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چکیده
زمینه :تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین یکی از تهدیدهای عاجل جامعه بشری و ایران است و یکی از راهحللهلا افلاایش
استفاده از انرژیهای تجدید پذیر است .با این وجود ،این حوزه توجه درخوری را در سیاست های ملی عللم و فنلاوری ایلران دریافلت
نکرده است .هدف :هدف پژوهش حاضر ارائه پاسخ به پرسشهای دوگانه چرایلی قفلل شلدگی سیاسلتی حلوزه فناوریهلای انرژیهلای
تجدید پذیر و چگونگی رفع آن در قالب یک بسته جامع از آمیخته هلای سیاسلتی اسلت .روشهاا :ایلن پلژوهش از نگلر
ساختارگرایانه "تعمیق آینده"عنایت اهلل و رو

پسلا

عملی هماهنگ با آن یعنی "تحلیل الیه ای علی" برای ساخت چارچوب فراترکیبی

خود استفاده می کند .يافته ها :دستاورد نظری پژوهش ،مدل جدیدی برای طبقه بندی یا الیه بندی نظریه های علی قفلل شلدگی
سیاستی اعم از نظریات نئوکالسیک ،تکامل گرا و نگر

چند سطحی بر اساس نظریه تعمیق آیندهی عنایت اهلل است .نتیجه گیری:

براساس نتایج پژوهش ،مکتب اقتصاد نئوکالسیک دارای سطحی ترین نوع تبیین نسلبت و مکتلب تکاملل گلرا دارای تبیلین نسلبتا
پیچیده تر و نگر چند سطحی دارای عمیق ترین نوع تبیین نسبت به پدیده قفل شلدگی سیاسلتی در حلوزه سیاسلتهای توسلعه
فناوری انرژی تجدید پذیر است .بر مبنای این یافته نظری ،آمیختهی سیاستی جامعی که حاصل ترکیب این داللتهای سیاستی ست،
درپایان ارائه میشود.
کلید واژه ها :تعمیق آینده  ،تحلیل الیه ای علی ،قفل شدگی سیاستی ،انرژیهای تجدید پذیر
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-1مقدمه
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین یکی از تهدیدهای
عاجل جامعه بشری وایران است .سازمانهای بین المللی و مللی
درباره این چالش ها در منطقه خاورمیانه به شدت هشدار داده
اند .برای کاهش این معضل ،یکی از راه حلهای عملومی کله در
سطح بین المللی مطرح است ،کاهش انتشلار گازهلای گلخانله
ای از طریق افاایش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر اسلت .در
حالیکه کشورهای نفتی همسایه چلون عربسلتان برنامله هلای
بلند پروازانه ای برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر به میاان
 10گیگا وات تا سال  2035دارند (دیپلودا )2017،1یلا املارات
متحده عربی کله در برنامله هلای توسلعه سلالهای  2025تلا
 ، 2050خودرا ملام به استفاده از انرژیهای انرژی های پاک تا
سقف  44درصد از کل انرژیهای مصرفی کرده است (نماینلده-
ی امارت متحده عربی در کنفرانس پاریس ،)2016،2ایران علی
رغم پتانسیل به مراتب بیشتر نسلبت بله ایلن همسلایگان بله
دلیل وسعت بیشتر و تنوع آب و هوایی و سرمایه انسلانی غنلی
تر ،متاسفانه توجه شایسلتهای بله سیاسلت هلای مللی عللم و
فناوری در حوزه انرژیهای تجدید پذیر حود نکرده است (حافظ
نیا 3و همکاران.)2017،
توضیح آنکه با بررسی برنامه های  5ساله توسعه ایران مشخص
می شود ک ه علی رغم آنکه از برنامه سوم توسعه ،کاربرد انرژی
های نو به عنوان یک راهکار در کلاهش مصلرف انلرژی مطلرح
بوده ،اما سیاستگذاری مشخص در حوزه انرژیهای تجدید پلذیر
تنها از سال  1384همامان با تلدوین برنامله پنجسلاله چهلارم
آغاز شده است .در این برنامه مقرر شده بود  500مگلاوات کله
برابر است با یک درصد انرژی مصلرفی در کشلور تولیلد شلود.
همچنین قرار بود که  270مگلاوات از آنلرا  ،بخلش خصوصلی
تامین کند .ارزیابی ها در پایان برنامه حلاکی از آن اسلت کله
میاان تحقق این برنامه تنها  38درصلد بلوده اسلت (نجلات 4و
همکاران .)2013،در برنامه پنجم توسعه نیا مقرر شده بود که
 5درصد مصرف انلرژی در کشلور بله انرژیهلای تجدیلد پلذیر
اختصاص داده شود .لکن بله گلاار رئلیس وقلت کمیسلیون
انللرژی کشللور  95درصللد از ایللن هللدف تحقللق نیافتلله اسللت
(خبرگااری خانه ملت .)1396 ،برنامه ششم نیلا تولیلد 5000
مگاوات انرژی تجدید پذیر را به عنوان هدف تعیین کرده اسلت
که اجرای آن با تعهد ایران مبنی بر کاهش  12درصدی کاهش

گازهای گلخانه ای 5مقارن شد و لکن در حلال حاضلر ظرفیلت
فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر کشور تنهلا  527مگلاوات اعلالم
شده اسلت(اردکانیان .)1397،همچنلین در سلند چشلم انلداز
بیست ساله بلر ( ،)1404-1384مقلرر شلده کله  10درصلد
تولید بر بر مبنای انرژی های تجدیدپذیرباشد .در سلند مللی
توسعه دانشبنیان انرژیهای تجدیدپذیر نیا که در حال حاضر
مراحل اجراییشدن خود را طی می کند بر تلامین  1/8درصلد
از انرژی کل کشور و تولید  10درصد بر نیروگاههای کشلور
تا چشمانداز  1404از محل انرژیهای تجدیدپلذیر تاکیلد شلده
است (فیروزی.)1396 ,
از سوی دیگر درحالیکه برای حمایلت از توسلعه انلرژی هلای
تجدیدپذیر ،استفاده از اباارهای سیاستی متنوعی چون قیمت
گذاری بر کربن ،خرید تضمینی بر  ،6استاندارد هلای پرتفلیلو
سللبد انللرژی تجدیللد پللذیر ،7یارانلله هللای مسللتقیم ،گرنتهللای
تحقیقاتی ،قوانین قیمت گلذاری  ،معافیتهلای مالیاتی،الااملات
جیره بندی و غیره در سیاستگذاری کشورهای توسلعه یافتله و
درحال توسعه رواج یافته (نجات و همکلاران )2013،در ایلران
به اسلتننای اباارهلای تشلویقی تحقیلق و توسلعه دانشلگاهی،
خرید تضمینی بر  ،بعنوان تنها اباار سیاستی موثر و هدفمنلد،
آن هم از سال  94به بعد بکار گرفته شده است.8
همهی این آسیب ها بیان کننده این حقیقت است کله ایلران
همه اکنون از قفل شدگی سیاستی در حوزه انرژیهلای تجدیلد
پذیر در سطوح سه گانه اباار ،داللتهای سیاستی و خردمایه هلا
رنج می برد .پرسش اول این پژوهش چرایی عدم عنایت کلافی
به سیاستهای توسعه فناوریهلای تجدیلد پلذیر در مجموعلهی
سیاسللتهای مللرتب اسللت .در جسللتجوی پاسللخی بللرای ایللن
پرسش ،به ادبیات نظری این حوزه مراجعه می شود و با توجله
به تنوع نظرات و مکاتب دراین حوزه ،طبعا انتظار آن است کله
پاسخهای متعددی نیا برای این پرسش احصلا گلردد .نوشلته
حاضر بر این اصل پسا ساختار گرایانه تکیه می کند کله تکنلر
دیدگاه ها نه تنها یک آسیب بلکه یک مایت دانسته ملی شلود
(عنایت اهلل)2010،9و بر همین اسلاس ،ایلن مقالله بله دنبلال
کشف یک پاسخ واحد نیست ،بلکه می کوشد کلیله پاسلخهای
نظری به پرسش این پژوهش را از طریق مرور هدفمند ادبیلات
استخراج کرده ودسته بندی کند و آنگاه داللتهای سیاستی آنرا
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استخراج نماید .بنلابراین هلدف پلژوهش ،علالوه بلر پاسلخ بله
چرایی قفل شدگی سیاستی ،روشن کردن چگونگی رفلع آن از
طریق ارائه یک بسته آمیخته سیاستی است.
اما قبل از آنکه پژوهش وارد موضوع اصلی بشود ،بایلد نخسلت
منظور ما از کلیدواژه "قفل شدگی سیاستی" روشن گلردد .در
ادبیللات نظریللات سیاسللتگذاری عمللومی و توسللعه فنللاوری و
نوآوری واژه "قفل شدگی "10وجود دارد .مراد از "قفل شدگی"
عدم توانایی گذار نظام تولید بر پایله یلک فنلاوری منسلو یلا
تنبیت شلده بله یلک فنلاوری جدیلدتر بلا کلارائی باالتراسلت
(اونرا . )2000،11در سطح بنگاه به این پدیلده" ،قفلل شلدگی
فناورانه" گفته می شود .در سطح کالن ،پدیدهی قفلل شلدگی
در حوزه سیاستهای حامی توسعه فنلاوری نلوین مطلرح اسلت
(نیر و هولت .)2016، 12مراد ما نیا قفلل شلدگی سیاسلتی در
سطح کالن سیاستهای علم و فناوری در حوزه انرژیهای تجدید
پذیر است که در ادامه برای رعایت اختصلار "سیاسلت تجدیلد
پذیرها" خوانده می شود.
ادبیات مرتب با پرسش اصلی پژوهش یعنلی آسلیب
شناسی سیاستگذاری تجدید پذیرها در ایران  ،مختصر و بیشتر
مبتنی بر شواهد تجربی اسلت .بطورمنلال اصلالنی و همکلاران
دالیل علدم تحقلق برنامله هلای تولیلد و انتشلار فناوریهلای
تجدیدپذیر را متعدد دانسته و از جمله محدودیت های بودجه
ای ،کمبللود اطالعللات درمللورد بللازار و تقاضللای تجدیدپللذیر،
سیاستها و مقررات بی ثبات و مبهم ،مشو های نامناسب برای
استفاده از انرژی هلای تجدیدپلذیر (بله عنلوان منلال مالیلات،
تعرفه ها ،)...عدم وجود سیاست های مربوط بله ارتقلای انلرژی
های تجدیدپذیر ،فقدان برنامه ریلای قلوی در توسلعه سلطوح
راهبللردی و عملیللاتی ،شللکاف ب لین پللروژه هللای تحقیقللاتی و
نیازهای بازار ،فقدان نیروی انسانی تخصصی و ماهر در صلنعت
از
تجدیدپذیر برشمرده اند (اصالنی 13و همکاران.)2014،
نظر حافظ نیا و همکاران ( )2017دالئلل شکسلت سیاسلتهای
توسعه و گستر فناوری انرژِیهای تجدید پذیر یکسلان بلودن
سیاسللتهای تشللویقی در سرتاسللر کشللور اسللت .بلله عقیللده
نویسندگان این سیاستها باید بله شلکل منطقله ای طراحلی و
اجرا شود .نجات و همکاران ( )2013نیا این آسیب را نتیجهی
وجود سازمانهای موازی وعدم وجود شفافیت در ملورد تقسلیم

کار بین آنها ،عدم تخصصگرایی و عدم استفاده از نیروی جوان
و کارآمد می دانند.
همینطور که می بینیم گرایش غالب تحلیلل در ایلن حلوزه از
ادبیات  ،عمدتا از طریق مشلاهده پدیلدهها و برشلمردن سلاده
نقاط ضعف و کاستی های مشهود بدست آمده است .به هملین
لحاظ ،تحلیلهای مربوط به سیاست پژوهی درآن بطور پراکنلده
انجام گرفته و فاقد ارز تحلیلی قابل توجهی به نظر می رسد
و به تبع آن نیا راه حلهای استخراج شلده کله پیشلنهاد شلده
است ،نمی تواند چارچوب تحلیلی-نظری قدرتمندی باشد.
پژوهش حاضر در جهلت پلر کلردن ایلن شلکاف ،از چلارچوب
نظری "تعمیق آینده"14عنایت اهلل استفاده کرده و یافتله هلای
اینگونه مشاهدات را بر اساس معرفت شناسلی و رو شناسلی
آنها الیهبندی می کند و مبنای فراترکیبلی ملی سلازد تلا هلم
جامع نظریات تبیینگر در مورد پدیدهی قفل شدگی سیاسلتی
باشد و هم بستهی سیاستهای تجویای آنلرا بله شلکل جلامعی
هماهنگ با مبانی نظری تدوین کند.
-2روش پژوهش
فراترکیلب15

با توجه به هدف مقالله ،رو انتخلابی ملا ،رو
است .پژوهش فرا ترکیب می کوشد .رو تحقیلق پژوهشلهای
فراترکیب ،تفسیری است و هدف آن بدست دادن یلک تبیلین
جامع از یک پدیده به شکل پویا و ایستا است .گامهلای عمللی
رو فراترکیللب از تشللخیص نللوع ارتبللاط مفهللومی بللین
پژوهشهای متعدد ،شناسایی نقاط اشلتراک و افتلرا آنهلا بلا
یکدیگر و دسته بندی و گونه شناسی آنها آغاز می شود .سپس
نسبت این گونه ها با یکدیگر شناسایی می گلردد و در نهایلت
به یلک ملدل نظلری فلرا ترکیلب توسلعه ملی یابلد (واللش و
داون2005،16؛ فاینفگلد کانکت.)2010،17
همچنللین در ایللن پللژوهش از نگللر پسللا سللاختارگرایانهی
"تعمیق آینده"عنایت اهلل برای تحلیل گونه های شناخته شده
نظریه هااستفاده میشود .مهم ترین دستآورد نظری عنایت اهلل
" ،تحلیل الیه ای علی "18است .تحلیل الیه ای علتها با کشلف
ریشه های یک مسئله در الیههای مختلف (الیه مشهود ،الیله
سیستمی ،الیه گفتمانی و الیه استعاره) سلروکار دارد و بلر آن
است که پدیداری یک مسئله را به شکل الیله بله الیله ریشله
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یابی کند .از نظر وی ،هر چقدر الیهها عمیقتر باشلد ،قلدرت
تحلیل افاایش می یابد.اما هیچ الیه ای هم بطور مستقل کامل
نیست و محقق به همه الیه ها برای بدسلت دادن یلک نگلر
جامع از پدیده ها محتاج است.
رو جمعآوری دادهها ،با توجه به چارچوب فراترکیب ،شلامل
دادههای دسته اول که از طریق مصاحبه حضوری بدست آملده
اسللت و دادههللای دسللته دوم کلله از مطالعللات کتابخانلله ای و
مصاحبه با دست اندرکاران از طریق انعکاس آن در رسلانه هلا
بللوده اسللت .معیللار اعتبللاردرونی نتللایج پللژوهش ،همللآهنگی
مقدمات و نتیجه گیری تحقیق و اعتبار بیرونی پژوهش نتیجله
هماهنگی بین چلارچوب نظلری و نتلایج اسلت (واللش و داون
2005،؛ فاینفگلللد کانکللت  .)2010،بنللابراین اعتبللار نتللایج
پژوهش منوط به پذیرفتن اصول نظری نگر "تعمیق آینلده"
عنایت اهلل  ،از جمله تعدد الیه های مختللف در پیلدایش یلک
مسئله و نقش ویژهی الیه فرهنگلی در عملق علتهلای بوجلود
آمدن آن مسئله است .در شکل ذیل مراحل مختلف پژوهش از
بیان مسئله تا نتیجه گیری دیده می شود.

ساحتهای سیاستی و تنوع اباارهای سیاستی و شناخت روابل
بین آنهااست.
-3-1اليهبندی نظريات قفل شدگی
همه نظریات سیاستگذاری علم و فناوری دارای تحلیلی از قفل
شدگی سیاستی نیستند .در مروری بر ادبیات روشن می گلردد
که سه نظریهی اقتصاد نئوکالسلیک ،مکتلب تکاملل گرایلی و
نگر چند سطحی مسئله قفل شدگی سیاستی را توضیح می
دهند و برای آن راه حل ارائه می کنند .از آنجلا کله ایلن سله
نظریه دارای معرفت شناسی هلای متفلاوتی ملی باشلند ،رو
های تحقیلق متفلاوتی را بلرای جملع آوری داده و تحلیلل آن
دارند .معهذا با توجه به چارچوب فراترکیبی پژوهش کله ملهلم
از نظرات عنایت اهلل است ،هر سه در یک چارچوب قابل جملع
اند:
اليهی اول ،اليه سطحی مشهود :همانطور که پیشتر گفتهشد ،از آنجا که این سطح فاقد هر گونله توانلایی بلرای تحلیلل
است و از این جهت نمی توان هیچ یک از نظریات قفل شلدگی
را برآن مترتب شد و به همین جهت حذف می گردد.
-اليهی دوم ،اليه نگرش کمی گرا و پیش بینای نگار :در

شکل -1مراحل انجام پژوهش
-3يافته ها:
همانگونه که در بخش رو پلژوهش بیلان شلد ،در چلارچوب
تعمیق آیندهی عنایت اهلل ،هر مسئله دارای الیه هلای مختللف
است که تحلیل آن باید به شکل نوبتی از الیه سطحی به طرف
الیه عمقی صورت پذیرد .بر این اساس ،ملدل جدیلدی بلرای
طبقه بندی یا الیه بندی نظریه های علی قفل شدگی سیاستی
بر اساس نظریه تعمیق آیندهی عنایت اهلل ارائه می شود .فایده-
ی چنین چارچوبی ،الیه بندی گسترهی میدان ادراک و تحلیل
نظریات مرتب با حلوزه مطالعلات فنلاوری (از نظریلات حلوزه
نئوکالسیک گرفته تا نظریات نظامهای نوآوری و نظریه گلذار )
است .از سوی دیگر ،تعیین الیه بندی نظریه ها به معنای تعدد

این الیه نظریلات اقتصلاد نئوکالسلیکها جلا ملی گیلرد .رو
تحقیق و تجایه و تحلیل در ناد نئوکالسیکها معموال فرملال و
ریاضی اسلت (نریملانی و دیگلران .)1391 ،شلناخت شناسلی
مسل در این الیله اثبلات گرایلی اسلت .حلل مسلئلهی قفلل
شدگی سیاستهای محی زیست ،کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای در نگر نئوکالسیکی ،ایجاد فناوریهای انرژیهلای تجدیلد
پذیر است .بنلابراین دیلدگاه مسلل در ایلن تفکلر سلازه ای و
فناورانه می باشد .پاسخ آنها بله پرسلش اول پلژوهش (چرایلی
قفل شدگی) آن است که از آنجا که سرمایه گذاری در فناوری
 ،به علت شکست بازار به شکل عادی از سوی بخش خصوصلی
انجام نمی گیلرد ،دوللت بایلد در اقتصلاد مداخلله کلرده و در
بخش فناوریهای تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنلد .تبیلین الیله
اقتصاد نئوکالسیک از قفل شدگی سیاستی ،و ایجلاد پدیلدهی
"شکست بازار" به شرح جدول ( )2است.
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جدول -1شکستهای بازار در اليه دوم(منبع :محققان)

شکست بازار يا
خردمايه انتخاب

نوع شکست

ساز و کار شکست

بلللله علللللت عللللدم
19
قطعیت

عدم قطعیت در مورد نتیجه تحقیقات  ،کوتاه مدت بودن افق زملانی سلرمایه گلذاران بلرای نتیجله
گرفتن از سرمایه گذاری خود .

عقالنیت ابزاری و
به حداکثر
رسانیدن نفع

20

سرریا دانشی
به علت عدم تملیک

21

فردی
علللدم جلللدا سلللازی
فنلللاوری از صلللاحب
22
فناوری

خصوصیت کاالی عمومی تحقیقات باعث می شود که سرزیر دانشی را امکان پذیر ملی کنلد .همله
نتایج تحقیق و توسعه به مالکیت سرمایه گذار در نمی اید و بقیه هم استفاده ملی کننلد و ایلن املر
سرمایه گذار خصوصی را نسبت به سرمایه گذاری در تحقیقات دلسرد می کند.

پس از انتقال دانش و فناوری از مالک  ،مالک هنوز دارندهی فناوری است.
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به باور نئوکالسیکها ،از آنجلا کله ،ریسلک و مخلاطره و علدم
قطعیت تحقیق و توسعه بیش از تولیلد اسلت ،اصلوال تمایلل
سرمایه گذار بخش خصوصی در سرمایه گذار در این رشته به
مراتب پایین تر از حد متوس است .مداخلهی دولت به شکل
سرمایه گذاری مستقیم و یا کمکهای غیر مسلتقیم  ،ریسلک
این سرمایه گذاری را کاهش می دهد .از نظلر آنهلا دو عاملل
خصوصیت دیگر فناوری باعث می شلود کله بلازار نتوانلد بله
سازوکاری برای تعادل در بازار سرمایه تبدیل شود؛ اول اینکه
دانش تولید شده در فرآیند تحقیلق و توسلعه ملی توانلد بله
حوزه های دیگر تسری یابد و سر ریا داشلته باشلد .بنلابراین
درحالیکلله سللرمایه گللذار بللر روی فرآینللد تحقیللق و توسللعه
سرمایه خودرا صرف می کند ،فق او نیست که از این دانلش
بهره می برد .به ایلن ویژگلی  ،خصوصلیت تملیلک ناپلذیری
دانش و فناوری گفته می شود .ویژگی دیگر  ،عدم جدا سازی
دانش از افرادی است که قانونا صاحب دانلش محسلوب نملی
شوند و از طریق خرید حق لیسانس آنرا بدست نیلاورده انلد
(متکالفی.)1998،23
از سوی دیگر ،از نظراین مکتب ،میاان سرمایه گذاری دولتهلا
در تکوین فناوریهای انرژیهای تجدید پذیر تابعی از نر رشلد
تولید ناخالص ملی کشلورها اسلت .نئوکالسلیکها در اینجلا از
منحنی زیست محیطی کوزنتس استفاده کرده و معتقدندکله
هر چه رشد اقتصادی بیشتر باشد ،به علت استفاده از سوخت
فسیلی ،تولید دی اکسید کربن در سطح ملی نیا بیشتر ملی
شود .این روند ادامه خواهد یافلت تلا زملانی کله دوللت وارد
سرمایه گذاری فنلاوری انرژیهلای تجدیلد پلذیر گلردد .از آن
زمان به بعد ،با توجه به جایگاینی فناوری تجدید پلذیرها بله
جای انرژی فسیلی ،نر انتشار گلاز دی اکسلید کلربن مرتبلا
کاهش می یابد (استرن .)2004،24مسنن مظفری و صلبوحی
( ،)1392منحنللی کللوزنتس بللر اسللاس نسللبت بللین انتشللار
گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص ملی محاسبه شلده اسلت
(شکل.)2

شکل -2منحنی زيست محیطی کوزنتس(منبع:مسنن
مظفری و صبوحی ())1392
بر اساس نظریه کوزنتس و با توجه به شکل باال ،قفل شلدگی
سیاستی در ایران در حوزه سیاسلتهای تجدیدپلذیر ناشلی از
سطح نازل تحقیق و توسعه در این گونه فناوریهلا اسلت .ایلن
سطح هم تابعی از سطح تولید ناخالص ملی است .از آنجا کله
تولیللد ناخللالص ملللی بللا عللدد  16705دالر (برابللری قللدرت
خرید )25هنوز زیر کف اسلتاندارد کشلورهایی اسلت کله در
فناوریهای تجدید پذیر سرمایه گذاری می کنند ،افاایش رشد
اقتصادی ،بیشتر شدن میلاان آللودگی را بله هملراه خواهلد
داشلت ،مگللر اینکلله بللا اختصلاص درصللد بیشللتری از تولیللد
ناخالص ملی به تحقیق و توسلعه ایلن نسلبت تغییلر یابلد و
ایران در یک فرآیند همپایی به میاان رشد کشورهای پیشلتر
رفته برسد .این نظریه سیاستهای فعال عربستان و املارات در
این حوزه را هم به همین صورت پاسخ ملی دهلد و اسلتدالل
می کند که تولید ناخالص سرانه  57هاار دالر و  67هاار دالر
در سال ( 262016با نر برابلری قلدرت خریلد) ،نشلاندهنده
وجود شرای الزم برای ورود به جمع کشورهایی است کله در
حوزه سیاستگذاری تجدید پذیرها سرمایه گذاری می کنند.
اليهی سوم ،تحلیل سیستمی :در الیلهی بعلدی تحلیللعلی ،نگر اقتصاد تکاملی و سیستمی و حاصل تعامل آنلان
یعنی نگر نظام نوآوری می تواند قرار بگیرد .نگر تکاملی
به اقتصلاد نلوآوری در انتقلاد از هسلتی شناسلی مکلانیکی و
معرفت شناسی صوری و فورمال اقتصاد نئوکالسلیک بوجلود
آمد (نریمانی و همکاران .)1391 ،این نگر نیا پاسلخ هلای
خللودرا بلله دو پرسللش پللژوهش دارد .پاسللخ الیللهی تحلیللل
سیستمی به پرسش اول  ،وجلود شکسلت سیسلتم در نظلام
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های نوآوری است .برای شناخت شکسلت سیسلتم  ،نخسلت
باید تعریفی از نظامهای نوآوری داده شود .نظامهای نلوآوری
عبارتند از مجموعله عناصلر و روابل کله در تولیلد انتشلار و
کللاربرد دانللش نللوین و اقتصللادی سللهم دارنللد (لونللدوال 27و
همکاران .)2011،نظام نوآوری در سلطوح مللی ،منطقله ای ،
فناورانه و بخشی قابل شناسایی اسلت .شکسلت سیسلتم ،بله
معنای عدم کارکرد سیستم نوآوری به دالیل مختلف اسلت و
همانطور که جدول  3دیده ملی شلود ،دارای انلواع متفلاوتی
است.
موضع نگر نظام های نوآوری نسبت به راه حل بلرای قفلل
شللدگی سیاسللتی نئوکالسللیکها ،انتقللادی اسللت .نگللر
سیستمی ،رشد فناوری را تنهلا حاصلل سلرمایه گلذاری در
تحقیق و توسعه نمی داند ،بلکه آنرا یک معضل سیسلتماتیک
می بیند .رشد فناوری باید در چارچوب یک نظام بررسی شود
 .ساختار ایلن نظلام دارای دو طلرف عرضله و تقاضلا اسلت و
رابطهی بین این دو توس نهادهای وحائل و میلانجی برقلرار
می شود .تا زمانیکه این نهادها وارد عمل نشده انلد ،تعلامالت
سیستم وجود ندارد .به غیر از نهادهای حائل ،سطح توانمندی
بازیگران نیا اهمیت دارد .بنابراین ،نتیجه گیری می شود کله
صرفا سرمایه گذاری در انرژیهلای تجدیلد پلذیر ،بله افلاایش
فناوریهای تجدید پذیر و کاهش انتشار کربن کمک نمی کند،
بلکلله بایللد در کنللار آن نهادهللای سللخت و نللرم بللرای رفللع
شکستهای سیستم ایجاد شود ،نیروی انسانی آموز ببیند و
سرمایه گذاری برای زیرساختها و شبکه ها صورت پذیرد.
دیدگاه سیستمی تاکنون رایج ترین نگر نسبت بله تبیلین
مسئله عدم رشد فناوریهای تجدید پذیرها در ادبیلات اقتصلاد
نوآوری بوده است .بیشترین پژوهشها در مورد علل عدم رشلد
فناوریهای تجدید پذیر ،با استفاده از رویکرد کارکردی آن در
حللللوزه نظامهللللای نللللوآوری فناورانلللله انجللللام شللللده
است(سورس ;2009،28نگرو و هکرت .)2012،29در رابطله بلا
شکستهای سیسلتم در حلوزه تجدیلد پلذیرها در ایلران نیلا
پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .میرعمادی و رحیمی
راد ( )1395در حوزهی سوختهای زیستی ،مهمترین شکست
سیستم را شکست راهبری و هدایت تحقیلق دانسلته انلد .در
پژوهش دیگری که در حوزه پیل های سوختی توس امیلری
نیللا و همکللاران ( )1395انجللام شللده ،نشللان داده کلله نظللام

نوآوری فناورانه پیل سوختی در حوزه های کارآفرینی و شکل
دهی بازار دچار شکست اسلت .در جلدول  2انلواع راه حلهلا
برای رفع قفل شدگی یا به تعبیر نگر نظلام نلوآوری بلرای
رفع شکستهای سیستمی مشاهده می شود.
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جدول-2انواع شکست و نهادهای سخت و نرم الزم برای رفع آنها(منبع:ولتویس 30و همکاران())2005
نوع شکست
شکست زیربنایی

شکست نهادی

نهادهای واسط برای رفع شکست

سازوکارشکست

ایجاد زیرساختهای مناسب ایجاد و انتشار فنلاوری ماننلد آزمایشلگاههای
مرجع ،پارکهای فنلاوری  ،شلهرکهای صلنعتی ،انکباتورهلا و شلتابگرهای
اختصاصی انرژهای تجدید پذیر

عدم وجود یا ضعف زیربنای دانشی و فیایکی

عدم وجود یا ضعف نهادهای نرم و یا سخت

تدوین بسته سیاستی و قوانین مناسب مشو انرژیهای تجدیلد پلذیر در
حوزه بانکی ،مالیاتی  ،اعتباری ،

( غیبت یا کم بودن)
شکست شبکه ای

شکست شبکه قوی و ضعیف

ایجاد نهادهای حائل برای اتصال عرضه و تقاضا و شبکه سلازی در طلرف
عره برای انتشار فناوری و در طرف تقاضا برای حمایت از مصرف کننده

شکست توانمندی

نبود و یا ضعف توانمندی بازیگران

ارتقای سطح توانمندی از طریلق ظرفیلت سلازی در دانشلگاهها و مراکلا
فنی حرفه ای

اليااهی چهااارم ،سااطط اسااطوره و اساات اره :عنایللتاهلل ،عمیللق تللرین نللوع تحلیللل علللی راتحلیللل در سللطح
اسللطوره و اسللتعاره مللی خوانللد .الیللهی تحلیللل اسللطوره و
اسللتعاره در واقللع مللی کوشللد کلله علللل رفتللار بللازیگران
جامعللله را از طریلللق کنکلللا در ناخودآگلللاه جمعلللی
بازشکافی و معرفلی کنلد .در ایلن الیله ،در حلوزه مطالعلات
نللوآوری ،مللی تللوان بلله خوشلله ای از نظریلله هللا و مطالعللات
که نگلر چشلم انلداز چنلد سلطحی ،31ملدیریت گلذار32و
مللدیریت راهبللردی جاگوشلله 33را دربللر گرفتلله انللد ،اشللاره
کلرد .در ایلن مطالعلات ،سله سلطح رژیمهلای اجتملاعی –
فنللی ،34جاگوشلله هللای 1بللازار و فناورانلله و دورنمللا 35در
یک فرایند پویا و دینامیک مطالعه می شوند.
رژیمهای اجتملاعی –فناورانله اصلطالحی اسلت کله از قبلل
هم در ادبیلات اقتصلاد نلوآوری اسلتفاده ملی شلد و منظلور
مجموعه ای از نهادهلا ،سلازمانها و فنلاوری اسلت کله بلرای
تولید و مصرف یک محصول بله شلکل تنبیلت شلده وجلود
داشته باشلد .جلا گوشله هلا ،فنلاوری هلای نلوینی هسلتند
که به علت علدم توانلایی در رقابلت بلازار نتوانسلته انلد وارد
رژیمهای تنبیلت شلده فنلاوری گردنلد و دورنملا مجموعله
علواملی اسلت کلله خلارج اراده و تصللمیم گیریهلای بنگاههللا
و سللازمانها بللر پویللایی رژیللم و جاگوشلله هللا تللاثیر مللی
Niches

1

گللذارد .بنللابراین نگللر چنللد سللطحی چنللدین امتیللاز بلله
نسللبت نگللر نظللام نللوآوری دارد .اوال کلله بللر عکللس
نگللر قبلللی ،ایللن نگللر دارای دیللدگاهی پویللا اسللت .
ثانیا در این نگر بله حلوزه مصلرف در کنلار حلوزه تولیلد
پرداخته ملی شلود .ثالنلا ،یکلی از آورده هلای مهلم نظلری
این مجموعه  ،تحلیل عنصلر فرهنلگ اسلت کله هلم نقطله
مشلترک آن بلا نظریللات عنایلت اهلل و هللم نقطله افتللرا آن
از نظریللات نئوکالسللیک و تکامللل گللرا مللی باشللد .گیلللادر
مقاللللهی خلللود (گیللللا )2004 ،تحلللت عنلللوان "از نظلللام
بخشللی نللوآوری تللا نظامهللای اجتمللاعی" –جایگللاه عنصللر
فرهنلللگ را در دوگانللله تولیلللد و مصلللرف نظلللام هلللای
اجتماعی-فناوری نشان داده است.

شکل -3عناصر نظامهای اجتماعی-فنی
(منبع:گیلا))2004(36
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از جمله نکلات اصللی تحلیلل فرهنگلی –اجتملاعی نظامهلا،
تحلیل "پندار نگلار"37هلا در ایلن ادبیلات ملی باشلد .گیللا
و همکللاران وی بللرای نشللان دادن نقللش فرهنللگ در ثب لات
رژیمها و پویلایی جلاویژه هلا از ایلن مفهلوم اسلتفاده کلرده
انللد و بطللور ویللژه نشللان داده انللد کلله عامللل فرهنللگ در
پویایی های گلذار از یلک نظلام اجتملاعی-فناورانله بله یلک
نظللام جدیللد نقللش بسللیار پللر اهمیتللی دارد .در ایللن راسللتا
ادبیللات نظللری م لرتب بللا حللوزه بهداشللت عمللومی و نظللام
اجتمللاعی-فنللی آب و فاضللالب شللهری (گیلللا، )2005،
نظللام اجتمللاعی –فنللی انللرژی (گیلللا و ورهللیس)2011،38
و نظللام اجتمللاعی – اقتصللادی حمللل نقللل از گللاری تللا
اتوموبیللل (گیلللا()2005،گیلللا )2014،قابللل ذکللر اسللت.
مشخصللهی مطالعللات گیلللا و همکللارانش آن اسللت کلله
عامل فرهنلگ مقولله انتااعلی و غیلر ململوس نیسلت .بلکله
"پنللدارنگار " نمادهللا و اسللتعاره هللای ذهنللی هسللتند کلله
در مجموعلله رواب ل اجتمللاعی و بخصللوص رواب ل سیاسللی،
عاملل تغییللر و تحللوالت اجتمللاعی یلا مللانع آن مللی گردنللد.

بنللابراین شللدیدا بللا روابل قللدرت و فرآینللد تصللمیم گیللری
در جامعه هماهنگ و یا معارض می باشند.
از نظر مطالعات چشلم انلداز چنلد سلطحی ،مسلئلهی قفلل
شللدگی سیاسللتهای انرژیهللای تجدیللد پللذیر را مللی تللوان
در قفللل شللدگی نهادهللای سیاسللی -اجتمللاعی بلله دلیللل
عللدم دربرگیرنللدگی کلیللهی ذینفعللان در نظللام تصللمیم
گیللری سیاسللتی و عللدم تحمللل نللا اطمینللانی ناشللی از
نوآوریهللای نهللادی در جامعلله دانسللت .از نظللر ایللن مکتللب،
قفللل شللدگی سیاسللتی زمللانی پدیللدار مللی شللود کلله تفکللر
راهبللرد دراز مللدت ،انتقللادی و تللاملی دچللار شکسللت و
ضللعف گللردد و بللازیگرانی کلله راهبللری نظللام سیاسللی و
سیاسللتی جامعلله را بللر عهللده دارنللد ،در تطبیللق خللود بللا
پویللایی هللای اجتمللاعی و فناورانلله نللاتوان گردنللد(گیلا و
همکللاران .)2017،در جللدول زیللر انللواع شکسللت در چشللم
انداز چشلم سلطحی و نحلوه رفلع شکسلت آنهلا ارائله شلده
است.

جدول -3انواع شکست در چشم انداز چشم سطحی و نحوه رفع شکست آنها
(منبع :محققان با الهام از (وبر و رهراچر )2012،39و (فوئن شیلینگا و تروفر)2014،40
عنوان
شکست
شکست
جاويژه ها

شکست
مديريت گذار

شکست
دورنما

انواع شکست

نحوه رفع شکست

قفل شدگی فنلاوری – شکسلت ملدیریت انتظلارات –شکسلت شلبکه
سازی

افاایش توانمندی فناورانه  ،فعالیت در جهت مشروعیت فرهنگلی
فناوری نوین ،افاایش شبکه سازی بین بازیگران داخلل و داخلل
به خارج

شکست همآهنگی بلین سیاسلتها – علدم توانلایی بلرای لحلاظ کلیله
ذینفعللان در برناملله هللا  -عللدم هملآهنگی بللین حللوزه هللای مختلللف
سیاستی ،عدم جامعیت دستورکارها ،عدم وجود چشم انداز بلنلد ملدت
در تدوین سیاستها ،عدم تحملل علدم قطعیتهلای ناشلی از نوآوریهلای
نهادی

افللاایش شللوراهای باالدسللتی بللرای افللاایش همللاهنگی بللین
سیاسلتهای متلداخل ،افلاایش مشلارکت ذینفعلان در دسلتورکار
سازی سیاستی  ،افاایش تال در جهت ارتباط بین نتلایج آینلده
پژوهی ها و فرایندهای سیاستگذاری

ثبات دورنما به شکل ثبات فرهنگ و مقاومت در برابر تغییر

توانمندسازی ائتالف های حلامی فناوریهلای تجدیلد پلذیر بلرای
مدیریت تغییر

در ایللران ،هللر چنللد انللدک ،مطالعللاتی در مللورد تللاثیر
مقاومتهللای فرهنگللی و سیاسللی اقتصللاد نفتللی بللر رشللد
فناوریهللای انرژیهللای تجدیللد پللذیر انجللام شللده اسللت.
نصللیری و همکللاران ( )2013بلله صللورت گللذرا بلله مقاومللت
اقتصاد رانتیر بلر سیاسلتگذاری هلای تجدیلد پلذیرها اشلاره
مللی کننللد .حللافظ نیللا و همکللاران( )2017نیللا در مطالعلله
خللود ،تعللارض منللافع بللین متولیللان اقتصللاد نفتللی و
انرژیهللای تجدیللد پللذیر را یکللی از آسللیب هللای جللدی

سیاسلللتگذاری کلللالن کشلللوری ملللی داننلللد .پلللژوهش
میرعمللادی ( )1391نیللا هرچنللد در مللورد تللاثیر رانللت
نفتی بلر انتخلاب فنلاوری در کشلور بطلور کللی اسلت ،املا
نتیجه گیری آن در رابطله بلا موضلوع ایلن پلژوهش یعنلی
فناوری تجدیلد پلذیرها قابلل اسلتفاده اسلت .ایلن پلژوهش
نشان می دهلد کله اقتصلاد نفتلی در تلاریخ ایلران بله رشلد
دولتللی بللارم و متصللدی در اقتصللاد منجللر شللده کلله بلله
شللکل نهللادی دخالللت گللر در فرآینللدهای اجتمللاعی عمللل
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مللی کنللد .همچنللین برخللورداری از رانللت نفتللی امکللان
پیشللبرد یللک راهبللرد خودکفللائی در صللنعت را بوجللود
آورده و در نتیجلله از سیاسللت منفعالنلله ای در رابطلله بللا
افللاایش سللرمایه گللذاری خللارجی سللطح بللین المللللی
پیللروی مللی کنللد .ایللن ویژگیهللا از طریللق سلله سللازوکار بللر
مسللئله انتخللاب فنللاوری انللرژی تجدیللد پللذیر تللاثیر مللی
گذارد :نخست از طریلق سلازوکار بیملاری هلنلدی 41کله بلر
بللر اسللاس آن قیمللت ارز ملللی پللایین نگهداشللته شللده و
سازوکار کللی قیملت گلذاری در بلازار مخلدو ملی شلود.
دوم در اثللر دخالللت دولللت در هاینلله هللای تولیللد از طریللق
ارائلله یارانلله انللرژی بلله صللنایعی کلله از سللوختهای فسللیلی
اسلتفاده ملی کننلد و بله ایلن ترتیلب باعلث ملی شلود کله
قیمللت سللوخت فسللیلی همللواره پللایین تللر از هاینلله هللای
واقعللی آن در اقتصللاد نگهداشللته شللود .سللوم از طریللق
سیاسللتگذاری غیللر کارآمللد در حللوزهی روابلل اقتصللادی
بین الملللی کله در رابطله بلا عضلویت در شلبکه هلای بلین
المللی دانلش و توسلعه همکارهلای بلین الملللی غیلر ملوثر

شکل -4گستر

عمللل مللی کنللد و در نتیجلله انتقللال فناوریهللای انرژیهللای
تجدیللد پللذیر را از طریللق سللرمایه گللذاری خللارجی و یللا
قراردادهای انتقال فناوری بله کشلور بلا مشلکل مواجله ملی
کند.
بللر همللین اسللاس ،راه حلهللایی کلله چشللم انللداز
چنللد سللطحی بللرای رفللع قفللل شللدگی ارائلله مللی دهللد ،
تللدوین آمیختلله سیاسللتهای مشللو تولیللد فنللاوری هللای
تجدیللد پللذیر بلله صللورتی اسللت کلله همللراه بللا توقللف
سیاسللتهای تبعللیی آمیللا بلله نفللع مصللرف سللوختهای
فسللیلی ماننللد یارانلله هللای بنللاین یللا فللرآورده هللای دیگللر
نفتللی کلله در تولیللد کارخانلله ای مصللرف مللی شللود ،همللراه
گللردد .از ایللن جهللت ابللاار سیاسللتی مالیللات کربنللی و یللا
قیمت گذاری کربنلی 42بله عنلوان مهمتلرین ابلاار سیاسلت
کللاهش سللوختهای فسللیلی بایللد مللد نظللر قللرار بگیللرد .در
شللکل زیللر گسللتر حللوزه سیاسللتگذاری بللا تعمیللق الیلله
هلللای تحلیلللل عللللی در حلللوزه انرژیهلللای تجدیلللد پلللذیر
مشخص شده است.

حوزه سیاستگذاری با تعمیق الیه های تحلیل علی در حوزه انرژیهای تجدید پذیر (منبع :محققان)
دارد و بایللد بطللور مللداوم بللین الیلله هللای بللاال تللا پللایین در
رفت و آمد باشلد .بنلابراین بسلته جلامع آمیختله سیاسلتی
 ،از ترکیب نگرشهای مختللف بله حلل مسلئله سلاخته ملی
شللود .در جللدول زیللر بطللور خالصلله اهللم یافتلله هللای
پژوهش ارائه شده است.

همانطور که در شلکل بلاال دیلده ملی شلود  ،هلر چله الیله
ها پایین تر ملی رونلد  ،میلدان تحلیلل وسلیع تلر و سلطح
تحلیل عمیق تلر ملی شلود  .همچنلین اباارهلا متنلوع تلر و
حللوزه هللای سیاسللتی گسللترده مللی گللردد .بللا توجلله بلله
چللارچوب تعمیللق آینللده ،پژوهشللگر بللرای بدسللت دادن
یللک چشللم انللداز جللامع بلله تحلیللل هللر سلله الیلله احتیللاج
جدول  - 4الیه بندی پاردایمهای نظری سیاستگذاری نوآوری بر اساس الیه های تحلیل علی عنایت اهلل (منبع :محققان)
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رديف

ت میق آينده

اليه بندی

اليه بندی
نظريات بر
اساس

حوزه زير
ماهیت قفل شدگی

پوشش

راهبردها

سیاستی

خردمايه ها

ابزارهای سیاستی برای رفع قفل
شدگی سیاستی

1

الیه دوم

خردمایلللللللله
نئوکالسیک

شکست بازار در تشلو
بللله سلللرمایه گلللذاری
محی زیستی

آمللوز
تحقیقات

2

الیه سوم

نظریلللللللللات
سیستمی

شکسللللت سیسللللتم
(توانمنلللدی ،نهادهلللا،
شبکه ها  ،زیرساختها)

حللوزه بللاال بللله
عالوه نظام تولیلد
و اقتصاد

فضا سازی کسب و کار ،افاایش
توانمنلللدی بلللازیگران ،ایجلللاد
نهادهللای واس ل بللرای تعامللل
بلللازیگران  ،شلللبکه سلللازی ،
هدایت انتظارات ،بسیج منلابع،
بازارسازی

عالوه بر سیاستهای بلاال سیاسلتهای
جامع آموز عالی -مالی-مالیلاتی –
تجاری –مالکیت فکری

3

الیه چهارم

نظریلللللللللات
مدیریت گذار و
ملللللللللدیریت
راهبلللردی جلللا
گوشه ها

شکست گذار بله دلیلل
مقاومللللت رژیمهللللای
اجتملللاعی-فنلللاوری-
ضللعف جاگوشلله هللای
فناوری–ثبات دورنماها

حوزه های باال به
عللللالوه حللللوزه
فرهنلللللللللگ و
سیاسلللللللتهای
اجتماعی

شالوده شکنی پنلدار نگارهلا از
طریللق تقویللت جاگوشلله هللا
هملللراه تضلللعیف رژیمهلللا –
افاایش آگاهی بخشلی مصلرف
کننده به منافع توسعه پایدار

عالوه بر سیاستهای بلاال ،سیاسلتهای
تقویت نهادهای مدنی  ،حمایت گری
ائتالفهللا ،مللدیریت انتظللارات ،شللبکه
سللللازی ،مشللللارکت ذینفعللللان در
سیاستهای توسعه
رفع یارانه ها ی انرژی کربنی و فسلخ
سیاسللتهای تبعللیی آمیللا علیلله
انرژیهای پاک

-4بحث و نتیجه گیری
پللژوهش حاضللر بللا اسللتفاده از چللارچوب فراترکیللب کلله بللر
اسللاس نگللر تعمیللق آینللده سللهیل عنایللت اهلل شللکل
گرفتلله بللود ،نظریللات مللرتب بللا پدیللداری قفللل شللدگی
سیاسللتی را در حللوزه نظللری سیاسللتهای نللوآوری گونلله
شناسللی کللرد و هریللک را در یکللی از الیلله هللای تحلیللل
کمللی گللرا و پللیش بینللی نگللر (نظریللات نئوکالسللیک) ،
کیفللی و سیسللتمی (نظریللات تکامللل گرایللان) و چشللم
انللداز سلله سللطحی ( نظریللات مللدیریت گللذار) جایللابی
نمود .سپس متناظر با ایلن سله الیله ،دالیلل قفلل شلدگی
را تحت عنلوان" شکسلت هلا " ،بررسلی کلرده و سله نلوع
شکسللت بللازار ،شکسللت سیسللتم و شکسللت گللذار رااحصللا
نمللود  .همچنللین پللژوهش بلله بررسللی نحللوه رفللع ایللن
شکسللتها پرداخللت و متناسللب بللا ماهیللت هللر گونلله از
شکست ،تجلویاات سیاسلتی آنلرا در سله سلطح ارائله داد.
همچنین مشلخص شلد کله نظریلهی نئوکالسلیک سلطحی

عللالی و

سرمایه گذاری جدی دوللت در
تحقیق و توسعه فنلاوری هلای
سبا

تشویق سرمایه گلذاری در تحقیلق و
توسعه-تقویت قوانین مالکیت فکلری
–آموز نیروی انسانی

تللرین نللوع تحلیللل و ابللاار سیاسللتی را ارائلله مللی دهللد و
نگللر چنللد سللطحی بللا تحلیللل علتهللای فرهنگللی و
سیاسللی ،رواب ل قللدرت و نهادهللای اجتمللاعی را بلله نقللد
می کشد و عمیق ترین تحلیل را ارائه می دهد.
بطللور کلللی ویژگللی دیللدگاه الیلله ای علتهللا آن اسللت کلله
بطللور عملیللاتی نشللان مللی دهللد خردمایللهی سیاسللتی
سیاسللتهای نللوآوری در بعضللی از کشللورها ،الاامللا برخاسللته
از مکتب نئوکالسیک و یلا تکاملل گلرا نیسلت .بلکله علالوه
بللر الهللام از خردمایلله هللای متعللارف ،بلله مجموعلله ای از
عوامللل فرهنگللی ،سیاسللی و اقتصللادی وابسللته اسللت و
باعث ملی شلود در یلک کشلور ماننلد عربسلتان یلا املارات
متحللده ،سیاسللتهای رشللد و توسللعه فناوریهللای تجدیللد
پللذیر پیشللرفت داشللته باشللد و در کشللوری چللون ایللران
همین عوامل بله شلکل قفلل شلدگی سیاسلتی بله طراحلی
و اجللرای ضللعیف سیاسللتها بینجامللد .در جریللان پللژوهش،
در پاسلللخ بللله سلللوال اول یعنلللی چرائلللی قفلللل شلللدگی
سیاستی  ،مشخص گردید کله ایلن پدیلده علالوه بلر دالیلل
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اقتصلللادی( نئوکالسلللیک) و اجتملللاعی و نهلللادی (تکاملللل
گرا)  ،مولد زیلر سلاختهای فرهنگلی و سیاسلی (چشلمانلداز
چنللد سللطحی ) اسللت کلله بلله شللکل مقاومللت متولیللان
اقتصاد نفتلی بلروز ملی کنلد و بلدون عنایلت بله ایلن عللل
تاحلدودی ناآشلکار ،تحلیلل چرایلی قفلل شلدگی بله شلکل
سللطحی بللاقی مللی مانللد .ثانیللا در پاسللخ بلله پرسللش
چگونگی رفع این قفلل شلدگی  ،توجله بله دو رکلن چرایلی
پدیللده و چگللونگی رفللع آن در گللرو فراترکیللب کلیلله ابعللاد
نظری و سیاسلتی اسلت تلا از اتخلاذ سیاسلتهای پراکنلده و
گللاه متنللاقی و متعللارض جلللوگیری شللود و همسللویی در
کلیلله سیاسللتها و مقللررات تحقللق یابللد .بنللابراین صللرف
کاربسللت اباارهللای سیاسللتی بلله شللکل انتااعللی و درخللال،
مویللد گللره گشللایی از پدیللده قفللل شللدگی نیسللت ،کمللا
اینکلله در شللرای فعلللی ،اباارهللای سیاسللتی مللورد نظللر
نئوکالسللیکها ماننللد گرنتهللای تحقیقللاتی بللرای پللروژههللای
ملللی تحقیقللاتی ،از جمللله گرنللت  110میلیللارد ریللال بللرای
پروژه میکلرو اللگ سلوخت زیسلتی از سلوی شلورای علالی
عتف (معظملی )1396 ،بکلار گرفتله شلده اسلت .همچنلین
مصللادیقی از داللتهللای سیاسللتی نهادسللازی و تحللوالت
نهللادی تکامللل گرایللان ،ماننللد جللایگاینی سللاتبا کلله از
ادغللام سللانا و سللابا در سللال  1395بوجللود آمللده و تللدوین
سند ملی توسعه دانلش بنیلان انرژیهلای تجدیلد پلذیر کله
هللماکنللون مراحللل اجرایللی خللودرا مللی گذرانللد ،قابللل
مشاهده است .حتلی اباارهلای سیاسلتی ملورد تاییلد سلطح
چشللمانللداز چنللد سللطحی در سللطحی پراکنللده بکارگرفتلله
شللده و هللماکنللون شللواهدی ماننللد برناملله هللای ارتقللای
سللطح آگللاهی ازطریللق رسللانه هللای جمعللی و فضاسللازی
گفتمللانی توس ل انجمنهللای علمللی وجللود دارد .بللا اینحللال
تللاثیر ایللن اباارهللای سیاسللتی در مجموعلله سیاسللتهای
اتخللاذ شللده در حللوزه انللرژی کللم رنللگ مللی باشللد ،زیللرا

منطللق نهللادی سللاختار تولیللد صللنعتی در ایللران بللر پایلله
نفت ارزان بنا نهلاده شلده اسلت .البتله کلیلهی ایلن شلواهد
پراکنلده نشللانههللایی اسللت از وجلود تمایللل بلله حرکللت بلله
طرف اقتصلاد انرژیهلای تجدیدپلذیر ،لکلن بلدون توجله بله
اقتصللاد نفتللی و ارکللان آن از جمللله نحللوه قیمللتگللذاری
انللرژی در ایللران و نحللوه ارائلله یارانلله سللوخت بلله صللنایع
هیچ تحولی به وقوع نخواهد پیوست.
بنللابراین در سللطح مللدیریت کللالن گللذار؛ هم لاهنگی کلیلله
سیاستها و اجماع بین آنهلا اصللی تلرین شلرط حلل معضلل
قفلللل شلللدگی اسلللت .منظلللور آن اسلللت کللله آمیختللله
سیاسللتهای نللوآوری در حللوزه ایجللاد و توسللعه فناوریهللای
تجدیللد پللذیر فقلل شللامل سیاسللتهای تشللویق عرضلله
فناوریهللای ایللن رشللته نمللی باشللد ،بلکلله بایللد کلیللهی
سیاستهایی که بلر توسلعه و انتشلار ایلن فناوریهلا بله نحلو
منبت یا منفی اثر می گذارند  ،مورد توجه قرار بگیرند.
قاادردانی و تشااکر :نویسللندگان بللدین وسللیله از آقللای
دکتر پایا که صلورت اولیله ایلن پلژوهش را مطالعله نمودنلد
و پیشللنهادات ارزشللمندی بللرای بهبللود آن ارائلله دادنللد
تشکر ملیکننلد .پلژوهش حاضلر بلر اسلاس نتلایج حاصلله
از یللک پللروژه تحقیقللاتی تحللت عنللوان "آینللده پژوهللی
سیاستهای انرژیهلای تجدیلد پلذیر در ایلران" نوشلته شلده
اسلللت کللله بدینوسلللیله از حمایتهلللای ملللالی و معنلللوی
معاونت برنامله ریلای و نظلارت راهبلردی معاونلت علملی و
فنلللاوری ریاسلللت جمهلللوری بلللرای اجلللرای ایلللن پلللروژه
قدردانی می شود.
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