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Abstract 

Responding to the technological challenges of the power energy industry by nurturing domestic R&D 

has been one of the main approaches for R&D activities in the Ministry of Energy of Iran (MOE). The 

current R&D governance in MOE is a hierarchical and vertical governance system, mainly based upon 

the paradigm of innovation systems. Although governments could apply the innovation systems theory 

very effectively in the innovation goal setting and allocation of R&D resources (such as budget, 

knowledge, and expertise), the emergence of the concepts of the innovation ecosystem and platform 

economics challenged the innovation system in terms of leadership and participation of the actors. 

There might be other R&D governance approaches that are better than the current linear and top-down 

governance system. In this article, using the case study research method, the current system of R&D 

governance in the power energy industry is carefully examined. We synthesized concepts of open 

innovation, platform economics, and crowdfunding to create a new R&D governance model. This 

model can be considered as an alternative to the current vertical model to implement the horizontal 

approach of innovation policy, and to create a platform for increasing the participation of public and 

private actors of the innovation ecosystem in terms of directing the innovation and resource allocation. 

Finally, some of the advantages and practical considerations of the proposed model were discussed. 
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 بوم پژوهش جمعی و نوآوری باز در راهبری عناصر زیستکارگیری مفاهیم تأمین مالی به

 و فناوری صنعت برق؛ پیشنهاد الگوی پلتفرمی
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 چکیده

های فناورانه صنعت برق و انرژی یکی از رویکردهای اصلی پژوهش و تحقیق و توسعه با هدف برطرف کردن نیازها و چالش
شوود بور مبنوای    ده است. روشی که برای راهبری پژوهش در وزارت نیورو اسوتفاده موی   راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو بو
های نوآوری به مناور تبیوین روشوی بورای تحقوق اهوداف      مراتبی و عمودی است. ناامپارادایم ناام نوآوری و با رویکرد سلسله

ای بسیار کارامود  صی و نیروی انسانی( در دورهنوآوری و چگونگی استفاده از مناب  پژوهشی )بودجه، دانش تخص ها در حوزهدولت
توانود در مسویر توسوعه و    های فراوانی که موی وکار و ظهور اقتصاد پلتفرمی، ظرفیتبوم کسظاند. ولی با ظهور مفهوم زیستبوده

ر ایون مقالوه   های عمودی فعلی ممکن است نادیده گرفته شود. دنوآوری صنعت برق و انرژی قرار گیرد، در ناام خطی و سیاست
با استفاده از روش موردکاوی، ضمن بررسی دقیق ناام راهبری پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، از مفواهیم نووآوری بواز،    

گذاری جمعی استفاده شد و با استفاده از روش فراترکیظ، الگوی پلتفرمی راهبوری پوژوهش در صونعت    اقتصاد پلتفرمی و سرمایه
سوازی  تواند به عنوان جایگزینی برای الگوی عمودی فعلی و در راسوتای پیواده  این الگوی راهبری می برق و انرژی پیشنهاد شد.

بووم نووآوری در   های نوآوری قلمداد شود تا بستر مناسبی برای افزایش مشارکت بازیگران و فعواین زیسوت  رویکرد افقی سیاست
های اجرایی الگوی پیشنهادی نیز بررسی شوده  خی مزایا و مالحاهدهی به نوآوری و تخصیص مناب  ایجاد کند. در انتها، برجهت
 است.

 .گذاری افقی نوآوریبوم نوآوری صنعت برق، پلتفرم پژوهش و فناوری، سیاستزیست ها:کلیدواژه
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   مقدمه

هوودف اصوولی اجوورای پووژوهش و تحقیووق و توسووعه در 
اسووت. موودیران و رهبووران بخووش « نوووآوری»هووا سووازمان

ی، نووووآوری را بوووه عنووووان نووووعی  خصوصوووی و دولتووو
بیننود  موی « های فعلی اجرای کارهاساختارشکنی در روش»

. ایون  [1]شوود  وری و اثربخشی میکه موجظ افزایش بهره
های فعلی وقتی در بستر صنای  بورق  ساختارشکنی در روش

شوود، بوه معنوای تحقیوق و توسوعه بوه مناوور        تفسیر موی 
های نوین به مناوور در اختیوار داشوتن    به فناوری یابیستد

وری بایتر یا محصویت یا تجهیزات جدید کارامدتر با بهره
تر انرژی است. ایجاد یا تر و تولید ارزانمصرف انرژی پایین

وکارهوای  کسوظ  دسترسی به بازارهای نوین و نیوز توسوعه  
. تحقیق و توسعه [3]رود جدید نیز جزء نوآوری به شمار می

در صنعت برق و انرژی، به عنوان یکی از صنایعی که دولت 
کند، بخش مهموی از نیازهوای   نقشی پررنگ در آن ایفا می

های داخلی تولید فناوری و تجهیزات را با استفاده از ظرفیت
کرده است و از این لحاظ جوزء صونای  پیشوگام کشوور بوه      

هوای اساسوی   رود. فرایند نوآوری یکوی از دغدغوه  شمار می
بور هموین اسواس،     .رودرفته و موی صنعت برق به شمار می

گوذاری نووآوری و   های فراوانی هم در راستای سیاستاقدام
توسووعه فنوواوری و فووراهم کووردن شوورایط بوورای تقویووت   

های ساخت داخ  در صنعت برق شک  گرفته است. فناوری
هوای پژوهشوی و   اری از پوروژه تووان بوه بسوی   از جمله موی 

 ای اشاره کرد که در مراکوز تحقیقواتی زیرمجموعوه   نوآورانه
گذاری نیوز اسوناد   سیاست اند. در ییهوزارت نیرو انجام شده

راهبوری پوژوهش و    ناموه راهبوردی مهموی از جملوه ناوام    
هوای  ریزیفناوری تدوین و مالک تخصیص مناب  و برنامه

مذکور کوشوش شوده    نامهدر ناام ساینه قرار گرفته است.
های تعام  سازمان کشور، نوآورانه یفوا تیتقو یبرااست 

دهوی  به نحووی سوامان   گریکدیبا  مختلف تاب  وزارت نیرو
 صیو تخصو  نیدر خصووص توأم   ییافزاهم شود که موجظ

شوود. ایون مقالوه     یدانش و فناور و توسعه قاتیمناب ، تحق
هوا و  عملکرد به نقد این سیاست ارزیابی قصد ندارد از جنبه

ها بپردازدد بلکه این نوشته سعی دارد تا بوا اسوتناد بوه    اقدام
گذاری فناوری و نوآوری و نیز استفاده مباحث متأخر سیاست

فنواوری اطالعوات و    از مفاهیم و ابزارهایی که بوه واسوطه  
گذاری و اجرا شده است، به ابزار سیاستارتباطات وارد جعبه 

ها به سازی این سیاستگذاری نوآوری و پیادهسیاست مقوله
مناووور افووزایش مشووارکت بووازیگران بخووش عمووومی و    

 خصوصی این حوزه نگاه متفاوتی داشته باشد.

 مبانی نظری و شرح مسئله

 نذارو ناایرو ی نرییروسیاست

فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با هم دارنود و در اغلوظ   
گذاری در ایون حووزه، ایون    سیاست تعاریف ارائه شده درباره

 یفناور استیس 1مووِریارتباط مورد توجه قرار گرفته است. 
بوور  یرگووذاریکووه مقصووود آن تأث  دانوودیموو یاسووتیرا س
 رشیپذ ای یسازیتوسعه، تجار ها دربارهشرکت هایمیتصم
کلیودی   ایاین تعریوف، نکتوه   .[2] باشد دیجد یهایفناور

دهود و آن،  گذاران فناوری و نوآوری ارائه موی برای سیاست
هوای  گذاری است که اثرگوذاری بور تصومیم   هدف سیاست

نوآوری است. طبق این تعریوف،   های فعال در حوزهشرکت
 های جدید )نووآوری( بور عهوده   تصمیم در خصوص فناوری

گوذار.  های استفاده کننده از فناوری است نه سیاستشرکت
 :شمردیرا برم یفناور استیسه نوع سووِری م
 از  یفنواور  جواد یاز ا تیحما ای 3«عرضه» یهااستیس

 یهاو توسعه در سازمان قیو تحق هیپا قاتیتحق قیطر
 یهوا رسواخت یز و توسوعه  ،یبخش خصوصو  ای یدولت
 دیفناور

 یهاکمک یبا اعطا یفناور 2«اکتساب» یهااستیس 
از انتقووال  یدولتوو ینبایپشووت ،ی( و دانشووارانووهی) یمووال
و  شورفته یپ یهوا یفنواور  یتقاضا بورا  جادیو ا یفناور

آنهووا در کشووور، و اعمووال   رونوود توسووعه  یشووتابده
 دیفن یاستانداردها

 نیرقابت بو  میکه در قالظ تنا 7«یرقابت» یهااستیس 
 .ابدییبروز م یفناور یهاشرکت

 شیافوزا  یبورا  هوایی کوه  و اقودام  هوا میتصم همجموع
انجوام  نوآورانوه   یهوا تیو فعال زانیو و م یاثربخشو  ییاکار
کوه ایون    [7] شوده اسوت   فیو تعرشود، سیاست نوآروی می

                                                                                      
1. Mowery 

2. Supply 

3. Adoption 

4. Competition 
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و  یسواز یتطوابق، بووم  خلوق،   های نوآورانه شوام  فعالیت
و  دیو جد ینودها یامحصوویت و خودمات و فر   یریکوارگ هب

و  یزگووودر .، یووا بووه عبووارتی، فنوواوری اسووتافتووهیبهبووود 
 اسوت ی( س1337و همکواران )  تنیو از قوول ه  [6]همکاران 

 دانندیم ییهاهها، و برناممشوق ن،یرا مجموعه قوان یفناور
نود  ایتوسعه و استفاده از فناور تیو هدا قیصدد تشو که در
 ،یرشد اقتصاد ،یمل تیمانند امن یاهداف متفاوت توانندیو م

 یبوا بررسو  گودرزی و همکواران   ... داشته باشند.سالمت و 
آن بوا   سوه یوجوود دارد و مقا  ینوآور استیکه از س یریتعاب
سه جوزء   ینوآور استیکه س ندنکیم انیب ،یعموم استیس

 دارد:
 ینووآور  یارتقا ،ینوآور استیهدف س  استیااداف س .1

را در  یمل ینوآور تیظرف یو همکاران ترق کاریاستد ب
 تیو : ظرفدانندیشدن سه دسته اهداف م وردهآبر یگرو
 د[5] 2جذب تیو ظرف 3انتقال تیظرف ،1خلق

 نتیجوه بوه   یکه برا یریتداب  استیس واجرا وابزاراا .3
و  کوواریشووود. بیاسووتفاده موو اسووتیرسوواندن اهووداف س

را در سوه   یرنووآو  استیس یانواع ابزارها [5]همکاران 
 :کنندیم یشناسدسته نوع

 بوه   یدسترسو  توانود یکه مو  یاز نوآور 7یبانیپ ت
را در  یگوذار هیسورما  انیمناب  را بهبود دهد و جر

 دکند کیو توسعه تحر قیتحق

 و دانوش در   یآگاه  یگسترش سر قیتشو 6اشاعه
 یهووارسوواختیبووه ز یو دسترسوو یمووورد نوووآور

 دیو اطالعات یرساناطالع

 و منسوجم ميو     داریپا یبسترها جادیا 5چارچرب
 .رهیمعتبر و غ یمیاقتصاد مناسظ، ساختار تنا

پونج دسوته از   به طوور کلوی     استیس ییتر  ون اکاا .2
کوه   [6] شوود شوام  موی  را  ینووآور  ینهواد  گرانیباز

، یو خصوصو  یوکوار دولتو  کسوظ  ینهادهااند از عبارت
آمووزش   ینهادها، )دولت( یتیکمحا -یاستیس ینهادها
 هووایهو مثسسوو هوواشووگاهیهووا و آزما)دانشووگاه یعووال

                                                                                      
1. Creativity 

2. Transfer 

3. Absorption 

4. Support 

5. Diffusion 

6. Framework 

 یخصوص ای یعموم یانتفاعریغ یهاسازمان، (پژوهشی
 .یبخش خارج ، ویقیو افراد حق

مووارد  ایون  هم به  گرید سه دسته [5]و همکاران  کاریب
و  قوات یتحق یهوا مانسواز انود از  کوه عبوارت   بای افزودنود 

 یهووواسوووازمانو  یاواسوووطه یهووواسوووازمان، یفنووواور
. این اجزا در سوطح ملوی، در قالوظ    ریخطرپذ یگذارهیسرما

خواند، بوا یکودیگر در   می« ناام ملی نوآوری»آن ه فریمن 
سواز ورود،  نوه یآنهوا زم  هوای و تعامو   هوا تیفعالاند و تعام 
ناام ». [4]شود ینوین م هایفناوریبهبود و انتشار   ،یتعد

گوذاری بووده   یکی از رویکردهای غالوظ سیاسوت  « نوآوری
گذشته،  به تازگی در حدود دو دههولی ، [10] [3] [7]است 

بووم  وم زیسوت وکوار، مفهو  ا کسوظ با ظهور مفاهیم مرتبط ب
و در کشور ما هم  [11]ری مواجه شده نوآوری با اقبال بیشت

سرعت در حال گسوترش اسوت. مفهووم ناوام نووآوری      ه ب
هوا اسوت. طبوق تعریوف عموومی،      سیسوتم  مبتنی بر ناریه

بوواز( تشووکی  شووده از  سووامانه )سیسووتمد در حالووت سووامانه
که به مناور تحقق  ای از اجزا و ارتباطات بین آنهامجموعه

هوایی را در  الیته )تبدی  درونداد به برونداد( فعاهداف سامان
کند. بر همین اساس، ناام نووآوری  تعام  با محیط اجرا می

ای از عوامو  و ارتباطوات میوان    طور عمومی مجموعه را به
ری نووآوری  کارگیکنند که موجظ ایجاد و بهآنها تعریف می

گونوه کوه مشواهده    . هموان [13]شود و عملکرد نوآورانه می
رویکردهووا و  زمینووهشووود، ایوون مفهوووم الگوووی پووس مووی

هایی است که برای راهبری پوژوهش و فنواوری در   سیاست
صنعت برق و انرژی در پیش گرفته شده است. در ادامه، به 

ش و فنوواوری صوونعت بوورق بررسووی ناووام راهبووری پووژوه
 پردازیم.می

 های راهبری پژوهش و فناوریکارکردهای نظام

نگاشوت فراینودهای    طی مطالعات تطبیقی کوه دربواره  
ویژه در کشوورهای ژاپون، هنود، امریکوا و     ناام پژوهش به 
رکرد اصلی برای راهبری سه کا [17] [12]ایران انجام شده 

( 1انوود از: )پووژوهش شناسووایی شووده اسووت کووه عبووارت   
 یاجرا( 2( مدیریت پژوهش، و )3گذاری پژوهش، )سیاست
 گووذاری پووژوهش، مجموعووه. مناووور از سیاسووتپووژوهش

مودیریت کوالن صونعت بوه      هایی است کوه در حووزه  اقدام
 های پژوهشی به زیرمجموعه ومناور تعیین و ابالغ اولویت
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هوایی کوه بوه مناوور     شود. اقدامهای تاب  انجام میشرکت
های پژوهشوی و تخصویص   ها و پروژهتهیه و تصویظ طرح

گیورد،  مناب  به آنها، ناارت بر اجرا و ارزیابی نتایج انجام می
هایی که شود. اقدامبندی میمدیریت پژوهش طبقه در حوزه

ریزی رنامههای پژوهشی به مناور بها و پروژهمجریان طرح
های تحقیقاتی، اجرایی، اجرای پژوهش با استفاده از ظرفیت

اجورای   دهند، حوزهسازی نتایج انجام میو کاربرد و تجاری
 آورد. پژوهش را به وجود می
پژوهش و فناوری وزارت نیورو،   نامهاز سوی دیگر، ناام

سطوح مدیریتی زیر را برای مدیریت و راهبوری پوژوهش و   
( سطح 1اند از )است که عبارت هارت نیرو برشمردفناوری وز

گووذاری کووالن، ناووارت و ارزیووابی   حوواکمیتی و سیاسووت 
( سوطح اجورای   2( سطح مودیریت پوژوهشد )  3راهبردید )

نامه سطح چهوارمی را هوم بوه    پژوهش و فناوری. این ناام
سازی نتایج در نار گرفته ( سطح تبیین نیاز و پیاده7عنوان )

را جزء وظایف سوه سوطح قبلوی در ناور      است که البته آن
شناسایی شده در  گانهگرفته است. بنا بر این کارکردهای سه

تطبیقی  که مبتنی بر مطالعه [12]های پژوهش ناام مطالعه
صنای  برق و نفت کشورهای مذکور بوده است، از مقبولیوت  

مودیریت و   ناموه ناامکافی برخوردار است و با  تو مشمولی
راهبری پژوهش و فنواوری وزارت نیورو مطابقوت دارد. بوه     

 گانووههمووین دلیوو  در ایوون مقالووه، کارکردهووای سووه     
گذاری، مدیریت، و اجرای پژوهش بوه عنووان سوه    سیاست

کارکرد اصلی مورد انتاار از ناام راهبری پوژوهش صونعت   
 برق و انرژی مالک قرار گرفته است. 

ژوهش و فنااوری صانعت بارق و    نظام راهبری پ

 انرژی

با عنایت به کارکردهای شناسایی شده و وظایف ارکوان  
راهبری و مودیریت پوژوهش و فنواوری     نامهمذکور در ناام

پژوهش و فناوری صنعت  وزارت نیرو، بازیگران اصلی حوزه
بوورق و انوورژی بووه شوورح زیوور در سووه کووارکرد اصوولی     

بنودی  ش دسوته گوذاری، مودیریت، و اجورای پوژوه    سیاست
 ( را ببینید(:1شود )شک  )می
 که به تناسوظ   –وزارت نیرو  نذارو پژیاش سیاست

در حوزه وظایف معاونوت تحقیقوات و منواب  انسوانی،     
 -پوژوهش -معاونت بورق و انورژی، شوورای آمووزش    

 فناوری وزارت نیرو قرار داردد

  های مادرتخصصی و مراکوز  شرکت یدنرنت پژیاش
 پژوهشید

 مراکز پژوهشی، واحودهای تحقیوق و    ش اجراو پژیا
هووا، صوونای  و هووای بوورق، دانشووگاه شوورکت توسووعه
هوای  پایوه و سوایر مجریوان پوروژه    های دانششرکت

 پژوهش و فناوری.
 

 
 یپژوهش در صنعت برق و انرژ ینظام راهبر یو کارکردها گرانیباز. 2شکل 

 ([03]شده در )نتیجه پژوهش بر اساس مدل ارائه 

 

سیاست گذاری
پژواش

وزارت نیرو•

مدیریت  
پژواش

شرکت اای مادرتخصصی•

پژواشگاه نیرو و مرکز تحقیقات آب•

اجرای پژواش
دانشگاه اا•

صنایع•

پایه-شرکت اای دانش•
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نامه مدیریت و فناوری بر اساس توضیحاتی که در ناام
گوذاری،  سیاست گانهوزارت نیرو آمده است، کارکردهای سه

مدیریت، و اجورای پوژوهش در صونعت بورق و انورژی بوه       
 شود.سازی میصورت زیر پیاده

 گذاریسیاست چرخه

هایی که به مناور تعیین اهوداف  مبازیگران اصلی و اقدا
های پژوهش و فناوری صنعت های کالن و اولویتو برنامه

 شود به شرح زیر است:برق انجام می
  هادتعیین و ابالغ سیاست ی ارت نیری 

 هوا بور   تغییر یا بهبود سیاسوت  ااو ی ارتخانه یعاینت
اساس بازخوردهای سطح مدیریت پژوهش و مطالعات 

 ها(.گاه و مراکز پژوهشی، دانشگاهسیاستی )پژوهش

 مدیریت پژوهش چرخه

هوای  هوای پژوهشوی در حووزه   به مناور تعیین اولویت
تخصویص   گیوری دربواره  تخصصی وزارت نیورو و تصومیم  

 ها به شرح زیر است:مناب ، بازیگران اصلی و اقدام
 تعیوین   ااو یاکرتخصصی ی یرارز پژیا می  شررت

دار بور اسواس   ولویوت هوای پژوهشوی ا  ها/ حوزهمحور
 های ابالغ شدهدسیاست

 هوای موورد نیواز بور     پیشنهاد پوروژه  ااو برق شررت
 داردهای اولویتاساس حوزه

 هوا، ابوالغ و   تصویظ پروژه ااو یاکرتخصصی شررت
 تخصیص مناب د

 هوای  بوازخورد موضووع   اماو یاکرتخصصمی   شررت
 های سیاستی و جذب مناب .اولویت

 اجرای پژوهش چرخه

مناور مدیریت و اجرای تحقیقات بنیادی، کواربردی   به
سوازی و  فناوری در صنعت برق و انرژی، و تجاری و توسعه

هوا بوه شورح زیور     کاربرد نتایج در صنعت، بازیگران و اقدام
 است:
  های بورق  ها در شرکتاجرای پروژه اا یجرنا  پریژ

 پایه(د -های دانشها و شرکت)توسط دانشگاه

  هوا  سازی و کاربرد نتایج پروژهتجاری ی یرارز پژیا
 و ارتباط با صنعتد

 طوور  پایش، کنترل اجرا )به ااو یاکرتخصصی شررت
 مستقیم یا به واسطه مراکز پژوهشی(د

 بازخورد میزان دستیابی بوه   ااو یاکرتخصصی شررت
گذاری آینوده( و مصوارف بورای    ها )برای اولویتهدف

 مدیریت مناب  و بودجه.

 همسئل طرح

 نامهارائه شده که بر اساس ناام هاییفبا توجه به توص
 و تجربوه  یورو وزارت ن یپژوهش و فناور یو راهبر یریتمد
پژوهش در سطح صونعت بورق و    یو اجرا یریتمد یدانیم

 و بورق  صونعت  پوژوهش  راهبوری  فعلی نااماست،  یانرژ
 بوه . کندمی پیروی عمودی یا 1پایین به بای الگوی از انرژی
 از انرژی و برق صنعت پژوهشی هایسیاست که ترتیظ این
 پژوهشوی،  هوای اولویوت  کوالن،  هایبرنامه انداز،چشم نار
 یسواز و روان ی تسوه  ییزم برا سازوکارهای و مالی مناب 
و چوه در بخوش    ی)چه در بخش دولت پژوهشی هایالیتفع

 -آمووزش  یبرق( در شورا یهاصنعت و شرکت -یخصوص
 هاسیاست این. شودمی تعیین نیرو زارتو فناوری -پژوهش

و  تخصصوی مادر یهوا )شرکت پایین به( نیرو ت)وزار بای از
 پژوهشووی مراکووز و توزیو  و  یابورق منطقووه  یهوواشورکت 

 هوای یوت ( در قالوظ اهوداف و اولو  یورو وزارت ن زیرمجموعه
 یون تحقوق ا  یبرا یازو مناب  مورد ن شودیابالغ م یپژوهش
هوا قورار   شورکت  یوار در اخت یوظ رتت ینبوه همو   یزها نهدف
هووای پووژوهش و فنوواوری شوورکت هوواییتووه. کمگیووردیموو

های ابالغ مادرتخصصی تمهیدات یزم برای اجرای سیاست
های کوالن ملوی و   شده را از طریق تعریف و تصویظ طرح

هوای  فناوری و تأمین مناب  مالی پروژه های توسعهراه نقشه
کننود.  سوازی موی  یواده تخصصوی پ  مربوط به آنها به حووزه 
های ابالغ ها در هماهنگی با اولویتتعریف و تصویظ پروژه

هوای مادرتخصصوی،   شده در فرایندی متمرکوز در شورکت  
هوای بورق بوا مشوارکت     توسط دفترهای تحقیقات شورکت 

ها و مراکز پژوهشی و پژوهشگران حقیقی و حقوقی دانشگاه
هوای  کتتحقیقواتی شور   رسد. بودجهتهیه و به تصویظ می
تصویظ شده برای یوک سوال تعیوین     برق بر اساس برنامه

های مادرتخصصی شود و از طریق وزارت نیرو به شرکتمی
                                                                                      
1. Top-Down 
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شوود توا صورف    های مجری ابوالغ موی  و سپس به شرکت
ها توسط پژوهشگران حقیقی و حقوقی همکوار  اجرای پروژه
هوای  پوروژه  1هوای بورق شوود. مجریوان سوطح      با شرکت

ز پژوهشی وزارت نیرو( با همکاری مجریان تحقیقاتی )مراک
 )شووام  واحوودهای تحقیووق و توسووعه    7و  2، 3سووطوح 
های ها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای تاب ، دانشگاهشرکت
هوا و  هوا و پوروژه  اجرای طورح  بنیان و صنعتی( وظیفهدانش
سازی نتایج را به عهده دارند. ارزیابی و بازخورد ایون  تجاری

به همین ترتیظ ذکور شوده از پوایین بوه بوای      ناام اجرایی 
فنواوری   -پوژوهش  -تجمی  و در اختیوار شوورای آمووزش   

گیرد تا در ایجاد هماهنگی بین اهداف و وزارت نیرو قرار می
. [16]ها مورد استفاده قرار گیرد ها و بازنگری سیاستبرنامه

هش در صوونعت بوورق بنووابراین، ناووام فعلووی راهبووری پووژو
 های زیر را دارد:مراتبی است و ویژگیسلسله

 متمرکزطور ها و مناب  به گذاری، تعیین اولویتسیاست 
 شودداجرا می

 و  یمراتبسلسله یاساس سازوکارها مناب  بر صیتخص
های پژوهش و فنواوری  از طریق کمیته سایرانهدیوان
ز پویش  هوای ا های تاب  وزارت نیرو به اولویوت شرکت

 شوددتعیین شده اجرا می

 هوووای اصووولی توسوووط شووورکت ناوووارت و کنتووورل
یافتوه اعموال   به صورت متمرکز و تجم  مادرتخصصی

هوا و  های مجری در تعیوین اولویوت  شود و شرکتمی
های ها فقط از شرکتها و طرحتعریف و تصویظ پروژه
 کننددمادرتخصصی پیروی می

 یطووین ها پروژههای تصویظ و تأمین اعتبارات یندافر 
دارد و نیازهوای پوژوهش و فنواوری     نییپا یاثربخش و

هوای بورق طوی ایون فراینود ممکون اسوت از        شرکت
هووای تعیووین شووده متمرکووز توسووط فهرسووت اولویووت

 گذار اصلی حذف شود. سیاست

های گذاری و تعیین اولویتمراتبی سیاستروش سلسله
 پووژوهش و فنوواوری، مزایووایی از جملووه وحوودت رویووه،    

بوه نسوبت   پذیری مرکزی در اجرا و توأمین منواب    مسئولیت
هایی که با طی فرایندهای مذکور . پروژهداردبرمطمئن را در

هوای تحقیقوات بیورون    مراتبی از دل کمیتوه طور سلسله به
شوود،  های پژوهشی تصویظ موی آید و به عنوان اولویتمی

سوایری اداری تصوویظ،   های کمتری بابوت دیووان  نگرانی

ابالغ و تأمین مناب  دارد. هم نین به دلیو  ابوالغ شودن از    
های اجرایوی بیشوتری در   نهادهای بایدستی، دارای اولویت
 مجریان سطوح میانی خواهد بود.

شوود  ناام ارزیابی مرکزی موجظ می ولی در عین حال،
تور مسوئولیت کمتوری بورای خوود در قبوال       سطوح پوایین 

پووژوهش و فنوواوری و  هووایهووا و پووروژهاثربخشووی برنامووه
توری  وری بودجه و مناب  قائ  باشوند و نقوش پررنوگ   بهره

برای سطوح بایی راهبری پژوهش صونعت بورق و انورژی    
قائ  شوند. این دیدگاه موجظ کاهش مشوارکت خالقانوه و   

هوا و مصورف   هوا و اجورای پوروژه   ریزیمسئوینه در برنامه
هوای  هکردن مناب  خواهد شود. ایون امور، اثربخشوی پوروژ     

های واقعی صنعت بورق  تحقیقاتی را در رف  نیازها و اولویت
 کند.رو میو انرژی با چالش روبه

از سوی دیگر، با توجوه بوه اینکوه بخوش تحقیقواتی و      
صنعتی نیوز در ایون فراینود نقوش مسوتقیمی ندارنود، ایون        

در هنگوام   –هایعنی درک نکردن متقاب  از اولویت -عارضه
هوای تصوویظ   ها و پروژهنعت با برنامهدانشگاه و ص مواجهه

شده ممکن است بروز کند، زیرا در ناام فعلی، برای مطورح  
های نوآورانه توسط پژوهشگرانی خارج ها و پروژهشدن ایده

از ارکان مذکور سازوکار مشخصی وجود نداردد در حالی کوه  
به دلی  تجارب صنعت و دانشوگاه بوه عنووان     -هااین ایده

ممکن است در صوورت   -های تحقیقاتیپروژهاجراکنندگان 
مطرح شدن از اقبال عمومی برخوردار شود، ولوی بوه دلیو     

های مودنار شورکت بورق همراسوتا نبوود،      اینکه با اولویت
هوا ایون   ایون محودودیت   فرصت مطرح شدن نیافت. نتیجه

هووای پژوهشووی صوونعت بوورق در    اسووت کووه اولویووت  
یکپارچه و با کمتورین  ها از بای و با دیدگاهی گذاریسیاست

هوایی  های شورکت شود و به نیازمندیتکيرگرایی تعیین می
کننود،  وپنجه نورم موی  که در میدان عم  با مشکالت دست

گیوری توجوه کوافی    مراتظ تصومیم ممکن است طی سلسله
 ابراز نشود.
دیگری که آن هم ریشوه در ماهیوت مکوانیکی     عارضه

، نبود امکان تعریوف  های پژوهشی داردفرایند تعیین اولویت
های کالن و پی یده در این ناام است. برای و اجرای پروژه

میوانی   های مشترک بین مجریوان رده گیری همکاریشک 
گوذاری منواب  ایشوان بوه     های برق( و بوه اشوتراک  )شرکت

هوایی کوه   هوای کوالن یوا مگواپروژه    مناور اجورای طورح  
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طلبد، میگذاری مشترک و هماهنگی بین شرکتی را سرمایه
بینی نشده اسوت. بنوابراین بوا خورد شودن      سازوکاری پیش

هوای  گوذاری در پوروژه  های تحقیقاتی، امکان سرمایهبودجه
 کالن در عم  وجود ندارد.

به مناور بهبود عملکرد ناام راهبری پوژوهش صونعت   
شود که برق و انرژی، در ادامه الگوی جایگزینی معرفی می

لوظ مشوارکت جمعوی در    ضمن ایجاد سوازوکاری بورای ج  
راهبووری پووژوهش صوونعت بوورق   گانووهکارکردهووای سووه

گذاری، مودیریت، و اجورای پوژوهش(، سوازوکاری     )سیاست
بخش دانش و پژوهش  های نوآورانهگیری از ایدهبرای بهره

و نیووز ورود بخووش صوونعتی بووه رونوود نیازسوونجی و کشووف 
آورد. هم نین، بوا افوزایش   های پژوهشی فراهم میاولویت

گذاری، موجظ افوزایش  سیاست ثرگذاری مجریان در چرخها
خوود،   شود کوه بوه نوبوه   پذیری ایشان در اجرا میمسئولیت

وری منواب  در ناوام راهبوری پوژوهش     موجظ بهبود بهوره 
 صنعت برق و انرژی خواهد شد.

 پرسش پژوهش

راهبری  نامهبا استناد به ناام -روشی که در حال حاضر
بوورای موودیریت  – [16] 1رت نیووروپووژوهش و فنوواوری وزا

نوآوری در صنعت برق و انرژی در پیش گرفته شده اسوت،  
تا حد زیادی به رویکرد سیستمی نسبت به نوآوری نزدیوک  
است. نتایج چنین رویکردی، محروم ماندن صونعت بورق و   

هوای  ظرفیت انرژی از ایجاد فوایی است که در آن از همه
شود. بر سطوح استفاده می شور برای بروز نوآوری در همهک

هایی که در این بخش بررسی شود،  اساس نتایج مرور مقاله
بووم  تغییر دیدگاه از رویکورد سیسوتمی بوه رویکورد زیسوت     

نوآوری و استفاده از مفهوم پلتفورم در راهبوری پوژوهش و   
فناوری پیشنهادی است که در ایون مقالوه بوه آن پرداختوه     

ده است. در اداموه، ضومن بررسوی ناوام فعلوی راهبوری       ش
پژوهش صونعت بورق و انورژی، کوشوش شوده اسوت بوه        

 های زیر پاسخ داده شود:پرسش
نوآوری، آیا ناام فعلی  با توجه به نارات غالظ در حوزه .1

هوای  راهبری پژوهش و فناوری قوادر اسوت از ظرفیوت   
 ؟پژوهشی کشور در راستای بهبود نوآوری استفاده کند
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تووان  با اتکا بوه مطالعوات علموی ایون حووزه، آیوا موی        .3
 پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی ارائه داد؟

در بخووش بعوودی، کارکردهووای مووورد انتاووار از ناووام  
راهبری پژوهش تشریح شده است و بر اساس این انتاارها، 
ناام فعلی راهبری پوژوهش و نووآوری در صونعت بورق و     

بهبود آن شناسایی شوده اسوت.   های انرژی ارزیابی و زمینه
بووم نووآوری و اسوتفاده از    سپس با اتکا بوه مفهووم زیسوت   

گذاری جمعوی،  نارات اقتصاد پلتفرمی، نوآوری باز و سرمایه
راهکاری برای گذار روش فعلی راهبری پژوهش و نووآوری  
صنعت برق و انرژی بوه سووی رویکورد پلتفرموی پیشونهاد      

 بانی و تأکید شده است.شود که در ادبیات موضوع پشتیمی

 روش تحقیق

 این پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی مطالعوه 
بووا اتکووا بووه روش فراترکیبووی بوورای تحلیوو   [15]موووردی 
های مطالعات انجام شده است و به این ترتیظ از نووع  یافته

وردی مطالعوه مو  رود. تبیینی به شمار می -پژوهش توصیفی
فی است که بر مطالعوه عمیوق   های تحقیق کییکی از روش

گویند( تمرکز معینی از یک پدیده )که به آن مورد می نمونه
 ،یفو یبه عنوان روش پوژوهش ک  یمورد مطالعه .[14] دارد

 یهوا دهیدر شناخت و دانش ما از پد ینقش منحصر به فرد
و موجوظ ایجواد    دارد یاسو یو س ،یماعاجت ،یسازمان ،یفرد

 شناخت کو  واقعیوت، شوناخت عمیوق ابعواد نهوان پدیوده       
اجتماعی و دستیابی به کلیت منحصر بوه فورد آن را بورای    

 یپژوهشوو راهبورد روش،  نیوو. اکنود پژوهشوگر فوراهم مووی  
و اقتصواد   تیریمد ،یزیربرنامه ،یدر علوم اجتماع یمشترک
زموانی انجوام   ت، این روش که کاوشوی تجربوی اسو    است.
و  است ایشود که پژوهشگر نیازمند فهم یا تبیین پدیدهمی

موجوود در   دهیو پد یررسو ب یاز مناب  و شواهد چندگانه بورا 
 دهیو پد نیکه مرز ب یطیدر شرا کندیاستفاده م یواقع نهیزم
 روش مطالعوه  .[17] سوت یآن بوه وضووح روشون ن    نهیو زم
مفصو  از   یفیتمرکوز دارد و توصو   یخاص دهیبر پد ،یمورد

 یروشو  یموورد  . مطالعوه دهدیموضوع مورد مطالعه ارائه م
 یتوازه و معوان   یانودازها است که به کشف چشوم  یاکتشاف
 یابیووروش قصوود ارز نیوو. اانجاموودینووو موو نشیووو ب دیووجد

 یموجووود را نوودارد، بلکووه بووا بررسوو شیاز پوو یهوواهیفرضوو
را بوه دسوت    هامیالعات، اصول و تعماطالعات حاص  از مط
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 یرا طو  یاصول  چهوار مرحلوه   یمورد مطالعه. [13] دهدیم
 : [30] کندیم
 دیکاومورد یچارچوب منطق میانتخاب مورد و تنا .1

 داطالعات یگردآور  .3

 دهاافتهی  یتحل .2

 . جینتا ارائه .7

بوه دسوت آوردن    ،یمورد روش مطالعه یایمزااز جمله 
امور بوه    نیو موضوع پژوهش اسوت. ا  انبوه اطالعات درباره

 .[17] شودیاز موضوع مطالعه منجر م یشتریشناخت ابعاد ب
که ممکن اسوت   یانسجامبی و ینامیاز ب زیمناور پره به

بوروز   یفو یک قیو حقت یهاروش ریسا ای یدر مطالعات مورد
هوا  بورای تحلیو  یافتوه    1)متاسنتز( ظیاز روش فراترک ابد،ی

 گووریهم ووون د زیوواسووتفاده شووده اسووت. روش متاسوونتز ن
را دنبوال   یدر ک  سه هدف اصول  یفیپژوهش ک یهاروش

 هاهمشاهد درباره هی: شناخت ابعاد موضوع، شرح نارکندیم
ور کلوی  بوه طو  که  ییخاص. الگو یمفهوم و توسعه  یو وقا
 فتوه از روش رشوود برگ یاسوتفاده مو   ظیفراترک یاجرا یبرا

 یبررسو ( 1: )[31] شورح اسوت  ایون  به  3سَندِیسکی بروسو
جوو در  وجسوت ( 3) پوژوهش  هوای پرسش میو تنا یفلسف

 اطالعات قاب  اتکوا و معتبور   یتمرکز رو( 2) متون و مناب 
. در هوا افتوه ی و ارائه ظیرک( ت6) اطالعات  یوتحلهیتجر( 7)

بووم  این پژوهش به مناور ایجواد درکوی عمیوق از زیسوت    
نوآوری صونعت بورق و انورژی، ناوام راهبوری پوژوهش و       

ترین فناوری صنعت برق و انرژی را به عنوان یکی از اصلی
گذاری در این عوام  مثثر بر بروز و ظهور نوآوری و سیاست

ته است و ابعواد مختلوف آن بور    حوزه مورد بررسی قرار گرف
اساس مطالعات موضوع شناسایی و معرفی شوده اسوت. بوه    

های مناور پاسخ به خأل شناسایی شده در ارتباطات و نقش
های ها و اولویتبازیگران این حوزه چه در خصوص موضوع

تخصیص مناب ،  ها و نحوهفناوری و چه در خصوص اولویت
مودیریت نووآوری، اقتصواد و     ها در سه حوزهاز ترکیظ یافته

علوم اجتماعی استفاده کرده است توا ضومن حفوظ مزایوای     
ناام فعلی راهبری پژوهش، معایظ یاد شوده را بوه روشوی    

بوه توضویح    یافته برطرف کنود. در اداموه  مند و سازمانناام
                                                                                      
1. Meta-Synthesize 

2. Sandelowski-Barroso 

مفاهیم استفاده شده در این الگو پرداختوه شوده اسوت و در    
اسواس ایون سوه مفهووم      بخش بعدی، الگوی مورد نار بر

 تشریح شده است.
های کیفوی  ترین انتقادهای وارد بر پژوهشیکی از مهم

و مطالعات موردی این است که اطالعات گردآوری شوده و  
نیز نتایج بوه دسوت آموده تحوت توأثیر ذهنیوت و افکوار و        

پژوهشوگر در  »های موردکاو و پژوهشگر قرار دارد و دیدگاه
. البته اگر پژوهشگر در [15]« دارد نتایج نقشی محوری ارائه
گردآوری اطالعات به مناب  مختلف مراجعه کند، اثور   مرحله

هویت شخصی را در پژوهش خود توا حود زیوادی محودود     
کند. از طرفی، هویت شخصی پژوهشگر تحت توأثیر دو  می

 انود از دسترسوی و درک  عام  اصلی قورار دارد کوه عبوارت   
قبلی. دسترسی به توانایی پژوهشوگر بوه واقعیوت موضووع     
مطالعه به هموان ترتیبوی اشواره دارد کوه در واقو  ر  داده      

دانوش افوراد،   »است. درک قبلی نیز بوه موواردی هم وون    
هوای  بینش شخصی، و تجاربی که از درگیر شدن در پوروژه 

( بوا  1234اشواره دارد. اکبوری )  « انود تحقیقاتی قبلی داشته
نارات پژوهشوگران مختلوف، مفهووم روایوی را در     بررسی 

کند و معتقد اسوت  وسیعی تبیین می مطالعات کیفی با دامنه
کننود کوه از دقوت و    پژوهشگران آن چیزی را استفاده موی 

تور  کیفیت و قابلیوت اعتمواد بورای مفهووم روایوی مناسوظ      
هدفش ایجاد فهم »دانند. ولی پایایی در مطالعات کیفی می
های گوبوا و  دو پژوهشگر به نام 1370. در دهه [33]« است
برای جایگزینی مفهوم روایی و پایایی در تحقیقات  2لینکلن

انود کوه شوام     کیفی، مفهوم قابلیت اعتماد را معرفی کورده 
قابلیت اعتبار )قاب  قبول بودن، جایگزین مفهوم »معیارهای 

انتقال )جایگزین مفهووم کیفوی   کمّی روایی درونی(، قابلیت 
روایی بیرونی(، قابلیوت سوازگاری یوا اطمینوان )جوایگزینی      

طرفوی یوا قابلیوت تأییود     برای مفهوم کمّوی پایوایی( و بوی   
. به ناور  [33]است « )جایگزینی برای مفهوم کمّی عینیت(

ت بوه  او، انجام پژوهش کیفی با نتایج قاب  اعتمواد در نهایو  
هوا، تأییود همکواران پژوهشوی،     مراجعه به آزمودنی»روش 

تحلی  مورد کیفی، تأیید سواختاری، و کفایوت منواب  موورد     
 قاب  حصول است.« ارجاع

                                                                                      
3. Guba and Lincoln 
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 گردآوری اطالعات

گذاری و حکمرانی نوآوری سیاست نگاه متفاوت به حوزه
در صنعت برق و انرژی، با استفاده و ترکیظ مفواهیم چهوار   

آوری، نوآوری بواز، اقتصواد پلتفوورمی، و    بوم نوزیست حوزه
 گذاری جمعی شک  گرفته است.سرمایه زمینهمنطق پس

 های افقیبوم نوآوری و سیاستزیست

گووذاری نخسووتین تغییووری کووه یزم اسووت در سیاسووت
گوذاران بوه نووآوری    نوآوری داده شود، تغییر نگواه سیاسوت  

ی دسوتگاه  است. در نگاه فعلی، نووآوری بوه عنووان خروجو    
اداری ناام راهبری پژوهش و فناوری در نار گرفتوه شوده   
 است و برای وقوع آن، ناام دقیقی که در آن وظایف هموه 
اجزا روشن شده است، تنایم و از بای بوه پوایین هودایت و    

شود. در حالی کوه بور اسواس آن وه مازوکواتو و      ناارت می
ی و دلی  گیراند، ناام تصمیم( مطرح کرده3017رابینسون )

این همکاری بین اجزا، چیزی است کوه در ایون نووع نگواه     
. ایشان ضمن معرفی ناام نووآوری  [32]مغفول مانده است 

دارند که ارزش نوآوری در صنای  فوایی، بیان می و زنجیره
و روابط ایشوان را   گرانیباز توانندیکه م این الگوها هر چند

درک  یبوورا ییهوواروشبووه ضوورورت بکشووند،  ریبووه تصووو
کنشگر ارائوه  -گریدر سطح روابط باز یریگمیتصم یچگونگ

 یهوا که بر خالف چارچوب اندهاستدیل کرد آنها .کنندینم
سطح  یها( و چارچوبینوآور یمل ناامسطح کالن )مانند 

 ینووآور  بومزیست کردی( روانگریباز یهاشبکهمانند خرد )
سازد که درک صحیحی هایش، ما را قادر میبه دلی  ویژگی

ها در فوای نوآوری و فناوری داشوته  های شرکتاز تصمیم
شود که بر اساس تعریف مووِری، هودف  باشیم )یادآوری می

(. ایون  [2] گذاری نوآوری نیوز هموین امور اسوت    از سیاست
 ها عبارت اند از: ویژگی

بین سوطح   قرار دارد، یانیدر سطح م ریبوم نوآوزیست .1
بوازیگران و   کالن ناام نووآروی و سوطح خورد شوبکه    

 فعایند

 نیروابووط بوو چگووونگیو  نوووعبوور بوووم نوووآوری زیسووت .3
 تأکید داردد ستمیدر اکوس گرانیباز

و سوطح   یمل یفواکالن  یهااستیبه هر دو سطح س .2
  عوام  مرتبط است. ریها و ساشرکت یهاتیخرد فعال

بوم نووآوری  تعریف واحدی از زیستادبیات موضوع، در 
بوم نوآوری متأثر از هنوز در دست نیست ولی مفهوم زیست

وکوار  کارگیری آن در کسظبوم و بهمفهوم اکولوژیک زیست
بوه عنووان نووعی     [37] وکوار بووم کسوظ  عنووان زیسوت   با

ال ها و عوام  فعو هی مشترک بین بنگاهامشارکت و تالش
هوای پیشونهادی   وکوار بوه مناوور ترکیوظ ارزش    در کسظ

تور بوا   پیشنهادهای بهتور و متناسوظ     و ارائهتک عوامتک
بووم  . در واقو ، زیسوت  [36]نیازهای مشتریان و بازار اسوت  

وکار متمرکوز بور جوذب ارزش اسوتد در حوالی کوه،       کسظ
. یکوی از  [11]وری بر خلق ارزش تمرکز دارد بوم نوآزیست
 بوم نوآوری این است که به دلی  شوبکه های زیستویژگی

های مشوترک و ماهیوت   الیتایجاد ارزش و فع در هم تنیده
محودود بوه   کنندگی اجزا، نیاز بوه تغییورات و بهبوود    تکمی 
زیگران و عوامو  )از  تأمین فناوری نیست و سوایر بوا   شبکه

گر روابط میان اجزا( نیز ممکن است تحت تأثیر جمله تنایم
 روابط متقاب  سایر اجزا نیاز به تغییر و بهبوود داشوته باشوند   

ای گِرَنداِسووترند و هولگِرِسووون در سووال  در مطالعووه .[35]
بووم نووآوری   یستز پر ارجاع درباره مقاله 130تعداد ، 3030

بودنود را بوه    منتشر شوده  3017تا  3015های که بین سال
ای از عوام  مشترک ، به مجموعهبررسی کردند 1منامطور 

بووم نووآوری دسوت یافتنود.     ه از زیسوت در تعاریف ارائه شد
تعاریف، بازیگران فعال در  ترین عام  مشترک در همهمهم
تعواریف مورتبط بوا    د در حوالی کوه در   انود بوم نوآوریزیست
هاسوت.  اوریوکار، تمرکز اصلی روی محصویت و فنکسظ

 3بوم نوآوریکنندگی زیستتکمی  -ماهیت بیشترِ مشارکتی
در مقابوو  رقابووت و جووایگزینی، دومووین عاموو  مشووترک   

بوووم نوووآوری اسووت.  تعوواریف زیسووت شناسووایی شووده در
و فوای نهادی  2شودبوم اجرا میهایی که در زیستالیتفع

ند. ابودهعوام  مشترک دیگر در تعاریف  7بوم نوآوریزیست
نیوز   6تخصصوی شودن  هم -تکاملیو در نهایت، ویژگی هم

بوم نوآوری برشمرده شده است. آنها بر اسواس  برای زیست
ل ای زنده و در حابوم نوآوری را مجموعهاین مطالعه، زیست

فووای  ها، ها، فناوریالیتتکام  و فرگشت از بازیگران، فع
                                                                                      
1. Systematic Review 

2. Collaboration - Complements 

3. Activities 

4. Institution 

5. Co-evolution – Co-specialization 
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نندگی و کنهادی و ارتباطات بین اجزا از جمله روابط تکمی 
نوآوران  اند که بر عملکرد نوآورانهجایگزینی و رقابت دانسته

 .[13] گذاردبوم اثر میزیست
عطووف در  ( چهووار نقطووه 3017ومز و همکوواران )گوو
اند. مور دهبوم نوآوری شناسایی کروم زیستگیری مفهشک 

 فناوری، یشگام دیدگاه اکولوژیک به مقولهپ( 1335-1332)
را توسعه داد. گوائر و کازوموانو   وکار بوم کسظمفهوم زیست

وکوار را تبیوین   بوم کسظمفهوم پلتفرم برای زیست (3003)
بوه  ، در نار گرفتنود  بومرمی برای زیستکردند و نقش پلتف

نووآوری و   وای توسوعه یدگاه ما را نسبت به فداین ترتیظ 
 (3007یان سیتی و یویِن ). [34] ندتر کردوکار روشنکسظ

وکوار  بوم کسوظ بوم نوآوری به جای زیستاز عبارت زیست
 یشورکت  از طریقکه استفاده کردند به مناور تبیین فوایی 

هوا و  ریسوک  .شوود محوری و پیشگام نوآوری راهبری موی 
رم با آن مواجوه اسوت، در   پلتفایی که این فوا در بستر مزای

بووم  بوم نوآوری بوا زیسوت  های زیستواق  به تبیین تفاوت
 آدنر و کاپورو  (3005)آدنر . در نهایت، پردازدمیوکار کسظ

وم نوآوری در ( نقش مهمی در انتشار مفهوم زیست ب3010)
گران در عین تفکیکی کوه پژوهشو   اند.ادبیات موضوع داشته
وکوار در  بووم کسوظ  بوم نوآوری و زیسوت بین مفهوم زیست

( بوه  3017اند، گومز و همکواران ) ادبیات موضوع قائ  شده
اند که به موا  ی مشترک این دو مفهوم اشاره کردههاویژگی

بووم  در شناسایی اجزا و کارکردهای موورد انتاوار از زیسوت   
 نوآوری کمک شایان توجهی خواهد کرد:

پیوسوته و ارتباطوات متقابو      بوه هوم   کهمتشک  از شب .1
 دبومبازیگران و عناصر زیست شبکه

 درمتشکی  شده بر بستر یک پلتف .3

پلتفورم یوا    ری توسط شرکت محووری ایجادکننوده  راهب .2
 دانددیگر عواملی که پلتفرم را ایجاد کرده

وجود همزمان فوای همکواری و رقابوت بوین اجوزای      .7
 دبومزیست

بووم کوه از الگووی    ای زیسوت ر برعم قائ  شدن چرخه .6
 کند.تکاملی با کمک اجزا پیروی میتکاملی و همخود

دهد بوم نوآوری نشان میبررسی ادبیات موضوع زیست
بوم عمده برای زیست که پژوهشگران این حوزه سه ویژگی

اند که آن را نسبت بوه رویکورد سیسوتمی بوه     نوآوری قائ 

کنود:  متمایز موی  وکاربوم کسظرویکرد زیست نیزنوآوری و 
 .را ببینید( [11] )برای نمونه

   بوووم نوووآوری، تمرکووز روی ر زیسووتد تمررممز  حممر
کنندگی بین اجزا به مناوور ایجواد   های تکمی فعالیت

طور مشترک اسوت و   ارزش )به جای جذب ارزش( به
ات و هوا و تغییور  امکان بوروز و مطورح شودن چوالش    

بوووم اجووزای زیسووت ی فناورانووه توسووط همووهنیازهووا
پذیر است. در حالی که در رویکرد سیستمی )یوا  امکان

ی به پایین( به نووآوری، بوه طوور معموول نیازهوا از      با
هوای از پویش   مراتظ و بر اساس برناموه طریق سلسله

فنواوری( اعوالم    تعیین شده به فناوران )سمت عرضوه 
ی غیور از مووارد   بوازخوردی یوا نیواز    شود. چنان وه می
مراتوظ  د، از طریوق سلسوله  بینی شده مطرح شوو پیش

بررسی و در صورت تأیید حاکمیوت ناوام نووآوری، از    
 دگیردها قرار میهمان طریق در برنامه

   نفعووان ذی بوووم نوووآوری، همووهدر زیسووت بمما نگرا
نوآوری فناورانه شام  فناوران، صنای  پیشگام و حتوی  

ی را در عووین رقابووت کننوودگمشووتریان نقووش تکمیوو 
کنند. این امور موجوظ افوزایش نتوایج     فناورانه ایفا می
های جمعی نسبت به حالت سیسوتمی  حاص  از تالش

 و بای به پایین یا رقابت محض خواهد شد.

  بووه جووای موودیریت و کووارکرد   سمما یرار حممارمیتی
بوووم دهووی، زیسووتگووذاری و کنتوورل و سووازمانهوودف

مشوارکتی اسوت کوه در    نوآوری نیازمند نوعی راهبری 
هوای جمعوی   توالش  هموراهِ آن ضمن جلظ مشارکت 

گوووران و عرضوووه و تقاضوووای فنووواوری و تناووویم  
رم مشووترک، الگوهووای  بووا پلتفوو کننوودگان تووأمین

بنووودهای هوووای فناورانوووه بوووه دور از قیدوکووواریهم
یز توسعه یابود توا نووآوری در    قراردادهای پیمانکاری ن

ای توأمین  هو سطوح )نووآوری در فنواوری، روش   همه
مالی، دانش و تخصص نیوروی انسوانی، و مودیریت و    

بوم( امکوان بوروز پیودا کنود و اجوزای      راهبری زیست
کننودگی و  بووم قوادر بوه ایفوای نقوش تکمیو       زیست

 های فناورانه با یکدیگر باشند.همکاری

بومی به تغییر رویکرد از نگاه ناام نوآوری و نگاه زیست
ربوط بوه نووآوری نیوز بوروز     های منوآوری در انواع سیاست

 نسبت به نگاه سیستمی ینوآوربومی به یابد. نگاه زیستمی
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ی عموود  یهوا اسوت ی. سهای متفاوتی نیواز دارد سیاستبه 
تمرکوز   رییتغ راهبریو بر اند دار و فعالجهت شتریب نوآوری
 ایجاد زمینوه، بر  شتریب یافق یهااستیس در حالی که دارند.

متمرکزنوود و بووه  ینوووآور یزم بوورای یووا پلتفوورم چووارچوب
 .دهنود یجهت م نییامکان تعهم  یبخش خصوصبازیگران 

بر  ینوآور استیبه س یعمود کردیرویزم به ذکر است که 
و  تحقیقوات پایوه  )در هور دو حووزه    میمستق یگذارهیسرما
و  متمرکوز اسوت  ی کلیدی خاص هایفناور ی( رویکاربرد

 شوود تعیین موی  ییهامرزنوآوری، « جهت» عالوه بر تعیین
. در فتود یاتفاق ب تواندیم یبخش خصوص یکه در آن نوآور

ی ایون مووارد   رو ینووآور  اسوت یبه س یافق کردیرو مقاب ،
از  ینووآور وقووع   یبورا  چوارچوب  جواد ی( ا1) کند:تکیه می

(، بوه عنووان   ی)ضرور نهیزمپس طیشرافراهم کردن  قیطر
 وسووعهتو صوونعت،  ارتبوواط دانشووگاه ، هوواميووال آموووزش 

از  ،یدر بخش خصوص یاز نوآور تی( حما3هاد و )رساختیز
در . یاتیو مال یهوا مانند مشوق میرمستقیغهای اقدام قیطر

و « بوازار »ی را به ریگمیدارد تصم  یتما یافق کردیروواق  
 .[32]بازیگران بسپارد 

 0نوآوری باز

ور تبیین تفواوت بوین   به منا 3002نوآوری باز در سال 
تلقی سنتی و مدرن از نوآوری در تحقیق و پژوهش مطورح  
شوود. در رویکوورد سوونتی )نوووآوری بسووته( محرمووانگی و    

کاری نسبت به جهان بیرون و تکیه بر منواب  فکوری   پنهان
شود. رویکورد نووآوری بواز توصویه     درون شرکت توصیه می

مکاری کند که در عصر اطالعات و ارتباطات، افزایش همی
هوا و  ی فکوری شورکت  با عناصر و عوام  خارج از مناومه

هوای  گشودن درهای نوآوری شرکت برای اسوتفاده از ایوده  
نوآوران بیرون از شرکت، رویکرد صحیح و امری حیاتی بوه  

 ( را ببینید(.3)شک  ) [37] رودشمار می
 

 
 [28]است( در برابر نوآوری بسته )سمت چپ( بر اساس مفهوم نوآوری باز )سمت ر .2 شکل

 

نوآوری به خودی خود نیازمند خالقیت و داشوتن نگواه   
متفاوت نسبت مسئله و راهکار است. از سوی دیگر، نوآوری 

ای و به تخصوص و دانوش و   فناورانه اغلظ امری بین رشته
ها در بوازار نیوز   فقیت نوآوریفراوان وابسته است. مو تجربه

بسته به سرعت دستیابی به محصولی قاب  عرضه بوه بوازار   
است که نیاز بخشی از بازار را برطرف کند. تغییرات نیوروی  

کُنودی   های دولتی و شبه دولتی بوه انسانی فعال در سازمان
دهد و این امر، با توجه بوه جوو بوه نسوبت ایسوتای      ر  می

کوه   –دولتوی های دولتی و نیموه رسانی بخشفوای خدمت
پورورش خالقیوت و    -رود چنوین باشوند  البته انتاار هم می

داشتن نگاه متفاوت به مسوائ  و راهکارهوا را در بلندمودت    

کند. در سوی مقاب ، جریان سویال نیوروی   دچار نوسان می
هوا و  انسانی و طیف گسترده و متنوع مسائلی کوه دانشوگاه  

توانود بوه عنووان ابوزاری     می اند،بخش صنعتی با آن مواجه
هوای نوو یوافتن راهکارهوای     برای تزریق خالقیوت و ایوده  

 مشکالت صنعت برق و انرژی نگریسته شود. زیورا گسوتره  
های صنعت برق و انرژی مسائ  و موضوع دانشی و فناورانه

تووان انتاوار داشوت بودون     به قدری متنوع است کوه نموی  1
هوای بیورون از   قیتهای فکری و خالگیری از ظرفیتبهره

هوایی کوه بیورون از    سازمان و اهمیت قائ  شدن برای ایده
                                                                                      
1. Open Innovation 
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انود، بووه پیشوورفت و  چوارچوب فکووری فعلوی تووراوش شووده  
خوداتکایی فناورانه نائ  شد. در صورت بواز بوودن درهوای    

سوازی و  های نوآورانه به فراینود تصومیم  مند ایدهورود ناام
هوای  ز ایوده سنجی پژوهش، در واق  صونعت بورق ا  اولویت

تجربوه و   قاب  اعتنای پژوهشگران و نوآوران که در نتیجوه 
مطالعات نامحدود ایشان حاص  شده است، در قالوظ ناوام   

نسبت بوه حالوت سونتی کوه سوفارش پوروژه        -نوآوری باز
های تعیین شده و محدود برای کشف مطالعاتی در چارچوب

 شود.برخوردار می -مسئله و پیشنهاد راهکار بود
های تصویظ شده با مشوارکت  چنین رویکردی، پروژهبا 

های پژوهشی صنعت برق تأییود  ظرفیت و خرد جمعی همه
های نهوایی از پشوتیبانی ذهنوی و فکوری     اند و اولویتشده
ارکان پژوهشی صنعت برق برخوردار خواهد بوود و بوه    همه

های ناام راهبوری  این ترتیظ مرجعیت علمی هم به ویژگی
موفقیت نهاد »شود. رق و انرژی افزوده میپژوهش صنعت ب

علمی در دسوتیابی بوه مرجعیوت علموی، برآموده از میوزان       
همپوشانی تصواویر ذهنوی اعووای آن اسوت. هرچوه ایون       

ها نیز تر باشد، اقدامهمپوشانی کمتر و آرا و نارات گوناگون
مختلف، گاه موازی و گاه مخورّب یکودیگر و در نتیجوه بوا     

 « [33] ها یا صفر خواهد بودجموع تالشبرآیندی کمتر از م
هوای پژوهشوی   رویکرد نوآوری بواز در تعیوین اولویوت   

گوذاری  تعریف نیاز و هدف موجظ ورود متخصصان به ییه
های منتج از این فراینود مشوارکتی،   شود. پروژهها میپروژه

اسظ بوودن بوا   به دلی  افزایش دقت در مطالعات بازار و متن
نیازهای واقعی صنعت، هم از احتمال موفقیوت بیشوتری در   
دستیابی به نتایج مورد انتاار برخوردار خواهند بود، هوم بوا   

شوند و موجظ رف  مشک  یوا  احتمال بیشتری کاربردی می
شوند، و هوم  استفاده از فرصت شناسایی شده در صنعت می

  از ایون  های بعدی برای ارتقای محصویت حاصو پیگیری
ترتیوظ  شود. بوه ایون   ها توسط پژوهشگران دنبال میپروژه
های پژوهشی درونی سازمان افزایی ایجاد شده بین بدنههم

وزارت نیوورو بووا  متووولی پووژوهش و نوووآوری زیرمجموعووه 
پژوهشگران و نوآوران بیرون از این مجموعه موجظ تقویت 

 انورژی، کواهش   وظرفیت پژوهشی و نوآوری صنعت بورق  
هووای وری بودجووههووای تحقیووق و توسووعه و بهووره هزینووه

 صنعت خواهد بود. تخصیص یافته برای پیشرفت فناورانه

کنود کوه   دنبال کردن رویکرد نووآوری بواز اقتووا موی    
افزایوی بوین عوامو  درون و    بستری برای همکواری و هوم  

بیرون سازمان فراهم شوود. اینجاسوت کوه مفهووم اقتصواد      
 رای ارائه دارد.پلتفرمی راهکارهایی ب

 اقتصاد پلتفرمی

هوا  زیرساختی مبتنی بر وب است که تراکنش« پلتفرم»
کننودگان و متقاضویان کوای یوا خودماتی      و تعامالت عرضه

. پلتفوورم، [20] گیووردخوواص بوور بسووتر آن شووک  مووی    
گیوری ایون   را بوه شوک    نندگانکو مصرفکنندگان عرضه
سوازد و  ارتباطات دو یا چنود سوویه توانوا موی    ها و تراکنش

کند. در واق  پلتفرم مقررات حاکم بر این روابط را تعیین می
زیرساختی است که با ایجاد تعام  بین عوام  تولید، عرضه 

کنود. الگووی   آفرینوی موی  و مصرف کای و خودمات، ارزش 
های دیجیتال یکی از الگوهای تجاری موفوق  تجاری پلتفرم

د عصر ارتباطات و فناوری ارتباطات اسوت کوه نوه    در اقتصا
فقط تعامالت اقتصادی و اجتماعی را بین سومت عرضوه و   

هوا و  کننود بلکوه داده  سمت تقاضا تسوهی  و مودیریت موی   
آورنود کوه بورای    هوا گورد موی   اطالعاتی را از این توراکنش 

گیرنوودگان در سووطوح ملووی و  گووذاران و تصوومیمسیاسووت
رموی بوه   کار برده شوود. رویکورد پلتف  تواند به المللی میبین

از مسوائ  اصولی رویکورد     تواند یکوی مدیریت پژوهش می
توزیو  ناوام   مراتبی فعلوی را بور طورف کنود، و آن،     سلسله
مشارکت هر دو سمت عرضه و تقاضوا  گیری با جلظ تصمیم
 گذاری و تخصیص منواب  پژوهشوی اسوت   اولویتفرایند در 

گوذاران  اهبوری سیاسوت  بدون اینکه اختیارهای مدیریت و ر
تخصصوی  هوای مادر های برق و شرکتشرکت کاهش یابد.

دهندگان پژوهش و فناوری در ترین سفارشبه عنوان اصلی
رم حوور خواهند داشت و امکان تبوادل آرا و ناورات و   پلتف

هوا و  هوای سوایر شورکت   ها و نیازها و ایدهاطالع از اولویت
. اطالع از نیازهوا  دپژوهشگران برای ایشان فراهم خواهد بو

توانود در  هوا و منواطق کشوور موی    و مسائ  سوایر شورکت  
هوای  تعیوین اولویوت   های برق دربواره گیری شرکتتصمیم

پژوهشی خودشان کمک کند و موجظ همراهی و تأکید بور  
ایون   نیازهای مهمی باشد که ممکون اسوت فقوط در سوایه    

از سووی دیگور،   گوذاری آرا حاصو  شوود.    تبادل و اشتراک
ه رم بو حوور در پلتف توانند ضمنها نیز میصنای  و دانشگاه
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کنندگان خدمات پژوهشوی و فنواوری، هوم از    عنوان عرضه
کنندگان عرضه های برق وشرکت همه نیازهایو ها اولویت

ها توانند موجظ برجسته شدن نیازمندیاطالع یابند، هم می
یر های بورق و سوا  شرکتهای جدیدی بشوند که یا اولویت

گوذاران  سیاست .اندنداشتهن اعوای پلتفرم، توجه کافی به آ
هوا و  ارزشومندی از ایوده   تواننود مجموعوه  نیز موی پژوهش 
ها و پژوهشگران های پژوهشی و نیز شرکتها و طرحپروژه

در راستای اجرای در اختیار داشته باشند و تعامالت ایشان را 
سوتفاده  بدون اهای راهبردی، یابی به هدفها و دستسیاست

ها و اولویت کننده، مدیریت کنند.از ابزارهای ابالغی محدود
گیوری و  هایی که از چنین ناام مشوارکت در تصومیم  پروژه

خرد جمعی منتج شوند، هم در سمت عرضه و هم در سمت 
 تقاضا از اعتبار بایتری برخوردار خواهد بود.

 هوا بوا فوراهم کوردن    گونه که گفته شد، پلتفوورم همان
کننودگان و  تعوامالتی بوین عرضوه   امکان برقوراری چنوین   

هوای ایون   کنند و هزینوه اد میمتقاضیان، ارزش افزوده ایج
شوود. هم نوین   این ارزش افزوده جبران میرم از مح  پلتف
مبادیت مالی را بوا اسوتفاده از ابزارهوای     توانندمیها رمپلتف

بوه   مجازی و فناوری مالی برقرار کننود کوه ایون امور نیوز     
هوای تحقیوق و پوژوهش    وری بایتر بودجهمدیریت و بهره

به این موضوع در اداموه بوا دقوت بیشوتری      کند.کمک می
 پرداخته شده است.

 گذاری یا تأمین مالی جمعیسرمایه

شوود،  دنبوال موی   1گذاری جمعوی منطقی که در سرمایه
هوا و منواب  موالی خُورد بوه سووی       جذب و هدایت سورمایه 

و اهداف بزرگی است که به دلیو  شورایط    های کالنپروژه
 های حاکم بر آن، تأمین همهتأمین مالی مورد نیاز و ریسک

گیوری آن توسوط   مناب  مالی یزم برای اجرا یا حتی شوک  
گذار غیرممکن یا غیرجذاب است. این مفهووم  سرمایه -تک

بنیان توسعه یافتوه  وکارهای نوپا و دانشکه در فوای کسظ
یزم بوه جوای اسوتفاده از     ای تأمین سرمایهاست، روشی بر

گذاری جسورانه است. های بانکی یا تسهیالت و سرمایهوام
ها تمای  کموی بورای وام دادن نشوان    در مواردی که بانک

گذاری که بوا  های سنتی سرمایهدادند، کارآفرینان، روشمی

                                                                                      
1. Crowd Funding 

گذاری گرفت، به شک  سرمایهدوستان و خانواده صورت می
گذاری جمعوی  . به طور کلی سرمایه[21] دادند جمعی بسط

از طریق اینترنت و با هدف توأمین موالی بخشوی یوا تموام      
های مورد نیاز برای اجرای ایده یا انجام پروژه صورت هزینه
 ( از قووول شووبکه1237گیوورد. افشووارپور و همکوواران )مووی

گذاری جمعی را ابوزار  هگذاری جمعی در اروپا، سرمایسرمایه
گوذاری  کند کوه بورای سورمایه   اشتراکی عمومی تعریف می

هوا،  هوا، پوروژه  هوا، صوندوق  هوا، سوازمان  اشخاص، شرکت
هوا از طریوق اینترنوت و یوا پرداخوت      محصویت، یا گوروه 

توانود  هوا موی  الکترونیکی به وجود آمده اسوت. ایون پلتفورم   
شوخص، از افوراد   زمانی م مقادیر مختلف سرمایه را در دوره

گیری ایده، مشترکی در شک  کند که عالقهزیادی جم  می
گوذاری  وکار خاصی دارند. این نووع سورمایه  پروژه، یا کسظ

گوذار بوه تناسوظ    مبتنی بر مشوارکت اسوت و هور سورمایه    
گذاری، در عواید حاص  از اجورای  مشارکت خود در سرمایه

 شود.پروژه نیز سهیم می

گووذاری جمعووی، روش سوورمایه همناووور اصوولی از ارائوو
استفاده از منطق این نوع روش تأمین مالی )یعنی استفاده از 

هوای کوالن و   های خرد به مناور تأمین مالی پروژهسرمایه
هوای  دهی به مناب  مالی خورد بورای تشوکی  پوروژه    جهت
هوای  گوذاری( در پوروژه  تر و کاهش ریسوک سورمایه  بزرگ

وانوود بووا اسووتفاده از تای اسووت کووه موویتحقیووق و توسووعه
هوای  هوا و سوازمان  های تحقیقات در اختیوار شورکت  بودجه

وزارت نیرو اجرا شوود. اسوتفاده از ایون منطوق      زیرمجموعه
پذیری تأمین موالی پوژوهش   افزون بر اینکه موجظ انعطاف

شود، امکان جذب و اسوتفاده از  های برق میدر بین شرکت
شگران و صنعت را گذاری غیردولتی و مشارکت پژوهسرمایه

هوای بورق   ای، شرکتکند. با چنین سامانهبسیار تسهی  می
هوای  های تحقیقاتی خود بوه پوروژه  ضمن تخصیص بودجه
با مدیریت خودشوان، اختیوار دارنود     دارای اولویت در منطقه

هوا نیوز   میزان مشخصوی از منواب  خوود را در سوایر پوروژه     
سوهیم شووند.    گذاری کنند و در عواید حاصو  از آن سرمایه

پذیری بسویاری در  های تحقیقاتی انعطافاین امر، به بودجه
های بوزرگ  بخشد و امکان تأمین مالی پروژهسطح ملی می

بر را با مشوارکت چنود شورکت بورق و حتوی چنود       و هزینه
کننودگان موالی بوا    شرکت پژوهشی و صنعتی و سایر تأمین

زامی نیسوت  آورد. به این ترتیظ، الپلتفرم واحدی فراهم می
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هوای بورق   شورکت  ها بر اساس محدودیت بودجهکه پروژه
گوذاری  تعریف شوند و چنین محدودیتی با الگووی سورمایه  

 جمعی دیگر برقرار نخواهد بود.

 ریی راابرو پژیاشپلتی اا  ا گروترریب نانته

هووایی کووه بووه ناووام  هووای قبلووی، اشووکال در بخووش
وجوود برخوی    مراتبی راهبری پژوهش وارد است، بوا سلسله

شوود،  مزایایی که از مدیریت و ناارت متمرکوز ناشوی موی   
تشریح و پیشنهاد شد که از مفاهیم و الگوهوای نووینی کوه    

اند، بنیان شدههای دانششرکت موجبات شکوفایی در حوزه
( و تبودی  آن  2برای بهبود این ناام خطی )مطابق شوک   

 به ناام مشارکتی استفاده کرد.
 

 

 . الگوی خطی )سنتی( راهبری پژوهش در صنعت برق و انرژی )بر اساس نتایج پژوهش(3شکل 

 

در الگوی جایگزینی که پیشنهاد شده است، بوا اسوتفاده   
هوای  ظرفیوت  از مزایای نوآوری باز، سعی شده اسوت هموه  

پژوهشی در دسترس صونعت بورق و انورژی را بوه فراینود      
هوای موورد نیواز وارد    گذاری پژوهشگیری و اولویتتصمیم

کرد و از ابتکار و خالقیت آنها هم در شناسایی مسائ  هوم  
پلتفورم  »ح  بهره برد. این مشارکت در بستر در پیشنهاد راه

کارگیری شود که به جای بهسازی و راهبری میپیاده« ملی
رویکوورد متمرکووز و بووای بووه پووایین در عرضووه و تقاضووای  

مشارکتی هم در عرضه و هم در تقاضوا   پژوهش، از رویکرد
گوذاری  کند. افزون بر آن، با ایجاد امکان سرمایهاستفاده می

گذاری هایی که توسط خرد جمعی اولویتجمعی روی پروژه
هوای کوالن و در   اند، ظرفیت تعریوف و اجورای پوروژه   شده

هوای پژوهشوی و   سطح ملی را با اتکا به سطح فعلی بودجه
گذاران به فرایند تأمین موالی  سایر سرمایه البته امکان ورود

 ( را ببینید(.7کند )شک  )فراهم می
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 الگوی پلتفورمی راهبری پژوهش در صنعت برق و انرژی )بر اساس نتایج پژوهش(. 0شکل 

 

های در رویکرد پلتفرمی، مشارکت پایین به بایی کمیته
شود و بستری فوراهم  های برق تقویت میپژوهشی شرکت

آید که مسائ  پژوهشی که از اقبوال بیشوتری برخووردار    می
تر و موثثرتر از سوایر نیازهوا شناسوایی شووند.      باشند، سری 

کنند توا بوا   های صنعتی فرصت پیدا میها و شرکتدانشگاه
های مدنار خوود را  ورود به پلتفرم، آنها نیز مسائ  و اولویت

گیری پژوهش صنعت برق و انرژی ابوراز کننود.   برای جهت
ها طور برابر امکان ابراز خواهند داشت و ایده ها بهایده همه

رو شووند، در نهایوت   و نیازهایی که با استقبال بیشتری روبه
به عنوان اولویت انتخاب خواهند شد. در فاز تعریوف پوروژه   

انود، بیشوتر   هایی که از اقبال بیشتر برخووردار بووده  نیز، ایده
طوور  مورد توجوه پژوهشوگران قورار خواهنود گرفوت و بوه       

توری چوه از لحواظ    طبیعی، پیشنهادها و راهکارهای متنووع 
علمی و کاربردی و چه از لحاظ اجرایی و اقتصادی برای آن 

دهنود  موارد ارائه خواهد شد. این امر به مجریان امکان موی 
ائ  خوود در  تری برای حو  مسو  های بیشتر و خالقانهگزینه

اختیار داشته باشوند. پیشونهادهای ابوراز شوده بوا سوازوکار       
شووند و موواردی کوه از    داوری و ارزیابی موی  1بررسی همتا

امتیاز بایتری برخووردار باشوند، در توأمین منواب  بوه روش      

                                                                                      
1. Peer Review 

گذاری جمعی نیز از اقبال بایتری برخوردار خواهنود  سرمایه
یکورد پلتفرموی کوامالً    ها روگیریطور کلی، تصمیمبود. به 

شوود و بوه جوای رویکورد     مشارکتی و غیرمتمرکز اتخاذ می
اداری و ابالغی، به خرد جمعی و سازوکار عرضه و تقاضای 

شناسووایی  شووود. ایوون رونوود هووم دربووارهبووازار اعتموواد مووی
هووای پژوهشووی صووادق اسووت و هووم در تصووویظ  اولویووت
هوای  هوا. تفواوت  ها، تخصیص مناب  و اجورای پوروژه  پروژه
ی رویکرد پلتفرمی و رویکرد بای به پوایین در جودول   عمده

 ( نشان داده شده است.1)

رم و پلتف مراتبی()سلسله الگوی خطی . مقایسه0جدول 

 مشارکتی راهبری پژوهش )بر اساس نتایج پژوهش(

 
الگوی خطی 

 مراتبی()سلسله

رم پلتفالگوی 

 مشارکتی

  یرمتمرکز و مشارکتی متمرکز و ابال ی گذاریسیاست

 مدیریت
مراتبی، سلسله

 دستوری، اقتضایی

مشارکتی، ادایتی، 

 مبتنی بر عرضه و تقاضا

 کار بازار()سازو

ینداای افر

 اجرا

طوالنی و 

، ساالرانهدیوان

  یرم ثر

متمرکز، م ثر،  یر

 شوندهخودبهینه
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ارکووان اساسووی رویکوورد پلتفرمووی راهبووری پووژوهش و 
 رکرد آنها به شرح زیر است:کا
  بخشوی از پلتفورم کوه     اما ی یسما:ل   یخز  یرامرع

اعوای آن )هم سمت عرضه هم سمت تقاضا، شوام   
هوا، صونای ،   های برق، مراکز پژوهشی، دانشگاهشرکت
کنندگان مالی( بنیان، مشاوران، تأمینهای دانششرکت

کننود کوه بوه    هایی ابوراز موی  قادرند مسائ  و موضوع
ن از اهمیت باییی برخووردار اسوت و پیشونهاد    نارشا
کننوود از طریووق ناووام پووژوهش حوو  شووود. ایوون مووی

تواند مشکالت و مسائ  صنعت بورق در  ها میموضوع
تولید و توزی  و انتقال و مدیریت مصرف باشد یا  حوزه
ها ایجاد شوده یوا خواهود    هایی که در این حوزهفرصت
 شد.

  بخشی در  اا راا ی طرحاا  رااکااا  اند یخز  پریژ
ها، راهکارها، پیشونهادهای  پلتفرم که اعوای آن، ایده

هوای پژوهشوی خوود را در ارتبواط بوا      ها و طرحپروژه
ها های مطرح شده در مخزن موضوعمسائ  و موضوع

، پیشونهادهای  فنواوران کنند. پژوهشگران و مطرح می
ارائه  ریز یهااز دسته یکیاستاندارد در  قالظدر خود را 

 :کنندها ثبت میو در مخزن پروژه
 دربوواره )رینکممرک بمما  بممه پممانین(  حرریتقاامما 

آنهوا   یبورا پویش از ایون    کوه  هایی استموضوع
های برق( سایر کاربران )شرکت یاز سو یموضوع

ها و مسائ  مطرح شده اسوت و  در مخزن موضوع
پیشنهادی به مناور پاسخ به آن نیاز مطورح   پروژه
خودکوار خواهنود   صوورت  ه ب هاپروژه نیاشود. می

در مخووزن کووه دارنوود  یموضوووعشوود و برچسووظ 
 ها وجود دارد.موضوع

 (  رینکرک پانین به بما  با  ویحرر )نرییرعراه  

 یاز سووو یآنهووا موضوووع یکووه بورا هووایی پوروژه 
 شونهاد یپ ی برق یا سایر کاربران پلتفورم هاشرکت

نشووده اسووت ولووی از دیوود پیشوونهاددهنده، ارزش  
گووذاری و اجوورا دارد. در ایوون  بررسووی و سوورمایه

صورت، برچسظ مرتبط با این موضووع در مخوزن   
 شود.طور اتوماتیک تولید و درج میها بهموضوع

 ،ارزش افوزوده  :نیرو جمعی ی ی اررتیپلتیرا تصمی 
رسوانی عموومی و   پلتفورم، ایجواد امکوان اطوالع     اصلی

 دربواره گیوری  اعوای پلتفرم در تصمیم مشارکت همه
هوای ابوراز   ها و مسائ  و فرصتمیزان اهمیت موضوع

هوای مطورح   شده، و نیز میزان اعتبار راهکارها و ایوده 
مووارد   شده مرتبط با آنهاست. این اعتبارسنجی دربواره 

هوا بوه   هوا و مخوزن ایوده   ثبت شده در مخزن موضوع
 شود:ترتیظ زیر انجام می

 ی این منطق بنیاد اا اعتبارساجی یخز  یرارع
اعتبارسووونجی مبتنوووی بووور تعوووداد و اهمیوووت   
پیشنهادهایی است که در ارتباط با هر موضوع، به 
مناور ح  مسئله یا استفاده از آن فرصوت خواص   
مطرح شده است. به این معنا کوه هور چوه تعوداد     
پیشنهادهای مطرح شده بورای موضووع و میوزان    

توان نتیجه قاب  جذب آن بیشتر باشد، می سرمایه
کووه آن موضوووع اولویووت بووایتری بوورای  گرفووت

صنعت بورق و انورژی دارد. بوا طراحوی سوازوکار      
های توان در خصوص اولویتامتیازدهی پلتفرم می
گیووری کوورد کووه در مخووزن   پژوهشووی تصوومیم

 شود.های مطرح میموضوع

  منطق بنیوادی ایون    اا اعتبارساجی یخز  پریژ
در  جذب شده اعتبارسنجی مبتنی بر میزان سرمایه

های مطرح شوده اسوت.   ها یا ایدههر یک از پروژه
هوای  به این معنا کوه اعووای پلتفورم کوه تووکن     

دارنوود، بوور اسوواس عالیووق و    1گووذاریسوورمایه
های خود یا اعتباری که برای نتایج آتوی  نیازمندی

اند، از طریق پلتفرم، آموادگی  اجرای هر پروژه قائ 
رد ناور  موو  گوذاری در پوروژه  خود را برای سرمایه

                                                                                      
1. Token  آن  ، نوعی دارایی رمزگذاری شده است که بيرای دارنيده

کنيد. در ایين   دسترسی الکترونیکی به اعتبار خاصی را برقيرار ميی  

آن  مقاله، منظور از توکن، اعتباری الکترونیکی است که بيه دارنيده  

های پژوهش و فناوری گذاری در پروژهبرای تأمین مالی و سرمایه

رح شده در پلتفورم راهبری پيژوهش صينعت بير  و انيرژی،     مم

دهد. اعتبار این توکن )دارایی رمزگذاری شده( نزد یيک  مجوز می

گيذاری آن  نهاد مالی معتبر تضمین شده است و مصيادیق سيرمایه  

شيود. بيرای توضيیحات بیشيتر، بيه      گر مشخص ميی توسط تنظیم

در پارگرا  بعد « سازوکار اجرا و حاکمیت»پاراگرا  بعدی و نیز 

 از آن مراجعه کنید.
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کنند. با طراحی سازوکار امتیازدهی پلتفرم، ابراز می
هوای مطورح   روش تصویظ پوروژه  توان دربارهمی

 گیری کرد.شده و تخصیص مناب  تصمیم

 ارزش  :نذارو بر اساس ژتر  یجا و اعتبمارو ار ع
قاب  مبادله در پلتفرم راهبری پژوهش، نووعی دارایوی   

 اس بودجوه رمزگذاری شده )توکن( اسوت کوه بور اسو    
هوای  پژوهشی ساینه و عملکرد و سایر ضوابط و الزام

گذاری، دارای ارزش تومین شوده اسوت.   سیاست ییه
پژوهشی دارند، این بودجه  اعوایی از پلتفرم که بودجه

ریزی در اختیار ایشان قرار داده یا از طریق ناام بودجه
هوای  گذاری در پوژوهش شده است، یا مای  به سرمایه

ت برق و انرژی باشند، بور حسوظ میوزان دارایوی     صنع
شووند.  خود از این دارایی رمزگذاری شده برخوردار می

های پژوهشی بر اساس ها و اولویتاعتبارسنجی پروژه
هوای  گوذاران بوه پوروژه   های سورمایه تخصیص توکن

پیشنهادی انجام خواهد شد. در نهایت و پس از تعیوین  
ر سووازوکار پلتفوورم، هووا دهووا و تصووویظ پووروژهاولویوت 
ها از طریق مرج  اعتباردهنده برای تأمین موالی  توکن
گذاران بور حسوظ   یابد و سرمایهها تخصیص میپروژه

گذاری در اجرا و مدیریت پروژه و منواف   میزان سرمایه
 آتی آن سهیم خواهند بود.

 ها ها و موضوعسازوکار ثبت ایده :حقرق یا کیت نکرو
ر پلتفورم، و نیوز سوازوکار ثبوت     هوا د و پیشنهاد پوروژه 

سازی شفاف کنندهها، تومینگذاری روی پروژهسرمایه
حقوق مالکیت معنوی پژوهشوگران و حقووق مالکیوت    

 گذاران خواهد بود.مادی سرمایه

تووان مزایوای پلتفورم    بر اساس الگوی معرفی شده، می
بووم  راهبری پژوهش را از منار بازیگران و عوامو  زیسوت  

تمرکز، و سازوکار اجرا و حاکمیوت بوه شورح     وزهنوآوری، ح
 زیر برشمرد:

 اعووای پلتفورم امکوان اظهوار      همه :با نگرا  پلتیرا
های مورد نار خود را نار و مشارکت در اعالم موضوع

هووایی کووه تواننوود مشووکالت یووا فرصووتدارنوود و مووی
انوود، در پلتفوورم ثبووت کننوود و آن را در تشووخیص داده

ی و سنجش اعتبار سایر اعوای معرض اطالع و ارزیاب
مسوائ  و   پلتفرم قرار دهند. به ایون ترتیوظ، مشواهده   

هایی که در هر نقطه از کشور در پلتفرم مطرح موضوع

پوذیر  شود، از طریق سوایر اعووای پلتفورم امکوان    می
اعووای پلتفورم بورای     خواهد بوود و مشوارکت هموه   

هوا برقورار   دهی و جلظ توجه عمومی به موضوعجهت
هوا بور اسواس    بندی در مخزن موضوعشود. اولویتمی

گیورد.  میزان توجه اعوای پلتفرم )کاربران( صورت می
انود بوه   هایی که توجه بیشتری دریافوت کورده  موضوع

هوایی کوه توجوه کمتوری     ابتدای فهرسوت و موضووع  
شووندد  اند به انتهای فهرست منتقو  موی  دریافت کرده

امووه، شووود. در ادولووی هوویچ موضوووعی حووذف نمووی 
گذاری پیشونهاد  بندی سرمایهسازوکاری با عنوان قطعه

های حیواتی  شده است که بر اساس آن، برخی موضوع
یا راهبردی که به بنا به دییلی موورد توجوه کواربران    

گذار قرار های سیاستقرار نگرفته است، ولی در اولویت
دارد، هم نان در معرض جذب سورمایه و اقودام قورار    

 بگیرند.

   هووا و روش اعتبوواردهی بووه موضوووع  :تمررممز حممر
 هوایی موضووع شود همواره سازی آنها موجظ میمرتظ
از استقبال بیشتر و در نتیجه از اهمیت بیشوتری از  که 

فهرست قرار گیرند و  یدر ابتدادید کابران برخوردارند، 
شود که بوه ایون   . این امر موجظ میشوند دهید شتریب

 یاز سووو یترشوویتوجووه بتوور، هووای مهووم موضوووع
تر بیش پیشنهادهایآنها  یبراابراز شود و  پژوهشگران
 ظیوووترت نیوووه ابووو. ودشوووارائوووه  یهتووورو البتوووه ب

در  شتریب سرمایهجذب  یبرا هاپروژهدهندگان شنهادیپ
 هوای موضووع  دیو و با رنود یگیر ماقر گریکدیرقابت با 
. ماهیووت رقووابتی بووودن دکننوورا مطوورح  یتوورجووذاب

طوور تودریجی    هوا، بوه  و پروژه هااعتبارسنجی موضوع
هوای پیشونهاد   ها و پروژهموجظ بهبود کیفیت موضوع

شوووده در پلتفووورم خواهووود شووود. از سووووی دیگووور، 
هوا و  گذاران نیز به ایجاد اهمیت برای موضووع سرمایه
هووا بووا تخصوویص اعتبووار پژوهشووی )از محوو   چووالش
هووایی کووه در اختیووار دارنوود( بووه هوور یووک از   توووکن
ار خوود قادرنودد و بوه ایون ترتیوظ      های مورد نچالش
توانند احتمال دریافت پیشنهادهای پژوهشی بورای  می

 های مورد نار خود را افزایش دهند.چالش
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  مفهوووم  اسووتفاده از بووا :سمما یرار اجممرا ی حارمیممت
و نیوز اسوتفاده از    1ها و منواب  موالی  بندی داراییقطعه

 نیمأت های مختلفروش توانیهوشمند م یقراردادها
هوا از ناور   به مناور پوشش انواع پروژهرا  یجمع یمال

 پی یدگی فناورانه یا اهمیوت راهبوردی تعریوف کورد.    
هایی با محودودیت  ها را به صورت قطعهتوکن توانیم

جغرافیایی، موضوعی یا فناورانه تعریف کرد کوه فقوط   
هوا یوا   گذاری در نووع خاصوی از پوروژه   قابلیت سرمایه

داشته باشوند. بورای نمونوه،     های مناطق خاصیپروژه
گذار به هایی را در نار گرفت که سرمایهتوان حالتمی

ای، بتواند از گذاری منطقهازای میزان خاصی از سرمایه
گذاری خود نیز استفاده کنود کوه در   های سرمایهتوکن

سطح ملی اعتبار دارنود. هم نوین میوزان اعتبوار ایون      
یا ممتاز بودن  گذاری بر حسظ عادیهای سرمایهقطعه
کنود بوا   گر را قوادر موی  تواند متفاوت باشد و تنایممی

هوای  ها یا پوروژه های ممتاز به چالشتخصیص توکن
مووورد ناوور، احتمووال تووأمین مووالی توسووط دیگوور     

آمیوز آن را  گذاران و در نتیجه اجورای موفقیوت  سرمایه
افزایش دهنود. ایون روشوی اسوت کوه       نتوسط فناورا

هوای موورد ناور بوه     ی که موضووع تواند در مواردمی
خووودی خووود توجیووه اقتصووادی ندارنوود ولووی اهمیووت 

های پرریسکی که اقبال پروژه حاکمیتی دارند، یا درباره
گذاران یا فناوران بوه آنهوا کوم باشود، موجوظ      سرمایه

هوووا در رونووود امتیوووازدهی شوووود. صوووعود موضووووع
های برق، با رعایت این ویژه شرکتگذاران، به سرمایه

های گذاری روی پروژهتوانند در سرمایهها میحدویتم
پیشنهاد شوده شورکت کننود. بوه ایون ترتیوظ نقوش        

گذاری پژوهش، به جای تعیین و ابالغ، بیشوتر  سیاست
ها یا و هدایت خواهد بود. هم نین، پروژه 3گریتنایم
گذار )شورکت  سرمایه یبزرگ که با مناب  مالی هاطرح
اند، در الگوی پلتفرموی  شتهندا یمال نیمأت تیقابل برق(
. امکان جذب منواب  دارنود   یجمع یمال نیمأت قیاز طر

هوایی کوه نتواننود منواب  یزم را طوی      سرنوشت پروژه
سووازوکار پلتفوورم جووذب کننوود، هم نووان در پلتفوورم   

                                                                                      
1. Tokenize 

2. Regulatory 

شوند تا به یکی از دو طریوق زیور تعیوین    نگهداری می
 تکلیف شوند:

 نجی و توأمین  سو های بعدی کارزار اولویتدر دوره
 مالی پژوهش دوباره وارد شوندد

 مانود  پروژه به نام پیشنهاددهنده در پلتفرم ثبت می
های آن طی مقوررات مالکیوت   و دسترسی به ایده

فکری برای دیگر پژوهشوگران و کواربران برقورار    
 شود.می

 بحث و پیشنهادهایی برای بهبود

تمرکوز الگووی معرفوی شوده بورای راهبوری پلتفرموی        
گوذاری و  سیاسوت  در صنعت برق و انرژی بر حوزه پژوهش

ناام راهبری پژوهش بود. با  گانهمدیریت از کارکردهای سه
گوذاری و تعریوف و تصوویظ    توجه به تغییور روش سورمایه  

ها در الگوی پلتفرمی، روش اجورا و مودیریت اجرایوی    پروژه
تواند دستخوش تغییراتی برای تطابق بیشوتر  ها نیز میپروژه
ناام مشوارکتی و تحقیوق و پوژوهش مشوترک باشود. از      با 

توانود  این تغییرات، تعیین مجری پروژه است کوه موی   جمله
پروژه نباشد. رویکرد پلتفرموی   گذار یا پیشنهاددهندهسرمایه
انود  هایی که تأمین مالی شدهتواند برای تخصیص پروژهمی

ای مدیریت پروژه و طورح هوم موورد    های حرفهبه مثسسه
مهمی که در این حالت باید مدنار  تفاده قرار بگیرد. نکتهاس

ریسوک پوژوهش اسوت. در حوالتی کوه       قرار گیرد، مسوئله 
پروژه متقب  اجرای پروژه باشد، باید ریسوک   پیشنهاددهنده

پژوهش را به عهده گیرد و از بابت نااطمینوانی در دسوتیابی   
 گذار نباشد.به نتایج پژوهشی، ریسکی متوجه سرمایه

یابود،  بعدی که در انتهای فازهای اجرایی نمود می نکته
گذارانی اسوت کوه بوا روشون     امکان حوور و جذب سرمایه

شدن موفقیت پژوهش و احتمال بایی دسوتیابی بوه نتوایج    
سوازی  گذاری در پروژه و تجاریمورد نار، حاضر به سرمایه

شوود کوه امکوان    نتایج آن باشند. در این صورت توصیه می
ها در پلتفرم برقورار  و انتقال حقوق مالکیت مادی پروژهنق  

 یهاشرکت هیبا پرداخت سرمابتوانند  نگذاراباشد تا سرمایه
بورداری از  پژوهشوی، امتیواز بهوره    پوروژه  یکننده مالنیمأت

حاصو  را دریافوت یوا مالکیوت آن را در اختیوار       یدانش فن
گذاران بوه  هکنند. سرمایمشارکت  در مالکیت آن ایو بگیرند 

شووان در تووأمین مووالی پووروژه از عوایوود  میووزان مشووارکت
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سازی محصوویت برخووردار خواهنود    برداری و تجاریبهره
 بود.

سوازی و  های اجرایوی هوم بورای پیواده    برخی مالحاه
 یمووال ناوواماجوورای پلتفوورم در سووطح ملووی برقوورار اسووت. 

از  یکووی( نی)بووالک چوو یتووالیجیدر بسووتر د سووپاریجموو 
مقررات مورتبط   دیکه با این الگو است یدیکل یهاهمالحا
فوراهم   یخش دولتو های بپژوهش اجرا در حوزه برایبا آن 
 بومزیستاز  یامکان جذب مناب  مال یناام مال نیا در. شود
و بور   شوود یو خارج از مناب  صنعت برق فوراهم مو   ینوآور

حسظ میزان مناب  فراهم شده، دارایی رمزگذاری شده ایجاد 
در بسوتر   هوا هانجوام مبادلو  سازی این الگوو و  . پیادهشودمی

پژوهشوی  کارگزاران . چند دسته کارگزار است ازمندیپلتفرم ن
نتوایج آنهوا   و  هوا پوروژه  تیو فیاز ک نوان یاطمکه به مناوور  

فوراهم کوردن    یبورا  یکارگزار موال کنندد رسانی میخدمات
 یمووال نیمأهوشوومند تو  هوای قراردادزیرسواخت یزم بوورای  

موالی   کننوده کند. هم نین نهواد ضومانت  عالیت میف یجمع
گوذار و  باید تووامین یزم را بورای هور دو طورف سورمایه     

پذیر نسبت به تأمین شدن مناب  و عم  به تعهودات  سرمایه
 پژوهشی طی سازوکار پلتفورم فوراهم آورد. سوومین دسوته    

نود  و فن بازار یفناور تیریکارگزاران مد خدمات کارگزاری،
ی فعالیوت  و انتقوال دانوش فنو    یسواز یتجوار  هکه در حوز

 کنند.می

 گیرینتیجه

پرسش اصلی که این مقاله به دنبوال بررسوی آن بووده    
ناام فعلی راهبری پوژوهش و فنواوری    استفاده است، نحوه

های نووآوری ایون بخوش و    صنعت برق و انرژی از ظرفیت
امکان بهبود آن بوده است. به همین دلی ، ضومن بررسوی   

ق ناام فعلی راهبری پژوهش و فناوری صنعت بورق و  عمی
رود، انوورژی و کارکردهووایی کووه از ایوون ناووام انتاووار مووی 

استدیل شد که ایون ناوام بوا اتکوا بوه رویکورد خطوی و        
های عمودی ناام نوآوری طراحی شده اسوت و بوه   سیاست
مراتبووی و بووای بووه پووایین سووعی در     ای سلسوولهگونووه
رای پژوهش بوا هودف وقووع    گذاری، مدیریت و اجسیاست

نوآوری در صنعت برق و انرژی دارد. در حالی که بر اسواس  
بووم نووآوری   مطالعات ارائه شده، تغییر پوارادایم بوه زیسوت   

هووا و تووری از نقووشتوانوود ضوومن اینکووه درک صووحیحمووی
ارتباطات بین اجزای ناام نووآوری صونعت بورق و انورژی     

کوورد عمووودی ایجوواد کنوود، زمینووه را بوورای تغییوور از روی  
گوذاری  گذاری نوآوری بوه رویکورد افقوی سیاسوت    سیاست

نوووآوری و جلووظ مشووارکت بووازیگران بخووش خصوصووی و 
های مربوط به نوآوری فراهم کنود.  گیریعمومی در تصمیم

با استفاده از روش تحقیق موردکاوی و فراترکیظ، از مفاهیم 
بوم نوآوری، اقتصاد پلتفرمی به جای اقتصواد سونتی،   زیست

وآوری باز به جای الگوی خطی نوآوری، و امکوان اسوتفاده   ن
هوای  از منطق تأمین مالی جمعی به مناور تجمیو  بودجوه  

های کالن فناورانه، استفاده شد و با اتکا تحقیقاتی در پروژه
به تجربوه و درک پژوهشوگران از فووای واقعوی راهبوری      
پژوهش و فناوری در صنعت برق و انرژی، پلتفرم راهبوری  

وهش و فناوری به عنوان ابزار اعمال سیاسوت حواکمیتی   پژ
گذاری نوآوری یعنوی  سیاست پیشنهاد شد تا هم هدف اولیه

هوا محقوق شوود، هوم     هوای شورکت  اثرگذاری بور تصومیم  
بوم نوآوری نفعان مختلف در زیستمشارکت بازیگران و ذی

هوا موجوظ خلوق    گیوری صنعت بورق و انورژی در تصومیم   
گوذار  بدون دخالت مستقیم سیاسوت  مسیرهای جدید توسعه

 شود.
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