
 111 –138، ل1392 ظٔؿتبٖ، 32، قٕبضٜ ٞكتٓ فهّٙبٔٝ ػّْٛ ٔسيطيت ايطاٖ، ؾبَ 

111 

 

 

 گذارد؟ هی تبثیز آى کست روش ثز تکنولوصی ثب هزتجط عواهل چگونه
 
 
 

 
 1/9/1392: زضيبفت * پور کزهی آسيتب

**
Dominique Jolly 13/4/1393: پصيطـ 

Vincent Boly
 

 
 

 

 چکیذه

زٚضٜ ػٕط، ٔيعاٖ ػسْ لغؼيت ٚ إٞيت )يٗ  تحميك ثٝ ٔغبِؼٝ تبثيط ػٛأُ ٔطتجظ ثب تىِٙٛٛغيا

( تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي، ٕٞىبضي ٚ ذطيس)ثط ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت وؿت تىِٙٛٛغي؛ ( اؾتطاتػيه
زٜ اظ ي ؾبظٔبٖ ٚ ازثيبت ٔطثٛط ؾيعزٜ فطضيٝ ٔؼطفي قسٜ ٚ ثب اؾتفبٞب  ثب اؾتفبزٜ اظ تئٛضي. پطزاظز ٔي

ؾبظٔبٖ  62ثطاؾبؼ ايٗ ٔغبِؼٝ وٝ زض ٔيبٖ . ضٚـ آ٘بِيع ٚاضيب٘ؽ ٚ وبي ٔطثغ آظٔٛزٜ قس٘س
زٚ ػبُٔ زٚضٜ : تىِٙٛٛغي ا٘دبْ قس، ٘تبيح ظيط ثسؾت آٔس 80ٔحٛض ايطا٘ي ٚ ثطاي ثيف اظ-تىِٙٛٛغي

يك ثٝ وؿت تىِٙٛٛغي اظ عط ٞب  ػٕط تىِٙٛٛغي ٚ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي ثط تٕبيُ ؾبظٔبٖ
زٚ ػبُٔ ٔٛثط ثط وؿت تىِٙٛٛغي اظ ضاٜ ٕٞىبضي ا٘ساظٜ ػسْ . تحميك ٚ تٛؾؼٝ زاذّي تبثيط ٔٙفي زاض٘س

ثبقٙس وٝ ثٝ تطتيت زاضاي اثطات ٔثجت ٚ ٔٙفي ثط ايٗ ضٚـ  ٔيلغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي 
ؾت تىِٙٛٛغي زٚ ػبُٔ زٚضٜ ػٕط ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي زاضاي اثط ٔثجت ثط ن. ثبقٙس ٔي

وٙٙس وٝ زض آٖ ضٚـ ٔٙبؾت  ٔي٘ٛيؿٙسٌبٖ ٕٞچٙيٗ ٔسِي ضا پيكٟٙبز . ثبقٙس ٔياظ عطيك ذطيس 
 .قٛز ٔيوؿت تىِٙٛٛغي ثط اؾبؼ زٚ ػبُٔ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي تؼييٗ 

ٚ  ػسْ لغؼيت تدبضي -زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي   -ي زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغيٞب  ضٚـ :ٔفبٞيٓ وّيسي
 إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي –فٙي 
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 هقذهه 
،  أطٚظٜ تغييطات ؾطيغ تىِٙٛٛغي اظ يه عطف ٚ ِعْٚ ضلبثت زض ثبظاضخٟب٘ي اظ عطف زيٍط

ايٗ تؼبُٔ زض خٟت . ثٝ تؼبُٔ ثيكتط ثب يىسيٍط ثپطزاظ٘سثط آٖ زاقتٝ اؾت تب ؾبظٔبٟ٘ب ضا
ي خسيس، زؾتيبثي ثٝ ثبظاض ٞب  تىِٙٛٛغي، وؿت ٞب  ؾبيط ؾبظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ زا٘ف تىِٙٛٛغيه

يي وٝ زض ظٔيٙٝ ٞب  ايٗ ٔؿئّٝ ثطاي ؾبظٔبٖ. اؾت... ضلجب ٚ وبٞف ضيؿه ؾطٔبيٝ ٌصاضي، 
، ٟٕٔتط ثٝ ٘ظط ٔيطؾس (تىِٙٛٛغي ٔحٛض ي ٞب  ؾبظٔبٖ)ي پيكطفتٝ  فؼبِيت زاض٘س ٞب  تىِٙٛٛغي

فتٝ ثب ٘طخ ؾطيؼتطي اتفبق ي پيكطٞب  ظيطا اٚأل تغيييطات تىِٙٛٛغي زض نٙؼت تىِٙٛٛغي
 . افتس، ثب٘يأ ثمبي ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب زض تؼبُٔ ثب ثبظاضخٟب٘ي اؾت ٔي

ا٘تربة "ثب آٖ ضٚثطٚ ٞؿتٙس،  ٞب  يىي اظ تهٕيٕبت ٟٕٔي وٝ ٔسيطاٖ ايٗ ٘ٛع ؾبظٔبٖ 

 ضٚـ ٔٙبؾت زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي
پيكطفت ؾطيغ ػّٓ ٚ تىِٙٛٛغي اظ يه عطف ٚ . اؾت "

ثٝ تىِٙٛٛغي ثٝ تٟٙبيي  ؾبظٔبٟ٘ب ِ٘ٛٛغي اظ عطف زيٍط، اظ أىبٖ زؾتيبثيپيچيسٌي ٔبٞيت ته
يي وٝ ثطاي ٞب  ثٝ ٕٞيٗ ػّت ٞط ضٚظ ثٝ تؼساز ؾبظٔبٖ. ضا تب حس ظيبزي ؾّت ٕ٘ٛزٜ اؾت

وٙٙس  ٔيي ٔٛضز ٘يبظ ذٛز اظ ٔٙبثغ ثيطٚ٘ي زا٘ف ٚتىِٙٛٛغي اؾتفبزٜ ٞب  زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي
ي تبٔيٗ وٙٙسٜ، ٞب  ي ضليت، ؾبظٔبٖٞب  ع ثيطٚ٘ي قبُٔ ؾبظٔبٖايٗ ٔٙبة. قٛز ٔيافعٚزٜ 

 . ثبقٙس ٔي... ٚ ٔطاوع تحميمبتي ٚ ٞب  ٔكتطيبٖ ٚ زا٘كٍبٜ
ي ٚالغ زض وكٛضٞبي زض حبَ ٞب  ٔؿئّٝ زؾتيبثي ثٝ ٔٙبثغ ثيطٚ٘ي تىِٙٛٛغي، ثطاي ؾبظٔبٖ

ثب ؾطػت ثيكتطي  ٞب  تٛؾؼٝ اظ ٔٙظط زيٍطي ٘يع حبئع إٞيت اؾت ٚ آٖ ايٙىٝ ايٗ ؾبظٔبٖ
ي ٞب  تٛا٘ٙس ٘مف ثرف ٔيفبنّٝ تىِٙٛٛغيىي ذٛز ثب وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ ضا پط وطزٜ ٚ 

نطف، ثٝ ايدبز ظٔيٙٝ ثطاي  "ي تسضيديٞب  ٘ٛآٚضي"تحميك ٚ تٛؾؼٝ ذٛز ضا اظپطزاذتٗ ثٝ 

"ي ا٘مالثيٞب  ٘ٛآٚضي"ا٘دبْ 
ي ٔؿتمط زض وكٛضٞبي ٞب  ثؿيبضي اظؾبظٔبٖ. تغييط زٞٙس   

ي ٔؿتمط زض وكٛضٞبي ٞٙس، چيٗ ٚ ثطظيُ اظ عطيك ثطلطاضي ضٚاثظ ٞب  ، ٘ظيط ؾبظٔبٖ٘ٛظٟٛض
ي اضٚپبيي ٚ آٔطيىبيي تٛا٘ؿتٝ ا٘س ضٕٗ وٓ وطزٖ فبنّٝ تىِٙٛٛغيه ٞب  ٕٞىبضي ثب ؾبظٔبٖ
ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ . تجسيُ قٛ٘سخسيس ي ٞب  پيكٍبٔبٖ تىِٙٛٛغي زض ظٔطٜ ي، ٞب  ذٛز ثب ايٗ ؾبظٔبٖ

ي اؾتفبزٜ نحيح اظ ٞب  يىي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ITي تىِٙٛٛغيىي ؾبظٔبٟ٘بي ٞٙسي زض ظٔيٙٝٞب  پيكطفت
 .ضٚز ٔئٙبثغ ثيطٚ٘ي زا٘ف ٚ تىِٙٛٛغي ثٝ قٕبض 
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ايٗ ٔغبِؼٝ ثٝ تؼييٗ ٔؼيبضٞبي ٔٛثط ثط ا٘تربة يه ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي پطزاذتٝ 
ي تىِٙٛٛغي ٔحٛض ٞب  زض ٔدٕٛػٝ ؾبظٔبٖ ٞب  ٚچٍٍٛ٘ي تبثيط آٟ٘ب ضا ثط ٞط يه اظايٗ ضٚـ

 .زٞس ٔيايطا٘ي ٔٛضز ثطضؾي لطاض 
ٔمبِٝ حبضط ثٝ تطتيت ظيط تٙظيٓ قسٜ اؾت؛ زض ثرف اَٚ ثٝ ٔؼطفي ٔسِي ثطاي عجمٝ 

ثرف زْٚ ثٝ ٔطٚض ازثيبت ٔٛضٛع . پطزاظيٓ ٔيي وؿت تىِٙٛٛغي ٞب  ثٙسي ا٘ٛاع ضٚـ
ي ؾبظٔبٖ ٚ اضتجبط آٟ٘ب ثب ا٘تربة ٞب  تئٛضي زض ثرف ؾْٛ ثٝ ٔؼطفي ٚ تكطيح. اذتهبل زاضز

ي تحميك ٞب  ثرف چٟبضْ ثٝ ٔؼطفي ٚ اؾتسالَ فطضيٝ.پطزاظيٓ ٔيضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي 
ثرف پٙدٓ ثٝ تحّيُ . پطزاظيٓ ٔيزض ثرف پٙدٓ ثٝ تكطيح ٔتسِٛغي تحميك . اذتهبل زاضز

يح تحميك اضائٝ ٚ ثحث زض ثرف قكٓ ٘تب. اذتهبل زاضز ٞب  ي تحميك ٚ آظٖٔٛ فطضيٝٞب  زازٜ
ي تحميك ٚ چكٓ ا٘ساظ ٔغبِؼبت آتي ٞب  ٚ زض پبيبٖ ٘تيدٝ ٌيطي ثٝ ٕٞطاٜ ٔحسٚزيت. ٔيكٛ٘س

 . تكطيح ٔيكٛز

  

 هزور ادثیبت
 ی دستیبثی ثه تکنولوصی هب  طجقه ثنذی روش

ي ٔتؼسزي ثطاي زؾتيبثي ثٝ يه تىِٙٛٛغي ٞب  ضٚـ "ٔٙجغ يبثي تىِٙٛٛغي"زض ازثيبت 
: ػجبضتٙس اظ ٞب  ايٗ ضٚـ. ي ذبل ذٛز ضا زاضا ٞؿتٙسٞب  ا٘س وٝ ٞطيه ٚيػٌيتؼطيف قسٜ 

تحميك ٚ تٛؾؼٝ زاذّي، لطاضزاز ٕٞىبضي ٔكتطن تحميك ٚ تٛؾؼٝ، وٙؿطؾيْٛ تحميك ٚ 
ٔؼبٚضٝ ِيؿب٘ؽ، ٕٞىبضي ٔكتطن، ذطيس ِيؿب٘ؽ،ذطيس حك أتيبظ يب پتٙت، ذطيس  تٛؾؼٝ،

ذطيس يه ؾبظٔبٖ ٘ٛآٚض ثٝ ٕٞطاٜ يه يب چٙس تٗ اظ ثركي يب وُ ؾٟبْ يه ؾبظٔبٖ ٘ٛآٚض، 
ي فٛق ٚ ٞب  تؼسز ضٚـ. (Chiesa, 2001) ....ضلجب،ذطيس ِيؿب٘ؽ ثٝ ٕٞطاٜ يه ؾبظٔبٖ زيٍطٚ 

ضا  ٞب  ي ٔتفبٚت ٞط يه اظ آٟ٘ب، إٞيت اضائٝ يه ٔسَ ثطاي عجمٝ ثٙسي ػّٕي ضٚـٞب  ٚيػٌي
 Amesse) ي ثطاي ايٗ وبض اضائٝ قسٜ اؾتيٞب  زض ازثيبت ضٚـ ثٝ ايٗ ٔٙظٛض. وٙس ٔيضٚقٗ 

&Cohendet, 2001, Jolly, 1995, Hoffmann & Schaper-Rinkel,2001)   . 

زض ايٗ تحميك ٔسَ پيكٟٙبزي غِٚي ثٝ ػٙٛاٖ ٔسَ پبيٝ ا٘تربة قسٜ ٚ ثب تغييطاتي وٝ ثب 
زض ايٗ  ي ايطا٘ي زض آٖ اػٕبَ ٔيكٛز ثٝ ػٙٛاٖ ٔسَ عجمٝ ثٙسيٞب  تٛخٝ ثٝ قطايظ ؾبظٔبٖ

 .  قٛز تحميك، پيكٟٙبز ٔي
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غِٚي ا٘تربة ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي ضا حبنُ زٚ تهٕيٓ ٞٓ ظٔبٖ ٔيسا٘س؛ تهٕيٓ 
ٚ تهٕيٓ زْٚ قبُٔ وؿت تىِٙٛٛغي ثٝ ( ضٚـ وؿت)اَٚ قبُٔ ذطيس يب ؾبذت تىِٙٛٛغي 

فبزٜ ٔٙظٛض اظ ؾبذت تىِٙٛٛغي اؾت. ثبقس ٔي( ضٚـ ػُٕ)تٟٙبيي ٚ يب ثب ٕٞىبضي زيٍطاٖ 
زض ...( تدٟيعات ٚ , ٔب٘ٙس زا٘ف فٙي ٚ تدبضة، ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي)ٔؿتميٓ اظ ٔٙبثغ زاذّي ؾبظٔبٖ 

ٔٙبيغ ٔبِي ؾبظٔبٖ زض ؾبذت تىِٙٛٛغي ثٝ ػٙٛاٖ . ثبقس ٔيخٟت زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي 
زاضاي ( اظ عطيك تٛؾؼٝ ٚ ثٟجٛز ؾبيط ٔٙبثغ ؾبظٔبٖ)تؿٟيُ وٙٙسٜ ٚ ثٝ عٛض غيط ٔؿتميٓ 

. وٙٙس ٔيتٙس، ثطذالف ذطيس تىِٙٛٛغي وٝ ٔٙبثغ ٔبِي ٟٕٔتطيٗ ٘مف ضا زض آٖ ايفب إٞيت ٞؽ
ثٝ ػجبضت زيٍط ذطيس تىِٙٛٛغي يؼٙي ثٝ وبض ٌيطي ٔٙبثغ ٔبِي ؾبظٔبٖ زض خٟت تّٕه 

تٛا٘س ٞط زٚ تهٕيٓ ذطيس يب ؾبذت ضا ثٝ تٟٙبيي ٚ يب ثب ٕٞىبضي ؾبيط  ٔيؾبظٔبٖ . تىِٙٛٛغي
اظ تاللي ايٗ چٟبض تهٕيٓ يه ٔبتطيؽ چٟبضٌب٘ٝ . يمبتي ا٘دبْ زٞسٚ ٔطاوع تحك ٞب  ؾبظٔبٖ
ايٗ ٔبتطيؽ ٚ  1قىُ . تٛاٖ زض آٖ عجمٝ ثٙسي وطز ٔيضا  ٞب  قٛز وٝ ا٘ٛاع ضٚـ ٔيايدبز 

 . زٞس ٔيي چٟبضٌب٘ٝ ايٗ ٔبتطيؽ ضا ٘كبٖ ٞب  ضٚقٟبي عجمٝ ثٙسي قسٜ زض ٞط يه اظ ذب٘ٝ

 
 ضٚـ ػُٕ

 ضٚـ وؿت
 ضٚيىطز ٔكتطن ضٚيىطز ٔؿتمُ

 (ؾبذت)تٛؾؼٝ تىِٙٛٛغي 

 
 :ٕٞٝ ا٘ٛاع اتحبزٞبي تىِٙٛٛغيه تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن زض 
 تحميك ٚ تٛؾؼٝ

 

  وٙؿطؾيْٛ تحميك ٚ تٛؾؼٝ

 ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔكتطن
 

  ذطيس ِيؿب٘ؽ ذطيس تىِٙٛٛغي

  ذطيس زا٘ف فٙي

  ذطيس ؾٟبْ يه ؾبظٔبٖ

تحميك ٚ ي ٞب  ثطٖٚ ؾپبضي پطٚغٜ
  تٛؾؼٝ

ذطيس ٔكتطن ؾٟبْ يه 
   ؾبظٔبٖ

  ٔؼبٚضٝ ِيؿب٘ؽ
… 

 

 (Jolly, 1995: ٔٙجغ)ي وؿت تىِٙٛٛغيٞب  عجمٝ ثٙسي ا٘ٛاع ضٚـ -1قىُ 
 

ثبقس؛  ٔيوٙٙٙس وٝ قبُٔ ؾٝ تهٕيٓ  ٔياظ ضٚي ٔسَ فٛق،  ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔسِي ضا پيكٟٙبز 
زض ايٗ ٔسَ  ضٚـ ذطيس ثب ضٚيىطز ٔكتطن ثٝ زٚ   .ذطيسٚ  ٕٞىبضي تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي،

ي ٞب  زض ؾبظٔبٖ ٞب  ضٚـ/اَٚ يٝ زِيُ وٕجٛز تؼساز ايٗ ٘ٛع ضٚـ:  زِيُ ذصف قسٜ اؾت
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تٛاٖ   ٔيٚ زْٚ ثٝ زِيُ آ٘ىٝ (Jolly& Karamipour,  2006)تىِٙٛٛغي ٔحٛض ايطا٘ي
يب ذطيس / تهٕيٓ ٔطثٛط ثٝ ذطيس ٔكتطن ضا ثٝ ظٔبٖ پؽ اظ اتربش تهٕيٓ زضثبضٜ ؾبذت 

 . تىِٙٛٛغي ٔٛوَٛ وطز
 

 عواهل هوثز ثز انتخبة روش دستیبثی ثه تکنولوصی 
ٔدٕٛػٝ ػٛأُ ٔتؼسزي زض ازثيبت ٘بْ ثطزٜ قسٜ اؾت وٝ ثط ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي 

 : وٙٙس ٔييٗ ػٛأُ ضا ثٝ ؾٝ زؾتٝ ظيط تمؿيٓ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ا .ٌصاض٘س ٔيتبثيط 

ايٗ زؾتٝ اظ ػٛأُ ثٝ ٔبٞيت تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ظط ثطاي وؿت : ػٛأُ تىِٙٛٛغيه 
ايٙىٝ يه تىِٙٛٛغي وٝ ؾبظٔبٖ تٕبيُ ثٝ وؿت آٖ زاضز زض چٝ ٔطحّٝ . قٛ٘س ٔئطثٛط 

ثبقس يب ثٝ ػجبضت زيٍط تب چٝ حس ثطاي ؾبظٔبٖ ٚ نٙؼت خسيس اؾت،  ٔياظ زٚضٜ ػٕطـ 
زاضاي چٝ إٞيت اؾتطاتػيىي ثطاي ؾبظٔبٖ اؾت ٚ يب ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت آٖ اظ ٘ظط فٙي 

 . ٌصاضز ٔيٚ تدبضي چمسض اؾت، ثط ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي تبثيط 

قٛ٘س وٝ ثٝ ذهٛنيبت  ٔيفبوتٛضٞبيي ايٗ زؾتٝ اظ ػٛأُ قبُٔ : ػٛأُ زضٖٚ ؾبظٔب٘ي 
ثٝ . ٔطثٛط اؾت -ؾبظٔب٘ي وٝ ثٝ ز٘جبَ وؿت تىِٙٛٛغي اؾت -ؾبظٔبٖ تهٕيٓ ٌيط٘سٜ 

ػٙٛاٖ ٔثبَ ؾغح لٛت ٚ يب ضؼف يه ؾبظٔبٖ زض ٔٙبثغ ٔبِي ٚ يب ا٘ؿب٘ي ٚ يب ٔيعاٖ 
 . لبثّيت يبزٌيطي ؾبظٔبٖ زض ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي تبثيط زاضز

قٛز وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع نٙؼتي وٝ  ٔياظ ػٛأُ اعالق  اي ثٝ زؾتٝ: ػٛأُ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي 
ثٝ عٛض . قٛ٘س ٔيؾبظٔبٖ زض آٖ فؼبَ اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛلؼيت خغطافيبيي ؾبظٔبٖ تؼييٗ 

ثبالتط ( تىِٙٛٛغي ٔحٛض)ي پيكطفتٝ ٞب  ٔثبَ ٘طخ ٘ٛآٚضي تىِٙٛٛغيه زض نٙؼت تىِٙٛٛغي
ي فؼبَ زض ايٗ نٙؼت ضا زض ا٘تربة  ٞب  ايٗ ػبُٔ ؾبظٔبٖ, قسثب ٔياظ ؾبيط نٙبيغ 

ٔٛلؼيت . وٙس ٔيوٙٙس، تكٛيك  ٔييي وٝ زؾتيبثي ؾطيؼتط ثٝ تىِٙٛٛغي ضا فطاٞٓ ٞب  ضٚـ
خغطافيبيي يه ؾبظٔبٖ ثيكتط اظ عطيك لٛا٘يٗ اخطايي زض آٖ ٔٙغمٝ ثط ضٚـ زؾتيبثي ثٝ 

ثٝ وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك  ٞب  ثطاي ٔثبَ تٕبيُ ؾبظٔبٖ. تىِٙٛٛغي تبثيط زاضز
ي تىِٙٛٛغيه زض وكٛضٞبيي وٝ لٛا٘يٗ ٔبِىيت ٔؼٙٛي زض آٟ٘ب ضؼيف اخطا ٞب  ٕٞىبضي

قٛز ٚ يب ٘بلم اؾت وٕتط اظ وكٛضٞبيي اؾت وٝ اظ لٛا٘يٗ حٕبيتي وبّٔتطي  ٔي
 . ثطذٛضزاض ٞؿتٙس

 . ت٘كبٖ زازٜ قسٜ اؼ 2ضاثغٝ ثيٗ ٞط يه اظ ؾٝ زؾتٝ اظ ػٛأُ فٛق زض قىُ 
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 ضاثغٝ ػٛأُ ٔٛثط ثط ا٘تربة ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي -2قىُ 

 
قٛز ٞط يه اظ ػٛأُ فٛق ثط ضٚـ زؾتيبثي ثٝ  ٔيٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ ٔكبٞسٜ 

ػٛأُ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي ػالٜٚ ثط اثط ٔؿتميٓ ثط ا٘تربة ضٚـ زؾتيبثي ثٝ . تىِٙٛٛغي ٔٛثط٘س
يؼٙي ػٛأُ تىِٙٛٛغيه ٚ زضٖٚ  -عطيك تغييط٘ٛع اثط زٚ زؾتٝ زيٍط اظ ػٛأُ تىِٙٛٛغي اظ

اظ ايٗ ضٚ ايٗ زؾتٝ اظ ػٛأُ . تٛا٘ٙس ثط ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي تبثيط ثٍصاض٘س ٔي٘يع  -ؾبظٔب٘ي 
ثطاي تٛضيح ثيكتطثٝ شوط ٔثبِي اظ تحميمبت ويٛتب ٚ اُوبظاوي . زاضاي إٞيت ثيكتطي ٞؿتٙس

ي غاپٙي  ٞب  ايٗ زٚ ٔحمك اثط ثطذي اظ ػٛأُ ضا زض تٕبيُ ؾبظٔبٖ. ضزاظيٓح ٔي 2005زض ؾبَ 
ثٝ وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك ذطيس ِيؿب ٘ؽ زض زٚ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜ ا٘س؛ لجُ اظ 

لجُ اظ اخطاي ايٗ لٛا٘يٗ تحميمبت ٔيسا٘ي . تهٛيت ٚ اخطاي لٛا٘يٗ حٕبيتي زِٚت ٚ ثؼس اظ آٖ
ي ثعضٌتط تٕبيُ ٞب  ظٔبٖ زض ذطيس ِيؿب٘ؽ ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ؾبظٔبٖزض ٔٛضز اثط ا٘ساظٜ ؾب

ثيكتطي ثٝ ذطيس ِيؿب٘ؽ زاض٘س ٚ ثؼس اظ اخطاي لٛا٘يٗ ٔحمميٗ ثٝ فطضيٝ ٔتفبٚتي زؾت يبفتٝ 
 . ي وٛچىتط تٕبيُ ثيكتطي ثٝ ذطيس ِيؿب٘ؽ زاض٘سٞب  زٞس ؾبظٔبٖ ٔيا٘س وٝ ٘كبٖ 

ض ايٗ تحميك ثٝ ٔغبِؼٝ اثط آٟ٘ب ٘پطزاذتٝ ايٓ ػّيطغٓ إٞيت ػٛأُ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي ٔب ز
زض تىِٙٛٛغي ٔحٛض ي فؼبَ زض نٙبيغ ٞب  ظيطا اٚأل ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زض تحميك حبضط ؾبظٔبٖ

تٛاٖ ٔسػي قس وٝ  ٔي, ٔبٞٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفتٝ ا٘س 6وكٛض ايطاٖ، ٚ زض يه ثبظٜ ظٔب٘ي 
اثط ايٗ ػٛأُ زض ايٗ تحميك ٔٛضز ثطضؾي  ػٛأُ زؾتٝ ؾْٛ تمطيجأ ثبثت ٞؿتٙس ٚ زض ٘تيدٝ

 ػٛأُ تىِٙٛٛغيه

 ػٛأُ زضٖٚ ؾبظٔب٘ي 

 ػٛأُ ثطٖٚ ؾبظٔب٘ي

  ػٛأُ ٔحيغي 

 ػٛأُ ٔطتجظ ثب نٙؼت 

 ثٝ تىِٙٛٛغي زؾتيبثي ضٚـ ا٘تربة
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اؾت وٝ اظ    اي زٚٔأ ٔغبِؼٝ اثط ايٗ ػٛأُ ٘يبظٔٙس يه ٔغبِؼٝ زٚضٜ. لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت

 . ثبقس ٔيحٛنّٝ تحميك حبضط ذبضج ثٛزٜ ٚ ٘يبظٔٙس تحميمبت عٛال٘ي ٔست تطي 
ثط ػٛأُ زضٚ٘ي پطزاظيٓ ٚ ا ٔيزض ايٗ ٔمبِٝ ٔب ثٝ ثطضؾي اثط ػٛأُ ٔطتجظ ثٝ تىِٙٛٛغي 

 . ٔٛضٛع ٔمبِٝ زيٍطي ذٛاٞس ثٛز
 1خسَٚ . زض ازثيبت ػٛأُ ٔتؼسزي ٘بْ ثطزٜ قسٜ ا٘س وٝ ثط ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ٔٛثط٘س

 . وٙس ٔياظ ػٛأُ ٔطتجظ ثب تىِٙٛٛغي ثٝ ٕٞطاٜ ٘بْ ٔطخغ ٚ ٘ٛع اثط آٖ ضا اضائٝ  اي ذالنٝ
 

 ػٛأُ ٔٛثط ثط ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي -1خسَٚ 

 نبم هزجع عواهل
کذام روش و چگونه توسط عبهل 

 گیزد؟ هیهذکور تحت تبثیز قزار 

ا٘ساظٜ ٘ٛ ثٛزٖ تىِٙٛٛغي 
 زض نٙؼت

 زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي/ 
 (ٔطحّٝ فطآيٙس ٘ٛآٚضي)

Van De Vrande et al.,2009 

Lambe & Spekman, 1997 

Cho & Yu, 2000 

Roberts & Liu, 2001 

Cagliano, Chiesa & 

Manzini, 2000 

ٞطچٝ تىِٙٛٛغي  ٘ٛ تط ثبقس  تٕبيُ ثٝ 
 .ٕٞىبضي زض ثطاثط ذطيس ثيكتط اؾت

ي چٙس ّٔيتي، ٞطچٝ ػٕط ٞب  زض ؾبظٔبٖ
تىِٙٛٛغي ثبالتط ضٚز تٕبيُ ثٝ ذطيس 

 .قٛز ٔيِيؿب٘ؽ ثيكتط 

إٞيت اؾتطاتػيه 
 تىِٙٛٛغي

Narula, 2001,  Ford, 1988, 

Robertson, &Gatignon, 1998 

Folta, 1998 

إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي ٞطچٝ 
ثيكتط ثبقس تٕبيُ ثٝ تٛؾؼٝ زضٚ٘عاي 

 .تىِٙٛٛغي ثيكتط اؾت

ٞطچٝ إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي 
ثيكتط تٕبيُ ثٝ ٕٞىبضي زض ثطاثط ذطيس 

 .ثيكتط اؾت

ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت ثبظاض 
 تىِٙٛٛغي

Van De Vrande et al.,2009 

Robertson, &Gatignon, 1998 

ٞطچٝ ؾغح ػسْ لغؼيت ثبظاض 
تىِٙٛٛغي ثيكتط قٛز تٕبيُ ؾبظٔبٖ ثٝ 

 .قٛز ٔيتٛؾؼٝ زضٚ٘عاي آٖ ثيكتط 

 ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي
Robertson, &Gatignon, 1998 

White, 2000 

ٞطچٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي 
تىِٙٛٛغي ثيكتط، تٕبيُ ثٙىبٜ ثٝ 

 .ٕٞىبضي ثيكتط اؾت

 ٞعيٙٝ تٛؾؼٝ تىِٙٛٛغي
[9] Cho & Yu, 2000 

 

ٞطچٝ ٞعيٙٝ تٛؾؼٝ تىِٙٛٛغي ثيكتط 
تٕبيُ ثٝ ذطيس تىِٙٛٛغي ثيكتط ٚ 

تٕبيُ ثٝ تٛؾؼٝ زضٚ٘عاي تىِٙٛٛغي 
 .وٕتط اؾت
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 نبم هزجع عواهل
کذام روش و چگونه توسط عبهل 

 گیزد؟ هیهذکور تحت تبثیز قزار 

٘يبظ ثٝ ايدبز يه 
 اؾتب٘ساضز

Cho & Yu, 2000 

 

ٞطچٝ إٞيت ايدبز يه اؾتب٘ساضز 
افعايف يبثس، تٕبيُ ثٝ ٕٞىبضي افعايف 

 .يبثس ٔي

تدبضة لجّي ؾبيط 
ؾبظٔبٟ٘ب  زض زؾتيبثي ثٝ 

 تىِٙٛٛغي

Davidson & 

McFetridge,1985 

 

ثطاي وؿت يه  ٞب  ٞطچٝ ؾبيط ؾبظٔبٖ
تىِٙٛٛغي اظ ضٚـ ذبني ثيكتط 

اؾتفبزٜ وطزٜ ثبقٙس، تٕبيُ ثٝ اؾتفبزٜ اظ 
آٖ ضٚـ ثطاي ؾبظٔبٖ ٞٓ افعايف 

 .يبثس ٔي

 

ثط  ٘ٝ فمظ ثط يه ضٚـ ذبل،ثّىٝ اظ ٔدٕٛػٝ ػٛأُ ثبال، ػٛأّي ا٘تربة قس٘س وٝ
ثٙبثطايٗ چٟبض ػبُٔ . اثطزاقتٙس ٚ ٘ٝ فمظ ثط يه ضٚـ ذبل ٞب  اظ ضٚـ اي ضٚي ٔدٕٛػٝ

ا٘ساظٜ ٘ٛ ثٛزٖ تىِٙٛٛغي ، إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي، ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ ثبظاض 
ٞط يه اظ ػٛأُ  ي ٔطثٛط ثٝٞب  ثطاي اؾتسالَ فطضيٝ. ٌيط٘س ٔيتىِٙٛٛغي ٔٛضز ثطضؾي لطاض 

زض ثرف ثؼس . ٔصوٛض الظْ اؾت تب ٘ٛع ضٚيىطز ٔحمميٗ ثٝ يه ثٍٙبٜ التهبزي ٔكرم قٛز
 . قٛز ٔيا٘ٛاع ضٚيىطزٞبي ٔٛخٛز زض ازثيبت  تجييٗ  

   

 ی سبسهبى  و ارتجبط آنهب ثب انتخبة روش کست تکنولوصی هب  تئوری

   ٚخٛز زاضز ، ٔثُ تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ٞب  زض ازثيبت ضٚيىطزٞبي ٔتفبٚتي زض ٔٛضز ؾبظٔبٖ

اظ ٔيبٖ ....  ٚ     ، تئٛضي ثبظي   زا٘ف ٔحٛضالتهبز ، تئٛضي   ،تئٛضي ٔٙجغ ٔحٛض

 التهبزثب ايٗ فطو وٝ تئٛضي  زيسٌبٟٞبي فٛق، زٚ تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ٚ ٔٙجغ ٔحٛض 
تٛا٘ٙس ٔؿئّٝ  ٔي ثٟتط -زا٘ف ٔحٛض ضا ٚيطايف تٛؾؼٝ يبفتٝ تئٛضي ٔٙجغ ٔحٛض زض ٘ظط ثٍيطيٓ

(.   Zhao et al. 2005)ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت وؿت تىِٙٛٛغي ضا تكطيح وٙٙس 
ذسٔت / ي ٔجبزِٝ وبالٞب  تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ زِيُ ٚخٛزي ؾبظٔبٖ ضا زض وٕتط وطزٖ ٞعيٙٝ

يي ٞب  ي ٔطثٛط ثٝ فؼبِيتٞب  ي ٔجبزِٝ ٞعيٙٝٞب  ٞعيٙٝ.  (Coase, 1988)زا٘س  ٔي٘ؿجت ثٝ ثبظاض 
ٔثُ ) ي ػّٕيبتي  ٞب  قبُٔ ٞعيٙٝ ٞب  ايٗ ٞعيٙٝ. قٛ٘س ٔئجبزِٝ ا٘دبْ / تٙس وٝ  زض يه ٔؼبّٔٝ ٞؽ

ٔثُ ٞعيٙٝ ػمس لطاضزاز يب پبيف آٖ ) ي ٔطثٛط ثٝ لطاضزاز ٞب  ٚ ٞعيٙٝ( ٞعيٙٝ خؿتدٛي ٔٙجغ ٔؼبّٔٝ
ثطذي اظ ػٛأُ ٔثُ ضفتبض فطنت عّجب٘ٝ  عطف ٔٛضز ٔؼبّٔٝ ٔٛخت افعايف ايٗ ٞعيٙٝ .ثبقٙس ٔي( 
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ٞط ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ٘يع زاضاي . قٛز ٔيٚ ٚخٛز اػتٕبز ثيٗ عطفيٗ ثبػث وبٞف آٖ 
ي ٔرتّف وؿت ٞب  ثبيس اظ ٔيبٖ ضٚـ ٞب  ثبقس، ثطاؾبؼ ايٗ تئٛضي  ؾبظٔبٖ ٔيي ٔجبزِٝ ٞب  ٞعيٙٝ

 . ي ضا ا٘تربة وٙٙس وٝ ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ آٖ وٕتط ثبقستىِٙٛٛغي ضٚـ
زا٘س وٝ  ٔي( ٞب  ٚ تٛإ٘ٙسي ٞب  زاضايي)تئٛضي ٔٙجغ ٔحٛض، ؾبظٔبٖ ضا ٔدٕٛػٝ اي اظ ٔٙبثغ 

اظوٙبض ٞٓ لطاض ٌطفتٗ ٚ تطويت آٟ٘ب ثب يىسيٍط ٔعيت ضلبثتي ثطاي ؾبظٔبٖ ايدبز 
َ ايدبز وٙٙسٜ ٔعيت ضلبثتي ثطاي اظ آٖ خب وٝ تىِٙٛٛغي ػبْ(.   Penrose, 1959)قٛز ٔي

ثبقس،  ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي فطنتي ضا ثطاي ا٘تمبَ، ثٝ اقتطان ٌصاضي ٚ  ٔيؾبظٔبٖ 
ثٙبثطايٗ ثطاؾبؼ .  يبزٌيطي تىِٙٛٛغي ٚ زض ٘تيدٝ ايدبز ٔعيت ضلبثتي زضؾبظٔبٖ ايدبز ٔيىٙس

٘تربة وطز وٝ ي وؿت تىِٙٛٛغي ثبيس ضٚقي ضا اٞب  تئٛضي ٔٙجغ ٔحٛض،  اظ ٔيبٖ ٕٞٝ ضٚـ
 (. Eisenhardt & Schoonhaven, 1996) اضظـ ثيكتطي ضا ثطاي ؾبظٔبٖ ثٝ ٚخٛز آٚضز 

ي تحميك اؾتسالَ ٞب  ٚ ازثيبت ٔٛخٛز فطضيٝ ٞب  زض ثرف ثؼس ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ تئٛضي 
 .قٛ٘س ٔي

 

 ی تحقیقهب  فزضیه
لغؼيت ٚ إٞيت  ي  ٔطثٛط ثٝ ؾٝ ػبُٔ زٚضٜ ػٕط ، ٔيعاٖ ػسْٞب  زض ايٗ ثرف فطضيٝ

 .اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي اؾتسالَ ٚ ٔؼطفي ٔيكٛ٘س
 

 دوره عوز تکنولوصی

ٔطحّٝ تكىيُ قسٜ اؾت وٝ قبُٔ ٔطاحُ خٙيٙي، ضقس،  4زٚضٜ ػٕط يه تىِٙٛٛغي اظ  
/ يي اؾت وٝ ضٚـٞب  ٞط ٔطحّٝ زاضاي ٚيػٌي. (Utterback, 1994)  ثّٛؽ ٚ ظٚاَ اؾت

 . وٙس ٔيي ذبني اظ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي ضا أىبٖ پصيط ٞب  ضٚـ

يي وٝ ثٝ تٛؾؼٝ تىِٙٛٛغي اظ عطيك تحميك ٚ ٞب  زض ايٗ زٚضٜ ؾبظٔبٖ :هزحله جنینی

پيكطٚ ثٛزٖ زض ثبظاض ٚ يب . وٙٙس ٔيتٛؾؼٝ زضٚ٘عا پطزاذتٝ ا٘س ثٝ ثبظٌكت ؾطيغ ؾطٔبيٝ فىط 
. ٚا٘س ثٝ ثبظٌكت ؾطيغ ؾطٔبيٝ وٕه وٙست ٔيثطذٛضزاضي اظ حك ا٘حهبضي تٛظيغ تىِٙٛٛغي 

ي تىِٙٛٛغيه وٕتط ٞب  ثٝ ٕٞىبضي ٞب  ثٝ ٕٞيٗ ػّت زض ايٗ زٚضٜ اظ ػٕط تىِٙٛٛغي ؾبظٔبٖ
اٌط چٝ زض ايٗ زٚضٜ اظ ػٕط تىِٙٛٛغي وٓ وطزٖ ٞعيٙٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ضٚي . وٙٙس ٔيفىط 

ي تىِٙٛٛغيه ثبقس ٞب  يثطاي ٕٞىبض اي تٛا٘س اٍ٘يعٜ ٔيتىِٙٛٛغي ٚ ضيؿه فٙي ٚ تدبضي آٖ 
ِٚي چٖٛ اظ يه عطف ٞٙٛظ فٛضيت زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي ثطاي ؾبظٔبٖ لغؼي ٘يؿت ٚ اظ 
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 ٞب  عطف زيٍط ػسْ لغؼيت ظيبزي زض ٔٛفميت تدبضي يب فٙي تىِٙٛٛغي ٚخٛز زاضز، ؾبظٔبٖ
ثؼٙٛاٖ ٔثبَ ؾبظٔبٖ ذٛزضٚؾبظي . تٕبيُ وٕتطي ثٝ ٚاضز قسٖ زض ضٚاثظ ٕٞىبضي زاض٘س

زض    ي چٙس ٔٙظٛضٜ ٞب  اي فطا٘ؿٝ پيكٟٙبز ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ ض٘ٛ ضا زض ؾبذت اتٛٔجيُ.اؼ.پي

ظيطا پيف ثيٙي ٔكرهي اظ اؾتمجبَ ثبظاض اضٚپب اظ ايٗ ٘ٛع . اٚايُ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ضز وطز
ِٚي ٕٞيٗ ؾبظٔبٖ ؾبِٟب ثؼس زض ٔطحّٝ ضقس تىِٙٛٛغي ٚ زض حبِي وٝ . ٘ساقت ٞب  اتٛٔجيُ

زض ثبظاض قٙبذتٝ قسٜ ثٛز، ٔدجٛض  ٞب  ثٝ ػٙٛاٖ اِٚيٗ تِٛيس وٙٙسٜ ايٗ ٘ٛع اتٛٔجيُؾبظٔبٖ ض٘ٛ 
 .  (Jolly,1997)ٕٞىبضي وٙس ٞب  قس تب ثب ؾبظٔبٖ فيبت ثطاي تِٛيس ٕٞيٗ اتٛٔجيُ

تٛا٘س زٚ اؾتطاتػي ضا ز٘جبَ وٙس؛ اَٚ ٔؼطفي  ٔيي تىِٙٛٛغيه ٞب  زض ايٗ زٚضٜ ٕٞىبضي
 . ٚ زْٚ ايدبز يه اؾتب٘ساضز خسيس ؾطيؼتط يه ٔحهَٛ ثٝ ثبظاض

اظ ٔحهَٛ تىِٙٛٛغي ثٝ ثبظاض ٔؼطفي ٘كسٜ    اظ آ٘دب وٝ زض ايٗ زٚضٜ ٞٙٛظ يه عطح غبِت 

تٛا٘س ثٝ ؾبظٔبٖ پيكطٚ زض ٔؼطفي  ٔي ٞب  اؾت ٚ پصيطـ يه عطح تٛؾظ تؼساز ظيبزي اظ ؾبظٔبٖ
تىِٙٛٛغي فطٚـ ِيؿب٘ؽ ي زاض٘سٜ ٞب  ٔحهِٛف ثٝ ػٙٛاٖ عطح غبِت وٕه وٙس، ؾبظٔبٖ

ثب ليٕتي ثٝ ٔطاتت وٕتط اظ ليٕت فطٚـ ِيؿب٘ؽ ثؼس اظ  ٞب  تىِٙٛٛغي ضا ثٝ تؼساز ظيبزي اظ ؾبظٔبٖ
 .  (Steensma & Corley, 2000)وٙٙس ٔيظٟٛض عطح غبِت، ثٝ ػٙٛاٖ يه اؾتطاتػي ز٘جبَ 

٘س تٛؾظ ي وٛچه ٘ٛآٚض وٝ ثٝ تىِٙٛٛغي زؾت يبفتٝ اٞب  زض ايٗ زٚضٜ ذطيس ؾبظٔبٖ
ثط . قٛز ٔيي ثعضي ٚ تثجيت قسٜ ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ اؾتطاتػي وؿت تىِٙٛٛغي ز٘جبَ ٞب  ؾبظٔبٖ

يي ٞب  اؾبؼ تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ  ٞط پطٚغٜ وؿت تىِٙٛٛغي يه ٔؼبّٔٝ اؾت وٝ زاضاي ٞعيٙٝ
ي ٔرتّف وؿت ٔتفبٚت ٚ قبُٔ ٞعيٙٝ ا٘تربة ؾبظٔبٖ زاض٘سٜ ٞب  زض ضٚـ ٞب  ايٗ ٞعيٙٝ. اؾت
زضضٚيىطز ٞعيٙٝ . اؾت... ي ػمس لطاضزاز،  ٞعيٙٝ ضفتبض فطنت عّجب٘ٝ ٚ ٞب  ِٚٛغي، ٞعيٙٝتىٗ

ٚ ؾّؿّٝ (يي ٔثُ ٕٞىبضي ٚ لطاضزازٞبي ِيؿب٘ؽٞب  قبُٔ ضٚـ) ٔجبزِٝ  اظ زٚ ضٚـ  ثبظاض  
قٛز وٝ ٞعيٙٝ وٕتطي ثطاي ؾبظٔبٖ  ٔيضٚقي ا٘تربة ( ٔثُ ذطيس يه قطوت ٘ٛآٚض)ٔطاتت 

ٚ يب زض   -زض ٔطاحُ اِٚيٝ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي –قطايظ ػسْ لغؼيت ظيبز زض . زاقتٝ ثبقس
قٛز ثيكتط اظ ؾبظٔبٖ  ٔيقطايغي وٝ اعالػبت ؾبظٔب٘ي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ تىِٙٛٛغي ا٘تربة 

وٙٙس  ٔيي ثبظاض ٔؼٕٛآل ٞعيٙٝ اي ثيكتطي ضا ثٝ ؾبظٔبٖ تحٕيُ ٞب  ٌيط٘سٜ ثبقس، ضٚـ
(Williamson,1991  .)ض ٔطاحُ اِٚيٝ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ضٚـ تٛؾؼٝ زضٚ٘عا يب ثٙبثطايٗ ز

ي ظيط لبثُ ٞب  ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت فٛق، فطضييٝ. قٛز ٔيذطيس يه ؾبظٔبٖ ٘ٛآٚض ثيكتط تٛنيٝ 
 : اؾترطاج اؾت
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وٙس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ خٙيٙي ثٝ ٔطحّٝ ضقس حطوت : 1فزضیه 
 .قٛز ٔيثطاي ذطيس تىِٙٛٛغي ثيكتط 

وٙس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ خٙيٙي ثٝ ٔطحّٝ ثّٛؽ حطوت : 2فزضیه 
 .قٛز ٔيثطاي ذطيس تىِٙٛٛغي ثيكتط 

وٙس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ خٙيٙي ثٝ ٔطحّٝ ثّٛؽ حطوت  :3فزضیه
 . قٛز ٔيثطاي ٕٞىبضي ثيكتط 

ِٛغي ثٝ نٛضت ٔكرم ثٝ ثبظاض ٔؼطفي قسٜ زض ايٗ ٔطحّٝ ٔحهَٛ تىٙٛ :هزحله رشذ

ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ ثبظاض تىِٙٛٛغي وبٞف يبفتٝ اؾت ٚ ٔكتطيبٖ ثٝ ز٘جبَ ويفيت . اؾت
ي تىِٙٛٛغيه ٞب  زض ايٗ ٔطحّٝ ػّيطغٓ ٔكىالتي وٝ ٕٞىبضي. ثٟتط ٔحهَٛ تىِٙٛٛغي ٞؿتٙس

ظيطا اٚأل ٔؼطفي ٔحهٛالت . قٛز ٔييبز ظ ٞب  تٛا٘س ثطاي ضلجب زاقتٝ ثبقس، تٕبيُ ثٝ ايٗ ٕٞىبضي ٔي
وٙس تب زا٘ف فٙي ٚ ٟٔبضت ذٛز ضا ثٝ اقتطان  ٔيثب ويفيت ثبال ٚ زض حسالُ ظٔبٖ، ضلجب ضا ّٔعْ 

ي ضليت ضا ٞب  زٚٔأ ظٟٛض عطح غبِت، ؾبظٔبٖ. ي خعئي زض ٔحهَٛ ايدبز وٙٙسٞب  ٌصاضزٜ ٚ ٘ٛآٚضي
. اؾتب٘ساضزٞبي عطح غبِت زض وٕتطيٗ ظٔبٖ ؾبظٌبض وٙٙسي ذٛز ضا ثب ٞب  وٙس تب تىِٙٛٛغي ٔئّعْ 

ثب ٕٞچٙيٗ . وٙس ٔيزض زؾتيبثي ثٝ ايٗ ٞسف وٕه  ٞب  ي تىِٙٛٛغيه ثٝ ايٗ ؾبظٔبٖٞب  ٕٞىبضي
ثب تٛخٝ ثٝ . قٛز ٔيوٕتط  ٞب  ي ٕٞىبضي اظ ؾبيط ضٚـٞب  تٛخٝ ثٝ تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ، ٞعيٙٝ ضٚـ

 : قٛ٘س ٔي ي ظيط اؾتٙتبجٞب  ٔغبِت فٛق فطضيٝ
وٙس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ ضقس ثٝ ٔطحّٝ ثّٛؽ حطوت : 4فطضيٝ 

 .قٛز ٔيثطاي تٛؾؼٝ زضٚ٘عا وٕتط 
وٙس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ ضقس ثٝ ٔطحّٝ ظٚاَ حطوت :  5 فطضيٝ

 .قٛز ٔيثطاي تٛؾؼٝ زضٚ٘عا وٕتط 
ي تىِٙٛٛغيه ثيكتط ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز عطح غبِت، ٞب  زض ايٗ ٔطحّٝ ٕٞىبضي :هزحله ثلوغ

ٚ وبضثطزٞبي تىِٙٛٛغي  ٞب  اؾتفبزٜ اظ ٔعايبي تِٛيس زض ٔميبؼ التهبزي ٚ تٛؾؼٝ ثطذي ٚيػٌي
ي تحميك ٚ تٛؾؼٝ اظ ٘ٛآٚضي زض ٔحهَٛ ثٝ ٞب  زض ايٗ ٔطحّٝ تالـ. قٛز ٔيثيٗ ضلجب ثطلطاض 

قٛز ٚ چٖٛ ٘ٛآٚضي زض فطايٙس ٘ؿجت ثٝ ٘ٛآٚضي زض ٔحهَٛ  ٔييُ ٘ٛآٚضي زض فطايٙس ٔتٕب
٘يبظٔٙس ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ ثيكتطي اؾت ثٝ ٕٞيٗ ػّت تٕبيُ ثٝ ٕٞىبضي ٚ ذطيس تىِٙٛٛغي 

ضؾس ٚ ؾپؽ زض ٔطحّٝ  ٔيزض ايٗ ٔطحّٝ تٕبيُ ثٝ ٕٞىبضي ثٝ ٘مغٝ اٚج ذٛز . يبثس ٔيافعايف 
ثّٛؽ تؼساز ؾبظٔبٟ٘بيي وٝ ثطتىِٙٛٛغي تؿّظ اظ عطف زيٍط زض ٔطحّٝ . يبثس ٔيظٚاَ وبٞف 

زض تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ٚلتي تؼساز ػطضٝ  وٙٙسٌبٖ زض . زاض٘س ثٝ ثبالتطيٗ ٔمساض ضؾيسٜ اؾت
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ٔثُ )ي ثبظاض ٞب  ثبظاض ظيبز ثبقس، لسضت چب٘ٝ ظ٘ي زضذٛاؾت وٙٙسٌبٖ تىِٙٛٛغي ظيبز ٚ  ضٚـ
 (.   Williamson,1991)وٓ ٞعيٙٝ تط اضظيبثي ٔيكٛ٘س ( ٕٞىبضي ٚ ذطيس

ي ٞب  زض ايٗ ٔطحّٝ ثب تٛخٝ ثٝ ظٚاَ تىِٙٛٛغي ٚ ظٟٛض احتٕبِي تىِٙٛٛغي :هزحله سوال

يبثس ٚ ثسيٟي اؾت وٝ تٕبيُ ثٝ ٕٞىبضي ٚ  ٔيخب٘كيٗ تٕبيُ ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي وبٞف 
 . ذطيس ٘يع وبٞف يبثس

 :  ي ظيط لبثُ اؾترطاج اؾتٞب  ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت فٛق، فطضييٝ

وٙس، تٕبيُ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ ثّٛؽ ثٝ ٔطحّٝ ظٚاَ حطوت  :6يه فزض
  .قٛز ٔيؾبظٔبٖ ثطاي ذطيس تىِٙٛٛغي وٕتط 

وٙس، تٕبيُ  ٔيٞط چٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔطحّٝ ثّٛؽ ثٝ ٔطحّٝ ظٚاَ حطوت  :7فزضیه 
 .قٛز ٔيؾبظٔبٖ ثطاي ٕٞىبضي وٕتط 

يس ضا ثب تٛخٝ ثٝ ٔطاحُ ٔرتّف زٚضٜ ثطاي ٕٞىبضي ٚ ذط ٞب  ٔٙحٙي ضفتبض ؾبظٔبٖ 3قىُ 
 . زٞس ٔيػٕط تىِٙٛٛغي ٘كبٖ 
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اٌطچٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت ػبّٔي اؾت وٝ زض ٔطاحُ ٔرتّف زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ٘يع فبثُ 
تٛاٖ تبثيط آٖ ضا ثط ا٘تربة ضٚـ وؿت اظ عطيك تبثيط ٔطاحُ ٔرتّف  ٔئكبٞسٜ اؾت ٚ 

ِٚي ايٗ ػبُٔ ثٝ عٛض ٔؿتمُ ٘يع ثط ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي تبثيط . زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي زيس
ٌيطز؛ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ  ٔيزض ايٗ تحميك اثط زٚ ٘ٛع ػسْ لغؼيت ٔٛضزثطضؾي لطا . ٌصاضز ٔي

ػسْ لغؼيت فٙي ثٝ ا٘ساظٜ . (Robertson & Gatignon, 1998) ػسْ لغؼيت تدبضي
آيب : ٔٛفميت تىِٙٛٛغي اظ ٘ظط فٙي ٔطتجظ اؾت ٚ زض پبؾد ثٝ ايٗ ؾٛاَ ٔؼيٗ ٔيكٛز وٝ

تىِٙٛٛغي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ عطاحي قسٜ اؾت وبض ذٛاٞس وطز؟ ثٝ ٔٙظٛض ترٕيٗ ايٗ ٘ٛع اظ ا٘ساظٜ 
آيب ٔب : ت ظيط خٛاة زٞٙستٛا٘ٙس ثٝ ؾٛاال ٔيػسْ لغؼيت ٔسيطاٖ ثبيس ثسا٘ٙس وٝ تب چٝ حس 

تٛاٖ ٌفت وٝ  ٔيتٛا٘يٓ اظ ٘ظط فٙي تىِٙٛٛغي ضا ٔٙغجك ثط عطح اِٚيٝ آٖ تٛؾؼٝ زٞيٓ؟ ايب  ٔي
 تىِٙٛٛغي وبض ذٛاٞس وطز؟ 

ايٗ ٘ٛع اظ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت ٔؼيٗ . ٘ٛع زيٍط اظ ػسْ لغؼيت، ػسْ لغؼيت تدبضي اؾت
حتي اٌط يه . ي ٘يبظ ٔكتطيبٖ ذٛاٞس ثٛزوٙس وٝ تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ظط تب چٝ حس پبؾرٍٛ ٔي

ي ضليت اظ زا٘ف فٙي ٞب  تىِٙٛٛغي اظ ٘ظط فٙي ٔٛفك ثبقس ٚ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط تىِٙٛٛغي
تٛاٖ زٚ تىِٙٛٛغي  ٔيثطاي ٔثبَ . ثبالتطي ثطذٛضزاض ثبقس، ٔٛفميتف زض ثبظاض تضٕيٗ ٕ٘ي قٛز

CISC
RISCٚ تىِٙٛٛغي خبيٍعيٗ آٖ    

يٙىٝ زٚٔيٗ ضا زض ٘ظط ٌطفت، ػّيطغٓ ا   

زٞس ِٚي ثٝ ػّت ٘بؾبظٌبضي  ٔيتىِٙٛٛغي ؾطػت ٔحبؾجٝ ضا زٚ ثطاثط ٘ؿجت ثٝ اِٚي افعايف 
ثب ٘طْ افعاضٞبي عطاحي قسٜ ثط پبيٝ  CISC٘طْ افعاضٞبي عطاحي قسٜ ثط پبيٝ تىِٙٛٛغي 

RISC تىِٙٛٛغي ،RISC  ثب اؾتمجبَ ثبظاض ضٚثطٚ ٘كس ٚ ذطيساضاٖ وٕي ثٝ تغييط ٘طْ افعاضٞبي
 .  (Steensma & Corley, 2000)ٚز ضاضي قس٘س خ

اظ آ٘دب وٝ نٙبيغ تىِٙٛٛغي ٔحٛض ثب ٘طخ ثبالي تغييطات تىِٙٛٛغيه ٚ زض ٘تيدٝ تغييطات 
ي فؼبَ زض ايٗ نٙبيغ ثب ا٘ساظٜ ػسْ ٞب  قٛ٘س، ؾبظٔبٖ ٔيؾطيغ زض تمبضبي ٔكتطي قٙبذتٝ 

تٛؾؼٝ  ٞب  ضاي ايٗ ؾبظٔبٖعجيؼي اؾت وٝ ة. لغؼيت ثيكتطي زض تىِٙٛٛغي ضٚثطٚ ٞؿتٙس
تٛا٘س ٞعيٙٝ ٘بقي اظ ايٗ ػسْ لغؼيت ضا وبٞف زٞس ٚ  ٔيتىِٙٛٛغي اظ عطيك ٕٞىبضي 

 (Dodgson, 1992) زاٌؿٖٛ. ؾبظٔبٖ ضا زض ٔؼطفي ؾطيؼتط ٔحهَٛ ثٝ ثبظاض وٕه وٙس

وٙٙس وٝ زض حبِتي وٝ  ٔيپيكٟٙبز  (Hamel, Doz & Prahalad, 1989) ُٕٚٞ ٚ ٕٞىبضاٖ
ي تىِٙٛٛغيه اؾتفبزٜ قٛز ٚزض حبالتي ٞب  ػسْ لغؼيت تىِٙٛٛغي ثبالؾت اظ ٕٞىبضيا٘ساظٜ 
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ي ٞب  وٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت پبييٗ يب ٔتٛؾظ اؾت اظ تٛؾؼٝ زضٚ٘عاي تىِٙٛٛغي ٚ يب ضٚـ
زض تئٛضي . تٛاٖ ثب ضٚيىطز ٔٙجغ ٔحٛض تٛضيح زاز ٔيايٗ ٔٛضٛع ضا ثٟتط . ذطيس اؾتفبزٜ قٛز

ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٔٙبثؼي وٝ ثٝ ؾبزٌي زض زؾتطؼ ؾبظٔبٖ ٘يؿتٙس ٚ ٔٙجغ ٔحٛض ؾبظٔبٖ 
ي ٕٞىبضي يب ذطيس ٞب  ؾبظٔبٖ ثٝ تٟٙبيي  تٛا٘بيي وؿت آٟ٘ب ضا زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ٘ساضزضٚـ

ثٙبثطايٗ اٌط تىِٙٛٛغي ٔٛضز (.   Eisenhardt & Schoonhaven, 1996)قٛز ٔيپيكٟٙبز 
حتي اٌط  -ؾبظٔبٖ ّٔعْ ثٝ يبزٌيطي آٖ اؾت ٘ظط ٔٙجغ ايدبز اضظـ ثطاي ؾبظٔبٖ ثبقس ٚ

وؿت تىِٙٛٛغي  -عجك تئٛضي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ٞعيٙٝ وؿت تىِٙٛٛغي ثطاي ؾبظٔبٖ ظيبز ثبقس  
تٛاٖ زٚ فطضيٝ ظيط ضا اؾتٙتبج  ٔيثب تٛخٝ ثٝ زاليُ فٛق .  قٛز ٔياظ ضاٜ ٕٞىبضي پيكٟٙبز 

 : وطز
ثيكتط ثبقس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ ثطاي ٞطچٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تدبضي تىِٙٛٛغي  :8فزضیه 

 . قٛز ٔيٕٞىبضي ثيكتط 
ٞطچٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تىِٙٛٛغي اظ ٘ظط فٙي ثيكتط ثبقس، تٕبيُ ؾبظٔبٖ  :9فزضیه  

 . قٛز ٔيثطاي ٕٞىبضي ثيكتط 
 

 اهویت استزاتضيک تکنولوصی 
غي يىي زيٍط اظ ػٛأُ ٔٛثط ثطا٘تربة ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ، إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛ

يه تىِٙٛٛغي وٝ ٘مف انّي زض ايدبز ٔعيت ضلبثتي ثطاي يه ؾبظٔبٖ زاقتٝ . ثطاي ؾبظٔبٖ اؾت
يي وٝ تؿّظ ثٝ تىِٙٛٛغي ضا تٟٙب زض ؾغح ثٟطٜ ثطزاضي ٚ يب تغييطات ٞب  ثبقس ٕ٘ي تٛا٘س اظ ضٚـ

زض يه ٔغبِؼٝ  (Malerba, 1985)ّٔطثب . وٙس ٔثُ ذطيس ِيؿب٘ؽ، وؿت قٛز ٔيخعئي تبٔيٗ 
ٔيالزي تهٕيٓ ٌطفتٙس  60ي اِىتطٚ٘يىي وٝ زض اٚايُ زٞٝ ٞب  ٖ زازٜ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ٘كب

ؾي ضا ثٝ خبي تٛؾؼٝ زضٚ٘عا، اظ عطيك ذطيس ِيؿب٘ؽ ثسؾت ثيبٚض٘س تب  اي تىِٙٛٛغي ٔساضٞبي
وٝ ثٝ تىِٙٛٛغي اظ عطيك تٛؾؼٝ  ي نبحت ايٗ تىِٙٛٛغي ٞب  ؾبِٟب ثؼس زض ضلبثت ثب ؾبظٔبٖ

ثٙبثطايٗ الظْ . زچبض ٔكىُ ثٛز٘س -ي تحميك ٚ تٛؾؼٝ زؾت يبفتٝ ثٛز٘سٞب  زضٚ٘عا ٚ يب ٕٞىبضي
اؾت تب لجُ اظ تهٕيٓ ٌيطي ضٚي ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي إٞيت اؾتطاتعيه آٖ ثطاي 

ٔسَ زض  ي يه ؾبظٔبٖ زٚٞب  ثطاي تؼييٗ إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي. ؾبظٔبٖ ٔكرم قٛز
 ٚ زيٍطي ٔسَ پبتُ ٚ پبٚيت (Ford,1988)ازثيبت پيكٟٙبز قسٜ اؾت؛ يىي ٔسَ فٛضز

(Patel & Pavitt, 1997) .ي يه ؾبظٔبٖ ثٝ ؾٝ زؾتٝ ٞب  ثط اؾبؼ ٔسَ فٛضز تىِٙٛٛغي
 ٞب  تىِٙٛٛغيٟبي ٔتٕبيع ثٝ آٖ زؾتٝ اظ تىِٙٛٛغي. قٛ٘س ٔئتٕبيع، پبيٝ ٚ ذبضخي تمؿيٓ 



 ٌصاضز؟ ٔي تبثيط آٖ وؿت ضٚـ ثط تىِٙٛٛغي ثب ٔطتجظ ػٛأُ چٍٛ٘ٝ
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ؾبظٔبٖ ثبيس زض . وٙٙس ٔيضاي ؾبظٔبٖ ٔعيت ضلبثتي ٔٙحهط ثٝ فطز ايدبز قٛز وٝ ة ٔياعالق 
ي پبيٝ ٞب  تىِٙٛٛغي. ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ضٚي آٟ٘ب تالـ وٙس ٞب  خٟت تٛؾؼٝ ايٗ تىِٙٛٛغي

قٛز ٚ ثسٖٚ  ٔيي انّي ؾبظٔبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ آٟ٘ب ا٘دبْ ٞب  يي ٞؿتٙس وٝ فؼبِيتٞب  تىِٙٛٛغي
ايدبز وٙٙسٜ ٔعيت ضلبثتي  ٞب  ض ثبظاض فؼبِيت وٙس ِٚي ايٗ تىِٙٛٛغيآٟ٘ب ؾبظٔبٖ ٕ٘ي تٛا٘س ز

قٛ٘س وٝ ثطاي ثمبء  ٔييي ضا قبُٔ ٞب  ي ذبضخي آٖ زؾتٝ اظ تىِٙٛٛغيٞب  تىِٙٛٛغي. ٘يؿتٙس
 . قٛ٘س ٔيؾبظٔبٖ حيبتي ٘يؿتٙس ٚ ٔؼٕٛأل اظ ثيطٖٚ ؾبظٔبٖ تأٔيٗ 

  وٙٙس  ٔيزؾتٝ تمؿيٓ  4ي يه ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ٞب  زض ٔسَ ذٛز تىِٙٛٛغي پبتُ ٚ پبٚيت

(Patel & Pavitt, 1997) . إٞيت : آيٙس ٔيايٗ چٟبض زؾتٝ ثط اؾبؼ زٚ ٔؼيبض ظيط ثسؾت
اظ تاللي زٚ . ٘ؿجي تىِٙٛٛغي ثطاي ؾبظٔبٖ ٚ إٞيت ٘ؿجي ؾبظٔبٖ زض ظٔيٙٝ آٖ تىِٙٛٛغي

قٛز  ٔيضيؽ چٟبض ذب٘ٝ ايدبز ا٘ساظٜ ضؼيف يب لٛي ثٛزٖ زض ٞط يه اظ زٚ ٔؼيبض فٛق، يه ٔبت
 (. 4قىُ )ٌيطز  ٔيلطاض  ٞب  ٘ٛع تىِٙٛٛغي زض ٞط يه اظ ايٗ ذب٘ٝ 4وٝ 

 
    ي قبذمٞب  تىِٙٛٛغي: 1٘بحيٝ 

 

  اي ي ضيكٝٞب  تىِٙٛٛغي: 2٘بحيٝ 
 

ؾبظٔبٖ ضا زض ٕٞبًٞٙ وطزٖ  ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي
تغييطات فٙي زض ظ٘ديطٜ اضظـ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايٗ 

 . وٙس ٔيتغييطات وٕه 
    ي ثبظاض ذبلٞب  تىِٙٛٛغي: 4٘بحيٝ 

 

  (ذبضخي)ي خب٘جي ٞب  تىِٙٛٛغي: 3٘بحيٝ 
 

يب زض ٌصقتٝ ثطاي ؾبظٔبٖ زاضاي  ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي
ٞٓ إٞيت ثٛزٜ ا٘س ٚ يب ٕٔىٗ اؾت زض آيٙسٜ ْ

 . قٛ٘س
 (Patel & Pavitt, 1997 :ٔٙجغ)ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت اؾتطاتػيه آٟ٘ب  ٞب  زؾتٝ ثٙسي تىِٙٛٛغي -4قىُ 

 
ٌطٜٚ  4تٛا٘ٙس ثٝ  ٔيي يه ؾبظٔبٖ ٞب  قٛز تىِٙٛٛغي ٔيٕٞب٘غٛض وٝ زض قىُ زيسٜ 

 : تمؿيٓ قٛ٘س

ؾٟٓ ظيبزي اظ ٔٙبثغ ٚ  ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي :ی شبخض يب هتوبيشهب  تکنولوصی 

ثٝ ػالٜٚ ؾبظٔبٖ اظ عطيك . زٞٙس ٔيي تىِٙٛٛغيىي ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٞب  تٛإ٘ٙسي
ٔبٞيت انّي  ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي.يبثس ٔيثٝ ٔعيت ضلبثتي زض ثبظاض زؾت  ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي

احي اتٛٔجيُ ٚ ثطاي يه تِٛيس وٙٙسٜ اتٛٔجيُ زا٘ف عط.زٞٙس ٔيي ؾبظٔبٖ ضا تكىيُ ٞب  فؼبِيت
ٔٛتٛض آٖ ايدبز وٙٙسٜ ٔعيت ضلبثتي ٔيجبقس، ٕٞب٘غٛض وٝ ثطاي يه وبضذب٘ٝ زاضٚؾبظي 

 . ضٚز ٔيي انّي آٖ ثٝ قٕبض ٞب  ي ؾبذت زاضٚ اظ تىِٙٛٛغيٞب  تىِٙٛٛغي
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٘يع زاضاي ٟٔبضت ٚ  ٞب  ؾبظٔبٖ زض ايٗ تىِٙٛٛغي :ی ثبسار خبصهب  تکنولوصی 

ايدبز وٙٙسٜ ٔعيت ضلبثتي ظيبزي ثطاي ؾبظٔبٖ  ٞب  تٛإ٘ٙسي اؾت ِٚي ايٗ تىِٙٛٛغي
ٕ٘ي تٛا٘س ؾٟٓ ٚؾيؼي اظ ثبظاض  ٞب  ثٝ ػجبضت زيٍط ؾبظٔبٖ اظ عطيك ايٗ تىِٙٛٛغي. ٘يؿتٙس

ثٝ ػٙٛاٖ . ي قبذم ٞؿتٙسٞب  ٔؼٕٛأل ٔىُٕ تىِٙٛٛغي ٞب  ايٗ تىِٙٛٛغي. ضا تهبحت وٙس
زٜ اتٛٔجيُ يب تِٛيس ٔحهٛالت ٔثبَ عطاحي ٔٛتٛضٞبي ٞٛاپيٕب تٛؾظ يه وبضذب٘ٝ ؾبظٖ

 . اؾت ٞب  ؾفيسوٙٙسٜ زضيه وبضذب٘ٝ زاضٚؾبظي ٔهساق ايٗ ٘ٛع اظ تىِٙٛٛغي

ثطاي ضلبثت ؾبظٔبٖ ضطٚضي ا٘س، ٚ ثٝ  ٞب  ايٗ زؾتٝ اظ تىِٙٛٛغي :ای ی ريشههب  تکنولوصی 

ايٗ ػّيطغٓ ايٙىٝ . وٙٙس ٔيي قبذم آٖ وٕه ٞب  ؾبظٔبٖ ثطاي اؾتفبزٜ ثٟتط اظ تىِٙٛٛغي
وٙٙس، ؾٟٓ آٟ٘ب اظ ٔٙبثغ  ٔيؾٟٓ ظيبزي ضا زض ضلبثت پصيطي ؾبظٔبٖ ايفب  ٞب  ٘ٛع اظ تىِٙٛٛغي

ي تِٛيس زض وبضذب٘ٝ تِٛيس اتٛٔجيُ ٚ فطآيٙسٞبي ٞب  تىِٙٛٛغي. تىِٙٛٛغيه ؾبظٔبٖ ٔحسٚز اؾت
 . قيٕبيي زض وبضذب٘ٝ زاضٚؾبظي ٔثبِٟبيي اظ ايٗ ٘ٛع تىِٙٛٛغي ٞؿتٙس

يب زض ٌصقتٝ ثطاي ؾبظٔبٖ اظ إٞيت  ٞب  ايٗ ٘ٛع تىِٙٛٛغي :نجیی جبهب  تکنولوصی 

ؾبظٔبٖ ضٚي ايٗ . ثطذٛضزاض ثٛزٜ ا٘س ٚيب زض آيٙسٜ ٕٔىٗ اؾت زاضاي إٞيت قٛ٘س اي ٚيػٜ
زض  اي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ظيبزي ٕ٘ي وٙس ظيطا زض حبَ حبضط ٔعيت ضلبثتي ٚيػٜ ٞب  تىِٙٛٛغي

ض ٔثبَ ثطاي ؾبظ٘سٜ اتٛٔجيُ زا٘ف تىِٙٛٛغيه ثٝ عٛ. ٘ساضز ٞب  ايٗ ٘ٛع اظ تىِٙٛٛغي
 . ثبقس ٔي ٞب  ٔطثٛط ثٝ قيٕي ٔؼس٘ي ٚ ػّٓ ٔٛاز اظ زؾتٝ ايٗ تىِٙٛٛغي

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ظط ثطاي وؿت اظ وسأيه اظ ا٘ٛاع فٛق اؾت، ضٚـ 
 ,Moenaert, Desschoolmeester)ٔٛ٘ٝ اضت ٕٚٞىبضاٖ. تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس ٔيوؿت آٖ 

Meyer & Barbe, 1990 )  يي وٝ ٞؿتٝ انّي ٞب  وٙٙس ثطاي تىِٙٛٛغي ٔيپيكٟٙبز
يي اؾتفبزٜ وطز وٝ ثٝ يبزٌيطي ٞب  زٞٙس، ثٟتط اؾت اظ ضٚـ ٔيي ؾبظٔبٖ ضا تكىيُ ٞب  فؼبِيت

ايٗ ٔحمميٗ ثٝ عٛض ذبل تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي ضا پيكٟٙبز . اؾبؾي تىِٙٛٛغي ٔٙدط قٛز
وٙٙس ٚٔؼتمس٘س وٝ ٞعيٙٝ حٕبيت اظ تىِٙٛٛغي زض ثطاثط ضفتبضٞبي فطنت عّجب٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ  ٔي

ٞعيٙٝ اخطايي لطاضزازٞب ثؿيبض ثيكتط اظ ٞعيٙٝ ايؿت وٝ ؾبظٔبٖ ثطاي تٛؾؼٝ زضٚ٘عاي 
٘بضٚال ٘يع ٔسِي ثطاي ا٘تربة ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ثط اؾبؼ . تىِٙٛٛغي ٔتحُٕ ٔيكٛز

ثسيٟي اؾت وٝ . (Narula, 2001) آٔسٜ اؾت 5وٙس وٝ زض قىُ  ٔيتمؿيٓ ثٙسي فٛق اضائٝ 
يي ٞب  ٞطچٝ ؾٟٓ تىِٙٛٛغي زض ايدبز ٔعيت ضلبثتي ثيكتط ثبقس، وؿت آٖ ثبيس اظ عطيك ضٚـ

زض . وٙٙس ٔينٛضت ٌيطز وٝ اؾتمالَ ؾبظٔبٖ زض تّٕه ٚ تٛظيغ تىِٙٛٛغي ضا ثيكتط تضٕيٗ 
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ٜ عٛض وبُٔ حفظ ٔيكٛز، زض حبِيىٝ زض ضٚـ تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي اؾتمالَ ؾبظٔبٖ ة
 . قٛز ٔيٚ ذطيس ايٗ اؾتمالَ وٕتط  ٞب  ٕٞىبضي

 

 

 (Narula, 2001: ٔٙجغ)ضاثغٝ ثيٗ ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ٚ إٞيت اؾتطاتػيه آٖ  –5قىُ 

 
 : قٛ٘س ٔيي ظيط پيكٟٙبز ٞب  ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق، فطضيٝ

تٕبيُ ( اظذبل ثٝ قبذم) ثب افعايف إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي  -10فزضیه 
 . ؾبظٔبٖ ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي ثيكتط ٔيكٛز

تٕبيُ ( اظ قبذم ثٝ ذبل) ثب وبٞف إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي  -11فزضیه 
  .ؾبظٔبٖ ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك ٕٞىبضي ثيكتط ٔيكٛز

تٕبيُ ( ثٝ خب٘جي اي اظ ضيكٝ) ثب وبٞف إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي  -12فزضیه 
 . ؾبظٔبٖ ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك ٕٞىبضي ثيكتط ٔيكٛز

تٕبيُ ( اي اظ خب٘جي ثٝ ضيكٝ)ثب وبٞف إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي  -13فزضیه 
 . ؾبظٔبٖ ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك ذطيس ثيكتط ٔيكٛز

 

 تحقیق روش
 : تحميك حبضط ثٝ ٔٙظٛض پبؾرٍٛيي ثٝ زٚ ؾٛاَ ظيط تؼطيف قسٜ اؾت

 تىِٙٛٛغي
 قبذم

 تىِٙٛٛغي
 ضيكٝ اي

 تىِٙٛٛغي
 ثبظاض ذبل

 تىِٙٛٛغي
 خب٘جي

 تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي

 ثطٖٚ ؾپبضي

 ٕٞىبضي
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ي تىِٙٛٛغي ٞب  ػٛأُ تىِٙٛٛغيه ٔٛثط ثط ا٘تربة ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي زض ؾبظٔبٖ
 ٔحٛض ايطاٖ وسأٙس؟

 ٌصاض٘س؟  ٔيايٗ ػٛأُ چٍٛ٘ٝ ثط ا٘تربة ضٚـ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي تبثيط 
ا٘دبْ قس وٝ  اي فطضيٝ تحميك يه فطآيٙس ؾٝ ٔطحّٝثسيٗ ٔٙظٛض ٚ ثطاي آظٖٔٛ ؾيعزٜ 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ . ٔيجبقس ٞب  قبُٔ عطاحي پطؾكٙبٔٝ، تطخٕٝ ٚ پيف آظٖٔٛ پطؾكٙبٔٝ ٚ زازٜ
 ٞب  ي تحميك زض ٞيچ يه اظ اؾٙبز ٚ ٚٔساضن ؾبظٔبٖٞب  اعالػبت الظْ خٟت آظٖٔٛ فطضيٝ

ػٝ ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘بيس ضطٚضي ثٝ ٘ظط وٝ ٔتغيطٞبي ٔغبَ اي ، عطاحي پطؾكٙبٔٝ ٔٛخٛز ٘جٛز
ؾٛاالت ايٗ . عطاحي قس اي ثٝ ايٗ ٔٙظٛض پطؾكٙبٔٝ. ( Lee, Lee & Park, 2009)ٔيطؾيس 

ٚ زض ثرف زيٍط اعالػبت ٔطثٛط ثٝ يه  ٞب  پطؾكٙبٔٝ زض يه ثرف اعالػبت وّي ؾبظٔبٖ
 ٞب  ضاٖ ؾبظٔبٖثطاي ثرف ٔطثٛط ثٝ تىِٙٛٛغي اظ ٔسي. وطز٘س ٔيتىِٙٛٛغي ذبل ضا ٔغطح 

 . ذٛاؾتٝ قسٜ ثٛز تب ايٗ ثرف ضا حسالُ ثطاي زٚ تىِٙٛٛغي تىٕيُ وٙٙس

. ثٝ ٔٙظٛض تؼييٗ ا٘ساظٜ ضٚايي ٚ پبيبيي پطؾكٙبٔٝ زض زٚ ٔطحّٝ پيف آظٖٔٛ آٖ ا٘دبْ قس

ٚ    آظٖٔٛ ٔكبضوتي پيف: قٛز ٔئؼٕٛأل زٚ ٘ٛع پيف آظٖٔٛ ثطاي يه پطؾكٙبٔٝ ا٘دبْ 

قٛز وٝ ٞسف اظ  ٔيزض پيف آظٖٔٛ ٔكبضوتي ثٝ پبؾرٍٛ ٌفتٝ .     زٜپيف آظٔٛ ٖ اػالْ ٘ف

٘فط  4ٔحمميٗ ايٗ ٔطحّٝ ضا ثب ٘ظط ذٛاٞي اظ . تىٕيُ پطؾكٙبٔٝ ا٘دبْ يه پيف آظٖٔٛ اؾت
ي ٔسيطيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي، ٔسيطيت ٘ٛآٚضي ٚ ٞب  اظ اؾبتيس زا٘كٍبٜ وٝ زض ظٔيٙٝ

اظ ٔسيطاٖ ػبُٔ زٚ ؾبظٔبٖ تىِٙٛٛغي ٔحٛض يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ترهم زاقتٙس ٚ زٚ ٘فط 
آيب ؾٛاالت : زض ايٗ پيف آظٖٔٛ اظ افطاز ذٛاؾتٝ قس ثٝ ؾٛاالت ظيط خٛاة زٞٙس. ا٘دبْ زاز٘س

زليمأ ٔتغيطي ضا وٝ ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي آٖ عطاحي قسٜ ا٘س، ا٘ساظٜ ٔيٍيط٘س؟ آيب ػجبضات اؾتفبزٜ 
 قسٜ زض پطؾكٙبٔٝ قفبف ٚ ضٚقٗ ٞؿتٙس؟ 

ذٛاٞٙس وٝ پطؾكٙبٔٝ ضا تىٕيُ  ٔيآظٖٔٛ اػالْ ٘كسٜ، ٔحمميٗ تٟٙب اظ افطاز زض پيف 
پطؾكٙبٔٝ  ٞب  ؾبظٔبٖ ا٘تربة قس ٚ ٔسيطاٖ ايٗ ؾبظٔبٖ 20ثطاي ا٘دبْ ايٗ پيف آظٖٔٛ . وٙٙس

ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز  اي ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ذٛقٝ ٞب  تؼساز ؾبظٔبٖ. ضا تىٕيُ وطز٘س
زض چٟبض ظٔيٙٝ فؼبِيت؛ قبُٔ ٔربثطات ٚ ٔيىطٚاِىتطٚ٘يه، فٙبٚضي اعالػبت،  ٞب  وُ ؾبظٔبٖ

 . ثيٛتىِٙٛٛغي ٚ ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛغي ا٘تربة قس
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. ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي پبيبيي پطؾكٙبٔٝ زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ٔؼيبض اِفبي وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ وطزيٓ
ِٛغي ا٘ساظٜ اِفبي ثطاي زٚ ٔتغيط إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تىٙٛ

 . اؾت وٝ ٔمبزيط لبثُ لجِٛي ٞؿتٙس 0.721ٚ  0.768وطٚ٘جبخ ثٝ تطتيت 
ي تىِٙٛٛغي ٞب  ثب اضؾبَ پطؾكٙبٔٝ ثٝ ٔسيطاٖ ػبُٔ ؾبظٔبٖ ٞب  فطآيٙس خٕغ آٚضي زازٜ

ٔحٛضايطاٖ ٚ فؼبَ زض چٟبض ظٔيٙٝ ٔربثطات ٚ ٔيىطٚاِىتطٚ٘يه، فٙبٚضي اعالػبت، 
 167اظ ٔدٕٛع . ِٚٛغي ٚ اظ عطيك پؿت اِىتطٚ٘يىي نٛضت ٌطفتثيٛتىِٙٛٛغي ٚ ٘ب٘ٛ تىٗ

 89ؾبظٔبٖ ثطاي  62ؾبظٔبٖ وٝ پطؾكٙبٔٝ ثطاي آ٘بٖ اضؾبَ ٌطزيس، ٔدٕٛػأ ٔسيطاٖ 
الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٕٞٝ % (. 37٘طخ ثبظٌكت )ضا تىٕيُ وطز٘س ٞب  تىِٙٛٛغي پطؾكٙبٔٝ

ذهٛني نٙبيغ تىِٙٛٛغي ٔحٛض ي ٞب  ي ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ايٗ تحميك ؾبظٔبٖٞب  ؾبظٔبٖ
 . ٞؿتٙس
 

 هب  و آسهوى فزضیه هب  تحلیل داده

   تحليل همبستگي 

ا٘ساظٜ  3خسَٚ . قٛز ٔيزض ايٗ ثرف ٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ ٚ ٔؿتمُ ثطضؾي 
 . زٞس ٔيٕٞجؿتٍي ٔتغيطٞب ضا ٘كبٖ 

غي ٔتغيط ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ زٚ ٔتغيط إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي ٚ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛ
 . اؾٕي ٞؿتٙس، ٔحبؾجٝ ا٘ساظٜ ٕٞجؿتٍي ثطايكبٖ ثي ٔؼٙي اؾت

ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ثب ٔتغيط ٚاثؿتٝ وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك تٛؾؼٝ  ثب تٛخٝ ثٝ 
ٔبيُ ت ٞب  آٖ اؾت وٝ ؾبظٔبٖ ٘كبٖ اظ(. -0.169) ثٛززضٚ٘عا زاضاي ٕٞجؿتٍي ٔاليٕي 

زاض٘س وٝ اظ ٘ظط فٙي زاضاي ضيؿه ٔٛفميت  ييٞب  ثيكتطي ثٝ تٛؾؼٝ زضٚ٘عاي تىِٙٛٛغي
تٛؾؼٝ زازٜ قسٜ ا٘س ٚ يب اظ  ٞب  يي وٝ لجأل ثٛؾيّٝ ؾبيط ؾبظٔبٖٞب  تىِٙٛٛغي. وٕتطي ٞؿتٙس

يط ثب ؽاظ عطف زيٍط ٕٞيٗ ٔت. ٘س زض ايٗ زؾتٝ لطاض ٔيٍيط٘ساضي ثطذٛضزضزضخٝ پيچيسٌي وٕت
لٛي زض خٟت ٔثجت زاضز ٔتغيط ٚاثؿتٝ وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك ٕٞىبضي ٕٞجؿتٍي 

ظايف يبثس تٕبيُ فعجيؼي اؾت وٝ ٞطچٝ ضيؿه ٔٛفميت فٙي يه تىِٙٛٛغي ا(. 0.261)
 . يبثس ٔيثطاي ٕٞىبضي ثب يىسيٍط ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ٞعيٙٝ ٚ ضيؿه افعايف  ٞب  ؾبظٔبٖ

زٚ ٔتغيط ٔؿتمُ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تدبضي زاضاي ٕٞجؿتٍي 
تٛا٘س اتفبق ثيفتس؛ اَٚ ثٝ زِيُ ٘عزيه  ٔيايٗ ٕٞجؿتٍي ثٝ زٚ ػّت . ثٛز٘س( 0.448)لٛي 

 & Hoffmann ثٛزٖ ٔفْٟٛ زٚ ٔتغيط ثٝ ٞٓ، قبيس ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يع ثطذي اظ ٔحمميٗ ٔثُ
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Schaper-Rinkel,2001 ٚ White, 2000 زِيُ زْٚ ثٝ . ايٗ زٚ ضا اظ ٞٓ خسا ٘ىطزٜ ا٘س
ثب . وٙٙس، زض پطؾكٙبٔٝ ثطٔيٍطزز ٔئفْٟٛ ضا ا٘ساظٜ ٌيطي ٘حٜٛ تٙظيٓ ؾٛاالتي وٝ ايٗ زٚ 

تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ؾٛاالت زض پطؾكٙبٔٝ ثٝ نٛضت ٔتٛاِي لطاض ٌطفتٝ ثٛز٘س، ٕٔىٗ اؾت شٞٗ 
 . پبؾد زٞٙسٌبٖ لبزض ثٝ تفىيه ايٗ زٚ ٔفْٟٛ ٘جٛزٜ اؾت

 
 هب  آسهوى فزضیه

ثب ٘ٛع ٔتغيطٞب ثطاي آظٖٔٛ يي ٔتٙبؾت ٞب  ، ضٚـٞب  ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔتغيطٞبي فطضيٝ
ي ٌطٜٚ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ٚ إٞيت اؾتطاتػيه ٞب  ثطاي فطضيٝ. اؾتفبزٜ قس ٞب  فطضيٝ

ٚ ثطاي ٌطٜٚ ػسْ لغؼيت  ANOVAتىِٙٛٛغي وٝ ٔتغيط ٔؿتمُ آٟ٘ب اظ ٘ٛع اؾٕي ٔيجبقس اظ 
ثٝ زٚضٜ  ي ٔطثٛطٞب  ٘تبيح آظٖٔٛ فطضيٝ 3خسَٚ . تىِٙٛٛغي اظ ضٚـ وبي ٔطثغ اؾتفبزٜ قس

 . زٞس ٔيػٕط تىِٙٛٛغي ضا ٘كبٖ 
 

 ي ٌطٜٚ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغيٞب  ٘تبيح آٔبضي آظٖٔٛ فطضيٝ -3خسَٚ

 متغير مستقل ها  فرضيه
دوره عمر 

 تکنولوژي

تعداد 

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

H  PTACQ Birth  4 5.00 9.405 
Equal variances 

assumed 
.463 .807 

  Growth 39 6.03  4.563 
Equal variances not 

assumed 
 .767 

H2 PTACQ Birth  4 5.00 9.405 
Equal variances 

assumed 
.000 .058 

  Maturity 24 22. 3 3 .762 
Equal variances not 

assumed 
 .020 

H3 PTCOOP Birth  4  5.00 20.286 
Equal variances 

assumed 
.020 . 04 

  Maturity 24 6.25  2. 8  
Equal variances not 

assumed 
 . 59 

H4 PTR&D Growth 39 8 .28 23.4 6 
Equal variances 

assumed 
.008 . 88 

  Maturity 24 7 .63 34. 97 
Equal variances not 

assumed 
 .23  

H5 PTR&D Growth 39 8 .28 23.4 6 
Equal variances 

assumed 
.044 .58  

  Maturity 24 7 .63 34. 97 
Equal variances not 

assumed 
 .767 

H6 PTACQ Maturity 24 22. 3 3 .762 
Equal variances 

assumed 
.44  .984 

  Laggard 4 22.50 45.000 
Equal variances not 

assumed 
 .988 

H7 PTCOOP Maturity 24 6.25  2. 8  
Equal variances 

assumed 
.23  .692 

  Laggard 4 3.75 4.787 
Equal variances not 

assumed 
 .484 

 . ضا پصيطفت 2تٛاٖ فطضيٝ قٕبضٜ  ٔيثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح فٛق تٟٙب 
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فطضيٝ . زٚ فطضيٝ پيكٟٙبز قسٜ اؾت( ا٘ساظٜ ثي اعٕيٙب٘ي) ي ٌطٜٚ زْٚ ٞب  زضٔٛضز فطضيٝ
ثيبٍ٘ط يه ضاثغٝ ٔثجت ثيٗ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تدبضي ٚ تٕبيُ ؾبظٔبٖ ثطاي  8قٕبضٜ 

زاليُ وبفي ثطاي پصيطـ ايٗ فطضيٝ  ،زٚ ٔتغيط ضطيت ٕٞجؿتٍيثٝ ثب تٛخٝ . ٕٞىبضي اؾت
ثيبٍ٘ط يه ضاثغٝ ٔثجت ثيٗ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ تٕبيُ  9فطضيٝ قٕبضٜ . ٚخٛز ٘ساضز

ثب زضخٝ  0.261ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ضطيت ٕٞجؿتٍي زٚ ٔتغيط . ؾبظٔبٖ ثطاي ٕٞىبضي اؾت
 . قٛز ٔيثبقس، ايٗ فطضيٝ پصيطفتٝ  ٔي 0.005اعٕيٙبٖ 

زض    ي ٔٛضز ٔغبِؼٝٞب  ي ٌطٜٚ ؾْٛ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اوثط تىِٙٛٛغيٞب  ز فطضيٝزض ٔٛض

ي ٔطثٛط ثٝ زٚ ٘ٛع ٞب  لطاض ٌطفتٝ ا٘س، آظٖٔٛ فطضيٝ ثبظاض ذبلي ٔتٕبيع ٚ ٞب  ٌطٜٚ تىِٙٛٛغي
. ٚ خب٘جي ثٝ ػّت فمساٖ اعالػبت وبفي ٕٔىٗ ٘يؿت اي ي ضيكٝٞب  زيٍط قبُٔ تىِٙٛٛغي

 . زٞس ٔيي ٔغبِؼٝ قسٜ زض ايٗ تحميك ضا ٘كبٖ ٞب  ٘ٛع تىِٙٛٛغي ٘حٜٛ تٛظيغ 4خسَٚ 
زاليُ زاز وٝ ي ٔطثٛط ثٝ إٞيت اؾتطاتػيه تىِٙٛٛغي ٘كبٖ ٞب  ٘تبيح آظٖٔٛ فطضيٝ

ثٝ ػجبضت زيٍط تٕبيُ . ٚخٛز ٘ساضز 11ٚ  10وبفي ثطاي پصيطـ ٞيچيه اظ زٚ فطضيٝ 
ثٝ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي ٚ يب ٕٞىبضي ثب تغييط ٘ٛع تىِٙٛٛغي اظ قبذم ثٝ ثبظاض ذبل  ٞب  ؾبظٔبٖ

اظ آ٘دبيي وٝ آظٖٔٛ فطضيٝ تٟٙب اثط يه ٔتغيط ٔؿتمُ ضا ثط يه . تغييط ٔكرهي ٕ٘ي وٙس
وٙس، ثطاي ثطضؾي اثط ٌطٚٞي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثط ٞط يه اظ  ٔئتغيط ٚاثؿتٝ ثطضؾي 

 . ٘يع اؾتفبزٜ قس وٝ ٘تبيح آٖ زض ثرف ثؼس آٔسٜ اؾتٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ اظ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ 
 

 ثحث 
زٞس وٝ ؾٝ  ٔيٚ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ زض ايٗ تحميك ٘كبٖ  ٞب  ثطضؾي ٘تبيح حبنُ اظ آظٖٔٛ فطضيٝ

ػبُٔ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي ثط ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت 
 .٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت 6اظ ػٛأُ زض قىُ  چٍٍٛ٘ي اثط ٞط يه. وؿت تىِٙٛٛغي ٔٛثط٘س

 

 

  

 

 

 ػٛأُ تىِٙٛٛغيه ٔٛثط ثطا٘تربة ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي –6قىُ 

 ثي اعٕيٙب٘ي فٙي
(-) 

(+) 

(+) 

 زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي

 ثي اعٕيٙب٘ي تدبضي

 

 

(اتحبز)ٕٞىبضي   

(-) 

 ذطيس
(+) 

 تحميك ٚ تٛؾؼٝ زاذّي
(-) 
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ثٝ  ٞب  زٚ ػبُٔ زٚضٜ ػٕط ٚ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي ثط تٕبيُ ؾبظٔبٖ 6ثب تٛخٝ ثٝ قىُ 
ثٝ ػجبضت زيٍط ٞط چٝ يه . وؿت تىِٙٛٛغي اظ عطيك تحميك ٚ تٛؾؼٝ زاذّي تبثيط ٔٙفي زاض٘س

زٚض قٛز ٚ يب ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت آٖ اظ ٘ظط فٙي ( خٙيٙي ٚ ضقس)تىِٙٛٛغي اظ ٔطاحُ اِٚيٝ ػٕط ذٛز 
 ٞب  يبثسٚ ؾبظٔبٖ ٔيثطاي زؾتيبثي ثٝ آٖ اظ عطيك تٛؾؼٝ زضٚ٘عا وبٞف  ٞب  ثيكتط ثبقس تٕبيُ ؾبظٔبٖ

 . آٚض٘س ٔيي زيٍط ٔثُ ذطيس تىِٙٛٛغي ٚ يب وؿت آٖ اظضاٜ ٕٞىبضي ضٚ ٞب  ثٝ ضٚـ
ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي زٚ ػبُٔ ٔٛثط ثط وؿت تىِٙٛٛغي اظ ضاٜ ٕٞىبضي 

ثٝ تؼجيط زيٍط ٞطچٝ . ثبقٙس ٔيثبقٙس وٝ ثٝ تطتيت زاضاي اثطات ٔثجت ٚ ٔٙفي ثط ايٗ ضٚـ  ٔي
ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي ثيكتط قٛز ضيؿه ٔٛفميت زض زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي ثٝ تٟٙبيي ثطاي 

آٚضز وٝ ٞعيٙٝ ٘بقي اظ ايٗ  ٔيضٚ يي ٞب  ؾبظٔبٖ ثيكتط قسٜ ٚ ثٝ عٛض عجيؼي ؾبظٔبٖ ثٝ ضٚـ
اظ عطف زيٍط ثطاي ٚضٚز . ي تىِٙٛٛغيه ٔيجبقٙسٞب  قبُٔ ٕٞىبضي ٞب  ايٗ ضٚـ. ضيؿه ضا وٓ وٙس

ثٝ يه ضاثغٝ ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ ثبيس اظ اؾتمجبَ ٔكتطيبٖ اظ تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ظط تب حس ظيبزي 
ٕٞىبضاٖ ٚ /تبضٞبي فطنت عّجب٘ٝ ٕٞىبضي ٘بقي اظ ػمس لطاضزاز، ضفٞب  ٔغٕئٗ ثبقس تب ثتٛا٘س ٞعيٙٝ

 . ضا خجطاٖ وٙس... تمؿيٓ وٙتطَ تٛظيغ تىِٙٛٛغي ثب ٕٞىبضاٖ ٚ 
زٚ ػبُٔ زٚضٜ ػٕط ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي زاضاي اثط ٔثجت ثط وؿت 

( ثّٛؽ ٚ ظٚاَ)ٞطچٝ تىِٙٛٛغي ثٝ ا٘تٟبي زٚضٜ ػٕط ذٛز . ثبقٙس ٔيتىِٙٛٛغي اظ عطيك ذطيس 
ظيٙٝ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي اظ عطيك ذطيس تىِٙٛٛغي ٚ يب ذطيس ؾبظٔبٖ نبحت ضؾس ٜ ٔي

ٚ زؾتيبثي ثٝ آٖ زض ٔست ظٔبٖ  (Harvey, 1984)تىِٙٛٛغي، ثطاي ؾبظٔبٖ وٕتط قسٜ
اِجتٝ زض ٔٛاضزي وٝ زا٘ف فٙي تىِٙٛٛغي ٔٛضز ٘ظط ثتٛا٘س زض . قٛز ٔيوٕتطي ٔيؿط 

فبزٜ لطاض ٌيطز، ثٟتط اؾت وٝ اظ ٕٞىبضي ٚ يب ي خبيٍعيٗ ٚ ٘ٛظٟٛض ٔٛضز اؾتٞب  تىِٙٛٛغي
ػبُٔ زْٚ ٔٛثط ثط تٕبيُ ؾبظٔبٖ ثٝ ذطيس تىِٙٛٛغي، ا٘ساظٜ ػسْ . تٛؾؼٝ زضٚ٘عا اؾتفبزٜ قٛز

يي ٞب  ثب افعايف ضيؿه ٔٛفميت فٙي تىِٙٛٛغي ؾبظٔبٖ اظ ضٚـ. لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي اؾت
 .وٙس ٔيٕٞطاٜ ثبقس، اؾتفبزٜ وٝ زؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي زض آٟ٘ب ثب اعٕيٙبٖ ثيكتطي 

وٙٙس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ تغييط ا٘ساظٜ ػسْ  ٔيثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٔسِي ضا پيكٟٙبز 
 . لغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي ، ضٚـ ٔٙبؾت وؿت تىِٙٛٛغي ا٘تربة قٛز
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 خريد

(III) 
 همکاري

(I) 

 همکاري/ خريد 

(IV) 
 تحقيق و توسعه داخلي

(II) 
 

 
 

 ٔسَ تهٕيٓ ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي ثب زٚ ػبُٔ ػسْ لغؼيت فٙي ٚ تدبضي -7قىُ 
 

 عذم قطعیت تجبری سيبد -عذم قطعیت فنی کن -Iنبحیه 

يب ؾغح زا٘ف تىِٙٛٛغيه لٛي ؾبظٔبٖ زض / زض ايٗ ٘بحيٝ ثٝ زِيُ ؾبزٌي تىِٙٛٛغي ٚ
ثٙبثطايٗ ػّيطغٓ ايٙىٝ ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت ثٝ تٟٙبيي لبزض ثبقس . ثبقس ٔياضتجبط ثب تىِٙٛٛغي 

ثٟتط اؾت  وٝ ثٝ تىِٙٛٛغي زؾت يبثس ِٚي ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت تدبضي ظيبز
ٕٞىبضي ثب ؾبيط ضلجب ٞعيٙٝ ٘بقي اظ ػسْ اؾتمجبَ ٔكتطيبٖ ضا ثطاي ذٛز ثٝ وٝ ؾبظٔبٖ ثب 
 . حسالُ ثطؾب٘س

 عذم قطعیت تجبری کن -عذم قطعیت فنی کن -IIنبحیه 

ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ؾبظٔبٖ تب حس ظيبزي اظ چٍٍٛ٘ي اؾتمجبَ ثبظاض اظ ٔحهَٛ يب ذسٔتي وٝ 
ثبقس، تحميك ٚ تٛؾؼٝ زاذّي ثطاي حبِتي وٝ  ٔيتىِٙٛٛغي زض آٖ ٔحمك قسٜ اؾت ٔغٕئٗ 

زض حبِتي وٝ اؾتمجبَ اظ ثبظاض ضؼيف . اؾتمجبَ اظ ثبظاض لٛي اضظيبثي ٔيكٛز، تٛنيٝ ٔيكٛز
ٔثأل  -تىِٙٛٛغي زاقتٝ ثبقسزاليّي ؾبظٔبٖ ٘يبظ ثٝ وؿت قٛز ٘يع ٕٔىٗ اؾت ثٝ  ٔياضظيبثي 

اؾتفبزٜ اظ  -تفبزٜ لطاض ٌيطزي خبيٍعيٗ ٔٛضز اؼٞب  زا٘ف فٙي تىِٙٛٛغي زض تىِٙٛٛغي
  . قٛز ٔيي ٕٞىب ضي تٛنيٝ ٞب  ضٚـ

ايٗ . زض زٚ ٘بحيٝ ظيط احتٕبَ ايٙىٝ تىِٙٛٛغي اظ ٘ظط فٙي ثب قىؿت ضٚثطٚ قٛز ظيبز اؾت
يب ؾغح ظؼيف زا٘ف فٙي ؾبظٔبٖ زض اضتجبط ثب تىِٙٛٛغي /ٔؿئّٝ ثٝ ػّت پيچسٌي تىِٙٛٛغي ٚ

 .ثبيس ثٝ ٔٙبثغ ثيطٚ٘ي زا٘ف ٚ تىِٙٛٛغي تىيٝ وٙسزض ايٗ ٔٛاضز ؾبظٔبٖ .ٔٛضز ٘ظط اؾت
 عذم قطعیت تجبری سيبد  -عذم قطعیت فنی سيبد -IIIنبحیه  

ي ذطيس وٝ ٔؼٕٛأل ٞب  ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ساظٜ ظيبز ػسْ لغؼيت تدبضي زض ايٗ ٘بحيٝ ضٚـ
  . قٛز ٔيوٙٙس، پيكٟٙبز  ٔيزؾتيبثي ثٝ تىِٙٛٛغي ضا زض ٔست ظٔبٖ ٚ ثب ٞعيٙٝ وٓ أىب٘پصيط 

 ا٘ساظٜ ثي اعٕيٙب٘ي فٙي

 ثي اعٕيٙب٘ي تدبضي ا٘ساظٜ

 وٓ

 وٓ

 ظيبز

 ظيبز
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  عذم قطعیت تجبری کن -عذم قطعیت فنی سيبد -IVنبحیه

 . قٛز ٔيي ذطيس يب ٕٞىبضي تٛنيٝ ٞب  زض ايٗ ٘بحيٝ ٞط يه اظ ضٚـ
 

 نتیجه گیزی
ايٗ تحميك ثٝ ثطضؾي ػٛأُ ٔطتجظ ثب تىِٙٛٛغي وٝ ثطؾٝ ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي قبُٔ 

ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔسَ  ٞب  آظٖٔٛ فطضيٝ٘تبيح . پطزاظز ٔيتحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي، ٕٞىبضي ٚ ذطيس 
ثٝ تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي ٔتبثط اظ زٚ ػبُٔ  ٞب  زٞس وٝ تٕبيُ ؾبظٔبٖ ٔيضٌطؾيٖٛ ٘كبٖ 

ا٘ساظٜ ػسْ . ثبقس ٔياؾتفبزٜ اظ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي 
ثٝ  ٞب  ض تٕبيُ ؾبظٔبٖلغؼيت فٙي ٚ تدبضي تىِٙٛٛغي ثٝ ثٝ تطتيت زاضاي اثط ٔثجت ٚ ٔٙفي ة

ٚ ثبالذطٜ زٚضٜ ػٕط تىِٙٛٛغي ٚ ا٘ساظٜ ػسْ لغؼيت فٙي تىِٙٛٛغي تٕبيُ . ٕٞىبضي ٔيجبقٙس
 . ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي ذطيس ضا ثٝ عٛض ٔٙفي ٔتبثط ٔيىٙٙس

ي تىِٙٛٛغي ٔحٛض ايطا٘ي ثيكتط ٞب  ي ثسؾت آٔسٜ زض عَٛ تحميك، ؾبظٔبٖٞب  عجك زازٜ
يك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي تىِٙٛٛغي ضا وؿت وٙٙس  ٚ پؽ اظ آٖ تٕبيُ تٕبيُ زاض٘س تب اظ عطيك تحك

اظ  ٘ٛز ٚ ٞفت زضنسثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ حسٚز . زاض٘سثٝ ٕٞىبضي ٚذطيس ثب ؾٟٓ ٔؿبٚي 
ثطذٛضزاض٘س، زضنس  ٞب  ي ٔٛضز ٔغبِؼٝ اظ إٞيت اؾتطاتػيه ثباليي ثطاي ؾبظٔبٖٞب  تىِٙٛٛغي

زضحبِيىٝ ػّيطغٓ إٞيت ضٚاثظ . تٛخيٝ اؾت ثبالي تٕبيُ ثٝ تحميك ٚ تٛؾؼٝ زضٚ٘ي لبثُ
 ,Mowery)ي تىِٙٛٛغي ٔحٛض زض ز٘يب ٞب  ٕٞىبضي ثطاي وؿت تىِٙٛٛغي زض ؾبظٔبٖ

Oxley, & Silverman, 1996) ٖي ايطا٘ي تٕبيُ وٕتطي ثٝ آٖ ٞب  ، ثٝ ٘ظط ٔيطؾس ؾبظٔب
زض زاذُ ٚ ايٗ ٔٛضٛع ٕٔىٗ اؾت ثٝ زِيُ ضؼف لٛا٘يٗ حٕبيت اظ ٔبِىيت ٔؼٙٛي . زاض٘س

ػّيطغٓ تالـ ٔحمميٗ ثطاي اضائٝ يه تحميك . قطايظ ذبل ايطاٖ زض ؾغح ثيٗ إُِّ ثبقس
زض . تٛا٘س زض تحميمبت آتي ٔٛضز٘ظطلطاضٌيطز ٔييي زض آٖ ٚخٛز زاضز وٝ ٞب  وبُٔ، ٔحسٚزيت

پطؾكٙبٔٝ عطاحي قسٜ، ثطاي اختٙبة اظ وثطت ؾٛاالت ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ ٚ ثطذي ٔتغيطٞبي 
تحميك تٟٙب ثب يه ؾٛاَ ا٘ساظٜ ٌيطي قس٘س وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ٔٛخت وبٞف پبيبيي ٔؿتمُ 

تٟٙب تٛؾظ يه ٘فط اظ اػضبي ؾبظٔبٖ تىٕيُ قس٘س،  ٞب  ثٝ ػالٜٚ پطؾكٙبٔٝ. تحميك قس
زض . يبفت ٔيي تحميك ٘يع افعايف ٞب  زضنٛضت افعايف تؼساز پبؾرٍٛ لبثّيت اعٕيٙبٖ زازٜ

ي زليك تطي ٞب  ثط حؿت إٞيت اؾتطاتػيه آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت  ضٚـ ٞب  عجمٝ ثٙسي تىِٙٛٛغي
زض ٔغبِؼٝ ا٘ٛاع چٟبضٌب٘ٝ نٙبيغ تىِٙٛٛغي ٔحٛض، ثبيس ثٝ ايٗ ٘ىتٝ تٛخٝ . پيكٟٙبز قٛ٘س

زاقت وٝ ٞط يه اظ چٟبض نٙؼت ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ٔطاحُ ٔتفبٚتي اظ زٚضٜ ػٕط ذٛز ٞؿتٙس؛ 
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ضٚ٘يه ٚ ٔربثطات زض زٚضٜ ثّٛؽ ٞؿتٙس، نٙؼت ٘ب٘ٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زضحبِيىٝ نٙبيغ ٔيىطٚاِىت
تٛا٘س زض ا٘تربة  ٔيتفبٚت زض زٚضٜ ػٕط نٙبيغ ٔرتّف  . تىِٙٛٛغي زض ٔطحّٝ ضقس ٔيجبقس

 . ضٚـ وؿت تىِٙٛٛغي تبثيط زاقتٝ ثبقس وٝ زض ايٗ تحميك زض ٘ظطٌطفتٝ ٘كسٜ اؾت
خبضة آٟ٘ب زض ا٘تربة يه ٌطٜٚ اظ ػٛأُ وٝ ثٝ ذٛاؾت ٔسيطاٖ اضقس، ؾغح اعالػبت ٚ ت

قٛز زض ايٗ تحميك زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كسٜ اؾت، وٝ  ٔيضٚـ ٔٙبؾت وؿت تىِٙٛٛغي ٔطثٛط 
يي وٝ اظ إٞيت ٞب  ٕٞچٙيٗ تٕطوع ثط ضٚي تىِٙٛٛغي. تٛا٘س ٔٛضٛع  تحميمبت آتي  ثبقس ٔي

ٚػٛأُ ٔٛثط ثط وؿت آٟ٘ب،  ٚ ثطضؾي ( ٚ خب٘جي اي ضيكٝ)اؾتطاتػيه وٕتطي ثطذٛضزاض٘س 
ثٝ ػٙٛاٖ   ي زِٚتي ٚ ٔمبيؿٝ ثب ٘تبيح ايٗ ٔغبِؼٝٞب  ػٛأُ ٔٛثط ثط وؿت تىِٙٛٛغي زضؾبظٔبٖ

  .قٛ٘س ٔئٛضٛػبت ثطاي تحميمبت آتي پيكٟٙبز  ؾبيط

 

 :هب  پی نوشت
1. Technology Sourcing 

ثب تٛخٝ ثٝ فبنّٝ تىِٙٛٛغيىي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ٚ وكٛضٞبي تٛؾؼٝ يبفتٝ، ثرف ٞبي . 2
ٔثُ ) ليك ٚ تٛؾؼٝ قطوت ٞب ٚالغ زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ نطفب ثٝ ٘ٛاٚضي ٞبي افعايكي تح

 .ٔي پطزاظ٘س( ؾبظٌبضي ٔحهَٛ يب تىِٙٛٛضي ثب ٘يبظٞبي ٔكتطيبٖ

3. Equity R&D Joint Venture and non-Equity R&D Joint-Ventu 

4. Equity R&D Consortium 
5. Joint-Venture 
6. License Purchase 
7. Complementary License Purchase 
8. Firm Take-Over 
9. Sub-Contracted R&D 
10. Joint Take-Over 
11. Cross Licensing 
12. Longitudinal 
13. Transaction Cost Economics 

14. Resource-based Theory 

15. Knowledge-based Economics 
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16. Game Theoty 

17. Multi-purpose vehicles 
18. Dominant design 
19. Degree of Uncertainty 
20. complex instruction set computing chip 
21. reduced instruction set computing chip 
22. Distinctive 
23. Background 
24. Niche 
25. Marginal/peripheral 
26. Participatory pretest 
27. Undeclared pretest 
28. Correlation Analysis 

ايٗ تىِٙٛٛغي ٞب تٛؾظ تىٕيُ وٙٙسٌبٖ پطؾكٙبٔٝ ا٘تربة قسٜ ا٘س ٚ ٔحمميٗ ٘مكي زض ا٘تربة  . 29
 .آٟ٘ب ٘ساقتٝ ا٘س

 هزاجع 

Amesse, F., and Cohendet, P. (2001). Technology Transfer Revisited 

from the Perspective of the Knowledge -Based Economy. Research 

Policy, 30: 1459-1478. 

Cagliano, R., Chiesa, V., and Manzini, R. (2000). Differences and 

Similarities in Managing Technological Collaborations in 

Research,Development and Manufacturing: A Case Study. Journal 

of Engineering and Technological Management, 1: 193–224. 

Chiesa, V. (2001). R&D Strategy and Organization: Managing Technical 

Change in Dynamic contexts. Imperial College Press. 

Cho, D.H. and Yu, P.I. (2000). Influential Factors in the Choice of 

Technology Acquisition Mode: An Empirical Analysis of Small 

and Medium Size Firms in the Korean Telecommunication 

Industry. Technovation. 20: 691-704. 

Coase, R. (1988). The Firm, the Market and the Law. Chicago: 

University of Chicago Press. 



 ٌصاضز؟ ٔي تبثيط آٖ وؿت ضٚـ ثط تىِٙٛٛغي ثب ٔطتجظ ػٛأُ چٍٛ٘ٝ
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