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چکیده
خردمایه های سیاست گذاری، واسطۀ میان مبانی نظری و داللت های سیاستی هستند که از یک سو ریشه در مفهوم های انتزاعی 
نظری دارند و از سوی دیگر، داللت های عملی چندی را در حوزۀ سیاست گذاری ارائه می دهند. رویکرد اقتصاد متعارف که 
با عنوان اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد نئوکالسیک هم از آن یاد می شود، اگر چه با ادعای اثباتی بودن، خود را از عرصۀ 
تجویز کنار می کشد، اما به صورت صریح و ضمنی به خردمایه های سیاستی چندی منجر می شود که داللت های سیاستی 
ویژه ای مبتنی بر آن ها قابل ارائه است. به دلیل اهمیت بیان شفاف این خردمایه ها در حوزۀ سیاست گذاری علم، فناوری و 
نوآوری و تصریح صرفًا ضمنی این مفهوم ها در حوزۀ اقتصاد متعارف، استخراج صریح آنها به ویژه با توجه به نقش اقتصاد 
متعارف در تصمیم های سیاستی علم، فناوری و نوآوری جامعۀ ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس، 
در این پژوهش، استخراج خردمایه های اقتصاد متعارف در حوزۀ سیاست گذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش های معتبر 
و مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل زمینه محور1  و راهبرد داده بنیاد، خردمایه های محوری 
سیاست گذاری در حوزۀ علم، فناوری و نوآوری از منظر رویکرد اقتصاد متعارف مورد واکاوی قرار گرفته است. همانگونه 
که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در کنار مفهوم بازار به عنوان زمینۀ محوری، خردمایه ها و روندهای خاصی از این 
پژوهش به دست آمده است. انباشت سرمایۀ فکری و انسانی، درونی سازی هزینۀ فعالیت های دانشی، توسعۀ فناوری های با 

کاربرد عمومی و بهبود فضای کسب و کار نیز از مهم ترین خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف هستند.

واژگان کلیدی: اقتصاد متعارف، بازار رقابتی، خردمایۀ سیاستی، تحلیل زمینه
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1- مقدمه
در کنار عواملي همچون ابزارهاي سیاستي2، داللت هاي سیاستي3  و ترکیب سیاست4 ،  یکي دیگر از اجزاي 

مهم حوزة   سیاست گذاري، خردمایه هاي سیاست5 هستند)Wieczorek et al, 2009(. بسته به سطح 

تحلیل،  خردمایه هاي سیاستي به صورت هاي مختلفي از سوي اندیشمندان حوزة  سیاست گذاري تعریف 

براي  فلسفي و نظري نقش حکومت، خردمایه ها را چهارچوب کالني  مبادی  بر اساس  شده اند. برخي 

نظر گرفته اند  در  فعالیت سیاستي  انجام  زمان  و  براي چگونگي  از چشم اندازها  به مجموعه اي  دستیابی 

)Bach&Matt,2005(. برخي دیگر نیز خردمایه ها را حاصل مفهوم ها و چارچوب هاي نظري مي دانند 

نفي  را  دیگر  ابزارهای  دخالت هاي  و  پیشنهاد  را  ویژه ای  سیاستي  ابزارهاي  به کارگیري  و  طراحي  که 

مي کنند )Salmenkaita&Salo,2002(. در کنار رویکردهاي  کالن و خرد ارائه شده در مورد ماهیت 

خردمایه ها، رویکرد میانه اي نیز وجود دارد که در حوزة  سیاست گذاري دارای طرفداران بیشتري است. 

بر اساس این رویکرد، خردمایه ها واسطۀ میان مبانی فلسفي و نظري از یک سو و داللت ها و ابزارهاي 

طور  به  که  هستند  صورت بندي شده اي  کم وبیش  الگوهاي  خردمایه ها،  هستند.  دیگر  سوی  از  سیاستي 

صریح و یا ضمني از نظریه و مفهوم های دانشگاهي برآمده اند و طراحي، به  کارگیري و ارزیابي سیاست 

مبادی  بر  مبتني  کالن  خردمایه هاي  رویکرد،  این  با   .)Laranja et al, 2008(مي کنند جهت دهي  را 

فلسفي را مي توان فراخردمایه هایي6 در نظر گرفت که در سطحی باالتر قرار دارند و خردمایه هاي میاني و 

داللت هاي سیاستي را در الیه هاي زیرین پوشش مي دهند.

اگر چه در اکثر موارد، خردمایه ها به داللت هاي سیاستي جزئي شده و شفافی ختم نمي شوند، اما به دلیل 

ایجاد ارتباط میان چهارچوب هاي مفهومي نظري دانشگاهي از یک سو و تجویزهاي عملي و کاربردي از 

سوي دیگر از اهمیت باالیي برخوردارند. رابطۀ تجربه ها و مهارت هاي عملي سیاست گذاران و خردمایه ها 

و داللت هاي سیاستي ناشي از نظریه هاي نظري دو طرفه است. از یک سو، چارچوب هاي نظري مبتني بر 

خردمایه هاي سیاستي، داللت هاي خاصي را در حوزة  سیاست گذاري پیشنهاد مي دهند و از سوي دیگر، 

پیاده سازي داللت هاي سیاستي به تجربه ها و مهارت هاي خاصي مي انجامند که به  از  نتیجه های حاصل 

نوبۀ خود تکمیل، اصالح و توسعۀ مدل هاي نظري را به دنبال دارند. یادگیري در عمل و تطور تدریجي 

توجه  مورد  تحلیل سیاست  در  باید  که  است  مهمي  زمینه هاي  از  یکي  بحث های حوزة  سیاست گذاري 
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قرار گیرد )Smith&Mytelka, 2002( و)Witt,2003(. از این رو، خردمایه ها بیشتر توجیه عقالني 

پیش گرفتن سیاست،  در  واقعي  آنها. علت  به کارگیری  واقعي  نه علت  و  سیاست ها محسوب مي شوند 

فرآیند پیچیده اي از تأثیر عوامل مختلفي همچون نهادها، شبکۀ فعاالن، ذي نفعان و ... است که پرداختن 

ارتباط میان حوزه هاي نظري و  به آن خارج از بحث این مقاله است. در حالت کلي، عالوه بر ایجاد 

عملي توسط خردمایه هاي سیاستي، چگونگي ارائۀ سیاست های ترکیبی مبتني بر استفاده از داللت هاي 

سیاستي مختلف و نیز شیوة به کارگیري ابزارهاي سیاستي ریشه در خردمایه هاي انتخاب شده دارند. از 

این رو به نظر مي رسد ارائۀ خردمایه هاي سیاستي کارآمد، باید به عنوان یکي از مالك هاي مهم ارزیابي 

و مقایسۀ نظریه هاي رقیب، مورد توجه قرار گیرد. نلسون و وینتر7  تأکید مي کنند که توان یک نظریه در 

Nel�(  تشریح و تبیین کردن موضوعات سیاست، باید معیار اصلي قضاوت در مورد شایستگي آن باشد

son&Winter,b 1982(. از آنجا که خردمایه های عقالنی ماهیتی ضمنی دارند، در بیشتر موارد، مورد 

غفلت سیاست گذاران قرار می گیرند. تصریح این خردمایه ها و آشنایی بیشتر سیاست گذاران با آنها باعث 

ارتقاء فرآیند بحث و توافق نظر در بدنۀ تصمیم گیری کشور می شود و امکان به کارگیری سیاست های 

ترکیبی را افزایش می دهد. به منظور رسیدن به چنین هدفي، استخراج خردمایه هاي ضمني موجود در 

نظریه ها برای جهت دهي داللت هاي هنجاری سودمند خواهد بود.

در مورد سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري، دو فراخردمایه و یا چارچوب کالن مفهومي "متعارف" 

 .)Moreau,2004( و "تطوري" بخش عمده ای از ادبیات نظري این حوزه را به خود اختصاص داده اند

خردمایه هایي مانند شکست یادگیري، تعامالت نظام ها و هم افزایي جغرافیایي، داللت هاي سیاستي حوزه 

اقتصاد تطوري را تشریح مي کنند. موضوع هایی همچون شکست بازار و توسعۀ اطالعاتي نیز در حوزة 

ادبیات اقتصاد متعارف، امکان دستیابی به داللت هایي در زمینه  سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري 

از  انتقاد  برای  متعارف و  اقتصاد  با  رقابت  تاریخی، رویکرد تطوري در  نظر سیر  از  فراهم می کنند.  را 

 .)Eparvier,2005( آغاز به کار  کرد )داللت هاي ناقص آن )به ویژه در زمینه نقش نوآوری در اقتصاد

از سوي دیگر، اندیشمندان حوزة اقتصاد متعارف نیز تالش کردند تا در مقابل این انتقادها واکنش نشان دهند 

و با توسعۀ نظري مدل اقتصادي و در مواردي نقض بعضي از فرضیه ها، کارآیي مدل سازي اقتصادي متعارف 

را اثبات نمایند. از این رو از دهۀ شصت میالدي به این سو، اقتصاد متعارف قدم به قدم با ورود جریان هایي 
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مواجه است که خردمایه هاي استوار تري را در حوزة  سیاست گذاري علم و فناوري پشتیباني مي کنند. 

قرار  متعارف  اقتصاد  جریان  کار  دستور  در  مداوم  به صورت  اقتصادی  رشد  عوامل  کّمی سازی  اگرچه 

داشته است، اما احصای داللت های ضمنی این مطالعات در حوزة اجرا و سیاست گذاری، اساسًا در برنامۀ 

دادند.  انجام  اقتصاد تطوری  متفکران جریان  این کاری است که  ندارد.  متعارف جایی  اقتصاد  پژوهشی 

آنها برای معرفی بهتر خودشان ناگزیر بودند تا ابتدا تفاوت های داللت های حوزه اقتصاد تطوری و حوزه 

اقتصاد متعارف را بیان کنند و بعد به هدف اصلی خود، یعنی ارائۀ دیدگاهی نو در حوزة مطالعات نوآوری 

بپردازند )نریمانی و دیگران، 1391(. از آنجا که بیان داللت های سیاستی ضمنی اقتصاد متعارف در حوزة 

که  آنها   از  منسجمی  است، جمع بندی  بوده  تطوری  اقتصاددانان  جانبی  همواره هدف  فناوری،  و  علم 

مبتنی بر یک روش  تحقیق منسجم باشد، انجام نشده است. اندیشمندان اقتصاد متعارف نیز تدوین چنین 

مواردی را در چارچوب پارادایم تحقیقی خود نمی دانند )Eparvier,2005(. بنابراین جای خالی یک 

کار پژوهشی منسجم برای تدوین مدل سیاست گذاری علم و فناوری اقتصاد متعارف در ادبیات این حوزه 

به شدت احساس می شود.

براي استخراج داللت هاي  سیاست گذاري اقتصادي متعارف در حوزة علم و فناوري که مبتني بر خردمایه هاي 

محوري باشد، محقق ناگزیر است محدودة پژوهش خود را نیز تعیین کند، زیرا جریان اقتصاد متعارف با 

 .)Lawson, 2006( گذر زمان دچار تغییر و تحول شده و مفهوم های جدیدی به آن وارد شده است

همچنین باید توجه داشت که توافق نظر مؤثري در مورد تعیین دقیق مرز اقتصاد متعارف و جوهرة جریان 

غالب وجود ندارد. این مسأله تا آنجا ریشه  دارد که حتي عنوان نئوکالسیک از سوي تورستین وبلن8  به 

عنوان یکي از منتقدان جریان اقتصاد متعارف به آن اطالق شده است )برنارد 1390( و لزومًا مورد پذیرش 

طرفداران آن نیست )Keen&Lee, 2004(. تغییر و تحول در جریان اقتصاد متعارف به حدي بوده است 

که کوالندر و هانت9  )به عنوان دو اقتصاددان منتقد اقتصاد متعارف( نیز تأکید دارند که »امروزه بسیاري از 

انتقادهای جریان های متنافر وارد نیست، زیرا تفکر اقتصادي جریان اقتصاد متعارف تغییر یافته است. اقتصاد 

در حال حرکت از وابستگي شدید به سه گانه مقدس عقالنیت، خودخواهي و تعادل ـ به سمت وضعیت 

واقعي تر رفتار هدفمند، نفع شخصی روشن بینانه و پایداري است )Colander&Hunt, 2004(.  توسعۀ 

مرزهاي دانش اقتصاد و حتي در مواردي نقض فرضیه های اولیه باعث شده است خردمایه هاي موجود 
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در این جریان نیز برای تبیین داللت هاي سیاستي، به مرور تغییر و تکامل یابند. به همین دلیل، در این 

پژوهش منظور از اقتصاد متعارف، جریانی علمی از دانش اقتصاد است که مبتنی بر اقتصاد خرد متعارف 

توسعه یافته و به عنوان جریان غالب در مطالعات و پژوهش های  اقتصادی در دانشگاه های جهان از میانۀ 

.)Lawson, 2006( قرن بیستم حاکم بوده است

مسأله اي مورد بررسی پژوهش حاضر این است که »جریان اقتصاد متعارف در کلیت خود چه خردمایه هایي 

را براي  سیاست گذاري حوزة علم و فناوري ارائه مي دهد؟«. 

مقاله حاضر در ادامه، ابتدا به مرور سابقۀ پژوهشي در این حوزه می پردازد و سپس، روش تحقیق مورد 

استفاده براي پاسخ به پرسش هاي پژوهش را تشریح می کند. در پایان نیز یافته هاي پژوهش و بحث و 

بررسي براي جمع بندي مطالب ارائه می شود.

2- پیشینۀ پژوهش
اگر چه نلسون و وینتر، سابقۀ ورود فناوری به فضاي مدل سازي اقتصادي را ده سال پیش از سولو مي دانند 

)Nelson&Winter,a 1974(، اما دو مقالۀ معروف سولو در سال هاي 1956 و 1957 را مي توان آغاز 

رسمي ورود بحث های حوزة علم و فناوري به جریان اقتصاد متعارف دانست. مدل رشد سولو مبتني 

بر نرخ پس انداز ثابت و نگاه برون زا به فناوري، اولین مدل سازي رسمي این اقتصاد در حوزة مطالعات 

فناوری بود )Solow,a 1956(. سولو در مقالۀ دیگری،  با معرفي فناوری به عنوان سومین عامل تولید 

 .)Solow,b1957( در کنار نیروي کار و سرمایه، پیشرفت مهمي را در حوزة حسابداري رشد رقم زد

در ادامه، مسیر اقتصاد رشد با ارائۀ مدل هاي رشد درون زا و شکل گیري مدل هاي جدید رشد، توانست 

 Jones&Schneider,( بسیاري از مفهوم های حوزة مطالعات علم و نوآوری همچون سرمایه انساني

2006(، یادگیري در عمل )Arrow, 1962( و عدم قطعیت در پژوهش و تأثیر آن در رشد بلندمدت 

)Mulder et al, 2001( را تبیین کند.

ذرت  تولید  برای  تحقیق وتوسعه  هزینه هاي  بازدهي  میزان  موردي  مطالعۀ  نیز  خرد  اقتصاد  حوزة  در 

پیوندي، سنگ بناي اولیۀ مسیري بود که بعدها به عنوان اقتصاد پژوهش نامیده شد و در ادامه اقتصاد 

در  عمومي  بخش  و  دولت  نقش  یافتن  اهمیت   .)Griliches,1957( آورد  به وجود  را  علم  جدید 
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توسعۀ پژوهش ها، به ویژه پژوهش هاي بنیادي، از این زمان به عنوان »دانش به مثابۀ کاالي عمومي« آغاز 

گردید )Nelson, 1959()Arrow, 1962(. از این زمان به بعد، جریان اقتصاد متعارف رسمًا به حوزة 

سیاست گذاری علم و فناوری وارد شد. 

تأکید  فناوری را کاالی عمومی می داند که ماهیت اطالعات دارد،  اقتصاد خرد علم،  از آنجا که مسیر 

است  اهمیت  حایز  رویکرد  این  در  و ضمنی  دانش هاي صریح  کدسازي  لزوم  و  اطالعات  اهمیت  بر 

)Dasgupta&David, 1994(. همچنین ایجاد تمایز میان علم با فناوري و فعالیت هاي مربوط به هر 

کدام از این زمینه ها در کنار ضرورت توجه بیشتر دولت به حوزة علم )به ویژه علوم پایه( از موضوع هایی 

است که در این زمینه پیگیري شده است. مسأله دیگري که سیاست گذاری علم و فناوری را به ویژه دربارة 

نوع برخورد با حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر قرار می دهد تضاد میان انتشار آزاد اطالعات جدید و 

گرفته  قرار  توجه  مورد  متعارف  اقتصاد  اندیشمندان  به وسیله  که  است  حداکثري  خصوصي  سودمندي 

 .)Aghion, 2009(است

بخش سوم از زمینه هاي توجه به علم، فناوري و نوآوري در اقتصاد متعارف )در کنار اقتصاد خرد و اقتصاد 

رشد(، بحث های مربوط به اهمیت ساختارها و نهادهاي سیاسي و اقتصادي است. اگر چه این بحث ها از 

سوي کالسیک هاي اقتصادي همچون آدام اسمیت به صورت گسترده اي مورد حمایت قرار گرفته است، اما 

متأسفانه در ادامه پیگیري نشده و در جریان اقتصاد متعارف به حاشیه رفته اند )برنارد 1390(. در دهه هاي 

اخیر جریان اقتصاد نهادگرایي جدید به موازات هترودکس نهادگرا، تالش نموده است تا تحلیل نهادی را به 

درون  نظریۀ اقتصادي باز گردانند. نهادگرایان عقالیي10  با طرح بحث هاي مربوط به انتخاب عقالیي، مسایل 

مهمي را به بحث هاي حوزة  سیاست گذاري وارد نموده اند. مهمترین موضوع در این زمینه، نظریۀ شکست 

دولت است که برای  سیاست گذاري علم و فناوري نیز بسیار کاربرد دارد. مسألۀ جایگزیني و یا تکمیل 

هزینه هاي عمومي و خصوصي تحقیق وتوسعه )David et al, 2000( و یا مقایسۀ هزینه هاي مثبت و منفي 

حاصل از دخالت دولت )Bach&Matt, 2005( از مهم ترین این موارد هستند. در حوزة مطالعات نهادی 

مرتبط با اقتصاد رشد نیز تالش بسیاري شده است تا با بر شمردن شاهدهای تجربي، اهمیت زیرساخت هاي 

نهادی در رشد اقتصادی تبیین شود. توجه به ساختارهاي سیاسي، تقسیم قدرت و منافع ذي نفعان در میان 

.)Acemoglu et al, 2005( دیگر زیرساخت هاي اجتماعي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
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عالوه بر موارد سه گانۀ خرد، کالن و نهادي، که حجم عمدة ادبیات نظري مربوط به توسعۀ علم و فناوري 

در اقتصاد متعارف را به خود اختصاص مي دهند، جریان هاي جانبی مانند توجه به منطقه گرایي و اثرات 

Katz&Shap�( شبکه اي  سرریز  اثرات  یا  و   )Jaffe et al, 1993( جغرافیایي مجاورت   سرریز 

iro,1985( و همچنین بحث های مربوط به فناوري هاي با کاربرد عمومي و فراگیر نیز وجود دارند 

که درون جریان اقتصاد متعارف در حال رشد  هستند.

نوآوري  و  فناوري  علم،  حوزة  مسایل  به  آنها  در  که  متعارف  اقتصاد  مختلف  بخش هاي   )1( جدول 

پرداخته شده است را نشان مي دهد.

این پژوهش تالش دارد تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، صورت بندی مناسبی از خردمایه های سیاستی 

ضمنی مورد اشاره در اقتصاد متعارف در حوزة سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری را ارائه نماید. 

3- روش پژوهش
استخراج  براي  انتخاب شود.  پیش  رو  محدودیت هاي  و  پژوهش  مبنای هدف  بر  باید  پژوهش  روش 

خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزة سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، این محدودیت ها 

و مشکالت وجود دارد:

    1- جریان اقتصاد متعارف کمتر دغدغۀ علم، فناوري و نوآوري دارد و این بحث ها در رقابت با رویکرد تطوري 

.)Dodgson et al, 2011( و در دهه هاي اخیر به این جریان وارد شده و هنوز به بلوغ کافي نرسیده است

اندیشمندان اصلي مفاهیم محوري حوزه هاي پژوهشي اصلي

ارو11 ، رومر 12، فوري 13، دیوید14  خصوصیات دانش به مثابۀ کاالي عمومي،
خصوصیات فناوري به مثابۀ اطالعات اقتصاد خرد علم و فناوري

ارو، رومر، آگیون 15، هویت16 ، 
گروسمن17 سرمایۀ انساني، سرمایۀ فکري، درون زایي رشد اقتصاد رشد

نورث18 ، عاصم اوغلو19  نهادهاي مقوم فضاي کسب و کار اقتصاد نهادي

جدول )1(: معرفي حوزه هاي پژوهشي اصلي اقتصاد متعارف در حوزۀ علم، فناوري و نوآوري
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    2- جریان اقتصاد متعارف بیشتر ماهیت مدل سازي و پیش بیني دارد و از این رو در برنامۀ پژوهشي خود 

.)Friedman, 1953( چندان به داللت سیاستي و نسخۀ کاربردي نمي پردازد

    3- از الگوها و مدل سازي هاي داللت هاي سیاستي اقتصاد متعارف، بیشتر به صورت ضمني برداشت 

.)Bach&Matt, 2005(  مي شود و از این رو متکثر و غیر متعین هستند

   4- بیشتر داللت هاي سیاستي اقتصاد متعارف به ویژه در حوزة علم، فناوري و نوآوري را مخالفان و 

.)Eparvier,2005( بیان نموده اند )رقیبان این جریان )به ویژه اقتصاددانان تطوري

    5- جریان اقتصاد متعارف و به ویژه حوزة نوظهور علم و فناوري در آن، در حال تغییر و تحول است 

 .)Laranja et al, 2008( و مرز دقیق آن معین نیست

بر مبناي این محدودیت ها، روش کیفي تحلیل محتوای زمینه محور، مبتني بر مدل هاي انتزاعي ارائه شده در 

جریان اقتصاد متعارف و نیز برداشت هاي ضمني اقتصاددانان تطوري در مورد اقتصاد متعارف، در این مقاله 

مورد استفاده قرار گرفت. در واقع، براي طراحی مفهومی و تدوین جریان هاي در حال تغییر و کاوش در 

فرآیندهاي در حال انجام، در قالب نظریه هاي جدید، عمومًا روش تحقیق داده بنیاد20  به کار گرفته مي شود 

)Strauss&Corbin, 1998(. اما از آنجا که در این مقاله، نظریۀ جدیدی ارائه نشده، تنها به تحلیل 

محتوا به صورت زمینه محور و کدبندی و ساختاردهی آنها اکتفا شده است. از آنجا که تحلیل زمینه محور 

ادامه  باید جمع آوري داده ها محور توجه قرار گیرد و در  ریشه در داده هاي مفهومي دارد، در گام اول 

کدگذاري  باز، محوري و انتخابي بر مبنای مدل استراوس و کوربین در مورد رهیافت نظام مند، دنبال شود 

 .)Strauss&Corbin, 1998 (

3-1- جمع آوري داده ها

شیوه هاي گردآوري داده هاي تحلیل زمینه محور مانند دیگر روش هاي کیفي عبارتند از: مصاحبه هاي عمیق، 

مشاهدة  آزاد یا مشارکتي و نیز گردآوري اسناد و مدارك )Morse, 2001(. به دلیل نبود دسترسي به 

متخصصان براي انجام مصاحبه، داده هاي گردآوري شده در این پژوهش مبتني بر مواردي است که به 

صورت مقاله های علمي در پایگاه هاي اطالعاتي نمایه شده اند. اولین مسأله اي که براي جمع آوري داده هاي 

بر  مبتني  اساسًا  اقتصادي  مدل هاي  که  است  این  دارد  پژوهش وجود  پرسش  به  پاسخگویي  براي  الزم 

بهبود قدرت پیش بیني طراحي مي شوند و کمتر به مسائل هنجاري و توصیه هاي سیاستي توجه می نمایند. 
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فریدمن21 با نقل قولي تأییدآمیز از جان نویل کینز22  در مورد سه جنبۀ تحصلي، هنجاري و هنر در حوزة 
تغییر در  به دنبال پیش بیني هرگونۀ  از تعمیم ها معرفي مي کند که  اقتصاد را نظامي  اقتصاد، علم  دانش 
اوضاع و احوال است )Friedman, 1953(. این دغدغۀ نظري در کنار مدلسازي انتزاعي و ریاضي بنیان 
علم اقتصاد باعث مي شود استخراج داللت هاي سیاستي اقتصاد متعارف با چالش مواجه شود. همانطور که 
بیان گردید، توجه به جنبه های اجرایی و داللت های عملی این گونه مدل سازی های نظری، اساسًا در برنامۀ 
پژوهشی اقتصاد متعارف مورد توجه قرار نمی گیرد. در پژوهش حاضر براي حل این مشکل دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم انتخاب شده است. در روش مستقیم تالش مي شود داللت هاي سیاستي ضمني با 
مبنای نوع مدل سازي هاي  بر  باید  این اساس،  بر  اقتصادي استخراج گردد23.  به خود مدل هاي  مراجعه 
انجام شده، داللت هاي سیاستي ضمنی آن استخراج شوند. از این رو، در بخش جمع آوري داده ها، برخي از 
مقاله هایی که به عنوان مبادي نظر یه پردازي اقتصاد متعارف تلقي  و به حوزة  سیاست گذاري علم، فناوري 

و نوآوري مربوط مي شوند، مدنظر قرار گرفته است.
و  تفسیرها  سیاستي،  داللت هاي  جمع آوري  مشکل  حل  براي  داده،  جمع آوري  غیرمستقیم  روش  در 
داللت هاي  که  شد  مراجعه  مقاله هایی  به  اساس،  این  بر  مي گیرد.  قرار  مالك  دیگران  نتیجه گیری های 
اکثر  در  داده اند.  قرار  توجه  مورد  را  فناوري  و  علم  در حوزة  سیاست گذاري  متعارف  اقتصاد  سیاستي 
 .)Eparvier,2005( است  شده  بیان  تطوري  اقتصاد  اندیشمندان  سوي  از  داللت هایي  چنین  موارد، 
نظریه پردازان اقتصاد تطوري براي بیان رویکردهاي خود، تالش نموده اند تا ضمن برشمردن تفاوت های 
میان اقتصاد تطوری و اقتصاد متعارف، براساس رویکردی مقایسه اي داللت هاي سیاستي هر دو را بیان و 

.)Bach&Matt, 2005( نسبت خود را با آن تعیین کنند
از  شد.  گردآوري  مناسب  مقاله های  از  مجموعه اي  غیرمستقیم،  و  مستقیم  دو روش  پیگیری  نتیجۀ  در 
آنجا که کدبندی و شکل دهی مفهوم ها در تحلیل زمینه محور عملي غیرمکانیکي، باز اندیشانه، دوراني و 
انتقادي است )Charmaz,2006( در طول فرآیند تحقیق، برخی مقاالت اضافه و برخي حذف شدند. 
در انتها، مجموعه اي شامل 30 مقاله به عنوان داده هاي متني موجود مورد تحلیل قرار گرفتند. این مقاالت 

در پیوست )1( معرفي شده اند.

3-2- کدگذاري  باز

نام گذاري،  به  داده ها  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  با  که  است  تحلیل  و  تجزیه  از  بخشي  باز،  کدگذاري 
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مفهوم سازي و مقوله بندي پدیدة موردنظر مي پردازد. داده هاي متني گردآوري شده، بر هدف های موردنظر 

این داده ها، در  پایان  بررسي مي شود. در  تفاوت هاي آن ها  مبتني و مشابهت ها و  در نظریه پردازي خرد 

دسته هاي معیني سازماندهي مي شوند. در این پژوهش تالش شده است تا مفهوم های مشابه استخراج شده 

توضیحات  نامیده مي شوند، صورت بندي شوند.  زمینه  یا  مقولۀ عمده  که  نشانه هاي مشخصي  قالب  در 

مربوط به هر زمینه نیز مشخص کنندة محتواي مفهومي دسته اي است که گردهم جمع  شده اند. نتیجه های 

این بخش در جدول )2( آمده است.

)منبع سی مقاله پیوست )1(( محتوا موضوع ردیف

)Bach, et al., 2005( )Dodgson, et al., 
2011( )Laranja, et al., 2008( )Nel�
son, et al., 2002( )Martina, 2012( 

)Salmenkaita, et al., 2002( )Moreau, 
2004( )Jaffe, 2005(

سازوکار بازار رقابتی و رفع موارد 
شکست آن محور تخصیص بهینۀ 

منابع محدود است.

تأکید بر عملکرد 
صحیح بازار رقابتی و 

رفع موارد شکست
1

)Aghion, et al., 2009( )Jaffe, 2005( 
)Martina, 2012( )Katz, et al.( )Jaffe, 

et al., 1993(

استفاده از سرریز هاي دانشي معطوف 
به همگرایي و مجاورت جغرافیایي 
نیازمند  سیاست گذاري وی ژه است.

توجه به اثرات سرریز 
و عدم تحرك پذیري 2

)Lall, et al., 1998( )Muldera, et al., 
2001( )Verspagen, 2004( )Wieczorek, 
et al., 2009( )Romer, 1994( )Aghion, 

et al., 1992( )Solow, 1957(

انباشت انواع سرمایه دانشي، رشد 
بلندمدت اقتصادی را بهتر توضیح 

می دهد.

تأکید بر انباشت 
سرمایه فکری و انساني 3

)Bach, et al., 2005()Eparvier, 2005( 
)Wieczorek, et al., 2009()Loasby, 

2000( )North, 1991()Williamson, 1979( 
)North, 1994()Acemoglu, et al., 2005(

تنظیمات نهادی مربوط به بهبود 
فضای کسب و کار، هزینه های مبادله 
را کاهش داده و کارایی اقتصادی را 

باال می برد.

بهبود فضای 
کسب و کار 4

)Aghion, et al., 2009( )Lall, et al., 1998( 
)Laranja, et al., 2008( )Nelson, 1959(

فناوری های با کاربرد عمومی، دوره های 
رشد اقتصادی را کوتاه می کنند.

گسترش فناوری های 
با کاربرد عمومی 5

)Aghion, et al., 2009()Foray, et al., 1996(
)Laranja, et al., 2008()Nelson, 1959()Nel�
son,et al., 1974()Arrow, 1962()Gustafs�

son,et al., 2011()Rosenberg, 1992(

مهم ترین ابزارهاي دولت براي 
 سیاست گذاري علم و فناوري مالیات 

)و یارانه( هستند.

تأکید بر دروني سازي 
هزینه هاي فعالیت هاي 

دانشي
6

)Dodgson, et al., 2011( )Eparvier, 
2005( )Muldera, et al., 2001( )Ver�
spagen, 2004( )Nelson, et al., 1974(

نقش علم و فناوري در عرصۀ اقتصاد 
باید در قالب مدل هاي انتزاعي 

مرسوم تبیین شود.

استفاده از 
مدل سازي هاي 

انتزاعي
7

جدول )2( زمینه های استخراج شدۀ معطوف به حوزۀ  سیاست گذاري علم، فناوري و نوآوري



ور
مح
ینه
زم

ش
رو
بر
ی
مبتن

ی
ور
نوآ
و

ری
ناو

،ف
لم
یع

ذار
تگ

اس
سی
زۀ

حو
در

ف
عار

مت
صاد

اقت
تی
اس
سی
ی

هها
مای
رد
خ
یل
حل
ت

11

3-3- کدگذاري محوري
انجام  مرحله  این  در  شده،  استخراج  عمدة  مفهوم های  میان  ارتباط  ایجاد  و  محوری  مقوله های  تعیین 
مي شود. مقولۀ محوري در طراحي خردمایه های سیاستی حوزة علم و فناوري در جریان اقتصاد متعارف 
)به دلیل رویکرد ویژة اقتصاد متعارف( را باید »بازار آزاد و رقابتي« انتخاب کرد. بر این مبنا، تقویت نقاط 
قوت عملکرد بازار آزاد در تخصیص منابع و نیز پوشش نقاط ضعف بازار که تحت عنوان »شکست بازار« 
از آنان یاد مي شود، راهبردهایي هستند که از سوي اقتصاد متعارف براي دخالت دولت و  سیاست گذاري 
بازار  انتزاعی  مفهوم   ،)Creswell,2003 زمینه محور)  کیفی  تحلیل  گام های  مطابق  مي شوند.  معرفي 
رقابت آزاد می تواند به عنوان چتری، مفهوم های دیگر این حوزة را در بر بگیرد و ارتباط مؤثری میان 
مفهوم های حوزة  سیاست گذاري علم و فناوري اقتصادي متعارف ایجاد کند. تالش براي صورت بندي 
مدل  سیاست گذاري علم و فناوري اقتصاد متعارف در این پژوهش، در نهایت به شبکۀ زمینه محور منتهي 
شد که بازار رقابتی به عنوان هستۀ آن انتخاب گردید و ارتباطات و خردمایه هاي سیاستي حول این هسته 

طراحي شد. 

3-4- کدگذاري انتخابی 
کدگذاري انتخابي، فرآیند یکپارچه سازي و بهبود و پاالیش مقوله هاست، به این ترتیب که محقق با ایجاد یک 
چیدمان ویژه میان مقوله ها، آن ها را براي ارائه و شکل دهي یک الگو تنظیم مي کند ) Creswell,2003(. از 
هفت مقولۀ استخراج شده در مرحله های قبل، مقولۀ )1( به عنوان محور مفهوم های شبکۀ زمینه محور و 
مقولۀ )7( به عنوان شرایط نظري اهمیت یافتن مقولۀ محوري انتخاب شدند. مقوله های )2( تا )6( نیز به 
عنوان خردمایه هاي سیاستي به کارگیری رویکرد بازار، مورد توجه قرار گرفتند؛ به این ترتیب که مقوله های 
انباشت سرمایه و بهبود فضاي کسب وکار به عنوان تقویت عملکرد سازوکار بازار و مقوله های اثرات سرریز، 

فناوري هاي عمومي و دروني سازي هزینه ها، براي پوشش نقاط ضعف بازار رقابت آزاد معرفي شدند.
شکل )1(، شبکۀ زمینه محور استخراجی این مقاله براي تبیین داللت هاي سیاستي اقتصاد متعارف در حوزة 

علم و فناوري را نمایش مي دهد.

4- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
اقتصاد متعارف در حوزة سیاست گذاری علم و  مقولۀ محوری، خردمایه های سیاستی و شرایط نظري 
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فناوری که در این پژوهش  به دست آمده اند در ادامه تشریح می شوند.

4-1- شرایط نظری

همان گونه که پیشتر بیان گردید، دو رویکرد مهم در حوزة اقتصاد علم، فناوري و نوآوري وجود دارند که 

مبانی متفاوتی دارند. رویکرد اول، اقتصاد متعارف است. از دهۀ پنجاه با ارائۀ مدل رشد سولو، این مسیر 

در رویکرد نئوکالسیک ایجاد شد و به مرور توسعه پیدا کرد. رویکرد نئوکالسیک اساسًا پیش فرض هاي 

مکانیستي را مورد استفاده قرار مي دهد و تالش مي کند با مدلسازي بستۀ اقتصادي مبتني بر خروجي هاي 

قطعي، توان پیش بیني بهتري را در اختیار بگذارد. جهان اقتصادي نئوکالسیکي سرشار از روابطی عّلي 

به  عمومي  تعادل  مدل  تحلیلي،  لحاظ  به  هستند.  شناخت  قابل  تجربي  به صورت  که  است  معلولي  و 

عنوان معیار در نظر گرفته می شود و میزان فاصله شرایط مختلف با شرایط تعادلي بازشناسي مي گردند. 

برخورد  یا حداکثر عقالنیت محدود فرض مي شود که در  نیز عمومًا عقالیي و  رفتار عوامل  مدلسازي 

شد. خواهد  منجر  عوامل  تصمیم گیري  به   ... و  اطالعاتي  فناورانه،  بودجه اي،  محدودیت هاي  انواع  با 

از  بهتري  تفسیر  و  شناخت  عیني،  واقعیت های  مبنای  بر  تا  دارد  تالش  تطوري  رویکرد  مقابل،  در 

 شکل )1(: شبکه زمینه محور ارائه شده در خصوص تبیین خردمایه هاي سیاستی اقتصاد متعارف در حوزۀ
علم و فناوری

:سیاسیداللتهایمهمترین

وعرضهمیاناطالعاتبهترگردشوتولید-
متنوعاستانداردهایبرمبتنیتقاضا

وقحقبسطبرمبتنیحقوقیالزمتضمین-
معنویمالکیت

هگسترباهافناوریتوسعهورشدازحمایت-
اطالعاتفناوریونانوهمچونعمومیکاربرد

وسعهتوتحقیقبهمربوطفعالیتهایازحمایت-
ورشددرگذاریسرمایهرسمیابزارهایبا

عمومیآموزشتوسعه
هایپژوهشتوسعهورشددرگذاریسرمایه-

عمومی

:های سیاسیخردمایه

(4زمینه )فضای کسب و کار بهبود -
(3زمینه)انباشت سرمایه تقویت -
دانش به مثابه کاالی عمومیتلقی -
(2زمینه)

ی های با کاربرد عمومبه فناوریتوجه -
(5زمینه)

:مقوله محوری

(1زمینه )رقابتیبازار -
و ارتقای کار کردبهبود -
و رفع نقاط ضعفپوشش -

:شرایط عملی

مکانی و زمانیتفاوت -
ونسیاستمداران و نیازهای گوناگاهداف -

:شرایط علی

(6زمینه)کسب و کارنوآوری -
ارفو توسعه اقتصاد متعرشد -

:شرایط نظری

های خاص نظریفرضیه -
نیمدل و قدرت پیش بیسادگی -



ور
مح
ینه
زم

ش
رو
بر
ی
مبتن

ی
ور
نوآ
و

ری
ناو

،ف
لم
یع

ذار
تگ

اس
سی
زۀ

حو
در

ف
عار

مت
صاد

اقت
تی
اس
سی
ی

هها
مای
رد
خ
یل
حل
ت

13

پیچیدگي هاي فضاي اقتصادي ارائه نماید. رویکرد تطوري در تحلیل اقتصادي، گذر شرایط را به صورت 

انباشتي و فرآیندي در نظر می گیرد و روش هاي نوآوري و خلق گونه هاي جدید را به صورت پویا بررسی 

مي کند. رفتار عوامل در اقتصاد تطوري، آمیزه اي از تقلید از روش هاي دیگران، سعي و خطا براي یادگیري 

و رسیدن به روش هاي بدیع و نو است. تصمیم گیري عوامل نیز با توجه به روال ها، نهادها، مسیرهاي 

گذشته، تجربه ها و نیز یادگیري حاصل از آن در ظرفیت شناختي مختلف افراد مورد بررسي قرار مي گیرد.

4-2- مقوله محوری

مفهوم بازار آزاد رقابتي عبارتست از "ترتیب های نهادي ویژه اي که قواعد و آداب و رسوم آن امکان داد و 

 )Loasby, 2001( "ستد منظِم تعداد زیادي از بسته هاي حقوق مالکیت را به شکل ارادي فراهم مي کند

این مفهوم، مقولۀ محوري مدل  سیاست گذاري علم و فناوري اقتصاد متعارف را شکل مي دهد. در واقع 

ابزارها و  سیاست گذاري هاي دولت باید هم راستا با کارکرد بازار و در جهت بهبود عملکرد آن باشد. بر 

این مبنا، پنج خردمایۀ اصلي  سیاست گذاري حوزة علم و فناوري در درون اقتصاد متعارف شناسایي شد. 

در ادامه، خردمایه هاي استخراج شده و داللت هاي سیاستي آنها ارائه مي شود.

4-3- خردمایه هاي سیاستي

و  عملي  فضاي  و  نظریه ها  نظري  فضاي  میان  واسط  سیاست  خردمایه هاي  شد،  اشاره  که  همان گونه 

حوزة  سیاست گذاري  در  متعارف  اقتصاد  سیاستي  خردمایه هاي  استخراج  دلیل،  این  به  هستند.  واقعي 

علم و فناوری به عنوان مهمترین بخش پژوهش،  باید با دقت انجام شود. توجه به اثرات سرریز و عدم 

فضای کسب و کار  بهبود   ،)3 )مقولۀ  فکری  و  انسانی  انباشت سرمایۀ  تقویت   ،)2 )مقولۀ  تحرك پذیري 

)مقولۀ 4(، توجه به فناوری های با کاربرد عمومی)مقولۀ 5(، دروني سازي هزینه هاي فعالیت هاي دانشي 

)مقولۀ 6( عنوان  مقوله هایی می باشند که هر یک مبنایي عقالیي براي برخي سیاست ها و دخالت هاي 

دولت هستند. این در حالي است که برخي سیاست ها از چند خردمایۀ سیاستي و برخي فقط از نتایج یک 

خردمایۀ نتیجه مي شوند. در ادامه هر یک از پنج خردمایۀ استخراج شده معرفي مي گردند. 

4-3-1- تأکید بر اثرات سرریز و عدم تحرک پذیری

اطالعات،  نقصان  نتیجه  در  که  است  بازار  برای شکست  عاملی  اثرات سرریز24،  و  تحّرك  مساله عدم 
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هزینه های جابجایی و ابعاد جغرافیایی و یا ویژگی های خاص کاالها و خدمات بوجود می آید. تالش برای 

انسانی می تواند به عنوان  نتیجه پژوهش ها و منابع  انتشار  از بین بردن عدم تقارن های اطالعاتی، تسهیل 

توصیه های سیاستی حاصل از این خردمایه مطرح شود. سیاست های مرتبط با آسان سازی همکاری های 

محیطی نیز به دلیل فعال سازی مزیت نزدیکی مکانی، انتشار آسان بین بنگاهی و ارتقاء یادگیری جمعی نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد. بستر ایجاد شبکه نیز به نوعی نزدیکی و مجاورت ایجاد می نماید و منجر به 

اثرات سرریز شبکه ای می شود.

4-3-2- تقویت انباشت سرمایۀ انسانی و فکری

تقویت انباشت سرمایۀ انسانی و فکري، نام عمومي خردمایه اي است که مبتني بر اقتصادِ رشد، توسعه یافته 

و بروز کرده  است. صورت بندي عوامل رشد بلندمدت کشورها، یکي از زمینه هاي رو به رشد در حوزة 

ارجاع25   پر  مقاله های  تا دو درصد  از حدود یک  به طوري که سهم آن  متعارف است؛  اقتصاد  مطالعات 

نود رسیده  اواخر دهه هشتاد و  بیست درصد در  تا  به حدود هفده  اوایل هشتاد،  در دهه هاي هفتاد و 

 است ) Kim et al, 2006(. آسان سازی انتشار اطالعات براي تحقق سریع تخریب خالقانۀ  بازاري، 

دانش  به مدیریت  مربوط  فعالیت های  با  آنان  مهارت های  تجربه ها و  انتشار  و  توانمند  نیروهای  گردش 

فناورانۀ جدید  نیز کل فضای کسب و کار، آسان سازی ورود محصوالت  و  بنگاه ها، درون صنعت  درون 

به بازارها براي کوتاه شدن دوره هاي انحصار موقتي، هوشمندي  سیاست گذاري براي کشف فعالیت هاي 

از  نمونه هایي  بازاري،  تولید شدة  فناوري  دانش و  اثبات  براي  بسترهایي  راه اندازي  تحقیق وتوسعه اي و 

داللت هاي سیاستي هستند که از خردمایۀ انباشت سرمایۀ انسانی و فکري نشأت مي گیرند. 

4 -3-3- بهبود فضای کسب و کار

همانطور که اشاره شد، سازوکار بازار به عنوان سازوکار محوري مورد تأکید اقتصاد متعارف، نقش محوري 

در تدوین خردمایه هاي عقالیي مناسب براي صورت بندي داللت هاي سیاستي اقتصاد متعارف در حوزه هاي 

مختلف خصوصًا  علم و فناوري دارد. نهادهاي استوار کنندة سازوکار بازار، اگر چه مورد توجه کالسیک هاي 

اقتصادي بودند، اما آنها، چندان زحمت تصریح نهادها را به خود نمي دادند. حتی پیروان آن ها به مرور نهادها 

را به طور تقریباً کامل فراموش کردند. در دهه هاي پایاني قرن بیستم، توجه به نهادهاي استوار کنندة عملکرد 



ور
مح
ینه
زم

ش
رو
بر
ی
مبتن

ی
ور
نوآ
و

ری
ناو

،ف
لم
یع

ذار
تگ

اس
سی
زۀ

حو
در

ف
عار

مت
صاد

اقت
تی
اس
سی
ی

هها
مای
رد
خ
یل
حل
ت

15

سازوکار بازاري از سوي اقتصاددانان نهادگراي نزدیک به جریان اقتصاد متعارف، مورد توجه بیشتری قرار 

گرفت. فعالیت هاي کوز و خصوصًا  ویلیامسون در بررسي مفهوم هزینه هاي مبادلۀ مثبت )که در نظریۀ 

نهادي  مطالعات  کنار  در   ،)Coase, 1992() Williamson, 1979 ()مي شد فرض  اقتصادي صفر 

این زمینۀ مهم    باعث توسعۀ   ،)North, 1994( بازار استوار کنندة سازوکار  نهادهاي  نورث در مورد 

و خصوصًا  اقتصادي  بهتر  عملکرد  براي  نهادي  تنظیماتی  دارد  تالش  فضاي کسب وکار  شد. خردمایۀ 

حوزة علم و فناوري را مدنظر قرار دهد. ارتقاء کارکرد نهادهاي حقوقي مرتبط با علم و فناوري همچون 

حقوق مالکیت معنوي، حمایت از توسعۀ بیشتر نهادهاي واسطه در فرایند تبدیل ایده به محصول در کنار 

نهادهاي تسهیل گر، ارتقاء همکاري عمودي میان تولیدکنندگان و به کارگیرندگان براي کاهش هزینه هاي 

تولیدکنندگان  میان  افقي  همکاري  دهندة  ارتقاء  نهادهاي  فعال سازي  آن،  از  ناشي  خطرهاي  و  تعامل 

توسعۀ  و  دانش بنیان  بنگاه هاي  مالي  نیازمندي هاي  به طیف  توجه  مشترك،  و  هم افزا  فعالیت هاي  براي 

نهادهاي مالي تناسب با دورة رشد بنگاه ها برخي از داللت هاي سیاستي مربوط به این خردمایه هستند. 

در حوزة عمومي اقتصاد نیز از سال 2003 بانک جهاني شاخص هاي ده گانه اي براي میزان سهولت فضاي 

این   . مي  نماید26  اعالم  آن  مبناي  بر  را  مختلف  رتبه  بندي کشورهاي  و  است  نموده  معرفي  کسب وکار 

شاخص ها نیز به فضاي نهادي مربوط به عملکرد مناسب سازوکار بازار تعلق دارند.

4-3-4 - توجه به فناوري هاي عمومي

خردمایۀ پنجمی که به عنوان مبناي عقالیي استخراج داللت هاي سیاستي مبتني بر اقتصاد متعارف در این 

مقاله استخراج شده ، توجه به فناوري هایي است  که کاربرد عمومي دارند و با پیشرفت آن ها، زمینه هاي 

پژوهش های  مهم  مي توانند حوزه هاي  عام 27  کاربرد  با  فناوري هایي  مي گیرند.  قرار  تأثیر  تحت  بسیاري 

 Helpman,( فناورانه را تحریک کنند، به ویژه تجاري سازي محصوالت فناورانه خصوصي را آسان نمایند

1998(. مثال مهم در مورد سازوکارهاي تأثیر فناوري با کاربرد عام در شکل دهي رشد اقتصادي قرن 

میان اختراع و  بازخورد مثبت  ایجاد  با  فناوري ها  این گونه  ارتباطات است.  فناوري اطالعات و  بیستم، 

و  آسان  را  مختلف  در حوزه هاي  بین رشته اي  فناورانۀ  توسعۀ  مکمل،  زمینه هاي  در  اختراع  به کارگیري 

تسریع مي کنند. در واقع مي توان ارتباطات پیچیده میان اختراع و به کارگیري دانش فناورانه در حوزه هاي 

مختلف را منبع یک سرریز هم زمان و موقتي تلقي نمود که گونۀ خاصي از شکست بازار را  به دست 
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کاربرد  با  فناوري هاي  تحریک  مسیر  از  اجتماعي  مازاد  منافع  این  تأمین  براي  مي دهد.  سیاست گذاري 

عمومي، بیان دیگر مفهوم سیکل موج هاي28  بلند مدتي است که ادبیات گسترده اي در حوزة اقتصاد تطوري 

دارد و از آنجا به حوزة اقتصاد متعارف راه یافته است.

4-3-5- تاکید بر درونی سازی هزینه های فعالیت های دانشی

این خردمایه بیش از اینکه به موضوع سیاستی داللت داشته باشد، به روش اجرای سیاست ها توجه دارد. 

درونی سازی هزینه ها در شکست های بازاری، به این معنی است که باید با ابزارهایی مانند مالیات و یارانه، 

نظام قیمتی را چنان اصالح نمود که تخصیص بهینه حاصل شود. مهم ترین زمینۀ مورد تأکید، حوزة علوم 

پایه است که به دلیل شکست بازار، دولت باید با درونی سازی هزینه ها، تولید در این علوم را به سطح بهینه 

اجتماعی برساند. برقراری مناسب حقوق مالکیت معنوی، اصالح نظام تعرفه ای در حوزة بازرگانی خارجی 

و اصالح نظامات مالیاتی و ... باید در جهت درونی سازی منافع حاصل از تولید و انتشار دانش و فناوری 

چنان به کارگرفته شوند که عوامل اقتصادی به این زمینه ها جذب شوند.

5 - جمع بندي
اگر چه ادبیات مربوط به  سیاست گذاري علم، نوآوري و فناوري در فضاي اقتصاد تطوري به عنوان یکي 

از جریان هاي هترودکس در برابر جریان ارتدکس متولد شده  و بسط و توسعه یافته است؛ اما نظریۀ اقتصاد 

متعارف در تمام این دوران فعال بوده و تالش نموده  است تا مفهوم های مربوط به این حوزه را تا آنجا 

که امکان دارد در درون خود وارد کند. به جهت ایجابي، تأکید بر محوریت سازوکار بازاري در توسعۀ 

فناوري و نوآوري، بینش درس آموزي است که جریان اقتصاد متعارف به حوزة  سیاست گذاري پیشنهاد 

مي دهد. سیاست گذاران باید همواره توجه داشته باشند که با وجود شکست هاي کارکردي بازار در حوزة 

علم و فناوري و نیز شکست هاي نهادي بازار در خصوص ساختارهاي سازماندهي،  محوریت سیاست ها 

بایستي کمک به تخصیص بازاري و رفع کاستی و کمبودهاي آن باشد. چهار خردمایۀ ارائه شده در این 

مقاله،  هر یک به نوعي تالش داشتند تا تقویت و بهبود عملکرد بازار را موجب شوند. از سوي دیگر، 

این مسأله شایان توجه است که توجه گسترده به محوریت بازار نباید نقش مهم توسعه اي، تسهیل گري 

و توانمندسازي دولت در توسعۀ علم و فناوري را تحت تأثیر قرار دهد. این مسأله به ویژه در کشورهاي 
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بیشتر  اقتصادي رنج مي برند،  نهادي و کارکردي زیادی در سازوکارهاي  از کاستی های  جهان سوم که 

شایسته توجه است. روندهاي موجود در ادبیات نظري حوزة مطالعات اقتصاد متعارف نیز نشان مي دهد 

فرآیند  در  دولت  ایجابي  نقش هاي  بر  تأکید  و  است  رفته  حاشیه  به  مرور  به  دولت حداقلي  مدل هاي 

توسعۀ اقتصادي بیشتر مي شود. این جنبه، اگرچه در حوزة نظریه اقتصاد متعارف نوپا و به مرور در حال 

گسترش است، در عوض در حوزة اقتصاد تطوري به بلوغ رسیده و به بینش هاي کاربردی مبدل شده 

  است. پژوهشگر مطالعات اقتصادي حوزة علم و فناوري و نوآوري مشاهده مي کند که تقابل اولیۀ متعارف 

ـ تطوري به میزان زیادي ناپدید شده است و روندهاي موجود، هم  گرایي و هم افزایي متقابل و نه ترکیب و 

ادغام این دو رویکرد را نوید مي دهند. البته، این ادعایي است که اثبات آن نیازمند پژوهش هاي دیگري است.
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