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چکیده

هماكنون جريان مطالعههای نظام نوآوري با مساله ميزان كاربردي بودن مفهومها و نظريههاي اين رشته روبروست كه ناشي از
عدم نظريهپردازیهاي دقيق است .اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مسالههای خود پرداخت ،اما
در ادامه از روشهای سیستمی جدید کمتر بهره برد.
در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعههای نظام نوآوری ،نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین
دقیق نوآوری ،مورد بررسی قرار میگیرد .هدف اصلی این پژوهش ،ارائه راهکاری برای حل کاستیها در مطالعههای نظام
نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستمها و بحثهای اخیر جامعهشناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی
تحلیل بینسیستمی هولونیک پیشنهاد میگردد .روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است .برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی،
با استفاده از رویکرد کلنگر ،یکی از موضوعهای مطرح شده در مطالعههای نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این
چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوبهای گذشته مشخص گردد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه ،میتوان برداشت
دقیقتری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد ،به گونهای که در سیاستگذاریها ،خطاهای سیستمی کمتر رخ
دهد .بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری ،باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمهای در نظام مالی) و نهادهای
سیاستگذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخشهای جدید در مطالعههای این حوزه
مورد بررسی قرار گیرد .لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامعتری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه میکند.

واژگان کلیدی:تحليل بينسيستمي ،نظام مالي ،نظام نوآوري ،تحليل هولونيك
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 -1مقدمه

چگونگي رشد و پيشرفت به گونهاي كه براي همه منجر به باال رفتن سطح رفاه زندگي شود و از طرف ديگر
موجب رفع فقر و محروميتزدايي گردد ،هميشه دغدغه سياستگذاران كشورها بوده است .همچنین ،تفاوت
ميزان رشد و كيفيت آن در طول تاريخ در جامعههای مختلف بشري نيز يكي از پرسشهای اساسي علوم اجتماعی
ميباشد .به راستي چه موتورهايي براي رشد و پيشرفت جامعهها وجود دارد و چرا رشد و پيشرفت برخي جامعهها
نسبت به برخي ديگر بیشتر است؟
رشتههاي مختلف علوم اجتماعی در بخشهايي همچون جامعهشناسي ،اقتصاد ،سياست و مديريت در پاسخ به اين
پرسش ،ابعاد مختلفي را مورد بررسي قرار داده و هر كدام نيز توصيههايي به جامعههای مختلف پيشنهاد دادهاند؛
برخي نيز راهكارهاي خود را جهانشمول دانسته وآنها براي تمام جامعههای انساني ارائه كردهاند .در هر صورت
آنچه علوم اجتماعی را از دهه  1980به بعد به همگرايي رسانده ،نقش محوري توسعه علمي و فناورانه در جامعهها
و تسلط بر اين زمينه است.
البته در اين زمينه نيز دیدگاههای متفاوتي مطرح شده ،اما فصل مشترك همه آنها ،نقش بیهمتای توسعه علمي و
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فناورانه در توسعه همهجانبه جامعهها است .يكي از اختالفنظرهای اساسي در این زمینه ،موضوع اولویت توسعه
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علم (که با عنوان الگوهاي عرضه علم مطرح شده و در گزارش ونور بوش تجلي پيدا كرده است [ )]1یا تاكيد بر
كشش تقاضا (كه مورد توجه سياستگذاران و برخي دانشمندان قرار گرفته بود[ )]2میباشد .اين اختالفها در دهه
 80با استفاده از رويكرد سيستمي حل شد و رويكرد نظامهاي نوآوري ،با تاكيد بر مفهوم نوآوري در بستر تعاملي
بين نهادها و ساختارهاي مختلف نظام اجتماعي مطرح گردید [ .]4[]3در این بستر ،نوآوری به صورت خلق ارزش
جدید با استفاده از دانش تعریف میشود [.]5
در نظام ملی نوآوری ،دو رویکرد اصلی قابل شناسایی است .در رویکرد اول ،نوآوری در حد تحقیق و توسعه و
فرآیند تبدیل دانش جدید به محصول ،برای ارتقای رقابتپذیری اقتصاد در نظر گرفته و بازیگران آن بیشتر محدود
به دانشگاهها ،دولت و صنایع با فناوری باالمیشود؛ اما نوآوری در رویکرد گسترده ،انعکاسی از یادگیری تعاملی در
رابطه با فعالیتهای کاربر و تولیدکننده است و محدوده بازیگران در آن گستردهتر و شامل سطحهای دیگر فناوری
نیز میباشد[ .]6به نظر ميرسد اين نگاه در حال حاضر ،با پراكندگي مفهومي روبرو است؛ نهادها و سازمانهاي
موثر در توسعه ،انتشار و كاربرد نوآوري به خوبي مشخص و تبديل به يك نظريه منسجم و كاربردي نشدهاند [.]7
اگر چه در ابتدا ،اين نگاه بر مبنای روشهاي سيستمي جهت حل مساله اصالت كشش بازار و يا عرضه فناوري

شكل گرفت ،اما در ادامه از بنيانهاي رويكرد سيستمي كمتر استفاده شد .تعریف سیستم از مجموعهای از اجزا و
رابطهها ،به مفهومهای پیچیدهتری مانند سیستمهای نرم و انتقادی به عنوان مفهومهای اجتماعی تبدیل شده است
[ .]8با توجه به تعريف نوآوري از نگاه گسترده ،نهادها و سازمانهاي زيادي به طور مستقيم در فرآيند نوآوري
درگير هستند .به همين دليل همه اجزاي نظام اجتماعي از قبيل اقتصاد ،سياست ،فرهنگ ،اجتماعي ،سازماني و
نهادي ،به مرور زمان در درون نظام نوآوري در نظر گرفته شدند .این مساله باعث شد تا نظام نوآوری آنقدر
گسترده و پیچیده شود که تحلیل آن نیز پیچیده گردد و درنتیجه قدرت چارچوب تحلیلی کاهش یابد.
در پژوهش حاضر ،پس از بررسی رویکردهای مختلف در مورد نوآوری (از نگاه محدود تا گسترده) ،چالشهای
اساسی مطالعههای نوآوری استخراج میشود .در ادامه ادبیات جامعهشناسی سیستمی و چارچوبهای تحلیل
هولونیک ،برای رفع چالشهای مطالعههای نوآوری معرفی میشود .برای اعتبارسنجی نگاه جدید ،مساله تامین
مالی نوآوری بر اساس این چارچوب ،تحلیل و نقاط قوت آن بیان میگردد.

 -2پيشينه پژوهش

بعد از جنگ جهاني دوم ،اولين الگوی پيشنهادي براي نوآوري ،الگوی خطي «فشارعلمي» بود که ادعا ميکرد
سرمايهگذاري در علم ،باعث ايجاد فناوری و به دنبال آن رشد اقتصادي ميشود .ريشهاين الگو را ميتوان در
گزارش بوش با نام "علم ،پيشرو بي-پايان" دانست که در آن زمان با توجه به تجربه جنگ جهاني دوم و در دفاع
از الگوی فشار علميارائه شد و در جامعه آمريکا بسيار موثر بود [ .]1از طرف ديگر بسياري از پژوهشگران ،به
خصوص در صنايع دفاعي آمريكا ،اعتقاد داشتند كه نقش تقاضا در جهتدهي به توسعه علمي از اهميت بيشتري
برخوردار است .در دهه  ،70اقتصاددانان با يک دوگانگي ميان الگوهاي "فشارعلمي" و "کشش بازار" نوآوري
مواجه شدند .اشموکلر در نظريهای براي الگوهاي خطي فشار علم ،الگوی کشش بازار را پيشنهاد داد.وي عنوان
کرد که اگرچه شرايط عرضه و تقاضا مانند دو تيغه يک قيچي هستند ،اما در نهايت تغييرها درتقاضا ،پيشبرنده
اصلي نوآوري هستند [ .]9در ادامه مووري و روزنبرگ به روشني بيان کردند که الگوهاي خطي(چه الگوی
فشار علمي و چه الگو تقاضاي بازار) ،درعمل وجود نداشتهاند و هر آنچه در حوزه نوآوري اتفاق افتاده ،حاصل
شکلگیری فناوری جديد و نياز بازار بوده است [.]10
در اين ميان نگاه سيستمي توسط فريمن و الندوال مطرح شد [ .]11آنها با استفاده از نظریه عمومي سيستمها و
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تعريف نظام ،الگویی مفهومي براي حل مساله تقدم عرضه و يا تقاضا را ارائه كردند و با اشاره به اينكه ،نوآوري در
تعامل بين نهادها و سازمانهاي درگير در فرآیند نوآوري رخ ميدهد و خروجي آن به عنوان نوآوري در توسعه
اقتصادي نقش ايفا ميكند ،مفهوم نظام ملي نوآوري را براي اولين بار در دهه  80مطرح نمودند[.]4[]3
رويکردي که امروزه به نام نظامهاي نوآوري يا در برخی موارد نظام ملي نوآوري شناخته ميشود را ميتوان حاصل
دو جريان مختلف پژوهش قلمداد کرد .از یک طرف اهميت کارکرد نهادها در نوآوري که به وسيله نلسون و وينتر
مورد تاکيد قرار گرفته بود و از طرف دیگر ،فهم اين نکته که نوآوري به تنهایی در داخل بنگاهها رخ نميدهد ،بلکه
در ارتباط بنگاه با مجموعهاي از ساير کنشگران در يک سيستم شکل ميگيرد [ .]12اين نگاه بر اصل فرآیند نوآوري
مبتنی بر دانش علمی تاکید دارد .بعدها نلسون با مطالعههای تجربي خود ،نگاه محدود به نظام نوآوري را مطرح
کرد .در این نگاه ،نظام نوآوری بیشتر بر تحقیق و توسعه تمرکز دارد و بنابراین نظام ملی نوآوری در حد نظام ملي
تحقيق و توسعه در نظر گرفته شد [.]13
با توجه به ابعاد گسترده متغيرهاي گوناگونی كه بر فرآيند نوآوري در كشورهای مختلف تاثيرگذار هستند،
پژوهشگران ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،نهادي و سازماني را در نظام ملي نوآوري مورد
مطالعه قرار دادهاند [ .]14عالوه بر این ،نوآوری در همه جا حضور دارد و منحصر به بخشهای اقتصادی دارای
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فناوری پیشرفته نیست .نوآوری ،خلق ارزش جدید اقتصادی با استفاده از دانش است .در این نگاه ،بخشهای
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مهمی از دانش ،از نوع دانش ضمنی است و از طریق یادگیری توسط انجام کار (بر پایه فعالیتهای معمول)،
یادگیری از راه به کارگیری و یادگیری از راه تعامل منتقل میشود [ .]15به همین دلیل ،در رویکرد گسترده ،ساختار
اقتصادی غالب (مانند ساختار تولید) و تنظیمات نهادی (شامل نهادهای رسمی و غیررسمی) در مرکز تحلیل سیستم
ملی نوآوری قرار دارند [.]5
دو كتاب اصلي ،نماينده دو رويكرد گسترده و محدود هستند .كتاب الندوال ( )1992با تاكيد بر رويكردهاي نظري
و ماهيت عام نظام نوآوري نماینده رویکرد گسترده و كتاب نلسون ()1993كه بيشتر تجربي است و تاكيد بر نظام
ملي تحقيق و توسعه دارد ،نماینده نگاه محدود میباشد .در بررسي انجام شده در مورد ظهور و تكامل اين مفهوم،
نوبهار شريف اين مساله را به قرائتپذيري مفهوم نظام ملی نوآوری نسبت ميدهد كه در نهايت دو مسير جداگانه
را در ميان پايهگذاران آن ايجاد كرد [ .]11مساله قرائتپذیری باعث شد كه بعدها تفكيكهاي ديگري نيز در نظام
نوآوري مطرح شود .رویکردنظام فني كارلسون [ ،]16رويكرد بخشي مالربا [ ]17و رويكرد منطقهاي كوك[]18
مثالهایی از این دست هستند .اين سه نگاه به عنوان نظام نوآوري عام شناخته ميشوند که در كنار هم وجود دارند

و همديگر را كامل مي كنند .هم اكنون بعد از نيم قرن تالش براي تبيين نوآوري و نقش آن در توسعه اقتصادي
اجتماعي كشورها ،مطالعههای نظام نوآوري به تمام حوزه مطالعههای اقتصادي-اجتماعي گسترش پیدا کرده است
[.]19
مهمترين نقاط قوت نظام نوآوري كه باعث شده است تا طي شكلگيري ،در حوزههاي مختلف مطالعههای
اقتصادي-اجتماعي موفقيت زيادي پيدا كند به این شرح است:
 .1قرار دادن نوآوري و فرآيند يادگيري در مركز توجه
 .2نگاه كلگرا و بين رشتهاي
 .3بكارگيري نگاه تكاملي و تاريخي
 .5دربرگيرنده نوآوري محصول و فرآيندي و زيرشاخههاي آنها
 .6تاكيد برنقش نهاد []7
اما رويكرد نظام نوآوری با چالشهاي زيادي نيز مواجه است .مهمترين نقطه ضعف این رویکرد ،پراكندگي
مفهومي موجود در مطالعههای آن میباشد .به عنوان مثال تعریفهای متفاوتی از مفهومهایی مانند نهاد ارائه
میشود و مرز نظام نوآوری هم تعیین نشده است .به همين دليل از آن بيشتر با عنوان رويكرد و چارچوبی مفهومي
ياد ميشود تا یک تئوري كه بيانگر رابطههای مشخص باشد [ .]7همچنین اين نگاه تاكنون نتوانسته است در
زمینه چگونگی اجرای سیاستها حرف مشخصي بزند[" .]11هيچ رويكرد نظام نوآوري تا كنون نتوانسته است
یک راهنماي دقيق براي آنچه در سطح ملي بايد در نظر گرفته شود ،ارائه دهد .مرزهاي سيستم در هیچیک به
صورت عملياتي مشخص نشده است و هيچ مالك تمايزي بين محيط و سيستم آن وجود ندارد [ ."]20با توجه
به رويكردهاي تكاملي سيستمي ،نگاه غيرپويا به مساله نوآوري مشكل ديگر رویکرد نظام نوآوری است [.]21
نگاه گسترده از اين جهت كه سعي دارد همه ابعاد نوآوري را در بستر اجتماعي و اقتصادي ببيند ،نسبت به نگاه
محدود داراي مزيت است ،اما موضوع مورد مطالعه آنقدر گسترده میشود كه در نهايت همه حوزههاي علوم
انساني در بر خواهد گرفت .از طرف دیگر نگاه محدود به واسطه تعيين محدوده مشخص ،امكان بررسي و توسعه
نظريههاي كاربردي را فراهم میکند ،اما متغيرهاي مختلف موثر بر فرآيند نوآوري را به طور كامل در نظر نمیگیرد.
بنابراين نظام نوآوري در يك بستر پيچيده بايد تحليل شود .دو عنصر پيچيدگي و مرز سيستم در روشهاي
سيستمي براي حل اين مساله كمك خواهند كرد.
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 .4تاكيد بر وابستگي و غيرخطي بودن
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بر اساس مرور ادبيات در اين حوزه ،رويكردهاي نظام نوآوري بر اساس تحليل مرز سيستم به سه بخش ملي،
منطقهاي و فني يا بخشي تقسيم ميشوند .محققان نظام نوآوري بر اساس نوع نظام و کشورهای مورد مطالعه و
واحد تحلیلی مورد بررسی ،چارچوبهاي تحليلي متفاوتي ارائه نمودهاند [.]22
يكي از مسائل اساسي در نظريه سيستمها ،نحوه تعيين مرز سيستم است .از سه طريق ميتوان مرزهاي نظام نوآوري
را تعيين نمود -1 .فضايي  -2 ،بخشي و  -3فعاليتي.
 -1فضايي و جغرافيايي:
راحتترين معيار ،تعيين مرز فضايي براي نظام نوآوري است كه البته داراي مسالههای ویژه خود ميباشد .يك
پرسش اصلي در اين زمينه آن است كه با چه معياري ميتوان منطقه را مشخص نمود.
 -2بخشي:
محدود به فناوری يا محصولهای ویژه ميشود .تعيين مرز بخشهاي جديد يا نوآوري جهشی در بخش موجود
مشكل خواهد بود.
 -3فعاليتي يا كاركردي:
در يك مرز جغرافيايي ،تمام نظام اجتماعي-اقتصادي را نميتوان در نظام نوآوري در نظر گرفت .پس چه بخشي
بايد در نظر گرفته شود؟ نظام نوآوري ،مجموعه تمام عاملهایی است كه به طور مستقيم در فرآيند نوآوري
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره سوم ،پـاییـز 1392

تاثيرگذار است .مفهوم نوآوري رابايد كامال باز کرد و تمام عاملهای موثر بر آن را در نظر گرفت.بنابراين فهرست

سیستمی به جامعه ،به جاي آنکه نظام نوآوري ،دوگانه عنصر/رابطه را مفهومسازي كند باید دوگانه سيستم /محيط
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را به کار گیرد [ .]24مطالعههای گذشته نظام نوآوري ،به ویژه در دهه  ،90بر رويكردهاي قديمي سيستمي تاكيد

كردن فعاليتها در اين زمينه بسيار مهم است [ .]7جانسون نيز در بررسي كاركردهاي نظام نوآوري به مفهوم كاركرد
سيستم نوآوري به عنوان ابزاري براي تعيين مرز سيستم اشاره مينماید كه در نهايت براي تشخيص وضعيت
سيستم يا خلق تصويري جهت درك پويايي نظام نوآوري كمك ميكند [.]23
مسالههای مطرح شده در بين پژوهشگران نظام نوآوري در نگاه گسترده و محدود نشان ميدهد که الگوهاي نظام
نوآوري بر مبناي رويكردهاي سنتي سيستمي ،به عنوان شبكهاي از تعامالت در نظر گرفته ميشود .الگوهاي ملي
و منطقهاي به روش سايبرنتيكي رابطههای بين عاملهای تاثيرگذار بر يكديگر را مفهومسازي ميكنند .اين مفهوم
پايهاي از زمان شكلگيري آن تغييری نكرده است .الگوهاي سيستمي نوآوري از لحاظ معيار مهم مرز سیستم و
مالكهاي ویژهای كه تمايز بين این سيستم با ديگري را روشن نماید ،عملياتي نشدهاند .با توجه به رویکرد جدید

داشتهاند؛ در صورتي كه روشهاي سيستمي توسعه بسياري پيدا كردند و انواع مختلفی از آن قابل مشاهده است
[.]8
با گسترده شدن مطالعههای نوآوري و درك عاملهای مختلف موثر بر آن ،از قبيل عاملهای اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي ،نهادي و سازماني ،پيچيدگي تحليلها در اين زمينه افزايش پيدا كرد .پژوهشگران اين حوزه ،تاثير ساير
خردهنظامهاي اجتماعي بر فرآیند نوآوري را درون نظام نوآوري مورد بررسي قرار دادند و تمايز بين محيط و
سيستم نوآوري -كه يكي از اصول تحليلهاي جديد سيستمي است-را در نظر نگرفتند .براي تحليل نوآوري ،بايد
نظريه سيستمهاي باز و سيستمهاي هوشمند كه به طور مشخص در نظريه جامعهشناسي سيستمي مورد بحث
قرار گرفته است را مبنا قرار داد .اين امر در ادبيات نوآوري كمتر مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه تالش

نیز به ارائه یک چارچوب مفهومی مبتنی بر مبانی نظری بینرشتهای نیاز دارد .با درنظرگرفتن این نکته و با توجه به
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میشود تا با توسعه نظری در این حوزه ،چارچوب مفهومی مناسبی برای حل مسالهها با رویکرد کیفی ارائه گردد.

جدید بودن موضوع و مشارکت نظری در توسعه ادبیات نظام نوآوری ،رویکرد کیفی برای پژوهش حاضر انتخاب
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 -3روش پژوهش

مهمترين مساله در نظام نوآوري ،عدم تبيين اين نظام به صورت يك نظريه منسجم است كه البته بايد گفت
كه رويكردهاي روششناختي صورتگرا و اثباتگرا در آن راهگشا نخواهد بود؛ بلكه در اين مسير بايد از
روششناسي كلگرا در قالب روشهاي كلنگر يا سيستمي و يا حتي سببيت تجمعي بهره برد [ .]25مشارکت
نظری در این زمینه باید در سطحهای مختلفی صورت گیرد .شاپیرا به خوبی یک دستهبندی از صورتبندی
پژوهش را ارائه میکند .پژوهشها یا در سطح چارچوب مفهومی یا در سطح نظریه یا در سطح الگو هستند.
البته زبانهای مختلفی برای پژوهش وجود دارد که به دو دسته ریاضی و روایی تقسیم میشوند .نظریه ،ساختار
تحلیلی یا نظامی است که سعی دارد مجموعه مشخصی از پدیدههای تجربی را توضیح دهد .الگو ،ابزار مهمی
در بررسیهای علمی است که پیشبینی دقیق مبتنی بر فرضیههای مشخص و شفاف را ارائه میدهد به گونهای
که قابلیت ردشدن دارد .چارچوب مفهومی ،با الگو و نظریه در نحوه ارائه پیشبینی قابل آزمون تفاوت دارد.
چارچوب مفهومی ،ساختاری برای سازماندهی مشاهده ارائه میکند و البته این ساختار را به طور روشن و دقیق
توصیف مینماید .در چارچوب مفهومی ،هدف نهایی تبیین موضوع مورد مطالعه و سازماندهی بهتر مسالههای
اساسی در حوزه مورد بررسی است [ .]26این پژوهش با یک مساله نظری روبرو است و صورتبندی پاسخ به آن

گردید .همچنین در این مقاله ،برای صورتبندی استدالل از رویکرد قیاسی استفاده شد که در آن بر اساس اصول و
نظریههای پذیرفته شده ،به پرسشهای جدید پژوهشی پاسخ داده میشود .در رویکردهای قیاسی دو روش آزمون
اصل موضوعی و روش آزمون تحلیل منطقی مورد استفاده قرار میگیرد [ .]27با توجه موضوعهای ارائه شده در
این مقاله که اصل موضوعی نیست ،روش آزمون تحلیل منطقی انتخاب شد.
از زمان شکلگیری رویکرد کیفی ،مساله روایی و ارزیابی پژوهشهای کیفی یکی از چالشهای اساسی توسعه
این پژوهشها بوده است .پژوهشگران سه رویکرد کلی را در این زمینه مطرح کردهاند .این سه رویکرد عبارتند
از :رویکرد سنتی ،رویکرد کلنگر و رویکرد هدف-روایی که به نظر نویسندگان ،رویکرد کلنگر بر دو رویکرد
دیگر برتری دارد ،میتواند مساله روایی در پژوهشهای کیفی را حل کند .در این رویکرد پیشنهاد میشود
فرآیندپژوهشهای کیفی ،به صورت یک کل منسجم در نظر گرفته شود و روش دستیابی به روایی در آن ،بسندگی
در نمونهگیری ،همخوانی دادههای جمعآوری شده با تجزیه و تحلیل اطالعات و برخورداری از مبانی نظری است
[ .]28از طرف دیگر در مشارکتهای نظری در مقالهها ،یکی از راههای نشان دادن ارزش نظری و اعتبارسنجی یک
چارچوب مفهومی ،نشان دادن چگونگی تاثیر آن بر تحلیلهای گذشته است .باید نشان داد که این بینش نظری،
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چگونه متغیرهای جدید را به طور معناداری در نقشه علی پدیده مورد بررسی ،اضافه و آن را مشخص میکند [.]29
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به همین دلیل در فرآیند پژوهش ،بعد از بیان مساله که در قسمت قبل با مرور ادبیات نشان داده شد ،برای حل مساله
در مرحله گردآوری با مراجعه به ادبیات نظری جامعهشناسی سیستمی و تحلیل هولونیک سیستمها سعی میشود تا
چارچوب مفهومی خالقانهای ارائه گردد .بنابراین یکی از قدمهای اصلی در ارزیابی پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد
کلنگر ،که برخورداری از مبانی نظری است ،برداشته میشود .همچنین با توجه به اینکه مقایسه چارچوب جدید
با چارچوبهای قبلی نیز به روایی پژوهش کمک میکند ،در پژوهش حاضر ،یکی از مسالههای جدی در حوزه
مطالعههای نوآوری -یعنی تامین مالی نوآوری -در چارچوب مفهومی پژوهش مورد بحث نظری قرار میگیرد.
با استفاده از اطالعات حاصل از مرور ادبیات هر کدام از نظامهای مالی و نوآوری در مقایسه با تحلیلهای کنونی،
نقاط قوت این چارچوب نشان داده میشود.

 -4مبانی نظری پژوهش  :از جامعهشناسی سیستمی تا انگاره هولونیک

در حالي كه در مرحله اول تفكر سيستمي ،طراحي سيستم بیشتر بر مبنای رويكرد مهندسي سيستمهاي سخت انجام

میشد ،كه براي به كارگرفتن در نظامهاي اجتماعي ناكافي و يا حتي فاجعهآميز بود ،ظهور تفكر سيستمهاي نرم و
نظريه سيستمهاي انتقادي ،امکان استفاده از رويكردها ،الگوها ،روششناسيها ،روشها و ابزارهايي را فراهم کرد
تا بتوانیم در طراحي نظامهايي كه در آن زندگي و كار ميكنيم مشاركت داشته باشيم [ .]30ميتوان از اين ابزارها
براي طراحي و توسعه مفهومهای نظام نوآوري بهره برد.
در دهه  ،80مفهوم جديد سيستمهابر مبنای اين فرض كه نظامهاي اجتماعي موجوديتهاي مستقل خود ارجاع
هستند ،كاربرد زيادي در جامعهشناسي پيدا كرد .بنابراین پژوهشها بر اين پرسش متمركز شد که سيستم چگونه
استقالل خود را حفظ و چگونه با محيط خود تعامل ميكند .بنابراين دوگانه اصلي ،جزء و رابطه نيست بلكه بين
سيستم و محيط است [.]31
انگارهای را مطرح نماید كه وحدت و يگانگي علوم انساني و زمينه همكاري بارور ميان آنها را بدون مسلط
کردن یکی بر دیگری فراهم كند [ .]32پارسونز ،سپس طرح نظام اجتماعی را توسعه داد و بر این اساس،نظامهای
اجتماعی را به عنوان تامینکننده  4نیاز کارکردی معرفی کرد که در هر جامعه  4خردهنظام بهمنزله نظام اجتماعی
برای پاسخ به این  4کارکرد بروز میکند.
اگر خردهنظامهای اجتماعی در تولید کارکرد خویش دچار مشکل شوند ،تنش بروز میکند و اگر در مبادله
خروجی کارکردی خود با سایر خردهنظامها مختل عمل کنند ،بحران ایجاد میشود.اگر چه در واقع ،فعالیت
انساني عملي واحد است ،اما باید زمينههاي عمل را در چهار خردهنظام فرهنگي ،زيستي ،اجتماعي و رواني
درنظرگرفت؛ اين چهار خردهنظام در عين تفاوت ،داراي پيوستگي و تداخل هستند و ميتوان آنها را تحت يك
سيستم عموميتر به عنوان سيستم عمل استقرار داد [.]33
بر این اساس ،نوآوری را نیز میتوان در قالب یک عمل انسانی در نظر گرفت و به کمک این  4بعد ،مورد تحلیل
قرار داد .نکته دارای اهمیت ،تحلیل کارکردی برای تمایز خرده نظامهای اجتماعی است .خرده نظامهای اجتماعی
بر اساس کارکردی که در بستر جامعه ایفا میکنند از هم متمایز میشوند.
نظریه کارکردی پارسونز با انتقادهایی همراه شد و شاگرد وی ،لومان ،سعی کرد که کارهای او را کامل کند .لومان
در نگاه به سیستمها ،فراتر از پارسونز ،عالوه بر خرده سیستمها به سیستم کل و جامعه نیز توجه دارد.پرسشهای
لومان ،همان پرسشهای پارسونز هستند با این تفاوت که سعی دارند تا نارساییها و نقصهای نظریه کارکردی را
برطرف کنند .لومان در پی تدوین یک نظریه در مورد جامعه است که هدف آن ،پی بردن به قانونهایی است که
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تالكوت پارسونز در پژوهشهای خود با استفاده از رويكرد سيستمي سعي كرد تا در قالب نظريه عمومي كنش،
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ثبات و انسجام جامعه مدرن را امکانپذیر میکند .لومان براي اولين بار به طور جدي مفهوم خودموسسبودن را در
علوم اجتماعي به كار برد .پرسش اصلي او ،اين بود كه چگونه نظامهاي اجتماعي از محيط خود جدا ميشوند و
چگونه مرز خود را با محيط خود حفظ ميكنند [ .]24در ادبیات موضوع ،اعتقاد برای این است که بین سیستمهای
مختلف تفاوت وجود دارد .یکی از عاملهای بروزتفاوت ،میزان کنترلی است که اجازه میدهد ،بین صلب بودن
سیستمهای کنترل شده ،قطعی بودن آنها ،هدفمند بودن و ابتكاري بودن آنها و یا باز بودن و حتی غيرمشخص
بودن هدف آنها تفاوت قائل شد .نظامهای نوآوری ،معموال جزو دسته دوم یعنی هدفمند  ،ابتكاري و غیرمعین
قرار میگیرند [.]34
در اين قسمت با استفاده از چارچوب تحليلي لومان ،ارتباط بين خردهنظامهاي اجتماعي و نحوه تعامل بين آنها
بررسي میشود .انتقال از نظریه سیستمهای بسته به نظریه سیستمهای باز باعث توجه فزاینده به محیط گردید.
این انتقال ،ناشی ازآگاهی نسبت به محیط و نیز فهم این مطلب است که سیستمها بر پایه رابطههای بین سیستم
و محیط برقرار شدهاند و این رابطهها ایستا نیستند ،بلکه پویا هستند [ .]31سیستم بوسيله تفاوت با محيط تعيين
ميشود [.]31
تمام سیستمهای اجتماعی مانند نظام نوآوري در محیطهای چندبعدی قرار دارند که این محیطهای چندبعدی،
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پیچیدگی بالقوه زیادی را به سیستمهای اجتماعی تحمیل میکنند .برای حضور در محیط پیچیده ،یک سیستم
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اجتماعی بایدسازوکارهایی را برای کاهش پیچیدگی ایجاد نماید .شاید از این طریق ،سیستم براحتی بتواند با محیط
ترکیب شود .این سازوکارها عبارتند از انتخاب روشها و ابزارهایی برای کاهش پیچیدگی [ .]35بنابراین چنین
انتخابهایی ،مرزهایی را بین سیستم و محیط به وجود میآورند .در اين ديدگاه ،جامعه يك نظام کالن است که
از خردهنظامهاى متفاوت تشکیل شده است كه از طريق تمایز كار مىكنند؛ نظامهاى به شدت ضابطهمندى كه
براساس كد و ضابطه خود عمل مىكنند (اقتصاد بر اساس پول ،سياست براساس قدرت و .)...اين نظامها به ضمن
اینکه به هم وابستهاند ،خودموسس نیز هستند .سيستم نوآوري هرگز نمىتواند بدون سيستم سياسى به كار خود
ادامه دهد ،اما سيستم سياسى نيز در عين حال وابسته به دانشى است كه پژوهشها و علوم فراهم مىآورند .لومان،
همچنین در نگاه به سیستمها در جامعه مدرن ،مفهوم «خود مرجعی» را به کار می برد .برپایه این نظر ،حوزهها و
خرده سیستمهای مختلف ،برای انجام وظیفهها و کارکردهای خود ،نیازی به مرجع و ابزاری بیرونی ندارند؛ هر
سیستمی درون خودش و بر اساس منطق درونی ارتباطیاش ،بی نیاز به دیگر سیستمها ،قادر به ادامه حیات است.
همین خودمرجعی و خود موسس بودن در کنار نوع ارتباط درون سیستمها و با وجود ارتباط محکم میان آنها،

موجب تفکیک سیستمها از یکدیگرمیشود.
پرسشی که لومان از خود میپرسد این است که با توجه به استقالل خردهسیستمها و خودمرجعی و خودموسس
بودن آنها و مرزبندی آنها در زیست بوم خویش ،چگونه جامعه  -که به عنوان یک سیستم کلی شامل همه
این خرده سیستمهاست -میتواند انسجام و همبستگی داشته باشد؟ وی برای پاسخ به این پرسش ،انسجام و
همبستگی را در دو عرصه ،یعنی رابطه فرد و جامعه و رابطه خرده سیستمها ،با یکدیگر مورد بحث قرار میدهد.
در اين پژوهش ،بخش دوم كه در مورد رابطه خردهسيستمها با يكديگر است ،مورد بررسي قرار ميگیرد.
وی همچنین درباره رابطه سیستمها به"پیوند ساختاری" و رسانههایی نمادینی که میتوانند این ارتباط میان خرده
سیستمها را فراهم آورند ،اشاره میکند .برای مثال ،وی معتقد است که میان خرده سیستمها و حوزههای مختلف،
است که نقش پیوند ساختاری را ایفا می کند .در ارتباط میان سیستم حقوقی و سیاست" ،قانون اساسی" مهم
است و دیگر پیوندهای ساختاری از جمله "مالکیت و قرارداد" ارتباط میان حقوق و اقتصاد را فراهم میآورند.
"دانشگاه" نیزسیستمهای علم و تربیت را به هم مربوط میسازد .رسانه نمادين ،دامنه کنشها را در یک سیستم
محدود میکند و پیچیدگی را کاهش میدهد .برای مثال ،عشق به عنوان یک واسطه در یک سیستم خانواده ،انواع
دیگر رابطهها را محدود میکند [ .]35اين چارچوب تحليلي این امکان را فراهم ميكند تا در تحليل نظام نوآوري
در حالي كه توجه معطوف به تعريف محدود است و نظام نوآوري يك خردهنظام در نظر گرفته میشود ،بتوان
تاثير ساير عاملها را در قالب يك رسانه نمادين و تمايز با محيط را در قالب كاركرد در نظر گرفت .بر اين اساس
در بررسي نظام نوآوري ميتوان ساير خردهنظامها و رسانه نماديني كه باعث انسجام و رابطه بين آنها ميشود،
را تحلیل کرد.
نكته مهم براي شروع اين امر ،تعيين مرز سيستم است .در موضوعهای سيستمي ،تعيين مرز سيستم نسبت به
محيط آن بسيار اهميت دارد .محيط سيستم ،عبارت است از فضايي خارج از ساختار سيستم كه هر گونه تغييري
در آن بر عملكرد يا حالت سيستم اثر كند .به عبارت ديگر ،محيط سيستم در محدوه كنترل مستقيم سيستم قرار
ندارد ،اما هرگونه تغييري در آن بر رفتار سيستم تاثير دارد .بين محيط و سيستم ،نوعي تعامل دو طرفه وجود
دارد ،به اين معني كه هم محيط بر سيستم اثر ميگذارد و هم سيستم بر محيط .لذا براي تعيين ماهيت عاملهایی
كه مربوط به محيط و يا سيستم ميشود ،ميتوان از تاثيرپذيري ساختار سيستم در مقابل آن عاملها سود جست
[ .]36در این مرحله میتوان از ساختار و کارکرد سیستم به عنوان ابزارهایی برای تعیین مرز سیستم استفاده کرد.
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پیوندهای ساختاری و اتصالهای بنیادی وجود دارد که ارتباط را برقرار میکنند .میان سیاست و اقتصاد" ،مالیات"
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مفهوم ديگري كه كمك ميكند تا تعامالت بين اجزاي مختلف نظامهاي اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد ،ابزار
تحليل هولونيك و سيستمهاي چندعامله هولونيك ميباشد .واژه هولونيك اولين بار توسط آقاي كستلر در كتاب
روح ماشين مورد استفاده قرار گرفت [ .]37كلمه هولون خود از تركيب دو كلمه يوناني هولوس ( )Holosبه
معناي كل و پسوند ( )Onبه معناي جزء تشکیل شده است .به هر حال اين موارد باعث شد تا كستلر كلمه هولون
را جهت تاكيد بر روي طبيعت چندگانه كل ـ جزء در سيستمهاي واقعي ارائه كند ،يعني هولون ميتواند شامل
ح باالتر ميباشد .هر هولون ويژگيهاي
اجزاءاش باشد در حالي كه در آن واحد خودش جزئي از يك سطح در سط 
دوگانه دارد و بدين معني كه از يك طرف استقالل خود را حفظ میکند درحاليكه در همان زمان براي انجام يك
عمل (وظيفه يا كاركرد) به عنوان جزء سازنده يك مجموعه بزرگتر فعاليت ميكند .ويژگيهاي يك هولون به قرار
زير است:
• استقالل (خودمختاري) :تمايل به خودمحوري ،به هولونها برای نشان دادن عكسالعمل مناسب به رويدادهاي
پيشپيني نشده ،پايداري و استحكام ميدهد .بدين ترتيب هر هولون قادر خواهد بود تا بدون كمك گرفتن از
سطحهای باالتر تصميمهای مورد نياز را بگیرد.
• همكاري (مشاركت) :تمايل به يكپارچگي باعث ميشود تا هولونها با يكديگر همكاري کنند ،بطوريكه باعث
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میشود تا هولونها بسوي تبدیل شدن به اجزای كاراتر براي یک كل بزرگتر حرکت نمایند .اين ويژگي باعث
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ميشود هولونهاي منفرد قادر باشند براي انجام فعاليتهاي پيچيده در ساختارهاي پيچيده با يكديگر همکاری
کنند .اين همكاري استقالل هولونها را نفي نميكند و تنها از درجههای آزادي آنها ميكاهد [.]38
اگر چه میتوان ساختار هولونيكي را به صورت كامال غيرمتمركز سازماندهي نمود اما در مواردی ،براي نشان دادن
يك هولون از يك عامل استفاده میشود .اين عامل به عنوان نماينده هولون يا سر هولون يا ميانجي عمل ميكند
وساير عاملها،بخشي از بدنه هولون هستند .هر دو دسته عاملهای یاد شده،هدف مشترك هولون را نشان ميدهند
و نیتها را با ساير عاملها در فضاي هولوني مطرح ميكنند .نيرويي كه عاملهای سر و بدنه را كنار يكديگر
جمع ميكند ،تعهد در نظر گرفته ميشود [ .]39اگرچه تحليل هولونيك بيشتر به صورت كاربردی و براي طراحي
سيستمهاي توليد و ساختارهاي سازماني به كار ميرود اما نتیجههای انگاره هولوني در ادبيات علمي از این فراتر
رفته است .روند اخير ادبيات موضوع ،نشان میدهد كه پايههاي روششناسي هولوني ،راهي است براي فهم
فرآيندها به عنوان سيست ِم سيستمها ،بنابراين میتواند براي الگوسازي سيستم و نظريههاي تفكر سيستمي مفيد باشد.
نظام نوآوري نيز مانند يك هولون در فضاي ابرهولون اجتماعي در حال فعالیت است و در عین حفظ استقالل و

خودمختاري ،با ساير هولونهاي اجتماعي در تعامل است .اين تعامل باعث بقاي آن ميشود و نقش آن را نوع
كاركردي كه ايفا ميكند ،تعيينمينماید .تحليل سيستمي اجتماع لومان ،نقش كاركردهاي خردهنظامهاي اجتماعي،
نوع تفكيك و تكامل آنها را تعيين ميكند .بنابراين عالوه بر تحليل كاركردي هر یک از خردهنظامهاي اجتماعي،
بايد نقش آنها در كل و ارتباط آنها با ساير خردهنظامهاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داد .اما تحليل هولونيك،
نوع ارتباط مشخصتري را بين آنها نشان ميدهد كه در اين مقاله از آن با عنوان تحليل بين سيستمي یاد خواهد
شد .اين ابزارهاي تحليلی امکان طراحي خردهنظامهاي اجتماعي را فراهم مینماید .بر اين اساس ابزار طراحيهاي
بينسيستمي در ادامه توضیح داده میشود.

با استفاده از ابزارهاي جديد تفكر سيستمي ميتوان به يكي از مسالههای اساسي در مطالعههای نظام نوآوري ،كه
در مطالعه شريف با عنوان انعطافپذيري در مفهوم نظام ملي نوآوري [ ]11و در مطالعه چانگ و چن با عنوان
ايجاد ارتباط بين سيستمهاي مختلف نوآوري [ ]22از آن یاد میشود ،پاسخ داد .اين چالشها ،ناشي از در نظر
نگرفتن نقش خردهنظامهاي اجتماعي و تاثيری است كه از طريق ارتباطها بر يكديگر دارند .در مطالعههای نظام
نوآوري ،نگاه سيستمي تنها متوجه موضوع نوآوري میباشد و ساير عاملهای اقتصادي ،سياسي و فرهنگي
در بستر سيستمي مورد مطالعه قرار نميگيرند .اين امر سبب ميشود تا تصوير كلنگري از ساير موضوعهای
اجتماعي موثر بر نوآوري به دست نيايد .پژوهش حاضر ،براي حل اين مساله ،تحليل بينسيستمي را پيشنهاد
ميدهد .همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود با تركيب تحليل كاركردي براي تعيين مرز سيستم (در تحلیل
سیستمی) و تعيين رسانه نمادين (در تحليل جامعهشناختی لومان) و تعیین هولون واسطه (در تحليل هولونيك)،
چارچوبی تحليلي را میتوان ارائه داد تا عالوه بر تحليل مستقيم فرآيند نوآوري ،تاثير ساير عاملهای غيرمستقيم
را نیز در اين چارچوب بررسي نمود.
برای این منظور در مرحله اول ،تحليل كاركردي ،مرز سيستم را در بستر اجتماعي تعيين ميكند .هر کدام از
كاركردهاي خردهنظامهاي اجتماعي ،هم نحوه عمل كردن سيستم و هم آنچه در حقيقت خروجی سیستم را
مشخص ميكند ،را تعيين مینماید .كاركردها ساختارها را تعيينميكنند ،بنابراين ساختارها مورد بررسي قرار
ميگیرند .تحليل جداگانه هر كدام از خردهنظامهاي اجتماعي كمك ميكند تا اينكه شناخت كلنگري از آنها
بدست آید و هنگام بررسي موضوع مشخصي مانند مساله تامين مالي بنگاههاي دانشبنيان ،نگاه جزءنگر در هر
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شكل( :)1مراحل مختلف تحليل بينسيستمي هولونيك
كدام از خردهنظامهاي اجتماعي درگير موضوع وجود نداشته باشد.
براي بررسي مساله مورد نظر ( تاثير تامين مالي بر نوآوري) ،نحوه ارتباط و پيوند ساختاري كه خردهنظامهاي درگير
موضوع دارند بايد مورد بررسي قرار گيرند .در اين زمينه بايد رسانه نمادين را بر اساس تحليل لومان و از طرف
ديگر نحوه تعامل بين اين خرده نظامهاي اجتماعي ،از طريق عاملها تعيين نمود كه در قالب تحليل سيستمهاي
چندعامله هولونيك ميتوان آنها را تحليل کرد .رسانه نمادين در بستر «عاملها « عمل ميكند .بر اين اساس تحليل
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هر كدام از نظامها در ارتباط با ديگر خردهنظامها قابل بررسي خواهد بود.

فرآيندهاي كليدي در دو سطح تشخيص داده ميشود .سطح اول ،سطح ساختاري است که به اجزاي نظام نوآوري
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اشاره دارد و در برگيرنده بازيگران ،شبكهها و نهادها ميباشد .سطح دوم ،سطح کارکرد میباشد که خروجی ناشی

 -6تجزیه و تحليل كاركردي و ساختاري نظام نوآوري و نظام مالی

در ادامه براي تعيين مرز سيستم،تحليل كاركردي هر كدام از نظامهاي نوآوري و مالي مورد بررسي قرار میگیرد و
با استفاده از چارچوب تحليل بينسيستمي ،تعامالت اين دو سيستم بررسی میشود.
 -1-6تحليل كاركردي و ساختاري نظام نوآوري
استفاده از ادبيات رويكردهاي سيستمي ،هميشه جهشهايي را در ادبيات مطالعههای نظام نوآوري به وجود آورده
است .به عنوان مثال موضوع كاركرد سيستم به عنوان يكي از اركان سيستم و شناخت كاركردهاي نظام نوآوري
باعث توسعه بسيار مناسبي در فهم بهتر نوآوري شد [.]43[]42[]41[]40

از تعامالت بين اين سه جزء است و به طور مستقيم و فوري بر هدف سيستم تاثير ميگذارد .مي توان کارکردها
را توليد ،انتشار و كاربرد فناوري جديد دانست [ .]16[]7بر اساس مطالعههایي كه در مورد تحليل كاركردي نظام
نوآوري انجام شده ،مهمترين كاركردهايي كه همه بر آن توافق دارند ،توسعه ،انتشار و كاربرد نوآوري است [.]7
بنابراين تحليل ساختاري و كاركردي را ميتوان در قالب جدول ( )1مورد بررسي قرار داد.
جدول ( :)1تركيب كاركرد و ساختار در نظام نوآوري
کارکرد

ساختار

دانشگاه  /موسسه پژوهشهاي بنگاه دانشبنيان

بازار

توسعه
كاربرد

توسعه ،انتشار و كاربرد نوآوري جزو كاركردهاي اصلي نظام نوآوري است و ساير كاركردهاي ذكر شده در
ادبيات ،بدون در نظر گرفتن مرز سيستم با بقيه خردهنظامهاي اجتماعي بیان شدهاند.
 -2-6تحليل كاركردي و ساختاري نظام مالي
نظام مالي از مسيرهاي مختلفي بر بخش حقيقي اقتصاد تاثير ميگذارد .تاكور در مقاله خود ،مسيرهاي تاثيرگذاري
بخش مالي بر بخش حقيقي اقتصاد را نشان ميدهد .از ديد او بازخورد از بخش مالي ،ساختار مجدد بدهي،
تعهدهای وام ،ايجاد نقدينگي ،سهميهبندي اعتباري و غربالگري ،مسيرهاي تاثيرگذاري بر بخش حقيقي اقتصاد
هستند [.]44
مجمع جهاني اقتصاد از سال  ،2008با توجه به اهميت روزافزون نظامهاي مالي در اقتصاد كشورها ،شاخص
توسعه نظام مالي را براي بررسی نظام مالي ایجاد کرده است .اين شاخص داراي هفت بخش اصلي ميباشد .اين
گزارش ،توسعه مالي را به عنوان عاملها ،سياستها و نهادهايي در نظر ميگيرد كه به واسطهها و بازارهاي مالي
موثر و دسترسي گسترده و عميق به سرمايه و خدمات مالي منجر ميشوند .در ارتباط با اين تعريف سنجههاي
توسعه مالي از  7قسمت تشكيل ميشود:
 .1محيط نهادي :آزادسازي بخش مالي ،حاكميت شركتي ،مسالههای قانوني و مقرراتي و اجراي قراردادها را
در بر ميگيرد.
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انتشار
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 .2محيط كسب و كار :سرمايه انساني ،ماليات ،زيرساخت ،و هزينههاي انجام كسب و كار را مد نظر قرار ميدهد.
 .3ثبات مالي :ريسك بحرانهاي پولی رايج ،بحرانهاي سيستمي بانكداري و بحرانهاي بدهي ملي را مشخص
ميكند.
 .4خدمات مالي بانكي :اندازه ،كارايي و افشاي مالي را اندازهگيري ميكند.
 .5خدمات مالي غيربانكی :شامل عرضه عمومي سهام ،فعالیتهای ادغام و اكتساب ،بيمه و تبديل به اوراق
بهادار كردن ميشود.
 .6بازارهاي مالي :شامل بازارهاي ارز و مشتقهای آن و توسعه بازارهاي سهام و اوراق قرضه ميشود.
 .7دسترسي مالي :دسترسي عمومي و تاجران را ارزيابي ميكند.
اين هفت بخش را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد كه اجزاي اصلي نظام مالي را نشان ميدهند .اين سه دسته
شامل سياستها و نهادهاي مربوط ،واسطههاي مالي و دسترسي مالي است [ .]45بنابراین اجزای اصلی نظام مالی
شامل نهادهای سیاستگذار ،واسطههای مالی و متقاضی مالی میباشد .معموال در تحليل سيستمي نظام مالي ،كمتر
به نقش نهادهاي سياستگذار اشاره ميشود و اين بخش از تحليل در سطح اقتصاد كالن مورد مطالعه قرار ميگيرد.
در صورتي كه در تحليل نظام مالي و تحليل نوع نظام مالي نقش با اهميتي ايفا ميكند.
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نكته ديگر در اين زمينه ،نوع ساختار مالي است كه در ارتباط با ساير خردهنظامهاي اجتماعي ،نيز ويژگيهاي خاص
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خود را پيدا ميكند .آنچه در عمل مشاهده ميشود این است که ساختار مالي يا متكي به بانك (بانک محور) و يا
متكي به اوراق بهادار (اوراق بهادار محور يا بازار محور) میباشد .تفاوت اين دو ساختار در نقش مهمتر و فعالتر
بازار پول نسبت به بازار سرمایه در بازارهای مالی دارای ساختار بانک محور است .بدين معني كه در ساختار مالي
بانک محور ،بانكها به عنوان نهادهاي فراگير عمل ميكنند و شركتها براي تامين نيازهاي ماليشان تا حد زيادي
به سيستم بانكي وابستهاند .انواع مختلفي از خدمات بانكي در قالب بانكهاي تجاري ،بانكهاي تخصصي و
بانكهاي توسعهاي به مردم عرضه ميشود .اما در بازارهاي داراي ساختار مالي متکی به اوراق بهادار (بازار محور)،
بازار سرمايه نقش فعالتر و گستردهتري ايفا ميكند .در اين نوع ساختار ،بخش قابل مالحظهاي از نيازهاي مالي
شركتها از بازار سرمايه تامين ميشود و بانكهاي سپردهپذير نيز به طور كلي ،در زمينة اعطاي وامهاي كوتاهمدت
و ارائه خدمات بانكداري تجاري فعاليت ميكنند [ .]46نظريهپردازان اقتصاد مالي نظام مالی ،از نگاه ساختاری دو
نوع نظام مالی را شناسایی کردهاند -1 .ديدگاه ساختار مالي بانك محور  -2ديدگاه ساختار بازار محور []48[]47
در ديدگاه كاركردي نظام مالي ،به جای نهادهاي مالي ،كاركرد نظام مالي به عنوان پایه مفهومی در نظر گرفته

میشود و به همین علت ،ديدگاه كاركردي ناميده ميشود .اين دیدگاه بر پایه دو قضيه بنا شده است .اول اينكه
كاركردهاي مالي با ثباتتر از نهادهاي مالي هستند .كاركردها ،كمتر در طي زمان تغيير ميكنند و تفاوت آنها در
بين كشورهای مختلف کمتر است .دوم اينكه ساختار نهادي از كاركرد تبعيت ميكند .نوآوري و رقابت بين نهادها
در نهايت منجر به بهبود در عملكرد كاركردهاي نظام مالي ميشود .بر اين اساس مرتون ،كاركردهاي نظام مالي
را به این صورت عنوان میکند:
الف ـ نقل و انتقال و تسويه پرداختها؛ ب ـ ادغام منابع و تقسيم سهام؛ ج ـ انتقال منابع در بستر زمان و مكان؛
د ـ مديريت ريسك؛ ه -تامين اطالعات ؛ زـ مواجه با مسالههای انگيزه []49
لواين در تبيين اين ديدگاه عنوان ميكند كه تنظيمات مالي به تشخيص فرصتهاي سرمايهگذاري بالقوه ،تسهيل
آوردن اين خدمات مالي ،رشد اقتصادي را بهبود میبخشند .بر اساس اين ديدگاه ،موضوع اصلي ،بانك يا بازار
نيست ،بلكه موضوع اصلي ،ايجاد محيطي است كه در آن واسطهها و بازارها ،خدمات مالي بيعيبي را فراهم
آورند .از نظر مفهومي ،ديدگاه خدمات مالي كام ً
ال با هر دو ديدگاه «بانک محور» و «بازار محور» سازگار است .با
اين وجود ،ديدگاه خدمات مالي ،كانون تحليل خود را بر چگونگي ايجاد عملكرد بهتر بانكها و بازارها متمركز
ميكند و بحث بانک محوری در مقابل بازار محوری را در حاشيه قرار ميدهد [ .]50او بر  5كاركرد اصلي كه
به وسيله نظام مالي فراهم مي شود تاكيد دارد .الف ـ توليد اطالعات پيشيني درباره سرمايهگذاريهاي ممكن و
تخصيص سرمايه؛ ب ـ نظارت بر سرمايهگذاري و اعمال حاكميت شركتي بعد از تامين مالي؛ ج ـ تسهيل تجارت
و متنوع كردن و مديريت ريسك؛ د ـ انتقال و تجميع پس انداز؛ هـ ـ تسهيل مبادله كاال و خدمات ]47[ .بر این
اساس میتوان کارکردهای تسهیلپرداختها ،تجهیز و تخصیص منابع و پوشش نااطمینانی را برای کارکردهای
نظام مالی را جهت تعیین مرز سیستم تعیین نمود.
تحليل كاركردي كمك ميكند تا هر بتوان مرز نظام مالی را بسیار بهتر تعيين کرد .بر اين اساس سه كاركرد اصلي
در اين نظام را ميتوان در قالب جدول ( )2در نظر گرفت.
ماهيت نظام مالي فراتر از نهادهايي است كه پرداختها را تسهيل و اعتبارها را توزيع ميكنند .نظام مالي در نهايت،
دارایيها را به كاربرد نهايي آنها نزديك مينماید .با اين نگاه نظام مالي مانند نظام عصبي در اقتصاد بازار فعاليت
ميکند .اجزاي نظام مالي سياستگذاران مالي ،واسطههاي مالي و متقاضيان تامين مالي هستند .آنچه در نهايت
باعث بهتر شدن کارکرد نظام مالي میشود ،نقش مهمي در ايجاد سطح باالي پسانداز ،ارتقا تخصيص بهينه
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مديريت ريسك ،افزايش نقدينگي و آسان كردن تجهيز پساندازها منجر ميشوند .نظامهاي مالي متفاوت ،با فراهم
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جدول ( :)2تركيب كاركرد و ساختار در نظام مالي
کارکرد

ساختار

نهادهاي سياستگذار

واسطههاي مالي

متقاضي سرمايه

تسهيل پرداختها

تجهيز و تخصيص منابع
پوشش نااطمينانيها

سرمايهگذاري و كمكردن نوسانهای اقتصادي ناشي از عاملها غيرمالي بازی میکند .از طرف ديگر با خطرپذیری
آگاهانه ،سطح بهينهاي از رشد بهرهوري و افزايش رفاه را به دنبال دارد .نظام مالي اين هدفها را از طريق تسهيل
پرداختها ،تجهيز و تخصيص منابع و پوشش نااطمينانيها فراهم ميكند[.]48
 -3-6تحليل بينسيستمي نظام مالي و نظام نوآوري
نظام نوآوري به عنوان يك خرده نظام اجتماعي در بستر جامعه با ساير خرده نظامهاي اجتماعي ،براي تحقق
كاركرد خويش در ارتباط است .يكي از نيازهاي اساسي براي تامين كاركردهاي توسعه ،انتشار و كاربرد نوآوري،
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دسترسي به اندازه ،به موقع و كافي به منابع و خدمات مالي مورد نياز است كه باعث ميشود فعاليتهاي نوآورانه
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در بستر جامعه ،بتوانند نقش خود را هر چه بهتر ايفا كنند .اهميت منابع مالي الزم براي نوآوري به اندازهاي است كه
شومپتر ،نقش مهمي براي آن در پويايي نظام سرمايهداري قائل است .تعریف پایهای شومپتر از سرمايهداري ،شكلي
از اقتصاد با مالکیت خصوصي است كه در آن نوآوري با منابع بدهی محور انجام میشود .بانكدار و كارآفرين
به عنوان دو روي سكه نوآوري در نظر گرفته شده است .نقش بانكداران به عنوان ارتباطدهنده و تسهیلکننده
که ابزاري براي كارآفرينان فراهم میکنند ،ديده ميشود .تامین مالي تنها فعالیت آنها نیست بلكه مانند بقيه
مديران بنگاهها خطرپذيري را تجربه ميكنند .به همين دليل حضور آنها در تغييرهای فناورانه نقش مهمي بازي
میکند[ .]52اما بانكها و به طور كلي نظام مالي فعاليتهاي كارآفرينانه ،با مسالههای جدي روبرو است .از نگاه
نظریه ،سرمایهگذاری تحقيق و توسعه چند ویژگی دارد که سرمايهگذاري معمولي در آن دچار مشكل ميشود.
اول اينكه ،در عمل بیش از  50درصد هزينههاي تحقيق و توسعه صرف حقوق نيروي انساني دانشمند و مهندس

میشود و خروجي آن معموالً دانش ضمني میباشد كه ممكن است در صورت ترك كردن يا اخراج آنها از بين
برود .اين موضوع ،نرخ بازده مورد انتظار را باال ميبرد و بنگاهها را مجبور ميكندتا ذخيره نقدي نگاه دارند .دوم

اینکه ،در سرمايهگذاري تحقيق و توسعه ،درجهاي از عدم اطمینان نسبت به خروجي وجود دارد .اين موضوع در
مرحلههای اوليه نيز بيشتر است ،چرا كه روشهایی مانند آزمونهای نرخ بازده مورد انتظار و روشهای مديريت
ريسك استاندارد پاسخگو نخواهند بود.
بررسي زمينههاي نظري اين مساله در اقتصاد اطالعات و نظريه قراردادها و در نهايت نظريه كارگزارـ كارفرما تبيين
گرديده است كه مواردی از نتايج آن به این شرح است [:]53
 .1عدم تقارن اطالعاتی بین کارآفرین و سرمایهگذار
 .2خطرهای اخالقی در طرف کارآفرین ناشی از جدایی بین مالکیت و مدیریت
 .3مالحظههای مالياتي كه شكافي بين تامین مالي داخلي و خارجی به وجود ميآورد.
این بنگاهها با مشکلهای جدیمیشود .شكاف تامین مالي و يا شكاف سهمآورده ،وقتي رخ ميدهد كه به دليل
شكست بازار ،بنگاههایی كه شايسته تامین مالي هستند ،حجم مورد نياز منابع مالي خود را ( كه در يك بازار كارا
به دست ميآورند) از دست ميدهند .ادبيات موضوع ،دلیلهای زيادي را براي اين امر ذكر ميكنند .عاملهای
مالي ،عدم تقارن اطالعاتي و نتيجه هزينههايي مانند هزينه مبادله و هزينه نمايندگي منجر به اين امر ميشوند .البته
بايد عدم توانمندي نظام مالي در سطح گستردهتري براي حمايت از كسب و كارهاي جديد را نيز به این دلیلها
اضافه نمود [.]54
مسالههای یاد شده در تحليل بينسيستمي هولونيك در قالب شكل ( )2قابل بررسي میباشد .بر اساس تحليل
لومان ،براي حل مساله تامين مالي فعاليتهاي نوآورانه ،به يك رسانه نمادين نیاز میباشد .با توجه به ماهيت اين
فعاليتها ،منابع مالي بايد با ماهيت نامطمئن و البته با اميد به سود باال هماهنگ باشد .اين رسانه در ساختارهاي
مالي بورس محور ،با عنوان پول خطرپذير فعاليت ميكند .البته عامل يا سازمان هولون واسطه (به تعبير تحليل
هولونيك) ،كه وظيفه تجهيز و تخصيص اين منبعها را بر عهده دارد با عنوان نهاد سرمايهگذاري خطرپذير فعاليت
ميكند .فعاليت اين كاركرد در ساختارهاي مالي بانك محور به شکل ديگري است كه ميتوان نمونه آن را در
بانكهاي توسعهاي ديد.
از طرف ديگر ميتوان با استفاده از اين رويكرد كلنگر ،تاثير كاركردهاي هر يك از نظامهاي یاد شده بر نهادها
و كاركردهاي نظام ديگر را مورد بررسي قرار داد .شكل ( )3برای بررسی تاثير هر كدام از ابعاد نظام مالي بر
كاركردهاي نظام نوآوري ارائه شده است .در اين چارچوب ،به عنوان مثال ميتوان جايگاه نهادهاي سياستگذار
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موضوع ديگري كه اين نكته را مورد توجه قرار ميدهد ،وجود شکاف تامین مالی است كه باعث روبرو شدن
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شكل ( :)2ارتباط نظام مالي و نظام نوآوري
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شكل ( :)3تاثير نظام مالي بر كاركردهاي نظام نوآوري
در نظام مالي (مانند بيمه مركزي) را در پوشش نااطمينانيهای كاربردهاي نوآوري بررسي کرد .با تحلیل بهتر نقشها
و كاركردهاي نظام نوآوری ،میتوان به محقق شدن هر چه بهتر كاركردهاي نظام نوآوري در بستر اجتماعي کمک
نمود.
تحليل مسالههای فرآيند نوآوري و ارتباط آن با ساير خردهنظامهاي اجتماعي از مهمترين موضوعهایی است كه
شرایط رشد و شكوفايي جامعهها به خصوص در حوزه اجتماعي را فراهم ميآورد .پيچيدگي اين ارتباط باعث
شده است تا ابزارهاي تحليلي گذشته ،كمتر موثر باشند .بنابراين براي بررسی اين تعامالت از ابعاد مختلف و با
رويكرد كلنگر و همچنین درک بهتر موضوعشناسي ،تاثیر ساختارها و كاركردهاي نظام مالي بر كاركردهاي نظام
نوآوري باید تحلیل گردد .به عنوان مثال مهمترين نكته در اين زمينه ،عدم توجه به ساختارهاي سياستگذار در نظام
مالي و بررسي تاثير آن بر فرآيند نوآوري است که در این چارچوب تحليلي قابل طرح و بررسي و ارائه راهكار

برای آن ممکن میباشد.
 -4-6مقایسه با چارچوبهای تحلیلی موجود
تحلیل نظام نوآوری از طریق ابزارهای مفهومی مختلفی همچون نگاشت نهادی و تحلیل کارکردی توسعه پیدا
کرده است .در ابتدا تاکید بر سازمانهای متولی توسعه نوآوری بود ،اما بعدها نگاه کارکردی به نظام نوآوری،غالب
شد .در آخرین بررسیها ،کارکردهای نظام نوآوری شامل خلق و توسعه دانش ،انتشار دانش ،هدایت پژوهشها،
فعالیتهای کارآفرینانه ،شکلگیری بازار ،تامین و تخصیص منابع و قانونمندسازی میباشد []55؛ در صورتی که
برخی از این فعالیتها در سایر خردهنظامهای اجتماعی که اصیلتر و قدیمیتر از نظام نوآوری هستند ،محقق
میشوند .به عنوان مثال شکلگیری بازار در نظام اقتصادي ،مشروعيت در نظام حقوقي ،بسيج منابع (مانند نيروي
مشخص با نظام نوآوري ارتباط برقرار ميكند که در تحلیلهای گذشته رسانه نمادین مورد بررسی قرار نمیگیرد.
مثالی که به طور مشخص در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی این چارچوب تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت،
تامین منابع مالی مورد نیاز نوآوری بود .چارچوبهای تحلیلی گذشته ،تامین مالی در نظام نوآوری را به عنوان
یکی از کارکردهای این نظام در نظر میگرفتند .بر این اساس ،تنها منابع مالی تخصیص داده شده به توسعه
نوآوری (مانند نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر و اعتبارهای پژوهشی) ،بررسی میشدند .اما بر اساس چارچوب
پیشنهادی این پژوهش ،نظام مالی نوآوری با نگاه جامعتری مورد بررسی قرار میگیرد .نهادهای سیاستگذار
مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) از یک طرف به عنوان بخشهای مالی موثر بر نوآوری
باید برای تسهیل نوآوری نقش ایفا کنند .از طرف دیگر کارکرد پوشش نااطمینانی و ابزارهای مربوط مانند بیمه به
عنوان یک ابزار مناسب برای توسعه نوآوری میتوانند مفید باشند که البته این موضوع در ادبیات کالسیک نوآوری
مورد بررسی قرار نمیگیرد.
بر اساس بررسی صورت گرفته ،تحلیل بینسیستمی تاحدي در مطالعه كافمن و توتلينگ ارائه شده است" .ما در
فرآيند نوآوري حداقل با سه نظام اجتماعي روبرو هستيم ،نظام كسبوكار ،نظام علمي و نظام سياستگذاري كه با
الگوهاي مختلفي از تفسير ،قواعد تصميمگيري ،هدفها و استانداردهاي ارتباطي متفاوت در تعامل با هم هستند.
نظام كسب و كار ،سودمحور است و ازطريق قيمت ،ارتباط برقرار ميكند .هدف نظام علمي ،توليد دانش است و
از طريق انتشارات علمي ،ارتباط برقرار ميكند .در حقيقت آنچه نظام نوآوري ناميده ميشود ،سيستمي نيست كه
در معنا ،موجوديتي جدا و مستقل داشته باشد ،بلكه فرآيند مشاركت بين عاملهايی است كه اغلب به سيستمهاي
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انساني) در نظام آموزشي و منابع مالي در نظام مالي محقق ميشود و هر كدام از طريق رسانه نمادين و عاملهای
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متفاوتي تعلق دارند .اين ارتباط به صورت كلي بين سيستمهاي متفاوت ،تغييرها را تسريع ميكند .به طور مشخص
مورد تعامل بين صنعت و علم ميتواند به نوآوري محصول منجرشود [ ." ]24هدف نظام سياستگذاري نيز
جهتدهي است و از طريق تنظيمگري ارتباط برقرارميكند.
در مقایسه تحقیق کافمن و توتلینگ با تحقیق حاضر باید به این نکته اشاره کنیم که آنها نظام نوآوري را به عنوان
يك هويت مستقل به رسميت نميشناسند و نگاه محدودي به عاملها و خردهنظامهاي اجتماعي تاثيرگذار در
فرآيند نوآوري دارند .به عنوان مثال نظام آموزشی و یا نظام مالی به طور جداگانه در این رویکرد قابلیت بررسی
ندارند .از طرف ديگر ،جايگاه نظام نوآوري در كل جامعه نيز در اين نوع تحليل مشخص نيست .لذا چارچوب
ارائه شده دراین مقاله ،سعی دارد تا چالشهای چارچوبهای گذشته را با تحلیل بینسیستمی هولونیک حل کند.

 -7جمعبندی

مطالعههای نظام نوآوري به عنوان يكي از خردهنظامهاي اجتماعي كه تاثير فراواني بر نظام اقتصادی اجتماعي
ملتها دارد ،ظرف  50سال گذشته رشد زیادی كرده است .در مطالعههای صورت گرفته دو رويكرد گسترده و
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محدود به نظام نوآوري دیده میشود .این دو رویکرد برای حل مسالههای خود با چالشهای جدی روبرو هستند.
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مشخص نشدن دقیق مرز سیستم و نبود نظریهسازیهای دقیق برای سیاستگذاری در حوزه نوآوری ،از جمله
چالشهای توسعه ادبیات نظام نوآوری است .پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی با رویکرد
کیفی برای حل این مساله انجام شد.
با استفاده از مفهوم خردهنظام اجتماعي و تحليل سيستمي جامعه و استفاده از مفهومهای مطرح شده توسط نيكالس
لومان جامعهشناس آلماني نشان داده شد كه مسالههای نظام نوآوري در ارتباط بين خردهنظامهاي اجتماعي قابل
تحليل است .از طرف ديگر چارچوب تحليلي سيستمهاي چندعاملی هولونيك در تحليل بينسيستمي از اهميت
زيادي برخوردار است .چرا که ساختارها به عنوان يك عامل مهم در نظر میگیرد .بنابراین چارچوب مفهومی
تحلیل بینسیستمی هولونیک به عنوان یک ابزار تحلیلی مناسب در این مطالعهها پیشنهاد شد .برای بررسی روایی
این چارچوب از رویکرد کلنگر استفاده گردید .در این رویکرد برای نشان دادن تمایز تحلیل جدید با تحلیلهای
گذشته ،یکی از مسالههای مهم حوزه نظام نوآوری یعنی مساله تامین مالی نوآوری که در طی  60سال گذشته بعد
از شومپتر کمتر به آن اشاره شده است ،مورد بررسی قرار گرفت.

یافتههای پژوهش نشان داد كه چارچوب تحليل بينسيستمي هولونيك كمك خواهد كرد تا در عين تحلیل
نظاموار و کالننگر هر یک از خردهنظامهاي موثر بر فرآيند نوآوري ،تاثير اجزا و رسانه نمادين و هولون واسطهاي
كه بر اين فرآيند تاثيرگذارند ،نيز بررسي شود .در اين زمينه ميتوان به نقش نهادهاي سياستگذار در نظام مالي
همانند بانك مركزي ،بيمه مركزي و سازمان بورس اشاره كرد .عملکرد آنها ،براي هر چه بهتر شدن كاركرد نظام
مالي (كه شامل تسهيل پرداختها ،تجهيز و تخصيص منابع و در نهايت پوشش نااطمينانيهاست) تاثير بسزايي
بر هر كدام از كاركردهاي نظام نوآوري (كه شامل توسعه ،انتشار و كاربرد نوآوري است) دارد .الزم به توضیح
است که به این موضوعها در ادبیات نظام نوآوری توجه نشده است .مهمترين تاثير نظام مالي نيز در بخش كاربرد
نوآوري ،خود را نشان خواهد داد.
بوسیله این چارچوب مورد تحلیل قرار گیرد .به عنوان مثال قوانین و مقررات الزم برای توسعه نوآوری در
قالب تحلیل بین سیستمی نظام نوآوری و نظام حقوقی باید بررسی شود؛ امکان شکلگیری بازار داخل برای
محصولهای نوآورانه میتواند در قالب تحلیل بین سیستمی نظام اقتصادی و نظام نوآوری تحلیل گردد .جایگاه
نظام نوآوری در کل جامعه نیز موضوع دیگری است که پژوهشهای بعدی مبتنی بر این روش میتوانند بر آن
متمرکز شوند.

 -9تقدیر و تشکر

نویسندگان بر خود الزم میدانند از زحمات داوران این مقاله که باعث شدند تا موضوعها ساماندهی مناسبی پیدا
کند صمیمانه تشکر نمایند.
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