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 چکیده
 ظهور دانش مختلف هایهشاخ در که جدیدی هایایده و علوم از برداریبهره و استفاده در کسب و کارها توانایی از پشتیبانی به فناوری

تجاری  رونق و پایداری به کسب و کارها محصوالت یا وام خدماتمد بهبود از طریق بر این اساس فناوری. رساندمی کمک کنند،می
در این تحقیق تالش شد  .شودمحسوب می کسب و کارها رقابتی موقعیت افزایش زمینه در مهمی عنصر و از این نظر آنان منجر شده

. اردبیل مورد بررسی قرار گیرد اناست صنعتی واحدهای تجاری -تولیدی عملکرد بر وکار کسب فناوری محیط هایمولفه تاثیر تاثیر
مدیران واحدهای  ی کلیه پژوهش این آماری ی جامعه. است یتحلیل -یتوصیف و از نظر روش کاربردی هدف، نظر از حاضر مطالعه

به  و شده گرفته نظر در کارآفرینان از نفر 481 پژوهش این های پرسشنامه تکمیل برای نمونه حجم حداقل. اندبوده صنعتی استان اردبیل
پایایی  روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و .گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردیدانتخاب روش تصادفی 

با روش  SMART PLSو  SPSS افزارهای از نرم استفاده با ها داده وتحلیل تجزیه .محاسبه شده است آن با استفاده از آلفای کرونباخ 
 بر و مثبتی داریتاثیر معنی وکار کسب فناوری محیط که داد ها نشانیافته. شد انجام ساختاری معادالت سازی مدل مار توصیفی وآ

نظام مالکیت ، تحقیق توسعه هایمولفههای تحقیق حاکی از آن بود که همچنین یافته .صنعتی دارد واحدهایتجاری  -تولیدی عملکرد
 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی انتقال فناوریو  یچرخه حیات فناور، معنوی

 صنعتی احدهایتجاری، و-تولیدی عملکرد، وکار کسب، فناوری محیط :كلیدی گانواژ
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 مقدمه
 جامعه کل رشد در همیم تأثیرات و روندشمار میبه کشور هر اقتصادی سیستم از مهمی بخش کسب و کارهابه دلیل اینکه 

 لگذاران به عوام، سیاستدارند اقتصادی رشد افزایش در سعی کشورها تمامینیز که  جهانی اقتصاد کنونی شرایط در ، ودارند
 بر تأثیرگذار عامل مهمترین شاید و عوامل از یکی. نمایندمی تعقیب این عوامل را دقت بهتوجه نموده و  آن افزایش بر مؤثر
 نویسندگان از بسیاری بنابراین، .(4317زاده، حسین)ها است دولت نظارتی مقررات و کار و کسب محیط ی بهبوداقتصاد رشد

مبتنی بر  .(9141و همکاران،  4بالس) اندتاکید نموده اقتصادی سیستم یک موثر عملکرد کلیدی کسب و کارها در نقش بر
اد کسب و کار در رشد اقتصادی توسط مطالعات متعددی به خوبی مورد های کارآفرینانه و ایجاین دیدگاه نیز اهمیت فعالیت

های بر فعالیتمختلفی در قالب عوامل محیطی اند که عوامل تاثیرگذار این مطالعات نشان داده. بررسی قرار گرفته است
محیط کسب و کار مورد  رچوبتوان در چهاچنین عواملی را می(. 9147، 9اسکالرز و چیانگ)کارآفرینانه تاثیرگذار هستند 

 بر آن، صاحبان توان و اراده از خارج که دارد متعددی عوامل به اشاره کار و کسب هایمحیط .تحلیل قرار دادبررسی و 
توان به عنوان هرچیزی که یک سیستم محیط را می . (9141و همکاران،  3جین) گذاردمی تأثیر آنها کار و کسبعملکرد 

ها و کسب و شود که سازمانهایی اطالق میبر این اساس محیط کسب و کار به تمامی نیرو. مودکند، تعریف ناحاطه می
 که حالی در. گذارندمی تأثیر کار و کسب عملکرد و فرایندها ها،استراتژی تصمیمات، بر نیروها این. کارها را احاطه نموده است

 طور به است ممکن دیگر برخی باشند، داشته واحدهای تولیدی بر مستقیمی تأثیر است ممکن نیروها یا عوامل این از برخی
های محیط عوامل محیطی از جمله مولفهبر این اساس تحلیل و بررسی  .(9141و همکاران،  1عظمی)کنند  عمل مستقیم غیر

های د پیچیدگیبا این وجود تجزیه و تحلیل این محیط به دلیل وجو. کسب و کارها از اهمیت باالیی برخوردار استفناوری 
های تولیدی بر کسب و کار بر عملکرد شرکتمحیط فناوری در این میان امکان تاثیر . رسدبه نظر میخاص آن، دشوار 

 .افزایدهای آن میضرورت و اهمیت بررسی مولفه
 محصوالت تقاضای و گذارندمی تأثیر کسب و کارها در تولید الگوی بر که شودمی گفته عواملی از گروهی به فناوری محیط

تأثیرگذار  کسب و کارها روی پیش هایچالش و هافرصت بر فناوری تغییرات ترتیب، همین به. دهندمی قرار تأثیر تحت را آن
 هایفرصت ظهور به منجر است ممکن بنابراین،. است فناوری پیشرفت دلیل به تقاضا در تغییر تأثیرات این از یکی. است

 (.9148 الصدیق،) شود سازمان برای فروش و بازاریابی در ارتباطی نوین ابزارهای متعاقباً و اینترنت از استفاده جمله از جدیدی
 آن اهمیت هاسازمان در آن کاربرد و نوین هایفناوری گسترش و بوده فناوری و علمی هایپیشرفت شامل محیط از بعد این
است  مهم کنند،می استفاده آن از سطحی چه در و فناوری نوع چه از کسب و کارها است و در واقع اینکه کرده چندان دو را
 محافل از بسیاری در را پرشوری گفتگوهای جرقه روزها این که است اصطالحی در واقع فناوری(. 4311احمدی و شیرازی، )

 کنند؛می نکوهش فرهنگی، گسیختگی و محیطیزیست مخرب اثرات دلیل به را فناوری افراد، از ایعده. است برافروخته
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 طیف یک انتهای دو در که اندمهمی هایپیام مباحث، این دوی هر. دانندمی اجتماعی و اقتصادی پیشرفت کلید را آن دیگران
توانند به حیات خود ادامه نمی از سوی دیگر در محیط رقابتی امروز،کسب و کارها (.4311 شیرازی، و احمدی)گیرند می قرار

 به توان گفت که فناوریمی(. 9142، 4گروبیچ و شرولیک)باشند  برخوردار موثر مدیریت و تولید فناوری زاینکه ا دهند، مگر
 ظهور دانش مختلف هایهشاخ در که جدیدی هایایده و علوم از برداریبهره و استفاده در کسب و کارها توانایی از پشتیبانی

 رونق و پایداری به کسب و کارها محصوالت یا مدوام خدمات بهبود یقاز طر بر این اساس فناوری. رساندمی کمک کنند،می
مبتنی بر  .شودمحسوب می کسب و کارها رقابتی موقعیت افزایش زمینه در مهمی عنصر و از این نظر تجاری آنان منجر شده

فرایندها از طریق  و صوالتمح مجدد طراحی پایدار کسب و کارها، عملکرد از اطمینان هایراه مهمترین از یکی این دیدگاه
بنابراین از  (.9114، 9روی و اپستین)است  توسعه و تحقیق نمودن در بخش هزینه یا جدید، هایفناوری در گذاریسرمایه

 ،نظام مالکیت معنوی توسعه، و تحقیق در گذاریتوان به میزان سرمایهکسب و کارها می عوامل تاثیرگذار بر محیط فناوری
 . اشاره نمود فناوری عمر چرخه و فناوری فرایند انتقال

برگیرنده نیروهای خارجی است که از توانایی بالقوه برای تاثیرگذاری  محیط کسب و کار درمعتقد است که ( 9144) 3آستوتی
 شده اعمال هایاستراتژی به باتوجه عملکرداز سوی دیگر  .لیدی و کسب و کارها برخوردار استهای توبر عملکرد سازمان

 هایبخش از یکی محیطهمچنین . گرددمی ها محسوبشرکت هایتالش از بخش محیطی، تغییرات با مواجه در شرکت
 مدیریت طریق از توانندمی و هستند آن یصتشخ به قادر تنها هاشرکت و است دشوار امری نیز آن تغییر و بوده هاشرکت مهم

خود  ،هاشرکت تولیدی و بازاریابی همچنین عملکرد (.9142 ، غفار و هندرایاتی) نماید کمک شرکت منافع به آن درست
عملکرد در  بهترین انجام دنبال به رسانندمی یاری شرکت اداره به که افرادی و مدیران که است، منعطف و مستمر فرآیندی

 ،1آمسترنگ)باشند  می نظر مورد نتایج به دستیابی و یکدیگر، ارتباط مناسب با شرکا کنار در کارها انجام طریق از این زمینه
 با این وجود. کندهای آن عمل میو مولفه فناوری هایی نیز تحت تاثیر محیطاین درحالی است که چنین مولفه(. 9111

 .اندها توجه نمودهبر عملکرد شرکتکسب و کار فناوری های محیط مطالعات موجود از این منظر کمتر به تاثیرات مولفه
 ها بنگاه مقیاس اینها، و تاثیر آن بر عملکرد شرکت کسب و کارها فناوریهای محیط ت عدم توجه به مولفههمچنین در صور

 اندکی رشد اقتصادی نتیجه در و نرسیده مقیاس به نسبت بازدهی و انبوه تولید شرایط به ها آن و ماندمی باقی کوچک معموالً

کسب  محیطبر این اساس ضروری است که تاثیر مفاهیم موثر بر بهبود  .دشومی تولید کمتری مشاغل و آورند می وجود به را

بازرگانی واحدهای -کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی فناوریهای محیط مولفه. و کار در ایران مورد بررسی قرار گیرد

از ضرروت باالیی اردبیل  استان مانند ایبررسی آن در مناطقی نیازمند توسعههستند که  تولیدی از مفاهیم مهم و تاثیرگذاری

 انجام سازی آسان بادر واقع  .کندبرخوردار بوده و به ارائه راهکارهایی برای تسهیل کسب و کار در این مناطق کمک می

 مشاغل ،گذاران توسعه اقتصادی مناطقکسب و کارها از سوی سیاست فناوریهای محیط از طریق توجه به مولفه وکار کسب

نیز در این زمینه معتقدند ( 4312)مختاری هشی و همکاران  .یابد می افزایش نیز اقتصادی رشد نرخ و شدهایجاد  یبیشتر

 دست قبل با قیاس در باالتری اقتصادی رشد به نیز اند پرداختهآن  شرایط بهبود و وکار کسب محیط اصالح به که جوامعی

 و بوده کشور در ایجاد کاهش توسعه نامتوازن ساز زمینه کشور کل در وکار کسب فضای بهبود از سوی دیگر نیز. یابند می

 در کافی تالش عدم صورت در .کند می برابر زیادی های جنبه از را اشتغال تولید و های اقتصادی بنگاه فعالیت شرایط تقریباً
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 سوق است بیشتر ها آن در سرمایه دهباز گوناگون دالیل به که نقاطی سمت به عمدتاً ها کشور، سرمایه وکار کسب فضای بهبود

عامل تولید مانند نیروکار  ناچار به و مانند می محروم بخش، توسعه های سرمایه این از کشورعظیم  های بخش و کنند می پیدا

 زا تخلیه و نقاط برخی در عوامل تولید انباشت موجب امر این که دهد مکان می تغییر معدودی نقاط به سرمایه دنبال به نیز

 در دیگری مشکالت خود نوبه به نیز امر این .دانجاممی نیروی کار دائم مهاجرت به موضوع این تداوم .باشد می دیگر نقاط

 . زد خواهد دامن را مهاجرپذیر نقاط

 

 مبانی نظری تحقیق

 حمایت از تحقیق و توسعه

 در موثر عامل و اقتصادی تاریخ حقایق ترینممه از یکی عنوان به نوآوری و توسعه و تحقیق فرایند تاکنون، 4111 دهه از
 محور دانش اقتصاد توسعه، و رشد از نوینی مرحله به جهان ورود با که طوری به. است شده شناخته جوامع توسعه و رشد

-مهم از یکی عنوان به توانمی را توسعه و تحقیق فرایند واقع در. است شده محور کارایی و نهاده بر مبتنی اقتصاد جایگزین

 سیطره در بازار شودمی باعث فرایند این توسعه برشمرد؛ کار و کسب محیط در رقابتی فضای ایجاد و رشد بر موثر عوامل ترین
آبادی شاه)دهند  قرار خود راهبردی سیاستی الگوی را نوآورانه فناوری منابع، از تربهینه استفاده ضمن که گیرد قرار هاییبنگاه

 اطمینان کار و کسب بخش در توسعه و تحقیق انجام از تا هستند درصدد هادولت بر این اساس اغلب .(4312و همکاران، 
 طور به شود،می انجام کار و کسب بخش در که ایتوسعه و تحقیق هایفعالیت نتایج سازیتجاری احتمال زیرا کنند حاصل
 کرد هزینه اصلی بخش یافته، در کشورهای توسعه به همین دلیل(. 9141، 4چارنیتسکی و لوپز بنتو)است  بیشتر معمول
 که حالی در. دهدمی تشکیل توسعه و تحقیق هایفعالیت در کارها و کسب کرد هزینه را توسعه و تحقیق برای داخلی ناخالص
 و تحقیق برای داخلی ناخالص کرد هزینه عمده قسمت توسعه حال در کشورهای در دهندمی نشان المللی بین آمارهای
-سیاست دولتها همه تقریبا حال این با .است توسعه و تحقیق در عالی آموزش بخش کرد هزینه یا دولت کرد هزینه توسعه،

 اقتصادی، توسعه و همکاری سازمان)کنند می اتخاذ کار و کسب بخش در توسعه و تحقیق افزایش برای مختلفی های
 هایبخش با مقایسه در کار و کسب بخش تر،یافته های توسعهکشور در که دهدمی نشان هم جهانی غالب الگوی(. 9141
 ،9147 سال در. دارد توسعه و تحقیق برای کرد هزینه در را سهم بیشترین( انتفاعی غیر و عالی آموزش دولت، بخش) دیگر
 را توسعه و اقتصادی هایهمکاری سازمان عضو کشورهای در توسعه و تحقیق کرد هزینه کل از درصد 71 کار و کسب بخش

 حجم ،9118 سال مالی بحران از پس سال ده. است داشته رشد درصد 18 ،9141 سال به نسبت و اختصاص داده خود به
 درصد 98 بود، یافته کاهش شدت به 9111 سال در که کشورها این در توسعه و تحقیق در کار و کسب بخش گذاری سرمایه

 (. 9141، 9تصادیاق توسعه و همکاری سازمان) دهدمی نشان رشد

 توسط هافعالیت این که زمانی ویژه به. است زیاد بسیار اقتصادی رشد و نوآوری برای توسعه و تحقیق هایفعالیت اهمیت
 از اعم هاشرکت اجتماعی، و اقتصادی بستر صرفا که داشت انتظار تواننمی که است این مهم نکته .شوند انجام کارها و کسب
 طریق از دولت مداخله یعنی دهد سوق توسعه و تحقیق انجام سمت به را( دولتی غیر هایشرکت ویژه به) دولتی غیر و دولتی
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 .(4318علیزاده و منطقی، )است  الزم نیز کار و کسب بخش توسط توسعه و تحقیق تسهیل و ترغیب برای سیاسی ابزارهای
 توسعه. تجربی توسعه و کاربردی تحقیق بنیادی، قیقتح: کرد تقسیم نوع سه به توانمی را توسعه و تحقیق هایفعالیت
 از یعنی بازار به (خدمت یا کاال) جدید محصول یک ارائه فرآیند کل به که کرد اشتباه محصول توسعه با نباید را تجربی
 بخش گذارییهسرما ارتقاء برای سیاسی ابزارهای .(4318 منطقی، و علیزاده)دارد  اشاره سازیتجاری تا هاایده بندیفرمول
 به که دولتی بخش فعال مشارکت با مقررات و قوانین ها،برنامه کلیه از عبارتند توسعه، و تحقیق هایفعالیت در کار و کسب
. گذارندمی تأثیر توسعه و تحقیق هایفعالیت انجام برای خصوصی و دولتی هایشرکت گذاری سرمایه میزان بر هدفمند طور
 قانونی تغییرات مثال، عنوان به. همیشه نه اما شوند،می دولتی مالی تأمین مختلف اشکال شامل مولمع طور به ابزارها این

 بگذارند تأثیر توسعه و تحقیق هایفعالیت در شده انجام هایگذاری سرمایه بر تواندمی نیز مالی تأمین در دولت مداخله بدون
 رویپیش موانع یا شوند ترغیب توسعه و تحقیق در گذاریسرمایه به نسبت هاشرکت اینکه برای(. 4318 منطقی، و علیزاده)

 از ایگسترده طیف قانونی، هایزیرساخت یا تقویت اصالح بر عالوه باید شود، برداشته توسعه و تحقیق انجام برای آنها
 انتخاب هرچند. گیرند قرار تفادهاس مورد (تجهیزات و اطالعاتی انسانی، منابع) مالی غیر و مالی هایحوزه در سیاستی ابزارهای

 مساله اهمیت قانونگذار ایران در(. 9143، 9بوراس و ادکویست)دارد  4بافتار به وابسته بسیار ماهینی سیاستی ابزارهای طراحی و
 4111 انداز چشم سند و فناوری و علم کلی سیاست اقتصادی، توسعه مختلف هایبرنامه در که طوری به است کرده درک را
 سهم درصدی 2/1 ساالنه افزایش به کشور توسعه پنجم برنامه در. است شده تاکید و اشاره توسعه و تحقیق سهم افزایش به

 در وجود این با اما. است شده تاکید چهارم برنامه در مهم این درصدی 9 دستیابی و داخلی ناخالص تولید از توسعه و تحقیق
 در توسعه و تحقیق شدت متوسط که طوری به است پایین توسعه و تحقیق سهم صنعتی های بخش زیر در ویژه به ایران
 اختصاص خود به را درصدی 48/1مقدار  نسبت این 4319 سال در و بوده درصد 44/1، 4372 سال در ایران صنعت بخش
 توسعه و یقتحق صرف فروش درصد1/1تنها  4319 سال در خودروسازی قبیل از ایران بزرگ صنایع در طرفی از. است داده
 . (4319 ایران، آمار مرکز) است شده

 نظام مالکیت معنوی
. اندکرده ایجاد که است هایینوآوری از حقوقی حقیقی اشخاص حقوق حفظ برای مناسب ابزاری معنوی مالکیت حقوق تأمین

 مالکیت حقوق. است و حقوقی حقیقی اشخاص در آوری نو و ابداع توسعه و تداوم برای انگیزشی عاملی و محرک امر این
 با هاشرکت با شان، نوآوری از برداری کپی از ترس بدون سرمایه جذب جهت که دهدمی را اجازه این هاشرکت به معنوی،

 تأمین که رسدمی نظر به رو این از. دهند ارائه بازار به را جدید محصول و بپردازند مذاکره به گذاران سرمایه و تجاری افراد
 این به ناکافی توجه شک بی. باشد آنان توسط نوآوری تداوم و توسعه در انگیزاننده عاملی هاشرکت عنویم مالکیت حقوق
 همکاران، و شعبانی)برد  خواهد بین از جدید خدمات یا محصوالت نوآوری و ابداع برای هاسازمان از را الزم انگیزه مقوله،
 برای اساسی مهم ابزار و اقتصادی نوین هایسیستم بنایی زیر مسایل از یکی عنوان به امروزه معنوی مالکیت حقوق ،(4312
(. 4311 همکاران، و نژادعباسی) شودمی تلقی تجاری ستدهای و داد و معامالت در سرمایه ترینباارزش و اقتصادی رشد

 غیر آثار و دارد وجود ندهنویس و طراح هنرمند، خالق، فرد هر برای که شودمی تلقی حقی به کلی نگاه یک در معنوی مالکیت
 باعث هم نوعی به تا دهدمی قرار خود حمایت مورد را ندارد مادی جنبه ظاهر در و آیدمی بوجود زیاد تالش اثر در که را مادی

 رو این از. (4314 همکاران، و آبادی شاه)آثار حفظ شود خالق افراد حقوق و حق هم و باشد جامعه در انگیزه و علم پیشرفت
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(. 4312شعوری و نجفی، )کرد  خواهد ایارزنده کمک هر کشوری دائمی پیشرفت و توسعه به معنوی مالکیت حقوق از تحمای
 اندکرده ایجاد که است هایینوآوری از ها شرکت حقوق حفظ برای مناسب ابزاری معنوی مالکیت نظام حقوق تأمین واقع در
 (. 9142 اترویک، و 4سوییت)

 تجاری و اقتصادی منافع به دستیابی خصوصی، مؤسسات ویژه به فکری، هایدارایی صاحبان یاصل از سوی دیگر هدف
 توانمی را آن مسئله که این. است خود فکری مالکیت حقوق یا فکری هایدارایی انتقال یا فروش وسیله به بیشتر هرچه

 سایر و مشترک گذاریسرمایه محصول، وشفر و ساخت قبیل از مختلف هایروش به خواند، فکری هایدارایی سازیتجاری
 عبارت به. گیردمی انجام...  و فکری هایدارایی انتقال یا فروش لیسانس، مبادله یا لیسانس اعطای قراردادی، هایهمکاری

-می سود نهایت در و آمد در کسب برای بازار در عرضه قابل محصول یک به نوآوری یک تبدیل سازیتجاری هدف دیگر،

 طریق از و آوردمی فراهم را تولید فناوری در سریع تحوالت نوآوری و همچنین دانش .(4313آتانی و همکاران،  رفیعی)باشد 
 از و بود خواهد تولیدی نهادهای از کارآمد استفاده و وریبهره افزایش ساز زمینه جدید محصوالت ایجاد یا و تولید فرایند بهبود
-حوزه در نوآوری از کافی حمایت عدم صورت در(. 9142 همکاران، و 9وو) گذاردمی تأثیر اقتصادی رشد کیفیت بر مجرا این

 هانوآوری و اختراعات از بسیاری ملی، سطح در نوآوران حقوق تضمین برای الزم حقوقی امنیت و بستر فقدان و مختلف های
 شودمی عرضه شود،می حمایت آن از که ییکشورها در فقط یا و گیردنمی قرار جوامع اختیار در و شده کتمان صنعت در
 جلوگیری و جامعه افراد زندگی کیفی سطح کاهش و منفی پیامدهای مدت بلند در وضعیت این(. 4312 همکاران، و جهرمی)
 هادولت رو این از(. 4317 مرادیان، و شکیب حسینی) داشت خواهد پی در را کشورها داخل در خارجی گذاریسرمایه جذب از
 فراهم نوآوری پیشبرد برای را مناسبی شرایط منافع تقسیم با تا اندکرده تالش معنوی مالکیت حقوق شناختن سمیتر با

مبتنی  (.4314 ویچ، بدری و نیاگرشاسبی) است مهم بسیار امری نوآوری جریان پیشبرد برای افراد در انگیزه ایجاد لذا نمایند،
 در آنها خود مهارت و تالش به سو یک از تجاری و اقتصادی منافع به فکری هایییدارا صاحبان بر این دیدگاه نیز دستیابی

 بدون قطع، طور به. دارد بستگی فکری مالکیت حقوق حامی کالن محیط و فضا یک وجود به دیگر سوی از و خرد سطح
 آنها تالش و یافته رشگست فکری هایدارایی صاحبان حقوق نقض مؤثر، اجرای ضمانت با فکری مالکیت حقوق از حمایت

 است بوده هم دلیل همین به. گرددمی آب بر نقش زیادی حد تا خود هایدارایی تجاری و اقتصادی منافع به دستیابی برای
 چنین ایجاد صدد در گوناگون هایکنوانسیون و هاموافقتنامه تصویب و انعقاد و داخلی مقررات و قوانین وضع با کشورها که

 تصویب زمینه، این در کشورها اقدامات از یکی. اندآمده بر فکری مالکیت حقوق از حفاظت برای عدیمسا محیط و فضا
 این خود وجود. است تجارت جهانی سازمان اصلی رکن 3 از یکی عنوان به فکری مالکیت حقوق تجاری هایجنبه موافقتنامه
 فکری مالکیت حقوق از حمایت به مربوط کالن مقررات و قوانین که است آن نشانگر تجارت جهانی سازمان در موافقتنامه

 (.4313آتانی و همکاران،  رفیعی) دارد آنها تجاری و اقتصادی منافع به حقوق این صاحبان دستیابی در ایعمده نقش
  

 چرخه حیات فناوری
 فناوری بینی پیش نوین، یهافناوری حوزه در جدید محصول تولید و وکار کسب یک ایجاد برای ریزیبرنامه در گام نخستین

 و پژوهشگران صنعت، حوزه ریزانبرنامه ها،شرکت مدیران اختیار در را فناوری آینده از دورنمایی فناوری بینی پیش زیرا است
. دهدمی ارائه جدید هایفناوری گستره و فناوری تکامل و گیریشکل روند درباره را اطالعاتی و داد خواهد قرار کارشناسان

کنند  ظهور آینده در است ممکن که است فناوری از پارامترهایی و هاظرفیت هاویژگی بینیپیش فناوری بینیپیش از هدف
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 طول در فناوری یک در واقع عملکرد. و چنین امری نیازمند اطالع از چرخه حیات فناوری است .(4312منصوری و همکاران، )
 به الگو این انگاشتن نادیده کرد استفاده خوبی به استراتژیک ریزیبرنامه در توانمی آن از که دارد مشخصی الگوی زمان،
شد  خواهد یک شرکت رقابتی جایگاه رفتن دست از به منجر و بوده پرهزینه بسیار ریزی،برنامه فرآیند در کلیدی عاملی عنوان

-فناوری جانشینی در توانمی را آن یریتمد و فناوری با مرتبط موضوعات ترینمهم از بر این اساس یکی(. 4314مرادیان، )

 فناوری حیات چرخه مفهوم که است شرایطی چنین در. کرد جستجو جدید هایفناوری پیدایش و ترقدیمی با جدیدتر های
 با که نحوی به است، شده پیچیده گذشته از بیش عمر چرخه شناخت این اخیر هایدهه در چند هر. یابدمی دوچندان اهمیتی
 عمل در فناوری گذاریسیاست و مدیریت در مفهوم این از استفاده و کارگیری به فناوری حیات چرخه مفهوم از ستقبالا وجود
 تغییرات سنجش و گیریاندازه شامل فناوری حیات چرخه مفهوم .(4313ناظمی و همکاران، )است  یافته پایینی پذیری امکان

 هاست فناوری سایر میان در آن رقابتی تأثیر و فرایندها و تولیدات در هایفناور ادغام بعد دو شامل که شده بیان فناوری
 جدید فناوری گیریشکل منظور به فرایندها و محصوالت در کم ادغام و رقابتی تأثیر دارای اگر فناوری یک(. 4184 ،4لیدل)

 با هایفناوری اند،نشده ادغام هنوز فرایندها و تتولیدا در که باال رقابتی تأثیر با هایفناوری. دارد قرار ظهور مرحله در باشد،
. باشند داشته تأثیر هافناوری سایر در که دارند فرصت و داشته قرار رشد مرحله در که شوندمی نامیده پیشرفت نسبی سرعت

 که شودمی تبدیل کلیدی فناوری یک به کند، حفظ را خود رقابتی تأثیر و شود ادغام فرایندها و تولیدات در فناوری یک اگر
 هافناوری از بعضی در و بکشد طول فناوری یک برای زیادی زمان مدت فرصت این است ممکن. است شده بلوغ مرحله وارد
یک  به بدهد، دست از را خود تأثیر کوتاهی زمان مدت در فناوری یک اگر. است کوتاه کلیدی فناوری به شدن تبدیل زمان
 یک عنوان به. شود جایگزین جدید فناوری یک با باید و است شده اشباع مرحله وارد حالت این در که شود می تبدیل پایه

 شناسایی بنابراین باشد؛ پیشرفت نسبی سرعت با های فناوری بر باید توسعه و تحقیق گذاری سرمایه اساسی، راهبردی توصیه
 شود،می معرفی جدید فناوری یک که ن هنگامیهمچنی (.4312منصوری و همکاران، ) دارد حیاتی اهمیت ها فناوری نوع این

 میزان به وابسته شدیدا کنندهمصرف تمایل. باشدمی حاصل درآمد کننده تضمین آن به نسبت کنندهمصرف تمایل میزان
 زیدرآمدسا توانایی توسعه اولیه مرحله در فناوری. باشد داشته وی کار و کسب بر تواندمی شده مطرح فناوری که است تاثیری
 طبق فناوری یک توسعه امتداد در. کندنمی ایجاد هم درآمدی طبیعتا و نرسیده بفروش مرحله این در که زیرا ندارد را واقعی
 با. یابدمی افزایش نیز فناوری آن بازار سهم و مالی ارزش بازار، توسعه با و گرفته صورت نیز بازار در نفوذ فرآیند حیات، چرخه
 بهتر آن حیات چرخه مختلف مراحل در را فناوری یک پیرامون کار و کسب اوضاع توانمی بازار شدر عمومی الگوی مطالعه
-شکل مرحله( 4) کندمی بندیتقسیم صورت بدین را فناوری حیات مرحله شش در انتظار مورد بازار ارزش الگو، این. شناخت

 بلوغ مرحله( 1) فناوری؛ از برداریبهره گسترش حلهمر( 3) فناوری؛ بکارگیری آغاز مرحله( 9) فناوری، پیدایش و گیری
 .(4314مرادیان، )فناوری   شدن قدیمی  مرحله (2) نهایت در و جایگزینی مرحله( 2) فناوری؛

 

 انتقال فناوری
-هشپژو پیشینه در. است گرفته قرار استفاده مورد سازمانی و نهادی تعامالت از وسیعی گستره معرفی در فناوری انتقال واژه

 دیگر مشخص اقتصادی واحد به مشخص اقتصادی واحد یک از مشخص کام فناوری یک جابجایی به واژه این سنتی، های
مجیدپور و ) باشد کشور یک یا و آزمایشگاه بنگاه، خود یا بنگاه یک از بخشی تواندمی اقتصادی واحد این که شود می اطالق

 و حقوق دانش، مبادله منظور به بنگاه یا فرد چند یا دو هدفمند بین و دیتعم تعامالت به فناوری انتقال (.4318مجیری، 
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 فناورانه توسعه و رشد جهت میانبری راه یافتن برای بیرونی، منابع از گیریبهره هدف با که شودمی اطالق فناورانه محصوالت
 میان فناوری انتقال شدن مطرح با و گرفته نشأت توسعه و تحقیق و نوآوری مدیریت مقوله از مفهوم این. است مدنظر

 انتقال(. 9147مجیدپور، ) است شده تربرجسته آن قراردادی و حقوقی ابعاد طرح و توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای
 عناصر مجموعه آن، طریق از که است هدفمندی هایفعالیت از منظم زنجیرهای با فرایند آن، صورت ترینکامل در فناوری
 و توسعه زمینه در کلیدی عوامل از یکی نیز فناوری انتقال مدیریت. شود گرفته کار به آن اولیه مکان بجز مکانی در فناوری
 هازمینه این در مشخص های تصمیم و راهکارها ایجاد و فناوری کردن وارد یا خرید با انتقال براساس تنها که است فناوری
 هایروش بتواند و باشد نیازمند مربوطه فنی دانش به جامعه که کندمی یداپ مفهوم زمانی فناوری انتقال. گیردنمی شکل

 صنعتی، جاسوسی معکوس، مهندسی دست، در کلید قراردادهایی فرانشیز، امتیاز، حق خرید شامل که را فناوری انتقال مناسب
 اخذ طریق از فناوری کسب بیرون، از تأمین مشترک، همکاری تحصیل، پیمانکاری، و آموزش انسانی، نیروی تبادل و استخدام
 و نیازها به توجه با و بشناسد را توسعه و تحقیق زمینه در همکاری و سهام تملک همکاری، ادغام، شرکت، یک مالکیت

 این در هاپژوهش سنتی پیشینه(. 4312رضایی پندری و یکه زارع، )انتخاب نماید  را آنها ترینمناسب خود، هایزیرساخت
 به فناوری چگونه که است آن اصلی مسئله بستر اولین در که کنندمی پررنگ را فناوری انتقال زمینه یا بستر چهار عمدتا حوزه

 سنتی طور به فناوری انتقال مسئله دوم حالت در که یابد انتقال( تولید فاز) صنعت به (تحقیق فاز) آزمایشگاه از مؤثر شکلی
 حالت که. است تحقیقاتی مؤسسات و هادانشگاه همچون هاسازمان تخصصی نکنندگاتأمین مؤثر مدیریت نحوه با مرتبط
 یک واحدهای درون و مجموعه زیر های شرکت به فناوری آن در که است فناوری سازمانی درون انتقال با رابطه در بعدی

 در فناوری انتقال گرفته، نام شده تاثبا های فناوری سازمانی برون انتقال که بستر آخرین در نهایتا که. یابدمی انتقال سازمان
 شکل یافته توسعه کشورهای فضای در عمدتا که) کشور یک درون هایبنگاه میان اول: گیردمی قرار توجه مورد قالب دو

 (.4318مجیدپور و مجیری، )توسعه  حال ودر یافته توسعه کشورهای در هابنگاه میان و المللی بین فضای در دوم و (گرفته
 

 كسب و كارهای تولیدی تجاری -تولیدی دعملکر

محققین و متخصصین حوزه کسب و کارها . به شمار می رود تجارییکی از مهمترین عناصر عملکرد کسب و کارها، عملکرد 
-مطالعات حاکی از آن است که می(.  9191و همکاران،  4نجیب)هستند  تجاریعالقه مند به بررسی بیشتر مفهوم عملکرد 

های مانند رشد سهم بازار، رشد فروش و رشد سود محاسبه نمود، کسب و کارهای را از طریق برخی از شاخص توان عملکرد
بر این (. 9191و همکاران،  9مولیانا)ها را می توان تحت عنوان عملکرد بازریابی نیز مورد بررسی قرار داد هایی که آنشاخص

ن، جذب مشتریان جدید، افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش رشد هایی که از توانایی بازگرداندن مشتریااساس شرکت
 طبق(. 9144، 3سلیمان)دهند فروش و افزایش درآمد خالص برخورار هستند در واقع عملکرد بازاریابی خوبی از خود نشان می

 هر تبادل و ارسال انتقال، ایجاد، فرایندهای و هافعالیت از ایمجموعه از است عبارت بازاریابی آمریکا، بازاریابی انجمن تعریف
 خود تجاری توانمندی که هاییسازمان. باشد ارزشمند جامعه برای کل در و تجاری شرکای رجوع، ارباب مشتریان، برای آنچه

. (9141، 1آرنت و ویتمن) گیرند کار به رقابتی مزیت خلق و اهداف تحقق مسیر در را خود هایدارایی توانندمی بخشند بهبود را
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 است بازاریابی هایفعالیت بررسی و ارزیابی برای استفاده مورد گیریاندازه معیار عملکرد بازاریابی مختلف، تعاریف اساس بر
 (.  9142، 4هندرایاتی و غفار)تاثیرگذار هستند  مشتریان بر که

صوصیات مرتبط با تولید را همچنین فرایندهای تصمیم سازی تولیدی بر نیازمندی های تولیدی استوار است که مقدار خ
شوند های عملکردی بیان میو این مقادیر اغلب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شاخص. سازدمشخص می

 افتاده اتفاق گذشته در آنچه به مربوط عملکرد ،(9141)و همکاران  3تعریف افتیمایو طبق  (.9149و همکاران،  9پینتزوس)
 یک وضعیت فعلی وضعیت انعکاس تولید هایشاخص کارکرد اصلی. است افتدمی اتفاق رحاض حال در که آنچه یا است

 وجود تولید عملکرد شاخص دسته چهار کلی، طور به. است آن وریبهره کنترل و نظارت تسهیل منظور به تولیدی سیستم
 و پذیری انعطاف محصول، یفیتک شامل تولیدی از سوی دیگر نیز عملکرد .پذیری انعطاف و کیفیت زمان، هزینه،: دارد

 های مشخصه با محصول تطابق توان می را محصول کیفیت( 4: شوند می تعریف گونه این مرور اساس بر موقع به تحویل
 نظر مورد های مشخصه با نهایی محصول ارائه و مشتری الزامات طبق ساخت، بعد دو در که نمود تعریف مشتری نظر مورد
 حجم در پذیری انعطاف. شود می ارزیابی محصول های مشخصه و حجم بعد دو در پذیری انعطاف (9 میکند؛ پیدا نمود وی

 است؛ ای هزینه شوک و باال بری زمان بدون مشتری، خواسته بنابر تولید حجم کاهش یا د افزایش سازمان توانایی تولید،
 پذیری انعطاف توان می را آن تولید فرایند یا محصول طرح در مشتری نظر مورد تغییرات اعمال برای سازمان توان همچنین
 داده سفارش زمان در محصول تحویل در سازمان توان موقع، به تحویل( 3 دانست؛ محصول های مشخصه بعد در سازمان

 گیرد، می بهره هنگام به تولید سیستم از مشتری که شرایطی یا مشتری اضطرار شرایط در آن موقع به تحویل سرعت و شده
 .(4388صارمی و اژدری، )شود می تعریف

 

 پیشینه تحقیق
 برخی از مطالعات در های آن و نیز تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی و تولیدیکسب و کار و مولفه فناوریمحیط  مفهوم همچنین

 ارتباط اتمطالع این در که دهد می نشان تحقیقات این بررسی و بوده مدیریت و اقتصاد موردتوجه شناسی،حوزه جامعه در

 بخش دو در حاضر تحقیق موضوع با مرتبط مطالعات. است قرار نگرفته مورد بررسی یکدیگر کنار در شده ذکر مفاهیم

 است؛ شده ارائه خارجی و داخلی مطالعات

 از شواهدی با توجه به نوظهور بازارهای در شرکت عملکرد بر توسعه و تحقیق هزینه تأثیردر تحقیقی ( 9194) 1تانگ و بین

 مثبتی تأثیرات توسعه و تحقیق در گذاریسرمایهنتایج تحقیق آنان نشان داد که . مورد بررسی قرار دادند ویتنامی های شرکت

 از باال تحقیق و توسعه دارای هایشرکت همچنین نتایج حاکی از آن بود که. دارد  سهام بازده و دارایی بازده سود، درآمد، بر

در تحقیقی ( 9141) 2باربو و میلیتارو. گیرندمی پیشی پایینتحقیق و توسعه  با هایشرکت از ارایید بازدهو  درآمد ،سود نظر

-یافته. را مورد بررسی قرار دادند تولید بخش در شرکت عملکرد و نوآوری بین رابطه در معنوی مالکیت حقوق نقش تعدیلگر

 هایسرمایه به دسترسی جدید، هایگذاریسرمایه شدر و اختراع ثبت حق بین مثبت همبستگی ی این تحقیق حاکی ازها

 ارزشمند نامشهود هایدارایی از ایمجموعه معنوی مالکیت که داد ارائه تجربی شواهد مطالعه این. بود جدید دانش و خطرپذیر
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در  (9141)و همکاران  4ژئو فیتوسی .است تولیدی شرکت یک اصلی اهداف از یکی رقبا از بهتر نوآوری مدیریت و است

نتایج تحقیق آنان نشان داد حفاظت از . را مورد بررسی قرار دادند شرکت اقتصادی عملکرد و معنوی مالکیت تحقیقی حقوق

 عملکرد و مالکیت ساختاردر تحقیقی ( 9142)و همکاران  9تینگ. حقوق مالکیت معنوی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد

 خارجی مالکیت و خانواده مالکیت که داد نشان ی این تحقیقهایافته. بررسی نمودند توسعه و تحقیق نقش با توجه به شرکت

 با خارجی مالکیت و خانواده مالکیت بین رابطه ترتیب به توسعه و تحقیقو  دارد ارتباط شرکت عملکرد با مثبت طور به

 دارد، ارتباط شرکت عملکرد به مالکیت ختارسا که اندداده نشان قبلی مطالعات که حالی در. کند می تقویت را شرکت عملکرد

نگویان  .نمود کمک شرکت عملکرد و مالکیت ساختار بین رابطه تعدیل در توسعه و تحقیق نقش از جدیدی درک به مقاله این

سی قرار را مرود برر تجاری عملکرد و فناوری کارآمد انتقال بین رابطه در سازمانی فرهنگ تأثیردر تحقیقی ( 9141) 3و آیویاما

 بر مثبت اثر درصد 91 و شرکت وریبهره بر مثبت تأثیر درصد 11 فناوری کارآمد انتقال که این تحقیق نشان داد نتایج. دادند

-می ایجاد تجاری عملکرد بر فناوری کارآمد انتقال تأثیر در چشمگیری هایتفاوت شرکت فرهنگ. دارد آن نوآوری ظرفیت

 ریسک و کرده تشویق گیریتصمیم در مشارکت به را کارکنان شود، قائل باالتری ارزش ییادگیر برای شرکت هرچهو . کند

در ( 9143)و همکاران  1استولویک .است باالتر کارآمد شده منتقل فناوری با شرکت تجاری عملکرد موفقیت بپذیرد، را

. را مورد بررسی قرار دادند فناوری عمر چرخه طول در شرکت عملکرد بر فناوری خارجی و داخلی منابع تأمین تأثیرتحقیقی 

 بر مثبتی تأثیر خارجی، فناوری تأمین برای روشی عنوان به استراتژیک، همکار هایشبکه کهنتایج این تحقیق نشان داد 

 فناوری تأمین روش یک عنوان به داخلی توسعه و دارند فناوری عمر چرخه اوایل در شرکت یک بازار و نوآورانه عملکرد

 تأثیردر تحقیقی ( 9149) 2فالک. دارد فناوری عمر چرخه در بعداً شرکت یک بازار و نوآورانه عملکرد بر مثبتی تأثیر ،داخلی

 بر توسعه و تحقیق شدت که نتایج این تحقیق نشان داد. را مورد بررسی قرار داد شرکت عملکرد بر توسعه و تحقیق شدت

 . تاثیرگذار است شرکت عملکرد

. کار را مورد بررسی قرار دادند و  کسب بخش در توسعه  و  تحقیق از حمایت های در تحقیقی سیاست( 4318)قی علیزاده و منط
 مشارکت های سیاست و غیرمستقیم مالی های حمایت تقاضا، تحریک های سیاست اخیر های سال مطالعه آنان نشان داد که در

 و مشخصات به توجه حال، عین در. اند  گرفته قرار گذاران تسیاس توجه مورد بیشتر وتوسعه تحقیق برای دولتی خصوصی
 ترین مناسب انتخاب برای وتوسعه تحقیق خروجی همچنین و ورودی افزونگی های شاخص ها بر سیاست از یک هر اثربخشی

 بخش در توسعه و تحقیق مخارج و بازار ساختار در تحقیقی رابطه (4318) کاشی خداداد آزاد ونورانی .است ضروری ها گزینه
 تحقیق مخارج شدت 927/1 سطح تا تمرکز افزایش با که داد نشان این پژوهش نتایج. ایران را مورد بررسی قرار دادند صنعت

 رشد و توسعه و تحقیق مخارج افزایش با همچنین. یابدمی کاهش مقدار این از گذر با اما یابدمی افزایش نوآوری و توسعه و
 2 در تنها این بر عالوه. است یافته کاهش مقدار این از گذر با و یافته افزایش تمرکز میزان رصدد 38/1 سطح تا نوآوری
 موید پژوهش نتایج مجموع، در. است نامتقارن نوآوری و تمرکز رابطه صنایع اکثر در و باالست نوآوری و تمرکز صنایع درصد

در  (4317) سرگلزهی و همکاران. است پایین وسعهت و تحقیق سطح ایران صنعتی های بخش زیر عمده در که است آن
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این نتایج . ایران را مورد بررسی قرار دادند ایکارخانه صنایع در تولید عوامل کل وری بهره بر توسعه و تحقیق تأثیر تحقیقی
ها،  صی بنگاههای مقیاس، انباشت سرمایه فیزیکی، مالکیت خصو تحقیق نشان داد که تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، صرفه

براساس . های مورد مطالعه را توضیح دهندوری در طول سال اند روند رشد بهره صادرات صنعت و شدت مانع ورود توانسته

در ( 4312)آبادی و همکاران شاه .اند وری داشته ها بجز شدت مانع ورود تأثیر مثبت بر بهره نتایج مدل برآوردی تمامی متغیر
ایرانرا مورد  روستایی مناطق فقر بر کشاورزی بخش انسانیِ سرمایه و( خارجی و داخلی) توسعه و حقیقت انباشت تحقیقی تأثیر

 با شاغلین به انسانی سرمایه نسبت متقابل تأثیر در افزایش درصد یک داد که تحقیق آنان نشان نتایج. بررسی قرار دادند
 نسبت متقابل تأثیر در افزایش درصد یک و درصد 73/4 نمیزا به کاهشی به منجر داخلی توسعه و تحقیق هزینه انباشت
 نسبی فقر در درصد 32/3 میزان به افزایشی به منجر خارجی توسعه و تحقیق هزینه انباشت با شاغلین به انسانی سرمایه
 ایجاد در شده ثبت دانش و معنوی مالکیت نظام توسعه در تحقیقی تأثیر (4312) نجفی شعوری و .شودمی روستایی مناطق
 صنعت در نوآوری بر معنوی مالکیت اگرچه که داد نشان این تحقیق نتایج. صنعت را بررسی نمودند نوآوری برای انگیزه
 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان در معنوی مالکیت نظام توسعه حال این با است، نداشته معناداری تأثیر مستقیم بشکل

 تأثیر صنعت در انگیزه ایجاد گر میانجی نقش طریق از صنعت در نوآوری بر( تهران نویمع مالکیت اداره و هاشرکت ثبت اداره)
 هایمولفه سازیپیاده در فناوری زیرساخت تاثیر در تحقیقی (4312) رحیمی و همکاران .دارد مثبتی و معنادار غیرمستقیم

 آمیز موفقیت سازی پیاده در موثر عوامل از کیی نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری. را ارزیابی نمودند  دانش مدیریت
 کند را روند این افزاری نرم و افزاری سخت امکانات اینترنت، مانند آن هایزیرساخت نبود ها است وسازمان در دانش مدیریت

 مدیریت در تحقیقی نقش (4313) آتانی و همکاران رفیعی .گرداندمی ناموفق را سازمان در دانش مدیریت سازی پیاده و
نتایج این تتحقیق . راهکارها موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند و ها چالش اقتصادی و توسعه در معنوی مالکیت

 .دارد کشور اقتصادی توسعه های شاخص روی بر داری معنا و مثبت اثر معنوی مالکیت حقوق مدیریت به اهتمام که نشان داد
او در این تحقیق . داخل را مورد بررسی قرار داد ساخت مدیریت در آوری فن حیات چرخه نقش در تحقیقی (4314)مرادیان 

 از به منجر و بوده پرهزینه بسیار ریزی، برنامه فرآیند در کلیدی عاملی عنوان به الگو این انگاشتن نشان داد که نادیده
 نفت، صنعت چون هم فنی های پیچیدگی با نعتیص در داخل ساخت مدیریت. شد خواهد شرکت یک رقابتی جایگاه رفتن دست

 .است سیستم و فرآیند محصول، آوری، فن حیات چرخه از عمیق درکی مستلزم
های تولیدی تاثیر عملکرد تجاری و تولیدی شرکت بر فناوریهای محیط توان گفت که مولفهمی ذکرشدهبا توجه به مطالب 

فرضیه ارائه  2شده و در قالب  های تحقیق تدوینق با مبانی نظری موجود فرضیهمبتنی بر این دیدگاه، مطاب. داری داردمعنی
 شدند؛

 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی محیط فناوریهای مولفه .4

 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی تحقیق و توسعهمولفه  .9

 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی کیت معنوینظام مالمولفه  .3

 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی چرخه حیات فناوریمولفه  .1

 .صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برفناوری معنیانتقال مولفه  .2

 

 روش پژوهش
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. است شده استفاده  پرسشنامه ابزار از اطالعات آوری جمع برای و است یتحلیل -یتوصیف و از نظر روش کاربردی هدف، نظر از حاضر مطالعه 

 ی کلیه پژوهش این آماری ی جامعه. اند شده طراحی  مخالف کامالً تا موافق کامالً از لیکرت ای گزینه پنج طیف از استفاده با پرسشنامه سؤاالت

 نظر در کارآفرینان از نفر 481 پژوهش این های پرسشنامه تکمیل برای نمونه حجم حداقل. اندبوده صنعتی استان اردبیل مدیران واحدهای

های تحقیق از همچنین جهت سنجش متغیر. گردید و پرسشنامه در میان آنان توزیع گردیدانتخاب به روش تصادفی  و شده گرفته

های تحقیق از های پرسشنامهشاخص. سب و کار و عملکرد تولیدی و تجاری استفاده گردیدهای محیط فرهنگی کی مولفهها پرسشنامه

 .سازی گردید ی تحقیق اخذ شده؛ سپس بر اساس شرایط تحقیق بومی مطالعات مرتبط و پیشینه

 تمعادال سازی مدل و تأییدی عاملی تحلیل از فرضیات به پاسخ و مدل تحقیق پایایی و روایی سنجش همچنین جهت
 پایایی ضریب و AVE معیار از همگرا، روایی محاسبه منظور به .است شده استفاده  SMART PLS افزار نرم از ساختاری
 مناسبی همگرای روایی از متغیرها که است آن بیانگر باشد، 2/1 با برابر حداقل AVE اگر. شد استفاده CRمعیار  از ترکیبی

 توضیح متوسط طور به را های خود شاخص واریانس از نیمی از بیش است قادر پنهان متغیر یک که معنی این به. برخوردارند
 باالی تحقیق متغیرهای تمامی برای (AVE)شده  استخراج واریانس میانگین شاخص تحقیق این در که این به توجه با. دهد

 ابزار پایایی کرونباخ، آلفای ضریب و (CR)ترکیبی  پایایی ضریب. شودمی تأیید مدل متغیرهای همگرای روایی لذا است، 2/1
متغیرهای  تمامی برای کرونباخ آلفای ضریب و (CR)ترکیبی  پایایی ضریب مقدار اینکه به توجه با. سنجند را می گیری اندازه

 .باشند می پذیرش قابل حد در پرسشنامه در موجود متغیرهای های سؤال پایایی بنابراین است، 7/1 از بیشتر پژوهش

 

 های تحقیق تهیاف
های تحقیق حاکی از آن است که یافته .است شده ارائه تحقیق آماری جامعه جمعیتی هایویژگی نخست نتایج ارائه بخش در

 427نفر آنان زن و همچنین اکثریت اعضای نمونه آماری تحقیق به تعداد  2کنندگان مرد و نفر از شرکت 471از نظر جنسیت 
و نیز اکثریت اعضای نمونه . اندنفر قرار داشته 81سال به تعداد   21تا  14ترین افراد در رده سنی بیش. اندنفر، متأهل بوده

ی انجام کنندگان در مصاحبهدر این میان از مشارکت. اندنفر، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده 13آماری تحقیق به تعداد 
ها به دست ی حاصل از تحلیل دادهاستنباط هایافتهمه نتایج تحقیق، یهمچنین در ادا. اندنفر سابقه فعالیت داشته 419شده 

 SMART PLS افزار نرم با ساختاری معادالت سازی مدل روش از پژوهش این مدل آزمون برای. آمده ارائه شده است
 کوچک و ها داده نبودن ترمال مستقل، متغیرهای خطی هم مانند شرایطی وجود به نسبت افزار، نرم این. است شده استفاده
 SMART افزار نرم با ساختاری در مدل سازی معادالت برازش مدلدر این پژوهش، . است سازگار نمونه حجم بودن

PLS  برازش مدل کلی( 9برازش مدل های اندازه گیری ( 4: شده استبخش انجام  دودر. 
 همراه به متغیر یک گیرنده بر در که شود یم کلی مدل از بخشی به مربوط گیری، اندازه مدلبرازش مدل اندازه گیری؛ 

 استفاده روایی واگرا و همگرا روایی پایایی، معیار سه گیری، اندازه های مدل برازش بررسی برای. است آن به سواالت مربوط
 .شود می

  کرونباخ آلفای( 9 عاملی بار ضرایب( 4: گیرد می قرار سنجش مورد معیار سه توسط شاخص، پایایی و روایی همگرا؛ پایایی
 (CR)وپایایی ترکیبی 

 که شوند می محاسبه سازه آن با سازه یک های شاخص همبستگی مقدار محاسبه طریق از عاملی ضرایب بارعاملی؛ بارهای
 واریانس از آن، های شاخص و سازه بین واریانس که است مطلب این مؤید شود، 1/1مقدار از بیشتر یا و برابر مقدار این اگر

 برای مالک مقدار بنابراین،. است قبول قابل گیری اندازه مدل آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه آن گیری اندازه خطای
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 سوال آن شد،1/1 از کمتر سواالتی عاملی بار مدل، اجرای از پس چنانچه باشد؛ می 1/1 عاملی بارهای ضرایب بودن مناسب
 1/1، تمامی بارعاملی سواالت بیشتر از 4 -1مطابق شکل. یر آن قرار نگیردسایر معیارها تحت تاث بررسی تا شود می حذف

 .توان نتیجه گرفت که مدل،پایایی مناسبی دارداست از این رو حذف هیچکدام الزم نیست و می
 

 
 مقادیر بار عاملی سواالت مربوط به متغیرهای پژوهش: 1شکل

پایایی ترکیبی بیانگر میزان همبستگی سواالت یک بعد به یکدیگر برای ؛ (ترکیبی)و پایایی مرکبهمگرا  ییرواآلفای کرونباخ،
چند  ایدو  قیاز طر صهیچند خص ای کی هرگاه (.4114فورنر والرکر،)کندهای اندازه گیری را مشخص میبرازش کافی مدل

 نیب یاگر همبستگ. ازدس یها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم م یریاندازه گ نیا نیب یشوند همبستگ یریروش اندازه گ
 نیوجود ا.باشد یاعتبار همگرا م یکند باال باشد، پرسشنامه دارا یم یریرا اندازه گ یواحد ی صهیکه خص یینمرات آزمون ها

 نیانگیهمگرا م ییروا یبرا. است یضرور سنجد، یشود م دهیسنج دیکه آزمون آنچه را که با نیاز ا نانیاطم یبرا یهمبستگ
 :بر قرار باشد ریروابط ز دیبا. شود محاسبه می (CR) 9و پایایی مرکب (AVE) 4جاستخرا انسیوار

CR>7.0 

AVE>7.0 
 

 

 

                                                           
3
 Average Variance Extracted (AVE) 
 
 Composite Reliability (CR) 
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 نتایج روایی همگرا ، پایایی مركب و آلفای كرونباخ: 2جدول 

 آلفای كرونباخ (C.R)پایایی ترکیبی (AVE)میانگین واریانس متغیرهای پژوهش

 811/1 199/1 213/1 تجاری-عملکرد تولیدی

 144/1 822/1 273/1 تحقیق و توسعه

 822/1 143/1 211/1 مالکیت معنوی نظام

 چرخه حیات فناوری
 

231/1 872/1 882/1 

 812/1 811/1 231/1 فناوری انتقال

 849/1 882/1 281/1 محیط فناوری

 
 :با توجه به جدول فوق

 . شود بنابراین روایی همگرا تایید میاست  2/1بزرگتر از  (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیممقدار 
 .شودبنابراین پایایی مرکب تایید می بزرگتر است 7/1در تمامی موارد از آستانه  (CR)مرکب  قدار پایاییم

 .شودبنابراین پایایی پرسشنامه تایید می بزرگتر است 7/1مقدار آلفای کرونباخ  در تمامی موارد از آستانه 
 با سازه آن همبستگی مقابل در هایش شاخص با سازه یک همبستگی میزان مقایسه از واگرا، روایی یبررس برای؛ روایی واگرا

 AVE میزان که است قبول قابل سطح در وقتی واگرا روایی. شد گرفته بهره الکر و فورنل روش از استفاده با ها سازه سایر
 در( ها سازه بین همبستگی ضرایب مقدار مربع یعنی) دیگر ایه سازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر برای
 AVE جذر مقدار باشد، می مشخص ،(4184) والکر فورنل روش از ، برگرفته7-1 شماره جدول در که همانگونه. باشد مدل

 در که تداش اظهار توان می رو، این از. است بیشتر آنها، میان همبستگی مقدار حاضر، از پژوهش در مکنون متغیرهای
 بیان به. دیگر های سازه با تا دارند خود های شاخص با بیشتری تعامل مدل، در( مکنون متغیرهای) ها سازه حاضر، پژوهش

 .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی دیگر،
 

 نتایج روایی واگرا: 3جدول

محیط فناوری   انتقال فناوری 
چرخه حیات 

 فناوری
مالکیت  نظام

 معنوی

تحقیق و  

وسعهت  

-تولیدی عملکرد 

  تجاری

     831/1  تجاری-عملکرد تولیدی 

    817/1  249/1  تحقیق و توسعه 

   718/1  213/1  722/1  مالکیت معنوی نظام 
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  734/1  193/1  241/1  212/1  چرخه حیات فناوری 

 727/1  221/1  287/1  327/1  719/1  انتقال فناوری 

831/1  272/1  312/1  744/1  482/1  739/1  محیط فناوری 

 
های اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری بعد از برازش مدل plsمطابق با الگوریتم داده ها در برازش مدل ساختاری؛ 

کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان وهمراه با ( متغیرهای آشکار)گیری به سواالت مدل ساختاری برخالف مدل اندازه. رسدمی
 .گرددن آنها بررسی میروابط میا

Rمعیار 
معادالت ساختاری ازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معیاری است که برای متصل کردن بخش اند؛ این عامل  

مربوط به  R9 هرچه مقدار. گذاردرود و نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا میبه کار می
را به  27/1و  33/1، 41/1سه مقدار ( 4118)چین . بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل استزای مدل  های درون سازه

Rمطابق با جدول زیر، مقدار  .عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای برازش مدل معرفی کرده است
با توجه به سه مقدار  9

 . توان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساختمالک، می
 

 مقادیر ضریب تعیین:4ولجد

Rمقادیر متغیرهای پژوهش
2 

تجاری-عملکرد تولیدی  243/1  

211/1 تحقیق و توسعه  

782/1 مالکیت معنوی نظام  

839/1 چرخه حیات فناوری  

747/1 انتقال فناوری  

 

این . است  Q9 ری، شاخصدومین شاخص برازش مدل ساختا :بین یا یا آزمون ارتباط پیش( CV red)شاخص افزونگی 
به اعتقاد . کند زا را مشخص می های درون معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در سازه  (4172) 4معیار که توسط استون گیسر

. زای مدل را داشته باشند بینی متغیرهای درون هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش آن ها مدل
ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته  ها به درستی تعریف شده باشند، سازه که اگر در یک مدل، روابط بین سازهاست ین معنی ه اب

را به عنوان قدرت پیش  32/1و  42/1، 9/1سه مقدار ( 9111) 9هنسلر و همکاران. ید شوندأیها به درستی ت و از این راه فرضیه
Qادیر مربوط به شاخص مق. بینی کم، متوسط و قوی تعیین نموده اند

با عنایت . نمایش داده شده است 2 متغیرها در جدول 9
باشند و می توان عنوان نمود که نتایج نشان دهنده برازش قوی مدل به مقدار منعکس شده دارای قدرت پیش بینی قوی می

 .ساختاری پژوهش است
 

 

                                                           
3. Auston Gieser 

 . Henseler et al 
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Qمقادیر: 0جدول 
2 

Qمقادیر متغیرهای پژوهش
9 

 123/1 تجاری-عملکرد تولیدی

 321/1 تحقیق و توسعه

 114/1 مالکیت معنوی نظام

 327/1 چرخه حیات فناوری

 181/1 انتقال فناوری

 
تنها یک معیار کند برای بررسی برازش مدل کلی که هر دوبخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل میبرازش مدل کلی؛ 

 .شودق رابطه زیر محاسبه میشود این معیار از طریاستفاده می GOFبه نام 

 

GOF= 
Communalities  نشانة میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است وR

نیز مقدار میانگین مقادیر سازه های درون زای مدل  9
وجه به مقدار با ت.اندرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی نموده 32/1و  14/92/1وتلز و همکاران، سه مقدار  .است

 .است و نشان دهنده برازش قوی مدل کلی پژوهش است 171/1محاسبه شده برابر با 
گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، نوبت به بررسی و آزمون پس از بررسی برازش مدل اندازههای پژوهش؛ آزمون فرضیه

های زیر  های پژوهش به شرح شکلن فرضیهبرای آزمو plsمدل اجرا شده در محیط نرم افزار . رسدهای تحقیق میفرضیه
 .ارائه شده است
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 مدل ساختاری بررسی فرضیه های پژوهش در حالت معناداری:2شکل

 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی دارییمعن یرتاث محیط فناوری هایمولفه: فرضیه اول
 یهباش د و فرض    یم   4912بزرگتر از ای که این مقدار است به گونه 313/91بدست آمده  Tمقدار آماره ( 9)با توجه  به شکل 

ب ر عملک رد    ی داریمعن   یرت اث  مح یط فن اوری   ه ای مولف ه استنباط نمود  ینتوان چن یو م گیردیقرار م ییدپژوهش مورد تا
اس ت،  ، (β=1/ 841)با  برابر بدست آمده یرمس یب، ضر(3)با توجه به شکل  ینهمچن.تجاری واحد های صنعتی دارد -تولیدی

 ه ای مولف ه عن وان نم ود    توانیپس م. باشدیم یمبه صورت مستق یرتاث ینبدست آمده مثبت است ا یرمس یباز آنجا که ضر
 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی دارییمعنیر مثبت و تاث محیط فناوری
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 اندارداست ضریب حالت در فرضیه پژوهش ساختاری مدل :3شکل

های زی ر  مدل به صورت شکل تجاری واحد های صنعتی -عملکرد تولیدیبر  محیط فناوری هایمولفهبه منظور بررسی تاثیر 
 .در محیط نرم افزار اسمارت پی ال اس اجرا شد

 
 مدل ساختاری بررسی فرضیه های پژوهش در حالت معناداری:4شکل
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 استاندارد ضریب حالت در ها پژوهشفهفرضیه های مربوط به مول ساختاری مدل :5شکل

 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی ی داریمعن یرتاث تحقیق و توسعهمولفه 
 یهباش د و فرض    یم   4912بزرگت ر از  ای که این مق دار  است به گونه 923/3بدست آمده  Tمقدار آماره ( 1)با توجه  به شکل 

 -بر عملک رد تولی دی   یدار یمعن یرتاث تحقیق و توسعهاستنباط نمود مولفه  ینتوان چن یم و گیردیقرار م ییدپژوهش مورد تا
است، از آنجا ک ه  ، (β=1/ 923)برابر با  بدست آمده یرمس یب، ضر2با توجه به شکل  ینهمچن .تجاری واحد های صنعتی دارد

 تحقی ق و توس عه  عنوان نمود مولف ه   توانیمپس . باشدیم یمبه صورت مستق تاثیر ینبدست آمده مثبت است ا یرمس یبضر
 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی ی داریمعنمثبت و  یرتاث

  .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی دارییمعن یرتاث نظام مالکیت معنویمولفه 
 یهباش د و فرض    یم   4912بزرگت ر از  ی که این مق دار  ااست به گونه 121/1بدست آمده  Tمقدار آماره ( 1)با توجه  به شکل 

 -ب ر عملک رد تولی دی    دارییمعن یرتاث نظام مالکیت معنویاستنباط مولفه  ینتوان چن یو م گیردیقرار م ییدپژوهش مورد تا
ز آنجا ک ه  است، ا، (β=1/ 921)برابر با  بدست آمده یرمس یب، ضر2با توجه به شکل  ینهمچن .تجاری واحد های صنعتی دارد

 یرتاث نظام مالکیت معنوی عنوان نمود توانیپس م. باشدیم یمبه صورت مستق تاثیر ینبدست آمده مثبت است ا یرمس یبضر
 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی ی داریمعنمثبت و 
 .تی داردتجاری واحد های صنع -بر عملکرد تولیدی دارییمعن یرتاث چرخه حیات فناوریمولفه 

 یهباش د و فرض    یم   4912بزرگت ر از  ای که این مق دار  است به گونه 712/2بدست آمده  Tمقدار آماره ( 1)با توجه  به شکل 
ب ر عملک رد    دارییمعن   یرت اث  چرخ ه حی ات فن اوری   مولفه  نمود استنباط ینتوان چن یو م گیردیقرار م ییدپژوهش مورد تا

است، از ، (β=1/ 422)برابر با  بدست آمده یرمس یب، ضر2با توجه به شکل  ینهمچن .ردتجاری واحد های صنعتی دا -تولیدی
چرخ ه  مولف ه   عن وان نم ود   توانیپس م. باشدیم یمبه صورت مستق تاثیر ینبدست آمده مثبت است ا یرمس یبآنجا که ضر

 .داردتجاری واحد های صنعتی  -بر عملکرد تولیدی دارییمعنمثبت و  یرتاث حیات فناوری
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 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی دارییمعنتاثیر  انتقال فناوریمولفه 
 یهباش د و فرض    یم   4912بزرگت ر از  ای که این مق دار  است به گونه 874/1بدست آمده  Tمقدار آماره ( 1)با توجه  به شکل 

 -ب ر عملک رد تولی دی    دارییمعن   یرتاث یفناورانتقال لفه مو نمود استنباط ینتوان چن یو م گیردیقرار م ییدپژوهش مورد تا
است، از آنجا ک ه  ، (β=1/ 922)برابر با  بدست آمده یرمس یب، ضر2با توجه به شکل  ینهمچن .تجاری واحد های صنعتی دارد

یر تاث یفناورال انتقمولفه  عنوان نمود توانیپس م. باشدیم یمبه صورت مستق تاثیر ینبدست آمده مثبت است ا یرمس یبضر
 .تجاری واحد های صنعتی دارد -بر عملکرد تولیدی دارییمعن مثبت و

 

 گیرینتیجه
 واحدهای تجاری -تولیدی عملکرد بر فناوری محیط هایمولفه اثر تحلیلاشاره گردید هدف تحقیق حاضر همانطور که 

-تاثیر معنی فناوری محیطهای مولفه)ول تحقیق با توجه به مدل نظری تحقیق، فرضیه ا. بوده است (اردبیل استان)صنعتی

-سازمان مبتنی بر این یافته. مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردید (صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری بر

محیط وامل ی تولیدی بایستی در اتخاذ راهبردهای حمایتی بر عکسب و کارهاگذار در حوزه حمایت از ها و نهادهای سیاست

به دلیل حاکمیت فضای رقابتی در میان کسب و کارها، . تمرکز نمایندتاثیرگذار بر عملکرد این نوع از کسب و کارها فناوری 

بر این اساس کسب و کارهای که مزیت رقابتی خود . کندداشتن مزیت رقابتی بر پیشرفت و چیرگری کسب و کارها کمک می

آورند از توان رقابتی بیشتری برخوردار شوده و عملکرد تولیدی و تجاری ید به دست میهای جدرا توسط اتکا به فناوری

های مندی بیشتر آنان از مزیتمبتنی بر این دیدگاه تقویت محیط فناورانه کسب و کارها و بهره. دندبیشتری از خود نشان می

 تاثیر تحقیق و توسعه مولفه)در فرضیه دوم تحقیق  همچنین. تواند به توسعه کسب و کارهای تولیدی منجر گردداین فضا می

 از حاصل هاییافته. مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردید (دارد صنعتی واحدهای تجاری -تولیدی عملکرد بر داریمعنی

عتی داشته صنتجاری واحدهای  -عملکرد تولیدیبر  داریمعنیتاثیر  تحقیق و توسعه مولفهداد که  نشان فرضیه این آزمون

از عوامل عمده تاثیرگذار بر عملکرد  تحقیق و توسعهتوان گفت که های حاصل از آزمون این فرضیه میبر اساس یافته. است

همراستا  (9149)  فالکو (9194)  بین و تانگای با نتایج تحقیق ، چنین یافتهشودتجاری کسب و کارها محسوب می-تولیدی

 کاهش جهت در هاشرکت تالش امروز، رقابتی پیچیده شرایط در توان گفت به دلیل اینکهمی مبتنی بر این نتیجه .باشدمی

 هایشرکت در و بر این اساس است یافته افزایش بلندمدت، رقابتی مزایای کسب منظور به جدید محصوالت توسعه زمان

 مخارج انجام با. باشد می جدید خدمات و محصوالت ارائه و تولید در نوآوری به منوط بلندمدت رقابتی مزیت کسب امروزی

 استفاده بر عالوه که آیدمی وجود به هاشرکت برای امکان این رقیبان سایر مقابل در جدید محصولی تولید و توسعه و تحقیق

 هب را کنندگان مصرف خود، برای متمادی سال چندین برای آن تولید انحصار و جدید محصول تولید و اختراع حق امتیاز از

بنابراین . افزایش دهند  را شرکت عملکرد طریق این از و سازد متمایل خود محصوالت سایر معرفی و استفاده سوی و سمت

 تولیدی واحدهای به رسانیاطالع با سو یک از باید دولت صنایع، برای مناسب امکانات و فضا ایجاد برای که شودمی پیشنهاد

 درآمد بر مالیات هایمعافیت قبیل از) مالی هایمشوق طریق از توسعه و تحقیق هایلیتفعا در گذاریسرمایه افزایش بر مبنی

 تجهیز یا و اندازیراه برای مالی منابع اهدای صنعت، بخش در هاپژوهش برای بودجه افزایش توسعه، و تحقیق های هزین در

...(  و توسعه و تحقیق واحدهای ایسرمایه جهیزاتت بر گمرکی معافیت کشور، صنعتی هایبنگاه در توسعه و تحقیق واحدهای

 .آورد فراهم کشور تولیدی واحدهای در را توسعه و تحقیق هایفعالیت افزایش زمینه
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صنعتی  های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی نظام مالکیت معنویهای مولفه)همچنین فرضیه سوم تحقیق 

 نظام مالکیت معنویداد که مولفه  نشان فرضیه این آزمون از حاصل هاییافتهته و تأیید گردید، مورد ارزیابی قرار گرف (دارد

 (9141)  میلیتارو و باربواین یافته با نتایج تحقیقات . صنعتی داشته استتجاری واحدهای  -عملکرد تولیدیبر  داریمعنیتاثیر 

 ثبت بر مسئول هایسازمان تمرکز که رسدمی نظر بهبر این اساس  .باشددر یک راستا می( 9141) همکاران و  فیتوسی ژئوو 

 شودمی باعث به عنوان ابعاد نظام مالکیت معنوی مختلف صنایع های طرح و جغرافیایی هاینشان تجاری، عالئم اختراعات،

 وضعیتی چنین در که یابد فزایشا توجهی قابل حد در آورانه نو و آفرینانه کار هایفعالیت برای نیاز مورد انگیزه و روحیه که

 .یابدشده و در نتیجه عملکرد واحدهای تولیدی نیز بهبود می چشمگیر بسیار صنعت در نوآوری توسعه و رشد

مورد  (صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی چرخه حیات فناوری)فرضیه چهارم تحقیق نیز 

 -تولیدی عملکرد بر چرخه حیات فناوری داد که نشان فرضیه این آزمون از حاصل هاییافته. د گردیدارزیابی قرار گرفته و تأیی

های کسب و در تدوین استراتژی چرخه حیات فناوریبر این اساس . داشته است داریمعنی تأثیر صنعتی های واحد تجاری

وی آورند که در مراحل پایانی چرخه حیات خود قرار دادند های رکارها مهم بوده و اگر واحدهای صنعتی به استفاده از فناوری

شود بر این اساس پیشنهاد می. به تدیج مزیت رقابتی فناورانه آنان از بین رفته، با تضعیف عملکرد خود روبرو خواهند شد

ای تولیدی که های مورد استفاده در صنایع کشور از واحدههای مسئول ضمن بررسی و مطالعه چرخه حیات فناوریسازمان

-عمل آورده و از طریق مشوقنمایند، حمایت بیشتری بههای با وضعیت مناسب در چرخه حیات میاقدام به استفاده از فناوری

 فناوری انتقال)تحقیق نیز  پنجمفرضیه . های جدید سوق دهندهای مالی و مالیاتی واحدهای تولیدی را به استفاده از فناوری

 حاصل هاییافته. مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردید (صنعتی دارد های واحدتجاری  -تولیدی عملکرد داری برتاثیر معنی

در واقع عوامل . های تولیدی را تحت تاثیر قرار دهدتواند عملکرد شرکتمی فناوری نتقالا داد که نشان فرضیه این آزمون از

تواند بر عملکرد واحدهای تولیدی مناسب دسترسی به فناوری میتشکیل دهنده محیط فناوری از جمله سهولت و هزینه 

در فرایندهای داخلی واحدهای تولید و استفاده از آن در طرحی و تولید محصوالت  سازی فناوریاتخاذ و پیاده. تاثیرگذار باشد

ها و بر این اساس تشکیل شبکه .پذیری آنان را افزایش دهدتواند رقابتبه تولید ناب و چابک این واحدها کمک نموده و می

اتحادهای درست در میان صنایع داخلی و نیز صنایع جهانی برای تسهیل در فرایند انتقال فناوری جهت افزایش و بهبود 

-های بینمبتنی بر این دیدگاه برقراری ارتباطات تولیدی به شرکت. ها از اهمیت باالیی برخوردار استعملکرد این شرکت

همچنین تقویت قوانین . ای تنظیم گردد که به انتقال فناوری به صنایع تولیدی و مهم کشور منجر گرددگونهی بهالمللی بایست

-های احتمالی میو نیز آموزش مدیران صنایع جهت بسترسازی حقوقی مناسب برای انتقال فناوری و نیز جلوگیری از تعارض

 .فناوری به صنایع تولیدی، عملکرد آنان بهتر گردد تواند به این فرایند کمک نموده و در نتیجه انتقال

 منابع
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 رشد، مراکز و ها پارک تخصصی فصلنامه. صادرات بر فکری مالکیت حقوق تأثیر بررسی(.4314. )فریماه رحیمی، ابوالفضل، آبادی، شاه
8(39 :)44-94. 

 ،(1) 2. انسانی علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه(. 4312.) اسماعیل ، پور سعدی عباس،  عباسپور، حسن،  ملکی، مرتضی،  شعبانی،
411-471. 

. صنعت نوآوری برای انگیزه ایجاد در شده بتث دانش و معنوی مالکیت نظام توسعه تأثیر بررسی(. 4312. )امیر9 نجفی9 مریم9 شعوری
 .921-9947 (3)97 انسانی علوم در خالقیت و ابتکار

 خودرو های مجموعه و قطعات سازنده های شرکت در تولیدی عملکرد بر چابکی های توانمندی اثر(. 4388) بهنام اژدری محمود، صارمی
 .484-421( :9) 43. ایران در مدیریت های پژوهش. بیز های شبکه رویکرد با

 رشد بر اختراع وحق فکری مالکیت حقوق از حمایت تأثیر(. 4313.)حسین محمد قیاسی، یزدان، فراهانی، گودرزی حسین، نژاد،عباسی
 .28-97(: 4)41 ،(پایدار توسعه و رشد) اقتصادی پژوهشهای فصلنامه. ایران اقتصادی
9 (9)949 فناوری و علم سیاست. کار و  کسب بخش در توسعه  و  تحقیق از حمایت یها سیاست(. 4318. )منوچهر9 منطقی9 پریسا9 علیزاده

323-378. 
 ی کارآفرینانه قصد بر فرهنگی و محیطی عوامل تاثیر بررسی(. 4314. )مارتین9 مولدر9 محمد9 چیذری9 هارم 9 بیمنز9 سعید9 کریمی

 .491-9412 (3)92 کارآفرینی توسعه پژوهشی علمی فصلنامه. کشاورزی دانشجویان
 نامه سیاست(. کشور اقتصادی وضعیت موردی ٔەمطالع) کار و کسب محیط اثرگذاری سنجش(. 4312. )مجید9 رجبی9 سعید9 پور کیان
 .28-917 (9)912 فناوری و علم

 تخصصی امهفصلن. توسعه حال در کشورهاى نوآورى در فکرى مالکیت حقوق نقش(. 4314.)کمرالدین ویچ، بدری ندا، نیا، گرشاسبی
 .22-24(: 3)8 رشد، مراکز و ها پارک

9 (9)949 فناوری و علم سیاست. المللی بین فناوری انتقال های سیاست و مفاهیم تحول سیر(. 4318. )فاطمه9 مجیری9 مهدی9 مجیدپور
192-137. 

. تهران شهر ساماندهی در کشور در کار و کسب فضای بهبود نقش(. 4312. )امین مرادی، گلناز، االسالمی، ناصر حسین، هشی، مختاری
 .87-72 ،(493) 1 جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه
( 88. )گاز و نفت تولید و اکتشاف علمی ماهنامه. داخل ساخت مدیریت در آوری فن حیات چرخه نقش. (4314. )مهرداد خلج مرادیان،

:49-41. 
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: تهران ،4319-4372 هایسال طی کشور بیشتر و کارکن نفر ده صنعتی یهاکارگاه از آمارگیری جامع هایطرح نتایج ایران، آمار مرکز
 .  راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 مدل اساس بر آندوسکوپی حوزۀ در فناوری حیات چرخة تشخیص چگونگی(. 4312. )سعید9 حیاتی9 مریم9 پور محمد9 علی9 منصوری
 .494-912 (3)991 رسانی اطالع و کتابداری. مارکوف مخفی

 نمونه عنوان به فناوری عمر چرخه تحلیل اساس بر نوظهور های حوزه شناسایی(. 4313. )اله روح9 قدیری9 علی9 شماعی9 امیر9 ناظمی
  .18-991 (3)94 فناوری توسعه مدیریت فصلنامه. سرنشین بدون های زیردریایی فناوری
 اقتصادی رشد بر کار و کسب و اعتبار کار، مقررات کیفیت بهبود تاثیر زیابیار(. 4311. )مجید9 دشتبان9 عبداهلل9 خشنودی9 فریبا9 نخعی

 .419-9447 (1)93 اقتصادی پیشرفت گذاری سیاست(. ایران بر تاکید با یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای از تعدادی مطالعه)
 رهیافت) ایران صنعت بخش در توسعه و تحقیق مخارج و ازارب ساختار رابطه ارزیابی(. 4318. )فرهاد9 کاشی خداداد9 سمانه9 آزاد نورانی

 .29-997 (1)92 اقتصاد کاربردی های نظریه علمی فصلنامه(. PSTAR پنلی مالیم انتقال رگرسیون
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Investigating the Impact of Business Technology Environment 

Components on Production-Commercial Performance of Industrial Units 

(Ardabil Province) 

 

 

Abstract 

Technology supports the ability of businesses to use and exploit new sciences and ideas that emerge 

in various branches of knowledge. Accordingly, technology through continuous improvement of 

services or products of businesses has led to their sustainability and business prosperity and in this 

regard is an important element in increasing the competitive position of businesses. In this study, an 

attempt was made to investigate the effect of the components of the business technology 

environment on the performance of industrial units in Ardabil province. The present study is 

applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population 

of this study was all managers of industrial units in Ardabil province. The minimum sample size for 

completing the questionnaires of this research was 310 entrepreneurs and was randomly selected 

and the questionnaire was distributed among them. The validity of the research instrument was 

calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using 

Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using 

descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that the business 

technology environment has a significant and positive effect on the production-commercial 

performance of industrial units. The research findings also indicated that the components of 

development research, intellectual property system, technology life cycle and technology transfer 

have a significant effect on the production-commercial performance of industrial units. 

Keywords: technology environment, business, production-commercial performance, industrial units 

 


