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Abstract 

In the recent years, there have been a 
consensus formed over the new trends of 
innovation policy in the making which are 
more complex and extensive compared to 
neo-classic and evolutionary schools. This 
paper aims to review some of these trends in 
the context of STI policy theories, and more 
specifically, to focus on one of them which is 
set to bring forth new theoretical paradigm to 
meet environmental challenges. In a 
comparative studies, the common and distinct 
characteristics of the new paradigm are 
pointed out and then, the paper proceeds to 
explain its policy rationale, governance 
layers, actors and policy actions. And finally, 
it conducts the application of this framework 
on the case of study of water policy in Iran. 
The paper concludes the neoclassic and 
evolutionary paradigms designing STI policy 
with the aim of economic growth cannot be 
suitable for the framework by which the 
water policy analysis and the water policy 
needs the new paradigm of transition failure 
within which the directionality, demand, 
coordination and reflexive failure are the 
rationales for policy making. 
Keywords: Environmental Challenge, Transition 
Management, Multi-Level Perspective, 
Directionality Failure, Demand Failure, 
Coordination Failure, Reflexive Failure 
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  ي و نوآوريفناورگذاري علم،  نوآیند در سیاست روندهاي
  

  *میرعماديطاهره 

  هاي علمی و صنعتی ایران، تهران هاي نوین، سازمان پژوهش يفناوردانشیار پژوهشکده مطالعات 
  

  دهیچک
هاي نوآوري از منظر تبیینی و تجویزي در حال بروز هستند که به مراتب از  اجماعی شکل گرفته مبنی بر اینکه روندهاي نوینی در سیاست ،هاي اخیر در سال
روندهاي ترین  هاي نوآوري، شاخص هاي سیاست مقاله حاضر ضمن مرور پیشینه نظریه. باشند تر می پیچیده  یهاي نظري رایج و غالب نئوکالسیک و تکامل انگاره

در مقایسه تطبیقی که . است کرده ظهورهاي محیط زیستی  پردازد که براي تخفیف چالش هاي نوآوري می نوین را معرفی و به طور مشخص به روندي از سیاست
ادامه نیز چارچوب نظري و  گیرد وجه تمایز آنها با رویکردهاي غالب قبلی مشخص و در ي انجام میفناورگذاري علم و  بین این روند و مکاتب قبلی سیاست

گذاري آب در ایران را  در پایان، مقاله معضل سیاست. شود هاي حکمرانی، بازیگران و کنش سیاستی توضیح داده می عملی آن از نظر خردمایه سیاستی، الیه
هاي آب در ایران در  تیجه رسیده که تحلیل سیاستمقاله به این ن. کند بررسی و آن را با استفاده از این چارچوب به عنوان یک مورد مطالعاتی تحلیل می

پردازند قابل انجام نبوده و تنها در چارچوب  هاي نوآوري می که به منظور افزایش رشد اقتصادي به طراحی سیاست یهاي نئوکالسیک و تکامل چارچوب نظریه
گیري، شکست تقاضا، شکست هماهنگی و شکست تفکر  شکست جهتهاي  روند جدید تحلیل سیاست و با استفاده از خردمایه شکست گذار با زیرمجموعه

  .توان به تحلیل آن پرداخت بازاندیشانه و انتقادي، می
  گیري، شکست بازاندیشی انداز چندوجهی، شکست جهت هاي محیط زیستی، مدیریت گذار، چشم چالش: ها کلیدواژه

  :شود ترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان مح
Miremadi, T. (2019). The Emerging Trends of STI Policy. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 619-633. 
{In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

از آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم به بعد، پژوهشگران 
واژگان متنوع، از  با متفاوت و هاي نوآوري به وجوه سیاست

هاي  ها و روندهاي نوین در حوزه سیاست ظهور پدیده
که از بعد از  یهاي رایج نوآوري سخن گفتند که با چارچوب

جنگ دوم با عنوان اقتصاد نئوکالسیک و بعد از دهه هشتاد 
 گذاري نوآوري بر صحنه سیاست یقتصاد تکاملتحت عنوان ا

از ] 1[سوزانا بوراس . اوت بوده استمتفکامالً داشته،  تسلط
هاي این تحول را  جمله اولین کسانی بود که که نشانه

اما آن را تنها عالئمی از تغییر  کردشناسایی و دسته بندي 
                                                 

* miremadi@IROST.com  

هاي نوآوري  منظاهاي غالب یعنی ابرانگاره  تدریجی ابرانگاره
ها، دال بر  نگذشت که مشخص شد این نشانه چیزي .دانست

ي و فناورهاي علم،  هاي نظري سیاست اي انگاره تغییر ریشه
با اشاره به اینکه بین برخی نویسندگان . نوآوري است

هاي اساسی  هاي پیشین تفاوت هاي نوین با سیاست سیاست
هاي  وجود دارد، آن را ظهور نسل دیگري از سیاست

  ].3و2[ند گراي بعد از جنگ دوم خواندند مأموریت
که به طور روز افزونی به شمار  دیگري منابعاین نظر توسط 
. تأیید شد] 4[از جمله اشتاین مولر و شات  شود آنها اضافه می

هاي  معتقدند که این چرخش تازه که پایهاین دسته نویسندگان 
گذاري نوآوري را لرزانده، خود حکایت  حوزه سیاست فعلی
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از یک چرخش ماهوي در حوزه نظر و عمل در 
در تأیید همین جریان، اخیراً  .گذاري نوآوري دارد سیاست
گذاري نوآوري تشکیل  کنفرانس درباب آینده سیاستچندین 

جامعه  ی دراجماعخود گویاي این مطلب است که شده که 
وقوع  بر سرگذاران نوآوري  سیاست پژوهان و سیاست

هاي اصلی این حوزه و روندهاي جایگزین  چرخش چارچوب
  .آن به وجود آمده است

نخست توضیح موجزي در رابطه با تحوالت  ،مقاله حاضر
و به  کند هاي نوآوري در قرن بیست و یکم ارائه می سیاست

اما به دلیل محدود بودن . پردازد معرفی چندین موج تحول می
ترین  رسد عمده فضاي مقاله، تنها یکی از آنها را که به نظر می

که کند  مقاله در ادامه مشخص می. کند آنها باشد، بررسی می
این حوزه چه چارچوب نظري متفاوتی با چارچوب  اوال،

. استوار است خردمایه سیاستیچه دوم، بر . رایج دارد
سازگاري پس از آن . آن چیستي سیاستی ها کنشبازیگران و 

مشکالت محیط زیستی  این چارچوب را با مسائل و
پایان، و باالخره در کند کشورهاي جهان سوم بررسی می

به عنوان مورد مطالعاتی را سیاستی آب در ایران تحلیل مسئله 
  .کند طرح می

  
  هاي نوین و روندهاي نوین حوزه -2

، نگرش 1980گذاري نوآوري غالب در دهه  ابرانگاره سیاست
اي،  هاي متفاوت ملی، منطقه هاي نوآوري با سطح تحلیل نظام

، متوجه 1990نظران از اوایل دهه  صاحب. بخشی بوده است
به طرف » نوآوري«گسترش الگوي سیاست روند جدید 

در روند جدید، . شدندتا حدي غیرمتعارف هاي  حوزه
هاي نوآوري اگر چه همچنان سیاست علم، پژوهش و  سیاست
شماري را  هاي بی ي را در مرکزیت خود دارد، ولی حوزهفناور

بوراس نام این . دهد وراي این هسته مرکزي نیز پوشش می
 هاي نوآوري نامید حوزه سیاست 1گسترده سازيفرآیند را 

هاي  گسترش سیاست ها، یکی از این نشانه از نظر وي، .]1[
چارچوب در تا به حال . نوآوري در بخش خدمات است

هاي نوآوري، توجه اصلی معطوف به حوزه  سیاستر بحاکم 
ر رویکرد نوین عنایت د ، در حالی کهانه بودهفناورنوآوري 

محور کردن حوزه خدمات  گذاري در دانش یهزیادي به سرما

                                                 
1- Widening 

داري و گردشگري،  همچون حمل و نقل، بانکداري،، هتل
  .]5[ شود اي و یا شبکه سالمت می هاي زنجیره رستوران
ترین  که مهمرواج یافته  ي نیزي گسترش یافته دیگرها هحوز
ها بر مفاهیم  این حوزه. هاي باز است مدل نوآوريآنها 

-بوم پیشینه . داردنوآوري تأکید  سازگانبوم جدیدي مانند 

ها و ارتباط  نوآوري بر مرزبندي قلمرو محیطی شرکت سازگان
استوار  2تجاري سازگانبوم محصول و  سازهبن این قلمرو با

هاي  ول نوآوريحاست از سوي دیگر، پیشینه نوینی 
، مفروض است پیشینهاین  در. کاربرمحور شکل گرفته است

کنندگان تمام و کمال در  ترجیحات کاربران و مصرفکه 
  ].6[ باشد ل اثرگذار فرآیند طراحی محصو

هاي نوآوري در کاهش فقر  پژوهش در مورد تبعات سیاست
هایی است که در اثر گسترده شدن  یکی دیگر از حوزه

ارتباط  .هاي نوآوري مورد توجه واقع شده است سیاست
پدیده به نسبت جدید مستقیم نوآوري و کاهش فقر یک 

در حوزه نوآوري با هدف عدالت اجتماعی، به عالوه،  .است
 اخیراً به غیر از عدالت توزیعی و کاهش فقر، عدالت جنسیتی

  .نیز مورد توجه قرار گرفته است] 8[ايو منطقه] 7[
اي ه حوزه نوین دیگري که به خصوص بعد از برنامه

 "وآوري مسئوالنهن"، حوزه اروپا باب شده 2020انداز  چشم
است که به عنوان زیرمجموعه موضوع اخالق پژوهش 
گسترش یافته است و منظور از آن ترویج و بسط فعالیتهاي 

 ااقتصادي ب اي است که به جاي افزایش نرخ رشد نوآورانه
  ].9[شد افزایش رفاه واقعی جامعه طراحی شده باهدف 

وین در ترین حوزه ن آخرین حوزه که شاید بتوان گفت مهم
است که ی یها سیاستهاي نوآوري است، متشکل از  سیاست

هاي محیط زیستی و کاهش وابستگی  با هدف مقابله با چالش
  ].10[است  شدهطراحی هاي فسیلی  به انرژي سوخت

شود،  هاي نوین انجام می هایی که با تکیه به این حوزه پژوهش
بزارهاي غالباً منحصر به یک روند خاص نیستند و به عنوان ا

هاي جدید را حمل  مفهومی هریک با خود ترکیبی از نگرش
هاي مرتبط با نوآوري  به طور مثال، پژوهش. کنند می

هاي نوآوري مسئوالنه را نیز  محور معموالً نظرگاه عدالت
هاي  هایی که در رابطه نوآوري دهند، یا پژوهش پوشش می

هاي  اجتماعی و خدمات هستند، نسبت به جنبه عدالت

                                                 
2- Business eco-system 
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در . اند جنسیتی و کارآفرینی زنان نیز طرح بحث نموده
گذاري نوآوري با مالحظات محیط  سیاست هاي پژوهش

معموالً با ترکیبی از نوآوري مسئوالنه و عدالت  ،زیستی نیز
  .اي مواجه هستیم منطقه

کنند،  پژوهشگرانی که در مورد روندهاي نوین تحقیق می
ابعادي فراتر از مسائل هاي محیط زیستی،  معتقدند که چالش

دارد، از این رو، آن را  دربر گذاري نوآوري عادي سیاست
معضل ". نامند سیاستی می "2مسئله بدخیم"یا  "1معضل"

و شود  گشایی نمی به آسانی گرهبه این معنا است که  "سیاستی
. همه ابعاد مسئله وجود نداردرفع حل واحدي براي  راههیچ 

تر شدن ابعاد  ، به وخیماز آن هر کوششی براي حل یک بعد
ها نیز باید با  بنابراین قالب این سیاست. انجامد دیگر می

و بر  بودههاي نوآوري متفاوت  هاي رایج سیاست قالب
  ].11[ هاي نظري نوینی بنا شده باشد انگاره

  
هاي نوآوري با مالحظات محیط  گستره سیاست -3

  زیستی و تمایز آن با چارچوب رایج
 تمرکز برهاي نوآوري با مالحظات محیط زیستی، با  سیاست
و یا  4هاي سبز يفناور، 3هاي محیط زیستی نوآوري
 1970هاي دهه  از سال 5هاي دوستدار محیط زیست نوآوري

محدودي مثالً در رابطه با حاشیه اما تنها  معرفی شده بود،
  .داد وري منابع به خود اختصاص می افزایش بهره

با طرح مسئله گرم شدن زمین و تغییر اقلیم  2000 هاي از سال
محیط زیستی خود به مخاطرات مشخص شد که رویارویی با 

. هاي نوآوري تبدیل شده است هاي سیاست یکی از چالش
گرفتن زندگی روزمره  منظور آن است که با تحت تأثیر قرار

هاي  محیط زیستی، متولیان سیاستهاي  چالشمردم توسط 
چگونه تخصص آنها دادند که  ي باید نشان میفناورعلم و 

در خدمت طراحی راهبردهاي کاهش مخاطرات  تواند می
بنابراین، محورهاي نوآوري در . محیط زیستی درآید

غیره آلودگی هوا و هاي آب و انرژي، امنیت غذایی و  حوزه
، شدند محسوب میاي  حاشیهتنها موضوعات که تا قبل از آن 

–هاي اجتماعی نظامگذار بحث در مرکز توجه قرار گرفت و 

                                                 
1- Resistant to solution 
2- Wicked problem 
3- Eco-innovation 
4- Green technology 
5- Environment friendly innovation 

دار در جوامع انسانی مطرح پای توسعه هاي منظا به فعلی فنی
  .شد

ی، هاي نئوکالسیک و تکامل شود که در نگرش یادآوري می
اصلی است و  گرایی، یک مفروض ساالري و نخبه فن اولویت

ثمر رسیدن  گرو بهنیل به اهداف اجتماعی و محیط زیستی در 
  .باشد اهداف اقتصادي و ایجاد امکان براي بازتولید ثروت می
نگرش  ،تا قبل از آغاز قرن بیست ویکم و حتی دهه اول آن

. نمود رقیب می پژوهی بی در فضاي سیاستنظام ملی نوآوري 
این نگرش هاي محیط زیستی در جهان،  با افزایش چالشلکن 

محیط زیستی را تحت عنوان هاي  حل راهنخست کوشش کرد 
هاي  دوستدارمحیط زیست یا نوآوريانه فناورهاي  نوآوري

، طراحی این مکتباز نظر  ].12[ سبز وارد پیشینه خود کند
بایست بر مبناي هاي این حوزه می قالب اصلی سیاست

انه و اجتماعی در فناورهاي نوآوري  اي از سیاست آمیخته
تی در طرف تقاضا هاي محیط زیس طرف عرضه و سیاست

اما به تدریج مشخص شد که نگرش نظام . شکل گیرد] 13[
با دیدگاه ایستاي خود تنها با توضیح روابط  تواند میننوآوري 

هاي سیاستی الزم  ها و نهادها، توصیه بین بین بازیگران، شبکه
هاي  این بود که به جز رویکرد نظامرا دربر داشته باشد، 

وه بر ساختار به پویایی کارکردها نیز عالکه انه فناورنوآوري 
هاي نگرش نظام نوآوري به تدریج  ، بقیه شاخه]14[پردازد  می

و یا کوشش کردند  هنشینی کرد عقب آن سیل منتقدین در برابر
  .خودرا با تحوالت جدید تطبیق دهند

نوین هاي نظري  ، با توجه به مسائل تازه، انگارهآن پساز 
و  ]16[ انداز چندسطحی ، چشم]15[ مانند مدیریت گذار

واژگان جدیدي . یافتقبولیت م] 17[کنام مدیریت راهبردي 
هاي  منظا"، در مقابل 6"منظانوآوري در  "ز جمله کلید واژه ا

عکس دو نگرش قبل، برمدیریت گذار . رایج شد "نوآوري
هاي متعارف نوآوري مبتنی  که سیاست کند میاین طور فرض 

هاي  سیاستاهداف  ه خود به تحققبر رشد اقتصادي خود ب
در گرو یک روند شود و نیل به آنها  محیط زیستی منجر نمی

ها  از این سیاستدیگري به نوع  مندنظامتحول اساسی و گذار 
  .است

هاي محیط زیستی، ناتوانی  لویت توجه به چالشوبا افزایش ا
نده غالب اقتصاد نوآوري که فراهم آورهاي  چارچوب

                                                 
6- System innovation 
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سیاستی نوآوري بودند به طور محسوسی قابل هاي  خردمایه
هاي نظري مانند مدیریت  مشاهده شد و نیاز به وجود انگاره

 ،کنند تري عرضه می هاي پیچیده گذار که توانایی تحلیل
هاي  دیدگاه این چنین بود که به تدریج، نقد. افزایش یافت

 .گشتاقتصاد نوآوري در محافل آکادمیک رایج 

به معطوف هاي مرتبط با اقتصاد نوآوري  اصلی به نظریه نقد
هاي نوآوري است که بر اساس اصل  ستون اصلی نگرش نظام

فرض اولیه  پیش. است انه استوارفناورمطلوبیت نوآوري 
 "انهفناورنوآوري "آن است که  یو تکامل مندنظامنگرش 

هاي نوآوري  منتقدان نگرش نظام. داراي مطلوبیت ذاتی است
. آید به دست می "براي چه و به چه قیمتی"پرسند نوآوري  می

هاي نوآوري بر مبناي  منظاگویند نوآوري در نگرش  آنها می
هاي فسیلی است و  تولیدات انبوه و وابسته به مصرف سوخت

هاي غالب فرهنگی مصرف بیشتر و مالکیت فردي را  نظام
ت، تبعات چنین نوآوري، آلودگی محیط زیس. کند تشویق می

نوآوري . و افزایش بین فقیر و غنی است 1منابع مصیبت 
چه بسا حریم خصوصی افراد را نقض کند، اخبار انه فناور

هاي دموکراتیک تأثیر مخرب  مرژیدروغ منتشر کند و بر 
تروریسم را اشاعه  تواند میهمچنین انه فناورنوآوري . بگذارد

دراین با این وجود . دهد و باعث کاهش تنوع زیستی گردد
نگرش، ابزار مفهومی براي تبیین تأثیرات منفی نوآوري 

  .انه وجود نداردفناور
هاي توصیف،  ي نوآوري با روشها نظاماصوالً از نظر منتقدان، 

بدون درنظر ي فناورتشریح و تحلیل مسائل ایجاد و اکتساب 
توانند مشکالت جوامع  هاي توزیع و مصرف نمی گرفتن رژیم

هاي ساده انگارانه آنها  حل به عالوه، راه. کنندامروز را تبیین 
انه فناورکه همگی بر محوریت افزایش بیشتر نوآوري 

حل  اي، راه هاي سازه حل قادر نیست به جز راه چرخد، می
سیاستی، بسیار  تزیرا معضال ،ارائه کنددیگري اساسی 
تر از آن است که نگرشی تنها مبتنی بر دغدغه نوآوري  پیچیده
انداز  محتاج یک چشم آنهاتحلیل زیرا . نه رهگشا باشدافناور

 التمعضتوان  اي است و نمی چندسطحی و چند حوزه
. را در یک سطح تحلیل واحد دسته بندي کردسیاستی 

هاي  هاي سیاستی و از جمله چالش همچنین، در بحث چالش
ماهیت بازیگران متنوع است، با توجه به اینکه محیط زیستی، 

                                                 
1- Tragedy of Commons 

را در چارچوب رقابت و همکاري  کنش آنهاان تو تنها نمی
فرهنگی، مسئله قدرت  ابعاددر حقیقت،  .ها توضیح داد شرکت

سیاسی و مقاومت دربرابر نوآوري به خاطر منافع اقتصادي و 
و همه اینها ] 18[ یا تعلقات قومی حضور پر رنگی دارند

اثر  هاي نوآوري را به شدت کم هاي بسیط و ساده نظام حل راه
هاي  مقایسه اهم محورهاي نگرش نظام 1در جدول . سازد یم

نوآوري و نظریات مبتنی بر چرخش اخیر نظري 
  .شود گذاري نوآوري دیده می سیاست

  
  نگرش جدیدگذاري  خردمایه سیاست -4

باید  جدید قبل از بحث در مورد خردمایه سیاستی این نگرش
خاطر نشان کرد که این نگرش ادعایی مبنی بر جایگزینی 

هاي قبل از خود ندارد و تنها به عنوان ارائه کننده  نگرش
همچون در این نگرش نیز . هاي مکمل مطرح است سیاست
به  "شکست"مفهوم گرا،  هاي نئوکالسیک و تکامل نگرش

 و تحت عنوان شکست گذار گذاري عنوان خردمایه سیاست
دانیم قبال نیز ما به صورت کلی با مفاهیمی  می. ح استمطر

ایم  شدگی آشنا شده تحت عنوان شکست گذار و شکست قفل
مقوله شکست گذار گذار،  نوین مدیریت اما در پیشینه. ]19[
تبیین و در چهار ] 20[ 2وبر و روهراچرتوسط ه تفصیل ب

  :که عبارتند ازبندي شده است  محور مقوله
 3گیري جهتشکست  1- 4

 "گیري شکست جهت"زمانی با پدیده  ،از نظر این نویسندگان
ها  گیري سیاست روبرو هستیم که یا اجماعی در مورد جهت

ها  وجود نداشته باشد و یا اجماع الزم در دستور کار سیاست
مثالً اهداف در طراحی  .استوار شده باشند نادرستیبر مبانی 
تغییر تنها وسعه پایدار، تطرف به جاي تغییر به  ،ها سیاست
که در دستورکار گذار  به طور مثال، زمانی. ي باشدفناور
استحصال و مصرف آب، تمام منابع مالی را روي حل  سامانه
انه صرف کنیم و از راهبردهاي دیگر جهت فناورهاي  گلوگاه
آب و مدیریت  ت و کاهش تقاضا مانند کاهش هرزمدیری
تی به فرض افزایش عرضه حهاي توزیع استفاده نکنیم،  شبکه

آب، خیلی زود، روندافزایش تقاضا نیز با سرعت باالتري 
شتاب خواهد گرفت و شکاف بین عرضه و تقاضا را دوباره 

                                                 
2- Weber and Rohracher 
3- Directionality failure 
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هاي نوآوري که هدف  بنابراین سیاست. افزایش خواهد یافت
نباشد و  فنی–تماعیهاي اج منظا 1اصلی آن پایداري و برتابی
هاي مهندسی سد،  توسعه سازه (تنها به افزایش عرضه؛ 

ون اینکه به دب ،اتکا داشته باشد )..هاي انتقال آب و کانال
مدیریت تقاضا و راه نوآورانه تعادل بخشی بین عرضه و 
. تقاضا توجه کند، دیر یا زود محکوم به شکست است

گیري،  ت جهتمحققان معتقدند که براي جلوگیري از شکس
تري از ذینفعان  از طیف وسیع دستورکار باید تا حد امکان،

دربرگیرنده نظرات دستورکار  هر قدر که .استفاده کرده باشد
ي نوین به کمک جمع کشف ها راهو  تري باشد ذینفعان متنوع

امکان به چالش کشیدن نظراتی که تا به حال حاکم  شود و
اي متفاوت وجود داشته ه ها و دسته توسط گروه ،اند بوده

باید تأکید کرد . تر خواهد بود باشد، نتیجه فرآیند ارزنده
حکمرانی روند مدیریت گذار در ذات خود یک روند سیاسی 
است و از این جهت باید فضا براي شناسایی و بررسی 
مسیرهاي گذار و انتخاب بین آنها از طریق مذاکره با 

  ].20[ باشدآماده تلف خهاي م گروه
  دهی به تقاضا شکست شکل 2- 4

هاي  زیر عنوان سیاست مندنظامدر قالب نگرش محور نیز این 
هاي نوآوري  در پیشینه نظام. طرف تقاضا مطرح شده است

در اما . شود معموالً تقاضا به مفهوم اقتصادي آن مطرح می
نگرش مدیریت گذار، مسئله ابعاداقتصادي تقاضا، تنها یکی از 

شکست . ابعاد مرتبط با مسئله تقاضا براي نوآوري است
زمانی مطرح است که بین  گیري تقاضاي محیط زیستی، شکل

ده و کاربري محصول نوآوري کنن زندگی روزانه مصرف
. ها، هنوز پیوندي وجود نداشته باشد معطوف به حل چالش

همچنین . این غیبت نتیجه فقدان آینده نگري در اجتماع است
                                                 
1- Resilience 
2- Directionality 

  .دهنده به تقاضا وجود ندارد عالئم تحریک و جهت
توان براي یک نوآوري  پرسش اصلی آن است که چگونه می

، یعنی آن را تحریک کردمحیطی تقاضا ایجاد  با اهداف زیست
کننده براي  چگونه نیاز مصرف. ]21[و به آن جهت داد  هکرد

و  احساسخرید نوآوري محیط زیستی از سوي افراد جامعه 
  .شود شود و چگونه به آن پاسخ داده می به تقاضا تبدیل می

می دانیم که بین نیاز اصولی به داشتن یک نوآوري محیط 
شکاف بزرگی وجود دارد  ،آن براي ي واقعیزیستی و تقاضا

که رفع آن تنها با افزایش آگاهی و دادن اطالعات در مورد 
و  تفکر اقتصادي. هاي محیط زیستی امکان دارد ریسک
واقعی به تشویق مصرف  قادر نیست که نیاز مدت کوتاه
در  جوئی صرفههاي حمل و نقل عمومی با هدف  سامانه

ل تقاضاي واقعی مصرف بنزین از خودروهاي عمومی به شک
در اینجا است که همه چیز در گرو دو عامل . تحقق ببخشد

اول عامل سرمایه اجتماعی دولت به عنوان نماینده : است
هاي دورنگرانه و معطوف به منافع  در تبیین سیاست امعهج

هاي دولت و مشروع  پذیرش جامعه از برنامه زیرا. جمعی
بودنشان چه به لحاظ محتوا وچه فرآیند به میزان اعتماد به 

و استفاده دوم مسئله هوشمندي . نظام حکمرانی بستگی دارد
در طراحی سیاست است که چگونه نگاري از فنون آینده

نیازهاي واقعی و دراز مدت جامعه تشخیص داده شود و با 
عدم موفقیت در . به تقاضاي مؤثر تبدیل شود چه ابزاري

گیري تقاضا  هریک از این دو فرآیند به شکست شکل
  .]21[ انجامد می
  ها شکست هماهنگی سیاست 3- 4

منظور از شکست هماهنگی، عدم توانایی براي هماهنگی افقی 
طراحی شده هاي مختلف  هایی است که در حوزه بین سیاست

 دانیم کهمی. گذارند ثیر منفی مییکدیگر تأبر اما تبعات آن 

  با نظریات اخیرهاي نوآوري  منظامقایسه محورهاي نگرش  )1جدول 
  هاي وابسته به آن نگرش مدیریت گذار و نگرش  هاي نوآوري نگرش نظام عنوان
  هاي عظیم و مشکالت امنیتی در مقیاس جهانی چالش  پذیري در بین کشورها افزایش نرخ رشد و رقابت  گذاري هدف سیاست
  جوامع انسانی  ها بنگاه  گذاري محوریت سیاست
  بودن نا مطلوبیا هر دو احتمال مطلوب   همواره مطلوب  جهت نوآوري
  دولت در کنار هاي خصوصی بنگاهحضور پر رنگ جامعه مدنی و   در اغلب موارد دولت  بازیگر اصلی

  اجزاء نظام نوآوري هایی فراتر از حوزهمعطوف به   ها و نهادهاي نظام نوآوري معطوف به بازیگران، شبکه  گذاري سیاست 2گیري جهت
  نظامهاي نهادي و اجتماعی و نوآوري در  بیشتر متوجه نوآوري  بیشتر معطوف به نوآوري فناورانه  ماهیت نوآوري
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هاي  بنیادین از طریق نوآوريهدف فرآیند گذار، تغییرات 
از آنجا که تحول و  فنی است-در یک نظام اجتماعیاي  ریشه

هاي متعددي  رژیم در تغییر به فنی-در یک نظام اجتماعی
افزایی این تغییرات به یک موج تحول هم بستگی دارد،

یک حوزه به حوزه دیگر سرایت  ازخواهی منجر شده و 
ماوراي ي اقتصادي و اجتماعی ها حوزه دیر یا زود و کند می
هماهنگی بین  لذا. گیرد را دربر میفنی - اجتماعی نظام

و دولتی  تمداخالنحوه منوط به تغییر مستلزم و ها،  سیاست
  .استحوزه سیاستی  ماهیت حکمرانی

سب درجه ابزارهاي سیاستی جهت افزایش هماهنگی بر ح
یکی از . ها متفاوت است ها و سازمان انعطاف اداري دستگاه

ترین آنها نیز هست،  متعارف که سادهابزارهاي سیاستی 
هاي  هاي هماهنگی در حوزه تشکیل شوراهاي عالی و کمیته

در مسیرهماهنگی موازي است که معموالً به عنوان اولین گام 
تر، مقوله  هپیشرفتدر مراحل . شناخته شده استسیاستی 

در این  .شود مطرح می 1محور حکمرانی آزمایشی و تجربه
، اما باشند شیوه حکمرانی، اهداف اگر چه روشن و شفاف می

در . شوند یادگیري و بازآموزي طراحی میشناورند و به قصد 
حتمیت و قطعیتی که در اشکال دیگر و متداول این الگو، 

  .شود میحکمرانی وجود دارد، کمتر مشاهده 
  بازاندیشیشکست تفکر انتقادي و  4- 4

که  داد تفکر تأملی و بازاندیشانه چیست؟ باید توضیحاصوالً 
از واژگان فلسفه غرب گرفته  بازاندیشیاصطالح کنش تأمل و 

 "خویشتن"در مبانی تفکر  بازاندیشیبه معناي  و در آنجا شده
] 22[ بودهها از تفکر عینی  به قصد جداسازي پیش قضاوت

شناسی و قوم شناسی از معناي اولیه  با پیوند فلسفه با انسانکه 
ی فرهنگ-و به معناي نقد نهادهاي ادراکی هخود تغییر یافت

تحت تأثیر جامعه این مفهوم، از سوي دیگر . ها درآمد گروه
ها در فرآیند  حضور همه گروه به معنايشناسی انتقادي، 

صطالح از یک طرف به بنابراین این ا. درآمد گیري تصمیم
و از طرف دیگر، به  )شناسی فرهنگی انسان(معناي تأمل 

معناي تعامل اجتماعی و آمادگی نهادهاي سیاسی براي 
از یک طرف به معناي تفکر . پذیرش نظرات مخالف است

انتقادي به خود و دیگري است و از سوي دیگر به معناي 
در  )ذینفعان(ها  گفتگو و حضور نماینده کلیه گروه

                                                 
1- Tentative Governance 

زمانی که از شکست تفکر بازاندیشی در . گیري است تصمیم
اي صحبت شود، در واقع به امتناع تفکر نقادانه در  جامعه

ریشه این . شود ها اشاره می گیري فرآیند و محتواي تصمیم
فرهنگی باشد یعنی این که موانع ادراکی و  تواند میامتناع 

اما از سوي . اردشناختی در نقد بنیانهاي فکري فردي وجود د
اشاره به ضعف و ناتوانی نهادهاي اجتماعی  تواند میدیگر 

گیري  ها در فرآیند تصمیم باشد که به عدم مشارکت گروه
در پیشینه حکمرانی بازاندیشانه یا تأملی ]. 23[ شود منجر می

یک هاي فلسفی تکیه دارد و بنابراین  بر همه این سنتگذار، 
بر ساختار اجتماعی استوار  ، بلکهتپدیده منتزع از جامعه نیس

 آنهاي مرجع اجتماعی  است که اعضاي آن و یا حداقل گروه
و بازاندیشی در ترجیحات  انتقادي-قادر به کنش تأملی

بنابراین . فرهنگی جامعه و قواعد بازي در اجتماع خود هستند
فرهنگی و بعد اجتماعی -عد ادراکیمفروض آن است که ب

به  .باشند می نه دوروي یک سکهبازاندیشا-فرآیند تفکر تأملی
یک که شات و گیلز در مورد مفهوم فرهنگی  زمانی ،طور مثال
و خودرو را ] 24[ کنند صحبت می "خودرو"به نام  2مصنوع

شناسند، بر وجود رابطه بین مفهوم  سمبل آزادي غرب می
اجتماعی خودرو به عنوان نماد آزادي فردي در حرکت و 

از آنجا که در عصر فعلی این حق . دارند حمل و نقل دقت
اك به فردي در تعارض با حقوق عمومی استفاده از هواي پ

هاي تشویقی استفاده  ، سیاستعنوان یک خیر عمومی درآمده
هاي گذار در  یکی از الزامات سیاستاز حمل و نقل عمومی 

بدیهی است که در این . حمل و نقل شناخته شده است
 در ادراکی- بطه نمادین فرهنگیها تأثیر را سیاست
توازن بین حقوق فردي و که بر هاي خودرو  گذاري سیاست
در  وقتی، زیرا طبیعتا تا ودشاشراف دارد، باید لحاظ عمومی 

گیري حقوق جمع بر فرد ارجحیت نیابد و  فرآیند تصمیم
کننده با تغییر  ازطریق ارتقاء آگاهی اجتماعی، مصرف

استفاده از هواي پاك را بر ترجیحات خود، حقوق عمومی 
ترجیح ندهد، ) استفاده از خودرو شخصی(آزادي فردي خود 

حمل و نقل پایدار محقق نخواهد  سامانهفرآیند گذار به طرف 
  .شد

 و با توجه به ابعاد دوگانه فرهنگی] 20[ وبر و روراچر
غیرخودتنظیم را چنین نظام عوامل مفقوده در یک اجتماعی 

                                                 
2- Artifact 
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براي ساخت یک  بازیگران انمندسازيتو -1: برمی شمارد
توزیع ترتیبات الزم براي گفتگوي  -2 نظام خود تنظیم،

فضا براي تجربه مبتنی بر تأمین  -3هاي متعارض،  گفتمان
هاي  اي از سیاست تشکیل آمیخته - 4 یادگیري و نایادگیري، و

هاي  انطباقی و اقتضائی براي راهبري فضا به طرف انتخآب
  .را تا حد ممکن کاهش دهد ها عدم قطعیتخطرات که تازه 

خورند و ضرورت  شکست می ي کهگذار يخالصه محورها
در  سازندالزامی میپذیر را  حکمرانی گسترده و مشارکت

  .است شده آورده 2جدول 
  
الگوي سیاستی و بازیگران مدیریت گذار و کنش  -5

  سیاستی
ترین دیدگاه سیاستی در حوزه  جامع گذار، اگر چه چارچوب

یک  درصراحت  وجوددهد اما از نظر  ارائه میرا نوآوري 
وجه به پاي اقتصاد نئوکالسیک و  یچه نسخه سیاستی، به

 ،حقیقتدر علت آن هم روشن است؛ ]. 25[ رسد نمی یتکامل
ضامن  تواند میندولتی به تنهایی منابع مداخله عمومی با 

دولت به تنهایی بازیگر و یا  .باشد موفقیت یک روند گذار
به شکل از باال به  تواند مین بازیگردان این صحنه نیست و

این بازیگران . گذار را طراحی و مدیریت کندمسیر پائین 
اي از بازیگران خصوصی و دولتی و نهادهاي  حوزه، شبکه

غذا  و انرژيهاي حمل و نقل، آب،  مدنی هستند که در حوزه

. اند به دنبال تغییر و یا تثبیت سیستم تولید و توزیع و مصرف
هاي  هاي مبتنی بر مدیریت گذار، تمام کنشگران عرصه سیاست

  ].20[ دنساز درگیر میرا اجتماعی و اقتصادي 
مدیریت گذار ارائه یک مدل تدوین مقررات حوزه هدف 

در واقع این نگرش، یک راهنما در . ي نیستفناورعلوم و 
است که با ارائه تمرکز بر اهداف اجتماعی و  نظامسطح 

هاي معمول  محیط زیستی و مجهز به تجربه انباشته، روال
که بنا به عادت ذهنی، اصول آن ثابت فرض را گذاري  سیاست

گیرد، به طور  کنکاشی صورت نمیمعموالً شده و در مبانی آن 
به عالوه، در این چارچوب، هیچ . دکن میانتقادي، بازبینی 

همه چیز تجربی . حلی به صورت قطعی، مطلوب نیست راه
است و انباشت تجربه به نوعی درنهایت باعث تغییر جهت و 

پیچیدگی این فرآیند منعکس . شود یگران غالب میمنافع باز
ست و این امکان را به ا ي اجتماعیها کننده پیچیدگی واقعیت

ي نوینی ها راهدهد که با هم مذاکره کنند و  کلیه بازیگران می
  .بسازند را

طراحی فرض اصلی نظریه مدیریت گذار آن است که اگر 
و یادگیري اندوزي  میل تجربهخواسته و فرآیند مبتنی بر

سیاستی توسط کلیه ذینفعان باشد، این فرآیند با توفیق همراه 
این فرض اصلی بر مبناي دو فرض دیگر در حقیقت، . است

پذیرش همه اول مشارکت کلیه ذینفعان و دوم : استوار است
راي نشینی در بعضی از مواضع ب امکان عقب مورد بازیگران در

این حال، پیشینه گذار تنها به  با .ساختن اجماع با دیگران

  ]20[هاي گذار  انواع شکست) 2 جدول
  شرح  نوع شکست

شکست 
  گیري جهت

  مربوط به جهت نظام انداز نبود اجماع در مورد چشم
  ناتوانی در ایجاد هماهنگی جمعی بین بازیگران

  نبود استاندارد و قوانین کافی و الزم براي ایجاد فناوري
شکست 

گیري  شکل
  تقاضا

  نبود فضاي الزم براي آینده نگري و یادگیري نیازهاي کاربران
  دهنده تقاضاهاي عمومی غبیت عالئم تحریک و جهت

  گیري تقاضا توانایی شکلغیبت 
شکست 
هماهنگی 
  ها سیاست

  ها در سطوح مختلف و نواحی مختلف در سطح ملی و باالتر ناهماهنگی سیاست
  وتوسعه، فناوري و صنعت ناهماهنگی افقی بین تحقیق

  هاي مدیریتی ناهماهنگی بین بخش

شکست 
تفکر تأملی 
  و انتقادي

  بازیگران در عرصه خودتنظیمیناتوانی نظام به توانمندسازي 
  هاي مختلف هاي گفتمان غیبت ترتیبات تأملی توزیع شده بین حوزه

  در عرصه عمومی فضایی براي تجربه و یادگیريتأمین نبودن 
  ها هاي تازه و رویارویی با عدم قطعیت باباقی براي هدایت فضا به طرف انتخهاي انط اي از سیاست فقدان آمیخته
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بخش مهمی از این . توافق و مشارکت و گفتگو توجه ندارد
مقاومت ساختارهاي موجود در مخالفت و پیشینه به مسئله 

. اي و تحول اساسی اختصاص دارد برابر هر نوع تغییر ریشه
ها بین مدیریت گذار با  ترین تفاوت یکی از اساسی در واقع
آن است که در این نگرش،  یو تکامل هاي نئوکالسیک نگرش

سیاسی و میل رقابت گذاري به امر  عالوه بر موضوع سیاست
از نظر آنها، مخالفان تغییر . به قدرت هم پرداخته شده است
و  نشدهمحدود  ساالران دولتی تنها به صاحبان صنعت و دیوان

مصرف زیاد آب و انرژي عادت کرده مردم عادي که به حتی 
کنند را نیز  تمهیدات مدیریت گذار مقاومت می و در برابر
انعکاس این محتوا در بسته آمیخته  .]26[ شود شامل می
هاي تنبیهی  گذاري مدیریت گذار به شکل سیاست سیاست

هاي  هاي انرژي براي تضعیف نظام مانند حذف یارانه
نمود  کنند، غالب که در برابر تغییر مقاومت می فنی–اجتماعی

هاي آمیخته را بیش از رویکردهاي  ه سیاستو گستر یافته
  .دهد هاي نوآوري افزایش می مبتنی بر نظام

  
هاي راهبري روند گذار و تلفیق آن با مسئله  الیه -6

  شکست گذار
هاي  کمرانی سیاستحگفتیم بحث راهبري و  همانطور که قبالً

هاي نوآوري به  تر از سیاست آمیخته نوآوري بسیار پیچیده
  .مترادف آن استمفهوم 
مسئله پیچیده راهبري گذار را ] 27[ 1باخ و کمپرلو ،راتمن

  :)3جدول ( اند به چهار الیه مختلف تقسیم کرده
سازي،   انداز که شامل چشم :نخست؛ الیه راهبردي × 

                                                 
1- Loorbach, Rotman and Kemp 
2- Praxis 

سازي، تدوین اهداف درازمدت و تغییرات فرهنگی   گفتمان
ساله به انجام  50تا  30مرتبط با آن است و در یک دوره 

  .رسد می
سازي، مذاکره،   شامل فرآیند دستورکار: 3الیه تاکتیکیدوم؛  ×

سازي و شناخت موانع است و شامل   سازي، ائتالف  شبکه
ریزي  هاي مدیریتی مانند تدوین قوانین و مقررات، برنامه اقدام

شود و یک افق  بندي، نهادهاي موجود در رژیم می و بودجه
  .گیرد می دربر سال را 15تا  5زمانی 
اندوزي،  که فرآیندهاي تجربه: ح عملیاتیسوم؛ سط ×

هاي مستقل را شامل  ریزي، اجراي راهبري و فعالیت برنامه
ي انفرادي تنظیم شده ها پروژهاهداف سطح  و درشود  می
  .سال است پنجانداز زمانی این سطح معموالً  چشم. است
اي است که از میان  الیه: چهارم؛ الیه تأمل و بازاندیشی ×

کند و نظارت، سنجش و ارزیابی را با  ها عبور می تمام سطح
ها،  ها، فرآیندها را توسط سازمان هدف هماهنگی بینسیاست

شهروندان مختلف بر اساس اهدافی مختلف به انجام 
 . رساند می

ساله در حوزه انداز سی  راهبري راهبردي جامعه در یک چشم
سازي اجتماعی و وارسی   سیاسی از طریق گفتمان-فرهنگی

ها و  این راهبري از مدیریت رژیم. یابد ي گذار تحقق میها راه
و  ، روشنفکران4ساختارهاي موجود جدا شده و به پیشقراوالن

ها وابسته است که فراتر از نظام و گفتمان موجود  اندیشکدهو 
سازي   والن آن است که گفتماناقر کارکرد پیش. کنند فکر می

هاي فرهنگی قدیمی را فرو شکنند و راه را براي  کنند، کلیشه
  .هاي نوین بازکنند ظهور روال

                                                 
3- Tactical 
4- Frontrunner 

  ])26و20[ با استفاده از( هاي راهبري مدیریت گذار هاي گذار و الیه تلفیق نظریه شکست )3 جدول
  سطح حوزه  زمانی مقیاس  دار حوزه مشکل  تمرکز  الیه راهبري  نوع شکست احتمالی

  نظام  )تاسال 30(درازمدت   انتزاعی-نظام اجتماعی  فرهنگی  راهبردي  گیري شکست جهت

  )پنج تا پانزده سال(مدت  میان  نهادي/رژیم  ساختارها  تاکتیکی  شکست هماهنگی
–رژیم اجتماعی

  فنی

  عملیاتی  شکست تقاضا
 2سازي روال

و 
  اندوزي تجربه

  ها کنام  تا پنج سال/مدت کوتاه  ها پروژه

  مداوم  اجتماعی  میان سطحی  بازاندیشی-تأملی  شکست تفکر انتقادي
ها و  تمام سطح
  ها حوزه
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هاي حاکم بر رژیم  در سطح راهبري تاکتیکی ما با سیاست 
هاي صنعتی، نوآوري  مواجه هستیم که از جمله شامل سیاست

ي نوآوري، ها در سیاست. هاي محیط زیستی است و سیاست
هاي تدریجی براي انطباق رژیم با شرایط تازه انجام  نوآوري

هاي انرژي  ها و یارانه هاي صنعتی، هزینه سیاست در. گیرد می
هاي محیط زیستی،  در سیاست. یابند فسیلی کاهش می

سازوکارهاي انتخاب از راه قوانین و مقررات محیط زیستی، 
  .کند مالی و مالیاتی تغییر می

وتوسعه  هاي تحقیق حوزه سیاست راهبري عملیاتی، در سطح
اي  اندوزي ریشه است که به افزایش تنوع و گوناگونی تجربه

به وتوسعه  هاي تحقیق در این حوزه، انواع پروژه. افزاید می
هاي بازار تبدیل  کنامي و فناورهاي  به جاگوشه تدریج
بین اما در کنار هر سه سطح، ما با راهبري کلی و  .شوند می
اي نیز سر و کار داریم که راهبري بازاندیشی و تأملی  الیه

ها، سنجش دستورکارها، نظارت بر  است وکار ارزیابی پروژه
این ارزیابی .دهد و روند کل گذار را انجام می پیشرفت کارها

در نهایت باید به ارزیابی کل اهداف و شناسایی الگوهاي 
  .]27[ نمونه برسد

گذاري  زیستی، فرآیند سیاستهاي بزرگ محیط  چالش
نهادهاي حکمرانی  به طرف مالزمت بارا  نوآوري
این فرآیند باید با پایه عینی البته . کند هدایت می پذیر مشارکت

 ،)وابستگی به مسیر(ها محلی  و مادي خود یعنی زیرساخت
قدر براي مشارکت  ارتباط برقرار کند و از سوي دیگر آن

آورد که این بخش را با  بخش خصوصی انگیزه به وجود
فرآیند گذار  راغب به ورود فعال درهدف کسب منفعت 

در این فرآیند، منافع بخش خصوصی، خیر عمومی، .کند
نهاد تعادل  هاي مردم مداخالت دولتی و مشارکت سازمان

کنند که تنها یک مدیریت گذار با  اي را ایجاد می بسیار شکننده
ري امکان ایجاد آن را پذی خصوصیات بازاندیشی و مشارکت

  .]28[دارد 
  
هاي کشورهاي  گذار و ویژگی هاي سیاست شکست -7

  جهان سوم از جمله ایران
هاي محیط زیستی از  هاي گذار معطوف به چالش سیاست

زمانی در کشورهاي صنعتی مورد توجه قرار گرفت که این 
ي خود به فناورهاي توسعه  گونه جوامع نسبت به سیاست

منفی اجتماعی و محیط زیستی آن، رویکرد دلیل تبعات 
زمان با آن، به دلیل بلوغ نهادي  هم] 29[ انتقادي داشتند

اي  ساختار سیاسی این کشورها، امر حکمرانی به شکل شبکه
در نتیجه تغییر جهت . و پاسخگو و مسئولیت پذیر شده بود

ها از رشد اقتصادي به توسعه پایدار با وجود  اهداف سیاست
گذاران در  ساالران و سرمایه بسیار از سوي دیوانمقاومت 

حال  هاي غالب، هر چند به کندي،اما با مداومت در منظا
هاي  در این فرآیند، پذیرش نوآوري. گیري و تثبیت است شکل

هاي  انه توسعه پایدار به مدد حمایتفناوراجتماعی و 
 نهاد مردم هاي سازمان و اجتماعی-هاي سیاسی ائتالف

  ].30[ شود انجام می قدرتمند،
. توسعه چنین اصلی صادق نیست در حالدر مورد کشورهاي 

حال توسعه یک مجموعه  دانیم که کشورهاي در البته می
هماهنگ و منسجمی نیستند که بتوان براي همه آنها حکم 

اما به طور کلی، دراین کشورها، رویکرد . کلی صادرکرد
ساختارهاي  و راهبردي هنوز بر مبناي رشد اقتصادي است

سیاستی بر مبناي پاسخگویی و مسئولیت پذیري شکل نگرفته 
اي از این  بر این اساس مطالعه مدیریت گذار که در پاره .است

از . کشورها اجرایی شده است، امري بسیار جذاب خواهدبود
سردمدار  اکنون دو کشور بزرگ چین و هند هم جمله،

اي هستند که مسیر گذار در آنها تا  توسعه در حالکشورهاي 
حدودي پیش رفته و بر این اساس مطالعاتی صورت پذیرفته 

که بر مبناي الگوي  دادهاین مطالعات نشان ]. 31[است 
در توان در کشورهاي  نمیکشورهاي صنعتی مدیریت گذار 

موانع متعددي مانند . انتظار ایجاد تحول را داشتتوسعه،  حال
تکاملی  هادهاي اجتماعی و فرهنگی و ناهمتوسعه نامتوازن ن

هاي انرژي، کشاورزي و  امانهي و اجتماعی در سفناورجز 
هاي گذار در این  سیاستمنشاء . غیره، را باید در نظر گرفت

هاي کشورهاي غربی  کشورها حاصل انتقال و انتشار سیاست
هاي  است یعنی یا مانند چین و عربستان از طریق شرکت

یا مانند کشورهاي  ]32[ آنها منتقل شدهبه  چندملیتی
ي توسعه و یا ها وامطریق مشروط کردن  فریقایی، ازآ

]. 32[المللی به آنها القاء شده است  هاي بین هاي سازمان برنامه
ز این جهت، از سرگیري روند گذار ناشی از پویایی درونی ا

هاي  ناشی از برنامه و نبودهنیروهاي اجتماعی این جوامع 
  .المللی یا تقاضاي بازار جهانی است هاي بین انسازم
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نکته مثبت  :دارددربرنکات منفی و مثبت  این ویژگی طبیعتاً
آن این است که با یادگیري از تجارب صورت گرفته دراین 

و  گیرد تر انجام می اندوزي بسیار سریع کشورها، تجربه
تر دنبال  روند گذار راالبته در بعد فنی آن بسیار سریع تواند می
اما از آنجا که آغاز فرآیند گذار از پویایی درونی این . کند

سیاستی و یا  يبلکه به شکل القا ،جوامع سرچشمه نگرفته
. ، خواه نا خواه نکات منفی نیز دربرداردمنتقل شدهتقلیدي 

ی روند گذار بازیگردان اصل طبیعی است که در این شرایط،
نهاد،  هاي مردم دولت متمرکز بوده است که در نبود سازمان

هاي فشار و  هاي مرجع فرهنگی و احزاب و گروه گروه
بدون تحول را روند گذار  واعمال ، کنترل خود را گرها البی

ي معطوف فناورعناصر اجتماعی نظام و تنها به طرف توسعه 
کشورها، به اصطالح  بر همین اساس، گذار در این. دانگرد می

اي مرکب از  بر الگوي حکمرانی شبکهگذار عمیق نیست 
هاي فراملی استوار  کنشگران مدنی، بازار، دولت و راهبري

  .باشد نمی
: هاي خاص خودرا دارد در این بین وضعیت ایران ویژگی

هاي داخلی، امکان  ها و سیاست نخست اینکه به دلیل تحریم
شورهاي صنعتی به ایران کمتر هاي گذارازک انتشار سیاست

بازیگردانی دولت در امر مدیریت گذار، محتاج  ثانیا. است
اجماعی حداقل در سطح دولتی در مورد ضرورت تحول 

به طرف توسعه  کشورهاي نوآوري در  گیري سیاست جهت
نیاز عاجل کشورهایی چون هند و چین به وارد . پایدار است

ین وابستگی، عامل کردن نفت خام و ضرورت کاستن از ا
اجماع و ورود به دوره گذار، در این این مهمی براي ایجاد 

صادرکننده یک که در ایران به عنوان  در حالیبوده ،  کشورها
دور از ذهن به نظر این انرژي فسیلی، ایجاد چنین اجماعی 

  .]33[ رسد می
و سخن آخر اینکه آن طور که در این مقاله مشاهده شد، 

ی مدیریت گذار، غلبه تفکر انتقادي و تأملی بر ترین ویژگ مهم
اي و ابزاري نسبت به تصمیماتی است که در  تفکر سازه

گذشته گرفته شده است و به محیط زیست آسیب جدي وارد 
محیط زیستی ایران از خشکسالی تا ت معضال. کرده است

گر این تراشی نشان سیل گرفته، از آلودگی هوا تا جنگل
جامعه ایران هنوز در مراحل اولیه چنین که واقعیت است 
  .ذهنیتی قرار دارد

رسد که رویکرد انتقادي مدیریت گذار  با این حال به نظر می
هاي  در رویارویی با چالش ،نسبت به رویکرد نظام نوآوري

هاي  با آن مواجه است، درساکنون  همبزرگی که ایران 
نحوه ا از این نظر در بخش آخر م. گرانبهایی داشته باشد

هاي  کاربست رویکرد مدیریت گذار را جهت تحلیل شکست
  .گذاریم آب به نمایش میحکمرانی سیاستی حوزه 

  
معضل بزرگ : هاي آب مطالعه موردي سیاست -8

  گذاري نوآوري در ایران سیاست
دهد  مطالعات تاریخی در مورد مدیریت آب در ایران نشان می

ع آب همواره یکی از و توزی سازي ، ذخیرهکه مسئله استحصال
اصلی همکاري و تعارضات اجتماعی در ایران بوده محورهاي 

حکمرانی آب در کنند که  این مطالعات تأکید می. است
گذشته بر اساس خصوصیات بومی هر منطقه، بر مبناي کاربرد 

و کاریزها،  ها ي استحصال آب مانند قناتفناورنوع خاصی از 
هاي آبی بنیان نهاده شده و  باآسیهایی مانند  بندها و سازهآب

-اجتماعی، از سوي ترتیبات آنبرداري و توزیع  براي بهره
در چارچوب نظام اجتماعی ملوك » بنه«اي مانند  نهادي ویژه

کامل  نظامبه این ترتیب، یک . شدند الطوایفی پشتیبانی می
محلی -گسترده شامل تشکیالت خاص صنفی یفن-اجتماعی

و ذینفعان و مبتنی بر نوآوري بومی در نفوذان  مرکب از ذي
ي و حفاظت از منابع بر اساس الگوي پایداري در فناورحوزه 

هر منطقه در طی صدها سال شکل گرفته و دانش فنی بومی 
انتقال  شاگردي- استاد به شکل سینه به سینه را هر منطقه

  .]34[داده است  می
که آب را ها  هماهنگی نظام اجتماعی بنه با نظام فنی قنات

سنتی  نظام، کرده ترها در دل صحراها توزیع میکیلوم
از  ها قرنبرپا نموده بود که اي  هبه شیورا فنی آب -اجتماعی
همکاري اجتماعی مردم، و با  حکمرانی محلیطریق 

. ی کشاورزي را به همراه داشتیسازگاري با محیط و خودکفا
رود و وشمسی  40دهه این نظام سنتی با اصالحات ارضی 

سدهاي احداث هاي عمیق و همچنین  هاي آبی و چاه پمپ
به برآمد که از فروپاشی آن عظیم از هم فروپاشید و نظامی 

هاي محیط  در برابر چالشبرتابی و پایداري آن رسد  نظر می
  است به مراتب کمترزیستی 

سؤالی که اکنون با روبرو هستیم آن است که اکنون که ایران با 
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خشکیدگی و خشکسالی و ظاهراً متعارض  وبزرگ مخاطرات 
گذاري نوآوري چگونه  سیاست هاي مخرب روبرو است، سیل
هاي نوآوري  توان با نگرش نظام آیا می. رهگشا باشد تواند می

ي صرف به حل فناورو با هدف افزایش نرخ توسعه علوم و 
گذاري آب و مقابله با  سیاستمشکالت ایران در حوزه 

هاي مخرب،  سیالبخشکسالی و یا هایی چون  پدیده
  فرسایش خاك و رانش زمین پرداخت؟

در براي پاسخگویی به این پرسش نخست باید دانست که 
. حوزه آب ما با یک مسئله معمول سیاستی روبرو نیستیم

بدین . مسئله آب در ایران یک معضل بدخیم سیاستی است
  :دلیل که
Ã بیان مسئله  مانند هر معضل دیگري،: مشکل تعریف مسئله

نه تنها در .گذاري آب بسیار مشکل است در حوزه سیاست
گذاران، بلکه حتی در میان اصحاب علم و دانش  میان سیاست

تبیین مسئله و تعریف  نیز به ندرت ما شاهد اجماعی در مورد
علت این . براي آن هستیمها  حل ها و راه علل ظهور پدیده

 هاي آب و پدیده ویژگی آن است که عوامل تأثیرگذار در
، همچنین در مناطق وسیعی از جهان تأثیر هوایی بی شمارند

  .استتأثیرات آن تنها در درازمدت قابل مشاهده گذارند و  می
Ã  در نفوذان  ذینفعان و ذي: ذینفعاناشتراك منافع بین عدم

غالباً منافع متعارض و متضادي با هم یک حوزه آبریز واحد 
هاي  تعارض بین شرکتحوزه آب، در به طور مثال . دارند

هاي حامی محیط  هاي آبی و ائتالف سدسازي، سازندگان کانال
هاي چهارمحال و بختیاري  زیست، تعارضات قومی بین استان

یزد و کرمان بر سر حوزه کوهرنگ،  ،اصفهانبا  و خوزستان
مازندران و  هاي با استان تضاد بین ساکنین استان سمنان

گرگان بر سر انتقال آب از دریاي خزر به کویر سمنان و 
باالخره تعارض بین تولیدکنندگان فوالد در یزد و اصفهان با 

هاي این تعارضات طبقاتی،  کشاورزان شرق اصفهان، از مثال
  .باشند اي می قومی و ناحیه

Ã گذاري در این حوزه، آن است که  پیچیدگی دیگر سیاست
گیرد، به طور مثال  فنی را دربر می-اجتماعی امنظچندین 

هاي کشاورزي، انرژي، محیط زیست،  بخشحوزه بزرگی از 
و  دارد یپوشان همآب حوزه سیاستی با بهداشت و صنعت 

به همین . دهند گیري سیاستی آن را تحت تأثیر قرار می جهت
نیرو، کشاورزي،  یوزارتهاي  دستگاهوظایف نیز  جهت،

یکدیگر  محیط زیست و وزارت صنایع و معادن باسازمان 
در این وضعیت مسئله هماهنگی . تتداخل پیدا کرده اس

  .هاي اجرایی بسیار حیاتی است ها بین دستگاه سیاست
Ã  به خصوص در انه در این حوزه فناورهر چند نوآوري

به تنهایی کافی ها  حل اما این راه. مؤثر استطرف عرضه 
هاي اجتماعی و بر مبناي تغییر  نوآوريبایست با  نیست و می
 .همراه باشددر طرف تقاضا ها  رفتار انسان

گذاري در حوزه آب در ایران براي مقابله با  تاکنون سیاست
هاي معمول شکست بازار  سیل یا خشکسالی بر مبناي خردمایه

سدها انجام شده ي فناورسازي  و تقویت نظام نوآوري و بومی
هاي  هاي بارور کردن ابرها و استحصال آب يفناورتوسعه  و

ها نیز در  کن شیرین ي آبفناورو مدیریت انتقال ژرفی 
پیش بینی شده و مطالعات انتقال  ساله پنجهاي توسعه  برنامه

هاي  ایران به خود بودجهبه فالت مرکزي منابع دریایی آب از 
این حال، مشخص است که با  .وسیعی اختصاص داده است

اي  وضعیت بحرانی حوزه آب در ایران، با تفکر متعارف سازه
تفکر نئوکالسیک و نظام نوآوري تخفیف نیافته است و دالیل 
این بحران را باید در چارچوب مدیریت گذار و در شناسایی 

 :هاي گذار جستجو کرد شکست

  گیري شکست جهت ±
درصد آب ایران توسط کشاورزي  90قریب شود که  گفته می

هاي  گیري در سیاست بنابراین جهت. شود مصرف می
هاي رژیم  دهنده منطق نهادي حاکم بر سیاست کشاورزي نشان

هاي آب ایران بر  گیري سیاست جهت .آب در ایران است
پیکر  ایجاد سدهاي بزرگ و غول افزایش عرضه و با تکیه بر

در حوزه . ده استمخزنی براي تأمین آب کشاورزي بو
کشاورزي، سیاست تولید صد درصد محصوالت راهبردي 

هاي توسعه  در برنامه مانند گندم با هدف تأمین امنیت غذایی
  .مورد تأکید قرار گرفته است

میلیون تن مواد غذایی  25هاي قبل از انقالب تنها  در سال
در  دهد آمارهاي جدید نشان می شد، در حالیکه تولید می
میلیون تن محصوالت کشاورزي تولید  120علی شرابط ف

هاي  میلیون تن در سال 2به طور مثال تولید گندم از  .شود می
. ]35[ میلیون تن رسیده استسیزده و نیم به بیش از  1960

 30که با وجود افزایش جمعیت از حاکی از آن است ن امر ای
، ضریب امنیت غذایی در کشور میلیون نفر 80میلون نفر به 
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درصد  90اکنون بیش از  به طوري که هم. افزایش یافته است
لیکن روند افزایش . شود غذاي مورد نیاز در داخل تولید می

وري منابع آبی در  ضریب امنیت غذایی بدون افزایش بهره
این به آن . ایران که بسیار هم پائین است اتفاق افتاده است

غذایی، از ذخایر معنا است که همگام با افزایش ضریب امنیت 
  .آبی و در نتیجه امنیت آبی کشور کاسته شده است

اجتماعی تولید گندم در ایران بعد از  نظامتوضیح اینکه 
شود و انجام  هاي آبیاري شده انجام می انقالب به وسیله زمین

هاي  آن از طریق استفاده از شبکه برق رسانی و کاربرد پمپ
مجوز صورت گرفته  هاي عمیق بامجوز و بی برقی از چاه

 سه ،هاي آبی به نسبت دیم زیرا گندم حاصله از زمین. است
از این جهت براي منافع فردي . دهد برابر محصول می

اما . کشاورزان تولید گندم آبی صرفه اقتصادي باالیی دارد
زیرا آبی . درعوض از نظر اجتماعی شدیدا هزینه بردار است

شود، بیشتر از میزان  میهاي عمیق استحصال  که از طریق چاه
هاي  ها از طریق تزریق طبیعی آب آبی است که تغذیه آبخوان

نتیجه اینکه . آورند سطحی و باران، دوباره به دست می
ها به  هاي آب زمینی به سرعت خالی شده و فروچاله سفره

  .آیند وجود می
هاي تشویق کشت گندم با ابزارهاي سیاستی مانند  سیاست

المللی این  دم به قیمتی باالتر از قیمت بینخرید تضمینی گن
 1396به طور مثال در سال . تر کرده است وضعیت را بحرانی

. از کشاورزان خریداري شد درصد گندم تولید شده، 85
این . دالر در تن بوده است 340متوسط قیمت خرید گندم 

برابر مبلغی است که براي گندم وارداتی در  مبلغ بیش از دو
درصد بیش از مبلغی  87و  ج مکزیک در آمریکاخلی بندر

  .]36[ود ش روسیه پرداخته می بنادراست که در 
نتیجه آنکه امنیت غذایی فعلی به قیمت کاهش شدید منابع 

داده و هماهنگ با اهداف توسعه پایدار  آبی تجدیدپذیر رخ
هاي خودکفایی کشاورزي در  زیرا در نهایت سیاست. نیست

 ان آب به کاهش امنیت غذایی خواهدغیاب افزایش راندم
  .انجامید
در تاریخ ایران همواره : ها شکست در هماهنگی سیاست ±

کرده و نه  این آب بوده که میزان ثروت یک منطقه را تعیین می
از این نظر هر نوع مداخله بشر در جریان . مقدار زمین

و یا استخراج منابع زیر زمینی یک نوع  هاي سطحی آب

ثروت و درآمد باید محسوب شود که در نهایت به بازتوزیع 
به طور مثال . شود ضرر یک دسته و به نفع دسته دیگر می

 عمدتاً سازوکارکه  است اجتماعی- اي فناورانه ، سازه"سد"
با استقرار توزیع درآمد بین ساکنین در چند منطقه مجاور را 

هاي آبخیز داري در باال دست و  طرح .دهد خود تغییر می
جدید الگوي این الح مسیر رودخانه در پائین دست نیز بر اص

زمانیکه سدها فاقد طرحهاي . گذارند توزیع درآمد تأثیر می
بران نهایی و عدم  هاي آبرسانی به آب آبخیزداري و فاقد شبکه

هاي پائین دست باشند نه  رودخانهمسیر  الیروبی و اصالح
خواهد ا کارکرد ذخیره آب و نه قدرت ممانعت از سیل ر

ها در باال و پائین  نتیجه، عدم هماهنگی سیاست درو  داشت
این  .شود دست مانع انجام وظیفه مؤثر سدها در ایران می

رد، در ابعاد بزرگتر نیز نمود پیدا ناهماهنگی در سطح خُ
  .کند می

هاي نیرو، کشاورزي، سازمان  تداخل بین وظایف بین وزارت
اعث شده که منطق محیط زیست و صنعت در حوزه آب ب

ها، هماهنگی بین این وزارت را  نهادي متعارض این وزارت
تجربه ثابت کرده است که شوراهاي هماهنگی . ناممکن سازد

ناتوان از تغییر این وضعیت  ،متعارف مانند شوراي عالی آب
هاي مرتبط با حوزه آب کشور  هماهنگی سیاست. هستند

حضور نهادهاي مدنی  محور با محتاج استقرار حکمرانی تجربه
هاي محلی آب بران است که با تشویق روحیه یاري  منجو ان

هاي مختلف محلی اعتماد  ها و دسته و همکاري بین گروه
و از  گذاري دولتی افزایش دهد عمومی را نسبت به سیاست

هاي  حوزهدرون سوي دیگر مدیریت یکپارچه آب را در 
  .مختلف آبریز تشویق کند

  ست تقاضاشک ±
مارهاي وضعیت آب شرب در مناطق شهري و روستایی آ

هاي گزاف  آب با هزینه. دهنده بحران در این حوزه دارد نشان
شود و سپس در  هاي بسیار سنگین تصفیه می تولید و با هزینه

شود و در  ي هزینه بر تبدیل به آب قابل شرب میها فرآیند
ف آمارها نشان از مصر .گیرد شبکه توزیع شهري قرار می

 86به  1375مترمکعب در سال  75سرانه روز افزون آب از 
مطابق آمار جدیدتر، این  .دارد 1386متر مکعب در سال 

 به عالوه،. مصرف باز هم به طور مداوم افزایش یافته است
ر تهران د. میزان مصرف آب حکایت از نابرابري شدید دارد
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درصد نرمال و کمی  20درصد مردم زیر خط نرمال و  60
درصد اصالً رعایت  20کنند اما  بیشتر از آن مصرف می

. برابر حد استاندارد است شششان  کنند و گاهی مصرف نمی
در شمال شهر تهران زندگی و آب با عمدتاً ها  این پرمصرف

این در حالی است که اکثر . کنند بهترین کیفیت را مصرف می
براي  شهر تهران چاه دارند و درصد کمی يهاي باال ساختمان
 11اما تنها  .]37[ کنند کشی مصرف می از آب لوله.. استخر و

درصد آن  89رسد و  درصد از آن به مصرف شرب انسانی می
، آبیاري فضاي سبز خانگی )شستشو(صرف مصارف بهداشتی 

هاي  شود و در واقع بخش اعظمی از هزینه و استحمام می
  .رود مصرف، به هدر میفرآیند تولید آب شرب در 

نا بر اظهار کارشناسان براي تصفیه هر یک متر مکعب آب، ب
ها و صنایع  تومان و براي انتقال آن به خانه 200مبلغی حدود 
شود، با این حساب ساده،  تومان هزینه می 400غذایی حدود 

تومان  600هزینه تولید تا مصرف یک متر مکعب آب حدود 
ک چهارم است و این در حالی است که به طور متوسط تنها ی

اي که از این  نتیجه. شود این قیمت از شهروندان دریافت می
  :شود،آن است که آمار گرفته می

یارانه : اقتصاد آب شرب در ایران بسیار ناعادالنه است اوالً
آب در درجه اول به استان تهران، پس از آن به استان 

 رسد سیستان و بلوچستان میخوزستان و کمترین آن به استان 
  .مترین سرانه مصرف را داردکه ک
عرضه بیشتر  مبتنی برکه  انهبازار براي محصوالت نوآور ثانیاً

هاي  مانند آبهاي غیرمتعارف  آبآب از طریق پذیرش 
  .باشد، هنوز شکل نگرفته است خاکستري می

اکنون  هم. روند بازچرخانی آب در ایران مدیریت نشده است
میلیارد متر مکعب  500میلیون و  4در شهرها بیش از 
میلیون  5این میزان به  2021شود و در سال  فاضالب تولید می

 30تنها  و از این میزان] 37[رسد  می مترمکعبمیلیارد  200و 
رود  میدرصد آن به هرز  70شود و  درصد بازچرخانی می

هاي حوزه آب شرب، هر چه بر  سیاستکلی  به طور ].38[
افزایش عرضه آب تأکید گذاشته است، در بخش مدیریت 

هاي غیرمتعارف،  تقاضا و به خصوص افزایش تقاضا براي آب
وضعیت فعلی مصرف آب در . فروغ عمل کرده است بسیار کم

هاي  گیري مصرف آب دهنده شکست شکل بخش خانگی نشان
  .تعارف یا آب خاکستري استغیرم

  شکست رهبري تأملی و انتقادي ±
این امنیت خواه . واژه چالش به معناي تهدیدات امنیتی است

ی و مرزي باشد و خواه امنیت غذایی و یامینت قلمرو
گذاري عمومی چالش ایجاد  کشاورزي، همه براي سیاست

 محققان با تقسیم امنیت نرم و سخت، امنیت قلمروئی. کند می
  .]39[ کنند را امنیت سخت و بقیه را امنیت نرم تلقی می

 الگوي توسعه ایران بر محور امنیت سخت استوار بوده است
هاي آبی  از این نظر با آنکه ایران از دو جهت به پهنه. ]40[

همواره متصل است معهذا الگوي آمایش سرزمین در ایران 
هاي  الاین الگو در س. یک الگوي توسعه کویري بوده است

به این . بعد از جنگ با عراق بیشتر مورد حمایت قرار گرفت
ترتیب صنایعی مانند فوالد با وجود وابستگی بسیار به آب از 

به همین . صفهان انتقال یافتابه مبارکه  حاشیه دریاي عمان
دلیل هم الگوي آمایش صنایع سنگین ایران بر مناطق خشک و 

جمعیت و صنعت در این مرکزي متمرکز شد و با رشد آب  کم
مناطق، مسئله آب را به یک معضل تبدیل کرد، چرا که با خود 

و جغرافیایی را به همراه آورد ضمن  اتیهاي قومی، طبق تنش
تر شدن نواحی مرزي و خالی شدن آنها از سکنه  اینکه به فقیر

تواند  حل این معضل، نمیها،  با توجه به این شکست .انجامید
به  نظامبازار یا   هاي مبتنی بر شکست گذاري از طریق سیاست
گذاري نوآوري  واقعیت آن است که سیاست. سرانجام برسد

تنها با گذار در حوزه آب باید طرحی نوین ارائه کند که 
 اي به سازه تفکر مبتنی فنی–اجتماعی نظاممدیریت شده از 

رائه یک آمیخته سیاستی مشتمل بر از طریق ا پایدار توسعه
اي در الگوي آمایش سرزمین و توسعه  تغییر جهت ریشه

ها در  به تدریج شرایط براي هماهنگی کامل سیاست ،صنعتی
هاي انرژي، کشاورزي، صنعت و  حوزه آب اعم از سیاست

هاي خاکستري  تشکیل تقاضا براي آب .شودبهداشت فراهم 
وسعه به توسعه دریامحور به در حوزه شرب و تغییر الگوي ت

آید و مراکز قدرت و ثروت از مناطق مرکزي به مناطق  وجود 
 4جدول در . دور از مرکز و در مجاورت دریا هدایت شوند

  .هاي آبی ایران خالصه شده است ها در سیاست انواع شکست
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