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 .1مقدمه
از میان مجموعه پرتعداد و متنوع رو یکردها و جریانهای تحقیقاتی دهههای اخی ر ک ه ی ل س نت
شومپیتری در اقتصاد نوآوری نضج گرفته و بالیدهاند ،رو یکرد نظامهای نوآوری 1از موقعیتی مه و
محوری برخوردار است .اندیشههای بنیادین ای ن رو یک رد در دو ده ه پای انی ق رن بیس ت در آا ار
اقتصاددانانی مانند فریمن ( ،)2991لوندوال ( )2991و نلسون ( )2993ظ اهر ش د و ب ا س رعتی
زیاد در دورترین مناطق جهان منتشر شد و مورد استقبال دانشگاهیان و سیاستگذاران قرار گرف ت.
رو یکرد نظامهای نوآوری بر چهارچوب مفهومی نظام نوآوری 2تکیه دارد که بنا به تعری ف ،نظ امی
است مشتمل بر نهاده ایی ک ه فعالی تهایش ان و تع ام ت آنه ا ب ا یک دیگر ب ه تولی د ،انتش ار و
بهکارگیری دانش جدید و سودمند می انجامد (نیوزی .)1001 ،مرز یك نظام نوآوری ممکن اس ت
بر مرز یك واحد ملی ،یك بخش و یا یك منطقه اقتصادی منطبق باشد .بدین ترتیب ،نظام ن وآوری
تحت مطالعه میتواند یك نظام ن وآوری مل ی (ادکوئیس ت ،)1001 ،ی ك نظ ام ن وآوری بخش ی
(مالربا )1001 ،و یا یك نظام نوآوری منطقهای (اشی و گرتلر )1001 ،باشد .ی ك نظ ام ن وآوری
همچنین ممکن است در س ط فن اوری (کارلس ون و اس تانکوو یتز )2991 ،و ی ا در س ط بنگ اه
(گرنسترند )1000 ،مد نظر قرار گیرد.
رو یکرد نظامهای نوآوری با وجود نشر سریع و چشمگیر و نفو و تأایرگذاری قابل توج ه خ ود
در محیطهای آ کادمیك و مراجع سیاستگذار در سازمانهای مه در سطوح مل ی و ب ینالملل ی
هرگز از تیغ تیز منتقدان دانشگاهی مصون نبوده است .چهارچوب مفهومی نظام ن وآوری ب ه دلی ل
سیال بودن ،تذبذب معنایی و فقدان دقت و استحکام نظری حتی در داخل حلقه پ رور دهن دگان
اصلی و نس ل اول م دافعان ای ن رو یک رد م ورد انتق اد ب وده اس ت (نلس ون و روزنب ر 2993 ،؛
ادکوئیست .)1001 ،برخی از منتقدان فرایند انتشار سریع ،رو یکرد نظامهای نوآوری را ب ا نگ اهی
جامعهشناسانه به دقت بررس ی ک رده و اقتب ا منفع ن ه و ی رنقادان ه ای ن رو یک رد را در برخ ی
سازمانهای سیاستگذار در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توس عه )(OECD

نقد کردهاند (میتینن1001 ،؛ آلبرت و البرگه .)1001 ،منتقدانی ه وجود دارند ک ه مفه وم نظ ام
ً
نوآوری را اساسا نوعی استعاره تولدیافته در مرز عل و سیاست و آمی زهای از وج وه علم ی و وج وه
1. innovation systems approach
2. innovation system
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ایدئولوژ یك دانسته و درباره ابعاد لفظپردازانه 1این دست از استعارههای مرزی و نقش این وجوه در
ایجاد جذابیت و اجماع در حلقههای سیاستگذارانه به ارائه تحلیل پرداختهان د (گ ودین،1002 ،
1009؛ میتینن.)1001 ،
این طیف رنگارنگ از انتقادها ،به روشنی مسائل و تردیدهایی را در ب اب بنی ه نظ ری رو یک رد
نظامهای نوآوری برمیانگیزانند و لزوم یك ارزیابی جامع را در این خص و
مقاله حاضر ت

مط رح میکنن د .در

شده است تا قدمهایی در مسیر ارزیابی جامع برداشته شود .در اینج ا ،رو یک رد

ما به مسئله ی ك رو یک رد معرف تشناس انه خواه د ب ود و تحلی له ای خ ود را ی ل چه ارچوب
طبیعتگرایی معرفتشناختی 2سامان خواهی داد .مجموعه معیارهای قوامبخش به نظریه اس تنبا
بهترین تبیین 3در مقاله حاضر مورد اتکا قرار میگیرد و از این رهگ ذر ت

میش ود ت ا رو یک رد

نظامهای نوآوری را در مقایسه با رو یکرد نئوک سیك و نگاه خطی آن به فرایند نوآوری ارزیابی ش ود
و به داوری معقولی در باب رقابت معرفتی میان این دو رو یکرد در اقتصاد نوآوری دست یابی .
در بخش دوم مقاله ،رو یکرد نظامهای نوآوری و مسیر تاریخی نضجگیری و قد عل ک ردن ای ن
رو یکرد در برابر نگاه نئوک سیك به نوآوری ب ا تفص یل بح

م ی ش ود و ب ه برخ ی از مطالع ات

انتقادی متأخر در باب این رو یکرد اشاره قرار خواهد شد .بخش سوم به تشری منطق هدایتکنن ده
این مطالعه و چهارچوب معرفتشناختی مورد اتک ا در مقال ه اختص ا

دارد .در بخ ش چه ارم،

رو یکرد نظامهای نوآوری بر مبنای معیارهای سهگانه توافق با مشاهدات ،سادگی و استفاده از قیا
تشبیه تحلیل و به ارزیابی وزن معرفتی این رو یکرد در برابر رقیبش پرداخته میشود .در بخش پنج
نیز چکیدهای از نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر ارائه میشود.
 .2نظامهای نوآوری :ریشههای تاریخی و مطالعات متأخر
اقتصاددانان نئوک سیك به طور سنتی به جزئیات مربو به و یژگیهای فرایند نوآوری و ب ه قواع دی
که مسیر و سمتوسوی آن را معین میسازند ،ع قه چندانی نداشتهاند .این اقتصاددانان حداکثر به
نگاهی ساده و خطی از فرایند تغییر تکنولوژ یکی قانع بوده و به پرور یک ساختار مفهومی ن ی و
1. rhetorical
2. epistemological naturalism
)3. inference to the best explanation (IBE
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سلسلهمراتبی پیرامون این الگوی ساده دست نزدهاند .رو یکرد نظامهای نوآوری به صورت هدفمن د
و روشنی برای رقابت با نگاه سنتی نئوک سیک به موضوعاتی همچون نوآوری ،توس عه اقتص ادی و
رقابتپذیری اقتصادی نضج پیدا کرد .نقطه شروع این فرایند پیدایش مجموع های از ام ور خ
قاعده 1یا مسائلی بود که چهارچوب اقتصاد نئوک سیك از پس آنها بر نمیآمد .برای نمونه ،میتوان
به مقدار باقیمانده 2در الگوی رشد سولو ( )2911 ،2912اش اره ک رد ک ه ب ه تغیی ر تکنول وژ یکی
ً
نسبت داده میشد ،اما ظاهرا چیزی داخل جعبه ابزار تحلیلی اقتصاد نئوک سیک وجود نداشت ک ه
بتواند به ماهیت این تغییر تکنولوژ یکی بپردازد و راههای پیچی دﮤ ت أایر آن ب ر دین امیزم اقتص ادی را
توضی دهد .امور خ

قاعده دیگر از یک سلسله مطالعات تجرب ی نش ئت گرفتن د ک ه الگ وی

خطی نوآوری مبتنی بر فشار عل را به چ الش م یخواندن د و اهمی ت و نق ش کش ش ب ازار را در
سمتوسوی فرایند نوآوری برجسته میکردن د (می رز و م ارکوئیز2929 ،؛ النگ ریش و همک اران،
ااول.)2911 ،2911 ،
2911؛ شرو ین و ای ِسنسون2921 ،؛ اشموکلر2922 ،؛ ر ِ

ه زمان با این مطالعات تجربی و تا حدودی تحت تأایر آنها ،مجموعهای از تأم ت نظ ری در

باب نوآوری شکل گرفتند و بهتدریج الگوهایی ارائه شدند که اهمیت طر ِ تقاضا را در خود لحاظ
مینمودند .این الگوهای نظری ،افزون بر این ،روابط بازخورد میان مراحل مختلف فرایند نوآوری و
نقش تعامل ،چه در داخل بنگ اه و چ ه می ان بنگ اهه ا ،را در خ ود م نعکس م ی کردن د .یک ی از
تأایرگذارترین این الگوهای نظری الگوی زنجیره پیوند 3ک ین و روزنبر ( )2992بود که پیشاپیش
ِ
هامن.)2999 ،
و
ست
ی
دکوئ
ا
(
داد
می
د
ی
نو
ا
ر
نوآوری
های
نظام
کرد
ظهور رو ی
ِ
ِ
در خ ل سالهای دهه هشتاد و نود قرن نوزده  ،رو یکرد نظامهای نوآوری ه در آمریکا و ه
تصاددانان درگیر در مطالعات نوآوری در ح ال بالی دن ب ود .در
در اروپا از طریق تحقیقات و آاار اق
ِ

این دوران آاار مه و تأایرگذاری به وجود آمدند و سنگبنای رو یکردی را گذاشتند ک ه ب ه س رعت
تبدیل به چهارچوبی فراگیر برای مطالعه و سیاستگذاری در زمینه نوآوری شد،برخی از مه ت رین
عناو ین آا ار ای ن دوره عبارتن د از :دوزی و همک اران2999 ،؛ ف ریمن2991 ،؛ لون دوال،2991 ،
2991؛ نلسون2993 ،؛ ِادکوئیست.)2991 ،
1. anomalies
2. residual
3. chain-linked model
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در اینجا برای ترسی پنجرهای به وجوه و ابعاد اصلی رو یکرد نظامهای نوآوری بر آا ار آن دس ته
از پیشگامان این رو یکرد تکیه میکنی که نسبت به سایرین جهتگیری نظری ب ارزتری داش تهان د.
بهو یژه آاار چارلز ِادکوئیست (ادکوئیس ت1001 ،2991 ،؛ ِادکوئیس ت و ه امن )2999 ،و بنت ا

لوندوال (لوندوال1001 ،1003 ،2991 ،2999 ،؛ لوندوال و همکاران .)1001 ،فهرست ف راه
آمده در سطور بعد می تواند به عنوان فهرست و یژگیهای بنیادین رو یکرد نظامهای ن وآوری نامی ده

شود:
 .2مفهوم نوآوری و مفاهی مرتبط با آن مانند دانش و یادگیری در این رو یکرد در مرکز توجه قرار
دارند؛
ُ
 .1رو یکرد نظامهای نوآوری رهیافتی کلگرایانه 1و بینرشتهای است؛
 .3نوآوری و نظامهای نوآوری پدیدارهایی تاریخی هس تند و بای د ب ه ش کل ت اریخی مطالع ه
شوند؛
 .1نظامهای نوآوری متفاوت هستند و رو یکرد نظامهای نوآوری به تفاوت نظ امه ا ع ق همن د
است؛
 .1بنگاههای نوآور در انزوا نیستند ،رو یکرد نظامهای ن وآوری فراین د ن وآوری را در م تن ی ک
مجموعه از کنش و واکنشهای پیچیده و یرخطی مورد م حظه قرار میدهد؛
 .2رو یکرد نظامهای نوآوری از این قابلیت برخوردار است که ش امل ن وآوری در محص ول 2و
ً
نوآوری در سازمان 3باشد .این دو نوع نوآوری در رو یکردهای سنتی به نوآوری تقریبا نادیده انگاشته
میشوند؛
 .1در رو یکرد نظامهای نوآوری ،نهادها به عنوان یک مجموعه بسیار مه از عوامل تعیینکننده
نوآوری و تأایرگذار در سمتوسو و مسیر آن در نظر گرفته میشوند؛
 .9رو یکرد نظامهای نوآوری یک نظریه صوری نیست ،این رو یکرد یک اب زار تمرک ز 4تحلیل ی
است.
1. holistic
2. product innovation
3. organizational innovation
4. focusing device
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رو یکرد نظامهای نوآوری در خ ل نخس تین ده ه از ق رن بیس تویک وارد مرحل ه آرامت ر و
بااباتتری از عمر خود شد و در این دهه بهتدریج فعالیتهایی مطالع اتی ش کل گرفتن د ک ه ای ن
رو یکرد و سرگذشت آن را به عنوان ابژه و موضوع اصلی خود مورد مطالعه قرار دادند ..پارهای از آاار
پدیدآمده در نتیجه این روند تأم تی هس تند ک ه داخ ل حلق ه پ رور دهن دگان اص لی رو یک رد
ً
نظامهای نوآوری شکل گرفته است و عموما شکل مرور روایی 1و بازخوانی ی رنظ اممن د را دارن د
(نمونهها عبارتند از :ادکوئیست1001 ،؛ لون دوال1003،1001 ،1001 ،؛ لون دوال و همک اران،
 .)1009این نوشتهها تحوالت نظری در تاریخ کوتاه این رو یکرد را ب ه ش یوهای روای ی ب ازآفرین ی
میکنند و مأخذ دست اول و مهمی را برای هر محقق ع قهمند به نظامهای نوآوری پدید می آورند.
در عین حال ،این آاار رهبین یا چهارچوب نظ ری و ی ژهای (فلس فی ،جامعهش ناختی ،ش ناختی و
یره) را برای تجهیز تأم ت خود مورد استفاده قرار نمیدهند.
دسته دوم از مطالعات متأخر بر روی رو یکرد نظامهای نوآوری را میتوانی مطالعات نظاممن د

2

بنامی  .این جریان بهو یژه در میان نسل دوم فعاالن و محقق ان ع ق همن د ب ه ن وآوری و نظ امه ای
نوآوری در حال نضجگیری است و رگهای انتقادی را میتوان در بسیاری از آاار پدید آمده ی ل ای ن
جریان تشخیص داد .از میان آاار مه پدید آمده در این جریان میتوانی به تحلیل جامع هش ناختی
ری جو میتینن در کتاب نظام ملی نوآوری :مفهوم علمی یا لفظپردازی سیاسی ( )1001اشاره کنی
که ااری هشداردهنده و نوعی شنا کردن بر خ

جریان آب به شمار میآید .میتینن در ای ن کت اب

به تحلیلی انتقادی در باب اقتبا مفهوم نظام ملی نوآوری در فرایندهای سیاستگذاری تکنولوژی
در کشور فن ند در دهه  2990می دی میپردازد و خدمت اصلی آن مفهوم را در راس تای س اخت
یك ایدئولوژی یا اتمسفر مثبت به نفع ایجاد یك توافق همگانی در زمینه برنامه ملی رقابتپذیری بر
مبنای دانش و نوآوری ارزیابی میکند.
یك تحقیق همسو با کار میتینن توسط دو جامعهشنا کانادایی آلبرت و البرگه ( )1001انجام
شده است که نشان می دهد رو یکرد نظامهای نوآوری در گس تر خ ود در دورت رین نق ا دنی ا و
کسب مقبولیت بینالمللیا همواره از عنوان ( OECDسازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه)
به عنوان یك ُمهر تأییدکننده بر پیشانی خود برخوردار بوده است .آلبرت و البرگه در میان مصاحبه با
1. literature review
2. systematic
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بیست نفر از سیاستگذاران ،بوروکراتها و محققان مرتبط با فضای سیاستگذاری در کبك کانادا
بدین یافته میرسند که بیشتر مصاحبهشوندگان دلیل حمای ت خ ود از ای ن رو یک رد را مش روعیت
باالی سازمان  OECDو مشروعیت علمی پدیدآورندگان این رو یکرد عنوان میکردند؛ تنه ا تع داد
اندکی از مصاحبهشوندگان نوعی رو یکرد انتقادی به مفهوم نظام نوآوری داشتند.
بنو یت گودین ( )1009 ،1002نیز در مطالعات خود در زمینﮤ ارتبا مف اهیمی مانن د نظ ام
ملی نوآوری با سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به نتایجی میرسد که میتوانن د ب ه عن وان
حلقه تکمیلکننده مطالعات میتینن وآلبرت و البرگه در نظر گرفته شوند .گودین ب ر ای ن ام ر تأ کی د
میکند که سازمان  OECDدر زمینه تولید و نشر مفاهی و اص ط حات سیاس تگذاران ه نق ش و
جایگاه و یژهای در دنیای امروز دارد .گودین بر آن است که این سازمان با مبن ا ق رار دادن تحقیق ات
دانشگاهی در حوزههای عل  ،فناوری و نوآوری و با هد ترجمه آن مواد علمی به زب انی ک ه ب رای
حوزه سیاسی جذاب باشد ،به س اخت و بس تهبن دی واژگ ان ج ذابی 1مانن د نظ ام مل ی ن وآوری
میپردازد و این واژگان را در فضای سیاسی ترو یج کند.
ً
همانطور که م حظه میشود ،مطالعات نظاممند بر روی رو یکرد نظامهای ن وآوری ،عموم ا،
با صبغه جامعهشناختی صورت پذیرفتهاند .این مطالعات نقطه تمرک ز خ ود را ب ر عوام ل جامع ه-
شناختی مؤار بر توسعه و نشر رو یکرد نظامهای نوآوری قرار دادهاند و چن دان ت وجهی ب ه ارزی ابی
محتوایی و معرفتشناسانه این رو یکرد نشان ندادهاند .میتوان مقاله حاضر را ت شی در متن همین
جریان (تأم ت نظاممند) محسوب کرد ،با این تفاوت که مواجهه ما با موضوع در اینجا مواجه های
معرفتشناختی است .در بخش آینده جزئیات مربو به ای ن رو یک رد معرف تشناس انه را توض ی
خواهی داد.
 .3منطق تحقیق و چهارچوب نظری
مقاله حاضر تحقیق ی ب ا ماهی ت فلس فی را م نعکس م یکن د ک ه از طری ق آم وزهه ای بنی ادین
طبیعتگرایی معرفتشناختی هدایت میشود .کانونیترین آموزه معرفتشناسی طبیعتگرا بر ای ن
نکته اشعار دارد که معرف تشناس ی در خ أ و از طری ق رو ه ای پیش ینی( 2مق دم ب ر تجرب ه و
1. buzzwords
2. apriori
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مشاهده) نمیتواند به اهدا خود دست یابد و بنابراین ،چارهای ندارد جز اینک ه ب ه واقعی ته ای
روانشناختی و واقعیتهای ت اریخی رج وع کن د (ک واین2929 ،؛ فل دمن .)1021 ،ن اظر ب ودن
تحلیلهای معرفتشناسانه ما در مقاله حاضر بر یك واقعیت انضمامی و ت اریخی ،یعن ی رو یک رد
نظامهای نوآوری ،همین انگاره محوری طبیعتگرایانه را منعکس میسازد.
تحلیلهای ما ،در عین حال ،حاکی از نوعی طبیعتگرایی افراط ی 1نیس ت .ب ه دیگ ر س خن،
مطالعه حاضر در توصیف محض واقعیتها متوقف نمیشود .این مطالعه با الهام گ رفتن از ش کل
معتدل طبیعتگرایی ،با در نظر گرفتن واقعیتها و محدودیتهای مرتبط با فرایندهای شناختی و با
ِ

تکیه زدن بر این واقعیتها و محدودیتها به فراسوی توصی ِف محض میرود و ب ه تحلی ل و داوری
در باب آن دسته از ساختارها و فراگردهای هنی میپردازد که به لحاظ تجو یزی «درست» هس تند

(هاك2993 ،؛ الودن2992 ،2911،2990 ،؛ تاگارد .)2999 ،به سخن دیگر ،رج وع ب ه رو یک رد
نظامهای نوآوری در مقاله حاضر از طریق مجموعهای از معیارهای هنجارین 2انجام خواهد شد که
به ما کمك می کنند تا در باب این رو یکرد به داوری دست یابی .
معیارهای مورد استفاده در مقاله حاضر شامل سه معیار توافق ،3سادگی 4و قیا تشبیه 5هستند
که آنها را از فیلس و طبیع تگ رای معاص ر ،پ اول تاگ ارد )1001 ،2991 ،2991 ،2999( ،وام
گرفتهای  .تاگارد این معیارها را برای فرایند ارزیابی یك سازه شناختی مانند  S1در براب ر رقی ب آن،
سازه شناختی  S2اساسی میداند .این سه معیار در آاار تاگارد مبنای یك نظریه فلسفی ارزی ابی در
عل را تشکیل میدهند که بر طبق آن ،از دو نظام شناختی  S1و  S2نظامی در رقابت علم ی برن ده
خواهد بود که «بهترین تبیین» را ب هنم ایش بگ ذارد و ش یوﮤ داوری در ب اب بهت رین تبی ین ه از
اندازهگیری عملکرد هر یك از آن سازهها در رابطه با سه معیار توافق ،سادگی و قیا تشبیه بهدس ت
ً
میآید ،اما هریك از این معیارها دقیقا به چه خصوص یتی اش اره دارن دپ پاس خ ای ن پرس ش را در
سطور بعد ،دنبال خواهی کرد.
معیار توافق :این معیار اندازهای است از تع داد ش واهدی ک ه ی ک س ازه نظ ری آنه ا را تبی ین
1. strong naturalism
2. normative
3. consilience
4 .simplicity
5. analogy
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میکند .از این معیار هنگامی استفاده میشود که ما می خواهی اابت کن ی  ،ی ک س ازه نس بت ب ه
رقیب خود شواهد بیشتری را تبیین میکند.
معیار سادگی :این معیار این موضوع را اندازه میگیرد که یک سازه نظری تا چه ان دازه در تبی ین
شواهد صرفهجو یی میکند .به عبارت بهتر ،معیار سادگی حج یک نظریه را در مقایس ه ب ا نظری ه
رقیب اندازه میگیرد و نظریه سادهتر و کوچکتر را ترجی می دهد.
معیار قیا تشبیه :این معیار مشخص میکند که یک سازﮤ نظری در تبیینهای خ ود از قی ا
تشبیه (کاربرد راهحل مسائل پیشین برای یافتن راهحل مسائل مشابه) استفاده میکن د ی ا خی ر .اگ ر
قیا تشبیه مورد استفاده قرار بگیرد ،ارز مجموعه افزایش مییابد.
معیارهای توافق ،سادگی و قیا تشبیه و نحوه به کار بستن توأمان آنها در ارزی ابی نظری هه ای
علمی در مدلهای محاسباتی 1مختلفی شبیهسازی شدهاند و برای تحلیل نمون هه ای گون اگونی از
رقابت میان نظریهها در تاریخ عل مورد استفاده قرار گرفتهاند (تاگارد 2991 ،و  .)29991پرس ش
اصلی ما در اینجا این است که این معیارها چگونه میتوانند ما را در ارزیابی چه ارچوب مفه ومی
نظام نوآوری و بررسی وزن معرفتی آن یاری رسانند .پاسخ به این پرسش موضوع بح ما در بخش
آتی خواهد بود.
 .4رویكرد نظامهای نوآوری و استنباط بهترین تبیین
ابی تاگارد تا چه حد می تواند برای ارائه تحلیلی از رقابت میان رو یکرد نظامهای نوآوری
نظریه ارزی ِ

و رو یکرد نئوک سیک به نوآوری به کمك ما بیایدپ رابط ه ه ر ی ک از ای ن رو یک رده ای رقی ب ب ا
معیارهای مشخصکننده بهترین تبیین چیستپ با چه دقتی می توان عملک رد آنه ا را در ارتب ا ب ا
هریك از معیارهای سهگانه اندازه گرفت و با یکدیگر مقایسه کردپ در مس یر جس تجو ب رای ی افتن
ِ
پاسخ این پرسشها ،در همان شروع ،با دو نکته مه مواجه میشو ی ؛ نخستین نکت ه م رتبط اس ت
با نقش گزارهها در رو یکرد نظامهای نوآوری و دومین نکته با ماهیت تبی ین در ای ن رو یک رد ارتب ا
پیدا میکند.
یك تحلیل نظاممند معرفتشناختی در باب رو یکرد نظامهای نوآوری به ما نش ان میده د ک ه
1. computational
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این رو یکرد به جای اینکه یک نظام منسج از قواعد یا گزارههای مش خص باش د ک ه رواب ط می ان
متغیرها یا مفاهی را تعریف میکنند و انتظام میبخشند ،بیشتر به مجموعهای از قواعد ب ا خص لت
ً
معرفتشناختی -رو شناختی میماند که عمدا برای به چالش خواندن مب انی معرف تشناس انه و
رو شناسانه اقتصاد رسمی به وجود آمده است (کرمانشاه و موسوی .)2392 ،واض است که این
ابی این رو یکرد با
موضوع کاربست نظریه تاگارد را ،دستک به شیوهای کمی و عملیاتی ،برای ارزی ِ

دشواری مواجه میسازد.

نکته دومی که در این زمینه وجود دارد ،مرتبط اس ت ب ا ماهی ت تبی ین در رو یک رد نظ امه ای
نوآوری .تبیین در رو یکرد نظامهای نوآوری با ابتناء بر یک مجموعه از گزارهها یا قواعد عام و روشن
(برای نمونه ،گزارههای  )Pn ،... ،P1و استخراج یا استنتاج شواهد از این گزارهها صورت نمیبندد.
فرایند تبیین در این رو یکرد را میتوان نوعی تبیین علی دانست که با استفاده از یک ِشما 1ی ا الگ وی

نوعی موار بر نوآوری انجام میگیرد .این الگوی تبیینی با الگ وی آش نای
بسیار کلی و مبه از علل ِ
فرضیهای -قیاسی 2از تبیین علمی متفاوت است .به خاطر وجود این مسئله نیز به کار ب ردن نظری ه

ارزیابی تاگارد برای داوری در باب این رو یکرد به صورتی عملیاتی ،محاسباتی و دقیق یرممکن به
نظر میرسد.
بنابراین ،کاری که در اینجا انجام خواهی داد ،نگاهی یرکمی به ارزیابی دو مکت ب رقی ب در
مطالعات نوآوری خواهد بود و در این مسیر معیارهای توافق ،سادگی و قی ا تش بیه را ب ه ش کلی
کیفی و تحلیلی مورد آزمون قرار خواهی داد .بدین ترتیب ،پرسشی که در اینجا به جستجوی پاسخ
آن خواهی برآمد از س ه مؤلف ه تش کیل میش ود :رو یک رد نظ امه ای ن وآوری در قی ا ب ا نگ اه
نئوک سیک به نوآوری تا چه حد از توافق با مشاهدات برخوردار است ،تا چه حد س اده اس ت و ت ا
چه حد از قیا تشبیه کمک میگیردپ
 .1-4نظامهای نوآوری و توافق با مشاهدات

در ارتبا با معیار توافق با مشاهدات به نظر میرسد که رو یکرد نظامه ای ن وآوری از وزن بیش تری
نسبت به رقیب خود برخوردار است .این رو یکرد بهدلیل و یژگیهای اتی خود چس بندگی بیش تری
1. schema
2. deductive-nomological
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با واقعیت دارد و تنوع ،تکثر و تمایزات موجود در فرایندهای به ایت پیچیده نوآوری در عال واقع را
به رسمیت میشناسد و منعکس میکند .رو یک رد نئوک س یك ب ه ن وآوری ،در ع و ،،تمای ل ب ه
کنارگذاری یا نادیده گرفتن تفاوتها و تمایزات دارد و ت

میکند تا با اتکاء بر یك الگوی کم ی،

دقیق و انتزاعی با موضوعی مواجه شود که از ابعاد کیفی و وجوه پیچیده و وابسته به مس یر زم انی و
موقعیت مکانی برخوردار است .برت ورسپاگن ( )1001ای ن موض وع را بدینگون ه بی ان میکن د:
«نظریه نئوک سیک موقعی که نوبت به توصیف فرایند واقعی نوآوری میرسد ،میزان قاب ل ت وجهی
از رئالیس را فدا می کند و در عو ،به یک رو یکرد مدلسازی کمی میچسبد ک ه م زم انس جام
تحلیلی قوی است».
شتر رو یکرد نظامهای نوآوری به واقعیت در و یژگیهای ات ی ای ن رو یک رد ریش ه
چسبندگی بی ِ

دارد .یك و یژگی مه و تعیینکننده در این خصو

این است که چهارچوب مفهومی نظام نوآوری

از کلیت و ابهام معنایی باالیی برخوردار است و همین کلیت و ابهام معنایی به ای ن س ازه ش ناختی
اجازه میدهد تا در موارد و نمونههای بسیار متعددی کاربردپذیر باشد.
دد
موضوع کلیت و ابهام در چهارچوب مفهومی نظام نوآوری از راه بررسی دقیق تع اریف متع ِ
ارائه شده از این چهارچوب در منابع در روشنایی بیش تری ق رار م یگی رد (نگ اه کنی د ب ه نی وزی،
وآوری بنگ اهی در مرک ز توج ه و
 .)1001هس ته معن ایی مش تر ای ن تع اریف ش امل فراین د ن
ِ
حول این نقطه مرک زی اس ت
مجموعهای از نهادها (به معنای سازمانها به اضافه قواعد اجتماعی) ِ

که تعام ت میان آنها با یکدیگر و با بنگاه نوآور به شکلگیری فرایند نوآوری (در معنای وس یع واژه
نوآوری) میانجامد .چه ارچوب مفه ومی نظ ام ن وآوری و تع اریف آن را اگ ر در م تن ی ك نگ اه
پوزیتیو یستی و انتظارات ضمنی آن نگاه در باب یك چهارچوب وزین علم ی م ورد م حظ ه ق رار
دهی  ،بدون تردید آن را چه ارچوبی ض عیف و مب ت ب ه نقیص های خ واهی یاف ت ک ه جی ووانی
سارتوری ( )2992 ،2910آن را اتساع مفهومی 1مینامد .سارتوری از این عب ارت ب رای اش اره ب ه
مواردی در مطالعات تطبیقی استفاده میکند که در آنه ا متخصص ان عل وم اجتم اعی ب رای اینک ه
بتوانند یک مفهوم را در تع داد بیش تری از واح ده ای مطالع اتی (ب رای نمون ه ،تع داد بیش تری از
کشورها) به کار بندند ،با وجود کاهش داللت معنایی و کاهش دقت ،مرزه ای مفه وم را گس تر
1. conceptual Stretching
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میدهند و آن مفهوم را به اصط ح ِکش میدهند و به سازهای ب یش کل و م به تب دیل م یکنن د.
ُ
مفهوم «نهاد مؤار بر نوآوری» در چهارچوب مفهومی نظام نوآوری یک مفهوم روشن و شسته و رفته
ً
با فهرستی از مصادیق معین نیست .پیوندهای میان نهادها که ظاهرا به قواعدی انتظامبخش در ای ن
چهارچوب اشاره دارند ،نیز از محتوای روشنی برخوردار نیستند .این قواع د ب ه ط ور دقی ق ب ه م ا
نمیگو یند که تعام ت و تبادالت میان نهادهای مؤار بر نوآوری از چه شکل کلی پیروی میکنن د.
چهارچوب مفهومی نظام نوآوری را ،بر این مبنا و مطابق ترمینولوژی س ارتوری ،بای د ی ک کلی ت
ً
ِصر  1دانست که از داللت معنایی کام مشخصی برخوردار نیست.
این موضوع که چهارچوب مفهومی نظام نوآوری دچار اتساع مفهومی هست یا خیر ،تا ح دود
زیادی وابسته به نوع نگاه و انتظارات بنیادی ما از مفاهی در علوم اجتم اعی اس ت .ام ا ف ارز از آن
مسئله ،روشن است که وجود ابهام در مفاهیمی همچون «نه اده ای م ؤار ب ر ن وآوری» و فق دان
قواعدی روشن که نحوه تأایرگذاری نهادها را در یک س ط کل ی فرم ولبن دی کنن د چه ارچوب
ً
مفهومی نظام نوآوری را به سازهای کام سیال تبدیل کرده است که ب ه زحم ت م یت وان نمون های
ً
(مث یک نظام ملی) را یافت که این چهارچوب مفهومی بر آن قابل اط ق نباشد.
و یژگی اساسی دیگری که به رو یکرد نظ امه ای ن وآوری قابلی ت بیش تری ب رای هم اهنگی ب ا
واقعیت میبخشد ،تأ کید این رو یکرد بر این مطلب است که نظ امه ای ن وآوری متف اوت هس تند.
مفهوم بهینگی 2در رو یکرد نظامهای نوآوری مفهوم بیگانهای است .از این دیدگاه نظامهای ن وآوری
هیچگاه به یک وضعیت تعادل نمیرسند؛ زیرا این نظامه ا هم واره در مع ر ،تغیی رات تک املی و
بیپایان هستند ( ِادکوئیست .)2991 ،آن عامل اصلی که تفاوت میان عملکرد دو نظ ام اقتص ادی را

تبیین میکند و توضی میدهد ،دانش است .افزون ب ر ای ن ،ابع اد و وج وهی از دان ش ک ه ب رای
عملکرد اقتصادی یک نظام مه هستند وابسته به م تن ،3چس بنده 4و ُمض رمر 5هس تند .ای ن وج وه
دانش در انسانها ،در روتینهای بنگاهی و در روابط میان انسانها و سازمانها سکنی میگز ینن د و
مختص یک نظام ب ا س رعت کم ی تغیی ر
رسوب میکنند .از اینرو ،ساختار دانش و ساختار تولید
ِ
1. mere generality
2. optimality
3. context-dependent
4. sticky
5. tacit
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میکند (لوندوال.)1003 ،
اگر بخواهی به رسمیت شناختن تفاوت نظامها را به زب انی آش نات ر ب ا نظری ه تاگ ارد در ب اب
ارزیابی نظریهها در عل بیان کنی  ،باید بگو یی که مطابق با این مبنا ،هر نمونه خا

از ی ک نظ ام

نوآوری تا حدودی یک امر یرمتعار یا یک نمونه اخت ل در وحدت عناصر متعل ق ب ه مجموع ه
فاکتها (مجموعه  )Fرا نمایندگی میکند .بدین بیان ،تبیین هر نمون ه خ ا

در ای ن چه ارچوب

بهطور کلی یک تبیین «تبصرهای» است و رو یکرد نظامهای نوآوری بدون استثنا در تبیینهای خ ود
از فرضیات کمکی بهره میبرد .نتیجه اینکه مولفههای وحدت در می ان عناص ر مجموع ه  Fبس یار
رقیق هستند و در نقطه مقابل ،آنچه به وضوح در میان این عناصر دیده میشود ،وجوه تفرق و تمایز
است.
اس تفاده از تبی ینه ای تبص رهای و ب هک ارگیری فرض یات کمک ی خصوص یت ع ام هم ه
چهارچوبهای نظری است که درجات باالیی از توافق با مشاهدات را ب ه نم ایش م یگذارن د .در
بخش آینده خواهی دید که تمایل باالی رو یکرد نظامهای نوآوری به دستیابی به توافق هر چه بیش تر
با واقعیات هز ینهای ه برای این رو یکرد در پی دارد و آن هز ینه عبارت است از :کاهش سادگی.
 .2-4نظامهای نوآوری و معیار سادگی

ً
دربارﮤ معیار سادگی اوضاع کام برعکس است و بح های ما در بخش گذش ته بای د دالی ل ای ن
مطلب را تا کنون روشن ساخته باشند .رو یکرد نظامهای ن وآوری ،هم انط ور ک ه در ب اال دی دی ،

همبسته با تبیینهای تبصرهای و استفاده از فر،ه ای کمک ی در ای ن تبی ینهاس ت و هم ین ام ر
سادگی آن را در مقایسه با رو یکرد نئوک سیک به نوآوری به شدت کاهش میدهد .از دیدگاه تاگ ارد
 )91سادگی مه ترین قید در مقابل محک توافق است .تبیین مجموعه رو ی دادهای F

(،2999
ً
به وسیله نظریه  Tمعموال مستلزم بهکارگیری مجموعهای از فرضیات کمکی مانند  Aو یك دسته از
ً
شرایط داده شدﮤ  Cاست .مجموعه  Cدر بح ارزیابی معموال نقش مهم ی ایف ا نم یکن د ،ام ا
مجموعه  Aنیازمند دقت بیشتری است .یك فرضیه کمکی بخش ی از نظری ه اص لی نیس ت ،بلک ه
جملهای است افزوده شده به نظریه که یك مورد کوچ ك از اخ ت ل در وح دت عناص ر  Fرا رف و
میکند .سادگی یك نظریه تابعی از اندازه و سرشت مجموعه  Aاست .ب ه دیگ ر س خن ،نظری های
سادهتر است که مجموعه فرضیات کمکی آن کوچكتر باشد.
با مبنا قرار دادن این بح  ،م حظ ه ای ن موض وع چن دان دش وار نیس ت ک ه س ادگی دی دگاه
نئوک سیک بسیار بیشتر از رو یکرد نظامهای نوآوری اس ت .الگ وی خط ی ن وآوری و نظری هه ای
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خود را به کار میگیرند تا مجموعه ش واهد موج ود را ب ا ی ک الگ وی

ساده ،واحد ،منسج و جهانشمول تبیین کنند .فرضیات کمکی مورد استفاده توس ط ای ن الگوه ا
شکل استثنائاتی را دارند که گهگاه مورد نیاز واقع میش وند .بن ابراین ،ای ن الگ وه ا در مقایس ه ب ا
رو یکرد نظامهای نوآوری که مبنایش بر تبیینهای تبصرهای است ،سادهتر هستند.
 .3-4نظامهای نوآوری و قیاس تشبیه

کدام یک از دو دیدگاه مطرح در ب اب ن وآوری ،یعن ی دی دگاه نئوک س یک ب ه ن وآوری و رو یک رد
نظامهای نوآوری ،به نوع درست نظری ه نزدی کترن دپ ب ه دیگ ر س خن دیگ ر ،ک دام ی ک از ای ن
ِ
رو یکردها در تبیینهای خود از قیا تشبیه استفاده میکنندپ برای پاسخ به این پرسش الزم اس ت،
ابتدا خطو اصلی دیدگاه تاگارد در باب قیا تشبیه یا آنالوژی را در اینجا مرور کنی .
از نظر تاگارد ( )2999حل مسائل از طریق راهبرد قیا تشبیه (آنالوژی) مشتمل بر دو مرحل ه
اساسی است:
بازیابی راهحل مسائل مشابه با مسئله جاری؛
بهرهبرداری از شباهت میان دو مسئله برای حل مسئله جدید.
دانکر اس ت ک ه مک انیزم ح ل
یك الگوی اجرایی و بسیار ساده شده در این زمینه ،مسئله اشعه ِ

تشبیهی مسائل را به خوبی آشکار میسازد .مسئله اشعه از این قرار است :هنگامی ک ه ت ابش پرت و
شدید به یك ده در بدن بیمار بافتهای میان منبع پرتو و ده را از بین برده و مر بیم ار را در پ ی
خواهد داشت ،چگونه باید از منبع پرتو برای نابود کردن ده استفاده کردپ
عملکرد هن برای حل مسئله اشعه با به یاد آوردن مسئلهای مشابه و راه حل آن ب ه می زان قاب ل
توجهی بهبود مییابد .در این مورد مسئله دژ گز ینه مناسبی است .این مسئله می پرسد :وقتی حمله
مستقی با تمام توان ارتش به یك دژ یرممکن باشد ،چگونه می توان دژ را تسخیر کردپ یك راهحل
خوب برای این مسئله این است که ارتش را به دو بخش تقسی کنی و آن را واداری که از دو جن اح
مختلف به دژ حملهور شود .این راهحل ب فاصله راهحلی مشابه را ب رای مس ئله اش عه ت داعی م ی
کند :تاباندن پرتو به ده با شدت کمتر ،اما از جهات مختلف.
تاگارد فرایند حل تشبیهی مسئله اشعه دانکر را به تفص یل ش بیهس ازی ک رده اس ت .الگ وریت
مرتبط با این شبیهسازی پس از حل مسئله از طری ق مقایس ه تش بیهی ،ب فاص له ب ه س اخت ی ك
« ِشمای تمثیلی» میپردازد که طرحی انتزاع شده از دو راهحل پیشین است و نق ا اش ترا ه ر دو
راهحل را در بر دارد .این ساختار شماتیک به ط ور ب القوه از دو مس ئلهای ک ه ش کلگی ری خ ود را
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مدیون آنهاست ،کارآمدتر اس ت و ب رای ح ل تش بیهی مس ائل در آین ده در دس تر خواه د ب ود
(همان).
استفاده از مکانیزم قیا تشبیه ه در مکتب نئوک سیک و ه در رو یک رد نظ امه ای ن وآوری
قابل ردیابی است .برای نمونه ،در اردوگاه نئوک سیک تحلیلهای مرتبط با نگر «کاالی عمومی»
اصلی طرح آشنای «تحلیل تخص یص من ابع» را
به تحقیقات در علوم پایه به شکلی واض خطو
ِ

دنبال می کنند .نوع تحلیلی که اقتصاددانان نئوک سیک از ماهیت اقتصادی تحقیقات در علوم پای ه
ِ
به عمل میآورند ،نشان میدهد که رو یکرد اصولی این اقتص اددانان ب ه فراین د تحقی ق رو یک ردی

است که بر مبنای بیشینهسازی (در اینجا بیشینهسازی سود اجتماعی) شکل گرفته است .ب ه عن وان
مثال ،اگر استدالل اصلی ریچارد نلسون ( )2919را در مقاله «اقتصاد ساده پژوهشهای بنیادی در
عل » به یاد بیاوری  ،این موضوع به وضوح برای ما آشکار میشود.
مسئله اصلی نلسون در این مقاله اندازه بودجه م ورد نی از ب رای پ ژوهشه ای بنی ادی اس ت.
چکیده و خط اصلی استدالل او ه از این قرار است :فر ،کنی مق دار معین ی از من ابع م الی را
صر علوم بنیادی کردهای  .با هز ینه کردن این منابع م الی (ورودی) انتظ ار داری ک ه جری انی از
نتایج و فواید اقتصادی و اجتماعی (خروجی) به وجود آی د ک ه در ص ورت فق دان آن من ابع هرگ ز
وجود نمیداشتند .محاسبه دقیق این فوای د و آا ار اقتص ادی و اجتم اعی ،ارز اجتم اعی بودج ه
پژوهشی ما را مشخص میکند .با وجود این باید توجه داشته باشی که هر مقدار ب رای عل هز ین ه
کنی  ،در واقع ،به همان میزان خود را از فواید احتمالی استفاده از آن بودجه در س ایر فعالی ته ای
ممکن محروم ساختهای  .این میزان از محرومیت ،هز ینه اجتماعی بودجه پژوهشی م ا را مش خص
می کند .تفاوت ارز اجتم اعی و هز ین ه اجتم اعی در اینج ا ارز اجتم اعی خ الص ی ا س ود
اجتماعی ناشی از هز ینه علمی ما را مشخص میکند .نتیجه اس تدالل نلس ون ه ای ن اس ت ک ه
مقدار بهینه خرج کردن برای پژوهشهای بنیادی در عل مقداری است که سود اجتم اعی ناش ی از
این هز ینه را بیشینه میسازد.
االدست الگوی خط ی (تحقیق ات
اقتصاددانان نئوک سیک فرایند خلق دانش را چه در مناطق ب
ِ

ازی
بنیادی) و چه در مسیر حرکت به سمت انتهای این خط تحت عنوان آش نای «فراین د بیش ینهس ِ
سود» قرار میدهند و تحلیل میکنند و این نحوه از تحلیل به وضوح قیا تش بیه را م ورد اس تفاده
قرار میدهد .تحلیل اقتصاددانان نئوک سیک از مسئله رشد اقتص ادی نی ز چهارچوبه ای آش نای
ِ
حل مسئله در این مکتب اقتصادی را مورد استفاده قرار میدهد .بنابراین ،م حظه میشود که توسل
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ً
به آنالوژی در فرایندهای حل مسئله در این اردوگاه اقتصادی امری کام رایج است.
از سوی دیگر ،در جمع محققانی که یل رو یکرد نظ امه ای ن وآوری فعالی ت م ی کنن د ،نی ز
کاربست قیا تشبیه رواج دارد .در این میان و از همه مه تر میتوان به نمونهپژوه یه ایی ک ه ب ا
اتکاء بر چهارچوب مفهومی نظام نوآوری انجام میشوند ،اشاره کرد که به ش کلی قاب ل تش خیص
خطو ترسی شده در نمونهپژوهیهای برجسته انجام شده توسط پیشگامان ای ن رو یک رد را دنب ال
میکنند و بدین ترتیب ،فرایندهای حل مسئله قدیمی را برای حل مسائل جدید م ورد اتک ا و قی ا
قرار میدهند.
آنچه تاگارد از آن با عنوان « ِشمای تمثیلی» یاد می کند و عبارت است از :طرحی انتزاع شده بر

مبنای نقا مشتر راهحلهای مشابه قبلی ،در ادبیات نظامهای نوآوری گاه به شکلی واض توسط
فعاالن این رو یکرد فرمولبندی و ارائه شده است .به عنوان مثالی روشن ،الگوی ش ماتیک و چه ار
ِ
ای ارائه شده توسط لوندوال ( )1001برای مطالعه یک نظام ملی نوآوری را در اینج ا از نظ ر
مرحله ِ
میگذرانی :

نخستین اقدام در فرایند حل مسئله عبارت است از :تحلی ل آنچ ه ک ه در زمین ه ن وآوری درون
بنگاههای اقتصادی جریان دارد .این تحلیل باید با در نظر گرفتن ترتیبات سازمانی و من ابع انس انی
انجام گیرد و و یژگی های بخشی ه در آن مد نظر باشد؛
دومین قدم ،تحلیل تعام ت میان بنگاه ها با یکدیگر و با زیرساختهای دانشی است ک ه ای ن
تعام ت ه پیوندهای محلی و بومی و ه روابط و تعام ت بین المللی را در بر میگیرد؛
سومین قدم ،تبیین و توضی وجوه خا

ملی در زمینه نظام آموز  ،بازار کار ،بازارهای مالی،

رژ ی های رفاه و رژ ی های مالکیت معنوی است؛
چهارمین مرحله عبارت است از :استفاده از رو های مطالعه سازمان بنگ اهی و موض عی ابی
شبکه به عنوان عواملی که ابعاد و یژه و عملکرد نظام نوآوری را تبیین میکنند.
ک و بیش ،این الگوی رو شناختی در بسیاری از نمونهپژوهیهای ناظر بر نظامه ای خ ا
نوآوری رعایت می شود .بدین ترتیب ،م حظه میکنی که هر دو رو یکرد رقی ب در ای ن بح

در

فرایندهای حل مسئله خود از قیا تشبیه استفاده می کنند و از این بابت ،به نظر میرسد ک ه ه یچ
کدام امتیازی بر دیگری ندارند.
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.5جمعبندی
مباح گذشته را میتوان بدین گونه خ صه کرد :کاربرد معی اره ای س هگان ه تاگ ارد در ارزی ابی
رو یکرد نظامهای نوآوری در برابر نگاه نئوک سیک به نوآوری نشان میدهد که رو یک رد نظ امه ای
نوآوری از توافق بیشتری با واقعیات برخوردار است ،اما این توافق بیشتر را به قیم ت از دس ت دادن
سادگی حاصل میکند .مکتب نئوک سیک ،در نقطه مقابل ،به یک الگوی ساده و ب ه لح اظ نظ ری
منسج از نوآوری گرایش دارد و برای رسیدن ب ه ای ن س ادگی و انس جام نظ ری ت ا ان دازﮤ زی ادی
واقعگرایی را فدا میکند .این در حالی است که هیچیک از این رو یک رده ا در زمین ه معی ار س وم،
یعنی معیار آنالوژی ،تفوقی بر دیگری نشان نمیدهند.
این ارزیابی معرفتشناسانه با این حقیقت سازگار است که هیچک دام از دو رو یک رد رقی ب در
این بح  ،یعنی رو یکرد نظامهای نوآوری و نگاه نئوک سیک به ن وآوری ،ت اکنون نتوانس تهان د ،ب ه
طور قاطع حریف را از میدان بیرون کنند و به عنوان یک چه ارچوب نظ ری برت ر ب ه ج ای رقی ب
بنشینند .بهو یژه ،باید به این موضوع اشاره شود که رو یکرد جوانتر ،یعنی رو یکرد نظامهای نوآوری،
با اینکه در سه دهه اخیر از گستر و انتشار خیرهکنندهای می ان محاف ل دانش گاهی و حلق هه ای
سیاستگذارانه برخوردار بوده ،به هیچ عنوان نمیتوان گف ت ک ه دی دگاه ق دیمی را منس و ک رده
است.
حضور ه زمان این دو رو یکرد رقیب در حلقههای آ کادمیک و فعالیتهای سیاستگ ذاری را
تا حدودی میتوان به تواناییهای هر یک از آنان برای ارضای بخشی از معیارهای ارزیابی در عل
کرد رقی ب در ب رآوردن انتظ ارات معرف تشناس انه در ب اب ی ک
نسبت داد .هر یک از این دو رو ی ِ

رو یکرد نظری موفق در عل استعدادها و کاستیهای و یژه خود را دارند و این موضوع در انتقاده ای
دوجانبه طرفداران هر رو یکرد به دیگری قابل مشاهده است .طرفداران رو یکرد نظامهای نوآوری ب ه
دفعات به دیدگاه نئوک سیک حمله میکنند و آن دیدگاه را یرواقعگرایانه میدانند .در طر مقابل،
اقتصاددانان مشغول به تحقیق در مکتب نئوک سیک رو یکرد نظامهای نوآوری (و ب ه ص ورت کل ی
رو یکردهای نهادگرا) را مبه و از لحاظ نظری تهیمایه می دانند و به همین دلیل به آنها م ی تازن د.
داللت مستقیمی که میتواند از تحلیل این رقابت دیرپا برای حوزه سیاست عل حاص ل آی د ،ای ن
است که فراه آوردن بسترهای الزم برای حضور ه زمان این دو نحله فکری و رقابت پیوسته آنها با
یکدیگر در بلندمدت به سود مجموعه معیارهای کیفیت در عل خواهد بود.
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