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Abstract 

Technology transitions are fundamental shifts 
in sociotechnical systems, it means that they 
are not simply technical changes, but also 
changes in social, cultural, infrastructural and 
institutional dimensions. Since mature 
technologies are integrated with all these 
dimensions, sociotechnical systems are 
usually locked in, and their ruling regimes are 
resistant to change. Transition means getting 
out of "lock in" situation, so policy makers 
for governing such transitions needs to pay 
attention to all these aspects to overcome path 
dependency and to lead sociotechnical 
systems in a way that meet desirable goals of 
society. Different approaches are suggested in 
policy making in the field of technology 
transition, such as multi-level perspective, 
technological innovation systems and 
strategic niche management and transition 
management explained in paper and an 
example of using strategic niche management 
in Iran is provided. 
Keywords: Socio-Technical System, Socio-
Technical Regime, Technological Transition, 
Multi-Level Perspective, Strategic Niche 
Management, Transition Management 
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  دهیچک
هاي بالغ با تمام ابعاد  گیرند زیرا فناوري می ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و نهادي را نیز دربر ؛گذارهاي فناورانه تحوالتی هستند که عالوه بر تغییرات فنی

شدگی است و بنابراین  گذار به معنی خارج شدن از وضعیت قفل. دهند شدگی قرار می را در وضعیت قفل فنی -اجتماعی هاي  آمیخته و نظام فوق در
ها به سمتی است که  ریت چنین گذارهایی مستلزم توجه به همه این ابعاد براي غلبه بر خصوصیت وابستگی به مسیر نظامگذاري براي حکمرانی و مدی سیاست

مثل اغلب گذارهایی که به سمت اهدافی پایدار (بدیهی است هر چه گذارها از خصوصیت نوآیندي فاصله بگیرند . رآورده سازداهداف مطلوب اجتماع را ب
براي توضیح نحوه وقوع گذارها و همچنین . تر خواهد بود هم مشکلفنی -اجتماعیهاي  شدگی نظام گذاري براي غلبه بر قفل سیاست) ندشو ریزي می برنامه

 اند که در هاي فناورانه و مدیریت گذار معرفی شده مانند رویکرد چندسطحی، مدیریت راهبردي کُنامرویکردهاي مختلفی  ،گذاري براي حکمرانی آنها سیاست
هاي فناورانه در کشور معرفی شده  در نهایت نیز یک نمونه تجربه سیاستی از بکارگیري رویکرد مدیریت راهبردي کُنام. شود این مقاله در خصوص آنها بحث می

  .است
  فناورانه، مدیریت گذارهاي  ، گذار فناورانه، رویکرد چندسطحی، مدیریت راهبردي کُنامفنی -اجتماعی ی، رژیم فن-یاجتماعنظام : ها کلیدواژه

 :شود میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد 
Saghafi, F., & Azadegan-Mehr, M. (2019). Policy Making for Governance of Technology Transitions: Basics and 
Theories. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 221-237. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

هاي فناورانه زیادي بوده است که با  تاریخ شاهد وقوع نوآوري
رسیدن به عصر مدرن، تکرار و توالی بسیار بیشتري هم پیدا 

فناوري جدید در زمان تولد، همتا  ،در بسیاري موارد. اند کرده
همان  اند وپذیرفته شده توسط اجتماعدارد که  ییا همتایان

یعنی فرآیند  ،ابعاد گذار. سازند کارکرد را به نحوي محقق می
جایگزینی یک فناوري جدید و پذیرش آن توسط  وایجاد 

هاي جدید  اجتماع بسیار پیچیده است، زیرا نه تنها فناوري
کنش  هاي اقتصاد هستند، بلکه بر هم تحول بخشساز  زمینه

                                                 
  fsaghafi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

مؤثر  ها فناوري اینگیري توسعه  جهت نیروهاي اجتماعی بر
اي  توان براي چنین تغییرات پیچیده زمانی می. است

ها و موانع  گذاري کرد که فرآیند وقوع تحول، پیشران سیاست
در این راستا مطالعات گذار فناورانه سعی . آن تحلیل شوند

هاي فناورانه چگونه به وقوع  کنند تشریح کنند که نوآوري می
ي اجتماعی مورد پذیرش ها نظامپیوندند، چگونه توسط  می

اجتماعی که درآن واقع  نظامگیرند و چگونه از  قرار می
در واقع گذار فناورانه، توسعه فناوري . پذیرند اند تأثیر می شده

ز قبیل تغییر رفتار اجتماعی، ا تر وسیعجدید را در دل تغییرات 
هاي تولید، عرضه و  ها، مقررات، شبکه کاربران، زیرساخت
  .نماید توزیع بررسی می
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ها و سبک  هاي بالغ معموالً با نهادها، زیرساخت فناوري
 فنی-اجتماعی ي ها نظاماند و بنابراین  زندگی مردم آمیخته شده

. شدگی هستند وابستگی به مسیر، دچار قفلپدیده  به دلیل
گذاري براي گذار فناورانه در واقع به دنبال خارج  سیاست

مستقر، از وضعیت  فنی -اجتماعی ي ها نظامکردن این 
هاي  شدگی است تا با راهبري آنها با استفاده از فناوري قفل

 ].1[جدید، اهداف مطلوب اجتماعی را بهتر برآورده سازند 

نظام  "یک  از آنجا که معموالً واحد تحلیل در مطالعات گذار،
است و قواعد حاکم بر رفتار بازیگران و  "فنی -اجتماعی 

کند ابتدا این  تعیین می "فنی -اجتماعی رژیم "عناصر نظام را 
سپس به معرفی رویکردهایی . شوند مفاهیم تشریح می

اند نحوه وقوع و پویایی گذارها را  پردازیم که تالش کرده می
شود و  تشریح می چندسطحیرویکرد  لذا ابتداتوضیح دهند؛ 

گذاري براي  هاي مرتبط که در سیاست سپس چارچوب
اند یعنی مدیریت  حکمرانی و مدیریت گذارها به کار رفته

هاي فناورانه و چارچوب مدیریت گذار معرفی  راهبردي کُنام
خواهند شد در نهایت به عنوان نمونه یک مورد بکارگیري 

حوزه هاي فناورانه، در  امرویکرد سیاستی مدیریت راهبردي کُن
  .شود که زیر مجموعه صنعت مالی است مطرح می 1پرداخت

  
  فنی اجتماعی هاي  مفهوم نظام -2
 خود خودي به فناوري ،2فناوري شناسی جامعه منظر از

 ساختارهاي انسانی، کاربران با ارتباط در فقط و ندارد قدرتی
 محقق را خود کارکردهاي که هاست سازمان و اجتماعی

 که 4پیکربندي " عنوان به را فناوري 3کمپ و ریپ. سازد می
 به پیکربندي تحلیل، این در. کنند می تحلیل 5"کند می کار
 و دارد اشاره عناصر از ناهمگونی مجموعه میان راستایی هم

 7گیلز .]2[ دارد 6کارکرد یک ساختن محقق بر داللت کارکردن
-اجتماعی  نظام که دهد می توضیح راستا همین دقیقاً در هم

 انجام به براي ناهمگون عناصر میان هماهنگی پیکربندي ،فنی 
  .]3[است  کارکرد یک رساندن

اي از عناصر مختلف  مجموعه فنی -اجتماعی بنابراین نظام 

                                                 
1- Payment 
2- Sociology of technology 
3- Rip and Kemp 
4- configuration 
5- Configuration that work 
6- function 
7- Geels 

اجتماعی و روابط آنها در قالب یک پیکربندي است و این 
ها قطعا قابل جداسازي و مرزبندي واضح با بقیه  پیکربندي

کارکردهاي اجتماعی مختلف به وسیله انواع . جامعه نیستند
مثالً نظام . شوند محقق می فنی-اجتماعی هاي   پیکربندي

هایی  کهکه متشکل از شب...ونقل، کشاورزي، تأمین آب و  حمل
هنجارهاي (، نهادها ...)ها و ها، سازمان افراد، بنگاه(از بازیگران 

به عالوه دانش و ...) ، قوانین، استانداردها و فنی -اجتماعی 
 فنی -اجتماعی توانند مثالهاي یک نظام  مصنوعات هستند، می

- اجتماعی که مثالی از عناصر یک نظام  1مطابق شکل. باشند
راستا همچون دانش،  عناصر هم اي از خوشهاست فنی 

مصنوعات، اعمال کاربران، بازارها، معانی فرهنگی، مقررات 
 نظامهاي تولید، تعمیر و نگهداري  ها، شبکه زیرساخت

  ].4[اند  را تشکیل داده فنی -اجتماعی 
، هر دو طرف عرضه فناوري و تقاضاي فنی-اجتماعی در نظام 

مصرف محصول یعنی تمام عناصري که در تولید و (آن 
شوند، زیرا  با هم در نظر گرفته می) فناورانه دخیل هستند

مسیر پیشرفت فناورانه را تحت  ،همانگونه که دانش جدید
دهد، عواملی چون مسیر منابع سنتی بازار، فشار  تأثیر قرار می

تقاضا و نیروهاي حاصل از عوامل سیاستی نیز قدرت 
این مفهوم را . ا هستنددهی به مسیر تحول فناورانه را دار جهت
وکار و نوآوري، که عمدتا  توان پلی میان مطالعات کسب می

دهند، به  تولید و عرضه دانش و فناوري را هدف قرار می
مطالعات فرهنگی و پذیرش فناوري که به طرف مصرف 

تکاملی جامعه و  فناوري توجه دارند به شمار آورد که هم
در فناوري اطالعات ]. 4[دهند  فناوري را مورد توجه قرار می

 نظامنیز افزودن تعامالت انسانی به فناوري با رویکرد 
  ].5[شود  بررسی می فنی -اجتماعی 

 فنی -اجتماعی در نظام  1 متناظر با هر عنصري که در شکل
هاي انسانی وجود دارند که در حال تعامل  وجود دارد، گروه

در داخل خود و با سایر عناصر در خارج از گروه خود 
هاي انسانی را تنظیم  هستند، قواعدي که رفتار این گروه

که در ادامه توضیح داده ] 6[کند مفهوم رژیم است  می
  .شود می
  
  فنی- اجتماعی  میرژ مفهوم -3
   یعنی. فنی  است-اجتماعی ح حاکم بر نظام رژیم به نوعی رو 
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شود که قواعد  متحول میفنی -اجتماعی زمانی یک نظام  
به  جابنابراین در این . حاکم بر تعامالت عناصر آن تغییر کند

کننده نحوه پیکربندي عناصر  توضیح مفهوم رژیم که تعیین
شود  نظام است و در گذار فناورانه دستخوش تحول می

  .پردازیم می
که اقتصاددانان تکاملی مثل نلسون و وینتر باور داشتند 

هایی که در نظام فکري  هاي بنگاه به سمت گزینه نوآوري
ه بازار هستند، پذیر و قابل عرضه ب حاکم، به ظاهر امکان

هاي با جذابیت کمتر فاصله  شود و از گزینه هدایت می
مفهومی مشابه، یعنی خط سیرهاي  1گیرد و همچنین دوسی می

را مطرح کرد و پیوستگی و یا ناپیوستگی در  2فناورانه
ذهنی نوآوران در  3هاي بنگاه را تحت تأثیر دورنماي نوآوري

مورد مسیر توسعه مشخص دانست که خود حاصل برهم 
. است... کنش عوامل مختلف اقتصادي، علمی، نهادي و 

تعریفی که نلسون و وینتر از رژیم فناورانه داشتند بیشتر به 
شد مهندسان یک  روالهاي شناختی داخل بنگاه که باعث می

اي فناورانه ه گیري خاصی براي انتخاب گزینه حوزه، جهت
و  پردازان بعدي مثل ریپ اما نظریه. توجه داشت اتخاذ کنند

، این مفهوم را به نحوي آنانبا وام گرفتن از نظریات  کمپ
دند که نقش عوامل اجتماعی و نهادینه شدن کربازتعریف 

  ].8و2[فناوري در جامعه بیشتر مورد تأکید قرار بگیرد 
نسبتا پایدار و مجموعه "در مجموع باید گفت که رژیم 

                                                 
1- Dosi 
2- Technology trajectories 
3- Outlook 

راستایی است از قواعدي که رفتار بازیگران را در راستاي  هم
 فنی -اجتماعی خط سیر نوآوري تدریجی در یک نظام 

خود را در هفت بعد به نمایش  مختصاتو  "کند هدایت می
هاي بکارگیري،  فناوري، اعمال کاربران و حوزه: گذارد می

تار صنعت، سیاست ها، ساخ معانی نمادین فناوري، زیرساخت
  ].7و4[و دانش 

مفهوم رژیم در مطالعات گذار، ترکیبی از مفاهیم کلیدي 
اقتصاد تکاملی با بینشهاي حاصل از جامعه شناسی فناوري 

تدریجی،  فنی -اجتماعی از این منظر رژیم، به تغییرات . است
. دهد یافته منطق و جهت می در راستاي مسیرهاي شکل

کنند ولی  در مقابل تغییر مقاومت می ی فن-اجتماعی هاي  رژیم
غیرقابل تغییر نیستند و تمرکز مطالعات بسیاري از 

هاي جدید و بر هم زدن  نظران این حوزه، ظهور رژیم صاحب
  ].9[هاي مستقر است  تعادل رژیم

هاي  برآمده از فعالیت گروه فنی -اجتماعی کارکرد نظام 
ت قواعدي در تح فنی -اجتماعی انسانی است که در نظام 

راستایی  برآیندي از هم فنی -اجتماعی بنابراین رژیم . تعاملند
  ).2شکل (هاست  هاي حاکم بر این گروه رژیم

هاي مختلف، روابط و قواعدي حاکم است، یعنی  میان رژیم
قواعد ذهنی مهندسان از یک سو با بخش بازاریابی گره 

که به نوبه خود با ترجیحات و فرهنگ (خورده 
از سوي دیگر  و )کنندگان و کاربران در ارتباط است مصرف

ها و قوانین مرتبط دکه با استاندار(هاي محصول  با ویژگی
هاي به هم  ارتباط دارد و این فراهماهنگی میان رژیم )است

 
 ]4و3[اجتماعی  عناصر و منابع اصلی در یک نظام فنی) 1شکل  

 

تولید محصول 
 فناورانه

مصرف محصول 
 فناورانه

 انتقال دانش

شبکه هاي 
توزیع/  

زیرساخت هاي 
 بازار

نیروي کار و 
 منابع انسانی

 دانش علمی

دانش طراحی 
 فناورانه

ابزارها و  منابع طبیعی
 ماشین آالت

 سرمایه

تسهیالت تعمیر و 
 نگهداري

محصوالت مکمل که 
ممکن است با نظام فنی هم 

 در ارتباط باشند

معانی 
 فرهنگی

مقرراتی که اعتماد ایجاد 
می کنند (هنجارهاي کیفیت، 
  حقوق مالکیت فکري، قوانین)

 دامنه کاربرد فناوري در عمل تولید
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راستایی اعمال بازیگران را در نظام  مرتبط است که هم
بررسی به عبارتی براي ]. 6[دهد  توضیح می فنی -اجتماعی 

ها باید برهم کنش متقابل آنها بررسی  عوامل غالب در رژیم
شود و توانمندي هریک بر تأثیرگذاري بر دیگري و 

  .تأثیرپذیري از آن بررسی شود
  
  فنی اجتماعی مثابه بازپیکربندي نظام گذارفناورانه به -4

-اجتماعی ي ها نظامبا توجه به مباحثی که در توضیح مفاهیم 
هاي فناورانه ارائه شد، اکنون مفهوم گذار فناورانه  و رژیم فنی 

اي  گذارها در واقع تغییرات فناورانه. بهتر قابل واکاوي است
ونقل،  هستند که شیوه تحقق کارکردهاي اجتماعی مثل حمل

  .کنند را متحول می... ارتباطات، تأمین مسکن و
شوند و  ز طریق کارکردهاي مختلف خود اداره میجوامع ا

هایی را نیز به خدمت  براي این منظور فناوري یا فناوري
-اجتماعی ي ها نظاماین بدان معناست که جامعه از . گیرند می

کار  فنی -اجتماعی هاي  که تحت رژیم  تشکیل شده فنی 
هاي فناورانه  نوآوري. کنند تا کارکردي را محقق سازند می
که کارکردي را در جامعه  فنی -اجتماعی  نظامتوانند یک  می

را تغییر  به عهده دارد و رژیم حاکم بر کارکرد اجتماعی آن
چنین تغییري فقط دربرگیرنده تغییرات فناورانه  ودهند 

نیست، بلکه تغییر در عناصري چون اعمال کاربران، مقررات، 
. را در پی داردها و معانی نمادین  هاي صنعتی زیرساخت شبکه
هاي ملموس تاریخی گذار از قبیل تغییر در صنعت  مثال
ونقل توسط  ، به حملونقل مبتنی بر اسب ونقل از حمل لحم

هاي بخار که  هاي بادبانی به کشتی اتومبیل و یا تحول از کشتی
با تغییرات وسیع در ابعاد مختلف زیرساختی، اجتماعی، 

روشنی مفهوم وسیع و اند به  همراه بوده... مقرراتی و 
عدي تحول را به ذهن متبادر می در چنین ]. 4[کنند  چندب

شوند  بازپیکربندي می فنی -اجتماعی  نظامگذارهایی، عناصر 
  .کنند و تحت رژیم جدیدي با هم تعامل می
هاي  شناختی و پویایی گذار که ریشه در مفاهیم زیست

یوسته و تواند به عنوان فرآیند تغییر پ جمعیتی دارد می
تدریجی تعریف شود که در آن ساختار جامعه یا ترکیبی از 

همچنین گذار ]. 10[شود  ي فرعی جامعه متحول میها نظام
تواند به مثابه یک فرآیند غیرخطی تلقی شود که در آن  می
ي فناورانه، اجتماعی و اقتصادي در حال تعامل و ها نظامزیر
البته . آورند وجود می تکاملی هستند و الگوهاي تغییر را به هم

هاي تجربی دیگري نیز  مفهوم گذار بعضاً براي توضیح پدیده
به کار رفته است، مثالً در مطالعات توسعه، گاهی از تحول از 
اقتصاد کمونیستی به اقتصاد آزاد تحت عنوان گذار یاد شده که 

ساالر و آزادسازي  سازي، نهادهاي مردم در آن نقش خصوصی
نوآوري و آموزش مورد تأکید است اما در  امنظتجاري،  نظام

گره خورده و  "فناوري"با مفهوم  "گذار"مطالعات نوآوري، 
و مخصوصاً به  داردرا مدنظر  فنی-اجتماعی ي ها نظامتحول 

ي سنتی و جاافتاده کشورها، در ها نظامچالش تغییر در 
هاي فسیلی و  هایی مثل انرژي و استفاده از سوخت بخش

  .]1[ پردازد میهاي پایدار  ر به سمت فناوريمشکالت گذا
و گذار فناورانه در پیشینه بعضاً به جاي هم به کار  1تحول
اند و به نوعی مفاهیمی چون وسیع بودن، تدریجی بودن،  رفته

تغییر ساختاري و داشتن ابعاد اجتماعی را در دل خود دارند 
بر و بسیار  علت اینکه گذارها معموالً فرآیندهایی زمان]. 11[

تغییرات بنیادین ها در مقابل  پیچیده هستند، مقاومت رژیم
شدگی هستند و این  ها دچار پدیده قفل در واقع رژیم. است
عد قابل مشاهده است 2شدگی قفل در سه ب:  

چه نهادهاي رسمی مثل قوانین و (اول، ساختارهاي نهادي  -
                                                 
1- transformation 
2- lock in 

 
 ]6[ها  فراهماهنگی میان رژیم) 2شکل 

 

 رژیم فنی اجتماعی

 رژیم سیاستی

 رژیم فناورانه
 رژیم مصرف کننده و بازار

 رژیم فرهنگی اجتماعی
 رژیم علمی
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و چه نهادهاي غیررسمی مانند ارزشهاي  هابودجهمقررات و 
  .کنند بسیار سخت تغییر می) فرهنگی

هاي اجتماعی، سرمایه سازمانی و  یگران و شبکهدوم، باز -
شود نسبت  کنند که باعث می قدرت نهادینه را نمایندگی می

تفاوت برخورد و از نظام موجود حمایت  ها بی به جایگزین
ها خصوصیات بهتر  کنند حتی زمانی که جایگزین

 .محیطی از خود نشان دهند اجتماعی و زیست اقتصادي

ها  هاي تولید و زیرساخت فناوري ،رانهسوم، مصنوعات فناو -
  ].12[دهند  نسبت تغییر رژیم سرسختی نشان می

شدگی در هر بخش به عوامل مختلفی  میزان و شدت قفل
بستگی دارد از قبیل آنکه تا چه میزان اقتصاد مقیاس بر 

هاي قبلی چگونه  گذاري صنعت تأثیر دارد، وضعیت سرمایه
تند و تا چه میزان نیاز به ها چقدر مؤثر هس است، زیرساخت

هاي مؤثر  ها وجود دارد، شایستگی تغییر و ایجاد در زیرساخت
کنندگان و ترجیحات آنها چه  کدامند، سبک زندگی مصرف

  ].13... [میزان باید تغییر کند و 
-اجتماعی هاي  نظران گذار فناورانه و تغییر نظام برخی صاحب

گیرند  دید در نظر میهاي نوآوري ج را معادل ظهور نظام فنی 
هاي  گذار فناورانه با پیشینه نظام ادبیاتبنابراین ]. 15و14و6[

  .نوآوري، مخصوصاً در سطح فناورانه گره خورده است
هاي  رسند با سبک زندگی، فناوري ها به بلوغ می وقتی فناوري
وکار و ساختارهاي نهادي و سیاسی  هاي کسب مکمل، مدل

ناچیز  ،موجود نظامدر  تغییر امکان و کامالً در هم تنیده هستند
بالغ، با اقدامات فنی -اجتماعی هاي  نظام تغییر لذا. است

ی تغییرات سیستمی عمیقبه و  ممکن نبودهسیاستی معمول 
ها و مالیات با اینکه الزم  ابزارهاي مالی مانند یارانه. دنیاز دار

گذاري  هستند ولی معموالً کافی نیستند و موفقیت سیاست
براي وقوع گذار به این بستگی دارد که بتوان نظام را در ابعاد 

  ].1[شدگی خارج نمود  مختلف از قفل
  منطق مداخله سیاستی در گذارهاي فناورانه 1- 4

داشته  2و یا نوآیندي 1توانند خصوصیت عامدانه گذارها می
ها از تن دادن به  باشند که این امر، وابسته به میزان انتفاع بنگاه

گذارهاي عامدانه مثل اکثر گذارهایی که معموالً . تغییر است
شوند خصوصیات متفاوتی  ریزي می به سمت پایداري برنامه

                                                 
1- Purposive 
2- Emergent 

ي ها فرصتنسبت به گذارهاي کامالً نوآیند دارند که در آنها 
کند که رژیم جدید فناورانه را  ترغیب میها را  بنگاه ،فناورانه
هاي تجدیدپذیر  گذارها مثالً در زمینه انرژي برخیدر . بپذیرند

هاي خصوصی انگیزه چندانی ندارند  هاي پاك، بنگاه یا فناوري
زیرا هدف گذار فناورانه، بیشتر یک کاالي عمومی است، در 
حالی که در بسیاري گذارهاي تاریخی شاهد هستیم که 

هاي  ي تجاري ناشی از گزینهها فرصتآفرینان به دنبال کار
ها در انواع  لذا میزان و شکل دخالت دولت. فناورانه هستند

کند متفاوت خواهد  هایی که اتخاذ می این گذارها و سیاست
 خاصهر گذار با خصوصیات  ،به هر صورت]. 16و13[ بود

مالً تواند جایی در طیف گذار کامالً نوآیندي یا کا خود می
عامدانه داشته باشد یا حتی در طی مسیر و فرآیند گذار در 

  .مراحل مختلف درجات مختلفی از طیف را تجربه کند
با نزدیک شدن نوع گذار به گذار عامدانه و همچنین 

مانند گذارهاي (گذارهایی که مطلوبیت اجتماعی باالیی 
  .دارند لزوم مداخله دولت بیشتر خواهد بود) پایداري

  گذاري براي گذارهاي حوزه پایداري سیاست 2- 4
مسائل حوزه توسعه پایدار و پایداري مثل تغییرات آب و 

پذیري و یا پاك  هوایی، آلودگی هوا، کمبود آب سالم، پایان
نبودن منابع و از این دست، امروز براي جوامع انسانی 

بنابراین گذارهاي . روند موضوعات بسیار بغرنجی به شمار می
موضوع بسیار مهمی در مطالعات نوآوري به شمار  3پایداري

ها، صنایع،  روند، مخصوصاً که تغییرات بنیادین در فناوري می
را براي دستیابی به ... ها الگوهاي مصرف و سازمان
]. 17[کنند  هاي پایدار تولید و مصرف طلب می وضعیت

هاي این حوزه ابتدا در اروپاي  تمرکز مقاالت و پژوهش
ونقل و انرژي بوده  طوف به گذار در حوزه حملشمالی و مع

اما اکنون این روند پژوهشی به سراسر جهان گسترش یافته و 
هایی مثل آب، غذا، مدیریت پسماند، گرم کردن  حوزه

گذارهاي پایداري، . اند اهمیت یافته... ها و  ساختمان
گذاري  هایی دارند که مطالعه آنها را از لحاظ سیاست  ویژگی
  ]:18[کند  می متمایز
عدي بودن و خاصیت هم � اجتماعی هاي  نظام: تکاملی چندب-

که باید مطالعه شوند داراي عناصر زیادي هستند و  فنی 

                                                 
هاي پایدارتر تولید و مصـرف جـایگزین شـود     یعنی گذار به وضعیتی که شیوه -3
)Sustainability transitions( 
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  .بنابراین چنین گذارهایی غیرخطی و بسیار پیچیده هستند
طیفی از بازیگران  ،در فرآیند گذار: فرآیندهاي چندبازیگري �

گذاران،  گرفته تا سیاست هاي اجتماعی از دانشگاه و گروه
ها، باورها و عالیق  صنعت و جامعه مدنی با منابع، قابلیت

ضمنا با یک نظریه و حتی یک رشته . مختص به خود درگیرند
 .توان فرآیند را مطالعه نمود نمی 1تحصیلی

هسته بسیاري مطالعات : رابطه میان پایداري و تغییر �
 از یک سو بسیاري .تپایداري، ارتباط میان ثبات و تغییر اس

 مثال عنوان به( "سبز" هاي شیوه و ها نوآوري از
 گرمایش شهري، کشاورزي خودرو، گذاري اشتراك به

 يها توربین انرژي خورشیدي حرارتی، يها اي، پمپ منطقه
دیگر  و از سوي وجود دارد )....خودروهاي الکتریکی و بادي
هایی مثل خودروهاي  هایی عمیقاً ساختارمند در زمینه نظام

... هاي کشاورزي فشرده و  هاي فسیلی، نظام بنزینی، سوخت
هاي  با الگوهاي تولید و مصرف تثبیت شده که خط سیر

موجود اند، نیز  فناورانه وابسته به مسیر و با ثبات را شکل داده
هاي  صل از رشتههاي حا مطالعات گذار باید بینش. است

عدي میان نیروهاي  مختلفی را بسیج نمایند تا تعامل چندب
تغییر بنیادي و نیروهاي ثبات و وابستگی به مسیر را درك 

 .کنند

ها  بسیاري از این گذارها به دهه: فرآیندهاي بسیار بلندمدت �
هاي  زمان براي وقوع نیاز دارند زیرا از یک سو نوآوري

هاي  خود را براي ظهور در کُنام خیلی به آهستگی "سبز"
کنند تا بعد به مرحله انتشار گسترده برسند  آماده می 2کاربردي

از سوي دیگر براي فائق آمدن بر مقاومت نهادها و نیروهاي 
 مسلط بر صنعت زمان زیادي الزم است

ها،  در تمام حوزهتقریباً : پایان بودن و عدم اطمینان بی �
دي وجود دارند و به راحتی هاي امیدبخش متعد نوآوري
بینی کرد که کدام یک بطور گسترده  توان پیش نمی

همچنین عدم اطمینان ناشی از غیرخطی . انتشارخواهند یافت
که ممکن است (بودن فرآیندهاي نوآوري، فرآیندهاي سیاستی

و ) دهی را تجربه کند گرد یا شتاب تغییر جهت، عقب
 .ان نادیده گرفتتو فرآیندهاي فرهنگی اجتماعی را نمی

هاي  در مورد نوآوري: نظرها ها، مناقشات و اختالف ارزش �

                                                 
1- discipline 
2- Application niches 

نظر و عدم توافق  مطلوب و مسیرهاي گذار معموالً اختالف
هاي اجتماعی وجود  زیادي میان بازیگران مختلف و گروه

تواند موقعیت اقتصادي و  همچنین گذارهاي پایدار می. دارد
ندترین صنایع را تهدید وکار بعضی از قدرتم هاي کسب مدل
هاي صنعت براي دفاع از منافع خود در  بنابراین مسلط .نماید

گذاري را با  این امر سیاست. کنند مقابل گذار مقاومت می
 .سازد مشکل مواجه می

پایداري یک کاالي عمومی است و : گیري هنجاري جهت �
یعنی بازیگران  هستند "نوآیندي"گذارهاي پایدار  لذا

انگیزه کافی ) کنندگان ها و چه مصرف چه بنگاه(خصوصی
این بدان معناست که . ندارندبراي مشارکت در گذار 

گذاري عمومی باید از طریق وضع مقررات  سیاست
هاي  ها و سیاست ها، کمک محیطی، استانداردها، مالیات زیست

 .اید دهی به گذار، ایفاء نم نوآوري، نقش اصلی را در جهت

گذاري حوزه  فوق همگی موید اهمیت سیاست دالیل
اي  رشته گذارهاي پایدار به عنوان یک موضوع پیچیده میان

  .است
  
  گذاري براي حکمرانی گذارهاي فناورانه سیاست -5

همانطور که اشاره شد هدف رویکردهاي سیاستی، خارج 
شدگی و هدایت آنها در  از قفل فنی - اجتماعی هاي  کردن نظام

شدگی در هر بخش  میزان و شدت قفل. جهت مطلوب است
گذاري براي  سیاست. و صنعت به عوامل مختلفی بستگی دارد

گیري گذار در اولین گام، مستلزم به دست آوردن درك  شکل
  .درستی از این فرآیندهاي تحول و گذار فناورانه است

، هاي مختلفی بررسی شده ه از نظریهتغییرات فناورانه با استفاد
هاي جدید و آنچه  براي بررسی تغییرات و ظهور فناورياما 

دو رویکرد غالب که که از آن به عنوان گذار یاد کردیم، 
اند بیشتر مورد استفاده قرار  به موازات هم شکل گرفتهتقریباً 
و رویکرد ) TIS(هاي نوآوري فناورانه رویکرد نظام: اند گرفته

ویکردهاي ر ، که هر دو نظریه از)MLP3(چندسطحی 
رویکردهاي نظام نوآوري، . برند تکاملی در نوآوري بهره می هم

ها و تنظیمات نهادي که  بیشتر بر اهمیت قابلیت نوآوري بنگاه
از آنها حمایت کند متمرکز هستند، بنابراین هنگامی که پاي 

زمان به ابعاد  تغییرات بلند مدت، مخصوصاً با توجه هم

                                                 
3- Multi-level perspective 
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آید،  اعی و فرهنگی به میان میهاي اجتم غیرفنی، یعنی بحث
همچنین . گیرد دیدگاه چندسطحی بیشتر مورد توجه قرار می

توان  دهد که چطور می رویکرد نظام نوآوري به ما نشان می
جریان محصوالت نوآورانه را شتاب بخشید ولی در مورد 
اینکه چطور تغییرات ساختاري را براي توسعه مطلوب درك 

یی براي تلفیق بینشهاي ها تالش کند کنیم کمک زیادي نمی
این دو  ].14و8[است  حاصل از دو رویکرد هم صورت گرفته

هاي نو و  گیري فناوري رویکرد در توصیف نحوه شکل
، یعنی تغییر از یک رژیم فناورانه به فنی -اجتماعی تغییرات 

اند و هر دو براي  رژیم فناورانه دیگر کارآمد عمل نموده
گذاري کاربرد  گذار در مطالعات سیاستسازي فرآیند  مدل

  .زیادي دارند
عالوه بر دو رویکرد فوق که ماهیت توصیفی بیشتري دارند  

و مدیریت ) 1TM(مدیریت گذار  یعنی تر دو رویکرد تجویزي
گذاري گذارها مطرح  ، براي سیاست)SNM(ها  راهبردي کُنام

هاي مبتنی بر این دو رویکرد بیشتر  هستند، هدف پژوهش
حکمرانی و مدیریت تغییرات فناورانه، یعنی بررسی 
راهکارهاي هدایت گذارهاي فناورانه و دخالت در آنها بوده 

این دو رویکرد مثل رویکرد چندسطحی به ابعاد . است
اجتماعی توجه زیادي دارند و در کل بیشتر مطالعات گذار با 

در این . اند رویکردهاي کیفی و مطالعه موردي انجام شده
  .کنیم مت این رویکردها را به اختصار تشریح میقس
 رویکرد چندسطحی 1- 5

است که رویکرد مرسوم مطالعات گذار  ،رویکرد چندسطحی
 فنی -اجتماعی هاي  بر مبناي مطالعه گذارهاي تاریخی در نظام

هر نظام موفق متشکل از . است  مختلف توسعه یافته

                                                 
1- Transition managment 

محصوالت، بازیگران و نهادهایی هستند که ثبات و وابستگی 
دهند و  نشان میفنی -اجتماعی به مسیر را در قالب رژیم 

را  فنی - اجتماعی هاي  رویکرد چندسطحی تغییر این نظام
  ].19[کند  واکاوي می

نظر چارچوب، فناوري را در بستر و زمینه مربوط آن در  این
زمان جامعه و فناوري تأکید دارد و  گیرد و بر تکامل هم می

براي درك فرآیند تحول، سه سطح زیر را به صورت سلسله 
  ).3شکل ] (6و 4و3[گیرد  مراتبی در هم تنیده در نظر می

w 2ها سطح خرد یا میکرو از طریق کُنام: هاي فناورانه کُنام 
اي  هاي ریشه وريکه جایگاه وقوع نوآ )فضاهاي انکوباتوري(

که همان فرآیند تنوع بخشی از منظر (گیرد  هستند شکل می
عملکرد نوآورانه در این ). شود پیشینه تکاملی محسوب می

مرحله ضعیف است و بنابراین نوآوري باید در فضاهاي 
اي که از جریان اصلی انتخاب بازار در امان باشد  حمایت شده
، چون فضاي یادگیري این فضاها اهمیت دارند. شکل بگیرد
کنند و یادگیري و فرآیندهاي مربوط به آن در ابعاد  ایجاد می

ها فضاهاي حفاظت  در واقع کُنام. پیوندد مختلفی به وقوع می
هاي امیدبخش هستند  شده براي توسعه و استفاده از فناوري

: شود که به وسیله تجربه و آزمایش، دو هدف در آنها دنبال می
مورد مطلوبیت فناوري جدید و دوم بهبود اول آموختن در 

ها معموالً  کار در کُنام. توسعه آتی و نرخ کاربرد فناوري جدید
ها  فلش(شود  با تالش براي حل مسائل رژیم موجود آغاز می

ها در رژیم مورد  بازیگران به امید اینکه نوآوري) 4در شکل 
یت استفاده قرار گیرند یا جایگزین آن شوند از کُنام حما

از لحاظ سازمانی، (ها  کنند ولی به دلیل ثبات رژیم می
اي به راحتی  هاي ریشه نوآوري...) اقتصادي، فرهنگی و

                                                 
2- Nichs 

 
  ]4و3[ 1سلسله مراتب در هم تنیده سطوح) 3شکل 
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  ].4[شوند  پذیرفته نمی
w در (گیرد  شکل می فنی -اجتماعی هاي  با رژیم 1سطح میانی

-اجتماعی واقع مفهوم گذار بیشتر به معنی تغییر از یک رژیم 
 ).دیگر است فنی -عیاجتما به رژیم  فنی 

w تري است که توسعه  سطح کالن محیط خارجی گسترده
دهد و استعاره  را تحت تأثیر قرار می فنی -اجتماعی نظام 
از آن جهت براي آن به کار رفته است که مجموعه  2منظر

هاي مادي، شرایط و  اي، مانند زیرساخت متغیرهاي زمینه
ها، اقتصاد کالن،  ایمهاي اجتماعی، پاراد فرهنگ سیاسی، ارزش

کنند و بر  بسیار کند تغییر میکه و محیط طبیعی  جمعیتی
نکته مهم قابل . فرآیندهاي گذار تأثیر دارند، در آن تأثیر دارند

توجه دیگر آن است که تغییر در متغیرهاي این سطح، مثالً 

                                                 
1- Meso level 
2- landscape 

هاي  ها و کشورها و زیرساخت ترتیبات مادي و فضایی شهر
هستند که معموالً از کنترل بازیگران نظام مختلف آنها عواملی 

 ].4و3[تا حد زیادي خارج است  فنی -اجتماعی 

گذار را به مثابه فعل و انفعاالت سه  ،رویکرد چندسطحی
گیرد و نحوه وقوع نوآوري و چگونگی  سطح فوق در نظر می

تحول نظام را با توجه به ارتباطات متقابل سطوح بررسی 
در حال  فنی -اجتماعی یک نظام آن را در واقع  .کند می

هایی از بازیگران است که  بیند که شامل شبکه گسستن می
شناختی در حال  و هنجاري ،نسجم قانونیم تحت قواعد نیمه

این مجموعه  .ها و منابع هستند تعامل با مصنوعات، فناوري
 منسجم، همان است که از آن به عنوان رژیم یاد قواعد نیمه

هاي این سطح چندگانه،  تعامل میان پویایی. کردیم
آورد و طی چند مرحله  مند را به وجود می هاي نظام نوآوري

  .پیوندد میبه وقوع 

  
  ]4[گانه رویکرد چندسطحی در فرآیند وقوع گذار  ها و تعامالت سطوح سه پویایی) 4شکل 

 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ي؛فناور و است علمیفصلنامه س؛ مهر فاطمه ثقفی، ماندانا آزادگان

229  

 4در شکل  گانه سههاي سطوح   نحوه وقوع یک گذار و پویایی
ها از سمت منظر به سمت سطح کُنام،  فلش. شود مشاهده می

هاي  داللت بر این دارند که ادراك بازیگران کُنام و اندازه شبکه
. و سطح منظر است تر وسیعحمایتی، تحت تأثیرتوسعه رژیم 

 درفرآیندي  روابط نتیجه ،یدهاي جد فناوري گسترش و نفوذ
 بهی بستگ گسترش و نفوذ نیبنابرا. است مختلف سطوح
 يها پنجرهاین سطوح  دارد، منظر و میرژ سطوح طیشرا

 معناست بدان نیاکنند و  ها باز می را به روي نوآوري فرصت
فرصتی  منظر و میرژي فرآیندها کهیی جا تا ها ينوآور که

 و انکنشگرراهبرد . مانند می پنهان کُنام خود درفراهم نیاورند 
یی همگرا. در فرآیند تغییر نقش دارند یاجتماعي ها ساز و کار
 شیافزا را ها رژیم تغییر شانس مختلف سطوح در فرآیندها

 را فرآیند نیا توانند یمی اجتماع ساز و کارهاي .دهد یم
  ].4[ بخشند شتاب

. پیوند میي کوچک به وقوع ها شرکتدر ابتدا نوآوري در 
هاي فناورانه در بستر همان رژیم قبلی با توجه به  کُنام

ها و تغییراتی که گاه در سطح منظر به وقوع پیوسته و  توسعه
گیرند، معموالً در این  پنجره فرصتی ایجاد کرده است شکل می

 2هاي فنی وجود ندارد، بلکه گزینه 1مرحله هنوز طرح غالب
رقابت براي دستیابی به در حال کسب تجربه و ، مختلف

در واقع تجربیات فناورانه و یادگیري در . عملکرد بهتر هستند
  .ابعاد مختلف در حال وقوع است

در مرحله بعد به تدریج یک جامعه خاصی از تولیدکنندگان و 
گیرد و نوآوري در بازارهاي کوچک به کار  مهندسان شکل می

فنی را  شود که منابع الزم براي تخصصی شدن گرفته می
مهندسان به تدریج قواعد جدید را شکل . کند فراهم می

در . یابد دهند و مسیر فناورانه مختص به فناوري شکل می می
راستایی براي شکل دادن یک  واقع عناصر مختلف در حال هم

به تدریج انتشار گسترده فناوري . بندي جدید هستند بازپیکر
پیوندد و  وع میدهد و یک بازپیکربندي جدید به وق رخ می

شود غلبه فناوري  رژیم جدید با رژیم موجود وارد رقابت می
از یک سو به پیشرانهاي داخلی بهبود و از سوي دیگر به 

 .هاي فرصت بستگی دارد شرایط خارجی و ایجاد پنجره

در مرحله نهایی، فناوري جدید جایگزین رژیم قدیمی 

                                                 
1- Dominant design 
2- Technical forms 

 فنی -اجتماعی رژیم  تر وسیعشود که با تغییر در ابعاد  می
این . همراه است و البته مستلزم طی شدن زمان طوالنی است

رژیم جدید به نوبه خود ممکن است بر سطح منظر نیز تأثیر 
  .بگذارد

در هاي بکارگیري رویکرد چندسطحی  چالش 1-1- 5
  سیاستگذاري

هاي گذار را به خوبی  گرچه رویکرد چندسطحی پویایی
در مورد آن مطرح است  کند ولی انتقاداتی هم تشریح می

  ]:20و19[
è  تشریح روابط میان سطوح مفهومی کُنام، رژیم و منظر

  .مشکل است
è هاي چندگانه در حال تعامل هستند ها و کُنام زمان رژیم هم.  
è سازي عملی مفاهیم مطرح شده آسان نیست پیاده. 

è  چون رژیم بیشتر در سطح ملی در نظر گرفته شده نقش
مقیاس فضایی و مکان خیلی مورد توجه قرار نگرفته است 

  ).جغرافیاي گذار(
هاي این رویکرد مربوط به مواردي چون تعریف واحد  چالش

تحلیل، برخورد با ساختارهاي قدرت، مخصوصاً چالش 
... و  فنی - اجتماعی ارزیابی امکان حکمرانی گذارهاي 

ها باید به  براي فائق آمدن بر این چالش. شود می] 19و13[
رویکردهاي هنجاري در فرآیندهاي نوآوري توجه کرد و ابعاد 
اجتماعی، سیاسی و توسعه دانش و فناوري را مد نظر قرار داد 
که این امر ارتباط بیشتر این شاخه با مطالعات علم و فناوري 

تی در زمینه بیش از حد همچنین انتقادا. کند را طلب می
توصیفی بودن مدل و در نظر نگرفتن زمینه گذار مطرح است 

  .]20و16[
اي در  با وجود همه این موارد این رویکرد استفاده گسترده 

شناسی مسیرهاي  توسعه گونه. مطالعات حوزه داشته است
گذار در پاسخ به بعضی انتقادات وارد بر رویکرد چندسطحی 

  .مهمترین توسعه این رویکرد دانسترا شاید بتوان 
  شناسی مسیرهاي گذار توسعه گونه 1-2- 5

دند که تغییر رژیم، ناشی از کر، ادعا ]16[ اسمیت و همکاران
تغییر فشارهاي انتخاب بر رژیم، شامل ) 1: دو روند است

ها و  ، توسعه نظیر رقابت یا مالیات( فشارهاي اقتصادي
اقتصادي در سطح منظر تغییرات وسیع سیاسی، اجتماعی و 

یا ...) مانند تغییرات جمعیتی، افزایش فرهنگ مصرف کننده و
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هماهنگی منابع در دسترس در داخل ) 2ها  فشار از سمت کُنام
. و خارج از رژیم که براي انطباق با این فشارها وجود دارد

ولی به نظر ایشان بدون حضور پیشرانهاي داخلی و خارجی 
  .نخواهند شد فشارها منجر به تغییر

هاي  نیز معتقد بودند نقش کُنام] 20[و همکاران  1برخوت
دهد در رویکرد  هایی که در آنها رخ می فناورانه و نوآوري

چندسطحی، بزرگنمایی شده و به جاي آن باید بررسی کرد که 
مختلف چگونه بر نوآوري فناورانه در سطح  ذینفعهاي  گروه

این تفکر بر مبناي دو  در راستاي. گذارند سیستمی اثر می
شکل (شناسی از انواع گذار ارائه دادند  روند غالب یک گونه

5.(  
تغییر عمدي توسط بازیگران خارجی : گذار هدفمند °

هاي مشترك را در قالب فشار  دیدگاهکه  )دولتی و غیردولتی(
از طریق دستکاري  این نوع گذار،. دهندنشان میبراي تغییر 
 .تواند رخ دهد ها می منابع و شبکه

رژیم  اعضاءتغییر عمدي که توسط : زا تجدید درون °
یک فرآیند گذار تدریجی است که منابع  و یابد پرورش می

شود یعنی  تغییر از نیروهاي مقیم همان رژیم مستقر حاصل می
ي بازیگران خود رژیم و با استفاده از منابع ها تالشتغییر با 

  .گیرد داخلی در پاسخ به فشار ادراك شده صورت می
تغییر  یعنی نوعی: تغییر جهت خط سیرهاي فناورانه °

 و شود هاي درون رژیم ناشی می روابط وپویایی زا که از درون
تواند ناشی از منبع خارجی یا  یک شوك است که می نتیجه

داخلی باشد و توسط بازیگران رژیم و با استفاده از منابع 
  .شود داخلی به آن پاسخ داده می

خارج از رژیم نتیجه تغییراتی است که  :تحوالت نوآیند °

                                                 
1- Berkhout 

ي ها شرکتهاي علمی  معموالً از فعالیتو  افتد غالب اتفاق می
 ایجادمختلف  يها بخشکوچکی که فناوري قابل کاربرد براي 

  .شودحاصل می دارند تیخارج از آن بخش فعال و کنند، می
یک  2007، 2شناسی فوق،گیلز و اسکات با توجه به گونه

 ]21[از مسیرهاي گذار ارائه دادند  1شناسی طبق جدول  گونه
سه مسیر  کردندمعرفی  آناناز چهار مسیر گذاري که و 
مسیر جانشینی فناوري، مسیر : هستند یعنی 3محور کُنام

راستایی مجدد، در حالی  بازپیکربندي و مسیر تغییر راستا و هم
هایی که توسط بازیگران رژیم  که مسیر تحول بر فعالیت

  .گیرد تمرکز دارد صورت می
از چهار مورد  که یابیم می رد 5و شکل  1با مقایسه جدول 

زا در شکل  مشابه تجدید درون 1فوق، مسیر تحول در جدول 
جهت  تغییرمشابه  ،راستایی مجدد تغییر راستا و هم. است 5

 گذارمشابه  فناورانه، ینیجانش. فناورانه است سیرهايخط 
این  .است نوآیندمشابه تحوالت  ،يکربندیبازپ. هدفمند است

کند و در عمل ممکن  را معرفی میل آ ایده شناسی حاالت گونه
ها به نمایش  است گذارها خصوصیات ترکیبی از این گونه

  .بگذارند
  ها رویکرد سیاستی مدیریت راهبردي کُنام 2- 5

کند که فشار باال  ادعا می چندسطحیمطرح کردیم که رویکرد 
هاي در حال ظهور،  و یا توسعه کُنام منظربه پایین از سطح 

و  آورند امکان از ثبات خارج کردن رژیم مستقر را فراهم می
ها  فرصت جایگزینی آن را با رژیم جدیدي که توسط کُنام

در ارتباط و وابستگی نزدیک و . آورند ایجاد شود به وجود می
، مدیریت راهبردي چندسطحیزمان با رویکرد  همتقریباً 
فناوري شکل گرفته  در پاسخ به نیاز در زمینه سیاست4 ها کُنام

                                                 
2- Schot 
3- Nich based 
4- Strategic Nich Management 

  
 ]20[شناسی انواع گذار بر مبناي تغییرات دو روند فشار از سوي منابع داخلی و خارجی و هماهنگی بین منابع در دسترس  گونه) 5شکل 

 

تغییر جهت خط 
 تجدید درون زا سیرهاي فناورانه

 تحوالت نوآیند گذار هدفمند

 منابع داخلی

 هماهنگی زیاد هماهنگی کم

 منابع خارجی
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هاي فناورانه، از طریق ابزارهاي  که به تسهیل توسعه کُنام
گذار به  ،پردازد که به صورت بالقوه می 1سیاستی تجربه محور

این مطالعات به این امر  .نمایند رژیم جدید را تحریک می
چگونه در  شوند و ها چگونه بزرگ می پردازند که کُنام می

یابند و یا  مانند و ثبات می هاي رژیم غالب باقی می پویایی
شوند در واقع این شاخه به دنبال خلق عامدانه و  نابود می

هاست که پیش از آن به عنوان نیروي محرکه  حمایت از کُنام
  ].23و9[تغییر رژیم شناخته شده بودند 

بسیاري از این مطالعات این دسته به دنبال آن هستند که 
ها  چون کُنامیر باشند توانند هسته تغی ها می دریابند چگونه کُنام

تمرکز این . دارندها بر عهده  نقش محوري در پرورش نوآوري
دسته از مطالعات بر این است که چگونه در انتخاب و 

ها امکان  هاي خاصی اهتمام ورزیم که این کُنام پرورش کُنام
کُنام  ].12[تغییر رژیم فناورانه را به نحو مطلوب ایجاد کنند 

                                                 
1- experimentation oriented 
2- Transformation path way 
3- Dealignment & Realignment 
4- Technological substitution 
5- Reconfiguration 

ت جغرافیایی خاص، یا حوزه کاربرد یک تواند یک موقعی می
فناوري یا یک پروژه محلی باشد که سنگ بناي یادگیري براي 

سه فرآیند در توسعه . تر فناوري محسوب شود انتشار گسترده
گذاري باید مورد توجه  موفق کُنام مؤثر هستند که در سیاست

 ].24[قرار بگیرد 
ú ها تصریح و بیان انتظارات و دیدگاه  
ú ان و فراهم ذینفعها به منظور بهبود تعامالت میان  اد شبکهایج

  آوردن منابع الزم
ú هاي فنی،  تواند جنبه که می( فرآیندهاي یادگیري در ابعاد مختلف

 . )را شامل شود... ها، مقررات و  ترجیحات بازار، زیرساخت

دانند و  ها را افراطی می بعضی محققان، تأکید زیاد بر نقش کُنام
معتقدند تمام گذارها شبیه به هم نیستند و در واقع هرگذار 

هاي منحصر به فردي را به  خصوصیات، تاریخچه و پویایی
هایی که  گذارد و عوامل دیگري به غیر از نوآوري نمایش می
] 20و16[دهد در گذار فناورانه مؤثر هستند  ها رخ می در کُنام

راهبردي  نظران نیز مدیریت در عین حال بسیاري صاحب
پذیر براي تحول در  ها را به عنوان راه حل امکان کُنام

  ]22و21[شناسی مسیرهاي گذار  گونه) 1جدول 
تغییر مسیر 

  فناوري
  تعامالت و رویدادها  ها نوع فعالیت  بازیگران اصلی

  2مسیر تحول
بازیگران رژیم و 
  بازیگران بیرونی

فشار بیرونی در قالب انتقادات صورت 
گیرد و درگیري قدرت در سطح  می

قواعد رژیم باید . شود نهادي ایجاد می
  .از نو تنظیم شود

جدید شکل نگرفته و فشار از سطح  TISکه اساساً دهد  رخ می زمانی 
دهد، مقاومت رژیم خیلی زیاد است چون بازیگران  منظر رخ می

 فنی -اجتماعی هاي نوآورانه خود را روي طرح غالب در رژیم  تالش
به نوآوري فراتر از مرزهاي رژیم، به کندي و  کنند و مستقر متمرکز می

  .شود با بدبینی نگاه می

تغییر راستا و 
 اییراست هم

 3مجدد

بازیگران 
  هاي جدید کُنام

فشار زیادي بر رژیم به دلیل تغییرات 
شود و  ساختاري عمیق وارد می

شوند  اي مطرح می هاي چندگانه نوآوري
  .کنند واردین بر سر آن رقابت می که تازه

جدید هنوز شکل نگرفته است اما بازیگران  TISدهد که  زمانی رخ می
اند و  غالب از دست داده فنی -اجتماعی م رژیم اعتقاد خود را به رژی

هاي مناسب هستند در این حالت  فعاالنه در جستجوي جایگزین
  .مقاومت رژیم مستقر خیلی زیاد نیست

جانشینی 
  4فناورانه

هاي مستقر  بنگاه
در مقابل 

  جدید هاي بنگاه

هایی را توسعه  واردین نوآوري تازه
دهند که با رژیم جدید رقابت  می

  .کند می

در حال  TISدهد که در این حالت فشار از سطح منظر زمانی رخ می
مند است یعنی وضعیت  هایی در گذشته بهره گیري از وجود تالش شکل

فناوري جدید تا حد زیادي مطلوب است و بازیگران رژیم از طریق 
مستقر  فنی - اجتماعی هاي نوآورانه به حمایت از پیکربندي  تالش

  پردازند می

  5بازپیکربندي
بازیگران رژیم و 

  کنندگان عرضه

هایی در اجزا که  نوآوري ،بازیگران رژیم
توسط تأمین کنندگان مختلف ارائه 

پذیرند و به این صورت میان  شود می می
تأمین کنندگان قدیم و جدید رقابت 

  .شود ایجاد می

جدید اساساً  TISدهد که  در این حالت فشار سطح منظر زمانی رخ می
سعه یافته و بازیگران رژیم در حال پذیرش عناصر این نظام نوآوري تو

این وضع داللت بر مقاومت . هستند فنی -اجتماعی جدید در پیکربندي 
  .نسبتا کمتر در مقابل رژیم جدید دارد
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هایی مثل محیط زیست  هاي سرسخت، مثالً در حوزه رژیم
زمان به  کنند اما اذعان دارند که براي تغییر رژیم هم معرفی می
گذاري و  هاي دیگري مثالً تغییر چارچوب مقررات سیاست

حال  به هر .د بودهاي مالیاتی نیاز خواه تغییر در سیاست
اگرچه این رویکرد راه تغییر را هموار خواهد ساخت 

  :گذاران قرار دارد هایی پیش روي سیاست چالش
. است ، دشوارایجاد تعادل میان فشار حمایت و انتخاب )1

سازد  حمایت بیش از اندازه هزینه شکست را بسیار سنگین می
جلوگیري و حمایت ناکافی از ایجاد مسیرهاي مختلف توسعه 

مستلزم پایش مستمر  ،فائق آمدن بر چنین چالشی. کند می
تکاملی، ضمن ارزیابی دائم خود  فرآیندهاي هم

  .هاست سیاست
هاي کُنام وجود ندارد،  تضمینی براي موفقیت فناوري )2

گذشت زمان و تغییر شرایط ممکن است باعث کم شدن 
به هر . شدن امیدهاي فناورانه شود رنگ کمجذابیت فناوري و 

ي فراروي فناوري و ها فرصتصورت مهم است که 
به عبارت دیگر . کاربردهاي محتمل آن در نظر گرفته شود

گذاري الزم است زیرا ممکن  رویکرد بلندمدت در سیاست
مدت راهکاري براي کاهش قیمت تمام شده  است در کوتاه

مدت آن حائز اهمیت فناوري یافت نشود ولی تأثیرات بلند
  .باشد

ها به دلیل  ممکن است پایان دادن به حمایت، براي دولت )3
اند و همچنین مقاومت  هایی که انجام داده گذاري سرمایه

شوند تبدیل به یک معضل  کسانی که از این حمایت منتفع می
  .شود

بحرانی الزم و ایجاد آن  جرمچالش چهارم تشخیص  )4
یشتر تجربیات فناورانه در زمینه است، براي مثال وقتی ب

ونقل در سایز کوچک و با مدت کوتاه باشند فرصت  حمل
کافی براي یادگیري اقتصادي و تغییرات نهادي فراهم 

در واقع این خطر وجود دارد که کل دانش . نخواهند آورد
  .تجمیع شده با پایان یافتن تجربه از دست برود

  رویکرد مدیریت گذار 3- 5
ت دیگري که مداخله فعال در گذار و مدیریت آن دسته مطالعا
و آن را با رویکردهاي حکمرانی در هم  کردهرا دنبال 

مفهوم و . آمیزند، تحت عنوان مدیریت گذار مطرح هستند می
، توسط 2001اولین بار سال  "مدیریت گذار"اصطالح 

گذاران و جامعه دانشگاهی هلند پذیرفته و معرفی  سیاست
گذاري در  بسیاري تجربیات حکمرانی و سیاستاست و   شده

هلند، این  "گذار انرژي"برنامه . دهد این زمینه را پوشش می
هاست؛ این  ترین ترین و ترین و معروف میان از شناخته شده

امر باعث شده که این رویکرد حکمرانی به گذار در پیشینه 
. مصطلح شود "مدیریت گذار"دانشگاهی نیز تحت عنوان 

گذاري  گرفتن این تجربه از کشور هلند که به سیاستریشه 
هاي نوآورانه  ریزي بلندمدت و سیاست همکارانه، برنامه

 از بسیاريزیرا محیطی مشهور است، اتفاقی نیست،  زیست
گذار، مثل تمرکز بر پیشگامان و رویکرد  مدیریت هاي جنبه

  ].25[است  مشاهدهدر این کشور قابل  مشارکتی انتخابی
ریزي جامع؛  مفاهیمی چون برنامه د مدیریت گذاررویکر

را در کنار خود  چندسطحیحکمرانی تعاملی و حکمرانی 
هدف آن معموالً تسهیل گذارهاي پایدار و غلبه بر . دارد

نیاز دارد و  مند نظاممشکالت بلندمدتی است که به نوآوري 
کند و  تغییرات عمده در شیوه تولید و مصرف را طلب می

مسیرهاي مختلف گذار به منظور اجتناب از معموالً 
ضمن اینکه . شوند زمان دنبال می شدگی در مسیر معین هم قفل

بر مبناي یادگیري سیاستی و یادگیري اجتماعی  1خوداصالحی
اصل راهنما در . بخش مهمی از رویکرد مدیریت گذار است
هاي موجود را به  مطالعات مدیریت گذار آن است که بخش

گیرد و مدیریت  پذیر در نظر می ي پیچیده تطابقها نظامعنوان 
  ].26[  کند را به عنوان فرآیندهاي حکمرانی تکاملی تلقی می

نوآوري یا مدیریت راهبردي  نظامدر مقایسه با رویکرد 
اندیشد تا  جانبه می ها، این رویکرد بسیار بلندمدت و همه کُنام

را هم ها  مدیریت راهبردي کُنام ،جایی که حتی بعضی محققین
رویکرد مدیریت گذار . کنند تلقی می آن از ابزارهاي سیاستی

یک چارچوب براي یکپارچگی سیاستی و همکاري بازیگران 
  :کند سیاستی مختلف با این عناصر کلیدي در تفکر ارائه می

ü  به عنوان چارچوب ) سال 25حداقل (تفکر بلندمدت
  مدت فعالیت کوتاه

ü براي (زمان  هاي مختلف به صورت هم کردن به دامنه فکر
ونقل و ضایعات به صورت  هاي انرژي، حمل مثال حوزه

  )زمان هم
ü  از طریق (تمرکز بر یادگیري و فلسفه یادگیري آموختن

                                                 
1- Self- correction 
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 )انجام دادن و انجام دادن از طریق یادگیري

ü که نیازمند (هاي متنوع  زمان درباره انتخاب یادگیري هم
  )ازي گسترده استزمینه ب

اي به   ، هدف تسهیل وقوع تغییرات ریشهدر مدیریت گذار
از طریق هاي پایدارتر تولید و مصرف  سمت نظام

  )6شکل : ( شود دنبال میچهارمجموعه فعالیت عملیاتی 
یعنی ساختاردهی (مشخص نمودن عرصه راهبردي گذار ×

  )انداز گذار به مسئله و توسعه چشم
تهیه دستورکار و ( هاي فنی گذار ها شبکه توسعه ائتالف ×

  )مسیرهاي گذار
ها و تجربیات در  پروژه کردن ییاجرا گران،یباز جیبس ×

  سطح عملیاتی
بانی و ارزیابی مستمر محتوا و فرآیندها  دیده وسته،یپ شیپا ×

  و اصالح و یادگیري
ریزي  برنامهرویکرد مدیریت گذار، بیش از آنکه به هوشمندي 

بخشی و انتخاب اتکا  توجه کند به فرآیندهاي تکاملی تنوع
هاي پایین به باال و اهداف بلندمدت را  توسعه ،نماید می
کند و بیش از آن چه  زمان در سطح ملی یا محلی لحاظ می هم

درگیر دستیابی به نتیجه مشخص باشد سازو کارهاي تغییر را 
سازوکار  شدتأکید  که چنان. دهد مورد توجه قرار می

خوداصالحی ازطریق یادگیري سیاستی و یادگیري اجتماعی 
از میان رویکردهاي . بخش مهمی از مدیریت گذار است

هاي  این رویکرد بیشترین تأکید را بر جنبه ،معرفی شده
  .اجتماعی گذار دارد

  رویکرد نظام نوآوري فناورانه 4- 5
، ناشی از نوآوري فنی-اجتماعی در گذار فناورانه با تغییر نظام 

فناورانه سر و کار داریم بنابراین رویکرد نظام نوآوري فناورانه 
گذاري در زمینه گذار به کرات به کار گرفته  نیز براي سیاست

این رویکرد توانایی توضیح ماهیت پیچیده ظهور . شده است
ها را تا حد زیادي داراست، همچنین از این  و انتشار فناوري

ها  رچوب براي ترجمه موانع و مشکالت در قالب راه حلچا
این رویکرد ]. 9[توان بهره برد  هاي سیاستی می و راهبرد

هاي فناوري نوظهور، مبتنی بر  مخصوصاً براي ایجاد نظام
هاي پاك و گذارهاي حوزه پایداري بسیار کارا عمل  فناوري

بر  اما به زعم بعضی، این دیدگاه بیشتر]. 27[نموده است 
ها و تنظیمات نهادي که از آنها  اهمیت قابلیت نوآوري بنگاه

حمایت کند متمرکز هستند و به ابعاد اجتماعی تحول کمتر از 
بنابراین شاید وقتی پاي ] 8[رویکرد چندسطحی توجه دارد 

جانبه مخصوصاً با ابعاد اجتماعی  تغییرات بلندمدت و همه
هاي حاصل از هر  نشوسیع در میان باشد بهتر باشد که از بی

  ].28[زمان بهره گرفته شود  دو رویکرد هم
 چندسطحی، و TISمارکارد و تروفر با مقایسه دو رویکرد 

اند که چهار عنصر مفهومی را  یک رویکرد تلفیقی ارائه کرده
در آنها ظهور  ايریشههاي  که نوآوري هاکنام -1 :گیرد دربرمی

نوآوري فناورانه که  نظامیک  -2 رسد یابد یا به بلوغ می می
گیرد و مشخصه آن نهادهاي نوظهور و منابع  ها را دربرمیکنام

که ساختار غالب  فنی - اجتماعی هاي  رژیم - 3تلفیقی است 
نوآوري فناورانه  نظامدهند و در چالش با  تولید را نشان می

انداز کلی و عواملی که بر  ما یا چشمفران -4قرار دارند و  
ها تأثیر دارند بدون آنکه خود مستقیما  ها و نوآوري رژیم

  ]. 14[تأثیرپذیر باشند 
که راهنماي  3نیز براي ایجاد مبانی منطقی 2و روراکر 1وبر

                                                 
1- Weber 
2- Rohracher 
3- guiding rationales 

  
 ]25[چرخه مدیریت گذار ) 6شکل 

 

 

ساختاردهی به مسئله مشخص کرده 
 حوزه گذار و تجسم گذار

پایش 
پیوسته، 
ارزیابی و 
 یادگیري

بسیج بازیگران، اجرایی کردن پروژه و 
 تجربیات

توسعه 
شبکه ها، 

ائتالف ها و 
 دستور کار گذار
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هاي حاصل  گذاري نوآوري باشد، بر مبناي بینش سیاست
د چندسطحی، تحلیل ساختاري نظام نوآوري فناورانه و رویکر

در هر صورت ]. 28[نمایند  ها ارائه می چارچوبی از شکست
اي و فرآیند تحول  هر دو رویکرد به درك بهتر نوآوري ریشه

  .کنند ناشی از آن کمک می
  
 از استفاده يبرا يگذار سیاست مطالعه موردي -6

  2رانیا در 1میمستق برداشت یمال سیسرو
راهکار فناورانه، بر برداشت مستقیم از حساب مشتري یک 

مبناي بکارگیري فناوري اطالعات در صنعت مالی و بانکی 
تواند فواید زیادي مثل حذف یا کاهش چشمگیر  است که می

قبوض کاغذي و حذف تراکنشهاي تکراري ایجاد کند و مثال 
در ) 3تک فین(هاي جدید مالی  بارزي از بکارگیري فناوري

هاي نوین مالی و  ناوريبه طور کلی بکارگیري ف. کشور است
تک، اهمیت زیادي دارد و  گذار از خدمات مالی سنتی به فین

بنابر بعضی مطالعات و تأکید گزارشات منتشر شده توسط 
آژانس محیط زیست سازمان ملل، گامی به سوي توسعه 

مثال مورد بحث در اینجا یک ]. 30و29[پایدار کشورهاست 
  .ه استنمونه بسیار محدود از تحول این حوز

در اینجا با یک نوآوري فناورانه مواجه هستیم که از منظر 
تواند به  کارگیري آن در نظام بانکی کشور می گذار به سیاست

سود جامعه باشد اما باید توجه داشت که جنبه اجتماعی 
اي و پذیرش آن توسط جامعه  بکارگیري چنین گزینه فناورانه

را با وجود ، زی]31[اهمیت زیادي در وقوع این تحول دارد 
آنکه از منظر فناورانه زیرساخت الزم تا حد زیادي در کشور 
فراهم شده است، ولی باید مردم بتوانند به برداشت از 

]. 32[پیدا کنند حسابشان توسط بانک در یک شبکه اعتماد 

                                                 
1- Direct debit 

این سامانه در تسـهیالت، پرداخـت    سامانه سپند است،در ایران  اسم این پروژه -2
ایـن  . تـک کـاربرد دارد   وکارهـاي فـین   قبوض، اشتراك، قانون جدید چک و کسب

کننـده یـک    خدمت یک توافق سه جانبه میان دارنده حساب بانکی، بانک و تـأمین 
شود که بانـک بـا    امکان براي دارندگان حساب بانکی فراهم می این. خدمت است
ها از مالک  وکار، بعضی پرداخت و صاحب یک کسب) دارنده حساب(توافق ایشان

توانـد بـه    مشتري مـی یعنی . وکار بپردازد حساب کسر و مستقیما به صاحب کسب
منظم که تا سقف مشخصی به صورت  بدهدکننده خدمات خود این اجازه را  تأمین

کند برداشت و هزینه خدمت  یا غیرمنظم از حساب مشخصی که خودش تعیین می
  .پرداخت شود

3- FinTech 

اقناع کاربران در پذیرش این خدمت فناورانه، مهمترین مسئله 
عد قفل ع نیازمند یک گذار در واق. شدگی نظام است و ب

، شامل تغییر در رفتار، فرهنگ و باورهاي فنی-اجتماعی 
کنندگان، در کنار بکارگیري فناوري جدید و ایجاد   مصرف

هاي فنی مربوط به آن هستیم، در غیر این صورت  زیرساخت
تغییر رژیم حاکم بر صنعت پرداخت در بکارگیري این 

  .خدمت به وقوع نخواهد پیوست
مردمی : در اینجا بازیگران مختلفی دارد فنی -اعیاجتم  نظام

که دارنده حساب بانکی هستند و در واقع پذیرنده خدمت 
فناورانه جدید هستند و رفتار، باورها و عادات آنها در امکان 

وکارهایی که فناوري را  استقرار رژیم جدید مؤثر است، کسب
ده از این شوند و با استفا گیرند و از آن منتفع می به کار می

خدمت جدید نحوه ارتباط مالی خود را با مشتریان تغییر 
ها  خواهند داد، بانک مرکزي در الیه قوانین و مقررات و بانک

به عنوان فراهم آورنده زیرساخت فناورانه و در نهایت قوانین، 
-اجتماعی در حال حاضر رژیم . هاي مربوط روالمقررات و 

به عنوان . کند را تنظیم میخاصی روابط این بازیگران  فنی 
گوید که  مثال اکنون فقط دارنده حساب است که به بانک می

در رژیم جدید و به . برداشتی از حساب وي انجام دهد
مثالً در قالب (واسطه فناوري جدید، شخص سومی 

تواند از بانک تقاضاي برداشت از حساب  می) وکار کسب
تأیید دارنده حساب  کند و باز به واسطه فناوري، بانک مشتري

اجرایی آن  روندگیرد که شکل فنی و  را براي این عمل می
باید در رژیم جدید شکل بگیرد، یعنی در پیکربندي جدید، 

  .شد متحول خواهد فنی - اجتماعی روابط بازیگران نظام 
گیري سیاستی بانک مرکزي در  شکل رویارویی و جهت

راهبردي  اجرایی کردن این تحول، با رویکرد مدیریت
همانطور که در این مقاله . هاي فناورانه قابل توضیح است کُنام

هاي فناورانه، یک  بیان شد رویکرد مدیریت راهبردي کُنام
محور است و یک راهکار سیاستی در  رویکرد سیاستی تجربه

هاي  این زمینه برگزاري جلسات تخصصی با حضور طرف
ایجاد تطابق  سازي مختلف، براي یادگیري مشترك و زمینه

این دقیقاً اقدامی است . نهادي میان بازیگران گوناگون است
گذار  دهد یعنی در مقام سیاست که بانک مرکزي انجام می
وکارها، نمایندگان  ها، کسب آپ جلساتی باحضور استارت

  .کند ها و سازمان فناوري اطالعات برگزار می بانک
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ثل اسنپ، وکارهایی م کسب(حضور فعال بازیگران کُنام 
در ...) کاال، کافه بازار، شرکت آب و فاضالب و  تپسی، دیجی

همانطور که مطرح شد . این فرآیند اهمیت زیادي دارد
هاي  و تجربیات در رویکرد مدیریت راهبردي کُنام هاآزمایش

هاي ممکن فناوري را در  فناورانه اهمیت زیادي دارند و گزینه
به عنوان مثال تجربه . کنند جهت مطلوب جامعه هدایت می

دهد که استفاده از شماره شبا براي  بازیگران نشان می
کنندگان این خدمت مشکل است و این بازخورد باعث  مصرف

در واقع . شود مدار می بازطراحی فنی به شیوه جدید و مشتري
هاي خدمت فناورانه جدید در  سازي زیرساخت با وجود پیاده

هایی میان  ارتباطات و شبکهنظام بانکی کشور نیاز است که 
هاي طرفین درگیر  بازیگران برقرار شود و انتظارات و دیدگاه

  .بیان شود
گذار در نقش تسهیلگر  شود که سیاست در اینجا مشاهده می

تکاملی  کند مطلوبیت فرآیند هم ظاهر شده است و تالش می
همانطور که اشاره شد  .میان عرضه و تقاضا را رصد کند

ها اتفاق  تجربیات و آزمایشی که در رابطه با فناوري در کُنام
یعنی فناوري را در . کند جانبه ایجاد می افتد یادگیري همه می

شامل (کند، الزامات نهادي  مسیر خود اصالح و تنظیم می
گذار  را سیاست) قوانین و استانداردهایی که باید تنظیم شوند

پذیري و مطلوبیت  سازد و امکان ان روشن میبراي بازیگر
نماید اما بنا بر تصریح  هاي فناورانه را مشخص می گزینه

هاي فناورانه نیست بلکه  گذار، هدف دیکته گزینه سیاست
هدایت فرآیند به صورتی است که سازوکار عرضه و تقاضا 

هاي فناورانه در کنار هم یا در رقابت  به بهترین شکل به گزینه
و  1هم مجال ظهور دهد، مثالً در اینجا فناوري کیف پولبا 

برداشت مستقیم، به عنوان رقیب، به صورت دستوري انتخاب 
شوند بلکه امکان تبدیل شدن به خط سیر فناورانه را از  نمی

سه فرآیند داخلی در . کنند محور پیدا می طریق تجربه کُنام
هاي اجتماعی و  کُنام، یعنی فرآیندهاي یادگیري، ایجاد شبکه

  .ذار استگ مورد تأکید سیاست] 26[تصریح تقاضا 
و نحوه  2اند در تصریح تقاضا هایی که انتخاب شده کُنام

در این مثال . سازي فناوري نقش مهمی دارند استقرار و پیاده
                                                 

راه حـل یـا گزینـه فناورانـه     ) Digital wallet(کیف پول مجازي یا دیجیتالی  -1
افـزاري   دیگري در صنعت پرداخت، در قالب یک برنامه آنالین یـا وسـیله سـخت   

  .آورد رونیکی براي کاربران به وجود میاست که امکان تراکنش الکت
2- Demand Articulation 

دهند که جزئیات  وکارها به شبکه بانکی بازخورد می کسب
  .اجرایی خدمت فناورانه به چه صورتی طراحی شود
، در پذیرش با توجه به اینکه تجربه اجتماعی از این فناوري

هاي فناورانه در مقابل رژیم غالب  فناوري و بقاي کُنام
وکارهایی که انتظار  کند، کسب مهمترین نقش را ایفاء می

رود که تجربه کاربردي قابل قبولی در جامعه ایجاد کنند و  می
ساز  یا در حجم وسیع با کاربران در ارتباط باشند و زمینه

ند به جلسات دعوت پذیرش این خدمت از سوي مردم باش
هایی است که  که دقیقاً مصداق انتخاب راهبردي کُنام شوند می
مثالً در مواردي مثل . توانند جایی در رژیم غالب باز نمایند می

پرداخت قبوض آب و برق که گستره وسیعی از کاربران را 
برداري شود  گیرد اگر از این خدمت فناورانه بهره دربرمی

و یا اگر  .ی طیف وسیعی از کاربران شودتواند باعث آشنای می
 ،وکارهاي مذکور گذار با کسب با هماهنگی نهادها و سیاست

خدمت فناورانه به نحوي طراحی شود که تجربه مثبتی براي 
تواند ابعادي از رژیم صنعت پرداخت  کاربر ایجاد شود می
جلسات مکرر بازیگران کُنام با  .فعلی را تغییر دهد

دهی  اي از هماهنگی و چارچوب آیند پیوستهگذار، فر سیاست
شامل اموري (به مسئله و بازخورد شامل یادگیري و تجمیع 

هاي  چون تصریح تقاضا، استانداردسازي، فرموله کردن نمونه
ها  است که به تدریج باعث بزرگ شدن کُنام..) موفق و 

وکارها  نگاه بلندمدت و چرخه تعامل کسب) 7شکل . (شود می
گذاري تجربیات عملی در مورد  اشتراك بازیگران و بهبا سایر 

هاي آن، که مورد تأکید بانک مرکزي است به  فناوري و مشابه
اجرایی شدن کاربرد فناوري، مطابق نیازهاي انتظاري جامعه و 

  .گیري خط سیر فناورانه کمک خواهد کرد شکل
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