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Abstract 

One of the key issues in the global economy 
is the extent to which global change creates 
opportunities for developing countries to 
prosper. The school of neoclassical 
economics has emphasized on catch-up, yet it 
has considered the policies and strategies of 
catching up to be the same for all countries. 
With the emergence of evolutionary 
economics, this perspective has changed. It 
led to the interest of pursuing technological 
advancement in developing countries and 
even to surpass developed ones in terms of 
technological catch-up studies. These studies, 
in light of global developments, have changed 
and evolved over history. In this regard, this 
article examines the trend of technological 
catch-up studies. In the present study 92 
articles were extracted from 21 prestigious 
journals in the period of 58 years (1962- 
2020). Based on the Meta-Synthesis method, 
two main paths of "Low road" and "High 
road" were identified in technological catch-
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up studies in the literature, and the 
characteristics of each of them were extracted 
and compared based on existing literature. 
The findings suggest that the process of 
technological catch-up studies is moving 
towards sustainability transitions with an 
emphasis on opening up windows of 
endogenous opportunity, through the 
management of a set of activities for the 
development of socio-technical regimes, and 
based on Technological innovation systems 
analysis to create more proactive responses 
from follower countries. Finally, suggestions 
have been made for future studies of 
technological catch- up. 
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  رویکرد فراترکیب: فرارسی فناورانه از منظر گذارهاي پایدار نگاهی به مطالعات

  2پور خطیر محمد ولی، 3مهدي مجیدپور، *2محسن علیزاده ثانی، 1سوما رحمانی

  گذاري علم و فناوري، دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران، بابلسر دانشجوي دکتري سیاست -1
  استادیار دانشکده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران، بابلسر -2
  ر، تهراناستادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوري، دانشگاه امیرکبی -3

  

  دهیچک
مکتب اقتصاد . شود هاي پیشرفت کشورهاي در حال توسعه می یکی از موضوعات اصلی اقتصاد این است که تغییرات جهانی تا چه اندازه باعث ایجاد فرصت

، یاملکتمکتب اقتصاد  در. هاي فرارسی را براي تمامی کشورها یکسان در نظر گرفته است ها و راهبرد نئوکالسیک بر فرارسی تأکید داشته اما با این حال سیاست
آنها از کشورهاي  به مرور این نوع نگاه به فرارسی تغییر و این موضوع سبب عالقه کشورهاي در حال توسعه به انجام مطالعات پیشرفت فناورانه و پیشی گرفتن

مقاله حاضر . خوش تغییر شده و تکامل پیدا کرده استاین مطالعات با توجه به تحوالت جهانی، دست. یافته در قالب مطالعات فرارسی فناورانه شده است توسعه
به . مجله معتبر استخراج گردید 21از ) 2020تا  1962(سال  58مقاله در بازه زمانی  92در این نوشتار، . پردازد به بررسی روند مطالعات فرارسی فناورانه می

ها  یافته. هاي هر یک از این مطالعات با یکدیگر مقایسه شدند نه شناسایی و ویژگیروش تحلیل فراترکیب، دو جریان اصلی مسیر کوتاه و مسیر بلند در پیشی
اي از  زا از طریق مدیریت مجموعه هاي فرصت درون حاکی از آن است که روند مطالعات فرارسی فناورانه به سمت گذارهاي پایدار با تأکید بر باز کردن پنجره

فعاالنه توسط کشورهاي پیرو، در  یشپهاي  هاي نوآوري فناورانه و براي ایجاد پاسخ و مبتنی بر تحلیل نظام یفن-یاجتماعهاي  ها جهت توسعه رژیم فعالیت
  .جریان است

  گذار پایدار، فرارسی فناورانه، مسیر کوتاه، مسیر بلند، روش تحلیل فراترکیب: ها کلیدواژه
 :شود مقاالت پیشنهاد می براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم

Rahmani, S., Alizadeh Sani, M., Majidpour, M., & Valipour Khatir, M. (2020). A look at Technological Catch-up 
Studies from the Perspective of Sustainability Transitions: A Meta-Synthesis Review. Journal of Science & 
Technology Policy, 12(1), 73-90. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1137 

  
  1مقدمه -1

رغم موفقیت برخی کشورهاي در حال توسعه در  علی
اند که شکاف فناورانه خود  هنوز نتوانستهآنها هاي اخیر،  سال

بررسی دالیل این . یافته کاهش دهند را با کشورهاي توسعه
موضوع، از طریق رویکردهاي مختلف فرارسی انجام شده 

بر نقش مهم فرارسی  ،مطالعاتن یارویکرد رایج در . است

                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1137 

  alizadehsani@umz.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

وري تأکید  به منظور توسعه اقتصادي و رشد بهره 12فناورانه
ین حال، برخی نویسندگان اخیراً مطالعات فرارسی با ا. دارد

فناورانه را به این دلیل که صرفاً تأکید آن بر رشد اقتصادي و 
درست . اند هاي غیرپایدار است مورد انتقاد قرار داده روش

هاي نئوکالسیک و تکاملی، اولویت  است که در نگرش
گرایی یک مفروض اصلی است و نیل به  ساالري و نخبه فن
داف اجتماعی و محیط زیستی در گرو به ثمر رسیدن اه

                                                           
12- Technological Catch-up 
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با  ،]1[باشد  اهداف اقتصادي و ایجاد امکان بازتولید ثروت می
رشد اقتصادي هرچند کند که  بیان می] 2[ 1این حال فاگربرگ

شود، اما از طرف دیگر  سبب افزایش استانداردهاي زندگی می
روي  اي را بر تواند مخرب بوده و فشارهاي فزاینده می

جهت کاهش پیامدهاي غیرمؤثر . نماید ها تحمیل  بوم زیست
کند که کشورها در گذار به  توسعه اقتصادي، وي پیشنهاد می

  .باید نوآورتر شوند 2سمت پایداري
اند که  نیز اشاره کرده 3مبتنی بر این طرز فکر، یاپ و ترافر

 4ور تري از راهبرد دنباله هاي متفاوت کشورهاي پیرو به راهبرد
که تا به حال براي فرارسی فناورانه مورد  5و پرش از مراحل

هاي پایداري نیاز  آنها به راهبرد. استفاده قرار گرفته، نیاز دارند
. دارند که فرارسی را به دست آورده و جهش را ایجاد کنند

هاي اجتماعی و  بلکه جنبه ستینچنین جهشی تنها در اقتصاد 
که  مینیب یم]. 3[گیرد محیطی را نیز باید دربر زیست

گیري  رویکردهاي جدید در فرارسی فناورانه در حال شکل
  .است

با اینکه مطالعات بسیاري در مورد فرارسی فناورانه انجام شده 
است اما در این مطالعات به رویکردهاي نوین فرارسی 
فناورانه، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه توجه 

 مند مرور نظام از طریق تبرخی مطالعا. اندکی شده است
 ای تیموفق بر مؤثر عوامل يبند دسته و یپیشینه به بررس

دو دسته مهم ، 6همکاران و ائویم. اند پرداخته یفرارس شکست
 ينهادها ،یدولت يها سیاست( ينهاد طیمح یخارج عواملاز 
 عواملو  فناورانه میو رژ) یمل ينوآور يها قابلیت و یدولت
 ،یفرارس يها راهبرد فناورانه، يها قابلیت جادیا( یداخل

بر  مؤثر عوامل عنوان به را) یفرارس يندهایفرآ و مراحل
 یفرارس نوعدو ، 7یج و پارك ].4[ اند گرفته نظر درفرارسی 

 8دهیچیپ يها محصوالت و سامانهي را براي بازار و فناور
را  یفرارس بر مؤثر عوامل نیتر مهم سپس و اند کرده رحمط
زا،  و توسعه درون قیتحق ،يدولت، انتقال فناور تیحما

 با ].5[ اند کرده ییشناسا یخارج يو اتحادها یخوشه صنعت
 عوامل به مند نظام صورت به که یمطالعات کنون تا حال نیا

                                                           
1- Fagerberg 
2- Sustainability Transition 
3- Yap and Truffer 
4- Path-following 
5- Stage-skipping 
6- Miao et al 
7- Park and JI 
8- COPs 

تمرکز  آن یمعرف و داریپا يگذارها کردیرو با یفرارس بر مؤثر
 گذشته،مطالعات  نیهمچن. است نگرفته صورت کرده باشد،

 با رافناورانه  یفرارس یبررس درمختلف  يکردهایرو تفاوت
مقاله حاضر با بررسی . اند نداده قرار یبررس مورد شتریب يغنا

بندي مطالعات  پیشینه موجود در فرارسی فناورانه و دسته
و ) اقتصادي( 9فرارسی فناورانه در قالب دو مسیر اصلی کوتاه

 یمفهوم چارچوب بخش درکه ، )اقتصادي، پایدار( 10بلند
شد، هم براي  خواهدداده  حیتوض لیبه تفص مقاله حاضر

تواند  گذاران می دانشجویان و اساتید و هم براي سیاست
روزتر و باکیفیت باالتر در  امکانی جهت انجام مطالعات به
  .حوزه فرارسی فناورانه را فراهم کند

  
 پیشینه پژوهش -2

  فرارسی فناورانه 1- 2
ی، هیچ وابستگی متقابلی بین کینئوکالس رشد مکتب در

و عقب مانده وجود ندارد و فرض بر  شرفتهیپ اقتصادهاي
به عنوان  ينگاه، تمرکز بر فناور نیا در. مشترك است يفناور
 قیاز طر يبر کاهش شکاف فناور یزا و مبتن برون يریمتغ

آنها همچنین معتقدند که تمام . استبه کشورها  آنانتقال 
به طور مستقل توسط نیروهاي رشد مشابه هدایت اقتصادها 

روي تأثیري یافته  شوند و نرخ رشد کشورهاي توسعه می
گیري مکتب اقتصاد  با شکل. ندارد 11ندیرآیدکشورهاي 

چنین دیدگاهی  .رود تکاملی، فرض فناوري مشترك از بین می
هاي  منجر به وجود آمدن رویکرد ناهمگونی بین بنگاه

گردد که در آن به نقش فناوري و نهادها در  اقتصادي می
فرآیند رشد اقتصادي و تفاوت رشد اقتصادي کشورهاي 

ابزاري براي  ،این رویکرد به فرارسی. شود مختلف توجه می
اي در  قارهسازي دیرهنگام و سریع اقتصادهاي  توجیه صنعتی

ها  در توصیف چالش 12و به کارهاي اولیه وبلن هبود 19قرن 
و مزایاي عقب ماندگی دیرآیندهاي اروپا و همچنین کارهاي 

هاي  گرشنکرون، بر سیاست. گردد برمی 13گرشنکرون
زا به منظور فرارسی و تفاوت مسیر فرارسی  یافته درون توسعه

مجیدپور بیان  هک ییتا جا ]6[کشورهاي مختلف تأکید دارد 

                                                           
9- Low Road 
10- High Road 
11- Latecomers 
12- Veblen 
13- Gerschenkron 
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 گرشنکرون کردیرو حول یفرارس حاضر پیشینه کند که می
در این نگاه، عوامل رشد در همه ]. 7[ است ل گرفتهکش

شوند و انتقال فناوري،  کشورها یکسان در نظر گرفته نمی
هاي فناورانه  یادگیري فناورانه، ارتقاء ظرفیت جذب و قابلیت

]. 6[شود  نیروي محرك رشد کشورهاي در حال توسعه می
 يکه سبب کاهش شکاف فناور تیقابل نیتر مهم 1تزیآبرامو

 عامل دو يو. است گرفته نظر در یاجتماع تیقابل را گردد یم
 تیقابل توسعه و) یرونیب عامل عنوانبه ( یماندگ عقب
 یفرارس يبرا يازین شیپ را) یدرون عامل عنوانبه ( یاجتماع

. تعاریف متعددي از واژه فرارسی ارائه شده است]. 8[ داند یم
، فرارسی را توانایی یک کشور در 2فاگربرگ و گودینهو

وري و درآمد نسبت به یک کشور  فاصله بهره کاهش دادن
هاي مختلفی  مطالعات فرارسی از شاخص ].9[دانند  پیشرو می

کنند که  به منظور تعریف و بررسی فرارسی استفاده می
هاي متفاوت در سطوح تحلیل مختلف به این  ه دهنده نگا نشان

هایی مانند درآمد و  به عنوان مثال شاخص. موضوع است
هاي فناورانه که در تعاریف خود رویکردي  وري و قابلیت بهره

هاي فنی  نگاهاقتصادمحور دارند و تعاریفی که مبتنی بر 
مطالعات اغلب . باشند اجتماعی با رویکرد گذارهاي پایدار می

و شرکت  ]13- 11[، بخش ]10و8[متداول در سطح کشور 
 سطحدر سی ارفر. اند رداختهبه بررسی فرارسی پ ]9و15و14[

در  ،دشو می تعریف نهاسر مددرآ فشکا کاهش طریقاز  ملی
 وري هبهر فشکا کاهش با سیارفردر سطح صنعت،  که حالی

 يگیر ازهندا هی،بنگا سطحو در  دمیشو هسنجید صنعتدر آن 
 ايبر مناسبی شاخص قابتیر زاربا یکدر  هبنگا یک زاربا سهم

عالوه بر مطالعات موجود در  ].16[ ستا سیارفر سنجش
توان دید که این  باب فرارسی فناورانه، در حال حاضر می

هاي قبل دستخوش تغییرات خاصی شده  مطالعات طی سال
ایجاد گذارهاي پایدار به چالش مهمی براي کشورهاي  :است

اي که به دنبال فرارسی فناورانه هستند تبدیل  در حال توسعه
ی موجود بر این موضوع تأکید مطالعات فرارس. شده است

روي مسیر به همراه ورود تدریجی  هاي دنباله دارند که راهبرد
هاي ارزش جهانی به توسعه اقتصادي منجر خواهد  به زنجیره

هایی به منظور ایجاد  شد، اما در دوره جدید چنین راهبرد
چرا که کشورهاي دیرآیند . هاش فناورانه کافی نیستند جهش

                                                           
1- Abramovitz 
2- Fagerberg and Godinho 

هاي بنیادینی باشند که در بازه کوتاه  ال روشبایستی به دنب
هاي فناورانه دست  بتوانند با خلق مسیرهاي جدید به جهش

لذا در عصر جدید رویکردهاي فرارسی فناورانه باید به . یابند
سمت گذارهاي پایدار و ایجاد صنایع نو و همچنین مبتنی بر 

باشند سازي تغییر جهت داشته  هاي پایدار و جهانی فناوري
  ]17و3[
  داریپا گذار 2- 2

هاي گذشته، پژوهش بر روي گذارهاي پایدار به  طی سال
- هاي فنی توصیف این موضوع پرداخته است که چگونه نظام

هاي تولید و مصرف پایدار  توانند به سمت روش اجتماعی می
هاي تحلیل  به این منظور چارچوب]. 18[تغییر جهت دهند 

، مدیریت راهبردي 3طحیمختلفی همچون رویکرد چندس
توسعه  6هاي نوآوري فناورانه و نظام 5، مدیریت گذار4ها نامک

از این میان بیشتر مطالعات به استفاده . توسعه داده شده است
از ترکیب دو روش رویکرد چندسطحی و همچنین نظام 

زمان از این دو  چرا که استفاده هم. اند نوآوري فناورانه پرداخته
بهتري از فرآیندهاي بنیادین نوآوري  تواند شناخت ابزار می

ارتباط این . ارائه دهدفنی -مؤثر بر صنایع و تحوالت اجتماعی
دو ابزار به این صورت است که نظام نوآوري فناورانه مورد 

اجتماعی و همچنین - با یک یا چند رژیم فنی 7نظر یا کانونی
هاي مربوطه،  هاي نوآوري فناورانه، بخش دیگر نظام
لذا به . جغرافیایی و زمینه سیاسی در ارتباط است ساختارهاي

منظور توسعه آن و یا ایجاد تغییرات، تغییر در کل این اجزا 
رژیم . نیاز است) به عنوان اجزایی از یک سیستم کل(

 8اي نیمه منسجم از قوانین تعبیه شده مجموعه یفن-یاجتماع
ها، مقررات و  در مصنوعات فناورانه پیچیده، زیرساخت

این مفهوم، مفهوم رژیم فناورانه . باشد هاي اجتماعی می گروه
هاي اقتصادي و  را توسعه داده است به این صورت که جنبه

. اجتماعی بخش بیشتري از جامعه را به آن اضافه کرده است
سطح  در بلندمدت از طریق فشاري که یفن- یاجتماعرژیم 
محیط خارجی مانند اقتصاد کالن، الگوهاي ( 9انداز چشم

هاي نوآورانه  و فناوري) هاي سیاسی فرهنگی و یا توسعه

                                                           
3- Multiple Level Perspective (MLP) 
4- Strategic niche management 
5- Transition management 
6- Technological Innovation Syatems (TIS) 
7- Focal TIS 
8- Embeded 
9- Landscape 
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ارتباط . کند کنند، تغییر می به سطح رژیم وارد می نام،ک ندیآنو
هاي فناورانه در گذار به  انداز و نوآوري بین رژیم، نیچ، چشم

نظام نوآوري ]. 19[سمت پایداري در هر کشور الزم است 
بازیگران، تعامالت، (فناورانه دربرگیرنده دو بخش ساختار 

هاي  فعالیت(و کارکردها ) ها ها و شبکه نهادها، زیرساخت
کارآفرینانه، توسعه دانش، توزیع دانش، راهنماي جستجو، 

]. 20[ است) بخشی دهی بازار، بسیج منابع و مشروعیت شکل
زا به منظور  هاي درون فرصتهدف اصلی گذار پایدار ایجاد 

به همین دلیل . تحول پایدار و جهش در نظام موجود است
انداز  مطالعات اخیر در فرارسی فناورانه از طریق تأثیر بر چشم

اجتماعی -در زمان ظهور فناوري جدید و با فشار بر رژیم فنی
موجود از طریق برخی کارکردهاي مهم نظام نوآوري فناورانه 

سعی ] 17[بخشی  و مشروعیت] 3[ي جستجو همچون راهنما
زا به منظور توسعه  هاي درون در تحلیل نحوه ایجاد فرصت

، این ]21[ 1لی. اند از رقبا داشته تر سریعیک فناوري خاص 
نام نهاده و آن را انجام کاري نو و خلق  2فرآیند را جهش

از دیگر کشورها تعریف کرده  تر سریعمسیري جدید جلوتر و 
با عنوان  3زا هاي فرصت درون از پنجره همچنین وي. است
  .کند هاي فرصت سبز یاد می پنجره

  
  روش تحقیق -3

شناسی  ها به منظور بررسی، ترکیب و آسیب ترین روش از مهم
اشاره کرد که  4توان به فرامطالعه هاي گذشته، می پژوهش

. دهد تحلیلی عمیق از کارهاي پژوهشی انجام شده را ارائه می
فرامطالعه عبارتند از فرانظریه، فراروش، فراترکیب و  انواع

روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و از نوع ]. 22[فراتحلیل 
هاي گذشته با  است که به تحلیل کیفی پژوهش 5فراترکیب

هاي مورد استفاده آنها در حوزه  درنظر گرفتن چارچوب
 ها از براي گردآوري داده. فرارسی فناورانه پرداخته است

ترین مراحل انجام پژوهش  مهم. اي استفاده شد روش کتابخانه
مراحل ارائه شده فرامطالعه توسط باروسو و  طبقحاضر 

در هفت گام استفاده شده که عبارتند از؛  6ساندلوسکی
مند پیشینه،  مشخص کردن اهداف پژوهش، مطالعه نظام

                                                           
1- Lee 
2- Leapfrogging 
3- Endigenous windows of opportunities 
4- Meta study 
5- Meta-Synthesis review 
6- Barroso and Sandelowski 

جستجو و انتخاب مقاالت مناسب، استخراج اطالعات، تحلیل 
هاي حاصل از مطالعات کیفی، کنترل کیفیت و  رکیب یافتهو ت

  .]23[ها  ارائه یافته
هدف اصلی پژوهش  دیبادر گام اول از روش فراترکیب، 

مطالعه حاضر قصد دارد از طریق روش . تعیین گردد
آوري مقاالت مرتبط در حوزه فرارسی  اي و با جمع کتابخانه

مدتا فرارسی به بررسی مطالعات متداول این حوزه که ع
اقتصادي و فناورانه هستند، در مقابل مطالعات نوآیند فرارسی 

ها و  باشند، با اشاره به تفاوت که مبتنی بر گذارهاي پایدار می
بر اساس مطالعه . هاي هر یک از این رویکردها بپردازد شباهت
ها شناسایی شدند و از آنها براي  هاي پیشین، کلیدواژه پژوهش

ها جهت  لیدواژهترین ک مهم. استفاده شد استخراج مقاالت
 :جستجو عبارتند از

Technological catch-up, Latecomers, Leaders, 
First-mover, Leapfrogging, Economic catch-up, 
Laggards, Incumbents, Windows of opportunity, 
path creation 

یدي هاي کل هاي مناسب، سعی شد از واژه جهت انتخاب مقاله
منتخب جهت جستجوي مقاالت در پایگاه گوکل اسکوالر 

که اولین بار گرشنکرون مفهوم فرارسی را ( 1962بین سالهاي 
بر این اساس از میان . استفاده شود 2020تا ) ارائه کرده

مقاله مرتبط  486هاي مدنظر و پس از بررسی عنوان آنها  مقاله
ت، تنها سپس به منظور بررسی کیفیت مقاال. انتخاب شد

مقاالت مرتبطی که در مجالت معتبر چاپ شده بودند انتخاب 
به منظور انتخاب مقاالت برتر چاپ شده در . گردیدند

سال  ABSمجالت با رتبه و کیفیت باال از لیست مجالت 
در این حوزه  7مجله برتر 21استفاده شده و در نهایت  2018

  .ب گردیدمقاله انتخا 311که از این مجالت،  شناسایی شد
مقاله که  126هاي مقاالت،  در ادامه بر اساس بررسی چکیده. 

اند براي بررسی  بیشترین تناسب را با موضوع تحقیق داشته
به منظور ارزیابی کیفیت، این مقاالت از طریق . انتخاب شدند

مجدداً  8هاي ارزیابی حیاتی امتیازي برنامه مهارت 50مقیاس 

                                                           
7- Research policy, World development, Industrial and corporate 
change, Technological Forecasting and social change, Technovation, 
Journal of development economics, Asia pacific journal of 
management, Journal of Economic history, American economic 
review, Organization science, Industrial marketing management, 
Economic letters, Applied economics, Environment and planning 
development studies, World business, Development studies, The 
economic journal, Journal of energy policy, Global environmental 
change, Asian Journal of Technology Innovation, Technology 
Analysis & Strategic Management 
8- CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
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عالی،  50تا  40مقاالت با امتیاز . مورد بررسی قرار گرفتند
 30تا  21خیلی خوب، مقاالت با امتیاز  40تا  31مقاالت 

ضعیف  10متوسط و مقاالت صفر تا  20تا  11خوب، مقاالت 
مقاله به علت کسب امتیاز  34در این مرحله . ارزیابی شدند

مقاله مورد بررسی  92حذف شد و در نهایت  20کمتر از 
  ).1کل ش(نهایی قرار گرفت 

  
 هاي کیفی تحلیل و ترکیب یافته -4

ها شناسایی و مشخص  موضوع هک ی، زماندر روش فراترکیب
دهد و  بندي را تشکیل می کننده یک طبقه شدند بررسی

دهد که آن را به  هاي مشابه را در موضوعی قرار می بندي طبقه
در پژوهش حاضر، ابتدا ]. 24[کند  بهترین گونه توصیف می

در نظر ) کد(ها به عنوان مؤلفه  تمام عوامل مستخرج از مطالعه
بندي شده تا  در یک مفهوم مشابه دستهگرفته شده و سپس 

، ترکیب 1ستون اول جدول . مفاهیم پژوهش شکل داده شود
هاي اصلی مطالعات فرارسی  این مفاهیم را در قالب جریان

دهد و ستون دوم رویکردهاي موجود در هر  فناورانه نشان می
ستون سوم دربرگیرنده کدهاي  .اند جریان استخراج شده
نشان داده  Aتمامی مقاالت با کد . مقاالت منتخب است

هاي آن نشان دهنده شماره مقاله مورد نظر  اند که شماره شده
در پیوست مقاله، مقاالت به همراه کدهایشان ارائه (است 
  ).اند شده

  ها ارائه یافته 1- 4
 توصیف آماري مقاالت 1-1- 4

در بخش حاضر، روند کلی مستخرج از مرور پیشینه ارائه 
تعداد انتشارات در این حوزه را بر اساس  2شکل . گردد می

روند دهد که  نمودار نشان می. دهد سال انتشار آنها نشان می
رو به افزایش است البته همانطور  1996این مطالعات از سال 

ها بعد از افزایش مطالعات  که از شکل پیداست در برخی سال
روندهاي کاهشی هم مشاهده شده است به عنوان مثال در 

مطالعات فرارسی روندي  2017و  2011، 1998هاي  سال
. افزایشی و سپس روندي کاهشی را تجربه کرده است

گردد که  برمی 2017یشترین تعداد مطالعات فرارسی به سال ب
مقاله منتخب در پژوهش  92مقاله از  12این تعداد برابر با 

  .حاضر است
دهند که بیشتر مقاالت در حوزه فرارسی  ها نشان می بررسی

 World، )مقاله Research policy )21به ترتیب در مجالت 

development )11 و ) مقالهTechnological 

forecasting and social change )11 منتشر ) مقاله
ها، فرارسی فناورانه و تعاریف  بر اساس تحلیل یافته. اند شده

در پیشینه دو . آن در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است
. اند جریان اصلی به تعریف و بررسی فرارسی فناورانه پرداخته

کنند  یاد می و مسیر بلند کوتاهنظران از دو مسیر  برخی صاحب
  ].26و25[

 575: شده افتیتعداد منابع 

 34: پژوهش يمحتواتعداد مقاالت ردشده از نظر 

 92: تعداد مقاالت

 185: دهکیشده از نظر چتعداد مقاالت رد

  126: یتخصص یبررس يتعداد مقاالت برا

 175: ت باالیفکیشده از نظر چاپ در مجالت باتعداد مقاالت رد

 311: دهکیشده از نظر چ یتعداد مقاالت بررس

 89 :ل عنوانیشده به دلتعداد مقاالت رد

 486: شده یمقاالت بررس

  لیتحل مناسب متون انتخاب و جستجو جینتا از يا خالصه )1 شکل



  رویکرد فراترکیب

                                                           
1- Exogenous windows of opportunities 
2- Mission-oriented policies 

ذکر شده در پیوست (کد مقاله 
  )مقاله

A9, A14 
 A9, A14  وري

A9, A14 
A77, A55, A13, A51, A49, A54, 
A69, A70, A61, A45, A20, A89 
A69, A75, A41, A37, A38, A50, 
A53, A54, A56, A40, A43, A44, 
A46, A47, A49, A42, A10, A12, 
A25, A1, A51, A8, A52, A65, 
A73, A45, A84, A82, A86, A92 
A74, A26, A23, A58, A36, A45, 

A85 

  
A36, A11, A19, A2, A75, A63, 
A50, A57, A58, A8, A16, A42, 
A66, A65, A61, A45, A68, A91 

  
A18, A17, A25, A79, A60, A62, 
A27, A15, A1, A26, A75, A45, 

A22 
A69, A72, A37, A28, A29, A30, 
A31, A38, A34, A59, A39, A3, 

A5, A7, A45, A87, A88 
A79, A5, A21, A28, A29, A30, 

A31, A38, , A75, A90 
A8, A50, A12, A79, A45, A2 

A62, A35, A64, A27, A50, A52, 
A57, A59, A48, A49, A19, A74, 

A71, A45, A83 
A80, A4, A32 
A80, A76, A33 

 ,A4, A81, A80, A6, A67, A76  محیطی
A33, A32 

 A81, A78, A67, A32  هاي پائین به باال
  A4, A21, A88, A78 

A88, A3, A6, A67 

A76, A67, A3, A78 
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  هاي کیفی استخراج و ترکیب یافته) 1جدول 

  مفاهیم

  اقتصادي
  تمرکز بر کاهش هزینه

وري تأکید بر توسعه اقتصادي و رشد بهره
  نبود یادگیري

  رویکرد اقتصادي

  اهمیت فرآیندهاي یادگیري

 ارتقاء قابلیت فناورانه

  ارتقاء ظرفیت جذب

  )فراملی -ملی(همکاري فناورانه 

  وري بهرهرشد اقتصادي و افزایش 

  1زا برونپنجره فرصت 

  ملی/نظام نوآوري بخشی
  رژیم فناورانه

  2گذاري باال به پائین سیاست

  رویکرد پایدار

  هاي فناورانه ارتقاء قابلیت
  اهمیت همکاري فناورانه

محیطی اجتماعی و زیست توجه به عوامل
هاي پائین به باال گذاري تأکید بر سیاست
  زا هاي فرصت درون ایجاد پنجره

  فنی-رژیم اجتماعی
  نظام نوآوري فناورانه

  

تعداد انتشارات در حوزه فرارسی بر اساس سال انتشار آنها) 2 شکل
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  مطالعات فرارسی فناورانه

  مسیر کوتاه

  مسیر بلند
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، برخی چند صنعت را مورد تحلیل قرار 
A39، A40، A49 ( و برخی دیگر نیز روند

مقاالت (اند  تغییر رهبري یک صنعت را در جهان مطالعه کرده
 A59، A69، A73 .( بیشترین مطالعات در

بررسی روند تغییر رهبري جهانی در یک صنعت در سال 
، 2011انجام شده است، این در حالی است که در سال 

ها بر روي فرارسی فناورانه  بیشترین بررسی
تمرکز ). 6شکل (یک صنعت در یک کشور بوده است 

 بودن اهمیت آن حیطه دهنده باال مطالعات در هر سال نشان
به عنوان مثال در سال . بررسی در سال مورد نظر بوده است

اغلب مطالعات بر روي تغییر رهبري صنعتی در مجله 
Research policy اند به چاپ رسیده.  

نشان  2020با این حال بررسی مقاالت مختلف تا سال 
دلیل  دهد که تعداد مقاالت فرارسی با رویکرد پایداري به

نو بودن این رویکرد در مطالعات فرارسی کمتر انجام شده 
است و برخالف رویکرد اقتصادي که تأکید آن بیشتر بر روي 
صنایع مبتنی بر مقیاس، بوده است، رویکرد پایداري بیشتر 

هاي تجدیدپذیر، صنعت پساب و  هایی مانند انرژي
همچنین . مدیریت منابع آب را مورد مطالعه قرار داده است

دهند که بیشتر مقاالت فرارسی در حوزه 
زا و خلق  پایداري، بر بررسی نحوه خلق پنجره فرصت درون
  .اند مسیر جدید یک صنعت در یک کشور تمرکز داشته

  ها از تحلیل مفهومی و محتوایی مقاالت
رانه مطالعات فرارسی فناو] 26[و لی ] 25[نلسون و همکاران 

منظور از . گیرند را در دو مسیر اصلی کوتاه و بلند در نظر می
تر از  مسیر کوتاه وضعیت کشورهاي با درآمد کم و پائین
هاي با  متوسط است که مشخصه اصلی آنها انجام فعالیت

ارزش افزوده پائین، محصوالت نهایی و فناورانه کم و 
ست که در مسیر بلند مسیري ا. باشد هاي عمر بلند می

کنند به صورت  آن کشورهاي با سطح درآمد پائین تالش می
هاي اصلی و  مستقیم و از طریق متخصص شدن در فناوري

سطح باال، پایه دانش کشورهاي با سطح درآمد باال را از طریق 
این مسیر را بسیار ] 26[لی . فرآیندهاي یادگیري کسب کنند
موارد راهبرد خلق  و در برخی 1شبیه به راهبرد پرش از مسیر

  .کند

                                                           
1- Stage-Skipping 
2- Path creation 
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باشد رویکردي که  مسیر بلند متشکل از دو رویکرد اصلی می
همانند مسیر کوتاه بر رشد اقتصادي تأکید دارد اما وجه تمایز 

رویکرد دیگر که . آن تمرکز بر مقوله یادگیري و نوآوري است
شده است عالوه بر توسعه  هاي اخیر بیشتر بدان توجه

را نیز ) پایداري( محیطی اقتصادي، توسعه اجتماعی و زیست
مقاله در مرور پیشینه  11تنها . 

. اند پژوهش به فرارسی با رویکرد گذارهاي پایدار توجه داشته
نافی هم نبوده و البته مقاالت مسیر بلند اقتصادي و پایدار 

عامل اصلی  ،در هر دو رویکرد
ها و ظرفیت جذب  ارتقاء فرارسی فناورانه، افزایش قابلیت

. ه استبودنکه در راهبرد مسیر کوتاه مورد توجه 
  .دهد هر رویکرد را نشان می مرتبط با

  
 مختلف تعداد مقاالت حوزه فرارسی مبتنی بر رویکردهاي

هاي حاصل از مرور پیشینه نشان داد که بیشترین مقاالت 
به (از بین رویکرد اقتصادي در کشورهاي کره جنوبی و چین 

انجام گرفته است و در رویکرد 
%) 5/54(پایدار بیشترین مطالعات بر روي تجارب چین 

.(  
رویکرد اقتصادي و هم در رویکرد 

. اند پایدار به بررسی موضوع فرارسی در سطح بخشی پرداخته
در ادامه صنایع مورد بررسی در مقاالت مختلف بر اساس 

همانطور که دیده . آورده شده است
شود بیشترین صنایع مورد بررسی در این رویکرد صنعت 

 7، 9تلفن همراه و صنعت تلکام با تعداد 

در رویکرد اقتصادي برخی مقاالت تنها به فرارسی یک 
 ،A2، A13، A63مقاالت ( اند صنعت در یک کشور پرداخته
، A43، A44، A92، A48، A50، 

برخی بر بررسی یک صنعت در 
 ،A39، A40، A86، A91مقاالت (

A84، A49، A35( برخی چند صنعت را مورد تحلیل قرار ،
39مقاالت (اند  داده

تغییر رهبري یک صنعت را در جهان مطالعه کرده
A50، A51، A87، 

بررسی روند تغییر رهبري جهانی در یک صنعت در سال 
انجام شده است، این در حالی است که در سال  2017
بیشترین بررسی 2017و  2015

یک صنعت در یک کشور بوده است 
مطالعات در هر سال نشان

بررسی در سال مورد نظر بوده است
اغلب مطالعات بر روي تغییر رهبري صنعتی در مجله  2017

Research policy

با این حال بررسی مقاالت مختلف تا سال 
دهد که تعداد مقاالت فرارسی با رویکرد پایداري به می

نو بودن این رویکرد در مطالعات فرارسی کمتر انجام شده 
است و برخالف رویکرد اقتصادي که تأکید آن بیشتر بر روي 
صنایع مبتنی بر مقیاس، بوده است، رویکرد پایداري بیشتر 

هایی مانند انرژي بخش
مدیریت منابع آب را مورد مطالعه قرار داده است

دهند که بیشتر مقاالت فرارسی در حوزه  مقاالت نشان می
پایداري، بر بررسی نحوه خلق پنجره فرصت درون
مسیر جدید یک صنعت در یک کشور تمرکز داشته

ها از تحلیل مفهومی و محتوایی مقاالت یافته 1-2- 4
نلسون و همکاران 

را در دو مسیر اصلی کوتاه و بلند در نظر می
مسیر کوتاه وضعیت کشورهاي با درآمد کم و پائین
متوسط است که مشخصه اصلی آنها انجام فعالیت

ارزش افزوده پائین، محصوالت نهایی و فناورانه کم و 
هاي عمر بلند می چرخه

آن کشورهاي با سطح درآمد پائین تالش می
مستقیم و از طریق متخصص شدن در فناوري

سطح باال، پایه دانش کشورهاي با سطح درآمد باال را از طریق 
فرآیندهاي یادگیري کسب کنند
شبیه به راهبرد پرش از مسیر

کند معرفی می 2مسیر
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مسیر بلند متشکل از دو رویکرد اصلی می
همانند مسیر کوتاه بر رشد اقتصادي تأکید دارد اما وجه تمایز 

آن تمرکز بر مقوله یادگیري و نوآوري است
هاي اخیر بیشتر بدان توجه در سال

اقتصادي، توسعه اجتماعی و زیست
. داند می جانبه همهالزمه رشد 

پژوهش به فرارسی با رویکرد گذارهاي پایدار توجه داشته
مقاالت مسیر بلند اقتصادي و پایدار 

در هر دو رویکرد. د مکمل هم باشندتوانن می
ارتقاء فرارسی فناورانه، افزایش قابلیت

که در راهبرد مسیر کوتاه مورد توجه  باشد می
مرتبط باتعداد مقاالت  3شکل 

تعداد مقاالت حوزه فرارسی مبتنی بر رویکردهاي) 3شکل 

هاي حاصل از مرور پیشینه نشان داد که بیشترین مقاالت  یافته
از بین رویکرد اقتصادي در کشورهاي کره جنوبی و چین 

انجام گرفته است و در رویکرد %) 2/22و % 6/27ترتیب 
پایدار بیشترین مطالعات بر روي تجارب چین 

).4شکل (صورت گرفته است 
رویکرد اقتصادي و هم در رویکرد  اغلب مطالعات هم در

پایدار به بررسی موضوع فرارسی در سطح بخشی پرداخته
در ادامه صنایع مورد بررسی در مقاالت مختلف بر اساس 

آورده شده است 5فراوانی آنها در شکل 
شود بیشترین صنایع مورد بررسی در این رویکرد صنعت  می

تلفن همراه و صنعت تلکام با تعداد نیمه رسانا، صنعت 
  .اند مقاله بوده 6و 

در رویکرد اقتصادي برخی مقاالت تنها به فرارسی یک 
صنعت در یک کشور پرداخته

A89 ،A20 ،A34، A90، A16،
A51، A59، A69، A73، A71(،  برخی بر بررسی یک صنعت در

(اند  چند کشور تمرکز داشته

رویکرد گذارهاي پایدار



  رویکرد فراترکیب

  
  شده با رویکردهاي مختلف فرارسی در کشورهاي مختلف

  
  توزیع صنعت مورد بررسی در مقاالت فرارسی مبتنی بر رویکرد اقتصادي

  
  فناورانه در سطوح بررسی مختلف

ها، توجه به مجموعه محدودي  قیمتدستمزد پائین و کاهش 
در  هاي اجتماعی و روابط کاري متناقض تأکید دارد

وري و نوآوري مبتنی  حالی که مسیر بلند بر رشد سریع بهره
بر روابط کاري همکارانه، یادگیري و اتحادهاي کاري قوي و 

هاي  متمرکز، تولید با کیفیت باال، دستمزدهاي باال، حمایت
در ادامه چارچوب ]. 27[ی بیشتر دولت استوار است 

مفهومی پیشینه فرارسی فناورانه مبتنی بر مسیرهاي استخراج 
گذار از مسیر کوتاه با رویکرد  7شکل . گردد

اقتصادي را به مسیر بلند که در ابتدا صرفاً رویکرد اقتصادي 
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شده با رویکردهاي مختلف فرارسی در کشورهاي مختلف مقایسه تعداد مقاالت انجام) 4شکل 

توزیع صنعت مورد بررسی در مقاالت فرارسی مبتنی بر رویکرد اقتصادي) 5شکل 

فناورانه در سطوح بررسی مختلفتعداد مقاالت فرارسی ) 6شکل 
  

هاي اخیر مسیر بلند تکامل بیشتري یافته و عالوه بر 
محیطی را مورد توجه  رشد اقتصادي، رشد اجتماعی و زیست

این رویکرد از میزان شکاف بین کشورهاي 
متوزان و فراگیر مختلف با فرض اساسی تأکید بر توسعه 

. دهد کاهد و به تمامی کشورها، فرصت رشد برابر می
 وبه عاریت گرفته شده  1مفاهیم مسیر کوتاه و بلند از گوردن
مسیر کوتاه بر . است بودهبیشتر در پیشینه روابط صنعتی رایج 

هاي کاهش هزینه،  تقلید، راهبرد

                                                          
1- Gordon 

دستمزد پائین و کاهش 
هاي اجتماعی و روابط کاري متناقض تأکید دارد از برنامه

حالی که مسیر بلند بر رشد سریع بهره
بر روابط کاري همکارانه، یادگیري و اتحادهاي کاري قوي و 

متمرکز، تولید با کیفیت باال، دستمزدهاي باال، حمایت
ی بیشتر دولت استوار است اجتماع

مفهومی پیشینه فرارسی فناورانه مبتنی بر مسیرهاي استخراج 
گردد شده، ارائه می

اقتصادي را به مسیر بلند که در ابتدا صرفاً رویکرد اقتصادي 

رویکرد اقتصادي رویکرد پایدار

2007 2009  2010  2011  2012  2014  2015  2016  
مقایسه چند صنعت با هم بررسی یک صنعت در چند کشور

شکل 

هاي اخیر مسیر بلند تکامل بیشتري یافته و عالوه بر  در سال
رشد اقتصادي، رشد اجتماعی و زیست

این رویکرد از میزان شکاف بین کشورهاي . قرار داده است
مختلف با فرض اساسی تأکید بر توسعه 

کاهد و به تمامی کشورها، فرصت رشد برابر می می
مفاهیم مسیر کوتاه و بلند از گوردن
بیشتر در پیشینه روابط صنعتی رایج 

تقلید، راهبرد رشد اقتصادي از طریق

                   

2017  2018  2019  
بررسی یک صنعت در جهان



  1399، بهار 1سال دوازدهم، شماره ، يفناور

را تسهیل کاالیی عمومی بوده که فرآیند توسعه در بازارها 
اما پیامد  1990با وجود پیشروي این رویکرد در دهه 

بندي جهان به دو  هاي آن و قطب آن ناموفق بودن سیاست
بخش شمال ثروتمند و جنوب فقیر بود که در نهایت شکاف 

برخی  ].28[درآمدي بین کشورها را روز به روز افزایش داد 
تی را مورد انتقاد هاي بعد این مسیر مطالعا

مطرح شدن رویکرد جدید توسط اقتصاددانان 
ها و ایجاد مسیرهاي جدید در  تکاملی سبب تغییر نگاه

  .مطالعات مربوط به فرارسی گردید
 راهبرد مسیر بلند

  رویکرد اقتصادي
ها و مشکالتی که مسیر کوتاه بر  محققان، به دلیل محدودیت

داد، گذار به  توسعه کشورهاي در حال توسعه قرار می
به مرور . سمت مسیري فراتر از مسیر کوتاه را دنبال کردند

زمان کشورهاي در حال توسعه تالش کردند که با ایجاد و 
محققان . هاي خود، فرارسی را دنبال کنند

ها و یادگیري فناورانه در جهت کاهش 
این . هاي فناورانه کشورهاي مختلف را عنوان کردند

تحقیقات بیشتر مبتنی بر نگاه شومپیتري در اقتصاد بودند که 
بر این فرض استوار هستند که فرارسی، فرآیند یادگیري و 

کیامهر و همکاران، . ها است کسب تجربیات و ارتقاء قابلیت
یران، قابلیت حرارتی در ا برقهاي تولید  با کار بر روي سیستم

هاي طراحی  بازاریابی و کسب قابلیت تولیدي و خلق قابلیت
و مهندسی را الزمه توسعه بازارها و صادرات و گذار به 

لی و دیگران استدالل ]. 31[داند  مرحله رهبري بازار می
تواند سبب  اند که رویکرد فرارسی فناورانه چگونه می
ت کشورهاي شود که کشورهاي در حال توسعه موقعی

دو موضوع ]. 14[یافته را از طریق یادگیري کسب کنند 
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دار دنبال بوده و سپس به عنوان رویکردي مکمل رویکرد پای

  راهبرد مسیر کوتاه
گردد که در آن  راهبرد مسیر کوتاه به نظریه نئوکالسیک برمی

 فناورانه شرفتیپ امکان بر یمبتن
هاي دولت، صرفاً به  دخالت 
گردد که بر لزوم نقش دولت  اصالح شکست بازار محدود می
کند که  این تئوري فرض می. و ارتباط آن با بازار تأکید دارد

وري  در بلندمدت، کشورهاي فقیرتر باید به منظور کسب بهره
آنها همپا شوند یافته با  و سطوح درآمدي کشورهاي توسعه

فرض همپا شدن در این نگاه این است 
در اینجا . هاي فناورانه آگاه هستند

هاي  ها به روش نقش نوآوران در کسب دانش و قابلیت
مختلف مانند یادگیري از طریق انجام کار نادیده گرفته شده 
هیچ نوع یادگیري اتفاق نیفتاده 
است و تنها یک راهبرد مشابه براي تمامی کشورها وجود 
مجیدپور با اشاره به فلسفه وجودي این مکتب، 

 بازارمحور کردیرو نیا يها سیاست
 از واشنگتن اجماعکند که  وي همچنین بیان می

 که ی استکینئوکالس اقتصاددانان
 یاصل استیس 10 شامل که بودند،
 يکشورها اصالح يبرا 1990 دهه
 درعدم  لیدل به حال نیا با .است
 مرحله اقتصاد، اندازه نظر از 
به  ،گرید يها نهیزم و آنها يزا درون

اخته و دپربراي تمامی کشورها 
 نیالت يکایآمر يکشورها ي برخی

نگاه رویکرد نئوکالسیک به فناوري به عنوان 

کاالیی عمومی بوده که فرآیند توسعه در بازارها 
با وجود پیشروي این رویکرد در دهه . کند می

آن ناموفق بودن سیاست
بخش شمال ثروتمند و جنوب فقیر بود که در نهایت شکاف 

درآمدي بین کشورها را روز به روز افزایش داد 
هاي بعد این مسیر مطالعا محققان در دهه

مطرح شدن رویکرد جدید توسط اقتصاددانان . قرار دادند
تکاملی سبب تغییر نگاه

مطالعات مربوط به فرارسی گردید
راهبرد مسیر بلند 1-2-2- 4

رویکرد اقتصادي -الف
محققان، به دلیل محدودیت

توسعه کشورهاي در حال توسعه قرار میسر راه 
سمت مسیري فراتر از مسیر کوتاه را دنبال کردند

زمان کشورهاي در حال توسعه تالش کردند که با ایجاد و 
هاي خود، فرارسی را دنبال کنند افزایش قابلیت
ها و یادگیري فناورانه در جهت کاهش  مباحث قابلیت

هاي فناورانه کشورهاي مختلف را عنوان کردند تتفاو
تحقیقات بیشتر مبتنی بر نگاه شومپیتري در اقتصاد بودند که 
بر این فرض استوار هستند که فرارسی، فرآیند یادگیري و 

کسب تجربیات و ارتقاء قابلیت
با کار بر روي سیستم

بازاریابی و کسب قابلیت تولیدي و خلق قابلیت
و مهندسی را الزمه توسعه بازارها و صادرات و گذار به 

مرحله رهبري بازار می
اند که رویکرد فرارسی فناورانه چگونه می کرده

شود که کشورهاي در حال توسعه موقعی
یافته را از طریق یادگیري کسب کنند  توسعه

هاي مورد بررسی در مطالعات مربوط به فرارسی فناورانه با رویکرد گذارهاي پایدار بخش) 7

انرژي تجدیدپذیر زیستی محصوالت و سامانه هاي پیچیده
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بوده و سپس به عنوان رویکردي مکمل رویکرد پای
  .دهد شده است را نشان می

راهبرد مسیر کوتاه 1-2-1- 4
راهبرد مسیر کوتاه به نظریه نئوکالسیک برمی

مبتن و زا بروني، فناور به نگاه
.است کشورها يبرا کسانی

اصالح شکست بازار محدود می
و ارتباط آن با بازار تأکید دارد

در بلندمدت، کشورهاي فقیرتر باید به منظور کسب بهره
و سطوح درآمدي کشورهاي توسعه

فرض همپا شدن در این نگاه این است  پیش ،با این حال]. 28[
هاي فناورانه آگاه هستند ها از تمامی گزینه که شرکت

نقش نوآوران در کسب دانش و قابلیت
مختلف مانند یادگیري از طریق انجام کار نادیده گرفته شده 

هیچ نوع یادگیري اتفاق نیفتاده در این رویکرد ]. 29[است 
است و تنها یک راهبرد مشابه براي تمامی کشورها وجود 

مجیدپور با اشاره به فلسفه وجودي این مکتب،  ].29[دارد 
سیاست اکثراکند که  بیان می

وي همچنین بیان می. اند بوده
اقتصاددانان یاستیس يها نسخه نیتر مهم
بودند، پرداخته یفرارس مطالعه به

دهه در وباشد  میبازارمحور 
است شده ارائه توسعه حال در
 کشورها تفاوت گرفتن نظر

درون يها قابلیت آنها، توسعه
براي تمامی کشورها  کسانی يها ارائه سیاست

ي برخیرفتن اقتصادها نیاز ب سبب
نگاه رویکرد نئوکالسیک به فناوري به عنوان . ]30[شده است 

7شکل 

محصوالت و سامانه هاي پیچیده
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اصلی در این مسیر که تحقیقات به مرور زمان دنبال کردند 
] 33و32[هاي نوآوري  تمرکز بر قابلیت) 1عبارت هستند از؛ 

که در این مطالعات تفاوت فرارسی کشورهاي در حال توسعه 
چرخه عمر محصول مورد یافته مبتنی بر  با کشورهاي توسعه

توجه قرار گرفته که بر این اساس کشورهاي دیرآیند در 
ابتدا مونتاژ قطعات (معکوس  به صورتفرآیند چرخه عمر 

ها براي طراحی  وارداتی، سپس یادگیري و توسعه بخش
رشد فرارسی ) 2، ]14[کنند  عمل می) محصوالت جدید

هاي  کشورهاي دیرآیند در سطح صنعت و تمرکز بر نظام
نوآوري در جهت تحلیل فرارسی کشورهاي دیرآیند نوع دوم 
از مطالعات صورت گرفته بود، که به زمان ورود کشورهاي 

ها، ارتباطات و ابعاد  دیرآیند به چرخه صنعتی و نقش شبکه
در این مطالعات چارچوب تحلیل و . نهادي تأکید شده است

وآوري هاي ن شرط اصلی رشد کشورهاي در حال توسعه نظام
هاي فناورانه  فرآیند یادگیري و قابلیت بخشی بوده است، زیرا

هر سازمان تحت تأثیر بخشی است که سازمان در آن واقع 
توان از  گرشنکرون و آبرامویتز، را می. شده است

تأثیرگذارترین اقتصاددانان در این مطالعات نام برد که تفاوت 
ه کشورها یافتگی را ناشی از تفاوت فناوران در توسعه

گرشنکرون اظهار داشت که تفاوت فناورانه . دانستند می
وي بر اهمیت . هاي متفاوتی دارد کشورها نیاز به راهبرد

هاي خاص هر کشور در موفقیت در فرارسی  شناسایی ویژگی
حل یکسان براي  با نفی وجود راه، لی .]8[تأکید کرده است 

شرایط نهادي و  ها، بر در نظر گرفتن فرارسی فناورانه بنگاه
هاي  حل فرارسی براي بنگاه ساختار صنعت در ارائه راه

مطالعات ]. 34[کند  کشورهاي در حال توسعه، تأکید می
هاي مختلف فرارسی در  بسیاري به بررسی و ارائه مدل

مجیدپور با بررسی . اند ها و کشورهاي مختلف پرداخته بخش
بین در ایران، عوامل مؤثر بر فرارسی فناورانه در صنعت تور
برداري  بهره :داند دو رکن را براي فرارسی فناورانه اساسی می

هاي نظام مرزي و توجه به ویژگی هاي بروناز دانش
  .]35[ بخشی نوآوري/ملی

فرض تفاوت  با پذیرش پیش 1اي دیگر، لی و لیم در مطالعه
راهبرد کشورها، سه راهبرد را براي صنایع مختلف در کره 

اند که عبارتند از راهبرد  جنوبی جهت فرارسی معرفی کرده

                                                           
1- Lee & Lim 

روي مسیر، راهبرد پرش از مسیر و راهبرد خلق مسیر  دنباله
هاي  برخی مطالعات دیگر با معرفی مفاهیم پنجره]. 14[جدید 

هاي نوآورانه بخشی،  ر چارچوب نظامفرصت و تحلیل آنها د
هاي مختلف با توجه  بر این موضوع صحه گذاشتند که بخش

هاي فرصت قادر به  زا همچون پنجره بر فرآیندهاي برون
سه  لی و مالربا در این راستا،]. 13-11[فرارسی خواهند بود 

توانند با توجه به آنها  نوع پنجره فرصت را که کشورها می
. اند را جهت فرارسی تدوین کنند ارائه کرده هاي خود سیاست

این سه پنجره فرصت عبارتند از؛ ظهور فناوري جدید، 
تقاضاي کاربران و مصرف کنندگان، که به ایجاد تقاضاي 

ها و تغییرات نهادي مناسب که  جدید اشاره دارد و سیاست
توانند منشاء تغییرات فناورانه در کشورهاي دیرآیند گردند  می

ها نقش مهمی در یافتن و باز کردن این  دولت]. 11[
توانند در فرآیند فرارسی از  هاي فرصت دارند، آنها می پنجره

هاي تحقیق و توسعه،  طرق مختلف مانند ایجاد برنامه
برخی . ها و یادگیري، مداخله کنند فرآیندهاي انباشت قابلیت
اند و  هاي کشورها تمایز قائل شده از مطالعات بین سیاست

هاي دولت عامل مهمی است که  اند سیاست یان کردهب
توانند موجبات شکست یا موفقیت فرارسی را ایجاد کنند  می

بوده و  2منطق مداخله دولت واکنشیدر این نگاه، ]. 34و11[
اي بایستی مداخله  هاي توسعه تنها زمانی دولت در سیاست

در این رویکرد، . کند که شکستی در سیستم ایجاد گردد
با  ].2[گردد  ها صرفاً از باال به پائین انجام می گذاري ستسیا

وجودي که در مسیر بلند فرارسی ابزار دستیابی به 
باشد اما هدف در هر  یافتگی متفاوت از مسیر کوتاه می توسعه

باشد و ابعاد  دو مشابه بوده و صرفاً تأکید بر رشد اقتصادي می
این موضوع را  همچنین. دیگر مورد توجه قرار نگرفته است

در بسیاري موارد فرارسی فناورانه نباید از نظر دور داشت که 
و نرخ رشد کشورهاي با درآمد کم و متوسط تنها از طریق 

بر با تولید انبوه مانند فوالد، آلومینیوم،  توسعه صنایع انرژي
بیشترین چالش در این زمینه . سیمان و شیشه بوده است
بیشتر مشکالت . ایداري استمعرفی استانداردهاي حوزه پ

 ].28[کشورهاي در حال توسعه در عدم توسعه نهادي است 
به این ترتیب به منظور دستیابی به فرارسی نه تنها اقتصادي یا 

هاي اخیر  فناورانه بلکه فرارسی اقتصادي و اجتماعی در سال

                                                           
2- Reactive 
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اغلب این مطالعات . روند مطالعات فرارسی تغییر یافته است
عات گذارهاي پایدار و فرارسی فناورانه به از ترکیب مطال

منظور خلق مسیر جدید در کشورهاي در حال توسعه استفاده 
  .اند کرده
 رویکرد گذارهاي پایدار -ب

بسیاري از محققان عالقه دارند که بر روي فرارسی کار کنند 
ها در مورد اثرات  هاي اخیر بعد از افزایش نگرانی اما در سال

محیطی در جهان و معرفی مفاهیم مرتبط با پدیده  زیست
هاي نوآوري جهانی، مفاهیم جدیدي  جهانی شدن مانند شبکه

را جهت این مفاهیم اکث. در این رشته ظهور یافته است
از . اند دستیابی به رشد فراگیر، رویکردي سیستمی داشته

ترین مفاهیم، مفهوم نوآوري و فناوري با محوریت  مهم
سال گذشته توجه بیشتري را به  15- 10پایداري است که طی 

در این راستا مطالعاتی هم در ]. 18[خود جلب کرده است 
گذارهاي مورد فرارسی فناورانه با رویکرد جدید و محوریت 

کنند  یاپ و ترافر تصریح می]. 36و3[پایدار مطرح شده است 
 یفن-هاي اجتماعی منظاکه به منظور تغییر در طیف وسیعی از 

آنها . هاي موجود فرارسی کافی نیستند با رویکرد گذار، راهبرد
زا بیشتر از  هاي درون کنند که به فرصت به کشورها پیشنهاد می

به این معنی که . اشته باشندزا توجه د هاي برون فرصت
ها در درون  ها و کشورها باید به دنبال خلق فرصت بخش
هاي خود باشند و نقش آنها از صرفاً منفعل بودن به  شرکت

اي دیگر،  در مطالعه]. 3[بودن باید تغییر پیدا کند  1بیش فعال
هاي پیچیده در  با مطالعه محصوالت و سامانه 2کواك و یون

هاي فرصت خارجی و  لزوم ترکیب پنجرهکره جنوبی، بر 
هاي  زا کردن پنجره هاي کشور دیرآیند براي درون ش تال

فرصت جهت وارد شدن به زنجیره جهانی و تبدیل شدن به 
هاي  همکاري]. 17[رهبران صادرکننده جهان تأکید دارند 

تواند سبب شود که کشورها فراتر از مرزهاي خود  جهانی می
این پدیده سبب تغییراتی در بازیگران و . به فعالیت بپردازند

هاي آنها شده و طیف بازیگران درگیر در فرارسی را  نقش
تر  هاي دولتی را پررنگ ها و سیاست تر و نقش دولت گسترده

در این رویکرد منطق مداخله دولت . کرده است
کنند  عنوان می] 37[و همکاران  4چامیناد. باشد می3فعاالنه بیش

                                                           
1- Proactive 
2- Kwak and Yoon 
3- Proactive 
4- Chaminade 

تنها حمایت مالی نیست بلکه ساخت که نقش دولت 
در نتیجه . باشد هاي مهم نیز می جدید حول فناوري 5هاي بینش

هاي مناسب و تنظیم  ها صرفاً ساخت زیرساخت براي دولت
نقش ]. 2و37[قوانین در حمایت از اقتصاد کالن کافی نیست 

هاي  فعال بر این موضوع داللت دارد که دولت در فناوري یشپ
سودآوري صنعت و جامعه بزرگتر در بازه زمانی  جدید به نفع

این وظیفه براي دولت ساده . کند گذاري می مدت سرمایه کوتاه
هاي جدید در ارتباط با  نیست بلکه شامل هدایت چالش

]. 38[است  9و بازاندیشی 8، همکاري7، ایجاد تقاضا6مسیردهی
هاي نوآوري به  به منظور موفقیت سیاست این شرایط]. 38[

ها و بازیگران مختلف نیاز دارد  هاي بخش سیاست یکپارچگی
هاي  با مطرح کردن نظام 10در این راستا، بینز و همکاران]. 2[

ترین راه براي ارائه  نوآوري جهانی و چندمقیاسی، مهم
هاي مؤثر در راستاي فرارسی فناورانه را توجه به نوع  سیاست

بر  دانند و صنعت و فناوري مورد استفاده در آن صنعت می
هاي پائین به باال، اهمیت بخش  لزوم تدوین سیاست

پذیري  المللی و انعطاف خصوصی، وابستگی متقابل بین
هاي سیاستی متناسب با  گذاران در پذیرش آمیخته سیاست

آنها بر مداخالت متفاوت دولت . کنند صنایع مختلف اشاره می
به مبتنی بر نوع صنعت تأکید داشته و بر درگیر کردن و توجه 

دهی صنعت  نقش بازیگران غیردولتی در فرآیندهاي شکل
هاي نوآوري  منطادر رویکرد حاضر، ]. 39[تمرکز دارند 

اند و از تمرکز صرفاً بر روي  بخشی دستخوش تغییر شده
هاي  اي به سمت نظام هاي نوآوري ملی، بخشی و منطقه نظام

نوآوري فناورانه در سطح ملی و فراملی تغییر جهت داده 
مطالعات بر روي گذار پایدار در اقتصاد دانشی جهانی . ستا

هاي نوآوري فناورانه  اي نظام کند که در چنین دوره عنوان می
هاي جهانی در  توانند ابزاري مناسب براي تحلیل شبکه می

  ].18[راستاي فرارسی با رویکرد گذارهاي پایدار باشند 
  
  گیري نتیجه -5

در مقاله حاضر، مطالعات در حوزه فرارسی در دو مسیر اصلی 
مسیر بلند خود دربرگیرنده دو . اند بندي شده کوتاه و بلند طبقه

                                                           
5- Vision 
6- Directionality 
7- Demand articulation 
8- Coordination 
9- Reflexibility 
10- Binz et al 
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مبتنی بر مسیرهاي . باشد رویکرد اصلی اقتصادي و پایدار می
دهد  استخراج شده، مدلی مفهومی ارائه گردید که نشان می

ه سمت مسیر بلند با مطالعات حوزه فرارسی از مسیر کوتاه ب
هاي  با توجه به یافته. رویکرد پایدار در حال تغییر هستند

تحلیل، بیشترین مطالعات در حوزه مسیر بلند فرارسی فناورانه 
با رویکرد اقتصادي توسط کشورهایی مانند کره جنوبی و 

مسیر با رویکرد پایدار نیز بیشترین . چین انجام گرفته است
ر چین کرده است که این موضوع مطالعات را متوجه کشو

کند که چرا چین برخالف  سوالی اساسی را مطرح می
کشورهاي دیگر توانسته است در تمامی رویکردها در حوزه 

تواند مبنایی را براي مطالعات بعدي  فرارسی پیشتاز باشد و می
بیشتر مطالعات فرارسی با رویکرد . در این حوزه فراهم کند
جاد صنایع پاك و یا توسعه فناوري در گذارهاي پایدار بر ای

ها در  صنایع پاك تمرکز دارند و بر نقش مهم این فناوري
محیطی، افزایش رضایت اجتماعی و رشد  کاهش اثرات زیست

با این حال اینکه چگونه چنین . اقتصادي تأکید دارند
هاي پایدار به این مهم  توانند از طریق فناوري کشورهایی می

به خصوص در کشورهاي (نیاز به بررسی  دست یابند هنوز
  .دارد) در حال توسعه

پیمان سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی و 
ها در راستاي برآورده کردن هدف کاهش  گذاري لزوم سیاست

انتشار میزان دي اکسید کربن به خصوص توسط صنایع 
ار بر، بر تغییر رویکرد اقتصادي فرارسی به سمت پاید انرژي

تدوین  بر را تأکید نیشتریباین مطالعات . تأثیرگذار بوده است
 يکشورها توسط یداخل فرصت يها پنجره جادیا هاي سیاست

متفاوت از  ییرهایخلق مس منظور به توسعه حال در

 دیجد ریمس خلق و جهش نجایدر ا( دارد شرویپ يکشورها
بهتر  در این راستا). نیگزیجا ریمس جادیا نه باشد یممدنظر 

است کشورهاي در حال توسعه به منظور فرارسی با رویکرد 
 ].2[گرا بهره گیرند  هاي نوآوري تحول گذار پایدار، از سیاست

 به دسته کی :دو دسته آمیخته سیاستی نوآوري مورد نیاز است
 منظور به گرید دسته وها  نامکدر فناورانه  رينوآو جادیا منظور
در  ها نامک تیموجود جهت حما یفن-یاجتماع میرژ بیتخر
یافته  از کشورهاي توسعه تر سریعفناورانه  راتییتغ رشیپذ

  ].40[ است
. ارائه شده است 2در جدول  یاستیس يابزارها نیتر مهم
 نیدر حال توسعه از ا يکشورها استفاده و يریادگی
با رویکرد گذار  آنها یفرارس در تواند یم یاستیس يها ختهیآم

  ].40[ کننده باشد کمک پایدار
با وجودي که مطالعات زیادي به صورت مجزا بر روي 
مفاهیم گذارهاي پایدار و فرارسی فناورانه انجام شده اما کمتر 
مطالعاتی به صورت ترکیبی از این دو حوزه استفاده کرده 

مطالعات فرارسی با رویکرد گذارهاي پایدار، صنایع . است
ا نادیده گرفته است، در بر همچون فوالد و سیمان ر انرژي

اي  حالی که این صنایع سهم باالیی از انتشار گازهاي گلخانه
هاي  به فناوري تر سریعلذا دستیابی . را در سراسر جهان دارند

محیطی و اجتماعی در این  پایدار جهت رفع پیامدهاي زیست
. تواند کشوري دیرآیند را به رهبر جهان تبدیل کند ها می بخش

د که مطالعات آینده بر روي فرارسی فناورانه با شو پیشنهاد می
بر همچون فوالد،  رویکرد گذارهاي پایدار در صنایع انرژي

سیمان، آلومینیوم و کاغذ عالوه بر صنایع پاك تمرکز داشته 
  .باشند

  ]40[ توسعه حال در يکشورها توسط زا درون فرصت يها پنجره خلق منظور به یاستیس ختهیآم چارچوب )2 جدول
  مناسب یاستیس ختهیآم  ها سیاست منشاء اثر

 تیحما(خلق  يها سیاست
 نظام يکارکردهااز 
  )کنام در فناورانه ينوآور

  دانش انتشار و توسعه خلق،

 شیافزا يبرا ها سیاست گرید و ينوآور يها تفرملپ ،وتوسعه تحقیق در يگذار هیسرما يها برنامه
 يها سیاست د،یجد يها پروژه به ارانهی اعطاءمانند  ها شبکه قیطر از دانش انتشار و خلق

 نیبهتر يبرا مرجع يها دستورالعمل ارائه ،فکري تیحقوق مالکبا  یهماهنگ ،یآموزش
 موجود يها يفناور

  بازار یده شکل و جادیا
 يها تعرفهتجارت،  یگواهبازارمحور مانند  یاستیس يابزارها ،یاتیمال يها تیمعاف مقررات،

  برچسب زدن ،1ه گسترشارانی ،یعموم تدارك پاك، يها يانرژ يبرا یقیتشو

  عملکرد-متیق يها توسعه
 یادگیري يبراها در مرحله گسترش  یارانهو  ي در مرحله معرفی و نمایش فناوري جدیدها ارانهی

  )يریادگی قیاز طر نهیکاهش هز(وتوسعه  از تحقیق تیانجام کار، حما قیاز طر

                                                           
1- deployment 
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  :ادامه از صفحه قبل
 تیحما(خلق  يها سیاست
 نظام يکارکردهااز 
  )کنام در فناورانه ينوآور

  نانهیکارآفر يها تیفعال
 يبرا يا مشاوره يها ستمیس موجود، يها شرکت يساز تنوع و ینیکارآفر جییته يها سیاست
 يگذار هیسرما ،یشرکت نیپائ بهره با يها وام رشد، مراکزکوچک و متوسط،  يها سازمان

 شیآزما يراحت و مناسب برا ینظارت طیشرا جادیا ر،یخطرپذ

  منابع صیتخص
 يگذار هیسرما ن،یپائ بهره با يها وام ،استقرار يها ارانهی ،وتوسعه تحقیق يگذار هیسرما: یمال -

  ریخطرپذ
  تخصص درجهکار،  يرویبازار ن يها سیاست ،یآموزش يها سیاست: یانسان -

/ قدرتمند يها گروه از تیحما
  یبخش تیمشروع

 تیمشروع جادیا يبرا يساز برچسب و یعموم تدارك ،ينگار ندهیآ اتیعمل ،ينوآور يها پلتفرم
  دیجد ياندازها چشم و اتیعمل ها، يفناور

  اتقیتحق جهت بر اثر
 مقررات،، وتوسعه تحقیق هدف با يگذار هیسرما يها برنامه ها، راهبرد يرو بر يهدفگذار

 داوطلبانه يها توافقو  ينگار ندهیآ ،یاتیمال يها مشوق

 به مربوط يها سیاست
- اجتماعی میرژ بیتخر

  موجود فنی

  کنترل يها سیاست
 تجارت مانند کنترل يها سیاست. یواردات يها تیمحدود و مقررات ات،یمال مانند ییها سیاست
 يرو بر ياقتصاد فشار جادیا يبرا يا جاده يگذار متیق ای و یآلودگ يها مالیات کربن، از استفاده
  است خاص يها يفناور منع یقانون يفشارها نیتر يقو و نیتر مهم از. موجود يها میرژ

 در موجود نیقوان در راتییتغ
  میرژ

  ریخاص فراگ دیجد نیدر مقررات و قوان يساختار اصالحات

 يها يفناور از تیحما کاهش
  موجود میرژ در غالب

بر  مبتنی دیتول يها ارانهی حذف ،وتوسعه تحقیق در يگذار هیسرما قطع قیطر از ها تیحما کاهش
  یلیفس يها سوخت

 يها شبکه در راتییتغ
 گرانیباز ینیگزیجا ،یاجتماع

  يدیکل

 جادیا ،کنام گرانیباز با یاستیس يا مشاوره يها کنسول در شروانیپ کردن ریدرگ در تعادل
  اجتماعی-فنی نظام رییتغ با مرتبط یفیوظا گرفتن نهیزم در دیجد يها شبکه ای ها سازمان
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