
 

 

 

 

اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است.  جهت 

استناد استفاده نشود، فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در 

 .دسترس قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1متاخران ياقتصاد فرارسی به یتکامل رويکردي

 

 چکیده
 برای مدتطوالنی یفرآیند فرارسی .پردازدمی متاخران اقتصادی فرارسی خصوصدر تکاملی رویکردیبه ارائه  حاضر مقاله

 .است (ایمنطقه یا بخشی ملی،) نوآوری هاینظام بریهتک با نوآوری و یادگیری ارتقای طریق از هاتوانمندی در شکاف کاهش

 با که چرا شودمی گرفته نظر در یزیربرنامه قابلریغ و احتمالی ،پویا ،تکاملی فرآیند یک عنوان به فرارسی ،رویکرد این براساس

 به ناهمگن بازیگران خاص رفتار از و است روبرو( فرصت هایپنجره) بیرونی رخدادهای انواع و ینانعدم اطم ،مستمر تغییرات

 هابنگاه گوناگون راهبردهای اتخاذ و واکنش به منجر فرآیند این. پذیردمی اثر ایشان متفاوت تجربیات و هانگرش ادراکات، فراخور

 پیوندی ایجاد راستادراین. شودمی -( بازار یا فناوری نظر)از  مشابه خارجی شرایط وجود صورتدر  یحت - متاخر کشورهای و

در آن به  هابنگاه که - ایمنطقه و بخشی ملی، هاینظام با داخلی هایشرکت هایتوانمندی و یادگیری میان قدرتمندمکمل و 

 مراحل در جهش و زدن دور نظیر یمختلف راهبردهای شرح به حاضر مقاله ،ینا بر عالوه. یابداهمیت می – پردازندیم یتالفع

 .نمایندمی دنبال تکاملی و مدتیطوالن فرآیند یناطی  هابخشو  کشورهاکه  پردازدمی متنوعی یرهایمس ینهمچن و مختلف

 

 یمل یهانظام، یبخش یهانظام ،ینوآور ،فرارسی یه، نظرفرارسی: واژگان كلیدي

  

                                                      
1 Franco Malerba and Keun Lee (2021). An evolutionary perspective on economic catch-up by latecomers. 

Industrial and Corporate Change. doi: 10.1093/icc/dtab008 
 



 

 

An evolutionary perspective on economic catch-up by latecomers 
 
Abstract 

This paper proposes an evolutionary view of economic catch-up by latecomers, considered as a long run 

process of closing the gap in capabilities by promoting learning and innovation in interaction with 

innovation systems (national, sectoral or regional). According to this perspective, catch-up is viewed as a 

dynamic evolutionary process which is not deterministic and cannot be planned in details because it faces 

uncertainty and continuous change; is associated with a variety of exogenous events (windows of 

opportunity) and is the result of the idiosyncratic behavior of heterogeneous actors characterized by 

different understanding, views and experiences. This process leads to a variety of responses and strategies 

by latecomer firms and countries, even in the presence of similar external technological or market 

conditions. One major point that emerges from this perspective is that there is a strong complementarity 

between learning and capabilities by domestic firms and the national, sectoral, and regional systems in 

which firms operate. The paper also discusses various strategies, such as detours and leapfrogging, along 

the stages and the different paths and trajectories that this long-term evolutionary process of countries and 

sectors follows. 

 
Keywords: catch-up, evolutionary theory, innovation, sectoral systems, national systems 

  



 

 

 مقدمه

 مسیر ینا در. شد آغاز هاآن استقالل و آزادی از پس یا و دوم جهانی جنگ از پس توسعهحالدر کشورهای اقتصادی رشد

 چین کنندهخیره خیزش در ادامه .یافتند دست اولیه موفقیت به( سنگاپور و کنگهنگ تایوان،)کره،  آسیایی ببر چهار ابتدا ناهموار،

 در. (Nayyar, 2019)داد  رخ دوم موج در  - کمتر موفقیت با البته - التین آمریکای یا آسیا شرق کشور چندین آن از پس و

 است شده تعریف پیشرو یکشور یا بنگاه و متاخر یکشور یا بنگاه میان شکاف کاهش عنوان به اقتصادی فرارسی پیشینه،

(2005Fagerberg & Godinho, )3و مالربا یالف( و ل 2013) 2ی(، ل2011) 1مالربا و نلسون اخیر هایپژوهشبراساس  اما ؛ 

 یا هابنگاه یرمس از متفاوت مسیرهایی ایجاد به اغلبو  پذیردنمی صورت الگوبرداریدر قالب  هانت متاخران فرارسی (2017)

 .شودمی منجر پیشرو کشورهای

با  ییشود و آشنامی انجام فرارسی یهدر مراحل اول الگوبرداری چهاگر درواقع ؛شودمی منجر یاساس ییزتما به مسئله ینا

به  هافعالیتقالب انجام  درممکن است  یبعد یهاگام در نکته این، است مذکورمراحل  هصشخم ،پیشرو هایبنگاه هایفعالیت

 یقدق بردارییاست که کپ یتواقع یناز ا یناش مذکور تمایز. یابد ادامه یشروپ یکشورها یا هابنگاهبا  یسهدر مقا تمتفاو یایوهش

 بومی یطبا شرا یو سازگار ییراتو تغ یستو انتقال ن یبل کدگذاراست چرا که دانش به طور کامل قا یرممکنغ یباًدر عمل تقر

و  هایندفرآو اصالح محصوالت،  ییراست که منجر به تغ فرارسی فرآینددر  یادگیری جایگاه، علت ترینمهماما . است یضرور

 شود.یم یدجد یشرفتپ یرهایمس یجادموجود و ا یهایفناور

 ,Kim)کرد  تعریف یزن ینوآورو  یدتقلانتخاب میان قالب  درتوان یرا مو تنوع  4اریبردکپی انتخاب میان دو راهبرد چالش

 فرارسی رویکرد ینا .است فرارسیبه  یابیدست یدر تالش برا متاخران یرو یشپ مسائل ینتریاز اساس یکی که چالشی ؛)1997

 6(، هابدی1985و همکاران ) 5وستفال نظیر پیشین پژوهشگرانکه  یدر حالمشاهده کرد.  یزن پیشینه لتکام سیر درتوان یرا م

 ی، سعیفعل هایبنگاهمنسوخ  یشبوکم یِفناور یقو تطب 8تولید محصول مشابهبا  متاخرانکه  دریافتند (2000) 7( و لل1995)

(، 2011و نلسون )(، مالربا 2001) 9یمو ل یل متفاوت و جدید رویکردبراساس  یابند؛ دست یشرفتهپ یبا کشورها فرارسی بهکردند 

 فعالیتاوقات  یبلکه گاه ؛کنندیرا دنبال نم یشرفتهپ یکشورها یتوسعه فناور یرمس صرفا متاخران (2019الف( و لی ) 2013لی )

 .نمایندیم یجادا یشینپ یرهایخود را متفاوت از مس یرمس یحت یا وجهش نموده  یمراحل خاص از، دادهانجام  یدیجد

                                                      
1 Malerba and Nelson 

2 Lee 

3 Lee & Malerba 
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5 Westphal 

6 Hobday 

7 Lall  
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9 Lee & Lim 



 

 

شده است که بر  انجام متاخران یاقتصاد فرارسی خصوصدر غنی بسیار و متنوع متعدد، هایپژوهشامروز،  راستا و تا به ینهمدر 

و  یادگیری یندفرآ مثابهبه  فرارسیبر  یشینهپ شاخه یک، یطور کلبه. اندیافتهتمرکز  هایفناور یاها و بخش ،کشورها ،هابنگاه

از  یعیوس یفتسلط بر ط یازمندو ن بینجامدطول  به یادیمان زن است زکه ممک یفرآیند ؛کندیتمرکز م توانمندی توسعه

 پیرامونی ینوآور یهانظام از فرارسی اثرپذیریبر  یگرد شاخه. (Bell, 1984; Bell & Pavitt, 1993) استها توانمندی

 ,Freeman, 1987; Lundvall)دارد  توجه ینوآور یهایتفعالدر  یردرگو  محوری یگرانباز میانمتمرکز است و به رابطه 

که بر روند  هستند یاقتصاد تحوالتو  ینوآور به یتکامل رویکردمتعلق به  تقریبا شاخه. هر دو )1993 ,;;;;;; ;1992

که  کندیم تلقیناهمگن  یعنوان عوامل بهرا  متاخر یهابنگاهکند و یم یدو اقتصاد تأک یعو انتخاب تنوع در صنا یجادا یتکامل

 ,.Nelson and Winter, 1982; Dosi et al)ند نماییم یط ینوآور یهانظام مختلف هایینهرا در زم یادگیری ییاپو یندفرآ

1988; ;;;;;; ;; ;;., 2018(. 

 ینظر مبانی 1)شکل  پردازدمی متاخران فرارسی از یتکامل یرویکرد، به ارائه حوزه این پیشینه ترکیبو  مطالعهبا  حاضرمقاله 

 یقدق یزیرکه قابل برنامه کندیم یفتعر یتکامل یندیفرآ در قالبرا  فرارسی رویکرد ین(. اکشدمی تصویر بهرا  یرویکرد ینچن

نمایند؛ انتخاب را  ینادرستنقطه آغاز ممکن است و شوند روبرو می یفراوان یهاشکست های متاخر بابنگاهاساس براین .یستن

 توانمندی انباشتو  یادگیریحال،  یندر ع .بود نددرک خواهشناسایی و  قابل قوعپس از وکه نادرستی و نقاط آغاز ها شکست

و  یادگیری فرایند در کنندهمشارکت( غیربنگاهی و بنگاهی) یگرانباز کلیهکه شامل  پذیردیصورت م ینوآور یهانظامدر  هابنگاه

 ,Freeman, 1987; Lundvall) هستند یادگیری ازپشتیبان فرایند  نهادهایو  مذکور یگرانبازپیوندهای میان ، ینوآور

 هاینظام هاییژگیو و یتبه ماه یداخل هایبنگاه فرارسیو  توانمندی توسعه، یادگیری ین. بنابرا)1993 ,;;;;;; ;1992

در . دارد بستگی نوآوری محیط یو نقش نهادها یاو منطقه ی، بخشیمل هاییژگیدانش، و هاییگاهپا مگنناه یتماه ی،نوآور

 نظامو  توانمندی هایشکست آنتر از مهم وشکست بازار  زیرا ،وجود دارد یعموم یگذاریاستس یبرا یکاف ی، فضاشرایط ینا

 .(Malerba, 2009; Dodgson et al., 2011; Lee, 2013b) دهندیم رخ به دفعات

ها و بنگاه)در سطح ها توانمندی میاناف رفع شک یندفرآقالب  دررا  متاخران یاقتصاد فرارسی ی،در مجموع اقتصاد تکامل

و به  دهدیم روی یرو متغ احتمالی یهایطدر مح یراز ،است قطعیتفاقد  مذکور یندفرآحال،  ینبا ا. دنمایمی تعریف (کشورها

و  یدتول درونی هاییندفرآ( و ینهاد ییراتتغ یا هاشایستگی شدید در تتحوال شاملفرصت  یهاه)پنجر بیرونی یدادهایرو

 فرارسیاکثر موارد  دردهد. یمدت رخ میطوالن زمانی دوره طی فرارسی یتکامل یندفرآ. دارد یبستگ چگونگی واکنش به تحوالت

 یشاز پ و یالمللینکار ب یمبه تقس یرتاخ با متاخر یهابنگاه یرااست، ز یبخش سازییو تخصص 1بازارهای خاص یافتن یبه معنا

در  یراز ،ددهیم رخزمان  طی سازییو تخصص بازارهای خاص ییشناسا فرآیند. (Mathews, 2002)اند شده واردشده یینتع

 شود.یم آغاز ترارزان یهااز بخش یا یشروپ یهابنگاه واز کشورها  یدتقل با یندفرآ ینمعموالً ا یهمرحله اول

 یجهش نیازمنداوقات  یبلکه گاه ،است هاتوانمندی یجیرتد یشتنها مستلزم افزانه یزآمیتموفق فرارسیحال، در بلندمدت،  ینبا ا

 ,Perez and Soete) ندنماییم یبردارفناورانه بهره یهافرصت یابازار  فرصت پدیدارشونده در یهااست که از پنجره یاساس

                                                      
1 Niche 



 

 

1988; Lee and Malerba, 2017(رخ  یصنعت یهاخشبه صورت نامتوازن در ب یتکامل یندفرآ ینا، یمل طح. از آنجا که در س

 یطشرا یازمندن ،مختلف یهاکه بخش یبه نحو یابد،یها گسترش مدر سطح بخش یقابل توجه یزانبه م فرارسیداده است، 

 ین،بنابرا ؛گیردیم یدهناد رامهم  یقتحق ینا یاقتصاد فرارسی یندفرآ به انباشتی رویکرد. هستند فرارسی یکتحر یبرا یمتفاوت

شامل  - در سطوح مختلف بایستیم یاقتصاد فرارسیکه  شودیآغاز م یفرض اساس ینبا ا فرارسی ینهمدر ز یتکامل رویکرد

 .یردمورد مطالعه قرار گ -سطح بنگاه، بخش، منطقه و کشور 

 

 
 اقتصادي فرارسیتکاملی به  رويکردهاي .1شکل 

 .کشدبه تصویر میرا حاضر در مقاله  مورد بحثچارچوب  یاصل یرهایمتغمقاله را خالصه کرده و ابعاد و  کلیدینکات  1شکل 

توانمندی  یجادها و ابنگاه یادگیریبر  2سپس بخش  .شودمرور می متاخران یاقتصادفرارسی به  یتکاملرویکرد ، ابتدا 1بخش  در

 یرویکرد 4بخش در ادامه در پردازد. یم یو بخش یمل ینوآور یهانظامبه نقش  3بخش و  کندیتمرکز م متاخر یهابنگاه در

 .گیردیها مورد بحث قرار ممختلف بخش یهایاییو پو شدهارائه  ملی و بخشیدر سطح فرارسی از  یاپوو بلندمدت  ،یتکامل

 .پردازدمی یانیچند نکته پاسازی و ارائه با خالصهمقاله  بندیبه جمع پایانیبخش  نهایتا



 

 

 ينوآور يهانظامدر توانمندي  ديجاو ا يادگیري یتکامل فرآيندمثابه به  فرارسی .1

 1960و  1950 یهاکه به دههدارند  یتوسعه اقتصاد ینهدر زم یکآثار کالس یدر برخ ی ریشهاقتصادفرارسی به  یتکامل رویکرد

و  یبخش از رشد اقتصادیترضا یبه سطح یابیدست یتوسعه برادرحال یکشورهاپیش روی  ید و مشکالت و تنگناهانگردیبازم

 اشاره کرد. یدیکلتن از اندیشمندان بزرگ و توان به سه ی. به طور خاص، مدهندمورد بررسی قرار می ی راصنعت ذیریپرقابت

توانند ینم پیرامونی و کشورهای ند که مناطقنکیاشاره منکته بدین یوابستگنظریه ساختارگرایی و و مکتب ( 1950) 1رائول پربیش

و  صنعتبایست میبلکه  ؛نیستند نیز یشرفتهپ یکشورهاالگوی به تقلید کامل از مجبور  البتهند و ادامه ده یهاول یکاالها یدبه تول

بر این باور  (1958) 2آلبرت هیرشمن از سوی دیگر .کشف کنندتوسعه درحال یکشورهاسایر  یتخصص خاص خود را با همکار

ند. به نماییم یفابرجسته ا یها نقشها و عدم تعادل، تنشنامتعادل است که در آن فشارها یمستلزم رشد یکه توسعه اقتصاداست 

 3گانر میردال یت. درنهااست یضرورخیزش اقتصادی  یبرا یعوس و متقابل یو وابستگپیشینی و پسینی  تباطاتار یجاد، اینظر و

و ینه، نهادها زم ینر ا. دکندیم یدتأک یتوسعه اقتصاد یلدر تحل یاسیو س ی، اجتماعیابعاد اقتصاد سازییکپارچهبر  (1968)

 ند.نماییم یفاا انباشتی و یحلقه علّاد یجدر ا یدیکل یآموزش نقش

و فرهنگ  یاست، اقتصاد، سی)مشتمل بر علم، فناور ویژه یخیتار هاییندفرآ متاثر از یرنظامزپنج  (2019) 4یمنفر یستوفرکر یراًاخ

 ین. ااست برده پیش به زیادی حد تا را موضوع این پیرامون بحث و است داده پیشنهاد اقتصادی توسعه برایرا ( یعموم

 یبرا فراوانی یزهانگتواند می هازیرنظام افزاییهمتعامل و تکامل دارند.  یکدیگرحال با  یناما در ع ؛ها نسبتاً مستقل هستندمنظایرز

 یمن،فر هایدیدگاه یدر راستا کاهش رشد شود. یاتوقف  ساززمینه تواندمی عدم انطباقکه  ی، در حالنماید یجادا یرشد اقتصاد

 یهانظام فقدان مقابل یدر سو و موفق یاقتصاد ته در توسعهیافتوسعه ینوآور یهانظامگسترده  نقش پیرامون (2016) 5الندوال

در  (2007) 7ینرتر ؛یریپذو رقابت یدر رشد اقتصاد یفناور یدینقش کل درخصوص (1994) 6فاگربرگ یافتگی؛ندر توسعه موثر

و  8یمولیس توسعه ودرحال یو ارزش افزوده کشورها یتنوع اقتصاد یشبه همراه افزا یمثبت توسعه داخل یهایاییمورد پو

 .اندپرداخته بحث به یدر توسعه صنعتها توانمندی انباشت محوریت زمینهدر  (2009همکاران )

 9گرشنکرن پژوهش پیشگاماست که به پیشینه نظری گسترده  یدارافرارسی اختصاصی  یلتحلویه، تجزگستردهبحث  یندر ا

 یاقتصاد یشرفتپبه توصیف  ،"1یخیتاراز منظر  یاقتصاد یماندگعقب"در کتاب خود با عنوان  گرشنکرنگردد. یمباز( 1962)

                                                      
1 Raul Prebisch 

2 Albert Hirschman 

3 Gunnar Myrdal 

4 Christopher Freeman 

5 Lundvall 

6 Fagerberg 

7 Reinert 
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افتادن و عقب  پیش، فرارسی " با ادامهدر . پردازدمی یشروبه عنوان کشور پ یتانیابر محوریت باو  در اواخر قرن نوزدهمقاره اروپا 

 ,Lee & Malerba)شود میبدل  یتوسعه اقتصادپیشینه استاندارد در  ایهبه واژ فرارسی، مفهوم (1986) 3آبرامویتز اثر "2افتادن

ی هاهشپژوبر تکیهبا  است.توسعه یافته فرارسی به  یتکامل رویکردمبنای بر متنوع  و یغن یاربسای پیشینهاز آن زمان، . )2018

نهادها و  ،توانمندی یجادا یادگیری و یدیشامل سه عنصر کلفرارسی خصوص در  یتکاملرویکرد که دریافت توان می مذکور

 .یردقرار گ یمورد بررسدر بلندمدت بایست میاین مسئله  البته و است ینوآور یهانظام

 توانمندي توسعهو  يادگیري .1-1

 یاربس ییجستجو فرآینددر چارچوب  که ی،خارج یهایانتقال خودکار فناوردر قالب نه را ها بنگاه یادگیری ،یتکامل رویکرد

 ;Nelson and Winter, 1982)د نماییرا دنبال متدریجی  و تغییرات ارتقامختلف  یرهایکه مسکند معین تعریف مینا

Malerba, 1992). نظیر  دانش یاساس یهایژگیو یشود. برخیم یدوسته منتقل، جذب و تولی، دانش پیتکامل فرآیند یندر ا

نظیر  های مختلفیدانش همچنین و (Winter, 1987)د نگذاریم یرتأث یبر سهولت انتقال فناور ی بودنو ضمن ییرناپذیدتقل

 ندمحدود با عقالنیت یگرانیبازمتاخر های بنگاه، یتکاملرویکرد . در گیرندقرار میمورد توجه  دانش فناورانه، سازمانی و بازاری

 .یابندتنوع میبا گذشت زمان  و (Dosi & Nelson, 2018)یرند گیم یادخاص  یاربس یایوهکه به ش

مفاهیم را به عنوان این که  تعریفی ؛دندار یبا نوآور یارتباط تنگاتنگ یادگیریدانش و ( 1934، 1911) 4شومپیتر براساس تعریف

بازتاب  یفناورصرفا در قالب  ی، نوآوربا رویکرد شومپیتریحال  ین. با ادنمایمعرفی میموفق فرارسی  یبرا یدیکل عوامل

و  بوده یعها و صنایتنوع در فناور یجادا یمنبع اصل وآوری. نگیرددربرمی یزن ی راو نهادبازاری ، یسازمان یهاینوآوریابد و نمی

کند یم یدتأکفناورانه  یرهایها و مسابرانگارهد بر وجو یتکامل یهنظرهمچنین . است متاخر یصنعت در کشورها یاییمحرک پو

(Dosi, 1982)اندبه اثبات رساندهو جهش فرارسی ارتباط وثیق خود را با که  مفاهیمی ؛. 

، ینجاارتباط دارد. در اجذب مبتنی بر ظرفیت فرارسی به رویکردی با  ی، دانش و نوآورخصوص یادگیریدر یتکامل رویکرد ینا

نقش  (1993) 7( و بل و پویت1984) 6(، بل2001، 1984) 5کتز پیشین. آثار گسترش یافته استها ینهاز زم ریایدر بس مبانی نظری

کرده تاکید  یعلم و فناور جایگاه رب (1973) 8کوپر ؛اندبحث قرار داده ردرا مو یتوسعه اقتصاد درمناسب  یهایو فناور یادگیری

کرده است و  اشاره یعموم یاستگذاریو نقش سفرارسی  یبرا یازموردنفناورانه  یهاتوانمندیتنوع  هب (2000، 1992لل ) ؛است
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با توسعه مذکور تحوالت  کلیهاست.  ادهقرار د یلتحلویهمورد تجزفرارسی  فرآیندرا در  یو نوآور یدتقل میان یوندپ (1997) 1کیم

 ,Penrose, 1959; Leonard-Barton, 1992; Helfat)دارد  یارتباط تنگاتنگ یریتمدپیشینه و بنگاه  یهدر نظر یمواز

 ,Nelson & Winter)سازمانی  هایتوانمندی، (Cohen & Levinthal, 1989)جذب  یتظرفمفاهیم ه جایی ک )2018

 (2003) 2هلفت و پترف به طور خاص. اندتوسعه یافته  ,.Teece, 1997(Teece et al ;2012(یا پو یهاتوانمندیو  1982)

زمان مشخص طی را  یسازمان یهاتوانمندیتکامل  یکل یرهایکه الگوها و مساند داده یشنهادرا پ توانمندی یاتمفهوم چرخه ح

پذیر را امکان یسازمان یهاتوانمندیدر  تنوع عللتبیین دهد که یم پیوند یارا به گونهها توانمندی، توسعه و بلوغ ایجادد و نماییم

 .نماید

 ينوآور يهانظامنهادها و  .1-2

بازیگران و متشکل از خود  کهپذیرد تاثیر می پیرامونینظام نوآوری از به شدت بنگاه در سطح توانمندی  توسعهو  یادگیری

ها و کل بنگاه یرابطه به نوبه خود عملکرد اقتصاد ینا. (Freeman, 1987; Lundvall, 2017)است  مختلفنهادهای 

کنندگان، مصرف، کنندگان، کاربرانینتأمنظیر  یعوامل مختلف، ینوآور یهانظام کردروی براساس .نمایدمشخص میاقتصاد را 

. پردازندمیفرارسی ها در روند بنگاهبه حمایت از نهادها و  یمال یهاسازماندولت، ، یعموم یقاتیتحق یهایشگاهها، آزمادانشگاه

ها و . دانشگاه(Nelson, 1993)است  یشرفتهپ یسانان یهسرماتوسعه و  یادگیری یکدر تحر یدیکل یعنصر یآموزشنظام 

تامین و پردازند می یو کاربرد یادیبنهای پژوهشبه زیرا  دارندفرارسی در  یدیکل ینقش یزن یعمومپژوهشی بخش  یهاسازمان

سهام  یها، بازارهابانکنظیر ) یمال یها. سازمان(Mazzoleni & Nelson, 2007)عهده دارند نیز بررا  یشرفتهپ یانسان یهسرما

با  یعمود یوندهایهستند. پفرارسی و  ی، نوآوریاز انتشار فناور یتحما یمنبع اصل ،(یداخلگذاری سرمایه ینو همچن

قرار  فرارسیدر حال ی هابنگاه یاردر اخترا  یو نوآور یدتول یبراموردنیاز ها و دانش و اطالعات یورود ،کنندگان و کاربرانینتأم

به حمایت و کند می یتدانش را تقو اشاعه یعموم یاستگذاری. دولت و س(Lundvall, 1988; Von Hipple, 1988)دهد می

 ,Fransman, 1985; Freeman) دپردازمینگر یندهو آ مندنظام یایوهبه ش یخصوصهای بخش های بنگاهو هدایت فعالیت

خاص،  هایحوزه، یو توسعه صنعت یق، تحقیآموزش نظام، یادینب هایپژوهشاز  یتمختلف با حما هایروشامر به  ین. ا)1987

 Kim, 1997; Amsden and Chu, 2003; Breznitz, 2007; Cimoli et) پذیردیم صورت گذاریقانونو  ینیکارآفر

al., 2011). 

 ینوآور یملر، نظام های مذکواز گونه یکیهستند.  ینوآورهای نظامانواع مختلف  اجزایها و بازیگران غیربنگاهی نهادها، بنگاه

 یملنهادهای و  یگراناز باز یعیمجموعه وس یربه شدت تحت تأثفرارسی ، رویکرد ین. براساس ا(Lundvall, 2017)است 

(Freeman, 1987; Nelson, 1993) دهندیم یلرا تشک ینوآور یملنظام که  است یعناصرمیان کلیه  ابطو تعامل و رو 

(Lundvall, 1992) .مختلف  یهاتوانمندی بازیگران دارای با ساختارها، روابط و ینوآور یمل یهانظاماز انواع متنوعی  طیف

 .(Lundvall, 2016)د نتوسعه وجود دارحالدر یدر کشورها
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نظام نوآوری بخشی ، استخاص  یهاتخصص کشورها در بخشدربرگیرنده شود و یدر سطح صنعت انجام م فرارسیاز آنجا که 

در نظر نظام  یک، بخش را به عنوان یبخش نظام. چارچوب (Malerba, 2002)است   مرتبط با فرارسیایِفت زمینهدیگر با

و  یدر نوآور یردرگ و یردولتیغ یگرانباز یرها، سابنگاه یهاتوانمندیو  یادگیری ید،و تول ینوآور یبنایرز و بر دانشِ یردگیم

 یدر الگوهاجدی  یها. تفاوت(Malerba, 2002, 2004) شودرده( متمرکز مینهادهای مختص بخش )با تعریف گستو  یدتول

بعد مختلف شواهد براساس همچنین . (Pavitt, 1984) وجود دارد، نظام بخشی و نقش نهادها نوآورانه  هاییتو فعال یادگیری

 ,Mowery and Nelson)است  برخوردارای ویژهاز اهمیت فرارسی  فرآیند ی کشورها درهاتفاوت تبییندر نظام  یبخش

1999; ;;;;;;;, 2004; ;;;;;;; ;;; ;;;;, 2009; ;;;;;;; ;;; ;;;;;;, 2012; ;;;, 2013;(. 

 یهانظام. است یتحائز اهم فرارسی تحلیل در یزن - یامنطقه یهانظامها و خوشه  - ینوآور هاینظامسوم  گونهبه  توجه

 باور ینا برو  اندشده یلتشک نهادها، شبکه و یگرانباز یاز سه عنصر اصل ی،نوآور یهانظام انواع یربه مانند سا ی،امنطقه ینوآور

 ,.Asheim et al) شوندیم توزیع نامتوازنصورت  به محیطدر  یو توسعه اقتصاد انهنوآور یهایتفعالدارند که  تاکید یسنت

، 1992) 1کوک شامل آثار د،نپردازمی یامنطقه ینوآور یهانظام تصویرسازی و سازیمفهوم بهکه  پیشیناز آثار  ی. برخ2019)

افراد و  جابجاییبا  یدر سطح محل یررسمیو غ یرسم یدتعامالت شد ایمنطقه نوآوری نظام. در هستند (1998) 2یم( و آش2001

ت کامال اثربخش انجام شود ورص بهکار نوآورانه  یمدانش و تقس گذاریاشتراکبهکه انتقال و  نحویبه  پذیرد؛یها صورت ممهارت

(Giuliani et al., 2005; Niosi, 2012) .ینالت یکایو آمر یامطالعات شرق آس ،متاخرمناطق  درخصوص یادگیریبع من 

و  ینیپس وتحلیلتجزیهبراساس را  یواندر تا 4ینچوس یشهر پارک علم بلندمدتتحول  (2011) 3هو بوده است. به عنوان مثال،

ها آموخته است و آن از شهر اینکه  ییکشورهاقرار داده است تا بتواند  یبررس مورد شدهثبت اختراعات در تااستناد یشینیپ

ارتقا و  (2005و همکاران ) 5یولیانیگ .یدنما ییرا شناسا استشده منتقلها آن بهمذکور  شهرکه دانش  ییکشورها ینهمچن

بازار در  یمحل یهانظامبر نقش  (2000و همکاران ) 6یالتوکاس و اندکرده یرا بررس ینالت یکایآمر یهاخوشه دردانش  اکتساب

 .اندیافته تمرکز یجنوب یکایآمر یمشترک کشورها

 مدتو بلند یتکامل يفرآيندمثابه به  فرارسی .1-3

در که   (Nelson and Winter, 1982)مختلف است هایگونهتداوم  تضمین، انتخاب و خلق یبرا یتکامل یندفرآ یک فرارسی

 ,.Malerba et al., 2016; Nelson et al) یابدمی بروز یصنعت تو تحوال یاقتصاد ییرات، تغینوآوردر قالب زمان گذر 

 ییراتو تغ یتبا عدم قطع ینددر فرآ یردرگ یگرانکه باز چراکرد  یزیربرنامه یجزئ صورتبهتوان یرا نم یندفرآ ین. ا)2018

 رغمعلی یفعاالن اقتصاد یبرخ اساسبراین ؛دهدیم ییرو سودآور را تغ پذیرامکان هایگزینه راتییتغ ینامستمر روبرو هستند. 

 نبازیگرا سایرکه  یدر حال ؛کنندیو مطابق آن عمل م کنندیم بینیپیشرا  یامدهاو پ ییراتتغ ینا ادراکی،و  دانشی محدودیت

                                                      
1 Cooke 

2 Asheim 

3 Hu 

4 Hsinchu 
5 Giuliani 
6 Cassiolato 



 

 

و تسلط بر  یادگیری ییتوانا نظیر یاپو یهاتوانمندی، نقش ینهزم یندر ا .انطباق دهند با تغییرات توانند خود را به درستینمی

 .(Teece et al., 1997)باشد  ضروری فرارسی یندفرآ تداوم یممکن است برا ییراتتغ

 ها، رفتارهایتوانمند یرگذارد، اما به نوبه خود تحت تأثیم یرها تأثبنگاهفرارسی بر تکامل فناورانه  ییرات، تغیتکامل فرآیند یندر ا

 ;Murman, 2003)تعمیم داد  یزننهادها کاربران و ، تقاضابه توان یامر را م ین. همدنیرگیقرار منیز ها بنگاه ینا یهاراهبردو 

Pyka et al., 2018)فرارسی  فرآینددر حیاتی  ینقش ،ینوآورنظام عناصر میان عدم تطابق  و بازخوردهاها، . همچنین واکنش

 یرهایمستوسعه ، یتکامل فرآیند ینحاصل از ا یجنتااز سوی دیگر . (Perez and Soete, 1988; Freeman, 2019) دارند

و  یخاص صنعت تنظیمات رظهوخاص و  یهاکشورها در بخش سازیی، تخصصیماندگعقب یا یشرفت، پفرارسی برای ویژه

 .به همراه داردرا ها در کشورها و بخش ینهاد

 و فرارسیبینی کامل عدم امکان پیش، شودمطرح می فرارسیخصوص در یتکامل رویکرد ینبا ارتباط ا درکه  عمومینکته  یک

بلندمدت متضمن  فرآیند ینااساس براین. است فرآیندآغاز و پایان به توجه صرف موفق با فرارسی امکان درک عدم  همچنین

و فرارسی به کند که ای توجه میپیوستههمو به یربه مس وابستهع ایمجموعه وقکه به  تاسفرارسی خصوص در یخیتاررویکردی 

قرار  یتر مورد بررسیقبه طور عم سه موضوع گسترده ین، ایبعد یهادر بخش. شده استمنجر موفق آن  یاییاز پوجلوگیری  یا

 .گیردمی

 توانمندي توسعهو  يادگیري .2

 ؟ندهست متاخر هايیچه بنگاه .2-1

 نوظهوراقتصادهای  ی مستقر درها، بنگاهینهزم ین. در افراوانی دارد یتاهم متاخر یهابنگاه در یهاول یهایتوانمندمنابع و اکتساب 

از  یکی کهدارد  ینداللت بر ا فقر منابععد بُ.  ,Mathews)2002(شوند تعریف می "1واردان با منابع محدودتازه"غالبا در قالب 

های مستقر در کشورهای ، دسترسی بنگاهتوسعهو درحال یشرفتهپ یدر کشورها یصاداقت یهابنگاهمیان  تمایزات ینتریاساس

است.  یاقتصاد جهانبه  متاخر یهابنگاهبه زمان ورود مربوط  یگردای است. بعد بنگاهی و زمینهبین، داخلی منابع متنوعپیشرفته به 

به  موردنظر احتماال یدر بخش بازار یدارزش تول یره، زنجبنگاه یخدمات یا یدیتول یهایتفعالهنگام آغاز که  ستمعنا ینبه اتاخر 

 Ernst)است قرار گرفته توسعه حالدر یگر کشورهاید یا یشرفتهپ یکشورها یهابنگاهتحت سیطره و است شده  یتتثب یخوب

and Guerrieri, 1998; Sturgeon and Gereffi, 2009; Lee and Gereffi, 2020) .با  متاخرهای اساس بنگاهبراین

 یتموقع زا یا آغاز یشرفتهپ یاقتصاد یهابنگاهرهاشده توسط  یهابخشجز اکتفا به  یاچاره با تاخیر خود،توجه به ورود 

 .(Romijn, 1999; Amsden, 1989; Hobday, 1995) ندارند تولیدکننده قطعات

نحوه به دست  بایستمی از منابع موجودموثر نحوه استفاده  یادگیری بنگاه عالوه بر، دارای منابع محدود واردتازه یکبه عنوان 

 Lee and) تر خود بیاموزدنیز به عنوان وظیفه حیاتیچرخه عمر بنگاه را طی ها آنبه  یو بهبود دسترس ناموجودآوردن منابع 
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Temesgen, 2009) . ست درآمدهای مذکور برایتوزیع شود چرا که ضروری اسهامداران نباید صرفا میان درآمد بنگاه بنابراین 

 یرهو غ)برند(  یتجار نشاناعتبار ارتقای و توسعه،  یقتحق یمت توسعه، کارکنان یهاتوانمندی یشافزا ،منابع یشترگسترش ب

 یطدر مح ی دیگرهایتبازار و محدود شکست بیشترتوسعه با درحال یکشورها یهابنگاهدرواقع،  .یردمورداستفاده قرار گ

 .(Tybout, 2000; World Bank, 2005; Lee, 2013a)هستند  وروبروکار کسب

، یریتیمد یه(، سرمابنگاهشاغل در  کارکناندر  نهفته) یانسان یه، سرمایزیکیف یهها و ارتباطات(، سرما)شبکه یاجتماع یهسرما

بر عملکرد متنوعی هستند که  عابمناز جمله  نام تجاری یهو توسعه( و سرما یقانجام مستقل تحق ییو توسعه )توانا یقتحق یهسرما

های توانمندی که توسعهحالدر یکشورهاهای مستقر در بنگاهکه  دادندنشان  (2009) 1لی و تمسگن گذارند.می یرتأثبنگاه و رشد 

که  یدر حال بند؛یابه رشد دست می یهاول یانسان یهو سرما یزیکیف یهسرمانظیر  یمنابع نسبتاً اساسبر با تکیه، عمدتاً محدودی دارند

 یهو سرما یریتیمد یهسرمانظیر منابع سطح باالتر غالبا در توسعه، رشد حالدر یرشد باال در کشورها ظرفیت یداراهای بنگاهدر 

 .ریشه داردو توسعه  یقتحق

 یگذاریهسرما یدارا یهاو شرکت یتیچندمل یهاداشته باشند. شرکت یتوانند انواع مختلفیممتاخر  یدر کشورها مستقر هایبنگاه

ممکن گذاری مستقیم خارجی اگرچه سرمایهدهند. یم یلکشورها را تشک ینساختار بازار در ا یبخش اصلغالبا  یخارج یممستق

 یلتسه ،(Findlay, 1978; Blomstrom, 1986) یادگیریو  یدتقل یقاز طر آمدهدستهب یددانش جد اکتساباست با 

کمک نماید  یو اقتصاد محل هابه بنگاه یارتباطات عمود یجو ترو (Fosfuri et al., 2001) یانسان یهسرما جابجایی

(Rodriguez-Clare, 1996)، اندنشده ییدتأ های تجربیپژوهش ابغالبا مثبت آثار  گونهینا(Gorg and Greenaway, 

به صورت خود به  یادگیریوز و عدم برانتقال دانش احتمال محدودیت  چرا که )1999 ,;;;;;;;; ;;; ;;;;;; ;2003

 در بازار محلی منجر شود و درنتیجه یادگیریرقابت به  تواندگذاری مستقیم خارجی حتی میسرمایه. درواقع، خودی وجود دارد

به رشد  یتنها در صورتگذاری مستقیم خارجی سرمایه، زمینه اینببرد. در  یناز ب نیز را یداخلهای توانمندی انباشتو  یمحل

وجود داشته  یزبانکشور م یداخل یهابنگاه در یادگیری یبرامناسب  یریگجذب و جهت یتکه ظرف نمایدیکمک م یصاداقت

 زایی منجراشتغالبه  در مواردی تنها گذاری مستقیم خارجیسرمایه صورت، ینا یردر غ .(Borensztein et al.,1998)باشد 

 .ندارد فرارسی مداومو مدت بلندبر روند  یر خاصیشود و تاثمی

های دولتی شرکتنیز و در مواردی کنند میآغاز را فرارسی بزرگ وکارهای کسبتوسعه، درحال هایکشور بسیاری ازدر 

غالبا فعالیت خود را از که  -متاخر های بنگاه ینا بخشند.یتنوع م یدو محصوالت جد هایتبه فعالچین( مثال در عنوانبه)

 شوندیروبرو مجدی با موانع محور یهو سرما یدجد یعهنگام ورود به صنا - اندآغاز کردهی کار ه نیرومتکی بساده و  یهابخش

(Chandler, 1990) . به  یبخشمرتبط، تنوع یعدر صنا یبرداربهره یبرا یاختصاص یفناوربا توجه به فقدان  1990در دهه

 ,Amsden and Hikino) پذیرفتانجام می (دولت یعتست صنیاس براساس) یدیکل یهادر بخش یبزرگ داخل یهابنگاه

 یادگیری( به وکارکسب یهادر قالب گروهغالبا )های مذکور بنگاه ارتباط،یمکرر و غالباً ب بخشیتنوع یقاز طر اساسبراین .)1994

 .یافتندمیدست پروژه  یاجراتوانمندی و فناورانه دانش انباشت و 

                                                      
1 Lee and Temesgen 



 

 

 Amsden and) ندکنیم یتهدافرارسی را  یبزرگ یتجار یهاگروه وکارها یاکسب، متاخر یااز کشوره یاریدر بس ینبنابرا

Hikono, 1994; Guillen, 2000; Kock and Guillen, 2001; Lee, 2019) منابع  یا هاتوانمندیاز  توانستندمی که

مفاهیم ذیل  وکارکسب یهاگروههلدینگ یا در  یتعضو یایمزا .دنماینیمبرداری گوناگون بهره یهاینهفرد خود در زمبهمنحصر

مورد بحث قرار گرفته است.  (Khanna and Palepu, 1997, 2000)ی نهاد یخألهاو  (Leff, 1978) شکست بازار

به با توجه نیز  در بازار کاردارند.  یهسرما یبه بازارها یبهتر یدسترس ،متنوعهای وکار با زیرمجموعهکسب یهاگروهاساس براین

ثابت  یهاینهو هزآفرینی بپردازند به ارزشتوانمند  یرانتوانند با توسعه مدیها م، گروهوکاردر حوزه کسب یدهدآموزش راداف فقدان

و  یگذاراشتراک، به1محوربراساس رویکرد منبعهمچنین . تقسیم نمایندمختلف گروه وکارهای میان کسبرا  متخصصانتوسعه 

 ,Chang and Hong) است وکارکسبهای و گروه هاهلدینگ آشکار یتمز یک یابکم منابعاز اری برددر بهره یهماهنگ

2000). 

 تاسیس یهایزه. انگدهندوکار را تشکیل میبخش بزرگی از محیط کسبکوچک  یهابنگاه ،متاخر یکشورهااکثر در  ،حال ینبا ا

حال، در  ینبا ا ؛داردنسبی مشابهت ته یشرفپ یکشورها با هورنوظ یدر کشورهااولیه  اقداماتموانع ورود و  ،یدجدبنگاه 

نامناسب و رقابت  یهایرساختزموردنیاز،  ها و منابعفقدان مهارتنظیر  معضالت بیشتریبا  یدجد یهابنگاه، نوظهور یکشورها

. (OECD, 2016)د روبرو هستن - یرندگیم در دستکه مکرراً بازار را  - یشرفتهپ یکشورها یتیچندمل یهاشرکتبا 

به این دلیل  یدجد ینکارآفرهای بنگاه، اغلب یندشوار باشد. بنابرا یاربستواند می یدجد یهابنگاه یبرا داساس، بقا و رشینبرا

 Malerba et al., 2017; Li)یابند تمرکز می سطح ملی در خاص هایبازاربر کنند که یمانند و رشد میکنند، زنده میظهور م

et al., 2019). هاییژگیو فراخور توسعه بهحالدر یدر کشورها یدجد و کوچکهای بنگاهبه اتفاق  یبحال، اکثر قر ینبا ا 

 Nichter and)یابند دست گسترش  فرآینددر به موفقیت  توانندنمی، یاینهو زم یاو عوامل رابطهبنگاه  هایمشخصه، ینکارآفر

Goldmark, 2009) .و رشد در بنگاه های ویژگی، ینانهکارآفرهای ارتباط میان مولفهاز مطالعات به  یرابطه، برخ یندر ا

 ,Bigsten and Gebreeyesus, 2007; Goedhuys and Sleuwaegen) اندکردهتوسعه توجه حالدر یکشورها

و اند یافتهتوسعه ن کامل به طور یدجد و کوچک یهابنگاه فناورانه یهاتوانمندیابتدا در ، مطالعات مذکوربراساس . )2010

 ینکارآفرهای بنگاهاز محدودی تعداد درواقع . (Molina and Malerba, 2018) هستندها از حوزه یمحدود به دامنه کوچک

دست  یالمللینب یا یداخل یرهبربه جایگاه  مناسبراهبردهای و  هاتوانمندی مداوم، انباشت یادگیریبر با تکیهتوانند می یدجد

 .(Malerba et al., 2017) یابند

 

 مراحل توسعه در يادگیري يراهبردها .2-2

که  هستند یاساس یادگیری یندو توسعه(، دو فرآ یقتحق با ارتباط)بدون  آگاهانه یادگیریو توسعه و  یق، تحقیتکاملرویکرد  در

 یهاارتباط با دانش و مهارت درکه  یریدگیانوع دوم  .نمایندمی تجمیع مرور بهخود را  یهاینوپا توانمند یهابنگاهآن  یط

 یاو   2و توسعه یقتحق هاییشگاهآزما فاقدکه  است یدجد وکوچک  یهابنگاه مناسب ویژه طور به شود،می تعریف یضمن

                                                      
1 Resource-based view 

2 R&D laboratory 



 

 

 کهد ندهیاجازه م متاخر یهابنگاهبه  یادگیری. هر دو نوع (Molina and Malerba, 2018) هستند یابیبازار واحدهای

 توسعهو با گذشت زمان به  (Cohen and Levinthal, 1989)جذب خود را توسعه دهند  ظرفیتو  محوری یهاگییستشا

 .(Figuereido, 2003) بپردازند نیز فناورانه یهایستگیشا

 چوبچاردر  یخارج یداراناز خر یادگیری یبرامسیری صادرات  پذیرد؛ چرا کهیصادرات صورت مبر با تکیه نوع دیگر یادگیری

 ;Rhee et al., 1984; Dahlman et al., 1985) است یو مشاوره فن یفیت، کنترل کهاطراحی، نقشهاز بازخورد دریافت 

Jung and Lee, 2010) .ادغام  یا یسازشبکه یهانظیر راهبرد هاراهبرد یربا سا یسهدر مقا یصادرات یریگ، جهتیطورکلبه

 Lee and) است بنگاهرشد  یبرا راهبرد ینمهمتر ،و ارتباط با دولت( 1ینکارپیما، گذاری مستقیم خارجیسرمایه)شامل 

Temesgen, 2009). مختلف  یهادر بخش یداخل یانو تعامل با مشتر یمحل یالزامات تقاضابه  معطوف نوع دیگر یادگیری

 یبقا یرا برا یطیموارد مح یشده در برخیبندیمتقسو  یجانب ی. درواقع، بازارها(Malerba et al., 2017) استبازار 

 .(Mu and Lee, 2005; Li et al., 2019)محدودی دارند  یهاتوانمندیکه نمایند میفراهم هایی بنگاه

حرکت به سوی از پیش  تقلیدچرا که امکان  ،استاز مالکیت فکری حائز اهمیت  یرپذانعطاف حمایت، یادگیری یهدر مراحل اول

اختراعات را به عنوان ثبت  ،های متعددی در پیشینهپژوهش. (Cimoli et al., 2009)سازد میرا فراهم  ینوآور یمراحل بعد

 ینمورد ا یناست. اولنقیصه  دو یدارا رویکرد ین، افرارسینظر از نقطه. نمایندمعرفی می یاز نوآور حمایتو  یزشانگعامل 

ثبت  یاآت، قابل ثبیرغ یا، سازگار یجزئ یهایبه نوآورر شتبی یلتمادرنتیجه و  ینوآورها در ضعف بنگاه با توجه به است که

 یاست که در اقتصادها ینا مسئله دوم ؟استمتاخر و  توسعهدرحال یاقتصادها یبرا ینوآور یارمع ینتراختراع مناسب

 یاآ(، (Lee, 2013b) توانمندی)شکست ندارند  انهنوآور یهاتوانمندیدر حال حاضر معموالً ا هبنگاهکه  ییتوسعه، جاحالدر

 کارراه؟ شود یشتریب یتواند منجر به نوآوریاز حق ثبت اختراع( م حمایت)شامل فکری  یتاز حقوق مالک یشترب حمایت

 یهاینوآورتوسعه  یرا برافکری  یتاز حقوق مالک حمایتاز  یینیسطح پا کهاست  ینوآوربه  یدتقل میانبر ازحرکتی  ،یگزینجا

 .(Lee, 2019)د نماییم یقدر مرحله گذار تشو یعالئم تجار کوچک یاتراعات در قالب ثبت اخ یجزئ

 به سمت یداز تقل حرکت ،شدهیک گذار شناخته. شودتعریف میمراحل توسعه به فراخور  یادگیری ی برایخاصراهبردهای 

چارچوب کند. یم یشنهادرا پ یرو نوآو انهخالق ید، تقل2صرف یدسه مرحله تقل( 1997کیم )(. ینیدرا بب 1است )شکل  ینوآور

 ,Hobday) 6است 5تولیدکننده تحت برند اختصاصیو  4تولیدکننده با توانمندی طراحی، 3تولیدکننده قطعات مراحلدیگر 

                                                      
1 subcontracting 

2 Duplicative imitation 

3 Original Equipment Manufacturer (OEM) 

4 Original Design Manufacturer (ODM) 

5 Original Brand Manufacturer (OBM) 

طرف  یهابنگاه یقبا مشخصات دق ییمحصول کامل و نها یککه بر اساس آن  یمانکاریاز پ یعنوان شکل خاصبه –(OEM)قطعات  یدکنندهتول. از 6

محصول انجام  یقدق یرا با طراح یهانارزش ج یرهراحل زنجکه اکثر م - شوندیم یلتبد (ODM) خود یطراح یدکنندهبه تول - شودیم یهقرارداد ته

 هایبنگاه دیگر، طرف از. پردازندیم یابیبازار یفهمچنان به انجام وظا یاصل یطراح یدکنندهتول یهاشرکت یمشتر یهاکه بنگاه یدر حال - دهندیم

 .دهندمی انجام خود تجاری نام برای را توزیع و فروش محصوالت، پردازش مواد، توسعه و تحقیق و طراحی تولید، ، (OBM)اصلی برند تولیدکننده



 

 

، به عنوان تولیدکننده تحت برند اختصاصیبه و نهایتا تولیدکننده با توانمندی طراحی به  تولید از تجهیزات اصلی یر. مس)1995

به مرحله  متاخر یهابنگاهوجود دارد که  یحال، موارد محدود ینبا ا .شده استتعریف  متاخرهای بنگاهفرارسی استاندارد  فرآیند

. (Chu, 2009)وجود دارد این مرحله ورود به  یبرامتعدد انع وم چرا کهند، شاب یدهرستولیدکننده تحت برند اختصاصی  یینها

بماند  یهمکار یا یمانکاریپ ینمع یردر مسبنگاه که  یدر صورتاختصاصی تحت برند  تولیدکنندهجایگاه به  گذاردرواقع 

وکارهای کوچک و متوسط مشابه رویکرد کسب) یرمس خلقراهبرد  تخاذبا ابنگاه که دهد رخ می یتنها زمان و نیست یرپذامکان

 .(Lee et al., 2015)ایجاد نماید  یساختارتحولی  ،(یاموفق کره

چرا که این مسئله  ،است یارزش جهان یرهموفق در زنجادغام  گیچگون، متاخرهای بنگاه یبرا یدیاز موضوعات کل یگرد یکی

 ,Amsden, 1989; Chang and Hong) یالمللینمعتبر بهای بنگاه یبا منابع دانشگسترش تعامالت  یدیاز عوامل کل یکی

 یهاراهبرد به توانی، مینهزم ین. در ااست یانکنندگان و مشتریناماز ت یفته خارجیشرپ یهایو به دست آوردن فناور )2000

 یگذاریهسرما راستای در های خارجیبا بنگاه مشارکت یا صادرات وحین  یخارج یدارخر یهابا بنگاه سازیشبکهنظیر  یمتنوع

ورود به صرف  اند،اشاره کرده (8200و همکاران ) 1موریسون که گونهحال، همان ین. با ا ,Gereffi)2018(اشاره کرد مشترک 

گرفتار شدن به بیان دیگر خطر شود. ینممنجر  یو عملکرد صنعت ینوآورارتقای به خود به خود  یارزش جهان یرهاز زنج ایگوشه

رد هبرا (2018لی و همکاران )راستا دراین. زنجیره ارزش جهانی وجود دارداندک در ارزش افزوده دارای  یهایتدر موقعمتاخران 

شوند و زنجیره ارزش جهانی وارد  یادگیری یبرابایست میابتدا  متاخران اساساند. براینداده یشنهادرا پ 2بیرونی -چرخه درونی 

، یتکاهش دهند. درنهازنجیره ارزش جهانی به خود را  یسطح باال، وابستگ یهادر بخش یارزش افزوده داخل یشسپس با افزا

وارد مجددا ارزش افزوده باال، دارای  هاییتفعالتوسعه  یبرا یازن دمورهای توانمندیپس از توسعه ند توانمیمتاخر های بنگاه

ارزش  یرهزنجمیانبر به عنوان مسیر  را یزنجیره ارزش جهاندر  یخطیرغرویکرد  ( نیز2019لی )شوند. زنجیره ارزش جهانی 

 فرآیند بازنجیره ارزش جهانی در میانبر  ین. ا(1)شکل  رده استمعرفی کدر زنجیره ارزش جهانی از ادغام کامل پیش  یداخل

 کمتر"منابع  ضرورت بکارگیریبر  در مراحل اولیه که ؛ چارچوبیمطابقت دارد (2002) 4متیوز "3یادگیری، سازی، اهرمیوندپ"

 طریق در ادامهتا بدین کندتاکید می قرهای چندملیتی مستایجاد ارتباط با شرکت در راستای "قابل انتقال"و  "یدپذیرترتقل"، "نایاب

 گردد.میسر بنگاه  یهاتوانمندیمستخرج به منظور توسعه از دانش برداری بهره

گیری در راستای جهت صرفامسئله  ،. اوالبایست مورد توجه قرار گیردمیمراحل توسعه دو نکته مهم خصوص هنگام بحث در

 به عنوان مثال، .گیردیروهای گوناگون را نیز دربرمیو ن هاتعادل مناسب کانال ونیست  یجهانیا  یداخل یهایرهزنجبرداری از بهره

کاغذ یر در صنعت خمنوآورانه  یهاتوانمندیانباشت در  یو داخل یخارج یادگیری سازوکار ینچند (2019) 5فیگیردو و کوهن

، جذبتوانمندی توجه قابل یشدر جهان مستلزم افزا یشروبه سطح پ توانمندی. عبور از آستانه قرار دادند یبررسمورد را  یلبرز

                                                      
1 Morrison 

2 in-out-in-again 

3 linkage, leverage, learning 

4 Mathews 

5 Figueiredo and Cohen 



 

 

 داخلی سازوکارهای یادگیری یب( و ترکیالمللینو ب یمحل همکارانتعامل با  یق)از طر یکسب دانش خارجاتخاذ رویکرد باز در 

 (2013و همکاران ) 1ژیائو ،یخارج یهایبه فناور متاخر یهابنگاه یوابستگ یزاناساس م، بریبترت یناست. به همو خارجی 

به  وابستهها آنهریک از مناسب بودن  اند کهدادهارائه  متاخرهای بنگاه یبرای را تهاجمی و عفادتیدی، تقل، راهبرد وابستهچهار 

 .است (یو در دسترس بودن منابع مالفکری  یتمالکحقوق نظام  ی، اثربخشیسطح شدت فناور)نظیر  یبخش یطشرا

به عنوان . (Malerba et al., 2017) استحیاتی  یزآمیتموفق فرارسی یبرا یابیبازار یهاراهبردو  یورانمناسب ف یب، ترکیاًثان

ی هابنگاه، ((Li et al., 2019) ینهمراه در چ هایتلفن)نظیر فناوری  نسلی تحوالتو شده تفکیک یبا بازارها یطیمحدر مثال، 

خود را  یبقاتا یابند ( تمرکز یمتقبازار ارزاننظیر ) از بازار یابتدا بر بخش ود،با اتکا به مزیت رقابتی خ استبهتر  یداخلنوپای 

محصوالت  یدجد یهارا در بخش فرصتهای پنجره، فناورانه نسلی تغییرات، در ادامه. (Mu & Lee, 2005)نمایند تضمین 

در بازار  یانمشتر توجه دارند ومحصوالت  یینپا یمتبه ق یشترب یمتقدر بازار ارزان یاناز آنجا که مشتر .نمایدایجاد می

خود  انهفناور یهاتوانمندی موفق به تجمیع و ارتقای که یداخل یهابنگاهدهند، یم یتمحصوالت اهم یفیتبه ک یشترب یمتقگران

 (2012و همکاران ) 2کاماراسوامی رابطه ین. در همآورندقیمت را به دست میقیمت به گراناز بازار ارزانحرکت امکان  ،اندشده

توسعه  یهابر کسب فناوری به سمت راهبردمتمرکز راهبردهای خود را از فرارسی  یهاراهبرداغلب  متاخر یهابنگاهکه  یافتنددر

 .دهندسوق می یانروابط با مشتر

 فرارسیدر  ينوآور يهانظامنقش  .3

پذیر امکان بنگاهدر سطح توانمندی و  یل به یادگیریردن تحلمحدود کفرارسی با دستیابی به درکی کامل از  ،یتکامل طبق رویکرد

 کنندیم یتحمافرارسی  فرآیندها در که از بنگاه - (های نوآوریظام)ن یطو مح ینهزم یدیبه نقش کلتوجه  راستادراین گردد.مین

 یهانظامو بنگاه منابع میان تعامل ب در قالرا بنگاه فرارسی رشد و  یتکامل یکرداست که رو یلدل دینامر ب ینا .استضروری  -

 یمحل/یامنطقه یا انه، فناوری، بخشیتوانند ملیها منظام ین. اکندتعریف می( مختلف از بازیگران و نهادهای متشکل) ینوآور

 یکم یهاپژوهشبا  یقعم یاز مطالعات مورد یاریبس و بوده است یرچشمگتوسعه و پیشرفت مبانی نظری  این زمینهباشند. در 

و از  اندبوده یغن یاتاز نظر جزئمطالعات موردی . (Fagerberg et al. (2007, 2010); Lee (2013a))اند شده یلتکم

در سطح خرد مجزا  یاربسو  یطول یهاداده زا یندهطور فزابه یکم هاییلتحلویهکه تجزیدرحال ؛اندکرده یرویپ یخیتار رویکردی

 ین. در عاندکردهتایید را  یمحل/ایو منطقه انهفناور، ی، بخشملیدر سطح تنوع وجود ای مذکور هژوهشکلیه پ. انداستفاده کرده

صورت پذیرفته ها ها و خوشهها در کشورها، بخششباهت شناساییو  فرارسی یو الگوها یقحقابرای کشف  یموازتالش حال، 

 .استشده تمرکز  و بخشی یمل ینوآورهای نظام رب یبعد یهابخشدر اساس براین. است

 فرارسیو  ينوآورملی  يهانظام .3-1

                                                      
1 Xiao 

2 Kumaraswamy 



 

 

 Lee and) استکشورها فرارسی بر فناورانه  یو نهادهاها توانمندیی، اثرگذاری شواهد تجرب ینتریاز قو یکی ملیسطح  در

)2019Lee, . ( و فاگربرگ و شرولک2010؛2007فاگربرگ و همکاران )ور جهانکش 001از  یشرشد ب یبا بررس( 2008) 1 

و  2کار واحد ینهکه هز ی، در حالنداثرگذار یناخالص داخل یدبر رشد سرانه تول یمل یهانظامو فناورانه  ایهتوانمندیکه  یافتنددر

و  یگرانبازخصوص درچه  ینوآوری مل یهانهادهای نظامو  یگران، بازینجاند. در انماییم یفاا ینسبتاً جزئ یباز بودن اقتصاد نقش

گسترده مورد توجه با رویکردی  یرهو غ یعموم یاست، سرانهفناو ی، هنجارها، همکاریحقوقنظام ، یدر رابطه با آموزش عالچه 

 یریگاندازهنیز ( Lee and Lee, 2019نظام ملی نوآوری ) یبیشاخص ترک یکتوانند با یمعوامل مذکور  البته. گیرندیقرار م

 شوند.

د و نشویمبهم م یایندهبه طور فزانظام  یکه مرزهابایست به این نکته توجه شود می یمل یهاظامدر بحث پیرامون نحال،  ینبا ا

 یمل زمینه ،کنندیم یدتأک (2017) 3بینز و تروفر که گونه. همانپذیرندیمصورت  یفرامل یهاینهدر زمفناورانه غالبا  یهاینوآور

، ینشود. عالوه بر ا یگزینجا ایهنطقو چندم یجهانزمینه ابعاد با  یبرخ رد دانش یدو تول یجهان یتقاضابه فراخور  بایستمی

برخوردارند  ینوآور فرآینددر ای غالبا از اهمیت ویژه ینهاد یگرانو بازمنابع  تنیدهی درهمساختارها ،یالمللینب یهاشبکه

(Fuenfschilling and Binz, 2018)یدارا یاقتصادها های مستقر دربنگاهخصوصا  ،متاخرهای بنگاه ی، براین. بنابرا 

و  یجهان یابعاد و تقاضاکه امکان ارزیابی است هایی توانمندیمستلزم توسعه فرارسی به  یابیدست، محدود یداخل یبازارها

 .سازندرا فراهم می ینوآورهای نظام یالمللینو ب یمل یهاجنبهسازی موثر متعادل

 ,ereffi)است یافته  ییرمختلف تغ یمل یهامیان نظامو روابط قدرت  یدتول یای، جغرافکنونی تنیدهدرهم، در جهان ینعالوه بر ا

2014; 2018; Ahmad and Primi, 2017; World Bank, 2012, Primi and Toselli, 2020(ینچ ی. به استثنا ،

 هایفرآیند برتکیه بازنجیره ارزش جهانی در ینی آفرنقش یشارتقا و افزا به اندهتوسعه توانستحالدر یاز اقتصادهامحدودی تعداد 

آفرینی نقش، واقع. در(Primi and Toselli, 2020)یابند و پیشگام دست برجسته  یهاشرکت یجادو ا برندسازی بومی

لبا اغ (مثال در صنعت خودروسازی مکزیک و صنعت الکترونیک ویتنام عنوانبه) زنجیره ارزش جهانیدر  توسعهدرحال یکشورها

از  و کمتر ناشیاست پذیرفته مونتاژ صورت های فرآیند یقتعمدرنتیجه  ی وو دانش خارج یه، سرمایفناور یشترجذب ب یقاز طر

 است.های برندسازی بومی بوده فرآیند

آرسنا و  هایدر پژوهش یاو آس یقا، آفرینالت یکایآمر یدر کشورهافرارسی و نهادها ، ینوآور یمل یهانظامنقش  تحلیل گسترده

( و الندوال 2015) 7(، کیم و لی2013) 6(، موشی و بسکرن2012(، مالربا و نلسون )2011و همکاران ) 5(، سیمولی2000) 4ساتز

                                                      
1 Fagerberg and Schrolec 

2 Unit labor cost 

3 Binz and Truffer 

4 Arocena and Sutz 

5 Cimoli 

6 Muchie and Baskaran 

7 Kim and Lee 



 

 

پدیدار که در طول زمان گونه همان یمل یهانظام یها و ساختارهایژگی، ومذکور مطالعاتبراساس . بازتاب یافته است (2016)

مناسب ها نظامکلیه  یبرا الگو یک"که نحوی به  ؛هستنددر سطح کشورهای مختلف  ار فراوانی نیزدارای تنوع بسیاند، شده

که کردند خاطرنشان  ین،الت یکایو آمر یادر شرق آسی نظام ملی نوآوری هادرخصوص تفاوت( 2015کیم و لی ). "1نیست

 یحعلم ترج یاستبر س ی رافناور یاست، سیعتصن یخصوص یهادر بخش یبر توسعه فناور یدبا تأک شرق آسیا یاستگذارانس

 یهانظامدر  ینبود. بنابرا)در قیاس با فناوری( بر علم سیاستگذاران تمرکز های آمریکای التین یاستکه در س ی، در حالدادند

 یجامعه علموی که نح به؛ شکل گرفتندفناورانه  هاییتالو فع وصیبخش خصاز  در انزواها ، دانشگاهنوآوری ملی آمریکای التین

 یاقتصادسنج یلتحلویهمتمرکز بودند. تجز یدانشگاههای بر پژوهش یشترو بنداشتند  یصنعت یازهاینبه بازتاب  یلو دانشگاه تما

در  یبا رشد اقتصاد یتوجهقابلبه طور ی دانش علمی و نه صرفا مهندس یا فناورانهکه دانش داد نشان  (2015کیم و لی )

 یدانش علم یدتولبه بیان دیگر شود. یم یبانیپشتمناسب  یبا دانش علم مطلوب یمهندسهرچند تبط است، ور مرنوظه یاقتصادها

 یسازیتجار وترجمه برای در سطح ملی یک نظام نوآوری موثر وجود و  شودینممنجر فناورانه دانش  یدبه طور خودکار به تول

 .استضروری  یدرشد اقتصا یجهو درنتفناورانه به دانش  یدانش علم

 یهایژگیو به فراخور یمحل ی. تقاضا(Malerba et al., 2017)است  یمحل یتقاضا ی،نوآور یملنظام  یدیاز عناصر کل یکی

در  ی بتوانندداخل یهابنگاهکه نماید  یجادرا ا یطیمحدرنتیجه  و داشته باشد یجهان یتقاضاتمایزاتی از خاص خود ممکن است 

( یل، هند و برزینچمثال در عنوانبه)ی نسبتا بزرگ داخل ی. تقاضانمایند، زنده بمانند و رشد بیاموزندی لالملینرقابت بفقدان 

د خاص . دو بع(Malerba et al., 2017) نمایدفراهم میو رشد را توسعه توانمندی ، یادگیریچرخه باارزش امکان ایجاد 

است که فرصت  یمتقارزان یبازارهاوجود مربوط به  یک بعد. استبرای آغاز این سازوکار قابل شناسایی  یمحل یتقاضا

 ,.Mu and Lee, 2005; Li et al)سازد فراهم می یمحل یهارا برای بنگاه یابیو بازار یددر تول مقیاس از اقتصاد برداریبهره

 ,Guo, 2017; Mani) مشاهده شده استهند  یداروساز همچنین وهند و  ینچای که در صنعت خودروسازی مسئله ؛)2019

مربوط  (Araujo, 2017)نظیر برزیل بازتاب یافته است  یافزار کشورهای بزرگمثال در صنعت نرمعنوانکه به دومبعد  .)2017

از  شدهوارد یا یتیچندمل یهاشده توسط شرکتارائهاز محصوالت متمایز که خاص است  یهاگروههای سفارشی نیازمندیبه 

 .تندسه یشرفتهپ یکشورها

 یدر کشورهافکری  یتاز حقوق مالک شدید حمایتاست.  فکری یتحقوق مالک ی،نوآور یملنظام  یدیاز عناصر کل یگرد یکی

دشوارتر نماید متاخر  یرا در کشورهامحور نوآوریفرارسی به  یابیدستتواند مینوظهور  یدر برابر صادرات از اقتصادها یشرفتهپ

)2019(Lee,  . و ارائه  یمتنظ 2تریپسنامه موافقتبراساس را حقوق مالکیت فکری  ینقوانجارت جهانی ان تسازماز آنجا که

سطح حمایت میان  شکافدهند تا  یشرا افزافکری  یتاز حقوق مالک حمایتسطح  ندمجبورتوسعه حالدر ید، کشورهانماییم

توسعه هنگام درحال یکشورهاصادراتی  یهابنگاه از یاری، بسینبنابرا ابد.یتوسعه کاهش و درحال یافتهتوسعه یکشورهادر 

 یدر کشورهاحقوق مالکیت فکری  ینقوان یقدق یاجرا درواقع. شوندیرا متحمل م فراوانی یهاینههز تریپسبا تعهدات  یسازگار

 یدیاز حد تقل یشها بآن اتصادر یراز سازدمیرا محدود  یشرفتهپ یتوسعه به کشورهاحالدر یصادرات کشورها ،یافتهتوسعه

                                                      
1 One type does not fit all 

2 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 



 

 

در فکری  یتاز حقوق مالک حمایت یسطوح باال یمنف یرمعناست که تأث انبد یناست. امبتنی بر محصوالت کنونی  و یااست 

 ی باشددرآمدکم یاز کشورها یشتربفرارسی در حال توسعه حالدر یکشورها یممکن است برا یافته()کشورهای توسعه 1شمال

تجارت مبتنی بر صادرات به  دارند و یادر صادرات  یفیهستند، عملکرد ضعمحدود  یاربس رانهفناو یهاتوانمندی یکه دارا

و  یدولت )ملنهایتا  .(Shin et al., 2016)پردازند میگذاری مستقیم خارجی سرمایهو تولید قرارداد در قالب  بنگاهیینب

نقش  یلوتحلیههستند. تجزفرارسی ی در نوآور یمل یهانظامعناصر اثرگذارترین از  یکی یعموم یهایاست( و سیامنطقه

و مجزا،  منفردهای ه در قیاس با سیاستک نشان داد های پیشیندر بخش یاو آس یقاآفر ،ینالت یکایدر آمر ینوآور یمل یهانظام

 .هستند یتوسعه ضرور برای رشد وو نمایند یم یفاا یعموم یهایاستسو توسعه فعاالنه فرارسی  فرآینددر حیاتی  ینقش نهادها

پژوهش لندینی و  در راستای هاکشور ینوآور یمل نظامبه  دهیشکل یبرا یاز مداخالت دولت یاانواع گسترده ،به طور خاص

 در یداخل هاییتوانمند یتو تقو ایجاداست که با هدف  هایییاستمورد مربوط به س ین. اولاست ییشناسا قابل (2017) 2مالربا

 طراحی، فناورانه یهانامهمشترک و موافقت هاییگذاریهسرما ی، ارتقایداخل هایبنگاه سعهو تو یقتحق از یتقالب حما

 یا یدیکل یهادر بخش یدولت یهاشرکت تاسیسو  یو مهندس مدر عل یشرفتهپ یانسان یهسرما توسعه یبرا یعموم یهابرنامه

. (Lall, 1992; Cimoli et al., 2009; Malerba, 2009; Lee 2013b) شوندمی طراحی یدجد انهفناور هایحوزه

تمرکز  فرارسی یراهبرد و یدیبه عنوان عنصر کل توانمندی ایجاد( بر یطور خاص کره جنوب به) یاییآس یاز کشورها یاریبس

 یاندازاز راه یتمان( حیدر چ مثالعنوانبهموارد ) ی. در برخاست بودهمختلف متفاوت  یکشورها درمداخله  نوع هرچند اند؛یافته

در موارد  .است گرفته قرار کار دستور در یرقابت و یخصوص یهافقدان شرکتمسئله با هدف جبران  یبزرگ دولت یهاشرکت

کالن در  یگذاریه( و سرمالیسانس) برداریبهرهمجوز  اخذ بر تکیه با یخارج هایتوانمندیبه  ی(، دسترسیکره جنوب نظیر) یگرد

 هایتوانمندیکاهش شکاف  مذکورمداخالت  یموارد، اثر اصل اکثر. در (Lee, 2013b)است  شده یبترک یانسان یهسرما

 .است یو فعل متاخر یهابنگاه

، در سطح ملی یو اطالعاتپژوهشی  یهایرساختتوسعه زو  کندیم یتحمابنگاه  یادگیریاز به شکلی مشابه دوم مداخله  گونه

 ,Lundvall and Johnson, 1994; Metcalfe)گیرد را دربرمی یآموزشنظام و بهبود  یدجد یهایاز اشاعه فناور یتحما

رفع  ینها و همچنبنگاه یهاروشگسترش به یبرا یاتوسعه یهابرنامه یاندازراه لشام ی مذکورهایاستاز س ییها. نمونه)2005

 .(Chaminade and Edquist, 2006) است ی مختلفهاسازمانمیان ماهر نیروی انسانی موانع تحرک 

گذاری مستقیم سرمایهپیش روی موانع ایجاد تعرفه واردات و اعطای یارانه، وضع  بر تکیه از بازار با حمایت ،هایاستنوع سوم س

به  یداخل یهابنگاهدستیابی زمان تا  نوظهور خود یعاز صنا متاخرکشورهای  حمایتبه ضرورت ( 1992لل )است.  خارجی

های از بازار روند توسعه کشور حمایت یخینظر تارم. از ه استاشاره کرد یالمللینب یرقابت در بازارها یبرا یکافهای توانمندی

یافته نظیر انگلستان و توسعه هایکنند که کشوریاستدالل م( 2005) 4( و چانگ1989) 3ورنوناست. متاثر ساخته را  متعددی

                                                      
1 The North 

2 Landini and Malerba 

3 Vernon 

4 Chang 



 

 

به  یعموم یاست، سدرنهایت. اندکردهبازار استفاده  یتحما مختلف اشکالاز شدن  یصنعت یمراحل بحراندر نیز  ایاالت متحده

و  یبودجه عموممبتنی بر  یرپذخطر یگذاریهبا سرما (Landini and Malerba, 2017)ی داخل یدجد یهابنگاهورود  ترویج

 است.پرداخته  (Rodrick, 2004) های نوپابنگاهتوسعه  یبرا ییهامشوقایجاد  ینهمچن

 فرارسیهاي بخشی و نظام .3-2

 یهاشود و ممکن است به روشیم یبانیمختلف پشت یو نهادها یگراناز باز یامختلف توسط مجموعه یهادر بخش فرارسی

پیرامون نظام ملی نوآوری به صورت بسیار محدود و اجمالی مورد پیشین  یهاوشتهندر  ی مذکورهارخ دهد. تفاوت ی نیزمختلف

کشورها فرارسی ت یهدابه  یدیکل یهابخش یبرخ معموال یراز ،آور استتعجبمسئله تا حدودی  ینارار گرفته است. توجه ق

 ;Malerba, 2002)د نخاص خود را دار هاییژگیو وهستند متفاوت  یگرکشور د تا یاز کشورکه  ییهابخش ؛پردازندیم

Malerba and Nelson, 2011) ینهو زمفناورانه  یمرژ م:نمایییتمرکز م یبخش یهانظام یدیکل ، ما بر سه جنبهادامه. در 

 .نهادها نقشو غیربنگاهی  یگراندانش، نقش باز

.  ,Pavitt)1984(دارد ریشه  1پویت یبندطبقهدر  ،یادگیری یهایوهو ش ینوآور ینظر الگوهانقطه ها از بخش رویکرد تمایز

برآمده از  یدیِکل یهایدهاز ا یکی، ینوآور یطو مح یگرانباز ،ختار بازارر ساها دبخشمیان عمده  یساختارتمایزات  ینهمچن

های با بنگاه 3نوع اول :کندمیرا شناسایی ها دو نوع مختلف بخش یتکامل یکردنقطه شروع، رو در. است 2یترجوزف شومپ یراثم

 ,Malerba and Orsenigo)باال  یتمرکز صنعبزرگ و تهای با بنگاه 4دوم نوع و یدجدهای بنگاهورود  ینرخ باالو کوچک 

 یممفهوم رژ. به طور خاص، (Malerba et al., 2016) استو تقاضا فناورانه  یهایمرژ تنوع در از یناش تمایز ین. ا)1996

 ,Winter, 1984) پذیردیانجام ممسئله بنگاه حل  یهایتکه در آن فعالپردازد می یخاص یدانش یطمح به تعریف فناورانه

)1997, Malerba and Orsenigo, 1982Nelson and Winter,  یهایمرژ (2000و همکاران ) 5خاص برشیطور . به 

فناورانه  یهایشرفتبودن پانباشتی ها، ی، مناسب بودن نوآورفناورانهفرصت  ؛دنماییم یریگاندازه یررا براساس چهار متغ فناورانه

و  یریپذ، دسترسیتها، عدم قطعیچرخه فناورفناورانه نظیر دوره  یماز رژ ییهاجنبه (2006) 6پارک و لی دانش. سپس یگاهو پا

 .دندار نوظهوراقتصادهای فرارسی با زمینه  انطباق بیشتری د کهندهرا مورد توجه قرار می پایهدانش 

گروه  ین. اول(Lee, 2019) دی نمودبنطبقهدو دسته در  توانمی را فرارسیبر  فناورانه یهایمرژاثرگذار ، عناصر یکلطوربه

در ای از اهمیت ویژهبودن( است که ماژوالر و  7نهفتهی انتقال فناور یزان)م یدانش خارج یگاهبه پا یدسترسمربوط به  یرها،متغ

باشد،  یشترب یآالت وارداتیندر ماش نهفته یانتقال فناور یزانم هرچه. ندبرخوردار رانهفناوفرارسی به ورود(  یا) یهمرحله اول
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 ،(Genba et al., 2005) هایفناور یاها بودن بخش سطح باالی ماژوالر. به طور مشابه، استتر آسان یوربه بهرهدستیابی 

وارد بازار ، یازمورد ن یاجزاسپاری توانند با برونمی متاخران یراز ،نمایدپذیر میامکانرا فناورانه فرارسی سهولت و سرعت در 

 یکورود به صنعت خودرو به عنوان . هستندنهفته  یفناور یسطح باالی است که دارای صنایعاز  یاودرو نمونهشوند. صنعت خ

شکلی به  .دسترسی داشته باشدمختلف  یقطعات و اجزا کنندگانینبه تام متاخربنگاه یا کشور که  یمادام ،یستمونتاژکار دشوار ن

 یفناور یقطعات اصلبرای تهیه  2000چینی در اوایل دهه  یدکنندگانتول فن همراه،ماژوالر بودن تل یدرجه باالواسطه به  ،مشابه

خود  یجانب یهایرا با فناورقطعات مذکور و اتکا کردند  یکنندگان خارجینتأمبه ( افزار محوریهای اصلی و نرمنظیر پلتفرم)

 کردند. یبترک

و احتماال  دنگذاریم یرتأث یادگیریاست که بر سرعت  یفناورخه چر دورهدانش و ضمنی بودن  نظیر یرهاییگروه دوم شامل متغ

 مدونتوان یدانش را نمانواع از  یمعناست که برخ ینبه ا یدانش ضمن. یابندمی یشتریب یتاهم انهفناور فرارسی یدر مراحل بعد

کشورها  یاها بنگاه، افرادمیان دانش ، انتقال ین. بنابراکسب کرددر عمل  ها راتوان آنیمتنها بلکه  موخت؛کرد و به سرعت آ

 ی، کشورهاباشد یضرورموضوع  یک یادگیری یبرا یشتریب یدانش ضمنهرچه  .باشد فاقد قطعیتو  ینه، پرهزآهستهتواند می

و مدون  راحتیتواند به یمصریح . در مقابل، دانش دست یابندخود  یشرفتهپ یانهمتا ابفرارسی ی به توانند به راحتینممتاخر 

کند  با دانش پنهان فراوان، هاینماش آالتابزارنظیر  ییهابخشدر فرارسی اند که کرده ییدتأ( 2010) 1جانگ و لیآموخته شود. 

 .سازددشوار میرا  آتیمراحل  درفرارسی دانش، ضمنی بودن  یباال یزانصنعت خودرو م همچنین در .است

، دولت و یعمومپژوهشی  یهاها، سازماندانشگاهنظیر  یربنگاهیغ یگرانبازها و نهاد فناورانه، یطعالوه بر مح ،یبخشنظام یک در 

ظهور و نظیر ) یعاز صنا یدر برختنها  یعمومپژوهشی  یهاها و سازماندانشگاه نقش .فراوانی دارندنیز اهمیت  یمال یهاسازمان

 پژوهشی هاییشگاه، آزمامقابل طرفدر  .(Ramani and Guennif, 2012) استبرجسته بوده  (هند یرشد صنعت داروساز

گرا و یتمأمور یعموم یهاکه برنامهاند حیاتی بوده یوانکره و تا یارتباطات مخابراتهایی نظیر فرارسی بخشدر  یعموم

 ,.Mazzoleni and Nelson, 2007; Lee et al) استای داشته اهمیت ویژه یخصوصهای بنگاهبا گسترده  یهاهمکاری

2012(. 

 همبستگی ینکه ا یدافزایم در ادامهنظام بخشی رویکرد ، ارتباط وثیقی دارندفرارسی و  یعموم یهایاست، از آنجا که سینچنمه

نظیر ) یقاتم و تحقوبر عل یمبتن یعمثال، در صنا. به عنوان (Malerba and Nelson, 2012) متفاوت است یع گوناگوندر صنا

یع ، در صنادر نقطه مقابل. (Rasiah et al., 2012)و ارتقا بوده است فرارسی  یامل اصلع هادانشگاهاز  یبانیپشت (یداروساز

مثال در کره و عنوانبه)موفق  یعموم یاستس ،نظیر مخابراترژیم فناورانه انباشتی و توسعه بزرگ و  یقتحق یهاپروژهدارای 

 ین. با ا(Lee et al., 2012) است کرده یتوسعه حمات و یقتحق یهایومکنسرسو  اخلید یهابنگاهو توسعه  یقاز تحق چین(

گیری شکلاز  یعموم یاستس - هستندتوسعه و رشد پیشران  یدجدهای بنگاهها و که مهارت - افزارنظیر نرم یعی، در صناحال

در ام، . سرانج(Niosi et al., 2012)کرده است پشتیبانی و کوچک  یدجدهای ایجاد بنگاهمهارت در سطوح مختلف و 

کوچک  هایبنگاهاز  یاریبسمیان در  یشرفتهپ یهایوهشی، زیربنای اشاعه دانش تجربکه  ییغذاصنایع و  یکشاورز هایی نظیربخش
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همکاری ، یو علم انهفناور یهایرساختتوسعه ز مثال در برزیل، چین و کاستاریکا(عنوانبه)ی عموم گذارییاست، سهستند و خرد

 .(Gu et al., 2012)د نمایرا تقویت میبازار  ینهادها ،و انتشارها ایشآزمدر  یعموم -ی خصوص

هستند مختلف  یعدر صنا فرارسی یبرا مکمل یاقدامات ی نیازمندبخشنظام  یک، عناصر مختلف یستمیسرویکردی در 

(Malerba and Nelson, 2012) .حقوق مالکیت  یری درگآسانبا  یداروساز حوزهی در دانشگاه هایپژوهشمثال، عنوانبه

 ,Ramani and Guennif)نمایند  تجمیعخود را های توانمندیبتوانند  یدجد یداخل یهابنگاههمراه بوده است تا فکری 

کوچک و  یهاشرکت یمحل یهاو خوشه ینیکارآفرتوسعه شدید شامل  فرارسی یبرانظام  اقدامات مکملافزار، . در نرم)2012

که در ارتباطات  یدر حال ،(Niosi et al., 2012)هستند  یشرفتهپ یانتباطات گسترده با مشترراتوسعه به همراه متوسط 

 Lee) مورد استفاده قرار گرفته است بزرگ یهابنگاه یگذاریههمراه سرمابه  یفعال دولت و استانداردساز یهاتیاس، سیمخابرات

et al., 2012). 

 بوده است وثرم یاربسفرارسی در  یبخش یهانظامدر سراسر ی و پیشینی ینپس یوندهایپ یِ، ساختار داخلیعصنا یدر برخ

(Gonzales et al., 2019) .قطعات  یشرفتهارتباطات منجر به ظهور و رشد صنعت پ ین، اسازیمثال در خودروعنوانبه

 یداخل یعمود یوندهایپموارد  یتوجه داشت که در برخ یدحال، با ینشده است. با امتاخر کشور  یندر چند یداخل یخودرو

 یِدستیینپا یهابنگاهکه  یع، هنگامواقع نشوند. درواقموثر  یدستیینپاو  یباالدست محلی صنعترغم همزیستی علیممکن است 

های در صورت پیشرفته نبودن بنگاه یکنندگان داخلینقرار دارند، ممکن است تام یالمللیندر معرض رقابت بشدیدا  یداخل

با رقابت  یداخل یدستیینپا یهابنگاه ین. از آنجا که انظر نمایندها صرفعد فناوری از خریداری ورودی خود از آنمذکور در ب

؛ شوند یهته ی(و نه محل) یسطح جهاندر  یدها بایورود یندارند و ا نیاز یشرفتهپ یهایروبرو هستند، به ورود یالمللینب

 هایدر دهه ینها و مخابرات در چرسانایمهو ن (Kim and Lee, 2009) کره ابزارنیماشکه به عنوان مثال در صنعت  رویکردی

 .اتخاذ شد (Yu et al., 2017) 2000و  1990

 یتکامل يفرآيند مثابهبه فرارسی  .4

 یسازگار باروبرو هستند و فراوانی  یت، با عدم قطعدارند ایویژهدانش  یردرگ کنشگراناست که در آن  یتکامل یفرآیند فرارسی

و یابد میتکامل  چند مرحله درچرا که  کرد ینیبیشپ یاتتوان با تمام جزئیرا نممذکور  فرآیند، ینشوند. بنابرایروبرو م ییرو تغ

و  بازارهای خاصو یابند تنوع میها ی، محصوالت و فناوریتکامل فرآیند ینا یطد. نرا دنبال ک یمختلف یرهایممکن است مس

 ینابررسی ، 3در بخش  یو بخش یمل یهاپیرامون نظاماز بحث  گرفتن در ادامه، با الهام شوند.یم یدارپد یبخش یهاتخصص

در  مذکور فرآیند یایپو یسازمدلخصوص بحث در ینها و همچنکشورها و بخشی تکاملو به روند بلندمدت  هیبا نگا فرآیند

 .گیرددستور کار قرار می

 

 ملیمدت در سطح یطوالن و یتکامل فرآيند .4-1



 

 

منابع  یاکار ) یروین یتوسعه در ابتدا با فراوانحالدر یاز کشورها یاریبسیخی، تجربه تار رویکردی بلندمدت و براساساتخاذ با 

، ین. بنابراانددست یافته( محوربعمن یا) متکی به نیروی کارهای بخشدر  تخصصاساس در ادامه به و برایناند بوده( روبرو یعیطب

و چگونگی که از مرز دانش  ییاقتصادها. در شده است یلتبد یدر تخصص بخش کلیدی ییرکار به متغ - یهبت سرمانس

ها عموماً بازار و سنت یروهاین ؛است یابکم، کار یروین رغم فراوانیعلیایشان  یهسرماو  هستند عقب یاربسفناورانه  یهامهارت

 ,Kuznets)در سطح باال ندارند  یتجار فناورانه یا هایپیچیدگی و ا دارندکار اتک به نیرویکنند که یی حمایت میهااز بخش

1966; ;;; 2012(. 

 یوربهره از وند بریهکه سرمایابد ادامه می ییهابا ورود منابع به بخش یتوسعه اقتصاد یِ، مرحله بعدهاتوانمندیبا توسعه  در ادامه

ها و ، مهارتچگونگی و فناورانهاز دانش  یمشخص یزانممکن است به م یعناص ینا .برخوردارندانسانی  یروینبیشتر 

 یجهبا نتدشوار  ایمختلف ممکن است به مسئلهبر یهسرما هایشبخ ینانتخاب ب ینداشته باشند. بنابرا یازن یریتیمد یهایچیدگیپ

 یهابخش یرازتواند مورد استفاده قرار گیرد نمی ریگکار د یرویبه ن یهساده نسبت سرما یار، معیگرشود. به عبارت دبدل نامعلوم 

دارای  ی، کشورهاین. عالوه بر ادارندمتکی به نیروی کار  یهابخشنسبت به  یشتریموانع ورود بوجود دارند که  یبریهسرما

میان مد متوسط در ر دام درآکشورها د یناز ا یاری، بسین. بنابرایابندمیتمایل نرخ دستمزد  یشمرحله به افزا این دردرآمد متوسط 

رقابت با صادرکنندگان  یها برانرخ دستمزد آن یرااند زگرفتار شده الدستمزد با نوآوران دارایو  ییندستمزد پا دارای یدکنندگانتول

 Yusuf and)است ین پای یارپردرآمد بس یرقابت با کشورها یبرا نیز هاآن فناورانهتوانمندی است و سطح  یادز یاردستمزد بسکم

Nabeshima, 2009; World Bank, 2010, 2012). 

 ؛متوقف شد 1990و  1980 یهاها در دههکه رشد آنهستند از تله درآمد متوسط  ی متاثراز کشورها ییهانمونه ینو آرژانت یلبرز

 ;Rodrik, 2006)استبط مرت آورالزام یهایتمحدود یا هاگلوگاهبا دام  ین. اهستند یلندو تا یاندونزنیز موارد مشابه 

Hausmann et al., 2008) انهنوآور یهاتوانمندیشکاف در ناشی از ، اما عمدتا (Lee and Kim, 2009) یط و فشار مح

مستقر و های بنگاهکه توسط اقتصادها و  استفکری  یتاز حقوق مالک حمایتو سازمان تجارت جهانی نظام از جمله  یالمللینب

 .(Shin et al., 2016) اندشده یتتقونیز فعلی 

 ,Lee)دست یابند جهش  یا یرمسبه ایجاد  یتدرنها طی کردن چندین میانبر،متاخران ضمن است که  یضرور یطشرا ینادر 

؛ چرا استگذار در مرحله حقوق مالکیت فکری شکننده  یمرژ طراحیبا  ینوآورسمت به  یداز تقلحرکت  میانبر، یناول .)2019

. نمایدمختل را تکمیلی  ی وانطباق یهانوآوریو کند  خفهرا دانش اشاعه تواند میاز حقوق مالکیت فکری  حد از یشب حمایتکه 

ارزش  یبر ارتقاامر  یناست. ادر زنجیره ارزش جهانی آفرینی نقشدر زمینه  یبیرون - یاتخاذ رویکرد چرخه درون ،میانبر یندوم

در سازی میانبر، تخصصی ینسوم. کندهای ارزش جهانی تاکید میدر زنجیره اقتصادقرارگیری کامل از پیش  یافزوده داخل

یا سایر هایی نظیر داروسازی حوزهورود به پیش از فناوری کوتاه  چرخهبا نظیر تولید و خدمات فناوری اطالعات  ییهابخش

دانش و  هاکه در آنشود اطالق می ییهابخش به چرخه کوتاهدارای  یهابخش .است بلندفناوری  چرخهبا محور علمهای حوزه

، ین. بنابرا(Park and Lee, 2006; Lee, 2013a)کند یم ییرتغ یابه طور دوره ینوآور یبرا یازمورد نو خاص  یهامهارت

مکرر  ییرتغبه فراخور  -است  تر در صنعتیتجربه طوالنکه ناشی از  -ها پیشگام در این بخش یکشورها یهابنگاهمزایای 

از  یکی. روبرو هستند با موانع ورود کمتریمتاخران که  معناست و این بدین کندینم یها کمک چندانبه آنلبه دانش  یناورف



 

 

. اندکرده معرفی (1986) 2توشمن و اندرسوناست که  1توانمندیمخرب  یهایورود نوآور ی،فناورعوامل کوتاه شدن چرخه 

ی هایوراها در فنآن یعتخصص روزافزون صناکننده بازتاب (Lee, 2013a) هه گذشتهدر سه د یاییآس یببرها فناورانهتوسعه 

 دهه اواخر تا اواسط درمتوسط  ددام درآمدر غلبه بر  کشورهای مذکوراطالعات( است که به  یفناورنظیر چرخه کوتاه ) دارای

در دهه کره تجربه مثال عنوانبه)ها توانمندی فراواناقتصادها و توسعه بلوغ فناورانه حال، با  ینا باکمک شایانی کرد.  1980

 .اندحرکت کردهنیز تر یطوالن یبا چرخه فناور یداروسازو  یپزشکیستز یعصنانظیر  ییهایورابه سمت فن کشورهااین  ،(2000

 ورود به به یتو درنهادهد یرا در دستور کار قرار م یارزش داخل یهایرهزنج یجاد، سپس اشودآغاز می یداز تقلکه  - توالی ینا

را به آن  یجهتوان نتی، نمفرآیند یتتوجه به عدم قطعبا هرچند  ؛است یمناسب یدمانچ - انجامدمی چرخه کوتاهدارای  یهایفناور

از متاخران سبقت گرفتن یدن، شامل رسفراتر از است که  شجه یا یرمس یجاد، افرارسی ییکرد. مرحله نها ینیبیشپ یقطور دق

اطالق  یفعلهای بنگاهاز  متفاوت یا ترسریعانجام فعالیتی  در راستایمتاخران اقدام  به نیز شود. جهشیم یزنهای فعلی بنگاه

برای ممکن است اتکای صرف به میانبرها حال،  یناست. با اها توسعه توانمندیمیانبر  یرمسمتمایز از  و (Lee, 2019)شود می

 ,.Hidalgo et al)است  بلندی یهاپرشبه  یهشب یجهش یننباشد. چن یکاف صنعت رهبرجایگزینی ر و سهم بازاتغییر اساسی در 

تحت  یِاصل یفضاها یاخود  یفعل یتدور از موقع محصولِ یانجام دهد تا به فضاهابایست می متاخراقتصاد  یککه  )2007

در قالب  - اختاللبا بروز تواند یروبرو است، اما منی فراوا یتبا عدم قطع یجهشچنین . دست یابدپردرآمد  یسلطه اقتصادها

 Perez)تسهیل شود  - و برافکن مخرب یهاینوآور یاو  یاقتصاد - فنی یدجد یهاابرانگاره توسعهی نظیر فرصت یهاپنجره

and Soete, 1988). 

 یمدت در سطح بخشبلند و یتکامل فرآيند .4-2

 ,Freeman)همراه است  یشروپ یهااز بخش یدر تعداد مشخص یتبا موفقغالبا  یصاد ملشد، ظهور اقتتر اشاره پیشکه  همانطور

درآمد باال ط به سمت درآمد متوسحرکت یک کشور از  یها برابخش یو جهش در برخ یبه رهبر یابی، دستیبترتین. بد)2019

صورت خاص  یعدر صناهای فعلی بنگاه با یرهبر یرقابت برادر قالب فرارسی  یی، مرحله نهایگر. به عبارت داستضروری 

به  انهادهو ها توانمندیها، یدر فناور ییراتشدن با تغ روبرو یکشور به معنا یکفرارسی ، یاملتکدر رویکردی  ین. بنابراپذیردمی

صرف تمرکز  معناست کهینبدهمچنین  یتکاملرویکرد . ناپذیرِ یک صنعت درک شودپذیر و امکانابعاد امکانکه همه  نحوی است

مثال، در صنعت تلفن همراه، موتوروال تلفن عنوانبه. سازدیو رقابت را مبهم م ینوآورتحوالت و  هایاییمدت، پوکوتاهافق بر 

 یا(، نوکGSM3 یجیتالید یهایمختلف )فناور یاستانداردهامبتنی بر  همراهِ یهاحال، با ظهور تلفن ینبا ا ؛همراه را اختراع کرد

 پایان دادند بر این صنعت یانوک رهبریبه سامسونگ و اپل  هوشمند، یهایسپس در عصر گوش و دست گرفت زار را درکنترل با

(Giachetti and Marchi, 2017). 
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3 Global System for Mobile 



 

 

 ینوآور یهانظامو ها توانمندیها، یوستگیناپبا محوریت صنعت  یدر رهبر یطوالن ی وتکامل ییراتتغ( 2018؛ 2017لی و مالربا )

بوده است که در آن  یشروییپ یها، تمرکز بر بخشپژوهش مذکور. در انددادهقرار  یمورد بررس 1فرارسی یهاچرخهرا در قالب 

در . دست یافته استفرارسی به بنگاهی متاخر حفظ کند و  یابیبازار یا ید، تولیخود را از نظر فناور یبرتر وانستهنت یفعلبنگاه 

صنعت  یدر رهبر یدرپیپ ییراتتغ یلدال. کرده استواگذار  یدجدبنگاه متاخر خود را به  یتموقعنیز بنگاه متاخر فعلی ، ادامه

 یهانظام، توسعه یداخلهای توانمندیبا انباشت  یبخشنظام ها در یوستگیناپ یبترکدر قالب یند فرا یتکامل یتماهناشی از 

پذیری امکانخصوص عمده در یتشکست و عدم قطع و نهایتا ستگییوبه ناپی داخل یهابنگاهجدی  یهاواکنش ،مناسب ینوآور

 ینامگذار "فرصت یهاپنجره"را  یبخش نظام یاییها در پوناپیوستگی ینا( 2017لی و مالربا ) .ناپذیری بوده استو امکان

اشاره  یعمده در فناور یراتیبه تغاست که  "یفناور پنجره"اولین گونه کنند. یتمرکز منوع پنجره فرصت بر سه  آنها. اندکرده

و به طور خاص  یچرخه تجار یا یمحل یعمده تقاضا یشاز تقاضا، افزا یدیاست که به نوع جد "پنجره تقاضا". مورد دوم دارد

توانند میمتاخران و درنتیجه  کندیم یجادا یفعلهای بنگاه یرا برا یکه مشکالت توجه دارد ینزولچرخه تجاری به روند  ورود

پنجره  ینسوم(. پرداخته استبحث  به (2005متیوز )گونه که )همان نمایندتجربه  یعاد یهانسبت به دورهکمتری ورود  ینههز

. الزم به دهدمدنظر قرار می را ینهاد یطشرادر  یدشد ییرتغ یادر صنعت دولت مداخله  "یعموم یاستس /یپنجره نهاد" ،فرصت

 شوند.حاصل میاز تکامل بخش یستند و زا نها برونپنجره یناز ا یذکر است که برخ

 یاز سو یپاسخ ناکاف یکو  یداخل یهابنگاه یپاسخ مناسب از سو یکبا بایست میها پنجره ینصنعت، ا یدر رهبر ییرتغ یبرا

 یکنون پنجره، رهبران یک. با باز شدن (Lee and Malerba, 2017)روبرو شوند  یرامونیپ ینوآور یهانظامو  یفعلهای بنگاه

نداشته باشند  یموثر اسخپید، جد ینهزم یهایینارسا نظام یا یهایناهماهنگ، 2فعلیهای بنگاهدام  واسطهممکن است به 

(Chandy and Tellis, 2000; Lee and Ki, 2017).  ممکن است  یشروپ یهااست که شرکت یلدل ینبه امسئله مذکور

پیشین  یهاینهخود در زم هداشته باشند و درک خود را براساس تجربوجودآمده هبفرصت پنجره اهمیت نسبت به  یمتفاوت رویکرد

 .شدگی شونددچار قفل درنتیجه ممکن است داشته باشند و یترضا یکنون یتدارند که از موفق یلها تما، آنین. بنابرانمایندبنا 

به طور  یاکند  ییرنتواند به سرعت تغ - اندده شدهدر آن گنجان یکه رهبران کنون - فعلی یبخشنظام ممکن است ، ینعالوه بر ا

 .شودسازگار  یدجد یهاکامل با پنجره

توان که به عنوان مثال می قرار گرفته است یها مورد بررسدر تکامل بلندمدت بخشفرارسی  یهااز چرخه ی، موارد مختلفدرواقع

در  (2017) 5کنگ و سنگ حافظه، یهادر تراشه (2017) 4شین همراه، یهادر تلفن (2017) 3گیاچتی و مارچی به پژوهش

 در (2017) 1موریسون و رابلتی متوسط و یهاجت در (2017) 7ورتسی فوالد، در (2017) 6لی و کی ،ی عکاسیهایندورب
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ناهمگن،  یهاتوانمندی، انتظارات متنوع و یتعدم قطعفراخور که به دادند نشان مطالعات موردی  ین. اکردها اشاره نوشیدنی

خاص  یربر مس یباتترک یند. انشو یدارپد متاخرو  یفعلهای بنگاه در هاها و پاسخاز فرصت یکامالً متفاوت یبممکن است ترک

که  یشود. در حالیظاهر م یشتربخش ب یکدر درپی پیفرارسی  هایالگویک از کند که کدام یم یینگذارد و تعیر میبخش تأث

 به تبیینو   ,Nelson and Winter)1982 :46(اند دنبال کردهرا  2گرایانهتجربه یپردازیهنظرکرد مذکور، روی مطالعه موارد

از  تحلیلویهتجز یگردر روش د، اندپرداختهمختلف  یهابخش فرارسی یهاچرخهدر شده مشاهده یالگوهامعلولی  - یعل

 شده است. یمعرف یدبع یروش در بخش فرع ین. اگرددمیاستفاده  سازییهشب یهامدل

 فرارسیبلندمدت و  یتکامل فرآيند يسازمدل .4-3

کارگیری هببا ی، تکامل یفرآیند مثابهبه فرارسی خصوص درگرایانه پردازی تجربهو قدرتمند و همچنین نظریه یتجرب یلتحلوتجزیه

پیشینه  و یتکامل یهامدلفته مبتنی بر یاتوسعه توان در قالب چارچوبیین بخش را میشده است. ا یلتکم یسازمدلرویکرد 

 تلقی کرد. (1990و همکاران ) 3دوسی یالمللینتجارت بحوزه در  یشکاف فناور

کشورها و فرارسی بررسی  یبرا  ,.Malerba et al)2016(تکامل صنعت خصوص در 4یخیتار یلبر تحل یمبتنی هامدل یراًاخ

مشخصی  یاربس یشناسهستند که از روش یتکامل ییها، مدلیخیتار یلبر تحل یمبتن یاه. مدلاندهقرار گرفتاستفاده ها مورد بنگاه

 فرآینددرواقع،  .اتکا دارند گرایانهتجربه یپردازیهنظر همچنین خاص و هایو تکامل هایاییپو یتجربتحلیل  برکنند و یم یرویپ

 هایفرآیندو  یعصنا یتجرب هاییلوتحلیهتجز درشده د ارائهبر شواهمبتنی  یفی،ک یاربس یایوهبه ش یبره کردنو کال یسازمدل

 شده درشناساییعوامل کاوش دقیق و شفافِ  یبرا ی مذکورها، مدلینبنابرا .(Malerba et al., 2016)پذیرد انجام میخاص 

توان به می یلتحلویهتجز یهامدلکارگیری این هب یهانمونهاز . دندیمف یارخاص بس یهابنگاهکشورها و  فرارسی یمطالعات مورد

 یهادر صنعت رنگبا انگلستان آلمان  مقایسه و  ,Kim and Lee)2003( یوانکره و تادر  5تصادفی پویاحافظه بررسی 

بلندمدت  فرآیندبر موثر عوامل  یبررس یگر،مثال د اشاره کرد. (Burner and Murmann, 2016)در قرن نوزدهم  یمصنوع

 یرهبردر  ییردو تغ هایلتحلویه، تجزینجا. در ا(Landini et al., 2017)حافظه است  یهاهمراه و تراشه یهادر تلفنفرارسی 

 یکه هرچه فناور ددهینشان ممذکور  یسازیهشب یلوتحلیهتجزهمچنین تکرار شده است. نیز مدل در که کشند به تصویر میرا 

است.  یشترب متاخرانهای فعلی و بنگاهسهم بازار امکان تغییر در کمتر باشد، فعلی های بنگاه یهاتوانمندیتر باشد و برافکن یدجد

فرصت )نظیر مختلف به پنجره  یگرانخاص باز یهاافتد که با واکنشیاتفاق م یشترب یزمان یرهبر در ییر، تغینعالوه بر ا

 .های فعلی( همراه شودبنگاهدر رفتار  فراوان ودیتمحد
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 (2019لی و همکاران ) نظیر مطالعه)فرارسی  فرآیندمراحل مختلف  یاییپوارزیابی  یبراهمچنین یخی تار یلحلبر ت یمبتن یهامدل

، ین زمینهدر ا .اندمورد استفاده قرار گرفته (در صنعت ارتباطات تلفن همراه ینیچ یهاشرکتفرارسی در خصوص روند طوالنی 

 یتیچندملهای به شرکت یداخل یهابنگاهفرارسی (، نسلی فناوری ییراتو تغشده کتفکی یبازارها)دربرگیرنده  یبخش یطمح

های بنگاه یبقا یبراسازد که فراهم می یجانب یبازارها پرورشبرای یطی شده، محیکتفک ی. بازارهادنمایمی یلتسهرا  یخارج

ی نسل ییرکه تغ یدر حال .اندکردهآغاز  اندکهای توانمندیبا  نوزادیدر مراحل فعالیت خود را که هایی بنگاه ؛مناسب است یداخل

 یتیچندمل یهابا شرکتفرارسی به  یدجدمحصوالت  یهاتا در بخشکند میباز  یداخلهای بنگاه یرا برا ییها، پنجرهیورافن

خود در  یهاول یایمزا تا ازدهد میاجازه  یداخل یهابنگاهبه  یفناورنسلی  ییرشده و تغیکتفک یبازارها ،بنابراین. بپردازند یخارج

 .نمایندبرداری محوری بهره یبازارهادر فرارسی به  یابیدست یبرا یجانب یبازارها

 یربا سا یسهدر مقارا فرارسی  فرآیند یدهدر شکل عوامل خاصمقایسه قدرت امکان ، هامدل یناستفاده از موارد خالف واقع در ا

 یباال پاسخگویی یلبه دل یآلمان یهابنگاهکه دادند نشان  (2016) 1برنر و مورمان . به عنوان مثالسازدفراهم می یبرقهای تبیین

 یرهنگامد یمعرف در ابتدا و یا هایمیدانشزیاد تعداد  یل)و نه به دل یشرفتهپ یانسان یهسرماتوسعه  ینهآلمان در زم انشگاهیدنظام 

با توجه که دادند نشان نیز ( 2017و همکاران ) 2الندینی. فتندیاتسلط  یرنگ مصنوع ی( بر صنعت جهانمحدودتر ثبت اختراع نظام

 یهایاییپو، های فعلیبنگاه یهاول یهاتوانمندیمیانگین و فناورانه انداز چشمالگوی ، شدگیقفل یزان، می فرصتهابه اندازه پنجره

های بنگاهبا بازگشت  یچرخه دو موج (3مداوم،  یچرخه رهبر( 2، 3چرخه لغوشده( 1 ند:شومیپدیدار فرارسی برای  یمختلف

در اثر تواند یمفرارسی  فرآیندکه  کردند یدتاک (2019لی و همکاران ) یتدرنها .های فعلیبنگاهبا  متاخران یستیهمز( 4و فعلی 

 شود. یلتسه فناوری یهانسل در میانارتباط  شدت

مثال، عنوانبهد. نباش یدمف یاربس یعموم یاستسپیرامون بحث  یبراتوانند می خود هاییژگیوواسطه به های مذکور مدلسرانجام، 

، توسعه توانمندیی نظیر مختلف دولت یهایاستس یرتأث (2017) 4الندینی و مالربا ،همراه تلفنصنعت  یموردمطالعه از با آغاز 

ها نقش آن. کردند یبررسفرارسی در  را یداخل یدجد یهابنگاهورود  زاپشتیبانی و  ییگرایتحماها، بنگاه یادگیریاز  یتحما

 درصورت بروز یککه دریافتند اما  تایید کردند؛فرارسی حیاتی  یهامحرکرا به عنوان ها بنگاه یادگیریو توسعه توانمندی 

 ییگرایتحمااز سوی دیگر د و نکنکمک میفرارسی به  یدجد یهابنگاهورود  پشتیبانِ یهایاستبزرگ، سفناورانه  یوستگیناپ

، ین. عالوه بر افناورانه رخ ندهد یوستگیگونه ناپیچاست که هفرارسی  پشتیبان یتنها زمان ییگرایتحمادرواقع دارد. وارونه  یاثر

 شود.طراحی بایست می یمختلف یاستیس یها، مکملیفناور یطشرافراخور به 

 فرارسی یرهايانواع مس .4-4
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به درآمد باال تولید  یهبدون توسعه اول یکشور یچکه هکند اذعان دارد و تاکید میارسی بر فر یدتول یتبر اولوغالبا  پیشینهاگرچه 

نظیر  ییگزینجامسیرهای  متاخران یاست. برا متاخرانی پیش روی هاینهاز گز تنها یکیتا خدمات  یدتول ی، توالدست نیافته است

با  یدخدمات و تول یب، ترکیشرفتهپمحور نبعم یها(، بخشیداطالعات جد یظهور )خدمات فناورنو یهاجهش به بخش

علت  دینامر ب ین(. ایدمراجعه کن 1)به شکل قابل شناسایی است نیز  1سبز یهایو فناور یدهزاره جد یهایفناورکارگیری به

به دنبال  همواره که یفرآیند؛ در حال تحول استو  یاپو یفرآیندو  ماهیتی قطعی نداردفرارسی ، یتکامل رویکرداست که در 

 یدجد یهامدلتوسعه ، بلکه با شدید یهایتنها با نوآوراست که نه ییدجد یهااز فرصتبرداری بهرهو  یدجد بازارهای خاص و

 .اندتشریح شده یاحتمال یهایاییاز پو ی، برخیبعد یهاهمراه است. در بخشوکار کسب

 خدمات فناوري اطالعات .4-4-1

حوزه  ینتوان چندیم ین بخشخدمات است. در احوزه در  ید، کهتول ینهنه در زم متاخران یبرا زیسایتخصص یهاینهاز گز یکی

خدمات  یرو سا یسرگرمیقی، مسافرت، موس، 2در حرکت، پرداخت های کامپیوتریی، بازمجازی هایوکارکسب، ونقلشامل حمل

در خدمات  یت، موفقیدخدمات و تولِابهام در مرزهای  ظهورنو با توجه به روند کرد. ییرا شناسا ی کاربردیهابر برنامه یمبتن

های خارجی، اهدر صورت عدم حمایت دولت از بازار در برابر بنگحال،  ینباشد. با ااثرگذار  طور جدیی بهداخل یدبر تولتواند می

های نوپای شرکتاز  یاریبسراستا دراینباشند.  برای فعالیت بازارهای خاصبه دنبال بایست میها بخش یندر اهای نوپا شرکت

فراخور به  - شدند یلتبد ی این حوزههابعدها به غولکه  5و تنسنت 4بابا ی، عل3یدوبا نظیر -اطالعات  یفناور چینی در حوزه

 .یافتندرشد امکان بوک( یس، اوبر و فگوگل، آمازوننظیر ) یخارج یهابنگاه یهمقررات نامتقارن علاجرای 

آغاز از خدمات و حرکت به سمت  امکانتوسعه، راهبرد  یکبه عنوان تواند میاطالعات  یخدمات فناور درمورد جهش هند 

اختصاص خود را به کشور از کل صادرات  یمیاز ن یشب موفقصادرکننده  یکهند به عنوان صنعت خدمات . را تبیین کند یدتول

 یواردات کاالها یبرا ییمبنا ،درآمد حاصل از صادراتاساس براین. استجهان سطح نسبت در  ینباالترو این سهم داده است 

نمونه برجسته  یکبه عنوان را مورد هند  (2019( و لی )2014) 6مانیراستا دراینهند شده است.  یدتول یارتقابه منظور  یایهسرما

پنجره فرصت  ینهند اول ی. براندادادهمورد بحث قرار  یشروپ یموتور رشدبه عنوان اطالعات  یصنعت خدمات فناورآفرینی نقش

 یخارج یهابنگاه یهایاستس ییرتغدر زمینه دولت پنجره فرصت با مداخله  ینو دوم یو اقتصاد یفن یدجدابرانگاره با ظهور 

 مونآزو  داریتوسعه برنامه، نگهاندک نظیر ارزش افزوده  ی بااطالعات هند خدمات یخدمات فناورهای بنگاهشد. در ابتدا، پدیدار 

کردند و مدل  یجاداطالعات ا یفرد خود را در خدمات فناوربهمنحصروکار کسبمدل  یا یرها مس، آنیتدادند. درنهایارائه م

وکاری کسبسه غول . نمودندبازآفرینی  - صنعت است یاستاندارد جهان یککه اکنون  -را  یجهان یلو بعداً مدل تحو مرزیبرون
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فناوری  یشرفتهخدمات پ یهاشرکتبا  ود کننیم یتهدارا صنعت  ینادر حال حاضر ( 3وسیسو اینف 2، ویپرو1اسسیتی)

با دور زدن  ویپرواطالعات،  یفناور ینهدر زم یشروپبنگاه سه  یان. در مندنمایمیاروپا رقابت  یهمتحده و اتحاد یاالتدر ااطالعات 

 .ه استگذاشت یشبه نمانیز اطالعات را  ینعت خدمات فناورص درمعمول از جهش  یااطالعات، نمونه یفناور یدمرحله تول

 4افزوده باالارزش داراي  محور ومنبع يهابخش .2-4-4

 یعصنا ین. ادست یابندفرارسی یعی به منابع طب یعصناکه در اند تالش کرده - یقاو آفر ینالت یکایدر آمرخصوصا  - کشور ینچند

 ین. با اشوندبندی میطبقه سطح فناوری پایین یع دارایصنا ذیل غالباشوند و یمناخته خاص ش یو دانش یاییجغراف یهایژگیبا و

در حال  یهابنگاه یزن یعصنا یندر ا ((،2019فیگیردو و کوهن ) مثالعنوانبه)یعی طب یعصنا یقعم یلوتحلیهتجزبراساس حال، 

و همکاران  5لبدیوئی راستادراین. دهدمکررا رخ می ینوآورو  هستند یشرفتهپ یو بازارفناورانه  یهاتوانمندی یدارا فرارسی

 ریشه در؛ رشدی که دهندمی نشانرشد فراتر از دام درآمد متوسط را  یهااز نشانه یبرخ یلیو ش یمالز هکدریافتند  (2020)

 یو جنگلدارنوشیدنی ، یوهقزل آال، م یو ماه یو روغن نخل در مالز یکنفت، الستنظیر  محورمنبع هایبخشموفقیت در برخی 

فناورانه  یهایچیدگیپ و یریپذرقابتارتباطات،  سطح باالیی از به محورمنبع نایعص ینادر مالزی  .داردتولید الزاما و نه  یلیدر ش

قطعات  صنایعبا عملکرد  یددر تضاد شد نکته ینا. نداهدست یافت و توسعه یقتحق یهایتاز فعال یدولت یتحماخصوصا با اتکا به 

در مورد مطالعه در چهار بخش  اند.داشته یکمتر یتباالتر موفق یهابه بخش است که در ارتقا یمالز یو خودرو یکیالکترون

، یانسان یهسرمادر تسهیل انباشت  یدیکل یدولت نقش یصنعت یاستکه سدادند نشان  (2020لبدیوئی و همکاران ) ،یلیش

 کرده است. یفاا درتمندیفی قو ک یکنترل نظارت یقاز طراعتبار  ضمانتو ار وککسب ترویج، یرخطرپذ یگذاریهسرما

 کنند یارا جذب  یبرجسته فعلهای بنگاهدانش صرفا توانند ینمها بنگاه ابع طبیعی،من یعخاص صنا یت جغرافیاییبا توجه به ماه

آب و  یطخاک، شرابرای که  توسعه دهند خود را یزمتما هاییفناور یتدرنهابایست می متاخرهای بنگاه، ینقرار دهند. بنابراالگو 

منابع  یعصنا یبرا (2019فیگیردو و کوهن ) که گونههمان اساسبراین. اندبابع طبیعی مناسع منایصنمعضالت خاص و  ییهوا

؛ پردازندیم بدون ساختارو  یداخل به تالش جهت یادگیریغالباً های مذکور بنگاه ،اندبه بحث پرداخته یلدر برز یعیطب

 است. موثرفرارسی به  یابیو دست یدجد یرهایظهور مسمورد نیاز برای های توانمندی یجادکه در ا اییادگیری

و  (، ایزوکا2006) کتز شده توسطو تشریح (1995) 7ساچس و وارنر پیشنهادشده توسط) "6منابع یننفر" یهحال، فرض ینبا ا

اند که اشاره کرده پژوهشگراناز  یاریبساساس براینمطرح شده است.  یعصنا یندر ا( نیز (2016( و الندوال )2011) 8سوئت
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 یندر چند یتعدم موفق ،اندکرده یجادو متنوع ا یرقابت ی، اقتصادیعیمنابع طببا تکیه بر که  یشمال پایارو یبرخالف کشورها

 درنتیجه وجود دانش وتوسعه در کشورهای مذکور محدود  یگذاریهسرماناشی از  یقاآفر یا ینالت یکایتوسعه در آمرحالکشور در

 ,Lundvall)کردند ینم یبانیپشترا و خدمات مرتبط  ید، ارتقا و تنوع در تولیادگیری هایفرآینداست که  یفیضعنهادهای 

مبتنی بر  یعصنا یدارای که کشورهاداد نشان  یلیش یآالقزل یپرورش ماه درخصوص (2011ایزوکا و سوئت ) پژوهش. )2016

از منابع  یبرداربهرهبر نظارت و  یریتمدبه  توانندمیمناسب را توسعه دهند که نهادهای از  یامجموعهبایست می یعیمنابع طب

 یتبه منظور تقو یعیمنابع طب یعبا صنا را خود موثرو  یکتعامالت نزد وبپردازند  مدتیطوالن یداریپاراستای مشترک در 

 .ایندنمحفظ  یطیمح یداریپا

 هزاره سوم نوين هاييو فناور 1توسعه سبز يها. فرصت3-4-4

 یهافرصتتوانند میکه هستند  ییهایها و فناوراز بخش یعگروه وس دودر آغاز هزاره سوم نوین  هاییسبز و فناور هاییفناور

 یهایفناور .دامه صورت پذیرفته استمختصر در ا یبحثدر این زمینه . دهندقرار متاخر  یو کشورهاها پیش روی بنگاه یدیجد

با توجه . (Mathews, 2017; Lema et al., 2020)هستند متاخر  یکشورها یمهم برا ینهگز یک (توسعه سبز)در زمینه سبز 

های توانمندیتوسعه  ینهدر زمو محلی  یملقابل توجه  منافعمتاخر در کشورهای ، یطیمحیستز نامطلوب یو پیامدها به فشارها

و  2لما که گونه. همان ,Altenburg and Rodrik)2017( وجود دارد سبز یهایفناورسازی پیادهو برای خلق  یازرد نمو

 ینو تام گذاریارتقا، مقرراتبا توانند می یعموم یاستس یهاپنجره اند،اشاره کرده( 2020و همکاران ) 3( و دای2020همکاران )

اعطای  یا یمثال تدارکات دولتعنوانبهتقاضا توسط دولت ) یجادا راستااین. درنمایند فایا نقشی حیاتی ،سبز یهادر بخش یمال

های از شاخصه عرضهسمت از  یتو حما یدجدانه فناور یرهایمس یبرا یتمشروع یجاد(، اانرژی پاک یهادر قالب تعرفه یارانه

نظیر ) یدسبز جد اوری، فنین. بنابرا(Binz et al., 2017; Landini et al., 2020) هستندسبز  یفناور فرارسی یرهایمس

 یو انرژ یدیخورشنظیر فوتوولتائیک تر )نسبتاً بالغ یهایفناور ینمتمرکز( و همچن یدیخورش یروگاهن یا یکیالکتر یهنقل یلوسا

 هبریر یتبه سمت موقعنوظهور  یکشورها یاندر م یل، هند و برز ین. چنمایندایجاد فرارسی  یبرا ییهافرصتتوانند می( یباد

های بنگاهاساس براین. (Altenburg et al., 2016, Corrocher et al., 2021)کنند یسبز حرکت م یفناور یندر چند

 شوندمیمند بهره یاها و خدمات مشاوره، طرحهالیسانس یقاز طر یفناور یزآمیتانتقال موفقاز  متاخر یدر اقتصادها مستقر

(Lema and Lema, 2012; Hansen et al., 2016). یدارپا یهایدر استقرار فناورها توانمندیانباشت در  طور خاص، به 

 .(Nahm and Steinfeld, 2014)شده است  برداریبهرهلجستیک ساز و وساخت یهاتوانمندیاز در چین، 

داده، ، کالنیکو کاربرد آن در ربات یعهزاره سوم )هوش مصنو یلنوظهور مربوط به اوا یهاو بخش یدجد هاییفناور ینهمچن

 فرصت یهاپنجرهتواند می( ی چهارممرتبط با انقالب صنعت هاییفناور یرو سا یااش ینترنت، ایبعد، چاپ سهیابر یانشرا

ا به ر یدتول فرآیند تفکیکو  یهاز تجز یدیها اشکال جدیفناور ین، ار حقیقت. دنمایدایجاد  متاخر ایکشوره جدیدی پیش روی

و  یدجد یهایفناور توان دریافت کهمی تریقدق ی. با نگاه(Schwab, 2016: 62; Li et al., 2021)همراه خواهند داشت 
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 یسکر یبرا یمنبع یاو ها از فرصت یدیپنجره جد چارچوبدر  ،نوظهور یاقتصادها یو آمادگنوظهور بسته به پاسخ  یهابخش

نوظهور  یها، اقتصادهابخش ین. در ا(Lee et al., 2020)یابند میبازتاب د متوسط دام درآمافتادن در  و درنتیجه یشترب

 یدانش فناور یگاهپا قویتو ت ینوآور یجیتالی و همچنیند یهادر سواد و مهارتموثرتر و یشتر ب یگذاریهسرما بایست بهمی

 (بودجه یا عمده به دانش و یدسترسنظیر ) خاص یطخاص و تحت شرا یهاینه. البته، در زمبپردازنداطالعات و ارتباطات 

از  یادهگستر یفط یا یدپذیرتجد یها یانرژنظیر  نوظهور ی جدید وهابخشتوجه خود را معطوف توانند می یحت متاخران

 . ,.Lee et al)2020( نمایند 1یانقالب صنعت ینمرتبط با چهارم یهایفناور

 بندي و مالحظات پايانیجمع

 یناز ب یبلندمدت برا یفرآینددر قالب  یاقتصادفرارسی . پردازدمیفرارسی درخصوص  یتکامل رویکردیرائه به احاضر مقاله 

( یامنطقه یا ی، بخشی)مل ینوآور یهازمینه نظامدر  یادر تعامل  یو نوآور یادگیری یارتقا برتکیه باها توانمندیبردن شکاف در 

 یامحصوالت برداری از کپیآغاز شود، در بلندمدت تنها با پیشگامان از  یدتقلبا ممکن است فرارسی  چهاگر شود.یمتعریف 

)در قیاس مختلف  یهایفناور یامحصوالت  یجادبا افرارسی بنابراین . یافتدست موفق فرارسی توان به یموجود نم یهایفناور

 رویکرد. پذیردیو صورت میشرپی هابنگاه ایبا کشورها  یسهدر مقا یدکامالً جد یرهایبا گشودن مس یا (محصوالت موجودبا 

و کشورها ها بنگاهها، محصوالت، یفناور یانمختلف در م یرهایمسخلق تنوع و  یجاد، متضمن افرارسیخصوص در یتکامل

 است.

با  چرا که نیست جزئی یزیربرنامهقابل شود که یدر نظر گرفته م یاپو یتکامل فرآیند یکبه عنوان فرارسی ، رویکرد ینبراساس ا

ن یگرارفتار خاص باز منتج ازو پذیرد اثر میفرصت(  یها)پنجرهبیرونی  یدادهایرو ازمداوم روبرو است،  ییراتو تغ یتعدم قطع

ی هاها و اتخاذ راهبردبه بروز واکنشمتاخر ی ها و کشورهااساس بنگاهبراین .استمختلف  یاتو تجربها نگرش، اتکادرابا  متنوع

 .پردازندمیمشابه  یبازار یا انهورافن یطدر شرا ولوو جهش(  حلااز مرپرش ، یرل کردن مس)دنبا مختلف

 یهابنگاه درها توانمندی یجادو ا و یادگیری فرارسیبه  یزآمیتموفق یابیدستبه منظور  یو بخش یمل یهاپشتیبانی نظام اساسبراین

پیرامون  یِو بخش یمل یهانظامو  یداخل یهابنگاه یهاتوانمندی و میان یادگیریمکمل ماهیتی . استضروری فرارسی در حال 

منجر  یزآمیتموفقفرارسی ی موثر به نوآور یهانظام اتکا به بدونیی و به تنها هاتوانمندی توسعه و یادگیریوجود دارد. ها بنگاه

 موثر درتوسعه توانمندی عدم و  ادگیریدرصورت فقدان ی یافتهکامالً توسعه ینوآور یهانظام از سوی دیگر نیز. شودنمی

 .دست نخواهند یافت یتموفقه بی داخل یهابنگاه

است  یلدل ینامر به ا ینشود. ایمتوقف نم یرهبر جایگاهبه  متاخراندستیابی با مدت، بلند یتکامل فرآیند ینالزم به ذکر است که ا

 یو کشورهاها بنگاه یرسابه را کنونی خود  قعیت، مویرهبر یتبه موقع یابیپس از دستی، رهبران جدید تکاملفرارسی در که 

 یکفرارسی  اند. در مجموعکرده یرا ط یسازنظامو توانمندسازی انباشت ، یعسر یادگیری فرآیند که کنندی واگذار مینوظهور

 .استو عقب ماندن پیش افتادن ، رسیدنمستمر  فرآیند

                                                      
1 Fourth industrial revolution 



 

 

موانع ورود باال در این رویکرد خصوصا به فراخور ، استشده  یدتأکفرارسی در  یدتول یتبر اولو در پیشینه اگرچه، ینعالوه بر ا

وجود  یگزینجامسیر  ین، چندبیان شد 4که در بخش  گونهاست. همانمتاخران  یهاینهاز گز یکیتنها  یدیتول یهااز بخش یبرخ

 یدخدمات و تول یبترک یابر منابع  یمبتن یهاشارزش در بخ بخشی بهعمقچرخه کوتاه، دارای از جمله جهش در خدمات  ؛دارد

و در حال تحول  یبلکه روند ،یستن یقطعفرارسی  فرآیند. ی چهارمانقالب صنعتعصر نوظهور در  هاییاز فناور یریگبا بهره

است که  ییدجد فرصتهای پنجرهاز برداری بهرهبه دنبال و  استبازارهای خاص در جستجوی  همواره که یفرآیند؛ است ویاپ

 .ریشه دارند یدجد یتجار یهامدلدر ، بلکه شدید یهاینوآوردر تنها نه 

شکست عالوه بر  یرا، زسازدفراهم می یعموم یگذاریاستس یرا برا یعیوس ی، فضافرارسیخصوص در یتکامل رویکرد ینا

و  یادگیری یهاشکستدف اصالح که با ه ییهایاستوجود دارد. س یزن شکست سیستمو توانمندی امکان شکست در ، بازار

 یگرانبازبا  یهمکار یحو ترجنوین  یهایفناوراشاعه ، افزاییمهارتو  یآموزشدهی نظام به جهتشود، یانجام متوانمندی 

 ینوآور یهانظامها در که با هدف اصالح شکست ییهایاستس. (Lee et al., 2020) انجامدمی ی(خارج)در برابر  یداخل

 دنشومی منجرمطلوب  ینهزمایجاد  یامناسب  یمال یطشرادستیابی به دانش،  یرساختتوسعه ز بهدر مواردی  ،دنوشیانجام م

(Metcalfe, 2005; Malerba, 2009; Dodgson et al., 2011)عدم  یابه عدم تطابق توانند میها یاستس ین. همچن

نهادها را در دستور کار و  یگرانمجدد باز یسازهماهنگو  بپردازند ها(بنگاه)از جمله  ینوآورنظام عناصر مختلف میان  یهماهنگ

بایست میها یاست، سیاپوو  یتکامل یفرآینداز پشتیبانی و حمایت  یحال، برا ین. با ا(Lunvall, 2017)قرار دهند 

 .ندیابو تکامل  ییر، تغفرارسی فرآیندو با گذشت زمان، متناسب با مراحل مختلف باشند  یرپذانعطاف
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