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چکیده

با توجه به محوریت انرژی در توسعه اقتصادی کشورها ،سیاستگذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است .گام اول

برای سیاستگذاری فناوری ،تبیین موانع و مسائل موجود در مسیر توسعه و به دنبال آن ارائه سیاستهای مناسب در جهت

رفع این موانع میباشد .بر این اساس هدف این مقاله ،ارائه مدلی جهت تحلیل فرآیند توسعه فناوری بر پایه نظام نوآوری
فناورانه است .باتوجه به اینکه تحلیل نظام نوآوری عوامل کارکردی و ساختاری را دربرمیگیرد ،چارچوب تحلیل الیهای

علتها باهدف درنظرگرفتن الیههای تحلیلی عمیقتر و تبیین مسائل و موانع ریشهای در مسیر انتشار فناوری مورداستفاده
قرار گرفتهاست .نوع پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش پیمایشی است .قلمرو زمانی نیز از سال  1388که
اولین بهرهبرداری از نیروگاههای سی-اچ-پی در کشور انجام شد تا کنونی است .نمونه آماری نیز خبرگان مطلع از فناوری
مورد بررسی ،در سه الیه دانشگاهی ،صنعتی و سیاستگذاری بودهاند .در مرحله اول بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،مسائل
نظام نوآوری تولید همزمان برق و حرارت در پنج دسته مسائل کارکردی ،ساختاری ،زمینهای ،گفتمانی و چشماندازی از

طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته و گروه کانونی استخراجشده و سپس شدت هر یک از آنها با روش مدلسازی معادالت
ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .درحالیکه نتیجه اکثر مطالعات مشابه شامل تحریک عناصر ساختاری و کارکردی نظام
نوآوری فناورانه بوده است ،نتایج پژوهش حاضر تأثیر باالی موانع زمینهای ،گفتمانی و همچنین چشماندازی را بر نظام

نوآوری فناوری موردمطالعه نشان میدهد.

واژگان كليدي :نظام نوآوری فناورانه ،تحلیل الیهای علتها ،تولید همزمان برق و حرارت ،سیاستگذاری فناوری
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 -1مقدمه

در سالهای اخیر پس از افزایش عمده بهای سوخت و اهمیت یافتن افزایش کارایی انرژی و کاهش آلودگی
زیستمحیطی ،تمایل به استفاده از فناوریهای جدید و کارای تولید حرارت ازجمله تولید همزمان برق و
حرارت 1افزایشیافته است ( .)Basso et al., 2017در روشهای معمول برای تأمین نیازهای الکتریکی و
حرارتی ،الکتریسیته از شبکه توزیع سراسری و حرارت بهوسیله سوزاندن سوخت در بویلرها و تجهیزات
گرمازا به روش تولید جداگانه تأمین میگردد .در این روش انرژی قابلتوجهی از راههای مختلف از جمله
تلفات توزیع و انتقال الکتریسیته در شبکه سراسری به هدر میرود ،که بیشتر این حرارت قابل بازیافت است
و میتواند در تأمین انرژی حرارتی مورداستفاده قرار گیرد.
در مقابل این سیستمهای متمرکز ،روشهای تولید غیرمتمرکز و مستقل با استفاده از فناوری سی-اچ-پی یا
ترکیبی از تولید همزمان برق و حرارت قرار دارد .از لحاظ ترمودینامیکی این روش به معنی تولید همزمان
دو شکل معمول انرژی یعنی الکتریکی و حرارتی با استفاده از یک منبع انرژی اولیه میباشد .انرژی گرمایی
از بازیافت تلفات حرارتی این مولدهای مستقل بدست میآید و این حرارت در بخشهای مختلف صنعتی،
تجاری و مسکونی بهکار گرفته میشود .از مزایای سیستمهای تولید همزمان ،میتوان به حرکت بهسوی
خصوصیسازی و تولید غیرمتمرکز و مستقل برق و حرارت ( ،)Kelly and Pollitt, 2010جلوگیری از
تلفات توزیع و انتقال در شبکه سراسری ،افزایش کارایی تبدیل انرژی به استفاده از آن

(Fumo et al.,
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 ،)2009کاهش مصرف سوخت و افزایش رقابت در تولید برق و توان نیروگاهی و کاهش آالیندههای
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زیستمحیطی بخصوص دیاکسید کربن و گازهای گلخانهای ( )Chicco and Mancarella, 2008اشاره
نمود.
با توجه به مزایای ذکرشده ،در ایران نیز این فناوری بهعنوان راهکاری برای افزایش بهرهوری ،امنیت انرژی،
کاهش گازهای گلخانهای و کاهش تلفات در شبکه توزیع موردتوجه قرارگرفته است .این توجه تا جایی
است که توسعه این فناوری در بسیاری از اسناد باالدستی کشور ازجمله قانون برنامه پنجساله توسعه،
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ،مصوبات شورای انرژی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی موردتوجه
قرارگرفته است .عالوه بر این ،این فناوری توسط شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) جزو
ده فناوری دارای اولویت در بخش انرژی قرارگرفته است .همچنین بهعنوان یکی از فناوریهای راهبردی
صنعت برق به تصویب شورای عالی پژوهش و فناوری وزارت نیرو نیز رسیده است .بااینوجود ،توسعه
این فناوری تاکنون مطابق برنامهریزیها محقق نشده و طی دو سال اول برنامه ششم (سالهای  96و ،)97

مجموع ظرفیت اسمی نیروگاههای تولید پراکنده جدید ،کمتر از نیمی از هدفگذاری صورت گرفته بوده
است .بهطور دقیقتر ،بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت نیرو میبایست تا پایان سال  ،1400توان
تولید برق را از طریق سرمایهگذاری بخش غیردولتی ،به میزان  25000مگاوات افزایش دهد که 3000
مگاوات آن از طریق تولید پراکنده و تولید همزمان برنامهریزیشده است .این در حالی است که مجموع
ظرفیت اسمی نصبشده تولید پراکنده در کشور تا پایان سال  97حدود  1200مگاوات بودهاست .با نگاهی
به روند اقدامات انجامشده توسط بخش خصوصی و دولت در خصوص این فناوری ،مشاهده میشود که
قالب نهادی و ساختاری نسبت ًا مناسبی پیرامون این فناوری شکلگرفتهاست ،اما بااینحال توسعه فناوری

مطابق اهداف صورت نگرفته است .بهعالوه ،شرکتهایی که دانش و فناوری الزم برای توسعه نیروگاههای
سی-اچ-پی را در اختیار داشتهباشند در کشور شکلگرفتهاند ،اما بااینحال توسعه این فناوری آنطور که
انتظار میرفت محقق نشده است.
با اینکه در کشورهای توسعهیافته ،توسعه فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه و تولید دانش آغاز
میشود ،در کشورهای درحالتوسعه به نظر میرسد عموم ًا شکلدهی بازار و یا جهتدهی به فعالیتهای

تحقق و توسعه توسط دولتها ،گام اول توسعه فناوری است .بهطوریکه دولتها در ابتدا بازار محصول
این کشورها از طریق وضع قوانین و برنامههای ملی ،فعالیتهای تحقیقاتی را در راستای توسعه فناوریهای
موردنظر هدایت کرده و بهتدریج سبب توسعه دانش و فناوری میشوند (Edsand, 2016, Tigabu et al.,

 .)2015بنابراین به نظر میرسد مسائل و موانعی فراتر از توسعه دانش فنی و یا بازیگران و نهادهای موردنیاز
توسعه فناوری باعث عدم تحقق اهداف ملی در زمینه فناوری سی-اچ -پی شدهاست که بنابر توضیحات
ذکرشده ،باید مربوط به سطوحی فراتر از مشکالت نهادی و ساختاری باشند .این امر نویسندگان را بر آن
داشت تا در یک چارچوب سازمانیافته ،به بررسی علل و عوامل این شکاف بین سیاستهای تنظیمشده و
نتایج محققشده در سالیان اخیر بپردازند.
بنا بر توضیحات ذکرشده ،به نظر میرسد این مسئله را میتوان با رویکردهای مربوط به گذار فناورانه
تحلیل کرد .گذار فناورانه عبارت است از جایگزینی فناوری در یک تغییر ساختار اجتماعی-فنی
( .)Geels, 2002بر اساس رویکرد نظامهای نوآوری فناورانه ،2مدیریت فرآیند گذار فناورانه را میتوان به
دو فاز تحلیل و سیاستگذاری تقسیمبندی کرد( .)Moallemi et al, 2012در این رویکرد ،چه برای تحلیل
و چه برای سیاستگذاری توسعه فناوری ،الزم است ابتدا نقاط شکست سیستمی یا مسائل 3استخراج
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ل میدهند که این امر منجر به توسعه دانش بهصورت تدریجی میشود .بهعالوه ،دولتها در
فناورانه را شک 
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شود( .)Edquist, 2010بنابراین در این مقاله ،با توجه به رویکردهای تکاملی و بهویژه نظام نوآوری فناورانه
که نقطه شروع تحلیل را موانع و نقاط شکست میدانند ،تمرکز بر استخراج نقاط شکست یا مسائل سیستمی
قرار گرفتهاست .به همین منظور ،هدف این مقاله ،ارائه چارچوبی جامع برای تحلیل مسائل و موانع توسعه
نظامهای نوآوری فناورانه ،با تمرکز بر فناوری مورد بررسی است .از طرف دیگر مطالعات مختلفی به این
امر پرداختهاند که تحلیل نظام نوآوری فناورانه در کشورهای درحالتوسعه ،بدون توجه به عوامل زمینهای
و محیطی این کشورها ،اثربخشی الزم را ندارد ( .)Edsand, 2016, Tigabu et al., 2015بنابراین تالش
نویسندگان بر این است تا از چارچوب موردنظر نتایجی بدست بیاید که از تحلیلهای رایج نظام نوآوری
فناورانه قابلاستخراج نبوده و یا در خصوص آنها کمتر بحث شده است .به این منظور ،روش تحلیل
الیهای علتها 4بهمنظور غنای بیشتر تحلیل نظام نوآوری فناورانه انتخابشده است تا مسائلی فراتر از موانع
کارکردی و ساختاری که عموم ًا در تحلیلهای نظام نوآوری موردتوجه قرار میگیرد ،قابل کشف باشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2تحلیل نظام نوآوری فناورانه
رویکرد نظام نوآوری فناورانه را میتوان نخستین رویکردی دانست که در مطالعه فناوریهای حوزه انرژی
از آن استفاده شدهاست ( ،)Jacobsson and Bergek, 2011تا جایی که بهعنوان ابزاری جهت تحلیل عوامل
موفقیت و شکست توسعه و گسترش فناوریهای این حوزه شناخته میشود(.)Wieczorek et al., 2015
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برگک و همکاران( )2015نظام نوآوری فناورانه را مجموعهای از اجزا شامل فناوریها ،بازیگران ،شبکهها

برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه ،روشهای مختلفی وجود دارد که در طول دورههای زمانی مختلف
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تکاملیافتهاند .این روشها عبارتند از تحلیل بر پایه خروجی ،بر پایه کارکردهای نظام ،بر پای ه عوامل

و نهادها تعریف میکنند که فعاالنه در جهت توسعه یک فناوری خاص ایفای نقش میکنند.

(Bergek

 .)et al., 2015برای نظام نوآوری فناورانه دو رکن اساسی در نظر گرفته میشود که عبارتند از عوامل
ساختاری 5و کارکردها .6چهار جزء بازیگران ،7شبکهها( 8تعامالت) ،زیرساختها 9و نهادها 10بهعنوان عوامل
ساختاری نظام نوآوری فناورانه مطرح میشوند( .)Wieczorek and Hekkert, 2012کارکردهای هفتگانه
نظام نوآوری فناورانه نیز عبارتند از :فعالیتهای کارآفرینی ،11توسعه دانش ،12انتشار دانش ،13جهتدهی به
پژوهش ،14شکلدهی به بازار ،18بسیج منابع 16و مشروعیتبخشیHekkert et al., 2007, Bergek et al.,( 17

.)2008

ساختاری نظام و تحلیل بر پایه ارتباط بین کارکردها و عوامل ساختاری .خروجی هر یک از این روشها
موانع و مسائل سیستمی توسعه فناوری ،و یا بهعبارتدیگر ،مسائل سیستمی نظام نوآوری فناورانه است .در
ادبيات تحلیل نظام نوآوری ،این مسائل سیستمی با عناوینی مثل نقاط شکستSmits and Kuhlmann,( 18
 ، )2004نقاط ضعف )Wieczorek and Hekkert, 2012( 19یا عوامل بازدارندهJacobsson and Johnson,( 20

 )2000یاد میشود .جدول ( )1مجموعه مسائلی که در مطالعات متعدد برای نظام نوآوری استخراج شدهاست
را نشان میدهد.
جدول ( :)1مسائل سیستمی نظام نوآوری فناورانه در ادبیات
(Wieczorek and
)Hekkert, 2012

( Weber and Rohracher,

( Chaminade and

( Woolthuis et

( Jacobsson and

)2012

)Edquist, 2010

)al., 2005

)Johnson, 2000

( Smits and
Kuhlmann,
)2004

( OECD,
)1997
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تقاضا
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کیفیت/

هزینههای

سیاستی

منابع عمومی

شکست

مسائل

بازتابی
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شکست
شبکهها و
تعامالت

زیرساختی
مسائل
نهادی

مسائل نرم و سخت

شکست نهادهای

ارتباطات ضعیف

نهادی

نرم

بازیگران نظام

مسائل شبکهها

مسائل قفلشدگی

مسائل مکمل

شکست تعامالت
(شبکهها)
شکست
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هدایت اشتباه

قفلشدگی
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نبود تعامالت
بین بازیگران

شکست تأمین

عدم هماهنگی

زیرساختها و

بین تحقیقات

سرمایهگذاری

پایه و کاربردی
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کنترل بازار

شکست نظام
آموزش

مسائل تأمین
مسائل
زیرساختی

زیرساختها
مسائل سرمایهگذاری

همانطور که در جدول( )1مشاهده میشود ،مسائل و یا نقاط شکست استخراجشده در مطالعات پیشین،
عمدت ًا بر مسائل درون سیستمی نظام نوآوری فناورانه متمرکز میباشند .بهطور مشخص ،شکستهای
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شکست نهادهای

شکست قانونی

شکست نهادی

نامناسب
نهادهای انتقال
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سیستمی اشارهشده در ادبیات را میتوان به شکستهای مربوط به نهادها ،شکستهای مربوط به قابلیتها،
شکستهای جهتدهی و هدایت و شکستهای مالی تقسیمبندی کرد .شکستهای نهادی ناظر به نهادهای
توسعه فناوری و یا ارتباطات بین آنها است .این شکستها در همه منابع اشارهشده است .شکستهای
مربوط به قابلیتها نیز که در بیشتر منابع اشارهشدهاند ،مربوط به قابلیتها توسعه و تولید دانش و یا
قابلیتهای نهادی میباشد .شکستهای جهتدهی و هدایت به جهتدهی کلی سیستم و هدایت توسعه
فناوری عمدت ًا توسط دولتها اشاره دارد .شکستهای اشارهشده ذیل این دسته ،بیان میکنند که هدایت

اشتباه سیستم ،کنترل بازار و شکلدهی نامناسب تقاضا چگونه باعث شکست نظام نوآوری میشوند .در
نهایت شکستهای مالی نیز مربوط به تأمین هزینههای توسعه فناوری و ضعف در تخصیص و هدایت
درست سرمایهگذاری در توسعه فناوری است .درمجموع ،وایزورک و هکرت ( )2012تمامی موانع را به چهار
دسته موانع ساختاری تقسیم کردهاند که در این مقاله نیز مبنای دستهبندی موانع ساختاری همین چهار دسته
است .درواقع تمامی موانع اشارهشده را میتوان در قالب کارکردها و اجزای ساختاری نظام دستهبندی کرد.
در زمینه بهکارگیری مدل نظامهای نوآوری فناورانه در تحلیل فرآیند توسعه فناوری در بخش انرژی
مطالعات متعددی در ایران و دیگر کشورهای دنیا صورت پذیرفته است .دراینبین میتوان به مقاله سوروس
و همکاران (2010و )2009اشاره کرد که بهترتيب روند توسعهي فناوريهاي هيدروژن و پيل سوختي و گاز
طبيعي بهعنوان سوخت خودرو 25را در کشور هلند با استفاده از رويکرد نظام نوآوري فناورانه بررسي ميکنند.
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در اين دو مطالعه چهار مرحلهي شکلگيري اين نظام از منظر ساختاري و کارکردي تحلیلشده و عملکرد
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مسير توسعه در هر مرحله با شناسايي موانع و محرکهاي موجود در قالب مؤلفههای ساختاري سنجيده
ميشود( .)Suurs et al., 2009, Suurs et al., 2010با بهکارگیری رويکردي مشابه ،ون آلفن و همکاران
( )2009در مقاله خود به بررسي عملکرد نظام نوآوري فناورانه سيستمهاي ذخيرهسازي دياکسيدکربن
کشور نروژ ميپردازند .اين نظام در طول دو دورهي زماني بررسي شده و در هر دوره تعامالت ميان
کارکردها تحليل ميشود .سپس عملکرد فعلي اين نظام ارزیابیشده و مهمترين مکانيزمهاي محرک و
بازدارندهي مربوط به هريک از کارکردها شناسايي ميشود ( .)van Alphen et al., 2009آنها اين تحليل را
براي کشور آمريکا نيز انجام ميدهند و همچنین توسعه و بهکارگیری اين فناوريها را در کشورهاي نروژ،
هلند ،استراليا ،کانادا و امريکا با بهکارگیری رويکرد نظامهاي نوآوري فناورانه با يکديگر مقايسه ميکنند
( .)van Alphen et al., 2010میرعمادی و رحیمی در مطالعه مشابهی ،به شناسایی شکستهای نظام نوآوری
فناورانه سوخت زیستی در ایران پرداختهاند .در این مقاله از رویکرد تحلیلی ساختاری-کارکردی برای

شناسایی شکستهای سیستمی استفاده شدهاست .اگرچه این مقاله تحلیل جامعی را در خصوص موانع
موجود بیان میکند ،اما در سطح موانع ساختاری باقیمانده و علل ریشهای که منجر به بروز موانع ساختاری
و نهادی شدهاست را بررسی نمیکند(میرعمادی و راد .)1395 ,همچنین حیرانی و همکاران ( )1393به
عوامل شکست انتشار فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران براساس موتورهای نوآوری پرداختهاند.
در این مقاله چارچوب تحلیل دینامیک بین کارکردها و رابطه علت و معلولی مسائل و موانع توسعه این
فناوری در سطح کارکردها است .مشابه مقاله اشارهشده قبلی ،این مقاله نیز از سطح موانع ساختاری پیشتر
نمیرود .از همین رو نویسندگان مقاله مزبور را باهدف تکمیل و ریشهیابی موانع استخراجشده در این مقاله
طراحی کردند(حیرانی و همکاران.)1393 ،
در مقاله مشابهی رحیمی راد و همکاران( )1396به تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی
فتوولتاییک در ایران پرداختهاند .در این مقاله آنها از رویکرد تحلیل کارکردی استفاده کرده و با تجلیل
موتورهای محرک نوآوری بین کارکردهای مختلف نظام نوآوری ،توسعه فناوریهای فتوولتاییک در ایران
را تحلیل تاریخی کردهاند .اگرچه آنها نظام نوآوری را در چارچوب ایران بهعنوان یک کشور درحالتوسعه
بررسی کردهاند ،اما به تحلیل عوامل خارج از نظام نوآوری و ساختارها و کارکردهای آن توجهی نداشته و
راد و همکاران.)1396 ،همچنین آزاد و قدسی پور( )1396در رویکرد مشابهی مدلی برای سیاستگذاری
نظام نوآوری بخشی در صنعت پتروشیمی ایران ارائه دادهاند .در این پژوهش نیز از رویکرد تحلیل کارکردی
با استفاده از موتورهای نوآوری استفادهشده و درنهایت سناریوهای مختلفی برای تخصیص منابع به هریک
از کارکردهای نظام بر اساس پویایی روابط بین کارکردها و اثر آنها بر توسعه فناوری ارائه شدهاست .در
این مقاله نیز به مسائل و محرکهای فراتر از سطح کارکردی نظام نوآوری پرداخته نشدهاست (آزاد و
قدسیپور.)1396 ،
در مقاله دیگری میرعمادی و دیگران نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران را بر اساس رویکرد ساختاری-
کارکردی تحلیل کرده و درنهایت وضعیت توسعه این فناوری در زمان کنونی و پیشبینی پتانسیل توسعه
آن در آینده را ارائه میکنند .در این مقاله اگرچه تحلیل از نقاط قوت و ضعف این فناوری ارائه میشود ،اما
اشارهای به محرکهای کالن و علل ریشهای نقاط ضعف نشدهاست (میرعمادی و دیگران.)1397 ،
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد که در جدیدترین مطالعات ،رویکرد کارکردی -ساختاری بهمنظور رفع
نقاط ضعف رویکردهای قبلی بیشترین مورداستفاده را دارد(.)Sixt et al., 2018, Sawulski et al., 2019
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در این رويكرد ايده اصلي بر اين اصل استوار است كه بر اساس رابطه و تأثیر متقابل كاركردها و عوامل
ساختاري ،علت ضعف يا قوت هريك از كاركردهاي سيستم ،عوامل ساختاري مرتبط با آن كاركرد است
( .)Markard et al., 2012, Truffer et al., 2009اما در این رویکرد نیز ضعف در توجه به علل ریشهای در
سطوح کالنتر دیده میشود ،چرا که در این رویکرد هم به عواملی بیرون از نظام توجه چندانی نمیشود.
بهطورکلی میتوان گفت اگرچه رویکرد نظام نوآوری فناورانه تالش دارد مکانیزم توسعه فناوریهای
جدید را توضیح دهد ،اما نمیتواند چرایی و چگونگی تحقق یک گذار فناورانه را بهطور عمیق بررسی کند
(.)Nevzorova and Karakaya, 2020به همین دلیل ،عوامل زمینهای باهدف پوشش این نقطه ضعف در
ادبیات تحلیل نظام نوآوری ،به چارچوب تحلیل اضافهشده تا به کمک آن بتوان تحلیلهای نظام نوآوری
را عمق بخشید .در ادامه مروری بر مفاهیم و مطالعات قبلی تجلیل نظام نوآوری با درنظر گرفتن عوامل
زمینهای صورت گرفتهاست.
 -2-2عوامل زمینهای
یکی از نخستین تالشها برای توجه به عوامل برون سیستمی ،معرفی عوامل زمینهای است(Bergek et al.,

 )2015که میتوانند نقش بسیار مهمی در بروز مسائل و موانع توسعه نظامهای نوآوری خصوص ًا در کشورهای
درحالتوسعه داشته باشند( .)Sawulski et al., 2019هر نظام نوآوری فناورانه جدیدی ،با دسترسی و استفاده
از منابع محیطی و زمینهای خود نظیر صنایع دیگر به وجود میآید(.)Jacobsson and Bergek, 2011
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هلسمارک ( )2010اشاره میکند که عوامل زمینهای که یک نظام نوآوری فناورانه در آن شکل میگیرد نهتنها
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منابع در دسترس ،بلکه جهت کلی حرکت آن نظام را نیز تحت تأثیر قرار میدهد( .)Hellsmark, 2010با در
نظر گرفتن عوامل زمینهای ،این اصل موردتوجه قرار میگیرد که فناوریهای مختلف ،در بسترهای محیطی
مختلف ،بهصورت متفاوتی توسعه پیدا میکنند( .)Nevzorova and Karakaya, 2020عالوه بر این ،با توجه
به عدم ثبات عوامل زمینهای ،و تغییرات مداوم آنها ،با تحلیل اثرات عوامل زمینهای ،چالشهای و فرصتها
برای توسعه فناوریهای جدید بهتر شناخته میشوند .در نهایت واردکردن عوامل زمینهای به تحلیلهای
مبتنی بر  ،TISچارچوب جامعتری را برای تحلیل فرآیندهای توسعه یک فناوری خاص ،و نیز فرآیندهای
مرتبط با آن در سایر بخشهای پیرامونی آن فناوری ،ارائه میکند( .)Bergek et al., 2015تالشهای مختلفی
در خصوص ارتباط دادن عناصر مختلف زمینهای با نظام نوآوری فناورانه صورت گرفتهاست اما در مقاله
برگک و دیگران ( ،)2015برای نخستین بار دستهبندی جامعی از عوامل زمینهای اثرگذار بر نظام نوآوری
فناورانه ارائه شدهاست .در این دستهبندی عوامل زمینهای به چهار دسته کلی تقسیم میشوند.

 نظامهای نوآوری فناورانه دیگر :این عامل به ارتباطات بین نظامهای نوآوری فناورانه مختلف اشاره داردکه شامل همکاری یا رقابت فناوریها با یکدیگر میشود.
 بخش (صنعت) :این عامل زمینهای بیانگر نهادها و زیرساختهایی است که بهصورت مشترک بیننظامهای نوآوری فناورانه مختلف و در سطح ملی قرار دارند .مفهوم تعامالت نظام با بخش مربوط به خود،
همان مفهوم رژیمهای اجتماعی -فنی مطرحشده توسط گیلز است.
 عوامل جغرافیایی (بومی) :برگک و دیگران ( ،)2015عوامل جغرافیایی را مجموعهای از عوامل سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و قانونی میدانند که در مرزهای جغرافیایی یک نظام نوآوری فناورانه وجود دارد.
ازاینجهت ممکن است نوعی همپوشانی در عوامل جغرافیایی با دیگر عوامل زمینهای ایجاد شود.
 محیط سیاسی :این عامل نیز بیانگر شرایط عمومی سیاسی در محیط توسعه فناوری است .ارتباط بینمحیط سیاسی و نظام نوآوری فناورانه را میتوان محور اصلی فرآیندهای گذار بلندمدت و عامل کلیدی
توسعه نظام نوآوری فناورانه نامید(.)Bergek et al., 2015
وو و همکاران( )2020در مقالهای به بررسی گذار بخش انرژی چین به تولید پراکنده پرداختهاند .در این
مقاله آنها به عواملی همچون قواعد بازار و رفتار مصرفکنندگان در جامعه چین بهعنوان عوامل زمینهای
در کشورهای درحالتوسعه ،عامل بسیار مهمی در گذار به سمت انرژیهای کمکربن است .همچنین آنها
به نقش قانونگذاری جهت تنظیم بازار و رفتار مصرفکننده اشاره میکنند( .)Wu et al., 2020بااینحال
این مقاله چارچوب جامعی ارائه نداده و به عوامل دیگری مانند گفتمانها و چشماندازها توجه نکردهاست.
جیانگ و دیگران( )2020به بررسی نقش عوامل محیط کالن در گذار فناورانه در بخش انرژی پرداختهاند.
آنها نتیجه میگیرند که در کشورهایی با بحرا ن و عدم ثبات اقتصادی ،فناوریها نوین انرژی توسعه
نمییابند و توسعه این فناوری مستلزم ثبات اقتصاد کالن است .دلیل این امر این است که این فناوریها در
برابر تغییرات کالن اقتصادی آسیبپذیرتر از سیستمهای سنتی تأمین انرژی بوده و به همین دلیل در شرایط
بحران از رقابت با این سیستمها باز میمانند( .)Jiang et al., 2020البته چارچوب یکپارچهای برای در نظر
گرفتن سایر عوامل کالن بهجز عوامل اقتصادی در این مقاله ارائه نمیشود.
ی بادی و خورشیدی در
در مطالعات داخلی ،موسوی و همکاران ( )1397به بررسی گذار فناوریهای انرژ 
ایران پرداختهاند .نویسندگان در این مقاله از رویکرد تحلیل چندسطحی برای تحلیل توسعه فناوری استفاده
کردهاند .اگرچه این مقاله رویکرد توصیفی داشته و به ریشهیابی و علتیابی توسعه یا عدم توسعه این
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پرداختهاند .نتیجه جالبتوجه این مقاله این است که ارتباطات و تعامالت اکوسیستمهای انرژی خصوص ًا
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فناوریها نپرداختهاست ،اما بهخوبی نقش عواملی در سطح کالن نظیر بازشدن فضای تعامالت بینالمللی
و قوانین و تعرفههای انرژی تجدیدپذیر را بر روند توسعه این فناوریها نشان دادهاست(.موسوی درچه و
دیگران.)1397 ،
مجیدپور( )1391در مقاله خود به بررسی تحلیل گذار به فناوریهای کمکربن در ایران میپردازد .وی
چالشهای پیش روی این گذار را به چالشهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تقسیم میکند
و تحلیل میکند که توسعه فناوریهای کمکربن نیازمند اقدامات سیاستی بیشتری برای بلوغ بوده و هنوز
در مرحله تکامل اولیه است .همچنین ذهنیتهای سیاستگذاران و بازیگران حوزه انرژی نیز تا حد بلوغ
فاصله دارد .وی همچنین نتیجه میگیرد که سیاستهای گذار کمکربن باید حتم ًا در کنار سیاستهای

بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای نو (نظامهای نوآورانه دیگر) تعریف شود تا اثربخشی الزم را داشته
باشد .البته این مقاله به ارائه چارچوبی برای تحلیل نپرداخته و تأثیرات چالشهای مختلف بر یکدیگر را
بررسی نمیکند .همچنین مسائل عمیق در سطح چشماندازی و گفتمانی و تأثیر آنها بر سایر موانع نیز
بررسی نشدهاست(مجیدپور.)1391 ,
همانطور که دیده میشود ،مهمترین ویژگی موجود در مطالعات مربوط به تحلیل توسعه فناوری با رویکرد
نظام نوآوری فناورانه را میتوان تمرکز بر مسائل در سطح کارکردها و عوامل ساختاری دانست .اگرچه در
مطالعات جدیدتر ،عوامل زمینهای بهصورت پراکنده و موردی موردتوجه نویسندگان بودهاند ،اما در یک
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چارچوب تحلیلی جامع ارائه نشدهاند و به عوامل محیطی اثرگذار بر سیستم و همچنین علل وقوع مسائل
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در الیههای عمیقتر مثل ذهنیتهای جمعی مشترک ،عوامل فرهنگی ،هنجارها و باورهای جمعی توجه
نمیشود .در پژوهش حاضر در راستای شناسایی علل و عوامل وقوع مسائل در سطح سیستم ،از مدل تحلیل
الیهای علتها استفاده میشود ،تا بتوان هم مسائل زمینهای اثرگذار بر نظام نوآوری و هم مسائل الیههای
عمیقتر که در بسیاری از موارد عامل شکلگیری مسائل در سطح سیستم هستند شناسایی و در مرحله بعد
نوع و شدت ارتباط این مسائل در الیههای مختلف تبیین گردد.
 -3-2تحلیل الیهای علتها

26

تحلیل الیهای علتها ،نظریه جدید در حوزه آیندهپژوهی است .کاربردهای دیگر این روش ،شناسایی و
ریشهیابی عمیق مشکالت و مسائل اجتماعی و سازمانی و همچنین سیاستگذاری

است(Inayatullah,

 .)2009این چارچوب در تحلیل مسائل اجتماعی و سازمانی چهار سطح را در نظر میگیرد که هر یک از
این سطوح ،بعد متفاوتی را نشان میدهند که از آن بعد به مسائل نگاه میشود.

 2-3-1-سطح یک ،لیتانی

27

این سطح که اولین سطح از الیهها را نشان میدهد دربرگیرنده مسائل مشهود است .در این سطح روندها،
اطالعات ،اعداد و آمار و شاخصهای اندازهگیری دیده میشوند .معموالً تغییرات در این الیه بهسرعت

اتفاق میافتد و واکنشها نیز سریع و مقطعی است ( .)Turnbull and Ipwich, 2006این الیه مشهودترین
بخش از مسائل را بیان میکند و نیاز به تحلیل چندانی ندارد .همچنین مفروضات اصلی در این سطح کمتر
مورد سؤال قرار میگیرند(.)Inayatullah, 2004
 -2-3-2سطح دو ،نظامهای اجتماعی

28

در این سطح به عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و تاریخی پرداخته میشود .در این سطح دادههای سطح
قبلی کمی تحلیلشده و ارتباطات ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین ممکن است اقدامات
انجامشده نیز تحلیل شوند ( .)Inayatullah, 2004در این سطح ،دادهها مورد سؤال قرار میگیرند ،اما
مفروضات اساسی و چارچوب شناختی که مسئله در آن تعریف شدهاست همانند سطح اول پذیرفتهشده و
مورد سؤال قرار نمیگیرد(.)Inayatullah, 2009
 -3-3-2سطح سه ،جهانبینی 29یا گفتمان
قرار میگیرند .برخالف الیه لیتانی و علتهای نظاممند آن در الیه دوم ،در این الیه عللی (اعم از زبانی،
فرهنگی و اجتماعی) موردبررسی قرار میگیرند که مستقل از بازیگران و حتی در برخی موارد مستقل از
نظامها هستند( )Heinonen et al., 2015در این سطح برخالف دو سطح قبل ،پیشفرضهایی که برای
تعریف مسئله و تحلیل آن در سطح دو مدنظر بودهاند نیز ،مورد پرسش قرار میگیرد.
 -4-3-2سطح چهار ،استعاره 30یا اسطوره

31

این الیه به ابعاد ناخودآگاه و احساسی افراد و جوامع میپردازد .این الیه بیانگر تصویرهایی است که
یک تمدن از یک مقوله خاص دارد ،و نیز اسطورههایی که حامل آن تصویر خاص هستند .این تصاویر
و اسطورهها ،جهانبینی و پسازآن الیههای اجتماع و لیتانی را میسازند .عنایتاهلل برای توصیف این
الیه از واژه «الگوهای جمعی »32استفاده کرده و آن را «بعد ناآگاه و اغلب احساسی مسئله »33تعریف
میکند( .)Inayatullah, 2004برای نشان دادن ساختار الیهها در روش تحلیل الیهای علتها ،از شکلهای
هرم یا کوه یخ استفاده میشود .دلیل این امر این است که الیههای پایینتر فراگیرتر بوده و بازیگران آگاهی
کمتری نسبت به آنها دارند(.)Heinonen et al., 2017
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هینونن و همکاران( )2015در مقالهای با استفاده از روش تحلیل الیهای علتها ،میکوشند سناریوهای مختلف
انرژی را در آینده ترسیم کنند .آنها همچنین در این مطالعه از این روش برای ارزیابی سناریوهای کنونی نیز
استفاده میکنند .در کاربرد اخیر ،آنها با استفاده از رویکرد کارگاهی ،میکوشند موانع و مسائل موجود انرژی را
در چهار الیه تحلیل کنند( .)Heinonen et al., 2015رویکرد این مقاله نیز ناظر به کاربرد دوم این روش ،یعنی
ریشهیابی عمیق مسائل و مشکالت است .به همین دلیل این روش برای نخستین بار در این مقاله به تحلیل
مبتنی بر نظام نوآوری فناورانه اضافه گردید تا علل ریشهای مسائل موجود در نظام استخراج شود .در واقع
هدف از استفاده این روش ،پوشش دادن شکاف تحلیل علل ریشهای مسائل در الیههای عمیقتر و نیز مسائل
برونسیستمی نظام نوآوری فناورانه – فراتر از مسائل زمینهای -در تحقیقات پیشین است.
در این مطالعه ،مسائل کارکردی بهعنوان نشانههای اصلی بروز مشکالت در نظام نوآوری فناورانه در نظر
گرفته میشوند .اولین مرحله تحلیل این مسائل ،تحلیل ساختاری یا تحلیل مسائل موجود بر اساس اجزای
ساختاری نظام است .مرحله بعدی تحلیل که در ادبیات به آن اشاره شدهاست ،تحلیل مسائل زمینهای نظام
است که میتوانند علت مسائل ساختاری و کارکردی باشند .نوآوری این مقاله ،اضافه کردن مرحلهای دیگر
به تحلیل مسائل نظام نوآوری ،یعنی الیههای روش  CLAاست که از عمق بیشتری نسبت به تحلیل مسائل
زمینهای برخوردار است .شکل ( )1ارتباط بین الیههای مختلف  CLAو مشکالت  TISدر سطوح مختلف
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را در مدل مفهومی این مقاله نشان میدهد.
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شکل ( :)1ارتباط بین الیههای  CLAو مسائل مختلف TIS

بر اساس توضیحات ارائهشده ،شکل( )2مدل مفهومی و فرضیات استخراجشده را نشان میدهد .بهطور دقیقتر،
موانع و مسائلی که در ادبیات نظام نوآوری نیز اشاره شدهاند ،ناظر به الیه کارکردی و ساختاری نظام نوآوری
هستند که در نسل اول تحلیلهای نظام نوآوری مورد بررسی بودند .عوامل زمینهای بهعنوان عواملی که خارج
از ساختار و کارکردهای نظام بر آن اثرگذار است ،الیه بعدی تحلیل را تشکیل میدهند .الیه بعدی تحلیل موانع
مربوط به سطح گفتمان و جهانبینی است و درنهایت الیه استعارهها و اسطورهها ،بهعنوان علت کالن موانع
الیههای دیگر در نظر گرفته شدهاست .فرضیات مدل بر اساس روابط اثرگذاری و اثرپذیری هریک از موانع ،از
موانع موجود در سایر الیهها تعریف شدهاست.

 -3روش پژوهش

این پژوهش با توجه به مراحل مختلف ،ترکیبی از روش کمی و کیفی میباشد .بدین ترتیب که در مرحله
استخراج علتهای الیهای بر اساس مصاحبه و گروه کانونی ،روش مورداستفاده کیفی بوده و در مرحله آزمایش
مدل و بررسی نهایی روابط استخراجشده ،روش کمی مورداستفاده قرار گرفتهاست .از منظر قلمرو زمانی ،این
پژوهش وقایع و پیامدهای حاصل از آنها را در توسعه فناوری سی-اچ-پی از سال ( 1387ابالغ مصوبه توسعه
نیروگاههای سی-اچ-پی) تا تاریخ حاضر را مدنظر قرار دادهاست .از منظر قلمرو مکانی نیز نتایج و تحلیلها
مختص کشور ایران است .بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز در کل فرآیند پژوهش ،از روش ترکیبسازی
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شکل( :)2مدل مفهومی پژوهش
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استفاده شدهاست ( .)Denzin, 2017بر این اساس ،با جمعآوری دادهها از سه منبع مصاحبه ،35مشاهده 36و
مطالعه اسناد 37حداکثر اطمینان از صحت دادههای جمعآوریشده حاصل شدهاست .همچنین در هر مرحله با
توجه به روش جمعآوری داده ،روش مناسب برای تحلیل دادهها نیز استفاده شدهاست.
در مرحله اول بر اساس ادبیات نظام نوآوری فناورانه و تحلیل الیهای علتها ،مدل نظری پژوهش طراحی و
پیشنهاد گردید (شکل  .)1بهمنظور اعتبارسنجی اجزای مدل و شاخصها ،جلسات مصاحبهای با چند تن از
خبرگان حوزه سیاستگذاری نوآوری برگزار و اجزای مدل و شاخصهای کارکردها بر اساس تحلیل نظرات
آنها اصالح گردید (شکل  .)2رویکرد نویسندگان در طراحی مدل اولیه پژوهش ،رویکرد پسکاوی بودهاست.
بر اساس این رویکرد ،مدل مفهومی توسط محقق ساختهشده و بعد از تائید و اعتبارسنجی مورداستفاده قرار
میگیرد .سپس نتایج حاصل از مدل نیز اعتبارسنجی میشود تا نهایت اطمینان از صحت و دقت مدل و نتایج
آن صورت پذیرد( .)Blaikie, 2009در مرحله دوم که درواقع هدف اصلی آن استخراج عوامل مربوط به سطح
اول و دوم تحلیل الیهای علتها بود ،بر اساس روش پیشنهادی در تحلیل کارکردی-ساختاری ،پس از تحلیل
اسناد و مدارک مرتبط در زمینه مسائل توسعه این فناوری و نیز مصاحبههای نیمهساختاریافته ،مسائل موجود
در سطح مسائل کارکردی ،ساختاری و زمینهای ،در جلساتی با خبرگان این حوزه موردبحث قرار گرفت .در
نهایت با تجمیع نظرات خبرگان از طریق روش تحلیل مضمون ،مسائل کارکردی ،ساختاری و زمینهای برای
توسعه فناوری سی-اچ-پی استخراج شد .در مرحله سوم ،پس از استخراج عناوین مسائل مربوط به الیههای
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اول و دوم تحلیل الیهای علتها ،در یک جلسه گروه کانونی ،نظر خبرگان در خصوص مهمترین علل عدم
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ی در الیه مسائل گفتمانی و چشماندازی تبیین گردید.
توسعه این فناور 
دو روش اصلی بهکارگیری روش  ،CLAیکی رویکرد تحلیلی است که بهمنزله چارچوب تحلیل و تفسیر
پدیدهها در نظر گرفته میشود ،و رویکرد دوم رویکرد کارگاهی است که در یک فضای تعاملی بهمنظور
اخذ نظرات مختلف انجام میشود( .)Heinonen et al., 2017در بازی تحلیل الیهای علتها ،که در سال
 2003توسط عنایتاهلل ابداعشده ،از طریق ارتباطات چندجانبه در یک کارگاه ،یادگیری جمعی و در عمل
اتفاق میافتد ( )Inayatullah, 2004, Heinonen et al., 2017در این روش ،چهار گروه متناسب با چهار الیه
اشارهشده تشکیل میشوند .این چهارگروه با هم ارتباط برقرار کرده و بهصورت رفت و برگشتی نظرات خود
را با یکدیگر در میان میگذارند( .)Inayatullah, 2015این فرآیند از مدنظر قراردادن یک عنوان عمومی در الیه
لیتانی شروعشده و پس از رفتوبرگشتها و ارتباطات گروهها با یکدیگر و تبادل نظرات بین آنها ،درنهایت
به شناخت مسائل و موانع موجود در هر الیه منجر میشود .با توجه به اینکه تعداد استاندارد گروههای کانونی

 8تا  10نفر تعیین شدهاست( ،)Morgan, 1997مجموع ًا  9نفر در جلسه گروه کانونی حضور داشتند که جدول
( )2مشخصات آنها را نشان میدهد.
جدول ( :)2ویژگیهای نمونه آماری مرحله اول تا سوم (مصاحبههای نیمه ساختاریافته و گروه کانونی)
سمت
ریاست گروه موتورهاي الکترونیکي پژوهشگاه نیرو
مجري طرح تولید پراکنده شرکت توانیر
مدیران شرکتهاي صنعتي تولید سي-اچ-پي در ایران
اعضاي هیئتعلمي دانشگاههاي شریف ،شهید عباسپور و علم و صنعت
عضو هیئتمدیره انجمن تولید پراکنده ایران
جمع نفرات

جایگاه
دانشگاه -صنعت
سیاستگذاري
صنعت
دانشگاه
صنعت

تحصیالت
کارشناسي ارشد
دکترا
کارشناسي -کارشناسي ارشد
دکترا
دکترا

تعداد
1
1
3
2
2
9

همچنین دلیل انتخاب روش تحلیل مضمون برای جمعبندی نتایج جلسه گروه کانونی ،این بود که در تحلیل
مضمون به جزییات و بافت دادهها بیشتر توجه میشود و برخالف تحلیل محتوا ،واحد تحلیل بیش از یک
کلمه یا اصطالح است .در واقع تحلیل مضمون از شمارش صرف واژهها و عبارات فراتر رفته و بر توضیح و
تفسیر مفاهیم ضمنی تأکید میکند( )Guest et al., 2011که این امر در تحلیل الیهای علتها ،امری ضروری
است .روشهای مختلفی برای دستهبندی مضامین وجود دارد .در این مقاله با توجه به اینکه انجام مصاحبهها و
میکنند صورت گرفته است ،و پسازآن نظرات و گزارههای کلی تفسیر و دستهبندی نهایی شدهاند ،مبنای
دستهبندی مضامین بر اساس روش رایان و برنارد ( ،)2003مضامین اولیه و مضامین نهایی بودهاست(Ryan and

 .)Bernard, 2000بر این اساس از مجموع مصاحبهها و جلسه گروه کانونی 104 ،مضمون اولیه استخراجشده
و در مرحله نهایی  52مضمون نهایی بهعنوان مسائل نظام نوآوری فناورانه سی-اچ-پی در ایران معرفی شدند.
مضامین نهایی که درواقع مسائل نهایی در هر الیه هستند در جدول ( )1بخش ضمائم مقاله ارائه شدهاند.
در مرحله چهارم پژوهش ،پس از استخراج مسائل الیههای مختلف در مراحل قبلی ،پرسشنامههایی مبنی بر
سنجش تأثیر مسائل بر یکدیگر و بر کارکردهای نظام نوآوری فناورانه سی-اچ-پی ،میان کارشناسان و خبرگان
این حوزه ،توزیع شد .در این پرسشنامه ،بر اساس طیف لیکرت  5تایی ،شدت وجود هر یک از مسائل اشاره
شده در بخش قبلی مورد سؤال قرار گرفت .پرسشنامه مزبور در جدول شماره ( )2پیوست قابلمشاهده است.
ابزار تحلیل پرسشنامه مزبور و سنجش فرضیات ،مدلسازی معادالت ساختاری ( )38SEMدر نظر گرفته شد.
هدف از این امر ،ترکیب روش کمی و کیفی بهمنظور افزایش غنای تحلیل بودهاست .در واقع همانطور که
عنایتاهلل اشاره میکند ،در تحقیقات آکادمیک الزم است تا عوامل استخراجشده در هر الیه ،موردسنجش کمی
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قرار بگیرند تا اوالً میزان اهمیت هریک مشخص شود و ثانی ًا شدت اثرات هر عامل بر عوامل الیههای دیگر
تبیین شود ( .)Inayatullah, 2009به همین دلیل در این مقاله ،عالوه بر رویکرد کیفی که در استخراج مسائل
مورداستفاده قرار گرفت ،بررسی شدت اثرات مسائل الیههای مختلف نیز از طریق رویکرد کمی انجام شد.
عالوه بر دالیل فوق ،با توجه به عدمکفایت اندازه نمونه به دلیل محدودیت خبرگان در حوزه موردمطالعه،
برای پاسخ به فرضیات پژوهش از تکنیکهای تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو مدلسازی معادالت ساختاری
با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی )PLS( 39و با کمک نرمافزار  Smart PLSنسخه  2استفادهشده است.
از این روش زمانی که حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد استفاده میشود(Hair Jr et al.,

 .)2016جدول( )3مشخصات نمونه آماری مرحله چهارم پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)3ویژگیهای نمونه آماری مرحله چهارم
جایگاه

تحصیالت

تعداد

سمت
ریاست گروه موتورهاي الکترونیکي پژوهشگاه نیرو

دانشگاه -صنعت

کارشناسي ارشد

1

کارشناس گروه موتورهاي الکترونیکي پژوهشگاه نیرو

دانشگاه -صنعت

کارشناسي ارشد

5

مجري طرح تولید پراکنده شرکت توانیر

سیاستگذاري

دکترا

1

مدیران شرکتهاي صنعتي حوزه تجهیزات و نیروگاههاي سي-اچ-پي در ایران

صنعت

کارشناسي ارشد -دکترا

5

کارشناسان شرکتهاي صنعتي حوزه تجهیزات و نیروگاههاي سي-اچ-پي در ایران

صنعت

کارشناسي-کارشناسي ارشد

17

عضو هیئتمدیره انجمن تولید پراکنده ایران

صنعت

دکترا

عضو انجمن تولید پراکنده ایران

صنعت

کارشناسي ارشد-دکترا

7

عضو کمیسیون انرژي شوراي عالي عتف

سیاستگذاري

دکترا

4

مدیران شرکتهاي وابسته به توانیر

صنعت

کارشناسي ارشد -دکترا

6

کارشناسان شرکتهاي وابسته به توانیر

صنعت

کارشناسي ارشد

9
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اعضاي هیئتعلمي دانشگاههاي شریف ،شهید عباسپور و علموصنعت

دانشگاه

دکترا

6
2

پنجتایی لیکرت از خبرگان این حوزه پرسش شد که نتایج تحلیل پرسشنامهها در این بخش ارائه میشود.
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شاخصهای پراکندگی متغیرها نیز در جدول ( )3پیوست ارائه شدهاست .با توجه به نتایج این جدول،

جمع نفرات

63

 -4تجری هوتحلیل یافتههای پژوهش
 -1-4بررسی مدل پژوهش
بر اساس توضیحات ارائهشده ،در نهایت پس از بحث و تبادلنظر در جلسه گروه کانونی ،مجموع
مسائل موجود بر سر راه توسعه فناوری تولید همزمان برق و حرارت به دست آمد که در جدول ()2
ضمائم مقاله قابلمشاهده است .شدت این مسائل استخراجشده در قالب پرسشنامهای بر اساس طیف

تمامی مقادیر چولگی بین  -2و  2بوده و همچنین مقادیر کشیدگی نیز در بازه  -5تا  5قرار دارند .بنابراین
توزیع دادهها متقارن و نرمال است.
شکل ( )3مدل معادالت ساختاری مسائل را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میدهد .همانطور
که در جدول ( )4ضمائم نیز مشخص شده است ،تمامی بارهای عاملی از مقدار  0/5بزرگتر و در سطح
اطمینان  %95معنادار شدهاند .لذا میتوان همسويی سؤاالت پرسشنامه برای اندازهگيری مفاهيم را در
اين مرحله معتبر نشان داد .همچنین تمامی ضرایب مسیر داراي سطح معنیداري کمتر از ( 0/01و مقدار
ضریب بحرانی خارج از بازه ( ))-1/96،1/96میباشند و این نشانگر تأیید تأثیر مسائل بر یکدیگر است.
همانطور که مشاهده میشود ،مسائل ساختاری بیشترین تأثیر را بر مسائل کارکردی داشتهاند .بعدازاین
الیه ،مسائل مربوط به چشماندازهای غالب ،عالوه بر اینکه تأثیر زیادی را بر مسائل مربوط به گفتمانها
نشان میدهند ،بهعنوان یک عامل اثرگذار با میزان تأثیر قابلتوجه بر روی مسائل کارکردی عمل میکنند.
شکل ( )4نیز مد ل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی را در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب
( )t-valueنشان میدهد .طبق این مدل ،ضریب مسیر در سطح اطمینان  %95معنادار میباشد اگر مقدار
آمارهی  tاز  1/96بیشتر باشد که این شرط محقق شده است.
تحلیل الیهای علتهای شکست نظام نوآوری :فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران

شکل ( :)3مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد
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شکل ( :)4مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری در حالت معنیداری (قدر مطلق )t

بهمنظور اندازهگیری روایی ،دو شاخص بارهای عاملی و متوسط واریانس استخراجشده در نظر گرفته شدهاند.
همچنین برای بررسی پایایی مدل پژوهش ،از شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شدهاست .سایر
شاخصهای روایی و پایایی مدل نیز در جدول ( )4پیوست مقاله دیده میشوند .با بررسی شاخص میانگین
واریانس استخراجشده ،روایی همگرا نیز مورد تائید است .شاخصهای پایایی شامل آلفای کرونباخ و پایایی
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ترکیبی برای همه مسائل نیز به ترتیب باالی  0/7و  0/6بوده و لذا پایایی پرسشنامه تأیید میشود.
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-2-4آزمون فرضیات
نتایج حاصل از ضرایب مسیر ،مقدار آماره  t-valueو همچنین پذیرش یا رد معنیداری فرضیات مدل در
جدول ( )4آمده است .ضرایب مسیر جهت (مثبت یا منفی) و شدت ارتباط دو عامل را نشان میدهند.
مقدار آماره  tنیز در سطح اطمینان  %95برای همه فرضیات عددی بزرگتر از  1/96شده است ،لذا تمام
فرضیات اثبات میشوند .بهعالوه ضریب تعیین نیز که مشخص میکند هر عامل تا چه میزان به سایر
علل اشارهشده در سطوح دیگر وابسته است ،برای موانع همه سطوح باالتر از  0/33است .این نشان
میدهد که موانع هر سطح تا حد قابلتوجهی وابسته به موانع سطوح دیگر هستند( .)Chin, 1998در این
میان بیشترین وابستگی مربوط به موانع کارکردی است که این نتیجه نشان میدهد تحلیل موانع کارکردی
بدون توجه به سایر موانع اثربخشی الزم را ندارد .با توجه به نظر چین که بیان میکند ضریب تعیین در
سطح  0/19ارتباط ضعیفی را نشان میدهد ،در میان فرضیات این مقاله هیچ ارتباط ضعیفی بین متغیرها

دیده نشدهاست .البته سطح وابستگی گفتمانها به عوامل چشماندازی میزان متوسطی را نشان میدهد.
جدول ( :)4نتایج حاصل از ضرایب مسیر ،مقدار آماره  t-valueبرای مدل معادالت ساختاری فرضیههای مدل
فرضیه

عوامل ساختاری  >-کارکردهای TIS
عوامل زمینهای  >-کارکردهای TIS
گفتمانها  >-کارکردهای TIS

چشماندازها  >-کارکردهای TIS

عوامل زمینهای  >-عوامل ساختاری
چشماندازها  >-عوامل ساختاری
گفتمانها  >-عوامل ساختاری

چشماندازها  >-عوامل زمینهای
گفتمانها  >-عوامل زمینهای
چشماندازها  >-گفتمانها

ضریب

نسبت بحرانی

ضریب تعیین

تائید یا رد

جهت

مسیر()β

()t

()R2

فرضیه

تأثیر

0/333

4/589

تائید

+

0/130

2/113

تائید

+

0/199

3/380

تائید

+

0/326

5/140

تائید

+

0/418

7/893

تائید

+

0/165

3/278

تائید

+

0/380

6/005

تائید

+

0/541

7/672

تائید

+

0/325

4/538

تائید

+

0/764

27/017

تائید

+

0/828

0/786

0/667
0/584

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

این مقاله باهدف تحلیل مسائل و موانع توسعه فناوری در بخش انرژی ایران ،با تمرکز بر فناوری تولید
همزمان برق و حرارت ،و با استفاده از چارچوب نظام نوآوری فناورانه تدوین شد .بر اساس رویکرد
نظام نوآوری فناورانه ،ابتدا مسائل کارکردی نظام تبیین و عوامل ساختاری بهعنوان علل ضعف هر یک
از مسائل کارکردی شناسایی گردید .بر این اساس دو نقطه قابلبهبود در این روش توسط محققین در
نظر گرفته شد .اوالً چارچوب عوامل زمینهای نظام نوآوری فناورانه بهمنظور تحلیل عوامل خارجی و

محیطی اثرگذار بر نظام نوآوری مورداستفاده قرار گرفت ،ثانی ًا رویکرد تحلیل الیهای علتها برای تبیین
مسائل الیههای عمیقتر نظام به چارچوب تحلیل اضافه شد .از ترکیب دو ابزار تحلیل انتخابی ،یعنی
نظام نوآوری فناورانه و تحلیل الیهای علتها ،مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت که درواقع مدل ارتباط
بین مسائل مختلف بازدارنده توسعه فناوری سی-اچ-پی در کشور است .در مراحل بعدی پژوهش ،بر
اساس مصاحب ه و برگزاری گروه کانونی ،مسائل کارکردی ،ساختاری ،زمینهای و نیز مسائل الیههای سوم
و چهارم تحلیل الیهای علتها برای فناوری موردمطالعه استخراج و آزمون شد.
در خصوص مسائل کارکردی مهمترین مسئلهای که توسط اعضا مطرح شد ،شکلنگرفتن بازار پیرامون
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این فناوری بود .در واقع علیرغم اینکه در ابتدا تعداد خوبی از شرکتها برای نصب و احداث این
نیروگاهها متقاضی بودهاند ،اما در سالهای اخیر این روند نزولی بوده و رو به توقف است .مسئله عدم
شکلگیری بازار مناسب در مطالعات دیگری نیز بهعنوان یکی از موانع مهم عدم توسعه فناوریهای
کمکربن در کشورهای درحالتوسعه بررسی شدهاست ( .)Wu et al., 2020مشکل دیگر کمبود دانش فنی
در داخل کشور و وابستگی به دانش خارجی است که در سالهای تحریم این وابستگی و عدم دسترسی
به تجهیزات ژنراتورها بهطور ویژه ،موجب کندی روند توسعه سی-اچ-پی شدهاست .نتایج مشابهی
برای فناوریهای انرژیهای نو میتوان در مقاالت قبلی مشاهده کرد ،جایی که بهبود تعامالت بینالمللی
موجب توسعه سریعتری این فناوریها شدهاست(موسوی درچه و دیگران.)1397 ،
در بحث علل ساختاری مسائل الیه قبلی ،موضوع مورد اجماع همه اعضا ،مسائل مربوط به تعامالت

خصوص ًا با شرکت گاز و بهطورکلی بخش نفت و گاز کشور است .مسائلی از قبیل عدم وجود
آییننامههای مشترک ،عدم یکپارچگی فرآیند صدور مجوز ،ناهماهنگی سیاستهای بخش گاز با بخش
برق و بهطورکلی عدم وجود یک مدیریت واحد برای بخش انرژی در کشور ،از مهمترین مسائل
مطرحشده در این الیه بود .نکته دیگر عدم وجود زیرساختهای شبکه هوشمند در کشور بهعنوان
الزمه توسعه تولید پراکنده است که توسط یکی از اعضا مطرح گردید .مشکل ضعف ارتباطات نهادی

خصوص ًا در کشورهای درحالتوسعه نیز در مطالعات متعددی اشاره شدهاست ،بهویژه در بخش انرژی
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که تعامالت و هماهنگی اکوسیستمهای مختلف از مهمترین علل توسعه فناوریهای این بخش شناخته
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شدهاست(.)Wu et al., 2020
در الیه مسائل زمینهای ،نظام نوآوری مکمل ،یعنی بخش گاز کشور و عدم هماهنگی و همکاری الزم بین
این بخش و شرکت توانیر ،مهمترین دلیل ایجاد مسائل ساختاری و کارکردی است .در واقع با توجه به
اینکه ورودی و خروجی نیروگاههای تولید همزمان شامل گاز و نیز حرارت است ،بخش برق بهتنهایی
نمیتواند در خصوص این فناوری برنامهریزی و سیاستگذاری کند .در اینجا این عدم یکپارچگی به
مشکالتی در هماهنگیها و همسویی سیاستها میانجامد که به ایده اعضا ،از اصلیترین دالیل عدم
توسعه مناسب سی-اچ-پی است .یکی از شاخصهای این عدم هماهنگی ،قیمت گاز است .قیمت گاز
ورودی به نیروگاههای سی-اچ-پی عامل تعیینکنندهای در عدم توجیهپذیری این فناوری است .همچنین
به دلیل قیمت پایین گاز در کشور ،حرارت تولیدی از سی-اچ-پی در مجموع صرفه اقتصادی نداشته
و نمیتواند با عامل جایگزین یعنی گاز رقابت کند .نتیجه این مشکالت ،عدم توسعه تولید همزمان در

کشور است .این نکته در مطالعات قبلی داخلی پیرامون این فناوری بهصورت منسجم و به تفکیک از
سایر موانع در نظر گرفته نشدهبود.
در بخش گفتمان و جهانبینی مباحث متفاوتی بیان شد .موارد اشارهشده را میتوان در غالب بودن گفتمان
توسعه انرژیهای نو و همچنین گفتمان تولید متمرکز برق خالصه کرد .بهعبارتدیگر ،در کشور تمرکز
بر توسعه انرژیهای نو بیشتر از توسعه سایر حالتهای تولید پراکنده مثل تولید همزمان است .اعضای
گروه دلیل این امر را وجود متولی مشخص برای انرژیهای نو و همچنین عالقه شخصی بیشتر مدیران
به این حوزه بیان کردند .این غالب بودن گفتمان توسعه انرژیهای نو تا جایی است که حتی بودجههای
پیشبینیشده برای توسعه بهرهوری ،بهطور عمده صرف توسعه انرژیهای نو میشود .نکته دیگر توافق
اعضا ،ریشهدار بودن تفکر تولید متمرکز در کشور است .این تولید متمرکز و تحت کنترل ،هم در بخش
برق و هم در سایر بخشهای کشور ،نیروی پیشبرندهای در تصمیمات و سیاستگذاریها بودهاست.
این نکته را میتوان از دستاوردهای مهم این مقاله دانست چراکه به نقش گفتمانها و ذهنیتهای
غالب در بخش انرژی کشور ،در مطالعات قبلی بهخوبی پرداخته نشدهاست .اگرچه در مطالعات قبلی
فناوریهای کم کربن در ایران از رویکرد تحلیل چندسطحی استفاده شدهاست ،اما در سطح دورنما بیشتر
بوده و به حوزه ذهن افراد و مدیران برمیگردد موردتوجه نبودهاست(موسوی درچه و دیگران.)1397 ،
در نهایت در الیه آخر برخی اعضا اصطالحاتی مانند "کاله خودت را بچسب" ،یا "تا پریشان نشود حال
به سامان نرسد" را ذهنیتهای غالب ایرانیان دانستند .این اصطالحات بیانگر تفکر فردگرا (بخشگرا در
مدیریت) و نیز نگاه کوتاهمدت و عدم پیشگیری از بحرانها و نیازهای احتمالی است .نکته دیگری که
بهعنوان مسائل این الیه مطرح شد ،عدم وجود یک چشمانداز مشخص برای تولید پراکنده و تمرکز بر
انرژیهای نو بهعنوان چشمانداز آینده صنعت برق ایران بود .این بخش درواقع مهمترین نوآوری این
مقاله است که در مطالعات قبلی به چشم نمیخورد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی متغیرهای مدل مفهومی
پژوهش بهطور خالصه نشان میدهد:
 در زمینه مسائل کارکردی شکلدهی به بازار فناوری شدت بیشتری دارد که عدم تعیین و اجرایاستانداردهای بهرهوری نیروگاههای تولید انرژی بهصورت یکپارچه و کمبود سیاستهای تجمیع تقاضا
برای تحریک توسعه فناوری در کشور مهمترین مسائل کارکردی است.
 -در حوزه مسائل ساختاری ،مسئله نهادها و بازیگران مهمترین مسئله و در بین آنها عدم وجود
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استانداردها و قوانین الزم برای اتصال نیروگاههای مقیاس کوچک به شبکه برق و نیز عدم وجود متولی
مشخص برای بخش حرارت خروجی نیروگاههای سی-اچ-پی باالترین شدت را دارند.
 در زمینه مسائل زمینهای ،مسائل مربوط به نظامهای دیگر و بهطور خاص عدم برنامهریزی شرکتگاز برای خرید حرارت خروجی نیروگاههای سی-اچ-پی و نیز قیمت پایین و غیرتعادلی گاز مصرفی
خانگی میباشد.
 در زمینه مسائل گفتمان و جهانبینی نیز مهمترین مسئله ،مرتبط به گفتمانهای غالب و بهطور خاصگفتمان و تمرکز غالب صنعت برق کشور بر تولید برق و عدم توجه به بهرهوری و محیطزیست است.
همچنین غالب بودن گفتمان تولید متمرکز و شیوههای سنتی تولید در صنعت برق کشور نیز نسبت به
دیگر مسائل از شدت بیشتری برخوردار است.
 در زمینه مسائل چشماندازی نیز عدم وجود چشمانداز مشخص و قاطع در زمینه توسعه سی-اچ-پیو غلبه چشمانداز توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با وجود بهرهوری پایینتر از بیشترین شدت برخوردار
است.
در نهایت جمعبندی تحلیل ضرایب مسیر مدل نشان میدهد عوامل گفتمانی و چشماندازی هم بهطور
مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر عناصر ساختاری ،در شکست نظام نوآوری این فناوری
نقش داشتهاند .نقش مسائل الیه چهارم ،یعنی چشماندازهای موجود چه بر روی مسائل کارکردی و چه
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بر روی مسائل الیههای دیگر ،قابلتوجه است و میتوان آن را دستاورد مهم این پژوهش دانست ،چرا
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که توجه به این عوامل در تحلیل مشکالت نظام نوآوری فناورانه مغفول مانده است.
در مجموع مشخص است که مسائل برون سیستمی شامل مسائل مربوط به عوامل زمینهای ،مسائل
گفتمانی و نیز مسائل چشماندازی ،تأثیر به سزایی بر عدم توسعه فناوری سی-اچ-پی طبق برنامههای
تدوینشده در ایران داشتهاند .این نتیجه مطابق با نظر وایزورک و هکرت ( )2012است که اشاره میکنند
علیرغم استفاده گسترده از تحلیل ساختاری برای تحلیل مسائل نظام نوآوری ،بدلیل وابستگی شدیدی
که عوامل ساختاری به ویژگیهای بومی دارند ،سیاستگذاران نمیتوانند بهراحتی ساختارهای نظامهای
نوآوری موفق را بهعنوان شاخص قرار دهند .همچنین نوزوروا و کاراکایا( )2020نیز اشاره میکنند که
فناوریهای یکسان در محیطهای مختلف بهصورت متفاوتی توسعه مییابند و این فرآیند توسعه تحت
تأثیر عوامل مهمی همچون تصمیمات سیاستی و همکاری بخشهای مختلف

میدانند(Nevzorova

 .)and Karakaya, 2020مثال قابلذکر در خصوص فناوری موردمطالعه ،عدم وجود چشمانداز روشن

و مشخص برای توسعه سی-اچ-پی و نیز غالب بودن چشمانداز توسعه انرژیهای نو است که
اثری نزدیک به اثرات مسائل ساختاری بر روی کارکردهای نظام داشتهاست .مصداق دیگر آن عدم
همکاری بخش نفت و گاز و بخش انرژی کشور در توسعه این فناوری است .نتیجه مشابه دیگر
را میتوان در مقاله ساوولسکی و همکاران نشان داد که نتیجه میگیرند عدم وجود یک رویکرد و
اهداف مشخص برای توسعه فناوریهای حوزه انرژی ،عامل مهمی در عدم توسعه این فناوریها است
( .)Sawulski et al., 2019نکته قابلذکر دیگر اینکه مسائل ساختاری و کارکردی استخراجشده،
نتایج مشابهی را با مطالعات قبلی نشان میدهند .برای مثال مسائلی مانند پیچیدگی و عدم یکپارچگی
دستورالعملها ،نبود متولی مشخص برای بخش حرارت و عدم هماهنگی بخش برق و بخش گاز،
مسائلی هستند که در مطالعات قبلی هم به آنها اشارهشدهاست (حیرانی و دیگران ،)1393 ،اما در این
مطالعات ،تحلیل از مسائل ساختاری فراتر نرفته و به علل محیطی و کالنتری که باعث این مسائل
میشوند پرداخته نشدهاست که این مقاله سعی در برطرف نمودن این کمبود داشتهاست.
پیشنهادهای سیاستیبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل مسائل ،میتوان راهکارهای سیاستی برای از بینبردن و یا تقلیل مسائل
استانداردهای مختلف در خصوص بهرهوری نیروگاهها و اتصال نیروگاههای سی-اچ-پی به شبکه توزیع
برق اشاره کرد .در رابطه با مسائل زمینهای نیز ،اصالح قیمت گاز و هماهنگی بین برنامهها و سیاستهای
بخش برق و بخش گاز کشور توصیه میشود.
پیشنهاد دیگر ،تالش برای تغییر گفتمان تولید متمرکز برق و ایجاد توجه و اهتمام بیشتر به امر بهرهوری
در بدنه جامعه است .همچنین تالش در جهت ایجاد چشماندازی مثبت از توسعه نیروگاههای سی-اچ-
پی و همچنین اهتمام به بهرهوری انرژی ،میتوانند از مهمترین چارچوبهای سیاستگذاری در آینده
باشند .جدول ( )5ارتباط بین مهمترین مسائل شناساییشده و علل آنها و پیشنهادهای سیاستی متناظر
را نشان میدهد.
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در سطوح مختلف ارائه کرد .در خصوص غلبه بر مسائل ساختاری ،برای مثال میتوان به تدوین و اجرای
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جدول ( :)5مهمترین مسائل شناساییشده و پیشنهادهای سیاستی برای رفع آنها
الیه مسئله

مسئله
•

مسئله کارکردي

پیشنهاد سیاستي

عدم تعیین و اجراي استانداردهاي بهرهوري
نیروگاههاي تولید انرژي بهصورت یکپارچه

• کمبود سیاستهاي تجمیع تقاضا براي تحریک توسعه

• تدوین و اجراي الزامات و استانداردهاي بهرهوري
نیروگاههاي غیرمتمرکز در کشور

فناوري در کشور
• عدم وجود استانداردها و قوانین الزم براي اتصال
علت ساختاري

نیروگاههاي مقیاس کوچک به شبکه برق
• عدم وجود متولي مشخص براي بخش حرارت

• تدوین و اجراي دستورالعمل اتصال نیروگاههاي
سي-اچ-پي به شبکه برق کشور

خروجي نیروگاههاي سي-اچ-پي
• تدوین و اجراي دستورالعمل نحوه فروش حرارت
علت زمینهاي

• عدم برنامهریزي شرکت گاز براي حرارت خروجي
نیروگاههاي سي-اچ-پي
•

قیمت پایین و غیرتعادلي گاز مصرفي خانگي

خروجي از سیستمهاي سي-اچ-پي به شبکه گاز
کشور
• تدوین سیاستهاي قیمتگذاري متفاوت گاز براي
نیروگاههاي سي-اچ-پي
• تغییر نگرش بدنه صنعت برق کشور به رویکرد تولید
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علت گفتماني
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• تمرکز غالب صنعت برق کشور بر تولید برق

غیرمتمرکز برق در کشور

• غالب بودن گفتمان تولید متمرکز و شیوههاي سنتي • فرهنگسازي استفاده از نیروگاههاي بهرهور سي-
تولید در صنعت برق کشور

اچ-پي در دستگاههاي اجرایي و سپس در بین مردم
عامه

علت
چشماندازي

• عدم وجود چشمانداز مشخص و قاطع در زمینه
توسعه سي-اچ-پي
•

غلبه چشمانداز توسعه نیروگاههاي تجدیدپذیر

• بازنگري در سیاستهاي توسعه نیروگاههاي
تجدیدپذیر
• سیاستگذاري و هدفگذاري ملي در حوزه
بهرهوري انرژي با تمرکز بر فناوري سي-اچ-پي

 -پیشنهاد تحقیقات آتی

در پژوهش حاضر ،اوالً مسائل استخراجشده در هر الیه ،محدود به نظرات تعداد محدود خبرگان در

دسترس پژوهشگران بوده و در تحقیقات آتی میتوان شاخصهای بیشتری برای مسائل در نظر گرفته و
مسائل سطوح عمیقتری را استخراج نمود .تعمیمپذیری نتایج به حوزههای فناورانه دیگر خصوص ًا در

بخش انرژی نیز از مواردی است که در تحقیقات آتی باید موردبررسی قرار بگیرد.

 میتوان.محدودیت دیگر در استفاده از مدل ارائهشده پژوهش حاضر است که بیشتر جنبه کیفی دارد
System Dynamics

 وAgent-based modeling در پژوهشهای آتی از مدلهای کمیتر از جمله

 همچنین در تحقیقهای آتی میتوان از.جهت تحلیل مسائل نظام نوآوری و مقایسه نتایج بهره گرفت
چارچوبهای دیگری که بیشتر متناسب با شرایط کشور ایران توسعهیافتهاند همچون "تئوری کشورهای
منبع پایه" برای تبیین مسائل مرتبط با گذار فناورانه استفاده نمود و نتایج را با نتایج تحقیق حاضر مقایسه
.نمود

تقدیر و تشکر-6

پژوهش حاضر به سفارش کمیسیون انرژی شورای عالی عتف و حمایت دبیرخانه این شورا انجام
 نویسندگان بر خود الزم میدانند از حمایتها و ارائه اطالعات توسط این کمیسیون در خالل.شدهاست
 الزم به ذکر است پیشنهادهای ارائهشده در این. نهایت قدردانی و تشکر را ابراز نمایند،مراحل پژوهش
 به کمیسیون انرژی شورای عالی عتف و وزارت نیرو ارائهشده و موردتوجه و به گفته خود،پژوهش
 فناوری تولید همزمان برق و حرارت در ایران:تحلیل الیهای علتهای شکست نظام نوآوری

.مسئولین مورداستفاده ایشان قرار گرفت
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