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Abstract 

Objective:  Today, levels of uncertainty, environmental turmoil and complexity are 

increasing worldwide. Complexity in Iran is high due to the variety of threats, variety of 

actors, interference of dynamics, nonlinear behavioral patterns and severe clustering of 

the network. The complex governance Pattern is one of the new Patterns for managing 

complexity. The electricity industry is one of the most complex and infrastructural 

industries that has been affected by sanctions in recent years. Therefore, the purpose of 

this study is to design a complex governance Pattern in the context of sanctions in the 

electricity industry. 

Methods: This research is a fundamental One. The method of conducting this research is 

qualitative and based on action research. The data have been collected through library 

and field and in-depth interview and documentary review tools were used. Interviews 

have been conducted with experts in the country’s electricity industry. The selection of 



the sample was done non-randomly – snowball with 15 experts in the country’s 

electricity industry. 

Results: Findings show that the country’s electricity industry in the face of sanctions 

with various issues in the economic field (such as rising equipment prices and the issue 

of financing and exchange), structural (such as inconsistency of oil and energy 

ministries and the existence of parallel units in the industry) And cultural (such as lack 

of access to modern technology and reduced regional research) and this has led it to use 

the country’s internal capacity. 

Conclusion: The results show that the electricity industry, due to the diversity of actors, 

goals, values, structures, complex processes and conditions of sanctions, requires the 

design of a complex governance Pattern and in this direction 18 mechanisms to deal 

with sanctions as a governance Pattern in four economic areas. , Structurally, politically 

and culturally designed. 

  

Keywords: Complex governance, sanctions, the electricity industry. 

 

 
 

Citation: Alizadeh, Mahdi; Gholipor, Rahmatolah; Abooyee, Mohammad; Prirannejad, Ali & Fazeli, 

Mohammad (2021). Designing a complex governance Pattern in the context of sanctions in Iran Case 

study: Electrical industry. Journal of Public Administration, 13(1), 59-76. (in Persian)  

------------------------------------------------------------ 

Journal of Public Administration, 2021, Vol. 13, No.1, pp. 59-76 

DOI: 10.22059/JIPA.2021.313022.2840 

Received: November 02, 2020; Accepted: February 22, 2021  

Article Type: Research-based 

© Faculty of Management, University of Tehran 

 

 



 

 (مطالعه : صنعت برق مورد) رانیدر ا میتحر طیدر شرا دهیچیپ یحکمران یالگو یطراح

 زاده یعل یمهد
 Mah.alizadeh@ut.ac.ir رایانامه:. رانیتهران، ا ن،ی، دانشگاه امیمنابع سازمان تیریدانشکده مد ،یمنابع انسان تیریگروه مد ار،یاستاد

 *پور یاله قل رحمت

 Rgholipor@ut.ac.irرایانامه: . رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریاستاد، گروه مد* نویسنده مسئول، 

 اردکان ییابو محمد

 abooyee@ut.ac.ir: رایانامه .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد ار،یدانش

 نژاد رانیپ یعل
  pirannejad@ut.ac.ir : رایانامه. رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد ار،یدانش

 یمحمد فاضل
 mfazeli114@gmail.com: رایانامه. رانیتهران، ا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه جامعه شناس ار،یاستاد

 

 چکیده
تن و    لی  ب ه دل  رانی  در کشور ا یدگیچیاست. پ شیدر حال افزا یدگیچیو پ یطیتالطم مح نان،یسطوح عدم اطم ایامروزه در سطح دن هدف:

از  ده،ی  چیپ یحکمران   ید. الگ و باش میشبکه، باال  دیشدن شد ای خوشهو  یرخطیغ یرفتار یالگوها ،ییایتداخل پو گران،یتنو   باز دات،یتهد
 میتح ر  ریتح ت ت ا    ریاخ یها سال یبوده که در ط یرساختیو ز دهیچیپ عیاست. صنعت برق از صنا یدگیچیاداره پ نظوربه م یدیجد یالگوها

 .در صنعت برق است میتحر طیدر شرا دهیچیپ یحکمران یالگو یپژوهش طراح نیهدف ا نیقرار گرفته است. بنابرا

و کتابخانه بوده و از ابزار  یدانی، مها داده یاست. روش گردآور یو از نو  اقدام پژوه یفیآن ک یبوده و روش اجرا یادیپژوهش بن نیا: روش

استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان ص نعت ب رق کش ور ان  ام ش ده اس ت. انتخ ا  نمون ه ب ه ص ورت            یاسناد یو بررس قیمصاحبه عم
 .ان ام شده است ه در صنعت برق کشورنفر خبر 51 اب یگلوله برف-یرتصادفیغ

 متیق شی)مانند افزا یاقتصاد یها در حوزه یمختلف مسائلبا  میتحر طید که صنعت برق کشور در شراده مینشان  قیتحق یها یافته: ها یافته

در ساختار صنعت(   یمواز یو وجود واحدها ینفت و انرژ یها وزارت خانه ی)مانند ناهماهنگ ی( ، ساختاریو تبادل مال نیو مساله تام زاتیت ه
 یریا ب ه س مت بک ارگ   ام ر آن ر  نی  ( مواج ه ب وده و ا  یمنطقه ا یها و کاهش پژوهش ایروزدن یبه تکنولوژ یعدم دسترس  ند)مان یو فرهنگ

 کشور سوق داده است. یداخل یها تیظرف

 طیو شرا دهیچیپ یندهای، ساختارها، فراها اهداف، ارزش گران،ید صنعت برق با توجه به وجود تنو  بازده مینشان  قیتحق جینتا: گیری نتیجه

در چه ار ح وزه    یحکمران   یبه عنوان الگو میسازوکار مواجهه با تحر 51 ریمس نیبوده و در ا دهیچیپ یحکمران یالگو یمستلزم طراح م،یتحر
 شده است. یطراح یو فرهنگ یاسیس ،یساختار ،یاقتصاد

 .صنعت برق م،یتحر ده،یچیپ یحکمران: ها کلیدواژه

 طیدر شرا دهیچیپ یحکمران یالگو یطراح(. 5011) محمدی، فاضلو  یعل، نژاد رانیپ ؛محمد، ییابو؛ اله رحمت، پور یقل ؛یمهد، زاده یعل: استناد

  .67 -15(، 5)51، مدیریت دولتی. (مطالعه : صنعت برق مورد) رانیدر ا میتحر
------------------------------------------------------------ 
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 مقدمه

که در دستور کار مقامات غربی از جمله  دهه استمتناسب با فضای سیاسی و اقتصادی ایران چند  ی هدفمند وها تحریم

. کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس قرار گرفته است تا شاید بتوانند بر جمهوری اسالمی ایران فشار مضاعف وارد کنند

ی وادارسازی کشورها به ها تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجه کشورها و یکی از شیوه

د. تحریم که بعضا  به عنوان م موعه اقدامات عامدانه حکومت کشور تحریم کننده باش میم رفتار سیاسی مورد نظر ان ا

برای وارد کردن محرومیت اقتصادی بر دولت یا جامعه مورد هدف تحریم است و از طریق محدودیت و یا توقف روابط 

راه  ها به زور نظامی محسو  می شود. از این رو تحریم اقتصادی معمول تعریف می شود اغلب به عنوان جانشینی نسبت

میانه ای بین اقدام دیپلماتیک نسبتا  آرام، از یک طرف و مداخله شبه نظامی قهری یا مداخله پنهانی نظامی از طرف دیگر 

ه ای و ی مختلف انرژی، بخش مالی و بانکی، بخش هستها ی اخیر، حوزهها سال(. طی 5151است )آجیلی و مبنی کشه، 

موشکی، ممنوعیت مسافرت، مسدود کردن دارایی، ممنوعیت ت ارت و تسلیحات، موضو  تحریم در کشور ایران مطرح 

 بوده است. 

عالوه بر آن ما  در عصر پیچیده و گذار قرار گرفته ایم. در شرایطی از ارتباطات متقابل، ابهام، عدم اطمینان، توزیع 

ظامی، فناوری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فلسفی به سر می بریم. ریشه این قدرت و انوا  مختلفی از تحوالت ن

تحوالت احساس فقدان کنترل است. تصمیم گیرندگان در عمل با فشارهای عدم اطمینان و متعارض مواجه اند. 

ی ها و از طریق مدل ی پیچیده متمرکز بودهها رفتارهای سیستم مسائلدانشمندان به طور فزاینده ای بر روی مشکالت و 

ها  کمرانی چندگانه به بررسی آنی فرامرزی یا حها آنی رژیم، سازمها همکاری، تحلیل شبکه ای، مطالعه پیچیدگی

ی پیچیده پاسخ بدهند ها ی سیستمها پردازند. تحقیقات زیادی به دنبال توسعه ابزارهای حکمرانی بوده تا به چالش می

 راستای مواجهه با شرایط پیچیده یکی از الگوهای مورد استفاده حکمرانی پیچیده است.  (. در1155و همکاران،  5)اورسینی

تمرکز حکمرانی پیچیده بر روی موفقیت یک سیستم در شرایط پیچیده است. این حکمرانی نشات گرفته از 

 ها سالکند در طی پیشنهاد می  ها و حکمرانی سیستمی است. نظریه سیستم ها ی سایبرنتیک مدیریت، سیستمها نظریه

در طی زمان تست و بکار گرفته شده و  ها به طور مستمر ای اد و بکارگرفته می شود. این گزاره ها م موعه ای از گزاره

غیرقابل مذاکره بوده و دارای  ها ی نظریه سیستمها را هدایت می کند. گزاره ها ساختار، رفتار و عملکرد همه سیستم

و مشارکت کنندگان است. نظریه سایبرنتیک مدیریت، مبانی مفهومی قوی ای را برای  ها پیامدهای واقعی برروی سیستم

می کند. این نظریه پیشنهاداتی را در طرح حکمرانی سیستم پیچیده  ارائهی پیچیده ها کنترل و ارتباطات حکمرانی سیستم

بدنبال کنترل از طریق مدل فراسیستمی است. فراسیستم م موعه ای از نه کارکرد است که در ماورا  می کند که ارائه

ی ارتباطی را ها وجود داشته و بدنبال هدایت کردن است. سایبرنتیک بدنبال کنترل بوده و م موعه ای از کانال ها سیستم

 مسائلی پیچیده و ها نگاه اجمالی به موقعیت سیستم می کند. با یک ارائه)با توجه به کارکردهای هدایتی فراسیستم( 

                                                                                                                                     
1
 .. Orsini 
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ی را پیشنهاد کرده و نگاه رو به آینده انداز چشمپیش روی آن ، حکمرانی سیستم پیچیده به عنوان یک رویکرد، بصیرت و 

 (.1156و همکاران،  5دارد )کیتینگ

ی پیچیده یکی از الگوهای نوین هدف این پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم است. حکمران

حکمرانی در شرایط پیچیده است که بدنبال ای اد ارتباط، هماهنگی و کنترل پیچیدگی است. صنعت برق کشور در شرایط 

اختالل و کمبود در زن یره تامین  ،مرزی  ت اری برونمحدودیت در مبادالت  مختلفی مانندی ها تحریم با چالش

و محقق با  (5151مواجه بوده )اسدی، ریسک ناپایداری شبکه برق و ها هزینه اجرای پروژهافزایش زمان و  ، ت هیزات

ی آن را ها صنعت در شرایط تحریم بوده و ناکارآمدی مسائلاستفاده از ابزار مصاحبه و بررسی اسناد بدنبال شناسایی 

این سوال اصلی محقق در این پژوهش این نموده است. بنابر ارائهاستخراج و پس از تحلیل راهکارهای مواجهه با آن را 

 است : الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق چگونه است؟  

 پژوهش نظری پیشینه

در حکمرانی پیچیده، سیستم در شرایط پیچیده، نامطمئن و سخت قرار گرفته و باید س طح عملک رد خ ود را حف د کن د.      

ست. در این موقعیت، پارامتره ای مشخص ی وج ود نداش ته،     ها آنموجود در شرایط پیچیده نشات گرفته از قلمرو  مسائل

پیچیده وجود دارد . ش کل زی ر بی انگر ش رایط      مسائلبر هم سخت و ابعاد مختلفی در فضای  ها آندرک روابط و ا رات 

 ( :1156)کیتینگ و همکاران،  سیستم پیچیده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7662در سیستم پیچیده) کیتینگ و همکاران،  مسائلقلمرو  . 6شکل 

 
                                                                                                                                     

1
 .. keating 

 
 
 
  مسائلقلمرو 

 در سیستم پیچیده

 انسانی / اجتماعی :

  ذی نفعان متنو 

 پویایی تفکیکی 

 های متعارضانداز چشم 

 تعارض اخالقی 

 تفاوت نسلی 

 اطالعاتی :

 اطالعات غلط، عدم صحت 

 عدم کفایت 

 نقصان و عدم دسترسی 

 سربار و بیش از حد 

 امنیت/محرمانگی 

 سازمان/مدیریتی :

 تغییر تقاضا 

 عدم  بات منابع 

 پیامدهای یکپارچه 

 عدم اطمینان باال 

 عدم تعادل در تمرکز حال-
 آینده 

 فوریت در حل مساله 

 وضوح ماهیت/هویت 

 فنی :تکنولوژی/

 نرخ تغییرات 

 ماندگاری 

 پیچیدگی 

 ناسازگاری 

 دغدغه فنی اجتماعی 

 اقتصادی بودن 

 خط مشی/سیاست :

 مرزهای مبهم 

 مانورهای زیاد 

 ای اد تقاضا 

 شرایط فوریت 

 تقسیم قدرت/نفوذ 

 عدم عقالنیت در تصمیم/اقدام 

 دفاعی بودن 
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موجود و آینده داش ته   مسائلدر جهت بررسی  ها آنبکارگیری حکمرانی پیچیده می تواند ارزش افزوده بسیاری برای سازم

 ی زیر است :ها باشد. استفاده از این حکمرانی دارای مزیت

مس ئول و   ه ا  ، فراین دها و برنام ه  ها سطح فردی : مشارکت کنندگان نسبت به طراحی، اجرا، توسعه و بهبود سیستم .5

 پاسخگو می شوند

 خواهد بود ی عملکردی سازمانها سطح سازمانی : بدنبال توسعه، اجرا و بهبود قابلیت .1

 زیرساخت حمایتی : بدنبال عناصر حمایتی برای فعال کردن زمینه کسب و کار و دستیابی به نتایج است .1

 ، عوامل و شرایط مو ر بر سیستم را شناسایی می کندها زمینه : موقعیت .0

 ی محلی است.ها سیستم محلی : بدنبال توسعه و بهبود منافع سیستم .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7662ارزش افزوده حکمرانی پیچیده در سطوح چندگانه )کیتینگ و همکاران،  . 7شکل 

 
دربرگیرنده ب ازیگران،   ها از نظر بورن و همکارانش شش ویژگی در منظور اعمال حکمرانی پیچیده وجود دارد. این ویژگی

 ( :1151، 5است )بورن، بونز و تیسمن ها آنروابط و قوانین میان 

 پاره پارگی و ارتباط .5

ت ا ان دازه ای مس تقل ب وده و براس اس       ها ی متصل بهم تشکیل شده اند. زیرسیستمها ی پیچیده از زیرسیستمها سیستم

منطق خاصی عمل می کنند، به گونه ای که بازیگران یک زیرسیستم فقط براساس این منطق عم ل م ی کنن د و س ایر     

                                                                                                                                     
1 . Buuren, Boons and Teisman 

ارزش افزوده حکمرانی 
 پیچیده

 مشارکت کنندگان

 سازمان

 زیرساخت حمایتی

 زمینه

 سیستم

حمایت تصمیم 
 گیری

هدایت از طریق 
 خود نظارتی

اندازه گیری 
 حکمرانی

تفکر 
 سیستماتیک

ی هاشایستگی
سیستمی 
 سازمان

 آگاهی
 متنی 

سازگاری 
 زیرساختی

تقویت آمادگی 
 حکمرانی

طرح     
 توسعه

ی هامدل
 سیستمی
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به هم وصل ب وده و ب ه    ها براساس جو محیط خارجی رفتار می کنند. با این حال مساله این است که زیرسیستم ها بخش

 خوردی مختلف، پویا عمل می کنند.ی بازها علت تحلیل حلقه

 پویایی غیرخطی .1

ی پیچیده می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی داشته باشد. ب دلیل ح وادم مختل ف،    ها اقدامات و مداخالت در سیستم

، متغیر و غیرمنتظره، تغییرات کوچک و اقتضایی در سیستم، پیامدهای منحصر به فردی به همراه خواهد داشت. در نتی  ه 

 ند.  باش مینتایج یک سیستم به صورت خطی و از قبل تعیین شده ن

 خودسازماندهی .1

تکامل یافته و بدون کنترل خارجی خ ود را حف د    ها آنی پیچیده دارای ظرفیت خودسازماندهی هستند. ساختار ها سیستم

 د. باش میمی کنند. هیچ بازیگر خارجی و یا داخلی مسئول کنترل سیستم ن

 به مسیر وابستگی .0

 ه ا  آنرا در نظ ر بگیری د، زی را     ه ا  آنی پیچیده، این نکته مهم است که تکامل تاریخی ها به منظور درک توسعه سیستم

تعیین می کنند که درآینده چه چیزی خواهند شد. وابستگی به مسیر همچنین به یادگیری بازیگران و تقلید کردن از دیگر 

 کمک می کند. ها سیستم

 هماهنگی .1

ی مختل ف تعبی ه ش ده و در سیس تم بزرگت ر دارای      ها از زیرسیستم ها آنی تودرتو هستند، ها ی پیچیده سیستمها سیستم

ی ه ا  ی مثبت و ی ا ک اهش دهن ده   ها رابطه متقابل بین یکدیگر هستند. هماهنگی ناشی از الگوی بازخور یا تقویت کننده

 منفی است.

 ناپایداری وضع موجود .7

همیشه پوی ا و ب از ب رای     ها آنبه طور مستمر در جریان هستند. وضعیت  ها آنبه قطعیت نمی رسند.  ی پیچیدهها سیستم

 تغییر است. هر دو عامل رویداد خارجی و تحوالت داخلی می تواند باعث حرکت سیستم به وضعیت پویا است.

مش ارکتی و رواب ط ق درت تاکی د دارد.     ی چندس طحی، فراین دهای   ه ا  حکمرانی پیچیده بر روی شبکه 5از دیدگاه سینها

حکمرانی موضوعی نیست که به راحتی قابل پیش بینی باشد. به صورت روزمره تعامالت کثیف بین ذی نفعان آشکار می 

متفاوت است. پیچیدگی حکمرانی تنها از طریق فرایندهای سیاس ی و   ها آنی ها شود، جایی که فرهنگ بازیگران و زمینه

یی می شود. روایت حکمرانی یکپارچه و مشخص نبوده و به طور مداوم در حال تغیی ر ب وده و توس ط    روابط قدرت شناسا

از حکمران ی حمای ت و برخ ی س رکو  م ی کنن د. در        ه ا  آنی جایگزین مورد بحث قرار می گی رد. برخ ی از   ها روایت

جه شود. از آن ا که اه داف ب ه ن درت    ی کنترل توها پیکربندی حکمرانی پیچیده باید به اهداف، تفاوت قدرت و استراتژی

جدیدی مواجه ب وده و   مسائلتغییر می کند، روابط دانش و قدرت با گذشت زمان تغییر می کند. در هر لحظه بازیگران با 

 (.1151می کنند )سینها،  ارائهی خالقانه ای را ها راه حل

                                                                                                                                     
1 . Sinha 
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بین کنترل عینی و ذهنی ب وده و  -له مراتبی است غالبا  سلس -در الگوی حکمرانی پیچیده، کنترل به عنوان هدایت کردن

با معیارهای سخت و نرم همراه است. هماهنگی به عنوان مذاکره غیرمتمرکز بازیگران هم سطح تعریف شده و با  توج ه  

ی مختلف حکمران ی  ها ای از مدل به قوانین سیستمی از آزادی تفکیک شود .  الگوی ترکیبی براساس ترکیب هوشمندانه

در این الگو بازیگران استراتژیکی از سطوح مختلف وجود داشته و وابستگی متقابل ب ین ب ازیگران وج ود داش ته و     است. 

 تغییرات پویا در سطح کالن حاکم است. عناصر این الگو به شرح زیر است:

 حکمرانی

 

 

 

 

 

 

 (7660الگوی حکمرانی پیچیده )آدلت، ویر و فینک،  .1شکل 

 
بازیگران: تعداد زیادی از بازیگران نامت انس وجود داشته و هر کدام اهداف فردی خود را دنبال کرده و تعامالتی به روش 

 قانونمند دارند. 

 ی بازیگران را کنترل می کند.ها سیستم: در سطح کالن، سیستم محدودیت انتخا 

می کندکه بیانگر نحوه ادراک  ارائهوابستگی متقابل بین کالن و خرد: این الگو قوانینی را برای تعامل بازیگران و سیستم 

 بازیگران از زمینه سیستم نحوه اقداماتشان، تعامالت سیستم بوده و من ر به فرایند تغییر می شود.

 منظور نفوذ در رفتار بازیگران وجود دارد )همان منبع(. به ها حکمرانی: سطوحی از تعامالت برای مداخله همه سیستم

فعالیتی است که به وسیله یک یا چند بازیگر  بین المللی )م ری تحریم(، علیه یک یا چند  5تحریم یا سانکسیون

از ان ام برخی مبادالت یا وادار  ها آنکشور دیگر )هدف تحریم(، به منظور م ازات این کشورها، با اهداف محروم ساختن 

به پذیرش هن ارهایی معین و مهم )از دید م ریان تحریم( اعمال می شود. در واقع تحریم به م موعه  ها آنساختن 

                                                                                                                                     
1  . Sanction 

 اجبار

 ترکیبی الگوی

 کنترل

 سخت نرم

 یآزاد هماهنگی
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ی دنیا در جهت وادار کردن یک کشور به ان ام یا عدم ان ام عملی به کار ها اقداماتی اطالق می شود که از سوی قدرت

 (.5150صلی نژاد، گرفته شده است )م

تحریم به عنوان م ازاتی است که در نتی ه نقض هن ارها صورت می گیرد. م ازات تحریم باید با هن ارها و 

در چارچو  قانونی و با مبنای مشخصی اجرا  ها قواعد مرتبط بوده، قابل اجرا و با قدرت منفی همراه باشد. این م ازات

دستورالعمل رسمی، از جمله متوقف کردن ت ارت علیه یک کشور  است تا  ( تحریم به عنوان یک5511شود )دوکسی، 

بتواند آن کشور را م بور به تبعیت از قوانین بین المللی کند. بسیاری از کشورها به دلیل جلوگیری از حمله به مردم خود، 

 این کشور را تحریم می کنند ) دیکشنری کمبریج(.

ی بین المللی ها هدف تحریم دسته بندی شده است. به طور کلی تحریم ی اعمالی علیه ایران براساسها تحریم

( : 5156ی زیر را تحت تا یر قرار داده است )یاری، رضایی و غالمی، ها اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران بخش

یت بخش انرژی، بخش مالی و بانکی، بخش هسته ای و موشکی، ممنوعیت مسافرت، مسدود کردن دارایی، ممنوع

ی مختلف تامین ت هیزات، صادرات صنعت، نقل و انتقاالت ها ت ارت و تسلیحات. به عالوه تحریم در صنعت برق، حوزه

 (.5151ی صنعت را با محدودیت مواجه ساخته است )اسدی، ها مالی و اجرای پروژه

 پیشینه تجربی پژوهش

کولوژی بازی این است که فرایندهای حکمرانی به ( یکی از مفروضات اصلی چارچو  ا1151) 5براردو و طبق نظر مویتر

شدت تحت تا یر تعامل میان بازیگران سیاسی بوده و تصمیم گیری به صورت چندمعیاره ان ام گرفته و غالبا  به صورت 

د. محققین در این پژوهش به بررسی سیستم حکمرانی پیچیده آ  در کالیفرنیا پرداختند. سیستم باش میمستقل عمل 

ی حکمرانی پیچیده بوده زیرا در آن بازیگران مختلف از نهادهای متنو  ایفای نقش کرده ها ی آ  یکی از سیستمحکمران

د. نتایج تحقیق نشان داد که برقراری ارتباط متقابل، توان اکولوژی بازی باش میو از طرفی دیگر یک سیستم غیرمتمرکز 

 فرایندها و پویایی سیستم دارد.  را تسهیل کرده و وابستگی متقابل تا یر به سزایی در

  ها ی فرعی ان ام شده و خود این سیستمها ( بیان می دارد خط مشی گذاری پایین به باال در سیستم1151) 1آنگست

ی تنو ، وابستگی و تعامل چندسطحی ها ی فرعی دارای مشخصهها ند. سیستمباش میتحت حاکمیت سیستم بزرگ تر 

ی فرعی در سه مرحله است ها چیدگی همراه است. روش پیشنهادی وی برای شناسایی سیستمبا پی ها آنبوده و شناسایی 

ی سازمانی و در نهایت ها ی مربوط به موضو ، مرحله دوم، تحلیل فعالیتها آنو سازم مسائلکه مرحله اول، شناسایی 

 یشان است.   ها با توجه به الگوی فعالیت ها مرحله سوم خوشه بندی سیستم

                                                                                                                                     
1   ..  Mewhirter and Berardo 

2   ..  Angst 
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( به بررسی پویایی مذاکرات بین المللی بازیگران ملی و منطقه ای در سیستم 1156) 5النگ و ویدمنپانک، 

گیری  ی منطقه ای به طرز چشمها ی بین المللی و گروهها آنی اخیر تعداد سازمها سالحکمرانی پیچیده پرداختند. در طی 

هستند. نتایج بررسی محققین  المللی و منطقه ایبه طور همزمان عضو چندین سازمان بین  ها افزایش یافته و ایالت

داد که عضویت چندگانه بازیگران من ر به پویایی سیستم شده و هن ارهای بین المللی در مذاکرات حاکم بوده و  نشان

ات منافع بین المللی )نه صرفا  ایالتی( ترغیب شده و کارایی و مشروعیت تصمیمات فراتر از دولت رفته و در نهایت مذاکر

 کارآمدتر شده است. 

( به بررسی نحوه حل مساله در سیستم حکمرانی پیچیده در فرودگاه آمستردام 1151) 1بورن، بونز و تیسمن

به گونه ای هستند که بازیگران باید با هم به  مسائلپرداختند. در سیستم فرودگاهی بازیگران مختلفی دخیل هستند و 

ی فرعی باعث می شود که ها رطرف ساختن آن بپردازند. مرزبندی بین سیستمصورت مشارکتی به شناسایی، تحلیل و ب

در نظر گرفته نشود و در شرایطی که بازیگران مختلفی در مساله وجود داشته باشند، باید از الگوی  ها آنوابستگی متقابل 

 حکمرانی مشارکتی استفاده کرد. 

تحقیقی به طراحی الگوی نقش و ساختار حکمروایی  ( در5151کاظمیان، قربانی زاده، واعظی و شاه محمدی )

 جمهوری نظام ارکان در شوراها ویژه جایگاه بر اساسی قانون تأکید رغم علیمحلی در نظام مدیریتی ایران پرداختند. 

 و بوده منس م ساختاری و ارتباط فاقد محلی و ملی سطح دو حاضر حال در محلی، حکمروایی در ویژه به ایران، اسالمی

 مرکزی و محلی سطح در توان می ایران دارد. نتایج نشان داد برای وجود ابهاماتی سطح دو هر کنشگران نقش در

 مردمی و خصوصی عمومی، دولتی، چهار گروه شامل آفرینانی نقش که گرفت نظر در را ارتباطی و اختصاصی یها نقش

 می گیرند. عهده بر را ها آن

ی علمی ناظر بر مساله حکمرانی در ایران پرداختند. یکی ها فراتحلیل کیفی در پژوهش( به 5156سلیمی و مکنون )

ی اجتماعی و سازگار با ها از دالیل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی برا حکمرانی متناسب با ارزش

ی این حوزه کمتر ناظر ها داد پژوهش ی حکمرانی در ایران نشانها شرایط فرهنگی و تاریخی ایران است. فراتحلیل مقاله

مفاهیم کلی تمرکز داشته است. غالبا  نظریه حکمرانی خو  به  ارائهی عملیاتی بوده و بیشتر بر مباحث نظری و ها بر جنبه

 عنوان نظریه مسلط جهانی توصیه شده است.

کمرانی اقتضایی برای اجرای ( در تحقیق خود به طراحی الگوی ح5156دی پیکانی )ها عقبایی جزنی، اعتباریان و

قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری  00قانون اساسی پرداختند. براساس اصل  00ی کلی اصل ها ا ربخش سیاست

درصد،  0121اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. نتایج آزمون نشان داد بخش دولتی 

ی کلی این اصل از قانون اساسی ها درصد در اجرای ا ربخش سیاست 1127صی درصد و بخش خصو 1521بخش تعاونی

                                                                                                                                     
1   ..  Panke, Lang and Wiedmann 

2   ..  Buuren, Boons and Teisman 
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ی سه گانه ها درصدی بخش 1026ا رگذارند و همچنین نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز حاکی از تا یرگذاری 

 متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک تحقیق است.

 شناسی پژوهش   روش

محقق بدنبال درک معنای حکمرانی پیچیده از منظر خبرگان در صنعت برق بوده و منبع  در این پژوهش، با توجه به اینکه

از  ها دادهی انسانی است فلسفه پژوهش تفسیری بوده و همچنین بدنبال گرد آوری ها شناخت، فهم همدالنه کنش

ژوهش کیفی و از روش اقدام د. صبغه پباش مید بنابراین رویکرد پژوهش استقرایی باش میخبرگان و تعمیم براساس منطق 

د. باش میپژوهی استفاده شده است زیرا محقق بدنبال طراحی الگو و سازوکارهای مواجهه با تحریم در صنعت برق کشور 

اقدام پژوهی اساسا  مبتنی بر بومی سازی است: مطالعاتی که بر روی درک چگونگی وقو  یک حاد ه تمرکز داشته و 

موضو  را  درک، تفسیر و نسبت به آن  –افراد درگیر مساله  –ه ذی نفعان مختلف یی است کها بدبنال درک روش

واکنش نشان دهند. روش اقدام پژوهی در مطالعات پدیدارشناسی )متمرکز بر روی ت ربه واقعی زندگی افراد(، تفسیری 

سازند(  شان می از حوادم زندگی (، هرمونتیک )بدنبال معنایی که افرادها )متمرکز بر روی تفسیرشان از اقدام و فعالیت

(. اقدام پژوهی نوعی تحقیق است که توسط خود افراد درگیر در مساله و برای حل 55، 1116کاربرد دارد )استرینگر، 

 ها آنمساله ان ام می گیرد. در این تحقیق نیز محقق از طریق مشارکت کنندگان مساله را شناسایی، راهکارها را با نظر 

نمود. ازدیدگاه استرینگر و همکارانش چرخه اقدام پژوهی به صورت  ارائهمنظور اجرا پیشنهادهای اجرایی را استخراج و به 

 ( :11، 1151نمودار زیر است )استرینگر و همکاران، 

 
 (71، 7666چرخه اقدام پژوهی )استرینگر و همکاران،  . 6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدام
برنامه ریزی، آموزش و 

 ارزیابی

 مشاهده
از طریق  ها دادهجمع آوری 

 مشاهده

 تفکر
تعمق ) ت زیه و تحلیل( فعالیت 

 مشارکت کنندگان
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میدانی و کتابخانه ای و ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی است. مشارکت کنندگان  ها دادهروش گردآوری 

تحقیق، خبرگان صنعت برق کشور بوده و با توجه به مشخص نبودن متخصصان این حوزه از روش غیرتصادفی گلوله 

 صورت جدول زیر است :نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش حضور داشتند که به  51برفی استفاده شده است. 

 مشارکت کنندگان تحقیق  . 6جدول 
 سابقه مدرک تحصیلی مسئولیت ردیف

 سال 15 دانشگاه صنعتی شریف–کارشناسی مهندسی صنایع  مدیرعامل شرکت توبا 5

 هیات مدیره شرکت تانا انرژی 1
دانشگاه صنعتی  -کارشناسی مهندسی مکانیک
 شریف

 سال 01

1 
امور اقتصادی شرکت معاون برنامه ریزی و 

 توانیر
 سال 17 دانشگاه فردوسی مشهد-دکتری مهندسی برق

0 
ی تولید کننده برق و ها عضو سندیکای شرکت

 رئیس کمیسیون بازار برق
 سال 15 دانشگاه صنعتی شریف-دکتری مهندسی برق

 سال 11 دانشگاه صنعتی شریف -کارشناسی مهندسی برق رئیس سندیکای صنعت برق ایران 1

7 
عضو هیات علمی و رئیس بخش ت اری 

 سازی پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه علوم انسانی و -دکتری آینده پژوهی
 مطالعات اجتماعی

 سال 51

 سال 11 دانشگاه صنعتی شریف -کارشناسی مهندسی برق مدیرعامل شرکت موننکو 6

1 
 –مشاور معاون وزیر در امور برق و انرژی 

 انرژی امور راهبردی دیپلماسی برق و
 سال 11 قدرت دانشگاه شیراز -دکتری مهندسی برق

5 
عضو هیات علمی گروه پژوهشی آینده نگاری 

 و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو

هوش کسب و -دکتری مدیریت فناوری اطالعات
 دانشگاه تربیت مدرس-کار

 سال 51

51 
دفتر –ی م لس ها مشاور مرکز پژوهش

 مطالعات انرژی
 سال 11 دانشگاه سوربون فرانسه–دکتری اقتصاد انرژی 

 سال 51 دانشگاه تفرش -کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک نیروگاه-معاون تعمیرات و نگهداری 55

51 
شرکت -مدیر دفتر مبادالت برون مرزی
 مدیریت شبکه برق ایران

 سال 51 دانشگاه تهران -دکتری مهندسی برق

 سال 56 دانشگاه تهران -کارشناسی مهندسی برق کرجنیروگاه -معاون شیفت 51

50 

-ی نیروگاهی بخش خصوصیها مدیر طرح
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 

 حرارتی

 سال 11 دانشگاه عالمه طباطبایی-دکتری اقتصاد انرژی

 سال 11 دانشگاه کویین -دکتری برق رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 51

استفاده شده است. نگرش وی به سازمان و  5ی تحقیق از دیدگاه چورچمنها ی اهداف و سوالدر مسیر طراح

یک نو  ایده آل در علوم اجتماعی است. هدف از نو  ایده  ارائهمدیریت از منظر نظریه پیچیدگی است. چورچمن بدنبال 

می کند.  ارائهآل تحریک مباحثه، ای اد بصیرت و ارتقای یادگیری است. وی یک نگرش سیستمی عمیق در حوزه عمل 

نش دا-پن ره سیستمی از فرایندها، سیستمی از ساختارها، سیستمی از معانی و سیستمی از قدرت 0زندگی سازمانی را در 

تعریف می کند. پیشوند سیستم حاکی از تمایل به ای اد نگرش سیستماتیک در نگاه به سازمان است. هدف از این 

 (.50، 1115، 1و معماها در شرایط تحریم در صنعت برق کشور است ) لویس فلود مسائلشناسایی انوا   ها پن ره

                                                                                                                                     
1   ..  Churchman 

2  . Louis flood 
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 (66، 7666نگرش سیستمی تحقیق )لویس فلود،  .7نمودار 

 

 

 

 

 

در تحلیل از روش تحلیل مضمونی استفاده شده است. تحلیل مضمونی روش برای درک،  ها دادهبا توجه به کیفی بودن 
 ی کیفی است.ها دادهتحلیل و تفسیر الگوهای موجود در 

اعتبار بازده، اعتبار فرایند، اعتبار دموکراتیک، اعتبار تسهیل گر و اعتبار -( در پنج معیار1150) 5کاترین هر و گری اندرسون
ت مقبولیت و قابل اعتماد بودن پژوهش اقدام پژوهی معرفی کرده اند. در این پژوهش در راستای را جه  -گفتگویی

 ی زیر استفاده شده است :ها افزایش قابلیت اعتماد پژوهش از روش

 اعتبار فرایند -ی چندگانه در پژوهشها دادهو منابع  ها سه سوسازی با گن اندن دیدگاه 

 اعتبار دموکراتیک -و منافع مختلف در پژوهش ها مشارکت افراد با دیدگاه 

 اعتبار تسهیل گر -مشاوره و راهنمایی مشارکت کنندگان جهت تغییر نگرش 

  اعتبار گفتگویی-و تفاسیر بدست آمده از پژوهش ها یافتهگفتمان با متخصصان در خصوص 

 پژوهش های یافته

در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی  کالرک و برون استفاده شد. این روش دارای فرایندی شش مرحله ای است. در 

صنعت  -و راهبردهای وزارت نیرو انداز چشمی مختلف: اسناد مربوط به ماموریت، ها داده، ها دادهمرحله اول: آشنایی با 

اسناد مربوط به قانون برنامه پن ساله ششم توسعه اقتصادی،  رق،ی صنعت بها برق، اسناد مربوط به تحقیقات و گزارش

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و مصاحبه با خبرگان صنعت برق، مطالعه و بررسی شد. در مرحله دوم: ای اد 

 کد اولیه احصا شد. 101کدهای اولیه، در این مرحله 

 

 

                                                                                                                                     
1   ..  Kathryn Herr and Gary Anderson  

 پن ره
 فرایندها 

 پن ره
 ساختار 

 پن ره 
 معانی

 پن ره
 دانش-قدرت 

 ا ربخشی و اعتبار کارایی

 

 
 ناسازیمع

 
 التعد

 اهداف
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 اولیه  فراگرد برچسب زنی برای ایجاد کدهای . 7جدول 

 کدهای احصا شده متن

 است محدود دسترسی زیرا بوده زیاد فاصله این و شده ای اد تکنولوژی حوزه در افتادگی عقب
مساله عقب افتادن از 

 تکنولوژی روز دنیا

 کند؟ می ریزی برنامه کدام دارد، وجود ها شرکت سطح در و نیرو وزارت سطح در معاون دو که دلیل این به
 .دارد وجود مادر یها شرکت و وزیر معاونین بخشی بین هماهنگی نیازمند

وجود معاونت برنامه ریزی در 
 صف و ستاد

 منطقه برق شرکت ها آن در که دارد وجود ب نورد و مشهد بیرجند، مرکز سه خراسان، استاد در مثال عنوان به
 رفته مشهد در ای منطقه برق به. باشد بیرجند در برق تقاضای اگر. دارد وجود نیروگاه و برق توزیع شبکه ای،
 برق منطقه آن در اما دارد وجود توزیع شرکت بیرجند در حالیکه در. آید می تهران توانیر شرکت به آن ا از و

 مشهد در و نیست بیرجند در قائم، در نیروگاه رئیس شود، کم ها نیروگاه سوخت اگر یا و.  است یکی ای منطقه
 نیروگاه با کسی چه استاندار، انتقال، توزیع، است؟ پاسخگو کسی چه بیافتد برق شبکه در اتفاقی اگر .است

 است؟ مسئول کسی چه و کند صحبت

 یها شرکت بین ناهماهنگی
 برق منطقه ای و توزیع

 زن یره در. است کرده مواجه مشکل با را واردات و صادرات. است کرده مشکل دچار را نقدینگی جریان تحریم
. است کرده ای اد فناوری شکاف. است شده سخت ت هیزات به دسترسی و است کرده ای اد مشکل تامین
 دچار بلندمدت در شبکه پایداری و صنعت آوری تا . است کرده زیاد را شکاف این دنیا با تعامل و تبادل عدم

 .است شده گذار سرمایه و سرمایه خروج باعث. است شده مشکل

نقدینگی در مساله جریان 
 صنعت

مساله تامین سرمایه در 
 صنعت

 مساله کاهش صادرات

مساله تامین ت هیزات 
 صنعت 

  شوند تقویت ها آن و رفته بنیان دانش یها شرکت ای اد سمت به باید
ی ها شکل گیری شرکت
 دانش بنیان در صنعت

باال است و به منظور کنترل ی تولید برق ها در کشور ما مصرف برق باال بوده و در شرایط تحریم هزینه
 باید واقعی شود ها مصرف و بهبود وضعیت اقتصادی صنعت، قیمت

وجود مصرف فانتزی برق در 
 کشور

حذف سوبسیدها در قیمت 
 گذاری داخلی

 55در مرحله سوم: جست وی مضامین، کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را کنار گذاشته و به 

ی کدگذاری شده و ها در مرحله چهارم: بازبینی مضمین، این مرحله شامل بازبینی در سطح خالصه کد گزینشی رسید.

: تعریف و نامگذاری مضامین : مضامینی که 1در نظر گرفته شد. در مرحله  ها دادهاعتبار مضامین در رابطه با م موعه 

تحلیل شد و در نهایت  ها آنی داخل ها دادهشده، تعریف و مورد بازبینی م دد قرار گرفته است، سپس  ارائهبرای تحلیل 

 مضمون اصلی به صورت جدول زیر شناسایی شد: 1ی متعدد ها پس از رفت و برگشت
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 ها آنی فرعی شکل دهنده ها ی اصلی و مضمونها مضمون . 1جدول 

 ی فرعیها مضمون ی اصلیها مضمون

 اقتصادی مساله

 افزایش قیمت ت هیزات
 مساله تامین و تبادل مالی

 کاهش سرمایه گذاری خارجی
 کاهش صادرات برق

 کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی
 از دست دادن بازارهای منطقه
 عدم تبادل انرژی کشورها

 تخصصی –مساله فنی 

 دنیا روز تکنولوژیکی به دسترسی عدم
 کشور از خارج در آموزش قابلیت عدم

 افزاری نرم روزرسانی به عدم
 سوپروایزرها تردد عدم
 ای منطقه یها پژوهش کاهش

 مساله ساختاری
 نفت و نیرو وزارت بین ناهماهنگی
 نیرو وزارت یها شرکت بین ناهماهنگی

 صنعت ساختار در موازی واحدهای وجود

 ظرفیت داخلی
 ی دانش بنیانها ای اد شرکت

 تولید داخلی ت هیزات
 خودباوری در صنعت

 توصیه ساختاری

 انرژی وزارت تشکیل
 انرژی شورای شدن فعال

 ها آناست در هماهنگی شورای تشکیل
 صنعت در بنیاد دانش یها شرکت ای اد

 توصیه اقتصادی

 ها بانک مالی پذیری ریسک

 برق قیمت اصالح
 برق شبکه در انرژی تلفات کاهش
 الملل بین سطح در تقاضا جذ  و بازاریابی

 توصیه سیاسی

 تولید داخل-ی دانش بنیانها حمایت قانونی از شرکت
 المللی بین همکاری توسعه

 گاز و برق تهاتر سیاست
 سیاستگذاری در نخبگان بکارگیری

 توصیه فرهنگی

 (دنیا روز تکنولوژی مسیر در) کاربردی یها پژوهش تقویت

 شایسته ساالری
 مشارکت جمعی

 المللی بین یها طرح در مشارکت جهت ای حرفه اخالق سند تدوین

 شد: ارائه: تهیه گزارش، شبکه مضامین حاصل از پژوهش به صورت زیر 7در مرحله 
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 شبکه مضامین اول : مساله تحریم در صنعت برق .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شبکه مضامین دوم: الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق0 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوی حکمرانی پیچیده 

 در شرایط تحریم
محور 

 اقتصادی

محور 

 ساختاری

محور 

 سیاسی

محور 

 فرهنگی

 قیمت اصالح
 برق

 جذ  و بازاریابی
 سطح در تقاضا
 الملل بین

 تلفات کاهش
 شبکه در انرژی

 برق

 ریسک
 مالی پذیری
 هابانک

 انرژی وزارت تشکیل

 شورای شدن فعال
 انرژی

 دانش یهاشرکت ای اد
 صنعت در بنیاد

 شورای تشکیل
 هاآناست در هماهنگی

 همکاری توسعه
 المللی بین

 قانونی حمایت
 یهاشرکت از

 بنیان دانش

 در نخبگان بکارگیری
 سیاستگذاری

 تهاتر سیاست
 گاز و برق

 ای حرفه اخالق سند تدوین
 یهاطرح در مشارکت جهت

 المللی بین
 تقویت
 یهاپژوهش

 کاربردی

 جمعی مشارکت

 شایسته
 ساالری

 مساله تحریم 

 در صنعت برق 
 بعد

 اقتصادی
-بعد فنی

 تخصصی

 بعد

 ساختاری

افزایش 
قیمت 
 ت هیزات

کاهش سرمایه 
 گذاری خارجی

مساله تامین و 
 تبادل مالی

کاهش 
 صادرات برق

عدم قابلیت 
آموزش در 
 خارج از کشور

عدم دسترسی 
به تکنولوژی 

 روز دنیا

عدم تردد 
 سوپروایزرها

عدم به 
روزرسانی 
 نرم افزاری

ناهمناگی بین 
وزارت نفت و 

 انرژی

ناهماهنگی بین 
ی هاشرکت

 وزارت نیرو

وجود واحدهای 
موازی در 
 ساختار صنعت

کاهش 
صادرات 

خدمات فنی 
 مهندسی

از دست دادن 
بازارهای 
 منطقه

عدم تبادل 
انرژی 
 کشورها

کاهش 
ی هاپژوهش

 منطقه ای
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 و پیشنهادگیری  نتیجه ،بحث

ی حاکم در صنعت برق، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده است. این ها مواجهه با مساله تحریم و حل پیچیدگی

پیچیده است. نتایج این تحقیق  مسائلی حل ها استراتژی ارائهو  ها ، چالشمسائلالگو بدنبال شناسایی پیچیدگی، تعیین 

  قدرت، اهداف بیانگر حاکمیت پیچیدگی در صنعت برق است زیرا این صنعت دارای بازیگران مختلف با سطوح متنو

ی متنو  ها ی پیشرفته، شرایط اقتصادی پیچیده، ساختارهای مختلف و ارزشها متفاوت، فرایندهای پیچیده، تکنولوژی

تخصصی ا ر منفی داشته است. در محور اقتصادی، نتایج -است. به عالمه تحریم در سه محور اقتصادی، ساختاری و فنی

با افزایش قیمت ت هیزات، تامین و تبادالت مالی، کاهش سرمایه گذاری د که در شرایط تحریم ده میپژوهش نشان 

مهندسی، از دست دادن بازارهای منطقه، عدم  تبادل انرژی -خارجی، کاهش صادرات برق، کاهش صادرات خدمات فنی

وزارت نیرو، ی ها کشورها مواجه است. در محور ساختاری، با ناهماهنگی بین وزارت نیرو و نفت، ناهماهنگی بین شرکت

تخصصی با عدم دسترسی به  تکنولوژیکی روز دنیا، -وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت مواجه است. در محور فنی

ی منطقه ها عدم قابلیت آموزش در خارج از کشور، عدم به روزرسانی نرم افزاری، عدم تردد سوپروایزرها و کاهش پژوهش

ی دانش بنیان، تولید داخلی ت هیزات ها م شامل حرکت به سمت ای اد شرکتای مواجه است. همچنین تا یر مثبت تحری

د. با توجه به پیچیدگی مساله تحریم در صنعت برق، الگوی حکمرانی پیشنهادی دربرگیرنده باش میو خودباوری در صنعت 

 چهار محور زیر است:

ت، ناهماهنگی دو وزارتخانه نفت و ساختاری پیش روی صنع مسائل.محور ساختاری : در این محور با توجه به 5

نیرو در قراردادهای خارجی، صادرات و تامین منابع مورد نیاز، ادغام این وزارت خانه و فعال شدن شورای انرژی یکی از 

موضوعات اصلی در حکمرانی این صنعت است زیرا ما به برخی از کشورها هم صادرات برق داریم و هم صادرات گاز. این 

گاز را در مسیر تبدیل به برق استفاده می کنند و اگر برق صادر شود مانع خام فروشی  ها آنایطی است که موضو  در شر

وجود ندارد، این  ها آنو تامین سوخت مورد نیاز  ها می شود. مساله دیگر اینکه هماهنگی داخلی در ساخت نیروگاه

ما نهاد پاسخگویی  ها آنی بحرانی، در استها ر موقعیتدر این صورت مرتفع می شود. مساله دیگر اینکه د ها ناهماهنگی

و تفویض اختیار به نماینده استانی، مساله پاسخگویی مرتفع می گردد.  ها آننداریم اما با تشکیل شورای هماهنگی در است

ر این بخش کمتر و بخش خصوصی در صنعت برق با توجه به اینکه زیرساختی و تخصصی است اگر حضور دولت د

ی صنعت در زمینه تولید و صادرات ها ی دانش بنیان تقویت شود من ر به چابکی و بهبود فعالیتها تر شود و شرکت فعال

ی دانش ها شود. همچنین در حوزه محدودیت واردات ت هیزات این صنعت بواسطه تحریم، می توان با ای اد شرکت می

 بنیان در صنعت برق به خودکفایی در این حوزه دست یافت.

ی دانش بنیان مستلزم حمایت و پشتیبانی هستند، زیرا بسیاری از ها .محور سیاسی : از منظر قانونی شرکت1

ی دانش بنیان بسیار محدود ها از شرکت ها آنی ها در این صنعت به تولید داخل اطمینان نداشته و یا درخواست ها شرکت

حمایت شود و سیاست  ها ما اگر در حوزه سیاسی از این شرکتد اباش میبوده به گونه ای که جهت تولید انبوه به صرفه ن

ی دانش بنیان بقا خواهند داشت. سیاست توسعه ارتباط و ها به سمت اعتماد و حمایت از تولید داخل حرکت کند، شرکت
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صنعت روز شدن تکنولوژی در این ی پژوهشی من ر به توسعه دانش و به ها تعامل با کشورهای مختلف دنیا در زمینه

شود. موضو  دیگر مساله تبادل مالی با سایر کشورها در قبال فروش نفت و گاز  است و می توان ب ای دریافت پول  می

در قبال فروش نفت و گاز، برق وارد کرد و به اصطالح تهاتر برق و گاز ان ام داد. با توجه به اینکه این صنعت دانش 

 ها آنصوصی خبرگان زیادی وجود دارد، پیشنهاد می گردد در سیاستگذاری از بنیان بوده و در کشور و به ویژه در بخش خ

 بهره مند شد.

و موسسات  ها .محور اقتصادی : با توجه به سرمایه بر بودن این صنعت و شرایط تحریم پیشنهاد می گردد بانک1

ی خارجی جذ  ها ش شود سرمایهمالی و اعتباری ریسک پذیرتر شوند و از این صنعت حمایت کنند تا توسعه یابد و تال

شده و صادرات برق و خدمات فنی توسعه یابد. قیمت فروش برق در داخل به صورت سوبسیدی است و با توجه به 

ی مالی این صنعت، پیشنهاد می گردد برق با قیمت واقعی در داخل عرضه شود تا هم از ها سرمایه بر بودن و محدودیت

داخلی اصالح شود و همچنین با رویکردهای مناسب تلفات انرژی در شبکه برق این صنعت حمایت شود و هم مصرف 

کاهش یابد. و در نهایت با توجه به وجود بازاهای مناسب در سطح منطقه بازاریابی مناسب ان ام و شرکت معتبر در این 

 صنعت معرفی شوند.

تکنولوژی حرکت کرد و تالش شود تا . محور فرهنگی: در صنعت برق باید به سمت دانش محوری و به روز شدن 0

ی صنعت برق، کاربردی و در مسیر ها افراد با توجه به دانش و شایستگی در آن بکار گرفته شوند. همچنین پژوهش

تکنولوژی روز دنیا باشد. به منظور توسعه مشارکت جمعی، از بخش خصوصی استفاده شود. در راستای مشارکت و حضور 

ی بین المللی تدوین شود تا ها بهتر است سند اخالق حرفه ای جهت مشارکت در طرحبهتر در سطح بین الملل 

 ی داخلی ای اد شود.ها همراستایی و همسویی بین شرکت

ی مختلفی تعامل ها آن(، سیستم حکمرانی آ  با توجه به اینکه با سازم1151در تحقیق ان ام شده توسط آنگست )

ی مختلف دولتی، خصوصی و ها مستلزم حکمرانی پیچیده بوده و زیرسیستم چند بعدی مواجه است مسائلداشته و با 

متنوعی مواجه بوده و در  مسائلشهرداری در آن مشارکت دارند، در تحقیق حاضر نیز مشخص شد صنعت برق کشور با 

ابستگی و (، وجود و1151شرایط تحریم مستلزم بکارگیری الگوی حکمرانی پیچیده است. در تحقیق مویتر و براردو )

ارتباط متقابل بازیگران، توان اکولوژی بازی را افزایش و ای اد شبکه بین بازیگران در حکمرانی عامل همسویی در جهت 

ی ها منافع مشترک است. در این تحقیق نیز مشخص شد حل مساله تحریم در شرایط پیچیده، مستلزم همکاری در بخش

( مشخص شد حوزه فرودگاهی، یک سیستم پیچیده بوده و حل 1151) مختلف است. طبق بررسی بورمن، بونز و تیسمن

بازخور، وابستگی متقابل و همکاری مشترک است، این  ارائهی پیچیده مستلزم مداخله زیرسیستمها، ها مساله در سیستم

تخصصی  مختلف اقتصادی، فنی و مسائلتحقیق نیز نشان داد، صنعت برق به عنوان صنعت پیچیده در شرایط تحریم با 

 مستلزم بکارگیری الگوی حکمرانی پیچیده در محورهای مختلف است. مسائلو ساختاری مواجه بوده و حل این 

 ی مختلف این تحقیق به شرح زیر بوده است:ها محدودیت

 .این پژوهش در صنعت برق کشور ان ام شده است و می تواند در سایر صنایع که با تحریم مواجه اند ان ام شود5



 6، شماره 61، دوره 6066مدیریت دولتی،  26

 

 ی کمی و ترکیبی استفاده کردها این پژوهش از روش کیفی استفاده شده و می توان از روش.در 1

 .این پژوهش در صنعت برق ان ام شده و در تعمیم آن به سایر صنایع باید دقت کرد1

من د   بهره ها ه و می توان از سایر روشاستفاده شد -مصاحبه و بررسی اسناد -.در این پژوهش از ابزار گردآوری اطالعات0

 شد.
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