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 مقدمه. 1
ل س نت ی ر ک ه  ی اخ یهادهه یقاتیتحق یهاانیها و جرکردیتعداد و متنوع روان مجموعه پریماز 

مه   و  یتیاز موقع 1ینوآور یهاکرد نظامیرو، انددهینضج گرفته و بال یدر اقتصاد نوآور یتریشومپ
س ت  در آا ار یق رن ب یانی ک رد در دو ده ه پاین روی ن ایادیبن یهاشهیاند برخوردار است. یمحور

 ی( ظ اهر ش د و ب ا س رعت2993( و نلسون )2991لوندوال )  (،2991من )یفر مانند یاقتصاددانان
گذاران قرار گرف ت. استیان و سیو مورد استقبال دانشگاه شد منتشر جهانن مناطق یدورتراد در یز

 یف، نظ امی ه دارد که بنا به تعریتک 2ینظام نوآور یارچوب مفهومهبر چ ینوآور یهاکرد نظامیرو
د، انتش ار و ی گر ب ه تولیک دیش ان و تع ام ت آنه ا ب ا یهاتی ک ه فعال ییه ااست مشتمل بر نهاد

ممکن اس ت  یك نظام نوآوری(. مرز 1001، یوزیانجامد )ن ید و سودمند میدانش جد یریکارگهب
 یب، نظام ن وآورین ترتیبد منطبق باشد. یك منطقه اقتصادیا یك بخش و ی، یك واحد ملیبر مرز 

 یبخش  یك نظ ام ن وآوری (، 1001س ت، ی)ادکوئ یمل  یك نظام ن وآوریتواند یتحت مطالعه م
 یك نظ ام ن وآوری ( باشد. 1001  و گرتلر، ی)اش یامنطقه یآورك نظام نویا ی( و 1001)مالربا، 

ا در س ط  بنگ اه ی و  (2991تز، ی)کارلس ون و اس تانکوو ین ممکن است در س ط  فن اوریهمچن
 رد. ی( مد نظر قرار گ1000 ،)گرنسترند

قابل توج ه خ ود  یگذارریاأر و نفو  و تیع و چشمگینشر سر با وجود ینوآور یهاکرد نظامیرو
کادم یهاطیدر مح  یالملل نیو ب  یمه  در سطوح مل  یهاگذار در سازماناستیك و مراجع سیآ

 لی ه دلب  ینظام ن وآور یارچوب مفهومهمصون نبوده است. چ یز منتقدان دانشگاهیغ تیهرگز از ت
پ رور  دهن دگان  هدر داخل حلق یحت یو فقدان دقت و استحکام نظر یی، تذبذب معنابودنال یس

؛ 2993ک رد م ورد انتق اد ب وده اس ت )نلس ون و روزنب ر ، ین روی ن ااس ل اول م دافعو ن یاصل
 ینگ اه ب ارا  ینوآور یهاکرد نظامیرو ،عیند انتشار سرین فراااز منتقد ی(. برخ1001ست، یادکوئ

 یک رد را در برخ ین روی نقادان ه اری و اقتب ا  منفع ن ه و   ک رده یبه دقت بررس شناسانه جامعه
 (OECD)و توس عه  یاقتصاد یهایعضو سازمان همکار یهاگذار در کشوراستیس یهاسازمان

ه  وجود دارند ک ه مفه وم نظ ام  ی(. منتقدان1001؛ آلبرت و البرگه، 1001نن، یتی)م اندکردهنقد 
و وج وه  یاز وج وه علم  یازهی است و آمیافته در مرز عل  و سیاستعاره تولد یرا اساسًا نوع ینوآور

                                              
1. innovation systems approach 

2. innovation system 
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ن وجوه در یو نقش ا یمرز یهان دست از استعارهیا 1پردازانهك دانسته و درباره ابعاد لفظیدئولوژیا
، 1002ن، یان د )گ ودل پرداختهیگذارانه به ارائه تحلاستیس یهات و اجماع در حلقهیجاد جذابیا

 (.1001نن، یتی؛ م1009
ک رد یرو یه نظ ری ب اب بنرا در  ییهادیمسائل و ترد یه روشنب ها،ف رنگارنگ از انتقادین طیا
. در کنن دین خص و  مط رح میجامع را در ا یابیك ارزیند و لزوم انزیانگیمبر ینوآور یهانظام

ک رد یرو نج ا،یدر ا برداشته شود.جامع  یابیر ارزیدر مس ییهاتا قدم شده استمقاله حاضر ت   
ارچوب ه ل چی د را  خ و یه الی شناس انه خواه د ب ود و تحلک رد معرف تیك روی له ئما به مس

ه اس تنبا  یبخش به نظرقوام یهااری  داد. مجموعه معیسامان خواه 2یشناختمعرفت ییگراعتیطب
ک رد یت ا رو ش ودیمن رهگ ذر ت    یو از ارد یگیمدر مقاله حاضر مورد اتکا قرار  3نیین تبیبهتر
 ش ود یابیارز یند نوآوریه فراآن ب یك و نگاه خطیکرد نئوک سیسه با رویرا در مقا ینوآور یهانظام

  .یابیدست  یکرد در اقتصاد نوآورین دو رویان ایم یدر باب رقابت معرفت یمعقول یو به داور
ن ی و قد عل  ک ردن ا یریگنضج یخیر تاریو مس ینوآور یهاکرد نظامیرو ،در بخش دوم مقاله

از مطالع ات  یبرخ ب ه و  ش ود یبح   م ل یب ا تفص  یك به نوآوریکرد در برابر نگاه نئوک سیرو
کنن ده تی  منطق هدای. بخش سوم به تشرد شدکرد اشاره قرار خواهین رویخر در باب اأمت یانتقاد

 ،. در بخ ش چه ارمداردمورد اتک ا در مقال ه اختص ا   یشناختارچوب معرفتهن مطالعه و چیا
ا  یو استفاده از ق یسادگ گانه توافق با مشاهدات،سه یهااریمع یبر مبنا ینوآور یهاکرد نظامیرو

. در بخش پنج  شودیپرداخته مبش یکرد در برابر رقین رویا یوزن معرفت یابیل و به ارزیه تحلیتشب
  شود.یمدست آمده از مطالعه حاضر ارائه هج بیاز نتا یادهیز چکین

 خرأو مطالعات مت یخیتار یهاشهی: رینوآور یهانظام. 2
ند نوآوری و ب ه قواع دی یهای فراژگییات مربو  به ویبه جزئ یطور سنت ك بهیک ساقتصاددانان نئو

ن اقتصاددانان حداکثر به یاند. انداشته یع قه چندان ،سازندن مییسوی آن را معور و سمتیکه مس
ک ساختار مفهومی  ن ی و یکی قانع بوده و به پرور  یر تکنولوژییند تغینگاهی ساده و خطی از فرا

                                              
1. rhetorical 

2. epistemological naturalism 

3. inference to the best explanation (IBE) 
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هدفمن د  صورتهای نوآوری به کرد نظامیاند. روساده دست نزده یالگون یرامون ایی پمراتبسلسله
ک به موضوعاتی همچون نوآوری، توس عه اقتص ادی و یو روشنی برای رقابت با نگاه سنتی نئوک س

از ام ور خ     یاش مجموع هیدایند پین فرایدا کرد. نقطه شروع ایری اقتصادی نضج پیپذرقابت
توان ی، منمونه یبراآمد. یك از پس آنها بر نمیارچوب اقتصاد نئوک سهبود که چ یمسائلا ی 1قاعده

 یکیر تکنول وژیی ( اش اره ک رد ک ه ب ه تغ2911، 2912رشد سولو ) یالگودر  2ماندهیبه مقدار باق
ک وجود نداشت ک ه یلی اقتصاد نئوک سیزی داخل جعبه ابزار تحلیاما ظاهرًا چ ،شدینسبت داده م

زم اقتص ادی را ین امیر آن ب ر دیاأت ۀ دی چیهای پکی بپردازد و راهیر تکنولوژیین تغیت ایواند به ماهبت
 یالگ وت گرفتن د ک ه ئک سلسله مطالعات تجرب ی نش یگر از ی  دهد. امور خ   قاعده دیتوض

ت و نق ش کش ش ب ازار را در ی خواندن د و اهمخطی نوآوری مبتنی بر فشار عل  را به چ الش م ی
ش و همک اران، ی؛ النگ ر2929ز، یرز و م ارکوئی کردن د )مند نوآوری برجسته مییسوی فراوسمت
 (. 2911، 2911؛ رااِول، 2922؛ اشموکلر، 2921ِسنسون، ین و ای؛ شرو2911

م ت نظ ری در أای از تر آنها، مجموعهیاأن مطالعات تجربی و تا حدودی تحت تیزمان با اه 
ت طرِ  تقاضا را در خود لحاظ یارائه شدند که اهم ییالگوهاج یتدرباب نوآوری شکل گرفتند و به

ند نوآوری و یان مراحل مختلف فراین، روابط بازخورد میبر ا افزوننظری،  یالگوهان ینمودند. امی
ک ی از یه ا، را در خ ود م نعکس م ی کردن د. ان بنگ اهی نقش تعامل، چه در داخل بنگ اه و چ ه م

ش یشاپی( بود که پ2992ن و روزنبر  )یک  3وندیره پیزنج یالگونظری  یهاالگون یِن ایرگذارتریاأت
 (.2999ست و هاِمن، یداد )ِادکوئد مییهای نوآوری را نوکرد نظامیظهور رو

و ه   کایآمرهای نوآوری ه  در کرد نظامی، روهشتاد و نود قرن نوزده های دهه در خ ل سال
دن ب ود. در ی ر در مطالعات نوآوری در ح ال بالیتصادداناِن درگقات و آاار اقیق تحقیدر اروپا از طر

را گذاشتند ک ه ب ه س رعت  یکردیرو یبنابه وجود آمدند و سنگ یگذارریاأن دوران آاار مه  و تیا
ن یت راز مه  یبرخشد، ینه نوآوریدر زم یگذاراستیمطالعه و س یر برایفراگ یارچوبهل به چیتبد

، 2991؛ لون دوال، 2991من، ی؛ ف ر2999و همک اران،  یارتن د از: دوزن دوره عبی ن آا ار ایعناو
 (.2991ست، ی؛ ِادکوئ2993؛ نلسون، 2991

                                              
1. anomalies 

2. residual 

3. chain-linked model 
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بر آا ار آن دس ته  ینوآور یهاکرد نظامیبه وجوه و ابعاد اصلی رو یا  پنجرهینجا برای ترسیدر ا
ان د. رزتری داش تهری نظری ب ایگن جهتیری  که نسبت به سایکنیه میکرد تکین رویشگامان ایاز پ

( و بنت ا  2999س ت و ه امن، ی؛ ِادکوئ1001، 2991س ت، یست )ادکوئیآاار چارلز ِادکوئ ژهیوبه
(. فهرست ف راه  1001؛ لوندوال و همکاران، 1001، 1003، 2991، 2999لوندوال )لوندوال، 

ده ی ن وآوری نامهای کرد نظامین رویادیهای بنژگییمی تواند به عنوان فهرست و بعدآمده در سطور 
 شود:
کرد در مرکز توجه قرار ین رویری در ایادگیدانش و  مانند  مرتبط با آن ی. مفهوم نوآوری و مفاه2
  ؛دارند

 ؛ای استرشتهنیو ب 1انهیگراافتی ُکلیهای نوآوری رهکرد نظامی. رو1
مطالع ه  خیید ب ه ش کل ت اری خی هس تند و بایی تاریهاداریهای نوآوری پد. نوآوری و نظام3
  شوند؛
من د هه ا ع ق های نوآوری به تفاوت نظ امکرد نظامیهای نوآوری متفاوت هستند و رو. نظام1
 ؛است

ک ی ن د ن وآوری را در م تن یهای ن وآوری فراکرد نظامیرو ،ستندیهای نوآور در انزوا ن. بنگاه1
  ؛دهدخطی مورد م حظه قرار میریده و  یچیهای پمجموعه از کنش و واکنش

و  2ن وآوری در محص ولش امل ت برخوردار است که ین قابلیهای نوآوری از اکرد نظامی. رو2
ده انگاشته یبًا نادیکردهای سنتی به نوآوری تقرین دو نوع نوآوری در روی. اباشد 3نوآوری در سازمان

 ؛شوندمی
کننده نییوامل تعار مه  از عیک مجموعه بسیها به عنوان های نوآوری، نهادکرد نظامی. در رو1

 ؛شوندر آن در نظر گرفته مییسو و مسوگذار در سمتریاأنوآوری و ت
ل ی یتحل 4ک اب زار تمرک زیکرد ین رویا ،ستیه صوری نیک نظریهای نوآوری کرد نظامی. رو9
 است.

                                              
1. holistic 

2. product innovation 

3. organizational innovation 

4. focusing device 
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ت ر و ک   وارد مرحل ه آرامیوس تیده ه از ق رن ب نینخس تدر خ ل  ینوآور یهاکرد نظامیرو
ن ی ش کل گرفتن د ک ه ا یمطالع ات ییهاتیج فعالیتدرهن دهه بیو در ا شداز عمر خود  یترباابات

از آاار  یا. پارهقرار دادند.مطالعه مورد خود  یکرد و سرگذشت آن را به عنوان ابژه و موضوع اصلیرو
ک رد یرو یدهن دگان اص لهس تند ک ه داخ ل حلق ه پ رور  یم تأن روند تیجه ایآمده در نتدیپد

من د را دارن د نظ امری   یو بازخوان 1ییو عمومًا شکل مرور روا گرفته استشکل  ینوآور یهانظام
؛ لون دوال و همک اران، 1003،1001، 1001؛ لون دوال، 1001ست، یادکوئ :ها عبارتند از)نمونه
 ین یآفرب از ی یروا یاوهیکرد را ب ه ش ین رویخ کوتاه ایدر تار یتحوالت نظر هاهن نوشتی(. ا1009

آورند.  ید میپد ینوآور یهامند به نظامههر محقق ع ق یرا برا یخذ دست اول و مهمأکنند و میم
و  یش ناخت ،یش ناخت، جامعهی)فلس ف یاژهی و یارچوب نظ رها چین یبن آاار   رهیا ن حال،یدر ع

 دهند.یم ت خود مورد استفاده قرار نمأز تیتجه یره( را برای 
 2من د  مطالعات نظامیتوانیرا م ینوآور یهاکرد نظامیرو یخر بر روأات متدسته دوم از مطالع

 یه او نظ ام یمن د ب ه ن وآورهان نسل دوم فعاالن و محقق ان ع ق یژه در میوهان بین جری . ایبنام
ن ی ل ای د آمده  یاز آاار پد یاریتوان در بسیرا م یانتقاد یااست و رگه یریگدر حال نضج ینوآور

 یش ناختل جامع هی  به تحلیتوانیان مین جرید آمده در ایان آاار مه  پدیص داد. از میتشخان یجر
  ی( اشاره کن1001) اسییس یپردازا لفظینظام ملی نوآوری: مفهوم علمی نن در کتاب یتیجو م یر

ب ن کت ای نن در ایتی. مدیآیبه شمار مان آب یشنا کردن بر خ   جر یدهنده و نوعهشدار یکه اار
 یتکنولوژ یگذاراستیس یهاندیدر فرا ینوآور یدر باب اقتبا  مفهوم نظام مل یانتقاد یلیبه تحل

س اخت  یآن مفهوم را در راس تا یپردازد و خدمت اصلیم ی دیم 2990در کشور فن ند در دهه 
بر  یریپذرقابت یبرنامه مل هنیدر زم یك توافق همگانیجاد ینفع اه ا اتمسفر مثبت بی یدئولوژیك ای

 . کندیم یابیارز یدانش و نوآور یمبنا
( انجام 1001آلبرت و البرگه ) ییشنا  کانادانن توسط دو جامعهیتیق همسو با کار میك تحقی

ا و ی نق ا  دن نیدورت ردر گس تر  خ ود در  ینوآور یهاکرد نظامیدهد رو یکه نشان م شده است
و توسعه(  یاقتصاد یهای)سازمان همکار OECDا  همواره از عنوان یالمللنیت بیکسب مقبول

مصاحبه با  انیمخود برخوردار بوده است. آلبرت و البرگه در  یشانیدکننده بر پییأك ُمهر تیبه عنوان 
                                              
1. literature review 

2. systematic 



   شناسانههای رقیب در اقتصاد نوآوری: یك ارزیابي معرفترویکرد

 

در کبك کانادا  یگذاراستیس ین مرتبط با فضااها و محققگذاران، بوروکراتاستیست نفر از سیب
ت یک رد را مش روعین روی ت خ ود از ای ل حمایشوندگان دلمصاحبه شتریبرسند که یافته مین یبد

تنه ا تع داد  ؛کردندیکرد عنوان مین رویآورندگان ادیپد یت علمیو مشروع OECDسازمان  یباال
 داشتند.    یبه مفهوم نظام نوآور یکرد انتقادیرو یشوندگان نوعاز مصاحبه یاندک

نظ ام  مانن د یمیارتبا  مف اهۀ نیزمز در مطالعات خود در ی( ن1009، 1002ن )یت گودیبنو
توانن د ب ه عن وان یرسد که میم یجیو توسعه به نتا یاقتصاد یهایبا سازمان همکار ینوآور یمل

د ی کأن ام ر تی ن ب ر ایآلبرت و البرگه در نظر گرفته شوند. گودنن ویتیکننده مطالعات ملیتکم هحلق
گذاران ه نق ش و اس تی  و اص ط حات سیفاهد و نشر میتول هنیدر زم OECDکه سازمان  کند یم

ق ات ین سازمان با مبن ا ق رار دادن تحقین بر آن است که ایامروز دارد. گود یایدر دن یاژهیگاه ویجا
 یک ه ب را یبه زب ان یو با هد  ترجمه آن مواد علم یو نوآور یعل ، فناور یهادر حوزه یدانشگاه
 ین وآور ینظ ام مل  مانن د 1یواژگ ان ج ذاب یبن دبه س اخت و بس ته ،جذاب باشد یاسیحوزه س

   ج کند.یترو یاسیس ین واژگان را در فضایپردازد و ایم
 ،عموم اً  ،ین وآور یهاکرد نظامیرو یمند بر رو، مطالعات نظامشودیطور که م حظه مهمان

-هتمرک ز خ ود را ب ر عوام ل جامع  هن مطالعات نقطیاند. ارفتهیصورت پذ یشناختبا صبغه جامعه
 یابی ب ه ارز یاند و چن دان ت وجهقرار داده ینوآور یهاکرد نظامیار بر توسعه و نشر روؤم یشناخت
ن یدر متن هم یمقاله حاضر را ت شتوان یماند. کرد نشان ندادهین رویشناسانه او معرفت ییمحتوا

 یانجا مواجه هین تفاوت که مواجهه ما با موضوع در ایبا ا کرد،مند( محسوب م ت نظامأان )تیجر
  یشناس انه را توض ک رد معرف تین روی ات مربو  به اینده جزئیاست. در بخش آ یشناختمعرفت

   داد.یخواه

 یارچوب نظرهق و چی. منطق تحق3

ن یادی بن یه اق آم وزهی کن د ک ه از طریرا م نعکس م  یت فلس فی ب ا ماه یق یمقاله حاضر تحق
ن ی گرا بر اعتیطب یشناسن آموزه معرفتیتریانونک .شودیت میهدا یشناختمعرفت ییگراعتیطب

)مق دم ب ر تجرب ه و  2ینیش یپ یه اق رو ی و از طر در خ أ یشناس نکته اشعار دارد که معرف ت
                                              
1. buzzwords 

2. apriori 
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 یه اتی نک ه ب ه واقعیا جزندارد  یان، چارهیابد و بنابرایبه اهدا  خود دست  تواندینممشاهده( 
(. ن اظر ب ودن 1021؛ فل دمن، 2929ن، ی)ک وا رج وع کن د یخیت ار یهاتیو واقع یشناختروان
ک رد یرو یعن ی، یخیو ت ار یت انضمامیك واقعیشناسانه ما در مقاله حاضر بر معرفت یهالیتحل
 .سازدیانه را منعکس میگراعتیطب ین انگاره محوری، همینوآور یهانظام

 گ ر س خن،یدب ه  س ت.ین 1یافراط  ییگراعتیطب یاز نوع ین حال، حاکیما، در ع یهالیتحل
ن مطالعه با الهام گ رفتن از ش کل ی. اشودیها متوقف نمتیف محض واقعیمطالعه حاضر در توص

های شناختی و با ندیهای مرتبط با فراتیها و محدودتی، با در نظر گرفتن واقعییگراعتیمعتدِل طب
 یل و داوری و ب ه تحلرود ِف محض مییها به فراسوی توصتیها و محدودتین واقعیه زدن بر ایتک

هس تند  «درست»زی یپردازد که به لحاظ تجومی ی هن یهاها و فراگرددر باب آن دسته از ساختار
ک رد یگر، رج وع ب ه روی(. به سخن د2999؛ تاگارد، 2992، 2911،2990؛ الودن، 2993)هاك، 

که  نجام خواهد شدا 2نیهنجار یهااریاز مع یاق مجموعهیدر مقاله حاضر از طر ینوآور یهانظام
  .یابیدست  یکرد به داورین رویکنند تا در باب ا یبه ما کمك م

هستند  5هیا  تشبیو ق 4ی، سادگ3ار توافقیمورد استفاده در مقاله حاضر شامل سه مع یهااریمع
( وام 1001، 2991، 2991، 2999) ،پ اول تاگ ارد ،معاص ر یگ راع تیلس و  طبیکه آنها را از ف

ب آن، ی در براب ر رق S1 مانند یك سازه شناختی یابیند ارزیفرا یها را براارین معیگارد ا . تایاگرفته
در  یابی ارز یه فلسفیك نظری یار در آاار تاگارد مبناین سه معیداند. ایم یاساس S2 یسازه شناخت
ن ده بر یعلم  در رقابت ینظام S2و  S1 یدهند که بر طبق آن، از دو نظام شناختیل میعل  را تشک

ن ه   از ی ین تبیدر ب اب بهت ر یداورۀ ویو ش  ش بگ ذاردینم اهرا ب  «نیین تبیبهتر»خواهد بود که 
دس ت ه بهیا  تشبیو ق یار توافق، سادگیها در رابطه با سه معك از آن سازهیعملکرد هر  یریگاندازه

ن پرس ش را در ی ااش اره دارن دپ پاس خ  یتیقًا به چه خصوص یها دقارین معیك از اید، اما هریآیم
   کرد.یبعد، دنبال خواه سطور

ن ی یآنه ا را تب یک س ازه نظ ری ای است از تع داد ش واهدی ک ه ار اندازهین معیار توافق: ایمع
                                              
1. strong naturalism 

2. normative 

3. consilience 

4 .simplicity 

5. analogy 
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ک س ازه نس بت ب ه ی  ، ی  اابت کن یشود که ما می خواهیار هنگامی استفاده مین معیکند. از امی
 کند.ن میییشتری را تبیب خود شواهد بیرق

ن ی یتا چه ان دازه در تب یک سازه نظریرد که یگن موضوع را اندازه مییار این معیار سادگی: ایمع
ه ی س ه ب ا نظریه را در مقایک نظریار سادگی حج  یکند. به عبارت بهتر، معمی ییجوشواهد صرفه

   می دهد.یتر را ترجتر و کوچکساده هیررد و نظیگاندازه میب یرق

ا  ی های خ ود از قنییدر تب ینظرۀ سازک یکند که ار مشخص مییمع نیا :هیا  تشبیار قیمع
ر. اگ ر ی ا خی کن د استفاده میحل مسائل مشابه( افتن راهی یبرا نیشیپحل مسائل )کاربرد راه هیتشب

 ابد.یش مییرد، ارز  مجموعه افزایه مورد استفاده قرار بگیا  تشبیق

ه ای هی ابی نظری ه به کار بستن توأمان آنها در ارزه و نحویا  تشبیهای توافق، سادگی و قاریمع
از  یگون اگون یه ال نمون هیتحل یاند و براسازی شدههیشب یمختلف 1یمحاسبات یهاعلمی در مدل

(. پرس ش 29991و  2991اند )تاگارد، خ عل  مورد استفاده قرار گرفتهیها در تارهیان نظریرقابت م
 یچه ارچوب مفه وم یابیتوانند ما را در ارزیها چگونه ماریعن مین است که اینجا ایما در ا یاصل

ن پرسش موضوع بح  ما در بخش یرسانند. پاسخ به ا یاریآن  یوزن معرفت یو بررس ینظام نوآور
 خواهد بود.  یآت

 نیین تبیو استنباط بهتر ینوآور یهاكرد نظامیرو. 4
های نوآوری کرد نظامیان رویلی از رقابت میتحلتواند برای ارائه  یابِی تاگارد تا چه حد میه ارزینظر

ب ب ا ی ه ای رقک ردین روی ک از ای ه ر  هدپ رابط یایک به نوآوری به کمك ما بیکرد نئوک سیو رو
می توان عملک رد آنه ا را در ارتب ا  ب ا  یستپ با چه دقتین چیین تبیکننده بهترمشخص یهااریمع
افتِن ی ر جس تجو ب رای یسه کردپ در مس یگر مقایکدیبا گانه اندازه گرفت و سه یهااریك از معیهر

ن نکت ه م رتبط اس ت ی ؛ نخستیشوها، در همان شروع، با دو نکته مه  مواجه مین پرسشیپاسخ ا
ک رد ارتب ا  ین روی ن در ای یت تبین نکته با ماهیهای نوآوری و دومکرد نظامیها در روبا نقش گزاره

 کند.دا مییپ
ده د ک ه یهای نوآوری به ما نش ان مکرد نظامیدر باب رو یشناخترفتمند معل نظامیك تحلی

                                              
1. computational 
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ان ی های مش خص باش د ک ه رواب ط ما گزارهیک نظام منسج  از قواعد ینکه یکرد به جای این رویا
ای از قواعد ب ا خص لت شتر به مجموعهیبخشند، بکنند و انتظام میف میی  را تعریا مفاهیها ریمتغ

شناس انه و ماند که عمدًا برای به چالش خواندن مب انی معرف تناختی میشرو  -شناختیمعرفت
ن ی(. واض  است که ا2392 ،یشناسانه اقتصاد رسمی به وجود آمده است )کرمانشاه و موسورو 

کرد با ین رویابِی ایاتی، برای ارزیو عمل یکم   یاوهیک  به شه تاگارد را، دستیموضوع کاربست نظر
 سازد.یدشواری مواجه م

ه ای ک رد نظ امین در روی یت تبی نه وجود دارد، مرتبط اس ت ب ا ماهین زمینکته دومی که در ا
ا قواعد عام و روشن یها ک مجموعه از گزارهیهای نوآوری با ابتناء بر کرد نظامین در رویینوآوری. تب

بندد. ها صورت نمیارهن گزیا استنتاج شواهد از ای( و استخراج P1 ،... ،Pnهای نمونه، گزاره ی)برا
ی دانست که با استفاده از ییتوان نوعی تبکرد را میین روین در اییند تبیفرا ا الگ وی ی  1ک ِشماین عل 
 یآش نا یبا الگ و ینییتب ین الگویا رد.یگار کلی و مبه  از علل نوعِی موار بر نوآوری انجام مییبس

ه ی ز به کار ب ردن نظرین مسئله نیاطر وجود ابه خمتفاوت است.  ین علمییاز تب 2یاسیق -یاهیفرض
ممکن به ریق  یاتی، محاسباتی و دقیکرد به صورتی عملین رویابی تاگارد برای داوری در باب ایارز

 رسد. نظر می
ب در ی دو مکت ب رق یابیبه ارز یکمری  داد، نگاهی  ینجا انجام خواهین، کاری که در ایبنابرا

 یه را ب ه ش کلیا  تش بی توافق، سادگی و ق یارهایر معین مسیدر ا مطالعات نوآوری خواهد بود و
نجا به جستجوی پاسخ یب، پرسشی که در این ترتی  داد. بدیمورد آزمون قرار خواه یلیو تحل یفیک

ا  ب ا نگ اه ی ه ای ن وآوری در قک رد نظ امیش ود: رول مییآمد از س ه مؤلف ه تش ک  بریآن خواه
از توافق با مشاهدات برخوردار است، تا چه حد س اده اس ت و ت ا  ک به نوآوری تا چه حدینئوک س

 ردپیگه کمک مییا  تشبیچه حد از ق

 و توافق با مشاهدات ینوآور یها. نظام4-1

ش تری یه ای ن وآوری از وزن بکرد نظامیرسد که روار توافق با مشاهدات به نظر مییدر ارتبا  با مع
 یش تریب یخود چس بندگ ی ات یهایژگیل ویدلکرد بهیرون یب خود برخوردار است. اینسبت به رق

                                              
1. schema 

2. deductive-nomological 
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در عال  واقع را  یده نوآوریچیت پی ابه یهاندیزات موجود در فرایت دارد و تنوع، تکثر و تمایبا واقع
ل ب ه ی ، در ع و،، تمایك ب ه ن وآوریک رد نئوک س یکند. رویشناسد و منعکس میت میرسم به

، یکم  یك الگویکند تا با اتکاء بر یزات دارد و ت   میها و تماده گرفتن تفاوتیا نادی یکنارگذار
و  یر زم انیده و وابسته به مس یچیو وجوه پ یفیمواجه شود که از ابعاد ک یبا موضوع یق و انتزاعیدق

کن د: یان می گون ه بنین موض وع را بدی ( ا1001برخوردار است. برت ورسپاگن ) یت مکانیموقع
زان قاب ل ت وجهی یرسد، مند واقعی نوآوری مییف فرایعی که نوبت به توصک موقیک سه نئوینظر»

چسبد ک ه م  زم انس جام سازی کمی میکرد مدلیک رویس  را فدا می کند و در عو، به یاز رئال
 «.لی قوی استیتحل

ش ه یک رد رین روی ا ی ات  یهایژگیت در ویبه واقع ینوآور یهاکرد نظامیشتِر رویب یچسبندگ
ن است که چهارچوب مفهومی نظام نوآوری ین خصو  ایکننده در انییمه  و تع یژگیو كیدارد. 
ن س ازه ش ناختی ی به ا ییت و ابهام معناین کلیبرخوردار است و هم ییباال ییت و ابهام معنایاز کل

 ر باشد.یپذار متعددی کاربردیبس یهادهد تا در موارد و نمونهاجازه می
 ف متع ددِ یق تع اریدق یبررساز راه  ینظام نوآور یارچوب مفهومت و ابهام در چهیموضوع کل

، یوزی د ب ه نی رد )نگ اه کنی گیق رار م  یش تریب ییارچوب در منابع در روشناهن چیارائه شده از ا
ن  د ن  وآورِی بنگ  اهی در مرک  ز توج  ه و یف ش  امل فراین تع  اری  مش  تر  ا ییمعن  ا ه(. هس  ت1001

ن نقطه مرک زی اس ت یقواعد اجتماعی( حوِل ا هاضافه ب هاانها )به معنای سازمای از نهادمجموعه
ع واژه یند نوآوری )در معنای وس یری فرایگگر و با بنگاه نوآور به شکلیکدیان آنها با یکه تعام ت م

ك نگ اه ی ف آن را اگ ر در م تن یارچوب مفه ومی نظ ام ن وآوری و تع اره انجامد. چنوآوری( می
م ورد م حظ ه ق رار  ین علم یارچوب وزهك چیآن نگاه در باب  یو انتظارات ضمن یستیویتیپوز
 یووانی اف ت ک ه جی  یخ واه یاص هیف و مب ت  ب ه نقیارچوبی ض عه د آن را چی ، بدون تردیده

ن عب ارت ب رای اش اره ب ه ینامد. سارتوری از ایم 1ی( آن را اتساع مفهوم2992، 2910) یسارتور
نک ه یکند که در آنه ا متخصص ان عل وم اجتم اعی ب رای اقی استفاده مییمواردی در مطالعات تطب

ش تری از یتع داد ب نمون ه، یب راه ای مطالع اتی )ش تری از واح دیک مفهوم را در تع داد بیبتوانند 
و کاهش دقت، مرزه ای مفه وم را گس تر   ییکاهش داللت معناا وجود کار بندند، به کشورها( ب

                                              
1. conceptual Stretching 
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. کنن دل م ییش کل و م به  تب دای ب یند و به سازهدهاصط ح ِکش میه دهند و آن مفهوم را بمی
ک مفهوم روشن و ُشسته و رفته ی ینظام نوآور یارچوب مفهومهدر چ «ار بر نوآوریؤنهاد م»مفهوم 

ن ی بخش در اها که ظاهرًا به قواعدی انتظامان نهادیهای موندیست. پین نیق معیبا فهرستی از مصاد
ق ب ه م ا ی ن قواع د ب ه ط ور دقیستند. ایوای روشنی برخوردار نز از محتین ،ارچوب اشاره دارندهچ

کنن د. روی مییار بر نوآوری از چه شکل کلی پؤهای مان نهادیند که تعام ت و تبادالت میگونمی
ت ی ک کلی د ی نولوژی س ارتوری، باین مبنا و مطابق ترمیارچوب مفهومی نظام نوآوری را، بر اهچ

 ست.یکامً  مشخصی برخوردار ن ییدانست که از داللت معنا 1ِصر 
ر، تا ح دود یا خیهست  یدچار اتساع مفهوم ینظام نوآور ین موضوع که چهارچوب مفهومیا

اس ت. ام ا ف ارز از آن  ی  در علوم اجتم اعیما از مفاه یادیوابسته به نوع نگاه و انتظارات بن یادیز
و فق دان  «ار ب ر ن وآوریؤی م ه انه اد»می همچون یوجود ابهام در مفاهمسئله، روشن است که 

ارچوب ه بن دی کنن د چک س ط  کل ی فرم ولیها را در گذاری نهادریاأقواعدی روشن که نحوه ت
ای ت وان نمون هل کرده است که ب ه زحم ت م ییال تبدیای کامً  سمفهومی نظام نوآوری را به سازه

 ل اط ق نباشد.ارچوب مفهومی بر آن قابهن چیافت که ایک نظام ملی( را ی)مثً  
ب ا  یهم اهنگ یب را یش تریت بی ه ای ن وآوری قابلکرد نظ امیکه به رو یگریژگی اساسی دیو

ه ای ن وآوری متف اوت هس تند. ن مطلب است که نظ امیکرد بر این روید ایکأت بخشد،یمت یواقع
ای ن وآوری هنظام دگاهیدن یاست. از ا یاگانهیهای نوآوری مفهوم بکرد نظامیدر رو 2نگییمفهوم به

رات تک املی و یی ه ا هم واره در مع ر، تغن نظامیا رایز ؛رسندت تعادل نمییک وضعیگاه به چیه
ان عملکرد دو نظ ام اقتص ادی را ی(. آن عامل اصلی که تفاوت م2991ست، یان هستند )ِادکوئیپابی
ک ه ب رای  ن، ابع اد و وج وهی از دان شی ب ر ا افزوندانش است.  ،دهد  مییکند و توضن میییتب

ر 4، چس بنده3ک نظام مه  هستند وابسته به م تنیعملکرد اقتصادی  ن وج وه ی هس تند. ا 5و ُمض مر
نن د و یگزها سکنی میها و سازمانان انسانیهای بنگاهی و در روابط منیها، در روتدانش در انسان

ر یی ت کم ی تغک نظام ب ا س رعید مختِص یرو، ساختار دانش و ساختار تولنیکنند. از ارسوب می
                                              
1. mere generality 

2. optimality 

3. context-dependent 

4. sticky 

5. tacit 
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 (. 1003کند )لوندوال، می
تاگ ارد در ب اب  هی ت ر ب ا نظربه زب انی آش نا راها ت شناختن تفاوت نظامیبه رسم  یاگر بخواه

ک نظ ام ی ن مبنا، هر نمونه خا  از ی  که مطابق با ایید بگوی ، بایان کنیها در عل  بهیابی نظریارز
مونه اخت ل در وحدت عناصر متعل ق ب ه مجموع ه ک نیا یمتعار  ریک امر  ینوآوری تا حدودی 

 ارچوبه ن چی خ ا  در ا هن هر نمون ییان، تبین بیکند. بدندگی میی( را نماFها )مجموعه فاکت
های خ ود نییهای نوآوری بدون استثنا در تبکرد نظامیاست و رو «ایتبصره»ن ییک تبی یطور کلبه

ار یبس  Fان عناص ر مجموع ه ی های وحدت در مولفهنکه میجه ایبرد. نتات کمکی بهره مییاز فرض
ز یوجوه تفرق و تما ،شودده میین عناصر دیان ایق هستند و در نقطه مقابل، آنچه به وضوح در میرق

 است.
 هت ع  ام هم  یخصوص   یات کمک  یفرض   یریک  ارگهو ب   یاتبص  ره یه  انی  یاس  تفاده از تب

گذارن د. در یش م ینم اه مشاهدات را ب  از توافق با ییاست که درجات باال ینظر یهاارچوبهچ
ش تر یبه توافق هر چه ب یابیبه دست ینوآور یهاکرد نظامیرو یل باالید که تمای  دینده خواهیبخش آ
 .  یکاهش سادگ :نه عبارت است ازیدارد و آن هز یکرد در پین رویا یه  برا یانهیات هزیبا واقع

 یار سادگیو مع ینوآور یها. نظام4-2

ن ی ل ای دالد ی باما در بخش گذش ته  یهاعکس است و بح ار سادگی اوضاع کامً  بریمعۀ دربار
 ، یدی ط ور ک ه در ب اال دهای ن وآوری، هم انکرد نظامیکنون روشن ساخته باشند. رو مطلب را تا

ن ام ر یهاس ت و هم نی ین تبی ه ای کمک ی در اای و استفاده از فر،های تبصرهنییهمبسته با تب
تاگ ارد  دگاهیداز دهد. ک به نوآوری به شدت کاهش مییکرد نئوک سیسه با رویا در مقاسادگی آن ر

 F یدادهای ن مجموعه روییاست. تب در مقابل محک توافقد ین قیترمه  یسادگ( 91،   2999)
دسته از  كیو  Aمانند  یات کمکیاز فرض یامجموعه یریگکارهمستلزم ب معموالً T  هینظر هلیوسه ب

 ام ا ،کن دف ا نم ییابی معمواًل نقش مهم ی ایدر بح  ارز  Cهاست. مجموع  Cۀ داده شدط یشرا
بلک ه  ،س تین یه اص لی از نظر یبخش  یه کمکیك فرضیاست.  یشتریازمند دقت بین Aمجموعه 

را رف و   Fك مورد کوچ ك از اخ ت ل در وح دت عناص ریه که یست افزوده شده به نظرا یاجمله
 یاهی نظر ،گ ر س خنیده ب . است  Aهسرشت مجموع از اندازه و یتابع هیك نظری یکند. سادگیم

 تر باشد.آن کوچك یات کمکیفرض هتر است که مجموعساده
دگاه ی س ت ک ه س ادگی دین موض وع چن دان دش وار نی ن بح ، م حظ ه ایبا مبنا قرار دادن ا

ه ای هی ی و نظرخط ی ن وآور یالگ وهای نوآوری اس ت. کرد نظامیشتر از رویار بیک بسینئوک س
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 یالگ وک ی رند تا مجموعه ش واهد موج ود را ب ا یگت   خود را به کار می ههمک رشد ینئوک س
 الگوه ان ی ات کمکی مورد استفاده توس ط این کنند. فرضییشمول تبساده، واحد، منسج  و جهان

س ه ب ا یه ا در مقاالگ ون ی ان، یبن ابراش وند. از واقع مییشکل استثنائاتی را دارند که گهگاه مورد ن
 تر هستند.  ساده ،ای استهای تبصرهنییش بر تبیهای نوآوری که مبناکرد نظامیرو

 هیاس تشبیو ق ینوآور یها. نظام4-3

ک رد یک ب ه ن وآوری و رویدگاه نئوک س ی عن ی دیدگاه مطرح در ب اب ن وآوری، یک از دو دیکدام 
ن ی ک از ای  گ ر، ک دامیس خن دگ ر یدب ه  ترن دپکی ه نزدی های نوآوری، به نوِع درست نظرنظام

 ،ن پرسش الزم اس تیکنندپ برای پاسخ به اه استفاده مییا  تشبیهای خود از قنییکردها در تبیرو
 . یکننجا مرور یرا در ا یا آنالوژیه یا  تشبیدگاه تاگارد در باب قیابتدا خطو  اصلی د

مشتمل بر دو مرحل ه ه )آنالوژی( یشبا  تیق راهبرد قیاز طر حل مسائل( 2999از نظر تاگارد )
 است: یاساس

 حل مسائل مشابه با مسئله جاری؛راه یابیباز
 د.یبرای حل مسئله جد لهئان دو مسیاز شباهت م یبرداربهره

زم ح ل یمک اناس ت ک ه  ردانِک  هله اشعئمسنه، ین زمیدر اار ساده شده یو بس ییاجرا یالگوك ی
ک ه ت ابش پرت و  ی: هنگامن قرار استیاز اله اشعه ئمس زد.سایآشکار م یخوبه مسائل را ب یهیتشب
 یم ار را در پ ین برده و مر  بیان منبع پرتو و  ده را از بیم یهامار بافتیك  ده در بدن بید به یشد

 نابود کردن  ده استفاده کردپ  ید از منبع پرتو برای، چگونه باخواهد داشت
زان قاب ل ی مه مشابه و راه حل آن ب  یالهئاد آوردن مسیه له اشعه با بئحل مس یعملکرد  هن برا

حمله  یپرسد: وقت یله مئن مسی. ااست ینه مناسبیله دژ گزئن مورد مسیابد. در اییبهبود م یتوجه
 حلك راهیر کردپ یتوان دژ را تسخ یممکن باشد، چگونه مریك دژ  ی  با تمام توان ارتش به یمستق

  که از دو جن اح یو آن را وادار  یکن  یدو بخش تقسه که ارتش را بست ا نیان مسئله یخوب برای ا
 یم  یله اش عه ت داعئمس  یمشابه را ب را یحلحل ب فاصله راهن راهیور شود. امختلف به دژ حمله

 .اما از جهات مختلف ،کمتر کند: تاباندن پرتو به  ده با شدت
ت  یک رده اس ت. الگ ور یس ازهیل ش بیدانکر را به تفص  همسئله اشع یهیند حل تشبیتاگارد فرا

ك ی ، ب فاص له ب ه س اخت یهیتش ب هس یق مقای از طرسازی پس از حل مسئله هین شبیمرتبط با ا
و نق ا  اش ترا  ه ر دو  است نیشیپحل انتزاع شده از دو راه یپردازد که طرحیم «یلیتمث یماِش »

خ ود را  یری گک ه ش کل یالهئدو مس  ط ور ب القوه ازه ب کیشمات ن ساختاری. احل را در بر داردراه
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 ن ده در دس تر  خواه د ب ودیمس ائل در آ یهیح ل تش ب یب راو آمدتر اس ت کار ،ون آنهاستیمد
 .)همان(

ه ای ن وآوری ک رد نظ امیک و ه  در رویه ه  در مکتب نئوک سیا  تشبیزم قیاستفاده از مکان
« کاالی عمومی»های مرتبط با نگر  لیک تحلیدر اردوگاه نئوک س نمونه، یابی است. برایقابل رد
را « ص من ابعیل تخص یتحل»ه به شکلی واض  خطو  اصلِی طرح آشنای یقات در علوم پایبه تحق

ه ی قات در علوم پایت اقتصادی تحقیک از ماهیلی که اقتصاددانان نئوک سینوِع تحلدنبال می کنند. 
ک ردی یق روی ن د تحقیقتص اددانان ب ه فران ایکرد اصولی ایدهد که رونشان می ،آورندبه عمل می

سازی سود اجتماعی( شکل گرفته است. ب ه عن وان نهیشینجا بیسازی )در انهیشیاست که بر مبنای ب
ادی در یهای بناقتصاد ساده پژوهش» همقالرا در  ( 2919)چارد نلسون یمثال، اگر استدالل اصلی ر

 . شودا آشکار مین موضوع به وضوح برای می ، ایاوریاد بیبه  «عل 
ادی اس ت. ی ه ای بناز ب رای پ ژوهشی ن مقاله اندازه بودجه م ورد نیله اصلی نلسون در ائمس

ن ی از من ابع م الی را ی  مق دار معین قرار است: فر، کنیده و خط اصلی استدالل او ه  از ایچک
انی از ی   ک ه جری ن منابع م الی )ورودی( انتظ ار دارینه کردن ای . با هزیاادی کردهیصر  علوم بن

د ک ه در ص ورت فق دان آن من ابع هرگ ز ی د اقتصادی و اجتماعی )خروجی( به وجود آیج و فواینتا
 هد و آا ار اقتص ادی و اجتم اعی، ارز  اجتم اعی بودج ین فوایق ایداشتند. محاسبه دقوجود نمی

ن ه یای عل   هز  که هر مقدار ب رید توجه داشته باشیبا نیا . با وجودکندپژوهشی ما را مشخص می
ه ای تی ر فعالید احتمالی استفاده از آن بودجه در س ایزان خود را از فوای ، در واقع، به همان میکن

اجتماعی بودجه پژوهشی م ا را مش خص  هنیت، هزیزان از محرومین می . ایاممکن محروم ساخته
ا س ود ی  نج ا ارز  اجتم اعی خ الصیاجتم اعی در ا هن یمی کند. تفاوت ارز  اجتم اعی و هز

ن اس ت ک ه ی اس تدالل نلس ون ه   ا هجی. نتکندنه علمی ما را مشخص مییاجتماعی ناشی از هز
ادی در عل  مقداری است که سود اجتم اعی ناش ی از یهای بنخرج کردن برای پژوهش هنیمقدار به

 سازد.نه مییشینه را بین هزیا
ق ات یخط ی )تحق یالگو االدسِت ند خلق دانش را چه در مناطق بیک فرایاقتصاددانان نئوک س

س ازِی نهیش ین د بیفرا»ن خط تحت عنوان آش نای یر حرکت به سمت انتهای ایادی( و چه در مسیبن
ه را م ورد اس تفاده یا  تش بیل به وضوح قین نحوه از تحلیکنند و ال مییدهند و تحلقرار می «سود

ه ای آش نای ز چهارچوبی قتص ادی نک از مسئله رشد ایِل اقتصاددانان نئوک سیتحل دهد.قرار می
شود که توسل ن، م حظه مییدهد. بنابران مکتب اقتصادی را مورد استفاده قرار مییحل مسئله در ا
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 ج است.ین اردوگاه اقتصادی امری کامً  رایندهای حل مسئله در ایبه آنالوژی در فرا
ز ی ت م ی کنن د، نی عاله ای ن وآوری فکرد نظ امیل رویگر، در جمع محققانی که  ید یاز سو
ک ه ب ا  ییه اپژوه یتوان به نمونهیتر مان و از همه مه ین میه رواج دارد. در ایا  تشبیکاربست ق

ص یشوند، اشاره کرد که به ش کلی قاب ل تش خیاتکاء بر چهارچوب مفهومی نظام نوآوری انجام م
ک رد را دنب ال ین روی ن اشگامایانجام شده توسط پ ههای برجستپژوهی  شده در نمونهیخطو  ترس

ا  ی د م ورد اتک ا و قیمی را برای حل مسائل جدیندهای حل مسئله قدیب، فراین ترتیکنند و بدمی
 دهند. قرار می

اد می کند و عبارت است از: طرحی انتزاع شده بر ی« لییِشمای تمث»آنچه تاگارد از آن با عنوان 
های نوآوری گاه به شکلی واض  توسط ات نظامیبهای مشابه قبلی، در ادحلمبنای نقا  مشتر  راه

ک و چه ار یبندی و ارائه شده است. به عنوان مثالی روشن، الگوی ش ماتکرد فرمولین رویفعاالِن ا
نج ا از نظ ر یک نظام ملی نوآوری را در ای( برای مطالعه 1001اِی ارائه شده توسط لوندوال )مرحله

  :یگذرانمی
ن ه ن وآوری درون یل آنچ ه ک ه در زمی تحل :له عبارت است ازئحل مسند یاقدام در فرا نینخست

بات سازمانی و من ابع انس انی ید با در نظر گرفتن ترتیل باین تحلیان دارد. ایهای اقتصادی جربنگاه
  ؛ژگی های بخشی ه  در آن مد نظر باشدیرد و ویانجام گ
ن ی های دانشی است ک ه ارساختیگر و با زیکدیان بنگاه ها با یل تعام ت مین قدم، تحلیدوم

  ؛ردیگمی در بر ن المللی رایهای محلی و بومی و ه  روابط و تعام ت بوندیتعام ت ه  پ
های مالی، نه نظام آموز ، بازار کار، بازاری  وجوه خا  ملی در زمین و توضیین قدم، تبیسوم

   ؛ت معنوی استیهای مالک یهای رفاه و رژ یرژ
ابی ی های مطالعه سازمان بنگ اهی و موض عاستفاده از رو  :عبارت است از ن مرحلهیچهارم

 کنند.ن میییژه و عملکرد نظام نوآوری را تبیشبکه به عنوان عواملی که ابعاد و
خ ا   یه اناظر بر نظام یهایپژوهاز نمونه یاریدر بس یشناخترو  ین الگویاش، یک  و ب

ن بح   در ی ب در ای کرد رقی  که هر دو رویکن حظه میب، مین ترتیبد .شود یمت یرعا ینوآور
چ یرسد ک ه ه ن بابت، به نظر مییه استفاده می کنند و از ایا  تشبیله خود از قئهای حل مسندیفرا

 د.نگری نداریازی بر دیکدام امت
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   یبندجمع.5
ابی ی در ارز گان ه تاگ ارده ای س هاری ن گونه خ صه کرد: کاربرد معیتوان بدرا می مباح  گذشته

ه ای ک رد نظ امیدهد که روک به نوآوری نشان مییهای نوآوری در برابر نگاه نئوک سکرد نظامیرو
م ت از دس ت دادن یشتر را به قین توافق بیاما ا ،ات برخوردار استیشتری با واقعینوآوری از توافق ب

ه و ب ه لح اظ نظ ری ساد یالگوک یک، در نقطه مقابل، به یکند. مکتب نئوک سسادگی حاصل می
ادی ی زۀ ن س ادگی و انس جام نظ ری ت ا ان دازی دن ب ه ایش دارد و برای رسیمنسج  از نوآوری گرا

ار س وم، ی ن ه معیه ا در زمک ردین رویک از ایچین در حالی است که هیکند. ارا فدا می ییگراواقع
 دهند.گری نشان نمییار آنالوژی، تفوقی بر دیعنی معی

ب در ی ک رد رقیک دام از دو روچیقت سازگار است که هین حقیشناسانه با اابی معرفتین ارزیا
ب ه  ،ان دک به ن وآوری، ت اکنون نتوانس تهیهای نوآوری و نگاه نئوک سکرد نظامیعنی روین بح ، یا

ب ی ارچوب نظ ری برت ر ب ه ج ای رقه ک چیرون کنند و به عنوان یدان بیف را از میطور قاطع حر
 ،های نوآوریکرد نظامیعنی روی ،ترکرد جوانیکه رو شودن موضوع اشاره ید به ایژه، بایونند. بهیبنش
ه ای ان محاف ل دانش گاهی و حلق هی ای مکنندهرهیر از گستر  و انتشار خیاخ هنکه در سه دهیبا ا
 ک ردهمی را منس و  یدگاه ق دی گف ت ک ه د توانچ عنوان نمییگذارانه برخوردار بوده، به هاستیس

 است. 
کادمب در حلقهیکرد رقین دو رویزمان ار ه حضو گ ذاری را استیهای ستیک و فعالیهای آ

ابی در عل   یهای ارزاریک از آنان برای ارضای بخشی از معیهای هر ییتوان به تواناتا حدودی می
ک ی شناس انه در ب اب ب در ب رآوردن انتظ ارات معرف تی کرِد رقین دو رویک از اینسبت داد. هر 

 یه ان موضوع در انتقادیژه خود را دارند و ایهای وها و کاستینظری موفق در عل  استعداد کردیرو
ب ه  های نوآوریکرد نظامیگری قابل مشاهده است. طرفداران رویکرد به دیجانبه طرفداران هر رودو

طر  مقابل، دانند. در انه مییگرارواقعیدگاه را  یکنند و آن دک حمله مییدگاه نئوک سیبه ددفعات 
کل ی  ص ورت های نوآوری )و ب هکرد نظامیک رویمکتب نئوک س درق یاقتصاددانان مشغول به تحق

ل به آنها م ی تازن د. ین دلیه می دانند و به همیماگرا( را مبه  و از لحاظ نظری تهیهای نهادکردیرو
ن ی ا ،دی حاص ل آ عل  استیحوزه س یپا برارین رقابت دیل ایاز تحلتواند یمکه  یمیداللت مستق

آنها با  هوستیپو رقابت  یفکر هن دو نحلیزمان احضور ه  یالزم برا یهااست که فراه  آوردن بستر
 ت در عل  خواهد بود.   یفیک یهااریمع همجموع سودمدت به گر در بلندیکدی
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