیپد کی دیجد یهایژگیوبرای تبیین را  یقیعم یهانشیباند و های مطالعاتی مختلفی ا

 وته شده های استعاری پرداخبندی مهمترین نگاشتحاضر با تمرکز بر حوزه مطالعات نوآوری به شناسایی و دسته مقالهاند. در ارائه کرده شده یا پیچیدهاختهشن

ستفاده ش 48موجود شامل  منابعبرای بررسی و تحلیل  پیشینه منداز مرور نظام ،به این منظور ستعاریِ منتخب ا های پژوهش حاکی از آن ده است. یافتهنگاشت ا

ستعاره ست که ا شامل  5پردازی در حوزه مطالعات نوآوری ذیل ا صلی  ضمون ا شار فرایند یِسازمفهوم»م سعه و انت شت و راهبرد نیتدو» ،«ینوآور تو  رهنگا

و  گذاریاستیس»در نهایت و  «موجود ارتباطات و تعامالت و یوآورن بر حاکم یفضا فیتوص» ،«، تکامل و توسعه نوآوریفناورانه راتییتغ ینیبشیپ» ،«ینوآور

با اقتباس  «نوآوری به مثابه راهبرد»استعاره با عنوان در نهایت تمامی مضامین مستخرج، در قالب یک کالن بندی است.قابل طبقه« مدیریت علم، فناوری و نوآوری

 مینتزبرگ پیشنهاد شده است. 5p از چارچوب

 نوآوری، نوآوری به مثابه راهبردمطالعات  گذاری علم فناوری و نوآوری، نگاشت استعاری،مفهومی، سیاست استعاره: هاكلیدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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 مقدمه -1

 کافیل، با انتشار کتاب 1980در سال  1یاستعاره مفهوم هینظر

 «میکنیم یها زندگکه ما با آن ییهااستعاره»عنوان بهو جانسون 

ین ا یاصل فرض. دشمطرح  یشناسان شناختزبان اتیدر ادب

 کیلکه ب ست،ین یموضوع زبان کی ،است که استعاره آن ،هینظر

 یک در یاحوزه نیب ینگاشت» ،استعاره ی،عبارت به .تفکر است

تصل م گریکدیبه را  یدو دامنه مفهومیعنی است  «یمفهوم نظام

 یمفهوم یدارا که را یامجموعه جانسون و کافیل. کندیم
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   Nasri@nrisp.ac.ir :دار مكاتباتنویسنده عهده *

1 Conceptual metaphor theory 

 گرید مجموعه و 2منبع ای مبدأ قلمرو است، ترمتعارف و ترینیع

 ای مقصد قلمرو است، تریذهن و یانتزاع میمفاه یدارا که را

  .[1] خوانندیم 3هدف

 یقیعم یهانشیب ،چند دهه گذشته یط یاستعار یهانگاشت

فکر ت ،یطراح ،یمانند اکتشافات علم یمطالعه موضوعات یابر

از  یکی که ییتا جا ،کرده جادیا یوتریکامپ یهاو رابط یاضیر

 یجستجو توانیرا م یاکتشافات علم یمناسب برا یهاروش

هبا ب[. 2] دانست استعاره از استفاده با یمفهوم یهانگاشت

را  یدیجد یاهیژگیو توانیم هاییکارگیری چنین نگاشت

2 Source domain 
3 Target domain 

https://orcid.org/0000-0001-5064-8647


 یدر حوزه مطالعات نوآور یاستعار یهانگاشت ی  بندو دسته ییشناسا

76 

 ریتعب به .دکر کشفشده پیچیده یا کمتر شناخته دهیپد کی برای

 ینیعمفهوم  کیها ارتباط اطالعات مربوط به استعاره ،ترقیدق

و منجر به درک  کندیم ریپذامکان گرید یانتزاعمفهوم  کیرا با 

 سهیکه در آن فرایند مقا شودیماز پدیده مورد مطالعه  یدیجد

 [.3] دکنیم ی تولیددیجد یمعنا ،هومدو مف نیب

 ،یشناسزبان رینظ ییهانهیاستعاره تنها در زم کاربرد ،درگذشته

 یهادر سالاما  ،همطرح بود دستنیازا یو موارد یسندگیون

 موردتوجه مختلف یِعلم یهاحوزه در یپردازاستعاره ریاخ

و  یسانان علومدر حوزه  مثال عنوانبه و قرارگرفته پژوهشگران

 یاستعاره پرداز کردیروبا  یمتعدد یهاپژوهش تیریمد

 باهدف هاپژوهش نیا از یبرخ[. 4] است شدهانجام تاکنون

 از استفاده با هادهیپد یهایدگیچیپ و موضوعات فهم به کمک

 یریکارگبا به زین گرید یرخب .اندشدهانجام یاستعاره پرداز

 یهارا در حوزه یدیجد یهاهینظر ها،استعاره از یامجموعه

ها ارهاستع یریکارگبه یاند. به عبارتشکل داده یمختلف علم

ده ش تیپژوهشگران تقو لیقدرت تصور و تخ کهموجب شده 

موردمطالعه خود ارائه  نهیرا در زم یدیجد یهاهیو بتوانند نظر

 کی عنوانبه استعاره از زین گرید پژوهشگران یبرخ .دهند

 استفاده هاداده لیوتحلهیتجز یبرا یروش و پژوهش راهبرد

 اند.کرده

مطالعات نوآوری ، پردازیاستعاره مورد نظر یهااز حوزه یکی

هتر ب درک، این حوزه یِارشتهانیم تیماه لیبه دل درواقعاست. 

حوزه  گذاراناستیبه س تواندیم مربوطه میمفاهترِ و عمیق

د کاربر. دینما ینایدرست کمک شا یریگمیدر تصم نوآوری

یرا م استیتنها سنه تیِ این حوزه،اسیدر گفتمان س استعاره

به  ،یگذاراستیو س لیتحل یهسته اصل مثابهبه، بلکه سازد

نشان دادن  و بخشیمشروعیت ده،یچیپ تیاسیس یهادهیا ریتفس

 نیبنابرا کندیخاص کمک م مرتبط در سیاست نوآوریمقاصد 

 ،یلیدقت تحل لیبه دل تنهاها نه استعارهادعا کرد که  توانیم

 تیحائز اهممدیریت نوآوری در  نیعملکرد نماد لیبلکه به دل

 [.5] هستند

ها در حوزه مطالعات نوآوری که به رغم کاربرد وسیع استعاره 

ترین ای در راستای شناسایی مهمتر بدان اشاره شد، مطالعهپیش

 هدف. لذا یافت نشدآنها  بندیهای استعاری و دستهنگاشت

 کار رفتهبهای استعاریِ نگاشت نییو تب یپژوهش حاضر، بررس

وزه ح نیابعاد مختلف ا ییشناسا منظوربه مطالعات نوآوری در

 است. نوآوری گذاراناستیس یبرا آن یاستیس یهاو داللت

ای هنگاشت این است کهحاضر  متعاقباً سؤال اصلی پژوهش

 هایی قابلعات نوآوری کدامند و به چه دستهاستعاری در  مطال

 تقسیم هستند؟

 شدهسازماندهی  اصلی بخش 5 درحاضر  مقاله به این منظور

 شود. در بخشدوم پیشینه پژوهش تشریح می است. در بخش

شود. در بخش چهارم شناسی پژوهش ارائه میسوم روش

از  رجمستخ یدیکل یهااستعاره های پژوهش در خصوصیافته

پنجم . در بخش تشریح خواهند شد پیشینهمند مرور نظام

مهمترین نتایج پژوهش در قالب یک استعاره مفهومیِ جدید 

 ارائه خواهد شد.
 

 پژوهش نهیشیپ -2 

گذاری های مختلفی در حوزه مدیریت و سیاستتاکنون استعاره

علم، فناوری و نوآوری و در موضوعات و مقاصد مختلف نظیر 

 های فناور و نحوه تعامالتین فرایند نوآوری، همکاری بنگاهتبی

ها در کنار یکدیگر، تکاملی فناوریمیان آنها، توسعه و هم

راهبرد فناوری، مدیریت دانش، مدیریت پژوهش، ارزیابی 

نوآوری و ... استفاده شده که در ادامه به برخی از این مطالعات 

 شود: اشاره می

ی نظیر هایتوان به استعارهایند نوآوری میدر خصوص تبیین فر

، بیوم، رز(م)بوم ، اکوتونسازگان()بوم ، اکوسیستم)نظام( سیستم

شبکه، خوشه، مارپیچ، کارخانه و ... اشاره کرد. برای استعاره 

ها اقتباس و برای سیستم سیستم، که از حوزه علمی مدیریت

توان به یمطالعات نوآوری به کار گرفته شده است، م

رویکردهای مطرح شده در سه سطح میکرو، مزو و ماکرو اشاره 

نمود. بر این اساس، رویکردهایی نظیر نظام نوآوری سازمانی 

ای در سطح در سطح میکرو و با هدف توسعه نوآوری ریشه

رویکردهایی نظیر نظام نوآوری بخشی با هدف  [؛6]سازمان 

ای نظام نوآوری منطقه [؛7]توسعه نوآوری در صنایع مختلف 

با هدف توسعه یادگیری تعاملی در مناطق مورد نظر از طریق 

؛ نظام نوآوری فناورانه با هدف توسعه [8]توسعه نوآوری 

؛ نظام نوآوری [9]های به خصوص نوآوری فناورانه و فناوری

های کالن فنّی و اجتماعی حل چالش مبتنی بر مسئله با هدف

؛ و نهایتاً در [10]ی فناورانه و اجتماعی هااز طریق نوآوری

سطح کالن رویکردهایی نظیر نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری 

 اند. مطرح شده [11]جهانی 
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ت اس مثال معروف دیگر در این خصوص، استعاره اکوسیستم

ر از ابعاد مختلفی با یکدیگ در مقایسه با استعاره سیستمکه 

 نوآوری به نظریه سیستمد تفاوت دارند. ریشه نظری رویکر

های مدیریت نوآوری بر تقسیم کار، مکتب نهادگرایی و بحث

گردد؛ اما مطالعات در حوزه اکوسیستم نوآوری در مباحث می

مدیریت راهبردی و مدیریت کسب و کار ریشه دارد. 

های مختلفی از استعاره اکوسیستم در ادبیات مطرح بندیدسته

وان به اکوسیستم نوآوری، دانش و فناوری تشده که از جمله می

 [.14-12]اشاره نمود 

 های جدید نظیر اکوتونالذکر، برخی استعارهبر موارد فوقعالوه

با هدف تبیین فرایند نوآوری به ادبیات  2و بیوم نوآوری1نوآوری

ای با نقد اند. به عنوان مثال در مطالعههیافتاین حوزه ورود 

م برای تبیین نوآوری، اکوتون به عنوان استعاره اکوسیست

ای مناسب برای تبیین نوآوری، با این استدالل که استعاره

نوآوری در فصل مشترک اکوسیستم کسب و کار و اکوسیستم 

استعاره بیوم نیز با [. 15]دهد، قلمداد شده است دانشی رخ می

هدف تبیین فرایند نوآوری در سطح ملی با ارائه انتقادهایی 

یوم ب»نسبت به استعاره نظام ملی نوآوری اخیراً تحت عنوان 

 [.16]مطرح شده است « ملی نوآوری

توان به کاربرد استعاره در خصوص ارزیابی فرایند نوآوری می

در ارزیابی اکوسیستم نوآوری اشاره  3ارزیابی اکوسیستم هزاره

 ای، از استعاره مذکور براینمود. به عنوان مثال در مطالعه

است. در مطالعه مذکور  بکار رفته 4دادهارزیابی اکوسیستم کالن

ابعاد مختلف در ارزیابی اکوسیستم هزاره )نظیر رفاه، انواع 

خدمات، امنیت، آزادی، سالمت و ...( شناسایی شده و متناظر 

 دادهآنها در چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی اکوسیستم کالن

تناظر با رفاه، دسترسی به فضای  )نظیر تأمین نیاز کاربر در

ها مرتبط در مجازی امن در تناظر با امنیت، دسترسی به داده

 [.17]تناظر با سالمت و .....( استفاده شده است 

ها در تبیین فرایند نوآوری و کارگیری استعارهعالوه بر به

، از دیگر «انتخاب طبیعی»و « تکامل»ارزیابی آن، استعاره 

ها فناوریبرای توصیف سازوکار توسعه شدهی معرفیهااستعاره

روند. و رقابت میان کسب و کارهای مختلف به شمار می

ها، هاز رشت یاریبس یِها، استعاره اصلدهه یبرااستعاره تکامل، 

                                                 
1 Innovation ecotone  
2 Innovation Biome 
3 Millennium Ecosystem Assessment 
4 Big Data ecosystem 

 بوده است. روتیگرفته تا علوم کامپ یشناسهانیو ک شناسیبوماز 

ار، رک راهبرد کسب و کد یبرا یراه ی نیزعیانتخاب طب استعاره

اقع، . در وق شناخته شده استو اخال ینیکارآفر ،یتوسعه فناور

ط توس نیست که بشر یاز زندگ یاجنبه چیهتوان گفت می

اعمال در اقتصاد  یکه به طرق مختلف برا 5نیتکامل دارو هینظر

[. 18]نباشد شده، دست نخورده  و ... به کار گرفته استیو س

های فناور و نحوه ر خصوص همکاری بنگاهبر این دعالوه

و « کنام»هایی نظیر توان به استعارهتعامالت میان آنها نیز می

های روابط و تعامالت میان بنگاه[. 18]اشاره نمود « زیستیهم»

ظیر هایی نهای نوآوری نیز در قالب استعارهفناور و اکوسیستم

 [.19]شده است ، و .... تبیین «انگلی»، «سفرگیهم»

اره توان به استعدر حوزه سیاست علم و مدیریت پژوهش نیز می

انتخاب طبیعی و کاربرد آن در برخی موضوعات اشاره نمود. 

به عنوان مثال، استعاره انتخاب طبیعی برای تبیین سازوکار 

 در مجالت علمی استفاده شده که ضمن انتقاد 6داوری همتایان

همتایان که نهایتاً متمرکز بر نظرات سه فرایند فعلیِ داوری از 

 کی تحریریه مجله مربوطه است،متخصص با انتخاب هیئت

ن تأکید ضمکه  شده شنهادیو شفاف پ ایپو انِیهمتا داوریِفرایند 

و  هادهیا نیترمناسب یعیباز امکان انتخاب طب بر سیاست علم

 [.20] کندیرا فراهم مانتشار آن 

 رفتههای به کار ، از جمله استعارهدر حوزه مدیریت دانش

اره اش« یضمن یایدر کیدر  حیصر ریجزا»توان به استعاره می

 اند. هدف مطالعه آنهاکرده ارایهو همکارانش  7نمود که هیکس

 یافکار به روش نیا بیترک یبرا ی جدیدااستعاره پیشنهاد

 یهاثر انواع مختلف دانش و روشؤاست که به طور م دیجد

 های استعاره پیشنهادی آنها،. داللتکندتبیین آن را  تیریدم

 که بر در انتقال دانش بوده تیو شفاف یریپذانعطاف بهبود

در  [.21]گذار است ریتأث فرایند تکاملی تبدیل داده به دانش

ای از پیشینه برخی مطالعات انجام شده با خالصه 1جدول 

 والعات نوآوری ارائه شده پردازی در حوزه مطرویکرد استعاره

های علمیِ د، تاکنون با اقتباس از حوزهشومی دیدههمانطور که 

مختلفی نظیر مدیریت، زیست، ریاضی، شیمی و...، به کاربرد 

پردازی در حوزه مطالعات نوآوری با اهداف مختلف استعاره

  پرداخته شده است.

5 Darwin's theory of evolution 
6 Peer review 
7 Hicks 
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 پردازی در حوزه مطالعات نوآورینجام شده با رویكرد استعارهای از پیشینه برخی مطالعات اخالصه (1 جدول

 منبع هدف قلمرو مقصد قلمرو مبدا حوزه مطالعاتی استعاره

 سیستم مهندسی

 های نوآوری؛ نظیر:نظام

 نظام نوآوری سازمانی

 نظام نوآوری بخشی و فناورانه

تبیین فرایند توسعه  نظام نوآوری ملی

علم، فناوری و 

سطوح نوآوری در 

مختلف میکرو، مزو 

 و ماکرو

[7 ,12-14 ,22 ,23] 

 علوم زیستی

 اکوسیستم طبیعی
اکوسیستم نوآوری، اکوسیستم کسب و کار، اکوسیستم فناوری، 

 اکوسیستم دانش و ...
[12-14 ,24] 

 [15] اکوتون نوآوری اکوتون

 [16] بیوم نوآوری بیوم

 [26, 25] یمارپیچ نوآور گانه(مارپیچ )سه تا پنج

 [27] خوشه نوآوری خوشه

 [28] کارخانه نوآوری کارخانه مهندسی

 علوم زیستی

 [18] مدیریت فناوری راهبرد فناوری ژنتیک

 تبیین توسعه فناوری تکاملی فناوریهم تکاملی داروینهم

[19] 

تعامالت درون اکوسیستم 

سفرگی، طبیعی )نظیر هم

بت و زیستی، رقاهم تقابل،

 انگلی(

 زیستی فناورانههم

 انگلی فناورانه

 تقابل فناورانه

 سفرگی فناورانههم

 رقابت فناورانه

تبیین انواع تعامالت، 

همکاری و رقابت 

 های فناورمیان بنگاه

 انتخاب طبیعی مقاالت انتخاب طبیعی
مدیریت پژوهش و 

 گذاری علمیسیاست
[20] 

 [29] مدیریت فناوری هبرد فناوریرا نانو فیلتراسیون علوم شیمی

 ارزیابی اکوسیستم نوآوری و فناوری اکوسیستم هزاره علوم زیستی
ارزیابی فرایند 

 نوآوری
[17] 

 رقص سیاست نوآوری رقص هنر
گذاری سیاست

 نوآوری
[30] 

 

 شناسیروش -3

ی هانگاشت بندیِیی و دستهشناسا یراستا در مقاله نیا در

روش مرور از روش  ینوآور مطالعات حوزهدر  استعاری

 SLRدر روش  .است شدهگرفتهبهره ( SLR) 1پیشینه مندنظام

 یینمطالعات تع، 2یهاول یجستجوهفت گام اصلی شامل 

، 5انتخاب مقاالت، 4مقاالت یجستجو، 3محدوده پژوهش

، 7مقاالت یمحتوا یلو تحل یهتجز ،6مراجع مقاالت یابیرد

الزم [. 31]  در نظر گرفته شده است 8یرهامتغ یلو تحل یهتجز

ای هبه توضیح است، در گام آخر، توصیف هر یک از نگاشت

انجام  1شکل استعاری بر اساس چارچوب مورد اشاره در 

                                                 
1 Systematic Literature Review (SLR) 
2 Initial search 

3 Scoping studies 

4 Article searc 

5 Article selection 

به حوزه  مبدأ قلمرو خواهد شد. بر اساس چارچوب مذکور،

 یداراشود و علمی اشاره دارد که استعاره از آن اقتباس می

به حوزه مقصد  قلمرو ؛ واست ترمتعارف و ترینیع مفاهیمی

علمی اشاره دارد که پدیده مورد بررسی بر اساس مفهومِ متناظر 

قلمروهای مبدا  انیم ارتباط .شودسازی میدر قلمرو مبدا، مفهوم

 نگاشت» شود،یم داده نشانیی تناظرها شکل به کهو مقصد 

 [.1]نام دارد  «9استعاری

ه گانهای هفتهای پژوهش بر اساس گامهدر ادامه به ارائه یافت

 شود. و چارچوب نگاشت استعاری پرداخته می SLRروش 

 

6 Reference backtracking 

7 Content analysis 

8 Invariant analysis 

9 Metaphorical mapping 
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قلمرو مبد 

قلمرو مقصد

ن اش  استعاری

 [32, 1]چارچوب نگاشت استعاری  (1شكل 

 

 پیشینه مندهای مرور نظامها براساس گامتشریح یافته -4

پروتكل مرور  میو تنظ هیاول یگام اول و دوم: جستجو 4-1

 مندنظام

داده  اهگیو پا هادواژهیکل ه،یاول یبر جستجو یمبتن گام نیا در

. الزم به ذکر شد نییتع 2به شرح جدول  مندنظاممرور  منتخب

 2022 سال تا نامهو پایان باکت است در این پژوهش، مقاله،

 مدنظر بوده است. 
 

 در مقاله حاضر منتخب مرور یهادواژهیكل (2 جدول

ژه
دوا

كلی
ها

 

 innovation) ینوآور استعاره یاهدواژهیکل یجستجو -

metaphor ،)یفناور یگذاراستیس استعاره (technology 

policy metaphor)( استعاره سیاست علم ،science 

policy metaphor) 

 در ،Innovationو  Metaphor یدیواژه کل یجستجو -

 وکارکسب و اقتصاد ت،یریمد و کتب و ... مجالت

 نکهیا بررسی یبرا innovation+as بیترک یجستجو -

 شده است. هیتشب یزیبه چه چ ینوآور

و کتب و ...  مجالت در گرید علوم یهادواژهیکل از استفاده -

 ,Chemistry, physic) وکارکسب و اقتصاد ت،یریمد

biology,ecology ,….+ innovation) 

 ه ایپا

 داده
WOS؛ Scopus؛ Google scholar 

 جستجو و انتخاب مقاالتجم: گام سوم تا پن 4-2

از  پسPRISMA [33 ،]بر اساس چارچوب مرحله  نیا در

 زیمتما مورد 426منتخب که به  یهاگاهیمقاالت در پا یجستجو

 هس نشیگز یالگو کیاساس  برمقاالت  انتخابمنتج شد، 

و در نهایت  رفتیمتن( صورت پذ ده،ی)عنوان، چک یامرحله

 بر این در انتخاب مقاالت از روشعالوه مقاله انتخاب شد. 48

جستجو در فهرست منابع در مستندات منتخب نیز استفاده شد 

مورد مقاله اضافه شد. الزم به ذکر است در   7و بر این اساس 

 تکایاترین معیار تبیین، توضیح یا مهمالگوی گزینشِ مقاالت 

 مقاله بر یک استعاره مفهومی در حوزه مطالعات نوآوری بوده

 شده ارائه 2شکل در  اجمالبههر مرحله  یکمّ یِخروج است.

 یمقاالت و درست تیفیک یابیارز منظوربهالزم به ذکر  است.

 ممیزیمحققان، از روش  یابیعالوه بر ارز ها،لیو تحل جینتا

  نظر استفاده شد.همکاران و افراد صاحب

 

 

 
 PRISMA [31]فرایند انتخاب مقاالت بر اساس ال وی  (2شكل 

 

 

 تجزیه و تحلیل محتوای مقاالت: ششم گام 4-3

 از یدیاستعاره کل 48 استخراجمنتج به  منتخب،مقاالت  یبررس

ی و مقاصد مختلف با اهدافمختلف شد که  های علمیحوزه

به کار  درحوزه علمیِ قلمرو مقصد یعنی مطالعات نوآوری

شناختی مقاالت منتخب اطالعات کتاب 3جدول اند. شدهگرفته 

مشخص است مقاالت  3شکل  در که طورهمان دهد.شان میرا ن

 Technological Forecasting andدر مجالت  منتخب عمدتاً

Social Change، Technovation ،Harvard business 

review،Research Policy، Journal of product innovation 

management است. دهیبه چاپ رس  

یی
سا
شنا

 

مقاالت حذف شده بر اساس بررسی 

 (n=35) محتوا و متن مقاله

ده
 ش
ب
خا
 انت

ط
رای
 ش
جد

 وا

 (n=48)منتخب مقاالت 

 مقاالت واجد شرایط بررسی

(83=n) 

 های اطالعاتیمقاله شناسایی شده بر اساس كلمات كلیدی در پای اه 426

 (284؛ اسكوپوس: WOS :104؛ 31؛ گوگل اسكالر: 7)سایر: 

 (=n 230گری اولیه مقاالت با خواندن عناوین )غربال

 حذف مقاله تكراری و نامرتبط

(196=n) 

مقاالت حذف شده بر اساس بررسی 

 (n=113چكیده )

ری
ل 
رابا

 غ
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 حاضر مقاالت منتخب پژوهش یناختشاطالعات كتاب( 3جدول 

 منبع مجله عنوان
The Organizational Innovation System: A systemic framework for radical 

innovation at the organizational level 
Technovation [6] 

Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. iewHarvard business rev [12] 

Predators and prey: a new ecology of competition  Harvard business review [13] 

Innovation lives in ecotones, not ecosystems. Journal of Business Research [15] 

The new metaphor of IB versus NIS Rahyaft [16] 

m Assessment (MA) as a metaphor for Big Bio to bits”: the Millennium Ecosyste

Data ecosystem assessment 
Information Technology & People. [17] 

Advances in evolution and genetics: Implications for technology strategy Technological Forecasting and Social Change [18] 

considering technological interaction  Classification of innovation Journal of Economics Bibliography [19] 

Natural selection of academic papers. Scientometrics [20] 

Technology, Policy, and Economic Performance: Lessons from Japan Burns & Oates. [22] 

smart specialization: Knowledge production and Quadruple innovation helix and 

national competitiveness. 
Форсайт [25] 

The triple helix as a model for innovation studies Science and public policy [26] 

Indicators to support innovation cluster policy International Journal of Technology Management, [27] 

The propensity to exit and innovation. al OrganizationReview of Industri [27] 

Building an innovation factory. Harvard business review [28] 

filtration metaphor in extracting technology strategy for -The use of nano

based enterprises.-nanotechnology 
Engineering Economics [29] 

The theory and  : the innovation policy dance.Introduction. A systemic perspective

practice of innovation policy 
An international research handbook [30] 

Groping toward the next stages of technology development and human society: A 

metaphor from an Iranian poet 
ocial ChangeTechnological Forecasting and S [34] 

The Metaphor in the Conceptualization of Innovation in Lim Kok Wing's 

Writings 
International Journal of English Language Studies [35] 

provoking metaphors for -Metaphorically creative: A synopsis of nine thought

innovation 

Innovating in Times of –tion ConferenceISPIM Innova In

Crisis 
[36] 

Innovation as the Craft of Combination: Perspectives on Technology and 

Economy in the Spirit of Schumpeter 
(Doctoral dissertation, Linköpings universitet). [37] 

catalyst  Business model disruption: innovation as a Frontiers of Health Services Management [38] 

line -epistemic warfare: the creative role of on-Scientific innovation as eco

manipulative abduction  
Mind & Society [39] 

ic Civic innovation as a response to social problems: the case of Civic and publ

challenges in Mexico 

the Fourth International Conference on Technological 

Ecosystems for Enhancing Multiculturality 
[40] 

goal schema in Agnès Varda’s -path-The journey metaphor and the source

aphor theoryBeyond cognitive met autobiographical gleaning documentaries  
Perspectives on literary metaphor (book) [41] 

Modeling the evolution of system technology performance when component and 

system technology performances interact: Commensalism and amensalism  
Technological Forecasting and Social Change [42] 

he diffusion of management innovations: The possibilities and limitations of T

memetics  
Journal of Management Studies, [43] 

The politics of innovation: Why innovations need a godfather Technovation [44] 

aves’ of innovation‘seedbeds’ or ‘encl—related science parks-University Technovation [45] 

Innovation roadmapping: Building concepts from practitioners’ insights  Journal of product innovation management [46] 

Applying the biological evolution metaphor to technological innovation  Futures [47] 

art and new -the-of-theory of technological change: State Evolutionary

approaches  
Technological forecasting and social change [48] 

Critical success factors for new product development in the Hong Kong toy 

industry  
Technovation [49] 

ryless” company The new boundaries of the “bounda Harvard business review [50] 

Organizational visions for technology assimilation: The strategic roads to 

based systems success -knowledge 
IEEE Transactions on Engineering Management [51] 

uition in the ballet of A round of dancing and then one more: embedding int

entrepreneurial decision making  
International Entrepreneurship and Management Journal [52] 

Nurturing novelty: Toulmin's greenhouse, journal rankings and knowledge 

evolution 
European Management Review [53] 

ing the Terminology of Open InnovationA Novel Metaphor Concern International Business Research [54] 
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 منبع مجله عنوان

The valley of death as context for role theory in product innovation Journal of Product Innovation Management [55] 

Murmuration as Metaphor for Sustainable Innovation processes FOURTH ANNUAL CONFERENCE-IRTYTH [56] 

Journal of Open  A New Metaphor for Open Innovation.—Multidexterity

Innovation: 
Technology, Market, and Complexity [57] 

What biological evolution teaches about sustainable engineering innovation. ctionJournal of Cleaner Produ [58] 

Technological speciation as a source for emerging technologies. Using semantic 

patent analysis for the case of camera technology. 
Technological Forecasting and Social Change [59] 

The labyrinths of information: Challenging the wisdom of systems OUP Oxford [60] 

Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, 

innovation and the environment relate to each other?: a proposed framework for a 

disciplinary analysis of sustainable development and social ecology.-trans 

nal Journal of Social Ecology and Sustainable Internatio

Development 
[61] 

Not all that jazz! Jamband as a metaphor for organizing new models of 

innovation. 
European Management Journal [62] 

in  Networks as sponges: International collaboration for developing nanomedicine

China. 
Research Policy [63] 

Principles of economics: unabridged eighth edition. Cosimo, Inc. [64] 

periphery analysis of –The invisible college of cluster research: a bibliometric core

the literature 
Industry and Innovation [65] 

 
 ی  استعاری در حوزه مطالعات نوآوربر اساس توزیع تعداد مقاالت ن اش ( تفكیک مجالت3شكل 
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 متغیرها تحلیل و تجزیهگام هفتم:  4-4

توان بررسی مقاالت منتخب حاکی از آن است که می

 لیاص مضمون پنج ذیل را شدههای استعاریِ شناسایینگاشت

 نیتدو» ،«ینوآور انتشار توسعه و فرایند یِسازمفهوم»شامل 

، هفناوران راتییتغ ینیبشیپ» ،«ینوآور رهنگاشت و راهبرد

 و ینوآور بر حاکم یفضا فیتوص» ،«توسعه نوآوری و تکامل

و  گذارییاستس»در نهایت و  «موجود ارتباطات و تعامالت

 در (.4شکل ) کرد یبندطبقه« مدیریت علم، فناوری و نوآوری

بر اساس چارچوب گانه مذکور پنج ینمضاماز  کیادامه هر

 شود. یم تشریح لیبه تفص( 1شکل نگاشت استعاری )

 
 مطالعات نوآوریدر  های استعارین اش  گانهمضامین پنج (4شكل 

 ینوآور توسعه و انتشار فرایند سازیِمفهوماول:  مضمون -

 همواره های مفهومیِ آن،ی به دلیل پیچیدگینوآور یفرایندها

 یپردازجهت استعاره محققان توجه مورد جمله موضوعاتِاز 

بررسی مقاالت است.  ی بودهنوآورو  یدر حوزه علم، فناور

 دسته، نیدر امنتخب ذیل مضمون اول، حاکی از آن است که 

موضوعات مختلف نظیر  دنیکش ریها جهت به تصواز استعاره

, 41 ,35] ینوآوردر توسعه  کلیدی یهافرایند سازیِمفهوم

 هتوسع فرایند نیی[، تب54] باز ینوآورفرایند  یسازمفهوم ،[52

 فرایند حیتوض مختلف، سطوح در ینوآور و یفناور علم،

نشان  [، 43] ایپو یفرایند تکامل کیعنوان به هایانتشار نوآور

 توسط ینوآور یهافرایند جینتا ی انتشارگچگون دادن

[ و توجه به 43 ,27] مختلف یهانوآور در بخش یهاشرکت

 4جدول است. در  شده استفاده ینوآورفرایند  یهامحرک

وزه ح ثیاز ح لیبه تفص های استعاریِ مذکورهریک از نگاشت

و  أمبد هایقلمرو و مفاهیم مورد نظر در علمی قلمرو مبدأ

 اند.شده تشریح مقصد

 ی نوآوررهن اش   و راهبرد نیتدو :مضمون دوم -

 مورد یپردازکه در استعاره ینوآور العاتمط از یگرید حوزه

د راهبر ات مرتبط با تدوینموضوعاست،  قرارگرفته توجه

های مربوط به بررسی مقاالت یافته است.و رهنگاشت  ینوآور

 یهااستعارهدسته، حاکی از آن است که  نیدر ا منتخب

 حیتوضمانند  یاهداف در این خصوص، شده کاربردهبه

زوم نوآور و ل یهاشرکت تیال مختلف مالکاشک نیب یناهمگون

ها بر اساس نوع شرکت یبرا ینوآور یهاراهبرد نیتدو

عه توس یبرا تیموفق یاتیحعوامل  ی[، بررس46] هاآن تیمالک

 یبرا ینوآور یهاراهبرد نیتدو لزوم و دیمحصول جد

 آن یسازادهیپآن راهبرد و امکان  تیها بر اساس اهمسازمان

 ینوآورراهبرد  نیتدو یگوناگون برا یرهایب مس[، انتخا39]

استخراج مدل  تی[، اهم66] یرهنگاشت فناور میترس ،[51]

[، ارائه 29] یراهبرد جهت توسعه فناور نیتدو یبرا

یرا دنبال م [49] نوآورانهمسائل  یبرا راهبردی یهاحلراه

به  های استعاریِ مذکورهریک از نگاشت 5جدول در  .دنکن

 و مفاهیم مورد نظر در حوزه علمی قلمرو مبدأ ثیاز ح لیتفص

 د.انشده تشریح و مقصد أمبد هایقلمرو

سعه فناورانه، تكامل و تو راتییتغ ینیبشیمضمون سوم: پ -

 ینوآور

 علم، انارگذاستیکمک به س یاز ابزارها یکی یفناور ینیبشیپ

 جهت فهم بهتر ابعاد و شودیم محسوب ینوآور و یفناور

ست. ا شدهاستفادهتاکنون  یمختلف یهااز استعاره آن لفمخت

 حی[، توض19] هایتکامل و توسعه فناور یچگونگ حیتوض

 یاتیح یهایژگیو حی[، توض59] دیجد یهایظهور فناور

 ینیبشیپ[، کمک به 19] یو تکامل فناور فناورانه یهاشرفتیپ

 فی[، توص48] از اطالعات موجود یبا آگاه یفناور ندهیآ

[، 65] یو نوآور یتکامل دانش جهت توسعه فناور یچگونگ

 یدازپر ویو سنار یو اجتماع یفنّ راتییتغ اندازچشم نییتع

 به توجهو  [34] علم( ندهیآ ینیبشی)پ یجوامع بشر ندهیآ

با  راتییتغ یبخشعیجهت تسر یعنوان ابزار به ینوآور

 یخصوص و یاز منابع دانش گسترده از بخش عموم یریگبهره

بوده  دسته نیها در ااهداف استفاده از استعاره ازجمله [38]

به  های استعاریِ مذکورهریک از نگاشت 6جدول در  است.

 و مفاهیم مورد نظر در حوزه علمی قلمرو مبدأ ثیاز ح لیتفص

.اندشده تشریح و مقصد أمبد هایقلمرو
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 ینوآور توسعه و انتشار ندفرای سازیِمفهوم به معطوف یهاهاستعار (4 جدول

حوزه علمیِ 

 قلمرو مبد  

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو مبدا قلمرو

 کاردستی هنر
 یریادگی

 ینوآور

 یسازوممفه ،بر این اساسداللت دارد.  ینیکارآفر هایاز مهارت یبیبر ترک «کاردستیبه عنوان  ینوآور»

 یهنر که برا کیمانند  قاًیدق ی است؛ریادگیعنوان به یو نوآور 1کردنعنوان سرهمبه ینوآور فرایند

نامشخص  تیماه لیبه دل ینوازبداهه کاردستیاستعاره  گرید نبهج. شودیگرفته م ادی ترقیدق یهامهارت

 .است شیخطا و آزما ،آزمون یهااست که مستلزم چرخه یفرایند نوآور

[37] 

 تمسیس مهندسی
 فرایند توسعه

 ینوآور

میکرو، مزو و ماکرو به یک نظام از حیث وجود  مختلف سطوح در ینوآور و یفناور علم، توسعه فرایند

 مرز، اهداف، کارکردها، و ساختار، تشبیه شده است.

[6 ,

22] 

 یکیالکتر مدار یمهندس
 ینوآورفرایند 

 باز

؛ های نوآوری باز  با یک مدار الکتریکیابی میان ویژگیاز طریق تناظری باز یِنوآور فرایند یسازمفهومبه 

 ،یی به ترمینال خروجباز خروج ینوآورتشبیه  ،ی به ترمینال ورودیورود)نظیر: تشبیه نوآوری باز 

ی به سازمان ینرسیاتشبیه  ،به اجازه ورود ایپو ینوآور یهاتیقابلتشبیه  ،ی به ولتاژانسجام متوالتشبیه 

 پرداخته شده است. مقاومت در مدار(

[54] 

  یریمد

 ی(جهان رد)
 سفر

 فرایندتوسعه 

 ینوآور

رداخته و تشبیه آن به سفر پ نوآوری و فناوری علم، توسعه فرایندموانع و مراحل اصلی در  سازیِبه مفهوم

 ریکردن مشکالت موجود در مس یبا ط  مقصد به مبدا از حرکت سفر کههمانطور  شده است. در واقع

 یو ط قبل از شروع فرایند یالزامات ازمندین زین یاز سفر است، نوآور شیتوشه پ نیمأت ازمندیناست و 

 باشد.میاست،  یفناور یساز یشدن فرایند تا مقصد که همان تجار

[35 ,

41] 

 کیممت تمیالگور شناسیزیس 
 انتشارفرایند 

 ینوآور

یه آن به الگوی و تشب ایپو یفرایند تکامل کیعنوان  به های مدیریتییانتشار نوآور سازیِ فرایندبه مفهوم

 استعاره نشان نیاپرداخته شده است.  ها بر اساس رویه تنوع، انتخاب و تکرارmemeانتشار و تکامل 

 ازدهد که  شکلها( را )مم یتکامل یهاتمیالگور تواندیم ینوآوردهد که تکرار، انتخاب و تنوع یم

  .کندیموجود در آن را روشن م یهاکار، راه نیو در انجام ا کنندیم یبانیپشت ینوآورانتشار  یهافرایند

[43] 

 ینوآور فرایند واحد پول  اقتصاد

 خود ینوآور یفرایندها جینتا نوآور یهاشرکت چگونه کهشود با استفاده از مفهوم پول، نشان داده می

 یهاحلو مقرون به صرفه بودن راه یه دسترساستعار نیا. رندیگیم  کار به مختلف یهابخش در را

 کشد.به تصویر می یاجتماع یهاچالش یرا برا یفناور

[36] 

 ینوآور فرایند روین کیزیف

رداخته پ و تشبیه آن به مفهوم نیرو اثر جادیا ای با قابلیتپدیده عنوان به ینوآور سازیِ فرایندبه مفهوم

در نظر گرفته  یبه عنوان فرایند یدهد که نوآورینشان م نوآوری به آن و تشبیه رویاستعاره نشده است. 

ارگیریِ و به ک رییتغ یکه خود را برا یاگر طرف به عبارتیشود.  عیتسر ایتواند کند  یشود که م یم

ا در را متوقف کند و آنها ر تغییر تواند مخالفان یداشته باشد، م یشتریکند، سرعت بیآماده م نوآوری

 خالف سوق دهد.جهت م

[35] 

 ینوآور فرایند واکنش علوم اجتماعی

 راتییو تغ یکه توسعه فناور ییهاها و فرصتچالش یبراپاسخ  کیبه عنوان  یمدن یمفهوم نوآور

شود. این استعاره چگونگی تاثیر ، تعریف میارائه دهد یحل مشکالت اجتماع یممکن است برا

 دهد.ی را نشان میهای اجتماعی در توسعه نوآورواکنش

[40] 

 نوآوری فرایند خوشه علوم زیستی

 زنندیجوانه م یاکنندهرهیبا سرعت خ دیجد یهایکه در آن فناور مناطقی نوآوری به خوشه تشبیه شده

یم تیوکار را تقوکسب دیجد یهاو روش دیجد عیتخصص و استعداد توسعه صنا ه،یو منابع سرما

 د.کنن

[27] 

 توسعه نوآوری 2رگدره م ادبیات

ای از توسعععه فناوری و مرحلهمنابع و تخصععص در  یکمبود نسععب مراحل توسعععه نوآوری و توصععیف

ست.  شده ا شبیه  ستعاره حاک نیانوآوری به دره مرگ ت سبتاً  یا ست که منابع ن  کیدر  یشتریباز آن ا

ش صص پژوه صص و منابع تجار گریو در طرف د یطرف دره در قالب تخ سط تخ  وجود یزسا یتو

ستهیبه هم پ یهااز نقش یادره مجموعه نیدارد. در ا س و طرف به  کیها را از شود که پروژهیم یبرر

 کند.یمنتقل م گریسمت د

[55] 

 ینوآور فرایند چندگانه چیمارپ شناسیزیس 

سه  عاملهمچون مارپیچی که از طریق ت یو نوآور یفرایند توسعه علم، فناوردر این نگاشت استعاری، 

ستیدر علم زسازی شده است. شود، مفهومبازیگر اصلی یعنی دانشگاه، صنعت و دولت ایجاد می

 یابیدست یبرا ینوآور یعملکرد آن است. در فضا نییدر تع یاتیعنصر ح کی DNAساختار  ،یشناس

ولت دانشگاه و د-تصنع نیارتباط ب به ازین ،شناسیژنوم در زیست رییبه اهداف نوآورانه و همانند تغ

 .وجود دارد

[25 ,

26 ,

61] 

                                                 
1 Tinkering  
2 Valley of Death 
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حوزه علمیِ 

 قلمرو مبد  

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو مبدا قلمرو

 ومیب شناسیزیس 
ی در نوآور فرایند

 سطح کالن

های ی و ویژپیشناسبوم درسطح ملی به فرایند توسعه یک بیوم در  ینوآور توسعهفرایند  سازیِمفهوم

 در ینوآور ومیب کی لیذ فناورانه یهاستمیاکوس انواع مجموعه نگاشت نیا در. است شده هیتشب مربوطه

 .و برایند عملکردیِ آنها بر توسعه نوآوری در سطح ملّی تأثیرگذار است کنندیم ستیز یملّ سطح

[16] 

 یعیطب تمیساکوس شناسیزیس 
فرایند نوآوری 

 در سطح مزو

فرایند توسعه نوآوری با ابعاد صنعتی و فناورانه در سطح مزو به سازوکار توسعه یک اکوسیستم طبیعی 

 بیه شده است.تش
[12] 

 فرایند نوآوری یورزشمسابقه  یبدن  یترب
شان می دهد که نوآور فرایند مختلف ابعاد یسازمفهوم شی، نظیر ماراتن، ن سابقه ورز شابه یک م ی م

 .نوآوری به عنوان یک کار طوالنی و دشوار تصویر شده است
[35] 

 ینوآور ش رهن ا و راهبرد نیتدو به معطوف یهااستعاره (5 جدول

حوزه علمی 

 قلمرو مبد 

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو مبدا قلمرو

 یمهندس
 یهانقشه

 یکاتوگراف

 رهنگاشت

 ینوآور

ای تواند استعارهشود و میاستفاده می B به نقطه  Aنقطه برداری و جهت پیمایش ازی در نقشهکاتوگرافهای نقشه

 .رددشود، قلمداد گها برای حرکت از حال به آینده استفاده میبرای ترسیم رهنگاشت نوآوری که در شرکتقوی 
[66] 

 جنگ ینظام علوم
 راهبرد

 ینوآور

 ،کنندیکه در برابر آن مقاومت م یهستند و کسان رییکه خواهان تغ یافراد نیب یطوالن ینبرد مثابه به ینوآور به

 :دارد وجود ینوآور یبرا یژگیو چند نگاشت نیا در. تاس شده دهیکش ریتصو به

 د.گردمی یجنگ تلق کیشود، به عنوان جربه میت آنکه در فرایند  ییهاهاو مخالفتچالش لیبه دل ینوآور -

 به راه حل راهبردی دارد. ازیشود که نیم یتلق یجد یموضوع عموم کیعنوان  به -

 باخت است. ایآن برد  جهیدهد که نتنشان مینبرد  کیبه عنوان  یمفهوم نوآور -

[35 ,

39] 

 ینید علوم
 کتاب

 1مقدس

 راهبرد

 ینوآور

 ها را بر اساسبا اقتباس از تعابیر موجود در کتاب مقدس مسیحیان )شامل عهد عتیق و عهد جدید(، شرکت

رست(، مزیت رقابتی د)کسب و کار و  موعود نیسرزموضعیت کسب و کار و مزیت رقابتی با چهار تعبیر شامل 

تی )کسب و کار غلط و مزیت رقاب شکسته )کسب و کار درست و مزیت رقابتی غلط(، عهد به آب شراب لیتبد

 کند. این چهار حالت یک)کسب و کار و مزیت رقابتی اشتباه( توصیف می ابانیدر ب یسرگرداندرست(، و 

توانند با دانستن جایگاه خود راهبرد مناسب خود میکند که ها ایجاد میماتریس موقعیت راهبردی برای شرکت

 .2را اتخاذ و توسعه محصول جدید را انجام دهند

[49] 

 یمیش
 نانو

 ونیلتراسیف

 راهبرد

 ینوآور

ی با اقتباس از استعاره نانوفیلتراسیون پرداخته شده فناور توسعه جهت راهبرد نیتدو یبرا یمدل استخراج به

 ون،یتراسلیاولتراف ون،یلتراسیکروفیم - ونیلتراسیف نانو مطالعه چهار مرحله نیا یشنهادیاستعاره پاست. 

 .کندیم سهیمقاتوسعه راهبرد در فرایند  کنندهلیتعد ریرا با چهار متغ -و اسمز معکوس  ونیلتراسینانوف

[29] 

 جاده یشهرساز
 راهبرد

 ینوآور

 راهبرد نوآوری پیشنهاد شده است که در ابتدا باید تعیینبر اساس استعاره جاده، سه مسیر برای تدوین و توسعه 

 یهاامهتوسعه برن یبرا ییاز کاربران نها یادیاست. تعداد ز یفناور عیهدف انتشار سر :کاربر محور جاده -1 شود:

 یهدف بررس :محورفناوری جاده -2شوند. یم تیو حما قیکوچکتر آموزش، تشو اسیدر مق یکاربرد

 اسیدر مق یکاربرد یهابا منابع خوب برنامه یحرفه ا یهامیاز ت محدودیاهبردی است. تعداد ر یهاتیاولو

کسب و کار و توسعه همزمان تخصص  یازهایبه ن یدگیرس هدف :محورمیتجاده  -3دهند. یبزرگ را توسعه م

 است. یچند رشته ا هاییی با تخصصهامیت بوده و تمرکز بر یفن

[51] 

 DNA شناسیزیس 
 راهبرد

 ینوآور

 نوآور یهاشرکت تیمالک و منحصر به فرد ساختار و اشکال مختلفو تشبیه  DNAهای به بر اساس ویژگی

ده ها بررسی ش، تأثیر هر یک از انواع ساختارهای مالکیتی بر عملکرد نوآورانه و راهبرد شرکتDNAبه ساختار 

 است.

[46] 

  

                                                 
1 Biblical 

 سعه دهند.را تو یرقابت یهاتینتقل کند تا آنها بتوانند قابلکسب و کار م یعملكرد یهابه تمام حوزه یخود را به اندازه کاف راهبردکه ند نگران هاشرکت نیا موعود:  نیسرزم2

ها ممكن این شرکت. کنندینم دایپ یهرگز در بازار کنترل رایز دهند،یآنها را هدر م تیاما در نها کنند،یم هاتیرا صرف توسعه قابل یادیها زمان و پول زبه آب: شرکت شراب لیتبد

 برد. یبهره نم زیرساخت نیاز ا شانیتجار راهبردد، اما ناشداشته ب یخوب یفناورزیرساخت  است

پا  ریز لیتحو یهاخیها و از دست دادن تارنهیهز شیخود در قالب افزا انیخود را به مشتر یهاوعده شهیندارند. آنها هم یمناسب یرقابت یهاییتوانا هااین شرکتشكسته:  یهاعهد

  خود را افزایش دهند. یهاپروژه سکیاشتباه، ر یهاتیان دادن توسعه قابلها ممكن است با نششرکت نیگذارند. ایم

  دارد و به نوعی سرگردانند. شرکت یبرا راهبردی تیمز کیبا توسعه  یاندکها ارتباط آن یهاپروژه و ندارند یدرست راهبردها شرکت نی: اابانیدر ب سرگردان
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 تكامل و توسعه نوآوری، فناورانه راتییتغ ینیبشیپمعطوف به  یهااستعاره (6 جدول

و  یبر نوآورحاكم  یفضا فیمضمون چهارم: توص -

 تعامالت و ارتباطات موجود

بر  پردازیمفاهیم برای استعارهیکی دیگر از پرکاربردترین 

 فیتوصاساس بررسی مقاالت منتخب، موضوعات مرتبط با 

ن مابیفیو تعامالت  ینوآور فرایند توسعه حاکم بر یفضا

های بوده است. پیچیدگی های مختلفبازیگران و زیرسیستم

حاکم بر فرایند توسعه نوآوری و عوامل تأثیرگذار بر آن )اعم 

گذاران عیوب(، همواره مد نظر محققان و سیاستاز سازنده و م

ن سازی آهای مختلفی برای توصیف و مفهومبوده و استعاره

 ریتأث ی، بررسدسته نیدر ا هااستعاره اهداف مطرح شده است.

انجام  لی[، تسه63] هاشرکت یبر عملکرد نوآور سازیشبکه

, 26, 25] ذاررگیتأث نفعانیمذاکره با ذ قیاز طر یفرایند نوآور

 ینوآور یهاستمی[، توجه به بحث وجود رقابت در اکوس61

 در یو نوآور یفرایند توسعه علم، فناور نیی[، تب42, 19]

بر پرورش  طیمح ری[، نشان دادن تأث22, 7, 6] سطوح مختلف

 نیارتباط ب ی[، نشان دادن چگونگ45] ینوآورو توسعه 

 ،هاشبکه انیم یهمکار ینشان دادن چگونگ ها،ستمیاکوس

 تعامالت یسازمفهوم ،در سطوح مختلف یو نوآور یفناور

 یوآورن یابعاد حاکم بر فضا نییتب ،ینوآور ستمیدرون اکوس

 یاجزا گریتعامالت با د یتوجه به بحث برقرار ،[28, 16]

 7جدول در  [ است.67] ینوآور یریادگیجهت  ستمیاکوس

وزه ح ثیاز ح لیفصبه ت های استعاریِ مذکورهریک از نگاشت

و  أمبد هایقلمرو و مفاهیم مورد نظر در علمی قلمرو مبدأ

 اند.شده تشریح مقصد

                                                 
1 Speciation  
2 Technological speciation 

حوزه علمیِ 

 قلمرو مبد 

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو مبدا قلمرو

 دانش اشتراک ینامرئ دانشکده یاجتماع علوم
ی همچون دانشکده نامرئی آورنو و یفناور توسعه جهت دانش تکامل متعاقباً و دانش یِگذاراشتراک به یچگونگ

 تشریح شده است.
[65] 

 زوریکاتال یمیش
 راتییتغ نییتب

 فناورانه

و  یاز منابع دانش گسترده از بخش عموم یریگبا بهره راتییتغ ی بهخشبتعجهت سر یبه عنوان ابزار ینوآور

 .است شده هیتشب زوریکاتال کی به ثیح نیا از و شده قلمداد یخصوص
[38] 

 1ییزاگونه شناسیزیس 
بینیِ پیش

 ظهورِ فناوری

زایی پرداخته شده و بر این اساس مفهوم با استعاره از مفهوم گونه دیجد یهایفناور ظهور بینیِو پیش حیتوضبه 

 کیاغلب  ر،ییتغ مهمِ عاملِ ،حوزه علوم زیستیهمانطور که در به عبارتی  معرفی شده است.« 2زایی فناورانهگونه»

 یفناور یبند، گونهاهیفناوردر ظهور مهم  عواملِاز  یکی زین یفناور تیریمد میاست، در مفاه ییزاگونه دادیرو

 .دهدینسل از توسعه را پوشش م نیکه چند دیجد یفناور کی یعنیاست  یاصل انهفناور انیجر کیاز 

[59] 

 یفناور تکامل هاانگل تکامل یشناسس یز
ها در یافته، به تکامل انگلی در چارچوب داروینیسمِ تعمیمو تکامل فناور فناورانه یهاشرفتیپ یاتیح یهایژگیو

شناسی تشبیه شده است. به طور خاص، تکامل فناوری در نگاشت از نظر تغییرات مورفولوژیکی بین یک بوم

 .سازی شدهستم اصلی فناوری مدلفناوری میزبان و یک زیر سی

[19] 

 کیژنت و کاملت شناسیزیس 
 ینیبشیپ

 یفناور

نتیک( و هم های مهندسی ژبینی فناوریطور مستقیم )مانند پیشبا تأکید بر اینکه اصول ژنتیکی و تکاملی هم به

انداز تغییرات اجتماعی و فنی حائز اهمیت هستند، به تبیین پردازی و توصیف چشمعنوان منبعی برای استعارهبه

های های ژنتیکی جدید پرداخته و جهت گیریوری با استعاره از علوم مولکولی و مکانیسمبینی و تکامل فناپیش

 احتمالی آینده را ذکر کرده است.

[18] 

 کیلجست معادله شناسیزیس 

تغییرات و 

 ینیبشیپ

 انهفناور

ه لجستیک اشاره وم معادلاز اصول علوم زیستی برای تبیین تغییرات فناورانه استفاده شده است. به عنوان مثال به مفه

 ندهیآ ینیبشیپ به کمکترین ابزارها جهت شناسی اقتباس شده و به عنوان یکی از قویشود که اصالتاً از زیستمی

 ، معرفی شده است.اطالعات موجود ی بر اساسفناور

[48] 

 یتکامل هینظر شناسیزیس 

بینیِ پیش

تغییرات 

 فناورانه

های فناورانه، با بینی دقیق رفتار نوآوریهای اقتصادی و فناورانه و ناتوانی در پیشستمبا تاکید بر پیچیدگی سی

 های نوظهور و انقالبی پرداخته شده است.استعاره از نظریه تکاملی به تبیین تغییرات فناورانه در حوزه
[47] 

 یکیولوژیب تکامل شناسیزیس 

تکامل در 

 ینوآور

مهندسیِ 

 داریپا

های ده و بینش، پرداخته ششناسیدر زیست یداریپا استعاره از مفهومِبا  یِ پایدارمهندس یدر نوآور هاییایپو به تبیینِ

به دست آمده از تکامل بیولوژیکی برای نوآوری مهندسی به کار گرفته شده است. تکامل بیولوژیکی و نوآوری 

ان کنند، تخریب خالقانه را نشداروین و شومپیتر اشاره میطور که مهندسی از این نظر مشابه هستند که هر دو، همان

دهند. در این استعاره، مفهومِ ژنوم در علوم زیستی که نتیجۀ مسیر طی شده در طول تکامل ژنتیکی است، به می

 ظرفیت جذب در توسعه نوآوری مهندسی تشبیه شده است.

[58] 

 ادبیات
هفت وادی عشق  

 عطار

 بینیپیش

 فناوری

صر عستعاره از سناریو پردازی آینده جوامع بشری در شعر عطار ، پیش بینی مراحل بعدی تکامل بشر شامل با ا

 ارائه شده است. تیعصر هوش و عصر پس از انسان ،فناورانه ییهمگرا
[34] 



 یدر حوزه مطالعات نوآور یاستعار یهانگاشت ی  بندو دسته ییشناسا
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 و تعامالت و ارتباطات موجود یبر نوآور حاكم یفضا فیتوصمعطوف به  یهااستعاره (7 جدول

 حوزه علمیِ

 قلمرو مبد  

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو امبد قلمرو

 کارخانه مهندسی
 فضای توسعه

 ینوآور

از  خوب یهادهیگرفتن اشامل  ینوآور ی توسعهبرا مرحله چهار گرفتن نظر در قیطر از ینوآور فرایند

 ها و معرفی کاربردهای، به کارگیری ایدهبه عنوان مواد خام هادهیزنده نگه داشتن آن او  منابع مختلف

 هبی، واقع یتجار یهامدل ای هابه خدمات، محصوالت، فرایند آنها لیتبد و یمیقد یهادهیا یبرا دیجد

 تشبیه شده است. کارخانه

[28] 

 مرز بدون سازمان مدیری 
 فضای توسعه

 باز ینوآور

در نظر گرفته شده است؛ به این معنی که برای توسعه نوآوری  مرز بدون سازمان توسعه نوآوری به مثابه

 مرزی قائل شد.توان حد و نمی
[50] 

 ربذ کشت طیمح یكشاورز
 طیمح

 ینوآور

 بستر نوانع بهی فناور و علم یهاپارک ریتأثمحیط نوآوری به محیط کشت بذر تشبیه شده است و در آن 

شرکت بررسی شده است. این تأثیرگذاری از دو منظر مختلفِ  ینوآور سطح عملکردِ بر ینوآور گسترش

محاصره نوآوری مدنظر قرار گرفته و نتایج نشان داده است که نزدیکی محیط کشت بذر و یا محیط 

های های علمی برای شرکتشود و پارکجغرافیایی الزاماً منجر به انتقال فناوری و جریان اطالعات نمی

 نوآوری بیشتر باید نقش تقویتی داشته باشند.

[45] 

 کیزیف
 و منشور لوله،

 اسفنج
 ینوآور شبکه

تفاده شده الملل اسهای بینسازی همکاریهایی نظیر لوله، منشور و اسفنج برای توصیف و شبیهاز استعاره

 گرانید یسو از اعتماد و اعتبار یگذاراشتراک ؛«لوله» به یالمللنیب مشترک یهاشبکهدر  منابع است. انتقال

 شده است. هیتشب «اسفنج» به دانش جذبو  ؛«منشور» به

[63] 

 اکوتون یسشنازیس 

فضای حاکم 

 بر رخداد

 ینوآور

دانش و اکوسیستم کسب و کار با اقتباس از مفهوم اکوتون  ستمیاکوسرخداد نوآوری در فصل مشترک 

ی صنعتی یا هاستمیدر داخل اکوس ینوآورهای این استعاره، طبیعی تبیین شده است. مطابق با داللت

 .دهدیم رخ که همان اکوتون است، ستمیاکوسدو  انیدهد بلکه در مرز میرخ نم فناورانه

[15] 

 جنگل یتئور شناسیزیس 
 بیتخر

 خالق

ها( در اکوسیستم نوآوری به رویش درختان جدید در جنگل تشبیه شده اپواردان )مثل استارتورود تازه

 .استاست و متعاقباً تغییرات و تحوالت صورت گرفته در بازار و ... بر این اساس تبیین شده 

[64 ,

68] 

 شناسیزیس 
 درون تعامالت

 یعیطب ستمیاکوس

نواع تعامالت ا

 فناورانه

با  عاملت دسته چهاربه  ینوآور ستمیاکوس درون تعامالتی، فناور تکامل یرهایمس ینیبشیپ یراستا درد

 که B و A یفناور دو نیب است یارابطه 1فناورانه یگلانی تشبیه شده است. عیطب اکوسیستم اقتباس از

 2فناورانه یهمسفرگ .دارد A با تعامل از یمنف جنبه B کهیحال در برد،یم سود B با تعامل از A آن در

 یستیزهم .بردیم سود آن بر یرگذاریتأث بدون B از A یفناور آن در که است ییهایفناور نیب یا رابطه

 یستیزهم .برندیم سود یگرید تیفعال از B و A یهایفناور آن در که است یارابطه 3ورانهفنا متقابل

 .کندیم جادیا را همزمان تکامل که است B و A یهایفناور نیب مدتیطوالن تعامل کی 4فناورانه

[19 ,

42] 

 شناسیزیس 

 و یشکارچروابط 

در  5طعمه

 عییاکوسیستم طب

تعامالت در 

فضای حاکم 

 بر توسعه

 کسب و کار

ی شده است معرف کار و کسب ستمیاکوس ،در یک اکوسیستم طبیعی طعمه و یشکارچ رابطه با اقتباس از

 یبرا یرقابت و یمشارکت صورت به و ابندییم «تکامل» دیجد ینوآور کی حول هاشرکت که در آن

 .کنندیم کار یمشتر یازهاین برآوردن و دیجد محصوالت از تیحما

[67] 

و  ی، فناورعلم  یریو مد گذاریاس یمضمون پنجم: س -

 ینوآور

گذاری، ذیل مضمون سیاست شدهمطرح هایاستعاره هدف

 ینوآوررفع موانع موجود بر سر راه مدیریت و رهبری نوآوری، 

[، کشف 44] نفوذ در سازمان یدارا ورهبر نوآور  نییتع قیاز طر

[، مشخص 60, 35] یطراح یچگونگ یهایدگیچیپ ریو تفس

[، 68] ینوآور یبرا بازار تحول و شرکت انتخاب روند کردن

مواجهه  یچندگانه در سازمان برا یهامهارت توسعهتوجه به 

 گرانیباز تیحما تی[، نشان دادن اهم57] هاتیبا عدم قطع

 هایفناور ی[، توسعه و اجرا56] رهبر نوآور کیاز  ینوآور

[، 70, 69, 53] یاجتماع یهاگروه ایها سازمان یبرا

هریک از   8جدول در  است. ینوآور یبرا یزیربرنامه

 حوزه علمی ثیاز ح لیبه تفص های استعاریِ مذکورنگاشت

 و مقصد أمبد هایقلمرو و مفاهیم مورد نظر در قلمرو مبدأ

 اند.شده تشریح

                                                 
1 Technological parasitism 

2 Technological commensalism 

3 Technological mutualism 

4 Technological symbiosis 

5 Predators and prey 
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 و مدیری  علم، فناوری و نوآوری اریگذیاس س به معطوف یهااستعاره (8 جدول

علمیِ  حوزه

  قلمرو مبد 

 مفهوم مورد نظر در:
 منابع ن اش  استعاری نییتب

 مقصد قلمرو مبدا قلمرو

 ساختمان یمهندس
 تیریمد

 ینوآور

تواند ای که میبا اقتباس از مفهوم ساختمان به تبیین مدیریت نوآوری در نظام آموزشی به عنوان پدیده

به  شود که نیازاست. در این نگاشت، ساخت نوآوری به عنوان فرایندی تلقی می پرداخته« ساخته شود»

شود که مند دارد. به عبارتی، نظام آموزشی نیز به عنوان ساختمانی در نظر گرفته میریزیِ دقیق و نظامبرنامه

دهد که یابد. این نشان میوری توسعه مینیاز به طراحی مجدد دارد تا اکوسیستمی ایجاد کند که در آن نوآ

 اند.نوآوری و نظام آموزشی در هم تنیده

[35] 

 1بندجام (یقی)موس هنر
 مدیریت

 ینوآور

شده است. یعنی ضمن تأکید  پرداختهبند جام یقیژانر موسبا اقتباس از  ینوآور و مدیریت یسازماندهبه 

 ریز ی به کارگرفته شود وسازمان ینوآور یهادرک فرایند یبرا یزمیبه عنوان مکانتواند میجاز بر اینکه 

 ،، بازخورد مشترکیاجتماعاحساس  مواردی نظیررا بهتر نشان دهند،  یممکن است روح نوآور آن، یژانرها

 در مدیریتِ نوآوریِ سازمانی با رویکرد باز، مهم قلمداد شده است. اشتراک دانش و ادغام تخصص

[62] 

 خواندهپدر اتیادب
 یرهبر

 ینوآور

 رهبر نییتع قیطر از ینوآور توسعه سر بر موجود موانع رفعاز مفهوم پدرخوانده برای توصیف سازوکار 

 یتیریدم یهامواقع به جنبه یبعض در ینوآور شکست لیدلاستفاده شده است.  سازمان در نفوذ یدارا نوآور

 یاند که افرادشوند. مطالعات نشان دادهمی مشکالت و شکست جادیکه باعث ا هستند مربوط یازمانو س

 نیا برکنند.  فایمشکالت ا نیدر اجتناب از ا یمهم کارکرد توانندیرا برعهده دارند م یخاص یهاکه نقش

 یاز غلبه بر موانع نانیاطم یدهد که برایرا ارائه م یتیحما یارشد در سازمان نقش تیشخص کی، اساس

 است. یاتیوجود دارد، ح ینوآورهر توسعه  ریکه در مس

[44] 

 زمزمه اتیادب

 یرهبر

ی در نوآور

 ینوآورتوسعه 

 داریپا

برای  «زمزمه»با تأکید بر ضرورت پیکربندیِ فرایندهای نوآوری در گذار صنعت ساخت و ساز، از مفهوم 

شده  استفاده رنوآو رهبر کی از ینوآور گرانیباز تیحما تیاهمفرایند توسعه نوآوریِ پایدار و  دادن نشان

رد، دگرگون کننده بگذا یریشود و تأث فناورانه می، وارد رژتوسعه یابد ینوآور نکهیا یبرااست. در واقع 

 شود. تیحما گرانیباز ریتوسط سا دیبا

[56] 

 2ینوازمهمان اتیادب
 تیریمد

 ینوآور

 یاجتماع یهاگروه ایها مانساز یبرا هایفناور یتوسعه و اجرا ،یطراح یهایدگیچیپ ریکشف و تفسفرایند 

ن است که و مهما زبانیم نیب یعاطف «جلسه» کی هیفرایند شب نیانوازی تشبیه شده است. در واقع به مهمان

 شود.یم جادیمتقابل ا رشیو پذ ییبا گذشت زمان، آشنا

[60] 

 مهندسی
 درب یتئور

 گردان

مدیریت و 

انتخاب 

های شرکت

 نوآور

 یکه به اندازه کاف های نوآوریشرکتکند که تنها آن یم نیتضم ،درب گردان مثابه بهانتخاب شرکت  فرایند

یاز ورود یابخش عمده ن،یاز چند سال خواهند بود. بنابرا شیب اتیموفق به رشد هستند قادر به ادامه ح

 شوند.یظرف چند سال پس از ورود خارج م تیدر نها ستند،یکه چندان موفق ن دیجد یها

[68] 

 شناسیزیس 
 انتخاب

 یعیطب

سازوکار 

 ارزیابیِ

ی مقاالت علم

 )داوریِ

 (انیهمتا

در مجالت علمی استفاده شده است. بر این  3برای تبیین سازوکار داوری همتایاناز استعاره انتخاب طبیعی 

اساس، ضمن انتقاد از فرایند فعلِی داوری همتایان که متمرکز بر نظرات سه متخصص با انتخاب 

اب با اقتباس از استعاره انتخ و شفاف ایپو انِیهمتا داوریِفرایند  کی تحریریه مجله مربوطه است،ئتهی

)مقاالت(  هادهیا نیترمناسب یعیباز امکان انتخاب طب ضمن تأکید بر سیاست علمکه  شده شنهادیپ طبیعی

 .کندیرا فراهم مو انتشار آن 

[20] 

 شناسیزیس 
 تمسیاکوسارزیابی 

 رههزا

 یابیارز

 مستیاکوس

  نوآوری

های مورد اشاره در اکوسیستم طبیعی ی در سطح مزو، از طریق شاخصنوآور فرایند یابیارزسازوکار 

داده ایران مبتنی بر بندی شده است و از طریق چارچوب ارائه شده، اکوسیستم کالنهزاره چارچوب

 های ارزیابی اکوسیستم هزاره ارزیابی شده است.شاخص

[17] 

 نتولمِ گلخانه یشناسمیاقل
 مدیریت نظام

 یعلم

پرداخته شده است. بر اساس این استعاره مفهومی،  پژوهشی نظام نقد ، بهنتولمِ گلخانهبا استعاره از مفهوم 

 نفعانیذ کاربردی توسط انتخاب دانش با ( یکی)در داخل گلخانه اکولوژ انتخاب دانش در مراکز دانشگاهی

در بیشتر مواقع مرتبط نیست و این تولید دانش بدون توجه به نیازهای  کنترل شده گلخانه( طیمح)فراتر از 

 هایدرخت جادیممکن است منجر به ا «یگلخانه ا»اثر  نیا و متعاقباً کندیم جادیا یمصنوع یطیمحجامعه  

  .استنامناسب  واقعی یایدن یبرا یاندهیبه طور فزابه دلیل کاهش نوآوری و خالقیت، دانش شود که 

[53] 

 رقص هنر

سیاست 

گذاری 

 نوآوری

« ورینظریه نوآ»، «عملکرد نوآوری»یعنی « رقصنده»گذاری نوآوری حول یادگیری متقابل بین سه سیاست

چرخد. این نگاشت استعاری، ضرورت ارتباط تنگاتنگ سه مؤلفه مذکور را نشان می« سیاست نوآوری»و 

 دهد.می
[30] 

 باله رقص هنر
 سازوکار

گیری تصمیم

 کارآفرینانه

آهنگِ دو مفهوم زمان و همکارگیری همدر توسعه کارآفرینی بر اساس به یریگمیتصم سازوکار به تبیین

پرداخته شده است. به عبارتی تصمیمات کارآفرینانه به رقص باله تشبیه شده و ترکیب « عقالنیت»و « شهود»

 ات کارآفرینانه تأثیرگذار قلمداد شده است.شهود و عقالنیت، بر تصمیم

[52] 

                                                 
1 Jamband 
2 Xenia    
3 Peer review 
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تعاره اسكالن کی شنهادِی: پیاستعار هاین اش   بیترك -

 یدر مطالعات نوآور دجدی

های استعاری در در بخش قبلی، محورهای تمرکزِ نگاشت

مفهوممضمونِ اصلی شامل  5حوزه مطالعات نوآوری ذیل 

 و راهبرد نیتدو ،یرنوآو توسعه و انتشار فرایند یِساز

توسعه  و ، تکاملفناورانه راتییتغ ینیبشیپ ،ینوآور رهنگاشت

 و تعامالت و ینوآور بر حاکم یفضا فیتوص ،نوآوری

و مدیریت علم،  گذارییاستسدر نهایت و  موجود ارتباطات

 5رسد این بندی شدند. به نظر میدسته فناوری و نوآوری

یک استعاره جدید یا توان تحت عنوان مضمون را می

 5p مطابق با مدل« نوآوری به مثابه راهبرد»استعاره یعنی کالن

ترین و پر استنادترین به عنوان یکی از معروف [71]مینتزبرگ 

ریزی راهبردی معرفی کرد. برای درک این های برنامهمدل

 5شکل . کرد استعاره، الزم است ابتدا مدل مذکور را تشریح

 دهد.اش نشان میگانههای پنجا بر اساس مؤلفهر مدل مذکور

 
 راهبرد ی تدوینبرا نتزبرگیم5p  مدل )5شكل 

 

های حوزه مضمون استخراج شده از نگاشت 5سازی در معادل

ه یابیم که تناظر یک بمطالعات نوآوری با مدل مینتزبرگ در می

 .دارد دوجو ردهای مختلف از راهبیک بین این مضامین با تلقی

نکته جالب توجه آن است که استعاره نوآوری به مثابه راهبرد 

با رویکردی متفاوت و نه در قالب یک کالن استعاره ترکیبی که 

در پژوهش حاضر مدنظر است، در برخی مطالعات دیگر )مثل 

هادی استعاره پیشن( ارائه شده است که به نوعی اعتبار کالن[72]

 نیمضام تناظر 9جدول  درکند. یید میدر این مطالعه را نیز تأ

ارائه شده  نتزبرگیم گانهپنج یبا راهبردها نوآوریدر  یاستعار

 .است

 های استعاریِنگاشتمستخرج از  نیمضام گاهیجا 6شکل 

 نیتدو وجهی5ِذیل چارچوب را  ینوآور مطالعات حوزه

 دهد.نشان می نتزبرگیراهبرد م

 

 
 حوزه های استعاریِن اش رج از مستخ نیمضام  اهیجا (6شكل 

 نتزبرگیم 5p چارچوب در ینوآور مطالعات

 گانه مینتزبرگبا راهبردهای پنج STIتناظر مضامین استعاری در  (9 جدول

 هبرد؟ار از یتلق كدام با اس  تناظر در ینوآور یهااستعاره مضمون

 موعه اقداماتی که در گذشته انجام شده است(الگو )چینش مج ینوآورتوسعه و انتشار  ندیفرا یِسازمفهوم

 (شوند انجام دیبا ندهیآ در که یاقدامات مجموعه کی نشیچ) برنامه ینوآور رهنگاشتو  راهبرد نیتدو

 بر اساس شناخت از اتفاقات آتی(البداهه یفشگرد )اقدام  توسعه نوآوریو  تکامل ،فناورانه راتییتغ ینیبشیپ

 موقعیت )نگاه به بیرون برای بدست آوردن برتری نسبت به رقبا( و تعامالت و ارتباطات موجود ینوآوربر حاکم  یفضا فیتوص

 انداز ) نگاه به درون برای حرکت در مسیر درست(چشم مدیریت علم، فناوری و نوآوری و یگذاراستیس
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 گیرینتیجه -5

بندی مهمترین نگاشتدر پژوهش حاضر به شناسایی و دسته

های استعاری در حوزه مطالعات نوآوری با استفاده از روش 

پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر بر  پیشینهمند مرور نظام

که از  دادنگاشت استعاریِ منتخب نشان  48اساس بررسی 

عاری های استبرای تصویرسازیِ نگاشت متنوعیعلمی  مقوالت

حوزهاین  7که شکل در حوزه مطالعات نوآوری استفاده شده 

 مذکور شکل درطور که . هماندهدیرا نشان م یعلم های

شناسی، هنر، حوزه علمی شامل زیست 4 ،مشخص است

مهندسی و ادبیات جزو پراستنادترین قلمروهای مبدأ در 

د. انهای استعاری مورد بررسی در پژوهش حاضر بودهنگاشت

( %36) الفاخت با شناسییستز یحوزه مطالعات یان،م یندر ا

ها مورد توجه محققان به عنوان قلمرو مبدأ نسبت به سایر حوزه

 هنر، هایحوزه آن از پسبوده است.  پردازیبرای استعاره

 .انداستناد را داشته میزان یشترینب یو مهندس ادبیات

 

 
 

های استعاریِ های علمیِ مرتبط با قلمرو مبد  در ن اش حوزه (7شكل 

 ر پژوهش حاضرمورد بررسی د

 

 5عمدتاً در  در پژوهش حاضعععر مقاالت منتخببر این عالوه

 ( یعنعیJCRمجعله معهم این حوزه )معنعدرج در چارک اول 
 Technological Forecasting and Social Change ،

Technovation ،Harvard business review ،Research 

Policy ،Journal of product innovation management  
 .انددهیبه چاپ رس

نتایج مربوط به بررسی منابع و مستندات مرتبط با 

پردازی در حوزه مطالعات نوآوری حاکی از آن است استعاره

مضمون  5های استعاریِ موجود را ذیل توان نگاشتکه می

 ،«ینوآور توسعه و انتشار فرایند یِسازمفهوم»اصلی یعنی 

 اترییتغ ینیبشیپ» ،«ینوآور ترهنگاش و راهبرد نیتدو»

 بر حاکم یفضا فیتوص» ،«، تکامل و توسعه نوآوریفناورانه

در نهایت و  «موجود ارتباطات و تعامالت و ینوآور

دی بندسته «فناوری و نوآوری و مدیریت علم، گذارییاستس»

ترین محورهایی که باید مهم سوبندی مذکور از یککرد. دسته

ران گذاو سیاستی مدنظر محققان و سیاستبه لحاظ مفهومی 

دیگر نقش مؤثر  سویو از  کردهقرار گیرد، را روشن 

های کمتر های پدیدهپردازی در تبیین پیچیدگیاستعاره

 دهد. های استعاری نشان میشده را در قالب نگاشتشناخته

مضمون اصلِی  5های استعاری ذیلِ در نهایت، ترکیب نگاشت

مینتزبرگ به عنوان یک  5pهای شده بر اساس مؤلفهیشناسای

در حوزه « به مثابه راهبرد ینوآور»استعاره با عنوان کالن

 استعاره مذکور ومطالعات نوآوری پیشنهاد شد. بر اساس کالن

ها استعاره شود که مجموعه دهابعاد مختلف آن دیده می

از یک الگوی شده در حوزه مطالعات نوآوری خود شناسایی

مثابه  ها بهکنند. به دیگر سخن، این استعارهمشخص پیروی می

 اند )نگاهمرغی هستند که خود یک سیمرغ را تشکیل داده 30

اند که ( و نوآوری را چونان یک راهبرد برساخته[34]کنید به 

گانه مدل مینتزبرگ در مورد آن های مختلف و پنجهمه تلقی

تواند با تکیه بر نگاه ن طریق، هرکس میصادق است و به ای

خاص خود به نوآوری، استعاره مناسب را برگزیند و به شناخت 

 کافی از آن برسد.   

هش حاضر، تنظیم یک های پژویکی از مهمترین محدودیت

بود که اطمینان حاصل شود تمامیِ رکوردهای  پروتکل جستجو

عات نوآوری های استعاری در حوزه مطالمرتبط با نگاشت

بازیابی شوند. این محدودیت هم عمدتاً به ماهیت 

که نیگردد؛ به این معشناختی است بر میپردازی که زباناستعاره

ها لزوماً مصرح در عنوان پژوهش نیستند و ممکن است استعاره

شده، ارائه شده باشند. با به صورت مضمر در مطالعاتِ انجام

یق جستجو در فهرست منابعِ مقاالت این حال تالش شد از طر

شده محدودیت مذکور را تا حد امکان کاهش داد. لذا یافت

زیس  شناس

%36, ی

%10, ادبیات%16, هنر
%6, مهندسی

%6, مدیری 

علوم 

%6, اجتماعی

%4, شیمی

%4, فیزیک
%2, كشاورزی
%2, علوم دینی
%2, علوم نظامی

%2, اقتصاد %2, اقلیم شناسی ,  نیتربی  بد

2%
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توان اذعان داشت رکوردهای بازیابی شده در پژوهش حاضر می

ای را برای های اولیهمند ادبیات، دادهبر اساس مرور نظام

های توصیف نسبی وضع موجود در خصوص نگاشت

تواند در اند که میلعات نوآوری ارائه کردهحوزه مطااستعاریِ

 مطالعات آتی بسط و توسعه یابد.
 

 تعارض منافع

 در این مقاله کنند که هیچ تعارض منافعینویسندگان تعهد می

 .وجود نداشته است
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