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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393 و زمستان  پاییز، 4سال ششم، شماره 

 

  از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعیهاي نوآوري  ابی برخی از مدلارزی
 

  3، علی اصغر پورعزت 2، سید سپهر قاضی نوري 2، علیرضا حسن زاده1 زهرا ابوالحسنی

  دانشگاه تربیت مدرس ،علم و فناوريذاري گي سیاستادکتر -1
  دانشگاه تربیت مدرس ،فناوري اطالعاتدانشیار گروه مدیریت  -2

  دانشگاه تهران  ،استاد گروه مدیریت دولتی -3

  دهیچک
اجتمـاعی در میـان سـایر     هاي اجتماعی و یا مسائل زیست محیطی، در کنار اهمیت یافتن عدالت هاي متعارف نوآوري به دغدغه ها و سیاست بی توجهی مدل

این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضـمونی،  . کند ها با اهداف عدالت را توجیه می هاي نوآوري بر اساس میزان هماهنگی آن اهداف توسعه، لزوم ارزیابی مدل
رویکرد گسترده به نظـام ملـی    دو مدل خطی نوآوري و وسیله آن هاي نوآوري با عدالت اجتماعی ارائه کرده و به چارچوبی براي ارزیابی میزان هماهنگی مدل

ها هماهنگی کاملی با اهداف عدالت اجتماعی ندارند، اما  دهد که اگرچه هیچ یک از این مدل نتیجه این ارزیابی نشان می. نوآوري را ارزیابی و مقایسه کرده است
اگرچه بی توجهی مدل خطی نـوآوري و نگـاه   . هاي نوآوري، انطباق بیشتري دارند ابی مدلها در برخی از موارد با معیارهاي ارائه شده براي ارزی یک از آن هر

هاي نظام ملی نوآوري گسترده در هماهنگی با معیارهاي عدالت، این نظام به عنوان  تمامی ضعف علیرغمشود تا  نئوکالسیک به نابرابري در دستاوردها باعث می
  .توجه به دغدغه عدالت اجتماعی است شناسایی شودهاي بیشتري براي  مدلی که داراي ظرفیت

  
  هاي نوآوري، عدالت اجتماعی، نابرابري، مدل خطی نوآوري، رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوري مدل: ها کلید واژه 

  
  'مقدمهـ 1

ن اسـت کـه رشـد    آهاي اخیر بیانگر  مطالعات توسعه در سال
ـ الز -متأثر از علـم، فنـاوري و نـوآوري   -اقتصادي کـاهش   اًام

بنابراین الزم اسـت کـه   . ]1[ نابرابري و فقر را به دنبال ندارد
ـ    ه نوآوري و عدالت اجتماعی به عنوان اهدافی مسـتقل، کـه ب

شـوند، مـورد    ها و راهبردهاي مستقلی دنبال مـی  ه برنامهلوسی
هـاي توسـعه    همچنین، تجربیات برنامه. ]2،3[ردتوجه قرار گی

دهد که رشد اقتصـادي تقریبـا    ان میدر کشورهاي مختلف نش
از . ]4[تدر نیمی از موارد منجر به افزایش نابرابري شده اسـ 

 استدر کاهش فقر مطلق موثر  اًسوي دیگر، اگرچه رشد غالب
بـه  ( شـود  ینماما حتی در تمامی موارد به این نتیجه نیز منجر 

                                                
   zh.abolhasani@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده* 
  

. ]5[)طور مثال تجربه اخیر در هند، چـین و آفریقـاي جنـوبی   
هـاي   کـه مـدل   نتیجه گرفـت  توان یمخالصه  طور بنابراین به

نوآوري موجود سازگاري کاملی با اهداف عـدالت اجتمـاعی   
و » بنیاناقتصاد دانش«ندارند و تاکید صرف بر مفاهیمی مانند 

تاکید بـر   با ها چارچوبو حرکت در این » نظام ملی نوآوري«
باعـث رفـع    توانـد  ینمـ سـرمایه گـذاري در علـم و فنـاوري     

بـر ایـن    .]6[ي اجتماعی مرتبط با این حـوزه شـود   ها دغدغه
هـاي   از مـدل  ن است که برخیآمقاله حاضر به دنبال  ،اساس

و رویکـرد گسـترده نظـام     مدل خطی نـوآوري (نوآوري رایج 
بـا   آنهـا و میزان هماهنگی و تناسب  کردهبررسی را ) نوآوري

  . ارزیابی کند را دالت اجتماعیاهداف ع
و در  در بخش بعدي مقاله، مسأله این تحقیق تبیین خواهد شد

در ادامـه  . شود بخش سوم، روش شناسی مقاله توضیح داده می
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  هاي نوآوري از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی ارزیابی برخی از مدل
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هاي نوآوري  معیار مورد نیاز براي ارزیابی میزان هماهنگی مدل
با اهداف عدالت اجتماعی ارائه شده اسـت؛ سـپس بـا تبیـین     

هـاي نـوآوري انتخـاب شـده در چـارچوب ایـن        لدیدگاه مد
ها با اهداف عدالت اجتماعی  معیارها، میزان هماهنگی این مدل

  .دگرد ارزیابی می
  
  بیان مسأله - 2

هـاي   میزان تناسب مـدل  بررسی هاي زیادي به اگرچه پژوهش
ها  رایج نوآوري با عدالت اجتماعی و چگونگی تاثیرگذاري آن

ترین انتقادات وارد شـده   در ادامه مهماند؛  بر نابرابري نپرداخته
   .هاي موجود در بیان خواهد شد توسط معدود پژوهش

ــوزنز ــلی در   1کـ ــه اصـ ــه دغدغـ ــد کـ ــاران معتقدنـ و همکـ
 ،ي نـوآوري ها نظامو  2یی نظیر اقتصاد دانش بنیانها چارچوب

، مثل اهدافی ماننـد بهـره وري  (یابی به اهداف اقتصادي  دست
د و اهداف اجتماعی و باش یم) ديقابت پذیري و رشد اقتصار

هـاي   نیـز، مـدل   3پـرز . ]6،7[. توزیعی در حاشـیه قـرار دارنـد   
کنـد؛ زیـرا نتوانسـته انـد      نوآوري جدید را ناکارامد معرفی می

 بر این اساس، پرز نتیجـه . اهم ایجاد کنند رشد و برابري را به
. ]8[هاي سیاسـتی جدیـد وجـود دارد     د که نیاز به مدلگیر می

پژوهشی دیگر نیز، یکی از اشکاالت اصلی نظام نوآوري را در 
ها به تاثیرات نابرابري بر این نظام؛ و نیـز   بی توجهی این مدل

  . ]9[داند اثرات نظام نوآوري بر نابرابري می
، با ارائه انتقاداتی در رابطه تقلیلـی بـودن    5رو نوسبام 4مولرت

؛ از هـا  آن، بـه انتقـاد از کلیـه    6يا هیناحي نوآوري ها مدلنگاه 
، منـاطق  7ي، نـواحی صـنعتی  ا منطقـه ي نـوآوري  ها مدلجمله 
ــوآور ــده8ن ــه یادگیرن ــان ،9، منطق ــد  مک ــنعتی جدی ــاي ص ، 10ه

بـر مبنـاي    هـا  مـدل ایشان معتقدند که این . ]10،11[دنپرداز یم
تعریفی محدود از نوآوري، یادگیري، سرمایه، اهداف توسعه و 

                                                
1  - Cozzens 
2- Knowledge based economy 
3  - Perez 
4  - Moulaert 
5  - Nussbaumer 
6- Territorial innovation models 
7 Industrial district  
8- Innovative Milieu  
9- Learning region 
10- New industrial spaces 

شناسـی  هنجارهاي رفتاري اقتصاد؛ و به عبارت دیگر بر هستی
ث این نگاه تقلیلـی باعـ  . متفاوتی از جامعه؛ شکل گرفته است

ها، قابلیت توجه بـه اهـداف اجتمـاعی     شده است که این مدل
از . را نداشـته باشـند  ) مثل رفع نیازهاي مرتفـع نشـده  (توسعه 

هـاي موجـود    کنـد کـه مـدل    سوي دیگر مولرت تصـریح مـی  
ها و ارتباطـات را کـه در خـدمت     مفاهیمی مثل فرهنگ، شبکه

لیه کرده اند، از نظر محتوایی تخ توسعه اجتماعی و انسانی بوده
. اند ها به عنوان ابزاري براي رشد اقتصادي استفاده کرده و از آن

هاي ذکر شـده، بـه ابعـاد غیـر      بر اساس نظر مولرت، کلیه مدل
اقتصادي توسعه توجهی ندارند؛ و رفاه، ابعاد انسانی توسـعه و  
کیفیت زندگی را تنها به عنوان سرریزهاي رشـد اقتصـادي در   

  . ]12[گیرند نظر می
 5مطالعات تجربی انجام شده در مـورد نظـام ملـی نـوآوري     

نیـز   BRICS 11)کشـورهاي (کشور بزرگ در حـال توسـعه   
تکاملی بین نظام ملی نـوآوري و  نشان دهنده وجود رابطه هم

وجـود رابطـه   . ]15-2،3،13[نابرابري در این کشـورها اسـت   
تکاملی به این معنا است که نظام ملی نوآوري در عمل بـه  هم

و  هـا  گروهي سازمان یافته است که نابرابري ببین افراد، ا گونه
و نابرابري ایجـاد   کند یمرا بازتولید و حتی تقویت  ها خانواده

شده به نوبـه خـود موجـب تحکـیم شـکل خاصـی از نظـام        
نوآوري خواهد شد و این چرخه تقویت و بازتولید ادامه پیدا 

  .]16[ خواهد کرد
کـه اگرچـه تـا کنـون      دهـد میمجموعه موارد بیان شده نشان 

هـاي نـوآوري بـا     هاي معدودي، هماهنگی میان مـدل  پژوهش
اند؛ امـا ایـن    اهداف عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داده

هاي نـوآوري   عدم سازگاري مدلبر ها با نگاهی کلی،  پژوهش
و بـا معیـاري دقیـق و     انـد کـرده ت تأکید رایج با اهداف عدال

هـاي مختلـف نـوآوري را ارزیـابی و      تفصیلی وضعیت مـدل 
  . مقایسه نکرده اند

 

 
  روش تحقیق  -3

هـاي نـوآوري از منظـر     در این مقاله، ابتدا معیار ارزیابی مدل
هماهنگی با اهـداف عـدالت اجتمـاعی بـا اسـتفاده از روش      
                                                
11- Brazil, Russia, India, China, South Africa 
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ها  س ویژگی این مدلتحلیل مضمونی توسعه داده شده و سپ
تحلیل . در چارچوب این معیار توصیف و ارزیابی شده است

، عبارت است از تحلیل مبتنی بر اسـتقراي  )تماتیک(مضمونی
ها و الگـوي   بندي دادهکه طی آن محقق از طریق طبقه تحلیل
اي به یک سنخ شناسی تحلیل دسـت   دادهاي و برون دادهدرون

عبارت است از  مضمونیتحلیل  ،به عبارت دیگر کند؛ پیدا می
عمل کدگذاري و تحلیل دادها، باهدف شناسایی الگـویی در  

راي طـی فراینـد تحلیـل    هاي مختلفی ب روال. ]17،18[ها  داده
تفاوت ظاهري، عموم ایـن   با وجوداما  مضمونی وجود دارد؛

ها واجـد سـه گـام عمـومی جمـع آوري و توصـیف،        روش
  .سازمان دهی و تنظیم و در آخر تفسیر و بازنمایی هستند

مطالعـه  (موضـوع   پیشـینه جهت دستیابی بـه معیـار ارزیـابی،    
نوآوري و یا بعضا  عدالت و نابرابري در حوزه علم، فناوري و

هاي اصلی ایـن تحقیـق    ، به عنوان داده)تر اقتصاد حوزه وسیع
اعـم از مقـاالت،   -جستجو شده و حـدود صـد منبـع علمـی     

در گـام دوم  . مورد شناسایی قرار گرفتند -ها ها، پژوهش کتاب
تـرین عوامـل    وري شـده، اصـلی  آو پس از مطالعه منابع جمع

وضعیت عدالت اجتمـاعی و  نوآوري که بر  هاي مرتبط با مدل
تفسـیر  . بنـدي و کدبنـدي شـدند   نابرابري تاثیرگذارند، دسـته 

مرحلـه اول،   :، داراي دو مرحلـه اسـت  )مرحله سـوم (ها  داده
، و مرحلـه دوم برقـراري ارتبـاط    )هـا  تم(ها  استخراج مضمون

هر یک  مطابق با روش تحلیل مضمونی،. ها است میان مضمون
تـر کـه سـازوکار     هایی انتزاعی وناز این عوامل در قالب مضم

تضعیف عـدالت اجتمـاعی را بیـان    / تأثیر هر عامل بر تقویت
کند، دسته بندي شده است؛ و در آخر، این سازوکارها ذیل  می

ترین عوامـل مـرتبط بـا     به عنوان اصلی -دوازده مضمون کلی
  . قرار گرفتند -نظام نوآوري و موثر بر عدالت

هاي رایج مورد  ، دیدگاه مدلابین امکان ارزیجهت فراهم شد
هریک از این مشخصـات کلـی، تبیـین و سـپس      نظر پیرامون

هاي آن با سازوکارهاي استخراج شـده   میزان هماهنگی ویژگی
در ایـن  . تضعیف عدالت اجتماعی بررسی شـد / براي تقویت

 هاي مورد ارزیابی، کـه بـا   هاي مدل بررسی، هریک از ویژگی

ي نـوآوري بـر تقویـت عـدالت     هـا  سازوکارهاي تـأثیر مـدل  
اجتماعی هماهنگی بیشتري داشـته باشـد، بـه عنـوان ویژگـی      

؛ و هریـک از  شدهتر نسبت به اهداف عدالت شناسایی  نزدیک

عدالتی انطباق بیشتري داشته آنها که با سازوکارهاي تشدید بی
  .شود باشند به عنوان ویژگی دورتر از عدالت شناسایی می

مدل نوآوري : ر این مقایسه عبارتند ازهاي انتخاب شده د مدل
  هـاي موجـود   در گزینش مـدل . نظام گسترده نوآوري و خطی

اول اینکـه، تـالش شـده    : چند نکته مد نظر قرار گرفته اسـت 
و  هاي فکري مختلفی داشته دیدگاه هاي منتخب ریشه در مدل

هستی شناسی، معرفـت شناسـی، انسـان    (داراي مبانی فلسفی 
ثانیا، مبانی فلسفی . متفاوتی باشند...) ی و شناسی، روش شناس

ها، بیشترین فاصله را از یکدیگر داشته باشند و ثالثـا،   این مدل
هاي مختلف نوآوري برگرفته از یک ریشه نظري  در میان مدل

  . 1هایی با حداکثر تمایز از یکدیگر انتخاب شوند نیز، مدل
اه اصـلی  به این ترتیب بر اساس معیـار اول و دوم، دو دیـدگ  

تـرین   نئوکالسیک و تطوري به عنوان بستر نظري رشد اصـلی 
وجود مقاالت متعـدد و  . هاي نوآوري رایج انتخاب شدند مدل

دیـدگاه در   هایی که به مقایسـه آراي اصـلی ایـن دو    پژوهش
، شاهدي بر مناسـب بـودن انتخـاب    موضوع نوآوري پرداخته

بر اساس معیار سوم نیـز از میـان   . ]22-19[ استانجام شده م
هاي مختلف مطـرح شـده در دو دیـدگاه نئوکالسـیک و      مدل

) مرتبط با دیدگاه نئوکالسیک(تطوري، دو مدل خطی نوآوري 
ار در ادامه، معی. و رویکرد گسترده نظام نوآوري گزینش شدند

هـاي   توسعه داده شده بـراي ارزیـابی میـزان همـاهنگی مـدل     
 چنـان ). 1جدول (نوآوري با عدالت اجتماعی بیان شده است 

هـاي   مشخصـه اصـلی مـدل    12که گفته شد این معیار، شامل 
ها بـر بـی عـدالتی و نیـز      نوآوري، سازوکارهاي اثرگذاري آن

 ها جهـت تقویـت عـدالت اجتمـاعی     هاي مرتبط با آن حل راه
همچنین، تبیینی اجمالی از محتواي این معیارها و برخی . است

هـاي   از شواهد متنی مورد استفاده جهـت اسـتخراج مضـمون   
 . ارائه شده است 1ارائه شده نیز، در جدول 

 
 
  
 
  

                                                
نظام و رویکرد گسترده ) رویکرد محدود(به طور مثال دو مدل نظام نوآوري  -1

تطوري هستند، که در این میان رویکرد گسترده نظـام   نوآوري برگرفته از دیدگاه
  .نوآوري فاصله بیشتري با دیدگاه هاي نئوکالسیک دارد
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هاي نوآوري با عدالت اجتماعی معیار ارائه شده براي ارزیابی میزان هماهنگی مدل )1جدول   

وع
وض

برخی از   محتوا م
 شواهد متنی

لت
 دو

ش
و نق

اه 
ایگ

 ج

کار
ازو

س
 

 بی
دید

تش
 

ی 
دالت

ع
 عدالتی هاي مختلف علم، فناوري و نوآوري بر بی اثرات سیاست  

 1هاي توسعه فناوري یکسان تأثیر رویکردهاي سیاستی مختلف دولت بر اثرات توزیعی پروژه 

 هاي نظامی، سالمت، نیروي کار هاي تنظیمی از قبیل سیاست تأثیر سیاست 

  هاي مؤثر بر توزیع هزینه و منفعت فناوري و نوآوري سیاست 

]23-26[  

  

 راه
 حل

ایی
ه

 
عی

تما
 اج

لت
عدا

ت 
قوی

ي ت
برا

:
 

 دولتشده براي  گرفتهنقش درنظر  

 زمان نوآوري و عدالت اجتماعی  توسعه هموجود دولتی قوي و مسئول براي  

 فراهم کننده فضاي مناسب براي رشد اقتصادي 

هـاي نوآورانـه اي کـه داراي اثـرات مثبـت       هاي بخش خصوصی براي انجام فعالیت تسهیل گر و مشوق فعالیت    
 .توزیعی هستند

 بخش خصوصیهاي  پرهیز از دخالت غیرضروري در بازار و ایفاي نقش مکمل نسبت به فعالیت 

 ها دهی به آنهاي محروم و شیوه پاسخ داشتن نگرشی صحیح و جامع نسبت به نیازهاي واقعی افراد و گروه 

هـاي   تراسـت و سیاسـت   مثل بازار نیروي کار و سرمایه، قوانین ضد(تنظیم بازارها و وضعیت نهادهاي عمومی  
 )... بازتوزیعی و

زار
د با

نها
ت 

ضعی
کار و

ازو
 س

 ز بازارهاتنظیم زدایی ا 

 تمرکز بر هنجارهاي رقابتی صرف در تعامالت 

]27-29[  

  

 راه
ها حل

 

 ایجاد بازارهاي کارا  

دي
 فر

طح
ت س

زاما
کار ال

ازو
 س

 اقتصادي  هاي هاي فردي، به ویژه آزادي محدود کردن آزادي 

 هاي بازتوزیعی نامناسب نقض حقوق مالکیت و سیاست 

 وجود شکاف در سطوح قابلیت در سطح جامعه 

]30-33[  
  

 راه
ها حل

 

 هاي برابر هاي فردي و فرصت توسعه آزادي 

 مالکیترعایت حقوق  

 ها، به ویژه قابلیت یادگیري و قابلیت نوآوري ایجاد قابلیت 

ري
وآو

ت ن
اهی

 م

کار
ازو

 س

 هاي گوناگون آن بر نابرابري تأثیر انواع مختلف نوآوري و پویایی 

 نوآوري شومپیتري بر نابرابري تأثیر 

 ها و مسیرهاي مختلف نوآوري بر نابرابري  تأثیر جهت گیري 

]34-37[  

 

                                                
ـ فناوريگرایی و عدم توجه به اثرات توزیعی  منفعت :برخی از این رویکردهاي مختلف عبارتند از -1 ري گـرا بـا هـدف کـاهش     ، رویکردهاي دوستدار بازار، رویکردهاي براب

 هاي افقی هاي عمودي و یا رویکردهاي تساوي طلب با هدف کاهش نابرابري نابرابري
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 راه
ها حل

 

 نگاهی جدید به ماهیت نوآوري و دانش

 و تدریجی  مبتنی بر تالشی جمعی  فاصله گرفتن از نگاه محدود و توجه به نوآوري به عنوان فرایند تجمعی 

هاي  و ارائه مشوق) عادي مثل تغییرات اجتماعی و ارزش عالوه بر ابعاد تجارياب(توجه به ابعاد گوناگون نوآوري  
 جدید براي توسعه آن

 اي وافر، غیر کمیاب و غیر شخصی بازگشت به ماهیت اصلی دانش به عنوان پدیده 

 ي نوآوريها ییایپوبه  بخشیدنتنوع   

 DUI هاي مبتنی بر توجه به نوآوري 

 ومپیتري به نوآوري، مثل خلق سازندهرویکردهاي هاي غیرش استفاده از 

 ي سازگارتر با عدالتها ينوآورجهت گیري به سمت 

 هایی مثل نوآوري فراگیر نوآوري 

 هاي کاهش قیمت نوآوري 

 هاي با قابلیت تقلید آسان نوآوري 

گی
ویژ

 
دل

ی م
 کل

اي
ه

 
ري

وآو
ي ن

ها
کار 
ازو

 س

 ي اجتماعی ها ها به دغدغه ها و بی توجهی آن اهداف مورد نظر این مدل 

 .است اقتصادي اهداف به یابی دست ها مدل این در اصلی دغدغه 

 از طریق تغیر مفاهیم اجتماعی توسعه، -هاي نوآوري، در توجه به اهداف انسانی محدود کردن ظرفیت مدل  

تصادي؛ تقلیل یافتن مفاهیم و فرایندهایی مثل نوآوري، یادگیري، سرمایه، اهداف توسعه و هنجارهاي رفتارهاي اق 
 .را نداشته باشند) مثل رفع نیازهاي مرتفع نشده(ها، قابلیت توجه به اهداف اجتماعی توسعه  این مدل شدهکه باعث 

اند، و استفاده  ها و ارتباطات که در خدمت توسعه اجتماعی و انسانی بوده تهی کردن مفاهیمی مثل فرهنگ، شبکه 
 ها به عنوان ابزاري براي رشد اقتصادي  از آن

 نگاه حداقلی به توسعه و بی توجهی به ابعاد غیراقتصادي آن

 . در نظرگرفتن رفاه، ابعاد انسانی توسعه و کیفیت زندگی، به عنوان سرریزهاي رشد اقتصادي 

 کم توجهی به مسأله عدالت و نابرابري در میان اهداف توسعه 

]1،11،38[  

 

 راه
ها حل

 

، و ابعـاد مختلـف در نظـر گرفتـه شـده      )دولتـی، خصوصـی، بخـش سـوم    (گسترش دادن بازیگران تعریف شده  
 در فرایند نوآوري ...) اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، (

هستی شناسی جدیدي براي توسعه؛ تعریف توسعه به عنوان فرایندي پیچیده و چند بعدي که به اهداف عـدالت    
 .اجتماعی نیز توجه دارد

ري
وآو

و ن
ش 

 دان
شار

 انت
حوه

کار ن
ازو

 س

 وجود موانعی بر سر راه انتشار دانش   

 دانش اي شدن کاالیی شدن و سرمایه 

 فرایندهاي استراتژیک در چرخه تولید نوآوري و فناوريانحصار نوآوري،   

 وضعیت حقوق مالکیت فکري 

 هاي مختلف هاي الزم براي جذب دانش در کشورها، مناطق و بخش ها و قابلیت توزیع ناعادالنه ظرفیت 

 

]39-42[  
 

 راه
ها حل

 

 ) ذکر شده در باال(رفع موانع انتشار دانش 

 به دانش انتشار یافته ها یدسترستسریع و یکنواخت کردن    

 هاي تشویقی براي انتشار نوآوري  ایجاد سیاست 

 )دولتی، خصوصی و بخش سوم(هاي مختلف اقتصاد  ایجاد همکاري بین بخش 

 تحقیقاتعمومی کردن نتایج  

 هاي مختلف هاي الزم براي جذب دانش و نوآوري در کشورها، مناطق و بخش ها و قابلیت ایجاد ظرفیت 
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ش
موز

م آ
نظا

 

کار
ازو

 )هاي یادگیري موجود در محیط کار سلسله مراتب در فرصت(وجود سلسله مراتب دانشی در نیروي کار   س

  هاي مورد نیاز در نوآوري  ستگیها و شای وجود شکاف در قابلیت یادگیري و سایر قابلیت 
]25،33،43[  

راه 
ها حل

 ي رسمیها مهارتع باالتر آموزشی و آموزش تقویت مقاط  

  ي رسمی و یا تربیت غیررسمیها آموزشي الزم از طریق ها تیقابلو  ها یستگیشاایجاد  

بین
ت 

اطا
رتب

ا
 

لی
لمل

ا
 

کار
ازو

 س

  شکل ارتباط بین کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته
 عه یافتههاي راهبردي نوآوري در کشورهاي توس تمرکز بیشتر فعالیت 

 تر هاي هزینه بردار به کشورهاي ضعیف سپاري فعالیتبرون 

اي شدن و کاالیی شدن دانش، حرکت نیروهاي کار متخصص به  ها به سمت شخصی شدن، سرمایه تقویت رویه 
 سمت کشورهاي توسعه یافته و عدم تحرك نیروي کار غیرمتخصص

 عهو کشورهاي در حال توس بزرگهاي  شکل ارتباط بین بنگاه

 هاي بزرگ چند ملیتی  حال توسعه توسط شرکت پتنت کردن دانش سنتی بومی کشورهاي در 

 در دست گرفتن بازار کشورهاي در حال توسعه و حذف رقباي محلی 

ها و توجه حداقلی بـه منـافع    براي پذیرش شرایط مطلوب براي فعالیت آنه جلب نظر کشورهاي در حال توسع 
بـه ایـن    فنـاوري بی توجهی به ایجاد اشتغال و یا مشاغل با درآمـد بـاال، انتقـال    ( کشورهاي در حال توسعه میزبان

 )کشورها

]36،44-46[  

 راه
ها حل

 

 :المللی با هدف کاهش سلسله مراتب موجود بین کشورها ات در بستر بیناصالح 

 کشورهاي در حال توسعه  فناورانهتأید بر لزوم استقالل  

 هاي چند ملیتی وسیله قوانین و یا شرکت وجود آمده به رفع برخی از انحصارهاي به 

 المللی تنظیم بازارهاي بین 

 هاي راهبردي میان کشورهاي مختلف فعالیتهاي ارزش جهانی و توزیع  بازتعریف زنجیره 

، ایجاد نهادي بـا هـدف تقویـت عـدالت     TRIPS2و  IPR1اصالح (المللی  اصالح و ایجاد برخی از نهادهاي بین 
 )اجتماعی و انتشار نوآوري

ت
جه

 و 
ري

وآو
ار ن

ر ک
ستو

د
در 

ي 
آور

 نو
ش و

 دان
لید

 تو
ري

گی گاه
 بن

کار
ازو

 ي چند ملیتی و بخش خصوصیها شرکتدست  انحصار تعیین دستور کار نوآوري در  س

 گیري نوآوري به سمت تقاضاي ثروتمندان، منافع سهامداران و سودهاي کوتاه مدت جهت 

]25،26،41،
47[  

  
 راه

ها حل
 

 ي اقتصادي و بازارهاي پایین هرمها فرصتتوجه به 

 ي نوآوريها يریگ تنوع بخشیدن به جهت

 مثل سالمت، تغذیه و مسکن زمان اقتصادي و بازتوزیعی  داراي تأثیرات هم  هاي نوآوري گیري به حوزه جهت 

 )مثل کشاورزي(هاي داراي منافع بیشتري براي فقرا  گیري به سمت حوزه جهت 

 هایی با قابلیت ایجاد ارزش مشترك گیري به سمت حوزه جهت 

 تغییر الگوي مصرف افراد فقیر 

کار
ی 

ده
زمان

 سا

کار
ازو

 س

 شاغلساختاري و ناپایدار شدن م يبیکار  

 شرایط استخدام و شکل قراردادها

 مـدت  کوتاه منافع به توجه و) سهامداران ارزشی رژیم به فعانن ذي حقوق به توجه از( استخدام شرایط در تغییر 
 مالی

 جابجایی زیاد نیروي کار، قراردادهاي کوتاه مدت و استفاده از نیروي کار به صورت مشروط 

 دوگانگی مهارتی استخدام در یک صنعت 

 شغل کیفیتنحوه ساماندهی کار و 

 هاي یادگیري و حل مسأله براي تمامی کارگران  وجود سلسله مراتب دانشی در نیروي کار، نابرابري در فرصت 

]25،33،34،
48،49[  

 

                                                
1  - Intellectual property rights 
2- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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 راه
ها حل

 

 کارآفرین  وي کارگر ها خواستهایجاد همگرایی بین  

 ها در سازماندهی بنگاه» سازمان یادگیرنده«و » 1تئوري مباشرت«هاي  ادن دیدگاهمبنا قرار د 

هـاي   هاي الزم جهـت سـازمان دادن فعالیـت    هاي هاي یادگیري تعاملی و بصیرت زا، ایجاد آزادي ایجاد فرصت 
 کارگران توسط خود ایشان

 ي کارآفرین و جامعهها خواستهایجاد همگرایی بین  

؛ تغییـر رویکـرد از توجـه صـرف بـه رژیـم ارزش       »2مرد خود تحقـق بخـش  «نظري مثل هاي  گرفتن مدل ربکا 
 نفعان سهامداران به سمت حقوق ذي

تنوع بخشیدن به رویکردهاي کارآفرینی؛ ترویج رویکردهـایی مثـل کـارآفرینی عـوام، کـارآفرینی اجتمـاعی و        
 کارآفرینی مقیاس بزرگ

 )ي بلند مدتها تیموفقشترك، و جهت گیري به سمت توجه به ارزش م(به ارزش  ها بنگاه تغییر نگاه 

الی
ن م

تأمی
ام 

کار نظ
ازو

 س

 تأمین مالی در اولویت بندي اهداف نظامحاکم بودن  

 ها گذاري بی توجهی به اهداف بلند مدت و یا داراي منافع اجتماعی در سرمایه 

]35،38،50-
53[  

 راه
ها حل

 

 ها يریگي مالی بر تصمیم ها سازمانرفع حاکمیت  

 ی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مالی، مثل سرمایه انسانها هیسرماتوجه به اهمیت بازتولید انواع  

 ی به موفقیت بلندمدت و پایدارابی دستبه سمت  ها بنگاهتغییر نگاه کنونی به مفهوم ارزش و جهت دهی  

یع 
وز

ت
رتر

ب
 ها ي

گاه
ر بن

د
 

کار
ازو

 س

 نحوه توزیع منافع اقتصادي در بنگاه 

 نحوه توزیع قدرت در بنگاه  

  نحوه توزیع دانش در بنگاه 

]33،48،54،
55[  
  

 راه
ها حل

 

 سهیم کردن نیروي کار در سود و یا تعیین عادالنه دستمزد براي ایشان 

 ها يریگمشارکت نیروي کار در تصمیم  

  ها بنگاهکوتاه کردن سلسله مراتب دانشی موجود بین نیروي کار در  

 

                                                
1- Stewardship theory 
2- Self actualizing man 
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 هاي نوآوري منتخب مدل و ارزیابی دیدگاهتبیین  - 4

اهم شدن امکـان  پس از معرفی معیار کلی ارزیابی و جهت فر
دو  هاي ایـن  هاي نوآوري، در این قسمت دیدگاه ارزیابی مدل

هاي اصلی انتخاب شـده بیـان خواهـد     مدل در مورد مضمون
توجه به این نکته ضـروري اسـت کـه در ایـن قسـمت،      . شد

هـا   مورد این مضـمون تمامی نقطه نظرات دو مدل نوآوري در 
عدم همـاهنگی  / یهماهنگ گر، و تنها نکاتی که نشانبیان نشده
است، ارائـه   هاي نظام علم عدالت گستر ها با ویژگی این مدل

تــوان بــه ازاي هریــک از  همچنــین، اگرچــه نمــی. شــود مــی
گستر، نقطه نظرات شده براي نظام علم عدالتذکرهاي  ویژگی

دهنـده  دست آورد، امـا شـواهدي کـه نشـان    هاین دو مدل را ب
ها باشـد،   این مضمون دیدگاه کلی هر مدل نسبت به هریک از

در فراینـد جمـع آوري ایـن دیـدگاه     . جمع آوري شده است
که یا متعلـق بـه    تالش شده که تنها از مستنداتی استفاده شود

هـا باشـد؛ و یـا توسـط      یکی از نظریه پردازان مطرح این مدل
  .ها نسبت داده شده باشد به این دیدگاه منابع معتبر دیگر

هاي رایج انتخاب شده با اهداف  لمد در ادامه میزان هماهنگی
بررسـی سـازگاري ایـن    . شـود  عدالت اجتماعی بررسـی مـی  

با استفاده از معیار تفصیلی استخراج شـده در ابتـداي    ها، مدل
  .این بخش انجام خواهد شد

  

هاي نوآوري منتخب در انطباق با معیـار   وضعیت مدل 4-1
 )جایگاه و نقش دولت(اول 

یکی از الزامات بیان شده  اگرچه حضور دولت قوي و مسئول
هاي نوآوري با عدالت اجتماعی است؛ اما  براي همگرایی مدل

ــه کــه در قســمت هــاي قبلــی توضــیح داده شــد،  همــان گون
نئوکالسیک ها سازوکار اصلی تحقق عـدالت اجتمـاعی را در   

کننـد و دخالـت نابـه جـاي      برقراري اقتصاد بازار جستجو می
اساس  بر .دالت برمی شمرند دولت در این سازوکار را نافی ع

رویکرد گفته شده، سیاستگذاران تنها مـوقعی اجـازه دخالـت    
ص یتواند منابع را به صورت کارایی تخص دارند که بازار نمی

؛ و بـه ایـن ترتیـب،    ]56[دهـد  دهد و شکست بـازار رخ مـی  
نئوکالسیک ها مسئولیت مستقلی را براي برقراري عدالت بـه  

تـرین وظیفـه    ایشان اعتقاد دارند که مهم. سپارند ها نمی دولت
یابی به عدالت اجتمـاعی نیـز    دولت که شرط الزم براي دست

هاي اساسی، توانمند سازي  باشد، گسترش حقوق و آزادي می

. فراهم کردن شرایط الزم براي عملکرد کـاراي بازارهاسـت   و
هاي متعارف این دیدگاه اولیه  این در حالی است که اقتصاددان

تـري   هاي وسیع ا نظریه جدید دولت تکمیل کرده و حوزهرا، ب
بـراي عملکـرد    -در چارچوب مسئولیت کلی بیان شـده  -را 

هایی مثل تأمین کاالهاي عمـومی   حوزه. کنند دولت معرفی می
و نیازهاي مهمی مثـل آمـوزش، بهداشـت، مبـارزه بـا فقـر و       

  .بهزیستی
ــه     ــر ک ــن منظ ــز، از ای ــترده نی ــوآوري گس ــام ن ــدگاه نظ  دی

هاي صریح و دقیقی متناسب با پیشبرد هدف عدالت  مسئولیت
کند، به دیدگاه نئوکالسـیک   اجتماعی براي دولت تعریف نمی

هـاي   رسد که این دیـدگاه مسـئولیت   اما به نظر می. شبیه است
 .گذارد عهده دولت می بیشتري را در جهت کاهش نابرابري بر

ـ     این ادعا مبتنی بر نظـر ال ( زوم انجـام  نـدوال اسـت کـه بـر ل
بـر  . هـاي رفـاه اولیـه تأکیـد دارد     تحقیقاتی براي ایجاد دولت

هـا بخشـی از    ندوال، الزم است کـه ایـن دولـت   اساس نظر ال
هزینه بازندگان فرایند توسعه نوآوري را جبران کرده و بـراي  

 همچنین، پیشـنهاد نظـام  ). ]57[ایشان امنیت نسبی فراهم کنند
  هـا  اي از سیاسـت  گسترده نوآوري، براي ایجاد چینش گسترده

هاي بازار نیروي کـار،   تهاي اجتماعی، سیاس شامل سیاست-
 -يفنـاور زیست محیطـی و علـم و    آموزش، صنعت، انرژي،

را زمینه توجه مستقیم به اهداف گوناگون اجتماعی و توزیعی، 
تأکید این نگـاه  . کند در کنار اهداف توسعه نوآوري فراهم می

بر تشکیل شوراي بلند پایه نوآوري و ایجاد شایستگی کـه از  
گرفتن مسائل اجتماعی و پایداري  نظر راختیارات الزم براي د

 ]28[باشـد   -عالوه بر توجه به اهداف مـالی  -زیست محیطی
ه به دغدغـه عـدالت   نیز بستر نظري مساعد دیگري براي توج

  .است
توان نتیجه گرفت کـه نگـاه نئوکالسـیک از     به این ترتیب می

اجتمـاعی مـردم بـه راه     -منظر تأکید بـر مشـارکت اقتصـادي   
 نزدیـک اسـت امـا از ایـن      هاي تقویت عدالت اجتمـاعی  حل

داند،  منظر که تحقق عدالت را از اهداف و وظایف دولت نمی
چنـین، عـدم توجـه مسـتقیم     هم. با این معیـار اخـتالف دارد  

هـاي   هاي مبتنی بر اقتصاد متعارف به مسائل و دغدغه سیاست
هاي این مدل با  توان یکی دیگر از اختالف غیر اقتصادي را می

ــت عــدالت اجتمــاعی دانســت  رویکــرد . ســازوکارهاي تقوی
هـاي   گسترده نظام نوآوري نیز اگرچه زمینه وارد شدن دغدغه
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به دستور کارهاي سیاسـتی را   -ااز جمله عدالت ر–اجتماعی 
کند اما به دلیل اینکه مسئولیت صـریحی در جهـت    فراهم می

کنـد، داراي اخـتالف    تحقق عدالت براي دولت تعریف نمـی 
 .جدي با معیار ارائه شده است

  

هاي نوآوري منتخب در انطباق با معیـار   مدلوضعیت  4-2
 )وضعیت نهاد بازار(دوم 

جـاد بازارهـاي کـارا و رقـابتی     دیدگاه نئوکالسیک، بر لزوم ای
 داردترین شروط الزم براي تحقق عدالت تأکیـد   عنوان مهم به
اساس این دیدگاه، بازارهاي کارا و رقابتی نـه تنهـا    بر . ]29[

ترین عامل ایجاد کارایی، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه  مهم
افزایش ثروت و رفاه است، بلکه شرط الزم براي بهبود وضع 

در این میـان، نظـام   . کم درآمدها و کاهش نابرابري نیز هست
عنوان یکی از نهادهاي اصلی  ري گسترده نیز بازارها را بهنوآو

گرفته شـده در گسـتره نظـام     نظر در میان مجموعه عوامل در
داند؛ اما برخی از تغییرات را در این نهاد پیشـنهاد   نوآوري می

-ها را وابسته به شـبکه  دیدگاه یادگیري، موفقیت بنگاه. کند می

و  ]27[دانـد   گـاهی مـی  هاي بین بن ها و ایجاد همکاري سازي
ارتباطی توسعه نوآوري را به ایجاد روابطی مبتنی بر عقالنیت 

به این ترتیب، نظام  .کند منوط می) عالوه بر عقالنیت ابزاري(
نوآوري گسترده ایجاد یک فضـاي کـامالً رقـابتی در بـازار و     
تأکید صرف بر عقالنیـت ابـزاري را بـراي توسـعه یـادگیري      

  .]28[داند نامناسب می
هاي دو مدل خطی و نظام نوآوري گسـترده بـا    مقایسه دیدگاه

سازوکارهاي تقویت عدالت اجتماعی، نشان دهنده تمایز زیاد 
در دیـدگاه  . ها بـا معیارهـاي ارائـه شـده اسـت      میان این مدل

نئوکالسیک، بازارها، بـه دنبـال جلـب مسـتقیم منـافع فـردي       
فراینـد،   اگرچه نئوکالسیک ها اعتقاد دارنـد کـه ایـن   . هستند

. جلب حداکثري منافع اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت
تـرین الـزام    عنوان مهم همچنین، این دیدگاه آزادي افراد را، به
یابی به عدالت، معرفـی   سطح خرد اقتصاد رقابتی، و نیز دست

ها را بـه نفـع مصـالح اجتمـاعی      ترین محدودیت کند و کم می
محـدودیت رعایـت سـازوکار    مگر (گیرد  براي آن در نظر می

عالوه بـر ایـن، اقتصـاد متعـارف بـراي نحـوه       ). بازار رقابتی
عملکرد بازارها نیز هیچ قیـدي را، متناسـب اصـول عـدالت،     

نظام نوآوري گسترده نیز، بـر مبنـاي مصـالح    . کند تعریف نمی
ــراي  اجتمــاعی و یــا اصــول عــدالت، محــدودیت  هــایی را ب

تنها تمایز ایـن دیـدگاه در   . گیرد هاي فردي در نظر نمی آزادي
هنجار رقابـت صـرف را در توسـعه نـوآوري و      این است که

عنوان مکمل  داند و عقالنیت ارتباطی را به یادگیري ناکافی می
 .شمرد عقالنیت ابزاري در اقتصاد نوآوري ضروري می

  

منتخب در انطباق با معیـار   هاي نوآوري وضعیت مدل 4-3
 )الزامات سطح فردي(سوم 

ترین الزامات  ی نوآوري و دیدگاه نئوکالسیک، اصلیمدل خط
یابی بـه عـدالت را، وجـود     سطح فردي مورد نیاز براي دست

 در ایـن  ]58 ،32[ دانـد  هاي فردي و حقوق مالکیت می آزادي
ــوآوري نظــام کــه اســت حــالی ــابی دســت گســترده، ن ــه ی  ب

 و یـادگیري  قابلیـت  کسـب  و عمـومی،  طـور  بـه  ها شایستگی
 در( قطعـی  الزامـی  عنـوان  بـه  ویژه، طور به را نوآوري قابلیت
به این . ]33[کند می معرفی نابرابري کاهش براي) فردي سطح

ترتیب هریک از این دو مدل، بر برخی از الزامات سطح فردي 
معرفی شده به عنوان معیارهاي هماهنگی با عدالت اجتمـاعی  

 .تأکید دارند
  

نطباق با معیـار  نوآوري منتخب در ا هاي مدلوضعیت  4-4
 )ماهیت نوآوري(چهارم 

صورت تولید دانش جدیـد در نظـر    در مدل خطی، نوآوري به
هاي تحقیق و توسـعه اتفـاق    شود که مبتنی بر تالش گرفته می

هـاي   توان گفت که پویایی به این ترتیب می. ]57،59[ افتد می
تر به  اي براي دسترسی گسترده تواند زمینه دیگر نوآوري که می

منافع نوآوري و پیشبرد اهداف عدالت باشـد در تحلیـل ایـن    
وکالسـیک  همچنین، تعریف اقتصاد نئ. شود ها وارد نمی دیدگاه

صورت کاالیی عمومی، و تـالش بـراي    از دانش و نوآوري به
نزدیک کردن مشخصات آن به یک کاالي اقتصـادي شخصـی   

با تأکید بر حقوق مالکیت فکري به عنـوان سیاسـت اصـلی    (
نیــز، ) ]32[بـراي جبـران شکسـت بـازار در حـوزه نـوآوري       

موضوع بحث برخی از افراد داراي دغدغه نسـبت بـه مسـأله    
برخی از پژوهشگران این حوزه، تعریف صـرفاً  . عدالت است

کاالیی از نوآوري را زمینه ساز انحصار آن و افزایش نابرابري 
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، اما نئوکالسیک ها، نزدیک کـردن نـوآوري   ]40،45[دانند  می
، )ثبـت اختراعـات  مـثالً از طریـق   (به یک کاالي اقتصادي را 

بـراي اسـتیفاي حـق مالکیـت ناشـی از      عنوان زمینه سازي  به
  .]29[ دانند هاي علمی افراد نوآور می تالش

هاي اجتمـاعی   اگرچه دیدگاه نظام نوآوري گسترده، مسئولیت
گیـرد و تعریـف آن از    براي صـاحبان نـوآوري در نظـر نمـی    

کند؛  هاي پذیرش چنین مسئولیتی را فراهم نمی نوآوري، زمینه
هاي در نظر گرفته  اما تعریف این دیدگاه از نوآوري و پویایی

، ]DUI1 (]60،61تعـاملی و نـوآوري   یادگیري (شده براي آن 
هــاي  بسـتر مشـارکت گسـتره بیشــتري از جامعـه در فعالیـت     

ها از منافع نوآوري را فراهم  مندي آننوآورانه، و در نتیجه بهره
این امر از آن رو است که تأکید بر یادگیري تعاملی و . کند می

، زمینـه در نظـر گـرفتن بـازیگران     DUIهاي  ژه نوآوريبه وی
هـاي آکادمیـک را در    جدیدي، با سـطوح مختلفـی از دانـش   

کند؛ بازیگرانی که در صنایع بـا   هاي نوآوري فراهم می فعالیت
  .سطوح فناوري پایین، و حتی بخش کشاورزي، فعال هستند

عالوه بر این، هیچ یک از دو مـدل نـوآوري مـورد ارزیـابی،     
هاي سـازگار بـا عـدالت را پیشـنهاد      واعی جدید از نوآوريان

تنهـا تفـاوت نگـاه نظـام نـوآوري گسـترده بــا        .نـداده اسـت  
انـواع مختلـف    ن اسـت کـه،  آها در این موضـوع   نئوکالسیک

نوآوري با دسـتاوردهاي اجتمـاعی مختلـف را تحقـق پـذیر      
هـاي اجتمــاعی، عـالوه بــر    دانـد و بــر اهمیـت نــوآوري   مـی 

  .]62[کند تکنیکی تأکید میهاي  نوآوري
توان گفت که دیدگاه نئوکالسیک ها نسبت  طور خالصه می به

به ماهیت نوآوري، اگرچه بـا دیـدگاه معیارهـاي ارائـه شـده      
انطباق ندارد، اما زمینه رعایت حـق ناشـی از تـالش فـردي،     

رد قبول در نظام نوآوري سازگار بـا  عنوان یکی از حقوق مو به
هاي مبتنی بر انجام،  همچنین، پویایی. کند عدالت را فراهم می

کارگیري و تعامل، زمینه سهیم شدن بسیاري از افراد محروم  به
هـاي نـوآوري، و    را در منافع حاصل از مشـارکت در فعالیـت  

حـالی   ایـن در . کنـد  هاي ناعادالنه فراهم مـی  کاهش نابرابري
ماهیـت نـوآوري تعریـف شـده بـراي نــوآوري و       کـه  اسـت 
هـایی بـراي    هاي آن، زمینه تعیین و پـذیرش مسـولیت   پویایی

. کند نوآوران، و به نفع اهداف عدالت اجتماعی، را فراهم نمی
                                                
1- Doing, Using and interfacing 

عالوه بر این، غایت اصلی تعریف شده براي نوآوري در هـر  
دو مدل مورد بررسی، صرفا اهداف اقتصادي را مـورد توجـه   

اخالقی  -هاي اجتماعی دهد و توجهی به خلق ارزش ر میقرا
 .ندارد

  
نوآوري منتخب در انطباق با معیار  هاي مدلوضعیت   4-5

 )هاي کلی مدل نوآوري ویژگی(پنجم 

تـوان گفـت    هاي کلی مدل خطی نوآوري می در تبیین ویژگی
است دیدگاه نئوکالسیک که این مدل برگرفته از مبانی فلسفی 

ــادي   ــد اقتص ــه رش ــی ک ــعه م ــا توس ــادل ب ــد را مع  .]28[ دان
ها، اقتصاد رقابتی و دستیابی به رشد را تنها شـرط  نئوکالسیک

؛ و ]29[دانــد  الزم بــراي تحقــق عــدالت اجتمــاعی مــی    
شد را قابـل جبـران   هاي ایجاد شده در مراحل اولیه ر نابرابري

کنند  همچنین نئوکالسیک ها تأکید می. داند در مراحل بعد می
. ]29[ که رشد اقتصادي کاهش فقر را به دنبال خواهد داشـت 

چنین رویکردي نسبت به تحقق عدالت اجتماعی، باعث شده 
مستقیم به رفع مسائل اجتمـاعی   که این دیدگاه بیش از توجه

دغدغه رشـد اقتصـادي را دنبـال نمایـد     ) مثل نابرابري وفقر(
]63[.  

ها بر رشد اقتصادي و معادل دانستن آن بـا   تمرکز نئوکالسیک
توسعه، باعث شده است که صاحب نظران این دیدگاه، گستره 

بازیگران فعال در نوآوري را تنها شـامل نهـاد بـازار    نهادها و 
هـاي   ، بنگـاه )بازار نیـروي کـار، کـاال و خـدمات و سـرمایه     (

هاي رسمی مرتبط با تحقیـق و توسـعه و    خصوصی و سازمان
علم و فناوري بداننـد؛ و ایـن نهادهـا را در تحلیـل خـود از      

درگیــر نبــودن مســتقیم  .]64[فراینــدهاي نــوآوري وارد کننــد
توانـد موجـب    نهادهاي اجتماعی در فرایندهاي نوآوري، مـی 

ها و مسائل اجتماعی در این  مهجور ماندن هرچه بیشتر دغدغه
  .نظام شود

هدف اصلی مورد نظر نظام نوآوري گسترده از توسعه نوآوري 
تـر   و یـا بـه عبـارت دقیـق    (یابی به رشد اقتصـادي   نیز، دست

عنـوان   ست؛ و این دیدگاه نیز عدالت را بـه ا) توسعه اقتصادي
علیـرغم وجـود چنـین    . دهـد  هدفی محوري مد نظر قرار نمی

تمــایز فاحشــی میــان نظــام نــوآوري گســترده بــا معیارهــاي 
تـوان گفـت کـه     هاي نوآوري بـا عـدالت، مـی    سازگاري مدل
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تأکید (این دیدگاه به توسعه  تر اي تر و بین رشته وسیع رویکرد
به دسـتاوردهاي اجتمـاعی و زیسـت محیطـی     بر لزوم توجه 

، در کنــار تأییــد وجــود مســیرهاي مختلــف ]28،64[)توســعه
  ]57[تــوزیعی  -توســعه بــا دســتاوردهاي مختلــف اجتمــاعی

شود که در کنار اهداف اقتصادي، نیم نگاهی نیز بـه   باعث می
در نظر گـرفتن  . مسائل اجتماعی مثل نابرابري نیز، داشته باشد

نهادهاي اجتماعی، تنظیمات  اي از نهادها، شامل تردهطیف گس
هاي آموزشی  هاي تأمین مالی، زیرساخت اقتصادي کالن، نظام

هاي نظام نوآوري گسترده  و ارتباطی و شرایط بازار در تحلیل
براي در نظر گرفتن برخی از مسائل نیز، زمینه دیگري را  ]57[

توان گفت که در  طور خالصه می به. کند اجتماعی را فراهم می
تواند تأثیرات  و که میدیدگاه گسترده، مسئله نابرابري از آن ر
 DUIخصـوص مـود    منفی عمیقی بر یادگیري تعـاملی و بـه  

اي درجـه دوم   عنـوان مسـأله   ، بـه ]33،65[نوآوري داشته باشد 
عالوه، در این دیدگاه نیز راه حـل  به. گیرد مورد توجه قرار می

خاصی براي انطباق کامل مدل نوآوري بـا عـدالت اجتمـاعی    
توانـد   ارائه نشده است، و به این ترتیب، این مـدل، تنهـا مـی   

ه نـوآوري  چارچوبی نظري را جهت تحلیل نابرابري در حـوز 
  .فراهم نماید

گیري کرد که اگرچه این هیچ یک توان نتیجه به این ترتیب می
هاي رایج مورد ارزیابی، اهداف غیراقتصادي و عدالت  از مدل

، و بـه همـین دلیـل    شـته اجتماعی را در کانون توجه خود ندا
شکاف عمیق و پرناشدنی با معیارهاي ارزیـابی دارنـد؛ نظـام    

تـري از فراینـد    لیل داشتن درك اجتماعینوآوري گسترده به د
هـا   به دلیل تأثیر منفی آن(اي درجه دو  توسعه نوآوري، دغدغه

اگرچه این دغدغه نیـز محـدود بـه مسـائل     . دارد) بر نوآوري
ها بر عملکرد نوآورانه تأییـد   اجتماعی است که تأثیر منفی آن

این در حالی است که تحلیل دیدگاه نوکالسیک از . شده است
گونگی تحقق عـدالت، و تصـویر کـردن وضـعیت عادالنـه      چ
شود که  عنوان یکی از دستاوردهاي رشد اقتصادي، باعث می به

. هاي اجتماعی به توسعه بی نیاز بداننـد  ایشان خود را از نگاه
تر نظام نوآوري گسترده به توسعه، زمینـه   همچنین، نگاه وسیع

. لت اسـت دیگري براي توجه، هرچند محدود، به دغدغه عدا

علیرغم وجود برخی از اختالفات جزئی بیـان شـده، هـردوي    
ها از کمبود تقریباً مشابهی، در داشتن تگاهی تقلیلـی   این مدل

نسبت بـه مفـاهیم اصـلی موجـود در ادبیـات نـوآوري رنـج        
به بیان دیگر، هر دو مدل یاد شده، به دلیل تأکیـد بـر   . برند می

اهیمی مثـل نـوآوري،   هاي اقتصادي مف اهداف اقتصادي، جنبه
کنند و ابعاد غیر  یادگیري، سرمایه، اهداف توسعه را پررنگ می

هـا قـرار    مادي و حتی غیر اقتصادي مـورد توجـه ایـن مـدل    
هاي  اگرچه رویکرد گسترده نوآوري برخی از جنبه. (گیرد نمی

محدود اجتمـاعی را نیـز در تعریـف برخـی از مفـاهیم وارد      
 ).کند می

  
آوري منتخب در انطباق با معیـار  هاي نو ضعیت مدلو 4-6

 )نوآوريانتشار (ششم 

انتشار نوآوري در دیدگاه نئوکالسیک فعالیتی مبتنی بر تصمیم 
ها در اتخاذ فناوري جدید و بیشینه کـردن سـود    عقالنی بنگاه

است؛ کـه در چـارچوب سـازوکارهاي اقتصـاد بـازار دنبـال       
دیــدگاه نئوکالســیک، ســریع و یکنواخــت شــدن  . شــود مــی

هاي بازار را  سترسی به نوآوري توسعه یافته، فراتر از مکانیزمد
مخّل سازوکارهاي اقتصاد رقابتی، باعث تضییع حقوق مالکیت 

هـاي   در زمینـه بحـث   .دعدالتی بر می شمار ردي و نوعی بیف
جدي موجـود در خصـوص چگـونگی تأثیرگـذاري تقویـت      
ــاعی     ــدالت اجتم ــعیت ع ــر وض ــري ب ــت فک ــوق مالکی حق

نیز، اقتصاد دانان متعارف معتقدند که کـه اثبـات    ]40،45،66[
تنها داراي اثر منفی بر عدالت نیست، بلکه عاملی  این حق نه

. در جهت تحقق عدالت و رعایت حق مالکیت نوآوران اسـت 
همچنین، این دیدگاه معتقد است که در نظر نگرفتن این حـق  

و یا  ]67[هاي نوآورانه  براي نوآوران موجب تضعیف فعالیت
شـود و   فی کردن دانش و نوآوري توسط صـاحبان آن مـی  مخ

  .اثرات منفی اجتماعی بیشتري را به دنبال خواهد داشت
نیز بر اهمیـت حقـوق مالکیـت فکـري      نظام نوآوري گسترده

 عنوان یکی از نهادهاي مهـم مـؤثر بـر نـوآوري تأکیـد دارد      به
، اما به دلیل تأثیرات منفی حقوق مالکیت فکري قوي ]28،59[

 قیـودي را مطـرح   ،بر یادگیري، در مورد گسـتره و قـدرت آن  
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صورت مستقیم انتشـار   ، اگرچه به1مکتب آلبورگ. ]61[کند می
نوآوري به منظور کاهش فقر و نابرابري را مورد تأکیـد قـرار   

لی در این دیدگاه و تأکیـد  اما اهمیت یادگیري تعام دهد؛  نمی
عـالوه  (هاي ضمنی در تعامالت غیررسمی  آن بر انتقال دانش
زمینـه مسـاعدتري را بـراي انتشـار      ]57[) بر تعامالت رسمی

هـاي   ویژه نـوآوري  به(تر دانش و نوآوري  تر و گسترده عمومی
DUI (توجـه  . کند هاي غیربازاري فراهم می از طریق مکانیزم

هـاي   نظام نوآوري گسترده به صنایع با نوآوري پایین، بخـش 
، و حتی اقتصاد غیررسمی )مثل کشاورزي( داراي نوآوري پایه

موجود در کشورهاي در حال توسعه نیز، زمینه توجه بـه ایـن   
ها به نوآوري  ها در سیاست گذاري و گسترش دسترسی بخش

  . کند را فراهم می
خطـی نـوآوري و   هـاي   خالصه آنکه، تعریف متفاوت دیدگاه

 باعـث  ،از عدالت و نیز فرایند نـوآوري  نظام نوآوري گسترده
شود که این دو مدل نظرات مختلفی را نسبت به چگونگی  می

هـا   نئوکالسیک. انتشار دانش و تأثیر آن بر عدالت داشته باشند
عدالتی  و مدل خطی، تضعیف حق مالکیت فکري را نوعی بی

هـاي   شمارند؛ در حالیکه نظام نوآوري گسترده نـابرابري  بر می
را مـورد توجـه    IPRاجتماعی حاصل از تقویت بیش از حد 

شود  همچنین، این تعریف متفاوت باعث می. ]61[دهد قرار می
که انتشار گسترده نوآوري، خارج از سازوکارهاي بازار نیز در 

کـه دیـدگاه   دستورکار مدل خطـی نـوآوري نباشـد، در حـالی    
ــمی را از    ــر رس ــش در تعــامالت غی ــه دان ــر مبادل گســترده ب

توجه به این نکته الزم . دهاي مهم نوآوري بر می شمار پویایی
اگرچه نظام نوآوري گسترده نیز به برخی از شـواهد   است که

کند؛ اما این دیدگاه نیز  غیرعادالنه بودن حصر دانش اشاره می
با دغدغه اصلی تأثیر منفی انتشار محدود بر یادگیري، انتشـار  

تـر دانـش از طریـق سـازوکارهاي غیـر بـازاري و در        گسترده
ـ . کند هاي غیررسمی اقتصاد را توصیه می بخش ین هـیچ  همچن

اند چـالش موجـود در توجـه بـه     یک از این دو مدل نتوانسته
حقوق فردي و تقویت مالکیت فکـري، و یـا در نظـر گـرفتن     

                                                
1- Aalborg 

منافع اجتماعی و انتشار گسترده نوآوري را به طریقی عادالنه 
 . حل کنند

  
هاي نوآوري منتخب در انطباق با معیـار   وضعیت مدل 4-7

 )نظام آموزش(هفتم 

عنـوان ابـزاري بـراي     السیک، آموزش بیشـتر بـه  در نگاه نئوک
شود و به همـین   فراهم کردن محققان خوب در نظر گرفته می

دلیل، تقویت آموزش متوسطه و دانشگاهی، بیشتر مورد توجه 
در حالی که در مکتب آلبورگ، به دلیل . ]68[این دیدگاه است

هاي مرتبط با نظـام   تمامی زیرسیستم اهمیت یادگیري تعاملی،
هاي مرتبط با  آموزش و توسعه نیروي انسانی، اعم از زیر نظام

هاي حـین کـار و    آموزش نظري، مهارت آموزي و یا آموزش
ــورد توجــه قــرار   هــا و شــبکه ل در داخــل بنگــاهتعامــ ــا م ه

  .]61[گیرد می
هاي مرتبط بـا توسـعه نیـروي     گستره مورد توجه از زیر نظام 

انسانی در مکتب یادگیري، زمینه دسترسی بسیار وسـیع کلیـه   
یا سطوح مختلفی از تحصیالت ومهـارت، را بـه    افراد جامعه،

درآمـد بـاالتر،   (آموزش و مزایـاي گونـاگون ناشـی از آن را    
 .کنـد  راهم میف...) تر و  مشاعل بهتر، جایگاه اجتماعی مناسب

اي وسـیع   عالوه بر این، توسـعه نیـروي انسـانی در گسـترده    
مزایاي اجتماعی فراوانی نیز، از جملـه تـأثیرات بـر فرهنـگ     

ایـن در  . عمومی، کاهش بزهکاري بـه دنبـال خواهـد داشـت    
حالی است که تقویت آمـوزش عـالی، سـرریزهاي اجتمـاعی     

 .کمتري دارد
  
در انطباق با معیار هاي نوآوري منتخب  وضعیت مدل 4-8

 )المللی ارتباطات بین(هشتم 

گونه که گفته شد، بـر اسـاس دیـدگاه نئوکالسـیک هـا،      همان
هـاي چنـدملیتی و جـذب سـرمایه گـذاري       ارتباط با شـرکت 

ــافعی خــالص، ــده من ــل فــراهم کــردن  خــارجی، دربردارن مث
 ،هـاي مـدیریتی   ها و مهـارت  وريها، فنا اي از سرمایه مجموعه

تـر تولیـد    ت و ظرفیت صـادرات، هزینـه پـایین   افزایش تجار
، براي ]69[ ...محصوالت بالغ، دسترسی به بازارهاي جهانی و 

توان گفت که  طور کلی می به .کشورهاي در حال توسعه است
هـا و یـا    دیدگاه نئوکالسیک، ارزیـابی خاصـی از محـدودیت   
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اي جهـانی شـدن و    تهدیدهاي اجتماعی ناشی شده از رونـده 
هاي چند ملیتی ندارد؛ و تنها منافع بـالقوه   هاي شرکت فعالیت

  .دهند ها را مد نظر قرار می قابل جلب توسط این شرکت
صـورت مسـتقیم پیشـنهاداتی     به دیدگاه نظام نوآوري گسترده،

المللی بین کشورهاي توسـعه یافتـه و    براي اصالح روابط بین
اي جهانی  کند، اما واقعیت تأثیر رونده در حال توسعه ارائه نمی

بـر  ) هـاي چنـد ملیتـی    ویژه شرکت به(المللی  و ارتباطات بین
مکتـب  . دهـد  فرایند توسعه کشورها را مورد توجـه قـرار مـی   

یادگیري، توزیع قدرت جهانی را بر دسـتاوردهاي حاصـل از   
داند و معتقد است که شکاف  سرمایه گذاري خارجی مؤثر می

هـاي موجـود    قدرت میان کشورها، موجب تخریب شایستگی
موجب از بین بـردن   2و امتیازات طبقاتی 1شده و پسا استعمار

هـاي بـین کشـورها     هاي یادگیري و در نتیجه شـکاف  فرصت
کنـد کـه    عالوه بر این مکتب آلبورگ تأکید مـی . ]61[شود می

بطه سلسله مراتبی یا شبه سلسه مراتبی بین معموالً نوعی از را
هاي چند ملیتـی   شرکت هاي کشورهاي در حال توسعه و بنگاه

هـاي چنـد ملیتـی معمـوالً نسـبت بـه        گیرد شـرکت  شکل می
هـا   برقراري نوعی رابطه مبتنی بر یادگیري تعاملی با این بنگاه

هـاي ضـروري بـومی     شایسـتگی  مگراینکـه ( رغبت هستند بی
  .]59[ )باشدوجود داشته 

گیري کرد که، هیچ یک از  توان این گونه نتیجه طور کلی می به
دو مدل نوآوري رایج، راه حلی براي رفع روابـط غیرعادالنـه   

میان کشورهاي توسعه یافته و در (المللی  موجود در سطح بین
هاي چنـدملیتی و کشـورهاي در    میان شرکتحال توسعه و یا 

در این میان، تنها نظام نوآوري . کنند پیشنهاد نمی) حال توسعه
هـاي عینـی تـأثیر     گسترده، با مورد توجه قـرار دادن واقعیـت  

هـاي صـرفاً    المللی بر توسعه کشورها، از دیدگاه ارتباطات بین
گیـرد و   نظري به منـافع حاصـل از ایـن ارتبـاط فاصـله مـی      

هاي  دارهایی را نسبت به منافع حاصل از ارتباط با شرکتهش
. کنـد  چند ملیتی براي کشورهاي در حال توسـعه مطـرح مـی   

همچنین، این دیدگاه به برخی از الزامات داخلـی مـورد نیـاز    

                                                
1- Post-colonial 
2- Class privilege 

مثــل وجــود (هــاي چنــدملیتی  بــراي از ســرریزهاي شــرکت
  .کند نیز اشاره می) هاي داخلی ظرفیت

 
ي منتخب در انطباق با معیـار  هاي نوآور وضعیت مدل 4-9

  )تعیین دستور کار نوآوري(نهم 

توان گفت که در دیدگاه نئوکالسیک، تغییـرات   طور کلی می به
هایی  تحت محدودیت -عنوان مسئله بیشینه کردن به -نوآوري

هـا   انتخاب عقالنی بنگـاه  است که نرخ و جهت آن وابسته به
ترین عوامل مؤثر بر جهت گیـري نـوآوري    و اصلی؛]22[است

تغییـر قیمـت نسـبی     :انـد از در دیدگاه نئوکالسیک ها عبارت
و نیـز رویکـرد    ]70[، اهمیت تقاضاي بازار ]22[عوامل تولید 
به این ترتیب مدل خطی نـوآوري، بـا   . ]71،72[فشار فناوري 

کلیدي دانستن شرایط اقتصادي و تکنیکی، تنها قائل به وجود 
مبتنی بر فشار دانش،  -مسیرهاي رشد مشخصی براي نوآوري

اسـت؛ و تنـوع    -اضا و یا تأثیر قیمت نسبی عوامـل کشش تق
یـابی همزمـان    بخشی به مسیرهاي توسعه نوآوري براي دست

. دهـد  به ارزش اجتماعی و اقتصادي را مورد توجه قرار نمـی 
هاي نوآوري نسـبت بـه منـافع     گیري تفاوتی ظاهري جهت بی

ــیک، در   ــدگاه نئوکالس ــاعی در دی ــه    اجتم ــت ک ــالی اس ح
کنند و معتقدند، نظام بازار  این رویکرد دفاع میاقتصاددانان از 

رقابتی براي پاسخگویی به کلیه نیازهـاي موجـود در جامعـه    
کافی است و پیروي از نیات سودجویانه فردي، خیر بیشـتري  

نـوعی  (نوعان نیز به دنبال خواهد داشت را براي مجموعه هم
  .]29[)خیرخواهی غیرمستقیم و ناشناس

در دیدگاه نظام نـوآوري گسـترده نیـز، انتخـاب دسـتور کـار       
هـاي   امـا معرفـی موفقیـت   . هـا اسـت   هنوآوري بر عهده بنگـا 

و یا توجه ) داخلی(ها با کاربران  ناشی از تعامل بنگاه نواورانه
ها به بازارهاي داخلی کشورهاي فقیر توسـط ایـن دیـدگاه     آن
حـداقل  (هـا   تواند موجـب جلـب توجـه بنگـاه     ، می]33،73[

به سـمت ایـن نیازهـاي بـدون     ) هاي بومی این کشورها بنگاه
ام نوآوري گسترده بـر تعامـل بـا    تأکید دیدگاه نظ. پاسخ باشد

کاربران و توجـه بـه نیازهـاي پاسـخ داده نشـده ایشـان نیـز،        
تواند فرصتی را براي پر کردن شکاف موجود میان تقاضا و  می

  .نیازهاي رفع نشده در جامعه را ایجاد نماید
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هاي جدید نوآوري، متناسب بـا   نظام گسترده نیز جهت گیري 
اما با  ،بري را معرفی نکرده استاهداف رفع فقرو کاهش نابرا

 مورد توجه قرار دادن رویکردهاي جدیـد بـه نـوآوري، مثـل    
ــوآوري« ــر رادار  ن ــاي زی ــعه  ]33[» 1ه ــذیري توس ــان پ ، امک

هایی که از ابتدا متناسب با نیاز فقرا هماهنگ شـده و   نوآوري
صـورت ضـمنی تأییـد     هـایی را بـه   نیز اهمیت چنین نوآوري

  .کند می
توان نتیجه گیري کرد که اگرچه نگـاه نظـام    ه این ترتیب میب

نوآوري گسترده به تعیین دستور کار، رفع برخـی از نیازهـاي   
برطرف نشده را به دنبال خواهد داشت، اما رفع نیازهاي افراد 

هاي اجتماعی به عنـوان   هاي محروم و پرکردن شکاف و گروه
چ یک از این دو عامل مستقلی در تعیین دستورکار نوآوري هی

این ادعا از آن رو است کـه اقتصـاد بـازار    . مدل مطرح نیست
توان پاسخگویی به برخی از نیازهاي موجـود در پـایین هـرم    
اقتصادي را ندارد؛ و نظام نوآوري گسترده نیز تنها تا جایی که 

هـاي نوآورانـه    توجه به این نیازهـاي پاسـخ نیافتـه موفقیـت    
 .کند ها توجه می باشد به آنبیشتري را به همراه داشته 

  

نوآوري منتخب در انطباق با معیار  هاي وضعیت مدل 4-10
 )سازماندهی کار(دهم 

در دیدگاه نئوکالسیک، کارایی ساختارها و سـازماندهی کـار،   
. ]74[معیار اصلی در شناسایی شکل سازماندهی مناسب است

معیارهایی  ،-مثل نوزیک–غالب هاي جریان  از نظر اقتصاددان
هـاي   مثل کاهش سلسله مراتب دانشی و فراهم بودن فرصـت 

برخوردارند  یادگیري از اولویت کمتري نسبت به معیار کارایی
این در حـالی اسـت   . ]75[و به همین دلیل مورد توجه نیستند

 شدهویت یادگیري باعث که تأکید نظام نوآوري گسترده بر تق
هاي یادگیري در کـار،   که این دیدگاه بر اهمیت وجود فرصت

رو در دادن اختیار الزم به نیروي کار براي حـل مسـائل پـیش   
هـاي   محیط کار و نیز آزادي کارگران براي سازماندهی فعالیت

                                                
1- Below radar innovation  ، نوآوري زیر رادار، به دنبال معرفی انواع جدیدي

همچنین، . هاي مختلف را برآورده کند از نوآوري است که همزمان نیازهاي گروه
رفتن روابط قدرت حاکم و  این راه حل، بر لزوم تغییر نظم جهانی حاکم، از بین

سلسله مراتب بین کشورها، توجه به بازارهاي پایین هرم، سرمایه گذاري وسیع و 
  .]36[ کند بلند مدت براي ایجاد شایستگی و قابلیت سازي تأکید می

همچنین، از آنجا که بـر اسـاس دیـدگاه    . ]33[خود تأکید کند
ورگ، بخش مهمی از دانش سازمانی در افراد مجسم مکتب آلب

شده اسـت، جابجـایی زیـاد نیـروي کـار عـالوه بـر مزایـاي         
تواند تهدیدي  تر به دانش خارج از سازمان، می دسترسی سریع

ایـن نگـرش بـه    . ]76[براي بازیابی حافظه سازمانی نیز باشـد 
بـیش از پـیش تـک تـک     مأخذ دانش، موجب اهمیت یـافتن  

نیروهاي شاغل در بنگاه شـده و زمینـه فـراهم شـدن شـرایط      
  .کاري و استخدامی بهتر براي ایشان را نیز فراهم خواهد کرد

خالصه آنکه، هیچ یک از دو مـدل موجـود سـاختار بنگـاه و     
سازماندهی کار را، بر اساس ایجاد همگرایی بین منافع کارگر، 

در این میـان، نظـام   . نکرده استکارفرما و جامعه سازماندهی 
هـایی بـراي یـادگیري     نوآوري گسترده، تنها بر ارائـه فرصـت  

هاي خاص مورد نیاز در فعالیت نوآورانـه   برخی از شایستگی
تأکید دارد؛ و دیدگاه خطی نیز با بینش خاص خود نسبت بـه  

یابی به عدالت از مسیر کارایی، تنها به کارا بودن ساختار  دست
 .کند ل تقسیم کار توصیه میبنگاه و شک

  

هاي نوآوري منتخب در انطباق با معیار  وضعیت مدل 4-11
 )نظام تأمین مالی(یازدهم 

هـاي دیـدگاه نئوکالسـیک     حاکمیت کارایی بر تصمیم گیـري 
شود که در مدل خطی نوآوري، نظـام تـأمین مـالی،     باعث می

هاي خوب دولـت و یـا    ترین عامل تعیین کننده سیاست اصلی
همچنین، کافی دانستن . ]77[ها باشد میمات خوب در بنگاهتص

یابی به اهـداف اقتصـادي، و    سازوکار اقتصاد بازار براي دست
حتی اهداف اجتماعی مثل عـدالت، موجـب شـده اسـت کـه      

متعارف، تنها سرمایه مالی و سرمایه انسـانی را در   اقتصاددانان
عنـوان   ؛ و اهـداف مـالی را بـه   ]22[هاي خود وارد کنند تحلیل
ها مورد توجـه   ترین اهداف تأثیر گذار بر اتخاذ تصمیم کلیدي

  .قرار دهند
این در حالی است که کافی دانستن سازوکارهاي اقتصاد بازار 

یابی به اهـداف گونـاگون    هاي اقتصادي براي دست و شاخص
اقتصادي و یا حتی بعضی از اهـداف مهـم اجتمـاعی، باعـث     

از اهـداف بلنـد مـدت    ایجاد کم تـوجهی نسـبت بـه برخـی     
  .اجتماعی و فاقد منافع اقتصادي چشمگیر خواهد شد
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اي جـایگزین بـراي اتخـاذ     مکتب آلبـورگ، نیـز هنـوز شـیوه    
ایـن  . تصمیمات در سطوح خرد یا کالن پیشنهاد نکرده اسـت 

ــه      ــالی در کلی ــأمین م ــام ت ــودن نظ ــاکم ب ــا، ح ــدگاه تنه دی
عرفـی کـردن   دهد، و بـا م  ها را مورد نقد قرار می گیري تصمیم

کند تا بستر نظري رفع سلطه نظام  عقالنیت ارتباطی تالش می
  .]77،78[ها را فراهم کند تأمین مالی بر تصمیم گیري

مالی بر تصـویب و   همچنین، این دیدگاه رفع تسلط نهادهاي
کنـد و بـه    هاي مختلف را پیشنهاد مـی  هماهنگ کردن سیاست

که از اختیـارات الزم   یی جدیداین منظور ایده تشکیل نهادها
گـرفتن مسـائل اجتمـاعی و پایـداري زیســت      نظـر  بـراي در 

مدت محیطی، و نیز از قدرت کافی براي مقابله با دیدگاه کوتاه
همچنـین ایـن   . کنـد  سرمایه مالی برخوردار باشد را مطرح می

دیدگاه بر لزوم بازتولید انواع انواع گونـاگون سـرمایه، شـامل    
  .]28[کند و سرمایه اجتماعی تأکید می سرمایه انسانی

توان نتیجه گرفت که اگرچه نظام نوآوري گسترده، نسـبت   می
ــال     ــدت م ــاه م ــداف کوت ــودن اه ــاکم ب ــه ح ــه  ب ــر کلی ی ب

هاي سطح جامعه انتقاد دارد، اما این دیـدگاه نیـز    گیري تصمیم
مند براي حل این مشـکل اسـت؛    فاقد پیشنهادي جامع و نظام

پیشنهادي که با غلبه نظام مالی بر فراینـد تصـمیم گیـري، در    
ها نوآوري، مقابله کنـد؛ و بسـترهاي    سطوح خرد و کالن مدل

ي جدیـد رابطـه بـین نظـام     گوناگون براي امکان پذیري الگو
همچنین، اگرچه . نوآوري و نظام تأمین مالی را نیز فراهم کند

هاي مورد  تري نسبت به انواع سرمایه این دیدگاه، بینش وسیع
هـاي   از بسیاري سرمایه چنانهمنیاز در نظام نوآوري دارد، اما 

هـاي   هـاي فرهنگـی، سـرمایه    سرمایه(غیر مادي و حتی مادي 
عالوه بر . است کردهغفلت ...) ها و  ت و گرایشناشی از محب

این، هر دو مدل بررسی شده، نسبت به تعاریف جدید ارزش، 
هـاي   عنوان یکی از معیارهاي مطرح شده براي ارزیابی مدل به

 .نوآوري بی تفاوت هستند

 

هاي نوآوري منتخب در انطباق با معیار  وضعیت مدل 4-12
 )اهبنگ ها در توزیع برتري(دوازدهم 

هـاي پرسـش از    اگرچه نئوکالسیک ها فـراهم بـودن فرصـت   
مأموران دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و ارائـه کننـدگان   

؛ اما حـاکم بـودن   ]29[دانند خدمات را در سطح کالن الزم می
هاي نگاه نئوکالسـیک موجـب    معیار کارایی در تصمیم گیري

شود که این دیـدگاه در سـطح بنگـاه، سـاختارهاي داراي      می
ي گیري را تـرجیح داده و سـاختارها   سلسله مراتب در تصمیم

تـرین سلسـله مراتـب را بـه دلیـل فقـدان کـارایی الزم         با کم
همانگونـه کـه قـبالً توضـیح داده شـد،       ]74[داند نامناسب می

هاي متعارف، بر لزوم ایجاد بازارهاي کارا و فـراهم   اقتصاددان
کنند، و پس  هاي اولیه برابر در اقتصاد تأکید می ساختن فرصت

عنوان شـرایط   اي، نتیجه را به شدن چنین شرایط اولیهاز فراهم 
هـاي   به این ترتیب براساس اصول دیـدگاه . پذیرند عادالنه می

توان ادعا کرد که سهم عادالنه نیـروي کـار از    نئوکالسیک می
منافع اقتصادي بنگاه، دستمزدي است که در بازار نیروي کـار  

ئولیت ایجاد همچنین این دیدگاه مس. رقابتی تعیین شده است
عهـده   هاي برابر آموزشی و دسترسی به دانـش را بـر   فرصت

هـا بـر معیـار کـارایی باعـث       توجه اقتصاددان. داند دولت می
شـود کـه ایشـان، تقسـیم بنـدي کارهـاي یـک بنگـاه بـه           می

کــه  -هـاي معنـادار و تقســیم کـار رضـایت بخـش را      بخـش 
کمتري هاي یادگیري بیشتري را ایجاد کرده اما کارایی  فرصت

  .]75[ نامطلوب ارزیابی کنند -را در پی دارد
هـا در   محور نبودن معیار عدالت در چگونگی توزیـع برتـري  

شود که این مدل،  بنگاه در نظام نوآوري گسترده نیز باعث می
هاي اقتصادي در بنگاه نداشـته   توجه چندانی به توزیع برتري

این میان، نظام نوآوري گسترده، تنها بـه دلیـل تـأثیر    در . باشد
هاي یـادگیري در موفقیـت نوآورانـه بنگـاه، بـر       منفی شکاف

زا اهمیت ساختارهاي شغلی هماهنـگ بـا یـادگیري بصـیرت    
ــار  .]33[دارد همچنــین، اگرچــه ایــن دیــدگاه واگــذاري اختی

یج مثبـت آن  سازماندهی کار هر فرد به خود او را، به دلیل نتا
توان ایـن   ، اما نمی]33[کند  بر یادگیري و نوآوري، توصیه می

-اختیار را معادل با فرصت مشارکت نیـروي کـار در تصـمیم   

  .هاي کالن سازمان دانست گیري
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ها در بنگاه و فـراهم   به این ترتیب، توزیع عادالنه کلیه برتري
نه را در پـی داشـته   کردن فرایندهایی عادالنه که نتایجی عادال

مثل ایجاد ساختار شغلی کـه زمینـه شـکوفایی تمـامی     (باشند 
، مورد توجه هیچ یک از ایـن  )استعدادهاي افراد را فراهم کند

در این میان مـدل خطـی نـوآوري و دیـدگاه     . دو مدل نیست
هاي اولیه برابـر در سـطح کـالن و     نئوکالسیک، ایجاد فرصت

عنوان شرایط اولیـه مـورد نیـاز     بهها، را  ایجاد کارایی در بنگاه
دهد و وضعیت  یابی به عدالت مورد توجه قرار می براي دست

. پـذیرد  عنوان شـرایط عادالنـه مـی    ها را به نهایی توزیع برتري
ها در  نظام نوآوري گسترده نیز، گرچه کاهش برخی از شکاف

ها و قابلیت یـادگیري نیـروي کـار را بـه دلیـل نتـایج        فرصت
کند؛ امـا راهنمـایی جـدي در     ر نوآوري دنبال میمطلوب آن ب

در ) اقتصادي و سیاسـی (ها  مورد چگونگی توزیع سایر برتري
  .بنگاه ندارد

  
هاي نوآوري منتخـب از منظـر    ارزیابی نهایی مدل -5

  سازگاري با اهداف عدالت اجتماعی 
هاي رایج نـوآوري   در این مقاله میزان سازگاري برخی از مدل

بـا اهـداف   ) ري و نظـام نـوآوري گسـترده   مدل خطی نـوآو (
طـور خالصـه    بـه . عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفـت 

تعاریف مختلفـی از   توان گفت که مورد توجه قرار گرفتن می
در  عدالت، باعث شده که بعضـی از ابعـاد معیـار ارائـه شـده     

بـه عنـوان   . ها مورد توجه خاص قرارگیـرد  هریک از این مدل
آوري و دیـدگاه نئوکالسـیک، رعایـت    مثال، مـدل خطـی نـو   

عنـوان محـور تعریـف      هاي فردي و حق مالکیت، را به آزادي
یابی به عـدالت را   خود از عدالت انتخاب کرده است، و دست

از مسیر ایجاد بازارهـاي کـارا و تولیـد ثـروت امکـان پـذیر       
تنهـا   به همین دلیل، نقطه نطرات مدل خطی نوآوري،. داند می

یارها که بـه رعایـت حـق مالکیـت و افـزایش      با بخشی از مع
. ، منطبق استکند ثروت از طریق سازوکارهاي بازار داللت می

محـور انتخـاب شـده بـراي تعریـف       این در حالی است کـه 
شود که مدل خطی، در مواردي که به نسبت  عدالت، باعث می

منـدي از   به معیارهایی کـه کـاهش نـابرابري در سـطح بهـره     
بررسـی  . اند کـم توجـه باشـد    جه قرار دادهزندگی را مورد تو

دهد که این دیدگاه،  دیدگاه نظام نوآوري گسترده نیز نشان می
به . عنوان تعریف خود از عدالت اتخاذ کرده است برابري را به

یز، در مواردي که معیارهـا  ناین ترتیب، نظام نوآوري گسترده 
از اعـم  (هاي گوناگون موجود در جامعه  هاي بر کاهش شکاف

تأکیـد  ) ... ها و هاي درآمدي و یا شکاف در شایستگی شکاف
  . ها هماهنگ است دارد، با آن

توان گفت که هر دو مدل خطی نـوآوري   از منظري دیگر، می
و نظام نوآوري گسترده، تعریف برابري از عدالت را مبنا قرار 

ها ناشی از توجه بـه ابعـاد مختلـف     اند؛ و تفاوت میان آن داده
نگاه  توان گفت که از این نقطه نظر می. جتماعی استعدالت ا

 ها به عدالت، تقریبأ متمرکز بـر ایجـاد برابـري در    نئوکالسیک
هاي اساسی است و  هاي اولیه و تأمین آزادي برخی از فرصت

) عدالت تـوزیعی (قائل به لزوم برابري در نتایج و دستاوردها 
وري گسـترده،  اما نظام نـوآ . به عنوان وجهی از عدالت نیستند

و  -ها به ویژه برخی از قابلیت–هاي اولیه  نابرابري در فرصت
لحاظ نکـردن بعـد   . مندي ها را همزمان مورد توجه است بهره

شود کـه ایـن    توزیعی عدالت در نگاه نئوکالسیک موجب می
دیدگاه، شرایط اقتصاد رقابتی را براي دستیابی به عدالت کافی 

ي را بـراي دسـتیابی بـه اهـداف     بداند و هیچ اصالح یا تغییر
عـدالت تــوزیعی در فراینــدهاي ایـن ســازوکار ایجــاد نکنــد   

دیدگاه نئوکالسیک تنها رفـع نیازهـاي اولیـه فقـرا از طریـق      (
کند، بدون آنکـه تغییـري    مداخله مستقیم دولت را پیشنهاد می

متناسـب بـا هـدف کـاهش     –در سازوکارهاي اقتصاد رقـابتی  
در حـالی کـه   ). ایجاد کنـد  -رفتن فقر ها و یا از بین نابرابري

هـاي   نظام نوآوري گسترده، متناسـب بـا توجـه بـه نـابرابري     
ــرات و    ــاهش آن، ایجــاد تغیی ــزوم ک ــر ل ــد ب ــوزیعی و تأکی ت

  .کند اصالحاتی را در فرایندهاي نوآوري پیشنهاد می
هـاي نـوآوري بـا     خالصه آنکه در میزان هماهنگی ایـن مـدل  

هیچ یک از : موارد زیر اشاره کردتوان به  عدالت اجتماعی می
ها گسـترش عـدالت اجتمـاعی را بـه عنـوان هـدفی        این مدل

 نســبت بــه دهنــد، و حتـی  محـوري مــورد توجـه قــرار نمـی   
ها نیز توجه حداقلی  دستاوردهاي اجتماعی حاصل از این مدل

هـا، مبتنـی بـر     همچنین، نقطه نظـرات ایـن مـدل   . وجود دارد
دوم . ارائه شده اسـت  -ابرينابر-تعریف محدودي از عدالت 

ها در تبیین نسبت خود بـا موضـوع    اینکه، هریک از این مدل
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و بـه ابعـاد مختلفـی از     عدالت، نقاط تمرکز مختلفـی دارنـد  
کنند؛ و به همین دلیل بـا برخـی از    عدالت اجتماعی توجه می

هـاي   معیارهاي ارائه شده براي ارزیابی میزان همـاهنگی مـدل  
تماعی هماهنگ هستند و با برخی دیگـر  نوآوري با عدالت اج

فاصله دارند؛ اگرچـه محـور نبـودن دغدغـه عـدالت در ایـن       
ها، شـکاف عمیقـی    شود که هردوي این مدل ها باعث می مدل

  . با برخی از ابعاد معیار ارائه شده داشته باشند
هـاي   هـا بـر تـأمین آزادي    سوم اینکه، تمرکز نگاه نئوکالسیک

تـوجهی   هاي اقتصـاد رقـابتی، و بـی   سازوکار اساسی و تقویت
تـوان یکـی از    نسبت به بعد عـدالت تـوزیعی نسـبت را مـی    

هاي جدي این رویکرد براي دسـتیابی بـه اهـداف     محدودیت
هاي اخیر نشان داده است کـه   عدالت دانست؛ زیرا تجربه دهه

بر خالف تصور نئوکالسیک ها، عـدالت اجتمـاعی و کـاهش    
ز رشـد اقتصـادي و توسـعه    فقر به صورت خود به خودي و ا

یـابی بـه عـدالت     ؛ و دسـت ]10،11[شود  نوآوري حاصل نمی
در این میان، نظـام نـوآوري   . نیازمند هدفگذاري مستقل است

گسترده نیز اگرچه عدالت اجتماعی را به عنوان هدف مستقلی 
تري کـه   اجتماعیدهد، اما به دلیل تحلیل  مورد توجه قرار نمی

ها و فرایند توسـعه آن دارد، زمینـه    از ماهیت نوآوري، پویایی
در  -از جملـه نـابرابري   –ورود برخی از عوامل اجتمـاعی را 

اگرچه عوامـل در نظـر گرفتـه    . کند هاي خود فراهم می تحلیل
شده حداقلی هستند و تنهـا شـامل مـواردي اسـت کـه تـأثیر       

همچنـین،  . أیید شـده اسـت  ها بر توسعه نوآوري ت مستقیم آن
و فرایند نوآوري توصیف  تأثیر منفی نابرابري بر پویایی اصلی

، باعـث  )یـادگیري تعـاملی  (شده در نظـام نـوآوري گسـترده    
اي درجـه دوم در   شود که کاهش نابرابري به عنوان دغدغه می

هـا و   این در حالی است کـه راه حـل  . ها مطرح شود این مدل
ي کـاهش نـابرابري در ادبیـات نظـام     پیشنهادات بیان شده برا

هایی کلـی مطـرح    نوآوري گسترده نیز، اغلب به صورت ایده
هاي مرتبط با آن توسعه پیـدا نکـرده و    شده است؛ هنوز نظریه

هاي عملیاتی الزم بـراي تحقـق    حل ها، راهبردها و راه سیاست
زمان توسـعه عـدالت را نیـز     چنین فرایندي از نوآوري، که هم

  .ارائه نشده ا ست دنبال کند،
هـاي   توسـعه مـدل   گیري کرد کـه  توان نتیجه به این ترتیب می

نوآوري سازگار با عدالت اجتمـاعی نیازمنـد اتخـاذ تعریـف     

الزم است کـه ایـن تعریـف اوأل    . از عدالت است تري مناسب
هـا و شـرایط    اعم از عدالت در فرصـت -کلیه ابعاد این مفهوم

را پوشش  -نتایج و دستاوردها اولیه، عدالت در فرایندها و نیز
نسبت به (تري به عدالت داشته باشد  دیدگاه جامع اَدهد و ثانی

هـا، هدفگـذاري    از دیگر الزامات توسـعه ایـن مـدل    ).برابري
هـاي نـوآوري    هـاي مختلـف مـدل    مستقل براي تبیین ویژگی
تـوان از برخـی    زیـرا اگرچـه مـی   . سازگار بـا عـدالت اسـت   

هاي رایج براي دستیابی همزمان بـه   دلهاي م ها و ایده دیدگاه
در مواردي کـه  (اهداف توسعه نوآوري و عدالت استفاده کرد 

هاي نوآوري رایج با معیارهـاي ارائـه شـده     نقطه نظرات مدل
هـا بـه    اما هیچ یک از ایـن مـدل   ،)براي عدالت نزدیک است

 . عنوان مدل نوآوري سازگار با عدالت قابل تأیید نیست
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Abstract: 

Disregarding the social and environmental 
issues in popular innovation models, in 
addition to more concerns to social justice, 
justifies the necessity of evaluating the 
consistency of these models with social 
justice. Using thematic analysis, this paper, 
proposes a framework for the evaluation; and 
assess the compatibility of the linear model of 
innovation and the broad approach to national 
innovation system to the social justice goals. 
The findings show that although none of the 
models are completely consistent to justice, 
each is congruent with some of the proposed 
criteria. That is while the broad innovation 
system has the capacity to include social 
justice concerns in its analysis. 
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