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 (:1همپايي فناورانه )

 عوامل مؤثر بر آنمفاهیم، الگوها و 

 

 

 
 

 

 

 چكیده

ویژه در شرق آسيا، در هالعاده برخی اقتصادها در سرتاسر دنيا بطی چندین دهه رشد سریع و خارق

عبارت است از کم « همپایی فناورانه»ادبيات توسعه اقتصادی مفهومی تحت عنوان همپایی شكل گرفت. 

های فناورانه ميان کشورهای صنعتی و کشورهای درحال صنعتی شدن. کردن فاصله در سطح قابليت

گذرد و توسعه اقتصادی کشورهای موفق رسيدن به توسعه اقتصادی پایدار از همپایی فناورانه و بازار می

محور بوده است، نه منابع زیرزمينی و طبيعی. اقتصادهای بر توسعه فناورانه و صادراتدر این عرصه مبتنی

اند از طریق اند، توانستهنوظهور نظير کره جنوبی که موفق به همپایی فناورانه با کشورهای پيشرو شده

های بزرگی نظير های فناورانه به درآمدهای سرانه بسيار باال دست پيدا کنند و مهدکمپانیکسب قابليت

ها گواه آن است که مسير توسعه فناورانه برای سایر ایی و ال جی باشند. این مثالسامسونگ، هيوند

 کشورهای درحال توسعه نظير ایران بسته نيست.

ثير سه سطح از أهای اقتصادی تحت تاما نكته اساسی این است که همپایی فناورانه در سطح بنگاه

استانداردها و حتی کيفيت روابط و تعامالت  ها، قوانين، مقررات،عوامل یعنی عوامل سطح ملی )سياست

ها و های خاص صنایع از منظر دانش، فناوری، بازیگران و شبكهالملل(، عوامل سطح بخشی )ویژگیبين

های فناورانه، راهبردهای یادگيری و همپایی فناورانه و بازار و تقاضا( و عوامل سطح بنگاه )سطح قابليت

برای همپایی فناورانه نشان  ،بهترین نمونه  ،جامع تجربه کره جنوبی . مروراستهای مدیریتی(سيستم

بينی تغييرات و نگاری فناوری و پيشنظير آینده بوده استکه ترکيبی از برخی عوامل  دهدمی

گذاری در تحقيق و توسعه، ها و مداخالت دولت نظير سرمایههای فناورانه در یک صنعت؛ حمایتپيشرفت

های بخش دولتی و بخش خصوصی؛ اتخاذ بازارهای داخلی در صنایع نوپا، تشكيل کنسرسيوممحافظت از 

های ها و تعامالت اثربخش و سازنده با بنگاهها و همكاریبنگاه توسطراهبردهای مناسب اکتساب فناوری 

 یافته اروپایی و آمریكایی. های فعال در کشورهای توسعهویژه بنگاههخارج از کشور ب

 

 قدمهم

دليل بهها بنگاهاین محور رهبران بازار هستند. های آمریكایی، اروپایی و ژاپنی در اکثر صنایع فناوریبنگاه

های بنگاهاز طرفی، اند. عنوان صاحبان فناوری جهان شناخته شدههها بسالشان یهای باالی فناورقابليت
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تر هستند. های فناورانه از این رهبران بازار عقبآسيایی در بسياری از حوزه 1متعلق به اقتصادهای نوظهور

های بزرگی از اقتصادهای آسيایی مثل کره جنوبی، چين و تایوان های اخير بنگاهبا این حال در دهه

فته اند و همپای رقبای خود درکشورهای پيشرشان پرداختههای فناورانهشتابان به بهبود قابليت صورتبه

، نگاهی به آمارهای دفتر ثبت اختراعات ادعااند. برای اثبات این اند، یا حتی آنان را پشت سر گذاشتهشده

پيداست، آمار  1طور که از شكل . هماناندازیممی( USPTO) 2و عالئم تجاری ایاالت متحده آمریكا

 (یكموو چين از آغاز قرن بيست 1980 کره جنوبی و تایوان از اواخر دهه)ثبت اختراعات سه کشور آسيایی 

را دچار تحول 1980تعداد ثبت اختراعات اقتصادهای آسيایی در اواخر دهه شروع به رشد کرده و روند 

در  3جی، هيوندایی، کياموتورزهای آسيایی )مثل سامسونگ، ال. به مرور زمان برخی شرکتکرده است

کشورهای ر چين( نشان دادند که در شرایط خاصی د 5در تایوان و هوآوی 4کره، مدیاتک و ای یو او

ها و مزایای خاص متأخر بودن بر معایب آن غلبه توانند با استفاده از ویژگیفناورانه میبه لحاظ  6متأخر

 .(2018 7،)ميائو و همكارانشوندیافته کرده و همپای صاحبان فناوری و پيشتازان کشورهای توسعه

 

  توسط چین، كره و تايوان 2014تا  1963از سال  USPTO. ثبت اختراعات در 1شكل 
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های نوظهور کشورهای آسيایی مطالعات بسياری نيز تمرکز خود را بر شرکتدر همين راستا، 

قادر ساخته تا شكاف ها را قهرمانان ملی آنهای فناورانه این توسعه پرشتاب قابليتزیرا اند، معطوف داشته

فناورانه خود با رهبران بازار در اقتصادهای صنعتی و پيشرفته را کاهش دهند. برای مثال سامسونگ 

های هوشمند را در مقابل سهم درصد از بازار جهانی گوشی 8/24حدود  2015در سال  ه استتوانست

عنوان یک رهبر جهانی در صنعت الكترونيک به خود اختصاص دهد. این شرکت به 1درصدی اپل 5/17

؛ سونگ و 2011 3،)خانا و همكاران است پيشی گرفته 2سونی مانندهای ژاپنی شرکت ازظهور کرده و 

 5های اریكسونبه تازگی شرکت هوآوی چين در صنعت تجهيزات مخابراتی، شرکت (.2016 4،همكاران

را در ميزان فروش پشت سر گذاشته است. موفقيت  از ایاالت متحده آمریكا 6و سيسكوسيستمزاز سوئد 

 متخصصانتوجه بسياری از دانشگاهيان و  7،های آسيایی در همپایی فناورانهشرکت انگيز اینشگفت

 صنعتی را در سرتاسر جهان به خود معطوف داشته است.

ستایش  که رشد سریع اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسيا مورد توجه ودرحالی

در نقاط دیگر جهان اتفاق  ایهمپایی فناورانهال مهم این است که چرا چنين ؤهمگان قرار گرفته است، س

. با وجود سطح (2003 11،؛ رودریک1993 10،؛ بانک جهانی1994 9،؛ چانگ1989 8،)آمسدن افتدنمی

انجام  المللی مختلفبين هایههای اقتصادی، تغييرات سياستی و تغييراتی که در جهت توافقنامباالی کمک

تر شده غنی بيش فقر همچنان در بسياری از کشورها باقی مانده است، فاصله بين کشورهای فقير و ،شده

 اند به رشد اقتصادی باالتر دست یابند.و بسياری از کشورها با درآمد متوسط همچنان نتوانسته

اند که به جمع کشورهای اند و توانستهدادهرشد اقتصادی را نشان ميزانی از اگرچه بسياری از کشورها 

کشورهای درآمد باال  جمع گاه موفق نشدند به رشد خود ادامه داده و بهولی هيچ ،با درآمد متوسط بپيوندند

مریكای التين مثل برزیل و آرژانتين نام برد که رشد آنها در دهه آتوان از کشورهای مثال میبرای . راه یابند

دام کشورهای آن . این کشورها در دامی گرفتار شدند که به (2009 12،)لی و کيم قف شدمتو 1990و  1980

آن کشورهایی با درآمد متوسط بين توليدکنندگان با دستمزد  وضعيتی که در .شودگفته می 13درآمد متوسط

بت با سایر ميزان دستمزد در آن کشورها برای رقازیرا شوند، پایين و نوآوران با دستمزد باال گرفتار می
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آنها برای رقابت با کشورهای  فناورانههای دستمزد پایين، بسيار باالست و ميزان قابليت باصادرکنندگان 

؛ بانک جهانی، 2009 3،؛ یوسف و نابشيما2012 2،؛ ویليامسون2012 1،)لين پيشرفته، بسيار پایين است

اند که از چندین کشور توانسته است. نبودهمشابه برای تمام کشورهای درحال توسعه  امر ، ایناما . (2010

این به جمع کشورهای توسعه یافته بپيوندند.  به مرحله ورای درآمد متوسط حرکت و این دام فرار کرده و

مریكای التين رشد آتراز با کشورهای ، کشورهایی که اگرچه همشودمی تایوانو  کره جنوبی کشورها شامل

 شد.  سه برابر 1990و  1980هه کردند، ولی درآمدشان بين دمی

است  های فناورانهتمرکز اصلی بر جنبه فناورانه همپایی است که  بهبود قابل توجه قابليتدر این گزارش 

خر در فرآیند کاهش شكاف با صاحبان فناوری در کشورهای پيشرفته و نزدیک أهای کشورهای متبنگاهکه  

یند همچنان در حال انجام است اآورند. در برخی موارد این فردست میهشدن به پيشتازان عرصه فناوری جهان ب

تری در مقابل پيشتازان هستند، اگرچه مواردی از نهایی شدن یا های بيشخران در حال گرفتن سهمأو مت

  تكميل همپایی وجود دارند که این به معنای همگرا شدن یا پایان همپایی است.

شود و انواع همپایی نظير همپایی اقتصادی، مفهوم همپایی پرداخته می به این منظور، ابتدا به بررسی

شود. سپس انواع مسيرها و الگوهای مطرح برای همپایی فناورانه نظير وری معرفی میفناورانه، بازار و بهره

بر  ثرؤروی مسير، پرش از مراحل و خلق مسير جدید معرفی خواهد شد. در ادامه به شناسایی عوامل مدنباله

های فناورانه و های فناورانه، مسيرهای ساخت قابليتهمپایی فناورانه نظير محيط نهادی و قانونی، رژیم

عالوه، به برخی هسازوکارهای یادگيری فناوری و راهبردهای کسب فناوری توسط بنگاه پرداخته خواهد شد. ب

های انتهایی اشاره خواهد شد. در بخشهای فرصت های نظری مكمل همپایی فناورانه مانند پنجرهدیدگاه

رساناها، ارتباطات از صنعت در کره جنوبی )خودرو، نيمه 6گزارش ابتدا به مرور تجارب همپایی فناورانه در 

راه دور، کامپيوترهای شخصی، وسایل الكترونيكی و ماشين ابزار( پرداخته شده است و سپس تجربه همپایی 

های عكاسی، رساناها، دوربينهای تلفن همراه، نيمهدر پنج صنعت )گوشی 4رصتهای ففناورانه از طریق پنجره

 است.شده ای( بررسی فوالد و هواپيماهای جت منطقه

 

 تعاريف و مفاهیم همپايي فناورانه .1

در کتاب  گرشنكرون .گردد( برمی1962) 5گرشنكرون بهریشه آن  وطوالنی دارد  یتاریخ مفهوم همپایی

دهد که رشد اقتصادی قاره اروپا در اواخر قرن توضيح می «6ماندگی اقتصادی از دیدگاه تاریخیعقب»
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ای از قرن نوزدهم، انگلستان، رهبر فناورانه دنيای در بخش عمدهبود.  انگلستان تحت سيطرهميالدی  19

 1توليد ناخالص داخلی داری بود. این فاصله تا جایی بوده که تا پيش از نيمه دوم این قرن، سرانهسرمایه

درصد باالتر از ميانگين سایر کشورهای پيشرو نظير ایاالت متحده آمریكا و آلمان  50انگلستان حدود 

تا  1946های طوری که فاصله توليد ناخالص داخلی انگلستان با کشور آلمان در طی سالبوده است. به

یند همپایی با افر ت متحده آمریكا و آلمانرن، ایاالرسد. در نيمه دوم این قبه حداکثر خود می 1947

هایی که در راستای کاهش فاصله فناورانه با انگلستان انجام دادند، انگلستان را آغاز کردند و با تالش

 طور قابل توجهی کاهش دادند.پيشرو بودن این کشور را به

، جلو افتادن و بازگشت به همپایی»با عنوان  (1986) 2گذار آبراموویچثيرأدنبال این کار، مقاله تبه

شد. فاگربرگ و  اضافهدایره لغات اقتصاددانان توسعه این مفهوم را معرفی کرد و  همپاییمفهوم  «3عقب

پيشرو و های و درآمد با کشور وریبهرهدر  هاکاهش فاصله کشور را همپاییهوم ( مف2005) 4گودینهو

ند. این تعریف مشابه اهو درآمد در کل جهان، تعریف کرد وریبهرهطور کلی همگرایی و کاهش تفاوت در به

 توسعهدرحال کشور یک که  دانندمییندی ارا فر همپاییکه  ( است2010و همكاران ) 5گيریادوتعریف ا

 )همپایی فناورانههای و قابليت 6(اقتصادی مد سرانه )همپاییفاصله خود را با کشور پيشرو در زمينه درآ

های متفاوتی از شاخصبا توان میرا  همپایید که نکندهد. این مطالعات پيشنهاد میکاهش میفناورانه( 

براساس هدف تحقيق و  باید گيری. روش اندازهکردگيری اندازه فناورانهو قابليت وری بهرهقبيل درآمد، 

 .(2013)لی،  انتخاب شود بنگاه یا بخش )صنعت(، ملیسطوح مطالعه مانند سطح 

 

 مسیرها و الگوهاي همپايي فناورانه .2

و حتی کشورها  همپایینشان دادند که مسير صنعت در کره جنوبی  6مطالعه  با( 2001) 7لی و ليم

سه  آنهاگيرند. آنها پيش می های مختلفی است کهاستراتژی امر نتيجهبا هم متمایز است و این صنایع 

 روی مسير:(. اول، همپایی با الگوی دنباله1کنند )جدول میپيشنهاد  یا الگو برای همپایی فناورانهمسير 

 ؛کننداند، دنبال میهای پيشرو طی کردهوارد مسير مشابهی را که شرکتهای تازهشرکت در آن که الگویی

وارد مسير مشابهی را طی های تازهشرکت الگویی که در آن دوم، همپایی با الگوی پرش از مراحل:

؛ سوم، همپایی با کنندتری صرف میکنند، بنابراین زمان کمبرخی مراحل جهش میاز ولی  ،کنندمی

                                                 

1. GDP per Capita 

2. Abramowitz  

3. Catching up, Forging Ahead and Falling Behind 

4. Fagerberg and Godinho  

5. Odagiri 

6. Economical Catch-up 

7. Lee and Lim 
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برای توسعه  مسير مخصوص به خود راوارد های تازهشرکتالگوی خلق مسير جدید: الگویی که در آن 

 کنند.ابداع می فناورانه

 

 (2001. الگوهاي همپايي فناورانه )لي و لیم، 1جدول 

  مرحل د ←مرحله ج  ←مرحله ب  ←مرحله الف  مسیر شركت پیشرو

 مرحل د ←مرحله ج  ←مرحله ب  ←مرحله الف  روی مسيرالگوی همپایی دنباله

مثال: لوازم الكترونيک، 

کامپيوترهای شخصی و ماشين 

 ابزار در کره جنوبی

 الگوی همپایی پرش از مراحل

 (1)جهش نوع اول
 مرحله د ←مرحله ج  ←مرحله الف 

 رساناهاخودرو و نيمهمثال: 

DRAM در کره جنوبی 

 الگوی خلق مسير جدید

 (2)جهش نوع دوم
 مرحله دَ ←مرحله جَ  ←مرحله ب  ←مرحله الف 

 مثال: ارتباطات از راه دور

CDMA در کره جنوبی 

 

توان  را می (DRAM های حافظهتراشهرساناها )نيمهدستاوردهای شرکت سامسونگ در مثال برای 

بهره جستن از بازار  برای شرکت سامسونگ موردی از همپایی از طریق پرش از مراحل در نظر گرفت. 

های آمریكایی وارد به این بازار وارد شود و با شرکتعنوان یک تازهتصميم گرفت که به های حافظهتراشه

 ود را زمانی آغاز کردند که صنعتو ژاپنی که در این صنعت پيشرو بودند به رقابت بپردازد. آنها توليد خ

کيلوبيتی بود. دولت کره توصيه  64های تراشه به یکيلوبيت 16های تراشه حال گذار ازدر رساناهانيمه

های بپردازند، اما شرکت یکيلوبيت 1های شروع کار به توليد تراشه برای های داخلی شرکتکرد که 

 64های و مستقيم به بازار حافظه ی جهش کردهيلوبيتک 16تا  1خصوصی تمایل داشتند که از توليد 

و شرکت توليد  3تكنولوژیوارد شوند. سامسونگ با خرید فناوری از شرکت ميكروالكترونيک  یکيلوبيت

، پرش از مراحلشد. این استراتژی  یکيلوبيت 64های مستقيم وارد بازار تراشه 4،فناوری ژاپنی شارپ

های پيشرو رقابت کند تا آنجا که جویی کرده و بتواند با شرکتصرفه ساخت در زمان سامسونگ را قادر

 تبدیل به یک شرکت پيشرو در این صنعت شد. 2000در سال 

 هایا نسل جدیدی از فناوری اقتصادی ـ فنیجدید  پارادایمیک استراتژی دیگر این است که از یک 

بلكه درحال پدید آمدن  ،هنوز ایجاد نشدهکه  شدمشخص وارد صنایعی  صورت کامالًاستفاده کرده و به

خلق استراتژی  متفاوت و واگرا از رقبای خود را بسازد. تواند مسير. در این شيوه یک کشور میهستند

کشورهای که بعضی از  کنندمیيشنهاد (پ1988) 5پرز و سوئتست. راستاهم جهش مفهومبا  مسير جدید

                                                 

1. Leapfrogging 1 

2. Leapfrogging 2 

3. Microelectronic Technology 

4. Sharp 

5. Perez and Soete 
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گذاری های گذشته جهش کرده و از سرمایهاز روی فناوری بتوانندممكن است  وارد به عرصه فناوریتازه

در بازار جدید رقابت  هایفناوری کارگيریهبا بو  کردههای فناوری گذشته گذر سنگين بر روی سيستم

ها تر در زمان تغيير پارادایمجهش بيش. این نوع استراتژی پيشرو را کنترل کنندها یا کشورهای با شرکت

 دارای  اقتصادی ـ فنیه با تغيير الگوهای هکه همه کشورها در مواج ، یعنی زمانیکنددا میپياهميت 

از  دهندترجيح می پيشروهای بسياری از شرکت ،کم است یزمانی موانع ورود چنينچالش هستند. در 

جهش در  ایده های موجود را که در آن برتری دارند حفظ کنند.های جدید پرهيز کرده و فناوریفناوری

 2ن و توشمنونيز شناخته شده است که توسط اندرس 1فناورانهادبيات موضوع با عنوان ناپيوستگی 

د ورود نتوانمی های فناورانهبر این باورند که ناپيوستگی آنهااد شده است. پيشنه (1990:1986)

 را تسهيل کند.  خرأکشورهای مت

های محصوالتی بر پایه فناوری 3و ال جی ای مانند سامسونگهای الكترونيكی کرهاگر شرکت

های ژاپنی در محصوالت آنالوگ خود کردند و مانند شرکتگذاری نمیدیجيتال درحال ظهور را هدف

توانستند به سطح ژاپن برسند )لی، مانند هرگز نمیکه در آن برتری داشتند به مدت طوالنی باقی می

توسعه پيدا کرده بود و به آن  1980ه در اواخر دهه ک نوآوری خود رایک  های ژاپنیشرکت(. 2005

های ای پيشنهاد دادند. شرکتهای کرهگفتند به شرکتمی (HD)های کيفيت باالی آنالوگ زیونیتلو

 ،بودند 1980تا  1970های ژاپنی در طی دهه روی مسير شرکتدنبال پذیرش و دنبالهدر ابتدا بهای کره

 فناوریو  بهره گرفتند حرکت کرده و از استراتژی جهش فناوریبرخالف این روند اما تصميم گرفتند 

. آنها این بود و جایگزین درحال ظهور فناوریکه در آن زمان  یک  ادندرا توسعه د TV HD دیجيتال

انجام دادند و این آغازی بود  دولتی و خصوصی توسعه و کز تحقيقاشامل مر یميوکنسرسد کار را با ایجا

کنون نيز ادامه دارد. نمایشگرها که تا صنعتهای ژاپنی در شرکت ازای های کرهشرکت پيش افتادنای بر

ژاپن مدت زمان بسياری  دست یافتن به سطح، و جهشیاستراتژی پرریسک  این بدون در پيش گرفتن

  نشود. نپذیرگاه امكاکشيد و یا حتی ممكن بود هيچطول می

افتد که به سرعت تغيير اتفاق می هاییفناوریتر در که جهش بيش است( بر این عقيده 2013لی )

 هایشرکت که کنددهد. او استدالل میهای صنعتی خاص رخ میکه این خصوصيت در بخشکنند می

آن متخصص شوند. این مسير  گذاری کرده و دررا هدف هابخش گونهتوانند اینمی واجد شرایطوارد تازه

که بر  آنها نيازی نخواهند داشت زیرا واردها بهتر است برای تازه این ولی با وجود ،استبسيار پرریسک 

 فناوریبه این دليل که چرخه کوتاه  .گيرند.از آن بهره می کنون پيشروها اکه همتكيه کنند هایی فناوری

حال های درفناوری و شدهمواجه  اختاللبا  قابل توجهیبه ميزان  های پيشروشود برتری شرکتباعث می

                                                 

1. Technological Discontinuity  

2. Anderson and Tushman 

3. LG 
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که کشورهای کند پيشنهاد می وی. به همين دليل کنندهای جدیدی را فراهم میظهور هميشه فرصت

های با فناوری برمبتنیهایی شوند که وارد بخش فناورانههای درآمد متوسط با کمی تجربه و قابليت

موجود وابسته بوده  هایفناوریبه تر کمصنعت چرخه کوتاه به این معنی است که  هستند.چرخه کوتاه 

تر های بيشویژگی فرصتهای جدید بهره گيرد. شده فناوریهای ایجادتواند از فرصتمی و بنابراین

سازی بومیاند توموجود می هایفناوریتر به و ویژگی وابستگی کم بودهانداز رشد دهنده چشمنشان

امكان  تر،دهنده موانع ورودی کمرا سرعت ببخشد. این ویژگی همچنين نشان خلق و نشر دانش سازوکار

تر بابت حق های کمهای کشورهای پيشرفته، پرداختتر با فناوریتر در نتيجه ارتباط کمسوددهی بيش

 ها و حتی مزایای اول بودن در بازار و محصول متفاوت است.ليسانس به خارجی

 

 فناورانه ثر بر همپاييؤعوامل م .3

ای مثل کره، صنعتی شده اساس مشاهدات خود از رشد اقتصادی پرشتاب اقتصادهای تازهاقتصاددانان بر

محور تایوان و به تازگی چين به مطالعه چگونگی همپایی موفق کشورهای آسيایی در صنایع فناوری

ا در همپایی فناورانه با هاند به حل معمای چرایی توفيق برخی از شرکتکوشيده آنهااند. پرداخته

اساس مطالعه پيشينه نظری یافته و شكست سایرین در این زمينه بپردازند. در ادامه برکشورهای توسعه

که هم شامل عوامل درونی و هم  پرداخته شده استهمپایی فناورانه ثر بر ؤعوامل ماز به ارائه چارچوبی 

، اندهای صنعتی در نظر گرفته شدهجا چون واحد تحليل بنگاهدر این(. 2)شكل  استدربرگيرنده عوامل بيرونی 

پردازند و این عوامل در دو محيطی بر همپایی فناورانه میآثار که به  شدهعوامل بيرونی آن عواملی تعریف 

شامل محيط نهادی و رژیم فناورانه بخش صنعتی  حضور دارند. عوامل بيرونی عمدتاًسطح صنعت و کشور 

یند ااست. از طرفی، منظور از عوامل درونی، مجموعه عواملی در داخل بنگاه است که بر موفقيت یا شكست فر

های های فناورانه، استراتژیگذارند. این عوامل شامل الگوی ساخت قابليتهمپایی فناورانه بنگاه اثر می

 (.2018ثر بر همپایی است )ميائو و همكاران، ؤو سایر عوامل سازمانی م همپایی، مراحل همپایی
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 (2018)میائو و همكاران،  همپايي فناورانهبر  از عوامل مؤثر ي. چارچوب2شكل 

 
 

 عوامل بیروني مؤثر بر همپايي فناورانه .3-1

دسته عوامل مرتبط با محيط در دو آنها توان می است ونياز همپایی فناورانه عوامل محيطی بيرونی پيش

 .كردبندیطبقه 2و عوامل مرتبط با رژیم فناورانه 1نهادی

 و قانوني محیط نهادي .3-1-1

شده، برخی مطالعات به واکاوی در مورد تأثير شرایط نهادی، قابليت نوآوری ملی  مطالعات انجاماز بين 

به مطالعه نقش ها برخی پژوهشاند. برای مثال، و نهادهای ملی و عمومی بر همپایی موفق پرداخته

در  آنهااکثر  و پرداخته مناسب برای همپایی فناورانه شرایط نهادی هدهی بهای دولت بر شكلسياست

های کشورهای متفاوت با همپایی چه بنگاهطالعات، اگراند. به تشخيص این مانجام شده هاسطح کشور

های نهادی مهمی در های مشترک داشته باشند، اما به هر حال تفاوتموفق ممكن است برخی ویژگی

ثبت اداره های ( با تحليل داده2005) 3کنند وجود دارد. برای مثال هو و متيوشرایطی که فعاليت می

های کشورهای آسيای کشور مختلف دریافتند که بنگاه 16های مربوط به بنگاه ایاالت متحده اختراعات

 های نهادی ظرفيت نوآورانه ملی درشرقی مثل کره، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و چين بر توسعه بنيان

مرجع از کشورهای در حال مقایسه، های یک گروه اند و نسبت به بنگاهتمرکز کردههایی ویژه بخش

( 2010) 4. به نحوی مشابه ونگ و تسایاندكردهها تخصصيهای نوآوری خود را نيز در این بخشفعاليت

                                                 

1. Institutional Environment 

2. Technological Regime 

3. Hu and Mathews 

4. Wang and Tsai 

عملكرد همپايي

وقوع

سرعت

بهره وري كل

عملكرد نوآوري

عوامل دروني

ساخت قابلیت هاي فناورانه

استراتژي همپايي

مراحل و پويايي هاي همپايي

ساير عوامل سازماني

عوامل بیروني

محیط نهادي و قانوني

رژيم فناورانه
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های های نهادی مختلف بين بنگاهبه مقایسه الگوهای متفاوت نوآوری و زمينه (2006) 1و پارک و لی

ها نشان پرداختند. آنایاالت متحده  ثبت اختراعاتاداره ی هاای و تایوانی با استفاده از تحليل دادهکره

 (SMEs)کارهای کوچک و متوسط ودادند که همپایی فناورانه در تایوان در نتيجه پراکندگی کسب

 هستند. ها()چائبول لدینگ بزرگوهای هآفرینان آن تعداد معدودی از شرکتاست و در کره جنوبی، نقش

کشور در  23های پانل از اساس دادهوری ملی مرتبط با نوآوری را بر(، بهره2004) 2فورمن و هایس

ست که نوآوران نوظهور، تغيير از ا مورد آزمون قرار دادند و نتایج حاکی از آن 1999تا  1978های سال

و انسانی گذاری در منابع فيزیكی های بهبود نوآوری دولت و سرمایهتقليد به نوآوری را با کمک سياست

اند، از آنجا که علم نقش مهمی ( پيشنهاد داده2003) 3اند. برناردز و آلباکورکدادهانجام به مرور زمان 

کند، ایجاد نهادهای علمی یافته ایفا میو توسعه فناورانه کشورهای کمتر توسعه 4در تقویت ظرفيت جذب

( با 2007) 5ابهی مازولنی و نلسونباید جزء مهمی از سياست صنعتی این کشورها باشد. به نحو مش

تحقيقاتی عمومی  سساتؤممطالعه موردی کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان، برزیل و آمریكا، از سهم 

( پس از مطالعه تاریخ همپایی ملی موفق کشورهای 2008اند. مازولنی )در همپایی اقتصادی سخن رانده

تاریخی و  ای،های زمينهرغم تفاوتهای دانشگاهی را علیآلمان، ژاپن، آمریكا، کره و تایوان، نقش نهاد

 است. کردهشرایط بومی برجسته 

 رژيم فناورانه .3-1-2

بر عوامل نهادی، برخی مطالعات بر اهميت رژیم فناورانه برای موفقيت همپایی فناورانه تأکيد  عالو

همپایی فناورانه اثرگذار است )نلسون  عبارتی تغيير در محيط فناورانه یک بخش یا صنعت برهاند. بکرده

کند از مزایای فرصت بيرونی استفاده ها پيشنهاد می(. این شاخه از پيشينه نظری به بنگاه1982 6،و وینتر

کنند و زمينه فناورانه مناسب را انتخاب کنند. در بسياری از مطالعات، مفهوم رژیم فناورانه به مفهوم 

 متأخرها در کشورهای ست و در مورد چگونگی دستيابی برخی بخشوصل شده ا 7بخشی نوآورینظام

است. اولين مطالعات در این خط سير پژوهشی به شيوه مطالعه شده به همپایی فناورانه شرح داده 

های موجود در ( که معتقدند قسمتی از تفاوت2001مطالعه لی و ليم )مثال اند، برای موردی انجام شده

ها در آنکه این صنایع گردد تعيين میای های فناورانهالگوی همپایی در سطح بخش به وسيله رژیم

پذیری خط سير فناورانه بينیهای فنی، پيشهایی همچون انباشتگی پيشرفتکنند که ویژگیفعاليت می

های ( با استفاده از تحليل داده2006کنند. پارک و لی )یگاه دانش در آن نقش ایفا میهای پاو ویژگی

                                                 

1. Park and Lee 

2. Furman and Hayes 

3. Bernardes and Albuquerque 

4. Absorptive Capacity 

5. Mazzoleni and Nelson 

6. Nelson & Winter 

7. Sectoral System of Innovation 
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ای و ی کرههاثبت اختراعات به بررسی رابطه بين رژیم فناورانه و وقوع و سرعت همپایی فناورانه بنگاه

با چرخه زمانی ای های فناورانهتری در حوزهها دریافتند همپایی با احتمال بيشتایوانی پرداختند. آن

پذیری افتد و سرعت همپایی نيز بستگی به ميزان صيانتتر اتفاق میتر و انباره دانشی ابتدایی بزرگکوتاه

 برای کاوش شرایطی  2مدلی تاریخی (2017) 1پذیری دانش دارد. اخيراً الندینی، لی و مالرباو دسترس

سازی . در یک تحليل شبيهافتدها اتفاق میر آنهای همپایی دتری چرخهال بيشکه با احتماندارئه داده

 3شدگیبلكه به قفل ،های فناورانهها دریافتند که تغييرات در رهبری بازار، نه تنها به ناپيوستگیآن

 های پيشتاز هم بستگی دارد.شرکت

ت های فرصها باید از مزیت پنجرهشاخه دیگری از پيشينه نظری بر این نكته تأکيد دارد که بنگاه

اند که آیا این موضوع پرداخته به بررسی (2007) 4برای همپایی استفاده کنند. برای مثال نيوسی و رید

های فرصتی برای همپایی فناورانه واقع پنجرهفناوری و نانوفناوری درهای نوظهوری مثل زیستفناوری

کشورهای بزرگ با اقتصادهای ها دریافتند که فقط سه مورد از یافته هستند؟ آنتر توسعهرهای کمکشو

سرمایه ميزان اند که عمدتاً به ها بودهقادر به استفاده از مزیت این فرصت  نوظهور )چين، هند و برزیل(

به معرفی  نيز( 2017گردد. مقاله مهم لی و مالربا )های دولت برمیچنين حمایتلی و انسانی و همما

اورانه، تقاضا، نهادها و سياست( پرداخته و ترکيب این های فرصت یک نظام بخشی در سه بعد )فنپنجره

( از طریق مطالعه 2017) 5سه بعد را در تعيين تغيير رهبری صنعت مؤثر دانسته است. گياچتی و مارچی

كردند مشاهده 2010و  1990ه های دههای تلفن همراه، دو بار تغيير رهبری را در سالصنعت گوشی

متأخر اقدامی رقابتی از نوع تهاجمی بنگاه افتد که یک یی زمانی اتفاق میها نتيجه گرفتند که همپا. آن

های گذاری و تالشدهد و بر اهميت هر دو نوع سرمایههای فرصت باز هستند انجام میرا وقتی پنجره

 ند.اهیند همپایی تأکيد کرداهای خارجی در فرفرصتبرداری از بهرهداخلی و 

 

 مؤثر بر همپايي فناورانه درونيعوامل . 3-2

تمرکز خود را بر تأثير عوامل محيطی بر همپایی فناورانه  ،در حالی که مطالعات در سطح کشور و بخش

های راهبردی برای سازی درونی و انتخابتر بر قابليتکنند، مطالعات در سطح بنگاه بيشمعطوف می

توان عوامل داخلی مؤثر بر همپایی فناورانه را میشوند. اغلب مقاالت متمرکز بر همپایی موفق متمرکز می

دستيابی به همپایی برای های فناورانه چگونگی خلق قابليت ته جای داد: یک دسته با تمرکز بردر دو دس

 ها برای همپایی فناورانه.فناورانه و دسته دیگر متمرکز بر راهبرد انتخاب شده بنگاه

                                                 

1. Landini, Lee, and Malerba 

2. History-friendly Model 

3. Lock-in 

4. Niosi and Reid 

5. Giachetti and Marchi 
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 پیش نیازي براي همپايي ،يادگیريقابلیت فناورانه از طريق خلق  .3-2-1

اند در تأکيد کرده ،کليدی برای همپایی موفق ،های نوآوری فناورانهبسياری از دانشمندانی که بر قابليت

( چارچوب 1999) 1اند. برای مثال کيمها مطالعه کردههای فناورانه بنگاهمورد چگونگی بهبود قابليت

گيری گونه نتيجهارائه داده است و این اساس تجربه کرهفناورانه بریند خلق قابليت اجامعی برای توصيف فر

های یادگيری و همپایی هيوندای موتورز را یندی بود که تالشاساختگی، فر کرده است که ایجاد بحران

های پيشرو چينی )مثل هوآوی، زد تی ای، دی تی ای و جی ( با مطالعه بنگاه2006) 2نابهبود داد. ف

برای اطمينان  متأخر بایدهای ر صنعت تجهيزات مخابراتی، بر این نكته تأکيد کرد که بنگاه( د3دی تی

 4های نوآوری بدهند. لی و کوژیكودهپذیری از همان مراحل ابتدایی اولویت را به خلق قابليتاز رقابت

ها و یادگيری ویژگیها با متأخردهند ( مدلی نظری برای متأخران ارائه دادند که پيشنهاد می2008)

های ها با مشاهده بنگاهایگزین تقليد کورکورانه کنند. آن، تقليد خالقانه را جاجزابين  سازوکارهای علّی

ها تحت تأثير منابع مكمل افتادههای یادگيری عقبصنعت تلفن همراه در چين نشان دادند که راهبرد

( دریافتند که همپایی رابطه مثبتی 2014) 5كارانها هستند. وانگ و همجذب بنگاه در دسترس و قابليت

 های توليدی چينی دارد.های فناورانه بنگاهبا اندازه شكاف فناورانه )با پيشگامان صنعت( و قابليت

ها قادرند ها از طریق آنبپردازند که بنگاههایی اند به تشریح کانالهمچنين، دانشمندان کوشيده

های فناورانه از کشورهای های انتقال قابليتها یا روشاد کنند. کانالشان را ایجهای نوآوریقابليت

کشورهای آسيایی مورد تمرکز ویژه بوده است. اکثر این مطالعات بر روابط  متأخرهای پيشرفته به بنگاه

( از مطالعات خود 2006ن )ااند. فهای درونی و انتقال دانش بيرونی تمرکز کردهمكمل بين توسعه قابليت

های تحقيق در کنار تمرکز بر راهبرد توسعه قابليت دبای متأخرهای کند که بنگاهگيری میگونه نتيجهاین

بيرونی بپردازند. فو و  6راهبردی های نوآوری به ایجاد اتحادهایبهبود قابليت برای و توسعه داخلی 

در همپایی فناورانه اقتصادهای  زا و انتقال دانش خارجی را( هر دو موضوع نوآوری درون2011) 7همكاران

تری دارد. با زا در کشورهای پيشرفته موضوعيت بيشنوظهور سهيم دانسته و معتقدند نوآوری درون

های نوظهور صنعت فتوولتایيک بنگاهاداره پتنت ایاالت متحده های ثبت اختراعات استفاده از داده

( نشان دادند که افزایش وابستگی به دانش 2012) 8خورشيدی در تایوان، کره و چين، وو و ماتيوس

المللی به معنای این است که گذار از تقليد به نوآوری در حال انجام است. داخلی نسبت به دانش بين

                                                 

1. Kim 

2. Fan 

3. Huawei, ZTE, DTT,and GDT 

4. Li and Kozhikode 

5. Wang et al. 

6. Strategic Alliances 

7. Fu et al. 

8. Wu and Mathews 
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های ( با مطالعه صنعت ماشين ابزار در تایوان نشان داد که یادگيری غيررسمی از پيوند2009) 1چن

متوسط و پایين  های تایوانی در صنایع با فناورییی بنگاهدانشی محلی و جهانی، نقش مهمی در همپا

اساس سازوکارهای رسمی های با محوریت صنایع با فناوری پيشرفته را که برایفا کرده و بدین ترتيب مدل

 کشد.اند به چالش مییادگيری بنا شده

 لحاظ زمان ها را بههای تحقيق و توسعه بين بنگاه( مزایای همكاری2010لی و همكاران )

های تحقيق و توسعه با محوریت کاهش هزینه در شتاب ها دریافتند که همكاری. آناند.آزمایش کردهورود

های تحقيق و توسعه با هدف تسهيم منابع مكمل اند، در حالی که همكاریدادن به همپایی نقشی نداشته

( به بررسی 2015بهی وانگ و همكاران )اند. در مطالعه مشاافزایی، همپایی را بهبود بخشيدهو ایجاد هم

های چينی را در خلق چگونه متأخرانی چون بنگاه ليسانساند که یادگيری از طریق این موضوع پرداخته

 های فناورانه یاری کرده است.قابليت

که کند تأکيد میعنوان کانالی مهندسان به جاییهای دیگر از مطالعات بر اهميت نقش جابشاخه

( 2003) 2نگ و همكارانوشان بپردازند. سهای نوآوریتوانند به بهبود قابليتا از طریق آن میهبنگاه

است. در کرده ای و تایوانی را تسهيل های کرهالمللی مهندسان، جهش بنگاهجایی بينهدریافتند که جاب

یند االمللی دانشمندان در فربين ییجاه( بر نقش جاب2012) 3مطالعه مشابهی نيز آلمودی و همكاران

های ( دریافتند که همكاری2016) 4اند. اخيراً جيوليانی و همكارانبنيان تأکيد کردههمپایی صنایع دانش

های نوظهوری مثل چين اقتصادهای هایی را برای بنگاهمرزی با مخترعينی از اتحادیه اروپا، فرصتبرون

بدان پرداخته شده بر چگونگی بهبود  گزارشاتی که در این چه اکثر مطالعاست. اگر کردهفراهم 

اند، موارد معدودی نيز سایر عوامل سازمانی مؤثر بر همپایی ها تمرکز کردههای فناورانه بنگاهقابليت

ای مثل ( نشان دادند که چگونه عوامل زمينه2013) 5. ژیائو و همكاراناندكردهمطالعه  فناورانه را

( با مقایسه 2015) 7گذارند. نامو عوامل مالی بر موفقيت همپایی فناورانه تأثير می 6حكمرانی شرکتی

ها در همپایی فناورانه های خودرویی چينی پيشگام دریافت که هماهنگی و تسهيم منابع بين بنگاهگروه

 اند. کار در اقتصادهای نوظهور سهم داشتهوهای کسبگروه

 هاي همپاييراهبرد .3-2-2

ها انجام بنگاههای متمایز ردن الگوها و راهبردمشخص ک برای سازی بسياری از مطالعات موردی یا شبيه

صنعت منتخب در کره  6ها در ( به تحليل رابطه همپایی و عملكرد بنگاه2001اند. لی و ليم )شده

                                                 

1. Chen 

2. Song et al. 

3. Almudi et al. 

4. Giuliani et al. 

5. Xiao et al. 

6. Corporate Governance 

7. Nam 
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مسير )برای مثال تلفن اند: همپایی از نوع خلق هکرداند و سه الگوی متفاوت همپایی را مشخص پرداخته

و خودرو( و همپایی از نوع  D-RAM(، همپایی از نوع پرش از مراحل )برای مثال CDMAهمراه 

های شخصی و ماشين ابزار(. سایر مطالعات در دنبالهروی مسير )برای مثال محصوالت الكترونيكی، رایانه

ها در غلبه بر معایب متأخر بودن ه بنگاهپردازند که بسطح بنگاه به بررسی عوامل سازمانی یا راهبردی می

( به بررسی چگونگی همپایی 1998) 1کنند. برای مثال چو و همكارانفواید آن کمک میکردن یا بيشينه 

بر مضرات خاص متأخر بودن مانند  ها با غلبههادیهای ژاپنی در صنعت نيمهای با بنگاههای کرهبنگاه

سازی منابع پرداختند. مزایای آن مانند امكان انتقال فناوری و اهرمکردن حاشيه سود پایين و بيشينه 

ای که در حلقههای تکهای ورود متأخرین شامل راهبرد( مدلی برای استراتژ1999متيوس و چو )

 های ترکيبی است ارائه دادند.سازی منابع خارجی و قابليتبردارنده اهرم

های نوآورانه در دوره ( سه الگوی تكاملی متفاوت برای فعاليت2014) 2چوانگ و همكاران

ای ارائه یند، نوآوری در معماری و نوآوری ریشهاهای عمق بخشيدن به نوآوری فرکره با نام 3پساهمپایی

( به مطالعه دالیل 2017) 4ها به چرخه عمر محصول دارد. لی و کیمتأخردادند که بستگی به زمان ورود 

ل رهبری صنعت فوالد از آمریكا به ژاپن و سپس از ژاپن به کره پرداخته و ادعا کردند که ظهور انتقا

های ژاپنی برای دنبال کردن مسير همپایی از طریق عنوان پنجره فرصتی برای بنگاهههای جدید بفناوری

مسير به پرش از  رویتغيير راهبرد همپایی از دنباله 5که پوسكو ، در حالیکرد خلق مسير جدید عمل 

 مراحل با استفاده از فرصت رکود بازار جهانی فوالد را دنبال کرد.

 مراحل همپايي .3-2-3

اند. برای مثال کيم هکردها مشخص برخی پژوهشگران مراحل همپایی فناورانه را در قالب ارتقای قابليت

تقليد  6،کارانهتقليد کپیاست: کرده( چندین مرحله برای توسعه فناورانه متأخران مشخص 1997)

(: توليد تجهيزات 1994 8،و نوآوری. سری دیگری از مراحل همپایی به این شرح است )هابدی 7خالقانه

.  توليد (OBM) 11اساس برند خودو توليد بر (ODM) 10اساس طراحی خود، توليد بر(OEM) 9اصلی

یک محصول کامل نهایی مطابق با  ای از پيمانكاری است که در آن( گونه ویژهOEMتجهيزات اصلی )

یابند که در یتكامل م ODMبه  OEMهای شود. برخی از شرکتمشخصات دقيق خریدار ساخته می

                                                 

1. Cho et al 

2. Choung et al. 

3. Post-catch-up 

4. Lee and Ki 

5. POSCO 

6. Duplicative Imitation 

7. Creative Imitation 

8. Hobday 

9. Own Equipment Manufacturing 

10. Own Design Manufacturing 

11. Own Brand Manufacturing 

www.ipwna.ir



 

 

 

15 

های توليد، طراحی فعاليت OBMهای شود. بنگاهای از طراحی تفصيلی انجام میها قسمت عمدهآن

والت و فروش و توزیع محصوالت را یند توليد محصامحصول جدید، تحقيق و توسعه در زمينه مواد و فر

یندی استاندارد برای ابه فر OBMو مسير  ODMبه  OEMدهند. این مسير از خودشان انجام می

ای ( با تحليل سه مورد کره2011ارتقای کشورهای متأخر تبدیل شده است. اخيراً چوانگ و همكاران )

دهند که فازهای همپایی کشورهای اد میالمللی پيشنهدر زمينه راهبرد استانداردسازی در سطح بين

 شان ازاقتصادی -نهادی -های اجتماعیشان و فرصتهای فناورانهاساس قابليتمتأخر ممكن است بر

 تدوین استاندارد صنعت تكامل پيدا کنند.مرحله اقتباس فناوری به  مرحله

 

 هاي فرصتاز طريق پنجره همپايي فناورانه .4

( 2017. اما لی و مالربا )اندكردهرا معرفي «های فرصتپنجره»( برای اولين بار مفهوم 1988پرز و سوئت )

کنند که های بخشی توسعه دادند. آنها بيان میهای سازنده نظاملفهؤهای فرصت را به ممفهوم پنجره

تجربه کند. این تغييرات بخشی لفه اصلی از نظامؤیک صنعت ممكن است تغييراتی را در یک یا چند م

های فرصت به فناوری کنند. پنجرهخر باز میأوارد و متهای تازههای فرصتی برای پيش افتادن بنگاهپنجره

عمومی و تنظيمات نهادی  هایتقاضا )پنجره تقاضا( و سياستبازار و یا دانش )پنجره فناوری(، شرایط 

 شوند.های فرصت تشریح میاز این پنجره شوند. در ادامه هر یک)پنجره نهادی( مربوط می

 

 پنجره فرصت فناوري .4-1

ظهور فناوری  ،فرصت هتواند در شرایط مختلفی به وقوع بپيوندد. اولين پنجرپنجره فرصت فناوری می

های ، شرکتشودمیجدید یا نوآوری بنيادی است. زمانی که فناوری جدید یا نوآوری بنيادی معرفی 

 2فناوری موجود، عقب بيفتند. این موقعيت به دام متصدی در 1شدگیصورت قفلممكن است در فعلی

زیرا د که در فناوری موجود بماند، نفعلی تمایل دار های(. شرکت2000 3،معروف است )چندی و تليس

مثال انتقال مربوط به آن فناوری است. برای  انهایشو قابليت اندگذاری عظيمی در آن انجام دادهسرمایه

وجود آورد تا ای بههای الكترونيک کرههای آنالوگ به دیجيتال فرصتی حياتی برای شرکتاز فناوری

های ژاپنی بيرون بكشند. یک مثال دیگر صنعت صفحه نمایش است که کنترل بازار را از دست شرکت

 است. کرده مطالعه آن را ( 2005لی )

ای نسبت به فناوری جدید در حال ظهور اتخاذ قدیمی و فعال ممكن است رویكرد محتاطانه یک شرکت

داند. ای از عدم اطمينان میهای جدید را نامرغوب دانسته و یا در معرض درجه، زیرا چنين شرکتی فناوریکند

                                                 

1. Lock-in 

2. Incumbent Trap 

3. Chandy  and  Tellis 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

16 

( بحث 1986) 2( و فوستر1998ها توسط چندی و تليس )مسير فناوری 1وسيله منحنی اسهاین موضوع ب

دهد و تمایل فناوری به استفاده از فناوری موجود ادامه می شرکت پيشتاز فعلی در حوزهاست. بنابراین شده 

دیگر، این وضعيت  عبارتدارد که نيروی بالقوه مخرب احتمالی فناوری یا محصوالت جدید را نادیده بگيرد. به

های همچنين شایستگی ( است.1997) 4ط کریستنسنشده توسمطرح  3همان نادیده گرفتن نوآوری مخرب

ها و توجهی متفاوت با آنچه باشد که شرکت طور قابلجدید مورد نياز برای فناوری جدید، ممكن است به

شده مطرح  5دهند. این موضوع نيز با مفهوم فناوری مخرب شایستگیرهبران کنونی مورد استفاده قرار می

 ( تطابق دارد.8619) 6توسط توشمن و اندرسون

 

 پنجره فرصت تقاضا .4-2

کنندگان های بخشی ریشه دارد که همان تقاضای کاربران و مصرفلفه دیگر نظامؤفرصت دوم، در م هپنجر

وسيله تقاضای جدید اشاره دارد. رهبران به این تقاضای جدید است. این پنجره به فرصت فراهم آمده به

کنند. اگر تقاضای بازار و مشتریان خود احساس کاميابی و موفقيت میدهند، زیرا از وجود پاسخ نمی

همپایی به وجود برای واردان تواند مزایای فراوانی برای تازهجدید به سرعت رشد کند، نتيجه حاصل می

آورد. پنجره تقاضا ممكن است به رشد سریع تقاضای محلی که به وسيله صادرات کشورهای پيشرو و یا 

وسيله شوند، اشاره داشته باشد. این مورد بههای چندمليتی پاسخ داده نمید محلی شرکتتوسط تولي

شود که در چند بخش رخ داده و به ورود و رشد بسياری رشد انفجاری تقاضا در چين توضيح داده می

نی کار و یا تغييرات ناگهاوشده است. نوع سوم پنجره تقاضا به چرخه کسبمنجر های چينی از شرکت

قتصادها بوده است، مدت موضوع تحقيق ابلندکار در وهای کسبچرخه در تقاضای بازار اشاره دارد. گرچه

 است.نشده واردان به اندازه کافی مطالعه ویژه تازهها بههای استراتژیک شرکتانتخابها با اما ارتباط آن

عنوان یک پنجره کار بهوهای کسب( به نقش چرخه2012( و لی و ماتيوس )2005) 7ماتيوس

. اندكردهرساناها اشارههای بزرگ نظير نيمهگذاریواردان در صنایع برخوردار از سرمایهفرصت برای تازه

های کنونی جهت هایی را برای شرکت(، رونق اقتصادی فرصت2005با توجه به نظریات ماتيوس )

که رکود اقتصادی نقش مخرب ایفا د، درحالیکنبرخورداری از سودها و توسعه بازارها و توليد خلق می

کند، در نتيجه منابع آزاد شده یا توسط کند. این موقعيت بازیگران ضعيف را مجبور به ورشكستگی میمی

شود. کار برده میها ورود به صنعت است بهکه هدف آن هاییشرکتسيله به وهای قوی فعلی و یا بهشرکت

                                                 

1. S-Curve 

2. Foster 

3. Disruptive Innovation 

4. Christensen  

5. Competence-destroying Technology 

6. Tushman and Anderson 

7. Mathews 
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که رکود های موجود است، درحالیرونق اقتصادی متعلق به شرکت کند که( بيان می2005ماتيوس )

عموماً در طول  شود.پنجره فرصتی برای آنان می ن تعلق دارد که موجب گشود لشگراناقتصادی به چا

های تقاضای بازار از طرف و پویاییگذاری از یک های توليد و سرمایهکار، بين پویاییوهای کسبچرخه

واردان در های کنونی و تازه. این وضعيت نيازمند آن است که شرکتتطابق وجود داردعدم  طرف دیگر

از بازار بيرون رانده  ،های استراتژیک داشته باشند، زیرا در صورت شكستانتخابزمان ورود توانایی 

 خواهند شد.

 

 ها و نهادهاپنجره فرصت سیاست .4-3

های عمومی و یا از طریق تغييرات نهادی باز شوند. وسيله سياستپنجره فرصت سوم ممكن است به

های یند یادگيری و انباشت قابليتاهای تحقيق و توسعه که بر فرتوانند از طریق اجرای برنامهها میدولت

های مالياتی، های تحقيق و توسعه، معافيتگذارند و یا از طریق پرداخت یارانهبهای محلی اثر شرکت

ها و درات، مقررات و استانداردهای عمومی در باز شدن پنجره فرصت سياستتشویق و حمایت از صا

کنند که در آن ها محيطی نامتقارن خلق مینهادها سهيم شوند. از منظر همپایی در این حالت، دولت

های ورود یا های کنونی )اغلب خارجی( حداقل در بازار محلی از لحاظ ماليات، محدودیتشرکت

رقابتی قرار گيرند. عدم تقارن و نابرابری به ایجاد مزایایی بازاریابی در یک موقعيت غيرهای محدودیت

های ناشی از هزینه اوليه مربوط به ورود را توانند هزینه کاستیشود که میمیمنجر واردان برای تازه

شوند، وقات توجيه می. این مداخالت اغلب با رقابت عادالنه در تضاد و تقابل است، اما گاهی اكنندجبران

واردان از ورود به صنعت انجام خصوص بازداشتن تازهای درهای کنونی اغلب اقدامات ناعادالنهشرکت زیرا 

های دولتی فعال در همپایی کشورها )برای مثال در کره و چين( در چند بخش دهند. اهميت سياستمی

ی دیگر نظير سياست عمومی در صنعت ها( بحث شده است. نمونه2011) 1توسط مالربا و نلسون

( 2002( و همچنين در صنایع کشور تایوان )ماتيوس، 2005و لی،  2ارتباطات از راه دور کشور چين )مو

( نشان دادند که چگونه تغييرات در سيستم 2012) 3ارائه شده است. در سطح سازمانی گيونيف و رامانی

 ت داروسازی باز کردند.های هندی در صنعهایی برای شرکتنظارتی فرصت

( مشاهده 2014و یا در پی هم در یک صنعت باز شوند. لی ) همزمانتوانند های فرصت میپنجره

های عنوان پنجرههای خارجی بهکه ظهور فناوری جدید پس از تغييرات قانونی در مورد شرکتکرد 

وفقيت در بخش خدمات های هندی محلی قادر به کسب مکه شرکتطوریفرصت عمل نموده است، به

های فرصت مربوط به ( اشاره نمودند که پنجره2012) 4و مارچی اند. گياچتیفناوری اطالعات شده

                                                 

1. Nelson  

2. Mu  

3. Guennif  and Ramani 

4. Giachetti and Marchi 
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دیجيتال مربوط به پنجره تقاضای کاربران شخصی و پنجره نهادی مربوط به حمایت  GSMفناوری 

موتوروال در آمریكا به نوکيا در دیجيتال بود که به تغيير رهبری از  GSMاتحادیه اروپا از استانداردهای 

 گردید.منجر  اروپا 

برونی یا درونی  نوآوری، بخشیهای بازیگران مختلف نظامتوانند بسته به پاسخمی ی فرصتهاپنجره

ها در های تحقيق و توسعه شرکتگذاریباشند. برای مثال، یک پنجره فناوری ممكن است نتيجه سرمایه

تواند مربوط به تقاضای جدید باشد که بر پنجره عالوه، یک پنجره جدید میههای جدید باشد. بفناوری

. مثال كندوارد اشارههای تازههای بازاریابی و تحقيق و توسعه توسط شرکتهای بازشده توسط تالشفرصت

 وارد، با هدفهای تازهدیگر یک پنجره نهادی است که توسط سياست دولتی جدید و در نتيجه تحميل شرکت

است  اینهای اصلی وابسته به شود. بنابراین بيرونی بودن یا درونی بودن نوآوریهمپایی در یک کشور خلق می

های جدید کند. از آنجا که فناوریبخشی آغاز میها را درون یا بيرون نظامکه چه کسی تغييرات در فناوری

هایی که موجب افزایش قابليت آوریاهميت دارند، رهبران فعلی ممكن است دالیل خوبی برای رهبری نو

ها به چندین مسير جایگزین برای تغيير فنی اشاره ویژه زمانی که آناشته باشند، بهشوند دهای داخلی میبنگاه

کنند. اگر رهبران در توسعه فناوری جدید و استقرار استاندارد صنعت کامياب شوند، احتماالً موقعيت رهبری می

 1990های حافظه از اواخر دهه . تسلط شرکت سامسونگ بر توليد تراشهکردحفظ خواهدخود را در نسل بعدی 

 ،های حافظههای خاصی )برای مثال تراشهها به فناوریدست است. این نمونه و سایر مثالای از این نمونه

و موانع زیاد ورود هستند  ای از قابليت انباشتشوند که دارای درجهای( مربوط میرساناها و کاالهای سرمایهنيمه

 های تلفن همراه(.کننده نهایی نيست )مانند صنعت گوشیو محصول نهایی متعلق به استفاده

توانند واردان موفق میواردان وجود دارد، تازههای فناوری بيرونی برای تازهحتی در مواردی که پنجره

بی سيم،  CDMAهای توسعه مشترک فناوری توان بهمثال میبرای . كنندهای بيرونی را درونينوآوری

( و نيز توسعه اولين تلویزیون دیجيتال دنيا از 2001های سامسونگ و کوالكام )لی و ليم، توسط شرکت

 در هر دو مورد،( اشاره کرد. 2005دولتی در کره )لی،  ـ طریق کنسرسيوم تحقيق و توسعه خصوصی

سرعت، شرکت پيشگام وارد به ، در کشورهای پيشرفته روی داده بود. شرکت تازههاتوسعه اوليه فناوری

سازی آنچه توسعه دادهشده با ( و برای تجاریCDMAهای )کوالكام در مورد فناوریکرده را شناسایی 

یند اای، پيشرفت فرمنبع فناوری همكاری کرد. در توسعه تلویزیون دیجيتال، کنسرسيوم کره

به توسعه  تا بدان وسيله  کرد ی را در ميان بازیگران کليدی کشورهای پيشرفته دنبال استانداردساز

(. استراتژی 2005)لی، موفق شودتلویزیون دیجيتال سازگار با استاندارد نهایی مورد توافق بازیگران 

 های کليدی جلو افتادنسازی فناوری جدید بيرونی، در مرحله اول ممكن است یكی از روشدرونی

یک واردان بستگی دارد. مصادیق هرهای پيشرفته توسط تازهواردان باشد که به داشتن همزمان قابليتتازه

 نمایش داده شده است. 2نهاد در جدول  -های فرصت فناوری، تقاضا و سياستاز پنجره
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 نهاد -هاي فرصت فناوري، تقاضا و سیاستمصاديق هر يک از پنجره .2جدول 

 مصاديق مفاهیم اصلي

 پنجره فرصت فناوری

 (2017ظهور فناوری جدید یا نوآوری بنيادی )لی و مالربا، 

های انجام شده گذاریدليل سرمایههای پيشتاز بهوابستگی به مسير باال برای شرکت

 (2000)چندی و تليس، 

 (2005های فعلی )لی، های و قابليتشدگی در فناوریقفل

 (1997های پيشرو )کریستنسن، توسط شرکتهای مخرب غفلت از نوآوری

 (1986های مخرب شایستگی )توشمن و اندرسون، فناوری

 پنجره فرصت تقاضا

 (2017وجود آمدن تقاضای جدید )لی و مالربا، هب

 (2017تقاضای داخلی پاسخ داده نشده )لی و مالربا، 

 (2012؛ لی و ماتيوس، 2005 کار و یا تغييرات ناگهانی در تقاضای بازار )ماتيوس،وچرخه کسب

ها و پنجره فرصت سياست

 نهادها

خصوصی در جهت  ـ های تحقيقاتی دولتیهای تحقيق و توسعه دولتی نظير کنسرسيومبرنامه

 (2001؛ لی و ليم، 2005های محلی )لی، های شرکتفرایند یادگيری و انباشت قابليت

 (2011نلسون، های تحقيق و توسعه )مالربا و پرداخت یارانه

 (2017لی و مالربا، های مالياتی )معافيت

 (2001تشویق و پشتيبانی از صادرات )لی و ليم، 

 (2001مقررات و استانداردهای ملی )لی و ليم، 

)لی و  های خارجی در بازارهای داخلیناپذیر برای شرکتخلق محيطی نامتقارن و رقابت

   (2017مالربا، 

 

 صنعت در كره جنوبي 6مروري بر تجربه همپايي فناورانه در  .5

صنعت در کره جنوبی پرداخته شده است. این  6همپایی فناورانه در  تجربهبه بررسی این قسمت در 

. خالصه صنایع عبارتند از: خودرو، حافظه، ارتباطات موبایل، الكترونيک، کامپيوتر شخصی و ماشين ابزار

 آورده شده است. 3جدول مباحث این بخش در 

 

 صنعت خودرو .5-1

شود که در شناخته می 2بر مقياس(، صنعت خودرو  یک صنعت مبتنی1984) 1بندی پویتطبق طبقه

است. در مقایسه با صنعت الكترونيک، در این صنعت  3محورتر دانشمقایسه با صنعت الكترونيک کم

تری دارند. ویژگی پایه دانشی تغييرات مفهومی تناوب کمبينی باالتری دارد و مسير نوآوری قابليت پيش

صنعت اتومبيل به این صورت است که، دانش ضمنی در آن اهميت باالیی دارد. این موضوع از این 

صورت جدا و منفک از خودرو در بازارهای تر بهگيرد که اجزا و قطعات اتومبيل کممینشئت واقعيت 

                                                 

1. Pavitt 

2. Scale-intensive 

3. Science-based 
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ژگی صنعت خودرو با ویژگی صنعت کامپيوترهای شخصی که اجزای رسند. این ویجهانی به فروش می

رسند، در تضاد است. این عنوان کاالهای مستقل و جداگانه در بازارهای جهانی به فروش میآنها به

واقعيت به آن دليل است که اجزای کامپيوترهای شخصی از استاندارد باالیی برخوردارند که در سطح 

 جهانی فراگير هستند.

ها برای همپایی به ایجاد برخی مزیت  های مطرح شده در رابطه با رژیم فناوری صنعت خودروژگیوی

های شده است که منابع عظيمی را برای انجام فعاليتمنجر در کره  1هایی نظير هيوندای موتورزشرکت

توسعه که های تحقيق و آورده است. حجم باالی هزینه های مشخص گردتحقيق و توسعه با هدفگذاری

ها و فشارهای چانگ جو ، بسيار حياتی بود و از طریق حمایتدبه توسعه موتور اتومبيل اختصاص داده ش

گونه تعهدات همچنان ممكن است، زیرا اهداف عامل وقت این شرکت صورت پذیرفت. اینیانگ مدیر

سط هيوندای یک های آن بزرگ نيست. توسعه موتور اتومبيل توتحقيق و توسعه شفاف است و ریسک

 های عظيم در تحقيق و توسعه است.گذاریمثال متداول برای همپایی از طریق سرمایه

توان از آن تحت عنوان های جالب پروژه شرکت هيوندای چيزی است که مییكی دیگر از جنبه

وشی یا (. طبق نظر نوناکا، فرام1994 4،؛ کيم1988 3،نام برد )نوناکا 2«زدایییا یادگيری فراموشی»

ها و سينرژی های موجود و خلق قابليتزدایی به معنای بازسازماندهی با هدف رهایی از روتينیادگيری

 5جدید است. شرکت هيوندای با هدف توسعه موتور اتومبيل، یک مرکز تحقيقات داخلی در مابوک لی

به ارث نبرده بود. با این بهانه که مرکز  6چيزی از مرکز تحقيقات قبلی در اولسان سيس کرد که تقریباًأت

فناوری واردات  فناوری با یک رفتار منفعالنه در های جذب و تطبيقتحقيقات اولسان از طریق فعاليت

 شده است و برای حرکتی جدید نظير توسعه درونزای موتور مناسب نيست.، منسوخ ویژه موتورهب

شرکت هيوندای بود، بدون  های و ابتكار هاثمره اقدام ،توسعه موتور، سيستم تزریق سوخت و دیگر اجزا

توان گفت تنها کمک دولت محافظت از بازار داخلی اینكه دولت کمک خاصی به این شرکت کرده باشد )می

های سازنده هایی به این شرکت کرد، دیگر شرکتبود(. البته، به غير از شرکت ميتسوبيشی ژاپن که کمک

به انتقال فناوری به شرکت هيوندای نداشتند. بنابراین، هيوندای مجبور بود تا به دانش  خودرو در دنيا تمایلی

کار این شرکت ودر انگليس دست پيدا کند. از آنجایی که کسب 7های تحقيقاتی نظير ریكاردوبيرونی شرکت

خری أهای متشرکت پرداختند، رویكرد آنها بهتوليد و فروش خودرو نبود، بلكه به فروش دانش و فناوری می

 (.1997مانند هيوندای متفاوت از سازندگان خودرو بود )کيم، 
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توان آن را در قالب همپایی از طریق یندی است که میاتوسعه فناورانه در شرکت هيوندای شامل فر

بندی کرد. زمانی که هيوندای شروع به توسعه موتور اتومبيل کرد، موتورهای پرش از مراحل دسته

شدند. اما شرکت هيوندای با آگاهی از این نكته که روند عنوان مدل استاندارد شناخته میری بهکاربراتو

فناوری موتور خودرو به سمت موتورهای جدید انژکتوری در حال حرکت است، تصميم به توسعه نوع 

ا موفقيت (. ب1994دوم موتور گرفت به جای اینكه مدل قبلی و در حال منسوخ شدن را دنبال کند )کيم، 

شدت در این پروژه، هيوندای توانست شكاف فناوری خود در زمينه موتور را طی زمان بسيار کوتاهی به

ای نظير هيوندای از سطح مهندسی معكوس های کرهتوان گفت که قابليت فناورانه شرکتکاهش دهد. می

خریداری  1احی را از ویتليکبه طراحی محصول رسيد. البته قابل ذکر است که هيوندای ابتدا فناوری طر

دنبال نداشت. در ادامه، هيوندای مجبور شد تا فناوری ساخت را از شرکت تگزاس کرد ولی موفقيتی به

خریداری کند. این همپایی از نوع پرش از مراحل، دسترسی به دانش بيرونی براساس اخذ  2اینسترومنت

 .کرد ليسانس را ممكن

 

 ها(رسانا)نیمه صنعت حافظه .5-2

نظير تناوب باال در نوآوری و مسير فناوری با  یهایدارای ویژگی D-RAMرژیم فناوری صنعت 

تر برای ست. در حالی که عدم قطعيت پایين در خط سير فناوری به معنای موانع کمبينی باالپيش

-Dتر برای همپایی است. در صنعت های بيشخران است، تناوب باالی نوآوری به معنای فرصتأمت

RAMیندی است که با هدف اهای فربراساس نوآوری 3هاهای فناورانه درون یک نسل از تراشه، نوآوری

گيرند و بنابراین موضوع مقياس در این صنعت اهميت دارد. برای مثال، در ميان کاهش هزینه انجام می

مگابيتی، نوآوری  64تا  16های ارند، در تراشههای مختلف اختصاص دهای حافظه که به نسلتراشه

روزرسانی بسيار ههای حافظه، درجه ب. در صنعت این تراشهشود.انجام می روزرسانیهمبنای بمحصول بر

طور توانند برای مدت زمان طوالنی بههای مختلف تراشه نمیست و این به معنای آن است که نسلباال

شوند. ها جایگزین میزودی با نسل جدید تراشههای قدیمی بهسل تراشههمزمان وجود داشته باشند و ن

های مختلف خيلی قوی نيست تا منجر به ایجاد موانع پذیری دانش فناورانه بين نسلعالوه، انتقالهب

خری مانند أهولدینگ متهای شرکت(. این بدان معناست که 1997خران شود )کيم، أجدی بر سر راه مت

اند، ها ایجاد کردههای جدید تراشههای توليد را در مقياس مناسبی برای نسلزیرساختسامسونگ که 

های پيشرو به دست آورند. از بازار را بدون مواجهه با بنگاه توجهی  بتوانند وارد بازار شده و سهم قابل 

های ین صنعت از بنگاهروشن است که رهبران بازار ا درواقع اگر به سير تكاملی این صنعت نگاه شود، کامالً
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 (.1997اند )کيم، های بزرگی نظير سامسونگ منشعب شدهاند که از هولدینگتخصصی بوده

خر أهای متهای زیادی را نصيب شرکتذکر شد، مزیت D-RAMدر مورد صنعت که هایی ویژگی

فناورانه موجود را ارتقا های های تحقيق و توسعه( نه تنها قابليتهای نوآورانه )هزینهای کرد. تالشکره

های پيشرو شود. شرکتمیمنجر ها های آینده تراشهتر در نسلهای بيشدهند، بلكه به سودآوریمی

دنبال سودآوری حداکثری از نسل تری برای گذار به نسل جدید دارند، زیرا آنها بهاستعداد و قابليت کم

تر از رهبران روها بيشها برای دنبالهجدید تراشه ها هستند. برعكس، سودهای حاصل از نسلموجود تراشه

ویژه سامسونگ با برخورداری از منابع مالی عظيم، ورود به این بازار را های بهای بزرگ کرهاست. هولدینگ

های فناورانه تجربه خوبی دارند و همچنين در ای در رقابت برمبنای نوآوریهای کرهآسان یافتند. بنگاه

توسط  D-RAMه و توليد وابسته به مقياس قوی هستند. شرکت سامسونگ رشد صنعت تحقيق و توسع

 را زیر نظر داشت و زمانی وارد بازار شد که اندازه بازار به ميزان کافی بزرگ شد. 1شرکت پيشتاز اینتل

های حافظه در کره، این مورد در دسته همپایی از طریق پرش از با مرور مسير توسعه صنعت تراشه

های پيشتاز را دنبال کردند مسير طی شده توسط بنگاه ای عمدتاًهای کره، زیرا بنگاهگيردمراحل قرار می

 2ای پردازش بر روی ویفرهاهای کره، برخی شرکت1970و فقط از برخی مراحل پرش کردند. در دهه 

ان قطعات گكل سازندها به شهای سطح پایين پرداختند. این بنگاهرا شروع کردند و به جذب فناوری

کردند های خارجی کار میشرکت توسطمين شده أخصوصی بودند که با تجهيزات ت (OEM)اصلی 

های جزئی برخی کمک مندی ازسوی دولت وجود نداشت، به غيرمعالوه، حمایت نظاه(. ب1997)بی، 

 زمانی بينشود. دوره اخته مینش 4ETRIکه امروزه با نام  3KIETسسات تحقيقاتی دولتی مانند ؤم

های خارجی سهامشان را به های سطح باالست و شرکتزمان جذب فناوری 1980تا  1970دهه 

کمک  مندی ازبهره ای نظير سامسونگ فروختند. سامسونگ، از طریق ابتكارات خود وکره 5هایچابول

ن زمان، نظر دولت این بود کيلوبيتی کرد. در آ 64های شروع به توليد تراشه1980دولت، در اوایل دهه 

های خصوصی کيلوبيتی شروع کنند، اما این تصميم شرکت 1های ای باید از تراشههای کرهکه شرکت

 کيلوبيتی شوند. 64های وارد تراشه کيلوبيتی پرش کنند و مستقيماً 16تا  1های بود که از تراشه

 D-RAM 16های ساخت و توليد تراشه های مانند سامسونگ ایدهای کرهزمانی که شرکت

کيلوبيتی در سطح جهان بود. سامسونگ  64به  16های کيلوبيتی را در سر داشتند، دوران گذار از تراشه

که  6تكنولوژیکيلوبيتی را از شرکت ميكروالكترونيک  64های  RAM-Dموفق شد تا فناوری طراحی 
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 1فناوری ساخت را از شرکت ژاپنی شارپ همچنين و ، خریداری کندیک شرکت کوچک آمریكایی بود

ای های کرههای وارداتی، شرکتهای برمبنای فناوریخریداری کند. چند سال بعد، پس از ساخت تراشه

کيلوبيتی در داخل افتادند. سامسونگ به فكر  256های به فكر توسعه فناوری طراحی و ساخت تراشه

کيلوبيتی و باالتر بود، در حالی که خرید فناوری طراحی  256های زای فناوری طراحی تراشهتوسعه درون

های تحقيق و توسعه در خارج (. در این شرایط خروجی1997ها نه آسان بود و نه ارزان )کيم، این تراشه

مشاهده شد که  و بازگشت متخصصان و نخبگان بسيار حياتی بود. بعداً 2مرزها در سيليكون ولی

اش بهتر است. بعد از بيتی سامسونگ با همكاری تيم سيليكون ولی از شریک ژاپنیکيلو 256های تراشه

که  داشتندهای خارجی تمایل کيلوبيتی توسط سامسونگ، برخی شرکت 256های توسعه مستقل تراشه

مگابيتی خود را به این شرکت بفروشند، اما سامسونگ از خرید این فناوری  1های فناوری طراحی تراشه

 تواند آن را به تنهایی توسعه دهد.کرد که میکرد، زیرا فكر می امتناع

(. 1997های بخش خصوصی عقب بود )بی، های صنعتی دولت هميشه نسبت به پيشرفتسياست

ها کرد هادیسيس یک کنسرسيوم در زمينه تحقيق و توسعه نيمهأدولت اقدام به ت 1986فقط در سال 

مگابيتی تا  4های های حافظههيوندای بود و با هدف توسعه نسلکه متشكل از سامسونگ، ال جی و 

ای اتفاقی بود که برای های کرهمگابيتی توسط شرکت 256های . توسعه تراشهشدۀ ایجادمگابيتی  256

دیدند نمی ی خودای در این زمينه هيچ شرکتی را در جلوهای کرهداد و شرکتاولين بار در جهان رخ می

فناورانه آنها به مرحله نهایی در خلق یک مفهوم جدید رسيده بود. قابليتی که زمانی از های و قابليت

توان همپایی های حافظه در کره جنوبی را میطور خالصه، مورد تراشهمهندسی معكوس آغاز شده بود. به

حقيق از طریق پرش از مراحل در نظر گرفت که بر دسترسی به دانش خارجی از طریق اخذ ليسانس و ت

گذاری هایی نظير توليد انبوه و ظرفيت سرمایهو توسعه در خارج از مرزهای کشور متكی بود و از مزیت

-Dهای خاص صنعت ذکر است که، ویژگیشایان ای برخوردار بود. ینگ کرهدهای هولتوسط شرکت

RAM اهداف همپایی را وری و در نتيجه آوجود آورد که مسير نوهخران بأها را برای متبرخی مزیت

های ضمنی بود ها دربرگيرنده دانشهای جدید تراشهکرد. با این حال، توسعه پيوسته نسلمشخص می

های تحقيق و توسعه در خارج ها و اقدامات دولت، پستای توانستند از طریق حمایتهای کرهکه شرکت

 نند.مرزها و بازگشت متخصصان و نخبگان از ایاالت متحده بر آن غلبه ک

 

 سي دي ام ايهاي همراه با فناوري صنعت ارتباطات از راه دور: تلفن .5-3

و ارائه خدمات آن در کره یكی از موردهای موفق همپایی از  3CDMAهای همراه توسعه سيستم تلفن
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طریق خلق مسير جدید )جهش( است که با همكاری ميان بخش خصوصی و دولتی رخ داد. زمانی که 

های همراه افتادند، سيستم آنالوگ های دولتی به فكر توسعه سيستم تلفنای و سازمانهای کرهشرکت

های غالب در اروپا شناخته عنوان سيستمبه 2GSMو  1TDMAهای در ایاالت متحده آمریكا و سيستم

ناوری اطالعات و ارتباطات( به ظهور ففناوری وزارت نظير ای )های دولتی کرهنهادشدند. با این حال می

CDMA های متناوب و کيفيت و برداریهایی نظير کارایی باال در بهرهکه دارای مزیت ندتوجه کرد

های های زیاد در مسير توسعه سيستمرغم عدم قطعيتامنيت باال در انتقال صدا بود. بنابراین، علی

CDMA ها سازنده سيستم دهنده خدمات وهای ارائهبرای اولين بار در جهان و احتياط باالی شرکت

سسه پژوهشی الكترونيک ؤم اطالعات و ارتباطات و فناوری ترسامسونگ و ال جی، وزا 3،تلكامکوریا مانند 

گرفتند. یكی از دالیل مهم برای این تصميم آن بود  CDMAتصميم به توسعه  (ETRI) 4و مخابرات

وقت قادر نخواهد بود شكاف  روی کند، هيچدنباله GSMو  TDMAهای موجود سيستماز که اگر کره 

یند همپایی زمان زیادی خواهد برد. بنابراین، کره اهای پيشتاز را از ميان بردارد و فرشرکت وبين خود 

 موفق شد.البته مخاطره را انتخاب کرد و اما پر ،ترمسيری کوتاه

انجام شد، دولت کره توسعه سيستم  CDMA، اولين تست سيستم 1995اگرچه در سال 

CDMA کليد زده بود. این به معنای آن است که  1989عنوان یک پروژه تحقيقاتی ملی در را به

 5نگاریهای دولتی در کره به خوبی از روندهای صنعت ارتباطات از راه دور مطلع بودند و آیندهسازمان

منعقد کرد.  6مقراردادی را با هدف همكاری با شرکت آمریكایی کوالكا 1991بودند. دولت در سال  کرده

را بهعنوان استاندارد ملی اعالم کرد  CDMA اطالعات و ارتباطات کره ی، وزارت فناور1993در سال 

درصد کل  75 در کره تقریباً CDMAو باعث شد تا در آن مقطع زمانی تعداد مشترکان سيستم 

بودن خط سير  وری و سيالآمشترکان این سيستم در جهان را تشكيل دهند. نرخ و تناوب باالی نو

های تحقيق و توسعه شوند که در صنعت ارتباطات از راه دور هيچ انگيزشی برای تالشفناوری باعث می

وجود نياید. در این پروژه، منافع مورد انتظار در قالب مزایای پيشرو بودن به دست هخران بأدر ميان مت

توسط دولت و اتحاد با شرکت کوالكام آمد و ریسک باالی پروژه ميان کنسرسيوم تحقيقاتی ایجاد شده 

مين اطالعات دقيق أوسيله تههای فناورانه بنيز از طریق کاهش عدم قطعيت ETRIسسه ؤتسهيم شد. م

ها روز در زمينه روندهای فناوری و شناسایی اهداف دقيق تحقيق و توسعه که نسبت به سایر گزینه و به

 پروژه داشت.تر بودند، همكاری چشمگيری در این اميدبخش

در تحقق جهش فناورانه از طریق خلق مسير جدید، دولت نقش چشمگير و حياتی از طریق ایجاد 
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ذکر شایان های خصوصی و هل دادن آنها به جلو ایفا کرد. با این حال، کنسرسيوم تحقيقاتی با شرکت

باید حق رویالتی  ایاست که هسته فناوری از شرکت کوالكام خریداری شد و در نتيجه سازندگان کره

دليل استفاده از ليسانس دست آمده از هر دستگاه تلفن همراه را بهدرصد درآمد به 25/5سنگينی معادل 

 CDMAهای ای در حال حاضر پيشرو فناوری تلفنهای کرهکردند. شرکتاین شرکت، پرداخت می

 ی محصول جدید هستند.هستند و آنها اکنون در حال ورود به مرحله نهایی خلق و طراحی مفهوم

 

 كامپیوترهاي شخصي .5-4

های شروع شد. شرکت 1970صنعت کامپيوترهای شخصی در کره با مونتاژهای بسيار ساده در اواخر دهه 

بایتی از طریق  8برای اولين بار به ساخت کامپيوترهای شخصی  2و کونيكس 1کوچكی همچون سامبو

گذاری در بازار کره به سرمایه قمند مهندسی معكوس پرداختند. در آن زمان، هيچ شرکت خارجی عال

تر تمایل به صادرات محصوالت به بازار کره داشتند. بنابراین، نبود و بيش 3گذاری مشترکبه شكل سرمایه

ایستادند. با این حال، با شيفت صنعت به سمت کامپيوترهای باید روی پای خود می ایهای کرهشرکت

 پرداختکه باید از طریق اخذ ليسانس به واردات فناوری سطح باال  نظر رسيدبه، 1984بایتی در سال  16

تر . بنابراین، بيشامری دشوار بودساخت این کامپيوترها از طریق روش مهندسی معكوس البته و 

با هدف صادارت  (OEM) های سازنده قطعات اصلیهای سازنده کامپيوتر در کره به سمت شرکترکتش

رفتند. دولت نيز سياست محافظت از بازار داخلی با هدف ارتقای کامپيوترهای شخصی در داخل را اتخاذ 

خارجی تحميل های مشترک گذاریکرده بود. بنابراین، واردات محدود شد و شرط صادرات هم بر سرمایه

های تحقيق و توسعه یا سوی دولت در فعاليتشد. با وجود این تمهيدات، مشارکت مستقيمی از

 شد.ها تحقيقاتی بين بخش خصوصی و دولتی مشاهده نمیهمكاری

بهترین دوره برای صنعت کامپيوترهای شخصی در کره بود، زیرا این  1985-1989دوره زمانی 

برداری از اقتصاد ات اصلی در زمينه کامپيوترهای شخصی و بهرهزان تجهيعنوان مقر سازندگکشور به

 IBM. این روند از طریق حرکت شرکت شده بودها(بولئای )چاهای بزرگ کرهمقياس در هولدینگ

ها که بر اجازه ساخت تحت ليسانس این شرکت در سطح جهان، تشدید شد. یک دسته از شرکتمبنی

ای بودند که بخشی از دانش فنی را از طریق مونتاژ سوار شوند، سازندگان کرهموفق شدند بر این موج 

بر هزینه و سازوکار یادگيری از طریق در مقياس کالن در صنعت الكترونيک و از طریق رقابت مبتنی

 قطعات ای سازنده های کرهتر شرکتانجام کسب کرده بودند. با این حال، حتی در این دوره رشد، بيش

های سطح پایين را بودند و در نتيجه، توانایی کسب فناوری 4SKDصورت اصلی، مشغول مونتاژ به
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ای شروع به حرکت از ساخت تجهيزات اصلی ساده های کرهداشتند. با افزایش ظرفيت فناورانه، شرکت

زات صورت ساخت تجهيهای توليد بهبه ساخت تجهيزات اصلی پيچيده کردند و همزمان به محدودیت

های خارجی تمایلی به انعقاد عالوه، شرکتهعنوان یک پنجره برای جذب فناوری پی بردند. باصلی به

 تر نداشتند. های پيشرفتهقراردادهای ليسانس برای فناوری

زا را آغاز های تحقيق و توسعه درونای احساس کردند که باید فعاليتهای کرهبنابراین، شرکت

ای مانند محافظت از بازار داخلی به حمایت از تحقيق و ، نقش دولت از نقش سادهطور همزمانکنند. به

های تحقيقاتی بخش خصوصی توسعه و ایجاد تقاضا از طریق خریدهای دولتی تغيير پيدا کرد. همكاری

های سيس شد. دولت محدودیتأت 1985در سال  1و دولتی شروع شد و انجمن تحقيقاتی کامپيوتر کره

، 1988الی جودر  برداشت و متعاقبا1987ًدر زمينه کامپيوترهای شخصی را در سال وارداتی 

و دهه  1980های وارداتی در زمينه تجهيزات کامپيوترهای شخصی حذف شد. در اواخر دهه محدودیت

های حافظه و دیگر تجهيزات مانند ای موفق به توليد داخلی برد اصلی، تراشههای کره، شرکت1990

HDDور پرینترهای ليزری، ، موتLCD  و درایورCD-ROM  شدند. با این حال ، آنها هنوز مجبور

 برای موتور چاپگرهای ليزری را وارد کنند. LSUکننده چاپگر و بودند برخی اجزا ازجمله کنترل

، صنعت کامپيوترهای شخصی در کره با کسادی ناگهانی مواجه شد. صادرات 1990در اوایل دهه 

ثيرگذار بودند: اول، تغيير در ماهيت أکرد. عوامل متعددی بر این تنزل ناگهانی صادرات تکاهش پيدا 

که  2هایند مونتاژ در مقياس باال با ظهور مجموعه تراشهاهای فناورانه. اهميت فرصنعت در اثر توسعه

، وان محل مونتاژعنکردند، کاهش پيدا کرد. بنابراین، کره بهتراشه را در یک تراشه جمع میکارکرد چند

ای به نحو مناسبی به های کرهمزیت نسبی خود را از دست داد. دوم، اشتباه راهبردی بنگاه. شرکت

کاهش سریع دوره عمر کامپيوترهای شخصی واکنش نشان ندادند. برای مثال، صنعت کامپيوترهای 

حرکت کرد، با  586و  486، 386به  286طور ناگهانی از کامپيوترهای شخصی در سرتاسر جهان و به

، به 286های عظيم در خط مونتاژ کامپيوترهای گذاریدليل سرمایهای بههای کرهحال، شرکتاین 

 3فعاليت در زمينه توليد این کامپيوترها ادامه دادند و به این دليل عقب افتادند. سوم، افزایش رویالتی

 کرد.کننده کامپيوترهای شخصی سنگينی میای مونتاژهای کرهان یک بار بر دوش شرکتعنوبهکه 

ثر بر تضعيف صنعت کامپيوترهای شخصی در کره، برخی مشكالت ؤدر پشت عوامل مستقيم م

است که  کرذشایان این صنعت در ارتباط بودند. اول،  انهتر وجود داشتند که با رژیم فناورساختاری مهم

شود محور محسوب می(، یک صنعت دانش1984بندی پویت )مپيوترهای شخصی طبق طبقهصنعت کا

 همزمان ،شودهمپایی می یتر صریح و آشكار است. این ویژگی باعث دشوارکه دانش و فناوری آن بيش
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هایی نظير کنند. صنعت کامپيوترهای شخصی با ویژگیخران شروع به باال رفتن از نردبان میأکه مت

عالوه، تغيير مفهوم در آن بسيار سریع است و در نتيجه، هشود و بباال در نوآوری مشخص می تناوب

کنند که ادعا میای های کرههای آتی محصول دشوار است. برای مثال، شرکتبينی مسير توسعهپيش

توسعه دهند. با این حال، آنها نگران هستند که تغييرات ها را ميكروپردازندهتوانند می کنند  اگر تمرکز 

های اندازد و تالشخران را به خطر أیا خط سير فناوری، توسعه فناوری توسط مت MPUناگهانی در نسل 

 ها، اخيراًها حاکی از آن است که اینتل و دیگر شرکت. برای مثال، گزارشکند ارزش یا منسوخآنها را بی

، 386، 286های قبلی اند که جایگزین سریها شدهیک سری جدید از ميكروپردازندهموفق به توسعه 

های قدیمی خر موفق به توليد تراشهأخواهد شد. این بدان معناست که، حتی اگر شرکت مت 586و  486

 شود، به احتمال زیاد به زودی منسوخ خواهد شد.

منظور تحقيقاتی بخش خصوصی و دولتی بههای از طریق همكاری 1980های اوليه در دهه موفقيت

توانست روند بازار را شكل دهد، توسعه کامپيوترهای شخصی ممكن بود، زیرا آنها محصول هدف که می

شناسایی کرده بودند. با این حال، بعد از آن، تغييرات سریع در محصول و شرایط بازار، ترتيبات موجود 

های توانند توسعهخران نمیأناپذیری باال در این صنعت، متبينیپيشدليل اثر کرد. به بيان دیگر، بهرا بی

آتی را با اطمينان حدس بزنند. درواقع، این مشكلی است که نيازمند کمک دیگر بازیگران نظام ملی 

عالوه، هها و نهادهای علمی است. بسسات تحققاتی دولتی و شبكه بين بنگاهؤها و موری نظير دانشگاهآنو

شود و تحقيق و توسعه داخلی ها نيز به نحو کارآمدی در کره مصرف نمیحقيق و توسعه دانشگاهمنابع ت

 آید.ها نيز به تنهایی از پس این مشكل برنمیشرکت

عامل دیگری که باید مورد اشاره قرار گيرد، ماهيت خاص بازار اجزای کامپيوترهای شخصی است. 

شخصی در سطح جهانی از استانداردهای یكسانی برخوردار برخالف اجزای خودرو، اجزای کامپيوترهای 

شوند و برای هریک از اجزا هستند و به همين دليل، کامپيوترهای شخصی با سيستم ماژوالر توليد می

عالوه، این هطور جهانی رقابت کنند. بمعنای آن است که سازندگان اجزا باید بهبازار وجود دارد. این به

دليل عدم قطعيت باالی موفقيت در توسعه . بهشود دشوار خرانأمتتا همپایی برای شود ویژگی باعث می

طور داخلی، مونتاژکنندگان نهایی در کره احساس کردند که نيازی اجزا و عدم اطمينان ساخت اجزا به

کارگيری قطعات ساخت داخل ندارند. آنها مشغول هبه توسعه اجزای اصلی کامپيوترهای شخصی یا ب

 محصوالت نهایی بودند.در ای رقابت هزینه

طور روزافزون به سمت که منجر شد سازندگان کامپيوترهای شخصی در کره به است ایاین پيشينه

سازی اجزای اصلی و طراحی محصول بازار محلی سوق پيدا کنند. قابليت فناورانه آنها چيزی بين درونی

اند. با این توضيحات، شرایط شبيه زارهای جهانی عقب افتادهاست و آنها کمی از رهبران بازار در سطح با

وابسته و متكی هستند و این استراتژی  كی است. هر دو صنعت بر بازار کرهمورد محصوالت الكتروني
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دهد،  های خود را توسعکرهـ  افزار انگليسیمنر 1تواند پایدار باشد. برای مثال اگر مایكروسافتنمی

 دهد.بازارش را از دست می 2،افزار در کره یعنی هانكامده نرمترین توليدکننبزرگ

 

 (صوتي و تصويري)صنعت محصوالت الكترونیكي  .5-5

های صادراتی در کره است. کره در بر کسی پوشيده نيست که محصوالت الكترونيک جزو اولين بخش

که  1988 از این حال، بعدها پس از ژاپن دومين صادرکننده این محصوالت بوده است. با برخی زمان

جایگاه کره  ،حال حاضر چينباالترین ميزان صادرات صورت گرفت، رشد صادرات کاهش پيدا کرد و در

دليل کاهش تدریجی عنوان دومين صادرکننده این محصوالت را از آن خود کرده است. این تغيير بهبه

دليل در تنگنا قرار گرفتن کره بين کشورهای ای در بازارهای جهانی بود که بهپذیری محصوالت کرهرقابت

 1990پيشرفته نظير ژاپن و دیگر اقتصادهای تازه صنعتی شده نظير چين رخ داد. بنابراین، تا دهه 

تر بر بازار داخلی تمرکز کردند تا از طریق اصالح محصوالتشان بتوانند تقاضای ای بيشهای کرهشرکت

 موجود در بازار کره را پاسخ دهند.

منظور شناسایی علل صعود و نزول صنعت محصوالت الكترونيكی در کره باید ابتدا مروری بر به

، کانال اصلی برای انتقال فناوری، 1970توسعه فناورانه در این صنعت داشته باشيم. در دهه 

 ای قادر بودند که از طریق همكاریهای کرهبود و شرکت (FDI) 3های مستقيم خارجیگذاریسرمایه

 دریجتگذاران خارجی بههای مشترک از شرکایشان یاد بگيرند. زمانی که سرمایهگذاریدر قالب سرمایه

های محور دولت و محدودیتهای صادراتدليل سياستای را بههای کرهبرای همكاری با شرکت عالقه

صورت صوالت بهحاین م ای تصميم گرفتند که توليدهای کرهموجود در بازار داخلی از دست دادند، شرکت

(. بنابراین، کانال انتقال فناوری از یادگيری غيررسمی از شرکای 1997)کيم، را شروع کنند مستقل 

ای های کره، شرکت1980خارجی به جذب و اکتساب رسمی از طریق اخذ ليسانس تغيير کرد. در دهه 

تا اجزای غيراصلی را در  کرد میها را قادر های سطح پایين را وارد کردند که آنها، فناوریبولئویژه چاهب

 یت سازی فناوری ساخت اجزا و محدودداخل توليد کنند. در این مرحله، نقش دولت در تشویق درونی

گذاری مستقيم خارجی و واردات بسيار کننده سرمایههای کنترلها در بازار از طریق سياستنفوذ خارجی

 کليدی بود.

وری در صنعت محصوالت الكترونيک کره از مرحله آتوسعه فناوری و نوتوان گفت که الگوی می

برداری محصوالت استاندارد و بالغ به تقليد خالقانه در محصوالت جدید در اواسط تقليد به سبک کپی

ای از تجهيزات و های کرهبولئبرداری، چاتغيير کرد. در مرحله تقليد به سبک کپی 1980دهه 
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وارداتی برای ساخت انبوه محصوالت استاندارد و بالغ استفاده کردند. هر نوآوری های توليدی زیرساخت

گرفت صورت یادگيری از طریق انجام صورت مییندی بود که بهاهای فرداد از جنس نوآوریکه رخ می

ک پذیری در هزینه را حفظ کند. قدم دوم در تقليد به سببر اقتصاد مقياس بود تا بتواند رقابتو مبتنی

سازی قطعات پر مصرف بود که از فناوری سطح پایينی برخوردار بودند و در برداری شامل درونیکپی

یند ساخت قطعات صورت گرفت. بعد از تقليد به سبک اها از طریق انجام در فراینجا نيز برخی یادگيری

ای شروع به تقليد و های کرهبرداری وارد مرحله تقليد خالقانه محصوالت جدید شدند. حال، شرکتکپی

ای نظير ژاپن تر کردند که توسط کشورهای پيشرفتهتوليد داخلی محصوالت جدید و غيربالغ با هزینه کم

سازی قطعات فرعی و برخی قطعات اصلی با تقليد شروع شد. در این ميان توسعه داده شده بود. درونی

توان آنها را تقليد ها افزوده شد که مییافته توسط ژاپنیهای جدید به محصوالت توسعهبرخی ویژگی

وری محصوالت جدید آای در نوهای کره. با این حال، حتی در مرحله تقليد خالقانه، شرکتيدخالقانه نام

نظير خلق مفهوم و طراحی محصوالت جدید ضعيف بودند و همچنان به واردات قطعات اصلی در 

 محصوالت جدید وابسته بودند.

در صنعت محصوالت الكترونيكی در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است: اول، های موجود دشواری

های کره در تضمين دسترسی مستمر به دانش خارجی دچار مشكل بودند و این در حالی بود که شرکت

آنها به اندازه کافی از قابليت تحقيق و توسعه برخوردار نبودند. همچنان که آنها به سطح قابليت 

های کردند، شرکتهای سطح باالتری را از آنها مطالبه میشدند و فناوریتر میرو نزدیکهای پيششرکت

دادند. از طرف دیگر، ضعف آنها در پيشرو تمایل کمتری به انتقال فناوری از طریق ليسانس نشان می

ی مشاهده اهای کرهکرد تحقيق و توسعه توسط بنگاهتوان از ترکيب هزینهقابليت نوآوری محصول را می

ات بنيادین قدرصد در تحقي 2/8های سازنده محصوالت الكترونيكی فقط طور متوسط، شرکتکرد. به

 درصد بود. 9/65ای برای توليد انبوه برابر کردند، در حالی که سهم تحقيقات توسعههزینه می

کافی  اندازهبه ای های کرهوری در این صنعت دشوار است و چرا شرکتآهای نوچرا کسب قابليت

ال را باید در رژیم فناورانه این صنعت ؤکنند؟ جواب این سنمی هزینهتحقيق و توسعه در این زمينه  برای

. صنعت محصوالت نيز داشتای به تغيير ماهيت صنعت محصوالت الكترونيک اشاره الزم استیافت. 

حالی که در گذشته صنعتی  شود، درمحور تبدیل میطور روزافزون به یک صنعت دانشالكترونيک به

ای است که چرخه عمر محصوالت پيوسته در حال گونهبوده است. روند این صنعت به 1محورکنندهمينأت

تر شدن است و این به معنای نرخ و تناوب باالی نوآوری و خط سير فناوری با عدم قطعيت باال و کوتاه

های وری محصول باعث شده است که شرکتآدر نوهای رهبری ناپذیری باالست. فقدان قابليتبينیپيش

های پيشرو شوند. از آنجایی ای مشغول تقليد و تطبيق محصوالت جدید توسعه یافته توسط شرکتکره

                                                 

1. Supplier-Dominated 
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های خيلی جدی در زمينه تحقيق توانند تالشنمیموفقيت در بازار خيلی مطمئن نيستند، بنابراین  ازکه 

 و توسعه انجام دهند. 

دشوار شده  (ليسانسبرداری )مجوز بهرهفناوری از طریق  اکتسابیعنی زمانی که  1990در دهه 

ها و های تایوانی، تحقيق و توسعه در خارج مرزها، ادغامای همچون شرکتهای کرهبود، شرکت

سمت تر اشاره شد، به طور که پيش. همزمان، همانرا آغاز کردندو اتحادهای استراتژیک  1هااکتساب

کردند. برای مثال،  ارائهذائقه بازار کره  متناسب باهای محصولی وریآبازار داخلی تغيير جهت دادند و نو

ای طراحی شده طور خاص برای نگهداری غذاهای کرهکه بهکرد  شرکت ال جی اقدام به ساخت یخچالی 

ی مادامی اثربخش بود که رقبای بود. البته، این به معنای چشم دوختن به بازار کوچک بود و این استراتژ

 خارجی نتوانند محصوالت خاص برای بازار کره توليد کنند یا از ورود به بازار این کشور منع شوند.

 

 صنعت ماشین ابزار .5-6

است که در آن  2کنندگان خاص(، صنعت ماشين ابزار یک صنعت با عرضه1984بندی پویت )طبق طبقه

 انهدانش ضمنی انباشت شده ميان توليدکننده و مشتری از اهميت باالیی برخوردار است. رژیم فناور

ها نظير نرخ و تناوب پایين نوآوری و سياليت پایين خط سير صنعت ماشين ابزار دارای برخی ویژگی

، رژیم فناوری این صنعت از های کامپيوتری به این صنعتفناوری بوده است، اگرچه با معرفی فناوری

های فناورانه در صنعت رغم این ویژگیتناوب پایين و متوسط به تناوب باالی نوآوری رسيده است. علی

گذاری در تحقيق و توسعه این صنعت کم است. عواملی وجود خران برای سرمایهأماشين ابزار، انگيزه مت

توانند منافع خود را تضمين کنند. خران نمیأند، زیرا متککم می دارد که شانس موفقيت در بازار را نسبتاً

توانند از خران نمیأصنعت ماشين ابزار از صنعت خودرو و دیگر محصوالت مصرفی متفاوت است، زیرا مت

طریق واردات تجهيزات توليد، خرید ليسانس طراحی و مهندسی محصول یا قراردادهای تحقيق و توسعه 

 (.1997 3،همپایی بپردازند )ليمهای پيشرو به با شرکت

. را در نظر گرفتهای خاص پایه دانشی صنعت ماشين ابزار شناخت این صنعت، باید ویژگیبرای 

تواند به سادگی در تجهيزات توليد تعبيه شود. در صنعت ماشين ابزار، دانش کليدی در زمينه توليد نمی

منظوره هستند. بنابراین، مهارت و هایی چندماشين یند توليد معموالًابرداری در فرتجهيزات مورد بهره

عالوه، های که نزد نيروی کار انباشت شده است )دانش ضمنی( از اهميت باالتری برخوردار است. بتجربه

، کنندهای طراحی ضعيف در مرحله توسعه محصول را برطرف توانند مشكل قابليتنمی مجوزهای فنی

د. توليدکنندگانی که قصد دارند نشوآالت محدود میای از ماشينمجموعهبه  مجوزها معموالًاین زیرا 

                                                 

1. Merger and Acquisition 
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3. Lim  
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کنندگان متعددی را برآورده سازند، باید محصوالت متنوعی را توليد کنند تا بتوانند نيازهای مصرف

قابليت اصالح طراحی ماشين را داشته باشند که این قابليت به سادگی و از طریق تحصيل در خارج از 

مجوزهای فنی قابل کسب نيست. این بخشی از دالیل دشواری همپایی در صنعت ماشين ابزار کشور یا 

 رغم اینكه سرعت نوآوری در این صنعت پایين است.است، علی

تواند مشكل گذاری در تحقيق و توسعه به تنهایی نمیاشاره به این نكته نيز حائز اهميت است که سرمایه

از دانش انباشته  ر صنعت ماشين ابزار را حل کند. قابليت تحقيق و توسعه عمدتاًهای فناورانه دضعف در قابليت

ای هگيرد. از منظر انباشت دانش ضمنی، مشكل جدی در بنگاهیند توسعه محصول ریشه میاشده در فر

شتند ها تمایل ندادليل کيفيت پایين و دقت کم ماشين ابزارهای ساخت داخل، این بنگاهای آن بود که بهکره

های مشوق دولت برای استفاده برداری کنند. به این دليل، حتی سياستاز ماشين ابزارهای توليد داخل بهره

طور مستقيم بر ثر باشد. از آنجایی که کيفيت ماشين ابزار بهؤتوانست مآالت ساخت داخل نمیاز ماشين

نسبت به کيفيت محصوالتشان داشتند،  های مشتری، با حساسيتی کهگذارد، بنگاهثير میأکيفيت محصوالت ت

برداری از ماشين ابزارهای ساخت داخل نداشتند. بنابراین، بازار داخلی ضعيف در کنار تمایلی به خرید و بهره

تر، هيچ فرصتی را برای انباشت دانش ضمنی از طریق توليد و تعامل با شدت ضعيفبازار صادراتی به

ای و مزایای کيفيتی های هزینهخران نباید به فكر مزیتأبنابراین، متکند. های مشتری فراهم نمیشرکت

عنوان یک صنعت توليدکننده کاالی های بنيادین بين صنعت ماشين ابزار بهباشند. این جنبه یكی از تفاوت

وليد صنایع توليدکننده کاالی نهایی مانند خودرو و محصوالت الكترونيكی است. با اینكه ت دیگرو  1ایسرمایه

عنوان یک مانع جدی بر مقياس است، اندازه کوچک بازار بهمبتنی (NC)آالت به روش کنترل عددی ماشين

منجر آالت های مشتری ماشيناست که به تعامل ضعيف با شرکت NCآالت بر سر راه صنعت توسعه ماشين

 (.1997شود )ليم، می

هر دو جنبه صریح  رای این است که باید بکرههای خر شبيه شرکتأهای متطور کلی، مشكالت شرکتبه

منظوره به چندمنظوره و و ضمنی دانش و فناوری کار کنند. با این حال، با تغيير از ماشين ابزارهای تک

طور خاص، با ظهور ماشين ابزار بر اهميت دانش ضمنی افزوده شد. به NCبر آن با ظهور ماشين ابزار عالوه

های تعبيه شده در ذهن بر اهميت دانش فنی الكترونيک نسبت به مهارت CNCکنترل عددی کامپيوتری 

های مهندسان افزوده شد. زمانی که صنعت ماشين ابزار شروع به جذب فناوری از مكاترونيک کرد، نوآوری

توان گفت که طور خالصه میشد. بهمنجر تر اتفاق افتاد و به کوتاه شدن دوره عمر محصوالت محصولی بيش

 .رسيدندای در این صنعت به مرحله توسعه برخی اجزای فرعی و اصلی های کرهکتشر
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 سازوكارهاي يادگیري در شش صنعت در كره جنوبيهاي كسب فناوري و همپايي، استراتژي الگوي. رژيم فناورانه، سیاستي، بازار و 3جدول 
  خودرو هاهادينیمه ارتباطات موبايل كامپیوترهاي شخصي الكترونیک ماشین ابزار

 کنندگان خاصصنعت با عرضه -

 اهميت باالی دانش ضمنی -

 نقش مشتریان در نوآوری -

 نرخ و تناوب پایين نوآوری -

 محصوالت چندمنظوره -

طوالنی در دوره عمر  -

های پيشين و دوره عمر نسل

 کوتاه در محصوالت جدید

محور به تبدیل از صنعت دانش -

 کننده محورمينأصنعت ت

 دوره عمر کوتاه محصوالت -

 نرخ و تناوب باالی نوآوری -

خط سير فناوری با  -

 پذیری پایينبينیپيش

 توليد انبوه -

اهداف تحقيق و توسعه و  -

 همپایی غيرشفاف

 محورصنعت دانش -

 نرخ و تناوب باالی نوآوری -

خط سير فناوری با  -

 پذیری پایينبينیپيش

 طول عمر کوتاه محصول -

 وابستگی به مسير -

 توليد انبوه -

اهداف تحقيق و توسعه و  -

 همپایی غيرشفاف

 کنندگان خاصصنعت دارای عرضه -

خط سير فناوری با  -

 پذیری پایينبينیپيش

 تناوب باالی نوآورینرخ و  -
 

 محورصنعت دانش -

خط سير فناوری با  -

 پذیری باالبينیپيش

 نرخ و تناوب باالی نوآوری -

 طول عمر کوتاه محصول -

 وابستگی به مسير -

 توليد انبوه -

اهميت باالی دانش ضمنی در  -

 های جدیدنسل

 اهداف تحقيق و توسعه و همپایی شفاف -

 بر مقياسصنعت مبتنی -

خط سير فناوری با 

 پذیری باالبينیپيش

 نرخ و تناوب پایين نوآوری -

 اهميت باالی دانش ضمنی -

اهداف تحقيق و توسعه و  -

 همپایی شفاف

 باالی محصول طول عمر نسبتاً -

 توليد انبوه -

 رژیم فناورانه

های تشویقی خرید سياست -

 محصوالت ساخت داخل

دليل شكست سياست به -

به خرید ماشين عدم تمایل 

دليل ابزارهای ساخت داخل به

 دقت و کيفيت پایين

محافظت از بازار داخلی از  -

 طریق کاهش واردات

 محورهای صادراتسياست -

های وارداتی اعمال محدودیت -

 بر بازار داخلی

 سازی فناوریتشویق درونی -
 

محافظت از بازار داخلی از  -

 طریق کاهش واردات

صادرات بر اعمال شرط  -

 های مشترکگذاریسرمایه

 حمایت از تحقيق و توسعه -

 خریدهای دولتی -

سيس انجمن تحقيقاتی أت -

 KCRAکامپيوتر کره 

تصویب پروژه تحقيقاتی ملی  -

 CDMAسيستم 

نگاری صنعت توسط آینده -

  ETRIسسه ؤم

گذاری برای تحقيق و هدف -

روز و اساس اطالعات بهتوسعه بر

 روندهای صنعتدقيق از 

ایجاد کنسرسيوم تحقيقاتی با  -

 حضور شرکت کوالكام

 CDMAاعالم سيستم  -

 عنوان استاندارد ملیبه

سسات مؤهای جزئی کمک -

 ETRIتحقيقاتی دولتی نظير 

تشكيل یک کنسرسيوم  -

تحقيقاتی متشكل از سامسونگ، 

 ال جی و هيوندای

محافظت از بازار داخلی از  -

 طریق کاهش واردات

 های صادراتیها و یارانهمشوق -

 رژیم سياستی

 (B2B)کار وکار به کسبوکسب -

مشتریانی از جنس  -

 ایهای حرفهشرکت

 تحت قواعد و سازوکارهای بازار -

 (B2C)کار به مشتری وکسب -

 تحت قواعد و سازوکارهای بازار -

 مصرفی -کاالی نهایی -

 محدودای مزیت هزینه -

 (B2C)کار به مشتری وکسب -

امكان فروش قطعات استاندارد  -

 به صورت جداگانه

 مصرفی -کاالی نهایی -

 (B2B)کار وکار به کسبوکسب -

 (B2C)کار به مشتری وو کسب

 تحت کنترل دولت -

تحت استانداردهای ملی  -

 (B2B)کار وکار به کسبوکسب -

 تحت قواعد و سازوکارهای بازار -

 مصرفی -کاالی نهایی -

 ایمزیت هزینه -

 (B2C)کار به مشتری وکسب -

 تحت قواعد و سازوکارهای بازار -

 مصرفی -کاالی نهایی -

 ایمزیت هزینه -

 رژیم بازار
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  خودرو هاهادينیمه ارتباطات موبايل كامپیوترهاي شخصي الكترونیک ماشین ابزار

 تعيين شده توسط دولت ای محدودمزیت هزینه - ایکاالی سرمایه -

 مزیت پيشرو بودن -

 روی مسير دنباله

یافته توسط های توسعه)مدل

 های خارجی(شرکت

 روی مسير دنباله

یافته توسط های توسعه)مدل

های خارجی مانند شرکت

 (یژاپنهای شرکت

 روی مسير دنباله

یافته توسط های توسعه)مدل

های خارجی مانند شرکت

IBM) 

 خلق مسير جدید 

به جای  CDMA)سيستم 

 TDMAهای آنالوگ، سيستم

 (GSMو 

 پرش از مراحل 

 16تا  1های )پرش از تراشه

 64های کيلوبيتی به تراشه

 کيلوبيتی(

 پرش از مراحل

)از موتورهای کاربراتوری به  

 موتورهای انژکتوری(

 الگوی همپایی

 اخذ مجوزهای فنی -
 

 گذاری مستقيم خارجیسرمایه -

 گذاری مشترکسرمایه -

 اخذ ليسانس -

 تحقيق و توسعه در خارج مرزها -

 هاها و اکتسابادغام -

 اتحادهای استراتژیک -

 مهندسی معكوس -

های تحقيقاتی بخش همكاری -

 خصوصی و دولتی

 IBMاخذ ليسانس از  -

کنسرسيوم تحقيقاتی و توسعه  -

مشترک با شرکت آمریكایی 

 کوالكام

 اخذ ليسانس -

سسات ؤهمكاری با م -

 GRIsتحقيقاتی دولتی 

خرید فناوری طراحی از شرکت  -

 ميكروالكترونيک تكنولوژی

خرید فناوری ساخت از  -

 شرکت شارپ

 تحقيق و توسعه در سيليكون ولی -

 بازگشت متخصصان به کشور -

 مهندسی معكوس -

اخذ ليسانس )شرکت تكزاس  -

 اینسترومنت(

زا توسط تحقيق و توسعه درون -

 های خصوصیشرکت

های کسب دانش شرکت -

 تحقيقاتی خارجی )ریكاردو انگليس(

های کسب استراتژی

 فناوری

 یادگيری از طریق انجام -

یادگيری از طریق تعامل با  -

 مشتریان

یادگيری از طریق جستجو و  -

 پژوهش

 یادگيری از طریق انجام -

های یادگيری از طریق همكاری -

 غيررسمی و رسمی

یادگيری از طریق جستجو و  -

 پژوهش

 یادگيری از طریق انجام -

یادگيری از طریق همكاری و  -

 های خارجیبا شرکتتعامل 

یادگيری از طریق جستجو و  -

 پژوهش

 یادگيری از طریق انجام -

یادگيری از طریق همكاری و  -

 های خارجیتعامل با شرکت

یادگيری از طریق جستجو و  -

 پژوهش

 یادگيری از طریق انجام -

یادگيری از طریق همكاری و  -

 های خارجیتعامل با شرکت

و یادگيری از طریق جستجو  -

 پژوهش

 یادگيری از طریق انجام -

یادگيری از طریق همكاری و  -

 های خارجیتعامل با شرکت

یادگيری از طریق جستجو و  -

 پژوهش

سازوکارهای 

 یادگيری
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 بخش صنعتي پنجهاي فرصت در پنجره مروري بر .6

ها شامل هواپيماهای جت این بخششوند. بخش صنعتی مرور می 5های فرصت در در این قسمت پنجره

های (، حافظه2017 2،های موبایل )گياچتی و مارچی(، گوشی2017 1،ای با اندازه متوسط )ورتسیمنطقه

 هستند.( 2017 5،و فوالد )لی و کی( 2017 4،(، دوربين )کانگ و سونگ2017 3،هادی )شيننيمه

 

 صنعت گوشي تلفن همراه .6-1

)گياچتی و  ساله دو بار تغيير پيدا کرده استهای موبایل در دوره چهارده در صنعت گوشی بازار رهبری

شرکت آمریكایی  6،. زمانی که شرکت فنالندی نوکيارخ داد 1998(. اولين تغيير در سال 2017مارچی، 

های موبایل، در گذار به نسل . تغيير دوم با تحول گوشیکرد بازار خارجرا از موقعيت رهبری  7موتوروال

از نظر سهم بازار  2012های هوشمند رخ داد، زمانی که شرکت سامسونگ، نوکيا را در سال اول گوشی

ردان در هر دو وافرصت برای تازه یهاتوجهی در باز کردن پنجره کنار گذاشت. تغيير فناوری، نقش قابل

. در انتقال از موتوروال به نوکيا، فرصت از طریق ظهور فناوری دیجيتالی خلق کرد تغيير رهبری ایفامورد 

گردید. در انتقال از نوکيا به سامسونگ، فرصتی فناورانه، از طریق تغيير فناورانه اساسی یعنی انتقال از 

های ل قدیمی، مانند سيمبيان نوکيا به گوشیهای عامل موبایبر سيستمهای دیجيتال مبتنیگوشی

صورت عامل آندروید گوگل، باز شد که برای پشتيبانی از رابط کاربری لمسی به هوشمند با سيستم

های فرصت مرتبط با پنجره نهادی با هم تفاوت سفارشی ساخته شده بوند. دو رویداد از نظر مفهوم پنجره

فرد اتحادیه اروپا از استانداردهای توجهی توسط حمایت منحصر به  داشتند. در رویداد اول، فرصت قابل

متحده باز شد. در رویداد دیجيتال در مقایسه با حمایت از استانداردهای متعدد در ایاالت  8جی اس ام

عامل قدیمی و تردیدش برای ورود به و چسبيدن به سيستم گرفتار شدن در دامعلت دوم، تنزل نوکيا به

 اتفاق افتاد. 2000اوایل دهه  بازار در

 

 هارساناصنعت نیمه .6-2

ساله تجربه دو تغيير در رهبری صنعتی را در یک دوره یازده رساناهای حافظه در صنعت نيمهبخش تراشه

و تغيير دوم در  1982است. اولين تغيير، مربوط به تغيير رهبری از ایالت متحده به ژاپن در سال کرده 
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ای رهبری های کره. شرکتاست1993رهبری صنعتی از ژاپن به کره جنوبی در سال ارتباط با تغيير

بر تغيير در موقعيت صنعتی را برای بيش از بيست سال حفظ کرده و هيچ عالمتی در آینده نزدیک مبنی

شود؛ بنابراین این بخش، دو مورد تغيير رهبری و یک مورد ثبات رهبری را در رهبری آنان احساس نمی

وسيله پيشرفت فناورانه سریع با تغيير نسل طور کلی، رژیم فناورانه در بخش تراشه حافظه بهدارد. بهبر

شوندگانی که دیر وارد صنعت شود؛ بنابراین واردیافته در هر سه یا چهار سال، توصيف میکاالهای توسعه

ها مزمان دو نسل از فناوریها از طریق توسعه هد. آنکنند هداف متحرکی را دنبال اباید  شوند، می

بينی تغيير ای و قابل پيشگيری از ماهيت دورههای آینده( به وسيله بهرهفناوری و  های کنونی)فناوری

های ژاپنی برای ورود و همپایی هایی برای شرکتافتند. در سطح تغييرات نسلی، فرصتفناوری پيش می

و  1های با ظرفيت DRAMهای حافظه سمت نسل به 1VLSIکه در مسير فناوری طوریباز شد، به

تر با برداشتن گامی اساسی و های فرصت بيشکيلوبایت حرکت کردند و سپس با باز شدن پنجره 4

های فرصت برای شرکت سامسونگ کيلوبایت پيش افتادند. پنجره 64و  16های جهش به سمت حافظه

. كردمگابایت حرکت 16و  4های ظه با ظرفيتهای حافکه این صنعت به سمت نسلشد زمانی پدیدار 

واردان، نه فقط برای ورود به صنعت، بلكه برای همپایی توجهی برای تازههای قابلاین ناپيوستگی، فرصت

 1993ای، از سال های کرهآن، تداوم رهبری شرکت از . پسکرد و پيش افتادن از متصدیان صنعت ایجاد

ها و نيز دو تحول فناورانه جدید که مورد عالقه رهبران قرار های آنقابليتوسيله توسعه ان بهتورا می

علت افزایش شدید و ناگهانی در ها، بههای حافظهاول ضعيف شدن کاال، مانند ویژگی .گرفت توضيح داد

طور که به 2«جویی ناشی از تنوع توليد )اقتصاد دامنه(صرفه»تعداد استانداردهای فناورانه و دوم افزایش 

ها ظهور پيدا کرد. این تغييرات پنجره فرصت را و فلش مموری DRAMهای عمده در توليد حافظه

 .کرد محدودواردان برای تازه

. برای نمونه، در دو داشتند مهمی نقش تقاضا، در بخش تراشه حافظه های مربوط بههمچنين پنجره

ای نسبت به اقتصادی، نگاه بسيار محتاطانههای متصدی در دوران رکود مورد تغيير رهبری، شرکت

تر در دوران رکود اقتصادی، سعی در ساخت گذاری بيشبا سرمایه متأخرهاکه، گذاری داشتند، درحالیسرمایه

های جدید داشتند. عوامل نهادی تا حد مشخصی مورد توجه قرار گرفت. در مورد انتقال رهبری به فناوری

های ژاپنی برای توسعه پایه شد، منجر به انگيزش شرکتکه توسط دولت هماهنگ می VLSIژاپن، پروژه 

های فرصت فناورانه ها به پنجرهها باعث تسهيل پاسخ این شرکت. این توسعهمنجر شدگذاری دانشی و سرمایه

بود و نقش  هادی مشكوکانداز توسعه صنعت نيمهگردید. با وجود این، در کره جنوبی، دولت نسبت به چشم

ای، نوع های کرهای را در حمایت از ورود سامسونگ انجام نداد. در مورد موفق شدن شرکتکنندهتسهيل

تجاری  نامه رخ داد، یعنی همان توافق دارنده فناوریمتفاوتی از تغيير نهادی وجود داشت که در کشورهای 
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ف آن محدود نمودن رقابت در قيمت بين مریكا و ژاپن امضا شد و هدآبين  1986که در سال  1هادینيمه

حال، این  این مریكا بود. باآدر بازار  DRAMهای وسيله تنظيم یک قيمت کف برای حافظهمریكا و ژاپن بهآ

موجب آن در  ثروت بادآورده بسياری را برای توليدکنندگان ژاپنی به ارمغان آورد که توانستند به نامه توافق

 (.2017المللی موقعيت خود را تحكيم بخشند )شين، بازار بين

 

 صنعت دوربین عكاسي .6-3

است. تغيير موقعيت رهبری صنعتی،  کرده صنعت دوربين، سه تحول اصلی در رهبری صنعتی را تجربه 

های متصدی توانستند رهبری بازار را در طول تحول دوم مربوط به تحوالت اول و سوم بوده و شرکت

های ژاپنی با فناوری رخ داد، زمانی که شرکت 1950. اولين تغيير رهبری در اواسط دهه کنند حفظ 

شدند. تحول فناورانه  3ری ساخت دوربين رنج فایندرهای آلمانی با فناوجایگزین شرکت 2،جدید اس ال ار

تغييری در موقعيت  4از اس ال ار آنالوگ به اس ال ار دیجيتال یا دی اس ال ار 1980دوم در دهه 

، اختراع 2010های ژاپنی نوکيا و نيكون تأسيس شدند. در سال غير از اینكه شرکتبرنداشت، بهرهبری در

شوندگان . این واردمنجر شدواردانی چون سونی، المپيوس و سامسونگ ازهدوربين بدون آینه به ورود ت

های موجود هایی از کشورهای آسيایی نسبت به شرکتتری نسبت به سهم بازار در قسمتادعای بيش

تر تحت تأثير لمان به ژاپن بيشآانتقال رهبری صنعت دوربين از  1960داشتند؛ بنابراین، در اواسط دهه 

پنجره فرصت فناورانه مربوط به ظهور فناوری دوربين اس ال ار بود. این تحول فناورانه بنيادی،  باز شدن

شایستگی توليدکنندگان را به چالش کشيد. این  بنيانهای رنج فایندر بر بازار و هم هم غلبه دوربين

ند که فناوری اس ال های ژاپنی بودیافته بود، اما این شرکتفناوری در ابتدا توسط کشور آلمان توسعه

های آلمانی در دام عدم پذیرش . درنتيجه، شرکتکردند سازیار را پذیرفتند، بهبود داده و آن را تجاری

 این نوآوری افتادند. 

ها اتفاق افتاد. این علت تلفيق فناوری دیجيتال در دوربين، تغييرات فناورانه زیادی به1980در دهه 

بر فيلم، شبيه به اس ال ار، به تصویربرداری الكترونيكی در اس كاسی مبتنیتغيير مربوط به انتقال از ع

حال، بخش بزرگی از فناوری دی اس ال ار در درجه اول از فناوری اس ال ار ال ار دیجيتال است. با این 

سازی/ نمایش تصویر دیجيتال، تنها قسمت بسيار جدید بود. ذخيره موجود توسعه یافت. سيستم سنسور/

های توجهی در حوزهها، تخصص و مهارت قابلکنندگان آنتأمين ا این مرحله، توليدکنندگان ژاپنی وت

جای اینكه ناپيوستگی فناورانه مخرب شایستگی آنان باشد، ؛ بنابراین، بهکردند فناوری دیجيتال کسب 

نه تقویت شایستگی های ژاپنی نوعی ناپيوستگی فناوراحرکت به سمت فناوری دی اس ال ار برای شرکت
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تری در های فناورانه بيشبود که به تداوم رهبری ژاپن برای بيش از دو دهه دامن زد. اخيراً، ناپيوستگی

برداشته و متضمن توسعه دوربين های جدید را درای از فناوریپدیدار شد که مجموعه 2000اواسط دهه 

 ، این ناپيوستگی فناورانه به ميزان زیادیفناوریو دارنده رهبر ژاپنی های بدون آینه بود. برای شرکت

توجهی برای تعداد کمی از بازیگران ژاپنی در مسير فناورانه مخرب شایستگی بود، اما فرصت قابل یک

ها برای به چالش وجود آورد. این شرکتو سونی( و کره جنوبی به 1طور عمده برای پاناسونيکصنعت )به

های بدون آینه جدید شدند. در دار توسعه فناوریی متصدی، عهدههاکشيدن موقعيت رهبری شرکت

هایشان در بين توجهی را در سهم بازار برای تثبيت موقعيتها رشد قابل، این شرکت2010اوایل سال 

 .کردند رهبران بازار جهانی تجربه

ویژه در ، بهتصنع جایی رهبریههای فرصت مهمی را در هر دو مورد از جابهای تقاضا پنجرهموج

سرعت در ژاپن، در طول جنگ جهانی دوم افزایش جایی اول، فراهم آورد. تقاضا برای دوربين به هجاب

ای برای یافت و پس از جنگ در دوران اشغال آمریكا و جنگ کره تداوم یافت. این موج تقاضا، پایه

کنندگان قطعات اختار مربوط به تأمينتوليدکنندگان ژاپنی ایجاد کرد تا توليد انبوه را افزایش داده و س

ار الهای اسهای دوربينجایی رهبری، عدم رضایت کاربران از محدودیتهرا توسعه دهند. در دومين جاب

ای و شخصی(. این های حرفهای افزایش یافت )دوربينشدت در بازارهای ژاپنی و کرهار بهالاسو دی

قابل  ایدر چنين محصول فناورانه تدریجیوسيله بهبودهای که بهای ایجاد نمود مسئله تقاضای نهفته

سرعت توسط  باره با تأخير پاسخ دادند، اما این فرصت برای تغيير بههای متصدی دراینرفع نبود. شرکت

 شد.  برداریبهرهشرکت سامسونگ مانند ای واردان ژاپنی و کرهتازه

 

 صنعت فوالد .6-4

است. اولين تجربه،  کرده  را تجربه  2جایی در رهبری صنعتی یا چرخه همپاییهصنعت فوالد، دو جاب

و  1980و اوایل دهه  1970مریكا به ژاپن در اواخر دهه آمربوط به تغيير موقعيت رهبری صنعتی، از 

را  1990کره در طول دهه  4ژاپن به پوسكو 3تجربه دوم، تغيير رهبری از شرکت فوالد نيپون استيل

های ژاپنی، دارد. شرکتهای فناورانه و نهادی را دربرمریكا به ژاپن پنجرهآبرداشت. انتقال رهبری از د

و  پذیرفت( را که توسط کشور اتریش ایجاد شده بود، BOF) 5نوآوری مربوط به روش بی او اف أفور

تنظيم صدور حق  . دولت ژاپن همچنين بااقدام کردندهای بعدی سپس به بهبود روش، توسط نوآوری

توجهی هزینه حق امتياز را کاهش داد. در مقابل،  ، به ميزان قابلBOFامتيازهای جمعی روش 

                                                 

1. Panasonic  

2. Catch-up Cycle 

3. Nipon Steel 

4. Posco 

5. Basic Oxygen Furnace 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

38 

های قدیمی گرفتار آمدند. ایجاد و خلق مسير توسط های آمریكایی در دام تداوم اجرای روششرکت

ه صنعت ژاپن به ميزان های متعاقب آن بود. تجربهای ژاپنی در امتداد پذیرش نوآوری و نوآوریشرکت

نزدیک است، زیرا پنجره فرصتی باز  (1988) شده توسط پرز و سوئتزیادی با دو جزء اساسی پيشنهاد

کار گيرد، زمانی هرا ب BOFشد که به صنعت اجازه داد تا در طول مرحله آغازین چرخه فناوری روش

های مربوط به ساخت توجهی را در حوزه قابلهای نوآورانه و عملياتی قابليتانباشت های ژاپنی که شرکت

را در مرحله اوليه  BOFها از مزایای آن فرصت استفاده نموده و روش. بنابراین، ژاپنیکردند تجربهفوالد 

 کار گرفتند.هو با هزینه پایين )هزینه حق امتياز(، به علت هماهنگی صنعت و دولت ب

ورود در مرحله برای  ، فرصتی برای صنعت کره  1970دهه مورد کره جنوبی داستان متفاوتی دارد. در 

حال، از آنجا که شرکت پوسكو، زمانی کار را شروع باز شد. بااین 1گری مستمراول توسعه فناوری ریخته

گری مستمر را مندی از فناوری ریختههای محدود در ساخت فوالد بود، فرصت بهرهکرد که دارای قابليت

روی دنباله»آميز و با استفاده از روش شكل موفقيت جای آن، شرکت پوسكو، بهرد. بهن زمان پيدا نكآدر 

های بالغ واردشده از ژاپن، ، به سمت یادگيری و همپایی تدریجی، از طریق پایه قرار دادن فناوری«مسير

نبود. کارخانه ها برای ایجاد کارخانه دوم ميسر پوسكو، بدون تصميم آن «يش افتادنپ»حرکت کرد. فرایند 

استيل  وری و همپایی با نيپونهای متصدی از لحاظ بهرهبر مقياس با شرکتدوم، موفق به رقابت مبتنی

ها با ترین فناوریپذیر از آنجا ممكن شد که پوسكو قادر به خرید و نصب پيشرفتهپذیری قياسنبود. رقابت

صنعتی در صنعت فوالد پنجره فرصتی برای پوسكو علت شوک نفتی دوم شد. لذا، رکود های پایين، بههزینه

 هایی با قيمت پایين مخالف بودند.تر با فروش چنين فناوریهای متصدی، کمکه شرکتکرد باز 

 

 ايصنعت هواپیماهاي جت منطقه .6-5

است. نمونه اول در سال کرده  رهبری را در سه دهه گذشته تجربه  تغييرای، دو صنعت هواپيماهای منطقه

موقعيت رهبری خود  3،و فوکر 2های توليد هواپيمای بریتيش ایر و اسپيس، زمانی رخ داد که شرکت1995

های بریتيش ایر صندلی واگذار کردند. شرکت 50 ی دارایدر بازار هواپيماها 4را به شرکت کانادایی بومباردیر

ارای خطوط توليد هواپيما در های متصدی اروپایی در بخش هواپيما بودند که دو اسپيس و فوکر، شرکت

جایی دوم در موقعيت رهبری صنعتی بخش هواپيماهای متوسط، در هصندلی بودند. جاب 120تا  70محدوده 

جایی ه. تغييرات تقاضا، در هر دو مورد جابشد تجربه 5و با رشد شرکت هواپيمایی برزیلی امبرائر 2005سال 

های اروپایی به جایی از شرکتهد. چندین روند در اولين جابعنوان پنجره فرصت عمل کردر این صنعت، به

                                                 

1. Continuous Casting (CC) 

2. BAe 

3. Fokker  

4. Bombardier  

5. Embraer 
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با هم همگرا شدند. این روندها به رشد سریع تقاضا برای هواپيماهای   1990بومباردیر کانادا در اواخر دهه 

صندلی به محدوده  120تا  70که عالمتی برای تغيير از محدوده هواپيماهای   منجر شدجت کوچک 

 2000جایی دوم رهبری از بومباردیر کانادا به امبرائر برزیل در اواسط دهه هندلی بود. جابص 50هواپيماهای 

ای صندلی بود که هواپيمای منطقه 120تا  70علت برگشت و تغيير جهت تقاضا به بخش بازار هواپيماهای به

ر رقابتی خطوط هواپيمایی صندلی ارتقا داد. این تغييرات به افزایش فشا 180تا  150صندلی را به محدوده  50

مصرف گذاری در هواپيماهای کماندازه هواپيما با مسيرها و سرمایه تطبيقجویی در هزینه، از طریق برای صرفه

 منجر شد.در دوران افزایش قيمت سوخت 

و تغيير مقررات  بازار های فرصت مرتبط با تقاضا، موجب تقویت رویدادهای تغيير رهبریظهور پنجره

بين اتحادیه خلبانان  هایی نامه، موافقت1980ای در دهه دنبال رشد مسيرهای منطقهمریكا شد. بهآدر 

که از دستمزد نسبتاً باالی خلبانان خطوط هواپيمایی شد  ایالت متحده و خطوط هواپيمایی منعقد 

ن قراردادی، صندلی توسط خلبانا 50قدیمی بزرگ، از طریق جلوگيری از پرواز با هواپيماهای بيش از 

طرز مؤثری مانع از هواپيماهای بزرگ در بازار به قنامه تواف. این کردمیای دفاع در مسيرهای منطقه

. در شد تر از حد آستانهسوی هواپيماهای کمای گردید، درنتيجه موجب تقویت انتقال تقاضا بهمنطقه

به   ز آن ممكن شد، که این مسئلهصندلی و فراتر ا 70به  50از  نامه، شرط آن موافقت2000دهه 

این تغيير، اهميت فرصت  منجر شد.صندلی  120تا  75همگرایی فشار تقاضا برای بخش هواپيماهای 

. در انتقال رهبری به امبرائر، طيفی از تغييرات نهادی در بافت محلی کرد تقاضا را در آن بخش تقویت

گيری امبرائر را حمایتی صادراتی و مالی دولت(، بهره هایسازی امبرائر و نيز طرحواردان )خصوصیتازه

 کرد. از پنجره فرصتی که توسط تغييرات تقاضا باز شده بود، تسهيل

 

 بخش صنعتي پنجهاي فرصت در پنجره .4 جدول

 های فرصتپنجره صنعت

 گوشی تلفن همراه

  فناوری دیجیتال جی اس ام  ←پنجره فرصت فناوری )فناوری آنالوگ مورد استفاده در شرکت موتوروال
 در شرکت نوکیا(

 نهادی )حمایت اتحادیه اروپا از استاندارد دیجیتال جی اس ام در مقابل استانداردهای  -پنجره فرصت سیاستی
 آمریکایی(

 های گوشی ←های قدیمی سیمبیان نوکیا های دیجیتال با سیستم عاملپنجره فرصت فناوری )گوشی
 ید اندروید گوگل(هوشمند با سیستم عامل جد

 هاهادینیمه

 فناوری حافظه( های پنجره فرصت فناوریVLSI ← های فناوری حافظهDRAM) 

 راهبری و هماهنگی پروژه -پنجره فرصت سیاستی( گذار به فناوری نهادیVLSI )توسط دولت ژاپن 

 (1986ژاپن در سال هادی بین آمریکا و تجاری نیمه نامهتوافقنهادی )امضای  -پنجره فرصت سیاستی 

 حافظه( های پنجره فرصت فناوریDRAM  16تا  4کیلوبیتی به  65و  16با ظرفیت )مگابیتی 

 نهادی )تشکیل یک کنسرسیوم تحقیقاتی متشکل از سامسونگ، ال جی و هیوندای  -پنجره فرصت سیاستی
 در کره جنوبی(
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 های فرصتپنجره صنعت

 دوربین عکاسی

 فناوری اس ال ار( ←فایندر پنجره فرصت فناوری )فناوری ساخت دوربین رنج 

  اس ال ار دیجیتال یا دی اس ال ار( ←پنجره فرصت فناوری )اس ال ار آنالوگ 

 ویژه در طول جنگ جهانی دوم(هپنجره فرصت تقاضا )موج افزایش تقاضا برای دوربین عکاسی ب 

 فوالد

 ( اکتساب روش بی او اف( پنجره فرصت فناوریBOFاز ) اقدام به بهبود روش سوی شرکت ژاپنی و سپس
 های بعدی(توسط نوآوری

 نهادی )کاهش هزینه حق امتیاز از طریق صدور حق امتیازهای جمعی روش  -پنجره فرصت سیاستی

BOF )توسط دولت ژاپن 

 های جدید توسط شرکت پوسکو کره جنوبی در زمان شوک نفتی پنجره فرصت فناوری )امکان خرید فناوری
 ها(دوم و کاهش قیمت فناوری

هواپیماهای جت 
 ایمنطقه

 ها()بهبودهای جزئی در زیرسیستم طور محدودهای فرصت فناوری بهپنجره 

 دلیل تغییر در قیمت نفت(ای بهپنجره فرصت تقاضا )تغییر در تقاضا برای هواپیماهای جت منطقه 

 صادراتی و مالی دولت های حمایتی سازی امبرائر برزیل و نیز طرحنهادی )خصوصی -پنجره فرصت سیاستی
 برزیل(

 

 بندي و پیشنهادهاي سیاستيجمع

اند، برخی کشورهای شرق آسيا رغم اینكه کشورهای زیادی در دنيا در دام درآمد متوسط گير افتادهعلی

های فناورانه با کشورهای صنعتی و توسعه یافته به های اخير از طریق کسب قابليتاند طی دههتوانسته

های اقتصادی بزرگی نظير سامسونگ، رانه بسيار باال دست پيدا کنند. در این راستا بنگاهدرآمدهای س

ها گوی سبقت را از رقبای اروپایی و آمریكایی خود اند در برخی حوزههيوندایی، ال جی، هوآووی توانسته

برداری بهره «همپایی»ها از مفهومی تحت عنوان بربایند. اقتصاددانان برای توضيح و تبيين این واقعيت

اقتصادی  «همپایی»کنند. اگر همپایی در زمينه کاهش شكاف در درآمد سرانه کشورها باشد به آن می

های فناورانه ميان کشورهای شود و اگر همپایی در رابطه با کم کردن فاصله در سطح قابليتگفته می

شود. یاد می «همپایی فناورانه»حال صنعتی شدن باشد، از آن تحت عنوان صنعتی و کشورهای در

همپایی »به آن  دکار روههمچنين، اگر این مفهوم برای کاهش فاصله ميان سهم از بازارهای جهانی ب

همپایی »برداری شود به آن وری کل عوامل بهرهو اگر برای نشان دادن کاهش فاصله ميان بهره «بازار

 گفته می شود. «وریبهره

اول، همپایی با الگوی اند: کرده فناورانه سه مسير و الگو را شناسایی صاحبنظران برای همپایی 

های پيشرو طی های تازهوارد مسير مشابهی را که شرکتشرکت در آن که الگویی روی مسير:دنباله

 )مثال لوازم الكترونيكی، کامپيوترهای شخصی و ماشين ابزار در کره جنوبی(؛ کننداند، دنبال میکرده

های تازهوارد مسير مشابهی را طی شرکت الگویی که در آن همپایی با الگوی پرش از مراحل:دوم، 

)مثال خودرو و  کنندتری صرف میکنند، بنابراین زمان کمبرخی مراحل جهش میاز ولی  ،کنندمی
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ی هاشرکترساناها در کره جنوبی(؛ سوم، همپایی با الگوی خلق مسير جدید: الگویی که در آن نيمه

)مثال ارتباطات از راه دور با تلفن  کنندابداع می فناورانهبرای توسعه  مسير مخصوص به خود راتازهوارد 

 همراه در کره جنوبی(.

وری حال توسعه )وقوع همپایی، سرعت همپایی، بهرهسوی دیگر عملكرد همپایی یک کشور دراز

د: عوامل بيرونی و درونی. عوامل بيرونی از ثير دو دسته عوامل قرار دارأکل و عملكرد نوآوری( تحت ت

کنند و از طرفی شامل های کشور در آن فعاليت میشود که بنگاهطرفی شامل محيط نهادی و قانونی می

های اقتصادی در آن به کسب شود که بنگاههای فناورانه( میهای صنعتی )رژیمهای خاص بخشویژگی

. عوامل درونی نيز دربرگيرنده مسير کسب کنندمیرانه اقدام و توسعه فناوری و ارائه محصوالت نوآو

 یند همپایی است.اهای فناورانه، راهبردهای همپایی بنگاه و مراحل و فرقابليت

های فرصت است. همچنين، یكی از مفاهيم بسيار کليدی در رابطه با همپایی فناورانه مفهوم پنجره

امكان همپایی  متأخرهای کشورها و بنگاه خاصی است که برایهای واقع موقعيتهای فرصت درپنجره

ها و دادن برداری مناسب از این پنجرهتوانند از طریق بهرهو این کشورها می کند میفراهم فناورانه را 

های فرصت در اثر پنجره های پيشرو بربایند. اصوالًپاسخ درخور به آنها گوی سبقت را از کشورها و بنگاه

های پنجرهبه بيان بهتر، شوند. ها پدیدار میهای فناوری، تقاضا و سياستو تحوالتی در زمينه تغيير

عمومی و  هایتقاضا )پنجره تقاضا( و سياستبازار و فناوری یا دانش )پنجره فناوری(، شرایط به فرصت 

 .شوندتنظيمات نهادی )پنجره نهادی( مربوط می

تجارب کشور کره جنوبی و مطالعه تعدادی از صنایع نظير خودرو، در این گزارش از طریق مروری بر 

رساناها، وسایل الكترونيكی، کامپيوترهای شخصی و ماشين ابزار نشان داده شد ارتباطات از راه دور، نيمه

های صنعتی )رژیم فناورانه(، شرایط بازار و تقاضا در آنها و های خاص بخشکه چگونه ترکيبی از ویژگی

شده منجر گيری الگوهای متفاوت همپایی فناورانه در این صنایع ای و مداخالت دولت به شكلهسياست

های متفاوت توسط کشور کره جنوبی در این است و در نتيجه منجر به سطوح عملكردی و کسب جایگاه

ها تلفن است. همچنين، با بررسی تجارب کشورهای مختلف در برخی صنایع نظير گوشیشده  صنایع 

شد های فرصت، آشكار های عكاسی، فوالد و هواپيماهای جت از منظر پنجرهرساناها، دوربينمراه، نيمهه

شود و کشورهایی که آمادگی های فرصت متفاوتی گشوده میهای صنعتی مختلف، پنجرهکه در بخش

از طریق رقم  های فرصت را داشته باشند، فرصت را مغتنم شمرده والزم برای پاسخ دادن به این پنجره

 کنند.های همپایی، به سمت رهبری بازار در آن صنایع حرکت میزدن چرخه

 سياستی حاصل از این مطالعه بدین شرح است:  ها و پيشنهادهاییافتهبرخی 

 ویژه در شرق آسيا که موفق به همپایی فناورانه با کشورهای هاول، وجود اقتصادهای نوظهور ب

اند از این مسير به رشد و توسعه اقتصادی دست پيدا کنند، گواه آن است که توانستهاند و پيشرو شده

حال توسعه نظير ایران بسته نيست، مسير توسعه فناورانه، صنعتی و اقتصادی برای سایر کشورهای در
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 برخی نكات کليدی است.  توجه دقيق بهاما نيازمند 

 گذرد اقتصادی پایدار از همپایی فناورانه و بازار می دوم، راه همپایی اقتصادی و رسيدن به توسعه

بر اند که توسعه اقتصادی آنها مبتنیو تمامی کشورهای موفق در عرصه همپایی اقتصادی نشان داده

تواند محور بوده است، نه چشم اميد دوختن به منابع زیرزمينی و طبيعی که میتوسعه فناورانه و صادرات

های افتادگی در زمينهولی در بلندمدت به عقب ،ثروت کندخلق برای کشور برای مدت زمان کوتاهی 

 شود.منجر فناورانه، صنعتی و اقتصادی کشور 

 در واقع،. شود عنوان موضوعی چندسطحی و چندبعدی مطالعه و بررسیهمپایی فناورانه باید به 

عوامل یعنی عوامل سطح ملی ثير سه سطح از أهای اقتصادی تحت تهمپایی فناورانه در سطح بنگاه

بخشی سطحالملل(، عوامل ها، قوانين، مقررات، استانداردها و حتی کيفيت روابط و تعامالت بين)سياست

ها و بازار و تقاضا( و عوامل سطح های خاص صنایع از منظر دانش، فناوری، بازیگران و شبكه)ویژگی

های مدیریتی( قرار یادگيری و همپایی فناورانه و سيستمهای فناورانه، راهبردهای بنگاه )سطح قابليت

 ضروری است. برای سياستگذاری اثربخش دارد، که توجه به همه این سطوح

 ًحاصل ترکيبی از برخی عوامل نظير  تجارب موفق همپایی در کشورهایی نظير کره جنوبی معموال

ها و مداخالت ورانه در یک صنعت؛ حمایتهای فنابينی تغييرات و پيشرفتنگاری فناوری و پيشآینده

گذاری در تحقيق و توسعه، محافظت از بازارهای داخلی در صنایع نوپا، تشكيل دولت نظير سرمایه

ها سوی بنگاههای بخش دولتی و بخش خصوصی؛ اتخاذ راهبردهای مناسب اکتساب فناوری ازکنسرسيوم

های فعال در کشورهای ویژه بنگاهههای خارج از کشور باهها و تعامالت اثربخش و سازنده با بنگو همكاری

 یافته اروپایی و آمریكایی بوده است.توسعه
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