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Abstract 
The present study seeks to identify the dimensions of marketability and design 
its measurement framework as an important construct in assessing the success 
of the commercialization ecosystem. Given the lack of a theoretical framework 
related to marketability in general and the commercialization ecosystem of 
emerging technologies in a developing country in particular, the definition of an 
appropriate construct for assessing marketability is pivotal. For this purpose, 
firstly, it is necessary to identify and build the dimensions of the construct and 
then validate it according to the actual data. To identify the dimensions of the 
marketability construct, a thematic analysis method, which is a qualitative 
method, was used and 14 interviews with the main actors of two 
commercialization projects were analyzed. The construct assessed and validated 
using the partial least square assessment model section regarding the survey data 
obtained from 51 commercialization projects. The research findings showed that 
the three dimensions of marketability construct including market/industry 
structure, market size, and market readiness. The quantitative part also showed 
that the indicators of each dimension have been validated and reliable. 
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Extended Abstract  
1. Introduction  
It is mostly accepted that 
commercialization of emerging 
technologies can has profoundly 
interplays in economic growth (Kim et al., 
2019) and its return on investment in 
successful examples is very high (Tsuzuki, 
2013). However, the high and different 
failure rate has been reported by 
academicians and official report which is 
varied from 70% to 95% (Shakeel et al., 
2017; Sabatier & Chollet, 2017; Livingston et 
al., 2016). It is higher than 65% in 
nanotechnology in Iran (Iran 
Nanotechnology Innovation Council, 2018, 
p. 54). The highest rate of 
commercialization failures almost is 
referred to the valley of technology death 
(Tsuzuki, 2013), the term which is used to 
characterized the gap between technology 
development and marketable solutions. 
Some researchers consider technology 
commercialization to be the most risky 
and expensive part of the innovation 
process. While some have emphasized 
technology characteristics, others have 
turned their attention to the place (Shane, 
2005) in which technology has developed 
to work over there. Meanwhile finding a 
tool to assess to what extent the 
developed technology is suitable for the 
given market is a very insightful question 
and is pivotal in this study.  

2. Objective  
The present study seeks to identify the 
dimensions of marketability and design its 
measurement framework as an important 
construct in assessing the success of the 
commercialization ecosystem. Given the 
lack of a theoretical framework related to 
marketability in general and the 
commercialization ecosystem of emerging 
technologies in a developing country in 

particular, the definition of an appropriate 
construct for assessing marketability is 
pivotal. For this purpose, firstly, it is 
necessary to identify and build the 
dimensions of the construct and then 
validate it according to the actual data. 

3. Data/Methodology  
Marketability assessment of emerging 
technology needs a tool constructed with 
respect to the nature of emerging 
technology and its market. As the 
literature lacks a qualified tool. So this 
research needs to explore marketability 
nature and its dimensions and how to 
assess it.  To do so, the authors forced to 
apply a mixed-method study that 
simultaneously responds to both criteria 
first, identification and contextualization, 
and also validation and the process of 
assessment.  To identify the dimensions of 
the marketability construct, a thematic 
analysis method, which is a qualitative 
method, was used and 14 interviews with 
the main actors of two commercialization 
projects were analyzed. The interviewees 
represented 3 groups including innovator, 
accelerator, and manufacturer. When the 
interviews were done they analyzed using 
the 2018 version of MAXQDA software. 
Then, the construct assessed and 
validated using the partial least square 
assessment model regarding the surveyed 
data obtained from 51 commercialization 
projects. 

4. Results/Findings 
The findings of the qualitative section 
showed that the thematic network of 
marketability has three main dimensions, 
which are market size, market readiness, 
and market structure. Apart from the size 
of the market, which was more 
emphasized in previous studies, two other 
dimensions were less considered in the 
background of the subject, especially 



 

55 Syyedhamzeh Nejadhussein, Nader Naderi, Sohrab Delangizan. Identifying and Building the Marketability 
Construct of Nanotechnology Commercialization Ecosystem: a Mixed-Method Approach 

Journal of Executive Management  
Volume 13. Issue 26. Autumn and winter, 2021. Pages 53 to 73. 

market readiness. After identifying the 
dimensions of the market and according to 
the themes that formed these three 
dimensions, the indicators of each 
dimension were defined and an 
appropriate questionnaire was defined, 
which was approved by commercialization 
experts and practitioners. After receiving 
the questionnaires and analysing the data 
based on the partial least squares method, 
the results showed that while the 
dimensions have a significant relationship 
with the marketability construct, at the 
same time the collinearity problem does 
not seriously threaten the results, 
although it is necessary to measure 
cautiously market structure dimension. At 
last, all criteria of measurement model 
such as Loadings, T parameter, composite 

reliability, average variance extracted 
(AVE), variance inflation factor (VIF), and 
so on were acceptable.  

5. Implications  
Since developing countries have 
considered the use of emerging 
technologies as a notable strategy to be in 
the position of high-growth countries and 
so they spend a lot of money annually to 
implement this policy. However, as almost 
all scientific works have mentioned that 
most of these efforts lead to failure, this 
study can help them to manage their 
scarce resources. On the other hand, this 
study could open an extensive horizon for 
other researchers to work on the 
management of emerging technologies 
and their commercialization. 
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 چکیده
 یک  عنوان  به آن گیری اندازه چارچوب طراحی  و بازارپذیری  ابعاد  شناسایی دنبال  به  حاضر   مطالعه

  نظری  چارچوب  نبود   به  توجه  با.  است  سازی  تجاری   بوم  زیست  موفقیت  سنجش  در  مهم  سازه
  یک  در  نوظهور  هایفناوری   سازی  تجاری  بوم  زیست   برای  و  کلی  طور   به   بازارپذیری   سازه   با  مرتبط

  در   بازارپذیری  میزان  سنجش  برای   مناسب  ایسازه   تعریف   خاص،  طور  به  توسعه  حال  در  کشور
  و   شناسایی  سازه  ابعاد  ابتدا  است  الزم  منظور  این  برای.   دارد  توجهی  قابل  اهمیت  نظر  مورد  زمینه

  بازار   سازه  ابعاد   شناسایی  برای.  شود  یابی  اعتبار  واقعی  هایداده   به   توجه  با  سپس   و  شود   تعریف
 اصلی   بازیگران  با  مصاحبه  14  و  شد  استفاده  است  کیفی  روشی  که  مضمون  تحلیل  روش  از  پذیری

  بخش   از   سازه  کیفیت  معیارهای  ارزیابی  و  اعتباریابی  برای .  شد  تحلیل  سازی   تجاری   پروژه   دو
  به  پیمایشی  هایداده   و  شد  استفاده  جزئی  مربعات  حداقل  روش  گیریاندازه  مدل  کیفیت  معیارهای

  ساختار،   بعد  سه   که   داد   نشان  پژوهش  های  یافته.شد  استفاده  سازی-تجاری  پروژه  51  از   آمده  دست
  سازی   تجاری  بوم  زیست   زمینه  در  بازارپذیری  سازه   چارچوب  کلیدی  ابعاد   بازار  آمادگی  و  اندازه

  قابل   کیفیت  دارای   بعد  هر  هایشاخص  که  داد  نشان  نیز  کمی  بخش .  هستند  نوظهور  های  فناوری
  و  اندازه  بعد  دو  گیریاندازه   همچنین .  هستند  مربوط  بعد  برای  مناسبی  نشانگر  و  هستند  قبولی

  مطالعه   در نهایت  در.  است  معکوس   صورت  به  بازار  ساختار  بعد  و  مستقیم  صورت به  بازار   آمادگی
 . گرفت قرار تایید مورد شناسایی شاخص  6 و اصلی بعد سه با  بازارپذیری سازه  حاضر
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 مقدمه 1
فناوریتجاری اقتصادی  سازی  رشد  در  نوظهور  های 

و   کیم   ( است  بازگشت  2019،  1همکارانمؤثر  و   )
نمونه در  باالست سرمایه  بسیار  آن  موفق  های 

این  2013،  2)سوزوکی  باالی  شکست  نرح  اما   .)
درصد    70هایی از  های مختلف، نرخها در گزارشپروژه

همکاران  95تا   و  )شکیل  و  2017،  3درصد  سابتاتیر  ؛ 
تمایل  (  2016،  5؛ لوینگستون و همکاران 2017،  4چالوت

این   است.  داده  کاهش  را  زمینه  این  در  فعالیت  به 
آمار و اطالعات برای حوزه نانو فناوری در کشور ایران  

از   فناوری    65بیش  توسعه  ویژه  )ستاد  است  درصد 
ص  1396نانو،   شکست54،  میزان  بیشترین  های  (. 

بازار  تجاری به  فناوری  انتقال  مرحله  با  مرتبط  سازی 
دره   به  آن  از  که  می  6مرگاست  تعبیر  شود   فناوری 

تجاری2013)سوزوکی،   پژوهشگران  از  برخی  سازی  (. 
فناوری را پرخطرترین و پر هزینه ترین بخش فرایند  

دانند عمده دالیل آن را فراریت، عمر کوتاه  نوآوری می
همکاران  و  )فراتینی  بازار  اطمینان  عدم  (، 2012،  7و 

بازاری کاربردهای  و  علم  بین  زیاد  ،  8)موریس   فاصله 
و 2016 )جانگ  فرایند  در  گسترده  ضمنی  دانش  و   )

می2015،  9همکاران  آن  امثال  و  همچنین  (  دانند.  
که   موقعیتی  برای  را  حاصلخیز  زمین  استعاره  برخی 
هزینه و ریسک کم و سود مناسب دارد به کار بردند  

پژوهش 2005،  10)شین  اصلی  مساله  اساس  این  (. بر 
سازه بازارپذیری به عنوان  حاضر شناسایی و طراحی  

پیش و  تشخیصی  ابزار  برای  یک  مناسب   بینی 
تجاری بوم  زیست  در  فناوریاستفاده  های  سازی 

دلیل   به  نوظهور  های  فناوری  بین  از  است.  نوظهور 

 
1  Kim, Park, Sawng and  Park 
2  Tsuzuki, T 
3  Shakeel, Takala & Zhu 
4  Sabatier & Chollet 
5  Livingston, Fabre & Tagle 
6 Valley Of Death  
7  Frattini, De Massis, Chiesa, Cassia & Campopiano 
8 Morris, E. M 
9 Jung, M., Lee, Y. & Lee, H 
10 Shane  

نانو   به  حاضر  مطالعه  متعدد  تجارب  وجود  و  سابقه 
 فناوری پرداخته است.  

 

 پیشینه پژوهش 2
نانو فناوری یکی از فناوری های نوظهور  نانو فناوری.  

پروفسور که  اساسا    11تانیگوچی   است  فناوری  را    آن 
  مواد   شکل  تغییر  و  ترکیب  تفکیک،  پردازش،  با  مرتبط

و    داند می  مولکول  یک  یا  اتم  یک  توسط )گانگیولی 
کسب ثروت از این فناوری از طریق    .(2012،  12جاباده

توجه   مورد  و  بیستم  قرن  اواخر  از  سازی  تجاری 
دی  و  )میرسون  گرفت  قرار  پیشرو  کشورهای 

میزان206،  13کریستینا  که  طوری  به    گذاری سرمایه  ( 
 نزدیک  2011  سال  در  نانو  فناوری  پژوهش  در  جهانی

 .(2012رسید )گانگیولی و جاباده،    دالر  میلیارد  65  به
از   بیش  نانوبنیاد  18189همچنین    کنون   تا  اختراع 

جهانی  فکری  مالکیت  )سازمان  است  شده  ،  14ثبت 
تاسیس  .  (2017 با  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور 

سال   از  نانو  فناوری  توسعه  ویژه  توجه   1382ستاد 
این   سازی  تجاری  و  ترویج  دانش،  توسعه  ویژه ای به 

)ستاد ویژه   زا کرده استاوری مهم با رویکرد درونفن
 (.   1396توسعه فناوری نانو, 

تعاریف  زیست بوم تجاری سازی.   سازی  تجاری 
تا  گسترده بازار  به  ارایه  قابل  محصول  از  دارد  ای 

کاربردی   های  توصیه  به  پژوهشی  های  یافته  تبدیل 
ورتینگتون  و  یاکوبسن1987،  15)دورف  و  ارنبرگ  ، 16؛ 

و 1997 نتیجه  )گانز  تمرکز بر  تا  فرایند  تمرکز بر  (، از 
رایت 2003،  17استرن  و  الکت  راسموسن، 2005،  18؛  ؛ 

گالبراندسون  و  چو،  2006،  19مون  و  هانگ  (.  2006؛ 

11  Norio Taniguchi 

12 Ganguli & Jabade 
13 Meyerson, B., & DiChristina, M 
14 World Intellectual Property Right  
15 Dorf and Worthington 
16 Ehrnberg and Jacobsson 
17 Gans and Stern 
18 Lockett and Wright 
19 Rasmussen, E., Moen, Ø., & Gulbrandsen, M 
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را  فناوری  و  علم  سازی  تجاری  توان  می  بنابراین 
یافته   شامل  که  گرفت  نظر  در  تبدیل  از  ای  زنجیره 

اثبات   پیشنهادی،  طرح  نمونه  پژوهشی،  مفهوم، 
، 3، ثبت اختراع2، ساخت نمونه کامل اولیه 1آزمایشی 

امتیاز  حق  فناوری 4اعطای  انتقال  تولید   5،  در   6و 
هارمن و  )هارمن  باشد  بزرگ  این  2004،  7مقیاس    .)

دهد و بازیگران متعدد در آن  ها در خال رخ نمیتبدیل
کنند. زیست بوم  ایفای نقش کرده و با هم تعامل می

به   که  است  مهمی  مفاهمیم  از  سازی  تجاری 
دارد. پویایی توجه  موقعیت  این  پیچیدگی  و  ها 

کارپنتر و  سیوچتا  بوم  2018)  8اکهارت،  زیست   )
دانند   می  مکملی  اجزای  از  متشکل  را  سازی  تجاری 

نوآوری همدیگر  کمک  با  میکه  ایجاد  را  کنند  هایی 
زائی  بوم نیز اج (. هر زیست2018)اکهارت و همکاران،  

می شکل  فناوری  بازار  به  هم  کنار  در  که  دهند  دارد 
 (.   2012)فلد، 

فناوری نوظهور.  بازار  مختلف  های  پژوهشگران 
باور دارند که بازار مهمترین نقطه و مهمترین آزمون  

(.  2013سازی فناوری است )داتا و همکاران،  در تجاری
ی  ( بازار را عبارت از »محلی برا 1391روستا و همکاران )

می معرفی  بالقوه«  با  مبادالت  مهم  موضوع  دو  کنند. 
فناوری بازار  دارد:  وجود  تعریف  این  به  های  توجه 

و   شرایط  و  تبادل  موضوع  عنوان  به  نوظهور 
های بازار.  در مورد فناورهای نوظهور به عنوان  ویژگی

آن   کنار  در  شد  اشاره  قبلی  بخش  در  تبادل  موضوع 
ار و اجزای آن متاثر از  زمینه تبادل نیز مهم است. باز 

بدون  بازار  مطالعه  و  گرفته  شکل  محیطی  شرایط 
نمی آن  زمینه  و  شرایط  کاملی  درک  سودمندی  تواند 

 (.   2017داشته باشد )ژانگ و همکاران، 

اخیر انجام   های  دهه  طول  در  مختلفی  مطالعات 
دیدگاه   از  بیشتر  مطالعات  این  ابتدا  است.  شده 

توجه   موضوع  به  کننده  موضوعاتی  عرضه  داشت. 

 
1 Prototype  
2 invention  
3 Patent  
4  Licensing  
5  technology Transfer  
6 Production  

کیفیت و  طراحی  بازار،  اندازه  و چون  محصول  های 
امثال آن مورد توجه بود اما در مطالعات اخیر دیدگاه 

محصول او  درک  و  کننده  پذیرش   مصرف  به  تمایل  و 
( این  2019آن مورد توجه قرار گرفت )کیم و همکاران،  

است  نبوده  انتخابی  البته  مطالعاتی  روند  در  تغییر 
یرات صورت گرفته در میزان عرضه، تسهیل  بلکه تغی 

زیرساخت  رشد  و  خدمات  و  کاال  سیالیت  و  تجارت 
آن   امثال  و  تجاری  مراودات  با  مرتبط  حقوقی  های 
توجه به مشتری به عنوان یک انتخابگر فعال را رشد 
نیازها   درک  جدید  رویکرد  اصلی  مفاهیم  است.  داده 

باز  ابعاد  دیگر  و  رقبا  کننده،  مصرف  شرایط  و و  ار 
است  تقاضا  به  موقع  به  و  درست  پاسخ   توانایی 

همکاران،   و  مطالعات  19:  2014)لطیف  بیشتر  در   .)
انجام شده، جدای از رویکردشان، دو بعد اندازه بازار  

 و ساختار بازار مورد توجه قرار گرفته اند.  

اندازه بازار یکی از ابعاد بازار است که اندازه بازار.  
پژو توجه  مورد  است.  بیشتر  گرفته  قرار  هشگران 

حتی تعریفی که طارق خلیل از فناوری نوظهور ارائه  
از  می نظر  مورد  فناوری  سهم  به  متکی  بیشتر  کند 

مختلف   مطالعات  بازار  اندازه  برای  است.  بازار 
کرده معرفی  و  شناسایی  مختلفی  های  اند:  شاخص 

وجود بازار بزرگ، بازار قابل دستیابی، اولین در بازار، 
رائو،  رشد   و  )موهان  بازار 2003بازار  قوه  بال رشد   )

همکاران  و  )کاراکا2008،  9)کرتلینگ  بازار  اندازه   ،)-
همکارانم  و  )کابز  582:  2017،  10ندیک  کافی  عرضه   ،)

 ( و امثال آن. 2018، 11و همکاران 

که به   صنعت.- ساختار بازار پژوهشگرانی  از  یکی 
کرد   توجه  بازار/صنعت  ساختار  به  ویژه  شین  صورت 

بود. اودر کتاب خود با عنوان پیداکردن زمین مساعد  
و  قوانین  که  منظر  این  از  را  بازار  ساختار  موضوع 
بازار   مدیریتی  نظام  و  حکمران  نهادهای  مقررات، 

توجه می مورد  باشد  موثر  ها  فناوری  رشد  بر  توانند 

7 Harman & Harman 
8 Eckhardt, J. T., Ciuchta, M. P., & Carpenter, M 
9  Caerteling, Halman, & Doree 
10 Karaca-Mandic et al. 
11  Kobos, Malczynski, La Walker, Borns, Klise 
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(. موضوعات دیگر عبارت بودند 2005قرار داد )شین،  
بی یا  کم  رقیب  رائو،  رقیاز  و  )موهان  (  2003ب 

و  )جاناتان  جدید  قواعد  و  بازار  ناقص  اطالعات 
)کاراکا2005،  1همکاران  رقیب  میزان  و -(،  مندیک 
(، انحصار ناشی از اولین بودن  582:  2017،  2همکاران 

)سوزوکی  شومپیتری(  انحصار  2020،  3)اثر  موضوع   .)
ابعاد   از  یکی  بودن  نوآور  پاداش  و  نوآوری  بر  مبتنی 

بسیار  سا اخیر  مطالعات  در  که  است  بازار  ختاری 
مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات مختلف نشان  
نوآورانه   انحصار  پاداش  و  نوآوری  بین  رابطه  که  داد 

خطی   غیر  رابطه  یک  شومپیتری(  معکوس    U)اثر 
انحصار   این  کم  های  نوآوری  در  یعنی  است.  مانند 
بیشتر   های  نوآوری  در  است  کم  سود  و  کم  بسیار 
ریسک   مقداری  اما  شود  می  بیشتر  سود  و  انحصار 

زیاد عمال  شود و در نوآوریهم بیشتر می های بسیار 
های ایجاد بازار و  سود حاصل انحصار به علت هزینه

ریسک بسیار باالیی را به  اطالعات بسیار کم در بازار  
)سوزوکی،   داد  ارایه  1:  2020همراه  فناوری  چه  هر   .)

)اطالعات  ابهام  نوآوری  فرایند  باشد  جدیدتر  شده 
کمتر( و عدم قطعیت بیشتری دارد )ژانگ و همکاران،  

( در این شرایط تعداد رقبا بسیار کم است 749:  2017
در  دو  هر  ریسک  و  سازی  تجاری  سود  بنابراین 

 ترین نقطه هستند.  باال

موضوعات   آمادگی بازار. از  بسیاری  که  حالی  در 
حکمرانی   نظام  و  مصرف(  )بازار  بازار  حول  شناسایی 
که   سومی  موضوع  هستند،  شدن  تعریف  قابل  آن 
آن   حکمرانی  نظام  و  بازار  با  کارآفرین  تعاملی  رابطه  
برخی   اما  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  است 

مفاهیم و  ذیل    موضوعات  آسانی  به  شده  شناسایی 
نمی قرار  بازار  ساختار  و  اندازه  بعد  برای  دو  گیرد. 

همکاران  و  )کابز  بازار  به  عرضه  (،  2018،  4نمونه 

بازار مزیت موجود  محصوالت  به  نسبت  متمایز  های 
رائو،   و  از 2003)موهان  بعد  و  حاضر  مطالعه  در    .)

ذیل   که  آمد  دست  به  مضامینی  کیفی  بخش  انجام 
دگی بازار به عنوان بعد سوم سازه بازار پذیری قرار  آما

 گرفت.  

دارد؛   عمده  هدف  دو  حاضر  مطالعه  نهایت،  در 
سازه   تعریف  و  اصلی  ابعاد  شناسایی  یک،  هدف 

فناوری بازار  برای  دو، مناسب  هدف  و  نوظهور  های 
در   کاربرد  برای  سازه  این  یابی  اعتبار  و  ارزیابی 

   های نوظهور.سازی فناوریتجاری

 

 روش شناسی تحقیق 3
تناوبی   آمیخته  طرح  پژوهش  اهداف  به  توجه  با 
حاضر   پژوهش  برای  کمی(  سپس  )کیفی  اکتشافی 

کراسول  و  )کالرک  است  داده2015،  5مناسب  های (. 
تحلیل   روش  با  که  بودند  مصاحبه  کیفی  بخش 
رویکرد   از  کمی  بخش  در  شدند.  تحلیل  مضمون 

معادالت ساختاری استفاده شد. در روش    مدلسازی 
داده مضمون    درون   میدانی  تولیدشده  هایتحلیل 

قرارگرفته،معنی  هایبخش   باهم   منظم  صورتبه  دار 
مرتبط    هم  به  تربزرگ  مضامین  درون  مقایسه شده و

)گیون  پور،  2008،  6شوند  محمد  روش.  (1392؛    این 
از    است  تحلیل   و  هاداده  شکست  راهبرد  یک که 

و   کدگذاری  و  خام  شروع  اطالعات  برداری  یادداشت 
مضامین   ترتیب  به  باالرونده  مسیری  در  و  شده 

را پایه فراگیر  مضمون  و  دهنده  سازمان  مضامین  ای، 
می )شکل  جعفريدهد  و  ،تسليمي  ،عابدي   فقيهي 

(. در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل  1390  ،شيخ زاده
آترید  نسخه  1999)  7استرلینگ -مضمون  از  و   )2018  

 استفاده شد.  8ودانرم افزارمکس کی

 

 
1Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S. and Kylähei
ko, K 
2 Karaca-Mandic et al. 
3  Suzuki 
4  Kobos, Malczynski, La Walker, Borns, Klise 

5 Clark, & Creswell 
6 Given, L 
7 Attride-Stirling, J. 
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 ( 1999) نگ ی استرل - د ی آتر   از   اقتباس   مضمون   ل ی تحل   ند ی فرا   1  نمودار 

 

مضمون  فرایند  در   به   خط  هامصاحبه  ابتدا  تحلیل 
  با   متن  دار  معنی   هایبخش  و  شدند  مطالعه  خط

از    انتخاب   بازار  مفهوم  به  توجه و بعد  سپس  شدند. 
مورد   14اتمام   اولیه  کدهای  یافته  انجام  مصاحبه 

و  تشابه  اساس  بر  و  گرفتند  قرار  کاوش  و  بررسی 
دسته پایهتفاوت  مضامین  ذیل  و  قرار  بندی  ای 

پایه مضامین  سپس  سطح  گرفتند.  هم  منظر  از  ای 
و   مقایسه  سطوح  شدند.  مقایسه  هم  با  بودن 

شدسته تا  سازماندهنده  بندی  مضامین  به  دهی  کل 
حدود  از  بعد  سپس  یافت.  ادامه  فراگیر  مضمون  و 

آترید مضمون  دوم فرایند تحلیل  مرحله  در  ماه  - یک 
منظر   از  شده  کشف  مضمونی  شبکه  استرلینگ، 
و  بررسی  مورد  بودن  مانع  و  جامع  و  بودن  منسجم 
این   شد.  اصالح  و  گرفته  قرار  پژوهشگران  ارزیابی 

استح به  میمرحله  منجر  مضمونی  شبکه  شود.  کام 
توجه   با  شده  نهایی  مضمونی  شبکه  سوم  مرحله  در 

نظریه پژوهشبه  و  و ها  تطبیق  مورد  مرتبط  های 
بازار   آمادگی  بعد  مرحله  این  در  گرفت.  قرار  ارزیابی 
مورد  مشخص  صورت  به  پژوهش  ادبیات  در  اگرچه 
در   آن  نقش  علت  به  اما  بود  نگرفته  قرار  توجه 

و   نشد.  شناسایی  حذف  شبکه  از  بازار  سازه  تعریف 
شبکه   تاییدپذیری  ارتقای  منظور  به  و  نهایت  در 

 
1 Partial Least Squers  
2  Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A 

ارزیابی   مورد  شبکه  اصلی  سطح  سه  مضمونی، 
 خبرگان و کارشناسان مرتبط قرار گرفت.   

قدرت  و  نمونه  اندازه  به  توجه  با  کمی  بخش  در 
محدودیتروش و  مدلسازی  از  های  آن  های 
جزئی روش مربعات  مدلسازی  ک  1حداقل  روش  یک  ه 

شد.   استفاده  است  ساختاری  ی  هاتیقابلمعادالت 
روش   این  و  سازمدلعمده  عوامل   هاستبی ترک ی 

همکاران  و  روش 2017،  2)هنسلر  علیت  تعیین  در   .)
امکان   همزمان  صورت  به  که  جزئی  مربعات  حداقل 

می فراهم  را  متغیرها  بین  روابط  گیری  کند  اندازه 
رگر  روش  از  بیشتری  و قدرت  )راملی  دارد  سیون 

از  2018،  3همکاران  بخش  این  در  مدلسازی  برای   .)
ده شد.  4بسته نرم افزاری اسمارت پی ال اس   استفا

نفر    14در بخش کیفی گیری.  نمونه روشنمونه و  
روش   با  فناوری  نانو  سازی  تجاری  پروژه  دو  از  خبره 
مدرک   نظر  از  افراد  این  شدند.  شناسایی  هدفمند 

نفر(، کارشناسی    1مدارک کارشناسی )تحصیلی دارای  
( )  7ارشد  دکتری  و  در    6نفر(  نقش  نظر  از  و  نفر( 

تجاری )فرایند  شتابدهنده  )   4سازی  فناور    4نفر(، 
 نفر( بودند.   2کننده )نفر( و تولید

پروژه تجاری سازی نانو    51در بخش کمی تمامی  
و   شتابدهنده  فناور،  نقش  سه  هر  که  موفق  فناوری 

3  Ramli, Latan, & Nartea 
4  SMART_PLS3 
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های  اند در بین ساله در آن حضور داشتهتولید کنند
استاندارد   1397و    1390 به  توجه  با  شدند.  انتخاب 

مربعات   حداقل  روش  در  نمونه  اندازه  حداقل  تعیین 
اندازه  تعیین  برای  است.  مناسب  نمونه  اندازه  جزئی 

دارد؛   وجود  روش  دو  تعداد  ضرب  10نمونه  در 
اندازهشاخص مدل  یک  که  های  تعداد گیری  باالترین 

یا   و  دارد  را  سازه ضرب  10شاخص  روابط  تعداد  در 
دارد   را  رابطه  تعداد  بیشترین  که  زایی  درون  مکنون 

گیری  (. با توجه به مدل اندازه2014،  1)هیر و همکاران 
مورد   30پژوهش  حداقل اندازه نمونه در روش فوق  

مختلف   صنایع  در  نمونه  اعضای  همچنین  است. 
(، نیرو 3(، کشاورزی )7(، ساختمان ) 5مانند پزشکی ) 

( انرژی  هوایی)11و   ،)7( خانگی   ،)9( خودر  فعال  9(،   )
دو  به  بودن  موفق  میزان  حسب  بر  نمونه  بودند. 

موفق) ) 30دسته  برگزیده  و  تفکیک    21(  قابل  مورد( 
است. موارد برگزیده مواردی هستند که دستاورد آنها 

   مورد تقدیر نهاد مرتبط قرار گرفته است.

ابزار پژوهش در بخش کمی  ها.  ابزار و تحلیل داده
چارچوب  است.  بوده  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه 
مصاحبه از عرضه فناوری به صنعت تا رسوخ در بازار  
شده   شامل  را  آن  با  مرتبط  اقدمات  و  تصمیمات  و 

یافته اعتبار  تضمین  برای  چهار  است.  کیفی  های 
تا پذیری،  اطمینان  باورپذیری،  و  معیار  پذیری  یید 

پذیری  )محمدپور،   2انتقال  گرفت  قرار  توجه  مورد 
ص1392 باوپذیری  184،  اعتبار  بهبود  برای    .)

مشاهده  مدت،  طوالنی  درگیری  چون  راهبردهایی 
دیرپا و مصرانه )مشاهده روزمره و یادداشت برداری  
و امثال آن(، مثلث سازی )استفاده از   از مشاهده ها 

روش داده مشاهدها،  نظری  هها،  رویکردهای  و  گران 
(.  184، ص1392شود )محمدپور،  متنوع( پیشنهاد می

مدت   به  حاضر  تحلیل    6مطالعه  بر  متمرکز  ماه 
فاصلهیافته همچنین  ها،  بود.  مجدد  بازبینی  و  گیری 

گزارش و  اسناد  بهتر  از  فهم  برای  مقطعی  های 
)مثلت  روایت شد  استفاده  شوندگان  مصاحبه  های 

بهب برای  اطمینانسازی(.  یافتهود  رجوع پذیری  ها 
مصاحبه متن  به  با  مکرر  مضامین  کنترل  و  ها 

کارشناسان تجاری سازی مورد توجه قرار گرفت. برای  
اسکات پای  روش  از  تاییدپذیری  کاپای   3ارتقای  و 

کدها    4کوهن تعداد  که  آنجایی  از  شد.    120استفاده 
صورت  به  مضمونی  شبکه  با  کدها  تمامی  بود،  مورد 

مل در اختیار کدگذار دیگری برای ارزیابی قرار داده کا
مورد تفاوت   15شد و به شرح زیر محاسبه شد که در  

 مورد آن اختالف مضمونی بود.    12وجود داشت که 

 

  𝑃𝑖 𝑜𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =
PAo − PAe

1 − PAe
     

0.91 − 0.50

1 − 0.50
= 0.82   𝑜𝑟    

0.91 − 0.70

1 − 0.70
= 0.70 

 

فوق   فرمول  مشاهده    oPAدر  توافق  نسبت  نشانگر 
و   از     ePAشده  ناشی  توافق  میزان  دهنده  نشان 

معمولی   صورت  در  است.  صورت    ePAشانس  به 
می محاسبه  گزینهآماری  دو  به  توجه  با  که  ای  شود 

مطالع  در  توافق  عدم  یا  توافق  یعنی  حاضر  بودن  ه 
آن   تمامی    0.50مقدار  دوم  کدگذار  که  آنجا  از  است. 

مجدد   کدگذاری  و  است  داشته  اختیار  در  را  کدها 
شود  می  بیشتر  توافق  شانس  است  نداده  انجام 

 
1  Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M 
2  Credibility, Dependability, Confirm-ability, 
Transformability  

نسبت   با    0.70بنابراین  است.  شده  محاسبه  نیز 
  0.82و    0.7توجه به اینکه دامنه به دست آمده بین  

بی کاپای  کوهن  نسبت  اینکه  و    0.75و    0.40ن  است 
زیر   و  خوب  تا  قبول  است    0.40قابل  ضعیف 

آمده    ،(143:  2002،  5)ناندورف دست  به  نسبت 
نشانگر روایی مناسب بر اساس توافق بین کدگذاران  

پذیری جدای از  است. در نهایت برای تضمین انتقال
توصیف کامل برای کدها، بعد از کشف   فراهم سازی 

3 Scott's Pi 
4  Cohen's kappa 
5  Neuendorf 
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شب  شبکه،  اصالح  و  مضامین  در  شبکه  مضامین  که 
داده  قرار  صنعت  از  بیرون  خبرگان  از  نفر  دو  اختیار 

 شد و نظر آنها در مورد شبکه به دست آمد. 

در بخش کمی پژوهش و بعد از دستیابی به ابعاد  
طراحی   مرتبط  مطالعات  از  الهام  با  پرسشنامه  بازار، 
نظران   صاحب  و  سازی  تجاری  کارشناسان  با  و 

صو روایی  منظر  از  مورد دانشگاهی  محتوایی  و  ری 
 ارزیابی و جرح و تعدیل قرار گرفت.  

 
 پژوهش   پرسشنامه   ساختار   1  جدول 

 مقیاس سازه هاشاخص ها ها و گویهمنابع طراحی شاخص 
( و  2017خلیل زاده و همکاران )

ای پژوهش منابع میدانی و زمینه 
 حاضر 

استانداردهای صنعت/ نهادهای حاکمیتی /  
 ساختار بازار قوانین در صنعت/ رقابت در بازار 

رتبه ای )طیف 
 بخشی ( 5لیکرت 

( و 2002مک درمورت و اوکانر)
 ( 2013( و چو و لی )2012زاباال )

کننده/ آمادگی فنی  فشارهای مصرف
صنعت )تجهیزات/ نیروی انسانی(/ ظرفیت 

 های نفوذ
رتبه ای )طیف  ر آمادگی بازا

 بخشی ( 5لیکرت 

( و  2002مک درمورت و اوکانر )
ای پژوهش منابع میدانی و زمینه 

 حاضر 

سال/ رشد   5حجم بازار واقعی در یک بازه 
رتبه ای )طیف  اندازه بازار  بازار / تنوع بازارها 

 بخشی ( 5لیکرت 

موفقیت   پیامد تجاری سازی )موفق/برگزیده(  گزارش های رسمی 
 سازی تجاری 

ای دو  مقوله 
ارزشی )موفق/  

 برگزیده( 
 

  روش   گیریاندازه  بخش  از   کمی  هایداده  تحلیل   برای 
  این   اجرای  برای.  شد  استفاده  جزئی  مربعات  حداقل

  به   نیازی  و  است  پارامتریک  غیر  روشی  اگرچه  روش
  است   الزم  ها داده  اما  نیست   هاداده  نرمال  توزیع

  مرتبط   هایگیریاندازه  تا  باشند  هاییکیفیت  واجد
  برای  مهم  شاخص   دو.  باشند  قبول  قابل  اعتبار  دارای

چولگی   1اوج   آزمون   انجام   منظور  این )هیر    2و  است 
 (. 2014و همکاران، 

 
 پژوهش   ی ها ه داد   ی چولگ   و   اوج   آزمون   2  جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  نمونه 
 اوج چولگی

 انحراف استاندارد  مقدار انحراف استاندارد  مقدار

 0.656 0.708- 0.333 0.318 0.426 3.794 51 صنعت-ساختار بازار

 0.656 0.078- 0.333 0.648 0.337 3.745 51 صنعت-آمادگی بازار

 0.656 0.504- 0.333 0.057- 0.617 2.598 51 اندازه بازار 

 
1  Kurtosis  2  Skewness  
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جدول   که  می  2همانطور  ابعاد  نشان  تمامی  دهد 
( قرار -1+و  1سازه بازارپذیری در محدود مورد پذیرش )

داده  بنابراین  حداقل  دارند.  آزمون  اجرای  برای  ها 
 مربعات جزنی مناسبند.  

 های پژوهشیافته 4

های بخش تحلیل مضمون: یافته 4.1
 شبکه مضامین بازار 

 

 
 ی ر ی بازارپذ   مضمون   مختلف   ابعاد   2  نمودار 

 

نمودار  همان که  می  2طور  مضمون  نشان  دهد 
فراگیر   مضمون  عنوان  به  که  بازار  بودن  مساعد 
مطالعه حاضر شناسایی شده است سه زیر مضمون  
سازمان دهنده دارد که عبارتند از ساختار بازار، اندازه 

 بازار و آمادگی بازار.  

ای  این مضمون سه زیرمضمون پایهساختار بازار:  
ستاندارد، دارد که عبارتند از میزان یا تعدد قوانین و ا 

تعدد رقبا و نهادهای نظارتی و واسط. از نظر خبرگان  
یعنی  تجاری کم  استاندارد  و  قوانین  میزان  سازی 

بازار   یعنی  نیز  کم  بسیار  رقیب  و  پایین  ورود  هزینه 
یعنی   کم  حاکمیتی  و  نهادهای نظارتی  و  بالقوه  بزرگ 

رویه بین  داشتن  بازار.  در  حضور  برای  نیاز  مورد  های 

وق تنها  نبود رقیب بود که جذاب بود در  سه مورد ف
نظر   از  نهادها  و  قوانین  از  حداقلی  وجود  که  حالی 

 مشارکت کنندگان الزم بود.  

بازار: مضمون    اندازه  زیر  دو  شامل  بازار  اندازه 
حجم بازار و گسترش بازار بود. در موضوع حجم بازار  
و   بود  مهمتر  بازار  تنوع  بلکه  نبود  مطرح  تعداد  تنها 

ف چانهبه  قدرت  میناور  متنوعی  اقدام  و  داد.  زنی 
افزایش   معنی  به  اگرچه  بازار  گسترش  همچنین 
دادن   پاسخ  توانایی  مهم  نکته  اما  است  سود  بیشتر 
است.   جدید  بازار  کردن  فعال  صورت  در  تقاضا  به 
که  است  صنعت  در  فناوری  نفوذ  توجه  بعدی  محور 

 یابد.  آیا کاهش، منجمد و یا افزایش می
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بازار: دارد   آمادگی  زیرمضمون  سه  مضمون  این 
فناوری ظرفیت-تناسب  و  بازار  وجود  های  صنعت، 

نفوذ. فناوری تولید اگر نتواند و یا به خوبی با فناوری  
است.   فناوری  نفوذ  برای  مانعی  نکند،  پیدا  تطبیق 
باالی   کشش  و  بودن  مساعد  معنی  به  بازار  وجود 

ز  و  هزینه  که  است  محصول  برای  را  تقاضا  نفوذ  مان 
های نفوذ دهد. در مورد ظرفیتبه شدت کاهش می

دارایی و  رفتارها  به  کنندگان  اشاره  شرکت  هایی 
می کمک  بازار  در  آنها  نفوذ  به  که  برای  داشتند  کند 

بازار،  درست  شناخت  دقیق،  بازاریابی  برنامه  نمونه 
 ارتباطات عمیق با بازار و نهادهای واسط.  

همگ  منظر  از  دوم.  و  مرحله  مضامین  بودن  ن 
شده  کشف  مضمونی  شبکه  دهنده  تشکیل  کدهای 
دو بخشی است دو مضمون اندازه بازار و اندازه بازار  
غیر   مضمونی  بازار  ساختار  مضمون  ما  ا و  جهت  هم 
از   اول  است.  مضامین  دیگر  با  ناهمگن  جهت  هم 
مثبت   مضامین  اول  مضمون  دو  که  حالی  در  همه 

م از  بازار  ساختار  مضمون  مشارکت هستند  نظر 
مسیر   مشکالت  و  موانع  توصیفگر  بیشتر  کنندگان 
باشد بهتر است. از طرفی دیگر   است و هرچه کمتر 
آنها باور دارند که به وضعیت صفر نزدیک شدن این  
تجاری   برای  نامناسب  وضعیت  معنای  به  نیز  بعد 
باور   کنندگان  مشارکت  درواقع  است.  فناوری  سازی 

ی ساختار  مضمون  در  که  و  داشتند  بهینه  میزان  ک 
مناسب   و  بهینه  مفهوم  خود  است.  نیاز  مناسب 

توان  مفهومی چالش برانگیز است و اینکه چگونه می
دیگر   طرف  از  کرد.  تعیین  را  مناسب  و  بهینه  میزان 
همین   برای  ندارد.  توجه  بیرونی  شرایط  به  تنها  بازار 
مفهوم   بازار  ساختار  و  اندازه  مضمون  دو  کنار  در 

ه ویژه از منظر دو زیر مضمون تناسب  آمادگی بازار ب 
ظرفیت و  صنعت  و  شده  فناوری  مطرح  نفوذ  های 

است که بین فناوری، تیم تجاری سازی و شرایط بازار  
 نقش یک پل ارتباط دهند را بازی می کند. 

می نظر  به  سوم.  زیستمرحله  اتکای  بوم  رسد 
تجاری سازی نانوفناوری به یک نهاد دولتی بر نگرش  
بازیگران اثر گذاشته است. این مورد با توجه به نگاه  

فناوری به  به  حمایتی  است.  پذیرفته  نوظهور  های 
و   بازار  در  نفوذ  برای  حمایتی  نگرش  منظور  همین 
باال   از  زنی  چانه  و  قانونی  سازوکارهای  از  استفاده 
بدون توجه به میزان نوبودن و اصالت فناوری بسیار  

به   بازیگران  تاکید  صنعتگران  مورد  و  فناوران  ویژه 
ابعادی   بر  تمرکز  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 

ظرفیت مورد  چون  بیشتر  بازار  اندازه  و  نفوذ  های 
در   بنابراین  بود.  شتابدهنده  کارشناسان  تاکید 
مواجهه با بازارپذیری دو نگاه متمایز وجود دارد یکی 
برای   کننده  تنظیم  نهاد  بیشتر  مداخله  بر  متمرکز 

به  شکل حداقلی  مداخله  نگاه  دیگری  و  بازار  دهی 
تقاضای   اساس  بر  فناوری  مسیر  تغذیه  منظور 
زمینه   به  توجه  با  نگاه  دو  هر  بین  این  در  واقعی. 

می نظر  مورد  صنعت  و  باشند  فناوری  درست  توانند 
مدل   طراحی  در  که  است  این  مهم  نکته  اینجا  در  اما 

این  اندازه به  توجه  بازارپذیری،  سازه  تفاوت گیری 
 کمک کننده است. 

 

 اعتبار یابی سازه بازارپذیری    4.2
پایایی، روایی و سازگاری درونی ابعاد و  

 ها شاخص
منظر   از  است  الزم  گیری  اندازه  مدل  اعتبار 
ترکیبی(،   )پایایی  درونی  سازگاری  مانند  معیارهایی 
پایایی شاخص )ضریب آلفای کرونباخ(، روایی همگرا  

شده( و روایی تشخیصی    )میانگین واریانس استخراج 
 مورد ارزیابی قرار گیرد.  

 

 

 



 

65 

2 شماره .13 دوره  .73تا   53 صفحات. 1400 پاییز و زمستان . 6

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

سازی  بازارپذیری به عنوان عاملی مهم  از زیست بوم تجاریگیری سازه ارائه چارچوب اندازه. انگیزاندل سهراب نادری، نادر نژادحسین، سیدحمزه
 نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته 

 

 ی ر ی بازارپذ   سازه   ابعاد   یی ا ی پا   و   یی روا   ی ر ی گ اندازه   ج ی نتا   3  جدول 

بارهای   ابعاد  متغیرها
 tآماره  عاملی

ضریب الفای 
 کرونباخ

روایی 
 AVE VIF ترکیبی 

بازار اندازه   
 9.223 0.893 رشد بازار

0.562 0.816 0.690 
1.180 

تنوع بازار–اندازه   0.763 24.524 1.180 

آمادگی  
 بازار

 3.141 0.599 ظرفیت های نفوذ 
0.529 0.758 0.606 

1.064 
- تناسب فناوری 

نعت ص  0.923 3.658 1.064 

ساختار 
 بازار

 135.177 0.979 شدت رقابت 
0.956 0.979 0.958 

6.245 
قانون-تراکم نهاد  0.979 137.478 6.245 

 

 

جدول   که  می  3همانطور  تمامی  نشان  دهد 
مربوط به    با سازه 0.60ها بار عاملی بیش از شاخص

نفوذ   های  ظرفیت  )البته  دارند  کمتر    0.001خود 
می دهد که تمامی بارهای  است(. آماره تی نیز نشان 

از   کمتر  سطحی  در  با    %1عاملی  هستند.  دار  معنی 
بین   مقادیر  اینکه  به  پایایی   0.95و    0.70توجه  برای 

باالی   مقادیر  و  واریانس    0.50ترکیبی  میانگین  برای 
(، 2014سب است )هیر و همکاران،  استخراج شده منا

مناسبی  شاخص وضعیت  نیز  معیار  دو  این  در  ها 
شاخص بنابراین  سازه دارند.  دهنده  شکل  های 

در   مهم  موضوعات  از  یکی  دارند.  مناسبی  وضعیت 
  1ارزیابی کیفیت سازه ها موضوع خطای عمومی روش

معیار   و  خطی  هم  آزمون  از  کار  این  برای  که  است 
VIF  ( مقادیر  2019شود. هیر و همکاران )  استفاده می
VIF  از این    10باالتر  از  بنابراین  دانند  می  نامناسب  را 

 . 2منظر سازه ها وضعیت مناسبی دارند 

 

 

 

 

 

 
1  Common Method Bias   

مقادیر   2 که  آنجایی  مربعات    5باالی    VIFاز  اقل  حد  روش  در 
در  است  الزم  است  نرمال  ز  ا باالتر  وضعیت  دهنده  نشان  جزئی 
گیری   اندازه  های  روش  یا  مرتبط  سواالت  و  ها  شاخص  طراحی 

زیر   به  عدد  این  تا  کرد  با   5دقت  مرتبط  های  شاخص  تمامی  در 
سازه   معرف  شاخص  دو  حاضر  مطالعه  در  یابد.  کاهش  ها  سازه 

دارند. از  ساختار بازار   حد متوسط با یکدیگر همبستگی  بیش از 
که   مقدار    VIFآنجایی  از  تر  پایین  بسیار  ها  سازه  بود    5بین 

سازه   گیری  اندازه  برای  آن  از  توان  می  احتیاط  با  بنابراین 
ز نظر هیر و همکاران ) ( 2014بازارپذیری استفاده کرد. همچنین ا

کرونبا آلفای  ضریب  مربعات  حداقل  روش  در  خیلی  شاخص  خ 
 اهمیت ندارد و به جای آن ضریب پایایی ترکیبی مهم است. 
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 ها روایی تشخیصی ابعاد و شاخص 4.3
 

 ی ر ی بازارپذ   سازه   های شاخص   متقاطع   ی عامل   ی بارها   4  جدول 

 ابعاد بازارپذیری  کد در نرم افزار 
 MARKETABILITY       هاشاخص

 ساختار بازار
STRUCTURE 

 آمادگی بازار 
READINESS 

 اندازه بازار 
SIZE 

competition  0.230 0.264 0.979 شدت رقابت 

multi-inistit 0.236 0.226 0.979 قانون-تراکم نهاد 

penetration  0.271 0.599 - 0.350 نفوذهای ظرفیت 

technology-industry fit  0.065 0.923 0.135 صنعت - تناسب فناوری - 

size-diverse  0.763 - 0.126 0.125 تنوع/حجم بازار 

market growth 0.893 - 0.141 0.251 رشد بازار 

 

می  4جدول   ارائه  را   متقاطع  عاملی  در  بارهای  کند. 
روش   شاخصاین  بین  همبستگی  و  میزان  ها 

میسازه سنجیده  پژوهش  میزان  های  اگر  شود.  
همبستگی یک شاخص با سازه خودش کمتر از سازه  

رود )هیر  دیگری باشد روایی تشخیصی زیر سؤال می
هر خانه سایه    3(. با توجه به جدول  2014و همکاران،  

می   مقایسه  مرتبط  سطر  آن  مقادیر  دیگر  با  خورده 

ه و  میشود  مالحظه  که  مقادیر  مانطور  تمامی  شود 
است   کمتر  خورده  سایه  خانه  مقدار  از  سطر  هر 

شاخص سازه بنابراین  با  را  عاملی  بار  بیشترین  ها 
معنی   به  این  دیگر.  های  سازه  با  تا  اند  داشته  خود 
متقاطع  عاملی  بارهای  در  مناسب  تشخیصی  روایی 

 است.   

 

 ( ی ر ی بازارپذ   سازه   ابعاد   ی اشتراک   انس ی وار )    الرکر - فورنل   ار ی مع   ج ی نتا   5  جدول 

 اندازه بازار  آمادگی بازار  ساختار بازار 
   0.979 ساختار بازار
  0.836 - 0.420 آمادگی بازار 
 0.809 0.240 0.251 اندازه بازار 

 

روایی   دوم  هر  بخش  عاملی  بار  مقایسه  تشخیصی 
سازه  دیگر  و  خودش  با  که  سازه  همانطور  هاست. 

می  5جدول   قطر  نشان  زیر  مقادیر  تمامی  دهد 
دهنده   نشان  این  و  هستند  قطر  از  تر  پایین  جدول 

آن است که هر سازه بیشترین تعامل را با سازه خود  
سازه با  تا  معیار  دارد  اساس  بر  بنابراین  دیگر.  های 

دارای  ال-فورنل مرتبط  های  شاخص  و  ابعاد  سازه،  رکر 
 روایی تشخیصی قابل قبولی هستند.  
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 ی ر ی بازارپذ   ابعاد   ر ی مس   ب ی ضرا   3  نمودار 

 

 

 ی ر ی بازارپذ   ابعاد   ر ی مس   ب ی ضرا   ی دار   ی معن   با   مرتبط   ی ت   آماره   4  نمودار 

 

نمودار   که  می  4و    3آنطور  بعد  نشان  سه  هر  دهد 
در   و  دارند  بازارپذیری  سازه  از  توجهی  قابل  برآورد 

از   کمتر  همچنین    1سطح  هستند.  دار  معنی  درصد 
از   بیش  تعیین  ضریب  ابعاد  این  مجموع    982در 

کرده  ثبت  را  بازارپذیری  سازه  برای  به  اند  درصد  این 
تنها   که  است  آن  تعیین    2.8معنی  ضریب  از  درصد 

دهنده   نشان  که  است  کمتر  صدی  در  صد  و  کامل 
بازارپذیری   سازه  با  ابعاد  مناسب  بسیار  مداخله 

نشان وضعیت  این  باالی  است.  انسجام  دهنده 
 چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری است. 

 

 گیری نتیجهبحث و  5
مهم   بعد  سه  حاضر  اندازه مطالعه  شامل  بازار  سازه 

نظر   اساس  بر  را  بازار  آمادگی  و  بازار  ساختار  بازار، 
 بازیگران تجاری سازی شناسایی کرده است. 

بازار.  بعد    ساختار  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
ساختار بازار هم در بعد قوانین مرتبط با بازار و درجه 

همکاران،   و  )کابز  بازار  رقابت  و  ؛ 215:  2018تمرکز 
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؛ 2013،  2؛ چو و لی 194:  2016،  1شمی و ون بیسبرک ها
اوکاس و  باالی  2016،  3احمدی  استاندارد  هم  و   )

( جایگاه مهمی در سازه  2019،  4صنعت )مننا و والش 
فناوری معنی  بازارپذیری  به  این  دارند.  نوظهور  های 

اندازه چارچوب  طراحی  در  که  است  سازه آن  گیری 
اهمی ساختار  بعد  دارد. بازارپذیری،  زیادی  ت 

همچنین آنطور که در بخش کیفی مشاهده شد یک  
نوع   اساس  بر  بازار  ساختار  طراحی  مهم  موضوع 
جای   به  اینصورت  غیر  در  است  صنعت  و  فناروی 
شومپیتر   که  )مولد(  نوآوری  از  منبعث  انحصار  ایجاد 

(  2018بر آن تاکید زیادی کرده بود )کابزر و همکاران،  
داند ممکن است  رآفرینان میو آن را موتور محرکه کا

رانت به  کند  ایجاد  مولد  غیر  زا  انحصار  فساد  های 
)چانگ، از  2000بیانجامد  چه  بازار  ساختار  بنابراین   .)

منظر   از  چه  و  آن  در  موجود  رقابت  و  فشردگی  نظر 
ها و ویژگی حکمرانی و مدیریت بازار )قوانین  کیفیت

عدم و  تمرکز  بازار،  به  ورود  موانع  مقررات،  تمرکز(    و 
که   همانطور  است.  فناوری  بازارپذیری  از  مهمی  بعد 

های کیفیت مدل اندازه گیری نشان داد بعد  شاخص
الزم   و  دارند  هم  با  زیادی  رابطه  ساختار  ذیل  بعد  دو 

های شدت  است در طراحی سوال های ذیل شاخص
نهاد تراکم  و  بیشتر  -رقابت  استقالل  منظر  از  قانون 

 ها دقت کرد.  این شاخص

اندازه   اندازه بازار. شاخص  دو  بازار  اندازه  بعد  در 
گینوزن  ون  و  )طاهری  شد  شناسایی  بازار  رشد  ،  5و 

آزرمی 39:  2016 همکاران،  6:  2016،  6؛  و  لی  ؛ 2018؛ 
رائو،   و  قبلی  2003موهان  مطالعات  از  متفاوت   .)

موضوع تنوع بازار نیز مطرح شد که در بخش کیفی  
در مطالعه بود. از نظر  مورد تاکید مشارکت کنندگان  

بیشتر   بازار  تنوع  فناوری  تکامل  اولیه  مراحل  در  آنها 
دلیل   است.  موثر  محصول  موفقیت  از اندازه بازار بر 
نیز   و  فناور  زنی  چانه  قدرت  افزایش  شاید  امر  این 
طرف   از  است.  بازار  در  پذیرش  عدم  ریسک  کاهش 

 
1  Hashmi and van Biesebroeck 
2  Cho and Lee 
3  Ahmadi & O’Cass 
4  Menna, Walsh 
5  Taheri & van Geenhuizen 

که   صورتی  در  اولیه  مراحل  در  بزرگ  هدف  بازار 
ب عالقهصنعتگر  و  اثر  زرگ  باشد  نداشته  وجود  مند 

نمی آنها مثبتی  نظر  از  همچنین  باشد.  داشته  تواند 
است   الزم  یافته  تکامل  ایده  صاحب  عنوان  به  فناور 
و   نهایی  مشتری  یکی  آورد  نظر  در  را  مشتری  نوع  دو 
همانطور   است.  صنعتگر  که  میانی  مشتری  دیگری 

یافته بازار  که  اندازه  است  داده  نشان  عنوان  ها  به 
بعد مهمی از سازه بازارپذیری )مساعد بودن بازار( دو  
و  بازار  /تنوع  بازار  اندازه  یکی  دارد  عمده  شاخص 

 دیگری رشد بازار.  

بازار.  سازه   آمادگی  دیگر  بعد  بازار  آمادگی 
شد.   شناسایی  حاضر  مطالعه  در  که  بود  بازارپذیری 
مورد   مشخص  صورت  به  قبلی  مطالعات  در  بعد  این 
توجه قرار نگرفته بود. در مطالعات قیلی نشان داده  
شد که تصور مشتریان از برتری و بازار پذیری فناوری  

مو فناوری  از  استفاده  به  کننده  مصرف  آمادگی  ثر  بر 
همکاران،   و  )کیم  و 209است  بازار  دقیق  رصد   ،)

فرصت مناسب شناسایی  زمان  تعیین  و  جذاب  های 
موقع   به  پاسخ  توانایی  و  بازار  به  فناوری  عرضه  برای 

وانگ  و  )لین  اندازه  به  و  146:  2015،  7و  ریسونگ  ؛ 
همکاران،  2017،  8همکاران  و  کابز  از  215:  2018؛  نیز   )

و بر  که  بود  دیگری  موثر  وجوه  بازار  به  فناوری  رود 
شاخص   دو  حاضر  مطالعه  کیفی  بخش  در  اما  بود. 

فناوری ظرفیت-تناسب  دیگری  و  نفوذ صنعت  های 
شاخص عنوان  میزان  به  سنجش  بر  موثر  های 

ادبیات   در  شدند.  شناسایی  فناروی  بازارپذیری 
ترویج  نیازمند  که  مشتریان  تصور  فهم  به  موضوع 

ا  محصول  و  فناوری  دیدن  مصرف  فرهنگ  منظر  ز 
تواند تبیین کننده و توضیح دهنده  کننده است و می

و   )کیم  است  شده  توجه  باشد  فناوری  نشر  و  نفوذ 
تنهایی  2019همکاران،   به  مشتری  فهم  و  درک  اما   .)

تواند کارگشا باشد. در کنار شناخت و رصد بازار نمی
نکته دیگر قابلیت های مورد نیاز برای بهره برداری از  

6  Azarmi 
7  Lin & Wang 
8 Riwthong, Suthathip; Schreinemachers, Pepijn; 
Grovermann, Christian; Berger, Thomas 
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فرصت تنها  آن  نه  بازار  آمادگی  بعد  هاست. 
شاخصشاخص و  کرده  بازتعریف  را  قبلی  های  های 

تعامل   دادن  قرار  با  بلکه  است  کرده  طراحی  جدید 
ظرفیت شاخص  طریق  )از  کارآفرین  و  های  محیط 

توانمندی بر  ناظر  که  ویژگینفوذ  و  تیم  ها  های 
سازی است( در مرکز توجه خود ابهام در نتایج  تجاری

دستاو توانمدیو  و  کرده  حل  را  و  ردها  اکتشافی  های 
برداری تیم تجاری سازی را در کنار هم قرار داده  بهره

است. این رویکرد همراستا با تعامل ایده/فرصت در  
 (.  1399ادبیات کارآفرینی است )سخدری، 

تعریف   و  شناسایی  به  حاضر  مطالعه  نهایت،  در 
بازارپذیری فناورهای  سازه بازارپذیری با هدف برآورد  

بعد   سه  مطالعه  این  در  است.  پرداخته  نوظهور 
با  مصاحبه  اساس  بر  مهم  شاخص  شش  و  اصلی 

تجاری پروژه  دو  سپس  فعاالن  شد.  شناسایی  سازی 
داده از  استفاده  از  با  پیمایشی  تجاری    51های  پروژه 

سازی نانوفناورانه اعتباریابی شد. نتایج نشان داد که  

شاخص و  قبولی    های سازه  قابل  اعتبار  دارای  آن 
با قرار   های زمینه ای  ویژگی  کنار  در  سازه  این  است. 

های  ها و توانمندیدادن وجوه محیطی در کنار ویژگی
ابهام   بازارپذیری  سازه  ذیل  در  سازی  تجاری  تیم 
شرایط   از  ناشی  که  را  قبلی  مطالعات  در  موجود 

  تواند به محیطی یکسان و نتایج متفاوت است را می
نحو قابل توجهی مرتفع سازد. مطالعه حاضر در کنار  

یافته از  برخی  بر  ابعاد  تاکید  تعریف  با  قبلی،  های 
زمینه ویژگی  است  توانسته  نیز  جدید  را  بودن  ای 

بود.   حاضر  مطالعه  مهم  اهداف  از  که  دهد  پاسخ 
خود  خاص  شرایط  در  مطالعه  در  بازارپذیری  سازه 

نوع از  عبارتند  که  است  گرفته  )فناری    شکل  فناوری 
حال  در  )کشور  سازی  تجاری  بستر  نوظهور(،  های 
توسعه( و روش تجاری سازی )مبتنی بر همکاری سه  
برای   بنابراین  شتابدهنده(.  و  صنعتگر  فناور،  بخشی 
شرایط   و  مفروضات  به  است  الزم  سازه  از  استفاده 

 گیری آن توجه شود.  شکل
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