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چکیده

هدف این مطالعه ارائۀ چارچوبی در مورد چرایی پدیدۀ تغییرات پی درپی در رهبری صنعتی )چرخۀ  هم پایی( است که در 
بخش های گوناگون صنعت اتفاق می افتند. در چرخه های  هم پایی، بنگاه ها و کشورهایی که دیرتر وارد صنعت شده اند در 
مقام رهبرانی بین المللی پدیدار می شوند، درحالی که رهبران کنونی صنعت، موقعیت های قبلی خود را از دست می دهند. 

 به موقعیت رهبری دست یافته اند از این موقعیت برکنار می کنند.
ً
پس از مدتی، تازه واردان دیگری رهبرانی را که اخیرا

این مقاله، برای شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر  هم پایی، چارچوب نظام بخشی اتخاذ کرده است و پنجره های فرصتی 
را که ممکن است در طول تکامل بلندمدت صنعتی پدیدار شوند شناسایی کرده است.

این مطالعه سه پنجره ارائه کرده است که هر یک به ابعاد خاصی از نظاِم  بخشی مرتبط است: ُبعد نخست به تغییرات 
در دانش و فّناوری مربوط است، ُبعد دوم به تغییرات در تقاضا و ُبعد سوم به تغییرات در سیاست های عمومی و نهادها 

مربوط است.
ترکیبی از بازشدن پنجره ای به صورت فّناورانه یا مبتنی بر تقاضا یا سیاستی ـ نهادی و نیز پاسخ بنگاه ها و دیگر اجزای 
نظاِم  بخشی کشورهای تازه وارد و رهبران کنونی صنعت، تعیین کنندۀ تغییرات در رهبری صنعتی و  هم پایی اند. بخش ها با 
توجه به نوع پنجره هایی که ممکن است باز شوند و پاسخ  بنگاه ها و دیگر اجزای نظام با هم متفاوت اند. همچنین در این 
مقاله شواهدی تجربی از چرخه های  هم پایی مربوط به شش بخش ارائه شده اند که عبارت اند از: گوشی های موبایل، 

دوربین ها، نیمه هادی ها، فوالد، هواپیماهای جت در اندازۀ متوسط و نوشیدنی ها.

واژگان کلیدی:رهبریصنعتی،همپایی،نظامهایبخشی،پنجرههایفرصت،راهبردهایپیشافتادن.
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مقدمه 

رهبری  تغییرات  فوالد،  صنعت  ازجمله  صنایع،  برخی  در 
برعهده  صنعت  آن  در  را  رهبری  نقش  که  کشوری  از  صنعتی1 
دارد به کشور دیگری که دیرتر وارد آن صنعت شده است مشهود 
فوالد  تولید  بر  امریکایی  بنگاه های  بیستم،  قرن  اول  نیمۀ  در  است. 
ژاپنی  بنگاه های  که   )1970 دهۀ  )در  نپایید  دیری  اما  بودند،  مسلط 
جایگزین آن ها شدند. با وجود این، از دهۀ 1980 به بعد، بنگاه های 
 Yonekura, 1994;( کشیدند  چالش  به  را  ژاپنی  بنگاه های  کره ای 
Lee and Ki, 2016(. به این ترتیب، تغییرات پی درپی در رهبرِی 
صنعت خودرو از آلمان به ایالت متحده، از ایاالت  متحده به ژاپن 

 به کره یا چین مشهود است.
ً
و احتماال

در صنعت گوشی های تلفن همراه، شرکت موتوروال گوشی 
شد.  پیشگام  صنعت  این  در  و  کرد  اختراع  را  همراه  تلفن 
مبتنی بر  همراه  گوشی های  ظهور  به  توجه  با  نوکیا  بااین حال، 
استانداردهای مختلف، یعنی فناوری های جی.اس.ام دیجیتال، 
گوشی های  دورۀ  آن،  از  پس  گرفت.  به دست  را  بازار  کنترل 
 نوکیا را سرنگون 

ْ
هوشمند آغاز شد و بنگاه های سامسونگ و اپل

.)Giachetti, 2013; Giachetti, 2010( کردند
»چرخه های  هم پایی«2   صنعت،  رهبری  در  پی درپی  تغییرات 
نامیده می شود. بسیاری از صنایْع دست کم چند مورد از تغییرات 
پی درپی در رهبری صنعت و چرخه های  هم پایی را شاهد بوده اند. 
در این موارد، رهبران و سردمداران صنعت، برتری خود را در فناوری 
و تولید و بازاریابی از دست داده اند. چنین شکستی به بنگاه ها یا 
با  می دهد  اجازه  شده اند  صنعت  وارد  تأخیر  با  که  کشورهایی 
دارند  هم پا  دست  در  را  صنعت  رهبری  که  کشورهایی  یا  بنگاه ها 
را  صنعت  رهبری  که  تازه واردی3  بنگاه های  مدتی،  از  پس  شوند. 

به دست آورده اند موقعیتشان را به تازه واردان واگذار می کنند.
هدف این مطالعه این است که با پاسخ  به پرسش های زیر پدیدۀ 

»چرخه های  هم پایی« را توضیح دهد:

1. چگونه چرخۀ  هم پایی توصیف می شود؟

2. چگونه چرخۀ  هم پایی اتفاق می افتد؟

و  می شوند  صنعت4  هم پا  کنونی  رهبران  با  تازه واردان  چگونه   .3
رهبری صنعتی را به دست می گیرند؟

چارچوبی که این پرسش ها را پاسخ می دهد باید شامل عوامل 
تئوری  از  فراتر  که  باشد  پی درپی  هم پایی  چرخه های  تعیین کنندۀ 

1. Industrial leadership

2. Catch-up cycles

3. Latecomer

4. Incumbents

 .)Posner, 1961; Vernon, 1966( چرخۀ عمر محصول5 است
کشورهای  از  تولید،  و  نوآوری  انتقال  بر  باید  چارچوبی  چنین 
پیشرفته به کشورهای درحال ظهور، تمرکز کند. این چارچوب باید 
از توضیحات به خوبی تثبیت شدۀ  هم پایی آغاز شود که بر شرایط 
متغیرهای   ،)Fagerberg, 1988; Fagerberg, 2010( اولیه 
کالن )هزینه های کارگری و نرخ ارز( )Katz, 1995(، قابلیت های 
بنگاه )Bell and Pavitt, 1993; Kim, 1997; Lall, 2001( و 

نظام های نوآوری ملِی6 آن متمرکز  باشد.
این مطالعات توضیحات جامعی را دربارۀ پدیدۀ  هم پایی مطرح 
پدیدۀ  بررسی  در  دخیل  مفهومِی  چارچوب  بااین حال،  می کنند. 
زیرا رهبری  باشد؛  توضیحات  این  از  فراتر  باید  پی درپی   هم پایِی 
پیاپی از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند و ویژگی ها و عوامل 

 هم پایی در اغلب بخش ها متفاوت است.
در اینجا مفهوم چند مسئله باید روشن شود:

1. نخست اینکه  هم پایی را باید فرایند برداشتن فاصله در سهم بازار 
کشورهای  بنگاه های  و  پیشرو  کشورهای  بنگاه های  بین  جهانی، 
»نسخه برداری  یا  تقلید  معنای  به  فقط  را  آن  و  بدانیم  تازه وارد، 
مختلف  کشورهای  و  بنگاه ها  نگیریم.  درنظر  محض« 
فعالیت هایشان را به اشکال گوناگون انجام می دهند که نتیجۀ آن 
فرایند  چگونگی  است.  قابلیت  افزایش  و  یادگیری  فرآیند  توسعۀ 
هستند  فرایند  این  ِپی  در  که  کشورهایی  و  بنگاه ها  برای   هم پایی 
اغلب متفاوت از روش کشورها و بنگاه های پیشگامی7 است که 
ابعاد سازمانی، مدیریتی  به منزلۀ الگوهای صنعت هستند. تقلید 
با  باید  و  است  مشکل  بسیار  اغلب  بهره ورانه  شیوه های  نهادی  و 
شرایط، هنجارها و ارزش های بومی مطابقت داشته باشد. کشورها 
و بنگاه هایی که خواهان  هم پایی اند ممکن است فعالیت هایشان را 
به گونه ای متفاوت از رهبران صنعت انجام دهند؛ این امر به علت 
فرآیند محلی یادگیری و باالرفتِن قابلیت هاست. کشورهای دخیل 
پیشرفت های  از  فرآیند ممکن است مسیرهای8 گوناگونی  این  در 
امتداد مسیر  هم پایی، خود را  فناورانه و کاال را دنبال کنند و، در 
 Bell and Pavitt, 1993;( در موقعیت های مختلفی قرار دهند
.)Katz, 1995; Malerba and Nelson, 2001; Lee, 2013

درنظر  نلسون10  و  موری9  تعریف  به  توجه  با  رهبری  مفهوم   .2
از  اصطالح  این تعریف استفادۀ گسترده ای  گرفته شده است. در 
را  صنعتی  رهبری  نویسندگان  این  است.  شده  صنعتی«  »رهبری 

5. Product life cycle theory

6. National innovation systems

7. Pioneering firms

8. Trajectories

9. Mowery

10. Nelson
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به منزلۀ داشتن مزایایی در بازار جهانی، به علت جلوبودن از رقبا از 
لحاظ فناوری های محصول یا فرآیند یا شیوه ها و راهبرد های تولید 
 .)Malerba and Nelson, 1999( و بازاریابی، تعریف کرده اند
)حکمرانی(  فرماندهی  موقعیت  حکم  در  رهبری  مقاله  این  در 
بازار  در  بازار  یا  تولید  سهم  پایۀ  بر  خاص  صنایع  در  کشورها 
جهانی تعریف می شود. تغییر در رهبری صنعتی با رفتار نوآورانۀ 
اندازه گیری سهم  بااین حال،  دارد.  کشورهای  هم پاشونده سروکار 
مورد  این  زیرا  است؛  مشکل  صنایع  در  کشورها  جهانی  بازار 
از  دیگر  یکی  دارد.  اشاره  کشور  در  پیش رو  بنگاه های  به  اغلب 
بازار  سهم  جهانی  پویایی های  مقایسۀ  چالش برانگیز،  کارهای 
جهانی کشورها در طوالنی مدت است؛ زیرا ممکن است مرزها 
و ویژگی های صنعت در طی زمان به شدت تغییر کنند. با توجه به 
این مشاهدات، رهبری صنعتی به معنای سلطه بر بازارهای جهانی 
اندازه گیرِی  از راه  در آن صنعت تعریف می شود. چنین سلطه ای 

برگان صنعت تشخیص داده می شود.
ُ

سهم بازار و ارزیابِی خ

خاص  کشوری  در  بخشی1  رهبری  بر  مطالعه،  این  تمرکز   .3
شبکه های  در  ازجمله  دارند؛  مشترکی  زمینه های  بنگاه ها  است. 
انسانی،  سرمایۀ  دانشگاهی،  نظام  زیرساخت ها،  محلی،  یا  ملی 
این  به  توجه  با  کشور.  سیاست های  و  نهادها  مالی،  سازمان های 
به منزلۀ رهبران بخش ها  از همان کشورها  بنگاه هایی  اغلْب  علل، 
رهبری ممکن  بخشی،  ویژگی های  و  اندازه  براساس   برمی خیزند. 
برای  باشد؛  بنگاه ها  از  بزرگ  اندازه ای  یا  تعدادی کم  است شامل 
مثال در بیشتر کشورها بخش نوشیدنی شامل تعداد زیادی بنگاه  در 
سایر کشورهاست، درحالی که صنعت دوربین در ژاپن تعداد کمی 
بنگاه  دارد که در طول زمان از دو به پنج یا شش بنگاه تغییر می کند، 
حتی بخش هایی ممکن است فقط شامل بنگاه باشند، مانند بخش 

ره یا بخش هواپیماهای با اندازۀ متوسط در برزیل.
ُ
فوالد در ک

 / تازه وارد  از راه کشورهای  این مطالعه بر موضوع  هم پایی  4. در 
نوظهور2 تمرکز شده است )از این دو واژه در مقاله به جای یکدیگر 
استفاده شده است(. در ادامۀ این مقاله توضیح داده شده است که 
چرا بنگاه کشوری که تازه وارد صنعت شده است توانایی رهبری 
بین المللی را به دست می آورد و درنهایت، پس از مدتی، موقعیت 
رهبری اش را از دست می دهد و به کشور تازه وارد دیگری واگذار 
 عمومی 

ً
می کند. چارچوب مفهومِی ارائه شده در این مقاله کامال

در  تازهوارد،  بنگاه های  برای  هم پایی  می تواند،  حتی  و  است 
صنعت خاصی از کشوِر توسعه یافته به کار برده شود.

بخش های  از  بخش ها،  انواع  در  خاص،  موضوع  این  مورد  در 
مختلفی  تحلیل های  سنتی،  بخش های  تا  گرفته  پیشرفته  فناوری 
شده است. ازجمله بخش هایی شامل هواپیماهای با اندازۀ متوسط 

1. Sectoral Leadership

2. Latecomers/ emerging countries

 Giachetti and( همراه  تلفن  گوشی های   ،)Vértesy, 2016(
 Morrison and Rabellotti,( نوشیدنی ها   ،)Marchi, 2016
 Kang( دوربین ها ،)Shin, 2016( حافظه های نیمه هادی ،)2016
 .)Lee and Ki, 2016( فوالد  بخش  و   )and Song, 2016
کشورهای  نفع  به  رهبری  تغییر  بخش ها  این  بیشتر  در  درحالی که 
اندازۀ  با  هواپیماهای  )بخش های  مورد  دو  در  است،  بوده  آسیایی 
یافته  تغییر  التین  امریکای  به سوی  رهبری  نوشیدنی ها(  و  متوسط 
است یا به سوی اروپا بازگشته است. همچنین تجزیه  و تحلیل بخش 
مبتنی بر  بخش   پویایی های  می شود  موجب  نوشیدنی ها  به  مربوط 
منابع طبیعی روشن شود؛ زیرا نسبت به سایر بخش ها ویژگی های 

خاصی را مطرح می کند.
پی در پی  هم پایی  پیشنهادشده، چرخه های  مفهومی  چارچوب 
و  نظاِم بخشی3  مفاهیم  براساس  را  رهبری صنعت  در  تغییرات  و 
تحت  صنایع  چارچوب  این  در  می دهد.  نشان  نظام  این  تکامل 
  ،)2002, 2004( مالربا4  به نظر  شده اند.  بررسی  نظاْم  عنوان 
و  شبکه ها  بازیگران،  تقاضا،  شرایط  فناوری،  و  دانش  رژیم های 
نهادها بلوک های سازندۀ نظام  بخشی اند. این عناصر به روش های 
متفاوتی با هم در تعامل اند و این تعامالت انواع گوناگونی از نتایج 
در عملکرد نوآورانه و بازار، رشد، ساختار و پویایی صنعت را در 
پی دارد. نظام های بخشی در طول زمان تغییر و تکامل می یابند. 
و  قبلی  وضعیت  پایۀ  بر  و  افزایشی اند  تغییرات  این  از  برخی 
بنیادی اند و  ویژگی ها ساخته می شوند، درحالی که سایر تغییرات 

نشان دهندۀ ناپیوستگی هایی با گذشته اند.
در این مقاله از چنین ناپیوستگی هایی در پویایی  نظاِم بخشی 
و  پرز  نخستین بار  می شود.  یاد  فرصت«5  »پنجره های  عنوان  با 
نقش  به  اشاره  برای  را،  فرصت  پنجرۀ  مفهوم   )1988( سوئت6 
ناشی از پارادایم های فنی ـ اقتصادی، در پیش افتادن تازه واردان 
استفاده  جدید  پارادایم  مزایای  از  بنگاه ها  این  کردند.  استفاده 
مقاله  این  در  گرفتند.  سبقت  صنعت  کنونی  رهبر  از  و  کردند 
بلوک های  با  آن  ارتباط  از  استفاده  با  فرصت  پنجرۀ  مفهوم 
پنجره  نوع  نظام بخشی گسترده شده است و سپس سه  سازندۀ 
و  تقاضا  مبتنی بر  فناورانه،  از  عبارت اند  که  است  شده  تعریف 
پیشرفت  شده اند  باز  فناورانه7  به صورت  که  پنجره هایی  نهادی. 
ره ای را در لوازم الکترونیکی مصرفی، در عصر 

ُ
تولیدکنندگان ک

دیجیتال، در برابر رهبران ژاپنی فناوری آنالوگ توضیح می دهند 
)Lee, 2005(. پنجرۀ مبتنی بر تقاضا8 به نوع جدیدی از تقاضا 
یا  محلی  تقاضای  در  بزرگ  دگرگونی  به صورت  و  دارد  اشاره 

3. Sectoral system
4. Malerba
5. Windows of opportunity
6. Perez and Soete
7. Technological windows
8. Demand windows



چرخه های  هم پایی و تغییرات در رهبری صنعتی 90

چین  در  تقاضا  زیاد  افزایش  می شود.  توصیف  تجاری1  چرخۀ 
تقاضا  )مانند  مشتریان  از  جدید  مجموعه ای  پدیدارشدن  یا 
از  جدیدی  بنگاه های  هند(  در  ارزان قیمت  خودروهای  برای 
کشورهای تازه وارد را توانمند می کند تا بتوانند وارد بازار شوند. 
چرخۀ تجاری موقعیتی را فراهم می آورد که بنگاه های رهبر در 
در  درحالی که  مواجه  شوند،  مشکالتی  با  اقتصادی  رکود  زمان 
این شرایط، تازه واردان برای ورود به صنعت، نسبت به دوره های 
 Mathews,( شد  خواهند  متقبل  کمتری  هزینۀ  معمول، 
راه  از  است  ممکن  نهادی2  عمومی/  سیاست  پنجرۀ   .)2005
مداخلۀ عمومی در صنعت یا با تغییرات شدید در شرایط نهادی 
از نمونه های  باز شود. پنجره های سیاست عمومی در چند مورد 
ره و تایوان 

ُ
 هم پایی نقش برجسته ای داشته اند. صنایع پیشرفته3 در ک

راه  ارتباطات   ،)Lee and et al., 2012; Mathews, 2002(
 Guennif( و صنعت دارو در هند )Lee, 2012( 4دور  در چین

and Ramani, 2012( مواردی از این  دست هستند.
نیز  و  بنگاه ها  پاسخ  و  فرصت  پنجره های  مفاهیم  مطالعه  این 
پنجره های  بازکردن  به منظور  را  کشور  بخشی  نظام  عناصر  سایر 
فرصت در صنعت بررسی می کند. بنگاه های متعلق به کشورهای 
بهره مند می شوند.  آن  مزایای  از  پنجره ها  این  به  پاسخ   با  تازه وارد 
توانمندی6، سازمان  سطح  یادگیری5،  فرایندهای  به  پاسخ ها  این 
نظام  اجزای  پاسخ  سایر  دارد. همچنین  بستگی  بنگاه ها  راهبرد  و 
سطوح  و  انواع  علت  به  است  ممکن  خاص  کشوری  در  بخشی 
و  مالی  سازمان های  دانشگاهی،  نظام  و  آموزش  شبکه ها،  متنوع 
سیاست عمومی در فرایند  هم پایی نقش اساسی ایفا کند. تمامی 
بنگاه های متعلق به صنایع در کشوِر تازه وارد پاسخ های سیستمی  
مشابهی دارند، گرچه برخی بنگاه ها از پاسخ های نظام بخشی و 

حرکت به سمت موقعیت رهبری جهانی بیشتر سود می برند.
در کشوری مشخص ممکن  کنونی صنعت  مقابل، رهبران  در 
از  که  جدید،  پنجرۀ  به  مؤثر  پاسخ های  ارائه نکردن  به علت  است 
 )Chandy and Tellis, 2000( 7»آن ها با عنوان »دام های رهبران
یاد می شود، یا نارسایی نظام نتوانند رهبری خود را به نحو مطلوبی 
حفظ کنند و درنتیجه دچار واپس ماندگی می شوند. مدیران بنگاه ها 
تمایل دارند در موقعیت های جاری از عملکردشان راضی باشند 
فناوری های جدید،  به  و  دهند  قرار  دفاعی  موقعیتی  در  را  و خود 
و  جدید  بازارهای  یا  تقاضا  جدید  انواع  مخرب،  نوآوری های 

1. Business cycle

2. Institutional/ public policy

3. High-tech
4. Telecommunication
5. Learning process
6. Level of capabilities
7. Incumbent traps

درحال رشد توجهی نمی کنند. تغییرات رهبری ممکن است حتی 
بدون اشتباه آشکار بنگاه های رهبر کنونی رخ داده باشد. همچنین 
نظامی که بنگاه های رهبر کنونی در آن کار می کنند ممکن است 
مسئله  این  دهند.  انطباق  یا  تغییر  را  جدید  پنجرۀ  نباشند  قادر 
بر  منفی  تأثیر  یا  باشد  رهبر  بنگاه های  برای  مانعی  است  ممکن 

عملکردشان بگذارد.
و  کند  باز  را  پنجره  چندین  است  ممکن  بخشی  نظاِم  تکامل 
شود  رهبر  بنگاه های  و  تازه واردان  متفاوت  پاسخ های  موجب 
این شرایط، رهبران  در  باشد.  داشته  پی  در  را  در رهبری  تغییر  و 
جدید از کشوری نوظهور،8 رهبری جهانی را در  دست می گیرند، 
تجربه  را  رهبری  موقعیت  در  تنزل  رهبر  بنگاه های  درحالی که 
بر  تسلط  امکان  است  ممکن  دیگر  پنجره ای  ظهور  می کنند. 
رهبران کنونی و جایگزینی با آن ها را برای رهبران جدید از کشوری 
تازه وارد فراهم کند. این وضعیت ممکن است چندینبار رخ دهد. 
بنگاه های  پاسخ   و  فرصت  پنجره های  گوناگون  ترکیبات  به نظر، 
رهبر و تازه واردان، الگوی  هم پایی های پی درپی را تعیین می کنند 
که به احتمال زیاد در یک بخش پدیدار خواهند شد. این مطالعه 
در  آشکارا  است  ممکن  چرخه های  هم پایی  که  است  آن  بیانگر 
تمامی بخش ها، از نظر ویژگی ها و فراوانی و بازیگران )بنگاه ها / 

کشورها( دخیل، متفاوت باشد.
از  الگوهای مشاهده شده  از  ی 

ّ
عل تبیینی  ارائۀ  مقاله  این  هدف 

این  مورد  تغییرات رهبری در بخش هاست. مقاله ای رسمی تر در 
در  که  است  شده  ارائه   2016 سال  در  همکارانش  و  الندینی  از 
در  و مکانیزم های کلیدِی دخیل  از چرخه های  هم پایی  آْن مدلی 

تغییراِت رهبری را، از راه شبیه سازی توسعه داده اند.
مقاله  دوم  قسمت  است:  شرح  این  به  حاضر  مقالۀ  ساختار 
سوم  قسمت  در  می کند.  توصیف  را  چرخۀ  هم پایی  مراحل 
بررسی  پدیدۀ  هم پایی  برای تحلیل  استفاده شده  نظرِی  چارچوب 
می شود. قسمت چهارم مقاله مدل رسمی چرخۀ  هم پایی را مرور 
در  چرخه های  هم پایی،  مورد  در  پنجم،  قسمت  در  و  می کند 
شش بخش شواهدی ارائه می شود که این بخش ها عبارت اند از 
گوشی های موبایل، دوربین ها، نیمه هادی ها، فوالد، هواپیماهای 
با اندازۀ متوسط و نوشیدنی ها. بخش آخر نیز نتایج را خالصه کرده 

است و مسائل سیاستی را مطرح کرده است.

پی  هم پایی و تغییرات رهبری  1. پدیدۀ چرخه های پی در

صنعتی

است.  شده  توصیف  پی در پی  پدیدۀ  هم پایی  قسمت  این  در 
رسیدن  برای   A کشور  در  بنگاه ها  برخاستن  بیان  با  توصیف  این 
به موقعیت رهبری جهانی آغاز شده است. اگر پویایی های سهام 

8. Emerging country
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ٕواّاَّ٘اپفَالد،،ّإّادوًِ٘،ّاي٘دٍرب ًتاٗجراآخزبخش.ّاٖذًًَ٘شٍهتَسطٓاًذاسبا هسائلٍاستکزدُخالصًِ٘ش
.کزدُاستهطزحراس٘استٖ


 یصنعت پایی و تغییرات رهبریهم پیدر پی های چرخه ةدیدپ. 1

 استف٘تَصٖپدرپّٖوپاٖٗٓپذٗذقسوتيٗادر بِٕبزاAکشَردرّابٌگاُبزخاستيب٘اىبااٗيتَص٘ف.شذُ رس٘ذى
ٖافقهحَرٕرٍبزراسهاىٍٕعوَدهحَربزرٍٕراٖجْاًباسارسْامّٕاٖٗاٗپَاگز.شذُاستآغاسٖجْاًهَقع٘ترّبزٕ

A0سهاًٖباسٓدرّاآىباسارسْنشٗافشأٗپابزرا ،Aکشَرّإبٌگاُدستبِ،ٖجْاًرّبزٕظَْرتَاىٖهگاُآىن،٘دّشًٗوا
(.1)شکلکزدتَص٘فA1تا
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 Aکشَررّبز:1شکل
 

 B0سهاىدرراذ٘تَلٍشَدهٖصحٌٍِاردBٍاردتاسُکشَر،آىدرکِشذُاستٖهعزفاستاًذاردّٖٗوپأچزخدراٗيقسوت،

ٍشَدصٌعتٍاردکَشذهٍٖاردتاسُکشَرآىدرکِاست1ٍرٍدٔهزحل،ّوپاٖٗاستاًذاردٔاسچزخهزحلًِخست٘ي.کٌذٖهآغاس
اس2پاٖٗتذرٗجّٖواستاًذارد،ّوپاٖٗچزخٔاسدٍمٔهزحل.ذٗآفائق،ّاّشٌِّٗوچَىٖکالًعَاهلًظ٘ز،آىدشَارطٗشزاٍبز
 اٗيچزخِ،،سَمٔهزحل.ستّات٘قابلتذرٗجٖاًباشتٍّإگذارِٗسزها،ّشٌِٕٗاٗهشابزٖهبتٌکِاستباسارسْنًظز در
ٕکشَرهزحلِاٗيدر.گ٘زدشکلهّٖاپٌجزُيٗابِهؤثزّٕاپاسخٍفزصتّٕاپٌجزُشذىباسٔٗپابزکِاست3افتادىپ٘ش
(.2شکل)هزتبطاست(A)رّبزکشَرتٌشلِاغلببهزحلِيٗا.آٍردٖهدستبB1ِسهاىدررارّبزٕت٘هَقعٍاردتاسُ

                                                           
1. entry stage 
2. gradual catching-up 
3. forging ahead 

محور  روی  بر  را  زمان  و  عمودی  محور  روی  بر  را  جهانی  بازار 
آنگاه می توان ظهور رهبری جهانی، به دست  افقی نمایش دهیم، 
بنگاه های کشور A، را برپایۀ افزایش سهم بازار آن ها در بازۀ زمانی 

A تا A1 توصیف کرد )شکل 1(. 
0

در این قسمت، چرخۀ  هم پایی استاندارد معرفی شده است که 
 B0 وارد صحنه می شود و تولید را در زمان B در آن، کشور تازه وارد
آغاز می کند. نخستین مرحله از چرخۀ  هم پایی استاندارد، مرحلۀ 
وارد صنعت شود  تازه وارد می کوشد  آن کشور  در  ورود1 است که 
و بر شرایط دشوار آن، نظیر عوامل کالنی همچون هزینه ها، فائق 
آید. مرحلۀ دوم از چرخۀ  هم پایی استاندارد،  هم پایی تدریجی2 از 
نظر سهم بازار است که مبتنی  بر مزایای هزینه، سرمایه گذاری ها 

چرخه،  این  در  سوم،  مرحلۀ  قابلیت هاست.  تدریجی  انباشت  و 
پیش افتادن3 است که بر پایۀ بازشدن پنجره های فرصت و پاسخ های 
مؤثر به این پنجره ها شکل می گیرد. در این مرحله کشوری تازه وارد 
موقعیت رهبری را در زمان B1 به دست می آورد. این مرحله اغلب 

به تنزل کشور رهبر )A( مرتبط است )شکل 2(.
چهارمین و آخرین مرحله از چرخۀ  هم پایی استاندارد، مرحلۀ 
عقب ماندن۴ رهبر جدید، یعنی کشور B است که با آمدن رقیبی 
 )C( این مرحله، کشور دیگر تنزل می یابد. در   )C دیگر )کشور 
به   )B( است  کرده  کسب  رهبری  موقعیت   

ً
اخیرا که  را  کشوری 

در  را  استاندارد  کامل  هم پایی  چرخۀ   3 شکل  می کشد.  چالش 
چهار مرحله نمایش می دهد.

A شکل 1: کشور رهبر

ید
تول

ار 
از

م ب
سه
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 B ٍارد تازُ: کطَر 2ضکل 

 
 دیگر یکِ با آهذى رلیب است Bیعٌی کطَر  ،رّبر جذیذ 1هاًذىعمب ةهرحل ،استاًذارد ّوپایی ةچرخ از هرحلِ يیآخر ٍ يیچْاره

 چالص بِ( B) استکسب کردُ هَلعیت رّبری  کِ اخیراً را کطَری( Cکطَر دیگر ) در ایي هرحلِ، .یابذ هی تٌسل (C)کطَر 
 .دّذ یهًوایص  هرحلِ چْار در را استاًذارد ییّوپا کاهل ةچرخ 3 ضکل .کطذ هی
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 ّوپایی در صٌعت ةچرخهراحل : 3ضکل 
 

 ٍ از آىِبگیرد  C از کطَر را یرّبرهَلعیت است  هَفك ضذٍُ  ذُیکط چالص بِ را C کطَر D ٍارد تازُ کطَر نیریبگ ًظردر اگر
 را ییّوپا کلیس کی B  ٍC یکطَرّااز یک  ّرٍ  خَاّین بَدی یّوپا ّای چرخِ ضاّذ رٍیذاد، صَرت يیادر  ،کٌذخَد 
 .ذٌدّ یه دست از را آى سپس ٍ ذًآٍر هی دستبِ را یصٌعت رّبری ّاکطَر. کردذ خَاّ تجربِ
 برای تالش، چٌیي ٍضعیتیدر  .است 3ًاتوامپایی ّو حالت ًخستیي :افتذ هیاتفاق  2استاًذارد ّوپایی ةچرخبرای  حالت چْار

پایی ّو ةهرحل در ّا بٌگاُ ،تحالایي  در .ضَد یه هَاجِ ضکست با افتادىصیپ ةهرحلٍرٍد بِ  ٍ ثابت پایی تذریجیّو پذیذآٍردى
کطَرّای  ٍجَد دارد کِ از ایي حالت ًوًَِچٌذ  کٌٌذ. را تجربِ هی جییتذر ًسٍل، آى از پس ٍ ستٌذیا یهباز حرکتاز  تذریجی

 بِ ذىیرس از را کطَرّا دستِ از يیا کِ ،هْن یاًعه .اًذ ضذُبا ضکست هَاجِ  ،ًاتوام )عمین(در ایي دستِ از ّوپایی  ،ٍارد تازُ
 يرٍض یًظاه فمذاى ،گرید عهاً .است افسٍدُ ارزش با هحصَالتدر  ارتمایادگیری ٍ  در ّا آى یتَاًًا ،دارد یبازه افتادىصیپ ةهرحل

                                                           
1. falling behind 
2. standard catch-up 
3. aborted catch-up 
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 .ذٌدّ یه دست از را آى سپس ٍ ذًآٍر هی دستبِ را یصٌعت رّبری ّاکطَر. کردذ خَاّ تجربِ
 برای تالش، چٌیي ٍضعیتیدر  .است 3ًاتوامپایی ّو حالت ًخستیي :افتذ هیاتفاق  2استاًذارد ّوپایی ةچرخبرای  حالت چْار

پایی ّو ةهرحل در ّا بٌگاُ ،تحالایي  در .ضَد یه هَاجِ ضکست با افتادىصیپ ةهرحلٍرٍد بِ  ٍ ثابت پایی تذریجیّو پذیذآٍردى
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اگر درنظر بگیریم کشور تازه وارد D کشور C را به چالش کشیده 
و موفق شده است موقعیت رهبری را از کشور C بگیرد و از آِن خود 
این صورت، شاهد رویداد چرخه های  هم پایی خواهیم  کند، در 
C یک سیکل  هم پایی را تجربه  و   B از کشورهای  بود و هر یک 
خواهد کرد. کشورها رهبری صنعتی را به دست می آورند و سپس 

آن را از دست می دهند.
می افتد:  اتفاق  استاندارد۱  چرخۀ  هم پایی  برای  حالت  چهار 
وضعیتی،  چنین  در  است.  ناتمام   حالت  هم پایی  نخستین 
تالش برای پدیدآوردن  هم پایی تدریجی ثابت و ورود به مرحلۀ 
بنگاه ها  حالت،  این  در  می شود.  مواجه  شکست  با  پیش افتادن 
از  پس  و  بازمی ایستند  حرکت  از  تدریجی  مرحلۀ  هم پایی  در 
این حالت  از  نمونه  تجربه می کنند. چند  را  تدریجی  نزول  آن، 
وجود دارد که کشورهای تازه وارد، در این دسته از  هم پایی ناتمام۲ 
دسته  این  که  مهم،  مانعی  شده اند.  مواجه  شکست  با  )عقیم(، 
از کشورها را از رسیدن به مرحلۀ پیش افتادن بازمی دارد، ناتوانی 
افزوده است.  با ارزش  ارتقا در محصوالت  و  یادگیری  آن ها در 
مانع دیگر، فقدان نظامی روشن برای پشتیبانی از آن ها در فرایند 
بازشدن  یا  جدید  فناوری های  ورود  زمان  در  به ویژه   هم پایی، 
بازارهای جدید، است )شکل 4(. برای نمونه می توان به صنعت 

نرم افزار در ایرلند اشاره کرد که فرایند  هم پایی را برای  هم پاشدن 
موقعیت  به  رسیدن  راِه  در  اما  کرد،  آغاز  امریکایی  بنگاه های  با 

.)Mani, 2013( رهبری با شکست مواجه شد
می دهد  روی  استاندارد  چرخۀ  هم پایی  برای  که  دومی  حالت 
رأس  در  رهبر  کشورهای  حالت،  این  در  است.  رهبری۳  ثبات 
می ایستند و موقعیتشان را برای مدتی طوالنی حفظ می کنند. رهبر 
سرمایه گذاری می کند تا هم بر فناوری های جدید یا شرایط جدید 
تقاضا فائق آید و هم خود را با محیِط به شدت درحال تغییر انطباق 
دهد. این مورد در شکل 5 تشریح شده است که به ترتیب صنعت 
ره و صنعت دوربین در ژاپن را نشان می دهد 

ُ
تراشه های حافظه در ک

.)Shin, 2016; Kang and Song, 2016(
استاندارد  چرخۀ  هم پایی  برای  است  ممکن  که  سومی  حالت 
اتفاق بیفتد وجود هم زمان۴ رهبران جدید و قدیمی است. در این 
حالت، کشور تازه وارد به موقعیت رهبری می رسد، اما این موقعیت 
را با رهبر جدید شریک می شود )شکل 6(. مواردی از این دست، 
 Morrison and Rabellotti,( نوشیدنی  و  خودرو  صنایع  در 
 در بخش نوشیدنی، رهبران جدید 

ً
2016( مشاهده می شود. مثال

با  را  افریقای جنوبی و شیلی( رهبری صنعتی  استرالیا،  )امریکا، 
رهبران قدیمی )فرانسه و ایتالیا( شریک می شوند.
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برای  .(4 شکل) است ،دیجد یبازارها شدنباز ای دیجد یهافناوری ورود زمان رد ژهیوبه، همپاییفرایند در  هاآناز  یبانیپشتبرای 
 در راهِ اما ،کرد آغاز ییکایمرا هایبنگاه شدن بارای همپابکه فرایند همپایی را  کرد اشاره ایرلند در افزارنرم صنعتتوان به می نمونه

 .(Mani, 2013)شد  مواجه شکست با یرهبر تیموقع به دنیرس

 
 همپایی ناتمام ة: چرخ4شکل 

 ایستندمی رأس در رهبر یکشورهادر این حالت،  .است 1یرهبرثبات  دهدمیروی همپایی استاندارد  ةبرای چرخی که دوم حالت
 تقاضاجدید  طیشرا ای دیجد یهافناوری بر هم تا کندیم یگذارهیسرما رهبر .کنندیم حفظ طوالنی یمدت یبرا را شانتیموقع و

 صنعت بیترتبه که است شده تشریح 5 شکل در مورد نیا .دهد انطباق تغییر حالدر شدتبه طِیمح با را خود هم و فائق آید
  .(Shin, 2016; Kang and Song, 2016) دهدیم نشان را ژاپن در نیربودصنعت  و رهکُ در حافظه یهاتراشه

 

 
 : ثبات رهبری5شکل 

در این . است یمیقد و دیجد رهبران 2زمانهم وجود فتدهمپایی استاندارد اتفاق بیچرخة برای ممکن است ی که سوم حالت
 نیا از مواردی (.6 شکل)شود شریک می دیجد رهبر با را تیموقع نیا اما ،رسدیم یرهبر تیموقع به واردتازه کشور حالت،
، رهبران بخش نوشیدنیدر  مثالً .شودمیمشاهده  (Morrison and Rabellotti, 2016) یدنینوش و خودرو عیصنادر  ،دست

 .شوندشریک می )فرانسه و ایتالیا( یمیقد رهبران با راصنعتی  یرهبر جنوبی و شیلی(فریقای ا، استرالیا، مریکااجدید )
                                                                 
1. persistent leadership 
2. Coexistence 
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 رهبران جدید و قدیم یستیهمز: 6شکل 

 از واردتازهبنگاهی  برابر در را خود یرهبر تیموقع که کنونی بنگاه ،حالت این در .است 1«قدیمی رهبر بازگشت» ،چهارم حالت
 در ایتالیا در یدنینوش صنعتتوان به می برای مثال .(7)شکل  یابدمی دست یبرتر تیموقع به یدیجد چرخة در است، داده دست

 .کرداشاره  2000 دوم ةده در ییویدیو یهایباز در کایمرا بازار تیموقعو  2000 اول ةده

 
 : بازگشت رهبر قدیمی7شکل 

 بحث به تدریجی را ییهمپا و ورود مراحل اختصارو بهکرده است  تمرکز استاندارد چرخة همپاییبر روی  نخست مقالهاین 
 بازار بر واردتازه یکشور آن در که ،کرده است تمرکز یصنعت یرهبر در رییتغ و نافتادشیپ ةمرحل بر روی سپس .گذاشته است

 .است مربوط واردتازه یکشور به یرهبر واگذاری به که است B1به   A1تغییر از  مطالعه نیا یاصل تمرکز .شودیم مسلط
 
 یصنعت یرهبر در راتییتغ و عیصنا پایی درهم هایچرخهی نظر چارچوب. 2
 یالمللنیب محصول عمر هایچرخه ةدربار هیاول مطالعات. 2-1

 است کرده یبررس را دیجد عیصنا به 3توسعه حال در یکشورها ورود ،یالمللنیب 2محصولعمر  ةچرخ ةدربار ،هیاول مطالعات
(Posner, 1961; Vernon, 1966). ی شاملمراحل عمر یا ةچرخ ،محصوالت که کندیم مشخص محصول عمر ةچرخ یتئور 

                                                                 
1. return of the old leadership 
2. product life cycle 
3. developing countries 
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یستی رهبران جدید و قدیم شکل 6: هم ز

شکل 7: بازگشت رهبر قدیمی

A
B

A B

C

حالت چهارم، »بازگشت رهبر قدیمی«1 است. در این حالت، 
بنگاه کنونی که موقعیت رهبری خود را در برابر بنگاهی تازه وارد 
از دست داده است، در چرخۀ جدیدی به موقعیت برتری دست 
در  نوشیدنی  صنعت  به  می توان  مثال  برای   .)7 )شکل  می یابد 
بازی های  در  امریکا  بازار  موقعیت  و   2000 اول  دهۀ  در  ایتالیا 

ویدیویی در دهۀ دوم 2000 اشاره کرد.
این مقاله نخست بر روی چرخۀ  هم پایی استاندارد تمرکز کرده 
بحث  به  را  تدریجی  و  هم پایی  ورود  مراحل  به اختصار  و  است 
گذاشته است. سپس بر روی مرحلۀ پیش افتادن و تغییر در رهبری 
صنعتی تمرکز کرده است، که در آن کشوری تازه وارد بر بازار مسلط 
می شود. تمرکز اصلی این مطالعه تغییر از A1  به B1 است که به 

واگذاری رهبری به کشوری تازه وارد مربوط است.

و  صنایع  در  چرخه های  هم پایی  نظری  چارچوب   .2

تغییرات در رهبری صنعتی

2-1. مطالعات اولیه دربارۀ چرخه های عمر محصول بین المللی

بین المللی،  محصول2  عمر  چرخۀ  دربارۀ  اولیه،  مطالعات 

1. Return of the old leadership

2. Product life cycle

بررسی  را  جدید  صنایع  به  توسعه3  حال  در  کشورهای  ورود 
تئوری   .)Posner, 1961; Vernon, 1966( است  کرده 
چرخۀ عمر محصول مشخص می کند که محصوالت، چرخۀ 
عمر یا مراحلی شامل معرفی، بلوغ و استانداردسازی را تجربه 
انتقال   عامل مهم مزیت نسبی است که 

ْ
می کنند. هزینۀ تولید

سایت های تولیدی را از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در 
حال ِ توسعه توضیح می دهد؛ بنابراین، مکان تولید محصوالت 
درنهایت از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حاِل  توسعه 
انتقال می یابد. هزینۀ تولید، به ویژه نرخ دستمزد، در کشورهای 
در حال  توسعه ارزان تر از کشورهای توسعه یافته است. تئوری 
بررسی  را  تولید  هزینۀ  تفاوت های  فقط  محصول  عمر  چرخۀ 
این  نظریات  نلسون،  و  موری  اظهارات  به  استناد  با  می کند. 
در محصوالت  آن  کاربرد  زیرا  دارد؛  اساسی  تئوری ضعفهای 
است و نه صنایع. این تئوری در چرخۀ عمِر واحِد محصول یا 
فناوری خاص و صنایعی کاربرد دارد که فناوری های متعددی را 
در طول توسعۀ تاریخی شان خلق نمی کنند. تئوری چرخۀ عمر 
آغازی  فقط  که  می کند  تمرکز  ورود  و  تقلید  بر  فقط  محصول 
تغییر  و  پیش افتادن  بعدی  مراحل  طوالنی  داستان  برای  است 
در رهبری. این تئورْی تغییرات در رهبری صنعتی را به تعامل 

3. Developing countries
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عمر  چرخۀ  تئوری  نمی دهد.  نسبت  نهادی  و  صنعتی  عناصر 
صنعتی  رهبری  که  می کند  فرض  ضمنی  به صورتی  محصول 
درحالی که  ماند،  خواهد  باقی  صنعتی  کشورهای  در  همواره 
ایدۀ چرخه های  هم پایی بر آن اشاره دارد که نه فقط مکان های 
تولید، بلکه موقعیت رهبری می تواند به سوی کشورهای در حاِل 

 توسعه تغییر جهت دهد.

2-2. چرخه های  هم پایی در نظام های بخشی

نقطۀ  پویا  چشم اندازی  داشتن  با  بخشی  نظام   چارچوب 
این  است.  چرخه های  هم پایی  توصیف  برای  مناسبی  آغازین 
چارچوب توضیح می دهد که چرا کشورهای تازه وارد، وارد یک 
صنعت می شوند، به تدریج  هم پا می شوند، گاهی پیش می افتند 
بنگاه ها  بخشی،  نظام  منظر  از  می یابند.  تنزل  درنهایت  و 
بازیگران  و  نهادها  سایر  شامل  که  هستند  نظامی  از  جزئی 
از  صنایع،  در  بنگاه ها   .)Malerba, 2002; 2004( است 
می کنند  انباشت  نظام هایی  در  را  قابلیت هایشان  یادگیری،  راه 
کاربران  لحاظ  از  تقاضا  شرایط  فناوری،  و  دانش  شامل  که 
دانشگاه ها،  )دولت،  بازیگران  سایر  و  مصرف کنندگان  و 
و  دولتی(  تحقیق  مراکز  مالی،  سازمان های  عرضه کنندگان، 
نهادها )خط مشی های عمومی، حقوق مالکیت فکری، قوانین، 
با هم  نظام بخشی  بازیگران  و سایر  بنگاه ها  فرهنگ( هستند. 
در تعامل اند. آنها با فرآیندهای رقابت و همکاری، نوآوری یا 
تقلید سروکار دارند. نظام بخشی در طول زمان از راه فرایندهای 
 Nelson, 1994;( می یابد  تکامل  عناصرشان  در  همتکاملی 
نظام  به  پویا  نگاه  این   .)Malerba and Adams, 2013
میشود.  استفاده  پی در پی  بررسی  هم پاییهای  برای  بخشی 
 Mowery and Nelson,( چارچوب نظام بخشی در صنایع
و  حاِل  ظهور  در   اقتصادهای  و   )1999; Malerba, 2004
برده  در حال  توسعه )Malerba and Mani, 2009( بهکار 
می شود. این چارچوب برای بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت یا 
تازه وارد در فرایند  هم پایی بخشی استفاده  شکست کشورهای 
 Malerba and Nelson, 2011; 2012; Lee and( می شود
 Lim, 2001; Lee et al., 2005; Mu and Lee, 2005;
این  بااین حال،   .)Mani, 2005; 2007; Yu et al. 2016
مطالعات چارچوب نظام بخشی را برای تحلیل موارد  هم پایی 
و  می کند  بررسی  خاصی  صنایع  در  شکست  هم پایی(  )یا 
چرخه های  هم پایی را با استفاده از دیدگاه تطبیقِی طوالنی مدت 

چند کشور بررسی نمی کند.

و  هم پایی  ورود  مراحل  چرخۀ  هم پایی:  اولیۀ  مراحل   .3-2

یجی تدر

2-3-1- ورود و رشد اولیه

مرحلۀ ورود با موضوعاتی مانند شرایط اولیه،1 عوامل و متغیرهای 
کالن2 و عوامل نظام های ملی و بخشی3 مرتبط است. شرایط اولیه 
منابع  تولید،  عوامل  وجود  به  را  نوظهور  می تواند رشد کشورهای 
طبیعی، فرهنگ، میزان نابرابری، میراث تاریخی، نهادهای قانونی، 
 Fagerberg, 1988;( کند  مرتبط  کارآفرینی  و  صنعتی  ساختار 
به  را  نوظهور  کشورهای  بنگاه های  شرایط،  این   .)2007; 2010
مانند  کالن،  متغیرهای  می دهد.  سوق  اولیه  رشد  و  ورود  مرحلۀ 
بنگاه ها  اولیۀ  نیروی کار، منبع اصلی ورود و رشد  هزینه های کِم 
باال  )تبادل(  ارز4  نرخ های  توسعه،  اقتصاددانان  از  برخی  هستند. 
را )ارزش پایین تر واحدهای پول محلی( به منزلۀ محرک های اولیۀ 
اما این عوامل   ،)Katz, 1995( فرایند  هم پایی شناسایی کرده اند
به تنهایی بنگاه ها را برای رسیدن به رهبری جهان توانمند نمی کنند.
را  مطلوبی  اولیۀ  شرایط  تولید،  عوامل  هزینۀ  متفاوت بودن 
انجام  طریق  از  یادگیری،  روش  با  تازه واردان  می دهد.  نشان 
باعث  فرآیند  این  می کنند.  جذب  را  موجود  فناوری های  کار،5 
فناوری های  در  بیشتر  سرمایه گذاری  برای  آن ها،  که  می شود 
تولید، درآمد کسب کنند. با توجه به این پدیده،  هم پایی اولیه در 
اغلب در بخش های محصوالت  تازه واردها،  به دست  بازار  سهم 
ارزان قیمت تر بازار محقق می شود، مانند صنایع فوالد و نرم افزار 
نمونه های   هم پایی،   .)Lee and Ki, 2016; Mani, 2013(
نیست،  کم  تولید،  عوامل  هزینۀ  از  حاصل  مزایای  براساس 
میان  بازار  سهم  احتمالی  برعکس شدن  باعث  خودبه خود  اما 

بنگاه های تازه وارد و بنگاه های فعلی نمی شود.
عوامل نظام بخشی، شرایط اولیه و عوامل کالن از تازه واردان 
در مرحلۀ ورود پشتیبانی می کنند. سیاست عمومی عاملی است 
که در مرحلۀ ورود نقش دارد. سایر عوامل نظام بخشی، ازجمله 
سازمان های مالی نقشی مشابه را ایفا می کنند. این عوامل، ورود 
و رشد بنگاه های جدید به صنعت را تسهیل می کنند. بنگاه های 
اقتصادهای  در  آن،  بدون  یا  با کمک دولت  محلی ممکن است 
نوظهور وارد شوند. این بنگاه ها قادرند سهام بنگاه های چندملیتی 
در همکاری های سرمایه گذاری مشترک را کنترل  کنند )مانند غلبۀ 
الکترونیک که لی و  بنگاه سانیو در صنعت  سامسونگ بر سهام 
هو در سال 2009 آن را تحلیل کرده اند( یا حاصِل به دست آمده 

1. Initial condition

2. Macro factors

3. Sectoral and national systems factors

4. Exchange rate

5. Learning by doing
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از تأسیس بنگاه های دولتی را )مانند پسکو در کره و سایر بنگاه ها 
در چین( به دست گیرند.

یجی 2-3-2-  هم پایی تدر

نرخ دستمزد پایین1 و ارزش کم پوِل محلی منابعی برای   هم پایی 
ایجاد نمی کنند که  این عوامل فرایندی را  بااین حال،  اولیه است. 
منجر به رسیدن یا سبقت گرفتن از رهبران شود. این عوامل نشان 
پایین  ارزش  یا  تولید  در  اولیه  هزینۀ  مزایای  چگونه  که  می دهند 
پول سبب می شود که تازه واردان مزایایی در تمایز محصول، بازار 
محصوالت گران قیمت، ارتقای بخشی و نوآوری به دست آورند. 
اختیار  در  را  پایین  دستمزد  با  تولید  مکان های  کره،  کشور   

ً
مثال

بنگاه های ژاپنی قرار داد، ولی کاالهای گران قیمت در بازار رقیبی 
جدی برای بنگاه های ژاپنی شد.

عوامل کلیدی برای   هم پایی تدریجی، یادگیری و افزایش قابلیت 
به کار میرود که در کارهای بل2 و َپویت3)1993( و کیم4)1997( و 
لل5)2001( مستند شده  است. شرط ضروری برای   هم پایی در سطح 
از طریق  پیشرفته  قابلیت های  انباشت طوالنی مدت  رهبری جهان، 
سازمان های  و  عمومی  سیاست  بر  افزون   است.  محلی  بنگاه های 
مالی که از پیش در مرحلۀ اول مطرح بودند عوامل دیگری نیز در 
این مرحله مِدنظر هستند. این عوامل شامل سرمایۀ انسانی باکیفیت 
عمومی،  تحقیق  سازمان های  پیشرفته،  آموزشی  سازمان های  از 
تأمین کنندگان  با  عمودی  ارتباطات  و  وابسته  بنگاه های  شبکه های 
برخی  اما  بخشی اند،  عوامل  آن ها جزو  از  برخی  است.  کاربران   و 
تأثیرگذارند.  بخش ها  تمامی  در  و  مطرح اند  ملی  سطح  در  نیز 
فریمن6)1987(، نلسون)1993( و لوندوال7 )1992( بر این یافته ها 
کید کرده اند. با عنایت به  در ادبیات مربوط به نظام ملی نوآوری تأ
نظریات مالربا و مانی )2009( و نیز مالربا و نلسون )2011(، انواع 
مختلف بازیگران و شبکه ها و نهادها بر  هم پایی تدریجی کشورها 
 نقش دولت در کشورهای 

ً
در بخش های گوناگون مؤثر بوده اند. مثال

حیاتی  فوالد  صنعت  به  تازه وارد  بنگاه های  ورود  در  کره  و  ژاپن 
بودجه های  از  عمده ای  سهم  تأمین  با  دولت ها،  این  است.  بوده 
کمک  آن ها  نقدینگی  مسئلۀ  حل  به  بنگاه  ها،  این  سرمایه گذاری 
کردند. در سایر بخش ها مقرراتی در مقابل بنگاه های خارجی تنظیم 
شد که شرایط نامتقارنی برای رقابت در بازار ایجاد کرد که درنتیجه 
تازه واردان توانستند سهم بازار خود را افزایش دهند. دولت چین از 

1. Low wage rates

2. Bell

3. Pavitt

4. Kim

5. Lall

6. Freeman

7. Lundvall

این راهبرد در توسعۀ صنعت ICT استفاده کرده است.
متفاوت اند.  اقتصادی  رشد  و  راهبرد ها  اخذ  در  بنگاه ها 
بنگاه های محلی با فعالیت از طریق OEM یا از طریق پیمانکاری 
رشد  خارجی  چندملیتی  بنگاه های  برای  فرعی(  )قرارداد  فرعی8 
می کنند. مواردی همچون کارخانۀ هیوندا موتورز و کارخانۀ تولید 
تراشۀ حافظۀ سامسونگ در آغاز تأسیس مثال هایی از این دست  
هستند که بنا بر مزایای هزینه، روی سرمایۀ ثابت9 تمرکز کردند و 
بهره وری را در بازار محصوالت ارزان قیمت10 ارتقا دادند و سپس 
سهم بازار را افزایش دادند. این بنگاه ها به تدریج، با یادگیری از راه 
افزودند و سپس کوشیدند جایگاه  تولیدشان  قابلیت های  بر  کار، 
دهند.  ارتقا  فناوری ها،  و  محصوالت  کیفیت  نردبان  بر  را،  خود 
مرحلۀ  هم پایی تدریجی اغلب مشابه راهبرد تعقیب مسیر11 است. 
در این راهبرد، بنگاه های تازه وارد با هزینۀ پایین تری بر روی مسیر 

فناورانۀ 12 بنگاه های رهبر حرکت می کنند.

2-4. مراحل آخر چرخۀ  هم پایی: پیش افتادن و تغییر در رهبری

پیش افتادن بنگاه های تازه وارد و تغییر رهبرِی صنعتِی جهان، از 
بنگاه  تنزل  با  تازه وارد،  بنگاهی  یا  کشور  به  پیشرو  بنگاه  یا  کشور 
دیگر  مفهوم  دو  از  پویایی ها  این  تشریح  برای  است.  همراه  رهبر 
که مربوط به پویایی هاِی نظاِم بخشی است استفاده می کنیم. این 
مفاهیم شامل پنجره های فرصت و پاسخ های تازه وارد و رهبر به این 
رهبری  تغییرات  و  پی در پی  هم پایی  چرخه های  در  پنجره هاست. 
صنعتی، مرحلۀ پیش افتادن کشور تازه وارد )مرحلۀ سوم( با مرحلۀ 
تنزل کشور رهبر )مرحلۀ چهارم( مطابقت دارد. برای ساده سازی  و 

شفاف شدن مسئله، این دو مرحله را با هم بررسی می کنیم.

2-4-1- پنجره های فرصت

پنجره های  مفهوم   )1988( خود  مقالۀ  در  سوئت14  و  پرز13 
فرصت15 را معرفی کرده اند و آن را به انواع بلوک های سازندۀ نظام 
بخشی تعمیم داده اند. هر صنعت، تغییراتی را در یک یا چند جزء 
فرصتی  پنجرۀ  تغییرات،  این  می کند.  تجربه  بخشی  نظام  اصلی 
یا  فناوری  به  فرصت  پنجره های  تازه وارد.  پیش افتادن  برای  است 
تقاضا(،  مبتنی بر  )پنجرۀ  تقاضا  شرایط  فناورانه(،  )پنجرۀ  دانش 
همچنین سیاست عمومی و تنظیمات نهادی )پنجرۀ نهادی( مربوط 

8. Sub-contracting

9. Fiexd capital

10. Low-end segments

11. Path-following

12. Technological trajectories

13. Perez

14. Soete

15. Windows of opportunities
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برون زا1   پنجره ها  این  تحلیل،  کنترل  سطح  حفظ  برای  می شوند. 
درنظر گرفته شده اند.

نوآوری  یا  جدید  فناوری  ظهور  فرصت،  پنجرۀ  نخستین 
نوآوری  یا  جدید  فناوری  هنگامیکه  است.  )رادیکالی(  بنیادی2 
بنیادی معرفی می شود ممکن است بنگاه های کنونی، در صورت 
با  موقعیت  این  از  بیفتند.  عقب  موجود،  فناوری  به  قفل شدن3 
 .)Chandy and Tellis, 2000( عنوان دام رهبری4 یاد می شود
فناوری  از  به استفاده  بنگاه فعلی تمایل دارد که  این حالت،  در 
فناوری  آن  در  زیرا  کند؛  بهره برداری  آن  از  و  دهد  ادامه  موجود 
سرمایه گذاری کرده است و قابلیت های موجودش در گرو کاربرد 
آن است. برای مثال، تبدیل فناوری های آنالوگ به دیجیتال، برای 
بنگاه های فعال در صنعت الکترونیک در کره،  فرصتی حیاتی پدید 
آورد تا کنترل بازار را از دست بنگاه های ژاپنی بربایند. مصداق 
این مسئله در صنعت صفحۀ نمایش نیز رخ داده است که لی در 
 .)Lee et al., 2005( مقالۀ خود این مسئله را تحلیل کرده است
بنگاه ممکن است در برابر فناوری جدیِد در حاِل ظهور رویکرد 
جدید  فناوری های  بنگاهی  چنین  زیرا  کند،  اتخاذ  محتاطانه ای 
را نامرغوب یا تاحدودی نامطمئن می داند. این مورد را چندی5 
مسیر  شکِل   S منحنی  با   )1986( فوستر7  و   )1998( تلیس6  و 
فناوری ها، با مثال، نمایش داده اند. بنابراین، در این حالت رهبِر 
فناوری به استفاده از فناوری موجود ادامه می دهد و تمایل دارد 
یا محصوالت جدید  فناوری  احتمالی  بالقوۀ مخرِب  نیروی  که 
که  را  مخرب8  نوآوری  مفهوم  به  عبارت  دیگر،  بگیرد.  نادیده  را 
کریستنسن9)1997( مطرح کرده است نادیده می گیرد. همچنین 
با  است  ممکن  جدید  فناوری  برای  الزم  جدیِد  شایستگی های 
آنچه بنگاه ها و رهبران کنونی استفاده می کنند تفاوت چشم گیری 
داشته باشد. این موضوع با مفهوم فناوری مخرِب شایستگی، که 
تاشمن و اندرسون10)1986( و نیز هندرسون و کالرک11)1990(

در مقاالت خود مطرح کرده اند، مطابقت دارد.
می گیرد  نشئت  بخشی  نظام  دیگر  جزء  از  دوم  فرصِت  پنجرۀ 
پنجره  این  است.  مصرف کنندگان  و  کاربران  تقاضای  همان  که 

1. Exogenous

2. Radical innovation

3. Lock-in

4. Incumbent trap

5. Chandy

6. Tellis

7. Foster

8. Disruptive innovation

9. Christensen

10. Tushman and Anderson

11. Henderson And Clark

به   اشاره دارد. رهبران  تقاضای جدید  راه  از  فراهم آمده  به فرصت 
مشتریان  و  بازار  از  چراکه  نمی دهند،  پاسخ  جدید  تقاضای  این 
شرایطی،  چنین  در  می کنند.  موفقیت  احساس  و  راضی اند  خود 
مزایای  حاصله  نتیجۀ  کند،  رشد  به سرعت  جدیدی  تقاضای  اگر 
پنجرۀ  برای  هم پایی دربر خواهد داشت.  تازه واردان  برای  فراوانی 
صادرات  که  محلی،  تقاضای   

ِ
سریع رشِد  به  است  ممکن  تقاضا 

آن پاسخ  به  بنگاه های چندملیتی  تولید محلی  یا  کشورهای رهبر 
نمی دهد، اشاره داشته باشد. این مورد با رشد انفجاری تقاضا در 
چین توضیح داده می شود که در چند بخش رخ داده است و منجر 

به ورود و رشد بسیاری از بنگاه های چینی شده است. 
در  ناگهانی  تغییرات  یا  تجاری  به چرخۀ  تقاضا  پنجرۀ  نوع سوم 
تقاضای بازار اشاره دارد. گرچه چرخه های تجاری در طوالنی مدت 
موضوع تحقیق اقتصاددانها بوده است، اما ارتباطشان با گزینش های 
نشده  بررسی  کافی  اندازۀ  به  تازه واردان،  به ویژه  بنگاه ها،  راهبردی 
است.در مطالعات ماتیو)2005( 12 و لی و ماتیو )2012( به نقش 
 

ِ
چرخه های تجاری، به منزلۀ پنجرۀ فرصتی برای تازه واردان در صنایع

اشاره  نیمه هادی ها،  از سرمایه گذاری های بزرگ، همچون  بهره مند 
اقتصادی13  رونق   ،)2005( ماتیو  نظریات  به  توجه  با  است.  شده 
برای بنگاه های کنونی، با هدف برخورداری از سود و توسعۀ بازارها 
و تولید، فرصت هایی را خلق می کند. درحالی که رکود اقتصادی14 
ورطۀ  به  را  ضعیف  بازیگران  موقعیت  این  دارد.  پاک سازی  نقش 
بنگاه های  یا  را  آزادشده  منابع  آنکه،  نتیجه  ورشکستگی می اندازد. 
هدفشان  که  به چالش کشندگانی  یا  و  می کنند  استفاده  فعلی  قوی 
از  اقتصادی  رونق  که  می کند  اشاره  ماتیو  است.  صنعت  به  ورود 
از  اقتصادی  رکود  درحالی که  است.  )موجود(  فعلی  بنگاه های  آِن 
گشوده شدن  موجب  و  است  )مبارزه طلبان(  به چالش کشندگان  آِن 
تجاری  چرخه های  در  آنچه  می شود.  آنان  برای  فرصت  پنجرۀ 
پویایی های  میان  است  تطابق  فقدان  هستیم  شاهدش   

ً
معموال

بازار از  تولید و سرمایه گذاری از یک طرف و پویایی های تقاضای 
و  کنونی  بنگاه های  که  است  آن  نیازمند  این وضعیت  دیگر.  سوی 
داشته  را  راهبردی  گزینش های  توانایی  ورود،  زمان  در  تازه واردان 

باشند، زیرا درصورت شکست، از بازار رانده می شوند.
پنجرۀ فرصت سوم ممکن است از راه خِط  مشی های عمومی 
استقرار  با  می توانند،  دولت ها  شود.  باز  نهادی  تغییرات  راه  از  یا 
انباشت  و  یادگیری  فرآیند  بر  توسعه،  و  تحقیق  برنامه های 
قابلیت های بنگاه های محلی اثرگذار باشند و یا اقدامات مختلفی 
همچون تدارک یارانه ها، کاهش مالیات، پشتیبانی صادرات، وضع 
فرایند  منظر  از  دهند.  انجام  عمومی  استانداردهای  و  مقررات 

12. Mathews

13. Upturns

14. Downturns
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نامتقارن خلق می کنند  این حالت محیطی   هم پایی، دولت ها در 
دست کم  خارجی(،  )اغلب  فعلی  بنگاه های  محیط  این  در  که 
یا  ورود  و محدودیت های  مالیات  نظر  از  بازار محلی کشور،  در 
می گیرند.  قرار  غیررقابتی  موقعیتی  در  بازاریابی  محدودیت های 
ممکن  که  دارد  تازه واردان  برای  مزایایی  نابرابری  و  تقارن  فقدان 
جبران  را  اولیه  ورود  هزینۀ  از  ناشی  کاستی های  هزینۀ  است 
اما  است،  متناقض  عادالنه  رقابت  با  اغلب  مداخله ها  این  کند. 
ورود  از  تازه واردان  بازداشتِن  برای  کنونی،  بنگاه های  گاهی چون 
می شوند.  توجیه  می دهند  انجام  نادرستی  اقدامات  صنعت،  به 
فرایند  در  دولتی  سیاست های  اهمیت   )2012( نلسون  و  مالربا 
 هم پایی کشورها )برای مثال در کره و چین( را در چندین بخش 
تحلیل کرده اند. نمونه هایی دیگر از این دست، با اشاره به سیاست 
 Mu and( دور کشور چین  راه  از  ارتباطات  در صنعت  عمومی 
 )Mathews, 2002( و همچنین در صنایع تایوان )Lee, 2005
 )2012( رامانی2  و  گیونیف1  سازمانی،  سطح  در  شده اند.  ارائه 
بنگاه های  برای  نظارتی،  سیستم  در  تغییر  چگونه  که  دادند  نشان 

هندی در صنعت داروسازی فرصت هایی را باز کرد.
پنجره های فرصت گاهی هم زمان و گاهی متوالی باز می شوند. 
قانونی  تغییرات  از  فناوری جدید پس  )2014(، ظهور  لی  به نظر 
در مورد بنگاه های خارجی، به منزلۀ پنجره های فرصت بوده است. 
خدمات  بخش  در  شدند  موفق  محلی  هندی  بنگاه های  چنان که 
بیان گیاچتی3 و مارچی4   فناوری اطالعات به موفقیت برسند. به 
 

ْ
دیجیتال  GSM فناوری  به  مربوط  فرصت  پنجره های   ،)2012(
مربوط به بازشدن هم زمان دو پنجره است. این دو پنجره عبارت اند 
از پنجرۀ تقاضای مربوط به کاربران شخصی و پنجرۀ نهادی مربوط 
به  GSM دیجیتال که  از استانداردهای  اروپا  اتحادیۀ  به حمایت 

تغییر رهبری، از موتوروال در امریکا به نوکیا در اروپا، منجر شد.
به  بسته  پنجره ها  مقاله،  این  در  ارائه شده  چارچوب  در 
پاسخ های بازیگراِن مختلِف نظام بخشی ممکن است برون زا یا 
نتیجۀ  است  فناوری ممکن  پنجره های  مثال  برای  باشند.  درون زا 
فناوری های  در  بنگاه ها  توسعۀ  و  تحقیق  سرمایه گذاری های 
تقاضای  به  پنجره ای  است  ممکن  دیگر،  سوی  از  باشد.  جدید 
از راه  ایجاد شده  از فرصت های  باشد که حاکی  جدیدی مربوط 
تالش های بازاریابی و تحقیق و توسعۀ بنگاه های تازه وارد است. 
همچنین پنجره ای نهادی است که از راه سیاست عمومی جدید و 
درنتیجۀ تحمیل بنگاه های تازه وارد، با هدف  هم پایی در هر کشور 
نوآوری های عمده  یا درون زابودن  برون زا  بنابراین  خلق می شود؛ 
درون  را  فناوری ها  در  تغییرات  کسی  چه  که  است  آن  به  وابسته 

1. Guennif

2. Ramani

3. Giachetti

4. Marchi

جدید،  فناوری های  درمورد  می کند.  آغاز  بخشی  نظام  بیرون  یا 
ممکن است رهبران فعلی ئالیل خوبی برای رهبری نوآوری هایی 
به ویژه  باشند؛  داشته  می شوند  شایستگی  افزایش  موجب  که 
زمانی که برای تغییر فناورانه به چندین مسیر دیگر نیز توجه دارند. 
اگر رهبران صنعتی در توسعۀ فناوری جدید و استقرار استاندارد 
 در نسل بعدی نیز موقعیت رهبری 

ً
صنعت کامیاب شوند، احتماال

خود را حفظ خواهند کرد. تسلط بنگاه سامسونگ بر تولید تراشۀ 
حافظه از اواخر دهۀ نود، نمونه ای از این  دست است. این نمونه 
حافظۀ  تراشه های   

ً
)مثال خاصی  فناوری های  به  نمونه ها  سایر  و 

نیمه هادی و کاالهای سرمایه ای( مربوط می شوند که دربردارندۀ 
به  برای ورود  قابلیت و همچنین موانع زیاد  انباشت  از  درجه ای 
)مانند  نیست  نهایی  کاربر  به  متعلق  نهایی  محصول  و  بازارند 

صنعت گوشی های تلفن همراه(.
تازه واردان  برای  بیرونی  فناورانۀ  پنجره های  که  مواردی  در  حتی 
وجود دارند، تازه وارداِن موفق قادرند نوآوری های بیرونی را درونی 
فناوری های  اولیه(  مرحلۀ  )در  مشترک  توسعۀ  به  مثال  برای  کنند. 
 Lee( بدون سیم از طریق بنگاه های سامسونگ و کوالکام CDMA
and lim, 2001( و نیز توسعۀ نخستین تلویزیون دیجیتال دنیا از 
 Lee,( طریق کنسرسیوم تحقیق و توسعۀ خصوصیـ  عمومی در کره
2005( اشاره می شود. توسعۀ اولیۀ فناوری های مذکور، در هر دو 
بنگاه  این موارد،  مورد، در کشورهای پیشرفته روی داده است. در 
)کوالکام  است  کرده  شناسایی  به سرعت  را  پیشگام  بنگاه  تازه وارد 
درمورد فناوری های CDMA( و برای تجاری سازی و توسعۀ منبع 
دیجیتال،  تلویزیون  توسعۀ  در  است.  کرده  آن همکاری  با  فناوری 
میان  در  استانداردسازی  فرآیند  پیشرفت  بر  کره ای  کنسرسیوِم 
بازیگران کلیدی کشورهای پیشرفته نظارت کرده است تا از این راه 
تلویزیون دیجیتاِل سازگار با استاندارد نهایی را، که بازیگران بر سر 
آن به توافق رسیده اند، توسعه دهد )ibid(. در مرحلۀ اول، ممکن 
است راهبرد درونی سازی فناوری جدیِد بیرونی یکی از روش های 
کلیدی پیش افتادن تازه واردان باشد، که البته به کارگیری این روش به 

داشتن هم زمان قابلیت های پیشرفتۀ تازه واردان بستگی دارد.

مقابل  در  تازه واردان  پنجره:  یک  بازشدن  به  پاسخ   )2-4-2

بنگاه های رهبر

پیش افتادن در اغلب موارد به چند عامل بستگی دارد؛ بازشدن 
پنجره ای جدید، پاسخ مناسب بنگاه ها و سایر اجزای نظام کشور 
تازه وارد. بنگاه های تازه وارد پنجرۀ بازشده ای را شناسایی می کنند 
و از مزایای چنین فرصتی بهره مند می شوند. همچنین دیگر عوامل 
نظام بخشی در فهم چنین فرصتی این بنگاه ها را پشتیبانی می کنند. 
سطوح  با   

ً
معموال تازه وارد  بنگاه های  موفقیت آمیز  پاسخ های 

باالی یادگیری و جذب قابلیت های بازاریابی و فناورانه در ارتباط 
برای  تازه وارد،  بنگاه های  می شوند  باعث  قابلیت ها  این  است. 
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کسب سود، فرصت های جدید را شناسایی کنند و به پیاده سازی 
از  که  نهادهایی  و  شبکه ها  بازیگران،  سایر  بپردازند.  نوآوری ها 
فنی،  و  یادگیری  قابلیت های  می کنند،  پشتیبانی  فرآیند  هم پایی 
بازیگران،  در سطح نظاِم بخشی را تکمیل می کنند. در مجموعۀ 
از  است.  متفاوت  دیگر  بخش  با  بخش  هر  نهادها،  و  شبکه ها 
و  عمومی  سیاست  لحاظ  از  مؤثر  نهادی  تنظیمات  جمله اند  آن 
مقررات؛ دانشگاه های قوی و نظام تحقیقاتی دولتی؛ تأمین سرمایۀ 
انسانی پیشرفته؛ وجود شبکه های تأمین کننده و بنگاه های همکار؛ 

در دسترس بودن منابع مالی برای نوآوری.
پاسخ  از  اطمینان  برای  ذکرشده،  ساختاری  شرایط  به  توجه  با 
تنظیم  رفتارهایی  و  فرایندها  بازشده،  پنجرۀ  به  تازه واردان  موفق 
بازشده  فرصت های  باید  محلی  بنگاه های  اینکه  نخست  می شود. 
به  باید  همچنین  آن ها  شوند.  متعهد  آن ها  به  و  کنند  شناسایی  را 
بنگاه ها  این  دهند.  ادامه  نوآوری  و  یادگیری  برای  تقویت تالش ها 
برای تسهیل عملکرد مؤثر می توانند بر حوزه های خاصی از فناوری 
و  سرمایه گذاری  زمان  تنظیم  کنند.  تمرکز  تقاضا  از  بخش هایی  یا 
دسترسی به دانش و فناوری جدید ازجمله مالحظات مهم و کلیدی 
در پاسخ به پنجره ای است که به صورت فناورانه باز شده است. در 
 از تالش های بنگاه های 

ً
سایر عناصر نظام، سیاست عمومی معموال

محلی حمایت می کند. همچنین تأمین مالی تحقیق و توسعه، که 
برعهدۀ دولت است، باید از لحاظ مقیاس و کیفیت تغییر کند. برای 
اطمینان از تقویت تحقیقات دانشگاهی و بهبود برنامۀ آموزشی باید 

ابتکارات و نوآوری های جدید تأمین مالی شوند.
مرحله«1  »حذف  راهبرد  با  اغلب  پیش افتادن  مرحلۀ  به  ورود 
 Lee and lim,( می شود  تحریک  بنگاه ها  مسیر«2  »ایجاد  یا 
اساس  بر  که  دارد  اشاره  روشی  به  مرحله  راهبرد حذف   .)2001
اتخاذ  رهبران صنعت  که  مشابهی  مسیر  از  تازه وارد  بنگاه های  آن 
حذف  را  مسیر  آن  مراحل  از  برخی  اما  می کنند،  پیروی  کرده اند 
زمان  در  صرفه جویی  با  آن ها  فرایند  هم پایی  بنابراین  می کنند؛ 
فناورانۀ  اکتشاف  به  مسیر  ایجاد  راهبرد  مقابل،  در  است.  همراه 
اشاره  فناوری ها  جدید  نسل  یا  جدید  بنیادی  نوآوری  با  بنگاه 
مسیر  تازه وارد  بنگاه  می شود  باعث  مسیر  ایجاد  رویکرد  می کند. 
طالیه دارانش  مسیر  با  که  مسیری  آورد،  پدید  خود  برای  دیگری 

.)Perez and Soete, 1988( متفاوت است
پاسخ رهبران و اجزایی از نظام، که به پنجره ای باز مرتبط اند، 
در  می خواهند  رهبران  نباشد.  مؤثر  یا  سریع  است  ممکن 
چنین  در  باشند.  داشته  رضایت  خود  از  جاری  موفقیت های 
انواع  مخرب،  نوآوری های  جدید،  فناوری های  آن ها  وضعیتی 
احساس  از  سرشار  را،  رشد  درحال  بازارهای  و  تقاضا  جدید 

1. Stage-skipping strategy

2. Path-creating strategy

زمانی که  تا  رهبران  این حالت،  در  می انگارند.  نادیده  موفقیت، 
پذیرش فناوری های جدید را به تأخیر بیندازند، در دام قفل شدن 
و چسبیدن به فناوری های قدیمی گرفتار خواهند بود. در مقابل، 
تازه واردان از مزایای آزادی عمل و استقالل در انتخاب فناوری های 
در دسترس و در حال ظهور یا جدید بهره مند می شوند. دام های 
است  فناوری های جدید ممکن  نپذیرفتن  یا  پذیرفتن  در  رهبران 
و  گران  اغلب  جدید  فناوری های  دهد.  رخ  گذشته  اعتبار  به 
دربردارندۀ بهره وری کمتر است و نیز دربرابر فناوری های موجود 
چندان مطمئن نیست. رهبرانی که باالترین بهره  را از فناوری های 
جدید  فناوری های  پذیرش  به  نیازی  می آورند  به دست  موجود 
دشوار  امر  این  توضیح   وضعیتی،  چنین  در  نمی کنند.  احساس 
فناوری  نپذیرفتن  یا  پذیرفتن  در  صنعت  رهبر  نظر  آیا  که  است 
برنامه ریزی شده  و  منطقی  تصمیمی  یا  است  اشتباه  جدید 
که  است  اندازه ای گسترده  به  رهبر صنعت  برای  دام  مرز  است. 
 Adner, 2002; Adner and( »مواردی مانند »نوآوری مخرب
این  و  می شود  شامل  را  نوآور«  »معمای  و   )Zemsky, 2006
باشند  مخرب  آنان  فعلی  کسب وکار  برای  می توانند  نوآوری ها 
مثال  با  رهبری  دام  از  تعریف  این   .)Christensen, 1997(
فناوریهای  ظهور  به رغم  که  است،  مفهوم  بهخوبی  موتوروال 
دور  راه  از  ارتباط  فناوریهای  در تالش است  دیجیتال، همچنان 
دیجیتال  استانداردهای  زمانی که  حتی  بخشد؛  بهبود  را  آنالوگ 
اشاعه  کشورها  اغلب  در  به سرعت  باالتر  فنی  عملکرد  به علت 
فناوری های  در  سنگین  سرمایه گذاری  بر  موتوروال  کردند،  پیدا 
مشتریان  اینکه  به  باور  با  ورزید؛  اصرار  موبایل  گوشی  آنالوگ 
مسیرهای فناورانه ای را که رهبر صنعت )موتوروال( تحمیل کرده 
.)Giachetti, 2013; Häikiö, 2001( است خواهند پذیرفت
سایر عناصر نظام بخشی مربوط به رهبران صنعت نیز ممکن است 
که  مواردی  نکنند.  عمل  کارآمد  شکلی  به  باز  پنجرۀ  به  واکنش  در 
موری و نلسون )1999( و مالربا )2004( مطرح کرده اند به مثال های 
آموزشی،  یا  تحقیقاتی  سازمان های  دیرهنگام  پاسخ های  از  فراوانی 
نظام های مالی، دولت یا سایر تنظیمات نهادی در کشورهای پیشرفته 
اشاره کرده اند. برای مثال ممکن است آموزش به فناوری های قدیمی 
بسیار  مالی  تأمین  با  مرتبط  تفکرات  و  رویکردها  باشد،  شده  قفل  
کوته بینانه و متمایل به  تأمین مالی فناوری های موجود باشد، مقررات 
یا سیاست  کند  برخورد  بدیع سخت گیرانه  پدیده های  با  برخورد  در 
عمومی سطحی و مبتنی بر رویکردی کوتاه مدت تنظیم شود و فقط 
داشته  تمایل  کم ریسک  توسعۀ  و  تحقیق  پروژه های  از  حمایت  به 
باشد. عوامل یادشده ممکن است واکنش رهبران صنعت را، به پنجرۀ 

فرصتی که فراروی آنان باز شده است، زایل کند.
مسیرهای متفاوتی در میان صنایع، براساس پنجره ها و پاسخ ها، 
می آیند.  پدید  از  هم پایی  مختلفی  چرخه های  و  می شوند  خلق 
ممکن  بوده اند(  موفق  که  )آن هایی  تازه وارد  کشورهای  از  برخی 
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کنند.  تجربه  را  صنعتی  رهبری  در  تغییر  شیرین  مرحلۀ  است 
درحالی که دیگران )تازه واردان قدیمی که رهبر می شوند، اما بعدها 

در پاسخ مناسب کامیاب نیستند( وارد مرحلۀ تلخ نزول شوند.

3. مدل رسمی چارچوب مفهومی

الندینی  در مقالۀ خود )2016( نوعی چارچوب مفهومی در 
مورد  هم پایی مطرح کرده است. این چارچوب مدلی تاریخ محور 
شرح  را  چرخه های  هم پایی  ظهور  در  فناورانه  شرایط  نقش  از 
می دهد. این مدل از دو موردی که باعث ظهور فناوری های بنیادی 
موبایل  گوشی های  )صنایع  شده اند  رهبری  در  تغییر  و  جدید 
ویژگی های  بر  مدل  این  است.  شده  گرفته  الهام  نیمه هادی ها(  و 
مشابه چرخه های  هم پایی در دو صنعت متمرکز شده است. این 
که  فناوری های جدید  ورود  مانند  است  مواردی  ویژگی ها شامل 
پاسخ  می شود،  تازه واردان  برای  فرصت  پنجرۀ  بازشدن  موجب 
بنگاه های رهبر و تازه واردان به آن پنجرۀ فرصت، مزیت تازه واردان 
در ارتقای فناوری و نقش ویژگی های کشور در عالقۀ تازه واردان 
به  هم پایی. در شکل پایۀ این مدل، الگویی از سه چرخۀ  هم پایی 
را به نمایش می گذارد که دو بار تغییرات رهبری را تجربه کرده اند. 
 
ً
تحلیل شبیه سازی نشان می دهد که تغییر رهبری صنعتی احتماال

در نتیجۀ شرایط زیر اتفاق می افتد:

الف( مخرب بودن فناوری جدید؛

به  قفل شدن  مثال  )برای  رهبر  بنگاه های  غیرمؤثر  پاسخ  ب( 
فناوری موجود(؛

یا  جدید  فناوری های  سریع  )اتخاذ  تازه واردان  مؤثر  پاسخ  پ( 
توانایی یادگیری بهتر بنگاه ها در کشور خاص(.

را مطرح  انواع چرخه های  هم پایی در سایر صنایع  این مدل 
پارامترهای  به  مختلف  مقادیر  تخصیص  با  کار  این  می کند. 
پنجرۀ  اهمیت  موارد  این  ازجملۀ  متعدد،  عوامل  به  مربوط 
اولیۀ  قابلیت های  و  رهبر  بنگاه های  قفل شدگی  درجۀ  فناورانه، 
وضعیت  و  تازه واردان  نوآوری  ملی  نظام  ویژگی های  آن ها، 
مدل،  این  کمک  به  می شود.  ممکن  فعلی  فناوری  چشم انداز 
پنج نوع مختلف از چرخه های  هم پایی پدید می آیند. اولین نوع، 
رهبری  در  حالت،  این  در  است.  »استاندارد«  چرخۀ  هم پایی 

بازار تغییر شفافی رخ می دهد. 
همچنین حالتی برای چرخۀ  هم پایی ناتمام وجود دارد که در آن 
سهم بازار تازه واردان به اندازۀ محدودی افزایش می یابد. در مدل 
الندینی، حالت  هم پایی ناتمام در ارتباط با پنجره محدود است؛ 
به گونه ای که به تازه واردان اجازه نمی دهد از شتاِب حرکتی الزم و 

همگامشدن با رهبران صنعت بهره مند باشند.
حالت  این  در  است.  رهبری«  »ثبات  چرخۀ  هم پایی  سوم  نوع 
رهبر کنونی موقعیت خود را حفظ می کند؛ ازجمله ثبات رهبری در 

نون در صنعت دوربین( یا کره ای )مانند 
َ
بنگاه های ژاپنی )مانند بنگاه ک

مدل الندینی،  در  تراشه های حافظه(.  در صنعت  بنگاه سامسونگ 
فناوری های  به  بنگاه های رهبر  از راه قفل شدگی کمتر  ثبات رهبری 
موجود و توجه به پنجره های فناورانۀ جدید میسر می شود که به آن ها 

اجازه می دهد به سرعت به ناپیوستگی های فناورانه پاسخ دهند. 
به  قدیمی«  رهبر  »بازگشت  چرخۀ  هم پایی  چهارم  نوع 
به  خود  قبلی  موقعیت  واگذاری  از  پس  رهبری،  موقعیت 
در  نوشیدنی  صنعت  موارد،  این  ازجملۀ  است.  تازه واردان 
ایتالیاست. این کشور در دهۀ 2000 سهم بازار بزرگی به دست 
نوشیدنی  صنعت  در  را  خود  رهبری  موقعیت  توانست  و  آورد 
است  ویدیویی  بازی های  صنعت  دیگر،  مثال  بازیابد.  دوباره 
که در آن، رهبری صنعتی از امریکا به ژاپن و سپس به امریکا 
بازگشت )Izushi, 2013 Aoyama and(. در مدل الندینی، 
قابلیت هایی نسبت  میانگین سطح  افزایش  به  بازگشت رهبران 
داده می شود که بنگاه های رهبر در آغاز از آن ها بهره مند بوده اند 

و نیز توان نظام ملی نوآوری آن ها.
که  است  رهبران«  »همزیستی  چرخۀ  هم پایی  پنجم  نوع 
صنعت  در  تازه واردان  و  رهبر  بنگاه های  همزمان  حضور  با 
دهۀ  در  نوشیدنی  صنعت  موارد  این  ازجملۀ  می شود.  توصیف 
)فرانسه(  قدیمی  رهبر  آن  در  که  سنتی  صنعتی  است،   1990
استرالیا  )امریکا،  تازه وارد  کشورهای  میان  از  جدید  رهبرانی  به 
یا  همزیستی  الندینی  مدل  در  شد.  ملحق  کشورها(  سایر  و 
رهبری همزمان در صنعت با معرفی ناپیوستگی های کوچک تر 
می دهد،  رخ  فناورانه  سرمایه گذاری های  کاهشی  بازگشت  و 

پدیده ای که در صنایع سنتی امری عادی است.

4. شواهد تجربی چرخه های  هم پایی در شش صنعت

برای  قبلی  بخش  در  بحث شده  چارچوب  قسمت  این  در 
طوالنی مدت  در  صنعت  شش  تکامل  چگونگی  توصیف 
است  بخش  چند  شامل  صنایع  این  است.  شده  گرفته  به کار 
 Vértesy,( متوسط  اندازۀ  در  هواپیماهای  از  عبارت اند  که 
 Giachetti and Marchi,( موبایل  گوشی های   ،)2016
 ،)Morrison and Rabellotti, 2016( نوشیدنی   ،)2016
 Kang and( دوربین   ،)Shin, 2016( نیمه هادی  حافظه های 
Song, 2016( و فوالد )Lee and Ki, 2016(. شواهد تجربی 

چرخه های  هم پایی در این شش صنعت بررسی شده اند.
تحلیل  از  اصلی حاصل  نتایج  بعد خالصۀ  در جدول صفحۀ 

تجربی صنایع مذکور مشاهده می شوند:
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تعداد 

رویدادها
۲۳۳۲۲۲

در ادامه، به اختصار به تغییرات یا ثبات رهبری و نقش پنجره های 
فرصت و پاسخ های بازیگران در هر بخش اشاره می شود. جدول 
1 رویدادهای مربوط به تغییرات یا ثبات رهبری را در شش بخش 
خالصه کرده است )رویدادهای یکم، دوم و سوم(. همان گونه که 
در جدول هم آمده است، تغییرات در رهبری صنعت شامل یازده 
مورد است. همچنین ثبات رهبری در دو مورد روی داده است که 
شامل بخش تراشه های حافظه از سال 1993 و بخش دوربین در 
دهۀ 1980 است. فقط یک مورد بر بازگشت رهبر قبلی اشاره دارد 

)در بخش نوشیدنی از اواسط دهۀ 2000(.
بار  دو  چهارده ساله  دوره ای  در  موبایل  گوشی های  صنعت 
 Giachetti and( است  کرده  تجربه  را  رهبری صنعت  در  تغییر 
داده  رخ   1998 در  رهبری  تغییر  نخستین   .)Marchi, 2016
موتوروال  امریکایی  بنگاه  نوکیا  فنالندی  بنگاه  که  زمانی   است، 
را از موقعیت رهبری خود خلع کرد. دومین تغییر در رهبری این 
صنعت با تحول فناورانۀ گوشی های موبایل در گذار به نسل اول 
گوشی های هوشمند رخ داد، زمانی که سامسونگ سهم بازار نوکیا 
را در 2012 ربود. تغییر فناوری نقش درخور  توجهی را در بازشدن 
پنجره های فرصت برای تازه واردان در هر دو تغییر رهبری ایفا کرده 

با  فرصت  نوکیا،  به  موتوروال  از  صنعت  رهبری  انتقال  در  است. 
ظهور فناوری دیجیتال خلق شد. همچنین در تغییر رهبری صنعت 
تغییر  با  فناورانه  به صورت  فرصتی  پنجرۀ  سامسونگ،  به  نوکیا  از 
دیجیتال  گوشی های  از  گذار  یعنی  شد؛  باز  فناوری  در  اساسی 
نوکیا  سیمبیان  مانند  قدیمی،  موبایل  عامل  سیستم های  مبتنی بر 
برای  که  گوگل  اندروید  سیستم  عامل  با  هوشمند  گوشی های  به 
به  صورت سفارشی ساخته شده  از رابط کاربری لمسی  پشتیبانی 
مرتبط  فرصِت  پنجره های  نظر  از  ذکرشده،  رویداد  دو  هر  بودند. 
با پنجرۀ نهادی، با هم تفاوت داشتند. در رویداد اول، با حمایت 
منحصربه فرد اتحادیۀ اروپا از استانداردهای GSM دیجیتال، در 
برابر حمایت از استانداردهای متعدد در ایاالت  متحده، فرصت 
رفتار  آن  نوکیا، که علت  تنزل  ایجاد شد. در رویداد دوم،  خوبی 
دام گونه  و چسبیدن به سیستم  عامل قدیمی و تردید برای ورود به 

بازار بود، در اوایل دهۀ 2000 اتفاق افتاد.
بخش تراشه های حافظه در صنعت نیمه هادی، دو تغییر در رهبری 
تغییر  نخستین  است.  کرده  تجربه  یازده ساله  دوره ای  در  را  صنعتی 
ژاپن در 1982 است و  به  ایالت متحده  از  تغییر رهبری  به  مربوط 
تغییر دوم مربوط است به تغییر رهبری صنعتی از ژاپن به کرۀ جنوبی 

جدول 1: رویدادهای تغییر رهبری یا ثبات رهبری در شش بخش
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از  بیش  برای  را  صنعتی  رهبری  کره ای  بنگاه های   .1993 سال  در 
بیست سال حفظ کردند و هیچ عالمتی در آینده ای نزدیک مبنی بر 
تغییر در موقعیت رهبری آنان احساس نمی شود؛ بنابراین این بخش 

دو مورد تغییر رهبری و یک مورد ثبات رهبری را در پی دارد.
پیشرفت  راه  از  حافظه  تراشه های  بخش  در  فناورانه  رژیم 
فناورانۀ سریع با تغییر نسل کاالهای توسعه یافته در دوره های سه 
وارد  دیر  که  کشورهایی  بنابراین  می شود،  توصیف  چهارساله  یا 
آن ها  کنند.  دنبال  را  متحرکی  اهداف  باید  می شوند  صنعت  این 
)فناوری های کنونی/  فناوری ها  از  نسل  دو  توسعۀ هم زمان  راه  از 
فناوری های آینده(، با بهره گیری از ماهیت دوره ای و قابل پیش بینِی 
تغییر فناوری، پیش می افتند. در سطح تغییرات نسلی، فرصت هایی 
که  به طوری   باز شد؛  همپایی  و  ورود  برای  ژاپنی  بنگاه های  برای 
DRAM با  VLSI  1 به سمت نسل های حافظۀ  در مسیر فناوری 
ظرفیت های 1 و 4 کیلوبایت حرکت کردند و با بازشدن پنجره های 
سمت  به  جهش  و  اساسی  گامی  برداشتن  با  بیشتر،  فرصت 
حافظه های 16 و 64 کیلوبایتی، پیش افتادند. پنجره های فرصت 
برای بنگاه سامسونگ زمانی پدیدار شد که این صنعت به سمت 
نسل های حافظه با ظرفیت های 4 و 16 مگابایت حرکت کرد. این 
ناپیوستگی، فرصت های شایان  توجهی را برای تازه واردان، نه فقط 
برای ورود به صنعت، بلکه برای همپایی و پیش افتادن از رهبران 
به   1993 از  کره ای  بنگاه های  رهبری  تداوم  آورد.  پدید  صنعت 
فناورانۀ جدید، که  نیز دو تحول  قابلیت های آن ها و  علت توسعۀ 
افزایش  به  نخست  تحول  داد.  داشتند، رخ  آن ها عالقه  به  رهبران 
حافظه ها  مشخصات  در  فناورانه  استانداردهای  ناگهانی  و  شدید 
از  ناشی  عمدۀ »صرفه جویی  افزایش  به  دوم  تحول  و  بود  مربوط 
و   DRAM حافظه های  تولید  در  دامنه(«2  )اقتصاد  تولید  تنوع 
فلش مموری ها مربوط بود. این تغییرات عواملی بودند که باعث 

تنگ شدن پنجرۀ فرصت برای تازه واردان شدند.
پنجره های مبتنی بر تقاضا نیز در بخش تراشه های حافظه نقش 
بنگاه های  بخش،  این  در  رهبری  تغییر  مورِد  دو  هر  در  داشتند. 
به  محتاطانه ای  بسیار  نگاه  اقتصادی  رکود  دوران  در  رهبری 
سرمایه گذاری  با  تازه واردان  درحالی که  داشتند؛  سرمایه گذاری 
جدید  فناوریهای  می کوشیدند  اقتصادی،  رکود  دوران  در  بیشتر 
تولید کنند. در انتقال رهبری صنعت عوامل نهادی نیز تا حدودی 
تأثیرگذار بود. درمورد انتقال رهبری به ژاپن، پروژۀ VLSI، که از 
برای  ژاپنی  بنگاه های  انگیزش  به  می شد،  هماهنگ  دولت  طریق 
توسعۀ پایۀ دانشی و سرمایه گذاری منجر شد. این توسعه ها باعث 
شد پاسخ این بنگاه ها به پنجره های فرصت فناورانه تسهیل شود. 
توسعۀ  چشم انداز  به  دولت  جنوبی  کرۀ  کشور  در  این،  وجود  با 

1. Very large-scale integration

2. Economies of scope

صنعت نیمه هادی مشکوک بود و در حمایت از ورود سامسونگ 
نقش تسهیل کننده ای نداشت. در مورد موفقیت بنگاه های کره ای، 
نوع متفاوتی از تغییر نهادی وجود داشت که در کشورهای رهبر رخ 
داد، این همان توافق نامۀ تجاری نیمه هادی3 بود که در 1986 بین 
امریکا و ژاپن امضا شد و هدفش محدودکردن رقابت در قیمت، 
 DRAM بین امریکا و ژاپن، با تنظیم قیمت کف برای حافظه های
بادآوردۀ  ثروت  توافق نامه  این  بااین حال،  بود.  امریکا  بازار  در 
بسیاری را برای تولیدکنندگان ژاپنی به ارمغان آورد که با آن توانستند 

.)shin, 2016( در بازار بین المللی موقعیت خود را محکم کنند
صنعت دوربین شاهد سه تغییر مهم فناورانه بوده است. تغییر 
در موقعیت رهبری صنعتی مربوط است به تغییرات فناورانۀ اول 
رهبر  بنگاه های  فناورانه،  تغییر  دومین  عرصۀ  در  ولی  سوم،  و 
در  رهبری  تغییر  نخستین  کنند.  حفظ  را  بازار  رهبری  توانستند 
فناوری  با  ژاپنی  بنگاه های  زمانی که  داد؛  اواسط دهۀ 1950 رخ 
فناوری ساخت  با  آلمانی  بنگاه های  جدید اس.ال. ار4 جایگزین 
از فناوری اس.ال. شدند. تغییر فناورانۀ دوم  دوربین رنج فایندر5 
ار آنالوگ به فناوری اس.ال.ار دیجیتال یا دی.اس.ال.ار6 در دهۀ 
اینکه  از  غیر  به   نکرد؛  ایجاد  رهبری  موقعیت  در  تغییری   1980
 2010 سال  در  شدند.  تأسیس  نیکون  و  نوکیا  ژاپنی  بنگاه های 
اختراع دوربیِن بدون آینه منجر به ورود تازه واردانی مانند سونی، 
در  بازار  دربارۀ سهم  تازه واردان  این  و سامسونگ شد.  المپیوس 
موجود  بنگاه های  نسبت  به  آسیایی  کشورهای  از  قسمت هایی 
انتقال   1960 دهۀ  اواسط  در  بنابراین  داشتند؛  بیشتری  ادعای 
رهبری صنعت دوربین از آلمان به ژاپن بیشتر تحت تأثیر بازشدن 
پنجرۀ فرصت فناورانۀ مربوط به ظهور فناوری دوربین اس.ال.ار 
رنج فایندر  دوربین های  غلبۀ  بنیادی، هم  فناورانۀ  این تحول  بود. 
بر بازار و هم پایگاه شایستگی تولیدکنندگان را به چالش کشید. 
بنگاه های  اما  داد،  توسعه   آلمان  کشور  نخست  را  فناوری  این 
بخشیدند  بهبود  و  پذیرفتند  را  اس.ال. ار  فناوری  که  بودند  ژاپنی 
دام  در  آلمانی  بنگاه های  درنتیجه  کردند.  تجاری سازی  را  آن  و 
پذیرانشدِن این نوآوری افتادند. در دهۀ 1980، استفاده از فناوری 
دیجیتال منجر به تغییرات فناورانۀ بسیاری در دوربین ها شد. این 
به  اس.ال.ار،  به  شبیه  فیلم،  مبتنی بر  عکاسی  از  انتقال  به  تغییر 
است.  مربوط  دیجیتال  در اس.ال. ار  الکترونیکی  تصویربرداری 
اول  درجۀ  در  دی.اس.ال.ار  فناوری  از  بزرگی  بخش  بااین  حال 
از فناوری اس.ال.ار موجود توسعه یافته بود. قسمت های جدید 
نمایش  سیستم  و  ذخیره سازی  دیجیتال،  تصویر  حسگر  شامل 
آن ها  تأمین کنندگان  و  ژاپنی  تولیدکنندگان  مرحله  این  تا  بودند. 

3. Semiconductor trade agreement (STA)

4. Single lense reflex (SLR)

5. Rangefinder (RF)

6. Digital single lense reflex (DSLR)
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تخصص و مهارت درخور  توجهی در حوزه های فناوری دیجیتال 
فناورانه  ناپیوستگی  اینکه  به جای  بنابراین  بودند؛  کرده  کسب 
مخرب شایستگی آنان باشد، حرکت به سمت فناوری دی.اس.
ال.ار نوعی ناپیوستگی فناورانه در جهت تقویت شایستگی آن ها 
 
ً
بود که به تداوم رهبری ژاپن برای بیش از دو دهه دامن زد. اخیرا

ناپیوستگی های فناورانۀ بیشتری که در اواسط دهۀ 2000 پدیدار 
شده است، مجموعه ای از فناوری های جدید را دربر داشته است 
بنگاه های  برای  است.  شده  آینه  بدون  دوربین  توسعۀ  متضمن  و 
مخرب  زیادی  میزان  به  فناورانه  ناپیوستگی  این  ژاپنی  رهبر 
خوبی  بسیار  فرصت  اما  آن هاست،  فناورانۀ  مسیر  شایستگی 
برای تعداد کمی از بازیگران ژاپنی در صنعت )به طور عمده برای 
پاناسونیک و سونی( و کرۀ جنوبی پدید آورده است. این بنگاه ها 
عهده دار  رهبر،  بنگاه های  رهبری  موقعیت  به چالش کشیدن  برای 
توسعۀ فناوری های بدون آینۀ جدید هستند. در اوایل سال 2010، 
بین  در  موقعیت هایشان  تثبیت  برای  بازار،  سهم  در  بنگاه ها  این 

رهبران بازار جهانی، رشد درخور توجهی داشتند.
در این صنعت موج های تقاضا پنجره های فرصت مهمی را در 
هر دو مورد از جابه جایی رهبری، به ویژه در جابه جایی اول، فراهم 
ژاپن  در  دوربین  برای  تقاضا  دوم  جهانی  جنگ  طول  در  آوردند. 
به سرعت افزایش یافت و پس از جنگ، در دوران اشغال امریکا و 
جنگ کره تداوم یافت. این موج تقاضا پایه ای برای تولیدکنندگان 
به  مربوط  ساختار  و  افزایش  را  انبوه  تولید  تا  کرد  خلق  ژاپنی 
جابه جایی  دومین  در  دهند.  توسعه  را  قطعات  تأمین کنندگان 
رهبری، نارضایتی کاربران از محدودیت های دوربین های اس.ال.
افزایش  کره ای  و  ژاپنی  بازارهای  در  به شدت  دی.اس.ال.ار  و  ار 
تقاضای  مسئله  این  شخصی(.  و  حرفه ای  )دوربین های  یافت 
محصول  چنین  در  افزایشی  بهبودهای  با  که  آورد  پدید  نهفته ای 
فناورانه ای رفع نمی شد. بنگاه های رهبر در رفع این تقاضا با تأخیر 
و دیرهنگام پاسخ دادند، درحالی که تازه واردان ژاپنی و سامسونگ 

از این فرصت به سرعت بهره برداری کردند.
چرخۀ  یا  صنعتی  رهبری  در  را  جابه جایی  دو  فوالد  صنعت 
همپایی تجربه کرده است. نخستین تجربه مربوط است به تغییر 
 1970 دهۀ  اواخر  در  ژاپن  به  امریکا  از  صنعتی  رهبری  موقعیت 
و اوایل دهۀ 1980 و تجربۀ دوم مربوط است به تغییر رهبری از 
در طول دهۀ 1990.  کره  پسکو  به  ژاپن  استیل  نیپون  فوالد  بنگاه 
دارد  دربر  را  فرصتی  پنجره های  ژاپن  به  امریکا  از  رهبری  انتقال 
که فناورانه و نهادی است. بنگاه های ژاپنی، در کمترین زمان، از 
نوآورِی مربوط به روش بی.او.اف،1 که کشور اتریش توسعه داده 
بود، استفاده کردند و سپس با نوآوری های افزایشی بعدی به بهبود 
روش مذکور پرداختند. همچنین دولت ژاپن با تنظیم صدور حق 

1. Basic oxygen furnace  (BOF)

هزینۀ  چشمگیری  میزان  به  بی.او.اف،  روش  جمعی  امتیازهای 
دام  در  امریکایی  بنگاه های  مقابل،  در  داد.  کاهش  را  امتیاز  حق 
تداوم اجرای روش های قدیمی گرفتار شدند. بنگاه های ژاپنی در 
امتداد پذیرش و استفاده از نوآوری به خلق مسیر پرداختند. تجربۀ 
به  بیان کردند،  با دو جزء اساسی، که پرز و سوئت  صنعت ژاپن 
پنجرۀ  ژاپن،  فوالد  صنعت  در  زیرا  دارد؛  هم خوانی  زیادی  میزان 
فرصتی باز شد که به بنگاه ها اجازه می داد در طول مرحلۀ آغازین 
زمان،  این  در  کنند.  استفاده  بی.او.اف  روش  از  فناوری  چرخۀ 
بنگاه های ژاپنی قابلیت های نوآورانه و عملیاتی درخور توجهی را 
در حوزه های مربوط به ساخت فوالد انباشت کردند و توانستند از 
در مرحلۀ  را  بی.او.اف  و روش  کنند  استفاده  این فرصت  مزایای 
اولیه و با هزینۀ پایین )هزینۀ حق امتیاز(، به علت هماهنگی میان 

صنعت و دولت، به کار گیرند.
داستان  جنوبی  کرۀ  به  ژاپن  از  صنعت  رهبری  تغییر  مورد  در 
به  ورود  برای  کره  کشور  در   1970 دهۀ  در  دارد.  وجود  متفاوتی 
فناورِی ریخته گرِی مستمر2  اوِل توسعۀ  صنعت فوالد، در مرحلۀ 
پنجرۀ فرصتی باز شد. بااین حال ازآنجاکه فعالیت پوسکو زمانی 
بود،  فوالد  برای ساخت  قابلیت های محدودی  که  بود  آغاز شده 
برهۀ  آن  در  را  مستمر  ریخته گری  فناوری  از  بهره مندی  فرصت 
با  و  موفقیت آمیز  شکلی  به   درعوض،  نیاورد.  به دست  زمانی 
فناوری های  قراردادن  پایه  با  مسیر«،  »تعقیب  روش  از  استفاده 
بالغ وارداتی از ژاپن، به سمت یادگیری و همپایی تدریجی حرکت 
تأسیس  برای  آن ها  تصمیم  بدون  پسکو  پیش افتادن  فرایند  کرد. 
کارخانۀ دوم میسر نبود. کارخانۀ دوم نخست، از لحاظ بهره وری، 
قادر به رقابت قیاس پذیر و همپایی با بنگاه  رهبر )نیپون استیل( را 
پسکو،  که  شد  ممکن  آنجا  از  قیاس پذیر  رقابت پذیری  نداشت. 
هزینه های  با  را  فناوری ها  پیشرفته ترین  دوم،  نفتی  شوک  به علت 
پایین خریداری و نصب کرد. رکود صنعتی در بخش فوالد پنجرۀ 
با  فرصتی برای پسکو باز کرد؛ زیرا بنگاه های رهبر در آن شرایط 
فروش چنین فناوری هایی با قیمت پایین کمتر مخالفت می کردند.
در  جابه جایی  رویداد  دو  منطقه ای  هواپیماهای  صنعت 
است.  کرده  تجربه  گذشته  دهۀ  سه  در  را  رهبری  موقعیت 
بنگاه   دو  که  داد  رخ  زمانی  در سال 1995،  نخست  جابه جایی 
موقعیت  فوکر  و  اسپیس  ایرو  بریتیش  هواپیمای  تولید  اروپایی 
رهبری خود را به بنگاه کانادایی بومباردیر، در بازار هواپیماهای 
50 صندلی، واگذار کردند. بنگاه های بریتیش ایرواسپیس و فوکر 
بنگاه های اروپایی رهبر در بخش هواپیما بودند که خطوط تولید 
جابه جایی  داشتند.  را  صندلی   120 تا   70 محدودۀ  در  هواپیما 
با رشد  و  در سال 2005  این صنعت،  موقعیت رهبری  در  دوم 
در  تقاضا  تغییرات  شد.  تجربه  امبرائر  برزیلی  هواپیمایی  بنگاه 

2. Continuous casting (CC)
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هر دو مورد، از جابه جایی رهبری در این صنعت، به منزلۀ پنجرۀ 
فرصت عمل کرد. در اواخر دهۀ 1990، هم گرایی چندین عامل 
موجب اولین جابه جایی رهبری از بنگاه های اروپایی به بومباردیر 
هواپیماهای  برای  تقاضا  سریع  رشد  عوامل  این  شد.  کانادایی 
از  نیازها  تغییر  برای  عالمتی  که  داشت  پی  در  را  کوچک  جت 
محدودۀ هواپیماهای 70 تا 120 صندلی به محدودۀ هواپیماهای 
50 صندلی بود. دومین جابه جایی رهبری از بومباردیر کانادایی 
به امبرائر برزیلی در اواسط دهۀ 2000 به علت برگشت و تغییر 
صندلی   120 تا   70 هواپیماهای  بازار  بخش  به  تقاضا  جهت 
 150 محدودۀ  به  را  صندلی   50 منطقه ای  هواپیماهای  که  بود 
رقابتی  فشار  افزایش  مذکور  تغییرات  داد.  ارتقا  تا 180 صندلی 
پی  در  را  هزینه  در  صرفه جویی  برای  هواپیمایی  خطوط  بین 
سوخت  قیمت  افزایش  دوران  در  صرفه جویی ها  این  داشت. 
در  سرمایه گذاری  و  مسیرها  با  هواپیما  اندازۀ  مطابقت دادن  با 

هواپیماهای کم مصرف ممکن شد.
ظهور پنجره های فرصت مبتنی بر تقاضا موجب شد رویدادهای 
رشد  در  شود.  تقویت  امریکا  در  مقررات  تغییر  و  رهبری  تغییر 
مسیرهای منطقه ای در دهۀ 1980، موافقت نامه هایی بین اتحادیۀ 
با  که،  شد  منعقد  هواپیمایی  خطوط  و  متحده  ایاالت   خلبانان 
صندلی   50 از  بیش  هواپیماهای  با  قراردادی  خلبانان  پرواز  منع 
خطوط  خلبانان  باالی   

ً
نسبتا دستمزد  از  منطقه ای،  مسیرهای  در 

توافق نامه در ممانعت  این  هواپیمایِی قدیمِی بزرگ دفاع می کرد. 
از پرواز هواپیماهای بزرگ در بازار منطقه ای مؤثر واقع شد و تغییر 
را  صندلی(   50( آستانه  حد  از  کمتر  هواپیماهای  به سوی  تقاضا 
به 70  از 50  موافقت نامه  آن  در دهۀ 2000 شرط  کرد.  تقویت 
فشار  هم گرایی  مسئله  این  که  شد،  ممکن  آن  از  فراتر  و  صندلی 
به دنبال  را  صندلی   120 تا   75 هواپیماهای  بخش  برای  تقاضا 
در  شد.  بخش  این  در  تقاضا  تقویت  موجب  تغییر  این  داشت. 
تغییر رهبری به امبرائر، طیفی از تغییرات نهادی در بافت محلی 
طرح های  نیز  و  امبرائر  خصوصی سازی  ازجمله  تازه واردان، 
از  را  امبرائر  بهره گیری  تسهیل  دولت،  مالی  و  صادراتی  حمایتی 

پنجرۀ فرصتی که تغییرات تقاضا باز کرده بود، در پی داشت.
صنعت نوشیدنی بخشی است که فضای رقابت تولیدکنندگان 
سایر  و  جنوبی  افریقای  استرالیا،  امریکا،   

ً
)عمدتا جدید  دنیای 

)فرانسه  قدیم  دنیای  تولیدکنندگان  با  شیلی(  ازجمله  تازه واردان 
نوشیدنی  بین المللی  بازار   ،1980 دهۀ  پایان  تا  است.  ایتالیا(  و 
ایتالیا  آن  پی  در  و  فرانسه  بود.  اروپایی  کشورهای  تسلط  تحت 
در  بعدها،  داشتند.  برعهده  صنعت  این  در  را  کشورها  رهبری 
اوایل دهۀ 1990، دو رهبر جدید جهانی، یعنی امریکا و استرالیا 
ظهور کردند. اواسط دهۀ 1990 به منزلۀ دوره ای شناخته می شود 
که تولیدکنندگان دنیای جدید به میزان زیادی توسعه یافتند؛ زیرا 
تولیدکنندگان  مقابل  در  صادراتشان  جهانی  سهم  دوران،  آن  در 

هم زمان  حضور  شامل  دوره،  آن  بود.  افزایش  یافته  قدیم  دنیای 
دورۀ  بود.  تازه واردان  بسیار  افزایش  از  قدیم پس  و  رهبران جدید 
با  می شود،  شامل  را  حال  زمان  تا   2000 دهۀ  اوایل  که  دوم، 
است.  همراه  ایتالیا،  به ویژه  قدیم،  دنیای  تولیدکنندگان  بازگشت 
پنجرۀ تقاضا، که افزایش زیاد تولیدکنندگان دنیای جدید در دهۀ 
به ظهور مصرف کنندگان جدید  1990 را در پی داشت، مربوط 
بود.  امریکا و کشورهای اسکاندیناوی  انگلستان،  از  بی تجربه  و 
 ،2000 اول  دهۀ  در  تولیدکنندگان،  بازگشت  تقاضای  پنجرۀ 
مربوط به نوشیدنی های متنوع، پیشرفته و بازارهای جدید سنتی تر 
بازار آسیا بود. این صنعت ازجمله  ناگهانی  افزایش زیاد و  نیز  و 
برای  فرصت  پنجره های  بازشدن  در  که  است  دیگری  موارد 
تازه واردان، ناپیوستگی فناورانۀ رادیکال نقشی نداشته است؛ البته 
فناورانۀ  این واقعیت غافل نیست که همپایی  از  چنین استداللی 
چشمگیر و نوآوری های افزایشِی تازه واردان و نیز تغییر در پایه های 
جابه جایی  نخستین  وقوع  در  آن ها  نوآوری  نظام های  سازمانی 
تولیدکنندگان  زمان  این  در  است.  داشته  عمده ای  نقش  رهبری 
دنیای جدید افزایش فراوان در سهم بازار جهانی را تجربه کردند. 
به  تازه واردان  پاسخ  از  بخشی  فعالیت هایی  چنین  این،  وجود  با 
باز  تقاضا  و  بازار  به  مربوط  عوامل  که  بود  مهمی  فرصت  پنجرۀ 
کردند. این عوامل عبارت اند از ترکیبی از تغییر ذائقۀ مشتریان در 
بازارهای موجود، ظهور بازارهای نوشیدنی جدید و تغییر اساسی 

در کانال های توزیع بین المللی و بازاریابی.
تقویت  و  ظهور  در  صنعت،  این  در  تنظیم گری  و  سیاست 
نقشی  رهبری  اول  جابه جایی  در  تقاضا،  مبتنی بر  فرصت  پنجرۀ 
محیط  به  می شود  مربوط  رویداد  این  است.  کرده  ایفا  اساسی 
از  ترکیبی  یعنی  قدیم،  دنیای  تولیدکنندگان  تنظیم گری  و  نظارتی 
به  را  بنگاه های رهبر  که  قانونی  کنترل های  و  اروپا  اتحادیۀ  یارانۀ 
بنیادی  اصالح  می کرد.  قفل  بازارها  و  محصوالت  فناوری ها، 
باز،  پنجره ای  به منزلۀ   ،2000 دهۀ  اواخر  در  نهادی  محیط  این 
جابه جایی  دوم  )رویداد  قدیم  دنیای  تولیدکنندگان  بازگشت  در 
موقعیت رهبری( نقشی اساسی ایفا کرد. در آن زمان، آنان تبدیل 
بازار  از  به تازه واردانی شدند که در پی تسخیر سهم چشمگیری 
در نوع جدیدی از نوشیدنی بودند که حاصل تالش  تولیدکنندگان 

دنیای جدید بود.

5. نتیجه گیری

از رسالۀ  آغاز  مطالعۀ جاری در مورد چرخه های همپایی، در 
و  فرصت  »پنجرۀ  عنوان  با   1988 سال  در  سوئت  و  پرز  دکترای 
پیش افتادن« الهام گرفته شده است. این مقاله و مقاالتی دراین باره 
رسالۀ مذکور را توسعه داده و اصالح کرده است و مدلی مفهومی 
است.  کرده  ارائه  بخشی  نظام  منظر  از  را  همپایی  چرخۀ  از 

چارچوب های این بخش عبارت اند از:
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و  پیش افتادن  تدریجی،  همپایی  )ورود،  مرحله  چهار  الف( 
عقب ماندن(؛

ب( سۀ پنجرۀ اصلی فرصت )به صورت فناورانه، مبتنی بر تقاضا و 
سیاستی/ نهادی( مربوط به تغییرات در نظام بخشی؛

اجزای  سایر  و  بازشده  فرصت  پنجره های  به  بنگاه ها  پاسخ  پ( 
نظام بخشی.

تمرکز پرز و سوئت )1988( بر »پرش به جلو«1 بود تا از مزایای 
پارادایم فناورانۀ جدید بهره مند شوند. از طرفی، براساس بررسی های 
انجام شده، به نظر می رسد »پرش به جلو« با مرحلۀ پیش افتادن در 
ارتباط است، ولی این رابطه را فقط در مورد تازه واردان شایسته ای 
می توان به کار بست که دربردارندۀ سطح انباشته ای از قابلیت ها و 

نظامی کارا هستند که تالش هایشان را پشتیبانی می کند.
در  پی در پی  تغییرات  علت  دربارۀ  اساسی  پرسش  به  ما  پاسخ 
فرصت  گوناگوِن  پنجره های  که  است  واقعیت  این  صنعتی  رهبری 
اغلب به  صورتی غیرمنتظره پدیدار می شوند. اگر به سه پنجرۀ فرصت 
توجه  کنیم، نتیجه می گیریم که تصویر نهایی حاصل از مشاهدات 
شومپیتر  نظریات  مبتنی بر  اصل  در  بخش،  شش  در  تجربی 
)شومپیترین( است؛ زیرا بهره گیری از پنجرۀ فناورانه برای پیش افتادن 
مهم اند،  نیز  تقاضا  با  مرتبط  پنجره های  است.  حیاتی  بسیار  امری 
و  نوآوری ها  که  تأثیرگذارند  پیش افتادن  مرحلۀ  در  علت  این  به  اما 
فناوری های تقاضامحور را در پی دارند. به  شکلی مشابه، اگرچه در 
مواردی نقش پنجرۀ نهادی/ سیاست عمومی مهم است، اثر واقعی 
می شود.  محقق  جدید  نوآوری های  انتشار  یا  پذیرش  با  پنجره  این 
پنجره های  ظریف  ماهیت  که  می کند  پیشنهاد  همچنین  مقاله  این 
مخرب  نوآوری  برابر  در  شایستگی،  ارتقای  ُبعد  با  همراه  فناورانه، 
شایستگی توصیف و مشخص شود. همچنین در این مقاله بیان شده 
است که تحلیل پنجره های متعدد باید از راه بررسی ماهیت و انواع 
توانمندی ها و راهبرد ها )بنگاه های رهبر و تازه وارد( و نیز پاسخ های 

سایر اجزای نظام بخشی به پنجره تکمیل شود.
تحلیل های تجربی مربوط به شش بخش، عدم تجانس بخشِی 
بسیاری را از نظر وجود و نقش پنجره های مختلف در بخش های 
همچنین  است.  کرده  تأیید  بخشی  نظام  پاسخ های  و  متفاوت 
در  رهبر  بنگاه های  که  است  مطلب  این  گویای  مطالعات 
بخش هایی که پنجره های تقاضای درخور  توجهی دارند تسلیم و 
قربانی جایگزینی جدی نمی شوند و به همزیستی با واردشوندگان 
جدید تمایل دارند. در مقابل، در برخی موارد که پنجره های فناوری 
وجود داشته است، فروپاشی اساسی بنگاه های رهبر تجربه شده 
نتایج  طریق  از  وضعیت  این  همراه(.  گوشی های  )بخش  است 
تکامل  در  پی در پی  همپایی های  تاریخ محور  مدل  شبیه سازی 
تغییرات  آن است که  بیانگر  نتایج  این  تأیید شده است.  صنعت 

1. Leapfrogging

پیشرفت های  نظر  از  که  آن هایی  )به ویژه  فناوری  پنجره های  در 
و  سریع  معکوس شدن  به  است  ممکن  بوده اند(  بزرگ  فناورانه 

بنیادی سهم بازار منجر شود.
نکتۀ آخر مربوط به سیاست هاست. تازه واردان، برای همپایی، 
باید آمادۀ پاسخ  به پنجرۀ باز باشند و فرصت را از دست ندهند. 
پنجره های جدیِد فرصت این ویژگی را دارند که به صورت غیرمنتظره 
باز می شوند؛ بنابراین کشورهای تازه وارد باید قابلیت های مختص 
به بخش خود را آماده کنند؛ قابلیت هایی که از بازیگران، شبکه ها 
منجر  رشد  و  نوآوری  به  قابلیت ها  این  کند.  پشتیبانی  نهادها  و 
می شوند. با وجود این ، تهیۀ مقدمات ارتقای قابلیت ممکن است 
زمان بر باشد. در مقابل، بنگاه های رهبر باید دربرابر قفل شدن یا 
باشند.  محتاط  بخشی  نظاِم  تنظیم نبودن  نیز  و  دام گونه  رفتارهای 
را  خود  اصلی  نوآوری های  که  شوند  تحریک  است  ممکن  آن ها 

برای تداوم رهبری صنعتی توسعه دهند.
داللت های  است  ممکن  پی در پی  همپایِی  چرخۀ  چارچوب 
فراهم  تئوری چرخۀ عمر محصول  نسبت  به  را  کاراتری  سیاستی 
ورود  مراحل  به  فقط  محصول  عمر  چرخۀ  تئوری  زیرا  کند؛ 
هزینه ها  در  تفاوت   است.  محدود  توسعه  تدریجی  همپایی  و 
آنان  که  می کند  فراهم  تازه واردان  برای  را  اولیه ای  مطلوب  شرایط 
را در شناسایی فناوری های جدید )یادگیری با انجام( و درنهایت 
تولید  فناوری های  در  بیشتر  سرمایه گذاری های  برای  درآمدزایی 
مزایای  برمبنای  که  همپایی،  نوع  این  نمونه های  می کند.  توانمند 
حاصل از هزینه های عوامل تولید صورت می گیرند، کم نیستند، 
اما به آسانی موجب برگشت احتمالی سهم بازار میان بنگاه رهبر و 
قابلیت های سطح  تازه وارد  بنگاه  آنکه  تازه وارد نخواهد شد؛ مگر 
باالیی داشته باشد که با مالکیت محلی تولید و تحقیق و توسعه 
و نظام بخشی، که در نوآوری و رشد پایدار مؤثر است، یکپارچه 
و ترکیب شوند. اگر بنگاه های تازه وارد در ارتقای قابلیت های خود 
و بهره گیری از مزایای فرصت ها با شکست مواجه شوند، چرخۀ 
ناتمام خواهد ماند. در این صورت، آن بنگاه ها   

ً
همپایی احتماال

در دام درآمد متوسط گرفتار می شوند و اقتصاد کشور تازه وارد در 
ارتقای محصوالت با ارزش  افزودۀ بیشتر کامیاب نمی شود و در 
جهانی  ارزش  زنجیرۀ  در  کم  افزودۀ  ارزش  با  فعالیت های  درون 
را  مفیدی  سیاست  همپایی،  چرخۀ  چارچوب  می شود.  محبوس 
کشورها  این  می کند.  پیشنهاد  متوسط  درآمد  با  کشورهای  برای 
رها  متوسط  درآمد  دام  از  و  بردارند  فراتر  گامی  می شوند  تشویق 
که  می کند  پیشنهاد  را  سیاستی  کاْر  دستور  چارچوب  این  شوند. 
بر  نیز  و  فرصت،  پنجرۀ  ربودن  به منظور  نوآوری ها،  خلق  برای 
توسعۀ نظامی که در پاسخ به فرصت های همپایی مؤثر باشد، بر 

ارتقای قابلیت ها تمرکز دارد.
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