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 چکیده

باشد که تاکنون ایران با شرایط جغرافیایی خود، از کشورهای با پتانسیل باال در زمینه تولید انرژی خورشیدی می
شناسانه حکمرانی برداری ننموده است. پژوهش حاضر در این راستا به بررسی آسیبای بهرهاز آن به نحو شایسته

هدف کاربردی و از منظر روش کیفی است. جامعه  پردازد. پژوهش حاضر از حیثانرژی خورشیدی در ایران می
خورشیدی در ایران هستند که با تکنیک گلوله  خبره دارای تجربه و تخصص در زمینه حکمرانی انرژی 27پژوهش 

ها، تحلیل های ثانویه، روش تحلیل دادهساختاریافته و دادهها مصاحبه نیمهاند. ابزار گردآوری دادهبرفی انتخاب شده
باشد. بر اساس تحلیل الزامات می 1398تا سال  1380های ا و کدگذاری است. قلمرو زمانی مورد بررسی سالمحتو

حکمرانی با رویکردی جامع، عدم انسجام سیاستی در اسناد سیاستی، فقدان هماهنگی افقی میان نهادهای 
جرایی و همچنین ناتوانی شوراهای گذار و اگر، عدم هماهنگی عمودی میان نهادهای سیاستگذار و تنظیمسیاست

عالی از جمله شورای عالی انرژی در ایجاد هماهنگی سیاستی، در مجموع به عدم انسجام و یکپارچگی میان 
 برداری شایسته از آن در ایران منجر شده است. کنشگران که انرژی خورشیدی و عدم بهره
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 مقدمه

امروزه در سراسر جهان مباحث مرتبط با انرژی با حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در 
روز در شود. اهمیت این مباحث روزبهتمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیت انرژی پیگیری می

حال افزایش است و مطالعات مربوط به آن برای تمامی کشورها از اهمیت راهبردی برخوردار 
رود های کشورها به شمار میترین دغدغهدار، مقرون به صرفه و امن انرژی از مهماست. تامین پای

ها در این حوزه به نوعی بر امنیت ملی و جایگاه جهانی کشورها اثر سیاستگذاریها و و برنامه
(. دلیل اصلی این موضوع آن است که انرژی، محور 1397نژاد و همکاران، گذارد )کاظمیمی

باشد و رشد این جوامع بدون انرژی غیرممکن است. پیشرفت جوامع بشری میاصلی توسعه و 
های فسیلی نیز برداری از سوختدهد که توسعه بهرهنگاهی به معضالت گذشته و حال نشان می

در کوتاه مدت و بلندمدت دارای مشکالتی از قبیل ناپایداری در منابع انرژی و اثرات مخرب 
های تجدیدپذیر و خصوصاً انرژی جه آن حرکت به سمت انرژیمحیطی است که در نتیزیست

الف(. در حال 1399یزدی و همکاران، خورشیدی به امری ضروری تبدیل شده است )خیاطیان
درصد  20های تجدیدپذیر بیش از کشور، سهم انرژی 30حاضر، در سطح ملی، دست کم در 

های تجدیدپذیر برای سهم انرژی گذاری کمی مختلفیکشور نیز دارای هدف 120است. حدود 
 35درصد(، چین ) 65درصد(، آلمان ) 100درصد(، دانمارک ) 100در بلندمدت هستند. سوئد )

گذاری بلندمدت تا درصد( برخی از کشورهایی هستند که دارای هدف 90درصد( و اروگوئه )
از اهداف ایران در  (. در این راستا یکیClimate Council, 2019باشند )می 2050یا  2030سال 

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی برنامه ششم توسعه  5000های تجدیدپذیر، احداث زمینه انرژی
مگاوات اعالم شده است که  899های تجدیدپذیر کشور تنها است که تاکنون ظرفیت نیروگاه

و، مگاوات است )وزارت نیر 394های خورشیدی کشور طبق آمار وزارت نیرو سهم نیروگاه
روز آفتابی در بیش از دو سوم مساحت آن و  300( این در حالی است که ایران با داشتن 1399

کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، یکی از کشورهای با پتانسیل باال  5/5-4/5متوسط تابش 
کیلومتر مربع، امکان نصب بیش  2000در زمینه انرژی خورشیدی است که در مساحتی حدود 

(. بنابراین همانگونه که 1398فر، اوات نیروگاه خورشیدی را دارد )محمدی و داناییگیگ 60از 
ای مورد های خورشیدی در کشورمان به نحو شایستهدهد، انرژیآمار و شواهد نشان می

(. از سوی دیگر نقش دولتمردان در توسعه Fadai et al, 2011برداری قرار نگرفته است )بهره
باشد. مداخله ر از جمله انرژی خورشیدی در کشورها بسیار مهم و موثر میهای تجدیدپذیانرژی

تواند های تجدیدپذیر و خصوصا انرژی خورشیدی میدقیق، درست و هدفمند دولت در انرژی
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توانند در شرایط الزم برای توسعه پایدار را فراهم آورد. بنابراین دولت و نهادهای دولتی می
آفرینان، اهداف، وشیدی در کشور موثر باشند. گستردگی و تعدد نقشخ ارتقای جایگاه انرژی

سو و پیچیده و ها و منافع آنان در این حوزه و در نتیجه توزیع قدرت سیاسی از یکاولویت
های مشارکت چندبعدی بودن مسائل حوزه انرژی از سوی دیگر، اهمیت ارتباط افراد و گروه

هرکدام برای تاثیرگذاری بر این فرآیند و انواع روابط میان  ، قدرتسیاستگذاریکننده در فرآیند 
یزدی و آید )خیاطیانبه حساب می سیاستگذاریها، موضوعی محوری در مطالعه فرآیند آن

که به شناسایی این  سیاستگذاریب(. یکی از محورهای مطالعه فرآیند 1399همکاران، 
پردازد، مطالعات مربوط به ها میبط میان آنآفرینان و ترسیم و تحلیل ساختار و قدرت روانقش

های زیادی (. تاکنون پژوهش1398میان، حسینی و کریمحکمرانی در این فرآیند است )حاجی
های مختلفی همچون شناسی حکمرانی در ایران و در حوزهدرباره اهمیت حکمرانی و آسیب

های توسعه ( و برنامه1398 (، صنعت نفت )محقر و همکاران،1397صنعت آب )وحید و رنجبر، 
( صورت گرفته است، با این حال الزامات حکمرانی از دیدگاه 1396)فرتاش و همکاران، 

کنشگران آن که باعث ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی گردد، کمتر مورد توجه بوده است. 
ی حکمرانی کاری و آشفتگاز سوی دیگر، عدم هماهنگی نهادها در حوزه انرژی موجب موازی

فروش، های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی شده است )نوروزی و پیلهدر حوزه انرژی
شناسی (. شناسایی تغییرات مورد نیاز در حمکرانی انرژی خورشیدی نیازمند آسیب1397

حکمرانی در این بخش است. در این راستا، پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که حکمرانی 
ی چه الزاماتی باشد تا باعث ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کنشگران شود بایستی دارا

باشد؟ در هایی میو از این منظر حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران دارای چه مسائل و آسیب
های تحقیق ابتدا با مرور پیشینه حکمرانی، به احصاء الزامات راستای پاسخگویی به سوال

ه و در ادامه با تحلیل این الزامات در حوزه انرژی خورشیدی ایران، به حکمرانی پرداخته شد
 های مرتبط با این الزامات پرداخته شده است.تحلیل و ارائه پیشنهادات در خصوص آسیب

 پیشینه تحقیق

گیرند ها تصمیمات مهم خود را میحکمرانی فرآیندی است که از آن طریق جوامع یا سازمان
کسانی در این فرآیند درگیر شوند و چگونه وظیفة خود را به انجام  کنند چهو مشخص می

ها که (. حکمرانی، تعامالت میان ساختارها، فرآیندها و سنت1391برسانند )کاملی و الوانی، 
چگونگی اعمال قدرت و مسئولیت، چگونگی اتخاذ تصمیمات و نحوه بیان نظرات شهروندان و 
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(. حکمرانی فرآیندی IUCN, 2016کند )ابع را تعیین میسایر ذینفعان در خصوص مدیریت من
های مهم خود را اتخاذ کرده و مشخص ها، تصمیمباشد که از طریق آن جوامع یا سازمانمی
کنند چه کسانی در این فرآیند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را انجام دهند )سلیمی و می

ی یک فرآیند در اداره حکومت یا شرایط تغییر گونه که بیان شد، حکمران(. همان1397مکنون، 
(. بر حسب Rhodes, 2007شود )یافته از قانون ابالغی و یا روشی جدید که با آن جامعه اداره می

پردازان های مختلفی درباره حکمرانی ارائه شده است و هریک از نظریهشناسیاین تعریف نوع
اشکال مختلفی برای حکمرانی همچون حکمرانی  اند. تاکنونبندی متفاوتی دست یافتهبه طبقه
ای (، حکمرانی شبکهLaffin, 2013مراتبی )(، حکمرانی سلسلهLoorbach et al, 2017گذار )

(Laranja, 2012ذکر شده است. همه این 1398فرد، ( و حکمرانی مشارکتی )محمدی و دانایی )
باشد حکمرانی دارای اهمیت می مفاهیم دارای این ایده مشترک هستند که نقش کنشگران در

توان فرآیندها، ساختارها و نهادهای )رسمی و (. در واقع حکمرانی را می1391)کاملی و الوانی، 
کنند، قدرت ها و جوامع تصمیماتی را اتخاد میغیررسمی( تعریف کرد که از طریق افراد، گروه

ها را هدایت، رفتارهای افراد و گروه و اقتدار خود را توزیع، اعمال و اهداف راهبردی را تعیین،
 ;Sørensen & Torfing, 2018کنند )هایی را واگذار میقوانین و مقررات را تعریف و مسئولیت

Fawcett et al, 2017 ،هر یک از رویکردهای حکمرانی الزاماتی را برای ارتقای هماهنگی .)
حکمرانی سلسله مراتبی تاکید بیشتر کنتد. برای مثال در انسجام و یکپارچگی کنشگران بیان می

 ,Colombelliet alباشد )بر روی ایجاد هماهنگی عمودی میان کنشگران و روابط رسمی می

(. اما با گذشت زمان رویکردهای مختلفی در حوزه حکمرانی شکل گرفتند که عالوه بر 2019
حداقل نمودن  روابط رسمی و هماهنگی عمودی میان کنشگران بر اهمیت روابط غیررسمی و

ها، حداقل نمودن تضادهای سیاسی و اجتناب از تناقضات سیاستی ها و موازی کاریپوشانیهم
بندی الزاماتی که رویکردهای مختلف حکمرانی (. با جمعKapucu & Hu, 2020تاکید داشتند )

ای مهمی هتوان ویژگیاند، میبرای ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کنشگران ارائه کرده
(، افزایش Adelle et al, 2015که در ادبیات به آن اشاره شده است را افزایش هماهنگی افقی )

(، افزایش هماهنگی سیاستی Hileman & Lubell, 2018هماهنگی عمودی یا سلسه مراتبی )
(Scott & Thomas, 2017( و انسجام سیاستی )Dörry & Decoville, 2016 دانست. الزم به )

ت، الزامات حکمرانی در رویکردهای مختلف کم و بیش یکسان است، با این تفاوت که ذکر اس
شود در هر رویکرد با کاربرد و انتظارات کمی متفاوت به تحلیل و بررسی حکمرانی پرداخته می

ای تمرکز بیشتری بر ماهیت تصمیم(. به عنوان مثال، در حکمرانی شبکه1396)قوچانی خراسانی، 
(، حال Daugbjerg & Fawcett, 2017ع مشارکتی و جمعی حکمرانی وجود دارد )گیری و اجما
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آن که در حکمرانی سلسله مراتبی، رویکرد باال به پایین و حیطه اختیارات کنشگران دولتی اهمیت 
مراتبی (. در پاسخ به مشکالت حکمرانی سلسلهTreib et al, 2007بیشتری در حکمرانی دارد )

ر کنشگران دولتی دارد، حکمرانی بازاری شکل گرفت که بر این موضوع که تاکید بیشتری ب
باشد که نظامی کارآمد است که توانایی برقراری هماهنگی فراتر از سلسله مراتبی را متمرکز می

پور آهنگر، دارا باشد و امکان مشارکت کنشگران بخش خصوصی )بازار( را هم فراهم کند )غالم
ای و مشارکتی را مطرح نمودند که تاکید بیشتری ن، حکمرانی شبکه(. تدریجاً پژوهشگرا1395

ای منسجم بر تعامالت تمامی کنشگران دولتی و غیردولتی داشته که ضمن ایجاد ساختار شبکه
یابی به اقدام جمعی و گیری از منابع و توانمندی ذینفعان، و دستمیان ذینفعان، مشارکت، بهره

(. در نهایت، حکمرانی گذار به 1399وند و همکاران، دارد )قیطاسیها را به همراه یکپارچه آن
پردازد می 2بررسی نقش کنشگران در هدایت و مدیریت فرآیند گذار به سمت پایداری

(Loorbach et al, 2017مطالعات گذار ریشه در این ایده دارد که چگونه می .) توان با بسیج منابع
در وضعیت  شدگی سیستمفناورانه از وابستگی به مسیر و قفل های نوآورانه وو توسعه توانمندی

در سیستم، به سمت یک سیستم پایدارتر حرکت  3فعلی جلوگیری نمود و با ایجاد ظرفیت تحول
سطح درگیر های هم(. هماهنگی افقی به معنای هماهنگی بین بخش (Köhler et al., 2019کرد

(، هماهنگی عمودی به معنای هماهنگی بین Laffin, 2013سازی سیاست )در تدوین یا پیاده
(، هماهنگی Dawkins & Colebatch, 2006سازی سیاست )های درگیر در تدوین با پیادهبخش

باشد. انسجام سیاستی هدف می سیاستی به معنای هماهنگی میان نظام کالن سیاسی با حوزه
آل مصطفی .  (Laffin, 2013اره دارد )ها اشخوانی میان آنها و همسیاستی هم به محتوای سیاست

های خورشیدی فتوولتائیک در کشور لبنان را فقدان و همکاران، یکی از دالیل عدم توسعه سیستم
ها و عدم هماهنگی افقی میان کنشگران کلیدی این حوزه از انسجام سیاستی در محتوای سیاست

 ,El Mustapha et alداند )می های انرژی و آب، محیط زیست و امور مالیجمله وزارتخانه

همچنین عدم هماهنگی سیاستی در کنار فقدان هماهنگی عمودی میان کنشگران درگیر  .(2018
باشد های حکمرانی در صنعت آب ایران میسازی سیاست، یکی از آسیبدر فرآیند تدوین و پیاده

حید و رنجر، که باعث شده است که بعد سیاستی حکمرانی آب در ایران مخدوش شود )و
هایی همچون امنیت انرژی، کند که نگرانی(. در مقابل، هلدینگسون و همکاران، بیان می1397

تغییرات آب و هوایی و مسائل اقتصادی مرتبط با بازار داخلی اتحادیه اروپا، یکی از دالیل اصلی 
                                                           
2 - Sustanability 

ستانه شر با کره زمین و رعایت آ ستی ب ضمن فعالیتهای پایداری به همزی ستی  صادی مجاز محیط زی صنعتی  وهای انجام اقت
 (.Rogge & Reichardt, 2016ها اشاره دارد )انسان …و

3 - Transformation 
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 باشدمی های تجدیدپذیرانسجام سیاستی و هماهنگی عمودی اتحادیه اروپا در حوزه انرژی
(Hildingsson et al, 2011 .)سیاستگذاریمیان و همکاران با بررسی تاریخی حکمرانی کریم 

ها و ضعف هوشمندی و پوشانی میان نهادها و سیاستکنند که همنوآوری در ایران بیان می
های این حوزه است ترین  چالشیادگیری سیاستی و بهینه نبودن مسیر تکامل حکمرانی، از مهم

هایی شاهد هماهنگی افقی و عمودی و انسجام و هماهنگی سیاستی اما با این حال ما در دوره
های تدوین (. همچنین، عدم انسجام سیاستی در سیاست1398میان و همکاران، ایم )کریمبوده

 سیاستگذاریشده توسط نهادهای سیاستگذار دولتی و فقدان هماهنگی افقی میان کنشگران 
گذاران بخش خصوصی دیدپذیر در سوئد باعث نوعی عدم اطمینان در میان سرمایههای تجانرژی

 (. White et al, 2013درباره حمایت دولت از این بخش شده است )

 بندی الزامات حکمرانی مورد اشاره در پیشینه با تمرکز بر نقش کنشگران جمع - 1 جدول

 نویسندگان
رویکرد غالب 

 حکمرانی

هماهنگی 

 افقی

نگی هماه

 عمودی

هماهنگی 

 سیاستی

انسجام 

 سیاستی

 *  *  سلسله مراتبی 1398محقر و همکاران، 

 * * * * ایشبکه 1398میان و همکاران، کریم

 *  * * مشارکتی 1398فرد، محمدی و دانایی

  * *  بازاری 1397وحید و رنجبر، 

El Mustapha et al, 2018  گذار *  *  

Hileman & Lubell, 2018 ایشبکه  * *  

Scott & Thomas, 2017 مشارکتی *  * * 

Dörry & Decoville, 2016 ایشبکه *   * 

Adelle et al, 2015 ایشبکه * * *  

White et al, 2013 گذار *   * 

Hildingsson et al, 2011 سلسله مراتبی  *  * 

 روش تحقیق

شناسی ساختار حکمرانی انرژی محتوا به آسیبگیری از روش تحلیل پژوهش حاضر با بهره
خورشیدی ایران با تاکید بر نقش کنشگران پرداخته است. فلیک، تحلیل محتوا را فرآیندی برای 

هایی داند که به پژوهشگر اجازه تحلیلها در یک شکل استاندارد میآوری و سازماندهی دادهجمع
(. Flick, 2010دهد )نوشتاری یا ثبت شده را میها و معنا مواد برای استنباط در مورد ویژگی

تواند با رویکرد استقرایی یا قیاسی انجام شود. در پژوهش حاضر از تحلیل محتوای کیفی می
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گیرد تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی استفاده شده است. رویکرد قیاسی زمانی مورد استفاده قرار می
نهاده شده است. در این رویکرد، ساختار تحلیل ایجاد که ساختار تحلیل بر پایه دانش پیشین بنا 

(. از این رو Schreier, 2014شوند )های آن ساختار کدگذاری میشود و محتوا براساس مقولهمی
های تحلیل محتوای قیاسی، توصیفی است که با جایگذاری اجزای مختلف محتوا در مقوله

در پژوهش حاضر استفاده از مصاحبه  ی دادهآورشود. مکانیزم جمعچارچوب کدگذاری انجام می
های مکتوب )ثانویه( از قبیل مقاالت، اسنادباالدستی ساختاریافته و همچنین استفاده از دادهنیمه

ای های رسانههای سیاستی و تحلیلهای تجدیدپذیر و خورشیدی و گزارشمرتبط با انرژی
های تجدیدپذیر؛ ریزان حوزه انرژیهباشد. جامعه پژوهش تحقیق سیاستگذاران و برناممی

های تجدیدپذیر و تولیدکنندگان پژوهان/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه انرژیسیاست
 27محصوالت و تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی است که با استفاده از روش گلوله برفی 

دستیابی به اشباع نظری گیری و مصاحبه تا زمان نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نمونه
شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ادامه پیدا کرد؛ به این حول آسیب

مصاحبه به علت تکراری شدن اطالعات حاصل از کدگذاری  20ترتیب که پس از انجام 
های حکمرانی خورشیدی استخراج نشد. با این ها، داده جدیدی در خصوص آسیبمصاحبه
ام ادامه یافت. اشباع نظری معیاری است که 27برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا نفر  حال،

آوری داده را به دلیل عدم استخراج اطالعات گیرند فرآیند جمعنویسندگان براساس آن تصمیم می
پایان (. به عقیده ویلینگ اشباع نظری یک فرآیند بیBelk, 2007بیشتر و جدید متوقف نمایند )

تر تواند آن را تداوم بخشد. به عبارت سادهای از تحقیق میتغییر نگرش افراد در هر مرحلهبوده و 
اشباع نظری تنها یک وقفه موقت و در یک مقطع زمانی و مکانی مشخص در پژوهش است 

(Willig, 2013از آنجا که برای هر فرآیند پژوهشی می .) بایست یک نقطه پایان معین نموده و
ه این نقطه را نیز برای خوانندگان مشخص کرد، نویسندگان از راهکاری با نحوه رسیدن ب
اند. با وجود ارائه این راهکار بایستی تر برای رسیدن به اشباع نظری استفاده کردهمعیارهای عینی

بیان کرد که رسیدن به اشباع نظری عمدتا یک فرآیند ذهنی و وابسته به قضاوت پژوهشگر است 
(Flick, 2010.) شوند های قبلی تکرار میدهد که دادهبراساس تعاریف اشباع نظری زمانی رخ می

(. حال با Belk, 2007شود که تکراری هستند )هایی مواجه میبه طوری که پژوهشگر با داده
ای را برای دستیابی به اشباع نظری مرحله 6توجه به این مسئله فونتانال و همکاران، یک فرآیند 

که مبنای سنجش دستیابی به اشباع نظری در این تحقیق هم قرار گرفته است. مرحله  کنندبیان می
های صورت باشد. در مرحله دوم مصاحبهها میور شدن پژوهشگر در دادهاول آشنایی و قوطه

سازی های پیادهای است که متنشوند. مرحله سوم مرحلهسازی میپذیرفته به صورت متن پیاده
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گیرد و در مرحله چهارم یک فرد و سپس توسط سایر اعضا بازخوانی قرار می شده ابتدا توسط
گیرد و شود. در مرحله پنجم کدگذاری انجام مییک گروه دو یا چند نفره مشترکی ایجاد می
گیرند. تا اینجای کار کامال مشابه روش تحلیل مقوالت براساس چارچوب نظری شکل می

باشد که در ادامه به تفضیل توضیح داده شده در این تحقیق میمحتوای قیاسی به کار گرفته شده 
شود که ذیل آن مقوالت است. در مرحله ششم یک جدول براساس چارچوب نظری ترسیم می

شوند شوند که به عنوان سطرهای جدول در نظر گرفته میها بیان میفرعی بدست آمده از مصاحبه
سازی شده های پیادهوارد شده است. متن مصاحبهها شوندهها نیز شماره مصاحبهو درستون
ای به مقوله جدیدی اشاره کرده باشد به سطرهای جدول شوندهشوند و اگر مصاحبهبررسی می
ای به مقوالت قبلی اشاره کنند مقابل آن در جدول تیک زده شوندهشود و اگر مصاحبهافزوده می

ها بیان ند که مقوله جدیدی توسط مصاحبه شوندهکشود. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا میمی
(. به صورت خالصه این فرآیند Fontanella et al, 2011نشود و مطالب بیان شده تکراری باشند )

ام عمالً 20یابی به اشباع نظری صورت گرفت که بعد از مصاحبه توسط نویسندگان برای دست
  اشباع نظری حاصل شد.

 شوندهترکیب افراد مصاحبه - 2 جدول

 سازمان مرتبط
کد مصاحبه 

 4شوندگان

تعداد 

 افراد

درصد 

 فراوانی

میانگین سابقه 

 فعالیت مرتبط

 گذارنهادهای سیاست

)وازرت نیرو،، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری، شورای 

 عتف، شورای عالی انقالب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه(

 سال 16 55.6 15 15تا  1

 نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی

هران، )دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه ت

 پژوهشگاه نیرو، پژوهشگاه صنعت نفت(

 سال 13 25.9 7 22تا  16

 نهادهای میانجی

 ایران( )باشگاه انرژی خورشیدی، انجمن انرژی
 سال 10 11.2 3 25تا  23

 هاشرکت

 افق بهسان، سوالر گستر البرز(اندیشان )آینده
 سال 7 7.3 2 27تا  26

 - 100 27 - کل

                                                           
ها از نظر تقدم و تأخر زمانی با رویکردی متوازن به همه بازیگران صورت گرفت، اما در مرحله الزم به ذکر است مصاحبه - 4

صاحبه سندگان، به م سهولت تدوین مقاله و نیز فهم نوی سته کد نگارش برای  صورت پیو سته از بازیگران به  شوندگان در هر د
 تخصیص یافت. 
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 ,Padgettهای تحلیل محتوای قیاسی بر اساس مدل پادگت به شرح زیر انجام شده است )گام

2016:) 
ها آشنا شوند، الزم برای اینکه پژوهشگران با عمق و گستره محتوایی داده ها:. آشنایی با داده1

ها معموال شامل ور شدن در دادهور سازند. غوطهای در آن غوطهاست که خود را تا اندازه
است.  ها به صورت فعال )جستجوی معنای و الگوها(و خواندن داده "هابازخوانی مکرر داده"

سازی هزمان با پیادگران قبل از اینکه کدگذاری را آغاز کنند، همدر پژوهش کنونی، پژوهش
ها نیاز است گذاری که در مرحله بعدی به آنبرداری و عالمتها، نکات الزم، یادداشتمصاحبه

 را انجام دادند.
ها را خوانده و با آن شود که پژوهشگران دادهمرحله دوم زمانی آغاز می ها:. کدگذاری داده2
ها با توجه به چارچوب استخراج اند. این مرحله شامل ایجاد کدهایی از دادهی پیدا کردهآشنای

های باشد. کدهای استخراج شده از نظر پژوهشگران به یکی از مقولهشده در پیشینه ادبیات می
ها برای های گردآوری شده از مصاحبهاستخراج شده در چارچوب اشاره دارد. در کدگذاری داده

هایی جهت شناسایی هر یک از ته از الزامات حکمرانی بر اساس پیشینه مفاهیم و نشانههر دس
الزامات مورد استفاده قرار گرفت که داللت مستقیم بر هر یک از الزامات چهارگانه ارتقای 
هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کنشگران دارند. به عنوان مثال در هماهنگی عمودی، تمام 

داشتند « سازی سیاستهای درگیر در تدوین با پیادههماهنگی بین بخش»بر  عباراتی که داللت
به عنوان  "ها در تصمیمات و اقداماتعدم توجه به کنشگران بخش خصوصی و بنگاه"مانند 

مقوالت فرعی استخراج شدند. همچنین در هماهنگی افقی، تمام عباراتی و که داللت بر 
دارند همچون « سازی سیاستر در تدوین یا پیادهسطح درگیهای همهماهنگی بین بخش»
به  "گیری مشورتی و تعاملی )مبتنی بر اجماع نسبی( بین ذینفعاننهادینه نشدن فرآیند تصمیم"

عنوان مقوالت فرعی استخراج شدند. به همین ترتیب در هماهنگی سیاستی و انسجام سیاستی، 
سیاستی  ی میان نظام کالن سیاسی با حوزهراستایی و هماهنگهم»تمام عباراتی که داللت بر 

دارند « های مرتبط با حوزه انرژی خورشیدیخوانی محتوا سیاستیکپارچگی و هم»و « هدف
عدم صراحت "و  "و حکمرانی حوزه انرژی سیاستگذاریعدم کارایی شوراهای عالی در "مانند 

عنوان مقوالت فرعی با  به "های ملی در حوزه انرژی و بالطبع خورشیدیو شفافیت اولویت
 .5ها استخراج شدندکدگذاری محتوای مصاحبه

                                                           
دهنده شککماره { عدد سککمت راسککت نشککان1P9جزء اسککتفاده شککده اسککت. در هر کد مثالً   3از در پروتکل کدگذاری  - 5

شونده به نهاد اشاره به تعلق مصاحبه Pگیرد در این مثال، یعنی باشد. حرف انگلیسی که بین دو عدد قرار میشونده میمصاحبه
ست شگاهی وسیا ستفاده برای نهادهای دان سایر کدها مورد ا بوده  U ،I ،Cها به ترتیب تحقیقاتی، میانجی، بنگاه گذار دارد. 

دهنده شماره خاص تخصیص داده شده به هر الزام حکمرانی بر اساس چارچوب نظری تحقیق است. عدد سمت چپ نیز نشان
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ای از کدها را شود که پژوهشگران مجموعهمرحله سوم نیز زمانی شروع می . تهیه گزارش:3
 ها انجام شده است.با توجه به چارچوب نظری در اختیار داشته باشد. این گام در بخش یافته

شود. یم پایایی و روایی از مفهوم قابلیت اعتماد استفاده میهای کیفی به جای مفاهدر پژوهش
است  6سازی پژوهشگرگوشههای کیفی، سههای بررسی قابلیت اعتماد پژوهشیکی از روش

(Marshall & Rossman, 2015 در این راستا برای کنترل استخراجی از دو پژوهشگر استفاده .)
کدگذاری اولیه اقدام کرده است، پژوهشگری  شد. بدین صورت که عالوه بر پژوهشگر که به

دیگری نیز همان متنی که خود پژوهشگر کدگذاری کرده را بدون اطالع از کدهای او و جداگانه 
کند، چنانچه کدهای این دو پژوهشگر به هم نزدیک باشد، نشان دهندۀ توافق باال کدگذاری می

محاسبه ضریب توافق دو کدگذار از ضریب بین این دو کدگذار و بیان کنندۀ پایایی است. برای 
(. در پژوهش حاضر برای محاسبه Trull & Prinstein, 2012کاپا کوهن استفاده شده است )

مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از  6های انجام گرفته، تعداد ضریب کاپا کوهن، از بین مصاحبه
ها به شرح زیر است. ن کدگذاریاند. نتایج حاصل از ایها توسط دو پژوهشگر کدگذاری شدهآن

کد مشترک  8کد ایجاد کردند که از این تعداد  9کد و پژوهشکر دوم نیز  10پژوهشگر اول 
و شاخص کاپا  0.0110و توافقات شانسی  0.7272بودند. بر این اساس، میزان توافقات مشاهده 

شاخص کاپا کوهن گیرد، وضعیت قرار می 0.61-0.8باشد که چون در بازه می 0.7241کوهن 
باشد. بنابراین فرض استقالل کدهای استخراجی رد و وابستگی کدهای استخراجی به معتبر می

توان بیان کرد که کدهای ابزار مورد استفاده، برای استخراج کدها از شود و مییکدیگر تأیید می
 (. 1392 اند )محقر و همکاران،پایایی کافی برخوردار بوده

 ها و بحثیافته

پژوهشگران به منظور پاسخ به سوال تحقیق حاضر درباره اینکه ساختار حکمرانی انرژی 
باشد، ابتدا با هایی میخورشیدی در ایران با تاکید بر نقش کنشگران دارای چه مسائل و آسیب

بررسی پیشینه پژوهش الزاماتی را که باعث ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کنشگران 
دهند. سپس های اصلی تحقیق حاضر را تشکیل میاج کردند که این الزامات مقولهشود استخرمی

ساختاریافته های شناسایی شده با خبرگان حوزه انرژی خورشیدی به صورت نیمهبراساس مقوله

                                                           
و  3، 2، 1است؛ در این راستا برای هماهنگی افقی، هماهنگی عمودی، انسجام سیاستی و هماهنگی سیاستی به ترتیب از اعداد 

 استفاده شده است. 4
6 - Researcher Triangulation 
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های صورت گرفته مقوالت فرعی به مصاحبه صورت گرفت و بعد از تحلیل محتوای مصاحبه
 صورت زیر استخراج شد. 

 های پژوهش(های حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران )یافتهآسیب - 3 جدول
مقوالت 

 اصلی
 شوندهکد مصاحبه مقوالت فرعی

هماهنگی 

 افقی

 23، م22، م18، م17، م15، م11، م9، م7، م4، م2م ها و اقدامات یکدیگرعدم آگاهی کنشگران از فعالیت

 20، م16، م12، م10، م8، م6، م3، م1م شدن دلیل محرمانه تلقیعدم انتشار و به اشتراک گذاری اطالعات به 

 24، م19، م18، م11، م9، م8، م7، م6، م3م گذارهای سیاستثباتی و تغییرات مدیریتی در سطح عالی سازمانبی

 گیری مشورتی و تعاملینهادینه نشدن فرآیند تصمیم

 )مبتنی بر اجماع نسبی( بین ذینفعان 

، 17، م13، م12، م8، م7، م6، م4، م1م

 25، م23، م20م

 26، م21، م19، م16، م13، م10، م8، م5، م3م پوشانی و متناقضهای بعضاً دارای همها و دستورالعملنامهتعدد آیین

هماهنگی 

 عمودی

 عدم توجه به کنشگران بخش خصوصی و

 ها در تصمیمات و اقداماتبنگاه 

، 22، م19، م18، م14، م11، م9، م5م

 27، م26م

 انتصابی بودن )در مقابل شایسته ساالری(

 مدیران در سطح عالی و بعضاً حتی سطوح عملیاتی 

، 17، م14، م13، م10، م9، م7، م6، م2م

 26، م20م

 های اجراییانگیزگی کارمندان سازمانبی
، 22، م20، م17، م14، م11، م8، م4، م1م

 27، م23م

انسجام 

 سیاستی

 مدیریت دانش و تجاربضعف و فقدان 
، 16، م13، م10، م9، م8، م5، م2م

 26، م21، م20،م19م

 24، م21، م19، م16، م14، م10، م5، م3م منافع متفاوت و متعارض سازمانی، استانی و ملی

 های ملی در عدم صراحت و شفافیت اولویت

 حوزه انرژی و بالطبع خورشیدی

 ،22، م20، م17، م14، م11، م8، م4، م1م

 27، م23م

هماهنگی 

 سیاستی

 گر حوزه انرژی خورشیدیگذار و تنظیمتعدد نهادهای سیاست
، 19، م17، م15، م13، م11، م7، م5، م3م

 26، م23، م20م

 و  سیاستگذاریعدم کارایی شوراهای عالی در 

 حکمرانی حوزه انرژی

، 22، م20، م18، م16، م14، م8، م4، م2م

 25، م24م

 و بستر قانونی حوزه انرژی خورشیدی کم ثباتی سیاستی
، 19، م17، م13، م11، م7، م5، م3، م1م

 27، م26، م23، م21م

 هماهنگی افقی

ها و روی کار آمدن دولت جدید معموال ما شاهد تغییر در سطوح باالی با تغییر دولت
اینکه  ها به دالیلهای دولتی هستیم. در واقع دولتمدیریتی نهادهای سیاستگذار و سازمان
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دانند نسبت به تغییر های دولتی را به عنوان نهادی برای اجرای اهداف و منویات خود میسازمان
باشد نمایند. این مسئله اگرچه جزئی از ذات اداره امور کشور میمدیران ارشد کشوری اقدام می

گیری ب، تصمیمهمراه دارد. یکی از این پیامدهای نامطلواما پیامدهای نامطلوبی نیز با خود به 
از دولت نهم تا »... براساس معیارهای کوتاه مدت و عدم توجه به آینده است. به عنوان نمونه 

دوازدهم تقریبا هر چهار سال یک وزیر نیرو تعیین شده است و در این میان چندین سرپرست 
... که هر  اند. حاالکه رای نیاورده وزیر آمده و رفته و چندین شخص هم به مجلس معرفی شده

وزیر برنامه و رویکرد خود را دارد و به دنبال این هم هست که یک کارنامه خوب از خود به جا 
های بعدی هم سمت سازمانی بگیرد. همه این موارد باعث میشه تا افراد دنبال بگذارد تا در دولت

دت زمان کوتاهی ریزی کوتاه مدت و نتایج کوتاه مدت باشند تا کارنامه خوبی در همین مبرنامه
گیری براساس معیارهای کوتاه تصمیم{«. 1P11که در سرکار هستند از خود به جای بگذارند  

شود که مدیران به دنبال حفظ جایگاه و منافع سازمانی خود باشند. در مدت و شخصی باعث می
این موضوع این راستا اقداماتی را بدون هماهنگی و نظرخواهی با سایر ذینفعان انجام دهند و 

های دولتی و سیاستگذار شود. برای مثال باعث بروز مشکالتی در هماهنگی میان دستگاه
تا االن مکرر ما شاهد این موضوع بودیم که وزارت صمت بدون »معتقد است  8شوندهمصاحبه

های خورشیدی کرده در صورتی هماهنگی با وزارت نیرو و ساتبا اقدام به تعیین تعرفه برای پنل
ساتبا یکی از ذینفعان مهم در این حوزه است. از سویی هم این تعامالت واقعا وابسته افراد و  که

های ذینفع همکاری کنند یا همکاری ها باهمه که ممکنه باعث بشه که با سایر دستگاهآشنایی آن
 بنابراین اگرچه تغییرات مدیریتی باعث گردش{«. 1P8گیری کنند  نکنند و به تنهایی تصمیم

شود اما از سویی در بلندمدت باعث ایجاد مشکالت متعددی در جهت هماهنگی میان قدرت می
 (.19شوندهشود )مصاحبهنهادهای سیاستگذار و دولتی می

عالی اداری درخصوص انجام مطالعات و  مصوبه شورای 3و براساس تبصره 1383در سال 
اری مؤثر از آن در کشور، امور مرتبط با بردهای نو )تجدیدپذیر( و بهرهتحقیقات درباره انرژی

انرژی خورشیدی فتوولتائیک به وزارت نیرو و امور مرتبط با انرژی خورشیدی حرارتی به 
مرتبط با انرژی خورشیدی در  سیاستگذاریوزارت نفت واگذار شد. این موضوع باعث شد که 

باعث عدم آگاهی کنشگران از  (. این امر نه تنها20شوندهمصاحبهایران به دو نیمه تقسیم شود )
های متفاوت سازمانی این دو های یکدیگر شده است بلکه به جهت اهداف و ماموریتفعالیت

گذاشتن اطالعات و محرمانه در نظر گرفتن اطالعات نهاد، نوعی مقاومت در برابر به اشتراک
شده است. شکل گرفته است که باعث تضعیف هماهنگی افقی در حکمرانی انرژی خورشیدی 

انرژی خورشیدی خودش به انرژی خورشیدی »معتقد است  7شونده در این راستا  مصاحبه
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شود که متولی اصلی توسعه انرژی خورشیدی حرارتی و انرژی خورشیدی فتوولتائیک تقسیم می
فتوولتائیک وزارت نیرو و ساتبا است اما متولی اصلی انرژی خورشیدی حرارتی با وزارت نفت 

های سیاستگذاریها و باشد که ما هیچ اطالعی از فعالیتسازی مصرف سوخت مین بهینهو سازما
در کشور لبنان نیز به عقیده آل {«. 1P7سازی در این زمینه نداریم  وزارت نفت و سازمان بهینه

های خورشیدی فتوولتائیک میان در زمینه سیستم سیاستگذاریمصطفی و همکاران، تقسیم شدن 
برداری مناسب از های انرژی و آب، محیط زیست و امور مالیاتی مانع از بهرهوزارتخانه
از سویی . (El Mustapha et al, 2018های انرژی خورشیدی در این کشور شده است )ظرفیت

ها و نهادهای های اجرایی بعضاً دارای تناقض در وزارتخانهها و دستورالعملنامهدیگر، تعدد آیین
انرژی خورشیدی ایران حضور دارند باعث شده است که  سیاستگذاریآیند مختلف که در فر

(. به عقیده 3شوندهها دشوارتر شود )مصاحبهایجاد هماهنگی افقی در میان این نهادها و وزارتخانه
ها و باالدستی صنعت گیری همکاری میان دانشگاهمحقر و همکاران، یکی از دالیل عدم شکل

باشد که عامل به وجود آورده آن نیز های متعدد و گاها متناقض میامهننفت ایران وجود آیین
(. در نهایت مشکل دیگر که باعث تقویت این 1398باشد )محقر و همکاران، وزارت نفت می

گیری مشورتی و کار جمعی است. در واقع شود، نبود فرهنگ تصمیمها میناهماهنگی
ها رد جمعی مبتنی بر کار فردی یا سلیقه خرده گروهها به جای خسازیها و تصمیمگیریتصمیم

های محکم در اصالح (. عاملی که باعث شده است که تاکنون قدم25شوندهاست )مصاحبه
کشور در حوزه انرژی ایجاد نشود. به عبارتی دیگر، شاهد غلبه رویه  سیاستگذاریساختار نظام 

ها و کم توجهی به در تدوین سیاست گری نهادهای سیاستگذار و دخالت ندادن یکدیگرتصدی
سازوکارهای تعاملی و جمعی در حوزه انرژی خورشیدی هستیم. در این راستا به عنوان نمونه 

تقریبا وزارت نفت و نیرو در »قابل توجه است.  17اشاره به نقل قول مصاحبه شونده 
با همکاری و تعامل ها تقسیم شده است تقریهای حوزه انرژی خورشیدی که بین آنسیاستگذاری

افزایی و هماهنگی رنگ شدن روزافزون هماین امر باعث کم{«. 1U17خاصی با یکدیگر ندارند  
گیرد معموال در افقی بین نهادهای سیاستگذار این حوزه شده است. اگر تعاملی هم صورت می

 (.23شوندهسطح سازمانی نیست و حالت صوری و در سطوح فردی و شخصی است )مصاحبه

 هماهنگی عمودی

های جدید پس از روی کار آمدن به منظور دستیابی به اهداف گونه که بیان شد، دولتهمان
کنند که از آن به عنوان یکی از های خود نسبت به تغییر مدیران ارشد )وزرا( اقدام میو برنامه

ین تغییرات عوامل تضعیف کننده هماهنگی افقی نام برده شد. بایستی توجه داشت که دامنه ا
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تر مدیرتی و با تغییر مدیران ارشد شاهد تغییرات در سطوح پایینمعموال بیش از این است و 
معموال تغییر در پست »کند: بیان می 13شوندهانتصابات جدید نیز هستیم. برای نمونه مصاحبه

نیرو که  های زیرمجموعه وزارتوزارت نیرو همراه با تغییر معاونین و همچنین مدیران سازمان
های اخیر بارها شاهد این شود. در سالهای دولتی اجرایی هستند نیز میها دستگاهبرخی از آن
اند. ایم که مدیران ساتبا یا شرکت مادرتخصصی توانیر با تغییر وزیر نیرو تغییر کردهموضوع بوده

مدیریت  این موضوع را باید در نظر گرفت که شرکت مادرتخصصی توانیر به عنوان مسئول
شرکت  15تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به عنوان یک دستگاه دولتی اجرایی بیش از 

شرکت برق استانی زیر مجموعه خود دارد که با هر تغییری در سطوح ارشد  40ای و برق منطقه
و  این موضوع اگرچه باعث گردش نیروی انسانی{«. 2P13کنند  ها نیز تغییر میمدیریتی، آن
انگیزگی شود اما در بلندمدت باعث ایجاد مشکالت متعددی همچون بیها مییادگیری آن

شود که این امر هماهنگی عمودی میان نهادهای سیاستگذار و اجرایی ها میکارمندان این سازمان
اگرچه دولت تسهیالتی مثل خرید تضمینی برق تجدیدپذیر برای توسعه »کند. را تضعیف می

های یدپذیر در ایران گذاشته است اما وقتی من مشتریانی که به دنبال احداث نیروگاهانرژی تجد
کنم تا بروند اطالعات الزم را دریافت کنند خورشیدی هستند را به ادارات برق استانی معرفی می

جا به مشتریان گفته و کارهای الزم برای دریافت مجوز احداث نیروگاه را دریافت کنند در آن
د که چرا دنبال دردسر هستی و میخوای بیای نیروگاه خورشیدی احداث کنی. برو یه جای شومی

  {«. 2C27کنند  گذاری کن و به کلی نظر مشتری مرا عوض میدیگه سرمایه
و  سیاستگذاریبه منظور ایجاد هماهنگی عمودی در فرآیند  1394وزارت نیرو در سال 

ه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو نامحکمرانی صنعت آب و برق کشور، نظام
گیری و سیاستگذاری آموزش، پژوهش نامه باالترین مرجع تصمیمرا تصویب کرد. در این نظام

باشد. و فناوری در در صنعت برق و آب، شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو می
از: وزیر نیرو/ قائم مقام وزیر  اعضای شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو عبارتند

)رئیس شورا(، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو )جانشین رئیس شورا(، معاون برق 
های ریزی و امور اقتصادی، مدیران عامل شرکتو انرژی، معاون آب و آبفا، معاون برنامه

کشور و سازمان انرژیمادرتخصصی توانیر، مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضالب 
های نو ایران )ساتبا کنونی(، رؤسای پژوهشگاه نیرو، مؤسسه تحقیقات آب و مؤسسه آموزش 
عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق، پنج نفر از اعضای هیأت علمی و متخصصان صاحب 

های صنعت آب و برق و مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری )دبیر شورا(. نظر در زمینه
با تشکیل شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت نیرو، تا حدی هماهنگی عمودی در سطح 
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وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفت اما این شورا توان کافی برای ایجاد هماهنگی افقی و عمودی 
شود که وضعیت هماهنگی عمودی در سطح باعث می اشد. همین امربرا در سطح ملی دارا نمی

هایی میان نهادهای سیاستگذار با نهادهای اجرایی، کشور کماکان مناسب نباشد و همچنان چالش
تشکیل شورای »ها وجود داشته باشد. ها و پژوهشگاهدانشگاهاداری و پژوهشی کشور همچون 

های زیرمجموعه وزارت و تا حدودی میان سازمانآموزش، پژوهش و فناوری در وزارت نیر
نیرو مثل ساتبا و توانیر که در این شورا عضو هستند هماهنگی ایجاد کرد اما به دلیل اینکه از 

ها، هایی همچون سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگلسازمان
های دیگر در این شورا عضو نیستند این ز دستگاهها امراتع و آبخیزداری کشور و سایر سازمان

عالوه بر این، عدم توجه به کنشگران {«. 2P1شورا در سطح ملی زیاد کارایی نداشته است  
یکی دیگر از  سیاستگذاریها در فرآیند ها و مشارکت ندادن آنبخش خصوصی و بنگاه

پی نیز عدم مشارکت بخش (. در کشور اتیو9شوندهباشد )مصاحبههای این حوزه میچالش
های خورشیدی فتوولتائیک بیان شده سیستم سیاستگذاریهای فرآیند خصوصی یکی از چالش

که این موضوع منجر به ایجاد نوعی ناهماهنگی عمودی میان سیاستگذاران و نهادهای اجرایی و 
(. در صورتی که مشارکت دادن بخش Kebede & Mitsufuji, 2017تولیدی شده است )

های خورشیدی فتوولتائیک در چین یکی از دالیل رشد این سیستم سیاستگذاریصوصی در خ
 (.Shubbak, 2019باشد )صنعت می

 انسجام سیاستی

های ذینفع ها و هنجارهای نهادهای سیاستگذار و سایر گروهراستایی اهداف، ارزشعدم هم
اولویت قرار گرفتن منافع انرژی خورشیدی ایران منشا مسائلی همچون در  سیاستگذاریدر 

سازمانی و ترجیح آن بر منافع ملی شود. به عبارتی دیگر، تفکر سازمانی و دستگاهی اغلب بر 
شود که محتوای هایی میسیاستگذاریشود که این موضوع گاها باعث منافع ملی ترجیح داده می

کننده رت نفت به عنوان عرضهتوانیم بگویم که وزادر واقع می»خوانی ندارند. ها با یکدیگر همآن
ها و اهداف خاص خود را دارند. مثال شما به و وزارت نیرو به عنوان تقاضاکننده انرژی، اولویت

سند تامین انرژی بخش حمل  نقل و سند راهبردی خودروهای برقی که یکی را وزارت نفت و 
شوید که یکی اولویت آن یکی را وزارت نیرو تدوین کرده است توجه کنید آن وقت متوجه می
عنوان نمونه، به{«. 3U16را گاز تعیین و دیگری اولویت را انرژی تجدیدپذیر بیان کرده است  

راه توسعه فناوری زیرساخت خودروهای برقی سند راهبردی و نقشه 1394وزارت نیرو در سال 
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های رساختهای انرژی خورشیدی یکی از زیرا تدوین نموده که در آن فناوری 1404تا افق 
در سند تامین انرژی بخش  1399باشد، در حالیکه وزارت نفت در سال تامین برق خودروها می

بر این امر تمرکز نموده که سوخت گاز طبیعی فشرده باید به  1420حمل و نقل کشور تا افق 
و خودروهای برقی با تکیه بر مسایل اقتصادی  عنوان سوخت اصلی خودروها در نظر گرفته شود

باشند. یکی از دالیل دارای رجحانی نسبت به خودروهای مشابه با مصرف گاز طبیعی فشرده نمی
فتوولتائیک در کشور غنا نیز عدم توجه نهادهای سیاستگذار به منافع های عدم توسعه سیستم
خوانا باشد که گاها با یکدیگر ناهمنامناسب و با محتواهایی می سیاستگذاریملی و در نتیجه 

(. همچنین در سندملی راهبردی انرژی کشور Amankwah-Amoah & Sarpong, 2016ند )هست
های ای و تمامی انرژیشود که به طور همزمان از نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هستهمشاهده می

گونه اولویت و اهتمامی نسبت به شود و هیچتجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی حمایت می
ما یک سندملی »در راستا معتقد است  4شوندهشود. مصاحبهص نمیتوسعه یک حوزه خا

های حوزه انرژی را برای کشور مشخص راهبردی انرژی کشور تدوین کردیم تا مثال اولویت
ها از جمله انرژی فسیلی گرفته بینید که در آن از همه انرژیخوانید میکند اما وقتی سند را می

بندی در ای از اولویتو... حمایت شده است و شما هیچ نشانهای تا انرژی تجدیدپذیر و هسته
و تصویب  سیاستگذاریعدم وجود اولویت در بخش انرژی کشور باعث {«. 3P4بینید  آن نمی

ها دارای هایی شده است که گاها با هم متناقض هستند و محتوای آننامهها و آیینقوانین، سیاست
شود که بودجه. عالوه براین نبود اولویت در حوزه انرژی میخوانی نیستندانسجام سیاستی و هم

(. از 8شوندهها در این زمینه به صورت موازی مصرف شود و منابع کشور به هدر رود )مصاحبه
سوی عدم هماهنگی افقی میان نهادهای سیاستگذار، عدم اشتراک اطالعات میان یکدیگر و فقدان 

ها از مصوبات یکدیگر شده است که این موضوع آن ساختار مدیریت دانش باعث عدم آگاهی
ها شده است و انسجام سیاستی را در این حوزه خوانی محتوای سیاستهم باعث تشدید عدم

(. همچنین، عدم هماهنگی افقی میان کنشگران به همراه 27شوندهکاهش داده است )مصاحبه
تجدیدپذیر در سوئد باعث نوعی  هایهای تدوین شده انرژیفقدان انسجام سیاستی در سیاست

گذاران بخش خصوصی درباره حمایت دولت از این بخش شده عدم اطمینان در میان سرمایه
(. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که عدم همسویی اهداف White et al, 2013است )

باعث نادیده گرفتن انرژی خورشیدی  سیاستگذاریهای ذینفع در ها و گروهو ترجیحات سازمان
شود که این عدم آگاهی نسبت به مصوبات و اسناد تدوین مصوبات نهادها توسط یکدیگر می

های خوانی با سیاستهایی را تدوین کنند که همشود که این نهادها گاها سیاستشده باعث می
 (. 11شوندهبهتدوین شده توسط سایر نهادها نداشته باشد )مصاح
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 هماهنگی سیاستی

و حکمرانی بخش انرژی  سیاستگذاریها برای ایجاد هماهنگی سیاستی در فرآیند اولین تالش
( قانون 5گردد. مجلس شورای اسالمی در ماده )کشور به مصوبه مجلس شورای اسالمی باز می

های انرژی کشور را به ، کلیه تصمیمات و سیاست 1389اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب  
واگذار کرد. ترکیب اعضای شورای عالی انرژی کشور عبارتند از رئیس  شورای عالی انرژی

جمهور )در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور(، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، 
های انرژی اتمی، حفاظت محیطصنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان

در بخش انرژی کشور ازجمله  سیاستگذاریرکز زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور. تم
های کشور در بخش گیری کامل از ظرفیتهای نو و ایجاد هماهنگی الزم در جهت بهرهانرژی

دهد ترین هدف تشکیل شورای عالی انرژی بود. ولی تجربه چندین ساله آن نشان میانرژی مهم
ترین اشکاالت توان مهمخالصه میکسب نکرده است. به طور که موفقیت چندانی در این زمینه 

های موجود در شورای عالی انرژی را به شرح: عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی و آسیب
های سایر اعضای شورا (، تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاه2شوندهانرژی )مصاحبه

های هایی در مقررات و قوانین تشکیل دستگاه(، وجود مغایرت14و 8شونده )مصاحبه
(، عدم اصالح ساختارهای موازی پس از تشکیل 22شوندهزیرمجموعه بخش انرژی )مصاحبه

( و اشکاالت ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورای عالی انرژی 16شوندهشورا )مصاحبه
در این زمینه  14وندهش( را از علل ضعف عملکردی این شورا دانست. مصاحبه25شونده)مصاحبه
و حکمرانی در کشور ما اغلب از  سیاستگذاریایجاد هماهنگی سیاستی در فرآیند »کند: بیان می

بینیم که شورای عالی انرژی نه تنها اثرگذار نبوده شود اما در این مورد میطریق شوراها محقق می
افع اعضای شورای عالی بلکه به اتالف وقت هم منجر شده است که دلیل اصلی آن هم تضاد من

آفرینان تعارض در مشارکت، از تفاوت در اهداف و انتظاراتی که نقش{«. 4P14باشد  انرژی می
شود. شورای عالی انقالب فرهنگی نیز اگرچه در مقاطعی سعی آورند ایجاد میبه مشارکت می

حقیقات و فناوری، های نفت و نیرو و همچنین وزارت علوم، تکرد که با همراه کردن وزارتخانه
های ذیربط با تصویب اسنادی سازمان برنامه و بودجه، کمیسون انرژی مجلس و سایر دستگاه

نوعی از هماهنگی سیاستی  1393در سال « های تجدیدپذیربنیان انرژیهمچون سند توسعه دانش
کند اما  های تجدیدپذیر و خورشیدی ایجادسیاستی انرژی را میان نظام کالن سیاسی با حوزه

بنابر دالیلی از قبیل عدم مقبولیت جایگاه حقوقی و فقدان ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی 
شورای عالی انقالب فرهنگی  1393سندی را در سال »انقالب فرهنگی در عمل راه به جایی نبرد. 
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ی نیرو هاهای تجدیدپذیر به تصویب رساند که مورد توجه هیچ یک از وزارتخانهدرباره انرژی
عالوه بر عدم کارایی شوراها {«. 4P4و نفت به عنوان متولیان انرژی خورشیدی قرار نگرفت  

گر باعث ایجاد ناهماهنگی گیری گروهی، تعدد نهادهای سیاستگذار و تنظیمهای تصمیمو مکانیزم
 انرژی خورشیدی سیاستگذاریترین مشکالت موجود در نظام سیاستی شده است که یکی از مهم

کند که این تعدد نهادها همراه (. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می13و 5شوندهباشد )مصاحبهمی
راستایی بین نهادها باشد و برآیند این نهادهای متعدد، ناکارآمدی و بالطبع افزایی و همبا عدم هم

ژی هدر رفتن منابع کشور باشد. آل مصطفی و همکاران نیز یکی ازدالیل عدم توسعه انر
 El Mustapha etداند )ها میخورشیدی در لبنان را تعدد کنشگران و عدم هماهنگی عمودی آن

al, 2018). های اخیر با آن های سیاسی و اقتصادی که کشور در سالعالوه بر موارد فوق، چالش
های دولتی شده است. در چنین شرایطی دغدغه موجه است باعث تشدید ناکارآمدی دستگاه

کانون توجه سیاستگذاران و حکمرانان به سمت مسائل سیاسی و اقتصادی و آثار و اصلی و 
های تجدید و تضعیف باشد و این موضوع باعث توجه کمتر به حوزه انرژیها  میپیامدهای آن
(. در کشورهای آفریقای سیاه نیز 19شوندهشود )مصاحبههای سیاستی در این حوزه میهماهنگی
سیاسی و امنیتی مانع از توجه سیاستگذاران و حکمرانان این مناطق به  های اقتصادی،چالش

گونه که بیان شد یکی از عوامل تضعیف انرژی خورشیدی شده است که این موضوع همان
در مجموع، در حوزه انرژی خورشیدی ایران،  (.Pillot et al, 2019باشد )هماهنگی سیاستی می

ت به دلیل ناکارآمدی رویکرد سلسله مراتبی به سمت استفاده ها و اقدامااگر چه تدریجاً سیاست
ای نیل نموده است، با این حال، کماکان رویکرد سلسله مراتبی های رویکرد شبکهاز مکانیزم

باشد. به عنوان مثال اگر چه تالش شده از ساختارهای رویکرد غالب در حکمرانی این حوزه می
ماهنگی در سطوح عالی و میانی این حوزه استفاده شود گیری و هشورایی و جمعی برای تصمیم

مرتبط با آن تا حدی هم محقق شده است(، این ساختارها ناکارآمد  های)ظواهر و ساختار سازی
اند نتیجه مورد انتظار را حاصل نمایند که داللت بر غلبه رویکرد سلسله مراتبی بوده و نتوانسته

ای ای در حوزه انرژی خورشیدی دارد. این امر نقیصه و بلوغ پایین رویکرد حکمرانی شبکه
  شود.عمده در حکمرانی خورشیدی محسوب می

 های سیاستیتوصیه

در پژوهش حاضر، ابتدا با بررسی پیشینه بیان شد که حکمرانی بایستی دارای چه الزاماتی 
های و آسیب باشد که باعث ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کنشگران شود و سپس مسائل
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حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران بر این اساس بررسی شد و توضیح داده شد که ایجاد 
هماهنگی، انسجام و یکپارچگی در حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران نیازمند اقدامات بیشتر 

رک باشد تا منجر به آن شود که میان ذینفعان مختلف، گفتگو، مفاهمه و آگاهی مشتو موثرتری می
های آن شکل بگیرد. از سویی دیگر، ایجاد هماهنگی، انسجام پیرامون مسائل سیاستی و راه حل

شود اما در این مورد و یکپارچگی حکمرانی در کشور ما اغلب از طریق شوراها محقق می
بینیم که شورای عالی انرژی نه تنها اثرگذار نبوده بلکه به اتالف وقت هم منجر شده است و می
آفرینان این حوزه مواجه هستیم که تا حد هایت ما با یک نوع از ناهماهنگی در میان نقشدر ن

زیادی ناشی از غلبه رویکرد سلسله مراتبی حکمرانی بوده که ناکارآمدی آن در پیشینه نیز مورد 
های سیاستی برای بهبود اذعان قرار گرفته است. در این راستا به منظور فراهم نمودن داللت

 شود:ند حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران پیشنهادات سیاستی زیر ارائه میفرآی
 گر در حوزه کاهش تعداد و افزایش اختیارات عملیاتی نهادهای سیاستگذار و تنظیم

 7انرژی خورشیدی با هدف افزایش اثربخشی و هماهنگی سیاستی
 جارب نهادهایگذاری اطالعات و تهای مدیریت دانش و به اشتراکایجاد زیرساخت 

 سیاستگذار با هدف ارتقای انسجام سیاستی و هماهنگی سیاستی
 زارهای ملی در حوزه انرژی، و تدوین اهداف و اب تعیین صرفاً تعداد محدودی اولویت

جام خورشیدی بر این اساس با هدف افزایش انس سیاستی قابل دسترس در حوزه انرژی
 سیاستی

 ی در ی انرژی با هدف ایجاد عملی هماهنگی سیاستبهبود و اصالح ساختار شورای عال
 های تجدیدپذیرحوزه انرژی از جمله انرژی

  در سطوح ارشد و اجرایی حوزه انرژی خورشیدی که موجب  8تقویت ثبات مدیریتی
کاری ها شده، سیاسیها و تخصیصگرایی در تصمیمافزایش اعتماد به نفس و تخصصی
تر و افزایش هماهنگی های بلندمدتریزینه برنامهدر کنشگران را کاهش داده و زمی

 آورد.افقی و عمودی را فراهم می
 ها )شامل اخذ مستمر نظرات آفرینی بخش خصوصی و بنگاهتسهیل مشارکت و نقش

 ها( در فرآیند سیاستی و حکمرانی با هدف ارتقای هماهنگی عمودی آن و اعمال

                                                           
باشد. که هر نهاد را با صورت جداگانه فاقد کارایی و بخشی از ناکارآمدی به دلیل توزیع یافتگی بسیار باالی اختیارات می - 7

 اثربخشی حداقلی در حکمرانی انرژی خورشیدی نموده است.
را از « ثبات در مدیریت»و « ریزی دقیقبرنامه»رانه هم موضکککوعیت دارد. به عنوان نمونه، های فناواین امر در دیگر حوزه - 8

شوند که حتی مورد تصریح مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته جمله عوامل حفظ پیشرفتهای صنعت نانو در کشور محسوب می
 (.11/11/1393است )رهبر معظم انقالب، 

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28821  

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=28821
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ری درگیر در حکمرانی انرژی خورشیدی به به طور خالصه، در این مقاله؛ کنشکر محو
تواند مورد توجه های آتی این موضوع میصورت یک کل تحلیل شده است. بنابراین در پژوهش

پژوهشگران قرار گیرد. همچنین اگرچه شواهد کیفی قابل قبولی برای بهبود حکمرانی انرژی 
یر الزم است با تفضیل بیشتری خورشیدی در ایران وجود دارد ولی برای فراتر رفتن و ادامه مس

و حکمرانی مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت به کارگیری چارچوب معرفی  سیاستگذاریفرآیند 
و حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران با مشخص نمودن نقاط  سیاستگذاریشده برای تحلیل 

وده و در طراحی و حکمرانی را مشخص نم سیاستگذاریضعف و قوت، نقاط قابل بهبود فرآیند 
های آینده، به بررسی موردی در شود در تحقیقسازوکارهای ارتقای آن مفید است. پیشنهاد می

ها های درونی کنشگران حقوقی و این که با چه مداخالتی سازمانخصوص ساختار و روال
درت توانند به همراه داشته باشند و نیز نقش ساختار قدستاوردهای بیشتری برای حکمرانی می

دهند پرداخته و افراد کلیدی که با تغییرات سیاسی عموماً در ساختار حکمرانی تغییر نقش می
های حکمرانی ارائه شده در های سیاستی این مقاله و ناکارآمدیشود. به عالوه هر یک از توصیه

تر یقاین مقاله به صورت جداگانه در بستر تاریخی از منظر علل بروز و تقویت شایسه بررسی دق
و حکمرانی انرژی خورشیدی در کشور  سیاستگذاریهستند. با توجه به اینکه پیش از این فرآیند 

و  سیاستگذاریتواند تصویر مناسبی از فرآیند مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بود، این تحقیق می
تی حکمرانی در این زمینه را در کشور بدست دهد. همچنین پیشنهادات زیر برای تحقیقات آ

 شود:ارائه می
 های حکمرانی مطلوب در حوزه انرژی خورشیدیها و ویژگیبررسی مولفه 
  تحلیل اثرات تقویت کننده و تضعیف کننده الزامات حکمرانی )این الزامات عمومًا

 ماهیتی پویا داشته و بر هم دارای تأثیرات متقابل هستند(

 بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران 

 بررسی تاثیر عوامل کلیدی و روندهای نوظهور بر آینده حکمرانی انرژی خورشیدی 

 کننده فرآیند حکمرانی انرژی خورشیدی در ایرانشناسایی عوامل تسهیل 

 تبیین عناصر حکمرانی خوب در سیاستگذری انرژی خورشیدی ایران 

 الزامات و پیامدهای تحول حکمرانی انرژی خورشیدی در ایران 
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