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مقایسه تطبیقی مطالعات فرارسی فناورانه در کشورهای ایران و کره جنوبی با 
 رویکرد فراترکیب

 سید طه رضا نیرهدی ، سعیده قوچ کانلو، مهدی گودرزی  
 دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی

 : چکیده
 گفته فعالیت هایی مجموعه به به طورکلی فناورانه فرارسی

 با خود فاصلة پرکردن برای درحال توسعه کشورهای که می  شود
  رساندن و فناورانه فعالیت های بر تمرکز با توسعه یافته کشورهای

  .می دهند انجام فناوری چند یا یک در اصلی بازیگران سطح به خود
 فناورانه فرارسی امر در موفق کشورهای از یکی جنوبی کره کشور

 روش از استفاده با مقاله این در .می رود شمار به آسیا شرق در
 موضوع با جنوبی کره و ایران در علمی پژوهشی مقاالت فراترکیب،

 که مفاهیمی و موضوعات اهم شده، ترکیب و مرور فناورانه، فرارسی
 این و شده شناسایی پرداخته اند آن ها به کشورها این پژوهشگران

  هرچند شده داده نشان و شده اند مقایسه یکدیگر با موضوعات
  نیست، برخوردار فقیری پژوهشی ادبیات از ایران در فناورانه فرارسی
 می توان چگونه و است کجا موضوعی حوزة این پژوهشی خألهای

 مورداستفاده می تواند پژوهش این ازاین جهت، .نمود غنی تر را آن
  حوزة سیاست گذاران توسعه، مفهوم به عالقه مند پژوهشگران

 قرار فناوری حوزه قانون گذاران و صنایع در ارشد مدیران فناوری،
 .گیرد

:ادبیات و روش تحقیق  
 فناوری فرض ازبین رفتن و تکاملی اقتصادی مکتب شکل گیری

  که شد متصور را مختلف اقتصادهای بین ناهمگونی رویکرد مشترک،
 فناوری فرارسی .گردید فناورانه شکاف کاهش برای تالش به منجر

  کشور آن طی که است اقتصادی توسعه مسیر در فرایندی نیز،
 پیشرو کشورهای با خود فناورانه شکاف کاهش در سعی دیرآیند

 بودن دنباله رو تنها .(,Fagerberg & Godhino 2004) دارد
  نامیده فرارسی شکاف، این کاهش جهت در مثبت تغییری بدون

 شکاف ازبین بردن مشخص هدف اقتصاد، در فرارسی .نمی شود
 .است فناوری نظر از پیشرفته تر کشورهای و خود بین فناوری

 موفق درحال توسعة کشورهای که داده اند نشان متعدد مطالعات 
 دنبال کردن با تنها پیشرو، کشورهای با خود شکاف پرکردن امر در

 موفقیت به گرفته اند پیش در پیشرفته کشورهای که راهی
 و مختلف مناظر از فرارسی تحلیل موجب امر همین .نرسیده اند

 مفهوم .( ,1988Soete) است گشته متفاوت دسته بندی های ایجاد
 فنی پارادایم تغییر از ناشی که شود می مطرح "فرصت پنجره های"
  طریق از تا می دهد اجازه دیرآیند کشورهای به و است اقتصادی و

 فناوری های در توسعه و تحقیق پیش بینی کننده سرمایه گذاری
   .بگیرند پیشی فناوری آن پیشروان از جهشی با نوظهور،

  که می کنند معرفی را فرارسی از متفاوت نوع سه لیم، و لی
  مسیرساز فرارسی و پرشی فرارسی دنباله رو، فرارسی :از عبارت اند

(2001 Lee & Lim,). با که دارند تمایل دیرآیند اقتصادهای  
 ایجاد حرکت دهنده اولین که مسیرهایی برخی از جهشی استراتژی ها

  مذکور فناوری توسعه در را جدیدی مسیرهای یا کنند گذر کرده
 بهاگاوان مشابه، طور به .(,Chen & Li-Hua 2011) کنند ایجاد

  جذب؛ و واردات -1 :می کند اشاره دیرآیندها جهش در مرحله سه به
   .(,Bhagavan 2001) نوآوری -3 و بهبود؛ و تولید تکثیر، -2

 انجام پیش تر پژوهش های کتابخانه ای و روشمند مرور جهت به
  که شد استفاده است  فرامطالعه نوعی که  فراترکیب روش از شده
 به منظور روش این از .است کیفی پژوهش های نوع از خود

  خاص موضوع یک دربارة پیش تر که مطالعه چندین یکپارچه سازی
  .می شود استفاده تفسیری و جامع یافته های ایجاد و صورت گرفته

 پژوهش های طریق از سیستماتیک نگرش فراهم کردن با روش این
  کمک اساسی و جدید استعاره های و موضوعات کشف به کیفی

   .می کند

 :پژوهش های یافته و نتایج
  یا جنوبی کره و ایران در فرارسی به مربوط مقاالت بررسی از بعد

  از «باز کدهای» ابتدا یافته ها ترکیب و کشور دو این دربارة
  اساس بر «محوری کدهای» سپس است شده استخراج مقاالت

  قبل مرحله باز کدهای سازمان دهندة که اند گرفته شکل ها آن
  ابتدا می شود، پیشنهاد فراترکیب روش در که همان طور .هستند
  فرایند در آن ها و شده استخراج مقاالت کلیه از باز کدهای
  در .می شوند سازمان دهی «محوری کدهای» ذیل یافته ها ترکیب
  در شده کشف محوری کدهای سازمان دهندة که ها تم نهایت
   .شوند می مطرح هستند، قبل مرحلة

  در گرفته قرار بررسی مورد زمینه های بودن مشابه باتوجه به
  کشور دو هر برای یکسانی تم های شده، بررسی مطالعات

  این در تحلیل برای اصلی تم های به عنوان که بود قابل مشاهده
  توسعه و خلق :از عبارتند و است گردیده استناد آنها به مقاله

  شکل و ایجاد صنعت، وضعیت سازمانی، و ملی مدیریت دانش،
  یا ایجاد فنی،-اجتماعی های شبکه مدیریت و ایجاد بازار، دهی
 مالی منابع تخصیص و تامین و قوانین و ها سیاست تغییر

 :گیری نتیجه
  فناورانه فرارسی زمینة در جنوبی کره کشور تالش های باتوجه به
  و توسعه یافته کشورهای با خود فاصلة کردن پر به منظور
  کره در فرارسی مفهوم ذیل ادبیات مرور امر، این در موفقیت
  می تواند ایران، در پژوهشی تالش های با آن مقایسة و جنوبی

  ایده های و کرده مشخص را ایران پژوهش های ضعف نقاط
   .دهد قرار اختیار در آتی پژوهش های برای اساسی

  فرارسی مفهوم ذیل که پژوهش هایی مقاله این در منظور، این به
  روش از استفاده با بود، شده انجام کشور دو در فناورانه

  عنوان این ذیل که موضوعات مهم ترین و شد مرور فراترکیب
 .گردید کشف بود، گرفته قرار پژوهشگران موردتوجه

  شد داده نشان و شد مشخص کشور دو این در تمایزها انتها، در
  ،«ظرفیت ایجاد و مسیرسازی برای تالش» چون مواردی که
  به ،«استراتژیک اتحاد طریق از فناوری جذب بر دولت تاکید»

  پژوهشگران موردتوجه که هستند موضوعاتی مهم ترین ترتیب
  شده پرداخته آن ها به مفصل به صورت و گرفته قرار جنوبی کره
 .شده اند واقع مغفول ایران در که آن حال

Comparative Comparison of Technological 

Catch-Up Studies in Iran and South Korea: 

A Meta-Synthesis Approach 
Abstract: 
Technology catch-up is referred to the activities that 

developing countries undertake in order to bridge their gap 

with developed countries by focusing on technological 

activities and bringing themselves to the level of key players 

in one or more technologies. South Korea is among the most 

successful countries in technology catch-up in East Asia. In 

this article, using the meta-synthesis method, scientific-

research articles with focus on Iran and South Korea and the 

subject of technology catch-up has been reviewed. During 

analysis, the most important topics and concepts addressed by 

researchers, have been identified and compared. This article 

concluded that although technology catch-up concept in Iran 

does not have a poor research literature, still there are research 

gaps in this field that can be enriched. Therefore, the results 

can be used by researchers interested in development studies, 

technology policy makers, industry managers and legislators. 
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