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  در ینانهکارآفر يهادهیا يسازيتجار

  تجدیدپذیر هايانرژي حوزه 

صل لیاز دال یکی آن کشورها  یداخل قاتیتحق جیسازي نتاتجاري فرایند توجه به ، یصنعت يدر کشورها فناوري سریع  شرفتیپ یا
ست.  شورها،  این دربوده ا صادي افزوده ارزش ایجاد ک سعه، و تحقیق مدیریت طریق از اقت  چرخه تکمیل ،فناوري  زايدرون خلق تو
ـــازي تجاري  و بازار تا تحقیقات ـــدمیس ـــاد در رقابت روزافزون چالش. از این رو، باش ـــورها اقتص  بازبینی به وادار را جهانی،کش

 کسب توسعه و اقتصادي، کارآفرینی توسعه و رقابتی مزیت اصلی بناي و باید گفت امروزه کرده اقتصادي توسعه در خودرویکردهاي 
ــال در .باشــدمیدر زمینه مصــرف انرژي هاي بازبینی و اصــالح امور، حوزهیکی از  .اســت نوآور بنیان ودانش وکارهاي  اخیر، هايس
ـــترش از حمایت ـــتفاده گس ـــت، زیرا تاگرفته قرار مورد تاکید ایران در تجدیدپذیر هايانرژي از اس  و طبیعی گاز نفت، که زمانی اس
 بهترین بنابراین،. بود نخواهند آینده نیازهاي جوابگوي منابع شوند، این محسوب امروز تامین انرژي براي اصلی هايروش  سنگزغال
 منابع در عظیمگذاريســرمایه کربن، اکســید دي انتشــار کاهش و هوایی و آب از تغییرات جلوگیري انرژي، مشــکل حل براي روش
شود که براي شده، این مساله پژوهشی مطرح میبا توجه به موارد بیان .بود خواهد و توسعه تحقیقات حسب مبانی بر تجدیدپذیر انرژي

 ی از اهمیت برخوردار اســـت. برايهایتوجه به چه شـــاخصهاي تجدیدپذیر انرژي زایی از  طرح مدســـازي و درآموفقیت در تجاري
شرکت اطالعات گردآوري براي مصاحبه ابزار و تحقیق کیفی روش از ،سؤال  این به پاسخ شد. با از  ستفاده  هاي فعال در این حوزه ا

اجتماعی،   هاي ضــرورتهاي تجدیدپذیر، این نتیجه حاصــل شــد که مقولهمصــاحبه با خبرگان و متخصــصــان  فعال در حوزه انرژي
تجدیدپذیر  انرژي سازي طرحهايکارآفرینانه، بازارسنجی به عنوان شرایط علّی بر تجاري هايایده به نسبت جو ، تمایلبدعت مشتریان

 ســازي، ارائه ارزشتجاري مشــتري، عوامل اي با راهبردهایی همچون ترغیبگر و زمینهتاثیر دارد و با در نظر گرفتن شــرایط مداخله
 . شودهاي تجدیدپذیر میسر میانرژي از درآمدي جریان آورانه، ایجادنو پیشنهادي و رشد

  هاي تجدیدپذیر، کارآفرینیانرژي هاي کارآفرینانه،ایدهسازي، : تجاريهاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
ـــال کارآفر ،هاي اخیردر س ـــوع  ـــورها ینیموض ی يدر تمام کش به  ـــعه  حال توس ک مقوله  در 

گذاران تالش دارند ها و ســیاســتاســت. بســیاري از دولت و موتور توســعه  تبدیل شــده ینآفرارزش
ستثنا نب ینیکارآفر شور ایران نیز از این قاعده م سترش دهند و ک ست. دلیل را در جامعه خود گ وده ا
عه اسـت. از در ایجاد ارزش اقتصـادي و اجتماعی براي جام یناناثربخشـی باالتر کارآفر ضـوعاین مو

ستر سازيیادهپ ینجوانان و همچن هايیدهو، توجه به ار ینا سب جهت عمل يب کردن  يجارتو  یمنا
 . اله حاضر باشدموضوع در قالب مق ینا  یبر ضرورت  بررس یلیدل یهمگ تواندمی هایدها ینا

حوزه  یراخ يهاالدر س ینانهکارآفر هايیدهظهور و بروز ا يهااز عرصه یکیذکر است که  شایان
ست. منابع انرژ یدپذیرتجد هاييانرژ  یژهبو يانرژ يضابرآورده کردن تقا يبرا یدپذیرتجد يبوده ا

 )2013مولدر ، دارد.( ییباال یاربس یلدر حال توسعه، پتانس يدر کشورها
گاه یزن یراندر ا  ـــت له وزارت ن مختلف از يهادس به حما یروجم فت موظف  از  یتو وزارت ن

 ، 3گرماییزمین،  2خورشــیدي ،  1بادي هاييشــامل انرژ يانرژ یدپذیرگســترش اســتفاده از منابع تجد
 )1389 ي،مصرف انرژ ياند. (قانون اصالح الگوشده   6تودهزیست و   5دریایی ،  4کوچک آبی

شان م شواهد سین ستفاده از منابع تجد يبرا یرانا یلدهد گرچه پتان س یدپذیرا ست، اما  یادز یارب ا
 ) 1394،  یقرار نگرفته است.(اله يمورد بهره بردار ايیستهتاکنون به نحو شا

س ینا مساله س یسنت يانرژ یستماست که گذر از  موثر از  یريگو بهره یدپذیرتجد يانرژ یستمبه 
ـــتگ یدپذیر،تجد هاييانرژ ناور ســـازييبه تجار یاديز یوابس             .دارد یدپذیرتجد يانرژ هاييف

                                                           
1. Wind 
2 .Solar 
3. Geothermal 
4. Hydroelectricity 
5. Biofuel 
6. Biomass  
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 ســازييتجار يبا وجود صــرف ســالها تالش برا دهدی) و شــواهد نشــان م2005، یس( اســتامبول
شاعه فناور فرایند یدپذیر،تجد يانرژ يهايفناور س یدپذیرتجد هاييانرژ هاييا شوار  یارب کند و د

 ) 2012، بوده است.(نگرو
بتدا وابسته به شناخت ا یدپذیر،تجد هاييانرژ هايياشاعه فناور يمناسب برا هايیاستس تدوین

 یرائه مدل کلا. پژوهش حاضــر با هدف هاســتيفناور ینا ســازيياز عوامل موثر بر تجار یحصــح
شاعه فناور سازييعوامل موثر بر تجار ست. اانج یدپذیرتجد هاييدر بخش انرژ يو ا شده ا  ینام 

 هاييستفاده از فناورگسترش ا يمناسب برا یعلم سیاستگذاريدر فهم مساله و  تواندیمسازي مدل
 باشد. یددر کشور مف یدپذیرتجد هاييانرژ

 . ادبیات تحقیق 2
 1هاي تجدیدپذیر انرژي

ـــاد انرژي ـــاولین مباحث مربوط به اقتص ـــال ك نفوهاي تجدیدپذیر به ش  بر 1973تی بعد از س
نهایتا  ناوريف این  که باصـــرفه و پشـــتیبان مطرح شـــد فناوري مفهومی چون  ،. در آن زمانگرددمی

 )1393 ،.(نصیر احمديهاي تجدیدناپذیر را خواهد گرفتپایان انرژي شدنی و رو بهجاي منابع تمام
در زاد آکربنی گذاران را بر آن داشــت تا به ســمت تامین منابع انرژي جدید ســیاســت امر این  

ستندالبته منابع کربنی آزاد دقیقا مثل انرژي .عرض چند دهه آینده بروند عنوان . به هاي تجدیدپذیر نی
ــته ،مثال ر باشــدکه مردم دنمی تجدیدپذیرفهوم ماما به آن  ،اي یک منبع کربن آزاد اســتانرژي هس
ـــنگ با مفزغال مثالدارند یا   ذهن ـــتداران محیطس    ،دارند زیســـت در ذهنهوم تجدیدپذیر که دوس

ـــت. نمنطبق  ـــ ،ه هر حالبیس ـــته منبع  هانتخاب یکی از این س ـــنگ و زغال ، ايانرژي یعنی هس س
 )1393 ،. (نصیر احمديناپذیر استابه اجتنیندهاي تجدیدپذیر براي مصارف آسازي انرژيذخیره

                                                           
1. Renewable Energy 
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 قابلیت هاي تجدیدناپذیرانرژي خالف بر که شــودمی گفته انرژي از انواعی به تجدیدپذیر انرژي
ـــت  ـــیدي، هاي بادي،انرژي. دارند طبیعت به را مجددبازگش ـــت گرمایی،زمین خورش  ،تودهزیس

ـــت ـــوخت، نیرويزیس ـــمار به هاانرژي این جمله از آبیبرق س ـــیل. روندمی ش تانس  انرژي منابع پ
ــیار جهان در انرژي برآورده کردن تقاضــاي براي تجدیدپذیر  اثرات جز هاانرژي این. اســت زیاد بس

سبت پاکتر سیلی، گزینه هايسوخت به ن شد براي جذابی هايف صادي، ر  نیازهاي برآورده کردن اقت
 توسعه حال در کشورهاي در بویژه که هستند خدماتی تولیدي و صنایع ایجاد و اشتغال ایجاد انرژي،

 1)2013مولدر، باشند. ( داشته به همراه زیادي جذابیت توانند می
پذیر،هاي انرژي از موثر گیريبهره ید جد ـــتگی ت یادي وابس عه به ز ناوري  اشــــا  هاي انرژيف

ـــتامبولیس تجدیدپذیر  یک یا کارکرد یک هدف، یک عنوان به چه ،رو این از  2) 2005، دارد. (اس
ـــاعه اهمیت فناورانه، تغییر فاز ـــعه بخش براي فناوري اش ـــوعی هاي تجدیدپذیر،انرژي توس  موض

ـــاید. اســـت ناپذیراجتناب ـــبب همین به ش ـــعی اخیر، محققان دهه دو در که اســـت س  با اندکرده س
ـــاعه بر موثر عوامل مطالعه به مختلف  رویکردهاي (هوئیجیتس، .بپردازند تجدیدپذیر هايفناوري اش

2012(3 
 نتیجه این به ) 2011( همکاران و پوپ ،مثال براي. متضادند ظاهرا گاه و متنوع مطالعات، این نتایج

ــیدند که ــامبر در که کیوتو معاهده رس ــویب 1997 دس ــد تص ــورهاي درآن و ش ــعه کش  بر یافتهتوس
 فناوري اشاعه و گذاريسرمایه بر فراوانی تاثیر کردند، توافق ايگلخانه انتشار گازهاي محدودکردن

ـــتهانرژي ـــت.(پوپ، هاي تجدیدپذیر داش  در ) 2012 ( همکاران و فرایتاس که حالی در  4)2011اس
 این به ،  5بریکس عضــو درکشــورهاي هاي تجدیدپذیرانرژي فناوري اشــاعهبر  پیمان این اثر بررســی

                                                           
1. Pfeiffer and Mulder 
2. Tsoutsos and Stamboulis 
3. Huijts 
4. Popp 
5. BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa 



 
 197 یدپذیرتجد هاييدر حوزه  انرژ ینانهکارآفر هايیدها سازييتجار

سیدند نتیجه ضاد گرچه  موجود، هايفناوري از حمایت ایجاد کیوتو بر سازوکار که ر  پایداري با مت
 1)2012،  (فرایتاس است. بوده موثر هاي تجدیدپذیرفناوري انرژي از بیشتر باشند، زیستیمحیط

     ســاحلی ،يباد ،خورشــیدي ،اشــکال متعددي وجود دارند و تنها به منابع آبی ها درشــوندهتجدید
هر چند  .گرددود نمیهاي تبدیل ضــایعات به انرژي محدفرایندهاي زیســتی و ســوخت )،مد و جزر(

شــود که در مواردي تاکید می بردر اینجا  اما ،آیندهاي تجدیدپذیر به شــمار میانرژي جزواین منابع 
 .ثیرگذار باشدادیک بتواند به طور موثر روي تولید الکتریسیته تآینده نز
ـــازي، تجاريبراي  همه این مواردالبته  ـــادي مربوط به خود را دمباحس کلیه منابع . ارندث اقتص

هاي تنها هزینه .دارندن یاما هزینه سوخت ،گذاري اولیه باال قبل از تولید انرژي می باشندنیازمند سرمایه
ـــا جاري یعات به آنها مربوط به عملیات نگهداري و البته مقدار ورودي انرژي در حالت تبدیل ض
ـــدمیانرژي  ـــیلی که با هزینه باالیی کار میهاي برعکس نیروگاه. باش ها هزینه این انرژي ،کنندفس

 .باالیی ندارند
نابراین،  نه ســـازي اینتجاريتصـــمیم در مورد ب به منافع و هزی ـــتگی  که هایفناوري بس ی دارد 
ـــتفاده ـــازمان، هاي مختلف افرادویژگی .کنندگان از آن انتظار دارنداس ـــتر بر س ـــورها بیش ها و کش

هاي توانمندي تحت تاثیر منفعت گیرندگان بالقوه اثرگذار است که خود تا حدي  -محاسبات هزینه 
ـــت آنان و  نفتهاي مربوط به هزینه بههاي تجدیدپذیر عادي این نوع از انرژيهاي زیرا هزینه، اس

هاي هزینههزینه انتشــار کربن یا آن مقدار از ، اندهاي فســیلی که معموالً به هم وابســتهســایر ســوخت
ستگی وجود انگیزه در تولید وهاي اولیه هزینه، دانهشدی نوخارجی که در سبز ب سته  کنندگان الکتری

 2)2008 ،. (برادلدارد

                                                           
1. Freitas 
2. Barradale 
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ــرمایه هایی با منابع تجدیدپذیر با در نظر گرفتن مقادیر پارامترهاي نیروگاهگذاري درازمدت در س
قیمت باالي . باشدمیقیمت نفت فرار  زیرا  ،آیدحساب میبندي به یک نوع شرطذکرشده در آینده 

ـــال هاییعاملنفت یکی از  که در س ـــرمایه 2008و  2007هاي بود  ـــمت انرژيس به س هاي ها را 
ـــاخت روانه تجدیدپذیر  ـــرمایه افتو س ـــال  2008ها در اواخر گذارياین س در حوزه  2009و س

سریع قیمت نفت بوده استانرژي سطه افت  علت این چرخش  .)2008 ،(برادل هاي تجدیدپذیر به وا
سرمایه سانات نفتی را باید در هزینه اوسریع  سازي لیه تجاريگذاري در انرژي تجدیدپذیر بر اثر نو

یر بســیار باالســت و معموال پذهاي تجدیدانرژيســازي تجاريهاي هزینهزیرا  ،طرحها جســتجو نمود
ـــیلی میگاوات هاي اولیه در هر مهزینه ـــدباالتر از نیروگاه فس هاي مالی اهمیت انگیزه ،بعالوه .باش

ـــرمایه نان و تجاري گذاريجهت س ـــازي کارآفری باید از نظر س ـــونده ن در بخش انرژي تجدیدش
 )1394 ،.(الهیه بمانداقتصاددانان پوشید

آلمان باالترین میزان نفوذ بازار را در بخش  چرا  توجه این اسـت کهیک واقعیت قابل ،با این نگاه
صورتی که   انرژي خورشیدي در جهان دارد ساعات تابش خورشید کمتريدر  نسبت به  این کشور 
شورهاي دیگر دارد ضی ک سخ باید گفت که به  .بع شخص عیین تعرفهتوجهی تطور قابلدر پا هاي م

صمیم دولت براي  شیدي منجر به ت ساختن آلمان در تولید ابزاربراي برق خور شیدي قادر  هاي خور
در .بنابراین، اي خورشیدي کرده استهشده است و این کشور را پیشگام در ساخت وسایل نیروگاه

 .باشدمیمطلوب هاي دستوري هاي تنظیمی به واسطه بخشنامهاین بین تنها سیاست
هاي فســـیلی در مقابل ســـوختهاي تجدیدشـــونده هاي انرژيســـازي طرحاز طرفی، در تجاري

 شده سازيطرح تجارينفوذ گسترده  مانع از بسیاري از منابع تجدیدپذیر فعلی نقاط ضعفی دارند که 
زمانی به انرژي خورشیدي  ،براي مثال. شودگذاري در بخش الکتریسیته میدر بازار سرمایه و سرمایه

شید بتابد وجود می شروع به وزیدن کندانرژي بادي زمانی فراهم می وآید که خور  که گردد که باد 
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هایی بر روي تاسیسات نیروگاهی استفاده این موقت بودن مبانی منابع تجدیدپذیر باعث تحمیل هزینه
 . گرددهاي تجدیدپذیر میاز انرژي

ــاله  ــازي طرحدر تجارياین مس زیرا ظرفیت کم و  ،بســیار اهمیت داردهاي انرژي تجدیدپذیر س
صنعت برق مفهومی . کندمیپذیري آن را محدودیت پیوستگی این منابع رقابتعدم ه نام بار پایه بدر 

پایین حد  که در آن تقاضـــا از این  ند هاي تجدیدپذیر بيپس اگر انرژ، آیدتر نمیوجود دارد  توان
ـــای زمانی ـــکالتی چون با این روش می ،ذخیره گردند ،وجود ندارد هابراي آن یکه تقاض توان بر مش
صورت بگیردچنین ذخیره تا زمانی که این .پیوستگی آن فایق آمد و به بازار عرضه کردعدم  ،سازي 

 هاي فســیلی به عنوان یک منبع پایدارهاي ســوختهایی براي انرژيمطمئنا به طور مداوم درخواســت
شــده  ســازي مدیریت. البته تا حدودي با پنل خورشــیدي این مشــکل ذخیرهوجود خواهد داشــت
 )1393، است.(نصیر احمدي

شورها صادي و اجتماعی ک سعه اقت سطح تو ست، محیط  که بر آگاهی از  البته  صمیم تبر موثر ا
بیشـتري در شـده سـهم رچه کشـورهاي صـنعتیگ .کنندگان فناوري انرژي جدید موثر اسـتدریافت

ـــار گازهاي گلخانه اي دارند هاي انرژي تجدیدپذیر هاي  فناورياما از اثرات محیطی فعالیت ،انتش
 )2012، . ( فریتاستر هستندآگاه

در  گذاريســرمایهنرخ بازدهی دهد نشــان می )2012(همکارانفریتاس و همچنین نتایج پژوهش 
ــارکتهاي تجدیدپذیر که در تعامل هاي انرژيفناوري ــی و کارآفرینان کنندگان با مش ــوص بنا  خص
 )2012  ،ست.(فریتاسا بوده دولتیسریعتر از اقتصاد متمرکز در بخش  بسیار ،اندشده
ــیاســت   ــازي و مشــکل تجاريدهد که ها در ایران نشــان میمطالعه س ــاعه صــنایع  ضــعف س اش

فقدان یک تیم پویا براي  مانندهاي تجدیدپذیر ناشـــی از برخی مســـائل مدیریتی و ســـیاســـتی انرژي
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ســـاختار نامناســـب ، بهینه نیروي انســـانیغیربکارگیري ، هاي غیرموثرســـیاســـت، مدیریت راهبردي
 1)2011 ،.( فدائیاست هاي تجدیدپذیر در ایرانانرژي سیاستگذاري

دل کســب و کار مبتنی بر همکاري م )2004 اتابی( ،گذاري و ارتباطات خارجیدر مورد ســرمایه
شرکتبین صنایع داخلی ایران و  عنوان  هیافته را بهاي انرژي تجدیدپذیر در کشورهاي توسعهالمللی 

ناوري عه ف ــــا ــــب براي اش ناس هاد هاي انرژيیک راهبرد م ـــن پذیر در ایران پیش ید جد هاي ت
 ) 2004،.(اتابیکندمی

رق ر بخش بهاي تجدیدپذیر دهاي انرژيبررســـی تاثیر یادگیري فنی بر توســـعه فناوريهمچنین 
ـــکار کرد ـــمگیر و قابکه  ایران این نتیجه را آش ـــهم  مالحظهلگرچه یادگیري فنی تاثیر چش اي بر س

اما اختالالت قیمتی ناشــی از دخالت دولت  ،هاي تجدیدپذیر در صــنعت برق داردهاي انرژيفناوري
متودر ســــاز بب میکار قی ـــ که برخالف گذاري س ـــود  یادگیري فنی فرضش نان ، وجود   همچ
ـــایر  فناوريفناوري ـــندهاي تجدیدپذیر فاقد توان رقابت با س ـــریفی و ( .هاي رایج در بازار باش ش

 )1388همکاران 
سو شود.  ،البته در دیگر  ستفاده از این نوع انرژي  باید در نظر گرفته  شهروندان نیز در ا ضاي  تقا

ــاور )2012(س و همکــاران تجئیهو هــاي انرژي يدو نوع پــذیرش را براي پــذیرش عمومی  فن
پذیرش شــهروندان  . کنندگانپذیرش مصــرف وپذیرش شــهروندان  ه اند:تجدیدپذیر در نظر گرفت

صد دارد تجهیزات فناوران ست که در آن دولت ق ضعیتی ا سخ رفتاري آنها به و نزدیک محل  را  هپا
ستقر کند صرف و  سکونت آنها م سی به پذیرش م ستر سخ رفتاري عموم به د کنندگان مربوط به پا

 2)2012 ،ستجئیهو. (فناوري یا به عبارتی خرید و استفاده از محصوالت و خدمات آن است

                                                           
1. Fadai 
2. Huijts 
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م موارد، عالوه بر این پذیرش اعت به نیز بر  ناورياد و دانش و تجر جف پذیر هاي انرژي ت ید د
ـــ اطالعات کمی دارند،فناوري هنگامی که مردم در مورد  .تاثیرگذارند دیدي به پذیرش به طور ش

ــبت به کنش ــئوالن آن وجود دارداعتمادي که نس ــته میوا ،گران و مس ــودبس  دراك ازاهمچنین  . ش
ـــک، هاطرفی در توزیع هزینهگیري و بیتصـــمیم فرایند طرفیبی به پذیرش فناوري  ،ها و منافعریس

 )2012 ،ستجئیهو. (کندمیانرژي تجدیدپذیرکمک 
 و یابد دست ساله 20انداز مچش سند اهداف به بتواند آنکه براي شده، ایرانبا توجه به موارد گفته

. کند اقدام پذیريرقابت هايشــاخص و ارکان تقویت جهت در باید شــود تبدیل منطقه برتر قطب به
 زنجیره در مشارکت رقبا، از متفاوت و متنوع محصوالت ارائه در نوآوري و خالقیت کاربرد افزایش
ـــطح در ارزش ـــیدن جهت المللیبین و ملی س ـــور،ک خارج و داخل در جدید بازارهاي به رس  ش
 که هستند هاییلفهمو دیگر فناورانه از گذاريسرمایه بیشتر هرچه جذب در تالش و بازار سازيشبکه
 )1393 زاده، شفیع. (باشند موثر پذیريرقابت شاخص بهبود و تقویت در توانند می

ضرورت توجه با در نظر گرفتن وفور انرژي باد و خورشید و دسترسی به دریاهاي آزادبنابراین،   ،
ـــت و به انرژي ـــونده به عنوان منبع پایدار تامین انرژي از اهمیت باالیی برخوردار اس هاي تجدیدش
ـــازي طرحتجاري دولتی  هايمراه بودن با حمایتهاي کارآفرینانه در این حوزه در صـــورت هس

ـــرمایهتواند درآمدمی ـــعه پایدار را براي جامعه به همراه زایی  براي کارآفرینان و س   گذاران و توس
 داشته باشد.
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 1سازيتجاري
 تتحوال و جامعه رفاه ســطح توســعه و بشــر زندگی کیفیت ارتقاي در پژوهشــی هايیافته

 پیدا کاربردي بهجن که زمانی تا هایافته این اما کنند،می ایفا بســزایی نقش واجتماعی اقتصــادي

 رخوردارب الزم اهمیت از نگیرند، قرار متقاضـیان دسـترس در ویا نشـوند بازارعرضـه به و نکنند

   .نخواهندکرد را جبران تحقیق هايهزینه و بود نخواهند
ز ا یکی آنان هايپژوهش شــدن تجاري از ناشــی دســتاوردهاي در پژوهشــگران کردن ســهیم
 دالر میلیاردها  بر بالغ سال هر .است یافتهتوسعه کشورهاي در پژوهش امر توسعه در موثر عوامل

 را دنیا داخلی ناخالص تولید درصد 2حدود  رقم این که شودمی توسعه و تحقیق صرف دنیا در
 طور به .شودمی الغب درصد نیز 4به  رقم این یافتهتوسعه کشورهاي از برخی در و دهدمی تشکیل

ضرند صورتی در تجاري مراکز یا صنعتی - تولیدي واحدهايکلی،   براي هنگفتی هايبودجه حا
ــگاهها اختیار در یا کنند صــرف تحقیق ــتیتوهاي و دانش ــی انس  هايهیافت که  دهند قرار پژوهش

 .باشند داشته را شدن قابلیت تجاري پژوهشی
سازي دستاوردهاي پژوهشی و فناوري بایستی در یک تجاري باید به این واقعیت توجه داشت که 

ـــود.هاي زودفضـــاي فرصـــت محیط رقابتی واقعی و از این رو باید  گذر و تهدیدات پایدار انجام ش
کالن  فرایند در هاي چرخه محصول  بدون انقطاع تداوم داشته باشد.ها و دورهپژوهش در همه حوزه

ـــنعتی، ـــاخت نمونههاي پژوهش پژوهش و تولید ص ـــگاهی با س اي از علمی در یک محیط آزمایش
اگر در این مرحله  گردد.با مالحظه تمامی جوانب علمی و مهندسی آن مشخص می محصول نهایی و

شکست روبروگردد ایده به  صورت، در غیر این  و رسدادامه بررسی ایده به اتمام می فرایند ،ایده با 
 2)2013(چی هانگ، رود.شدن پیش می سازي و صنعتیسمت مرحله بعدي تجاري

                                                           
1.Commercialization 
2.Chih Hung 
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ستاوردهاي از این رو، مهمترین صادي هايبنگاه سازي درتجاري د  زیر شرح توان بهیمرا  اقت

 ارائه نمود:

 شدن وسیع مقیاس به المللیبین و ايمنطقه ملی، سطح در بنگاه اقتصادي رشد موجبات -1
 جدید شغلی هايفرصت یا اشتغال ایجاد -2

 گوناگون يهاقلمرو در شرکتها پذیريرقابت افزایش -3
 جدید بازارهاي به یابیدست -4
جهانی  سطح در باالیی تقاضاي از نوآوري که مواردي در المللی بین اعتبار و شهرت کسب -5

 .است برخوردار
سیار فناوري انتقال با را فناوري سازيتجاري  مفهوم تعریف  1جین سته است، اما نزدیک ب  دان

شتري کاربرد که دیگري تعریف در  سازي راتجاري فرآیند دارد، هاي تحقیقاتیسازمان در بی

سعه هايسازمان از و فناوري دانش انتقال فرآیند  و یا کسب موجود صنایع به فناوري دهندهتو
 2)2009، (آدریش نامد.میجدید  کارهاي
 قرار ژوهشپ مورد گوناگونی ابعاد ســازي ازتجاري این مفهوم، از فوق تعاریف بر عالوه

 و فناوري ســازي ،تجاري فرآیند در نوآوري، فرآیند دیدگاه از ،نمونه عنوان به گرفته اســت.
 جریان متقاضی هايشرکت و صنایع سمت به آن کنندهعرضه هايموسسه از باید نوین دانش

 ) 2016،جورنیابد.(
است که در چندین دهه اخیر مورد توجه  يفرایند ، هاسازي فناوريتجاريباید توجه داشت که  

گاه ممکن است باعث ایجاد اثري منفی  هاي  نوها و ایدهتجمع فناوري پژوهشگران قرار گرفته است.
صنعت گردد سازمانها براي مقابله با این اثر ،بنابراین .در  سیاري از  ها در پایگاه سازي ایدهاز غربال ب

                                                           
1. Ravi K. Jain 
2. Audretsch 



 
 1397بهار  /10شماره  /مچهارانرژي/ سال  ریزيو برنامه هاي سیاستگذاريپژوهش فصلنامه 204

ی دانش و یده از م خاب  بهترین ا ها  انت یدهو ان آن حا  دور ریختن ا ــــب و اصـــطال ناس نام                         هاي 
ـــازي و تولید انبوه میو وارد مراحل تجاريکرده ، فناوري بهتر را انتخاب   "ناجور " (مارینا د.کننس

 1)2010فدلر، 
سیار موانع   که دارد وجود جدید سازي فناوريتجاري و توسعه فرآیند اجراي در متعددي ب

ست ظاهر ممکن مراحل از یک هر در سترده طیف داراي موانع این شود. ا کمبود  و بوده ايگ
ــانی، نیروي ناکافی هايتوانمندي اطالعات، ــی موانع انس ــیاس ــرمایه و اقتصــادي، س  موانع و س

ست ممکن نیز فناوري بعالوه، خود شود.شامل می را  ...و سازمانی و ساختاري  موانع داراي ا

 2)2009 ،(چیو اس کا.باشد خاصیذاتی 

 یا و فکر یک رســانیدن به بازار توان می را ســازي فناوريتجاري ،فوق تعاریف به توجه با

ست نوآوري یک صلی هايحلقه از یکی سازي بهتجاري امروزه و دان  تبدیل نوآوري آیندرف ا

 پردازي،ایده(مرحله مجزا  ســه به توانمی را فناوري توســعه فرآیند کلی، ورط به شــده اســت.

 3) 2016جورن ،نمود.( سازي آن تفکیکتجاري نهایت، در و فناوري توسعه
ساس، بر این  ایجاد مکنم مختلف از منابع دارد بازار کافی اندازه به که فکر یک باید ابتدا ا

سعه مرحله در یابد. پرورش و یک  هک هنگامی شود.می تبدیل نظرمورد فناوري به این فکر ،تو
 ) 2016(جورن،گردد.سازي آغاز میتجاري مرحله شود، حاصل بازار به ارائهقابل دستاورد
 فرآیندي بلکه ،نیست خطی ساده و فرآیند یک جدید سازي فناوريتجاري و توسعه فرآیند

سیار ستلزم و پیچیده ب شد. فرآیندمی متفاوت هايتوانمندي با مختلف نقش بازیگران ایفاي م  با

 ... و زاربا راهکارهاي بازار، ارزیابی محصول، توسعه قبیل از هاییمهارت سازي نیازمندتجاري

 )2010(مارینا فدلر،  .باشدمی

                                                           
1. Marina Fiedler 
2. Chiu, S. K 
3. Jörn H. Block 
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ــعه فناوري هاي فرآیند براي موانع در کمبودي هیچا  ظاهر که حالی در  وجود جدید توس

ــیار این فرآیند تقویت براي هاییروش ایجاد ندارد، ــوار بس ــت.  دش ــوع ایناس  طور به موض

 بعدي چند یک محیط باید فناوري پایدار و سازي موفقتجاري براي که پذیرفته شده ايگسترده

براي  سازمانی و سیاسی اقتصادي، مطلوب شرایط داراي محیطی باید چنین باشد. این داشته وجود
 1)2013(بوهم،  .باشد فناوري مدیریت و نوآوري

صمیم  سازي وتجاري فرآیند از درك کاملی بدون اغلب فناوريسازي تجاري برايگیري ت

شــاخص  مانند ابزارهایی که چند هر شــود.می اتخاذ یا ســازمانها افراد توســط آن هاينیازمندي
 ابعاد از برخی تشــریح ســازي فناوري برايتجاري موفقیت ســازي و شــاخصتجاري ارزیابی

 .باشـــدمی نیاز مورد راهبردي و ترجامع فرآیند اما یک اند،یافته توســـعه ســـازي موفقتجاري
 2)2010، (کیمورا

ستفاده از تجاري دانست که باید سازي تجاري فرایند دربراي پیروي از الگوي خاصی  سازي از ا
سازمان پژوهشی و یا حامیان  ماموریت پژوهشگر و شود.هاي فکري براساس امکانات آغاز میدارایی
ستاده استیحراست از طرح فکري محقق تا تبد ،طرح سه  ل آن به کاال و تولید انبوه  که می توان از 

ستفاده نمود. ست، راهبرد ا ستفروش کامل حقوق دارایی فکري  براي بهره نخ صادي ا  ؛برداري اقت
ـــانس ـــوم هاي مختلفدومین رویکرد، واگذاري امتیاز دارایی فکري تحت عنوان اعطاي لیس  ،و س

سازي مستقیم و بهره برداري پژوهشگران  یا سازمان پژوهشی  و حامیان طرح از دارایی فکري تجاري
ـــرکت ـــدهاي تولیدي براي  تولید انبوه ایده مینظیر ایجاد ش ورود به بازار تولید  ،در این راهبرد .باش

 3)2011(جیمز کاي، گردد.صنعتی تجویز و پیشنهاد نمیانبوه قبل از مراحل تولید نیمه

                                                           
1. Diana Nadine Boehm 
2. Kimura 
3. James Kai  
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 مهم فرآیند این مراحل از یک هر ســازي یک فناوريتجاري تحقق و توســعه براي هرچند

 .است گردیده هاي تجدیدپذیر متمرکزسازي انرژيتجاري مرحله مطالعه بر این اما باشد،می
 سر پشت موفق به طور را توسعه و پردازيایده فناوري انرژي تجدیدپذیر مراحل که هنگامی

شت، شود.مرحله تجاري باید وارد گذا  ت متعدديسؤاال  به سازي بایدتجاري فرآیند در سازي 

 :اشاره نمود ذیل موارد به توانمی جمله آن از که گفت پاسخ

 باشند؟می فناوري این خریدار صنایعی چه .1

 نمود؟ آن واگذاري به اقدام باید درکجا .2
ــیو چه .3 ــامل(آن  واگذاري براي ییهاهش  واگذاري امتیاز، اعطاي حق ،يفناور فروش ش

 شود؟ اتخاذ مشترك گذاريسرمایه و بیرون به بازاریابی و تولید قراردادي

 چیست؟ فناوري این براي بازاریابی مناسب شیوه .4

 واگذاري چیست؟ مختلف هايشیوه براي فناوري این مناسب قیمت .5

ــخ به  ــؤاال در ادامه، براي  پاس ــان انرژي ،ت فوقس ــص ــاحبه با خبرگان ومتخص هاي اقدام به مص
ــد و نتایج و یافته ــازي تجاري فرایند ها در قالب یک مدل موثر جهت بکارگیري درتجدیدپذیر ش س

 این منابع انرژي ارائه گردید. 

 شناسی تحقیقروش. 3

 سـازي تجاري  پدیده از بیشـتري هايجنبه که اسـت جامع مدلی تدوین و تبیین تحقیق، این هدف
 ایده ســـازي تجاري  پدیده براي مدلی تا دارد قصـــد تحقیق این. گیردمی نظر در را کارآفرینانه ایده

ـــعه کارآفرینانه ـــتراتژیک، چند که دهد توس ـــد و  معلولی - علّیو  يفرایند وجهی، جامع، اس باش
 از. شود شامل نیز را کارآفرینانه ایده سازي تجاري  پیامدهاي و هازمینهپیش با مرتبط عوامل همچنین

کارآفرینانه در زمینه  ایده سازي تجاري  این براي پذیرشیقابل چارچوب  قبلی هايپژوهش که آنجا
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 به دست موردنظر پدیده از الزم درك ابتدا است الزم دهند،نمی هاي تجدیدپذیر ارائهانرژي
 . آیدمی به عمل کیفی پژوهش انجام با عمل این که آید

براي  لذا باشد، تحقیق سؤال  یک با متناظر هدف هر است شده سعی اهداف طراحی در
 پدیده ، شناسایی  1علّی شرایط شناسایی دنبال باید فرعی اهداف اصلی، هدف به یابیدست

صلی شرایط2ا سایی  شنا سایی  3زمینه  ،  شنا سایی  4مداخله گر شرایط ،  شنا و در    5راهبردها ، 
تجدیدپذیر  هاي زمینه انرژي در سازي  ایده کارآفرینانهتجاري   6پیامدهاي نهایت،  شناسایی

 باشد. 

   7ســطح متنی :شــودها در دو ســطح اصــلی انجام میتجزیه و تحلیل داده بنیاد،داده نظریهدر 
ــامل بخشمســطح  .  8و ســطح مفهومی ــازماندهی فایلتنی ش کدگذاري هاي داده، بندي و س

ــتداده ــت   9ها ها و نگارش یادداش ــطح مفهومی بر  اس ــامل در حالی که س ــاخت مدل ش  س
 . کید داردات   10هامرتبط کردن کدها و شکل دادن شبکه

ـــازي ابتدا مدل پارادایمی تجاري در این تحقیق، هاي مینه انرژيزایده کارآفرینانه در س
و بر اســاس بنیاد داده نظریه روش تحقیقدر  وکوربین به کمک مدل اشــتراوس ،تجدیدپذیر

  .شودهاي عمیق ارائه میشده در مصاحبهآوريهاي جمعداده

                                                           
1. Causal Conditions 
2. Core Category or Phenomenon 
3. Context Conditions 
4. Intervening Conditions 
5. Strategies 
6. Consequences 
7. Textual level 
8. Conceptual level 
9. Memos 
10. Networks 
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 هدفمند هايروش ترکیب از نمونه انتخاب براي تحقیق مدل ساخت یعنی کیفی مرحله در
ضاوتی ستفاده برفی گلوله روش و ق  وش،ر این در. است غیراحتمالی روشی که است شده ا

 و شده شروع بودند، برخوردار را الزم معیارهاي و بوده حوزه این خبرگان که افرادي از کار
 معرفیرا  زمینه این در نظرصاحب افراد سایر تا شد خواسته آنها از تحقیق، هايپرسش ضمن
ستقیما که نخست نفر چند جز بنابراین،  .ندنمای سط م ساس بر محقق تو  نظر مورد معیارهاي ا

ــدند، انتخاب ــایر ش ــایر توســط خبرگی معیارهاي بر عالوه خبرگان س  تخابان نیز خبرگان س
 . اندشده
ـــده محقق  1نظري گیرينمونه روش با گیرينمونه کفایت طرفی، از ـــت  ش  در این.اس
   برسد. اشباع و ساخت حد به مدل که کندمی پیدا ادامه جایی تا گیرينمونه روش،
یار پنج خاب مع ـــرکت انت ندگانش یدي مصــــاحبه  در کن بارت بود از کل افراد،  بودن ع

 با فقتموضــوع، تنوع افراد  و در نهایت، موا نظري ســایرین، فهم توســط شــدهشــناســایی
 . مشارکت در مصاحبه

صاحبه طریق از تحقیق مدل ساخت سته نظریه با مرتبط عمیق هايم  جامعه ها،هداد از برخا
سان مدیران شامل آماري  هاي تجدیدپذیر وانرژي زمینه در فعال هايشرکت ارشد وکارشنا
 . باشدمی کارآفرینانه ایده سازي تجاري در مرتبط واحدهاي سایر

ـــکل ( ـــیحات، با ش مدل  ،. به این الگواقدام به ایجاد مدل پژوهش گردید )1با این توض
 .گویندپارادایمی می

                                                           
1. Theoretical Sampling 
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 . کدگذاري محوري بر اساس مدل پارادیمی 1شکل 

 1998اشتراوس و کوربین 
 هاي تحقیق . یافته4

صاحبه و جمع صاحبهآوري کدپس از انجام م سیت نظري م سا کننده اقدام ها با توجه به ح
باز ومحوري گردید. کدگذاري  له به را هاداده باز، کدگذاري که حالی در به   هايمقو

ها هايزیرمقوله و هامقوله محوري، کدگذاري ،کندمی تفکیک مختلف  به توجه با را آن
ـــه ـــخص ـــازدمی مرتبط یکدیگربه آنها ابعاد و هامش  هامقوله ارتباط نحوه کشـــف براي. س

 . کندمی استفاده پارادایم از محقق یکدیگر،با
 مقوالتی محقق هنگام، این در. رسدمی پایان به مقوالت و مفاهیم تعیین با باز کدگذاري

 اقدام نای .کند مشــخص واقعی يهاداده پرتو در کدیگریبا را هاآن باید ارتباطمی که دارد

 طی که است يفرایند ،محوري کدگذاري. گیردمی صورت کدگذاري محوري مرحله در

 بررســی مورد جدیدي  شــیوه به بودند، شــده تجزیه هاو مقوله مفاهیم به که ییهاداده آن

 دیگر حتی و آن در موجود مفاهیم و ک مقولهی بین بتوان میان آن از تا گیرندمی قرار

 )1387، است. (بازرگان پارادایمی مدل کار، نای خروجی. کرد برقرار پیوند مقوالت
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 گردد:مشخص می) 1( به صورت جدول هاشده از مصاحبهاکتشاف هاي کلیدر ادامه، مقوله
 هاشده از مصاحبهاکتشاف هاي کلیکدهاي نهایی، مفهوم و مقوله.1جدول 

 
 قادر کدگذاري نوع دو این دهند،می شکل را نظریه زیربناي محوري و باز کدگذاري اگرچه

 محقق باز، کدگذاري در نیستند. کلی نظریه یک در موجود روابط براي بزرگتر چارچوبی ارائه به

در  بپردازد، آنها بر مترتب ابعاد قالب در هامقوله نوســانات و تغییرات نحوه تعیین به از آنکه پیش
  .آنهاست بر مترتب هايویژگی و هاتولید مقوله صدد
 دادن ربط و هامقوله دنبال توســـعه به یافتهنظام شـــکلی به محقق نیز محوري کدگذاري در

ست بر مترتب هايزیرمقوله به هامقوله شین کدگذاري دو مرحله انتخابی کدگذاري .آنها  با را پی

 مفهوم مقوله کلی 

 علی شرایط1

 ضرورت  اجتماعی 
 جومشتریان بدعت

 هاي کارآفرینانه  تمایل نسبت به ایده
 سنجیبازار

 گرشرایط مداخله2

 پذیري ریسک
 هاي نوینفناوري 

 کالن اقتصاديعوامل 
 صنایع حمایتی

 ايشرایط زمینه3
 قدرت رسانه 

 گذار نقش قانون
 هاي دولتیحمایت

 هاي انرژي تجدیدپذیرسازي طرحتجاري مقوله اصلی4

 راهبردها5

 ترغیب مشتري 
 سازيتجاري عوامل

 ارزش پیشنهادي
 رشد نوآورانه 

 ریپذدیهاي تجداز انرژي ديدرآم انیجر جادیا پیامدها و نتایج6



 
 211 یدپذیرتجد هاييدر حوزه  انرژ ینانهکارآفر هايیدها سازييتجار

 هامقوله سازي،در یکپارچه .کندمی تکمیل نظري چارچوبی در هامقوله پاالیش و سازيیکپارچه

صلی  پدیده حول صلی پدیده شوند.می سازماندهی محوري یا ا ستمقوله ا  تنه عنوان به که اي ا

 است. مطرح نظري چارچوب اصلی
 با کرد، یاد اصـــلی پدیده هايزیرمقوله به عنوان توان می آنها از که عمده هايمقوله دیگر

 کلی نظریه که هنگامی شــوند.می ربط داده اصــلی پدیده به تبیینی عبارات و جمالت از اســتفاده

 آنها به بخوبی این زا پیش هایی که تامقوله بســط و هامقوله از زوائد حذف با محقق شــد، آماده

 عتبارسنجیا به انتخابی از کدگذاري مرحله آخرین پردازد. می نظریه پاالیش به بود، نشده پرداخته

 .گیردمی انجام خام هايدادهبا  نظریه مقایسه طریق از مدل اساسا اعتبارسنجی دارد.  اختصاص مدل
 :ها و مفاهیم اصلی بیان شده استهها و زیرمقولدر ادامه، مقوله

 ها.  شناسایی مقوله2جدول
 ي نهاییکدها مفهوم مقوله کلی

 
 

 شرایط علی
 
 
 
 
 

 ضرورت  اجتماعی 
 

 آگاهی از مزایاي انرژي تجدیدپذیر
 هاخانواده نرخ تحصیالت
 یهاي مالزهیانگعدم توجه صرف به 

 الگوي مصرف شهروندان
 هاي فسیلیهاي اجتماعی استفاده از سوختهزینه

 وفور منابع پاك در کشور(خورشید و باد)

 جومشتریان بدعت
 

 ینیاز صنعت
 بازار جذاب و رو به رشد
 زیستطرفداران سرسخت  حفظ محیط
 شناسایی بازار هدف

 کارآفرینانه   هايایدهتمایل نسبت به 
 

 هاي نوهاي انرژيبر بودن طرحسرمایه

 هاي نوبه خریداران انرژي بهرهکم يهاارائه وام
 شدهيتجاري هاز به ایدهیاهداي جوا

 یبه منابع علم یو دسترس یدسترسی اطالعات
 گذارانهیو جذب سرما یتهیه منابع مال

 نو يهاسک طرحیمشارکت در ر
 کنندهشده توسط مصرفسودمندي ادراك بازار سنجی
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 تقاضا براي انرژي تجدیدپذیر
 لتدر صورت حمایت دوتجدیدپذیر تمایل به استفاده از انرژي 

 گرایش شهروندان به سوخت ارزانتر 

 شرایط مداخله گر

 ریسک پذیري 

 گذارانریسک سرمایه

 گذاري اولیه باالسرمایه
 گذاريهاي مالی جهت سرمایهانگیزه

 ترس از شکست طرح

 هاي نوینفناوري 
 صنعتی شدن فرایند

 رفتن فشار علمی باال
 تبدیل ضایعات به انرژي

 عوامل کالن اقتصادي

 هاي هدفمند اقتصاديطرح
 هاي نفتیشوك

 هاي فسیلیفراوانی سوخت
 گذاري دولتیقیمت

 تجدیدپذیررقابتی شدن منابع 

 صنایع حمایتی

 ایجاد  شبکه لجستیک
 نهادهاي غیر رسمی
 همکاري زنجیره تامین

 هاي باصرفه و پشتیبانفناوري 

 
 
 
 
 

 ايشرایط زمینه
 
 

 قدرت رسانه 
 

 سبک زندگی آپارتمانی
 پذیرش اجتماعی

 سبز يهانیکمپ
 تجدیدپذیرتبلیغات عمومی در مورد انرژي 

 یاجتماع يهاتبلیغات در شبکه

 گذار نقش قانون
 

 گذارانعالقه سیاست
 المللیهاي بینکنوانسیون امضاي

 گذاريچتر حمایتی مجلس قانون
 هاي تنظیمیسیاست
 گذاري جذابقیمت

 هاهدفمندي یارانه
 رشد اقتصادي کشور

 يو معنو يفرد يهاتیکلهاي حفاظت از ماسیستم

 هاي دولتی حمایت
 قاتیبیمه تحق

 یو بروکراس يشرایط ادار
 اتییهاي مالمعافیت
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 فناوري تسهیل انتقال 
 با نرخ تولید به کارآفرینان يهاارائه وام

 
  مقوله اصلی

 
 سازي طرح انرژي تجدیدپذیر تجاري

 هاي ملیتوانمندي ها و استفاده از ظرفیت
 هادهیغربال ا

 تخصص کافی
 زنجیره ارزش ایجاد 
 بینی مصرف انرژيپیش
 يسازير تجاریکار در مس يبهبود فضا

 مدتبلندهاي مالی حمایت
 تجدیدپذیرهاي تامین انرژي اعتماد به بازدهی پروژه

 راهبردها

 ترغیب مشتري 
 

 هاي فسیلیهزینه استفاده از سوخت
 تغییرات آب و هواییحساس نمودن شهروندان به 
 محیطیمخاطرات زیست

 انیان مشتریجا انداختن محصول در م
 شده در کشورتازه بودن خدمت ارائه

 سازيتجاري عوامل
 

 یفن یسنجامکان
 یمال یسنجامکان

 محصول يباال فناوري 
 شگاهییت در مراحل آزمایموفق

 يسازيسک تجاریپذیرش ر
 يسازير تجاریصنعت در مس ياستانداردهاتوجه به 

 ارزش پیشنهادي
 

 کنندهتوجه به فرهنگ مصرف
 تازگی محصول

 قدرت عملکردي محصول
 به محصول يدرك نگاه مشتر

 رشد نوآورانه

 یهاي پژوهشگروهتعامل صنعت با 
 دهیدر ا یر اساسییتغ

 دهیتوجه به طول عمر ا
 همه مراحل تجاري سازيتحقیق و توسعه  در 

 دیتوسعه محصول جد

 پیامدها و نتایج
 يان درآمدیجرایجاد 
 هاي تجدیدپذیراز انرژي

 هاي تجدیدپذیر نسبت به فسیلیپذیر بودن انرژيرقابت
 استقبال بازار

 سودآوري در بلندمدت
 کنندگان انرژي سبزدر تولید مالی وجود انگیزه

 فرینانمجدد کارآگذاري سرمایه يبرا ياقتصاد یجذابیت کاف
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 اعتبارسنجی مدل .5
ـــ يها آزمون یفیک يهایقتحق ی،کم يهایقبرخالف تحق اعتبار ندارند. در  اییدت يبرا یخاص

 ییروا  یســـهرا ندارد و مقا میک یقاعتبار در تحق یضـــمن يهمان معنا یی،روا یا یفی، اعتبارک یقتحق
ـــتمعنادار ن ـــ يآورجمع فرایند بنیاد نظریه داده . دریس  يهایافتههمانند  یدها هر دو باداده یرو تفس

ــت یفگونه تعر ینا ی. اعتبار درونیرندقرار گ یو اعتبارســنج یابیارز مورد یقتحق ــده اس  اعتبار:  ش
 ؟ این شـــوند یمنطبق م یاتبر واقع یقتحق يهایافتهســـر و کار دارد که چگونه  ســـؤال ین با ا یدرون

اســت که واقعا  یزيشــده اســت، همان چ یافتهکه مطالعه و  یزيچ یاکه آدر این رابطه اســت  ســؤال
شاهده م محققینوجود دارد و آنچه  ست که فکر م یزيهمان چ ،کنندیم شده  یريکنند اندازه گیا

 ),1988Merriam: (شده است یشنهادپ یرموارد ز یفی،ک یقتحق درونی اعتبار یتتقو ياست؟ برا
حال ظهور مورد يهاداده اییدت يچند روش برا یا: چند محقق، چند منبع داده ییگراکثرت  در 
 .یرندگیقرار م استفاده

 هستند؟ یرشمورد پذ یجنتا یاشود که آ سؤال : از پاسخ دهندگان اعضا يهایبررس

شاهده بلندمدت در بازد  شاهدات تکرار یا یقاز محل تحق یدم شابه: داده  یدهپد يم  طول ها درم
 .دهند یشها را افزایافتههدف که اعتبار  ینشوند با ا ياز زمان جمع آور يادوره

یادداشــت  ،که در حال ظهور هســتند ییهایافته: از همکاران خواســته شــود که بر یزوج یبررســ
 .بگذارند

صبات: محقق با  شتن تع ضات، تما یقتحق يدر ابتدا یدکنار گذا صبات را ينظر یالتمفرو  و تع
 .شود یقتحق فرایند کرده و مانع از مداخله آنها در شناسایی

 یاعضا و بررس يهایبررس گرایی،کثرت هايروش از  یاعتبار درون یشافزا يبرا یقتحق ینا در
 .شد استفاده یزوج
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ها کردن مقولهها از روش دلفی براي نهاییمقولهاز این رو، پس از طراحی مدل اولیه و اســتخراج 
اســتفاده شــد. پانل دلفی متشــکل از خبرگان ســازمانی و دانشــگاهی بود و در نتیجه ســه دور رفت و 

مدل داده ـــت،  ـــطح خطاي برگش کاي دو در س به اینکه مقدارآزمون  با توجه  یاد  نهایی گردید.  بن
تفاوت میانگین درصــد می توان بیان داشــت که  95دار نیســت، لذا با اطمینان معنی 05/0کوچکتر از 

 باشد و اتفاق نظر میان اعضاي پانل وجود دارد. دار نمیباشد، معنینمی p<0.05ها به دلیل آنکه رتبه
 آماري دور سوم دلفی . نتایج3جدول

15 N 

058/0 Kendall's W(a) 

433/66 Chi-Square 

87 df 

845/0 Asymp. Sig. 

 
شــود، انحراف ت اســت. همانگونه که مشــاهده میســؤاال نکته مهم، انحراف معیار مشــاهده براي 

دگی کمتر در نظرات است دهنده پراکنت مدل، کوچک بوده که نشاسؤاال شده براي معیار مشاهده
ــان می ــود اکثر بینی میوافق میان اعضــاء باالســت. لذا پیشدهد که تو نش ــؤاال ش  تاثیرت در مدل س

ندهتعیین جاريهاي حلاي در الگوي راهکن یدهت نه انرژيســــازي ا نه در زمی نا کارآفری هاي هاي 
 تجدیدپذیر داشته باشند.

  88 و مقوله 17 و اصلی سازه یا مولفه 6 نهایت در دلفی، سوم دور در آمدهبدست نتایج به توجه با
 انتخابهاي تجدیدپذیر زمینه انرژي در کارآفرینانههاي سازي ایدهتجاري هايحلراه عنوان به سؤال
سبت سوم دور در هاسؤال  اکثر میانگین بعالوه،. شدند شاندهنده که یافته افزایش قبل دور دو به ن  ن
ــؤاال این تاثیر میزان ــیار و زیاد حد در تس ــؤاال این براي معیار انحراف همچنین. اســت زیاد بس  تس

ــاندهنده ــدن کوچکتر نش ــوم تا دوم و  اول دور از آن ش ــت س  میان توافق افزایش بیانگر خود که اس
 .اعضاست
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 شود: مدل نهایی تحقیق ارائه می )2در شکل(
 

 
 .  مدل نهایی تحقیق2شکل

 

 گیرينتیجه .6
ـــده در این مقاله مطابق نظریه لومب نی دارد، بی) قابلیت پیش2003رگ  و کیرکولد (نظریه تولیدش

ــیلی و همچنین عدم توجه انرژيتوان دریافت که تکیه بیش از حد بر چرا که با ارائه مدل می هاي فس
سوختبه قیمت شته هاي تجدیدپذیر تاثسازي انرژيبر تجاري تواندمیها گذاري این  و یر منفی گذا

ضعیت تجاريتواند با ارائه راهکارهایی در جهت بهمچنین مدل می سر سازي این انرژيهبود و ها می
شد . به عنوان مثال، با ارائه ارزش پی شهروندان میشنهادي با شتریان و  ضا براي این به م توان بازار تقا

ـــتعد پذیرش محصـــول نمود و با قیمتانرژي ـــب و ارائه تخفیفات به نوعی هاي را مس گذاري مناس
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سوختمشتریان را ت ستفاده از این نوع  ساز رشد ها نمود . از طرفی، رویکرد نوآورانه زمینهرغیب به ا
شوكشد به گونهها و توسعه در زمینه این انرژي سنتی ایران دچار مشکل اي که با  هاي نفتی اقتصاد 

سازي با در نظر گرفتن طول تجاري  مراحل همه در توسعه و نگردد. براي این کار الزم است تحقیق
تا بازار هاي فعلی ایجاد نمود را در ایدهعمر ایده انجام شود و با در نظر گرفتن زمان، تغییرات اساسی 

 گذاران از سودمندي دوسویه برخوردار گردند . رمایهو همچنین س
هاي جدید را از میان سایر توانند با تعامل صنعت و دانشگاه، ایدههاي کارآفرین میهمچنین گروه

صول در جهت تجاريایده سازي آن اقدام نمایند. ها غربال و بعد از اطمینان از قدرت عملکردي مح
هاي نجی مالی و فنی، موفقیت در شــرایط آزمایشــگاهی نیز از  پیشــرانســالبته در میان توجه به امکان

ر و حســاســیت باالتري هاي تجدیدپذیر از اهمیت بیشــتکه در زمینه انرژي باشــدمییک طرح جدید 
 برخوردار است.

ســـازي موفقی دســـت یابند که از توانند  به تجاريهاي انرژي تجدیدپذیر در صـــورتی می طرح 
لذا الزم اســت کارآفرینان و دولت با توجه به فرهنگ  .ود اطمینان داشــته باشــندمشــتریان نهایی خ

ست سیا شهروندان به این مقوله، با  شور و درك نگاه  صرف انرژي در ک هاي تنظیمی و هدفمندي م
هاي تجدیدپذیر به جاي منابع ســـوختی فعلی کنند. براي ها،  اقدام به جایگزینی تدریجی انرژيیارانه

ـــکلنقش دولت و قانون ،این کار ـــتفاده از قدرت گذار از طریق ش دهی به رفتارهاي اجتماعی و اس
ـــطرار اجتماع ـــهروندان و ایجاد حس اض ـــانه در جهت ترغیب ش ها ی براي گرایش به این انرژيرس

ســازي  شــود، زیرا در صــورتی که کارآفرین از فروش و ســاز موفقیت طرح تجاريتواند زمینهمی
شدن ایده  سرمایهاطمینان خود تجاري  شدن  سیل  شاهد گ شد،  شته با سرگردان به این حوزه دا هاي 

 پرسود خواهیم بود. 
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