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 بسمه تعالی
 راهنمای تدوین مقاالت

 هدف 
ذاری و حکمرانددی بنیددادی راهبددردی در جمهددوری گدد تددری اا سیاسددت منظددور شددناخت دقیدد هدددا اا انتشددار فصددلنامه راهبددرد، بسترسدداای پژوهشددی بدده 

الملدل، محدی  ایسدت،     اقتصدادی، فرهنگدی و اجتمداعی، سیاسدت خدارجی، روابد  بدین        ای رشدته  هدایی بدا رویکدرد بدین      رو،  مقالده  ایران است. اا این اسالمی 
 .شوند های نو، حقوقی و قضایی و... که ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته باشند، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می فناوری

 سازی و ارسال شیوه آماده 
 .الام را داشته باشد . مقاله باید ساختار علمی1
 ای نسبت به مطالب موجود نوآوری داشته باشد. گونه د پژوهشی را داشته و به . مقاله ارسالی باید معیار مقاله علمی2
تددرین نتددایق تحقیدد ، بدده همددراه فهرسددتی اا واژگددان کلیدددی     عنددوان و موعددوا مقالدده، روم و مهددم   واژه و دربردارنددده ٣00حددداک ر دارای   . چکیددده٣

 مقاله شود.  ه فارسی و انگلیسی عمیمهواژه(، ب 10)حداک ر 
. و... نشددان داده شددوند. عندداوین  2-1.، 1-1صددورت  و... مشددخگ گددردد. عندداوین فرعددی در سددطر مجزایددی بدده    2، 1. عندداوین اصددلی مقالدده بددا اعددداد   4

 . و... مشخگ شوند.2-1-1.، 1-1-1  تر اا سر سطر آغاا شوند و با ارقام جزیی
 در ذیل آنها داده شود. اقتباسی نگارهذکر شود. نشانی  نگارهوشن و گویا در ابتدای صورت ر به نگاره. عناوین 5
 گذاری شوند. . تصاویر و یا نمودارها مجزا اا جداول شماره٦
 ایر آورده شود: شکلمتنی در داخل پرانتز به  . ارجاا منابع در متن مقاله و به روم درون٧

 (.1: 1٣90، مهرپورسال نشر، جلد، صفحه(؛ م ال: ) مؤلف،  خانوادگی . منابع فارسی: )نام1-٧
 .(Morgan, 1965: 71)خانوادگی مؤلف(؛ م ال:  . منابع التین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام2-٧

 خودداری شود. (… ,Ibid). تکرار ارجاا یا اسناد مانند نوبت اول بیان شود و اا کاربرد کلمات همان، پیشین و... ٣-٧
 ای در یک سال بیش اا یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروا الفبا پس اا سال انتشار، اا یکدیگر متمایز شوند. نویسنده. چنانچه اا 4-٧

 خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود.  . معادل انگلیسی اسامی8
هددا ماننددد مددتن مقالدده، مطدداب  روم    مطالددب در پانوشددتد. ارجدداا و اسددناد شددوهددا در   نوشددت ی. توعددیحات اعددافی، در انتهددای مقالدده در بخددش پدد  9

 متنی خواهد بود. درون
 صورت ایر ارائه شود: طور جداگانه و مطاب  نگارم کتابنامه به . فهرست الفبایی منابع فارسی و التین، به10

 و سیاه(، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. ایتالیکخانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب ) نام :کتاب *

 خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ چاپ(، نام مقاله، نام مجله )ایتالیک و سیاه(، شماره مجله، صفحه. : ناممقاله مجله *

 عارا )ایتالیک و سیاه(، )جلد، صفحه(، محل نشر: نام ناشر.الم دایرهًْخانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله، نام  : ناممقاله دایرهًْ المعارا *

 صفحه.  و سیاه(، شماره ایتالیکخانوادگی و نام نویسنده )تاریخ، روا، ماه، سال(، عنوان مقاله، نام روانامه ) نام :مقاله روانامه *

، باایابی شده در تاریخ )تاریخ باایابی به ترتیب روا، ماه، سال(، نام ناشر سیاه( ایتالیکخانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(، نام مقاله ) نام :سایت مقاله وب *
 سایت، آدرس سایت.

 .استمقاله   بندی مطالب جزء الزامی گیری و جمع . بخش نتیجه11
 ها آورده شود. نوشت ی. هر گونه سپاسگزاری اا افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل اا پ12
 صفحه نباشد. 25ای و بیشتر اا  کلمه ٣00صفحه  1٦. حجم مقاالت کمتر اا 1٣
. نویسنده به همراه مقاله، یادداشتی مبندی بدر اینکده مقالده خدود را جهدت چداپ بده مجلده دیگدری نسدپرده اسدت، ارسدال نمایدد. در غیدر ایدن صدورت                  14

 اا ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.« راهبرد»
 تی که نویسنده دانشجو باشد، نامه همکاری استاد خود را در مقاله با امضای ایشان، به پیوست ارسال نماید.. در صور15
 داوری و چاپ 
مناسدب چداپ تشدخیگ داده شدود، بدرای       . مقاله دریافتی نخسدت توسد  هی دت تحریریده راهبدرد مدورد بررسدی قدرار خواهدد گرفدت و در صدورتی کده            1

 ارایابی به سه نفر اا داوران صاحب نظر، ارسال خواهد شد. 
 . هی ت تحریریه راهبرد در قبول و یا رد و نیز حک و اصالح مقاالت آااد و اا عودت آنها معذور است.2
 . مس ولیت مطالب مقاالت اا هر نظر، بر عهده نویسنده است.٣
 
 نحوه ارسال 

ارسدال نمایندد. ذکدر مشخصدات کامدل شدامل میدزان         (Rahbord.csr.ir)فصدلنامه  نشدانی سدایت   مقالده خدود را بده     wordتوانندد فایدل    دگان مینویسن
 است. الکترونیک الزامی تحصیالت، رتبه و پایه علمی، محل کار، شماره تماس، آدرس، صندوق پستی و پست
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 پژوهی آینده های نسل نگرش پرتو در ایران مطالعات آینده جامعه تحلیل رویکرد در جستاری
 5/ میرعمادی طاهره، رحمتی سادات فاطمه

 بازار پول، دولت ومروری انتقادی بر نظریه 
 35/ محسن رضایی میرقائد

گری  انداز مشارکت سیاسی با میانجی های شخصیتی در چشم یابی روابط ساختاری ویژگی مدل
 روابط موضوعی

 53 /سیدفرزاد طباطبایی میر، محمدابراهیم مداحی و حسن احدی

کفش  سناریوهای آیندهی صنعت و بنگاه )مطالعه موردی: دوسطح ارائه رویکرد سناریوپردازی
 (در ایران

 81 /محمدامین قلمبر، سیدمحمد مقیمی، سیدمحمود حسینی و فاطمه ثقفی

 های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی بررسی پژوهش
 109 /زاده و شهاب طالیی شکری سیدجلیل الجوردی، علی رضاییان، حمیدرضا فرتوک

  های فرهنگی مشی از منظر خط مدل تحول نظام اداری ایران طراحی
 141 /پور  زاده، جمشید صالحی صدقیانی و مهدی وکیل ی، فتاح شریفافشان گلسیداحمد حسینی 

 تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه راهبرد
 167/ عباس آخوندی

 فازیهای شناختی  گیری از نقشه توده زباله با بهره تحلیل زنجیره تأمین زیست
 197 /و عادل آذر زاده قطری مریم امانی، احمدرضا قاسمی، علی رجب



 

 داوران این شماره فصلنامه راهبرد

 اد دانشگاه مدیریت دانشگاه تهرانعلی اصغر پورعزت/ است

 / استاد دانشگاه اصفهاناحمد شعبانی

 تهران دانشگاه طاهر روشندل اربطانی/ دانشیار

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران عبدالهادی دانشپور/

 ملی دفاا دانشگاه پورصادق/ دانشیار ناصر

 تهران دانشگاه محمد مهدی ذوالفقارااده/ استادیار

 ت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هی استادیار و سعید قربانی/

 خمینی امام المللی بین دانشگاه مدیریت و اقتصاد استادیار /بیات اهلل روح

 المللی امام خمینی استادیار آینده نگاری راهبردی دانشگاه بین /اهلل کشاورا ترک عین

 یدفاع یها یفناور و علوم یپژوه ندهیآ مرکزاستادیار  /عبدالرحیم پدرام

 استادیار دانشکده مدیریت راهبردی /نبی اله دهقان

 امیرهوشنگ حیدری/ دکتری آینده پژوهی

 المللی امام خمینی بینمحمد حسینی مقدم/ دکتری علوم سیاسی دانشگاه 

 تقی پارسامهر/ پژوهشگر آینده پژوهی

 ملی دفاا عالی دانشگاه/ کیقبادی علیرعا

 یمل دفاا یعال دانشگاهارشد  امیر صادقی/ کارشناسی

 صنعت و علم دانشگاهارشد  کارشناسی /علی فالح شیخلری



 مطالعات آینده جامعه تحلیل رویکرد در جستاری
 پژوهی آینده های نسل نگرش پرتو در ایران

 *رحمتی سادات فاطمه

 میرعمادی طاهره

 چکیده
 اکنتن  امتا   ،آغتا  دتد   یفنتاور  پژوهت   آینتده نخست  اتا    یددر عصر جد آینده مطالعات

است   در ایتر رااطتم، مرانترا  ما تن        ستر ذرراندتده   ا را  یتادی   نظری های چرخش

هتای تررکت ،    اند تا تغددر تدریج  محنرهتا، وتن ه   را مطرح کرده« نگاری های آینده نسل»

نگتاری   های آینده تااوت اا یگرا  و اخرالف ااعاد را در قالب الگنهای مرننع اا عننا  نسل

پژوهت  اتا    سا ند کم نسل اول آینده نظرا  خاطرنشا  م  ایر ذروه ا  صاوبنشا  دهند  

یج اتر  تتدر  امهای اعدی  تررک  صرف ار منضنع علم و فناوری تننیر یافرم اس ، اما نسل

 اس  آ  مقالم اساس  پرسش اند  های مرننع سداسرگراری عرنم  تغددر ج   داده  مدنم

 چتم عرده مرناسب اتا   طنر ام یرا در ا پژوه  آینده های ارنامم و ها پژوهش مشخصات کم

 کتم  است   آ  دو  پرستش   چدست   در آ  ضتع   نقاطقرار دارد و  پژوه  آیندها    نسل

  دتند  تبتدیل جامعم  عرنم  یها ول چالش یارا یتناند ام اا ار چگننم م  پژوه  آینده

 داده آوری جرع  ندک م  اسرااده اندرسر تناظری روینرد ا  ما نم  مدل ساخ  در مقالم

 و دتده انجتا    پژوه  آینده های پروژه یاسناد دلو تحل دقروش مصاوبم عر ا  اسرااده اا

و  ستاریراش   انتدی  ا  طبقم ارذرفرم یاند محرنا در چارچنب طبقم دلروش تحل اا ها یافرم

آ  اس   ذنیایمقالم  های دلتحل پژوهش ، پرسش ام دو پاسخ در  اند دده تحلدلاندرسر 

اول و  هتای  نستل  در عرنماً یرا ،در ا پژوه  آینده های ارناممو  ها طرح نخس ، روینردکم 

  فعلت  یهتا  اا چالش یاروی رو یارا یو اا ار  ج   دچار ضع  منطق یردو  انده و ا  ا

 صتنرت  یراد ،ردد نامرنا   انده یک پژوه ، یندهدر عرصم آ یرا ا  ردد علر دو ،  اس  

                                                                                                                                 

هرای نرو، ، سرانطا      پژ هشرده  طااعاراف نارا  ی    ،یعلر    نارا     یاسرتذاا  یس یدکتر   یدانشجو* 
 Rahmati.st@irost.ir                 های علمی   صااتی ا، ا  پژ هش

)نو،سراه     ا ،ر ا ی  صراات  یعلم یها سانطا  پژ هش  ،،نو یها یپژ هشده  طااعااف ناا   ا یدانش** 
 Miremadi@irost.ir                     طسئول(

 11/3/98: تاریخ پذیرش   7/10/97تاریخ دریافت: 
 5-33 ، صص1398یک، تابستان  و نود هشتم، شماره  و سال بیستفصلنامه راهبرد، 

mailto:Rahmati.st@irost.ir
mailto:Miremadi@irost.ir
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 ردتد  پژوهت   آینتده در  هتا  طرح  فن یو اجرا دکتنن دثا  و ایرا  در،دهم اخکم در دو 

ا  فراینتد   یریپتر  مشارک و  طرف یکا   ی یر ارنامم اینداا فر ارتباطعرصم  دراما  دادرم،

 یارا یرا در ا پژوه  آینده وضعد  ارتقای ج  ، ایر ا   اس  مانده تنسعم کم یگر،د یسن 

اتر استاا اجرتاع     واوتد  انتدا   چشتم  ستاخ  در ذرو  راری،داسرگنقش مؤثر در س یاایا

  اس  ونرران  مناسب فرایند و ساخرار تنسعم ،نخبگا 

 ننآوری سداس  سداسرگراری، پژوه ، آینده های نسل پژوه ، آینده :یدیکل های هواژ

 



 

 

 مقدمه

 ه ای  چ الش  الملل ی،  ینب   های تنش اقتصادی، های چالش یستی،ز یطمح های چالش
 ک ه  اس    کافی ییتنها به هریکاقوام و امثال آن  ها، نسل یناعم از تنش ب یاجتماع
 جامع ه  .کن د  خ ود  سیاس تی  های بایسته بازاندیشی و بازشکافی درگیر را ای جامعه
ط ور   ب ه  ها  چالش این از بخشی یا همه با گوناگون زمانی یها بازه در یران،ا یکنون
 .اس  ها  چالش وسائل م بامؤثر  و عالمانه مواجهه نیازمند وبوده  درگیرزمان  هم

 س یر اس  ، ن ه    گفتگ و  و بح    سزاوار همه از بیش آنچه مقطع، این در اما
 ب رای  ت ر به آین ده  س اختن  ونحوه ح ل آن   بلکه ها، چالش ینا ینیتکو و تاریخی
آن  یو بح   ال ل   اس    آین ده  مطالع ا   حوزه پژوهش، این حوزهاس .  جامعه

م ؤثر   توان د  م ی  ی ران جامع ه ا  های چالشحل  در آیندهاس  که چگونه مطالعا  
بلندم د  و چن د    ی زی ر سال از ورود برنام ه  که تاکنون هفتاد یاوریمب یاد به. باشد

 آیندهو بح  در مورد  گذرد یم یرانبه ا پژوهی آیندهو  آینده مطالعا دهه از ورود 
از  یک ی ب ه   و شده دانشگاه حوزه وارداس  که  مدتی ،بلندمد  یاندازها و چشم
 .  اس  شده یل تبد یدانشگاه جامعه های دغدغه

 ی د جد یمبا توجه به مف اه  ی،پس از انقالب اسالم  کند میاشاره  (1393) یبهرام
ه ا و اه داک ک الن و بلندم د       که در ساختارها، آرم ان  یو تحوالت ییرتغ ی،حکومت

 ق رار  وج ه ت م ورد آرام  آرام بلندم د   ه ای  ی زی ر و برنامه  یندهمطرح شد، توجه به آ
 ی د، ف ائ  آ  فعل ی  های چالشکه بر  آینده به نیل مسیر سر برتنها  حال نه ینا با. گرف 
 آنچ ه  از مش ترکی  تص ور  و تصویر هنوز بلکه ندارد، وجود جامعه در بنیادیناجماع 

 .  خورد ینخبگان جامعه به چشم نم ینب در باشد، «یرانا آینده» تواند یم
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 پژوهی آیندهاز  اعمخود  یعوس یفبا ط آینده مطالعا  که اس  این ما پرسش
 توان د  می یچه لورت در ای منطقهو  یمرکز های ریزی گرفته تا برنامه نگاری آیندهو 
ح ل   ب رای  یش انه بازاند راهب ری  و ه دای   خ دم   در یعن وان اب زار   به عمل در

پرس ش پاس د داد ک ه     ی ن ب ه ا  ی د رهگ ذر با  ینهم   از. درآید جامعه های چالش
نگاه چگون ه   ینبا تمرکز بر ا یراندر ا پژوهی آینده های طرح ها و  برنامهمشخصا  

 کرد؟ تقوی  منظور این به را پژوهی آینده ایندهایفر توان یبوده اس  و چگونه م
 ینظام ن وآور  ی،نوآور الگوهای  آندر  که اندرسن چارچوبپژوهش از  این

 نگ اری  آین ده عن وان  ب ا   (Andersen&Andersen, 2012) پژوه ی  آین ده  ه ای  نسلو 
مف رو  م ا آن    اس ا،،  ای ن  ب ر . کند میاند، استفاده  شده هماهنگ با هم مند، نظام

 هایمدل همچنین و ینوآور های نظام همانند پژوهی آینده های طرحخواهد بود که 
گون  ه  چن  د تک  املی، رون  د ای  ن در. هس  تند تک  املی رون  د ی  ک دارای ن  وآوری
هس تند.   یصتش خ  قاب ل  ش وند،  می خوانده «پژوهی آینده های نسل»که  پژوهی آینده
 پژوه ی،  آین ده  ینس ل  بندی یمتقس یپرداز مفهوم ی طر از کند میحاضر تالش  مقاله
. درواقع برگ ردان  کند معین را ایران پژوهی  آینده فعلی های طرحو  ها برنامه یگاهجا

ک ه   ش ود  یآن م   پژوه ی  آین ده  ه ای  نس ل  یفتوجه به تعر با ،مقاله یپرسش الل
 ای ران  و اس ؟ کدام مختلف های نسل بیندر  یرانا پژوهی آینده های پروژه جایگاه
 کند؟ گذر پژوهی آینده تر پیشرفته های نسل به تواند می چگونه

 ای ن  پژوهش ی  یا ادب درشکاک  یینو تع پیشینه ها، پرسش این به پاسد برای
و بر آن  شده معرفی مفهومی مدل آن از پس. شود یم بررسی موجز طور بهموضوع 

 پرس ش  ب ه  و گی رد  یانجام م   یرانا پژوهی آینده های پروژه یبر رو یا مبنا، مطالعه
 .شود یم داده پاسدو بح   وتحلیل یهدر بخش تجز مقاله این اللی

 پژوهشی شکاف تعیین و آیندهمطالعات  بندی یمتقس . پیشینه1

 هب   یان د. برخ    شده یبند دسته یمتعدد یارهایبر اسا، مع پژوهی آینده های پروژه
 ه ای  پ ژوهش  از تع دادی  در ام ا  اند، کرده توجه آن های روش به برخی و فرایندها
 یجهان یا یدر سطح مل پژوهی آینده های برنامه رویکرد یا نوعبه  ی،و خارج داخلی

 یبن د  دس ته  ه ا،  بررس ی  ت رین  مع روک  و ت رین  مه م از  یک ی اس .  هپرداخته شد
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 مقال  ه، ای  ن دراس   .  (2008)و پ  اپر  ین  انتوس  ط ک پژوه  ی آین  ده 1ه  ای«س  بک»
 پژوه ی  آین ده س بک   6 و ش ده  ارائه «پژوهی آینده های سبک»عنوان  با بندی یمتقس
 -یاقتصاد یاسی،س یطشده اس . شرا یو معرف ییمنطقه در جهان شناسا 6 بر مبتنی
و  (2001) وجی  جور. هستند خصوص به سبک یک کننده یینتع یو فرهنگ یاجتماع
را  پژوه ی  آینده یمل های برنامه تکوین فراینددو مقاله جداگانه،  در (2005)هاوا، 
و اُن ر   السان. اند کرده یرتعب پژوهی آیندهمختلف  های نسلکرده و آن را به  ییشناسا

ان د ک ه    ارائه کرده یستیچک ل پژوهی آینده یکپارچه یری مدل مد یبر مبنا (2004)
اس ا،،   ی ن ب ر ا  ی   ش ده و درنها  یس ه کشور مقا 8 پژوهی آینده های پروژهدر آن 
 و اندرس ن  مقال ه  دو دران د.   ارائ ه ک رده   پژوهی آینده های نسلاز  یدیجد یفتعر

 پژوه ی  آین ده  های نسلتفاو   به (2014)و اندرسن و راسموسن  (2012) اندرسن
ب ا   پژوهی آیندهتطور  یرس یهمبستگ بهها  . آناس آن پرداخته شده  یخیتار یرو س
اندرسن و راسموس ن   مقاله. اند کرده اشاره یعلم و فناور یاس در س ییرا تغ یرس
 از اس تفاده  در مل ی  یه ا  فرهن گ  ی ا ه ا   س بک  ،ها سن  تأثیر به ینهمچن (2014)

 دو ک ه  ده د  یم   نشان مقاله این. پردازد یم گیری یمتصم فرایندهای در پژوهی آینده
 بع د  دوعن وان   ب ه  اطمین ان،  عدم از اجتناب و قدر  فالله نییع ملی فرهنگ بعد
 دو ای ن  اس ا،  ب ر  یو اجتماع یاقتصاد یاسی،و ابعاد س کنند یم ایفا نقش ای ینهزم

 .گیرد یم شکل عامل
 ارتب ا   ام ا  گردد، یبه قبل از انقالب بازم یراندر ا پژوهی آیندهبه  توجه سابقه

، ب ا  1347سال  در. نبود روشن نوآوری و فناوری علم، های یاستگذاریآن و س ینب
و  ی و راد ه ای  برنام ه  نگ اری  آین ده » عن وان  با طرحی ریزی، برنامهسازمان  ی حما
شده بود ک ه آن را   یفتعر «ی: اهداک، ساختار، روش و جدول زمانیرانا یزیونتلو
 اوای ل . (1393 ی،)بهرام  قلمداد ک رد   یراندر ا پژوهی آیندهبرنامه  نخستین توان می
از توج  ه ب  ه  ی  دیجد ه  ای م  و  هش  تاد، ده  ه اواس  ط در س  پس و هفت  اد ده  ه
 یس ند مل    نخس تین  ینتدو یزو ن یاسناد مل ینبه راه افتاد. پروژه تدو پژوهی آینده
 کمیت ه  در 70 ده ه  اوای ل  در پامف ا خ ورد.   کلی د بره ه   ینپامفا، در ا پژوهی آینده

                                                                                                                                 

1. Styles 
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 یکش ور مط رح ش د و ب ا همک ار      علم ی  های پژوهش شورای نو، های تکنولوژی
در س طح   یرکبی ر ام یو دانش گاه ل نعت   یدفاع یعلنا یقاتیو تحق یسسه آموزشؤم

 شد. یمعرف یا گسترده
 ایج اد  ب ه  و یاف    انتش ار  ده ه  ی ک  ح دود  فرلتی در پژوهی آینده نگرش
 منج ر  مختل ف  ه ای  و انجمن دولتی دانشگاهی، واحدهای خصولی، های شرک 
انداز توسعه، نقشه راه  متعدد مانند سند چشم میانی و باالدستی اسناد همچنین،. شد
 یمهندس   یس تی، ز یهوافضا، فناور ی،مانند نانوفناور یکشور، اسناد تخصص یعلم
 .شد تدوینو امثال آن  یفرهنگ

 گ ذاری  سیاس    و نگ اری  آینده خوردن گره اخیر های دهه در که ینا رغم علی
خص وص از   هب   و خ ورد   م ی  چش م  به ازپیش یشب مفهوم دو این رشد بازمان  هم
و   ین ده مند آ به مطالعا  نظام نگری یشو پ نگری یندهآ یخیتار یریس یکه ط یزمان
)خصول  ا   گ  ذاری یاس   در س یگ  رد یش  د و از س  و  یلتب  د نگ  اری ین  دهآ
ق رار   ی د مورد تأک یو اجتماع یکدموکرات یها ( جنبهیعلم و فناور گذاری یاس س

 ی ل تحل ی،عم وم  یاس   مختل ف س  یه ا  در حوزه نگاری یندهآ شازپی یشب ،گرف 
شده اس     یرفتهمختلف پذ یعها و لنا و مطالعا  بخش یفناور یابیارز یاس ،س
در  یبخش   نگ اری،  آین ده  یک رد رو انتش ار ب اوجود   اما ،(1384 ،توسعه فردا یاد)بن
 هن وز متأس فانه   ،متمرک ز  ری زی  برنام ه س اله   و وجود سن  هفت اد  یراخ یها سال
 ،. درواقعندارد یاستگذاریو س ریزی برنامه جریان با پیوندی پژوهی  آینده های پروژه
 و نگاری  آیندهکالن کشور وجود داشته، اما  های برنامهمحور در اغلب  یندهآ رویکرد

 یرت أث  تح    را مل ی ک الن   های برنامه محتوا، در نه و فرایند در نه آن رویکردهای
 چیس ؟ عل . اس  نداده قرار

پامف ا   اج رای  فراین د  یا در مقال ه  (2010) ش رکا  و پای ا  ،پرسش ینمورد ا در
 شکس    دالی ل  به و کرده تشریح یسطح مل دررا  نگاری آینده یشپروژه پ نخستین

عام ل   نگ اری  آین ده  ه ای  روش و دانش با آشنایی عدم آنان، نظر از. اند پرداخته آن
اس  ناد و  یب  ا بررس   (2018)و همک  اران  ح  افظیب  وده اس   .  یشکس  ت ینچن  
 ت دوین  2015 ت ا  2005 ه ای  س ال ب ازه   در پژوهانه آینده یکردکه با رو هایی پروژه
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 و مخاط ب  رش ته،  ه ای  ش اخص  نظ ر  ازه ا   آن مشخص ا   بررس ی  ب ا  ان د،  شده
در مقاله خ ود   (a 2018) میرعمادی. اند پرداخته عوامل دیگر و مالی های کننده ینتأم

آن با  در و زده دس و کره  یرانکشور ا دو سیاستی ینوآور یستمس ینب یسهبه مقا
 تف او   نوآوری، سیستم های نسلو  پژوهی آینده های نسل یاز همبستگ یریگ بهره
 ه ای  نس ل از آن تف او    و اس   دو کش ور را مطالع ه ک رده     ین وآور  ه ای  نظام
و کره  یراندر ا پژوهی آینده های نسلتفاو   وی. س گرفته ا یجهرا نت پژوهی آینده
 دو ای ن  در سیس تماتیک  تحلی ل  توانمن دی  س طح  و نهادی های تفاو از  یرا ناش
 .  داند یم کشور
 ه ای  پ روژه  وتحلی ل  ی ه تجز ب ه  مق اال   از ی ک  یچه   در اخی ر،  مقاله جز به
پرداخت ه نش ده    پژوه ی  آین ده  ه ای  نسل یبند بر اسا، دسته یراندر ا پژوهی آینده
 ,Miremadi) گرفت ه  ل ور  ها  در آن بررسی این که میرعمادی مقاله دو در. اس 

2018 a) (Miremadi, 2018 b)، یالگوه ا  یس ه مقا ی   از طر پژوهی آیندهنسل  تعیین 
در  یش کاک پژوهش    ،هرحال . به انجام شده اس یرانبا ا یکره جنوب ینظام نوآور

 ه ای  ژهپ رو  یممطالعه مستق ی از طر آینده های نسل یینمرتبط، مربو  به تع یا ادب
 پژوه ی  آین ده  یگ اه جا ک ه  شده تالشبرعکس  حاضر، مقاله دراس .  پژوهی آینده
 ب ا  ترتی ب  ینا روشن شود و به پژوهی آینده های پروژه یمطالعه تجرب ی از طر یرانا

 ه ای  پرس ش  به پژوهی آینده های پروژه یممطالعه مستق و با تجربی مطالعه بر تمرکز
 یبرنام ه مل    یا پژوهی آیندهپروژه  10 منظور همین به. شود یم داده پاسد مطروحه
 معی ار . گیرد یم قرار بررسی مورد وشده  انتخاب ،اند داشته پژوهانه آینده یکردکه رو
 مل ی  س طح  در ها پروژه همه و بودهها  آن قلمرو ها پروژه این بررسی برایانتخاب 
 ب رای  پ روژه  اجرای ی   ت یم  به دسترسیاند. ضمنا   شده انتخاب( بخشی موضوع)با 
 ی ن . در ااس    ب وده  انتخاب کننده یلتسه معیار نیز لحیح و دقی  اطالعا  کسب

 در و ش ده  انج ام  پ روژه  کلی دی  اف راد  ی ا  ه ا  پ روژه  م دیران با  مصاحبهپژوهش 
 اس تفاده  دیگ ر  ه ای  پ ژوهش  و مقاال  در موجود اطالعا  از پروژه، 4 خصوص
 موضوع، ادبیا  مرور مبنای بر که شده ارائه مدلی ها یافته تحلیل جه . اس  شده
ی بن د  و دسته ییشناسا پژوهی آیندهمختلف  های نسل یها مؤلفه و ها شاخص ابعاد،
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ب وده و   یفیتول   ی  ، ماه ی   از ح تحقی    ای ن . آی د  م ی اس  که در ادامه  شده 
 و یافتهس اختار  نیم ه  مصاحبه اطالعا  یآور جمع روش. اس  کیفی آن، یاستراتژ
 .اس  محتوا تحلیل ها، داده تحلیل روش و یا کتابخانه ا مطالع

 (1)پژوهی آینده های نسل در پژوهش مدل و نظری . مبانی2

 ها آن های و تفاوت پژوهی آینده های نسل . تعریف2-1

( 2001) ی و از منظر جورج توان می را پژوهی آینده های یبند دسته مشهورترین از یکی
ب ا گ ذر از ف از     پژوه ی  آین ده ک ه   یس تم اواسط قرن ب از جورجیو یدد از. کردعنوان 

و  یرگ ذاری د و توسعه فناورانه را از منظر سهم تأثکربه بازار توجه  ی،فناور بینی یشپ
 ه ای  نس ل گف   تف او  در    ت وان  م ی از بازارها مورد توج ه ق رار داد،    یرپذیریتأث

 ت الش  دوم نسل و نگری یشپ بر مبتنیعموما   ولنسل ا ،آغاز شد. درواقع پژوهی آینده
 ب ا  م دتی،  از پس. شود یم تولیف بازار تحوال  با فناورانه های فرل  انطباق برای
به وجود آمد  پژوهی آیندهاز  یدیژاپن، نسل جد پژوهی آینده های پروژه نوع به توجه

و  ی. مباح  اجتم اع شدند  یدهطلب یبه همکار یعیوس یگرانو باز نفعان یکه در آن ذ
 در. ش د  اطالق نگاری آیندهآن  بهو  مطرح پژوهی آیندهنسل سوم  یندر هم یزن ینهاد
 که سیاستی نظام از هایی بخش آن در که هستیم هم دول  نقش تغییر شاهد نسل این

نس ل   در. ش وند  یم   ی ل مسئول تکم های خانهت مسئول حوزه علم هستند توسط وزار
 یاقتص اد  -اجتم اعی  ه ای  یس تم در س 1واس ط  ینهاده ا  ی   کفا که عدم اس سوم 
 ,Miles)آورد یم   رویش بکه   یجادضرورتا  به ا پژوهی آیندهو  شود یداده م یصتشخ

Cassingena, Georghiou, Keenan, & Popper, 2008) .دامن ه احتم اال    چه ارم  نسل در 
ک ه معم وال  در    یفراتر از افراد یو آن را به سطح یابد یم گسترشکنندگان  مشارک 

 گس ترده،  ه ای  ش بکه . ده د  یم   یمتعم   ،مش ارک  دارن د   یاستیس یمل ی فعال یک
 قلم رو  نگ اری  آینده. نسل پنجم دهند می رخ نسل این در آن امثال و باز های نوآوری

 دارای اف  راد و نفع  ان یذ کن  ار در کارشناس  ان ای  ن و ش  ود م  ی ت  ر مه  م کارشناس  ی
 ه ای  برنام ه  و ه ا  فعالی    ترکی ب  نسل، این در. کنند یکار م نگاری آینده های مهار 

                                                                                                                                 

1. Bridging organizations 
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 یگ ر ب ا د  ی ب کار در ترک یناما ا شود، یم توزیع مختلف های مکان میان نگاری، آینده
ال ف(   ه ا   فعالی  این اللی مالحظه. گیرد یلور  م یراهبرد گیری یمعنالر تصم
 فناوران ه،  و علم ی  ابع اد ب(  ی ا  ن وآوری  و فناوری علم، نظام بازیگران یا ساختارها

 پ  نجم و چه ارم  نس  ل ،اس   . درواق ع  یاقتص اد  ی  ا یت  ر اجتم اع  مس ائل گس ترده  
تن وع   ین وع  امر منجر به ینو ا سازند یم تحلیل هدک به توجه با را خود ساختارهای

ان د   یدهمراحل رس   ینکه به ا شود یم ییدر کشورها نگاری آینده یده سازمان یردر مس
را،  نفع ان  یموض وع گس ترش ذ   ی ن (. ا1391 پ اپر،  و کینان جورجیو، هارپر، یلز،)ما

نش ان   ی ره فش ار و غ  یه ا  کننده، گروه مصرک یها داوطلب، گروه یها شامل سازمان
از  یشب   یاقتص اد  -یب ر ح ل مش کال  اجتم اع     ی د تأک یشاف زا  ینهمچن دهد.  یم

موجب حرک   ب ه س م       ییرا تغ ین. اگیرد یمورد توجه قرار م یعلم یها فرل 
 .(Miremadi, 2018 a)  شود یم «ینوآور یاس س»

 ی و ب ر ک ار جورج   یمبتن   ین وآور  ه ای  نسلاز  (2007)که هاوا،  یینیتب در
 یمرا به س ه ن وع تقس     پژوهی آینده های پروژهو  ها برنامهانجام داده اس ،  (2001)
 اس  ،  فناوری و علم بر آن تمرکز و خواند یم Aرا که نوع  اول. هدک نوع  کند می

 و یاعتب ار مل    یشآن را اف زا  ی ه و خردما یو فن اور  عل م  ه ای  اولوی    تشخیص
در  پژوه ی  آین ده نوع  ینمعتقد اس  ا و داند می یعلم و فناور یشرف به پ یابیدست

و  یاجتم اع  ی ای مزا ی،ض من  ی ا  یحلور  لر اس  به ممکن ینوآور یمدل خط
ب وده و ه دک آن    یفن   -یاجتم اع  ،B. تمرک ز ن وع   یرددر نظر بگ یزن را یاقتصاد
وک ار   کسب یفضا یاس  که برا یدر علم و فناور یقاتیموضوعا  تحق یصتشخ
ال الح   ی،رق ابت  یوک ار، بهب ود فض ا    نوع، منط  کسب ینا یههستند. خردما یدمف

مد  کسب  لنع  و دانشگاه و گسترش اف  کوتاه یهمکار ی شکس  بازار، تقو
 یصدارد و هدک آن تش خ  یجتماعبر مسائل ا یشتریتمرکز ب ،Cو کارهاس . نوع 
و  یاجتم اع  یال ل  ه ای  چ الش ح ل   یب را  یعلم و فن اور  یموضوعا  پژوهش

 یاجتم اع  یمنظور مواجهه با مسائل اقتص اد  به یاستیس یگرد های حوزهمشاوره به 
و  سیس تمی  ه ای  ال الح شکس     ی،زن دگ  یفی ک یشافزا Cنوع  یهاس . خردما

ن  وع اول، پژوهش  گران و  یال  ل یگراناس   . ب  از ین  وآور ینظ  ام مل   ی   تقو
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( و نوع دوم، پژوهش گران،  یو علم و فناور یمال یطور مثال وزرا )به یاستگذارانس
 پیش ین،  ه ای  دسته بر عالوه سوم نوعبوده و  یاستگذارانوکار و س افراد حوزه کسب

 گیرد. دربر می نیزرا  اجتماعی نفعان یذ
به تکام ل تفک ر درب اره     ها نسل ینا(، 2012( و اندرسن )2008) یلزنگاه ما از
 یخیت ار  یرس   ینب ای یسهمقا به( 2012و اندرسن ) اندرسنشباه  دارند.  ینوآور
 مدل. اند پرداخته پژوهی آینده های نسلو  یو نوآور یعلم، فناور سیاس  های نسل
 اول نس ل  وج ود  هنگام در که شده شناسایی فناوری انتقال و توسعه خطی و اولیه
توج ه  غال ب ب وده اس  .     پژوه ی  آین ده ( یالدیم   60اول ده ه   یمهتا ن 50)دهه 
 ب ه  زمان ( همیالدیم 70دهه  یلتا اوا 60دوم دهه  یمهدوم )ن های نسل نگاری آینده
)از  ن وآوری  یاستگذاریبوده اس . از نسل سوم به بعد، س بازار ی وفناور یاس س
زمان به فشار عل م و   که در آن هم  اس گرفته شکلبعد(  به میالدی 70دهه  یلاوا

پ س از   یکشش بازار پرداخته شده اس ، حلقه بازخورد در آن وج ود دارد و کم   
 از ای گس ترده  طی ف  ک ه ( یالدیم   70ده ه   اواسط) یزن پژوهی آیندهآن نسل سوم 

. اس    ش ده  ایج اد  ان د،  شده داده مشارک  آن در بازار و لنع  دانشگاه، ذینفعان
 90ده ه   یم ه ت ا ن  80ده ه   یم ه )ن ن وآوری  و فن اوری  عل م،  سیاس  چهارم نسل
 ی ی و همگرا یم واز  فراین دهای  ،ژاپن شکل گرفته یاز نوآور یادگیری( با یالدیم

 نس ل  اس  .  اطالع ا   شدید تبادل مستلزم و دارد وجوددر آن  یتوسعه و نوآور
هم ان   یباز ش باه  دارد و ط    ینظام نوآور یالنع   بوم یس چهارم به مفهوم ز

و اطالعا   یهمکار وسیع های که شامل شبکه یزن نگاری آیندهنسل چهارم  ها سال
 ن وآوری  پ نجم  نسل بعد به میالدی 90 دهه از ی ،. درنها کند می یداپ یانجر ،اس 
 ش ده،  ایج اد  جه انی  بازاره ای  و توس عه  و تحقی    م الی،  مباح  رشد تشدید با

 ب از  ه ای  سیس تم  و ه ا  ش بکه  شوند. یم مهم بسیار خارجی و داخلی های یادگیری
 از. شود یم تلقی یادگیری و بهبود چگونگی دانشعنوان  به نوآوری، و شده تقوی 
 ها روش بازیگران، برنامه، سطوح به یبخش تنوع پژوهی آینده یالدی،م 21قرن  یلاوا
 نگ اری  آین ده  ه ای  برنامه ینکه در تدو یگسترده شده اس  و نکته مهم یطراح و
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 نگاری آینده های برنامهعالوه در همه  . بههستند  1ها ابرچالش ،مورد توجه قرار گرفته
 خ ود  اجتم اعی  و ت اریخی  بافت ار  در پ یش  از بیش ها پدیده مختلف، های حوزهدر 

 ش ود  یم   مشاهده کهگونه  . همان(Andersen, 2012 & Andersen) شوند یم بررسی
از نسل سوم به بعد ب ه س م  مس ائل     ینوآور یاس و س پژوهی آیندهجه   ییرتغ

و  پژوه ی  آین ده اس  . در نس ل اول و دوم    یگرانو گس ترش ن وع ب از    یاجتماع
از فش ار   یک رد رو یی ر تمرکز بر حل مسائل فناورانه بوده و تنها تغ ینوآور یاس س

و  یفن اور  عل م،  بع دی،  ه ای  نس ل بازار انجام شده اس . ام ا در   یعلم به تقاضا
 ینو توسعه ق رار گرفت ه و از هم     یاجتماع یحل مسائل اساسدر خدم   ینوآور

 اس . یافتهگسترش  یزن یلدخ یگرانرهگذر نوع باز

 پژوهی آینده های نسل سنجش های . شاخص3

 ه ای  ویژگ ی  پژوه ی،  آین ده  یکرده ای در رو یی ر که مشخص شد، با تغ طور همان
بافت ار   ی ا  خاص ای حوزه بر تمرکز. شد تغییر دچار نیزها  آن کارگیری و به ها برنامه
توجه ب ه   ها، برنامهبودن  یمشارکت یزانم یفی،ک یا کمی های روش بر یدتأک ای، ینهزم

ک ه   چن ان  کردند. آن ییرتغ فنی های چرخش این درهمه  ، و امثال آن بدیل های آینده
 ه ای  برنام ه غال ب   یک رد رو ی ین مقال ه، تع  ی ن گفت ه ش د، مطل وب ا    یناز ا یشپ

غال ب، ب ا    یک رد رو ی ن ا ییشناس ا  یمنظور ب را  یناس . به هم یرانا پژوهی آینده
 Havas (2005)  Miremadi (2017)  Andersen & Rasmussen از مق اال   یریگ بهره

2014  Havas & Weber, 2016  keenan & popper 2008 ه ایی  ش اخص  صایبه اح 
و  ی م ا پرداخت ه  پژوه ی  آین ده  های نسل یاندر م یرانا های برنامه یگاهجا یینتع برای

 ه ا  ش اخص  ی ن با ا ،بوده اس  یکه قلمرو آن در سطح مل پژوهی آیندهچند برنامه 
 اند. شده ارزیابی

  ی  جامع ،4لیب د  یها ندهیآ (2) 3مشارک  ،2بودن عملگراها عبارتند از  شاخص

                                                                                                                                 

1. Grand Challenges 

2. Action-oriented vs. Contemplative 

3. Participatory 
4. Alternative futures 
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 ای محصول ،4بالقوه کاربران ،3یمال یحام/ یمشتر ،2تمرکز ییایجغراف سطح ،1تمرکز
 ،9یزمان مد  ،8اندازه ،(Havas, 2005) 7یزمان اف  و مطالعه نهیزم ،6ها کیتکن ،5ندایفر

 (3)،11گ اه یجا ق در   نیب   فال له  ،(Miremadi, 2018 a) 10ینگار ندهیآ یاجرا تکرار
 ای   بلندم  د  یزی  ر برنام  ه ب  ه شیگ  را ،13ی  یفردگرا ،12 ی  قطع ع  دم ب  ه توج  ه
 داده پوش ش  ح وزه  ،15ه دک  گروه ،(Andersen & Rasmussen, 2014) 14مد  کوتاه
 فرهن گ  ،18س اختار ق در    (Keenan & Popper, 2008) ،17یخروج   ن وع  ،16ش ده 
 یبن د  دس ته  یب را  یمنطق بعد بخش در. (Havas & Weber, 2016) 19یادار یاسیس

 .شوند یم انجام ها لیتحل نیا آن، یخواهد شد که بر مبنا ارائه ها شاخص

 یبند دسته منطق و مفهومی . مدل3-1

 ج ای  محق    مخت ار  یبن د  طبقه چارچوب در مقاال  در شده معرفی های شاخص
ان د. در   شده یریگ ها اندازه شاخص ینتوسط ا یبخش یا یمل یها و پروژه  شده داده

                                                                                                                                 

1. Holistic or just concentrate on particular topic 

2. Geographical scope 

3. Clients/ sponsors 

4. Potential users 

5. Product-oriented or process-oriented 

6. Analytical and participatory methods 

7. Themes and time horizon 

8. Size 

9. Duration 

10. Repetition of foresight exercise 

11. Power distance 

12. Uncertainty avoidance 

13. Individualism 
14. Long-term or short-term orientation 

15. Target group 

16. Domain coverage 

17. Codified outputs 

18. Power structures 

19. Administrative culture 
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 یدارد که با توج ه ب ه فض ا    درونی هایی یژگیو پژوهی آیندهپروژه  بندی، طبقه ینا
 ممک ن دهنده پروژه اس  ،   سازمان سفارش که شامل  آن یکنزد یطو مح یرامونیپ

منطقه اس  ک ه   یاکشور  یهمان فضا یا یرونیب یطمح یبعد یهکنند. ال ییراس  تغ
 اس . یرگذارتأث پژوهی آینده یکردبر نوع و رو

 ساریتاشالهام از  بانگارندگان  توسط شده ترسیم تحلیل، ابعاد .1 شکل

 

(Saritas, 2013; Andersen&Andersen, 2012) 

 دو ب ا را  پیرام ونی  یطمح   (2016)ه اوا، و وب ر    یبن د  یمتقس از یرویبه پ یزن ما
 هرچن د  کن یم،  یم   یفتول   یادار -سیاس ی  فرهن گ  و ق در   س اختار  شاخص

و  یاجتم اع  ی،اقتص اد  ی،فرهنگ   یگ ر دو عام ل، عوام ل د   ی ن عالوه بر ا دانیم یم
 ،اختص ار  ی ند. اما به لحاظ رعاهست گذاریرتأث پژوهی آینده اینددر فر یستیز یطمح

کامال   طیفی از حاکمی  قدر  ساختار. اس  شدهدو عامل بسنده  ینهم یبه بررس
 مواجه ه  نوع به اداری سیاسی فرهنگ و اس  ترسیم قابل خودکامه تا ساالرانه مردم

 ب ازی  طی ف،  س ر  یک  آن در که دارد اشاره قدر  از خار  های گروه با حاکمی 
دو ش اخص   ای ن که  گویند ی( م2016) وبر و هاوا،. دهند یم انجامبازنده  -برنده
اثرگذار هس تند. در   پژوهی آینده های پروژهو  ها برنامه یبر نوع اجرا یمطور مستق به
مختص ا  خ ود    ی قرار دارد و درنها سیستمی و سازمانی های یژگیو ی،بعد یهال

از  پژوه ی  آین ده ن وع   کنن ده  ی ین اس  ک ه مجموع ا  تع   پژوهی آیندهپروژه و برنامه 
 هستند. ها نسل یدگاهد

مشخصات 

 پروژهاجرای  
 پژوه آینده

محدط ن دیک 

های )ارتباط آ  نظا 

انگاه ، اخش  و 

 (مل  ننآوری

محدط 

پدرامنن  و 

 فضای کشنری
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 پروژه داخلی یها مؤلفه .1 جدول

 های داخلی پ  ژ   ،ژگی

حون  
 تم کز

 طشا کت ،یگ ا عمل
تفد  
 به،ل

انق نطانی، 
انهان  طاعی، 

ساح 
جغ انیا،ی، 

 ی تأثحون  

طشت ،ا  
  
های  گ   

 ههف

نوع اج ا 
   جا،ذا 

 ها تدایک
جاس 
 خ  جی

 (یو سازمان ی)ساختار نزدیک محیط یها مؤلفه .2جدول 

 های سیستمی( طحیط نزد،ک ) ،ژگی

ک
صو،  طشت 

 جود ت
 

اعتقاد به 
آ،اه 
 

پژ هی
 

ت
گ طشا ک

ن ها
 

جو،ی
 

ش به ب ناطه
گ ا،

 
ی 

ف ،ا کوتا  ،ز
بلاهطه

 
ف

طه
 

جا،ذا  آ،اه 
 

پژ هی د  
ی

ی سیاستذاا 
ن ا،اهها

 

ف  احه 
ساختا  قه 

آ،اه 
 

پژ هی
 

ف جا،ذا 
ناصله بی  قه 

 

طیزا  ،ادگی نهگی
 

ف حاطیا 
تما،ال

 

پاب جا،ی ب ناطه
 

ها
 

های نای  ن، ساخت
های  )طشا  ا ، پ  نا،ل

 طالعاتی، دانش آ.پ  ...(ا

 دور محیط یها مؤلفه .3 جدول

 های کشو ی( طحیط د   ) ،ژگی
 ن هاگ سیاسی ادا ی ساختا  قه ف

 ش ده  احصا یها مؤلفه و دور محیط و نزدیک محیط داخلی، بعد سه بندی یمتقس با
 . پردازیم یم آن ذیل ها شاخص یبند دسته به موضوع، ادبیا  از

 شده یبند دسته ترکیبی های . شاخص4 جدول

 ها اه،/ گزحافیتوض طؤعفه ه،ال

 یده   سانطا  یداخل طیطح
 یپژ ه اه ،آ یها پ  ژ 

 بود  عملذ ا
 (ساعه 10   ساعه 5 یها یز،  ب ناطهد   ادغام) اه ،آ ساخت

 (ج،نتا ک د  )استفاد  اه ،آ یایب شیپ

 طشا کت
 کااهگا  طشا کت

 ی سان اطالع

 ل،به یها اه ،آ
 اه ،آچاه  ا، ک،نظ  گ نت   د 

 ها تیقاا عهم به توجه

 تم کز حون 
 یناا   /عل  ب  طتم کز

 جاطع

 تم کز ،یایجغ ان ساح تم کز ،یایجغ ان ساح

    یب تأث     یتأث حون 
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 د   

 یطاع یحاط/ یطشت 

  اهب 

 دهاه  سفا ش

 کا ن طا

 یطج 

 یطاع کااه   یتأط

 آ  ذا ،جا   اج ا نوع
 طحصول

 اه،ن ا

 ها کیتدا یهگیچی  پ تاهد ها کیتدا

 انهان تا چش  ینطان ناصله انق

 انهان 
 تاهد   یطاع طاابع ،ان اد عحاظ به ها ب ناطه حج    زا یط

 ها  شته

 پ  ژ  انجامنطا     طهف ها طا  تاهاد پ  ژ  انجامنطا   طهف

 ههف یها گ   
 ،یانیط یها سانطا  ،ها سم  ،یتجا  ی احهها

 ید عت یها اه ،نما   ها ش کت طحققا ، ،پژ هشذ ا 

 یخ  ج
     نه لیتحل ،یناا    ا  نقشه و،،ساا  ،یاستیس هیتوص

 ان یستیع ،یفیک   یکم یها یایب شیپ ش ا ،یپ
 انهان چش  ی  هیکل یها یناا  

 ک،نزد طیطح
 (ی  ساختا  ی)سانطان

کا ب د  /ذا ،جا
د   یپژ ه اه ،آ

 یاههاا،ن 
 ت، ،طه   یاستذاا یس

 ینوآ     یناا  

 ل،یانهان، تحل چش   ،شاطل شااخت، ته  اه،ن ا ط احل
 بانخو د   تحقق یز،  ب ناطه ،یز،  ب ناطه

 ی نهگیادگ، زا یط
 بانخو د یها چ خه  جود

 دانش انتقالسان کا    جود

 ا یحاط الف،تما

 یحاط

 دهاه  سفا ش

 یطج 

 یپژ ه اه ،آ   ها ب ناطه ا تباط ها ب ناطه ،یپاب جا

 ینا یها  ساخت،ن

 یاطالعات یها ل،پ  نا  جود

 یپژ ه اه ،آکا گزا ا  توانماه   جود

 یپژ ه اه ،آدانش   جود

 یپژ ه اه ،آ یها ب ناطه یاعزام د  اج ا  جود

 یابالغ   یط اتب سلسله قه ف  یب ناصله
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 یطشا کت ذا ،جا

 طشت ک  ،تصو  جود طشت ک  ،تصو  جود

 یانتزاع   هی طفیغ ا،کا آطه    هیطف یپژ ه اه ،آبه  اعتقاد

 یز،  ب ناطه به ش،گ ا
 طهف کوتا  ا، بلاهطهف

 طهف کوتا  ا، بلاهطهف

 )کشو ( د   طیطح

 تیحاکم قه ف تم کز ا، ع،تون زا یط قه ف ساختا 

 یادا  یاسیس ن هاگ
 د  که نفاا  یذ ان ،یها گ    انواع طشا کت ان ی یگ به  

   ستاهین قه ف

 اطالعات و ها داده . بررسی4

 پژوهی آینده های پروژهو  . ایران4-1

 یساله عمران برنامه هف  ینآغاز اول با کند میاشاره  (1391) یکه مردوخ طور همان
خ ار    لهسا یک یا، انهاهم، انهوزنگرش ربار، از حال   نخستین یبرا یران(، ا1327)

آگاهانه اقتصاد کشور در  ی و هدا یستهشا یرنظام تدب اندیشی، آیندهشد و به حوزه 
و  م د   ی ان م ه ای  برنام ه همچن ان در قال ب    یندفرا یندوران معالر گام نهاد و ا

ک ه گ ام    پژوه ی  آین ده کرده اس . ام ا   یدابلندمد  عمران و توسعه تاکنون ادامه پ
 مجی د  مطالعا  در بار نخستیناس ،  اندیشی آیندهنسب  به  برتر ای مرحلهو  تر مهم

 نگ ری  آیندهطرح  -یرانا یدر توسعه مل گروهی های رسانه نقش» عنوان با تهرانیان
ک ه او آن   یمند و با استفاده از روش دلف روش یا گونه به «یرانا یمل یوتلویزیونراد
س ازمان   ی ز، ن 1375ب ه اج را درآم د. در س ال      1355در س ال   ید،نام« سروش»را 

 11 ش ماره  ضمیمهلور   به را «نگری آیندهو  پژوهی آینده نامه یژهو»وبودجه  برنامه
من دان   عالق ه  اختیار در و منتشر مردوخی بایزدید کوشش به ووبودجه  برنامه مجله
ساله چه ارم   برنامه پنج یمو تنظ یهته یبرا ریزی برنامه ینتدارکا  آغاز در. داد قرار

 ان دازی  مچش   یمو تنظ   ی ه وبودجه، فکر ته در سازمان برنامه 1381توسعه، از سال 
 در ک ه  ش د  مط رح  یطورج د  به باشد،ساله  پنج های برنامه یکه راهنما ساله یس ب

 دس    و گرف  قرار نظام مصلح  تشخیص مجمع اقداما  با تعامل در کار، میانه
 جمه وری ان داز   چشم رسمی سند» عنوان با دولتی رسمی سند یکلور   به آخر

 ی،برنام ه چه ارم توس عه اقتص اد     کل ی  های سیاس  و 1404 اف  در ایران اسالمی
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در  «یمق ام معظ م رهب ر    ی ه ب ا ابالغ  -یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع
ک رد   ی دا کش ور انتش ار پ   ری زی  برنام ه و  یری ، توس ط س ازمان م د   1382آذرماه 
 .(1391 ی،)مردوخ
و  یدولت   ینهاده ا  پژوهی، آیندهبا گسترش توجه به  یر،طول چند سال اخ در
را در دس تور   پژوه ی  آینده های پروژه یاجرا یاسفارش  یراندر ا یادیز یخصول
 بخ ش  ه ا،  دانش گاه  ه ا،  فرهنگس تان  سیاس تگذار،  نهاده ای . دادن د  قرار دکار خو

 ه ای  ی   فعال پژوهی، آینده ینهزم در ها انجمن برخی یزن و ها پژوهشکده خصولی،
اس ناد   ینتدو های پروژه یا پژوهی آیندهپروژه  یادیو تعداد ز اند داده انجام مختلفی
 انجام شده اس . پژوهانه آینده یکردبا رو یاسناد راهبرد یاتوسعه 

 پژوهی آینده های پروژه . بررسی4-2

و  پژوه ی  آینده های پروژه توان میحال  شد، گفته قبل بخش در که مدلی طراحی با
ش ده   احص ا  ه ای  ش اخص  با ،اند داشته پژوهانه آینده یکردرا که رو ملی های برنامه
ک ه   یط رح در س طح مل     4و  پژوه ی  آیندهپروژه  6پژوهش  ین. در اکرد یابیارز
ظور من اند. به قرار گرفته یانتخاب شده و مورد بررس ،اند داشته پژوهانه آینده یکردرو

 های پروژه)که عمده  یفناور پژوهی آینده یرهدر دا یلشدن تحل از محدود یریجلوگ
 ه ا  برنام ه و  ها پروژهحوزه اس ( تالش شده  یندر ا یراندر جهان و ا پژوهی آینده
و  یمل   ه ا  پروژهانتخاب شوند. سطح همه  یو فرهنگ یگوناگون علم های حوزهاز 

تع  داد  ه  ا، پ  روژه م  الی ابع  ادتناس  ب  ب  ه و اس   ب  وده  بخش  یه  ا  موض  وع آن
 یش تر ب یبررس   ی. ب را اس  بوده متغیر نفر 1300 ینفر ال 35 ینکنندگان ب مشارک 
 :پردازیم یم ها پروژه یاجمال به معرف ابتدا به

 بررسی مورد های پروژه مشخصات .5جدول 

 نام
-عش   سال

 کا ن طا پا،ا  سال
 طو د های   ش

 خ  جی استفاد 
 طیزا 

 طشا کت

 95-96 بوطی جو،شذ 
 تحقیقاف ط کز

 طخاب اف

 خب گا ، پال
 تحلیل ساا ،و،

   طتقابل ی افتأث
  ا  نقشه

 سیاستی، توصیه
 نف  100 انهان چش     ا  نقشه

 95-96  سانه پژ هی آ،اه 
 طجالف گ   

 همشه ی
 یای،طح پو،ش

طصاحبه، پال 
 یاستی،س توصیه

 نف  35نقشه  ا    
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خب گا    
 ،هب  پا  ،زی ب ناطه

 ،وساا 

 آ،اه  ،وهایساا 

  ا  نقشه
 طید  تو بی 

 ساا ،و پتات، تحلیل نی   پژ هشذا  94-93
 خب گا  پال  

 نف  35 ناا  ی  ا  نقشه

 94 ،ا فن پژ هی آ،اه 
 قهس آستا 

  ضوی

 پال طصاحبه،
   خب گا 

 ساا ،ونو،سی
 نف  60 آ،اه  ساا ،وهای

 طلی سانطا  91 ی   به   آ،اه 
 ی   به  

پال خب گا     دعفی،
 آ،اه  ،وهایساا 

 نف  45 آ،اه  ساا ،وهای

 اطایت  اهب د ساه
   توعیه نضا،ی
 اطالعاف تبادل

 کشو 

90-890 
 ا تباطاف  نا ف
 ناا  ی  

 اطالعاف
 پ سشااطه   ساا ،و

 سیاستی، توصیه
 توساه، ساا ،وهای
  ا ، نقشه
 های ا عو،ت
 نی  های   تحقیقاتی

   نه   پیش ا 

- 

 جاطع نظام
 پژ هش،  اهب دی
 نوآ  ی   ناا  ی

 نفت  نا ف

 پال   طصاحبه نفت  نا ف 89-87
 خب گا 

 های ا عو،ت
   تحقیقاف

 سیاستی های توصیه
 نف  100

 علمی جاطع نقشه
 89 کشو 

 عاعی شو ای
 ن هاذی انقالب

 پال   ادبیاف طااعاه
 خب گا 

 سیاستی، های توصیه
   توساه ساا ،وهای
 های ا عو،ت

 تحقیقاتی

1000 
 نف 

 خب گا  پال بههاشت  نا ف 86 سالطت علمی نقشه

 سیاستی، توصیه
 های ا عو،ت
   نهها، تحقیقاتی،

 طا نی   ها پیش ا 
 کلیهی های ناا  ی

 نف  300

 ،لوف: پاپاطفا
 نذا ی آ،اه 
 ت ،  طه 
 ا، ا  های ناا  ی

86-85 

 ،تطحو  با
 تحقیقاف ط کز

 علمی سیاست
 کشو 

پال  ،و،ساا  دعفی،
خب گا    

 پاب جا  ،زی ب ناطه
 ناا  ی باهی ،تا عو

1300 
 نف 

 بحث و . تحلیل5

 ی ان ب رداران و مجر  دهندگان، بهره سفارش یکردرو یبه اقتضا یراندر ا پژوهی آینده
ط رح،   یو زم ان  یو متناس ب ب ا ابع اد م ال     شود یاجرا م ها پروژهاز  یانواع متفاوت
 از پ س . ش وند  یم یممشارک  و حوزه تمرکز تنظ یزانهمچون م یدیکل یافاکتوره
 استخرا  شد: یربه شرح ز یجنتا یران،ا پژوهی آینده های برنامهو  ها پروژه یبررس
 انج ام  پروژه بدیل، های آیندهعموما  با در نظر داشتن  یل،مؤلفه تفکر بد ( در1

 .اس شده  
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در  ه ا،  پروژهدهندگان  مشخص شد که عمده سفارش ییگرا در مؤلفه عمل( 2
در عم ل از   یپ روژه را آغ از ک رده ول      آین ده، فعال ساخ   یکردنظر با رو یطهح

 .کنند نمی استفاده بعدی های برنامهدر  پژوهی آینده های پروژه یخروج
 ،ه ا  دهنده آن اس  که در همه پروژه مؤلفه حوزه تمرکز نشان یبررس ( نتایج3
ام ا در مراح ل     لور  گرفته اس  یتا حد یرونیب یطمح یناخ  بررسدر فاز ش

اج را و تعام ل ب ا     ی زی ر برنام ه   یی،پابرج ا  ی زی ر برنام ه  ی،همچون طراح   یبعد
کنن دگان   تعداد مش ارک    پروژه بوده اس . ی، تمرکز عموما  بر حوزه اللنفعان یذ

مؤلف ه   یوده اس . بررس  ب یرمتغ نفر 1300 تا 35با توجه به ابعاد و سطح پروژه از 
ه ا در ف از    نشان داد که اغلب پ روژه  یزیر در برنامه یپژوه یندهآاستفاده از  یگاهجا

عموم ا    ان د.  پژوهانه استفاده کرده ندهیآ یکردهایرو ایها  از روش لیشناخ  و تحل
 یدارا ه ا  پ روژه انج ام نش ده اس   و هم ه      نگ اری  آیندهو پس ا  نگ اری  آینده یشپ

 در که اس  شرحی به ها شاخص یگرد یکم ی اند. وضع بوده یدهنده دولت سفارش
نفع ان   یمختل ف ذ  یه ا  دهن ده دس ته   نش ان   شکل. آمد خواهد بعدی نمودارهای
از  ی ک  یچه   یبا دهد تقر اس  که نشان می پژوهی آینده های وژهپرکننده در  مشارک 
ه ا را   ها و انجم ن  یهاتحاد ی،بخش خصول نفعان یها، ذ از آن یمعدود یا ها پروژه

را در ه ر   پژوه ی  آین ده  یه ا  تواتر استفاده از روش  شکلاند.  یدهبه مشارک  نطلب
 یه ا  تن وع گ روه    ش کل گذارده اس  . در   یشبه نما پژوهی آیندهپروژه و برنامه 

 ی ا  برنام ه  ک ه  معن ا  این به اس ، شده داده نمایشرا  پژوهی آینده های برنامههدک 
 ان واع  تواتر. اس  شده طراحی برداران بهره از ای دسته چه برای پژوهی آینده پروژه

دهن ده و   و خواس ته س فارش   یکردتناسب رو که به پژوهی آینده های پروژه  خروجی
 ک ه  ینشان داده اس  . درل ورت    شکلدر  ،شود می یپروژه طراح ی و ماه یمجر
 ان داز،   چشم ینشامل شناخ ، تدو را ریزی مراحل هر نوع برنامه عمومیلور   به
 از اس تفاده  ب دانیم، تحق   و ب ازخورد    ری زی  برنام ه  ی ی، اجرا ریزی برنامه یل،تحل

ش ده   یرتصو  شکلمراحل در  یناز ا یکدر هر  پژوهی آینده های روش و رویکرد
در  ،در قبال مش ارک   پژوهی آینده های پروژه برداران هو بهر یانمجر یکرداس . رو
 و طی ف  س ر  دو در گس ترده  مشارک  و محور هخبر یکرده اس . دو روآمد شکل



 1398 تابستان ♦ ویکشماره نود ♦وهشتم  سال بیست ♦      24

 دیگر پیوستاری سر دو در سازمان درون یا و سازمان بیرون افراد نظرا  از استفاده
 شود. احصا می طلبی مشارک  چهارگونه محور، دو این تقاطع حالل کهقرار دارد 

 نفعان ذیمختلف  یها مشارکت دسته یزانم .2 شکل

 

 پژوهی آینده های روش از استفاده تنوع .3 شکل

 

 هدف های گروه .4 شکل
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 پژوهی آینده های پروژه های خروجی .5 شکل

 

 ریزی برنامهدر مراحل  پژوهی آیندهاستفاده از  .6 شکل

 

 کننده مشارکت های گروه. 7 شکل
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را  ه ا  پ روژه  یاز بررس   حال ل  ه ای  داده ش د،  تشریح که مدل اجزای به توجه با
 ی   ه ر ش اخص از ح   ی کرد که وضع یفتول یبه نحو یردر جداول ز توان می
 یبن د  ب ا جم ع   ی  ، مشخص شود. درنها پژوهی آینده های نسل یانآن در م یگاهجا
 پژوه ی،  آین ده  ه ای  نس ل ک دام از   در ه ر  ه ا  شاخص یگاهغلبه جا یزاناز م یفیک
 .کرد استنتا  را ها پروژه کلی وضعی  توان می

 درونی یهدر ال پژوهی آینده های پروژه یتوضع یلتحل .6 جدول

 نسل  ضایت ها طؤعفه  د،ف

 انه. شه  گ نته نظ  د  ط جح طحتمل، طالوب، های آ،اه  ها، پ  ژ  عمه  د  به،ل تفد  1
سوم 
 به باه

 ،یگ ا عمل 2

 آ،اه ان ب ناطه  یعاوا  بخش به آ،اه با نذا  ساخت ناال  ،دی،جز  ها پ  ژ  همه
اتفاق  به ق ،ب اج ا، ط حله د  اطاانه.  شه  یط اح  بط یبخش ذ ،اسانطا  
 انه. سانطا   ا د نشه   ،زی ب ناطهد  طو د، به چ خه  جزها  آ 

   ا ل
 د م

 ها یکتدا 3

   طتخصصا  دعفی پال،. است بود  طحو  خب   استفاد  طو د های   ش عمه 
 استفاد  طو د های   ش بیشت ،   ا  نقشهباضاً    نو،سی ساا ،و طه، ا ،

 .انه بود 

   ا ل
 د م

 نطانی انق 4
 ا  طهف یا . د  ساه بان  طانه شه   ،فسال تا  20تا  10بان   یب ا ها پ  ژ  همه

 انه. طو د توجه ق ا  داد  یزن

 سوم
 باه به

5 
 جغ انیا،ی؛ ساح

 طوضوع ساح
بود  است. طوضوع  اعمللی ی طو د ب ،ک   یهمه طل ها پ  ژ  یا،یجغ ان ساح

 بود  است. بخشیها  آ 
 سوم

 باه به

 تم کز حون  6

 اطا، ی  ن هاذ یاجتماع ی،اقتصاد ناکتو های به ها پ  ژ  همهتوجه   غ  علی
 حل د  آ  ،ایآن  نقش به توجه به   پ  ژ  اصلی طوضوع پ  ژ ، تم کز حون 

 .است بود  اقتصادی ،ا یا توساه   اجتماعیت   بز گ طسائل

   ا ل
 د م

7 
   طشت ،ا 
 حاطیا ؛

 ههف های گ   

   پژ هشذ ا  د عتی، بخش سانطا ، خود عمه طو   به ههف های گ   
 عموم طو د سه بانا ،   تجا ی  احههای طو د سه د  تاها. است بود  طحققا 

 انه. بود  ههف گ    ها، سم  طو د ،ک   صاات طو د د  ط دم،

   ا ل
 د م

 طشا کت 8

 ، ا طتخصصا    طه ،ذ ا بود  است، بان یبخش د عت ها پ  ژ تمام  کا ن طای
 ،ه اسااد د ، د  ته  یانه. طشا کت داخل بود  ی  طتخصصا  دانشذاه ید عت
همچو   ی  نیب ینهادها یصو ف کم نگ، جلب طشا کت ب خ . بهشود یط

، اطا شود یط ،ه د ا،شا  علمی تجا ب ان ی یگ طاظو  به   به خصوصیش کت 
 داخلی ی سان اطالع ،طؤث  طشا کت ساح تاها. یست  طؤث  ن ،ها پا ،انیج 

 .است

   ا ل
 د م

9 
 تاهاد

 کااهگا  طشا کت

 داد  طشا کت اسااد  ،ته  د « خب گا » ان نف  1000 ان شیب ،یطل ساه د  د 
 بود  ف ن 100کااهگا   طشا کت تاهاد طتوسططو   به پ  ژ  8 یباق د انه.  شه 

 .است

 سوم
 باه به

10 
 چ خه د  استفاد 

  ،زی ب ناطه
   شااخت نان د  گ نت، ق ا  دست س د ها  آ  اطالعاف که ،یها پ  ژ  اغلب

ان  یت  انه. د صه ک  استفاد  ک د  پژ هانه اه ،آ ید دها،   ا، ها   ش ان لیتحل
   ا ل

 د م
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انهان   د  ط تبه آخ   چش   ،  ته  یز،  ب ناطهد  ط احل  بیبه ت ت ها پ  ژ 
 تحقق   بانخو د. یز،  ب ناطه

 خ  جی جاس 11

 یها ی ا د  خ  ج و،  ساا  یاستیس ت،/ ا عویاستیس هیتوص ها پ  ژ  اغلب
   یهیکل یها یناا   ان یستیع ش ا ،یپ     نه لیتحل  ا ، نقشهانه.  داشته خود

 انه. بود  ها پ  ژ پ تد ا   یها یخ  ج ءجز ی،باه ط تبه د انهان  چش 

- 

12 

 حج 
 های نااعیت

 نذا ی آ،اه  یشپ
 نذا ی آ،اه   پسا

ان  یمیانه. ن داشته ینذا  اه ،آپسا  ا، ینذا  اه ،آ شیپ تید  پ  ژ  نااع تاها
 انه.  ا ب گزا  ک د  یعموطاً داخل نفاا  یبه ذ ج،جلسه ا ائه نتا ها پ  ژ 

   ا ل
 د م

13 
   اج ا نوع

 جا،ذا 

 ی  نیتوسط طشا   ب ها پ  ژ ان د سوم  یشبود ؛ ب ید عت ها پ  ژ  تماطی
 سانطا  انجام شه  است. یتوسط خود اعضا سوم ،ک   پژ هی آ،اه 

- 

 (یستمی)س نزدیک محیط الیه در پژوهی آینده های پروژه وضعیت تحلیل .7 جدول

 نسل  ضایت ،ابیا ن یها طؤعفه د،ف 

1 
د   پژ هی آ،اه  جا،ذا 

 آ،اههاین 
 سیاستذاا ی

 ،فتا  یاستذاا یبا ههف    د د  س پژ هی آ،اه  ها پ  ژ  یتماط د 
 .است نهاد   خ اتفاق ا،  طو د، ،ک جزها  شه    د  همه آ 

 ا ل

 ،ادگی نهگی طیزا  2
 پژ هی آ،اه    گاا ی یاستس یا   حلقه بانخو د ط ،ادگی یانتقال  چ خه

 . جود نهاشت ها پ  ژ ان  ،ک یچد  ه
 ا ل

 ها ب ناطه پاب جا،ی 3

اطا  ،انه شه  ،فسانطا  تا  یبا توجه به  اهب دها پژ هی آ،اه  های ب ناطه
 پژ هی آ،اه  های پ  ژ  های یب  اساس خ  ج ی اهب د  ،زی ب ناطه

 های خ  جی   سانطا  های ب ناطه یا   حلقه اتصال ط ی دگ یصو ف نم
  د     طحیط ان طاظ  بانخو دهای. نها د  جود پژ هی آ،اه  پ  ژ 

 شود. یانجام نم ،اه آ تغیی  های سیذاال د ،انتطاظو   به

 ا ل

4 

 نای های ن، ساخت
 های پ  نا،ل)طشا  ا ، 
  .پ آ دانش اطالعاتی،

)... 

توانماه  تدایدی کا گزا ا  جود نها د.  قه تماه اطالعاتی های پ  نا،ل
 یطشا کت یها انجام پ  ژ  یباال یها ،اهاطا هز ، جود دا نه یپژ ه ،اه آ

 یها پ  ژ  طشا کتیها اجان  انجام  پ  ژ  ،ی   بودجه پا یپژ ه ،اه آ
 دهه. ی ا کاهش ط یپژ ه ،اه آ

 ا ل

5 
 قه ف بی  ناصله

 جا،ذا 
 ط اتبی، سلسله ها سانطا  ب خی. نها د  جود قسمت ا،  د  یباه جمع

 .انه بود  اختیا  تفو،ض دا ای   ی طتم کزغ ب خی   طتم کز
- 

 ا ل .است ،ی پا پژ هی آ،اه  دانش پژ هی آ،اه دانش   جود 6

7 
 یاعزام د  اج ا  جود
 پژ هی آ،اه  های ب ناطه

 ی  سمی،صو ف غ به اطا دا د؛  جود دستو ی اعزام ها سانطا  ب خی د 
 یا سؤال است   ا تباط د جانبه ط ، ن یپژ ه ،اه آ یها پ  ژ  یکا آطه
 ی  د  ب خ شود یب ق ا  نم یتخصص یها   گ    یپژ ه ،اه آ یها پ  ژ 

 نها د.  جود نیز دستو ی اعزام حتی د،ذ ، های سانطا 

 ا ل

 طشت ک تصو،   جود 8
طختلف  نفاا  یذ ی حون  ب ،اه آ ،اسانطا    ،اه ان آ ، یتصو ،باًتق 

 . جود نها د

   ا ل
 د م
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 پژ هی آ،اه به  اعتقاد 9
  ساه  بیای یشد  حه پ یپژ ه ،اه کم نگ است. آ یپژ ه ،اه به آ اعتقاد

 شود. یشااخته ط ،اه آ یب ا ی اهب د
 ا ل

10 
  ،زی ب ناطه به گ ا،ش

 طهف کوتا  ،ا بلاهطهف
 کم نگ است. ، ا کا شااسا    طه یا ط د  نذ  ،اه آ تفد 

   ا ل
 د م

 )کشور( دور محیط الیه در پژوهی آینده های پروژه وضعیت تحلیل .8 جدول

 نسل  ضایت ،ابیا ن یها طؤعفه  د،ف

 قه ف ساختا  1

  ،زی ب ناطهب   یبود ، طبتا یکدطوک ات ی د  ع ، ا قه ف د  ا ساختا 
 قه ف کاهش طوجب که استبز گ  یبا د عت یط اتب   سلسله یط کز

 .شود یط طختلف نفاا  یذ بان،ذ ی

- 

2 
 سیاسی ن هاگ

 ادا ی

 نفاا  یغاعب( ذ ،د د)   سیاستی های گی ی ی   تصم ها ب ناطهعموطاً د  
 .شونه یحاف ط یان صحاه بان ،ا شونه یطغفول  اقع ط ،ی قه ف پا یدا ا

- 

 ی وض ع  یبن د  ک ه در آن جم ع    کن د  م ی  ی ان را نما یرنقشه ز یبررس ینا حالل
 شده اس . مشخص ها شاخص

 پژوهی آینده های نسلدر  یگاهجا یثح از ها شاخص وضعیت یبند جمع. 8شکل 

 

 5تنه ا   یش اخص ال ل   25 ی ان از م ش ود  یم   مشاهده یبند جمع در کهطور  مانه
 ه ای  پ روژه نسل سوم به بعد در  یکردرو یانگرپروژه نما یشاخص در حوزه داخل

دوم  یانسل اول  یکرداز رو ی حکا همه ها شاخص یهستند. باق یرانا پژوهی آینده
 ه ای  پ روژه از  یاریبس شود، یم یدهد یزطور که در عمل ن دارند. همان ها پروژه ینا

 خواس    ب ه  تنه ا ه ا   از آن یاریبا اجرا فالله دارن د و بس    یران،در ا پژوهی آینده
 ی ا  سیاس تگذاری  چرخ ه  وارد هرگ ز  ول ی  ش ده،  انجامبردار  بهره ودهنده  سفارش
ب ه   یناکام ل و فن    یکرداز رو یموضوع ناش ین. اشوند ینم در سازمان ریزی برنامه

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 
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 ینتر که مهم بسیاری های ی محدود یلاس  که در آن به دل پژوهی آینده های پروژه
س طوح و   نفع ان  یامک ان جل ب مش ارک  گس ترده ذ     هاس ، پروژه یآن ابعاد مال

 .ندارد وجود مختلف های حوزه

 گیری نتیجه

 و اجتم اعی  ه ای  ابرچ الش قرار دارد و ب ا   یچیدهکامال  پ شرایط در اکنون هم ایران
رو اس  .   هروب   ب اال  قطعی  عدم دارای وابعاد گسترده  با زیستی محیط و اقتصادی
 و س اختارها  رویکرده ا،  به سیاستگذاران و ریزان برنامه ازپیش یشب یط،شرا یندر ا

 تغیی ر  این. باشد داشته را پیچیده شرایط این با مقابله توان که دارند نیاز فرایندهایی
 نگ رش  گ ذار زم ان   طور ه م  به و سیاستگذاریدر  تحول یچیدگی،پ افزایش و نیاز
 مل زم  ت ر  پیش رفته  ه ای  نس ل  ب ه  ابت دایی  ه ای نسل از را ها پروژه در پژوهی آینده
 .سازد یم

 های پروژه تنها کهگرف   یجهنت توان می پژوهش این نظری های بنیان بر یهتک با
 توانن د  م ی  باشند،سوم به بعد  نسل خاص مشخصا  از برخوردار که پژوهی آینده
 یراهب ر  این د در خ دم  فر  یفعل   های چالشبا ابر یاروییرو یبرا ابزاریعنوان  به

 پیون د  دربعد  بهسوم  نسل از نگاری آینده دیدیم کهطور  . همانگیرد قرارما  جامعه
 و ن وآوری  ه ای  نظامکه حامل  گیرد یم قرار کالن ریزی برنامه های نظام با ارگانیک
 .باشند یم فناوری و علم های سیاس 

 آن ،(پژوه ی  آین ده  ه ای  نسلدر  یرانا پژوهی آینده جایگاه) اول پرسش پاسد
 های نسل هعموما  در محدود پژوهی آینده های پروژه یفعل یطخواهد بود که در شرا

 یب را  یو اب زار  یض عف منطق   ، دچ ار  جه    ی ن ا از گی رد،  یم   قرار دوم و اول
 یزم ان  ازجمله بحران آب )ه م  یرانجامعه امروز ا فعلی های ابرچالشبا  یاروییرو

 امثال آن اس . و( یکاریتورم و ب یزمان )هم فالک  بحران ،(یلو س یسال خشک
ه ا ک ه الی ه     دهد که بخش داخل ی پ روژه   ، این مقاله نشان میها دادهبا تحلیل 

ه ای دیگ ر بهت رین وض عی  را از حی   جایگ اه        الی ه  تکنیکی اس ، نسب  ب ه 
ها داراس  و این موضوع نمایانگر ای ن واقعی   اس   ک ه ق و  فن ی و        شاخص

اس   و محت وا و فراین د     قب ول  قابل نسبتا پژوهی در ایران  های آینده تکنیکی پروژه
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 -ارشود. اما در الی ه س اخت   پژوهی بسیار با دق  و خوب انجام می های آینده پروژه
های  سیستم )محیط نزدیک( و )محیط دور و پیرامونی( که نیاز جدی به زیرساخ 

ه ا مطل وب نب وده و ای ن موض وع       مشارکتی و گسترده هس  ، جایگ اه ش اخص   
ن الزم پژوه ی در ای را   این واقعی  اس  که برای بهب ود جایگ اه آین ده    دهنده نشان

 سیستمی آغاز شود. -اس  از الالح الیه ساختاری 
 رش د  ی ک  پژوه ی،  آین ده  عرل ه در  ای ران  علم ی  واقع باید گف  رش د در 
 نظ ر  از پژوهان، آینده یعلم جامعه اخیر، دهه دو در که لور  ینبد بوده، نامتوازن
 و دان ش  س طح  اس تفاده  م ورد  ه ای  یکو تکن پژوهی آینده های پروژه دهی سازمان
 ،(2010و ش رکا )  یاآنچه پا ینوع و به اند کرده پیدا یتوجه قابل رشد بالنسبه، آگاهی

 ی ران در ا پژوه ی  آین ده  یک رد رو ض عف  یش،در زمان پروژه پامف ا در ده س ال پ    
 ام ا . اس    ش ده  مح دود  بس یار  حداقل یا ورفته  ینب از یادیحدود ز تا دیدند یم

 یس تم با س پیوندعرله  در یراندر ا پژوهی آینده های برنامهو  ها پروژهسطح  ارتقای
 واقع ی  مشکال  به عطف و ریزی برنامه و ایندفر ی،گذار یمش خط و گیری تصمیم
مطالع ا    درنامتوازن  رشد یکاثر  در یگر،د عبار  کند بوده اس . به یاربس جامعه
ب ا   یون د کرده، اما از نظر پ یشرف پ یکیو تکن یابزار دانش بعداز  دانش این آینده،
کماک ان در ح ال درج ا زدن     ریزی مهبرناارتبا  با نظام  یطورکل و به ها برنامه یگرد

 اس .
 مش ارک   درلد ندارد، خوبی وضعی  یریپذ بعد مشارک  از یگر،د یسو از
 ه ای  ش اخص و  یس ن گسترده( یدر مقابل بخش دولت ی)بخش خصول نفعان ذی

 ومح ور   لور  خب ره  و به یتمرکز عمده بر محور علم و فناور با ها پروژه اهداک
که با وجود  اس  واقعی  این أییدکنندهت ها یلتحل ینهمه ا. شوند یم انجاممحدود 
 نخس    نسل دو های یژگیعمدتا  و پژوهی آینده داده، تحلیل های ی در ظرف یتعال
 ح ل  در مح ور  خبره رویکردی با توسعه، پیشرانعنوان  به فناوری و علم به توجه)

 ( حفظ کرده اس .خطی نگاه ومسئله 
 ی ران، در ا پژوهی آیندهکه  گف  دومپاسد به پرسش  در توان میجه   ینا از

 ای ران  ف راروی  ه ای  چ الش ح ل   یسطح حداقل ب را  که نگاری آیندهبا نسل سوم 
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و  ی ران در ا پژوه ی  آین ده اول و دوم  ه ای  نس ل . گذار از دارد زیادی فالله اس ،
طور عم ده مس تلزم    پنجم که به وچهارم  های نسلازآن  پس وبه نسل سوم  یدنرس
 یعن وان موض وع ال ل    به یمحور قرار دادن مسائل اجتماع یزمشارک  و ن یشفزاا

 ی ز و ن ریزان برنامه یاستگذاران،در نگاه س یجد ییرا تغ یازمنداس ، ن پژوهی آینده
 اف زایش در گ رو   یی را  تغ ی ن ع الوه ا  اس . به پژوهی آینده های برنامهبه  یانمجر
 نظ ام  مختل ف  کنش گران  ب ین  ارتب ا   برقراری در جامعه مدیری  توانمندی سطح
ک ه اگ ر    ی ن اض من  . اس   دورنگ ر   و ک الن  راهبری فرایند یک ذیل در نوآوری
ه ای بنگ اهی، بخش ی و     نگاری ک ه در قال ب کوش ش    ی آیندهها برنامهو  ها پروژه
ه ای   یژگیونگاری ملی قرار گرفته و از  گیرد، در پیوند با آینده ای لور  می منطقه

 یه ا  نس ل تواند بس تری ب رای تحق       برخوردار شوند، خود مینسل سوم به بعد 
ی در سطح ملی فراهم سازد، ام ری ک ه س طح    نوآور یانو ارتقا جر ینوآور یدجد

 .اس های جامعه  یارویی با ابرچالشروحداقل برای 
 ی( و ح افظ 2018) میرعم ادی  مقال ه  دو ه ر  نتایج ینوع به پژوهش این نتایج

 مح دودی   ی ز ن یپ ژوهش در م وارد   این یگر،د یاز سو. کند می أیید( را ت2018)
 مح یط  بح    در اینک ه . ازجمل ه  ش ود  تکمی ل  آتی یها پژوهش در بایدداشته و 
 پرداخت ه  یادار یاس  یس فرهن گ تنها ب ه عوام ل    کشوری های شاخص و پیرامونی
 عوامل نقش مانند بیرونی محیط دیگر عوامل آتی یها پژوهش الزم اس  در. اس 

 شکافته شود. یلتفص به یزن اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،
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اه نوشت پی  
طالع ا  روش مند آین ده اس تفاده     را به معن ای ع ام م   پژوهی یندهدر این مقاله عبار  آ .1

نگاری به می ان آم ده اس  ، مطالع ا  آین ده ب ا        و هر جا سخن از آینده یما کرده
 مراد شده اس . پژوهی یندههای نسل سوم به بعد آ ویژگی

ب ودن   انحاءمختلف تعریف شده اس . درگی ر  به پژوهی یندهمفهوم مشارک  در ادبیا  آ .2
، رویکرده ای پ ایین ب ه ب اال،     گیری یمفرایندهای تصمکنندگان از نتایج در  استفاده

کنن دگان، تنظ یم و    هرگونه تالش برای ایجاد اجماع، ایجاد ارتب ا  می ان اس تفاده   
، تعامل و هماهنگی، کاهش تعارضا ، بس یج  نفعان یراهبردهای ذ یساز هماهنگ

ش ده در مش ارک  در ادبی ا      اقداما  مش تر  هم ه ازجمل ه فاکتوره ای ذک ر     
رس انی ل رک ب ه     ، مشارک  از اط الع پژوهی یندههستند. ضمنا  در آ پژوهی یندهآ
. در ای ن پ ژوهش   ش ود  یها و فرایندهای تعاملی تبدیل م ، به ایجاد شبکهنفعان یذ

ت ا   یرسان یکی طیف اطالع :چند شاخص برای مشارک  در نظر گرفته شده اس 
اس   و دیگ ری ن وع     پژوهی یندههای آ ها و برنامه ایجاد مشارک  فعال در پروژه

دخیل در حل مس ئله و می زان    یها دهنده وسع  گروه کنندگان که نشان مشارک 
تع  داد  ی   ه  ا اس    و درنها ب  ودن پ  روژه مح  ور ی  ا مش  ارک  مح  ور  خب  ره

 کنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفته اس . مشارک 

اعض ای   ینت ر   در مقاله ساریتاش فالله قدر  به وسع  پذیرش و انتظار کم ق در  .3
سازمان در قبال توزیع ناعادالنه قدر  تعریف شده اس . برای تبدیل این مفه وم  

ب ودن فراین دها و    مراتبی بودن ی ا مش ارکتی   عملیاتی میزان سلسله یها به شاخص
 اند. ساختارهای سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته

 منابع
 تهران: بنیاد توسعه فردا. تکنولوژِی،نگاری  های آینده روش(. 1384بنیاد توسعه فردا )

درآمدی در « ی خصولی و دولتیها بخشنگری در ایران،  یندهآ(. »1393محسن ) ،بهرامی
 ضیاء. (، الفهان: پار،95-123) پژوهی یندهآبر 

، ترجمه مس عود  نگاری فناوری مفاهیم و شیوه کار راهنمای آینده(. 1391جورجیو، لو  )
  آموزشی و تحقیقاتی لنایع دفاعی.منزوی، تهران: موسسه 
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 بازار پول، دولت ومروری انتقادی بر نظریه 
 *محسن رضایی میرقائد

 چکیده
دولت  بازار ود که متأثر از شو اثر یک فرایند دوطرفه تولید می درو  پول حامل ارزش است

کلیه متغیرهای اقتصاادی کاه دارای ارزش    ،پول حامل ارزش است که ییآنجا از. باشد می

دولت بدون باازار و   ،از سوی دیگر پول حمل یا نمایندگی شوند. توسط توانند می ،هستند

 .استای ناشی از دو عامل  توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده بازار بدون دولت نمی

روی ماهیت، نقش و کارکرد پاول، باه بررسای     این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر

 کاررفته بههای  در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول ها آننظرات پولی موجود و ناتوانی 

هم در تعریا،، هام در شا ل، هام در     د که شو پردازد. مشاهده می در تاریخ اقتصادی می

یک  سپس به ارائه ت.نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده اس

پردازد کاه قاادر   نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می

با معرفی یک مفهوم مرکزی برای باحث مربوط به پول را کاهش دهد و است پراکندگی م

خلاق پاول    دو دیدگاه در نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. ،پول، تعری،

داند در نظریه جدیاد   که ی ی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می

ی ی پول دولتی است . دهد اقتصاد نشان می در صورت به سهخود را پول اند.  ترکیب شده

زا یا پول بان ی است که بازارهای پولی  دیگری پول درون کند و که بانک مرکزی تولید می

بازارهاای   ای یاا پاول مساساباتی اسات کاه در      سومی پول مبادله و کنند جاد میآن را ای

ای  کاارکرد جداگاناه   دارای ماهیات و از اشا ال آن   هرکادام  کاه  یاباد  حقیقی جریان می

 هستند.

 ، دولت و بازارانواع پول، ابزار پولیاقتصادی،  نیازهای کاالی پولی، کلیدی: های هواژ

  JEL:E42, E51, E52بندی طبقه
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 مقدمه

نقشش پشول    ماهیت ومجدداً  ،است آمده یشپمدرن های  به دلیل تغییراتی که در پول
 .(2001، )معینشی  ندبر می آن را زیر سؤالبرخی  حتی گرفته است؛ وجه قرارت مورد
ایش  اعتقشاد    ،شکل اطالعات کد ششده دیجیتشالی افششایش یابشد     هرچه که پول در»

چیششی کشه وسشی ه     عنشوان  بهشاید هرگش  کند که شاید پول نباشد و می افشایش پیدا
هشا   سشال  نقشش پشول پشز از    . بنابرای  دوباره ف سفه و«مبادله باشد هم نبوده است

هشای   پز از سشال : »گوید می رابطه ی در ا( 2005) 1طرح شده است. اینگامم مجدداً
باره مورد توجه قشرار گرفتشه   دو ،در مورد ماهیت پول مطرح نبود الؤبسیاری که س

 .«است
پول مورد بحث بوده ولی هنوز ابهاماتی در ایش  رابطشه    تاریخ ماهیت در طول
اقتصاد هنشوز بشاز نهشده     سیاهی که درهای  جعبه شاید یکی از ،درواقعوجود دارد. 
یک بعد به آن نگاه کرده و تعریفی برای آن ارائه داده  کسی از هر .استمقوله پول 

بشرای  خشی آن را  . برول بسشتگی بشه مبادلشه دارد   پش  ،(2000) 2تورنت  هبه گفت است.
 و 1989، 3داننشد )گودهشارت   برخی دیگر آن را وسی ه مبادله می پرداخت جریمه و

( 1982) 4کالشدور  که چنان آنآیا پول یک عامل تولید یا ابشار مبادله است یا (. 1998
را  نآ (1871) 5منگشر  فرایند اقتصاد نیسشت.  هماند  باقی پول چیشی جش، معتقد است

                                                                                                                                 

1. Ingham 
2. Thornton 

3. Goodhart 

4. Kaldor 

5. Menger 
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 کیشد دارد. أت آنای  بشر وسشی ه مبادلشه    (1953) 1میشش   دانست و می وسی ه پرداخت
ماهیشت   دارای( معتقدنشد کشه پشول    2000اینگشام )  ( و1976) 2برخی دیگر مثل نیل

 اجتماعی است.
معی  یا کاالی معینی در طول تاریخ  شکل  یکدر  گاه یچهپول  ،دیگر از طرف

های طال(  تری  اشیا )سکه لیتری  اجنا  )نمک( تا عا از پستثابت نمانده است و 
تأثیر پول در اقتصاد نیش مورد توافش  نبشوده اسشت.     را به خود اختصاص داده است.

داننشد،   اقتصاددانان کالسیک آن را موجودی خنثی و صشرفاً یشک ابششار مبادلشه مشی     
 های اقتصشادی  در فعالیت دیگری مثل فریدم  آن را یک عامل مؤثر هعد که یدرحال

نهده یا خارج از قاعده پولی در آن،   بینی تری  تغییر پیش کوچک د کهکنن ق مداد می
دهد. فریدم  معتقد بشود کشه پشول     تمامی متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می

 (.1999 3،)وودفورد هم خنثی نیست درازمدت حتی در
پول  درباره منهأ پول نیش نظرات اقتصاددانان متفاوت است. برخی معتقدند که

ای دیگشر ایش  مسش  ه را رد     ولشی عشده   ،آورده است به وجودزار و مبادله پول با را
اگر بازار پول را خ   کشرده  کند.  پول را خ   می ،دولتکنند و معتقد هستند که  می
خاصیت دیگشری نشدارد    و مبادله است گاه وظیفه پول تنها ابشار سنجش وآن ،است

انتقال قدرت خرید  د وسی ه پرداخت وتوان پول می، ولی اگر دولت خال  پول باشد
ای مشورد   اینکه پول برای رفع نیازهای اقتصاد مبادلشه  مکان باشد. در طی زمان و در

ن آپیشدایش   ع ل اولیشه و  ولی در ،جای شکی نیست ،استفاده بهر قرار گرفته است
گیری خ   کشرده   برای مالیات را ا ابتدا دولت پولآیباقی است.  همچنان جای شک

صورت پول مقدم  ای  دراز آن در مبادالت مورد استفاده قرار گرفته است که  عدب و
بنابرای  هشم در تعریش ، هشم     (.2004و  2005)اینگام،  بازار بوده است بر مبادله و

در شکل، هم در نقش و هم در منهأ پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبشوده  
 است.

اص ی مورد بررسی در پژوهش حاضر ای  اسشت   پرسش باالبا توجه به موارد 
                                                                                                                                 

1. Mises 

2. Neale 

3. Woodford 
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 توان به یشک مفهشوم واحشدی رسشید کشه      های متفاوت می با توجه به دیدگاهآیا »که 
 «را به وحدت برساند؟نظرات مخت   فوق  بتواند

کند که پراکندگی مباحث مربشو    ، ای  مقاله تالش میپرسشدر پاسخ به ای  
نقشش و   ،وم مرکشی برای پشول، تعریش   به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفه

 هشای ف شگرایشان و   ابتشدا بشه دیشدگاه   منهأ آن را با وضوح بیهشتری توضشید دهشد.    
 ششود و  سپز به ماهیت چنشدگانگی پشول پرداختشه مشی     پردازد و ها می چارتالیست

خر هم بشه کارکردهشای پشول پرداختشه     آ در ماهیت مخت   پول و سپز به انواع و
 شده است.

 پول ازار وب دولت، .1

کشه  دیشدگاه اول  دارد.  پیدایش و ماهیت پول وجشود  أمنه دیدگاه درباره ع ل و دو
وسشی ه مبادلشه   داند؛ بنشابرای  پشول    مبادالت می پول را نتیجه رفتار عقالیی افراد در

 .ادله استهای مب کاهش هشینهبرای 
ط دانند. پرداخت مالیشات و بشدهی توسش    گروه دوم پول را وسی ه پرداخت می

 گیرد. پول صورت می
بشازار   . درحقیت مبادله وداند می ثرؤمرا پیدایش پول  نقش بازار درگروه اول 

ول بسشتگی بشه   ، پش (2000) 1تشورنت   هبوده است که پول را خ   کرده است. به گفت
 .استپول یک پدیده بازار  (1953)فون میز  و به اعتقاد مبادله دارد

معتقد هستند که پول باید ارزش ذاتشی   گویند و میهم  انرا ف شگرایای  گروه 
اثر مبادالت تهشاتری بشه اهمیشت     در مرورزمان بهکه بهر  ندمعتقد ها آنداشته باشد. 

وسشی ه  ن آولی بشرای اینکشه خشود     ،پی برد مبادلههای  کاهش هشینه ای برای وسی ه
راسشتا بشود کشه    . در همشی   باید دارای ارزش ذاتی باشد ،بتواند مبادله را انجام دهد

پشول  بشر  شگرایشان   ( ف1998) 2رتاگودهش  ورد.آروی  یمشت ق گشران بهر به ف شهشای  
 نآویژگی ذاتی کاالیی کشه  را از  پولارزش و  هستندمتمرکش وسی ه مبادله  عنوان به

 .دانند می ،کند را پهتیبانی می
                                                                                                                                 

1. Thornton 
2. Goodhart 
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 هشا  آندانند که معتقدند پول مخ وق دولت است.  می تگروه دوم را چارتالیس
معتقدنشد کشه اسشا      و دنش رآو می حساب بهوسی ه پرداخت  پول را واحد ارزش و

های  قدرت، (1947)1لرنر. است و مالیات ای برای پرداخت بدهی انتهار پول وسی ه
نکه نشا  کشه   آکنند یا  مخ وق دولت ارائه می عنوان بهحاکم دولتی پول را  قانونی و

وسشایل پرداخشت    معتقد است که ،دهند بیهتر اندیهه چارتالیسم را به او نسبت می
وسایل پرداخشت   ها آنهای پول را در خود دارند،  اعم از سکه یا اسنادی که ویژگی

گیرنشد. ششاید    وسی ه پرداخت مورد استفاده قرار می عنوان بههایی هستند که  یا ب یط
یشک   تشوانیم  ها را بیان کنشد و مشی   بتواند ماهیت پول یا پرداختی Charta ک مه التی 

ایجاد کنیم، ابشارهای پرداختی ما دارای ایش  نهشانه    فهم قابلمورد جدید با مفهومی 
هشا را فقشط بشا ب شیط یشا       توانند پرداخشت  هستند. امروزه مردم متمدن می Chartalیا 

 انجام دهند. Chartalقطعات 
 هشا  آن وظای  مخت فی را برای پول قائل هسشتند و  وها  دیدگاه ماهیت ای  دو

هشا   شود که هرچند دولشت  در حالی که در عمل نهان داده میدانند.  بل هم میرا مقا
کنشد. از طشرف    کنند، ولی بازار است که قیمت پول را تعیشی  مشی   پول را منتهر می

دیگر ارزش پول اگر در بازار تعیی  شود، دولت )بانک مرکشی( قشادر اسشت آن را   
هستند. از طرف دیگر  مؤثر  پول هم بازار و هم دولت در خ  ،تغییر دهد. بنابرای 

کننشد. اگشر قبشول     پول هم وسی ه مبادله است و هم برای پرداخت از آن استفاده می
تواند چند نقش را بشر عهشده    می زمان همکنیم که پول یک کاالی غیرمادی است که 
 که پول بششار  تصور کردچرا نباید شود.  بگیرد، آنگاه احتماالً ای  اختالفات رفع می

عهشده   وظشای  مخت فشی را بشر    مخت ش  و هشای   تواند ماهیت یا کاالیی است که می
 هشم ذخیشره ارزش و   . یاهم ابشار مبادله باشد بگیرد. یعنی پول هم ابشار پرداخت و

 قدرت خرید باشد؟ دهنده انتقالهم 
 
 
 

                                                                                                                                 

1. Lerner 
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 . نقش و ماهیت پول2

 نقش چندگانه پول. 2-1

 یجشا  بشه اسشت   بهتر، ( معتقد است1976نیل) که چنان پول یک ماهیت واحد ندارد، 
کند. یا  جامعه بسیار تفاوت می در زیرا که روابط اجتماعی ،کنیم ها فکر پول به پول

طشور   . همانگوید قبول وظای  چندگانه پول میبا  (1885) استوارت میل جان نکهآ
 ورتصش  بهدهد و  کند پول سه خدمت متمایش را ارائه می که پروفسور جونش بیان می

 هستند: یکتفک  قابلذهنی 
 ؛واحد شمارش .1
 ؛وسی ه مبادله 2
 .ارزش استاندارد .3

یا آنکه فون میز به جنبه مهمی از پول توجه دارد. پشول دارای یشک ویژگشی    
 صورت بهدوگانه است: به ای  مفهوم که یک جنبه آن فردی است و جنبه دیگر آن 

پرفسشور جشونش ثابشت    . هرچند کشه  استک ی  صورت بهیک سیستم برای پرداخت 
گوید که پول یک ویژگشی دوگانشه    میاست، وظیفه پول وسی ه مبادله است و کرده 
کنشد یشا جشان     استفاده مشی  حسابداری پول خود پول و عبارت از 1نکه کینشآدارد یا 

دهنشده آن   به ماهیت دوگانه پول است که پول یا مواد تهشکیل  معتقد 2استوارت میل
 ،و بیهتر کهورهای دیگر یشک کشاالی خشارجی اسشت )اسشتوارت میشل      در بریتانیا 

های متفاوت یا با کارکردهشای   تواند با ماهیت که پول می توان گفت (. پز می1855
پول یشک ویژگشی خاصشی داششته     ای  صورت باید  متفاوتی وجود داشته باشد. در

کی بی  همشه  مفهوم مهتررسد که  باشد که به آن چنی  خاصیتی را بدهد. به نظر می
ای ضشرورت    ه یا چنی  مسآوجود داشته باشد.  و کارکردهاها  ماهیت، ای  تعاری 

 باشد؟ وجود داشته تواند می دارد و
 

                                                                                                                                 

1. Keynes 
2. John Stewart Mill 
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 نقش پول ماهیت و .2-2

 ،(2014رضشایی،  ) گشردد  دادن ارزش برمشی  رسد که ماهیت پول به انتقال نظر میه ب
برخشی بشر ایش  نظریشه صشحه       کنشد.  یعنی پول کاالیی است که ارزش را حمل مشی 

بار ای  مس  ه را مطرح کرده  نخستی ولی دقیقاً مع وم نیست که چه کسی  ،گذاشتند
( کسی نتوانسشته ارزش مجشردی   1978) 1تر از سیمل تر و روش  است. شاید قدیمی

 دارای پشول  معتقد است کشه  سیمل شود را بیان کرده باشد. که توسط پول حمل می
است. او در جایی از ک مشه حمشل    ها آن وجود بدون اشیاء زیرا ارزش ؛ارزش است

ای اسشت کشه ارزش اقتصشادی     پشول مشاده   بشرد.  ارزش اقتصادی توسط پول نام مشی 
ای است که مظهشر ارزش انتشاعشی اسشت؛     کند. پول ماده را با خود حمل می انتشاعی

معنی پیشدا  هایی که با خود دارد،  اما برای ما فقط در حالتی که نماد یا حاوی ارزش
پول یک نماد مستق ی از ارزش انتشاعشی  »گوید:  کند. همچنی  در جایی دیگر می می

«. است... . پول تحق  مهخص آن چیشی است که مهترک در اشیا اقتصادی اسشت 
ولشی   بینشد.  پول را حامل ارزش مجشرد اقتصشادی مشی    ،طورکه پیداست سیمل همان
فرضشیه  »گوید کشه:   می اقتصاد سیاسیاصول بینیم در همان زمان منگر در کتاب  می
عنوان یک اشتباه ت قشی   انتقال ارزش از زمان حال به زمان آینده باید به عنوان بهپول 
 پشول  اگرچشه گویشد   زیرا که او می ،استدالل منگر در ای  رابطه ضعی  است«. شود
ششک بشرای ایش  هشدف      هشینه پایی  نگهداری، بی و دلیل ماندگاری دوام به ف شی،
 هنوز کاالهای دیگری برای آن مناسشب  که است سب است، با ای  وجود روش منا

آیا اینکه ممک  است اشیاء دیگری هم بتوانند حامل ارزش باششند دلیشل بشر     .است
ای  است که پول حامل ارزش نیست؟ از آنجایی که ای  ادعا را نتوانسته بشه اثبشات   

بشودن ارزش   نتیجه بگیریم که ای  استدالل برای رد نظریشه حامشل   توانیم برساند، می
فون میش  هرچند ای  ماهیت را جشیی از وسشی ه  به پیروی از منگر، ضعی  است. 

. (1885، فشون میشش   )کنشد   اششاره مشی   داند بشه دیشدگاه نیشش     بودن پول می ای مبادله
 نوششت  یدر پش  «.دارد امروزه پول هنوز نقش وسی ه انتقشال ارزش را »دیگر  عبارت به

طشور خخشص تأکیشد را روی کشارکرد      کینش به» کهشده است همی  صفحه نیش اشاره 

                                                                                                                                 

1. Simmel 
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فشون مشیز نیشش     «.دهنده ارزش بی  مح ی قرار داده اسشت  عنوان انتقال نقش پول به
ای  خاصیت پول نیش جشئشی  »گوید:  زیرا می ،کند غیرمستقیم ای  فرضیه را تأیید می

اگشر پشول حامشل ارزش نباششد،      کشه  یدرحال«. آن است ودناز همان وسی ه مبادله ب
ن آدوگشانگی   ( به ارزش مجرد پول و2005) یا اینگامتواند وسی ه مبادله باشد.  نمی

طبیعشت   ینجشا ا» مکان اشاره کرده است: زمان و یدر طقدرت خرید پول  در انتقال
ریشد  گیشری و ذخیشره ارزش انتشاعشی قشدرت خ     پول دو قسم است: وسشی ه انشدازه  
جشای ارزش از قشدرت خریشد     ولی اینگام به«. عمومی و انتقال آن در زمان و مکان

توانشد حامشل    استفاده کرده است. درحالی که اگر پشول حامشل ارزش نباششد، نمشی    
قشدرت خریشد بشدون مفهشوم ارزش در همشه       ،دیگشر  از طشرف قدرت خرید باشد. 

 کاالهای اقتصادی وجود دارد.
بودن پول، مورد قبول برخی از اندیهمندان قشرار   شاید ع ت آنکه حامل ارزش

نگرفته است، به ای  دلیل باشد که کیفیت و چگونگی ایش  خاصشیت تبیشی  نهشده     
و مبادله است. آنگاه یک واقعیت  کار یمتقساست. ولی اگر قبول کنیم اقتصاد نتیجه 

گشر   لشه آید. فضای سومی بی  افراد مباد می به وجود ،دیگری که خارج از افراد است
تواند از مفاهیم خاص یعنی مفاهیم اجتمشاع برخشوردار    گیرد. ای  فضا می شکل می

باشد که تمامی افراد یک گروه بتوانند با آن ارتبا  برقرار کنند. ارزش یشک مفهشوم   
ششوند.   یک معیار اجتماعی محاسبه و مقایسشه مشی   بر اسا اجتماعی است. کاالها 
هشای   رد توافش  همشه بشرای نماینشدگی ارزش    وسشی ه مشو   یکبرای مبادالت نیاز به 

یکسان، مورد نیاز خواهد بود. تواف  اجتماعی بشر یشک ششی کشه ارزش اقتصشادی      
ای اسشت. الزمشه    ناپذیر اقتصاد مبادله کاالها را بتواند محاسبه کند، ضرورت اجتناب

ای  کار ای  است که خود آن شی قاب یت حمل ارزش اقتصادی را داشته باششد تشا   
. البتشه ایش  حمشل چشون از     یردقرار گدر محاسبه ارزش کاالها مورد استفاده  بتواند

( معتقشد  1907نیست. زیمشل )  تصور قابلیک شی  ،جنز غیرمادی است مثل رنگ
حقیقت و ارزش دو زبان متفشاوت اسشت کشه منطقشاً توسشط مضشامی  و       »است که 

دنیا که در حوزه خود معتبر هستند در یشک روح واحشد    شده محتواها به هم مرتبط
گشذاری ممکش     طریش  درک و ارزش  ای  دو نشوع تشألی  از  «. شوند پذیر می مفهوم
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واقعیشت و ارزش   وبیش در یک وحدت متافیشیکی با یکدیگر آورده شود. است کم
دو زبان جداگانه هستند که از لحاظ منطقشی مفشاهیم را در جهشان بشه هشم مربشو        

ششود کشه بشرای     ارزش مثل رنگ و حرارت به اشیا الصاق نمی ترتیب ی ا بهکنند.  می
هر دو نظم واقعشی   ،درجه برابری برخوردار باشد. در رابطه با شی یکاز همه افراد 

 و ارزش کامالً جدا و مستقل از هم هستند.
قشدرت   لشذا هشم از   ،کنشد  خود حمل می ای را با پول ارزش اقتصادی یا مبادله

چنشی    ؛اسشت هشم وسشی ه پرداخشت     هم وسشی ه مبادلشه و   برخوردار است وخرید 
 طشرف دیگشر   داشته باششد. از  یدهد که کارکردهای متفاوت ماهیتی به پول اجازه می

خشدمات   دنیای واقعی کاالها و موازات بهکه را پولی  دنیای مالی وهای  ک یه فعالیت
، دارایشی  انداز و قبیل پز الی ازم های پولی و اگر فعالیت دهد. انجام می ،دارد وجود
 هشر ، باششد  هشا  آن تشری   مهم یارانه از مالیات و، مخارج، درآمد، سرمایه مالی، اعتبار
چون پشول حامشل    مقداری ارزش اقتصادی است. یرندهدربرگها  ای  فعالیت کدام از

یا بشا   ها آن ها را به نیابت از پز پول قادر است که تمامی ای  فعالیت ،ارزش است
پشول   عنشوان  بهپول  ای  صورت دیگر شکل پول انجام دهد. در در ها آنکردن  حمل

بنابرای  پول حامل متغیرهشای   .استب که پول حامل ای  موضوعات  ،مطرح نیست
مشد کشه   آیا اعتبار یشا در  قبیل دارایی متغیر پولی از (. هر2014ایی، )رض پولی است

شکل خاصی  متغیر پولی در هر .یندآ یدرمبه شکل پول  ،بیانگر ارزش اسمی باشند
متغیرهشای پشولی    پولی مسشتقل از  ،دارای نقهی است. بنابرای  یا اعتبار مثل سرمایه

داشته باشد. لشذا   برعهده متغیرهای پولی را وجود ندارد که نقش مجشایی از یکی از
نقشش   شکل یک متغیرهای پولی نقهی را برعهده دارد. در از کدام هرنقش  پول در

 عنشوان  بشه نقش سشوم   در نقش ذخیره ارزش و ،شکل دیگر در قدرت خرید دارد و
 کند.   عمل می کار یمتقس کننده تولید و تسهیل

 أ پولمنش. 2-3

کند یک قضاوت و باور اجتماعی است؛ ولشی بشاوری کشه     ارزشی که پول حمل می
ماعی در نسشبت  هم عینیت و هم ذهنیت اجت ،شود. بنابرای  کار گرفته می هب درواقع

را منعکز  ها ارزشاست. بازار جایی است که عینیت  مؤثردادن ای  ارزش به پول 
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ای از طرف جامعه الزم است که بر ای  ارزش مهشر   کند و از سوی دیگر نماینده می
ارزششی کشه پشول حمشل      أمنهش  تأیید بشند؛ ای  نماینده همان دولت است. بنشابرای  

بشازار ششکل    . ارزش واقعی دراستسوی دولت  از هم بازار است و هم از ،کند می
 در کشه کاالهشای خاصشی   ششود.   تأییشد مشی   و توسط دولت )بانک مرکشی( گیرد می

پشول انتخشاب    عنشوان  بشه  تشر باششد،   ای مناسشب  های مبادله هشینه و در یگذار ارزش
باید مشورد اعتمشاد جامعشه     پول یک پدیده اجتماعی است و که ییآنجا ازشوند.  می
 ،دولت تعیی  ششود  توسط تواند ید شود. پول میأیباید توسط یک مقام ت ،یردگقرار 
 بازار هر ت دولت وقحقی گیرد. در می صورتبازار تعیی  ارزش واقعی  توسطولی 
 فراینشد اقتصشادی اسشت    هسشتند. بشازار بخهشی از    مشؤثر تعیی  ارزش پشول   دو در

سشازد یشا    طری  پول بالفعل می منفعت را از ب( که ارزش اضافی و 2014،)رضایی
بشازار   البتشه پشول هشم کاالهشا را در     ؛گشذارد  پول بار مشی  ارزش را بر ،به تعبیر دیگر

 چرخشد و  دست مشردم مشی   ای که در کند. به همی  دلیل پول اولیه گذاری می ارزش
یعنشی بانشک   ؛ ششود  یشد مشی  أیدولت ت توسط  ،شود سازی مجدد می خود موجب پول

گیرد  بازار شکل می یا در آید یدرمبازار به چرخش  درلی و ،زدسا را می نآمرکشی 
پشول   أ. لشذا منهش  آیشد  یدرمش بازار به چرخش  در مجدداً رسد و ید دولت میأیبه ت و

دولشت   اگشر از  بازار شروع شود باید به تأیید دولشت برسشد و   از است. اگر دوطرفه
یشک   یسشاز  پشول بنشابرای    بشه محشک ارزش زده ششود،   بشازار   درباید  ،شروع شود
شود که خ   پول  ای  فرایند موجب می شود. دولت را شامل می تا از بازارفرایندی 

ای را طشی کنشد. در هشر مرح شه پشولی بشا یشک ماهیشت          یک مجموعه سشه مرح شه  
گیرد که با مرح ه و پول بعدی مرتبط اسشت. بشه همشی  دلیشل      ای شکل می جداگانه

متفشاوت   آید، یدرمکه در بازار به چرخش کند تا پولی  پولی را که دولت منتهر می
زا اسشت کشه در بازارهشای پشولی و      خواهد بود. واسطه بی  ای  دو پول، پول درون

جامعه برخوردار هسشتیم کشه    چند نوع پول در ما از ،بنابرای  آید. مالی به وجود می
 .استکارکردهای جداگانه  دارای ماهیتی جداگانه و کدام هر

 نآبازارهای  و های پول ماهیت .2-4

 شود: اقتصاد ظاهر می پول با سه ماهیت در
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شود و شامل سکه و اسشکنا    پول دولتی که توسط بانک مرکشی تولید می .1
ششود.   گران مالی نگهشداری مشی   ها و واسطه است که در دست اشخاص یا در بانک
تشی  ای  پول را پول دول، شود ن محسوب میآای  پول تعهد بانک مرکشی به دارنده 

 نوع پول دیگر است.   نامیم. ای  پول وسی ه تولید دو می
ریه ظن ید. ای  پول درآ می به وجوداعتبار  و انداز پزاثر  زا که در پول درون. 2

 .(2014، )رضایی توضید داده شده است عمومی پول کامالً
هشای ناششی از    مخارج اسمی ششامل تمشام دریشافتی    شکل درآمد و پول در .3
ن پول مبادالتی آبه و  شود خدمات می عوامل تولید یا مخارج روی کاالها و هعرض

تبشدیل بشه پشول     ،شوند زا که وارد بازارهای حقیقی می های درون . پولشود گفته می
پشول حسشابداری همشی  پشول بشوده اسشت.        شوند. شاید منظور کینش از مبادالتی می

 بهتشر : »( معتقشد اسشت  1976) نیشل  که چنان آن بنابرای  پول یک ماهیت واحد ندارد،
جامعشه بسشیار    زیرا که روابشط اجتمشاعی در   ،ها فکر کنیم جای پول به پول هاست ب

 ب که بشرای هشر   ،ندارد پول وجود عنوان به. بازار مستق ی برای پول «کنند تفاوت می
 ن وجود دارد.آنوع پولی بازارهای خاص 

  آنکارکردهای انواع پول و  .3

بشه  پشول   ،کشرد  ماند که هر کسی برای خودش تولید می معیهتی می اگر اقتصاد بهر
 کنشد، لشذا   مشی  فعالیشت  دیگشری  برای بهر چون ای مد. در اقتصاد مبادلهآ نمی وجود
از  نیشش  مبادلشه هشای   هشینشه  ،دیگشر  از طشرف . شوند می خارج یزمان هماز  ها فعالیت
 آمشده  به وجشود  پول به نیاز نوع سه ای در اقتصاد مبادله هد شد.او خواهای  دغدغه
 :است
ای که هشینه مبادلشه را کشاهش    وسط وسی هتخدمات  به مبادله کاالها و نیاز .1

 گیرد. می برعهدههای خاص خود ای  نقش را  دلیل ویژگیه دهد. پول ب

محاسبه اقشدامات   پذیری و های خود نیازمند مقایسه گیری افراد برای تصمیم .2
 آنچشه لذا  ،کنند دیگر کار مییکای چون افراد برای  لهمباد در اقتصادد. نهستخویش 
ای  صشورت در   در .باشد ،دهند از دست می آنچه باید بیهتر از ،ورندآ می به دست

 ، یعنشی کننشد  ای نسبت به زندگی معیهتی منشافع بیهشتری کسشب مشی     زندگی مبادله
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 آن مبادلشه  و در آورد به دسشت  را کاالیی تا دهد می انجام را هایی هشینه طرف یکاز
 هشا  آننیشاز   مشورد  ای لشذا وسشی ه  . دکن کسب را هشینه از بیهتر منافع دیگران با کاال
 وسشی ه  پشول  کنشد. بنشابرای    مقایسه یکدیگر و با بسنجد را ها موقعیت ای  که است

 حسابداری است. سنجش و

صشورت   زمشان  هشم ای  اقتصشاد مبادلشه   در هشا  انسشان که اقشدامات   نجاییآ از .3
منافع باید توسط ابشاری که نمایندگی ایش    ها و هشینه ،مدآدر ،لذا مخارج ،گیرد ینم

 ،ششکل متغیرهشای پشولی    قابل نمایندگی باشد. لذا پول در ،نوع نتایج را داشته باشد
 گیرد. می برعهدههای پولی را  نمایندگی فعالیت

فشع ایش    ورد که پول برای رآ می به وجودای نیازهایی را  بنابرای  اقتصاد مبادله
طرف  و از گیرد می برعهدهوظیفه مبادله را  طرف یکازید. پول آ می به وجودنیازها 
 اقتصشاد  یقشت در حق ؛دهشد  وظیفه پرداخت را انجام می وظیفه ذخیره ارزش و دیگر
ضشرورت کشاهش    وهشا   فعالیشت  یزمان همگیرد. عدم  ای بدون پول شکل نمی مبادله

ای  ید تا اقتصاد مبادلهآوجود ه نام پول به ای ب وسی هکند که  هشینه مبادله ایجاب می
 .استن آنیازهای  اقتصاد مبادالتی و ،پولأ را شکل دهد. بنابرای  ع ت منه

 پول مبادالتی زا و درون ،دولتیگانه:  های سه پول. 3-1

شود. ولی  می منتهرپولی است که توسط دولت  ،گفته شد پول دولتی طور که همان
دسشتر  مشردم    در و آیشد  یدرنمش مبادالتی  پول صورت بهزا نهود  رونتا ای  پول د
وسی ه  کارکردهای ذخیره ارزش و اثر پولی است که درزا  گیرد. پول درون قرار نمی
یک موقعیتی نیاز  درها  فعالیت یزمان هماثر عدم  یعنی در ،دآی وجود میه پرداخت ب

گیشرد.   نیاز به قرض ششکل مشی   ،موقعیت دیگری در ید وآ به ذخیره ارزش پیش می
(. ولی ایش   2014 ،)رضایی شود زا منجر می یند ای  کارکردها به تولید پول درونآبر

 کنشد در  یعنی پولی را که دولت منتهشر مشی   ؛گیرد همان پول دولتی شکل می پول از
شود. ای  رویداد  زا تبدیل می وری به پول درون یا ضریب بهره ضریب فشاینده و اثر
ششوند.   زا مشی  گیرد که منجر به خ   پشول درون  مالی شکل می ارهای پولی وباز در

 رود. مشی  بشه کشار  مبشادالت   در گیرد و دستر  مردم قرار می زا در سپز پول درون
بازار  پول دولتی درشود.  زا در اثر سرعت پول به پول مبادالتی تبدیل می پول درون
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پایه پشولی بشا    دادوستدمرکشی با  شود. بانک تهکیل میدیگران  بی  بانک مرکشی و
 . نرخ بهشره کند را منتهر و عرضه می پایه پولی ،پولی بازارهای مالی و ها یا در بانک
توسشط  و  یبازارهشای پشول   . پشول دولتشی در  شود تعیی  می توسط سیاست پولی آن

زا تبشدیل   بشه پشول درون   و خانوارها در شکل سشپرده و اعتبشار   مالی ،نهادهای پولی
 د.شون می

 (1994) 1پول مبادالتی همان بازارهای حقیقی هستند که به تعبیر کشالور  بازار
 طریش  سشرعت پشول در    زا از پشول درون  .خشرد  پشول کشاال مشی    خرد و کاال پول می

مشدی  آپولی تبشدیل بشه پشول در    مخارج اسمی و ،مدآدر صورت بهبازارهای حقیقی 
طشی یشک دوره اقتصشادی     درخشدمات   شود. پول مبادالتی ارزش پولی کاالها و می

بازارهای حقیقی است. ممک  است یشک پشول    شده در های مبادله برابر پول است و
 مدی منجر شده باشد.آطول یک دوره اقتصادی چند بار به خ   پول در زا در درون

نکشه پشول دولتشی    آضشم    ،آیشد  یدرمش به چرخش  در جامعهبنابرای  پولی که 
سشت. بشه تعبیشر    امشدی هشم   آپول در بخهی از وزا  ولی بخهی از پول درون ،است
 را پهت سر گذاشته است. گانه سههای  ن پول مراحل خ   پولآ ،دیگر

 . کارکردهای پول4

 پول یک شی اقتصادی. 4-1

تر کردن روابط ای  سه نوع پول بهتر است که ما پول را نیش یشک ششی    برای روش 
اقتصاد به  نظر بگیریم. در اقتصادی دریک کاالی آن را توانیم  اقتصادی بدانیم یا می

 و بشودن  ششود، لشذا مفیشد    گفته مییا شی اقتصادی  االی،کا مبادله قابل هر شی مفید و
از  کمیشابی و  سشو  یشک یعنشی از  ، های کاالست پذیری ویژگی مبادله رغبت داشت  و
هشای   ی که ویژگی ش ، هردهد می تهکیل کاال را های ویژگی مفیدبودن،سوی دیگر 

 .  است کاال ،ناظر بر رفع نیاز خاصی از انسان باشد را دارا باشد و ضمناً باال عام
 ششکل  در اقتصشاد  فعالیشت  دلیل دو نوع همی  به، هستند دو نوع بهر نیازهای

 نیازهشای . ششود  مشی  تقسشیم  و اقتصشادی  رفشاهی  گروه دو به بهر نیازهای .گیرد می

                                                                                                                                 

1. Clower 
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نیشاز بشه    ها آنکند و برای رفع  میروانی بهر را مهخص  ی جسمی ونیازها رفاهی
 اقتصشاد  ، نیازهای اقتصادی دراست هانیاز آنخدماتی است که متناسب با  کاالها و
 هشینشه  و کشاهش  پذیری و مقایسه گری محاسبه بر ناظر که آید می به وجود ای مبادله
تخصیص بهینه و  کار یمتقسو همچنی  کمک به  ثروت و تهکیل طرف یکاز مبادله
مجموعه ای  نیازهای اقتصادی باعث شده است که پول اختراع  .استتولید عوامل 

 است. اقتصادی اختراع پول برای رفع نیاز ،شود. بنابرای 
شی اقتصادی یشک کشاالی خاصشی اسشت کشه نیازهشای        پول یا کاالی پولی یا

و  اجتمشاعی  زنشدگی  از ناشی های در اثر ضرورت .کند می  میأاقتصادی انسان را ت
 و مبادلشه  ی هوسش  بشه  نیاز ازجم ه آمد به وجود بهر برای اقتصادی نیازهای ای مبادله
هشای   کشردن ارزش  هذخیشر  و همچنشی   و خشدمات  کاالهشا  اقتصادی ارزش محاسبه

نشام پشول روی    هبهر به خ   کشاالی خاصشی بش    ،گرفت  از دیگران اقتصادی یا قرض
را حمل کنشد و لشذا نیازهشای    های اقتصادی  کاالی پولی قادر است که ارزش .وردآ

 پشولی  کشاالی  نشوع  یشک  آن نوع هر از پول بنابرای  نماید، برطرف را بهر اقتصادی
نیازهشای اقتصشادی    ،ذاتی یا اعتباری یشا الکترونیکشی   صورت به که آید می حساب به

 آیشد  یدرمسرمایه  قرض و، مخارج، دارایی ،مدآدر صورت بهکند.  می  میتأانسان را 
کشاالی   بشرای مثشال   ؛استاز ای  کاالهای پولی دارای حکم خاص خود  کدام هر و

 .استپولی در حکم قرض و سرمایه دارای احکام خاص خود 

 ذخیره ارزش  عنوان به. پول 4-2

تبشدیل بشه    ید وآدارایی در صورت بهتواند  می استکه حامل ارزش  نآدلیل ه پول ب
گیرد. بخهشی   مالی صورت می لی وهای پو دارایی هایبازار ثروت شود. ای  کار در

بازارهای دارایی تبدیل به  در شود و می انداز پزاسمی جامعه  دهای پولی ورآمد از
و  انشداز  پشز در ششکل  پول  ینجادر اشود.  پولی یا ثروت مالی می ،های مالی دارایی
هشای مشالی    دارایشی  ،طشرف دیگشر   دارد. از برعهشده وظیفه ذخیشره ارزش را  دارایی 

سشرمایه   صورت بهاقتصادی  های یتفعالاعتبار به  صورت بهذخایر مالی  د ازنتوان می
 برخوردار باشد.قدرت خرید ای  صورت پول باید از خاصیت  . دریددرآ
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 وسیله پرداخت عنوان به. پول 4-3

هشا نیشش مشورد اسشتفاده قشرار       وسی ه پرداخت به دولت یا بابت بشدهی  عنوان بهپول 
ن خاصشیت وسشی ه پرداخشت    آتولید پشول بشه    دولت در تأییدحقیقت  گیرد. در می
نظشر گرفشت.    توان پول دولتی را وسی ه پرداخشت در  و به همی  دلیل می بخهد می
نیاز به ابشاری دارند کشه مشورد    ،اشخاص برای دادن مالیات یا بابت بدهی ها و بانک
 ،ر ششود وسط دولت منتهش تدولت باشد یا  تأییداعتماد باشد. پولی که مورد  قبول و

 شود. گرفته می کار هبرای پرداخت ب

 ابزار پولی. 4-4

تشری    تری  کاال تا گران پست تغییر کرده است. از شدت بهطول تاریخ  ابشار پولی در
 ،های الکترونیکشی بشاب ششده اسشت     اند. امروزه که پول کاال نقش پول را پذیرا شده

 . ولشی تمشامی ابششار پشولی از    دهند کاغذی مبادالت را انجام میهای  پول تر از ارزان
برخشوردار باششند.    یشوبش  کشم توانند  ن میآ یو کارکردهامخت   پولی های  ماهیت
بیهشتری  کشارکرد را    ،ینشد آمبشادالتی در  زا و صشورت درون  ههایی که بتواننشد بش   پول

از  ،وظشای  پشول محشدودیت پیشدا کننشد      یکی از هایی که در پول خواهند داشت و
های کاغشذی   ف شی بیش از پولهای  رخوردار هستند. لذا پولقاب یت پولی کمتری ب

 الکترونیکی از قاب یت پولی برخوردار هستند.های  پول خود بیش از نوبه به هم آن و

 ارزش پول. 4-5

هشا   ششود کشه عکشز قیمشت     بازارهای واقعی تعیی  مشی  در طرف یک ارزش پول از
مشالی   بازارهشای پشولی و   در طشرف  یک کند. از واحد پول را مهخص می ارزش هر

وسشط  ت های خشارجی و  در مقابل پولی یاز سو شود و وسط نرخ بهره مهخص میت
گانشه دارای   هشای سشه   پشول  پشولی از  گردد. بنابرای  هر نرخ مبادله خارجی تعیی  می

متغیشر   یکدیگر قیمشت هشر   دلیل ارتبا  همه بازارهای پولی باه ولی ب ،قیمتی است
های دیگر مثل قیمت پول مبادالتی یشا سشطد    سایر قیمت قیمت قرض از پولی مثالً

توانشد   شود. به همی  دلیل روابطی مانند معادله فیهشر مشی   ر میأثها مت عمومی قیمت
 مخت   را نهان دهد.های  پولهای  ارتبا  بی  ارزش
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 گیری نتیجه

 ای مبادلشه  کارکردهای پولی برای فهم اقتصاد پولی و و آن تولید منهأ ماهیت پول و
روری اسشت.  ی ضامر ،جوامع بهری به یک فضای مس طی تبدیل شده است که در
یشد. پشول   آ وجود میه دولت ب وسط بازار وت و دوطرفهاثر یک فرایند پولی  پول در

ولشی   ،شود زایانده می گیرد و شکل می بازار لذا ای  حام گی در ؛حامل ارزش است
 برعهشده مقام پولی است کشه بتوانشد نماینشدگی جامعشه را      دولت و ،دایه ای  زایش

بشازار   ن درآقشدرت خریشد    و اسشت  آن بگیرد. اعتماد مردم به پول الزمشه پشذیرش  
ک یشه متغیرهشای اقتصشادی کشه دارای      ،شود. چون پول حامل ارزش است تعیی  می

 پول حمل شوند یا نمایندگی گردند. توسط توانند ارزش هستند می
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حسناحدی

 چکیده
 مشارکت میزان مشارکت افراد جامعه است و این میزانی سیاسی بر پایه ها نظاماستواری 

این ، رو نیا ازشخصیتی و تعاملی است.  فرد منحصربههای  یژگیوتابع بسیار مهمی از  افراد

 هیای  ویژگیی  اسیا   بیر  سیاسیی  مشیارکت  انیداز  چشی   پژوهش با هدف بررسی تعییین 

دختر و پسر دانشیاا    یاندانشجودر میان  موضوعی روابطگری  میانجی نقش با شخصیتی

 همبسیتای  یهیا  پیژوهش  نوع ازاین پژوهش  صورت پذیرفت. یقاتآزاد واحد علوم و تحق

 دانشیجو  500 تعیداد پیژوهش   یین ا در. است ساختاری معادالت یابی مدل روش بر مبتنی

 ها از برای گردآوری داد انتخاب شد.  در دستر  یریگ نمونهحج  نمونه با روش  عنوان به

 ، پرسشینامه (2008روابط موضوعی بل و همکیاران    ، پرسشنامهشخصیتی نئو پرسشنامه

که مدل پژوهش  دهد مینشان های پژوهش  یافته. شداستفاد   زاد  فرج یاسیمشارکت س

 هیای  یژگیی و توسیط  یاسیی مشیارکت س  از %(43تقریبیا  نیمیی     یطیورکل  بهد و ش أییدت

 یتیشخصی  های یژگیو یرهایمتغهمچنین  .است تبیین ی قابلو روابط موضوعیتی شخص

 هیای  یژگیی و دارنید و مسییر   معنیادار  مسیتقی   اثر یاسیمشارکت س ی برو روابط موضوع

 نشیان  یاسیی مشیارکت س  بیر  یرمستقیمیغ اثر یروابط موضوع گری یانجیم یتی باشخص

 های یژگیواز  ای ینهزمدر  موضوعیدادند. نتایج این پژوهش بر ضرورت الاوهای ارتباطی 

 .دارد یدتأککالن اجتماعی و ملی  های یتفعالسرشتی افراد در 

 ابط موضوعیرو یتی،شخص های یژگیو یاسی،مشارکت سهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 امرر   به ها تمل سیاسی توسعه شاخص ینتر مهم عنوان به سیاسی مشارکت امروزه
 به سنت از گذار که سوم جهان  کشورها در امر این. است شده تبدیل یزناپذیرگر

 و کسربی  امینی)دهد  می نشان را خود تر حساس شکلی به کنند می تجربه را مدرنیته
 سیاسری  مشارکت به مشروعیت کسب برا  ناچارند نیز ها دولت(. 1394 نرگسیان،

 زمینره  در مرردم  سیاسری  مشرارکت  برای   میرزان  دیگرر  طرر   از دهنرد و  در تن
 فرهنرگ  یرافتگی  توسعه و یافته توسعه فرهنگ بر سیاسی ها  یمش خط و تصمیمات
 مشارکت دینی، منظر از .(Wang and Shalaby, 2018) دارد دیلت جامعه آن سیاسی
 بلکره  حق، یک تنها نه جامعه، و خود سرنوشت به نسبت یتحساس و لعاف سیاسی
 جامعره  عمروم  و دانشرجویان  بررا   مطلوب ارزشی و ضرور  ،حتمی تکلیف یک
 (.1390 نظر ،)است 

که مشرابهت   ها یژگیوپایدار از   ا مجموعهشخصیت  ها  یژگیودر این بین 
را کره دارا    (افراد )افکرار، احساسرات و اعمرال    یشناخت روان رفتار  ها تفاوتو 

 شرناختی  یسرت زاجتمراعی و    فشرارها  واسطه بهتداوم زمانی بوده و ممکن است 
. (Gallgo & Oberski, 2012)کنرد   یمشناخته شوند، مشخص  بالواسطه ها  یتموقع
 منظرور  عمرده را  بُعد پنج، شخصیتی خصوصیات در فرد   ها تفاوتبین  توان یم

 و خصررومت، جررویی ترررحم، اضررطراب بررر تجربرره (N) 1رنجورخررویی کرررد. روان
 بررا   فررد  تمایرل  بره  (E) 2یری گرا بررون  کره  حرالی  در، کند یم اشاره ور  تکانش

                                                                                                                                 

1. Gordon 
2. Extroversion 
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 برا  فرد تمایل (O) 1. پذیرشکند یم اشاره بودن صمیمیو  طلبی جرئت، بودن مثبت
2سازگار  که یدرحال، شود یماطالق  خردورز  و هنرمند ، کنجکاو 

(A)  تمایل 
 ,Weinschenk) دهد یم نشان را  ورز اعتماد و همدلی، سخاوت، مهربانی برا  فرد

  کرارا  بره  (C) 3شناسری  یفهوظ اینکه و بودن منظم برا  فرد تمایل بهسرانجام . (2017
پرردازیم   شرود، مری   یمر  اطالق بودن منطقی ی وبخش خود نظم، اعتماد قابلیت، بودن
(Zhang et al, 2017). 

ایگرو هسرتند کره در کرانون       کارکردهرا  ییآزمرا  یتواقعروابط موضوعی و 
شناسری روانری مهرم تلقری      شناختی سالمت قررار دارنرد و در آسریب    زندگی روان

تعارض میان سطوح ناهشیار و هشیار ذهن است و سانسرور در سرط     و شوند می
اما تعارض در مدل ساختار   .(Russo and Amna, 2016) شود یماعمال  یارهش یمهن

شناختی ذهن در سرط  ناهشریار اسرت و سررکوبی نیرز در       روان  ساختارهامیان 
ان اید و سوپرایگو در مدل ساختار ، تعارض می و دهد همان سط  ناهشیار رخ می
برا   .(Gallego & Oberski, 2012) دهرد  گر  ایگو رخ می یا اید و واقعیت با میانجی

شناختی ذهرن را برعهرده    اید، نقش حیاتی در عملکرد روان  جا بهاین تغییر، ایگو 
سالمتی و بیمار  شخصیت ترابعی از توانرایی ایگرو بررا  اداره مناسرب       ،گیرد می

که در تضراد شردید برا     ییا هگوناز غرایز برا  تخلیه است، به  متأثر  آرزوهافشار 
توانمنرد    .(Ha, Kim, & Jo, 2013)دنیا  واقعی و سوپر ایگو نباشد ها  یتمحدود

سروپر ایگرو و مقتضریات     متعرارض   تقاضراها ایگو به ظرفیت ایگرو بررا  اداره   
عرادل کرارکرد    واقعیت بیرونی بستگی دارد و به میزانی که ایگو قادر بره ایجراد ت  

روابط موضروعی بخشری از    ها  یهنظر .نباشد، شخصیت درگیر بیمار  خواهد بود
کره هرد  آن جرایگزینی نظریره غریرزه برا یرک مردل          استتر  یک جنبش بزرگ

 .(Caspi, Liviatan&Roccas, 2016) روانکاو  ارتباطی است
 و سری سیا نظام در دانشجویان  کارکردها و جایگاه نقش، بررسی یطورکل به
 یکی تواند یم امور اداره در دانشجویان ها   توانمند از جامعه مند  بهره ضرورت

                                                                                                                                 

1. Openness 
2. Agreeableness & Lyness 
3. Conscientiousness 
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 در دانشرجو  برودن  سیاسی. باشد اجتماعی و سیاسی توسعه یرناپذ اجتناب شرایط از
 ،داخلری  مسائل به نسبت ،باشد حساس جامعه و خود سرنوشت برابر در که حد 

 ازجملره  باشرد   برخروردار  سیاسی تحلیل و بینش از موجود ها  یانجر و خارجی
 پنراهی، )اسرت   سیاسری  توسرعه  یزمره  و دانشرجویان  سیاسی حیات  ها ضرورت
سیاسی، چگونگی تغییر و  ها  یتفعالمطالعات متعدد  درباره مشارکت و (. 1388

مختلف و نیز علل کاهش آن در چنرد سرال گذشرته انجرام       ها نسلتحول آن در 
دهرد کره از دو دهره گذشرته انگیرزه مشرارکت        نشان مری  ها شده است و این یافته

. ضرورت مطالعه انگیزه (Page, 2017) ویژه در غرب( کاهش یافته است سیاسی )به
 رغرم  بهاست و  ساخته یش پآن را بیشتر از  دهنده یلتشکمشارکت سیاسی و عوامل 

نسرل کنرونی دانشرجویان و نیرز سرطوح نگررش و        هرا   یژگری وعالقه آشکار به 
 و کسربی  کمی در این باره وجرود دارد )امینری    ها پژوهش، ها آنرکت سیاسی مشا

کشف کررد کره    توان یما   (. در این میان، توافق عمومی و گسترده1394 نرگسیان،
 هرا   یرت فعالافرراد   یرابی  یتهوشخصیتی و  ها  یژگیوبا شناخت مدلی بر اساس 

هرا را برا وضروح     سیاسی و نیز نوع فعالیرت   ها گروهرا به  ها آنسیاسی و گرایش 
، مطالعره دربراره   ینبراوجودا گیرر  کررد.    بیشتر  تبیین و انحررا  از معیرار جلرو   

روشن نشده  یخوب بهدر مشارکت سیاسی هنوز  ها آنشخصیتی و نقش  ها  یژگیو
 ,Dins, Waldschmidt, Sturm and Karačić)بیشرتر  اسرت     هرا  پژوهش یازمندنو 

رسد با اجرا  این پرژوهش در دو زمینره مبرانی نظرر       براین، به نظر میبنا  (2017
 هرا   یافتره عملی حاصرل از    راهکارهاو نیز  ها مشارکت ها، یشگراشناخت علل 

ا   مالحظره  نتایج قابرل  ،ریز  بهتر در توسعه سیاسی برنامه منظور به یو تجربعلمی 
  هرا  بخرش  از یکری  وانعنر  بره  دانشرگاه   کارکردهرا  تبیین همچنین به دست آید.

 یخروب  بره  ،دارد عهرده  به زمینه این در دانشجو که نقشی و کشور فرهنگی ساختار
اساسی  مسئلهمطالب بای  یهبر پا .است دانشجویان سیاسی مشارکت ضرورت مبین

  هرا  مؤلفره یابی مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی بر اسراس   مدل کشف پژوهش،
کرره در پررژوهش حاضررر شررامل خصوصرریات شخصرریتی و روابررط   یشررناخت روان

 .استموضوعی 
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 . مبانی نظری1

 . مشارکت سیاسی1-1

و « انبراز  »بره معنرا    « شررکت »و « شرر  »ا  عربی است از ریشه  مشارکت واژه
تعبیر شرده کره بره     «Participation» در زبان انگلیسی، از مشارکت به .بردار  حصه

در اصطالح « مشارکت»واژه  .کردن است کردن و شریک شدن، دخالت معنا  شریک
هرا  گونراگون برا     علوم سیاسی معانی گوناگونی دارد. بر همین اسراس، در کتراب  

آیرد، ایرن    بره دسرت مری    تعاریف متفاوتی آمده است. آنچه از اجمال همه تعاریف
آگاهانه یا  صورت بهدر سیاست  ها آنشدن  کم درگیر است که دخالت مردم یا دست
انرد. برخری از    را مشرارکت نرام نهراده    یرار  اختیرغناآگاهانه یا حتری اختیرار  و   

برودن اهمیرت داده و    بودن و برخی بره اختیرار    ها نیز فقط به شعار آگاهانه تعریف
انرد. البتره تعراریف گونراگونی بررا        مشارکت سیاسی را در آن قالب تفسیر کررده 

 :شود اشاره می ها آنذکر شده است که به برخی از  «مشارکت سیاسی»
شهروندان بررا  انتخراب رهبرران     یافته مساعی سازمان الف. مشارکت سیاسی

گذاشرتن برر    سیاسری و ترأثیر   ،ها و امور اجتمراعی  خویش، شرکت مؤثر در فعالیت
 .بند  و هدایت سیاست دولت است صورت

ب. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضا  جامعره در انتخراب رهبرران و    
 .گذار  عمومی است مستقیم و غیرمستقیم در سیاست شرکت

آمیرز برین    ج. مشارکت سیاسی به معنرا  وجرود رقابرت و منازعره مسرالمت     
ها  گوناگون جامعه سیاسی برا  به دسرت آوردن قردرت و اراده جامعره و     بخش

 .(Dynes, Hassell and Miles, 2016) تعریف مصال  عمومی است
مشرارکت سیاسری   »شده باید گفرت:   ها  ارائه یفو با توجه به تعر یطورکل به

شود، بلکه اراده معطو  بره ترأثیر و    فعلی است که فقط با اراده نفسانی محقق نمی
 «شرود  نفوذ در نظام سیاسی از کمترین درجه تا درجات برای  ترأثیر را شرامل مری    

(Joly, Hofmans and Loewen, 2018). 

 سیاسی مشارکت مبانی و مبادی .1-1-1

 دارد وجرود  اساسی رویکرد چهار شهروندان، مشارکتی رفتار مباد  و مبانی درباره
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 Russo and)شرود  یمر  مشارکتی سیاسی کنش تولید در متمایز منبع چهار موجب که

Amna, 2016). 
 نظریه به که رویکرد این. دارد یشناخت روان ریشه اشاره، قابل دیدگاه نخستین

. اسرت  یران گرا نخبره  دیگرر  و موسکا پارتو، آرا  بر مبتنی است، مشهور ییگرا نخبه
 از و نمروده  محردود  نخبگران  بره  را سیاسری  مشرارکت  عمردتا   ییگرا نخبه نظریه»

 .(Alam, 2018) «دهرد  یمر  ارائره  نخبگران  دسرت  ابزار و یرفعالغ تصویر  ،ها توده
 محردود  سیاسری  نخبره  فعاین عقاید به را سیاسی مشارکت ،یانگرا نخبه که یدرحال
 بره  مدو . رویکردپذیرند ینم را یاسیس نظم هیچ الیگارشی، قانون ورا  در و دهکر

 و پیشرررفته کشررور چنررد وربررا، و آلمونررد. دارد تکیرره فرهنگرری یشناسرر جامعرره
 مرورد  دیردگاه  ایرن  بره  توجره  برا  را آسیایی و آفریقایی  ها فرهنگ کلیفوردگیدنز،

 لزومرا   سیاسری،  فرهنرگ  و سیاسی مشارکت بین دیدگاه، این در. دادند قرار مطالعه
 اقتصراد   یشناسر  جامعه به که مسو یکردرو .شود یم برقرار ساختار  و یعل رابطه
 ،روابرط  خشک چارچوب در را سیاسی کنش و رفتار هرگونه است، جسته تمسک
 در سیاسری  مشارکت لحاظ، بدین. کند یم جستجو اقتصاد  تحویت و تولید شیوه

 سررانجام  کره  اسرت  خود وضعیت از طبقاتی آگاهی معنا  به مارکسیستی رویکرد
 Ha, Kim and)اسرت  حراکم  طبقه علیه انقالب و شده استثمار طبقه شدن سیاسی آن،

Jo, 2013). 
 برر  سیاسی نظام تقدم به دارد، قرار بای دیدگاه سه مقابل در که چهارم دیدگاه

 ،شرود  یم داده نسبت ماکیاولی به که رویکرد این. دارد نظر سیاسی عقاید و فرهنگ
 مطرح پرسش این اما  داند یم شهروندانش فضیلت و آزاد  در را ملتی هر عظمت

 تروده  کند؟ ایجاد جامعه در را فضیلت و یشیآزاداند تواند یم کسی چه که شود یم
 حسراس  لحظرات  در ،بخرت  بر اساس که وایمنش رهبران ندارد، فضیلت که مردم

 بررا   ماکیراولی  کرد؟ باید چه پس نیست، ممکن همیشه ،نمایند یم ظهور تاریخی
. دهرد  یمر  پیشرنهاد  را( کارآمد دین و خوب قانون) حل راه دو ،بای بست بن از فرار

 راز ایشران  هرحال به ولی است، ابزار  رویکرد با دین به ماکیاولی بازگشت اگرچه
 مرذهبی   نهادهرا  مثبرت  و فعرال  نقرش  را رومی ها   جمهور عظمت و موفقیت
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 کردنرد  یمر  نهادینره  و منتشرر  جامعره  در را عمرومی  خیرر  و فضریلت  کره  دانرد  یم
(Brandstätter and Opp, 2014). 

 شخصیت مفهوم .1-2

کردنرد.   ها در نمایش اسرتفاده مری   به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه 1شخصیت کوب
بیرونی، ظراهر علنری کره افرراد بره دور و برر خرود نشران          ظاهر بهپرسونا )نقاب( 

 هرا   یژگری وبنابراین بر اساس ریشه شخصیت، شخصیت به   اشاره دارد ،دهند می
اما شخصیت تنها بره    (Block and Block, 2006) ما اشاره دارد یترؤ قابلبیرونی و 

از  کره  یهنگرام اشراره نردارد.    ،کنیم زنیم و نقشی که باز  می نقابی که بر چهره می
متعدد فرد، کلیت یرا مجموعره خصوصریات     ها  یژگیوگوییم  شخصیت سخن می
واژه  یرن ا .آوریم می حساب بهرود را  جسمانی فراتر می ها  یژگیوگوناگون که از 

گیررد، خصوصریاتی کره     مری  تعداد زیاد  از خصوصیات ذهنی و هیجانی را دربرر 
را از مرا   هرا  آنم و فرد شراید سرعی کنرد    را ببینی ها آنممکن است نتوانیم مستقیما  

وارن تعریرف شخصریت    نامه لغتیا شاید ما از دیگران مخفی کنیم. در  مخفی کند
 یزیولوژیرک فعقلی، عراطفی، انگیزشری و     ها جنبهچنین آمده است: شخصیت به 

که انسان را سر پا نگه  ییها مؤلفهبه مجموعه  یگرد عبارت   بهشود یمیک فرد گفته 
. در این تعریف مجموعه عوامل در کنار هرم قررار   شود یمشخصیت گفته  ،ددار می
 نشرده اسرت   هرا  آنبره یکارارچگی ایرن عوامرل و پویرایی        ا اشارهاما  ،شده  داده

(Ribeiro & Borba, 2016). 

 شخصیت های یهنظر .1-2-1

 نظریه گوردن آلپورت الف(

  هرا  محرر  دادن به شیوه یکسان یرا مشرابه بره     برا  پاسخ هایی یآمادگشخصیت 
باثبرات و برادوام واکرنش     هرا   یوهشر  هرا   یژگری و، یگرر د عبارت   بهاستمختلف 
خرود، بریش از    هرا   یژگری ودادن به محیط هستند. آلاورت در فرهنگ کامل  نشان
دادن اصطالحات مختلفری کره    . او برا  سامانشمرد یبرمصفت شخصیتی را  4500

                                                                                                                                 

1. Persona 
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شخصیتی را به سه دسته اصلی تقسریم   ها  یژگیوشد،  صیت میبرا  توصیف شخ
دیگرر   هرا   یژگری واصرلی از   ها  یژگیو :اصلی ها  یژگیو (1از  عبارتند کرد که
امرا بره نظرر      افکنند ها سایه می بر شخصیت آدم ها یژگیوترند. این  تر و غالب قو 

 هرا   یژگری و (2 .اصلی هستند ها  یژگیوها عمال  واجد  الاورت، عده کمی از آدم
صرفت   12ترا   6نیز کم هستند. آلارورت معتقرد برود مرردم      ها یژگیواین  :مرکز 

، شررلخته یررا طبررع شرروخمهربرران،  توانررد یمررشررخص برررا  مثررال، مرکررز  دارنررد. 
ثانویره هرم تعرداد معینری      هرا   یژگیو :ثانویه ها  یژگیو( 3 .باشد  خور حسرت

هرا   ، نگررش ها یژگیوترند. این  دارند ولی در شناخت شخصیت، از همه کم اهمیت
 ,Nauta) دهنرد  و ترجیحات خاصی مثل سالیق غذایی یا موسیقایی را پوشرش مری  

2004). 

 ( نظریه ریموند کتل ب

  واحردها واکرنش نشران دادن کره     یدائمنسبتا   ها  یشگرا صورت بهرا  ها یژگیو
را بره چنرد طریرق     هرا  یژگری و او .ساختار  بنیاد  شخصیت هستند، تعریف کررد 

 هرا   یژگری و  فررد  منحصرربه  هرا   یژگری ومشرتر  و   ها  یژگیو :کرد  بند طبقه
سرشرتی و   هرا   یژگری وسرطحی و عمقری     ها  یژگیوتوانشی، خلقی و پویشی  

 .  محیط ساخته ها  یژگیو
: صفت مشتر ، صفتی است که هرر کرس   فرد مشتر  و منحصربه ها  یژگیو
از  ییها نمونهبودن  و معاشرتی ییگرا بروناز آن برخوردار است. هوش،   ا اندازهتا 
ولری برخری    ،برخوردار است ها یژگیومشتر  هستند. هرکسی از این  ها  یژگیو

از صرفت    ا نمونره  توانرد  یمر  هروش  .برخوردارنرد  ها آنافراد بیشتر از دیگران از 
او مربرو     رفترار  سبکخلقی به زندگی هیجانی فرد و  ها  یژگیوباشد. توانشی 
 .(Nauta, 2004)است 
شخصریتی   هرا   یژگری وسرطحی   هرا   یژگری و: سطحی و عمقی ها  یژگیو

زیررا    دهنرد  ولی یک عامل را تشرکیل نمری   ،هستند که با یکدیگر همبستگی دارند
عنصر رفتار  مانند اضطراب،  کند. برا  مثال، چند را تأمین نمی ها آنمنبع واحد  

رنجور  شوند تا صفت سطحی به نام روان با هم ترکیب می یرمنطقیغو ترس  تردید
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 ییرفتارهرا عمقی، بیانگر ارتبرا  و پیونرد برین     ها  یژگیو .را تشکیل دهند ییخو
کنند تا یک بعرد واحرد و مسرتقل شخصریت را بره وجرود        تغییر می باهماست که 
 (.1391 میرآقایی، و حسنیآورند )

 نظریه هانس آیزنک(  پ

برر سره بعرد اسرت و      نظریره شخصریت کره مبتنری     یش،هرا  تالشآیزنک در نتیجه 
ایرن سره بعرد     .شوند را ارائه داد یا عوامل توصیف می ها یژگیوترکیبات  صورت به

 ثبرراتی یبرر Nیرری  گرا دروندر برابررر  یرریگرا برررون Eاز:  عبارتنرردشخصرریت 
خرویی در برابرر کنتررل     یشپرر  روان P  برابر ثبات هیجانی رنجورخویی( در )روان
. آیزنک معتقرد  ثباتی یب/ برونگرایی با بعد ثبات/ ییگرا درونیعنی تعامل بعد   تکانه
 کننرد  شخصریتی معینری ایجراد مری     هرا   یژگیومختلف این ابعاد،  ها  یبترکبود 
 .(1391 میرآقایی، و حسنی)

 کری و پل کاستا نظریه رابرت مک( ت

مدل پنج عاملی رابرت مک کر  و پل کاستا از تحلیرل عوامرل بررا  دسرتیابی بره      
پژوهشی  ها  یافتهنظریه پنج عاملی استفاده کردند. این پژوهشگران با ترکیب تمام 

شخصریت احتمرالی دریافتنرد کره حتری اگرر         ها صفتپیشین و فهرست طوینی 
مشخصری بره دسرت      ها صفت قرار گیرند، غالبا  استفاده موردمختلفی   ها آزمون

شروند   نامیده مری « پنج عامل عمده»این پنج بعد عمده شخصیت که اغلب  آیند. یم
رنجور خویی قرار  افراد  که در سط  بای  روان: خوییرنجور  روان( 1از:  عبارتند
و مستعد ناامنی، اضطراب، احساس گناه، نگرانی  نااستوارگیرند، از نظر هیجانی  می

گیرنرد، از نظرر    دیگر این عامل قرار می  انتهاق هستند. افراد  که در و نوسان خل
ایرن  : یری گوا بروون ( 2 .و آسوده هسرتند  یرگ آسانهیجانی استوار، آرام، یکنواخت، 

و  گرذران  خروش ، پرحرر  ، بین افراد  کره اجتمراعی، خرونگرم،    سو یکعامل از 
، آرام، منفعرل و  یرر گ گوشره کره   یری گرا درونعاطفی هستند و از سو  دیگر، افراد 

افرراد  کره در ایرن    : تجوبره گشودگی نسبت به ( 3 .گذارد هستند، فرق می خوددار
، کنجکاو و گشوده نسبت به افکرار  پرداز یالخگیرند،  عامل در سط  باییی قرار می

پرایینی    هرا  نمرره به امور فرهنگی هستند. در مقابل، افرراد  کره    مند عالقهو  تازه
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( 4 .، دارا  عالیق محدود و غیر هنرمندانه هستندینب واقع، گرا سنتکنند،  کسب می
دار، مرنظم   مانند مسئول، خویشرتن  ییها صفتبا  سو، یکاین عامل از : شناسی یفهوظ

، تکانشی، تنبرل و  توجه یب، یرمسئولغمانند  ییها صفتو موفق و از سو  دیگر، با 
راد  که در ایرن عامرل در سرط     اف: خوشایندی( 5 .در ارتبا  است اعتماد یرقابلغ

و  ینب خوش، گرم، نجیب، دارا  حس همکار ، ینتط خوشگیرند،  باییی قرار می
گیرنرد،   پرایینی مری    هرا  نمرره افراد  که در این عامل  که یدرحالخیرخواه هستند، 

 جرو  ینره ک، بدگمان، فاقد حس همکرار  و  رحم یب، وجدل بحث، اهل پذیر یکتحر
(. ایرن عوامرل از طریرق    1391 میرآقایی، و حسنی  Russo and Amna, 2016)هستند

  هرا  گرزارش و  عینری   ها آزمونخودسنجی،   ها پرسشنامه ازجملهفنون ارزیابی 
آزمون شخصیتی را به نرام پرسشرنامه   ها پژوهشگران بعدشدند. تأیید  گران مشاهده
عامرل اول  از حرو  اول سره   آمده دست به  ها سرواژهساختند که از  نیو شخصیت

  هرا  روشعوامرل یکسران از    باثبرات  هرا   یافتره  .است هبرا  اسم آن استفاده شد
 جنبره  عنروان  بره توان رو  این عوامرل   حکایت از آن دارند که می ،ارزیابی مختلف

 (.1386، شولتز شولتز وبرجسته شخصیت حساب کرد )

 شخصریت بیشرتر مترأثر از عوامرل زیسرتی اسرت ترا        ها  یژگیوبا این دید، 
، عکرس  بهمحیط.  یلهوس بهزندگی و شکوفایی تمایالت اساسی   ها تجربهمحصول 

مربو  به  ها  یژگیواین تمایالت در طول زندگی فرد، هم بر خودپنداره و هم بر 
  باورهرراهررا، اهرردا  شخصرری،  کرره شررامل نگرررش گررذارد سررازگار  تررأثیر مرری

دیگرر  اسرت. هرم صرفت سرازگار  و انطبراق و        هرا   یژگری وخودکارآمد  و 
 ودهنرد   کنرد، تحرت ترأثیر قررار مری      را که فرد در زندگی اتخراذ مری   هایی یمتصم
 (.1394پروین، جان و شوند ) واقعی و  منعکس می نامه یزندگ

 موضوعیمفهوم روابط  .1-3

 و اصرول، متفراوت و   ها مفروضهمفاهیم کلید ،  نظر ازروابط موضوعی  ها  یهنظر
توانیم  ما نمی یجهدرنت ،استبسیار دشوار  ها آنکننده هستند و هضم  اغلب سردرگم

زیراد    یرها تفسروابط موضوعی واحد صحبت کنیم. در کل  یهنظریک  در مورد
روابط موضوعی داده شرده اسرت. گرینبررگ و میچرل      ها  یهنظردر مورد گرایش 
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ترر در جهرت    کت وسریع روابط موضوعی را بخشی از یک حر ها  یهنظر(، 1983)
 گیرنرد،  یمر تحلیلری در نظرر    سائق با یرک مردل ارتبراطی روان    یهنظرکردن  جا هجاب

( مفاهیم روابط موضوعی را چیرز  بیشرتر از   1960کات ) ( و وینی1984کرنبرگ )
داننرد و بکرال و    مری  ترر  ییابتداو قابلِ کاربرد برا  اختالیت هیجانی  سائق یۀنظر

شناسری خرود در    ها  روابط موضوعی را پلی به سمت روان یه(، نظر1990نیومن )
 .(Fominaya, 2016)گیرند  یمنظر 

بر تأثیر  ها آن هروابط موضوعی وجوه اشترا  مختلفی دارند. هم پردازان یهنظر
بره   هرا  آنکنند.  دستگاه روانی تمرکز می یر گ شکلبر  اولیهمراحل رشد   مشتقات

هسرتند و   مند عالقه یتهو یر گ شکلخود و  شناختی یبآسرشد و تحول نرمال و 
عنرروان بخشرری از  روابررط موضرروعی را برره هشررد  یررک جهرران درونرری هررا آن ههمرر
شناسری را   ، رشد و آسیبها یهنظر. این اند یرفتهپذاز دستگاه روانی  شان  ساز مفهوم

، درمران برر   یجهدرنتگیرند.  در نظر می اولیه  فرد ینبساز  روابط  محصول درونی
 ,Fominaya) کنرد  یمها در شکل رابطه با موضوع تأکید  ساز  شدن این درونی ظاهر

 یره نظرهر  که  طور به  روابط موضوعی متفاوت هستند ها  یهنظر یاز طرف. (2016
 شناسری  یبآسروابط موضوعی دیدگاه متفاوتی در مورد عوامل محور  در رشد و 

محور فروید هماهنرگ یرا برا آن     تی سائقنس یهنظرتا چه اندازه با  یهنظرو اینکه هر 
عنوان سیستم انگیزشی رفتار  ها را به ، سائقها یهنظریعنی چقدر این   در تضاد است

از این دیردگاه، کالیرن،    .گیرند یمفاصله  مسئلهانسان در نظر گرفته و چقدر از این 
 یررهنظرگیرنرد کره    ایرن قطررب قررار مری    یکسرر همچنرین مراهلر و جیکوبسرن در    

. در سرو   انرد  کررده وید را با یک رویکرد روابط موضوعی ترکیرب  محور فر سائق
عنروان   که روابرط موضروعی را بره    گیرند دیگر این قطب، فربرن و سالیوان قرار می

کرات، لئووالرد و    . وینری اند کردهفروید   ها سائقسیستم انگیزشی عمده، جایگزین 
 نروزاد  -رمراد  هساختار عاطفی رابط ها آنمیانه را دنبال کردند   یتوضعسندلر، یک 

 Khan et) ها در نظر گرفتنرد  رشد سائق یر گ شکل در حیاتی عامل یک عنوان به را

al, 2016). 
که تا چه اندازه انتقال را  مسئلهمختلف همچنین در رابطه با این  پردازان یهنظر
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ل متقابرل و  درونی بیمار تفسیر کنند یا اینکه تا چه حد انتقرا   ها تعارضشدن  فعال
انتقال دخیل بداننرد، متفراوت هسرتند. مکترب      یر گ شکلدرمانگر را در  یتشخص
جدید و رشرددهنده   هعنوان یک تجرب درمانگر و بیمار را به هدونفر هفرد ، رابط بین

ناخودآگراه بیمرار دارنرد.      هرا  تعرارض در تحلیل  یمهمکه سهم  گیرند میدر نظر 
کالین، جیکوبسن، ماهلر و کرنبرگ، رویکرد  نزدیک به حالت کالسیک دارند که 

محدود از عناصرر انتقرال متقابرل     هروانی انتقال و استفاد تعارضی درون  ها جنبهبر 
فرد ، افراد  چون گانتریپ )کسی که از فربرن و  گران بین تحلیل تأکید دارند. روان

 هدوجانبر تأثیر پذیرفته است(، گرینبرگ و میچل تأکید زیراد  برر ترأثیر    کات  وینی
درمرانگر   یتشخصر درمرانی کره از     ها تعاملواقعی  هانتقال و انتقال متقابل و جنب

 .(Khan et al, 2016)اند کردهگیرند،  ریشه می
 مطالعرره از اسررت عبررارت عمومررا  کرنبرررگ دیررد از موضرروعی روابررط نظریره 
 بر روانی درون  ساختارها رشد چگونگی بررسی و شخصی بین روابط روانکاوانه

 در هرم  را عمرومی  تعریرف  ایرن  او. دیگران با فرد شده درونی پیشین روابط مبنا 
 ،یطرورکل  بره  .دهد یم قرار استفاده مورد آن محدودتر معنا  در هم و وسیع معنا 
 که است ذهنی ییساختارها بارهدر عمومی ا  یهنظر بر ناظر موضوعی روابط نظریه
 روانکراو  ، کلری  تعریرف  ایرن  اسراس  بر. پذیرند یم یرتأث شخصی بین تجارب از
  یررد گ برر در را موضروعی  روابرط  نظریره  توانرد  یمر  عمرومی  نظریره  یرک  مثابره  به

 .بود نخواهد نیاز  موضوعی روابط باب در جداگانه ا  یهنظر به دیگر ترتیب بدین
 سرنت  دل در کارانره  محافظره  رهیافتی موضوعی روابط نظریه محدودتر، معنایی در

 اسرراس برر  روانرری  سراختارها  تکروین  و یررر گ شرکل  برر  کرره اسرت  روانکراو  
 گرره  موضوع ها  ییبازنما با که خود ها  ییبازنما، عبارتی به) درونی  ها موضوع
 .(Gerber et al, 2011)دارد  تمرکز و یدتأک اند( خورده

 پژوهش پیشینه .2

هرا  شخصریتی و روابرط موضروعی در      تجربی دربراره ویژگری  مطالعات علمی و 
خاص ها   مشارکت سیاسی بسیار اند  و اغلب نیز محدود به نقش برخی ویژگی
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( در پرژوهش  2018) 2(. جولی، هرافمنز و لویرون  2012، 1است )گالگو و اوبرسکی
افرراد برا میرزان     شخصیت ها  مرتبط با ها و ویژگی خود نشان دادند که ایدئولوژ 
رابطه بسیار نزدیکی را سبب گرردد. رسرو و    تواند یمتعامالت و ارتباطات سیاسی 

 مسرتقیم  طور به شخصیتیها   ( در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی2016آمنا )
 هرا  یژگری وتوانرد باشرد و ایرن     سیاسری مری   تعرامالت و مشرارکت   کننده بینی پیش
 3. هرا، کریم و جرو   اسرت دارا  و ارتباطات اجتمراعی  شناسی یفهوظاز   ا دهنده نشان
سیاسری   مشارکت و شخصیتی ها  ( در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی2013)

شرواهد  از   و در این میران  باشند یمبا یکدیگر دارا  اا  ر کننده روابط بسیار تعیین
در  یلگرتسهعوامل  عنوان به توان یمارتباطی از خویشتن ها   وجود سطوح و سبک

 ( در پژوهش خرود نشران دادنرد کره برین     2018نظر گرفته شوند. وانگ و شالبی )
 مشرارکت  و گشودگی به تجربه با شناسی یفهوظ، ییگرا برونشخصیتی  ها  ویژگی
هرا    زمینه یشپدر  از روابط بین فرد  و  چارچوب از استفاده در افراد با سیاسی

 .در  از هویت رابطه وجود دارد
، داینس، هاسرل و  2014، 4)برن اشتاتر و اوپ نظران صاحب  از باور بسیاربه 
( سط  مشرارکت  2012 8، کم72012، پرسون2017، 6، سینگدو و فالت2016، 5مایلز

سیاسی در دو دهه گذشرته کراهش داشرته و نروعی عردم احسراس       ها   و فعالیت
ئل مسئولیتی نسربت بره مسرا    مسئولیت نسبت به امور و فرایندها  سیاسی و نیز بی

شرناختی ایرن    اما کمتر پژوهشی به مبرانی روان   آمده است به وجودسیاسی جامعه 
ویرژه   بره  ،شناختی رفتار پدیده توجه و تالش کرده است تا آن را بر پایه مبانی روان

 ساختار شخصیت و روابط اولیه توصیف و تبیین کند.

                                                                                                                                 

1. Gallego & Oberski 

2. Joly, Hofmans&Loewen 

3. Ha, Kim&Jo 

4. Brandstätter&Opp 

5. Dynes, Hassell & Miles 

6. Swyngedouw & Phalet 

7. Michel Person 

8. Kam 
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 پژوهش روش. 3

 شریوه  لحراظ  از و کراربرد   تحقیقرات  نروع  از آن هرد   بره  توجه با پژوهش این
 نروع  از و توصریفی  روش بره  هرا  آن تحلیرل  و مقطعری  صورت به ها داده گردآور 

 طرور  بره ( SEMمعرادیت سراختار  )   یابی بر روش مدل مبتنی همبستگی  ها طرح
  هررا روش ترررین یاصررل از یکرری روش معررادیت رگرسرریونی بررود. ایررن ،خرراص
 و علرت  روابط بررسی  ها روش از یکی و پیچیده  ها داده ساختار وتحلیل یهتجز

 سراختار  یرک  در کره  است مختلفی متغیرها  وتحلیل یهتجز معنی به است معلولی
. (1393 هرومن، دهرد )  یمر  نشران  باهم را متغیرها زمان هم تأثیرات تئور ، بر مبتنی
جویان دختر و پسرر دانشرگاه آزاد واحرد    دانش تمامی این پژوهش رامار  آجامعه 

در این پژوهش برا  تعیین حجم نمونه با توجره  دهد.  علوم و تحقیقات تشکیل می
 هرومن، ) بررا  هرر متغیرر    20و تخصیص ضریب  شده مشاهده یرها متغبه تعداد 
عنروان حجرم    نفر به 500ناقص   ها پرسشنامهو با احتساب احتمال وجود  (1393

گیر   با روش نمونه ها نمونهاز تعیین تعداد نمونه،  اهند شد. پسنمونه انتخاب خو
 .ندشد انتخاب در دسترس

 ها دادهابزار گردآوری . 3-1

کرر  و   شرده( سراخته مرک    یردنظر تجد)فرم  سؤالی  NEO:پرسشنامه شخصیتی نئو
سررؤال اسررت کرره پررنج عامررل  60ون دارا  باشررد و ایررن آزمرر یمرر (1992)کاسررتا، 
بودن نسربت بره تجربره، مقبولیرت و      برونگرایی، گشودگی یا بازرنجورگرایی،  روان

نئرو دارا   . (McCrae and Costa, 2004) دهد بودن را مورد ارزیابی قرار می وجدانی
 60اسرت. در فررم    (R) 2گر بند  مشاهده ( و فرم درجهS) 1دهی دو فرم خودگزارش

 5سرت کره در مقیراس    کننده رفتار( ا ماده )توصیف 12ا  برا  هر زیرمقیاس  گویه
روان  سرؤایت کلیرد   .شود گذار  می امتیاز  )از کامال  مخالف تا کامال  موافق( نمره

، 56 و 51 و 46 و 41 و 36 و 31 و 26 و 21 و 16 و 11 و 6 و 1آزردگرررررررری: 
، 57و  52 و 47 و 42 و 37 و 32 و 27 و 22و  17و  12 و 7 و 2: یررریگرا بررررون

                                                                                                                                 

1. Self-Report 
2. Rating Observer 



67...بااندازمشارکتسیاسیهایشخصیتیدرچشمیابیروابطساختاریویژگیمدل

، 58 و 53 و 48 و 43 و 38 و 33 و 28 و 23 و 18 و 13 و 8 و 3: یر پرذ  انعطا 
، 59 و 54 و 49 و 44 و 39 و 34 و 29 و 24 و 19 و 14 و 9 و 4سرررررررازگار : 

 60 و 55 و 50 و 45 و 40 و 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5گرایرری:  وجرردان
 79/0ا  برررین  گویررره 60نررری بررررا  نسرررخه رو. ضررررایب همسرررانی داسرررت
 McCrae and)( گرزارش شرده اسرت    باوجدان بودن) 83/0رنجورخویی( تا  )روان

Costa, 2004)( نشان داد ضرایب همسرانی درونری   2007) 1. مطالعه شر  و دیگران
 85/0برودن نسربت بره تجربره( ترا       )گشرودگی یرا براز    68/0برین   شرده  کوتراه فرم 
ا  بین  گویه 60نی برا  نسخه ورنجورگرایی( قرار دارد. ضرایب همسانی در )روان
(. همران ( گرزارش شرده اسرت )   باوجدان بودن) 83/0رنجورخویی( تا  )روان 79/0

 کوتاه شده( نشان داد ضرایب همسانی درونی فرم 2007مطالعه شر  و همکاران )
رنجورگرایی( قررار   )روان 85/0بودن نسبت به تجربه( تا  )گشودگی یا باز 68/0بین 
 دارد.

و  2پرسشرنامه کره توسرط برل    : ایرن  (BORRTI)پرسشنامه روابرط موضروعی   
( ساخته شده اسرت، در سرنجش کرارکرد ایگرو )کیفیرت روابرط       1986همکاران )

همکراران   و 3توسرط بلرک   ترر  یشپر موضوعی و واقعیت آزمایی( ریشره دارد کره   
پژوهشرری در  هررا  ینررهزم( شررکل گرفترره بررود. ایررن آزمررون در بسرریار  از 1973)

 .(Li and Bell; 2008)فتره اسرت   روانری و رفترار بهنجرار کراربرد یا     شناسری  یبآسر 
گویره   45، شرود  یمر بله/ خیر پاسخ داده  صورت بهگویه دارد که  90 بایپرسشنامه 

، 68، 59، 48نراایمن )  یبسرتگ  دل(، 54، 32، 89، 5، 8،14آن، چهار عامل بیگانگی )
اجتمررررراعی  کفرررررایتی یبررررر( و 71، 62،6، 28بینررررری ) (، خودمیررررران80
گویه دیگر سره   45( برا  روابط موضوعی و 16،20،22،36،39،61،66،25،73،78)

( و 86، 75، 35، 7(، عرردم قطعیررت ادرا  )90، 84، 83عامررل تحریررف واقعیررت )
. ضررایب  دهرد  یمر آزمایی را پوشرش   ( برا  واقعیت67و  46، 10هذیان و توهم )

گررزارش کردنررد. ضرررایب پایررایی بازآزمررایی   81/0و  65/0پایررایی بازآزمررایی را 
                                                                                                                                 

1. Sherry et al 

2. Bell et al 

3. Bellak 
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و شراخص   هرا  یراس مق آمرد و تمرامی خررده    به دست 64/0و  63/0 آزمایی واقعیت
از همسانی درونی )به روش آلفا  کرونباخ( و پایایی بازآزمرایی   BORRTIاعتبار  

 (.1393نژاد، طباطبائیان و دهقانی،  مناسب برخوردار بودند )هاد 
 درمجمروع و  اسرت  پرسرش  26: دارا  پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسری 

حرق    برشرمرد:  در اهدا  ایرن ابرزار    یاسیمشارکت س  برا توان یرا م ریسطوح ز
در احرزاب و   تیو عضرو  یاسر یس هرا   یرت فعالحرق    و شرکت در انتخابات  رأ

 هرا   گیرر   یمتصرم دخالت در  و در انتخابات کاندیداتور حق   یاسیس  ها گروه
 از طریرق و  اسرت کلری    نمره . این پرسشنامه دارا  یک ساختار راتییکالن و تغ
بررسری روایری    منظرور  به مورد سنجش قرار گرفته است. ا  ینهگز 5 لیکرتطیف 

ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرتررین  این پرسشنامه 
موجرود و    ها پرسشنامهحاضر در   ها شاخصاز بین  شده  گردآور  ها شاخص
در اختیرار   شرده  اسرتخراج ها   امی گویه، تمبر آن . عالوهشدشده قبلی اقدام  آزمون

چند تن از اساتید و کارشناسران مررتبط برا موضروع مرورد مطالعره قررار گرفرت.         
بودن سنجش مورد نظرر برود. در پرژوهش     بر معتبر ها مبنی بر گویه ها آننظر  اشترا 
نفرر از   30  برر رو  یپرسشنامه در پرژوهش مقردمات   نیا ییایپا(، 1393) زاده فرج

 کره  نیر اسرت. برا توجره بره ا     دهشر محاسبه  ά= 86/0کرونباخ   با آلفا  انیدانشجو
  هرا  پرسشنامهاستنبا  کرد که  توان یمطلوب است، م 70/0فراتر از  ییایمعموی  پا

 (.1393، زاده  فرج) دارند یینسبتا  بای ییایمورد استفاده در پژوهش، پا
ر  موجرود و نترایج   مبنرا  نظر   بر اسراس مدل زیر شده  مفاهیم بیان بر اساس

 .شود یممدل مفروض ترسیم  عنوان به ،اشاره شد ها آنقبلی که به   ها پژوهش

 .مدلپژوهش1شکل
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 ها داده وتحلیل یهتجزروش . 4

  سراز  مدلتکنیک  از آور  شده ها  جمع داده وتحلیل یهتجز برا  پژوهش این در
 و SPSS 18 افرزار  نرم از ها داده وتحلیل یهتجز برا  .شد استفادهمعادیت ساختار  

23 AMOS شد استفاده. 

 توصیفی پژوهش های یافته. 4-1

شناختی افراد مرورد مطالعره از طریرق دو پرسرش جنسریت و       ها  جمعیت ویژگی
در  هرا  آنوضعیت تحصیلی مورد سنجش قرار گرفت که تعداد و درصرد فراوانری   

 قالب جدول زیر ارائه شده است.

شناختی()جمعیتدموگرافیکمشخصات.1جدول

 درصد تعداد جمعیتی عوامل متغیرها

 جنسیت
 مؤنث
 مذکر

310 
190 

62 
38 

 وضعیت تحصیلی
 لیسانس

 لیسانس فوق
 دکتری

351 
105 
44 

2/70 
21 
8/8 

سرنی و    یطره حنمونره در   گرروه  شرناختی  جمعیرت  اطالعرات  1 با توجه به جدول
 .شود یمداده  نشان جنسیتی

 استنباطی های یافته .4-2

 و کشریدگی   هرا  آزمرون برا اسرتفاده از    آمرار   هرا   فرض یشپدر ابتدا با بررسی 
  پررت شناسرایی، سراس برا     هرا  دادهاسمیرنو   - ، کولموگرو ا جعبهچولگی، 

نمونره   482پرت حرذ  شرد و برا تعرداد       ها داده 1استفاده از آزمون ماهاینوبیس
دو متغیرر   یرر  گ انردازه ، مدل ها دادهنهایی گردید. همچنین پس از بررسی نرمالیتی 

 2اسرتخراجی  هرا   یرانس وار میرانگین  شد. همچنین نترایج تأیید  پژوهش بررسی و
(AVE) هرا   یژگری و یاسری، مشرارکت س  هرا   یراس مقزیر تمرامی  دهرد  یمر  نشان 

                                                                                                                                 

1. Mahalanobis test 
2. Average extraction variances 
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 حرد  از آن  آمرده  دسرت  بره  مقادیر یر گ اندازه مدل در یو روابط موضوع یتیشخص
 اعتبرار  همچنین است، همگرا نوع از روایی دهنده نشان که است تر بزرگ 5/0 معیار
 حرد  از ها مؤلفه از آمده دست به مقادیر که است آن دهنده نشان( سازه اعتبار) مرکب
هرا   پرسشنامه 1)پایایی سازه( CR و AVE موضوع بنابراین است و بیشتر 07/0 معیار
 .شود یتأیید م

 

                                                                                                                                 

1. Construct Reliability 
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موضوعیروابطوشخصیتیهاییژگیوسیاسی،مشارکتهمبستگیمتغیرهایمیانگین،انحرافاستانداردو.2جدول

 M SD 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 متغیر
            1 22/7 50/36 رنجوری روان
           1 -.33** 18/6 70/33 ییگرا برون
          1 .56** -.19** 80/6 62/37 یریپذ انعطاف

         1 .37** .49** -.28** 37/7 80/36 سازگاری
        1 .34** .38** .14* -.31** 97/6 44/38 بودن وجدانی

       1 -.29** -.34** -.17** -.17** .17** 38/4 74/29 بیهانهی
 یبسته دل

 ناایمن
73/31 90/3 **20. **24.- **22.- **34.- **21.- **37. 1      

     1 .51** .45** -.16** -.24** -.19** -.18** .21** 84/4 87/27 بینی خودمیان
 کفایتی یب

 اجتماعی
35/35 89/7 **18. **31.- **20.- **19.- **14.- **49. **60. **57. 1    

   1 .44** .54** .44** .38** -.16** -.23** -.24** -.29** .22** 56/5 45/37 واقعیت تحریف
 قطعیت عدم

 ادراک
03/31 72/6 **26. **20.- **19.- **21.- **24.- **57. **39. **48. **54. **57. 1  

 1 .54** .45** .61** .39** .48** .51** -.27** -.18** -.28** -.17** .29** 21/6 79/30 توهم و هذیان
مشارکت 
 سیاسی

66/75 
34/
14 

**17.- **16. **19. **21. **24. **17.- **19.- **24.- **28.- **18.- **17.- **20.- 

 *P<0/05 ** P<0/01 

 در و دهرد  یم نشان یاسی رامشارکت سی با و روابط موضوع یتیشخص ها  یژگیو بین همبستگی معنادار  2 جدول در مندرج نتایج
 .دارند وجود 01/0 سط 
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پسازیکمرحلهاصالحیرهامتغوهادادهلیوتحلهیتجزبرازشحاصلازیهاشاخص.3جدول

 قبول قابلمقادیر  نام ازمون
از  قبل امدآ دست بهمقدار 

 یحتصح
 پس از تصحیح امدآ دست بهمقدار 

2/df 3> 71/3 88/2 
2 - 521/334 041/254 
DF - 90 88 

RMSEA 1/0> 052/0 047/0 
GFI 9/0< 906/0 966/0 
NFI 9/0< 898/0 957/0 
CFI 9/0< 892/0 941/0 

 1/0لذا این مقدار کمتر از  ،باشد می 047/0برابر با  RMSEAمقدار  2مطابق جدول 
. باشرد  یمر  قبرول  قابل ومیانگین مجذور خطاها  مدل مناسب  دهنده نشاناست که 

 و میرزان شراخص   است 3و  1( بین 88/2آزاد  )همچنین مقدار کا  دو به درجه 
GFI ،CFI و NFI  مردل   دهند یمکه نشان  باشد یم 9/0از  تر بزرگبرابر و  یبا تقرنیز
 متغیرها  پژوهش، مدلی مناسب است. یر گ اندازه

(ML)نماییدرستحداکثرروشبامدلمستقیمبرآورد.4جدول

 معناداری b β R2 متغیر

 031/0 03/0 -16/0 -21/0 سیاسی رنجوری بر مشارکت روان

 002/0 06/0 27/0 24/0 سیاسی مشارکت یی برگرا برون

 028/0 03/0 17/0 21/0 سیاسی مشارکت یری برپذ انعطاف

 000/0 10/0 33/0 33/0 سیاسی مشارکت سازگاری بر

 000/0 11/0 17/0 67/0 سیاسی مشارکت بودن بر وجدانی

 044/0 012/0 09/0 14/0 مشارکت سیاسی بر موضوعی روابط

ی با اثرر  و روابط موضوع یتیشخص ها  یژگیو مسیرها  تیپ 4به جدول با توجه 
 یاسی دارا هستند.مشارکت سمستقیم معنادار  بر 
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1مدلبااستفادهازروشبوتاسترپیرمستقیمغبرآورد.5جدول

 معناداری  د باال  د پایین B متغیر
بر  یروابط موضوع ایندگری فر با میانجی یرنجور روان

 یاسیمشارکت س
196/0- 142/0- 223/0- 002/0 

بر  یروابط موضوع ایندگری فر با میانجی ییگرا برون
 یاسیمشارکت س

341/0 294/0 379/0 000/0 

بر  یروابط موضوع ایندگری فر با میانجی یریپذ انعطاف
 یاسیمشارکت س

236/0 186/0 271/0 004/0 

بر  یروابط موضوع ایندگری فر با میانجی یسازگار
 یاسیمشارکت س

397/0 304/0 410/0 031/0 

بر  یروابط موضوع ایندگری فر بودن با میانجی یوجدان
 یاسیمشارکت س

183/0 159/0 227/0 000/0 

 شرده  گرفته نظر در یرمستقیمغ مسیر از ،گردد یم مشاهده 5که در جدول  گونه همان
 ،آمرده  دسرت  بره ( R2) و( b) نشرده  استاندارد ،(β) شده استاندارد مقادیر به توجه با

 با یاسی،مشارکت سبر  یروابط موضوعگر   میانجی با یتیشخص ها  یژگیو مسیر
 روش بره  توجره  برا  و باشند یم دار  یمعناثرات  دارا  آمده دست به مقدار به توجه
 .دش واقعتأیید  مورد استرپ بوت برآورد

ایجراد متغیرهرا  نهفتره، ضررور      در مدل نهایی بررا    یزم به ذکر است که
از  معمروی   .جرود داشرته باشرد   واز متغیرهرا   هرکردام است نشانگرها  چندگانه از 

، شرود  میاستفاده  سازهنشانگرها  جداگانه معر   عنوان به ها سنجه ها  یاسمقزیر
خاص وجود ندارد. در آن  سازهمعر   چندگانه ها  یاسمقاما در برخی موارد، زیر

( توصیف 1998) 3که توسط راسل، کاهن، اپوت و آلتمیر 2آیتم  ها بستهصورت از 
و در این پژوهش نیز از این روش برا  تحلیرل متغیرر    گردد یمشده است، استفاده 

 ها  یاسمق به همبستگی معکوس بین خرده جه به اینکهتوشخصیتی با  ها  یژگیو
جهرت بهبرود    یرت درنهاد، دارا نبودنر  اگرفتن در یک متغیرر پنهران ر   آن امکان قرار

 واریانس کلی مدل با توجه به روش راسل در متغیر پنهان قرار داده شدند.
 

                                                                                                                                 

1. Bootstrap 

2. Item Parcels 

3. Russell, Kahn, Spoth and Altmeier 
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 شدهاستانداردبینییشپیهاآمارههمراهبهشدهآزمونمسیرهاینهاییمدل.1نمودار

 

 گیری یجهنت

 نقررش اسرراس بررر سیاسرری مشررارکت انررداز چشررم هررد  پررژوهش حاضررر تعیررین
اسرت کره    آن پژوهش گویرا   موضوعی بود و این روابط و شخصیتی ها  ویژگی

مشرارکت سیاسری اثرر     برر  روابط موضروعی  گر  یانجیمشخصیت با  ها  یژگیو
تروان   زا بررون متغیر  یطورکل بهبا توجه به مدل نهایی تحقیق  .استدارا  یرمستقیمغ
مردل پرژوهش    یطورکل بهو است را دارا  درصد  متغیر مشارکت سیاسی بینی یشپ

 ایرن  در شخصیتی بر مشرارکت سیاسری   ها  یژگیواثر  مقدار د.شواقع تأیید  مورد
برر مشرارکت    اثرگرذار و  توجره  قابرل که بسریار  است  43/0 با برابر ترتیب به مسیر

باشرد کره    ییهرا  مؤلفره  یرترأث بسریار تحرت    توانرد  یم طر  یکازکه است سیاسی 
دارا  ابعاد مختلفی هسرتند   ها ویژگیاین  گردد. میآن شخصیتی شامل  ها  یژگیو
و  مقبولیرت ، بودن نسربت بره تجربره    بازگرا،  برونبودن  چون وجدانی هایی مقولهو 

این متغیرها برا یکردیگر    روابطنتایج در جهت  ینا گیرند. یم دربر را بودن وجدانی
و  وانرگ ، (1390) ، نظرر  (1396) یپنراه  ینلرو و حسر   رجرب   ها افتهیهمسو با 
، (2017و داوس ) ، وینشررنک(2018) یررونهررافمنز و لو ، جررولی،(2018) یشررالب
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هاسرل   ، داینس،(2014اشتاتر و اوپ ) ، برن(2016و آمنا ) ، رسو(2017) وینشنک
 آیم ،(2018) همکراران  و مازونی ،(2018) ورمیولن و ، کرانندو (2016) یلزو ما
 ،(2017) کاراسریچ  و استورم والداشمیت، دینز، ،(2017) فالت و سینگدو ،(2018)

 جرولی،  ،(2017) تروامس  ،(2017) گریمرز  ،(2017) گوردون و گووس ماسویکوا،
دو جریان اصلی در  ها رسانهو   فرد انیمارتباطات . است (2018) لویون و هافمنز
هرا    گیر  اطالعرات، نگررش و ارزش   مسائل سیاسی و شکل رهدربابخشی  آگاهی

 انیر مرکت سیاسی هسرتند. اگرر قردرت ارتباطرات     کنش و مشا جهیدرنتسیاسی و 
 بر اسراس ها در مسائل سیاسی مقایسه کنیم، باید گفت که  رسانه قدرت بارا   فرد

نقرش ارتباطرات    شردن  کمبه  با توجهها  ارتباطی و نیز تلقی عمومی  برخی نظریه
هرا  جمعری قردرت     هرا در جوامرع مردرن، رسرانه     شدن انسان و اتمیزه  فرد انیم

دهری   ها  سیاسی و جهرت  اند و منبع اصلی کسب اطالعات و آگاهی بیشتر  یافته
ظاهر قدرتمند در بسیار     به ها حال، همین رسانه . درعین اند شده به افکار عمومی 

 شوند. می«  فرد انیمارتباطات »از مواقع مغلوب جریان 

پرژوهش   یرن در ا  انرد،  پرداختره  یاسری کره بره مشرارکت س    یی ها یهنظر یاناز م
 یرت موقع  هرا،  یره نظر یرن ا بر اساس.  اند انتخاب شده  اقتصاد -یاجتماع   ها یهنظر

شغل، طبقه و درآمد، گروه  یل،سن، تحص یت،افراد، مانند جنس  اقتصاد  -یاجتماع
است،  یاسیس  ها تیفعالآنان در  کتمشار یزانم کننده نییتع یو ارتباطات اجتماع

از  یاسرت. بعضر   یهمچرون گرروه و ارتباطرات اجتمراع     یما بر عروامل  یدالبته تأک
 یگراه پا ینبر   هرا،  یره نظر یرن ا  هیر برر پا است:  زیردسته به شرح  ینمهم ا  ها  یهنظر

در   مثبرت وجرود دارد. وربرا و نرا     رابطه یاسیو مشارکت س  اقتصاد -یاجتماع
افرراد برر مشرارکت آنران در       اقتصراد  -یاجتمراع  یگاهاثر پا نهیزمخود در  مطالعه
 بره لحراظ  کره هرچره افرراد     یدندرسر  یجره نت یرن بره ا  یکرا مرآدر  سیاست -صحنه
 هرم  -مشرارکت آنران   یزانبرخوردار باشند، م  بایتر یگاهاز پا اعیاجتم - اقتصاد
 یرزان خرانواده، م  یتسرواد، وضرع   یزانمانند م یرهاییمتغ ،اعتبار نیبه ا است. بیشتر
 یره، و ثانو یره اول   ها گروه ی،ارتباطات اجتماع ی،به اطالعات، محل زندگ یدسترس

 یازجملره عروامل   یرره و غ یرت تأهرل، قوم  یتمذهب، وضع یط،مح یاسیفرهنگ س
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 .گذارند یم یرافراد تأث یاسیمشارکت س یزانهستند که بر م
 یرن اسرت. ا  یاسری از عوامرل مرؤثر در مشرارکت س    یزافراد ن یگروه موقعیت

 شربکه  شوند یم یرهو غ ها حر  ی،خانوادگ ی،دوست   ها که شامل گروه ها تیموقع
افرراد   یاسری به نگرش و رفتار س دادن شکلکه در  سازند یرا م یدار روابط نسبتا  پا

 ییهرا  گرروه  پرداختره سراخته و   ها انسان یدگاه،د ین. در اکنند یم  باز  ینقش مهم
صررفا     مردم عراد  ،گرید عبارت به. کنند یم یزندگ ها آن یانکه در م شوند یم یتلق

عوامرل   یرا  شروند  ینمر  یاسری مشرارکت س  صرحنه وارد  یاسیس یآگاه  یرتحت تأث
آنران را مشرخص    یاسری رفترار س  یران، سرود و ز  محاسربه مانند تعقل و  یانهفردگرا

بنرا  . ندهست تر کننده یینتع  یررسمیغ  ها گروه یاجتماع وابطر شبکهبلکه  کند، ینم
 زنردگی  محصرول  را هرا  مطلروب  یرف تعر ،بر گرروه  یمبتن یدگاهد ،تونیلم ها نظر  بر

 ینرد افر یرن در ا ،هاسرت  آنکره فررد عضرو      یررسمیغ   ها و گروه داند یم یگروه
گروه  ولمحص یاد تا حد ز ها لیتحل ینهستند. فرد در ا ها یر گ جهت کننده نییتع
 در برابرر خرود    حفر  اعضرا   یشرتر نقرش گرروه ب   یف،تعر نی  بنابراشود یم یتلق
 یاسری س رفتارهرا   و ها نگرش کننده نییتع « رهبران فکر»است.   ا رسانه یغاتتبل

در  یتو عضرو    فررد  انیر م یونردها  پ واسرطه  بره افراد  اساس، ینبرا افراد هستند.
قضراوت   نحروه و  ها یدگاهو دانش، د شوند یم یرپذ جامعه ها آنکه در بطن   ها گروه

. شروند  یهرا محافظرت مر    رسانه  یامپ در برابر کنند، یها کسب م گروه ینخود را از ا
 ،یاسرت در س  که مشارکت فرد دهند ینشان م یز( ن1982) یلز( و گ1979هاکفلد )»

( 1992) یافرراد اسرت. ک نر    شبکهدر   فرد انیمروابط  یاز تعامالت اجتماع یتابع
 کرردن  مشرارکت اد را به ، افرکنند یمکه مشارکت  یکه داشتن دوستان کند یروشن م

کره انردازه و    دهرد  ینشران مر   یگرر د یقاتضمن آنکه تحق کند، یمند م عالقه یشترب
نظر  بنا بر«. کند بینی یشرا پ تمشارکت انتخابا تواند یمافراد  شبکه یاسیس یشگرا

مرردم در    یاسی،در ارتبا  س ین فرد ب شبکه مطالعهنظر در  پژوهشگران صاحب
بره  . کننرد  یمر  ی و تشرر  یبررسر   فرد نیبارتبا   قیاز طرخود از مسائل را  هیاول

را گسررترش  یاسرریس کتموضرروع مشررار یررندسررته از پژوهشررگران، ا یررنا اعتقرراد
اسرت.   یاستس دربارهاطالعات  یافتدر یازمندن یاسی  چراکه مشارکت سبخشد یم
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 ییدرا تأ یاسیسو مشارکت    فرد انیم  وگوها گفت رابطه یزن  شفه و مو ،مکلود
رقابرت کنرد،    یکه با ارتباطات جمعینا  جا به   فرد انیمارتباطات : »کنند یم یانو ب
کرل   یرترأث  ، فررد  انیر مارتباطات  کننده تیتقونقش  یناو  «کند یم یترا تقو ها آن

 یاسری مشرارکت س  قیر از طر یرتأث ینا و کند یم تر  را قو یاجتماع کنش بررسانه 
 .شود یممشخص 

   زیر را ارائه داد:ها شنهادیپتوان  می آمده دست بهدر نهایت با توجه به نتایج 
 برر   یروابرط موضروع   یرانجی برا م  یتیشخصر  هرا   یژگری با توجه به اثر و

  برگرزار   سالم و مساعد برا یطیها به مح دانشگاه یطمح یاسی تبدیلمشارکت س
 .یاسیس  ها تشکل یتو فعال یاسیها و مناظرات س بحث ها، یشهما

  شخصریتی برا میرانجی روابرط موضروعی برر       هرا  یژگر یوبا توجه به اثر  
 یاسری و در  س یرنش از ب  برخروردار  هرا   ینره ساختن زم مشارکت سیاسی فراهم

 .جامعه ها  گیر  یمدر قبال سرنوشت خود و تصم یاندانشجو
 آمروزش فرهنرگ    یاسیبر مشارکت س یتیشخص  ها یژگیبا توجه به اثر و

ارتقرا  سرط     منظرور  به یدانشگاه  ها ها و آموزه رسانه یقاز طر یمشارکت یاسیس
 .یاندانشجو یآگاه

  یران م نظرر  تبرادل بحث و گفتگو و   برا یافته سازمانداشتن برنامه مدون و 
 .یاسیو س یمراکز دانشگاه ینتعامل ب یشافزا منظور به یانمردان و دانشجو دولت
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 چکیده
ريزي بزر  نيهزصنيزهاي ررطزر ي طزصت نيازمننااومهزصازصوي  زهاري  برنامه

 نجزاتنابزر  ه زه  م. ي كارنااومهصر نشنهييهزهوومزاا  زموپژوهانهيهصنن

ناسم. وطزر ريگزرنهزاهن زهاري ها م  ز ريرپذ مکاا ك چكوبيرگهابهگان

ا  نصبر  ذيهفياا يز وز ونمنرر ن حمختلفوبارويکررها مختلفنطصني اصو

 ابل  تفارنباطص.هص  و ي احقاقنا  مكهنح ن راباطبا  هاري  نحيهيم

و نحبهگانر رر البمناليهم رر يهيمكفش  زتخر  كهزص. بتزص رويکررهزا 

هزا ومصزاوبهوپز رارPESTELباروشمختلف رغات هاري هاطها اينطص. پس

11طزصوبزريزهيمطها زاينمزثررطامل30 اختاريافتهبانظرخبرهاايهيمنا ه

با بزي رمازكمزكرويمررنهاور ر  طصت نياماشخاصر رنطصوامبا ه طامل

اري  نچهار هGBNطصت نياممهم نص ونبهگانوا  ار ابمطها اينطصوباروش

نطصرر يها  رهاونل  زتاركصخزص بزر  يزهيمكفزشبابان ئلپرنصننها نها الف

رر اصال زهاري هاو  زتفارن ووورك  تخر  طص.ررهاتبيص با  تفارن ورويکرر

رر نحبهگانرررو نص ونيرباورپذنظرخبرهاان هاري ها  نحيهيمبه هاري ها 

ط ر.هابهگانبهترمصير ا ي هار اماص  چكاي امر رنطصااباطثبهگانبيرگوك

 ا  نصهامنبر  ا  يهو اصال هاري هاباطص.من ي اجربهيجنتا
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 مقدمه

زياد شررايط  پیچیدگي  امر باعثکند و اين  مي تغییر مرتباًوکار،  امروزه محیط کسب
در ايرن   ،. بنرابراين عرد  ططيیرا ا را    شديدشدن و افزايش  پرمخاطرهمحیطي و 

 خود طادر به ادامه حیات هستند وکار کسببا محیط  در تياملتنها ها  محیط شرکا
(Chesbrough, 2010)  نگرر بررا     آينرده ريرز    برنامهدر شرايط ابها  و عد  ططيیا

 ناريوهايي برا  آينده تدوين شرود   پژوهي يندهآ لذا بايد بادشوار ا ا.  ها شرکا
مشراهده کررده و برا     ينرده آبتوانند وضريیا خرود را در  رناريوها      ها شرکاتا 

 و هرا  شايسرتگي ، منراب   نگرر بره تردوين برنامره خرود بنردازنرد و       انداز آينده چشم
 .(Parrett, 2017) دهند جايگاه برتر تو يه کسب برا  را خود کنوني ها  طابلیا
 را در طالرب روايرا   خرارجي  و داخلي ها  پیشران بین تيامل نحوه ناريوها 
 ،متفاوتنرد  اطتضرايي  ريرز   با برنامره  کشد.  ناريوها مي به تصوير يکنارچه دا تاني

 مورد  مطاليه يک در خاص انتظار يک يهپا بر را خود تفسیرها ها  زيرا اين برنامه
پرردازد.   مري  متغیر يک در تغییرات اثر آزمون به حسا یا تحلیل با دهد و مي طرار

 بینري برر   ولري پریش   ،دارنرد  تمرکرز  آينرده  ها  یاعد  ططي بهتر درک بر  ناريوها
 عنروان  به را  ناريوها متخصصان. ا ا متمرکز برا  روند  واحد تخمیني برر ي
 ظراهر  عملکردشران  ارزيرابي  اينکره  از طبرل  چندگانه ها  آينده از دورنگر  تحلیل
بنابراين نوشرتن  رناريو از نروك اکتشرا       .(Palermo, 2018) کنند مي تيريف شود،

 هرا  شرکاتواند پا خگو  نیاز  مي اما آيا ا تفاده از  ناريوها  موجود ،آينده ا ا
بررا  شرناخا وضريیا پرابهرا  آينرده باشردد آيرا در د را داشرتن           هرا  بنگاهو 

در ريز   برنامهتواند برا   مي در يک حوزه فرضيالمللي  بین ناريوهايي در  طح 
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  ا حوزه طح ملي در آن حوزه ا تفاده شودد يا اگر  ناريوهايي در  طح ملي در 
تواند برا   طح بخش و محلي مورد ا تفاده طرار گیرردد تردوين    مي موجود باشد

بوده و نیازمند تخصر  و بصریرت در حروزه     بر زمان ناريو و تر یم آينده کار  
 هرايي  ينره هز  کوچک يا بزرگ ها شرکانجا  اين فرايند برا  ا ا. ا پژوهي يندهآ

 هرا   يرز  ر برنامره بر آينرده در انجرا     یرگذارتأثبه عوامل  توجهي يبرا دربر دارد. 
 وارد کند. ها شرکارا بر  ير ناپذ جبرانتواند ضربات  مي ا تراتژيک

، (Zurek, 2007) مطاليرات حراکي از آن ا را کره متخصصراني ماننرد زورک      
، شررروریزر و همکررراران (Folhes, 2015)، فرررول  (Stratigea, 2012)تراتیگا ا ررر

(Schweizer, 2016)  برا  تو يه  ناريوها در  طوح مختلرف   ييها روشمفاهیم و
ا  از ابهرا  طررار دارد و    را تو يه دادند ولي هنوز تو يه و ادغا   ناريوها در هاله

ارد. در ايرن زمینره جسرتجو در    وجرود نرد   ها آنروش شفافي برا  ادغا  و تو يه 
 ا  را دربر نداشا. مناب  داخل کشور نتیجه

در  يدو رطح اراره رويکرد  برا   رناريوپرداز    ،اصلي هد  مقاله اين در
اصلي اين ا ا که وطتي  ناريوهايي در  طح  پر ش طح صنيا و بنگاه ا ا. 
تواننرد از   مري    زيرمجموعه صرنيا چگونره  ها شرکا ،صنيا تدوين شده ا ا

شده ا تفاده کرده و  ناريوهايي برا  خود در اين حوزه تو يه دهندد  دانش ايجاد
به اين منظور ابتدا مطاليات نظر  حوزه  ناريوها  چند طحي مرور شرد.  رن    

و ا تفاده از دانش تخصصي موجود از  و  ديگرر    و يک از  کار از  برا   اده
رغرم     انتخاب شد. زيرا اين حوزه علري عنوان مطاليه مورد حوزه صنيا کفش به

حال  ا را و  مدر حرا  اضر   ،هايي که در گذشته در کشور داشرته ا را   پیشرفا
ينرده  آ رناريوهايي بررا     ،هرا  موجرود   نیازمند بازآفريني ا ا. در ادامه با روش

هرايي بررا  تو ريه ايرن      صنيا کفش تدوين شد و  ن  با نظرر خبرگران روش  
کار گرفته شد. برا  اين کار  رناريو   هدر  طح بنگاه ب ها نآ یر کارگ به ناريوها و 

  کوچرک تو ريه داده شرد.    هرا  بنگاهبزرگ و ديگر   ها  بنگاهدر دو بنگاه يکي 
 را کرالن  ها   یا ا تحقق امکان تواند مي چند طحي  ناريوپرداز  مد  تو يه
 .دکن ايجاد راهبرد  اطدامات  از  جار  جها تر منا ب بستر  و داده افزايش
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ريز  برر مبنرا  آن در شررايط پیچیرده اغلرب       بیني يک آينده محتمل و برنامه پیش
گیرندگان بايد به فشرارها    حا ، تصمیم مشکل و دارا  ريسک بسیار ا ا. با اين

راهبررد  پابرجرا و    زآينده نیر  ها  یاعد  ططيجار  پا خ داده و برا  مواجهه با 
 ,Mason-D'Croz)تخاذ نمايند اباشد را  اجرا طابلمنيطف که بتواند در طیفي از آينده 

صررورت کررارايي طابلیررا ارزيررابي   .  ررناريوپرداز  روشرري ا ررا کرره برره (2016
. تحلیرل  رناريويي، ابرزار    (Ghalambor, 2012)کنرد   هرا را ايجراد مري    ططيیرا  عد 

حمايرا از تصرمیمات در    منظور بهتغییرات آينده مديريا ا تراتژيک برا  کشف 
 .(Kebede, 2018) طيطیا ا ا شرايط عد 
و  رطوح متفراوت در مقالره    هرا   ن کار حوزه  ناريوپرداز  در مقیاسنخستی

يافا شد. ايشان با طرح موضوك بره   (Zurek and Henrichs, 2007)و هنريچ  زورک
بین  ناريوها در  طوح متفاوت اراره چارچوبي برا  رف  چالش چگونگي ارتباط 

 پرداخته ا ا.
( 1ايده اتصا   ناريوها از طريق اجزا و د تاوردها  آن بستگي به  ه عامرل  

( میزان عد  2 ؛مسئله اصلي يا همان موضوك کانوني که هد  نگارش  ناريو ا ا
( میزان پیچیدگي محیطي بستگي دارد.  ناريوها در شرايطي که عد  3و ها  ططيیا
کراربرد دارنرد. در    ،باشرند  درک طابلا و پیچیدگي زياد ولي در حد ميقو  و ططيی

 زني ا تفاده کرد. شرايط عد  ططيیا زياد بايد از گمانه

 . جایگاه سناریو در شرایط عدم قطعیت1شکل 

 

Zurek and Henrichs, 2007 
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منرد  رناريوها  چندمقیا ري     تبیین نظرا   مبدأشايد بتوان مقاله زورک را بهترين و 
 تنهرا  نهالمللي  که ارزيابي تو يه  ناريوها در محیط بین کند يمدانسا. زورک بیان 
کند، بلکه  تو يه آينده موجه در مقیاس جهاني اراره مي در موردطیفي از اطالعات 

، برخري  رناريوها    درواطر  نمايرد.   ا  نیرز ارارره مري    نکاتي برا  تو ريه منطقره  
و محلي با  ناريوها  جهاني مرتبط هستند و در برخي موارد   ا منطقه يافته تو يه

 .(Zurek & Henrichs, 2007)اند  مستقیماً از همان تو يه يافته
هرا  متفراوت وجرود     داليل زياد  برا  اتصا   ناريوها در  طوح و مقیاس

عمررومي زمراني مفیررد ا را کرره فراينرردها در    صررورت بره دارد. اتصرا   ررناريوها  
ا ، محلي،...( مستقیماً به يکديگر وابسرته   ملي، منطقه ها  متفاوت )جهاني، سمقیا

در  رطح جهراني بسریار محتمرل ا را کره برر         یمري اطل ییرتغ ،طور مثا  هباشند. ب
هرا  اطتصراد  اجتمراعي     فرايندها  بیوفیزيک در همان مسیر اثر بگرذارد. تو ريه  

 عرالوه  بره اثر خواهد گذاشا.   تر بزرگها  اطلیمي در و يا  ا  بر فاجيه منطقه
ا  حرارز   ها  منطقره  تو يه اندازه بهها  جهاني  از مسارل محیطي زمینه  در بسیار

ا  يا محلي بايد بدانرد   در  طح منطقه گیرنده یمتصميک  ،اهمیا ا ا. به عبارتي
 یرگرذار  تأثباشرد و در کردا  تروان     مؤثرتواند در آينده اثرگذار بوده و  مي چگونه

نداشته و بايد خود را با شرايط تطبیق دهد. درک ايرن مسرئله کره کردا  عوامرل و      
ا  يرا محلري هسرتند بررا       ها  جهاني خارج از کنترر  در  رطح منطقره    ران پیش

ها  تصمیم بسیار مهم ا ا. همچنرین   تو يه گزينه منظور بهتشخی  مرز  یستم 
( 2اجرزا و د رتاوردها و    (1هرا  متفراوت از دو طريرق     اتصا   ناريوها با مقیاس

کرردن ذينفيران، محققران و     تواند به نزديک يندها   اخا  ناريوها ميافر ترکیب
 .کمک کندگیرندگان در ارزيابي مسئله  تصمیم

 Zurek)وجرود دارد  مختلرف   هرا  اسیدر مق وهاياتصا   نار  برا دگاهيدو د

and Henrichs, 2007): ( 3شرکل   طبرق ) روش 5 وهايتو ريه  رنار   نديا( در فرالف
( 3 2( مرواز  2 1( اتصرالي 1برا  اتصا   ناريوها  متفاوت پیشرنهاد شرده ا را:    

                                                                                                                                 

1. Joint 

2. Parallel 
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.( مستقل5 2( متوالي4 1تقابلي
برا   (4روش )شکل  پنج ،وهاياجزاء  نار قياز طر 3

 ناريوها با توجه بره درجره    ءمتفاوت از طرق اجزا  ها اسیاتصا   ناريوها در مق
 7( طابل طیاس4 6( مرتبط3 5(  ازگار2 4( مياد 1 :شده ا اپیشنهاد ها  ارتباط با آن

تيريرف شرده    1چارچوب اتصا   ناريوها تو ط زورک طبق جردو    8.( مکمل5
 ا ا.

 متفاوت یها اسیدر مق وهایسنار ندیا و فرازاج نیارتباط ب. 1جدول 

 فرایند مستقل فرایند متوالی فرایند تقابلی فرآیند موازی فرایند اتصالی 

 معادل
اگر یک  -محتمل اریبس
ی سناریو برا کننده یمتقس

 وجود داشته باشد 2 و 1

نیازمند  -غیرمحتمل
هماهنگی بسیار دقیق 

 2و  1بین سناریو 

با تجمیع  -یرپذ امکان
و  2و  1میان سناریو 

 ها ها و مدل بخش

 1اگر سناریو  -محتمل
منابع داده یا ورودی 

 ین کندتأمرا  2سناریو 

-تملبسیار غیرمح
هیچ تناسب و 

هماهنگی میان سناریو 
 نیست 2و  1

 سازگار

ی به شرط -پذیر امکان
و  1که هدف سناریوهای 

های مشابه  با گروه 2
 وجود داشته باشد

اما فقط به  -یرپذ امکان
شرطی که هر دو سناریو 

هدف روشنی داشته 
 باشند

به  -بسیار محتمل
یا  1شرطی که سناریو 

های مربوطه  ورودی 2
 وارد کنندرا 

اگر  -بسیار محتمل
مرزهای  1سناریوهای 

را  2سناریو اتصال 
 شکل دهد

اگر  -یرمحتملغ
متوالی  2 و 1سناریو 

 باشند

 مرتبط

به شرطی  -پذیر امکان
بر  2و  1که سناریوهای 

ید تأکمختلفی  مسائل
 کنند

شرطی که  به -محتمل
سناریوها نقطه اغاز 
یکسانی داشته و بعد 

 منحرف شوند

به شرطی که  -لمحتم
سناریوها از پارادایم 
 یکسانی پیروی کنند

 -بسیار محتمل
 1شرطی که سناریو  به

 2نقطه شروع سناریو 
 را فراهم کند

اگر دو  -غیرمحتمل
سناریو فقط متوالی 

 باشند

قابل 
 قیاس

 به شرطی -پذیر امکان
در  2 و 1که سناریوهای 

حالت موازی توسعه یافته 
 باشند

 -محتمل اریبس
 با 2 و 1ی سناریوها

 چارچوب مفهومی
 یکسانی سازگار شوند

رطی ش هب -پذیر امکان
 2 و 1های  که سناریو

به نیازهای متفاوتی 
 پاسخ دهند

اگر تمرکز  -محتمل
 2و  1های سناریو
اما چارچوب متفاوت 

مفهومی یکسانی 
 استفاده کنند

اگر  -پذیر امکان
از  2و  1های سناریو

چارچوب یکسانی 
اما چارچوب متفاوت 

 یکسانی داشته باشند

 مکمل

و  2چون به  -رمحتملیغ
لحاظ  یسناریوها 1

مفهومی مستقل از 
 یکدیگرند

 1و  2اگر  -محتمل
و  یمواز یسناریوها

 مستقل باشند

ابن  -رمحتملیغ
داللت بر تکرار شکست 

 دارد

 1اگر تنها  -امکانپذیر
 یسناریو اطالعات برا

 سناریو آورد 2فراهم 

اگر  -ملمحت اریبس
سناریو  1و  2مساله 

یکسانی را به دو 
صورت متفاوت نشان 

 دهند

Zurek and Henrichs, 2007 

                                                                                                                                 

1. Iterative 

2. Consecutive 

3. Independent 

4. Equivalent 

5. Consistent 

6. Coherent 

7. Comparable 

8. Complementary 
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 عنروان  بره بار کاربرد  رناريوها  چنرد مقیا ري را     ننخستیبرا   2و هنريچ 1آلکامو
اند. مسئله مهمري کره در    روشي برا  بهبود پايدار  و ارتباط  ناريوها مطرح کرده

هرا و فراينرد    چگونگي ارتبراط برین مقیراس    ،مقیا ي مطرح ا ا ناريوها  چند 
توانرد از براال بره پرايین ) رناريوها        ها مي  ناريوپرداز  ا ا. ارتباط بین مقیاس

محلري( يرا از پرايین بره براال       يوها  رنار  راز  بررا     ا ، زمینره  منطقره  -جهاني
 اشرردا ( ب منطقرره -عنرروان ورود   ررناريوها  جهرراني  ) ررناريوها  محلرري برره 

(Alcamo& Henrichs, 2008). 
مبسروط بره    صرورت  بره ، (Stratigea & Giaoutzi, 2012)و جیااوتز   ا تراتیگا

و ضمن تبیین چالش ارتبراط   اند بحث پیرامون  ناريوها  جهاني تا محلي پرداخته
به لزو  اراره راهکار  منا رب بررا  حرل ايرن      ،ها  متفاوت  ناريوها بین مقیاس

د که فضا  مقیاس مرتبط با مطاليرات  رناريويي   نکن بیان مي آنها. ندا له پرداختهئمس
ا / محلري را شرامل شرود.     تواند تنوعي از فضا  جهاني به ملي يا حتي منطقره  مي

 يبلندمردت هرا    فيالیرا  دهد  رناريوها  جهراني ميمروالً    شواهد تجربي نشان مي
ها  آينرده  هرا  بحرانري آينرده، د رتاورد     هستند که با هد  کشف عد  ططيیرا 

 رازند.   گذار  مهیا مري  مشي  از  و تحلیل خط ممکني را برا  حمايا از تصمیم
محلي در تمرکرز مطاليرات    ا / يک تفاوت کلید  بین  ناريوها  جهاني و منطقه

مطاليره برر پايره     3 ناريو ا ا. در  ناريوها  جهاني تمرکز بیشتر بر د تاوردها 
تمرکز برر فراينرد  راخا      ا منطقهدر  ناريوها   که يدرحالدانش خبرگان ا ا، 

 & Stratigea) گیر ا را  کنندگان تصمیم بر پايه طیفي از ديدگاه مشارکا 4 ناريوها

Giaoutzi, 2012)فضررا نیکنررد ارتبرراط برر هررايش، ادعررا مرري بررر ا رراس يافترره . او  
 کره يرک   ردی اس اهدا  طرار گابر  فیتواند در دو  ر ط چندگانه مي   ناريوها

و يرک  رر آن    و رته یپ هرم  بره   ها جفاو  5متقاط   ها اسیمق   ر آن  ناريوها

                                                                                                                                 

1. Alcamo (2008) 

2. Henrichs 

3. Outcome 

4. Scenario building process 
5. Tightly coupled’ cross-scale scenarios 
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 ،یو رته پ هم بهمتقاط   اسیمق  ا ا. در  ناريوها 1گسسته ا هیچند مق  اريوها ن
 کره   طرور  بره  ،يابنرد  و تکرارشرونده تو ريه مري    یو رته پ هم بهصورت  هها ب روايا

 صرورت  بره  د. ارتباطرات ميمروالً  هسرتن برازخورد    دارا ،متقاط  پايدار  ها اسیمق
  و رو بره براال   هرا  اسیر مق نیرو بره پراي   يتکرارشروندگ و با يک فرايند  جلو روبه
از   زيراد  فیر ط هرا  اسیر قم ،نیبره پراي   رو اينرد فرپذيرد، در  صورت مي ها اسیمق

 برزرگ  اسیر مق   رناريوها  .شوند از  ناريوها تبديل مي   ناريوها به تيداد کمتر
عناصرر    گسرتردگي و پايردار   زيررا  ،يابنرد  تو يه مي نیباال به پاي صورت هاغلب ب

بره همرین   ا را،   شرتر یباالتر ب  نسبا به  ناريوها تر نیپاي  روايا در  ناريوها
اثرر   يمحلر  برر  رطح   (2طبرق )شرکل     ا  طح منطقره   ها شرانیپ دلیل ا ا که

 .(Stratigea & Giaoutzi, 2012)اتفاق افتد گذارد تا اينکه برعک  آن مي

 متفاوتهای  بندی سناریوها در مقیاس . طبقه2شکل 

 

Stratigea & Giaoutzi, 2012 

  اراره کرد. او طبقره جديرد   شنا ي از رويکردها   ناريوپرداز  گونهيک فول  
( 1: (Folhes, 2015)کرررد )را تيريررف برره نررا   ررناريوها  منفرررد و چندمقیا رري 

 رناريو  مشرارکتي   )3 ؛3هنجار  و اکتشافي يو (  نار2 ؛2کیفي و کمي يو  نار
 ناريوها  محیطري اغلرب در    1.منفرد يا چندمقیا ي يو (  نار4 ؛4يا خبره محور

                                                                                                                                 

1. Loosely linked’ multi-scale scenarios 

2. Qualitative and quantitative scenarios 

3. normative and exploratory scenario 

4. participatory or developed by specialist    scenarios 
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متفاوت زماني و طلمرويي ايجاد شده و از مقیاس جهراني ترا محلري را    ها   مقیاس
يرا    ا منطقره  ا  و  ناريو   50-100. بازه زماني  ناريو  جهاني گیرند يمدربر 
شوریزر و همکاران با ا تفاده از تحلیل اثررات متقابرل و    .ا ا ا   20-30ي محل

برا  تو يه  ناريوها  چند طحي مطررح   روشي ،ماتري ها   ارتباط بین  لو 
 .(Schweizer et al, 2016) کردند

  تروان برا ا رتفاده از اجرزا      اثرات متقابرل مري   لیهنگا  ا تفاده از روش تحل
به يک مجموعه  ها آن لحاظد که با کرممکن ايجاد    ناريو  ماتري ، تيداد زياد

  رويکررد  رناريوها    دیر کلهرا    شده به يکي از چرالش  اراره روش. دیجام  ر 
بايرد  ترر   نیپراي هرا    اسیر مق  ناريوها کند چرا  مي انیپردازد که ب مي ا يیچندمق
 ،  ازگار با  ناريوها   طح باالتر باشند.مکمل عنوان به

 ی چند مقیاسیوهایسنارمطالعات انجام شده در حوزه  یبند معج. 2جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت نوع تحقیق نویسنده

 زورك و هنریچ
(Zurek and Henrichs, 2007) 

 توصیفی
 تعریف سناریوی چندمقیاسی

 روش اتصال سناریوها-
 ارائه چارچوب

 نبودن چارچوب شفاف
 نبود مطالعه موردی و مثال

 چارچوببودن  پیشنهادی

 آلکامو و هنریچ
(Alcamo& Henrichs, 2008) 

 توصیفی
کاربرد سناریوهای چندمقیاسی برای 

 پایداری و ارتباط سناریوها.

 نبود چارچوب
نبود مطالعه موردی و نمونه 

 کاربردی

 استراتیگاو جیااوتزی
(Stratigea & Giaoutzi, 2012) 

توصیفی و ارائه 
 مورد مطالعه

های  بین مقیاستبیین چالش ارتباط 
 متفاوت سناریوها

 ارائه یک مورد مطالعه

نکردن شرایط مورد مطالعه  توصیف
برای فهم دقیق مطالعه و نبود 

 چارچوب

 فولس
(Folhes,2015) 

 توصیفی
ی سناریوها و افزودن دسته بند طبقه

 سناریوهای منفرد و چندمقیاسی
 توضیح ناکافی در مورد سناریوها

 عدم ارائه چارچوب

 شوئیزر و همکاران
(Schweizer et. al. 2016) 

روشی ترکیبی 
 کیفی و کمی

راهکار توسعه سناریوهای چند سطحی 
 تحلیل اثرات متقابل با

 شفاف نبودن روش
 نبود مثال کاربردی

 شفاف نبودن شرایط اتصال سناریو

 مطالعه موردی مطالعه حاضر

 مبنا عنوان بهایده زورك  
 تدوین سناریو برای صنعت

های  یازسنجی سناریو برای بنگاهن
 زیرمجموعه

 تدوین سناریو در سطح بنگاه

 نبود چارچوب
نیاز به مطالعات موردی و استخراج 
چاشهای عملی و توسعه چارچوب 

 زورك

 ينترر  جرام  پرداختره ا را. مطاليره زورک     براال مطاليات   بند جم به  2جدو  
بر طرح موضوك و تبیرین اهمیرا پررداختن بره      مطاليه در اين حوزه بوده که عالوه

                                                                                                                                 

1. Single or multi-scale   scenarios 
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چارچوبي برا  چگونگي پردازش  رناريوها ارارره    ،چالش  ناريوها  چندمقیا ي
ولري   ،مقاالت اندکي در ايرن زمینره منتشرر شرده ا را      ،ده ا ا. بيد از زورککر
مند بررا  حرل چرالش ادغرا  و پیو رتن و       جام ، روشي نظا  صورت به کدا  یچه

شرهود  و تجربري    صورت بهند و بیشتر ا هچند طحي اراره نداد تو يه  ناريوها 
رغرم   کارهرايي اطتضرايي ارارره شرده ا را. همچنرین علري        در برخي مطاليات راه

اين چالش در برخري مقراالت  رناريوها  چندمقیا ري/ چند رطحي       شدن مطرح
 اند. همچنان مغفو  مانده

که ارتباط بین  طوح  ناريوها را برطرار   ا نمونهمرور مطاليات داخل کشور 
 & Stratigea)و جیرااوتز   ولي در مطاليات خارجي ا تراتیگا ،کرده باشد پیدا نشد

Giaoutzi, 2012)، ا  طح اتحاديه اروپا و  طح منطقره    ناريوها  مطاليه مورد  
 اند. و اجزا   ناريوها هنگا  نگارش با هم مرتبط شده شده میتر 

 ,Zurek and Henrichs) شناخا نظريه زورک و هنريچ منظور به تحقیق حاضر

شود.  يانجا  م (Stratigea & Giaoutzi, 2012)و نظريه ا تراتیگا و جیااوتز   (2007
 تر يینپادارند که  ناريو  مقیاس باالتر بر  ناريو  مقیاس  یدتأکدو نظريه  يندر ا
هرا    تروان از پیشرران   مري  رت ینا ا و برا  تو يه  ناريوها   طح پاي یرگذارتأث

  طح باالتر کمک گرفا.

 شناسي پژوهش روش. 2

 لیمختلفري تشرک    هرا  از اليه قی، يک تحققیتحق ازیبر ا اس مد  پ حاضر تحقیق
 قیررفلسررفه تحق : از منظررر(Saunders, Lewis and Thornhill, 2016) شررده ا ررا

ا تقرايي و طیا ي؛ از منظر نوك تحقیق، کاربرد ؛  ،قیرويکرد تحقتفسیر ؛ از منظر 
از منظر هد  پژوهش اکتشافي و تجويز ؛ از منظر افق زماني پژوهش، مقطيري و  

و   راختاريافته  مطاليره ا رناد، مصراحبه نیمره      اطالعرات،  گرردآور از منظر روش 
 ا تفاده شده ا ا. در زمینه ا تراتژ  پژوهش از مطاليه مورد  صرنيا  پر شنامه

کفش ا تفاده و از روش کیفي ا تفاده شده ا ا، در اينجرا فراينرد تحقیرق مررور     
ید مقاله برر ارتبراط برین  رناريوها     تأکشود. الز  به ذکر ا ا با توجه به اينکه  مي

ا ا، از پرداختن به جزریات  ناريوپرداز  خوددار  شده و بر نحوه ارتباط برین  
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 ید شده ا ا.تأک ناريوها 

 اجرای پژوهش فرایند .3شکل 

 

گرا   شرده ا را.     راز   یراده پ 7 برا  GBNرهیافا    اين تحقیق باتو يه  ناريو
 در اين بخش اهردا  ، تشخی  و شنا ايي موضوك يا تصمیم اصلي ا ا. نخسا

. شرد  بررآورد   رناريوها  اجررا   بررا   نیراز  مورد مناب  و شد تيیین  ناريوپرداز 
  هرا  چرالش  ينترر  مهرم  مورد در بحث با نظر مورد مسئله نتيیی مرحله اين هد 

 و شرده  يافا  ها چالش مورد فرضیات در کردن مشخ  با و شروك صنيا کفش
گرا  دو ، شنا رايي عوامرل    . يافرا  ادامره  ،کننرد  باز  آينده در توانند مي که نقشي

کلید  و مؤثر در صنيا با مرور ادبیرات و گرا   رو ، تيیرین فهر را نیروهرا        
نیروها   تحلیل محیط نزديک صنيا از درتحقیق،  يندر ا .پیشران از مرور ادبیات

ذينفيران در نظرر    عنروان  به، رطبا کنندگان ینتأممشتريان،  (Porter, 2008)بازار پورتر 
 صرورت  بره  تواننرد  مري  هرم  کلید  . عوامل(Gnatzy, & Moser, 2012)گرفته شدند 

 .باشند یاعد  ططي هم و بیني پیش طابل عوامل
ها بر ا اس درجره تأثیرگرذار  و    ن عوامل کلید  و پیشرا  بند رتبهگا   و ، 

از ادبیات از  شده ا تخراجبند  عوامل  عد  ططيیا ا ا. در اين بخش برا  گروه
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گرا   ( ا رتفاده شرد.   1393کیفي عرفري )ايمراني و نوشراد       روش تحلیل محتوا
در لیرد  ا را.   هرا  ک  تيیین منطق حاکم بر  ناريو با تيیین عد  ططيیا ،چهار 

را برر ا راس دو    مرؤثر نیروهرا    شد وجدا از   ،شده شناختهعوامل  ،اين مرحله
درجره عرد    ( 2و  يا مسرئله کرانون   پر شبر رو   یرتأثدرجه اهمیا و ( 1عامل 

 کردن محتروا   رناريوها   گا  پنجم، پربار. شدبند   اولويا، ططيیا عوامل کلید 
انجرا  شرد. گرا      ها آن أيیدتو دريافا  ها آننظرات   بند جم با پنل خبرگان و  که

هرا  راهنمرا    گا  هفتم، انتخراب شراخ   مضامین  ناريوها ا ا.  کندوکاوششم، 
 ميیار  برا  تحقق  ناريوها ا ا. عنوان به

هرچنرد   ،بسرتگي دارد  پژوهشگر تالش و توانايي به کیفي تحقیق اعتبار طابلیا
 تحقیرق  در ولري  ،شرود  يمر  برخورد مجزا طور به پايايي و روايي با يممطاليات ک در

اعتبرار،   طابلیا ديگر  نظیر  ا شاخصهو  نیسا مجزا طور به اصطالحات اين کیفي
(. بنرابراين طبرق   1388و همکراران   فررد  ييدانا)دارد اعتماد  طابلیا و انتقا  طابلیا

. دارد اعتبار زير داليل به و همکاران، تحقیق حاضر فرد ييداناممیز  پژوهش کیفي 
ا رتفاده   (3 ؛مصاحبه بدون  روگیر    از  یادهپ (2 ؛ها داده  آور جم دطا در  (1

و  صرحیح  صورت به خبره افراد انتخاب( 4 ؛از نظر خبرگان برا  تيیین عد  ططيیا
شده  انجا  با ميرفي فرد برجسته اين حوزه و در ادامه با روش گلوله برفي ،دطا با

کسب تأيید خبرگران بررا     (6 ؛داده پايش و  آور جم  چند مرحله انجا  (5 ؛ا ا
 و ا رتادان  طضراوت  (8 ؛و افرزودن مروارد تکمیلري خبرگران     هرا  پر رش  یاجامي

تدوين  (9 ؛تحقیق مراحل انجا  روش ها و ها  مصاحبه پر ش به نسبا کارشنا ان
 .ها آنمجدد  یدتار ناريوها با کمک خبرگان صنيا و ا اتید و 
بايد  ناريوها را به  رطح   اکنون ،شدتا اينجا  ناريوها   طح صنيا نوشته 

شرکا تيمیم داد. برا  ايرن کرار  رناريوها   رطح صرنيا در اختیرار مرديران،        
رغم اينکه اين  ناريوها ديرد   بیان کردند علي ها آنريزان شرکا طرار گرفا.  برنامه

خ  نیسا. طبق نظريره زورک و  پنهان آن مش يا زواولي  ،دهد مي ها آنکالني به 
 يرپرذ  امکران ارتباط برین دو  رطح  رناريويي     (Zurek and Henrichs, 2007)هنريچ 

ها    ناريو  صنيا کفش در ارتباط با  ناريو  بنگاه مسئله 1ا ا. طبق جدو  
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ها از نروك  وي رنار   د رتاوردها  اير اجرزاء   نیدرجه ارتباط بر از منظر  يرمجموعهز
بنرد   رناريويي، اگرر     پر  مقیراس   ،فرايند متوالي هستند ،نوك ازگارند و از نظر 

لرذا   بسریار محتمرل ا را.    ؛را شکل دهرد  2 ناريو مرزها  اتصا   1 ناريوها  
مررز  رناريو  بنگراه     دهنده شکل عنوان بهتوان   ناريو   طح صنيا کفش را مي

 رطح  دو  ،(Stratigea & Giaoutzi, 2012)در نظرر گرفرا. ا رتراتیگا و جیرااوتز     
مشرر  برر  رطح     ترر  بزرگارتباط دارند و  طح  باهمبزرگ و کوچک  ناريويي 

 رناريوها  صرنيا    ادامره، در  لذا با اين نظريه هم  ازگار ا ا.، ا ا تر کوچک
 د.شو  طح صنيا و بنگاه تر یم مي کفش ايران در دو

 . بررسي اسناد باالدستي٣

انداز وزارت  گاه صنيا در چشمدر اين مرحله با برر ي و مطاليه اين ا ناد و جاي
و ارزش ايرن   ینترأم . زنجیرره  شرد   صنيا، ميدن و تجارت مسیر تحقیق مشخ 

و مطاليرات الگروبردار  از    شدشنا ايي و تر یم  دطا بهبار  نخستینصنيا برا  
چین، ترکیره، ترايوان، برزيرل و ايتالیرا صرورت       همچونکشورها  پیشرو و رطیب 

 پذيرفا.

 اثرگذار و اثرپذیر یها عاملشناسایي و تحلیل . 4

نفرر از   50مطاليات اين مراحل که به همرراه برگرزار  يرک  رمینار )برا حضرور       
نفر از متخصصان صنيا( و يرک پنرل    14مديران صنيا(، يک کارگاه )با حضور 

برر صرنيا    مرؤثر  عامرل  38از متخصصان صنيا( به ا تخراج  نفر 11)با حضور 
بند   طبقه 3درون و برون صنيا طبق جدو    ها عاملدو گروه که در  شدمنتهي 
 ند.شد

 حاصل از مطالعات خرد و كالن صنعت كفش ایران شده ییشناساهای  عامل .3جدول 

 عامل ردیف عامل ردیف بندی طبقه

 درون صنعت

 طراحی و نوآوری در تولید 9 گردش مالی 1
 کیفیت تولیدات 10 هزینه انرژی 2
 توانمندی فناورانه 11 متخصصنیروی  3
 ها ارتباط میان اصناف و انجمن 12 مواد اولیه 4
 شبکه توزیع فیزیکی 13 حق بیمه 5
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 شبکه توزیع مجازی 14 برند و هویت سازمانی 6
 توانمندی مدیریت 15 گذاری قیمت 7
 هزینه آموزش 16 بازاریابی و تبلیغات 8

 برون صنعت

 ها هدفمندسازی یارانه 28 تسهیالت بانکی 17
 قدرت خرید مردم 29 یخدمات  کیفیت دسترسی به شرکت 18
 وضعیت اقتصاد جهانی 30 تعرفه گمرکی 19
 روابط سیاسی با عراق و افغانستان 31 مالیات 20
 روابط سیاسی با کشورهای همسایه 32 واردات قانونی 21
 دنیاروابط سیاسی با سایر کشورهای  33 قاچاق 22
 امنیت کشورهای منطقه 34 تحریم بانکی 23
 پیرشدن جمعیت 35 تحریم فناوری 24
 فرهنگ و تغییر سبک زندگی 36 و واردات صادراتتحریم  25
 مد 37 نرخ تورم 26
 تغییرات آب و هوایی 38 نرخ ارز 27

 ها و تدوین سناریوها انتخاب پیشران. 5

ها با ا تفاده از دو شراخ    عامل ،بر صنيا کفش مؤثر عامل 38ا تخراج پ  از 
بره کمرک    يرا درنهابرر ي شرد و   9مطابق شکل و اهمیا وضيیا  یاعد  ططي

ا رتخراج   4جردو   دارا  عد  ططيیا به شررح  کلید   عامل 11نظرات خبرگان 
 ند.شد

بر صنعت كفش  مؤثر های دارای عدم قطعیت برای تعیین عامل عدم قطعیت -ماتریس اهمیت .4 شکل

 ایران
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 برای تدوین سناریوهای صنعت كفش ایران دارای عدم قطعیت های كلیدی عامل. 4 جدول

 عامل ردیف عامل ردیف
 گردش و هزینه مالی 7 نوع تولیدات 1
 توانمندی فناورانه 8 هزینه آموزش 2
 طراحی و نوآوری 9 سایز بنگاه 3
 سازمانیبرند و هویت  10 توانمندی مدیریت 4
 نرخ تورم 11 رقابت در کالس جهانی 5
  شبکه توزیع 6

 وضعیت کلي صنعت کفش از نظر متغیرها. 6

نحوه توزي  و پراکنش متغیرها در صفحه پراکنردگي، حراکي از وضريیا ناپايردار     
 یستم ا ا. اکثر متغیرها در اطرا  محور ططر  صفحه پراکنده هستند کره نشران   

بقیه متغیرها از وضيیا تقريباً  ،بااليي در  یستم هستند یرگذار تأثدارا   دهند يم
 متفاوت ا ا. شانمشابهي نسبا به همديگر برخوردارند که فقط شدت و ضيف

 های کلیدی انتخاب عدم قطعیت. ۷

یرات متقابرل و  تأثبا ا تفاده از روش مورد برر ي در اين تحقیق،  عامل 11از میان 
. در اين تحقیق با توجه به اينکه کلید  شنا ايي شد ها  یاططينظرخبرگان، عد  

  صرنيا کفرش در گرروه    هرا  بنگاه اندازهتنها دو عامل رطابا در کالس جهاني و 
انتخراب مطمئنري    باشرد،  مري  و همچنین اثرگذارترين متغیرها کننده یینتيمتغیرها  

نفر از متخصصران صرنيا کفرش ايرران شرامل تولیدکننردگان،        17خبرگان  .ا ا
کنندگان، رری  اتحاديه صنيا کفش و کارشناس وزارت صرنيا، ميردن و    توزي 

 تجارت بودند.
دهد. نتايج نشران   تحلیل میک مک را نشان مي يجنتا 11و  10شکل  ،5جدو  
 زي را عامل کلید  دارا  عد  ططيیا از نظر خبرگان که عبارتند از  11داد از میان 

ي، مرال  نره يهز، ايريمرد  ييتوانرا ي، اندر کرالس جهر   رطابرا ، داتیتول نوك، بنگاه
 نرر  ي،  رازمان  اير و هو برند ، و نوآور يطراح، آموزش ، ها  فناور  توانمند
طرار  ييجا در ،، دو عامل رطابا در کالس جهاني و  ايز بنگاه يتوز شبکهو  تور 

را برر رو   یسرتم صرنيا     یرپرذير  تأثگرفتند که بیشترين اثرگذار  و کمتررين  
همچنرین  . شروند  عد  ططيیا بحراني شرناخته مري   عنوان بهکفش ايران دارند. پ  
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دوگانه، آمروزش، طراحري شربکه      ها عامل عنوان بههزينه مالي و توانايي مديريا 
تنظیمي، نر  تور    ها عامل عنوان بهفناور  و نوك تولیدات ها   توزي ، توانمند 

 عنوان بهبرند و هويا  ازماني  ،نوآور  ،طراحي يادرنهاقل و مست عامل عنوان به
 .شدندرپذير از  یستم مشخ  یتاث  ها عامل

 . نحوه پراكندگی متغیرها در ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری5 شکل

 

 متقابل یراتتأثماتریس و های  اولیه داده یلتحل .5جدول 

 شاخص ارزش

 ابعاد ماتریس 11

 تعداد تکرار 2

 تعداد صفر 16

 تعداد یک 5

 تعداد دو 30

 تعداد سه 40

 جمع کل 105

 درجه پرشدگی 86.77686%

 تدوین سناریوها. 8

 يتمام بهبخشي  پژوهي موجب وحدت ي پروژه آيندهينها د تاورد عنوان به ناريوها 
کرل   يخروب  بهپژوهانه هستند.  ناريوها  شده در يک برر ي آينده ها  ا تفاده روش

هرايي   گیران را پوشش داده و بصریرت  رو  تصمیم فضا  عد  ططيیا و ابها  پیش
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. با (Bell, 2009)  ازند درک آينده فراهم مي منظور بهبه مديران  ر اندن يار جها 
کلید  در دو  ر طیف يک محور  عاملتوجه به منطق  ناريوپرداز  ماتريسي دو 

توان رطابا صنيا کفرش در دو   هند داد.چهار  ناريو را تشکیل خواطرار گرفته و 
ها    ر طیف توان باال و توان پايین طرار گرفته و  ايز بنگاه به شکل  اختار بنگاه

هرا    چهرار  رناريو  فیرل    ،. بر ايرن مبنرا  گیرد يمبزرگ تا کوچک و متو ط طرار 
از تيامرل   12پرنده، گیوه بابانورل، آ  ا تار کدخدا و عصر داينا رورها بره شرکل    

 حورها  ماتري  ايجاد شد.م

 . سناریوهای سطح صنعت برای صنعت كفش ایران6شکل 

 

 سناریوی آل استار کدخدا. 8-1

 و انردازه در کرالس جهراني پرارین     يرژه و بره  ،توان رطابتي  و يکدر اين  ناريو از 
 صنيا جام   اختار یر گ شکلفضا نمايانگر عد   . اينا ا ما کوچکها   بنگاه
ها   ططب برخي در پراکنده و متيدد متنوك، کوچکها   کارگاه و ا ا ايران کفش
یرا  فيال مشرغو   پرارین  تولید مقیاس با مشهد و تهران، طم، تبريز مانند کفش تولید
 ا رتار  دارنرد. آ   توجره  خرود   نتي محدود بازارها  به تنهاها  کارگاه اين ؛هستند
 تسرخیر  کشرورها  ديگرر  واردات با که ا ا ملي رفته ازد ا بازارها  نماد کدخدا
 رنرج  برزرگ ها    اختار بنگاه نداشتن از کفش صنيا ،روزگار اين در. ا ا شده
 نیرز  مقیاس به تولیدها   مزيا از داخل در توانمند رهبر  نداشتن بر عالوه و برده
 برا  کفرش اکثرراً   صرنيا  در مانرده  يبراط  کوچک و متو طها   ا ا. بنگاه بهره يب
 مشرغو   خرود  وکرار  کسب محدود گذران به جاميه مدها  و برندها از بردار  يکن

 توان باالی رقابت در بازارهای جهاني

 توان پایین رقابت در بازارهای جهاني

 های بزرگبنگاه
 های کوچک و متوسطبنگاه
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 یررطرابتي غماندن طیما دالر و  همچنین موفقیا در اين فضا منوط به باال .باشند يم
مهراجران غیرر    ا  یهحاشکفش ها   واردات کفش ا ا؛ هرچند ظهور کارگاه شدن

 .شود يمايراني نیز زنگ خطر  محسوب 

 سناریوی عصر دایناسورها. 8-2

 تو ريه  ايران کفش صنيا در صنيتيها   خوشه و بزرگها   در اين  ناريو بنگاه
در ايرن  . اند داده اختصاص خود به را صنيا  اختار از بااليي تنوك و تيداد و يافته 

برا ايجراد يرک     انرد  توانسرته هرا   فضا برخي فياالن صنيا کفش، اصنا  و اتحاديه
پراکنده موجود در بازار تولید کفش کشرور را زيرر چترر    ها   SMEمديريا واحد، 

بازاريابي و پخش را کراهش   ،تولیدها   يک مديريا واحد يکنارچه نمايد و هزينه
و ارزش صنيا  ینتأمموجود در زنجیره ها   از مزيا يدر ت بهد تندهد، اما نتوانس

هر روز بازار و  WTOبا توجه به روند الحاق کشورها  منطقه به کنند.   بردار بهره
 اشرتغا   و گرذار   يه رما باال  مشتريان خارجي ايران کاهش خواهد يافا. حجم

 در را صرنيا  ايرن  ،جهاني ير پذ رطابا افزايش به توجه بدون  اختار اين در باال
 از ا را  نمراد   داينا رورها  ا ا. عصر  اخته مواجه بزرگيها   چالش با ايران
 را نروين  عصرر  نیراز  مرورد  چراالکي  و ير پرذ  انيطا  توانايي که بزرگيها   بنگاه
. کند يم تغییر  ري  و پويا بسیار تنوك و زندگي  بک مد، پايه بر که عصر  ندارد،
 ايجراد  برر  عرالوه  کره  زياد ا را  بزرگها   بنگاه فروپاشي احتما  روزگار اين در

 رهبرر  داشتن مقیاس، به صرفهها   مزيا از را صنيا ناامید ، و بیکار  از موجي
 .کرد خواهد بهره يب تو يه و تحقیق و

 سناریوی گیوه بابانوئل. ٣-8

 ا را،  کوچک و متو طها   بنگاه شکل به ايرانها   بنگاه  اختار  ناريو اين در
. ا را هرا   آن براال   ير پرذ  انيطا  و چابکي  اختار اينها   ويژگي ينتر مهم از

هرا    مزيا به هاSMEپايه  بر پیشرو کشورها  از الگوبردار  با کوچکها   بنگاه
جهراني البتره بره شرکلي       رطح  در کره   طور به ،اند يافته  د ا يتوجه طابل رطابتي
 گیروه،  که دهد يم نشان  ناريو اين دنما بابانورل . گیوهپردازند يم رطابا به محدود
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 توانمند  طدر به کوچکها   بنگاه در یدتول طابل ايرانيها   پاينوش از يکي عنوان به
 و تغییرر  باال  دارد. توان وجود تقاضا آن برا  نیز کشورها ديگر در که ا ا شده
 ماننرد ) ینترأم  زنجیرره ها   مزيا از بهینه ا تفاده و مشتريان  اليق و مد با تطابق
 تنهرا  نره  که  طور به ؛ا ا شده ايراني برندها  با هايي پاينوش تولید به منجر( چر 
 در کشرورها   برازار   بلکره  نمروده،  تسرخیر  را عربري  ثروتمنرد  کشرورها   بازار
ثبات مالکیا مينو ، ايجراد برنردها     .ا ا کرده ايجاد خود برا  نیز يافته تو يه

مسارلي ا ا که توانرايي رطابرا در    ازجملهک متو ط و کوچها   ايراني در بنگاه
محدود و خاص را برا   اختار صنيا کفش در ايرن  رناريو فرراهم     ييها حوزه

  اخته ا ا.

 پرندههای  سناریوی فیل. 8-4

بزرگ موفقي در صنيا کفش ايرران ظهرور   ها   بر آنکه بنگاه در اين  ناريو عالوه
در کالس جهاني نیز پديد آمده ا ا. تيرداد و حجرم    يژهو بهاند؛ توان رطابتي  يافته

 مالحظره  طابرل صنيتي در ايرن  رناريو   ها   تولیدات، تولیدکنندگان بزرگ و خوشه
بر تصاحب اکثريا  هم بازار داخلي به بازارهرا  جهراني    که عالوه طور  ها ا، ب
و  انرد  تره گرف شرکل . در اين زمان تنوك تولیدات و برندها  ايرانري  اند کردهنیز نفوذ 
 کننرد؛  يم، برندها  ايراني را خريدار  پر تیژها  با  برا  خريد کفش تنها نهمرد  

ها   . فیلگیرد يمبلکه  اير تولیدات نیز در طیف درآمد  مرد  مورد ا تقبا  طرار 
برودن برر پايره     ناشري از برزرگ  هرا    توانمنرد   یر کرارگ  بره از   ا ا رتياره پرنده 
توزير   هرا    و توان ايجراد شربکه   پذير  يسکرمقیاس، مانند صرفه به  هايي يامز

و چابکي ا ا که با رهبريرا   ير پذ انيطا ها   همراه با توانايي روز بهگسترده و 
. در ايرن  رناريو   اند واداشتهمتو ط و کوچک را نیز به تحرک ها   بازار  اير بنگاه

هرا    گرذار   يه ررما بزرگ با توانايي رطابرا در کرالس جهراني امکران     ها   بنگاه
همکرار  برا برنردها  ميتبرر جهراني را نیرز فرراهم          طراردادهرا خارجي، انيقاد 

 .اند  اخته
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 سازی سناریوهای سطح صنعت و بنگاه یکپارچه. ۹

  خررد و کوچرک   ها بنگاه درصد 95 اختار صنيا کفش متشکل از  که ييآنجا از
برا ا رتفاده از رويکررد زورک    در ايرن بخرش    ا را متو ط و برزرگ   درصد 5و 

در دو  طح صنيا و بنگاه با يکديگر مررتبط شردند.     پرداز يو نارد تاوردها  
برا  اتصا  د تاوردها در  طح بنگاه با توجه به  اختار صرنيا کفرش دو بنگراه    
بزرگ و کوچک برا  روايا  ناريوها   طح بنگاه انتخاب شد،  ن  با مرديران  

شده در  رطح صرنيا در    عامل ا تخراج 30شد. از میان مصاحبه  ها آنو خبرگان 
ن را آولي اثرر   ،اند دانسته یرگذارتأثعامل را در  طح بنگاه  6، اين مديران 4جدو  

 شود. تر شفا مانند اثر صنيا ندانستند و گفتند بايد نحوه اثر آن در بنگاه 
دو  يو  رنار آن ا ا که ديدگاه فرايند  زورک برر ايرن    دهنده نشاناين امر 

 براهم از منظرر نحروه ارتبراط ايرن دو  رطح       ،از طر  ديگرر  .حاکم ا ا یا يمق
 ترر  شرفا  بايرد   هرا  عاملزيرا عامل جديد  اضافه نشد ولي همان  ؛ ازگار هستند

 شود.
را در  رطح بنگراه    هرا  بنگراه اصلي که طابلیا اين   ها مؤلفهاز  کدا  هربرا  
. تسرر   شرد در  طح بنگاه روايا انتخاب و  ناريوها   طح صنيا  ،نشان دهد

برر     کوچک عرالوه ها بنگاه خصوص به، ها بنگاه ناريوها   طح صنيا کفش به 
ها  بديل خرود کمرک    بهبود کارايي  ناريوها به درک بهتر فياالن صنيا از آينده

  برزرگ و  هرا  بنگراه  ناريوها   طح صنيا به تفکیک  زيرد. در کر يتوجه طابل
 کوچک روايا شده ا ا.

 . مدل مفهومی توسعه سناریوهای چندسطحی صنعت كفش ایران7شکل 

 



 101    صنعت و بنگاه یدوسطحارائه رویکرد سناریوپردازی 

تشرريح وضريیا  رناريوها      منظور بهشود  مشاهده مي 6 که در جدو  طور همان
اصرلي کره    مؤلفره  6شده   طح بنگاه با ا تفاده از نظرات خبرگان و مطاليات انجا 

انتخراب   ،شرند   صنيا کفش را داشرته با ها بنگاهطابلیا تفسیر و تر یم وضيیا 
در هر  ناريو و برا توجره بره  رايز بنگراه کره        ها مؤلفه ن  وضيیا اين . ندشد

کرردن   ترر  غنري  منظرور  بره مشخصه اصلي  اختار صنيا کفش ا ا در کارگراهي  
بودن يرک   . در هر  ناريو به دلیل غالبشد ناريوها و با حضور متخصصان تيیین 

شد. برا  مثا ، ار غالب مشخ  وضيیا  اخت 6نوك از  ايز بنگاه مطابق جدو  
  هرا  بنگراه دهنرده     تشرکیل هرا  بنگراه غالب  آنجاکه ازها  پرنده  در  ناريو  فیل

و در روايرا  رناريوها بره     شدمشخ   ها بنگاهوضيیا اين نوك از  هستندبزرگ 
   کوچک نیز توجه شد.ها بنگاهوضيیا 

 بنگاه بر سطح مؤثربر سناریوهای سطح صنعت و  مؤثرعوامل اصلی . 6جدول 

 بنگاه کوچک بنگاه بزرگ مؤلفه ردیف
 پایین متوسط باال باال گردش مالی 1
 محدود مناسب گسترده اما نامناسب گسترده شبکه توزیع 2

3 
توانمندی 

 فناورانه
مند از فناوری  بهره

 روز دنیا
 توجه به فناوری بی

رصدکننده 
 فناوری

 ناآشنا با فناوری روز

4 
هزینه برای 

 آموزش
 توجه بی مناسب نامناسب مشخص و مناسب

5 
توان 

 پذیری ریسک
 پذیری پایین ریسک پایین و معقول پذیری پایین ریسک باال و معقول

6 
توانمندی 
 مدیریتی

 مدیریت ناکارآمد مدیریت کارآمد مدیریت ناکارآمد مدیریت کارآمد

وضعیت در سناریویی 
 غالب

 استار کدخدا آل گیوه بابانوئل عصر دایناسورها های پرنده فیل

 در سناریوی آل استار کدخدا ها بنگاهترسیم وضعیت . ۹-1

برر   روز روزبره   ا رتارتاپي کره   ها شرکاکوچک و ها   در اين حالا تيدد بنگاه
چابکي زيراد و نیررو  کرار     ،ینيشود، به دلیل ظرفیا تولید پا مي افزوده تيدادشان
 ،در داخرل کشرور خواهنرد توانسرا در يرک فضرا  رطرابتي        کرار  به آمادهارزان و 
در اين فضرا پیو رته در پري ايجراد      جديد برا  مشتريان ايجاد کنند و ها   نوآور

و حفظ کارگران مراهر   تر ارزانمواد اولیه  ینتأمارتباط بهتر با فروشندگان، خريد و 
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ابتي مجبرور بره   در فضا  رطر ها  کاهش هزينهاغلب برا  ها  . اين کارگاهباشندخود 
خانگي خواهند شد. توجه به مد و نظر مشرتريان    وکارها کسبا تفاده از ظرفیا 

تررين   مافرزوده براال از مهر    ارزش برا ها   و نیاز به تولید کفش  و يکاز  طلب تنوك
هرا    کوچک موفق در اين  ناريو ا ا. همچنین رشد بنگاهها   بنگاهها   ويژگي

ها   توجه به فروش اينترنتي از مخاطرات بقاء کارگاهبزرگ، مسارل بیمه و افزايش 
اولیره   یرر  گ شرکل بزرگ در مرحله ها   بنگاه ،کوچک خواهد بود. در اين  ناريو

در فضرا  ايرران و    وکرار  کسرب خود را با طواعرد   يخوب بهبتوانند  دهستند؛ لذا باي
ا ر و  در بازارها   نتي و ايجاد يک بازار مشخ  برا  محصوالت خرود آشرن  

 اختار صرنيا کفرش کشرور     یر گ شکلبا  دبايها  بنگاه ازند. تثبیا جايگاه اين 
در اين فضا به دو صورت متصور ا ا: يا از ها  بنگاهشدن  همراه شود. مسیر بزرگ
  هرا  کوچک زير چتر يک مديريا واحد در طالب خوشهها   طريق تجمی  کارگاه

 .مجهرز بره فنراور  روز دنیرا    هرا    صنيتي و  هامي يا از طريق احردا  کارخانره  
روند کاهش نر  بیکرار  و افرزايش اشرتغا  در بخرش      ،نشانگر تحقق اين  ناريو

 خصوصي ا ا.

 در سناریوی عصر دایناسورها ها بنگاهترسیم وضعیت . ۹-2

تروان رطابرا برا محصروالت وارداتري در برازار          کوچرک ها بنگاه در اين  ناريو
از د ا  ،شدن مواد اولیه به دلیل تحريم گران ،مشتريان عاد  از د ا خواهند داد

هرا    عرد  کسرب حمايرا    ،توزي   نتي به دلیل رو آوردن به مرد ها   دادن شبکه
شردن   ده موجرب زيران   گرذار   يه ررما ها و نراتواني در جلرب    ا تارتاپ دولتي از
کوچک در فضا   رناريو آ  ا رتار کدخردا خواهرد برود. الجرر  ايرن        ها   بنگاه
 خدمات کفرش  دهندگان ارارهيا  محصوالت خارجي کننده پخش صورت بهها  کارگاه

داخلري   برزرگ هرا    بنگراه ادامه حیات خواهنرد داد.   ها  بزرگ داخلي برا  بنگاه
ا تفاده از مالکیرا مينرو  تولیردات  رنتي يرا      ها   ظرفیا یر کارگ بهمشروط به 
و تيرديل    ور بهرره و جلب حمايا دولتي و کاهش هزينه برا   یانبن دانشتولیدات 

ي را يها گا  نیرو  انساني ناکارآمد خواهند توانسا  همي از بازار را حفظ کنند و
هرا   بنگاهرطابتي بردارند. ولي در  اختار کلي اين ها    توانمنددر را تا  افزايش 
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نسرربي همچررون داشررتن  هررا   و تنهررا از مزيررا داده  د ررا ازجايگرراه خررود را 
خواهند  ها برخوردار بنگاه اير  محصو  بهتوزي   ظورمن به ا  یرهزنجها   فروشگاه

 شد.
هرا، کراهش    نشانگر تحقق اين  ناريو کراهش حمايرا طرانوني از ا رتارتاپ    

هرا و ا رتخدا  در بخرش     اشتغا  در بخش خصوصي و تمايل به تيطیلي ا تارتاپ
 دولتي ا ا.

 در سناریوی گیوه بابانوئل ها بنگاهترسیم وضعیت . ٣-۹

با مشاهده خروج همکاران خود از  زمان مرور  بهکوچک ها   د بنگاهفياالن هوشمن
خود خواهند افتراد و برا    وکار کسب، به فکر بازآفريني يورشکستگصنيا به دلیل 

چرمي يا طبري  ها   افزوده باال مانند کفش ارزش بابر رو  تولیداتي  گذار  يه رما
 يي در ايجراد و  خاص بازار مانند کفش شکار، کفش ا تخر   ا بخشهيا توجه به 

حفظ بازار  خاص برا  خود هستند. بنگاه کوچک در اين  ناريو توانسته برند و 
باال  جاميره را مخاطرب اصرلي خرود     ها   ده و دهککرشهرتي برا  خود کسب 

  ا نطقره مملري و  هرا    از مزيرا  اند توانستهبه صورتي بهینه ها  بنگاهطرار دهد. اين 
ثروتمند جاميه حاشیه  ود مطلوبي برا  ها   شامل د تر ي به مواد اولیه و دهک

 خود فراهم آورند.
ا تفاده از مالکیا مينرو   ها   ظرفیا یر کارگ بهبزرگ مشروط به ها   بنگاه

و جلرب حمايرا دولتري خواهنرد توانسرا       یانبن دانشتولیدات  نتي يا تولیدات 
ولي توانرايي رطابرا در کرالس جهراني را نخواهنرد       ،ند همي از بازار را حفظ کن

مديرانشران، عرد     مردت  کوتراه به داليل متيدد مانند افرق ديرد   ها  بنگاهداشا. اين 
بر رو  آموزش، طراحي، نروآور ، برنرد، فنراور  در طرو  زمران       گذار  يه رما
 .اند دادهیر کاربر  یيا تغ داده  د ا ازخود را ها   و مزياها  ، شايستگيها ييدارا

در کشرور و افرزايش     نروآور افرزايش شراخ     ،نشانگر تحقق اين  رناريو 
 صادرات محصوالت لوک  و خاص ا ا.
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 پرندههای  در سناریوی فیل ها بنگاهترسیم وضعیت . ۹-4

  کوچرک و برزرگ   ها بنگاهيابد و  مي در اين  ناريو اکو یستم نوآور  باز تحقق
 بره مشرارکا   براهم برا  کسب بازارها  جهاني دانرش خرود را تسرهیم کررده و     

بخش تحقیق و  عنوان بهها  کوچک  و ا تارتاپ یانبن دانش  ها شرکاپردازند.  مي
 وا رطه  بره کوچرک  هرا    بنگراه  کنند. مي بزرگ عمل ها  بان شرکا تو يه و ديده
کسب بخشي از بازار مصر  را خواهنرد   توانايي رطابا و ،بزرگها   رهبر  بنگاه
و  روز بره و پیررو  از تولیردات    برردار   يکنر کوچک ايرانري برا   ها   داشا. بنگاه

صنيتي از حداطل مزايا  ايرن  رناريو بهرره    ها   بزرگ و خوشهها   بنگاه یفیاباک
خواهند برد و در بهترين حالا با ايجاد برند و تولیدات  فارشي و خاص حاشریه  

ايرانري در  هرا    ا باال خواهند برد. نکته مهم در اين  ناريو تثبیا کفش ود خود ر
براال،  هرا    که در تمرامي دهرک   طور  هب ،متفاوت مرد  ا اها    بد خريد دهک

ايرانري  ها   متو ط و پايین حجم بااليي از بودجه کفش خانوار صر  خريد کفش
مديريتي متحو  شرده   بزرگ در طي زمان با يک پارادايم شیفاها   . بنگاهشود يم

 ینترأم زنجیرره  هرا    بزرگ برودن خرود از مزيرا   ها   بر ا تفاده از مزيا و عالوه
با ايجاد واحدها  تحقیق و تو ريه  ها  بنگاهد. اين کرخواهند   بردار بهرهکشورمان 

الملرل   برین و واحردها  بازاريرابي    برده باالتوانايي رطابا خود را با رطبا  جهاني 
چشمگیر  خواهد داشا. انيقاد طراردادهرا  همکرار  برا برنردها      فيالیا ها  آن

بزرگ در اين  رناريو خواهرد   ها   يکي ديگر از اطدامات بنگاه ،مطرح دنیا  کفش
 ازجملره ن اکفش و متخصصها   دوره یالنالتحص فارغبود. جذب نخبگان صنيا، 

 بود.بزرگ در اين فضا خواهد ها   مديريا مناب  انساني بنگاهها   ويژگي
و افررزايش اعتمرراد   نرروآوراکو یسررتم  يجررادا ،نشررانگر تحقررق ايررن  ررناريو

 اجتماعي و توجه به  رمايه اجتماعي داخل کشور ا ا.

 گیری نتیجه

هرا ا را. در محریط پررتالطم و دارا       خوا ته ذاتي و طبیيي انسان ء،میل به ارتقا
ا ا. لذا ا رتفاده از منراب  دانشري     بر ينههزابها ، کسب اين دانش بسیار پیچیده و 

بود. اين راهکرار ا راس نظريره     خواهدبهترين راهکار  و تيمیم عقاليي آن موجود
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دهد. در اين مقاله ارتباط بین يرک   مي  طحي را شکل ارتباط بین  ناريوها  چند
  کفرش برطررار شرد. ايرن کرار برا       ها بنگاهدر  طح صنيا و  يدو طح ناريو  

ذشررته صررنيا، محرریط خرررد، محرریط کررالن، الگرروبردار  از برر رري رونرردها  گ
گیر  از نظرات خبرگان  ناريوها  اکتشافي صنيا کفرش ايرران    ها و بهره بهترين

ا  و تکمیل آن با نظرر   عامل اولیه از مطاليات کتابخانه 38  آور جم انجا  شد. با 
تحلیرل  عامل کلید  انتخاب شد. در گرا  بيرد  برا     11خبرگان و فياالن صنيا، 

کره   بنگاه  ايز و جهاني کالس در عد  ططيیا کلید ، رطابا 2کلید    ها عامل
 4برگزيرده شرد و    ،داشرتند  ايرران  کفرش  صرنيا   یسرتم  رو  بر را اثر بیشترين

در ادامه به دلیل اهمیرا ارتبراط فراينرد      . ناريو  پیش رو  صنيا تدوين شد
  هرا  مؤلفره بودن  و  ازگار  و يک  زيرمجموعه آن از ها بنگاهبین صنيا کفش و 

 ،بر بنگاه، برا ا رتفاده از نظريره زورک    مؤثر  ها مؤلفهبر  طح صنيا و  یرگذارتأث
   ايرن صرنيا  هرا  بنگراه شده از صنيا کفش بررا    انتقا  مفاهیم و تصاوير ايجاد

  برزرگ و کوچرک   هرا  بنگراه  رناريوها    ب ناريوها  صنيا در طالانجا  شد. 
در هرر   شرد مشرخ    و با  ناريوها  اصلي يکنارچه شرد صنيا کفش تدوين و 
چه  ناريو و بديلي برا  بنگاه با  ايز کوچرک يرا برزرگ     ، ناريو  کالن صنيا

  صنيا کفرش ايرران خررد و    ها بنگاهدرصد  95بیش از  که ييآنجا ازوجود دارد. 
تبرديل  رناريوها     ،و توانايي دانشي و مالي تدوين  ناريو ندارنرد  هستندکوچک 

ها بسریار ملمروس و کراربرد  برود،       طح صنيا به بنگاه خرد و کوچک برا  آن
ضمن اينکه از اتال  مناب  برا  نگارش مجدد  ناريوها در  طح بنگاه بزرگ نیرز  

به  رما تردوين راهبردهرا      ها بنگاهتمرکز اصلي  .تا حدود زياد  جلوگیر  شد
راهبردها و راهکارها  عملیراتي خرود را ارتقراء و    جلب شد تا بتوانند  نگرانه يندهآ

 بهبود بخشند.
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 ایران باهای گردشگری در  بررسی پژوهش
 رویکرد سیستمی
 سیدجلیل الجوردی

 علی رضاییان

 زاده حمیدرضا فرتوک

 شهاب طالیی شکری
 چکیده

. استت های زیادی  توسعه گردشگری به علت وجود بازیگران و ذینفعان مختلف دارای پیچیدگی

هتای   گیتری پتهوه    این پیچیدگی و کنشگری بازیگران مختلف موجب شده است که جهتت 

حوزه گردشگری در یک دهه گذشته با رویکرد سیستمی رونتد رو بته رشتدی داشتته باشتد و      

در کشتور  جایگتاه دتود را در بتین ماا عتال مختلتف        های سیستم گردشتگری  تبیین پویایی

ایم  این است که انباشتت تقیییتال    بازنماید. پرس  اصلی که در این ماا عه به دنبال آن بوده

انتد  و   صورل گرفته با این رویکرد سیستمی چگونه بوده و به دنبال پاسخ به کدام مسائل بتوده 

رده و چه مقتوایی را تو ید کرده است  برای این هایی استفاده ک شده از چه روش دان  انباشته

شده در ارتباط با گردشتگری و رویکترد سیستتمی در فاصتله      های انجام منظور مجموع پهوه 

مورد بررسی قرار گرفتند. این ماا عه از جنس ماا عال ثانویته بتوده و    1386-1396های  سال

های علمتی معتبتر دادلتی بته بررستی       مند انجام شده است و با مراجعه به پایگاه به روش نظام

ایتن ماا عته نشتان     های پهوهشی در ایتن زمینته پردادتته استت.     ها و طرح نامه میاالل  پایان

شده در کشور بتا زمینته دانت  جفرافیتا تهیته       های گردشگری انجام دهد که غا ب پهوه  می

ایی قترار دارد.  اند و همچنان بررسی صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی در مراحل ابتتد  شده

اندک بوده و تاکنون تو یتد ادبیتال جتامعی     همچنین حجم کارهای علمی در این زمینه بسیار 

 که بتواند عناصر و بازیگران سیستم گردشگری را تبیین نماید  صورل نگرفته است.
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 مقدمه

 محسنن  نیا د د صتایع ین تنن  متتنن   وین تنن  از بننگ   یکی يشگ دصننت گ  نن 
 صلی ت س  امتبع  عتنن ا  بنن  ا ین صت گ پ یا اها  کش  از  يبسیا شنن د و مننی

دانتنن) مسنن ی ی و   یمننخنن د ی بتایی ز يها ساختاو  هتگیفنن  دي،قتصاا ،سیاسی
 (.2: 1394غیاثیا ، 

ی تن ه   قابنل   دشگ ي صت تی اسگ ک  وابستگی متقابل ع امل آ ، د  ح) 
، بنی  از آنکن  امن ي    ب  ه کا ي بنین اینن عتاصن     باال ب ده و ایجاد  وابط مبتتی

 (.70: 2008دلخ اه باش)، الگامی م)ی یتی اسگ ماسکات و ه کا ا ، 
صت گ   دشگ ي سیست ی اسگ ک  د  آ  ا تباطات متقابل از اه یگ زیادي 

ه کا ي و ه اهتگی بین بازیگ ا  مختلن  ینم مقصن)     د واقعب خ  دا  ب ده و 
مبین    و وی تنانن،   آو د    دشگ ي اسگ ک  محصن     دشنگ ي  ا پ)ین) منی    

2005 :230-212.) 
 تنا  هادامن  داد  خن د  ب   ست ش و تت   يش  ده   ذشت ،   دشگ  یطد  
د  ه ا   ي ش) اقتصاددا اي هاي  بخ  ت ین یعو س  ینت  از بگ   یکی تب)یل ب 

من  د   یسنتت هناي   مقصن) ب   عالوه ،)یهاي ه) از مقص) يا یبسد  این میا  ش د. 
 ان). د  این م)ت ظ    پی)ا ک ده گین یش ال يکایا وپا و آم  د  عالق 

اقتصنادي و امتیتنی   هناي    غم ش   د  ط   زما  ب  يوقف    دشگ  ی ش) ب
 کن   يطن    بن  ؛ اسگ ب ده بخ این  ي یپذ دهت)ه ق) ت و ان طاف ، نشا یگاهوب  اه

نفن      ین لیم 278از   یب  ب 1950نف  د  سا     یلیم 25ال للی از    دشگ ا  بین
 2016نفن  د  سنا       ین لیم 1،235و  2000د  سنا      ین لیم 674، 1980د  سا  
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 اسگ. افت ی  یافگا
مقصن) د  س اسن     قیال للی از ط  بین ي  دشگ  يد آم)ها ب،یت ت نیب  ه 
 495، 1980دال  د  سنا    ا دین لیم 104بن    1950دال  د  سنا    ا دیلیم 2ه ا  از 

 اسگ. افت ی  یافگا 2016دال  د  سا   ا دیلیم 1220و  2000دال  د  سا   ا دیلیم
خن)مات اسنگ.    د  حن زه  ال للنی  اي از تجا ت بنین  بخ  ع )ه ي  دشگ 

دال   ا دین لیم 216 نیال للنی ه نتن   بنین  يصن)،   دشنگ   اد  مق یافتیب  د  عالوه
دشنگ ا     ال للنی کن  بن      بنین  يونقل مسناف   ح ل خ)مات قیصاد ات  ا از ط 

مج ن     ایجاد ک ده اسگ کن   2016، د  سا  ش د ا ائ  می (ساکتا  یغال للی م بین
دال   ا دین لیم 4ط   مت سط  ب  ایدال     یلیت  1.4تا  ي  اا زش صاد ات   دشگ 

 افگای  داده اسگ.  وز ه د  

 2015تا  1995ی از سال مرز برون. وضعیت گردشگری 1 نمودار

 

 (14مش ا ه  2016سازما  ه انی ه انگ دي،  2015: با ومت  متبع

 7ال للنی   بنین  ي  دشنگ  ، 2015د ص) د  سنا    6از  د ص)ي یم  یپس از افگا
د   ي  دشنگ  دهن).   تشکیل منی ه ا   ا د  کاالها و خ)مات   د ص) از صاد ات

 شن) کن ده   هاي مختل   د  ح زه یت  از تجا ت ه ان عیسا   ذشت  س  پتجط   
 اسگ.

هاي م م صاد ات ه انی، پنس از سن خگ    یکی از بخ  عت ا  ب   دشگ ي 
ت تیب پنی  از   ینا ب ه انی  ا ب ع )ه دا د ک   صاد اتو م اد شی یایی  تب  س م 

، ت سن    د حنا  هناي   صت گ خ د وسازي و غذا ق ا  دا د. د  بسنیا ي از کشن    
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شنن د مسننازما  ه ننانی  ین بخنن  صنناد ات محسنن   مننیتنن  م ننم  دشننگ ي 
 (.2017 1ه انگ دي،

 مین عت ا   اسگ ک  آ   ا ب  نیا ي  دشگ صت گ د    يک دهایاز  و یکی
بلکن  ه امنع و    ،وکا ها و   دشگ ا  تت ا کسب ک  شامل ن  می ید  نظ  بگ ستمیس
 ا  ي  دشگ صت گ مختل   يها مؤلف  نیا محققا از  یش د. ب خ می گیها ن طیمح
 ا  «ي  دشنگ   سنتم یس» مین  یجن  تد ن کن   کتتن)  می  یتفسی ست  پ هم ب  ص  ت ب 

  ینظام تفسن  میعت ا   ب  ي( از   دشگ 1994  مامثا ،   عت ا  دهت). ب  می لیتشک
م بن     گن  یبن  بخن  د   ياز   دشنگ   یک  ه  بخشن  کت) وي عت ا  می .کت) می
کتت   کامل س ن شنگ   ي،  دشگ  ستمید  س  ید   یمالک ای م)ی  چیش د و ه می

بن    ازین ن سنتم یس نین د  ه  بخن  از ا   ید    ا یم) ل،یدل نیب  ه  خ د  ا ن)ا د.
 يتجا  اتیهامع از ع ل باًیدهت)ه تق  لیتقل ) اهید میآ  و داشتن  ی) ینید   پ

 خ د دا ن).
 ياهنگا  يب ای ع اقب ،وکا  کسباهگاء ش)ه ت سط  و اق)امات انجام  اتیتص 

ت   اپ ات   ب  مقص) خنا    می میمثا ، تص  عت ا  خ اه) داشگ. ب  ستمیس گ ید
د  آ   یوکا  و هام   محل کسب يب ا یو اهت اع ياز ب نام  خ د، ع اقب اقتصاد

 (.7: 2008، 2مه ل)  ک  ب  تجا تشا  وابست  اسگ دا دمقص) 
متن) آثنا  عل نی و      ی ي از  وش من و  نظنام   این پژوه  س ی دا د با ب  ه

 ا ک  بنا  ویکن د سیسنت ی انجنام     پژوهشی متتش  ش)ه ح زه   دشگ ي د  ای ا  
ش)ه اسگ، م  د ب  سی ق ا  داده و خ اها  آ  اسگ ک  سنط   و ود بن  بحن     
ا تبا  بین  ویک د سیسنت ی و صنت گ   دشنگ ي  ا ب  سنی کتن). بن  عبنا تی        

هناي   ، آ  اسگ تنا بنا ب  سنی پنژوه     پژوه ت ا   فگ ک  ه)ف اصلی این  می
ن این امن  برن دازد کن  مینگا  و ود تحقیقنات      ش)ه د  کش   ب  تحلیل و تبیی انجام

هناي سیسنت ی بن  من  مینگا  بن ده و اصن اًل صنت گ          ح زه   دشگ ي ب  نظ ی 
هاي سیست ی اعم از  هایی با  ویک د   دشگ ي تا م  ح) و با استفاده از م   وش

                                                                                                                                 

1. UNWTO 
2. Holden 
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وتحلیل   دشگ ي د  ای ا  پ داخت  اسگ. با ت ه  ب  ایتک   ی تجگسخگ و ن م، ب  
اي مد  ب ) عل ی( و بنین سنازمانی     شت  ینب  دشگ ي ماهیتاً یم صت گ صت گ 

هناي ف اواننی د  تحلینل و تبینین      مد  ب ) اه اینی( اسنگ، بتناب این از پینین) ی    
ب خ  دا  اسگ. لذا ب  سی این ام  ک  د  ای ا  ب  این صت گ تا م  حن) از زاوین    

 هاي آتی باش).  ب د پژوه ت ان)  امی مؤث  د  ب نگاه سیست ی پ داخت  اسگ، می

 . رویکرد سیستمی1

تجگین ( و  م ینل تحلبن     ویک د سیست ی متفک  سیست اتیم(، ف ایت) شتاخگ مبتتی
ت کیب آ  د  ه گ دستیابی ب  د   کامل و هامع یم م ض  ، د  محیط پی ام   
خ ی  اسگ. این ن   تفک  د ص)د ف م کل سیستم و اهگاء آ ،  وابط بین اهگا و 

یک د سیست ی کن  ب خن  د    وکل و  وابط بین کل با محیط آ  مف اسیستم( اسگ. 
دهتن)ه   یلتشنک بنا  تشنخیع عتاصن     سیست ی با م ض عات  ا د  پی دا د، بن  دن 

اي از  هاي م ه د میا  این عتاص  اسگ ن  د  هستج ي مج  عن   م ض   و پی ن)
 (.18: 1391هاي م ض   مم عشی و ه کا ا ،  ویژ ی

 . تعریف گردشگری از منظر سیستمی2

ک  عتاص  و بازیگ ا  متت   و   نا  نی د  زنجی ه صنت گ   دشنگ ي بن      از آنجا
تن ا     دازن) تا خ)مگ ن ایی و مطل   ب    دشگ  ا ائ  ش د، لنذا منی  پ ف الیگ می

هناي خ وهنی از    ها و سنتان)ه  ها، ف الیگ اي از ف ایت)  فگ ک    دشگ ي مج  ع 
خ)مات و محص الت   دشنگ ي،   کتت) ا  ع ض ت امل و ا تبا  بین   دشگ ا ، 

  کن ده و  دولگ، هام   میگبا  و محیط پی امن نی اسنگ کن    دشنگ ا   ا هنذ     
 (.5: 1،2003م ل)ن  و  ینی اسگ ها آ پذی اي 

دانت) کن  بن  ب  سنی     ی میمت)وه اي  ب خی از محققا ،   دشگ ي  ا پ)ی)ه
یی مح کگ( انسا  ب  س گ مقص)ي غین  از محنل سنک نگ م  ن ل  و     ها هاب 

اي متشنکل از عتاصن  پ ینا و     پ دازد ک  از اینن نظن  پ)ین)ه    اقامگ وي د  آنجا می
 .(1391:13اح )ي،   مضیایی و ت ا  اسگایستا 

                                                                                                                                 

1. Goeldner & Ritchie 
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 . سیستم گردشگری3

ده) ک  و ود ه)ي  ویک د سیست ی بن  پ)ین)ه   دشنگ ي از     ها نشا  می ب  سی
 60ک  سابق   ویک د سیست ی ب    دشگ ي ب  ده   ه مت)ب ده اسگ،  1990ده  

ش د ک  محققنا  و پژوهشنگ ا       دد. از این ده  ب  ب ) مالحظ  می یب ممیالدي 
پ دازنن).   ی ي از دی) اه سیسنت ی منی    ب  همختلفی ب  ب  سی پ)ی)ه   دشگ ي با 

یکی از اولین ت ا یفی ک  از   دشگ ي با  ویک د سیست ی بیا  ش)ه اسگ ت سنط  
اي از  مج  عن  »ا  عتن    ا بن   ي  دشنگ  ب ده اسگ. ایشنا    1967د  سا   1ک  ِو
 جناد یا ح کات خا  انسنانی ک  ب  علگ  یالتی، خ)مات و تس ش)ه ی ت    وابط

مج  عن  بنگ   از    مین  ي  دشنگ  کت) ک   او بیا  می .«کت) می  یش د، ت ص می
 اسگ:  یز م ا د
 ؛ هی ودخان  و غ ا،یآهن، د   اه ن،یماش ،ییه ا :ونقل ح ل( 1
 ؛ها ها و خ ابگاه لتمها،  هتل اي، هاي اها ه خان  (2
 ی؛هاي مساف ت آژانس (3
 ؛ت   ي اهت ا (4
 ؛سساتؤم  یو سا ها نگ یها، کاف  ست  ا ( 5
ش)ه بن  فن وش سن غات، اقنالم سنف  و       اختصا  داده يسسات تجا ؤم (6
 ؛کتت) مساف ا  مص ف می ک  م   الً گ ید يکاالها
ت سط مساف ا  مصن ف   م   الًک   گ ید يس غات و کاالها ی)کتت) ا ت ل( 7

 ؛ش ن) می
 دستی؛ یعصتای)کتت)ه ت ل( هت مت)ا  8
تنن ا  بنن     ا مننی هننا ی مج  عنن ز نینناز ا مینن هنن  ی.حننیم اکننگ تف  (9

 (.4: 3،2016و نت  2مل ما  ک د میتقس گ ید هاي ی مج  ع ز
محققا  و پژوهشگ ا  زیادي با الگ    فتن از دین) اه سیسنت ی بن  ب  سنی     

                                                                                                                                 

1. Cuervo 
2. Lohmann 
3. Netto 
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ان). زاوی  نگاه این افن اد بن  پ)ین)ه   دشنگ ي        دشگ ي پ داخت اهگا و عتاص  
هناي   ننا       م هب ش)ه اسگ ک    دشگ ي بنا  ویکن د سیسنت ی از دین) اه    

 ب  سی و تبیین ش د.
 دشن ا   ا یبسن ت صنی  مختصن  آ    اسنگ کن     )هینیپ )هیپ) می ي  دشگ 

 ا د بن    ي  دشنگ   سنتم یس ياهنگا  بیت ک بت ان) )یبا ياسگ. ه  م)    دشگ 
 ا نشا   ده)  خ می يک  د    دشگ  یجیو نتا ي)یکل يت)هاایف  نیو ه نت  ی د
 هناي تج بن  سنف  و ابگا    ،ي  دشنگ   گین شنامل ماه  جیو نتنا  ت)هاایف  نی. اده)
 ل)ن  و  ینی اسگ.  آی)، ي ب  وه د میدشگ    امکا ِ قیاز ط  کتت)ه ک  یگح ا

 ي  دشنگ   )هیهاي پ) لف ؤم ا ی وابط مو  ی) ینیپ  یت صک  ب   ان) ک ده تالش
م)   ل)ن  و  ینی و ب  سی عتاصن    دشنگ ي بنا  ویکن د سیسنت ی       .بر دازن)

ت ین  ویک دها ب    دشگ ي از متظ  سیست ی اسنگ و   ت سط ایشا  یکی از هامع
 ان). ت ا   فگ ت ام عتاص  سیستم   دشگ ي  ا ت سیم و تش یح ک ده ی مین ع ب 

 ستم گردشگری از دیدگاه گلدنر و ریچیاجزا سی .1 شکل

 

 10: 2012،ینی ل)ن  و  : متبع
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 عتاص  اصلی د  این م)  عبا تت) از:
ط   واضنح   دشنگ ا  و تجنا       ب  ،ي  دشگ  )هیم)  پ) قلب:   دشگ 

. کتتن)  کسنب منی   يمقص)   دشنگ   میاز  )یها د  هتگام بازد اسگ ک  آ  يسف 
باال ف اهم شن د، م نم    یفیگهاي باک و تج ب ها  انگیگه ه گمقص)  می تک یا يب ا

 ف سن  ي  دشگ ا  ب ا گهیقاد  ب  د   انگ  ا یو هم م) یاستگذا ا اسگ ک  هم س
یم مقص)، شی ه سف  و ک  ب  انتخا   يع امل مت )د نیخ  باشت) و ه نتب لذت

محقنق   ا د   ن ایتن). زمنانی اینن امن       نذا د   منی  ی تأث انتخا  ن ایی ب اي سف 
 )ادها،ین  و امکانات، یمت انب و میط   کامل د   کت ک  ما   دشگ   ا ب  خ اه) ش)

کتتن)   انتخنا  مقصن) مشنخع  ا    مین ک   می ا ت س   ده ییها ها و ب نام  گیف ال
 (.9: 2012م ل)ن  و  ینی،

د واقنع، اسنا     -ینم ب ن) اساسنی از من)     زیسنگ:   یطو محن  ی یمتابع طب
د  د هن    یاسگ. ه  مقصن) خاصن   یطیمح يها و مؤلف  ی یمتابع طب -ي  دشگ 
انن)از آ ( و   و ظناه  مشنم    نگ یمطب ی   افیگیت سط ف یت ه  ط   قابل او  و ب 

  منا و سن ما،    طیشن ا  ی تن یسنا ،   طن   آ  د   يآ  من   آ  و ه ا يوه ا آ 
 طیبخن  از محن   نیسن م  ینگ د ن ا شن د.  مشنخع منی   و باد( یخشک و ط بگ 

ت نایگ  م م از افن اد   ا یدو دست  بس نیب )ی. د  م  د م دم، ما با)هستتم دم  ی، یطب
کن    ی( کسنان 2ک  مت لق ب  مقصن) مسناکتا  آ ( هسنتت) و     ی( کسان1: قائل ش یم

 (.يبالق ه مقص) هستت) مبازا    دشگ  ای یف ل ی)کتت)هبازد
اسگ ک   یطیمح ،ي  دشگ  )هیپ) گ ی ) دبت سط انسا :  ش)ه ساخت محیط 

شنامل ف هتن     د  د ه  او ش)ه  ساخت  طیمح نیش)ه اسگ. ا جادیت سط انسا  ا
دهت)ه اب اد مختل  ت س    ذشت  و  اسگ. ف هت  م دم نشا  گبا یساکتا  متطق  م

مقصن) اسنگ کن      مین  زا یدائ  یژ یو میهاسگ. ف هت   آ  یف ل یزن)   هیش
 . س     دشگ ي  ا افگای  ده)تغیی  کت) تا ت یساد  ( ب )یمو نبا ت ان) ین 

 يبن ا الگامناً  اسنگ کن     ياز اب ناد  گن  ید یکی ي:مقص)   دشگ هاي  ی ساخگز
و  یهناي ا تبناط   هناي فاضنال ، شنبک    شبک ها،  مانت) هاده ان)؛ ایجاد نش)ه ي  دشگ 

 يبن ا کن   ( یف وشن  هناي خن ده   ها و ف وشگاه مس پ ما کگ ياز امکانات تجا  يا یبس
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 (.(10: 2012م ل)ن  و  ینی،  اسگساخت  ش)ه  یساکتا  محل يازهایب  ن ییپاسخگ 
ساخت  شن)ه   طیاب اد مح ینبانف ذت  حا  ینو د ع نی)ت یاز ه) یکی :يفتاو 

 دهن).  و تجا   سف   ا شکل می يخ)مات   دشگ  محص الت/ گیاسگ ک  ماه
و   یتفسن  ،يآو  ه نع  يآ  بن ا  ییمقص) ت سط ت اننا  می گیب  م فق نیب  ا عالوه

 ش د. می نییاي مؤث  ت   هیاستفاده از اطالعات ب  ش
، م  د ت هن  قن ا  نگ فتن  اسنگ    ک  اغلب  يب ) از   دشگ  می گ،ین ا د 

 کت). ي ع ل می  دشگ  نظاماسگ ک  د  آ   یحک مت یکل ستمیس
 يصت گ   دشگ  یاتیع ل هاي بخ ي: صت گ   دشگ  ع لیاتیهاي  بخ 

دانتن).   منی  «ي  دشنگ  »از ع  م من دم آ   ا   يا یاسگ ک  بس يگیدهت)ه م نشا 
بخن     ه،یهاي ات ب   و غ ش کگ ،یی ایهاي ه اپ ونقل شامل ش کگ بخ  ح ل

هن ا د    ،یمنا   لتن  ، یهاي شنتاخت  شن)ه مانتن) ه    ب ن)از  يا یک  شامل بس اقامگ
از  ی یوسن   ین بخ  خن)مات غنذا شنامل ط    .اسگ  هیو غ بسگ وسگهانس  ، 

هناي   ها و فضاي تف یحنی و ه نتنین آژاننس    بخ  هاذب  اسگ. ها ب ن)ها و نشا 
اهگاء این بخن    ینت  م ماز  ف وش ع )ههاي  ی و ت   اپ ات  ف وش خ دهمساف تی 

 (.12: 2012هستت) م ل)ن  و  ینی، 
 اتین مسنو   ا ائن  تج ب   ي  دشنگ   یاتین هناي ع ل  بخن  ي:  و  م  ان)ا 

د   اتین تج ب نین کن  ا  ب دم اقب  )یبا حا ، ینا باال هستت). با یفیگباک یادمان)نی ب 
  شیپنذ  يبن ا  ی ن یطب لیت ا )کتت) ا ی. بازد ی دق ا   ين از   م و م  ا   ی وح
 قصن) از تجنا   م  ی یوسن   ین ب د  از ط لذت يها د  تالش ب ا آ   ا دا ن)،   م

بتاب این مال  م اه   با مقص)، ا ائ  تج بیات خ د ب   وشنی اسنگ کن     . هستت)
 واق ناً  ی نن) و   سازد باو  کتت) ک  م  د استقبا  ق ا  منی  ی)کتت) ا   ا قاد  میبازد

 (.13: 2012م  ا  هستت) م ل)ن  و  ینی، 
أیی) ه گا  تاین ام  م  د کتت)ه:  یلتس و دهت)ه  ت س   ،یگ  ب نام هاي  سازما 

هناي   ت نام بخن    ییو ت اننا  گیبن  صنالح   یگد ن ا ي  دشگ  گیک  م فق اسگ
 مین دا د تنا   ی( بسنتگ يخنط مقن)م   دشنگ     ی تیم  د بح  د  باال م یاتیع ل

. شن د ا ائن    -زما  یمنف  د   می -از   دشگ ا  میه   يباال ب ا یفیگتج ب  باک
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مقصنن)  مینن گیننم فق نیننیدا د کنن  د  ت   دوهنن ي  دشننگ  یهننگء پت ننان مینن
 ،ینگي    هناي ب نامن   ننام سنازما   هگء با  نی. ام م اسگ ه ا  ان)ازهب   ي  دشگ 
 ش ن). شتاخت  میکتت)ه  یلتس  و دهت)ه ت س  

هاي م)ی یگ مقص) هستت) ک  د  سطح ملنی و   ی سازما ن ع ب ها  این سازما 
 ذا نن) م لن)ن  و    هایشا  ب    دشنگ ي اثن  منی    ها و ب نام  محلی ت سط سیاسگ

 (.13: 2012 ینی، 
 تشکل کن  ضن و    ) از بُ م: یمشت   يو ت س   ه کا  يگی  ب نام  گیاه 

هناي   بخن   نیبن  ديکا ب  ا تبا اسگ ک   یخط م ه ،ق ا   ی دت ه   دا د تا م  د
ه)ف از این خط، انتقنا  اه ینگ   کت).   جادی ا د  ت ام سط   ا یو خص ص یع  م
 یو خص ص یلتک  ه  دو بخ  دو یی. از آنجا یگي یکرا م  یا مشا کتی اسگ ب نام 
 ا کتتن   و   يهناي   دشنگ    و ب نام  )ادهای،  واز امکانات یهاي م   بخ  میه  

 ینگي و ت سن      ب نامن   ،یاسیهاي س کتت)، م م اسگ ک  تالش ها  ا ادا ه می اغلب آ 
انجنام شن د. عن)م      اهیو ه  يمشت  ، ه کا  یط   م)اوم د  ما م   سازمان ب 

 می اتژ یگي و ت س   است ب نام د  نگا   دش تی ومتج  ب   گیواق  نیا گیاه د   
بن   کتن) کن  د  آ     جادی ا ا ییها سازما تالش کت)  )یه  مقص) با ن،یش د. بتاب ا می

مقنام   مین عتن ا    سازما  مبن   ی. نام واق اسا  ه کا ي مشت   ط احی ش)ه باشت)
اه یگ مت)انی ن)ا د، آننن   ( يمشا کگ   دشگ  ای ي  دشگ  يش  ا ،ي  دشگ 

 ده). میک   خ اسگ   يه کا  گیفیم م اسگ ک
بن    ازین کن  ن  از اب اد شکل گ ید یکیي:   دشگ  جیها و نتا گیف ال ت)ها،ایف 

 خ  ي  دشنگ   سنتم یاسنگ کن  د  س   ییهنا  گیو ف ال ت)هاایف  گید   دا د، ماه
 .ش د  فت  می يکت) ک  ب  آ    دشگ  می جادی ا ا ییها ج ینت یگده) و د ن ا می

این اهگا با یک)یگ  ه کنا ي   بای) ي  دشگ  ياهگا یده سازما  م ض   د 
هناي   تنالش  نین مشنت   ا  جن  یط   ک  اشنا ه شن)، نت   ه ا  اث بخ  داشت  باشت).

سنازما   م فنق،   ي  دشگ  ياسگ. ب ا سازما  م)ی یگ مقص) می جادیا یسازمان
  ین مقص)  ا ت   يفلسف    دشگ  تف ا ،یه   ذ يبا ه کا  )ی، بام)ی یگ مقص)

 ،ن این). اینن ع امنل     ین  ا ت   یتیح نا  ياتژو اسنت   ) اهید اسگ،یس میکت) و 
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 ینگي و   ب نامن   قین هناي دق  طن    ي ا بن ا  ییها ن ب  خ د، ه گ و دست  ال  ل ب 
 ا ک  مقصن) قناد  بن      یاتیتج ب گیفیو ک ماهیگ یگدهت) ک  د ن ا ت س   ا ائ  می

 (.14: 2012م ل)ن  و  ینی،  کت) می نییاسگ، ت  آ  ا ائ 
افن ادي نیناز   بن   باال هاي  ها و سازما  ، بخ اهگا ت امي:  د    دشگ مشاغل

ها و تجنا     گیاز ف ال ی یوس  یو ط  ن)یمختل   ا ب  کا    يت)هاایتا ف  دا ن)
 )هین پ) جن  ینتي و تجنا   محصن     دشنگ     نین اکتت). مساف ا  ف اهم  ي ا ب ا

دهتن)،    ا ا ائن  منی   اتیتج ب نیک  ا يد  صت گ   دشگ  اف اداسگ.  ي  دشگ 
از  وظنای   نی ا انجام دهت). ا یسازمان وظای  يادیت )اد ز )یمانت) ه  صت گ، با

 ین د کن  ه ن      یمن  ب  ا د  سخگو  )هینیپ ا یبس  یوظا تاساده  هاي نسبتاً شغل
 د  ا ائ  تج ب  م فق م م هستت). ها آ 

ن صنت گ  ای خط مق)مک  از مشاغل  يادیاغلب با ت )اد ز ي  دشگ  صت گ
هاي   دشگ ي ب اي ا ائ  یم تج ب  م فنق   . ت امی بخ ش د مشخع می هستت)،

ی)ه هستت) ک  بت انت) ب  نحن   د آم زشب    دشگ  نیازمت) داشتن اف اد متخصع و 
 (.15: 2012احسن این م م  ا انجام دهت) م ل)ن  و  ینی، 

 مند در حوزه گردشگری . مرور نظام4

بتن ا   فنگ    و ف اتحلیل، آثا  ف اوانی وه د دا د ک  شنای) مت)  د  زمیت  م و  نظام
(، 2008و ه کنا ا  م  1اثن  لیتنل   متن) و ف اتحلینل   م و  نظنام کتا   ها آ ین ت  م م

اثن   مت)  م و  نظام( و کتا  2017م ه کا ا و  2اث   افمت)  اي ب  م و  نظام مق)م 
( باش). این مطال ات د  ح زه   دشگ ي د  این ا  بسنیا  ن پنا    2003م3ت    س  
 بسیا  ک ی د  این ح زه وه د دا د. دست   قابلب ده و آثا  

هناي اقتصنادي،    متن) پیامن)   من و  نظنام  اي بنا عتن ا     بستا  و ه کا ا  د  مطال ن  
 و ديقتصاا اتث ا سی ب هن)ف   بنا  محیطی   دشگ ي د  ای ا  یسگزاهت اعی و 

 تل امطنناسی  ب  ب  ا ی ا  کش  ب  يشگ د   ت س   ازحاصل  یمحیطنن سننگیز
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 يپیام)ها زهح د   مقال  164  متظ  ب)ین اننن). خت داپ  زهح  ینشنن)ه د  ا انجننام
   فت  ا ق  سی ب   دم  مت) منظا و م از  وش  دهستفاا انب مجل  60 د  يشگ د  
 يپیام)ها ع )تاً ا ی د  ا يشگ د   ک  داده اسننننننننگ   نشا تحقیق یافت  .سگا
 بیشت ین کننن  ید حنننال ،سگا شت دا  نباد ب  مثبگ ديقتصاو ا ف هتگی -هت اعیا

ه نتننین ایننن   .سگا دهب  محیطننی یسننگز زهح د   يشگ دمتفی    يپیام)ها
  دم  ستاها و سطحد   يشگ د   يپیام)ها ع )تاًدهنن) کنن   پننژوه  نشننا  مننی

 مقاص)عتن ا    بن   ستاها و یافتن ه یگاز ا  نشا م ا یناک   سگا   فت  ا ق  سی ب 
 تهت اعاد  ا يشگ د   يپیام)ها سی ب  د  ا   امحقق ک  سگا يشگ د  

 (.1396مبستا  و ه کا ا ، سگ ا نگیخت اب  ک مم
متن) د  حن زه   دشنگ ي     پژوه  دیگ ي ک  د  ای ا  با  وش من و  نظنام  

اسنگ. اینن پنژوه  بنا     انجام ش)ه اسگ، نیگ ب  ک ش  عظی ی و ه کا ا  بن ده  
مت) مقاالت پژوهشنی د  حن زه مطال نات اهت ناعی   دشنگ ي       م و  نظام عت ا 

صن  ت   فتن  اسنگ.     ش اه)ي از تحلیل محت اي نش یات عل ی پژوهشی کش  
متن) آثنا  عل نی و پژوهشنی       ین ي از  وش من و  نظنام    د  این پژوه  با ب ن ه 

ي بینت  و تفکن    ا سناز آشک هن)ف  بنا مطال ات اهت ناعی   دشنگ ي د  این ا     
هاي پژوه  بیانگ  آ  اسگ  اهت اعی د  م  د   دشگ ي ب  سی ش)ه اسگ. یافت 

ین م ض   اهت اعی م  د ت ه  محققا    دشگ ي د  ای ا ، سناختا  و  ت  م مک  
انن) و   هاي   دشگ ي ب ده و ب ) از آ  ع )ه مقاالت ب    دشنگ  پ داختن    کا ک د
  دشنگ  و میگبنا  بن  ت تینب د  م اتنب سن م و       هاي   دشگ ي و  وابط  پیام)

دهن) کن  م ضن     دشنگ ي      ها نشنا  منی   م ا م اه یگ ق ا  داشت  اسگ. یافت 
دانا  تف ق بیشت ي  یهغ افشتاسا  د  ای ا  نب ده اسگ و  مت)ا  م  د اقبا  هام  

هناي پنژوه ،    انن). یافتن    اهت ناعی   دشنگ ي داشنت     مسنائل د  ت لی) و انتشا  
اي د  م ضن     دشنگ ي د  این ا   ا نشنا        شت  ینباز  ش) مطال ات  ش اه)ي

ین ي از    ب  هاي اسگ ک  ع )تاً با  هاي مت) شت  ی) پژوه مؤن)اده اسگ و بیشت  
ی از ذیتف ا  و کا شتاسا  انجام ش)ه اسگ. نتایج این نظ ستجهاي ک ی و با   وش

بن اي ت سن   دانن      هاي مف  می و  وشنی زینادي   پژوه  نشا  داده اسگ خأل
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 نذا ي، ت سن   و    یاسنگ س مسنائل ی  نذا ي آ  د   تأثاي   دشنگ ي و    شت  ینب
 (.1396م)ی یگ   دشگ ي تجا ي د  ای ا  وه د دا د معظی ی و ه کا ا ، 

 ا ائن    دشنگ ي  وسنتایی د  این ا ؛    »اي بنا عتن ا     بیات و ه کا ا  د  مقال 
  فت  با  هاي ص  ت ، ب  ب  سی پژوه «یتحلیل استادي از مقاالت انتشا یافت  فا س

ان). این محققنا  مطال نات  ا بن  پنتج بخن        مح  یگ   دشگ ي  وستایی پ داخت 
ي  ننذا  ا زشهنناي   دشننگ ي،   یننگي و ت سنن     دشننگ ي، آثننا  و پیامنن) ب نامنن 

اقتصادي   دشگ ي، تحلینل  سنت ش هغ افینایی و سنتج  پاین)ا ي   دشنگ ي       
د صن) کنل    60دهن) بنی  از    نتایج اینن پنژوه  نشنا  منی    ان).  بت)ي ن  ده یمتقس

هناي دوم و   ان) و   دشگ ي خان  هاي ک ی استفاده ک ده ش)ه از  وش مطال ات انجام
 (.1392هاي مطال اتی ب ده اسگ مبیات و ه کا ا ،  ین مح  ت  م م  دي  ی گطب

متن) سنابق     د  تحقیقات خا هی د  ح زه   دشگ ي استفاده از من و  نظنام  
ی د  زمیتن   دانشنگاه با ه)ف شتاسایی وض یگ تحقیقنات   1بیشت ي دا د.   مگلج

 یقنات یتحق يک دهنا ی و ات،ین منتظم ادب  یب  سن ن آو ي د  صت گ   دشگ ي بنا  
مقالن    152مقالن    نین دهن). ا   ا ا ائ  می ي  دشگ  يهاي ن آو  ) اهیمختل  و د

 قاتی   ست ش تحقهاي ع )ه د ک  نشا  از تالش ب  سی ک ده اسگمتتش ش)ه  ا 
 (.2016م  مگلج،  اسگ يو   دشگ  ين از د  م  ا  يد  م  د ن آو 

متن) ادبینات   دشنگ ي و     نظنام  م و   ب و ه کا ا   2اي دیگ ، کیم د  مطال  
ش)ه د  این حن زه طین     پ دازن). ه مت) ک  ت )اد مطال ات انجام ي مین از م  ا 

دهتن)، امنا پژوهشنی د  من  د      وسی ی از م ضن عات  ا من  د ب  سنی قن ا  منی     
ي کن   بتن)  طبق نش)ه اسگ. این مطال   با  ا ائ ی ات متین مطال اتی تأث  ایشات و 

د  مجنالت اصنلی   دشنگ ي  ا من  د      متتش ش)هپژوه   171انجام داده اسگ، 
ي هنا   اهی خ اهنا  آ  بن ده اسنگ کن      نن ع  بن   د واقنع ب  سی ق ا  داده اسگ و 

 (.49-58: 2018مکیم و ه کا ا ،  آیت)ه آشکا  ن ای) نش)ه  ا ب اي پژوهشی کش 
 قنات یتحق تن  ید  زممتن)   م و  نظنام  مو ه کا ا  ی 3د  مطال   دیگ ي یان 
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 میسنت ات یطن   س  مطال ن  بن    نین اان).  ي انجام دادهد    دشگ  گیو هتس سمی 
ت سنیم  کتن) و هن)ف آ     می یب  س یتی ا از متظ  هتس ي  دشگ  سمی  اتیادب

هاي بیشت  د  اینن   و الگامات کاوش یتیسف  هتسهاي   یسمد  م  د نقش  دانشی 
 گیو هتسن  سنم یده) ک  اکثن  مطال نات     نشا  می قیهاي تحق افت ی. زمیت  اسگ

 ک بن د  يهنا  افتن  ی ه نتین ان). ک ده بت)ي یگ ا اول  یم ه د، تج ب  مساف ا  غ ب
و  ي یتفسن  ک دیک ب د  و ي،و ما م   نظ  سمی  ،گیهتسبا ت  کگ ب   قیتحق

تج بن    د  یتیاز تفناوت هتسن   یف اوان ش اه). ه نتین ده) نشا  می ی  اان کاس
 (.89-100: 2017میان ،  ان) ش)ه ییشتاسا ي  دشگ  سمی 

تحقیقننات پی امنن    متنن) نظننام منن و   بنن و ه کننا ا  د  پژوهشننی  1 ا  لنن 
ینن پنژوه ، شتاسنایی تغیین ات و     پن دازد. هن)ف ا     دشگ ا  خ وهی مین می

ب  سی وض یگ و م ض عات م ب   ب  ت س     دشنگ ي خ وهنی منین بن ده     
اي مانت)    ل اسک ال  و سنایتس دای کنگ    هاي داده اسگ. محقق با ب  سی پایگاه

 ذا ي د خص     دشگ ي خ وهی مین،  یاسگسمقال  تج بی و  122بی  از 
یگ یم ما م   نظن ي بن اي   د ن اکت) و  می وتحلیل ی تجگي و بت) طبق  ا  ها آ 

هناي   افتن  دهن). ی  مطال ات آیت)ه د  م  د   دشگ ي خ وهی د  مین  ا ا ائ  منی 
 نیخنا   از من   يم بن   بن    دشنگ     یده) ک  م ض عات اصنل  ع )ه نشا  می

هناي    وش تن ین  یعسنف  و  فتنا  مسناف ت اسنگ. شنا      گهیبازا ، انگ میشامل تقس
 (.2016مل  و ه کا ا ،  اسگب ده مصاحب  و پ سشتام     دآو ي اطالعات

 . روش تحقیق5

ین تن   شن)ه  شنتاخت  متن)  ا یکنی از    ( من و  نظنام  1996م 3( و کتنگ 1981م 2 ال 
اي  یافتن   ساخگهستج ي  د واقعدانت) ک   ها ب اي م و  تحقیقات  ذشت  می  وش

متن)،   ش د. م و  نظام ش)ه انجام می اسگ ک  ب  اسا  ق انین و ض ابط از قبل ت یین
دو خصیص  اصلی دا د؛ نخسگ آنک  پایایی آ  باالسگ، ی تی تک ا پنذی  اسنگ و   
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ش د. د  ابتن)ا هسنتج ي بسنیا   سنت ده و بنا       دوم آنک  د  مت) م حل  انجام می
شن د مکالنتن ي و ه کنا ا ،     صاصنی منی  حساسیگ باالسگ و د  م احل آخ  اخت

1390 :136.) 
مت) عبا ت اسگ از اق)ام ه اهت  ب اي شتاسایی سیست اتیم کلین    م و  نظام

هناي   هنا و سنتتگ داده   هاي اولی  د  دست  ، ا زیابی نقادانن  اینن پنژوه     پژوه 
( بنا ینم  وش   هنا  آ مطال ات با کیفیگ مطل   مو د  ب ضنی وا د آننالیگ ک  نی    

شن د. من و     م تبط انجام منی  سؤا داد  ب  یم  مت) ک  ب اي پاسخ )ا د و نظاماستان
کت) تا مت   م هن د من تبط بنا م ضن        مت   از آ  ه گ م م اسگ ک  تالش می

متن) متن   د واقنع مشنت ل بن        م و  سیست اتیم و نظام م  د نظ   ا خالص  کت).
کن  قن ا  اسنگ،     ید خص   نن   متن ن    ی ي یمتص  .1: سگی ام ا   ام اساس

 یا زیناب . 3. انن)  مطال   و د   آنن  ن یست) ا  د  آثا شنا  آو ده  .2. م و  ش ن)
مت   ینا   يمحت ا يبت) ه ع. 4ک)ام از آثا .  و نتایج ه  یهاي پژوهش ها،  وش ای)ه

 (.23: 1392مح )زاده و ه کا ا ،  معلیاستاد یا ش اه) م و  ش)ه 
اسگ  یپژوهش -ی) شامل ت امی مقاالت عل مت هام   آما ي این مطال   نظام

انن). بن     مطال   و پژوه  د  ح زه   دشگ ي با  ویک د سیست ی پ داختن  ک  ب  
این اسا  س ی ب  آ  شن)ه تنا ت نامی مقناالتی کن  د  مجنالت م تبن  عل نی و         

 ان)  ا م  د ب  سی و کتکاش ق ا   ی د. زبا  متتش  ش)ه یفا سپژوهشی 

 های مربوط مقاالت و پژوهش. استراتژی جستجوی 6

 ییدانشنج  هاي  ب  مقاالت عل ی و پژوهشی ب  ب  سی پ وژه پژوه  حاض  عالوه
د  سطح کا شتاسی ا ش) و دکت ي( نیگ پ داختن  اسنگ، لنذا بن  غین  از ب  سنی       م

اي مقاالت مانت) پ تا  هامع عل م انسانی، پایگاه مجالت تخصصی نن     پایگاه داده
این ا ( و پایگناه م کنگ اطالعنات      من  کشن   م عات نش یات من  مگگ(، بانم اطال

هنایی کن  د  سنامان  پژوهشنگاه      عل ی ه اد دانشگاهی مسی)( ب  ب  سی پنژوه  
انن)، نینگ ت هن  کن ده و بنا       عل م فتاو ي اطالعات ای ا  ماین ا  دا ( ن این  شن)ه   

ینن  هاي م تبط با سیستم و   دشگ ي تحقیقاتی ک  د  اینن حن زه و بنا ا    ی)واژهکل
 ان)  ا ب  سی ک ده اسگ.  ویک د ت)وین ش)ه



 1398 تابستان ♦ ویکشماره نود ♦وهشتم  سال بیست ♦      124

 مربوطهای  های انتخاب مقاالت و پژوهش . معیار7

 صن  ت  بن  هاي عل ی و پژوهشی ک   د  این پژوه  س ی ب  آ  ش) تا ت امی کا 
ان) و ه نتین تحقیقاتی کن  د    مقال  د  نش یات عل ی و پژوهشی ب  ماپ  سی)ه

 1396تا پاینا  سنا     1386 ش) و دکت ي از سا  ها د  سط   کا شتاسی ا دانشگاه
هناي   هناي انتخنا  کنا     ین م یا ت  م مان)، م  د ب  سی ق ا   ی ن). از  متتش  ش)ه

هناي سیسنت ی ماعنم از     عل ی پژوهشی، استفاده از تفکن  سیسنت ی و متن)ول ژي   
سخگ و ن م( د  انجام تحقیقات ب د ب  این صن  ت کن  اینن امن  د  عتن ا  کنا        

 ی)ه آ  اث  ذک  ش)ه باش).مکی یا د  پژوهش
  دشگ ي و  ویک د سیست ی/  ویک د سیسنت ی  »هاي  لذا با هستج ي واژه

ها از این واژ ا  استفاده شن)ه بن د، یافنگ     متن ک  د  آ  498ت )اد « و   دشگ ي
ده) ت زینع اینن متن   د  مینا  مجنالت حن زه علن م         یمها نشا     دی). ب  سی

و مجالت ح زه هغ افیا با اختالف باال د  ص)  این مجنالت   انسانی متفاوت ب ده
 ق ا  دا ن).

و  «یستمیس کردیو رو یگردشگر» یها سهم متون گروه مجالت مختلف در استفاده از واژه. 2 نمودار

 «یگردشگر ستمیس»

 

 هاي محقق یافت  :متبع

« شنگ ي سیستم   د»هاي مختلفی ک  از واژه  ه نتین د  هستج ي مقاالت و پژوه 
ی)واژه نینگ  کلان)، مشخع   دی) ک  الگ ي باال د  م  د این  مت) ش)ه د  مت   خ د ب  ه

 کت). ب  عبا تی، مجالت ح زه هغ افیا بیشت ین ت )اد  ا دا ن). ص)ق می
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 1386-1396های  سال نیب یستمیس کردیبا رو یهای گردشگر پژوهش. 1 جدول

 سال نویسنده نامه/ مقاله پایان عنوان ردیف
دانشکده/ 

 مجله
 چکیده کلیدواژه

1 

 سیستم ایجزا شناسایی
 یشگردگر یگرزبا چند

 انیرا سالمیا ریجمهو
 متقابل اتثرا تعیینو 

 ها آن

نامه  پایان
کارشناسی 

 ارشد

 1390 آسیه سخی
دانشگاه 
عالمه 
 طباطبایی

سیاستگذاری 
گردشگری، سیستم 
گردشگری، نگرش 
سیستمی، توسعه 

و  افزار نرمگردشگری، 
 یمنس

 گذاری یاستو س یزیر برنامه مسائلدر  سیستمی شنگر شتندا وملز تا پژوهشگر سعی کرده است ،تحقیق یندر ا
 صنعت های ییچیدگپ شناسایی ایبر تمندرقد اریبزا سیستمی تفکر .دشوداده  ننشا رکشو یشگردگر توسعه

را  تحقیق یندر ا هشد منجاا های یتفعالست. ا بومی یهارساختاو  زیست یطمح، دقتصاا باآن  تتعامالو  یشگردگر
 :دکر تقسیم صلیا مرحلهدو  به انتو می

 دهنده یلتشک ایجزو اها  ر بخشکشو یشگردگر نخبرگا نظرو  دموجو تبیااز اد یریگ بهره بااول  مرحله در •
 کرده است. شناساییرا  رکشو یشگردگر سیستم

 شناسایی اول مگادر  هشد شناسایی ایجزا بین بلومط بطروا ،سیستم شناسی یاییروش پو یلهوس دوم به مرحله در •
 ردمو نهایی بچورچا انیرا یشگردگر توسعه جهت، یمافزار و نس نرم یلهوس به نخبرگا اتنظر لعمااز ا پسو  هشد
 عرصه ینا گذاران یاستو س انمدیر رختیادر ا رکشو یشگردگر توسعه ایبررا  هیرا نقشه تا شده است ترسیم نظر

 هد.د ارقر

2 

 یپویاییها مدلسازی
 انیرا یشگردگر صنعت
و  هارهکارا ئهارا جهت

و  توسعه یهایتژاسترا
 ملی منیتا برآن  تأثیر

دوره  نامه پایان
 شناسیرکا

 شدار

 سیما
 رپورسفندیاا

 جنیوبر

1392 
 هنشگادا

 صنعتی
 شترا مالک

 یپویاییها تحلیل
 ی،شگردگر ،سیستم

 زی،شبیهسا زی،مدلسا
و  اریسیاستگذ

 یابیارز

 توفیق معدمسئله  ،سیستم یپویاییها تحلیلروش  قالبدر  ینامیکید یساز از مدل دهستفاا با هشوپژ یندر ا
از  دهستفاا باو  هشد لمد تژیکاسترو ا نکال دبعادر ا ،جیرخا شگردگر بجذ منظرخصوص از  به ان،یرا یشگردگر
 که یافته  دست مدلی به یت. درنهاست.ا گرفته ارقر وتحلیل یهتجز ردمو یمو نس افزار نرمسازی رفتاری در محیط  یهشب

 هیندآ لسا بیست مانیز فقآن را در ا رفتار سازی یهاز شب دهستفاا باو  دهکر توصیفرا  انیرا یشگردگر صنعت
 ضعیتو دبهبو جهت هاییرهکاو را ها یاستس ،سازی یهشب محیطدر  مختلف یهارهکارا نموزآ با. کند یم بینی یشپ

 زی،برندسا د،موجو انشگردگراز  بیشتر یریگ بهره از: تندرعباها  آن ینتر مهم که ستشده ا  ارائه انیرا رد یشگردگر
 به نسبت نیایرا  جامعه هندر ذ دیهبررا فقاتو دیجاا ،زیست یطاز مح حفاظت، یابیزارباو  تتبلیغا زی،سااردستاندا

 گذاران یهسرما ایبر دعتماا دیجاو ا انیرا به نسبت نجهامثبت  هنیتذتقویت  ،سانهر یپلماسیتوسعه د ،یشگردگر
 توسعه به انمیتو دیپیشنها سیاستی بسته لعماا با ،شده ارائه ینامیکید لمد سازی یهشب نتایج. بنا بر لتدو توسط

 .دبو وارمیدا هیندآ یهالسادر  رکشو یشگردگر صنعت

3 
یک  عنوان بهگردشگری 

 سیستم )نمونه: مشهد(

مقاله علمی 
 پژوهشی

محمد 
 قاسمی

1390 

مجله 
جغرافیا و 
توسعه 

 ای یهناح

سیستم گردشگری، 
عناصر، کلیت، ارتباط 

متقابل، عرضه و 
مدیریت  تقاضا،

یکپارچه گردشگری، 
 نهادی فرادست.

گردشگری کشور  اندرکاران دستی پژوهشگران و مدیران و برا ای نو است تا دریچههدف اصلی این پژوهش، آن 
ی گردشگری بتواند با ایجاد مدیریت یکپارچه در راستایی پویایی گردشگری نگر یبخشایجاد کند و ضمن پرهیز از 

ر پایه نظریه شهر و منطقه، انطباقی بین عرضه و تقاضا ایجاد نماید. همچنین پژوهش حاضر از مبانی نظری ب
ی آور جمعاست. همچنین روش  جز بهتحلیلی از کل  -سیستمی است و روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی

 اسنادی و نیز میدانی است. -یا اطالعات بر مبنای کتابخانه
پردازان  یهنظرتوسط سازمان جهانی جهانگردی و سایر  شده ارائههای  یدگاهدو  مسئلهدر این مقاله ابتدا ضمن بیان 

یت درنهامشهد پرداخته شده و  شهر کالنگردشگری به بررسی و تحلیل گردشگری  نظام بهمشهور جهان راجع 
 ی جهت پویایی آن ارائه گردیده است.حل راه
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جهت  اپوی مدلیارائه 
گردشگری توسعه 

)مورد مطالعه:  تاریخی
 استان یزد(

مقاله علمی 
 پژوهشی

میرمحمد 
اسعدی 

سعید سعیدا 
 اردکانی

1394 

دوفصلنامه 
های  کاوش

مدیریت 
 بازرگانی

گردشگری تاریخی، 
توسعه گردشگری 
تاریخی، پویایی 

 سیستم

ین عوامل تر مهمبر توسعه گردشگری تاریخی،  مؤثرشده و شناسایی عوامل  پس از مرور پیشینه تحقیقات انجام
شده  سازی  یهشبترسیم و  ها آنو روابط عملی بین مشخص و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، مدلی از این عوامل 

 است
یج این پژوهش نشان نتا .است شده  ارائهبر توسعه گردشگری تاریخی  مؤثردر این پژوهش مدلی پویا از عوامل 

های آینده و در پی آن جلب رضایت گردشگران، عاملی  دهد که ضرورت جذب گردشگران تاریخی چالشی در سال می
ها  های علی و حساسیت متغیر های کلیدی، حلقه عرصه خواهد بود. با استفاده از این مدل، رفتار متغیر کلیدی در این

 بررسی شده است.

5 

 توسعه سنجینمکاا
 دیکررو با یشگردگر

 یستاهادر رو سیستمی
 اراك نمیقا کویر حاشیه

مقاله علمی 
 پژوهشی

 محمدرضا
رضوانی و 

 شمهرنو
 یادمر

1391 

فصلنامه 
فضا اقتصاد 

و توسعه 
 روستایی

ی، سیستم سنج امکان
گردشگری، عرضه و 
تقاضا، گردشگری 

روستایی، کویر میقان 
 اراك

 جامعه. ستآن ا دهنده یلتشک یستماساس س رـب یشگردگر توسعه یسنج امکان حاضر تحقیق فهد ،ستارا یندر ا
نفر از  274 محلی است که با استفاده از روش تصادفی اندیرـمو  ستاهارو نساکنا ان،شگردگر شامل وهگر سه ریماآ

از  دهستفاا با زنیا ردمو یها . دادهشدند بنتخاا نمونه حجمعنوان  به نفر از مسئوالن 30نفر گردشگر و  150ساکنان، 
 ردمو T نموازجمله آز ستنباطیو ا توصیفی رماآ یها از روش دهستفاا باو ی گردید آور جمع ساخته محقق پرسشنامه

 هـبرنام اندـفق زـنیو  انگرـشدگر شناخت معد لیلد به دهد یمن نشا تحقیق های یافته. گرفت ارقر وتحلیل یهتجز
 دهنده یلتشک عناصر همچنین. ستا ضعیف حددر  منطقهدر  دموجو ضعدر و یشگردگر یتقاضا ت،تبلیغاو  یابیزاربا

 ت،خدماو  ها یرساختز ،ونقل حمل ،ها جاذبه یها شاخص شامل ،محلی نمسئوالو  ارخانو هیدگااز د یشگردگر عرضه
 یابیارز ضعیف حدها در  شاخص سایربرخالف  تاـطالعا شاخص لیاست و بخو حددر  کترمشاو  وشفر دپیشبر
 یشگردگر توسعه ایبر مناسبی نیوبیر یها و فرصت خلیدا هبالقو یها از جاذبه منطقه یستاهاهرحال رو به شد.

 توسعه ،یابیزارباو  تتبلیغاازجمله  یشگردگر های یتفعال ،چهریکپا مدیریتو  یزیر برنامه با یجهدرنتهستند.  رداربرخو
را  منطقه یستاهارو سطحدر  یشگردگر توسعه ایبر تقاضا توان یم ی،شگردگر تخدماو  ها یرساختز تجهیزو 
 .آورد عمل به کافی دهستفاا یشگردگر توسعه جهتدر  نیوبیر یها و فرصت نیدرو تقو طنقاداد و از  یشافزا
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 لمد یک حیاطر
 صنعت ایبر ینامیکد

 با انیردر ا یشگردگر
از رویکرد  دهستفاا

شناسی سیستم [پویایی
 1404برای افق ایران 

نامه  پایان
دانشگاه  /ارشد

 شیراز

حسین  علی
صمدی، 
علی نقی 
مصلح 

شیرازی، 
آناهیتا 
 روحی

1391 
فصلنامه 
مدلسازی 
 اقتصادی

سیستمی، تفکر 
شناسی سیستم،  پویایی

گردشگری خارجی 
انداز  ایران، سند چشم

1404 

 1386-1404های  سالی ـطآن  سازی یهشب اـبو  حیاطر انیرا یشگردگر ایبر ینامیکیمدل د یک مطالعه یندر ا
پرداخته  1404یابی به اهداف آن در  دست ایرـب زمال یطاشر سیربرو  یندهدر آ صنعت ینا ضعیتو بینی یشپ به

دهد که با ادامه وضعیت کنونی، در  و نسیم نشان می افزار نرمسازی مدل پایه با استفاده از  یهشباست. نتایج حاصل از 
 نمیلیو تـبیسورود  هـک تـسا یدر حال نـیا .دوـب هیماخو شگردگر نمیلیو یمپنج ون ودحدورود شاهد  1404سال 

 جهت زمال یطاشر سیربرمنظور  به ،یناابرـبن. تـسا لسادر آن  یشگردگر صنعت افهداز ا یکی جیرخا شگردگر
 زیشبیهسااز  حاصل نتایج. ستا هشد زیشبیهساو  حیاطر تیومتفا یپیشنوشتهها ف،هد ینا به ستیابید

 درـعملکدر  هماهنگی بر وهعال فهد ینا به نسیدر ایبر ستا زمال هـک دهد یم ننشا مختلف یپیشنوشتهها
هر  زشوـمآ ان،گرـشدگر بذـج رـب تاـتبلیغ اریثرگذا دبهبو مینهدر ز هاییشتال ،زمان هم روـط هـها ب تمـیرسیسز

 .دگیر رتصو دموجو یظرفیتها یشافزو ا صنعت ینا نکنارکا تر   سریع چه
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تحلیل سیستمی اثرات 
مثبت و منفی توسعه 
گردشگری ایران با 

 پژوهی یندهرویکرد آ

علمی  مقاله
 پژوهشی

 امین فرجی،
محمد 

 پور، نعمت
 امید عشریه

1396 

فصلنامه 
مطالعات 
اجتماعی 
 گردشگری

اثرات اقتصادی، 
، اثرات یگردشگر

زیست محیطی، اثرات 
 اجتماعی فرهنگی

 -اقتصادی، اجتماعی -های تواند ابعاد منفی بسیاری نیز در زمینه بر ابعاد مثبت می گسترش صنعت گردشگری عالوه
محیطی در پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و  فرهنگی و زیست

بندی اثرات  های پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت تحلیل پژوهش
ردشگری ایران است. این اثرات شامل اثرات منفی گردشگری در مقیاس ملی و در جریان روند توسعه گ مثبت و

فرهنگی  -های زندگی، ایجاد تورم و غیره(، اثرات اجتماعی اقتصادی )افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش هزینه
گرایی و غیره( و  های محلی، افزایش شکاف اجتماعی، مصرف )افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی، احیای ارزش

های طبیعی، کاهش ظرفیت  بهبود کیفیت محیط، ترویج معماری سبز، کاهش سطح سرانهمحیطی ) اثرات زیست
 Micmac افزار ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم تحلیل داده تحمل فیزیکی و غیره( است. به منظور تجزیه و

ابعاد اقتصادی، زیست ثیرپذیر در أثیرگذار و تأترین عوامل ت استفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم
فرهنگی، حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات  -محیطی و اجتماعی

باید بر کاهش  ثیرگذار به ویژه در حوزه زیست محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم میأمنفی ت
 .بینی بودن تمرکز شود یشاثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پ

8 

بررسی اثرات اقتصادی 
اجتماعی گردشگری 
روستایی با استفاده از 

 یستمیرویکرد س
)مطالعه موردی: در 
روستای فرجین در 

 همدان(

 -علمیمقاله 
 پژوهشی

مسعود 
سامیان، 

 باللی حمید
1392 

فصلنامه 
ریزی  برنامه

و توسعه 
 گردشگری

توسعه پایدار، 
روستایی،  یگردشگر

شهرستان همدان، 
 تفکر سیستمی یکردرو

اجتماعی به  -های اقتصادی اگرچه توسعه گردشگری از طریق ارتقای سطح و کیفیت زندگی، اشتغال و بهبود شاخص
ا اگر این توسعه به صورت پایدار و با در مهای بهبود اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی دیده شده است، ا عنوان یکی از راه

های مختلف اقتصادی و طبیعی از  تواند آثار نامطلوب متعددی در زمینه می ،رفتن تمامی ابعاد آن صورت نپذیردنظر گ
مراه داشته باشد. روش تحقیق در این مطالعه بر اساس رهیافت تلفیقی ه  جمله تهدید تخریب محیط زیست را به

باشد که  توصیفی می -و روش تحلیلی I Think افزار گیری از نرم سازی دینامیکی با بهره کمی و کیفی شامل شبیه
ده شآوری  جمع 1391ن روستای فرجین در سال اهای مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه از ساکن در آن داده
ترین  محیطی مهم های اقتصادی، اجتماعی و زیست های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شاخص یاست. بررس

ها را تبیین  درصد از واریانس کل عامل 70که حدود  طوری به ؛ذیر از گردشگری روستایی بودهثیرپأهای ت لفهؤم
 .کند می
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ارائه ی یک مدل تحلیل 
محیط با رویکرد 

ریزی  سیستمی در برنامه
گردشگری؛ )مطالعه ی 
 موردی: شهرستان ماکو(

-علمی مقاله 
 پژوهشی

میرنجف 
موسوی، 
مهدی 

زاده،  عبداله
امید 

زینالپور، 
علی باقری 

 کشکولی

1395 

ها پژوهش
ی 

جغرافیای 
 انسانی

ویکرد سیستمی، ر
محیط،  یلماکو، تحل
ریزی  برنامه

 گردشگری

بوده ریزی گردشگری در شهرستان ماکو  ارائة مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی برای برنامه ،هدف این پژوهش
تحلیلی و هدف آن  -های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد این پژوهش توصیفی است. با توجه به مؤلفه

گردشگری در شهرستان با  هریزی توسع های مؤثر بر برنامه کاربردی است. در این پژوهش، ضمن شناسایی عامل
ها نیز به روش کمی و با استفاده از روش دیماتل بررسی شد و  ، تأثیرهای متقابل آنSWOT استفاده از ماتریس

بندی شد و شکاف موجود بین  اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، تفکیک و رتبه ها، بر درنهایت عملکرد نهایی این عامل
جه به شرایط حاکم بر گردشگری منطقه، راهبردهایی نیز ارائه شده است. نتایج ها مشخص شد. درنهایت، با تو آن

های  صنعت گردشگری ماکو است، اما ضعف هو تهدیدها در عرص  ها فرصت ،ها ضعف ،ها  پژوهش بیانگر وجود قوت
موجود شده  ها ها و پتانسیل ها غالب است و مانع استفاده از فرصت گردشگری شهرستان، بر قوت هموجود در عرص

 ههای موجود در زمین ها و قوت است؛ بنابراین، گردشگری شهرستان ماکو، آنچنان که باید نتوانسته است از پتانسیل
 .گردشگری بهره گیرد هتوسع

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309954/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309954/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%be%d9%88%d8%b1
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ارزیابی سطح ریسک در 
فرایند توسعه 

های گردشگری  سیستم
)مطالعه موردی: 

 آباد( شهرستان خرم

 

 -علمیمقاله 
 پژوهشی

حسن علی 
فرجی 
سبکبار، 
محمد 

سلمانی، 
اطهره 
 عیاشی

1392 

فصلنامه 
جغرافیا و 
مخاطرات 

 محیطی

 یابیریسک، ارز
های  یستمریسک، س

گردشگری، شهرستان 
 آباد خرم

ها، از طریق فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک و همچنـین در تالش برای بررسی  این پژوهش درصدد شناسایی ریسک
آباد است. در این مطالعه از  هـا در شهرستان خرم بنـدی آن خمین سـطح و طبقـههای گردشگری و ت وضعیت ریسک

برای این منظور با بررسی ادبیات نظری و  .هـا استفاده شده است دیدگاه سیستم گردشگری بـرای بررسـی ریـسک
 Dematel- ANP لهـا شناسایی شدند و سپس برای ارزیابی پارامترهای ریسک از مـد دیـدگاه کارشناسـان، ریـسک

 شد.آبـاد استفاده  و تکمیـل پرسشنامه توسط دو گروه مدیران و گردشگران در سیـستم گردشـگری شهرسـتان خـرم
 :شـده در منطقه مورد مطالعه که عبارتند از هـای شناسـایی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در بین ریسک

فرهنگی،  -های اجتماعی هـای اقتصادی و مالی، ریسک ریـسکهـای حقـوقی،  های سیاسی، ریسک ریسک
 و های ایمنی عملکردی و ریسک ،های ساختاری هـای تکنولوژیکی، ریسک های بهداشتی و محیطی، ریسک ریسک

هـای تکنولوژیکی بیشترین احتمال وقوع را دارند. بیشترین مقـدار شـدت، مربـوط بـه  امنیـت و ریـسک
هـا کـه در سـاختار سیـستماتیک  بنـدی ریـسک ی و عملکردی است. همچنین از طبقههـای ساختار ریـسک

ترین سطح ریسک  باالسـت و مهم د، سطح ریسک در این محدوده، نسبتاًشآباد مشخص  گردشگری شهرستان خرم
 .باشد های ساختار مدیریتی و عملکردی می مربوط به ریسک

11 

نقش رویکرد سیستمی 
گردشگری در گسترش 

با تآکید بر مناطق 
روستایی )هدف 

گردشگری: استان 
 کردستان(

مقاله علمی 
 پژوهشی

سعدی 
محمدی، 
بدریه تابا، 

سیوان 
 اسدی

1395 
فصلنامه 
فضای 

 گردشگری

گردشگری روستایی، 
سیستم گردشگری، 

 تکنیک سوات

شناسی وضع  رد نظر برای آسیببر رویکرد سیستمی از منطقه مو این پژوهش با هدف ترسیم دیدگاه جامع و مبتنی
رفت و رسیدن به وضع مطلوب تدوین شده است. با استفاده از مطالعات  های عملی برای برون موجود و ارائه راهبرد

های  ها با استفاده از شاخص نفر از خبرگان به تجزیه و تحلیل داده 100ای و اسنادی و پرسشنامه در میان  کتابخانه
 Expert choiceو  SPSSهای  افزار و فریدمن و استفاده از نرم Tهای آماری مانند آزمون  مونآمار توصیفی و سایر آز

پرداخته است و با استفاده از تکنیک سوات به بررسی ابعاد عرضه و تقاضا در منطقه هدف پرداخته است و در نهایت 
 اند. رفت از وضعیت فعلی به مطلوب ارائه داده هایی را برای برون نیز راهبرد

 هاي محقق متبع: یافت 

 



 129    رویکرد سیستمی ایران باهای گردشگری در  بررسی پژوهش

 ام شده. روند مطالعات انج8

ده) ک  پن داختن بن  م ضن     دشنگ ي د  این ا  بنا        هاي محقق نشا  می ب  سی
 ویک د سیست ی و تحلیل این پ)ین)ه پینین)ه و متن)وه ی بنا اسنتفاده از دین) اه       

هنا د  سنا     ت ا   فگ نخستین پنژوه   ف وغ ب ده و ب  ن عی می سیست ی بسیا  کم
ش   مش ) و ت سیم فضاي حناکم  ب  ک ش  قاس ی ک  ب  ب  سی   دشگ ي  1390

  دد. پژه  آسی  سخی د  مقطع کا شتاسی ا شن)   ب  آ  ب  عت ا  یم سیستم، ب می
هنایی اسنگ کن  بن       م)ی یگ   دشگ ي د  دانشگاه عالم  طباطبایی از نخستین کنا  

ص  ت متطقی و هامع از  ویک د سیست ی استفاده ک ده اسگ. ن  دا  زی  ب  نن عی  
پژوهشنی و   -  فتن  اعنم از مقناالت عل نی     هناي صن  ت   پژوه دهت)ه ه    نشا 
 هاي تحقیقاتی دانشج یا  د  مقاطع تحصیالت تک یلی اسگ. پ وژه

 یستمیس کردیبا رو یشده در حوزه گردشگر روند مطالعات انجام. 3 نمودار

 

 هاي محقق : یافت متبع

 سطوح انتشار کیها و مطالعات صورت گرفته به تفک تعداد پژوهش. 4نمودار 

 

 هاي محقق : یافت متبع
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هناي   اي ک  د  ا تبا  با ن  دا  باال بای)  فگ این اسنگ کن  غالنب پنژوه      نکت 
پژوهشنی مناپ شن)ه د      -  فت  د  این ح زه ب  ص  ت مقناالت عل نی   ص  ت

پ شنانی داشنت  و بسنیا ي از     هنا هنم   نام  نش یات ب ده، ه مت) این مقاالت با پایا 
تن ا   فنگ کن      ها ب ده اسگ. ولنی د مج ن   منی    نام  از این پایا ها خ وهی  آ 

نام  د  سطح کا شتاسنی   نام  د  سطح دکت ي و تت ا س  پایا  تاکت   فقط یم پایا 
ا ش) د   ابط  با م ض     دشگ ي با استفاده از  ویکن د سیسنت ی انجنام شن)ه     

 د دا د. م اکن   ت ا   فنگ د  اینن حن زه واق ناً فقن  وهن       ب  عبا تی می ؛ واسگ
اي بنا پینین) ی باالسنگ و د  آ      باوه د ایتک  صنت گ   دشنگ ي ذاتناً پ)ین)ه    

بازیگ ا  و ذیتف ا  مختلفی وه د دا ن)، ولی تبیین این صت گ د  ای ا  با استفاده 
 از  ویک د سیست ی هت ز ب  ص  ت کافی م  د پژوه  نب ده اسگ.

 ری با رویکرد سیستمیهای پژوهشگران مقاالت حوزه گردشگ . ویژگی9

ده) ک  غالب پژوهشگ انی کن  د  حن زه ا تبنا  بنین صنت گ       ها نشا  می ب  سی
ان)، اف ادي ب دنن) کن  د  حن زه       دشگ ي با  ویک د سیست ی ب  تحقیق پ داخت 

تن ا   فنگ    عبا تی منی    یگي ش  ي و  وستایی( ف الیگ دا ن). ب  هغ افیا مب نام 
قات خ د د  ح زه   دشگ ي از  ویک د سیست ی ب  ه نی ی از کسانی ک  د  تحقی

دهن) کن  د     هاي پژوهشگ  نشا  منی  ان)، این اف اد هستت). ه  مت) ک  ب  سی ب ده
هایی ک  د  ای ا  د  ح زه   دشگ ي ب  مناپ   یم ده  اخی  نیگ بیشت ین پژوه 

نگدیم  هاي ان) د  مجالتی ب ده اسگ ک  ب  ن عی م ب   ب  هغ افیا و ح زه  سی)ه
ت ا   فگ کن  هنم مجنالت حن زه هغ افینا و هنم        ب  آ  ب ده اسگ. د ن ایگ می

انن)   هاي هغ افیا د  ح زه تحقیقات   دشگ ي د  ای ا  پیشگام ب ده محققا   شت 
 کت). ک  این ام  د  ا تبا  با م ض   پژوه  حاض  نیگ ص)ق می

 
 
 
 
 



 131    رویکرد سیستمی ایران باهای گردشگری در  بررسی پژوهش

 ستمیو س یپژوهشگران حوزه گردشگر یلیرشته تحص .5 نمودار

 

 هاي محقق : یافت متبع

 های حوزه گردشگری و رویکرد سیستمی . روش شناسی پژوهش10

ش)ه ت سنط محققنا  و پژوهشنگ ا  اینن حن زه نشنا         هاي استفاده ب  سی  وش
شتاسنی سیسنتم، بیشنت ین کنا ب د  ا د  بنین       ده) ک  استفاده از  وش پ ینایی  می

ا استفاده از سازوکا ي ک  دا د هم هاي م  د استفاده داشت  اسگ. این  وش ب  وش
هناي   هنا و داشنت    کتن) و هنم بنا اسنتفاده از داده     هاي  ذشت   ا  ا ا زیابی می  ون)

اي کن  باین)    بیتی کتن). نکتن    هایی  ا نیگ ب اي آیت)ه پی  ت ان) ستا ی  پژوهشگ  می
کتتن)ه از اینن  وش، بیشنت  صنت گ      هناي اسنتفاده   بیا  ن  د این اسگ ک  پژوه 

شگ ي د  این ا   ا من  د ب  سنی قن ا  داده و فضناي کلنی حناکم بن  آ  و           د
د ص)  وش پ یایی سیستم  42ان). آما   ها و ذیتف ا  آ   ا شتاسایی ک ده پینی) ی
هناي دیگن ي کن      هاي این ح زه هت ز و ودي بن   وش  ده) ک  پژوه  نشا  می

ن) و فضا ب اي اسنتفاده  ا کتت)ه سیستم   دشگ ي کش   باش)، ن)اشت  ت ان) تبیین می
هنا و غین ه کن  بن       هاي ن م و نظ ی  بازي ها مانت) مت)ول ژي سیستم از دیگ   وش

اي ک  بای) یادآو ي ک د  کتت)، وه د دا د. نکت  ن عی از تحلیل سیست ی استفاده می
هنایی   هنا ینا پ سشنتام       فتن  مصناحب    هاي صن  ت  ایتک  تق یباً د  ه   پژوه 

  ت سط آ  بنا کا شتاسنا  و متخصصنا  حن زه   دشنگ ي      ط احی ش)ه اسگ ک
انن) کن  نظن ات بنازیگ ا  مختلن   ا  ن دآو ي و        ا تبا  ب ق ا  ک ده و ت انسنت  

 بت)ي ن ایت). ه ع

رشته مدیریت  

 جهانگردی 

-مهندسی صنایع  17%

و مدیریت سیستم 

 ه وریبهر

8% 
جغرافیا و برنامه ریزی  

 شهری 

21% 

جغرافیا و برنامه ریزی  

 روستایی

33% 

 اقتصاد  

17% 

مدیریت دولتی و امور 

 عمومی

4% 
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 یستمیس کردیو رو یهای حوزه گردشگر پژوهش یشناس روش. 6نمودار 

 

 هاي محقق : یافت متبع

 با رویکرد سیستمی های تحقیقات گردشگری مهمترین کلید واژه. 11

سیسنتم  »دهن) کن  واژه    ب  سی تحقیقات   دشگ ي با  ویک د سیست ی نشا  منی 
هنایی هسنتت) کن  د  اینن      تن ین واژه  پ کنا ب د « نگن ش سیسنت ی  »و «   دشگ ي

سیاستگذا ي »، «هاي سیستم پ یایی»ان). ه نتین  تحقیقات م  د استفاده ق ا    فت 
یی هسنتت) کن  د  م اتنب ب ن) قن ا  دا نن).       ها از واژه«   دشگ ي»و «   دشگ ي
ها، ما  ا ب   ت ا   فگ ت سیم نقش  واژ ا  م  د استفاده د  این پژوه  د واقع، می

ها م  مسائلی از   دشنگ ي  ا من)نظ  قن ا      کت) ک  این پژوه این م م  هت    می
با  وتحلیل صت گ   دشگ ي ان) و د واقع استفاده از  ویک د سیست ی و تجگی  داده

این  ویک د، ح   م  م ض عات و مسائلی ب ده اسگ. اینن نقشن  هن)ایتگ  اینن     
م ض   اسگ ک  د واقع دغ)غ  محققنا  از پن داختن بن  م ضن     دشنگ ي از      

 ان). د ین  سیست ی م  م ا دي  ا شامل ش)ه و م  اه)افی  ا دنبا  ک ده

 یستمیس ردکیبا رو یگردشگر قاتیهای تحق واژهدیکل نیتر مهم. 7 نمودار
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 هاي محقق : یافت متبع
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و  . وضعیت مجالت در ارتبااط باا اساتفاده مقااالت از واژه گردشاگری     12

 رویکرد سیستمی

«   دشنگ ي و  ویکن د سیسنت ی   »هاي محقق از وض یگ کنا ب د واژه   د  ب  سی
متن از مقناالت از اینن واژه ینا تشناب ات آ  اسنتفاده       498مشخع ش) ک  ت )اد 

ان)، مشخع ش).  مجل  اصلی ک  بیشت ین استفاده از این واژه  ا داشت  8ان) و  ک ده
اد مقاالت د  ح زه   دشگ ي و ه نتین سیسنتم  پس از   وه هغ افیا ک  د  ت )

  دشگ ي س آم) اسگ مجالتی ک  د    وه عل م اهت ناعی، اقتصناد و من)ی یگ    
ت ا  ناشی از این ام  دانسگ کن    هاي ب )ي  ا دا ن). این  ا می ان)،  تب  متتش  ش)ه

هناي مختلن  زی مج  عن        دشگ ي د  سناختا  آکادمینم کشن   د  دانشنگاه    
هاي   نا  نی تأسیس و تشکیل ش)ه اسگ و ب    دشنگ ي از   ها و   وه دانشک)ه
هاي متفاوتی پ داخت  ش)ه اسگ. بای) ت ه  ک د ک  دان  ح زه   دشنگ ي   د ین 

د  کش   بسیا  ن پا و سطحی اسگ و هتن ز بسنیا ي از ت لین)ات عل نی د  اینن      
ای ا  نیسنتت).   ها مسائل   دشگ ي کتت)ه ح زه زای  د ونی نب ده و ه ابگ  و حل

ش د کن    از ط ف دیگ ، غالب مجالت ح زه   دشگ ي نیگ ت سط اف ادي ادا ه می
 هاي علم هغ افیا ا تبا  دا ن). ب  ن عی تخصصی با یکی از شاخ 

 «یستمیس کردیو رو یگردشگر»مجالت در استفاده از واژه  نیتر مهم. 8 نمودار

 

 محققهاي  : یافت متبع
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 گیری نتیجه

هاي ه   شت    یاي مسائل ذهتنی،    ی ي و ه یا  پژوه  ب  سی ه گمطال   و 
انن) و   هنایی اسنگ کن  پژوهشنگ ا  آ  حن زه بن  آ  پ داختن         ها و  وش پا ادایم

 ها و سط   دان  ت لی)ي د  آ   شت  اسگ. دهت)ه  ون) نشا 
هناي متن)وه ی و    اي مانتن)   دشنگ ي بنا ویژ نی     نگاه سیست ی ب  پ)ین)ه 

ت  ن این). بنا وهن د     ت ان) اب اد این ح زه  ا شفاف ذیتف ا  مختل  میبازیگ ا  و 
سابق  بسیا  زیاد استفاده از  ویک د سیست ی د  تجگی  و تحلیل پ)ی)ه   دشنگ ي  

یافت  د  این صت گ، اما ه نتا  د  کشن   منا ضن   بسنیا       هاي ت س   د  کش  
  فت  د  کشن  ، د    تهاي ص   ش د. غالب پژوه  زیادي د  این ام  مالحظ  می

ح زه   دشگ ي و  ویک د سیسنت ی د  سنطح محلنی بن ده و متجن  بن   نگا ه        
تن ا   فنگ کن  ضن   پن داختن بنا         اهب دي قابل اه ا نش)ه اسگ. ه مت) منی 

 ویک د سیست ی مختع ح زه   دشگ ي نیسگ، با این وه د دان  ت لین)ي د   
هاي م تبن  د    و ود دانشگاه این ح زه با  ویک د سیست ی بسیا  ض   دا د. ع)م

مقاطع تحصیالت تک یلی یکی از ع املی اسگ کن  ح کنگ بن  سن گ ت لین)ات      
  فت  د  این ح زه از  هاي ص  ت عل ی با این  ویک د  ا کت) ک ده اسگ. پژوه 

انن) بنا نگناه عل نی و      مبانی و ما م   نظ ي ض یفی ب خ  دا  ب ده و نت انسنت  
زیگ ا  مختل  این صت گ د  سطح کنال  بر دازنن).   تحلیلی صحیح ب  شتاسایی با

د ص) محققانی ک  ب  پژوه  د  اینن   50ده) بی  از  ها نشا  می ه نتین ب  سی
ت انن) از   ان) و این ام  هنم منی   مت) ب ده ان) از پای  دانشی هغ افیا ب  ه زمیت  پ داخت 

ي با  ویکن د  دالیلی باش) ک  متج  ب  ع)م ت لی) دان  عل ی دقیق ح زه   دشگ 
 سیست ی باش).

انن) و   ها ب  سیستم   دشگ ي اشا ه ن ن ده  با وه د ایتک  بسیا ي از پژوه 
هناي   ان) ک  این پ)ی)ه نیازمت) یم ب  سی سیست ی اسگ، ولی پنژوه   اذعا  ک ده

بتن)ي و تحلینل    ان) بازیگ ا  این حن زه  ا شتاسنایی، دسنت       فت  نت انست  ص  ت
بنن  واسننط  بننین بخشننی بنن د  تصنن ی ات و      ن ایتنن). صننت گ   دشننگ ي  

های  نیازمت) ف م دقیق از ق) ت و اث  ذا ي بازیگ ا  مختلن  آ     ذا ي سیاسگ
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هنا بن اي ت سن   شنای) د       دا د. وه د این حجم از بازیگ ا  و ه اهتگی بنین آ  
هاي دیگ  ض و ت ن)اشت  باش)، اما این امن  د  ت سن   صنت گ     یم از ح زه هیچ

  و ت و الگام اسگ.  دشگ ي یم ض
هناي مختلن    دشنگ ي مانتن)      ده)   ن  ها نشا  می از ه تی دیگ  ب  سی

ي طبی ی،   دشگ ي سالمگ،   دشنگ ي    دشگ  تا یخی، -  دشگ ي ف هتگی
تف یحی و و زشی و... بازیگ ا  مختل  و متفاوتی دا ن) و بسنت  بن  ایتکن  کن)ام     

ت انن)     سی و ا زیابی شن د، منی  هاي   دشگ ي با دی) اه سیست ی ب یم از   ن 
  فت  هنم د  سنطح    هاي ص  ت نتایج متفاوتی  ا د ب  داشت  باش). تحلیل پژوه 

شن)ه دا د. بن  عتن ا  مثنا ،      هناي ا ائن    ملی و هم محلی نشنا  از تشناب   اهکنا    
هناي پیشنت ادي د  غالنب اینن      یکنی از ت صنی  و  اهبن د   « بازا یابی   دشگ ي»

ش)ه سیاسگ کلی هستت) نن   اهکنا     ن اکث  پیشت ادهاي ا ائ ها اسگ؛ ه نتی پ وژه
 ها نیگ ع  ماً مباح  نظ ي اسگ تا تج بی. اه ایی و پشت ان  آ 
  ن  بیا  ک د ک  آثا  عل نی د  حن زه   دشنگ ي بنا      ت ا  این د  ن ایگ می

 ویک د سیست ی هت ز ه یگ دانشی پی)ا نک ده و نت انست  اسگ د  میا  تحقیقات 
ط با   دشگ ي بن اي خن د هایگناهی داشنت  باشن). از ط فنی هتن ز مجلن          م تب

هناي   تخصصی د  کش   با این  ویک د وه د ن)اشت  ک  بت ان) آثا ي ک  د  ح زه
شن ن)،  ا متتشن  کتن). ه نتنین هتن ز ب  سنی        مختل  با این  ویک د نگاشت  می

هناي   صنل   دشگ ي با  ویک د سیست ی نت انسنت  اسنگ بن  عتن ا  یکنی از س ف     
آم زشی این  شت  د  مقاطع مختل  ق ا   ی د و ض   پ داختن ب  اینن حن زه و   

کن)ام از   دا  خ اهن) بن د. از طن ف دیگن  نینگ، هنیچ       صت گ با دی) سیست ی ادامن  
ها و ن ادهاي مسو   د  ام    دشگ ي تاکت   ب  اه یگ پ داختن بن  اینن    دستگاه

ها صن  ت نگ فتن     اضایی از هانب آ ان) و تق صت گ با  ویک د سیست ی پی نب ده
اي بنا اینن  ویکن د ت سنط      ده) ک  تاکت   پن وژه  ها نشا  می ک  ب  سی اسگ؛ م ا

هاي د  ی  د  ام    دشگ ي سفا ش داده نش)ه یا ب  انجام ن سی)ه  یم از ن اد هیچ
 اسگ.

پیشت اد نگا ن) ا  ب  این اسنگ کن  اسناتی)، محققنا  و پژوهشنگ ا  حن زه       



 1398 تابستان ♦ ویکشماره نود ♦وهشتم  سال بیست ♦      136

ا ق ا  داد  این  ویک د د  مح   تحقیقات خن د بن  ت لین) ادبینات و       دشگ ي ب
ها ناظ  ب  مسائل اصنلی   دشنگ ي د     دان   وز ه گ   ا ن) و هتس پژوه 

سطح ملی و سیاستگذا ي کال  باش) تا بت ا  ب  ت سیم محیط کال  و نظنام حناکم   
گ ي مانتن)  هاي د  ین  د  امن    دشن    ب  این صت گ پ داخگ. از ط ف دیگ ، ن اد

سازما  مت لی این ام  د  کش  ، هم مسی ي  ا ه  ا  ن ایت) تنا محققنا  بیشنت ي    
هن یی بن اي حنل مسنائل و      ت غیب   دن) ک  با استفاده از این  ویک د بن  منا ه  

 مشکالت این ح زه ب  تحقیق و پژوه  بر دازن).
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از منظر  ایرانطراحی مدل تحول نظام اداری 
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 زاده فتاح شریف

 جمشید صالحی صدقیانی

 پور مهدی وکیل
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 مقدمه

جمهاوري االايمد در االا مد دمتدالازد اهجملاه  امنو         اداري نظام  نقطه مطلوب 
هامي   هامي اديیاد مقام  م ظام ره اري، درنمماه       انداه، الیمالا   االمالد، ال د چشم

شاوري ترالایم   توال ه جمهوري االيمد ایرا  و  منو  مدیری  خدممت کالمله  پ ج
که نظم  اداري جمهوري االيمد دمیاد الامهممند   اال . در این اال مد، دیم  شده  شده

محور، چمدك و چمتك، نوآور، خدمزگزار ده مارد    انسمند، االيمد، کمرآمد، عدال 
نظم  اداري روند تکمملد خود را طد کرده اال ، امام   اگرچهپذیر شود.  و مسئولی 

« اصيح نظم  اداري و ده ود مادیری  »رهمي مخزلف میيدي در کشو ۱۹۷۰اه دهه 
مایيدي،   ۱۹۹۰نیمه توال ه مطرح شده و در طاو  دهاه    یك هدف و پیش ع وا  ده

شد  اه شکل ال زد مدیری  دولزد و حرکا  داه الام  مادیری       تأکید در خمرج
( و رویاداد جهامند دزرگاد در    ۵۳۴: ۲۰۰۰دولزد جدید م طوف شده دود )مامیر،  

ولزد ده و وع پیوالا  و آ  حرکا  اه پامرادایم الا زد مادیری       مدیری  دخش د
 (.۴۷۶: ۲۰۰۰دولزد ده پمرادایم جدید مدیریزد دوده اال  )گرام رگ، 

تحو  دم مفمهیم گونمگو  مطارح شاده االا  کاه اه      ،در مزو  مدیری  دولزد
ده ااود و اصاايح مخزااار تاام مه دالااد مداادد نظاام  اداري در چاامرچوب تحقاا  

کمراید و الارع  عمال    ءالمهي نظم  اداري تم ارتقم اه اثردخشهمي گونمگو   هدف
رالمند عمومد تم انقيب اداري در راالزمي انقايب یام تحاوتت عماده      در خدم 

تواند شممل شود )رضمید و شامدالوید،   ا زامدي، اجزممعد، الیمالد و حقو د را مد
(. رالاامل  دولاا  در   اام  کره اا  کااه خااود را عماادتم  دااه شااکل      ۱: ۱۳۹۲

و ت هاد نظام  جمهاوري االايمد داه       الاو  یاك دهاد اه   گذاري نشم  مد مشد خط
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همي شرع مقدس االي  اه الاوي دیگار، ضارورت دررالاد و نحاوه ت ممال        آموهه
 دوچ ادا  گاذاري کره گاد را    مشاد  ی اد خاط  اهمي االيمد دم کره ا  و کر  آموهه

دیل اه دا  المهد. حرک  رو ده رشد و دمل ده انقيب االيمد در ارائه الگاوید داد   مد
هامي   نهمد  داه مللفاه   تأکید و ارج گرو دروري  همي کمرآمد و دهره مدیری  المهمم 

همي انقايب   همي مز ملد دین م ین االي  و ارهش کره گد اال  که ریشه در آموهه
 (.۱۳۹۳االيمد دارد )اللطمند و دیگرا ، 

ه همي دمره کره گد همام  جمم ا   نظم  اداري هر کشوري دمید دم توجه ده ج  ه
یمداد )ریگاز    دررالد شود، هیرا این نظم  در دسزر کره گد همم  جمم ه توالا ه ماد  

که کره   هر جمم ه ده ده اود نظام     (. همچ م ۱۳۸۸الواند،  و ۲۰۰۱؛ هدي، ۱۹۸۰
تواند ممن د دراي ده ود و توالا ه عملکارد    ک د، مد اداري و توال ه کشور کمك مد

رو ماد  تحاو     در پژوهش پیش( ۱۴۳: ۲۰۰۸همي دولزد نیز دمشد )همرونم،  المهمم 
هامي کره گاد موجاود ماورد      هام و الیمالا    مشد نظم  اداري ایرا  را اه م ظر خط

در این پاژوهش داه دن ام  یامکزن پمالاخد داراي ایان         ،دررالد  رار دادیم. د مدراین
مشاد کره گاد،    هسزیم که مد  تحو  نظام  اداري در ایارا  اه م ظار خاط     پرالش

 چگونه مدلد اال ؟

 های تحقیق شپرس

 مشد کره گد، چگونه مدلد اال ؟ مد  تحو  نظم  اداري در ایرا  اه م ظر خط -

 ده ده مد  تحو  نظم  اداري ایرا  کدام د؟ ع مصر و اد مد تشکیل -
 ثیري در مد  تحو  نظم  اداري ایرا  دارند؟أهمي کره گد چه ت مشد خط -

 پژوهش . ادبیات۱

 و سوابق پژوهش. پیشینه ۱-۱

 متد که تمک و  پیرامو  تحو  نظم  اداري اندم  پذیرکزه، مز دد و مز اوع االا . در   مطمل
همي کره گد داه موضاوع تحاو      مشد هم و خط شود تم اه م ظر الیمال  ای دم تيش مد

 نظم  اداري پرداخزه شود و تم حد امکم  در این جه  گممد جدید درداشزه شود.  
 ش مالااد یبآالاا» داام ع ااوا  ( پژوهشااد ۱۳۹۵) همکاامرا هاده و  شااریف -
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اندام   « همي کره گد مراکز االزمند صداوالیممي جمهوري االايمد ایارا    مشد خط
گذاري و داه کماك    مشد همي مخزلف خط دادند. در این پژوهش دم االزفمده اه مد 

علاو    ،همي مورد تأکید االزمدا  دانشگمهد مرت ط دم رالامنه  همید که اه مد  شمخص
مشاد کره گاد    آید، الگوي خط الم  رالمنه ده دال  مدارت مطمت و همچ ین کمرش م
شاود؛ الا ب دام     االايمد ایارا  حمصال ماد     يجمهورمراکز االزمند صداوالیممي 

هاامي مااد  ایدمدشااده  مرات ااد شاامخص االاازفمده اه روش کرای ااد تحلیاال اللسااله
شوند. در ادامه دم روش دلفد در چ اد مرحلاه دام ت یاین کراواناد       د دي مد اولوی 

همي کره گد مراکز  مشد شده، عوامل آالیب کرای د جمري خط آوري همي جمع پمالخ
مرات د نشام  داد کاه    شود. نزمیج روش کرای د تحلیل اللسله صداوالیمم ش مالمید مد

توالاط  « توجه نکرد  ده دالزیمدد و دریمک  اطيعمت مرت ط دم مراکاز صداوالایمم  »
مي کره گاد  ها  مشاد  همي صداوالیمم، در همم  تدوین خط م مون  مدلب و االزم 

 آالیب اال . ینتر مهمدراي مراکز، 
طراحاد و ت یاین الگاوي    »( پژوهشد را دم ع وا  ۱۳۹۵) محمدي و دیگرا  -

هم اه ادزار ماامح ه و   آوري داده دراي جمع. اندم  دادند« اثردخش نظم  اداري ایرا 
ش مالمید و کسب نظر خ رگم  دهره دارده شاده االا . نزامیج      م ظور دهروش دلفد 

اي و  آ  اال  که دین وضاع موجاود و مطلاوب اد امد مادیریزد، حرکاه       ک  ده یم د
 ،الیمالد، اخزيف م  مداري وجود دارد و دین وضع موجود و مطلوب د اد  امنوند  

 شود. اخزيف م  مداري مشمهده نمد
مواناع تحاو  نظام  اداري    »( در پژوهشد دم ع اوا   ۱۳۹۶) دمراند و دیگرا  -

دسازر تحاوتت    ع اوا   داه دار کره ا  اداري   « دالمهممن  کره  اي در  ایرا : مطمل ه
ش مالامید مواناع تحاو  اداري اه م ظار      ،اند. هدف اصالد ایان تحقیا     دهکرتوجه 

ممنع در  ملب یامهده دالازه اه    ۱۰۰ ،همي تحقی  یمکزه در االمسکره   اداري اال . 
 موانع در اله الطح کردي، المهممند و کراالمهممند ش مالمید شدند.

درآماادي داار  »( در پژوهشااد داام ع ااوا    ۱۳۹۶) الااممعیلددرخشااه و ا -
کوش د ضمن توضایح   مد« المللد جمهوري االيمد ایرا  الیمالزگذاري کره گد دین

المللاد دام    مفمهیم الیمالزگذاري، الیمالزگذاري کره گد و الیمالزگذاري کره گد دین
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و مرور پیشی ه این مقوله در جمهوري االيمد ایارا ، االا مد مرداوه داه آ  را در د    
هامي حامکم دار الیمالازگذاري      ده و دم ت یاین گفزمام   کر ملب کي  و خرد دررالد 

المللاد جمهاوري االايمد ایارا ، موضاوع الیمالازگذاري کره گاد         کره گد داین 
اصالد مقملاه ماورد مدا اه و      پرالشع وا   المللد جمهوري االيمد ایرا  را ده دین

هامي   د اال  که دادهتحلیل -واکموي  رار ده د. روش تحقی  این پژوهش توصیفد
االاا مدي و ماادارك علمااد االاازخراج و مااورد   ،اي آ  اه طریاا  مطمل ااه کزمدخمنااه

  رار خواهد گرک . وتحلیل یهتدز
کره   و نام  اداري در شار    »( در پژوهشد دم ع وا  ۲۰۰۶)1گد یو  ایو  -

هامي مزقمدال آمیخزاه در     آالیم، اروپم و آمریکم: تحو  نظم  اداري اه طریا  کره ا   
اي که میم  کره   و نظام  اداري در کشاورهمي    ارت مه و ش که« دکره ج ودر کشو

در االمس دهد.  وجود دارد را مورد دررالد  رار مد مزحده یمتتاشر  آالیم، اروپم و 
داه   م اد  عي اه تحو  داراي یك همی ه دموکراتیك کره گد اال  کاه  این پژوهش، 

 درادر کسمد اداري اال .و ممن د در  توال ه احسمس هم سزگد، انسدم  کردي
اصيحمت یاك دولا  در حام     »( در پژوهشد دم ع وا  ۲۰۱۸)2رائو  تممکو -
رادطاه پویامي   « همید اه دو دهه اصيحمت نظام  اداري در کاممرو    گیري: درس شکل

هام و کرای ادهمید    وتحلیل مکمنیسم یهتدزمیم  نزمیج اصيحمت نظم  اداري را اه طری  
تمک و  م در ده اصيحمت اداري شده، مورد مطمل ه  ارار داده   ۱۹۸۰که اه اواخر دهه 

یك دانش تخاااد و   ع وا  دههم  اال . د مدراین، اصيحمت اداري در طو  این الم 
چمرچودد عی د دراي ا داممت عمومد ش مخزه شده اال . همچ ین اصايحمت اداري  

 شود. یك ه ر ا دا  نیز ش مخزه مد ع وا  دهده دلیل نمود دیروند آ  

 ۳اداری. نظام ۲

شاود کاه    ماد  و نهمدهمي دولزد و عمومد اطي  هم نظم  اداري ده مدموعه المهمم 
: ۱۳۹۲امیاري و شامدالوید،    )صاملحد  ده اد  مد خدممت و کمتهمي عمومد را ارائه
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نقش نظم  اداري در المخزمرهمي ا زامدي، الیمالد، اجزمامعد، کره گاد و   (. ۱۱-۱
االا  کاه    ک  اده  یاین ت  يا انداهه دههمي کي  جمم ه   تأثیر آ  در تحق  اهداف نظم

ددو  طراحد یك نظم  اداري م طقد و کمرآمد، دالزیمدد داه اهاداف مزداور عملاد     
دمهوي اجرایاد نظام     م زله دهنظم  اداري  ،دروا ع(. ۱۳۸۶نیس  )اک ري و دیگرا ، 

گد نظام ،  تواند پویمید و دمل د الیمالد هر جمم ه اال  که کمرکردهمي درال  آ  مد
ض ف و عملکردهامي نمدرالا  آ  موجاب داددی د، الالب مشاروعی  و د  ام         

(. ش مخ  د ی  نظام  اداري، اصاو    ۱۳۹۱هاده،  کروپمشد نظم  حمکم شود )اممم لد
تواناد مام را در ت یاین     و م مند جمم ه و شرایط محیطد و داخلد حمکم دار آ  ماد  

هامي اجرایاد کماك ک اد و      ممهاي و راه ردهمي آ  و نیز تدوین درن اهداف مرحله
 (.۵۷-۵۹: ۱۳۸۹همی ه تحق  اصيح نظم  اداري را کراهم ک د )مش کد و جمملد، 

 ۱نظام اداری . تحول۲-۱

المهي نظم  اداري دراي تحو ، ایدامد دسازر م مالاب داراي      تحو  اداري ی  د آممده
م  پیراالازن نظا   م ظاور  داه همي تحو  اداري، اندم  اصيحمت ضروري  تحق  درنممه

(. تحاو  اداري کرای ادهمي مز اددي    ۱۳۷۴اداري اه عوامل دمهدارنده )محمادهاده،  
همچو  مشمرک  عمومد کمرک م ، اصيح الامخزمرهمي اداري، ت مالاب ویامیف و    
اخزیاامرات، توانم دالاامهي کمرک اام  و ماادیرا ، پمالااخگوید دولزمااردا  در مقمداال 

ک د.  يعمتد و... را دن م  مدهمي اط شهروندا ، نظمرت در نظم  اداري و توال ه شیوه
همي کراواند که در جه  تحو  اداري صورت پذیرکزاه   ریم تيش علد ،حم  دم این

مارد    یا  درنهماال ، وض ی  و عملکارد ادارات اه نظار مسائوت ، کمرم ادا  و     
(. تحو  اداري، االزقرار ک موري نوین، تغییر د یامدي  ۱۳۸۶مطلوب نیس  )اللطمند، 

مددد کرای دهم، دمهالمهي الامهمم  در چامرچوب یاك الامخزمر      راه ردهم، مه دالد
همي ادیم  تملك، تغییار کره ا  و نظامیر آ      مزفموت، ا دا  کي  ده ده ود نوآوري

(. در ت ریف دیگاري، تحاو  اداري   ۱۳۸۵:۱۱)کمتر و کوهن،  اال در نظم  اداري 
پمالخگوید  تر المخزن دوروکراالد اه طری  شفمکی  و اندم  ا داممتد دراي اثردخش
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 (.۳۳۳-۳۲۴: ۲۰۱۲)نشکوا و کوالزمدی وا، اال  همي عمو   ده نیمههم و درخواال 

 موجود نظام اداری ایران . وضعیت۲-۲

 دخشد رضمی  وض ی  در موجود همي داده و آممر االمس در ایرا  در دول  وري دهره

الاوي   اه ۲۰۰۳ الام   در کاه  تولیاد  عوامال  کل وري دهره رشد گزارش نزمیج  .نیس
 رشاد  داخلاد،  نمخملص تولید رشد ترتیب ده و شده اندم  آالیمید وري دهره مهمم ال

 کشورهمي در را تولید رشد عوامل اه کل وري دهره رشد الهم و عوامل کل وري دهره

 انسمند نیروي الهم دهد دم نشم  ،(۱۳۹۲ پور، ) لد کرده اال  دررالد ک  ده شرک 

 عملکارد  هام،  الیمالازگذاري  در تأکیاد  ریام  امم ده دمتال . دسیمر يور دهره کرای د در

 تاوا   کاه  االا   داده اخیار نشام    همي دهه طد ایرا  ا زامد در کمر نیروي وري دهره

 نداشزه اال . هیمدي رشد و نشده االزفمده تولید کرای د در کمر نیروي دملقوه
 داود   ناممزواه   انسامند،  م امدع  وري کمهش دهره عوامل ینتر عمده و ینتر مهم

 ایدامد  دراي را نقش ینتر مهمکه  عمملد همم  ی  د اال ؛ کمر زی ه نیرويه و درآمد

االا    وري در دهاره  دیگار  عممل مشمرکزد ک د. مدیری  مد ایفم کمر نیروي در انگیزه
 و ریازي  درنمماه  م مونا   اداري تحو  و نوالمهي (. مرکز۵۹۵-۱۳۹۴:۶۱۸پور،  ) لد
 نظام   االازقرار  طارح »ع وا   دم خود در گزارش ۱۳۸۷ الم  مهرممه در ا زامدي امور

 همی اه  در کشور االمالد مسمئل ع وا  ده را هیر مسمئل «هم االزم  در وري دهره مدیری 

 شممرد: درمد وري دهره

 کشور؛ در يریپذ ر مد  اکزایش دراي نمم مالب وض ی  و ا زامدي همي ران  -

  امي م  دار  اجرایاد  هامي  دالازگمه  عملکارد  ارهیمدد نظم  اه درخوردار ن ود  -

 درنزیداه  و ا زاامدي  هامي  هیاردخش  و هم دخش در وري دهره همي عملکرد شمخص

 مدیرا ؛ انزامب در المتري شمیسزه دراي دود  مو  ی  نمم مالب

 گذاري؛ الرممیه دراي وض ی  نمام د -

 ملد؛ ثروت و م مدع اه وري دهره در پمیین کمراید -

 وري؛ دهره کره   نشد  نهمدی ه -

 خم ؛ نف  صمدرات ده کشور ارهي درآمد وادسزگد -

 داراي  م مالاب  اطيعامتد  همی ه آورد  کراهم م ظور ده آممر تولید نظم  ض ف -
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 وري؛ دهره همي محمال ه شمخص

هاام و خاوصاایمت نظاام  اداري در وضااع موجااود  در همااین راالاازم ویژگااد
 ت یین شده دود که ع مرت د اه: هیرصورت  ده

  ؛گرا درو نگر و  دخشد -
  دین؛ یكنزددار و م روهمره -
   ؛کمر گریز و محمکظه تحو  -
 ؛طلب اکزو نمپذیر، خودمحور و  مشمرک  -
 ؛گریز گرا، ال زد و دانش تدرده -
 ؛نظم و نمهممه   دد -
 ؛مدار دول نمپذیر و  گر، مدري، ر مد  مداخله -
 ؛گرا اخي ت هدپذیر و  -
نظم  اداري کشاور،  دملقوه توانم د و مسز د تحو  )گزارش درنممه تحو  در  -
۱۳۸۳ :۲۶.) 

 مطلوب و مورد انتظار نظام اداری جمهوری اسالمی ایران . جایگاه۲-۳

اولیه تحوتت در دخش دولزاد و  همي  در کشور ایرا  دم یهور انقيب االيمد، گم 
نظم  اداري کشور توالط شوراي انقيب درداشزه شد. دم دروه ج   تحمیلد، نظام   

ایان کرای اد دخاملزد،     .ده الم  تمرکز دیشزر رانده شد نمچمر دهالمتري ایرا   دیوا 
نظم  دوروکراالد را ده الم  تمرکزگراید و گسزرش الهم دودجه عماومد دولا    

 عمراند ده نفاع دودجاه جامري گارایش پیادا     همي  الو  داد و هر روه الهم دودجه
کارد   دول  را دیشازر همي  این گرایش اکراطد ادامه یمک  و اندم  مأموری  کرد. مد

الاامخ  و ضاارورت تحااو  را در نظاام   رو رودااهماادي آو عملکاارد آ  را داام نمکمر
دام   همم  هم(. ۹۱-۱۲۸: ۱۳۹۱)ط مط مید، نمود  تر يضرور اههرجه المتري  دیوا 

 ۴۴همي کلد اصل  و الیمال  ۱۴۰۴انداه ایرا  در اک   این تحوتت، تهیه ال د چشم
راروي الیمالاازمدارا ، و صاادر آ ، شاارایط جدیاادي را دااراي حرکاا  تحااولد کاا 

درنممه تحو  اداري دام توجاه داه احکام   امنو        ۱۰ریزا  و مدیرا   رار داد.  درنممه
، ۴۴همي کلاد اصال    مدیری  خدممت کشوري،  منو  درنممه توال ه پ دم، الیمال 
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تار   همي کلد نظم  اداري اديید مقم  م ظم ره ري، د یمدي مسزحکم یژه الیمال و ده
همي ا زامدي و مدیریزد، ضاروري نماود. در ک امر     ر عرصهاه تحو  المهممند را د

هم و  وانین حمکم در کشور دراي تحو  و ده ود نظام  اداري،   هم، الیمال  همه درنممه
یري الگوهامي ت املد   کامرگ  دهیك رویکرد م مالب و اثردخش دراي ت ملد المهممند، 

اي حامکم دار    طراحد الگوي ت ملد المهممند، عوامل همی اه  م ظور دهالمهممند اال . 
 د دي شده اال : کشور در چهمر حوهه هیر دالزه

 همي کلد نظم  اداري کشور؛ الیمال ( ۱
 همي تحو  نظم  اداري کشور؛  درنممه( ۲
  منو  مدیری  خدممت کشوري؛( ۳
 (.۵: ۱۳۹۰المله کشور )رون ،  ۲۰انداه  ال د چشم( ۴

 یکپارچه الکترونیک  . دولت۲-۴

دخشاد داه دولا      دم کیفی  دهزر کاه دار مشاروعی    دولزمردا  دراي ارائه خدممت 
ترین عممل دقمي دول  و کسب اعزممد دیشزر مرد  ده دول  االا ،   االمالد ع وا  ده

ی دهمي دول  درآمدند که ام دي اه ک موري ارت مطمت و اطيعمت در کر درصدد دهره
ع وا  دولا  الکزرونیکاد شاد     دمم در ده یهور شکل جدیدي اه دول   ی درنهم

ی د اکرد  حکوم  و کر اه مزحو  ع مرت اال (. دول  الکزرونیك ۱۳۸۷پور،  لد) 
ارائاه اطيعامت و    ،کارد  آ   پمالاخگو  ،تر، کمرآمادتر  کشورداري اه طری  دالزرس

خدممت ده شهروندا  و المیر نهمدهمي دولزاد دام االازفمده اه ک اموري اطيعامت و      
 (.۴۰۶-۴۱۹: ۲۰۱۴ارت مطمت )مکی زمش، 

 عمومی مشی خط العهمط. محورهای ۳

 :گیرد مد اندم  االمالد همی ه دو محور در عمومدهمي  مشد خط همی ه در مطمل مت
 و هم مشد خط يدر محزوا تأکید نگرش این در مشی: خط وتحلیل یهتجز( الف

 . دشو مد در رار حکومزد نظم  الوي اه که اال  یدهم مشد خط کیفی 
هام   مشاد  خط ارهیمدد و اجرا ین،تدو ی ددر کرا نگرش این مشی: خط فرایند( ب

دهاد )الاواند و    هم را مورد دررالد  رار مد مشد تأثیرگذار در خط ع مصر و دارد تأکید
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ید ت هام  داه مشاد را   (. ال زه در حم  حمضر محور ارهیمدد خط۱۱۹: ۱۳۸۰هاده،  صراکد
 (.۱۳۹۲کرد،  ک  د )دانمید مشد مطرح مد محور الو  در مطمل مت خط

 مشی خط. فرایند ۳-۱

مشاد، کرای اد مرداوه داه آ  اه اجمامع نسا د داین         درخيف ت دد در ت ریف خط
مشاد، مراحال    کاه داراي کرای اد خاط     يا گوناه  داه  ؛نظرا  درخوردار االا   صمحب

نظر تم جمید االا  کاه دریکل اد     ده د. این اتفم  اي را مورد تأکید  رار مد گمنه شش
خاود دیادگمه دسایمر     نوده دهرد و گذاري دا مشد نیز که نگمه الیسزمد ده کرای د خط

گاذاري همام  الایر     مشاد  ک د، در ت یین مراحل کرای اد خاط   مزممیزي را مطرح مد
نظار دارناد )دریکل اد،     نظرا  در آ  اتفام   ک د که المیر صمحب مزداولد را مطرح مد

 .اال  درآمدهده نممیش  ۱گذاري در شکل  مشد ی د خطا(. کلیمت کر۲۶: ۲۰۱۵

 گذاری مشی خطند مراحل فرآی. ۱ شکل

 

 ۲۶ :۲۰۱۵دریکل د، 

  ۱فرهنگی های مشی . خط۳-۲

اه اهاداف، م امند، اصاو ،    اي  کره گد ده م  مي عم  و عرکاد، مدموعاه   مشد خط
)اصاو  الیمالا  کره گاد،     شاود  همي اجراید را شاممل ماد   مشد و خط هم اولوی 

اگار   گاذاري  مشد همي مخزلف خط (. امم وا  ی  این اال  که تفکیك عرصه۱۳۷۱
 دي اه اد مد وا  ی  اجزممعد اال  و دُ ،نمممکن دمشد، دسیمر دشوار اال . کره  

شاود داراي د اد    همي اجزممعد مرداوه ماد   ده وا  ی  آندمکه اهمشد عمومد  خط
تواناد   کره گد اال ، امم وادسازه داه موضاوعمت مخزلاف ایان د اد کره گاد ماد        

(. الیمالازگذاري کره گاد   ۴۵: ۱۳۹۴تر شود )خ یفر و آ داید،  رن  تر یم کم پررن 
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شاود   در یك جمم ه دی د ده آ  دالزه اه ا داممت و تامیممت حمکمی  اطي  ماد 
هم و رکزمرهمي اکراد جمم اه اه   که ده دن م  کره   جمم ه ی  د ت ملد دمورهم، ارهش

(. در ت ریفاد دیگار   ۳۶: ۱۳۹۵کارد،   همي دی د اال  )دم ري المهي آموهه طری  پیمده
گذاري کره گد را شممل اصو  و راه ردهامي کلاد و    مشد ویك، خطادگمر و الدگ

اجزمامعد در اماور    نهامد  یاك  ک  د که در ناوع عملکارد    اي م رکد مد شده عملیمتد
(. ۵۴: ۱۳۸۲کره گد االزیي دارد )ادگمر و الدگویك داه نقال اه یيمرضام کمشاد،     

هامي   گر انقيبویژگد کره گد و ایدئولوژیك انقيب االيمد، وجه تممیز آ  دم دی
الیمالاازگذاري کره گااد )اه مدموعااه علااو     ،مشاامده دااوده و داار ایاان االاامس  

 (.۱۵: ۱۳۸۶همي علو  الیمالد اال  )اشزریم ،  الیمالزگذاري( که یکد اه شمخه

 عناصر و ابعاد تحول نظام اداری. مستندسازی ۴

 اهاداف  تحقا   ادازار  ع وا  ده کشور اداري نظم  در تحو  ایدمد و اصيح ضرورت
جمهوري االيمد اه مواردي اال  که پاب اه انقايب االايمد ماورد توجاه       م نظ

دم توجه ده اددیمت گاردآوري شاده و مطمل اه     رو، یناهم  رار گرکزه اال . اه  دول 
نظام  اداري   ، مسز دالمهي ع مصر و اد مد تحو ۱همي مخزلف در  ملب جدو   مد 

 هیر صورت گرکزه اال .  رار ده

 اصر و ابعاد تحول نظام اداریمستندسازی عن. ۱ل جدو

 منبع ها شاخص ابعاد تحول اداری

از منظر ابعاد 
 ثرؤم

ابعاد 
فرهنگی و 

 اجتماعی

 (۲۰۱۱(، راسچلدرز )۲۰۰۸پیالی ) های خاص فرهنگی ویژگی

 هنجارها و قوانین غالب
(، آیون و موئرو ۱۹۹۹کریستنسن و الگرید )

(۲۰۰۸) 
 (،۲۰۱۳(، بروئر و همکاران )۲۰۰۸بویل )ادونل و  ی و رفتارسازمان فرهنگ

 (۲۰۱۴(، فدرستون )۲۰۰۸کیلیان و اکالند ) عوامل انسانی

 ابعاد سیاسی
 (۱۳۷۵(، صائبی و پسران قادر )۲۰۰۶سرکار ) اهتمام رهبری سیاسی

 (۱۳۹۵(، الوانی و دیگران )۱۹۹۷پولیت و سوما ) فشار و پشتیبانی سیاسی

 (۱۳۹۵(، الوانی و دیگران )۲۰۰۶تزمن و وایز )وای بوروکراسی دولتی

 ابعاد اداری

 (۱۳۹۴(، بیات و رئیسیان )۲۰۰۶بوئسن ) ساختار نظام اداری
 (۲۰۰۸هارونا ) (، ۱۳۹۳سلطانی و همکاران ) فرهنگ نظام اداری

 منابع انسانی
زاده  (، ترابنده و رفیع۱۳۹۰فقیهی و همکاران )
(۱۳۹۵) 

ابعاد 
 اقتصادی

 بود منابع مالی و اقتصادیکم
(، شهابی و همکاران ۲۰۰۶کاروان و مارکلند )

(۱۳۹۵) 
 (۱۳۹۴(، منوریان )۲۰۱۴فدرستون ) مدیریت مالی

 (۱۳۹۴پور ) (، قلی۱۳۹۳الوانی و همکاران )باالی خدمات  شده تمامقیمت 
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 اداری

از منظر اجزای 
 نظام اداری

 مدیریتی

 (، ۱۹۸۲انستون و کالرک )(، ج۱۹۹۴تودارو ) ریزی برنامه
 (۱۹۴۸(، وایت )۱۳۷۹زاده ) یفشرالوانی و  یده سازمان

 (۲۰۰۹(، واکسین و بتمن )۲۰۱۰کریستوفلی ) نظارت و ارزیابی
 (۱۳۸۴ریزی ) سازمان مدیریت و برنامه فناوری مدیریتی

 (، ۲۰۰۹(، آزلکوان و پرکینز )۲۰۰۸آرمسترانگ ) مدیریت منابع انسانی

 سیاسی

 (۲۰۰۱(، فرازمند )۱۳۸۰هیوز ) پاسخگویی
 (۱۳۸۶(، عالم )۱۹۹۹دنهارت ) پذیری سیاسی جامعه

 (۱۹۹۲(، استو )۲۰۰۱هدی ) گرا حاکمیت کثرت
 (۲۰۰۷(، اولکان )۲۰۰۴رابینسون ) ارتقای سالمت نظام اداری

 توسعه مشارکت عمومی
ام (، پوتن۲۰۰۳برنامه توسعه سازمان ملل متحد )

(۲۰۰۰) 
 (۲۰۰۷(، بورگن )۲۰۰۹فرازمند ) ایجاد اعتماد عمومی

 قانونی
 (۲۰۱۰(، روزنبلوم و رینی )۲۰۰۶آرجیریادیس ) دادرسی اداری
 (۲۰۰۰(، کرناگان )۲۰۰۹هوپ ) حاکمیت قانون

 (۲۰۰۰(، دنهارت )۲۰۰۱هدی ) صیانت از حقوق مردم

 ای حرفه

 (۲۰۰۷کایر )(، ۲۰۰۹مارتینا ) ای اخالق حرفه
 (۲۰۰۰(، راسل و استون )۲۰۰۴جانسون و ویلیامز ) شکلی هنجاری هم

 (۲۰۱۱(، پوپ )۲۰۱۱فیلیزوز و فیسنی ) توجه به مسئولیت اجتماعی
 (۲۰۰۵(، بویت )۲۰۰۵مورکوزی و شن ) یشهروندمدار

از منظر سطوح 
 نظام اداری

 فردی
 (،۱۳۹۶بارانی و همکاران ) انگیزشی -نگرشی

 (۱۳۹۵(، شهابی و همکاران )۱۳۹۰میرسپاسی ) ادراکی -شناختی

 سازمانی

 (۱۳۸۹سلطانی ) عوامل مرتبط با فرهنگ یادگیرنده
 بافرهنگعوامل مرتبط 

 پذیری انعطاف
 (۱۹۸۲هافستد )  (،۱۳۹۲فرهی بوزنجانی )

 (۱۹۹۶هالریگل و سلوکوم )  (،۱۹۸۹سونن فیلد ) مشارکتی بافرهنگعوامل مرتبط 
عوامل مرتبط با فرهنگ 

 گرا مأموریت
 (۱۹۸۵(، کویین )۱۹۸۲پیترز و واترمن )

عوامل مرتبط با فرهنگ 
 بوروکراتیک

 (۱۹۸۱(، چارلز هندی )۱۹۸۱هلریگل )

 فراسازمانی

 (۱۳۹۵حاجی مالمیرزایی ) ملی بافرهنگعوامل مرتبط 
عوامل مرتبط با فرهنگ نظام 

 سیاسی
 (۱۳۹۵محمدی و دیگران )

ای نظام  عوامل رفتاری و زمینه
 اداری

 (۱۳۹۵شهابی و همکاران )

از منظر 
 فرآیندها

 ساختار اداری

 (۱۳۸۱هفت برنامه تحول نظام اداری ) بهبود روابط و مناسبات اداری
 (۲۰۰۵(، مولگان )۱۳۹۰فرد و الوانی ) ییدانا یساز متناسبسازی و  چابک

 داریپذیری و عدم تمرکز ا انعطاف
(، مرتضوی و دیگران ۲۰۰۶(، رابینز )۱۳۹۰رهنورد )

(۱۳۹۴) 

های  ارزش
 اداری

 (۱۳۸۱گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور ) وجدان کاری و انضباط اجتماعی
 ساله کشور ۲۰انداز  (، سند چشم۲۰۰۷دنهارت ) ییگرا قانونپذیری و  مسئولیت

های اسالمی و کرامت  ارزش
 انسانی

 ( ۱۳۸۱ت برنامه تحول نظام اداری )هف

 (۱۳۹۰(، رهنورد )۱۳۹۳پور ) ضیاءالدینی و اعظم سرمایه انسانی و اجتماعی

(، یوسفی و یعقوبی ۱۳۹۴مرتضوی و همکاران ) ساالری شایسته
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(۱۳۹۵) 

از منظر 
 فرآیندها

کارکردهای 
 اداری

 (۲۰۰۰(، لینک و ترامولر )۲۰۰۵مگیر و پالمه ) دولت الکترونیک

 بخشی سالمت اداری و آگاهی
(، مرتضوی و دیگران ۱۳۹۰مرتضوی و مالکی )

(۱۳۹۴) 
 (۱۳۹۲پور ) (، قلی۱۳۹۰(، طیبی )۲۰۰۷دنهارت ) رسانی برتر وری و خدمات بهره

 (۱۳۹۳(، اصغری و محسنی زنوزی )۱۳۷۱قوام ) مشارکت عمومی کارکنان

 حوزه انسانی
 (۲۰۰۸(، دنیسی )۱۳۹۰و مالکی ) مرتضوی مدیریت منابع انسانی

 (۱۳۸۹گزارش برنامه راهبردی تحول نظام اداری ) توانمندسازی کارکنان و مدیران

ها  رویکرد دولت
در اجرای تحول 

 نظام اداری

 (۱۹۹۱(، پاول و دی ماجیو )۱۹۹۱رز ) ها یادگیری دولت از سایر دولت یادگیری

 (۲۰۰۰(، دراهوث و برایتویت )۲۰۰۱نر )درز ها رقابت دولت با سایر دولت رقابت
 (۲۰۰۹شارمن و مارش ) منشأ تحول نوعی اجبار اجبار
 (۲۰۰۹شارمن و مارش ) های خارجی کردن مدل کپی تقلید

 جامع تحول نظام اداری . مدل۵

گرکزاه در اددیامت مارت ط دام تحاو  نظام  اداري کاه         ده مطمل مت صاورت دم توجه 
د ادي را    مدل مشمهده اال . در ایان پاژوهش دالازه    ۱خيصه آ  در  ملب جدو  

گامه داه تحاو  اداري اه م ظار اجازاي نظام        ن  دراي دررالد دهزر اندم  دادیام و آ  
. د مدراین اال ی دهمي تحو  ااداري، الطوح نظم  اداري، رویکردهم، اد مد ملثر و کر

 .اال  هیر  رار ده( ۲نممي کلد آ  در  ملب شکل )

 هشمدل نظری پژو .۲شکل 
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 پژوهش یشناس روش. ۶

ایان   همچ این الا .  ا 1اي هدف اه نوع تحقیقامت توالا ه   درحسبپژوهش حمضر 
و اه لحام  روش   2پژوهش درحسب دالزمورد یام نزیداه تحقیا  اه ناوع کامردردي     

هم نیز دم  آوري داده . جمعشود مد محسوب 3پیممیشد -گردآوري اطيعمت توصیفد
همي کیفاد اه طریا  تحلیال     آوري داده روش ترکی د کیفد صورت گرکزه که جمع

گاردآوري شاده االا .     5طری  پرالش ممه اه 4محزواي مزو  و دم کسب نظر خ رگم 
هیار   صاورت  داه االازفمده اه روش دلفاد، جمم اه آمامري     دم  در دخش طراحد مد 

 د دي شدند:  گردد و این اکراد در  ملب دو هیئ  تخااد هیر ط قه ت ریف مد

   ؛هم دانشگمه علمد یئ هد . خ رگم  علمد: االمتی۱
. خ رگاام  الاامهممند: اع اام و ماادیرا  مدمااع تشااخیص مااالح  نظاام ،  ۲

نممی دگم  مدلب شوراي االيمد، اع م و مدیرا  شوراي عملد انقايب کره گاد،   
همي مدلاب شاوراي االايمد، مادیرا  کال       کمرش مالم  و مشمورین مرکز پژوهش

 ک وند و المد  وهارت کره   و ارشمد االيمد.
که درخااو  گاروه     دود صورت یندد یمر انزخمب خ رگم  در این تحقی  م

همي دولزد( و  هم رشزه مدیری  )ترجیحم  دانشگمه دانشگمه علمد یئ هاو  اه االمتید 
الام    ۵الام  الامدقه خادم  و حادا ل     ۱۰گروه دو  خ رگم  مزخاص دم حدا ل 

د. در پاژوهش  شا ه و دمتتر االازفمد  یسمنبل کو المدقه مدیری  و داراي تحایيت 
هامي تخاااد دلفاد(، روش     حمضر داراي دخاش کیفاد )انزخامب اکاراد هیئا       

 ترتیاب،  یان ا داه شده االا .   لحم  7اي یم گلوله درکد( )هندیره 6اي گیري ش که نمونه
نفر توالاط خ رگام     ۲۰و  نفر توالط هیئ  خ رگم  علمد ۲۰ اي یرههند صورت ده

                                                                                                                                 

1. Research Development 

2. Applied 

3. Descriptive-Survey 

4. Key Informants 

5. Questionnaire 

6. Sampling Network 

7. Snowball Sampling 
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اد انااراف داده شاده، ت اداد هیئا      دم کسر اکار  ی درنهمالمهممند م رکد شدند و 
نفار رالاید و کار      ۱۶هیئ  خ رگم  المهممند ده  نفر و ت داد ۱۴خ رگم  علمد ده 

 .دش ، ارالم ایمیلاه طری  پرالش ممه در هر اله مرحله دراي تمم  این اکراد 

 ها  یافته لیوتحل هیتجز. ۷

مل مت که در پ ج د د )اجزاي نظم  شده اه مط همي م زج در این مرحله، ادزدا شمخص
ی دهمي تحو ، اد مد ملثر، الطوح نظم  اداري و رویکردهمي دول ( طاد  ااداري، کر
و الامهممند طاد    علماد  یئ هنفر اه اع مي دو گروه خ رگم   ۳۰اي دین  پرالش ممه
 .همي   لد ته  اه طری  پس  الکزرونیك و ح وري  رار گرک  هممه گد

ده اده   ( دراي اللاتت تشکیل۵تم  ۱تمید ) ۵یف لیکرت دم توجه ده انزخمب ط
مقمدیر حمصل اه نظرات پمالخگویم  را ماورد دررالاد  ارار     دمیدمزغیرهمي تحقی ، 

 ۳مزوالط دام   طور دههمي ایشم   داد تم این موضوع روشن شود که آیم میمنگین پمالخ
 ( تفموت م  مداري دارد یم خیر؟اال )نمره ده ه دمر این مقدار 

هام و انحاراف م یامر داراي اطمی ام  اه ای کاه        ه محمال ه میمنگین پمالاخ پب ا
( تفاموت  االا  )نمره ده دمر این مقادار   ۳ مزوالط دم امزیمه طور دههم  میمنگین پمالخ

اي االزفمده شده اال  که این آهماو ،   یك نمونه tم  مداري دارد یم خیر؟، اه آهمو  
را مورد دررالد  ارار   αخطمي  شده در مورد میمنگین جمم ه در الطح کرضیه مطرح

دهد و دراي تشخیص تأثیر یم عد  تأثیر یك مزغیر)هام( در وضا ی  یام ت یاین      مد
 شود. اعز مر یم عد  اعز مر مورد دررالد االزفمده مد

داراي مقادار آمامره تاد     ینچ  همدارند و  ۳همید که میمنگین دمتتر اه  شمخص
( داراي اعز مر ته  اال  ۰۵/۰کمزر اه  داري دم  الطح  دمش د ) مد ۹۶/۱اه  تر دزرگ

داشازه   ۳همید که میمنگین کمزار اه   و شمخص هسز دممند  در پرالش ممه  دراي دم د
دمشا د اه پرالشا ممه حاذف و کم اد      ۹۶/۱دمش د یم داراي مقدار آممره تد کمزار اه  

. عيوه در آهمو  تد اه دو شمخص الد.وي.آر )رواید محزاوا( و  هسز داعز مر ته  
 االزفمده شده اال . (CVI) خص ت مالبشم

شود ده ایان امار دتلا  دارد     نیز گفزه مد 1اعز مر محزوا که ده آ  اعز مر م طقد
                                                                                                                                 

1. Logical Validity 
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م رف همم  محزواید اال  که دمیاد   دخود دههم  ه آوري داد که آیم شیوه یم ادزار جمع
یك روش پرکمردرد را دراي ال دش اعز امر محزاوا اداداع     1 گیري شود. توشه انداهه

شود. در این  گفزه مد 2کرد و کرمولد دراي آ  ارائه داد که ده آ  نس   اعز مر محزوا
« داود   م مالب یم االمالاد »روش میزا  مواکق  میم  ارهیمدم  یم داورا  درخاو  

 شود. گیري مد یك گویه خم  انداهه
/ کرمو  توشه 2

,
/ 2

e eN N N
CVR CVI

N N


 

  

CVI,CVR : ؛ نس   اعز مر محزوا االNe  ت داد ارهیمدم  یم داوراند اال  کاه :
کل ت اداد ارهیمدام  یام     :N اال ؛« االمالد یم الودم د»دارند گویه مورد نظر  دیم  مد

هامي دور او ، دو  و   د دي پمالاخ  (. جمع۳۲۷-۳۲۸: ۱۳۹۰داورا  اال  )میرهاید، 
 الو  دلفد در جداو  هیر گزارش شده اال .

 دور اول دلفی. نتایج ۷-۱

  ر اول دلفیدو . نتایج۲جدول

 ها لفهؤم متغیرهای اصلی
 روایی محتوایی ای نمونه آزمون تی یک

 t Sig CVI CVR انحراف معیار میانگین

 ثرؤابعاد م

 %۶۰ %۸۰ ۰/۰۰۰ ۵/۶۵۳ ۰/۴۷۹ ۴/۳۳ ابعاد فرهنگی و اجتماعی

 %۴۷ %۷۳ ۰/۰۰۰ ۴/۹۶۱ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ ابعاد سیاسی

 %۵۳ %۷۷ ۰/۰۰۳ ۳/۴۷۸ ۰/۴۹۰ ۴/۶۳ ابعاد اداری

 %۶۷ %۸۳ ۰/۰۰۴ ۳/۴۱۶ ۰/۴۹۸ ۴/۶۰ ابعاد اقتصادی

اجزای نظام 
 اداری

 %۸۷ %۹۳ ۰/۰۰۶ ۳/۱۶۲ ۰/۴۹۰ ۴/۶۳ مدیریتی

 %۸۷ %۹۳ ۰/۷۹۱ ۰/۲۶۹ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ سیاسی

 %۶۷ %۸۳ ۰/۰۰۳ ۳/۵۷۶ ۰/۷۴۷ ۴/۱۷ قانونی

 %۸۷ %۹۳ ۰/۰۰۳ ۳/۴۷۸ ۰/۵۰۷ ۴/۴۷ ای حرفه

سطوح نظام 
 اداری

 %۷۳ %۸۷ ۰/۰۰۰ ۵/۵۸۲ ۰/۴۵۰ ۴/۷۳ فردی

 %۷۳ %۸۷ ۰/۰۰۰ ۵/۹۷۵ ۰/۴۹۸ ۴/۶۰ سازمانی

 %۶۰ %۸۰ ۰/۰۰۰ ۴/۹۶۱ ۰/۴۹۰ ۴/۶۳ فراسازمانی

 فرآیندهای تحول

 %۸۷ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰ ۰/۴۷۹ ۴/۳۳ ساختار اداری

 %۷۳ %۸۷ ۰/۰۰۰ ۶/۳۲۵ ۰/۴۷۹ ۴/۳۳ های اداری ارزش

 %۸۰ %۹۰ ۰/۰۰۱ ۴/۳۹۲ ۰/۴۳۰ ۴/۲۳ حوزه انسانی

ها  رویکرد دولت
در اجرای تحول 

 نظام اداری

 %۷۳ %۸۷ ۰/۰۰۰ ۵/۱۹۶ ۰/۴۷۹ ۴/۳۳ یادگیری

 %۷۳ %۸۷ ۰/۰۰۰ ۴/۵۶۸ ۰/۷۱۲ ۴/۱۰ رقابت

 %۴۰ %۷۰ ۰/۰۳۲ ۲/۲۴۴ ۰/۵۳۱ ۳/۴۴ اجبار

                                                                                                                                 

1. Lawshe 

2. Content Validity Ratio 
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پرالش ممه دین خ رگام  توهیاع شاده االا ، مقادار       ۳۰در مرحله او  دلفد ت داد 
شااده االاا . در ایاان مرحلااه    ۸۴۴/۰دااراي دور او   ضااریب آلفاامي کرون اام  

یم ای که مقدار آمامره تاد    اند کردهاخزیمر  ۳همید که داراي میمنگین کمزر اه  شمخص
شاده   ۰۵/۰)مقدار الطح م  مداري دیشازر اه   درو  دمهه دحراند شده دود هم آ دراي 

ید کاه  هم شمخص .شوند شوند و در دور دو  وارد نمد اال ( اه دور او  حذف مد
دام د   ،دودناد  ۰۵/۰داري کمزار اه   و الاطح م  اد   ۳داراي مقدار میمنگین دامتتر اه  

 CVIو  CVR ممند  در دور دو ، عيوه در آهمو  تد اه شامخص  ممندند. دراي دم د
 CVIو  درصاد  ۳۳کمزار اه   CVRهامید کاه داراي    نیز االزفمده شده اال . شمخص

شااوند و در دور دو  وارد  داه دور او  حااذف ماا  ،درصااد هسااز د  ۷۰کمزاار اه 
اند دراي دور دو  دلفد مدددا   همید که در این مرحله دم د ممنده شوند. شمخص نمد

 .شود آممده و در اخزیمر خ رگم   رار گذاشزه مد

 دور دوم دلفی یج. نتا۷-۲

 نتایج دور دوم .٣جدول 

 شاخص متغیرهای اصلی
 روایی محتوایی ای نمونه آزمون تی یک

 t Sig CVI CVR انحراف معیار میانگین

 مؤثرابعاد 

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ ابعاد فرهنگی و اجتماعی

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ ابعاد سیاسی

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰ ۰/۵۰۸ ۴/۵۴ ابعاد اداری

 %۹۳ %۹۶ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ ابعاد اقتصادی

اجزای نظام 
 اداری

 %۵۷ %۷۹ ۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰ ۰/۵۰۸ ۴/۵۴ ریتیمدی

 %۵۷ %۷۹ ۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰ ۰/۵۰۸ ۴/۵۴ سیاسی

 %۶۴ %۸۲ ۰/۰۰۰ ۸/۲۷۵ ۰/۷۹۹ ۴/۲۵ قانونی

 %۷۱ %۸۶ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ ای حرفه

سطوح نظام 
 اداری

 %۲۹ %۶۴ ۰/۰۰۰ ۱۷/۸۱۶ ۰/۴۸۸ ۴/۶۴ فردی

 %۴۳ %۷۱ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ سازمانی

 %۲۱ %۶۱ ۰/۰۰۰ ۱۶/۵۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۵۷ فراسازمانی

فرآیندهای 
 تحول

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۰۲ ۰/۴۷۶ ۴/۳۲ ساختار اداری

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۴/۸۱۹ ۰/۴۹۷ ۴/۳۹ های اداری ارزش

 %۱۰۰ %۱۰۰ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ کارکردهای اداری

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۸۹ ۰/۴۶۰ ۴/۲۹ حوزه انسانی

ها  کرد دولتروی
اجرای تحول  در

 نظام اداری

 %۱۰۰ %۱۰۰ ۰/۰۰۰ ۱۴/۸۱۹ ۰/۴۹۷ ۴/۳۹ یادگیری

 %۷۱ %۸۶ ۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰ ۰/۷۵۶ ۴/۱۴ رقابت

 %۱۴ %۵۷ ۰/۴۱۵ ۰/۸۲۷ ۰/۶۸۵ ۳/۱۱ اجبار

 %۵۰ %۷۵ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ تقلید
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پب اه دو هفزه پرالش ممه دین خ رگم  توهیع شده اال  و  ۳۰در این مرحله ت داد 
 شاده  يآور جماع پرالشا ممه   ۲۸ یا  درنهمپیگیري و حدا ل اله دمر مراج ه مددد 

اال . در این مرحله دو شمخص تقلید و کمرکردهامي اداري دام نظار خ رگام  دور     
در اخزیمر خ رگم   ارار گرکزاه االا .     مدددا او  ده پرالش ممه اضمکه شده اال  و 

اه  CVIدود  شامخص   شره آهمو  تد، دمتترممند  در مد  نهمید هر اله  دراي دم د
نفاري   ۲۸)داراي نموناه    درصاد  ۳۷دود  مقدار الاد وي آر اه   درصد و دیشزر ۷۰

شمخص اج مر  ،دمشد( ته  اال . در این مرحله %۳۷حدا ل الد وي آر ته  اال  
ممند  در دور الو  نداشزه اال . ته  اال  اه  اه شروه ته  را دراي دم د کدا  یچه

و داه دور   اند شده أییدتهم در دور دو   ممدقد شمخص ،کمر ک مر گذاشزه شود کرای د
 شوند. الو  وارد مد

 سوم دلفی. نتایج دور ۷-۳

 دور سوم دلفی . نتایج۴جدول 

 شاخص متغیرهای اصلی
 روایی محتوایی ای نمونه آزمون تی یک

 میانگین
انحراف 

 معیار
t Sig CVI CVR 

 ثرؤابعاد م

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۱۷ ۰/۴۸۸ ۴/۳۶ و اجتماعیابعاد فرهنگی 

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۱۷ ۰/۴۸۸ ۴/۳۶ ابعاد سیاسی

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۵/۲۵۶ ۰/۵۰۸ ۴/۴۶ ابعاد اداری

 %۹۳ %۹۶ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ ابعاد اقتصادی

اجزای نظام 
 اداری

 %۵۷ %۷۹ ۰/۰۰۰ ۱۵/۲۵۶ ۰/۵۰۸ ۴/۴۶ مدیریتی

 %۵۷ %۷۹ ۰/۰۰۰ ۱۴/۸۱۹ ۰/۴۹۷ ۴/۳۹ سیاسی

 %۶۴ %۸۲ ۰/۰۰۰ ۸/۳۹۹ ۰/۸۱۰ ۴/۲۹ قانونی

 %۷۱ %۸۶ ۰/۰۰۰ ۱۷/۸۱۶ ۰/۴۸۸ ۴/۶۴ ای حرفه

سطوح نظام 
 اداری

 %۲۹ %۶۴ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ فردی

 %۴۳ %۷۱ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ سازمانی

 %۲۱ %۶۱ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ فراسازمانی

 ی تحولیندهاافر

 %۷۹ %۸۹ ۰/۰۰۰ ۱۴/۸۱۹ ۰/۴۹۷ ۴/۳۹ ساختار اداری

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۴/۸۱۹ ۰/۴۹۷ ۴/۳۹ اداری های ارزش

 %۱۰۰ %۱۰۰ ۰/۰۰۰ ۱۵/۵۸۸ ۰/۵۰۹ ۴/۵۰ کارکردهای اداری

ها  رویکرد دولت
در اجرای تحول 

 نظام اداری

 %۸۶ %۹۳ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۱۷ ۰/۴۸۸ ۴/۳۶ حوزه انسانی

 %۱۰۰ %۱۰۰ ۰/۰۰۰ ۱۴/۷۰۲ ۰/۴۷۶ ۴/۳۲ یادگیری

 %۷۱ %۸۶ ۰/۰۰۰ ۸/۰۷۴ ۰/۷۷۲ ۴/۱۸ رقابت

 %۵۰ %۷۵ ۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰ ۰/۵۰۴ ۴/۴۳ تقلید

پرالش ممه دین خ رگم  توهیع شده اال  و پاب اه ده روه   ۲۵در این مرحله ت داد 
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 شاده  يآور جماع پرالشا ممه   ۲۳ یا  درنهم ،پیگیري و حدا ل اله دمر مراج ه مددد
 و نزامیج  CVI ،CVR، االزمندارددور الو  دلفد شممل میمنگین، انحراف اال . نزمیج 

نشم  داده شده االا . مقادار ضاریب آلفامي      ۴ جدو اي در  نمونه تك-آهمو  تد
داود  و   شده اال . نزمیج دور الو  نشم  اه م  امدار  ۸۳۹/۰کرون م  دراي دور الو  

وا  داه دورهامي   تا  و درنزیداه ماد   االا  دم یممناده   يهم شمخص دتمممدود   م ز ر
 دلفد پمیم  داد.  گمنه اله

 نهایی دلفی گیری و نتیجه. بحث ۷-۴

هامي   دار شامخص   عيوه ،میم  اع مي پمنل نظر اتفم در پژوهش حمضر دراي ت یین 
ضاریب   ، اهCVRو  CVIآهماو  تاد،   مرکزي شممل میمنگین، انحاراف االازمندارد،   

مزغیر االا . اگار    ۱و  ۰ین هممه گد ک دا  نیز االزفمده شده اال . ضریب ک دا  د
ی  د عد  تواک  کممل و اگر یك دمشد ی  د تواک  کممال   ،ضریب ک دا  صفر دمشد

اع مي پمنل حمصل شده اال  و  نظر اتفم دهد که  وجود دارد. نزمیج دلفد نشم  مد
اه  داري دم  ا دود  مقدار الاطح   توا  ده تکرار دورهم پمیم  داد. دم توجه ده کمزر مد
ا  گف  که ضریب تواکقد ک دا  م  مدار دوده اال  و در الطح اطمی م  تو مد ۰۵/۰
در هر اله مرحلاه وجاود داشازه االا . اکازایش       خ رگم دین  نظر اتفم  درصد ۹۵

. االا  مقدار ضریب ک دا  در هر مرحله نس   ده مرحله   ل نیز گواه این مطلاب  
دین  نظر اتفم د، دمش تر یكنزدته  ده ذکر اال  هرچه ضریب تواکقد ک دا  ده یك 

 .  اال خ رگم  دیشزر 

 نهایی دلفی بندی جمع .5جدول 

 سوم دلفی ردو دوم دلفی ورد اول دلفی ردو

Kendall’s W=۰/۲۴۴ 
Chi-square=۱۹/۷۶۱ 

Sig=۰/۰۰۱ 
Alpha=۰/۸۴۴ 

Kendall’s W=۰/۳۰۹ 
Chi-square=۳۱/۲۲۲ 

Sig=۰/۰۰۱ 
Alpha=۰/۸۱۱ 

Kendall’s W=۰/۴۱۱ 
Chi-square=۴۴/۰۸۹ 

Sig=۰/۰۰۱ 
Alpha=۰/۸۳۹ 

 گیری نتیجه

هامي   مشاد  همي تحو  نظام  اداري اه م ظار خاط    اد مد و شمخص ،در این پژوهش
همي اد مد ملثر در تحو  نظم  اداري )کره گاد، الیمالاد،    در دخش دخود دهکره گد 
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اي(،  اداري و ا زامدي(، اجزاي نظام  اداري )مادیریزد، الیمالاد،  امنوند و حرکاه     
ی ادهمي تحاو  )الامخزمر،    اري )کردي، المهممند و کراالامهممند(، کر الطوح نظم  ادا

هام در مواجهاه دام تحاو       هم، کمرکردهم و م امدع انسامند( و رویکارد دولا      ارهش
د دي و احامء شده اال . در مفهو  تحاو  آماده    )یمدگیري، ر مد  و تقلید( دالزه

می  اال  حرک  اه وض ی  موجود ده وض ی  مطلوب. ضرورت ایدمد تحولد ع
و کراگیر در شمکله نظم  اداري جمهوري االايمد ایارا  جها  نیال داه عملکارد       

انداه نظم  االيمد اه اهمیزد دوچ ادا    تحق  ال د چشم در جه مز ملد و حرک  
اي را  درخوردار اال  و دمید اه این رهگذر دزوا  شاملوده کره ا   اوي و الامهنده    

ریزي  همي انقيب االيمد پمیه شدخش االي  و اره همي مکزب حیمت در آموهه م ز د
د. کار ی د م طقد، این کره   را در تمممد الطوح المهمم  نهمدی ه اکرد و در یك کر

هم اه دسیمري اه ت مميت پیچیده میم  اکراد، حاواد    نکزه مهم آ  اال  که کره  
هامي کلاد نشائ  گرکزاه االا  و دار تامریخ گذشازه نیاز تکیاه دارد.            و مو  ی 

هامي پویام، ناوآور و     مقدس جمهوري االايمد ایارا  اه الامهمم    درخورداري نظم  
م سادم   دالامهممن   کره ا  کره گد مث   در دمکا     خي ، مسزلز  داشزن ویژگد

هامي موجاود در    اال . ددیهد اال  دالزیمدد ده این مهم در گرو ش مخ  وا  یا  
الامهي کره ا  الامهممند و     ت مميت المهممند اال  که اه طری  ش مخ  و نهمدی اه 

خواهاد داود. کره ا  الامهممند حامکم دار        یرپاذ  امکام  درده و تحلیل کره ا ،  ت
، جااوید نااوآوري، مشاامرک  ت هاام نااهکره گااد االاا  کااه  ،هاامي دولزااد الاامهمم 
دلکاه خاود    ،ک اد  شده را تقوی  نمد ریزي یمدگیري و تغییر درنممه پذیري، مسئولی 

 دروا اع ره گد که همي ک مشد همي ده ود و تحو  اال . خط ممن د در الر راه درنممه
تواناد ضامن    ماد  دخاود  داه همي عمومد در عرصه کره   االا ،   مشد همم  خط

 ،اثرگذاري در تحو  نظم  اداري دمعث تسریع و تساهیل در آ  نیاز شاود. د امدراین    
هامي   مشاد  مد  تحو  نظام  اداري ایارا  اه م ظار خاط     ع وا  دههمي پژوهش  یمکزه

 . مدل مشمهده اال  ۲کره گد در  ملب شکل 
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 منابع
گاذاري کره گاد    یمالا  الدرآمادي دار   » .(۱۳۹۶االممعیلد، علیرضام و جاي  درخشاه )   

، الم  هفزم، شممره پژوهش ممه انقيب االيمد، «المللد جمهوري االيمد ایرا  دین
۲۵ ،۹۰-۶۹. 

 ، تهرا : میزا .گذاري عمومد در ایرا  الیمال  (،۱۳۸۶اشزریم ، کیومر  )

نقاش دولا  در تحاو  نظام      » .(۱۳۹۳ین محس د هنوهي )الد جمم اصغري، رع م و الید
 .  ۴۱-۵۴، ۶و  ۵، الم  چهمردهم، شممره مدله ا زامدي، «اداري کشور

مدموعه ماودمت شوراي عاملد   .(۱۳۷۱اصو  الیمال  کره گد جمهوري االيمد ایرا  )
 ددیرخمنه شوراي عملد انقيب کره گد. ،۱۳۶۳-۱۳۹۰ انقيب کره گد

مواناع تحاو  نظام  اداري    » .(۱۳۹۶دیگاد )  کقیهد و رضم نداف  ادوالحسندمراند، صمد، 
، ۳۶، شاممره  همي مدیری  عماومد  پژوهش، «اي در کره   المهممند ایرا : مطمل ه

۳۰-۵. 
اري گاذ  مشاد  تادوین الیسازم خاط   » .(۱۳۹۲اصاغر پاورعزت )   دعلا دم ري، محمدرضم و 

، ۲۲، شاممره  راه ارد کره ا   ، «هام  ید ماد  اکزا همنگر دم االزفمده اه  ی دهآکره گد 
۱۶۲-۱۳۵. 

گاذاري   مشاد  ایراناد خاط   -طراحاد الگاوي االايمد    .(۱۳۹۵ین )محمدحسا  کرد، دم ري
 .،  م: پژوهشگمه حوهه و دانشگمهکره گد

ی اد در ده اود نظام     ارائه تک یکد ترک» .(۱۳۹۵هاده ) تراد ده، محمدعلد و عيءالدین رکیع
، «در نقشه راه اصيح نظام  اداري  همي اجراید ایرا  م ز د مدیری  عملکرد دالزگمه

 .۱۰۵-۱۲۱، ۲۷، شممره مدیری  دولزد انداه چشم

ي هام  طارح میزا  اثردخشاد  » .(۱۳۹۰د، الیداحمد و ع دالرحیم رحیمد )اکشمن گلحسی د 
د کره گاد )مطمل اه ماوردي:    نهام  یاك  ع اوا   دهي دانشگمه آهاد االيمد ال مر درو 

 ، الم  پ دم، شاممره مدیری  کره گد، «دانشگمه آهاد االيمد واحد تهرا  ج وب(
۱۱ ،۴۳-۳۳. 

هامي   یرگاذاري آماوهه  تأثالگوي مفهومد الاطوح  » .(۱۳۹۴خ یفر، حسین و میثم آ داید )
، م رکا  کره گاد و اجزمامعد   ، «مشد گذاري کره گد اجزمامعد  االيمد در خط

 .۴۵-۶۰، ۲۲شممره 
د پاژوهش کیفاد در   ش مال روش .(۱۳۹۲کرد، حسن، الیدمهدي الواند و عمد  آذر ) دانمید

 ، چمپ هشزم، تهرا : صفمر.مدیری : رویکردي جممع
هام و   دررالاد تحاو  کره گاد در الامهمم     » .(۱۳۹۲اک ر و نوریه شمدالوید ) دعلرضمید، 

 . ۱-۲۳، ۳، الم  هفزم، شممره مدیری  کره گد، «نهمدهمي کره گد کشور

مدلد دراي ت یاین نقاش مشامرک  در    » .(۱۳۹۱السمدات و احمد کمخکد ) هاهدي، شمب
، ۱۱، الم  چهامر ، شاممره   مدیری  دولزد، «وري کمرک م  دخش دولزد ده ود دهره

۹۰-۶۹. 

هامي تحقیا  در علاو      روش(. ۱۳۹۳هرندي و الهه حدمهي ) ع مس دمهرگم  ،الرمد، ههره
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 ا : آگه.هفزم، تهر و ، چمپ دیس رکزمري
کره ا  الامهممند   »(. ۱۳۹۳یم ج اد د ) محمادادراه اللطمند، محمدرضم، علاد کرهاد و   

مطمل امت  ، «تأملد در کره   نظم  اداري جمهوري االيمد ایارا  « کرام  انسمند»
 .۱۱۳-۱۴۵، ۳، الم  الو ، شممره رکزمر المهممند

 .(۱۳۹۵زامري ) هاده و محمادعلد مخ  اله  ردامند  هاده، کزمح، میرعلد الیدنقوي، وجه یفشر
هامي کره گاد مراکاز االازمند صداوالایممي جمهاوري        مشاد  ش مالد خط یبآال»

 .۱۵-۳۴، ۲۶، شممره مدیری  دولزد انداه چشم، «االيمد ایرا 
گاذاري و   م امند الیمالا    (.۱۳۸۷ي )آدامد  دولا   امیري، الیدرضم و امیار عظیماد   صملحد

: پژوهشاکده  ، تهارا  ریزي کره گد، تهرا : مدمع تشخیص مالح  نظام   درنممه
 تحقیقمت االزراتژیك، مدمع تشخیص مالح  نظم .

گاذار دار الايم  نظام       عوامل تأثیر» .(۱۳۹۲امیري، الیدرضم و نوریه شمدالوید ) صملحد
، الام  هفازم، شاممره    مدیری  کره گد، «اداري در تحق  طرح تحو  نظم  اداري

۱۹، ۱۱-۱. 
و  در نظام  اداري )م امند نظاري،    (.  آش مید دم ده درنممه تحا ۱۳۹۱ط مط مید، الیداحمد )

 همي اجراید(، تهرا : دانش نوین. الگوي علمد و درنممه
گذاري ا زدارگرایمنه و دموکراتیك کره گاد   الیمال  (.۱۳۸۲) محمدجوادیيمرضم کمشد، 

 .)طرحد دراي یك الگوي جمنشین(، تهرا : دمه

هامي   ندیشه، تهرا : االیدمهدي الواند و یيمرضم م ممرهاده، ترجمه  (. ۱۳۸۶کر ، هدي )
 گوهردمر.

ارائه مد  تحو  اداري (. »۱۳۹۰کقیهد، ادوالحسن، یيمرضم م ممرهاده و مس ود احمدي )
دام   - منو  االمالد جمهوري االايمد ایارا    ۴۴همي کلد اصل  در راالزمي الیمال 

 .۱-۱۷، ۲۴، الم  هشزم، شممره (مدیری ) پژوهشگر، «رویکرد دمهآکری د دول 
، الم  هفزم، مدیری  دولزد، «وري در دول  همي دهره چملش(. »۱۳۹۴اله ) پور، رحم   لد

 .۵۹۵-۶۱۸، ۳شممر 
دررالاد و تحلیال   »(. ۱۳۹۶پاور )  کمیلد کرد، الیدمدز د، رضم طهممال د و مهادي حمازه  

پژوهشا ممه  ، «گذاري کره گاد در انقايب االايمد ایارا      مشد همي نظم  خط گم 
 .۲۳-۳۸، ۲۲، شممره انقيب االيمد

یم محداوب،  محمادادراه ترجماه  ، هش  خاوا  تحاو    .(۱۳۸۵جم  کمتر ) کوهن، دا  و
 تهرا : کرا.

 ، تهرا : الم .مدیری  توال ه(. ۱۳۷۴محمدهاده، ع مس )
(. ۱۳۹۵محمدي، حممد و الیدمهدي الواند، یيمرضم م ممرهاده طهرا  و نمصر حمیادي ) 

م  هشازم،  ، المدیری  دولزد، «طراحد و ت یین الگوي اثردخش نظم  اداري ایرا »
 .۵۹۱-۶۱۶، ۴شممره 

 .(۱۳۹۶محمدي، حممد، الیدمهدي الواند، یيمرضم م ممرهاده طهرا  و نمصار حمیادي )  
مدیری  توالا ه  ، «ت یین الگوي اثردخش مدیری  دولزد دم االزفمده اه م ط  کمهي»

https://www.gisoom.com/search/book/author-45399/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-264191/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-264191/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 .۱-۱۰، ۲۸، شممره و تحو 
دااه الاام  ده ااود نظاام  اداري؛ » .(۱۳۸۹اصاافهمند، اصااغر و حساان جمااملد )  مشاا کد

 .۲۱۶شممره  تددیر،، «المهي و عد  تمرکز دخاوص
د، اجيل یزپروترجمه  ،همي ارت مطمت جم د یهدر نظردرآمدي  .(۱۳۸۲کوئیل، دنیب ) مك

 هم. و تحقیقمت رالمنه مرکز مطمل متتهرا : 

ضارورت انط ام  رویکارد تغییار د یامدین      » .(۱۳۹۰میرال مالد، نمصر و مس ود  هرممند )
تحو  در نظام  اداري کشاور     درنممهم ز د در نگرش الیسزمد( ده )اجراي کي  و 

الام   ، پژوهاد مادیری    ی اده آ ،«دراي ده ود و ارتقمء  مدلیا  و توانم ادي دولا    
 .۱-۲۲، ۸۸، شممره ودو  دیس 

، درگ کره  ، «در آموهشگذاري مدیری  کره گد  مشد   خط» .(۱۳۸۹دیگد، رضم ) ندف
 .۱۰۶-۱۱۷، ۲۲شممره 

 ، تهرا : الم .مشد دولزد گیري و ت یین خط یمتام .(۱۳۸۷دمهدي )الواند، الی
یاري  گ شاکل دار   مالثر تحلیال عوامال   » .(۱۳۸۰هاده ) صاراکد اصاغر  الواند، الیدمهدي و 

مطمل امت  ، «همي عمومد در جمهوري االيمد ایرا  و ارائه الگوي دهی اه  مشد خط
 .۱۱۷-۱۴۲، ۳۰و  ۲۹، شممره مدیری  ده ود و تحو 
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 تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه راهبرد
 عباس آخوندی

 چکیده
با  مجمع تشخیص مصلحت نظام یمتعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردراهبرد فصلنامه 

 1388محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است کهه از زمسهتا    

پژوهشی شده است. ههد  ایهپ پهژوهبر بررسهی و ارزیهابی       -موفق به اخذ مجوز علمی

شکلی و محتوایی مقاالت ایپ مجله است. روش پژوهب از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیه   

برای توصیف و ارزیابی محتوای مقهاالت اامعهه    تحلیلی -محتواست و از رویکرد توصیفی

سها    9شهده در   مقالهه منتشهر   388شده است. اامعه آماری ایپ تحقیهقر   هد  استفاده

( مجلهه راهبهرد اسهت و    1397)زمستا   89( تا شماره 1389)بهار  54گذشته از شماره 

 11در قاله   دار و  صورت نظام منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیمر بررسی به به

 حهوزه  11 دهد مقاالت در می  آمده نشا  دست شاخص انجام شده است. نتایج موضوعی به

با  سیاسی علوم که از ایپ میا ر موضوع هستند بندی قاب  دسته رازء موضوع 40 و اصلی

 بیشهتریپ  همچنهیپ  انهد.  بیشتریپ مباحث مورد استفاده در ایپ مقاالت بهوده  ردرصد 17

اسهت.   یافتهه  درصهد اختصها    7بها   خهارای  ههای  سیاست به وضوعاتم زیر در فراوانی

نفر محقق در  800که  ای گونه به رهمچنیپ میزا  مشارکت پژوهشگرا  خوب ارزیابی شد

های تهرانی بیشتر  اند و در ایپ میا ر مشارکت دانشگاه مقاله مشارکت داشته 388نگارش 

  بها رتبهه علمهی    ادههد مؤلفه   نشها  مهی  ها نیز    مقالهابوده است. همچنیپ بررسی مؤلف

دانشجوی دکتری و همچنیپ استادیار بیشتریپ تعداد از نویسندگا  را بهه خهود    ردکتری

تحلیلهیر   -های پژوهشی نیز نشها  داد مقهاالت توصهیفی    اند. بررسی روش اختصا  داده

لیه   و همچنیپ ابزار بررسی اسهناد و تح  بررسی منابع رای روش تحقیق مطالعات کتابخانه

 استقبا  پژوهشگرا  ایپ حوزه بوده است. های پر محتوا از فپ

مقالهر تحلی  محتوار راهبردر علوم سیاسیر مجمع تشخیص مصلحت  های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 های از اقتدار ملی کشور و بستری بررای توسرعه  ر کل ر    علمی نمونه هامروزه توسع
، ن ازمنرد  ازپ ش ب شها  زم نه هامور است. باال بر ن شناخت و معرفت جامعه  ر هم

تول د علم را فراهم کرر .   زم نهعلمی باید  توسعهعلمی است و برای تحقق  توسعه
رفاه فراتر رفتره و بره    فزایندهامروزه نقش تول د علم و انجام پژوهش از یک عامل 

اوری نر تکاپوی ف  ر  ن ای پر مؤثرح ات و حضوری  هتنها راه باقی ماندن  ر عرص
هش و تول د علم از ن ازهای مسرلم   یگر، پژو عبارت و پ شرفت مبدل شده است. به

 (.2: 1388باشد )نوروززا ه و رضایی،  ای می و اساسی هر جامعه
یکی از عناصر اصلی و زیربنایی  ر تول د علمی و  ر نظام نها ی و سرازمانی  
علم، مفهوم اجتماع علمی و وجو  روابط و تعامالت فکرری و تصصصری  ر بر      

و   رت بااهمهرای   ا اسات د خو  یکی از عرصهاعضای آن است. ارتباط  انشجویان ب
المللری اسرت.    تأث رگذار تعامل  انشگاهی و مراکرز علمری و پژوهشری معتبرر بر       

هرای ب ران    همچن   نشریات معتبر  اخلری و خرارجی ن رز یکری  یگرر از عرصره      
(. لذا توجه به 1: 1395تحق قات و ب ان نتایج اجتماع علمی است )رازقی و قائدی، 

 ر راستای ن ازهای واقعی کشور، یک ضرورت اساسی برای  ی تحق قاتیها اولویت
 .استکر ن مجالت و نشریات علمی  هدفمند
کننرد، برا    که اسرتاندار های ک فری وضری مری     بر ای  ها عالوه طورکلی نشریه به

هرا را  ر جوامری    ایرده  محدو ههای پژوهشی، ماه ت و  نمایش محورها و موضوع
. (Sugimoto & Weingart, 2015: 13)کننرد   مری  علمری و تصصصری ن رز مشرص     

شرو ، بره مرا بررای      یک رشته علمی چاپ مری های  تحل ل آنچه  ر نشریه ،بنابرای 
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توان م برا   کند و می های آن رشته کمک می ها و مسئول ت  رک بهتر اهم ت، موضوع
ر ها، مس ر مرور  انتظرا   گرفته  ر نشریه های صورت نگاه به گذشته و تحل ل پژوهش

کند کره ههرور و ترداوم      ر آینده را ن ز ترس م کن م. بررسی روندها به ما کمک می
را شناسرایی  های به کار گرفته شرده  ر طرول زمران     ها و روش ها، پارا ایم موضوع

 ,Raadschelders&Lee) هرای هرر یرک را مشرص  کنر م      ها و ضعف کر ه و قوت

هرا  ر حروزه    حتروای نشرریه    کره تحل رل م  کرر توان ب ران   . همچن   می(27 :2011
هرای نظرری، پژوهشری و ترا حردی عملری        ها و چالش ها، مسئله مدیریت،  غدغه

هرد )ایمرانی و     پژوهشگران و  انشگاه ان ای  رشرته را  ر کشرور مرا نشران مری     
 (.3: 1397همکاران، 

 ر ای  م ان، یکی از مجالت مهم و تأث رگرذار حروزه علروم س اسری کشرور،      
راهبر  زیر نظر پژوهشکده تحق قات راهبر ی به فعال رت   مجله. استمجله راهبر  

 از یکری پر از . ای  فصلنامه،   ر راستای اهداف مجمی تشص   مصلحت نظام می
 تاکنون 1371 سال از کشور سطح  ر کالن های استراتژی پ رامون که است مجالتی

 از توانسرته  و منتشرر کرر ه   مصتلرف  ایه حوزه  ر مقاله هزار از است و ب ش فعال
 نشریه فصلنامه راهبر  یک شو . پژوهشی علمی مجوز اخذ به موفق 1388 زمستان

  نکرر  فرراهم  منظرور  به که است آزا   سترسی با و ناشناس  وسو و بسته  اوری با
اقتصرا ی،   مباحر   برر  تمرکرز  با المللی ب   و ملی پژوهشگران برای فکری مح ط

زیسرت و روابرط    اجتمراعی و فرهنگری، محر ط   س اسی، حقوقی، علم و فنراوری،  
مجله،  پایگاه اینترنتیشده  ر  به استنا  هدف مطرح. است شده گذاری الملل پایه ب  
 هرای کرالن   اسرتراتژی  حروزه   ر گرفته صورت های پ شرفت به پاسخ  ر نشریه ای 

 برا  مررتبط  هرای  یافتره  کره  براک ف تی اسرت   مقراالت  انتشار آن هدف و یافته انتشار
 پایگراه  برر اعرالم    هند. همچن   بنرا   گزارش استراتژیک کشور را مهم موضوعات

( Q2) اسرتنا تری   پرر   ر زمرره  نظرر  مور  نشریه( ISC) اسالم جهان علوم استنا ی
 اسرت،  شرده  شرناخته  کشرور  س اسری  علوم حوزه فارسی مجالت  ر ب   نشریات

 ز اهم ت فراوانی باشد.تواند حائ بنابرای  تحل ل محتوای مقاالت ای  نشریه می
ررسی و ارزیابی شرکلی و محتروایی مقراالت فصرلنامه     ، بهدف تحق ق حاضر
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 ر ای  پژوهش تالش شده تا ضرم  بررسری نقراط ضرعف و قروت       .استراهبر  
مجله، زم نه تقویت ب شتر آن  ر آت ره را فرراهم آور  و  ر رفری نقراط ضرعف آن      

مقالره، ضرم  توصر ف  ق رق از کم رت      اثرگذار باشد. لذا بر ای  اسراس  ر ایر    
تا پایران   1389یند حاکم بر مجله از سال اهای مصتلف، به نمایی کلی از فر شاخ 

مبانی نظری پژوهش و مرروری برر    بر عالوه ا امه، شو .  ر پر اخته می 1397سال 
 بره بررسری جرامی مقراالت ایر  مجلره       تحل رل محتروا   از استفا ه با پ ش نه تحق ق،

، پ شنها هایی برای بهبو  ایر   آمده  ست بهو  ر پایان با توجه به مطالب پر ازیم  می
  .شو حوزه ارائه می

 نظری مبانی. 1

 و فنرون ، هرا  روش کرارگ ری  بره ، اخ ر قرن چند  ر علمی انتشارات روزافزون رشد
. است ساخته ناپذیر اجتناب علمی توسعه و رشد روند بررسی را برای رویکر هایی

 تول رد  م رزان  سرنج دن  بررای  کمری  رویکرر   1،گرایری  اثبات شناسی روش رواج با
سرنجی   مباحثی مانند علرم  و شد مطرح علم گوناگون های ح طه  ر علمی اطالعات

ای  سرنجی حروزه   (. علرم 2: 1393گرفت )زندی روان و همکاران،  قرار توجه مور 
ط ف وس عی از موضروعات را   ،است که به  ل ل گستر گی  امنه خو  ای رشته م ان

هرای   های بررسی کلی پژوهش یکی از کارآمدتری  روش عنوان بهکند و  بررسی می
 سنجی علم حاضر حال (.  ر5: 1397را ،  پور و سعا تی حمدیعلمی مطرح است )

 نشسرت   ثمرر  به حال  ر مستقل گرایش عنوان یک به وابسته، سنجشی های حوزه و
. اسرت  بصشر ده  تکامرل  را شرناختی خرو    -تمراعی اج هویرت  حردو ی  تا و بو ه

 اند  ا ه تشک ل مستقلی هجامع ،حوزه ای  مندان حرفه و پژوهشگران،  یگر عبارت به
 & Milejevic)اسرت   برخرور ار  قبرولی  قابرل  اسرتحکام  از آن های حلقه اتصال که

Leydesdorff, 2013: 150). از مناسربی  ب نش توان شناسی علم می جامعه از استفا ه با 
 برر  کره  طروری  بره ؛ ارائه کرر   علمی هحوز یک های پژوهش و ها مرزبندی، تعاریف
  انررش  ر اجتمرراعی سرراخت هشناسرران معرفررت و شناسررانه هسررتی مبررانی اسرراس

                                                                                                                                 

1. Positivism 
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 حروزه  یرک  ساختار بر حاکم مهم های پارا ایم و مفاه م توان می علم شناسی جامعه
 .(Kim, 2012: 41) ا   قرار شناسایی و بررسی را مور 

 به مربوط اطالعات علمی بررسی به که است پژوهشی حوزه یک سنجی، علم
 هرای  مقالره  ک فری  بررسری  طریق از، یا نشریه موضوع یک های پژوهش و مطالعات

هرای   پرژوهش  سرنجی  کتاب اطالعات از اغلب و پر از  می حوزه آن  ر شده منتشر
 از استفا ه با. (72: 1395ار کانی، منش و مروتی  بر  )عرفان می بهره ن ز شده منتشر

را  نشرریه  آن تغ  رات توان می، نشریه یک مطالعه و بررسی  ر شناسی علم رویکر 
 و موضوعات و علوم سایر با ارتباط، حوزه آن پژوهشگران اساس بر، زمان گذر  ر

 اسرت  ای   ر شده یا  روش ارزش. کر  و تحل ل شناسایی، شده پژوهش محورهای
از آن  اسرتفا ه  برا  را مقالره  هرر  نویسرندگان  و موضروع  توان می سوگ ری بدون که

 .(Ni, 2017: 7)بررسی کر 
 های فعال ت  ر گرفته انجام های آخری  پ شرفت ارزش ابی، سنجی علم از هدف

تواند  می سنجی علم. است آن رشد  ر مؤثر عوامل و گرایش علمی هر  ر پژوهشی
 و مرالی  مدیریت منابی تا باشد ریزان برنامه و مسئوالن برای کارآمد و مف د عنصری
 ارائره  با متغ رهایی بررسی پس از سنجی علم. پذیر  انجام کارایی باالتری  با انسانی
 براز هی  و علرم  تول د روند تب    به، ها بر آن مبتنی های شاخ  از مناسب ترک بی

 ترری   مهرم  از (.165: 1397پرر از  )خاصره و همکراران،     علمری مری   های پژوهش
ریرزی،   کمری جریران علرم بررای برنامره      هتوان به مطالعر  سنجی می کاربر های علم

تراریخ علرم از طریرق ترسر م      هس استگذاری و ارزیابی علمی و پژوهشی و مطالعر 
یکری از   ،ترسر م سراختار علرم    هرای تصصصری اشراره کرر .     ر آن  ر رشرته ساختا

تروان    هد. از طریرق آن مری   رار میسنجی  ر  سترس ق هایی است که علم خروجی
های  انش را مشرص  کرر  و برا  ر نظرر      منابی و مس ر جریان  انش و محدو یت

 ر  حروزه  زیرر های اصلی آن  انش، اطالعرات الزم را  ر مرور  هرر     گرفت  حوزه
: 1374؛ برروان و همکراران،   3: 1396اخت ار مدیران قرار  ا  )رضایی و همکراران،  

73.) 
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 ژوهشپپیشینه  .2

  ر حروزه  های مرتبط با ای  تحق ق اشاره شده است. ، خالصه پژوهش1 ر جدول 
مرور ی   صرورت  بره روش تحل رل محتروا    بر  هتکعلوم س اسی، تعدا ی پژوهش با 

 اند. صورت گرفته است که عموماً یک یا  و شاخ  را مدنظر قرار  ا ه

 پیشینه پژوهش .1جدول 

 نتایج منبع

Gercic et al 
(2017) 

بوک در زمینه اتحادیه اروپا انجام شده است، پژوهشگران معتقدند  های فیس تحلیل محتوا از فعالیت
های اجتماعی به دلیل امکان برقراری ارتباط دوسویه میان شهروندان به یک ابزار قدرتمند  که شبکه

لید، سیاسی در دست قدرتمندان تبدیل شده است و نتایج نشان داد که سیاستمداران برای تو
وتحلیل تطبیقی که بین وزرای اتحادیه  اند. همچنین تجزیه های فردی خود را توسعه داده پروفایل

ای وجود دارد  در فضای مجازی، اختالفات غیرمنتظره ها آناروپا انجام شد نشان داد در رفتار آنالین 
 داده است.بینی رفتار سیاسی آنالین پیشنهاد  و در انتها مقاله مربوطه مدلی برای پیش

Wesley (2010) 

ای روش تحلیل محتوای اسناد سیاسی در تحقیقات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و  در مقاله
اند.  ها برای مطالعه دقیق و تحلیل محتوای اسناد سیاسی را ارائه کرده ای از دستورالعمل مجموعه

دهه گذشته گردآوری کردند. نتایج  4ل استان کشور کانادا در طو 10برای این منظور، اسنادی را از 
های پژوهشی در زمینه علوم سیاسی از قابلیت اعتماد و اطمینان  که یافته کار آنان نشان داد برای آن

 برخوردار باشد، باید استانداردهای مشابه رعایت شوند.
طیبی 

ابوالحسنی و 
راد  روحانی

(1396) 

المللی حوزه استراتژیک  شده در مجالت شاخص بین رفیای به بررسی ابزارهای استراتژی مع در مقاله
اند. نخست با نگاهی به مبانی مدیریت  سال اخیر منتشر شده است، پرداخته 25که در طی 

بندی ابزارهای استراتژی پرداخته شد و سپس این ابزارها همراه با تحلیل جامع  استراتژیک، به طبقه
 در قالب جدولی یکپارچه مطرح شد.

 دالوری
(1392) 

 الملل بینهای دکترای علوم سیاسی و روابط  عوامل مؤثر بر کیفیت علمی رسالهای با عنوان  در مقاله
 های مورد تحقیق ارائه دهد. رساله ها و وضعیت علمی اند تا گزارشی از ویژگی در ایران سعی کرده

حاجی یوسفی و 
 (1390طالبی )

و  سیاسیعلوم  های نامه مسئله و روش پژوهش در پایاناین دو پژوهشگر در تحقیق خود با عنوان 
تحقیق و روش تحقیق به کار برده شده در  مسئلهدانشگاه شهید بهشتی، به بررسی  الملل بینروابط 
اند و به موضوع تحقیق و روش تحقیق در  شده در این دانشگاه پرداخته تأیید نامه پایانعنوان  343

 پرداختند. ها نامه پایاناین 
مقصودی 

(1385) 
در  1370-1385های  صورت تصادفی بین سال نامه به پایان 700به بررسی و توزیع موضوعی تعداد 

 چندین دانشگاه و پژوهشکده در تهران پرداخته است.
افتخاری 

(1385) 
دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران،   دوره های نامه شناختی پایان ای با عنوان بررسی روش در مقاله

 ها بودند. نامه کاربست آن در این پایان صدد نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگیدر

 -های علمری   ر مجله تأل فیمقاالت   از آنجایی که تاکنون پژوهش خاصی  ر زم نه
گررفت   نظرر  روش تحل ل محتروا برا  ر    بر  هتکعلوم س اسی با   حوزهپژوهشی  ر 

موضوع مقالره حاضرر بکرر اسرت و      .گرفته استگانه صورت ن های یاز ه 1شاخ 

                                                                                                                                 

1. Parameter 
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های خاص ایر  مقالره اسرت کره آن را از      گانه از ویژگی های یاز ه بررسی شاخ 
علوم   های مور  بررسی، از  یگر آثار منتشره  ر حوزه نظر کم ت و ک ف ت شاخ 

 کند. س اسی متمایز می

 شناسی تحقیق روش .3

 -تحل رل محتواسرت و از رویکرر  توصر فی    ای  تحق ق از نوع ک فی و مبتنری برر   
هدف استفا ه شرده اسرت.     تحل لی برای توص ف و ارزیابی محتوای مقاالت جامعه

ای  ر زم نه علوم س اسری مرور  اسرتفا ه قررار      طور گستر ه روش تحل ل محتوا به
هرا،   هرای خبرری، سرصنرانی    گ ر  و شامل بررسری محتروای س اسری  ر رسرانه     می

ها و همچن   مقاالت ایر    وبالگهای اجتماعی،  رسانه اخ راًها و  تبل غات و کمپ  
های  روش ازجملهبنابرای ، ای  روش . (Neuendorf & Kumar, 2015: 1)حوزه است

هرای   شو . اگرچره روش  مهم برای تحق ق  ر حوزه ارتباطات س اسی محسوب می
ای   له یگری ن ز بررای  رک مترون س اسری وجرو   ار ، امرا تحل رل محتروا وسر        

هرا اسرت.    ابعرا  محتروای پ رام    گ رری تمرامی   ترر و ضرروری بررای انردازه     مناسب
جمعی مطالعراتی را    افرا ی که  ر زم نه ارتباطات ویژه بهپژوهشگران علوم س اسی 

 کننرد  اساس تحق ق  ر حوزه ارتباطات یا  می عنوان به هند، از ای  روش  انجام می
(Benoit Ohio, 2010: 1.) 

عتبار تحق ق ن ز باید گفت، برای بررسی روایی پژوهش حاضر، هرر   ر مور  ا
ن مور  بررسی قررار گرفتره و   اهای مور  نظر  ر مقاله توسط محقق یک از شاخ 

 ر هر مور  اختالف مور  بررسی و برازب نی مجرد  قررار گرفتره اسرت. از سروی       
مرور   شناسی، تعد  پژوهش با روش ثابت  ر موضوعاتی که   ر بح  روش ، یگر

 پژوهش است. ی دکنندهتأتأی د مجامی علمی قرار گرفته باشد، 
سال گذشرته از شرماره    9مقاله منتشر شده  ر  388آماری ای  تحق ق،  هجامع

منظرور   ( مجله راهبرر  اسرت کره بره    1397)زمستان  89( تا شماره 1389)بهار  54
ا کمرک از   ار و بر  صرورت نظرام   توص ف ع نی و ک فی محتوای مفاه م، بررسی به

نامه چاپ مجالت علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحق قات و فنراوری انجرام    آی  
صرورت   گ ری انجام نشرده و تمرامی جامعره بره      ر ای  پژوهش، نمونه شده است.
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سرشماری مور  بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است علت انتصاب از بازه شماره 
 است. علمی پژوهشی به مجلهمان آغاز مجوز ، به علت زتاکنونمجله  54

علوم، تحق قات و فنراوری   علمی وزارت نشریات 1است کم س ونشایان ذکر 
بنردی و ارتقرای    علمری خرو   ر راسرتای رتبره     نشرریات  به کمک سامانه ارزیرابی 

هایی را برای ارزیابی نشریات علمی تعریرف کرر ه    نشریات علمی کشور، شاخ 
هرای   تروایی قررار  ارنرد کره شراخ      ها  ر  و  ست هاهری و مح است. شاخ 

هرای اطالعرات علمری،     سرازی  ر پایگراه   موقی، نمایره  هاهری عبارتند از: انتشار به
افزار استاندار ، تکم ل اطالعات  ر سامانه ارزیابی نشریات و همچن    سایت و نرم

های محتوایی و علمی ن ز عبارتند از:  اوری علمی، رعایت آی   نگارش و  شاخ 
 بر اسراس ای  گروه صرفاً  1393، ارزیابی سال هرچندر های شکلی نشریه. استاندا

ایر  سرامانه، قررار اسرت  ر      سرایت های هاهری بو ه و طبرق اطالعرات    شاخ 
های محتروایی و علمری ن رز مرور  اسرتفا ه قررار بگ رنرد         های آینده، شاخ  سال

ارائره   (.1396علمی وزارت علروم، تحق قرات و فنراوری،    نشریات ارزیابی )سامانه
بررای   بندی نشریات کشرور(  وزارت علوم )سامانه رتبه MSRTنتایج ارزیابی سایت 

 هبا  رجر  81 هنمر 1397و  ر سال  B هبا  رج 72نمره  1394مجله راهبر   ر سال 
A شو   ر ای  مقاله با اسرتفا ه از   نظر از ارزیابی اشاره شده، تالش می صرف .است

هرا   علمی و مقاالت مشابه ای  حوزه، ارزیرابی  یاتنشر های سامانه ارزیابی شاخ 
وتحل رل نترایج تحق رق     که برای تجزیره  . ضم  ای شو شاخ  تع     11 ر قالب 

هرای گراف کری  ر قالرب جرداول و      ن ز، از آمار توص فی،  رصدهای الزم و شرکل 
 نمو ار استفا ه شده است.

 های پژوهش یافته .4

  ر هرا  یافتره  بررسری  بره ،  سرترس   ر و موجو  اطالعات به توجه با بصش ای   ر
 اسرت  ممک  که است توض ح به الزم. شو  می پر اخته مشص  شاخ  11 قالب
 برو ن   سرترس   ر عردم  آن علرت  که باشد مقاله 388 از کمتر ها بصش برخی آمار

                                                                                                                                 

1. Commission 
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 .است بصش آن اطالعات

 سهم موضوعی مقاالت .4-1

 هرای  مقالره  مجموعره   ر شرده  کراربر ه  بره  کل دواژگان و مقاالت عناوی  بررسی با
 مقراالت  طرورکلی  به که  ار  آن از حکایت نتایج، مطالعه مور   ر نشریه شده چاپ

های اصلی  کر . حوزه بندی  سته موضوع جزء 40حوزه اصلی و  11  ر توان می را
نگری،  علوم نظامی، فقهی و حقوقی، آیندهعبارتند از: علم و فناوری، علوم س اسی، 

 ر جردول   .لوم اقتصا ی، فرهنگی، نظام حکمرانی، ارزیابی، انرژی، مسائل کرالن ع
 صورت کامل اشاره شده است. بندی مقاالت به  سته زیر

 موضوعات کالن و جزء اساس بربندی مقاالت  دسته .2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی ءموضوعات جز حوزه اصلی

 علم و فناوری

 %2 13 روش تحقیق
 %1 7 پردازی نظریه

 %2 13 فناوری
 %2 11 علم

 %1 5 آموزش
 %2 10 فلسفه

 59 11% 

 علوم سیاسی

 %7 39 های خارجی سیاست
 %4 22 المللی بین روابط

 %6 31 سیاست
 %1 4 مشارکت سیاسی

 96 17% 

 علوم نظامی

 %6 32 امنیت
 %4 20 جنگ

 %1 4 تروریسم
 %1 6 تحریم

 62 11% 

 فقهی و حقوقی
 %2 12 فقهی
 %6 32 حقوق
 %4 24 الملل حقوق بین

 68 12% 

 نگری آینده
 %0 2 برنامه توسعه

 %3 14 ایران انداز چشم
 %3 15 پژوهی آینده
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 %4 21 توسعه
 52 9% 

 علوم اقتصادی

 %3 15 اقتصاد
 %1 5 اقتصاد مقاومتی

 %3 19 مباحث مالی و اقتصادی
 %3 15 اشتغال

 54 10% 

 فرهنگی

 %1 8 سرمایه انسانی
 %3 15 سرمایه اجتماعی

 %1 4 اخالق
 %3 17 فرهنگ
 %1 7 هویت

 51 9% 

 نظام حکمرانی
 %3 16 حکمرانی

 %2 13 گذاری سیاست
 %2 13 قانون

 42 8% 

 ارزیابی
 %2 10 ارزیابی عملکرد

 %1 6 فساد
 16 3% 

 انرژی
 %2 9 انرژی

 %2 13 ای هستهانرژی 
 %2 13 نفت و گاز

  35 6% 

 مسائل کالن
 %1 3 شدن جهانی

 %4 22 زیست محیط

  25 5% 

 ترت رب  بره  بررسی مور  مقاله 388 از مقاالت موضوعی سهم، 2 جدول به توجه با
%(، علرم  11%(، علوم نظامی )12%(، فقهی و حقوقی )17علوم س اسی ) به موضوع

 ب شرتری   همچن   .است یافته %( اختصاص10اقتصا ی ) %( و علوم11و فناوری )
%(، حقرو   6%(، امن رت ) 7هرای خرارجی )   به س اسرت  زیر موضوعات  ر فراوانی

زیسرت   %(، محر ط 4الملل ) %(، روابط ب  4الملل ) %(، حقو  ب  6%(، س است )6)
 رسرد  می نظر به طورکلی به. است یافته اختصاص %(4%( و جنگ )4%(، توسعه )4)

 از بررسری  مقالره مرور    388 ط رف  روی برر  مقراالت  موضروعی  سرهم  اکندگیپر
الزم به توض ح است که  ر برخی مروار ،   .است برخور ار یکسانی نسبتاً پراکندگی

 ا ن هر  و موضروع پ رامرون    اند و با مالک قرار موضوع بو ه مقاالت شامل  و زیر
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کره بر ش از تعردا     مرور  شرده اسرت     560یک مقاله، جمی کل تعدا  موضوعات 
 باشد. مور ( می 388مقاالت مور  بررسی )

 . مشارکت نهادهای علمی4-2

 مرور   محقق هر به مربوط علمی نها ؛ صنعتی و علمی نها های مشارکت زم نه  ر
 یرک  هر مشارکت م زان تا( گان نویسند تمامی احتساب با) است گرفته قرار بررسی

 قالرب   ر کشرور  نهرا   800 ، رمجمروع .  شو مشص  مجله  ر کشور نها های از
مرور  از نها هرا  ر  سرت برو ه      769اند کره اطالعرات     اشته مشارکت ها  انشگاه

.  شرو  مری  معرفی و شناسایی، مجله مقاالت  ر حاضر نها های کل ه ا امه است.  ر
  انشرگاه ، طباطبائی عالمه  انشگاه، تهران  انشگاه، تهران استان های  انشگاه م ان از

  انشرگاه ، طوسری  نص رالدی  خواجه  انشگاه، مدرس ترب ت  انشگاه، بهشتی شه د
، صرنعت  و علرم   انشگاه ،(ع)حس   امام جامی  انشگاه، خوارزمی  انشگاه، الزهرا

  فاع عالی  انشگاه، صنعتی شریف  انشگاه، (ع)صا   امام  انشگاه، شاهد  انشگاه
 از ن رز   انشرگاه  تعردا ی . انرد   اشته مشارکت های استان تهران ملی و سایر  انشگاه

  انشرگاه : شرامل  کره  انرد   اشرته  مشارکت نظر مور  مجله مقاالت  ر ها استان سایر
  انشرگاه  همچنر   ... و مازنردران ، ار ب لی محقق، گ الن، قم، سمنان، اصفهان، ایالم
مراکرز،   ،مؤسسرات  و نرور  پ رام   انشرگاه (، تابعره  مصتلف واحدهای) اسالمی آزا 

  انشرگاهی  نها هرای   یگرر  عنروان  بره  هرا  هرا و پژوهشرکده   ها، پژوهشرگاه  سازمان
 .اند پر اخته مقاله ارائه به، کننده شرکت

کننده  مشارکت نها  769 از، است شده مشص  ن ز 3 جدول  ر که طور همان
 یعنری  مرور   158 تعردا  ، ها موجو  و  ر مقراالت ذکرر شرده برو      که اطالعات آن

  ا ه اختصراص  خرو   بره  هرا  شهرستان های  انشگاه را مقاالت کل از  رصد 54/20
 است تهران   انشگاه به مربوط ن ز  رصد 72/18 یعنی مور  144 آن از پس و است

 یعنری  مرور   126 مشرارکت  م رزان  برا ( مصتلف واحدهای) اسالمی آزا   انشگاه و
 انشرگاه عالمره    انتهرا   ر. انرد   ا ه اختصراص  خرو   به را مقاالت از  رصد 38/16

 مشرارکت  م زان ب شتری  شه د بهشتی و  انشگاه پ ام نور  انشگاه تهران، یئطباطبا
 ارائه شده است. 1 شکل و 3 جدول اند. نتایج ای  بصش  ر  اشته را
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 میزان مشارکت نهادهای علمی و صنعتی .3جدول 

 تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی نهادها و مؤسسات علمی نوع

گاه
نش

دا
 

 ها

 72/18 72/18 144 دانشگاه تهران

 04/27 32/8 64 دانشگاه عالمه طباطبائی

 81/33 76/6 52 دانشگاه شهید بهشتی
 93/36 12/3 24 دانشگاه تربیت مدرس

 19/37 26/0 2 نصیرالدین طوسی دانشگاه خواجه
 97/37 78/0 6 دانشگاه الزهرا

 18/40 21/2 17 )ع(دانشگاه امام صادق 

 48/41 30/1 10 دانشگاه خوارزمی

 00/42 52/0 4 )ع( دانشگاه جامع امام حسین

 52/42 52/0 4 دانشگاه علم و صنعت

 78/42 26/0 2 دانشگاه شاهد

 04/43 26/0 2 دانشگاه صنعتی شریف
 95/43 91/0 7 دانشگاه عالی دفاع ملی

 94/46 99/2 23 های تهران سایر دانشگاه
 49/67 54/20 158 های شهرستان دانشگاه

 87/83 38/16 126 دانشگاه آزاد اسالمی )واحدهای مختلف(

 33/89 46/5 42 دانشگاه پیام نور

 98/89 65/0 5 های خارج از کشور دانشگاه

ده
شک

وه
پژ

 

 37/90 39/0 3 ای ایران پژوهشکده علوم و فنون هسته
 50/90 13/0 1 پژوهشکده مطالعات راهبردی

 28/91 78/0 6 پژوهشگاه صنعت نفت
 67/91 39/0 3 پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 93/91 26/0 2 پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی
ان

ازم
س

 

 06/92 13/0 1 حوزه علمیه قم
 84/92 78/0 6 جهاد دانشگاهی

 09/96 25/3 25 مرکز تحقیقات استراتژیک
 39/97 30/1 10 امور خارجهوزارت 

 04/98 65/0 5 های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش
 100 95/1 15 ها سایر مراکز و مؤسسات و سازمان

 100 769 کل 
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 برحسب درصد علمی نهادهای مشارکت میزان .1 شکل

 

 نا. رتبه علمی مؤلف4-3

 شرامل ( نویسرندگان  تمرامی  احتسراب  برا ) مقراالت  نویسرنده  800 علمی های رتبه
  وره تکم لری  تحص الت  انشجویان و استا یار،  انش ار، استا  علمی ئته  اعضای
 رتبره  کره  علمی ئته  اعضای از  سته آن و مرب ان، ارشد کارشناسی  وره و  کتری
 ایر   بررسری  4 جدول  ر که  ا ه قرار بررسی مور  را نشده ذکر مقاالت  ر ایشان

هرای   سرمت  ،است. همچن   برخری نویسرندگان   شده اشاره مقاله 163  ر شاخ 
مور ( ن ز رتبره علمری    7اند و  ر برخی موار  )به تعدا   سازمانی خو  را ذکر کر ه

مور  بررسی قررار   مؤلف 793نویسندگان ذکر نشده است. به هم    ل ل اطالعات 
 گرفته است.

 نارتبه علمی مؤلف .4جدول 

 فراوانی تجمعیدرصد  درصد فراوانی فراوانی رتبه
 81/7 81/7 62 استاد

 32/23 51/15 123 دانشیار

 06/50 73/26 212 استادیار

 04/77 98/26 214 دکتری و دانشجوی دکتری فرادکتری، 

 42/91 37/14 114 کارشناس ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد

 35/97 92/5 47 ت علمیئعضو هی

های  سمت
 سازمانی

 98/97 63/0 5 رئیس
 10/98 12/0 1 مدیرکل
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 23/98 12/0 1 مشاور
 36/99 13/1 9 پژوهشگر

 62/99 25/0 2 عضو پژوهشکده
 74/99 12/0 1 مدرس
 87/99 12/0 1 مربی
 100 12/0 1 دادیار

 100 793 کل 

، اسرتا    رصرد  81/7 شرامل  ترت رب  بره  علمی رتبه که  هد می نشانها   ا ه بررسی
 التحصر الن  فرار    رصرد  98/26، اسرتا یار   رصرد  73/26،  انشر ار   رصد 51/15

 و ارشررد التحصرر الن فررار   رصررد 37/14 و  کتررری  وره  انشررجویان و  کتررری
 علمری  رتبره ، مقاالت از مور  7  ر که ای  ضم . است بو ه ارشد  وره  انشجویان

 مشرارکت  بره  ن ز  رصد 64/2 رمجموع ن ز  و است نشده ذکر علمی ئته  اعضای
 را مقراالت  از سرهم  ب شرتری  . اسرت   اشرته  اختصاص های سازمانی با سمتافرا  

 و  انشرجوی  کترری، اسرتا یار،  انشر ار      کترری/  علمری  هرای  رتبه با نویسندگان
  رتبره  برا  نامؤلفر  بعدازآن و اند بو ه  ارا ارشد کارشناسی  انشجوی /ارشد کارشناس

 .اند  اشته مشارکت استا 

 مقاالت. تعداد نویسندگان 4-4

 مقالره  388 نگرارش   ر محقرق  نفرر  800 ، رمجمروع   هرد  می نشان پژوهش نتایج
  ر منردرج  اطالعرات  .اسرت  بو ه نفر 2تقریباً  مقاله هر سهم که اند  اشته مشارکت

  رصرد  39/46 برا ، مجلره   ر شده چاپ مقاالت ب شتری  که  هد می نشان 5 جدول
، نفرره  یرک  نویسرندگان  بره  مربروط   رصرد  35/28، نفره  و نویسندگان به مربوط

 رصد مربوط بره نویسرندگان    70/6 و نفره سه نویسندگان به مربوط  رصد 26/17
 برا . اسرت  نفرره  پرنج  مشرترک  نویسندگان به مربوط  رصد 28/1 چهار نفره و تنها

 کمترر  ،اسرت  شده نوشته صورت گروهی به که مقاالتی تعدا  ،جدول آمار به توجه
 کرم  پژوهشرگران  گروهری  کرار  رسرد  می نظر به که است نفرهیک و  و  مقاالت از

اما با ای  حال روند انجام کارهرای مشرترک    .است کمتری استقبال مور  و باشد می
رو بره   1392تا  1389های  های اخ ر ب شتر بو ه و نسبت به سال و گروهی  ر سال

 رشد است.
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 تعداد نویسندگان مقاالت .5جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تعداد نویسنده
 35/28 35/28 110 نفر 1

 74/74 39/46 180 نفر 2
 01/92 26/17 67 نفر 3
 71/98 70/6 26 نفر 4
 100 28/1 5 نفر 5

 100 388 کل

 ی مورد استفادهها روش. 4-5

 هرای  روش: از اسرت  عبرارت  پرژوهش  ایر    ر استفا ه مور  های روش بندی طبقه
. باشرد  می تجربی و تطب قی مطالعه، مور ی، تحل لی -توص فی، کاربر ی -توص فی

 از  رصرد  64/21، تحل لری  -توص فی مقاالت از  رصد 04/68، 6 جدول اساس بر
 استفا ه  رصد از مور ی 89/4مطالعه تطب قی،  از  رصد 15/5، کاربر ی -توص فی

 هرای  روش ک فری  بررسری  از و شرو   می مشاهده که طور همان ،بنابرای . است شده
 تحق رق  روش از کرل   ر نظرر  بره ، اسرت  مشص  مقاالت  ر شده استفا ه تحق ق

است که البتره پرکراربر تری  روش  ر حروزه علروم      شده استفا ه تحل لی توص فی
 س اسی است.

 های مورد استفاده در نگارش مقاالت روش .6جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی روش
 64/21 64/21 84 کاربردی-توصیفی

 69/89 04/68 264 تحلیلی-توصیفی

 58/94 89/4 19 موردی

 74/99 15/5 20 مطالعه تطبیقی

 74/99 0 0 تجربی

 100 25/0 1 سایر

 100 388 کل

، تحق رق  ماه رت  نظرر  از. اسرت  تحق رق  روش نوع، زم نه ای   ر  یگر مهم مطلب
، شرده  بررسری  مقالره  388 بر    از اسرت  شرده   ا ه نشان 7 جدول  ر که همچنان

  رصد 59/11، ای و بررسی منابی مطالعات کتابصانه روش به ها آن از  رصد 03/76
 هرا  آن  رصد 92/5 و( ترک بی) آم صته تحق ق روش به  رصد 44/6، کمی روش به

  هرد  می نشان ها بررسی. است شده انجام پ ش   تحق قات و ک فی از استفا ه با ن ز
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به بررسی منرابی   پژوهشگران معموالً، تحق قات تحل لی بو ن -توص فی  ل ل به که
مجلره   هرای  گرذاری  س اسرت   ر کره  چررا ،  هنرد  می نشان رغبت ب شتر ای کتابصانه

 های اخ ر  ر سال نظر به. شو  می تأک د ب شتر توص فی تحل لی تحق قات بر، راهبر 
 هرای  روش از کره  مقاالتی به  ا ن اولویت و پذیرش به نظر مور  مجله گ ری جهت
 . ه استکر ب شتری توجه ن ز ،کنند می استفا ه کمی

 فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر روش تحقیق .7جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق
 59/11 59/11 45 کمی

 52/17 92/5 23 کیفی

 96/23 44/6 25 آمیخته )ترکیبی(

 100 03/76 295 ای و بررسی منابع  کتابخانهمطالعات 

 100 388 کل

 8 جردول . گرفرت  قرار بررسی مور  ن ز تحق ق ابزارهای، پژوهش ای   ر همچن  
 از ن راز  مرور   هرای   ا ه آوری جمی برای ها پژوهش  رصد 30/10 که  هد می نشان

 یعنری ) آم صتره  تحق رق  روش از  رصرد  89/4، مصاحبه از  رصد 38/4، پرسشنامه
، اسرنا   از اسرتفا ه   پایره  برر  ن رز   رصرد  41/80 و( مصاحبه و پرسشنامه از ترک بی
است که ب شرتری  ابرزار مرور  اسرتفا ه و مرور        شده انجام محتوا تحل ل و شواهد

 توجه پژوهشگران حوزه علوم س اسی بو ه است.

 فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر منبع داده و ابزار تحقیق .8جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تحقیقروش 
 30/10 30/10 40 پرسشنامه

 69/14 38/4 17 مصاحبه

 58/19 89/4 19 ترکیبی

بررسی اسناد و تحلیل 
 محتوا

312 41/80 100 

 100 388 کل 

 به و مور  168 با کشور یا ملی که  هد می نشان ن ز تحل ل سطح وضع ت همچن  
 97/15 .اسرت  برو ه  مطالعات  ر تحل ل سطح م زان باالتری   رصد 29/43 عبارتی

 سرطح   ر مطالعرات ( مرور   58)  رصرد  94/14  رصد مطالعات  ر سطح کرالن و 
 رصرد و نظریره یرا     94/14فر  یا افرا  با  ،. بعد از آناست سازمان بو ه یا شرکت
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م زان را کمتری    رصد 06/2 با صنعت سطح قرار  ار  و  رصد 91/13رویکر  با 
  ر هرا  پرژوهش  ب شتر که  هد می نشان ها بررسی ای . است به خو  اختصاص  ا ه

 جدول. است بو ه مرتبط با مباح  استراتژیک و کالن کشور و کشور تحل ل سطح
 .باشد می تحل ل سطح نظر از مقاالت وضع ت  هنده نشان ،9

 فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر سطح تحلیل .9جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تحقیقروش 
 94/14 94/14 58 فرد/ افراد

 74/24 79/9 38 شرکت/ سازمان

 80/26 06/2 8 صنعت

 10/70 29/43 168 کشور/ ملی

 02/84 91/13 54 رویکرد نظریه/

 100 97/15 62 المللی( سطح کالن )بین

 100 388 کل

 کره  اسرت  شرده  ارائه 10 جدول  ر تحق قات مطالعه مور  حوزه وضع ت همچن  
 پژوهشرگران  پژوهشی کارهای برای ب شتری جذاب ت، خدمات حوزه  هد می نشان
 .است  اشته

 فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر حوزه مورد مطالعه .10جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق
 91/13 91/13 54 صنعت

 01/17 09/3 12 کشاورزی

 13/71 12/54 210 خدمات

 79/84 65/13 53 ترکیبی

 100 20/15 59 رویکرد نظریه/

 100 388 کل

 جهرت  اسرتفا ه  مرور   هرای  روش از مشصصری  بندی طبقه یطورکل به که ای  ضم 
 با ،حال ای  با. گرفت نظر  ر توان نمی نظر مور  مجله مقاالت آماری وتحل ل یهتجز

مطالعرات   هرای  روش جزء که صورت مروری به تحل ل تب  نی، 11 جدول به توجه
 برخرور ار  مربوطره  مقراالت  بر     ر استفا ه م زان ب شتری  از، باشد ای می کتابصانه

است و پس از آن، تحل ل محتوا، معا الت سراختاری، محاسربات اقتصرا ی و     بو ه
 تحل ل گفتمان قرار  ار .



 1398 تابستان ♦ ویکشماره نود ♦وهشتم  سال بیست ♦      184

 وتحلیل آماری یهتجزروش  .11جدول 

 تعداد مقاالت مورد استفاده از روش وتحلیل آماری روش تجزیه

 29 معادالت ساختاری

 7 رگرسیون

 2 تحلیل عاملی
 2 آزمون تی

AHP 2 
 3 روش فراتحلیل

 3 روش دلفی
 58 تحلیل محتوا

 6 نظریۀ داده بنیاد
 3 تم(مضمون ) تحلیل 

 200 و...(مقطعی، تمثیلی، انتقادی  تبیینی، ای، )مقایسه مروری
 6 تحلیل سوات
 12 تحلیل گفتمان
 7 تحلیل راهبردی

 3 پژوهی آینده
 2 تحلیل ثانویه
 3 پدیدارشناسی

 16 محاسبات اقتصادی
 2 عملکرد تحلیل اهمیت/

 2 تحلیل تاپسیس
 3 تحلیل استنباطی

 5 گیری چندمعیاره تصمیم
مقایسه ، تحلیل مقطعی، ای تحلیل شبکهسایر )شامل همبستگی، 

تحلیل برحسب ، شناختی سیاسی تحلیل جامعه، تحلیل اسنادی، الگوها
معادالت ساختاری ، تحلیل اجرا، استدالل منطقی، مورد پژوهی، مدل

 مورد 1هر کدام، -(ها نظریه بازی، تفسیری

12 

 تخصصی -های علمی . مشارکت گروه4-6

 الملرل  س اسری و روابرط بر     علروم   زم نره   ر ب شتر که آن به توجه با راهبر  مجله
  ر رشرته  ایر   مجرالت   ر علمری  های گروه مشارکت رو  می انتظار،  ار  گرایش

 مشرارکت  بررسری  بره  بحر   ای   ر. و اقتصا  ب شتر باشد س است و حقو  حوزه
 -علمری  مصتلرف  های رشته معرفعنوان  به مقاالت نویسندگان تصصصی های گروه

 .شد پر اخته تصصصی
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 تخصصی -های علمی میزان مشارکت گروه .12جدول 

 گرایش بندی رشته طبقه
)با احتساب  فراوانی

 تمامی نویسندگان(
درصد 
 فراوانی

درصد فراوانی 
 تجمعی

 مدیریت
 37/0 37/0 3 مدیریت استراتژیک و راهبردی. 1
 9 62/8 69 های مدیریت سایر رشته و گرایش. 2

 اقتصاد
 87/12 87/3 31 علوم اقتصاد. 1

 25/13 37/0 3 اقتصاد نفت و گاز. 2
 62/13 37/0 3 توسعه اقتصادی. 3

 سیاست

 62/29 16 128 علوم سیاسی. 1
 31 37/1 11 گذاری سیاست. 2

 25/31 25/0 2 مطالعات امنیت ملی. 3
 37/31 12/0 1 مطالعات جهان. 4

 5/32 12/1 9 ای مطالعات منطقه. 5

 حقوق

 37/36 87/3 31 حقوق. 1
 25/38 87/1 15 الملل حقوق بین. 2
 37/38 12/0 1 الملل تجارت بین. 3

 5/38 12/0 1 حقوق تجارت. 4
 75/39 25/1 10 شناسی حقوق جزا و جرم. 5

 87/40 12/1 9 حقوق عمومی. 6
 5/41 62/0 5 حقوق خصوصی. 7

 62/41 12/0 1 حقوق کیفری. 8
 48 37/6 51 الملل روابط بین. 9

 25/48 25/0 2 فقه و حقوق. 10

 زیست محیط

 75/49 5/1 12 زیست محیط. 1

 12/50 37/0 3 کشاورزی. 2

 75/51 62/1 13 جغرافیا. 3

های  سایر رشته
علوم فنی، انسانی 

 و اجتماعی

از جمله: مهندسی صنایع، عمران، 
 ادبیات، پرستاری، ارتباطات، فلسفه و...

82 25/10 62 

 100 38 304 - ذکر نشده

 100 800 جمع کل 

های مصتلف زیرا    نشان  ا ه شده است، مشارکت گروه 12که  ر جدول  طور همان
 است.

 استخراجی منابع برحسب مقاالت . تفکیک4-7

 کره  اسرت  شرده  پر اخته مقاالتی از  سته آن کلی و جزئی بررسی به بصش ای   ر
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 نامره  پایران » قب رل  از قبلری  پژوهشری  -علمری  هرای  زم نه  یگر از استصراج حاصل
 و «ترجمره » ،«کالسری  پرروژه »، 1«همایش  ر سصنرانی»، «ا کتر رساله» ،«کارشناسی

 کمترر  که گر ید مشص  شده چاپ مقاالت بررسی با است. بو ه «پژوهشی طرح»
 شرو   مری  پ شنها . بو  کر ه مشص  یخوب به را خو  استصراجی منبی نوع ای مقاله
 را خو  پژوهش استصراجی منبی بصواهد نویسندگان از، خو  آتی مقاالت  ر مجله

 هراهراً همچنر   بررسری مقراالت نشران  ا ه کره       .کننرد  مشرص   یروشرن  بره  ن ز
به بعد مرور  توجره مجلره قررار      1395کر ن نوع منبی استصراجی از سال  مشص 

مرور    8(، 97-96-95سال اخ ر ) 3نتایج به  ست آمده طی  بر اساسگرفته است. 
مرور  ن رز طررح     1مرور  گرزارش و    1نامه،  مور  پایان 1تصرج از رساله، مقاله مس

 پژوهشی بو ه است.

 . منابع و مآخذ4-8

. هستند الت   و عربی، فارسی مقاالت شامل مقاالت  ر استفا ه مور  مآخذ و منابی
 شرده  استفا ه پژوهش انجام  ر منبی 13448 از  رمجموع ،بررسی مور  مقاالت  ر

 منبری  7012 و فارسری  منرابی  از  رصرد  46 یعنی منبی 6221 تعدا  ای  از که است
 رصرد از   2منبی بره عبرارتی    215تعدا   و باشند می الت   منابی از  رصد 52 یعنی
 برا  برابر مقاله 388 برای استفا ه مور  منابی استفا ه شده است. م انگ   عربی منابی

 منرابی  از استفا ه  ر خوبی بصش رضایت رقم که باشد می مقاله هر برای منبی 5/34
 ای  و باشد می منبی 18 با برابر مقاله هر  ر استفا ه مور  الت   منابی م انگ  . است
 بررسری  ،طرورکلی  بره  و است مقاله هر برای منبی 16 معا ل فارسی منابی برای رقم

  هنرده  نشان 13 جدول. است خوب مقاالت برای منابی تعدا  متوسط  هد می نشان
 باشد. می مآخذ و منابی نظر از مقاالت وضع ت

 وضعیت منابع و مآخذ در مقاالت چاپ شده .13جدول 

 کل مقاالت منابع التین مقاالت منابع عربی مقاالت منابع فارسی مقاالت شاخص
 388 388 388 388 تعداد

 5/34 18 5/0 16 میانگین

                                                                                                                                 

1. Conference 
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 100 52 2 46 درصد
 0 0 0 0 حداقل
 104 83 43 97 حداکثر

 13448 7012 215 6221 جمع منابع

 مقاالت پذیرش زمان . مدت4-9

 بررسری  برای مجله طرف از شده  ا ه اختصاص زمان مدت بررسی به شاخ  ای 
 مجلره   ر چراپ  جهرت  هرا  آن پرذیرش  ترا  مقراالت   ریافت زمان از یعنی مقاالت

 بررای  مجلره  سرازمان  و  اوری ینرد افر جهرت  از موضروع  ایر   بررسی. پر از  می
 متقاضر ان  رضرایت  م رزان   ر مرؤثری  نقش و است اهم ت  ارای ،مقاالت پ گ ری

. اسرت  برو ه  متفراوت ، مصتلرف  هرای  سرال   ر ها زمان ای . باشد می مجله از چاپ
 575 حردو   زمران  مردت   یرترری   و روز 20 مقاالت پذیرش برای زمان زو تری 

  ریافرت  بررای  الزم زمان مدت م انگ   کل  ر. است بو ه( سال یک از ب ش) روز
 .است مقاله هر برای( ماه 5 حدو ) روز 151 مقاالت چاپ و

 وضعیت مدت زمان پذیرش مقاالت .14جدول 

 سال
 عنوان

 کل 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389

زودترین اعالم نظر 
 نهایی )روز(

15 20 68 85 52 51 86 54 86 20 

دیرترین اعالم نظر 
 نهایی )روز(

152 437 312 246 291 267 575 218 470 575 

میانگین مدت زمان 
اعالم نظر نهایی 

 )روز(
72 185 164 153 154 137 217 135 149 151 

 15 1 0 0 0 12 0 1 1 0 ذکر نشده
 388 31 40 49 41 40 44 46 44 53 جمع تعداد مقاالت

 . وضعیت ظاهری مقاالت4-10

 طرور  همران . بو  مقاالت هاهری وضع ت،  یگر ارزیابی مور  های شاخ  از یکی
 60 ب شرتری   و 10 مقراالت  صرفحه  تعردا   کمترری  ،  هرد  می نشان 15 جدول که

. اسرت  حجرم  صرفحه  26 حردو    ارای مقالره  هرر  م رانگ    طور به که بو  صفحه
 نمرو اری  یا عکس ه چ که بو ند مقاالتی، شده چاپ مقاالت مجموعه  ر همچن  
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 جدول 2 حدو   ارای، مقاله هر م انگ   طور به گفت توان می و بو ند نبر ه کار به
 .است عکس 1 و

 وضعیت ظاهری مقاالت چاپ شده .15جدول 

 عکس و نمودار جدول صفحه شاخص
 608 891 10290 تعداد جمعی

 1 2 26 میانگین
 0 0 10 حداقل
 19 26 60 حداکثر

 گیری نتیجه

های  روش تری  رایج از یکی عنوان به سنجی علم روش شد از سعی ژوهشپ ای   ر
، علرم  ایر   شردن  مطررح   نبرال  شرو . بره   گرفتره  کمک علمی های فعال ت ارزیابی

 علمری  تول رد   مقایسره  بررای  مالکری  عنوان به را علمی مقاالت،  انشمندان برجسته
تحق رق   هردف (. 18: 1394اکبری و همکراران،  ) گرفتند به کار مصتلف کشورهای

ترا   1389ارزیابی شکلی و محتوایی مقاالت مجلره راهبرر  سرال     و بررسی ،حاضر
 شو . که  ر ا امه به نتایج اشاره می است 1397

 علروم  موضوع به ترت ب به بررسی مور  مقاله 388 از مقاالت موضوعی سهم
%( 11) فنراوری  و علم%(، 11) نظامی علوم%(، 12) حقوقی و فقهی%(، 17) س اسی

 زیرر   ر فراوانری  ب شرتری   همچن  . است یافته اختصاص%( 10) اقتصا ی علوم و
 س اسرت %(، 6) حقرو  %(، 6) امن رت %(، 7) خرارجی  هرای  س اسرت  به موضوعات

 توسرعه %(، 4) زیسرت  محر ط %(، 4) الملرل  ب   روابط%(، 4) الملل ب   حقو %(، 6)
 اکنردگی پر رسرد  مری  نظر به ،طورکلی به. است یافته اختصاص%( 4) جنگ و%( 4)

 نسربتاً  پراکنردگی  از بررسری  مور  مقاله 388 ط ف روی بر مقاالت موضوعی سهم
موضروعات   اسرت. همچنر   موضروع ارزیرابی کره  ارای زیرر       برخور ار یکسانی

موضروعات  یگرر همچرون      ر کنرار زیرر   ،و فسرا  برو ه اسرت    ارزیابی عملکرر  
توجه پژوهشگران برو ه  پر ازی، مشارکت س اسی و برنامه توسعه کمتر مور   نظریه

   ر صورت صالحدید مجله، ب شتر مور  توجه قرار گ ر . شو است که پ شنها  می
هرا و تمرایالت نویسرندگان و محققران  انشرگاهی  ر ایرران بره         همچن   گررایش 
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الملرل   های علروم س اسری و روابرط بر       های مصتلف  ر زم نه موضوعات و مقوله
الملرل،   شناسی س اسی، اقتصا  س اسی ب   انیکسان نبو ه و موضوعاتی همچون رو

از مرکرز توجره    غ رره  المللری و  گذاری عمرومی، تعرامالت فرهنگری بر       س است
پژوهشگران  ورتر مانده است. لذا برا توجره بره اینکره چنر   موضروعاتی لزومراً        

هرای کلری  ر    مشی و طراحی س است توانند  ر تدوی  خط و می ن ستنداهم ت  کم
 ا ن توجره   باشند، لزوم اتصاذ تداب ری جهت سرو   مؤثرو عملی  های نظری حوزه

سرهم   شرو .  حسراس مری  به ای  مقروالت ا ب شتر محققان و پژوهشگران  انشگاهی 
ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی از نظر تعدا  مقاالت بره   مشارکت  انشگاه

ظرر  تمرامی نویسرندگان مقراالت  ر ن    محل خردمت  که  ر ای  مور  چاپ رسانده
هرا موجرو  و  ر    کننرده کره اطالعرات آن    مشرارکت  نها  769 از گرفته شده است.

 را مقراالت  کرل  از  رصرد  54/20 یعنری  مرور   158 تعردا  ، مقاالت ذکر شده برو  
 یعنی مور  144 آن از پس و است  ا ه اختصاص خو  به ها شهرستان های  انشگاه

 است. تهران   انشگاه به مربوط ن ز  رصد 72/18

رتبه علمی مؤلفان، به ترت ب شامل رتبه علمی استا ،  انش ار، استا یار، مربری،  
.  ر شراخ   اسرت   انشجویان تحص الت تکم لی  وره  کتری و کارشناسی ارشد

برا    انشجویان  کترری  التحص الن/ فار  استا یاران و مشارکت« نارتبه علمی مؤلف»
 اسرتا ان  رصد از مقاالت بره   7 رصد است و تنها  27اختالف بس ار کمی حدو اً 

های  ن ز باید گفت یافته« تعدا  نویسندگان».  ر مور  شاخ  اختصاص یافته است
مقاله نشرریه   388نفر پژوهشگر  ر نگارش  800 ، رمجموعپژوهش نشان  ا ه که 

نفرر برو ه اسرت و ب شرتری  مقراالت       2 تقریباًاند که سهم هر مقاله  مشارکت  اشته
نفره بو ه و تنهرا نز یرک    2 رصد مربوط به مقاالت  39/46ه، با شده  ر مجل چاپ

ای  یافته حراکی از آن اسرت    .نفر نوشته شده است 5 رصد از مقاالت توسط  1به 
 مطلوب چندان مطالعاتی رشته ای   ر مقاالت تأل ف  ر گروهی مشارکت که م زان

وهی پژوهشگران  هد که کار گر های اخ ر شواهد نشان می ن ست، هر چند  ر سال
رو به رشردی   های اول ه روند  ر وضع ت رو به بهبو ی قرار  ار  و نسبت به سال

 . اشته است
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های مور  استفا ه بو   ها و ف  ها مربوط به نتایج بصش روش بصش  یگر یافته
کراربر ی،   -هرای مرور  اسرتفا ه  ر نگرارش مقراالت )توصر فی       که شرامل روش 

لعه تطب قی، تجربی، سرایر(؛ روش تحق رق )کمری،    ، مور ی، مطاتحل لی -توص فی
ای و بررسری منرابی(؛ ابزارهرای تحق رق      ک فی، آم صته )ترک بی(، مطالعات کتابصانه

 )پرسشنامه، مصاحبه، ترک بی، بررسی اسنا  و تحل ل محتوا(؛ سرطح تحل رل )فرر /   
رویکررر ، سررطح کررالن  ملرری، نظریرره/ سررازمان، صررنعت، کشررور/ افرررا ، شرررکت/

 ملل((؛ حوزه مور  مطالعه تحق قات )صنعت، کشراورزی، خردمات( و روش  ال )ب  
 رصرد   04/68شده است کره    ر ای  بصش، مشاهده .استآماری  تحل ل و تجزیه

تحل لی است. مطلب مهرم  یگرر  ر ایر  زم نره، نروع روش       -از مقاالت توص فی
هرا بره روش مطالعرات      رصرد آن  03/76تحق ق اسرت. از نظرر ماه رت تحق رق،     

 هرد کره بره  ل رل      ها نشان می انجام شده است. بررسی منابیای و بررسی  کتابصانه
، معموالً پژوهشگران به ای  نوع از تحق قرات  های علوم س اسی بو ن پژوهش تب  نی

مندی از امت از باالتر  ر چاپ مقراالت  ر   از نظر  اوری و بهرهب شتر گرایش  ارند. 
الملرل، برر روش تحل لری و     ژوهشی حوزه س است و روابرط بر    مجالت علمی پ

 ا ن  نظر به پذیرش و اولویت الزم است مجله مور شو .  استداللی ب شتر تأک د می
کننرد، ترو م برا توجره بره       های کمی و آم صته ن ز استفا ه می به مقاالتی که از روش

تحق رق ن رز نشران    بررسری ابزارهرای   ای توجه ب شتری نمایرد.   های کتابصانه روش
ها از بررسی اسنا  و  ها برای گر آوری  ا ه  رصد از پژوهش 41/80 هد که  ر  می

. اطالعات ب انگر آن است که به  ل ل برار علمری و   تحل ل محتوا استفا ه شده است
تری  ابزار  عنوان پراستفا ه عالقه ب شتر پژوهشگران حوزه علوم س اسی، ای  ابزار به

هرای   ن بو ه است. با توجه به ماه ت، پ چ ردگی و تنروع پدیرده    ر ب   پژوهشگرا
است که از پافشاری بر یرک یرا   الملل، بهتر  مور  مطالعۀ علوم س اسی و روابط ب  

چند روش پژوهش محردو  )مرروری و تب  نری( اجتنراب شرو  یرا حرداقل سرایر         
اکثرر  کره    های پژوهش کمی و ک فی ن ز مور  توجره قررار گ رر . از آنجرایی      روش

ن راز اسرت ترا اسرتفا ه از      گ رنرد،  موضوعات  ر سطح کالن مور  بررسی قرار می
مشاهدات تجربی ن رز  ر تحق قرات مرور  اسرتفا ه قررار       ههای ترک بی بر پای روش
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 هد که کشور یا ملری برا    همچن   بررسی وضع ت سطح تحل ل ن ز نشان می گ ر .
لعات بو ه است و ایر  موضروع    رصد، باالتری  م زان سطح تحل ل  ر مطا 29/43

 ر ایر  مجلره،    الملرل  ب انگر آن است که  ر موضوعات متناسب با س است و بر   
 احتمراالً ها  ر سطح تحل ل کشور و همچن   سطوح فراملی است و  ب شتر پژوهش

برو ه اسرت و ب شرتری  حروزه      التحص الن  کترری   انشجویان و فار  واستا یاران 
 ز مربوط به حروزه خردمات اسرت کره ب رانگر جرذاب ت       ها ن مور  مطالعه پژوهش

ب شتر ای  حوزه نسبت به صنعت برای کارهای پژوهشی محققان اسرت. همچنر     
بر اساس آمارها، ف  مرور و تب    و پس از آن ف  تحل ل محتوا ب شتری  کاربر  را 

  اشته است.
ت فعال ر   هنرده  نشان« های علمی تصصصی مشارکت گروه»شاخ  مربوط به 

 رصد و پرس از   16کننده با رشته تحص لی علوم س اسی با  های شرکت ب شتر گروه
 87/3 رصد، رشته حقو  و اقتصرا  برا    37/6الملل با  آن رشته تحص لی روابط ب  

های نرامرتبطی    ر برخی موار   یده شده که رشته  رصد مشارکت ب شتری  اشتند.
همچون فلسفه، ا ب ات، پرستاری، آمار و صنایی ن ز به انتشار مقالره  ر ایر  زم نره    

های مدیریت  ولتی،  ها حاکی از آن است که رشته اند و همچن   بررسی اقدام کر ه
از پتانس ل خوبی برای انتشار مقاله  آموزشیبازرگانی، صنعتی، راهبر ی و مدیریت 

لذا باید تداب ری نسبت به مشارکت و همکاری ی برخور ارند.  ر حوزه علوم س اس
با مشرارکت ب شرتر پژوهشرگران حروزه      بسا چه ، شوپژوهشگران ای  حوزه اتصاذ 
 کره برا   ضم  ایر  ها افزایش چشمگ ری  اشته باشد.  راهبر ، سطح ک ف ت پژوهش

 یاسرتصراج  منبری  نروع  ای مقاله کمتر که گر ید مشص  شده چاپ مقاالت بررسی
 از بسر اری  کره  ز  حردس  تروان  مری  هرچنرد  .بو  کر ه مشص  خوبی به را خو 
 پ شرنها   و تحصر الت تکم لری باشرد    هرای  نامه پایان و رساله از مستصرج، ها مقاله

 پژوهش منبی استصراجی بصواهد نویسندگان از، خو  آتی مقاالت  ر مجله شو  می
 کنند. مشص  روشنی به ن ز را خو 

 انجرام   ر منبری  13448  رمجمروع   هد ن ز نشان می« مآخذمنابی و »شاخ  
 و عربری  الت   ،فارسی از منابی شده استفا ه منابی ای  و است شده استفا ه پژوهش
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 هرر  منبی برای 34 با برابر مقاله 388 برای استفا ه مور  منابی م انگ   که است بو ه
 برا  برابرر  مقالره  هر  ر استفا ه مور  فارسی منابی م انگ   همچن   و باشد می مقاله

 تعردا   رسرد  مری  نظر به .است مقاله هر برای منبی 18 معا ل الت   منابی و برای 16
، فرانسره  هرای  زبران  به  یگر اما منابی ؛باشد می مناسب و خوب ،مقاالت برای منابی

محتروای   بره   هری  شرکل   ر ناچ زی )تقریباً صرفر(  بس ار سهم... و روسی، آلمانی
 بعضی انجام  ر خصوصاً که واقع ت ای  به توجه با. اند  اشته بررسی مور  مقاالت

الملرل را   روابط بر    حوزه محققان که توجه ای مطالعات منطقه همچون ها پژوهش
 و کشرورها  برومی  تحق قرات  نترایج  از اسرتفا ه  و به خو  جلب کر ه است، آگاهی

 ایر  ، اسرت  کشور آن و ملی بومی زبان کارگ ری به ن ازمند  یگر جغراف ایی مناطق
ای  ( نق صره ...و روسری ، آلمانی، فرانسه های زبان به منابی از گ ری بهره) ناچ ز سهم
 اسرت  زمانی مدت  هنده مقاالت، نشان پذیرش زمان مدت شو . می محسوب مهم
 از یرک  هر به مجله  ر چاپ جهت ها  آن پذیرش تا مقاله  ریافت زمان از مجله که

هرای مصتلرف    سرال هرا  ر   زمران  ر مجلره مرذکور،    .اسرت   ا ه اختصاص مقاالت
چشمگ ر ن ست. نکته اساسی ایر   متفاوت بو ه است؛ اما  ر ع   حال، ای  تفاوت 

م رانگ     های اخ ر، روند زمان پذیرش مقاالت افزایش یافته است. است که  ر سال
 20حردو اً  زو تری  زمان برای پذیرش مقاالت کمتر از یک ماه و  یرتری  زمران،  

شو  مدت زمان پرذیرش   ماه است که به نظر منطقی و معقول است، اما پ شنها  می
های مور   یت، وضع ت هاهری مقاالت یکی از شاخ نها  ر کاهش یابد.مقاالت 

ارزیابی  یگر، وضع ت هاهری مقاالت برحسب تعدا  صفحه، تعدا  جدول، تعدا  
 مقالره  هرر  م رانگ    طرور  بره   هرد  می نشان عکس و نمو ار است. ای  شاخ  ن ز

، شرده  چراپ  مقراالت  مجموعره   ر همچنر    و بو ه حجم صفحه 26 حدو   ارای
 طرور  بره  گفت توان می و بو ند کار نبر ه به عکسی یا جدول ه چ که بو ند مقاالتی
 .عکس است 1 و جدول 2 حدو   ارای، مقاله هر م انگ  

شاخ  مور  ارزیابی انجام شرده   11 رمجموع با بررسی اجمالی که بر نتایج 
مجالتری  رسد مجله  ر وضرع ت مناسربی قررار  ار  و از معردو       به نظر می ،است

های خارجی و روابط  طور تصصصی بر موضوع س است است که  ر سطح کشور به
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هرای   متمرکرز اسرت. بررسری مقالره     ،الملل  ر کنار  یگر مباحر  مهرم کشرور    ب  
برا توجره بره     ها برا اهرداف مجلره سرازگارند.     مقالهشده، ب انگر آن است که  منتشر
توان ا عا کرر  کره عمرده     ها می شناختی آن بندی مقاالت مجله و تحل ل روش طبقه

  مجلرره ضررم  توجرره برره شررو تحق قررات تحل لرری هسررتند.  ر پایرران پ شررنها  مرری
ترغ ب و تشویق پژوهشرگران؛ تجل لری   های قبل، جهت  پ شنها های مور ی بصش

برتر صورت  هد تا م زان مشارکت و غنای آثار ب شرتر شرو . همچنر      از محققان 
پژوهشگران و نویسندگان حوزه علوم س اسی ن ز از ن ازهرای پژوهشری    الزم است

های موجو  و   ر ای  حوزه آگاه باشند و عالوه بر شناسایی مشکالت و محدو یت
جدیرد را  ر  هرای   نگرر  اشرته باشرند و فرصرت     روندهای گذشته، رویکر ی آینده

برو ن مقراالت  ر راسرتای     محرور  مسرئله . بنرابرای   هنرد  ستور کرار خرو  قررار     
هرای   پاسصگویی به مسائل مهم و استراتژیک کشور، از  یگر نکاتی است که یافتره 

 پژوهش حاضر بر آنها اصرار  ارند.
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توده زباله با  تحلیل زنجیره تأمین زیست
 های شناختی فازی گیری از نقشه بهره

 مریم امانی

 احمدرضا قاسمی

  زاده قطری علی رجب

 عادل آذر

 چکیده
منبو    عنودا   تودا  بوه   را مو  توده    زیست، ریپذدیتجد یها یانرژ یتقاضا شیافزا نظر به

توده  زباهوه هر حوجه نیوان  بوه ههیو         زیسوت . هانسوت  ریپوذ دیتجد یها یانرژ یدیکل

ایو   گرفته احوت.   تدنه قرار زیست بیشتر مدره های مدیریت زباهه و حفظ محیط حیاحت

هوا بوه انورژی بورق،      هدف تبودی  ن   مناب  هارای پتانسی  زیاهی برای تدهید برق هستند

را هر   توممی  نقوش می و    ر یو زنجهوذا   ،زیسوت احوت   هوا و حفوظ محویط    مدیریت زباهه

. هر ایو   کنود   مو  فایا یانرژ دیتده یبرا زباهه تده  مؤثر و کارنمد مناب  زیست ینور فراهم

ه هر توده  زباهو   هر گام نخست با مصاحبه از خبرگا  انزای زنجیر  تممی  زیست ،پژوهش

شناخت  فازی ابتدا روابط علو  بوی  انوزای      با احتفاه  از روش نقشه د.شایرا  شناحای  

زباهوه هر   توده   ستیز  یتممزنجیر  بررح  و حپس به حناریدهای مختلف انزای زنجیر  

شناخت  فازی نشا  هاه که تدهیود    نیت تدهید انرژی پرهاخته شد. نتایج روابط عل  نقشه

ونق  اوهیه به  حازی هر مح  هف  و ح   پرهازش )تفکیک(، ذخیر  ، پیشتده  زباهه زیست

حوناریدهای    هسوتند. هر بررحو    2.86و  2.97، 3.08، 5.5ترتیب هارای هرنه خرونو   
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تده  زباهه میوزا  تومثیر حوایر     نشا  هاه با افزایش میزا  تمثیر تدهید زیست جینتا ،مختلف

یابود. وهو  بوا افوزایش میوزا  تومثیر        افزایش م انزای زنجیر  هر نیت تدهید انرژی نیز 

حازی هر مح  هف  میزا  تمثیر حایر انزا به ه ا  نسبت کاهش  ونق  اوهیه، ذخیر  ح  

تدا  نتیجه گرفت که تدهید  شده. م  ها منف  م  یابد تا نای  که رابجه تمثیرگذاری ن  م 

گذارتر و هارای اه یت بیشتری تده  زباهه نسبت به حایر انزای زنجیر  تممی  تمثیر زیست

 برای تدهید انرژی هست.

زباهه، زنجیر  تممی ، تدهیود انورژی،    تده  ستیزهای تجدیدپذیر،  انرژی: کلیدی های هواژ

 شناخت  فازی نقشه

 



 

 

 مقدمه

، اماا  رفاه زندگي بشر را به دنباا  دارد آوری در جهان، آسايش و  توسعه علم و فن
زيست، تغییرات گساررده آ  و واوايي    شامل آلودگي محیط يعث بروز مشكالتبا

 واای  يآلاودگ  ،واای فسایلي   واا شاده اساتو ساو ت     انسان یبرا غیره در زمین و
باعاث   واا  و تناو  سا   نيا و ساو رن ا کنند يم جاديشماری را ا محیطي بي زيست
کاه تان ا انساان را د اار مشاكل و       شاود  يشدن گازوای سمي به محیط ما  وارد
واای ااان نریار اناريی      اناريی  ينيگزيجا ،رو نيا کندو از آلوده مي زيست را محیط

واای االال از    انريی یجا به غیره و 1توده ستيگرمايي، ز  ورشیدی، بادی، زمین
محیطاي و ماااارات ناشاي از آن     واای زيسات   واای فسایلي، از آلاودگي    سو ت

 اایير باودن   ومچناین ااياان   و(Raychaudhuri & Kumar chosh, 2016: 915)کاود يم
باعاث شاده اسات تاا باه       یانري تیامن جاديو ا داريتوسعه اا ،يلیفس یوا سو ت

در سابد   واا  ن آساهم   شيو افازا  ريداای يتجداان و  یوا یگسررش اسر اده از انري
 (وPaluo et al, 2015:245) توجه بیشرری شودجهان  یانري

 تأمین ريایديتجد یوا یانري جهان از هیاول یانري درلد 13.3، 2005سا   در
 7/79تاوده   زيسات  ، اناريی رياای ديتجدی از منابع انري کيشده است که سهم ور  

 ی، اناري درلاد  1/3 ييگرما نیزم ی، انريدرلد 5/16ادود  يآب برق یانري درلد
باوده   زیجزر و مد ناا   یو انري درلد 0.48 یباد ی، انريدرلد 0.09 یدی ورش
 (وRen, 2005: 8) است
يكي از توده  زيستدر تولید انريی داردو  بديل بي يتوده نقش زيست ،رو  اين از

                                                                                                                                 

1. Biomass 
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ااور   تاوده زبالاه باه    زيست استو توده ایير از بین منابع زيست منابع انريی تجديد
زيسات   وای ماديريت زبالاه و ا اح محایط     فعا  در سطح جهاني به دلیل سیاست

توده زبالاه   زيست تدارکات اتیعملزياد  نهيوزگرفره استو  توجه قرار بیشرر مورد
 يدگیا چیا شيو افازا  زبالاه  تاوده  رو به رشاد زيسات   یتقاضابرای تولید انريی و 
تاأمین   رهیا زنج تيريماد  یكردواا يباه رو  ازیا نزبالاه،  تاوده   زنجیره تأمین زيسات 

 رهیا زنجبناابراين   ؛(Lakovou et al, 1860 2010)دواد  را نشاان ماي   زبالهتوده  زيست
 دیا تول یتاوده بارا   مؤثر و کارآمد منابع زيست یآور را در فراوم ينقش مهم ،تأمین
 (وMafakheri & Nasiri, 2014: 117) کند يم  ايا یانري

واای اجراشاده در ساازمان     بر مبناای نراايع علماي و عملاي يكاي از اارويه      
وای شهری در شهروای با جمعیات   سنجي زباله بر ارانسیل وای نو ايران مبني انريی

، ارانسیل تولید بارق از  1385بر مبنای سرانه سا   ،وزار ن ر در کشور 250بیش از 
 ،ساوزی  بار فنااوری زبالاه    مگاوات مبرناي  687شهر در ايران، برابر با  30وای  زباله

سانجي   گزارش ارانسیل) سازی قابل اسرحصا  است ووازی و روش گازی وضم بي
 1یاناري  يالمللا  نیيانا با ابق آمار آ و(1397وای تجديدایير، سايت ساتبا،  انريی

(IEA)   تولیدشده از منابع مارلا    یسهم انري ،شده است منرشر 2016که در سا
 درلاد  1.7جهان  یکشوروا رينسبت به سا رانيدر کشور ا ريایديتجد یوا یانري
ن آ درلاد  5تولیدشاده اادودا     رياای  ديا تجد یدرلاد اناري   7/1 نيست که از اا
ي اناريی،  المللا  نیبا ساايت آياناا   ) شده اسات  تولید يكيالكرر یلورت انري به

واای تجديداایير و    توده ساازمان اناريی   دفرر زيست شده انیباي گزارش  (و2017
لیا کشاور اياران    ،استوری انريی برق تاکنون برق تولیدی از زباله  یلي کم  بهره

توده زباله در جهات تولیاد اناريی     تاکنون نروانسره است از ظرفیت موجود زيست
 برق اسر اده کندو

تاوده زبالاه جهات افازايش      با توجه به اومیت مديريت زنجیره تأمین زيسات 
دارد تاا ابرادا    بار آن زباله ايان تحقیاق ساعي     توده ستيزکارآمدی تولید انريی از 

توده زباله را در جهت تولید انريی اان شناساايي کناد    ین زيستاجزای زنجیره تأم

                                                                                                                                 

2. International Energy Agency 
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 باه دسات  تاوده زبالاه را    علي بین اجزای زنجیره تأمین زيست راتیتأثو اومیت و 
زباله در راسرای تولیاد   توده ستيز نیتأمآوردو سپا به بررسي سناريووای زنجیره 

 زير است: ایو ارسشانريی اان بپردازدو اژووش ااضر درلدد ااساگويي به 
توده زبالاه در راسارای تولیاد اناريی ااان در       اجزای زنجیره تأمین زيست( 1

 ايران  ه وسرند؟

تاوده زبالاه در راسارای تولیاد      اومیت نسبي اجزای زنجیره تاأمین زيسات  ( 2
 انريی اان در ايران  گونه است؟

لیاد  توده زباله در راسارای تو  علي بین اجزای زنجیره تأمین زيست راتیتأث( 3
 انريی اان در ايران  گونه است؟

توده زباله در راسرای تولید اناريی   سناريووای اجزای زنجیره تأمین زيست( 4
 اان در ايران  گونه است؟

 پژوهش پیشینه. 1

ريزی  طاي بارای    با اسر اده از مد  برنامه 2018و ومكاران در سا   1عبدو  قاني
الت کشاورزی مدلي ارائه دادناد کاه   توده محصو شبكه زنجیره تأمین بقايای زيست

 آنجاکاه  ازشاودو   ونقل، سود کشااورزان ااداک ر    املبا در نرر گرفرن وزينه زياد 
و کشااورزان   ونقل باااليي وسارند   دارای وزينه امل بقايای محصوالت کشاورزی

ساوزانند تاا    اين بقايا را بعد از برداشت محصو   ود در زمین کشاورزی  ود مي
جايي ايان بقاياا اردا ات نكننادو ياک مطالعاه        هبرای جاب یونقل زياد وزينه امل

وتحلیل قارار گرفاتو نراايع نشاان داد      مورد تجزيه مد سنجي  موردی برای اعربار
 Abdul)شاود   ای ماي  رشار گازوای گلااناه ونقل بقايای ذرت باعث کاوش ان امل

Ghani et al, 2018: 39و) 
 توده تأثیر سا رار زنجیره تأمین زيست»تحقیقي با عنوان  و ومكاران 2دالاورته

انجاا    2018در ساا    «توده بر روی تأمین مواد اولیه انريی زيسري و قیمت زيست
اسر اده از ماد  يكپار اه   با  وای تولید انريی زيسري دادندو در اين تحقیق سیاست

                                                                                                                                 

1. Abdul Ghani 

2. De Laporte 
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تاوده و ساا رار    يابي با توجه به قیمت مارل  زيست اقرصادی، بیوفیزيكي و مكان
امال   (1ياابي ساه ساناريو     توده ارزيابي شدو در ماد  مكاان   زنجیره تأمین زيست

ساازی   تجماع و ذ یاره   (2 ؛توده از مزرعه به ايسرگاه تولید نانوتیک مسرقیم زيست
امال   (3 ؛عاه و ساپا امال باه ايسارگاه بنادر روتاردا        واا در مزر  تاوده  زيست
تاوده در نرار    شده به بندر انراريو با توجه باه قیمات زيسات    وای جمع توده زيست

توده تحت تأثیر سا رار زنجیاره تاأمین    گرفره شدو نرايع نشان داد که عرضه زيست
در زماین انجاا     تاوده  سات يز یسااز  رهیذ توده است و زماني که  و قیمت زيست

 و(De Laporte et al, 1053: 2018)شود ونقل کمرر مي املوزينه  گردد، مي
محیطاي و امنیراي    ( اثارات ناامطلو  زيسات   2016) 1وسیون لیم و وونگ ال 

تاوده   زيسات  ومچاون وای فسیلي را عامل توجه به مناابع اناريی اايادار     سو ت
ونقال باااليي اسات و ايان      تاوده دارای وزيناه امال    زيسات  ،اا  نيا بادانندو  مي

 ،کنادو در ايان ااژووش    توده را مر ااوت ماي   وای زيست اورینشرايط ف  محدوديت
بارای   2تاوده  نويسندگان روش جديدی به نا  تحلیل  ر اه عمار اجازای زيسات    

مراال تولید و کاربرد آن اسر اده کردندو توده در  وای اجزای زيست بررسي ويژگي
تاوده، بهباود    رايع اين اژووش اا از اسر اده از روش  ر ه عمر اجزای زيسات ن

 ,Hsion lim & Hong lamتوده موجود را نشاان داد )   شمگیر زنجیره تأمین زيست

 (و733 :2016
ارااي زنجیره تاأمین  »عنوان  با( در تحقیقي 2016و ومكاران ) 3مورات يازان

وای مارل  عملكرد زنجیره تاأمین   اراايبه مقايسه « توده نسل دو  اايدار زيست
تاوده نساال دو  باا تمرکااز بار وااادوای لاانعري آذرکافات )ایرولیااز( و       زيسات 
توده از لحاظ اايداری اقرصادی و  وای مرمرکز در مقابل غیرمرمرکز زيست مجموعه
ساناريووای آذرکافات در مقايساه باا      ،اندو در اين ااژووش  محیطي اردا ره زيست

اندو بدين منراور  هاار    ای سو ت و تولید الكرريسیره بررسي شدهسناريووای ارتق

                                                                                                                                 

1. Hsion lim & Hong lam 

2  . Biomass Element Life Cycle Analysis 

3. Murat yazan 
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تاوده نسال    اندو نرايع نشان داد که ااردازش زيسات   سناريو شناسايي و مقايسه شده
واای فسایلي    تار از نموناه   گاران  درلد 65 شده شيااالبر بوده و روغن  دو  وزينه

ملكرد بهراری از  محیطي، وااد سیار ع استو از لحاظ معیاروای اقرصادی و زيست
 7.54و  6.99واادوای ثابت نشان دادندو نسبت  روجي باه ورودی اناريی باین    

کیلوگر  به ازای ور تن روغان   138و  96اکسید بین  قرار داشره و انرشار کربن دی
 و(Murat yazan et al, 2016: 173)است  شده شيااال

زی کااربردی  ساا  ماد  »عناوان   باا ( در تحقیق  ود 2016و ومكاران ) 1ااولو
، سه نو  سیسرم زنجیاره تاأمین را از نرار    «سبز توده عملكرد زنجیره تأمین زيست

تاوده در مكاان اولیاه،     آوری کال زيسات   توده در مكان اولیه، جمع برداشت زيست
تاوده در شارايط    ونقال، تالیاه زيسات    توده از مكان اولیه و امال  بارگیری زيست

واا،   و ماد  کااربردی فعالیات   دادند قراري بررس موردمر اوت با توجه به وزينه کل 
ی سااز  هیشاب  ExtendSimافزار  اقدامات، فرايندوا و عملیات تولید و اجرا توسط نر 

عناوان ياک سیسارم اشاریباني      تواند به شده در اين تحقیق مي استو مد  ارائه شده 
ار قار  اسار اده  ماورد وای مارل   جهت شناسايي موانع با بررسي و آزمايش گزينه

شود سیسرم بر مبنای وزينه کل عملیات يا زمان کل عملیاات   گیرد و اين باعث مي
 (وPavlou et al, 2016: 29سازی شود ) بهینه

 تاوده  سات يز نیتأمبه ارااي زنجیره   ود نامه انياادر  (1395)شقايق آقايي 
زنجیره تأمین سو ت اردا ت و  ونقل املوای  ی وزينهساز نهیکمزيسري با ودف 

دادو ماد    قارار  يبررس موردرا تا تحويل به مشرری  توده ستييسري از برداشت زز
وتحلیال قارار    در دو االت قطعیت و تحت عاد  قطعیات ماورد تجزياه     شده ارائه

اااليشگاه بهرر اسات در   داد،وای بهینه برای ور دو مد  نشان  جوا نرايع گرفتو 
برداشت داشاره باشادو ومچناین    وای  که فالله کمرری با مكانمكاني ااداث شود 

یرد که وزينه اولیه کمراری باه زنجیاره    گ ای بیشرر مورد مصرف قرار مي توده زيست
 (و1395د )آقايي، اعما  کن

توساعه ماد    »نامه کارشناسي ارشد با عناوان   اايان (1394) زاده يمصط اريسا 

                                                                                                                                 

1. Pavlou 
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با توجاه باه    وا توده رياضي برای شبكه زنجیره تأمین ویدروين با اسر اده از زيست
را در دانشگاه تهران انجاا  داده اساتو در ايان تحقیاق باه       «محیطي مسائل زيست
شده اساتو    سازی تصمیمات در سطح زنجیره تأمین ویدروين اردا ره مسئله بهینه

وای شاهری   زنجیره تأمین میکور  هارسطحي شامل سطوح تأمین مواد اولیه )زباله
ساازی در ايان    و بهیناه است، انبارش و تقاضا و بقايای کشاورزی(، تولید ویدروين

سازی میزان آاليندگي زنجیاره تاأمین و وزيناه کال زنجیاره       منرور کمینه تحقیق به
 ،سازی میزان آاليندگي در اولويات او   دادن ودف کمینه قرارو نرايع نشان داد است

یار د که سیاسارگ شو ای مي گونه منجر به ارااي و مديريت زنجیره تأمین میکور به
يناد تاأمین تاا مصارف     اواای فر  درلادد کااوش آالينادگي    ،با لرف وزينه بیشرر

 (و1: 1394، زاده يمصط ) آيد ویدروين برمي
نامه  ود به توساعه ماد  رياضاي بارای شابكه       در اايان (1393)اور  وندالیان

واا   تاوده  زنجیره تأمین سبز تحت شرايط عاد  قطعیات جهات اسار اده از زيسات     
 و دشا برای انراا  بهررين مكان جهت ااداث اااليشگاه ارائه  اردا تو مد  او 

واای ایشاین دارای  طاای کمراری      نرايع نشان داد که اين مد  در مقايسه با ماد  
 (و1: 1393اور،  است )وندالیان

 توده در حوزه زنجیره تأمین زیست شده انجام. خالصه تحقیقات 1جدول 

 نویسندگان ردیف
سال 
 انتشار

 عنوان پژوهش
شده در  های بکار گرفته مؤلفه

 پژوهش

1 Abdol Ghani et al 2018 
توده با  طراحی شبکه زنجیره تأمین زیست

 توده بقایای زیست
سازی،  ونقل، ذخیره برداشت، حمل

 نیروگاه

2 De Laporte et al 2016 
و قیمت  توده تأثیر ساختار زنجیره تأمین زیست

انرژی توده بر روی تأمین مواد اولیه  زیست
 زیستی

ونقل، برداشت، نیروگاه،  حمل
 سازی پردازش، ذخیره پیش

3 Hsion Lim & 
Loong Lam 2016 

توده از طریق  سازی زنجیره تأمین زیست بهینه
 توده اجزای چرخه عمر زیست لیوتحل هیتجز

 ونقل، نیروگاه برداشت، حمل

4 Murat Yazan et al 2016 
توده نسل  زیستطراحی زنجیره تأمین پایدار 

 دوم
پردازش،  توده، پیش برداشت زیست

 ونقل پردازش، حمل

5 De Meyer et al 2016 
توده با استفاده  توجه به بازسازی و رشد زیست

 توده سازی زنجیره تأمین زیست از بهینه
پردازش،  سازی، پیش برداشت، ذخیره

 ونقل، تبدیل انرژی حمل

6 Pavlo et al 2016 
کاربردی عملکرد زنجیره تأمین سازی  مدل

 سبز توده زیست
پردازش،  ونقل، پیش برداشت، حمل
 سازی، نیروگاه ذخیره

7 Paulo et al 2015 سازی،  ونقل، ذخیره برداشت، حملتوده  مانده زیست سازی زنجیره تأمین باقی بهینه
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 نیروگاه جنگلی برای تولید انرژی زیستی

8 Grigoroudis et al 2014 
برای طراحی بهینه  DEAالگوریتم بازگشتی 

 توده شبکه زنجیره تأمین زیست
سازی،  توده، ذخیره برداشت زیست

 پردازش، نیروگاه. ونقل، پیش حمل

9 Zhang et al 2012 
سازی زنجیره تأمین  توسعه یک مدل شبیه

 برای تولید انرژی سوختی
ونقل  توده، حمل برداشت زیست

 توده زیستتوده، ذخیره  زیست

10 Kim et al 2011 
حساسیت از  لیوتحل هیتجزطراحی بهینه و 

توده برای  شبکه زنجیره تأمین زیست
 های زیستی تحت عدم اطمینان سوخت

ونقل،  توده، حمل برداشت زیست
 نیروگاه

11 Lakovou et al 2010 توده زباله مدیریت زنجیره تأمین زیست 
توده زباله،  ی زیستآور جمع

سازی،  ونقل، ذخیره حمل
 پردازش، تبدیل انرژی پیش

 وای اژووش منبع: يافره

بیشارر باه تعريا      تاوده  سات يز نیتاأم در زمیناه زنجیاره    شده انجا در تحقیقات 
 نیتاأم ساازی رياضاي عملكارد زنجیاره      واا و اجازای ايان زنجیاره، ماد       فعالیت

ساازی   واا، شابیه   جهات کااوش وزيناه    تاوده  ستيزدر بر ي از منابع  توده ستيز
برای تولید انريی که برای انراا  مكان مناسا    توده ستيز نیتأمعملكرد زنجیره 

و وادف اک ريات تحقیقاات    اسات  شاده   اردا راه تسهیالت و کاوش وزينه باوده،  
ی اين زنجیره جهت کااوش  ساز نهیبه توده ستيز نیتأمدر زمینه زنجیره  شده انجا 
 تاکنونو  استتا تبديل آن به انريی  توده ستيزز محل برداشت ا ونقل املوزينه 

 تاوده  سات يز نیتأماست که به روابط علي بین اجزای زنجیره  نشده  انجا تحقیقي 
شانا ري فاازی    اردا ره باشد و سناريووای مارل  اجزای اين زنجیره را باا نقشاه  

  ا  زبالاه ايان    تاوده  سات يز نیتأمبررسي کرده باشدو با توجه به اومیت زنجیره 
ساعي بار آن اسات تاا     لیا در ايان ااژووش    ، ورد اژووشي در ايران به  شم مي

باومي بارای کشاور اياران ارائاه شاودو ساپا باا          زبالاه  توده ستيز نیتأمزنجیره 
روابط علي بین اجزای زنجیره و سناريووای مارل  بر  توان مي شنا ري فازی نقشه

 را بررسي کردو نیتأمعملكرد زنجیره 

 پژوهش نظریمبانی . 2

که منبع تولیاد آن، بار الف    انريی است ،انريی تجديدایير: های تجدیدپذیر انرژی
در يک باازه   ابیعت وای تجديدناایير )فسیلي( قابلیت آن را دارد که توسط انريی

 جايگزين شوند؛ مانناد  يراار اا از مصرف به آيد وبه وجود  دوبارهزماني کوتاه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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، جازر و ماد )ااماداور،    تاوده  سات يزيي، گرما نیزمانريی  ورشیدی، انريی باد، 
 (و4: 1393

اسات و باه    ایيرديتجد یوا یاز منابع مهم انري يكتوده ي زيست: 1توده زیست
 ،شاود  میتقس يعیقانون اب یداشره و بر مبنا نمو شد ور تیور موجود زنده که قابل

زناده   موجاودات  واا،  بار   اواان، یگ یواا، اجازا   شامل جنگال  که دگرد يااالق م
 تیا مواد قابل نيشوندو ا مي ييو غیا یشهر یاسماندوا يوانیزائدات ا وا، انوسیاق
فروساانرز  دهياادر  ااال  اد ،در  ااود را دارا اسااتو درواقااع   یانااري رهیااذ 
 اواان یدر گ یدی ورشا  یاناري  توساط  و اان و واوا   آ  قيکربن از ار اکسید دی
در مواقاع  ی دی ورش یانري نيا ،گردد يوا م و باعث رشد و نمو آن شود يم رهیذ 

بارق،   دیا تول تیا تاوده قابل  را دارا اساتو زيسات   یباه اناري   ليتبد تیمصرف قابل
را  ييایمیش دیم  یو انوا  کاربردوا یگاز یوا سو ت ع،يمای وا ارارت، سو ت

 (وCritchlow & Leroi, 2012) دارا است
واای موجاود    ناشي از فعالیت یوا مانده ااو  وا مانده يباقبه  :زباله توده ستیز
نا واسره توساط   واسره يا لورت جامد، مايع و گاز   صوص انسان که به هزنده ب

واای   مانناد زبالاه  ؛ شاود  تلقي ماي  زائدشود و از نرر آن  آن تولید و دور رياره مي
 (وLakovou et al, 1862: 2010و )غیرهوای لنعري و  شهری، زباله

و  نادوا يافر يکه ا ریوای درگ ای از سازمان تأمین شبكه رهیزنج :2زنجیره تأمین
 ادمات باه مشارری ارائاه      ايا  کااال  کيا را در قالا    يمارل  ارزش وای تیفعال
 كپار هي ندياای فر عنوان مجموعه تأمین به رهیزنج ،گريد ي يدر تعرو است ،دوند يم

 ،کنناده  توزياع  دکنناده، یتول ،کنناده  تاأمین )وکار شاامل   در قال  اجزا مارل  کس 
مواد  اا  باه    ليمواد  ا ، تبد افتيدر جهت در گريكدي است که با( فروش  رده

 وکنند کار مي فروش به  رده ييمحصوالت نها ليو تحو ييمحصوالت نها
وای مجزا است که  سازمان شررییتعداد ب ايتأمین شامل دو  رهیاورکلي زنج به
مرصاال وساارندو  گريكااديبااه  يمااال انيااو جر ااالعااات مااواد، انيااجر قياااز ار

                                                                                                                                 

1. Biomass 

2. Supply chain 
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 ايا  کارده   هیا ته را هیا تأمین ممكن است مواد اول رهیزنج کيدر  ریوای درگ سازمان
 (وShapiro, 2007) کنند دیرا تول ييمحصوالت نها اي يانیمحصوالت م

 دیتول تيريدر مد يتأمین نقش مهم  رهیزنج تيريمد :توده زنجیره تأمین زیست
 تيريعناوان ماد   تاوده باه   تأمین زيسات   رهیزنج تيريو مدکند يم  ايا يسريز یانري
را شاامل   يسار يز یانري دیتوده تا تول از کشت زيست يسريز یانري دیتول كپار هي
 و ساازی  ذ یاره  انرقاا ، کشات و برداشات،    ي هاار جاز الال    یکه دارا شود يم

 (وGrigoroudis et al, 2014: 115) اردازش است ایش
وای گرافیكاي علات و معلاو      شنا ري يا ومان مد  : نقشهشناختی فازی نگاشت

 2( در ااوزه علاو  سیاساي معرفاي شادو کوساكو      1976) 1توسط رابارت اساكلورد  
 قرار اسر اده موردوا  بار ابزاروای فازی را برای ترسیم اين مد  ( برای ناسرین1986)
وای شانا ري   بار مطرح کردو نقشه را برای ناسرین شنا ري فازی وای نقشه و مد  داد

واای فاازی و    وای ترکیبي وسرند که از لحاظ بعضي م اویم بین سیسارم  فازی، روش
واای مارتبط    وا دانش را از االت نمادين و وضعیت وای عصبي قرار دارندو آن شبكه

کننادو   و ر دادوا در االات قابال قیااس بیاان ماي      وا يمش  طبه آن مانند فرايندوا، 
اسات کاه باا اسار اده از آن فرايناد       شاده   تيوادا گرافاي   مشاصه اللي اين ماد  

دو شاو  گیری و بررسي روابط علت و معلولي میان بر ي عوامل نمايش داده ماي  نریجه
وايي است که از تجار  و دانش افراد  باره   ايجاد يک مد  شنا ري نیازمند ورودی

 (و104: 1394قاسمي و قباديان، )آيد  در موضو  مورد نرر به دست مي

 ی پژوهششناس روش. 3

در  ينقاش مهما   رياای  ديتجد یمنابع انريدود که  بررسي ادبیات موضو  نشان مي
 ينيگزيو جاا  یا گلااناه  یوش انرشاار گازواا  کاا  یجهان بارا  يفعل یوا یاسرراتژ

تاوده زبالاه از محال     ی زيسات آور جمع کنندو يم  ايا يلیفس یوا سو تباشي از 
 دارای ایچیدگي زياد و وزينه تادارکات بااال اساتو    ،برداشت تا تولید آن به انريی

مهام وساتو    یانري دیتول یبرا یاقرصاد هنیزم توده در تأمین زيست رهیزنج ييکارا
                                                                                                                                 

1. Robert exlord 

2. Kosko 
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تااوده زبالااه،  تااوده و زيساات اااوزه زنجیااره تااأمین زيساات ،تحقیقااات ایشااین در
اجازای   عناوان  باه ونقل و تبديل انريی  سازی، امل ی، ذ یرهآور جمعوای  فعالیت

 استو شده  انیبتوده زباله  زنجیره تأمین زيست

 توده زباله . زنجیره تأمین زیست1شکل 

 

Lakovou et al, 1862: 2010 

يک زنجیره تأمین کلي برای تمامي منااق جهان نیساتو   ،توده يستزنجیره تأمین ز
 بومي استو لورت بهتوده  زنجیره تأمین زيست

 -کااربردی و از نرار روش تولای ي    -ای تحقیق ااضر از نو  ودف توساعه 
ااردازد   تحلیلي به وضعیت کنوني اديده ماي  -روش تحقیق تولی يستو اتحلیلي 

 آنچاه بار تصويرساازی    عاالوه  اژووشگر ودود يمقرار  مطالعه مورديا موضوعي را 
وست به تشريح و تبیین داليل  گونه بودن و  رايي وضاعیت مسائله و ابعااد آن    

گاه اسرداللي محكماي داردو ايان    نیاز به تكیه ،اردازدو برای تبیین و توجیه داليل مي
سپا به  ،ودش گاه از اريق جسرجو در ادبیات و مباني نرری تحقیق فراوم مي تكیه
مادد،   اردازد )کرماااني و علاي   گیری مي ي روابط ابعاد مسئله تحقیق و نریجهبررس
با مرور ایشینه و مباني نرری ابعاد مسئله تحقیق که اجزای  اژووش(و در اين 1396
مصاابه از  برگاان ااوزه    و باد ششناسايي  ،زباله است توده ستيز نیتأمزنجیره 
توده زبالاه در   اجزای نهايي زنجیره تأمین زيست ؛بودندن ر  4توده که تعداد  زيست

پا برای بررساي رواباط باین اجازای     قرار گرفتو س دیأيتايران شناسايي و مورد 
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ن ر از  برگان توزياع   7شنا ري فازی ارااي و بین  ، ارسشنامه نقشهنیتأمزنجیره 
و  علاي  راتیتاأث محاسبه  برای شده یآور جمعوای  داده ،در اايان .دشی آور جمعو 

مورد تحلیل قارار گرفاتو    Mental Modeler افزار نر بررسي سناريووای مارل  با 
کناد تاا    سازی است که به افراد و جوامع کماک ماي   افزار مد  افزار يک نر  اين نر 

وتحلیال ساناريووای مارلا      دانش  ود را در يک فرمت اسراندارد بارای تجزياه  
گاا  اساتو گاا      افازار دارای ساه   در ايان نار    سازی اسر اده قرار دوندو مد  مورد

تعري  روابط بین ايان   ،گا  دو  ؛مطالعه تعري  اجزای مهم سیسرم مورد ناست،
العمال   برای تعیین  گونگي عكاا  ”What if“اجزا و گا  سو  اجرای سناريووای 

 (وMental Modeler, 2018)است ی از تغییرات ممكن ا دامنهسیسرم تحت 

 نجام پژوهشمراحل ا .2شکل 

 

 . مشخصات خبرگان2جدول 

 رشته تحصیلی )مقطع( تجربه )سال( جنسیت سن سمت ردیف
 شیمی )دکترا( سال 18 مرد 45 ی ساتبافناورمدیر دفتر توسعه  1
 شیمی )کارشناسی ارشد( سال 15 مرد 48 ساتبامدیر گروه تحقیقات  2
 شیمی )کارشناسی ارشد( سال 8 مرد 38 مدیر بخش ساوه 3
 )کارشناسی ارشد( ستیز طیمح سال 20 مرد 50 توده ساتبا مدیر دفتر زیست 4

 وری برق ايران وای تجديدایير و بهره سازمان انريیمنبع: 
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يک نمودار علت و معلو  است که نمايشاگر رواباط باین     شنا ري فازی نقشهمد  
واا ياا    ساری گاره   از ياک  FCMيک مد  وای ایچیده استو  اجزای اساسي در نرا 

با يكديگر ارتباا  دا لاي    دار وزنوای  وسیله کمان شده است که به  م اویم تشكیل
طه علات  دارندو ور ارتبا  دا لي میان دو گره دارای وزني است که معاد  نیرو راب

شنا ري با فنون مارل  شامل اسر اده از  ستو يک نقشهاو معلولي میان آن دو گره 
وا برای اسراراج نررات  برگان و ترسیم مرغیرواا و رواباط، بررساي از     ارسشنامه

واای کماي و    تحلیل محروا برای کش  روابط در مرون نوشاراری، اسار اده از داده  
 تواند به تصوير کشیده شودو و  برگان مي فرايند مصاابه عمیق با افراد مارل 

 است: زيربه شرح  FCMوای  گا 
 ؛گا  او : تهیه ماتريا اولیه عوامل

 ؛گا  دو : تنریم ماتريا فازی شده عوامل
 ؛گا  سو : ايجاد ماتريا قدرت ارتبا 
 (و105: 1394قاسمي و قباديان، )گا   هار : تهیه ماتريا نهايي عوامل 

 توده زباله ادبیات تحقیق و شناسایی اجزای زنجیره تأمین زیست. نتایج مرور 4

تاوده و   ی اوزه زنجیره تأمین زيسات وا نامه انياامطالعه مقاالت و  در اين مراله با
ونقال   تاوده، امال   ی زيستآور جمعتوده زباله اجزای زنجیره تأمین شامل:  زيست
انريی شناساايي شادو    اردازش و تبديل توده، ایش سازی زيست توده، ذ یره زيست

 آورده شده استو 1در باش ایشینه اژووش جدو  

نتایج مصاحبه باا ببرااان در ج ات شناساایی اجازای زنجیاره تاأمین        . 4-1

 توده زباله در ایران زیست

 ریا نروای کی اي   توان از انوا  مارل ي از داده وا و معیاروا مي جهت تعیین شا ص
دونادگان و   وای روزانه ااسا   گ رگو، مشاوده، مصاابه، گزارش عمومي، يادداشت

آوری ااالعاات در   تعامالت و ت كرات  ود اژووشگر اسر اده کاردو روش جماع  
يندی بارای کسا  ااالعاات    ااين مراله تحقیق، روش مصاابه استو مصاابه فر

ااسا    ناده کن مصااابه واای   لورت شا اوي باه ارساش    شونده به است و مصاابه
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واا،   دود و اين نوعي تباد  اجرماعي دوسويه استو در ابرادا مصااابه از  باره    مي
اژووشگر ودف از انجا  تحقیق را بیان و با ايجاد روابط لمیمي و جلا  اعرمااد   

لاورت   کاردو ابرادا مصااابه باه     وا زمینه را برای انجا  مصاابه بهرر فاراوم    بره
موقعیات   لط اا  ( 1 :اللي مصاابه شاامل  وای سشارانجا  شدو  وا  برهان رادی از 

برای تولید انريی بارق   (2ا رصار بیان کنیدو  کاری و فعالیت  ود را در سازمان به
نحوه انجاا  وار    (3شودو  وايي انجا  مي شما  ه فعالیت به نررزباله  توده ستيزاز 

وگااه  گوناه   زباله تا نیر توده ستيزی آور جمع برای ازین موردی وا تیفعاليک از 
کنرار  را در دسات داشاره و ااا از ااياان       ،استو اژووشاگر در ااو  مصااابه   

شده توسط او و برداشات  اود را از    مطال  بیان بار کيکننده  توضیحات مشارکت
شاده اامیناان    از لحت مطال  بیاان  شونده مصاابه ديیتأکرد تا اا از  بیان مي آن

اژووشگر تمامي نررات  برگاان را بااوم    ،ایدا کندو اا از اايان مصاابه ان رادی
سپا يک جلسه گرووي با  هاار  باره تشاكیل دادو تماامي اجازای       ،تجمیع کرد
آماده   دسات  ي که  برگان بیان کردند و اجزايي که با ایشینه اژووش بهنیتأمزنجیره 

وم كری و بیان نرراتشان  بود را برای  برگان بیان کردو از  برگان  واسره شد با
زباله از تولید آن تا رسیدن به نیروگااه   توده ستيز نیتأموا و اجزای زنجیره  فعالیت

قبلاي و ایشاینه ااژووش بارای      وای اابهجهت تولید انريی برق را با توجه به مص
کشور شناسايي کنندو اين جلسه زماني به اايان رسید که تماامي  برگاان باه ياک     

 وجلسه گرووي ديگری تشكیل شاد بعدازاين مراله يک  اشبا  نرری دست يافرندو
تا تولیاد   نیتأموا و اجزای زنجیره  کردن ترتی  فعالیت ودف در آن جلسه مشاص

انريی بودو در اين جلسه نیز اتما  جلسه باا توجاه باه اشابا  نرار  برگاان باودو        
ااردازش   توده زباله، اایش  سازی اولیه زيست توده زباله، ذ یره زيست برگان تولید 
ساازی   توده زباله، ذ یره ونقل زيست دزدوا، امل زبالهوده زباله توسط ت اولیه زيست
ااردازش يعناي ت كیاک     سازی در محل دفن، اایش  ونقل ثانويه، ذ یره ثانويه، امل

تاوده زبالاه در    اجزای زنجیره تأمین زيست عنوان به، نیروگاه و محل دفن را وا زباله
شاكل زيار    لاورت  باه باله در ايران توده ز زنجیره تأمین زيست ايران بیان کردند و

تاوده زبالاه    وای گیشره زنجیاره تاأمین زيسات    ترسیم شدو اين مد  نسبت به مد 
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 وستو توده زباله در ايران يافره است و شكل بومي زنجیره تأمین زيست توسعه 

 توده زباله در ایران . مدل زنجیره تأمین زیست3شکل 

 

شاده    توده زباله در ايران مشاص که در شكل مد  زنجیره تأمین زيست اور ومان
ونقل ثانوياه   سازی ثانويه و امل دزدوا، ذ یره اردازش اولیه توسط زباله ایش ،است
زيرا اين اجزا ممكن است بعضي مواقع ؛ شده است  نمايش داده نی   ط لورت به

ساازی ثانوياه ياا     داشره باشند و بعضي مواقع نیاازی باه ذ یاره    در زنجیره اضور
 اله در ايران نباشدوتوده زب ونقل ثانويه در زنجیره تأمین زيست امل

 شنابتی ت یه پرسشنامه نگاشت. 4-2

ن ر  باره در ايان ااوزه     7شنا ري ارااي و به  ارسشنامه نگاشت ،در اين مراله
 است و از  برگاان  واساره   10*10دو اين ارسشنامه دارای يک ماتريا شتوزيع 

زيار   یگایار  ارزشی مطاابق م ااویم   رگایار یتأثاجزا را از نرار   دو دوبهشده است  
 بررسي کنندو

 0وووعد  تأثیر 
 0.2وووتأثیر کم

 0.4وووتأثیر مروسط
 0.8وووتأثیر زياد

 1وووتأثیر  یلي زياد

 )اوهیه(

 ()اوهیه

)هر مح  
 هف (

 (کیتفک)
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 مقادير من ي(ووو )رابطه معكوس
و مقايساات زوجاي    دو دوباه  لاورت  بهشنا ري  ارسشنامه نگاشت آنجاکه از
 دوش دیأيتنیاز به بررسي اايايي ندارد و روايي محروايي آن از نرر  برگان  ،است

توده زباله در ایاران باا    نتایج تعیین روابط علی اجزای زنجیره تأمین زیست. 4-3

 شنابتی فازی استفاده از نقشه

واا وارد   ی و سپا دادهآور جمعشنا ري  وای ارسشنامه نگاشت در اين مراله داده
تعريا  و در   نیتاأم افزار اجزای زنجیره  ابردا در نر شدو  Mental Modeler افزار نر 

وای ارسشانامه  برگاان در ارسشانامه     باش ماتريا اجزای زنجیره، میانگین داده
و میازان   نیتاأم افزار روابط علي باین اجازای زنجیاره     نگاشت وارد شدو سپا نر 

يعنااي میاازان درجاه ورودی و  روجااي را مشاااص کااردو میازان درجااه ورودی   
نسبت به ساير اجزا  ،شود( ور يک از اجزا وايي که به آن وارد مي فلش)ی ريراییتأث
واايي کاه از آن  اارج     ی )فلاش رگیاریتأثو میزان درجه  روجي يعني میزان ستا

نسبت به سااير اجازای زنجیاره و درجاه مرکزيات       نیتأمشود( اجزای زنجیره  مي
علي باین   روابط 4شكل و کند يمی اجزا را مشاص ريراییتأثی و رگیاریتأثشدت 

 روجي و مرکزيت ور يک  درجهدرجه ورودی،  7و  6، 5اجزای زنجیره و شكل 
 دودو از اجزا را نشان مي

 توده زباله در ایران . نمودار روابط علی بین اجزای زنجیره تأمین زیست4شکل 
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 زباله در ایران توده ستیز أمین. نمودار میزان درجه ورودی اجزای زنجیره ت5شکل 

 

 توده زباله در ایران زیست أمین. نمودار میزان درجه خروجی اجزای زنجیره ت6شکل 
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 توده زباله در ایران زیست أمین. نمودار میزان مرکزیت اجزای زنجیره ت7شکل 

 

تاوده   اجزای تولیاد زيسات   ،که از نمودار درجه  روجي مشاص است اور ومان
ونقال اولیاه و    ساازی در محال دفان، امال     اردازش )ت كیک(، ذ یاره  زباله، ایش

و در ندوسار سازی اولیه دارای درجه  روجي بیشرری نسبت باه بقیاه اجازا     ذ یره
جدو  زير میزان درجه ورودی، درجه  روجي و مرکزيت اجزای زنجیاره تاأمین   

 توده زباله آورده شده استو زيست

 توده زباله در ایران . درجه ورودی، درجه خروجی و مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیست3جدول 

 مرکزیت درجه خروجی درجه ورودی اجزای زنجیره تأمین ردیف
 10.3 5.5 4.8 توده زباله تولید زیست 1

 5.7 2.4 3.3 سازی اولیه ذخیره 2

 4.05 1.09 2.96 دزدها( پردازش )زباله پیش 3

 6.42 2.86 3.56 ونقل اولیه حمل 4

 4.25 1.56 2.69 سازی ثانویه ذخیره 5

 4.66 2.28 2.38 ونقل ثانویه حمل 6

 5.66 2.97 2.69 سازی در محل دفن ذخیره 7

 5.78 3.08 2.7 (ها زبالهپردازش )تفکیک  پیش 8

 2.97 2.54 0.43 نیروگاه 9

 3.47 2.24 1.23 محل دفن )دفن زباله( 10

 وای اژووش يافره منبع:
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 توده زباله در ایران نتایج بررسی سناریوهای مختلف زنجیره تأمین زیست. 4-4

توده زباله، اجزاياي   در اين مراله برای بررسي سناريو اجزای زنجیره تأمین زيست
و در لاورت  شاود  گرفراه ماي  در نرار   ،که دارای درجه  روجي بیشارری وسارند  

ی اجازا  اه تغییراتاي بارای سااير      ريراای یتأثافزايش و کاوش میزان اثرگایاری و  
سازی اولیاه،   ذ یره توده زباله، در بررسي سناريو تولید زيست وافرد يماجزای ات اق 

واا( و   ااردازش )ت كیاک زبالاه    سازی در محل دفان، اایش   ونقل اولیه، ذ یره امل
 شده استو  نیروگاه در نرر گرفره

 توده زباله . سناریوهای افزایش تأثیر تولید زیست4-4-1

يعني در لورت تغییار  ؛ شود انجا  مي what ifيو سنار Mental Modelerافزار  در نر 
به  ه لورت استو  ساير اجزای سیسرم العمل عكاواکنش و  ،يک جز از سیسرم

يافره اسات تاا واکانش و      زباله افزايش توده ستيزتولید  ریتأثدر اين قسمت میزان 
 وبررسي شود نیتأمساير اجزا نسبت به اين تغییر در زنجیره  العمل عكا

 توده زباله در زنجیره تأمین . افزایش تأثیر تولید زیست8شکل 

 

تاوده زبالاه در    برای افزايش میزان تأثیر تولیاد زيسات   افزار نر با توجه به  روجي 
یر ، تغییااری در میاازان تااأث0.47شااود کااه تااا میاازان  زنجیااره تااأمین مشاااوده مااي

ونقال   ولاي میازان تاأثیر امال     ،شود سازی اولیه در زنجیره تأمین ايجاد نمي ذ یره
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اردازش )ت كیک( و نیروگاه نیاز در زنجیاره    سازی در محل دفن، ایش اولیه، ذ یره
توده زباله در زنجیاره تاأمین    يابدو ور  ه میزان تأثیر تولید زيست تأمین افزايش مي

شاود و سااير    اری آن در زنجیره تأمین معكاوس ماي  میزان تأثیرگی يابد، يمافزايش 
 اجزا به ومان روند گیشره در اا  افزايش وسرندو

 توده زباله در زنجیره تأمین ونقل اولیه زیست . افزایش تأثیر حمل9شکل 

 

 ونقل اولیه . سناریو افزایش تأثیر حمل4-4-2

تاوده   ونقل اولیه زيسات  برای افزايش میزان تأثیر امل افزار نر با توجه به  روجي 
، تغییاری در میازان تاأثیر    0.5شود که تاا میازان    زباله در زنجیره تأمین مشاوده مي

در زنجیاره تاأمین    ااردازش )ت كیاک( و نیروگااه    سازی در محل دفن، ایش ذ یره
زی اولیاه ابرادا   ساا  توده زباله و ذ یره ولي میزان تأثیر تولید زيست ،شود ايجاد نمي
ور ه میازان تاأثیر افازايش     ،که در شكل مشاص است اور ومانيابدو  افزايش مي

يعناي   ؛شاود  سازی اولیه معكوس ماي  توده زباله و ذ یره تأثیر تولید زيست ،يابد مي
بار   افازايش ياباد   0.5بیش از  اولیه ونقل و اگر میزان تأثیر امل شوند يم ريراییتأث

 ااور  باه  شاودو  كیک( تأثیر گیاشره و تأثیر آن معكوس ماي اردازش )ت  مراله ایش
شاود   ونقال اولیاه باعاث ماي     توان بیان کرد که افزايش میزان تأثیر امل  الله مي
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تاوده زبالاه در زنجیاره     سازی اولیه و ت كیک زيست توده زباله، ذ یره تولید زيست
 شوندو ريراییتأث ،تأمین

 در محل دفن سازی . سناریو افزایش تأثیر ذبیره4-4-3

تاوده   تأثیر تولید زيسات  سازی در محل دفن افزايش يابد، هور  ه میزان تأثیر ذ یر
سازی در محال   ونقل اولیه به نسبت افزايش ذ یره سازی اولیه و امل زباله، ذ یره

شود اجزای ديگار   مي باعث 0.5ی که افزايش بیشرر از ا گونه به ؛يابد دفن کاوش مي
 وا معكوس گرددو یر آنشوند و تأث ريراییتأث

 سازی در محل دفن زنجیره تأمین . افزایش تأثیر ذخیره10کل ش

 

 زباله توده ستیز)تفکیک(  پردازش شیپ ریتأثسناریو افزایش . 4-4-4

تاأثیر تولیاد    شاود،  افازايش داده ماي   زبالاه  تاوده  ستيزور  ه میزان تأثیر ت كیک 
ی در محل دفن ساز رهیذ ونقل اولیه و  سازی اولیه و امل توده زباله، ذ یره زيست

 باعاث  0.5ی که افزايش بیشارر از  ا گونه به ؛يابد به نسبت افزايش ت كیک کاوش مي
 وا معكوس گرددو شوند و تأثیر آن ريراییتأثشود اجزای ديگر  مي
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 زباله در زنجیره تأمین توده ستیز)تفکیک(  پردازش شیپ. افزایش تأثیر 11ل شک

 

ساازی   ونقل اولیاه و ذ یاره   توده زباله، امل سناريووای مارل  برای تولید زيست
نمودار در اين اژووش نشان داده شد و ساير اجزای ديگار   لورت بهدر محل دفن 

شود کاه   مشاوده مي افزار نر و با توجه به  روجي ديگردنیز سناريووای آن بررسي 
تولیاد   رازیا غ باه ی ور يک از اجزای زنجیره تاأمین  رگیاریتأثافزايش زياد در میزان 

ي باعاث افازايش تاأثیر سااير اجازای زنجیاره تاأمین        زانیم کتا ي توده زباله زيست
تأثیرگیاری ساير اجزا  شود، داده مي شود و ور ه اين میزان تأثیرگیاری افزايش مي

 وشوند يم ريراییتأثو ساير اجزا  يابد کاوش مي ،در زنجیره تأمین
توده زباله باعث افزايش تأثیر ساير اجازای زنجیاره    افزايش تأثیر تولید زيست

ساازی اولیاه    ذ یاره  ،شاود  بیشرر ماي  0.7شودو وقري میزان افزايش آن از  تأمین مي
تأثیر تولید  که افزايش دود يمو اين نشان شود ميو تأثیر آن من ي  گردد يم ريراییتأث

شاود و   سازی اولیه ماي  توده زباله در زنجیره تأمین باعث کاوش تأثیر ذ یره زيست
؛ نیسات سازی اولیه در زنجیره کاوش  ديگر نیاز به ذ یره ،تا ادی که ممكن است

 يابدو وا افزايش مي توده زباله بقیه اجزا نیز تأثیر آن زيرا با افزايش تأثیر تولید زيست

 ایری نتیجه

تاوده   توده نشان داد که زنجیره تأمین زيست ايع مصاابه با  برگان اوزه زيستنر
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ااردازش اولیاه،    سازی اولیه، اایش  توده زباله، ذ یره زباله شامل اجزای تولید زيست
سازی در محل دفان،   ونقل ثانويه، ذ یره سازی ثانويه، امل ونقل اولیه، ذ یره امل
توده زبالاه   دفن استو زنجیره تأمین زيستاردازش )ت كیک(، نیروگاه و محل  ایش

ونقل اولیاه   اوياست و با توجه به میزان تولید زباله و نحوه امل نیتأميک زنجیره 
تاوده زبالاه و    ساازی ثانوياه زيسات    ممكن است در بعضي مواقع نیازی به ذ یاره 

ايان  اود باعاث افازايش وزيناه زنجیاره تاأمین          راکاه  ،ونقل ثانويه نباشد امل
تاوده زبالاه و    شودو برای بررسي روابط علي بین اجزای زنجیاره تاأمین زيسات    مي
از اجزا دارای تأثیر بیشرری در زنجیره تأمین وسارند   کي کدا مشاص شود  که نيا

شنا ري اسر اده شدو نرايع اين مراله نشان داد کاه   در اين اژووش از مد  نگاشت
ساازی در محال    ونقل اولیه، ذ یره سازی اولیه، امل توده زباله، ذ یره تولید زيست

، 2.97، 2.86، 2.4، 5.5دفن، ت كیک و نیروگاه باه ترتیا  دارای درجاه  روجاي     
اومیت بیشرر ايان اجازا در زنجیاره تاأمین      دونده نشانوسرند و اين  2.54و  3.08
 توده زباله استو زيست

توده زبالاه ابرادا    نرايع نشان داد افزايش تولید زيست ي،سيونويسناردر باش 
شود و وقراي میازان تاأثیر     ساير اجزا در زنجیره تأمین مي ریتأثباعث افزايش میزان 

میازان تأثیرگایاری    ،ياباد  زبالاه باه مقادار زياادی افازايش ماي       تاوده  ستيزتولید 
وقراي تاأثیر    دواد  يما يابدو اين نشان  مین کاوش ميأسازی اولیه در زنجیره ت ذ یره
ساازی اولیاه نیسات و از     يابد نیاازی باه ذ یاره    زباله افزايش مي توده ستيزتولید 

نراايع بررساي افازايش میازان تاأثیر اجازای        شودو اومیت آن در زنجیره کاسره مي
سازی در محل دفن نشان داد که با افزايش میزان تأثیر وار   ونقل اولیه و ذ یره امل

و به سامت   افرهي  کاوشساير اجزای زنجیره تأمین  گیارییروا، میزان تأث يک از آن
 وروند يمی ريراییتأث

تاوده زبالاه،    که در بین اجزای زنجیاره تاأمین زيسات    دود يماين نرايع نشان 
و سااير اجازای    کند يمتوده زباله نقش مهمي را در زنجیره تأمین اي ا  تولید زيست

بااش   نيرگایارتر یتأثتوده زباله وابسره وسرند و اين باش  زنجیره به تولید زيست
وای تجديداایير   بنابراين به سازمان انريی واستتوده زباله  در زنجیره تأمین زيست
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ی زير برنامهتوده زباله  شود بر روی باش تولید زيست وری ايران ایشنهاد مي و بهره
 زباله را افزايش دودو توده ستيزد تا برواند تولید انريی از و تمرکز بیشرر کن
دادن  مطالعات بیشرری در اوزه بازيافات و اومیات  شود  ایشنهاد ميومچنین 

توده در راسرای تولید انريی کشور انجاا  شاود و محققاان     به زنجیره تأمین زيست
یشارر اسات   که مطالعات کشوروای ديگر در اين اوزه ب اور وماندا ل کشور نیز 

تحقیقات  ود را به اين ااوزه   ،رو به افزايش است 2015و اين تحقیقات از سا  
واا براوان ساهم     سوق دوند تا با ارائه راوكارواای آن  ،اژووشي دارد    واقعا که 

 ؛واای زياادی اسات    کشور ايران دارای ارانسیل که نياتولید اين منبع را با توجه به 
 ،ساازماني کاه مراولي اناريی تجديداایير وسارند       وای افزايش دادو ومچنین باش

 ی الز  در اين اوزه را با توجه به دانش جهاني افزايش دوندووا رسا تيز
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 وانديشان انريی کیمیا شرکت وم :تهران
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 تهاران:  ،روش تحقیاق و اروااوزا  نويساي   (و 1396مادد )  زوارا علاي   و کرمااني، جواد
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 نیتاأم  توسعه مدلي رياضاي بارای شابكه زنجیاره تولیاد/     »(و 1394زاده، اريسا ) مصط ي

 ناماه  انيا اا ،«با توجه به مسائل محیط زيسري وا توده ستيزویدروين با اسر اده از 
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