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چکیده
گرچه خطمشیهای ملی انرژی در دهۀ گذشته بر آزادسازی بازارها در ایران متمرکز بوده است ،در حال
حاضر ،حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جدید خط مشیهای توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر برگزیده
شده و تعامالت جدیدی میان نقشآفرینان دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است .این پژوهش با استفاده
از روش کیفی موردکاوی و پس از  25مصاحبۀ نیمهساختاریافته با سیاستگذاران ،مدیران سازمانها و
شرکتها ،انجمنها و سرمایهگذاران به ارائۀ مدل توسعۀ مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته
است .الگوی مشارکت احصایی ،فرایندی است که با انگیزههای مشارکت آغاز ميشود و چرخۀ
مشارکت را با تعامل مؤثر به حرکت درمیآورد .این چرخه با حل تعارضات ،اعتمادسازی و ایجاد تعهد
میان نقشآفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب میشود .در این مدل،
نقش دوگانه نهادهای شناختی ،هنجاری و رسمی بهعنوان عامل پیشرفت و به طور همزمان ،عامل توقف
در مسیر توسعه تشریح شده است .دولت ،با وضع قوانین تشویقی و تضمینی ،انگیزه سرمایهگذاری در
این بخش را ایجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی ،مانند تضاد منافع ،عدم تعهد
دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است .راهکارهای پیشنهادی،
استفاده از ابزارهای تعهد (کمپینها ،ائتالفات و انجمنها) ،مشارکت ارگانهای دولتی در پرداخت هزینه
و سود اجتماعی ،واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی و استفاده از ترکیب خطمشیگذاریها در سمت
تقاضا همانند سمت عرضه ،شناسایی شدند.
کلیدواژهها :حکمرانی مشارکتی ،نهادهای رسمی ،هنجاری ،شناختی ،توسعۀ انرژی تجدیدپذیر

تاریخ پذیرش1397/12/25:
.1تاریخ دریافت1397/07/29 :
 .2دکترای تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس( ،نویسندۀ مسئول)؛ رايانامهnaeemeh.mohammadi@gmail.com :
 . 3استاد گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس؛ رايانامهhdanaee@modares.ac.ir :

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .1مقدمه
طبق گزارشهای  4،IPCCتولید گازهای گلخانهای توسط کشورهای صنعتی باید تا سال 2050
نسبت به سال 2000به اندازه  80تا  95درصد کاهش یابد ،تا افزایش دمای زمین کمتر از 2
درجه سانتیگراد باقی بماند ( .)Mez, 2012: 22-29در ایران نیز انتشار گازهای گلخانهای در
چند دهۀ گذشته به سرعت در حال افزایش بوده و براساس معاهدۀ  ،COP21ایران متعهد به
تولید  7500مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان سال  2030شده است.
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ایران با داشتن  300روز آفتابی در بیش از دو سوم مساحت آن و متوسط تابش 5/5-5/4
کیلووات ساعت بر مترمربع در روز ،یکی از کشورهای با پتانسیل باال در زمینۀ انرژی خوشیدی
است که در مساحتی حدود  2000کیلومتر مربع ،امکان نصب بیش از  60گیگاوات نیروگاه
خورشیدی را دارد .با توجه به اطالعات اطلس بادی کشور و میزان توانایی توربینهای بادی ،میزان
تولید نهایی الکتریسیته از انرژی باد در ایران حدود  15هزار مگاوات برآورد شده است (گودرزی
و ملکی .)176-160 :1396 ،ظرفیت تولید انرژی الکتریسیته با استفاده از منبع زمین گرمایی در
ایران ،بیش از  200مگاوات تخمین زده شده که اکثرا ً در مناطق شمال غربی این کشور متمرکز
شده است (صادقی و سجودی)202-171 :1396 ،

از سال  ،1372اولین جرقههای فعالیت در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر در وزارت نیرو و با
ایجاد یک شرکت اجرایی با عنوان سازمان انرژیهای نوی ایران (سانا) زده شد .این شرکت
نیروگاههایی را با منابع مالی ،مدیریت و تصدی دولتی راهاندازی کرد .اما بعد از بیست سال به
4. International Panel on Climate Change
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اين نتيجه رسيد که بايد خطمشی جديدى را در پيش بگيرد و توسعه را به دست بخش غيردولتی
بسپارد.
در خطمشی جديد ،حکمرانی مشارکتی 5به عنوان الگوى جديد توسعة انرژىهاى تجديدپذير
برگزيده شد و تعامالت جديدى ميان نقشآفرينان دولتی شامل وزارتخانهها و ارگانهاى دولتی
مختلف ،سازمانهاى مردمنهاد ،شرکتهاى خصوصی توليد و ساخت تجهيزات نيروگاهی و
سرمايهگذاران احداث نيروگاه ايجاد شد .در اين فرايند ،ايجاد مجموعهاى از نهادهاي قانوني،
شناختي و هنجاري براي هماهنگ کردن تعامالت داخل و خارج از گروه و ادراک مشترک
از فعاليتهاي ميان نقشآفرينان مختلف موردنياز بود .بر همين اساس ،يکی از اقدامات اجرايی
دولت ،ارتقاى سازمان انرژىهاى نوى ايران به يکی از معاونتهاى وزارت نيرو و با عنوان سازمان
انرژىهاى تجديدپذير و بهرهورى انرژى ايران (ساتبا) بود .همچنين با اعمال تعرفههاى بسيار
جذاب خريد تضمينی برق تجديدپذير ،سعی بر جذب سرمايهگذاران بخش خصوصی داخلی و
خارجی در اين حوزه قرار گرفت.
اما علیرغم اقدامات انجام شده ،براى تغيير در ساختارها ،خطمشیها و برنامههاى حمايتی
توسعهاى در طی بيست سال گذشته ،آمار احداث نيروگاههاى تجديدپذير ايران حاکی از عدم
پيشرفت مطلوب براى رسيدن به هدف  7500مگاوات ،طبق معاهده پاريس تا پايان سال 2030
م است .شکل  1به ارائة آمار کل ظرفيت نيروگاههاى منصوبه در کشور در حوزة انرژىهاى
تجديدپذير و پاک ،اعم از دولتی و خصوصی از ابتداى سال  57تا پايان آبان  97میپردازد (سايت
ساتبا)1397 ،
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طبق مطالعات انجامشده در کشورهاى پيشرو در توسعة انرژىهاى تجديدپذير ،توسعة
پايدار انرژى ،اوالً به خاطر عدم قطعيتها ،مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و حمايت سياسی،

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

شکل .1نمودارﻇرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران

بخش اول :مقـاالت علمـی

ثانیاً عدم توافقات درمورد راهكارهاي مطلوب ،خطمشيها ،هزينه و منفعتها ،و ثالثاً توزيع
قدرت میان خطمشیگذاران و دیگر نقشآفرینان پيچيده است .اقدامات این نقشآفرینان همیشه
عقالنی و براساس محاسبۀ هزینه و منفعت نيست بلکه بسیاری از اقدامات بر پایۀ باورها ،شناختها
و ارزشهای نهادینه شده است (.)Geels, 2017: 463-479

بنابراين در اين فرايند ،ايجاد يك سلسله نهادهاي قانوني ،شناختي و هنجاري براي هماهنگ
كردن تعامالت و ادراك مشترک از فعاليتها ميان نقشآفرينان مختلف موردنياز است .این
نهادهای جدید که برای تسریع فرایند توسعه و به صورت تعاملی ایجاد میشوند ،تأثیر زیادی روي
الگوهای مشارکت نقشآفرينان در سازمانهاي حکومتی و غيرحكومتي دارند ،آنها را تغيير
ميدهند يا منطبق بر سياستهايجديد میکنندGeels, 2016: 896-913; Fuenfschilling &(.
)Truffer, 2014: 772-791

بنابراین این پژوهش سعی دارد تا با انجام یک پژوهش کیفی ،به استخراج مدل حکمرانی
مشارکتی توسعۀ تجدیدپذیرها در ایران بپردازد و نقش نهادهای رسمی ،شناختی و هنجاری را در
این مدل ،آشکار و آ نها را جزئی از بخش یکپارچه تحلیل مشارکت كند .بر این اساس ،سؤاالت
اصلی این پژوهش به این صورت بیان میشود:
 .1حکمرانی مشارکتی توسعۀ تجدیدپذیرها در ایران چگونه است؟

 .2سازوکار نهادی تأثیرگذار بر پیشبرد مشارکت چگونه است؟

در بخش چارچوب نظری این مقاله ،به تشریح بیشتر مسئله پرداخته خواهد شد.

 .2مرور پيشينۀ پژوهش

 .1 .2حکمرانی مشارکتی
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حکمرانی مشارکتی نوعی از حکمرانی است که نقشآفرینان از سازمانهای حکومتی ،دولتی
یا حوزههای خصوصی و اجتماعی در یک مسیر معیّن ،سازنده و رو به جلو همکاری میکنند.
تاکنون چندین مدل برای تعریف حکمرانی مشارکتی ارائه شده است که هر کدام از این مدلها به
تحلیل و بررسی فرایند مشارکت در ارائۀ خدمات عمومی پرداختهاند (Emerson & Nabatchi,
 )2014: 768-781; Murphy, 2008: 99-126مدل اول مدل برایسون (Bryson et al, 2006:
 )44-55است .در این مدل ،حکمرانی مشارکتی به معنای مشارکت بین بخشی 6است .در این
مدل ،مشارکت به معنای مشارکت میان حکومت ،کسب و کارها ،نهادهای غیرانتفاعی ،خیریهها
و مجامع عمومی است .این مدل ،مشارکت بین بخشی به معنای تسهیم و ارتباط اطالعات ،منابع،
فعالیتها و توانمندیها توسط سازمانها و بخشهای مختلف برای رسیدن به یک نتیجۀ مشترک
است که هیچ کدام از این بخشها یا سازمانها به تنهایی توان دستیابی به این نتیجه را ندارند.
6. Cross-sector
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یرغم اینکه فرایند مشارکت ،محرکها و پیشنیازهای آن را به خوبی بررسی
این مدل ،عل 
کرده ،تأثیر نهادهای رسمی و غیر رسمی را در آغاز و در طول فرایند مشارکت بیان نکرده است.
در مدل دوم که مدل حکمرانی مشارکتی انسل و گش ()Ansell & Gash, 2008: 543-571

نامیده میشود ،عالوه بر اجزای مدل برایسون ،نهادها نیز به عنوان یک واسط برای پیشبرد اهداف
مشارکت و در خارج از چرخۀ مشارکت ذکر شده است؛ ولی تنها به نهادهای رسمی قانونگذاری
اشاره شده و از نهادهای شناختی و هنجاری مغفول مانده است .این مدل (شکل ،)2فرایند مشارکت
را چرخهای در نظر میگیرد که محور اصلی آن بر پایۀ تعامل است .تعامل با مکالمه رو در رو آغاز
میشود که عامل اصلی در ساخت اعتماد و فهم مشترک بین نقشآفرینان است .تعهد به فرایند،
موجب ثبات در این چرخه میشود که اعتماد نقشآفرینان را برای رسیدن به اهداف خود تضمین
میکند .نتایج میانی که در مسیر مشارکت حاصل میشود ،خروجیها و موفقیتهای محسوس فرایند
مشارکت را نشان میدهد .این نتایج ،یک نیروی محرکه برای به سرانجام رساندن موفقیتآمیز فرایند
مشارکت است .این مدل از جامعیت و مانعیت بسیاری برخوردار است که تمامی اجزای مؤثر در
فرایند مشارکت را شامل میشود ،اما همچنان از توضیح نقش نهادها ،تأثیر آن بر نقشآفرینان و
توانمندسازی آنان در حل مسائل وتصمیمگیریهای عمومی غافل مانده است.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻬﺎدرﺳﻤﯽ

ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت رو در رو

ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺧﺮوﺟﯽ
ﺗﻌﻬﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮوع
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﯽ

الگوی سوم چارچوب امرسون و نباتچی ( )Emerson & Nabatchi, 2011: 1-29است.
این چارچوب (شکل )3حکمرانی مشارکتی را به عنوان فرایند و ساختارهایی از تصمیمگیریها
و مدیریت در خطمشیهای عمومی تعریف میکند .در این چارچوب ،نظام حکمرانی مشارکتی
تحتتأثیر شرایط محیطی است و با محرکها آغاز میشود و شرایط محیطی و خود نظام را
تحتتأثیر قرار میدهد .این محرکها شامل موارد زیر است:
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شکل .2مدل مشارکتی انسل و گش
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رﻫﺒﺮي ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪه
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بخش اول :مقـاالت علمـی

 .1عدم تعادل قدرت بين ذىنفعان و سهامداران؛

 .2انگيزههاى داخلی مانند مشکالت ،منابع ،منافع يا فرصتها يا انگيزههاى خارجی مانند
بحرانهاى موقعيتی يا نهادى ،تهديدات يا فرصتها؛
 .3پيشينة مخالفت يا همکارى ميان ذىنفعانی که مانع يا موجب تسهيل مشارکت میشوند؛
 .4رهبرى که به حضور يک رهبر شناخته شده اشاره دارد؛

 .5وابستگی متقابل در زمانی که سازمانها به تنهايی قادر به انجام اهداف خود نيستند؛

 .6عدم قطعيت که به طور داخلی قابل حل نيست و میتواند گروهها را جهت همکارى
درکاهش ،انتشار يا به اشتراکگذارى ريسک هدايت کند.

اين چارچوب ،در مقايسه با دو مدل قبلی ،از چند جهت ارتقا يافته است .اول اينکه اين
چارچوب اجزاى نظام و مشخصههاى مشارکت را در يک سيستم عملياتی جمع ميکند و ارتباط
علّی و معلولی آن را توضيح میدهد .دوم ،در اين چارچوب ،نظام حکمرانی مشارکتی تحتتأثير
شرايط محيطی است ،با محرکها آغاز میشود و شرايط محيطی و خود نظام را تحتتأثير قرار
ِ
مشارکت بخش خصوصی و دولتی را از انواع حکمرانیهاى مشارکتی به
میدهد .سوم ،اين مدل
حساب میآورد؛ درحالیکه با توجه به تعريف حکمرانی مشارکتی در مدل انسل و گش ،مشارکت
بخش خصوصی و دولتی صرفاً در مرحلة اجرا صورت میگيرد و نه در مرحلة تصميمگيرى و به
اين علت خارج از حوزة حکمرانی مشارکتی است.
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شکل .3چارچوب مشاركتی امرسون و نباتﭽی

 .2. 2نقش نهادها در مشاركت
نهادها در حوزههاى مختلف علمی تعاريف متفاوتی دارند .در علوم اجتماعی ،نهادها مهمترين
سازههاى اجتماعی هستند که نيازهاى اساسی انسانها را در جوامع برآورده میکنند .در علوم
سياسی ،قانون ،رسم ،عرف و عادت ،رويه ،سازمان يا هر عنصر ديگر در زندگی سياسی يا
اجتماعی مردم است که در جامعه پابرجا و مستقر شده است.
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در این پژوهش ،نهادها عبارتاند از )1 :هنجاری 7که ارزشها و فرهنگ را میسازند؛ )2
9
شناختی 8که عقالنیت محدود به مشاهداتی است که راهحل مسائل را ارائه میدهد؛  )3رسمی
که شامل قوانین و مقررات و رویههای موجود در مدیریت مسائل است (.)Scott, 2010: 5-21
با استفاده از تعاریف و کارکردهای مختلف نهادها در ادبیات به استخراج جدول زیر برای به
تعریف سازوکار نهادی در حوزۀ خطمشیگذاری فناوری پرداخته شده است (Scott, 2010:

.)5-21; Geels, 2004: 897-920; Lawrence & Kleysen 2005, 2006: 180-191
جدول  .1تعریف و کارکرد نهادها در حوزۀ خطمشیگذاری عمومی
نهادها

تعریف

هنجاری

اهـداف تبدیـل به سیاسـت
میشود .الگوی تعاملی بین
صنعـت و دولت اسـتخراج
ميشـود ،در دولـت نقـش
جدیـد ميگيـرد و تعهـد
پیـدا میشـود.

کلیدواژه

تعریف سازوکار

ترجیحات ،انتظارات نقش  .1رابطۀ بازیگران و بستر جدیدی که قرار است
وظیفهای و الگوهای تعامل در آن عمل کنند مشخص میشود
 .2ارتباط میان مجموعهای از شیوهها ،مبانی
اخالقی و فرهنگی اصالح میشود.
 .3ارتباطات بین سازمانی از طریق شیوهها و
ی و گروههای همتای مناسب
با ضمانت اجرای 
برای نظارت و ارزیابی ایجاد میشود.

شناختی
قانونی

7. Normative
8. Cognitive
9. Legal
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مقــــررات و فــــــرایند ساختار انگیزشی ،هزینه و
قانونگذاریوبرنامهیارانهای پاداش ،سیستم حکمرانی،
وبرنامــههایحمایتیدولتی قدرت،پروتکل،استاندارد
و رویهها استخراج میشود
انجاممیشود.

.1حمایت سیاسی و نظارتی از طریق تکنیکهای
ترغیبی و تشویقی ایجاد میشود.
 .2مرزهای جدید تعریف و سلسلهمراتب جدید
در یک زمینه ایجاد میشود.
 .3ساختارهای حکومتی جدید برای تضمین
حقوق ایجاد میشود.
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درمورد اثربخشی ابزارها ،ا لگـو ،مـد لســــا ز ی ،
مشـکـلات و برنامــههــا بستهبندی ،طبقــهبنـــدی،
شهــــود ،اصــــطالحات،
صحبـت میشـود.
اســـتخراج الگوها و ایده از
شکـستهــــایسابق

 .1ارتباط شیوههای جدید را با شیوههای سابق یا
مفروض ،پیدا ميكنند تا راحتتر پذیرش شوند.
 .2مفاهیم انتزاعی و جزئیات زنجیرۀ علت و
معلول استخراج میشود.
 .3مهارتها و دانش الزم به فعاالن و حامیان ،برای
حمایت از فناوری جدید آموزش داده میشود.

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .3چارچوب نظری
در انجام پژوهش حاضر ،با توجه به امکان به کارگيرى نظريههاى مشارکتی و نهادى ،استفاده
از يک چارچوب نظرى که مبتنی بر پژوهشهاي گذشته است ،ضرورى به نظر میرسد
) .(Yin,2010:17پس از آن براي پاسخ دادن به سؤاالت پژوهش بايد مبتنی بر اين چارچوب،
يک پژوهش کيفی طراحی و اجرا شود .هدف اصلی اين پژوهش ،يافتن الگوى حکمرانی
مشارکتی در ايران و با رويکرد نهادى است.

چارچوب نظرى ارائه شده (شکل ،)4مبناى تنظيم پرسشهاى مصاحبههايی بوده است که
در مرحلة جمعآورى اطالعات استفاده شدهاند .عالوه بر اين ،حساسيت نظرى پژوهشگران نسبت
به موضوعات مختلف مشارکت و نقش نهادها در حکمرانی بر مبناى اين چارچوب شکل گرفته
است.

شکل .4چارچوب نظری حکمرانی مشاركتی توسعۀ تجدیدپذیرها در ایران
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اين چارچوب چهار متغير اصلی انگيزههاى مشارکت ،نهادها ،رهبرى و چرخة مشارکت را
شامل ميشود .چرخة مشارکت به عنوان هستة اصلی اين چارچوب است .انگيزههاى مشارکت
پايهگذار سطوح اوليه اعتماد و منابع اجتماعی است که در طول فرايند مشارکت موردنياز
هستند .نهادها قوانين نوشته ،نانوشته و ضمنی هستند که مشارکت در بستر آنها اتفاق میافتد و
رهبرى ،عامل هموارکننده فرايند مشارکت است.

 .4روش پژوهش
همانطور که از ادبيات پژوهش پيداست ،حکمرانی مشارکتی توسعة تجديدپذيرها در سطح
کالن و در حد خطمشیگذارى دولتها و در کشورهاى در حال توسعه و به صورت خاص در
کشور ايران ،کمتر يا تقريباً اصال صورت نگرفته است)�Geels, 2017: 463�479; Mollahossei
 .(ni et al, 2017: 774�788اندک بودن پژوهشهاى تجربی در زمينة حکمرانی مشارکتی و با

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

رویکرد نهادی و نبود نظریۀ مشخص در ادبیات موضوع ،ضرورت مطالعۀ اکتشافی و کیفی این
موضوع را گوشزد میکند.
 .1 .4رویکرد پژوهش
کرسول ( )Creswell et al, 2006: 1-11رویکرد موردکاوی را مناسبترین روش برای
زمانی میداند که قصد داریم یک یا چند مورد را به طور عمیق توصیف کنیم و در یک بستر
خاص رویدادها را توضیح دهیم .به همین دليل ،رویکرد موردکاوی برای این پژوهش که به
بررسی عمیق توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ایران میپردازد ،مناسبترین روش به
نظر میرسد.
 .2 .4نمونۀ پژوهش
ابزار گردآوری دادهها مصاحبههایی رو در رو و نیمهساختاریافته و با طرح پرسشهای باز بود
که بین  30تا  60دقیقه انجام گرفت .نمونهگیری ،در مرحلۀ نخست پژوهش ،نمونهگیری نظری
بوده است .مشارکتکنندگان این پژوهش از میان سیاستگذاران توسعۀ تجدیدپذیرها (شامل
وزیر سابق نیرو ،معاون وزیر نیرو در ساتبا ،مدیریت خصوصیسازی و ،)...سازمان سرمایهگذاری
خارجی ،معاونت انرژی معاونت علم و فناوری ریاستجمهوری ،شرکتهای مپنا ،سدید ،صبا
نیرو ،هیئت مدیرۀ انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ،ریاست انجمن علمی بادی و دیگر نقشآفرینان
تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر انتخاب شدهاند .نمونهگیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع
نظری ادامه یافت .در این پژوهش با انجام  25مصاحبه به نظر رسید که دادههای جدیدی در

ارتباط با مقوله پدید نمیآیند .مقوله گسترۀ مناسبی پیدا کرد و روابط بین مقولهها برقرار
و تأیید شدند .البته در کنار مصاحبه ،از ابزارهای دیگر برای شناخت زمینۀ پژوهش و کمک در

با توجه به اینکه كه مرحلة تحليل دادهها در رويكرد موردكاوي كمتر موردتوجه صاحبنظران اين
حوزه بوده ( )Eisenhardt, Graebner, 2007: 25-32و به اندازة رويكرد نظريهپردازي دادهبنيان
تدقيق نشده است ،بنا به پیشنهاد حالوه ( )Halaweh,2012:31-51برای تبدیل مصاحبهها و
دادههاي جمعآوري شده به مفاهيم و شناسایی الگوها ،از روش كدگذاري نظريهپردازي دادهبنيان
استفاده شد .پس از پیادهسازی کامل مصاحبهها ،تمامی جمالت مصاحبهها کدگذاری شدند .با
استفاده از اين كدها ،رابطۀ علّی و معلولی فرایند توسعه به صورت نموداري بازنويسي شدند .سپس
همۀ كدها در كنار هم قرار گرفتند و با مشخص شدن كدهاي مشابه ،دستههاي مفهومي شناسايي
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 .3 .4تحلیل داده و شکلدهی گزاره های نظری
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تحلیل مانند «مطالعۀ مستندات توسعه و قراردادها»« ،مطالعۀ اسناد پشتیبان در تصمیمگیریهای
خاص» و «مطالعات مقایسهای سیاستگذاری ایران و دیگر کشورها» استفاده شد.
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شدند .با استفاده از اين دستهها ،رابطه علّی و معلولی فرایند توسعه به صورت نموداري بازنويسي
شدند .براساس دستههاي شناسايي شده ،مجددا ً رابطه علّی و معلولی فرایند توسعه بازنگري شد
و اين بار براساس دستهها بازنويسي شدند.
در مرحلة آخر ،اين روابط با استفاده از ادبیات موجود در آن حوزه به گزارههاي نظري
تبديل شد و بررسي نظري آنها نيز مبتني بر پژوهشهاي گذشته انجام گرفت.گزارههاي نظري،
خروجي نهايي اين پژوهش قلمداد ميشود (.)Eisenhardt, Graebner, 2007: 25-32
 .4. 4روش برازش روایی پژوهش
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش یا به عبارتی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر ،مشارکتکنندگان
یا خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زیر انجام شد ( :رك :دانایی فرد)162-131 :1387 ،
الف) تطبیق توسط مشارکتکنندگان :مشارکتکنندگان ،مرحله کدگذاری محوری را بازبینی و نظر
خود را در ارتباط با آن ابراز کردند .دیدگاههای ایشان در مرحلۀ کدگذاری محوری اعمال شد؛
ب) بررسی همکار 3 :تن از استادان مدیریت به بررسی یافتهها و اظهارنظر دربارۀ مرحله کدگذاری
محوری پرداختند؛
ج) مشارکتی بودن پژوهش :به طور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک
گرفته شد.

 .5یافتهها
پس از کدگذاری دادهها با استفاده از نرمافزار ،Atlas.tiروی مصاحبهها (شکل  )5محورهای
اصلی زیر در توسعۀ الگوی مشارکتی توسعه با رویکرد نهادی در ایران (شکل  )6استخراج شد.
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شکل .5نمونۀ كدگذاری دادهها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti

 .1 .5انگیزههای مشاركت

 .1 .1 .5سابقۀ مشاركت و تعارض
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سابقة خصومت يا مشارکت ميان نقشآفرينان ،موجب افزايش مشارکت يا ممانعت از آن
میشود .در بسيارى از مشارکتهاى موفق ،نقشآفرينان به اين تجربه رسيدهاند که بدون
مشارکت با ديگر نقشآفرينانی که حتی منافعشان معموالً نقطة مخالف آنهاست ،نمیتوانند به
اهدافشان برسند ).(Ansell & Gash ,2008: 543�571
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رﻫﺒﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري

ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك
رﻫﺒﺮي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ا ﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ا ﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي

ﺗﻐﯿﯿﺮ و واﺑﺴﺘﮕﯽ در
ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﺳﻤﯽ

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮ و واﺑﺴﺘﮕﯽ در
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري

ﺗﻐﯿﯿﺮ و واﺑﺴﺘﮕﯽ در
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

شکل .6الگوی پیشنهادی مشارکتی توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر ایران با رویکرد نهادی

در همین راستا ،میتوان به یک تجربۀ مربوط به آبگرمکنهای خورشیدی اشاره کرد که
علیرغم هزینۀ هنگفت دولت به دليل کام ً
ال دولتی اجرا شدن پروژه و نداشتن متولی خصوصی
به شکست منجر شد (مصاحبۀ .)5
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همچنین یکی از دالیل اصلی شروع مشارکت ،عدم تعادل و یکسان توزیع نشدن منابع است که
موجب میشود هر یک از ذینفعان ،برای دسترسی به منافع مدنظرشان ،به مشارکت روی بیاورند
( .)Ansell & Gash, 2008: 543-571سانا در سالهای قبل از  1394به این نتیجه رسیده بود که
مشارکت با بخش غیردولتی یکی از عوامل مؤثر در کاهش هزینههاست و منجر به بهرهوری بیشتر
خواهد شد .بنابراین با جذاب کردن تعرفهها و عقد قراردادهای بيستساله ،توجه سرمایهگذاران
داخلی و خارجی را جلب کرد ( مصاحبۀ .)12
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 .2 .1 .5وابستگي متقابل

وابستگی متقابل یا زمانی که افراد و سازمانها ناتوان از دستیابی به خواستههای خودشان
هستند ،پیششرط بسيار مهم اقدامات مشارکتآمیز شناخته میشود Thomson & Per�( .
.)ry,2006: 20-32

انگیزۀ دولت برای وارد کردن بخش خصوصی ،جذب سرمایههای مورد نیاز بوده است که
هم مزیت اشتغالزایی و هم پدافند غیر عامل دارد (مصاحبۀ  .)5تأمین مالی پروژهها برای وزرات
نیرو که بدهکاریهای بسیاری در پرداخت نیروگاههای فسیلی داشت بسیار سخت شده و منابع

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

تجدیدپذیرها باید از منابع غیر دولتی تامین میشد .از سوی دیگر ،برای سرمایهگذاران نیز تعرفۀ
خرید برق تضمینی خیلی جذاب بود و یکی از عوامل انگیزشی برای ورود آنها به این حوزه بود
(مصاحبه .)4
گزارۀ نظری :1نیاز به تأمین منابع مالی و افزایش بهرهوری از انگیزههای دولت برای حکمرانی
مشارکتی در توسعۀ تجدیدپذیرها بوده است.

گزارۀ نظری :2خرید تضمینی و جذابیت بسیار زیاد تعرفههای برق تجدیدپذیر از انگیزههای
مشارکت بخش خصوصی با دولت بوده است.

 .2 .5چرخۀ مشارکت
فرایند مشارکت در این مدل به صورت یک چرخه دیده شده است؛ زیرا مشارکت یک فرایند
خطی نیست که در یک زمان شروع شود و ادامه پیدا کند ،بلکه مشارکت یک چرخه است که
رفتارها و نتایج در طول زمان همانند یک بازخورد روی تعامالت و مشارکت در آینده تأثیر
خواهد گذاشت و آن را تقویت یا تضعیف خواهد کرد (.)Ansell & Gash, 2008: 543-571
 .1 .2 .5تعامل و ایجاد فهم مشترک

تعامالت رو در رو عاملی است که موجب هدایت کردن ،توانمندسازی و کنترل مسیر مشارکت
و حذف موانع و دنبال کردن مسیرهای جدید برای تعریف یک مسئله میشود (Kooiman et al,
 .)2008: 1-11یکی از فعالیتهایی که عامالن ساتبا انجام دادند ،همراهسازی سازمانهای خارج
از ساتبا با آگاهی و شناخت دادن به آنها درمورد فواید تجدیدپذیرها و مسیر سهل احداث یک
نیروگاه تجدیدپذیر بود .تعامالت بسیار فراوان با دانشگاهها برای تعریف پروژههای خورشیدی،
نصب توربینهای بادی در استانهای بادخیز برای بازدید دانشآموزان و دانشجویان و حضور در
نمایشگاهها و کنفرانسها از جملۀ دیگر موارد ایجاد فهم مشترک بوده است (مصاحبۀ .)12

تعارض در مشارکت ،از تفاوت در اهداف و انتظاراتی که نقشآفرینان به مشارکت میآورند
ایجاد میشود ( .)Merrill & Sheridan, 1996: 1-28ستاد توسعۀ دانشبنیان انرژی تجدیدپذیر با
تدوین سند ملی توسعۀ دانش بنیان انرژیهای تجدیدپذیر درصدد ایجاد هماهنگی بین ذینفعان
توسعۀ این انرژیها در کشور بوده است .از سوی دیگر ،ساتبا نیز بیشتر به صورت مورد به مورد،
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همچنین بعد از سال  ،1394اولین اقدام ستاد توسعۀ انرژی معاونت علم و فناوری ریاستجمهوری،
تشکیل شورای راهبردی و متشکل از اعضای دستگاههای مختلف بود تا چالشهای آنها به شور
گذاشته و راهکار مشترکی ارائه شود که مورد قبول همه باشد (مصاحبۀ .)6
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تعارضات و مشکالت میان سرمایهگذاران و دستگاههای دولتی را به عهده گرفته است.

«نمونههای موفق در تعامل با بخشها و سازمانهای دیگر ،امضای تفاهمنامه با امور اراضی،
مکاتبات و نشستهایی با سازمان جنگلها ،محیط زیست ،سازمان اراضی ،شرکتهای برق
منطقهای و سازمان صنایع و معادن بوده است .در این دو سال ،بالغ بر  200جلسه با انواع و اقسام
سرمایهگذاران خارجی داشتهایم» (مصاحبۀ  4 ،1و .)12

گزارۀ نظری  :3تعامالت رو در رو و ایجاد فهم مشترک باعث حل تعارضات بین بخشی و درنتیجه
به حرکت درآمدن چرخۀ مشارکت خواهد شد.
 .3 .2 .5اعتماد سازی

اعتماد پایۀ مشارکت است که هم به عنوان روغن و هم چسب عمل میکند .اعتماد میان شرکای
مشارکت ،از طریق تسهیم اطالعات ،مشخص كردن صالحیتها و به انجام رساندن فعالیتها
ایجاد میشود.

در توسعۀ تجدیدپذیرها در ایران ،دولت توانسته است با ایجاد صندوق عوارض برق برای
توسعۀ تجدیدپذیرها ،پرداختهای منظم ،سیاستهای تشویقی تولید داخل و اعطای اعتبارنامه،
انگیزه و توجه سرمایهگذاران داخلی را در مقایسه با دیگر پروژههای مشارکتی دیگر بیشتر جلب
کند (مصاحبۀ  7 ،12 ،3و .)4

از سوی دیگر ،اقدامات یکجانبه و شکست در به انجام رساندن فعالیتها ،اعتماد را از
بین میبرد .اختصاص درآمد حاصل از پرداخت عوارض برق به دیگر بخشهای دولت و عدم
پرداخت آن برای توسعۀ تجدیدپذیرها موجب دلسرد شدن سرمایهگذاران و گاهی توقف پروژهها
شده است (مصاحبۀ .)4
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 .4 .2 .5تعهد به فرایند مشارکت

تعهد به فرایند مشارکت موجب ثبات در این چرخه میشود و اعتماد نقشآفرینان را برای رسیدن
به اهداف خود تضمین میکند .تعهد به معنای حس مالکیتی است که نقشآفرینان به فرایند دارند.
حس مالکیت مشترک ممکن است با ادراک متفاوت درمورد اینکه چه کسی باید ابتدا شروع به
کار کند ،به تعویق بیفتد زیرا پیش از این ،فرایندها بیشتر در دست دولت و نقشآفرینان بیشتر در
نقش البیگر یا اهرم فشار دولتمردان بودهاند )Emerson & Nabatchi, 2011: 1-29(.

در برنامۀ توسعۀ تجدیدپذیرهای ایران ،همه نگاهها به وزارت نیرو خالصه شده است .درحاليکه
توسعۀ صنعت انرژی تجدیدپذیرکشور مستلزم اعتقاد و عزم راسخ بسیارى از سازمانهاى دولتى،

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

ازجمله سازمان مدیریت و برنامهریزى ،سازمان حفاظت محیط زیست ،مجلس ،وزارت امور
اقتصادى و دارایى ،صندوق توسعۀ ملى و شوراى اقتصاد نیز هست .متأسفانه در سالهاى اخیر ،این
امر مهم صرفاً بر عهده وزارت نیر نهاده شده است و به نظر میرسد جهت برونرفت از این چرخۀ
باطل الزم است اوالً اولویت این بخش در وزارت نیرو ارتقا یابد و ثانیأ وزارت نیرو بتواند نظر
مساعد سایر سازمانها و دوایر دولتى را جلب كند (مصاحبۀ  15و .)21

گزارۀ نظری  :5تعهد به فرایند مشارکت با احساس مالکیت به معنای پیشدستی برای اقدام
در پیشبرد پروژههای مشترک رابطۀ مستقیم دارد.
 .3 .5رهبری ساختاری و رهبری انگیزشی
یکی از تسریعکنندههای پویایی حکمرانی مشارکتی ،رهبری ساختاری است .در مصاحبههایی
که از نقشآفرینان مختلف درمورد نقش رهبری انجام شد ،هر يك از آنها با توجه به شناخت و
رویکرد خود به مسئله ،این نقش را به نهاد یا سازمان خاصی اختصاص میدادند .از دیدگاه بخش
خصوصی ،نقش رهبری را باید سیاستگذار انجام دهد .به همین خاطر رهبری به دست وزارت
نیرو است (مصاحبۀ  12و .)3
از سوی دیگر ،زمانی که توزیع قدرت ناهموار یا انگیزه مشارکت ضعیف باشد ،احتمال
موفقیت حکمرانی مشارکتی در صورتی بیشتر خواهد شد که یک رهبر قوی انگیزشی ،فرمان به
احترام و اعتماد ذینفعان مختلف در ابتدای فرایند را بدهد )Ansell & Gash,2008:543-571(.

در ایران ،که در ابتدای مسیر مشارکت قرار دارد و تعارضات میان نقشآفرینان مشارکت
باالست و انگیزههای مشارکت نيز هنوز خیلی مستحکم نشده است ،وجود یک رهبر انگیزشی در
کنار رهبری ساختاری ضروری به نظر میرسد.

دورۀ  . 9شمـارۀ  . 30بهـار 1398
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ضروری به نظر میرسد.
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«رهبری انگیزشی یکی از عوامل مؤثر در تشویق و ترغیب جامعه به استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر است اما دولت چون خودش ذینفع است ،نمیتواند رهبر فرهنگسازی در کشور
باشد .یک جامعۀ علمی که وجهۀ مثبت و به دور از منفعتطلبی است ،میتواند سردمدار جنبش
تجدیدپذیرها باشد» (مصاحبۀ .)10
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 .4 .5نهادها

 .1 .4 .5نهادهای رسمی

نهادهای رسمی اجرایی در دولت شامل سه دستگاه اصلی هستند که به طور مستقیم ،سیاستگذاری
و وضع قوانین و آییننامهها را در توسعۀ تجدیدپذیرها بر عهده دارند .یکی وزارت نفت است که
مسئولیت بهینهسازی مصرف انرژی را به عهده دارد .دوم ،وزارت نیرو (ساتبا) است که خریدار
اصلی برق از نیروگاههای خصوصی تجدیدپذیر است و مسئولیت وضع آییننامهها و قراردادهای
احداث نیروگاه تجدیدپذیر را به عهده دارد .نهاد سوم ،سازمان برنامه و بودجه است که برنامههای
انرژی را بهطور کلی و تجدیدپذیرها را بهطور خاص مصوب و ابالغ میکند (مصاحبۀ .)6

مجلس نیز با تصویب قانون عوارض برق ،سرمایهگذاران را مطمئن کرد که نمایندگان مردم
هم نسبت به انرژیهای تجدیدپذیر دغدغه دارند (مصاحبۀ  .)3قوانین و آییننامههای تشویقی
مصوب در توسعۀ تجدیدپذیرها در ابتدای کار ،جذاب کردن قرارداد خرید تضمینی برق بودکه
اولین اقدام ساتبا برای جذب سرمایهگذاران است (مصاحب  1و  3و  5و .)12همچنین شرایط
سرمایهگذاری خارجی برای دسترسی به نهادهای مالی و فناوریهای ارزانتر تسهیل شده است
(مصاحبۀ .)9
 .2 .4 .5نهادهای شناختی و هنجاری
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بدون تغییر در هنجارها و ادراک شناختی نقشآفرینان توسعه درمورد مسائل و راهکارها،
سیاستگذاریها به درستی انجام نمیشود .از همینجا مشخص است که همگام با سیاستگذاری،
باید در هنجارها و ادارک نقشآفرینانی که مانع تغییر سیاستها میشود ،تغییر ایجاد کر د (�Nils
 . )son et al, 2011: 1117-1128مشارکت نقشآفرینان زمانی بیشتر خواهد شد که نقشآفرینان
بخش خصوصی و دولتی به این شناخت رسیده باشند که توسعۀ تجدیدپذیرها از چندین منظر
ضروری است .به عنوان مثال ،یکی از راهکارهای اساسی مسئلۀ محیط زیست و گازهای گلخانهای،
پراکنده کردن محل تولید برق و تلفات شبکه ،افزایش فرصتهای جدید برای صادرات نفت خام
یا فرآوردههای آن و ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصاد ایران برای توسعۀ کشور است (مصاحبۀ
 1 ،10و )12
 .5 .5نهادها ،قفل و وابستگی به مسیر قبلی
همانطور که تغییر در سیستمهای فناورانه مستلزم تغییر در نهادهاست ،در عین حال همین نهادها
موجب پایداری و ثبات این سیستمها میشوند و وابستگی آنها را به مسیر پیشین خود بیشتر
میکنند .اين مسئله به اصطالح قفل و وابستگی مسریر 10نامیده میشود (�Goldthau & So

.)vacool,2012:232-240

10. Lock-in and path dependence

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

 .1 .5 .5قفل به مسیر قبلی در نهادهای رسمی

یکی از مشکالت عدم توسعه ،وابستگی به مسیر و قفل شدن نهادهای تأثیرگذار در رویههای قبلی
است .با وجود رغبت به همکاری با سازمانهای مرتبط ،بعضی از آییننامهها و دستورالعملها که
منطبق بر شرایط قبلی است ،مانع همکاری این دسته از نقشآفرینان در سازمانهای رسمی دیگر
میشود .این موانع ریشه در تعاریف ساختارهای سازمانی دارد که انعطاف پذیری را سخت کردهاند
و نمیتوانند به راحتی تغییر در خود ایجاد کنند (مصاحبۀ .)6
 .2 .5 .5قفل به مسیر در نهادهای هنجاری

معموالً شبکهها با درکی که از وظایف متقابل ،انتظارات و رفتارهای مقتضی با آن پیدا کردهاند ،به
ثبات میرسند و به همین دلیل ،تمایلی برای تغییر ندارند ( .)Geels, 2004: 897-920بخشینگری
و عدم تقسیم وظایف در سازمانهای مختلف و نيز وجود متولیان مختلف توسعه و موازیکاري
از نشانههای وابستگی به نهاد هنجاری قبلی است.

«هنوز مشخص نیست که چطور باید با هم کار کنند .فرض کنید وزارت نفت چه بخشی از این
را بر عهده بگیرد ،وزارت نیرو چه کند .بعضیها کمتر با هم نشستهاند تا یک برنامهریزی مشترک
انجام دهند» (مصاحبۀ .) 6

یکی دیگر از نهادهای تأثیرگذار در توسعه ،سازمان محیط زیست است که به نظر میرسد
نقش خود را در توسعه به خوبی بازی نکرده است« .یکی از دالیل کاهش قیمت خرید بر قدر
سال  95عدم حمایت سازمان محیط زیست از سهم حفظ محیط زیست در ایجاد تولید برق از
تجدیدپذیرها بود که باعث شد قیمت خرید برق حدود  50یا  60تومان در هر کیلووات کاهش
پیدا کند .سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد عمومی در این زمینه باید مدافع مهم توسعۀی
انرژیهای تجدیدپذیر باشد» (مصاحبه .)8

نهادهای شناختی به حرکت و اقدامات بازیگران جهت میدهند تا همیشه در یک مسیر خاص
جلو بروند .این قضیه باعث میشود که نسبت به توسعه در مسیری خارج از تمرکز کاری خود
کمتر اهمیت دهند و انعطاف پذیری کمتری داشته باشند ( .)Scott, 2010: 5-21به عنوان مثال،
ذهنیت فسیلی نقشآفرینان اصلی توسعه مانعی جدی در توسعۀ تجدیدپذیرهاست .هنوز شناخت
صحیحی از ضرورت توسعۀ انرژیهای پاک در ذهن این بازیگران شکل نگرفته و توسعۀ
انرژیهای تجدیدپذیر ،ولو با هزینههای اولیۀ بیشتر و صرفاً بودجۀ دولت ،نهادینه نشده است.
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گزارۀ نظری :7عدم ادراک صحیح از نقش -وظیفههای جدید درون سازمانی و عدم تفکیک
مسئولیتهای بین سازمانی موجب سختتر شدن اقدام مؤثر برای پیشبرد مشارکت میشود.
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«انرژیهای تجدیدپذیر متأسفانه میان مدیران حاکمیتی هنوز مخالفان بزرگی دارد .بحث
معاونت برنامهریزی و برنامۀ بودجه این است که سوخت گاز مجانیتر است و سرمایهگذاری به
ازای هر کیلووات در نیروگاههای گازی چندین برابر کمتر از نیروگاههای بادی است» (مصاحبۀ
 3و.)11

از سوی دیگر ،وجود تعارضات در الیۀ سیاستگذار و قانونگذار تهدیدی برای شرایط
جذاب خرید تضمینی برق خواهد بود.

«تجدیدپذیرها در سه یا چهار سال اخیر پیشرفت زیادی کرده ولی هر لحظه ممکن است که
این حرکت متوقف شود .امكان دارد که با یک سیاستگذاری ،عوارض مشخص شده برای
انرژی تجدیدپذیر صرف کار دیگری شود .یعنی با تشخیص یک نفر کل این کار متوقف شود یا
زمانی در مجلس تصمیم بگیرند که دیگر عوارض گرفته نشود» (مصاحبۀ .)10

تئوری سیستمهای بزرگ اجتماعی 11بر وابستگیمسیر تأکید دارد و ادعا میکندکه پایداری
یک سیستم جدید ،در نتیجه ،تغییر همزمان ترجیحات مصرفکنندگان و تغییر رویکرد
تأمینکنندگان و خطمشیگذاران است (.)Sovacool & Hess, 2017: 703-750

تشکیل نشدن هنجارهایی مبنی بر صرفهجویی در مصرف سوخت میان آحاد جامعه از موانع
هنجاری دیگر در توسعۀ تجدیدپذیرهاست .عموم جامعه هنوز مصرفگرا هستند و ذهنیت عموم
آنها مبتنی بر مصرف بیرویۀ انرژی به علت ارزان بودن آن است.

ذهنیت غلط عموم جامعه مبنی بر لزوم ارزان بودن منابع انرژی در کشور باعث شده است که
همیشه اضطرابی از تغییر قیمتها و در نهایت آشوب و اعتراض از سمت مردم در صورت افزایش
قیمت حاملهای انرژی ایجاد شود (مصاحبۀ .)10
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 .6جمعبندی
گذارهاي انرژي به این دالیل پیچیده است .1 :عدم قطعيتها (مانند قيمت آينده ،مقبولیت اجتماعي
و منافع و عالیق مصرفكنندگان و حمايت سياسي) .2 ،عدم توافقات (درمورد راهكارهاي
مطلوب ،خطمشيها و هزينه و منافع) و  .3توزيع قدرت ( خطمشیگذاران لزوماً منابع قدرت
نيستند ،بلكه ديگر نقشآفرینان هم مهم هستند).
الگوی مشارکت استخراج شده در این پژوهش ،یک چارچوب فرایندی است که شروع
مشارکت را براساس یک سلسله از انگیزههای مشارکت آغاز و سپس با تعامل و حل تعارضات،

)11. Large technical system (LTS

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

اعتماد و حس تعهد به مشارکت را تقویت میکند .رهبری مشارکت نیز شرایطی را فراهم میکند
که نقشآفرینان مختلف را علیرغم تضارب حقوق و تفاوت سطوح قدرتی در کنار هم قرار دهد.

از سوی دیگر ،سازوکار نهادی نشان میدهد که چطور تغییر یا ثبات در نهادهای هنجاری،
شناختی و رسمی ،گسترش و پایدار ماندن یک سیستم فناوری جدید را تضمین میکند .در
مسیر توسعه ،دولت با ایجاد نهادهای رسمی مانند تشکیل ساتبا و وضع قوانین تشویقی و تضمینی
برای سرمایهگذاری در این بخش ايجاد انگیزه كرده است .اما عدم تفکیک صحیح وظایف و
مسئولیتها و موازیکاری از جمله موانع نهادی قانونی در این مسیر بوده است .از سوی دیگر،
ذهنیت قفل شده به سوختهای فسیلی بسیاری از نقشآفرینان توسعه ،به علت یارانه فراوان
سوختهای فسیلی مانعی بزرگ در مقابل تغییر ادارک و شناخت بازیگران این حوزه است.
در جدول  2به برخی از راهکارهای اجرایی برای از بین بردن موانع نهادی توسعه ،با استفاده از
سازوکارهای نهادی شناختی ،هنجاری و قانونی که حاصل تجارب کشورهای موفق در توسع ه (�Ge
 )els, 2017: 463-479و همچنین نتایج حاصل از مصاحبۀ خبرگان این حوزه است ،اشاره میشود.
جدول  .2برخی از راهکارهای اجرایی از بین بردن موانع نهادی توسعه
موانع نهادی

راهکارنهادی

شرح راهکار

عـــــد متعـــــهد
دولتمردان آتی به
گذار انرژی

ابزارهای تعهد

با توجه به ماهیت طوالنی مدت فرایند گذار ،تعهد یک معضل اصلی
میان دولتمردان است زيرا هیچ دولتی نمیتواند دولتمردان بعدی را
مقید به انجام برنامههای مشخصی بکند .استفاده از ابزاراهای تعهد
معموالً خروج از تعهدات قبلی را برای دولتمردان دشوارتر میکند.
در انگلستان و آلمان ،تالشهای مردمی ،تشکیل کمپینهای عمومی
ي محلی و طرفداران ،تشکیل ائتالفهای
با استفاده از گروهها 
حمایتی و همچنین البی با نمایندگان مجلس برای نگاهداشت و
پایداری قوانین تغییرات آب و هوایی در بلند مدت حیاتی بود.

مشروعیت
توسعه
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تأکیــد بر ارائـــــۀ
ر ا هکــــا ر هـا ی
خطمشـیگذاری،
در ســمت تقاضــا
همانندسمتعرضه

معموالً ترکیب سیاستگذاریهای توسعه بیشتر به سمت عرضه
منعطف است تا به سمت تفاضا .درحالیکه عالوه بر منافع اجتماعی،
انتظار میرود که کاهش بیش از نیمی از کربن دنیا به دست
مصرفکنندگان انرژی باشد .به عنوان مثال تغییر گسترده در سبک
زندگی افراد مانند صرفه جویی ،استفاده کمتر از سوختهای فسیلی در
گرمایش و سرمایش و حمل و نقل .اگرچه خطمشیگذاران همیشه از
تغییر ترجیحات مصرفکننده به صورت اساسی و عامدانه به علت ترس
از آشوبهای مردمی اجتناب میکنند.

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

تعــارض و تضــاد ارائـــۀ راهکارهای
منافــــ ع مــــیان سیاســـی ،عـــاوه
نقـــــشآفـــرینان بـــر راهکارهـــای
مشارکت
خطمشـــیگذاری

تحلیل و ارائۀ راهکارهای سیاسی به معنای تمرکز بیشتر روی تعارضات
سیاسی ،مقبولیت اجتماعی و حکمرانی باید به طور همزمان با تحلیل
و ارائۀ راهکارهای خطمشیگذاری انجام شود زیرا این راهکارها هم
میتواند به عنوان محدودیت عمل کند و هم همانند یک کاتالیزور به
فرایند توسعه سرعت ببخشد.
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مقبولیــت بیشــتر واقعیســازی قیمت کلیدیترین نکته برای توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر ،واقعیسازی
ا نـــر ژ یهــــا ی حاملهــای انــرژی قیمتهاست .با اصالح قیمتها ،توسعۀ تجدیدپذیرها درونی و
ذاتی می شود و نیاز به حمایت دولتی ندارند .مادامی که انرژیهای
فســیلی نســبت بــه
تجدیدپذیر نیازمند حمایت اقتصادی دولت باشد زمانی خواهد
تجدیدپذیــر
رسید که دولت توان حمایت را نخواهد داشت و توسعه متوقف
خواهد شد.
عدم اعتماد بخش مکانیــزم تشــکیل
خصوصی به ثبات ســازمــا نهـــای
خط مشــــیها و مــردمنهــــاد بــرای
مطالبــــۀ حقـــوق
قوانین
بخــش خصوصــی

سازمانهای مردم نهاد که به دنبال منفعت عمومی و اغلب مورد اعتماد
بخش خصوصی و مصرفکنندگان انرژی هستند .اگر انجمنها آگاه
و فعال عمل کرده باشند قبل از ورود سرمایهگذار ،باید نقش خود
را بازی کرده باشند .مث ً
ال نرخ تعرفه پایین که به ضرر سرمایهگذار
است.در اینجا سازمانهای غیرانتفاعی که سندیکای سرمایهگذاران
بوده و از منافع آنها حمایت میکند میتواند به عنوان یک اهرم
حامی سرمایهگذاران در تنظیم مقررات ورود پیدا میکند تا قوانین به
صورت یکطرفه و دولتی اتخاذ نشود.

سازوکار مشارکت
هزینهای :دریافت
وپـــــر د ا خــــت
هزینههای حاصـل
از عـــدم مصرف
یا مصــرف انرژی
فسیلی

با احتساب هزینهها و سودهای اجتماعی که با استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر یا عدم استفاده از سوختهای فسیلی ایجاد میشود،
مکانیزمهایی طراحی شود که سازمانها در تأمین یا دریافت سود و
هزینههای اجتماعی شریک شوند .
سود حاصل از عدم مصرف انرژی فسیلی در تأمین برق که وزارت
نفت باید پرداخت کند .سود حاصل از کاهش آلودگی و کاهش
گازهای گلخانهای که سازمان حفاظت محیط زیست باید پرداخت
کند .سود حاصل از کاهش هزینه تمام شده تبدیل انرژی (کاهش
هزینه احداث نیروگاه فسیلی و خطوط انتقال و توزیع ،به ازای تولید
هرکیلووات تولید برق از تجدیدپذیرها) که توسط وزارت نیرو باید
پرداخت شود .تنها ارگانی هم که در حال حاضر سود پرداخت
میکند وزارت نیرو است.

عدم پذیرش نقش
مؤثــر مشــارکتی
(بـهویــژه تقـــبل
هزینههای مالی)
توسط ارگانهای
دولتی

152

 .7محدودیتهای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
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این پژوهش در کشور ایران و در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده است .بنابراین ،امکان
تعمیم نتایج این پژوهش به دیگر پروژههای توسعهای ایران یا به کشورهای در حال گذار از انرژی،
تنها با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی ،سیاسی و خطمشیگذاری و ویژگیهای این حوزه وجود
دارد .این مطالعه ،تجویزی نيست و به دنبال یافتن راهحلها و سازوکارهای اجرایی موفق نبوده است.
بنابراین ،به نظر میرسد انجام یک پژوهش کیفی تجویزی برای یافتن راهحلهای در خور بستر نهادی
ایران ضروری باشد.

پژوهشهای آتی میتوانند به عمق بخشهای مختلفی از نتایج این تحقیق کمک کنند .به نظر
میرسد که اهمیت ابعاد شناسایی شده در این پژوهش ،برای تبیین الگوی مشارکتی یکسان نباشند.
بنابراین اولویتبندی عوامل شناسایی شده با استفاده از روشهایی نظیر  AHPمکمل پژوهش

الگوی حکمرانی مشارکتی توسعۀ انرژی تجدیدپذیر ایران :رویکرد نهادی

حاضر خواهد بود .با استفاده از راهبرد پژوهشی روشهای ترکیبی تبیینی ،مدل و روابط میان
اجزای آن در چارچوب فرضیات پژوهش ،در جوامع آماری دیگری بازآفرینی و نتایج به دست
آمده با نتایج این پژوهش مقایسه شوند و در صورت وجود تفاوت با نتایج این پژوهش ،در مرحلۀ
دوم (کیفی) وجوه تمایز استخراج شوند.
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