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 چكيده
ناشی از رشد چشمگیر  هعمدطور به وسارهای احروزیرقابت شدددد رر حیی  سب  به همراه های روزافزونتغییرات و پیچیدگی

تهدددهای رض خور نیز رر حعاسددت  سه خور عاحل ادجار چنین شددراد ی  حیوریبنیان و فناوریرانشهای سددتش شددرستفناوری ا

رنبال بررسی تاثیر حددردت تکنولوژی بر عملکرر تجاری از طردق نقش حیانجی هادن تیقیق ب  حنظورهمینرش بهناشدی از نن قرار رار

سه  اسددت های رانش بنیانیش جاحعه نحاری پژوهش  حددران و حعاونین شددرستاسددتبنیان های رانشهای رقابتی رر شددرستقابلیت

فورت شدرست به 68تعدار  شطور ساحل طی نموره و رر شدهر  علمی و تیقیقاتی افداهان حبدتقر هبدتندهحراحل رشدد خور را ب

 ینورجمع یکیپرسشناحه الکترون قدها از طرو راره یشدمایو از نوع پ یایتوف قیتیق روشگیری رر رسدتر  انتاا  شدندش نمونه

های ابلیتبر ق یتکنولوژ تدردنشان رار سه حدتیقیق  جدتاگررددش نانجام  یها با اسدتااره از حدل حعارلات ساختارنن وتیلیلتجزدهو 

یر حددردت ثعملکرر تجاری تاثیر حثبت و حعناراری راشته ولی تا های رقابتی بررقابتی تاثیر حثبت و حعناراری رارر  همچنین قابلیت

ادن است   سرانجام نتییه حهمی سه از ادن تیقیق حافل گرردد یبتشتکنولوژی از طردق حبیر حبتقیم بر عملکرر تجاری حعنارار ن

ته باشدش با راشد یثیر حثبت و حعنارارات یبر عملکرر تجار های رقابتیقابلیت یانجیح ریحتغ قداز طر تواندسه حددردت تکنولوژی حی

جام طور افددولی انهبنیان بهای رانشسه حددردت تکنولوژی رر شددرستفددورتیتوان نتیجه گرفت  رر  حیهای پژوهشتوجه به دافته

شان ارتقاء دافته و از ادن طردق رستیابی به عملکرر تجاری ح لو  برای ننها های رقابتی ننها و رر پی نن جادگاه رقابتیقابلیت  شور

 پذدر خواهد بورشاحکان
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 مقدمه -0
وسار سدددازحان حهم اسدددت  زدرا گیری عملکرر سبددد اندازه

بدست  را رر حورر اهداف سازحان و چگونگی حوفقیت نن یاطلاعات

گذاران را جذ  های با عملکرر خو  سدددرحادهرهدش سدددازحانحی

  اریگذگیری رر سرحادهگذاران برای تصمیمسنند  زدرا سرحادهحی

عملکرر سلی شددرست را برای وارر شدددن  حاندن دا بیرون نوررن 

سنندش اغل  اشدداره شددده اسددت سه رر رشددته بررسددی حی سدرحاده

ای حورر طور گبدددتررهگیری عملکرر سدددازحان بهحددردت  اندازه

 ش[21]توجه قرار گرفته و حتغیر واببته نهادی حورر علاقه است

 بالا  سور حاشیه به یرسدتیاب و تجاری عملکرر بهبور احروزه

ش رورحی شددمارها بهسددازحان حددران هایرغدغه تردنحهم از دکی

 عملکرر بر ثروح عواحل دافتن پی رر حددران راسدددتا  ادن رر

 نن بر ثیرگذارات عواحل تردنحهم و شناسادی خور سازحان تجاری

  [ش3]نمادند تضمین ندنده رر را خور سازحان بقاء بتوانند سه بوره

توانددد تدوجدده بدده اددنکدده عملکرر تجدداری ح لو  حی بددا

ور شای سه ح رح حیسننده بقا دک سازحان باشد  حبئلهتضدمین

ها بتوان ر سه از طردق نناست سه چه عواحل حوثری وجور رار ادن

 عملکرر تجاری حناس  را حیقق نمور؟ رستیابی به

سنند تا هادی را جبددتجو حیها روشرر رنیای احروز سددازحان

های حوجور خور را های جددد را سشددد  و دا حزدتتوانند حزدتب

تقودت نمادند تا قارر باشددند رر سددیبددتم اقتصدداری حدرن باقی 

 [ش26]بمانند

حیصول  ایحزدت رقابتی زحانی وجور رارر سه دک شرست رار

سه توسد  حشتردان بازار هدف خور بهتر از رقبا باشدد  دا خدحتی

ببت به رقبا با ارائه دک سدازحان نش حزدت بالاتر اسدت رر  شدده

 ندد سه عبارتند از:بدسددت حیسنندگان به حصددرف ارزش بیشددتر

الاتر های بارائه حزادای بیشددتر و خدحاتی سه قیمت  ترندیقیمت پا

 [ش03]سندرا توجیه حی

 ی فناور پیشرفت روزافزون و شدنجهانی فرندند گبترش با

 رنیای سه جارشدهدا تقاضا و حصرف رر الگوی اسداسدی تغییرات

 حاهوم و نمورهها فعالیت از عرفددده جددددی وارر رات تجدار

 حاتل  هایشرست بین تمادز حهم عاحل عنوانبه را پذدریرقابت

 فددنادع و هابنگاه حوضددوع  ادن به توجه با .اسددت ح رح سدداخته

 بر ثروح عواحل سنند تاحی تلاش خور  پذدریرقابت برای حاتل  

 هاسددازحان سنندش اقدام ننها تقودت برای و شددناسددادی را نن

 نیازهای به تا ناگزدرند خور  حزدت رقابتی حداوم بهبور حنظوربه

 ش[8]رهند پاسخ بیشتر سرعت با تغییر رر حال

شددور ادن اسددت سه رر ادنجا ح رح حی حهم بعدی سهحبددئله 

تواند رر ادن فضای رقابتی پرتلاطم حضور دک سدازحان چگونه حی

عبارتی چه عواحل حوثری هو حوقعیت خور را حاظ نماددش براشته 

 توانند برتری رقابتی دک سازحان را رر ندنده تضمین نمادند؟حی

ی  بهبور رقابت اقتصاری رر بازار فناورهدف توسعه حبتنی بر 

رقابت اقتصدداری  توانادی رر تولید سالاها و خدحاتی  جهانی اسددتش

ردن تی حهمفناورالمللی پاسخ رهدش است سه به ذائقه بازارهای بین

 سازر تا ننرا قارر حی سازحانسند  زدرا نقش را رر ادنجا بازی حی

نیاز لازم برای حرست بنابرادن  پیش شرا تولید سند سدالدا و خدحات

گیری برای رقابت وسددعه سشددور  جهتسددوی حدرنیزاسددیون و تبه

 ش[20]است یفناورحبتنی بر 

دش سنگری حیبا حیصولات  خدحات و دا بازاردابی جلوه یفناور

های جددد تغییر سرره سدددبک زندگی همه حررم رنیا طی نونوری

 هایفناوری ی ازراربربهره و تولید و حیصول فناوری استش تکاحل

 هایساهش هزدنه دا رقابتی دتحز خلق علاوه بر تواندحی نودن

 یهاو راحنه وسارسبددد  جددد هایحوزه ادجار دا و سدددازحان

 ش[6]بپررازر ثروت خلق به نن میرحبتقیغ

 توجهی قابل تغییرات شدداهد جددد عصددر رر  از طرفی ردگر

 وضعیت  ادن عمده رلیل .هبتیم سشورها حوقعیت اقتصداری رر

 وضددعیت اقتصددار سه اسددت نودنی هاییفناور سددردع تغییرات

 بتوانند سه اقتصارهادی  روره ادن رر .ستا سرره عوض را سدنتی

 گبددترش جاحعه رر را خلاقانه و نونور فضددای رانش  و علم با

 اقتصار به رستیابی راشدتش برای خواهند بیشدتری توفیق رهند 

 نحوزش به پرراختن و رانش توزدع و تولید بر علاوه بنیان رانش

 و رانش سررن ساربرری حهم حوضدددوع به پژوهش بادبدددتی و

 ارتقای ررجه و هاظرفیت گبددترش رر نن از حوثرتر اسددتااره

 بنیانرانش اقتصار دک تیقق سه نمور توجه حنابع از برراریبهره

 زحینه ادن رر بنیانرانش هاینقش شددرست و سدداخته حمکن را

 [ش  03]بور خواهد تعرد  قابل

 تعاونی دا خصوفی حوسدبه دا شدرست  بنیانرانش شدرست

 اقتصدددار ثروت  توسدددعه و علم افزادیهم حنظوربه سه اسدددت

 و گبددترش شدداحل اقتصدداری  و علمی اهداف تیقق حیور رانش

توسددعه  و تیقیق نتادج سددازیو تجاری و نونوری اختراع ساربرر

و  برتر هایفناوری حوزه خدحات رر و سالا تولید و طراحی شدداحل

 حربوط افزارهاینرم تولیدد رر ودژهبده فراوان افزوره ارزش بدا

 توسددعه ادجار سلیدی رر نقش هاشددرست ادن .شددورحی تشددکیل

 [ش  9]رارند حیوررانادی اقتصار

 و های روزافزونتغییرات و پیچیدگیهمان وری سه بیان شددد 

 هعمدطور به وسارهای احروزیرقابت شدددد رر حیی  سب  ادجار

های رر نتیجه شددرست ی اسددتشفناورناشددی از رشددد چشددمگیر 

حیوری سه خور عاحل ادجار چنین شراد  پر فناوریبنیان و رانش
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ی ناشددی از شددراد  بوجور نیز رر حعرض تهدددها اسددتاز تغییر 

د بورش حال حبدددئله حهم ردگری سه رر ادنجا ح رح نحدده خواهد

ادن است سه برای فائق نحدن بر ادن شراد  پیچیده چه   گرررحی

دک سدددازحان  فناورانههای بدادد سرر و ندا حددردت حوثر بر رارادی

های رقابتی ح لوبی را برای نن بوجور نورره و بر تواندد قابلیتحی

 سب  جادگاه رقابتی نن تاثیر ح لوبی راشته باشد؟ 

ردد  ضدددرورت با توجه به وجور حبدددائل حهمی سه ح رح گر

های رقابتی و حددردت تکنولوژی توجده به عملکرر تجاری  قابلیت

ها ببددیار حائز اهمیت اسددتش ادن حوضددوع بودژه رر رر سددازحان

بنیانی سه هدف افلی ننها ساربرری نمورن علم های رانششدرست

های روز حیصدددول و فنداوریحنظور رسدددتیدابی بده هو رانش بد

دت بیشددتری برخوررار خواهد بورش از اولو اسددت فرندندهای برتر 

انجدام ادن پژوهش بررسدددی اثر حدددردددت  حنظور هددف ازبدددن

ای هتکنولوژی بر عملکرر تجداری و از طردق نقش حیانجی قابلیت

حبدددتقر رر حیور فناوریبنیان و رانش هایشدددرسترقدابتی رر 

 شاستافاهان  تیقیقاتیو  یشهر  علم
 

 پژوهش پيشينه و نظري مبانی بر مروري -2
همان وری سه رر عنوان ادن پژوهش نحده  قرار اسددت رر ادن 

ای هتیقیق تداثیر حددردت تکنولوژی بر عملکرر تجاری شدددرست

ی های رقابتی بررسدددبنیدان با توجه به نقش حیانجی قابلیترانش

ر عنوان حتغیهگرررش با توجه به ادن حوضددوع  حددردت تکنولوژی ب

 هاین حتغیر واببدددته و قابلیتعنواهحبدددتقل  عملکرر تجاری ب

  گرررش رر ادن قبدددمتتی رر نقش حتغیر حیانجی تعرد  حیرقاب

  ابتدا با بررسی و حرور اربیات پژوهش و حبانی نظری حرتب  با نن

های حناسبی برای تعارد  روشدنی از حتغیرها و همچنین شاخ 

سدنجش ننها ارائه حی شدورش سدپا با توجه به حوضوع تیقیق و 

ها حتغیرنیوه ارتباط   ی سه رر پیشدینه پژوهش نحده اسددتحوارر

یقیق تهای را با دکددگر تعیین نموره و ررنهادت با بیان فرضدددیه

 گرررشحدل حاهوحی پژوهش ارائه حی

 مبانی نظري پژوهش -2-0

 مدیریت تكنولوژي

 توسدددعه هایارتباط و سدددرعت رر حال رشدددد   پیچیدگی 

هددای بزرگی برای سددددازحددان یهدداچددالش  سنونی تکنولوژدکی

های حددردت فعالیت برتمرسز ضدددرورت  بوره سه تکنولوژی حیور

ثرتر با حبدددائل حربوط به وح ی برای واسنش و حواجه تکنولوژی را

 نولوژیتکدند حددردت نبنابرادن دک فر نماددششددددد حیت عملکرر

ن حصول اطمینا برای اشدبرر  و قابل خوبی سداختار دافتهبهسه 

 رر حنظور حوفقیت شددرست تاصددی  حنابع پاددار و سارنحد بهاز 

با ادن حبددا  باشدددش حیاتی حی  حاظ جادگاه رر عرفدده رقابت

نگدداهی از راب دده علددت و حعلولی بین عملکرر و فعددالیددت هددای 

حددردت تکنولوژی و بدنبال نن پیشرفت های تکنولوژدکی و اثرات 

وژی سارنحد برای حربوط بده طراحی و ارزددابی دک حددردت تکنول

 ش]92[دک سازحان حهم و ضروری حی باشد

وری بالا اسددت و به رنبال رسددیدن به بهره تکنولوژیحددردت 

سند تا سدددازحان رر رسدددیدن به اهداف حورر همچنین سمک حی

 ولوژیتکناثرباش عمل سندش بنابرادن حددردت  یانتظارش به نیو

)با هدف  یبده بیدت توان رقدابدت رر بازار رو به گبدددترش جهان

سبددد  توان رقابتی فرندندی  نددپررازرش فراتضدددمین بقای نیز حی

سوشد تا بر ردگری غلبه سندش حددردت اسدت سه طی نن بنگاه حی

 ندجودی بنگاه را تضدددمین نماددش ابداددد توان رقدابدت تکنولوژی

تضدددمین از طردق حاظ جادگاه رقابتی بنگاه رر بازارهای حیلی  

سددازی حیصددولات و تولید دا فراهم لهیسددوای و جهانی بهحن قه

 ش]5[افتدتردن روش و با هزدنه رقابتی اتااق حیخدحات با چالا 

 حهمی ببیار نقش تکنولوژیرقابت   افزادش و شدنجهانی با

اخیر  هایسدددال رر .سندحی اداا رقابتی حزدت سبددد  برای را

 هاسازحان و اسدت سرره پیدا توسدعه زداری سدرعت با تکنولوژی

 حالندباا .اندافتهد نودن های تکنولوژی ساربرر به زداری گرادش

 تکنولوزیحدددردت  شدددورحی توجده نن بده سمتر سده چیزی

 ش]7[باشدحی

های ببدددیار حهم عملیاتی دکی از برناحه تکنولوژیحدددردت  

هم رر حیصول  فناورانههای احروزی به علت تغییرات برای شرست

و هم رر فرادنددهدا اسدددت و برای حوفقیدت تجاری  حددردت ننها 

افزاری و هم های ساتضدروری استش ادن سار هم شاحل سیبتم

 ش[08]شورهای انبانی و سازحانی حیجنبه

را  تکنولوژیطور سه شدددورای تیقیقات حلی  حددردت همدان

ه توسع  یهماهنگ  ردزی  هدادت  سنترلدک فرندند شداحل برناحه

رای شکل رارن و بدست نوررن فناورانه بهای سازی قابلیتو پیاره

و عملیداتی دک سدددازحان تعرد  سرره اسدددت   راهبرریاهدداف 

ها اهمیت برای حل حبائل رر سازحان تکنولوژینحوزش حددردت 

سبات نحوزش عالی بادد راه را وسند؛ بنابرادن  حبیشدتری پیدا حی

سبات جهت رفع ورر ارارات و حو  ررسیهای برای توسدعه برناحه

 [ش22]سنند موارها هنیازهای فنادع و سازحان

 اسددتشدداحل شددش فعالیتا توانادی خا   تکنولوژیحددردت 

ادن  شی رر سار روزانه خور به ننها حشغول هبتندفناورسه حددران 

شناسادی  انتاا   استبا   بهره برراری   :زنداشش فعالیت عبارت

 ش[03]حیافظت و دارگیری

عنوان فرادندی تعرد  شددده است سه با به تکنولوژیحددردت 
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 ریفناوسازر تا از هادی سه شرست را قارر حیحددردت تمام فعالیت

شددده از جادی ردگر  همچنین ترسی  حیناراخلی و ت دشدددهیتول

ها را هادی سه ننروش  صددولیسررن حیصددولات جددد)نونوری حی

 سارنحدتردن  د)نونوری رر فرادنددی و تیودل به بازارسندتولیدد حی

 ش[06]استااره را ببرر

 فرندند 3 شددداحل را یکنولوژت حددردتی 0993)3گردگوری

فناوری  حاظ و برراریبهره استبا   انتاا   عموحی: شدناسادی 

 و حیصددولات رر شدددههیتعب تاصدد  و رانش حاظ همچنینو 

 [ش  30]راندحی تولیدی هایسیبتم

 ترفیع  پیشرفت ان باق  استبدا   اطلاع حددردت تکنولوژی 

 [ش 23فناوری است] از نمورن نظرفرف و

 توسعه  و رشد تصدور  فرندندهای شداحل تکنولوژی حددردت

 [ش33است] حمادت و تقودت  ترقی ارائه  و بروز

 زدر فرندندهای شدداحلی را تکنولوژ حددردت ی0992)2وانگ

 :راندحی

 ؛یتکنولوژ یحوزه رر هاتوانمندی توسعه برای ردزیطرح 

 ؛توسعه برای حرتب  هایزحینه و سلیدی تکنولوژی تعیین 

 ؛ساخت دا خردد حورر رر گیریتصمیم 

 حوزه رو هماهنگی و هدادت برای نهاری سددازوسارهای ادجار 

 ارزدابی حعیارهای طراحیو  فناوری هایتوانمندی توسدددعه

 [ش23]سنترل حنظوربه هاسیاست

سدددتینددداحددار و سدده  حوارر شدددش گدداندده ایرر ادن تیقیق 

فعالیت های حددردت تکنولوژی حعرفی  بعنوان ی1083)4همکاران

ی تکنولوژسنجش حددردت برای ی دهاعنوان شاخ بهسرره اند را 

استااره ها با اسدتااره خواهیم نمورش رر اراحه تعارد  ادن شاخ 

 گرررشاز حنبع افلی نن ارائه حی

ی رر تمام حراحل توسعه و تکنولوژشدناسدادی: شدناسادی  -0

چرخه زندگی بازار ضروری استش ادن فعالیت بادد تغییرات بازار و 

را رر نظر بگیررش شددناسددادی  تکنولوژدکیهای همچنین پیشددرفت

عاتی ها و فرندندهای اطلانوری رارهشداحل جبتجو  حمیزی  جمع

 ها و بازارها استشتکنولوژیبرای 

انتاا : انتاا  رر سد   حبدائل اسدتراتژدک شرست رر  -3

شور سه نیاز به رر  فیی  از اهداف استراتژدک و نظر گرفته حی

وسار راررش فرادند های توسددعه رر سدد   اسددتراتژی سبدد اولودت

های حرتب  با تکنولوژی را با اسدددتراتژی گیریانتادا  تصدددمیم

 رهدشاری ارتباط حیتج

حربوط به چگونگی به رسددت نوررن  استبددا : استبددا  -2

 

2 Gregory 

3 Wang 

وسار خور و بر اسا  تصمیم های ارزشدمند برای سب تکنولوژی

ها ردگر  تکنولوژیعبارتبرای انجام  خردد و دا همکاری اسددت؛ به

فورت حبتقل از طردق راخل و دا از طردق برخی حمکن اسدت به

رهندگان خارج از سددازحان خردد از توسددعه از انواع همکاری و دا

 پذدررشانجام 

سددازی  با رر نظر برراری حبددتلزم تجاریبرراری: بهرهبهره -4

گدرفتن حزادددای حورر انتظددار از طردق اجرای حجثر  جددذ  و 

ها از طردق برراری از تکنولوژی رر شددرست اسددتش تکنولوژیبهره

از شددرسای خارجی به  انتقال نن از تیقیق و توسددعه به تولید و دا

برراری شدداحل های بهرهشددورش فعالیتباش تولید راخلی اجرا حی

 های افزادشی  بهبور فرندند و بازاردابی استشپیشرفت

حیافظت: حااظت شدداحل فرندندهای رسددمی حانند ثبت  -3

حنظور حیافظت از اختراع و نگهدداری سدارسندان اسدددت و بادد به

از جمله رانش و تاصددد  هدای فکری رر ددک شدددرست  رارادی

های تولید  حورر توجه قرار رر حیصددولات و سددیبددتم شدددههیتعب

 گیررش

دارگیری: دارگیری باش حهمی از شددادبددتگی تکنولوژی  -8

ست ا تکنولوژدکیها و فرندندهای است؛ سه شاحل بازتابی از پروژه

شورش پیوند قوی بین ادن سه رر راخل دا خارج از شرست انجام حی

 و حوزه گبترره حددردت رانش وجور راررشفرندند 

 هاي رقابتیقابليت

ابع برای ببیج حن ننپذدری رر س   شرست به توانادی رقابت

خور جهت تولید و دا عرضدده حیصددولات برتر نبددبت به ننچه سه 

شده و باقی حاندن رر بازار جهانی با انجام تغییرات توس  رقبا ارائه

 [ش31]لازم ببتگی رارر

سننده قدرت تولید ارزش بالاتر ای رقدابتی حنعکاهدقدابلیدت

 ش حعمولااسدددتسنندگان اسدددت سه برتر از رقبا نیز برای حصدددرف

پذدری  حوارری حدانندد سیایدت  هزدنده  سدارادی  تیودل  انع اف

 ش[02]رهدابعار رقابت را پوشش حی شششوری و نونوری  بهره

هم اسددت  ها ببددیار حهای رقابتی برای سددازحانحاهوم قابلیت

های هدای شدددرست از طردق برناحهزدرا رر هنگدام اجرای برنداحده

های یتدش قابلسنتنظیم حی یابیرستعملیاتی به سمت اهداف قابل

ای ررسدددت از سند تا حجموعهها سمک حیرقدابتی بده سدددازحان

ندند های فرقابلیت سهیاقداحات را برای فرندند انتاا  سندش هنگاح

اتد  بادد شده پادین بیرقابتی از پیش تعیینهای نببت به قابلیت

 تا فافله را ها روباره حتمرسز شدهروی نن بر ر تعیین وننها را حجد

 ش[34]دبرره و دا رر قابلیت تجدددنظر سناز بین 

4 Cetindamar and et. al. 
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 تاسدددهای رقابتی حربوط به حعیارهای عملکرر رقابتی قابلیت

 یابیرسددتدعنی حداسثر خروجی قابل -عملکرر تولید  تواندیسه ح

وسار سب  راهبررطور حناس  با را به - هایای از وروراز حجموعه

 ش[09]سندشرست سازگار 

های راهبرروسار و سب  راهبررهای رقابتی ارتباط بین قابلیت

 های ضددروریعنوان توانادیهای رقابتی بهعملکرری اسددتش قابلیت

حین حیصدددول و خددحات ح ابق با اازحدان برای تدحوررنظر سددد

انتظددارات حشدددتری)حدداننددد قیمددت پددادین  قددابلیددت اطمینددان  

 [ش24]پاساگودیی تعرد  شده است

توان از و حی است حعیارهادی را سه حنابع حاتل  ح رح نموره

های رقابتی گیری قابلیتهادی برای اندازهعنوان شددداخ ننهدا به

 :استشرح زدر ه ب  استااره نمور

 ی: سیایددت  هزدندده  زحددان  انع دداف 3108)و همکدداران 3شگ

 [؛31]پذدری و حیصول نونورانه

 سددیدداددیددت  هددزدددندده  تددیددودددل و ی: 3106) 8ابددوالددمدداجددد

 [؛02]پذدریانع اف

 هزدنه  سیایت  زحان  انع اف پذدری ی3104)3جیدت پادبون :

 [؛34]و نونوری

 پذدری و  ی: هزدنه سیایت  انع اف3106)6ادگدارو و گدادمار

 [؛09]تیودل

 بازرهی هزدنه  قابلیت اطمینان  ی3103)9تورجای و همکاران :

گذاری اطلاعات  پدادداری  سیایت  انع اف پذدری  اشدددترا 

 [ش24]نونوری و تمادل قوی به همکاری

ح رح  ی3106ا)دگارو و گادماررر ادن تیقیق حعیارهادی سه 

های رقابتی قابلیت گیریهای اندازهعنوان شددداخ اند را بهنموره

استااره خواهد شد سه تعارد  ننها نیز از همین حنبع به شرح زدر 

 است:

 از رقبا  ساهش  ترندیهزدنده: ارائده حیصدددولدات بدا قیمدت پا

 ؛های تولیدهزدنه

 ر از سه برت یها و عملکررهادسیایت: ارائه حیصددولات با ودژگی

ارائه حیصددولات   رسددتر  نیبددتو دا از رقبا رر اسددترقبا 

شدده  ارائه حیصولات با ح ابق با اسدتانداررهای از قبل تعیین

 ؛نرخ نق  پادین  ارائه حیصولات باروام

 پذدری: انجام تغییرات سدددردع رر طراحی حیصدددول  انع اف

انجام تغییرات سدددردع رر تنوع حیصدددولات  حعرفی سدددردع 

 

5 Ghosh et al 

6Aboelmaged  

7 Jitpaiboon 

8 Garo and Guimarães 

های جددد از حیصددولات حوجور و دا حیصددولات با نام نبدداه

ای از حیصددولات  تغییر رر تجاری جدددش ارائه طی  گبددترره

 ؛جم تولید رر پاسخ به تغییر تقاضاح

 یهاخدتردن زحان تیودل حمکن سداارشات و تارتیودل: سوتاه 

 شتیودل

 عملكرد تجاري

 وسارهاسبددد  عملکرر بر حاتلای عواحل سنونی رنیای رر

 وسارهایسبدد  تنیدگی رواب ررهم به توجه با .اسددت ثیرگذارت

 سه گذشددته برخلاف و راره حاهیت تغییر رقابت حقوله احروزی 

 یهارهیزنج ادن احروزه سررند حی رقابت دکددگر با هابنگاه تنها

 با طرفی  ازش پررازندحی دکددگر با رقابت به سه هبددتند حینات

 سورنوری افزادش وسارهاسبد  تمام هدف باتقرد ادنکه به توجه

 ثیرگذارات حاتل  عواحل بررسی لذا است  بازار گبدترش سهم و

ش گیررحی قرار توجهرحور هاپژوهش اغل  رر وسارسب  عملکرر بر

عواحل  ثیرات تا اسدت گرفته فددورت ببدیاری هایپژوهش تاسنون

 دش عملکرر ره قرار سددنجش حورر سددازحان بر عملکرر را حاتل 

 به حددردت  اربیات رر سه اسددت حوضددوعاتی تردنحهم از دکی

 عملکرر ر ردگ بیان به شاسددت شددده نن پرراخته حورر رر بیت

 هایرر پژوهش بیت حورر یهاسددازه تردنحهم از دکی تجاری

 رر حوفقیت سنجش حعیار تردنحهم شک بدون و است حددردتی

 ررخصو  طورسلیبه ولی .نددحی حبا تجاری به هایشدرست

 هنوز اند ماتجاری سد عملکرر هایشددداخ  و حتغیرها سهندا

 طورسلینداررش به وجور نظرانفدداح  بین رر ساحلی نظر توافق

 فددورتبه سه اسددت هادیشدداخ  تجاری  عملکرر هایشدداخ 

 از .شددورحی گیریاندازه عینی هایراره سددا ابر و واقعی ساحلا

 هایشاخ  به توانحی تجاری عملکرر عینی هایشاخ  جمله

 بازره سهام  فداحبان حقوق بازره رارادی  بازره نظیر سدورنوری

 ذهنی هایشاخ  .سرر اشداره هر سدهم سدور و گذاریسدرحاده

بر  سه شددورحی شدداحل را هادیشدداخ  بیشددتر تجاری عملکرر

 جمله از .گیررحی شکل سازحان ذدناع هایگروه قضداوت حبنای

 حندیرضددادت حشددتری  حندیرضددادت به توانحی هاشدداخ 

 اشدداره غیره و جددد حیصددولات یارائه رر حوفقیت سارسنان 

   ش[01]سرر

)سددور و نرخ یچهار حعیار ارزدابی عملکرر شدداحل رو حعیار حال

 یبازار سددهم و فروش )حجمبازگشددت سددرحادهی و رو حعیار بازار

9 Torjai et al 
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 ش[33]هبتند

های حاتل  عبارتند از: سهم عملکرر عملیاتی شدده رر شیوه

گذاری  حوفقیت حیصول دا سدرحادهبازار  سدورنوری  بازره رارادی 

 ش[33]رهایگیری ترسیبی از ادن حتغجددد و اندازه

 همچون سه حعیارهادی اسددت نن بیانگر شدددهانجام تیقیقات

 عواحددل عنوانبدده سدددورنوری و بددازار سدددهم فروش  افزادش

 [ش38و  32است] شده شناسادی عملکرر تجاری سنندهنییتع

 سه از سازحانی عملکرر گیریاندازه برای نیز ی0993)01پلهام

 رر حیصولات  حوفقیت نببی سدازحانی)سیایت اثرباشدی حعیار

 سهم حشتردانی  حاظ رر سازحان توانادی جددد  حیصولات ارائه

 و بازاری نبددبی سددهم و فروش رشددد بازار)سدد   فروش  رشددد و

 خور رر ح العات سوری حاشیه و سرحاده بازگشت )نرخیسورنور

 [ش36]ستا سرره استااره

هادی با اسدتااره از ح البی سه رر خصو  حتغیرها و شاخ 

ارتبداط حتغیرها با گیری هر سددام بیدان گررددد  سده برای انددازه

 شنشان رار 0شماره فورت جدول  بهتوان را حیهای ننها شاخ 
 

 هاشاخص : ارتباط متغيرها با 0جدول 

 بعنم شاخص متغير

 تکنولوژیحددردت 

 شناسادی

 [30و  03]

 

 انتاا 

 استبا 

 برراریبهره

 حیافظت

 دارگیری

 های رقابتیقابلیت

 هزدنه

 [24و  34  31  09  02]
 سیایت

 زحان تیودل

 پذدریانع اف

 عملکرر تجاری

 سهم بازار

 رشد فروش [36و  33  38  32  33]

 سور

 هاي پيشينپژوهش -9

راب ه بین بررسی با نام را پژوهشدی ی 0298)حری و همکاران

ه ولیدسنندعملکرر عملیاتی رر شدددرست تحدددرددت تکنولوژی و 

شدناسادی   انجام رارندش هدف ادن تیقیق گیری گازوسدادل اندازه

هدا و بررسدددی راب ه بین حددردت تکنولوژی و عملکرر شددداخ 

تردن عنوان حهمعملیداتی و همچنین نقش حدددرددت فنداوری بده

بینی عملکرر برای بدسدددت نوررن حزدت رقابتی حنبع برای پیش

ها نشددان رارند وتیلیل رارههای تیقیق پا از تجزدهافتهاسددتش د

ست بینی عملکرر عملیاتی شرتوانادی پیشتکنولوژی سه حددردت 

را راررش ادن حوضدددوع بده ادن حعنی اسدددت سده بهبور حدددردددت 

شدددورش تکنولوژی حنجر بدده عملکرر عملیدداتی بهتر و بددالدداتر حی

نداز: عملکرر  های عملکرر عملیاتی رر ادن تیقیق عبارتشددداخ 

 ش[4]وری  سیایت و نونوریبهره
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ثیر حددردت اپژوهشدددی با عنوان بررسدددی تی 0294)انیقهرح

و تیقیق و توسعه بر عملکرر سازحان از لیاظ نونوری و  تکنولوژی

نار رر اسدددتان ارربیل و  211های با بیش از سیایت رر شدددرست

نذربادجان شدددرقی انجام راره اسدددتش ادن تیقیق براسدددا  دک 

ح دالعه توفدددیای تهیه شدددده اسدددت و طی نن نقش حددردت 

بینی عملکررهای   تیقیق و توسددعه  رر راسددتای پیشتکنولوژی

حنبع رر  ندترعنوان حهمسه به سازحان رر حوزه سیایت و نونوری

  با استااره از حدل استسبد  حزدت رقابتی برای سازحان ح رح 

های ته استش دافتهوتیلیل قرارگرفحعارلات سداختاری حورر تجزده

  تیقیق و توسددعه رارای تکنولوژیتیقیق نشددان رار سه حددردت 

بینی برای عملکررهای سیای سازحان است؛ احا قدرت قدرت پیش

بینی نن برای عملکررهدای نونوری سدددازحان بالاتر اسدددتش پیش



 
 و اکبر نوروزيرسول شفیعیون 

 

 1 9911سي و نه، بهار شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 

سارگیری حددردت تردن نتیجه پژوهش حاضدر ادن است سه بهحهم

وسددعه سددب  ارتقاء عملکررهای سیایت و و تیقیق و ت تکنولوژی

 ش[00]شورتر از نن تقودت عملکررهای نونوری رر سازحان حیحهم

تغیر تولید)ح تکنولوژیثیر اپژوهش ردگری با نام تی 0292)پودا

رقابتی تولید)حتغیر حیانجیی و بهبور  یهاتیدحبدددتقدلی بر قدابل

های حبتقر رر شهر  عملکرر تجاری)حتغیر واببدتهی رر شدرست

بررسددی   فددنعتی حشددهد را ارائه نموره اسددتش هدف ادن تیقیق

ید و های رقابتی تولتولید  قابلیت فناوریارتباط بین سددده حتغیر 

ز اهای تولیدی بورش رر ادن پژوهش با استااره عملکرر رر شدرست

رار حبدددتقیم حثبت بین روش حعارلات سددداختاری ارتباط حعنی

های رقابتی و همچنین ارتباط حبدددتقیم تولید و قابلیت فنداوری

ولیدی های تهای رقابتی تولید و عملکرر شرستحثبت بین قابلیت

لکرر تولید و عم فناوریو رر نهادت ارتباط غیرحبتقیم حثبت بین 

ار دید قراابتی تولید حورر تشدددرسدت از طردق حتغیر قدابلیدت رقد

 ش[2]گرفت

ثیر اپژوهشی تیت عنوان بررسی ت ی0293)انصاری و همکاران

های چابکی سدددازحان با بر قابلیت تکنولوژیهای حددردت فعالیت

هدای نحار توفدددیای  اسدددتنباطی و حعارلات اسدددتاداره از روش

سددداختداری را رر سارخانه فولار سودر دزر ارائه نمورندش هدف ادن 

بر  تکنولوژیهددای حددددردددت ثیر فعددالیددتاژوهش بررسدددی تددپ

شده از اربیات و های چابکی سدازحان اسدتش حدل استاراجقابلیت

های حددردت پیشدددینده پژوهش  بیدانگر ادن اسدددت سده فعالیت

اری  بررشداحل شدش فعالیت: استبدا   شناسادی  بهره تکنولوژی

ی شددداحل های چابکددارگیری  حیدافظت و انتاا  بوره و قابلیت

 پذدری و سرعت استشلاه پاسداگودی  شادبتگی  انع افوچهار ح

رهد هر شددش فعالیت بر چابکی سازحان ها نشدان حیتیلیل راره

 ش[0]ثیرگذار استاطور حبتقیم تحورر ح العه به

تیقیقی بددا عنوان ارتبدداط بین  ی3109) 00احمددد و همکدداران

های سوچک تا و عملکرر تولید رر بین شدددرست فناورانهقدابلیدت 

بررسی راب ه بین   اندش هدف از ادن ح العهبزرگ حالزی انجام راره

)سبددد  و ارتقداءی و چهدار بعد عملکرر فنداوریرو بعدد تواندادی 

پذدریی اسددتش برای نزحون تولید)سیایت  هزدنه  تیودل و انع اف

فرضدیه از روش تیلیل همببدتگی پیرسدون استااره شدش نتیجه 

ی و عملکرر فناوررهد سه راب ه بین توانادی ح دالعده نشدددان حی

رار و حثبدت اسدددتش ادن ح دالعده ثابت سرر سه بین تولیدد حعنی

 

11 Ahmad et al 

12 Arana et al 

 ش[04]یرها ارتباط وجور راررحتغ

ی پژوهشدددی تیددت عنوان عواحددل 3106)03و همکدداران رانددان

و حددردت  راهبرریسنندده بر راب ده حددردت حدداخلده یاندهیزح

شددرست رر رو  340سشددور و بین  04با عملکرر را رر  تکنولوژی

اندش دکی از اهداف ادن انجام راره یسازنیحوزه الکترونیک و حاشد

و حددردت  راهبرری دن اسدددت سه ندا حددردتپژوهش بررسدددی ا

و دددا ادنکدده  رشدددوبدداعددت بهبور عملکرر عملیدداتی حی تکنولوژی

ز رش تعداری اگذارثیر حیاحتغیرهای حتنی روی عملکرر عملیاتی ت

وتیلیل رگرسیون سلبله نتادج حافدل با اسدتااره از روش تجزده

اتی ملیرهد سه حددردت تکنولوژی روی عملکرر عحراتبی نشان حی

اثر حثبددت رارر و ادن اثر رر حضدددور حتغیرهددای حتنی بهبور 

حنظور از عملکرر عملیاتی رر ادن پژوهش پنج حعیار  ش[08]دابدحی

ح ابقت با حشداصدات حیصول  قابلیت و عملکرر حیصول  تولید 

حوقع حیصولات جددد  حیصولات نونورانه و خدحات و هفدنعتی ب

ای هرل تعداری از شاخ احع پشدتیبانی حشدتری بوره سه تقردبا

 شاست پژوهش حاضررقابتی رر  هایقابلیت

رر پژوهشی با عنوان توانمندی  ی3103)02و ستینداحار اونبال

شرست رر سه حوزه  68روی  حددردت تکنولوژی رر سشدور ترسیه

 ثیراتا ت اندرر پی نن بوره  اطلداعدات و بانکداری فنداوریرفداعی  

را بر روی عملکرر سازحان از طردق  تکنولوژیهای حددردت قابلیت

 یااز پرسددشددناحه  های رقابتی نشددان رهدش رر ادن پژوهشحزدت

های حن بق بر حددل بلو  سدددازحدانی و برای تیلیل ننها از روش

نحاری حانند رگرسدیون اسدتااره شدده اسددتش نتادج حافل نشان 

هدای حدددردت توجهی بین قدابلیدترهدد همببدددتگی قدابدلحی

و حزدت رقابتی و همچنین بین حزدت رقابتی و عملکرر  لوژیتکنو

 [ش  28]ودژه عملکرر بازار وجور راررشرست  به

تولیدد و  فنداوریتیقیقی بدا عنوان ی 0999)04لیمردبدددی و 

پذدری و بهبور عملکرر رر سلیدهای افزادش رقابت  راهبررتدودن 

 یسد   فدنادع تولیدی رر سشدور نحردکا انجام رارندش هدف افل

های پیشدرفته تولید و حشارست فناوریثیر اادن پژوهش بررسدی ت

ی هاحبدددتقلی بر قابلیت ری)حتغراهبررحدددران تولیدد رر تدودن 

ش تاسدد)حتغیر واببددتهی حانزحیانجیی و عملکرر سددا ریرقابتی)حتغ

تاری ساخ تیلیل نتادج ادن تیقیق سه با استااره از حدل حعارلات

  های رارای س سند سه بنگاهشده تائید حیانجامافزار لیزرل و نرم

های رقابتی به سددد   بالادی از عملکرر رسدددت بدالادی از قابلیت

13 Unsal and  Cetindamar 

14 Tracy and Lim 
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 ش[23]دابندحی

شده رر ادن باش و های ح رحبا اسدتااره از پیشینه پژوهش

ا به هاز عنوان تیقیق ارتباط بین حتغیرحنظور پشتیبانی نظری به

 شاستفورت زدر قابل بیان 
 ها(ارتباط متغيرها با یكدیگر)فرضيهمبانی نظري :  2جدول 

 منبع نوع ارتباط

 [08و  4] ارتباط بین حددردت تکنولوژی با عملکرر تجاری

 [04و  4  0] ارتباط بین حددردت تکنولوژی با قابلیت رقابتی

 [23] ارتباط بین تکنولوژی های پیشرفته تولید با قابلیت رقابتی وعملکرر

 [28و  2] قابتیهای رتکنولوژی با عملکرر تجاری از طردق قابلیتارتباط بین حددردت 

 
قصد راردم تا رر ادن  مان وری سه رر باش حقدحه بیان شد ه

عنوان دک حنبع را بده تکنولوژیپژوهش  ارتبداط و اثر حدددرددت 
های حهم برای خلق ثروت بر عملکرر تجداری و از طردق قدابلیدت

حیور حبدددتقر رر فناورینیان و بهای رانشرر شدددرسترقدابتی 
ه لذا با توجبررسی نمادیمش  شدهر  علمی و تیقیقاتی افداهان را

 های تیقیق عبارت خواهند بور از:فرضیه 3و  0 شماره جداولبه 
 رضدددیده اولف(H1:بر عملکرر تجاری اثر  تکنولوژیحددردت  ی

 ؛راری راررحعنی
 فرضیه روم(H2ر های رقابتی اثبر قابلیت تکنولوژی: حددردت ی

 ؛راری راررحعنی
 فرضددیه سددوم(H3تجاری اثر های رقابتی بر عملکرر : قابلیتی

 ؛راری راررحعنی
 فرضدددیه چهارم(H4های از طردق قابلیت تکنولوژی: حددردت ی

 راری راررشر عملکرر تجاری اثر حعنیرقابتی ب

های ح رح شده فوق حدل حاهوحی همچنین بر حبنای فرضیه

 شگرررارائه حی 0فورت شکل شماره به ادن تیقیق

 

 تحقيق : مدل مفهومی 0شكل 
 

 روش پژوهش -4
 ساربرری هایحی ه پژوهش رر هدف نظر از پژوهش ادن

 نوع شناسادی ررفددر پژوهش سه ادن رلیل به همچنین .اسدت

 طردق از تجاری عملکرر بر تکنولوژیحددردت  ثیراتد و راب ده

لیاظ  از پژوهش ادن گات توانحی لذا  اسددتهای رقابتی قابلیت

ش است حق عی و پیمادشدی روش نظر از و توفدیای نوع از حاهیت

 و نظری حبددانی رر زحیندده اطلدداعددات گررنوری برای همچنین

 اطلاعات پادگاه و حقالات  یاستاباانه حنابع از پژوهش  اربیات

 جهددت وه گرردددد اسدددتادداره الکترونیکی هددایو حجلدده علمی

 از ی حوررنیداز تیقیق از جاحعه نحاری هدف هداراره نوریجمع

 شده استش اسدتاارهابزار پرسدشدناحه الکترونیکی  و حیدانی روش

ادن پرسدشدناحه حیقق ساخت بوره و با استااره از اربیات حوجور 

گرردده طراحی خصددو  حوضددوع تیقیق رر رو باش افددلی رر

 سن  شغل سازحانی  جنبیت  فاستورهایاول شاحل  ش باشاسدت

شناختی  جمعیت عواحل سنجش برای ساری سدابقه و تیصدیلات

با استااره از شده استش باش روم پرسشناحه  گرفتهررنظر تیقیق

شدددده تعددارد  و حبددانی نظری ح رحبددا توجدده بدده و  0 جدددول

های ننها شاحل سه قبمت خصو  حتغیرهای تیقیق و شاخ رر

استش 2جدول شماره  ح ابق
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 ساختار پرسشنامه:  9جدول 

 تعداد سئوال هاي اندازه گيري)سئوالات پرسشنامه(شاخص متغير

 تکنولوژیحددردت 

 شناسادی

8 

 انتاا 

 استبا 

 برراریبهره

 حیافظت

 دارگیری

 های رقابتیقابلیت

 هزدنه

4 
 سیایت

 زحان تیودل

 پذدریانع اف

 عملکرر تجاری

 سهم بازار

 رشد فروش 2

 سور

 

جاحعه نحاری حا رر ادن پژوهش با توجه به حوضوع و حاهیت 
حیور حبتقر رر  تکنولوژیبنیان و های رانشتیقیق  شرست

باشند سه حراحل رشد خور شهر  علمی و تیقیقاتی افاهان حی
اف لاح رر حرحله اند و بهرا طی نموره و به حرحله تجاری رسیده

 رر ادن حق عسه ها شرستنوع از استقرار پار  هبتندش تعدار ادن 
بر اسا  اطلاعات حوجور رر  رر شهر  حبتقر حی باشند زحانی

پرسشناحه  باشدششرست حی 000شهر   سادت رسمی ادن
عدر  68الکترونیکی برای تماحی شرست ها ارسال گرردد سه تعدار 

 از نن ها بصورت ساحل بازگشت راره شدش
 

 هاوتحليل دادهتجزیه -4
گیری ابتدا با اسدددتااره از رر ادن پژوهش پداددادی حدل اندازه

 PLSروش نلاای سرونباخ تعیین شددده و سددپا با توجه به ادنکه 
تری نبدددبت به حعیار حدرنگیری برای ارزدابی پادادی حدل اندازه

با  یپاداد  بررکار حیبرا بده ندام پداددادی ترسیبی  ی سرونبداخنلادا
ول قبر قابلردش حقااسددتااره از ادن روش نیز ارزدابی گرردده اسددت

ها رر نتادج ادن ارزدابی شاسدددت 1.3حعیار بیشدددتر از  هر روبرای 
 شنحده است 4شماره  جدول

 : مقادیر پایایی تركيبی براي متغيرها 4جدول 

 متغير 
مدیریت 

 تكنولوژي

هاي قابليت

 رقابتی

عملكرد 

 تجاري

 1.629 1.642 1.683 حقدار پادادی ترسیبی

 1.304 1.333 1.602 حقدار نلاای سرونباخ

حقاردر   گرررحشاهده حی 4شدماره همان وری سه رر جدول  

بیشددتر  1.3پادادی ترسیبی از سدد   حورر قبول نلاای سرونباخ و 

تائید  روش نیزتوسددد  ادن گیری اندازهاسدددت و لذا پادادی حدل 

 گرررشحی
 فوری  -حیتوا روادی ازابتدا  پرسدشدناحه روادی تعیینبرای 

با  پا از طراحی اولیه پرسددشددناحه  حنظو بددن .گرردداسددتااره 
ی و تکنولوژخبرگان حوزه حددردت  از اسددتااره از نظرات چند نار

شده و رر نهادت لازم روی نن انجام  افدلاحات تعداری از اسداتید 
 PLSافزارروادی نن حورر تادید قرارگرفتش سپا با استااره از نرم

 روادی همگرا حعیدار روادی همگرا و واگرای نن نیز تعیین گررددددش
رهد ان حیهای خور را نشحیزان همببدتگی دک سدازه با شاخ 

سه هرچه ادن همببدتگی بیشدتر باشددد  برازش نیز بیشددتر است 
دکی  رهندشقبول را نشان حیروادی همگرای قابل 1.3حقاردر بالای 
هددای تعیین روادی همگرا شدددداخ  حیددانگین واردددانا از روش

ش حقاردر حیاسدبه شده برای تعیین ی اسدتAVEشدده)اسدتاراج 
افزار حتغیرهدای ادن تیقیق با اسدددتااره از نرم روی روادی همگرا

PLS نحده استش 3شماره  رر جدول 
 : مقادیر همگرایی براي متغيرها 5جدول 

 حتغیر 
حددردت 

 تکنولوژی

های قابلیت

 رقابتی

عملکرر 

 تجاری

 AVE 1.306 1.332 1.828 روادی همگراحقدار

حقاردر   گرررحشددداهده حی 3شدددماره رر جدول سه  همان ور
گرادی ابزار هم  نتیجهرر اسدددت؛بیشدددتر  1.3 حقدار گرادی ازهم
 گیررشحورر تائید قرار حیگیری)پرسشناحهی اندازه

قبول دک حدل حاسی از نن اسدددت سه دک روادی واگرای قابل
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های خور رارر تا با تعاحل بیشدددتری با شددداخ   سدددازه رر حدل
قبولی رر فددورتی روادی واگرای قابل و های ردگر ادن حدلسددازه

و سدددمت رارر سه اعدار حندرج رر ق ر افدددلی از حقاردر زدردن 

حقاردر حیاسبه شده برای تعیین روادی  خور بیشدتر باشدشراسدت 
رر  PLSافزار واگرای حتغیرهدا رر ادن تیقیق بدا اسدددتااره از نرم

 شنحده است 8شماره جدول 
  : ماتریس بارهاي عاملی متقابل 6جدول 

 سازه
عملکرر 

 تجاری

های قابلیت

 رقابتی

حددردت 

 تکنولوژی

   1.393 عملکرر تجاری

  1.338 1.341 های رقابتیقابلیت

 1.331 1.316 1.890 تکنولوژیحددردت 

حقاردر   گرررحشاهده حی 8شدماره رر جدول طوری سه همان

خور بیشتر  و سدمت راست واقع روی ق ر افدلی از حقاردر زدردن

تائید  اندازه گیری)پرسدددشدددناحهیگرای حدل وابوره و لدذا روادی 

 گرررشحی

تردن شددداخ  برازش حدل رر تکنیک حداقل حجذورات حهم

توان برای بررسی اعتبار دا از نن حی سه است GOF شاخ  یجزئ

 1.33و  1.10فورت سلی استااره سررش سه حقدار بهحدل سیایت 

 GOF عنوان حقاردر ضددعی   حتوسدد  و قوی برایرا به 1.28و 

 اندشحعرفی نموره

  :فورت زدر تعرد  شده استهراب ه ادن شاخ  ب 

𝐺𝑂𝐹 = √(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ∗    (𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

:R square  زا بر دددک حتغیر دددک حتغیر برون ریثاتددحیزان

 شزاررون

Communality حیانگین حقاردر حرتبه: حقداردر اشدددتراسی ددا 

حقاردر اشتراسی از  شهای ننروم بارهای عاحلی بین سازه و شاخ 

نحده  6شدددماره افزار برای هر سددده حتغیر رر جدول خروجی نرم

 استش
 مقادیر اشتراكی :8جدول 

 مقادیر اشتراكی متغيرها

 1.303633 تکنولوژیحددردت 

 1.332064 های رقابتیقابلیت

 1.828123 عملکرر تجاری

حیانگین حقاردر اشدددتراسی بدا قرار رارن ادن حقاردر رر راب ه 

 برابر است با:

𝐶𝑂𝑀𝑀𝑈𝑁𝐴𝐿𝐼𝑇𝐼𝐸𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
0.518 + 0.573 + 0.636

3
= 0.576 

برای حتغیرهای  افزارسه ازخروجی نرم 𝑅2 همچنین حقداردر

 است بدسدت نحده  های رقابتی و عملکرر تجاریزای قابلیتررون

ا رر هبا قرار رارن نن اسدددت؛ لذا 1.336و  1.343ترتید  برابر بده

 حقدار حیانگین ننها برابر است با:  راب ه

𝑅2̅̅̅̅ =
0.547 + 0.758

2
= 0.653 

 خواهیم راشت: سهقرار راره  GoFاعدار حافله را رر فورحول  
𝐺𝑂𝐹 = √0.576 ∗ 0.653 = 0.613 

 1.28از حقدار  حیاسدددبه شدددده GOFبا توجه به ادنکه حقدار 

  ش استپا برازش سلی حدل قوی   تر استبزرگ

 هددایتردن حعیدار برای سدددنجش راب ده بین سدددازهابتددادی

ارتباط بین حتغیرهای رر باش سدداختاری ضددراد  حعناراری  حدل)

Z   دا همان حقاردرt-valuees سه حقدار ادن اعدار اسدتش ررفورتی

جه نتیها و ررنشان از فیت راب ه بین سازه  بیشتر شور 0.98از 

حقاردر اسددتش  %93های پژوهش رر سدد   اطمینان تادید فرضددیه

همان ضراد  حعناراری سه  %93ضراد  حبیر رر س   اطمینان 

قابل  3شماره افزار حیاسبه گرردده و رر شکل توسد  نرم اسدت 

حشاهده استش

 

 
 هافرضيه Zضرایب معناداري  :2شكل 

 

 ضددراد  حبددیرهای تیقیق  برای رر دا قبول نمورن فرضددیه

با  نحده است 3شماره رر شکل  افزار را سهشده توس  نرمحیاسبه

ادج حافدل از ادن حقادبه نت گرررشحیحقادبده  0.98 حقدار حلا 

 نحده است 9رر جدول شماره 
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 هافرضيه Z: ضرایب معناداري 3جدول 

 نتيجه آزمون ضرایب معناداري  هاي تحقيقفرضيه

 0.98>0.483 راری راررشبر عملکرر تجاری اثر حعنی تکنولوژیحددردت 

عدم وجور راب ه 

 رارحعنی

 اولی عدم تائید فرضیه)

 0.98<30.133 راری راررشهای رقابتی اثر حعنیبر قابلیت تکنولوژیحددردت 
 راروجور راب ه حعنی

 رومی تائید فرضیه) 

 0.98<9.339 راررشراری های رقابتی بر عملکرر تجاری اثر حعنیقابلیت
 رار وجور راب ه حعنی

 سومی تائید فرضیه)
 

 یر تاثیر حتغ دعنی بررسی  فرضیه چهارم تیقیق برای نزحورن
پر  نزحوندک از  حیدانجیهدای رقدابتی و رر نقش حتغیر قدابلیدت
ش لازم بذسر گرررحی اسدددتاارهسدددوبل  همین حنظور بنامساربرر به

رحول ادن استش ف 0.98است سه حقدار حلا  برای ادن نزحون عدر 
 است:فورت زدر نزحون به

𝒛 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 =
𝒂 ∗ 𝒃

√(𝒃 ∗ 𝒔𝒂𝟐) + (𝒂𝟐 ∗ 𝒔𝒃𝟐) + (𝒔𝒂𝟐 ∗ 𝒔𝒃𝟐)
 

(sa:خ ای اسدتاندارر حربوط به حبیر بین حتغیر حبتقل و  ی

   ؛حیانجی
(sb:خ ای اسدتاندارر حربوط به حبیر بین حتغیر حیانجی و  ی
 ؛واببته
(a:؛حبیر حیان حتغیر حبتقل و حیانجی حقدار ضرد  ی 
(b :شحقدار ضرد  حبیر حیان حتغیر حیانجی و واببتهی 

 نحدهافزار بدستخ اهای استاندارر سه از خروجی نرم حقاردر

 شاست 01شماره جدول به شرح  است
 خطاهاي استاندارد: 01 جدول

 خ ای استاندارر ارتباط بین حتغیرها

(STERR) 

 (sa)1.139 تکنولوژیحددردت  →قابلیت رقابتی

 (sb)1.186 قابلیت رقابتی → عملکرر تجاری

افزار سه از خروجی نرم 2شماره شکل  ازهمچنین با استااره 

  :عبارتندازحقاردر ضرد  حبیر بین حتغیرها   گرفته شده است

(a:)  حقدار ضرد  حبیر حیان حتغیر حبتقل و حیانجی برابر با

 ؛1.341
(b :) حقدار ضرد  حبیر حیان حتغیر حیانجی و واببته برابر با
 ش  1.368

 
 : ضرایب مسير 9شكل 

 
بدسددت نحده برای خ اهای اسددتاندارر و  ردبا قرار رارن حقار

ل رر فرحوضدرد  حبدیرهای بین حتغیر حیانجی و رو حتغیر ردگر 
نزحون سوبل خواهیم راشت:

Z − value =
0.740 ∗ 0.786

√(0.7862 ∗ 0.0292) + (0.7402 ∗ 0.0682) + (0.0292 ∗ 0.0682)
= 11.63 

 

 اسدددت؛بیشدددتر عنوان حقدار حلا  هب 0.98سده از عددر  00.82از نزحون سدددوبل دعنی حقدار  نحدهدسدددتبا توجه به حقدار ب
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ررفدددد  93سددد   حعناراری %رر حیانجی حتغیر ثیر ات  ررنتیجه

 گیررشقرار حیحورر تائید ه و حعنارار بور

در از فرحول زحیانجی حتغیر ثیر اتعیین شدت تبرای همچنین 

 سند وسه حقداری بین فار و دک را اختیار حی شدوراسدتااره حی

تر باشددد  نشددان از قوی بورن هرچه ادن حقدار به عدر دک نزردک

 تاثیر حتغیر حیانجی راررش

𝑉𝐴𝐹 =
(𝑎 ∗ 𝑏)

(𝑎 ∗ 𝑏) + 𝑐
 

 

 نزحون عبارتند از:نمارهای بکار رفته رر ادن 

 a : سه حقدار نن ضدرد  حبدیر حیان حتغیر حبتقل و حیانجی

 ؛1.341با  است برابر 2 ح ابق شکل شماره

 b : سه حقدار نن ضددرد  حبددیر حیان حتغیر حیانجی و واببددته

 ؛1.368با  است برابر 2ح ابق شکل شماره 

 𝑐:  سه حقدار نن ضدرد  حبدیر حیان حتغیر حبدتقل و واببته

 ش  1.001با  است برابر 2 شکل شمارهح ابق 

رر فرحول تعیین شدددت  بدسددت نحده حقاردرادن با قرار رارن 

 حیانجی راردم:حتغیر ثیر ات

VAF =
0.740 ∗ 0.786

(0.740 ∗ 0.786) + 0.110
= 0.841 

بددن  نتیجه 1.640 دعنی عدرنحده دسددتببا توجه به حقدار 

 )بیشاثر حتغیر حبدددتقل بر حتغیر واببدددتهعمده حعنا اسدددت سه 

 گرررشاز طردق حتغیر حیانجی اعمال حی ی%61از
 

 نتيجه گيري -5
ین تر رر برر باش پیشددینه پژوهش  ابتدا با ح العه گبددترره

  ی سه با حوضدددوع تیقیق حرتب  بورنداهای انجام شددددهپژوهش

 عبارتی حتغیرهای افددلیهتلاش گرردد تا ابعار حاتل  حبددئله و ب

ه از سشناسادی گررر دی هاتیقیق بیشدتر بررسدی شده و شاخ 

سدددپا با تمرسز بر  شگیری نمورطردق ننها بتوان حتغیرها را اندازه

دل و سننده از حعنوان حبانی نظری پشددتیبانیتیقیقات حشددابه به

های تیقیق  نیوه ارتباط حتغیرها با دکددگر بیان گررددش فرضدددیه

افل حها با توجه به نتادج بدست نحده رر ادن باش سلیه فرضدیه

ها انجام تیلیل رارهوهدای حاتلای سده رر باش تجزددهاز نزحون

ای ههای پژوهشتیلیل شده و پا از حقادبه ننها با دافته ردد گر

ده به های ح رح شفرضیه به تاکیکپیشدین  نتادج نهادی تیقیق 

 گرررششرح زدر بیان حی
فرضدددیده اول: حدددرددت تکنولوژی بر عملکرر تجداری تاثیر 

 ی راررشحعنارار
استااره  Zبرای بررسی ادن فرضیه از نزحون ضرد  حعناراری 

ررفددد  93رر سدد   اطمینان  9 جدولشدد سه حقدار نن ح ابق 
ش همان وری سه قبلا نیز بیان گرردد ادن عدر از اسددت 0.483عدر 

سمتر بوره و لذا راب ه حعناراری بین حددردت  0.98حقددار حلدا  
ر ندارر و ررنتیجه فرضدددیه اول تکنولوژی و عملکرر تجداری وجو
همان ور سه رر قبدددمت گیررش ادن پژوهش حورر تدائید قرار نمی
ارتباط حددردت تکنولوژی با عملکرر پیشددینه پژوهش بیان گرردد 

نیز حورر بررسی  ی3103)اونبدال و ستینداحار تیقیقشدرست رر 
 ادنگونه بیان شددده سه  بین بررسددی ادن اسددتش نتیجه قرار گرفته
راب ه  هیچ شدددرست عملکرر و حددردت تکنولوژی هایقدابلیت

ندارر سه همبدودی نن با نتیجه بدست نحده رر  حبدتقیمی وجور
ده رهنعدم تادید ادن فرضیه نشان شرهدتیقیق حاضر را نشان حی

ادن حوضدددوع خواهدد بور سده انجدام هرگونده تغییر رر حدددردت 
رر ار تغییر رر عملکطور حبددتقیم باعت ادجهتواند بتکنولوژی نمی

وجه قابل تتجاری شددرست شددور و لذا نقش حتغیر قابلیت رقابتی 
سده بدا ادادای نقش حیدانجی عمدل انتقدال تاثیر حددردت اسدددت 

 شرهدتکنولوژی را بر عملکرر تجاری انجام حی
ر های رقابتی تاثیفرضدددیده روم: حددردت تکنولوژی بر قابلیت

 حعناراری راررش
 9جدول برای ادن فرضیه رر  Zاراری نتادج نزحون ضرد  حعن

ررفد برابر با  93رهد سه حقدار نن رر سد   اطمینان نشدان حی
ببیار بالاتر بوره  0.98سه ادن عدر از حقدار حلا   اسدت 30.133

و لذا راب ه حعنارار و قوی بین حددردت تکنولوژی و قابلیت رقابتی 
ررش گیقرار حی فرضیه روم تیقیق حورر تائید  ررنتیجه ؛وجور رارر

رر تیقیقددات ارائدده شددددده نتددادج همچنین بددا رقددت رر سلیدده 
ت لیت رقابتی را حثببر قاب فناوریپیشدددین سه تاثیر های پژوهش

همراسدتادی ننها با نتیجه بدست نحده از نزحون  بیان سرره اسدت 
ادن نتادج نشدداندهنده ادن اسددت سه گرررش ادن فرضددیه اثبات حی

ولوژی بدداعددت ادجددار تغییرات قوی رر تغییرات رر حددددردددت تکن
گرررش لذا حددران برای های رقابتی شدددرست حیوضدددعیت قابلیت

های رقابتی شرست خور و همچنین افزادش ادجار و تقودت قابلیت
 وبیه خخور را ب فناورانهپذدری نن بادبدددتی حنابع قددرت رقابت

 شناسادی و حددردت نمادندش
ی تاثیر عملکرر تجار رهای رقابتی بفرضدددیده سدددوم: قابلیت

 حعناراری راررش
برای ادن فرضیه  Zنتیجه حافدل از نزحون ضراد  حعناراری 

به رست نحدش ادن عدر  9.339ررفد حقدار  93رر س   اطمینان 
ببدددیار بالاتر بوره و لذا راب ه حعنارار و  0.98نیز از حقددار حلا  

  هتیجررن ؛قوی بین قدابلیدت رقابتی و عملکرر تجاری وجور رارر
ج گیررش ادن نتیجه با نتادفرضددیه سددوم تیقیق حورر تائید قرار حی

اونبدددال و   ی0292)علیرضدددا پودابددسدددت نحدده از تیقیقدات 
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ت ابق راشددته و لذا ی 0999)و تردبددی و لیمی 3103)سددتینداحار
های رهنده ادن حوضددوع خواهد بور سه تغییرات رر قابلیتنشددان

رر س   عملکرر تجاری شرست رقابتی باعت ادجار تغییرات قوی 
دری پذتواند با افزادش قدرت رقابتها حیشرست  شورش ررنتیجهحی

خور از طردق ارتقا سیایت حیصولات و خدحات  حددردت و ساهش 
نتیجه رسدددیدن به قیمت رقابتی حناسددد   افزادش و رر هاهزدنه

ها و تعهدات  سددهولت رسددترسددی سددرعت تیودل و تیقق برناحه
ائه خدحات ح لو  و همچنین ت ابق یصددولات و ارحشددتری به ح

های حیصدول و فرندندهای سازحان با تغییرات رر نیازهای فناوری
پذدری خور نبدددبت به ردگران را بهبور بدازار و حشدددتری  رقابت

 نمادندش باشیده و حوقعیت تجاری خور را رر بازار بهتر و پاددار
تی های رقابیتاز طردق قابل تکنولوژیفرضیه چهارم: حددردت 
 راری راررشبر عملکرر تجاری اثر حعنی
ادن فرضدددیه تاثیر حددردت بررسدددی بدا توجده بده ادنکده رر 

قددابلیددت  یاز طردق حتغیر حیددانج بر عملکرر تجدداری تکنولوژی
 اثیرت رار بورنش نزحون سوبل حعناگیررقرار حی بررسیرقابتی حورر 
 سندشحیرا تعیین حیزان ادن تاثیر  یVAF)و نزحون شدت
 طور سه رر قبمت تجزده و تیلیل نتادج نشان راره شد همان

 0.98سه از حقدار حلا   00.82نتیجه نزحون سدددوبل دعنی عدر 
عنارار حتغیر حیانجی رر رهنده تاثیر حنشددان  خیلی بیشددتر اسددت

 1.640نیز حقدار  VAFنتیجه نزحون رر همچنین ش ادن حدل است
بدسدت نحده اسدت سه شددت تاثیر ادن راب ه را خیلی زدار نشان 

ای هرهدش ادن نتادج راب ه حعنارار حددردت تکنولوژی بر قابلیتحی

 طور همزحانههای رقابتی بر عملکرر تجاری را برقدابتی و قدابلیت
فرضدددیه چهارم پژوهش حورر تادید قرار   ررنتیجه ؛سندبیدان حی

نیز حاسی از تادید تاثیر حتغیر  ی0293)پودارش نتادج تیقیق گیرحی
 و عملکرر تجاری تولید فناوریحیدانجی قدابلیدت رقدابتی رر بین 

رهنده ادن حوضددوع خواهد بور سه ش تادید ادن فرضددیه نشدداناسدت
بادبدددتی حیابتدا برای بهبور و ارتقداء عملکرر تجداری شدددرست 

فرندند حهم حدنظر قرار عنوان دک هب حددردت تکنولوژی سدددازحان
 گانه ادن فرندند دعنی:شدددش های فعالیتاز طردق انجدام  گیرر و

 سارگیری  حااظت و دارگیری هشددناسددادی  انتاا   استبددا   ب
نتیجه  نیو حوثر و سارنحدی حددردت گرررشههای سازحان بفناوری

 ارتقاء جادگاه رقابتیو پذدری افزادش سددد   رقابت هاادن فعالیت
ترجی  سالا نن خروجی نهادی و  رنبال خواهد راشته شدرست را ب

و خدحات چنین شدرستی توس  بازار و حشتری نببت به سادردن 
شده و رر ادن فورت است سه  با افزادش سهم بازار و رشد فروش 

 توان بهبور رر عملکرر تجاری شرست را شاهد بورشحی
های رستحاهیت و فلبددداه وجوری شددد با توجه به  رر پادان

ای برتر حیصدددول و فرندندد و هددبنیدان سده ادجدار فنداوریرانش
پیشنهار اسددت  سدازی ننها حاحوردت افدلی ننان همچنین تجاری

 وژیتکنولها نببت به ادجار پبت حددردت ارشد شرست گررر حی
عمل نورره و ادجار و توسعه ههای لازم را برر سازحان خور بررسی

ای هحددردت تکنولوژی و استقرار نظامنگرش فرندندی ررخصو  
 تری حورر توجه قرار رهندشطور جدیهیز بنن را ن

 

 فهرست منابع

هاي مدیریت تكنولوژي بر بررسییی تارير فعاليت"؛ خیاط خوشدددوز  حیمد ؛عابدی شددربیانی  علی اسبر؛ نصدداری  رضدداا [0]
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 ش 0293  المللی بیمه و توسعه  تهران  پژوهشکده بیمهحلی و نهمین همادش بین

دردت توسعه فصدلناحه حد  "هاي رقابتی توليد و بهبود عملكرد تجاريقابليت توليد بررير تكنولوژي ات" ؛پودا  علیرضدا [2]

 ش 0292  23-34 ف   2 شماره تکنولوژی 

در  یاتيتكنولوژي و عملكرد عمل تیریمد نيرابطه ب"؛ شددکرچی زاره  احمدرضددا ؛حیمدرضددا  نیکبات ؛حری  حرضددیه [4]
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 ش 0293  0-34  ف  3  شماره 3روره   نونوری حددردت پژوهشی -علمی   فصلناحه"متوسط و كوچک هايشركت

المللی تیولات   روحین سنارانا بین"تكنولوژي مدیریت و تكنولوژي مفاهيم بررسی" ؛جلالی  علیرضا ؛ساجدی  سجار [3]
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 ش 0294المللی حددردت و حبابداری ادران    روحین همادش حلی و روحین همادش بین"كيفيت
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 ش 0292  0-08   ف جمهورنظارت راهبرری رئیا
[13] Aboelmaged, Mohamed; “The drivers of sustainable manufacturing practices in Egyptian SMEs and their 

impact on competitive capabilities: A PLS-SEM model”, Journal of Cleaner Production, No. 175, pp. 207-221, 

2018.  
[14] Ahmad, N.; Lazim Shamsuddin, H.M.; A. Wahab, E.; “The Relationship between Technological Capability and 

Manufacturing Performance”, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 8, No. 2, pp. 930-938, 

2019. 

[15] Ambe, I. M.; “Agile supply chain: Strategy for competitive advantage”, Journal of Global Strategic 

Management, No. 7, pp. 5-17, 2010.  

[16] Arana-Solares, Iván Andrés; Ortega-Jiménez, César H.; Alfalla-Luque, Rafaela; de los Ríos, José Luis Pérez-

Díez; “Contextual factors intervening in the manufacturing strategy and technology management-

performance”, International Journal of Production Economics, No. 1, pp. 1-33, 2018.  

[17] Cetindamar, Dilek; Phaal, Robert; Probertb, David R.; “Technology management as a profession and the 

challenges ahead”, Journal of Engineering and Technology Management, No. 41, pp. 1-13, 2016.  

[18] Estrada, Salvador; Cano, Karen; Aguirre, Joao; “How is technology managed in SMEs Differences and 

similarities between micro, small and medium enterprises?”, Contaduríay Administración, Especial Innovación, 

Vol. 64, No. 1, pp. 1-21, 2019.  

[19] Garo, Jr.; W.R. Guimarães, M.R.N.; “Competitive Priorities and Strategic Alignment as Mediators in the 

Relationship between Companies in the Brazilian Automotive Supply Chain”, South African Journal of Industrial 

Engineering, Vol. 29, No. 1, pp. 184-194, 2018.  

[20] Ghosh, B.; Kumuthadevi, K.; Jublee, D.; “Linkage among Competitiveness, Competitive Advantage and 

Competitive Priority of Apparel Export Firms at Tirupur”, International Journal of Management Research & 

Review, Vol. 6, Issue 8, pp. 1012-1029, 2016.  

[21] Gregory, M.J.; “Technology management: a process approach, Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part B”, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 209, No. 5, pp. 347-356, 1995.  

[22] Hooley, G.; Fahy, J.; Greenley, G.; Beracs, J.; Fonfara, K.; Snoj, B.; “Market orientation in the service sector 

of the transition economies of central Europe”, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 1/2, pp. 86-106, 

2003.  

[23] Huhtala, J. P.; Sihvonen, A.; Frösén, J.; Jaakkola, M.; Tikkanen, H.; “Market orientation, innovation capability 

and business performance: Insights from the global financial crisis”, Baltic Journal of Management, Vol. 9, 

Issue 2, pp. 134-152, 2014.  

[24] Jitpaiboon, T.; “The Study of Competitive Priorities and Information Technology Selection: Exploring Buyer 

and Supplier Performance”, Journal of International Technology and Information Management, Vol. 23, Issue 

3/4, pp. 91-124, 2014.  

[25] Jolly, V.J.; Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, HBR Press, Boston, Mass.: 

Harvard Business School Press, 1997. 

[26] Kajalo, S.; Lindblom, A.; “Market orientation, entrepreneurial orientation and business performance among 

small retailers”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 43, Issue 7, pp. 580 – 596, 

2015.  



 
 رسول شفیعیون و اکبر نوروزي

 

 97 9911سي و نه، بهار شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

[27] Martın-Consuegraa, David; Esteban, Agueda; “Market orientation and business performance: An empirical 

investigation in the airline industry”, Journal of Air Transport Management, No. 13, pp. 383–386, 2007.    

[28] Pelham, A. M.; “Market orientation and performance: The moderating effects of product and customer 

differentiation”, The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 12, Issue 5, pp. 276-296, 1997.  

[29] Schuh, G.; Kramer, L.; “Cybernetic approach for controlling technology management activities”, 48th CIRP 

Conference on MANUFACTURING SYSTEMS - CIRP CMS 2015, Procedia CIRP 41, pp. 437 – 442, 2016.  

[30] Shad, Muhammad Kashif; Woon, Lai Fong; Lai Fatt, Chuah; Klemeš, Jiří Jaromír; Bokhari, Awais; “Integrating 

Sustainability Reporting into Enterprise Risk Management and its Relationship with Business Performance: A 

Conceptual Framework”, Journal of Cleaner Production, No. 208, pp. 415-425, 2018.  

[31] Sharif, N.; “Strategic Role of Technological Self-Reliance in Development Management”, Technological 

Forecasting and Social Change, No. 62, pp. 219–238, 1999.  

[32] Sumanth, D.J.; Sumanth, J.J.; The technology cycle: approach to technology management, in Gaynor, G.H. 

(Ed.), Handbook of Technology Management, McGraw‐Hill, New York, NY, 3.1‐3.17, 1996.  

[33] Tas, M.; Yeloglu, H.O.; “The need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A 

Conceptual Framework”, Universal Journal of Educational Research, Vol. 6, Issue 2, pp. 249-256, 2018.  

[34] Torjai, L.; Nagy, J., Bai, A.; “Decision hierarchy, competitive priorities and indicators in large-scale 

herbaceous biomass to energy’ supply chains”, Biomass and Bioenergy, No. 80, pp. 321-329, 2015.  

[35] Tracey, M.; Vonderembse, M.A.; Lim, J.S.; “Manufacturing technology and strategy formulation: keys to 

enhancing competitiveness and improving performance”, Journal of Operations Management, No. 17, pp. 411–

428, 1999.  

[36] Unsal, Ersin; Cetindamar, Dilek; “Technology Management Capability: Definition and Its Measurement”, 

European International Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 2, pp. 181-196, 2015.  

[37] Wang, H.; “Technology management in a dual world”, International Journal of Technology Management, No. 

8, pp. 108–120, 1993.   
[38] Wim, Vanhaverbeke; Vareska, Van de Vrande; Chesbrough, Henry; “Understanding the Advantages of Open 

Innovation Practices in Corporate Venturing in Terms of Real Options”, Journal Creativity and Innovation 

Management, Vol. 17, Issue 4, pp. 250-258, 2008.  

  



 ...طریق  تجاري ازعملكرد  بر تكنولوژي مدیریت تاثیر بررسي
 

 

 98 9911شماره سي و نه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 


