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The current study aims to explain the model of technology and new innovation acceptance in
the field of renewable energy used by urban and rural consumers from the perspective of the
experts. A qualitative method and the grounded theory were employed. The data were collected through Delphi and unstructured interview. After collecting the data, they were categorized
based on open, structured, and selective coding, and they were given to experts selected through
snowball sampling to confirm the results. The findings showed that the elements included using
the technology of renewable energy, tendency to using the technology of renewable energy,
price, government, conceived benefit, accessibility, and cultural and advertising impact. Therefore, the suggested model can explain the acceptance of the new technology in the field of
renewable energies.
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پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن مــدل پذیــرش فناوریهــا و نوآوریهــای جدیــد در حــوزۀ
انرژیهــای تجدیدپذیــر توســط مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی از دیــدگاه متخصصــان
و کارشناســان صــورت گرفتــه اســت .روش پژوهــش کیفــی اســت و از نظریــۀ دادهبنیــاد
اســتفاده شــده اســت .اطالعــات بــه دو روش دلفــی و مصاحبــۀ آزاد بــا خبــرگان صنعــت و
تحقیــق میدانــی گــردآوری شــده اســت؛ بدیــن صــورت کــه نخســت بــا روش دلفــی و
مصاحبــۀ آزاد اطالعــات جمــعآوری شــد؛ ســپس دادههــای اســتخراجی از طریــق روش
کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی مشــخص شــد و بهصــورت پرســشنامه مجــدد در
اختیــار افــراد کارشــناس شــرکتکننده کــه قب ـ ً
ا بهشــیوۀ گلولهبرفــی شناســایی و انتخــاب
شــده بودنــد ،قــرار گرفــت تــا صحــت نتایــج تأییــد گــردد .نتایــج تحقیــق نشــان داد عناصــر
شناساییشــدۀ تحقیــق شــامل قصــد اســتفاده از فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر ،تمایــل بــه
اســتفاده از فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر ،قیمــت ،دولــت ،منفعــت درکشــده ،ســطح
دسترســی ،تأثیــر اجتماعــی و تبلیغــات اســت .بنابرایــن مــدل ارائهشــده در ایــن تحقیــق
میتواند پذیرش فناوریهای جدید در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر را توضیح دهد.
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عصــر حاضــر روزگار تغییــر و تحــول اســت و مدیــران موفــق افــرادی هســتند کــه بــه تغییــرات واکنــش
ســریع و مناســبی نشــان دهنــد .اگــر دلیــل ایــن دگرگونیهــای پرشــتاب را رشــد فنــاوری بدانیــم،
ســخنی گــزاف نگفتهایــم .پیشــرفت فنــاوری و نوآوریهــای جدیــد تغییــرات شــگرفی را در دنیــای
کسـبوکار ایجــاد کــرده اســت .ایــن پیشــرفت در نــوآوری و فناوریهــای نویــن یکــی از عوامــل حیاتــی
اثرگــذار در ش��کلگیری قــدرت رقابــت در میــان شرکتهاســت کــه باعــث میشــود بــه نیازهــای
مشــتریان خــود بهشــکلی مناســب و مقبــول رســیدگی کننــد ،از فرصتهــای بهوجودآمــده در بــازار
بهــره ببرنــد و از رقبــای خــود پیشــی بگیرنــد (اســماعیلزاده ،نــوری ،علیاحمــدی و نورعلیــزاده،
 .)1397تولیــد محصــوالت و عرضــۀ خدمــات بــا نــوآوری و فناوریهــای تــازه در حــال گســترش
و جهانــی شــدن اســت .شــرکتها ،ســازمانها و صنایــع بــا بهرهگیــری صحیــح از ایــن رونــد،
میتواننــد ســریعتر مراحــل رشــد و توســعه را بپیماینــد و بــا ایجــاد تفــاوت و تمایــز در کس ـبوکار
خــود و بهدســت آوردن مزیــت و ویژگیهــای رقابتــی مؤثــر در عرضــۀ محصــوالت و خدمــات جدیــد
بــه مشــتریان ،مصرفکننــدگان و کاربــران ،بــه خلــق و توســعۀ بازارهــای جدیــد دســت یابنــد .در
نظــر گرفتــن شــرایط و الزامــات انتقــال و بهکارگیــری فنــاوری جدیــد از عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش
و اســتفاده از آن محســوب میشــود .لــذا درک نحــوۀ تصمیمگیــری کاربــران فناوریهــای تــازهای
کــه در عرضــۀ محصــوالت و خدمــات بــهکار مــیرود ،یکــی از چالــش هــای مهــم در موضوعــات
مدیریتــی اســت و پذیــرش فنــاوری از ســوی مصرفکننــده از مهمتریــن علــل موفقیــت فنــاوری
و نــوآوری شــمرده میشــود (مالحســینی و فروزانفــر .)1397 ،بنابرایــن بهدلیــل جایــگاه و اهمیــت
بررســی قصــد پذیــرش در حــوزۀ رفتــار مصرفکننــده ،تحقیقــات بســیاری درخصــوص چگونگــی
تأثیــر عوامــل مختلــف بــر پذیــرش و اســتفاده از نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد انجــام شــده کــه
خروجــی آن الگوهــا و مدلهــای مختلفــی اســت کــه درخصــوص تأثیــر عوامــل گوناگــون بــر پذیــرش
مصرفکننــدگان و کاربــران از فنــاوری طراحــی و ارائــه شــده اســت.
از آنجــا کــه از یــک ســو تقاضــای جهانــی بــرای انــرژی بهصــورت فزاینــدهای در حــال افزایــش
اســت ،بهطــوری کــه آژانــس اطالعــات انــرژی آمریــکا پیشبینــی کــرده اســت کــه تــا ســال 2040م
تقاضـ�ا بـ�رای انـ�رژی در جهـ�ا ن  40درصــد نســبت بــه میــزان کنونــی رشــد خواهــد کــرد (�Energy In
 )formation Administration, 2015و از ســوی دیگــر بهدلیــل اینکــه اساس ـاً جهانــی شــدن بهشــدت
نیازمنــد تغییــر پایــدار در فرایندهــای تولیــد و مصــرف اســت ،نیــاز بــه منابــع جدیــد انــرژی کــه
امــروزه بیــش از پیــش کاالیــی راهبــردی و حیاتــی بــرای جوامــع بهشــمار میآیــد ،کام ـ ً
ا احســاس
میش��ود .بنابرایــن در دهههــای اخیــر ،انرژیهــای تجدیدپذیــر بهعنــوان منبعــی قابــل اعتمــاد و
پایانناپذی��ر م��ورد توجهــ ق��رار گرفت��ه اس��ت .امــا در ایــران ،بــا وجــود ظرفیتهــای بســیار در کشــور،
شــاهد بیاقبالــی بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر هســتیم کــه ایــن موضــوع نیازمنــد تحقیــق و بررســی
بیشــتر اســت.
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بــا توجــه بــه اینکــه اســتحصال ایــن دســته از انرژیهــا بهشــدت بــه اســتفاده از فناوریهــای
جدیــد وابســته اســت ،ایــن صنعــت و محصــوالت مرتبــط بــا آن زمانــی مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد
کــه از ســوی جامعــه بــا موفقیــت پذیرفتــه شــود .ســنجش پذیــرش فناوریهــای مربــوط بــه
انرژیهــای تجدیدپذیــر را میتــوان بــا شناســایی و بررســی عوامــل مؤثــر بــر آن و بــا کمــک الگوهــای
پذیــرش فنــاوری مــورد آزمــون قــرار داد تــا بدیــن طریــق بتــوان نحــوۀ پذیــرش محصــوالت جدیــد
ماننــد بــرق ســبز و کاالهــای مرتبــط بــا ایــن فنــاوری را از ســوی مصرفکننــدگان پیشبینــی و
توجیــه کــرد .هــر فنــاوری نوظهــوری در مســیر رشــد و توســعۀ خــود نیازمنــد قابلیتهایــی اســت کــه
از طریــق آنهــا در بــازار نفــوذ کنــد و بهســمت رشــد و بلــوغ خــود رهســپار شــود .فناوریهــای تــازه
بــرای ایجــاد بــازار خــود نیازمنــد داشــتن قابلیتهــا و تواناییهــای اقتصــادی و فنــی و ظرفیتهــای
مربــوط بــه بــازار آن فنــاوری خواهــد بــود .بنابرایــن جهــت شــکلگیری و ایجــاد بــازار فنــاوری
کــه در رســیدن بــه ایــن ســه قابلیــت مهــم تجلــی مییابــد ،الزم اســت کارکردهــای مربــوط بــه
انتشــار و بســط دانــش و ایجــاد فرصتهــای جدیــد کس ـبوکار فراهــم گــردد کــه بــه تشــکیل یــک
بــازار نوظهــور بــرای فنــاوری میانجامــد؛ بــازاری کــه بهواســطۀ ماهیــت و فنــاوری بهکاررفتــه در
آن ،از ســویی امنیــت تقاضــای انــرژی را بــرای تولیدکننــدگان و از ســوی دیگــر امنیــت عرضــۀ آن
را بــرای مصرفکننــدگان بهدنبــال خواهــد داشــت .بدیــن ترتیــب ،شــاهد بــازاری مــداوم ،همــراه
بـ�ا رشـ�دی منطقـ�ی خواهیـ�م بـ�ود (پوردربانــی .)1399 ،ایــران دومیــن کشــور از جهــت دارا بــودن
منابــع مختلــف انــرژی اســت .ایــن منابــع افــزون بــر نفــت و گاز طبیعــی ،شــامل منابــع سرشــاری
از انرژیهــای تجدیدپذیــر ماننــد انــرژی خورشــیدی ،آبــی و بــادی اســت .بدیــن ترتیــب ایــران در
ت بســیاری برخــوردار اســت؛ بــرای نمونــه در حــوزۀ منابــع انــرژی
زمینــۀ تأمیــن انــرژی از ظرفیــ 
خورشــیدی ،بهدلیــل قــرار گرفتــن در کمربنــد خورشــیدی جهــان 2800 ،ســاعت تابــش آفتــاب در
ســال را دارد و ظرفیــت آن بهحــدی زیــاد اســت کــه فقــط بــا برخــورداری از یــک درصــد مســاحت
کشــور ،میتــوان تمــام نیازهــای انــرژی کشــور را تأمیــن کــرد (عباســی گــودرزی و ملکــی)1396 ،؛
بــا وجــود ایــن ،طبــق گزارشهــا ،فقــط  10درصــد از کل بــرق تولیــدی کشــور از منابــع انرژیهــای
تجدیدپذیــر تأمیــن میشــود (ســانا)1390 ،؛ در حالــی کــه قیمــت حاملهــای انــرژی از محــل
انرژیهــای تجدیدناپذیــر همچــون نفــت و گاز همــواره در حــال افزایــش اســت و شــناخت و بررســی
عوامــل دخیــل در ایــن موضــوع و اتخــاذ و اعمــال راهبردهــا و سیاســتهای مؤثــر میتوانــد بــه
توســعۀ اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر ســرعت ببخشــد .بنابرایــن تحــوالت زیــادی کــه در عرصــۀ
پیــشروی صنایــع و
فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر رخ داده ،میتوانــد راهحلهــای تــازهای را
ِ
ســازمانها قــرار دهــد تــا بتواننــد راهبــردی مناســب درجهــت پیشــبرد همزمــان اهــداف خــود و انجــام
مســئولیتهای اجتماعــی ،عرضــۀ خدمــات بــه مشــتریان و کســب حداکثــر بهــرهوری و ســودآوری و
نیــز ایجــاد فرصــت رقابتپذیــری اتخــاذ کننــد .بنابرایــن در بــازار مصرفــی امــروز بــرای دســتیابی
بــه موفقیــت و بقــا ،نیــاز شــدیدی بــه اســتفاده از نــوآوری احســاس میشــود و تــاش بــر ایــن
اســت کــه مصرفکننــدگان و مشــتریان فناوریهــای جدیــد را بپذیرنــد و بهطــور مســتمر از آنهــا
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اس��تفاده کننـ�د .شــواهد حاکــی از ایــن اســت کــه بــا وجــود ســالها تــاش بــرای تجاریســازی
فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر ،فراینــد اشــاعه و پذیــرش آن بســیار ُکنــد و دشــوار بــوده اســت
(اســماعیلزاده و دیگــران .)1397 ،بنابرایــن تقاضــای شــهروندان ،بهعنــوان عاملــی مهــم در اســتفاده
از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد .از آنجــا کــه اجــرای فناوریهــای
مربــوط بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر پیچیــده و چندوجهــی و تحــت تأثیــر طیفــی از عوامــل اســت،
باعــث شــده همیشــه در حــال تکامــل و تکویــن باشــد .محققــان بــرای بررســی ایــن عوامــل اثرگــذار،
قصــد مصرفکننــدگان بــرای اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر را بررســی میکننــد .در ایــن
مســیر ،نقــش مصرفکننــدگان از نظــر امکانپذیــری و سرعتبخشــی بــه ایــن رونــد ،از برجســتگی
خاصــی برخــوردار اســت .محققــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه بــرای تــداوم اجــرا و بهکارگیــری فنــاوری
انــرژی ســبز ،نگــرش جامعــه بایــد تغییــر کنــد کــه ایــن تغییــر نگــرش و ایجــاد مقبولیــت اجتماعــی
تحــت تأثیــر عوامــل گوناگــون اســت .بــا ایــن حــال ،در رونــد پذیــرش مصرفکننــدگان نســبتبه
محصــوالت و خدمــات ســبز ،بــه واکنشهــای مختلــف روانشــناختی و رفتــاری توجــه اندکــی شــده
اســت؛ بهطــوری کــه فقــدان کار تجربــی در ایــن زمینــه مشــهود اســت و نیازمنــد اعتنــای فــوری.
شــرکتها و صنایــع بهطــور گریزناپذیــری بــا چالشهــای مربــوط بــه راهبردهــای توســعۀ محصــول
ســازگار بــا محیطزیســت روبــهرو شــدهاند کــه از آن جملــه میتــوان بــه ســرمایهگذاریهای
راهبــردی در زمینههــای خــاص تحقیــق و توســعه و همچنیــن تصمیمــات بازاریابــی درخصــوص
موقعیـ�ت محصـ�ول و خدمـ�ت اشـ�اره کـ�رد ( .)Paparoidamis & Thi Thanh Tran, 2019بنابرایــن
یکــی از اهــداف مهــم تحقیقــات بــازار در زمینــۀ فناوریهــای دوســتدار محیطزیســت و محصــوالت و
خدمــات مرتبــط بــا آن ،مطالعــه و بررســی نحــوۀ پاس ـخدهی مصرفکننــدگان بــه فناوریهــای ســبز
اســت و موفقیــت آن بهطــور مؤثــری بــه پذیــرش مصرفکننــدگان و کاربــران آن فنــاوری بســتگی
دارد ( .)Jabeen, Yan, Ahmad, Fatima & Qamar, 2019همچنیــن دسترســی بــه انــرژی یکــی از
اصلیتریــن عوامــل امنیــت ملــی محســوب میشــود؛ بهگون ـهای کــه هرگونــه خلــل در رونــد تأمیــن
انــرژی صدمــات جبرانناپذیــری بــه بخشهــای مختلــف کشــور وارد میکنــد و تنوعبخشــی بــه
منابــع انــرژی بــه افزایــش امنیــت در تأمیــن انــرژی کشــور میانجامــد .افزایــش عرضــۀ انــرژی از منابــع
تجدیدپذیــر افــزون بــر منافــع ناشــی از کاهــش گازهــای گلخانـهای ،خطــرات ناشــی از افزایــش قیمــت
ســوختهای فســیلی را کاهــش میدهــد (دانشــوری و ســاطین .)1398 ،بنابرایــن تنوعبخشــی بــه
منابــع انــرژی موجــود در کشــور و ناوابســتگی بــه منابــع انــرژی صرف ـاً فســیلی یکــی از راهبردهــای
اصلــی در ایــن زمینــه اســت؛ ولــی در کشــور مــا ،در تأمیــن بــرق مصرفــی همچنــان وابســتگی شــدیدی
بــه ســوختهای فســیلی وجــود دارد کــه بایــد مــورد بازنگــری جــدی قــرار گیــرد.
ایــن مطالعــه اولیــن تالشــی اســت کــه بــرای آزمایــش مــدل تعیینکننــدۀ پذیــرش فناوریهــا و
نوآوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر توســط مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی
در ایــران انجــام شــده اســت .در بیشــتر پژوهشهــای انجامشــده در ایــن زمینــه ،بــه درک عوامــل
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اثرگــذار بــر قصــد رفتــاری مصرفکننــدگان و کاربــران فناوریهــای نــو در حــوزۀ انرژیهــای
تجدیدپذیــر اهمیــت داده نشــده و اغلــب از جنبــۀ فنــی و مهندســی بــه موضــوع نگریســته شــده
اســت؛ همچنیــن فقــط بــه ذکــر ضعفهــا ،ق ّوتهــا ،تهدیدهــا و فرصتهــای آن بســنده شــده و بــازار
انرژیهــای تجدیدپذیــر کــه از کانــال درک رفتــار مصرفکننــده میگــذرد ،بهطــور دقیــق و عمیــق
ارزیابــی نشــده اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،شــناخت عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فناوریهــای
مرتبــط بــا انرژیهــای تجدیدپذیــر و ارائــۀ مدلــی بومــی جهــت توضیــح رفتــار مصرفکننــدگان
در ارتبــاط بــا پذیــرش فنــاوری در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر در شــهرها و روســتاهای ایــران و
کمــک بــه تدویــن برنامههایــی جهــت ســرعت بخشــیدن بــه توســعه و گســترش مصــرف انرژیهــای
تجدیدپذیــر از طریــق اشــاعۀ نوآوریهــا و فناوریهــای مرتبــط بــا آن اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــا در نظــر گرفتــن تغییــرات ســریع و روزافــزون فناوریهــا و تغییــرات در
عوامــل مؤثــر بــر حــوزۀ انرژیهــای پــاک و تجدیدپذیــر و بررســی دقیــق ایــن عوامــل ،تــاش میشــود
متغیرهــای اثرگــذار جدیــد بــر پذیــرش نــوآوری در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر شناســایی گــردد
و بــا توجــه بــه ویژگیهــای منحصربهفــردی کــه هــر فنــاوری دارد ،بــه موضــوع پذیــرش فنــاوری
در ایــن حــوزه از زاوی ـهای نــو و متفــاوت پرداختــه شــود تــا بدیــن وســیله مدلــی طراحــی شــود کــه
بتوانــد روابــط بیــن متغیرهــا و پذیــرش نــوآوری از ســوی مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی را
در ارتبــاط بــا هرگونــه فنــاوری جدیــد در زمینــۀ انرژیهــای پــاک توضیــح دهــد .ایــن تحقیــق
بهصــورت چندمرحلـهای انجــام شــده و بــا گذشــتن از فیلترهــای گوناگــون جهــت شناســایی ،غربــال و
انتخــاب متغیرهایــی بــا بیشــترین اثرگــذاری ،ســعی شــده مدلــی بومــی از پذیــرش فنــاوری در حــوزۀ
انرژیهــای تجدیدپذیــر از ســوی مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی طراحــی شــود.

 .2پیشینۀ تحقیق

تــا کنــون پژوهشهــای مختلفــی در زمینــۀ شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری انرژیهــای
تجدیدپذیــر در داخــل و خــارج کشــور انجــام شــده اســت .در ادامــه بــه چنــد مــورد از ایــن مطالعــات
اشــاره میشــود.
در مقالــهای بــا عنــوان تصمیمگیــری دربــارۀ پذیــرش فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر از ســوی
مصرفکننــده ،مقایســۀ مدلهــای ویژگیهــای ادراکشــده و ســازههای نگرشــی دربــارۀ
آبگرمکنهــای خورشــیدی در لبنــان ،پذیــرش سیســتمهای گرمایــش خورشــیدی در بیــن دویســت نفــر
از صاحبخانههــا در محــات مختلــف ارزیابــی و مشــخص شــد کــه عوامــل اجتماعــی ـ جمعیتــی ماننــد
ســطح درآمــد و انــدازۀ خانــوار بــر پذیــرش و اســتفاده از فنــاوری گرمایــش خورشــیدی تأثیر چشــمگیری
داشــته اســت .ایــن مطالعــه اهمیــت متغیرهــای مــدل انتشــار نــوآوری ماننــد مزیــت نســبی ،مشــاهده و
قابلیــت آزمایــش را تأییــد میکنــد .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــاندهندۀ نقــش مهــم مصرفکننــدگان
در توســعۀ فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت (.)Elmustapha, Hoppe & Bressers, 2017
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در پژوهشــی دیگــر ،بــه بررســی اهمیــت ویژگیهــای ترکیــب سیاســتهای مختلــف بــرای
پذیــرش نــوآوری کــم کربــن در آلمــان پرداختــه و نشــان داده شــد کــه ترکیــب سیاس ـتها ممکــن
اســت نقشــی اساســی در هدایــت و تســریع نــوآوری و فنــاوری جدیــد بهســمت راهحلهــای کــم
کمــی و براســاس یــک نظرســنجی نــوآوری و
کربــن داشــته باشــد .ایــن بینــش تجربــی بهصــورت ّ
فنــاوری جدیــد در بیــن تولیدکننــدگان آلمانــی فناوریهــای تولیــد بــرق تجدیدپذیــر انجــام شــد و
ـطح ســازگاری اســتراتژی سیاســت و همســویی آن بــا نــوآوری (ماننــد
پذیــرش فنــاوری را در ســه سـ ِ
مقرونبهصرفــه بــودن تجدیدپذیرهــا و تأسیســات آن) ،ســازگاری ترکیــب سیاســتها بــا همدیگــر
(آیــا یکدیگــر را تقویــت یــا تضعیــف مــی کننــد؟) و ســازگاری سیاســتهای کلــی بــا اســتراتژیها
مشــخص گردیــد .یافتههــای ایــن مطالعــه نشــاندهندۀ تقویــت تأثیــر سیاســتهای بهکاررفتــه
در جهــت پذیــرش نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد اســت کــه میتواننــد نقــش حمایتــی داشــته
و از درجــۀ ثبــات بیشــتری برخــوردار باشــند .در ایــن تحقیــق ،از  1092تولیدکننــده در بیــن 390
شــرکت فعــال در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر مصاحبــه و ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ترکیــب
سیاســتهای مختلــف مالــی ،اقتصــادی و ...بــه افزایــش کارایــی و بهــرهوری در ایــن بخــش کمــک
میکنــد (.)Rogge & Schleich, 2018
در تحقیقــی دیگــر در کــرۀ جنوبــی ،پژوهشــگران بهدنبــال پاســخ ایــن ســؤال بودنــد کــه چــه
انگیزههایــی باعــث ایجــاد رفتــار پایــدار در مصــرف انــرژی میشــود .ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از یــک
مــدل تحقیــق یکپارچــه و براســاس نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده ،مــدل کلــی ارزش درکشــده
و چهــار عامــل بیرونــی صــورت گرفــت .مطالعــۀ مذکــور براســاس دادههــای  1050مصرفکننــده
در کــرۀ جنوبــی شــکل گرفــت .نتایــج آزمــون مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان میدهــد
درک مصرفکننــدگان از محصــوالت و فنــاوری انــرژی پایــدار ،وقتــی ایــن محصــوالت و فناوریهــا
پیشــرفت میکننــد و در کنــار آن از قیمتگــذاری معقولــی نیــز برخوردارنــد ،بهصــورت مثبتــی
افزایــش مییابــد .در ایــن تحقیــق ،نقــش اعتمــاد در پذیــرش بهشــکل چشــمگیری مثبــت ارزیابــی
شــد .پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه اســتفاده از فنــاوری باعــث صرفهجویــی و ایجــاد رفتــار پایــدار
در مصــرف انــرژی میشــود .بــرای اندازهگیــری میــزان اســتفادۀ واقعــی محصــوالت از فنــاوری
انــرژی ،از بررســی بــازده انــرژی محصــوالت اســتفاده شــده اســت .چهــار عامــل شــامل مســئولیت
اجتماعــی ،منفعــت درکشــده ،ریســک درکشــده و هزینــۀ درکشــده اســت .اعتمــاد بــر ریســک
درکشــده ،و منفعــت درکشــده بــر ارزش درکشــده تأثیــر میگــذارد .آگاهــی محیطزیســتی نیــز
بــر منفعــت درکشــده اثــر میگــذارد و متغیــر ارزش درکشــده نیــز بــه قصــد و رفتــار اســتفاده
میانجامــد (.)Park & Kwon, 2017
در پژوهشــی هــم اثبــات شــد کــه ادراک مصرفکننــدگان از محصــوالت در اســتفاده از فنــاوری
انــرژی خورشــیدی و دوســتدار محیطزیســت از طریــق مزایــا ،عملکــرد و کیفیــت اســتفاده از آن
محصــوالت ،قابــل ارزیابــی اســت (.)Jamie, Bright, Jan, Peter & Taylor, 2017
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در مطالعـهای بــا عنــوان عوامــل اثرگــذار مبتنــی بــر قصــد مصرفکننــدگان در اســتفاده از فنــاوری
تولیــد بــرق تجدیدپذیــر :رویکــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری ،بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر قصــد
مصرفکننــدگان در اســتفاده از ایــن فنــاوری ســبز پرداختــه شــد .ایــن نظرســنجی در میــان  230نفــر
از خانوارهــای پاکســتانی صــورت گرفــت کــه در مراکــز اســتانها ازجملــه شــهرهای کراچــی ،الهــور،
کویتــه ،پیشــاور و اســامآباد ســاکن هســتند .آزمــون از طریــق روش مدلســازی معــادالت ســاختاری
انجــام شــد .یافتههــای آمــاری نشــان داد از یــک طــرف عوامــل اثرگــذار ماننــد هنجارهــای ذهنــی،
ســازۀ نگرشــی ،مزیــت نســبی و کنتــرل رفتــاری درکشــده تأثیــر مثبــت بــر قصــد مصرفکننــدگان
دارد و از طــرف دیگــر هزینههــای ایجادشــده دارای تأثیــر منفــی بــر قصــد اســتفاده از فنــاوری بــرق
ســبز در ایــن مناطــق اســت .البتــه هنجارهــای اخالقــی ،نگرانیهــای زیســتمحیطی و دانــش
زیس ـتمحیطی بــر رونــد پذیــرش فنــاری تأثیــر خنثــی داشــته اســت .همچنیــن نویســندگان ایــن
پژوهــش بیــان کردنــد کــه پاکســتان ،بهعنــوان یــک کشــور پرجمعیــت و در حــال رشــد ،بــرای
پاســخگویی بــه تقاضــای مصرفکننــدگان در بــازار انــرژی بــه اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر نیــاز
دارد کــه ایــن موضــوع در گــرو پذیــرش خانوارهــای پاکســتانی اســت (.)Jabeen et al., 2019
در مطالعــهای بــا اســتفاده از نظرســنجی از خانوارهــای هنــدی ،نویســندگان ســعی در طراحــی
یــک مــدل رفتــار مصرفــی براســاس مدلهــای پذیــرش فنــاوری بــرای انــرژی خورشــیدی در بخــش
مســکونی در شــهرها داشــتهاند .ایــن تحقیــق بــر روی  405پاس ـخگو ( 201مــورد از شــهر بنگلــور و
 204مــورد از دهلــی) بــا اســتفاده از تجزیهوتحلیــل اکتشــافی انجــام شــد و اهمیــت همــۀ ســازههای
 UTAUT 2تأییــد گردیــد (.)Aggarwal, Syed & Garg, 2019
در مقالـهای بــا عنــوان بررســی ارتبــاط بیــن آســیبپذیری سیســتمهای انــرژی و اجتماعــی و پذیــرش
انــرژی تجدیدپذیــر در دو منطقــۀ انتخابشــده در اوگانــدا نشــان داده شــد کــه ارزشهــا (نــوآوری،
ســودمندی ،مزایــای اقتصــادی) ،نگــرش و فرصتهــا و تهدیدهــا (آمادگــی مشــتری ،فشــار رقابتــی ،اعتمــاد
(ایمنــی و امنیــت) و آمادگــی شــرکای تجــاری) بــر ســودمندی درک شــده ،ســهولت اســتفاده و شــبکههای
اجتماعــی اثــر میگــذارد و ایــن ســودمندی و ســهولت و شــبکۀ اجتماعــی بــر پذیــرش اجتماعــی فنــاوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر تأثیــر دارد .نظرســنجی بهصــورت غیراحتمالــی در دســترس و از  199خانــوار ــــ
کــه شــامل مشــتریان بالقــوه و واقعــی و تأمینکننــدگان تجهیــزات الکتریکــی و انرژیهــای تجدیدپذیــر
در مناطــق کامپــاال و واکیســو در اوگانــدا بودنــد ــــ انجــام شــد و دادههــای بهدس ـتآمده از طریــق روش
حداقــل مربعــات معمولــی ( )OLSمــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــا نشــان میدهــد باالتریــن
نمــود پذیــرش اجتماعــی انرژیهــای تجدیدپذیــر در بــازار اتفــاق میافتــد .امنیــت انــرژی عنصــری مثبــت
در پذیــرش اجتماعــی انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت .شــاخصهای فرعــی در اینجــا شــامل عدالــت
رویـهای ،عدالــت توزیعــی و اعتمــاد اســت .نویســندگان پیشــنهاد میکننــد کــه پذیــرش بــازار بــه پذیــرش
فنــاوری جدیــد در بــازار یــا فرایندهایــی گفتــه میشــود کــه توســط آن بازیگــران نــوآوری را مــی پذیرنــد و
حمایــت میکننــد.)Nkundabanga, Muhwezi & Nuwasiima, 2020( .
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 .3چارچوب نظری

در علــم بازاریابــی ،نــوآوری بــه هرچیــزی (نــام تجــاری ،محصــول ،ایــده ،خدمــت ،فنــاوری ،فعالیــت و
فراینــد) کــه از نظــر اعضــای سیســتم اجتماعــی ،جدیــد و تــازه تلقــی گــردد ،گفتــه میشــود .نــوآوری
عاملــی مهــم و اثرگــذار در ایجــاد مزیــت رقابتــی در میــان شــرکتها و ســازمانها در بــازار اســت
و شــرکتها همــواره بایــد درصــدد یافتــن راههایــی بــرای ارتقــای محصــول و خدمــت جدیــد خــود
در واکنــش بــه بــازار و نیازهــای مشــتریان باشــند .یکــی از مــوارد مهــم و پرکاربــرد نظریــۀ نــوآوری
در حیطــۀ مدیریــت و بازاریابــی ،حــوزۀ پذیــرش و انتشــار نــوآوری در قالــب محصــوالت و خدمــات
جدیــد از ســوی افــراد جامعــه اســت .یکــی از مهمتریــن و اصلیتریــن گامهــای فراینــد انتشــار
نــوآوری مرحلــۀ قصــد پذیــرش اســت .محققــان بازاریابــی بــر ایــن عقیدهانــد کــه ایــن گام یکــی از
حســاسترین مراحــل در پذیــرش و انتشــار نــوآوری محســوب میشــود .در ایــن تحقیــق ،صنعتــی
کــه بــرای آزمــون الگــوی پذیــرش از ســوی مصرفکننــدگان انتخــاب شــده ،انرژیهــای تجدیدپذیــر
اســت کــه محصــول آن انــرژی الکتریکــی و بــرق پــاک و دیگــر محصــوالت هوشــمند مرتبــط بــا ایــن
فنــاوری اســت .انرژیهــای تجدیدپذیــر و صنایــع مربــوط بــه آن میتواننــد پاســخگوی مناســبی
بــرای تقاضــای بــازار در حــوزۀ انــرژی و عرضــۀ کاالهــای دوســتدار محیطزیســت و برمبنــای فنــاوری
روز باشــند (ســعدی ،دائــی کریـمزاده و اعتباریــان .)1398 ،دلیــل انتخــاب ایــن صنعــت ،تنــوع بســیار
محصــوالت مرتبــط بــا ایــن فنــاوری ،ظرفیــت فــراوان آن جهــت ارائــۀ نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد
و گســتردگی ایــن حــوزه در رفــع نیازهــای بــازار اســت؛ همچنیــن ایــن صنعــت بــه میــزان زیــادی بــا
محیطزیســت ســازگار اســت و گزین ـهای جــذاب بــرای انتخــاب توســط مشــتریان و مصرفکننــدگان
دوســتدار محیطزیســت تلقــی میشــود .از ســوی دیگــر امــروزه ،ســازمانها و صنایــع بــرای موفقیــت
و بقــا بــه فناوریهــای نویــن نیــاز دارنــد .درصــورت پذیــرش اینگونــه فناوریهــا از ســوی مشــتریان
و مصرفکننــدگان ،میــزان موفقیــت آنــان نیــز دوچنــدان خواهــد شــد .بــا توجــه بــه افزایــش روزانــۀ
مصــرف انــرژی در بخــش صنعتــی و خانگــی و وابســتگی زیــاد آن بــه فنــاوری و از آنجــا کــه پذیــرش
فنــاوری از ســوی افــراد فراینــدی زمانبــر بــوده و درصــورت اســتفادۀ مســتمر از آن تحقــق مییابــد،
بنابرایــن مطالعــه و بررســی متغیرهــا و الگوهــای پذیــرش فنــاوری در بیــن مصرفکننــدگان میتوانــد
بــه تصمیمگیریهــای بهتــر مدیــران بینجامــد .مبحــث انــرژی و نحــوۀ تأمیــن و اســتفاده از آن
یکــی از موضوعــات مهــم و چالشبرانگیــز در بــازار انــرژی اســت .در ســالهای اخیــر ،بهدلیــل بــاال
رفتــن قیمــت ســوختهای فســیلی ،لــزوم کاهــش گازهــای گلخانــهای و بحثهایــی درخصــوص
آلودگیهــای محیطزیســتی و تغییــرات اقلیمــی ،تــاش کشــورها درجهــت امنیــت تأمیــن انــرژی
و دســت یافتــن بــه انــرژی پایــدار ،شــاهد گســترش نفــوذ انرژیهــای تجدیدپذیــر در بــازار انــرژی
جهــان بودهایــم .پیشــرفت فناوریهــای نویــن یکــی از عوامــل مهــم و تعیینکننــدۀ آینــدۀ
انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت .فناوریهــای جدیــد بهکاررفتــه در صنایــع مربــوط بــه انرژیهــای
تجدیدپذیــر بهطــرز چشــمگیری بــه کاهــش هزینههــا و ایجــاد بهــرهوری میانجامــد .ســازمان ســاتبا
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(ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری بــرق) کــه وظیفــۀ ارتقــا و توســعۀ کاربــرد انرژیهــای
تجدیدپذیــر در ایــران و برنامهریــزی و نظــارت جامــع درخصــوص مصــرف ایــن دســته از انرژیهــا
در کشــور را دارد ،مکلــف اســت بــا مدیریــت دقیــق و اتخــاذ تصمیمهــای راهبــردی بــه اهــداف ایــن
ســازمان ازجملــه بهدســت آوردن ســهم بیشــتری از انرژیهــای نــو در ســبد مصــرف انــرژی کشــور
کــه در حــال حاضــر کمتــر از یکصــدم درصــد اســت ،برســد .گفتنــی اســت کــه میانگیــن مصــرف
انرژیهــای نــو در جهــان بیــش از  10درصــد اســت .بنابرایــن بــا شــناخت عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش
فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر کــه از ارکان اصلــی در گســترش مصــرف آن اســت و بــا طراحــی
مدلــی کــه نحــوۀ پذیــرش را در بیــن مصرفکننــدگان توضیــح دهــد ،ســازمانها و صنایــع مرتبــط
میتواننــد خدمــات بهتــری بــه مشــتریان عرضــه کننــد و گامــی مؤثــر در افزایــش مصــرف انرژیهــای
پــاک در کشــور بردارنــد.
3ـ .1مبانی نظری پذیرش فناوری و نوآوری
پذیــرش فنــاوری از برجســتهترین الگوهایــی اســت کــه بــه بررســی چگونگــی تأثیــر عوامــل گوناگــون
بــر پذیــرش فنــاوری اطالعــات در ســطح فــردی میپــردازد .بــا توجــه بــه نقــش مهــم عامــل انســانی
در گســترش اســتفاده از محصــوالت و خدماتــی کــه درنتیجــۀ کاربــرد فناوریهــای روز در حــوزۀ
انرژیهــای تجدیدپذیــر تولیــد میشــود ،بررســی عوامــل فــردی از ابعــاد مختلــف بــه افزایــش
اســتفاده از ایــن محصــوالت و خدمــات منجــر میشــود کــه درنتیجــۀ آن شــاهد افزایــش بهــرهوری در
ایــن بخــش خواهیــم بــود .عواملــی کــه در هریــک از مراحــل تصمیمگیــری افــراد در خریــد و اســتفاده
از فناوریهــا و نوآوریهــای جدیــد وجــود دارد ،درواقــع بــر ادراکات و قصــد ایــن افــراد درجهــت
پذیــرش یــا رد آن تأثیــر میگــذارد و در هــر مرحلــه از فراینــد خریــد و اســتفاده ،بهشــکل متفاوتــی
عمــل میکنــد .درخصــوص تصمیــم افــراد دربــاب پذیــرش یــا رد محصــول جدیــد یــا فنــاوری نــو،
میتــوان تأثیــر ویژگیهــای روانــی افــراد همچــون ســطح نوجویــی را بــر قصــد پذیــرش محصــول یــا
فنــاوری جدیــد آزمــود (ادبــی ممقانــی ،رکنالدیــن افتخــاری ،پورطاهــری و صادقــی ســقدل.)1399 ،
3ـ .2جایگاه پذیرش فناوری و نوآوری و کاربرد آن در بازاریابی

از فناوریهــا و نوآوریهــای جدیــد میتــوان در ایجــاد ارزشافــزودۀ محصــوالت و خدمــات اســتفاده
کــرد و جذابیــت آن کاال یــا محصــول را بــرای کاربــران و مصرفکننــدگان افزایــش دهــد (Makori,
 .)2016یکــی از دالیــل اصلــی پیشــرفت ســریع در عرصــۀ فنــاوری در کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی،
توجــه بــه فراینــد تجاریســازی نتایــج تحقیقــات در ایــن کشورهاســت .ایــن کار باعــث ایجــاد
ارزشافــزوده میشــود و از طریــق مدیریــت تحقیــق و توســعه و تکمیــل چرخــۀ تحقیقــات تــا بــازار
و تجاریســازی انجــام میشــود .چالشهــا و رقابتهــای گســترده در بــازار مصــرف انــرژی ،لــزوم
بازبینــی و اصــاح رویکردهــای حــوزۀ انــرژی را بهخوبــی نشــان میدهــد .بــا تحقیــق دربــارۀ موضــوع
پذیــرش فنــاوری در حوزههــای مختلــف ،میتــوان درک عقایــد و رفتــار مشــتریان و کاربــران آن
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فناوریهــای جدیــد و چگونگــی تأثیــر ایــن عقایــد را بــر رفتــار مشــتریان را توضیــح داد .نتایــج چنیــن
پژوهشــی بــه تصمیمگیــری بازاریابــان درخصــوص نحــوۀ عرضــۀ خدمــات بهتــر بــه مشــتریان کمــک
شــایانی میکنــد .محصــوالت نوآورانــه مزایــا و ویژگیهــای آن محصــول را در معــرض نمایــش و دیــد
مشــتریان قــرار میدهــد و اینکــه محصــول جدیــد منحصربهفــرد بــوده ،بــا محصــول رقبــای بــازار
فــرق دارد و بدیــن ترتیــب ،باعــث افزایــش چشــمگیر عملکــرد شــرکتها میشــود .بنابرایــن مشــارکت
در طرحهــای فناورانــه باعــث موفقیــت شــرکتها در بازارهــای رقابتــی میگــردد .توســعه و نــوآوری در
محصــوالت و اســتفاده از فنــاوری موجــب میشــود ســرمایهگذاریهای جدیــد در برخــی بخشهــای
ســرمایهگذاری فیزیکــی و انســانی بــه حداقــل برســد .ایــن ویژگیهــا ســبب میگــردد تــا شــرکت
بتوانــد از ســرعت بــازار بکاهــد و بدیــن گونــه بــه افزایــش ســودآوری محصــول جدیــد کمــک کنــد
( .)Kim, Shin & Min, 2016بهکارگیــری فنــاوری در تولیــد محصــوالت و خدمــات بــه تعهــد شــرکت
در قبــال فناوریهــای جدیــد و توانایــی آن در بهرهبــرداری از آنهــا اشــاره دارد .ایــن موضــوع اغلــب
بــر تغییــر و تــاش بــرای ایجــاد ارزش داللــت دارد .فناوریهــای جدیــد بــه شــرکت امــکان میدهــد
بــا ایجــاد فرصتهــای منحصربهفــرد ،ســبد محصــوالت و خدمــات خــود را بازنگــری کنــد و گســترش
دهــد .شــرکتها بــه ایجــاد چنیــن تغییراتــی در ســاختار بــرای فراهــم آوردن بســتر مناســب بــرای
عملیــات و اقدامــات جدیــد نیــاز دارنــد .در بازارهــای رشــدیافتۀ کنونــی و بــا وجــود محیــط رقابتــی،
مؤسســات ،شــرکتها و ســازمانهای مختلــف دریافتهانــد کــه مشــتریان بایــد همیشــه مبنــای کار
آنهــا باشــند و در تصمیمگیریهــای بازاریابــی در اولویــت قــرار گیرنــد (Canestrino, Cwiklicki,
Kafel, Wojnarowska & Magliocca, 2020; Cenamor, Sjeodin & Parida, 2017; Hasselblatt,
 .)Huikkola, Kohtam€aki & Nickell, 2018فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر قابلیــت عرضــۀ

خدمــات متنــوع و مطلــوب بــه مشــتریان بــا ســایق گوناگــون را دارنــد و بــه افزایــش بهــرهوری در
شــرکتهای عرضهکننــدۀ خدمــات و محصــوالت بــازار انــرژی کمــک فراوانــی میکننــد و آنهــا را
جهــت ورود بــه بازارهــای جهانــی آمــاده خواهنــد کــرد.

3ـ .3وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران و جهان و تقاضا برای آن

انــرژی نقــش بســیار مهمــی در زندگــی انســان و اقتصــاد و توســعۀ جوامــع دارد .وجــود منابــع سرشــار
انــرژی در جهــان باعــث تأمیــن نیازهــای مــردم و پیشــرفت اقتصــادی میشــود .افزایــش جمعیــت
بــا رونــدی بســیار ســریع در جهــان ،بهخصــوص در قســمتهایی از آفریقــا و آســیا کــه بــا افزایــش
رشــد ســطح زندگــی و رونــد فزاینــدۀ صنعتــی شــدن جوامــع و پیشــرفتهای اقتصــادی کشــورهایی
مثــل چیــن و هنــد تــوأم شــده ،باعــث افزایــش شــدید تقاضــا بــرای انــرژی و مصــرف بیشــتر آن در
تمــام جهــان شــده اســت (شهســواری ،یوســفی و شــاهورن .)1397 ،بنابرایــن تقاضــای جهانــی بــرای
انــرژی پیوســته رو بــه افزایــش اســت و ایــن افزایــش تقاضــا رشــد اقتصــادی ،صنعتــی شــدن و رشــد
شهرنشــینی را بهدنبــال داشــته اســت .بدیــن ترتیــب ،چرخ ـهای ایجــاد میشــود کــه فزونــی مســتمر
تقاضــا جهــت مصــرف انــرژی را در پــی خواهــد داشــت .بــرای پاســخگویی بــه ایــن حجــم زیــاد
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تقاضــا و بــا توجــه بــه پایانپذیــر بــودن منابــع ســوخت فســیلی در جهــان ،ناگزیــر بایــد بهدنبــال
گزینههــای پایدارتــری از منابــع انــرژی بــرای رفــع نیــاز جوامــع باشــیم .رشــد ســریع فنــاوری در
عرصــۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر و حمایــت دولتهــا نشــاندهندۀ اقتصــادی بــودن ایــن منابــع بــرای
تولیــد انــرژی اســت .بهدلیــل پایانپذیــر بــودن ســوختهای فســیلی و افزایــش روزافــزون تقاضــا در
بــازار انــرژی از یــک ســو و افزایــش آلودگیهــای زیس ـتمحیطی از ســوی دیگــر ،اهمیــت اســتفاده
از ایــن انرژیهــای تجدیدپذیــر روزبــهروز بیشــتر میشــود .ایــن انرژیهــای تجدیدپذیــر همچــون
محرکــی اســت کــه ســرمایهگذاران را بهســمت ایــن بــازار جــذب میکنــد (دهقانــی ،قائــد و احمــدی
شــادمهری .)1400 ،براســاس آمــار ،اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر و رشــد آن در جهــان پیشــرفت
چشــمگیری داشــته اســت .فرصتهــای شــغلی جدیــد و بازارهــای مصرفــی کاال و خدمــات مرتبــط بــا
اینگونــه انرژیهــا نیــز پیوســته در حــال شــکلگیری و رونقگیــری اســت .سیاســتهای حمایتــی
دولتهــا تأثیــر بســزایی در کاهــش هزینههــا داشــته و بــه توســعۀ صنعــت انرژیهــای تجدیدپذیــر،
ایجــاد بازارهــای جدیــد انــرژی و رشــد فزاینــدۀ رقابــت در ایــن بخــش انجامیــده اســت.
ایــران نیــز ،هماننــد ســایر کشــورها ،در مســیر اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر قــدم برداشــته
و طــی توافقنامــۀ پاریــس متعهــد بــه کاهــش 12درصــدی آالیندههــا تــا ســال  2030م شــده اســت؛
بنابرایــن الزم اســت ایــن مهــم از طریــق اســتفاده از تجدیدپذیرهــا و افزایــش تنــوع در عرضــۀ نــوع بــرق
مصرفــی تحقــق یابــد ( .)Holdaway & Dodwell, 2015امــا بهدلیــل تدویــن خطمش ـیهای نادرســت،
مصــرف بــرق حاصــل از ســوخت فســیلی و بیتوجهــی بــه توســعه و اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر
افزایــش یافتــه اســت؛ بهنحــوی کــه در ایــران بیــش از  90درصــد بــرق مصرفــی مــردم از ســوختهای
فســیلی تأمیــن میشــود .براســاس آمــار ترازنامـهای انــرژی کشــور ،بخــش خانگــی و تجــاری عمدهتریــن
بخــش مصرفکننــدۀ انــرژی کشــور اســت (صالح��ی ش��هرابی ،پورع��زت ،محم��ودی و قاس��می.)1398 ،
ایــران در زمینــۀ اســتفاده از فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر کشــوری جــوان محســوب میشــود و تا رســیدن
بــه ســطحی قابــل قبــول راه درازی در پیــش دارد .ویژگیهــای ایــن فنــاوری ســبب شــده تنــوع خدمــات
و محصــوالت آن هــر روز در جهــان گســترش یابــد و مدیــران کشــور را بــه دانســتن ایــن موضــوع کــه
چــه عواملــی باعــث افزایــش اســتفاده از ایــن فنــاوری در میــان کاربــران و مصرفکننــدگان میشــود،
عالقهمنــد کــرده اســت .مدیــران بایــد ایــن واقعیــت را در نظــر بگیرنــد کــه تدویــن نگرشهــای قــوی
و مثبــت در ذهــن و قلــب مصرفکننــدگان بهمنزلــۀ ســنگبنایی بــرای تصمیمــات قصــد خریــد و
حتــی تصمیمــات خریــد در آینــده عمــل میکنــد ( .)Tran, 2014تمایــل بــه اســتفاده از انــرژی ســبز
و کمــک بــه حفاظــت از محیطزیســت بایــد از درون مصرفکننــدگان بجوشــد .بــرای افزایــش ســطح
بــازار انرژیهــای تجدیدپذیــر بایــد از اصلیتریــن و مهمتریــن عوامــل اثرگــذار بــر افــراد درخصــوص
تصمیمگیـ�ری دربـ�ارۀ خریـ�د و اسـ�تفاده از انرژیهـ�ای سـ�بز مطلـ�ع شـ�د (.)Arroyo & Carrete, 2019
در بررســی نگرشهــا و پیشبینــی رفتارهــای عملــی و واقعــی کاربــران و مصرفکننــدگان در قبــال
فنــاوری ،میتــوان از نظریههــای پذیــرش و مدلهــای ارائهشــده در ایــن زمینــه اســتفاد کــرد.
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3ـ .4نوآوری و انرژیهای تجدیدپذیر

محققــان رشــد ســریع فناوریهــای جدیــد را بهخصــوص در دهههــای اخیــر اصلیتریــن علــل تغییــر
در مســائل و رخدادهــای مختلــف در جوامــع و ســازمانها دانســتهاند .اصــاح و بازنگــری مســتمر در
بهروزرســانی سیســتمها و روشهــای انجــام کار و بهبــود آن و ایجــاد نــوآوری بــا توجــه بــه پیشــرفت
علــوم و فناوریهــای روز دنیــا امــری گریزناپذیــر اســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ،دیگــر سیســتمهای
موجــود نخواهنــد توانســت پاس ـخگوی نیازهــای رو بــه رشــد جامعــه باشــند و آن جامعــه محکــوم بــه
زوال خواهــد شــد .خصوصیــات فــردی نیــز در پذیــرش فناوریهــا و نوآوریهــای جدیــد میتوانــد
کمــک کنــد تــا کاربرانــی را بیابیــم کــه بیشــتر از دیگــران تمایــل دارنــد نوآوریهــا و فناوریهــای
جدیــد را بپذیرنــد و از آنهــا اســتفاده کننــد .بدیــن ترتیــب ،ممکــن اســت اشــخاصی کــه تحت شــرایطی
خــاص از نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد اســتفاده میکننــد ،بــه آن بهمثابــۀ مشــکل ننگرنــد،
بلکــه بهکارگیــری فنــاوری بــرای پذیرندگانــی کــه تمایــل بــه نــوآوری دارنــد ،کار جالبــی بهنظــر
میرســد .تصمیمگیــری درخصــوص دریافــت فنــاوری ،بــه منافــع و هزینههایــی بســتگی دارد کــه
اســتفادهکنندگان از فنــاوری از آن انتظــار دارنــد (الهــی ،غریبــی ،مجیدپــور و انــواری رســتمی.)1394 ،
تغییــر از سیســتم انــرژی ســنتی بــه سیســتم انــرژی تجدیدپذیــر و بهرهگیــری مؤثــر از انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،بــه نــوآوری و اشــاعۀ فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر وابســتگی زیــادی دارد .تعریــف راجــرز
از اشــاعۀ فنــاوری فراینــدی اســت کــه طــی آن ،یــک فنــاوری از طریــق مســیرهای مشــخصی در
طــی زمــان در میــان نظــام اجتماعــی ســرایت میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،گاهــی در کنــار خلــق و
بهرهبــرداری ،جــزء اهــداف اصلــی نظــام نــوآوری ،گاهــی بهعنــوان یکــی از کارکردهــای نظــام نــوآوری
و گاه نیــز پــس از اختــراع و نــوآوری ،فــاز ســوم تغییــر فناورانــه قلمــداد میشــود .در ادبیــات مربــوط
بــه مســائل سیاسـتگذاری در حــوزۀ علــم و فنــاوری و نــوآوری ،لــزوم اشــاعۀ فنــاوری در بیــن اهــداف
نظامهــای نــوآوری بهحــدی اســت کــه حتــی برخــی همچــون ویوتــی جــذب و اشــاعۀ نــوآوری را
بــرای کشــورهای کمترتوســعهیافته بهمراتــب مهمتــر از اهــداف یــا کارکردهــای دیگــر بهشــمار
میآورنــد .توســعه و اشــاعۀ نــوآوری درواقــع آمادگــی بــرای پاســخگویی بــه شــرایط متغیــر بــازار
اســت و قابلیــت در نــوآوری آن را بــا راهبردهــا ،سیســتم و ســاختار در ســازمان یــا شــرکت ســازگار
و همراســتا میکنــد (ســعدی و دیگــران1398 ،؛  .)Gloet & Samson, 2016بنابرایــن اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر و فناوریهــای مرتبــط بــا آن در عرضــۀ خدمــات بــه مصرفکننــدگان ،یکــی
از مســائل مهمــی اســت کــه در آینــدۀ نزدیــک از ضروریــات صنعــت تولیــد بــرق کشــور و صنایــع
وابســته بــه آن خواهــد بــود.
3ـ .5مدل پذیرش فناوری

در دو دهــۀ گذشــته ،نظریههــا و مدلهــای مختلفــی در زمینــۀ پذیــرش فنــاوری پیشــنهاد و معرفــی
و اصــاح و تکمیــل شــده اســت .ایــن مدلهــا بــه شــناخت مــا از عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری از
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ســوی کاربــران و روابــط بیــن آنهــا کمــک میکنــد .بــا رویکــرد نوآورانــه ،آنهــا بــه مدلهــای فنــی
و فراینــدی (تمرکــز بــر گامهــای پذیــرش) و مدلهــای رفتــاری (مبتنــی بــر نظریههــای اجتماعــی و
رفتــاری) تقســیم میشــوند ( .)Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003در رویکــرد مناس ـبتری،
میتــوان مدلهــا را بــه پایــه و غیرپایــه دســتهبندی کــرد .مدلهــای پایــه شــامل ســازههایی اســت
کــه اولیــن بــار مــورد توجــه محققــان بــوده اســت .مدلهــای غیرپایــه نیــز براســاس مدلهــای پایــه
بهوجــود میآیــد و بعضــاً ســازههایی نیــز بــه آنهــا اضافــه میشــود .در نگاهــی دیگــر ،ونکاتــش
و دیویــس مفهــوم زیربنایــی تمــام مدلهــای پذیــرش فنــاوری را در عکسالعملهــای فــردی بــه
اســتفاده از فنــاوری ،قصــد اســتفاده از فنــاوری و اســتفادۀ واقعــی از فنــاوری بیــان میکننــد .دیویــس
نیــز مــدل پذیــرش فنــاوری را براســاس تئــوری عمــل مســتدل بــرای مدلســازی موضــوع پذیــرش
فنــاوری بهوســیلۀ کاربــران در رســالۀ دکترایــش معرفــی کــرده اســت .اســاس مــدل پذیــرش فنــاوری
را دو تصــور یــا عقیــدۀ خــاص تشــکیل میدهــد :برداشــت ذهنــی از مفیــد بــودن و برداشــت ذهنــی
از آســانی اســتفاده کــه از عوامــل اصلــی مرتبــط بــا رفتارهــای پذیــرش فنــاوری اســت (quoted from
 .)Kesharwani & Bisht, 2012ایــن مــدل افــزون بــر جنبــۀ پیشبینــی ،دارای رویکــردی توصیفــی
نیــز اســت .بنابرایــن مدیــران براســاس آن میتواننــد تشــخیص دهنــد کــه چــرا یــک سیســتم خــاص
ممکــن اســت پذیرفتــه نشــود و برمبنــای شــناخت حاصلشــده ،گامهــای اصالحــی مناســب را بردارنــد.
3ـ .6مدلهای تبیینکنندۀ پذیرش فناوری

نظریــۀ اقــدام مســتدل در زمینــۀ روانشناســی اجتماعــی مطــرح شــده اســت و تبییــن میکنــد کــه
چــرا و چگونــه نگرشهــای مختلــف بــر رفتــار اثــر میگــذارد .برمبنــای ایــن نظریــه ،رفتــار فــرد تحــت
تأثیــر نگــرش وی و در درون محیــط اجتماعــی آن شــخص اتفــاق میافتــد .در ایــن نظریــه ،فــرض بــر
ایــن اســت کــه افــراد گزینههــای آگاهانــه را انتخــاب میکننــد .ایــن گزینــش بــر ایــن اســاس اســت
کــه اوالً چگونــه آنهــا منافــع و مزایــا و نتایــج مثبــت آن گزینــش را قویــاً درک میکننــد و ثانیــاً
هنجارهــای اجتماعــی ،خطــرات و پاداشهایــی را همــراه بــا آن انتخــاب دریافــت میکننــد .برمبنــای
ایــن نظریــه ،قصــد فــرد تابعــی از دو عامــل مهــم و تعیینکننــده اســت .عامــل فــردی ارزیابــی مثبــت
یــا منفــی شــخص در انجــام دادن رفتارهایــی اســت کــه نگــرش بــه رفتــار نامیــده میشــود و بــه
عوامــل نگــرش اشــاره میکنــد .عامــل مهــم دیگــر قصــد ادراک شــخص از فشــار اجتماعــی اســت کــه
او را بــه انجــام دادن یــا نــدادن آن رفتــار ســوق میدهــد .ایــن عامــل را هنجــار ذهنــی مینامنــد کــه
مربـ�وط بـ�ه مالحظـ�ات هنجـ�اری اسـ�ت ( .)Feng, 2012افــراد همــواره بهطــور منطقــی و عاقالنــه عمــل
میکننــد .آنهــا تمــام اطالعــات دردسترشــان را جمــعآوری و ارزیابــی میکننــد و ســپس تصمیــم
میگیرنــد .بنابرایــن همیشــه نتیجــۀ انتخابهــا و کارهایشــان را پیــش چشــم دارنــد و بعــد از آن
براســاس اســتداللهای خــود تصمیــم میگیرنــد عملــی را انجــام دهنــد یــا انجــام ندهنــد .بنابرایــن
در فراینــد پذیــرش هنجــار ذهنــی ،بــه فشــار اجتماعــی درکشــده از ســوی شــخص در جهــت انجــام
دادن یــا نــدادن رفتــار هــدف اشــاره میشــود .ایــن رفتــار افــراد معمــوالً برمبنــای ادراکشــان از آنچــه
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دیگــران (دوســتان ،خانــواده و همــکاران) گمــان میکننــد آن فــرد بایــد انجــام دهــد ،ناشــی میشــود
و قصــد آنهــا بــرای پذیــرش رفتــار نیــز متأثــر از اشــخاصی اســت کــه ارتباطــی نزدیــک بــا آنهــا دارد
(.)Davis, 1989
3ـ .7نظریۀ عمل منطقی
در ســال  1967م ،نخســتین بــار آجــزن و فیشــبین ایــن نظریــه را مطــرح کردنــد .ایــن نظریــه بــه
پیشبینــی و درک عوامــل اثرگــذار انگیزشــی بــر رفتــار افــراد میپــردازد .ریشــۀ ایــن نظریــه در
روانشناســی بالینــی اســت .از قــرن نوزدهــم میــادی ،روانشناســان اجتماعــی بــرای بررســی چگونگــی
تأثیــر نگــرش بــر رفتــار انســان نظریــات گوناگونــی بیــان کردهانــد؛ مث ـ ً
ا آلپــورت در ســال  1935م
نشــان داد کــه رابطــۀ نگرشــی رفتــار در افــراد مختلــف رابطـهای یکبُعــدی نبــوده ،بلکــه دارای چندیــن
بُعــد اســت .او ابعــاد گوناگــون نگــرش را بهشــکل اســتعداد و تمایــل آموزشیافتــه بــرای پاســخ بــه
یــک یــا چنــد پدیــده دانســته اســت .آجــزن و فیشــبین نظریــۀ عمــل منطقــی را بــرای شــناخت و
بررســی رابطــۀ بیــن نگرشهــا ،افــکار و عقایــد و رفتارهــا و بــا طــرح ایــن نظریــه بیــان کردنــد:
الف .انسان موجودی منطقی است که توانایی پردازش و استفاده از اطالعات را دارد؛
ب .انسان از پردازش و تجزیهوتحلیل اطالعات برای رسیدن به تصمیم منطقی استفاده میکند.
طبــق ايــن نظريــه ،عامــل اصلــی و تعیینکننــدۀ رفتــار فــرد ،قصــد او بــراي انجــام دادن یــا نــدادن
رفتــار خــاص اســت .بــا توجــه بــه مشــكالت ناشــي از پنهــان بــودن هميشــگي نيــت فــرد ،نظريــۀ اقــدام
معقــول (اقــدام مســتدل) دو عامــل مفهومــي وابســته را كــه بــا يكديگــر در تعامــل اســت ،بــراي تشــريح
و بيــان مقاصــد فــرد در نظــر ميگيــرد .ايــن دو عامــل طــرز نگــرش فــرد بــه رفتــار و هنجارهــاي
ذهنــی اســت.
3ـ .8نظریۀ رفتار برنامهریزیشده

آجــزن در ســال  1985م بــا وارد کــردن ســازۀ کنتــرل رفتــاری درکشــده بهعنــوان عامــل
تعیینکننــده در قصــد رفتــاری و رفتــار ،نظریــۀ اقــدام معقــول (اقــدام مســتدل) را بســط داد.
نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده بــا وجــود ســازۀ کنتــرل رفتــاری درکشــده ،رفتــار غیــرارادی را
نیــز پیشبینــی میکنــد .در نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده ،کنتــرل رفتــاری درکشــده ادراک
محدودیتهــای درونــی و بیرونــی انجــام رفتــار را انعــکاس میدهــد .ادراک عوامــل بــرای تســهیل یــا
جلوگیــری از انجــام رفتــار بهعنــوان باورهــای کنتــرل شناختهشــده اســت .ایــن عوامــل شــامل کنتــرل
درونــی ،اطالعــات ،مهارتهــا و تواناییهــای فــردی اســت و عوامــل مربــوط بــه کنتــرل بیرونــی نیــز
شــامل فرصتهــا ،منابــع و امکانــات بــرای انجــام رفتــار اســت .برخــی مؤلفههــای کنتــرل رفتــاری
درخصــوص اســتفاده از فناوریهــای مختلــف ،ثابــت اســت؛ در حالــی کــه بعضــی دیگــر از یــک
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فنــاوری بــه فنــاوری دیگــر کامـ ً
ا فــرق دارد .امــا بهطــور کلــی بــرای اســتفاده از هــر فنــاوری ،عوامــل
کنترلــی خاصــی اهمیــت دارد .براســاس نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده ،باورهــای رفتــاری و ارزیابــی
نتایــج ،نگــرش مطلــوب یــا نامطلوبــی را بــه انجــام رفتــار در فــرد ایجــاد میکنــد .نتیجــۀ باورهــای
هنجــاری و انگیــزۀ تحقــق انتظــارات هنجــاری دیگــران در هنجــار ذهنــی نمــود مییابــد و باورهــای
کنترلــی را نیــز نشــان میدهــد.
3ـ .9نظریه انتشار نوآوری

نظریــۀ انتشــار نــوآوری فراینــدی تعریــف میشــود کــه در طــول یــک دورۀ زمانــی و از طریــق کانالهــا
و مســیرهایی جهــت ارتبــاط خــاص ،بــه اعضــا و افــراد نظــام اجتماعــی انتقــال مییابــد .ایــن نظریــه در
رشــتههایی ماننــد انسانشناســی ،جامعهشناســی ،آمــوزش ،ارتباطــات و بازاریابــی بهطــور گســترده
بــهکار رفتــه اســت .راجــرز در ســال  1960م نظریــۀ انتشــار نــوآوری را بهمنظورتوضیــح پذیــرش
مشــتریان از نوآوریهــای جدیــد مطــرح کــرد .او توانســت پنــج عامــل گرایــش را کــه تعیینکننــدۀ
پذیــرش نــوآوری از ســوی مــردم اســت ،مشــخص کنــد .ایــن پنــج عامــل عبــارت اســت از :ســودمندی،
ســازگاری ،پیچیدگــی ،قابلیــت مشــاهده و قابلیــت آزمایــش .در ایــن نظریــه ،فــرض میشــود انتقــال
معیــن در طــول زمــان و از طریــق سیســتم اجتماعــی خــاص صــورت
نــوآوری از طریــق کانالهــای ّ
میپذیــرد .در نظریــۀ انتشــار نــوآوری ،درجــۀ تمایــل افــراد بــه اســتفاده از نوآوریهــا متفــاوت اســت.
نظریــۀ مذکــور روشــی بــرای درک محرکهــا و موانــع اســتفاده از نــوآوری معرفــی میکنــد؛ همچنیــن
عوامــل و متغیرهایــی را کــه پذیــرش نوآوریهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،ارائــه مینمایــد.
3ـ .10مدل پذیرش فناوری

مــدل پذیــرش فنــاوری بــا الگویــی از نظریــۀ عملکــرد منطقــی از ســوی دیویــس در ســال  1986م
ارائــه شــد و او ایــن مــدل را مــورد آزمونهــای متعــدد قــرار داد .تأکیــد ایــن مــدل مبتنــی بــر دو
عامــل اصلــی در پذیــرش فنــاوری اســت کــه شــامل ســودمندی ادراکشــده و ســهولت ادراکشــده
اســت .بهکارگیــری فنــاوری را میتــوان بــا اســتفاده از قصــد رفتــاری و از طریــق آســانی اســتفاده
از آن فنــاوری تعییــن کــرد .عقیــدۀ فــرد دربــارۀ فنــاوری را بهمنزلــۀ نقــش واســطهای ســهولت
اســتفادۀ درکشــده بــر قصــد رفتــاری فــرض میکننــد .دیویــس در ســال  1989م بیــان کــرد کــه
ســهولت اســتفادۀ درکشــده میتوانــد مقدمــۀ علیتــی بــرای ســودمندی درکشــده باشــد .بــه بیــان
ســادهتر ،سیســتمها و فناوریهایــی کــه بهآســانی ب ـهکار م ـیرود ،مــورد اســتقبال بیشــتر افــراد قــرار
میگیــرد .ایــن مــدل بیــان میکنــد کــه ادراکات فــرد از ســودمندی و ســهولت اســتفاده از فنــاوری
باورهــای برجســتهای را ایجــاد میکنــد کــه عقیــدۀ فــرد را درخصــوص اســتفاده از فنــاوری میســازد
و در پایــان باعــث اســتفاده از آن فنــاوری میشــود .دیویــس و همــکاران بهطــور گســتردهای دربــارۀ
ایــن مــدل مطالعــه و تحقیــق کردنــد و آن را بهعنــوان مدلــی معتبــر بــرای پیشبینــی رفتــار پذیــرش
فــرد نســبتبه فناوریهــای مختلــف ارائــه کردنــد .مــدل پذیــرش فنــاوری از نظریــۀ عمــل منطقــی و
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نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده مشــتق شــده اســت .ایــن مــدل ،برخــاف دو نظریــۀ عمــل منطقــی و
نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده ،شــامل هنجــار ذهنــی نمیشــود؛ زیــرا وضعیــت نظــری و روانســنجی
در ایــن مــدل نامشــخص فــرض شــده و تأثیــر نگــرش بــا گذشــت زمــان کاهــش مییابــد؛ بــه ایــن معنا
کــه بــا گــذر زمــان ،نگــرش افــراد بــه فنــاوری تبدیــل بــه عــادت میشــود .در ســال  2000م ،ونکاتــش
و دیویــس مــدل اولیــۀ  TAMرا بســط دادنــد و ســازههای نظــری جدیــدی شــامل اثــرات اجتماعــی و
فرایندهــای ابزارشــناختی بــه مــدل اولیــه اضافــه کردنــد کــه بــه مــدل پذیــرش فنــاوری )TAM 2( 2
معــروف اســت .مــدل  TAM 2بــه بررســی اســتفادۀ داوطلبانــه و اجبــاری فنــاوری میپــردازد و نشــان
میدهــد بهمــرور زمــان کــه افــراد تجربــۀ بیشــتری از سیســتم بهدســت میآورنــد ،بــه قضــاوت
دربــاب ســودمندی سیســتم براســاس مزایــای موقعیــت بالقــوۀ ناشــی از اســتفاده از آن میپردازنــد و
بیشــتر از اطالعــات اجتماعــی خویــش در شــکلدهی ســودمندی ادراکــی کمــک میگیرنــد.
3ـ .11نظریۀ واحد پذیرش و کاربرد فناوری ()UTAUT

ونکاتــش و همــکاران در ســال  2003م ،نظریــۀ یکپارچــۀ پذیــرش و اســتفاده از فنــاوری را در جهــت
توســعۀ مــدل پذیــرش فنــاوری ارائــه کردنــد .آنهــا بــرای درک پذیــرش فنــاوری ،از هشــت مــدل
صالحیــت اســتفاده کردنــد کــه شــامل ) ،DTPB ،TPB ،TAM2 ،TAM (TRAتئــوری شــناخت
اجتماعــی ( ،)SCTرفتــار برنامهریزیشــده ،مــدل پذیــرش فنــاوری  2و تئــوری گســترش نــوآوری
اســت و از آن مــدل جدیــدی بــه نــام  UTAUTبهوجــود آمــد کــه عناصــر ضــروری مدلهــای
مختلــف را داراســت .مــدل  UTAUTنهفقــط تعیینکنندههــای اصلــی را مشــخص میکنــد،
بلکــه بــه محققــان اجــازه میدهــد کــه تحلیــل احتمــاالت را از تعدیلکنندههــا انجــام دهنــد کــه
تقویتکننــده یــا محدودکننــدۀ تأثیــرات عوامــل تعیینکننــدۀ اصلــی اســت .از آنجــا کــه ایــن مــدل
بهطــور عملــی مــورد آزمــون قــرار گرفتــه ،ارجــح بــودن آن بــر مدلهــای دیگــرن اثبــات شــده اســت.
در ایــن مــدل ،متغیــر ســطح کارایــی مــورد انتظــار از پنــج عامــل از مدلهــای قبلــی در ایــن زمینــه
گرفتــه شــده کــه از آن جملــه ،درک ســودمندی از مدلهــای پذیــرش فنــاوری ،انگیــزش بیرونــی از
مــدل انگیــزش ،تناســب شــغل از مــدل بهکارگیــری رایانههــای شــخصی ،مزایــای نســبی از نظریــۀ
گســترش نــوآوری و توقعــات نتیجـهای از نظریــۀ شــناخت اجتماعــی اســت .متغیــر ســطح تــاش مــورد
انتظــار در ایــن مــدل نیــز برگرفتــه از عوامــل درک ســهولت اســتفاده ،از مدلهــای پذیــرش فنــاوری،
پیچیدگــی از مــدل بهکارگیــری رایانههــای شــخصی و نظریــۀ نــوآوری اســت .متغیــر تأثیــر اجتماعــی
نیــز براســاس ایــن عامــل در نظریــۀ رفتــار منطقــی ،نظریــۀ رفتــار برنامهریزیشــده ،نظریــۀ تجزیــۀ
رفتــار برنامهریزیشــده و مــدل پذیــرش فنــاوری  2و عوامــل اجتماعــی در مــدل بهکارگیــری رایانــۀ
شــخصی و نظریــۀ گســترش نــوآوری اســت.

 .4روش تحقیق

کمــی (آمیختــه) انجــام شــده اســت .از لحــاظ نــوع ،در شــمار تحقیقــات
ایــن تحقیــق بـهروش کیفــی ـ ّ
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بنیــادی و کارب��ردی و از لح��اظ روش اج��را ،از ن�وـع اکتش��افی و توصیف��ی پیمایشـ�ی اسـ�ت .بــرای
شناســایی متغیرهــا ،ترســیم مــدل و بررســی روابــط موجــود ،از مبانــی نظــری ،نظریههــای پشــتیبان
پذیــرش فنــاوری و روش دلفــی اســتفاده شــده اســت.
از آنجایــی کــه مصرفکننــدگان عــادی انرژیهــای تجدیدپذیــر درخصــوص فناوریهــای
نویــن در ایــن حــوزه تجربــه و اطالعــات کافــی ندارنــد ،بــا چهــارده نفــر از خبــرگان صنعــت بــرق و
متخصصــان حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر و اســتادان مجــرب کــه دارای مــدرک کارشناسیارشــد،
دکتــرا و فوقدکتــرا بودنــد ،مصاحبــه شــد .از میــان ایــن افــراد 7 ،نفــر دارای مــدرک کارشناسیارشــد،
 6نفــر دارای مــدرک دکتــرا و یــک نفــر دارای مــدرک فوقدکتــرا هســتند کــه ســابقۀ فعالیــت آنهــا
بیــن  12تــا  27ســال اســت و از تخصــص و مهــارت تئوریــک و عملــی در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر
برخوردارنــد .بهمنظــور تعییــن متغیرهــای مــدل پذیــرش فنــاوری در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر و
تشــخیص روابــط میــان آنهــا ،از فــن دلفــی و مصاحبــۀ آزاد کمــک گرفتــه شــد و پــس از پاســخ بــه
ســؤاالت مطرحشــده از ســوی ایشــان ،تجزیهوتحلیــل دادههــای اســتخراجی از کدگــذاری اطالعــات
بهدس��تآمده بــه کم�کـ روش دیماتلــ ف��ازی انج��ام ش��د؛ بدیــن صــورت کــه در ابتــدا بــا روش
دلفــی و مصاحبــۀ آزاد اطالعــات جمــعآوری شــد؛ ســپس دادههــای اســتخراجی از طریــق روش
کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی مشــخص گردیــد و بهصــورت پرســشنامه ،مجــدد در اختیــار
افــراد کارشــناس شــرکتکننده کــه پیشتــر بهشــیوۀ گلولهبرفــی شناســایی و انتخــاب شــده بودنــد،
قــرار گرفــت تــا صحــت نتایــج از ســوی ایشــان تأییــد گــردد.
الزم اســت ذکــر شــود کــه روشهــای میدانــی بــه روشهایــی اطــاق میشــود کــه در آن ،محقــق
بــا مراجعــه بــه افــراد یــا ســازمانها و برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا آنهــا ،اطالعــات را جم ـعآوری
میکنــد .ضمنـاً رویکــرد ایــن پژوهــش درخصــوص انرژیهــای تجدیدپذیــر ،مــرور نظاممنــد و تدویــن
الگویــی برخاســته از دل نتایــج مطالعــات اولیــه اســت .راهبــرد پژوهــش بــرای مــرور نظاممند اســتخراج
مفاهیــم اصلــی و ارتبــاط آنهاســت .در فراینــد پژوهــش ،براســاس روش کوربیــن و اســتراوس ،در ابتــدا
مقولههــا بررســی شــد و پــس از مقایســۀ کدهــا ،چنــد کــد کــه ناظــر بــه جنبــۀ مشــترک پدیــده
اســت ،عنــوان مفهــوم بــه خــود میگیــرد و در پایــان قضیههــا مشــخص میشــود کــه بیانگــر روابــط
تعمیمیافتــه بیــن مقولههاســت .در ایــن پژوهــش ،ابتــدا مــدل پارادایمــی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش
فنــاوری در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر از ســوی مصرفکننــدگان شــهری و روســتایی ،بــه کمــک
مــدل کوربیــن و اســتراوس در روش تحقیــق نظریــۀ دادهبنیــاد و براســاس دادههــای جمعآوریشــده
در مصاحبههــای بــدون ســاختار و آزاد ارائــه میشــود.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش خبــرگان و کارشناســان صنعــت انرژیهــای تجدیدپذیــر و اســتادان
دانشــگاهی مربــوط بــه ایــن صنعــت هســتند .در تحقیــق کیفــی ،بــرای انتخــاب نمونــه از ترکیــب
روشهــای هدفمنــد قضاوتــی و روش گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه نمونــۀ
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پژوهــش یــا مشــارکتکنندگان از طریــق روش گلولهبرفــی انتخــاب و دعــوت میشــوند و بــا
نمونهگیــری هدفمنــد یــا نمونهگیــری غیراحتمالــی ،انتخــاب هــدفدار واحدهــای پژوهــش بــرای
ـن مصاحبــه بــا کارشناســان،
کســب اطالعــات یــا دانــش دربــارۀ زمینــه تحقیــق انجــام میشــود .در ضمـ ِ
از آنهــا خواســته شــد تــا ســایر افــراد صاحبنظــر در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر نیــز معرفــی
شــوند تــا رونــد مصاحبــه و فراینــد تحقیــق بهدرســتی ادامــه یابــد .بنابرایــن بهجــز چنــد نفــر نخســت
کــه توســط محقــق و براســاس معیارهــای مــورد نظــر انتخــاب شــدند ،بقیــۀ خبــرگان صنعــت و
مصاحبهشــوندگان توســط ســایر خبــرگان و بــا معرفــی آنهــا برگزیــده شــدند .نمونهگیــری در روش
کیفــی بهشــیوۀ نمونهگیــری نظــری محقــق صــورت پذیرفــت.
در ایــن روش ،نمونهگیــری و انتخــاب خبــرگان و کارشناســان تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه مــدل
بــه حــد ســاخت و اشــباع برســد .معیارهــای مــورد نظــر محقــق جهــت انتخــاب مصاحبهشــوندگان در
مرحلــۀ کیفــی تحقیــق ،تســلط نظــری و عملــی افــراد منتخــب ،تأییــد از ســوی ســایر مصاحبهشــوندگان،
تنــوع ایــن افــراد در حوزههــای مختلــف انرژیهــای تجدیدپذیــر و درنهایــت موافقــت و همراهــی آنهــا
در رونــد مصاحبــه بــوده اســت .مــدت مصاحبـ ه بیــن  60تــا  75دقیقــه بــوده و در بــازۀ زمانی اردیبهشــت
تــا مــرداد مــاه  1399انجــام شــده اســت .تعــداد مصاحبههــا متفــاوت بــوده و تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه
دیگــر مفاهیــم و مقــوالت جدیــد یــا اصالحاتــی توســط کارشناســان ارائــه نشــده باشــد.
4ـ .1کدگذاری دادهها

اطالعــات و دادههــای جمعآوریشــده از مصاحبههــا بــا روش تحلیــل محتــوا مــورد بررســی و
تحلیــل دقیــق قــرار گرفــت .بــا ایــن روش ،محقــق میتوانــد بــه یافتههایــی معتبــر ،قابــل اســتناد و
تکرارشــونده از دادههــای جمعآوریشــده از طریــق مصاحبـه بــا خبــرگان دســت یابــد .تحلیــل دادههــا
و اطالعــات نیــز بــهروش کدگــذاری بــاز ،کدگــذاری محــوری و کدگــذاری انتخابــی یــا گزینشــی و
براســاس رویکــرد نظریــهای کوربیــن و اســتراوس انجــام شــد؛ بدیــن گونــه کــه در تحلیــل دادههــا
در ابتــدا فراینــد کدگــذاری دادههــا انجــام شــد؛ ســپس بــا بررســی نتایــج بهدس ـتآمده از کدهــا و
مقایســۀ آن بــا پیشــینه تحقیــق ،صحــت کدگذاریهــا تأییــد یــا تصحیــح گردیــد.
4ـ .2کدگذاری باز

در کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم شناســایی میشــود و محقــق میتوانــد بــه کمــک مصاحبــه ،ویژگــ 
ی
هریــک از مفاهیــم کشفشــده را تعییــن کنــد .در ایــن مرحلــه ،بــه یافتــن مقولههــای مفهومــی در
ســطح اولی ـهای از انتــزاع پرداختــه میشــود .در کدگــذاری بــاز ،بــه خــرد کــردن ،مقایســه کــردن و
نامگــذاری دادههــا اقــدام میشــود و بــا پــردازش مفاهیــم ،مقولهبنــدی دادههــا صــورت میگیــرد.
در طــول مصاحبههــا ،مطالــب مصاحبهشــوندگان یادداشــت شــد و در مراحــل بعــد ،بــرای تحلیــل
دادههــای تحقیــق ،نرمافــزار تحلیــل کیفــی اطلــس .ت ـیآی ب ـهکار رفــت؛ بدیــن صــورت کــه دادههــا
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بــه بخشهایــی جداگانــه خــرد شــد و بــا کمــک نرمافــزار ،جمــات مصاحبهشــوندگان مــورد
بررســی دقیــق قــرار گرفــت .شــباهتها و تفاوتهــا دادههــای تفکیکــی و خردشــده بررســی گردیــد
و دادههایــی کــه از نظــر معنایــی مشــابه بــود ،ذیــل کدهــای مشــترکی کدگــذاری شــد؛ ســپس نســبت
بــه تخصیــص مفاهیــم متناســب بــا آن اقــدام گردیــد و بدیــن گونــه فراینــد مقولهپــردازی بــا بررســی
دادههــا و بــه کمــک نرمافــزار صــورت گرفــت و  715کــد اولیــه از دادههــای پژوهــش اســتخراج شــد.
4ـ .3کدگذاری محوری

در کدگــذاری محــوری ،تــاش میشــود مفاهیــم و ویژگیهــای استخراجشــده در مرحلــۀ کدگــذاری
بــاز تجزیهوتحلیــل و مقایســه شــود و ســپس بــا توجــه بــه ارتبــاط موجــود در ویژگیهــای مفاهیــم،
دســتهبندی شــود و در ایــن دســتهبندی مفاهیــم نزدیــک بــه هــم در یــک دســتهبندی قــرار گیــرد.
بدیــن ترتیــب ،مقــوالت تشــکیل داده میشــود .در ایــن مرحلــه ،محقــق بهدنبــال یافتــن ارتبــاط بیــن
ایــن مقولههاســت.
4ـ .4کدگذاری انتخابی یا گزینشی

در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر بــا در نظــر گرفتــن پدیــدۀ اصلــی و بررســی مقولههــای مختلــف،
اصلیتریــن مقولههــا را بــرای پیکربنــدی نظــری خــود تعییــن میکنــد و خبــرگان را از نتیجــۀ
آن میآگاهانــد تــا نتایــج بــا بیشــترین دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد و درنهایــت بتــوان همــۀ
بلوکهــای مقولــهای را بهشــکل مــدل مفهومــی ارائــه نمــود و بدیــن ترتیــب ،متغیرهــا و عناصــر
اصلــی تحقیــق را شناســایی و تعییــن کــرد .در ایــن مرحلــه ،مفهومســازی و شــکلگیری ارتباطــات
در ســطح باالتــری از انتــزاع قــرار دارد.

 .5یافتههای تحقیق

بــرای پاسـخ بــه ســؤاالت تحقیــق ،یعنــی شناســایی و مدلســازی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش نوآوریها و
فناوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر بــا بهرهمنــدي از نظــرات و تجربیــات خبــرگان
صنعــت بــرق و متخصصــان حیطــۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر و اســتادان مجــرب در ایــن زمینــه ،از
روش تحقیــق کیفــی و نظریــۀ دادهبنیــاد از نــوع رهیافــت نظاممنــد و بــرای اســتخراج مفاهیــم و
مقــوالت اصلــی و فرعــی تحقیــق ،از فــن دلفــی و مصاحبههــای آزاد اســتفاده شــد .مصاحبههــا بــا
خبــرگان صنعــت بــرق و متخصصــان حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر و اســتادان دانشــگاهی و بــا روش
نمونهگیــری هدفمنــد و از نــوع گلولهبرفــی انجــام شــد .اشــباع نظــری مصاحبههــا پــس از مصاحبــۀ
چهاردهــم مســجل شــد و فراینــد کدگــذاری تــا ترســیم مــدل تحقیــق ادامــه یافــت .در ایــن خصــوص،
مصاحبههــا و مراحــل کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی بارهــا مــرور و اصــاح شــد تــا درنهایــت
مــدل پیشــنهادی بخــش کیفــی معرفــی گردیــد.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی تحقیــق کــه «چــه عواملــی بــر پذیــرش نوآوریهــا و
فناوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر اثــر میگــذارد؟ یــا مــدل پذیــرش نوآوریهــا
و فناوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر از چــه عواملــی تشــکیل میشــود؟» بایــد
گفــت عناصــر شناساییشــدۀ تحقیــق شــامل قصــد اســتفاده از فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر،
تمایــل بــه اســتفاده از فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر ،قیمــت ،دولــت ،منفعــت درکشــده ،ســطح
دسترســی ،تأثیــر اجتماعــی و تبلیغــات اســت .بنابرایــن مــدل ارائهشــده در ایــن تحقیــق میتوانــد
پذیــرش فناوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر را توضیــح دهــد.

 .6نتیجه

عناصــر مــدل پذیــرش نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد در حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر از هشــت
عامــل اصلــی تشــکیل شــده اســت .اگرچــه عناصــر مــدل تحقیــق از منظــر اجــرا منحصربهفــرد و
خــاص حــوزۀ انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت ،بهلحــاظ مفهومــی قابــل مقایســه بــا یافتههــای
پژوهشهــای قبلــی در صنایــع و بخشهــای دیگــر اســت و ایــن دســتاورد از نقــاط عطــف پژوهــش
حاضــر محســوب میشــود .اگرچــه درخصــوص موضــوع پذیــرش فنــاوری مدلهــا و نظریههــای
مختلفــی وجــود دارد ،مدلهــای کنونــی در پذیــرش فنــاوری غالبــاً دارای ابعــاد و مؤلفههایــی
اســت کــه بــدون توجــه بــه زمینــۀ جغرافیایــی کاربــرد آنهــا در کشــورهای توســعهیافته یــا
درحالتوســعه جــزء عناصــر اصلــی مدلهــای مختلــف بــوده اســت .مقایســۀ عناصــر ســازندۀ
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مــدل تحقیــق بــا پژوهشهــای پیشــین و تکــرار ایــن عناصــر نشــاندهندۀ ایــن مهــم در مــدل
پیشــنهادی تحقیــق اســت .بنابرایــن مــدل تحقیــق افــزون بــر اینکــه مــدل بومــی متناســب بــا
ســاختار محیــط ایــران اســت ،میتوانــد بهعنــوان مــدل توســعهیافته در ســایر کشــورها نیــز ب ـهکار
گرفتــه شــود .اگرچــه تحقیقــات پرشــماری دربــارۀ پذیــرش نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد انجــام
شــده ،ایــن مطالعــات بــا محوریــت پذیــرش فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر محــدود بــوده اســت.
نحــوۀ روابــط و قرارگیــری متغیرهــا در قالــب مــدل در پژوهــش حاضــر کام ـ ً
ا متفــاوت بــا معــدود
پژوهشهــای قبلــی اســت و جنبــۀ نــوآوری تحقیــق و رســالت آن را در پــر کــردن خألهــای موجــود
درخصــوص نبــود مــدل جامــع پذیــرش فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر در حــوزۀ بازاریابــی و
رفتــار مصرفکننــده را مینمایانــد.
 .7پیشنهادهای کاربردی

ـ بهمنظــور افزایــش ســطح دسترســی مصرفکننــدگان توصیــه میشــود تجهیــزات اســتفاده از
فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر در منــازل بــدون هزینــه و رایــگان نصــب شــود.
ـ بهتــر اســت رونــد رشــد فنــاوری و تولیــد انرژیهــای تجدیدپذیــر از طریــق راهانــدازی نیروگاههــا
و حمایــت از طرحهــای توســعهبخش خصوصــی و اســتارتآپها شــتاب گیــرد.
ـ كشــورهاي مختلفــي بــراي گســترش فناوريهــاي انرژيهــاي تجديدپذيــر سياســت يارانههــا را
اجــرا ميکنــد .یارانــه و کمــک دولــت باعــث میشــود مصرفکننــدگان بــه اســتفاده از محصوالتــی
بــا فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر (ماننــد بــرق ســبز) ترغیــب شــوند.
از ســوی دیگــر یکــی از عواملــی کــه اســتفاده از فناوریهــای تجدیدپذیــر را افزایــش میدهــد،
نــرخ تعرفههاســت .بــه ایــن منظــور پیشــنهاد میشــود دولــت تعرفههــا را کاهــش دهــد تــا
مصرفکننــدگان بــه اســتفاده از محصوالتــی بــا فنــاوری انرژیهــای تجدیدپذیــر تشــویق شــوند.
ت نقــش اصلــي را در بخــش انــرژي دارد ،طرحهــاي ملــي
ـ در كشــوری ماننــد ايــران كــه دولــ 
و راهبــردي بــه توســعه و تســهیل اســتفاده از فناوریهــای انرژيهــاي تجديدپذيــر کمــک شــایانی
میکننــد.
ـ آگاهــی از فوایــد انرژیهــای تجدیدپذیــر باعــث میشــود مصرفکننــدگان بــه اســتفاده
از آنهــا برانگیختــه شــوند؛ بنابرایــن بــه رســانهها توصیــه میشــود در محتــوای تبلیغــات خــود
بــه آلودگــی زیســتمحیطی منابــع انــرژی تجدیدپذیــر ،ماننــد گــرم شــدن کــرۀ زمیــن ناشــی از
افزایــش غلظــت گازهــای گلخان ـهای دیاکســیدکربن و متــان و تأثیــرات آن بــر کاهــش محصــوالت
کشــاورزی و تغییــرات آبوهوایــی کــه موجــب آســیب بــه جنگلهــا ،دریاچههــا و مردابهــا
میشــود ،بپردازنــد.
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