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مدلسازی بازارپذیری در تجاری سازی پروژههای نانوفناورانه:
یک مطالعه آمیخته
سیدحمزه نژادحسین -1نادر نادری -2سهراب دلانگیزان
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 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه رازی
 .2استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی
 .3دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه رازی

تاریخ دریافت1399/2/26 :
تاریخ پذیرش1399/6/22 :
چکیده
مطالعه حاضر به دنبال شناسایی ابعاد بازارپذیری و اندازهگیری اثر این ابعاد بر موفقیت تجاریسازی است .ازآنجاییکه
شناسایی و انتخاب فرصت های فناورانه مستعد رشد و گذر از دره مرگ فناوری و رسوخ در بازار مسأله مهمی در تجاری-
سازی فناوریهای نوظهور است ،شناسایی و اندازه گیری متغیرهایی که بتوانند برآورد بهتری از احتمال موفقیت فناوری به
دست دهند ،عمده هدف پژوهش حاضر است .این پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و با توجه به ضعف چارچوب
نظری منسجم و ضعف چارچوبهای اندازهگیری مرتبط ،در پژوهش حاضر از رویکرد روششناسی آمیخته اکتشافی
(کیفی -کمی) استفاده شد .روش تحلیل مضمون در بخش کیفی و روش مدلسازی حداقل مربعات جزئی در بخش کمی
پژوهش استفاده شد .در بخش کیفی  14مصاحبه با بازیگران اصلی دو پروژه موفق تجاریسازی و در بخش کمی 51
پروژه نانو فناوری مورد مطالعه قرار گرفتند .یافتههای بخش کیفی با استفاده از نرمافزار  MAXQDAتحلیل شد و به
استخراج سه مضمون ساختار ،اندازه و آمادگی بازار به عنوان مضامین سازماندهنده اصلی شبکه مضمونی بازارپذیری
منتهی شد (شبکهای متشکل از  120کد اولیه 23 ،مضمون پایهای 8 ،مضمون سازماندهنده اولیه و  3مضمون سازماندهنده
اصلی) .مدل شناسایی شده با روش مدلسازی معادالت ساختاری و کاربرد نرم افزار  SmartPLS 3مورد اندازهگیری قرار
گرفت .یافتهه ا نشان داد که آمادگی بازار و اندازه بازار باالترین اثر و باالترین قدرت پیشبینی موفقیت تجاریسازی را
دارند و ساختار بازار اثر معنیداری بر موفقیت تجاریسازی نداشت .اما بهصورت معنیداری بر آمادگی بازار مؤثر بود.
واژههای کلیدی :بازارپذیری ،شبکه مضامین ،فناوریهای نوظهور ،مدلسازی معادالت ساختاری ،نانوفناوری

 نویسندة مسئول:

Email: naderi_ksh@yahoo.com
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مقدمه
تجاریسازی فناوریهای نوظهوور در رشود اقتصوادی موؤثر اسوت ( & Kim, Park, Sawng
 )Park, 2019و بازگشت سرمایه در نمونههای موفق آن بسیار باالست ( .)Tsuzuki, T., 2013اموا
نرخ شکست باالی این پروژهها در گزارشهای مختلف ،نرخهایی از  70درصد توا  95درصود
(

Shakeel, Takala & Zhu, 2017; Sabatier & Chollet, 2017; Livingston, Fabre & Tagle,

 )2016تمایل به فعالیت در این زمینه را کاهش داده است .این آمار و اطالعات برای حووزه نوانو
فناوری در کشور ایران بیش از  65درصد است (سوتاد ویوژه توسوعه فنواوری نوانو ،1396 ،ص
 .)54بیشترین میزان شکستهای تجاریسازی به مرحله انتقال فناوری به بازار که از آن بوه دره
موورگ 1فنوواوری تعبیوور موویشووود برموویگووردد (T. 2013

 .)Tsuzuki,برخووی از پژوهشووگران

تجاریسازی فناوری را پرخطرترین و پرهزینهترین بخش فرایند نوآوری دانسته و عمده دالیول
آن را فراریوت ،عمور کوتواه و عودم اطمینوان بوازار (

& Frattini, De Massis, Chiesa, Cassia

 ،)Campopiano, 2012فاصوله زیواد بوین علوم و کاربردهوای بوازاری (2016

 )Morris,و دانوش

ضمنی گسترده در فرایند ( )Jung, Lee, & Lee, 2015و امثال آن میدانند.
نظریات مختلفی در پاسخ به چالشهای ورود فنواوری بوه بوازار وجوود دارد کوه در ادبیوات
کارآفرینی ذیل مفهوم فرصتهای مستعد رشد باال مطرح هسوتند و بوه صوورت کلوی در ذیول
رویکردهای رایج فشار فناوری و کشش بازار قورار مویگیرنود .در زیرمجموعوه رویکورد فشوار
فناوری نظریاتی مانند پنجره فرصت ،2اثر شوومییتری و قفولکردن وجوود دارد .پنجوره فرصوت
بیشتر بر هووش کارآفرینانوه ،زمانبنودی معرفوی فنواوری و موانور ورود توجوه مویکنود (

Guo,

 )Zhang, Dodgson, Gann & Cai, 2019نظریوه اثور شوومییتری بیشوتر توضویحدهنده تمایول بوه
تجاریسازی است ( .)Kim et al., 2019نظریه قفلکردن نیز به وابستگی بوه مسویر و هزینوههوای
مسویر جدیود توجوه دارد ( .)Kobos, Malczynski, La Walker, Borns, Klise, 2018در مقابول
نظریههای ذیل رویکرد کشش بازار به طرف تقاضا توجه دارند ،نظریاتی مانند :سوطح آموادگی
1 Valley Of Death
2 Opportunity Windows
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بازار 1و مقاومت در برابر فناوری .2این نظریهها به ویژگیهای بازار با توجه به فنواوری (
 )et al., 2018و هزینوههوای پوذیرش فنواوری توجوه مویکننود (al., 2019

Kobos

 .)Kim etچوو و لوی

( ) 2013اما مفهوم بازارپذیری را مطرح کردند که قابلیت کنترل پیشینی دارد .آنها بازارپذیری
را به عنوان قابلیتی قابل محاسبه بر اساس موقعیت (عوامل مداخله کننده در موقعیوت) مویداننود
که میتواند به انتخابهای مناسب منجر شود.
با تأسیس ستاد ویژه توسعه نانوفناوری در سال  1382ایران به صوورت برنامهریزیشوده بوه
توسعه فناوری نانو پرداخت (زاهدی و رحمتی )1395 ،و از اوایل دهوه نوود در کنوار رویکورد
ترویج و رشد علمی ،به ثروت آفرینی از فنواوری توجوه کورد .رویکورد ایون سوتاد بوا توجوه بوه
شرایط پیرامونی متمرکز بور شناسوایی و اتصوال دو طورف فنواوری (فنواوران و تولیدکننودگان)
است.
در نهایت شناسایی و توجه به فرصتهای فناورانه مستعد رشد با توجه به هزینوههوای زیواد و
منابر محدود نیاز به کنترلهای پیشینی را بیشتر میکند .به همین منظور مطالعه حاضر بوه مفهووم
بازارپذیری توجه کرده است .به اضافه ،با توجه به وابستگی تجاریسازی به موقعیت و زمینه بور
اساس مکتب نهادگرا و اهمیت عوامل زمینهای و مداخله نقشها و تعامالت مختلوف وابسوته بوه
زمان و مکان در ذیل مفهوم زیسوتبووم ( ،)Zhang, Jin, & Guo, 2017مطالعوه حاضور رویکورد
اکتشافی را ،با هدف شناسایی ابعاد و سویس انودازهگیوری اثور آنهوا بور موفقیوت تجواریسوازی
فناوری ،استفاده کرده است.
مروی بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نانو فناوری .تحقیق و توسعه جهانی توسعه فناوریهای نوظهور را از طریق ایجواد انتظوارات
و تزریق منابر تقویت کرده است (2017

( ،)Choi,بازاری باتجربوه رشود  11درصودی و انودازه

بووازار بوویش از  26.000میلیووون دالر در سووال (2013: p.41

 ،))Tsuzuki,بووااینوجود موضووو

تجاریسوازی فناوریهوای نوظهوور در توأمین موالی بوا مشوکل روبهروسوت (

& Datta, Reed,

1 Market Readiness Level
2 Technology Resistance Theory
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 .)Jessup, 2013; Harsh et.al, 2018; Zhang et.al, 2017ریسک و جذابیت باالی تجاریسوازی
فنواوریهوای نوظهوور اهمیوت توجوه ویوژه بوه آنهوا را برجسوتهتر سواخته اسوت (

Khalilzadeh,

.)Khalilzadeh, Mozafari, Vasei, & AmoeiOjaki, 2017; Belford, Headley, & Otsuga, 2014
نانو فناوری یکی از فناوریهای نوظهور است که پروفسور تانیگوچی 1آن را فناوری اساسواً
مرتبط با پردازش ،تفکیک ،ترکیب و تغییر شکل مواد توسط یک اتم یا یک مولکول مویدانود
( .)Ganguli & Jabade, 2012کسوب ثوروت از ایون فنواوری از اواخور قورن بیسوتم موورد توجوه
کشووورهای پیشوورو قوورار گرفووت (& DiChristina, 2016

 )Meyersonبهطوریکووه میووزان

سرمایهگذاری جهانی در پژوهش فناوری نانو در سال  2011نزدیک به  65میلیارد دالر رسوید
( .)Ganguli & Jabade, 2012همچنین بیش از  18189اختورا نوانو بنیواد توا سوال  2017ثبوت
شده است (.)WIPO, 2020

بازارپذیری فناوریهای نوظهور .یکی از مهمترین چالشهای تجاریسازی فنواوری ورود
به بازار است (کردحیدری ،منصوری موید و خدادادحسینی1398 ،؛ میگوون پووری ،عربیوون،
پوربصیر و مبینی دهکردی1397 ،؛  .)Datta et al., 2013روسوتا و همکواران ( )1391بوازار را
«محلی برای مبادالت بالقوه» معرفوی مویکننود .دو مفهووم موضوو تبوادل (بوازار فنواوریهوای
نوظهور) و زمینه تبادل (شورایط و ویژگویهوای بوازار) در ایون تعریوف اهمیوت دارد .از منظور
موضو تبوادل ،پوژوهشهوای مختلفوی بوه تجواریسوازی فنواوری بوا رویکورد انتقوال بوه بوازار
پرداختهانووود .نظریوووه اثووور شوووومییتری بوووه موضوووو اطالعوووات بوووازار و منبووور فرصوووت
(Puumalainen, Saarenketo, & Kyläheiko, 2005

 )Jantunen,و عاموول محرکووه کووارآفرین

برای بهرهبرداری از انحصار ناشی از اولین بودن اشاره میکند (2020

 .)Suzuki,این نظریه یوک

تبیین خطی دارد که هرچه فناوری نوآورانهتر باشود تقلیود آن سوختتور بووده و سوود ناشوی از
انحصار باالتری را ایجاد میکنود .در مطالعوات بعودی نوه یوک رابطوه خطوی کوه یوک رابطوه
غیرخطی ( Uمعکوس) بین نوآوری و سود ناشوی از انحصوار شناسوایی شود کوه نقطوه بهینوه در
نوآوری متوسط است ( .(Suzuki, 2020, p. 1هور چوه فنواوری ارائهشوده جدیودتر باشود فراینود
1 Norio Taniguchi
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نوآوری ابهوام بیشوتری (اطالعوات کمتور) و عودم قطعیوت بیشوتری دارد

(Zhang et al., 2017,

) p. 749در این شرایط تعداد رقبا بسیار کم است ،بنابراین سود تجاریسوازی و ریسوک هور دو
در باالترین نقطوه هسوتند .جوائو و همکواران ( )2019بوا اقتبواس نظریوه پنجوره فرصوت پورز و
سیوتی 1دو مفهوم زمانبندی و موانر ورود برای تجاریسازی فناوری را ذیل راهبرد رسویدن 2بوه
عنوان توضیحدهنده موفقیوت تجواریسوازی مطورح مویکننود .نظریوه دیگوری کوه بوهنوعی بوه
بازارپذیری فناوری توجه دارد نظریه سطح آمادگی بازار است .این نظریه مفاهیمی چون چرخه
عمر فناوری ،نحوه کاربست فناوری ،توانایی یکیارچه شدن یا به چوالش کشویدن ویژگویهوای
رفتاری بازار مانند قفل شدن ،شگفتانههوای نووآوری ،توجوه بوه تعوامالت شوبکه چنودبازیگره و
عقالنیت محدود در تصمیم را موردتوجه قرار میدهد ( .)Kobos et al., 2018کویم و همکواران
( )2019نیز نظریه مقاومت در برابر فناوری رام و شس را موردتوجه قراردادند مبنوی بور اینکوه
مصرفکنندگان فناوری به علت مقاومت در برابر تغییر تمایلی برای پذیرش فناوری ندارند .بور
اساس این نظریه سازگارترین و سادهترین نه بهترین و قویترین فناوریهوا در بوازار نفووذ موی-
کنند .این نظریات اگرچه قابلیتهوایی در تبیوین وضوعیت تجاریسوازی دارنود ،اموا در معرفوی
عوامل و تبیین روابط بین آنها بهگونهای که بوه توانوایی گورفتن تصومیمات و انتخواب مناسوب
ختم شود ناتوانند .در همین راستا چو و لی ( )2013در مطالعه خود برای شناسوایی و اولویوت-
بندی عوامل مؤثر بر تجاریسازی فناوری بازارپوذیری را بوهعنوان یکوی از چهوار عامول اصولی
مطرح کردند .آنها در توضیح بازارپذیری به دو مفهوم تصمیمگیری و تناسوب بوا بوازار اشواره
میکنند .بازارپذیری نشاندهنده میزان تناسب بین فناوری و بازار برای انتخاب فنواوری مناسوب
است .مطالعات متعدد عواملی را شناسایی کردند که میتواند ذیل مفهوم بازارپذیری قرار گیرد
مانند؛ وجود بازار بزرگ و معین ،مزیتهای متمایز نسوبت بوه محصووالت موجوود ،بوازار قابول
دستیابی ،رقیب کم یا بیرقیب ،استفاده در آینده ،اولین در بازار ،رشود بوازار (

Mohan & Rao,

 ،)2003انودازه بوازار ،میوزان رقیوب ) ،(Karaca-Mandic et al., 2017, p. 582رشود بوالقوه بوازار
1 Perez and Soete
2 Catch-Up Strategies

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1399

446

( ،)Caerteling, Halman, & Doree, 2008موقر مناسوب بورای عرضوه بوه بوازار و عرضوه کوافی
( )Kobos et al., 2018و درک نیازها و شرایط مصرفکننده ،رقبا و دیگر ابعاد بوازار و توانوایی
پاسووخ

درسووت و بووهموقر ب وه تقاضووا )Abdullah, Jan, & Thaheer, 2016

 ،(Latif,دیوودگاه

مصرفکننده و درک او محصول و تمایل به پذیرش آن (.)Kim, et al., 2019
در کنار موضو تبادل ،زمینه تبادل نیز مهم است .بازار و اجزای آن متأثر از شرایط محیطوی
شکلگرفته و رفتار میکنند .به همین منظور مطالعه بازار فناوری بدون درک شرایط و زمینه آن
نمیتواند سودمند باشد ( .)Zhang et al., 2017چیزی که از آن به موقعیوتگرایوی و شوکلدهی
به اقدام مناسب در مقابل اقدام درست تعبیر میشود (2012

 .)Faustino,بر این اساس نمویتووان

زموین حاصولخیز را صوورفاً بوا در نظوور گورفتن دانووه (فنواوری) شناسووایی کورد بلکووه خوود زمووین
(ویژگیهای بازار) نیز اهمیت دارد .بورای ایون منظوور الزم اسوت شواخ

هوای بازارپوذیری از

موقعیت پژوهش استخراج شوند.
روششناسی
پژوهش حاضر بر اساس هدف جز پژوهشهوای کواربردی و از منظور روششناسوی از نوو
آمیخته تناوبی اکتشافی (کیفی سیس کمی) است ( .)Clark, & Creswell, 2015در بخوش کیفوی
از روش تحلیل شبکه مضمون و در بخش کمی از روش مدلسازی معوادالت سواختاری و روش
حداقل مربعات جزئی استفاده شد .در روش تحلیل مضمون دادههوای تولیدشوده میودانی درون
بخشهای معنیدار قرارگرفته ،بهصورت منظم باهم مقایسه شده و درون مضوامین بزرگتور بوه
هم مرتبط میشوند (Given, 2008؛ محمود پوور )1392 ،و سلسوله مراتبوی از مضوامین پایوهای،
سازمان دهنوده و فراگیور را شوکل مویدهنود (عابودی جعفوری ،تسولیمی ،فقیهوی و شویخ زاده،
.)1390
در بخش کمی پژوهش از مدلسازی معوادالت سواختاری بور مبنوای روش حوداقل مربعوات
جزئی 1استفاده شد .مزایای عمده مدلسازی معادالت ساختاری بر مبنای حداقل مربعوات جزئوی
)1 Partial Least Squares SEM (PLS-SEM
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نسبت به روش کوواریانس محور 1کارکرد مناسب آن با نمونههوای کوچوک و دادههوای غیور-
نرمال اسوت ( .)Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A., 2017همچنوین در تعیوین علیوت ایون
روش قدرت قابل قبولی داشته و به ویژه نسبت به روشهای رگرسیونی مناسبتر است

(Ramli,

).Latan, & Nartea, 2018
نمونه و روش نمونهگیری .سطح تحلیل پژوهش حاضر پروژههای تجاریسازی هسوتند .در
بخش کیفی دو پروژه تجاریسازی به صورت هدفمند انتخاب شدند و به نماینودگی از تولیود-
کننده ،فناور و ستاد ویژه توسعه نانو  14نفر با روش هدفمند شناسایی شدند.
در بخش کمی تمامی  51پوروژه تجاریسوازی نانوفنواوری ( 30موورد موفوق و  21موورد
برگزیده) دارای شرایط مووردنظر (مبتنوی بور همکواری سهبخشوی) در بوین سوالهوای  1390و
 1397انتخاب شدند که با توجه بوه اسوتاندارد انودازه نمونوه در روش حوداقل مربعوات جزئوی
مناسب است.2
ابزار و تحلیل دادهها .ابزار پژوهش در بخوش کیفوی مصواحبه نیموه سواختاریافته بووده
است .در انجام مراحل تحلیل کیفی از فرایند تحلیل مضومون آتریود-اسوترلین

 )1999( 3و از

نسخه  2018نرم افزار MAXQDAاسوتفاده شود .ابتودا تموامی مصواحبههوا در فایول ورد تنظویم
شدند ،سیس اسناد روی نرم افزار بارگذاری ،نامگذاری و با توجه به نقش و پروژه پوشه بنودی
شدند .بعد تمامی مصاحبه ها خط به خط خوانده شده وکد دهی شودند ،بعود از اتموام کوددهی
اولیه ،ارزیابی روی کدها انجام شد و کدها یکدسوت شودند (ترکیوب کودهای مشوابه ،حوذف
کدهای زائد ،تعریف کدهای جدید) .سیس با دستهبندی مضامین پایوهای بور اسواس شوباهت و
تفاوت مضامین سازماندهنده شکل گرفتند و بر اساس ویژگویهوا و کواربرد ،مضومون فراگیور
ساخته شد .برای تضمین اعتبار یافتههای کیفی چهوار معیوار باورپوذیری ،اطمینانپوذیری ،تائیود
)1 Covariance-Based SEM (CB-SEM
 2برای تعیین اندازه نمونه دو روش وجود دارد؛  10ضربدر تعداد شاخ های یک مدل اندازهگیری که باالترین تعداد شاخ را دارد
و یوا  10ضوربدر تعوداد روابوط سوازه مکنوون درونزایوی کوه بیشوترین تعوداد رابطوه را دارد( & Hair, J. F., Hult, G. T. M.,
.)Ringle, C. M., 2014
3 Attride-Stirling, J.
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پذیری و انتقالپوذیری 1موردتوجوه قورار گرفوت (محمودپور ،1392 ،ص .)184بورای بهبوود
اعتبار یافتهها راهبردهایی چون درگیری طوالنیمدت ،مشواهده دیرپوا و مصورانه ،مثلوز سوازی
(کدگذار ،اسناد و افراد) ،فاصلهگیری و بازبینی مجدد مضامین ،رجو مکرر به متن مصاحبهها،
کنترل مضامین با کارشناسوان تجاریسوازی و آزموون ضوریب توافوق اسوتفاده شود .در آزموون
ضریب توافق پای اسکات و کاپای کوهن 120 2کد اولیه با دو سوطح بواالتر توسوط کدگوذار
دیگری مورد ارزیابی قرار گرفت که در  12موردتوافق وجود نداشت.
0/91 − 0/70
= 0/70
1 − 0/70

0/91 − 0/50
𝑟𝑜 = 0.82
1 − 0/50

PAo − PAe3
1 − PAe

= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝐾 𝑟𝑜 𝑖𝑃

ضریب توافق پای و کاپای در دو سوطح  0/50PAoو  0/70محاسوبه شود .ضوریب کاپوای
 0/82و  0/70به دست آمد که نسبت مناسبی 4است.
در بخش کمی پژوهش و بعد از دستیابی به ابعاد بازارپذیری ،پرسشنامه محقق سواختهای بوا
الهام از مطالعات مرتبط طراحی شده و با کارشناسان تجاریسوازی و صواحبنظران دانشوگاهی
از منظر روایی محتوا ارزیابی و اصالح شد .بعود از جمورآوری دادههوای بخوش کموی آزموون
اوج5و چولگی 6انجام شد .نتایج نشان داد توزیر دادهها از این منظور مناسوب اسوت و بوین  -1و
 +1قرار دارد برای این منظور از نورمافوزار  SPSSنسوخه  23اسوتفاده شود .بعود از تاییود توزیور
مناسب دادهها و بارگذاری آنها روی نرم افزار  SMART_PLS3و بعود از ارزیوابی و تاییود مودل
اندازه گیری ،مدلهای ساختاری متنوعی اجرا شد و مدل ساختاری با باالترین میزان برآورد بوه
عنوان مدل پژوهش حاضر تعیین شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

1 Credibility, Dependability, Confirm-ability, Transformability
2 Scott's Pi and Cohen's kappa
 PAo 3ضریب توافق مشاهدهشده و  PAeنشانگر ضریب توافق ناشی از شانس است.
 4کوهن کاپای بین  0.40و  0.75قابلقبول تا خوب و زیر  0.40ضعیف است ()Neuendorf, 2002; p.143
5 Kurtosis
6 Skewness
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

جدول  1توصیف جمعیتشناختی نمونههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1توصیف جمعیت شناختی نمونههای پژوهش
نمونه بخش کیفی

مدرک تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجمو در نقش
سهم نقش از کل
تعداد کل

فناور

نقش

نمونه بخش کمی

صنعتگر

2
2
4
% 28/6

1
2
3
% 21/4
14

شتابدهنده
3
4
7
% 50

صنعت
سالمت و درمان
راه و ساختمان
کشاورزی
نیرو و انرژی
هواو فضا
لوازم خانگی
خودرو
کل

تعداد
5
7
3
11
7
9
9
51

درصد
% 9 /8
% 13/7
% 5 /9
% 21/6
% 13/7
% 17/6
% 17/6
% 100

ب) یافتههای کیفی
سؤال یک) مفهوم بازارپذیری فناوریهای نوظهور چه ابعادی دارد؟

جدول  2شبکه مضمونی استخراج شده از تحلیل مصواحبههوای بوازیگران اصولی دو پوروژه
تجاریسازی را در چهار سطح تحلیل نشان میدهد.
جدول  .2شبکه مضمونی بازارپذیری
مضمون
فراگیر

مضامین
مضامین
سازماندهنده اصلی سازماندهنده اولیه

ساختار بازار

بازارپذیری

آمادگی بازار

اندازه بازار

مضامین پایه

قوانین و استانداردها قوانین و استانداردها ،الزام عملی و اجرایی قوانین ( 20کد)
بکر بودن بازار ،تعدد رقبا ،بازار انحصاری ( 9کد)
شدت رقابت
نهادهای واسط حساسیت بازار ،پیچیدگی بازار ،تعدد نهاد تنظیم کننده ( 5کد)
پذیرش فناوری در صنعت ،تطابق فناوری با زیرساخت تولید
تناسب فناوری –
( 9کد)
صنعت
متقاضی داشتن فناوری ،بازار در دسترس و نفوذ شده ،خریداران
وجود بازار
غیر دولتی ( 15کد)
کانال توزیر ،کیفیت محصول ،قیمت محصول ،مالکیت معنوی
ظرفیت های نفوذ
( 28کد)
اندازه تقاضا ،جایگزینی واردات ،تنو بازار ( 11کد)
حجم بازار
نفوذ به بازارهای برون مرزی ،تعریف نیازهای جدید ،شناخت
گسترش بازار
صنعت ( 13کد)

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1399

450

در کنار شبکه مضمونی که تصویری کلی از سلسله مراتب مضوامین اسوت ،موضوو دیگور
برداشت بازیگران از کارکردهای مضامین و روابط بین مضامین هم سوطح اسوت کوه در شوبکه
مضامین نشان داده نمیشود .در مطالعه حاضر منطق رفتاری مضامین ذیول سواختار بوازار از نظور
مصاحبه شوندهها با دیگر مضامین تفاوت داشت .از نظر آنها دیگر مضامین یک رابطه خطی بوا
عملکرد تجاریسازی دارند درحالی که مضامین ذیل ساختار رابطهای غیر خطوی دارنود .بورای
نمونه در مضمون استاندارد نبود استاندارد و تعدد استاندارد هور دو عملکورد منفوی بور تجواری-
سازی دارند ،نبود استاندارد تمایل متقاضی فناوری را کاهش میدهود و تعودد اسوتانداردها نیوز
تمایل و انگیزه عرضه کننده فناوری را کاهش میدهد .هموین منطوق در موورد نهادهوای تنظویم
کننده و واسط و با کمی تغییر برای مضمون شدت رقابت وجود داشت.
ج) تحلیل یافتههای کمی
سؤال دو) بازارپذیری تا چه میزان بر موفقیت تجاریسازی اثر دارد؟

ازآنجاییکه روش مدلسازی بر مبنای روش حوداقل مربعوات جزئوی روشوی فرضویه محوور
است ،بعد از شناسایی سازههای پژوهش الزم است فرضیاتی تدوین شده و وارد مدل شووند .از
منظر روش اندازهگیری ،شاخ

های دو سازه آمادگی و اندازه بازار به صورت مستقیم (بیشتر-

باالتر) و شاخ

های ساختار بازار به صورت معکوس (کمتر -باالتر) اندازهگیری شدند .سیس

با توجه به شاخ

های ارزیابی مدل ،مسیرها (رابطه فرض شوده) حوذف یوا در مودل مویماننود.

بنابراین با توجه به یافتههای بخش کیفی پژوهش و پیشینه تجربی ،فرضویه هوا زیور موورد توجوه
قرار گرفت (نمودار:)1

نمودار  .1طرح پژوهش
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فرضیه  -1بازارپذیری اثر مثبت و معنی داری بر موفقیت تجاری سازی دارد.
فرضیه  -1-1با توجه به یافتههای کابز و همکاران ( )2018و لطیوف و همکواران ()2016
انتظار میرود که آمادگی بازار اثر مثبت و معنی داری بر موفقیت تجاری سازی داشته باشد.
فرضیه  -2-1با توجه بوه یافتوههوای کاراکوا و همکواران ( )2017و کرتلینو

و همکواران

( )2008انتظار میرود که اندازه بازار اثر مثبت و معنی داری بر موفقیت تجواری سوازی داشوته
باشد.
فرضیه  -3-1اثر ترکیبی اندازه بازار و آموادگی بوازار بور موفقیوت تجواری سوازی مثبوت و
معنی دار است.
فرضیه  -2ساختار و آمادگی بازار اثر مثبت و معنی داری بر اندازه بازار دارند.
فرضیه  -1-2بر اساس یافته های منا و والش ( )2019و کوابز و همکواران ( )2018انتظوار
میرود ساختار بازار اثر مثبت و معنی داری بر اندازه بازار داشته باشد.
فرضیه  -2-2بر اساس یافتههای کیم و همکاران ( )2019و ریسان

و همکواران ()2017

انتظار می رود که آمادگی بازار اثر مثبت و معنی داری بر اندازه بازار داشته باشد.
فرضیه  -3-2اثر ترکیبی ساختار بازار و آموادگی بوازار بور انودازه بوازار مثبوت و معنوی دار
است.
الف) ارزیابی مدل اندازهگیری

جدول  .3نتایج ارزیابی مدلهای اندازهگیری
متغیرها

ابعاد

رشد بازار
اندازه بازار
اندازه -تنو بازار
ظرفیتهای نفوذ
آمادگی بازار
تناسب فناوری-صنعت
شدت رقابت
ساختار بازار
تراکم نهاد-قانون
موفقیت تجاریسازی
اندازه بازار * آمادگی بازار
ساختار بازار*آمادگی بازار

بارهای عاملی

0/968
0/608
0/721
0/937
0/978
0/980
1/000
1/000
1/000

آماره  tضریب الفای کرونباخ روایی ترکیبی AVE

9/352
3/068
3/650
8/727
4/595
4/417
2/270
1/046

0/620

0/780

0/650

0/640

0/820

0/700

0/870

0/900

0/850

1/000
1/000
1/000

1/000
1/000
1/000

1/000
1/000
1/000
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همانطور که جدول  3نشان میدهد تمامی شاخ

های بار عاملی معنیداری با سوازه خوود

دارند (سطح معنیداری کمتر از  )%1و از منظر روایی ترکیبی (بین 0/070و )0/95و میوانگین
واریووانس استخراجشووده (بوواالتر از  )0/50نیووز در وضووعیت مناسووبی هسووتند .همچنووین تمووامی
متغیرهای پژوهش از منظر خطای عمومی روش )CMB( 1بر اسواس شواخ
هم خطی 3پایینتور از ( 5مقودار بحرانوی) بودنود (2015

 VIF2در آزموون

 )Kock,بنوابراین خطوای عموومی روش

مداخلهای در مدل نداشته است .همچنین مقادیر زیر قطر جدول  4نشان میدهود کوه بور اسواس
معیار فورنل-الرکر 4سازهها بیشترین رابطه را بوا خوود دارنود توا بوا سوازههوای دیگور .همچنوین
شاخ

ها بیشترین رابطه را با سازه خود دارند تا با سازههای دیگر .بنوابراین مودل انودازهگیوری

وضعیت مناسبی دارد.
جدول  .4آزمون فورنل الرکر (روابط بین سازههای پژوهش)
موفقیت تجاریسازی

موفقیت تجاریسازی
اندازه بازار
آمادگی بازار
ساختار بازار

1/000
0/336
0/416
-0/0.101

اندازه بازار

آمادگی بازار

0/809
0/240
0/251

0/836
-0/0.420

ساختار بازار

0/980

ب) ارزیابی مدل ساختاری

از نظر هیر و همکاران ( )2014ضرایب تعیوین ( ،)R2انودازه و معنویداری ضورایب مسویر،
5

اندازههای اثر )f2(6و قدرت پیشبینی )q2(7مهمترین شاخ
و کاربرد شاخ

های ارزیابی مدل ساختاری هستند

نیکویی برازش در روش حداقل مربعات جزئی مناسب نیست .ضورایب مسویر

بر اساس آماره تی ( )tارزیابی میشوند و هیر و همکاران ( ،2014ص 178بوه نقول از کووهن،
 )1988مقادیر بحرانی ( 0/02کم)( 0/15 ،متوسوط) و ( 0/35زیواد) بورای ارزیوابی ضورایب
1 Common Method Bias
2 Variance Inflation Factors
3 Collinearity test
4 Fornell-Larcker
5 Coefficients of determination
6 Effect size
7 Predictive relevance
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تعیین ،اندازه اثر و قدرت پیش بینی پیشنهاد میدهند .البته آنهوا بیوان مویکننود کوه بوا توجوه بوه
موضو مورد مطالعه تفسیر اندازهها میتواند متفاوت باشد برای نمونه در مطالعوه رفتوار مشوتری
ضریب  0/20ضریب باالیی است (همان ،ص .)175
بر اساس جدول  5تمامی فرضیات ذیل فرضیه  1اثبوات شودند .آزموون فرضویه  1-1نشوان
میدهد که آمادگی بازار بر موفقیت تجاریسازی اثر مثبوت ومعنوی داری دارد (ضوریب مسویر
 0/356و آماره تی  3/22و سطح معنیداری  )0/001و اندازه اثر آن متوسوط ( )f2=0/189و
قدرت پیش بینی آن کم ( )q2=0/09است .آزمون فرضیه  2-1نشان میدهد که اندازه بازار بور
موفقیت تجاریسازی اثر مثبت ومعنی داری دارد (ضریب مسیر  0/250و آماره توی  2/163و
سطح معنیداری )0/031و اندازه اثر آن بین متوسط و کوم ( )f2=0/101و قودرت پویش بینوی
آن کم ( )q2=0/046است .آزمون فرضیه  3-1نشان میدهود کوه اثور ترکیبوی انودازه بوازار بوا
آمادگی بازار بر موفقیت تجاریسازی مثبت و معنی دار است (ضوریب مسویر  0/227و آمواره
تی  2/040و سطح معنیداری  )0/042و اندازه اثر آن کم ( )f2=0/057و قودرت پویش بینوی
آن کووم ( )q2=0/056اسووت .بووه صووورت کلووی و در پاسووخ بووه فرضوویه  1پووژوهش یعنووی اثوور
بازارپذیری بر موفقیت تجاریسازی یافتهها نشاندهنده اثرگذاری باالیی است ( )R2=0/273اما
در کل مدل قدرت متوسطی (با توجه به اندازه اثر و قدرت پیش بینی) دارد.
جدول  .5آزمون فرضیات پژوهش
فرضیهها

فرضیه 1-1
فرضیه 2-1
فرضیه 3-1
فرضیه 1-2
فرضیه 2-2
فرضیه 3-2

ضرایب مسیر

0/356
0/250
0/227
0/427
0/419
0/146

انحراف معیار

0/108
0/124
0/111
0/169
0/184
0/139

آماره t

3/227
2/163
2/040
2/482
2/406
1/046

سطح معنیداری

0/001
0/031
0/042
0/013
0/016
0/296

مقدار

f2

0/189
0/101
0/057
0/195
0/184
0/029

مقدار

q2

0/090
0/046
0/056
0/073
0/059
0/005

R2

0/273
0/230

در مورد فرضیه  2و زیرفرضیههای مرتبط ،بر اساس جدول  5آزمون فرضیه  1-2نشان
می دهد که ساختار بازار بر اندازه بازار اثر مثبت ومعنی داری دارد (ضریب مسیر  0/419و
آماره تی  2/406و سطح معنیداری  )0/016و اندازه اثر آن متوسط ( )f2=0/184و قدرت
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پیش بینی آن کم ( )q2=0/059است .آزمون فرضیه  1-2نشان میدهد که آمادگی بازار بر
اندازه بازار اثر مثبت و معنیداری دارد (ضریب مسیر  0/419و آماره تی  2/482و سطح
معنیداری  )0/013و اندازه اثر آن متوسط ( )f2=0/195و قدرت پیش بینی آن کم
( )q2=0/073است .آزمون فرضیه  3-2نشان میدهد که اثر ترکیبی آمادگی بازار و ساختار
بازار بر اندازه بازار معنیدار نیست (ضریب مسیر  0/146و آماره تی  1/046و سطح
معنیداری  )0/296و اندازه اثر آن کم ( )f2=0/025و قدرت پیش بینی آن بسیار کم
( )q2=0/005است .به صورت کلی و در پاسخ به فرضیه  2پژوهش یعنی اثر ساختار بازار و
آمادگی بازار بر اندازه بازاریافتهها نشاندهنده اثرگذاری باالیی است ( )R2=0/230اما در کل
مدل قدرت متوسطی (با توجه به اندازه اثر و قدرت پیشبینی) دارد.
بحث و نتیجهگیری
بازارپذیری به عنوان شاخصی نو از مفهوم فرصت در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفوت
و سه بعد مهم آن شامل آمادگی بازار ،ساختار بوازار و انودازه بوازار شناسوایی شود .توجوه بوه
وجوه مختلف بازارپذیری نه تنها شکافی را که اکهارت و شین ( )2003در مورد نواق

بوودن

قیمت به عنوان معرف بازار مطرح کردند پوشش داده است؛ بلکه یک بعدگرایی مطالعه چوو و
لی ( ) 2013و بسنده کردن به طرف تقاضا را با شناسایی آمادگی بازار به عنوان سوازه متمرکوز
بر طرف عرضه تعدیل کرده است .همچنین در تضاد نظری بین توجه به طرف تقاضا (موقعیوت)
و توجه به طرف عرضه (کارآفرین) ،مطالعه حاضر پلوی بوین ایون دو اسوت .در حوالی کوه پونج
مضمون سازماندهنده از جنس عواملی محیطی و موقعیتی هستند ،سه مضمون دیگر متمرکز بور
ویژگیهای عرضهکنندگان فناوری است (جدول 2ستون .)3
اجرای روش مدلسازی حداقل مربعات جزئی (جدول  )5نشان داد که بازارپوذیری توانوایی
باالیی در برآورد موفقیت تجاری سازی دارد ( 27درصد) .این یافته نه به صورت مجتمر بلکوه
به صورت جزئی در مطالعات دیگر مورد تایید قرار گرفتوه اسوت (

Kim, et al., 2019; Menna,

; .) Walsh, 2019; Kobos, et al., 2018,p. 215از منظر آمادگی بوازار بوه عنووان موؤثرترین بعود
بازارپذیری مطالعه حاضور مشوابه بوا مطالعوات قبلوی نشوان داد کوه تصوور مشوتریان از برتوری و
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رقابتپذیری فناوری ) ،(Kim, et al., 2019رصد دقیق بازار و شناسوایی فرصوتهوای جوذاب و
تعیین زمان مناسب برای عرضوه فنواوری بوه بوازار و توانوایی پاسوخ بوهموقر و بهانودازه (

& Lin

;Wang, 2015, p. 146; Riwthong, Schreinemachers, Grovermann, & Berger, , 2017
 )Kobos, et al., 2018, p. 215بر موفقیت تجاریسازی مؤثر است .آمادگی بازار نشانگر دو نو

توانمندی در تیم تجاریسازی است؛ یکی توانوایی و قابلیوت جوذب اطالعوات از بوازار (درک
فرصت) و دیگری توانایی پاسخدهی به بازار (بهورهبورداری از فرصوت)) .(Kim, et al., 2019در
همین راستا این عامل اثر قابل توجهی بر اندازه بازار دارد و میتواند بر نفوذ به بازار و شناسوایی
بازارهای جدید اثر بگذارد .بنابراین توجه به توانمندیها و آموادگیهوای بوازاری تویم تجواری-
سازی به ویوژه تولیدکننودگان از منظور درک بوازار ،ویژگویهوای بازارهوای موجوود و تناسوب
زیرساخت تولیدی اهمیت قابل توجهی دارد.
اندازه بازار نیز مشابه با مطالعات قبلی (

Taheri & van Geenhuizen, 2016., p.39; Azarmi,

 )2016, p.6; Li, et al., 2018; Mohan & Rao, 2003اثور معنویداری بور موفقیوت تجاریسوازی
داشت .همچنین اندازه بازار با واسطه آمادگی بازار بر موفقیت تجاریسازی مؤثر بوود .بنوابراین
هرچقدر میزان اندازه بازار بزرگتر ،تنو بوازار بواالتر و نورخ رشود بوازار بیشوتر باشود احتموال
موفقیت تجاریسازی باالتر است .بر اساس نظریه وابستگی به مسیر و نظریه قفل شودن فنواوری
رسوخ فناوریهای نو به بازار نیازمند بر هم زدن تعادل موجوود در بوازار بوه ویوژه بوا اسوتفاده از
سازوکارهای حمایتی است که در ذیول سوازه سواختار بوازار در مطالعوه حاضور آموده اسوت .از
آنجایی که در مراحل اولیه ورود فناوری به بازار مقیاسپذیر بودن اهمیت کمتری دارد ،مطالعوه
حاضر نشان داد که تنو در این مرحله مهمتر از اندازه بازار است.
در نهایت در مطالعه حاضر ساختار بازار متفاوت با مطالعوات قبلوی در ابعواد قووانین مورتبط،
درجوه تمرکوز و رقابوت بوازار (

Kobos, et al., 2018, p. 215; Hashmi and van Biesebroeck,

 )2016, p. 194; Cho and Lee, 2013; Ahmadi & O’Cass, 2016و اسوتاندارد بواالی صونعت
( )Menna, Walsh, 2019رابطه معنیداری با موفقیت تجاریسازی نداشت .اما سواختار بوازار بور
اندازه بازار اثر معنیداری داشت که نشان از اثرگذاری بر پذیرش فناوری است .بور ایون اسواس
هرچه در یک بازار تعدد نهادهای تنظیمکننده و قوانین و مقررات کمتور باشود امکوان ورود بوه
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آن بیشتر است و از منظر شین ( )2005بازار مساعدتر است .با توجوه بوه رابطوه غیور خطوی بوین
سازه ساختار با اندازه و موفقیت تجاریسازی بهترین وضوعیت بورای ایون سوازه میوزان متوسوط
قوانین و نهادهای متولی است.
محدودیتها و پیشنهادها
عمده محدودیت پژوهش حاضر ،تعداد و تنوو اعضوای نمونوه بوود .اگرچوه روش حوداقل
مربعات جزئی حساسیت کمی به اندازه نمونه دارد و نمونه نیز شرایط موورد نیواز روش را دارد،
این روش در نمونههای باالتر قدرت باالتری را نشان میدهد .از منظر تنوو  ،پوروژههوای موورد
مقایسه تفاوت کمی داشتند (موفق و برگزیده) که بر قدرت پژوهش اثر منفی دارد .با توجه به
روش ،یافتهها و محدودیتهای پژوهش ،پیشنهادها زیور بورای پژوهشوگران ،سیاسوتگذاران و
مدیران مطرح است:
ازآنجاییکه ایون پوژوهش در بخوش کموی روی پوروژههوای موفوق و برگزیوده و در یوک
زیست بوم تجاریسازی دولتی انجوام شود ،انجوام ایون پوژوهش بوا افوزودن نمونوههوا نواموفق و
زیستبومهای غیر دولتی میتواند به یافتههای تکمیلی بینجامد.
با توجه به نظر بازیگران تجاریسازی ،فناوریهای نوظهور در مرحله شوکل گیوری و نوه بوه
مقیاس رسیدن بیشتر از بازارهای بوزرگ بوه بوازار متنوو نیواز دارد .بنوابراین توجوه بوه رصود و
شناسایی بازارهای گوشهای اهمیت باالتری از اندازه بازار دارد .همچنین ،با توجه به فرضویه -1
 1شتابدهندههای فناوری در ارزیابی طرحهای تجاریسازی الزم است به قابلیوتهوای بوازاری
فناور و به صورت خاص ویژگیهای تولیدکننده (توانمندی تولیدی ،زیرسواخت تولیود و تنوو
مشتریان) توجه کنند .به اضافه ،با توجه به فرضیه  1-2و تداخل حوزه نهادی فنواوری و صونعت
و در نتیجه مقررات و نهادهای دوگانه ،سیاسوتگوذاران علوم و فنواوری الزم اسوت بوا طراحوی
سازوکارهای مناسب به رفر تعارضها و هم افزایی بین بخشی بیردازنود .در نهایوت بوا توجوه بوه
نقش بازارپذیری در موفقیت تجاریسازی فناوریهای نوظهور ،طراحی ابزارها و سازوکارهای
انوودازهگیووری بازارپووذیری در انتخوواب پووروژههووا اهمیووت قابوولتوووجهی دارد .در نهایووت ،ایجوواد
استارتاپهای مقیاسپذیر و مستعد رشد نیازمند عبور موفق از صافی بازارپذیری است.
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