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  18/3/92: پريسؼ تبزيخ                                                                                                 1/6/91 :دزيبفت تبزيخ

ًٍ ّدف اش تحقيق حبضس ثسزغي کبزثسد ٍ اّويت غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي دز ازتقبء ظسفيت ًوَوٍزي دز   يتؼوب

شًبى زٍغتبيي ّػتٌد کوِ   ّبييتؼبًٍشًبى زٍغتبيي اغتبى تْساى ثَدُ اغت. جبهؼِ وهبزي ايي تحقيق اػضبء  ّبي

ًفس اش عسيق فسهَل کَکساى ثوِ ػٌوَاى ح ون ًوًَوِ اًتشوبة ؾودًد         240. اش ايي تؼداد ثبؾديهًفس  788حدٍد 

  غبش ٍ کبزّبي تکٌَلَضيکي ثوساي  سييزگکبثِزٍؼ ًوًَِ گيسي تصبدفي عجقِ اي ثب اًتػبة هتٌبغت ثَد. هيصاى 

ثوَدى   يييپوب ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي دز تؼبًٍي شًبى زٍغتبيي دز حد کن ثَدُ ٍ اش ًظس اػضبء  هيوصاى تَجوِ ثوِ    

  اّويت غبشٍکبزّبي قساز گسفتدز اٍلَيت اٍل  323/0غغح خغسپريسي تکٌَلَضي ثب کوتسيي ضسيت تغييسات 

اش ًظس اػضبء تؼبًٍي  هدزى ثَدى زٍيِ ّبي عساحي ٍ تَليد جديد ثب کوتوسيي  حبکي اش وى اغت کِ  کييتکٌَلَض

 دز اٍلَيت اٍل اّويت قساز گسفت. 160/0ضسيت تغييسات 

 

 .تْساى  شًبى تؼبًٍي ًَوٍزي  ظسفيت تکٌَلَضيکي  کبزثسد تکٌَلَضيکي  غبشٍکبزّبي 

 
 ُهکبتجبت  هػئَل ًَيػٌد azitazand@yahoo.com
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جديود يوب    ّوبي تکٌَلوَضي اغتفبدُ اش   ًَوٍزي فٌي

ؾبهل اًَاع  ازتقبء يبفتِ دز غبشهبى اغت. تکٌَلَضي

فٌوي   ّوبي تکٌَلوَضي ٍزي ازتجبعبت ٍ ّوچٌيي فٌب

کوِ   ثبؾود هوي هَزد اغتفبدُ دز يک صٌؼت خوبـ  

ػالٍُ ثس ثسگسداًدى غسهبيِ اٍليِ  هقودازي غوسهبيِ   

اضبفي ّن داؾتِ ثبؾد. کوبزوفسيٌي هحوسا اغبغوي    

. کوبزوفسيٌي  ثبؾود هوي فسايٌد ًَوٍزي تکٌَلوَضيکي  

ؾوَد کوِ   ّوبيي اعوالم هوي   تکٌَلَضيکي ثِ فؼبليت

 تسکيجووبت هٌجووغ جديوودي زا ثووساي هوکووي غووبختي

ثوِ  کٌد ٍ دًيبي فٌي ٍ ت وبزي زا  ًَوٍزي اي بد هي

هوووييوووک جوووب جووووغ    غوووَدوٍزي عوووسش

 (.  1384)خليل ًوبيد

فسويٌد ًَوٍزي ػجوبزت اغوت اش تَغوؼِ ٍ اجوساي     

ايدُ ّبي جديد تَغظ افسادي کِ دز عَل شهوبى دز  

 ثبؾوٌد  هوي تساکٌؽ ثب ديگوساى دزٍى يوک غوبشهبى    

ثٌووبثسايي ًووَوٍزي يووک ػووول ه ووسد ًيػووت ثلکووِ 

فسويٌدي کلي هتؿکل اش فسويٌدّبي فسػي هستجظ ثوب  

ّب دز ثلٌود  ديگساى اغت. ثٌبثسايي غَدوٍزي تؼبًٍي

هدت ٍاثػتِ ثِ اتشبذ زاّکبزّبي ًَوٍزاًِ دز شهيٌِ 

ّبي ازتقبء فسايٌد  تَليد هحصَل ٍ ازائوِ خودهبت   

جديد  ازتقبء کيفيت شً يسُ تَليد ٍ اي بد ثبشاز هي

زتقوبء ظسفيوت ًوَوٍزي دز    ثبؾد  اش ايي زٍ ثوساي ا 

کؿووَزّبي دز حووبل تَغووؼِ  اقتصووبد ٍ ًووَوٍزي   

کِ ثبػو  افوصايؽ    ؾًَدهيػبهلي کليدي هحػَة 

کيفيووت شًوودگي زٍغووتبئيبى ٍ دغووتيبثي ثووِ تَغووؼِ 

(Bezemer & Heady, 2008)گسدًدهيپبيداز 

ّووبي شًووبى زٍغووتبيي  ثيؿووتسيي خالقيووت  تؼووبًٍي

جْوت تٌوَع   ًَوٍزي ٍ تحقيقوبت کوبزثسدي زا دز   

ثشؿيدى ثِ تَليودات ٍ کػوت ثبشازّوبي جديود ٍ     

دٌّود. اهوسٍشُ   ًَوٍزاًِ اش خَد ًؿبى هي ّبيزٍؼ

ّبي شًبى دز ػسصِ ػدم هَفقيت يب هَفقيت تؼبًٍي

ٍاثػوتگي   ّوب وىزقبثت  ثِ ظسفيت اي وبد ًوَوٍزي   

ّوبي  دز دٍزُ ّوب تؼوبًٍي شيبدي داؾتِ ٍ غَدوٍزي 

 ّبوىثػتگي ثِ ثْجَد هػتوس ػولکسد   عَالًي هدت

دز ازائِ هحصوَالت  خودهبت ًوَيي ٍ جػوت َي     

ثبشاز جديد دازد. اهب دز حبل حبضس ثوِ دليول ػودم    

وهوَشؼ اتشبذ زاُ کبزّبي هٌبغت ّوچوَى فقوداى   

ٍ  ّوب هْوبزت ًَوٍزاًِ ثِ هٌظَز ازتقوبء غوغح    ّبي

تؼبًٍي  کوبّؽ ثْوسُ   ّبيؾسکتًحَُ هديسيت دز 

ػوودم تػووْيل   ّووبتؼووبًٍيؼ ثووبشاز ٍزي ٍ گػووتس

دز شهيٌِ اهکبًبت ٍ هٌوبثغ هوَزد    ّبتؼبًٍيدغتسغي 

 ِ گورازي دز شهيٌوِ اي وبد ػولکسدّوبي     ًيبش غوسهبي

غوبشي ٍ ازتجبعوبت    ًَوٍزاًِ  ػدم حوبيت اش ؾجکِ

تؼوبًٍي هَثس دز ايي ثشؽ  ثب فسايٌد غيسفؼبل ؾدى 

شًوبى اغوتبى تْوساى هَاجوِ ّػوتين. ثٌوبثسايي        ّبي

يت دٍلت ثساي ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي ٍ ازتقبء حوب

 ّبيتؼبًٍيکيفيت شً يسُ تَليد ثساي تَفيق هػتوس 

ّوبي دازاي  ًبپريس اغت. اغلت تؼبًٍياجتٌبة  شًبى

ّبي هشتلو،  ثشوؽ ػوودُ    ػولکسد ثبال دز ػسصِ

ّبي ًَوٍزاًِ ّػتٌد هَفقيت خَد زا هديَى فؼبليت

غوبشي ثوساي   کِ دز ثػيبزي هَازد هجتٌي ثوس شهيٌوِ   

ازتقبء ظسفيوت ًوَوٍزي ٍ اغوتفبدُ اش ػولکسدّوبي     

توالؼ ًَوٍزاًِ اغت. دز ًتي ِ دز کؿوَز هوب ثبيود    

ًوَوٍزي دز   ّبيچبلؽثساي اصالح ٍ تکبهل  ّبيي

شًوبى زٍغوتبيي ثوِ هٌظوَز هجوبزشُ ثوب        ّوبي تؼبًٍي

دز ثلٌد هدت اً بم  ّبوىغيسفؼبل ؾدى ٍ ًبپبيدازي 

 (.1388گيسد )زٍشثْبًي  
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ّبي ًَوٍزي تأثيس دازد  ؾسکتاًداشُ ؾسکت ًيص ثس 

تس احتوبل دازد کِ گوسدؼ ًقوديٌگي ثْتوس ٍ    ثصزگ

ثيؿتس ثِ ثبشاز اػتجبزات داؾوتِ ثبؾوٌد کوِ     دغتسغي

ّب وى .ثساي هؼسفي هحصَالت جديد ضسٍزي اغت

تس ّبي ثبثت ًَوٍزي زا ثػيبز زاحتتَاًٌد ّصيٌِهي

ّبي ديگس پسداخت ًوبيٌد. اش عسف ديگوس  اش ؾسکت

ّوبي  غبثقِ ؾسکت ًيص ثس ًَوٍزي تأثيس دازد  ؾسکت

ثيؿتس احتوبل جديدتس ثيؿتس ًيبش ثِ ًَوٍزي دازًد ٍ 

ثگيسًود ٍ   دازد ثساي کػت ت سثِ تحت فؿبز قوساز 

ٍ هحصَالت  دغت ثِ  ّبزٍؼثساي کؿ، ثْتسيي 

ايي تئوَزي ػٌوَاى ؾودُ اغوت کوِ       ًَوٍزي ثصًٌد.

اغوتفبدُ اش هوديسيت    ثِ دليول تس قديوي ّبيؾسکت

يبثٌود اهوب ًوس     ثِ ًَوٍزي دغت هي تسغسيغداًؽ  

 اغووبظثووس ّووبي هشتلوو،  ًووَوٍزي دز ؾووسکت 

  هغبلؼوبت  ؾَدهيػولکسدّبي هتفبٍت  کن يب شيبد 

ثب اػضبي ثيؿتس ٍ  ّبيتؼبًٍيحبکي اش وى اغت کِ 

ثيؿتس احتووبل دازد کوِ ثوِ ًوَوٍزي زٍي      تسثصزگ

 .(Dhamithee et al, 2005) وٍزًد

هوَثس ثوس    ّوبي هودل ( ثوب ثسزغوي   1388زٍشثْبًي )

ًَوٍزي  ثِ هتغيسّبي خوبزجي کوِ ؾوبهل: هحويظ     

اقتصووبدي  ػَاهوول ػسضووِ ٍ ثووبشاز  هؿشصووبت    

  اؾوبزُ  ثبؾوٌد هوي تکٌَلَضيکي ٍ غيبغوت دٍلوت   

کِ يک اقتصبد ثب خصَصيبت  کٌدهيًوَد. ٍي ثيبى 

زؾد يکٌَاخت ٍ ًس  ثْسُ کن  ثِ عَز عجيؼي يوک  

ٍ ػوَاهلي هبًٌود    وٍزدهوي هحيظ ًَوٍزي ثِ ٍجَد 

ٍ  ّوب قيوتزؾد ضؼي،  ازشؼ غسهبيِ ثبال  ًَغبى 

ِ اش جولِ هَاًغ ًوَوٍزي ٍ   تَاًدگس  هيهَازد دي ثو

 وى ثبؾد کبزگيسي

  Yeh Yan & Yi Chin (2007)ُ اش ديوودگب

ًَوٍزي غبشهبًي ثساي هَفقيت ٍاقؼوي ًوَوٍزي دز   

ثبشاز  اي بد هؼيبزّبي ثبشازيبثي ًَوٍزاًِ ثساي کوک 

دز اًتقبل ػقبيود ٍ هحصوَالت خوَة     ّبؾسکتثِ 

 ثووساي فووسٍؼ ٍ افووصايؽ دزوهوود  الشم ٍ ضووسٍزي

 .اغت

Koc & Ceylan (2007)   غِ دغتِ هحسا اصولي

: هحويظ  اًود ًووَدُ زا ثساي ظسفيت ًَوٍزي هؼسفوي  

تکٌَلَضيووک داخلووي  تَليوود ايوودُ  کػووت ٍ ثْووسُ 

  Schwill (2005) ثسدازي تکٌَلَضي. هغبثق ثب ًظس

فبش فسايٌد ًَوٍزي اقتصبد هحَز ؾبهل ّب دز فؼبليت

ّبي هحيغي ثبؾد: ت صيِ ٍ تحليل پيبمهَازد شيس هي

  ثوبشاز  غيبغوت گورازي  جووغ     ّبتکٌَلَضيثساي 

ثبشاز وٍزي ٍ فيلتس کسدى ػَاهل ٍ ؾسايظ هسثَط ثِ 

ٍ خبزجي ٍ تَجِ ثِ فسايٌد تصوين گيسي اش  داخلي

 عسيق اعالػبت هَجَد.

( چْبز ػبهل کليدي ٍ هْن 1389دزثٌدي ٍ ًبدزي )

کوِ   اًود ثسؾووسدُ زا ثساي هَفقيت دز اهس ًوَوٍزي  

هحيظ تکٌَلَضيکي ٍ اقتصبدي کوِ ًوَوٍزي    ؾبهل:

ٍاثػتِ ثِ وى اغت )قَاًيي دٍلتوي  گػوتسؼ ثوبشاز    

؛ ثووبلقَُ  ؾوودت زقبثووت  اًووداشُ ؾووسکت ًووَوٍز(  

غبشهبًدّي ًَوٍزي دز ؾوسکت )ًحوَُ تؿوَيق ثوِ     

؛ يق ٍ تَغوؼِ ٍ ثبشازيوبثي(  ًَوٍزي  ازتجبط ثيي تحق

اصلي ًَوٍزي )خصَصويبت هحصوَل    ّبيٍيطگي

اجوساي پوسٍضُ   ؛ ٍ جديد  قيوت  ازتجوبط  غيوسُ ...(  

  زيصي هَثس  حضَز ٍ ًقؽ هديسيتًَوٍزي )ثسًبهِ

 ّب  اّداف ٍ هٌبثغ هَجَد ٍ غيسُ(.هبى  ّصيٌِش

ّوبي ًوَيي   ػوَهبً شًبى  دغتسغي کوتسي ثوِ زٍؼ 

ثْسُهَجَد دز صٌؼت ٍ کؿبٍزشي دازًد دز ًتي ِ 

وًبى ثِ ؾدت کوبّؽ يبفتوِ اغوت. ّوچٌويي      ٍزي

پبييي ثوَدى غوغح غوَاد  ػودم خَدثوبٍزي  ػودم       

ّبي جديد وهَشؼ ثبػو  گسديودُ   وؾٌبيي ثب زٍؼ

ّبي شًبى زٍغتبيي ًتَاًٌد خَد زا ثب اثصاز کِ تؼبًٍي
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غوبشًد ٍ  ّوبي ًَوٍزاًوِ ت ْيوص    في وٍزي ٍ زٍؼ

 (.1388خَد زا اش ًبپبيدازي زّبيي ثشؿٌد )قالًي  

فسويٌود ًوَوٍزي زا    Laforet 2008)) ثِ عَز کلي

ؾوٌبخت ثوبشاز )هؿوتسي      دز ؾکل ػبم خَد  ؾبهل

تغييوس تکٌَلوَضي    ؛کبزثساى( يب فسصت تکٌَلَضيوک 

ب ًيوبش يو   ثس وٍزًودُ هَجَد يب پريسؼ تکٌَلَضي کِ 

جديود دز  خلق هحصَل يوب خودهت    فسصت ثبؾد؛

ازائووِ تکٌَلووَضي ٍ هحصووَل يووب  ؛ ٍصووَزت لووصٍم

ّوب  هوي   وىخدهبت جديد اش عسيق ت وبزي کوسدى   

 داًد.

ذخيوسُ تکٌَلوَضي يوب    »دز تحقيقي کِ تحت ػٌَاى 

اً بم ؾدُ اغت  هوثثستسيي زٍؼ  « ظسفيت ًَوٍزي

  اغووتفبدُ اش ٍزيثْووسُثووساي تَغووؼِ کؿووبٍزشي ٍ 

ػٌووَاى تکٌَلووَضي هٌبغووت  افووصايؽ تؼووبهالت ثووِ 

يبدگيسي ٍ هکبًيصم اًتقبل داًؽ  تقبضوبي ثوبشاز ثوِ    

ّوب ٍ  ػٌَاى ػبهل کليدي هحسا ًَوٍزي ٍ غيبغت

ّبي غوبشهبًي ثوساي اعويٌوبى اش هؿوبزکت     ًَوٍزي

ّووب دز ثوويي زٍغووتبئيبى دز ثسًبهووِ ًفؼووبىذيثساثووس 

 Hall et)کؿَزّبي ٌّد ٍ ثوٌگالدؼ ثوَدُ اغوت   

al., 2007). 

Ropher et al. (2008) ايسلٌد ثوب ثسزغوي دادُ   دز

ّبي يک دٍزُ ؾؽ غبلِ اش پبًول ًوَوٍزي ايسلٌود     

ّوبي صوٌؼتي زا هوَزد    ّبي ًَوٍزاًِ ؾسکتفؼبليت

ثسزغي قساز داد. ًتبيج ايي هغبلؼِ ًؿوبى داد کوِ دز   

َوٍزي دز ًوو»ّووب دزصوود اش ؾووسکت 9/63ايسلٌوود  

« ًَوٍزي دز فسويٌد»دزصد  2/58داؾتِ ٍ  «لهحصَ

پَؾبًي ثيي ايي دٍ گسٍُ ًيص ٍجوَد  اًد. ّوداؾتِزا 

دزصد اش ًَوٍزاى دز هحصَل  ًَوٍزي دز  70دازد  

دزصد اش کػوبًي کوِ دز    3/75اًد  فسويٌد ًيص داؾتِ

اًود  دز هحصوَل ًيوص ًوَوٍزي     فسويٌد ًوَوٍز ثوَدُ  

  اًد.داؾتِ

  World Bank (2007)دز تحقيقووي کووِ تَغووظ

اً بم ؾدُ اغوت  کوجوَد ًوَوٍزي تکٌَلوَضيکي ٍ     

فقداى هتشصصبى فٌي دز ػدم اي بد ًوَوٍزي هوَثس   

 .ثَدُ اغت

 

 اهداف تحقيق

ٍ اّويووت  کووبزگيسيثووِّوودف کلووي ايووي تحقيووق 

غوووبشٍکبزّبي تکٌَلوووَضيکي دز ازتقوووبء ظسفيوووت 

شًبى زٍغتبيي اغتبى تْوساى   ّبيتؼبًٍيًَوٍزي دز 

هي. اّداف اختصبصي کِ ايي تحقيق دًجبل ثبؾدهي

 ًيص ؾبهل: کٌد 

فووسدي شًووبى ػضووَ تؼووبًٍي  ّووبيٍيطگوويثسزغووي 

ّوبي تؼوبًٍي   زٍغتبيي هَزد هغبلؼِ؛ ثسزغي ٍيطگي

ثووِشًووبى زٍغووتبيي هووَزد هغبلؼووِ؛ اٍلَيووت ثٌوودي 

تکٌَلووَضيکي؛ ٍ اٍلَيووت  غووبشٍکبزّبي کووبزگيسي

 .تکٌَلَضيکي غبشٍکبزّبيثٌدي اّويت 

 

 روش پژوهش

هغبلؼووِ حبضووس ثووِ هٌظووَز ثسزغووي غووبشٍکبزّبي  

اغتبى تْوساى دز غوبل   ى تؼبًٍي شًبتکٌَلَضيکي دز 

اً بم ؾدُ اغت. تحقيق حبضوس اش ًوَع    1391-90

ّوجػتگي  -تحقيقبت  کبزثسدي ٍ ثِ زٍؼ تَصيفي

. ًتبيج حبصول اش ضوسيت ولفوبي کسًٍجوب      ثبؾدهي

غوبشٍکبزّبي   کوبزگيسي ثِثساي پسغؿٌبهِ دز ثشؽ 

ٍ دز ثشؽ اّويت غبشٍکبزّبي  91/0تکٌَلَضيکي 

ثِ صَزت ي . ًوًَِ گيسثبؾدهي 90/0تکٌَلَضيکي 

تصبدفي عجقِ اي ثوب اًتػوبة هتٌبغوت اً وبم ؾودُ      

  اغت. دز ازتجبط ثب عجقِ ثٌدي کسدى جبهؼِ وهوبزي 

تؼبًٍي فؼبل اغتبى تْساى دز ًظس گسفتِ ؾود   5اثتدا 

د هغبلؼوِ  ثوِ ًػوجت    ٍ غپع دز ّوس تؼوبًٍي هوَز   

فساٍاًي کل جبهؼِ وهوبزي  ًوًَوِ گيوسي تصوبدفي     
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دز داخل  ّبًوًَِاً بم گسفت. دز ايي زٍؼ ح ن 

عجقبت  هتٌبغت ثب ثصزگي ح ون وى عجقوِ اًتشوبة    

ًفس اًتشبة ؾدُ اغت.  240ًوًَِ  ٍ ح ن گسددهي

ازتقبء ظسفيت ًوَوٍزي  س ٍاثػتِ  دز ايي تحقيق هتغي

ثبؾود   اغتبى تْساى هي زٍغتبييشًبى  ّبيتؼبًٍيدز 

هتغيسّووبي هػووتقل ؾووبهل غووبشٍکبزّبي ّوچٌوويي 

. ثوساي تَصوي، هتغيسّوبي    ثبؾود هوي تکٌَلَضيکي 

تَشيوغ   ًظيس جوداٍل تحقيق اش هؿشصِ ّبي وهبزي 

فساٍاًي  دزصد فساٍاًي  فساٍاًي ت وؼي  هيبًگيي ٍ 

 ضسيت تغييسات اغتفبدُ ؾدُ اغت.

 

 هايافته

 

دزصود اػضوبء تؼوبًٍي     4/31دز ايي تحقيق حدٍد 

غبل غي دازًد ٍ هيبًگيي غٌي حدٍد  50تب  41ثيي 

غبل ًيص ًؿبى دٌّدُ ت سثِ خَة اػضبء هوَزد   35

 هغبلؼِ اغت.

اش ًظس غغح تحصويالت  ثويؽ اش ًيووي اش اػضوبء     

 ثوي غوَاد  %( ٍ 9/34) شيس ديوپلن دازاي تحصيالت 

%( ٍ ثقيووِ ًيووص دازاي تحصوويالت ديووپلن تووب  4/23)

 .اًدثَدُ%( 7/41دکتسي )

کوِ اش   گسددهيهالحظِ  1ثب تَجِ ثِ جدٍل ؾوبزُ 

ػضَ تؼبًٍي شًبى زٍغوتبيي  ثوِ تستيوت      240ثيي 

ًفس ػضَ تؼبًٍي زثبط کسين )ؾْسغوتبى   156تؼداد 

تؼووبًٍي غوويبّسٍد  ًفووس ػضووَ 39زثووبط کووسين(  

تؼبًٍي هْس وفوسيي   ًفس ػضَ 29)ؾْسغتبى تْساى(  

ًفس ػضَ تؼبًٍي کوَثس   8ؾْسغتبى پبکدؾت(  م )از

ًٍي تويػيبى ًفس ػضَ تؼب 3اغالهيِ )اغالم ؾْس( ٍ 

 .   اًدگسفتِ)ؾْسغتبى دهبًٍد(  هَزد هغبلؼِ قساز 

 

 

 تؼبًٍي ّبيؾسکتًبم ؾْسغتبى ٍ  - 1جدٍل 

 دزصد فساٍاًي ًبم ؾسکت ؾْسغتبى

 3/3 3 تويػيبى دهبًٍد 

 2/16 39 غيبّسٍد تْساى 

 65 156 زثبط کسين زثبط کسين  

 3/3 8 کَثس اغالهيِ اغالم ؾْس 

 1/12 29 هْسوفسيي ازم پبکدؾت  

 - 240 جوغ  
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حبکي اش وى اغت کِ اش ًظوس   2ًتبيج جدٍل ؾوبزُ 

ثَدى غغح خغسپريسي  پبييياػضبء  هيصاى تَجِ ثِ 

تکٌَلَضي ثب کوتسيي ضوسيت تغييوسات دز اٍلَيوت    

اٍل قساز دازد. ّوچٌويي ثوِ ازائوِ خودهبت اعوالع      

تکٌَلَضِي جديد  زغبًي تکٌَلَضي ٍ وشهَى پريسي

 ّوبي تکٌَلوَضي دز غغح کَچوک ٍ ثوَهي کوسدى    

ى ثِخبـ ًيص تب حدٍدي تَجِ ؾدُ اغت ٍلي هيصا

د دز حود کون ثوَدُ    يب تَجِ ثِ غبيس هَاز کبزگيسي

 اغت.

 غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي دز ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي کبزگيسيثِاٍلَيت ثٌدي هيصاى  -2جدٍل 

 غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي کبزگيسيثِهيصاى تَجِ / 

 د(ضؼيت هَجَ)ٍ

هؼيبز  اًحساف هيبًِ

 تستيجي

 ضسيت تغييسات

 تستيجي

 زتجِ

 1 323/0 98/0 3 ثَدى غغح خغسپريسي تکٌَلَضي پبييي

 2 383/0 15/1 3 زغبًي تکٌَلَضي ازائِ خدهبت اعالع

 3 383/0 15/1 3 وشهَى پريسي تکٌَلَضِي جديد دز غغح کَچک

 4 443/0 33/1 3 خبـ ّبيتکٌَلَضيثَهي کسدى 

 5 460/0 92/0 2 کوک دز اًتشبة تکٌَلَضي هٌبغت

 6 475/0 95/0 2 ّبي جديداعالع زغبًي اش تکٌَلَضي

 7 480/0 96/0 2 ّبتکٌَلَضيهحيغي ثساي  ّبيپيبمت صيِ ٍ تحليل 

 8 505/0 13/1 2 هدزى ثَدى زٍيِ ّبي عساحي ٍ تَليد جديد

 9 510/0 02/1 2 ٍ ؾسايظ هَجَد ّبازشؼغبشگبزي تکٌَلَضي ثب 

 10 525/0 05/1 2 ازائِ خدهبت هؿبٍزُ اي دز ثبزُ ًيبشغٌ ي تکٌَلَضي  

 11 540/0 08/1 2 ّبتؼبًٍيازتقبء ظسفيت جرة تکٌَلَضي دز 

 12 540/0 08/1 2 ًيبش تکٌَلَضي ثِ غسهبيِ گرازي اًدا اٍليِ

 13 550/0 10/1 2 هيصاى وؾکبزي ٍ هلوَظ ثَدى ًتبيج تکٌَلَضي

 14 555/0 11/1 2 دز ًظس گسفتي ثػتِ ثٌدي ٍ عساحي جديد دز تکٌَلَضي

 15 555/0 11/1 2 ازائِ خدهبت هؿبٍزُ اي دزثبزُ اًتؿبز تکٌَلَضي هٌبغت

 16 555/0 11/1 2 دغتيبثي غسيغ ثِ هٌبفغ تکٌَلَضي

 17 555/0 11/1 2 تکٌَلَضيعساحي هٌبغت 

 18 560/0 12/1 2 زديبثي ٍ پيگيسي تغييسات تکٌَلَضيک

 19 560/0 12/1 2 ثسداؾتي اش هيصاى دؾَازي ٍ کبزثسد تکٌَلَضي )پيچيدگي(

 20 560/0 12/1 2 اغتساتطي هٌبغت ثساي زغيدى ثِ تکٌَلَضي جديد

 21 560/0 12/1 2 هيصاى غَد دّي اقتصبدي تکٌَلَضي

 22 565/0 13/1 2 صسفِ جَيي دز ٍقت

 5خيلي شيبد;             4شيبد;             3ًػجتبً;          2کن;         1خيلي کن; هقيبظ ليکست: 
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حبکي اش وى اغت کِ اش ًظوس   3ًتبيج جدٍل ؾوبزُ 

ثوَدى زٍيوِ ّوبي عساحوي ٍ     اػضبء تؼبًٍي  هدزى 

تَليد جديد ثب کوتسيي ضسيت تغييسات دز اٍلَيوت  

اٍل اّويوووت قوووساز دازد. ّوچٌووويي دز ه وَػوووِ 

غوووبشٍکبزّبي تکٌَلوووَضيکي  اعوووالع زغوووبًي اش 

ّووبي جديوود  اغووتساتطي هٌبغووت ثووساي تکٌَلووَضي

پيوبم زغيدى ثِ تکٌَلَضي جديد  ت صيوِ ٍ تحليول   

دز اًتشوبة   ٍ کوک ّبتکٌَلَضيهحيغي ثساي  ّبي

تکٌَلَضي هٌبغت اش اّويوت شيوبدي ثوساي ازتقوبء     

ظسفيت ًَوٍزي دز تؼبًٍي شًبى زٍغتبيي ثسخَزداز 

 .ثبؾٌدهي

 اٍلَيت ثٌدي هيصاى اّويت غبش ٍ کبزّبي تکٌَلَضيکي ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي -3جدٍل 
 يهيصاى اّويت غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيک

 ٍضؼيت هغلَة() 
اًحساف هؼيبز  هيبًِ

 تستيجي
 ضسيت تغييسات

 تستيجي
 زتجِ

 1 160/0 64/0 4 هدزى ثَدى زٍيِ ّبي عساحي ٍ تَليد جديد
 2 170/0 68/0 4 ّبي جديداعالع زغبًي اش تکٌَلَضي

 3 172/0 69/0 4 ثساي زغيدى ثِ تکٌَلَضي جديدت اغتساتطي هٌبغ
 4 172/0 69/0 4 ّبتکٌَلَضيهحيغي ثساي  ّبيپيبمت صيِ ٍ تحليل 

 5 175/0 70/0 4 کوک دز اًتشبة تکٌَلَضي هٌبغت
 6 178/0 71/0 4 عساحي هٌبغت تکٌَلَضي

 7 180/0 72/0 4 ثػتِ ثٌدي ٍ عساحي جديد دز تکٌَلَضي
 8 188/0 75/0 4 ازائِ خدهبت هؿبٍزُ اي دزثبزُ ًيبشغٌ ي تکٌَلَضي  

 9 190/0 95/0 5 ازائِ خدهبت اعالع زغبًي تکٌَلَضي
 10 192/0 77/0 4 ثسداؾتي اش هيصاى دؾَازي ٍ کبزثسد تکٌَلَضي )پيچيدگي(

 11 192/0 77/0 4 ٍقتصسفِ جَيي دز 
 12 198/0 79/0 4 خبـ ّبيتکٌَلَضيثَهي کسدى 

 13 200/0 80/0 4 دغتيبثي غسيغ ثِ هٌبفغ تکٌَلَضي
 14 218/0 87/0 4 ازائِ خدهبت هؿبٍزُ اي دز ثبزُ اًتؿبز تکٌَلَضي هٌبغت

 15 222/0 89/0 4 هيصاى وؾکبزي ٍ هلوَظ ثَدى ًتبيج تکٌَلَضي
 16 230/0 92/0 4 تکٌَلَضِي جديد دز غغح کَچکوشهَى پريسي 

 17 230/0 92/0 4 ًيبش تکٌَلَضي ثِ غسهبيِ گرازي اًدا اٍليِ
 18 230/0 92/0 4 ثَدى غغح خغسپريسي تکٌَلَضي پبييي

 19 232/0 93/0 4 ٍ ؾسايظ هَجَد ّبازشؼغبشگبزي تکٌَلَضي ثب 
 20 238/0 95/0 4 هيصاى غَددّي اقتصبدي تکٌَلَضي
 21 242/0 97/0 4 ّبتؼبًٍيازتقبء ظسفيت جرة تکٌَلَضي دز 

 22 242/0 97/0 4 زديبثي ٍ پيگيسي تغييسات تکٌَلَضيک
 5شيبد;خيلي           4شيبد;          3ًػجتبً;         2کن;         1خيلي کن; هقيبظ ليکست: 
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دز  4ًتوبيج وشهووَى ٍيول کبکػووَى جودٍل ؾوووبزُ    

خصَـ اخوتالف هيوبًگيي دٍ ٍضوؼيت هشتلو،     

يوب تَجوِ ثوِ غوبشٍکبزّبي      کبزگيسيثِهيصاى يؼٌي 

تکٌَلوووَضيکي ٍ هيوووصاى اّويوووت غوووبشٍکبزّبي  

ثيبًگس وى اغت کوِ ثويي دٍ ٍضوؼيت    تکٌَلَضيکي 

تفوبٍت   غبشٍکبزّبي تکٌَلوَضيکي هرکَز دز شهيٌِ 

دزصد خغب ٍجوَد دازد. ثوِ    1غغح ز هؼٌي دازي د

ُ هوي ػجبزت ديگس ثب تَجِ ثِ هيبًگيي ثدغوت وهود  

اظْبز داؾت کِ تب زغيدى ثِ ٍضؼيت هغلَة  تَاى

 ؽ اغت.   زاُ شيبدي دز پي

 

 ًتبيج حبصل اش وشهَى ٍيل کبکػَى -4جدٍل 

 يداز يغغح هؼٌ Z هتغيس ٍاثػتِ دٍ ٍضؼيت اي زتجِهيبًگيي 

 22/54: کبزگيسيثِهيصاى 

 52/119: هيصاى اّويت

 000/0 -76/12 غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي

 

 ث و نتيجه گيزيبح

دزصوود اػضووبء  4/31ًتووبيج ًؿووبى داد کووِ حوودٍد 

غوبل غوي دازًود ٍ هيوبًگيي      50تب  41تؼبًٍي ثيي 

غبل ًيص ًؿبى دٌّدُ ت سثوِ خوَة    35غٌي حدٍد 

اػضبء هَزد هغبلؼِ اغت. اش ًظس غغح تحصويالت   

 شيس ديوپلن ثيؽ اش ًيوي اش اػضبء دازاي تحصيالت 

دزصد( ٍ ثقيِ ًيص  4/23دزصد( ٍ ثي غَاد ) 9/34)

دزصود(   7/41دازاي تحصيالت ديپلن توب دکتوسي )  

تؼبًٍي فؼبل شًوبى   5. دز ايي تحقيق اػضبي اًدثَدُ

زٍغتبيي  تويػويبى  غويبّسٍد  زثوبط کوسين  کوَثس      

ِ اغالهيِ ٍ هْس وفسيي ازم هَزد هغبلؼوِ قوساز    گسفتو

 .  اًد

يوب   کبزگيسيثِدز ثيي ه وَػِ گَيِ ّبي هسثَط ثِ 

ضيکي  هيصاى تَجِ ثوِ  تَجِ ثِ غبشٍکبزّبي تکٌَلَ

تؼوبًٍي ثَدى غغح خغسپريسي تکٌَلَضي دز  پبييي

ثب کوتوسيي ضوسيت تغييوسات دز اٍلَيوت اٍل ٍ      ّب

صسفِ جَيي دز ٍقت ثب ثيؿتسيي ضوسيت تغييوسات   

دز اٍلَيوت وخووس قووساز گسفتوِ اغووت. ّوچٌوويي دز   

ثِ ازائِ خدهبت اعالع زغوبًي تکٌَلوَضي    ّبتؼبًٍي

 ديد دز ٍ وشهَى پريسي تکٌَلَضي ج

 

 

خوبـ   ّبيتکٌَلَضيغغح کَچک ٍ ثَهي کسدى 

ًيص تب حدٍدي تَجِ ؾدُ اغت ٍلي هيصاى تَجِ ثوِ  

غبيس هثلفِ ّبي غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي دز حود  

  ًتبيج ثب ايي کِ کن ثَدُ اغت کِ ثبيد تقَيت گسدد

(2007) Yeh Yan & Yi Chin ؛Koc & 

Ceylan (2007) .دز يک زاغتب قساز دازد  

خصووَـ اّويووت غووبشٍکبزّبي تکٌَلووَضيکي  دز 

ًتبيج ًؿبى داد کِ  هدزى ثَدى زٍيِ ّبي عساحي ٍ 

تَليد جديد ثب کوتسيي ضسيت تغييسات اش ثوبالتسيي  

اّويت ٍ زديبثي ٍ پيگيسي تغييسات تکٌَلَضيک ثوب  

ثيؿوتسيي ضووسيت تغييوسات اش کوتووسيي اّويووت دز   

تؼووبًٍي شًووبى زٍغووتبيي ثسخووَزداز ثووَدُ اغووت.   

ّوبي جديود    اعالع زغوبًي اش تکٌَلوَضي  ّوچٌيي 

اغتساتطي هٌبغت ثساي زغيدى ثِ تکٌَلَضي جديود   

 ّوب تکٌَلَضيهحيغي ثساي  ّبيپيبمت صيِ ٍ تحليل 

ٍ کوک دز اًتشبة تکٌَلوَضي هٌبغوت اش اّويوت    

شيبدي ثساي ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي دز تؼبًٍي شًوبى  

تس ؿو ثي ّوب وىکِ ثبيد ثِ  اًدثَدُزٍغتبيي ثسخَزداز 
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دز  Schwill (2005)تَجِ ؾَد کِ ايوي ثوب ًتوبيج    

 ک زاغتب قساز دازد.ي

يوب   کبزگيسيثِثِ عَز کلي ًتبيج ًؿبى داد کِ هيصاى 

تَجِ ثوِ غوبشٍکبزّبي تکٌَلوَضيکي ثوساي ازتقوبء      

ظسفيت ًَوٍزي دز تؼبًٍي شًوبى زٍغوتبيي دز حود    

کن ٍ هيصاى اّويت غبش ٍ کبزّبي تکٌَلوَضيکي دز  

ايي خصَـ دز حد شيبد ثَدُ اغت. دز خصوَـ  

اختالف هيبًگيي دٍ ٍضؼيت هشتل،  يؼٌوي هيوصاى   

ي يب تَجِ ثِ غبش ٍ کبزّبي تکٌَلوَضيک  کبزگيسيثِ

ٍ هيصاى اّويت غبشٍکبزّبي تکٌَلَضيکي ثيبًگس وى 

غوبش ٍ  ٌوِ  اغت کِ ثيي دٍ ٍضؼيت هورکَز دز شهي 

 1تکٌَلَضيکي تفبٍت هؼٌي دازي دز غغح  کبزّبي

ثِ ػجبزت ديگس ثب تَجِ ثوِ    دزصد خغب ٍجَد دازد

اظْوبز داؾوت کوِ     توَاى هوي هيبًگيي ثدغت وهودُ  

ِ دز شهيٌو    ّوب تؼبًٍي ّوبي  غوبش ٍ کبز  کوبزگيسي ثو

ٍ  ثبؾووٌدًوووي هغلووَثيتکٌَلووَضيکي دز ٍضووؼيت 

 ّوبي گوبم جْت زغيدى ثِ ٍضؼيت هغلوَة ثبيود   

 اغبغي ثسداؾتِ ؾَد.
 

 پيشنهادها

ًتوووبيج حبصووول اش هيوووصاى اّويوووت  ثوووس اغوووبظ

ثووِ گووسدد هوويغووبشٍکبزّبي تکٌَلووَضيکي پيؿووٌْبد 

شًوبى   ّوبي تؼبًٍيهٌظَز ازتقبء ظسفيت ًَوٍزي دز 

  گورازاى غيبغوت زٍغتبيي  هَازد ذيل هَزد تَجوِ  

 ثسًبهِ زيصاى ٍ هػئَالى قساز گيسد:

جديود ثوساي    ّوبي تکٌَلوَضي ٍ  ّبزٍؼاغتفبدُ اش  -

 تَليد هحصَالت.

وهَشؾوي دز شهيٌوِ اعوالع زغوبًي      هثغػبتاي بد  -

 .ّبوىجديد ٍ کبزثسد  ّبيتکٌَلَضيًػجت ثِ 

ػولکووسد ِ ازايووِ خوودهبت هؿووبٍزُ اي ًػووجت ثوو   -

 جديد. ّبيتکٌَلَضي

ازايِ خدهبت هؿبٍزُ اي ًػجت ثِ اقتصوبدي ثوَدى    -

 تکٌَلَضي.

ثووساي زغوويدى ثووِ  ت هٌبغوو اش اغووتساتطياغووتفبدُ  -

 تکٌَلَضي جديد.

کوک دز اًتشبة تکٌَلوَضي هٌبغوت ثوب تَجوِ ثوِ       -

ؾووٌبخت ؾووسايظ هحوويظ اجتوووبػي ٍ اقتصووبدي دز 

 شًبى. ّبيتؼبًٍي
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