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 چکيده
 نهمچنووی ی  قتصووی   توسوو   ی  شوود تغییووی    بووی   قد تمنوود  پیشووی   نیوویی  عنووو   بوو  نوووری  

 میهیوو  هووی  یلوو  ز بسوویی   ی شووو موو  شوونیهت  لوو م سوو      پووریی  قیبوو   یش فوو  ی  فووی   یجووی 
ی    بووو متفوویی  مختلوو  کشووو هی     نوووری   هووی پیشووی   نوود    ک نمووو      نوووری     هبووی  
 بنود  ویو   یل ی شنیسویی     هود   لول   یون پو یهش     بو  عو موم مختلفو  بسوتا            هیر نوری      
 بووی یکمحوو   بیووی  موویی  بووی   کوو     ر   بتوود بووو توسوو   حووی     کشووو هی     نوووری   هووی پیشووی  
 ی تیکیوو  ی جنوووب  کووی  کشووو   ی هصووو  بوو  توسوو   حووی     کشووو هی     نوووری   هووی پیشووی  
   توسو  حوی      کشوو هی      نووری     لول   پیشوی    هفو    حووز    یون  هبیگوی    ز نظیهوو ه   همچنین
بودتیین      – بهتویین   یش نوی   بوی  م یوی    چنود  گیوی  تصومیم   یش یو   طییو    ز ی سوس   شد  شنیسیی 
    نوووری    لوول  هووی پیشووی       نشووی  پوو یهش  یوون نتوویی  کوو  گی یوود بنوود  یلویوو  فوویز  محووی 

 سوهم  فو  یش   نووری     بوی  مویتب   کی رمود   نسوین   منویب    ز؛ عبی تنود  تیتیو   بو   توسو    حی     کشو هی 
 بووی   کی رموود گوور   سییسوو     نوووری توسوو    ز  یلوو  حمییوو  نوووری       غیی یلتوو  بوویزیای  
 هبووو ب همچنووین ی نوووری   هووی زییسوویه  ی جوور  ظیفیوو  توسوو    ی تحقیوو     کووی ه ینوو  نوووری   
  نوری   بی میتب  هی سیزمی  ی نهی هی
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 مقدمه

 بوی    قد تمنود   پیشوی    نیویی   عنوو   بو      نووری      هبوی    میهیو  هی  یل   ز بسیی  

 بوی       یو پی تو نود  مو  تشوخیص   یون  ک   ند     تشخیص  قتصی   توس   ی  شد تغییی   

   نشومند   میننود؛    ز (  بسویی   2011  1بیشود آرنتتوی    نوری   مسئل  ب  بیشتی توج  ی حمیی 

 ضویی     قتصوی     شود  بی   نوری    ین موضوع ک  بی     ی 4یینتی  3نلسو   2فییمن شومسیتی 

 (1990آ 5پوو تی   (1994؛ فوییمن   1982؛ نلسو  ی یینتوی   1934شومسیتی   ند آکی    ذعی   س 

 چنود    همچنین طو    ند م مل  س       ییپر قیب   ف  یش ی  فی   یجی         نی  نوری  

 همچنین ی  قتصی   عملتی  بی نوری   ک  نقش  بی   ند یف   طو ب  گر    یس یس  هیی  ه 

آ  لوی ی    نود نموو    بسیی   تأکید       یهو ی ر  تغییی   مینند رمد  یجو ب   هیچیلش حم

 حوی      کشوو هی   عالق  مو    قتصی     شد بی     ه  عنو  ب  (  نوری  2017  6فیگیبیگ

 گیفت  نظی   کشو هی   ین     قیبت   قتصی  ب   ستییب  بی    یزینشیپ عنو  ب  ی  س  توس  

نووری     هوی  پیشوی   (  2011  9؛ گلین  ی همتی   2007  8؛ یل 2002  7آ ال  ی کی   شو  م

گف     هوی کشوو   عو موم مختلفو  موجو        تو  م    کشو هی  مختل  متفیی  بو   ی 

   کوی        عیل  نوری    سو  عوو مل  چوو  ه ینو     ر  کشو جلو  یب پیشبی  ی حیک  

غیوی   م یل و     تحقی  ی توس    منیب   نسین  کی رمد  حمیی   یلو  ر  کشوو   ز نووری   ی    

مهوم ی    ی ز یون  لل  نوری      کشو هی     حوی  توسو      هی پیشی  بی س  ی شنیسیی  

حوز  علم ی فنویی   کشوو هی        گر    سییس       ضیی    س  ک  نقیط  لل     ک  

 هوی ر بیید بوی   د جمهو    سالم   یی   بی   پیشبی  نوری      کشو  هو مینن   توس  حی  

پیسوخاوی  بو    پو یهش   هد   ین  نمییدم شنیسیی  نمو   ی ت یین  هوب ب شوند     متمیک 

   لل  نوری      کشو هی     حی  توسو   بوی پییو  بی سو     هی پیشی   ین مسئل   س  ک  
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بو   یون     سوتییب   منظوو  ب کی  جنوب  ی تیکی  کد مند؟ ک   تجیبیی   ی کشو     حی  توس  

کوی  جنووب  ی تیکیو      کشوو     حوی  توسو          ی نووری     لول   هی پیشی    بتد  هد 

هی     کشو  نوری   هی پیشی   ز    مجموع  هیپیشی  شنیسیی  شد  ی سس  بی تجمی   ین 

 یش  کوی گیی  بو  تفی    ز نظی   هبیگی  ی ی       م  بی  س گی  م    حی  توس   شنیسیی  

 لول  نووری      کشوو هی     حوی  توسو         هوی  پیشی  بدتیین    محی  فیز   -بهتیین

  گی  م  ستخی ج 

 نوآوری  

 توسو    ی  شود   سوی   ی پییو   نووری    کو   کنود  مو (    پ یهش هو  بیی  2013آ 1 جین 

 ت ییو   گونویگون    شتی  ب  نوری   ری   نو مدییی    بیی       هد م تشتیم     قتصی  

 ی محصووال   نهی هوی   فیرینودهی      تغییوی  بو   نووری    ر  نیتوی گسوتی       کو    سو   شد 

(   پی تموی  تجوی   ی لون      2012  2     آتیومیشوی  ی موگیبو     شی    جتمیع  هی سیستم

  جدیود کو  بوی    هوی د یو    موفو   ز  بوی    بهوی  فیرینود   عنوو   بو  ( نوری      2003آ 3بییتینیی

  جدیود  نجوی    هوی         محصوال   فیریندهی یوی هودمی  جدیود ی همچنوین     گر   یسیمی

ی  فیریند پویوی    عنو  ب ( نوری      2003آ 4  لیون دینمی مسییکی       ت یی   یکی کس 

  هوی ی دگیو  ی  هوی   یو  نا بوی ک  بی ت ویمال  می مو     کند مفن    قتصی   ی  جتمیع  ت یی  

سوییکی          موی  ن  ی    کنود  مو   جدید    ب  پوو  تبودیم   هید ی  هیر  ل ییسب  ک  مختل 

هودم  جدیود  فیرینود     ییو  فیریند هل  یو  محصوو    عنو  ب ( نوری      2011آ 5گییاو  

  هوی  فنویی  جدید یی بهبو ؛ محصوال  یوی هودمی  موجوو   فیرینود      سیزمی  فنیی   جدید 

 ز؛   نود عبوی     بی  سوی   یون ت ییو   نوو ع نووری        بیشد م  موجو  هیزمی سیموجو  یی 

 ت وی ی    ز بسیی     نوری   محصو   نوری   هدمی   نوری   فیریند ی نوری   سیزمین   
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 ت ییو   نمیید  یجی    زش ک  بدی   چی  هی م یف  فیریند عنو  ب  ی کنون   نوری   شیفت یپ

آیییوتن ی   هوو    مو  چشوم بو   نووری    بوی    کلیود   عنصوی  س   ت ی ی  ین    ی گی   م

 (؛2011  1همتی   

 بو   فیریند 

  بو   بدی 

 بو   رفیین  زش 

 نووری    فیریند  نوری  : نوری      شیمم (  نو ع2005آ 2سیزمی  همتی    قتصی   ی توس  

  کنود  مو   بیوی  یکوی  کسو    نجوی   جدیود   هوی     ییو یکی  کس   نجی     نوری   ی محصو 

 بوی  کو   کوی     ضویف   نووری     نوو ع  بی نی     کی کی   ( نوری  2001آ 3کیپلینست  ی مو ی 

 سوییکی  ( لجسوتی  آ  بینیپشوت  ی بیز  ییب  طی ح   شیمم؛   زش زنجیی     جدید  هی یف یل

      

 نوآوری در کره جنوبي هایپیشران

ی ب   فو  متت  بوی کشویی ز  بو  یتو   ز     کوتی   کی  جنوب   ز ی   قتصی    نسبتیً   زمین  

  علم  فنیی   ی نوری      لن ت  هییس یس قتصی هی  لن ت   نیی تبدیم شد   نیتیشیفت یپ

شد  کی  جنوب  نقش مهم   یفی نمو  ک   ین نقش تیکنو     م    شت  ی گستیش ییفتو   سو     

 هوی یسو  یس   ز  مجموع   ییی گکب عو مل  ک     موفقی  کی  جنوب  نقش   شتند  نیتیمهم

  تجی    سییس  توس   منیب   نسوین  ی  هییس یسشیمم؛  هییس یستوس   یل  بو  ک   ین 

  میتب  بی علم ی فنیی   بو   کی  جنوب  بی  نبی  کی   یو   یش   هبوی   بوی      هییس یس

چنود  هو   هیوی          طو    ل وی   فوق شد  هیر علم  فنیی   ی نوری   ی حتمی ن  منیس  

 هوی  پیشوی    نوری    مدییی  حوز  پ یهشای   ی  لملل بین هی تجیب  نمو    س   سیزمی 
                                                                                                                                                    
1 Voeten et al 
2 OECD 
3 Kaplinsky & Morris 
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    هوی پیشی    ین  ز بیه  تو  م  ک   ندنمو   بیی  جنوب  کی  کشو  نوری   بی      مختلف 

  نمو  مشیهد ( 1آشمی    جدی    

 جنوبی کره کشور نوآوری یهاشرانیپ( 1)شماره  جدول

 مرجع ی نوآوریهاشرانیپ
   یجو  بسی  مل  ی هماین  قو  بی   توس   نوری 
  نیخ  شد بیال  تولید نیهیلص   هل 
   حمیی  قو   یل   ز تحقی  ی توس   ی نوری 
  فی هم ری    شی ی  ی چی چو  الز  نوری   توس   یل 
  کی  نیهیلص   هل     تحقی  ی توس  س   بیالی   ز ه ین 
 تحقی  ی توس   هی  تجی     کی  شیک د بیال  ه ین   ل 
  س   بیال  رموزش    نییی  کی 
   عیض  منیس  منیب   نسین  بی   علم ی فنیی 
  هی  جدیدکی گیی  فنیی  رمی گ  بی   ب 
  ی هی  قو     فنیی    طالعی  ی   تبیطزییسیه 
      یی یی گیی   ز سییی کشو ه   ی نبیل سیع   ستثنیی 
  لملل هی ی تجیبیی  بینیی گیی   جتمیع  ی ظیفی  بیال    یی گیی   ز شتس  
  قیبلی  تولید  ست د      س   جهین 

   نوری   همیهنا  ی   هجه  هد ی   مل    سنی    هبی    نقش      ی     بی    هیبینیم یجو 

 میل  نوری   توس   یل  نیتأم 

   توس   یل   میلییت  بی   نوریهیمشوق یجی    

  یجی  نظی  میلتی  فتی  توس   یل  

   یجی  نظی  تد  کی  ی هیید  یلت  محصوال  ی هدمی  مبتن  بی نوری  

 
 
 
 
 
 
 
 

آسیزمی  
همتی   
 قتصی   ی 

 (2009توس    

   نیخ بیال  بیسو    کی  جنوب     میی  کشو هی  عضو سیزمی  همتی    قتصی   ی توس 
  علم  فنیی    مهندس  ی رموزش  ییضیی گر    بیال    سیمیی 
  هی   نییهی  کی  جنوب     بیتیین   نشای   لد  ز  سیتید   نشای  50رموزش  ید  بیش  ز 
   حمیی  قو   یل   ز علم  فنیی   ی نوری 
   کشش یی شد  بیال  تحقی  ی توس 
    علو  تحقی  ی توس   بنیی    سوب تغییی تأمین میل   یل   ز توس   فنیی 
 یی  ج  سنوری   تد ی ا  عمو   زنجیی  تأمین ک   جیز پیی  تولید  قو   کنتی  بی  ی  یتسی چ

  هد   م 
  یندهی  رموزش ی نییی  کی  

  یی بنش  نیکی  ی  یجی  ی   قتصی   هبی     فنیی   ی نوری   کس 
  بخش هدمی  هصو ب هی  کوچ  ی متوس   یجی   تیق نوری   بی   شیک    
  هیتوس   کی رفیین  ی  ستی تیپ 
  یلت  هی ی مؤسسی  تحقیقیت  نتشی  ی  شیع    نش  ز   نشای  

  گر    بیال بی  ی  منیب   نسین سیمیی 

 می   کی  جنوب    ی عالق  ب  رموزش  فیهنا  - جتمیع  یجو   شتییق 

     نبی  نمو   سییس   قتصی   مبتن  بی لی  

 
آگوپتی ی 
  1همتی   
2013) 

                                                                                                                                                    
1 Gupta & et al 
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 مرجع ی نوآوریهاشرانیپ
  سیز   پیالیشای   لنیی  هی    هبی   مینند کشت بتن  بی توس   بخشهی  م نبی  نمو   سییس

 هی   ی    نیم 

  لد   ز تولید نیهیلص   هل  عنو  ب کی  بیال    تحقی  توس   ه ین   
  یکی     تحقی  ی توس  کی  بیال بخش کس ه ین 
  سهم زیی  تحقی  ی توس    ز کم بو ج 
 وزش عیل  کی رمدرم 
  نیخ بیال  مهندسی 
  فنیی   تولید پیشیفت 

آسیزمی  
همتی   
 قتصی   ی 

 (2005توس    

 وری  هی  میتب  بی نهی  میل  ی میلییت  گونیگو  بی   حمیی   ز ف یلی یجو  مشوق 
  لمللو  هی    هل     ب  سم  بیز  هی  بینمحو   یل  کی  جنوب  ک  شیک هی  لی    سییس  

 ین  قی     هی       م یض  قیب  شدید جههد ی  نمو  ی ر 
  ز منیب  میل  بیهو        ی هینو  گ  هی  هوش حمیی   یل  کی  جنوب   ز شیک  
  ی    ف  یش منیب   نسین  تو نمندهی  رموزش  هدفمند بتدیین سییس 
       هندسو  م توو   سویه     نویی    تقلیود  م  هوی  غیی سوم   نتقوی  ف    کتسی  فنیی    ز طییو

    ع ی  ح   متییز ی    هی  کلید     س   قی     هیپییژ 
  تن  بی نییی  کی  ب  لنیی  مبتن  بی فنیی  هی  ز تولید مبتغییی سییس 
   ف  یش سهم بخش هصول     تحقی  ی توس  

   بیزیای   نوری   مینند؛   نشای   مؤسسی   یلت  ی لن 

 
 
 

 
آ  سی  ی 

 (1620  1رنیال 

 

 نوآوری در ترکیه هایپیشران

 ز  ی نییی   ز ی   قتصی  مبتن  بی کشیی سیع ب تیکی  ی   قتصی  ب  گ نوظهو  بو   ک  

کووی  بوودی  مهووی   بوو  یوو   قتصووی  لوون ت  تبوودیم شوود  ی    لوونیی  مختلفوو   ز جملوو ؛  

 سو    یون     بسیی     شت هی پیشیف   لو ز  هینا  ی  لتتیینیت  سیز کشت هو  یسیز   

هووب  نیو        هوی  پیشویف  ی مشتالت     زمین  نوری   بو    هیض  کشو  علییغم   شتن 

  حوز  مدییی    ی پ یهشای  لمللنیب  هیسیزمی زمین  فنیی   ی نوری    س  ییفت   س   

بیهو   ز   توو    مک    ندنمو    مختلف     بی   نوری   کشو  تیکی  بیی  هیشی  یپنوری    

 ( مشیهد  نمو  2آشمی          جدی  هیشی  یپ ین 

 

 

                                                                                                                                                    
1 Erciş & Ünalan 
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 تیکی  کشو  نوری    هیشی  یپ( 2جدی  آ

 مرجع ی نوآوریهاشرانیپ
 نوری   زمین     غیی یلت  ی  یلت  هی سیزمی  گر   سیمیی   ف  یش 
 هبی  بی   توس   نوری   تدیین   
 هیشیک  ی  بهی   ف  یش 
 یلت  هی سیزمی  ی هیغیی یلت     نشای  هی سیزمی  یی م   تبیطی  توس   ی تشتیم  

 
 (2014  1آکیز ز یغلو

  کی     تحقی  ی توس   ف  یش ه ین 
 غیی یلت ( ای  توس   آمثم کی  بنویسم بیزی ی تحقی     یکی کس  کی  بخشه ین   ف  یش         
   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 
  ی  میتب  بی نوری   توس   یل هتأمین میل  ف یلی 
  هی    هبی  هی ی فنیی  شنیسیی  ی ت یین حوز 
  شد هی    هبی   ت یینهی ی  قد میت       ستی  توس   ی  کتسی  فنیی  سییس 
  ف  یش ت یمم میی  لن   ی   نشای  
  هی  میتب  بی نوری  حمیی   ز ف یلی 
      تقی  نوری   یجی  نظی  تد  کی  ی هیید  یلت  بی 
  هی  میتب  بی نوری  بهبو  زییسیه 
 لملل     زمین  نوری  بهبو    تبیطی  بین  
  نوری   ی می ک   شد  هیپی کبهبو  عملتی  نهی هی  ی س   نوری   مینند 
  ی مبتن  بی کی رفیین یجی  ی  نظی  نوری   هوش     
  هی   یلت   تقی  پ یهش      نشای 
 شد     بخش لن   نجی  هی   تقی  پ یهش 
   هی  نشای     شد  نجی  پ یهش ی تحقی  سیز تجی 
  هی  نوری  ن     بخش هصول حمیی   ز ف یلی 
 هی  نوری  ن  ف  یش ت د    ستی تیپ 
  گر    ه یپرییتوس   لن   سیمیی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2آ   یم ی پیموکی
2016) 

  کی     تحقی  ی توس   ف  یش ه ین 
  ی یلت (مثم کی  بنویسم بیزیای   غیآ کی  بخش هصول     تحقی  ی توس  ه ین  ف  یش 
   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 
  ف  یش رگیه   ز علم ی فنیی   ی   تقی  فیهنگ نوری  ن  
 یل هی  میتب  بی نوری   توس   ف یلی  حمیی   ز 
  هی  میتب  بی نوری  بهبو  زییسیه 
   لملل     زمین  نوری  بینبهبو    تبیطی  
   ف  یش مشی ک  بخش هصول     نوری  
   بهبو  عملتی  بخش هصول     نوری 
  نوری   ی می ک   شد  هیپی کبهبو  عملتی  نهی هی  ی س   نوری   مینند 
   یجی  ت یمال  ی   تبیطی  میی  بیزیای   مختل  عیل  نوری  
   هی  تحقی  ی توس  سیز  ف یلی تجی 

 
 
 
 
 (2011  3آ یلمیز

                                                                                                                                                    
1 Kazazoglu 
2 Erdil & Pamuka 
3 Yilmaz 
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 مرجع ی نوآوریهاشرانیپ
   هییجی  مؤسسی  متمیک  بی نوری   ی حمیی   ز ر 
  یجی  نظی  میلتی  فتی  
  کی     تحقی  ی توس   ف  یش ه ین 
 ی یلت مثم کی  بنویسم بیزیای   غیآ کی  بخش هصول     تحقی  ی توس  ن  ف  یش ه ی) 
   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 
 شای  پ یه ی یلت   ز تأمین منیب   نسین  مو   نییز نوری    ز جمل ؛ ف  یش سهم بخش غی 

آیز    توس   
 (2014تیکی   

  هی   یلت   تقی  پ یهش      نشای 
   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 
  هی  کوچ  ی متوس نای هی  نوری  ن     بحمیی   ز ف یلی 

آسیزمی  همتی   
 قتصی   ی توس    

2016) 

 

 روش تحقيق

-ی تج یو   ی غیوی رزمییشوایه  بوو       یش تحقی  ب  کی  گیفت  شد      ین پو یهش  تولویف   

بودتیین      –بهتویین    ییض  بی  ستفی    ز  لاو یتم سیز مد رمی   ی غیی  ب   یش هی    تحلیم ی

  کوی   شوو شنیسویی  شود      ی ک   هوی  پیشوی       ین پ یهش  بتد   ک طو  محی  فیز   س  ب 

یهشوای   ی  شد  ی بی  ستفی    ز می    فی ی ن  هوی پیشوی      نظوی   پ     کدگر   جنوب  ی تیکی  

  گوی   م تخی ج  لل  نوری       ی کشو  کی  جنوب  ی تیکی   س هی پیشی  مختل   هی سیزمی 

   ت یوین  ی  توسو نوری      کشو هی     حو  هی پیشی   لل   هی پیشی  سس  بی  ستفی    ز  ین 

بودتیین    محوی     –بهتویین   گیوی  تصمیم لاو یتم  کی گیی ب  ستفی    ز نظی هبیگی  ی  شد  ی بی

  گی ندم  بند  تب  همی   بیحس یز   ه  شد  ی  هیپیشی  فیز   ین 

 بدترین در محیط فازی -روش بهترین

بوی   نو  ی گ    ت ود   بیشود م یوی   مو   چنود   گیوی  تصومیم  هوی   یش کو  جو     یش  ین 

 نتخوی  شوو   بوی  سوی       نو  یگ  نیتوی بهتوی   شوو  مو    یبیو شویهص   ز   توج  بو  ت ود    

 نیی بوودتی نی   ئوو  شوود   سوو   بهتووی (2015آ 1ی کوو  توسوو   ضووی نیبوودتی -نی یش بهتووی

                                                                                                                                                    
1 Rezaei 
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 نیو  ز    یو هوی   نیبو   سو  زیجو  یی مقی شوو  مو  مشوخص   گیینود  تصومیم شیهص توسو   

مسوئل     یو سوس    ؛گیوی  مو  لوو     یهو شویهص  اوی ی( ی  نیی بودتی  نی ی شیهص آبهتی

؛ شوو  مو  مختلو  فیمولو  ی حوم     هوی  شویهص مشوخص کوی   یز      حد کثی حد قم بی 

 عتبووی    بی سوو منظووو بوو   محیسووب  نوویخ نیسوویزگی   بووی    یش فیمووول نیوو     نیهمچنوو

 یش نسوب  بو     نیو بیجسوت     هوی  یی گو   سو    زجملو         نظوی گیفتو  شود    سی یمقی

م یووی   نیوویز بوو  مقییسووی  زیجوو  کمتووی ی    ئوو     چنوود  گیووی متصوومی هووی  یش ییسووی

( بوی    یلوین بوی   ز  عود   فویز       2017آ 1توی   سو   جوو ی ژ ئوو     طمینوی  هی  قیبوم جو  

هووی    بوودتیین  سووتفی   نمو نوود کوو   بهیمووی  کالموو  بوو  پیسشوونیم      –    یش بهتوویین 

 – یجوی   یش بهتویین    کیهش      ی  قو   یش     فو  یش  هنود کو   یون کوی  منجوی بو         

 بتود  م یی هوی     هوی ر کو  طو     بیشود مو  ی می حلو    هوی گوی  کو          بدتیین فیز  گی ید

م یوی    تویین  همیو  کوم م یوی  ی   تویین بی همیو   هوی ر ت یوین شود  ی  ز میوی      گیوی  تصمیم

م یوی  بوی    تویین  همیو  کوم ی  تویین بی همیو  سوس  مقییسوی  زیجو  میوی        گی  م ت یین 

 2لیناوو   فو    نوی   کوی گیی  بو   ییضو  ی بوی    سویز  مود  م یی هی  نجی  شود  ی  ز طییو    سییی 

ی    پییووی  بووی    طمینووی   ز نتوویی  حیلووم شوود  نوویخ  گووی  موو بهینوو  محیسووب   هووی یز 

 سیزگی   محیسب  هو هد شد 

 جامعه و نمونه آماری

 هی پیشی  ی بی س   م یل      حی  توس   ک پ یهش کشو هی    ین  زبخش   جیم   رمی  

کی  جنوب  ی تیکی   کشو  ی بو   ی نمون  رمی   ر  مشتمم بی  مؤثیبی   می مفید ی  هیر  نوری  

     ک   طالعیت شو  ستفی      ز  فی   س یبی ر  م  یبنی ب  میه      ین پ یهش همچنین  س 

 هی     حی  توس   بیشند تیی رشنی ب  مبیحث نوری      کشو   شت   نوری   هی پیشی  مو   

                                                                                                                                                    
1 Guo & Zhao 
2 Lingo 
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 لل  نوری      کشو هی     حی   هی پیشی    بند یی  یلو ی بتو نند محق        شنیسی

جیم   رمی   بخش  یای  ین پ یهش متخصصین    نشایهیی  ی   ی ز ین  ندینمی  ی ی توس  

 میحوز  ب   ل نیت د   هبیگی    ک  زرنجیی  می بو     نوری   گر  یس یحوز  س نیمسئول

 نمون  رمی   ر  مشتمم بیبو    یند پیسشنیم  ی    محدی  بو     طوالنبو   سؤ ال  ی   تخصص

توس  محق    یتحق شد نییی بی توج  ب   هد   ت   بی  سی   طالعی  قبل ک     س هبیگین

ی  ز   یتصی فیغ  ییگپ یهش حیضی  یش نمون   ییگ یش نمون   ی ز ین  س مشخص شد  

  بی قضیی   س   هدفمند ی مبتن  ییگنوع نمون 

 

 وتحليلتجزیه

 اصلي در کره جنوبي هایپیشرانتعیین 

ی بوی توجو  بو  تتوی   ی      کدگور     (1آ شمی     موجو     جدی هیشی  یپ    ین قسم  

 9یل  ی پ یهشای   مختل      ق هیسیزمی  ز  منتشیشد  منیب     هیشی  یپمی    فی ی ن   ین 

( بو   5( ی آ4آ شمی    جدی  گی   م سم  هیر   شد  ی شبت  مضیمین بند ست   لل  شی  یپ

 هوی شوی   یپمضمو   لل  ی می    فی ی ن  ی تتی    ین  ن شد  ی  کدگر     هیشی  یپتیتی  

( نی  شوبت  مضویمین   1آ شمی  ی شتم  ی پ یهشای   مختل  هیسیزمی  ز  منتشیشد  منیب    

   هد م  نوری   کی  جنوب     نشی  هیی  شیپ
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 شده یکدگذار صورتبهنوآوری کره جنوبی  یهاشرانیپ( 4جدول )

 مفهوم کد
A1   یجو  بسی  مل  ی هماین  قو  بی   توس   نوری 
A2  نیخ  شد بیال  تولید نیهیلص   هل 
A3   حمیی  قو   یل   ز تحقی  ی توس   ی نوری 
A4 ی ی  ی چی چو  الز  نوری   توس   یل فی هم ری    ش 
A5  کی  نیهیلص   هل     تحقی  ی توس  س   بیالی   ز ه ین 
A6  تحقی  ی توس   هی  تجی     کی  شیک   لد بیال  ه ین 
A7  س   بیال  رموزش    نییی  کی 
A8   عیض  منیس  منیب   نسین  بی   علم ی فنیی 
A9  هی  جدیدفنیی   کی گیی رمی گ  بی   ب 

A10  هی  قو     فنیی    طالعی  ی   تبیطی زییسیه 
A11      ی یی گیی   ز سییی کشو هی   ی نبیل سیع   ستثنیی 
A12  لملل هی ی تجیبیی  بینیی گیی   جتمیع  ی ظیفی  بیال    یی گیی   ز شتس  
A13  قیبلی  تولید  ست د      س   جهین 

A14   نوری   همیهنا  ی   هجه  هد ی   مل    سنی    هبی    نقش      ی     بی    هی بینیمیجو 
A15 میل  نوری   توس   یل  نیتأم 
A16   میلییت  بی   نوری   توس   یل هیمشوق یجی   
A17  یجی  نظی  میلتی  فتی  توس   یل  
A18 بی نوری   یجی  نظی  تد  کی  ی هیید  یلت  محصوال  ی هدمی  مبتن   
B1   نیخ بیال  بیسو    کی  جنوب     میی  کشو هی  عضو سیزمی  همتی    قتصی   ی توس 
B2  گر    بیال    علم  فنیی    مهندس  ی رموزش  ییضیی سیمیی 
B3  هی   نیی  نشای  ین  بیتیهی  کی  جنوب    لد  ز  سیتید   نشای  50رموزش  ید  بیش  ز 
B4   حمیی  قو   یل   ز علم  فنیی   ی نوری 
B5   کشش یی شد  بیال  تحقی  ی توس 
B6    تحقی  ی توس   بنیی   علو   سوب تغییی تأمین میل   یل   ز توس   فنیی 
B7  هد  نوری   تد یج  سیی     م پیی  تولید  قو   کنتی  بی  ی  یتسی چا  عمو   زنجیی  تأمین ک   جیز  
B8   یندهی  رموزش ی نییی  کی 

B9   یی بن  نشتبدیم شد  ب   هبی نوری   ی  یجی  ی   قتصی   سییس 
B10  بخش هدمی  هصو ب هی  کوچ  ی متوس   یجی   تیق نوری   بی   شیک    
B11  هیتوس   کی رفیین  ی  ستی تیپ 
B12  لت هی ی مؤسسی  تحقیقیت   ی نتشی  ی  شیع    نش  ز   نشای 
B13  گر    بیال بی  ی  منیب   نسین سیمیی 
B14  می   کی  جنوب  فیهنا  ی عالق  ب  رموزش    -یجو   شتییق  جتمیع 
B15     نبی  نمو   سییس   قتصی   مبتن  بی لی  
B16  هی   ی    م سیز   پیالیشای   لنیی  نیهی    هبی   مینند کشت هی  مبتن  بی توس   بخش نبی  نمو   سییس 

C1  لد   ز تولید نیهیلص   هل  عنو  ب کی  بیال    تحقی  توس   ه ین   
C2  یکی     تحقی  ی توس  بخش کس   کی  بیاله ین 
C3  سهم زیی  تحقی  ی توس    ز کم بو ج 
C4 رموزش عیل  کی رمد 
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C5  نیخ بیال  مهندسی 
C6  فنیی   تولید پیشیفت 

D1 هی  میتب  بی نوری  هی  میل  ی میلییت  گونیگو  بی   حمیی   ز ف یلی یجو  مشوق 
D2  هی     لملل  هد ی  نمو  ی ر هی    هل     ب  سم  بیز  هی  بینمحو   یل  کی  جنوب  ک  شیک هی  لی    سییس

    م یض  قیب  شدید جهین  قی     
D3  بو ند   ی هینو  گ  ک   ز منیب  میل  بسیی   بیهو     هی  هوش حمیی   یل  کی  جنوب   ز شیک 
D4  ب   نسین  تو نمندهی  رموزش  هدفمند بی    ف  یش منیتدیین سییس 
D5      هوی  کلیود     سو      هی  غیی سم   نتقی  فنیی    تقلید  مهندس  م تو   سویه  پوییژ    کتسی  فنیی    ز طیی

  قی     هی   ع ی  ح   متییز ی   
D6  ی  ب  لنیی  مبتن  بی فنیی  هی  ز تولید مبتن  بی نییی  کتغییی سییس 
D7   ف  یش سهم بخش هصول     تحقی  ی توس  

و پژوهشگران  هاسازمان از منتشرشدهدر منابع  هاآنجنوبی و میزان فراوانی  کره اصلی نوآوری یهاشرانیپ( 5)شماره جدول 
 مختلف

 تکرار کد مفهوم شماره

 A5, B2, B5, C1, C3 5 کی     تحقی  ی توس  ه ین  1

 A3, A4, A15, A16, A18,B4,D1,D3 8 حمیی   یل   ز توس   نوری   2

 A7, A8, A13, B1, B3, B8, B13, C4, C5, D4 10 منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری   3

 A1, A12, B14 3 فیهنگ نوری  ن  4

 A9, A10, A11, B7, C6, D5 6   نوری  هییسیه یزظیفی  جر  ی  5

 A6, A17, C2, D7 4      نوری  ی یلتیغ ف  یش سهم بیزیای    6

 B6, B9, B15, B16, D2, D6 A14, 7   کی رمد نوری  گر  یس یس 7

 B10, B11, B12 3     نش ی فنیی  سیز تجی  8

 A2 1 نیخ بیال  تولید نیهیلص   هل  9
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 ی اصلی نوآوری در کره جنوبیهاشرانیپکه مضامین ( شب1) شماره شکل

گف  پن  پیشی    لل   تو   م( 1آ شمی   ( ی همچنین شتم5آ شمی   بی توج  ب  جدی 

  ز:  ندعبی  نوری      کی  جنوب  ب  تیتی  

   منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری 

   حمیی   یل   ز توس   نوری 

  ی  گر    کی رمد بی   نورسییس 

  هی  نوری  ظیفی  جر  ی زییسیه 

  کی     تحقی  ی توس  ه ین 

                 

               
            

            
     

                  
           

                    
          

              
            

              

                  
      

                         
      

                        
               

B2 B5 C1A5 C3

A4 A15 A16 A18 B4A3 D1 D3

B10

B11

B12

B1 B3 B8 B13A13 C4A8A7 C5 D4

A10

A11

B7

C6

A9

D5

A17 C2 D7A6 D2B16B15B9B6A14 D6

A1

A12

B14

A2
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 اصلي در ترکیه هایپیشرانتعیین 

شد  ی بی توج  ب  تتی   ی  کدگر    (2آ شمی     موجو     جدی هیشی  یپ    ین قسم  

لو   ی پ یهشای   مختلو      قی  هیسیزمی  ز  منتشیشد  منیب     هیشی  یپمی    فی ی ن   ین 

( ی 6آ شومی      جودی  گوی    مو  سم  هیر   شد  ی شبت  مضیمین بند ست   لل  شی  یپ 11

مضمو   لل  ی می    فی ی ن  ی تتوی    یون    ییز  شد  ی  کدگر     هیشی  یپ( ب  تیتی  7آ

 ی شوتم   هود  مو نشوی       ی پ یهشوای   مختلو    هیسیزمی  ز  منتشیشد  منیب     هیشی  یپ

   هد م  نوری   تیکی     نشی  هیشی  یپی  شبت  مضیمین ( ن2آ شمی  

 شده یکدگذار صورتبهنوآوری ترکیه  یهاشرانیپ( 6) شماره جدول

 مفهوم کد

A1 نوری   زمین      یلت   هیسیزمی   گر   یسیمی  ف  یش 

A2 هبی  بی   توس   نوری   تدیین   

A3 نوری هیشیک   ی بهی   ف  یش   

A4 یلت   هیسیزمی  یهی   نشای     یلتییغ  هیسیزمی  میی    تبیطی  توس   ی تیمتش  

A5 نوری   زمین      ی یلتیغ  هیسیزمی   گر   یسیمی  ف  یش 

B1  کی     تحقی  ی توس   ف  یش ه ین 

B2 لتی ییغتوس   آمثم کی  بنویسم بیزیای    ی تحقی    یکی  کس  کی  بخشه ین   ف  یش)  

B3   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 

B4 میتب  بی نوری   توس   یل هی یف یلمیل   نیتأم   

B5  هبی  هی فنیی ی  هیحوز شنیسیی  ی ت یین     

B6 شد نییت     هبی   هی فنیی ی  قد میت       ستی  توس   ی  کتسی   هییس یس 

B7 شای  ف  یش ت یمم میی  لن   ی   ن 

B8  میتب  بی نوری  هی یف یلحمیی   ز   

B9   یجی  نظی  تد  کی  ی هیید  یلت  بی     تقی  نوری  

B10   میتب  بی نوری  هییسیه یزبهبو   

B11   زمین  نوری   لمللنیببهبو    تبیطی      

B12  شدنوری   ی می ک     هیپی کبهبو  عملتی  نهی هی  ی س   نوری   مینند 

B13    ی مبتن  بی کی رفیین  هوش  یجی  ی  نظی  نوری   

B14     یلت هی  نشای حمیی   ز تحقی  ی پ یهش    

B15   بخش لن   شد  نجی   هیپ یهش  تقی    

B16  هی  نشای    شد   نجی  پ یهش ی تحقی   سیز تجی 

B17  نوری  ن     بخش هصول هی یف یلحمیی   ز   

B18 هی  نوری  ن  ف  یش ت د    ستی تیپ 
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 مفهوم کد

B19    ییه یپر  گر   یسیمیتوس   لن 

C1  کی     تحقی  ی توس   ف  یش ه ین 

C2  ی یلتیغمثم کی  بنویسم بیزیای   توس   آکی  بخش هصول     تحقی  ی  ف  یش ه ین)  

C3   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 

C4 م ی فنیی   ی   تقی  فیهنگ نوری  ن  ف  یش رگیه   ز عل 

C5   میتب  بی نوری   توس   یل هی ی ز ف یلحمیی   

C6   میتب  بی نوری  هییسیه یزبهبو   

C7   زمین  نوری   لمللنیببهبو    تبیطی      

C8   ف  یش مشی ک  بخش هصول     نوری  

C9   بهبو  عملتی  بخش هصول     نوری 

C10 نوری   ی می ک   شد  هیپی کملتی  نهی هی  ی س   نوری   مینند بهبو  ع 

C11   یجی  ت یمال  ی   تبیطی  میی  بیزیای   مختل  عیل  نوری  

C12  تحقی  ی توس  هی یف یل  سیز تجی   

C13   هیر متمیک  بی نوری   ی حمیی   ز  مؤسسی  یجی 

C14  یجی  نظی  میلتی  فتی  

D1 کی     تحقی  ی توس   ین  ف  یش ه 

D2  ی یلتیغمثم کی  بنویسم بیزیای   توس   آکی  بخش هصول     تحقی  ی  ف  یش ه ین)  

D3   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 

D4  منیب   نسین  مو   نییز نوری    ز جمل ؛ پ یهشای   ی     نیتأم   ز ی یلتیغ ف  یش سهم بخش 

E5 یلت هی  نشای قی  ی پ یهش    حمیی   ز تح    

E6   توس   منیب   نسین  مو   نییز نوری 

E7  کوچ  ی متوس هیبنای   نوری  ن     هی یف یلحمیی   ز   

 و پژوهشگران مختلف هاسازمان از منتشرشدهدر منابع  هاآنو میزان فراوانی  ی اصلی نوآوری ترکیههاشرانیپ( 7جدول شماره )

 تتی   کد هو مف شمی  

 B1, C1, D1 3 ه ین  کی     تحقی  ی توس   1
 A1, B4,B8,B9, C5, B14,E5 7 حمیی   یل   ز توس   نوری    2
 B3, C3, D3, E6 4 منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری   3
 C4 1 فیهنگ نوری  ن  4
 B10, C6 2 هی  نوری  ظیفی  جر  ی زییسیه  5
 ,A5, B2, B15, B17, B19, C2 ی   غیی یلت     نوری   ف  یش سهم بیزیا 6

C8, C9, C14, D2, D4, E7 

12 

 B5, B6, B13 A2, 4 گر    کی رمد نوری  سییس  7
 B7, C11 A4, 3 نوری   ف  یش ت یمم ی   تبیط میی  بیزیای   مختل  عیل  8
 C7 B11, 2  لملل     زمین  نوری   یجی    تبیطی  بین 9
 A3, B12, C10, C13 4 بو  نهی هی ی سیزمی  میتب  بی نوری  به 10
 B16, B18, C12 3 سیز    نش ی فنیی  تجی   11
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نوری       گف  پن  پیشی    لل  تو   م( 2آ شمی   ( ی شتم7آ شمی   بی توج  ب  جدی  

  ز:  ندعبی  تیکی  ب  تیتی  

 نوری   ف  یش سهم بیزیای   غیی یلت      

   حمیی   یل   ز توس   نوری 

   منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری 

  گر    کی رمد بی   نوری  سییس 
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B11
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ترکیهی اصلی نوآوری در هاشرانیپشبکه مضامین ( 2شکل شماره )   
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  هی  میتب  بی نوری  بهبو  نهی هی ی سیزمی 

 نوآوری در کشورهای در حال توسعه اصلي هایپیشرانشناسایي 

 هوی  پیشی   تو  م نوب  ی تیکی   لل  نوری       ی کشو  کی  ج هی پیشی  بی  ستفی    ز 

نووری      کشوو هی     هی پیشی   عنو  ب    ( 8آ شمی   جدی نوری   نمییش      شد     

 هی پیشی   بند  یلوی پ یهش بی     ین ک  بیی  شد    طو همی    حی  توس   بیی  نمو   

 گوی   مو   سوتفی    فویز    بودتیین  -بهتویین   یش  ز نوری      کشوو هی     حوی  توسو     

  شووند مو   بند  تب عو مم شنیسیی  شد   ین عو مم  ز نظی  همی   بی محیسب  یز  ک طو  ب 

 سو    م یی هی( بدتیینآ تیین همی کم ی( بهتیینآ تیینبی همی  ت یین  یش  ین    گی   یلین

منویب   نسوین    م یوی    کو  طوو   بو  هبیگی  ت یین شود   نظی    ز  ستفی   بی پ یهش  ین ک    

هی  میتب  بی نووری    بهتیین م یی  ی بهبو  نهی هی ی سیزمی  عنو  ب کی رمد میتب  بی نوری    

 بدتیین م یی   نتخی  شدند  عنو  ب 

 توسعهدرحالاصلی نوآوری در کشورهای  یهاشرانیپ( 8)شماره جدول 

 ابعاد نام

C1   منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری 

C2 ی   یل   ز توس   نوری  حمی 

C3  گر    کی رمد بی   نوری  سییس 

C4  هی  نوری  ظیفی  جر  ی زییسیه 

C5   ف  یش سهم بیزیای   غیی یلت     نوری  

C6  هی  میتب  بی نوری  بهبو  نهی هی ی سیزمی 

C7  کی     تحقی  ی توس  ه ین 

 

( ی  یای م یی هی BOنسب  ب   یای م یی هی آ   میحل  ب د  مقییسی  زیج  بهتیین م یی  

هی توس   یش میویناین  ( توس   ی ز   هبی   نجی  شد  ی پیسخOWنسب  ب  بدتیین م یی  آ

طبو  نظوی     می  یجی  هو هد شد مسئل ه   غیی سیز بهین شو  ی سس  مد  هندس    غی  م 
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 ه و  بو  مود    مود  غیی   سو   یبهتو  بیشتی یی م یی  س        هی مد     (2017آ ژ ئو ی جو

  فو    نوی      مسوئل  شو  ک      ین پ یهش پ   ز  نجی   ین تبدیم  مد  ه و    تبدیم ه  

شد   س   قیبم ذکوی  سو          ( نمییش9آ شمی   حم گی ید ک  نتیی  ر     جد ی  9 لیناو

 یز   فویز    لیناو حیلم شد   س  سس   ین  ف   نی  ز حم مد      مستقیمیًفیز   هی یز 

 تبدیم ب  یز  ق    شد   س       توس    ب  

 نوآوری در کشورهای در حال توسعه یهاشرانیپ یبندتیاولودهی و ( نتایج وزن9شماره ) جدول

 نرخ ناسازگاری رتبه وزن قطعي وزن فازی معیارها

  1 0.228 (0.254 0.225 0.213آ (C1آ منیب   نسین  کی رمد میتب  بی نوری  

 

 
0.068 

 3 0.139 (0.146 0.137 0.137آ (C2آ حمیی   یل   ز توس   نوری  
 4 0.138 (0.176 0.13 0.13آ (C3آ گر    کی رمد بی   نوری  سییس 

 6 0.127 (0.136 0.125 0.125آ (C4آ هی  نوری  ظیفی  جر  ی زییسیه 
 2 0.145 (0.166 0.141 0.141آ (C5آ  ف  یش سهم بیزیای   غیی یلت     نوری  

 7 0.089 (0.103 0.087 0.082آ (C6آ هی  میتب  بی نوری  بهبو  نهی هی ی سیزمی 
 5 0.133 (0.143 0.131 0.129آ (C7آ کی     تحقی  ی توس  ه ین 

 

 گيرینتيجه

نووووری       هوووی پیشوووی   بنووود  یلویووو هووود   ز  یووون پووو یهش شنیسووویی  ی   

 هوووی پیشوووی   توسووو   بوووو  کووو  بوووی مووویی    بیوووی  حووویکم بوووی کشوووو هی     حوووی 

 ی کشوووو  کوووی  جنووووب  ی   هصوووو بووو نووووری      کشوووو هی     حوووی  توسووو    

پیشوووی    لووول    هفووو  ز هبیگوووی   یووون حووووز     هوووو ه نظیتیکیووو  ی همچنوووین  

نووووری      کشوووو هی     حوووی  توسووو   شنیسووویی  شووود ی  ز طییووو  یووو   یش      

 بنوود  یلویوو بوودتیین فوویز    –ش بهتوویین چنوود م یووی   بووی نووی   ی    گیووی تصوومیم

 لووول  نووووری        هوووی پیشوووی   گی یووود  نتووویی   یووون پووو یهش نشوووی      کووو    

کشوووو هی     حوووی  توسووو   بووو  تیتیووو  عبی تنووود  ز؛ منووویب   نسوووین  کی رمووود مووویتب  
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 یلتووو     نووووری   بوووی     فووو  یش سوووهم بووویزیای   غیی 0.228  بوووی نووووری   بوووی یز 

  0.139بوووووووی یز   وسووووووو   نووووووووری     حمییووووووو   یلووووووو   ز ت 0.145یز  

کوووی     تحقیووو  ی ه ینووو   0.138گووور    کی رمووود بوووی   نووووری   بوووی یز   سییسووو 

هوووی  نووووری   بوووی یز       ظیفیووو  جووور  ی زییسووویه    0.133توسووو   بوووی یز    

  م وویب  0.089بووی یز   هووی  موویتب  بووی نوووری     بهبووو  نهی هووی ی سوویزمی    ی 0.127

بووو  حیکووو    ری    نووووری       توسووو   ی منظوووو بووو  یووون پووو یهش  هوووی ییفتووو 

کشووو هی     حووی  توسوو     یوون کشووو هی بییوود بووی توسوو   منوویب   نسووین  کی رموود          

 یلتووو     نووووری   تمیکووو  نموووو   ی سوووهم بووویزیای   غیی بوووی   نووووری   ی  فووو  یش

 گووور   سییسووو نووووری         کنوووی  یووو  نظوووی    یلتووو   ز توسووو   هوووی حمییووو 

 گووی  موو     نتهووی   یوون پوو یهش پیشوونهی     ی رموود بووی   نوووری    فوو  یش  هنوود     ک

کوو  محققووی   یاووی  بووی بی سوو  تجیبیووی  سووییی کشووو هی     حووی  توسوو   بوو            

پی  هتوو  ی نتوویی   یوون پوو یهش        هوویر  لوول  نوووری        هووی پیشووی  شنیسوویی  

بوووی     زیووویب  ی بی سووو  لوووح    گوووی  مووو تتمیوووم نمیینووود  همچنوووین پیشووونهی   

چنوود م یووی   بوو     گیووی تصوومیم هووی  یش ز سووییی نتوویی   یوون پوو یهش بووی  سووتفی      

 شنیسیی  شد  پی  هت  شو   هی پیشی   بند  تب 
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