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  یکتکنولوژ ینوآور یستمبر س مؤثرعوامل  شناسایی

 تجدیدپذیر یها         یانرژ حوزةدر 
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 چکیده
 یسعر م یع  تکنولوژ نعوآوری  یهعا          یسعت  س گیعری  شعک   سعای  در  یفنعاور  توسعة  و  پویا یها         نوآوریبه  دستیابی

 پرسعش  یعن پاسعخ بعه ا   یدر پحوزه  یندر ا یشینپ یها پژوهشپژوهش با توجه به کمبود  این رو ایناز  شود؛ می

. هستند مواردیچه  ایران تجدیدپذیر یها         یدر صنةت انرژ ی تکنولوژ ینوآور یست بر س مؤثرعوام  که  است

 در کعه  هسعتند  خبرگعانی  آن یآمعار  جامةع  . است کیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 ده شعام   نمونه حج  .دارند تخصص و تجربه تجدیدپذیر یها         انرژی نیز و ی تکنولوژ نوآوری مفاهی  حوزة

 است 2یافتهساختارنیمهمصاحب   ها داده گردآوری ابزار .شدند هدفمند انتخاب گیریروش نمونه با که است نفر

 کدگعذاری  شعام   ها داده تحلی  روش .است شده تأییدالزم  اصالحات انجام و خبرگان نظر با آن روایی که

 8 وجودة دهندننشا پژوهش یها         یافته. است محوری کدگذاریو  باز کدگذاری اولیه، کدگذاری گام سه در

 دانشعی و  فناوریساختار بازار،  فرهنگی، اقتصادی، ،وکار کسبقانونی،و  دولتی سازمانی، و ینهاد عوام  گروه

 تجدیدپعذیر  یهعا          انعرژی در صعنةت   تکنولوژیع   نوآوری یها         یست س گیری شک است که بر  فرعیبةد  96در 

 . گذارندتأثیر یرانا

 نوآوری تکنولوژی ، آورینو سیست  تجدیدپذیر، انرژی :کلیدی یها         واژه 

 

 مقدمه

شناخته شده  یرقابت یتو مز آوریسود یتتقو ،رشد ،یتموفق ،یشرفتپ یمحرک اصل ینوآور

مطلعب اسعت    ینا ةدهند نشانمختلف  یها کشور یاتربتج. (Gbadji and Gailly,2009)است 
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ه امعر بع   ایعن اسعت و  شعده   ها از کشور یاریبس یسبب رشد اقتصاد ها ینوآور یکه سرعت باال

شده خود را نشان  یتازه صنةت و یافتهتوسةه یها کشور بین اقتصادیدر رشد  همگراییصورت 

مععدت وابسععته بععه تععوان در بلند مععیرا  یاقتصععاد توسععة  عامعع  محععرک رشععد و ایععن. دهععد مععی

و  ی)رضععو خععاص دانسععت گیععریجهععتبععا  ییهععا         نععوآوری در ابتکععارات و گععذاری سععرمایه

 . (168 ص؛ 2933،یاکبر

کعه   ،نعوآوری  یهعا  فةالیتگذاران مرتبط با یاستس یدر آگاه یشیافزا یروند ،رو یناز ا 

 نعوآوری، راسعتا بعا رشعد توجعه بعه      هم. شعده اسعت   یجادا ،هستند اجتماعی و یاقتصاد یشرانانپ

ابةعاد   حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در تمامبا  جهاندر سراسر  یزمباحث مربوط به انرژی ن

 است روز در حال افزایشبهاهمیت این مباحث روز. شود اقتصادی، سیاسی و امنیتی پیگیری می

 یعن ا توجه بعه با  .داردضرورت راهبردی خاص  ها کشور مربوط به آن برای تمام یها پژوهشو 

، اسعت سعرعت و هدفمنعد   پر یهعا          ی بعه سعمت نعوآوری   جهانفناوری رویکرد زمین  که در  ،امر

خواهعد   یاه ویعژ  اهمیعت  نیعز  تجدیدپعذیر  یها         انرژی حوزةفناورانه در  یها         نوآوریدستیابی به 

 حوزةدر  یرقابت یتکسب مز یمستمر برا یها         نوآوریو  تکنولوژی  یها قابلیت ایجاد. داشت

 یبعه نعوآور   میسیسعت منعد و  نظعام  ،همه جانبه دیدی نیازمند تجدیدپذیر یها         یانرژ محصوالت

 تکنولعوژی  حعوزة  در رقعابتی  یهعا  مزیعت  کسب و یافتهتوسةه یها         تکنولوژیبه  دستیابی. است

و  حعوزه  ایعن  در تکنولوژیع   نوآوری یها         یست س گیری شک  نیازمند تجدیدپذیر، یها         انرژی

 همچنعین ؛ (Surrs, 2009)  اسعت گذار بر آن تأثیر یو تحرک در عوام  کارکرد یاییپو یجادا

ست تا به موجعب آن بتعوان بعا    ها آن یانو روابط م ها نهاد بازیگران،هم  جامع به  ینگاه یازمندن

 آتعی  یهعا          یاستو تحقق س یرقابت یتبه مز ها  محرک تقویتکردن موانع و و برطرف شناسایی

  . یافتدست  تجدیدپذیر یها         انرژیصنةت  توسة 

کنکاش  و بررسی تربنیادی صورت به موضوع این ابةاد کهاست  ینبر ا سةی ،مقاله این در

 ینوآور یست بر س مؤثر یها مؤلفه که است اساسی پرسش این به پاسخ دنبال به واقع در و شود

 ایعن  بعه  پاسعخ  بعرای  .هسعتند  مواردی چه ایران تجدیدپذیر یها یانرژ حوزة در ی تکنولوژ

 یهعا          یافتعه  و نتعای   بیعان  بعه  تحقیعق،  روش بیعان  و موضعوع  ادبیعات  بعر  معروری  از پع   ،مسئله

 . پرداخت ی خواه بررسیمورد  خبرگان از شدهآوریجمع اطالعات تحلی  از آمده تدس  هب
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 موضوع ادبیاتبر  مروری

 1یجهعان  یریگزارش رقابت پعذ نام که با  ،2اقتصاد یجهانمجمع ساالن   بر طبق گزارش مةتبر و

 9مؤلفع   21 یعان م از یع ، تکنولوژ یآمعادگ  و یالتتسعه  یعزان م و یشود، نرخ نعوآور  یممنتشر 

  . (GCR,2010-2011)هستند  ها مؤلفه ینترمه از  ،ها کشور پذیریگذار بر سطح رقابتتأثیر

اسعت کعه    زیعاد  قعدری بعه   یع  تکنولوژ یالتبه تسعه  یابیو دست نوآوری یها         مؤلفه اهمیت

 انعد شعده  یعده محعور نام نعوآوری  و پیشعرفته  یهعا  کشعور  مؤلفعه دو  یعن قدرتمنعد در ا  یها کشور

(Chan,) et al., 2002). یع  تکنولوژ ییراتگذار بر تغیرتأثاز عوام   یکی یکه نوآور از آنجا 

 اسععت یملعع حتععی و شععرکتیدر سععطح  یرقععابت یععتبععه موقة یابیعوامعع  دسععت ینتععرمهعع و از 

(Edquist et al.,1997)،  سعرعت و جهعت نعوآوری و بعه تبعع آن       یشتالش بسیاری برای افعزا

اسعتفاده از   هدف ینبه ا دستیابی یها راه ترینمؤثراز  یکی. شود تغییرات تکنولوژی  انجام می

 . (Hekkert, 2007; Bergek, 2003, 2008) است نوآوری یها          یست س

 

 تکنولوژیک نوآوری سیستم
 اسععت یعع رات تکنولوژییعع  تغیععتحل یبععرا یکععردروی تکنولوژیعع  ینععوآور یهععا         سیسععت 

Hekkert and Negro, 2007).) 

 یعاد از ععامالن و کنشعگران    ییپویعا   شبکبا نام  تکنولوژی  نوآوری سیست از  ،ادبیاتدر 

ی خعاص بعا یکعدیگر در    نهعاد ی هعا سعاخت زیر با صنةتی یااقتصادی ناحی  که در ی   کنند یم

 (Stankiewicz, 1991   بعرداری از فنعاوری سعهی  هسعتند    و در تولیعد، انتشعار و بهعره    نعد تةامل

(Carlsson and .    

نععوآوری تکنولوژیعع  از  یسععت مربععوط بععه س یهععا پععژوهش ةکننععدبععارز متمایزمشخصعع  

 نعوآوری  یها سیست . بودن سیست  استایستا غیر تمرکز زیاد آن بر پویایی و ی دیگرها رویکرد

 تعأثیر ارتبعاط دارنعد و بعر هع       یکعدیگر که بعا   اندشده تشکی کارکرد  تةدادیاز  تکنولوژی 

 (;Bergek, 2003, 2008 وجعود دارد  میسیسعت  یها از کارکرد متةددی یها         نسخه. گذارند می

                                                           
1. World economic forum 
2. The GlobalCompetitiveness Report(GCR) 

 کان   اقتصااد  در ثباات  3. هاا  زیرسااتت  2. مؤسسات و نهادها.  1:است یرشامل موارد ز ترتیببه مؤلفه دوازده این3. 
 کاار  نیاروی  باازار  کاارای   7. کاا   باازار  کاارای   6. ایحرفاه  و عاال   آماوز   5. ابتادای   آماوز   و بهداشات . 4
 ینوآور .01 تجاری های بنگاه بود پیشرفته .00 بازار اندازة .01 تکنولوژیک آمادگ  9. مال  بازار بود  پیشرفته8.
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Hekkert, 2007; Surrs, 2009) .ینععوآور سیسععت  یهععا نسععخه از کععارکرد تععرینمةععروف 

 ی تکنولوژ نوآوری یها         سیست که  دید (1337)هکرت  بندی دستهتوان در  میرا  ی تکنولوژ

 کارآفرینانه، یها یتشام  کارکرد فةال ها کارکرد این .داند می یارا متشک  از هفت کارکرد پو

 یتمنعابع و مشعروع   ی بعازار، بسع   گیعری  شعک   یسعت ، به س دهیخلق دانش، انتشار دانش، جهت

 هعا  فةالیتاز  ی کدامموضوع که  این. هستند( یاز تکنولوژ حمایتی یها ائتالف ایجاد) یبخش

 یعن ا وضةیت پیشین باشد، به  داشته بیشتری اهمیتیبار  یگربه عبارت د یا باشدچرخه  ةکنندآغاز

 . دارد بستگیحوزه در آن  ها آنقوت  و ضةف و ها کارکرد

 آورد که به آنیی را پدید میها حلقه فناوری توسة ی مختلف در ها توالی وقوع کارکرد

ی در اه کننعد نقش تةیعین  ها این حلقه .(Suurs,2009) گویند 2مةلولی تجمةیوعلیی ها حلقه

 یکعدیگر توانند بر  میدر طول زمان  توسةه یست س ی  یها کارکرد .دارند یتکنولوژ توسة 

 مثبتعی  یها حلقه ها کارکرد یاننوع رابطه م ینا .ه  شوند تقویتو موجب گذارند باثر مثبت 

بعه   بخشعیدن سعرعت  یزو ن ها از کارکرد ی شدن هرآورد که موجب برآوردهمیوجود  را به

 .  (Hekkert, 2007)شوددر طول زمان می تکنولوژیکی نوآوری سیست  گیریشک 

و دارنعد  تةامع   کعه بعا یکعدیگر    اند  شده تشکی یی ها کارکرد مجموع ی نوآوری از ها موتور

کعردن   آوردهبعر  وقعوع هعر کعارکرد    کعه  طوری، به دهند می تشکی مثبت را  کارکردی یها         حلقه

بعه ایجعاد شعتاب     هعا  کعارکرد  یعان تةعامالت م  مجموعع  ایعن  . کندمیی دیگر را تسهی  ها کارکرد

کعه بنعا    کرد توجه باید. شود می منجر یست رشد سو ی ی  موتور ها بیشتری در برآوردن کارکرد

انعواع   پیونعدد  معی بعه وقعوع    هعا  کعارکرد  میعان کعه   مختلفیارتباطات  نیز و یفناور توسة مرحل  به 

که در هعر مرحلعه از رشعد سیسعت  بعر      اینبا توجه به . گیرد میشک   نوآوری یها از موتور یمختلف

بایعد در   هعا  شدن این کارکردبرآورده، الزم است ها تحقق تةدادی از کارکرد حسب بلوغ فناوری

شعدن  سازنده پدید آورد تا سیست  رو به رشعد حرکعت کنعد و بعرآورده    ی ها جهتی باشد که حلقه

مرحلعه   چهعار بعه  نوآوری فناورانعه   یست س توسة گیری شک بنابراین اگر  ؛یردشتاب گ ها کارکرد

ایعن   مجموعع  . کنعد شعروع بعه حرکعت     ها ی از این حلقهاهمجموع باید، در هر مرحله شودتقسی  

، 1ی نوآوری نام خواهند گرفت کعه عبارتنعد از: موتعور محعرک علع  و فنعاوری      ها موتور ها حلقه

                                                           
1. Cumulative Causation Loop 
2. Science and Technology Push (STP) Motor 
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 .(Suurs and Hekkert, 2009)  9و موتور بازار 1، موتور ساختاردهی2کارآفرینیموتور 

هعر موتعور   . دهعد  معی نشعان  توسةه به  یابیدست یررا در مس نوآوری یها موتور توالی 2شک  

تعوان گفعت    معی و بلوغ موتور بعازار   گیری شود و با شک  میتوسةه  یپ  از بلوغ وارد فاز بةد

 . (Surrs, 2009) است یافتهدست  توسةهدر صنةت مورد نظر به  یکه تکنولوژ

 

 
 

 

 

 

 یتکنولوژ توسعة به یدنتا رس نوآوری یها موتور توالی .1شکل

 

فناورانه دو دسعته از   نوآوری یها یست س گیری شک توان گفت که در راه  می یرتفاس ینبا ا 

 یها کارکرد گذاریتأثیرارتباط و نحوة که به  یداخل یعوام  کارکرد .2: گذارندتأثیرعوام  

 تعأثیر  یسعت  س یعرون از ب هعا  کعارکرد  اینکه بر  یعوام  خارج .1 ؛دنپرداز می یکدیگربا  سیست 

 توسعة  موانعع   مییسعت   سیع تحل یبعر رو  ای مطالةهدر  (1332) پینولی ،مورد یندر ا. گذارند می

شعام    یکلع دسعت   را بعه سعه    تکنولعوژی  توسة ، موانع توسةهدر حال  یها در کشور تکنولوژی

کعرده    یتقس یاقتصاد -یکیتکنبالقوة و موانع  یاقتصادبالقوة ، موانع یکیتکنولوژبالقوة موانع 

 یبنعد  دسعته دانسعته اسعت و در     بعازار  یدن بعه پتانسع  یرسع  یرا به مةنعا  یاو نفوذ تکنولوژ .است

 ی،و رفتعار  ی، فرهنگع اجتماعیعوام   ی،عوام  فن ی،نهادن عوام  را شام  عوام  یا یتر قیدق

  .داند می یو مال یو عوام  اقتصاد وکار کسبعوام   ی،عوام  دانش، عوام  ساختار بازار

 یسعت  صعنةت بعاد در س   ینیگذار بعر کعارآفر  تأثیرخود بر عوام   یقاتدر تحق یزن یوسفدهی

 ی،فرهنگ ی،قانون ی،نهاد ی،است و شش دسته از عوام  تجار کرده یهتک ی تکنولوژ ینوآور

  . (2933یوسفدهی،) است کرده ییرا شناسا یبازار و فن

                                                           
1. Entrepreneurial Motor 
2. The System Building Motor 
3. Market Motor 

 و علم موتور

 فناوری
 کارآفرین  موتور

توسعة 

 تکنولوژی

 بازار موتور ساتتارده  موتور

  گذر مرحلة  گذر ةحلرم گذر  ة گذرلمرح
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را در  یع  تکنولوژ نعوآوری  یهعا          یسعت  س توسعة  از موانعع   تةدادی( 1321نگرو ) ،همچنین

 ی،نهعاد او بعر عوامع    مطالةع    تأکیعد اسعت کعه مرکعز     کرده بررسی یدپذیرتجد یصنةت انرژ

داند  میسخت  را از دو نوع نرم و ها نهاد (1323) نگرو .استمتمرکز و ساختار بازار  یتکنولوژ

 توسعة   یدر پ نرم نهادو  میقواعد رس و ینقوان یوضع و اجرا یدر پ سخت عمدتاً نهادهایکه 

 . است یطو آداب و رسوم مح ها هنجار

بعه   (1338آنا برگع  )  یزن ی تکنولوژ نوآوری یها         سیست مشکالت  رفع موانع و زمین در 

 یهعا  سیسعت  مخعرب در   یهعا  مکعانیزم بهتعر   بیان برای ینوآور یست س یکارکرد تحلی وتجزیه

 یابیدست یبرا کلیدی یها سیاستبا  درگیرو مشکالت مسائ   ییو شناسا ی تکنولوژ نوآوری

دولعت، ورود   تشویقی یها یاستس ها پژوهش یندر ا وی. پردازد می یست اهداف سمجموع  به 

 شعرایط او  یعد از د همچنعین  ؛داند یم محرکرا  یست و بازخورد مناسب از س جدید یها شرکت

موجعود و   یهعا  معبه  شعرکت   یهعا  فةالیت ضةیف،ارتباطات  مشروعیت،کاهش  اطمینان،نبود 

 نععوآوری یهععا         یسععت س توسععة و  گیععری شععک در راه  یانةومععدارنععده باز دولتععی یهععا سیاسععت

  .است ی تکنولوژ

 توسعة   گعذار بعر  تأثیر یها         مؤلفه بندی دستهبه  (1323هکرت و نگرو) نامه ب دیگری محققان

پرداختند که بر طبعق   تجدیدپذیر یها         انرژیدر  تکنولوژی  نوآوری یها         یست در س یتکنولوژ

 عوامع  شعام    ایعن  تکنولوژیع ،  نعوآوری  یهعا          سیسعت   دیعدگاه و با استفاده از  بندی هدست این

 ناپایععدار، یهععا سیاسععت، و نگععاه بععه موضععوع اهمیععت تغییععر سععازی،یعوامعع  مربععوط بععه تجععار

 و ها قضاوت اساسی، یها         یستگیو شا ها قابلیتانجام کار، در زمان  یادگیری بخشی،مشروعیت

    .هستندنادرست  یها         گیریتصمی 
 

 تحقیق میمفهو چهارچوب
 یعع تکنولوژ نععوآوری یهععا         سیسععت بععر  خععارجیو  داخلععیعوامعع  دسععت  دو  ،کلععیدر حالععت 

از معرور   یعرد، در نظر بگ جوانب راهم  که  ، میمفهو یچهارچوب به دستیابی برای. گذارندتأثیر

بعر اسعاس منطعق     عوامع   یعن استفاده شعد. ا  یستمیس یعوام  کارکرد یبترک ادبیات تحقیق و

گذار تأثیرعوام  کالن  همچنین ؛اندشده بیان یکدیگربر  ها آن گذاریتأثیرو  ها کارکرد پویایی

 یها کشور درکه مد نظر قرار گرفت  ( 1332پاینولی ) یقتحق ی بر اساس نتا ینوآور یست بر س

 ،وکعار  کسعب موانعع   اوری،موانع فنع  ی،نهادموانع  عوام  این. انجام گرفته استتوسةه حال  در
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گفعت کعه    توان می نهایتدر  .هستند یو دانش یساختار بازار، موانع اقتصاد ی،و رفتار یفرهنگ

 . شود می تکنولوژی  نوآوری سیست بر ک   گذاریتأثیرشده موجب مجموع عوام  ذکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق میمفهو چهارچوب.  2 شکل

 

 تحقیقروش  

؛ بپعردازد  کعاربردی  و عملعی  نتعای  ارائع   مشعاهدات بعه    بیان و توضیحبا تالش دارد  یقتحق این

 . است یفیک ها داده یگردآور روش شود و میمحسوب  یاز نظر هدف کاربرد بنابراین

پرداختعه شعده    اسعنادی  بررسعی  به مطالةعه و  ،در گام نخست ،به اطالعات مناسب دستیابی برای

 میمفهعو  چهعارچوب  تحقیقعات،  پیشعین  شعده از  اسعتخرا  موضعوع   یاتبا استفاده از ادب .است

 موضعوع، بعا اسعتفاده از   جانبع   همعه پوشعش   بعرای اسعتخرا  شعد و سعپ  در گعام بةعد       تحقیق

 ینعوآور  ی آشعنا بعا مفعاه    اسعتادان تن از خبرگعان و  ده با  یافتهساختارنیمهو  عمیق یها          مصاحبه

 خبعرة  سعه شعام    یعران ا تجدیدپعذیر  یهعا          انعرژی  حعوزة در  نوآوری یها         یست و س ی تکنولوژ

 صنةتگر خبرةچهار و  تجدیدپذیر یو انرژ ینوآور حوزةدر  گذاریاستس خبرة سه ی،دانشگاه

 . انجام گرفت ها داده کفایتهدفمند و بر اساس اص   گیریبا روش نمونه

 . است شده بیان زیرجدول  در شوندگانهمصاحب به مربوط اطالعات

 

 

 سازمان  عوامل نهادی و

 عوامل فرهنگ 

 عوامل اقتصادی

 عوامل ساتتار بازار

 وکارعوامل کسب

 عوامل فناوری

 عوامل دانش  و اطنعات 

 کارکردهای

شکل  ةدهند

 ینوآور یستمس

یکتکنولوژ  
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ع
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 شوندگانطالعات مربوط به مصاحبها. 1 جدول

 یدانشگاه خبرة یاستگذارس خبرة صنعتگر خبرة

 نفر 4

 کارشناسی: ارشد و تحصیالت

 ایجةةاددر  عملةةیتجربةةة  یدارا -

 انةرژی بر  مبتنی یها کسب و کار

 تجدیدپذیر

در  اجرایةی  یهةا  مسئولیت دارای -

 یدپذیرتجد یانرژ حوزة

 - زن 1مرد و  3:جنسیت -

 نفر 3

 : ارشد و دکتراتحصیالت

در  یکةةةارکرد یةةةاتتجرب یدارا -

 انرژی گذارییاستس حوزة

سةةحو   تجربةةه کةةار در  دارای -

در دولت و پژوهشةاا    مدیریتی

 نیرو

 - مرد 3: جنسیت -

 نفر 3

 دکترا تحصیالت

 استاد دانشاا ، پژوهشار -

 یو عمل میعل تجربیات دارای -

 یة  تکنولوژ ینوآور حوزةدر 

 یهةةةا         یو آشةةةنا بةةةا انةةةرژ 

 تجدیدپذیر

 زن 1مرد و 2: جنسیت -

 

 اشباع به اکتشاف و تحلی وتجزیه فرایند که کرد پیدا ادامه زمانی تا مصاحبه و گیری نمونه

 بعه علعت   کعه  رسعید  نتیجعه  ایعن  بعه  پژوهشعگر  مصعاحبه  هفت انجام از پ  یةنی ؛رسید نظری

امعا   ؛(2988 حجعازی، سعرمد، بازرگعان،   ( نیست بیشتر مصاحب  به یازین اطالعات شدنتکراری

  مصاحب ابزار از ها داده گردآوری برای. کرد یدامصاحبه تا نفر ده  ادامه پ یشترب یناناطم یبرا

عوامع    یهعا          ینعه مصاحبه در زم هایپرسششد و  خبرگان استفاده با ساختاریافتهنیمه و اکتشافی

گعذار بعر   تأثیر یعوامع  کعارکرد   ی ،تکنولوژ ینوآور یست س گیری شک گذار بر تأثیرکالن 

در  تکنولوژیع   نعوآوری  سیسعت   پیعدایش  فراینعد  چگعونگی و  تکنولوژیع   نعوآوری  سیست 

 از پع   مصعاحبه،  کیفعی  یهعا          داده تحلی وتجزیه برای. شد ی تنظ یرانا تجدیدپذیر یها          انرژی

 کدگعذاری  و بعاز  کدگذاری اولیه، کدگذاری از روش گام سه در، ها مصاحبه متن به مراجةه

و اسعتخرا    ییپع  از شناسعا  . شعد  استفاده مشابه یها         گروه در ها داده بندی طبقه برای محوری

گعذار بعر کعارکرد    عوامع  اثر  نهعایی  یسعت ، لهعا  آن بنعدی  دسعته و  یعوام  از جدول کدگعذار 

 تجدیدپعذیر  یهعا          یدر صعنةت انعرژ   یع  تکنولوژ ینعوآور  یست س گیری شک در  کارآفرینانه

 . شدو استخرا   ییشناسا
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 ها یافته

 مصاحبهالف( بخش

 یها         داده مرحله سه در ،ها متن مصاحبه دقیق  مطالة و مراجةه پ  از پژوهشگر ،تحقیق این در 

 استخرا   ها مصاحبه میکال یها         گزاره ابتدا صورت که ینبد ؛کرده است بندی طبقه را حاص 

 بعاز  یهعا  کد و دادند تشکی  را باز یها کد مشابه  میکال یها         گزاره ها آن بین از سپ  و شدند

 اختصعاری بعا عالئع     نیعز شعوندگان  مصعاحبه  یهعا  کعد  .دادند تشکی  را محوری یها کد شابهم

(P,S,I)
هعر   ی به تفک ییهاانت یها         در شاخصفقط وسةت موضوع  دلی ه که ب مشخص شدند 2

 انجام از پ . شده است خودداریموضوع  میکال یها         گویهاند و از ذکر  عام  نشان داده شده

 فرععی عامع    96 خبرگان، با مصاحبه از حاص  یها         داده یمحور کدگذاری و باز کدگذاری

 در یع  تکنولوژ ینوآور یست س گیری شک بر  مؤثر وام ع و شناسایی اصلیعام   8 قالب در

 چهعارچوب  با مشابه و خبرگان نظر اساس بر .شد مشخص ایران تجدیدپذیر یها         انرژیصنةت 

 سیسعت  بعر   فنعاوری و  دانشعی  فرهنگعی،  اقتصعادی، ، وکعار  کسب ی،نهاد عوام  گروه ی،مفهوم

بعر   یگعذار  قعانون  و دولتعی عوامع    نام به دیگری گروه همچنین ؛ندمؤثر تکنولوژی  نوآوری

 جداگانعه  صعورت  بعه  خبرگان تأکید بنابر که شد شناسایی ایران میبو یطحسب عوام  و شرا

  .دهدمی تشکی  را مؤثر عوام  هشت گروه 

(2010) Negro and Hekkert ،(2009) Surrs وBergek  (2008)  دولتیاز عام   بةادیا 

. بعود نشعده   تأکیعد  بعر آن دسته خاص  ی در قالب  ولی ند؛بود کردهمطرح  را گذاری قانون و

  . نشان داده شده است یرعوام  در جدول ز ینا  خالص

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1  . P=Policy maker; S=scientist; I=Industrialist 
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 خبرگان با مصاحبه یها داد  محوری و باز کدگذاری از حاصل یهایافته. 2 جدول
 )تعداد( فراوانی کد نمونه باز یها کد محوریکد 

 ینهادعوامل 

 ارتباط صنعت و دولت نهادهای

P1 -P2 - P3 
-I1 -I2 -I4-

S1- S2 
8 

 سازیشبکه
 یدو تول هتوسعو  یقمراکز تحق یانم هماهنای

 یکارآفرین توسعة یبرا یتخصص مالی نهادهای
 ایمشاور  نهادهای

 دولتیعوامل 

 ی کالن دولتیها  سیاست

P1-P2-P3-
I1-I2-S1-S2 

7 

 المللیبین یها سیاستو  قوانین
 در صنعت نوآوری توسعة یها         سیاست
 صنعت توسعةی ها و روش قوانین
 دهی به صنعتدر جهت گذاریسیاست

 فناوریعوامل 

 انتقال تکنولوژی

P2 -P3 - I1 - I2 -
I3 - S1-S2 -S3 

8 
 صنعتی نیمه تولید

 تکنولوژی پایش
 سازیو مستند سازیاستاندارد
 محصول توسعةو  طراحی

ار 
خت

سا
ل 

وام
ع

زار
با

 

 بازار رقابتی

P
2
 -

P
3
-I

2
-I

3
-S

2
 

-S
3

 

6 
 صنعت مزایایگذاران از سرمایهشناخت 

 خاص بازار یها ویژگی
 بازار سرمایة

ل 
وام

ع
دی

صا
اقت

 
 منابع برای دولت تأمینمکانیزم 

P1 -P2 - P3 -
I1 -I2 – I3-I4 -
S1 -S2  -S3 

01 

 خارجی گذاریسرمایهجذب 
 گذارانیهاعتبار برای سرما تأمین

 تحقیقاتی یها         بودجه
 ی نظارتیها کارسازو

 تورم

 فرهنگیعوامل 
 P1-P3-P3- I2 محیحیزیستمسائل توجه به 

-I3-S2 6 
 گیریتصمیمو  رفتاریعوامل 

مل
عوا

 
شی

دان
 

 مکانیزم انتشار اطالعات

P1-P2 - P3 -I1 
-I2 – I4-S1- 

S2- S3 
9 

 و توسعه تحقیق
 دانش مدیریت

 ها کنفرانس برگزاری
 تخصصی یها نمایشاا  برگزاری

عوامل کسب و 
 کار

 کارآفرینیمحیط 

P2 -P3 - I2 -
I3- I4- S1-S2 

7 
 المللی بین مسائل
 جذابیت ایجاد

 فناورانه کارآفرینیفرایند  از آگاهی
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 صعنةت  در تکنولوژیع   نعوآوری  سیسعت   گیری شک  بر گذارتأثیر عوام  باال نتای  مطابق
 بعازار،  سعاختار  فرهنگی، اقتصادی، دولتی، ی،نهاد اصلی گروه هشتاز  تجدیدپذیر یها         انرژی
 شعام   سعازمانی  و ینهعاد  عوامع  . اسعت  شده تشکی  وکار کسب و فناوری اطالعاتی، و دانشی

 و توسعةه  و تحقیق مراکز میان هماهنگی سازی،شبکه دولت، و صنةت ارتباط نهادهای بةد پن 
 . است یاه مشاور نهادهای و کارآفرینی توسة  برای تخصصی مالی نهادهای تولید،

 المللعی، بعین  یهعا  سیاست و قوانین دولتی، کالن یها  سیاست شام  بةد پن  با دولتی عوام 
 در گعذاری  سیاست و صنةت توسة  یها روش و قوانین صنةت، در نوآوری توسة  یها         سیاست
  . است صنةت به دهیجهت

 منعابع  تعأمین  یهعا  مکعانیزم  گعذاران، سعرمایه  بعرای  اعتبار تأمین بةد شش از اقتصادی عوام 
 تعورم  و تحقیقعاتی  یهعا          بودجعه  خعارجی،  گذارانسرمایه جذب و نظارتی یها کارسازو دولت،
 . اندشده تشکی 

 گیعری تصعمی   و رفتعاری  عوامع   و محیطیزیست مسائ  به توجه بةد دو از فرهنگی عوام 
 . اندشده تشکی 

 صنةت، پتانسی  با گذاران سرمایه آشنایینا ابتی،رق بازار بةد چهار از نیز بازار ساختار عوام 
 . اندشده تشکی  بازار سرمای  و بازار یها ویژگی

 اطالععات،  انتشار مکانیزم شام  پنجگانه ابةاد با اطالعاتی و دانشی عام  بةدی اصلی عام  
 تخصصعی  یهعا  نمایشعگاه  برگعزاری  و هعا  کنفعران   برگزاری دانش، مدیریت ،توسةه و تحقیق
 سعازی استاندارد ،تکنولعوژی  پایش محصول، صنةتینیمه تولید تکنولوژی، انتقال بةد پن  .است

 و گیرند می قرار فناوری عوام  مجموع زیر در جدید محصول توسة  و طراحی ،مستندسازی و
 جعذابیت  ایجعاد  المللی،بین مسائ  کارآفرینی، محیط بةد چهار با وکار کسب عوام  نیز هاانت در
 هسعتند  عواملی شدهمطرح ابةاد و عوام . اندشده تشکی  فناورانه کارآفرینی فرایند از آگاهی و

 . گذارند می تأثیر تکنولوژی  نوآوری سیست  گیری شک  روی بر که
 

 گیری نتیجه و بحث 
 یعز و ن (Painuly, 2001) نوآوری یها         سیست  بر مؤثر خارجی عوام  بندیتقسی  الگوی اساس بر 

 (Surrs, 2009 تکنولوژیع   نعوآوری  یها         سیست  بر گذارتأثیر یداخل یعوام  کارکرد یالگو

(Hekkert, 2007  تفصعیلی  یها         مصاحبه و شدهانجام یها پژوهش سایر و نظری مبانی همچنین و 

 ،خبرگعان  بعا  مصعاحبه  یهعا          گویعه  یمحعور  کدگعذاری  و بعاز  کدگعذاری  اولیعه،  کدگعذاری  و
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 صعنةت  در تکنولوژیع   نعوآوری  سیست  بر مؤثر عوام  میبو و شدهاصالح  میمفهو چهارچوب
 . (9 شک ) آمد دست هب فرعی عام  96 و اصلی عام  8 با ایران تجدیدپذیر یها         انرژی

 سعاختار  ،وکعار  کسعب  دولتعی،  سازمانی، و ینهاد عوام  گروه هشت که دهدمی نشان شک  این 
 در تکنولوژیع   نعوآوری  سیسعت   بعر  ةعد ب 96 قالعب  در دانشعی  و فرهنگی اقتصادی، فناوری، و بازار

 یهعا          سیسعت   حوزة در شده انجام قبلی یها کار با قیاس در .ندمؤثر ایران تجدیدپذیر یها         انرژی صنةت
 خعالف  بعر  .دنع دار یتعر دقیق دید زاوی  و ندسته تر هگسترد و ترکام  نتای  این ،تکنولوژی  نوآوری

 همعراه  و تاریخی نگاریوقایع روش از که ،تکنولوژی  نوآوری یها         سیست  حوزة یها پژوهش بیشتر
 کیفعی  رویکرد و هدفمند مصاحب  روش از پژوهش این کنند،می استفاده بسیار  هزین و زمان صرف با

 یهعا          انعرژی  صنةت تکنولوژی  نوآوری سیست  بر مؤثر ابةاد از بةضی دلی  همین به ؛است برده بهره
 عامع   در مثعال  بعرای  ؛بود نشده شناسایی قبالً ،است شده شناسایی تحقیق این در که ایران تجدیدپذیر

 تعرین مهع   از کعه  ،ایعران  خعاص  شعرایط  بعه  توجعه  بعا  بعازار  یهعا  ویژگعی  مؤلفع   وجعود  بعازار  ساختار
 ،کنعد  معی  آسان را اولیه منابع از بسیاری به دسترسی و رود می شمار به جهان گاز و نفت تولیدکنندگان

 سعاختار  لحعا   از ایعران  خعاص  شعرایط  علعت  به همچنین ؛بود نشده گرفته نظر در پیشین تحقیقات در
 یها سیاست اتخاذ و تحری  همچون المللیبین مسائ  به مربوط خاص یها         پیچیدگی و دولتی گستردة
 تحقیقعات  در که شد گرفته نظر در مجزا یعامل گذاری قانون و دولتی عام  صنایع، با ارتباط در خاص
 . بود نشده بررسی وسةت این با عام  این گذشته

 بعر  معؤثر  ابةعاد  تحقیعق  ایعن  در کعه  یابةعاد  از تةدادی به مذکور، عوام  به توجه با همراه

 تحقیقعات  در انعد شعده  شعناخته  تکنولوژیع   نوآوری سیست  پیدایش در کارآفرینانه کارکرد

 و ینهاد بین هماهنگی عوام  بر تأکید با ینهاد عوام  مثال برای ؛است شده تأکید نیز خارجی
نگعرو و همکعاران    ،(1338برگع  )  یهعا  پعژوهش  در دانشعگاه  و صعنةت  ارتباط ینهاد عوام 

 .است شده مشاهده (1331و یاکوبسن و جانسون ) (1321)
 لةع  مطا در رفتعاری  عوامع   و محیطعی زیسعت  عوامع   به توجه نیز فرهنگی عوام  حوزة در 

 .شود می دیده (1321نگرو و همکاران ) و (1333اسمیت )

و  (2335) فعریمن   پعژوهش  در رقعابتی  بعازار  آوردندسعت هب زمین  در بازار ساختار عوام  
 در بعازار  تقاضعای  بنعدی بخعش  و بعازار  یهعا  ویژگعی  صنةت، مزایای از گذارانسرمایه آشنایی
 . شود می دیده (1333سرس ) و( 1338برگ  )  پژوهش
برگع  و همکعاران    پعژوهش  در کعارآفرینی  عوامع   همچون نیز آمدهدست به عوام  سایر
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 (1333) اسعمیت  ،(1332پینعولی )  پژوهش در دانشی عوام  (1323) هکرت و نگرو و  (1338)
 ،(1338برگع  )  همچون محققانی  پژوهش ترینشاخص در اقتصادی عوام  (1333سرس ) و

 یهعا  پعژوهش  در فنعاوری  عامع   و (1321و نگعرو و همکعاران )   (1331) یاکوبسعن و جانسعون  
 .دارد جودو (1332پینولی ) و (1321) نگرو و همکاران همچون محققانی
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 تجدیدپعذیر،  یها         انرژی صنةت پویایی در تکنولوژی  نوآوری یها         سیست  اهمیت به نظر

 موضعوعات  در خعود  دانعش  سعطح  افعزایش  بعا  همعراه  گذار،اثر  کنشگران این شودمی توصیه

 و پویعا  هعای  نعوآوری  موتورهعای   مهع  حوزة در تجدیدپذیر یها         انرژی تکنولوژی تخصصی

 مبعادرت  حعوزه  ایعن  در الزم دانعش  کسعب  به و ندکن ورود تکنولوژی  نوآوری هایسیست 

 یهعا          انعرژی  حعوزة  در تکنولوژیع   نعوآوری  سیسعت   گیعری  شعک   بعرای  باید همچنین ؛ورزند

 دانعش  انتشعار  و خلعق  کارکرد کردنپویا برای دانشگاه و صنةت اطارتب نهادهای به تجدیدپذیر

 . بگیرند بهره سیستماتی  یها         نوآوری حوزة در آگاه نامشاور نظر از و شود بیشتری توجه

 و گعذاری سیاسعت  با توانندمی میاسال شورای مجل  و دولت نظیر کالن گذاران سیاست 

 عوامع   نیعز  و وکعار  کسعب  محیطعی  عوامع   تسعهی   راستای در را میمه یها گام گذاری قانون

 هعا  سیاسعت  و قعوانین  ایعن  .بردارنعد  ایران تکنولوژی  نوآوری سیست  پیدایش بر مؤثر دولتی

 از حمایعت  ،هعا  سعاخت زیر ایجعاد  پعذیر، مخعاطره  گعذاری سرمایه نظیر مواردی شام  تواند می

 همچنین ؛باشد مشابه موارد و فکری مالکیت ،تجدیدپذیر یها         انرژی حوزة در فةال کارآفرینان

 و داخع   در تجدیدپذیر یها         انرژی تخصصی یها نمایشگاه و تخصصی یها         کنفران  برگزاری

 کارآفرینانعه  یهعا  فراینعد  در دانعش  اععتالی  و کعارگیری  هبع  راستای در میمه گام کشور خار 

 . است
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