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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 collect-
ed 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. There-
fore, the suggested model can explain the acceptance of the new technology in the field of 
renewable energies. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن مــدل پذیــرش فناوری هــا و نوآوری هــای جدیــد در حــوزۀ 
انرژی هــای تجدیدپذیــر  توســط مصرف کننــدگان شــهری و روســتایی  از دیــدگاه  متخصصــان 
ــاد  ــۀ داده بنی ــت و از نظری ــی اس ــش کیف ــت. روش پژوه ــه اس ــورت گرفت ــان ص و کارشناس
ــرگان صنعــت و  ــا خب ــۀ آزاد ب ــه دو روش دلفــی و مصاحب اســتفاده شــده اســت. اطالعــات ب
ــی و  ــا روش دلف ــت ب ــه نخس ــورت ک ــن ص ــت؛ بدی ــده اس ــردآوری ش ــی گ ــق میدان تحقی
ــق روش  ــتخراجی از طری ــای اس ــپس داده ه ــد؛ س ــع آوری ش ــات جم ــۀ آزاد اطالع مصاحب
ــدد در  ــش نامه مج ــورت پرس ــد و به ص ــخص ش ــی مش ــوری و انتخاب ــاز، مح ــذاری ب کدگ
ــراد کارشــناس شــرکت کننده کــه قبــاًل به شــیوۀ گلوله برفــی شناســایی و انتخــاب  اختیــار اف
شــده بودنــد، قــرار گرفــت تــا صحــت نتایــج تأییــد گــردد. نتایــج تحقیــق نشــان داد عناصــر 
شناسایی شــدۀ تحقیــق شــامل قصــد اســتفاده از فنــاوری انرژی هــای تجدیدپذیــر، تمایــل بــه 
ــطح  ــده، س ــت درک ش ــت، منفع ــت، دول ــر، قیم ــای تجدیدپذی ــاوری انرژی ه ــتفاده از فن اس
ــق  ــن تحقی ــده در ای ــدل ارائه ش ــن م ــت. بنابرای ــات اس ــی و تبلیغ ــر اجتماع ــی، تأثی دسترس

می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.
.M, M3, M39 :JEL طبقه بندی

تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر توسط 
مصرف کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف
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1. مقدمه 
عصــر حاضــر روزگار تغییــر و تحــول اســت و مدیــران موفــق افــرادی هســتند کــه بــه تغییــرات واکنــش 
ــاوری بدانیــم،  ــن دگرگونی هــای پرشــتاب را رشــد فن ــد. اگــر دلیــل ای ســریع و مناســبی نشــان دهن
ــای  ــرات شــگرفی را در دنی ــد تغیی ــای جدی ــاوری و نوآوری ه ــم. پیشــرفت فن ــزاف نگفته ای ســخنی گ
کســب وکار ایجــاد کــرده اســت. ایــن پیشــرفت در نــوآوری و فناوری هــای نویــن یکــی از عوامــل حیاتــی 
ــای  ــه نیازه ــود ب ــث می ش ــه باع ــت ک ــان شرکت هاس ــت در می ــدرت رقاب ــکل گیری ق ــذار در ش اثرگ
ــازار  ــده در ب ــد، از فرصت هــای به وجودآم ــول رســیدگی کنن مشــتریان خــود به شــکلی مناســب و مقب
ــزاده،  ــدی و نورعلی ــوری، علی احم ــماعیل زاده، ن ــد )اس ــی بگیرن ــود پیش ــای خ ــد و از رقب ــره ببرن به
ــترش  ــال گس ــازه در ح ــای ت ــوآوری و فناوری ه ــا ن ــات ب ــۀ خدم ــوالت و عرض ــد محص 1397(. تولی
و جهانــی شــدن اســت. شــرکت ها، ســازمان ها و صنایــع بــا بهره گیــری صحیــح از ایــن رونــد، 
ــز در کســب وکار  ــاوت و تمای ــا ایجــاد تف ــد و ب ــد ســریع تر مراحــل رشــد و توســعه را بپیماین می توانن
ــر در عرضــۀ محصــوالت و خدمــات جدیــد  خــود و به دســت آوردن مزیــت و ویژگی هــای رقابتــی مؤث
ــد. در  ــت یابن ــد دس ــای جدی ــعۀ بازاره ــق و توس ــه خل ــران، ب ــدگان و کارب ــتریان، مصرف کنن ــه مش ب
ــرش  ــر پذی ــر ب ــد از عوامــل مؤث ــاوری جدی ــری فن ــال و به کارگی ــات انتق نظــر گرفتــن شــرایط و الزام
ــازه ای  ــای ت ــران فناوری ه ــری کارب ــوۀ تصمیم گی ــذا درک نح ــود. ل ــوب می ش ــتفاده از آن محس و اس
ــات  ــم در موضوع ــای مه ــش ه ــی از چال ــی رود، یک ــه کار م ــات ب ــوالت و خدم ــۀ محص ــه در عرض ک
ــاوری  ــت فن ــل موفقی ــن عل ــده از مهم تری ــوی مصرف کنن ــاوری از س ــرش فن ــت و پذی ــی اس مدیریت
ــت  ــگاه و اهمی ــل جای ــن به دلی ــر، 1397(. بنابرای ــینی و فروزانف ــود )مالحس ــمرده می ش ــوآوری ش و ن
ــی  ــوص چگونگ ــیاری درخص ــات بس ــده، تحقیق ــار مصرف کنن ــوزۀ رفت ــرش در ح ــد پذی ــی قص بررس
ــد انجــام شــده کــه  ــرش و اســتفاده از نوآوری هــا و فناوری هــای جدی ــر پذی ــف ب ــر عوامــل مختل تأثی
خروجــی آن الگوهــا و مدل هــای مختلفــی اســت کــه درخصــوص تأثیــر عوامــل گوناگــون بــر پذیــرش 

ــه شــده اســت.  ــاوری طراحــی و ارائ ــران از فن ــدگان و کارب مصرف کنن

ــده ای در حــال افزایــش  ــرژی به صــورت فزاین ــرای ان ــی ب از آنجــا کــه از یــک ســو تقاضــای جهان
اســت، به طــوری کــه آژانــس اطالعــات انــرژی آمریــکا پیش بینــی کــرده اســت کــه تــا ســال2040 م 
Energy In-( 40 درصــد نســبت بــه میــزان کنونــی رشــد خواهــد کــرد  تقاضــا بــرای انــرژی در جهــان

formation Administration, 2015( و از ســوی دیگــر به دلیــل اینکــه اساســاً جهانــی شــدن به شــدت 
ــه  ــرژی ک ــد ان ــع جدی ــه مناب ــاز ب ــت، نی ــرف اس ــد و مص ــای تولی ــدار در فراینده ــر پای ــد تغیی نیازمن
ــرای جوامــع به شــمار می آیــد، کامــاًل احســاس  امــروزه بیــش از پیــش کاالیــی راهبــردی و حیاتــی ب
ــاد و  ــل اعتم ــی قاب ــوان منبع ــر به عن ــای تجدیدپذی ــر، انرژی ه ــای اخی ــن در دهه ه ــود. بنابرای می ش
پایان ناپذیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــا در ایــران، بــا وجــود ظرفیت هــای بســیار در کشــور، 
ــر هســتیم کــه ایــن موضــوع نیازمنــد تحقیــق و بررســی  ــه انرژی هــای تجدیدپذی ــی ب شــاهد بی اقبال

بیشــتر اســت. 
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ــای  ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــا به شــدت ب ــته از انرژی ه ــن دس ــتحصال ای ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
جدیــد وابســته اســت، ایــن صنعــت و محصــوالت مرتبــط بــا آن زمانــی مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرش فناوری ه ــنجش پذی ــود. س ــه ش ــت پذیرفت ــا موفقی ــه ب ــوی جامع ــه از س ک
انرژی هــای تجدیدپذیــر را می تــوان 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 
ــی و  ــدگان پیش بین ــوی مصرف کنن ــاوری را از س ــن فن ــا ای ــط ب ــای مرتب ــبز و کااله ــرق س ــد ب مانن
توجیــه کــرد. هــر فنــاوری نوظهــوری در مســیر رشــد و توســعۀ خــود نیازمنــد قابلیت هایــی اســت کــه 
از طریــق آن هــا در بــازار نفــوذ کنــد و به ســمت رشــد و بلــوغ خــود رهســپار شــود. فناوری هــای تــازه 
ــازار خــود نیازمنــد داشــتن قابلیت هــا و توانایی هــای اقتصــادی و فنــی و ظرفیت هــای  ــرای ایجــاد ب ب
ــاوری  ــازار فن ــاد ب ــکل گیری و ایج ــت ش ــن جه ــود. بنابرای ــد ب ــاوری خواه ــازار آن فن ــه ب ــوط ب مرب
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت کارکرده ــد، الزم اس ــی می یاب ــم تجل ــت مه ــه قابلی ــن س ــه ای ــیدن ب ــه در رس ک
ــه تشــکیل یــک  انتشــار و بســط دانــش و ایجــاد فرصت هــای جدیــد کســب وکار فراهــم گــردد کــه ب
ــه در  ــاوری به کاررفت ــت و فن ــطۀ ماهی ــه به واس ــازاری ک ــد؛ ب ــاوری می انجام ــرای فن ــور ب ــازار نوظه ب
ــت عرضــۀ آن  ــر امنی ــدگان و از ســوی دیگ ــرای تولیدکنن ــرژی را ب ــت تقاضــای ان ــویی امنی آن، از س
ــراه  ــداوم، هم ــازاری م ــاهد ب ــب، ش ــن ترتی ــت. بدی ــد داش ــال خواه ــدگان به دنب ــرای مصرف کنن را ب
ــودن  ــت دارا ب ــور از جه ــن کش ــران دومی ــی، 1399(. ای ــود )پوردربان ــم ب ــی خواهی ــدی منطق ــا رش ب
ــع سرشــاری  ــر نفــت و گاز طبیعــی، شــامل مناب ــزون ب ــع اف ــن مناب ــرژی اســت. ای ــف ان ــع مختل مناب
ــران در  ــب ای ــن ترتی ــادی اســت. بدی ــی و ب ــیدی، آب ــرژی خورش ــد ان ــر مانن ــای تجدیدپذی از انرژی ه
ــرژی  ــع ان ــوزۀ مناب ــه در ح ــرای نمون ــت؛ ب ــوردار اس ــیاری برخ ــت  بس ــرژی از ظرفی ــن ان ــۀ تأمی زمین
ــش آفتــاب در  ــرار گرفتــن در کمربنــد خورشــیدی جهــان، 2800 ســاعت تاب خورشــیدی، به دلیــل ق
ــا برخــورداری از یــک درصــد مســاحت  ــاد اســت کــه فقــط ب ســال را دارد و ظرفیــت آن به حــدی زی
ــرژی کشــور را تأمیــن کــرد )عباســی گــودرزی و ملکــی، 1396(؛  ــوان تمــام نیازهــای ان کشــور، می ت
بــا وجــود  ایــن، طبــق گزارش  هــا، فقــط 10 درصــد از کل بــرق تولیــدی کشــور از منابــع انرژی هــای 
ــل  ــرژی از مح ــای ان ــت حامل ه ــه قیم ــی ک ــانا، 1390(؛ در حال ــود )س ــن می ش ــر تأمی تجدیدپذی
انرژی هــای تجدیدناپذیــر همچــون نفــت و گاز همــواره در حــال افزایــش اســت و شــناخت و بررســی 
ــه  ــد ب ــر می توان ــت های مؤث ــا و سیاس ــال راهبرده ــاذ و اعم ــوع و اتخ ــن موض ــل در ای ــل دخی عوام
توســعۀ اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر ســرعت ببخشــد. بنابرایــن تحــوالت زیــادی کــه در عرصــۀ 
ــع و  ــِش روی صنای ــازه ای را پی ــای ت ــد راه حل ه ــر رخ داده، می توان ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه فناوری ه
ســازمان ها قــرار دهــد تــا بتواننــد راهبــردی مناســب درجهــت پیشــبرد هم زمــان اهــداف خــود و انجــام 
ــه مشــتریان و کســب حداکثــر بهــره وری و ســودآوری و  مســئولیت های اجتماعــی، عرضــۀ خدمــات ب
ــتیابی  ــرای دس ــروز ب ــی ام ــازار مصرف ــن در ب ــد. بنابرای ــاذ کنن ــری اتخ ــاد فرصــت رقابت پذی ــز ایج نی
ــن  ــر ای ــالش ب ــود و ت ــاس می ش ــوآوری احس ــتفاده از ن ــه اس ــدیدی ب ــاز ش ــا، نی ــت و بق ــه موفقی ب
ــا  ــور مســتمر از آن ه ــد و به ط ــد را بپذیرن ــای جدی ــدگان و مشــتریان فناوری ه ــه مصرف کنن اســت ک
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ــازی  ــرای تجاری س ــالش ب ــال ها ت ــود س ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــی از ای ــواهد حاک ــد. ش ــتفاده کنن اس
فناوری هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر، فراینــد اشــاعه و پذیــرش آن بســیار ُکنــد و دشــوار بــوده اســت 
)اســماعیل زاده و دیگــران، 1397(. بنابرایــن تقاضــای شــهروندان، به عنــوان عاملــی مهــم در اســتفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر، بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد. از آنجــا کــه اجــرای فناوری هــای 
ــل اســت،  ــی از عوام ــر طیف ــی و تحــت تأثی ــده و چندوجه ــر پیچی ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــوط ب مرب
باعــث شــده همیشــه در حــال تکامــل و تکویــن باشــد. محققــان بــرای بررســی ایــن عوامــل اثرگــذار، 
قصــد مصرف کننــدگان بــرای اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر را بررســی می کننــد. در ایــن 
ــد، از برجســتگی  ــن رون ــه ای ــری و سرعت بخشــی ب ــدگان از نظــر امکان پذی ــش مصرف کنن مســیر، نق
خاصــی برخــوردار اســت. محققــان بــر ایــن عقیده انــد کــه بــرای تــداوم اجــرا و به کارگیــری فنــاوری 
انــرژی ســبز، نگــرش جامعــه بایــد تغییــر کنــد کــه ایــن تغییــر نگــرش و ایجــاد مقبولیــت اجتماعــی 
ــبت به  ــدگان نس ــرش مصرف کنن ــد پذی ــال، در رون ــن ح ــا ای ــت. ب ــون اس ــل گوناگ ــر عوام ــت تأثی تح
محصــوالت و خدمــات ســبز، بــه واکنش هــای مختلــف روان شــناختی و رفتــاری توجــه اندکــی شــده 
ــوری.  ــای ف ــد اعتن ــه مشــهود اســت و نیازمن ــن زمین ــی در ای ــدان کار تجرب ــه فق اســت؛ به طــوری ک
ــای توســعۀ محصــول  ــه راهبرده ــوط ب ــا چالش هــای مرب ــری ب ــع به طــور گریزناپذی شــرکت ها و صنای
ســازگار بــا محیط زیســت روبــه رو شــده اند کــه از آن جملــه می تــوان بــه ســرمایه گذاری های 
ــوص  ــی درخص ــات بازاریاب ــن تصمیم ــعه و همچنی ــق و توس ــاص تحقی ــای خ ــردی در زمینه ه راهب
موقعیــت محصــول و خدمــت اشــاره کــرد )Paparoidamis & Thi Thanh Tran, 2019(. بنابرایــن 
یکــی از اهــداف مهــم تحقیقــات بــازار در زمینــۀ فناوری هــای دوســتدار محیط زیســت و محصــوالت و 
خدمــات مرتبــط بــا آن، مطالعــه و بررســی نحــوۀ پاســخ دهی مصرف کننــدگان بــه فناوری هــای ســبز 
ــاوری بســتگی  ــران آن فن ــدگان و کارب ــرش مصرف کنن ــه پذی ــری ب ــور مؤث ــت آن به ط اســت و موفقی
دارد )Jabeen, Yan, Ahmad, Fatima & Qamar, 2019(. همچنیــن دسترســی بــه انــرژی یکــی از 
ــد تأمیــن  ــه خلــل در رون ــه ای کــه هرگون اصلی تریــن عوامــل امنیــت ملــی محســوب می شــود؛ به گون
ــه  ــی ب ــد و تنوع بخش ــور وارد می کن ــف کش ــای مختل ــه بخش ه ــری ب ــات جبران ناپذی ــرژی صدم ان
منابــع انــرژی بــه افزایــش امنیــت در تأمیــن انــرژی کشــور می انجامــد. افزایــش عرضــۀ انــرژی از منابــع 
تجدیدپذیــر افــزون بــر منافــع ناشــی از کاهــش گازهــای گلخانــه ای، خطــرات ناشــی از افزایــش قیمــت 
ــه  ــن تنوع بخشــی ب ــد )دانشــوری و ســالطین، 1398(. بنابرای ســوخت های فســیلی را کاهــش می ده
ــع انــرژی صرفــاً فســیلی یکــی از راهبردهــای  ــه مناب ــع انــرژی موجــود در کشــور و ناوابســتگی ب مناب
اصلــی در ایــن زمینــه اســت؛ ولــی در کشــور مــا، در تأمیــن بــرق مصرفــی همچنــان وابســتگی شــدیدی 

ــرار گیــرد.   ــد مــورد بازنگــری جــدی ق ــه ســوخت های فســیلی وجــود دارد کــه بای ب

ایــن مطالعــه اولیــن تالشــی اســت کــه بــرای آزمایــش مــدل تعیین کننــدۀ پذیــرش فناوری هــا و 
ــتایی  ــدگان شــهری و روس ــر توســط مصرف کنن ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــد در ح ــای جدی نوآوری ه
ــل  ــه درک عوام ــه، ب ــن زمین ــده در ای ــای انجام ش ــده اســت. در بیشــتر پژوهش ه ــام ش ــران انج در ای
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اثرگــذار بــر قصــد رفتــاری مصرف کننــدگان و کاربــران فناوری هــای نــو در حــوزۀ انرژی هــای 
ــده  ــته ش ــوع نگریس ــه موض ــی ب ــی و مهندس ــۀ فن ــب از جنب ــده و اغل ــت داده نش ــر اهمی تجدیدپذی
اســت؛ همچنیــن فقــط بــه ذکــر ضعف هــا، قّوت هــا، تهدیدهــا و فرصت هــای آن بســنده شــده و بــازار 
ــق  ــق و عمی ــذرد، به طــور دقی ــده می گ ــار مصرف کنن ــال درک رفت ــه از کان ــر ک ــای تجدیدپذی انرژی ه
ارزیابــی نشــده اســت. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، شــناخت عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فناوری هــای 
ــدگان  ــار مصرف کنن ــح رفت ــت توضی ــی جه ــی بوم ــۀ مدل ــر و ارائ ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــط ب مرتب
ــران و  ــر در شــهرها و روســتاهای ای ــای تجدیدپذی ــاوری در حــوزۀ انرژی ه ــرش فن ــا پذی ــاط ب در ارتب
کمــک بــه تدویــن برنامه هایــی جهــت ســرعت بخشــیدن بــه توســعه و گســترش مصــرف انرژی هــای 

ــا آن اســت. ــط ب ــای مرتب ــا و فناوری ه ــق اشــاعۀ نوآوری ه ــر از طری تجدیدپذی

ــرات در  ــا و تغیی ــزون فناوری ه ــریع و روزاف ــرات س ــن تغیی ــر گرفت ــا در نظ ــش، ب ــن پژوه در ای
عوامــل مؤثــر بــر حــوزۀ انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر و بررســی دقیــق ایــن عوامــل، تــالش می شــود 
ــوآوری در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر شناســایی گــردد  ــر پذیــرش ن متغیرهــای اثرگــذار جدیــد ب
ــاوری  ــرش فن ــوع پذی ــه موض ــاوری دارد، ب ــر فن ــه ه ــردی ک ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج و ب
در ایــن حــوزه از زاویــه ای نــو و متفــاوت پرداختــه شــود تــا بدیــن وســیله مدلــی طراحــی شــود کــه 
ــتایی را  ــهری و روس ــدگان ش ــوی مصرف کنن ــوآوری از س ــرش ن ــا و پذی ــن متغیره ــط بی ــد رواب بتوان
ــق  ــن تحقی ــد. ای ــح ده ــاک توضی ــای پ ــۀ انرژی ه ــد در زمین ــاوری جدی ــه فن ــا هرگون ــاط ب در ارتب
به صــورت چندمرحلــه ای 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 

ــود.   ــی ش ــتایی طراح ــهری و روس ــدگان ش ــوی مصرف کنن ــر از س ــای تجدیدپذی انرژی ه

2. پیشینۀ تحقیق 
تــا کنــون پژوهش هــای مختلفــی در زمینــۀ شناســایی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری انرژی هــای 
تجدیدپذیــر در داخــل و خــارج کشــور انجــام شــده اســت. در ادامــه بــه چنــد مــورد از ایــن مطالعــات 

ــود. ــاره می ش اش

در مقالــه ای بــا عنــوان تصمیم گیــری دربــارۀ پذیــرش فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر از ســوی 
دربــارۀ  نگرشــی  ســازه های  و  ادراک شــده  ویژگی هــای  مدل هــای  مقایســۀ  مصرف کننــده، 
آبگرمکن هــای خورشــیدی در لبنــان، پذیــرش سیســتم های گرمایــش خورشــیدی در بیــن دویســت نفــر 
از صاحب خانه هــا در محــالت 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 می کنــد. یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان دهندۀ نقــش مهــم مصرف کننــدگان 
 .)Elmustapha, Hoppe & Bressers, 2017( ــت ــر اس ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه ــعۀ فناوری ه در توس
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ــرای  ــف ب ــت های مختل ــب سیاس ــای ترکی ــت ویژگی ه ــی اهمی ــه بررس ــر، ب ــی دیگ در پژوهش
ــوآوری کــم کربــن در آلمــان پرداختــه و نشــان داده شــد کــه ترکیــب سیاســت ها ممکــن  پذیــرش ن
ــم  ــای ک ــمت راه حل ه ــد به س ــاوری جدی ــوآوری و فن ــریع ن ــت و تس ــی در هدای ــی اساس ــت نقش اس
ــوآوری و  ــک نظرســنجی ن ــی و براســاس ی ــی به صــورت کّم ــش تجرب ــن بین ــد. ای ــته باش ــن داش کرب
ــر انجــام شــد و  ــرق تجدیدپذی ــی فناوری هــای تولیــد ب ــد در بیــن تولیدکننــدگان آلمان ــاوری جدی فن
پذیــرش فنــاوری را در ســه ســطِح ســازگاری اســتراتژی سیاســت و همســویی آن بــا نــوآوری )ماننــد 
ــر  ــا همدیگ ــت ها ب ــب سیاس ــازگاری ترکی ــات آن(، س ــا و تأسیس ــودن تجدیدپذیر ه ــه ب مقرون به صرف
ــا اســتراتژی ها  ــی ب ــد؟( و ســازگاری سیاســت های کل ــی کنن ــف م ــا تضعی ــت ی ــر را تقوی ــا یکدیگ )آی
ــه  ــت های به کاررفت ــر سیاس ــت تأثی ــان دهندۀ تقوی ــه نش ــن مطالع ــای ای ــد. یافته ه ــخص گردی مش
ــته  ــی داش ــش حمایت ــد نق ــه می توانن ــت ک ــد اس ــای جدی ــا و فناوری ه ــرش نوآوری ه ــت پذی در جه
و از درجــۀ ثبــات بیشــتری برخــوردار باشــند. در ایــن تحقیــق، از  1092 تولیدکننــده در بیــن 390 
ــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ترکیــب  ــه و ای ــر مصاحب ــال در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذی شــرکت فع
ــن بخــش کمــک  ــره وری در ای ــی و به ــش کارای ــه افزای ــی، اقتصــادی و... ب ــف مال سیاســت های مختل

 .)Rogge & Schleich, 2018( می کنــد 

ــد کــه چــه  ــی، پژوهشــگران به دنبــال پاســخ ایــن ســؤال بودن در تحقیقــی دیگــر در کــرۀ جنوب
انگیزه هایــی باعــث ایجــاد رفتــار پایــدار در مصــرف انــرژی می شــود. ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از یــک 
ــده  ــی ارزش درک ش ــدل کل ــده، م ــار برنامه ریزی ش ــۀ رفت ــاس نظری ــه و براس ــق یکپارچ ــدل تحقی م
ــده  ــای 1050 مصرف کنن ــاس داده ه ــور براس ــۀ مذک ــت. مطالع ــی صــورت گرف ــل بیرون ــار عام و چه
ــد  ــان می ده ــاختاری نش ــادالت س ــازی مع ــون مدل س ــج آزم ــت. نتای ــکل گرف ــی ش ــرۀ جنوب در ک
ــرژی پایــدار، وقتــی ایــن محصــوالت و فناوری هــا  درک مصرف کننــدگان از محصــوالت و فنــاوری ان
ــی  ــورت مثبت ــد، به ص ــز برخوردارن ــی نی ــذاری معقول ــار آن از قیمت گ ــد و در کن ــرفت می کنن پیش
افزایــش می یابــد. در ایــن تحقیــق، نقــش اعتمــاد در پذیــرش به شــکل چشــمگیری مثبــت ارزیابــی 
شــد. پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه اســتفاده از فنــاوری باعــث صرفه جویــی و ایجــاد رفتــار پایــدار 
ــاوری  ــوالت از فن ــی محص ــتفادۀ واقع ــزان اس ــری می ــرای اندازه گی ــود. ب ــرژی می ش ــرف ان در مص
ــرژی محصــوالت اســتفاده شــده اســت. چهــار عامــل شــامل مســئولیت  ــازده ان ــرژی، از بررســی ب ان
ــر ریســک  اجتماعــی، منفعــت درک شــده، ریســک درک شــده و هزینــۀ درک شــده اســت. اعتمــاد ب
ــر ارزش درک شــده تأثیــر می گــذارد. آگاهــی محیط زیســتی نیــز  درک شــده، و منفعــت درک شــده ب
ــار اســتفاده  ــه قصــد و رفت ــز ب ــر ارزش درک شــده نی ــذارد و متغی ــر می گ ــت درک شــده اث ــر منفع ب

 .)Park & Kwon, 2017( می انجامــد

ــاوری  ــدگان از محصــوالت در اســتفاده از فن ــه ادراک مصرف کنن ــات شــد ک در پژوهشــی هــم اثب
ــتفاده از آن  ــت اس ــرد و کیفی ــا، عملک ــق مزای ــت از طری ــتدار محیط زیس ــیدی و دوس ــرژی خورش ان

 .)Jamie, Bright, Jan, Peter & Taylor, 2017( ــت ــی اس ــل ارزیاب ــوالت، قاب محص
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در مطالعــه ای بــا عنــوان عوامــل اثرگــذار مبتنــی بــر قصــد مصرف کننــدگان در اســتفاده از فنــاوری 
تولیــد بــرق تجدیدپذیــر: رویکــرد مدل ســازی معــادالت ســاختاری، بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر قصــد 
مصرف کننــدگان در اســتفاده از ایــن فنــاوری ســبز پرداختــه شــد. ایــن نظرســنجی در میــان 230 نفــر 
از خانوار هــای پاکســتانی صــورت گرفــت کــه در مراکــز اســتان ها ازجملــه شــهر های کراچــی، الهــور، 
کویتــه، پیشــاور و اســالم آباد ســاکن هســتند. آزمــون از طریــق روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری 
انجــام شــد. یافته هــای آمــاری نشــان داد از یــک طــرف عوامــل اثرگــذار ماننــد هنجار هــای ذهنــی، 
ســازۀ نگرشــی، مزیــت نســبی و کنتــرل رفتــاری درک شــده تأثیــر مثبــت بــر قصــد مصرف کننــدگان 
دارد و از طــرف دیگــر هزینه هــای ایجادشــده دارای تأثیــر منفــی بــر قصــد اســتفاده از فنــاوری بــرق 
ــی، نگرانی هــای زیســت محیطی و دانــش  ــت. البتــه هنجار هــای اخالق ســبز در ایــن مناطــق اس
ــن  ــن نویســندگان ای ــی داشــته اســت. همچنی ــر خنث ــاری تأثی ــرش فن ــد پذی ــر رون زیســت محیطی ب
ــرای  ــد، ب ــال رش ــت و در ح ــور پرجمعی ــک کش ــوان ی ــتان، به عن ــه پاکس ــد ک ــان کردن ــش بی پژوه
ــاز  ــر نی ــع تجدیدپذی ــتفاده از مناب ــه اس ــرژی ب ــازار ان ــدگان در ب ــای مصرف کنن ــه تقاض ــخ گویی ب پاس

 .)Jabeen et al., 2019( ــرش خانوار هــای پاکســتانی اســت ــن موضــوع در گــرو پذی دارد کــه ای

ــی  ــعی در طراح ــندگان س ــدی، نویس ــای هن ــنجی از خانوار ه ــتفاده از نظرس ــا اس ــه ای ب در مطالع
یــک مــدل رفتــار مصرفــی براســاس مدل هــای پذیــرش فنــاوری بــرای انــرژی خورشــیدی در بخــش 
ــور و  ــر روی 405 پاســخ گو )201 مــورد از شــهر بنگل مســکونی در شــهرها داشــته اند. ایــن تحقیــق ب
204 مــورد از دهلــی( بــا اســتفاده از تجزیه وتحلیــل اکتشــافی انجــام شــد و اهمیــت همــۀ ســازه های 

  .)Aggarwal, Syed & Garg, 2019( ــد ــد گردی UTAUT 2 تأیی

در مقالــه ای بــا عنــوان بررســی ارتبــاط بیــن آســیب پذیری سیســتم های انــرژی و اجتماعــی و پذیــرش 
ــوآوری،  ــا )ن ــه ارزش ه ــد ک ــان داده ش ــدا نش ــده در اوگان ــۀ انتخاب ش ــر در دو منطق ــرژی تجدیدپذی ان
ســودمندی، مزایــای اقتصــادی(، نگــرش و فرصت هــا و تهدیدهــا )آمادگــی مشــتری، فشــار رقابتــی، اعتمــاد 
)ایمنــی و امنیــت( و آمادگــی شــرکای تجــاری( بــر ســودمندی درک شــده، ســهولت اســتفاده و شــبکه های 
اجتماعــی اثــر می گــذارد و ایــن ســودمندی و ســهولت و شــبکۀ اجتماعــی بــر پذیــرش اجتماعــی فنــاوری 
انرژی هــای تجدیدپذیــر تأثیــر دارد. نظرســنجی به صــورت غیراحتمالــی در دســترس و از 199 خانــوار ــــ 
کــه شــامل مشــتریان بالقــوه و واقعــی و تأمین کننــدگان تجهیــزات الکتریکــی و انرژی هــای تجدیدپذیــر 
در مناطــق کامپــاال و واکیســو در اوگانــدا بودنــد ــــ انجــام شــد و داده هــای به دســت آمده از طریــق روش 
حداقــل مربعــات معمولــی )OLS( مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت. یافته هــا نشــان می دهــد باالتریــن 
نمــود پذیــرش اجتماعــی انرژی هــای تجدیدپذیــر در بــازار اتفــاق می افتــد. امنیــت انــرژی عنصــری مثبــت 
ــت  ــامل عدال ــا ش ــی در اینج ــاخص های فرع ــت. ش ــر اس ــای تجدیدپذی ــی انرژی ه ــرش اجتماع در پذی
رویــه ای، عدالــت توزیعــی و اعتمــاد اســت. نویســندگان پیشــنهاد می کننــد کــه پذیــرش بــازار بــه پذیــرش 
فنــاوری جدیــد در بــازار یــا فرایندهایــی گفتــه می شــود کــه توســط آن بازیگــران نــوآوری را مــی پذیرنــد و 

 .)Nkundabanga, Muhwezi & Nuwasiima, 2020( .ــد ــت می کنن حمای
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3. چارچوب 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 می شــود. نــوآوری 
ــت  ــازار اس ــازمان ها در ب ــرکت ها و س ــان ش ــی در می ــت رقابت ــاد مزی ــذار در ایج ــم و اثرگ ــی مه عامل
ــد خــود  ــرای ارتقــای محصــول و خدمــت جدی ــی ب ــد درصــدد یافتــن راه های و شــرکت ها همــواره بای
ــوآوری  ــرد نظریــۀ ن ــازار و نیازهــای مشــتریان باشــند. یکــی از مــوارد مهــم و پرکارب ــه ب در واکنــش ب
ــات  ــب محصــوالت و خدم ــوآوری در قال ــرش و انتشــار ن ــی، حــوزۀ پذی ــت و بازاریاب در حیطــۀ مدیری
ــار  ــد انتش ــای فراین ــن گام ه ــن و اصلی تری ــی از مهم تری ــت. یک ــه اس ــراد جامع ــوی اف ــد از س جدی
ــن گام یکــی از  ــد کــه ای ــن عقیده ان ــر ای ــی ب ــرش اســت. محققــان بازاریاب ــۀ قصــد پذی ــوآوری مرحل ن
ــی  ــق، صنعت ــن تحقی ــود. در ای ــوب می ش ــوآوری محس ــار ن ــرش و انتش ــل در پذی ــاس ترین مراح حس
کــه بــرای آزمــون الگــوی پذیــرش از ســوی مصرف کننــدگان انتخــاب شــده، انرژی هــای تجدیدپذیــر 
اســت کــه محصــول آن انــرژی الکتریکــی و بــرق پــاک و دیگــر محصــوالت هوشــمند مرتبــط بــا ایــن 
ــبی  ــخ گوی مناس ــد پاس ــه آن می توانن ــوط ب ــع مرب ــر و صنای ــای تجدیدپذی ــت. انرژی ه ــاوری اس فن
بــرای تقاضــای بــازار در حــوزۀ انــرژی و عرضــۀ کاالهــای دوســتدار محیط زیســت و برمبنــای فنــاوری 
روز باشــند )ســعدی، دائــی کریــم زاده و اعتباریــان، 1398(. دلیــل انتخــاب ایــن صنعــت، تنــوع بســیار 
محصــوالت مرتبــط بــا ایــن فنــاوری، ظرفیــت فــراوان آن جهــت ارائــۀ نوآوری هــا و فناوری هــای جدیــد 
و گســتردگی ایــن حــوزه در رفــع نیازهــای بــازار اســت؛ همچنیــن ایــن صنعــت بــه میــزان زیــادی بــا 
ــرای انتخــاب توســط مشــتریان و مصرف کننــدگان  محیط زیســت ســازگار اســت و گزینــه ای جــذاب ب
دوســتدار محیط زیســت تلقــی می شــود. از ســوی دیگــر امــروزه، ســازمان ها و صنایــع بــرای موفقیــت 
و بقــا بــه فناوری هــای نویــن نیــاز دارنــد. درصــورت پذیــرش این گونــه فناوری هــا از ســوی مشــتریان 
و مصرف کننــدگان، 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 زمان بــر بــوده و درصــورت اســتفادۀ مســتمر از آن تحقــق می یابــد، 
بنابرایــن مطالعــه و بررســی متغیرهــا و الگوهــای پذیــرش فنــاوری در بیــن مصرف کننــدگان می توانــد 
ــتفاده از آن  ــن و اس ــوۀ تأمی ــرژی و نح ــث ان ــد. مبح ــران بینجام ــر مدی ــای بهت ــه تصمیم گیری ه ب
ــاال  ــل ب ــر، به دلی ــال های اخی ــرژی اســت. در س ــازار ان ــز در ب ــم و چالش برانگی ــات مه ــی از موضوع یک
ــوص  ــی درخص ــه ای و بحث های ــای گلخان ــش گازه ــزوم کاه ــیلی، ل ــوخت های فس ــت س ــن قیم رفت
ــرژی  ــن ان ــت تأمی ــت امنی ــورها درجه ــالش کش ــی، ت ــرات اقلیم ــتی و تغیی ــای محیط زیس آلودگی ه
ــرژی  ــازار ان ــر در ب ــای تجدیدپذی ــوذ انرژی ه ــدار، شــاهد گســترش نف ــرژی پای ــه ان ــن ب و دســت یافت
جهــان بوده ایــم. پیشــرفت فناوری هــای نویــن یکــی از عوامــل مهــم و تعیین کننــدۀ آینــدۀ 
ــای  ــه انرژی ه ــوط ب ــع مرب ــه در صنای ــد به کاررفت ــای جدی ــت. فناوری ه ــر اس ــای تجدیدپذی انرژی ه
تجدیدپذیــر به طــرز چشــمگیری بــه کاهــش هزینه هــا و ایجــاد بهــره وری می انجامــد. ســازمان ســاتبا 
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ــرد انرژی هــای  ــرق( کــه وظیفــۀ ارتقــا و توســعۀ کارب ــر و بهــره وری ب )ســازمان انرژی هــای تجدیدپذی
ــا  ــته از انرژی ه ــن دس ــرف ای ــوص مص ــع درخص ــارت جام ــزی و نظ ــران و برنامه ری ــر در ای تجدیدپذی
در کشــور را دارد، مکلــف اســت بــا مدیریــت دقیــق و اتخــاذ تصمیم هــای راهبــردی بــه اهــداف ایــن 
ــرژی کشــور  ــو در ســبد مصــرف ان ــه به دســت آوردن ســهم بیشــتری از انرژی هــای ن ســازمان ازجمل
کــه در حــال حاضــر کمتــر از یک صــدم درصــد اســت، برســد. گفتنــی اســت کــه میانگیــن مصــرف 
انرژی هــای نــو در جهــان بیــش از 10 درصــد اســت. بنابرایــن بــا شــناخت عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش 
ــی  ــا طراح ــت و ب ــرف آن اس ــترش مص ــی در گس ــه از ارکان اصل ــر ک ــای تجدیدپذی ــاوری انرژی ه فن
ــط  ــع مرتب ــد، ســازمان ها و صنای ــح ده ــدگان توضی ــن مصرف کنن ــرش را در بی ــه نحــوۀ پذی ــی ک مدل
می تواننــد خدمــات بهتــری بــه مشــتریان عرضــه کننــد و گامــی مؤثــر در افزایــش مصــرف انرژی هــای 

پــاک در کشــور بردارنــد.  

3ـ1. مبانی نظری پذیرش فناوری و نوآوری
پذیــرش فنــاوری از برجســته ترین الگوهایــی اســت کــه بــه بررســی چگونگــی تأثیــر عوامــل گوناگــون 
بــر پذیــرش فنــاوری اطالعــات در ســطح فــردی می پــردازد. بــا توجــه بــه نقــش مهــم عامــل انســانی 
ــوزۀ  ــای روز در ح ــرد فناوری ه ــۀ کارب ــه درنتیج ــی ک ــوالت و خدمات ــتفاده از محص ــترش اس در گس
ــش  ــه افزای ــف ب ــاد مختل ــردی از ابع ــل ف ــی عوام ــود، بررس ــد می ش ــر تولی ــای تجدیدپذی انرژی ه
اســتفاده از ایــن محصــوالت و خدمــات منجــر می شــود کــه درنتیجــۀ آن شــاهد افزایــش بهــره وری در 
ایــن بخــش خواهیــم بــود. عواملــی کــه در هریــک از مراحــل تصمیم گیــری افــراد در خریــد و اســتفاده 
ــت  ــراد درجه ــن اف ــد ای ــر ادراکات و قص ــع ب ــود دارد، درواق ــد وج ــای جدی ــا و نوآوری ه از فناوری ه
پذیــرش یــا رد آن تأثیــر می گــذارد و در هــر مرحلــه از فراینــد خریــد و اســتفاده، به شــکل متفاوتــی 
ــو،  ــاوری ن ــا فن ــد ی ــا رد محصــول جدی ــرش ی ــاب پذی ــراد درب عمــل می کنــد. درخصــوص تصمیــم اف
می تــوان تأثیــر ویژگی هــای روانــی افــراد همچــون ســطح نوجویــی را بــر قصــد پذیــرش محصــول یــا 
فنــاوری جدیــد آزمــود )ادبــی ممقانــی، رکن الدیــن افتخــاری، پورطاهــری و صادقــی ســقدل، 1399(. 

3ـ2. جایگاه پذیرش فناوری و نوآوری و کاربرد آن در بازاریابی 
ــات اســتفاده  ــزودۀ محصــوالت و خدم ــوان در ایجــاد ارزش اف ــد می ت ــای جدی ــا و نوآوری ه از فناوری ه
 Makori,( ــد ــش ده ــدگان افزای ــران و مصرف کنن ــرای کارب ــا محصــول را ب ــت آن کاال ی ــرد و جذابی ک
2016(. یکــی از دالیــل اصلــی پیشــرفت ســریع در عرصــۀ فنــاوری در کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی، 
ــاد  ــث ایج ــن کار باع ــت. ای ــن کشورهاس ــات در ای ــج تحقیق ــازی نتای ــد تجاری س ــه فراین ــه ب توج
ــازار  ــا ب ــق مدیریــت تحقیــق و توســعه و تکمیــل چرخــۀ تحقیقــات ت ــزوده می شــود و از طری ارزش اف
ــزوم  ــرژی، ل ــرف ان ــازار مص ــترده در ب ــای گس ــا و رقابت ه ــود. چالش ه ــام می ش ــازی انج و تجاری س
بازبینــی و اصــالح رویکردهــای حــوزۀ انــرژی را به خوبــی نشــان می دهــد. بــا تحقیــق دربــارۀ موضــوع 
ــران آن  ــتریان و کارب ــار مش ــد و رفت ــوان درک عقای ــف، می ت ــای مختل ــاوری در حوزه ه ــرش فن پذی
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فناوری هــای جدیــد و چگونگــی تأثیــر ایــن عقایــد را بــر رفتــار مشــتریان را توضیــح داد. نتایــج چنیــن 
پژوهشــی بــه تصمیم گیــری بازاریابــان درخصــوص نحــوۀ عرضــۀ خدمــات بهتــر بــه مشــتریان کمــک 
شــایانی می کنــد. محصــوالت نوآورانــه مزایــا و ویژگی هــای آن محصــول را در معــرض نمایــش و دیــد 
ــازار  ــای ب ــول رقب ــا محص ــوده، ب ــرد ب ــد منحصربه ف ــول جدی ــه محص ــد و اینک ــرار می ده ــتریان ق مش
فــرق دارد و بدیــن ترتیــب، باعــث افزایــش چشــمگیر عملکــرد شــرکت ها می شــود. بنابرایــن مشــارکت 
در طرح هــای فناورانــه باعــث موفقیــت شــرکت ها در بازارهــای رقابتــی می گــردد. توســعه و نــوآوری در 
ــد در برخــی بخش هــای  ــاوری موجــب می شــود ســرمایه گذاری های جدی محصــوالت و اســتفاده از فن
ــرکت  ــا ش ــردد ت ــبب می گ ــا س ــن ویژگی ه ــد. ای ــل برس ــه حداق ــانی ب ــی و انس ــرمایه گذاری فیزیک س
ــد کمــک کنــد  ــه افزایــش ســودآوری محصــول جدی ــه ب ــازار بکاهــد و بدیــن گون ــد از ســرعت ب بتوان
)Kim, Shin & Min, 2016(. به کارگیــری فنــاوری در تولیــد محصــوالت و خدمــات بــه تعهــد شــرکت 
در قبــال فناوری هــای جدیــد و توانایــی آن در بهره بــرداری از آن هــا اشــاره دارد. ایــن موضــوع اغلــب 
بــر تغییــر و تــالش بــرای ایجــاد ارزش داللــت دارد. فناوری هــای جدیــد بــه شــرکت امــکان می دهــد 
بــا ایجــاد فرصت هــای منحصربه فــرد، ســبد محصــوالت و خدمــات خــود را بازنگــری کنــد و گســترش 
ــرای  ــرای فراهــم آوردن بســتر مناســب ب ــی در ســاختار ب ــه ایجــاد چنیــن تغییرات دهــد. شــرکت ها ب
عملیــات و اقدامــات جدیــد نیــاز دارنــد. در بازارهــای رشــدیافتۀ کنونــی و بــا وجــود محیــط رقابتــی، 
ــای کار  ــه مبن ــد همیش ــتریان بای ــه مش ــد ک ــف دریافته ان ــازمان های مختل ــرکت ها و س ــات، ش مؤسس
 Canestrino, Cwiklicki,( ــد ــرار گیرن ــت ق ــی در اولوی ــای بازاریاب ــند و در تصمیم گیری ه ــا باش آن ه
 Kafel, Wojnarowska & Magliocca, 2020; Cenamor, Sjeodin & Parida, 2017; Hasselblatt,
ــۀ  ــت عرض ــر قابلی ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه Huikkola, Kohtam€aki & Nickell, 2018(. فناوری ه
ــه افزایــش بهــره وری در  ــد و ب ــا ســالیق گوناگــون را دارن ــه مشــتریان ب خدمــات متنــوع و مطلــوب ب
ــا را  ــد و آن ه ــی می کنن ــک فراوان ــرژی کم ــازار ان ــوالت ب ــات و محص ــدۀ خدم ــرکت های عرضه کنن ش

جهــت ورود بــه بازارهــای جهانــی آمــاده خواهنــد کــرد. 

3ـ3. وضعیت انرژی های 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 
ــت  ــش جمعی ــود. افزای ــردم و پیشــرفت اقتصــادی می ش ــای م ــن نیازه ــث تأمی ــان باع ــرژی در جه ان
ــش  ــا افزای ــه ب ــا و آســیا ک ــان، به خصــوص در قســمت هایی از آفریق ــدی بســیار ســریع در جه ــا رون ب
رشــد ســطح زندگــی و رونــد فزاینــدۀ صنعتــی شــدن جوامــع و پیشــرفت های 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 به دنبــال داشــته اســت. بدیــن ترتیــب، چرخــه ای ایجــاد می شــود کــه فزونــی مســتمر 
ــاد  ــم زی ــن حج ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــت. ب ــد داش ــی خواه ــرژی را در پ ــرف ان ــت مص ــا جه تقاض
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ــال  ــد به دنب ــر بای ــان، ناگزی ــع ســوخت فســیلی در جه ــودن مناب ــر ب ــه پایان پذی ــه ب ــا توج ــا و ب تقاض
ــاوری در  ــریع فن ــد س ــیم. رش ــع باش ــاز جوام ــع نی ــرای رف ــرژی ب ــع ان ــری از مناب ــای پایدارت گزینه ه
ــرای  ــع ب ــن مناب ــودن ای ــر و حمایــت دولت هــا نشــان دهندۀ اقتصــادی ب عرصــۀ انرژی هــای تجدیدپذی
ــودن ســوخت های فســیلی و افزایــش روزافــزون تقاضــا در  ــر ب ــرژی اســت. به دلیــل پایان پذی تولیــد ان
ــت اســتفاده  ــر، اهمی ــای زیســت محیطی از ســوی دیگ ــش آلودگی ه ــک ســو و افزای ــرژی از ی ــازار ان ب
ــون  ــر همچ ــای تجدیدپذی ــن انرژی ه ــود. ای ــتر می ش ــه روز بیش ــر روز ب ــای تجدیدپذی ــن انرژی ه از ای
محرکــی اســت کــه ســرمایه گذاران را به ســمت ایــن بــازار جــذب می کنــد )دهقانــی، قائــد و احمــدی 
شــادمهری، 1400(. براســاس آمــار، اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر و رشــد آن در جهــان پیشــرفت 
چشــمگیری داشــته اســت. فرصت هــای شــغلی جدیــد و بازارهــای مصرفــی کاال و خدمــات مرتبــط بــا 
ــی  ــت های حمایت ــت. سیاس ــری اس ــکل گیری و رونق گی ــال ش ــته در ح ــز پیوس ــا نی ــه انرژی ه این گون
ــر،  ــه توســعۀ صنعــت انرژی هــای تجدیدپذی ــر بســزایی در کاهــش هزینه هــا داشــته و ب دولت هــا تأثی

ایجــاد بازارهــای جدیــد انــرژی و رشــد فزاینــدۀ رقابــت در ایــن بخــش انجامیــده اســت.

ــدم برداشــته  ــر ق ــز، هماننــد ســایر کشــورها، در مســیر اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذی ــران نی ای
ــا ســال 2030 م شــده اســت؛  ــه کاهــش 12درصــدی آالینده هــا ت و طــی توافق نامــۀ پاریــس متعهــد ب
بنابرایــن الزم اســت ایــن مهــم از طریــق اســتفاده از تجدیدپذیرهــا و افزایــش تنــوع در عرضــۀ نــوع بــرق 
ــد )Holdaway & Dodwell, 2015(. امــا به دلیــل تدویــن خط مشــی های نادرســت،  مصرفــی تحقــق یاب
مصــرف بــرق حاصــل از ســوخت فســیلی و بی توجهــی بــه توســعه و اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
افزایــش یافتــه اســت؛ به نحــوی کــه در ایــران بیــش از 90 درصــد بــرق مصرفــی مــردم از ســوخت های 
فســیلی تأمیــن می شــود. براســاس آمــار ترازنامــه ای انــرژی کشــور، بخــش خانگــی و تجــاری عمده تریــن 
بخــش مصرف کننــدۀ انــرژی کشــور اســت )صالحــی شــهرابی، پورعــزت، محمــودی و قاســمی، 1398(.  
ایــران در زمینــۀ اســتفاده از فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر کشــوری جــوان محســوب می شــود و تا رســیدن 
بــه ســطحی قابــل قبــول راه درازی در پیــش دارد. ویژگی هــای ایــن فنــاوری ســبب شــده تنــوع خدمــات 
و محصــوالت آن هــر روز در جهــان گســترش یابــد و مدیــران کشــور را بــه دانســتن ایــن موضــوع کــه 
ــران و مصرف کننــدگان می شــود،  ــن فنــاوری در میــان کارب چــه عواملــی باعــث افزایــش اســتفاده از ای
عالقه منــد کــرده اســت. مدیــران بایــد ایــن واقعیــت را در نظــر بگیرنــد کــه تدویــن نگرش هــای قــوی 
ــد و  ــد خری ــات قص ــرای تصمیم ــنگ بنایی ب ــۀ س ــدگان به منزل ــب مصرف کنن ــن و قل ــت در ذه و مثب
ــرژی ســبز  ــه اســتفاده از ان ــل ب ــد در آینــده عمــل می کنــد )Tran, 2014(. تمای حتــی تصمیمــات خری
ــش ســطح  ــرای افزای ــدگان بجوشــد. ب ــد از درون مصرف کنن ــه حفاظــت از محیط زیســت بای و کمــک ب
ــوص  ــراد درخص ــر اف ــذار ب ــل اثرگ ــن عوام ــن و مهم تری ــد از اصلی تری ــر بای ــای تجدیدپذی ــازار انرژی ه ب
 .)Arroyo & Carrete, 2019( ــع شــد ــای ســبز مطل ــتفاده از انرژی ه ــد و اس ــارۀ خری ــری درب تصمیم گی
ــال  ــدگان در قب ــران و مصرف کنن ــی کارب ــی و واقع ــای عمل ــی رفتاره ــا و پیش بین ــی نگرش ه در بررس

ــرد. ــتفاد ک ــه اس ــن زمین ــده در ای ــای ارائه ش ــرش و مدل ه ــای پذی ــوان از نظریه ه ــاوری، می ت فن
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3ـ4. نوآوری و انرژی های تجدیدپذیر     
ــر  ــل تغیی ــن عل ــر اصلی تری ــد را به خصــوص در دهه هــای اخی ــان رشــد ســریع فناوری هــای جدی محقق
ــتمر در  ــری مس ــالح و بازنگ ــته اند. اص ــازمان ها دانس ــع و س ــف در جوام ــای مختل ــائل و رخداده در مس
ــه پیشــرفت  ــا توجــه ب ــوآوری ب ــود آن و ایجــاد ن به روزرســانی سیســتم ها و روش هــای انجــام کار و بهب
علــوم و فناوری هــای روز دنیــا امــری گریزناپذیــر اســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت، دیگــر سیســتم های 
موجــود نخواهنــد توانســت پاســخ گوی نیازهــای رو بــه رشــد جامعــه باشــند و آن جامعــه محکــوم بــه 
ــد  ــد می توان ــای جدی ــا و نوآوری ه ــرش فناوری ه ــز در پذی ــردی نی ــات ف ــد. خصوصی ــد ش زوال خواه
ــای  ــا و فناوری ه ــد نوآوری ه ــل دارن ــران تمای ــتر از دیگ ــه بیش ــم ک ــی را بیابی ــا کاربران ــد ت ــک کن کم
جدیــد را بپذیرنــد و از آن هــا اســتفاده کننــد. بدیــن ترتیــب، ممکــن اســت اشــخاصی کــه تحت شــرایطی 
خــاص از نوآوری هــا و فناوری هــای جدیــد اســتفاده می کننــد، بــه آن به مثابــۀ مشــکل ننگرنــد، 
ــر  ــی به نظ ــد، کار جالب ــوآوری دارن ــه ن ــل ب ــه تمای ــی ک ــرای پذیرندگان ــاوری ب ــری فن ــه به کارگی بلک
ــه  ــتگی دارد ک ــی بس ــع و هزینه های ــه مناف ــاوری، ب ــت فن ــوص دریاف ــری درخص ــد. تصمیم گی می رس
اســتفاده کنندگان از فنــاوری از آن انتظــار دارنــد )الهــی، غریبــی، مجیدپــور و انــواری رســتمی، 1394(.  

تغییــر از سیســتم انــرژی ســنتی بــه سیســتم انــرژی تجدیدپذیــر و بهره گیــری مؤثــر از انرژی هــای 
تجدیدپذیــر، بــه نــوآوری و اشــاعۀ فنــاوری انــرژی تجدیدپذیــر وابســتگی زیــادی دارد. تعریــف راجــرز 
ــخصی در  ــیرهای مش ــق مس ــاوری از طری ــک فن ــی آن، ی ــه ط ــت ک ــدی اس ــاوری فراین ــاعۀ فن از اش
ــق و  ــار خل ــی در کن ــب، گاه ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی ســرایت می کن ــان نظــام اجتماع ــان در می طــی زم
بهره بــرداری، جــزء اهــداف اصلــی نظــام نــوآوری، گاهــی به عنــوان یکــی از کارکردهــای نظــام نــوآوری 
و گاه نیــز پــس از اختــراع و نــوآوری، فــاز ســوم تغییــر فناورانــه قلمــداد می شــود. در ادبیــات مربــوط 
بــه مســائل سیاســت گذاری در حــوزۀ علــم و فنــاوری و نــوآوری، لــزوم اشــاعۀ فنــاوری در بیــن اهــداف 
ــوآوری را  ــاعۀ ن ــذب و اش ــی ج ــون ویوت ــی همچ ــی برخ ــه حت ــت ک ــدی اس ــوآوری به ح ــای ن نظام ه
ــمار  ــر به ش ــای دیگ ــا کارکرده ــداف ی ــر از اه ــب مهم ت ــعه یافته به مرات ــورهای کمترتوس ــرای کش ب
ــازار  ــر ب ــرایط متغی ــه ش ــخ گویی ب ــرای پاس ــی ب ــع آمادگ ــوآوری درواق ــاعۀ ن ــعه و اش ــد. توس می آورن
ــا شــرکت ســازگار  ــا راهبردهــا، سیســتم و ســاختار در ســازمان ی ــوآوری آن را ب اســت و قابلیــت در ن
و هم راســتا می کنــد )ســعدی و دیگــران، 1398؛ Gloet & Samson, 2016(. بنابرایــن اســتفاده از 
ــا آن در عرضــۀ خدمــات بــه مصرف کننــدگان، یکــی  انرژی هــای تجدیدپذیــر و فناوری هــای مرتبــط ب
ــع  ــرق کشــور و صنای ــد ب ــت تولی ــات صنع ــک از ضروری ــدۀ نزدی ــه در آین از مســائل مهمــی اســت ک

وابســته بــه آن خواهــد بــود. 

3ـ5. مدل پذیرش فناوری 
در دو دهــۀ گذشــته، نظریه هــا و مدل هــای مختلفــی در زمینــۀ پذیــرش فنــاوری پیشــنهاد و معرفــی 
و اصــالح و تکمیــل شــده اســت. ایــن مدل هــا بــه شــناخت مــا از عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری از 
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ســوی کاربــران و روابــط بیــن آن هــا کمــک می کنــد. بــا رویکــرد نوآورانــه، آن هــا بــه مدل هــای فنــی 
و فراینــدی )تمرکــز بــر گام هــای پذیــرش( و مدل هــای رفتــاری )مبتنــی بــر نظریه هــای اجتماعــی و 
رفتــاری( تقســیم می شــوند )Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003(. در رویکــرد مناســب تری، 
ــه شــامل ســازه هایی اســت  ــه دســته بندی کــرد. مدل هــای پای ــه و غیرپای ــه پای ــوان مدل هــا را ب می ت
کــه اولیــن بــار مــورد توجــه محققــان بــوده اســت. مدل هــای غیرپایــه نیــز براســاس مدل هــای پایــه 
ــش  ــر، ونکات ــی دیگ ــود. در نگاه ــه می ش ــا اضاف ــه آن ه ــز ب ــازه هایی نی ــاً س ــد و بعض ــود می آی به وج
ــه  ــردی ب ــای ف ــاوری را در عکس العمل ه ــرش فن ــای پذی ــام مدل ه ــی تم ــوم زیربنای ــس مفه و دیوی
اســتفاده از فنــاوری، قصــد اســتفاده از فنــاوری و اســتفادۀ واقعــی از فنــاوری بیــان می کننــد. دیویــس 
ــرای مدل ســازی موضــوع پذیــرش  نیــز مــدل پذیــرش فنــاوری را براســاس تئــوری عمــل مســتدل ب
فنــاوری به وســیلۀ کاربــران در رســالۀ دکترایــش معرفــی کــرده اســت. اســاس مــدل پذیــرش فنــاوری 
را دو تصــور یــا عقیــدۀ خــاص تشــکیل می دهــد: برداشــت ذهنــی از مفیــد بــودن و برداشــت ذهنــی 
 quoted from( از آســانی اســتفاده کــه از عوامــل اصلــی مرتبــط بــا رفتارهــای پذیــرش فنــاوری اســت
ــی  ــردی توصیف ــی، دارای رویک ــۀ پیش بین ــر جنب ــزون ب ــدل اف ــن م Kesharwani & Bisht, 2012(. ای
نیــز اســت. بنابرایــن مدیــران براســاس آن می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه چــرا یــک سیســتم خــاص 
ممکــن اســت پذیرفتــه نشــود و برمبنــای شــناخت حاصل شــده، گام هــای اصالحــی مناســب را بردارنــد. 

3ـ6. مدل های تبیین کنندۀ پذیرش فناوری 
نظریــۀ اقــدام مســتدل در زمینــۀ روان شناســی اجتماعــی مطــرح شــده اســت و تبییــن می کنــد کــه 
چــرا و چگونــه نگرش هــای مختلــف بــر رفتــار اثــر می گــذارد. برمبنــای ایــن نظریــه، رفتــار فــرد تحــت 
تأثیــر نگــرش وی و در درون محیــط اجتماعــی آن شــخص اتفــاق می افتــد. در ایــن نظریــه، فــرض بــر 
ایــن اســت کــه افــراد گزینه هــای آگاهانــه را انتخــاب می کننــد. ایــن گزینــش بــر ایــن اســاس اســت 
ــاً  ــد و ثانی ــاً درک می کنن ــش را قوی ــت آن گزین ــج مثب ــا و نتای ــع و مزای ــا مناف ــه آن ه ــه اوالً چگون ک
هنجارهــای اجتماعــی، خطــرات و پاداش هایــی را همــراه بــا آن انتخــاب دریافــت می کننــد. برمبنــای 
ایــن نظریــه، قصــد فــرد تابعــی از دو عامــل مهــم و تعیین کننــده اســت. عامــل فــردی ارزیابــی مثبــت 
ــه  ــود و ب ــده می ش ــار نامی ــه رفت ــرش ب ــه نگ ــی اســت ک ــام دادن رفتار های ــی شــخص در انج ــا منف ی
عوامــل نگــرش اشــاره می کنــد. عامــل مهــم دیگــر قصــد ادراک شــخص از فشــار اجتماعــی  اســت کــه 
او را بــه انجــام دادن یــا نــدادن آن رفتــار ســوق می دهــد. ایــن عامــل را هنجــار ذهنــی می نامنــد کــه 
مربــوط بــه مالحظــات هنجــاری اســت )Feng, 2012(. افــراد همــواره به طــور منطقــی و عاقالنــه عمــل 
ــم  ــد و ســپس تصمی ــی می کنن ــع آوری و ارزیاب ــات دردسترشــان را جم ــام اطالع ــا تم ــد. آن ه می کنن
ــد از آن  ــد و بع ــم دارن ــش چش ــان را پی ــا و کارهایش ــۀ انتخاب ه ــه نتیج ــن همیش ــد. بنابرای می گیرن
ــا انجــام ندهنــد. بنابرایــن  ــد عملــی را انجــام دهنــد ی براســاس اســتدالل های خــود تصمیــم می گیرن
در فراینــد پذیــرش هنجــار ذهنــی، بــه فشــار اجتماعــی درک شــده از ســوی شــخص در جهــت انجــام 
دادن یــا  نــدادن رفتــار هــدف اشــاره می شــود. ایــن رفتــار افــراد معمــوالً برمبنــای ادراکشــان از آنچــه 
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دیگــران )دوســتان، خانــواده و همــکاران( گمــان می کننــد آن فــرد بایــد انجــام دهــد، ناشــی می شــود 
و قصــد آن هــا بــرای پذیــرش رفتــار نیــز متأثــر از اشــخاصی اســت کــه ارتباطــی نزدیــک بــا آن هــا دارد 

 .)Davis, 1989(

3ـ7. نظریۀ عمل منطقی  
ــه  ــه ب ــن نظری ــد. ای ــه را مطــرح کردن ــن نظری ــار آجــزن و فیشــبین ای در ســال 1967 م، نخســتین ب
ــه در  ــن نظری ــۀ ای ــردازد. ریش ــراد می پ ــار اف ــر رفت ــی ب ــذار انگیزش ــل اثرگ ــی و درک عوام پیش بین
روان شناســی بالینــی اســت. از قــرن نوزدهــم میــالدی، روان شناســان اجتماعــی بــرای بررســی چگونگــی 
ــر رفتــار انســان نظریــات گوناگونــی بیــان کرده انــد؛ مثــاًل آلپــورت در ســال 1935 م  تأثیــر نگــرش ب
نشــان داد کــه رابطــۀ نگرشــی رفتــار در افــراد مختلــف رابطــه ای یک بُعــدی نبــوده، بلکــه دارای چندیــن 
ــه  ــرای پاســخ ب ــه ب ــل آموزش یافت ــون نگــرش را به شــکل اســتعداد و تمای ــاد گوناگ ــد اســت. او ابع بُع
ــرای شــناخت و  ــۀ عمــل منطقــی را ب ــده دانســته اســت. آجــزن و فیشــبین نظری ــا چنــد پدی یــک ی

ــد:  ــه بیــان کردن ــا طــرح ایــن نظری بررســی رابطــۀ بیــن نگرش هــا، افــکار و عقایــد و رفتارهــا و ب

الف. انسان موجودی منطقی است که توانایی پردازش و استفاده از اطالعات را دارد؛

ب. انسان از پردازش و تجزیه وتحلیل اطالعات برای رسیدن به تصمیم منطقی استفاده می کند. 

طبــق ایــن نظریــه، عامــل اصلــی و تعیین کننــدۀ رفتــار فــرد، قصــد او بــراي انجــام دادن یــا نــدادن 
رفتــار خــاص اســت. بــا توجــه بــه مشــکالت ناشــي از پنهــان بــودن همیشــگي نیــت فــرد، نظریــۀ اقــدام 
معقــول )اقــدام مســتدل( دو عامــل مفهومــي وابســته را کــه بــا یکدیگــر در تعامــل اســت، بــراي تشــریح 
ــاي  ــار و هنجاره ــه رفت ــرد ب ــرش ف ــرز نگ ــل ط ــن دو عام ــرد. ای ــرد در نظــر مي گی ــان مقاصــد ف و بی

ذهنــی اســت. 

3ـ8. نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده 
آجــزن در ســال 1985 م بــا وارد کــردن ســازۀ کنتــرل رفتــاری درک شــده به عنــوان عامــل 
تعیین کننــده در قصــد رفتــاری و رفتــار، نظریــۀ اقــدام معقــول )اقــدام مســتدل( را بســط داد. 
ــرارادی را  ــار غی ــده، رفت ــاری درک ش ــرل رفت ــازۀ کنت ــود س ــا وج ــده ب ــار برنامه ریزی ش ــۀ رفت نظری
نیــز پیش بینــی می کنــد. در نظریــۀ رفتــار برنامه ریزی شــده، کنتــرل رفتــاری درک شــده ادراک 
محدودیت هــای درونــی و بیرونــی انجــام رفتــار را انعــکاس می دهــد. ادراک عوامــل بــرای تســهیل یــا 
جلوگیــری از انجــام رفتــار به عنــوان باورهــای کنتــرل شناخته شــده اســت. ایــن عوامــل شــامل کنتــرل 
ــه کنتــرل بیرونــی نیــز  درونــی، اطالعــات، مهارت هــا و توانایی هــای فــردی اســت و عوامــل مربــوط ب
ــاری  ــرل رفت ــای کنت ــار اســت. برخــی مؤلفه ه ــرای انجــام رفت ــات ب ــع و امکان ــا، مناب شــامل فرصت ه
ــک  ــر از ی ــی دیگ ــه بعض ــی ک ــت؛ در حال ــت اس ــف، ثاب ــای مختل ــتفاده از فناوری ه ــوص اس درخص
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فنــاوری بــه فنــاوری دیگــر کامــاًل فــرق دارد. امــا به طــور کلــی بــرای اســتفاده از هــر فنــاوری، عوامــل 
کنترلــی خاصــی اهمیــت دارد. براســاس نظریــۀ رفتــار برنامه ریزی شــده، باورهــای رفتــاری و ارزیابــی 
ــد. نتیجــۀ باورهــای  ــرد ایجــاد می کن ــار در ف ــه انجــام رفت ــی را ب ــا نامطلوب ــوب ی ــج، نگــرش مطل نتای
هنجــاری و انگیــزۀ تحقــق انتظــارات هنجــاری دیگــران در هنجــار ذهنــی نمــود می یابــد و باورهــای 

ــد.  ــان می ده ــز نش ــی را نی کنترل

3ـ9. نظریه انتشار نوآوری 
نظریــۀ انتشــار نــوآوری  فراینــدی تعریــف می شــود کــه در طــول یــک دورۀ زمانــی و از طریــق کانال هــا 
و مســیرهایی جهــت ارتبــاط خــاص، بــه اعضــا و افــراد نظــام اجتماعــی انتقــال می یابــد. ایــن نظریــه در 
ــترده   ــور گس ــی به ط ــات و بازاریاب ــوزش، ارتباط ــی، آم ــی، جامعه شناس ــد انسان شناس ــته هایی مانن رش
ــرش  ــح پذی ــوآوری را به منظورتوضی ــار ن ــۀ انتش ــال 1960 م نظری ــرز در س ــت. راج ــه اس ــه کار رفت ب
ــد مطــرح کــرد. او توانســت پنــج عامــل گرایــش را کــه تعیین کننــدۀ  مشــتریان از نوآوری هــای جدی
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 می شــود انتقــال 
ــق سیســتم اجتماعــی خــاص صــورت  ــن در طــول زمــان و از طری ــق کانال هــای معّی ــوآوری از طری ن
می پذیــرد. در نظریــۀ انتشــار نــوآوری، درجــۀ تمایــل افــراد بــه اســتفاده از نوآوری هــا متفــاوت اســت. 
نظریــۀ مذکــور روشــی بــرای درک محرک هــا و موانــع اســتفاده از نــوآوری معرفــی می کنــد؛ همچنیــن 

ــد.  ــه می نمای ــرار می دهــد، ارائ ــر ق ــرش نوآوری هــا را تحــت تأثی ــی را کــه پذی عوامــل و متغیرهای

3ـ10. مدل پذیرش فناوری 
ــۀ عملکــرد منطقــی از ســوی دیویــس در ســال 1986 م  ــی از نظری ــا الگوی ــاوری ب ــرش فن مــدل پذی
ــر دو  ــی ب ــدل مبتن ــن م ــد ای ــرار داد. تأکی ــدد ق ــای متع ــورد آزمون ه ــدل را م ــن م ــه شــد و او ای ارائ
ــاوری اســت کــه شــامل ســودمندی ادراک شــده و ســهولت ادراک شــده  ــرش فن ــی در پذی عامــل اصل
ــتفاده  ــانی اس ــق آس ــاری و از طری ــد رفت ــتفاده از قص ــا اس ــوان ب ــاوری را می ت ــری فن ــت. به کارگی اس
ــهولت  ــطه ای س ــش واس ــۀ نق ــاوری را به منزل ــارۀ فن ــرد درب ــدۀ ف ــرد. عقی ــن ک ــاوری تعیی از آن فن
ــان کــرد کــه  ــد. دیویــس در ســال 1989 م بی ــاری فــرض می کنن ــر قصــد رفت اســتفادۀ درک شــده ب
ســهولت اســتفادۀ درک شــده می توانــد مقدمــۀ علیتــی بــرای ســودمندی درک شــده باشــد. بــه بیــان 
ســاده تر، سیســتم ها و فناوری هایــی کــه به آســانی بــه کار مــی رود، مــورد اســتقبال بیشــتر افــراد قــرار 
ــاوری  ــرد از ســودمندی و ســهولت اســتفاده از فن ــان می کنــد کــه ادراکات ف ــن مــدل بی ــرد. ای می گی
باور هــای برجســته ای را ایجــاد می کنــد کــه عقیــدۀ فــرد را درخصــوص اســتفاده از فنــاوری می ســازد 
ــارۀ  ــان باعــث اســتفاده از آن فنــاوری می شــود. دیویــس و همــکاران به طــور گســترده ای درب و در پای
ایــن مــدل مطالعــه و تحقیــق کردنــد و آن را به عنــوان مدلــی معتبــر بــرای پیش بینــی رفتــار پذیــرش 
فــرد نســبت به فناوری هــای مختلــف ارائــه کردنــد. مــدل پذیــرش فنــاوری از نظریــۀ عمــل منطقــی و 
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نظریــۀ رفتــار برنامه ریزی شــده مشــتق شــده اســت. ایــن مــدل، برخــالف دو نظریــۀ عمــل منطقــی و 
نظریــۀ رفتــار برنامه ریزی شــده، شــامل هنجــار ذهنــی نمی شــود؛ زیــرا وضعیــت نظــری و روان ســنجی 
در ایــن مــدل نامشــخص فــرض شــده و تأثیــر نگــرش بــا گذشــت زمــان کاهــش می یابــد؛ بــه ایــن معنا 
کــه بــا گــذر زمــان، نگــرش افــراد بــه فنــاوری تبدیــل بــه عــادت می شــود. در ســال 2000 م، ونکاتــش 
و دیویــس مــدل اولیــۀ TAM را بســط دادنــد و ســازه های نظــری جدیــدی شــامل اثــرات اجتماعــی و 
 )TAM 2( 2 فرایندهــای ابزارشــناختی بــه مــدل اولیــه اضافــه کردنــد کــه بــه مــدل پذیــرش فنــاوری
معــروف اســت. مــدل TAM 2 بــه بررســی اســتفادۀ داوطلبانــه و اجبــاری فنــاوری می پــردازد و نشــان 
ــاوت  ــه قض ــد، ب ــت می آورن ــتم به دس ــتری از سیس ــۀ بیش ــراد تجرب ــه اف ــان ک ــرور زم ــد به م می ده
دربــاب ســودمندی سیســتم براســاس مزایــای موقعیــت بالقــوۀ ناشــی از اســتفاده از آن می پردازنــد و 

ــد.  ــات اجتماعــی خویــش در شــکل دهی ســودمندی ادراکــی کمــک می گیرن بیشــتر از اطالع

 )UTAUT( 3ـ11. نظریۀ واحد پذیرش و کاربرد فناوری
ونکاتــش و همــکاران در ســال 2003 م، نظریــۀ یکپارچــۀ پذیــرش و اســتفاده از فنــاوری را در جهــت 
ــدل  ــاوری، از هشــت م ــرش فن ــرای درک پذی ــا ب ــد. آن ه ــه کردن ــاوری ارائ ــرش فن ــدل پذی توســعۀ م
صالحیــت اســتفاده کردنــد کــه شــامل DTPB ،TPB ،TAM2 ،TAM (TRA)، تئــوری شــناخت 
ــوآوری  ــترش ن ــوری گس ــاوری 2 و تئ ــرش فن ــدل پذی ــده، م ــار برنامه ریزی ش ــی )SCT(، رفت اجتماع
ــای  ــروری مدل ه ــر ض ــه عناص ــد ک ــود آم ــام UTAUT به وج ــه ن ــدی ب ــدل جدی ــت و از آن م اس
می کنــد،  مشــخص  را  اصلــی  تعیین کننده هــای  نه فقــط   UTAUT مــدل داراســت.  را  مختلــف 
ــه  ــد ک ــام دهن ــا انج ــاالت را از تعدیل کننده ه ــل احتم ــه تحلی ــد ک ــازه می ده ــان اج ــه محقق ــه ب بلک
تقویت کننــده یــا محدودکننــدۀ تأثیــرات عوامــل تعیین کننــدۀ اصلــی اســت. از آنجــا کــه ایــن مــدل 
به طــور عملــی مــورد آزمــون قــرار گرفتــه، ارجــح بــودن آن بــر مدل هــای دیگــرن  اثبــات شــده اســت. 
در ایــن مــدل، متغیــر ســطح کارایــی مــورد انتظــار از پنــج عامــل از مدل هــای قبلــی در ایــن زمینــه 
گرفتــه شــده کــه از آن جملــه، درک ســودمندی از مدل هــای پذیــرش فنــاوری، انگیــزش بیرونــی از 
ــۀ  ــای نســبی از نظری ــای شــخصی، مزای ــری رایانه ه ــدل به کارگی ــزش، تناســب شــغل از م ــدل انگی م
گســترش نــوآوری و توقعــات نتیجــه ای از نظریــۀ شــناخت اجتماعــی اســت. متغیــر ســطح تــالش مــورد 
انتظــار در ایــن مــدل نیــز برگرفتــه از عوامــل درک ســهولت اســتفاده، از مدل هــای پذیــرش فنــاوری، 
پیچیدگــی از مــدل به کارگیــری رایانه هــای شــخصی و نظریــۀ نــوآوری اســت. متغیــر تأثیــر اجتماعــی 
ــۀ  ــۀ تجزی ــار برنامه ریزی شــده، نظری ــۀ رفت ــار منطقــی، نظری ــۀ رفت ــن عامــل در نظری ــز براســاس ای نی
ــۀ  رفتــار برنامه ریزی شــده و مــدل پذیــرش فنــاوری 2 و عوامــل اجتماعــی در مــدل به کارگیــری رایان

شــخصی و نظریــۀ گســترش نــوآوری اســت.

4. روش تحقیق  
ایــن تحقیــق بــه روش کیفــی ـ کّمــی )آمیختــه( انجــام شــده اســت. از لحــاظ نــوع، در شــمار تحقیقــات 
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ــرای  ــت. ب ــی اس ــی پیمایش ــافی و توصیف ــوع اکتش ــرا، از ن ــاظ روش اج ــردی و از لح ــادی و کارب بنی
شناســایی متغیرهــا، ترســیم مــدل و بررســی روابــط موجــود، از مبانــی نظــری، نظریه هــای پشــتیبان 

پذیــرش فنــاوری و روش دلفــی اســتفاده شــده اســت.

 از آنجایــی کــه مصرف کننــدگان عــادی انرژی هــای تجدیدپذیــر درخصــوص فناوری هــای 
ــا چهــارده نفــر از خبــرگان صنعــت بــرق و  نویــن در ایــن حــوزه تجربــه و اطالعــات کافــی ندارنــد، ب
ــد،  ــدرک کارشناسی ارش ــه دارای م ــرب ک ــتادان مج ــر و اس ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــان ح متخصص
دکتــرا و فوق دکتــرا بودنــد، مصاحبــه شــد. از میــان ایــن افــراد، 7 نفــر دارای مــدرک کارشناسی ارشــد، 
6 نفــر دارای مــدرک دکتــرا و یــک نفــر دارای مــدرک فوق دکتــرا هســتند کــه ســابقۀ فعالیــت آن هــا 
بیــن 12 تــا 27 ســال اســت و از تخصــص و مهــارت تئوریــک و عملــی در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر 
برخوردارنــد. به منظــور تعییــن متغیرهــای مــدل پذیــرش فنــاوری در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر و 
تشــخیص روابــط میــان آن هــا، از فــن دلفــی و مصاحبــۀ آزاد کمــک گرفتــه شــد و پــس از پاســخ بــه 
ــات  ــذاری اطالع ــای اســتخراجی از کدگ ــل داده ه ســؤاالت مطرح شــده از ســوی ایشــان، تجزیه وتحلی
ــا روش  ــدا ب ــه در ابت ــورت ک ــن ص ــد؛ بدی ــام ش ــازی انج ــل ف ــک روش دیمات ــه کم ــت آمده ب به دس
ــق روش  ــتخراجی از طری ــای اس ــپس داده ه ــد؛ س ــع آوری ش ــات جم ــۀ آزاد اطالع ــی و  مصاحب دلف
ــار  ــدد در اختی ــش نامه، مج ــورت پرس ــد و به ص ــخص گردی ــی مش ــوری و انتخاب ــاز، مح ــذاری ب کدگ
ــد،  ــر به شــیوۀ گلوله برفــی شناســایی و انتخــاب شــده بودن افــراد کارشــناس شــرکت کننده کــه پیش ت

قــرار گرفــت تــا صحــت نتایــج از ســوی ایشــان تأییــد گــردد. 

الزم اســت ذکــر شــود کــه روش هــای میدانــی بــه روش هایــی اطــالق می شــود کــه در آن، محقــق 
ــا آن هــا، اطالعــات را جمــع آوری  ــا ســازمان ها و برقــراری ارتبــاط مســتقیم ب ــراد ی ــه اف ــا مراجعــه ب ب
می کنــد. ضمنــاً رویکــرد ایــن پژوهــش درخصــوص انرژی هــای تجدیدپذیــر، مــرور نظام منــد و تدویــن 
الگویــی برخاســته از دل نتایــج مطالعــات اولیــه اســت. راهبــرد پژوهــش بــرای مــرور نظام مند اســتخراج 
مفاهیــم اصلــی و ارتبــاط آن هاســت. در فراینــد پژوهــش، براســاس روش کوربیــن و اســتراوس، در ابتــدا 
ــده  ــۀ مشــترک پدی ــه جنب ــه ناظــر ب ــد ک ــد ک ــا، چن ــس از مقایســۀ کده ــا بررســی شــد و پ مقوله ه
اســت، عنــوان مفهــوم بــه خــود می گیــرد و در پایــان قضیه هــا مشــخص می شــود کــه بیانگــر روابــط 
ــر پذیــرش  ــر ب تعمیم یافتــه بیــن مقوله هاســت. در ایــن پژوهــش، ابتــدا مــدل پارادایمــی عوامــل مؤث
فنــاوری در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر از ســوی مصرف کننــدگان شــهری و روســتایی، بــه کمــک 
مــدل کوربیــن و اســتراوس در روش تحقیــق نظریــۀ داده بنیــاد و براســاس داده هــای جمع آوری شــده 

ــود. ــه می ش ــاختار و آزاد ارائ ــدون س ــای ب در مصاحبه ه

ــتادان  ــر و اس ــای تجدیدپذی ــت انرژی ه ــان صنع ــرگان و کارشناس ــش خب ــاری پژوه ــۀ آم  جامع
ــب  ــه از ترکی ــرای انتخــاب نمون ــی، ب ــق کیف ــت هســتند. در تحقی ــن صنع ــه ای ــوط ب دانشــگاهی مرب
ــۀ  ــه نمون ــب ک ــن ترتی ــت؛ بدی ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــی و روش گلوله برف ــد قضاوت ــای هدفمن روش ه
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پژوهــش یــا مشــارکت کنندگان از طریــق روش گلوله برفــی انتخــاب و دعــوت می شــوند و بــا 
ــرای  ــش ب ــای پژوه ــدف دار واحد ه ــاب ه ــی، انتخ ــری غیراحتمال ــا نمونه گی ــد ی ــری هدفمن نمونه گی
کســب اطالعــات یــا دانــش دربــارۀ زمینــه تحقیــق انجــام می شــود. در ضمــِن مصاحبــه بــا کارشناســان، 
ــی  ــز معرف ــر نی ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــر در ح ــراد صاحب نظ ــایر اف ــا س ــد ت ــته ش ــا خواس از آن ه
شــوند تــا رونــد مصاحبــه و فراینــد تحقیــق به درســتی ادامــه یابــد. بنابرایــن به جــز چنــد نفــر نخســت 
ــت و  ــرگان صنع ــۀ خب ــدند، بقی ــاب ش ــر انتخ ــورد نظ ــای م ــاس معیار ه ــق و براس ــط محق ــه توس ک
ــا معرفــی آن هــا برگزیــده شــدند. نمونه گیــری در روش  مصاحبه شــوندگان توســط ســایر خبــرگان و ب

ــت. ــورت پذیرف ــق ص ــری محق ــری نظ ــیوۀ نمونه گی ــی به ش کیف

 در ایــن روش، نمونه گیــری و انتخــاب خبــرگان و کارشناســان تــا جایــی ادامــه می یابــد کــه مــدل 
بــه حــد ســاخت و اشــباع برســد. معیارهــای مــورد نظــر محقــق جهــت انتخــاب مصاحبه شــوندگان در 
مرحلــۀ کیفــی تحقیــق، تســلط نظــری و عملــی افــراد منتخــب، تأییــد از ســوی ســایر مصاحبه شــوندگان، 
تنــوع ایــن افــراد در حوزه هــای مختلــف انرژی هــای تجدیدپذیــر و درنهایــت موافقــت و همراهــی آن هــا 
در رونــد مصاحبــه بــوده اســت.  مــدت مصاحبــه  بیــن 60 تــا 75 دقیقــه بــوده و در بــازۀ زمانی اردیبهشــت 
تــا مــرداد مــاه 1399 انجــام شــده اســت. تعــداد مصاحبه هــا متفــاوت بــوده و تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه 

دیگــر مفاهیــم و مقــوالت جدیــد یــا اصالحاتــی توســط کارشناســان ارائــه نشــده باشــد. 

4ـ1. کدگذاری داده ها 
اطالعــات و داده هــای جمع آوری شــده از مصاحبه هــا بــا روش تحلیــل محتــوا مــورد بررســی و 
ــه یافته هایــی معتبــر، قابــل اســتناد و  ــد ب ــا ایــن روش، محقــق می توان تحلیــل دقیــق قــرار گرفــت. ب
تکرارشــونده از داده هــای جمع آوری شــده از طریــق مصاحبــه  بــا خبــرگان دســت یابــد. تحلیــل داده هــا 
ــا گزینشــی و  ــی ی ــذاری انتخاب ــذاری محــوری و کدگ ــاز، کدگ ــذاری ب ــه روش کدگ ــز ب ــات نی و اطالع
ــا  ــل داده ه ــه در تحلی ــه ک ــن گون ــن و اســتراوس انجــام شــد؛ بدی ــه ای کوربی براســاس رویکــرد نظری
ــا و  ــج به دســت آمده از کده ــا بررســی نتای ــا انجــام شــد؛ ســپس ب ــذاری داده ه ــد کدگ ــدا فراین در ابت

ــد.  ــح گردی ــا تصحی ــد ی ــا تأیی ــق، صحــت کدگذاری ه ــا پیشــینه تحقی مقایســۀ آن ب

4ـ2. کدگذاری باز 
ــی   ــه، ویژگ ــک مصاحب ــه کم ــد ب ــق می توان ــود و محق ــایی می ش ــم شناس ــاز، مفاهی ــذاری ب در کدگ
ــی در  ــای مفهوم ــن مقوله ه ــه یافت ــه، ب ــن مرحل ــد. در ای ــن کن ــم کشف شــده را تعیی ــک از مفاهی هری
ــه خــرد کــردن، مقایســه کــردن و  ــاز، ب ســطح اولیــه ای از انتــزاع پرداختــه می شــود. در کدگــذاری ب
ــرد.  ــورت می گی ــا ص ــدی داده ه ــم، مقوله بن ــردازش مفاهی ــا پ ــود و ب ــدام می ش ــا اق ــذاری داده ه نام گ
ــل  ــرای تحلی ــد، ب ــل بع ــد و در مراح ــت ش ــوندگان یادداش ــب مصاحبه ش ــا، مطال ــول مصاحبه ه در ط
داده هــای تحقیــق، نرم افــزار تحلیــل کیفــی اطلــس. تــی آی بــه کار رفــت؛ بدیــن صــورت کــه داده هــا 
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بــه بخش هایــی جداگانــه خــرد شــد و بــا کمــک نرم افــزار، جمــالت مصاحبه شــوندگان مــورد 
ــد  ــرار گرفــت. شــباهت ها و تفاوت هــا داده هــای تفکیکــی و خردشــده بررســی گردی بررســی دقیــق ق
و داده هایــی 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 مقوله پــردازی بــا بررســی 
داده هــا و بــه کمــک نرم افــزار صــورت گرفــت و 715 کــد اولیــه از داده هــای پژوهــش اســتخراج شــد. 

4ـ3. کدگذاری محوری 
ــۀ کدگــذاری  در کدگــذاری محــوری، تــالش می شــود مفاهیــم و ویژگی هــای استخراج شــده در مرحل
ــا توجــه بــه ارتبــاط موجــود در ویژگی هــای مفاهیــم،  ــاز تجزیه وتحلیــل و مقایســه شــود و ســپس ب ب
دســته بندی شــود و در ایــن دســته بندی مفاهیــم نزدیــک بــه هــم در یــک دســته بندی قــرار گیــرد. 
بدیــن ترتیــب، مقــوالت تشــکیل داده می شــود. در ایــن مرحلــه، محقــق به دنبــال یافتــن ارتبــاط بیــن 

ــت.   ــن مقوله هاس ای

4ـ4. کدگذاری انتخابی یا گزینشی 
در ایــن مرحلــه، پژوهشــگر بــا در نظــر گرفتــن پدیــدۀ اصلــی و بررســی مقوله هــای مختلــف، 
ــۀ  ــرگان را از نتیج ــد و خب ــن می کن ــود تعیی ــری خ ــدی نظ ــرای پیکربن ــا را ب ــن مقوله ه اصلی تری
ــۀ  ــوان هم ــت بت ــرد و درنهای ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــت م ــترین دق ــا بیش ــج ب ــا نتای ــد ت آن می آگاهان
ــر  ــا و عناص ــب، متغیره ــن ترتی ــود و بدی ــه نم ــی ارائ ــدل مفهوم ــکل م ــه ای را به ش ــای مقول بلوک ه
ــه، مفهوم ســازی و شــکل گیری ارتباطــات  ــن مرحل ــرد. در ای ــن ک ــق را شناســایی و تعیی ــی تحقی اصل

ــرار دارد.  ــزاع ق ــری از انت ــطح باالت در س

5. یافته های تحقیق
بــرای پاســخ  بــه ســؤاالت تحقیــق، یعنــی شناســایی و مدل ســازی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش نوآوری ها و 
فناوری هــای جدیــد در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر بــا بهره منــدي از نظــرات و تجربیــات خبــرگان 
ــه، از  ــن زمین ــرب در ای ــتادان مج ــر و اس ــای تجدیدپذی ــۀ انرژی ه ــان حیط ــرق و متخصص ــت ب صنع
ــم و  ــتخراج مفاهی ــرای اس ــد و ب ــت نظام من ــوع رهیاف ــاد از ن ــۀ داده بنی ــی و نظری ــق کیف روش تحقی
ــا  ــا ب ــد. مصاحبه ه ــتفاده ش ــای آزاد اس ــی و مصاحبه ه ــن دلف ــق، از ف ــی تحقی ــی و فرع ــوالت اصل مق
خبــرگان صنعــت بــرق و متخصصــان حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر و اســتادان دانشــگاهی و بــا روش 
ــوع گلوله برفــی انجــام شــد. اشــباع نظــری مصاحبه هــا پــس از مصاحبــۀ  نمونه گیــری هدفمنــد و از ن
چهاردهــم مســجل شــد و فراینــد کدگــذاری تــا ترســیم مــدل تحقیــق ادامــه یافــت. در ایــن خصــوص، 
ــت  ــا درنهای ــرور و اصــالح شــد ت ــا م ــی باره ــاز، محــوری و انتخاب ــذاری ب ــا و مراحــل کدگ مصاحبه ه

مــدل پیشــنهادی بخــش کیفــی معرفــی گردیــد. 
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در پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی تحقیــق کــه »چــه عواملــی بــر پذیــرش نوآوری هــا و 
ــرش نوآوری هــا  ــا مــدل پذی ــر می گــذارد؟ ی ــر اث ــد در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذی فناوری هــای جدی
ــد  ــود؟« بای ــکیل می ش ــی تش ــه عوامل ــر از چ ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــد در ح ــای جدی و فناوری ه
ــر،  ــای تجدیدپذی ــاوری انرژی ه ــتفاده از فن ــد اس ــامل قص ــق ش ــدۀ تحقی ــر شناسایی ش ــت عناص گف
ــت، منفعــت درک شــده، ســطح  ــر، قیمــت، دول ــاوری انرژی هــای تجدیدپذی ــه اســتفاده از فن ــل ب تمای
ــد  ــق می توان ــن تحقی ــده در ای ــدل ارائه ش ــن م ــات اســت. بنابرای ــی و تبلیغ ــر اجتماع دسترســی، تأثی

ــد. ــح ده ــر را توضی ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــد در ح ــای جدی ــرش فناوری ه پذی

6. نتیجه  
عناصــر مــدل پذیــرش نوآوری هــا و فناوری هــای جدیــد در حــوزۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر از هشــت 
ــرد و  ــق از منظــر اجــرا منحصربه ف ــدل تحقی ــی تشــکیل شــده اســت. اگرچــه عناصــر م ــل اصل عام
ــای  ــا یافته ه ــه ب ــل مقایس ــی قاب ــاظ مفهوم ــت، به لح ــر اس ــای تجدیدپذی ــوزۀ انرژی ه ــاص ح خ
پژوهش هــای قبلــی در صنایــع و بخش هــای دیگــر اســت و ایــن دســتاورد از نقــاط عطــف پژوهــش 
ــای  ــا و نظریه ه ــاوری مدل ه ــرش فن ــوع پذی ــوص موض ــه درخص ــود. اگرچ ــوب می ش ــر محس حاض
ــی  ــاد و مؤلفه های ــاً دارای ابع ــاوری غالب ــرش فن ــی در پذی ــای کنون ــود دارد، مدل ه ــی وج مختلف
ــا  ــعه یافته ی ــورهای توس ــا در کش ــرد آن ه ــی کارب ــۀ جغرافیای ــه زمین ــه ب ــدون توج ــه ب ــت ک اس
ــازندۀ  ــر س ــۀ عناص ــت. مقایس ــوده اس ــف ب ــای مختل ــی مدل ه ــر اصل ــزء عناص ــعه ج درحال توس
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ــدل  ــم در م ــن مه ــان دهندۀ ای ــر نش ــن عناص ــرار ای ــین و تک ــای پیش ــا پژوهش ه ــق ب ــدل تحقی م
ــا  ــب ب ــی متناس ــدل بوم ــه م ــر اینک ــزون ب ــق اف ــدل تحقی ــن م ــت. بنابرای ــق اس ــنهادی تحقی پیش
ــه کار  ــد به عنــوان مــدل توســعه یافته در ســایر کشــورها نیــز ب ســاختار محیــط ایــران اســت، می توان
گرفتــه شــود. اگرچــه تحقیقــات پرشــماری دربــارۀ پذیــرش نوآوری هــا و فناوری هــای جدیــد انجــام 
ــوده اســت.  ــا محوریــت پذیــرش فنــاوری انرژی هــای تجدیدپذیــر محــدود ب شــده، ایــن مطالعــات ب
ــا معــدود  نحــوۀ روابــط و قرارگیــری متغیرهــا در قالــب مــدل در پژوهــش حاضــر کامــاًل متفــاوت ب
پژوهش هــای قبلــی اســت و جنبــۀ نــوآوری تحقیــق و رســالت آن را در پــر کــردن خألهــای موجــود 
ــی و  ــوزۀ بازاریاب ــر در ح ــای تجدیدپذی ــاوری انرژی ه ــرش فن ــع پذی ــدل جام ــود م ــوص نب درخص

رفتــار مصرف کننــده را می نمایانــد. 

7. پیشنهادهای کاربردی 
ـ به منظــور افزایــش ســطح دسترســی مصرف کننــدگان توصیــه می شــود تجهیــزات اســتفاده از 

ــود.  ــب ش ــگان نص ــه و رای ــدون هزین ــازل ب ــر در من ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه فناوری ه

ـ بهتــر اســت رونــد رشــد فنــاوری و تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر از طریــق راه انــدازی نیروگاه هــا 
و حمایــت از طرح هــای توســعه بخش خصوصــی و اســتارت آپ ها شــتاب گیــرد. 

ـ کشــورهاي مختلفــي بــراي گســترش فناوري هــاي انرژي هــاي تجدیدپذیــر سیاســت یارانه هــا را 
ــی  ــتفاده از محصوالت ــه اس ــدگان ب ــث می شــود مصرف کنن ــت باع ــه و کمــک دول ــد. یاران ــرا مي کن اج

بــا فنــاوری انرژی هــای تجدیدپذیــر )ماننــد بــرق ســبز( ترغیــب شــوند. 

ــد،  ــش می ده ــر را افزای ــای تجدیدپذی ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــی ک ــی از عوامل ــر یک از ســوی دیگ
نــرخ تعرفه هاســت. بــه ایــن منظــور پیشــنهاد می شــود دولــت تعرفه هــا را کاهــش دهــد تــا 
ــوند.  ــویق ش ــر تش ــای تجدیدپذی ــاوری انرژی ه ــا فن ــی ب ــتفاده از محصوالت ــه اس ــدگان ب مصرف کنن

ــي  ــاي مل ــرژي دارد، طرح ه ــي را در بخــش ان ــش اصل ــت  نق ــه دول ــران ک ــد ای ـ در کشــوری مانن
ــایانی  ــر کمــک ش ــاي تجدیدپذی ــای انرژي ه ــتفاده از فناوری ه ــعه و تســهیل اس ــه توس ــردي ب و راهب

می کننــد. 

ـ آگاهــی از فوایــد انرژی هــای تجدیدپذیــر باعــث می شــود مصرف کننــدگان بــه اســتفاده 
ــود  ــات خ ــوای تبلیغ ــود در محت ــه می ش ــانه ها توصی ــه رس ــن ب ــوند؛ بنابرای ــه ش ــا برانگیخت از آن ه
ــن ناشــی از  ــرۀ زمی ــرم شــدن ک ــد گ ــر، مانن ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــی زیســت محیطی مناب ــه آلودگ ب
افزایــش غلظــت گازهــای گلخانــه ای دی اکســید کربن و متــان و تأثیــرات آن بــر کاهــش محصــوالت 
کشــاورزی و تغییــرات آب وهوایــی کــه موجــب آســیب بــه جنگل هــا، دریاچه هــا و مرداب هــا 

می شــود، بپردازنــد. 
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