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 چكیده 
بتنی بر اقتصاد دانش و فناوربنیان می باشد. بنابراین همه کشورها خصوصا امروزه فناوری محور توسعه در جهان م

کشورهای درحال توسعه در راستای رسیدن به توسعه و نقش آفرینی در عرصه بین المللی بسمت استفاده از ظرفیت های 

وفایی ظرفیت های فناوری و سیاستگذاری در این جهت رفته اند. چنانکه در ایران نیز این تمایل و حرکت برای شک

فناورانه برای رشد و بالندگی کشور تبدیل به سیاست ها و برنامه ریزی های کالن شده است. به تبع کشور هر یک از 

در هر  یتوسعه فناوراستان ها نیز برنامه های منطقه ایی و استانی جهت توسعه فناوری طراحی نموده اند. از آنجا که 

برنده و  شیپ یرویدو نمجموع از  طیشرااز طرفی  می باشد و و موقعیت آن استان طیدرست شرا لیتحل ازمندین استان

ها این دو نیرو شناسایی شده و مبنای نیاز است تا در جهت سیاست گذاری صحیح در استان شده است.  لیتشک کاهنده

 برنامه ریزی قرار گیرند. 

استان یزد که بعنوان یکی از استان های پیشرو در توسعه کاهنده توسعه فناوری در  یروهاین لیتحل یبرادر این راستا 

 مدلسازی انجمنی و گروهی قیاز طر زدیدر استان  یبه استخراج موانع توسعه فناور تحقیق نیدر ا فناوری می باشد

یه و تجز -به دو روش مدلسازی انجمنی و مدلسازی گروهی  –در این مقاله، پس از برگزاری جلسات مدلسازی  .میپرداخت

 ان یزد ارائه شده است.تو تحلیل نتایج و با استفاده از استعاره درخت کاج، مدل نهایی موانع توسعه فناوری در اس

 

 .استان یزدمدلسازی انجمنی، مدلسازی گروهی، فناوری،  توسعهمدل درخت کاج، های کلیدی: واژه

 

 

 مقدمه  -1
ی محسوب شده و روز به روز بر اثرگذاری و اهمیت آن افزوده در جهان امروز فناوری مهمترین محور توسعه جوامع بشر

ی اغلب کشورها نشانگر محوری بودن نقش فناوری خصوصا فناوری ی برنامه های توسعهمی شود. مطالعات انجام شده درباره

 [.5مانند فناوری اطالعات می باشد] (Hi-Techنوین)های 

مناطق مختلف با  متاثیر از ویژگی های متمایزه این پیچیدگی ها توسعه فناوری پیچیدگی های خاص خود را دارد ک

نیاز به تحلیل و رصد عوامل تعیین کننده و نقش آفرین در این عرصه در آن  کهتوسعه اقتصادی، دانشی و ... متفاوت بوده 

س فناور محور نقش بسیار بعنوان مثال در رشد اقتصادی و توسعه فناوری، شرکت های نوپا و تازه تاسی .می باشدمنطقه خاص 

                                                           

مسئول بیت مدرس، تر، دانشگاه دکتری مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب و کار هوشمنددانشجوی  نویسنده مسئول: -*و  1

 یزد.مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری مگاپارک هوایی ایران)مَپها( تهران، و 

 .موسسه آموزش عالی امام جواد)ع( و رئیس پارک علم و فناوری یزدعضو هیئت علمی  ،منابع انسانیدکترای مدیریت دانشجوی  -2
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[ و یا اینکه در توسعه اقتصادی و فناوری، نظام نوآوری نقش مهمی را ایفا می کند  که در این نظام 9مهمی را بر عهده دارند]

[. حال سوال این است که در یک منطقه یا استان خاص این عوامل 11سرمایه های اجتماعی بعنوان زیرساخت اصلی می باشد]

در نتیجه نیاز به شناخت دقیق موقعیت هر منطقه و موانع موجود در توسعه فناوری و در چه سطحی می باشند.  چگونه هستند

 ان منطقه می باشد.

در کشور ما نیز اهمیت توسعه فناوری هم در عرصه های کالن و در سطح ملی و هم در سطوح منطقه ایی لذا از آنجا که 

در هر استان  یاز آنجا که توسعه فناورو برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.  و استانی درک شده است و در این راستا

برنده و کاهنده  شیپ یرویاز مجموع دو ن طیشرا یباشد و از طرف یآن استان م تیو موقع طیدرست شرا لیتحل ازمندین

 یزیبرنامه ر یشده و مبنا ییشناسا رویدو ن نیدر استان ها ا حیصح یگذار استیاست تا در جهت س ازیشده است. ن لیتشک

  رندیقرار گ

به شناسایی و بررسی موانع توسعه  یکاهنده توسعه فناور یروهاین لیتحلتا با  به هر روی تحقیق حاضر در نظر دارد

 یو گروه یانجمن یمدلساز قیباشد از طر یم یدر توسعه فناور شرویپ یاز استان ها یکیکه بعنوان فناوری در استان یزد 

 . زدبپردا

جای یک مدل جامع که در زمینه موانع توسعه فناوری کارهای مختلفی از جنبه های مختلف صورت گرفته است اما 

 دارای ویژگی های زیر باشد خالی بوده است:

 .بپردازدبصورت خاص در رابطه با یک استان)یزد(  آنهم منطقه اییدر سطح موانع توسعه فناوری تحلیل به  (1

ی دبا نگاهی نظام مند و رویکرو  صاحبنظران، مدیران و کارشناسان استانی ،وسیعی از خبرگاناستفاده از طیف با  (2

 جدید  موانع را شناسایی و بررسی کند.

 موانع را با درجه عینیت بیشتر و کاربردی تر بیان کند. (3

 بدین ترتیب، در تحقیق حاضر تالش می شود تا مدلی با ویژگی های باال ارائه شود.

ساختار کلی مقاله تشریح می شود. در قسمت بعد اهداف و سواالت تحقیق آورده شده و سپس به بررسی در ادامه 

. سپس به تبیین دقیق روش تحقیق پرداخته و نهایتا پرداخته شده استمطالعات پیشین در زمینه توسعه فناوری و موانع آن 

 .استارائه شده نتایج تحقیق چه از حیث آمار توصیفی و چه استنباطی 

 

 اهداف و سواالت تحقیق -2
با توجه به تفاوت های منطقه ایی و استانی در توسعه فناوری و از آنجا که پر واضح است که توسعه فناوری امری تصادفی 

و خودبخودی نیست و نیازمند دیدگاه جامع و آینده نگر است. هدف این تحقیق شناسایی موانع توسعه فناوری در استان یزد 

تا مدیران و برنامه ریزان استانی با دید مناسبی از وضعیت توسعه فناوری در استان ضعف ها، چالش ها و حلقه های  می باشد

توسعه فناوری استان تسریع ، این موانع را برطرف و در گمشده آن را بشناسند و سپس با استفاده از ظرفیت های فراوان استان

  نمایند.

 ارتست از: موانع توسعه فناوری در استان یزد چیست؟براین اساس سوال اصلی تحقیق عب 

 

 بررسی مطالعات پیشین -3
و همچنین موضوعات مرتبط  مطالعات مختلفی پیرامون توسعه فناوری و موانع توسعه فناوری در بخش های مختلف

شده است که از جمله به در کشورهای مختلف از جمله ایران  غیره و ، تجاری سازیهمچون توسعه محصول، نوآوری، کارآفرینی

 موارد زیر می توان اشاره کرد.
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در  ن( در مقاله خود بیان می کنند که موانع بر سر راه توسعه فناوری در کشورها و همچنی1994)1پارنتی و پرسکات

و کار،  شامل بخش های کسب در رابطه با موانع توسعه فناوری آنها ارائه شده توسط زمان های مختلف متفاوت می باشد. مدل

خانواده و دولت می باشد. آنها مانع اصلی توسعه فناوری را محدودیت های سرمایه گذاری و مالی می دانند چراکه رویکرد 

 [.28تحلیل آنها اقتصادی می باشد]

به بررسی چالش های تغییر حرکت از توسعه محصول به توسعه فناوری در مقاله خود  (2014)2، ویلهابر و دوهربیتزار

خته اند. چارچوب تحقیق آنها مبتنی بر سه پایه فرایند، داده و سازمان می باشد. آنها بیان می کنند که در این تغییر پردا

نیاز به فرایند توسعه یکپارچه محصول و فناوری، طراحی سیستم های اطالعاتی براساس مدیریت چرخه عمر محصول  ،حرکت

 [.2باشد] بر توسعه یکپارچه می و سازماندهی مجدد مبتنی

 7در مراحل  یمحور دانشگاه یفناور سیتازه تاس یشرکت ها یچالش ها ییشناسا به (1391) و همکاران جعفرنژاد

  [.25گانه رشد پرداخته اند]

( به شناسایی ابزارهای مناسب برای کمک به ایجاد و رشد شرکت های نوپا فناوربنیان 1387علی احمدی و قاضی نوری)

منظر  4اوری پرداخته اند. آنها به بررسی نقش دولت و ابزارهای سیاستی آن در توسعه فناوری از در راستای توسعه فن

 4ت و اطالعات فنی و مدیریتی و خدمات انکوباتوری پرداختند و براساس این اهای مالی، توسعه نیروی انسانی، خدمحمایت

اهکارهایی چون توسعه صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر، منظر به بیان موانع موجود بر سر راه این سیاست ها پرداخته و ر

انجمن های در این راستا [. 9آموزش کارآفرینی و مدیریتی به دانشجویان و توسعه انکوباتورهای تخصصی را ارائه داده اند]

 [.10]( در بررسی خود نقاط ضعف و قوت اینگونه شرکت ها را استخراج کردند2002اروپایی )

 [9]ت ها و ضعف های شرکت های نوپا: قو1شماره جدول

 
[. این راهبرد نیز به عوامل درون سازمانی 15از آنجا که نیاز به وجود راهبرد فناوری و همراستایی آن در بنگاه می باشد]

علی  از جمله داشتن نیروی بازاریابی، داشتن تحقیقات بازار درباره مشتریان آینده ارتباط دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد

رغم اینکه مدیران شرکت های فناوری رنامهریز ی راهبردی را مهم می دانند ولی این نگرش سبب انجام برنامه ریزی 

 [.16راهبردی)تدوین و اجرا( نشده است]

                                                           
1 Parente and Prescott 
2 Bitzer, Vielhaber, Dohr 
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( در مقاله خود به شناسایی و بررسی موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی پرداختند. 1388رضایی و همکاران)

عامل زیرساختی، سیاست گذاری، اطالعاتی، قانونی و مالی تشکیل شده  5ا نشان داد که موانع توسعه فناوری از نتایج آنه

 [.13است]

( در مقاله خود به شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با 1388منطقی، حسنی و بوشهری)

دسته   3مولفه ناکارآمدی سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری در  24روش دلفی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که 

منابع و ناکارآمدی سیستمی، ناکارآمدی نهاد سیاستگذاری، فقدان اثربخشی نهاد سیاست گذاری نوآوری در ایران می باشد. این 

دان تعامل و عدم همسویی مولفه ها شامل ضعف فرهنگی در کارگروهی، عدم ریسک پذیری، جزنگری و نبود نگاه سیستمی، فق

 .[17نهادها و سیاست گذاری ها  و ... می باشد]

( در بررسی موانع بکارگیری فناوری اطالعات در صنعت موانع کالن و ملی)مانند تععد 1389توکل و قاضی نوری نائینی)

مانند هزینه سرمایه گذاری و شرایط نهادهای متولی، نبود فضای رقابت، تحریم ها و ...( را مهمتر از موانع سطح خرد و سازمانی)

صص و آموزش های ناکافی، موانع اطالعاتی و خمالی نامطلوب، محدودیت های سرمایه انسانی بدلیل کمبود نیروی انسانی مت

 [.18موانع مدیریتی( دانسته اند]

دانشگاه  یک علم و فناوردر پار یکشاورز یها یتوسعه فناور و بازدارنده های موانع یبررس( به 1390داودی و همکاران)

 [.23دسته اصلی و موانع زیرمجموعه هر دسته را نشان می دهد] 4پرداختند. شکل زیر  تهران

 [23: موانع توسعه فناوری های کشاورزی]2شماره جدول

 
 در ادامه به موانع در زیربخش های توسعه فناوری می پردازیم.
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 درجهت ینیکارآفر یبه منظور اثربخش ییراهکارها یو ارائه  رانیدر ا ینیموانع کارآفر( به بررسی 1391و نمازیان) باقری

 ،یعدم توجه به ابعاد اجتماع، که در شکل زیر نشان داده شده است آنها قیتحق جیبر اساس نتا پرداخته اند.کشور  یتوسعه 

 رانیدر ا ینیکارآفر یها تیفعال یو اثربخش ییکارآ کاهش باعث ینیکارآفر ی نهیدر زم یفرهنگ ژهیو به و یاسیو س یاقتصاد

 .[3]است دهیگرد

 
 [3]: موانع کارآفرینی در ایران1شكل شماره

دلسرد کردن توسط دیگران، عدم انعطاف پذیری و تفکر  موانع ذهنی،( 1392در زمینه موانع توسعه کارآفرینی؛ موسوی)

مهمترین عامل و دلسرد کردن توسط دیگران عامل با تاثیر موانع ذهنی تاثیر گذار دانسته و بیان می کند که  منفی را از موانع

 [.4]باشدکم می 

در رابطه با نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه فناوری به عنوان یکی از عوامل مهم اثر گذار نیز تحقیقاتی 

عنصر دانایی است که آن نیز در  یگرسازمانها و کشورها بر یکد عصر اطالعات علت تفوق و برتری بویژه آنکه درانجام شده است. 

اکثریت جوامع و سازمانهای پیشروی جهانی واقع شده  انسانی توانمند ریشه دارد. به همین دلیل این موضوع مورد توجه نیروی

ک تقریباً همه کشورهای اروپایی هر ی مثال کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، کانادا، سنگاپور، هنگ کنگ و به عنوان است؛

فتحیان و [. 5]دارند نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود در عرصة فنّاوری اطالعات ای سعی در پیش بینیبه شیوه

منابع انسانی متخصص در عرصه فناوری اطالعات و در رشته های مرتبط همچون برق، ( در نیازسنجی 1387منتظر)

شاه  [.5هزار نیروی متخصص نیاز است] 5ه اند که سالیانه حدود الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و رشته های جدید برآورد کرد

( بیان می کنند که نخبگان علمی بیشترین نقش را در توسعه جوامع و کنترل فساد بازی می کنند و 1391و همکاران ) آبادی

مالکیت فکری، شکاف مهاجرت غلط نخبگان یکی از موانع توسعه جوامع می باشد. آنها اشاره می کنند که عدم رعایت حقوق 

 [.24رفاهی از عوامل مهاجرت نخبگان می باشد]

( در بررسی موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی بعنوان حوزه ایی که مسیر پیشرفت ملی و توسعه 1388دانایی فرد)

انع شخصیتی)غیردوستی و فناوری را رقم می زند عوامل ذاتی و عرضی تولید دانش را بر می شمرد که می توان آنها در گروه مو
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غریبه پرستی)بی اعتقادی به تولیدات داخلی(، دشمن ورزی به دانش غیر، ریاکاری پژوهشی، تنزل جسارت در تولید نظریه و 

-(، موانع نیروی انسانی و ضعف در این بخش، موانع اجتماعی)گسست بین تاریخ علمیو ... گاهانهآترس از انتقاد، مچ گیری نا

 [.12( طبقه بندی کرد]و ... دی های فعلی، جستجو قهرمان و پیرپرستیدینی و توانمن

در اقتصاد مبتنی بر فناوری، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دیگر صرفا برای آموزش و تحقیق تلقی نمی شوند و انتظار 

یروی انسانی متخصص مورد نیاز رود نقش فعال تری در توسعه اقتصاد و فناوری بویژه با اثرگذاری در تربیت کارآفرینان و نمی

[. در عین حال 6داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد در سال های اخیر دانشگاه ها در ایران به این سمت حرکت کرده اند]

سازوکار جامعی برای ارزیابی کیفیت نظام علمی در ایران تاکنون استقرار نیافته است. در این راستا نیاز به نظام اطالعات 

 [.8هی، سازوکار ارزیابی درونی و بیرونی دانشگاه و پایش ملی نظام علمی است]دانشگا

( در بررسی تاثیر رویکردهای تجاری سازی بر ارزش های سنتی دانشگاه بیان می کنند که 1388عباسی و همکاران)

مل پویا بین بخش های ااز به تعتجاری سازی سرمایه های دانشگاهی در توسعه اقتصادی و فناوری ضرورتی انکارناپذیر بوده و نی

 م وعملکرد مطلوب تجاری سازی را شامل: مصرف گرایی در علم و فناوری، ضعف تولید عل می و فناوری می باشد. آنها موانععل

ماده خوری، غلیه منفعت شخصی بر منافع انسانی و اجتماعی، انحصارطلبی، ابهام در ارزش گذاری فعالیت های علمی آفرهنگ 

فقدان فرهنگ  [.14وهشگران و فناوران و وجود عناصر کوته بین و عافیت طلب می دانند]ژی، عدم رعایت شئونات پو فناور

 [.27تحقیق مهمترین مانع فراروی پژوهش می باشد]

پرداخته اند. موانع بدست آمده از تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش ( به 1389پورعزت و همکاران)

 [.20ق آنها در شکل زیر نشان داده شده است]تحقی

 : موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش3شماره جدول
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 [.21( بیان می کنند که در تجاری سازی تحقیقات عوامل فردی تاثیر گذار می باشند)شکل زیر(]1390جاهد و همکاران)

ی، صداقت، کمک و همدلی، تهد و مسئولیت پذیری، وجدان و دقت( همچنین اخالق بر عملکرد سازمانی )اعتماد فردی و گروه

[. نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ و ارزش های اجتماعی مانند ریسک پذیری، همکاری و توجه به 19اثرگذار است]

 [.26کار؟افرینی در جامعه بر توسعه فناوری مهم هستند]

 
 [21عوامل فردی موثر بر تجاری سازی]: 2شكل شماره 

 [.22]شناسایی کردنددانش  یساز یتجارانع در سر راه چالش  و م 41حدود ( 1390پورعزت و حیدری)

 

 روش تحقیق -4
این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر پارادایمی از پارادایم کیفی و 

ی و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به دو شیافت، روش تحقیق پیمایپارادایم کثرت گرای انتقادی بهره گرفته است. در این ره

از لحاظ زمانی نیز با توجه به اینکه در یک مقطع زمانی خاص و معین انجام شده است از  صورت انجمنی و گروهی می باشد.

 نوع تحقیقات تک مقطعی می باشد.

 

 مدلسازی انجمنی و گروهی -4-1
د بر استخراج مدل های ذهنی خبرگان و ذینفعان مورد توجه قرار گرفته و روش های امروزه رویکردهای کیفی با تاکی

تفکرات آنها ابداع شده است. در این میان مدلسازی مشارکتی بصورت های مختلفی برای درگیرکردن ذینفعان و بهره گیری از 

  مختلف از جمله مدلسازی انجمنی و گروهی ایجاد شده اند.

( ابتدا یک انجمن آنالین ایجاد کرده و سپس از طریق "Community Model Building"CMBدر مدلسازی انجمنی )

این انجمن به مدلسازی می پردازند. در این مدلسازی مشارکت کنندگان به فهم و درک مسئله و روشن تر شدن آن، تجزیه و 

 .[29]ه راهکار می پردازنندتحلیل و شناخت ساختار بوجودآوردنده مسئله و نهایتا ساخت مدل از آن و ارائ

( سعی بر این است تا ذینفعان اصلی شناسایی و در جلسات "Group Model Building"GMBدر مدلسازی گروهی )

 .[30]مسئله مورد نظر بپردازند یحضوری به تحلیل و بررس

بار و دقت پاسخ ها نسبت مزیت مدلسازی انجمنی درگیری افراد بیشتر و عدم وابستگی به مکان و زمان می باشد ولی اعت

به مدلسازی گروهی کمتر می باشد چراکه مدلسازی گروهی تعداد کمتری از افراد را در یک زمان مشخص گردهم آورده و با 

 بحث های چالشی و دقیق نهایتا خروجی با دقت بیشتری را تولید می کند.
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 جامعه و نمونه آماری-4-2
، مدیران و مسئولین استانی شامل مدیران است« ع توسعه فناوری در استان یزدموان»از آنجا که تحقیق حاضر درباره

سازمان های دولتی، مسئولین و اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان صنعت و کارآفرینان و مدیران شرکت های فناوری و اعضا 

 اب شدند.ماری انتخآبه عنوان جامعه )مدیران پارک و مدیران موسسات( پارک علم و فناوری یزد

فناوری محور "سپس در مرحله مدلسازی انجمنی از مدیران عضو شبکه اجتماعی تلگرام پارک علم و فناروی یزد با نام 

و در مرحله مدلسازی گروهی افراد با تخصص و مسئولیت مرتبط با توسعه  موضوع مورد واکاوی قرار گرفت. "توسعه استان

 فناوری دعوت شدند.

 

 فرایند تحقیق -4-3
در شبکه  "فناوری محور توسعه استان"این تحقیق شامل دو مرحله می باشد. در مرحله اول با ایجاد انجمن آنالین 

اجتماعی تلگرام و عضو کردن جامعه هدف در آن به مدلسازی انجمنی پرداختیم. بدین صورت که سوال تحقیق )موانع توسعه 

وری شده و بعد از آن یز چیست( از اعضا پرسیده شد و در بازه زمانی یک ماهه اطالعات و نظرات افراد گردفناوری در استا

تمام اعضا خروجی مورد تایید نظرات، جمع بندی در گروه ارائه شد و نظرات اصالحی دریافت و نهایتا یکپارچه سازی و تعدیل 

 قرار گرفت.

لسازی گروهی خروجی حاصل از مدلسازی انجمنی مورد واکاوی و مداقه جلسه مد 2سپس در مرحله دوم با برگزاری 

 دقیق قرار گرفت ومدل نهایی استخراج گردید.

 

 یافته های تحقیق -5
در این قسمت خروجی تحقیق حاصل در دو قسمت خروجی های مربوط به آمارهای توصیفی و خروجی های مربوط به 

 استان یزد آورده شده است.استباط و استخراج موانع توسعه فناوری در 

 آمار توصیفی -5-1
 مشارکت کنندگان مدلسازی انجمنی را نشان می دهد.اطالعات مربوط به جدول زیر 

 : اطالعات مدلسازی انجمنی4جدول شماره

 مقدار / تعداد موضوع ردیف

 111 تعداد اعضا انجمن 1

 تفکیک جنسیتی 2

 21 زن 

 81 مرد

 9 نامشخص

 105 موانع بیان شدهتعداد کل  3

 75 تعداد موانع متمایز بیان شده 4

این دسته ها و  شکل زیر. گروه دسته بندی شد 7براساس نتایج مدلسازی انجمنی موانع توسعه فناوری در استان در 

 .تعداد موانع موجود در هر دسته را نشان می دهد
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 دسته بندی موانع توسعه فناوری: 3شكل شماره 

 تشریح هر یک از این دسته ها وموانع زیرمجموعه آن اشاره می شود. در ادامه به

آنها را نشان می دهد. فروانی فرهنگی و  -جدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به ویژگی های شخصیتی

 می باشد. 27مانع متمایز با فراوانی کل  16همانطور که مشخص است این دسته دارای 

 فرهنگی -موانع مربوط به ویژگی های شخصیتیدسته : 5جدول شماره 

 
فروانی آنها را نشان می دهد. همانطور که جدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به ویژگی های محیطی و 

 می باشد. 1مانع متمایز با فراوانی کل  1مشخص است این دسته دارای 
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 یطیحم یها یژگیودسته موانع مربوط به : 6جدول شماره 

 
فروانی آنها را نشان می دهد. همانطور که مشخص جدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به بازار فناورانه یزد و 

 می باشد. 18مانع متمایز با فراوانی کل  15است این دسته دارای 

 

 زدیبازار فناورانه دسته موانع مربوط به : 7جدول شماره 

 
فروانی آنها را نشان می دهد. همانطور که مشخص دسته موانع مربوط به شرکت های فناور و جدول زیر موانع موجود در 

 می باشد. 14مانع متمایز با فراوانی کل  9است این دسته دارای 
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 فناور یشرکت هادسته موانع مربوط به : 8جدول شماره 

 
فروانی آنها را نشان می دهد. همانطور که ی و دانشگاهی و جدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به مراکز آموزش

 می باشد. 19مانع متمایز با فراوانی کل  14مشخص است این دسته دارای 

 

 یو دانشگاه یمراکز آموزشدسته موانع مربوط به : 9جدول شماره 

 
ا نشان می دهد. همانطور که فروانی آنها رجدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به شرایط عمومی کشور و 

 می باشد. 6مانع متمایز با فراوانی کل  6مشخص است این دسته دارای 
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 کشور یعموم طیشرادسته موانع مربوط به : 10جدول شماره 

 
فروانی آنها را نشان می دهد. همانطور که مشخص جدول زیر موانع موجود در دسته موانع مربوط به سیاست گذاری و 

 می باشد. 20مانع متمایز با فراوانی کل  14ه دارای است این دست

 

 یگذار استیسدسته موانع مربوط به : 11جدول شماره 

 
 فراوانی کل موانع در هر دسته و فروانی موانع متمایز نشان داده شده است.در شکل زیر 
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 : فروانی دسته های موانع توسعه فناوری4شكل شماره

 

 در هردسته و در کل موانع آورده شده است. راوانییشترین فزیر نیز موانع با بجدول در 

 

 یفراوان نیشتریموانع با ب: 12جدول شماره 

 
همانطور که مشخص است عدم روحیه کارتیمی، معضل نبود نیروی انسانی متخصص، نداشتن برنامه بازار و ضعف در این 

رویکرد غلط و سنتی مدیران صنایع و سازمان های دولتی زمینه، عدم تناسب نیاز استان با تخصص های خروجی دانشگاه، و 

 استان از موانع اصلی توسعه فناوری می باشد.
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 مدل درخت کاج -5-2
در تحقیقات، یک رویه درست این است که برای درک بیشتر نتایج تحقیق، آنها را به الگوها و یا نمونه هایی تشبیه 

 م استعاره های سازمان مشهور است.[. این کار در تئوری سازمان به نا7کنند]می

در این تحقیق نیز با الگوبرداری از استعاره ها، برای تبیین و توصیف مدل از درخت کاج بدلیل شباهت ظاهری کمک 

گانه و  7بدین صورت که ساقه درخت همان موانع توسعه فناوری در استان یزد و شاخه های آن دسته های گرفته شده است. 

 نع موجود در زیر هر دسته می باشد.برگ های آن موا

براساس نتایج مدلسازی گروهی می باشد. بدین صورت که خروجی مدل حاصل از مدلسازی انجمنی در  درخت کاج مدل

جلسات مدلسازی گروهی مورد بحث، تعدیل و اصالح و تغییر قرار گرفت و مدل درخت کاج بعنوان مدل نهایی تحقیق 

 استخراج شد.

 رخت کاج را نشان می دهد.شکل زیر مدل د

 
 : مدل درخت کاج5شكل شماره

 فرهنگی آورده شده است. -در زیر موانع مربوط به ویژگی های شخصیتی 
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 فرهنگی -شخصیتی : موانع مربوط به ویژگی های 6شكل شماره 

 

 در زیر موانع مربوط به ویژگی های محیطی آورده شده است.
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 یژگی های محیطی: موانع مربوط به و7شكل شماره 

 آورده شده است. زدیبازار فناورانه در زیر موانع مربوط به 

 
 : موانع مربوط به بازار فناورانه یزد8شكل شماره
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 آورده شده است. در زیر موانع مربوط به شرکت های فناور

 
 فناور یشرکت ها: موانع مربوط به 9شكل شماره

 آورده شده است. گاهیدر زیر موانع مربوط به مراکز آموزشی و دانش

 
 یو دانشگاه یمراکز آموزش: موانع مربوط به 10شكل شماره

 آورده شده است. در زیر موانع مربوط به شرایط عمومی
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 یعموم طیشرا: موانع مربوط به 11شكل شماره

 آورده شده است. در زیر موانع مربوط به سیاست گذاری

 
 یگذار استیس: موانع مربوط به 12شكل شماره
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 نتیجه گیری -6
فرهنگی، محیطی، بازار  –بعد ویژگی های شخصیتی  7در این مقاله، مدلی از موانع توسعه فناوری در استان یزد از 

ارائه شد که هر یک از این ابعاد  فناورانه، شرکت های فناور، مراکز آموزشی و دانشگاهی، شرایط عمومی کشور، سیاست گذاری

 . مانع متمایز شناسایی شد 75که مجموعا  ی باشدمچندین عامل  داراینیز خود 

با استفاده از استعاره درخت کاج، مدل نهایی موانع توسعه فناوری در استان یزد، با عنوان مدل درخت کاج ارائه سپس 

 شده است.

ید مبتنی این مدل در مقایسه با مطالعات قبلی مبتنی بر رویکردی سیستمی و جامع نگر و با استفاده از روش های جد

بر شبکه های اجتماعی و مدلسازی انجمنی و گروهی در جهت بهره گیری از تجربیات، مدل های ذهنی و دیدگاه های افراد 

 مختلف سعی در شناسایی موانع توسعه فناوری خاص استان یزد بصورت عینی و کاربردی می باشد.
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Abstract 
Today, technology is foundation in development in the knowledge and technology based economy 

world. Thus all countries, especially developing countries to achieve the development and play 

role in the international arena moving towards the use of technology capacity and policy making 

its. As in Iran, the capacity for technological prosperity for the development of the country is turn 

into policy making and planning. Consequently the country each of the provinces and provincial 

regional development programs have been designed. Because the technology development requires 

a correct analysis of the situation in each province, and also the situation consists of driving and 

Lowering forces. In order to have correct policies is required to have been identified these two 

forces. 

In this regard, for analyzing of lowering forces  to the development of technology for in the 

province of Yazd that is one of the province's leading technology development, In this study, we 

were exteraxting  technology development obstacles in Yazd province through the community and 

Group modeling. In this paper, after modeling meetings and analysis results, the final version of 

barriers to technology development in Yazd province is presented by using pine tree metaphor.  

 

Keywords: Pine Tree Model, Technology Development, Community Model Buliding(CMB), 

Group Model Buliding(GMB), Yazd. 
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