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شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم نوآوری تکنولوژیک
در حوزة انرژیهای تجدیدپذیر
محمدرضا میگون پوری ،2محمود متوسلی ،1الهه میگونپوری

3

 .2استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .1استاد دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه تهران
 .9کارشناس ارشد کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت2932/8/93 :
تاریخ پذیرش2932/23/16 :

چکیده
میسعر

دستیابی به نوآوریهای پویا و توسعة فنعاوری در سعای شعک گیعری سیسعت هعای نعوآوری تکنولوژیع

میشود؛ از این رو این پژوهش با توجه به کمبود پژوهشهای پیشین در این حوزه در پی پاسعخ بعه ایعن پرسعش
است که عوام مؤثر بر سیست نوآوری تکنولوژی

در صنةت انرژیهای تجدیدپذیر ایران چه مواردی هستند.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است .جامةع آمعاری آن خبرگعانی هسعتند کعه در
حوزة مفاهی نوآوری تکنولوژی

و نیز انرژیهای تجدیدپذیر تجربه و تخصص دارند .حج نمونه شعام ده
2

نفر است که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها مصاحب نیمهساختاریافته است
که روایی آن با نظر خبرگان و انجام اصالحات الزم تأیید شده است .روش تحلی دادهها شعام کدگعذاری
در سه گام کدگذاری اولیه ،کدگذاری باز و کدگذاری محوری است .یافتههای پژوهش نشاندهندة وجود 8
گروه عوام نهادی و سازمانی ،دولتی و قانونی،کسبوکار ،اقتصادی ،فرهنگی ،ساختار بازار ،فناوری و دانشعی
در  96بةد فرعی است که بر شک گیری سیست های نوآوری تکنولوژیع

در صعنةت انعرژیهعای تجدیدپعذیر

ایران تأثیرگذارند.
واژههای کلیدی :انرژی تجدیدپذیر ،سیست نوآوری تکنولوژی

 ،نوآوری

مقدمه
نوآوری محرک اصلی پیشرفت ،موفقیت ،رشد ،تقویت سودآوری و مزیت رقابتی شناخته شده
است ) .(Gbadji and Gailly,2009تجربیات کشورهای مختلف نشاندهندة این مطلعب اسعت
 نویسندة مسئول:

Email: meigounpoory@ut.ac.ir
1. Explorative and Semi-Structured Interviews
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که سرعت باالی نوآوریها سبب رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شعده اسعت و ایعن امعر بعه
صورت همگرایی در رشد اقتصادی بین کشورهای توسةهیافته و تازه صنةتی شده خود را نشان
مععیدهععد .ایععن عام ع محععرک رشععد و توسععة اقتصععادی را مععیتععوان در بلندمععدت وابسععته بععه
سععرمایهگععذاری در ابتکععارات و نععوآوریهععایی بععا جهععتگیععری خععاص دانسععت (رضععوی و
اکبری2933،؛ ص .)168
از این رو ،روندی افزایشی در آگاهی سیاستگذاران مرتبط با فةالیتهعای نعوآوری ،کعه
پیشرانان اقتصادی و اجتماعی هستند ،ایجاد شعده اسعت .همراسعتا بعا رشعد توجعه بعه نعوآوری،
مباحث مربوط به انرژی نیز در سراسر جهان با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در تمام ابةعاد
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی پیگیری میشود .اهمیت این مباحث روزبهروز در حال افزایش است
و پژوهشهای مربوط به آن برای تمام کشورها ضرورت راهبردی خاص دارد .با توجه بعه ایعن
امر ،که در زمین فناوری رویکرد جهانی بعه سعمت نعوآوریهعای پرسعرعت و هدفمنعد اسعت،
دستیابی به نوآوریهای فناورانه در حوزة انرژیهای تجدیدپعذیر نیعز اهمیعت ویعژهای خواهعد
داشت .ایجاد قابلیتهای تکنولوژی

و نوآوریهای مستمر برای کسب مزیت رقابتی در حوزة

محصوالت انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند دیدی همه جانبه ،نظعاممنعد و سیسعتمی بعه نعوآوری
است .دستیابی به تکنولوژیهای توسةهیافته و کسب مزیعتهعای رقعابتی در حعوزة تکنولعوژی
انرژیهای تجدیدپذیر ،نیازمند شک گیری سیست های نوآوری تکنولوژیع

در ایعن حعوزه و

ایجاد پویایی و تحرک در عوام کارکردی تأثیرگذار بر آن اسعت )(Surrs, 2009؛ همچنعین
نیازمند نگاهی جامع به هم بازیگران ،نهادها و روابط میان آنهاست تا به موجعب آن بتعوان بعا
شناسایی و برطرفکردن موانع و تقویت محرکها به مزیت رقابتی و تحقق سیاستهعای آتعی
توسة صنةت انرژیهای تجدیدپذیر دست یافت.
در این مقاله ،سةی بر این است که ابةاد این موضوع به صورت بنیادیتر بررسی و کنکاش
شود و در واقع به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مؤلفههای مؤثر بر سیست نوآوری
تکنولوژی

در حوزة انرژی های تجدیدپذیر ایران چه مواردی هسعتند .بعرای پاسعخ بعه ایعن

مسئله ،پع

از معروری بعر ادبیعات موضعوع و بیعان روش تحقیعق ،بعه بیعان نتعای و یافتعههعای

بهدستآمده از تحلی اطالعات جمعآوریشده از خبرگان مورد بررسی خواهی پرداخت.
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مروری بر ادبیات موضوع
بر طبق گزارش مةتبر و ساالن مجمع جهانی اقتصاد  ،که با نام گزارش رقابت پعذیری جهعانی
2

منتشر میشود ،نرخ نعوآوری و میعزان تسعهیالت و آمعادگی تکنولوژیع

 ،از میعان  21مؤلفع

1
9

تأثیرگذار بر سطح رقابتپذیری کشورها ،از مه ترین مؤلفهها هستند ).(GCR,2010-2011
اهمیت مؤلفههای نوآوری و دستیابی به تسعهیالت تکنولوژیع

بعه قعدری زیعاد اسعت کعه

کشورهای قدرتمنعد در ایعن دو مؤلفعه کشعورهعای پیشعرفته و نعوآوریمحعور نامیعده شعدهانعد
) .(Chan, et al., 2002از آنجا که نوآوری یکی از عوام تأثیرگذار بر تغییرات تکنولوژیع
)

و از مه ع تععرین عوام ع دسععتیابی بععه موقةیععت رقععابتی در سععطح شععرکتی و حتععی مل عی اسععت
( ،)Edquist et al.,1997تالش بسیاری برای افعزایش سعرعت و جهعت نعوآوری و بعه تبعع آن
تغییرات تکنولوژی

انجام میشود .یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به این هدف اسعتفاده از

سیست های نوآوری است ).(Hekkert, 2007; Bergek, 2003, 2008
سیستم نوآوری تکنولوژیک
سیسععت هععای نععوآوری تکنولوژی ع

رویکععردی بععرای تحلی ع تغیی عرات تکنولوژی ع

اسععت

).)Hekkert and Negro, 2007
در ادبیات ،از سیست نوآوری تکنولوژی
میکنند که در ی

با نام شبک پویعایی از ععامالن و کنشعگران یعاد

ناحی اقتصادی یا صنةتی با زیرسعاختهعای نهعادی خعاص بعا یکعدیگر در

تةاملنعد و در تولیعد ،انتشعار و بهعرهبعرداری از فنعاوری سعهی هسعتند )Stankiewicz, 1991

.(Carlsson and
مشخص ع بععارز متمایزکننععدة پععژوهشهععای مربععوط بععه سیسععت نععوآوری تکنولوژی ع

از

رویکردهای دیگر تمرکز زیاد آن بر پویایی و غیر ایستابودن سیست است .سیست های نعوآوری
تکنولوژی

از تةدادی کارکرد تشکی شدهاند که بعا یکعدیگر ارتبعاط دارنعد و بعر هع تعأثیر

میگذارند .نسخههای متةددی از کارکردهای سیسعتمی وجعود دارد );Bergek, 2003, 2008
1. World economic forum
)2. The GlobalCompetitiveness Report(GCR
 .3این دوازده مؤلفه بهترتیب شامل موارد زیر است .1 :نهادها و مؤسسات  .2زیرسااتتهاا  .3ثباات در اقتصااد کان
 .4بهداشات و آماوز ابتادای  .5آماوز عاال و حرفاهای  .6کاارای باازار کاا  .7کاارای باازار نیاروی کاار
.8پیشرفتهبود بازار مال  .9آمادگ تکنولوژیک  .01اندازة بازار  .00پیشرفتهبود بنگاههای تجاری  .01نوآوری
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 .)Hekkert, 2007; Surrs, 2009مةععروفتععرین نسععخه از کععارکردهععای سیسععت نععوآوری
تکنولوژی

را میتوان در دستهبندی هکرت ( )1337دید که سیست های نوآوری تکنولوژی

را متشک از هفت کارکرد پویا میداند .این کارکردها شام کارکرد فةالیتهای کارآفرینانه،
خلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی به سیسعت  ،شعک گیعری بعازار ،بسعی منعابع و مشعروعیت
بخشی (ایجاد ائتالفهای حمایتی از تکنولوژی) هستند .این موضوع که کدامی

از فةالیتهعا

آغازکنندة چرخه باشد یا به عبارت دیگر بار اهمیتی بیشتری داشته باشد ،به پیشین وضةیت ایعن
کارکردها و ضةف و قوت آنها در آن حوزه بستگی دارد.
توالی وقوع کارکردهای مختلف در توسة فناوری حلقههایی را پدید میآورد که به آن
حلقه های علیومةلولی تجمةی 2گویند ) .(Suurs,2009این حلقهها نقش تةیعینکننعدهای در
توسة تکنولوژی دارند .کارکرد های ی

سیست توسةه در طول زمان میتوانند بر یکعدیگر

اثر مثبت بگذارند و موجب تقویت ه شوند .این نوع رابطه میان کارکردها حلقههای مثبتعی
را به وجود می آورد که موجب برآوردهشدن هری

از کارکردها و نیز سعرعتبخشعیدن بعه

شک گیری سیست نوآوری تکنولوژیکی در طول زمان میشود ).(Hekkert, 2007
موتورهای نوآوری از مجموع کارکردهایی تشکی شدهاند کعه بعا یکعدیگر تةامع دارنعد و
حلقههای کارکردی مثبت را تشکی میدهند ،به طوری کعه وقعوع هعر کعارکرد بعرآوردهکعردن
کارکردهای دیگر را تسهی میکند .ایعن مجموعع تةعامالت میعان کعارکردهعا بعه ایجعاد شعتاب
بیشتری در برآوردن کارکردهای ی

موتور و رشد سیست منجر میشود .باید توجه کرد کعه بنعا

به مرحل توسة فناوری و نیز ارتباطات مختلفی کعه میعان کعارکردهعا بعه وقعوع معیپیونعدد انعواع
مختلفی از موتورهای نوآوری شک میگیرد .با توجه به اینکه در هعر مرحلعه از رشعد سیسعت بعر
حسب بلوغ فناوری تحقق تةدادی از کارکردها الزم است ،برآوردهشدن این کارکردهعا بایعد در
جهتی باشد که حلقههای سازنده پدید آورد تا سیست رو به رشعد حرکعت کنعد و بعرآوردهشعدن
کارکردها شتاب گیرد؛ بنابراین اگر شک گیری توسة سیست نوآوری فناورانعه بعه چهعار مرحلعه
تقسی شود ،در هر مرحله باید مجموعهای از این حلقهها شعروع بعه حرکعت کنعد .مجموعع ایعن
حلقهها موتورهای نوآوری نام خواهند گرفت کعه عبارتنعد از :موتعور محعرک علع و فنعاوری،1

1. Cumulative Causation Loop
2. Science and Technology Push (STP) Motor
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موتور کارآفرینی ،2موتور ساختاردهی 1و موتور بازار. (Suurs and Hekkert, 2009) 9
شک  2توالی موتورهای نوآوری را در مسیر دستیابی به توسةه نشعان معیدهعد .هعر موتعور
پ

از بلوغ وارد فاز بةدی توسةه میشود و با شک گیری و بلوغ موتور بعازار معیتعوان گفعت

که تکنولوژی در صنةت مورد نظر به توسةه دست یافته است ).(Surrs, 2009
توسعة
تکنولوژی

موتور بازار

مرحلة گذر

مرحلة گذر گذر

مرحلة گذر

موتور ساتتارده

موتور کارآفرین

موتور علم و
فناوری

شکل .1توالی موتورهای نوآوری تا رسیدن به توسعة تکنولوژی

با این تفاسیر میتوان گفت که در راه شک گیری سیست های نوآوری فناورانه دو دسعته از
عوام تأثیرگذارند .2 :عوام کارکردی داخلی که به نحوة ارتباط و تأثیرگذاری کارکردهای
سیست با یکدیگر میپردازند؛  .1عوام خارجی که بر این کعارکردهعا از بیعرون سیسعت تعأثیر
میگذارند .در این مورد ،پینولی ( )1332در مطالةهای بعر روی تحلیع سیسعتمی موانعع توسعة
تکنولوژی در کشورهای در حال توسةه ،موانع توسة تکنولعوژی را بعه سعه دسعت کلعی شعام
موانع بالقوة تکنولوژیکی ،موانع بالقوة اقتصادی و موانع بالقوة تکنیکی -اقتصادی تقسی کعرده
است .او نفوذ تکنولوژی را به مةنعای رسعیدن بعه پتانسعی بعازار دانسعته اسعت و در دسعتهبنعدی
دقیقتری این عوام را شام عوام نهادی ،عوام فنی ،عوام اجتماعی ،فرهنگعی و رفتعاری،
عوام ساختار بازار ،عوام دانشی ،عوام کسبوکار و عوام اقتصادی و مالی میداند.
یوسفدهی نیز در تحقیقات خود بر عوام تأثیرگذار بعر کعارآفرینی صعنةت بعاد در سیسعت
نوآوری تکنولوژی

تکیه کرده است و شش دسته از عوام تجاری ،نهادی ،قانونی ،فرهنگی،

بازار و فنی را شناسایی کرده است (یوسفدهی.)2933،
1. Entrepreneurial Motor
2. The System Building Motor
3. Market Motor
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همچنین ،نگرو ( )1321تةدادی از موانعع توسعة سیسعت هعای نعوآوری تکنولوژیع

را در

صنةت انرژی تجدیدپذیر بررسی کرده اسعت کعه مرکعز تأکیعد مطالةع او بعر عوامع نهعادی،
تکنولوژی و ساختار بازار متمرکز است .نگرو ( )1323نهادها را از دو نوع نرم و سخت میداند
که نهادهای سخت عمدتاً در پی وضع و اجرای قوانین و قواعد رسمی و نهاد نرم در پی توسعة
هنجارها و آداب و رسوم محیط است.
در زمین رفع موانع و مشکالت سیست های نوآوری تکنولوژی

نیز آنا برگع

( )1338بعه

تجزیهوتحلی کارکردی سیست نوآوری برای بیان بهتعر مکعانیزمهعای مخعرب در سیسعت هعای
نوآوری تکنولوژی

و شناسایی مسائ و مشکالت درگیر با سیاستهای کلیدی برای دستیابی

به مجموع اهداف سیست میپردازد .وی در این پژوهشها سیاستهای تشویقی دولعت ،ورود
شرکتهای جدید و بازخورد مناسب از سیست را محرک میداند؛ همچنعین از دیعد او شعرایط
نبود اطمینان ،کاهش مشروعیت ،ارتباطات ضةیف ،فةالیتهعای معبه شعرکتهعای موجعود و
سیاسععتهععای دولتععی بازدارنععده م عوانةی در راه شععک گیععری و توسععة سیسععت هععای نععوآوری
تکنولوژی

است.

محققان دیگری به نام هکرت و نگرو( )1323به دستهبندی مؤلفههای تأثیرگعذار بعر توسعة
تکنولوژی در سیست های نوآوری تکنولوژی

در انرژیهای تجدیدپذیر پرداختند که بر طبعق

این دستهبندی و با استفاده از دیعدگاه سیسعت هعای نعوآوری تکنولوژیع

 ،ایعن عوامع شعام

عوامع مربععوط بععه تجععاریسععازی ،تغییععر اهمیععت و نگععاه بععه موضععوع ،سیاسععتهععای ناپایععدار،
مشروعیتبخشی ،یادگیری در زمان انجام کار ،قابلیتها و شایستگیهای اساسی ،قضاوتها و
تصمی گیریهای نادرست هستند.
چهارچوب مفهومیتحقیق
در حالععت کلععی ،دو دسععت عوامع داخلععی و خععارجی بععر سیسععت هععای نععوآوری تکنولوژیع
تأثیرگذارند .برای دستیابی به چهارچوبی مفهومی ،که هم جوانب را در نظر بگیعرد ،از معرور
ادبیات تحقیق و ترکیب عوام کارکردی سیستمی استفاده شعد .ایعن عوامع بعر اسعاس منطعق
پویایی کارکردها و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیان شدهاند؛ همچنین عوام کالن تأثیرگذار
بر سیست نوآوری بر اساس نتای تحقیق پاینولی ( )1332مد نظر قرار گرفت که در کشورهای
در حال توسةه انجام گرفته است .این عوام موانع نهادی ،موانع فنعاوری ،موانعع کسعبوکعار،
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فرهنگی و رفتاری ،ساختار بازار ،موانع اقتصادی و دانشی هستند .در نهایت میتوان گفعت کعه
مجموع عوام ذکرشده موجب تأثیرگذاری بر ک سیست نوآوری تکنولوژی

میشود.

عوامل کن تأثیرگذار بر سیستم نوآوری تکنولوژیک

عوامل نهادی و سازمان
عوامل ساتتار بازار
عوامل کسبوکار
عوامل فناوری

کارکردهای
دهندة شکل
سیستم نوآوری
تکنولوژیک

عوامل دانش و اطنعات
عوامل اقتصادی
عوامل فرهنگ

شکل  . 2چهارچوب مفهومی تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق تالش دارد با توضیح و بیان مشعاهدات بعه ارائع نتعای عملعی و کعاربردی بپعردازد؛
بنابراین از نظر هدف کاربردی محسوب میشود و روش گردآوری دادهها کیفی است.
برای دستیابی به اطالعات مناسب ،در گام نخست ،به مطالةعه و بررسعی اسعنادی پرداختعه شعده
است .با استفاده از ادبیات موضعوع اسعتخرا شعده از پیشعین تحقیقعات ،چهعارچوب مفهعومی
تحقیق اسعتخرا شعد و سعپ

در گعام بةعد بعرای پوشعش همعهجانبع موضعوع ،بعا اسعتفاده از

مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته با ده تن از خبرگعان و اسعتادان آشعنا بعا مفعاهی نعوآوری
تکنولوژی

و سیست های نوآوری در حعوزة انعرژیهعای تجدیدپعذیر ایعران شعام سعه خبعرة

دانشگاهی ،سه خبرة سیاستگذار در حوزة نوآوری و انرژی تجدیدپذیر و چهار خبرة صنةتگر
با روش نمونهگیری هدفمند و بر اساس اص کفایت دادهها انجام گرفت.
اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان در جدول زیر بیان شده است.
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جدول  .1اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان
خبرة دانشگاهی

خبرة سیاستگذار

خبرة صنعتگر

 3نفر

 3نفر

 4نفر

تحصیالت دکترا

تحصیالت :ارشد و دکترا

تحصیالت :ارشد و کارشناسی

 -استاد دانشاا  ،پژوهشار

 -دارای تجربیةةةات کةةةارکردی در  -دارای تجربةةة عملةةی در ایجةةاد

 -دارای تجربیات علمی و عملی

حوزة سیاستگذاری انرژی

در حوزة نوآوری تکنولوژیة

 -دارای تجربةةه کةةار در سةةحو

و آشةةةنا بةةةا انةةةرژیهةةةای
تجدیدپذیر

تجدیدپذیر

مدیریتی در دولت و پژوهشةاا  -دارای مسئولیتهةای اجرایةی در
نیرو
 -جنسیت 3 :مرد-

 -جنسیت2 :مرد و  1زن

کسب و کارهای مبتنی بر انةرژی

حوزة انرژی تجدیدپذیر
 -جنسیت 3:مرد و  1زن-

نمونهگیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیهوتحلی و اکتشاف به اشباع
نظری رسید؛ یةنی پ

از انجام هفت مصعاحبه پژوهشعگر بعه ایعن نتیجعه رسعید کعه بعه علعت

تکراریشدن اطالعات نیازی به مصاحب بیشتر نیست )سعرمد ،بازرگعان ،حجعازی)2988 ،؛ امعا
برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا نفر ده ادامه پیدا کرد .برای گردآوری دادهها از ابزار مصاحب
اکتشافی و نیمهساختاریافته با خبرگان استفاده شد و پرسشهای مصاحبه در زمینعههعای عوامع
کالن تأثیرگذار بر شک گیری سیست نوآوری تکنولوژی
سیست نعوآوری تکنولوژیع

 ،عوامع کعارکردی تأثیرگعذار بعر

و چگعونگی فراینعد پیعدایش سیسعت نعوآوری تکنولوژیع

در

انرژیهای تجدیدپذیر ایران تنظی شد .برای تجزیهوتحلی دادههعای کیفعی مصعاحبه ،پع

از

مراجةه به متن مصاحبهها ،در سه گام از روش کدگذاری اولیه ،کدگذاری بعاز و کدگعذاری
محوری برای طبقهبندی دادهها در گروههای مشابه استفاده شعد .پع

از شناسعایی و اسعتخرا

عوام از جدول کدگعذاری و دسعتهبنعدی آنهعا ،لیسعت نهعایی عوامع اثرگعذار بعر کعارکرد
کارآفرینانه در شک گیری سیست نعوآوری تکنولوژیع
شناسایی و استخرا شد.

در صعنةت انعرژیهعای تجدیدپعذیر
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یافتهها
الف) بخش مصاحبه

در این تحقیق ،پژوهشگر پ

از مراجةه و مطالة دقیق متن مصاحبهها ،در سه مرحله دادههای

حاص را طبقهبندی کرده است؛ بدین صورت که ابتدا گزارههای کالمی مصاحبهها استخرا
شدند و سپ

از بین آنها گزارههای کالمی مشابه کدهای باز را تشکی دادند و کدهعای بعاز

مشابه کدهای محوری را تشکی دادند .کعدهعای مصعاحبهشعوندگان نیعز بعا عالئع اختصعاری
) 2(P,S,Iمشخص شدند که به دلی وسةت موضوع فقط در شاخصهای انتهایی به تفکی
عام نشان داده شدهاند و از ذکر گویههای کالمی موضوع خودداری شده است .پ

هعر

از انجام

کدگذاری باز و کدگذاری محوری دادههای حاص از مصاحبه با خبرگان 96 ،عامع فرععی
در قالب  8عام اصلی شناسایی و عوام مؤثر بر شک گیری سیست نوآوری تکنولوژیع

در

صنةت انرژیهای تجدیدپذیر ایران مشخص شد .بر اساس نظر خبرگان و مشابه با چهعارچوب
مفهومی ،گروه عوام نهادی ،کسبوکعار ،اقتصعادی ،فرهنگعی ،دانشعی و فنعاوری بعر سیسعت
نوآوری تکنولوژی

مؤثرند؛ همچنین گروه دیگری به نام عوامع دولتعی و قعانونگعذاری بعر

حسب عوام و شرایط بومی ایران شناسایی شد که بنابر تأکید خبرگان بعه صعورت جداگانعه
گروه هشت عوام مؤثر را تشکی میدهد.
 (2009) Surrs ،(2010) Negro and Hekkertو  (2008) Bergekابةادی از عام دولتی
و قانونگذاری را مطرح کرده بودند؛ ولی در قالب ی

دسته خاص بعر آن تأکیعد نشعده بعود.

خالص این عوام در جدول زیر نشان داده شده است.

1. P=Policy maker; S=scientist; I=Industrialist
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جدول  .2یافتههای حاصل از کدگذاری باز و محوری داد های مصاحبه با خبرگان
کد محوری

کدهای باز

کد نمونه

فراوانی (تعداد)

نهادهای ارتباط صنعت و دولت
شبکهسازی
عوامل نهادی

هماهنای میان مراکز تحقیق و توسعه و تولید
نهادهای مالی تخصصی برای توسعة کارآفرینی

P1 -P2 - P3
-I1 -I2 -I4S1- S2

8

نهادهای مشاور ای
سیاستهای کالن دولتی
قوانین و سیاستهای بینالمللی
عوامل دولتی

سیاستهای توسعة نوآوری در صنعت

P1-P2-P3I1-I2-S1-S2

7

قوانین و روشهای توسعة صنعت
سیاستگذاری در جهتدهی به صنعت
انتقال تکنولوژی
تولید نیمه صنعتی
عوامل فناوری

پایش تکنولوژی

 P2 -P3 - I1 - I2I3 - S1-S2 -S3

8

استانداردسازی و مستندسازی
طراحی و توسعة محصول
عوامل ساختار
بازار

ویژگیهای خاص بازار
سرمایة بازار

P2 -P3-I2-I3-S2
-S3

بازار رقابتی
شناخت سرمایهگذاران از مزایای صنعت

6

مکانیزم تأمین منابع برای دولت
عوامل اقتصادی

جذب سرمایهگذاری خارجی
تأمین اعتبار برای سرمایهگذاران
بودجههای تحقیقاتی

 P1 -P2 - P3 I1 -I2 – I3-I4S1 -S2 -S3

01

سازوکارهای نظارتی
تورم

عوامل فرهنگی

توجه به مسائل زیستمحیحی
عوامل رفتاری و تصمیمگیری

P1-P3-P3- I2
-I3-S2

6

مکانیزم انتشار اطالعات
عوامل دانشی

تحقیق و توسعه
مدیریت دانش
برگزاری کنفرانسها

P1-P2 - P3 -I1
-I2 – I4-S1S2- S3

9

برگزاری نمایشاا های تخصصی
محیط کارآفرینی
عوامل کسب و
کار

مسائل بینالمللی
ایجاد جذابیت
آگاهی از فرایند کارآفرینی فناورانه

 P2 -P3 - I2I3- I4- S1-S2

7
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مطابق نتای باال عوام تأثیرگذار بر شک گیری سیسعت نعوآوری تکنولوژیع

در صعنةت

انرژی های تجدیدپذیر از هشت گروه اصلی نهادی ،دولتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سعاختار بعازار،
دانشی و اطالعاتی ،فناوری و کسب وکار تشکی شده اسعت .عوامع نهعادی و سعازمانی شعام
پن بةد نهادهای ارتباط صنةت و دولت ،شبکهسازی ،هماهنگی میان مراکز تحقیق و توسعةه و
تولید ،نهادهای مالی تخصصی برای توسة کارآفرینی و نهادهای مشاورهای است.
عوام دولتی با پن بةد شام سیاست های کالن دولتی ،قوانین و سیاست هعای بعینالمللعی،
سیاستهای توسة نوآوری در صنةت ،قوانین و روشهای توسة صنةت و سیاستگعذاری در
جهتدهی به صنةت است.
عوام اقتصادی از شش بةد تأمین اعتبار بعرای سعرمایهگعذاران ،مکعانیزم هعای تعأمین منعابع
دولت ،سازوکار های نظارتی و جذب سرمایهگذاران خعارجی ،بودجعه هعای تحقیقعاتی و تعورم
تشکی شدهاند.
عوام فرهنگی از دو بةد توجه به مسائ زیستمحیطی و عوامع رفتعاری و تصعمی گیعری
تشکی شدهاند.
عوام ساختار بازار نیز از چهار بةد بازار رقابتی ،ناآشنایی سرمایهگذاران با پتانسی صنةت،
ویژگیهای بازار و سرمای بازار تشکی شدهاند.
عام اصلی بةدی عام دانشی و اطالعاتی با ابةاد پنجگانه شام مکانیزم انتشار اطالععات،
تحقیق و توسةه ،مدیریت دانش ،برگزاری کنفعران هعا و برگعزاری نمایشعگاههعای تخصصعی
است .پن بةد انتقال تکنولوژی ،تولید نیمهصنةتی محصول ،پایش تکنولعوژی ،استانداردسعازی
و مستندسازی ،طراحی و توسة محصول جدید در زیرمجموع عوام فناوری قرار میگیرند و
در انتها نیز عوام کسب وکار با چهار بةد محیط کارآفرینی ،مسائ بینالمللی ،ایجعاد جعذابیت
و آگاهی از فرایند کارآفرینی فناورانه تشکی شدهاند .عوام و ابةاد مطرحشده عواملی هسعتند
که بر روی شک گیری سیست نوآوری تکنولوژی

تأثیر میگذارند.

بحث و نتیجه گیری
بر اساس الگوی تقسی بندی عوام خارجی مؤثر بر سیست های نوآوری ) (Painuly, 2001و نیعز
الگوی عوام کارکردی داخلی تأثیرگذار بر سیست های نعوآوری تکنولوژیع

)Surrs, 2009

 (Hekkert, 2007و همچنین مبانی نظری و سایر پژوهشهای انجامشده و مصاحبههای تفصعیلی
و کدگعذاری اولیعه ،کدگعذاری بعاز و کدگعذاری محعوری گویعههعای مصعاحبه بعا خبرگعان،
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چهارچوب مفهومی اصالحشده و بومی عوام مؤثر بر سیست نعوآوری تکنولوژیع

در صعنةت

انرژیهای تجدیدپذیر ایران با  8عام اصلی و  96عام فرعی به دست آمد (شک .)9
این شک نشان میدهد که هشت گروه عوام نهادی و سازمانی ،دولتعی ،کسعبوکعار ،سعاختار
بازار و فناوری ،اقتصادی ،فرهنگی و دانشعی در قالعب  96بةعد بعر سیسعت نعوآوری تکنولوژیع

در

صنةت انرژیهای تجدیدپذیر ایران مؤثرند .در قیاس با کارهای قبلی انجامشده در حوزة سیسعت هعای
نوآوری تکنولوژی  ،این نتای کام تر و گسترده تر هستند و زاوی دید دقیقتعری دارنعد .بعر خعالف
بیشتر پژوهشهای حوزة سیست های نوآوری تکنولوژی  ،که از روش وقایعنگاری تاریخی و همعراه
با صرف زمان و هزین بسیار استفاده میکنند ،این پژوهش از روش مصاحب هدفمند و رویکرد کیفعی
بهره برده است؛ به همین دلی بةضی از ابةاد مؤثر بر سیست نوآوری تکنولوژی

صنةت انعرژیهعای

تجدیدپذیر ایران که در این تحقیق شناسایی شده است ،قبالً شناسایی نشده بود؛ بعرای مثعال در عامع
ساختار بعازار وجعود مؤلفع ویژگعیهعای بعازار بعا توجعه بعه شعرایط خعاص ایعران ،کعه از مهع تعرین
تولیدکنندگان نفت و گاز جهان به شمار میرود و دسترسی به بسیاری از منابع اولیه را آسان معیکنعد،
در تحقیقات پیشین در نظر گرفته نشده بود؛ همچنین به علعت شعرایط خعاص ایعران از لحعا سعاختار
گستردة دولتی و پیچیدگی های خاص مربوط به مسائ بینالمللی همچون تحری و اتخاذ سیاست های
خاص در ارتباط با صنایع ،عام دولتی و قانون گذاری عاملی مجزا در نظر گرفته شد که در تحقیقعات
گذشته این عام با این وسةت بررسی نشده بود.
همراه با توجه به عوام مذکور ،به تةدادی از ابةعادی کعه در ایعن تحقیعق ابةعاد معؤثر بعر
کارکرد کارآفرینانه در پیدایش سیست نوآوری تکنولوژیع

شعناخته شعدهانعد در تحقیقعات

خارجی نیز تأکید شده است؛ برای مثال عوام نهادی با تأکید بر عوام هماهنگی بین نهادی و
عوام نهادی ارتباط صعنةت و دانشعگاه در پعژوهشهعای برگع

( ،)1338نگعرو و همکعاران

( )1321و یاکوبسن و جانسون ( )1331مشاهده شده است.
در حوزة عوام فرهنگی نیز توجه به عوامع زیسعتمحیطعی و عوامع رفتعاری در مطالةع
اسمیت ( )1333و نگرو و همکاران ( )1321دیده میشود.
عوام ساختار بازار در زمین بهدسعتآوردن بعازار رقعابتی در پعژوهش فعریمن ( )2335و
آشنایی سرمایهگذاران از مزایای صنةت ،ویژگعی هعای بعازار و بخعشبنعدی تقاضعای بعازار در
پژوهش برگ

( )1338و سرس ( )1333دیده میشود.

سایر عوام بهدستآمده نیز همچون عوامع کعارآفرینی در پعژوهش برگع

و همکعاران
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( )1338و هکرت و نگرو ( )1323عوام دانشی در پژوهش پینعولی ( ،)1332اسعمیت ()1333
و سرس ( )1333عوام اقتصادی در شاخصترین پژوهش محققانی همچون برگع

(،)1338

یاکوبسعن و جانسعون ( )1331و نگعرو و همکعاران ( )1321و عامع فنعاوری در پعژوهشهعای
محققانی همچون نگرو و همکاران ( )1321و پینولی ( )1332وجود دارد.

شکل  . 3الاوی بومی عوامل مؤثر بر کارکرد کارآفرینانة شکلدهندة سیستم نوآوری تکنولوژی
انرژیهای تجدیدپذیر ایران

در صنعت
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نظر به اهمیت سیست های نوآوری تکنولوژی

در پویایی صنةت انرژیهای تجدیدپعذیر،

توصیه میشود این کنشگران اثرگذار ،همعراه بعا افعزایش سعطح دانعش خعود در موضعوعات
تخصصی تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر در حوزة مهع موتورهعای نعوآوری هعای پویعا و
سیست های نوآوری تکنولوژی

ورود کنند و به کسعب دانعش الزم در ایعن حعوزه مبعادرت

ورزند؛ همچنین باید بعرای شعک گیعری سیسعت نعوآوری تکنولوژیع

در حعوزة انعرژیهعای

تجدیدپذیر به نهادهای ارتباط صنةت و دانشگاه برای پویاکردن کارکرد خلعق و انتشعار دانعش
توجه بیشتری شود و از نظر مشاوران آگاه در حوزة نوآوریهای سیستماتی
سیاستگذاران کالن نظیر دولت و مجل

بهره بگیرند.

شورای اسالمی میتوانند با سیاسعتگعذاری و

قانونگذاری گامهای مهمی را در راستای تسعهی عوامع محیطعی کسعبوکعار و نیعز عوامع
دولتی مؤثر بر پیدایش سیست نوآوری تکنولوژی

ایران بردارنعد .ایعن قعوانین و سیاسعتهعا

میتواند شام مواردی نظیر سرمایهگعذاری مخعاطرهپعذیر ،ایجعاد زیرسعاختهعا ،حمایعت از
کارآفرینان فةال در حوزة انرژیهای تجدیدپذیر ،مالکیت فکری و موارد مشابه باشد؛ همچنین
برگزاری کنفران های تخصصی و نمایشگاههای تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر در داخع و
خار کشور گام مهمی در راستای بعهکعارگیری و اععتالی دانعش در فراینعدهعای کارآفرینانعه
است.

289

...در حوزة

شناسایی عوام مؤثر بر سیست نوآوری تکنولوژی

منابع
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران، چاپ اول، نظام نوآوری،)2933(  مرتضی، اکبری. مصطفی،رضوی
 چعاپ، روشهعای تحقیعق در علعوم رفتعاری،)2988(  الهعه، عباس و حجازی، بازرگان، زهره،سرمد
. انتشارات آگاه: تهران،دوم
 پایعان نامع،در انرژی باد

 شناسایی عوام مؤثر بر نظام نوآوری تکنولوژی،)2933(  حامی،یوسفدهی
. دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد

Bergek,A. ,Jacobsson, S. Carlsson, B. ,Lindmark, S. , Rickne, A. (2008),”
Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A
scheme of analysis”, Research Policy 37 (2008) 407-429.
Bergek,A. ,(2003) Shaping and Exploiting Technological Opportunities: “The
Case of Renewable Energy Technology in Sweden” (Thesis). Chalmers
University of Technology, Göteborg, Sweden.
Carlsson, B. ,Stankiewicz, R.
(1991), On the Nature, Function, and
Composition of Technological systems, Journal of Evolutionary Economics
, 93-118.
Chan, A. P. C. and Scott, D. , (2002), Framework of Success Criteria for
Design and Build Projects ,Journal of Management in Engineering: Volume
18, Issue 3, pp. 120-128.
Edquist, C. ,Johnson, B. (1997), “Institutions and organisations in systems of
innovation”, in: C. Edquist (Eds. ), Systems of Innovation - Technologies,
Institutions and Organizations Institutions and organisations in systems of
innovation, Pinter, London.
Freeman, C. (1995), “The National System of Innovation in historical
perspective”,Cambridge Journal of Economics 19 , 5-24.
Gbadji, D. A, Luc Armel G. and Benoît,G. (2009), “Corporait venture capital
among larg corporations:d the industrial sector matter?”, Paper presented at
the European Summer School Conference . Entrepreneurship Benevento
(Italy).
Hekkert, M. P. , Suurs, R. A. A, Negro, S. O. ,Kuhlmann, S. , Smits, R. E. H.
M. (2007),” Functions of Innovation systems: A new approach for analysing
technological change”, Technological Forecasting &and Social Change 74 .
413-432.
Jacobsson, S. &and Johnson, A. (2002),” Diffusion of Renewable Energy
Technology: An Analytical Framework and Key Issues for Research”,
Energy Policy 28: 625-640.
Negro, S. O. (2007), “Dynamics of Technological Innovation Systems : The
case of biomass energy” (Thesis), Utrecht University, Utrecht.

2931  زمستان،4  شماره،6  دوره،فصلنامة توسعه کارآفرینی

284

Negro, S. O. , Hekkert, M. P. , Smits, R. E. (2007),” Explaining the failure of
the Dutch innovation system for biomass digestion- A functional
analysis”,Energy Policy 35, 925-938.
Negro,S. o. , Alkemade,F. ,Hekkert,M. P. (2012),” Why does renewable energy
diffuse so slowly? A review of innovation system problems”, Renewable and
Sustainable Energy Reviews 16 : 3836– 3846.
Negro,S. O. ,Hekkert,M. P. (2010),” Seven typical system failures that hamper
the diffusion of sustainable energy technologies”, International Schumpeter
Society Conference , Aalborg,2010 .
Painuly, J. P. (2001),”Barriers to renewable energy penetration; a framework
for systemic analysis”,Research Policy ,24, 73-89.
Smits, R. E. H. M. (2002),” Innovation studies in the 21st century”,
Technological Forecasting and Social Change 69 , 861-883.
Suurs, R. A. A. (2009),” Motors of sustainable innovation. Towards a theory on
the dynamics of technological innovation systems”(Thesis), Utrecht
University, Utrecht.

