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چکیده 
ریشه های مفهوم سیستم های بخشی نوآوری به مطالعاتی بازمی گردد که حدود سه دهۀ پیش انتشار یافته اند. اما این مفهوم 
افزایشی، در صنایع متنوع و در کشورهای  با روندی  به بعد،  از آن زمان  به طور جدی معرفی شده و  حدود دو دهۀ پیش 
سیستم های  پژوهشی  پیشینۀ  درزمینۀ  نظام مندی  مطالعۀ  تاکنون  بااین حال،  است.  رفته  به کار  درحال توسعه  و  توسعه یافته 
بخشی نوآوری صورت نگرفته است. در این مقاله، با مطالعۀ 76 مقالۀ منتخب، به مروِر نظام مند پیشینۀ این نوع پژوهش طی 
دو دهۀ اخیر پرداخته ایم. بدین منظور، در کنار مروری بر مفهوم، ویژگی ها و مؤلفه های سیستم های نوآوری بخشی، برخی 
آمارهای توصیف مرتبط با مقاالت منتخب را ارائه داده ایم. به عالوه، مطالعات انجام شده را بر اساس سطح توسعه یافتگی 
جوامع دسته بندی کرده ایم و در ادامه به ارائۀ دسته بندی موضوعی از مطالعات صورت گرفته پرداخته ایم که مشتمل بر مفاهیم 
بازار در  به رهبری  و گذار  پیچیده،  و سامانه های  پنجره های فرصت، کاالهای سرمایه ای و محصوالت  فناورانه،  همپایی 

اقتصادهای نوظهور است.

واژگان کلیدی: سیستم های نوآوری بخشی، همپایی فناورانه، رژیم های فناورانه، پنجره های فرصت.

مقدمه

 )1982( وینتر  و  نلسون  شاهکار  به  بخشی  مطالعات  ریشۀ 
تفاوت  فناورانه،3  رژیم های  مفهوم  معرفی کردن  با  که  بازمی گردد 
برجسته  را  مختلف  بخش های  در  نوآورانه  فعالیت های  ماهیت  در 
کردند. پس ازآن، مقالۀ معروف پاویت )1984( با عنوان »الگوهای 
بخشی تغییرات فنی: در راستای ارائۀ یک دسته بندی و یک نظریه« 
این  در  پاویت  داشت.  مفهوم  این  شکل گیری  در  مهمی  تأثیر 
این  به  از بخش های صنعتی،  ارائۀ نوعی گونه شناسی  مقاله، ضمن 

کاربران،  نوع  نوآوری،  منابع  ازنظر  بخش ها  که  می کند  اشاره  نکته 
فناوری های  فناوری،5 منبع  سازوکارهای صیانت پذیری،4 خط سیر 
فرایندی،  و  محصولی  نوآوری های  میان  نسبی  تعادل  فرایندی، 
فناورانه  تنوع بخشی  جهت گیری  و  شدت  و  نوآور  بنگاه های  اندازۀ 
متفاوت اند. او چهار الگوی بخشی برای فعالیت های نوآورانه معرفی 
خدمات(؛  و  )نساجی  تأمین کننده محور6  بخش های  است:  کرده 
دارای  بخش های  فوالد(؛  و  )اتومبیل  مقیاس محور7  بخش های 



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 8، شمارۀ 2، تابستان 1397 18

تأمین کنندگان خاص1 )تجهیزات پیچیده( و بخش های دانش محور  
)دارو و الکترونیک(.

 )1997( مالربا  و  برشی  اولین بار  را  بخشی2  نوآوری  سیستم  مفهوم 
مطرح کردند. آن ها سیستم نوآوری بخشی را گروهی از بنگاه های فعال 
و  و خلق  در یک بخش  و محصوالت  و ساخت مصنوعات  توسعه  در 
بخش  هر  در  فعالیت ها  می کنند.  تعریف  آن  فناوری های  به کارگیری 
و  یک پارچه سازی  طریق  از  نخست،  می پذیرند:  صورت  طریق  دو  از 
و  رقابت  طریق  از  دوم،  فناوری ها؛  و  محصوالت  توسعۀ  در  همکاری 
اثر درزمینۀ  اما معروف ترین  بازاری.  و  نوآورانه  فعالیت های  گزینش در 
سیستم های نوآوری بخشی مقالۀ مالربا )2002( با عنوان »سیستم های 
نوآوری و تولید بخشی« است که یکی از پراستنادترین آثار در این حوزه 
 3068 حدود   2018 سپتامبر   27 تاریخ  تا  مقاله  این  می شود.  شناخته 
بار مورد استناد قرار گرفته است. مالربا سیستم نوآوری بخشی را به این 
بازاری  تعامالت  که  بازیگران  از  تعریف می کند: »مجموعه ای   صورت 
فروش  و  تولید  خلق،  به  آنان  تعامل  و  عملکرد  و  دارند  غیربازاری  و 
خاص  حوزۀ  یک  در  )تولید(  موجود  و  )نوآوری(  جدید  محصوالت 

می انجامد«.
پس ازآن، در سال 2004، مجموعه مقاالتی درزمینۀ سیستم های 
نوآوری بخشی در صنایع گوناگونی نظیر دارو، نرم افزار، ارتباطات 
مورد  اروپایی  کشورهای  در  ماشین ابزار  و  شیمیایی  دور،  راه  از 
پژوهشگران  سپس   .)Malerba, 2004( گرفت  قرار  مطالعه 
متعددی در سرتاسر جهان، از طریق کاربست مفهوم سیستم های 
صنعتی  بخش های  تکامل  و  شکل گیری  تبیین  به  بخشی،  نوآوری 
درحال توسعه  و   )Malerba, 2005( توسعه یافته  کشورهای  در 
که  کرد  اشاره  مجموعه مقاالتی  به  می توان  مثال  برای  پرداختند. 
در  بخشی  نوآوری  سیستم های  درزمینۀ   )2009( مانی  و  مالربا 
یا  کردند  گردآوری  درحال توسعه  کشورهای  در  گوناگون  صنایع 
مالربا )2017( در  و  یا لی  نلسون )2011(  و  مالربا  مطالعاتی که 
بستر کشورهای پیشرو و دیرآمده3 انجام دادند. به طورکلی، اگر مبدأ 
1997 فرض کنیم که  مطالعات و پژوهش ها در این زمینه را سال 
برشی و مالربا برای اولین بار این مفهوم را معرفی کردند، می توانیم 
گسترده  مطالعاتی  در  زیادی  محققان  دهۀ گذشته  دو  بگوییم طی 
از این چارچوب نظری  در کشورهای مختلف و در صنایع متعدد 

بهره برده اند.
و  این مفهوم  تکاملی  به سیر  آن  در  مقاله ای که  تاکنون  بااین حال، 
است.  نیامده  در  به  نگارش  باشد  شده  پرداخته  آن  کاربرد  حوزه های 
پیشینۀ  بر  نظام مند  مروری  مقاله  این  نگارش  از  ما  هدف  بنابراین، 
1996-( گذشته  دهۀ  دو  طی  بخشی  نوآوری  سیستم های  پژوهشی 

1. Science Based

2. Sectoral Innovation System

3. Latecomers

کرده ایم  مطالعه  را  مقاله   76 درمجموع  منظور،  بدین  است.   )2017
تشکیل دهندۀ  مؤلفه های  و  ویژگی ها  مفاهیم،  بر  مروری  کنار  در  و، 
آمارهای  برخی  ارائۀ  به  دوم(،  )بخش  بخشی  نوآوری  سیستم های 
تعداد  و  زمان  طی  در  منتشرشده  مقاالت  تعداد  درزمینۀ  توصیفی 
نشریات  و  پژوهش  روش  کشورها،  صنایع،  تفکیک  به  مقاالت 
پرداخته ایم )بخش چهارم(. به عالوه، یک دسته بندی بر اساس سطح 
از  موضوعی  دسته بندی  یک  و  پنجم(  )بخش  کشورها  توسعه یافتگی 
مطالعات و کارهای پیشین )بخش ششم( ارائه کرده ایم. بخش پایانی 
پیشنهادها  و  داللت ها  برخی  ارائۀ  و  یافته ها،  جمع بندی  به  نیز  را 

اختصاص داده ایم.

سیستم های  مؤلفه های  و  ویژگی ها  مفاهیم،   .1
نوآوری بخشی

1-1. مفهوم سیستم نوآوری بخشی
فناوری ها،  دانشی،  پایۀ  دربرگیرندۀ  بخشی  نوآوری  سیستم  هر 
از  بخشی  سیستم  است.  بالقوه(  و  )موجود  تقاضا  و  ورودی ها 
سازمان ها و افراد )مصرف کنندگان، کارآفرینان و دانشمندان( تشکیل 
بهره برداران،  )مانند  بنگاه ها  است  ممکن  سازمان ها  است.  شده 
)مانند  غیربنگاه ها  یا  ورودی ها(  تأمین کنندگان  و  تولیدکنندگان 
دانشگاه ها، مؤسسات مالی، آژانس های دولتی، اتحادیه های تجاری 
و مؤسسات فنی( باشند. عالوه براین، ممکن است زیرمجموعه هایی 
تولید  و  توسعه  و  تحقیق  بخش های  )مانند  بزرگ  سازمان های  از 
سازمان ها( یا مجموعه ای از سازمان های کوچک )مانند انجمن های 

.)Malerba, 2002, 2004, 2005( باشند )صنعتی
هرکدام از بازیگران در هر بخش با ویژگی های خاصی شناخته 
قابلیت ها، اهداف، ساختار  یادگیری،  فرایندهای  می شوند، مانند 
و رفتارهای سازمانی. به عالوه، این بازیگران از طریق فرایندهای 
با هم در تعامل اند  تبادلی، همکاری، رقابت و راهبری  ارتباطی، 
و تعامالت آن ها را نهادها )قوانین، مقررات و استانداردها( شکل 
می دهند. در طی زمان، سیستم بخشی با تکامل هم زمان عناصر 
مزیت های  مهم ترین  می شود.  تحول  و  تغییر  دچار  آن  مختلف 
از:  است  عبارت  بخشی  نوآوری  سیستم های  تحلیلی  رویکرد 
و  بازیگران  رفتار  تحلیل  بخش ها؛  مرزهای  و  ساختار  بهتر  درک 
تعامالت آن ها؛ فرایندهای یادگیری، نوآوری و تولید؛ نحوۀ تحول 
تفاوت های  در  تأثیرگذار  زیربنایی  عوامل  و  بخش ها  دگرگونی  و 
 Breschi( در یک بخش خاص  و کشورها  عملکردی شرکت ها 

.)and Malerba, 1997; Malerba, 2002, 2004

1-2. ویژگی های سیستم های نوآوری بخشی
دیدگاه سیستم های نوآوری بخشی، مانند بسیاری از دیدگاه های 
اقتصاد  نگرش  از  مفهومی  نظر  از  نوآوری،  به  نظام مند  نگرش 
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در  که  همان طور  می گیرد.  نشئت  سیستم ها2  نظریۀ  و  تکاملی1 
تعریف سیستم نوآوری بخشی بیان شد، در این نگرش بر بازیگران 
کید می شود و، برخالف  غیرتجاری و تعامالت غیرتجاری بسیار تأ
خوشه های  نظریه های  )مانند  صنعتی  اقتصاد  سنتی  نگرش های 
صنعتی و منطقه های صنعتی(، تعامالت غیرتجاری مانند تعامالت 
نوع  این  صاحب نظران  دارند.  فراوانی  اهمیت  قانونی  و  دانشی 
نگرش، با توجه به پایه های اقتصاد تکاملی، سعی دارند چگونگی 
فرایند تحول و تکامل هر بخش را تبیین کنند و آن را به صورت نظامی 
پویا می بینند که مرزها و تعامالت ایستا و ثابت ندارد، بلکه در طی 
.)Malerba, 2002, 2004( زمان تغییر و تحول و تکامل می یابد

بنگاه ها و سایر بازیگران در سیستم بخشی با یکدیگر در ارتباط و 
تعامل اند. این بنگاه ها در فرایندهای رقابت، همکاری، نوآوری و 
تقلید مشارکت دارند. سیستم های بخشی در طی زمان و از طریق 
 Nelson,( تکامل می یابند و مؤلفه ها  اجزا  بین  فرایند هم تکاملی 
میان  رابطۀ  که  می کنند  بیان   )2016( همکاران  و  مالربا   .)1994
فناوری، شکل رقابت و تکامل صنعت مسئله ای کلیدی  تغییرات 
نظر  به  است.  نوآوری  اقتصاد  و  صنعتی  اقتصاد  در  قدیمی  و 
و  انگیزش  در  رقابت  و شکل  بازار  بنگاه ها، ساختار  اندازۀ  آن ها، 
تأثیر می گذارد.  قابلیت های موردنیاز برای نوآوری در هر صنعت 
به طورکلی می توان گفت چارچوب پویای سیستم های بخشی برای 
مختلف  کشورهای  در  صنایع  تکامل  و  فناورانه  همپایی  مطالعۀ 
مناسب  صنایع  مطالعۀ  برای  هم  چارچوب  این  است.  مناسب 
است )Mowery and Nelson, 1999; Malerba, 2004( و 
 Malerba( هم برای مطالعۀ اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور
این چارچوب ممکن است برای  به عالوه،   .)and Mani, 2009
متأخر  یا شکست کشوری  موفقیت  در  که  بخشی  عوامل  مطالعۀ 
در فرایند همپایی فناورانه در صنعتی خاص تأثیر می گذارند مفید 
 Malerba and Nelson, 2011; Lee and Lim, 2001;( باشد
Lee, 2005(. ازنظر مالربا )2002( رویکرد سیستم های نوآوری 

بخشی از جنبه های مختلف رویکردی مفید است:

• برای تحلیل توصیفی تفاوت ها و تشابه ها در ساختار، سازمان 
و مرزهای بخش ها؛

کارکردن،  نحوۀ  در  تشابه ها  و  تفاوت ها  از  کاملی  درک  برای   •
پویایی ها و تحوالت در هر بخش؛

و  تجاری  عملکرد  نوآوری،  در  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای   •
رقابت پذیری بنگاه ها و کشورها در سطح بین المللی در بخشی خاص؛

• برای توسعۀ سیاست های عمومی جدید برای بخش های گوناگون.
مالربا )2002( بر این نظر است که سیستم های بخشی درحال 

1. Evolutionary Economy

2. Systems Theory

بخشی،  سیستم  هر  تکامل  حین  در  دائمی اند.  تحول  و  تغییر 
یادگیری و  فناورانه و  ممکن است تغییر و تحوالت در رژیم های 
در الگوهای نوآوری رخ دهد. ممکن است بازیگران و نهادهای 
جدید ظهور پیدا کنند یا بازیگران و شبکه های موجود تغییر اساسی 
کنند. تغییر در تقاضا، کاربران و کاربری ها به تغییرات اساسی در 
بخشی منجر می شود که برخی بنگاه ها در آن درحال فعالیت اند و 
برخی بنگاه ها تمایل ورود به آن بخش ها را دارند. تغییر و تحوالت 
فناوری،  دانش،  مؤلفه های  بر  مشتمل  هم تکاملی  فرایندهای  به 
خاِص  هم تکاملی  فرایندهای  این  می انجامد.  نهادها  و  بازیگران 

هر بخش است و ویژگی وابستگی به مسیر3 را دارد.
یک  دربرگیرندۀ  بخشی  نگاه  که  می کند  بیان   )2002( مالربا 
سطح تحلیل کلیدی است که امکان می دهد تصویری چندُبعدی، 
بسیاری  او،  نظر  به  شود.  حاصل  بخش  یک  از  پویا  و  یک پارچه 
بر یک   

ً
از مطالعات موردی در بخش های صنعتی گوناگون صرفا

بسته  و،  تولید(  ساختار  و  بنگاه،  قابلیت های  نوآوری،   
ً
)مثال ُبعد 

می کنند.  تمرکز  مشخصی  تحلیل  واحد  بر  پژوهش،  پرسش  به 
درنتیجه، احتمال این بسیار کم است که تصویری یک پارچه از یک 
بخش و همۀ ویژگی های آن حاصل شود یا فهم کاملی از ساختار، 
نحوۀ کارکرد و گذار یک بخش با توجه به ابعاد مختلف آن )نوع و 
نقش بازیگران، ساختار و پویایی تولید، نرخ و جهت نوآوری ها و 

تأثیر آن ها در عملکرد یک بنگاه یا کشور( به دست آید.

1-3. مؤلفه های تشکیل دهندۀ سیستم های نوآوری بخشی
مهم ترین  را  مؤلفه ها  این  می توان  بخشی،  نوآوری  سیستم  در 
اجزا معرفی کرد: دانش و قابلیت های فناورانه، بازیگران و شبکه ها، 
 Malerba, 2002, 2004, 2005; Malerba( تقاضا  و  نهادها 

.)and Mani, 2009

1-3-1. دانش و قابلیت های فناورانه
است.  بخش  هر  در  تولید  و  نوآوری  در  اصلی  مؤثر  عامل  دانش 
و  دانشی  پایۀ  برحسب  گوناگون  بخش های  بین  تفاوت  ازطرفی، 
و  فناوری ها  دانشی،  پایۀ  با  بخش  هر  آن هاست.  یادگیری  فرایندهای 
 Rosenberg, 1976,( می شود  شناخته  خود  خاص  ورودی های 
فناوری ها،  میان  و مکمل ها  پیوندها   .)1982; Granstrand, 1994
مرزهای  تعریف  در  محوری اند  و  عامل  فعالیت ها  و  مصنوعات 
 Malerba,( دارند  اساسی  تأثیر  بخشی  نوآوری  سیستم های 
دانش  همچنین،   .)2002, 2004; Malerba and Mani, 2009
عوامل  از  نوآوری  سیستم  نظری  مبانی  در  فناورانه  قابلیت های  و 
زمان  طی  در  که  می شوند  محسوب  بنگاه ها  برای  مزیت  ایجادکنندۀ 
کسب شده اند و قابلیت بنگاه ها در کسب و جذب آن ها و استفاده از 
آن ها متفاوت است. دانش و قابلیت های فناورانه را می توان از راه های 

3. Path-dependent
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فعالیت های  با  و  برون بنگاهی  و  داخل  دانشی  منابع  شامل  گوناگون 
Dosi, 1988; Nelson and Rosen- )علمی و فناورانه کسب کرد 
و  دانشگاه ها  چون  مراکزی  صاحب نظراْن  بااینکه   .)berg, 1993
آزمایشگاه های تحقیقاتی دولتی و خصوصی تأمین کنندۀ فناوری های 
بنگاه و استفاده کنندگان از آن ها را جزو منابع خارجی دانش به حساب 
دارد  بسزایی  تأثیر  آن ها  جذب  در  بنگاه  قابلیت های  می آورند، 
)Rosenberg, 1982(. بنگاه ها در جریان فعالیت های دانشی خود 
در گذر زمان و با استفاده از دانش گذشتۀ خود به یادگیری دانش جدید 
وابستگی  بنگاه  گذشتۀ  قابلیت های  و  جدید  دانش  بین  و  می پردازند 

بسیاری وجود دارد.
ازطرفی، مالربا و ارسنیگو )1997( بر این نظرند که بخش های 
مختلف ویژگی های متفاوتی از منظر یادگیری و انباشت دانش دارند 
بخش ها  این  در  نوآورانه  فعالیت های  ساختار  و  نرخ  در  امر  این  و 
خاص  الگوهای  که  می کنند  بیان  آنان  می گذارد.  محسوسی  تأثیر 
رژیم های  نتیجۀ  است  ممکن  بخش  هر  در  نوآورانه  فعالیت های 
فناورانۀ مختلف باشد که معرف ماهیت دانش و قابلیت های فناورانه 
برای توصیف محیط  فناورانه  در بخش خاصی است. مفهوم رژیم 
می کند  فعالیت  آن  در  بنگا هی  که  می شود  برده  به کار  فناورانه ای 
)Nelson and Winter, 1982(. مالربا و ارسنیگو )1997( بیان 
می کنند که رژیم فناورانه ترکیب خاصی از برخی ویژگی های بنیادین 
سرایت  قوۀ  تنوع،  )سطح،  فرصت  شرایط  همچون  فناوری هاست، 
از  محافظت  ابزارهای  و  )سطح  دانش  صیانت پذیری  منبع(،  و 
دانش(، درجۀ انباشتگی دانش فناورانه )فرایندهای یادگیری و منابع 
سازمانی( و ویژگی های پایۀ دانشی مرتبط )دانش عمومی در مقابل 
دانش تخصصی، دانش ضمنی در مقابل دانش آشکار، دانش پیچیده 

در مقابل دانش ساده و دانش مستقل در مقابل دانش سیستمی(.

1-3-2. بازیگران و شبکه ها
بنگاه ها اصلی ترین بازیگران سیستم های نوآوری بخشی اند. آن ها 
درگیر نوآوری، تولید و فروش محصوالت و خلق دانش و قابلیت های 
باورها،  با  همچنین  هستند.  آن ها  از  استفاده  و  جدید  فناورانۀ 
فرایندهای  درگیر  خود  خاص  سازمان های  و  قابلیت ها  انتظارات، 
 Nelson and Winter, 1982;( یادگیری و انباشت دانش نیز هستند
 Malerba, 1992; Teece and Pisano, 1994; Dosi et al.,
و  بهره برداران  بنگاه ها شامل  Metcalfe, 1997 ;1996(. همچنین 
نوآور،  بنگاه های  با  ارتباط  از  شکال گوناگونی 

َ
ا که  تأمین کنندگان اند 

شکل  بخش  یک  در  که  شبکه هایی  دارند.  فروشنده  یا  تولیدکننده 
یک پارچه سازی  و  دانش  مکمل های  به  دسترسی  امکان  می گیرند 
می آورند  فراهم  را  تخصصی سازی  و  متفاوت  قابلیت های  آن ها، 

.)Malerba, 2004; Malerba and Nelson, 2011(
در  فناورانه  قابلیت های  کسب  و  یادگیری  که  است  روشن 
برای  بنگاه ها  این  است.  بخش  آن  بنگاه های  برعهدۀ  بخش  هر 

کسب  را  قابلیت ها  و  دانش ها  از  وسیعی  دامنۀ  باید  همپایی 
قابلیت های  تا  فنی  دانش  و  مهندسی  قابلیت های  از  که  کنند 
مکمل،1 دارایی های  اکتساب  هماهنگ سازی،   سازمان دهی، 
قابلیت ها  این  همۀ  می گیرد.  دربر  را  نوآوری  و  جذب2  ظرفیت 
برای جذب، تطبیق و بهبود فناوری ها به منظور ارائۀ نوآوری های 
جدید   

ً
کامال فرایندهای  و  محصوالت  ارائۀ  سرانجام  و  تدریجی 

که  است  برآن   )1992( مالربا   .)Nelson, 2011( ضروری اند 
روش های  به  بنگاه ها  در  فناورانه  قابلیت های  و  دانش  یادگیری 
و  استفاده  طریق  از  انجام؛   طریق  از  است:  ممکن  مختلفی 
فناوری؛   و  پیشرفت های جدید در علم  از  یادگیری  بهره برداری؛  
از طریق سریزهای بین صنعتی و بین بخشی؛  از طریق تعامل  و از 

طریق جست وجو و پژوهش .
باالدستی  بازیگران  با  آن ها  نیستند.  تنها  فرایند  این  در  بنگاه ها  اما 
همچنین،  ارتباط اند.  در  )مشتریان(  پایین دستی  و  )تأمین کنندگان( 
 Mazzoleni and Nelson,( دانشگاه ها  همچون  دیگر  بازیگران  با 
2006(، مؤسسات تحقیقاتی دولتی و سازمان های سیاست گذار دولتی 
)Breznitz, 2007( و سازمان های تأمین مالی مرتبط اند. شبکه های 
داخلی نیز با ایجاد فضایی برای تعامالت رسمی و غیررسمی و تسهیم 
دانش تأثیر مهمی در این فرایند دارند. همچنین، شبکه های جهانی و 
زنجیره های ارزش جهانی3 این امکان را فراهم می کنند که بنگاه ها، با 
دست یافتن به تخصص های معّین درزمینۀ مرحله اِی فرایند تولید، به 
 Ernst, 2002;( شوند  ملحق  صنعتی  حوزۀ  یک  در  جهانی  زنجیرۀ 

.)Gereffi et al., 2005; Giuliani et al., 2005

1-3-3. نهادها
مشترک،  عادات  عرف ها،  رویه ها،  هنجارها،  دربرگیرندۀ  نهادها 
قوانین، مقررات، استانداردها و مواردی از این قبیل اند که مجموعۀ 
بازیگران شکل می دهد و در تعامالت میان  ادراک و کنش  به  آن ها 
 Coriat and Dosi, 1995; Edquist and( می گذارد  اثر  آن ها 
Johnson, 1997; Nelson and Sampat, 2000(. عالوه براین، 
اقدام ها و تعامالت بازیگران مختلف در هر بخش از طریق نهادهای 
استانداردها،  قوانین،  بر  مشتمل  نهادها  می گیرند.  شکل  بخش  آن 
و  غیررسمی  یا  است رسمی  آن ها ممکن  روتین ها هستند.  و  ُنرم ها 
در همۀ   .)Malerba and Nelson, 2011( باشند  یا بخشی  ملی 
فناورانه، سازمان دهی  نرخ تحوالت  در  نهادها  سیستم های بخشی، 
آن ها  دارند.  اساسی  نقشی  بخش  عملکرد  و  نوآوری  فعالیت های 
بنگاه ها  گاهانه  برنامه ریزی شدۀ  آ تصمیمات  درنتیجۀ  است  ممکن 
ایجاد  عوامل  پیش بینی نشدۀ  تعامل  درنتیجۀ  یا  و  سایر سازمان ها  یا 
می کند:  تعریف  این گونه  را  نهادها   )2002( نیوسی  باشند.  شده 

1. Complementary Assets

2. Absorptive Capacity

3. Global Value Chains
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»مجموعه ای از آداب، روش ها، قواعد و قوانین که روابط میان افراد را 
قاعده مند می کند و تعامالت اجتماعی را شکل می دهد«.

کنند،  فراهم  را  الزم  منابع  و  اطالعات  مشوق ها،  می توانند  نهادها 
همچنین،  ببرند.  ازبین  را  تعارضات  و  دهند  کاهش  را  عدم اطمینان 
جامعه  بازی  »قوانین  می کند:  تعریف  این گونه  را  نهاد   )1990( نورث 
شکل  را  انسانی  تعامالت  که  انسانی ای  یا  رسمی  محدودیت های  یا 
می دهد«. نهادها مرکب از قوانین رسمی و محدودیت های غیررسمی مانند 
هنجارهای اجتماعی، رفتارها، عادات و رویه های روتین اند. نهادها هم 
 به توسعۀ فناوری و صنعت در جامعه جهت می دهند، مانند تصویب 

ً
بعضا

قانون مالکیت فکری و حفظ منافع مخترعان، و هم پس از تکامل یافتن 
فناوری ها در حوزه های صنعتی و فناوری از آن ها تأثیر می پذیرند. ازاین رو، 
به نظر صاحب نظرانی مانند نلسون )1994(، بین فناوری، ساختار صنعت 
و  ُنرم ها  فرهنگ ها،  ارزش ها،  قبیل  از  اجتماعی  مؤلفه های  و  نهادها  و 
هنجارها رابطۀ هم تکاملی1 برقرار است.  نلسون )2004( بر این نظر است 
که هر کشور، برای آنکه بتواند به همپایی فناورانه بپردازد، عالوه بر ایجاد 
و توسعۀ فناوری های فیزیکی،2 به ایجاد و توسعۀ فناوری های اجتماعی3 
نیاز دارد. البته او اشاره می کند که کسب فناوری های اجتماعی از کسب 
فناوری های فیزیکی دشوارتر است. او از این موضوع به منزلۀ چالشی برای 
ایجاد سیستم های نوآوری مناسب به منظور همپایی فناورانه در کشورهای 
از دو واژۀ  تعاریف خود  نیز در  ادکوئیست )1997(  یاد می کند.  متأخر 
»نهاد« و »سازمان« به طور مجزا نام می برد و هرکدام را جداگانه تعریف 
می کند. ادکوئیست و جانسون )1997( چهار کارکرد اصلی برای نهادها در 

عرصۀ نوآوری ذکر کرده اند:

• از راه ایجاد اطالعات الزم دربارۀ رفتار دیگر گروه ها و افراد و 
نیز از راه کاهش میزان اطالعات موردنیاز، عدم اطمینان را کاهش 

می دهند؛

مدیریت  را  گروه ها  و  افراد  میان  همکاری های  و  تعارضات   •
می کنند؛

• محرک ها و مشوق هایی برای تشویق به یادگیری و سهیم شدن در 
فرایندهای نوآوری فراهم می آورند؛

تخصیص  و  دولتی  یارانه های  مالیاتی،  قوانین  مانند  نهادهایی   •
نوآورانه  فعالیت های  به سوی  را  الزم  منابع  دانشگاه ها   به  منابع 
سوق می دهند، همچنین منابع را از فعالیت های نامناسب به سمت 

فعالیت های مناسب هدایت می کنند.

1-3-4. تقاضا 
با  بخشی  سیستم  هر  در  بنگاه ها  شد،  گفته  که  همان طور 

1. Co-evolution

2. Physical Technologies

3. Social Technologies

محیط پیرامونی خود و با سایر بازیگران ارتباطات متنوعی برقرار 
 مؤسسات غیربنگاهی مانند دانشگاه ها، مؤسسات 

ً
می کنند؛ مثال

مالی، دفاتر دولتی و تصمیم گیران محلی هرکدام تأثیر ویژه ای در 
شکل گیری و ترویج نوآوری در جامعه می گذارند. این تعامالت 
برای  تقاضا  یا  بنگاه ها  به  ورودی  ارائۀ  به صورت  است  ممکن 
بر کاربران، مشتریان، خریدهای  باشند. تمرکز  محصوالت آن ها 
فرایند  و  بخشی  سیستم های  در  تقاضا  تأثیر  به  قوانین  و  دولتی 
تقاضا  نوآوری بخشی،  در هر سیستم  است.  منجر شده  نوآوری 
بلکه  نمی شود،  دیده  مشابه  خریداران  از  مجموعه ای  به صورت 
با  متفاوت  راه های  از  که  است  شده  تشکیل  گوناگونی  عناصر  از 
تولیدکنندگان در ارتباط اند. درواقع، تقاضا از افراد مصرف کننده، 
بنگاه ها و مؤسسات عمومی تشکیل شده است که با دانش، فرایند 
یادگیری و قابلیت محوری خاصی شناسایی می شوند و تحت تأثیر 
 Malerba,( دارند  قرار  مختلفی  نهادهای  و  اجتماعی  عوامل 
پایه ای  ویژگی های  برخی  با  زمانی که  تقاضا،  تغییرات   .)2004
و  رفتار  در  می شود،  همراه  فناورانه  قابلیت های  و  دانش  مانند 
سازمان دهی فعالیت های نوآورانۀ بنگاه تأثیر چشمگیری می گذارد 
روی  که  نظری  و  تجربی  تحلیل های   

ً
مثال  .)Malerba, 2004(

تکامل صنعت کامپیوتر صورت گرفته نشان دهندۀ روابط پیچیده 
 Bresnahan( میان تقاضا، فناوری، دانش و مرزهای بنگاه هاست

.)and Malerba, 1999; Malerba et al., 1999
بخشی  نوآوری  سیستم های  تکامل  و  پویایی  در  تقاضا  تغییرات 
اصلی  عامل  تقاضا  که  شده  ثابت  همچنین،  دارد.  فراوانی  اهمیت 
تحریک کنندۀ نوآوری در سیستم های نوآوری است و در شکل دهی به 
فعالیت های تولیدی و نوآورانه نقش کلیدی دارد. این بازیگران، عالوه بر 
و  تعامالت متعدد رسمی  و  به همکاری ها  نیز  بنگاه ها، خود  با  ارتباط 
غیررسمی با یکدیگر دست می زنند و، در قالب شکل دهی به شبکه ها، 
می سازند  یک پارچه  را  مکمل  تخصص های  و  قابلیت ها  و  دانش 
از  بسیاری  در  ارتباط  این   .)Lundvall, 1992; Edquist, 1997(
سیستم های نوآوری بخشی در زمرۀ منابع مهم نوآوری و تغییر به شمار 
می رود. صاحب نظران می گویند که تقاضا در همپایی و یادگیری فناورانه 
در هر بخش تأثیری اساسی دارد، خواه این تقاضا داخلی باشد و خواه 

)Malerba and Nelson, 2011( تقاضا برای صادرات باشد

2. روش شناسی

از  مرتبط  کتاب های  و  مقاالت  جست وجوی  برای  مقاله،  این  در 
موتور جست وجوگر گوگل اسکالر استفاده شده است. به این منظور، 
از واژگان کلیدی سیستم های بخشی،4 سیستم های نوآوری بخشی،5  

4. Sectoral Systems

5. Sectoral Innovation Systems/ Sectoral System of Innovation
6. Sectoral System of Innovation and Production
7. Sectoral Pattern of Innovation
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در  نوآوری7  بخشی  الگوهای  6و  بخشی  تولید  و  نوآوری  سیستم های 
از  که  شناختی  با  محققان،  سپس  است.  شده  استفاده  جست وجوها 
پرداختند  مقاالتی  شناسایی  به  داشتند،  حوزه  این  در  منتشرشده  آثار 
 در تعدادی کتاب گردآوری شده که در آن ها به طور ضمنی از 

ً
که بعضا

چارچوب نظری سیستم های بخشی بهره برداری شده است. بنابراین، 
نمونۀ مورد مطالعۀ این مقاله شامل مروری است بر 76 مقالۀ انگلیسی 
که در نشریات معتبر یا تعدادی مجموعه مقاالت در قالب کتاب انتشار 
یافته اند. بازۀ زمانی انتشار مقاالت از 1996 تا 2017، یعنی حدود دو 
 1 در جدول  مقاله  این  در  موردبررسی  مقاالت  فهرست  است.  دهه، 
آمده است. پس از نهایی کردن نمونۀ موردمطالعه از مقاالت، در سه 
تحلیل های  اول،  است:  شده  پرداخته  مقاالت  این  تحلیل  به  مرحله 

کّمی و ارائۀ برخی آمارهای توصیفی درزمینۀ تعداد مقاالت منتشرشده 
در طی زمان، تعداد مقاالت به تفکیک صنعت، کشور، روش پژوهش 
توسعه یافتگی  سطح  اساس  بر  مقاالت  دسته بندی  دوم،  نشریات؛  و 
درحال توسعه  کشورهای  صنعتی/  و  توسعه یافته  )کشورهای  کشورها 
ارائۀ  و  مقاالت  موضوعی  دسته بندی  سوم،  صنعتی شدن(؛  درحال  و 
برخی تحلیل های محتوایی بر اساس اهداف مقاالت و چارچوب های 
نظری مورداستفاده در آن ها که عبارت است از: سیستم های نوآوری 
پنجره های  و  بخشی  نوآوری  سیستم های  فناورانه،  همپایی  و  بخشی 
 با کاالهای سرمایه ای و 

ِ
فرصت، سیستم های نوآوری بخشی و صنایع

محصوالت و سامانه های پیچیده، سیستم های نوآوری بخشی و گذار 
به رهبری بازار در اقتصادهای نوظهور.

جدول 1: فهرست مقاالت منتخب و بررسی شده در این مقاله

ف
یه/ مجموعه مقاالتکشورصنعتسالپژوهشگرانردی روش پژوهشنشر

تحلیل آماریPolicy Researchنامشخصنامشخص1984پاویت1

مطالعۀ موردیPolicy Researchفرانسهنفت1997فیورتادو2

3
مالربا و 

ارسنیگو
نامشخصنامشخص1997

Industrial and Corporate 
Changeتحلیل آماری

4
مالربا و 

همکاران
نامشخصکامپیوتر1999

Industrial and Corporate 
Changeشبیه سازی

نظریه پردازیResearch Policyنامشخصنامشخص2002مالربا5

نامشخص2004مالربا6
کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

نظریه پردازی

7
مک کلوی و 

همکاران
دارو2004

کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

8
کسارونی و 

همکاران
شیمیایی2004

کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

2004ادکوئیست9

اینترنت 

ثابت و 

ارتباطات از 

راه دور

کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

نرم افزار2004استینمولر10
کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

ماشین ابزار2004ونگل و شپیرا11
 آلمان، ایتالیا،
 ایاالت متحدۀ
آمریکا و ژاپن

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی
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ف
یه/ مجموعه مقاالتکشورصنعتسالپژوهشگرانردی روش پژوهشنشر

2004تثر و متکالف12

 خدمات در
 حوزه های پرواز،

 سالمت و
خرده فروشی

 کشورهای
اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

نامشخصنامشخص2004کوریات و وینستین13

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

نامشخص2004کسپر و سوسکیک14
کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

15
 ادکوئیست و

همکاران
2004

دارو، 

شیمیایی، 

ارتباطات 

از راه دور، 

نرم افزار، 

ماشین ابزار

کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

2004کوریات و همکاران16

دارو، 

شیمیایی، 

ارتباطات 

از راه دور، 

نرم افزار، 

ماشین ابزار

کشورهای 

اروپایی

Sectoral Systems of Innova-
tion: Concepts, Issues and 

Analyses of Six Major Sectors 
in Europe (book)

مطالعۀ موردی

نظریه پردازیResearch Policyنامشخصنامشخص2004گیلز17

2005مالربا18

دارو و 

زیست 

فناوری، 

شیمیایی، 

ارتباطات 

از راه دور، 

ماشین ابزار، 

نرم افزار

نامشخص
Economics of Innovation and 

New Technologyمطالعۀ موردی

2006چانگ و همکاران19
فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات

کرۀ جنوبی
International Journal of Tech-

nology Managementمطالعۀ موردی

مطالعۀ موردیGlobal Economic Reviewکرۀ جنوبیماشین ابزار2008کیم و لی20

تحلیل آماریResearch Policyنامشخصنامشخص2008کاستالسی21

نامشخصنامشخص2009مالربا و مانی22
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی
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ف
یه/ مجموعه مقاالتکشورصنعتسالپژوهشگرانردی روش پژوهشنشر

 دارو و تجهیزات،2009مانی23
ارتباطات از راه دور

هند
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

 فناوری اطالعات2009پرینی24
و ارتباطات

برزیل
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

25
 تویوانن و لیما

تویوانن
برزیلکاغذسازی2009

Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

اروگوئهنرم افزار2009کانیلس و همکاران26
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

27
 مارکوس و دی

اولیویرا
برزیلهوانوردی2009

Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

28
 اینتاراکومنرد و

فیوجیتا
تایلند/ ویتنامموتورسیکلت2009

Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

شیلیپرورش ماهی2009ایزوکا29
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

کرۀ جنوبیماشین ابزار2009کیم و لی30
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

 فناوری اطالعات2009لی31
و ارتباطات

تایوان
Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

32
 ون ایجک و

رومجین
 سوخت های2009

زیستی
تانزانیا

Sectoral Systems of Innovation 
and Production in Developing 

Countries (book)
مطالعۀ موردی

مطالعۀ موردیIndustry and Innovationچینخودرو2009زی و همکاران33

فرانسهخودرو2009اولترا و جین34
Technological Forecasting and 

Social Changeمطالعۀ موردی

 خودرو و صنایع2010جانگ و لی35
الکترونیک

کرۀ جنوبی/ ژاپن
Industrial and Corporate 

Changeتحلیل آماری

مطالعۀ موردیEnergy Policyآلمانانرژی2010روگه و هافمن36

37
 کاسمانو و
همکاران

 نوشیدنی های2010
الکلی

 شیلی، ایتالیا و
آفریقای جنوبی

World Developmentمطالعۀ موردی



25 دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی

ف
یه/ مجموعه مقاالتکشورصنعتسالپژوهشگرانردی روش پژوهشنشر

2011مالربا و نلسون38

 دارو، خودرو،
 نرم افزار،
 تجهیزات

 ارتباطات از راه
 دور، کشاورزی

 ـ غذایی و
نیمه رساناها

 کرۀ جنوبی،
 چین، برزیل،
 هند، ایرلند،

 اسرائیل،
 کاستاریکا،

 نیجریه، تایوان،
مالزی

Industrial and Corporate 
Changeمطالعۀ موردی

39
 باقری مقدم و

همکاران
ایرانتوربین های بادی2011

Renewable and Sustainable 
Energy Reviewsمطالعۀ موردی

 نوشیدنی های2012ندو و همکاران40
الکلی

ایتالیا
International Journal of Busi-

ness and Globalisationمطالعۀ موردی

41
 ساالویسا و
همکاران

2012

 زیست فناوری
 مولکولی و
 نرم افزارهای

ارتباطات از راه دور

 تحلیل شبکه هایTechnovationپرتغال
اجتماعی

تحلیل پتنتResearch Policyنامشخصنیمه رساناها2013آدامز و همکاران42

مطالعۀ موردیEnergy Policyهلندساخت وساز2013فابر و هوپ43

مطالعۀ موردیEurasian Business Reviewچیننرم افزار2013کیم و همکاران44

45
 مندونکا و دی

اولیویرا
برزیلنفت و گاز2013

Latin American Business 
Reviewمطالعۀ موردی

46
 قاضی نوری و

جمالی
 فناوری اطالعات2013

و ارتباطات
ایران

Science and Innovations in 
Iran: Development, Progress 

and Challenges (book)
مطالعۀ موردی

ایرانانرژی هسته ای2013سلطانی و شاوردی47
Science and Innovations in 

Iran: Development, Progress 
and Challenges (book)

مطالعۀ موردی

ایرانهوافضا2013تاریخی و همکاران48
Science and Innovations in 

Iran: Development, Progress 
and Challenges (book)

مطالعۀ موردی

ایرانخودرو2013منطقی49
Science and Innovations in 

Iran: Development, Progress 
and Challenges (book)

مطالعۀ موردی

 تجهیزات پزشکی2013زنگ و همکاران50
پیشرفته

چین
International Journal of Tech-
nological Learning, Innovation 

and Development
مطالعۀ موردی

تایواندارو2014هو و هانگ51
Technological Forecasting and 

Social Changeتحلیل آماری

 خدمات فناوری2014لی و همکاران52
اطالعات

مطالعۀ موردیDevelopment Policy Reviewهند

تحلیل آماریIndustry and Innovationفرانسهنامشخص2015گالیانو و نادل53

هندپاالیش روغن2015آیر54
Technological Forecasting and 

Social Changeمطالعۀ موردی
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ف
یه/ مجموعه مقاالتکشورصنعتسالپژوهشگرانردی روش پژوهشنشر

ایرانتوربین های گازی2016مجیدپور55
Journal of Engineering and 

Technology Managementمطالعۀ موردی

2017لی و مالربا56

 تلفن همراه، حافظه،
 دوربین عکاسی،

 هواپیماهای جت،
 فوالد و نوشیدنی های

الکلی

مطالعۀ موردیResearch Policyنامشخص

فوالد2017لی و کی57
 ژاپن، کره جنوبی
 و ایاالت متحدۀ

آمریکا
Research Policyمطالعۀ موردی

گوشی تلفن همراه2017گیاچتی و مارچی58
 کرۀ جنوبی،

 فنالند، ایاالت
متحدۀ آمریکا

Research Policyمطالعۀ موردی

 نوشیدنی های2017موریسون و رابلوتی59
الکلی

 فرانسه، ایتالیا،
 شیلی، آفریقای

 جنوبی، استرالیا،
 ایاالت متحدۀ

آمریکا

Research Policyمطالعۀ موردی

 حافظه ها،2017شین60
نیمه رسانا

 کرۀ جنوبی، ژاپن،
 ایاالت متحدۀ

آمریکا
Research Policyمطالعۀ موردی

 هواپیماهای جت2017ورتسای61
منطقه ای

مطالعۀ موردیResearch Policyکانادا، برزیل

 دوربین های2017کنگ و سونگ62
عکاسی

 آلمان، ژاپن و کرۀ
جنوبی

Research Policyمطالعۀ موردی

چیندارو2017سونگ و بای63
The Rise to Market Leadership 

(book)مطالعۀ موردی

چینخودرو2017گیو و همکاران64
The Rise to Market Leadership 

(book)مطالعۀ موردی

هندخودرو2017مانی65
The Rise to Market Leadership 

(book)مطالعۀ موردی

هنددارو2017مانی66
The Rise to Market Leadership 

(book)مطالعۀ موردی

67
 کاوالسانته و سزار

آراجو
برزیلخودرو2017

The Rise to Market Leadership 
(book)مطالعۀ موردی

هندنرم افزار2017مادهاوان68
The Rise to Market Leadership 

(book)مطالعۀ موردی

69
 سزار آراجو و دی

سوسا
 فناوری اطالعات2017

و ارتباطات
برزیل

The Rise to Market Leadership 
(book)مطالعۀ موردی

70
 کارگر شهامت و

همکاران
ایراندارو2017

Journal of Pharmaceutical and 
Health Sciencesمطالعۀ موردی
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ایراننفت2017هشدار و فصیحی71
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

ایرانانرژی2017زندی و گودرزی72
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

 بازی های2017ملکی فر و امیدی73
کامپیوتری

ایران
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

ایرانماهواره2017نمازی74
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

ایرانراه آهن2017ملکی و باباخان75
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

ایراندارو2017زهرایی و دوامی76
The Development of Science 

and Technology in Iran (book)مطالعۀ موردی

3. آمارهای توصیفی

3-1. مقاالت منتشرشده در طی زمان
و  زمان  طی  در  منتشرشده  مقاالت  فراوانی  نشان دهندۀ   1 شکل 
می شود،  مشاهده  که  همان طور  است.  چهارساله  زمانی  بازه های  در 
چارچوب  از  بهره گیری  از  پژوهشگران  زمان،  گذشت  با  به طورکلی 
این  با  کرده اند،  بیشتری  استقبال  بخشی  نوآوری  سیستم های  نظری 
تفاوت که افزایش تعداد مقاالت در سال های 2001 تا 2004 مربوط 

افزایش در تعداد مقاالتی است که در بستر کشورهای توسعه یافته  به 
 Malerba,( درآمده اند  به نگارش  اروپایی(  کشورهای   

ً
)عمدتا

تا   2009 سال های  در  مقاالت  تعداد  افزایش  درحالی که   ،)2004
2012 و 2013 تا 2017 مربوط به موج مقاالت منتشرشده در بستر 
 Malerba and Mani, 2009;( است  درحال توسعه  کشورهای 

.)Soofi and Ghazinoory, 2013; Malerba et al., 2017

شکل 1: تعداد مقاالت منتشرشده در طول زمان

شکل 2: تعداد مقاالت منتشرشده به تفکیک صنایع
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3-2. مقاالت منتشرشده به تفکیک صنایع
صنایع  تفکیک  به  منتشرشده  مقاالت  تعداد  نشان دهندۀ   2 شکل 
 

ِ
مورد مطالعه است که دامنۀ وسیعی از صنایع را دربر می گیرد: صنایع
با فناوری های پیشرفته نظیر دارو، ارتباطات از راه دور، نیمه رساناها، 
ماشین ابزار،  خودرو،  نظیر  متوسط  فناوری های  با   

ِ
صنایع هوافضا؛ 

 با فناوری سطح پایین نظیر پروش 
ِ

انرژی، صنایع الکترونیک؛ و صنایع
ماهی، نوشیدنی های الکلی، کاغذسازی و ساخت وساز. این موضوع 
بیانگر آن است که چارچوب نظری سیستم های نوآوری بخشی قدرت 
از  فارغ  دارد،  متعدد  تکامل صنایع  و  برای شکل گیری  مناسبی  تبیین 
اینکه در آن صنایع از چه فناوری هایی بهره برداری می شود و آن صنایع 

چه ویژگی های متمایزکننده ای دارند.

3-3. مقاالت منتشرشده به تفکیک کشورها
نشان  را  کشورها  تفکیک  به  منتشرشده  مقاالت  تعداد   3 شکل 
آن  گرفته  قرار  اول  رتبۀ  در  مقاله  سیزده  با  ایران  اینکه  علت  می دهد. 
است که در سال های 2013 و 2017 دو کتاب انگلیسی درزمینۀ علم، 
 Soofi and Ghazinoory,( شد  منتشر  ایران  در  نوآوری  و  فناوری 
Soofi and Ghodarzi, 2017 ;2013( که در آن ها صنایع متعددی 
از کشور ایران در قالب مقاالتی مورد مطالعه قرار گرفته اند. به جرئت 
می توان گفت در عمدۀ این مقاالت به طور ضمنی از چارچوب نظری 

سیستم های نوآوری بخشی بهره گرفته شده و در برخی از آن ها نظیر 
 )2017( همکاران  و  شهامت  کارگر  و   )2017( باباخان  و  ملکی 
به صراحت از مفهوم سیستم نوآوری بخشی استفاده شده است. تعداد 
کشورهای  که  می دهد  نشان  کشورها  سایر  در  منتشرشده  مقاالت 
درحال توسعه نظیر کره، هند، برزیل و چین ازنظر کاربست چارچوب 
نظیر  توسعه یافته  کشورهای  از  بخشی  نوآوری  سیستم های  نظری 

ایاالت متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا پیش افتاده اند.

3-4. مقاالت منتشرشده به تفکیک روش پژوهش
پژوهشی  روش  تفکیک  به  منتشرشده  مقاالت  نشان دهندۀ   4 شکل 
مقاالت است. همان طور که مشاهده می شود، روش پژوهش کیفی مطالعۀ 
موردی با اختالف چشمگیری با روش های پژوهش کّمی نظیر تحلیل های 
آماری، شبیه سازی، تحلیل پتنت و تحلیل شبکه در صدر قرار گرفته است. 
 نویسندگان مقاالت 

ً
از علل این موضوع می توان به این اشاره کرد که معموال

به مطالعه و واکاوی عمیق تجربۀ  نوآوری بخشی  به سیستم های  مربوط 
موفق یا ناموفق یک یا چند بخش صنعتی در یک یا چند کشور می پردازند. 
به عبارتی، به علت محدودبودن تعداد موردهای مطالعه، روش های کّمی 
نظیر تحلیل های آماری، که مبنایشان جامعه و نمونۀ آماری است، از اعتبار 
طریق  از  شبیه سازی  نظیر  کّمی  روش های  برخی  بااین حال،  می افتند. 
مدل سازی با داده های تاریخیLandini et al., 2017( 1( و تحلیل پتنت 

شکل 3: تعداد مقاالت منتشرشده به تفکیک کشورها

شکل 4: مقاالت منتشرشده به تفکیک روش های پژوهش

1. History Friendly Model
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)Adams et al., 2013( مورد توجه برخی پژوهشگران است.

3-5. مقاالت منتشرشده به تفکیک نشریات
شکل 5 مقاالت منتشرشده به تفکیک نشریات را نشان می دهد. 
همان طور که مشاهده می شود، به استثنای نشریۀ سیاست پژوهش1  
رتبه های  شده،  منتشر  آن  در  زمینه  این  در  مقاالت  بیشترین  که 
بعدی متعلق به تعدادی کتاب است که مؤلفان آن ها در سال های 
کشورهای  تجارب  دربارۀ  مجموعه مقاالتی  گردآوری  به  مختلف 
چارچوب  از  به صراحت  و  پرداخته  درحال توسعه  و  توسعه یافته 
Maler- )نظری سیستم های نوآوری بخشی بهره برداری کرده اند 
ba, 2004; Malerba and Mani, 2009( یا به طور ضمنی از 
 Soofi and Ghazinoory, 2013; Soofi( آن استفاده کرده اند
 مالربا 

ً
and Ghodarzi, 2017; Malerba et al., 2017(. مثال

و همکارانش )2017( با ارائۀ الگویی سه سطحی )ملی، بخشی و 
اقتصادهای نوظهور  فرایند گذار کشورهای دارای  تبیین  به  بنگاه( 
)چین، هند و برزیل( به رهبری بازار در برخی صنایع نظیر خودرو، 

دارو و نرم افزار پرداخته اند.

4. دسته بندی بر اساس سطح توسعه یافتگی کشورها

کشورهای  بستر  در  بخشی  نوآوری  سیستم های   .1-4
توسعه یافته و صنعتی

در  بخشی  نوآوری  سیستم های  درزمینۀ  متعددی  مقاالت 
شده  نوشته  صنعتی  اقتصادهای  و  درحال توسعه  کشورهای  بستر 
نظری  چارچوب  این  از  که  محققانی  اولین  که  گفت  می توان  و 
و  توسعه یافته  کشورهای  از  صنایعی  مطالعۀ  به  گرفته اند  بهره 
ژاپن  و  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  اروپایی،  کشورهای  نظیر  صنعتی 
 مک کلوی و همکاران )2004( از منظر سیستم 

ً
پرداخته اند؛ مثال

نوآوری بخشی به مطالعۀ صنعت داروسازی در اروپا پرداختند. از 

1. Research Policy

تعیین کنندۀ رهبری صنعت در صنایع  آنان، مهم ترین عوامل  نظر 
داروسازی و زیست فناوری عبارت است از: ترکیبی پویا از برخی 
جنبه ها شامل پایۀ دانشی و علمی قوی که بر تحقیقات و آموزِش 
باکیفیت و کارآمد پایه گذاری شده باشد؛ ارتباط مستمر و سازنده 
میان صنعت و دانشگاه با هدف انتقال دانش و فناوری؛ وجود بازار 
قانون گذاری شفاف  و  نهادی  چارچوب  سایۀ  در  نوآوری ها  برای 
بازار  اندازۀ  شود؛  منجر  نوآوری  و  کارایی  از  باالیی  سطح  به  که 
داخلی و درجۀ رقابت و یک پارچگی به گونه ای که سرمایه گذاری 
اتحادهای  برای  را  زمینه  و  کند  توجیه پذیر  را  توسعه  و  تحقیق  در 

راهبردی میان شرکت های کوچک و بزرگ فراهم سازد.
بازارها،  بنگاه ها،  مطالعۀ  به   )2004( همکاران  و  کسارونی 
نهادها و فرایندهای خلق و اشاعۀ دانش در سیستم بخشی صنایع 
شیمیایی  صنعت  که  دریافتند  آنان  پرداختند.  اروپا  در  شیمیایی 
در  است.  حرکت  در  انحصاری شدن  به سمت  روزافزون  به طور 
این صنعت، بنگاه های بزرگ چندملیتی قادر به تحقیق و توسعه، 
راه اندازی شبکه های کارآمد با دانشگاه ها و تأمین کنندگان خاص و 
تطبیق و توسعۀ پایه های دانشی هستند. درنتیجه، موقعیت آن ها به 
ویژگی های منطقه ای شامل تقاضای داخلی و قابلیت های فناورانه 
ثبت  سیاست های  به عالوه،  دارد.  بستگی  علمی  تحقیقات  و 
به ویژه  بنگاه ها  فعالیت های  از  حمایت  و  محافظت  برای  اختراع 
ادکوئیست  دارد.  بسیاری  اهمیت  فناوری بنیان  کوچک  بنگاه های 
ارتباطات  و  ثابت  اینترنت  بخشی  سیستم  مطالعۀ  به   )2004(
او می گوید که  پرداخته است.  اروپا  در  )تلفن همراه(  راه دور  از 
عمومی  به طور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در  اروپا  عملکرد 
سایر  در  اما  است.  ضعیف  دور  راه  از  ارتباطات  تجهیزات  در  و 
و  همراه  تلفن های  مانند  دور  راه  از  ارتباطات  بخش های صنعت 
خدمات اینترنتی، عملکرد اروپا بهتر است. عملکرد قوی برخی 
رویه های  و  خاص  تقاضای  موقعیت های  از  اروپایی  کشورهای 
خدمات  ارائه دهندگان  توسط  استانداردگذاری  برای  تاریخی 

ارتباط از راه دور ملی نشئت می گیرد.

یات شکل 5: مقاالت منتشرشده به تفکیک نشر
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بخشی صنعت  نوآوری  مطالعۀ سیستم  به   )2004( استینمولر 
که  می دهد  نشان  او  یافته های  است.  پرداخته  اروپا  در  نرم افزار 
امنیت  سیستم های  و  نظامی  بخش  دولت،  سرمایه گذاری های 
اجتماعی در صنعت نرم افزار اروپا تأثیر مهمی در تشویق و ترغیب 
به تحقیقات در دانشگاه ها، ایجاد زیرساخت ها و ارتقای سیستم 
در  است.  گذاشته  مهارت  دارای  و  دانشی  انسانی  سرمایۀ  تأمین 
چشمگیر  محدودیت های  و  موانع  از  یکی  چندپاره  بازار  اروپا، 
زمینۀ  دولتی  و  دانشگاهی  صنعتی،  تحقیقات  درمجموع،  است. 
حمایتی مناسبی برای توسعۀ نرم افزارهای کاربردی فراهم ساخته 
است. ونگل و شپیرا )2004( به مطالعۀ بازسازی سیستم نوآوری 
بخشی سنتی ماشین ابزاردر کشورهای پیشرو در این عرصه )آلمان، 
در  به طورکلی  پرداخته اند.  ژاپن(  و  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  ایتالیا، 
تولیدکنندگان  تحقیقاتی،  مراکز  بین  ارتباط  ماشین ابزار،  صنعت 
تأثیر  و کاربران و دانش کدبندی شده اهمیتی روزافزون می یابد و 
مواجهه  در  دارد.  چشمگیری  اهمیت  نیز  راهبردی  مشارکت های 
یکی  بین المللی،  رقابت  ارتقای سطح  و  دانشی  پایه های  با گذار 
از عوامل کلیدی در اروپا بهبود و به روزسانی مستمر مهارت های 

کارکنان و مهندسان است.
بخشی  نوآوری  سیستم  مطالعۀ  به   )2009( جین  و  اولترا 
پرداختند.  فرانسه  در  خودروسازی  صنایع  در  زیست محیطی 
بدین منظور چارچوبی شامل سه مؤلفۀ اصلی رژیم های فناورانه، 
شرایط تقاضا و سیاست های زیست محیطی و نوآوری را انتخاب 
کردند. یافته های آنان نشان می دهد که چگونه رژیم های فناورانه 
و  می شود  منجر  فناورانه1  اینرسی  و  لختی  به  تقاضا  شرایط  و 
سیاست های  به عالوه،  می گردد.  غالب2  طرح  ماندگاری  باعث 
زیست محیطی و نوآورانه با دو عامل دیگر، یعنی رژیم فناورانه و 
شرایط تقاضا، یک پارچه اند و در یکدیگر تأثیر می گذارند. ندو و 
نوآوری  از دیدگاه نظری سیستم  بهره گیری  با  همکاران )2012(، 
نوآوری و رقابت پذیری در صنعت مشروبات  به مطالعۀ  بخشی، 
سیستم  مختلف  ابعاد  درنظرگرفتن  با  پرداختند.  ایتالیا  در  الکلی 
نوآوری بخشی صنعت مشروبات الکلی، این عوامل را برای رشد 
این صنعت معرفی کرده اند: تطبیق با نیازها و رفتاِر درحال تغییر 
مشتریان، فعالیت های تحقیق و توسعه، همکاری و شبکه سازی، 

و اهمیت قائل شدن برای نهادها و قوانین.
سیستم های  چارچوب  از  بهره گیری  با   ،)2013( هوپ  و  فابر 
موجود  موانع  نظام مند  ارزیابی  و  شناسایی  به  بخشی،  نوآوری 
ساخت وساز  بخش  در  انرژی  مصرف  بهره وری  بهبود  راه  سر  بر 
خانه های شخصی در هلند پرداختند. آن ها پی بردند که طراحی 
و تدوین قوانین نامناسب و ضعیف، فقدان بازار و تقاضا و برخی 

1. Technological Inertia

2. Dominant Design

کلیدی ای  نظام مند  موانع  ساخت وساز  بخش  نهادی  ویژگی های 
هستند که از اشاعۀ نوآوری های انرژی سبز در بخش ساخت وساز 
هلند ممانعت می کنند. جالیانو و نادل )2015( به مطالعۀ شدت 
تأثیر  بررسی  عالوه بر  و  پرداختند  فرانسوی  بنگاه های  در  نوآوری 
روش های  و  بنگاه ها  داخلی  سازمانی  ویژگی های  و  ساختار 
تأثیر سیستم های  بیرونی، دربارۀ  گوناگون آن ها برای بسیج منابع 
نشان  آنان  یافته های  متغیر تحقیق کردند.  این  در  نوآوری بخشی 
می دهد که فراتر از تأثیرات کالسیک قانون گذاری، شدت نوآوری 
توسعه،  و  )تحقیق  بنگاه  داخلی  ویژگی های  اساس  بر  بنگاه ها 
و...(،  بنگاه  اندازۀ  سازمانی،  و  فرایندی  محصولی،  نوآوری های 
بیرونی )تأمین کنندگان، مشتریان،  فناورانه در محیط  فرصت های 
بخشی  شرایط  و  و...(  تحقیقاتی  مؤسسات  دانشگاه ها،  رقبا، 

)شرایط بازار، قانون گذاری و...( شکل می گیرد.

کشورهای  بستر  در  بخشی  نوآوری  سیستم های   .2-4
درحال توسعه و درحال صنعتی شدن

را  سبقت  گوی  مدتی  از  پس  توانستند  درحال توسعه  کشورهای 
برای  بخشی  نوآوری  سیستم های  چارچوب  به کاربستن  درزمینۀ 
بخش های  برخی  در  فناورانه  همپایی  و  تکامل  شکل گیری،  تبیین 
 چانگ و همکارانش 

ً
صنعتی از کشورهای توسعه یافته بربایند؛ مثال

)2006( به مطالعۀ هم تکاملی فناوری و نهادها در سیستم نوآوری 
جنوبی  کرۀ  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  صنعت  بخشی 
اطالعات  فناوری  نوآوری  سیستم  که  کردند  بیان  آنان  پرداختند. 
بخش  این  در  فناورانه  قابلیت های  کسب  با  هم زمان  ارتباطات،  و 
تکامل یافته است و راهبردهای فناوری با نهادهای عمومی به طور 
طراحی  آن ها،  دیدگاه  از  یافته اند.  تکامل  و  گرفته  شکل  هم زمان 
ترتیبات سازمانی و نهادی مطابق با تغییر و تحوالت حوزۀ فناوری 
برای توسعه و به روزرسانی قابلیت های فناورانه در یک بخش بسیار 

مهم است.
چرا  که  پرداخت  سؤال  این  دربارۀ  مطالعه  به   )2009( مانی 
راه  از  ارتباطات  تجهیزات  صنعت  از  هند  در  داروسازی  صنعت 
دو بخش  در  و  در یک کشور  که  بیان کرد  او  است.  نوآورتر  دور 
فناوری بنیان ممکن است، به علت تفاوت ساختارهای سیستم های 
رقابتی  و  نوآورانه  فعالیت های  در  متفاوتی  عملکردهای  بخشی، 
مشاهده شود. پرینی )2009( به مطالعۀ صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات3 در برزیل پرداخت و به این نتیجه رسید که پایۀ دانشی 
هر بخش در سازمان دهی فعالیت های نوآوری و نوع شبکه ها تأثیر 
چشمگیری می گذارد. تویوانن و لیما تویوانن )2009( به مطالعۀ 
یادگیری، نوآوری و سیاست های دولتی در جریان ظهور صنعت 
کاغذسازی در برزیل پرداختند و دریافتند که بازیگران اصلی در 

3. ICT
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این سیستم نوآوری بخشی بنگاه های بخش خصوصی هستند.
نوآوری  سیستم های  دیدگاه  از   )2009( همکارانش  و  کانیلس 
یافته های  پرداختند.  اروگوئه  در  نرم افزار  به مطالعۀ صنعت  بخشی 
و  است  یافته  توسعه  انسانی  سرمایۀ  که  می دهد  نشان  آنان 
شرکت های زایشی به منزلۀ قلب فعالیت های نوآورانه در بخش های 
اولیویرا  دی  و  مارکوس  نرم افزارند.  صنعت  مثل  مهارت محور 
)2009( به مطالعۀ انباشت قابلیت های فناورانه در بخش هوانوردی1 
بخشی  نوآوری  سیستم های  که  کردند  بیان  آن ها  پرداختند.  برزیل 
نباید در مرزهای ملی محدود شوند، بلکه می توانند جهانی باشند 
یابد.  کاهش  زمان  طول  در  آن ها  محلی  تعامالت  است  ممکن  و 
اینتاراکومنرد و فیوجیتا )2009( از منظر سیستم های نوآوری بخشی 
به مطالعۀ تهدیدها و فرصت هایی پرداختند که چین برای صنعت 
آن ها  بود.  کرده  ایجاد  ویتنام  و  تایلند  در کشورهای  موتورسیکلت 
دریافتند که بخش های یکسان، زمانی که با تهدیدها و فرصت های 

مشابهی روبه رو می شوند، به طور متفاوتی تکامل پیدا می کنند.
با  در حکم صنعتی  ماهی،2  پرورش  مطالعۀ  به   )2009( ایزوکا 
فناوری پایین،3 در شیلی پرداخت. او بیان کرد که بخش های سنتی 
و  کنند  بنیادی  تغییر  زمان  در طی  است  پایین ممکن  فناوری  با  و 
محور  و  شوند  تبدیل  نوآوری بنیان  و  دانش محور  بخش هایی  به 
 )2009( لی  شوند.  گرفته  درنظر  درحال توسعه  کشورهای  توسعۀ 
یک  در  تایوان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  صنعت  مطالعۀ  به 
است  آن  مؤید  او  یافته های  پرداخت.  جهانی  دانش بنیان  اقتصاد 
تعبیه  نوآوری  ملی  سیستم های  در  بخشی  نوآوری  سیستم های  که 
شده اند و تکاملشان از طریق سیاست های دولت یا تقویت می شود 

یا محدود.
زی و همکارانش )2009(، با بهره گیری از دیدگاه سیستم های 
چین  در  خودرو  صنعت  تکامل  سیر  مطالعۀ  به  بخشی،  نوآوری 
در  فناورانه  قابلیت های  انباشت  که  کردند  بیان  آنان  پرداختند. 
خارجی  و  داخلی  منبع  دو  چین  در  خودرو  سازندۀ  بنگاه های 
توسعه  راستای  در  اتخاذشده  سیاست های  به  همچنین  دارد. 
است  عبارت   که  کردند  اشاره  چین  در  خودرو  صنعت  تکامل  و 
از  استفاده  به  تشویق  آن؛  برای  زمینه سازی  و  رقابت  تسهیل  از: 
خودروهای کم مصرف و دوستدار محیط زیست و حمایت از آن. 
به طورکلی، یافته های پژوهش زی و همکارانش گویای آن است که 
تقاضای چشمگیر داخلی و شبکه های دانشی خارجی مهم ترین 
عوامل مؤثر در تکامل این بخش صنعتی در چین اند. کاسمانو و 
همکارانش )2010( به مطالعه ای تطبیقی درزمینۀ همپایی فناورانه 
در بخش مشروبات الکلی در سه کشور شیلی، ایتالیا و آفریقای 

1. Aeronautic Sector

2. Salmon Farming Industry

3. Low-tech

اقتصادهای  که  می دهد  نشان  آن ها  یافته های  پرداختند.  جنوبی 
راهبردهای  و  متنوع  نهادی  مدل های  طریق  از  ظهور،  درحال 
نوآوری، در فرایند نوسازی فناورانه و استانداردسازی محصوالت 
مشروبات  صنعت  در  تازه واردان  این  می کنند.  حرکت  فعاالنه 
میان  و  می دهند  پاسخ  تقاضا  تغییرات  به  اثربخش  به طور  الکلی 
رویکردهای علمی جدید، تالش ها برای نهادسازی و راهبردهای 

موفقیت آمیز بازاریابی هم سویی ایجاد می کنند.
سطح  مطالعۀ  به منظور   ،)2011( همکاران  و  مقدم  باقری 
به  ایران،  در  بادی  توربین های  صنعت  در  فناورانه  قابلیت های 
بخش  سطح  در  فناورانه  قابلیت های  ارزیابی  الگوی  یک  معرفی 
به  کشور  وابستگی  که  می دهد  نشان  آن ها  یافته های  پرداختند. 
انرژی های  در  فناورانه  قابلیت های  توسعۀ  از  فسیلی  انرژی های 
کرده  جلوگیری  بادی،  توربین های  صنعت  به ویژه  تجدیدپذیر، 
است. ازسوی دیگر، سیاست های موجود در حوزۀ انرژی در ایران 
درجهت بسترسازی و ایجاد محیط مناسب و پشتیبانی کننده برای 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزۀ  در  فناورانه  قابلیت های  شکل گیری 
کارآمد نیستند. هو و هانگ )2014( به مطالعۀ علل این واقعیت 
تایوان،  در  دارو  صنعت  بخشی  نوآوری  سیستم  که  پرداختند 
به  آنان  خورد.  شکست  دولتی،  شدید  حمایت های  علی رغم 
مقایسۀ فعالیت های ثبت اختراع و انتشارات علمی میان تایوان و 
هند پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رژیم دارایی های فکری 
میان  پیوند  برقراری  در  علمی(  انتشارات  و  اختراعات  )ثبت 
بازیگران و نهادها تأثیر بسزایی دارد و در اثربخشی سیستم نوآوری 

بخشی در صنعت دارو بسیار تأثیرگذار است.
فناوری  صنعت  مطالعۀ  به   )2013( جمالی  و  قاضی نوری 
اطالعات و ارتباطات در ایران پرداختند. آنان، پس از مطالعۀ سیر 
تکاملی این بخش، به برخی از موانع توسعۀ قابلیت های فناورانه 
فناوری های  و  محصوالت  واردات  کردند:  اشاره  بخش  این  در 
غیرقانونی و بی رویه، اجرای گزینشی قانون بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت های داخلی، فقدان برنامه ای منسجم و جامع برای رشد 
صنعت و تعامل ضعیف بین دانشگاه و صنعت و دولت. تاریخی و 
همکاران )2013( به مطالعۀ صنعت هوافضا در ایران پرداختند. از 
دید آن ها، برخی ضعف های صنعت هوافضای ایران عبارت اند از: 
دشواری های موجود درزمینۀ خرید و انتقال فناوری ها و ابزارها و 
قطعات به علت تحریم ها، ضعف در قابلیت های طراحی، ضعف 
محصوالت  تجاری سازی  در  ضعف  فرایندی،  نوآوری های  در 
تعامالت ضعیف میان مؤسسات تحقیقاتی  و  ارتباطات  موجود، 
و  غیرمتمرکز،  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  سیستم  بخش،  این 

عدم اولویت گذاری در تخصیص منابع و سرمایه گذاری ها.
صنعت  چالش های  و  روندها  مطالعۀ  به   )2013( منطقی 
چند  این  طی  در  که  می کند  بیان  او  پرداخت.  ایران  در  خودرو 
به سمت ساخت  مونتاژ ِصرف خودرو  از  ایرانی  دهه خودروسازان 
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و  ایران  در  خودروها  برخی  کامل  ساخت  و  داخل  در  قطعات 
ایجاد اتحادهای راهبردی با شرکت های خودروساز پیشرو حرکت 
کرده اند. همچنین، مسئولیت قانون گذاری برای صنعت خودرو در 
و  قوانین  که  است  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برعهدۀ  ایران 
محیط زیست،  از  حفاظت  امنیت،  تولید،  درزمینۀ  استانداردهایی 
حقوق مصرف کنندگان و سوخت مصرفی تصویب و ابالغ می کند. 
صنعت  در  فناورانه  یادگیری  مطالعۀ  به   )2017( باباخان  و  ملکی 
حمل ونقل ریلی در ایران پرداختند. آنان، با بهره گیری از چارچوب 
نظری سیستم های نوآوری بخشی، به بررسی سیر تکامل بازیگران 
از  پیش  در  تقاضا  و  نهادها  فناوری،  یادگیری  و  دانش  شبکه ها،  و 
انقالب و پس از انقالب در این صنعت پرداخته اند. به نظر ایشان، 
از  صنعت  این  در  فناورانه  قابلیت های  سطح  مدت،  این  طی  در 
دانش عملیات و بهره برداری به قابلیت ساخت کامل واگن و قابلیت 

ساخت بخش زیادی از قطعات لوکوموتیو ارتقا یافته است.

5. دسته بندی موضوعی

5-1. سیستم های نوآوری بخشی و همپایی فناورانه
لی و لیم )2001( در زمرۀ اولین کسانی بودند که با بهره گیری از 
مفهوم رژیم های فناورانه،1 بر شناسایی مسیرهای مختلف همپایی 
فناورانه در چندین بخش صنعتی کره تمرکز کردند. آنان شش صنعت 
تلفن های همراه CDMA، D-RAM، خودرو، وسایل الکترونیک 
و  را مطالعه کردند  ماشین آالت  و  کامپیوترهای شخصی  مصرفی، 
سه روش همپایی فناورانه یعنی دنباله َروی،2  پرش از مراحل3 و خلق 
مسیر جدید4 را در بخش های صنعتی موردمطالعه شناسایی کردند. 
و  بخشی  نوآوری  سیستم های  منظر  از  نیز،   )2010( لی  و  جانگ 
همپایی در بهره وری، به مطالعۀ عوامل تعیین کنندۀ شکاف بهره وری 
میان بنگاه های کره ای و ژاپنی پرداختند. یافته های آنان مؤید آن است 
بخش هایی  در  بیشتر  را  بهره وری  در  همپایی  کره ای  بنگاه های  که 
تجهیزات  در  و  صریح ترند  و  آشکارتر  فناوری ها  که  داده اند  انجام 
وارداتی تعبیه شده اند. این یافته به فهم این مسئله کمک می کند که 
چرا بهره وری بنگاه های کره ای فعال در صنعت تجهیزات الکترونیکی 
نزدیک و حتی باالتر از بنگاه های ژاپنی است، درحالی که هنوز میان 
ژاپنی  بنگاه های  با  خودرو  تولیدکنندۀ  کره ای  بنگاه های  بهره وری 

شکاف وجود دارد )به سبب دانش ضمنی بیشتر در این بخش(.
مالربا و نلسون )2011( بر این نظرند که همپایی فناورانه نوعی 
فرایند یادگیری بلندمدت است که، به سبب عوامل مختلف مؤثر در 
موفقیت یا شکست، از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. آنان 

1. Technological Regimes

2. Path-following

3. Stage-skipping

4. Path-creating

یادگیری و همپایی  به مطالعۀ  نوآوری بخشی  از منظر سیستم های 
فناورانه در شش بخش پرداختند و نقاط اشتراک و افتراق میان این 
بخش ها را شناسایی کردند. این بخش ها عبارت اند از: دارو )هند و 
برزیل(، خودرو )کرۀ جنوبی، چین و برزیل(، نرم افزار )هند، ایرلند، 
اسرائیل، چین و برزیل(، تجهیزات ارتباطات از راه دور )کرۀ جنوبی 
و هند(، کشاورزی ـ غذایی )چین، برزیل، کاستاریکا و نیجریه( و 
نیمه رساناها )کرۀ جنوبی، تایوان، چین و مالزی(. از نقاط اشتراک 
توسط  قابلیت  ایجاد  و  یادگیری  به  می توان  مطالعه شده  بخش های 
بنگاه های داخلی، دسترسی به دانش فنی خارجی، آموزش و سرمایۀ 
انسانی ماهر و تأثیرگذاری فعال دولت اشاره کرد. ازطرفی، بخش های 
مطالعه شده در مواردی چون ساختار صنعت، شرایط تقاضا و روابط 
نوع  مالی،  تأمین  روش های  بخش،  در  فعال  بازیگران  نوع  افقی، 

سیاست های دولت، استانداردها و قوانین با یکدیگر تفاوت دارند.
سیستم های  دیدگاه  از  بهره گیری  با   ،)2013( همکاران  و  کیم 
نوآوری بخشی، به مطالعۀ همپایی فناورانه و بازار بنگاه های متأخر 
فرایند پرداختند.  این  نرم افزار و نقش دولت در  چینی در صنعت 
یافته های آنان نشان می دهد که بنگاه های فعال در حوزۀ نرم افزار 
راهبردهای  مختلف،  فناورانۀ  رژیم های  اساس  بر  چین،  در 
این  بااین حال،  می کنند.  اتخاذ  همپایی  و  یادگیری  برای  متفاوتی 
راهبردهای یادگیری و اکتساب فناوری، بدون قانون گذاری دولت 
کسب وکاری  محدودیت های  مانند  خارجی  شرکت های  زیان  به 
نرم افزارهای  برای محصوالت داخلی در  انحصاری  و خریدهای 

کاربردی، به موفقیت های تجاری نمی انجامد.

5-2. سیستم های نوآوری بخشی و پنجره های فرصت
آن  از  پرداختند که هدف  ارائۀ چارچوبی  به  مالربا )2017(  و  لی 
توضیح این واقعیت بود که در طول زمان تغییراتی در رهبری صنعت 
در  می شود.  گفته  همپایی5  چرخه های  آن  به  که  می دهد،  رخ  بخش 
رهبران  کسوت  در  متأخر  کشورهای  و  بنگاه ها  همپایی،  چرخه های 
پیشرو  کشورهای  یا  بنگاه ها  درحالی که  می یابند،  ظهور  بین المللی 
موقعیت خود را ازدست می دهند. لی و مالربا، با بهره گیری از دیدگاه 
فرصت  پنجره های  مفهوم  همچنین  و  بخشی  نوآوری  سیستم های 
شکل گیری  نحوۀ  مطالعۀ  به  تقاضا(،  و  سیاست  نهاد/  )فناورانه، 
دوربین  حافظه،  همراه،  تلفن  صنعت  شش  در  همپایی  چرخه های 
این  بر  آنان  عکاسی، هواپیماهای جت، فوالد و نوشیدنی پرداختند. 
نظرند که شرکت ها و کشورهای متأخر می توانند از طریق بهره برداری از 
پنجره های فرصت فناوری، نهاد/ سیاست و تقاضا به همپایی فناورانه در 

یک بخش صنعتی اقدام کنند و از پیشگامان آن صنعت پیشی بگیرند.
نوآوری  سیستم های  مفاهیم  از  بهره گیری  با   ،)2017( کی  و  لی 
بخشی و پنجره های فرصت، به مطالعۀ منشأ تغییرات در رهبری صنعت 
و همپایی بنگاه های متأخر در صنعت فوالد از جنگ جهانی دوم به بعد 

5. Catch-up Cycles
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پرداختند. پس از جنگ جهانی دوم، دو تغییر اساسی در رهبری صنعت 
در صنعت فوالد در جهان رخ داده است: تغییر در رهبری صنعت از 
ایاالت متحدۀ آمریکا به ژاپن )فوالد نیپون1( در 1980 و تغییر در رهبری 
صنعت از ژاپن به کرۀ جنوبی )پوسکو( در 1998. آنان بر این نظرند 
فناوری،  نسل های  در  تغییر  بر  است  مشتمل  فرصت  پنجره های  که 
چرخه های کسب وکار و تغییر در تقاضا و قوانین و مداخالت دولت. 
فناوری های جدید،  پنجرۀ فرصت ظهور  از مزیت  بهره گیری  با  ژاپن، 
شرکت  درحالی که  پرداخت،  جدید2  مسیر  خلق  نوع  از  همپایی  به 
به منزلۀ  از رکود  با بهره گیری  کره ای پوسکو در جایگاه شرکتی دولتی، 
و  تجهیزات  گسترش  برای  پایین  قیمت  پرداخت  برای  فرصتی  پنجرۀ 

به روزرسانی فناوری ها، به همپایی از نوع پرش از مراحل پرداخت.
از چارچوب نظری سیستم های  بهره گیری  با  ورتسای )2017(، 
در  تغییر  مطالعۀ  به  فرصت،  پنجره های  مفهوم  و  بخشی  نوآوری 
وی  پرداخت.  منطقه ای  هواپیماهای جت  در صنعت  بازار  رهبری 
بازار از شرکت های پیشتاز در این حوزه یعنی فوکر و  تغییر رهبری 
رهبری  در  تغییر  و   1995 حوالی  در  کانادا  بمباردیر4  به  بی ِای ای3 
بازار از بمباردیر به امبرائر5 برزیل در حوالی 2005 را مطالعه کرد. 
جت  هواپیماهای  تعداد  بازار  رهبری  تعیین  برای  موردنظر  معیار 
آن ها شده است. چارچوب  به تحویل  است که یک شرکت موفق 
نظری به کاررفته در این پژوهش شامل گسستگی های ایجادشده در 
هریک از مؤلفه های سیستم نوآوری بخشی است که خود را در قالب 
پنجره های فرصت نشان می دهند. شرکت های متأخر می توانند، از 
ایجادشده،  فرصت  پنجره های  به  راهبردی  پاسخ گویی های  طریق 
شرکت های پیشتاز را به  چالش بکشند. به عالوه، برخی پیش نیازهای 
ضروری ممکن است تعداد شرکت های متأخر آماده برای گذار به 
رهبری بازار را محدود سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
موتورهای کاراتر و بهبودهای فناورانه در زیرسیستم ها، تغییر قیمت 
نفت، چرخه های کسب وکار، آزادسازی خدمات حمل ونقل هوایی 
و مداخالت دولت ها می تواند پنجره های فرصتی از جنس فناوری، 

تقاضا و قانون گذاری ایجاد کند.

5-3. سیستم های نوآوری بخشی در کاالهای سرمایه ای 
و محصوالت و سامانه های پیچیده

نوآوری  سیستم های  درزمینۀ  انجام شده  مطالعات  اغلب  در 
 با محصوالت مصرفی و سیستم تولید انبوه تمرکز 

ِ
بخشی بر صنایع

 
ِ

شده است. در تعداد محدودی از مطالعات پیشین تمرکز بر صنایع
با کاالهای سرمایه ای و محصوالت و سامانه های پیچیده بوده که 

1. Nippon Steel

2. Path-creating Catch-up

3. BAe

4. Bombardier

5. Embraer

با  فناورانۀ متفاوتی دارند. کیم و لی )2009 ,2008(،  رژیم های 
فناورانه،  همپایی  و  بخشی  نوآوری  نظریه های سیستم های  تلفیق 
)ماشین ابزار(  سرمایه ای6  کاالهای  تولیدکنندۀ  صنایع  مطالعۀ  به 
در کرۀ جنوبی پرداخته اند. از نظر آنان، الگوهای همپایی فناورانه 
تولیدکنندۀ  صنایع  با  سرمایه ای  کاالهای  تولیدکنندۀ  صنایع  در 
تولیدکنندۀ  صنایع  در  است.  متفاوت   

ً
کامال مصرفی  کاالهای 

کاالهای  تولیدکنندۀ  صنایع  برخالف  سرمایه ای،  کاالهای 
که  دارند  سروکار  مشتریانی  با  تولیدکننده  بنگاه های  مصرفی، 
خودشان بنگاه های تولیدکنندۀ محصوالت اند نه مصرف کنندگان 
ِصرف. به عالوه، در صنایع تولیدکنندۀ کاالهای سرمایه ای، دانش 
ضمنی انباشت شده از طریق تعامل میان بنگاه تولیدکننده و بنگاه 
مشتری اهمیت بسیاری می یابد. در این صنایع، دانش در تجهیزات 
نیازمند  این صنایع  و  نمی شود  فنی خالصه  و مجوزهای  تولیدی 
پیشنهاد  لی  و  کیم  توسعه اند.  و  طراحی  دانش  از  باالیی  سطح 
می کنند که، با توجه به موانع متعدد بر سر راه بنگاه های متأخر برای 
همپایی فناورانه در صنایع تولیدکنندۀ کاالهای سرمایه ای، دولت 
و سیاست های آن می توانند در ایجاد انگیزه و حمایت از بنگاه ها 

برای ورود به این صنایع تأثیر بسزایی داشته باشند.
زنگ و همکارانش )2013( نیز راهبردها و قابلیت های فناورانۀ 
حکم  )در  پزشکی7  تجهیزات  درزمینۀ  چینی  پیشرو  بنگاه های 
محصوالت و سامانه های پیچیده( را از منظر سیستم های بخشی 
مطالعه کردند. یافته های آنان حاکی از آن است که یک پارچه سازی 
و  همکاری  قابلیت سازی،  در  سرمایه گذاری  میان رشته ای، 
ازمیان برداشتن چالش های  برای  پشتیبان  نهادهای  و  شبکه سازی 
پیش روی تولید و توسعۀ محصوالت و سامانه های پیچیده اهمیت 
توربین های  صنعت  مطالعۀ  با   ،)2016( مجیدپور  دارد.  فراوانی 
گازی در ایران به مثابۀ صنعتی با محصوالت و سامانه های پیچیده 
نتیجه  این  به  این صنعت،  بازار خاص  و  فناورانه  واکاوی رژیم  و 
رسید که الگوی همپایی فناورانه در این صنایع از نوع دنباله َروی 
فناوری ها  برخی  در  فقط  مراحل  از  پرش  الگوی  و  است  مسیر 

 ناممکن است.
ً
ممکن است و الگوی خلق مسیر جدید تقریبا

5-4. سیستم های نوآوری بخشی و گذار به رهبری بازار 
در اقتصادهای نوظهور

مجموعه مقاالتی  گردآوری  به   )2017( همکاران  و  مالربا 
درزمینۀ ظهور رهبران بازار در اقتصادهای نوظهور نظیر چین، هند 
و برزیل پرداختند. آنان بخش ها و صنایعی چون خودرو، نرم افزار 
و دارو در این کشورها را مطالعه کردند و به بررسی تجربۀ برخی 
و  تاتاموتورز  جیلی،  بنگاه های  پرداختند؛  صنایع  این  در  بنگاه ها 
و  بی جی آی  ووکسی،  سینوواک،  خوردو؛  صنعت  در  مارکوپولو 

6. Capital Goods

7. Medical Device



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 8، شمارۀ 2، تابستان 1397 34

کیپال در صنعت دارو؛ و اچ سی ال، توتوس و پوزیتیوو در صنعت 
مؤلفۀ  سه  شامل  بازار  رهبری  آنان،  دیدگاه  از  اطالعات.  فناوری 
 
ً
اصلی است: موقعیت غالب در بازارهای داخلی، موقعیت نسبتا
فرایندی.  و  محصولی  نوآوری های  و  جهانی  بازارهای  در  خوب 
به عالوه، آنان به برخی عوامل مؤثر در دستیابی به رهبری بازار در 
سطح بنگاه )کارآفرینی، یادگیری، قابلیت سازی و راهبرد(، سطح 
ملی )بازیگران سیستم ملی نوآوری و چارچوب نهادی( و سطح 
بخش )دانش و قابلیت های فناورانه، بازیگران و شبکه ها و نهادها( 

اشاره کردند.
مانی )2017( به مطالعۀ صنعت دارو در هند )مطالعۀ موردی 
شرکت کیپال( پرداخت. او بیان کرده که صنعت دارو در هند سه 
و  تولید  در  اصلی  بازیگران  از  یکی  هند  اول،  دارد:  بارز  ویژگی 
به  دارو  صنعت  در  هند  دوم،  است؛  ژنریک  داروهای  تأمین 
خودکفایی رسیده است؛ سوم، صنعت دارو صنعتی بسیار نوآورانه 
است. پس از اشاره به برخی عوامل مؤثر در رهبری شرکت کیپال 
هزینه ها،  در  رهبری  مانند  راهبردها  برخی  و  کارآفرینی  مانند 
تنوع بخشی به بازار و تمرکز بر بازارهای جدید و تحقیق و توسعۀ 
درون زای قوی، به برخی عوامل در سطح بخشی اشاره کرده است، 
مانند رژیم کارا و اثربخش ثبت اختراعات در هند، تأمین نیروی 
انسانی توسعه یافته و توانمند برای تحقیق و توسعه در صنعت دارو، 
درزمینۀ  مالی  انگیزش های  دولتی،  تحقیقاتی  مؤسسات  نقش 
تحقیق و توسعه و سیاست های  فعاالنۀ دولت )سرمایه گذاری های 
خطرپذیر، حمایت از به روزرسانی دانش و قابلیت های فناورانه و 
ترسیم چشم انداز مشترک( و نقش بازار بزرگ و روبه رشد در هند 

و توسعۀ صادرات.
گیو و همکاران )2017( به مطالعۀ ظهور رهبری بازار در صنعت 
خودرو در چین )مطالعۀ موردی شرکت جیلی( پرداختند. درزمینۀ 
نهادها، سیاست های مرتبط با تجارت و تمرکز بر اقتصاد مقیاس و 
همچنین تعامل دولت های محلی با دولت مرکزی به بسترسازی برای 
توسعۀ این بخش منجر شده است. ازطرفی، درزمینۀ بازار نیز، وجود 
بازار داخلی بسیار بزرگ و بخش بندی شده به شکل گیری قابلیت های 
فناورانه در این بخش کمک کرده است. در مورد همپایی فناورانه در 
انباشت قابلیت های فناورانه  این بخش می توان گفت که ساخت و 
روش  با  ارزان قیمت  محصوالت  مونتاژ  و  با ساخت  بخش  این  در 
مهندسی معکوس1 شروع شده است. در این مرحله، خودروسازان 
تعامالت خوبی با شبکۀ تأمین کنندگان محلی و ملی برقرار کردند. 
به سمت فعالیت های تحقیق و  در مرحلۀ بعد، خودروسازان چینی 
توسعه و کسب و ایجاد قابلیت های طراحی حرکت کردند. برای این 
به کارگیری متخصصان  از طریق  منظور، به کسب تجربه و مهارت 
فناوری  توسعۀ  به  عالوه براین،  کردند.  اقدام  خارجی  مهندسان  و 

1. Reverse Engineering

مراکز  و  دانشگاه ها  با  روابطشان  و  پرداختند  درون زا  به صورت 
تحقیقاتی را گسترش دادند و تقویت کردند )برای نمونه می توان به 
گوتبورگ2 سوئد  در  اروپایی شرکت جیلی  تحقیقاتی  مرکز  احداث 
مشترک3  توسعۀ  و  از طریق طراحی  یادگیری  ازطرفی،  کرد(.  اشاره 
و  ایتالیا  جنوبی،  کرۀ  نظیر  کشورهایی  از  خارجی  شرکت های  با 
با  از طریق سرمایه گذاری های مشترک4  یادگیری  و همچنین  آلمان 
شرکت های خارجی نظیر  MBH 5 انگلیس و ادغام ها و تملک های 
شرکت های خارجی نظیر خرید شرکت های استرالیایی )بزرگ ترین 
ولوو(  شرکت  سوئدی،   6  DSI نام  به  گیربکس  تولیدکنندۀ  شرکت 

نقش چشمگیری در توسعۀ این بخش داشته است.

بحث و نتیجه گیری

سیستم های  پژوهشی  پیشینۀ  نظام مند  مرور  به  رو  پیش  مقالۀ 
اختصاص   )1996-2017( گذشته  دهۀ  دو  طی  بخشی  نوآوری 
دارد. درمجموع، 75 مقالۀ انگلیسی منتشرشده در نشریات معتبر 
در  که  تحلیل شده   و  کتاب )مجموعه مقاالت( مطالعه  تعدادی  و 
نوآوری  نظری سیستم های  و چارچوب  از مفهوم   

ً
یا صریحا آن ها 

بخشی بهره برداری شده یا به طور ضمنی این چارچوب نظری به کار 
تحلیل های  شده اند:  مطالعه  منظر  سه  از  مقاالت  بود.  شده  برده 
کّمی و ارائۀ برخی آمارهای توصیفی، دسته بندی بر اساس سطح 
توسعه یافتگی کشورها و دسته بندی موضوعی. از تحلیل های کّمی 

و استخراج آمارهای توصیفی این نتایج به دست آمده است: 

1. تعداد مقاالت منتشرشده در طول زمان، که در آن ها از مفهوم 
شده،  استفاده  بخشی  نوآوری  سیستم های  نظری  چارچوب  و 
نکته  این  درنظرداشتن  با  البته  است،  نشان دهندۀ سیری صعودی 
کاربست  به علت  اخیر  سال های  در  مقاالت  تعداد  افزایش  که 
روبه افزایش این مفهوم به منظور مطالعۀ بخش های صنعتی متنوع 

در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور است

2. بررسی مقاالت به تفکیک صنایع مؤید آن است که از مفهوم و 
 

ِ
چارچوب نظری سیستم نوآوری بخشی در دامنۀ وسیعی از صنایع
با سطوح پیشرفتگی و پیچیدگی متفاوت فناوری بهره برداری شده 
است که تنوع آن ها از صنعت دارو و نیمه رساناها تا پرورش ماهی 

و کاغذسازی را دربر می گیرد.

که  است  آن  گواه  نیز  کشورها  تفکیک  به  مقاالت  مطالعۀ   .3
نظری  و چارچوب  مفهوم  از  بهره گیری  در  توسعه یافته  کشورهای 

2. Goteborg

3. Joint Design and Development

4. Joint Venture

5. Manganese Bronze Holdings

6. Drivetrain Systems International
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بوده اند، ولی طی سال های اخیر  نوآوری بخشی پیشگام  سیستم 
کشورهای درحال توسعه گوی سبقت را ربوده اند.

4. بررسی مقاالت ازنظر روش های پژوهش به کارگرفته شده نشان 
)تک موردی/  موردی  مطالعۀ  روش  و  کیفی  رویکرد  که  می دهد 
 85 )حدود  فاحش  اختالف  با  و  چشمگیر  به طرز  چندموردی( 
درصد مطالعات انجام شده( از رویکردهای کّمی نظیر تحلیل های 

آماری، تحلیل پتنت و شبیه سازی بیشتر استفاده شده است.
به  بر اساس سطوح توسعه یافتگی کشورها  دسته بندی مقاالت 
منجر  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای  برای  یافته ها  برخی 
کشورهای  بستر  در  انجام شده  مطالعات  بررسی  است.  شده 
 اروپایی( مؤید آن است که رویکرد سیستم های 

ً
توسعه یافته )عمدتا

ارائه  برای مطالعۀ بخش ها  نوآوری بخشی روش شناسی جدیدی 
باید  که  می کند  تسهیل  را  متغیرهایی  شناسایی  بنابراین،  می کند؛ 
هدف سیاستی درنظر گرفته شوند. عالوه براین، تأثیر سیاست های 
عمومی و افقی ممکن است در بخش های گوناگون متفاوت باشد و 
آثار متفاوتی به دنبال داشته باشد. تحلیل خردمایه ها و عقالنیت ها 
و همچنین تأثیر سیاست ها در بخش های گوناگون مستلزم ارزیابی 
بخش های  و  کشورها  بین  و  زمان  طی  در  دقیق  و  عمیق  تطبیقی 
هر  در  آن  انتشار  و  نوآوری  تقویت  برای  است.  گوناگون  صنعتی 
بخش نه تنها سیاست های فناوری و نوآوری، بلکه دامنۀ وسیعی از 
سیاست ها باید مطالعه شود. به عالوه، در سیاست گذاری نوآوری 
صنعتی  بخش های  جغرافیایی  و  ساختاری  تفاوت های  به  باید 

گوناگون توجه شود.
کشورهای  بستر  در  بخشی  نوآوری  سیستم های  مطالعۀ 
تفاوت های  از  گاهی  آ است:  منتج شده  یافته  این  به  درحال توسعه 
کلیدی موجود در سیستم های بخشی که به ما امکان می دهد دریابیم 
چرا برخی عوامل در نوآوری در برخی از بخش ها مؤثرند ولی در 
برخی  چرا  که  دریابیم  همچنین،  نیستند.  مؤثر  دیگر  بخش های 
درحالی که  دارند،  بخش ها  برخی  در  چشمگیری  تأثیر  سیاست ها 
قابلیت های  تفکیک  است.  جزئی  بخش ها  سایر  در  آن ها  تأثیر 
درک  برای  است  ممکن  تولید  و  توسعه  قابلیت های  از  تحقیقات 
باشد.  مفید  بسیار  بخشی  سیستم های  در  تولید  و  نوآوری  فرایند 
ارتباطی  می کنند  بخش ظهور  یک  در  که  نوع شبکه هایی  و  شکل 
و  شبکه ها  شکل گیری  دارند.  بخش  آن  دانشی  پایۀ  با  قوی  بسیار 
به  است  ممکن  درحال توسعه  کشورهای  در  دانشی  سیستم های 
هم سویی های پیچیده در سطوح چندگانۀ ساختار حاکمیتی منجر 
شود -ساختاری که شامل شبکه های شرکتی چندملیتی و شبکه های 
و  مهارت ها  شکل گیری  دانش محور،  بخش های  در  است.  محلی 
دارد.  ارتباط  بخش  آن  رشد  با  خاص  به طور  انسانی  سرمایه های 
کارآفرینی و شرکت های زایشی برای نوآوری در بخشی که مشتمل 
است.  ضروری  بسیار  است  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  بر 

 بخش هایی با فناوری و دانش پایین نیستند 
ً
بخش های سنتی لزوما

و  بهره برداری  و  می آیند  به حساب  نوآور  بخش های  آن ها  اغلب  و 
یک پارچه سازی دانش های توسعه یافته و متنوع روزافزونی دارند که 
وابسته به ابزارها، زمان بندی و بستر بخش ها است. دولت می تواند 
سیستم  ایجاد  راه  سر  بر  باشد  مانعی  هم  و  باشد  تسهیل گر  هم 

نوآوری بخشی.
مطالعۀ مقاالتی که چارچوب نظری سیستم های نوآوری بخشی 
با هدف تبیین همپایی فناورانه در کشورهای درحال توسعه و دیرآمده 
یادگیری  فرایند  نوعی  فناورانه  همپایی  که  می دهد  نشان  دارند 
یا  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  وجود  به علت  که،  است  بلندمدت 
شکست آن، از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. ازجمله نقاط 
درحال توسعه  که کشورهای  گوناگون  بخش های صنعتی  اشتراک 
موفق به همپایی در آن ها شده اند می توان به این  موارد اشاره کرد: 
ضرورت یادگیری و ایجاد قابلیت توسط بنگاه های داخلی، اهمیت 
دسترسی به دانش فنی خارجی، و لزوم آموزش و سرمایۀ انسانی 
در  مطالعه شده  ازطرفی، بخش های  دولت.  فعال  و حضور  ماهر 
نوع  افقی،  و روابط  تقاضا  مواردی چون ساختار صنعت، شرایط 
بازیگران فعال در بخش، روش های تأمین مالی، نوع سیاست های 
به عالوه،  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  قوانین  و  استانداردها  دولت، 
واکاوی مطالعات صورت گرفته از طریق تلفیق مفهوم سیستم های 
شرکت ها  که  می دهد  نشان  فرصت  پنجره های  و  نوآوری  بخشی 
از پنجره های فرصت  با بهره برداری  و کشورهای متأخر می توانند 
در یک  فناورانه  به همپایی  اقدام  تقاضا  و  نهاد/ سیاست  فناوری، 
بخش صنعتی کنند و از پیشگامان آن صنعت پیشی بگیرند. این 
راهبردی  پاسخ گویی های  طریق  از  می توانند،  متأخر  شرکت های 
به چالش  را  پیشتاز  شرکت های  ایجادشده،  فرصت  پنجره های  به 

بکشند و به رهبری بازار گذار کنند.

کاوش در مقاالت مربوط به سیستم های نوآوری بخشی در صنایع با 
کاالهای سرمایه ای و محصوالت و سامانه های پیچیده مؤید آن است 
که الگوهای همپایی فناورانه در صنایع تولیدکنندۀ کاالهای سرمایه ای و 
محصوالت و سامانه های پیچیده با صنایع تولیدکنندۀ کاالهای مصرفی 
 متفاوت است. در صنایع تولیدکنندۀ 

ً
که سیستم تولید انبوه دارند کامال

کاالهای سرمایه ای و محصوالت و سامانه های پیچیده، برخالف صنایع 
تولیدکنندۀ کاالهای مصرفی، بنگاه های تولیدکننده با مشتریانی سروکار 
دارند که خودشان بنگاه های تولیدکنندۀ محصوالت اند نه مصرف کنندۀ 
دانش  سرمایه ای،  کاالهای  تولیدکنندۀ  صنایع  در  به عالوه،  ِصرف. 
ضمنی انباشت شده از طریق تعامل میان بنگاه تولیدکننده و بنگاه مشتری 
اهمیت بسیاری می یابد. به طورکلی، کاالهای سرمایه ای و محصوالت 
و سامانه های پیچیده رژیم های فناورانه و بازار متفاوتی از محصوالت 
مصرفی با سیستم تولید انبوه دارند و این تفاوت ها در الگوی همپایی 
فناورانه در آن ها تأثیر می گذارد. ازطرفی، مروری بر مطالعات انجام شده 
درزمینۀ گذار اقتصادهای نوظهور )چین، هند و برزیل( به رهبری بازار 



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 8، شمارۀ 2، تابستان 1397 36

در برخی بخش های صنعتی نشان می دهد که برای تبیین این رویداد نیاز 
به کاربست الگویی چندسطحی است. برخی عوامل مؤثر در دستیابی 
یادگیری،  کارآفرینی،  بنگاه،  سطح  در  از:  عبارت اند  بازار  رهبری  به 
قابلیت سازی و راهبرد؛ در سطح ملی، بازیگران سیستم ملی نوآوری 
و چارچوب نهادی؛ و در سطح بخش، دانش و قابلیت های فناورانه، 

بازیگران و شبکه ها و نهادها.
در انتها پیشنهادهایی را برای پژوهش های بیشتر در آینده ارائه 

می کنیم: 

توضیح  برای  نوآوری بخشی  از چارچوب سیستم های  بهره گیری  ـ 
در  فناورانه  همپایی  و  تکامل  شکل گیری،  چگونگی  و  چرایی 
بخش های صنعتی مختلف تبیین های ارزشمندی از تغییر و تحوالت 

ساختاری و وضعیت عملکردی این بخش ها فراهم می آورد

ـ تلفیقی از چارچوب نظری سیستم های نوآوری بخشی و مفاهیم 
 نوع و ترتیب و توالی گشوده شدن 

ً
رژیم های فناورانه و بازار بعضا

پنجره های فرصت در بخش های صنعتی گوناگون را تبیین می کند.

در  بخشی  نوآوری  سیستم های  نظری  چارچوب  از  بهره گیری  ـ 
 با کاالهای سرمایه ای و محصوالت و سامانه های پیچیده، 

ِ
صنایع

داللت های  است  ممکن  درحال توسعه،  کشورهای  در  به ویژه 
سیاستی ارزشمندی درزمینۀ نحوۀ شکل گیری و تکامل این دسته 

از صنایع به دنبال داشته باشد؛

ـ چندسطحی و چندوجهی بودن همپایی فناورانه و گذار به رهبری 
چندسطحی  الگوهای  از  بهره گیری  نوظهور  اقتصادهای  در  بازار 

)ملی، بخشی و بنگاه( را اجتناب ناپذیر کرده است..
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