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بسمه تعالی
راهنمای تدوین مقاالت

 هدف
هدددا اا انتشددار فصددلنامه راهبددرد ،بسترسدداای پژوهشددی بدده منظددور شددناخت دقی د تددری اا سیاسددتگ دذاری و حکمرانددی بنیددادی راهبددردی در جمهددوری
اسالمی ایران است .اا اینرو ،مقالدههدایی بدا رویکدرد بدینرشدتهای اقتصدادی ،فرهنگدی و اجتمداعی ،سیاسدت خدارجی ،روابد بدینالملدل ،محدی ایسدت،
فناوری های نو ،حقوقی و قضایی و ...که ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته باشند ،برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته میشوند.
 شیوه آمادهسازی و ارسال
 .1مقاله باید ساختار علمیالام را داشته باشد.
 .2مقاله ارسالی باید معیار مقاله علمید پژوهشی را داشته و بهگونهای نسبت به مطالب موجود نوآوری داشته باشد.
 .٣چکیددده حددداک ر دارای  ٣00واژه و دربردارنددده عنددوان و موعددوا مقالدده ،روم و مهددمتددرین نتددایق تحقیدد  ،بدده همددراه فهرسددتی اا واژگددان کلیدددی
(حداک ر  10واژه) ،به فارسی و انگلیسی عمیمه مقاله شود.
 .4عندداوین اصددلی مقالدده بددا اعددداد  2 ،1و ...مشددخگ گددردد .عندداوین فرعددی در سددطر مجزایددی بددهصددورت  .2-1 ،.1-1و ...نشددان داده شددوند .عندداوین
جزییتر اا سر سطر آغاا شوند و با ارقام  .2-1-1 ،.1-1-1و ...مشخگ شوند.
 .5عناوین نگاره بهصورت روشن و گویا در ابتدای نگاره ذکر شود .نشانی نگاره اقتباسی در ذیل آنها داده شود.
 .٦تصاویر و یا نمودارها مجزا اا جداول شمارهگذاری شوند.
 .٧ارجاا منابع در متن مقاله و به روم درونمتنی در داخل پرانتز به شکل ایر آورده شود:
 .1-٧منابع فارسی( :نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ م ال( :مهرپور.)1 :1٣90 ،
 .2-٧منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نامخانوادگی مؤلف)؛ م ال.(Morgan, 1965: 71) :
 .٣-٧تکرار ارجاا یا اسناد مانند نوبت اول بیان شود و اا کاربرد کلمات همان ،پیشین و (Ibid, …) ...خودداری شود.
 .4-٧چنانچه اا نویسنده ای در یک سال بیش اا یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروا الفبا پس اا سال انتشار ،اا یکدیگر متمایز شوند.
 .8معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود.
 .9توعددیحات اعددافی ،در انتهددای مقالدده در بخددش پددینوشددتهددا در شددود .ارجدداا و اسددناد مطالددب در پانوشددتهددا ماننددد مددتن مقالدده ،مطدداب روم
درونمتنی خواهد بود.
 .10فهرست الفبایی منابع فارسی و التین ،بهطور جداگانه و مطاب نگارم کتابنامه بهصورت ایر ارائه شود:
* کتاب :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب (ایتالیک و سیاه) ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،جلد.
* مقاله مجله :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام مقاله ،نام مجله (ایتالیک و سیاه) ،شماره مجله ،صفحه.
* مقاله دایرهًْ المعارا :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) ،نام مقاله ،نام دایرهًْ المعارا (ایتالیک و سیاه)( ،جلد ،صفحه) ،محل نشر :نام ناشر.
* مقاله روانامه :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ ،روا ،ماه ،سال) ،عنوان مقاله ،نام روانامه (ایتالیک و سیاه) ،شماره صفحه.
* مقاله وبسایت :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) ،نام مقاله (ایتالیک سیاه) ،باایابی شده در تاریخ (تاریخ باایابی به ترتیب روا ،ماه ،سال) ،نام ناشر
سایت ،آدرس سایت.
 .11بخش نتیجهگیری و جمعبندی مطالب جزء الزامی مقاله است.
 .12هر گونه سپاسگزاری اا افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل اا پینوشتها آورده شود.
 .1٣حجم مقاالت کمتر اا  1٦صفحه  ٣00کلمهای و بیشتر اا  25صفحه نباشد.
 . 14نویسنده به همراه مقاله ،یادداشتی مبندی بدر اینکده مقالده خدود را جهدت چداپ بده مجلده دیگدری نسدپرده اسدت ،ارسدال نمایدد .در غیدر ایدن صدورت
«راهبرد» اا ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.
 .15در صور تی که نویسنده دانشجو باشد ،نامه همکاری استاد خود را در مقاله با امضای ایشان ،به پیوست ارسال نماید.
 داوری و چاپ
 . 1مقاله دریافتی نخسدت توسد هی دت تحریریده راهبدرد مدورد بررسدی قدرار خواهدد گرفدت و در صدورتی کده مناسدب چداپ تشدخیگ داده شدود ،بدرای
ارایابی به سه نفر اا داوران صاحب نظر ،ارسال خواهد شد.
 . 2هی ت تحریریه راهبرد در قبول و یا رد و نیز حک و اصالح مقاالت آااد و اا عودت آنها معذور است.
 .٣مس ولیت مطالب مقاالت اا هر نظر ،بر عهده نویسنده است.
 نحوه ارسال
نویسندگان میتوانندد فایدل  wordمقالده خدود را بده نشدانی سدایت فصدلنامه ) (Rahbord.csr.irارسدال نمایندد .ذکدر مشخصدات کامدل شدامل میدزان
تحصیالت ،رتبه و پایه علمی ،محل کار ،شماره تماس ،آدرس ،صندوق پستی و پستالکترونیک الزامیاست.
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مروری انتقادی بر نظریه پول ،دولت و بازار
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جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه
ایران در پرتو نگرش نسلهای آیندهپژوهی
فاطمه سادات رحمتی
طاهره میرعمادی

*



چکیده
مطالعات آینده در عصر جدید نخست

اتا آینتدهپژوهت فنتاوری آغتا دتد ،امتا اکنتن

چرخشهای نظری یتادی را ا ستر ذرراندتده است

در ایتر رااطتم ،مرانترا ما تن

«نسلهای آیندهنگاری» را مطرح کردهاند تا تغددر تدریج محنرهتا ،وتن ههتای تررکت ،
تااوت اا یگرا و اخرالف ااعاد را در قالب الگنهای مرننع اا عننا نسلهای آیندهنگتاری
نشا دهند ایر ذروه ا صاوب نظرا خاطرنشا م سا ند کم نسل اول آیندهپژوهت اتا
تررک صرف ار منضنع علم و فناوری تننیر یافرم اس  ،اما نسلهای اعدی امتتدریج اتر
مدنمهای مرننع سداسرگراری عرنم تغددر ج

دادهاند پرسش اساس مقالم آ اس

کم مشخصات پژوهشها و ارناممهای آینده پژوه در ایرا ام طنر عرده مرناسب اتا چتم
نسل ا آینده پژوه قرار دارد و نقاط ضتع آ در چدست

پرستش دو آ است کتم

آینده پژوه چگننم م تناند ام اا اری ارای ول چالشهای عرنم جامعم تبتدیل دتند
مقالم در ساخ مدل ما نم ا روینرد تناظری اندرسر اسرااده م کند جرعآوری داده
اا اسرااده ا روش مصاوبم عردق و تحلدل اسنادی پروژههای آیندهپژوه انجتا دتده و
یافرمها اا روش تحلدل محرنا در چارچنب طبقماندی ارذرفرم ا طبقمانتدی ستاریراش و
اندرسر تحلدل ددهاند در پاسخ ام دو پرسش پژوهش  ،تحلدلهای مقالم ذنیای آ اس
کم نخس  ،روینرد طرحها و ارناممهای آیندهپژوه در ایرا  ،عرنماً در نستلهتای اول و
دو انده و ا ایر ج
اس

دچار ضع منطق و اا اری ارای رویاروی اا چالشهتای فعلت

دو  ،ردد علر ایرا در عرصم آیندهپژوه  ،یک ردد نامرنا

انده ،ادیرصتنرت

نارا ی ،پژ هشرده طااعاراف نارا یهرای نرو ، ،سرانطا

* دانشجوی دکتر ی سیاسرتذاا ی علر
Rahmati.st@irost.ir
پژ هشهای علمی صااتی ا ،ا
** دانشیا پژ هشده طااعااف ناا یهای نو ، ،سانطا پژ هشهای علمی صرااتی ا،ر ا (نو،سراه
Miremadi@irost.ir
طسئول)
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کم در دو دهم اخدر ،ایرا ا ودث تنندک و اجرای فن طرحهتا در آینتدهپژوهت ردتد
دادرم ،اما در عرصم ارتباط اا فرایند ارناممری ی ا یکطرف و مشارک پتریری فراینتد ا
سنی دیگر ،کمتنسعم مانده اس

ا ایر ج

 ،ارتقای وضعد آیندهپژوه در ایرا ارای

ایاای نقش مؤثر در سداسرگراری ،در ذرو ستاخ چشتمانتدا واوتد اتر استاا اجرتاع
نخبگا  ،تنسعم ساخرار و فرایند مناسب ونرران اس

واژههای کلیدی :آیندهپژوه  ،نسلهای آیندهپژوه  ،سداسرگراری ،سداس ننآوری

مقدمه
چالشهای محیطزیستی ،چالشهای اقتصادی ،تنشهای ب ینالملل ی ،چ الشه ای
اجتماعی اعم از تنش بین نسلها ،اقوام و امثال آن هریک بهتنهایی کافی اس

که

جامعهای را درگیر بازشکافی و بازاندیشی بایستههای سیاس تی خ ود کن د .جامع ه
کنونی ایران ،در بازه های زمانی گوناگون با همه یا بخشی از این چالش ها ب ه ط ور
همزمان درگیر بوده و نیازمند مواجهه عالمانه و مؤثر با مسائل و چالشها اس .
اما در این مقطع ،آنچه بیش از همه سزاوار بح

 ،ن ه س یر

و گفتگ و اس

تاریخی و تکوینی این چالش ها ،بلکه نحوه ح ل آن و س اختن آین ده بهت ر ب رای
جامعه اس  .حوزه این پژوهش ،حوزه مطالع ا
اس

که چگونه مطالعا

آین ده اس

ال لی آن

و بح

آینده در حل چالشهای جامع ه ای ران م یتوان د م ؤثر

باشد .به یاد بیاوریم که تاکنون هفتاد سال از ورود برنام هری زی بلندم د
دهه از ورود مطالعا

آینده و آیندهپژوهی به ایران میگذرد و بح

و چشم اندازهای بلندمد  ،مدتی اس

و چن د

در مورد آینده

که وارد حوزه دانشگاه شده و ب ه یک ی از

دغدغههای جامعه دانشگاهی تبدیل شده اس .
بهرامی ( )1393اشاره میکند پس از انقالب اسالمی ،با توجه به مف اهیم جدی د
حکومتی ،تغییر و تحوالتی که در ساختارها ،آرم انه ا و اه داک ک الن و بلندم د
مطرح شد ،توجه به آینده و برنامهری زیه ای بلندم د

آرامآرام م ورد توج ه ق رار

گرف  .با اینحال نهتنها بر سر مسیر نیل به آینده که بر چالشهای فعل ی ف ائ آی د،
اجماع بنیادین در جامعه وجود ندارد ،بلکه هنوز تصویر و تص ور مش ترکی از آنچ ه
میتواند «آینده ایران» باشد ،در بین نخبگان جامعه به چشم نمیخورد.
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پرسش ما این اس

آینده با طیف وسیع خود اعم از آیندهپژوهی

که مطالعا

و آیندهنگاری گرفته تا برنامهریزیهای مرکزی و منطقهای در چه لورتی میتوان د
در عمل بهعن وان اب زاری در خ دم

ه دای

و راهب ری بازاندیش انه ب رای ح ل

چالش های جامعه درآید .از هم ین رهگ ذر بای د ب ه ای ن پرس ش پاس د داد ک ه
مشخصا
بوده اس

برنامهها و طرحهای آیندهپژوهی در ایران با تمرکز بر این نگاه چگون ه
و چگونه میتوان فرایندهای آیندهپژوهی را به این منظور تقوی

کرد؟

این پژوهش از چارچوب اندرسن که در آن الگوهای نوآوری ،نظام ن وآوری
و نسله ای آین دهپژوه ی

)2012

 (Andersen&Andersen,ب ا عن وان آین دهنگ اری

نظاممند ،با هم هماهنگ شدهاند ،استفاده میکند .ب ر ای ن اس ا ،،مف رو

م ا آن

خواهد بود که طرحهای آیندهپژوهی همانند نظامهای نوآوری و همچنین مدلهای
ن وآوری دارای ی ک رون د تک املی هس تند .در ای ن رون د تک املی ،چن د گون ه
آیندهپژوهی که «نسلهای آیندهپژوهی» خوانده میش وند ،قاب لتش خیص هس تند.
مقاله حاضر تالش میکند از طری مفهومپردازی تقسیمبندی نس لی آین دهپژوه ی،
جایگاه برنامه ها و طرح های فعلی آینده پژوهی ایران را معین کند .درواقع برگ ردان
پرسش اللی مقاله ،با توجه به تعریف نس له ای آین دهپژوه ی آن م یش ود ک ه
جایگاه پروژه های آینده پژوهی ایران در بین نسل های مختلف کدام اس ؟ و ای ران
چگونه میتواند به نسلهای پیشرفتهتر آیندهپژوهی گذر کند؟
برای پاسد به این پرسشها ،پیشینه و تعیین شکاک در ادبیا

پژوهش ی ای ن

موضوع به طور موجز بررسی می شود .پس از آن مدل مفهومی معرفی شده و بر آن
مبنا ،مطالعهای بر روی پروژههای آیندهپژوهی ایران انجام م یگی رد و ب ه پرس ش
اللی این مقاله در بخش تجزیهوتحلیل و بح

پاسد داده میشود.

 .1پیشینه تقسیمبندی مطالعات آینده و تعیین شکاف پژوهشی
پروژههای آیندهپژوهی بر اسا ،معیارهای متعددی دستهبندی شدهان د .برخ ی ب ه
فرایندها و برخی به روشهای آن توجه کردهاند ،ام ا در تع دادی از پ ژوهشه ای
داخلی و خارجی ،به نوع یا رویکرد برنامههای آیندهپژوهی در سطح ملی یا جهانی
پرداخته شده اس  .یک ی از مه مت رین و مع روکت رین بررس یه ا ،دس تهبن دی
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«س بک»ه ای 1آین دهپژوه ی توس ط کین ان و پ اپر ) (2008اس

 .در ای ن مقال ه،

تقسیم بندی با عنوان «سبک های آیندهپژوهی» ارائه ش ده و  6س بک آین دهپژوه ی
مبتنیبر  6منطقه در جهان شناسایی و معرفی شده اس  .شرایط سیاسی ،اقتصادی-
اجتماعی و فرهنگی تعیین کننده یک سبک به خصوص هستند .جورجی و ) (2001و
هاوا (2005) ،در دو مقاله جداگانه ،فرایند تکوین برنامههای ملی آیندهپژوه ی را
شناسایی کرده و آن را به نسلهای مختلف آیندهپژوهی تعبیر کردهاند .السان و اُن ر
) (2004بر مبنای مدل مدیری

یکپارچه آیندهپژوهی چک لیستی ارائه کردهان د ک ه

در آن پروژههای آیندهپژوهی  8کشور مقایس ه ش ده و درنهای

ب ر ای ن اس ا،،

تعریف جدیدی از نسلهای آیندهپژوهی ارائ ه ک ردهان د .در دو مقال ه اندرس ن و
اندرسن ( )2012و اندرسن و راسموسن ( )2014به تفاو

نسلهای آین دهپژوه ی

و سیر تاریخی آن پرداخته شده اس  .آنها به همبستگی سیر تطور آیندهپژوهی ب ا
سیر تغییرا

در سیاس

علم و فناوری اشاره کردهاند .مقاله اندرسن و راسموس ن

( )2014همچنین به تأثیر سن ها ،س بک ه ا ی ا فرهن گه ای مل ی در اس تفاده از
آیندهپژوهی در فرایندهای تصمیمگیری میپردازد .این مقاله نشان م یده د ک ه دو
بعد فرهنگ ملی یعنی فالله قدر

و اجتناب از عدم اطمین ان ،ب ه عن وان دو بع د

زمینهای نقش ایفا میکنند و ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ب ر اس ا ،ای ن دو
عامل شکل میگیرد.
سابقه توجه به آیندهپژوهی در ایران به قبل از انقالب بازمیگردد ،ام ا ارتب ا
بین آن و سیاستگذاریهای علم ،فناوری و نوآوری روشن نبود .در سال  ،1347ب ا
حمای

سازمان برنامهریزی ،طرحی با عن وان «آین دهنگ اری برنام هه ای رادی و و

تلویزیون ایران :اهداک ،ساختار ،روش و جدول زمانی» تعریف شده بود ک ه آن را
میتوان نخستین برنامه آیندهپژوهی در ایران قلمداد ک رد (بهرام ی .)1393 ،اوای ل
ده ه هفت اد و س پس در اواس ط ده ه هش تاد ،م و ه ای جدی دی از توج ه ب ه
آیندهپژوهی به راه افتاد .پروژه تدوین اسناد ملی و نیز تدوین نخس تین س ند مل ی
آیندهپژوهی پامفا ،در این بره ه کلی د خ ورد .پامف ا در اوای ل ده ه  70در کمیت ه
1. Styles
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تکنولوژیهای نو ،شورای پژوهشهای علم ی کش ور مط رح ش د و ب ا همک اری
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی لنایع دفاعی و دانش گاه ل نعتی امیرکبی ر در س طح
گستردهای معرفی شد.
نگرش آینده پژوهی در فرلتی ح دود ی ک ده ه انتش ار یاف

و ب ه ایج اد

شرک های خصولی ،واحدهای دانشگاهی ،دولتی و انجمن ه ای مختل ف منج ر
شد .همچنین ،اسناد باالدستی و میانی متعدد مانند سند چشم انداز توسعه ،نقشه راه
علمی کشور ،اسناد تخصصی مانند نانوفناوری ،هوافضا ،فناوری زیس تی ،مهندس ی
فرهنگی و امثال آن تدوین شد.
علی رغم این که در دهه های اخیر گره خوردن آیندهنگ اری و سیاس

گ ذاری

هم زمان با رشد این دو مفهوم بیش ازپیش به چش م م ی خ ورد و ب هخص وص از
زمانی که طی سیری تاریخی آیندهنگری و پیشنگری به مطالعا
آین دهنگ اری تب دیل ش د و از س وی دیگ ر در سیاس

نظاممند آین ده و

گ ذاری (خصول ا

سیاس گذاری علم و فناوری) جنبههای دموکراتیک و اجتماعی مورد تأکی د ق رار
گرف  ،بیشازپیش آیندهنگاری در حوزهه ای مختل ف سیاس
سیاس  ،ارزیابی فناوری و مطالعا

عم ومی ،تحلی ل

بخشها و لنایع مختلف پذیرفته شده اس

(بنیاد توسعه فردا ،)1384 ،اما ب اوجود انتش ار رویک رد آین دهنگ اری ،بخش ی در
سالهای اخیر و وجود سن

هفت اد س اله برنام ه ری زی متمرک ز ،متأس فانه هن وز

پروژههای آیندهپژوهی پیوندی با جریان برنامهریزی و سیاستگذاری ندارد .درواقع،
رویکرد آیندهمحور در اغلب برنامههای کالن کشور وجود داشته ،اما آیندهنگاری و
رویکردهای آن نه در فرایند و نه در محتوا ،برنامه های ک الن مل ی را تح
قرار نداده اس  .عل

ت أثیر

چیس ؟

در مورد این پرسش ،پای ا و ش رکا ) (2010در مقال های فراین د اج رای پامف ا
نخستین پروژه پیشآیندهنگاری را در سطح ملی تشریح کرده و به دالی ل شکس
آن پرداختهاند .از نظر آنان ،عدم آشنایی با دانش و روشه ای آین دهنگ اری عام ل
چن ین شکس تی ب وده اس

 .ح افظی و همک اران ( )2018ب ا بررس ی اس ناد و

پروژههایی که با رویکرد آیندهپژوهانه در ب ازه س اله ای  2005ت ا  2015ت دوین
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شدهان د ،ب ا بررس ی مشخص ا

آنه ا از نظ ر ش اخصه ای رش ته ،مخاط ب و

تأمینکنندههای مالی و دیگر عوامل پرداختهاند .میرعمادی

)a

 (2018در مقاله خ ود

به مقایسه بین سیستم نوآوری سیاستی دو کشور ایران و کره دس

زده و در آن با

بهرهگیری از همبستگی نسل های آینده پژوهی و نسل های سیستم نوآوری ،تف او
نظامه ای ن وآوری دو کش ور را مطالع ه ک رده اس
آیندهپژوهی را نتیجه گرفته اس  .وی تفاو

و از آن تف او

نس له ای

نسلهای آیندهپژوهی در ایران و کره

را ناشی از تفاو های نهادی و س طح توانمن دی تحلی ل سیس تماتیک در ای ن دو
کشور میداند.
به جز مقاله اخی ر ،در ه یچ ی ک از مق اال

ب ه تجزی ه وتحلی ل پ روژه ه ای

آیندهپژوهی در ایران بر اسا ،دستهبندی نسله ای آین دهپژوه ی پرداخت ه نش ده
اس  .در دو مقاله میرعمادی که این بررسی در آنها ل ور
) ،2018 a) (Miremadi, 2018 bتعیین نسل آیندهپژوهی از طری

گرفت ه

(Miremadi,

مقایس ه الگوه ای

نظام نوآوری کره جنوبی با ایران انجام شده اس  .بههرحال ،ش کاک پژوهش ی در
ادبیا

مرتبط ،مربو به تعیین نسلهای آینده از طری مطالعه مستقیم پ روژهه ای

آیندهپژوهی اس  .در مقاله حاضر ،برعکس تالش شده ک ه جایگ اه آین دهپژوه ی
ایران از طری مطالعه تجربی پروژههای آیندهپژوهی روشن شود و بهاینترتی ب ب ا
تمرکز بر مطالعه تجربی و با مطالعه مستقیم پروژههای آیندهپژوهی به پرس شه ای
مطروحه پاسد داده می شود .به همین منظور  10پروژه آینده پژوهی یا برنام ه مل ی
که رویکرد آیندهپژوهانه داشتهاند ،انتخابشده و مورد بررسی قرار میگیرد .معی ار
انتخاب برای بررسی این پروژه ها قلمرو آن ها بوده و همه پروژه ها در س طح مل ی
(با موضوع بخشی) انتخاب شدهاند .ضمنا دسترسی به ت یم اجرای ی پ روژه ب رای
کسب اطالعا

دقی و لحیح نیز معیار تسهیلکننده انتخاب ب وده اس

 .در ای ن

پژوهش مصاحبه با م دیران پ روژه ه ا ی ا اف راد کلی دی پ روژه انج ام ش ده و در
خصوص  4پروژه ،از اطالعا
شده اس  .جه

موجود در مقاال

و پ ژوهش ه ای دیگ ر اس تفاده

تحلیل یافته ها مدلی ارائه شده که بر مبنای مرور ادبیا

موضوع،

ابعاد ،شاخصها و مؤلفههای نسلهای مختلف آیندهپژوهی شناسایی و دستهبن دی
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که در ادامه م یآی د .ای ن تحقی

از حی

استراتژی آن ،کیفی اس  .روش جمع آوری اطالعا
مطالعا

 ،تول یفی ب وده و

ماهی

مصاحبه نیم هس اختاریافته و

کتابخانهای و روش تحلیل دادهها ،تحلیل محتوا اس .

 .2مبانی نظری و مدل پژوهش در نسلهای آیندهپژوهی

()1

 .1-2تعریف نسلهای آیندهپژوهی و تفاوتهای آنها

یکی از مشهورترین دستهبندیهای آیندهپژوهی را میتوان از منظر جورجی و ()2001
عنوان کرد .از دید جورجیو از اواسط قرن بیس تم ک ه آین دهپژوه ی ب ا گ ذر از ف از
پیشبینی فناوری ،به بازار توجه کرد و توسعه فناورانه را از منظر سهم تأثیرگ ذاری و
تأثیرپذیری از بازارها مورد توج ه ق رار داد ،م یت وان گف

تف او

در نس له ای

آیندهپژوهی آغاز شد .درواقع ،نسل اول عموما مبتنیبر پیشنگری و نسل دوم ت الش
برای انطباق فرل های فناورانه با تحوال

بازار تولیف میشود .پس از م دتی ،ب ا

توجه به نوع پروژههای آیندهپژوهی ژاپن ،نسل جدیدی از آیندهپژوهی به وجود آمد
که در آن ذینفعان و بازیگران وسیعی به همکاری طلبیده شدند .مباح

اجتم اعی و

نهادی نیز در همین نسل سوم آیندهپژوهی مطرح و به آن آیندهنگاری اطالق ش د .در
این نسل شاهد تغییر نقش دول

هم هستیم که در آن بخش هایی از نظام سیاستی که

مسئول حوزه علم هستند توسط وزارتخانههای مسئول تکمی ل م یش وند .در نس ل
سوم اس

که عدمکفای

نهاده ای واس ط 1در سیس تمه ای اجتم اعی -اقتص ادی

تشخیص داده میشود و آیندهپژوهی ضرورتا به ایجاد ش بکه روی م یآورد

(Miles,

) .Cassingena, Georghiou, Keenan, & Popper, 2008در نسل چه ارم احتم اال دامن ه
مشارک کنندگان گسترش مییابد و آن را به سطحی فراتر از افرادی ک ه معم وال در
یک فعالی

ملی سیاستی مش ارک

دارن د ،تعم یم م یده د .ش بکهه ای گس ترده،

نوآوریهای باز و امثال آن در این نسل رخ می دهند .نسل پنجم آیندهنگ اری قلم رو
کارشناس ی مه مت ر م یش ود و ای ن کارشناس ان در کن ار ذینفع ان و اف راد دارای
مهار های آیندهنگاری کار میکنند .در این نسل ،ترکی ب فعالی

ه ا و برنام هه ای

1. Bridging organizations
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آیندهنگاری ،میان مکانهای مختلف توزیع میشود ،اما این کار در ترکی ب ب ا دیگ ر
عنالر تصمیم گیری راهبردی لور

می گیرد .مالحظه اللی این فعالی ه ا ال ف)

ساختارها یا بازیگران نظام علم ،فناوری و ن وآوری ی ا ب) ابع اد علم ی و فناوران ه،
مس ائل گس تردهت ر اجتم اعی ی ا اقتص ادی اس

 .درواق ع ،نس ل چه ارم و پ نجم

ساختارهای خود را با توجه به هدک تحلیل میسازند و این امر منجر بهن وعی تن وع
در مسیر سازماندهی آیندهنگاری در کشورهایی میشود که به این مراحل رس یدهان د
(مایلز ،هارپر ،جورجیو ،کینان و پ اپر .)1391 ،ای ن موض وع گس ترش ذینفع ان را،
شامل سازمانهای داوطلب ،گروههای مصرککننده ،گروهه ای فش ار و غی ره نش ان
میدهد .همچنین اف زایش تأکی د ب ر ح ل مش کال اجتم اعی -اقتص ادی ب یش از
فرل های علمی مورد توجه قرار میگیرد .این تغییرا موجب حرک
«سیاس

ب هس م

نوآوری» میشود (.)Miremadi, 2018 a

در تبیینی که هاوا )2007( ،از نسله ای ن وآوری مبتن یب ر ک ار جورجی و
( )2001انجام داده اس  ،برنامهها و پروژههای آیندهپژوهی را به س ه ن وع تقس یم
میکند .هدک نوع اول را که نوع  Aمیخواند و تمرکز آن بر علم و فناوری اس
تشخیص اولوی

،

ه ای عل م و فن اوری و خردمای ه آن را اف زایش اعتب ار مل ی و

دستیابی به پیشرف

علم و فناوری میداند و معتقد اس

مدل خطی نوآوری ممکن اس

بهلور

این نوع آین دهپژوه ی در

لریح ی ا ض منی ،مزای ای اجتم اعی و

اقتصادی را نیز در نظر بگیرد .تمرک ز ن وع  ،Bاجتم اعی -فن ی ب وده و ه دک آن
تشخیص موضوعا

تحقیقاتی در علم و فناوری اس

که برای فضای کسبوک ار

مفید هستند .خردمایه این نوع ،منط کسب وک ار ،بهب ود فض ای رق ابتی ،ال الح
شکس

بازار ،تقوی

همکاری لنع

و دانشگاه و گسترش اف کوتاهمد

کسب

و کارهاس  .نوع  ،Cتمرکز بیشتری بر مسائل اجتماعی دارد و هدک آن تش خیص
موضوعا

پژوهشی علم و فن اوری ب رای ح ل چ الشه ای ال لی اجتم اعی و

مشاوره به حوزههای دیگر سیاستی به منظور مواجهه با مسائل اقتص ادی اجتم اعی
اس  .خردمایه نوع  Cافزایش کیفی
تقوی

نظ ام مل ی ن وآوری اس

زن دگی ،ال الح شکس

ه ای سیس تمی و

 .ب ازیگران ال لی ن وع اول ،پژوهش گران و
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سیاستگذاران (بهطور مثال وزرای مالی و علم و فناوری) و نوع دوم ،پژوهش گران،
افراد حوزه کسبوکار و سیاستگذاران بوده و نوع سوم عالوهبر دستهه ای پیش ین،
ذینفعان اجتماعی را نیز دربر میگیرد.
از نگاه مایلز ( )2008و اندرسن ( ،)2012این نسلها به تکام ل تفک ر درب اره
نوآوری شباه

دارند .اندرسن و اندرسن ( )2012به مقایسهای بین س یر ت اریخی

نسلهای سیاس

علم ،فناوری و نوآوری و نسلهای آیندهپژوهی پرداختهاند .مدل

اولیه و خطی توسعه و انتقال فناوری شناسایی شده که در هنگام وج ود نس ل اول
(دهه  50تا نیمه اول ده ه  60م یالدی) آین دهپژوه ی غال ب ب وده اس

 .توج ه

آیندهنگاری نسلهای دوم (نیمه دوم دهه  60تا اوایل دهه  70میالدی) همزمان ب ه
سیاس

فناوری و بازار بوده اس  .از نسل سوم به بعد ،سیاستگذاری ن وآوری (از

اوایل دهه  70میالدی به بعد) شکل گرفته اس

که در آن همزمان به فشار عل م و

کشش بازار پرداخته شده اس  ،حلقه بازخورد در آن وج ود دارد و کم ی پ س از
آن نسل سوم آیندهپژوهی نیز (اواسط ده ه  70م یالدی) ک ه طی ف گس تردهای از
ذینفعان دانشگاه ،لنع
نسل چهارم سیاس

و بازار در آن مشارک

داده شدهان د ،ایج اد ش ده اس

.

عل م ،فن اوری و ن وآوری (نیم ه ده ه  80ت ا نیم ه ده ه 90

میالدی) با یادگیری از نوآوری ژاپن شکل گرفته ،فراین دهای م وازی و همگرای ی
توسعه و نوآوری در آن وجود دارد و مستلزم تبادل شدید اطالع ا
چهارم به مفهوم زیس بوم لنع

یا نظام نوآوری باز ش باه

اس

 .نس ل

دارد و ط ی هم ان

سالها نسل چهارم آیندهنگاری نیز که شامل شبکههای وسیع همکاری و اطالعا
اس  ،جریان پیدا میکند .درنهای  ،از دهه  90میالدی به بعد نسل پ نجم ن وآوری
با تشدید رشد مباح

م الی ،تحقی

و توس عه و بازاره ای جه انی ایج اد ش ده،

یادگیری های داخلی و خارجی بسیار مهم می شوند .ش بکه ه ا و سیس تم ه ای ب از
تقوی

شده و نوآوری ،به عنوان دانش چگونگی بهبود و یادگیری تلقی می شود .از

اوایل قرن  21میالدی ،آیندهپژوهی تنوعبخشی به سطوح برنامه ،بازیگران ،روشها
و طراحی گسترده شده اس

و نکته مهمی که در تدوین برنامهه ای آین دهنگ اری
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مورد توجه قرار گرفته ،ابرچالشها 1هستند .بهعالوه در همه برنامههای آیندهنگاری
در حوزه های مختلف ،پدیده ها بیش از پ یش در بافت ار ت اریخی و اجتم اعی خ ود
بررسی میشوند
تغییر جه

(2012

 .)Andersen & Andersen,همانگونه که مشاهده م یش ود

آیندهپژوهی و سیاس

نوآوری از نسل سوم به بعد ب ه س م

اجتماعی و گس ترش ن وع ب ازیگران اس
سیاس

مس ائل

 .در نس ل اول و دوم آین دهپژوه ی و

نوآوری تمرکز بر حل مسائل فناورانه بوده و تنها تغیی ر رویک رد از فش ار

علم به تقاضای بازار انجام شده اس  .ام ا در نس له ای بع دی ،عل م ،فن اوری و
نوآوری در خدم

حل مسائل اساسی اجتماعی و توسعه ق رار گرفت ه و از هم ین

رهگذر نوع بازیگران دخیل نیز گسترش یافته اس .
 .3شاخصهای سنجش نسلهای آیندهپژوهی
همانطور که مشخص شد ،با تغیی ر در رویکرده ای آین دهپژوه ی ،ویژگ یه ای
برنامهها و بهکارگیری آنها نیز دچار تغییر شد .تمرکز بر حوزهای خاص ی ا بافت ار
زمینه ای ،تأکید بر روش های کمی یا کیفی ،میزان مشارکتیبودن برنامهها ،توجه ب ه
آیندههای بدیل و امثال آن ،همه در این چرخشهای فنی تغییر کردند .آنچن انک ه
پیش از این گفت ه ش د ،مطل وب ای ن مقال ه ،تعی ین رویک رد غال ب برنام هه ای
آیندهپژوهی ایران اس  .به همین منظور ب رای شناس ایی ای ن رویک رد غال ب ،ب ا
بهرهگیری از مق اال

)Andersen & Rasmussen Miremadi (2017) Havas (2005

Havas & Weber, 2016 2014

 keenan & popper 2008به احصای ش اخصه ایی

برای تعیین جایگاه برنامههای ایران در میان نسلهای آین دهپژوه ی پرداخت های م و
چند برنامه آیندهپژوهی که قلمرو آن در سطح ملی بوده اس  ،با ای ن ش اخصه ا
ارزیابی شدهاند.
2

شاخص ها عبارتند از عملگرابودن  ،مشارک

)2( 3

4

آینده های ب دیل  ،جامعی
1. Grand Challenges

2. Action-oriented vs. Contemplative
3. Participatory
4. Alternative futures
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تمرکز ،1سطح جغرافیایی تمرکز ،2مشتری /حامی مالی ،3کاربران بالقوه ،4محصول یا
فرایند ،5تکنیکها ،6زمینه مطالعه و اف زمانی

7

)2005

 ،(Havas,اندازه ،8مد زمانی،9

تکرار اجرای آیندهنگاری ،(Miremadi, 2018 a) 10فال له ب ین ق در
توج ه ب ه ع دم قطعی

)3( 11

جایگ اه ،

 ،12فردگرای ی ،13گ رایش ب ه برنام هری زی بلندم د

یا

کوتاهمد  ،(Andersen & Rasmussen, 2014) 14گروه ه دک ،15ح وزه پوش ش داده
ش ده ،16ن وع خروج ی (Keenan & Popper, 2008) ،17س اختار ق در  ،18فرهن گ
سیاسی اداری .(Havas & Weber, 2016) 19در بخش بعد منطقی ب رای دس تهبن دی
شاخصها ارائه خواهد شد که بر مبنای آن ،این تحلیلها انجام میشوند.
 .1-3مدل مفهومی و منطق دستهبندی

شاخص های معرفی شده در مقاال

در چارچوب طبقه بن دی مخت ار محق

ج ای

داده شده و پروژههای ملی یا بخشی توسط این شاخصها اندازهگیری شدهان د .در
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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این طبقهبندی ،پروژه آیندهپژوهی ویژگیهایی درونی دارد که با توج ه ب ه فض ای
پیرامونی و محیط نزدیک آن که شامل سازمان سفارش دهنده پروژه اس
اس

 ،ممک ن

تغییر کنند .الیه بعدی محیط بیرونی یا همان فضای کشور یا منطقه اس

که

بر نوع و رویکرد آیندهپژوهی تأثیرگذار اس .
شکل  .1ابعاد تحلیل ،ترسیم شده توسط نگارندگان با الهام از ساریتاش

محدط
پدرامنن و
فضای کشنری

محدط ن دیک
(ارتباط آ نظا های
انگاه  ،اخش و

مل ننآوری)

مشخصات
اجرای پروژه
آیندهپژوه

)(Saritas, 2013; Andersen&Andersen, 2012

ما نیز به پیروی از تقسیمبن دی ه اوا ،و وب ر ( )2016مح یط پیرام ونی را ب ا دو
شاخص س اختار ق در

و فرهن گ سیاس ی -اداری تول یف م یکن یم ،هرچن د

میدانیم عالوه بر ای ن دو عام ل ،عوام ل دیگ ر فرهنگ ی ،اقتص ادی ،اجتم اعی و
محیطزیستی در فرایند آیندهپژوهی تأثیرگذار هستند .اما به لحاظ رعای
به بررسی همین دو عامل بسنده شده اس  .ساختار قدر
مردم ساالرانه تا خودکامه قابل ترسیم اس
حاکمی

با گروه های خار از قدر

حاکمی

اختص ار،

از طیفی کامال

و فرهنگ سیاسی اداری به نوع مواجه ه

اشاره دارد که در آن یک س ر طی ف ،ب ازی

برنده -بازنده انجام میدهند .هاوا ،و وبر ( )2016میگویند که ای ن دو ش اخص
بهطور مستقیم بر نوع اجرای برنامهها و پروژههای آیندهپژوهی اثرگذار هس تند .در
الیه بعدی ،ویژگیهای سازمانی و سیستمی قرار دارد و درنهای
پروژه و برنامه آیندهپژوهی اس
دیدگاه نسلها هستند.

مختص ا

خ ود

ک ه مجموع ا تعی ینکنن ده ن وع آین دهپژوه ی از
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جدول  .1مؤلفههای داخلی پروژه

حون
تم کز

عملگ ا،ی

طشا کت

،ژگیهای داخلی پ ژ
انق نطانی،
طشت ،ا
انهان طاعی،
تفد
ساح
گ های
به،ل
جغ انیا،ی،
ههف
حون تأثی

نوع اج ا
جا،ذا

تدایکها

جاس
خ جی

جدول  .2مؤلفههای محیط نزدیک (ساختاری و سازمانی)

جود تصو ،طشت ک

اعتقاد به آ،اه پژ هی

ن هاگ طشا کتجو،ی

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

جا،ذا آ،اه پژ هی د
ن ا،اههای سیاستذاا ی

ساختا قه ف احه
آ،اه پژ هی
ناصله بی قه ف جا،ذا

طیزا ،ادگی نهگی

تما،الف حاطیا

پاب جا،ی ب ناطهها

طحیط نزد،ک ( ،ژگیهای سیستمی)
ن ،ساختهای نای
(طشا ا  ،پ نا،لهای
اطالعاتی ،دانش آ.پ )...

جدول  .3مؤلفههای محیط دور

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

با تقسیم بندی سه بعد داخلی ،محیط نزدیک و محیط دور و مؤلفههای احصا ش ده
از ادبیا

موضوع ،به دستهبندی شاخصها ذیل آن میپردازیم.
جدول  .4شاخصهای ترکیبی دستهبندی شده

ال،ه

توضیحاف /گز،اهها

طؤعفه

ساخت آ،اه (ادغام د ب ناطه ،زیهای  5ساعه  10ساعه)

عملذ ابود

پیشبیای آ،اه (استفاد ک د نتا،ج)
طشا کتکااهگا

طشا کت
طحیط داخلی سانطا دهی
پ ژ های آ،اه پژ هی

اطالع سانی

آ،اه های به،ل
حون تم کز
ساح جغ انیا،ی تم کز
حون تأثی

تأث

د نظ گ نت ،ک ،ا چاه آ،اه
توجه به عهم قاایتها
طتم کز ب عل  /ناا ی
جاطع
ساح جغ انیا،ی تم کز
بی
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د
اهب
سفا شدهاه
کا ن طا

طشت ی /حاطی طاعی

طج ی
تأطی کااه طاعی
طحصول

نوع اج ا جا،ذا آ

ن ا،اه

تدایکها

تاهد پیچیهگی تدایکها

انق

ناصله نطانی تا چش انهان

انهان
طهفنطا انجام پ ژ
گ های ههف
خ جی
جا،ذا  /کا ب د
آ،اه پژ هی د
ن ا،اههای
سیاستذاا ی طه، ،ت
ناا ی نوآ ی
طیزا ،ادگی نهگی

طیزا

حج ب ناطهها به عحاظ ان اد ،طاابع طاعی تاهد
شتهها
تاهاد طا ها طهفنطا انجام پ ژ

احههای تجا ی ،سم ها ،سانطا های طیانی،
پژ هشذ ا  ،طحققا  ،ش کتها نما،اه های د عتی
توصیه سیاستی ،ساا ،و ،نقشه ا ناا ی ،تحلیل نه
پیش ا  ،پیشبیایهای کمی کیفی ،عیستی ان
ناا یهای کلیهی چش انهان
ط احل ن ا،اه شاطل شااخت ،ته  ،چش انهان ،تحلیل،
ب ناطه ،زی ،ب ناطه ،زی تحقق بانخو د
جود چ خههای بانخو د
جود سان کا انتقال دانش
حاطی

طحیط نزد،ک
(سانطانی ساختا ی)

تما،الف حاطیا

سفا شدهاه
طج ی

پاب جا،ی ب ناطهها

ا تباط ب ناطهها آ،اه پژ هی
جود پ نا،لهای اطالعاتی

ن ،ساختهای نای

جود کا گزا ا توانماه آ،اه پژ هی
جود دانش آ،اه پژ هی
جود اعزام د اج ای ب ناطههای آ،اه پژ هی

ناصله بی قه ف

سلسلهط اتبی ابالغی
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طحیط د (کشو )

جا،ذا

طشا کتی

جود تصو ،طشت ک

جود تصو ،طشت ک

اعتقاد به آ،اه پژ هی
گ ا،ش به ب ناطه ،زی
بلاهطهف ،ا کوتا طهف
ساختا قه ف

طفیه کا آطه ،ا غی طفیه انتزاعی

ن هاگ سیاسی ادا ی

بلاهطهف ،ا کوتا طهف
طیزا تون،ع ،ا تم کز قه ف حاکمیت
به گی ی ان طشا کت انواع گ ها،ی ان ذینفاا که د
قه ف نیستاه

 .4بررسی دادهها و اطالعات
 .1-4ایران و پروژههای آیندهپژوهی

همانطور که مردوخی ( )1391اشاره میکند با آغاز اولین برنامه هف ساله عمرانی
( ،)1327ایران برای نخستینبار ،از حال

نگرش روزانه ،ماهانه ،یا یکساله خ ار

شد و به حوزه آیندهاندیشی ،نظام تدبیر شایسته و هدای

آگاهانه اقتصاد کشور در

دوران معالر گام نهاد و این فرایند همچن ان در قال ب برنام هه ای می انم د
بلندمد

و

عمران و توسعه تاکنون ادامه پیدا کرده اس  .ام ا آین دهپژوه ی ک ه گ ام

مهمتر و مرحلهای برتر نسب

به آیندهاندیشی اس  ،نخستینبار در مطالعا

مجی د

تهرانیان با عنوان «نقش رسانه های گروهی در توسعه ملی ایران -طرح آیندهنگ ری
رادیوتلویزیون ملی ایران» بهگونهای روشمند و با استفاده از روش دلفی ک ه او آن
را «سروش» نامید ،در س ال  1355ب ه اج را درآم د .در س ال  1375نی ز ،س ازمان
برنامهوبودجه «ویژهنامه آیندهپژوهی و آیندهنگری» را بهلور

ضمیمه ش ماره 11

مجله برنامه وبودجه و به کوشش بایزدید مردوخی منتشر و در اختیار عالق ه من دان
قرار داد .در تدارکا

آغازین برنامهریزی برای تهیه و تنظیم برنامه پنجساله چه ارم

توسعه ،از سال  1381در سازمان برنامه وبودجه ،فکر تهی ه و تنظ یم چش مان دازی
بیس ساله که راهنمای برنامههای پنجساله باشد ،بهطورج دی مط رح ش د ک ه در
میانه کار ،در تعامل با اقداما
آخر به لور

مجمع تشخیص مصلح

نظام قرار گرف

و دس

یک سند رسمی دولتی با عنوان «سند رسمی چشم ان داز جمه وری

اسالمی ایران در اف  1404و سیاس های کل ی برنام ه چه ارم توس عه اقتص ادی،
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اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -ب ا ابالغی ه مق ام معظ م رهب ری» در
و برنام هری زی کش ور انتش ار پی دا ک رد

آذرماه  ،1382توس ط س ازمان م دیری
(مردوخی.)1391 ،

در طول چند سال اخیر ،با گسترش توجه به آیندهپژوهی ،نهاده ای دولت ی و
خصولی زیادی در ایران سفارش یا اجرای پروژههای آیندهپژوه ی را در دس تور
کار خود قرار دادن د .نهاده ای سیاس تگذار ،فرهنگس تان ه ا ،دانش گاه ه ا ،بخ ش
خصولی ،پژوهشکدهها و نیز برخی انجمنها در زمینه آیندهپژوهی ،فعالی

ه ای

مختلفی انجام دادهاند و تعداد زیادی پروژه آیندهپژوهی یا پروژههای تدوین اس ناد
توسعه یا اسناد راهبردی با رویکرد آیندهپژوهانه انجام شده اس .
 .2-4بررسی پروژههای آیندهپژوهی

با طراحی مدلی که در بخش قبل گفته شد ،حال میتوان پروژههای آیندهپژوه ی و
برنامههای ملی را که رویکرد آیندهپژوهانه داشتهاند ،با ش اخصه ای احص ا ش ده
ارزیابی کرد .در این پژوهش  6پروژه آیندهپژوه ی و  4ط رح در س طح مل ی ک ه
رویکرد آیندهپژوهانه داشتهاند ،انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند .بهمنظور
جلوگیری از محدودشدن تحلیل در دایره آیندهپژوهی فناوری (که عمده پروژههای
آیندهپژوهی در جهان و ایران در این حوزه اس ) تالش شده پروژهها و برنام هه ا
از حوزههای گوناگون علمی و فرهنگی انتخاب شوند .سطح همه پروژهه ا مل ی و
موض وع آنه ا بخش ی ب وده اس

و ب هتناس ب ابع اد م الی پ روژهه ا ،تع داد

مشارک کنندگان بین  35نفر الی  1300نفر متغیر بوده اس  .ب رای بررس ی بیش تر
ابتدا بهاجمال به معرفی پروژهها میپردازیم:
جدول  .5مشخصات پروژههای مورد بررسی

نام

سال ش ع-
سال پا،ا

کا ن طا

جو،شذ بوطی

95-96

ط کز تحقیقاف
طخاب اف

آ،اه پژ هی سانه

95-96

گ طجالف
همشه ی

شهای طو د
استفاد
پال خب گا ،
ساا ،و ،تحلیل
تأثی اف طتقابل
نقشه ا
پو،ش طحیای،
طصاحبه ،پال

خ جی

طیزا
طشا کت

توصیه سیاستی،
نقشه ا چش انهان

 100نف

توصیه سیاستی،
نقشه ا

 35نف
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نقشه ا
طید تو بی

93-94

آ،اه پژ هی ن،ا ف

94

آستا قهس
ضوی

91

سانطا طلی
به ی

آ،اه به

ی

پژ هشذا نی

خب گا
ب ناطه ،زی ب پا،ه
ساا ،و
تحلیل پتات ،ساا ،و
پال خب گا
طصاحبه ،پال
خب گا
ساا ،ونو،سی
دعفی ،پال خب گا
ساا ،وهای آ،اه

نقشه ا ناا ی

 35نف

ساا ،وهای آ،اه

 60نف

ساا ،وهای آ،اه

 45نف

ساا ،و پ سشااطه

توصیه سیاستی،
ساا ،وهای توساه،
نقشه ا ،
ا عو،تهای
تحقیقاتی نی های
نه
پیش ا

-

طصاحبه پال
خب گا

ا عو،تهای
تحقیقاف
توصیههای سیاستی

 100نف

ساه اهب د اطایت
نضا،ی توعیه
تبادل اطالعاف
کشو

890-90

نظام جاطع
اهب دی پژ هش،
ناا ی نوآ ی
نا ف نفت

87-89

نا ف نفت

نقشه جاطع علمی
کشو

89

شو ای عاعی
انقالب ن هاذی

طااعاه ادبیاف پال
خب گا

نقشه علمی سالطت

86

نا ف بههاشت

پال خب گا

پاطفا :پا،لوف
آ،اه نذا ی
طه ت ،
ناا یهای ا ،ا

85-86

با طحو ،ت
ط کز تحقیقاف
سیاست علمی
کشو

دعفی ،ساا ،و ،پال
خب گا
ب ناطه ،زی پاب جا

نا ف ا تباطاف
ناا ی
اطالعاف

ساا ،وهای آ،اه

توصیههای سیاستی،
ساا ،وهای توساه
ا عو،تهای
تحقیقاتی
توصیه سیاستی،
ا عو،تهای
تحقیقاتی ،نهها،
پیش ا ها طا نی
ناا یهای کلیهی
ا عو،تباهی ناا ی

1000
نف

 300نف

1300
نف

 .5تحلیل و بحث
آیندهپژوهی در ایران به اقتضای رویکرد سفارشدهندگان ،بهرهب رداران و مجری ان
انواع متفاوتی از پروژهها اجرا میشود و متناس ب ب ا ابع اد م الی و زم انی ط رح،
فاکتورهای کلیدی همچون میزان مشارک

و حوزه تمرکز تنظیم میش وند .پ س از

بررسی پروژهها و برنامههای آیندهپژوهی ایران ،نتایج به شرح زیر استخرا شد:
 )1در مؤلفه تفکر بدیل ،عموما با در نظر داشتن آیندههای بدیل ،پروژه انج ام
شده اس .
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 )2در مؤلفه عمل گرایی مشخص شد که عمده سفارشدهندگان پروژهه ا ،در
حیطه نظر با رویکرد فعال ساخ

آین ده ،پ روژه را آغ از ک رده ول ی در عم ل از

خروجی پروژههای آیندهپژوهی در برنامههای بعدی استفاده نمیکنند.
 )3نتایج بررسی مؤلفه حوزه تمرکز نشاندهنده آن اس
بررسی محیط بیرونی تا حدی لور

در فاز شناخ

که در همه پروژهه ا،

گرفته اس

ام ا در مراح ل

بعدی همچون طراح ی ،برنام هری زی پابرج ایی ،برنام هری زی اج را و تعام ل ب ا
ذینفعان ،تمرکز عموما بر حوزه اللی پروژه بوده اس  .تعداد مش ارک کنن دگان
با توجه به ابعاد و سطح پروژه از  35تا  1300نفر متغیر بوده اس  .بررس ی مؤلف ه
جایگاه استفاده از آیندهپژوهی در برنامهریزی نشان داد که اغلب پ روژهه ا در ف از
شناخ

و تحلیل از روشها یا رویکردهای آیندهپژوهانه استفاده کردهان د .عموم ا

پیشآیندهنگ اری و پس اآیندهنگ اری انج ام نش ده اس
سفارشدهنده دولتی بودهاند .وضعی

و هم ه پ روژهه ا دارای

کمی دیگر شاخصها به شرحی اس

که در

نمودارهای بعدی خواهد آمد .شکل نش ان دهن ده دس ته ه ای مختل ف ذینفع ان
مشارک کننده در پروژههای آیندهپژوهی اس

که نشان میدهد تقریبا ه یچی ک از

پروژهها یا معدودی از آنها ،ذینفعان بخش خصولی ،اتحادیهها و انجم نه ا را
به مشارک

نطلبیدهاند .شکل تواتر استفاده از روشه ای آین دهپژوه ی را در ه ر

پروژه و برنامه آیندهپژوهی به نمایش گذارده اس

 .در ش کل تن وع گ روهه ای

هدک برنامههای آیندهپژوهی را نمایش داده شده اس  ،به این معن ا ک ه برنام ه ی ا
پروژه آینده پژوهی برای چه دسته ای از بهره برداران طراحی شده اس  .تواتر ان واع
خروجی پروژههای آیندهپژوهی که بهتناسب رویکرد و خواس ته س فارشدهن ده و
مجری و ماهی
بهلور

پروژه طراحی میشود ،در شکل نشان داده اس

 .درل ورتیک ه

عمومی مراحل هر نوع برنامهریزی را شامل شناخ  ،تدوین چشمان داز،

تحلیل ،برنامه ریزی اجرای ی ،برنام ه ری زی تحق

و ب ازخورد ب دانیم ،اس تفاده از

رویکرد و روشهای آیندهپژوهی در هر یک از این مراحل در شکل تصویر ش ده
اس  .رویکرد مجریان و بهرهبرداران پروژههای آیندهپژوهی در قبال مش ارک  ،در
شکل آمده اس  .دو رویکرد خبره محور و مشارک

گس ترده در دو س ر طی ف و

24
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استفاده از نظرا

افراد بیرون سازمان و یا درون سازمان در دو سر پیوستاری دیگر

قرار دارد که حالل تقاطع این دو محور ،چهارگونه مشارک طلبی احصا میشود.
شکل  .2میزان مشارکت دستههای مختلف ذینفعان
طتخصصا د عتی
10
8
6
4

اتحاد،ه ها انجم ها

طتخصصا دانشذاهی

2
0

بخش خصوصی

طه ،ا د عتی

شکل  .3تنوع استفاده از روشهای آیندهپژوهی
10
8
6
4
2
0

شکل  .4گروههای هدف

جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در پرتو نگرش نسلهای آیندهپژوهی 25
شکل  .5خروجیهای پروژههای آیندهپژوهی

10

8
6
4
2
0
چش انهان

عیستی ان ناا ی
های کلیهی

تحلیل نه
پیش ا

نقشه ا

ساا ،و

توصیه سیاستی/
ا عو،ت سیاستی

شکل  .6استفاده از آیندهپژوهی در مراحل برنامهریزی

شکل  .7گروههای مشارکتکننده
خبره محور داخل سازمان

10

5
مشارکت گسترده ذی نفعان بیرونی

0

مشارکت گسترده ذی نفعان درونی

خبره محور بیرون سازمان
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با توجه به اجزای مدل که تشریح ش د ،داده ه ای حال ل از بررس ی پ روژهه ا را
میتوان در جداول زیر به نحوی تولیف کرد که وضعی

ه ر ش اخص از حی

جایگاه آن در میان نسلهای آیندهپژوهی مشخص شود .درنهای

 ،ب ا جم عبن دی

کیفی از میزان غلبه جایگاه شاخصه ا در ه ر ک دام از نس له ای آین دهپژوه ی،
میتوان وضعی

کلی پروژهها را استنتا کرد.
جدول  .6تحلیل وضعیت پروژههای آیندهپژوهی در الیه درونی

د،ف

طؤعفهها

ضایت

نسل

1

تفد به،ل

د عمه پ ژ ها ،آ،اه های طالوب ،طحتمل ،ط جح د نظ گ نتهشه انه.

سوم
به باه

2

عملگ ا،ی

3

تدایکها

همه پ ژ ها جز ،دی ،با نذا ساخت ناال آ،اه بهعاوا بخشی ان ب ناطه آ،اه
سانطا ،ا بخش ذی بط ط احی شه انه .اطا د ط حله اج ا ،ق ،ب بهاتفاق
آ ها جز د طو د ،به چ خه ب ناطه ،زی سانطا ا د نشه انه.
عمه شهای طو د استفاد خب طحو بود است .پال ،دعفی طتخصصا
طه ،ا  ،ساا ،ونو،سی باضاً نقشه ا بیشت  ،شهای طو د استفاد
بود انه.

ال
دم
ال
دم

4

انق نطانی

همه پ ژ ها ب ای بان  10تا  20سال تا ،ف شه انه .د ساه بان طیا طهف ا
نیز طو د توجه ق ا داد انه.

سوم
به باه

5

ساح جغ انیا،ی؛
ساح طوضوع

ساح جغ انیا،ی پ ژ ها همه طلی ،ک طو د بی اعمللی بود است .طوضوع
آ ها بخشی بود است.

سوم
به باه

6

حون تم کز

7

طشت ،ا
حاطیا ؛
گ های ههف

8

طشا کت

9

تاهاد
طشا کتکااهگا

10

استفاد د چ خه
ب ناطه ،زی

علی غ توجه همه پ ژ ها به ناکتو های اقتصادی ،اجتماعی ن هاذی ،اطا
حون تم کز پ ژ  ،طوضوع اصلی پ ژ به توجه به نقشآن ،ای آ د حل
طسائل بز گت اجتماعی توساهای ،ا اقتصادی بود است.
گ های ههف به طو عمه خود سانطا  ،بخش د عتی ،پژ هشذ ا
طحققا بود است .تاها د سه طو د احههای تجا ی بانا  ،سه طو د عموم
ط دم ،د طو د صاات ،ک طو د سم ها ،گ ههف بود انه.
کا ن طای تمام پ ژ ها بخش د عتی بود است ،بان،ذ ا طتخصصا طه ،ا
د عتی طتخصصا دانشذاهی بود انه .طشا کت داخلی د ته  ،اسااد د،ه
طیشود .به صو ف کم نگ ،جلب طشا کت ب خی نهادهای بی نی همچو
ش کت خصوصی بهطاظو به گی ی ان تجا ب علمی ا،شا د،ه طیشود ،اطا
ج ،انی پا،ها طؤث نیست .تاها ساح طشا کت طؤث  ،اطالع سانی داخلی
است.
د د ساه طلی ،بیش ان  1000نف ان «خب گا » د ته  ،اسااد طشا کت داد
شه انه .د باقی  8پ ژ بهطو طتوسط تاهاد طشا کتکااهگا  100نف بود
است.
اغلب پ ژ ها،ی که اطالعاف آ ها د دست س ق ا گ نت ،د نان شااخت
تحلیل ان شها ،ا ،د دهای آ،اه پژ هانه استفاد ک د انه .د صه ک ت ی ان

ال
دم
ال
دم

ال
دم

سوم
به باه
ال
دم
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پ ژ ها به ت تیب د ط احل ب ناطه ،زی ته  ،چش انهان د ط تبه آخ
ب ناطه ،زی تحقق بانخو د.
11

جاس خ جی

اغلب پ ژ ها توصیه سیاستی /ا عو،ت سیاستی ساا ،و ا د خ جیهای
خود داشتهانه .نقشه ا  ،تحلیل نه پیش ا  ،عیستی ان ناا یهای کلیهی
چش انهان د ط تبه باهی ،جزء خ جیهای پ تد ا پ ژ ها بود انه.

12

حج
نااعیتهای
پیشآ،اه نذا ی
پساآ،اه نذا ی

تاها د پ ژ نااعیت پیشآ،اه نذا ی ،ا پسا آ،اه نذا ی داشتهانه .نیمی ان
پ ژ ها جلسه ا ائه نتا،ج به ذینفاا عموطاً داخلی ا ب گزا ک د انه.

ال
دم

13

نوع اج ا
جا،ذا

تماطی پ ژ ها د عتی بود ؛ بیش ان د سوم پ ژ ها توسط طشا بی نی
آ،اه پژ هی ،کسوم توسط خود اعضای سانطا انجام شه است.

-

-

جدول  .7تحلیل وضعیت پروژههای آیندهپژوهی در الیه محیط نزدیک (سیستمی)

د،ف

طؤعفههای ا ن،ابی

ضایت

نسل

1

جا،ذا آ،اه پژ هی د
ن آ،اههای
سیاستذاا ی

د تماطی پ ژ ها آ،اه پژ هی با ههف د د سیاستذاا ی تا ،ف
شه د همه آ ها جز ،ک طو د ،ا ،اتفاق خ نهاد است.

ال

2

طیزا ،ادگی نهگی

چ خه انتقال ،ادگی ی حلقه بانخو د طیا سیاستگاا ی آ،اه پژ هی
د هیچ،ک ان پ ژ ها جود نهاشت.

ال

3

پاب جا،ی ب ناطهها

4

ن ،ساختهای نای
(طشا ا  ،پ نا،لهای
اطالعاتی ،دانش آ.پ
)...

ب ناطههای آ،اه پژ هی با توجه به اهب دهای سانطا تا ،ف شه انه ،اطا
ب ناطه ،زی اهب دی ب اساس خ جیهای پ ژ های آ،اه پژ هی
صو ف نمیگی د حلقه اتصال طیا ب ناطههای سانطا خ جیهای
پ ژ آ،اه پژ هی جود نها د .بانخو دهای طاظ ان طحیط د
بهطاظو د ،انت سیذاالهای تغیی آ،اه انجام نمیشود.
پ نا،لهای اطالعاتی قه تماه جود نها د .کا گزا ا تدایدی توانماه
آ،اه پژ هی جود دا نه ،اطا هز،اههای باالی انجام پ ژ های طشا کتی
آ،اه پژ هی بودجه پا،ی پ ژ ها اجان انجام طشا کتی پ ژ های
آ،اه پژ هی ا کاهش طیدهه.

5

ناصله بی قه ف
جا،ذا

جمعباهی د ا ،قسمت جود نها د .ب خی سانطا ها سلسلهط اتبی،
طتم کز ب خی غی طتم کز دا ای تفو،ض اختیا بود انه.

-

6

جود دانش آ،اه پژ هی

دانش آ،اه پژ هی پا،ی است.

ال

7

جود اعزام د اج ای
ب ناطههای آ،اه پژ هی

د ب خی سانطا ها اعزام دستو ی جود دا د؛ اطا بهصو ف غی سمی،
کا آطهی پ ژ های آ،اه پژ هی ن ،سؤال است ا تباط د جانبه طیا
پ ژ های آ،اه پژ هی گ های تخصصی ب ق ا نمیشود د ب خی
سانطا های د،ذ  ،حتی اعزام دستو ی نیز جود نها د.

ال

8

جود تصو ،طشت ک

تق ،باً تصو ،ی ان آ،اه سانطا ،ا آ،اه حون بی ذینفاا طختلف
جود نها د.

ال
دم

ال

ال
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اعتقاد به آ،اه پژ هی کم نگ است .آ،اه پژ هی د حه پیشبیای ساه
اهب دی ب ای آ،اه شااخته طیشود.

9

اعتقاد به آ،اه پژ هی

10

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

تفد آ،اه نذ د طیا کا شااسا

ال
ال
دم

طه ،ا کم نگ است.

جدول  .8تحلیل وضعیت پروژههای آیندهپژوهی در الیه محیط دور (کشور)

د،ف

طؤعفههای ا ن،ابی

ضایت

نسل

1

ساختا قه ف

ساختا قه ف د ا ،ا د عی دطوک اتیکبود  ،طبتایب ب ناطه ،زی
ط کزی سلسلهط اتبی با د عتی بز گ است که طوجب کاهش قه ف
بان،ذ ی ذینفاا طختلف طیشود.

-

2

ن هاگ سیاسی
ادا ی

عموطاً د ب ناطهها تصمی گی یهای سیاستی ( ،د د غاعب) ذینفاا
دا ای قه ف پا،ی طغفول اقع طیشونه ،ا ان صحاه بانی حاف طیشونه.

-

حالل این بررسی نقشه زیر را نمای ان م یکن د ک ه در آن جم عبن دی وض عی
شاخصها مشخص شده اس .
شکل  .8جمعبندی وضعیت شاخصها از حیث جایگاه در نسلهای آیندهپژوهی

7

6

5

4

3

2

1

14

13

12

11

10

9

8

21

20

19

18

17

16

15

25

24

23

22

همانطور که در جمعبندی مشاهده م یش ود از می ان  25ش اخص ال لی تنه ا 5
شاخص در حوزه داخلی پروژه نمایانگر رویکرد نسل سوم به بعد در پ روژهه ای
آیندهپژوهی ایران هستند .باقی شاخصها همه حکای

از رویکرد نسل اول یا دوم

این پروژهها دارند .همانطور که در عمل نیز دیده میشود ،بسیاری از پ روژهه ای
آیندهپژوهی در ایران ،با اجرا فالله دارن د و بس یاری از آنه ا تنه ا ب ه خواس
سفارشدهنده و بهرهبردار انجام ش ده ،ول ی هرگ ز وارد چرخ ه سیاس تگذاری ی ا
برنامهریزی در سازمان نمیشوند .این موضوع ناشی از رویکرد ناکام ل و فن ی ب ه
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پروژههای آیندهپژوهی اس

که در آن به دلیل محدودی های بسیاری که مهمترین

آن ابعاد مالی پروژههاس  ،امک ان جل ب مش ارک

گس ترده ذینفع ان س طوح و

حوزههای مختلف وجود ندارد.
نتیجهگیری
ایران هم اکنون در شرایط کامال پیچیده قرار دارد و ب ا ابرچ الشه ای اجتم اعی و
اقتصادی و محیطزیستی با ابعاد گسترده و دارای عدم قطعی

ب اال روب هرو اس

.

در این شرایط ،بیش ازپیش برنامه ریزان و سیاستگذاران به رویکرده ا ،س اختارها و
فرایندهایی نیاز دارند که توان مقابله با این شرایط پیچیده را داشته باشد .این تغیی ر
نیاز و افزایش پیچیدگی ،تحول در سیاستگذاری و بهطور ه مزم ان گ ذار نگ رش
آینده پژوهی در پروژه ها را از نسله ای ابت دایی ب ه نس ل ه ای پیش رفته ت ر مل زم
میسازد.
با تکیه بر بنیانهای نظری این پژوهش میتوان نتیجه گرف
آینده پژوهی که برخوردار از مشخصا

که تنها پروژههای

خاص نسل سوم به بعد باشند ،م ی توانن د

بهعنوان ابزاری برای رویارویی با ابرچالشهای فعل ی در خ دم

فراین د راهب ری

جامعه ما قرار گیرد .همانطور که دیدیم آیندهنگاری از نسل سوم به بعد در پیون د
ارگانیک با نظامهای برنامه ریزی کالن قرار می گیرد که حامل نظامه ای ن وآوری و
سیاس های علم و فناوری میباشند.
پاسد پرسش اول (جایگاه آیندهپژوهی ایران در نسله ای آین دهپژوه ی) ،آن
خواهد بود که در شرایط فعلی پروژههای آیندهپژوهی عموما در محدوده نسلهای
اول و دوم قرار م ی گی رد ،از ای نجه

 ،دچ ار ض عف منطق ی و اب زاری ب رای

رویارویی با ابرچالشهای فعلی جامعه امروز ایران ازجمله بحران آب (ه مزم انی
خشکسالی و سیل) ،بحران فالک

(همزمانی تورم و بیکاری) و امثال آن اس .

با تحلیل دادهها ،این مقاله نشان میدهد که بخش داخل ی پ روژهه ا ک ه الی ه
تکنیکی اس  ،نسب
شاخص ها داراس

ب ه الی ه ه ای دیگ ر بهت رین وض عی
و این موضوع نمایانگر ای ن واقعی

اس

تکنیکی پروژههای آیندهپژوهی در ایران نسبتا قابلقب ول اس

را از حی
کهقو

جایگ اه
فن ی و

و محت وا و فراین د
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پروژههای آیندهپژوهی بسیار با دق

و خوب انجام میشود .اما در الی ه س اختار-

سیستم (محیط نزدیک) و (محیط دور و پیرامونی) که نیاز جدی به زیرساخ های
مشارکتی و گسترده هس
نشاندهنده این واقعی
اس

 ،جایگ اه ش اخصه ا مطل وب نب وده و ای ن موض وع
اس

که برای بهب ود جایگ اه آین دهپژوه ی در ای ران الزم

از الالح الیه ساختاری  -سیستمی آغاز شود.
در واقع باید گف

رش د علم ی ای ران در عرل ه آین دهپژوه ی ،ی ک رش د

نامتوازن بوده ،بدینلور

که در دو دهه اخیر ،جامعه علمی آینده پژوهان ،از نظ ر

سازمان دهی پروژه های آینده پژوهی و تکنیکه ای م ورد اس تفاده س طح دان ش و
آگاهی بالنسبه ،رشد قابلتوجهی پیدا کردهاند و بهنوعی آنچه پایا و ش رکا (،)2010
در زمان پروژه پامف ا در ده س ال پ یش ،ض عف رویک رد آین دهپژوه ی در ای ران
میدیدند تا حدود زیادی از بین رفته و یا حداقل بس یار مح دود ش ده اس

 .ام ا

ارتقای سطح پروژهها و برنامههای آیندهپژوهی در ایران در عرله پیوند با سیس تم
تصمیم گیری و خط مشیگذاری ،فرایند و برنامه ریزی و عطف به مشکال

واقع ی

جامعه بسیار کند بوده اس  .بهعبار دیگر ،در اثر یک رشد نامتوازن در مطالع ا
آینده ،این دانش از بعد دانش ابزاری و تکنیکی پیشرف

کرده ،اما از نظر پیون د ب ا

دیگر برنامهها و بهطورکلی ارتبا با نظام برنامهریزی کماک ان در ح ال درج ا زدن
اس .
از سوی دیگر ،از بعد مشارک پذیری وضعی

خوبی ندارد ،درلد مش ارک

ذینفعان (بخش خصولی در مقابل بخش دولتی) گسترده نیس

و ش اخصه ای

اهداک پروژهها با تمرکز عمده بر محور علم و فناوری و بهلور

خب رهمح ور و

محدود انجام میشوند .همه این تحلیلها تأییدکننده این واقعی

اس

که با وجود

تعالی در ظرفی های تحلیل داده ،آینده پژوهی عمدتا ویژگی های دو نسل نخس
(توجه به علم و فناوری بهعنوان پیشران توسعه ،با رویکردی خبره مح ور در ح ل
مسئله و نگاه خطی) حفظ کرده اس .
از این جه

میتوان در پاسد به پرسش دوم گف

که آیندهپژوهی در ای ران،

با نسل سوم آیندهنگاری که سطح حداقل ب رای ح ل چ الشه ای ف راروی ای ران

جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در پرتو نگرش نسلهای آیندهپژوهی 31

اس  ،فالله زیادی دارد .گذار از نس له ای اول و دوم آین دهپژوه ی در ای ران و
رسیدن به نسل سوم و پسازآن نسلهای چهارم و پنجم که بهطور عم ده مس تلزم
افزایش مشارک

و نیز محور قرار دادن مسائل اجتماعی بهعن وان موض وع ال لی

آیندهپژوهی اس  ،نیازمند تغییرا

جدی در نگاه سیاستگذاران ،برنامهریزان و نی ز

مجریان به برنامههای آیندهپژوهی اس  .بهع الوه ای ن تغیی را
سطح توانمندی مدیری

در گ رو اف زایش

جامعه در برقراری ارتب ا ب ین کنش گران مختل ف نظ ام

نوآوری در ذیل یک فرایند راهبری ک الن و دورنگ ر اس

 .ض من ای ن ک ه اگ ر

پروژهها و برنامههای آیندهنگاری ک ه در قال ب کوش شه ای بنگ اهی ،بخش ی و
منطقهای لور

میگیرد ،در پیوند با آیندهنگاری ملی قرار گرفته و از ویژگیه ای

نسل سوم به بعد برخوردار شوند ،خود میتواند بس تری ب رای تحق

نس له ای

جدید نوآوری و ارتقا جریان نوآوری در سطح ملی فراهم سازد ،ام ری ک ه س طح
حداقل برای رویارویی با ابرچالشهای جامعه اس .
نتایج این پژوهش بهنوعی نتایج ه ر دو مقال ه میرعم ادی ( )2018و ح افظی
( )2018را تأیید میکند .از سوی دیگر ،این پ ژوهش در م واردی نی ز مح دودی
داشته و باید در پژوهشهای آتی تکمی ل ش ود .ازجمل ه اینک ه در بح

مح یط

پیرامونی و شاخص های کشوری تنها ب ه عوام ل فرهن گ سیاس ی اداری پرداخت ه
اس  .الزم اس

در پژوهش های آتی عوامل دیگر محیط بیرونی مانند نقش عوامل

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیز بهتفصیل شکافته شود.

32
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پینوشتها
 .1در این مقاله عبار آیندهپژوهی را به معن ای ع ام مطالع ا روش مند آین ده اس تفاده
کردهایم و هر جا سخن از آینده نگاری به می ان آم ده اس  ،مطالع ا آین ده ب ا
ویژگیهای نسل سوم به بعد آیندهپژوهی مراد شده اس .
 .2مفهوم مشارک در ادبیا آیندهپژوهی بهانحاءمختلف تعریف شده اس  .درگی رب ودن
استفادهکنندگان از نتایج در فرایندهای تصمیمگیری ،رویکرده ای پ ایین ب ه ب اال،
هرگونه تالش برای ایجاد اجماع ،ایجاد ارتب ا می ان اس تفادهکنن دگان ،تنظ یم و
هماهنگسازی راهبردهای ذینفعان ،تعامل و هماهنگی ،کاهش تعارضا  ،بس یج
اقداما مش تر هم ه ازجمل ه فاکتوره ای ذک رش ده در مش ارک در ادبی ا
آینده پژوهی هستند .ضمنا در آیندهپژوهی ،مشارک از اط العرس انی ل رک ب ه
ذینفعان ،به ایجاد شبکهها و فرایندهای تعاملی تبدیل میش ود .در ای ن پ ژوهش
چند شاخص برای مشارک در نظر گرفته شده اس  :یکی طیف اطالعرسانی ت ا
ایجاد مشارک فعال در پروژهها و برنامههای آیندهپژوهی اس و دیگ ری ن وع
مشارک کنندگان که نشان دهنده وسع گروههای دخیل در حل مس ئله و می زان
تع داد
و درنهای
خب رهمح ور ی ا مش ارک مح ورب ودن پ روژهه ا اس
مشارک کنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفته اس .
 .3در مقاله ساریتاش فالله قدر به وسع پذیرش و انتظار کم ق در ت رین اعض ای
سازمان در قبال توزیع ناعادالنه قدر تعریف شده اس  .برای تبدیل این مفه وم
به شاخصهای عملیاتی میزان سلسلهمراتبی بودن ی ا مش ارکتیب ودن فراین دها و
ساختارهای سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
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مروری انتقادی بر نظریه پول ،دولت و بازار
محسن رضایی میرقائد

*

چکیده
پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید میشود که متأثر از بازار و دولت
میباشد .از آنجاییکه پول حامل ارزش است ،کلیه متغیرهای اقتصاادی کاه دارای ارزش
هستند ،میتوانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند .از سوی دیگر ،دولت بدون باازار و
بازار بدون دولت نمیتوانند پول خلق کنند .بنابراین پول پدیدهای ناشی از دو عامل است.
این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت ،نقش و کارکرد پاول ،باه بررسای
نظرات پولی موجود و ناتوانی آنها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پولهای بهکاررفته
در تاریخ اقتصادی میپردازد .مشاهده میشود که هم در تعریا ،،هام در شا ل ،هام در
نقش و هم در منشأ پیدایش پول در اقتصاد ،وحدت نظری نبوده است .سپس به ارائه یک
نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی میپردازد کاه قاادر
است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای
پول ،تعری ،،نقش و منشأ آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد .دو دیدگاه در خلاق پاول
که ی ی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت میداند در نظریه جدیاد
ترکیب شدهاند .پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان میدهد .ی ی پول دولتی است
که بانک مرکزی تولید میکند و دیگری پول درونزا یا پول بان ی است که بازارهای پولی
آن را ایجاد میکنند و سومی پول مبادلهای یاا پاول مساساباتی اسات کاه در بازارهاای
حقیقی جریان مییاباد کاه هرکادام از اشا ال آن دارای ماهیات و کاارکرد جداگاناهای
هستند.

واژههای کلیدی :کاالی پولی ،نیازهای اقتصادی ،انواع پول ،ابزار پولی ،دولت و بازار
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مقدمه
به دلیل تغییراتی که در پولهای مدرن پیشآمده است ،مجدداً ماهیت و نقشش پشول
مورد توجه قرار گرفته است؛ حتی برخی آن را زیر سؤال میبرند (معینشی.)2001 ،
«هرچه که پول در شکل اطالعات کد ششده دیجیتشالی افششایش یابشد ،ایش اعتقشاد
افشایش پیدا میکند که شاید پول نباشد و شاید هرگش بهعنشوان چیششی کشه وسشی ه
مبادله باشد هم نبوده است» .بنابرای دوباره ف سفه و نقشش پشول پشز از سشالهشا
مجدداً مطرح شده است .اینگام )2005( 1در ای رابطه میگوید« :پز از سشالهشای
بسیاری که سؤال در مورد ماهیت پول مطرح نبود ،دوباره مورد توجه قشرار گرفتشه
است».

در طول تاریخ ماهیت پول مورد بحث بوده ولی هنوز ابهاماتی در ایش رابطشه
وجود دارد .درواقع ،شاید یکی از جعبههای سیاهی که در اقتصاد هنشوز بشاز نهشده
مقوله پول است .هر کسی از یک بعد به آن نگاه کرده و تعریفی برای آن ارائه داده
است .به گفته تورنت  ،)2000( 2پشول بسشتگی بشه مبادلشه دارد .برخشی آن را بشرای
پرداخت جریمه و برخی دیگر آن را وسی ه مبادله میداننشد (گودهشارت 1989 ،3و
 .)1998آیا پول یک عامل تولید یا ابشار مبادله است یا آنچنانکه کالشدور)1982( 4
معتقد است ،پول چیشی جش باقی مانده فرایند اقتصاد نیسشت .منگشر )1871( 5آن را
1. Ingham
2. Thornton
3. Goodhart
4. Kaldor
5. Menger
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وسی ه پرداخت میدانست و میشش  )1953( 1بشر وسشی ه مبادلشهای آن تأکیشد دارد.
برخی دیگر مثل نیل )1976( 2و اینگشام ( )2000معتقدنشد کشه پشول دارای ماهیشت
اجتماعی است.
از طرف دیگر ،پول هیچگاه در یک شکل معی یا کاالی معینی در طول تاریخ
ثابت نمانده است و از پستتری اجنا

(نمک) تا عالیتری اشیا (سکههای طال)

را به خود اختصاص داده است .تأثیر پول در اقتصاد نیش مورد توافش نبشوده اسشت.
اقتصاددانان کالسیک آن را موجودی خنثی و صشرفاً یشک ابششار مبادلشه مشیداننشد،
درحالیکه عده دیگری مثل فریدم آن را یک عامل مؤثر در فعالیتهای اقتصشادی
ق مداد میکنند که کوچکتری تغییر پیشبینی نهده یا خارج از قاعده پولی در آن،
تمامی متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .فریدم معتقد بشود کشه پشول
حتی در درازمدت هم خنثی نیست (وودفورد.)1999 3،
درباره منهأ پول نیش نظرات اقتصاددانان متفاوت است .برخی معتقدند که پول
را بازار و مبادله پول به وجود آورده است ،ولشی عشدهای دیگشر ایش مسش ه را رد
میکنند و معتقد هستند که دولت ،پول را خ

میکند .اگر بازار پول را خ

کشرده

است ،آنگاه وظیفه پول تنها ابشار سنجش و مبادله است و خاصیت دیگشری نشدارد
ولی اگر دولت خال پول باشد ،پول میتواند وسی ه پرداخت و انتقال قدرت خرید
در طی زمان و مکان باشد .در اینکه پول برای رفع نیازهای اقتصاد مبادلشهای مشورد
استفاده بهر قرار گرفته است ،جای شکی نیست ،ولی در ع ل اولیشه و پیشدایش آن
جای شک همچنان باقی است .آیا ابتدا دولت پول را برای مالیاتگیری خ

کشرده

و بعد از آن در مبادالت مورد استفاده قرار گرفته است که در ای صورت پول مقدم
بر مبادله و بازار بوده است (اینگام 2005 ،و  .)2004بنابرای هشم در تعریش  ،هشم
در شکل ،هم در نقش و هم در منهأ پیدایش پول در اقتصاد ،وحدت نظری نبشوده
است.
با توجه به موارد باال پرسش اص ی مورد بررسی در پژوهش حاضر ای اسشت
1. Mises
2. Neale
3. Woodford
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که «آیا با توجه به دیدگاههای متفاوت میتوان به یشک مفهشوم واحشدی رسشید کشه
بتواند نظرات مخت

فوق را به وحدت برساند؟»

در پاسخ به ای پرسش ،ای مقاله تالش میکند که پراکندگی مباحث مربشو
به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکشی برای پشول ،تعریش  ،نقشش و
منهأ آن را با وضوح بیهشتری توضشید دهشد .ابتشدا بشه دیشدگاههشای ف شگرایشان و
چارتالیستها میپردازد و سپز به ماهیت چنشدگانگی پشول پرداختشه مشیششود و
سپز به انواع و ماهیت مخت

پول و در آخر هم بشه کارکردهشای پشول پرداختشه

شده است.
 .1دولت ،بازار و پول
دو دیدگاه درباره ع ل و منهأ پیدایش و ماهیت پول وجشود دارد .دیشدگاه اول کشه
پول را نتیجه رفتار عقالیی افراد در مبادالت میداند؛ بنشابرای پشول وسشی ه مبادلشه
برای کاهش هشینههای مبادله است.
گروه دوم پول را وسی ه پرداخت می دانند .پرداخت مالیشات و بشدهی توسشط
پول صورت میگیرد.
گروه اول نقش بازار در پیدایش پول را مؤثر میداند .درحقیت مبادله و بشازار
بوده است که پول را خ

کرده است .به گفته تشورنت  ،)2000( 1پشول بسشتگی بشه

مبادله دارد و به اعتقاد فون میز ( )1953پول یک پدیده بازار است.
ای گروه را ف شگرایان هم میگویند و معتقد هستند که پول باید ارزش ذاتشی
داشته باشد .آنها معتقدند که بهر بهمرورزمان در اثر مبادالت تهشاتری بشه اهمیشت
وسی های برای کاهش هشینههای مبادله پی برد ،ولی بشرای اینکشه خشود آن وسشی ه
بتواند مبادله را انجام دهد ،باید دارای ارزش ذاتی باشد .در همشی راسشتا بشود کشه
بهر به ف شهشای گشرانقیمشت روی آورد .گودهشارت )1998( 2ف شگرایشان بشر پشول
بهعنوان وسی ه مبادله متمرکش هستند و ارزش پول را از ویژگی ذاتی کاالیی کشه آن
را پهتیبانی میکند ،میدانند.
1. Thornton
2. Goodhart
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گروه دوم را چارتالیست می دانند که معتقدند پول مخ وق دولت است .آنهشا
پول را واحد ارزش و وسی ه پرداخت به حساب میآورنشد و معتقدنشد کشه اسشا
انتهار پول وسی های برای پرداخت بدهی و مالیات است .لرنر ،)1947(1قدرتهای
قانونی و حاکم دولتی پول را بهعنوان مخ وق دولت ارائه میکنند یا آنکه نشا

کشه

بیهتر اندیهه چارتالیسم را به او نسبت میدهند ،معتقد است که وسشایل پرداخشت
اعم از سکه یا اسنادی که ویژگیهای پول را در خود دارند ،آنها وسایل پرداخشت
یا ب یطهایی هستند که بهعنوان وسی ه پرداخت مورد استفاده قرار میگیرنشد .ششاید
ک مه التی  Chartaبتواند ماهیت پول یا پرداختیها را بیان کنشد و مشیتشوانیم یشک
مورد جدید با مفهومی قابلفهم ایجاد کنیم ،ابشارهای پرداختی ما دارای ایش نهشانه
یا  Chartalهستند .امروزه مردم متمدن میتوانند پرداخشتهشا را فقشط بشا ب شیط یشا
قطعات  Chartalانجام دهند.
ای دو دیدگاه ماهیتها و وظای

مخت فی را برای پول قائل هسشتند و آنهشا

را مقابل هم میدانند .در حالی که در عمل نهان داده میشود که هرچند دولشتهشا
پول را منتهر می کنند ،ولی بازار است که قیمت پول را تعیشی مشیکنشد .از طشرف
دیگر ارزش پول اگر در بازار تعیی شود ،دولت (بانک مرکشی) قشادر اسشت آن را
تغییر دهد .بنابرای  ،هم بازار و هم دولت در خ

پول مؤثر هستند .از طرف دیگر

پول هم وسی ه مبادله است و هم برای پرداخت از آن استفاده میکننشد .اگشر قبشول
کنیم که پول یک کاالی غیرمادی است که همزمان میتواند چند نقش را بشر عهشده
بگیرد ،آنگاه احتماالً ای اختالفات رفع میشود .چرا نباید تصور کرد که پول بششار
یا کاالیی است که میتواند ماهیتهشای مخت ش

و وظشای

مخت فشی را بشر عهشده

بگیرد .یعنی پول هم ابشار پرداخت و هم ابشار مبادله باشد .یا هشم ذخیشره ارزش و
هم انتقالدهنده قدرت خرید باشد؟

1. Lerner

40

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودویک ♦ تابستان 1398

 .2نقش و ماهیت پول
 .1-2نقش چندگانه پول

پول یک ماهیت واحد ندارد ،چنانکه نیل( )1976معتقد است ،بهتر اسشت بشهجشای
پول به پولها فکر کنیم ،زیرا که روابط اجتماعی در جامعه بسیار تفاوت میکند .یا
آنکه جان استوارت میل ( )1885با قبول وظای

چندگانه پول میگوید .همانطشور

که پروفسور جونش بیان میکند پول سه خدمت متمایش را ارائه میدهد و بهصشورت
ذهنی قابل تفکیک هستند:
 .1واحد شمارش؛
 2وسی ه مبادله؛
 .3ارزش استاندارد.
یا آنکه فون میز به جنبه مهمی از پول توجه دارد .پشول دارای یشک ویژگشی
دوگانه است :به ای مفهوم که یک جنبه آن فردی است و جنبه دیگر آن بهصورت
یک سیستم برای پرداخت بهصورت ک ی است .هرچند کشه پرفسشور جشونش ثابشت
کرده است ،وظیفه پول وسی ه مبادله است و میگوید که پول یک ویژگشی دوگانشه
دارد یا آنکه کینش 1از عبارت خود پول و پول حسابداری استفاده مشیکنشد یشا جشان
استوارت میل 2معتقد به ماهیت دوگانه پول است که پول یا مواد تهشکیلدهنشده آن
در بریتانیا و بیهتر کهورهای دیگر یشک کشاالی خشارجی اسشت (اسشتوارت میشل،
 .)1855پز میتوان گفت که پول میتواند با ماهیتهای متفاوت یا با کارکردهشای
متفاوتی وجود داشته باشد .در ای صورت باید پول یشک ویژگشی خاصشی داششته
باشد که به آن چنی خاصیتی را بدهد .به نظر میرسد که مفهوم مهترکی بی همشه
ای تعاری  ،ماهیتها و کارکردها وجود داشته باشد .آیا چنی مس های ضشرورت
دارد و میتواند وجود داشته باشد؟

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

به نظر می رسد که ماهیت پول به انتقالدادن ارزش برمشیگشردد (رضشایی،)2014 ،
یعنی پول کاالیی است که ارزش را حمل مشیکنشد .برخشی بشر ایش نظریشه صشحه
گذاشتند ،ولی دقیقاً مع وم نیست که چه کسی نخستی بار ای مس ه را مطرح کرده
است .شاید قدیمیتر و روش تر از سیمل )1978( 1کسی نتوانسشته ارزش مجشردی
که توسط پول حمل می شود را بیان کرده باشد .سیمل معتقد است کشه پشول دارای
ارزش است؛ زیرا ارزش اشیاء بدون وجود آنها است .او در جایی از ک مشه حمشل
ارزش اقتصادی توسط پول نام مشیبشرد .پشول مشادهای اسشت کشه ارزش اقتصشادی
انتشاعی را با خود حمل میکند .پول مادهای است که مظهشر ارزش انتشاعشی اسشت؛
اما برای ما فقط در حالتی که نماد یا حاوی ارزشهایی که با خود دارد ،معنی پیشدا
میکند .همچنی در جایی دیگر میگوید« :پول یک نماد مستق ی از ارزش انتشاعشی
است . ...پول تحق مهخص آن چیشی است که مهترک در اشیا اقتصادی اسشت».
همانطورکه پیداست سیمل ،پول را حامل ارزش مجشرد اقتصشادی مشیبینشد .ولشی
می بینیم در همان زمان منگر در کتاب اصول اقتصاد سیاسی میگوید کشه« :فرضشیه
پول بهعنوان انتقال ارزش از زمان حال به زمان آینده باید بهعنوان یک اشتباه ت قشی
شود» .استدالل منگر در ای رابطه ضعی

است ،زیرا که او میگویشد اگرچشه پشول

ف شی ،به دلیل ماندگاری دوام و هشینه پایی نگهداری ،بیششک بشرای ایش هشدف
مناسب است ،با ای وجود روش است که هنوز کاالهای دیگری برای آن مناسشب
است .آیا اینکه ممک است اشیاء دیگری هم بتوانند حامل ارزش باششند دلیشل بشر
ای است که پول حامل ارزش نیست؟ از آنجایی که ای ادعا را نتوانسته بشه اثبشات
برساند ،میتوانیم نتیجه بگیریم که ای استدالل برای رد نظریشه حامشلبشودن ارزش
ضعی

است .به پیروی از منگر ،فون میش

هرچند ای ماهیت را جشیی از وسشی ه

مبادلهایبودن پول میداند بشه دیشدگاه نیشش اششاره مشیکنشد (فشون میشش .)1885 ،
بهعبارتدیگر «امروزه پول هنوز نقش وسی ه انتقشال ارزش را دارد» .در پشینوششت
همی صفحه نیش اشاره شده است که «کینش بهطشور خخشص تأکیشد را روی کشارکرد
1. Simmel
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نقش پول بهعنوان انتقال دهنده ارزش بی مح ی قرار داده اسشت» .فشون مشیز نیشش
غیرمستقیم ای فرضیه را تأیید میکند ،زیرا میگوید« :ای خاصیت پول نیش جشئشی
از همان وسی ه مبادله بودن آن است» .درحالیکشه اگشر پشول حامشل ارزش نباششد،
نمیتواند وسی ه مبادله باشد .یا اینگام ( )2005به ارزش مجرد پول و دوگشانگی آن
در انتقال قدرت خرید پول در طی زمان و مکان اشاره کرده است« :اینجشا طبیعشت
پول دو قسم است :وسشی ه انشدازه گیشری و ذخیشره ارزش انتشاعشی قشدرت خریشد
عمومی و انتقال آن در زمان و مکان» .ولی اینگام بهجشای ارزش از قشدرت خریشد
استفاده کرده است .درحالی که اگر پشول حامشل ارزش نباششد ،نمشیتوانشد حامشل
قدرت خرید باشد .از طشرف دیگشر ،قشدرت خریشد بشدون مفهشوم ارزش در همشه
کاالهای اقتصادی وجود دارد.
شاید ع ت آنکه حامل ارزشبودن پول ،مورد قبول برخی از اندیهمندان قشرار
نگرفته است ،به ای دلیل باشد که کیفیت و چگونگی ایش خاصشیت تبیشی نهشده
است .ولی اگر قبول کنیم اقتصاد نتیجه تقسیمکار و مبادله است .آنگاه یک واقعیت
دیگری که خارج از افراد است ،به وجود میآید .فضای سومی بی افراد مبادلشهگشر
شکل می گیرد .ای فضا میتواند از مفاهیم خاص یعنی مفاهیم اجتمشاع برخشوردار
باشد که تمامی افراد یک گروه بتوانند با آن ارتبا برقرار کنند .ارزش یشک مفهشوم
اجتماعی است .کاالها بر اسا

یک معیار اجتماعی محاسبه و مقایسشه مشیششوند.

برای مبادالت نیاز به یک وسشی ه مشورد توافش همشه بشرای نماینشدگی ارزشهشای
یکسان ،مورد نیاز خواهد بود .تواف اجتماعی بشر یشک ششی کشه ارزش اقتصشادی
کاالها را بتواند محاسبه کند ،ضرورت اجتنابناپذیر اقتصاد مبادلهای اسشت .الزمشه
ای کار ای است که خود آن شی قاب یت حمل ارزش اقتصادی را داشته باششد تشا
بتواند در محاسبه ارزش کاالها مورد استفاده قرار گیرد .البتشه ایش حمشل چشون از
جنز غیرمادی است مثل رنگ ،یک شی قابلتصور نیست .زیمشل ( )1907معتقشد
است که «حقیقت و ارزش دو زبان متفشاوت اسشت کشه منطقشاً توسشط مضشامی و
محتواها به هم مرتبطشده دنیا که در حوزه خود معتبر هستند در یشک روح واحشد
مفهومپذیر میشوند» .ای دو نشوع تشألی

از طریش درک و ارزشگشذاری ممکش
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است کم وبیش در یک وحدت متافیشیکی با یکدیگر آورده شود .واقعیشت و ارزش
دو زبان جداگانه هستند که از لحاظ منطقشی مفشاهیم را در جهشان بشه هشم مربشو
میکنند .بهای ترتیب ارزش مثل رنگ و حرارت به اشیا الصاق نمیششود کشه بشرای
همه افراد از یک درجه برابری برخوردار باشد .در رابطه با شی ،هر دو نظم واقعشی
و ارزش کامالً جدا و مستقل از هم هستند.
پول ارزش اقتصادی یا مبادلهای را با خود حمل میکنشد ،لشذا هشم از قشدرت
خرید برخوردار است و هم وسشی ه مبادلشه و هشم وسشی ه پرداخشت اسشت؛ چنشی
ماهیتی به پول اجازه می دهد که کارکردهای متفاوتی داشته باششد .از طشرف دیگشر
ک یه فعالیتهای دنیای مالی و پولی را که بهموازات دنیای واقعی کاالها و خشدمات
وجود دارد ،انجام میدهد .اگر فعالیتهای پولی و مالی از قبیل پزانداز و دارایشی،
اعتبار ،سرمایه مالی ،درآمد ،مخارج ،مالیات و یارانه از مهمتشری آنهشا باششد ،هشر
کدام از ای فعالیتها دربرگیرنده مقداری ارزش اقتصادی است .چون پشول حامشل
ارزش است ،پز پول قادر است که تمامی ای فعالیتها را به نیابت از آنها یا بشا
حملکردن آنها در شکل پول انجام دهد .در ای صورت دیگر پول بهعنشوان پشول
مطرح نیست ،ب که پول حامل ای موضوعات است .بنابرای پول حامل متغیرهشای
پولی است (رضایی .)2014 ،هر متغیر پولی از قبیل دارایی یا اعتبار یشا درآمشد کشه
بیانگر ارزش اسمی باشند ،به شکل پول درمیآیند .هر متغیر پولی در شکل خاصی
مثل سرمایه یا اعتبار دارای نقهی است .بنابرای  ،پولی مسشتقل از متغیرهشای پشولی
وجود ندارد که نقش مجشایی از یکی از متغیرهای پولی را برعهده داشته باشد .لشذا
پول در نقش هر کدام از متغیرهای پولی نقهی را برعهده دارد .در یکشکل نقشش
قدرت خرید دارد و در شکل دیگر ،نقش ذخیره ارزش و در نقش سشوم بشهعنشوان
تسهیلکننده تولید و تقسیمکار عمل میکند.
 .3-2منشأ پول

ارزشی که پول حمل می کند یک قضاوت و باور اجتماعی است؛ ولشی بشاوری کشه
درواقع بهکار گرفته می شود .بنابرای  ،هم عینیت و هم ذهنیت اجتماعی در نسشبت
دادن ای ارزش به پول مؤثر است .بازار جایی است که عینیت ارزشها را منعکز
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میکند و از سوی دیگر نمایندهای از طرف جامعه الزم است که بر ای ارزش مهشر
تأیید بشند؛ ای نماینده همان دولت است .بنشابرای منهشأ ارزششی کشه پشول حمشل
میکند ،هم از بازار است و هم از سوی دولت است .ارزش واقعی در بشازار ششکل
میگیرد و توسط دولت (بانک مرکشی) تأییشد مشیششود .کاالهشای خاصشی کشه در
ارزشگذاری و در هشینههای مبادلهای مناسشبتشر باششد ،بشهعنشوان پشول انتخشاب
میشوند .از آنجاییکه پول یک پدیده اجتماعی است و باید مشورد اعتمشاد جامعشه
قرار گیرد ،باید توسط یک مقام تأیید شود .پول میتواند توسط دولت تعیی ششود،
ولی توسط بازار تعیی ارزش واقعی صورت میگیرد .در حقیقت دولت و بازار هر
دو در تعیی ارزش پشول مشؤثر هسشتند .بشازار بخهشی از فراینشد اقتصشادی اسشت
(رضایی 2014،ب) که ارزش اضافی و منفعت را از طری پول بالفعل میسشازد یشا
به تعبیر دیگر ،ارزش را بر پول بار مشیگشذارد؛ البتشه پشول هشم کاالهشا را در بشازار
ارزشگذاری می کند .به همی دلیل پول اولیهای که در دست مشردم مشیچرخشد و
خود موجب پولسازی مجدد میشود ،توسط دولت تأییشد مشیششود؛ یعنشی بانشک
مرکشی آن را میسازد ،ولی در بازار به چرخش درمیآید یا در بازار شکل میگیرد
و به تأیید دولت میرسد و مجدداً در بازار به چرخش درمشیآیشد .لشذا منهشأ پشول
دوطرفه است .اگر از بازار شروع شود باید به تأیید دولشت برسشد و اگشر از دولشت
شروع شود ،باید در بشازار بشه محشک ارزش زده ششود ،بنشابرای پشولسشازی یشک
فرایندی از بازار تا دولت را شامل میشود .ای فرایند موجب میشود که خ

پول

یک مجموعه سشه مرح شه ای را طشی کنشد .در هشر مرح شه پشولی بشا یشک ماهیشت
جداگانهای شکل می گیرد که با مرح ه و پول بعدی مرتبط اسشت .بشه همشی دلیشل
پولی را که دولت منتهر میکند تا پولی که در بازار به چرخش درمیآید ،متفشاوت
خواهد بود .واسطه بی ای دو پول ،پول درونزا اسشت کشه در بازارهشای پشولی و
مالی به وجود میآید .بنابرای  ،ما از چند نوع پول در جامعه برخوردار هسشتیم کشه
هر کدام دارای ماهیتی جداگانه و کارکردهای جداگانه است.
 .4-2ماهیتهای پول و بازارهای آن

پول با سه ماهیت در اقتصاد ظاهر میشود:

مروری انتقادی بر نظریه پول ،دولت و بازار 45

 .1پول دولتی که توسط بانک مرکشی تولید میشود و شامل سکه و اسشکنا
است که در دست اشخاص یا در بانکها و واسطهگران مالی نگهشداری مشیششود.
ای پول تعهد بانک مرکشی به دارنده آن محسوب میشود ،ای پول را پول دولتشی
مینامیم .ای پول وسی ه تولید دو نوع پول دیگر است.
 .2پول درونزا که در اثر پزانداز و اعتبار به وجود میآید .ای پول در نظریه
عمومی پول کامالً توضید داده شده است (رضایی.)2014 ،
 .3پول در شکل درآمد و مخارج اسمی ششامل تمشام دریشافتی هشای ناششی از
عرضه عوامل تولید یا مخارج روی کاالها و خدمات میشود و به آن پول مبادالتی
گفته میشود .پولهای درونزا که وارد بازارهای حقیقی میشوند ،تبشدیل بشه پشول
مبادالتی میشوند .شاید منظور کینش از پشول حسشابداری همشی پشول بشوده اسشت.
بنابرای پول یک ماهیت واحد ندارد ،آنچنانکه نیشل ( )1976معتقشد اسشت« :بهتشر
است بهجای پول به پولها فکر کنیم ،زیرا که روابشط اجتمشاعی در جامعشه بسشیار
تفاوت میکنند» .بازار مستق ی برای پول بهعنوان پول وجود ندارد ،ب که بشرای هشر
نوع پولی بازارهای خاص آن وجود دارد.
 .3انواع پول و کارکردهای آن
اگر اقتصاد بهر معیهتی میماند که هر کسی برای خودش تولید میکشرد ،پشول بشه
وجود نمیآمد .در اقتصاد مبادلهای چون بهر برای دیگشری فعالیشت مشیکنشد ،لشذا
فعالیتها از همزمانی خارج میشوند .از طشرف دیگشر ،هشینشههشای مبادلشه نیشش از
دغدغه های او خواهد شد .در اقتصاد مبادلهای سه نوع نیاز به پول به وجشود آمشده
است:
 .1نیاز به مبادله کاالها و خدمات توسط وسی های که هشینه مبادلشه را کشاهش
دهد .پول به دلیل ویژگیهای خاص خود ای نقش را برعهده میگیرد.
 .2افراد برای تصمیمگیریهای خود نیازمند مقایسهپذیری و محاسبه اقشدامات
خویش هستند .در اقتصاد مبادلهای چون افراد برای یکدیگر کار میکنند ،لذا آنچشه
به دست میآورند ،باید بیهتر از آنچه از دست میدهند ،باشد .در ای صشورت در
زندگی مبادلهای نسبت به زندگی معیهتی منشافع بیهشتری کسشب مشیکننشد ،یعنشی

46

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودویک ♦ تابستان 1398

ازیک طرف هشینههایی را انجام میدهد تا کاالیی را به دسشت آورد و در مبادلشه آن
کاال با دیگران منافع بیهتر از هشینه را کسب کند .لشذا وسشی ه ای مشورد نیشاز آنهشا
است که ای موقعیتها را بسنجد و با یکدیگر مقایسه کنشد .بنشابرای پشول وسشی ه
سنجش و حسابداری است.
 .3از آنجایی که اقشدامات انسشانهشا در اقتصشاد مبادلشهای هشمزمشان صشورت
نمیگیرد ،لذا مخارج ،درآمد ،هشینهها و منافع باید توسط ابشاری که نمایندگی ایش
نوع نتایج را داشته باشد ،قابل نمایندگی باشد .لذا پول در ششکل متغیرهشای پشولی،
نمایندگی فعالیتهای پولی را برعهده میگیرد.
بنابرای اقتصاد مبادلهای نیازهایی را به وجود میآورد که پول برای رفشع ایش
نیازها به وجود میآید .پول ازیکطرف وظیفه مبادله را برعهده میگیرد و از طرف
دیگر وظیفه ذخیره ارزش و وظیفه پرداخت را انجام میدهشد؛ در حقیقشت اقتصشاد
مبادلهای بدون پول شکل نمیگیرد .عدم همزمانی فعالیشتهشا و ضشرورت کشاهش
هشینه مبادله ایجاب میکند که وسی های به نام پول به وجود آید تا اقتصاد مبادلهای
را شکل دهد .بنابرای ع ت منهأ پول ،اقتصاد مبادالتی و نیازهای آن است.
 .1-3پولهای سهگانه :دولتی ،درونزا و پول مبادالتی
همانطور که گفته شد پول دولتی ،پولی است که توسط دولت منتهر میشود .ولی
تا ای پول درونزا نهود بهصورت پول مبادالتی درنمشیآیشد و در دسشتر

مشردم

قرار نمیگیرد .پول درونزا پولی است که در اثر کارکردهای ذخیره ارزش و وسی ه
پرداخت به وجود میآید ،یعنی در اثر عدم همزمانی فعالیتها در یک موقعیتی نیاز
به ذخیره ارزش پیش میآید و در موقعیت دیگری ،نیاز به قرض ششکل مشیگیشرد.
برآیند ای کارکردها به تولید پول درونزا منجر میشود (رضایی .)2014 ،ولی ایش
پول از همان پول دولتی شکل میگیرد؛ یعنی پولی را که دولت منتهشر مشیکنشد در
اثر ضریب فشاینده و یا ضریب بهرهوری به پول درونزا تبدیل میشود .ای رویداد
در بازارهای پولی و مالی شکل می گیرد که منجر به خ
سپز پول درونزا در دستر

پشول درونزا مشیششوند.

مردم قرار میگیرد و در مبشادالت بشه کشار مشیرود.

پول درون زا در اثر سرعت پول به پول مبادالتی تبدیل میشود .پول دولتی در بازار
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بی بانک مرکشی و دیگران تهکیل میشود .بانک مرکشی با دادوستد پایه پشولی بشا
بانکها یا در بازارهای مالی و پولی ،پایه پولی را منتهر و عرضه میکند .نرخ بهشره
آن توسط سیاست پولی تعیی میشود .پشول دولتشی در بازارهشای پشولی و توسشط
نهادهای پولی ،مالی و خانوارها در شکل سشپرده و اعتبشار بشه پشول درونزا تبشدیل
میشوند.
بازار پول مبادالتی همان بازارهای حقیقی هستند که به تعبیر کشالور)1994( 1
کاال پول میخرد و پشول کشاال مشیخشرد .پشول درونزا از طریش سشرعت پشول در
بازارهای حقیقی بهصورت درآمد ،مخارج اسمی و پولی تبشدیل بشه پشول درآمشدی
می شود .پول مبادالتی ارزش پولی کاالها و خشدمات در طشی یشک دوره اقتصشادی
است و برابر پولهای مبادلهشده در بازارهای حقیقی است .ممک است یشک پشول
درونزا در طول یک دوره اقتصادی چند بار به خ

پول درآمدی منجر شده باشد.

بنابرای پولی که در جامعه به چرخش درمشیآیشد ،ضشم آنکشه پشول دولتشی
است ،ولی بخهی از پول درونزا و بخهی از پول درآمشدی هشم اسشت .بشه تعبیشر
دیگر ،آن پول مراحل خ

پولهای سهگانه را پهت سر گذاشته است.

 .4کارکردهای پول
 .1-4پول یک شی اقتصادی

برای روش تر کردن روابط ای سه نوع پول بهتر است که ما پول را نیش یشک ششی
اقتصادی بدانیم یا میتوانیم آن را یک کاالی اقتصادی در نظر بگیریم .در اقتصاد به
هر شی مفید و قابلمبادلهای،کاال یا شی اقتصادی گفته میششود ،لشذا مفیشدبشودن و
رغبت داشت و مبادلهپذیری ویژگیهای کاالست ،یعنشی از یشکسشو کمیشابی و از
سوی دیگر مفیدبودن ،ویژگیهای کاال را تهکیل میدهد ،هر ش ی که ویژگیهشای
عام باال را دارا باشد و ضمناً ناظر بر رفع نیاز خاصی از انسان باشد ،کاال است.
نیازهای بهر دو نوع هستند ،به همی دلیل دو نوع فعالیشت در اقتصشاد ششکل
می گیرد .نیازهای بهر به دو گروه رفشاهی و اقتصشادی تقسشیم مشیششود .نیازهشای
1. Clower
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رفاهی نیازهای جسمی و روانی بهر را مهخص میکند و برای رفع آنها نیشاز بشه
کاالها و خدماتی است که متناسب با آن نیازها است ،نیازهای اقتصادی در اقتصشاد
مبادلهای به وجود میآید که ناظر بر محاسبهگری و مقایسهپذیری و کشاهش هشینشه
مبادله ازیکطرف و تهکیل ثروت و همچنی کمک به تقسیمکار و تخصیص بهینه
عوامل تولید است .مجموعه ای نیازهای اقتصادی باعث شده است که پول اختراع
شود .بنابرای  ،اختراع پول برای رفع نیاز اقتصادی است.
پول یا کاالی پولی یا شی اقتصادی یشک کشاالی خاصشی اسشت کشه نیازهشای
اقتصادی انسان را تأمی میکند .در اثر ضرورتهای ناشی از زنشدگی اجتمشاعی و
مبادله ای نیازهای اقتصادی برای بهر به وجود آمد ازجم ه نیاز بشه وسشی ه مبادلشه و
محاسبه ارزش اقتصادی کاالهشا و خشدمات و همچنشی ذخیشرهکشردن ارزشهشای
اقتصادی یا قرضگرفت از دیگران ،بهر به خ

کشاالی خاصشی بشهنشام پشول روی

آورد .کاالی پولی قادر است که ارزشهای اقتصادی را حمل کنشد و لشذا نیازهشای
اقتصادی بهر را برطرف نماید ،بنابرای پول از هر نوع آن یشک نشوع کشاالی پشولی
بهحساب میآید که بهصورت ذاتی یا اعتباری یشا الکترونیکشی ،نیازهشای اقتصشادی
انسان را تأمی میکند .بهصورت درآمد ،دارایی ،مخارج ،قرض و سرمایه درمیآیشد
و هر کدام از ای کاالهای پولی دارای حکم خاص خود است؛ بشرای مثشال کشاالی
پولی در حکم قرض و سرمایه دارای احکام خاص خود است.
 .2-4پول بهعنوان ذخیره ارزش

پول به دلیل آنکه حامل ارزش است میتواند بهصورت دارایی درآید و تبشدیل بشه
ثروت شود .ای کار در بازارهای داراییهای پولی و مالی صورت میگیرد .بخهشی
از درآمدهای پولی و اسمی جامعه پزانداز میشود و در بازارهای دارایی تبدیل به
داراییهای مالی ،پولی یا ثروت مالی میشود .در اینجا پول در ششکل پشزانشداز و
دارایی وظیفه ذخیشره ارزش را برعهشده دارد .از طشرف دیگشر ،دارایشیهشای مشالی
میتوانند از ذخایر مالی بهصورت اعتبار به فعالیتهای اقتصادی بهصورت سشرمایه
درآید .در ای صورت پول باید از خاصیت قدرت خرید برخوردار باشد.
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 .3-4پول بهعنوان وسیله پرداخت

پول بهعنوان وسی ه پرداخت به دولت یا بابت بشدهیهشا نیشش مشورد اسشتفاده قشرار
می گیرد .در حقیقت تأیید دولت در تولید پشول بشه آن خاصشیت وسشی ه پرداخشت
میبخهد و به همی دلیل میتوان پول دولتی را وسی ه پرداخشت در نظشر گرفشت.
بانکها و اشخاص برای دادن مالیات یا بابت بدهی ،نیاز به ابشاری دارند کشه مشورد
قبول و اعتماد باشد .پولی که مورد تأیید دولت باشد یا توسط دولت منتهشر ششود،
برای پرداخت بهکار گرفته میشود.
 .4-4ابزار پولی

ابشار پولی در طول تاریخ بهشدت تغییر کرده است .از پستتری کاال تا گرانتشری
کاال نقش پول را پذیرا شدهاند .امروزه که پولهای الکترونیکشی بشاب ششده اسشت،
ارزانتر از پولهای کاغذی مبادالت را انجام میدهند .ولشی تمشامی ابششار پشولی از
ماهیتهای مخت

پولی و کارکردهای آن میتوانند کشموبشیش برخشوردار باششند.

پولهایی که بتواننشد بشهصشورت درونزا و مبشادالتی درآینشد ،بیهشتری کشارکرد را
خواهند داشت و پولهایی که در یکی از وظشای

پشول محشدودیت پیشدا کننشد ،از

قاب یت پولی کمتری برخوردار هستند .لذا پولهای ف شی بیش از پولهای کاغشذی
و آنهم بهنوبه خود بیش از پولهای الکترونیکی از قاب یت پولی برخوردار هستند.
 .5-4ارزش پول

ارزش پول از یکطرف در بازارهای واقعی تعیی مشیششود کشه عکشز قیمشتهشا
ارزش هر واحد پول را مهخص میکند .از یکطشرف در بازارهشای پشولی و مشالی
توسط نرخ بهره مهخص میشود و از سویی در مقابل پولهای خشارجی و توسشط
نرخ مبادله خارجی تعیی میگردد .بنابرای هر پشولی از پشولهشای سشهگانشه دارای
قیمتی است ،ولی به دلیل ارتبا همه بازارهای پولی با یکدیگر قیمشت هشر متغیشر
پولی مثالً قیمت قرض از سایر قیمتهای دیگر مثل قیمت پول مبادالتی یشا سشطد
عمومی قیمتها متأثر میشود .به همی دلیل روابطی مانند معادله فیهشر مشیتوانشد
ارتبا بی ارزشهای پولهای مخت

را نهان دهد.
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نتیجهگیری
ماهیت پول و منهأ تولید آن و کارکردهای پولی برای فهم اقتصاد پولی و مبادلشهای
که در جوامع بهری به یک فضای مس طی تبدیل شده است ،امری ضروری اسشت.
پول در اثر یک فرایند پولی دوطرفه و توسط بازار و دولت به وجود میآیشد .پشول
حامل ارزش است؛ لذا ای حام گی در بازار شکل میگیرد و زایانده میشود ،ولشی
دایه ای زایش ،دولت و مقام پولی است کشه بتوانشد نماینشدگی جامعشه را برعهشده
بگیرد .اعتماد مردم به پول الزمشه پشذیرش آن اسشت و قشدرت خریشد آن در بشازار
تعیی میشود .چون پول حامل ارزش است ،ک یشه متغیرهشای اقتصشادی کشه دارای
ارزش هستند میتوانند توسط پول حمل شوند یا نمایندگی گردند.
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چکیده
استواری نظامهای سیاسی بر پایه میزان مشارکت افراد جامعه است و این میزان مشارکت
افراد تابع بسیار مهمی از ویژگیهای منحصربهفرد شخصیتی و تعاملی است .از اینرو ،این
پژوهش با هدف بررسی تعییین چشی انیداز مشیارکت سیاسیی بیر اسیا

ویژگیی هیای

شخصیتی با نقش میانجیگری روابط موضوعی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشیاا
آزاد واحد علوم و تحقیقات صورت پذیرفت .این پژوهش از نوع پیژوهشهیای همبسیتای
مبتنیبر روش مدلیابی معادالت ساختاری است .در ایین پیژوهش تعیداد  500دانشیجو
بهعنوان حج نمونه با روش نمونهگیری در دستر

انتخاب شد .برای گردآوری داد ها از

پرسشنامه شخصیتی نئو ،پرسشنامه روابط موضوعی بل و همکیاران  ،)2008پرسشینامه
مشارکت سیاسی فرجزاد استفاد شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدل پژوهش
تأیید شد و به طیورکلی تقریبیا نیمیی  )%43از مشیارکت سیاسیی توسیط ویژگیی هیای
شخصیتی و روابط موضوعی قابل تبیین است .همچنین متغیرهای ویژگیهای شخصییتی
و روابط موضوعی بر مشارکت سیاسی اثر مسیتقی معنیادار دارنید و مسییر ویژگییهیای
شخصیتی با میانجی گری روابط موضوعی اثر غیرمستقیمی بیر مشیارکت سیاسیی نشیان
دادند .نتایج این پژوهش بر ضرورت الاوهای ارتباطی موضوعی در زمینهای از ویژگیهای
سرشتی افراد در فعالیتهای کالن اجتماعی و ملی تأکید دارد.
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مقدمه
امروزه مشارکت سیاسی به عنوان مهمترین شاخص توسعه سیاسی ملتها به امرر
گریزناپذیر تبدیل شده است .این امر در کشورها جهان سوم که گذار از سنت به
مدرنیته را تجربه میکنند به شکلی حساستر خود را نشان میدهد (امینیکسربی و
نرگسیان .)1394 ،دولتها نیز ناچارند برا کسب مشروعیت به مشارکت سیاسری
تن در دهنرد و از طرر

دیگرر میرزان برای مشرارکت سیاسری مرردم در زمینره

تصمیمات و خطمشیها سیاسی بر فرهنگ توسعهیافته و توسعهیرافتگی فرهنرگ
سیاسی آن جامعه دیلت دارد ) .(Wang and Shalaby, 2018از منظر دینی ،مشارکت
سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه ،نه تنها یک حق ،بلکره
یک تکلیف حتمی ،ضرور و ارزشی مطلوب بررا دانشرجویان و عمروم جامعره
است (نظر .)1390 ،
در این بین ویژگیها شخصیت مجموعها پایدار از ویژگیها که مشرابهت
و تفاوتها رفتار روانشناختی افراد (افکرار ،احساسرات و اعمرال) را کره دارا
تداوم زمانی بوده و ممکن است بهواسطه فشرارها اجتمراعی و زیسرتشرناختی
موقعیتها بالواسطه شناخته شوند ،مشخص میکنرد ).(Gallgo & Oberski, 2012
میتوان بین تفاوتها فرد در خصوصیات شخصیتی ،پنج بُعد عمرده را منظرور
کرررد .روان رنجورخررویی (N) 1بررر تجربرره اضررطراب ،ترررحمجررویی ،خصررومت و
تکانشور اشاره می کند ،در حرالی کره بررون گرایری (E) 2بره تمایرل فررد بررا
1. Gordon
2. Extroversion
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مدلیابیروابطساختاریویژگی


مثبتبودن ،جرئتطلبی و صمیمیبودن اشاره میکند .پذیرش (O) 1تمایل فرد برا
کنجکاو  ،هنرمند و خردورز اطالق میشود ،درحالیکه سازگار
فرد برا مهربانی ،سخاوت ،همدلی و اعتمادورز را نشان میدهد

2

) (Aتمایل

( Weinschenk,

 .)2017سرانجام به تمایل فرد برا منظمبودن و اینکه وظیفهشناسری )C( 3بره کرارا
بودن ،قابلیت اعتماد ،خود نظمبخشی و منطقیبودن اطالق مریشرود ،مریپرردازیم
(.)Zhang et al, 2017
روابط موضوعی و واقعیت آزمرایی کارکردهرا ایگرو هسرتند کره در کرانون
زندگی روانشناختی سالمت قررار دارنرد و در آسریبشناسری روانری مهرم تلقری
میشوند و تعارض میان سطوح ناهشیار و هشیار ذهن است و سانسرور در سرط
نیمههشیار اعمال میشود ( .)Russo and Amna, 2016اما تعارض در مدل ساختار
میان ساختارها روان شناختی ذهن در سرط ناهشریار اسرت و سررکوبی نیرز در
همان سط ناهشیار رخ میدهد و در مدل ساختار  ،تعارض میان اید و سوپرایگو
یا اید و واقعیت با میانجیگر ایگو رخ میدهرد ( .)Gallego & Oberski, 2012برا
این تغییر ،ایگو بهجا اید ،نقش حیاتی در عملکرد روانشناختی ذهرن را برعهرده
میگیرد ،سالمتی و بیمار شخصیت ترابعی از توانرایی ایگرو بررا اداره مناسرب
فشار آرزوها متأثر از غرایز برا تخلیه است ،به گونهایی که در تضراد شردید برا
محدودیتها دنیا واقعی و سوپر ایگو نباشد) .(Ha, Kim, & Jo, 2013توانمنرد
ایگو به ظرفیت ایگرو بررا اداره تقاضراها متعرارض سروپر ایگرو و مقتضریات
واقعیت بیرونی بستگی دارد و به میزانی که ایگو قادر بره ایجراد تعرادل کرارکرد
نباشد ،شخصیت درگیر بیمار خواهد بود .نظریهها روابط موضروعی بخشری از
یک جنبش بزرگتر است کره هرد

آن جرایگزینی نظریره غریرزه برا یرک مردل

روانکاو ارتباطی است ).(Caspi, Liviatan&Roccas, 2016
به طورکلی بررسی نقش ،جایگاه و کارکردها دانشجویان در نظام سیاسری و
ضرورت بهرهمند جامعه از توانمند ها دانشجویان در اداره امور می تواند یکی
1. Openness
2. Agreeableness & Lyness
3. Conscientiousness
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از شرایط اجتنابناپذیر توسعه سیاسی و اجتماعی باشد .سیاسیبرودن دانشرجو در
حد که در برابر سرنوشت خود و جامعه حساس باشد ،نسبت به مسائل داخلری،
خارجی و جریان ها موجود از بینش و تحلیل سیاسی برخروردار باشرد ازجملره
ضرورتها حیات سیاسی دانشرجویان و یزمره توسرعه سیاسری اسرت (پنراهی،
 .)1388مطالعات متعدد درباره مشارکت و فعالیتها سیاسی ،چگونگی تغییر و
تحول آن در نسلها مختلف و نیز علل کاهش آن در چنرد سرال گذشرته انجرام
شده است و این یافتهها نشان مریدهرد کره از دو دهره گذشرته انگیرزه مشرارکت
سیاسی (بهویژه در غرب) کاهش یافته است

)2017

 .(Page,ضرورت مطالعه انگیزه

مشارکت سیاسی و عوامل تشکیلدهنده آن را بیشتر از پیش ساخته است و بهرغرم
عالقه آشکار به ویژگریهرا نسرل کنرونی دانشرجویان و نیرز سرطوح نگررش و
مشارکت سیاسی آنها ،پژوهشها کمی در این باره وجرود دارد (امینریکسربی و
نرگسیان .)1394 ،در این میان ،توافق عمومی و گستردها میتوان کشف کررد کره
با شناخت مدلی بر اساس ویژگیها شخصیتی و هویتیرابی افرراد فعالیرتهرا
سیاسی و گرایش آنها را به گروهها سیاسی و نیز نوع فعالیرتهرا را برا وضروح
بیشتر تبیین و انحررا

از معیرار جلروگیرر کررد .براوجوداین ،مطالعره دربراره

ویژگیها شخصیتی و نقش آنها در مشارکت سیاسی هنوز بهخوبی روشن نشده
و نیازمند پژوهشهرا بیشرتر اسرت
)2017

(Dins, Waldschmidt, Sturm and Karačić,

بنابراین ،به نظر میرسد با اجرا این پرژوهش در دو زمینره مبرانی نظرر

شناخت علل گرایشها ،مشارکتها و نیز راهکارها عملی حاصرل از یافترههرا
علمی و تجربی بهمنظور برنامهریز بهتر در توسعه سیاسی ،نتایج قابرلمالحظرها
به دست آید .همچنین تبیین کارکردهرا دانشرگاه برهعنروان یکری از بخرشهرا
ساختار فرهنگی کشور و نقشی که دانشجو در این زمینه به عهرده دارد ،بره خروبی
مبین ضرورت مشارکت سیاسی دانشجویان است .بر پایه مطالب بای مسئله اساسی
پژوهش ،کشف مدلیابی مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی بر اسراس مؤلفرههرا
روانشررناختی کرره در پررژوهش حاضررر شررامل خصوصرریات شخصرریتی و روابررط
موضوعی است.
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 .1مبانی نظری
 .1-1مشارکت سیاسی

مشارکت واژها عربی است از ریشه «شرر » و «شررکت» بره معنرا «انبراز » و
حصهبردار  .در زبان انگلیسی ،از مشارکت به » «Participationتعبیر شرده کره بره
معنا شریکشدن ،دخالتکردن و شریککردن است .واژه «مشارکت» در اصطالح
علوم سیاسی معانی گوناگونی دارد .بر همین اسراس ،در کترابهرا گونراگون برا
تعاریف متفاوتی آمده است .آنچه از اجمال همه تعاریف بره دسرت مریآیرد ،ایرن
است که دخالت مردم یا دستکم درگیرشدن آنها در سیاست بهصورت آگاهانه یا
ناآگاهانه یا حتری اختیرار و غیراختیرار را مشرارکت نرام نهرادهانرد .برخری از
تعریفها نیز فقط به شعار آگاهانهبودن و برخی بره اختیرار برودن اهمیرت داده و
مشارکت سیاسی را در آن قالب تفسیر کرردهانرد .البتره تعراریف گونراگونی بررا
«مشارکت سیاسی» ذکر شده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
الف .مشارکت سیاسی مساعی سازمانیافته شهروندان بررا انتخراب رهبرران
خویش ،شرکت مؤثر در فعالیتها و امور اجتمراعی ،سیاسری و ترأثیرگذاشرتن برر
صورتبند و هدایت سیاست دولت است.
ب .مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضا جامعره در انتخراب رهبرران و
شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذار عمومی است.
ج .مشارکت سیاسی به معنرا وجرود رقابرت و منازعره مسرالمتآمیرز برین
بخشها گوناگون جامعه سیاسی برا به دسرت آوردن قردرت و اراده جامعره و
تعریف مصال عمومی است ).(Dynes, Hassell and Miles, 2016
بهطورکلی و با توجه به تعریفها ارائهشده باید گفرت« :مشرارکت سیاسری
فعلی است که فقط با اراده نفسانی محقق نمیشود ،بلکه اراده معطو

بره ترأثیر و

نفوذ در نظام سیاسی از کمترین درجه تا درجات برای ترأثیر را شرامل مریشرود»
).(Joly, Hofmans and Loewen, 2018
 .1-1-1مبادی و مبانی مشارکت سیاسی

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

مریشرود (Russo and

).Amna, 2016
نخستین دیدگاه قابل اشاره ،ریشه روان شناختی دارد .این رویکرد که به نظریه
نخبهگرایی مشهور است ،مبتنیبر آرا پارتو ،موسکا و دیگرر نخبرهگرایران اسرت.
«نظریه نخبهگرایی عمردتا مشرارکت سیاسری را بره نخبگران محردود نمروده و از
تودهها ،تصویر غیرفعال و ابزار دسرت نخبگران ارائره مریدهرد»

)2018

.(Alam,

درحالی که نخبهگرایان ،مشارکت سیاسی را به عقاید فعاین نخبره سیاسری محردود
کرده و در ورا قانون الیگارشی ،هیچ نظم سیاسی را نمی پذیرند .رویکرد دوم بره
جامعررهشناسرری فرهنگرری تکیرره دارد .آلمونررد و وربررا ،چنررد کشررور پیشرررفته و
کلیفوردگیدنز ،فرهنگ ها آفریقایی و آسیایی را برا توجره بره ایرن دیردگاه مرورد
مطالعه قرار دادند .در این دیدگاه ،بین مشارکت سیاسی و فرهنرگ سیاسری ،لزومرا
رابطه علی و ساختار برقرار میشود .رویکرد سوم که به جامعهشناسری اقتصراد
تمسک جسته است ،هرگونه رفتار و کنش سیاسی را در چارچوب خشک روابرط،
شیوه تولید و تحویت اقتصاد جستجو می کند .بدین لحاظ ،مشارکت سیاسری در
رویکرد مارکسیستی به معنا آگاهی طبقاتی از وضعیت خود اسرت کره سررانجام
آن ،سیاسیشدن طبقه استثمارشده و انقالب علیه طبقه حراکم

اسرت (Ha, Kim and

).Jo, 2013
دیدگاه چهارم که در مقابل سه دیدگاه بای قرار دارد ،به تقدم نظام سیاسی برر
فرهنگ و عقاید سیاسی نظر دارد .این رویکرد که به ماکیاولی نسبت داده می شرود،
عظمت هر ملتی را در آزاد و فضیلت شهروندانش می داند اما این پرسش مطرح
می شود که چه کسی می تواند آزاداندیشی و فضیلت را در جامعه ایجاد کند؟ تروده
مردم که فضیلت ندارد ،رهبران وایمنش که بر اساس بخرت ،در لحظرات حسراس
تاریخی ظهور می نمایند ،همیشه ممکن نیست ،پس چه باید کرد؟ ماکیراولی بررا
فرار از بن بست بای ،دو راه حل (قانون خوب و دین کارآمد) را پیشرنهاد مری دهرد.
اگرچه بازگشت ماکیاولی به دین با رویکرد ابزار است ،ولی به هرحال ایشران راز
موفقیت و عظمت جمهور ها رومی را نقرش فعرال و مثبرت نهادهرا مرذهبی
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می دانرد کره فضریلت و خیرر عمرومی را در جامعره منتشرر و نهادینره مری کردنرد
).(Brandstätter and Opp, 2014
 .2-1مفهوم شخصیت

کوب شخصیت 1به نقابی اشاره دارد که هنرپیشهها در نمایش اسرتفاده مریکردنرد.
پرسونا (نقاب) بهظاهر بیرونی ،ظراهر علنری کره افرراد بره دور و برر خرود نشران
می دهند ،اشاره دارد بنابراین بر اساس ریشه شخصیت ،شخصیت به ویژگریهرا
بیرونی و قابلرؤیت ما اشاره دارد

)(Block and Block, 2006

اما شخصیت تنها بره

نقابی که بر چهره می زنیم و نقشی که باز میکنیم ،اشراره نردارد .هنگرامیکره از
شخصیت سخن میگوییم ویژگیها متعدد فرد ،کلیت یرا مجموعره خصوصریات
گوناگون که از ویژگیها جسمانی فراتر میرود را بهحساب میآوریم .ایرن واژه
تعداد زیاد از خصوصیات ذهنی و هیجانی را دربرر مریگیررد ،خصوصریاتی کره
ممکن است نتوانیم مستقیما آنها را ببینیم و فرد شراید سرعی کنرد آنهرا را از مرا
مخفی کند یا شاید ما از دیگران مخفی کنیم .در لغتنامه وارن تعریرف شخصریت
چنین آمده است :شخصیت به جنبهها عقلی ،عراطفی ،انگیزشری و فیزیولوژیرک
یک فرد گفته میشود بهعبارتدیگر به مجموعه مؤلفههایی که انسان را سر پا نگه
میدارد ،شخصیت گفته میشود .در این تعریف مجموعه عوامل در کنار هرم قررار
داده شده ،اما اشارها بره یکارارچگی ایرن عوامرل و پویرایی آنهرا نشرده اسرت
).(Ribeiro & Borba, 2016
 .1-2-1نظریههای شخصیت
الف) نظریه گوردن آلپورت

شخصیت آمادگیهایی برا پاسخدادن به شیوه یکسان یرا مشرابه بره محرر هرا
مختلف است بهعبارتدیگرر ،ویژگریهرا شریوههرا باثبرات و برادوام واکرنش
نشاندادن به محیط هستند .آلاورت در فرهنگ کامل ویژگریهرا خرود ،بریش از
 4500صفت شخصیتی را برمیشمرد .او برا ساماندادن اصطالحات مختلفری کره
1. Persona
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برا توصیف شخصیت میشد ،ویژگیها شخصیتی را به سه دسته اصلی تقسریم
کرد که عبارتند از  )1ویژگیها اصلی :ویژگیها اصرلی از ویژگریهرا دیگرر
قو تر و غالبترند .این ویژگیها بر شخصیت آدمها سایه میافکنند امرا بره نظرر
الاورت ،عده کمی از آدمها عمال واجد ویژگیها اصلی هستند )2 .ویژگریهرا
مرکز  :این ویژگیها نیز کم هستند .آلارورت معتقرد برود مرردم  6ترا  12صرفت
مرکررز دارنررد .برررا مثررال ،شررخص مریتوانررد مهربرران ،شرروخطبررع ،شررلخته یررا
حسرتخور باشد )3 .ویژگیها ثانویه :ویژگیهرا ثانویره هرم تعرداد معینری
دارند ولی در شناخت شخصیت ،از همه کم اهمیتترند .این ویژگیها ،نگررشهرا
و ترجیحات خاصی مثل سالیق غذایی یا موسیقایی را پوشرش مریدهنرد

(Nauta,

).2004
ب) نظریه ریموند کتل

ویژگیها را بهصورت گرایشها نسبتا دائمی واکرنش نشران دادن کره واحردها
ساختار بنیاد شخصیت هستند ،تعریف کررد .او ویژگریهرا را بره چنرد طریرق
طبقهبند کرد :ویژگیها مشرتر و ویژگریهرا منحصرربهفررد ویژگریهرا
توانشی ،خلقی و پویشی ویژگیها سرطحی و عمقری ویژگریهرا سرشرتی و
ویژگیها محیط ساخته.
ویژگیها مشتر و منحصربهفرد :صفت مشتر  ،صفتی است که هرر کرس
تا اندازها از آن برخوردار است .هوش ،برونگرایی و معاشرتیبودن نمونههایی از
ویژگیها مشتر

هستند .هرکسی از این ویژگیها برخوردار است ،ولری برخری

افراد بیشتر از دیگران از آنها برخوردارنرد .هروش مریتوانرد نمونرها از صرفت
توانشی باشد .ویژگیها خلقی به زندگی هیجانی فرد و سبکرفترار او مربرو
است ).(Nauta, 2004
ویژگیها سطحی و عمقی :ویژگریهرا سرطحی ویژگریهرا شخصریتی
هستند که با یکدیگر همبستگی دارند ،ولی یک عامل را تشرکیل نمریدهنرد زیررا
منبع واحد آنها را تأمین نمیکند .برا مثال ،چند عنصر رفتار مانند اضطراب،
تردید و ترس غیرمنطقی با هم ترکیب میشوند تا صفت سطحی به نام روانرنجور
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خویی را تشکیل دهند .ویژگیها عمقی ،بیانگر ارتبرا و پیونرد برین رفتارهرایی
است که باهم تغییر می کنند تا یک بعرد واحرد و مسرتقل شخصریت را بره وجرود
آورند (حسنی و میرآقایی.)1391 ،
پ) نظریه هانس آیزنک

آیزنک در نتیجه تالشهرایش ،نظریره شخصریت کره مبتنریبرر سره بعرد اسرت و
بهصورت ترکیبات ویژگیها یا عوامل توصیف میشوند را ارائه داد .ایرن سره بعرد
شخصرریت عبارتنررد از E :برررونگرایرری در برابررر درونگرایرری  Nبرریثبرراتی
(روانرنجورخویی) در برابر ثبات هیجانی  Pروانپرریش خرویی در برابرر کنتررل
تکانه یعنی تعامل بعد درونگرایی /برونگرایی با بعد ثبات /بیثباتی .آیزنک معتقرد
بود ترکیبها مختلف این ابعاد ،ویژگیهرا شخصریتی معینری ایجراد مریکننرد
(حسنی و میرآقایی.)1391 ،
ت) نظریه رابرت مککری و پل کاستا

مدل پنج عاملی رابرت مک کر و پل کاستا از تحلیرل عوامرل بررا دسرتیابی بره
نظریه پنج عاملی استفاده کردند .این پژوهشگران با ترکیب تمام یافتهها پژوهشی
پیشین و فهرست طوینی صفتها شخصریت احتمرالی دریافتنرد کره حتری اگرر
آزمونها مختلفی مورد استفاده قرار گیرند ،غالبا صفتها مشخصری بره دسرت
می آیند .این پنج بعد عمده شخصیت که اغلب «پنج عامل عمده» نامیده مریشروند
عبارتند از )1 :روانرنجور خویی :افراد که در سط بای روانرنجور خویی قرار
می گیرند ،از نظر هیجانی نااستوار و مستعد ناامنی ،اضطراب ،احساس گناه ،نگرانی
و نوسان خلق هستند .افراد که در انتها دیگر این عامل قرار میگیرنرد ،از نظرر
هیجانی استوار ،آرام ،یکنواخت ،آسان گیر و آسوده هسرتند )2 .بروونگوایری :ایرن
عامل از یکسو ،بین افراد کره اجتمراعی ،خرونگرم ،پرحرر  ،خروشگرذران و
عاطفی هستند و از سو دیگر ،افراد درونگرایری کره گوشرهگیرر ،آرام ،منفعرل و
خوددار هستند ،فرق می گذارد )3 .گشودگی نسبت به تجوبره :افرراد کره در ایرن
عامل در سط باییی قرار میگیرند ،خیالپرداز ،کنجکاو و گشوده نسبت به افکرار
تازه و عالقهمند به امور فرهنگی هستند .در مقابل ،افرراد کره نمررههرا پرایینی
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کسب میکنند ،سنتگرا ،واقعبین ،دارا عالیق محدود و غیر هنرمندانه هستند)4 .
وظیفهشناسی :این عامل از یکسو ،با صفتهایی مانند مسئول ،خویشرتندار ،مرنظم
و موفق و از سو دیگر ،با صفتهایی مانند غیرمسئول ،بیتوجه ،تکانشی ،تنبرل و
غیرقابل اعتماد در ارتبا است )5 .خوشایندی :افراد که در ایرن عامرل در سرط
باییی قرار میگیرند ،خوشطینت ،گرم ،نجیب ،دارا حس همکار  ،خوشبین و
خیرخواه هستند ،درحالیکه افراد که در این عامل نمررههرا پرایینی مریگیرنرد،
تحریکپذیر ،اهل بحثوجدل ،بیرحم ،بدگمان ،فاقد حس همکرار و کینرهجرو
هستند(Russo and Amna, 2016

حسنی و میرآقایی .)1391 ،ایرن عوامرل از طریرق

فنون ارزیابی ازجمله پرسشنامهها خودسنجی ،آزمونها عینری و گرزارشهرا
مشاهدهگران تأیید شدند .پژوهشگران بعدها آزمون شخصیتی را به نرام پرسشرنامه
شخصیت نیو ساختند که از سرواژهها بهدستآمده از حرو

اول سره عامرل اول

برا اسم آن استفاده شده است .یافترههرا باثبرات عوامرل یکسران از روشهرا
ارزیابی مختلف ،حکایت از آن دارند که میتوان رو این عوامرل برهعنروان جنبره
برجسته شخصیت حساب کرد (شولتز و شولتز.)1386 ،
با این دید ،ویژگیها شخصریت بیشرتر مترأثر از عوامرل زیسرتی اسرت ترا
محصول تجربهها زندگی و شکوفایی تمایالت اساسی بهوسیله محیط .بهعکرس،
این تمایالت در طول زندگی فرد ،هم بر خودپنداره و هم بر ویژگیها مربو به
سررازگار تررأثیر مرریگررذارد کرره شررامل نگرررشهررا ،اهرردا

شخصرری ،باورهررا

خودکارآمد و ویژگریهرا دیگرر اسرت .هرم صرفت سرازگار و انطبراق و
تصمیمهایی را که فرد در زندگی اتخراذ مریکنرد ،تحرت ترأثیر قررار مریدهنرد و
زندگینامه واقعی و منعکس میشوند (جان و پروین.)1394 ،
 .3-1مفهوم روابط موضوعی

نظریهها روابط موضوعی از نظر مفاهیم کلید  ،مفروضهها و اصرول ،متفراوت و
اغلب سردرگمکننده هستند و هضم آنها بسیار دشوار است ،درنتیجه ما نمیتوانیم
در مورد یک نظریه روابط موضوعی واحد صحبت کنیم .در کل تفسیرها زیراد
در مورد گرایش نظریهها روابط موضوعی داده شرده اسرت .گرینبررگ و میچرل
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( ،)1983نظریهها روابط موضوعی را بخشی از یک حرکت وسریعترر در جهرت
جابهجاکردن نظریه سائق با یرک مردل ارتبراطی روانتحلیلری در نظرر مریگیرنرد،
کرنبرگ ( )1984و وینیکات ( )1960مفاهیم روابط موضوعی را چیرز بیشرتر از
نظریۀ سائق و قابلِ کاربرد برا اختالیت هیجانی ابتداییترر مریداننرد و بکرال و
نیومن ( ،)1990نظریهها روابط موضوعی را پلی به سمت روانشناسری خرود در
نظر میگیرند ).(Fominaya, 2016
نظریهپردازان روابط موضوعی وجوه اشترا مختلفی دارند .همه آنها بر تأثیر
مشتقات مراحل رشد اولیه بر شکلگیر دستگاه روانی تمرکز میکنند .آنهرا بره
رشد و تحول نرمال و آسیبشناختی خود و شکلگیر هویت عالقهمند هسرتند و
هم ره آنهررا یررک جهرران درونرریشررده روابررط موضرروعی را بررهعنرروان بخشرری از
مفهومساز شان از دستگاه روانی پذیرفتهاند .این نظریهها ،رشد و آسیبشناسری را
محصول درونیساز روابط بین فرد اولیه در نظر میگیرند .درنتیجه ،درمران برر
ظاهرشدن این درونیساز ها در شکل رابطه با موضوع تأکید میکنرد

(Fominaya,

) .2016از طرفی نظریهها روابط موضوعی متفاوت هستند بهطور که هر نظریره
روابط موضوعی دیدگاه متفاوتی در مورد عوامل محور در رشد و آسیبشناسری
و اینکه هر نظریه تا چه اندازه با نظریه سنتی سائقمحور فروید هماهنرگ یرا برا آن
در تضاد است یعنی چقدر این نظریهها ،سائقها را بهعنوان سیستم انگیزشی رفتار
انسان در نظر گرفته و چقدر از این مسئله فاصله میگیرند .از این دیردگاه ،کالیرن،
همچنرین مراهلر و جیکوبسرن در یکسرر ایرن قطررب قررار مریگیرنرد کره نظریرره
سائقمحور فروید را با یک رویکرد روابط موضوعی ترکیرب کرردهانرد .در سرو
دیگر این قطب ،فربرن و سالیوان قرار میگیرند که روابرط موضروعی را برهعنروان
سیستم انگیزشی عمده ،جایگزین سائقها فروید کردهاند .وینریکرات ،لئووالرد و
سندلر ،یک وضعیت میانه را دنبال کردند آنها ساختار عاطفی رابطه مرادر -نروزاد
را بهعنوان یک عامل حیاتی در شکلگیر رشد سائقها در نظر گرفتنرد

(Khan et

).al, 2016
نظریهپردازان مختلف همچنین در رابطه با این مسئله که تا چه اندازه انتقال را
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فعالشدن تعارضها درونی بیمار تفسیر کنند یا اینکه تا چه حد انتقرال متقابرل و
شخصیت درمانگر را در شکلگیر انتقال دخیل بداننرد ،متفراوت هسرتند .مکترب
بینفرد  ،رابطه دونفره درمانگر و بیمار را بهعنوان یک تجربه جدید و رشرددهنده
در نظر میگیرند که سهم مهمی در تحلیل تعرارضهرا ناخودآگراه بیمرار دارنرد.
کالین ،جیکوبسن ،ماهلر و کرنبرگ ،رویکرد نزدیک به حالت کالسیک دارند که
بر جنبهها تعارضی درونروانی انتقال و استفاده محدود از عناصرر انتقرال متقابرل
تأکید دارند .روانتحلیلگران بینفرد  ،افراد چون گانتریپ (کسی که از فربرن و
وینیکات تأثیر پذیرفته است) ،گرینبرگ و میچل تأکید زیراد برر ترأثیر دوجانبره
انتقال و انتقال متقابل و جنبه واقعی تعاملها درمرانی کره از شخصریت درمرانگر
ریشه میگیرند ،کردهاند).(Khan et al, 2016
نظریره روابررط موضرروعی از دیررد کرنبرررگ عمومررا عبررارت اسررت از مطالعرره
روانکاوانه روابط بین شخصی و بررسی چگونگی رشد ساختارها درونروانی بر
مبنا روابط پیشین درونیشده فرد با دیگران .او ایرن تعریرف عمرومی را هرم در
معنا وسیع و هم در معنا محدودتر آن مورد استفاده قرار می دهد .بره طرورکلی،
نظریه روابط موضوعی ناظر بر نظریها عمومی درباره ساختارهایی ذهنی است که
از تجارب بین شخصی تأثیر می پذیرند .بر اسراس ایرن تعریرف کلری ،روانکراو
بهمثابره یرک نظریره عمرومی مریتوانرد نظریره روابرط موضروعی را دربرر گیررد
بدینترتیب دیگر به نظریه ا جداگانه در باب روابط موضوعی نیاز نخواهد بود.
در معنایی محدودتر ،نظریه روابط موضوعی رهیافتی محافظرهکارانره در دل سرنت
روانکراو اسرت کرره برر شرکلگیررر و تکروین سراختارها روانرری برر اسرراس
موضوعها درونی (به عبارتی ،بازنماییها خود که با بازنماییها موضوع گرره
خوردهاند) تأکید و تمرکز دارد ).(Gerber et al, 2011
 .2پیشینه پژوهش

مطالعات علمی و تجربی دربراره ویژگریهرا شخصریتی و روابرط موضروعی در
مشارکت سیاسی بسیار اند

و اغلب نیز محدود به نقش برخی ویژگیها خاص
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است (گالگو و اوبرسکی .)2012 ،1جولی ،هرافمنز و لویرون )2018( 2در پرژوهش
خود نشان دادند که ایدئولوژ ها و ویژگیها مرتبط با شخصیت افرراد برا میرزان
تعامالت و ارتباطات سیاسی میتواند رابطه بسیار نزدیکی را سبب گرردد .رسرو و
آمنا ( )2016در پژوهش خود نشان دادند که ویژگیها شخصیتی بهطور مسرتقیم
پیشبینیکننده تعرامالت و مشرارکت سیاسری مریتوانرد باشرد و ایرن ویژگریهرا
نشاندهندها از وظیفهشناسی و ارتباطات اجتمراعی دارا اسرت .هرا ،کریم و جرو

3

( )2013در پژوهش خود نشان دادند که ویژگیها شخصیتی و مشارکت سیاسری
روابط بسیار تعیینکنندها را با یکدیگر دارا میباشند و در این میران شرواهد از
وجود سطوح و سبکها ارتباطی از خویشتن میتوان بهعنوان عوامل تسهیلگر در
نظر گرفته شوند .وانگ و شالبی ( )2018در پژوهش خرود نشران دادنرد کره برین
ویژگیها شخصیتی برون گرایی ،وظیفهشناسی و گشودگی به تجربه با مشرارکت
سیاسی در افراد با استفاده از چارچوب در

از روابط بین فرد و پیشزمینههرا

در از هویت رابطه وجود دارد.
به باور بسیار از صاحبنظران (برن اشتاتر و اوپ ،2014 ،4داینس ،هاسرل و
مایلز ،2016 ،5سینگدو و فالت ،2017 ،6پرسون ،20127کم )2012 8سط مشرارکت
و فعالیتها سیاسی در دو دهه گذشرته کراهش داشرته و نروعی عردم احسراس
مسئولیت نسبت به امور و فرایندها سیاسی و نیز بیمسئولیتی نسربت بره مسرائل
سیاسی جامعه به وجود آمده است اما کمتر پژوهشی به مبرانی روانشرناختی ایرن
پدیده توجه و تالش کرده است تا آن را بر پایه مبانی روانشناختی رفتار ،برهویرژه
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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 .3روش پژوهش
این پژوهش با توجه بره هرد

آن از نروع تحقیقرات کراربرد و از لحراظ شریوه

گردآور داده ها به صورت مقطعری و تحلیرل آن هرا بره روش توصریفی و از نروع
طرح ها همبستگی مبتنیبر روش مدلیابی معرادیت سراختار ( )SEMبره طرور
خرراص ،معررادیت رگرسرریونی بررود .ایررن روش یکرری از اصررلیترررین روشهررا
تجزیه وتحلیل ساختار داده ها پیچیده و یکی از روش ها بررسی روابط علرت و
معلولی است به معنی تجزیه وتحلیل متغیرها مختلفی است کره در یرک سراختار
مبتنیبر تئور  ،تأثیرات همزمان متغیرها را باهم نشران مریدهرد (هرومن.)1393 ،
جامعه آمار این پژوهش را تمامی دانشجویان دختر و پسرر دانشرگاه آزاد واحرد
علوم و تحقیقات تشکیل میدهد .در این پژوهش برا تعیین حجم نمونه با توجره
به تعداد متغیرها مشاهدهشده و تخصیص ضریب  20بررا هرر متغیرر (هرومن،
 )1393و با احتساب احتمال وجود پرسشنامهها ناقص  500نفر بهعنروان حجرم
نمونه انتخاب خواهند شد .پس از تعیین تعداد نمونه ،نمونهها با روش نمونهگیر
در دسترس انتخاب شدند.
 .1-3ابزار گردآوری دادهها

پرسشنامه شخصیتی نئو  :NEOسؤالی (فرم تجدیردنظرشرده) سراخته مرککرر و
کاسررتا )1992( ،مریباشررد و ایررن آزمرون دارا  60سررؤال اسررت کرره پررنج عامررل
روانرنجورگرایی ،برونگرایی ،گشودگی یا بازبودن نسربت بره تجربره ،مقبولیرت و
وجدانیبودن را مورد ارزیابی قرار میدهد ) .(McCrae and Costa, 2004نئرو دارا
دو فرم خودگزارشدهی )S( 1و فرم درجهبند مشاهدهگر (R) 2اسرت .در فررم 60
گویها برا هر زیرمقیاس  12ماده (توصیفکننده رفتار) اسرت کره در مقیراس 5
امتیاز (از کامال مخالف تا کامال موافق) نمرهگذار میشود .کلیرد سرؤایت روان
آزردگرررررررری 1 :و  6و  11و  16و  21و  26و  31و  36و  41و  46و  51و ،56
بررررونگرایررری 2 :و  7و  12و  17و  22و  27و  32و  37و  42و  47و  52و ،57
1. Self-Report
2. Rating Observer

هایشخصیتیدرچشماندازمشارکتسیاسیبا 67...

مدلیابیروابطساختاریویژگی


انعطا پرذیر  3 :و  8و  13و  18و  23و  28و  33و  38و  43و  48و  53و ،58
سرررررررازگار  4 :و  9و  14و  19و  24و  29و  34و  39و  44و  49و  54و ،59
وجرردانگرایرری 5 :و  10و  15و  20و  25و  30و  35و  40و  45و  50و  55و 60
اسرررت .ضررررایب همسرررانی درونررری بررررا نسرررخه  60گویرررها برررین 0/79
(روانرنجورخویی) تا ( 0/83باوجدان بودن) گرزارش شرده اسرت

(McCrae and

) .Costa, 2004مطالعه شر و دیگران )2007( 1نشان داد ضرایب همسرانی درونری
فرم کوتراهشرده برین ( 0/68گشرودگی یرا برازبرودن نسربت بره تجربره) ترا 0/85
(روانرنجورگرایی) قرار دارد .ضرایب همسانی درونی برا نسخه  60گویها بین
( 0/79روانرنجورخویی) تا ( 0/83باوجدان بودن) گرزارش شرده اسرت (همران).
مطالعه شر و همکاران ( )2007نشان داد ضرایب همسانی درونی فرم کوتاه شده
بین ( 0/68گشودگی یا بازبودن نسبت به تجربه) تا ( 0/85روانرنجورگرایی) قررار
دارد.
پرسشنامه روابرط موضروعی ) :(BORRTIایرن پرسشرنامه کره توسرط برل 2و
همکاران ( )1986ساخته شده اسرت ،در سرنجش کرارکرد ایگرو (کیفیرت روابرط
موضوعی و واقعیت آزمایی) ریشره دارد کره پریشترر توسرط بلرک 3و همکراران
( )1973شررکل گرفترره بررود .ایررن آزمررون در بسرریار از زمینررههررا پژوهشرری در
آسریبشناسری روانری و رفترار بهنجرار کراربرد یافتره اسرت ).(Li and Bell; 2008
پرسشنامه بای  90گویه دارد که بهصورت بله /خیر پاسخ داده مریشرود 45 ،گویره
آن ،چهار عامل بیگانگی ( ،)54 ،32 ،89 ،5 ،8،14دلبسرتگی نراایمن (،68 ،59 ،48
 ،)80خودمیرررررانبینررررری ( )71 ،62،6 ،28و بررررریکفرررررایتی اجتمررررراعی
( )78،16،20،22،36،39،61،66،25،73برا روابط موضوعی و  45گویه دیگر سره
عامررل تحریررف واقعیررت ( ،)90 ،84 ،83عرردم قطعیررت ادرا ( )86 ،75 ،35 ،7و
هذیان و توهم ( 46 ،10و  )67برا واقعیتآزمایی را پوشرش مریدهرد .ضررایب
پایررایی بازآزمررایی را  0/65و  0/81گررزارش کردنررد .ضرررایب پایررایی بازآزمررایی
1. Sherry et al
2. Bell et al
3. Bellak
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واقعیتآزمایی  0/63و  0/64به دست آمرد و تمرامی خرردهمقیراسهرا و شراخص
اعتبار  BORRTIاز همسانی درونی (به روش آلفا کرونباخ) و پایایی بازآزمرایی
مناسب برخوردار بودند (هاد نژاد ،طباطبائیان و دهقانی.)1393 ،
پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسری :دارا  26پرسرش اسرت و درمجمروع
سطوح زیر را میتوان برا مشارکت سیاسی در اهدا

ایرن ابرزار برشرمرد :حرق

رأ و شرکت در انتخابات حرق فعالیرتهرا سیاسری و عضرویت در احرزاب و
گروهها سیاسی حق کاندیداتور در انتخابات و دخالت در تصرمیمگیرر هرا
کالن و تغییرات ساختار  .این پرسشنامه دارا یک نمره کلری اسرت و از طریرق
طیف لیکرت  5گزینه ا مورد سنجش قرار گرفته است .بهمنظرور بررسری روایری
این پرسشنامه ابتدا طی جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرتررین
شاخصها گردآور شده از بین شاخصها حاضر در پرسشنامهها موجرود و
آزمونشده قبلی اقدام شد .عالوهبر آن ،تمامی گویهها اسرتخراجشرده در اختیرار
چند تن از اساتید و کارشناسران مررتبط برا موضروع مرورد مطالعره قررار گرفرت.
اشترا نظر آنها بر گویهها مبنیبر معتبربودن سنجش مورد نظرر برود .در پرژوهش
فرجزاده ( ،)1393پایایی این پرسشنامه در پرژوهش مقردماتی برر رو  30نفرر از
دانشجویان با آلفا کرونباخ  ά =0/86محاسبه شرده اسرت .برا توجره بره ایرنکره
معموی پایایی فراتر از  0/70مطلوب است ،میتوان استنبا کرد که پرسشنامههرا
مورد استفاده در پژوهش ،پایایی نسبتا باییی دارند (فرجزاده.)1393 ،
بر اساس مفاهیم بیانشده مدل زیر بر اسراس مبنرا نظرر موجرود و نترایج
پژوهشها قبلی که به آنها اشاره شد ،بهعنوان مدل مفروض ترسیم میشود.
شکل.1مدلپژوهش
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 .4روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش برا تجزیهوتحلیل دادهها جمعآور شده از تکنیک مدلسراز
معادیت ساختار استفاده شد .برا تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افرزار  SPSS 18و
 AMOS 23استفاده شد.
 .1-4یافتههای توصیفی پژوهش

ویژگیها جمعیت شناختی افراد مرورد مطالعره از طریرق دو پرسرش جنسریت و
وضعیت تحصیلی مورد سنجش قرار گرفت که تعداد و درصرد فراوانری آنهرا در
قالب جدول زیر ارائه شده است.
جدول.1مشخصاتدموگرافیک(جمعیتشناختی) 

متغیرها

عوامل جمعیتی

تعداد

درصد

جنسیت

مؤنث
مذکر

310
190

62
38

وضعیت تحصیلی

لیسانس
فوقلیسانس
دکتری

351
105
44

70/2
21
8 /8

با توجه به جدول  1اطالعرات جمعیرتشرناختی گرروه نمونره در حیطره سرنی و
جنسیتی نشان داده میشود.
 .2-4یافتههای استنباطی

در ابتدا با بررسی پیشفرضهرا آمرار برا اسرتفاده از آزمرونهرا کشریدگی و
چولگی ،جعبها  ،کولموگرو  -اسمیرنو

دادههرا پررت شناسرایی ،سراس برا

استفاده از آزمون ماهاینوبیس 1دادهها پرت حرذ

شرد و برا تعرداد  482نمونره

نهایی گردید .همچنین پس از بررسی نرمالیتی دادهها ،مدل انردازهگیرر دو متغیرر
پژوهش بررسی و تأیید شد .همچنین نترایج میرانگین واریرانسهرا اسرتخراجی
)(AVE

2

نشان مری دهرد تمرامی زیرمقیراس هرا مشرارکت سیاسری ،ویژگری هرا
1. Mahalanobis test
2. Average extraction variances
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شخصیتی و روابط موضوعی در مدل اندازهگیر مقادیر برهدسرتآمرده آن از حرد
معیار  0/5بزرگ تر است که نشان دهنده روایی از نوع همگرا است ،همچنین اعتبرار
مرکب (اعتبار سازه) نشاندهنده آن است که مقادیر به دست آمده از مؤلفه ها از حرد
معیار  0/07بیشتر است و بنابراین موضوع  AVEو ( CRپایایی سازه) 1پرسشنامههرا
تأیید میشود.

1. Construct Reliability
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یژگیهایشخصیتیوروابطموضوعی 

جدول.2میانگین،انحرافاستانداردوهمبستگیمتغیرهایمشارکتسیاسی،و

متغیر
روانرنجوری
برونگرایی
انعطافپذیری
سازگاری
وجدانیبودن
بیهانهی
دلبستهی
ناایمن
خودمیانبینی
بیکفایتی
اجتماعی
تحریف واقعیت
عدم قطعیت
ادراک
هذیان و توهم
مشارکت
سیاسی

M

SD

36/50
33/70
37/62
36/80
38/44
29/74

7/22
6/18
6/80
7/37
6/97
4/38

2

1
1
**-.33
**-.19
**-.28
**-.31
**.17

1
**.56
**.49
*.14
**-.17

3

5

7

6

8

9

10

11

12

13

1
**.37
**.38
**-.17

1
**.34
**-.34

1
**-.29

1

31/73

3/90

**.20

**-.24

**-.22

**-.34

**-.21

**.37

1

27/87

4/84

**.21

**-.18

**-.19

**-.24

**-.16

**.45

**.51

1

35/35

7/89

**.18

**-.31

**-.20

**-.19

**-.14

**.49

**.60

**.57

1

37/45

5/56

**.22

**-.29

**-.24

**-.23

**-.16

**.38

**.44

**.54

**.44

1

31/03

6/72

**.26

**-.20

**-.19

**-.21

**-.24

**.57

**.39

**.48

**.54

**.57

1

30/79

6/21
/34
14

**.29

**-.17

**-.28

**-.18

**-.27

**.51

**.48

**.39

**.61

**.45

**.54

1

**-.17

**.16

**.19

**.21

**.24

**-.17

**-.19

**-.24

**-.28

**-.18

**-.17

**-.20

75/66

*

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

نتایج مندرج در جدول  2همبستگی معنادار بین ویژگیها شخصیتی و روابط موضوعی با مشارکت سیاسی را نشان میدهرد و در
سط  0/01وجود دارند.
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دادههاومتغیرهاپسازیکمرحلهاصالح 
شاخصهایبرازشحاصلازتجزیهوتحلیل 

جدول.3

نام ازمون

مقادیر قابلقبول

2/df

>3
> 0 /1
< 0 /9
< 0 /9
< 0 /9

2
DF
RMSEA
GFI
NFI
CFI

مقدار بهدستامدآ قبل از
تصحیح
3/71
334/521
90
0/052
0/906
0/898
0/892

مقدار بهدستامدآ پس از تصحیح
2/88
254/041
88
0/047
0/966
0/957
0/941

مطابق جدول  2مقدار  RMSEAبرابر با  0/047میباشد ،لذا این مقدار کمتر از 0/1
است که نشاندهنده میانگین مجذور خطاها مدل مناسب و قابلقبرول مریباشرد.
همچنین مقدار کا دو به درجه آزاد ( )2/88بین  1و  3است و میرزان شراخص
 CFI ،GFIو  NFIنیز تقریبا برابر و بزرگتر از  0/9میباشد که نشان میدهند مردل
اندازهگیر متغیرها پژوهش ،مدلی مناسب است.
جدول.4برآوردمستقیممدلباروشحداکثردرستنمایی( )ML

متغیر

b

β

R2

معناداری

روانرنجوری بر مشارکت سیاسی

-0/21

-0/16

0/03

0/031

برونگرایی بر مشارکت سیاسی

0/24

0/27

0/06

0/002

انعطافپذیری بر مشارکت سیاسی

0/21

0/17

0/03

0/028

سازگاری بر مشارکت سیاسی

0/33

0/33

0/10

0/000

وجدانیبودن بر مشارکت سیاسی

0/67

0/17

0/11

0/000

روابط موضوعی بر مشارکت سیاسی

0/14

0/09

0/012

0/044

با توجه به جدول  4مسیرها تیپ ویژگیها شخصیتی و روابط موضوعی با اثرر
مستقیم معنادار بر مشارکت سیاسی دارا هستند.
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1

جدول.5برآوردغیرمستقیممدلبااستفادهازروشبوتاسترپ 

متغیر
روانرنجوری با میانجیگری فرایند روابط موضوعی بر
مشارکت سیاسی
برونگرایی با میانجیگری فرایند روابط موضوعی بر
مشارکت سیاسی
انعطافپذیری با میانجیگری فرایند روابط موضوعی بر
مشارکت سیاسی
سازگاری با میانجیگری فرایند روابط موضوعی بر
مشارکت سیاسی
وجدانیبودن با میانجیگری فرایند روابط موضوعی بر
مشارکت سیاسی

B

د پایین

د باال

معناداری

-0/196

-0/142

-0/223

0/002

0/341

0/294

0/379

0/000

0/236

0/186

0/271

0/004

0/397

0/304

0/410

0/031

0/183

0/159

0/227

0/000

همانگونه که در جدول  5مشاهده میگردد ،از مسیر غیرمستقیم در نظر گرفتهشرده
با توجه به مقادیر استاندارد شده ( ،)βاستاندارد نشرده ( )bو ( )R2بره دسرت آمرده،
مسیر ویژگی ها شخصیتی با میانجیگر روابط موضوعی بر مشارکت سیاسی ،با
توجه به مقدار بهدستآمده دارا اثرات معنیدار میباشند و برا توجره بره روش
برآورد بوت استرپ مورد تأیید واقع شد.
یزم به ذکر است که در مدل نهایی بررا ایجراد متغیرهرا نهفتره ،ضررور
است نشانگرها چندگانه از هرکردام از متغیرهرا وجرود داشرته باشرد .معمروی از
زیرمقیاسها سنجهها بهعنوان نشانگرها جداگانه معر
اما در برخی موارد ،زیرمقیاسها چندگانه معر

سازه استفاده میشرود،

سازه خاص وجود ندارد .در آن

صورت از بستهها آیتم 2که توسط راسل ،کاهن ،اپوت و آلتمیر )1998( 3توصیف
شده است ،استفاده میگردد و در این پژوهش نیز از این روش برا تحلیرل متغیرر
ویژگیها شخصیتی با توجه به اینکه به همبستگی معکوس بین خردهمقیاسها
آن امکان قرارگرفتن در یک متغیرر پنهران را دارا نبودنرد ،درنهایرت جهرت بهبرود
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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آمارههایپ 
نمودار.1مدلنهاییمسیرهایآزمونشدهبههمراه 

نتیجهگیری
هررد

پررژوهش حاضررر تعیررین چشررمانررداز مشررارکت سیاسرری بررر اسرراس نقررش

ویژگیها شخصیتی و روابط موضوعی بود و این پژوهش گویرا آن اسرت کره
ویژگی ها شخصیت با میانجی گر روابط موضروعی برر مشرارکت سیاسری اثرر
غیرمستقیم دارا است .با توجه به مدل نهایی تحقیق بهطورکلی متغیر بررونزا تروان
پیشبینی درصد متغیر مشارکت سیاسی را دارا است و بهطورکلی مردل پرژوهش
مورد تأیید واقع شد .مقدار اثر ویژگیها شخصیتی بر مشرارکت سیاسری در ایرن
مسیر به ترتیب برابر با  0/43است که بسریار قابرلتوجره و اثرگرذار برر مشرارکت
سیاسی است که ازیکطر

میتوانرد بسریار تحرت ترأثیر مؤلفرههرایی باشرد کره

ویژگیها شخصیتی شامل آن میگردد .این ویژگیها دارا ابعاد مختلفی هسرتند
و مقولههایی چون وجدانیبودن برونگرا ،بازبودن نسربت بره تجربره ،مقبولیرت و
وجدانیبودن را دربر می گیرند .این نتایج در جهت روابط این متغیرها برا یکردیگر
همسو با یافتهها رجربلرو و حسرین پنراهی ( ،)1396نظرر ( ،)1390وانرگ و
شررالبی ( ،)2018جررولی ،هررافمنز و لویررون ( ،)2018وینشررنک و داوس (،)2017
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وینشنک ( ،)2017رسو و آمنا ( ،)2016برن اشتاتر و اوپ ( ،)2014داینس ،هاسرل
و مایلز ( ،)2016کرانندو و ورمیولن ( ،)2018مازونی و همکراران ( ،)2018آیم
( ،)2018سینگدو و فالت ( ،)2017دینز ،والداشمیت ،استورم و کاراسریچ (،)2017
ماسویکوا ،گووس و گوردون ( ،)2017گریمرز ( ،)2017تروامس ( ،)2017جرولی،
هافمنز و لویون ( )2018است .ارتباطات میان فرد و رسانهها دو جریان اصلی در
آگاهیبخشی درباره مسائل سیاسی و شکلگیر اطالعرات ،نگررش و ارزشهرا
سیاسی و درنتیجه کنش و مشارکت سیاسی هسرتند .اگرر قردرت ارتباطرات میران
فرد را با قدرت رسانهها در مسائل سیاسی مقایسه کنیم ،باید گفت که بر اسراس
برخی نظریهها ارتباطی و نیز تلقی عمومی با توجه به کمشردن نقرش ارتباطرات
میان فرد و اتمیزهشدن انسانهرا در جوامرع مردرن ،رسرانههرا جمعری قردرت
بیشتر یافتهاند و منبع اصلی کسب اطالعات و آگاهیها سیاسی و جهرتدهری
به افکار عمومی شدهاند .درعین حال ،همین رسانهها به ظاهر قدرتمند در بسیار
از مواقع مغلوب جریان «ارتباطات میان فرد » میشوند.
از میان نظریههایی کره بره مشرارکت سیاسری پرداخترهانرد ،در ایرن پرژوهش
نظریهها اجتماعی -اقتصاد انتخاب شدهاند .بر اساس ایرن نظریرههرا ،موقعیرت
اجتماعی -اقتصاد افراد ،مانند جنسیت ،سن ،تحصیل ،شغل ،طبقه و درآمد ،گروه
و ارتباطات اجتماعی تعیینکننده میزان مشارکت آنان در فعالیتها سیاسی است،
البته تأکید ما بر عرواملی همچرون گرروه و ارتباطرات اجتمراعی اسرت .بعضری از
نظریهها مهم این دسته به شرح زیر است :برر پایره ایرن نظریرههرا ،برین پایگراه
اجتماعی -اقتصاد و مشارکت سیاسی رابطه مثبرت وجرود دارد .وربرا و نرا در
مطالعه خود در زمینه اثر پایگاه اجتمراعی -اقتصراد افرراد برر مشرارکت آنران در
صحنه -سیاست در آمریکرا بره ایرن نتیجره رسریدند کره هرچره افرراد بره لحراظ
اقتصاد  -اجتماعی از پایگاه بایتر برخوردار باشند ،میزان مشرارکت آنران -هرم
بیشتر است .به این اعتبار ،متغیرهایی مانند میزان سرواد ،وضرعیت خرانواده ،میرزان
دسترسی به اطالعات ،محل زندگی ،ارتباطات اجتماعی ،گروهها اولیره و ثانویره،
فرهنگ سیاسی محیط ،مذهب ،وضعیت تأهرل ،قومیرت و غیرره ازجملره عرواملی
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هستند که بر میزان مشارکت سیاسی افراد تأثیر میگذارند.
موقعیت گروهی افراد نیز از عوامرل مرؤثر در مشرارکت سیاسری اسرت .ایرن
موقعیتها که شامل گروهها دوستی ،خانوادگی ،حر ها و غیره میشوند شربکه
روابط نسبتا پایدار را میسازند که در شکلدادن به نگرش و رفتار سیاسری افرراد
نقش مهمی باز میکنند .در این دیدگاه ،انسانها سراخته و پرداختره گرروههرایی
تلقی میشوند که در میان آنها زندگی میکنند .بهعبارتدیگر ،مردم عراد صررفا
تحت تأثیر آگاهی سیاسی وارد صرحنه مشرارکت سیاسری نمریشروند یرا عوامرل
فردگرایانه مانند تعقل و محاسربه سرود و زیران ،رفترار سیاسری آنران را مشرخص
نمیکند ،بلکه شبکه روابط اجتماعی گروهها غیررسمی تعیینکنندهتر هستند .بنرا
بر نظر هامیلتون ،دیدگاه مبتنیبر گرروه ،تعریرف مطلروبهرا را محصرول زنردگی
گروهی میداند و گروهها غیررسمی کره فررد عضرو آنهاسرت ،در ایرن فراینرد
تعیینکننده جهتگیر ها هستند .فرد در این تحلیلها تا حد زیاد محصول گروه
تلقی میشود بنابراین تعریف ،نقرش گرروه بیشرتر حفر اعضرا خرود در برابرر
تبلیغات رسانها است« .رهبران فکر » تعیینکننده نگرشها و رفتارهرا سیاسری
افراد هستند .برایناساس ،افراد بره واسرطه پیونردها میران فررد و عضرویت در
گروهها که در بطن آنها جامعهپذیر میشوند و دانش ،دیدگاهها و نحروه قضراوت
خود را از این گروهها کسب میکنند ،در برابر پیام رسانههرا محافظرت مریشروند.
«هاکفلد ( )1979و گیلز ( )1982نیز نشان میدهند که مشارکت فرد در سیاسرت،
تابعی از تعامالت اجتماعی روابط میان فرد در شبکه افرراد اسرت .کنری ()1992
روشن میکند که داشتن دوستانی که مشارکت میکنند ،افراد را به مشرارکتکرردن
بیشتر عالقهمند می کند ،ضمن آنکه تحقیقات دیگرر نشران مریدهرد کره انردازه و
گرایش سیاسی شبکه افراد میتواند مشارکت انتخابات را پیشبینی کند» .بنا بر نظر
پژوهشگران صاحب نظر در مطالعه شبکه بین فرد در ارتبا سیاسی ،مرردم در
اولیه خود از مسائل را از طریق ارتبا بین فرد بررسری و تشرری مریکننرد .بره
اعتقرراد ایررن دسررته از پژوهشررگران ،ایررن موضرروع مشررارکت سیاسرری را گسررترش
میبخشد چراکه مشارکت سیاسی نیازمند دریافت اطالعات درباره سیاست اسرت.
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مکلود ،شفه و مو نیز رابطه گفتوگوها میان فرد و مشارکت سیاسی را تأیید
و بیان میکنند« :ارتباطات میانفرد بهجا اینکه با ارتباطات جمعی رقابرت کنرد،
آنها را تقویت میکند» و این نقش تقویتکننده ارتباطات میرانفررد  ،ترأثیر کرل
رسانه بر کنش اجتماعی را قو تر میکند و این تأثیر از طریرق مشرارکت سیاسری
مشخص میشود.
در نهایت با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادها زیر را ارائه داد:
 با توجه به اثر ویژگریهرا شخصریتی برا میرانجی روابرط موضروعی برر
مشارکت سیاسی تبدیل محیط دانشگاهها به محیطی سالم و مساعد برا برگرزار
همایشها ،بحثها و مناظرات سیاسی و فعالیت تشکلها سیاسی.
 با توجه به اثر ویژگریهرا شخصریتی برا میرانجی روابرط موضروعی برر
مشارکت سیاسی فراهمساختن زمینرههرا برخروردار از بیرنش و در سیاسری
دانشجویان در قبال سرنوشت خود و تصمیمگیر ها جامعه.
 با توجه به اثر ویژگیها شخصیتی بر مشارکت سیاسی آمروزش فرهنرگ
سیاسی مشارکتی از طریق رسانهها و آموزهها دانشگاهی بهمنظرور ارتقرا سرط
آگاهی دانشجویان.
 داشتن برنامه مدون و سازمانیافته برا بحث و گفتگو و تبرادلنظرر میران
دولتمردان و دانشجویان بهمنظور افزایش تعامل بین مراکز دانشگاهی و سیاسی.

منابع
امینیکسبی ،حسین و عباس نرگسیان (« .)1394تأثیر شخصیت برند سیاسی برر مشرارکت
سیاسی» ،تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره .147-162 ،2
پناهی ،محمدحسین (« .)1388بررسی رابطه هویت ملی با مشرارکت سیاسری دانشرجویان
(مورد :دانشجویان دانشگاه قرم)» ،کارشناسری ارشرد دانشرگاه عالمره طباطبرائی،
دانشکده علوم اجتماعی.
جان ،الیور و یرنس پروین ( .)1394شخصیت :نظریه و پژوهش ،ترجمه پروین کدیور و
محمدجعفر جواد  ،چاپ ششم ،تهران :آییژ.
حسنی ،جعفر و علیمحمد میرآقایی (« .)1391رابطه راهبردها تنظیم شناختی هیجان برا
ایدهپرداز خودکشی» ،روانشناسی معاصر ،سال هفتم ،شماره .61-72 ،1
شولتز ،دوان و سیدنی الن شولتز ( .)1386نظریه ها شخصیت ،ترجمه یوسرف کریمری،
چاپ ششم ،تهران :ارسباران.
فرج زاده ،مهدیه (« .)1393نقش شبکه ماهوارها فارسریزبران بریبریسری در مشرارکت
سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمره طباطبرایی و تهرران»،
پایان نامره کارشناسری ارشرد دانشرگاه عالمره طباطبرایی ،پرردیس آمروزش هرا
نیمهحضور .
قاسمی ،وحید (« .)1390برآورد حجم بهینه نمونه در مدلها معادله ساختار و ارزیابی
کفایت آن برا پژوهشگران اجتماعی» ،جامعهشناسی ایران ،سال دوازدهم ،شماره
.138-161 ،4
نظررر  ،علرریاشررر (« .)1390احررزاب سیاسرری و هویررت ملرری تررأملی در کارکردهررا و
چشماندازها» ،مطالعات ملی ،سال دوازدهم ،شماره .73-98 ،1
هاد نژاد ،حسن ،مریم طباطباییان و مریم دهقرانی (« .)1393بررسری مقردماتی روایری و
پایرایی پرسشررنامه روابرط موضرروعی و واقعیررت آزمرایی بررل» ،روانپزشررکی و
روانشناسی بالینی ایران ،سال بیستم ،شماره .162-169 ،2
هومن ،حیدرعلی ( .)1393مدلیابی معادیت ساختار با کاربرد نرمافزار لیرزرل ،تهرران:
سمت.
Alam, M. B. (2018). “Embracing policy and politics: The political participation

 79...هایشخصیتیدرچشماندازمشارکتسیاسیبا

مدلیابیروابطساختاریویژگی


of the Indian diaspora in the US”, World Affairs: The Journal of
International Issues, Vol.22, No.1, 62-79.
Block, J. & Block, J. H. (2006). “Nursery school personality and political
orientation two decades later”, Journal of Research in Personality,
Vol.40, No.5, 734-749.
Brandstätter, H. & Opp, K. D. (2014). Personality traits (“Big Five”) and the
propensity to political protest: Alternative models, Political Psychology,
Vol.35, No.4, 515-537.
Caspi, A. Liviatan, I. & Roccas, S. (2016). “The role of motivational processes
in the relationship between national identification and political
participation: or1656”, International Journal of Psychology, Vol.51,
921.
Dynes, A. M. Hassell, H. J. & Miles, M. R. (2016). “Personality Traits,
Candidate Emergence, and Political Ambition: How Personality Affects
Who Represents Us”, In Annual Meeting of the American Political
Science Association, Philadelphia, PA.
Gallego, A. & Oberski, D. (2012). “Personality and political participation: The
mediation hypothesis”, Political behavior, Vol.34, No.3, 425-451.
Gerber, A. S. Huber, G. A. Doherty, D. & Dowling, C. M. (2011). “The big
five personality traits in the political arena”, Annual Review of Political
Science, Vol.14, 265-287.
Ha, S. E. Kim, S. & Jo, S. H. (2013). “Personality Traits and Political
Participation: Evidence from S outh K orea”, Political Psychology,
Vol.34, No.4, 511-532.
Joly, J. K. Hofmans, J. & Loewen, P. (2018). “Personality and party ideology
among politicians, A closer look at political elites from Canada and
Belgium”, Frontiers in psychology, Vol.9, 552.
Karačić, A. Sturm, A. Waldschmidt, A. & Dins, T. (2017). “Identity and
political participation throughout the life course: The experience of
persons with disabilities in European countries”, In Understanding the
Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries
(pp.83-101), Routledge.
Khan, S. S. Hopkins, N. Reicher, S. Tewari, S. Srinivasan, N. & Stevenson, C.
(2016). “How collective participation impacts social identity: A
longitudinal study from India”, Political Psychology, Vol.37, No.3, 309-

1398سالبیستوهشتم♦شمارهنودویک♦تابستان

♦

80

325.
Li, S. & Bell, M. D. (2008). BORRTI journal articles and annotated
bibliography,

In

Western

Psychological

Services,

http://portal.wpspublish.com/portal/page?
pageid=53,70155&_dad=portal&_schema=PORTAL.
McCrae, R. R. & Costa Jr, P. T. (2004). “A contemplated revision of the NEO
Five-Factor Inventory”, Personality and individual differences, Vol.36,
No.3, 587-596.
Nauta, M. M. (2004). “Self-efficacy as a mediator of the relationships between
personality factors and career interests”, Journal of Career Assessment,
Vol.12, No.4, 381-394.
Page, D. (2018). “When Does Sexuality Based Discrimination Motivate
Political Participation?”, Political Psychology, Vol.39, No.5, 1013-1030.
Ribeiro, E. A. & Borba, J. (2016). “Personality, political attitudes and
participation in protests: The direct and mediated effects of
psychological factors on political activism”, Brazilian Political Science
Review, Vol.10, No.3.
Russo, S. & Amnå, E. (2016). “The personality divide: Do personality traits
differentially predict online political engagement?”, Social Science
Computer Review, Vol.34, No.3, 259-277.
Wang, C. H. & Shalaby, M. M. (2018). “Examining the Relationships between
Personality Traits and Political Participation Using the Rational Choice
Framework”, 台灣政治學刊, Vol.22, No.1, 187-234.
Weinschenk, A. C. (2017). “Big five personality traits, political participation,
and civic engagement: Evidence from 24 countries”, Social Science
Quarterly, Vol.98, No.5, 1406-1421.
Zhang, Y. Guizhi, L. U. Liu, Y. & Zhou, Y. (2017). “Mediating effect of selfidentity on relationship between interpersonal adaptation and mobile
phone addiction tendency in college students”, Chinese Mental Health
Journal, Vol.31, No.7, 568-572.

ارائه رویکرد سناریوپردازی دوسطحی صنعت و
بنگاه (مطالعه موردی :سناریوهای آینده كفش در ایران)


محمدامین قلمبر



سیدمحمد مقیمی



سیدمحمود حسینی
فاطمه ثقفی



چکیده
برنامه ريزي بزر نيهزصنيزهاي ررطزر ي طزصت نيازمننااومهزصازصوي  زهاري




نيهصنپژوهانه م .ي كارنااومهصر نشنهييهزهوومزاا زمو نجزاتنابزر ه زه
بهگانها ك چكوبيرگ مکااپذيرناسم .وطزر ريگزرنهزاهن زهاري ها م ز ر
منا نصبر ذيهفياا يز وز ون
اصوي طصنرر ن حمختلفوبارويکررها مختلفن 
ابل تفارنباطص.هص  و ي احقاقنا مكهنح ن راباطبا  هاري  نحيهيم
و نحبهگانر رر البمناليهم رر يهيمكفش زتخر كهزص .بتزص رويکررهزا 
مختلف رغات هاري هاطها اينطص .پسباروشPESTELوپز رارومصزاوبههزا 
نا ه اختاريافتهبانظرخبرهاايهيم30طاملمزثرربزريزهيمطها زاينطزصو11
طاملبا ه امور ر طصت نياماشخاصر رنطصوررنهايمبا بزي رمازكمزكرو
طصت نياممهم نص ونبهگانوا ار ابمطها اينطصوباروشGBNنچهار هاري



فالها پرنصننها نبابان ئل نطصرر يها رهاونل زتاركصخزص بزر يزهيمكفزش
تخر طص.ررهاتبيص با تفارن ورويکررووركرر اصال زهاري هاو زتفارن و
نظرخبرهاان هاري ها  نحيهيمبه هاري ها باورپذيررر نحبهگانرررو نص ون
بهگانهاط ر.
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مقدمه
امروزه محیط کسبوکار ،مرتباً تغییر ميکند و اين امر باعث پیچیدگي زياد شررايط
محیطي و پرمخاطرهشدن و افزايش شديد عرد ططيیرا ا را .بنرابراين ،در ايرن
محیط شرکاها تنها در تيامل با محیط کسبوکار خود طادر به ادامه حیات هستند
)2010

 (Chesbrough,در شرايط ابها و عد ططيیا برنامهريرز آينردهنگرر بررا

شرکاها دشوار ا ا .لذا بايد با آيندهپژوهي ناريوهايي برا آينده تدوين شرود
تا شرکاها بتوانند وضريیا خرود را در رناريوها آينرده مشراهده کررده و برا
چشمانداز آيندهنگرر بره تردوين برنامره خرود بنردازنرد و منراب  ،شايسرتگيهرا و
طابلیاها کنوني خود را برا کسب جايگاه برتر تو يه دهند ).(Parrett, 2017
ناريوها نحوه تيامل بین پیشرانها داخلي و خرارجي را در طالرب روايرا
دا تاني يکنارچه به تصوير ميکشد .ناريوها با برنامره ريرز اطتضرايي متفاوتنرد،
زيرا اين برنامه ها تفسیرها خود را بر پايه يک انتظار خاص در يک مطاليه مورد
طرار مي دهد و با تحلیل حسا یا به آزمون اثر تغییرات در يک متغیر مريپرردازد.
ناريوها بر درک بهتر عد ططيیاها آينرده تمرکرز دارنرد ،ولري پریشبینري برر
برر ي تخمیني برا روند واحد متمرکز ا ا .متخصصان ناريوها را به عنروان
تحلیل دورنگر از آينده ها چندگانه طبرل از اينکره ارزيرابي عملکردشران ظراهر
شود ،تيريف ميکنند

)2018

 .(Palermo,بنابراين نوشرتن رناريو از نروك اکتشرا

آينده ا ا ،اما آيا ا تفاده از ناريوها موجود ميتواند پا خگو نیاز شرکاهرا
و بنگاههرا بررا شرناخا وضريیا پرابهرا آينرده باشردد آيرا در د را داشرتن
ناريوهايي در طح بینالمللي در يک حوزه فرضي ميتواند برا برنامهريز در
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طح ملي در آن حوزه ا تفاده شودد يا اگر ناريوهايي در طح ملي در حوزها
موجود باشد ميتواند برا

طح بخش و محلي مورد ا تفاده طرار گیرردد تردوين

ناريو و تر یم آينده کار زمانبر بوده و نیازمند تخصر

و بصریرت در حروزه

آيندهپژوهي ا ا .انجا اين فرايند برا شرکاها کوچک يا بزرگ هزينرههرايي
را دربر دارد .بيتوجهي به عوامل تأثیرگذار بر آينرده در انجرا برنامرهريرز هرا
ا تراتژيک ميتواند ضربات جبرانناپذير را بر شرکاها وارد کند.
مطاليرات حراکي از آن ا را کره متخصصراني ماننرد زورک )،(Zurek, 2007
ا ر رتراتیگا
)2016

)2012

 ،(Stratigea,فرررول

)2015

 ،(Folhes,شررروریزر و همکررراران

 (Schweizer,مفاهیم و روشهايي برا تو يه ناريوها در طوح مختلرف

را تو يه دادند ولي هنوز تو يه و ادغا

ناريوها در هالها از ابهرا طررار دارد و

روش شفافي برا ادغا و تو يه آنها وجرود نردارد .در ايرن زمینره جسرتجو در
مناب داخل کشور نتیجها را دربر نداشا.
در اين مقاله هد

اصلي ،اراره رويکرد برا

رناريوپرداز دو رطحي در

طح صنيا و بنگاه ا ا .پر ش اصلي اين ا ا که وطتي ناريوهايي در طح
صنيا تدوين شده ا ا ،شرکا ها زيرمجموعه صرنيا چگونره مريتواننرد از
دانش ايجادشده ا تفاده کرده و ناريوهايي برا خود در اين حوزه تو يه دهندد
به اين منظور ابتدا مطاليات نظر حوزه ناريوها چند طحي مرور شرد .رن
برا

اده از کار از يک و و ا تفاده از دانش تخصصي موجود از و ديگرر

حوزه صنيا کفش بهعنوان مطاليه مورد انتخاب شد .زيرا اين حوزه علريرغرم
پیشرفاهايي که در گذشته در کشور داشرته ا را ،در حرا اضرمحال ا را و
نیازمند بازآفريني ا ا .در ادامه با روشهرا موجرود ،رناريوهايي بررا آينرده
صنيا کفش تدوين شد و ن

با نظرر خبرگران روشهرايي بررا تو ريه ايرن

ناريوها و بهکارگیر آنها در طح بنگاه بهکار گرفته شد .برا اين کار رناريو
در دو بنگاه يکي بنگاهها بزرگ و ديگر بنگاههرا کوچرک تو ريه داده شرد.
تو يه مد

ناريوپرداز چند طحي مي تواند امکان تحقق یا ا ها کرالن را

افزايش داده و بستر منا بتر جها جار

از اطدامات راهبرد ايجاد کند.
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 .1چارچوب نظری سناریوهای چندسطحي و پیشینه پژوهش
پیشبیني يک آينده محتمل و برنامهريز برر مبنرا آن در شررايط پیچیرده اغلرب
مشکل و دارا ريسک بسیار ا ا .با اينحا  ،تصمیم گیرندگان بايد به فشرارها
جار پا خ داده و برا مواجهه با عد ططيیاها آينده نیرز راهبررد پابرجرا و
منيطف که بتواند در طیفي از آينده طابلاجرا باشد را اتخاذ نمايند

(Mason-D'Croz,

) .2016ررناريوپرداز روشرري ا ررا کرره بررهصررورت کررارايي طابلیررا ارزيررابي
عد ططيیراهرا را ايجراد مريکنرد

)2012

 .(Ghalambor,تحلیرل رناريويي ،ابرزار

مديريا ا تراتژيک برا کشف تغییرات آينده بهمنظور حمايرا از تصرمیمات در
شرايط عد طيطیا ا ا ).(Kebede, 2018
نخستین کار حوزه ناريوپرداز در مقیاسهرا و رطوح متفراوت در مقالره
زورک و هنريچ ) (Zurek and Henrichs, 2007يافا شد .ايشان با طرح موضوك بره
اراره چارچوبي برا رف چالش چگونگي ارتباط بین ناريوها در طوح متفاوت
پرداخته ا ا.
ايده اتصا

ناريوها از طريق اجزا و د تاوردها آن بستگي به ه عامرل )1

مسئله اصلي يا همان موضوك کانوني که هد

نگارش ناريو ا ا؛  )2میزان عد

ططيیاها و  )3میزان پیچیدگي محیطي بستگي دارد .ناريوها در شرايطي که عد
ططيیا و پیچیدگي زياد ولي در حد ميقو و طابلدرک باشرند ،کراربرد دارنرد .در
شرايط عد ططيیا زياد بايد از گمانهزني ا تفاده کرد.
شکل  .1جایگاه سناریو در شرایط عدم قطعیت

Zurek and Henrichs, 2007
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شايد بتوان مقاله زورک را بهترين و مبدأ تبیین نظرا منرد رناريوها چندمقیا ري
دانسا .زورک بیان ميکند که ارزيابي تو يه ناريوها در محیط بینالمللي نهتنهرا
طیفي از اطالعات در مورد تو يه آينده موجه در مقیاس جهاني اراره ميکند ،بلکه
نکاتي برا تو ريه منطقرها نیرز ارارره مرينمايرد .درواطر  ،برخري رناريوها
تو يهيافته منطقها و محلي با ناريوها جهاني مرتبط هستند و در برخي موارد
مستقیماً از همان تو يه يافتهاند ).(Zurek & Henrichs, 2007
داليل زياد برا اتصا
دارد .اتصرا

ناريوها در طوح و مقیاسهرا متفراوت وجرود

ررناريوها برهصررورت عمررومي زمراني مفیررد ا را کرره فراينرردها در

مقیاس ها متفاوت (جهاني ،ملي ،منطقها  ،محلي )...،مستقیماً به يکديگر وابسرته
باشند .بهطور مثا  ،تغییر اطلیمري در رطح جهراني بسریار محتمرل ا را کره برر
فرايندها بیوفیزيک در همان مسیر اثر بگرذارد .تو ريههرا اطتصراد اجتمراعي
منطقها بر فاجيهها اطلیمي در و يا بزرگتر اثر خواهد گذاشا .برهعرالوه
در بسیار از مسارل محیطي زمینهها جهاني بهاندازه تو يهها منطقرها حرارز
اهمیا ا ا .به عبارتي ،يک تصمیمگیرنده در طح منطقها يا محلي بايد بدانرد
چگونه ميتواند در آينده اثرگذار بوده و مؤثر باشرد و در کردا تروان تأثیرگرذار
نداشته و بايد خود را با شرايط تطبیق دهد .درک ايرن مسرئله کره کردا عوامرل و
پیشرانها جهاني خارج از کنترر در رطح منطقرها يرا محلري هسرتند بررا
تشخی

مرز یستم بهمنظور تو يه گزينهها تصمیم بسیار مهم ا ا .همچنرین

اتصا

ناريوها با مقیاسهرا متفراوت از دو طريرق  )1اجرزا و د رتاوردها و )2

ترکیب فرايندها

اخا ناريوها ميتواند به نزديککرردن ذينفيران ،محققران و

تصمیمگیرندگان در ارزيابي مسئله کمک کند.
دو ديدگاه برا اتصا

ناريوها در مقیاسهرا مختلرف وجرود دارد

(Zurek

) :and Henrichs, 2007الف) در فرايند تو ريه رناريوها  5روش (طبرق شرکل )3
برا اتصا

ناريوها متفاوت پیشرنهاد شرده ا را )1 :اتصرالي )2 1مرواز )3 2
1. Joint
2. Parallel
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تقابلي )4 1متوالي )5 2مستقل 3.از طريق اجزاء ناريوها ،پنج روش (شکل  )4برا
اتصا

ناريوها در مقیاسها متفاوت از طرق اجزاء ناريوها با توجه بره درجره

ارتباط با آنها پیشنهاد شده ا ا )1 :مياد  )2 4ازگار )3 5مرتبط )4 6طابل طیاس
 )5مکمل 8.چارچوب اتصا

7

ناريوها تو ط زورک طبق جردو  1تيريرف شرده

ا ا.
جدول  .1ارتباط بین اجزا و فرایند سناریوها در مقیاسهای متفاوت
فرایند اتصالی

فرآیند موازی

فرایند تقابلی

فرایند متوالی

بسیار محتمل -اگر یک
تقسیمکننده برای سناریو
 1و  2وجود داشته باشد

غیرمحتمل -نیازمند
هماهنگی بسیار دقیق
بین سناریو  1و 2

امکانپذیر -با تجمیع
میان سناریو  1و  2و
بخشها و مدلها

محتمل -اگر سناریو 1
منابع داده یا ورودی
سناریو  2را تأمین کند

امکانپذیر -به شرطی
که هدف سناریوهای  1و
 2با گروههای مشابه
وجود داشته باشد
امکانپذیر -به شرطی
که سناریوهای  1و  2بر
مسائل مختلفی تأکید
کنند

امکانپذیر -اما فقط به
شرطی که هر دو سناریو
هدف روشنی داشته
باشند
محتمل -بهشرطی که
سناریوها نقطه اغاز
یکسانی داشته و بعد
منحرف شوند

بسیار محتمل -به
شرطی که سناریو  1یا
 2ورودیهای مربوطه
را وارد کنند

قابل
قیاس

امکانپذیر -به شرطی
که سناریوهای  1و  2در
حالت موازی توسعه یافته
باشند

بسیار محتمل-
سناریوهای  1و  2با
چارچوب مفهومی
یکسانی سازگار شوند

امکانپذیر -بهشرطی
که سناریو های  1و 2
به نیازهای متفاوتی
پاسخ دهند

بسیار محتمل -اگر
سناریوهای  1مرزهای
اتصال سناریو  2را
شکل دهد
بسیار محتمل-
بهشرطی که سناریو 1
نقطه شروع سناریو 2
را فراهم کند
محتمل -اگر تمرکز
سناریوهای  1و 2
متفاوت اما چارچوب
مفهومی یکسانی
استفاده کنند

مکمل

غیرمحتمل -چون به  2و
 1سناریوهای لحاظ
مفهومی مستقل از
یکدیگرند

محتمل -اگر  2و 1
سناریوهای موازی و
مستقل باشند

غیرمحتمل -ابن
داللت بر تکرار شکست
دارد

معادل

سازگار

مرتبط

محتمل -به شرطی که
سناریوها از پارادایم
یکسانی پیروی کنند

امکانپذیر -اگر تنها 1
سناریو اطالعات برای
فراهم  2سناریو آورد

فرایند مستقل
بسیار غیرمحتمل-
هیچ تناسب و
هماهنگی میان سناریو
 1و  2نیست
غیرمحتمل -اگر
سناریو  1و  2متوالی
باشند
غیرمحتمل -اگر دو
سناریو فقط متوالی
باشند
امکانپذیر -اگر
سناریوهای  1و  2از
چارچوب یکسانی
متفاوت اما چارچوب
یکسانی داشته باشند
بسیار محتمل -اگر
مساله  2و  1سناریو
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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آلکامو 1و هنريچ 2برا نخستینبار کاربرد رناريوها چنرد مقیا ري را برهعنروان
روشي برا بهبود پايدار و ارتباط ناريوها مطرح کردهاند .مسئله مهمري کره در
ناريوها چند مقیا ي مطرح ا ا ،چگونگي ارتبراط برین مقیراسهرا و فراينرد
ناريوپرداز ا ا .ارتباط بین مقیاسها ميتوانرد از براال بره پرايین ( رناريوها
جهاني -منطقرها  ،زمینره راز بررا

رناريوها محلري) يرا از پرايین بره براال

( ررناريوها محلرري بررهعنرروان ورود

ررناريوها جهرراني -منطقررها ) باشررد

).(Alcamo& Henrichs, 2008
ا تراتیگا و جیااوتز ) ،(Stratigea & Giaoutzi, 2012برهصرورت مبسروط بره
بحث پیرامون ناريوها جهاني تا محلي پرداختهاند و ضمن تبیین چالش ارتبراط
بین مقیاسها متفاوت ناريوها ،به لزو اراره راهکار منا رب بررا حرل ايرن
مسئله پرداختهاند .آنها بیان ميکنند که فضا مقیاس مرتبط با مطاليرات رناريويي
ميتواند تنوعي از فضا جهاني به ملي يا حتي منطقرها  /محلري را شرامل شرود.
شواهد تجربي نشان ميدهد رناريوها جهراني ميمروالً فيالیراهرا بلندمردتي
هستند که با هد

کشف عد ططيیرا هرا بحرانري آينرده ،د رتاوردها آينرده

ممکني را برا حمايا از تصمیم از و تحلیل خطمشيگذار مهیا مري رازند.
يک تفاوت کلید بین ناريوها جهاني و منطقها  /محلي در تمرکرز مطاليرات
ناريو ا ا .در ناريوها جهاني تمرکز بیشتر بر د تاوردها  3مطاليره برر پايره
دانش خبرگان ا ا ،درحاليکه در ناريوها منطقها تمرکز برر فراينرد راخا
ناريوها 4بر پايه طیفي از ديدگاه مشارکاکنندگان تصمیمگیر ا را
)2012

& (Stratigea

 .Giaoutzi,او بررر ا رراس يافتررههررايش ،ادعررا مرريکنررد ارتبرراط برین فضررا

ناريوها چندگانه ميتواند در دو ر طیف بر ا اس اهدا

طرار گیرد کره يرک

ر آن ناريوها مقیاسها متقاط  5و جفاها برههرمپیو رته و يرک رر آن
)1. Alcamo (2008
2. Henrichs
3. Outcome
4. Scenario building process
5. Tightly coupled’ cross-scale scenarios
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ناريوها چند مقیا ه گسسته 1ا ا .در ناريوها مقیاس متقاط بههمپیو رته،
رواياها بهصورت بههمپیو رته و تکرارشرونده تو ريه مرييابنرد ،برهطرور کره
مقیاسها متقاط پايدار ،دارا برازخورد هسرتند .ارتباطرات ميمروالً برهصرورت
روبهجلو و با يک فرايند تکرارشروندگي رو بره پرايین مقیراسهرا و رو بره براال
مقیاسها صورت ميپذيرد ،در فراينرد رو بره پرايین ،مقیراسهرا طیرف زيراد از
ناريوها به تيداد کمتر از ناريوها تبديل ميشوند .رناريوها مقیراس برزرگ
اغلب بهصورت باال به پايین تو يه مييابنرد ،زيررا گسرتردگي و پايردار عناصرر
روايا در ناريوها پايینتر نسبا به ناريوها باالتر بیشرتر ا را ،بره همرین
دلیل ا ا که پیشرانها
ميگذارد تا اينکه برعک

طح منطقرها طبرق (شرکل  )2برر رطح محلري اثرر
آن اتفاق افتد).(Stratigea & Giaoutzi, 2012

شکل  .2طبقهبندی سناریوها در مقیاسهای متفاوت

Stratigea & Giaoutzi, 2012

فول
برره نررا

يک گونهشنا ي از رويکردها

ناريوپرداز اراره کرد .او طبقره جديرد

ررناريوها منفرررد و چندمقیا رري را تيريررف کرررد

()2015

)1 :(Folhes,

ناريو کیفي و کمي2؛  )2ناريو هنجار و اکتشافي3؛  (3رناريو مشرارکتي
يا خبره محور4؛  )4ناريو منفرد يا چندمقیا ي 1.ناريوها محیطري اغلرب در
1. Loosely linked’ multi-scale scenarios
2. Qualitative and quantitative scenarios
3. normative and exploratory scenario
scenarios

4. participatory or developed by specialist
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مقیاسها متفاوت زماني و طلمرويي ايجاد شده و از مقیاس جهراني ترا محلري را
دربر ميگیرند .بازه زماني ناريو جهاني  50-100ا و ناريو منطقرها يرا
محلي  20-30ا ا ا .شوریزر و همکاران با ا تفاده از تحلیل اثررات متقابرل و
ارتباط بین لو ها ماتري  ،روشي برا تو يه ناريوها چند طحي مطررح
کردند ).(Schweizer et al, 2016
هنگا ا تفاده از روش تحلیل اثرات متقابرل مريتروان برا ا رتفاده از اجرزا
ماتري  ،تيداد زياد

ناريو ممکن ايجاد کرد که با لحاظ آنها به يک مجموعه

جام ر ید .روش ارارهشده به يکي از چرالشهرا کلیرد رويکررد رناريوها
چندمقیا ي ميپردازد که بیان ميکند چرا ناريوها مقیراسهرا پرايینترر بايرد
بهعنوان مکمل ،ازگار با ناريوها

طح باالتر باشند.

جدول  .2جمعبندی مطالعات انجام شده در حوزه سناریوهای چند مقیاسی
نویسنده

نوع تحقیق

)(Zurek and Henrichs, 2007

توصیفی

)(Alcamo& Henrichs, 2008

توصیفی

)(Stratigea & Giaoutzi, 2012

توصیفی و ارائه
مورد مطالعه

زورك و هنریچ

آلکامو و هنریچ

استراتیگاو جیااوتزی
فولس
( )Folhes,2015

توصیفی

نقاط قوت
تعریف سناریوی چندمقیاسی
روش اتصال سناریوهاارائه چارچوب

نقاط ضعف
شفافنبودن چارچوب
نبود مطالعه موردی و مثال
پیشنهادیبودن چارچوب

کاربرد سناریوهای چندمقیاسی برای
پایداری و ارتباط سناریوها.

نبود چارچوب
نبود مطالعه موردی و نمونه
کاربردی

تبیین چالش ارتباط بین مقیاسهای
متفاوت سناریوها
ارائه یک مورد مطالعه
طبقهبندی سناریوها و افزودن دسته
سناریوهای منفرد و چندمقیاسی

)(Schweizer et. al. 2016

روشی ترکیبی
کیفی و کمی

راهکار توسعه سناریوهای چند سطحی
با تحلیل اثرات متقابل

مطالعه حاضر

مطالعه موردی

ایده زورك بهعنوان مبنا
تدوین سناریو برای صنعت
نیازسنجی سناریو برای بنگاههای
زیرمجموعه
تدوین سناریو در سطح بنگاه

شوئیزر و همکاران

توصیفنکردن شرایط مورد مطالعه
برای فهم دقیق مطالعه و نبود
چارچوب
توضیح ناکافی در مورد سناریوها
عدم ارائه چارچوب
شفاف نبودن روش
نبود مثال کاربردی
شفاف نبودن شرایط اتصال سناریو
نبود چارچوب
نیاز به مطالعات موردی و استخراج
چاشهای عملی و توسعه چارچوب
زورك

جدو  2به جم بند مطاليات براال پرداختره ا را .مطاليره زورک جرام تررين
مطاليه در اين حوزه بوده که عالوهبر طرح موضوك و تبیرین اهمیرا پررداختن بره
1. Single or multi-scale scenarios
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چالش ناريوها چندمقیا ي ،چارچوبي برا چگونگي پردازش رناريوها ارارره
کرده ا ا .بيد از زورک ،مقاالت اندکي در ايرن زمینره منتشرر شرده ا را ،ولري
هیچکدا بهصورت جام  ،روشي نظا مند بررا حرل چرالش ادغرا و پیو رتن و
تو يه ناريوها چند طحي اراره ندادهاند و بیشتر بهصورت شرهود و تجربري
در برخي مطاليات راه کارهرايي اطتضرايي ارارره شرده ا را .همچنرین علريرغرم
مطرحشدن اين چالش در برخري مقراالت رناريوها چندمقیا ري /چند رطحي
همچنان مغفو ماندهاند.
مرور مطاليات داخل کشور نمونها که ارتباط بین طوح ناريوها را برطرار
کرده باشد پیدا نشد ،ولي در مطاليات خارجي ا تراتیگا و جیرااوتز
)2012

 ،Giaoutzi,مطاليه مورد

تر یم شده و اجزا

ناريوها

& (Stratigea

طح اتحاديه اروپا و طح منطقرها

ناريوها هنگا نگارش با هم مرتبط شدهاند.

تحقیق حاضر بهمنظور شناخا نظريه زورک و هنريچ
) 2007و نظريه ا تراتیگا و جیااوتز

)2012

(Zurek and Henrichs,

 (Stratigea & Giaoutzi,انجا ميشود.

در اين دو نظريه تأکید دارند که ناريو مقیاس باالتر بر ناريو مقیاس پايینتر
تأثیرگذار ا ا و برا تو يه ناريوها

طح پايینتر مريتروان از پیشررانهرا

طح باالتر کمک گرفا.
 .2روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر بر ا اس مد پیاز تحقیق ،يک تحقیق از اليههرا مختلفري تشرکیل
شررده ا ررا

)Lewis and Thornhill, 2016

 :(Saunders,از منظررر فلسررفه تحقی رق

تفسیر ؛ از منظر رويکرد تحقیق ،ا تقرايي و طیا ي؛ از منظر نوك تحقیق ،کاربرد ؛
از منظر هد

پژوهش اکتشافي و تجويز ؛ از منظر افق زماني پژوهش ،مقطيري و

از منظر روش گرردآور اطالعرات ،مطاليره ا رناد ،مصراحبه نیمره راختاريافته و
پر شنامه ا تفاده شده ا ا .در زمینه ا تراتژ پژوهش از مطاليه مورد صرنيا
کفش ا تفاده و از روش کیفي ا تفاده شده ا ا ،در اينجرا فراينرد تحقیرق مررور
مي شود .الز به ذکر ا ا با توجه به اينکه تأکید مقاله برر ارتبراط برین رناريوها
ا ا ،از پرداختن به جزریات ناريوپرداز خوددار شده و بر نحوه ارتباط برین
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ناريوها تأکید شده ا ا.
شکل  .3فرایند اجرای پژوهش

تو يه ناريو اين تحقیق با رهیافا  GBNبرا  7پیراده راز شرده ا را .گرا
نخسا ،تشخی

و شنا ايي موضوك يا تصمیم اصلي ا ا .در اين بخش اهردا

ناريوپرداز تيیین شد و مناب مورد نیراز بررا اجررا
هد

رناريوها بررآورد شرد.

اين مرحله تيیین مسئله مورد نظر با بحث در مورد مهرم تررين چرالش هرا

صنيا کفش شروك و با مشخ

کردن فرضیات در مورد چالش ها يافاشرده و

نقشي که ميتوانند در آينده باز کننرد ،ادامره يافرا .گرا دو  ،شنا رايي عوامرل
کلید و مؤثر در صنيا با مرور ادبیرات و گرا

رو  ،تيیرین فهر را نیروهرا

پیشران از مرور ادبیات .در اين تحقیق ،در تحلیل محیط نزديک صنيا از نیروها
بازار پورتر ) (Porter, 2008مشتريان ،تأمینکنندگان ،رطبا بهعنروان ذينفيران در نظرر
گرفته شدند ) .(Gnatzy, & Moser, 2012عوامل کلید هرم مريتواننرد برهصرورت
عوامل طابل پیشبیني و هم عد ططيیا باشند.
گا

و  ،رتبهبند عوامل کلید و پیشرانها بر ا اس درجره تأثیرگرذار و

عد ططيیا ا ا .در اين بخش برا گروهبند عوامل ا تخراجشده از ادبیات از
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روش تحلیل محتوا کیفي عرفري (ايمراني و نوشراد  )1393ا رتفاده شرد .گرا
چهار  ،تيیین منطق حاکم بر ناريو با تيیین عد ططيیاهرا کلیرد ا را .در
اين مرحله ،عوامل شناختهشده ،جدا از شد و نیروهرا مرؤثر را برر ا راس دو
عامل  )1درجه اهمیا و تأثیر بر رو پر ش يا مسرئله کرانون و  )2درجره عرد
ططيیا عوامل کلید  ،اولويابند شد .گا پنجم ،پربارکردن محتروا

رناريوها

که با پنل خبرگان و جم بند نظرات آنها و دريافا تأيید آنها انجرا شرد .گرا
ششم ،کندوکاو مضامین ناريوها ا ا .گا هفتم ،انتخراب شراخ

هرا راهنمرا

بهعنوان ميیار برا تحقق ناريوها ا ا.
طابلیا اعتبار تحقیق کیفي به توانايي و تالش پژوهشگر بسرتگي دارد ،هرچنرد
در مطاليات کمي با روايي و پايايي بهطور مجزا برخورد مريشرود ،ولري در تحقیرق
کیفي اين اصطالحات بهطور مجزا نیسا و شاخصها ديگر نظیر طابلیا اعتبرار،
طابلیا انتقا و طابلیا اعتماد دارد (داناييفررد و همکراران  .)1388بنرابراين طبرق
ممیز پژوهش کیفي داناييفرد و همکاران ،تحقیق حاضر به داليل زير اعتبار دارد.
 )1دطا در جم آور دادهها؛  )2پیاده از مصاحبه بدون روگیر ؛  )3ا رتفاده
از نظر خبرگان برا تيیین عد ططيیا؛  )4انتخاب افراد خبره بهصورت صرحیح و
با دطا ،با ميرفي فرد برجسته اين حوزه و در ادامه با روش گلوله برفي انجا شده
ا ا؛  )5انجا چند مرحله جم آور و پايش داده؛  )6کسب تأيید خبرگران بررا
جاميیا پر رشهرا و افرزودن مروارد تکمیلري خبرگران؛  )8طضراوت ا رتادان و
کارشنا ان نسبا به پر شها مصاحبهها و روش انجا مراحل تحقیق؛  )9تدوين
ناريوها با کمک خبرگان صنيا و ا اتید و تارید مجدد آنها.
تا اينجا ناريوها

طح صنيا نوشته شد ،اکنون بايد ناريوها را به رطح

شرکا تيمیم داد .برا ايرن کرار رناريوها

رطح صرنيا در اختیرار مرديران،

برنامهريزان شرکا طرار گرفا .آنها بیان کردند عليرغم اينکه اين ناريوها ديرد
کالني به آنها ميدهد ،ولي زوايا پنهان آن مشخ

نیسا .طبق نظريره زورک و

هنريچ ) (Zurek and Henrichs, 2007ارتباط برین دو رطح رناريويي امکرانپرذير
ا ا .طبق جدو  1مسئله ناريو صنيا کفش در ارتباط با ناريو بنگاهها
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زيرمجموعه از منظر درجه ارتباط برین اجرزاء يرا د رتاوردها
ازگارند و از نظر نوك ،فرايند متوالي هستند ،پر
ناريوها  1مرزها اتصا
ناريو

مقیراسبنرد

رناريوها از نروك
رناريويي ،اگرر

ناريو  2را شکل دهرد؛ بسریار محتمرل ا را .لرذا

طح صنيا کفش را ميتوان بهعنوان شکلدهنده مررز رناريو بنگراه

در نظرر گرفرا .ا رتراتیگا و جیرااوتز

)& Giaoutzi, 2012

 ،(Stratigeaدو رطح

بزرگ و کوچک ناريويي باهم ارتباط دارند و طح بزرگترر مشرر

برر رطح

کوچکتر ا ا ،لذا با اين نظريه هم ازگار ا ا .در ادامره ،رناريوها صرنيا
کفش ايران در دو طح صنيا و بنگاه تر یم ميشود.
 .٣بررسي اسناد باالدستي
در اين مرحله با برر ي و مطاليه اين ا ناد و جايگاه صنيا در چشمانداز وزارت
صنيا ،ميدن و تجارت مسیر تحقیق مشخ

شرد .زنجیرره ترأمین و ارزش ايرن

صنيا برا نخستینبار به دطا شنا ايي و تر یم شد و مطاليرات الگروبردار از
کشورها پیشرو و رطیب همچون چین ،ترکیره ،ترايوان ،برزيرل و ايتالیرا صرورت
پذيرفا.
 .4شناسایي و تحلیل عاملهای اثرگذار و اثرپذیر
مطاليات اين مراحل که به همرراه برگرزار يرک رمینار (برا حضرور  50نفرر از
مديران صنيا) ،يک کارگاه (با حضور  14نفر از متخصصان صنيا) و يرک پنرل
(با حضور  11نفر از متخصصان صنيا) به ا تخراج  38عامرل مرؤثر برر صرنيا
منتهي شد که در دو گروه عاملها درون و برون صنيا طبق جدو  3طبقهبند
شدند.
جدول  .3عاملهای شناساییشده حاصل از مطالعات خرد و كالن صنعت كفش ایران

طبقهبندی

درون صنعت

ردیف
1
2
3
4
5

عامل
گردش مالی
هزینه انرژی
نیروی متخصص
مواد اولیه
حق بیمه

ردیف
9
10
11
12
13

عامل
طراحی و نوآوری در تولید
کیفیت تولیدات
توانمندی فناورانه
ارتباط میان اصناف و انجمنها
شبکه توزیع فیزیکی
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برون صنعت

6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

برند و هویت سازمانی
قیمتگذاری
بازاریابی و تبلیغات
تسهیالت بانکی
کیفیت دسترسی به شرکت خدماتی
تعرفه گمرکی
مالیات
واردات قانونی
قاچاق
تحریم بانکی
تحریم فناوری
تحریم صادرات و واردات
نرخ تورم
نرخ ارز

14
15
16
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

شبکه توزیع مجازی
توانمندی مدیریت
هزینه آموزش
هدفمندسازی یارانهها
قدرت خرید مردم
وضعیت اقتصاد جهانی
روابط سیاسی با عراق و افغانستان
روابط سیاسی با کشورهای همسایه
روابط سیاسی با سایر کشورهای دنیا
امنیت کشورهای منطقه
پیرشدن جمعیت
فرهنگ و تغییر سبک زندگی
مد
تغییرات آب و هوایی

 .5انتخاب پیشرانها و تدوین سناریوها
پ

از ا تخراج  38عامل مؤثر بر صنيا کفش ،عاملها با ا تفاده از دو شراخ

عد ططيیا و اهمیا وضيیا مطابق شکل  9برر ي شرد و درنهايرا بره کمرک
نظرات خبرگان  11عامل کلید دارا عد ططيیا به شررح جردو  4ا رتخراج
شدند.
شکل  .4ماتریس اهمیت -عدم قطعیت برای تعیین عاملهای دارای عدم قطعیت مؤثر بر صنعت كفش
ایران
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جدول  .4عاملهای كلیدی دارای عدم قطعیت برای تدوین سناریوهای صنعت كفش ایران

ردیف
1
2
3
4
5
6

ردیف
7
8
9
10
11

عامل
نوع تولیدات
هزینه آموزش
سایز بنگاه
توانمندی مدیریت
رقابت در کالس جهانی
شبکه توزیع

عامل
گردش و هزینه مالی
توانمندی فناورانه
طراحی و نوآوری
برند و هویت سازمانی
نرخ تورم

 .6وضعیت کلي صنعت کفش از نظر متغیرها
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

مي دهند دارا تأثیرگذار بااليي در یستم هستند ،بقیه متغیرها از وضيیا تقريباً
مشابهي نسبا به همديگر برخوردارند که فقط شدت و ضيفشان متفاوت ا ا.
 .۷انتخاب عدم قطعیتهای کلیدی
از میان  11عامل مورد برر ي در اين تحقیق ،با ا تفاده از روش تأثیرات متقابرل و
نظرخبرگان ،عد ططيیاها کلید شنا ايي شد .در اين تحقیق با توجه به اينکه
تنها دو عامل رطابا در کالس جهاني و اندازه بنگاههرا صرنيا کفرش در گرروه
متغیرها تيیینکننده و همچنین اثرگذارترين متغیرها مريباشرد ،انتخراب مطمئنري
ا ا .خبرگان  17نفر از متخصصران صرنيا کفرش ايرران شرامل تولیدکننردگان،
توزي کنندگان ،رری

اتحاديه صنيا کفش و کارشناس وزارت صرنيا ،ميردن و

تجارت بودند.
جدو  ،5شکل  10و  11نتايج تحلیل میک مک را نشان ميدهد .نتايج نشران
داد از میان  11عامل کلید دارا عد ططيیا از نظر خبرگان که عبارتند از رايز
بنگاه ،نوك تولیدات ،رطابرا در کرالس جهراني ،توانرايي مرديريا ،هزينره مرالي،
توانمند ها فناور  ،آموزش ،طراحي و نوآور  ،برند و هويرا رازماني ،نرر
تور و شبکه توزي  ،دو عامل رطابا در کالس جهاني و ايز بنگاه ،در جايي طرار
گرفتند که بیشترين اثرگذار و کمتررين تأثیرپرذير را برر رو
کفش ايران دارند .پ

یسرتم صرنيا

بهعنوان عد ططيیا بحراني شرناخته مريشروند .همچنرین
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هزينه مالي و توانايي مديريا بهعنوان عاملها دوگانه ،آمروزش ،طراحري شربکه
توزي  ،توانمند ها فناور و نوك تولیدات بهعنوان عاملها تنظیمي ،نر تور
بهعنوان عامل مستقل و درنهايا طراحي ،نوآور  ،برند و هويا ازماني بهعنوان
عاملها تاثیرپذير از یستم مشخ

شدند.

شکل  .5نحوه پراكندگی متغیرها در ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری

جدول  .5تحلیل اولیه دادههای ماتریس و تأثیرات متقابل

شاخص
ابعاد ماتریس
تعداد تکرار
تعداد صفر
تعداد یک
تعداد دو
تعداد سه
جمع کل
درجه پرشدگی

ارزش
11
2
16
5
30
40
105
%86.77686

 .8تدوین سناریوها
ناريوها بهعنوان د تاورد نهايي پروژه آيندهپژوهي موجب وحدتبخشي بهتمامي
روشها ا تفادهشده در يک برر ي آيندهپژوهانه هستند .ناريوها بهخروبي کرل
فضا عد ططيیا و ابها پیشرو تصمیمگیران را پوشش داده و بصریرتهرايي
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جها يار ر اندن به مديران بهمنظور درک آينده فراهم مي ازند

)2009

 .(Bell,با

توجه به منطق ناريوپرداز ماتريسي دو عامل کلید در دو ر طیف يک محور
طرار گرفته و چهار ناريو را تشکیل خواهند داد .توان رطابا صنيا کفرش در دو
ر طیف توان باال و توان پايین طرار گرفته و ايز بنگاه به شکل اختار بنگاهها
بزرگ تا کوچک و متو ط طرار ميگیرد .بر ايرن مبنرا ،چهرار رناريو فیرلهرا
پرنده ،گیوه بابانورل ،آ ا تار کدخدا و عصر داينا رورها بره شرکل  12از تيامرل
محورها ماتري

ايجاد شد.
شکل  .6سناریوهای سطح صنعت برای صنعت كفش ایران

توان باالی رقابت در بازارهای جهاني

بنگاههای بزرگ

بنگاههای کوچک و متوسط

توان پایین رقابت در بازارهای جهاني

 .1-8سناریوی آل استار کدخدا

در اين ناريو از يک و توان رطابتي ،برهويرژه در کرالس جهراني پرارین و انردازه
بنگاهها ما کوچک ا ا .اين فضا نمايانگر عد شکلگیر

اختار جام صنيا

کفش ايران ا ا و کارگاه ها کوچک متنوك ،متيدد و پراکنده در برخي ططب ها
تولید کفش مانند تهران ،طم ،تبريز و مشهد با مقیاس تولید پرارین مشرغو فيالیرا
هستند؛ اين کارگاه ها تنها به بازارها محدود نتي خرود توجره دارنرد .آ ا رتار
کدخدا نماد بازارها ازد ا رفته ملي ا ا که با واردات ديگرر کشرورها تسرخیر
شده ا ا .در اين روزگار ،صنيا کفش از نداشتن اختار بنگاه ها برزرگ رنرج
برده و عالوهبر نداشتن رهبر توانمند در داخل از مزيا ها

تولید به مقیاس نیرز

بي بهره ا ا .بنگاه ها متو ط و کوچک براطي مانرده در صرنيا کفرش اکثرراً برا
کنيبردار از برندها و مدها جاميه به گذران محدود کسبوکرار خرود مشرغو
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ميباشند .همچنین موفقیا در اين فضا منوط به باالماندن طیما دالر و غیررطرابتي
شدن واردات کفش ا ا؛ هرچند ظهور کارگاهها کفش حاشیها مهراجران غیرر
ايراني نیز زنگ خطر محسوب ميشود.
 .2-8سناریوی عصر دایناسورها

در اين ناريو بنگاهها بزرگ و خوشهها صنيتي در صنيا کفش ايران تو ريه
يافته و تيداد و تنوك بااليي از اختار صنيا را به خود اختصاص دادهاند .در ايرن
فضا برخي فياالن صنيا کفش ،اصنا

و اتحاديههرا توانسرتهانرد برا ايجراد يرک

مديريا واحدSME ،ها پراکنده موجود در بازار تولید کفش کشرور را زيرر چترر
يک مديريا واحد يکنارچه نمايد و هزينهها تولید ،بازاريابي و پخش را کراهش
دهد ،اما نتوانستند بهدر تي از مزياها موجود در زنجیره تأمین و ارزش صنيا
بهرهبردار کنند .با توجه به روند الحاق کشورها منطقه به  WTOهر روز بازار و
مشتريان خارجي ايران کاهش خواهد يافا .حجم باال

رمايه گرذار و اشرتغا

باال در اين اختار بدون توجه به افزايش رطابا پذير جهاني ،ايرن صرنيا را در
ايران با چالش ها بزرگي مواجه اخته ا ا .عصر داينا رورها نمراد ا را از
بنگاهها بزرگي که توانايي انيطا پرذير و چراالکي مرورد نیراز عصرر نروين را
ندارد ،عصر که بر پايه مد ،بک زندگي و تنوك بسیار پويا و ري تغییر مي کند.
در اين روزگار احتما فروپاشي بنگاه ها بزرگ زياد ا را کره عرالوهبرر ايجراد
موجي از بیکار و ناامید  ،صنيا را از مزيا ها صرفه به مقیاس ،داشتن رهبرر
و تحقیق و تو يه بيبهره خواهد کرد.
 .٣-8سناریوی گیوه بابانوئل

در اين ناريو اختار بنگاه ها ايران به شکل بنگاه ها متو ط و کوچک ا را،
از مهم ترين ويژگي ها اين اختار چابکي و انيطا پرذير براال آن هرا ا را.
بنگاه ها کوچک با الگوبردار از کشورها پیشرو بر پايه SMEها به مزيا هرا
رطابتي طابلتوجهي د ا يافتهاند ،بهطور کره در رطح جهراني البتره بره شرکلي
محدود به رطابا مي پردازند .گیوه بابانورل نماد اين ناريو نشان مي دهد که گیروه،
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بهعنوان يکي از پاينوشها ايراني طابلتولید در بنگاهها کوچک بهطدر توانمند
شده ا ا که در ديگر کشورها نیز برا آن تقاضا وجود دارد .توان باال تغییرر و
تطابق با مد و اليق مشتريان و ا تفاده بهینه از مزيا ها

زنجیرره ترأمین (ماننرد

چر ) منجر به تولید پاينوشهايي با برندها ايراني شده ا ا؛ به طور که نره تنهرا
بازار کشرورها ثروتمنرد عربري را تسرخیر نمروده ،بلکره برازار در کشرورها
تو يهيافته نیز برا خود ايجاد کرده ا ا .ثبات مالکیا مينو  ،ايجراد برنردها
ايراني در بنگاهها متو ط و کوچک ازجمله مسارلي ا ا که توانرايي رطابرا در
حوزههايي محدود و خاص را برا

اختار صنيا کفش در ايرن رناريو فرراهم

اخته ا ا.
 .4-8سناریوی فیلهای پرنده

در اين ناريو عالوهبر آنکه بنگاهها بزرگ موفقي در صنيا کفش ايرران ظهرور
يافتهاند؛ توان رطابتي بهويژه در کالس جهاني نیز پديد آمده ا ا .تيرداد و حجرم
تولیدات ،تولیدکنندگان بزرگ و خوشهها صنيتي در ايرن رناريو طابرلمالحظره
ا ا ،بهطور که عالوهبر تصاحب اکثريا هم بازار داخلي به بازارهرا جهراني
نیز نفوذ کردهاند .در اين زمان تنوك تولیدات و برندها ايرانري شرکلگرفترهانرد و
مرد نهتنها برا خريد کفشها با پر تیژ ،برندها ايراني را خريدار ميکننرد؛
بلکه اير تولیدات نیز در طیف درآمد مرد مورد ا تقبا طرار ميگیرد .فیلها
پرنده ا رتيارها از برهکرارگیر توانمنرد هرا ناشري از برزرگبرودن برر پايره
مزياهايي مانند صرفه به مقیاس ،ريسکپذير و توان ايجراد شربکههرا توزير
گسترده و بهروز همراه با تواناييها انيطا پذير و چابکي ا ا که با رهبريرا
بازار اير بنگاهها متو ط و کوچک را نیز به تحرک واداشتهاند .در ايرن رناريو
بنگاهها بزرگ با توانايي رطابرا در کرالس جهراني امکران ررمايهگرذار هرا
خارجي ،انيقاد طراردادهرا همکرار برا برنردها ميتبرر جهراني را نیرز فرراهم
اختهاند.
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 .۹یکپارچهسازی سناریوهای سطح صنعت و بنگاه
از آنجاييکه اختار صنيا کفش متشکل از  95درصد بنگاهها خررد و کوچرک
و  5درصد متو ط و برزرگ ا را در ايرن بخرش برا ا رتفاده از رويکررد زورک
د تاوردها

ناريوپرداز در دو طح صنيا و بنگاه با يکديگر مررتبط شردند.

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

و خبرگان آنها مصاحبه شد .از میان  30عامل ا تخراجشده در رطح صرنيا در
جدو  ،4اين مديران  6عامل را در طح بنگاه تأثیرگذار دانستهاند ،ولي اثرر آن را
مانند اثر صنيا ندانستند و گفتند بايد نحوه اثر آن در بنگاه شفا تر شود.
اين امر نشاندهنده آن ا ا که ديدگاه فرايند زورک برر ايرن رناريو دو
مقیا ي حاکم ا ا .از طر

ديگرر ،از منظرر نحروه ارتبراط ايرن دو رطح براهم

ازگار هستند؛ زيرا عامل جديد اضافه نشد ولي همان عاملهرا بايرد شرفا ترر
شود.
برا هر کدا از مؤلفهها اصلي که طابلیا اين بنگراههرا را در رطح بنگراه
نشان دهد ،انتخاب و ناريوها
ناريوها

طح صنيا در طح بنگاه روايا شرد .تسرر

طح صنيا کفش به بنگاهها ،بهخصوص بنگاهها کوچک عرالوهبرر

بهبود کارايي ناريوها به درک بهتر فياالن صنيا از آيندهها بديل خرود کمرک
طابلتوجهي کرد .در زير ناريوها

طح صنيا به تفکیک بنگراههرا برزرگ و

کوچک روايا شده ا ا.
شکل  .7مدل مفهومی توسعه سناریوهای چندسطحی صنعت كفش ایران
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همانطور که در جدو  6مشاهده ميشود بهمنظور تشرريح وضريیا رناريوها
طح بنگاه با ا تفاده از نظرات خبرگان و مطاليات انجا شده  6مؤلفره اصرلي کره
طابلیا تفسیر و تر یم وضيیا بنگاهها صنيا کفش را داشرته باشرند ،انتخراب
شدند .ن

وضيیا اين مؤلفهها در هر ناريو و برا توجره بره رايز بنگراه کره

مشخصه اصلي اختار صنيا کفش ا ا در کارگراهي برهمنظرور غنريتررکرردن
ناريوها و با حضور متخصصان تيیین شد .در هر ناريو به دلیل غالببودن يرک
نوك از ايز بنگاه مطابق جدو  6وضيیا اختار غالب مشخ

شد .برا مثا ،

در ناريو فیلها پرنده از آنجاکه غالب بنگراههرا تشرکیلدهنرده بنگراههرا
بزرگ هستند وضيیا اين نوك از بنگاهها مشخ

شد و در روايرا رناريوها بره

وضيیا بنگاهها کوچک نیز توجه شد.
جدول  .6عوامل اصلی مؤثر بر سناریوهای سطح صنعت و مؤثر بر سطح بنگاه

مؤلفه
ردیف
گردش مالی
1
شبکه توزیع
2
توانمندی
3
فناورانه
هزینه برای
4
آموزش
توان
5
ریسکپذیری
توانمندی
6
مدیریتی
وضعیت در سناریویی
غالب

بنگاه بزرگ
باال
باال
گسترده اما نامناسب
گسترده
بهرهمند از فناوری
بیتوجه به فناوری
روز دنیا

بنگاه کوچک
پایین
متوسط
محدود
مناسب
رصدکننده
ناآشنا با فناوری روز
فناوری

مشخص و مناسب

نامناسب

مناسب

بیتوجه

باال و معقول

ریسک پذیری پایین

پایین و معقول

ریسک پذیری پایین

مدیریت کارآمد

مدیریت ناکارآمد

مدیریت کارآمد

مدیریت ناکارآمد

فیلهای پرنده

عصر دایناسورها

گیوه بابانوئل

آلاستار کدخدا

 .1-۹ترسیم وضعیت بنگاهها در سناریوی آل استار کدخدا

در اين حالا تيدد بنگاهها کوچک و شرکاها ا رتارتاپي کره روزبرهروز برر
تيدادشان افزوده ميشود ،به دلیل ظرفیا تولید پايین ،چابکي زيراد و نیررو کرار
ارزان و آمادهبهکرار در داخرل کشرور خواهنرد توانسرا در يرک فضرا رطرابتي،
نوآور ها جديد برا مشتريان ايجاد کنند و در اين فضرا پیو رته در پري ايجراد
ارتباط بهتر با فروشندگان ،خريد و تأمین مواد اولیه ارزانتر و حفظ کارگران مراهر
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خود باشند .اين کارگاهها اغلب برا کاهش هزينهها در فضا رطرابتي مجبرور بره
ا تفاده از ظرفیا کسبوکارها خانگي خواهند شد .توجه به مد و نظر مشرتريان
تنوكطلب از يک و و نیاز به تولید کفشها برا ارزش افرزوده براال از مهرمتررين
ويژگيها بنگاهها کوچک موفق در اين ناريو ا ا .همچنین رشد بنگاههرا
بزرگ ،مسارل بیمه و افزايش توجه به فروش اينترنتي از مخاطرات بقاء کارگاهها
کوچک خواهد بود .در اين ناريو ،بنگاهها بزرگ در مرحله شرکلگیرر اولیره
هستند؛ لذا بايد بتوانند بهخوبي خود را با طواعرد کسربوکرار در فضرا ايرران و
نتي و ايجاد يک بازار مشخ

برا محصوالت خرود آشرنا

ر و در بازارها

ازند .تثبیا جايگاه اين بنگاهها بايد با شکلگیر

اختار صرنيا کفرش کشرور

همراه شود .مسیر بزرگشدن بنگاهها در اين فضا به دو صورت متصور ا ا :يا از
طريق تجمی کارگاهها کوچک زير چتر يک مديريا واحد در طالب خوشههرا
صنيتي و هامي يا از طريق احردا

کارخانرههرا مجهرز بره فنراور روز دنیرا.

نشانگر تحقق اين ناريو ،روند کاهش نر بیکرار و افرزايش اشرتغا در بخرش
خصوصي ا ا.
 .2-۹ترسیم وضعیت بنگاهها در سناریوی عصر دایناسورها

در اين ناريو بنگاهها کوچرک تروان رطابرا برا محصروالت وارداتري در برازار
مشتريان عاد از د ا خواهند داد ،گرانشدن مواد اولیه به دلیل تحريم ،از د ا
دادن شبکهها توزي

نتي به دلیل رو آوردن به مرد ،عرد کسرب حمايراهرا

دولتي از ا تارتاپها و نراتواني در جلرب ررمايهگرذار موجرب زيرانده شردن
بنگاهها کوچک در فضا

رناريو آ ا رتار کدخردا خواهرد برود .الجرر ايرن

کارگاهها بهصورت پخشکننده محصوالت خارجي يا ارارهدهندگان خدمات کفرش
برا بنگاه ها بزرگ داخلي ادامه حیات خواهنرد داد .بنگراههرا برزرگ داخلري
مشروط به بهکارگیر ظرفیاها ا تفاده از مالکیرا مينرو تولیردات رنتي يرا
تولیدات دانشبنیان و جلب حمايا دولتي و کاهش هزينه برا بهررهور و تيرديل
نیرو انساني ناکارآمد خواهند توانسا همي از بازار را حفظ کنند و گا هايي را
در را تا افزايش توانمند ها رطابتي بردارند .ولي در اختار کلي اين بنگاههرا
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جايگرراه خررود را از د ررا داده و تنهررا از مزيرراهررا نسرربي همچررون داشررتن
فروشگاهها زنجیرها بهمنظور توزي محصو به اير بنگاهها برخوردار خواهند
شد.
نشانگر تحقق اين ناريو کراهش حمايرا طرانوني از ا رتارتاپهرا ،کراهش
اشتغا در بخش خصوصي و تمايل به تيطیلي ا تارتاپهرا و ا رتخدا در بخرش
دولتي ا ا.
 .٣-۹ترسیم وضعیت بنگاهها در سناریوی گیوه بابانوئل

فياالن هوشمند بنگاهها کوچک به مرور زمان با مشاهده خروج همکاران خود از
صنيا به دلیل ورشکستگي ،به فکر بازآفريني کسبوکار خود خواهند افتراد و برا
رمايهگذار بر رو تولیداتي با ارزش افزوده باال مانند کفشها چرمي يا طبري
يا توجه به بخشها خاص بازار مانند کفش شکار ،کفش ا تخر يي در ايجراد و
حفظ بازار خاص برا خود هستند .بنگاه کوچک در اين ناريو توانسته برند و
شهرتي برا خود کسب کرده و دهکها باال جاميره را مخاطرب اصرلي خرود
طرار دهد .اين بنگاهها به صورتي بهینه توانستهاند از مزيراهرا ملري و منطقرها
شامل د تر ي به مواد اولیه و دهکها ثروتمند جاميه حاشیه ود مطلوبي برا
خود فراهم آورند.
بنگاهها بزرگ مشروط به بهکارگیر ظرفیاها ا تفاده از مالکیا مينرو
تولیدات نتي يا تولیدات دانشبنیان و جلرب حمايرا دولتري خواهنرد توانسرا
همي از بازار را حفظ کنند ،ولي توانرايي رطابرا در کرالس جهراني را نخواهنرد
داشا .اين بنگاهها به داليل متيدد مانند افرق ديرد کوتراهمردت مديرانشران ،عرد
رمايه گذار بر رو آموزش ،طراحي ،نروآور  ،برنرد ،فنراور در طرو زمران
داراييها ،شايستگيها و مزياها خود را از د ا داده يا تغییر کاربر دادهاند.
نشانگر تحقق اين رناريو ،افرزايش شراخ
صادرات محصوالت لوک

و خاص ا ا.
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در اين ناريو اکو یستم نوآور باز تحقق مييابد و بنگاهها کوچرک و برزرگ
برا کسب بازارها جهاني دانرش خرود را تسرهیم کررده و براهم بره مشرارکا
ميپردازند .شرکاها دانشبنیان و ا تارتاپها کوچک بهعنوان بخش تحقیق و
تو يه و ديدهبان شرکاها بزرگ عمل ميکنند .بنگراههرا کوچرک برهوا رطه
رهبر بنگاهها بزرگ ،توانايي رطابا و کسب بخشي از بازار مصر

را خواهنرد

داشا .بنگاهها کوچک ايرانري برا کنريبرردار و پیررو از تولیردات برهروز و
باکیفیا بنگاهها بزرگ و خوشهها صنيتي از حداطل مزايا ايرن رناريو بهرره
خواهند برد و در بهترين حالا با ايجاد برند و تولیدات فارشي و خاص حاشریه
ود خود را باال خواهند برد .نکته مهم در اين ناريو تثبیا کفشهرا ايرانري در
بد خريد دهکها متفاوت مرد ا ا ،بهطور که در تمرامي دهرکهرا براال،
متو ط و پايین حجم بااليي از بودجه کفش خانوار صر

خريد کفشها ايرانري

ميشود .بنگاهها بزرگ در طي زمان با يک پارادايم شیفا مديريتي متحو شرده
و عالوهبر ا تفاده از مزياها بزرگ برودن خرود از مزيراهرا زنجیرره ترأمین
کشورمان بهرهبردار خواهند کرد .اين بنگاهها با ايجاد واحدها تحقیق و تو ريه
توانايي رطابا خود را با رطبا جهاني باال برده و واحردها بازاريرابي برینالملرل
آنها فيالیا چشمگیر خواهد داشا .انيقاد طراردادهرا همکرار برا برنردها
مطرح دنیا کفش ،يکي ديگر از اطدامات بنگاهها بزرگ در اين رناريو خواهرد
بود .جذب نخبگان صنيا ،فارغالتحصیالن دورهها کفش و متخصصان ازجملره
ويژگيها مديريا مناب انساني بنگاهها بزرگ در اين فضا خواهد بود.
نشررانگر تحقررق ايررن ررناريو ،ايجرراد اکو یسررتم نرروآور و افررزايش اعتمرراد
اجتماعي و توجه به رمايه اجتماعي داخل کشور ا ا.
نتیجهگیری
میل به ارتقاء ،خوا ته ذاتي و طبیيي انسانهرا ا را .در محریط پررتالطم و دارا
ابها  ،کسب اين دانش بسیار پیچیده و هزينهبر ا ا .لذا ا رتفاده از منراب دانشري
موجود و تيمیم عقاليي آن بهترين راهکار خواهد بود .اين راهکرار ا راس نظريره
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ارتباط بین ناريوها چند طحي را شکل ميدهد .در اين مقاله ارتباط بین يرک
ناريو دو طحي در طح صنيا و بنگاهها کفرش برطررار شرد .ايرن کرار برا
برر رري رونرردها گذشررته صررنيا ،محرریط خرررد ،محرریط کررالن ،الگرروبردار از
بهترينها و بهره گیر از نظرات خبرگان ناريوها اکتشافي صنيا کفرش ايرران
انجا شد .با جم آور  38عامل اولیه از مطاليات کتابخانها و تکمیل آن با نظرر
خبرگان و فياالن صنيا 11 ،عامل کلید انتخاب شد .در گرا بيرد برا تحلیرل
عامل ها کلید  2عد ططيیا کلید  ،رطابا در کالس جهاني و ايز بنگاه کره
بیشترين اثر را بر رو

یسرتم صرنيا کفرش ايرران داشرتند ،برگزيرده شرد و 4

ناريو پیش رو صنيا تدوين شد .در ادامه به دلیل اهمیرا ارتبراط فراينرد
بین صنيا کفش و بنگاهها زيرمجموعه آن از يک و و ازگاربودن مؤلفرههرا
تأثیرگذار بر طح صنيا و مؤلفهها مؤثر بر بنگاه ،برا ا رتفاده از نظريره زورک،
انتقا مفاهیم و تصاوير ايجادشده از صنيا کفش بررا بنگراههرا ايرن صرنيا
انجا شد .ناريوها صنيا در طالب رناريوها بنگراههرا برزرگ و کوچرک
صنيا کفش تدوين و با ناريوها اصلي يکنارچه شرد و مشرخ

شرد در هرر

ناريو کالن صنيا ،چه ناريو و بديلي برا بنگاه با ايز کوچرک يرا برزرگ
وجود دارد .از آنجاييکه بیش از  95درصد بنگاهها صنيا کفرش ايرران خررد و
کوچک هستند و توانايي دانشي و مالي تدوين ناريو ندارنرد ،تبرديل رناريوها
طح صنيا به بنگاه خرد و کوچک برا آنها بسریار ملمروس و کراربرد برود،
ضمن اينکه از اتال

مناب برا نگارش مجدد ناريوها در طح بنگاه بزرگ نیرز

تا حدود زياد جلوگیر شد .تمرکز اصلي بنگاهها به رما تردوين راهبردهرا
آيندهنگرانه جلب شد تا بتوانند راهبردها و راهکارها عملیراتي خرود را ارتقراء و
بهبود بخشند.
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مقدمه
تن ﯾن و متتن تن ﯾن صتﺎﯾﻊ د دﻧﯿﺎ محسن

صننت گ ن دﺷﮕ ي ﯾﮑﯽ از بننگ

مننﯽﺷنن د و بسﯿﺎ ي از ﮐﺸ ﻫﺎ اﯾن صت گ ﭘ ﯾﺎ ا بنن عتنن ا متﺒﻊ اصﻠﯽ ت ﺳ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗتﺼﺎدي ،فنن ﻫتﮕﯽ و ﺳﺎﺧتﺎ ﻫﺎي زﯾ بتﺎﯾﯽ ﺧنن د مننﯽداﻧتنن( مﺳنن ﯿ ﯽ و
غﯿﺎثﯿﺎ .)2 :1394 ،
دﺷﮕ ي صت تﯽ اﺳگ ﮐ وابستﮕﯽ متقﺎبل ع امل آ  ،د ح( ﻗﺎبنلتن ه ﯽ
بﺎال ب ده و اﯾجﺎد وابط مﺒتتﯽ ب ﻫ ﮑﺎ ي بنﯿن اﯾنن عتﺎصن  ،بنﯿ

از آﻧﮑن امن ي

دلخ اه بﺎﺷ( ،الگامﯽ م(ﯾ ﯾتﯽ اﺳگ ماﺳﮑﺎت و ﻫ ﮑﺎ ا .)70 :2008 ،
صت گ

دﺷﮕ ي ﺳﯿست ﯽ اﺳگ ﮐ د آ ا تﺒﺎطﺎت متقﺎبل از اﻫ ﯿگ زﯾﺎدي

ب ﺧ دا ب ده و د واﻗﻊ ﻫ ﮑﺎ ي و ﻫ ﺎﻫتﮕﯽ بﯿن بﺎزﯾﮕ ا مختﻠن
دﺷنﮕ ي ا ﭘ(ﯾن( منﯽآو د مبﯿن

دﺷﮕ ي اﺳگ ﮐ محﺼن

ﯾنم مقﺼن(
و وﯾ تنﺎﻧن،

.)212-230 :2005
د طﯽ ﺷ

دﻫ

تﺒ(ﯾل ب ﯾﮑﯽ از بگ

ذﺷت ،

دﺷﮕ ي ب

ست ش و تت

ﺧن د ادامن داده تنﺎ

ت ﯾن و ﺳ ﯾﻊت ﯾن بخ ﻫﺎي دا اي ﺷ( اﻗتﺼﺎدي د ه ﺎ

ﺷ د .د اﯾن مﯿﺎ بسﯿﺎ ي از مقﺼ(ﻫﺎي ه(ﯾ( ،عالوهب مقﺼن(ﻫنﺎي ﺳنتتﯽ من د
عالﻗ د ا وﭘﺎ و آم ﯾﮑﺎي ﺷ ﺎلﯽ ﻧﯿگ د اﯾن م(ت ظ
ﺷ( بﯽوﻗف

دﺷﮕ ي د ط

زمﺎ ب غم ﺷ

ﺎهوبﯿﮕﺎه ،ﻧﺸﺎ دﻫت(ه ﻗ( ت و اﻧ طﺎفﭘذﯾ ي اﯾن بخ
دﺷﮕ ا بﯿنال ﻠﻠﯽ از  25مﯿﻠﯿ
د ﺳﺎ  674 ،1980مﯿﻠﯿن

ﭘﯿ(ا ﮐ دهاﻧ(.
ﻫنﺎي اﻗتﺼنﺎدي و امتﯿتنﯽ
ب ده اﺳگ؛ بن طن يﮐن

ﻧف د ﺳﺎ  1950ب بﯿ

د ﺳنﺎ  2000و  1،235مﯿﻠﯿن

از  278مﯿﻠﯿن

ﻧفن

ﻧفن د ﺳنﺎ 2016
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ﯾﺎفت اﺳگ.

افگاﯾ

ب ﻫ ﯿن ت تﯿب ،د آم(ﻫﺎي

دﺷﮕ ي بﯿنال ﻠﻠﯽ از ط ﯾق مقﺼن( د ﺳ اﺳن

ه ﺎ از  2مﯿﻠﯿﺎ د دال د ﺳنﺎ  1950بن  104مﯿﻠﯿنﺎ د دال د ﺳنﺎ 495 ،1980
مﯿﻠﯿﺎ د دال د ﺳﺎ  2000و  1220مﯿﻠﯿﺎ د دال د ﺳﺎ  2016افگاﯾ
دﺷﮕ ي بخ

ﯾﺎفت اﺳگ.

ع (هاي از تجﺎ ت بنﯿنال ﻠﻠنﯽ د حن زه ﺧن(مﺎت اﺳنگ.

عالوهب د ﯾﺎفتﯽ د مقﺎصن(،

دﺷنﮕ ي بنﯿنال ﻠﻠنﯽ ﻫ نتنﯿن  216مﯿﻠﯿنﺎ د دال

صﺎد ات ا از ط ﯾق ﺧ(مﺎت ح لوﻧقل مسنﺎف ي بنﯿنال ﻠﻠنﯽ ﮐن بن

دﺷنﮕ ا

بﯿنال ﻠﻠﯽ مغﯿ ﺳﺎﮐتﺎ ) ا ائ مﯽﺷ د ،د ﺳﺎ  2016اﯾجﺎد ﮐ ده اﺳگ ﮐن مج ن
ا زش صﺎد ات
وز افگاﯾ

د ﻫ

دﺷﮕ ي ا تﺎ  1.4ت ﯾﻠﯿ

دال ﯾﺎ ب ط

مت ﺳط  4مﯿﻠﯿنﺎ د دال

داده اﺳگ.
نمودار  .1وضعیت گردشگری برونمرزی از سال  1995تا 2015

متﺒﻊ :بﺎ ومت  2015ﺳﺎزمﺎ ه ﺎﻧﯽ ه ﺎﻧﮕ دي 2016 ،مﺷ ﺎ ه )14

ﭘس از افگاﯾ

ﯾمد ص(ي از  6د ص( د ﺳنﺎ ،2015

د ص( از صﺎد ات ه ﺎ
ط

ﭘتج ﺳﺎ

دﺷنﮕ ي بنﯿنال ﻠﻠنﯽ 7

ا د ﮐﺎالﻫﺎ و ﺧ(مﺎت تﺸﮑﯿل منﯽدﻫن(.

ذﺷت ﺳ ﯾﻊت از تجﺎ ت ه ﺎﻧﯽ د ح زهﻫﺎي مختﻠ

دﺷنﮕ ي د
ﺷن( ﮐن ده

اﺳگ.
دﺷﮕ ي ب عت ا ﯾﮑﯽ از بخ ﻫﺎي م م صﺎد ات ه ﺎﻧﯽ ،ﭘنس از ﺳن ﺧگ
و م اد ﺷﯿ ﯿﺎﯾﯽ تﺒ ﺳ م صﺎد ات ه ﺎﻧﯽ ا ب ع (ه دا د ﮐ ب اﯾنت تﯿب ﭘنﯿ

از

صت گ ﺧ د وﺳﺎزي و غذا ﻗ ا دا د .د بسنﯿﺎ ي از ﮐﺸن ﻫنﺎي د حنﺎ ت ﺳن ،
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دﺷننﮕ ي م ننمت ن ﯾن بخ ن

مننﯽﺷ ن د مﺳننﺎزمﺎ ه ننﺎﻧﯽ

صننﺎد ات محس ن

ه ﺎﻧﮕ دي.)2017 1،
ﯾﮑﯽ از وﯾﮑ دﻫﺎي د

صت گ

دﺷﮕ ي اﯾن اﺳگ ﮐ آ

ﺳﯿستم د ﻧظ بﮕﯿ ﯾم ﮐ ﺷﺎمل ﻧ تت ﺎ ﮐسبوﮐﺎ ﻫﺎ و

ا ب عت ا ﯾنم

دﺷﮕ ا  ،بﻠﮑن ه امنﻊ و
صت گ

محﯿطﻫﺎ ﻧﯿگ مﯽﺷ د .ب ﺧﯽ از محققﺎ اﯾن مؤلف ﻫﺎي مختﻠ

ب ص ت ب ﻫمﭘﯿ ﺳت تفسﯿ مﯽﮐتتن( ﮐن د ﻧتﯿجن ﯾنم «ﺳﯿسنتم
تﺸﮑﯿل مﯽدﻫت( .ب عت ا مثﺎ  ،ﺎ م )1994از
مﯽﮐت( .وي عت ا مﯽﮐت( ﮐ ﻫ بخﺸنﯽ از
مﯽﺷ د و ﻫﯿچ م(ﯾ ﯾﺎ مﺎلﮑﯽ د ﯿ د ﺳﯿستم

دﺷنﮕ ي» ا

دﺷﮕ ي ب عت ا ﯾم ﻧظﺎم تفسنﯿ
دﺷنﮕ ي بن بخن

دﯾﮕن م بن

دﺷﮕ ي ،ﮐتت

ﮐﺎمل ﺳ ﻧ ﺷنگ

ﺧ د ا ﻧ(ا د .ب ﻫ ﯿن دلﯿل ،م(ﯾ ا د ﯿ د ﻫ بخن
د

دﺷﮕ ي ا

از اﯾنن ﺳﯿسنتم ﻧﯿنﺎز بن

ﭘﯿنﯿ( ﯽ آ و داﺷتن ﯾم دﯾ( ﺎه تقﻠﯿلدﻫت(ه تق ﯾﺒﺎً هﺎمﻊ از ع ﻠﯿﺎت تجﺎ ي

ﺧ د دا ﻧ(.
تﺼ ﯿ ﺎت و اﻗ(امﺎت اﻧجﺎمﺷ(ه ت ﺳط اهگاء ﮐسبوﮐﺎ  ،ع اﻗﺒﯽ ب اي اهنگاي
دﯾﮕ ﺳﯿستم ﺧ اﻫ( داﺷگ .ب عت ا مثﺎ  ،تﺼ ﯿم ﯾم ت

اﭘ ات

ب مقﺼ( ﺧنﺎ

از ب ﻧﺎم ﺧ د ،ع اﻗب اﻗتﺼﺎدي و اهت ﺎعﯽ ب اي ﮐسبوﮐﺎ و هﺎم

محﻠﯽ د آ

مقﺼ( دا د ﮐ ب تجﺎ تﺸﺎ وابست اﺳگ مﻫ ل( .)7 :2008 ،2
اﯾن ﭘژوﻫ

ﺳ ﯽ دا د بﺎ ب ه ﯿ ي از وش من و ﻧظنﺎممتن( آثنﺎ عﻠ نﯽ و

ﭘژوﻫﺸﯽ متتﺸ ﺷ(ه ح زه

دﺷﮕ ي د اﯾ ا

ا ﮐ بنﺎ وﯾﮑن د ﺳﯿسنت ﯽ اﻧجنﺎم

ﺷ(ه اﺳگ ،م د ب ﺳﯽ ﻗ ا داده و ﺧ اﻫﺎ آ اﺳگ ﮐ ﺳنط
ا تﺒﺎ بﯿن وﯾﮑ د ﺳﯿسنت ﯽ و صنت گ
مﯽت ا

دﺷنﮕ ي ا ب ﺳنﯽ ﮐتن( .بن عﺒنﺎ تﯽ

فگ ﮐ ﻫ(ف اصﻠﯽ اﯾن ﭘژوﻫ  ،آ اﺳگ تنﺎ بنﺎ ب ﺳنﯽ ﭘنژوﻫ ﻫنﺎي

اﻧجﺎمﺷ(ه د ﮐﺸ
ح زه

و ود بن بحن

ب تحﻠﯿل و تﺒﯿﯿن اﯾن امن برن دازد ﮐن مﯿنگا و ود تحقﯿقنﺎت

دﺷﮕ ي ب ﻧظ ﯾ ﻫنﺎي ﺳﯿسنت ﯽ بن من مﯿنگا بن ده و اصن ًال صنت گ

دﺷﮕ ي تﺎ م ح( و بﺎ اﺳتفﺎده از م

وشﻫﺎﯾﯽ بﺎ وﯾﮑ دﻫﺎي ﺳﯿست ﯽ اعم از
1. UNWTO
2. Holden
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ﺳخگ و ﻧ م ،ب تجگﯾ وتحﻠﯿل
صت گ

دﺷﮕ ي د اﯾ ا ﭘ داﺧت اﺳگ .بﺎ ت ه ب اﯾتﮑ

دﺷﮕ ي مﺎﻫﯿتﺎً ﯾم صت گ بﯿن ﺷت اي مد ب ( عﻠ ﯽ) و بنﯿن ﺳنﺎزمﺎﻧﯽ

مد ب ( اه اﯾنﯽ) اﺳنگ ،بتنﺎب اﯾن از ﭘﯿنﯿن( ﯽﻫنﺎي ف اواﻧنﯽ د تحﻠﯿنل و تﺒﯿنﯿن
ب ﺧ دا اﺳگ .لذا ب ﺳﯽ اﯾن ام ﮐ د اﯾ ا ب اﯾن صت گ تﺎ م حن( از زاوﯾن
ﻧﮕﺎه ﺳﯿست ﯽ ﭘ داﺧت اﺳگ ،مﯽت اﻧ( ﺎمﯽ مؤث د ب ﺒ د ﭘژوﻫ ﻫﺎي آتﯽ بﺎﺷ(.
 .1رویکرد سیستمی
وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ متفﮑ ﺳﯿست ﺎتﯿم) ،ف اﯾت( ﺷتﺎﺧگ مﺒتتﯽبن تحﻠﯿنل متجگﯾن ) و
ت ﮐﯿب آ د ه گ دﺳتﯿﺎبﯽ ب د
اﺳگ .اﯾن ﻧ

ﺧ ﯾ

ﮐﺎمل و هﺎمﻊ ﯾم م ض  ،د محﯿط ﭘﯿ ام

تفﮑ د ص(د ف م ﮐل ﺳﯿستم و اهگاء آ  ،وابط بﯿن اهگا و

ﮐل و وابط بﯿن ﮐل بﺎ محﯿط آ مف اﺳﯿستم) اﺳگ .وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﮐن ب ﺧن د
ﺳﯿست ﯽ بﺎ م ض عﺎت ا د ﭘﯽ دا د ،بن دﻧﺒنﺎ تﺸنخﯿع عتﺎصن تﺸنﮑﯿلدﻫتن(ه
و ﭘﯿ ﻧ( ﻫﺎي م ه د مﯿﺎ اﯾن عتﺎص اﺳگ ﻧ د هستج ي مج عن اي از

م ض

وﯾژ ﯽﻫﺎي م ض

مم عﺸﯽ و ﻫ ﮑﺎ ا .)18 :1391 ،

 .2تعریف گردشگری از منظر سیستمی
از آﻧجﺎﮐ عتﺎص و بﺎزﯾﮕ ا متت

و

ﻧﺎ ﻧﯽ د زﻧجﯿ ه صنت گ

ف ﺎلﯿگ مﯽﭘ دازﻧ( تﺎ ﺧ(مگ ﻧ ﺎﯾﯽ و مطﻠ
فگ ﮐ

دﺷﮕ ا ائ ﺷ د ،لنذا منﯽتن ا

دﺷﮕ ي مج ع اي از ف اﯾت(ﻫﺎ ،ف ﺎلﯿگﻫﺎ و ﺳنتﺎﻧ(هﻫنﺎي ﺧ وهنﯽ از

ت ﺎمل و ا تﺒﺎ بﯿن
دولگ ،هﺎم

ب

دﺷنﮕ ي بن

دﺷﮕ ا  ،ع ض ﮐتت( ﺎ ﺧ(مﺎت و محﺼ الت

مﯿگبﺎ و محﯿط ﭘﯿ امن ﻧﯽ اﺳنگ ﮐن

دﺷنﮕ ا

ا هنذ

دﺷنﮕ ي،
ﮐن ده و

ﭘذﯾ اي آ ﻫﺎ اﺳگ م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)5 :2003،1
ب ﺧﯽ از محققﺎ ،

دﺷﮕ ي ا ﭘ(ﯾ(هاي مت(وه ﯽ مﯽداﻧت( ﮐن بن ب ﺳنﯽ

هﺎب هﺎﯾﯽ مح ﮐگ) اﻧسﺎ ب ﺳ گ مقﺼ(ي غﯿن از محنل ﺳنﮑ ﻧگ م ن ل

و

اﻗﺎمگ وي د آﻧجﺎ مﯽﭘ دازد ﮐ از اﯾنن ﻧظن ﭘ(ﯾن(هاي متﺸنﮑل از عتﺎصن ﭘ ﯾنﺎ و
اﯾستﺎ اﺳگ مضﯿﺎﯾﯽ و ت ا

اح (ي،

.)13:1391
1. Goeldner & Ritchie
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 .3سیستم گردشگری
ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽ دﻫ( ﮐ و ود ه(ي وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ بن ﭘ(ﯾن(ه
دﻫ  1990ب ده اﺳگ ،ﻫ مت( ﮐ ﺳﺎبق

وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ب

دﺷنﮕ ي از

دﺷﮕ ي ب دﻫ 60

مﯿالدي ب مﯽ دد .از اﯾن دﻫ ب ب ( مالحظ مﯽﺷ د ﮐ محققنﺎ و ﭘژوﻫﺸنﮕ ا
مختﻠفﯽ ب ب ﺳﯽ ﭘ(ﯾ(ه

دﺷﮕ ي بﺎ ب ه ﯿ ي از دﯾ( ﺎه ﺳﯿسنت ﯽ منﯽﭘ دازﻧن(.

ﯾﮑﯽ از اولﯿن ت ﺎ ﯾفﯽ ﮐ از

دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ بﯿﺎ ﺷ(ه اﺳگ ت ﺳنط

ﮐ ِو 1د ﺳﺎ  1967ب ده اﺳگ .اﯾﺸنﺎ

دﺷنﮕ ي ا بن عتن ا «مج عن اي از

وابط ت ﯾ ﺷ(ه ،ﺧ(مﺎت و تس ﯿالتﯽ ﮐ ب عﻠگ ح ﮐﺎت ﺧﺎ
مﯽﺷ د ،ت صﯿ

مﯽﮐت(» .او بﯿﺎ مﯽﮐت( ﮐ

اﻧسنﺎﻧﯽ اﯾجنﺎد

دﺷنﮕ ي ﯾنم مج عن بنگ

از

م ا د زﯾ اﺳگ:
 )1ح لوﻧقل :ﻫ اﯾﯽ ،مﺎﺷﯿن ،اهآﻫن ،د ﯾﺎ ،ودﺧﺎﻧ و غﯿ ه؛
 )2ﺧﺎﻧ ﻫﺎي اهﺎ هاي ،ﻫتلﻫﺎ ،متلﻫﺎ و ﺧ ابﮕﺎهﻫﺎ؛
 )3آژاﻧسﻫﺎي مسﺎف تﯽ؛
 )4اﻫت ﺎي ت ؛
 )5ﺳت ا ﻫﺎ ،ﮐﺎفﯽﻧگﻫﺎ و ﺳﺎﯾ مؤﺳسﺎت؛
 )6مؤﺳسﺎت تجﺎ ي اﺧتﺼﺎ
ﮐﺎالﻫﺎي دﯾﮕ ﮐ م

دادهﺷ(ه بن فن وش ﺳن غﺎت ،اﻗنالم ﺳنف و

الً مسﺎف ا مﺼ ف مﯽﮐتت(؛

 )7ت لﯿ(ﮐتت( ﺎ ﺳ غﺎت و ﮐﺎالﻫﺎي دﯾﮕ ﮐ م

الً ت ﺳط مسﺎف ا مﺼن ف

مﯽﺷ ﻧ(؛
 )8ﻫت مت(ا ت لﯿ(ﮐتت(ه صتﺎﯾﻊدﺳتﯽ؛
 )9م اﮐننگ تف ﯾحننﯽ .ﻫنن ﯾننم از اﯾننن زﯾ مج عنن ﻫننﺎ ا مننﯽتنن ا بنن
زﯾ مج ع ﻫﺎي دﯾﮕ تقسﯿم ﮐ د مل مﺎ  2و ﻧت .)4 :2016،3
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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اهگا و عتﺎص

دﺷﮕ ي ﭘ داﺧت اﻧ( .زاوﯾ ﻧﮕﺎه اﯾن افن اد بن ﭘ(ﯾن(ه

م هب ﺷ(ه اﺳگ ﮐ

دﺷﮕ ي بنﺎ وﯾﮑن د ﺳﯿسنت ﯽ از دﯾن( ﺎهﻫنﺎي

دﺷنﮕ ي
ﻧنﺎ

ب ﺳﯽ و تﺒﯿﯿن ﺷ د.
دﺷﮕ ي ﯾم ﭘ(ﯾ(ه ﭘﯿنﯿ(ه اﺳنگ ﮐن ت صنﯿ
اﺳگ .ﻫ م(

دﺷﮕ ي بﺎﯾ( بت اﻧ( ت ﮐﯿب اهنگاي ﺳﯿسنتم

ﯿ د و ﻫ نتﯿن ف اﯾت(ﻫﺎي ﮐﻠﯿ(ي و ﻧتﺎﯾجﯽ ﮐ د
دﻫ( .اﯾن ف اﯾت(ﻫﺎ و ﻧتنﺎﯾج ﺷنﺎمل مﺎﻫﯿنگ
ح ﺎﯾگﮐتت(ه ﮐ از ط ﯾق امﮑﺎ ِ
تالش ﮐ دهاﻧ( ﮐ ب ت صﯿ
بر دازﻧ( .م(

دﺷنﮕ ي ا د بن

دﺷﮕ ي خ مﯽدﻫ( ا ﻧﺸﺎ

دﺷنﮕ ي ،تج بن ﺳنف و ابگا ﻫنﺎي

دﺷﮕ ي ب وه د مﯽآﯾ( ،اﺳگ .ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ

ﭘﯿنﯿ( ﯽ و وابط مﯿﺎ مؤلف ﻫﺎي ﭘ(ﯾ(ه

ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ و ب ﺳﯽ عتﺎصن

ت ﺳط اﯾﺸﺎ ﯾﮑﯽ از هﺎمﻊت ﯾن وﯾﮑ دﻫﺎ ب
ب ﻧ عﯽ مﯽت ا

مختﺼن آ بسنﯿﺎ دﺷن ا

فگ ت ﺎم عتﺎص ﺳﯿستم

دﺷنﮕ ي

دﺷنﮕ ي بنﺎ وﯾﮑن د ﺳﯿسنت ﯽ
دﺷﮕ ي از متظ ﺳﯿست ﯽ اﺳنگ و

دﺷﮕ ي ا ت ﺳﯿم و تﺸ ﯾح ﮐ دهاﻧ(.

شکل  .1اجزا سیستم گردشگری از دیدگاه گلدنر و ریچی

متﺒﻊ :ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ10 :2012،
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عتﺎص اصﻠﯽ د اﯾن م( عﺒﺎ تت( از:
دﺷﮕ ي ،ب ط

دﺷﮕ  :ﻗﻠب م( ﭘ(ﯾ(ه

واضنح

ﺳف ي اﺳگ ﮐ آ ﻫﺎ د ﻫتﮕﺎم بﺎزدﯾ( از ﯾم مقﺼ(

دﺷنﮕ ا و تجنﺎ

دﺷنﮕ ي ﮐسنب منﯽﮐتتن(.

ب اي اﯾتﮑ ﯾم مقﺼ( ه گ اﻧﮕﯿگهﻫﺎ و تج ب ﻫﺎي بﺎﮐﯿفﯿگ بﺎال ف اﻫم ﺷن د ،م نم
اﺳگ ﮐ ﻫم ﺳﯿﺎﺳتﮕذا ا و ﻫم م(ﯾ ا ﻗﺎد ب د
لذتبخ
اﻧتخﺎ

اﻧﮕﯿگه

بﺎﺷت( و ﻫ نتﯿن ع امل مت (دي ﮐ ب اﻧتخﺎ
ﻧ ﺎﯾﯽ ب اي ﺳف تأثﯿ منﯽ نذا د ا د

ﺧ اﻫ( ﺷ( ﮐ مﺎ

دﺷﮕ

اب ط

ف ﺎلﯿگﻫﺎ و ب ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ ا ت ﺳ

ﮐﺎمل د

دﺷﮕ ا ب اي ﺳنف

ﯾم مقﺼ( ،ﺷﯿ ه ﺳف و

ﻧ ﺎﯾتن( .زمنﺎﻧﯽ اﯾنن امن محقنق
ﮐتﯿم و بت اﻧﯿم امﮑﺎﻧﺎت ،وﯾن(ادﻫﺎ،
ﮐتتن(

دﻫﯿم ﮐ ﯾنم مقﺼن( مﺸنخع ا اﻧتخنﺎ

م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)9 :2012،
متﺎبﻊ طﺒﯿ ﯽ و محنﯿطزﯾسنگ :ﯾنم ب ن( اﺳﺎﺳنﯽ از من(  -د واﻗنﻊ ،اﺳنﺎ
دﺷﮕ ي -متﺎبﻊ طﺒﯿ ﯽ و مؤلف ﻫﺎي محﯿطﯽ اﺳگ .ﻫ مقﺼن( ﺧﺎصنﯽ د د هن
او و ب ط

ﻗﺎبلت ه ﯽ ت ﺳط فﯿگﯾ

آ وﻫ اي آ مﻧ

آ

افﯽ مطﺒﯿ نگ و ظنﺎﻫ مﺸنماﻧن(از آ ) و

و ﻫ اي آ د طن

ﺳنﺎ  ،ﯾ تنﯽ ﺷن اﯾط

منﺎ و ﺳن مﺎ،

ط بگ و ﺧﺸﮑﯽ و بﺎد) مﺸنخع منﯽﺷن د .د ﻧ ﺎﯾنگ ﺳن مﯿن بخن

از محنﯿط

طﺒﯿ ﯽ ،م دم ﻫستت( .د م د م دم ،مﺎ بﺎﯾ( بﯿن دو دﺳت بسﯿﺎ م م از افن اد ت نﺎﯾگ
ﻗﺎئل ﺷ ﯾم )1 :ﮐسﺎﻧﯽ ﮐ مت ﻠق ب مقﺼن( مﺳنﺎﮐتﺎ آ ) ﻫسنتت( و  )2ﮐسنﺎﻧﯽ ﮐن
بﺎزدﯾ(ﮐتت(ه ف ﻠﯽ ﯾﺎ بﺎلق ه مقﺼ( ﻫستت( مبﺎزا

دﺷﮕ ي).

محﯿط ﺳﺎﺧت ﺷ(ه ت ﺳط اﻧسﺎ  :ب ( دﯾﮕ ﭘ(ﯾ(ه

دﺷﮕ ي ،محﯿطﯽ اﺳگ ﮐ

ت ﺳط اﻧسﺎ اﯾجﺎد ﺷ(ه اﺳگ .اﯾن محﯿط ﺳﺎﺧت ﺷ(ه د د ه او ﺷنﺎمل ف ﻫتن
ﺳﺎﮐتﺎ متطق مﯿگبﺎ اﺳگ .ف ﻫت
ﺷﯿ ه زﻧ( ﯽ ف ﻠﯽ آ ﻫﺎﺳگ .ف ﻫت

م دم ﻧﺸﺎ دﻫت(ه اب ﺎد مختﻠ

ﯾم وﯾژ ﯽ دائ ﯽ از ﯾنم مقﺼن( اﺳنگ ﮐن

ﻧ ﯽت اﻧ( مو ﻧﺒﺎﯾ() ب ﺳﺎد ﯽ تغﯿﯿ ﮐت( تﺎ ت ﺳ
زﯾ ﺳﺎﺧگﻫﺎي مقﺼ(

ت ﺳ

ذﺷت و

دﺷﮕ ي ا افگاﯾ

دﻫ(.

دﺷﮕ ي :ﯾﮑﯽ دﯾﮕن از اب نﺎدي اﺳنگ ﮐن الگامنﺎً بن اي

دﺷﮕ ي اﯾجﺎد ﻧﺸ(هاﻧ(؛ مﺎﻧت( هﺎدهﻫﺎ ،ﺷﺒﮑ ﻫنﺎي فﺎضنال  ،ﺷنﺒﮑ ﻫنﺎي ا تﺒنﺎطﯽ و
بسﯿﺎ ي از امﮑﺎﻧﺎت تجﺎ ي مﺳ ﭘ مﺎ ﮐگﻫﺎ و ف وﺷﮕﺎهﻫنﺎي ﺧن دهف وﺷنﯽ) ﮐن بن اي
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ﭘﺎﺳخﮕ ﯾﯽ ب ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎﮐتﺎ محﻠﯽ ﺳﺎﺧت ﺷ(ه اﺳگ م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ).)10 :2012 ،
فتﺎو ي :ﯾﮑﯽ از ه(ﯾ(ت ﯾن و د عﯿنحﺎ بﺎﻧف ذت ﯾن اب ﺎد محﯿط ﺳﺎﺧت ﺷن(ه
دﺷﮕ ي و تجﺎ

اﺳگ ﮐ مﺎﻫﯿگ محﺼ الت /ﺧ(مﺎت

ﺳف

ا ﺷﮑل مﯽ دﻫن(.

عالوهب اﯾن ب م فقﯿگ ﯾم مقﺼ( ت ﺳط ت اﻧنﺎﯾﯽ آ بن اي ه نﻊآو ي ،تفسنﯿ و
اﺳتفﺎده از اطالعﺎت ب ﺷﯿ هاي مؤث ت ﯿﯿن مﯽﺷ د.
دﺷﮕ ي ﮐ اغﻠب م د ت هن ﻗن ا ﻧﮕ فتن اﺳنگ،

د ﻧ ﺎﯾگ ،ﯾم ب ( از

ﺳﯿستم ﮐﻠﯽ حﮑ متﯽ اﺳگ ﮐ د آ ﻧظﺎم
بخ ﻫﺎي ع ﻠﯿﺎتﯽ صت گ

دﺷﮕ ي ع ل مﯽﮐت(.

دﺷﮕ ي :بخ ﻫﺎي ع ﻠﯿﺎتﯽ صت گ

ﻧﺸﺎ دﻫت(ه مﯿگي اﺳگ ﮐ بسﯿﺎ ي از ع م من دم آ
بخ

دﺷﮕ ي

ا « دﺷنﮕ ي» منﯽداﻧتن(.

ح لوﻧقل ﺷﺎمل ﺷ ﮐگﻫﺎي ﻫ اﭘﯿ ﺎﯾﯽ ،ﺷ ﮐگﻫﺎي ات ب

و غﯿ ه ،بخن

اﻗﺎمگ ﮐ ﺷﺎمل بسﯿﺎ ي از ب ﻧ( ﻫﺎي ﺷنتﺎﺧت ﺷن(ه مﺎﻧتن( ﻫﯿﻠتن  ،منﺎ ﯾ  ،ﻫن ا د
هﺎﻧس  ،بسگ وﺳگ و غﯿ ه اﺳگ .بخ

ﺧن(مﺎت غنذا ﺷنﺎمل طﯿن

وﺳنﯿ ﯽ از

ب ﻧ(ﻫﺎ و ﻧﺸﺎ ﻫﺎ اﺳگ .بخ

هﺎذب ﻫﺎ و فضﺎي تف ﯾحنﯽ و ﻫ نتنﯿن آژاﻧنسﻫنﺎي

مسﺎف تﯽ ﺧ دهف وﺷﯽ و ت

اﭘ ات ﻫﺎي ع (هف وش از م مت ﯾن اهگاء اﯾن بخن

ﻫستت( م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)12 :2012 ،
و م ﺎﻧ(ا ي :بخن ﻫنﺎي ع ﻠﯿنﺎتﯽ

دﺷنﮕ ي مسنو

ا ائن تج بﯿنﺎت

ب ﯾﺎدمﺎﻧ(ﻧﯽ بﺎﮐﯿفﯿگ بﺎال ﻫستت( .بﺎ اﯾنحﺎ  ،بﺎﯾ( م اﻗب ب د ﮐن اﯾنن تج بﯿنﺎت د
وحﯿ

م و م ﺎ ﻧ ازي ﻗ ا

ﯿ د .بﺎزدﯾ(ﮐتت( ﺎ ت ﺎﯾل طﺒﯿ نﯽ بن اي ﭘنذﯾ ش

م ا دا ﻧ( ،آ ﻫﺎ د تالش ب اي لذتب د از طﯿن
ﻫستت( .بتﺎب اﯾن مﺎل
بﺎزدﯾ(ﮐتت( ﺎ

م اه

وﺳنﯿ ﯽ از تجنﺎ

بﺎ مقﺼ( ،ا ائ تج بﯿﺎت ﺧ د ب

مقﺼن(

وﺷنﯽ اﺳنگ ﮐن

ا ﻗﺎد مﯽﺳﺎزد بﺎو ﮐتت( ﮐ م د اﺳتقﺒﺎ ﻗ ا منﯽ ﯿ ﻧن( و واﻗ نﺎً

م ﺎ ﻫستت( م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)13 :2012 ،
ﺳﺎزمﺎ ﻫﺎي ب ﻧﺎم ﯾگ ،ت ﺳ دﻫت(ه و تس ﯿلﮐتت(ه :اﯾن ام م د تأﯾﯿ( ﻫ ﮕﺎ
اﺳگ ﮐ م فقﯿگ

دﺷﮕ ي د ﻧ ﺎﯾگ بن صنالحﯿگ و ت اﻧنﺎﯾﯽ ت نﺎم بخن ﻫنﺎي

ع ﻠﯿﺎتﯽ م د بح

دﺷنﮕ ي) بسنتﮕﯽ دا د تنﺎ ﯾنم

د بﺎال مﯾ تﯽ ﺧنط مقن(م

تج ب بﺎﮐﯿفﯿگ بﺎال ب اي ﻫ ﯾم از

دﺷﮕ ا  -ﯾم ﻧف د ﯾمزمﺎ  -ا ائن ﺷن د.
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ﯾنم هننگء ﭘت ننﺎﻧﯽ

دﺷننﮕ ي وهن د دا د ﮐن د ت ﯿننﯿن م فقﯿنگ ﯾنم مقﺼنن(

دﺷﮕ ي ب ﻫ ﺎ اﻧ(ازه م م اﺳگ .اﯾن هگء بﺎ ﻧنﺎم ﺳنﺎزمﺎ ﻫنﺎي ب ﻧﺎمن ﯾنگي،
ت ﺳ دﻫت(ه و تس ﯿلﮐتت(ه ﺷتﺎﺧت مﯽﺷ ﻧ(.
اﯾن ﺳﺎزمﺎ ﻫﺎ ب ﻧ عﯽ ﺳﺎزمﺎ ﻫﺎي م(ﯾ ﯾگ مقﺼ( ﻫستت( ﮐ د ﺳطح مﻠنﯽ و
محﻠﯽ ت ﺳط ﺳﯿﺎﺳگﻫﺎ و ب ﻧﺎم ﻫﺎﯾﺸﺎ ب

دﺷنﮕ ي اثن منﯽ ذا ﻧن( م ﻠن(ﻧ و

ﯾنﯽ.)13 :2012 ،
اﻫ ﯿگ ب ﻧﺎم ﯾگي و ت ﺳ

ﻫ ﮑﺎ ي مﺸت

 :ﯾم بُ ( از ﺷﮑل ﮐن ضن و ت

دا د تﺎ م د ت ه ﻗ ا ﯿ د ،ﺧط م هﯽ اﺳگ ﮐ ا تﺒﺎ ﮐﺎ ب دي بنﯿن بخن ﻫنﺎي
اﯾجﺎد ﮐت( .ﻫ(ف از اﯾن ﺧط ،اﻧتقنﺎ اﻫ ﯿنگ

ع مﯽ و ﺧﺼ صﯽ ا د ت ﺎم ﺳط

ب ﻧﺎم ﯾگي ﯾﮑرﺎ م ﯾﺎ مﺸﺎ ﮐتﯽ اﺳگ .از آﻧجﺎﯾﯽﮐ ﻫ دو بخ
ﻫ ﯾم بخ ﻫﺎي م ﯽ از امﮑﺎﻧﺎت ،وﯾ(ادﻫﺎ و ب ﻧﺎم ﻫنﺎي

دولتﯽ و ﺧﺼ صﯽ
دﺷنﮕ ي ا ﮐتتن

و

اغﻠب آ ﻫﺎ ا ادا ه مﯽﮐتت( ،م م اﺳگ ﮐ تالشﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ب ﻧﺎمن ﯾنگي و ت ﺳن
بط
د

م(اوم د مﺎ م

 ،ﻫ ﮑﺎ ي و ﻫ اﻫﯽ اﻧجنﺎم ﺷن د .عن(م

ﺳﺎزمﺎﻧﯽ مﺸت

اﻫ ﯿگ اﯾن واﻗ ﯿگ متج ب دﺷ تﯽ و ﻧگا د ب ﻧﺎم ﯾگي و ت ﺳ اﺳت اتژﯾم

مﯽﺷ د .بتﺎب اﯾن ،ﻫ مقﺼ( بﺎﯾ( تالش ﮐت( ﺳﺎزمﺎ ﻫﺎﯾﯽ ا اﯾجﺎد ﮐتن( ﮐن د آ بن
اﺳﺎ

ﻫ ﮑﺎ ي مﺸت

دﺷﮕ ي ،ﺷ اي

ط احﯽ ﺷ(ه بﺎﺷت( .ﻧﺎم واﻗ ﯽ ﺳﺎزمﺎ مبن عتن ا ﯾنم مقنﺎم
دﺷﮕ ي ﯾﺎ مﺸﺎ ﮐگ

دﺷﮕ ي) اﻫ ﯿگ مت(اﻧﯽ ﻧ(ا د ،آﻧنن

م م اﺳگ ﮐﯿفﯿگ ﻫ ﮑﺎ ي اﺳگ ﮐ خ مﯽدﻫ(.
ف اﯾت(ﻫﺎ ،ف ﺎلﯿگﻫﺎ و ﻧتﺎﯾج
د

دﺷﮕ ي :ﯾﮑﯽ دﯾﮕ از اب ﺎد ﺷﮑل ﮐن ﻧﯿنﺎز بن

دا د ،مﺎﻫﯿگ ف اﯾت(ﻫﺎ و ف ﺎلﯿگﻫنﺎﯾﯽ اﺳنگ ﮐن د ﺳﯿسنتم

مﯽدﻫ( و د ﻧ ﺎﯾگ ﻧتﯿج ﻫﺎﯾﯽ ا اﯾجﺎد مﯽﮐت( ﮐ ب آ
د م ض
اث بخ

ﺳﺎزمﺎ دﻫﯽ اهگاي

داﺷت بﺎﺷت( .ﻫ ﺎ ط

دﺷﮕ ي فت مﯽﺷ د.

دﺷﮕ ي بﺎﯾ( اﯾن اهگا بﺎ ﯾﮑ(ﯾﮕ ﻫ ﮑنﺎ ي

ﮐ اﺷنﺎ ه ﺷن( ،ﻧتﯿجن مﺸنت

ﺳﺎزمﺎﻧﯽ اﯾجﺎد ﯾم ﺳﺎزمﺎ م(ﯾ ﯾگ مقﺼ( اﺳگ .ب اي
م(ﯾ ﯾگ مقﺼ( ،بﺎﯾ( بﺎ ﻫ ﮑﺎ ي ﻫ

دﺷنﮕ ي خ

ذﯾتف ﺎ  ،فﻠسف

اﯾنن تنالشﻫنﺎي

دﺷﮕ ي م فنق ،ﺳنﺎزمﺎ
دﺷﮕ ي مقﺼ( ا ت ﯾن

ﮐت( و ﯾم ﺳﯿﺎﺳگ ،دﯾ( ﺎه و اﺳنت اتژي ح نﺎﯾتﯽ ا ت ﯾن

ﻧ ﺎﯾن( .اﯾنن ع امنل،
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ب ﻧ ب ﺧ د ،ه گ و دﺳت ال لﻫﺎﯾﯽ ا بن اي طن ﻫنﺎي دﻗﯿنق ب ﻧﺎمن ﯾنگي و
ت ﺳ

ا ائ مﯽدﻫت( ﮐ د ﻧ ﺎﯾگ مﺎﻫﯿگ و ﮐﯿفﯿگ تج بﯿﺎتﯽ ا ﮐ مقﺼن( ﻗنﺎد بن

ا ائ آ اﺳگ ،ت ﯿﯿن مﯽﮐت( م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)14 :2012 ،
دﺷﮕ ي :ت ﺎم اهگا ،بخ ﻫﺎ و ﺳﺎزمﺎ ﻫﺎي بﺎال بن افن ادي ﻧﯿنﺎز

مﺸﺎغل د

دا ﻧ( تﺎ ف اﯾت(ﻫﺎي مختﻠ

ﯿ ﻧ( و طﯿ

ا ب ﮐﺎ

ا ب اي مسﺎف ا ف اﻫم ﮐتت( .اﯾنن تجنﺎ
دﺷﮕ ي اﺳگ .اف اد د صت گ

دﺷنﮕ ي و ﻧتﯿجن ﭘ(ﯾن(ه

دﺷﮕ ي ﮐ اﯾن تج بﯿﺎت ا ا ائن منﯽدﻫتن(،

مﺎﻧت( ﻫ صت گ ،بﺎﯾ( ت (اد زﯾﺎدي وظﺎﯾ
ﺷغلﻫﺎي ﻧسﺒتﺎً ﺳﺎده تﺎ وظﺎﯾ

محﺼن

وﺳﯿ ﯽ از ف ﺎلﯿگﻫﺎ و تجنﺎ

ﺳﺎزمﺎﻧﯽ ا اﻧجﺎم دﻫت( .اﯾن وظنﺎﯾ

از

بسﯿﺎ ﭘﯿنﯿ(ه و ﺳخگ ا د ب منﯽ ﯿن د ﮐن ﻫ ن

آ ﻫﺎ د ا ائ تج ب م فق م م ﻫستت(.
صت گ

دﺷﮕ ي اغﻠب بﺎ ت (اد زﯾﺎدي از مﺸﺎغل ﮐ ﺧط مق(م اﯾن صنت گ

ﻫستت( ،مﺸخع مﯽﺷ د .ت ﺎمﯽ بخ ﻫﺎي
ب

دﺷﮕ ي ب اي ا ائ ﯾم تج ب م فنق

دﺷﮕ ﻧﯿﺎزمت( داﺷتن اف اد متخﺼع و آم زشدﯾ(ه ﻫستت( ﮐ بت اﻧت( ب ﻧحن

احسن اﯾن م م ا اﻧجﺎم دﻫت( م ﻠ(ﻧ و ﯾنﯽ.)15 :2012 ،
 .4مرور نظاممند در حوزه گردشگری
د زمﯿت م و ﻧظﺎممت( و ف اتحﻠﯿل ،آثﺎ ف اواﻧﯽ وه د دا د ﮐ ﺷنﺎﯾ( بتن ا
م مت ﯾن آ ﻫﺎ ﮐتﺎ

م و ﻧظنﺎممتن( و ف اتحﻠﯿنل اثن لﯿتنل 1و ﻫ ﮑنﺎ ا م،)2008

مق(م اي ب م و ﻧظﺎممت( اث
ت

2

ﺎف و ﻫ ﮑﺎ ا م )2017و ﮐتﺎ

ﺳ 3م ) 2003بﺎﺷ( .اﯾن مطﺎل ﺎت د ح زه

ب ده و آثﺎ ﻗﺎبلدﺳت

فنگ

م و ﻧظﺎممت( اثن

دﺷﮕ ي د اﯾن ا بسنﯿﺎ ﻧ ﭘنﺎ

بسﯿﺎ ﮐ ﯽ د اﯾن ح زه وه د دا د.

بستﺎ و ﻫ ﮑﺎ ا د مطﺎل ن اي بنﺎ عتن ا من و ﻧظنﺎممتن( ﭘﯿﺎمن(ﻫنﺎي اﻗتﺼنﺎدي،
اهت ﺎعﯽ و زﯾسگمحﯿطﯽ دﺷﮕ ي د اﯾ ا بنﺎ ﻫن(ف ب ﺳﯽ اث ات اﻗتﺼﺎدي و
دﺷﮕ ي ب ﮐﺸ اﯾ ا ب ب ﺳﯽ مطننﺎل ﺎت
زﯾسننگمحﯿطننﯽ حﺎصل از ت ﺳ
1. Littell
2. Gough
3. Torgerson
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 164مقﺎل د ح زه ﭘﯿﺎم(ﻫﺎي

اﻧجننﺎمﺷنن(ه د اﯾن ح زه ﭘ داﺧت اﻧنن( .ب(ﯾن متظ

دﺷﮕ ي د  60مجﻠ بنﺎ اﺳتفﺎده از وش م و ﻧظﺎم مت( م د ب ﺳﯽ ﻗ ا
اﺳگ .ﯾﺎفت تحقﯿق ﻧﺸﺎ داده اﺳننننننننگ ﮐ

فت

دﺷﮕ ي د اﯾ ا ع (تﺎً ﭘﯿﺎم(ﻫﺎي

اهت ﺎعﯽ -ف ﻫتﮕﯽ و اﻗتﺼﺎدي مثﺒگ ب دﻧﺒﺎ داﺷت اﺳگ ،د حنننﺎلﯽﮐننن بﯿﺸت ﯾن
ﭘﯿﺎم(ﻫﺎي متفﯽ
ﭘننژوﻫ

دﺷﮕ ي د ح زه زﯾسننگمحﯿطننﯽ ب ده اﺳگ .ﻫ نتننﯿن اﯾننن

ﻧﺸننﺎ مننﯽدﻫنن( ﮐ ن ع (تﺎً ﭘﯿﺎم(ﻫﺎي

ب ﺳﯽ ﻗ ا

دﺷﮕ ي د ﺳطح وﺳتﺎﻫﺎ م د

فت اﺳگ ﮐ اﯾن ام ﻧﺸﺎ از اﻫ ﯿگﯾﺎفتن وﺳتﺎﻫﺎ بن عتن ا مقﺎص(

دﺷﮕ ي اﺳگ ﮐ محققا

ا د ب ﺳﯽ ﭘﯿﺎم(ﻫﺎي

دﺷﮕ ي د اهت ﺎعﺎت

ﮐ مم ب اﻧﮕﯿخت اﺳگ مبستﺎ و ﻫ ﮑﺎ ا .)1396 ،
ﭘژوﻫ

دﯾﮕ ي ﮐ د اﯾ ا بﺎ وش من و ﻧظنﺎممتن( د حن زه

اﻧجﺎم ﺷ(ه اﺳگ ،ﻧﯿگ ب ﮐ ﺷ

دﺷنﮕ ي
بنﺎ

عظﯿ ﯽ و ﻫ ﮑﺎ ا بن ده اﺳنگ .اﯾنن ﭘنژوﻫ

دﺷنﮕ ي

عت ا م و ﻧظﺎم مت( مقﺎالت ﭘژوﻫﺸنﯽ د حن زه مطﺎل نﺎت اهت نﺎعﯽ
ﺷ اﻫ(ي از تحﻠﯿل محت اي ﻧﺸ ﯾﺎت عﻠ ﯽ ﭘژوﻫﺸﯽ ﮐﺸ صن ت فتن اﺳنگ.
د اﯾن ﭘژوﻫ

بﺎ ب ن ه ﯿن ي از وش من و ﻧظنﺎممتن( آثنﺎ عﻠ نﯽ و ﭘژوﻫﺸنﯽ

مطﺎل ﺎت اهت نﺎعﯽ
اهت ﺎعﯽ د م د
ﮐ م مت ﯾن م ض
ﮐﺎ ﮐ د ﻫﺎي
ﭘﯿﺎم( ﻫﺎي

دﺷنﮕ ي د اﯾن ا بنﺎ ﻫن(ف آﺷﮑﺎ ﺳنﺎزي بﯿنت
دﺷﮕ ي ب ﺳﯽ ﺷ(ه اﺳگ .ﯾﺎفت ﻫﺎي ﭘژوﻫ
اهت ﺎعﯽ م د ت ه محققﺎ

بﯿﺎﻧﮕ آ اﺳگ

دﺷﮕ ي د اﯾ ا  ،ﺳنﺎﺧتﺎ و

دﺷﮕ ي ب ده و ب ( از آ ع (ه مقﺎالت ب
دﺷﮕ ي و وابط

و تفﮑن

دﺷنﮕ ﭘ داﺧتن اﻧن( و

دﺷنﮕ و مﯿگبنﺎ بن ت تﯿنب د م اتنب ﺳن م و

م ﺎ م اﻫ ﯿگ ﻗ ا داﺷت اﺳگ .ﯾﺎفت ﻫﺎ ﻧﺸنﺎ منﯽدﻫن( ﮐن م ضن

دﺷنﮕ ي

مت(ا م د اﻗﺒﺎ هﺎم ﺷتﺎﺳﺎ د اﯾ ا ﻧﺒ ده اﺳگ و هغ افﯽداﻧﺎ تف ق بﯿﺸت ي
د ت لﯿ( و اﻧتﺸﺎ مسنﺎئل اهت نﺎعﯽ

دﺷنﮕ ي داﺷنت اﻧن( .ﯾﺎفتن ﻫنﺎي ﭘنژوﻫ ،

ﺷ اﻫ(ي از ﺷ( مطﺎل ﺎت بﯿن ﺷت اي د م ضن

دﺷنﮕ ي د اﯾن ا

ا ﻧﺸنﺎ

ﻧ(اده اﺳگ و بﯿﺸت مؤﯾ( ﭘژوﻫ ﻫﺎي مت( ﺷت اي اﺳگ ﮐ ع (تﺎً بﺎ ب ه ﯿن ي از
وشﻫﺎي ﮐ ﯽ و بﺎ ﻧظ ﺳتجﯽ از ذﯾتف ﺎ و ﮐﺎ ﺷتﺎﺳﺎ اﻧجﺎم ﺷ(ه اﺳگ .ﻧتﺎﯾج اﯾن
ﭘژوﻫ

ﻧﺸﺎ داده اﺳگ ﺧألﻫﺎي مف مﯽ و وﺷنﯽ زﯾنﺎدي بن اي ت ﺳن

داﻧن

بررسی پژوهشهای گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی 121

بﯿن ﺷت اي
م(ﯾ ﯾگ

دﺷنﮕ ي و تأثﯿ نذا ي آ د مسنﺎئل ﺳﯿﺎﺳنگ نذا ي ،ت ﺳن

و

دﺷﮕ ي تجﺎ ي د اﯾ ا وه د دا د معظﯿ ﯽ و ﻫ ﮑﺎ ا .)1396 ،

بﯿﺎت و ﻫ ﮑﺎ ا د مقﺎل اي بنﺎ عتن ا « دﺷنﮕ ي وﺳنتﺎﯾﯽ د اﯾن ا ؛ ا ائن
تحﻠﯿل اﺳتﺎدي از مقﺎالت اﻧتﺸﺎ ﯾﺎفت فﺎ ﺳﯽ» ،ب ب ﺳﯽ ﭘژوﻫ ﻫﺎي ص ت فت بﺎ
دﺷﮕ ي وﺳتﺎﯾﯽ ﭘ داﺧت اﻧ( .اﯾن محققنﺎ مطﺎل نﺎت ا بن ﭘنتج بخن

مح ﯾگ

ب ﻧﺎمن ﯾننگي و ت ﺳن
اﻗتﺼﺎدي

دﺷننﮕ ي ،ا زش ننذا ي

دﺷننﮕ ي ،آثننﺎ و ﭘﯿﺎمنن(ﻫننﺎي

دﺷﮕ ي ،تحﻠﯿنل سنت ش هغ افﯿنﺎﯾﯽ و ﺳنتج

تقسﯿمبت(ي ﻧ دهاﻧ( .ﻧتﺎﯾج اﯾنن ﭘنژوﻫ

ﭘﺎﯾن(ا ي

ﻧﺸنﺎ منﯽدﻫن( بنﯿ

مطﺎل ﺎت اﻧجﺎمﺷ(ه از وشﻫﺎي ﮐ ﯽ اﺳتفﺎده ﮐ دهاﻧ( و

دﺷنﮕ ي

از  60د صن( ﮐنل

دﺷﮕ ي ﺧﺎﻧ ﻫنﺎي دوم و

طﺒﯿ گ دي م مت ﯾن مح ﻫﺎي مطﺎل ﺎتﯽ ب ده اﺳگ مبﯿﺎت و ﻫ ﮑﺎ ا .)1392 ،
د تحقﯿقﺎت ﺧﺎ هﯽ د ح زه
بﯿﺸت ي دا د.

مگلج 1بﺎ ﻫ(ف ﺷتﺎﺳﺎﯾﯽ وض ﯿگ تحقﯿقنﺎت داﻧﺸنﮕﺎﻫﯽ د زمﯿتن

ﻧ آو ي د صت گ
مختﻠ

دﺷﮕ ي اﺳتفﺎده از من و ﻧظنﺎممتن( ﺳنﺎبق

دﺷﮕ ي بنﺎ ب ﺳنﯽ منتظم ادبﯿنﺎت ،وﯾﮑ دﻫنﺎي تحقﯿقنﺎتﯽ

و دﯾ( ﺎه ﻫﺎي ﻧ آو ي

دﺷﮕ ي ا ا ائ مﯽدﻫن( .اﯾنن مقﺎلن  152مقﺎلن

متتﺸ ﺷ(ه ا ب ﺳﯽ ﮐ ده اﺳگ ﮐ ﻧﺸﺎ از تالشﻫﺎي ع (ه د
د م د ﻧ آو ي د م ﺎ ﻧ ازي و

ست ش تحقﯿقﺎت

دﺷﮕ ي اﺳگ م مگلج.)2016 ،

د مطﺎل اي دﯾﮕ  ،ﮐﯿم 2و ﻫ ﮑﺎ ا ب م و ﻧظنﺎممتن( ادبﯿنﺎت

دﺷنﮕ ي و

م ﺎ ﻧ ازي مﯽ ﭘ دازﻧ( .ﻫ مت( ﮐ ت (اد مطﺎل ﺎت اﻧجﺎمﺷ(ه د اﯾن حن زه طﯿن
وﺳﯿ ﯽ از م ضن عﺎت ا من د ب ﺳنﯽ ﻗن ا منﯽدﻫتن( ،امنﺎ ﭘژوﻫﺸنﯽ د من د
اﯾﺸﺎت و تأثﯿ ات متﯿن مطﺎل ﺎتﯽ ا ائ ﻧﺸ(ه اﺳگ .اﯾن مطﺎل
اﻧجﺎم داده اﺳگ 171 ،ﭘژوﻫ

متتﺸ ﺷ(ه د مجنالت اصنﻠﯽ

بﺎ طﺒق بتن(ي ﮐن
دﺷنﮕ ي ا من د

ب ﺳﯽ ﻗ ا داده اﺳگ و د واﻗنﻊ بن ﻧن عﯽ ﺧ اﻫنﺎ آ بن ده اﺳنگ ﮐن

اهﻫنﺎي

ﭘژوﻫﺸﯽ ﮐﺸ ﻧﺸ(ه ا ب اي آﯾت(ه آﺷﮑﺎ ﻧ ﺎﯾ( مﮐﯿم و ﻫ ﮑﺎ ا .)49-58 :2018 ،
د مطﺎل

دﯾﮕ ي ﯾﺎﻧ  3و ﻫ ﮑﺎ ا ﯾم م و ﻧظنﺎممتن( د زمﯿتن تحقﯿقنﺎت
1. Gomezelj
2. kim
3. Yang
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ﯾسم و هتسﯿگ د
ادبﯿﺎت ﯾسم

دﺷﮕ ي اﻧجﺎم دادهاﻧ( .اﯾنن مطﺎل ن بن طن

ﺳﯿسنت ﺎتﯿم

دﺷﮕ ي ا از متظ هتسﯿتﯽ ب ﺳﯽ مﯽﮐتن( و ﻫن(ف آ ت ﺳنﯿم

ﻧقﺸ داﻧﺸﯽ د م د ﯾسمﻫﺎي ﺳف هتسﯿتﯽ و الگامﺎت ﮐﺎوشﻫﺎي بﯿﺸت د اﯾنن
زمﯿت اﺳگ .ﯾﺎفت ﻫﺎي تحقﯿق ﻧﺸﺎ مﯽ دﻫ( ﮐ اﮐثن مطﺎل نﺎت ﯾسنم و هتسنﯿگ
م ه د ،تج ب مسﺎف ا غ بﯽ ا اول ﯾگبت(ي ﮐ دهاﻧ( .ﻫ نتﯿن ﯾﺎفتن ﻫنﺎي ﮐ ﺒن د
تحقﯿق بﺎ ت ﮐگ ب هتسﯿگ ،ﯾسم و مﺎ م

ﻧظ ي ،ﮐ ﺒ د وﯾﮑ د تفسنﯿ ي و

اﻧ ﮑﺎﺳﯽ ا ﻧﺸﺎ مﯽ دﻫ( .ﻫ نتﯿن ﺷ اﻫ( ف اواﻧﯽ از تفنﺎوت هتسنﯿتﯽ د تج بن
ﯾسم
ا

دﺷﮕ ي ﺷتﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷ(هاﻧ( مﯾﺎﻧ .)89-100 :2017 ،
ل ن  1و ﻫ ﮑننﺎ ا د ﭘژوﻫﺸننﯽ ب ن م ن و ﻧظننﺎممتنن( تحقﯿقننﺎت ﭘﯿ ام ن

دﺷﮕ ا ﺧ وهﯽ مﯿن مﯽﭘن دازد .ﻫن(ف اﯾنن ﭘنژوﻫ  ،ﺷتﺎﺳنﺎﯾﯽ تغﯿﯿن ات و
ب ﺳﯽ وض ﯿگ و م ض عﺎت م ب

دﺷنﮕ ي ﺧ وهنﯽ منﯿن بن ده

ب ت ﺳ

اﺳگ .محقق بﺎ ب ﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي دادهاي مﺎﻧت(
بﯿ

ل اﺳﮑ ال و ﺳنﺎﯾتس داﯾ ﮐنگ

از  122مقﺎل تج بﯽ و ﺳﯿﺎﺳگ ذا ي د ﺧﺼ

دﺷﮕ ي ﺧ وهﯽ مﯿن،

آ ﻫﺎ ا طﺒق بت(ي و تجگﯾ وتحﻠﯿل مﯽﮐت( و د ﻧ ﺎﯾگ ﯾم مﺎ م
مطﺎل ﺎت آﯾت(ه د م د

ﻧظن ي بن اي

دﺷﮕ ي ﺧ وهﯽ د مﯿن ا ا ائ منﯽدﻫن( .ﯾﺎفتن ﻫنﺎي

ع (ه ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( ﮐ م ض عﺎت اصنﻠﯽ م بن

بن

دﺷنﮕ ي ﺧنﺎ

از منﯿن

ﺷﺎمل تقسﯿم بﺎزا  ،اﻧﮕﯿگه ﺳنف و فتنﺎ مسنﺎف ت اﺳنگ .ﺷنﺎﯾﻊتن ﯾن وشﻫنﺎي
دآو ي اطالعﺎت مﺼﺎحﺒ و ﭘ ﺳﺸتﺎم ب ده اﺳگ مل و ﻫ ﮑﺎ ا .)2016 ،
 .5روش تحقیق
ال  2م )1981و ﮐتنگ 3م )1996من و ﻧظنﺎممتن( ا ﯾﮑنﯽ از ﺷنتﺎﺧت ﺷن(هتن ﯾن
وشﻫﺎ ب اي م و تحقﯿقﺎت ذﺷت مﯽداﻧت( ﮐ د واﻗﻊ هستج ي ﺳﺎﺧگﯾﺎفتن اي
اﺳگ ﮐ ب اﺳﺎ

ﻗ اﻧﯿن و ض ابط از ﻗﺒل ت ﯿﯿنﺷ(ه اﻧجﺎم مﯽﺷ د .م و ﻧظﺎممتن(،

دو ﺧﺼﯿﺼ اصﻠﯽ دا د؛ ﻧخسگ آﻧﮑ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آ بﺎالﺳگ ،ﯾ تﯽ تﮑ ا ﭘنذﯾ اﺳنگ و
1. Rob Law
2. Glass
3. Kenneth
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دوم آﻧﮑ د مت( م حﻠ اﻧجﺎم مﯽ ﺷ د .د ابتن(ا هسنتج ي بسنﯿﺎ

سنت ده و بنﺎ

حسﺎﺳﯿگ بﺎالﺳگ و د م احل آﺧ اﺧتﺼﺎصنﯽ منﯽﺷن د مﮐالﻧتن ي و ﻫ ﮑنﺎ ا ،
.)136 :1390
م و ﻧظﺎم مت( عﺒﺎ ت اﺳگ از اﻗ(ام ﻫ ﺎﻫت
ﭘژوﻫ ﻫﺎي اولﯿ د دﺳت
مطﺎل ﺎت بﺎ ﮐﯿفﯿگ مطﻠ

ب اي ﺷتﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿست ﺎتﯿم ﮐﻠﯿن

 ،ا زﯾﺎبﯽ ﻧقﺎداﻧن اﯾنن ﭘنژوﻫ ﻫنﺎ و ﺳنتتگ دادهﻫنﺎي
مو د ب ضنﯽ وا د آﻧنﺎلﯿگ ﮐ نﯽ آ ﻫنﺎ) بنﺎ ﯾنم وش

اﺳتﺎﻧ(ا د و ﻧظﺎممت( ﮐ ب اي ﭘﺎﺳخداد ب ﯾم ﺳؤا م تﺒط اﻧجﺎم منﯽﺷن د .من و
مت

از آ ه گ م م اﺳگ ﮐ تالش مﯽﮐت( تﺎ مت

م د ﻧظ
مﺎ

م هن د من تﺒط بنﺎ م ضن

ا ﺧالص ﮐت( .م و ﺳﯿست ﺎتﯿم و ﻧظﺎممتن( متن

ﺎم اﺳﺎﺳﯽ اﺳگ .1 :تﺼ ﯿم ﯿ ي د ﺧﺼ

م و ﺷ ﻧ( .2 .مطﺎل

ود

ﻧن

د واﻗنﻊ مﺸنت ل بن

متن ﻧﯽ ﮐن ﻗن ا اﺳنگ،

آﻧن ﻧ ﯾست( ﺎ د آثﺎ ﺷنﺎ آو دهاﻧن( .3 .ا زﯾنﺎبﯽ

اﯾ(هﻫﺎ ،وشﻫﺎي ﭘژوﻫﺸﯽ و ﻧتﺎﯾج ﻫ ﮐ(ام از آثﺎ  .4 .ه ﻊبت(ي محت اي مت

ﯾنﺎ

اﺳتﺎد ﯾﺎ ﺷ اﻫ( م و ﺷ(ه معﻠﯽمح (زاده و ﻫ ﮑﺎ ا .)23 :1392 ،
هﺎم
ﮐ ب مطﺎل
اﯾن اﺳﺎ

آمﺎ ي اﯾن مطﺎل
و ﭘژوﻫ

ﻧظﺎممت( ﺷﺎمل ت ﺎمﯽ مقﺎالت عﻠ ﯽ -ﭘژوﻫﺸﯽ اﺳگ

د ح زه

دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﭘ داﺧتن اﻧن( .بن

ﺳ ﯽ ب آ ﺷن(ه تنﺎ ت نﺎمﯽ مقنﺎالتﯽ ﮐن د مجنالت م تﺒن عﻠ نﯽ و

ﭘژوﻫﺸﯽ فﺎ ﺳﯽزبﺎ متتﺸ ﺷ(هاﻧ( ا م د ب ﺳﯽ و ﮐتﮑﺎش ﻗ ا

ﯿ د.

 .6استراتژی جستجوی مقاالت و پژوهشهای مربوط
ﭘژوﻫ

حﺎض عالوه ب مقﺎالت عﻠ ﯽ و ﭘژوﻫﺸﯽ ب ب ﺳﯽ ﭘ وژهﻫﺎي داﻧﺸنج ﯾﯽ

مد ﺳطح ﮐﺎ ﺷتﺎﺳﯽ ا ﺷ( و دﮐت ي) ﻧﯿگ ﭘ داﺧتن اﺳنگ ،لنذا بن غﯿن از ب ﺳنﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اي مقﺎالت مﺎﻧت( ﭘ تﺎ هﺎمﻊ عﻠ م اﻧسﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه مجالت تخﺼﺼﯽ ﻧن
مﻧ مﮕگ) ،بﺎﻧم اطالعﺎت ﻧﺸ ﯾﺎت ﮐﺸن

ممن اﯾن ا ) و ﭘﺎﯾﮕنﺎه م ﮐنگ اطالعنﺎت

عﻠ ﯽ ه ﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ مﺳﯿ() ب ب ﺳﯽ ﭘنژوﻫ ﻫنﺎﯾﯽ ﮐن د ﺳنﺎمﺎﻧ ﭘژوﻫﺸنﮕﺎه
عﻠ م فتﺎو ي اطالعﺎت اﯾ ا ماﯾن ا دا ) ﻧ ﺎﯾن ﺷن(هاﻧن( ،ﻧﯿنگ ت هن ﮐن ده و بنﺎ
ﮐﻠﯿ(واژه ﻫﺎي م تﺒط بﺎ ﺳﯿستم و

دﺷﮕ ي تحقﯿقﺎتﯽ ﮐ د اﯾنن حن زه و بنﺎ اﯾنن

وﯾﮑ د ت(وﯾن ﺷ(هاﻧ( ا ب ﺳﯽ ﮐ ده اﺳگ.
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 .7معیارهای انتخاب مقاالت و پژوهشهای مربوط
د اﯾن ﭘژوﻫ

ﺳ ﯽ ب آ ﺷ( تﺎ ت ﺎمﯽ ﮐﺎ ﻫﺎي عﻠ ﯽ و ﭘژوﻫﺸﯽ ﮐ بن صن ت

مقﺎل د ﻧﺸ ﯾﺎت عﻠ ﯽ و ﭘژوﻫﺸﯽ ب مﺎپ ﺳﯿ(هاﻧ( و ﻫ نتﯿن تحقﯿقﺎتﯽ ﮐن د
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ د ﺳط

ﮐﺎ ﺷتﺎﺳﯽ ا ﺷ( و دﮐت ي از ﺳﺎ  1386تﺎ ﭘﺎﯾنﺎ ﺳنﺎ 1396

متتﺸ ﺷ(هاﻧ( ،م د ب ﺳﯽ ﻗ ا

ﯿ ﻧ( .از م مت ﯾن م ﯿﺎ ﻫنﺎي اﻧتخنﺎ

ﮐنﺎ ﻫنﺎي

عﻠ ﯽ ﭘژوﻫﺸﯽ ،اﺳتفﺎده از تفﮑن ﺳﯿسنت ﯽ و متن(ول ژيﻫنﺎي ﺳﯿسنت ﯽ ماعنم از
ﺳخگ و ﻧ م) د اﻧجﺎم تحقﯿقﺎت ب د ب اﯾن صن ت ﮐن اﯾنن امن د عتن ا ﮐنﺎ
ﭘژوﻫﺸﯽ ﯾﺎ د مﮑﯿ(ه آ اث ذﮐ ﺷ(ه بﺎﺷ(.
لذا بﺎ هستج ي واژهﻫﺎي « دﺷﮕ ي و وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ /وﯾﮑ د ﺳﯿسنت ﯽ
دﺷﮕ ي» ت (اد  498متن ﮐ د آ ﻫﺎ از اﯾن واژ ﺎ اﺳتفﺎده ﺷن(ه بن د ،ﯾﺎفنگ

و

دﯾ( .ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽ دﻫ( ت زﯾنﻊ اﯾنن متن

د مﯿنﺎ مجنالت حن زه عﻠن م

اﻧسﺎﻧﯽ متفﺎوت ب ده و مجالت ح زه هغ افﯿﺎ بﺎ اﺧتالف بﺎال د ص( اﯾن مجنالت
ﻗ ا دا ﻧ(.
نمودار  .2سهم متون گروه مجالت مختلف در استفاده از واژههای «گردشگری و رویکرد سیستمی» و
«سیستم گردشگری»
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تربیت بدنی میان رشته
ای

هنر و
معماری

علوم سیاسی اطالع رسانی مدیریت
و کتابداری

اقتصادی

علوم
اجتماعی

جغرافیا

متﺒﻊ :ﯾﺎفت ﻫﺎي محقق

ﻫ نتﯿن د هستج ي مقﺎالت و ﭘژوﻫ ﻫﺎي مختﻠفﯽ ﮐ از واژه «ﺳﯿستم دﺷنﮕ ي»
د مت

ﺧ د ب همت( ﺷ(هاﻧ( ،مﺸخع دﯾ( ﮐ الﮕ ي بﺎال د م د اﯾن ﮐﻠﯿ(واژه ﻧﯿنگ

ص(ق مﯽﮐت( .ب عﺒﺎ تﯽ ،مجالت ح زه هغ افﯿﺎ بﯿﺸت ﯾن ت (اد ا دا ﻧ(.
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جدول  .1پژوهشهای گردشگری با رویکرد سیستمی بین سالهای 1386-1396
سال

دانشکده/
مجله

کلیدواژه

دانشگاه
عالمه
طباطبایی

سیاستگذاری
ﮔردشگری ،سیستم
ﮔردشگری ،نگرش
سیستمی ،توسعه
ﮔردشگری ،نرمافﺰار و
نسیم

تﺤلیﻞ پویاییهای
سیستم ،ﮔردشگری،
مدلسازی ،شبیهسازی،
سیاستﮔذاری و
ارزیابی

سیستم ﮔردشگری،
عناصر ،کلیت ،ارتباط
متقابﻞ ،عرﺿه و
تقاﺿا ،مدیریت
یکﭙارچه ﮔردشگری،
نهادی فرادست.

ردیف

عنوان

پایاننامه /مقاله

نویسنده

1

شناسایی اجﺰای سیستم
چند بازیگر ﮔردشگری
جمهوری اسالمی ایران
و تعییﻦ اﺛرات متقابﻞ
آنها

پایاننامه
کارشناسی
ارشد

آسیه سخی

1390

2

مدلسازی پویاییهای
صنعت ﮔردشگری ایران
جهت اراﺋه راهکارها و
استراتژیهای توسعه و
تﺄﺛیر آن بر امنیت ملی

پایاننامه دوره
کارشناسی
ارشد

سیما
اسﻔندیارپور
بروجنی

1392

دانشگاه
صنعتی
مالک اشتر

3

ﮔردشگری بهعنوان یک
سیستم (نمونه :مشهد)

مقاله علمی
پژوهشی

مﺤمد
قاسمی

1390

مجله
جغرافیا و
توسعه
ناﺣیهای

چکیده
در ایﻦ تﺤقیﻖ ،پژوهشگر سعی کرده است تا لﺰوم داشتﻦ نگرش سیستمی در مساﺋﻞ برنامهریﺰی و سیاستﮔذاری
توسعه ﮔردشگری کشور نشان داده شود .تﻔکر سیستمی ابﺰاری قدرتمند برای شناسایی پیچیدﮔیهای صنعت
ﮔردشگری و تعامالت آن با اقتصاد ،مﺤیطزیست و ساﺧتارهای بومی است .فعالیتهای انجامشده در ایﻦ تﺤقیﻖ را
میتوان به دو مرﺣله اصلی تقسیم کرد:
• در مرﺣله اول با بهرهﮔیری از ادبیات موجود و نﻈر ﺧبرﮔان ﮔردشگری کشور بخشها و اجﺰای تشکیﻞدهنده
سیستم ﮔردشگری کشور را شناسایی کرده است.
• در مرﺣله دوم بهوسیله روش پویاییشناسی سیستم ،روابط مطلوب بیﻦ اجﺰای شناساییشده در ﮔام اول شناسایی
شده و پﺲ از اعمال نﻈرات ﺧبرﮔان بهوسیله نرمافﺰار و نسیم ،جهت توسعه ﮔردشگری ایران چارچوب نهایی مورد
نﻈر ترسیم شده است تا نقشه راهی را برای توسعه ﮔردشگری کشور در اﺧتیار مدیران و سیاستﮔذاران ایﻦ عرصه
قرار دهد.
در ایﻦ پژوهش با استﻔاده از مدلسازی دینامیکی در قالﺐ روش تﺤلیﻞ پویاییهای سیستم ،مسئله عدم توفیﻖ
ﮔردشگری ایران ،بهﺧصوص از منﻈر جذب ﮔردشگر ﺧارجی ،در ابعاد کالن و استراتژیک مدل شده و با استﻔاده از
شبیهسازی رفتاری در مﺤیط نرمافﺰار و نسیم مورد تجﺰیهوتﺤلیﻞ قرار ﮔرفته است ..درنهایت به مدلی دست یافته که
صنعت ﮔردشگری ایران را توصیف کرده و با استﻔاده از شبیهسازی رفتار آن را در افﻖ زمانی بیستسال آینده
پیشبینی میکند .با آزمون راهکارهای مختلف در مﺤیط شبیهسازی ،سیاستها و راهکارهایی جهت بهبود وﺿعیت
ﮔردشگری در ایران اراﺋه شده است که مهمتریﻦ آنها عبارتند از :بهرهﮔیری بیشتر از ﮔردشگران موجود ،برندسازی،
استانداردسازی ،تبلیغات و بازاریابی ،ﺣﻔاﻇت از مﺤیطزیست ،ایجاد توافﻖ راهبردی در ذهﻦ جامعه ایرانی نسبت به
ﮔردشگری ،توسعه دیﭙلماسی رسانه ،تقویت ذهنیت مثبت جهان نسبت به ایران و ایجاد اعتماد برای سرمایهﮔذاران
توسط دولت .بنا بر نتایﺞ شبیهسازی مدل دینامیکی اراﺋهشده ،با اعمال بسته سیاستی پیشنهادی میتوان به توسعه
صنعت ﮔردشگری کشور در سالهای آینده امیدوار بود.
هدف اصلی ایﻦ پژوهش ،آن است تا دریچهای نو برای پژوهشگران و مدیران و دستاندرکاران ﮔردشگری کشور
ایجاد کند و ﺿمﻦ پرهیﺰ از بخشینگری ﮔردشگری بتواند با ایجاد مدیریت یکﭙارچه در راستایی پویایی ﮔردشگری
شهر و منطقه ،انطباقی بیﻦ عرﺿه و تقاﺿا ایجاد نماید .همچنیﻦ پژوهش ﺣاﺿر از مبانی نﻈری بر پایه نﻈریه
سیستمی است و روش تﺤقیﻖ به کار ﮔرفته شده توصیﻔی -تﺤلیلی از کﻞ بهجﺰ است .همچنیﻦ روش جمعآوری
اطالعات بر مبنای کتابخانهای -اسنادی و نیﺰ میدانی است.
در ایﻦ مقاله ابتدا ﺿمﻦ بیان مسئله و دیدﮔاههای اراﺋهشده توسط سازمان جهانی جهانگردی و سایر نﻈریهپردازان
مشهور جهان راجع بهنﻈام ﮔردشگری به بررسی و تﺤلیﻞ ﮔردشگری کالنشهر مشهد پرداﺧته شده و درنهایت
راهﺣلی جهت پویایی آن اراﺋه ﮔردیده است.
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4

اراﺋه مدلی پویا جهت
توسعه ﮔردشگری
تاریخی (مورد مطالعه:
استان یﺰد)

مقاله علمی
پژوهشی

میرمﺤمد
اسعدی
سعید سعیدا
اردکانی

1394

5

امکانسنجی توسعه
ﮔردشگری با رویکرد
سیستمی در روستاهای
ﺣاشیه کویر میقان اراك

مقاله علمی
پژوهشی

مﺤمدرﺿا
رﺿوانی و
مهرنوش
مرادی

1391

6

طراﺣی یک مدل
دینامیک برای صنعت
ﮔردشگری در ایران با
استﻔاده از رویکرد
پویایی]شناسی سیستم
برای افﻖ ایران 1404

پایاننامه
ارشد /دانشگاه
شیراز

علیﺣسیﻦ
صمدی،
علی نقی
مصلﺢ
شیرازی،
آناهیتا
روﺣی

1391

دوفصلنامه
کاوشهای
مدیریت
بازرﮔانی

ﮔردشگری تاریخی،
توسعه ﮔردشگری
تاریخی ،پویایی
سیستم

فصلنامه
اقتصاد فضا
و توسعه
روستایی

امکانسنجی ،سیستم
ﮔردشگری ،عرﺿه و
تقاﺿا ،ﮔردشگری
روستایی ،کویر میقان
اراك

فصلنامه
مدلسازی
اقتصادی

تﻔکر سیستمی،
پویاییشناسی سیستم،
ﮔردشگری ﺧارجی
ایران ،سند چشمانداز
1404

پﺲ از مرور پیشینه تﺤقیقات انجامشده و شناسایی عوامﻞ مؤﺛر بر توسعه ﮔردشگری تاریخی ،مهمتریﻦ عوامﻞ
مشخص و با استﻔاده از رویکرد پویایی سیستم ،مدلی از ایﻦ عوامﻞ و روابط عملی بیﻦ آنها ترسیم و شبیهسازی شده
است
در ایﻦ پژوهش مدلی پویا از عوامﻞ مؤﺛر بر توسعه ﮔردشگری تاریخی اراﺋه شده است .نتایﺞ ایﻦ پژوهش نشان
میدهد که ﺿرورت جذب ﮔردشگران تاریخی چالشی در سالهای آینده و در پی آن جلﺐ رﺿایت ﮔردشگران ،عاملی
کلیدی در ایﻦ عرصه ﺧواهد بود .با استﻔاده از ایﻦ مدل ،رفتار متغیرهای کلیدی ،ﺣلقههای علی و ﺣساسیت متغیرها
بررسی شده است.
در ایﻦ راستا ،هدف تﺤقیﻖ ﺣاﺿر امکانسنجی توسعه ﮔردشگری بـر اساس سیستم تشکیﻞدهنده آن است .جامعه
آماری سه ﮔروه شامﻞ ﮔردشگران ،ساکنان روستاها و مـدیران مﺤلی است که با استﻔاده از روش تصادفی  274نﻔر از
ساکنان 150 ،نﻔر ﮔردشگر و  30نﻔر از مسئوالن بهعنوان ﺣجم نمونه انتخاب شدند .دادههای مورد نیاز با استﻔاده از
پرسشنامه مﺤقﻖ ساﺧته جمعآوری ﮔردید و با استﻔاده از روشهای آمار توصیﻔی و استنباطی ازجمله آزمون  Tمورد
تجﺰیهوتﺤلیﻞ قرار ﮔرفت .یافتههای تﺤقیﻖ نشان میدهد به دلیﻞ عدم شناﺧت ﮔردشـگران و نیـﺰ فقـدان برنامـه
بازاریابی و تبلیغات ،تقاﺿای ﮔردشگری در وﺿع موجود در منطقه در ﺣد ﺿعیف است .همچنیﻦ عناصر تشکیﻞدهنده
عرﺿه ﮔردشگری از دیدﮔاه ﺧانوار و مسئوالن مﺤلی ،شامﻞ شاﺧصهای جاذبهها ،ﺣمﻞونقﻞ ،زیرساﺧتها و ﺧدمات،
پیشبرد فروش و مشارکت در ﺣد ﺧوب است ولی شاﺧص اطالعـات برﺧالف سایر شاﺧصها در ﺣد ﺿعیف ارزیابی
شد .بههرﺣال روستاهای منطقه از جاذبههای بالقوه داﺧلی و فرصتهای بیرونی مناسبی برای توسعه ﮔردشگری
برﺧوردار هستند .درنتیجه با برنامهریﺰی و مدیریت یکﭙارچه ،فعالیتهای ﮔردشگری ازجمله تبلیغات و بازاریابی ،توسعه
و تجهیﺰ زیرساﺧتها و ﺧدمات ﮔردشگری ،میتوان تقاﺿا برای توسعه ﮔردشگری در سطﺢ روستاهای منطقه را
افﺰایش داد و از نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی در جهت توسعه ﮔردشگری استﻔاده کافی به عمﻞ آورد.
در ایﻦ مطالعه یک مدل دینامیکی برای ﮔردشگری ایران طراﺣی و بـا شبیهسازی آن طـی سالهای 1386-1404
به پیشبینی وﺿعیت ایﻦ صنعت در آینده و بررسی شرایط الزم بـرای دستیابی به اهداف آن در  1404پرداﺧته
است .نتایﺞ ﺣاصﻞ از شبیهسازی مدل پایه با استﻔاده از نرمافﺰار و نسیم نشان میدهد که با ادامه وﺿعیت کنونی ،در
سال  1404شاهد ورود ﺣدود پنﺞ ونیم میلیون ﮔردشگر ﺧواهیم بـود .ایـﻦ در ﺣالی اسـت کـه ورود بیسـتمیلیون
ﮔردشگر ﺧارجی یکی از اهداف صنعت ﮔردشگری در آن سال اسـت .بنـابرایﻦ ،بهمنﻈور بررسی شرایط الزم جهت
دستیابی به ایﻦ هدف ،پیشنوشتههای متﻔاوتی طراﺣی و شبیهسازی شده است .نتایﺞ ﺣاصﻞ از شبیهسازی
پیشنوشتههای مختلف نشان میدهد کـه الزم است برای رسیدن به ایﻦ هدف عالوهبر هماهنگی در عملکـرد
زیرسیسـتمها بـه طـور همزمان ،تالشهایی در زمینه بهبود اﺛرﮔذاری تبلیغـات بـر جـذب ﮔردشـگران ،آمـوزش هر
چه سریعتر کارکنان ایﻦ صنعت و افﺰایش ﻇرفیتهای موجود صورت ﮔیرد.
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7

تﺤلیﻞ سیستمی اﺛرات
مثبت و منﻔی توسعه
ﮔردشگری ایران با
رویکرد آیندهپژوهی

مقاله علمی
پژوهشی

8

9

امیﻦ فرجی،
مﺤمد
نعمتپور،
امید عشریه

1396

بررسی اﺛرات اقتصادی
اجتماعی ﮔردشگری
روستایی با استﻔاده از
رویکرد سیستمی
(مطالعه موردی :در
روستای فرجیﻦ در
همدان)

مقاله علمی-
پژوهشی

مسعود
سامیان،
ﺣمید باللی

1392

اراﺋه ی یک مدل تﺤلیﻞ
مﺤیط با رویکرد
سیستمی در برنامهریﺰی
ﮔردشگری؛ (مطالعه ی
موردی :شهرستان ماکو)

مقاله علمی-
پژوهشی

میرنجف
موسوی،
مهدی
عبدالهزاده،
امید
زینالﭙور،
علی باقری
کشکولی

1395

فصلنامه
مطالعات
اجتماعی
ﮔردشگری

فصلنامه
برنامهریﺰی
و توسعه
ﮔردشگری

پژوهشها
ی
جغرافیای
انسانی

اﺛرات اقتصادی،
ﮔردشگری ،اﺛرات
زیست مﺤیطی ،اﺛرات
اجتماعی فرهنگی

توسعه پایدار،
ﮔردشگری روستایی،
شهرستان همدان،
رویکرد تﻔکر سیستمی

رویکرد سیستمی،
ماکو ،تﺤلیﻞ مﺤیط،
برنامهریﺰی
ﮔردشگری

ﮔسترش صنعت ﮔردشگری عالوهبر ابعاد مثبت میتواند ابعاد منﻔی بسیاری نیﺰ در زمینههای -اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و زیست مﺤیطی در پی داشته باشد .مقاله ﺣاﺿر با استﻔاده از روش تﺤلیﻞ ساﺧتاری ،به مرور و تجﺰیه و
تﺤلیﻞ پژوهش های پیشیﻦ و نﻈرات کارشناسان پرداﺧته است .هدف اصلی ایﻦ مقاله شناسایی و اولویتبندی اﺛرات
مثبت و منﻔی ﮔردشگری در مقیاس ملی و در جریان روند توسعه ﮔردشگری ایران است .ایﻦ اﺛرات شامﻞ اﺛرات
اقتصادی (افﺰایش درآمد ،ایجاد اشتغال ،افﺰایش هﺰینههای زندﮔی ،ایجاد تورم و غیره) ،اﺛرات اجتماعی -فرهنگی
(افﺰایش مشارکت و سرمایه اجتماعی ،اﺣیای ارزشهای مﺤلی ،افﺰایش شکاف اجتماعی ،مصرفﮔرایی و غیره) و
اﺛرات زیستمﺤیطی ( بهبود کیﻔیت مﺤیط ،ترویﺞ معماری سبﺰ ،کاهش سطﺢ سرانههای طبیعی ،کاهش ﻇرفیت
تﺤمﻞ فیﺰیکی و غیره) است .به منﻈور تجﺰیه و تﺤلیﻞ دادهها از تﺤلیﻞ سیستمی در مﺤیط نرمافﺰار Micmac
استﻔاده شده است .پژوهش ﺣاﺿر ﺿمﻦ اراﺋه و تنﻈیم مهمتریﻦ عوامﻞ تﺄﺛیرﮔذار و تﺄﺛیرپذیر در ابعاد اقتصادی ،زیست
مﺤیطی و اجتماعی -فرهنگی ،ﺣاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در ﮔردشگری توجه به اﺛرات
منﻔی تﺄ ﺛیرﮔذار به ویژه در ﺣوزه زیست مﺤیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرﺣله دوم میباید بر کاهش
اﺛرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابﻞ پیشبینی بودن تمرکﺰ شود.
اﮔرچه توسعه ﮔردشگری از طریﻖ ارتقای سطﺢ و کیﻔیت زندﮔی ،اشتغال و بهبود شاﺧصهای اقتصادی -اجتماعی به
عنوان یکی از راه های بهبود اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی دیده شده است ،اما اﮔر ایﻦ توسعه به صورت پایدار و با در
نﻈر ﮔرفتﻦ تمامی ابعاد آن صورت نﭙذیرد ،میتواند آﺛار نامطلوب متعددی در زمینههای مختلف اقتصادی و طبیعی از
جمله تهدید تخریﺐ مﺤیط زیست را به ه مراه داشته باشد .روش تﺤقیﻖ در ایﻦ مطالعه بر اساس رهیافت تلﻔیقی
کمی و کیﻔی شامﻞ شبیهسازی دینامیکی با بهرهﮔیری از نرمافﺰار  I Thinkو روش تﺤلیلی -توصیﻔی میباشد که
در آن دادههای مورد نیاز از طریﻖ پرسشنامه و مصاﺣبه از ساکنان روستای فرجیﻦ در سال  1391جمعآوری شده
است .بررسیهای ﺣاصﻞ از تﺤلیﻞ عاملی نشان داد که شاﺧصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمﺤیطی مهمتریﻦ
مؤلﻔههای تﺄﺛیرپذیر از ﮔردشگری روستایی بوده؛ بهطوریکه ﺣدود  70درصد از واریانﺲ کﻞ عامﻞها را تبییﻦ
میکند.
هدف ایﻦ پژوهش ،اراﺋة مدل تﺤلیﻞ مﺤیط با رویکرد سیستمی برای برنامهریﺰی ﮔردشگری در شهرستان ماکو بوده
است .با توجه به مؤلﻔه های مورد بررسی و ماهیت موﺿوع ،رویکرد ایﻦ پژوهش توصیﻔی -تﺤلیلی و هدف آن
کاربردی است .در ایﻦ پژوهش ،ﺿمﻦ شناسایی عامﻞهای مؤﺛر بر برنامهریﺰی توسعه ﮔردشگری در شهرستان با
استﻔاده از ماتریﺲ ، SWOTتﺄﺛیرهای متقابﻞ آن ها نیﺰ به روش کمی و با استﻔاده از روش دیماتﻞ بررسی شد و
درنهایت عملکرد نهایی ایﻦ عامﻞها ،بر اساس تﺄﺛیرﮔذاری و تﺄﺛیرپذیری ،تﻔکیک و رتبهبندی شد و شکاف موجود بیﻦ
آنها مشخص شد .درنهایت ،با تو جه به شرایط ﺣاکم بر ﮔردشگری منطقه ،راهبردهایی نیﺰ اراﺋه شده است .نتایﺞ
پژوهش بیانگر وجود قوتها ،ﺿعفها ،فرصتها و تهدیدها در عرصه صنعت ﮔردشگری ماکو است ،اما ﺿعفهای
موجود در عرصه ﮔردشگری شهرستان ،بر قوتها غالﺐ است و مانع استﻔاده از فرصتها و پتانسیﻞها موجود شده
است؛ بنابرایﻦ ،ﮔردشگری شهرستان ماکو ،آنچنان که باید نتوانسته است از پتانسیﻞها و قوتهای موجود در زمینه
توسعه ﮔردشگری بهره ﮔیرد.
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ارزیابی سطﺢ ریسک در
فرایند توسعه
سیستمهای ﮔردشگری
(مطالعه موردی:
شهرستان ﺧرمآباد)

نقش رویکرد سیستمی
در ﮔسترش ﮔردشگری
با تآکید بر مناطﻖ
روستایی (هدف
ﮔردشگری :استان
کردستان)

مقاله علمی-
پژوهشی

مقاله علمی
پژوهشی

ﺣسﻦ علی
فرجی
سبکبار،
مﺤمد
سلمانی،
اطهره
عیاشی

1392

سعدی
مﺤمدی،
بدریه تابا،
سیوان
اسدی

1395

فصلنامه
جغرافیا و
مخاطرات
مﺤیطی

ریسک ،ارزیابی
ریسک ،سیستمهای
ﮔردشگری ،شهرستان
ﺧرمآباد

فصلنامه
فضای
ﮔردشگری

ﮔردشگری روستایی،
سیستم ﮔردشگری،
تکنیک سوات

ایﻦ پژوهش درصدد شناسایی ریسک ها ،از طریﻖ فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک و همچنـیﻦ در تالش برای بررسی
وﺿعیت ریسکهای ﮔردشگری و تخمیﻦ سـطﺢ و طبقـهبنـدی آنهـا در شهرستان ﺧرمآباد است .در ایﻦ مطالعه از
دیدﮔاه سیستم ﮔردشگری بـرای بررسـی ریـسکهـا استﻔاده شده است .برای ایﻦ منﻈور با بررسی ادبیات نﻈری و
دیـدﮔاه کارشناسـان ،ریـسک هـا شناسایی شدند و سﭙﺲ برای ارزیابی پارامترهای ریسک از مـدل Dematel- ANP
و تکمیـﻞ پرسشنامه توسط دو ﮔروه مدیران و ﮔردشگران در سیـستم ﮔردشـگری شهرسـتان ﺧـرمآبـاد استﻔاده شد.
نتایﺞ پژوهش ﺣاﺿر ﺣاکی از آن است که در بیﻦ ریسکهـای شناسـاییشـده در منطقه مورد مطالعه که عبارتند از:
ریسکهای سیاسی ،ریسکهـای ﺣقـوقی ،ریـسکهـای اقتصادی و مالی ،ریسکهای اجتماعی -فرهنگی،
ریسکهای بهداشتی و مﺤیطی ،ریسکهـای تکنولوژیکی ،ریسکهای ساﺧتاری ،عملکردی و ریسکهای ایمنی و
امنیـت و ریـسک هـای تکنولوژیکی بیشتریﻦ اﺣتمال وقوع را دارند .بیشتریﻦ مقـدار شـدت ،مربـوط بـه
ریـسکهـای ساﺧتاری و عملکردی است .همچنیﻦ از طبقهبنـدی ریـسکهـا کـه در سـاﺧتار سیـستماتیک
ﮔردشگری شهرستان ﺧرمآباد مشخص شد ،سطﺢ ریسک در ایﻦ مﺤدوده ،نسبتاً باالسـت و مهمتریﻦ سطﺢ ریسک
مربوط به ریسکهای ساﺧتار مدیریتی و عملکردی میباشد.
ایﻦ پژوهش با هدف ترسیم دیدﮔاه جامع و مبتنیبر رویکرد سیستمی از منطقه مورد نﻈر برای آسیﺐشناسی وﺿع
موجود و اراﺋه راهبردهای عملی برای برون رفت و رسیدن به وﺿع مطلوب تدویﻦ شده است .با استﻔاده از مطالعات
کتابخانهای و اسنادی و پرسشنامه در میان  100نﻔر از ﺧبرﮔان به تجﺰیه و تﺤلیﻞ دادهها با استﻔاده از شاﺧصهای
آمار توصیﻔی و سایر آزمونهای آماری مانند آزمون  Tو فریدمﻦ و استﻔاده از نرمافﺰارهای  SPSSو Expert choice
پرداﺧته است و با استﻔاده از تکنیک سوات به بررسی ابعاد عرﺿه و تقاﺿا در منطقه هدف پرداﺧته است و در نهایت
نیﺰ راهبردهایی را برای برونرفت از وﺿعیت فعلی به مطلوب اراﺋه دادهاند.
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 .8روند مطالعات انجام شده
ب ﺳﯽﻫﺎي محقق ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( ﮐ ﭘن داﺧتن بن م ضن

دﺷنﮕ ي د اﯾن ا بنﺎ

وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ و تحﻠﯿل اﯾن ﭘ(ﯾن(ه ﭘﯿنﯿن(ه و متن(وه ﯽ بنﺎ اﺳنتفﺎده از دﯾن( ﺎه
ﺳﯿست ﯽ بسﯿﺎ ﮐمف وغ ب ده و ب ﻧ عﯽ مﯽت ا
 1390ب ﮐ ﺷ

ﻗﺎﺳ ﯽ ﮐ ب ب ﺳﯽ

دﺷﮕ ي ﺷ مﺸ ( و ت ﺳﯿم فضﺎي حنﺎﮐم

ب آ ب عت ا ﯾم ﺳﯿستم ،ب مﯽ دد .ﭘژﻫ
م(ﯾ ﯾگ

فگ ﻧخستﯿن ﭘنژوﻫ ﻫنﺎ د ﺳنﺎ
آﺳﯿ ﺳخﯽ د مقطﻊ ﮐﺎ ﺷتﺎﺳﯽ ا ﺷن(

دﺷﮕ ي د داﻧﺸﮕﺎه عالم طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ از ﻧخستﯿن ﮐنﺎ ﻫنﺎﯾﯽ اﺳنگ ﮐن بن

ص ت متطقﯽ و هﺎمﻊ از وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ اﺳتفﺎده ﮐ ده اﺳگ .ﻧ دا زﯾ ب ﻧن عﯽ
ﻧﺸﺎ دﻫت(ه ﻫ

ﭘژوﻫ ﻫنﺎي صن ت فتن اعنم از مقنﺎالت عﻠ نﯽ -ﭘژوﻫﺸنﯽ و

ﭘ وژهﻫﺎي تحقﯿقﺎتﯽ داﻧﺸج ﯾﺎ د مقﺎطﻊ تحﺼﯿالت تﮑ ﯿﻠﯽ اﺳگ.
نمودار  .3روند مطالعات انجامشده در حوزه گردشگری با رویکرد سیستمی
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نمودار  .4تعداد پژوهشها و مطالعات صورت گرفته به تفکیک سطوح انتشار
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0
پایان نامه دکتری

مقاله علمی پژوهشی
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ﻧﮑت اي ﮐ د ا تﺒﺎ بﺎ ﻧ دا بﺎال بﺎﯾ( فگ اﯾن اﺳنگ ﮐن غﺎلنب ﭘنژوﻫ ﻫنﺎي
ص ت فت د اﯾن ح زه ب ص ت مقنﺎالت عﻠ نﯽ -ﭘژوﻫﺸنﯽ منﺎپ ﺷن(ه د
ﻧﺸ ﯾﺎت ب ده ،ﻫ مت( اﯾن مقﺎالت بﺎ ﭘﺎﯾﺎ ﻧﺎم ﻫنﺎ ﻫنمﭘ ﺷنﺎﻧﯽ داﺷنت و بسنﯿﺎ ي از
آ ﻫﺎ ﺧ وهﯽ از اﯾن ﭘﺎﯾﺎ ﻧﺎم ﻫﺎ ب ده اﺳگ .ولنﯽ د مج ن
تﺎﮐت
ا ﺷ( د

منﯽتن ا

فنگ ﮐن

فقط ﯾم ﭘﺎﯾﺎ ﻧﺎم د ﺳطح دﮐت ي و تت ﺎ ﺳ ﭘﺎﯾﺎ ﻧﺎم د ﺳطح ﮐﺎ ﺷتﺎﺳنﯽ
دﺷﮕ ي بﺎ اﺳتفﺎده از وﯾﮑن د ﺳﯿسنت ﯽ اﻧجنﺎم ﺷن(ه

ابط بﺎ م ض

اﺳگ؛ و ب عﺒﺎ تﯽ مﯽت ا
بﺎوه د اﯾتﮑ صنت گ

فنگ د اﯾنن حن زه واﻗ نﺎً فقن وهن د دا د .م اﮐن
دﺷنﮕ ي ذاتنﺎً ﭘ(ﯾن(ه اي بنﺎ ﭘﯿنﯿن( ﯽ بﺎالﺳنگ و د آ

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.

 .9ویژگیهای پژوهشگران مقاالت حوزه گردشگری با رویکرد سیستمی
ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( ﮐ غﺎلب ﭘژوﻫﺸﮕ اﻧﯽ ﮐن د حن زه ا تﺒنﺎ بنﯿن صنت گ
دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ب تحقﯿق ﭘ داﺧت اﻧ( ،اف ادي ب دﻧن( ﮐن د حن زه
هغ افﯿﺎ مب ﻧﺎم ﯾگي ﺷ ي و وﺳتﺎﯾﯽ) ف ﺎلﯿگ دا ﻧ( .ب عﺒﺎ تﯽ منﯽتن ا
ﻧﯿ ﯽ از ﮐسﺎﻧﯽ ﮐ د تحقﯿقﺎت ﺧ د د ح زه

فنگ

دﺷﮕ ي از وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ب ه

ب دهاﻧ( ،اﯾن اف اد ﻫستت( .ﻫ مت( ﮐ ب ﺳﯽﻫﺎي ﭘژوﻫﺸﮕ ﻧﺸﺎ منﯽدﻫن( ﮐن د
ﯾم دﻫ اﺧﯿ ﻧﯿگ بﯿﺸت ﯾن ﭘژوﻫ ﻫﺎﯾﯽ ﮐ د اﯾ ا د ح زه
ﺳﯿ(ه اﻧ( د مجالتﯽ ب ده اﺳگ ﮐ ب ﻧ عﯽ م ب
ب آ ب ده اﺳگ .د ﻧ ﺎﯾگ مﯽت ا
محققﺎ

ب هغ افﯿﺎ و ح زهﻫﺎي ﻧگدﯾم

فگ ﮐن ﻫنم مجنالت حن زه هغ افﯿنﺎ و ﻫنم

ﺷت ﻫﺎي هغ افﯿﺎ د ح زه تحقﯿقﺎت

ﮐ اﯾن ام د ا تﺒﺎ بﺎ م ض

دﺷﮕ ي ب منﺎپ

ﭘژوﻫ

دﺷﮕ ي د اﯾ ا ﭘﯿﺸﮕﺎم ب دهاﻧن(

حﺎض ﻧﯿگ ص(ق مﯽﮐت(.
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نمودار  .5رشته تحصیلی پژوهشگران حوزه گردشگری و سیستم
رشته مدیریت

مدیریت دولتی و امور

جهانگردی

عمومی

مهندسی صنایﻊ %17-

%4
اقتصاد

مدیریت سیستم و
بهره وری

%17
جغرافیا و برنامهریزی

%8

جغرافیا و برنامهریزی

روستایی

شهری

%33

%21
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 .10روش شناسی پژوهشهای حوزه گردشگری و رویکرد سیستمی
ب ﺳﯽ وش ﻫﺎي اﺳتفﺎده ﺷ(ه ت ﺳنط محققنﺎ و ﭘژوﻫﺸنﮕ ا اﯾنن حن زه ﻧﺸنﺎ
مﯽ دﻫ( ﮐ اﺳتفﺎده از وش ﭘ ﯾنﺎﯾﯽ ﺷتﺎﺳنﯽ ﺳﯿسنتم ،بﯿﺸنت ﯾن ﮐنﺎ ب د ا د بنﯿن
وشﻫﺎي م د اﺳتفﺎده داﺷت اﺳگ .اﯾن وش بﺎ اﺳتفﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎ ي ﮐ دا د ﻫم
وﻧ(ﻫﺎي ذﺷت

ا ا ا زﯾﺎبﯽ مﯽﮐتن( و ﻫنم بنﺎ اﺳنتفﺎده از دادهﻫنﺎ و داﺷنت ﻫنﺎي

ﭘژوﻫﺸﮕ مﯽت اﻧ( ﺳتﺎ ﯾ ﻫﺎﯾﯽ ا ﻧﯿگ ب اي آﯾت(ه ﭘﯿ بﯿتﯽ ﮐتن( .ﻧﮑتن اي ﮐن بﺎﯾن(
بﯿﺎ ﻧ د اﯾن اﺳگ ﮐ ﭘژوﻫ ﻫنﺎي اﺳنتفﺎدهﮐتتن(ه از اﯾنن وش ،بﯿﺸنت صنت گ
د ﺷﮕ ي د اﯾن ا

ا من د ب ﺳنﯽ ﻗن ا داده و فضنﺎي ﮐﻠنﯽ حنﺎﮐم بن آ و

ﭘﯿنﯿ( ﯽﻫﺎ و ذﯾتف ﺎ آ

ا ﺷتﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐ دهاﻧ( .آمﺎ  42د ص( وش ﭘ ﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿستم

ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( ﮐ ﭘژوﻫ ﻫﺎي اﯾن ح زه ﻫت ز و ودي بن
مﯽت اﻧ( تﺒﯿﯿن ﮐتت(ه ﺳﯿستم
از دﯾﮕ

دﺷﮕ ي ﮐﺸ

وشﻫنﺎي دﯾﮕن ي ﮐن

بﺎﺷ( ،ﻧ(اﺷت اﻧ( و فضﺎ ب اي اﺳنتفﺎده

وشﻫﺎ مﺎﻧت( مت(ول ژي ﺳﯿستمﻫﺎي ﻧ م و ﻧظ ﯾ بﺎزيﻫنﺎ و غﯿن ه ﮐن بن

ﻧ عﯽ از تحﻠﯿل ﺳﯿست ﯽ اﺳتفﺎده مﯽﮐتت( ،وه د دا د .ﻧﮑت اي ﮐ بﺎﯾ( ﯾﺎدآو ي ﮐ د
اﯾتﮑ تق ﯾﺒﺎً د ﻫ

ﭘژوﻫ ﻫﺎي صن ت فتن مﺼنﺎحﺒ ﻫنﺎ ﯾنﺎ ﭘ ﺳﺸنتﺎم ﻫنﺎﯾﯽ

ط احﯽ ﺷ(ه اﺳگ ﮐ ت ﺳط آ بنﺎ ﮐﺎ ﺷتﺎﺳنﺎ و متخﺼﺼنﺎ حن زه
ا تﺒﺎ ب ﻗ ا ﮐ ده و ت اﻧسنت اﻧن( ﮐن ﻧظن ات بنﺎزﯾﮕ ا مختﻠن
ه ﻊبت(ي ﻧ ﺎﯾت(.

دﺷنﮕ ي

ا ن دآو ي و
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تکنیک سوات
روش دیماتل
%8
( )Dematel
17%

پویاییشناسی
سیستم
%42

روش تحلیل
ساختاری،
توصیفی -تحلیلی
%8
%25
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 .11مهمترین کلید واژههای تحقیقات گردشگری با رویکرد سیستمی
ب ﺳﯽ تحقﯿقﺎت

دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﻧﺸﺎ منﯽدﻫن( ﮐن واژه «ﺳﯿسنتم

دﺷﮕ ي» و «ﻧﮕن ش ﺳﯿسنت ﯽ» ﭘ ﮐنﺎ ب دتن ﯾن واژهﻫنﺎﯾﯽ ﻫسنتت( ﮐن د اﯾنن
تحقﯿقﺎت م د اﺳتفﺎده ﻗ ا

فت اﻧ( .ﻫ نتﯿن «ﭘ ﯾﺎﯾﯽﻫﺎي ﺳﯿستم»« ،ﺳﯿﺎﺳتﮕذا ي

دﺷﮕ ي» و « دﺷﮕ ي» از واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫسنتت( ﮐن د م اتنب ب ن( ﻗن ا دا ﻧن(.
د واﻗﻊ ،مﯽ ت ا
اﯾن م م ﻫت

فگ ت ﺳﯿم ﻧقﺸ واژ ﺎ م د اﺳتفﺎده د اﯾن ﭘژوﻫ ﻫﺎ ،مﺎ ا ب
مﯽﮐت( ﮐ اﯾن ﭘژوهﻫﺎ م مسﺎئﻠﯽ از

دﺷنﮕ ي ا من(ﻧظ ﻗن ا

دادهاﻧ( و د واﻗﻊ اﺳتفﺎده از وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ و تجگﯾ وتحﻠﯿل صت گ
اﯾن وﯾﮑ د ،ح
م ض

دﺷﮕ ي بﺎ

م م ض عﺎت و مسﺎئﻠﯽ ب ده اﺳگ .اﯾنن ﻧقﺸن ﻫن(اﯾتﮕ اﯾنن
دﺷنﮕ ي از

اﺳگ ﮐ د واﻗﻊ دغ(غ محققنﺎ از ﭘن داﺧتن بن م ضن

د ﯾن ﺳﯿست ﯽ م م ا دي ا ﺷﺎمل ﺷ(ه و م اﻫ(افﯽ ا دﻧﺒﺎ ﮐ دهاﻧ(.
نمودار  .7مهمترین کلیدواژههای تحقیقات گردشگری با رویکرد سیستمی
مدیریت
یکﭙارچه
اﺛرات
اقتصادی

ارتباط
متقابﻞ
سند
چشمانداز
برنامهریﺰی
ﮔردشگری

تکنیک
سوات

ارزیابی
ریسک

ریسک

کلیت

عناصر

ﮔردشگری
ﺧارجی ایران

امکانسنجی

توسعه پایدار

الﺰامات
زیستمﺤیطی

تﺤلیﻞ مﺤیط

اﺛرات اجتماعی
فرهنگی

توسعه
ﮔردشگری
نهادی
فرادست
ﮔردشگری
تاریخی
توسعه
ﮔردشگری
تاریخی

سیاستگذاری ﮔردشگری
نرمافﺰار و
نسیم

ﮔردشگری

پویاییهای
سیستم

سیستم
ﮔردشگری

عرﺿه و
تقاﺿا

ﮔردشگری
روستایی

نگرش
سیستمی

شبیهسازی
مدلسازی
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 .12وضعیت مجالت در ارتبااط باا اساتفاده مقااالت از واژه گردشاگری و
رویکرد سیستمی
د ب ﺳﯽ ﻫﺎي محقق از وض ﯿگ ﮐنﺎ ب د واژه « دﺷنﮕ ي و وﯾﮑن د ﺳﯿسنت ﯽ»
مﺸخع ﺷ( ﮐ ت (اد  498متن از مقنﺎالت از اﯾنن واژه ﯾنﺎ تﺸنﺎب ﺎت آ اﺳنتفﺎده
ﮐ دهاﻧ( و  8مجﻠ اصﻠﯽ ﮐ بﯿﺸت ﯾن اﺳتفﺎده از اﯾن واژه ا داﺷت اﻧ( ،مﺸخع ﺷ(.
ﭘس از

وه هغ افﯿﺎ ﮐ د ت (اد مقﺎالت د ح زه

دﺷﮕ ي ﺳ آم( اﺳگ مجالتﯽ ﮐ د

دﺷﮕ ي و ﻫ نتﯿن ﺳﯿسنتم

وه عﻠ م اهت نﺎعﯽ ،اﻗتﺼنﺎد و من(ﯾ ﯾگ

متتﺸ ﺷ(هاﻧ( ،تﺒ ﻫﺎي ب (ي ا دا ﻧ( .اﯾن ا مﯽت ا ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ام داﻧسگ ﮐن
دﺷﮕ ي د ﺳنﺎﺧتﺎ آﮐﺎدمﯿنم ﮐﺸن
داﻧﺸﮑ(هﻫﺎ و

وه ﻫﺎي

د داﻧﺸنﮕﺎه ﻫنﺎي مختﻠن

ﻧﺎ ﻧﯽ تأﺳﯿس و تﺸﮑﯿل ﺷ(ه اﺳگ و ب

د ﯾن ﻫﺎي متفﺎوتﯽ ﭘ داﺧت ﺷ(ه اﺳگ .بﺎﯾ( ت ه ﮐ د ﮐ داﻧ
د ﮐﺸ

زﯾ مج عن
دﺷنﮕ ي از

ح زه

دﺷنﮕ ي

بسﯿﺎ ﻧ ﭘﺎ و ﺳطحﯽ اﺳگ و ﻫتن ز بسنﯿﺎ ي از ت لﯿن(ات عﻠ نﯽ د اﯾنن

ح زه زاﯾ

د وﻧﯽ ﻧﺒ ده و ه ابﮕ و حلﮐتت(هﻫﺎ مسﺎئل

از ط ف دﯾﮕ  ،غﺎلب مجالت ح زه

دﺷﮕ ي اﯾ ا ﻧﯿسنتت(.

دﺷﮕ ي ﻧﯿگ ت ﺳط اف ادي ادا ه مﯽﺷ د ﮐن

ب ﻧ عﯽ تخﺼﺼﯽ بﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧ ﻫﺎي عﻠم هغ افﯿﺎ ا تﺒﺎ دا ﻧ(.
نمودار  .8مهمترین مجالت در استفاده از واژه «گردشگری و رویکرد سیستمی»
25
20
15
10
5
0
ﮔردشگری
شهری

جغرافیای
سرزمیﻦ

اقتصاد فضا و برنامه ریﺰی و کتاب ماه علوم
اجتماعی
توسعه روستایی آمایش فضا
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نامه اتاق
بازرﮔانی

برنامه ریﺰی
منطقه ای

برنامه ریﺰی و
توسعه
ﮔردشگری
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نتیجهگیری
و ب ﺳﯽ ه گ ﯿ ي و ه ﯾﺎ ﭘژوﻫ ﻫﺎي ﻫ

مطﺎل

ﺷت

ﯾﺎي مسﺎئل ذﻫتنﯽ،

ﭘﺎ اداﯾمﻫﺎ و وش ﻫنﺎﯾﯽ اﺳنگ ﮐن ﭘژوﻫﺸنﮕ ا آ حن زه بن آ ﭘ داﺧتن اﻧن( و
ﻧﺸﺎ دﻫت(ه وﻧ(ﻫﺎ و ﺳط

داﻧ

ت لﯿ(ي د آ

ﻧﮕﺎه ﺳﯿست ﯽ ب ﭘ(ﯾن(هاي مﺎﻧتن(
بﺎزﯾﮕ ا و ذﯾتف ﺎ مختﻠ

ﺷت اﺳگ.

دﺷنﮕ ي بنﺎ وﯾژ نﯽﻫنﺎي متن(وه ﯽ و

مﯽت اﻧ( اب ﺎد اﯾن ح زه ا ﺷفﺎفت ﻧ ﺎﯾن( .بنﺎ وهن د

ﺳﺎبق بسﯿﺎ زﯾﺎد اﺳتفﺎده از وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ د تجگﯾ و تحﻠﯿل ﭘ(ﯾ(ه
د ﮐﺸ ﻫﺎي ت ﺳ ﯾﺎفت د اﯾن صت گ ،امﺎ ﻫ نتﺎ د ﮐﺸن

دﺷنﮕ ي
بسنﯿﺎ

منﺎ ضن

زﯾﺎدي د اﯾن ام مالحظ مﯽﺷ د .غﺎلب ﭘژوﻫ ﻫﺎي ص ت فت د ﮐﺸن  ،د
ح زه

دﺷﮕ ي و وﯾﮑ د ﺳﯿسنت ﯽ د ﺳنطح محﻠنﯽ بن ده و متجن بن

اﻫﺒ دي ﻗﺎبل اه ا ﻧﺸ(ه اﺳگ .ﻫ مت( منﯽ تن ا
وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ مختع ح زه

فنگ ﮐن ضن

ﭘن داﺧتن بنﺎ

دﺷﮕ ي ﻧﯿسگ ،بﺎ اﯾن وه د داﻧ

اﯾن ح زه بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ بسﯿﺎ ض

نگا ه

ت لﯿن(ي د

دا د .ع(م و ود داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي م تﺒن د

مقﺎطﻊ تحﺼﯿالت تﮑ ﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ع امﻠﯽ اﺳگ ﮐن ح ﮐنگ بن ﺳن گ ت لﯿن(ات
عﻠ ﯽ بﺎ اﯾن وﯾﮑ د ا ﮐت( ﮐ ده اﺳگ .ﭘژوﻫ ﻫﺎي ص ت فت د اﯾن ح زه از
مﺒﺎﻧﯽ و مﺎ م

ﻧظ ي ض ﯿفﯽ ب ﺧ دا ب ده و ﻧت اﻧسنت اﻧن( بنﺎ ﻧﮕنﺎه عﻠ نﯽ و

تحﻠﯿﻠﯽ صحﯿح ب ﺷتﺎﺳﺎﯾﯽ بﺎزﯾﮕ ا مختﻠ
ﻫ نتﯿن ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( بﯿ

اﯾن صت گ د ﺳطح ﮐنال بر دازﻧن(.

از  50د ص( محققﺎﻧﯽ ﮐ ب ﭘژوﻫ

د اﯾنن

زمﯿت ﭘ داﺧت اﻧ( از ﭘﺎﯾ داﻧﺸﯽ هغ افﯿﺎ ب همت( ب دهاﻧ( و اﯾن ام ﻫنم منﯽت اﻧن( از
دالﯾﻠﯽ بﺎﺷ( ﮐ متج ب ع(م ت لﯿ( داﻧ

عﻠ ﯽ دﻗﯿق ح زه

دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑن د

ﺳﯿست ﯽ بﺎﺷ(.
بﺎ وه د اﯾتﮑ بسﯿﺎ ي از ﭘژوﻫ ﻫﺎ ب ﺳﯿستم

دﺷﮕ ي اﺷﺎ ه ﻧ ن دهاﻧن( و

اذعﺎ ﮐ دهاﻧ( ﮐ اﯾن ﭘ(ﯾ(ه ﻧﯿﺎزمت( ﯾم ب ﺳﯽ ﺳﯿست ﯽ اﺳگ ،ولﯽ ﭘنژوﻫ ﻫنﺎي
ص ت فت ﻧت اﻧست اﻧ( بﺎزﯾﮕ ا اﯾن حن زه ا ﺷتﺎﺳنﺎﯾﯽ ،دﺳنت بتن(ي و تحﻠﯿنل
ﻧ ﺎﯾتنن( .صننت گ
ﺳﯿﺎﺳگ ذا ي ﻫﺎﯾ

دﺷننﮕ ي بنن واﺳننط بننﯿن بخﺸننﯽ بنن د تﺼنن ﯿ ﺎت و
ﻧﯿﺎزمت( ف م دﻗﯿق از ﻗ( ت و اث ذا ي بﺎزﯾﮕ ا مختﻠن

آ
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ﺷنﺎﯾ( د

دا د .وه د اﯾن حجم از بﺎزﯾﮕ ا و ﻫ ﺎﻫتﮕﯽ بنﯿن آ ﻫنﺎ بن اي ت ﺳن
ﻫﯿچ ﯾم از ح زه ﻫﺎي دﯾﮕ ض و ت ﻧ(اﺷت بﺎﺷ( ،امﺎ اﯾن امن د ت ﺳن

صنت گ

دﺷﮕ ي ﯾم ض و ت و الگام اﺳگ.
از ه تﯽ دﯾﮕ ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ(
دﺷﮕ ي ف ﻫتﮕﯽ -تﺎ ﯾخﯽ،

دﺷﮕ ي طﺒﯿ ﯽ،

تف ﯾحﯽ و و زﺷﯽ و ...بﺎزﯾﮕ ا مختﻠ
ﻧ ﻫﺎي

ﯾم از

ﻧ ﻫنﺎي مختﻠن

دﺷنﮕ ي مﺎﻧتن(
دﺷنﮕ ي

دﺷﮕ ي ﺳالمگ،

و متفﺎوتﯽ دا ﻧ( و بسنت بن اﯾتﮑن ﮐن(ام

دﺷﮕ ي بﺎ دﯾ( ﺎه ﺳﯿست ﯽ ب ﺳﯽ و ا زﯾﺎبﯽ ﺷن د ،منﯽت اﻧن(

ﻧتﺎﯾج متفﺎوتﯽ ا د ب داﺷت بﺎﺷ( .تحﻠﯿل ﭘژوﻫ ﻫﺎي ص ت فت ﻫنم د ﺳنطح
مﻠﯽ و ﻫم محﻠﯽ ﻧﺸنﺎ از تﺸنﺎب
«بﺎزا ﯾﺎبﯽ

اﻫﮑنﺎ ﻫنﺎي ا ائن ﺷن(ه دا د .بن عتن ا مثنﺎ ،

دﺷﮕ ي» ﯾﮑنﯽ از ت صنﯿ و اﻫﺒن د ﻫنﺎي ﭘﯿﺸنت ﺎدي د غﺎلنب اﯾنن

ﭘ وژهﻫﺎ اﺳگ؛ ﻫ نتﯿن اﮐث ﭘﯿﺸت ﺎدﻫﺎي ا ائ ﺷ(ه ﺳﯿﺎﺳگ ﮐﻠﯽ ﻫستت( ﻧن
اه اﯾﯽ و ﭘﺸت اﻧ آ ﻫﺎ ﻧﯿگ ع مﺎً مﺒﺎح

اﻫﮑنﺎ

ﻧظ ي اﺳگ تﺎ تج بﯽ.

د ﻧ ﺎﯾگ مﯽت ا اﯾن ﻧ بﯿﺎ ﮐ د ﮐ آثﺎ عﻠ نﯽ د حن زه

دﺷنﮕ ي بنﺎ

وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﻫت ز ﻫ ﯾگ داﻧﺸﯽ ﭘﯿ(ا ﻧﮑ ده و ﻧت اﻧست اﺳگ د مﯿﺎ تحقﯿقﺎت
م تﺒ ط بﺎ

دﺷﮕ ي بن اي ﺧن د هﺎﯾﮕنﺎﻫﯽ داﺷنت بﺎﺷن( .از ط فنﯽ ﻫتن ز مجﻠن

تخﺼﺼﯽ د ﮐﺸ
مختﻠ

بﺎ اﯾن وﯾﮑ د وه د ﻧ(اﺷت ﮐ بت اﻧ( آثﺎ ي ﮐ د ح زهﻫنﺎي

بﺎ اﯾن وﯾﮑ د ﻧﮕﺎﺷت مﯽﺷن ﻧ( ،ا متتﺸن ﮐتن( .ﻫ نتنﯿن ﻫتن ز ب ﺳنﯽ

دﺷﮕ ي بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﻧت اﻧسنت اﺳنگ بن عتن ا ﯾﮑنﯽ از ﺳ فﺼنلﻫنﺎي
آم زﺷﯽ اﯾن ﺷت د مقﺎطﻊ مختﻠ

ﻗ ا

ﯿ دوض

ﭘ داﺧتن ب اﯾنن حن زه و

صت گ بﺎ دﯾ( ﺳﯿست ﯽ ادامن دا ﺧ اﻫن( بن د .از طن ف دﯾﮕن ﻧﯿنگ ،ﻫنﯿچﮐن(ام از
دﺳتﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧ ﺎدﻫﺎي مسو

د ام

دﺷﮕ ي تﺎﮐت

ب اﻫ ﯿگ ﭘ داﺧتن بن اﯾنن

صت گ بﺎ وﯾﮑ د ﺳﯿست ﯽ ﭘﯽ ﻧﺒ دهاﻧ( و تقﺎضﺎﯾﯽ از هﺎﻧب آ ﻫﺎ صن ت ﻧﮕ فتن
اﺳگ؛ م اﮐ ب ﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎ مﯽدﻫ( ﮐ تﺎﮐت
ﻫﯿچﯾم از ﻧ ﺎد ﻫﺎي د ﯿ د ام

ﭘن وژهاي بنﺎ اﯾنن وﯾﮑن د ت ﺳنط

دﺷﮕ ي ﺳفﺎ ش داده ﻧﺸ(ه ﯾﺎ ب اﻧجﺎم ﻧ ﺳﯿ(ه

اﺳگ.
ﭘﯿﺸت ﺎد ﻧﮕﺎ ﻧ( ﺎ ب اﯾن اﺳنگ ﮐن اﺳنﺎتﯿ( ،محققنﺎ و ﭘژوﻫﺸنﮕ ا حن زه
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دﺷﮕ ي بﺎ ﻗ ا داد اﯾن وﯾﮑ د د مح
داﻧ

وز ﻫ گ

تحقﯿقﺎت ﺧن د بن ت لﯿن( ادبﯿنﺎت و

ﺎ ﻧ( و هتس ﭘژوﻫ ﻫﺎ ﻧﺎظ ب مسﺎئل اصنﻠﯽ

دﺷنﮕ ي د

ﺳطح مﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳتﮕذا ي ﮐال بﺎﺷ( تﺎ بت ا ب ت ﺳﯿم محﯿط ﮐال و ﻧظنﺎم حنﺎﮐم
ب اﯾن صت گ ﭘ داﺧگ .از ط ف دﯾﮕ  ،ﻧ ﺎدﻫﺎي د ﯿن د امن

دﺷنﮕ ي مﺎﻧتن(

ﺳﺎزمﺎ مت لﯽ اﯾن ام د ﮐﺸ  ،ﻫم مسﯿ ي ا ﻫ ا ﻧ ﺎﯾت( تنﺎ محققنﺎ بﯿﺸنت ي
ت غﯿب

دﻧ( ﮐ بﺎ اﺳتفﺎده از اﯾن وﯾﮑ د بن منﺎ ه هن ﯾﯽ بن اي حنل مسنﺎئل و

مﺸﮑالت اﯾن ح زه ب تحقﯿق و ﭘژوﻫ

بر دازﻧ(.
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چکیده
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بهسوی نقطه مطیوب و تعالی نظام اداری است .هدف اصیی پژوهش ،طراحی مدلی برای تحول
نظام اداری از ماظر خطمشریهرای ررهاگری اسرت .پرژوهش حا رر برحسر هردف از نرو
تحقیقات توسعهای و برحس نتیجه از نو کاربردی است .هامعه آمراری پرژوهش را خبرگران
عیوی و اهرایی کشور تشکیل دادهاند .با استفاده از روش نوونهگیری شبکهای ،هیئت خبرگران
عیوی  ۱۴نفر و هیئت خبرگان اهرایی  ۱۶نفر تعیین شد .در ادامه با انجام روش دلفری در سره
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ا زامدي ،اجزممعد ،الیمالد و حقو د را مدتواند شممل شود (رضمید و شامدالوید،
 .)۱ :۱۳۹۲رالاامل

دولاا

در اام کره اا

کااه خااود را عماادتم دااه شااکل

خطمشد گذاري نشم مد دهاد اه یاكالاو و ت هاد نظام جمهاوري االايمد داه

طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خطمشیهای فرهنگی 143

آموهه همي شرع مقدس االي اه الاوي دیگار ،ضارورت دررالاد و نحاوه ت ممال
آموهه همي االيمد دم کره ا
مد المهد .حرک
مدیری

و کرای اد خاطمشادگاذاري کره گاد را دوچ ادا

رو ده رشد و دمل ده انقيب االيمد در ارائه الگاوید داددادیل اه

المهمم همي کمرآمد و دهرهوري در گرو تأکید و ارجنهمد داه مللفاههامي

کره گد اال

که ریشه در آموهههمي مز ملد دین م ین االي و ارهشهمي انقايب

االيمد دارد (اللطمند و دیگرا .)۱۳۹۳ ،
نظم اداري هر کشوري دمید دم توجه ده ج ههمي دمره کره گد همام جمم اه
دررالد شود ،هیرا این نظم در دسزر کره گد همم جمم ه توالا ه مادیمداد (ریگاز
۱۹۸۰؛ هدي ۲۰۰۱ ،و الواند .)۱۳۸۸ ،همچ م که کره

هر جمم ه ده ده اود نظام

اداري و توال ه کشور کمك مدک د ،مدتواند ممن د دراي ده ود و توالا ه عملکارد
المهمم همي دولزد نیز دمشد (همرونم )۱۴۳ :۲۰۰۸ ،در پژوهش پیشرو ماد تحاو
نظم اداري ایرا را اه م ظر خطمشدهام و الیمالا هامي کره گاد موجاود ماورد
دررالد رار دادیم .د مدراین ،در این پاژوهش داه دن ام یامکزن پمالاخد داراي ایان
پرالش هسزیم که مد تحو نظام اداري در ایارا اه م ظار خاطمشاد کره گاد،
چگونه مدلد اال ؟
پرسشهای تحقیق
 مد تحو نظم اداري در ایرا اه م ظر خطمشد کره گد ،چگونه مدلد اال ؟ ع مصر و اد مد تشکیلده ده مد تحو نظم اداري ایرا کدام د؟ خطمشدهمي کره گد چه تأثیري در مد تحو نظم اداري ایرا دارند؟ .۱ادبیات پژوهش
 .۱-۱پیشینه و سوابق پژوهش

مطمل متد که تمک و پیرامو تحو نظم اداري اندم پذیرکزه ،مز دد و مز اوع االا  .در
ای دم تيش مدشود تم اه م ظر الیمال هم و خطمشدهمي کره گد داه موضاوع تحاو
نظم اداري پرداخزه شود و تم حد امکم در این جه

گممد جدید درداشزه شود.

 -شااریفهاده و همکاامرا ( )۱۳۹۵پژوهشااد داام ع ااوا «آالاایبش مالااد
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خطمشد همي کره گد مراکز االزمند صداوالیممي جمهوري االايمد ایارا » اندام
دادند .در این پژوهش دم االزفمده اه مد همي مخزلف خطمشدگذاري و داه کماك
شمخصهمید که اه مد همي مورد تأکید االزمدا دانشگمهد مرت ط دم رالامنه ،علاو
ارت مطمت و همچ ین کمرش مالم رالمنه ده دال

مدآید ،الگوي خطمشاد کره گاد

مراکز االزمند صداوالیممي جمهوري االايمد ایارا حمصال مادشاود؛ الا ب دام
االاازفمده اه روش کرای ااد تحلیاال اللساالهمرات ااد شاامخصهاامي مااد ایدمدشااده
اولوی د دي مد شوند .در ادامه دم روش دلفد در چ اد مرحلاه دام ت یاین کراواناد
پمالخهمي جمعآوريشده ،عوامل آالیب کرای د جمري خطمشدهمي کره گد مراکز
صداوالیمم ش مالمید مدشود .نزمیج روش کرای د تحلیل اللسلهمرات د نشام داد کاه
«توجه نکرد ده دالزیمدد و دریمک
م مون

اطيعمت مرت ط دم مراکاز صداوالایمم» توالاط

مدلب و االزم همي صداوالیمم ،در همم تدوین خطمشادهامي کره گاد

دراي مراکز ،مهمترین آالیب اال .
 محمدي و دیگرا ( )۱۳۹۵پژوهشد را دم ع وا «طراحاد و ت یاین الگاوياثردخش نظم اداري ایرا » اندم دادند .دراي جمع آوري داده هم اه ادزار ماامح ه و
روش دلفد دهم ظور ش مالمید و کسب نظر خ رگم دهره دارده شاده االا  .نزامیج
دیم ک ده آ اال

که دین وضاع موجاود و مطلاوب اد امد مادیریزد ،حرکاهاي و

الیمالد ،اخزيف م مداري وجود دارد و دین وضع موجود و مطلوب د اد امنوند،
اخزيف م مداري مشمهده نمدشود.
 دمراند و دیگرا ( )۱۳۹۶در پژوهشد دم ع اوا «مواناع تحاو نظام اداريایرا  :مطمل هاي در کره

المهممند» دار کره ا

اداري داهع اوا دسازر تحاوتت

توجه کردهاند .هدف اصالد ایان تحقیا  ،ش مالامید مواناع تحاو اداري اه م ظار
کره

اداري اال  .در االمس یمکزههمي تحقی  ۱۰۰ ،ممنع در ملب یامهده دالازه اه

موانع در اله الطح کردي ،المهممند و کراالمهممند ش مالمید شدند.
 درخشااه و االااممعیلد ( )۱۳۹۶در پژوهشااد داام ع ااوا «درآماادي داارالیمالزگذاري کره گد دینالمللد جمهوري االيمد ایرا » مدکوش د ضمن توضایح
مفمهیم الیمالزگذاري ،الیمالزگذاري کره گد و الیمالزگذاري کره گد دینالمللاد دام
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مرور پیشی ه این مقوله در جمهوري االيمد ایارا  ،االا مد مرداوه داه آ را در دو
ملب کي و خرد دررالد کرده و دم ت یاین گفزمام هامي حامکم دار الیمالازگذاري
کره گد داین المللاد جمهاوري االايمد ایارا  ،موضاوع الیمالازگذاري کره گاد
دین المللد جمهوري االيمد ایرا را دهع وا پرالش اصالد مقملاه ماورد مدا اه و
واکموي رار ده د .روش تحقی این پژوهش توصیفد -تحلیلد اال

که دادههامي

آ اه طری ا مطمل ااه کزمدخمنااهاي ،اال ا مدي و ماادارك علمااد االاازخراج و مااورد
تدزیهوتحلیل رار خواهد گرک .
 -ایو گد یو  )۲۰۰۶(1در پژوهشد دم ع وا «کره

و نام اداري در شار

آالیم ،اروپم و آمریکم :تحو نظم اداري اه طریا کره ا هامي مزقمدال آمیخزاه در
کشور کره ج ودد» ارت مه و ش کهاي که میم کره

و نظام اداري در کشاورهمي

شر آالیم ،اروپم و ایمتتمزحده وجود دارد را مورد دررالد رار مددهد .در االمس
این پژوهش ،تحو داراي یك همی ه دموکراتیك کره گد اال

کاه عي اهم اد داه

توال ه احسمس هم سزگد ،انسدم کردي و ممن د در درادر کسمد اداري اال .
 -رائو تممکو )۲۰۱۸(2در پژوهشد دم ع وا «اصيحمت یاك دولا

در حام

شکلگیري :درسهمید اه دو دهه اصيحمت نظام اداري در کاممرو » رادطاه پویامي
میم نزمیج اصيحمت نظم اداري را اه طری تدزیهوتحلیل مکمنیسمهام و کرای ادهمید
که اه اواخر دهه  ۱۹۸۰تمک و م در ده اصيحمت اداري شده ،مورد مطمل ه ارار داده
اال  .د مدراین ،اصيحمت اداري در طو این الم هم دهع وا یك دانش تخاااد و
چمرچودد عی د دراي ا داممت عمومد ش مخزه شده اال  .همچ ین اصايحمت اداري
ده دلیل نمود دیروند آ دهع وا یك ه ر ا دا نیز ش مخزه مدشود.
 .۲نظام اداری

۳

نظم اداري ده مدموعه المهمم هم و نهمدهمي دولزد و عمومد اطي مادشاود کاه
خدممت و کمتهمي عمومد را ارائه مدده اد (صاملحدامیاري و شامدالوید:۱۳۹۲ ،
1. Eun Gee Yun
2. Raoul Tamekou
3. Administrative
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 .)۱-۱۱نقش نظم اداري در المخزمرهمي ا زامدي ،الیمالد ،اجزمامعد ،کره گاد و
کاه

تأثیر آ در تحق اهداف نظم همي کي جمم ه دهانداههاي ت یاینک اده االا

ددو طراحد یك نظم اداري م طقد و کمرآمد ،دالزیمدد داه اهاداف مزداور عملاد
نیس

(اک ري و دیگرا  .)۱۳۸۶ ،دروا ع ،نظم اداري دهم زله دمهوي اجرایاد نظام
که کمرکردهمي درال

الیمالد هر جمم ه اال

ض ف و عملکردهامي نمدرالا

آ مدتواند پویمید و دمل دگد نظام ،

آ موجاب داددی د ،الالب مشاروعی

کروپمشد نظم حمکم شود (اممم لدهاده .)۱۳۹۱ ،ش مخ

ود

ام

د ی نظام اداري ،اصاو

و م مند جمم ه و شرایط محیطد و داخلد حمکم دار آ مادتواناد مام را در ت یاین
اهداف مرحله اي و راه ردهمي آ و نیز تدوین درنممههامي اجرایاد کماك ک اد و
همی ه تحق اصيح نظم اداري را کراهم ک د (مش کد و جمملد.)۵۷-۵۹ :۱۳۸۹ ،
 .۱-۲تحول نظام اداری

۱

تحو اداري ی د آممده المهي نظم اداري دراي تحو  ،ایدامد دسازر م مالاب داراي
تحق درنممه همي تحو اداري ،اندم اصيحمت ضروري داهم ظاور پیراالازن نظام
اداري اه عوامل دمهدارنده (محمادهاده .)۱۳۷۴ ،تحاو اداري کرای ادهمي مز اددي
عمومد کمرک م  ،اصيح الامخزمرهمي اداري ،ت مالاب ویامیف و

همچو مشمرک

اخزیاامرات ،توانم دالاامهي کمرک اام و ماادیرا  ،پمالااخگوید دولزمااردا در مقمداال
شهروندا  ،نظمرت در نظم اداري و توال ه شیوههمي اطيعمتد و ...را دن م مدک د.
دم اینحم  ،علدریم تيش همي کراواند که در جه

تحو اداري صورت پذیرکزاه
مارد

اال  ،وض ی

و عملکارد ادارات اه نظار مسائوت  ،کمرم ادا و درنهمیا

مطلوب نیس

(اللطمند .)۱۳۸۶ ،تحو اداري ،االزقرار ک موري نوین ،تغییر د یامدي

راه ردهم ،مه دالد مددد کرای دهم ،دمهالمهي الامهمم در چامرچوب یاك الامخزمر
مزفموت ،ا دا کي ده ده ود نوآوريهمي ادیم تملك ،تغییار کره ا
در نظم اداري اال

و نظامیر آ

(کمتر و کوهن .)۱۳۸۵:۱۱ ،در ت ریف دیگاري ،تحاو اداري

اندم ا داممتد دراي اثردخش تر المخزن دوروکراالد اه طری شفمکی

و پمالخگوید

1. Administrative Reform
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(نشکوا و کوالزمدی وا.)۳۳۳-۳۲۴ :۲۰۱۲ ،

ده نیمههم و درخواال همي عمو اال
 .۲-۲وضعیت موجود نظام اداری ایران

دهرهوري دول

در ایرا در االمس آممر و دادههمي موجود در وض ی

رضمی دخشد

نیس  .نزمیج گزارش رشد دهرهوري کل عوامال تولیاد کاه در الام  ۲۰۰۳اه الاوي
المهمم دهرهوري آالیمید اندم شده و ده ترتیب رشد تولید نمخملص داخلاد ،رشاد
دهرهوري کل عوامل و الهم رشد دهرهوري کل عوامل اه رشد تولید را در کشورهمي
شرک ک ده دررالد کرده اال

( لدپور ،)۱۳۹۲ ،نشم مددهد الهم نیروي انسمند

در کرای د دهرهوري دسیمر دمتال  .امم دهریام تأکیاد در الیمالازگذاريهام ،عملکارد
دهرهوري نیروي کمر در ا زامد ایرا طد دهههمي اخیار نشام داده االا

کاه تاوا

دملقوه نیروي کمر در کرای د تولید االزفمده نشده و رشد هیمدي نداشزه اال .
مهمترین و عمدهترین عوامل کمهش دهرهوري م امدع انسامند ،ناممزواه داود
درآمد و هزی ه نیروي کمر اال ؛ ی د همم عمملد که مهمترین نقش را دراي ایدامد
مشمرکزد عممل دیگار در دهارهوري االا

انگیزه در نیروي کمر ایفم مدک د .مدیری

( لدپور .)۵۹۵-۱۳۹۴:۶۱۸ ،مرکز نوالمهي و تحو اداري م مونا

درنمماهریازي و

امور ا زامدي در مهرممه الم  ۱۳۸۷در گزارش خود دم ع وا «طارح االازقرار نظام
مدیری

دهرهوري در االزم هم» مسمئل هیر را دهع وا مسمئل االمالد کشور در همی اه

دهرهوري درمدشممرد:
 -ران همي ا زامدي و وض ی

نمم مالب دراي اکزایش ر مد پذیري در کشور؛

 درخوردار ن ود اه نظم ارهیمدد عملکارد دالازگمههامي اجرایاد دار م اميعملکرد شمخصهمي دهرهوري در دخشهم و هیاردخشهامي ا زاامدي و درنزیداه
نمم مالبدود مو ی
 -نمام د وض ی

دراي شمیسزهالمتري در انزامب مدیرا ؛
دراي الرممیهگذاري؛

 کمراید پمیین در دهرهوري اه م مدع و ثروت ملد؛ -نهمدی هنشد کره

دهرهوري؛

 -وادسزگد درآمد ارهي کشور ده صمدرات نف

خم ؛

 -ض ف نظم تولید آممر دهم ظور کراهم آورد همی ه اطيعامتد م مالاب داراي
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محمال ه شمخصهمي دهرهوري؛
در همااین راالاازم ویژگاادهاام و خاوصاایمت نظاام اداري در وضااع موجااود
دهصورت هیر ت یین شده دود که ع مرت د اه:
 دخشدنگر و درو گرا؛ روهمرهمدار و نزدیكدین؛ تحو گریز و محمکظهکمر؛ مشمرک نمپذیر ،خودمحور و اکزو طلب؛ تدردهگرا ،ال زد و دانشگریز؛؛

 -ددنظم و نمهممه

 مداخلهگر ،مدري ،ر مد نمپذیر و دول مدار؛ ت هدپذیر و اخي گرا؛ دملقوه توانم د و مسز د تحو (گزارش درنممه تحو در نظم اداري کشاور،.)۲۶ :۱۳۸۳
 .۳-۲جایگاه مطلوب و مورد انتظار نظام اداری جمهوری اسالمی ایران

در کشور ایرا دم یهور انقيب االيمد ،گم همي اولیه تحوتت در دخش دولزاد و
نظم اداري کشور توالط شوراي انقيب درداشزه شد .دم دروه ج
دیوا المتري ایرا دهنمچمر ده الم
نظم دوروکراالد را ده الم

تحمیلد ،نظام

تمرکز دیشزر رانده شد .ایان کرای اد دخاملزد،

تمرکزگراید و گسزرش الهم دودجه عماومد دولا

الو داد و هر روه الهم دودجههمي عمراند ده نفاع دودجاه جامري گارایش پیادا
مدکرد .این گرایش اکراطد ادامه یمک

و اندم مأموری همي دول

و عملکاارد آ را داام نمکمرآماادي رودااهرو الاامخ
دیوا المتري اههرجه

را دیشازر کارد

و ضاارورت تحااو را در نظاام

ضروريتر نمود (ط مط مید .)۹۱-۱۲۸ :۱۳۹۱ ،هم همم دام

این تحوتت ،تهیه ال د چشمانداه ایرا در اک  ۱۴۰۴و الیمال همي کلد اصل ۴۴
و صاادر آ  ،شاارایط جدیاادي را دااراي حرک ا

تحااولد ک اراروي الیمالاازمدارا ،

درنممهریزا و مدیرا رار داد ۱۰ .درنممه تحو اداري دام توجاه داه احکام امنو
مدیری

خدممت کشوري ،منو درنممه توال ه پ دم ،الیمال همي کلاد اصال ،۴۴
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ده ویژه الیمال همي کلد نظم اداري اديید مقم م ظم ره ري ،د یمدي مسزحکمتار
اه تحو المهممند را در عرصه همي ا زامدي و مدیریزد ،ضاروري نماود .در ک امر
همه درنممههم ،الیمال هم و وانین حمکم در کشور دراي تحو و ده ود نظام اداري،
یك رویکرد م مالب و اثردخش دراي ت ملد المهممند ،دهکامرگیري الگوهامي ت املد
المهممند اال  .دهم ظور طراحد الگوي ت ملد المهممند ،عوامل همی اهاي حامکم دار
کشور در چهمر حوهه هیر دالزهد دي شده اال :
 )۱الیمال همي کلد نظم اداري کشور؛
 )۲درنممههمي تحو نظم اداري کشور؛
 )۳منو مدیری

خدممت کشوري؛

 )۴ال د چشمانداه  ۲۰المله کشور (رون .)۵ :۱۳۹۰ ،
 .۴-۲دولت یکپارچه الکترونیک

دولزمردا دراي ارائه خدممت دم کیفی
دهع وا االمالد ترین عممل دقمي دول

دهزر کاه دار مشاروعی دخشاد داه دولا
و کسب اعزممد دیشزر مرد ده دول

درصدد دهرهم دي اه ک موري ارت مطمت و اطيعمت در کرای دهمي دول
درنهمی

م در ده یهور شکل جدیدي اه دول

( لدپور .)۱۳۸۷ ،دول

الکزرونیك ع مرت اال

دم ع وا دولا

االا ،

درآمدند که

الکزرونیکاد شاد

اه مزحو کرد حکوم

و کرای د

کشورداري اه طری دالزرستر ،کمرآمادتر ،پمالاخگوکارد آ  ،ارائاه اطيعامت و
خدممت ده شهروندا و المیر نهمدهمي دولزاد دام االازفمده اه ک اموري اطيعامت و
ارت مطمت (مکی زمش.)۴۰۶-۴۱۹ :۲۰۱۴ ،
 .۳محورهای مطالعه خطمشی عمومی
مطمل مت در همی ه خطمشدهمي عمومد در محور دو همی ه االمالد اندم مدگیرد:
الف) تجزیه وتحلیل خط مشی :در این نگرش تأکید در محزواي خط مشد هم و
کیفی

خطمشدهمید اال

که اه الوي نظم حکومزد در رار مدشود.

ب) فرایند خطمشی :این نگرش در کرای د تدوین ،اجرا و ارهیمدد خطمشادهام
تأکید دارد و ع مصر تأثیرگذار در خطمشدهم را مورد دررالد رار مددهاد (الاواند و
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صراکدهاده .)۱۱۹ :۱۳۸۰ ،ال زه در حم حمضر محور ارهیمدد خطمشاد را داهت هامید
محور الو در مطمل مت خطمشد مطرح مدک د (دانمیدکرد.)۱۳۹۲ ،
 .۱-۳فرایند خطمشی

درخيف ت دد در ت ریف خط مشاد ،کرای اد مرداوه داه آ اه اجمامع نسا د داین
صمحبنظرا درخوردار االا ؛ داهگوناهاي کاه داراي کرای اد خاطمشاد ،مراحال
ششگمنهاي را مورد تأکید رار مدده د .این اتفم نظر تم جمید االا

کاه دریکل اد

نیز که نگمه الیسزمد ده کرای د خطمشدگذاري دارد و دهنوده خاود دیادگمه دسایمر
مزممیزي را مطرح مد ک د ،در ت یین مراحل کرای اد خاطمشادگاذاري همام الایر
مزداولد را مطرح مدک د که المیر صمحبنظرا در آ اتفام نظار دارناد (دریکل اد،
 .)۲۶: ۲۰۱۵کلیمت کرای د خطمشدگذاري در شکل  ۱ده نممیش درآمده اال .
شکل  .۱مراحل فرآیند خطمشیگذاری

ظهور مسئله

تنظیم دستور
کار

تصویب

انتخاب جایگزین

ارزیابی

اجرا

دریکل د۲۶ :۲۰۱۵ ،

 .۲-۳خطمشیهای فرهنگی

۱

خطمشد کره گد ده م مي عم و عرکاد ،مدموعاهاي اه اهاداف ،م امند ،اصاو ،
اولوی هم و خطمشدهمي اجراید را شاممل مادشاود (اصاو الیمالا
 .)۱۳۷۱امم وا ی

این اال

کره گاد،

که تفکیك عرصههمي مخزلف خطمشدگاذاري اگار

نمممکن دمشد ،دسیمر دشوار اال  .کره

 ،دُ دي اه اد مد وا ی

اجزممعد اال

و

خطمشد عمومد اه آندمکه ده وا ی همي اجزممعد مرداوه مادشاود داراي د اد
کره گد اال  ،امم وادسازه داه موضاوعمت مخزلاف ایان د اد کره گاد مادتواناد
پررن تر یم کمرن تر شود (خ یفر و آ داید .)۴۵ :۱۳۹۴ ،الیمالازگذاري کره گاد
1. Cultural Policy
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در یك جمم ه دی د ده آ دالزه اه ا داممت و تامیممت حمکمی
که ده دن م کره

اطي مادشاود

جمم ه ی د ت ملد دمورهم ،ارهشهم و رکزمرهمي اکراد جمم اه اه

طری پیمدهالمهي آموهههمي دی د اال

(دم ريکارد .)۳۶ :۱۳۹۵ ،در ت ریفاد دیگار

ادگمر و الدگویك ،خطمشد گذاري کره گد را شممل اصو و راه ردهامي کلاد و
عملیمتدشدهاي م رکد مدک د که در ناوع عملکارد یاك نهامد اجزمامعد در اماور
کره گد االزیي دارد (ادگمر و الدگویك داه نقال اه یيمرضام کمشاد.)۵۴ :۱۳۸۲ ،
ویژگد کره گد و ایدئولوژیك انقيب االيمد ،وجه تممیز آ دم دیگر انقيبهامي
مشاامده دااوده و داار ایاان االاامس ،الیمالاازگذاري کره گااد (اه مدموعااه علااو
الیمالزگذاري) که یکد اه شمخههمي علو الیمالد اال

(اشزریم .)۱۵ :۱۳۸۶ ،

 .۴مستندسازی عناصر و ابعاد تحول نظام اداری
ضرورت اصيح و ایدمد تحو در نظم اداري کشور دهع وا ادازار تحقا اهاداف
نظم جمهوري االيمد اه مواردي اال

که پاب اه انقايب االايمد ماورد توجاه

دول هم رار گرکزه اال  .اه اینرو ،دم توجه ده اددیمت گاردآوري شاده و مطمل اه
مد همي مخزلف در ملب جدو  ،۱مسز دالمهي ع مصر و اد مد تحو نظام اداري
ده رار هیر صورت گرکزه اال .
جدول  .۱مستندسازی عناصر و ابعاد تحول نظام اداری
تحول اداری

ابعاد
ابعاد
فرهنگی و
اجتماعی

ابعاد سیاسی
از منظر ابعاد
مؤثر
ابعاد اداری

شاخصها
ویژگیهای خاص فرهنگی
هنجارها و قوانین غالب
فرهنگسازمانی و رفتار
عوامل انسانی
اهتمام رهبری سیاسی
فشار و پشتیبانی سیاسی
بوروکراسی دولتی
ساختار نظام اداری
فرهنگ نظام اداری
منابع انسانی

ابعاد
اقتصادی

کمبود منابع مالی و اقتصادی
مدیریت مالی
قیمت تمامشده باالی خدمات

منبع
پیالی ( ،)۲۰۰۸راسچلدرز ()۲۰۱۱
کریستنسن و الگرید ( ،)۱۹۹۹آیون و موئرو
()۲۰۰۸
ادونل و بویل ( ،)۲۰۰۸بروئر و همکاران (،)۲۰۱۳
کیلیان و اکالند ( ،)۲۰۰۸فدرستون ()۲۰۱۴
سرکار ( ،)۲۰۰۶صائبی و پسران قادر ()۱۳۷۵
پولیت و سوما ( ،)۱۹۹۷الوانی و دیگران ()۱۳۹۵
وایتزمن و وایز ( ،)۲۰۰۶الوانی و دیگران ()۱۳۹۵
بوئسن ( ،)۲۰۰۶بیات و رئیسیان ()۱۳۹۴
سلطانی و همکاران ( ،)۱۳۹۳هارونا ()۲۰۰۸
فقیهی و همکاران ( ،)۱۳۹۰ترابنده و رفیعزاده
()۱۳۹۵
کاروان و مارکلند ( ،)۲۰۰۶شهابی و همکاران
()۱۳۹۵
فدرستون ( ،)۲۰۱۴منوریان ()۱۳۹۴
الوانی و همکاران ( ،)۱۳۹۳قلیپور ()۱۳۹۴
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مدیریتی

از منظر اجزای
نظام اداری

سیاسی

اداری
برنامهریزی
سازماندهی
نظارت و ارزیابی
فناوری مدیریتی
مدیریت منابع انسانی
پاسخگویی
جامعهپذیری سیاسی
حاکمیت کثرتگرا
ارتقای سالمت نظام اداری
توسعه مشارکت عمومی

قانونی

حرفهای

فردی

سازمانی
از منظر سطوح
نظام اداری

فراسازمانی

ساختار اداری

ایجاد اعتماد عمومی
دادرسی اداری
حاکمیت قانون
صیانت از حقوق مردم
اخالق حرفهای
همشکلی هنجاری
توجه به مسئولیت اجتماعی
شهروندمداری
نگرشی -انگیزشی
شناختی -ادراکی
عوامل مرتبط با فرهنگ یادگیرنده
عوامل مرتبط بافرهنگ
انعطافپذیری
عوامل مرتبط بافرهنگ مشارکتی
عوامل مرتبط با فرهنگ
مأموریتگرا
عوامل مرتبط با فرهنگ
بوروکراتیک
عوامل مرتبط بافرهنگ ملی
عوامل مرتبط با فرهنگ نظام
سیاسی
عوامل رفتاری و زمینهای نظام
اداری
بهبود روابط و مناسبات اداری
چابکسازی و متناسبسازی
انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری

از منظر
فرآیندها
ارزشهای
اداری

وجدان کاری و انضباط اجتماعی
مسئولیتپذیری و قانونگرایی
ارزشهای اسالمی و کرامت
انسانی
سرمایه انسانی و اجتماعی
شایستهساالری

تودارو ( ،)۱۹۹۴جانستون و کالرک (،)۱۹۸۲
الوانی و شریفزاده ( ،)۱۳۷۹وایت ()۱۹۴۸
کریستوفلی ( ،)۲۰۱۰واکسین و بتمن ()۲۰۰۹
سازمان مدیریت و برنامهریزی ()۱۳۸۴
آرمسترانگ ( ،)۲۰۰۸آزلکوان و پرکینز (،)۲۰۰۹
هیوز ( ،)۱۳۸۰فرازمند ()۲۰۰۱
دنهارت ( ،)۱۹۹۹عالم ()۱۳۸۶
هدی ( ،)۲۰۰۱استو ()۱۹۹۲
رابینسون ( ،)۲۰۰۴اولکان ()۲۰۰۷
برنامه توسعه سازمان ملل متحد ( ،)۲۰۰۳پوتنام
()۲۰۰۰
فرازمند ( ،)۲۰۰۹بورگن ()۲۰۰۷
آرجیریادیس ( ،)۲۰۰۶روزنبلوم و رینی ()۲۰۱۰
هوپ ( ،)۲۰۰۹کرناگان ()۲۰۰۰
هدی ( ،)۲۰۰۱دنهارت ()۲۰۰۰
مارتینا ( ،)۲۰۰۹کایر ()۲۰۰۷
جانسون و ویلیامز ( ،)۲۰۰۴راسل و استون ()۲۰۰۰
فیلیزوز و فیسنی ( ،)۲۰۱۱پوپ ()۲۰۱۱
مورکوزی و شن ( ،)۲۰۰۵بویت ()۲۰۰۵
بارانی و همکاران (،)۱۳۹۶
میرسپاسی ( ،)۱۳۹۰شهابی و همکاران ()۱۳۹۵
سلطانی ()۱۳۸۹
فرهی بوزنجانی ( ،)۱۳۹۲هافستد ()۱۹۸۲
سونن فیلد ( ،)۱۹۸۹هالریگل و سلوکوم ()۱۹۹۶
پیترز و واترمن ( ،)۱۹۸۲کویین ()۱۹۸۵
هلریگل ( ،)۱۹۸۱چارلز هندی ()۱۹۸۱
حاجی مالمیرزایی ()۱۳۹۵
محمدی و دیگران ()۱۳۹۵
شهابی و همکاران ()۱۳۹۵
هفت برنامه تحول نظام اداری ()۱۳۸۱
داناییفرد و الوانی ( ،)۱۳۹۰مولگان ()۲۰۰۵
رهنورد ( ،)۱۳۹۰رابینز ( ،)۲۰۰۶مرتضوی و دیگران
()۱۳۹۴
گزارش برنامه تحول در نظام اداری کشور ()۱۳۸۱
دنهارت ( ،)۲۰۰۷سند چشمانداز  ۲۰ساله کشور
هفت برنامه تحول نظام اداری ()۱۳۸۱
ضیاءالدینی و اعظمپور ( ،)۱۳۹۳رهنورد ()۱۳۹۰
مرتضوی و همکاران ( ،)۱۳۹۴یوسفی و یعقوبی
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بهرهوری و خدماترسانی برتر
مشارکت عمومی کارکنان
مدیریت منابع انسانی
توانمندسازی کارکنان و مدیران

()۱۳۹۵
مگیر و پالمه ( ،)۲۰۰۵لینک و ترامولر ()۲۰۰۰
مرتضوی و مالکی ( ،)۱۳۹۰مرتضوی و دیگران
()۱۳۹۴
دنهارت ( ،)۲۰۰۷طیبی ( ،)۱۳۹۰قلیپور ()۱۳۹۲
قوام ( ،)۱۳۷۱اصغری و محسنی زنوزی ()۱۳۹۳
مرتضوی و مالکی ( ،)۱۳۹۰دنیسی ()۲۰۰۸
گزارش برنامه راهبردی تحول نظام اداری ()۱۳۸۹

یادگیری

یادگیری دولت از سایر دولتها

رز ( ،)۱۹۹۱پاول و دی ماجیو ()۱۹۹۱

رقابت
اجبار
تقلید

رقابت دولت با سایر دولتها
منشأ تحول نوعی اجبار
کپیکردن مدلهای خارجی

درزنر ( ،)۲۰۰۱دراهوث و برایتویت ()۲۰۰۰
شارمن و مارش ()۲۰۰۹
شارمن و مارش ()۲۰۰۹

دولت الکترونیک
از منظر
فرآیندها

کارکردهای
اداری

حوزه انسانی
رویکرد دولتها
در اجرای تحول
نظام اداری

سالمت اداری و آگاهیبخشی

 .۵مدل جامع تحول نظام اداری
دم توجه ده مطمل مت صاورت گرکزاه در اددیامت مارت ط دام تحاو نظام اداري کاه
خيصه آ در ملب جدو  ۱مدل مشمهده اال  .در ایان پاژوهش دالازهد ادي را
دراي دررالد دهزر اندم دادیام و آ نگامه داه تحاو اداري اه م ظار اجازاي نظام
اداري ،الطوح نظم اداري ،رویکردهم ،اد مد ملثر و کرای دهمي تحو اال  .د مدراین
نممي کلد آ در ملب شکل ( )۲ده رار هیر اال .
شکل  .۲مدل نظری پژوهش
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 .۶روششناسی پژوهش
پژوهش حمضر درحسب هدف اه نوع تحقیقامت توالا هاي 1االا  .همچ این ایان
پژوهش درحسب دالزمورد یام نزیداه تحقیا اه ناوع کامردردي 2و اه لحام روش
گردآوري اطيعمت توصیفد -پیممیشد 3محسوب مد شود .جمعآوري دادههم نیز دم
روش ترکی د کیفد صورت گرکزه که جمعآوري دادههمي کیفاد اه طریا تحلیال
محزواي مزو و دم کسب نظر خ رگم  4اه طری پرالش ممه 5گاردآوري شاده االا .
در دخش طراحد مد دم االازفمده اه روش دلفاد ،جمم اه آمامري داهصاورت هیار
ت ریف مدگردد و این اکراد در ملب دو هیئ

تخااد هیر ط قهد دي شدند:

 .۱خ رگم علمد :االمتید هیئ علمد دانشگمههم؛
 .۲خ رگاام الاامهممند :اع اام و ماادیرا مدمااع تشااخیص مااالح

نظاام ،

نممی دگم مدلب شوراي االيمد ،اع م و مدیرا شوراي عملد انقايب کره گاد،
کمرش مالم و مشمورین مرکز پژوهش همي مدلاب شاوراي االايمد ،مادیرا کال
ک وند و المد وهارت کره

و ارشمد االيمد.

م یمر انزخمب خ رگم در این تحقی ددینصورت دود که درخااو
او اه االمتید هیئ علمد دانشگمههم رشزه مدیری

(ترجیحم دانشگمههمي دولزد) و

گروه دو خ رگم مزخاص دم حدا ل ۱۰الام الامدقه خادم
المدقه مدیری

گاروه

و حادا ل  ۵الام

و داراي تحایيت کو لیسمنب و دمتتر االازفمده شاد .در پاژوهش

حمضر داراي دخاش کیفاد (انزخامب اکاراد هیئا هامي تخاااد دلفاد) ،روش
نمونهگیري ش کهاي( 6هندیرهاي یم گلوله درکد) 7لحم شده االا  .داهایانترتیاب،
دهصورت هندیرهاي  ۲۰نفر توالط هیئ

خ رگم علمد و  ۲۰نفر توالاط خ رگام

1. Research Development
2. Applied
3. Descriptive-Survey
4. Key Informants
5. Questionnaire
6. Sampling Network
7. Snowball Sampling
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المهممند م رکد شدند و درنهمی

دم کسر اکاراد انااراف داده شاده ،ت اداد هیئا

خ رگم علمد ده  ۱۴نفر و ت داد هیئ

خ رگم المهممند ده  ۱۶نفار رالاید و کار

پرالش ممه در هر اله مرحله دراي تمم این اکراد اه طری ایمیل ،ارالم شد.
 .۷تجزیهوتحلیل یافتهها
در این مرحله ،ادزدا شمخصهمي م زجشده اه مطمل مت که در پ ج د د (اجزاي نظم
اداري ،کرای دهمي تحو  ،اد مد ملثر ،الطوح نظم اداري و رویکردهمي دول ) طاد
پرالش ممهاي دین  ۳۰نفر اه اع مي دو گروه خ رگم هیئ علماد و الامهممند طاد
هممه گدهمي لد ته اه طری پس

الکزرونیك و ح وري رار گرک

.

دم توجه ده انزخمب طیف لیکرت  ۵تمید ( ۱تم  )۵دراي اللاتت تشکیلده اده
مزغیرهمي تحقی  ،دمید مقمدیر حمصل اه نظرات پمالخگویم را ماورد دررالاد ارار
داد تم این موضوع روشن شود که آیم میمنگین پمالخهمي ایشم دهطور مزوالط دام ۳
(نمره ده ه دمر این مقدار اال ) تفموت م مداري دارد یم خیر؟
پب اه محمال ه میمنگین پمالاخهام و انحاراف م یامر داراي اطمی ام اه ای کاه
میمنگین پمالخهم دهطور مزوالط دم امزیمه ( ۳نمره ده دمر این مقادار االا ) تفاموت
م مداري دارد یم خیر؟ ،اه آهمو  tیك نمونهاي االزفمده شده اال

که این آهماو ،

کرضیه مطرحشده در مورد میمنگین جمم ه در الطح خطمي  αرا مورد دررالد ارار
مد دهد و دراي تشخیص تأثیر یم عد تأثیر یك مزغیر(هام) در وضا ی

یام ت یاین

اعز مر یم عد اعز مر مورد دررالد االزفمده مدشود.
شمخصهمید که میمنگین دمتتر اه  ۳دارند و همچ ین داراي مقادار آمامره تاد
دزرگتر اه  ۱/۹۶مددمش د (الطح م دداري کمزر اه  ۰/۰۵اال ) داراي اعز مر ته
دراي دم دممند در پرالش ممه هسز د و شمخصهمید که میمنگین کمزار اه  ۳داشازه
دمش د یم داراي مقدار آممره تد کمزار اه  ۱/۹۶دمشا د اه پرالشا ممه حاذف و کم اد
اعز مر ته هسز د  .عيوه در آهمو تد اه دو شمخص الد.وي.آر (رواید محزاوا) و
شمخص ت مالب ( )CVIاالزفمده شده اال .
اعز مر محزوا که ده آ اعز مر م طقد 1نیز گفزه مدشود ده ایان امار دتلا

دارد

1. Logical Validity
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که دمیاد

که آیم شیوه یم ادزار جمعآوري دادههم دهخودد م رف همم محزواید اال

انداههگیري شود .توشه 1یك روش پرکمردرد را دراي ال دش اعز امر محزاوا اداداع
کرد و کرمولد دراي آ ارائه داد که ده آ نس
روش میزا مواکق
یك گویه خم

اعز مر محزوا 2گفزه مدشود .در این

میم ارهیمدم یم داورا درخاو

«م مالب یم االمالادداود »

انداههگیري مدشود.

Ne N / 2
N
,CVI  e
N /2
N

کرمو توشه
 :CVI,CVRنس

CVR 

اعز مر محزوا اال ؛  :Neت داد ارهیمدم یم داوراند اال

کاه

دیم مد دارند گویه مورد نظر «االمالد یم الودم د» اال ؛  :Nکل ت اداد ارهیمدام یام
داورا اال

(میرهاید .)۳۲۷-۳۲۸ :۱۳۹۰ ،جمع د دي پمالاخ هامي دور او  ،دو و

الو دلفد در جداو هیر گزارش شده اال .
 .۱-۷نتایج دور اول دلفی
جدول .۲نتایج دور اول دلفی
متغیرهای اصلی

ابعاد مؤثر

اجزای نظام
اداری
سطوح نظام
اداری
فرآیندهای تحول
رویکرد دولتها
در اجرای تحول
نظام اداری

مؤلفهها
ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ابعاد سیاسی
ابعاد اداری
ابعاد اقتصادی
مدیریتی
سیاسی
قانونی
حرفهای
فردی
سازمانی
فراسازمانی
ساختار اداری
ارزشهای اداری
حوزه انسانی
یادگیری
رقابت
اجبار

میانگین
۳۳/۴
۴۳/۴
۶۳/۴
۶۰/۴
۶۳/۴
۵۰/۴
۱۷/۴
۴۷/۴
۷۳/۴
۶۰/۴
۶۳/۴
۳۳/۴
۳۳/۴
۲۳/۴
۳۳/۴
۱۰/۴
۴۴/۳

آزمون تی یکنمونهای
انحراف معیار
t
۶۵۳/۵
۴۷۹/۰
۹۶۱/۴
۵۰۴/۰
۴۷۸/۳
۴۹۰/۰
۴۱۶/۳
۴۹۸/۰
۱۶۲/۳
۴۹۰/۰
۲۶۹/۰
۵۰۹/۰
۵۷۶/۳
۷۴۷/۰
۴۷۸/۳
۵۰۷/۰
۵۸۲/۵
۴۵۰/۰
۹۷۵/۵
۴۹۸/۰
۹۶۱/۴
۴۹۰/۰
۰۰۰/۷
۴۷۹/۰
۳۲۵/۶
۴۷۹/۰
۳۹۲/۴
۴۳۰/۰
۱۹۶/۵
۴۷۹/۰
۵۶۸/۴
۷۱۲/۰
۲۴۴/۲
۵۳۱/۰

روایی محتوایی
Sig

CVI

CVR

۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۳/۰
۰۰۴/۰
۰۰۶/۰
۷۹۱/۰
۰۰۳/۰
۰۰۳/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۱/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۳۲/۰

%۸۰

%۶۰

%۷۳

%۴۷

%۷۷

%۵۳

%۸۳

%۶۷

%۹۳

%۸۷

%۹۳

%۸۷

%۸۳

%۶۷

%۹۳

%۸۷

%۸۷

%۷۳

%۸۷

%۷۳

%۸۰

%۶۰

%۹۳

%۸۷

%۸۷

%۷۳

%۹۰

%۸۰

%۸۷

%۷۳

%۸۷

%۷۳

%۷۰

%۴۰

1. Lawshe
2. Content Validity Ratio
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در مرحله او دلفد ت داد  ۳۰پرالش ممه دین خ رگام توهیاع شاده االا  ،مقادار
ضااریب آلفاامي کرون اام دااراي دور او  ۰/۸۴۴شااده االاا  .در ایاان مرحلااه
شمخصهمید که داراي میمنگین کمزر اه  ۳اخزیمر کردهاند یم ای که مقدار آمامره تاد
دراي آ هم درو دمهه دحراند شده دود (مقدار الطح م مداري دیشازر اه  ۰/۰۵شاده
اال ) اه دور او حذف مدشوند و در دور دو وارد نمدشوند .شمخصهمید کاه
داراي مقدار میمنگین دامتتر اه  ۳و الاطح م ادداري کمزار اه  ۰/۰۵دودناد ،دام د
ممندند .دراي دم دممند در دور دو  ،عيوه در آهمو تد اه شامخص  CVRو

CVI

نیز االزفمده شده اال  .شمخصهامید کاه داراي  CVRکمزار اه  ۳۳درصاد و

CVI

کمزاار اه  ۷۰درصااد هسااز د ،اه دور او حااذف ماادشااوند و در دور دو وارد
نمدشوند .شمخص همید که در این مرحله دم د ممندهاند دراي دور دو دلفد مدددا
آممده و در اخزیمر خ رگم رار گذاشزه

مدشود.

 .۲-۷نتایج دور دوم دلفی
جدول  .٣نتایج دور دوم
متغیرهای اصلی

ابعاد مؤثر

اجزای نظام
اداری
سطوح نظام
اداری
فرآیندهای
تحول
رویکرد دولتها
در اجرای تحول
نظام اداری

شاخص
ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ابعاد سیاسی
ابعاد اداری
ابعاد اقتصادی
مدیریتی
سیاسی
قانونی
حرفهای
فردی
سازمانی
فراسازمانی
ساختار اداری
ارزشهای اداری
کارکردهای اداری
حوزه انسانی
یادگیری
رقابت
اجبار
تقلید

میانگین
۴۳/۴
۵۰/۴
۵۴/۴
۵۰/۴
۵۴/۴
۵۴/۴
۲۵/۴
۵۰/۴
۶۴/۴
۵۰/۴
۵۷/۴
۳۲/۴
۳۹/۴
۵۰/۴
۲۹/۴
۳۹/۴
۱۴/۴
۱۱/۳
۴۳/۴

آزمون تی یکنمونهای
انحراف معیار
t
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۰۰۰/۱۶
۵۰۸/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۰۰۰/۱۶
۵۰۸/۰
۰۰۰/۱۶
۵۰۸/۰
۲۷۵/۸
۷۹۹/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۸۱۶/۱۷
۴۸۸/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۵۰۰/۱۶
۵۰۴/۰
۷۰۲/۱۴
۴۷۶/۰
۸۱۹/۱۴
۴۹۷/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۷۸۹/۱۴
۴۶۰/۰
۸۱۹/۱۴
۴۹۷/۰
۰۰۰/۸
۷۵۶/۰
۸۲۷/۰
۶۸۵/۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰

روایی محتوایی
Sig

CVI

CVR

۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۴۱۵/۰
۰۰۰/۰

%۸۹

%۷۹

%۹۳

%۸۶

%۸۹

%۷۹

%۹۶

%۹۳

%۷۹

%۵۷

%۷۹

%۵۷

%۸۲

%۶۴

%۸۶

%۷۱

%۶۴

%۲۹

%۷۱

%۴۳

%۶۱

%۲۱

%۸۹

%۷۹

%۹۳

%۸۶

%۱۰۰

%۱۰۰

%۹۳

%۸۶

%۱۰۰

%۱۰۰

%۸۶

%۷۱

%۵۷

%۱۴

%۷۵

%۵۰
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در این مرحله ت داد  ۳۰پرالش ممه دین خ رگم توهیع شده اال
پیگیري و حدا ل اله دمر مراج ه مددد درنهمیا

و پب اه دو هفزه

 ۲۸پرالشا ممه جماع آوريشاده

اال  .در این مرحله دو شمخص تقلید و کمرکردهامي اداري دام نظار خ رگام دور
او ده پرالش ممه اضمکه شده اال

و مدددا در اخزیمر خ رگم ارار گرکزاه االا .

دراي دم دممند در مد نهمید هر اله شره آهمو تد ،دمتتردود شامخص  CVIاه
 ۷۰درصد و دیشزردود مقدار الاد وي آر اه  ۳۷درصاد (داراي نموناه  ۲۸نفاري
حدا ل الد وي آر ته اال

 ۳۷%دمشد) ته اال  .در این مرحله ،شمخص اج مر
اه

هیچکدا اه شروه ته را دراي دم دممند در دور الو نداشزه اال  .ته اال

کرای د کمر ک مر گذاشزه شود ،ممدقد شمخصهم در دور دو تأیید شدهاند و داه دور
الو وارد مدشوند.
 .۳-۷نتایج دور سوم دلفی
جدول  .۴نتایج دور سوم دلفی
متغیرهای اصلی

ابعاد مؤثر

اجزای نظام
اداری
سطوح نظام
اداری
فرایندهای تحول
رویکرد دولتها
در اجرای تحول
نظام اداری

شاخص
ابعاد فرهنگی و اجتماعی
ابعاد سیاسی
ابعاد اداری
ابعاد اقتصادی
مدیریتی
سیاسی
قانونی
حرفهای
فردی
سازمانی
فراسازمانی
ساختار اداری
ارزشهای اداری
کارکردهای اداری
حوزه انسانی
یادگیری
رقابت
تقلید

میانگین
۳۶/۴
۳۶/۴
۴۶/۴
۴۳/۴
۴۶/۴
۳۹/۴
۲۹/۴
۶۴/۴
۴۳/۴
۴۳/۴
۵۰/۴
۳۹/۴
۳۹/۴
۵۰/۴
۳۶/۴
۳۲/۴
۱۸/۴
۴۳/۴

آزمون تی یکنمونهای
انحراف
t
معیار
۷۱۷/۱۴
۴۸۸/۰
۷۱۷/۱۴
۴۸۸/۰
۲۵۶/۱۵
۵۰۸/۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰
۲۵۶/۱۵
۵۰۸/۰
۸۱۹/۱۴
۴۹۷/۰
۳۹۹/۸
۸۱۰/۰
۸۱۶/۱۷
۴۸۸/۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۸۱۹/۱۴
۴۹۷/۰
۸۱۹/۱۴
۴۹۷/۰
۵۸۸/۱۵
۵۰۹/۰
۷۱۷/۱۴
۴۸۸/۰
۷۰۲/۱۴
۴۷۶/۰
۰۷۴/۸
۷۷۲/۰
۰۰۰/۱۵
۵۰۴/۰

روایی محتوایی
Sig

CVI

CVR

۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰

%۸۹

%۷۹

%۹۳

%۸۶

%۸۹

%۷۹

%۹۶

%۹۳

%۷۹

%۵۷

%۷۹

%۵۷

%۸۲

%۶۴

%۸۶

%۷۱

%۶۴

%۲۹

%۷۱

%۴۳

%۶۱

%۲۱

%۸۹

%۷۹

در این مرحله ت داد  ۲۵پرالش ممه دین خ رگم توهیع شده اال

%۹۳

%۸۶

%۱۰۰

%۱۰۰

%۹۳

%۸۶

%۱۰۰

%۱۰۰

%۸۶

%۷۱

%۷۵

%۵۰

و پاب اه ده روه
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 ۲۳پرالشا ممه جماعآوريشاده

پیگیري و حدا ل اله دمر مراج ه مددد ،درنهمیا

اال  .نزمیج دور الو دلفد شممل میمنگین ،انحراف االزمندارد CVR ،CVI ،و نزامیج
آهمو تد-تكنمونهاي در جدو  ۴نشم داده شده االا  .مقادار ضاریب آلفامي
کرون م دراي دور الو  ۰/۸۳۹شده اال  .نزمیج دور الو نشم اه م امدارداود و
م ز ردود تمممد شمخصهمي دم یممناده االا

و درنزیداه مادتاوا داه دورهامي

الهگمنه دلفد پمیم داد.
 .۴-۷بحث و نتیجهگیری نهایی دلفی

در پژوهش حمضر دراي ت یین اتفم نظر میم اع مي پمنل ،عيوهدار شامخصهامي
مرکزي شممل میمنگین ،انحاراف االازمندارد ،آهماو تاد CVI ،و  ،CVRاه ضاریب
هممه گد ک دا نیز االزفمده شده اال  .ضریب ک دا دین  ۰و  ۱مزغیر االا  .اگار
ضریب ک دا صفر دمشد ،ی د عد تواک کممل و اگر یك دمشد ی د تواک کممال
وجود دارد .نزمیج دلفد نشم مددهد که اتفم نظر اع مي پمنل حمصل شده اال

و

مد توا ده تکرار دورهم پمیم داد .دم توجه ده کمزردود مقدار الاطح م ادداري اه
که ضریب تواکقد ک دا م مدار دوده اال

 ۰/۰۵مدتوا گف

و در الطح اطمی م

 ۹۵درصد اتفم نظر دین خ رگم در هر اله مرحلاه وجاود داشازه االا  .اکازایش
مقدار ضریب ک دا در هر مرحله نس
ته ده ذکر اال

ده مرحله ل نیز گواه این مطلاب االا .

هرچه ضریب تواکقد ک دا ده یك نزدیكتر دمشد ،اتفم نظر دین

خ رگم دیشزر اال .
جدول  .5جمعبندی نهایی دلفی
دور اول دلفی

دور دوم دلفی

دور سوم دلفی

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

نتیجهگیری
در این پژوهش ،اد مد و شمخصهمي تحو نظام اداري اه م ظار خاطمشادهامي
کره گد دهخودد در دخشهمي اد مد ملثر در تحو نظم اداري (کره گاد ،الیمالاد،
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اداري و ا زامدي) ،اجزاي نظام اداري (مادیریزد ،الیمالاد ،امنوند و حرکاهاي)،
الطوح نظم اداري (کردي ،المهممند و کراالامهممند) ،کرای ادهمي تحاو (الامخزمر،
ارهشهم ،کمرکردهم و م امدع انسامند) و رویکارد دولا هام در مواجهاه دام تحاو
(یمدگیري ،ر مد
اال

حرک

و تقلید) دالزه د دي و احامء شده اال  .در مفهو تحاو آماده

اه وض ی

مطلوب .ضرورت ایدمد تحولد عمی

موجود ده وض ی

و کراگیر در شمکله نظم اداري جمهوري االايمد ایارا جها
مز ملد و حرک
درخوردار اال

در جه

نیال داه عملکارد

تحق ال د چشمانداه نظم االيمد اه اهمیزد دوچ ادا

و دمید اه این رهگذر دزوا شاملوده کره ا

اوي و الامهندهاي را

م ز ددر آموهههمي مکزب حیمتدخش االي و ارهشهمي انقيب االيمد پمیهریزي
کرد و در یك کرای د م طقد ،این کره
نکزه مهم آ اال

که کره

و مو ی هامي کلاد نشائ

را در تمممد الطوح المهمم نهمدی ه کارد.

هم اه دسیمري اه ت مميت پیچیده میم اکراد ،حاواد
گرکزاه االا

و دار تامریخ گذشازه نیاز تکیاه دارد.

درخورداري نظم مقدس جمهوري االايمد ایارا اه الامهمم هامي پویام ،ناوآور و
خي  ،مسزلز داشزن ویژگد کره گد مث
اال  .ددیهد اال

در دمکا

دالزیمدد ده این مهم در گرو ش مخ

ت مميت المهممند اال

که اه طری ش مخ

کره ا

وا یا هامي موجاود در

و نهمدی اهالامهي کره ا

تدرده و تحلیل کره ا  ،امکام پاذیر خواهاد داود .کره ا
الاامهمم هاامي دولزااد ،کره گااد اال ا

الامهممند م سادم
الامهممند و

الامهممند حامکم دار

کااه نااهت هاام نااوآوري ،مشاامرک جااوید،

مسئولی پذیري ،یمدگیري و تغییر درنممهریزيشده را تقوی

نمدک اد ،دلکاه خاود

ممن د در الر راه درنممههمي ده ود و تحو اال  .خطمشدهمي کره گد که دروا اع
همم خطمشدهمي عمومد در عرصه کره

االا  ،داهخاودد مادتواناد ضامن

اثرگذاري در تحو نظم اداري دمعث تسریع و تساهیل در آ نیاز شاود .د امدراین،
یمکزههمي پژوهش دهع وا مد تحو نظام اداري ایارا اه م ظار خاطمشادهامي
کره گد در ملب شکل  ۲مدل مشمهده اال .
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منابع
االممعیلد ،علیرضام و جاي درخشاه (« .)۱۳۹۶درآمادي دار الیمالا گاذاري کره گاد
دینالمللد جمهوري االيمد ایرا » ،پژوهش ممه انقيب االيمد ،الم هفزم ،شممره
.۶۹-۹۰ ،۲۵
اشزریم  ،کیومر ( ،)۱۳۸۶الیمال گذاري عمومد در ایرا  ،تهرا  :میزا .
اصغري ،رع م و الیدجمم الدین محس د هنوهي (« .)۱۳۹۳نقاش دولا در تحاو نظام
اداري کشور» ،مدله ا زامدي ،الم چهمردهم ،شممره  ۵و .۴۱-۵۴ ،۶
اصو الیمال کره گد جمهوري االيمد ایرا ( .)۱۳۷۱مدموعه ماودمت شوراي عاملد
انقيب کره گد  ،۱۳۶۳-۱۳۹۰ددیرخمنه شوراي عملد انقيب کره گد.
دمراند ،صمد ،ادوالحسن کقیهد و رضم ندافدیگاد (« .)۱۳۹۶مواناع تحاو نظام اداري
ایرا  :مطمل هاي در کره المهممند» ،پژوهشهمي مدیری عماومد ،شاممره ،۳۶
.۵-۳۰
دم ري ،محمدرضم و علاداصاغر پاورعزت (« .)۱۳۹۲تادوین الیسازم خاطمشادگاذاري
کره گد آی دهنگر دم االزفمده اه هماکزاید ماد هام» ،راه ارد کره ا  ،شاممره ،۲۲
.۱۳۵-۱۶۲
دم ري کرد ،محمدحساین ( .)۱۳۹۵طراحاد الگاوي االايمد -ایراناد خاطمشادگاذاري
کره گد ،م :پژوهشگمه حوهه و دانشگمه.
تراد ده ،محمدعلد و عيءالدین رکیعهاده (« .)۱۳۹۵ارائه تک یکد ترکی اد در ده اود نظام
مدیری عملکرد دالزگمههمي اجراید ایرا م ز ددر نقشه راه اصيح نظام اداري»،
چشمانداه مدیری دولزد ،شممره .۱۰۵-۱۲۱ ،۲۷
حسی د گلاکشمند ،الیداحمد و ع دالرحیم رحیمد (« .)۱۳۹۰میزا اثردخشاد طارحهامي
درو ال مري دانشگمه آهاد االيمد دهع اوا یاكنهامد کره گاد (مطمل اه ماوردي:
دانشگمه آهاد االيمد واحد تهرا ج وب)» ،مدیری کره گد ،الم پ دم ،شاممره
.۳۳-۴۳ ،۱۱
خ یفر ،حسین و میثم آ داید (« .)۱۳۹۴الگوي مفهومد الاطوح تأثیرگاذاري آماوهههامي
االيمد در خط مشد گذاري کره گد اجزمامعد» ،م رکا کره گاد و اجزمامعد،
شممره .۴۵-۶۰ ،۲۲
دانمیدکرد ،حسن ،الیدمهدي الواند و عمد آذر ( .)۱۳۹۲روشش مالد پاژوهش کیفاد در
مدیری  :رویکردي جممع ،چمپ هشزم ،تهرا  :صفمر.
رضمید ،علد اک ر و نوریه شمدالوید (« .)۱۳۹۲دررالاد تحاو کره گاد در الامهمم هام و
نهمدهمي کره گد کشور» ،مدیری کره گد ،الم هفزم ،شممره .۱-۲۳ ،۳
هاهدي ،شمب السمدات و احمد کمخکد (« .)۱۳۹۱مدلد دراي ت یاین نقاش مشامرک در
ده ود دهرهوري کمرک م دخش دولزد» ،مدیری دولزد ،الم چهامر  ،شاممره ،۱۱
.۶۹-۹۰
الرمد ،ههره ،ع مس دمهرگم هرندي و الهه حدمهي ( .)۱۳۹۳روشهامي تحقیا در علاو
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رکزمري ،چمپ دیس وهفزم ،تهرا  :آگه.
اللطمند ،محمدرضم ،علاد کرهاد و محمادادراهیم ج اد د (« .)۱۳۹۳کره ا الامهممند
«کرام انسمند» تأملد در کره نظم اداري جمهوري االيمد ایارا » ،مطمل امت
رکزمر المهممند ،الم الو  ،شممره .۱۱۳-۱۴۵ ،۳
شریفهاده ،کزمح ،میرعلد الیدنقوي ،وجهاله ردامندهاده و محمادعلد مخزامري (.)۱۳۹۵
«آالیب ش مالد خط مشاد هامي کره گاد مراکاز االازمند صداوالایممي جمهاوري
االيمد ایرا » ،چشمانداه مدیری دولزد ،شممره .۱۵-۳۴ ،۲۶
صملحدامیري ،الیدرضم و امیار عظیماددولا آدامدي ( .)۱۳۸۷م امند الیمالا گاذاري و
درنممه ریزي کره گد ،تهرا  :مدمع تشخیص مالح نظام  ،تهارا  :پژوهشاکده
تحقیقمت االزراتژیك ،مدمع تشخیص مالح نظم .
صملحد امیري ،الیدرضم و نوریه شمدالوید (« .)۱۳۹۲عوامل تأثیر گاذار دار الايم نظام
اداري در تحق طرح تحو نظم اداري» ،مدیری کره گد ،الام هفازم ،شاممره
.۱-۱۱ ،۱۹
ط مط مید ،الیداحمد ( .)۱۳۹۱آش مید دم ده درنممه تحاو در نظام اداري (م امند نظاري،
الگوي علمد و درنممههمي اجراید) ،تهرا  :دانش نوین.
یيمرضم کمشد ،محمدجواد ( .)۱۳۸۲الیمال گذاري ا زدارگرایمنه و دموکراتیك کره گاد
(طرحد دراي یك الگوي جمنشین) ،تهرا  :دمه.
کر  ،هدي ( ، .)۱۳۸۶ترجمه یيمرضم م ممرهاده و الیدمهدي الواند ،تهرا  :اندیشههامي
گوهردمر.
کقیهد ،ادوالحسن ،یيمرضم م ممرهاده و مس ود احمدي (« .)۱۳۹۰ارائه مد تحو اداري
در راالزمي الیمال همي کلد اصل  ۴۴منو االمالد جمهوري االايمد ایارا  -دام
رویکرد دمهآکری د دول » ،پژوهشگر (مدیری ) ،الم هشزم ،شممره .۱-۱۷ ،۲۴
لدپور ،رحم اله (« .)۱۳۹۴چملشهمي دهرهوري در دول » ،مدیری دولزد ،الم هفزم،
شممر .۵۹۵-۶۱۸ ،۳
کمیلد کرد ،الیدمدز د ،رضم طهممال د و مهادي حمازهپاور (« .)۱۳۹۶دررالاد و تحلیال
گم همي نظم خطمشد گذاري کره گاد در انقايب االايمد ایارا » ،پژوهشا ممه
انقيب االيمد ،شممره .۲۳-۳۸ ،۲۲
کوهن ،دا و جم کمتر ( .)۱۳۸۵هش خاوا تحاو  ،ترجماه محمادادراهیم محداوب،
تهرا  :کرا.
محمدهاده ،ع مس ( .)۱۳۷۴مدیری توال ه ،تهرا  :الم .
محمدي ،حممد و الیدمهدي الواند ،یيمرضم م ممرهاده طهرا و نمصر حمیادي (.)۱۳۹۵
«طراحد و ت یین الگوي اثردخش نظم اداري ایرا » ،مدیری دولزد ،الم هشازم،
شممره .۵۹۱-۶۱۶ ،۴
محمدي ،حممد ،الیدمهدي الواند ،یيمرضم م ممرهاده طهرا و نمصار حمیادي (.)۱۳۹۶
«ت یین الگوي اثردخش مدیری دولزد دم االزفمده اه م ط کمهي» ،مدیری توالا ه
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.۱-۱۰ ،۲۸  شممره، و تحو
 «ده ااود نظاام اداري؛ دااه الاام.)۱۳۸۹(  اصااغر و حساان جمااملد،مشاا کداصاافهمند
.۲۱۶  شممره، تددیر،»خاوصدالمهي و عد تمرکز
، ترجمه پرویز اجيلد، درآمدي در نظریههمي ارت مطمت جم د.)۱۳۸۲(  دنیب،مكکوئیل
. مرکز مطمل مت و تحقیقمت رالمنههم: تهرا
 «ضارورت انط ام رویکارد تغییار د یامدین.)۱۳۹۰(  نمصر و مس ود هرممند،میرال مالد
(اجراي کي و م ز د در نگرش الیسزمد) ده درنممه تحو در نظام اداري کشاور
 الام،  آی ادهپژوهاد مادیری،» دراي ده ود و ارتقمء مدلیا و توانم ادي دولا
.۱-۲۲ ،۸۸  شممره، دیس ودو
،  درگ کره،» «خط مشد گذاري مدیری کره گد در آموهش.)۱۳۸۹(  رضم،ندفدیگد
.۱۰۶-۱۱۷ ،۲۲ شممره
.  الم:  تهرا، تامیمگیري و ت یین خطمشد دولزد.)۱۳۸۷(  الیدمهدي،الواند
 «تحلیال عوامال مالثر دار شاکلگیاري.)۱۳۸۰(  الیدمهدي و اصاغر صاراکدهاده،الواند
 مطمل امت،»خطمشدهمي عمومد در جمهوري االيمد ایرا و ارائه الگوي دهی اه
.۱۱۷-۱۴۲ ،۳۰  و۲۹  شممره، مدیری ده ود و تحو
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عباس آخوندی

چکیده
فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با
محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است کهه از زمسهتا 1388
موفق به اخذ مجوز علمی -پژوهشی شده است .ههد ایهپ پهژوهبر بررسهی و ارزیهابی
شکلی و محتوایی مقاالت ایپ مجله است .روش پژوهب از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیه
محتواست و از رویکرد توصیفی -تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقهاالت اامعهه
هد استفاده شده است .اامعه آماری ایپ تحقیهقر  388مقالهه منتشهرشهده در  9سها
گذشته از شماره ( 54بهار  )1389تا شماره ( 89زمستا  )1397مجلهه راهبهرد اسهت و
به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیمر بررسی بهصورت نظامدار و در قاله 11
شاخص انجام شده است .نتایج موضوعی بهدستآمده نشا میدهد مقاالت در  11حهوزه
اصلی و  40موضوع ازءر قاب دستهبندی هستند که از ایپ میا ر موضوع علوم سیاسی با
 17درصدر بیشتریپ مباحث مورد استفاده در ایپ مقاالت بهوده انهد .همچنهیپ بیشهتریپ
فراوانی در زیر موضوعات به سیاست ههای خهارای بها  7درصهد اختصها

یافتهه اسهت.

همچنیپ میزا مشارکت پژوهشگرا خوب ارزیابی شدر بهگونهای که  800نفر محقق در
نگارش  388مقاله مشارکت داشته اند و در ایپ میا ر مشارکت دانشگاههای تهرانی بیشتر
بوده است .همچنیپ بررسی مؤلفا مقالهها نیز نشها مهیدههد مؤلفها بها رتبهه علمهی
دکتریر دانشجوی دکتری و همچنیپ استادیار بیشتریپ تعداد از نویسندگا را بهه خهود
اختصا

داده اند .بررسی روش های پژوهشی نیز نشها داد مقهاالت توصهیفی -تحلیلهیر

روش تحقیق مطالعات کتابخانهایر بررسی منابع و همچنیپ ابزار بررسی اسهناد و تحلیه
محتوا از فپهای پر استقبا پژوهشگرا ایپ حوزه بوده است.

واژه های کلیدی :مقالهر تحلی محتوار راهبردر علوم سیاسیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام

 دکتری مدیریت بحران و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه شاخصپژوه
Ali.rezaakhoondi137930@gmail.com
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مقدمه
امروزه توسعه علمی نمونهای از اقتدار ملی کشور و بستری بررای توسرعه ر کل ره
امور است .باال بر ن شناخت و معرفت جامعه ر همه زم نهها ب شازپ ش ،ن ازمنرد
توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زم نه تول د علم را فراهم کرر .
امروزه نقش تول د علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفتره و بره
تنها راه باقی ماندن ر عرصه ح ات و حضوری مؤثر ر ن ای پر تکاپوی فنراوری
و پ شرفت مبدل شده است .بهعبارت یگر ،پژوهش و تول د علم از ن ازهای مسرلم
و اساسی هر جامعهای میباشد (نوروززا ه و رضایی.)2 :1388 ،
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
اعضای آن است .ارتباط انشجویان با اسات د خو یکی از عرصههرای بااهم رت و
تأث رگذار تعامل انشگاهی و مراکرز علمری و پژوهشری معتبرر بر المللری اسرت.
همچن

نشریات معتبر اخلری و خرارجی ن رز یکری یگرر از عرصرههرای ب ران

تحق قات و ب ان نتایج اجتماع علمی است (رازقی و قائدی .)1 :1395 ،لذا توجه به
اولویتهای تحق قاتی ر راستای ن ازهای واقعی کشور ،یک ضرورت اساسی برای
هدفمندکر ن مجالت و نشریات علمی است.
بهطورکلی نشریهها عالوهبر ای که اسرتاندار های ک فری وضری مریکننرد ،برا
نمایش محورها و موضوعهای پژوهشی ،ماه ت و محدو ه ایردههرا را ر جوامری
علمری و تصصصری ن رز مشرص

مریکننرد ).(Sugimoto & Weingart, 2015: 13

بنابرای  ،تحل ل آنچه ر نشریههای یک رشته علمی چاپ مریشرو  ،بره مرا بررای
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رک بهتر اهم ت ،موضوعها و مسئول تهای آن رشته کمک میکند و میتوان م برا
نگاه به گذشته و تحل ل پژوهشهای صورتگرفته ر نشریهها ،مس ر مرور انتظرار
ر آینده را ن ز ترس م کن م .بررسی روندها به ما کمک میکند کره ههرور و ترداوم
موضوعها ،پارا ایمها و روشهای به کار گرفته شرده ر طرول زمران را شناسرایی
کر ه و قوتها و ضعفهرای هرر یرک را مشرص
) .2011: 27همچن

کنر م

(Raadschelders&Lee,

میتوان ب ران کرر کره تحل رل محتروای نشرریههرا ر حروزه

مدیریت ،غدغهها ،مسئلهها و چالشهرای نظرری ،پژوهشری و ترا حردی عملری
پژوهشگران و انشگاه ان ای رشرته را ر کشرور مرا نشران مری هرد (ایمرانی و
همکاران.)3 :1397 ،
ر ای م ان ،یکی از مجالت مهم و تأث رگرذار حروزه علروم س اسری کشرور،
مجله راهبر است .مجله راهبر زیر نظر پژوهشکده تحق قات راهبر ی به فعال رت
ر راستای اهداف مجمی تشص

مصلحت نظام میپر از  .ای فصلنامه ،یکری از

مجالتی است که پ رامون استراتژی های کالن ر سطح کشور از سال  1371تاکنون
فعال است و ب ش از هزار مقاله ر حوزههای مصتلرف منتشرر کرر ه و توانسرته از
زمستان  1388موفق به اخذ مجوز علمی پژوهشی شو  .فصلنامه راهبر یک نشریه
با اوری بسته و وسو ناشناس و با سترسی آزا است که به منظرور فرراهم کرر ن
مح ط فکری برای پژوهشگران ملی و ب

المللی با تمرکرز برر مباحر

اقتصرا ی،

س اسی ،حقوقی ،علم و فنراوری ،اجتمراعی و فرهنگری ،محر ط زیسرت و روابرط
ب الملل پایهگذاری شده است .به استنا هدف مطرحشده ر پایگاه اینترنتی مجله،
ای نشریه ر پاسخ به پ شرفتهای صورتگرفته ر حروزه اسرتراتژیهرای کرالن
انتشار یافته و هدف آن انتشار مقراالت براک ف تی اسرت کره یافترههرای مررتبط برا
موضوعات مهم استراتژیک کشور را گزارش هند .همچن

بنرا برر اعرالم پایگراه

استنا ی علوم جهان اسالم ( )ISCنشریه مور نظرر ر زمرره پرر اسرتنا تری ()Q2
نشریات ر ب

مجالت فارسی حوزه علوم س اسری کشرور شرناخته شرده اسرت،

بنابرای تحل ل محتوای مقاالت ای نشریه میتواند حائز اهم ت فراوانی باشد.
هدف تحق ق حاضر ،بررسی و ارزیابی شرکلی و محتروایی مقراالت فصرلنامه
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راهبر است .ر ای پژوهش تالش شده تا ضرم بررسری نقراط ضرعف و قروت
مجله ،زم نه تقویت ب شتر آن ر آت ره را فرراهم آور و ر رفری نقراط ضرعف آن
اثرگذار باشد .لذا بر ای اسراس ر ایر مقالره ،ضرم توصر ف ق رق از کم رت
شاخ

های مصتلف ،به نمایی کلی از فرایند حاکم بر مجله از سال  1389تا پایران

سال  1397پر اخته میشو  .ر ا امه ،عالوه بر مبانی نظری پژوهش و مرروری برر
پ ش نه تحق ق ،با استفا ه از تحل رل محتروا بره بررسری جرامی مقراالت ایر مجلره
میپر ازیم و ر پایان با توجه به مطالب به ستآمده ،پ شنها هایی برای بهبو ایر
حوزه ارائه میشو .
 .1مبانی نظری
رشد روزافزون انتشارات علمی ر چند قرن اخ ر ،برهکرارگ ری روشهرا ،فنرون و
رویکر هایی را برای بررسی روند رشد و توسعه علمی اجتناب ناپذیر ساخته است.
با رواج روششناسی اثباتگرایری 1،رویکرر کمری بررای سرنج دن م رزان تول رد
اطالعات علمی ر ح طههای گوناگون علم مطرح شد و مباحثی مانند علرمسرنجی
مور توجه قرار گرفت (زندی روان و همکاران .)2 :1393 ،علرمسرنجی حروزهای
م انرشتهای است که به ل ل گستر گی امنه خو  ،ط ف وس عی از موضروعات را
بررسی میکند و بهعنوان یکی از کارآمدتری روشهای بررسی کلی پژوهشهرای
علمی مطرح است (حمدیپور و سعا تیرا  .)5 :1397 ،ر حال حاضر علمسنجی
و حوزههای سنجشی وابسته ،به عنوان یک گرایش مستقل ر حال به ثمرر نشسرت
بو ه و تا حردو ی هویرت اجتمراعی -شرناختی خرو را تکامرل بصشر ده اسرت.
به عبارت یگر ،پژوهشگران و حرفهمندان ای حوزه ،جامعه مستقلی تشک ل ا هاند
که اتصال حلقههای آن از اسرتحکام قابرل قبرولی برخرور ار اسرت

& (Milejevic

) .Leydesdorff, 2013: 150با استفا ه از جامعهشناسی علم میتوان ب نش مناسربی از
تعاریف ،مرزبندیها و پژوهشهای یک حوزه علمی ارائه کرر ؛ بره طروری کره برر
اسرراس مبررانی هسررتیشناسررانه و معرفررتشناسررانه سرراخت اجتمرراعی انررش ر

1. Positivism
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جامعهشناسی علم میتوان مفاه م و پارا ایمهای مهم حاکم بر ساختار یرک حروزه
را مور بررسی و شناسایی قرار ا ).(Kim, 2012: 41
علمسنجی ،یک حوزه پژوهشی است که به بررسی علمی اطالعات مربوط به
مطالعات و پژوهشهای یک موضوع یا نشریه ،از طریق بررسری ک فری مقالرههرای
منتشرشده ر آن حوزه میپر از و اغلب از اطالعات کتابسرنجی پرژوهشهرای
منتشر شده ن ز بهره میبر (عرفانمنش و مروتی ار کانی .)72 :1395 ،با استفا ه از
رویکر علمشناسی ر بررسی و مطالعه یک نشریه ،میتوان تغ رات آن نشرریه را
ر گذر زمان ،بر اساس پژوهشگران آن حوزه ،ارتباط با سایر علوم و موضوعات و
محورهای پژوهششده ،شناسایی و تحل ل کر  .ارزش روش یا شده ر ای اسرت
که بدون سوگ ری میتوان موضروع و نویسرندگان هرر مقالره را برا اسرتفا ه از آن
بررسی کر ).(Ni, 2017: 7
هدف از علم سنجی ،ارزش ابی آخری پ شرفتهای انجامگرفته ر فعال تهای
پژوهشی ر هر گرایش علمی و عوامل مؤثر ر رشد آن است .علم سنجی می تواند
عنصری مف د و کارآمد برای مسئوالن و برنامه ریزان باشد تا مدیریت منابی مرالی و
انسانی با باالتری کارایی انجام پذیر  .علم سنجی پس از بررسی متغ رهایی با ارائره
ترک بی مناسب از شاخ

های مبتنی بر آن ها ،به تب

روند تول د علرم و براز هی

پژوهشهای علمری مریپرر از (خاصره و همکراران .)165 :1397 ،از مهرمترری
کاربر های علمسنجی میتوان به مطالعره کمری جریران علرم بررای برنامرهریرزی،
س استگذاری و ارزیابی علمی و پژوهشی و مطالعره تراریخ علرم از طریرق ترسر م
ساختار آن ر رشرتههرای تصصصری اشراره کرر  .ترسر م سراختار علرم ،یکری از
خروجیهایی است که علمسنجی ر سترس قرار می هد .از طریرق آن مریتروان
منابی و مس ر جریان انش و محدو یتهای انش را مشرص

کرر و برا ر نظرر

گرفت حوزههای اصلی آن انش ،اطالعرات الزم را ر مرور هرر زیرر حروزه ر
اخت ار مدیران قرار ا (رضایی و همکراران3 :1396 ،؛ برروان و همکراران:1374 ،
.)73
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 .2پیشینه پژوهش
ر جدول  ،1خالصه پژوهشهای مرتبط با ای تحق ق اشاره شده است .ر حروزه
علوم س اسی ،تعدا ی پژوهش با تک هبر روش تحل رل محتروا برهصرورت مرور ی
صورت گرفته است که عموماً یک یا و شاخ

را مدنظر قرار ا هاند.

جدول  .1پیشینه پژوهش

منبع

Gercic et al
)(2017

)Wesley (2010

طیبی
ابوالحسنی و
روحانیراد
()1396
دالوری
()1392
حاجی یوسفی و
طالبی ()1390
مقصودی
()1385
افتخاری
()1385

نتایج
تحلیل محتوا از فعالیتهای فیس بوک در زمینه اتحادیه اروپا انجام شده است ،پژوهشگران معتقدند
که شبکه های اجتماعی به دلیل امکان برقراری ارتباط دوسویه میان شهروندان به یک ابزار قدرتمند
سیاسی در دست قدرتمندان تبدیل شده است و نتایج نشان داد که سیاستمداران برای تولید،
پروفایلهای فردی خود را توسعه دادهاند .همچنین تجزیه وتحلیل تطبیقی که بین وزرای اتحادیه
اروپا انجام شد نشان داد در رفتار آنالین آنها در فضای مجازی ،اختالفات غیرمنتظرهای وجود دارد
و در انتها مقاله مربوطه مدلی برای پیشبینی رفتار سیاسی آنالین پیشنهاد داده است.
در مقاله ای روش تحلیل محتوای اسناد سیاسی در تحقیقات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است و
مجموعهای از دستورالعمل ها برای مطالعه دقیق و تحلیل محتوای اسناد سیاسی را ارائه کردهاند.
برای این منظور ،اسنادی را از  10استان کشور کانادا در طول  4دهه گذشته گردآوری کردند .نتایج
کار آنان نشان داد برای آنکه یافته های پژوهشی در زمینه علوم سیاسی از قابلیت اعتماد و اطمینان
برخوردار باشد ،باید استانداردهای مشابه رعایت شوند.
در مقاله ای به بررسی ابزارهای استراتژی معرفی شده در مجالت شاخص بینالمللی حوزه استراتژیک
که در طی  25سال اخیر منتشر شده است ،پرداختهاند .نخست با نگاهی به مبانی مدیریت
استراتژیک ،به طبقه بندی ابزارهای استراتژی پرداخته شد و سپس این ابزارها همراه با تحلیل جامع
در قالب جدولی یکپارچه مطرح شد.
در مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت علمی رساله های دکترای علوم سیاسی و روابط بینالملل
در ایران سعی کردهاند تا گزارشی از ویژگیها و وضعیت علمی رسالههای مورد تحقیق ارائه دهد.
این دو پژوهشگر در تحقیق خود با عنوان مسئله و روش پژوهش در پایاننامههای علوم سیاسی و
روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی ،به بررسی مسئله تحقیق و روش تحقیق به کار برده شده در
 343عنوان پایاننامه تأیید شده در این دانشگاه پرداخته اند و به موضوع تحقیق و روش تحقیق در
این پایاننامهها پرداختند.
به بررسی و توزیع موضوعی تعداد  700پایاننامه به صورت تصادفی بین سالهای  1370-1385در
چندین دانشگاه و پژوهشکده در تهران پرداخته است.
در مقاله ای با عنوان بررسی روششناختی پایاننامههای دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران،
در صدد نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایاننامهها بودند.

از آنجایی که تاکنون پژوهش خاصی ر زم نه مقاالت تأل فی ر مجلههای علمری-
پژوهشی ر حوزه علوم س اسی با تک هبر روش تحل ل محتروا برا ر نظرر گررفت
شاخ

1های یاز هگانه صورت نگرفته است .موضوع مقالره حاضرر بکرر اسرت و
1. Parameter
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بررسی شاخ

های یاز هگانه از ویژگیهای خاص ایر مقالره اسرت کره آن را از

نظر کم ت و ک ف ت شاخ

های مور بررسی ،از یگر آثار منتشره ر حوزه علوم

س اسی متمایز میکند.
 .3روششناسی تحقیق
ای تحق ق از نوع ک فی و مبتنری برر تحل رل محتواسرت و از رویکرر توصر فی-
تحل لی برای توص ف و ارزیابی محتوای مقاالت جامعه هدف استفا ه شرده اسرت.
روش تحل ل محتوا به طور گستر های ر زم نه علوم س اسری مرور اسرتفا ه قررار
میگ ر و شامل بررسری محتروای س اسری ر رسرانههرای خبرری ،سرصنرانیهرا،
تبل غات و کمپ ها و اخ راً رسانههای اجتماعی ،وبالگها و همچن

مقاالت ایر

حوزه است) .(Neuendorf & Kumar, 2015: 1بنابرای  ،ای روش ازجمله روشهای
مهم برای تحق ق ر حوزه ارتباطات س اسی محسوب میشو  .اگرچره روشهرای
یگری ن ز بررای رک مترون س اسری وجرو ار  ،امرا تحل رل محتروا وسر لهای
مناسبترر و ضرروری بررای انردازهگ رری تمرامی ابعرا محتروای پ رامهرا اسرت.
پژوهشگران علوم س اسی بهویژه افرا ی که ر زم نه ارتباطات جمعی مطالعراتی را
انجام می هند ،از ای روش بهعنوان اساس تحق ق ر حوزه ارتباطات یا میکننرد
(.)Benoit Ohio, 2010: 1
ر مور اعتبار تحق ق ن ز باید گفت ،برای بررسی روایی پژوهش حاضر ،هرر
یک از شاخ

های مور نظر ر مقاله توسط محققان مور بررسی قررار گرفتره و

ر هر مور اختالف مور بررسی و برازب نی مجرد قررار گرفتره اسرت .از سروی
یگر ،ر بح

روششناسی ،تعد پژوهش با روش ثابت ر موضوعاتی که مرور

تأی د مجامی علمی قرار گرفته باشد ،تأی دکننده پژوهش است.
جامعه آماری ای تحق ق 388 ،مقاله منتشر شده ر  9سال گذشرته از شرماره
( 54بهار  )1389تا شماره ( 89زمستان  )1397مجله راهبرر اسرت کره برهمنظرور
توص ف ع نی و ک فی محتوای مفاه م ،بررسی بهصرورت نظرام ار و برا کمرک از
آی نامه چاپ مجالت علمی و پژوهشی وزارت علوم ،تحق قات و فنراوری انجرام
شده است .ر ای پژوهش ،نمونهگ ری انجام نشرده و تمرامی جامعره برهصرورت

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودویک ♦ تابستان 1398

174

سرشماری مور بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است علت انتصاب از بازه شماره
 54مجله تاکنون ،به علت زمان آغاز مجوز علمی پژوهشی به مجله است.
شایان ذکر است کم س ون 1نشریات علمی وزارت علوم ،تحق قات و فنراوری
به کمک سامانه ارزیرابی نشرریات علمری خرو ر راسرتای رتبرهبنردی و ارتقرای
نشریات علمی کشور ،شاخ
است .شاخ

هایی را برای ارزیابی نشریات علمی تعریرف کرر ه

ها ر و ست هاهری و محتروایی قررار ارنرد کره شراخ

هرای

هاهری عبارتند از :انتشار بهموقی ،نمایرهسرازی ر پایگراههرای اطالعرات علمری،
سایت و نرم افزار استاندار  ،تکم ل اطالعات ر سامانه ارزیابی نشریات و همچن
شاخ

های محتوایی و علمی ن ز عبارتند از :اوری علمی ،رعایت آی

نگارش و

استاندار های شکلی نشریه .هرچند ،ارزیابی سال  1393ای گروه صرفاً بر اسراس
شاخ

های هاهری بو ه و طبرق اطالعرات سرایت ایر سرامانه ،قررار اسرت ر
های محتروایی و علمری ن رز مرور اسرتفا ه قررار بگ رنرد

سالهای آینده ،شاخ

(سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علروم ،تحق قرات و فنراوری .)1396،ارائره
نتایج ارزیابی سایت  MSRTوزارت علوم (سامانه رتبهبندی نشریات کشرور) بررای
مجله راهبر ر سال  1394نمره  72با رجه  Bو ر سال  1397نمره  81با رجره
 Aاست .صرفنظر از ارزیابی اشاره شده ،تالش میشو ر ای مقاله با اسرتفا ه از
شاخ

های سامانه ارزیابی نشریات علمی و مقاالت مشابه ای حوزه ،ارزیرابیهرا

ر قالب  11شاخ

تع

شو  .ضم ای که برای تجزیرهوتحل رل نترایج تحق رق

ن ز ،از آمار توص فی ،رصدهای الزم و شرکلهرای گراف کری ر قالرب جرداول و
نمو ار استفا ه شده است.
 .4یافتههای پژوهش
ر ای بصش با توجه به اطالعات موجو و ر سرترس ،بره بررسری یافترههرا ر
قالب  11شاخ

مشص

پر اخته می شو  .الزم به توض ح است که ممک اسرت

آمار برخی بصشها کمتر از  388مقاله باشد که علرت آن عردم ر سرترس برو ن

1. Commission
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اطالعات آن بصش است.
 .1-4سهم موضوعی مقاالت

با بررسی عناوی مقاالت و کل دواژگان بره کراربر ه شرده ر مجموعره مقالرههرای
چاپ شده ر نشریه مور مطالعه ،نتایج حکایت از آن ار که به طرورکلی مقراالت
را میتوان ر  11حوزه اصلی و  40موضوع جزء سته بندی کر  .حوزههای اصلی
عبارتند از :علم و فناوری ،علوم س اسی ،علوم نظامی ،فقهی و حقوقی ،آیندهنگری،
علوم اقتصا ی ،فرهنگی ،نظام حکمرانی ،ارزیابی ،انرژی ،مسائل کرالن .ر جردول
زیر ستهبندی مقاالت بهصورت کامل اشاره شده است.
جدول  .2دستهبندی مقاالت بر اساس موضوعات کالن و جزء

حوزه اصلی

علم و فناوری

موضوعات جزء
روش تحقیق
نظریهپردازی
فناوری
علم
آموزش
فلسفه

علوم سیاسی

سیاستهای خارجی
روابط بینالمللی
سیاست
مشارکت سیاسی

علوم نظامی

امنیت
جنگ
تروریسم
تحریم

فقهی و حقوقی

فقهی
حقوق
حقوق بینالملل

آیندهنگری

برنامه توسعه
چشمانداز ایران
آیندهپژوهی

فراوانی
13
7
13
11
5
10
59
39
22
31
4
96
32
20
4
6
62
12
32
24
68
2
14
15

درصد فراوانی
%2
%1
%2
%2
%1
%2
%11
%7
%4
%6
%1
%17
%6
%4
%1
%1
%11
%2
%6
%4
%12
%0
%3
%3
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توسعه

علوم اقتصادی

اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
مباحث مالی و اقتصادی
اشتغال

فرهنگی

سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
اخالق
فرهنگ
هویت

نظام حکمرانی

حکمرانی
سیاستگذاری
قانون

ارزیابی

ارزیابی عملکرد
فساد

انرژی

انرژی
انرژی هستهای
نفت و گاز

مسائل کالن

جهانیشدن
محیطزیست

21
52
15
5
19
15
54
8
15
4
17
7
51
16
13
13
42
10
6
16
9
13
13
35
3
22
25

%4
%9
%3
%1
%3
%3
%10
%1
%3
%1
%3
%1
%9
%3
%2
%2
%8
%2
%1
%3
%2
%2
%2
%6
%1
%4
%5

با توجه به جدول  ،2سهم موضوعی مقاالت از  388مقاله مور بررسی بره ترت رب
به موضوع علوم س اسی ( ،)%17فقهی و حقوقی ( ،)%12علوم نظامی ( ،)%11علرم
و فناوری ( )%11و علوم اقتصا ی ( )%10اختصاص یافته است .همچن

ب شرتری

فراوانی ر زیر موضوعات به س اسرت هرای خرارجی ( ،)%7امن رت ( ،)%6حقرو
( ،)%6س است ( ،)%6حقو ب الملل ( ،)%4روابط ب الملل ( ،)%4محر طزیسرت
( ،)%4توسعه ( )%4و جنگ ( )%4اختصاص یافته است .بهطورکلی به نظر میرسرد
پراکندگی سرهم موضروعی مقراالت برر روی ط رف  388مقالره مرور بررسری از
پراکندگی نسبتاً یکسانی برخور ار است .الزم به توض ح است که ر برخی مروار ،
مقاالت شامل و زیر موضوع بو هاند و با مالک قرار ا ن هر و موضروع پ رامرون
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یک مقاله ،جمی کل تعدا موضوعات  560مرور شرده اسرت کره بر ش از تعردا
مقاالت مور بررسی ( 388مور ) میباشد.
 .2-4مشارکت نهادهای علمی

ر زم نه مشارکت نها های علمی و صنعتی؛ نها علمی مربوط به هر محقق مرور
بررسی قرار گرفته است (با احتساب تمامی نویسندگان) تا م زان مشارکت هر یرک
از نها های کشور ر مجله مشص

شو  .رمجمروع 800 ،نهرا کشرور ر قالرب

انشگاهها مشارکت اشتهاند کره اطالعرات  769مرور از نها هرا ر سرت برو ه
است .ر ا امه کل ه نها های حاضر ر مقاالت مجله ،شناسایی و معرفی مریشرو .
از م ان انشگاههای استان تهران ،انشگاه تهران ،انشگاه عالمه طباطبائی ،انشرگاه
شه د بهشتی ،انشگاه ترب ت مدرس ،انشگاه خواجه نص رالدی طوسری ،انشرگاه
الزهرا ،انشگاه خوارزمی ،انشگاه جامی امام حس (ع) ،انشگاه علرم و صرنعت،
انشگاه شاهد ،انشگاه امام صا (ع) ،انشگاه صنعتی شریف ،انشگاه عالی فاع
ملی و سایر انشگاههای استان تهران مشارکت اشتهانرد .تعردا ی انشرگاه ن رز از
سایر استانها ر مقاالت مجله مور نظر مشارکت اشرتهانرد کره شرامل :انشرگاه
ایالم ،اصفهان ،سمنان ،قم ،گ الن ،محققار ب لی ،مازنردران و ...همچنر

انشرگاه

آزا اسالمی (واحدهای مصتلف تابعره) ،انشرگاه پ رام نرور و مؤسسرات ،مراکرز،
سازمانها ،پژوهشرگاههرا و پژوهشرکدههرا بره عنروان یگرر نها هرای انشرگاهی
شرکتکننده ،به ارائه مقاله پر

اختهاند.

همان طور که ر جدول  3ن ز مشص

شده است ،از  769نها مشارکتکننده

که اطالعات آنها موجو و ر مقراالت ذکرر شرده برو  ،تعردا  158مرور یعنری
 20/54رصد از کل مقاالت را انشگاههای شهرستانهرا بره خرو اختصراص ا ه
است و پس از آن  144مور یعنی  18/72رصد ن ز مربوط به انشگاه تهران است
و انشگاه آزا اسالمی (واحدهای مصتلف) برا م رزان مشرارکت  126مرور یعنری
 16/38رصد از مقاالت را به خرو اختصراص ا ه انرد .ر انتهرا انشرگاه عالمره
طباطبائی تهران ،انشگاه شه د بهشتی و انشگاه پ ام نور ب شتری م زان مشرارکت
را اشتهاند .نتایج ای بصش ر جدول  3و شکل  1ارائه شده است.
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جدول  .3میزان مشارکت نهادهای علمی و صنعتی

نوع

دانشگاهها
پژوهشکده
سازمان

نهادها و مؤسسات علمی
دانشگاه تهران
دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی
دانشگاه الزهرا
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه شاهد
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه عالی دفاع ملی
سایر دانشگاههای تهران
دانشگاههای شهرستان
دانشگاه آزاد اسالمی (واحدهای مختلف)
دانشگاه پیام نور
دانشگاههای خارج از کشور
پژوهشکده علوم و فنون هستهای ایران
پژوهشکده مطالعات راهبردی
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی
حوزه علمیه قم
جهاد دانشگاهی
مرکز تحقیقات استراتژیک
وزارت امور خارجه
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سایر مراکز و مؤسسات و سازمانها

فراوانی
144
64
52
24
2
6
17
10
4
4
2
2
7
23
158
126
42
5
3
1
6
3
2
1
6
25
10
5
15
کل

درصد فراوانی
18/72
8/32
6/76
3/12
0/26
0/78
2/21
1/30
0/52
0/52
0/26
0/26
0/91
2/99
20/54
16/38
5/46
0/65
0/39
0/13
0/78
0/39
0/26
0/13
0/78
3/25
1/30
0/65
1/95
769

درصد فراوانی تجمعی
18/72
27/04
33/81
36/93
37/19
37/97
40/18
41/48
42/00
42/52
42/78
43/04
43/95
46/94
67/49
83/87
89/33
89/98
90/37
90/50
91/28
91/67
91/93
92/06
92/84
96/09
97/39
98/04
100
100
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شکل  .1میزان مشارکت نهادهای علمی برحسب درصد

 .3-4رتبه علمی مؤلفان

رتبههای علمی  800نویسرنده مقراالت (برا احتسراب تمرامی نویسرندگان) شرامل
اعضای ه ئتعلمی استا  ،انش ار ،استا یار و انشجویان تحص الت تکم لری وره
کتری و وره کارشناسی ارشد ،مرب ان و آن سته از اعضای ه ئتعلمی کره رتبره
ایشان ر مقاالت ذکر نشده را مور بررسی قرار ا ه که ر جدول  4بررسری ایر
شاخ

ر  163مقاله اشاره شده است .همچن

برخری نویسرندگان ،سرمتهرای

سازمانی خو را ذکر کر هاند و ر برخی موار (به تعدا  7مور ) ن ز رتبره علمری
نویسندگان ذکر نشده است .به هم

ل ل اطالعات  793مؤلف مور بررسی قررار

گرفته است.
جدول  .4رتبه علمی مؤلفان

رتبه
استاد
دانشیار
استادیار
دکتری ،فرا دکتری و دانشجوی دکتری
کارشناس ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد
عضو هیئت علمی
رئیس
سمتهای
سازمانی
مدیرکل

فراوانی
62
123
212
214
114
47
5
1

درصد فراوانی
7/81
15/51
26/73
26/98
14/37
5/92
0/63
0/12

درصد فراوانی تجمعی
7/81
23/32
50/06
77/04
91/42
97/35
97/98
98/10
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مشاور
پژوهشگر
عضو پژوهشکده
مدرس
مربی
دادیار

1
9
2
1
1
1
کل

0/12
1/13
0/25
0/12
0/12
0/12
793

98/23
99/36
99/62
99/74
99/87
100
100

بررسی ا هها نشان می هد که رتبه علمی بره ترت رب شرامل  7/81رصرد اسرتا ،
 15/51رصد انشر ار 26/73 ،رصرد اسرتا یار 26/98 ،رصرد فرار التحصر الن
کتررری و انشررجویان وره کتررری و  14/37رصررد فررار التحص ر الن ارشررد و
انشجویان وره ارشد بو ه است .ضم ای که ر  7مور از مقاالت ،رتبره علمری
اعضای ه ئتعلمی ذکر نشده است و رمجموع ن ز  2/64رصد ن ز بره مشرارکت
افرا با سمتهای سازمانی اختصاص اشرته اسرت .ب شرتری سرهم از مقراالت را
نویسندگان با رتبههرای علمری کترری /انشرجوی کترری ،اسرتا یار ،انشر ار و
کارشناسارشد /انشجوی کارشناسیارشد ارا بو هاند و بعدازآن مؤلفران برا رتبره
استا مشارکت اشتهاند.
 .4-4تعداد نویسندگان مقاالت

نتایج پژوهش نشان می هرد رمجمروع 800 ،نفرر محقرق ر نگرارش  388مقالره
مشارکت اشته اند که سهم هر مقاله تقریباً  2نفر بو ه اسرت .اطالعرات منردرج ر
جدول  5نشان می هد که ب شتری مقاالت چاپشده ر مجلره ،برا  46/39رصرد
مربوط به نویسندگان و نفره 28/35 ،رصرد مربروط بره نویسرندگان یرک نفرره،
 17/26رصد مربوط به نویسندگان سه نفره و  6/70رصد مربوط بره نویسرندگان
چهار نفره و تنها  1/28رصد مربوط به نویسندگان مشرترک پرنج نفرره اسرت .برا
توجه به آمار جدول ،تعدا مقاالتی که به صورت گروهی نوشته شده اسرت ،کمترر
از مقاالت یک و و نفره است که به نظر می رسرد کرار گروهری پژوهشرگران کرم
میباشد و مور استقبال کمتری است .اما با ای حال روند انجام کارهرای مشرترک
و گروهی ر سالهای اخ ر ب شتر بو ه و نسبت به سالهای  1389تا  1392رو بره
رشد است.
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جدول  .5تعداد نویسندگان مقاالت

فراوانی
110
180
67
26
5
388

تعداد نویسنده
 1نفر
 2نفر
 3نفر
 4نفر
 5نفر
کل

درصد فراوانی
28/35
46/39
17/26
6/70
1/28
100

درصد فراوانی تجمعی
28/35
74/74
92/01
98/71
100

 .5-4روشهای مورد استفاده

طبقهبندی روشهای مور استفا ه ر ایر پرژوهش عبرارت اسرت از :روشهرای
توص فی -کاربر ی ،توص فی -تحل لی ،مور ی ،مطالعه تطب قی و تجربی میباشرد.
بر اساس جدول  68/04 ،6رصد از مقاالت توص فی -تحل لری 21/64 ،رصرد از
توص فی -کاربر ی 5/15 ،رصد از مطالعه تطب قی 4/89 ،رصد از مور ی استفا ه
شده است .بنابرای  ،همانطور که مشاهده میشرو و از بررسری ک فری روشهرای
تحق ق استفا ه شده ر مقاالت مشص

اسرت ،بره نظرر ر کرل از روش تحق رق

توص فی تحل لی استفا ه شده است که البتره پرکراربر تری روش ر حروزه علروم
س اسی است.
جدول  .6روشهای مورد استفاده در نگارش مقاالت

روش
توصیفی-کاربردی
توصیفی-تحلیلی
موردی
مطالعه تطبیقی
تجربی
سایر
کل

فراوانی
84
264
19
20
0
1
388

درصد فراوانی
21/64
68/04
4/89
5/15
0
0/25
100

درصد فراوانی تجمعی
21/64
89/69
94/58
99/74
99/74
100

مطلب مهم یگر ر ای زم نه ،نوع روش تحق رق اسرت .از نظرر ماه رت تحق رق،
همچنان که ر جدول  7نشان ا ه شرده اسرت از بر

 388مقالره بررسری شرده،

 76/03رصد از آنها به روش مطالعات کتابصانهای و بررسی منابی 11/59 ،رصد
به روش کمی 6/44 ،رصد به روش تحق ق آم صته (ترک بی) و  5/92رصد آن هرا
ن ز با استفا ه از ک فی و تحق قات پ ش

انجام شده است .بررسیها نشان می هرد
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که به ل ل توص فی -تحل لی بو ن تحق قات ،معموالً پژوهشگران به بررسی منرابی
کتابصانهای ب شتر رغبت نشان می هنرد ،چررا کره ر س اسرتگرذاریهرای مجلره
راهبر  ،بر تحق قات توص فی تحل لی ب شتر تأک د میشو  .به نظر ر سالهای اخ ر
جهتگ ری مجله مور نظر به پذیرش و اولویت ا ن به مقاالتی کره از روشهرای
کمی استفا ه میکنند ،ن ز توجه ب شتری کر ه است.
جدول  .7فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر روش تحقیق

روش تحقیق
کمی
کیفی
آمیخته (ترکیبی)
مطالعات کتابخانهای و بررسی منابع
کل

همچن

فراوانی
45
23
25
295
388

درصد فراوانی
11/59
5/92
6/44
76/03
100

درصد فراوانی تجمعی
11/59
17/52
23/96
100

ر ای پژوهش ،ابزارهای تحق ق ن ز مور بررسی قرار گرفرت .جردول 8

نشان می هد که  10/30رصد پژوهشها برای جمیآوری ا ههرای مرور ن راز از
پرسشنامه 4/38 ،رصد از مصاحبه 4/89 ،رصرد از روش تحق رق آم صتره (یعنری
ترک بی از پرسشنامه و مصاحبه) و  80/41رصرد ن رز برر پایره اسرتفا ه از اسرنا ،
شواهد و تحل ل محتوا انجام شده است که ب شرتری ابرزار مرور اسرتفا ه و مرور
توجه پژوهشگران حوزه علوم س اسی بو ه است.
جدول  .8فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر منبع داده و ابزار تحقیق

روش تحقیق
پرسشنامه
مصاحبه
ترکیبی
بررسی اسناد و تحلیل
محتوا

همچن

فراوانی
40
17
19

درصد فراوانی
10/30
4/38
4/89

درصد فراوانی تجمعی
10/30
14/69
19/58

312

80/41

100

کل

388

100

وضع ت سطح تحل ل ن ز نشان می هد که کشور یا ملی با  168مور و به

عبارتی  43/29رصد باالتری م زان سطح تحل ل ر مطالعات برو ه اسرت15/97 .
رصد مطالعات ر سطح کرالن و  14/94رصرد ( 58مرور ) مطالعرات ر سرطح
شرکت یا سازمان بو ه است .بعد از آن ،فر یا افرا با  14/94رصرد و نظریره یرا
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رویکر با  13/91رصد قرار ار و سطح صنعت با  2/06رصد کمتری م زان را
به خو اختصاص ا ه است .ای بررسیها نشان می هد که ب شتر پرژوهشهرا ر
سطح تحل ل کشور و مرتبط با مباح

استراتژیک و کالن کشور بو ه است .جدول

 ،9نشان هنده وضع ت مقاالت از نظر سطح تحل ل میباشد.
جدول  .9فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر سطح تحلیل

روش تحقیق
فرد /افراد
شرکت /سازمان
صنعت
کشور /ملی
نظریه /رویکرد
سطح کالن (بینالمللی)
کل

همچن

فراوانی
58
38
8
168
54
62
388

درصد فراوانی
14/94
9/79
2/06
43/29
13/91
15/97
100

درصد فراوانی تجمعی
14/94
24/74
26/80
70/10
84/02
100

وضع ت حوزه مور مطالعه تحق قات ر جدول  10ارائه شرده اسرت کره

نشان می هد حوزه خدمات ،جذاب ت ب شتری برای کارهای پژوهشی پژوهشرگران
اشته است.
جدول  .10فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر حوزه مورد مطالعه

روش تحقیق
صنعت
کشاورزی
خدمات
ترکیبی
نظریه /رویکرد
کل

فراوانی
54
12
210
53
59
388

درصد فراوانی
13/91
3/09
54/12
13/65
15/20
100

درصد فراوانی تجمعی
13/91
17/01
71/13
84/79
100

ضم ای که به طورکلی طبقهبندی مشصصری از روشهرای مرور اسرتفا ه جهرت
تجزیه وتحل ل آماری مقاالت مجله مور نظر نمیتوان ر نظر گرفت .با ای حال ،با
توجه به جدول  ،11تحل ل تب نی به صورت مروری که جزء روشهرای مطالعرات
کتابصانهای میباشد ،از ب شتری م زان استفا ه ر بر

مقراالت مربوطره برخرور ار

بو ه است و پس از آن ،تحل ل محتوا ،معا الت سراختاری ،محاسربات اقتصرا ی و
تحل ل گفتمان قرار ار .
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جدول  .11روش تجزیهوتحلیل آماری

روش تجزیهوتحلیل آماری

تعداد مقاالت مورد استفاده از روش

معادالت ساختاری

29

رگرسیون

7

تحلیل عاملی
آزمون تی

2
2
2
3
3
58
6
3
200
6
12
7
3
2
3
16
2
2
3
5

AHP

روش فراتحلیل
روش دلفی
تحلیل محتوا
نظریۀ داده بنیاد
تحلیل مضمون (تم)
مروری (مقایسهای ،تبیینی ،مقطعی ،تمثیلی ،انتقادی و)...
تحلیل سوات
تحلیل گفتمان
تحلیل راهبردی
آیندهپژوهی
تحلیل ثانویه
پدیدارشناسی
محاسبات اقتصادی
تحلیل اهمیت /عملکرد
تحلیل تاپسیس
تحلیل استنباطی
تصمیمگیری چندمعیاره
سایر (شامل همبستگی ،تحلیل شبکهای ،تحلیل مقطعی ،مقایسه
الگوها ،تحلیل اسنادی ،تحلیل جامعهشناختی سیاسی ،تحلیل برحسب
مدل ،مورد پژوهی ،استدالل منطقی ،تحلیل اجرا ،معادالت ساختاری
تفسیری ،نظریه بازیها)-هر کدام 1 ،مورد

12

 .6-4مشارکت گروههای علمی -تخصصی

مجله راهبر با توجه به آن که ب شتر ر زم نره علروم س اسری و روابرط بر الملرل
گرایش ار  ،انتظار می رو مشارکت گروه های علمری ر مجرالت ایر رشرته ر
حوزه س است و حقو و اقتصا ب شتر باشد .ر ای بحر

بره بررسری مشرارکت

گروههای تصصصی نویسندگان مقاالت بهعنوان معرف رشتههای مصتلرف علمری-
تصصصی پر اخته شد.
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جدول  .12میزان مشارکت گروههای علمی -تخصصی

 .1مدیریت استراتژیک و راهبردی
 .2سایر رشته و گرایشهای مدیریت
 .1علوم اقتصاد
 .2اقتصاد نفت و گاز
 .3توسعه اقتصادی
 .1علوم سیاسی
 .2سیاستگذاری
 .3مطالعات امنیت ملی
 .4مطالعات جهان
 .5مطالعات منطقهای
 .1حقوق
 .2حقوق بینالملل
 .3تجارت بینالملل
 .4حقوق تجارت
 .5حقوق جزا و جرمشناسی
 .6حقوق عمومی
 .7حقوق خصوصی
 .8حقوق کیفری
 .9روابط بینالملل
 .10فقه و حقوق

فراوانی (با احتساب
تمامی نویسندگان)
3
69
31
3
3
128
11
2
1
9
31
15
1
1
10
9
5
1
51
2

درصد
فراوانی
0/37
8/62
3/87
0/37
0/37
16
1/37
0/25
0/12
1/12
3/87
1/87
0/12
0/12
1/25
1/12
0/62
0/12
6/37
0/25

درصد فراوانی
تجمعی
0/37
9
12/87
13/25
13/62
29/62
31
31/25
31/37
32/5
36/37
38/25
38/37
38/5
39/75
40/87
41/5
41/62
48
48/25

محیطزیست

 .1محیطزیست
 .2کشاورزی
 .3جغرافیا

12
3
13

1 /5
0/37
1/62

49/75
50/12
51/75

سایر رشتههای
علوم فنی ،انسانی
و اجتماعی

از جمله :مهندسی صنایع ،عمران،
ادبیات ،پرستاری ،ارتباطات ،فلسفه و...

82

10/25

62

ذکر نشده

-

304

38

100

800

100

طبقهبندی رشته
مدیریت
اقتصاد

سیاست

حقوق

گرایش

جمع کل

همانطور که ر جدول  12نشان ا ه شده است ،مشارکت گروههای مصتلف زیرا
است.
 .7-4تفکیک مقاالت برحسب منابع استخراجی

ر ای بصش به بررسی جزئی و کلی آن سته از مقاالتی پر اخته شرده اسرت کره
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حاصل استصراج از یگر زم نههرای علمری -پژوهشری قبلری از قب رل «پایراننامره
کارشناسی»« ،رساله کترا»« ،سصنرانی ر همایش»« ،1پرروژه کالسری»« ،ترجمره» و
«طرح پژوهشی» بو ه است .با بررسی مقاالت چاپشده مشص
مقالهای نوع منبی استصراجی خو را به خوبی مشص

گر ید که کمترر

کر ه بو  .پ شنها مریشرو

مجله ر مقاالت آتی خو  ،از نویسندگان بصواهد منبی استصراجی پژوهش خو را
ن ز برهروشرنی مشرص
مشص

کننرد .همچنر

بررسری مقراالت نشران ا ه کره هراهراً

کر ن نوع منبی استصراجی از سال  1395به بعد مرور توجره مجلره قررار

گرفته است .بر اساس نتایج به ست آمده طی  3سال اخ ر ( 8 ،)97-96-95مرور
مقاله مستصرج از رساله 1 ،مور پایاننامه 1 ،مرور گرزارش و  1مرور ن رز طررح
پژوهشی بو ه است.
 .8-4منابع و مآخذ

منابی و مآخذ مور استفا ه ر مقاالت شامل مقاالت فارسی ،عربی و الت

هستند.

ر مقاالت مور بررسی ،رمجموع از  13448منبی ر انجام پژوهش استفا ه شرده
است که از ای تعدا  6221منبی یعنی  46رصرد از منرابی فارسری و  7012منبری
یعنی  52رصد از منابی الت

میباشند و تعدا  215منبی بره عبرارتی  2رصرد از

منابی عربی استفا ه شده است .م انگ

منابی مور استفا ه برای  388مقاله برابر برا

 34/5منبی برای هر مقاله میباشد که رقم رضایتبصش خوبی ر استفا ه از منرابی
است .م انگ

منابی الت

مور استفا ه ر هر مقاله برابر با  18منبی میباشد و ای

رقم برای منابی فارسی معا ل  16منبی برای هر مقاله است و بره طرورکلی ،بررسری
نشان می هد متوسط تعدا منابی برای مقاالت خوب است .جدول  13نشان هنرده
وضع ت مقاالت از نظر منابی و مآخذ میباشد.
جدول  .13وضعیت منابع و مآخذ در مقاالت چاپ شده

شاخص
تعداد
میانگین

منابع فارسی مقاالت
388
16

منابع عربی مقاالت
388
0 /5

منابع التین مقاالت
388
18

کل مقاالت
388
34/5

1. Conference
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درصد
حداقل
حداکثر
جمع منابع

2
0
43
215

46
0
97
6221

100
0
104
13448

52
0
83
7012

 .9-4مدت زمان پذیرش مقاالت

به بررسی مدت زمان اختصاص ا هشده از طرف مجله برای بررسری

ای شاخ

مقاالت یعنی از زمان ریافت مقراالت ترا پرذیرش آن هرا جهرت چراپ ر مجلره
می پر از  .بررسی ایر موضروع از جهرت فراینرد اوری و سرازمان مجلره بررای
پ گ ری مقاالت ،ارای اهم ت است و نقش مرؤثری ر م رزان رضرایت متقاضر ان
چاپ از مجله میباشد .ای زمانها ر سرال هرای مصتلرف ،متفراوت برو ه اسرت.
زو تری زمان برای پذیرش مقاالت  20روز و یرترری مردت زمران حردو 575
روز (ب ش از یک سال) بو ه است .ر کل م انگ

مدت زمان الزم بررای ریافرت

و چاپ مقاالت  151روز (حدو  5ماه) برای هر مقاله است.
جدول  .14وضعیت مدت زمان پذیرش مقاالت

سال
عنوان
زودترین اعالم نظر
نهایی (روز)
دیرترین اعالم نظر
نهایی (روز)
میانگین مدت زمان
اعالم نظر نهایی
(روز)
ذکر نشده
جمع تعداد مقاالت

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

کل

15

20

68

85

52

51

86

54

86

20

152

437

312

246

291

267

575

218

470

575

72

185

164

153

154

137

217

135

149

151

0
53

1
44

1
46

0
44

12
40

0
41

0
49

0
40

1
31

15
388

 .10-4وضعیت ظاهری مقاالت

یکی از شاخ

های مور ارزیابی یگر ،وضع ت هاهری مقاالت بو  .همران طرور

که جدول  15نشان می هرد ،کمترری تعردا صرفحه مقراالت  10و ب شرتری 60
صفحه بو که به طور م رانگ
همچن

هرر مقالره ارای حردو  26صرفحه حجرم اسرت.

ر مجموعه مقاالت چاپ شده ،مقاالتی بو ند که ه چ عکس یا نمرو اری
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به کار نبر ه بو ند و میتوان گفت به طور م انگ

هر مقاله ،ارای حدو  2جدول

و  1عکس است.
جدول  .15وضعیت ظاهری مقاالت چاپ شده

شاخص
تعداد جمعی
میانگین
حداقل
حداکثر

صفحه
10290
26
10
60

جدول
891
2
0
26

عکس و نمودار
608
1
0
19

نتیجهگیری
ر ای پژوهش سعی شد از روش علمسنجی به عنوان یکی از رایجتری روشهای
ارزیابی فعال تهای علمی کمک گرفتره شرو  .بره نبرال مطررحشردن ایر علرم،
انشمندان برجسته ،مقاالت علمی را به عنوان مالکری بررای مقایسره تول رد علمری
کشورهای مصتلف به کار گرفتند (اکبری و همکراران .)18 :1394 ،هردف تحق رق
حاضر ،بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقاالت مجلره راهبرر سرال  1389ترا
 1397است که ر ا امه به نتایج اشاره میشو .
سهم موضوعی مقاالت از  388مقاله مور بررسی به ترت ب به موضوع علروم
س اسی ( ،)%17فقهی و حقوقی ( ،)%12علوم نظامی ( ،)%11علم و فنراوری ()%11
و علوم اقتصا ی ( )%10اختصاص یافته است .همچن

ب شرتری فراوانری ر زیرر

موضوعات به س اسرتهرای خرارجی ( ،)%7امن رت ( ،)%6حقرو ( ،)%6س اسرت
( ،)%6حقو ب الملل ( ،)%4روابط ب الملرل ( ،)%4محر طزیسرت ( ،)%4توسرعه
( )%4و جنگ ( )%4اختصاص یافته است .به طورکلی ،به نظر مری رسرد پراکنردگی
سهم موضوعی مقاالت بر روی ط ف  388مقاله مور بررسری از پراکنردگی نسربتاً
یکسانی برخور ار اسرت .همچنر

موضروع ارزیرابی کره ارای زیرر موضروعات

ارزیابی عملکرر و فسرا برو ه اسرت ،ر کنرار زیرر موضروعات یگرر همچرون
نظریهپر ازی ،مشارکت س اسی و برنامه توسعه کمتر مور توجه پژوهشگران برو ه
است که پ شنها میشو ر صورت صالحدید مجله ،ب شتر مور توجه قرار گ ر .
همچن

گررایش هرا و تمرایالت نویسرندگان و محققران انشرگاهی ر ایرران بره
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موضوعات و مقولههای مصتلف ر زم نههای علروم س اسری و روابرط بر الملرل
یکسان نبو ه و موضوعاتی همچون روانشناسی س اسی ،اقتصا س اسی ب الملرل،
س است گذاری عمرومی ،تعرامالت فرهنگری بر المللری و غ رره از مرکرز توجره
پژوهشگران ورتر مانده است .لذا برا توجره بره اینکره چنر

موضروعاتی لزومر ًا

کماهم ت ن ستند و میتوانند ر تدوی خطمشی و طراحی س استهرای کلری ر
حوزههای نظری و عملی مؤثر باشند ،لزوم اتصاذ تداب ری جهت سرو ا ن توجره
ب شتر محققان و پژوهشگران انشگاهی به ای مقروالت احسراس مریشرو  .سرهم
مشارکت انشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی از نظر تعدا مقاالت بره
چاپ رسانده که ر ای مور محل خردمت تمرامی نویسرندگان مقراالت ر نظرر
گرفته شده است .از  769نها مشرارکتکننرده کره اطالعرات آن هرا موجرو و ر
مقاالت ذکر شده برو  ،تعردا  158مرور یعنری  20/54رصرد از کرل مقراالت را
انشگاههای شهرستانها به خو اختصاص ا ه است و پس از آن  144مور یعنی
 18/72رصد ن ز مربوط به انشگاه تهران است.
رتبه علمی مؤلفان ،به ترت ب شامل رتبه علمی استا  ،انش ار ،استا یار ،مربری،
انشجویان تحص الت تکم لی وره کتری و کارشناسی ارشد اسرت .ر شراخ
«رتبه علمی مؤلفان» مشارکت استا یاران و فار التحص الن /انشجویان کترری برا
اختالف بس ار کمی حدو اً  27رصد است و تنها  7رصد از مقاالت بره اسرتا ان
اختصاص یافته است .ر مور شاخ

«تعدا نویسندگان» ن ز باید گفت یافتههای

پژوهش نشان ا ه که رمجموع 800 ،نفر پژوهشگر ر نگارش  388مقاله نشرریه
مشارکت اشتهاند که سهم هر مقاله تقریباً  2نفرر برو ه اسرت و ب شرتری مقراالت
چاپشده ر مجله ،با  46/39رصد مربوط به مقاالت  2نفره بو ه و تنهرا نز یرک
به  1رصد از مقاالت توسط  5نفر نوشته شده است .ای یافته حراکی از آن اسرت
که م زان مشارکت گروهی ر تأل ف مقاالت ر ای رشته مطالعاتی چندان مطلوب
ن ست ،هر چند ر سالهای اخ ر شواهد نشان می هد که کار گروهی پژوهشگران
ر وضع ت رو به بهبو ی قرار ار و نسبت به سالهای اول ه روند رو به رشردی
اشته است.
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بصش یگر یافتهها مربوط به نتایج بصش روشها و ف های مور استفا ه بو
که شرامل روش هرای مرور اسرتفا ه ر نگرارش مقراالت (توصر فی -کراربر ی،
توص فی -تحل لی ،مور ی ،مطالعه تطب قی ،تجربی ،سرایر)؛ روش تحق رق (کمری،
ک فی ،آم صته (ترک بی) ،مطالعات کتابصانهای و بررسری منرابی)؛ ابزارهرای تحق رق
(پرسشنامه ،مصاحبه ،ترک بی ،بررسی اسنا و تحل ل محتوا)؛ سرطح تحل رل (فرر /
افرررا  ،شرررکت /سررازمان ،صررنعت ،کشررور /ملرری ،نظریرره /رویکررر  ،سررطح کررالن
(ب الملل))؛ حوزه مور مطالعه تحق قات (صنعت ،کشراورزی ،خردمات) و روش
تجزیه و تحل ل آماری است .ر ای بصش ،مشاهده شده است کره  68/04رصرد
از مقاالت توص فی -تحل لی است .مطلب مهرم یگرر ر ایر زم نره ،نروع روش
تحق ق اسرت .از نظرر ماه رت تحق رق 76/03 ،رصرد آنهرا بره روش مطالعرات
کتابصانهای و بررسی منابی انجام شده است .بررسیها نشان می هرد کره بره ل رل
تب نیبو ن پژوهشهای علوم س اسی ،معموالً پژوهشگران به ای نوع از تحق قرات
ب شتر گرایش ارند .از نظر اوری و بهرهمندی از امت از باالتر ر چاپ مقراالت ر
مجالت علمی پژوهشی حوزه س است و روابرط بر الملرل ،برر روش تحل لری و
استداللی ب شتر تأک د میشو  .الزم است مجله مور نظر به پذیرش و اولویت ا ن
به مقاالتی که از روشهای کمی و آم صته ن ز استفا ه میکننرد ،ترو م برا توجره بره
روشهای کتابصانهای توجه ب شتری نمایرد .بررسری ابزارهرای تحق رق ن رز نشران
می هد که ر  80/41رصد از پژوهشها برای گر آوری ا هها از بررسی اسنا و
تحل ل محتوا استفا ه شده است .اطالعات ب انگر آن است که به ل ل برار علمری و
عالقه ب شتر پژوهشگران حوزه علوم س اسی ،ای ابزار به عنوان پراستفا هتری ابزار
رب

پژوهشگران بو ه است .با توجه به ماه ت ،پ چ ردگی و تنروع پدیردههرای

مور مطالعۀ علوم س اسی و روابط ب الملل ،بهتر است که از پافشاری بر یرک یرا
چند روش پژوهش محردو (مرروری و تب نری) اجتنراب شرو یرا حرداقل سرایر
روشهای پژوهش کمی و ک فی ن ز مور توجره قررار گ رر  .از آنجرایی کره اکثرر
موضوعات ر سطح کالن مور بررسی قرار میگ رنرد ،ن راز اسرت ترا اسرتفا ه از
روشهای ترک بی بر پایه مشاهدات تجربی ن رز ر تحق قرات مرور اسرتفا ه قررار
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گ ر  .همچن

بررسی وضع ت سطح تحل ل ن ز نشان می هد که کشور یا ملری برا

 43/29رصد ،باالتری م زان سطح تحل ل ر مطالعات بو ه است و ایر موضروع
ب انگر آن است که ر موضوعات متناسب با س است و بر الملرل ر ایر مجلره،
ب شتر پژوهشها ر سطح تحل ل کشور و همچن

سطوح فراملی است و احتمراالً

استا یاران و انشجویان و فار التحص الن کترری برو ه اسرت و ب شرتری حروزه
مور مطالعه پژوهشها ن ز مربوط به حروزه خردمات اسرت کره ب رانگر جرذاب ت
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.
شاخ

مربوط به «مشارکت گروههای علمی تصصصی» نشان هنرده فعال رت

ب شتر گروههای شرکتکننده با رشته تحص لی علوم س اسی با  16رصد و پرس از
آن رشته تحص لی روابط ب الملل با  6/37رصد ،رشته حقو و اقتصرا برا 3/87
رصد مشارکت ب شتری اشتند .ر برخی موار یده شده که رشتههای نرامرتبطی
همچون فلسفه ،ا ب ات ،پرستاری ،آمار و صنایی ن ز به انتشار مقالره ر ایر زم نره
اقدام کر هاند و همچن

بررسیها حاکی از آن است که رشتههای مدیریت ولتی،

بازرگانی ،صنعتی ،راهبر ی و مدیریت آموزشی از پتانس ل خوبی برای انتشار مقاله
ر حوزه علوم س اسی برخور ارند .لذا باید تداب ری نسبت به مشارکت و همکاری
پژوهشگران ای حوزه اتصاذ شو  ،چهبسا با مشرارکت ب شرتر پژوهشرگران حروزه
راهبر  ،سطح ک ف ت پژوهشها افزایش چشمگ ری اشته باشد .ضم ایر کره برا
بررسی مقاالت چاپ شده مشص
خو را به خوبی مشص

گر ید که کمتر مقالهای نروع منبری اسرتصراجی

کر ه بو  .هرچنرد مریتروان حردس ز کره بسر اری از

مقالهها ،مستصرج از رساله و پایاننامههرای تحصر الت تکم لری باشرد و پ شرنها
میشو مجله ر مقاالت آتی خو  ،از نویسندگان بصواهد منبی استصراجی پژوهش
خو را ن ز بهروشنی مشص
شاخ

کنند.

«منابی و مآخذ» ن ز نشان می هد رمجمروع  13448منبری ر انجرام

پژوهش استفا ه شده است و ای منابی استفا هشده از منابی فارسی ،الت

و عربری
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بو ه است که م انگ
مقاله میباشد و همچن
 16و برای منابی الت

منابی مور استفا ه برای  388مقاله برابر با  34منبی برای هرر
منابی فارسی مور استفا ه ر هر مقالره برابرر برا

م انگ

معا ل  18منبی برای هر مقاله است .به نظر مریرسرد تعردا

منابی برای مقاالت ،خوب و مناسب میباشد؛ اما منابی یگر به زبرانهرای فرانسره،
آلمانی ،روسی و ...سهم بس ار ناچ زی (تقریباً صرفر) ر شرکل هری بره محتروای
مقاالت مور بررسی اشتهاند .با توجه به ای واقع ت که خصوصاً ر انجام بعضی
پژوهشها همچون مطالعات منطقهای که توجه محققان حوزه روابط بر الملرل را
به خو جلب کر ه است ،آگاهی و اسرتفا ه از نترایج تحق قرات برومی کشرورها و
مناطق جغراف ایی یگر ن ازمند به کارگ ری زبان بومی و ملی آن کشور اسرت ،ایر
سهم ناچ ز (بهرهگ ری از منابی به زبانهای فرانسه ،آلمانی ،روسری و )...نق صرهای
مهم محسوب میشو  .مدت زمان پذیرش مقاالت ،نشان هنده مدت زمانی اسرت
که مجله از زمان ریافت مقاله تا پذیرش آنها جهت چاپ ر مجله به هر یرک از
مقاالت اختصاص ا ه اسرت .ر مجلره مرذکور ،زمرانهرا ر سرالهرای مصتلرف
متفاوت بو ه است؛ اما ر ع

حال ،ای تفاوت چشمگ ر ن ست .نکته اساسی ایر

است که ر سالهای اخ ر ،روند زمان پذیرش مقاالت افزایش یافته است .م رانگ
زو تری زمان برای پذیرش مقاالت کمتر از یک ماه و یرتری زمران ،حردو اً 20
ماه است که به نظر منطقی و معقول است ،اما پ شنها میشو مدت زمان پرذیرش
مقاالت کاهش یابد .ر نهایت ،وضع ت هاهری مقاالت یکی از شاخ

های مور

ارزیابی یگر ،وضع ت هاهری مقاالت برحسب تعدا صفحه ،تعدا جدول ،تعدا
عکس و نمو ار است .ای شاخ

ن ز نشان می هرد برهطرور م رانگ

ارای حدو  26صفحه حجم بو ه و همچنر

هرر مقالره

ر مجموعره مقراالت چراپ شرده،

مقاالتی بو ند که ه چ جدول یا عکسی به کار نبر ه بو ند و میتوان گفت برهطرور
م انگ

هر مقاله ،ارای حدو  2جدول و  1عکس است.
رمجموع با بررسی اجمالی که بر نتایج  11شاخ

مور ارزیابی انجام شرده

است ،به نظر میرسد مجله ر وضرع ت مناسربی قررار ار و از معردو مجالتری
است که ر سطح کشور بهطور تصصصی بر موضوع س استهای خارجی و روابط
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ب الملل ر کنار یگر مباحر

مهرم کشرور ،متمرکرز اسرت .بررسری مقالرههرای

منتشرشده ،ب انگر آن است که مقالهها برا اهرداف مجلره سرازگارند .برا توجره بره
طبقهبندی مقاالت مجله و تحل ل روششناختی آنها میتوان ا عا کرر کره عمرده
تحق قررات تحل لرری هسررتند .ر پایرران پ شررنها مرریشررو مجلرره ضررم توجرره برره
پ شنها های مور ی بصشهای قبل ،جهت ترغ ب و تشویق پژوهشرگران؛ تجل لری
از محققان برتر صورت هد تا م زان مشارکت و غنای آثار ب شرتر شرو  .همچنر
الزم است پژوهشگران و نویسندگان حوزه علوم س اسی ن ز از ن ازهرای پژوهشری
ر ای حوزه آگاه باشند و عالوه بر شناسایی مشکالت و محدو یتهای موجو و
روندهای گذشته ،رویکر ی آیندهنگرر اشرته باشرند و فرصرتهرای جدیرد را ر
ستور کرار خرو قررار هنرد .بنرابرای مسرئله محروربرو ن مقراالت ر راسرتای
پاسصگویی به مسائل مهم و استراتژیک کشور ،از یگر نکاتی است که یافترههرای
پژوهش حاضر بر آنها اصرار ارند.
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تحلیل زنجیره تأمین زیستتوده زباله با
بهرهگیری از نقشههای شناختی فازی
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احمدرضا قاسمی



علی رجبزاده قطری
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چکیده
نظر به افزایش تقاضای انرژیهای تجدیدپذیر ،زیستتوده را مو تودا بوهعنودا منبو
کلیدی انرژیهای تجدیدپوذیر هانسوت .زیسوت توده زباهوه هر حوجه نیوان بوه ههیو
حیاحت های مدیریت زباهه و حفظ محیطزیست بیشتر مدره تدنه قرار گرفته احوت .ایو
مناب هارای پتانسی زیاهی برای تدهید برق هستند هدف تبودی ن هوا بوه انورژی بورق،
مدیریت زباهههوا و حفوظ محویطزیسوت احوت ،هوذا زنجیور توممی نقوش می و را هر
فراهمنوری مؤثر و کارنمد مناب زیستتده زباهه برای تدهید انرژی ایفا مو کنود .هر ایو
پژوهش ،هر گام نخست با مصاحبه از خبرگا انزای زنجیر تممی زیستتوده زباهوه هر
ایرا شناحای شد .با احتفاه از روش نقشهشناخت فازی ابتدا روابط علو بوی انوزای
زنجیر بررح و حپس به حناریدهای مختلف انزای زنجیر تممی زیستتوده زباهوه هر
نیت تدهید انرژی پرهاخته شد .نتایج روابط عل نقشهشناخت فازی نشا هاه که تدهیود
زیستتده زباهه ،پیش پرهازش (تفکیک) ،ذخیر حازی هر مح هف و ح

ونق اوهیه به
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مختلف ،نتایج نشا هاه با افزایش میزا تمثیر تدهید زیست تده زباهه میوزا تومثیر حوایر
انزای زنجیر هر نیت تدهید انرژی نیز افزایش م یابود .وهو بوا افوزایش میوزا تومثیر
ح

ونق اوهیه ،ذخیر حازی هر مح هف میزا تمثیر حایر انزا به ه ا نسبت کاهش

م یابد تا نای که رابجه تمثیرگذاری ن ها منف م شده .م تدا نتیجه گرفت که تدهید
زیست تده زباهه نسبت به حایر انزای زنجیر تممی تمثیرگذارتر و هارای اه یت بیشتری
برای تدهید انرژی هست.

واژههای کلیدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،زیستتده زباهه ،زنجیر تممی  ،تدهیود انورژی،
نقشهشناخت فازی

مقدمه
توسعه علم و فن آوری در جهان ،آسايش و رفاه زندگي بشر را به دنباا دارد ،اماا
باعث بروز مشكالتي شامل آلودگي محیط زيست ،تغییرات گساررده آ

و واوايي

در زمین و غیره برای انسانواا شاده اساتو ساو تواای فسایلي ،آلاودگيواای
زيستمحیطي بيشماری را ايجاد ميکنندو ساو رن ايان ناو ساو تواا باعاث
واردشدن گازوای سمي به محیط مايشاود کاه تان ا انساان را د اار مشاكل و
محیطزيست را آلوده ميکندو از اينرو ،جايگزيني اناريیواای ااان نریار اناريی
ورشیدی ،بادی ،زمینگرمايي ،زيستتوده 1و غیره بهجای انريیواای االال از
سو تواای فسایلي ،از آلاودگيواای زيساتمحیطاي و ماااارات ناشاي از آن
ميکاود)(Raychaudhuri & Kumar chosh, 2016: 915و ومچناین اايااناایير باودن
سو توای فسیلي ،توسعه اايدار و ايجاد امنیت انريی باعاث شاده اسات تاا باه
گسررش اسر اده از انريیوای اان و تجديداایير و افازايش ساهم آنواا در سابد
انريی جهان توجه بیشرری شود ()Paluo et al, 2015:245و
در سا  13.3 ،2005درلد انريی اولیه جهان از انريیوای تجديدایير تأمین
شده است که سهم ور يک از منابع انريی تجديداایير ،اناريی زيساتتاوده 79/7
درلد انريی برقآبي ادود  16/5درلد ،انريی زمینگرمايي  3/1درلاد ،اناريی
ورشیدی  0.09درلد ،انريی بادی  0.48درلد و انريی جزر و مد ناا یز باوده
است ()Ren, 2005: 8و
از اينرو ،زيست توده نقشي بيبديل در تولید انريی داردو زيستتوده يكي از
1. Biomass
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منابع انريی تجديدایير از بین منابع زيستتوده استو زيستتاوده زبالاه باهااور
فعا در سطح جهاني به دلیل سیاستوای ماديريت زبالاه و ا اح محایطزيسات
بیشرر مورد توجه قرار گرفره استو وزينه زياد عملیات تدارکات زيستتوده زبالاه
برای تولید انريی و تقاضای رو به رشاد زيساتتاوده زبالاه و افازايش ایچیادگي
زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه ،نیااز باه رويكردواای ماديريت زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله را نشاان مايدواد)(Lakovou et al, 1860 2010؛ بناابراين زنجیاره
تأمین ،نقش مهمي را در فراومآوری مؤثر و کارآمد منابع زيستتاوده بارای تولیاد
انريی اي ا ميکند ()Mafakheri & Nasiri, 2014: 117و
بر مبناای نراايع علماي و عملاي يكاي از اارويهواای اجراشاده در ساازمان
انريی وای نو ايران مبنيبر ارانسیلسنجي زبالهوای شهری در شهروای با جمعیات
بیش از  250وزار ن ر در کشور ،بر مبنای سرانه سا  ،1385ارانسیل تولید بارق از
زبالهوای  30شهر در ايران ،برابر با  687مگاوات مبرنايبار فنااوری زبالاهساوزی،
وضم بيووازی و روش گازیسازی قابل اسرحصا است (گزارش ارانسیلسانجي
انريی وای تجديدایير ،سايت ساتبا)1397 ،و ابق آمار آيانا باینالمللاي اناريی

1

( )IEAکه در سا  2016منرشر شده است ،سهم انريی تولیدشده از منابع مارلا
انريیوای تجديدایير در کشور ايران نسبت به ساير کشوروای جهان  1.7درلاد
است که از اين  1/7درلاد اناريی تجدياداایير تولیدشاده اادودا  5درلاد آن
به لورت انريی الكرريكي تولید شده اسات (ساايت آياناا باینالمللاي اناريی،
)2017و اي گزارش بیانشده دفرر زيستتوده ساازمان اناريیواای تجديداایير و
بهره وری انريی برق تاکنون برق تولیدی از زباله یلي کم است ،لیا کشاور اياران
تاکنون نروانسره است از ظرفیت موجود زيست توده زباله در جهات تولیاد اناريی
برق اسر اده کندو
با توجه به اومیت مديريت زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه جهات افازايش
کارآمدی تولید انريی از زيستتوده زباله ايان تحقیاق ساعي بار آن دارد تاا ابرادا
اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله را در جهت تولید انريی اان شناساايي کناد
2. International Energy Agency
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و اومیت و تأثیرات علي بین اجزای زنجیره تأمین زيستتاوده زبالاه را باه دسات
آوردو سپا به بررسي سناريووای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسرای تولیاد
انريی اان بپردازدو اژووش ااضر درلدد ااساگويي به ارسشوای زير است:
 )1اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه در راسارای تولیاد اناريی ااان در
ايران ه وسرند؟
 )2اومیت نسبي اجزای زنجیره تاأمین زيساتتاوده زبالاه در راسارای تولیاد
انريی اان در ايران گونه است؟
 )3تأثیرات علي بین اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسارای تولیاد
انريی اان در ايران گونه است؟
 )4سناريووای اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله در راسرای تولید اناريی
اان در ايران گونه است؟
 .1پیشینه پژوهش
عبدو قاني 1و ومكاران در سا  2018با اسر اده از مد برنامهريزی طاي بارای
شبكه زنجیره تأمین بقايای زيستتوده محصوالت کشاورزی مدلي ارائه دادناد کاه
با در نرر گرفرن وزينه زياد املونقل ،سود کشااورزان ااداک ر شاودو از آنجاکاه
بقايای محصوالت کشاورزی دارای وزينه امل ونقل باااليي وسارند و کشااورزان
اين بقايا را بعد از برداشت محصو

ود در زمین کشاورزی ود ميساوزانند تاا

وزينه املونقل زيادی برای جابهجايي ايان بقاياا اردا ات نكننادو ياک مطالعاه
موردی برای اعربارسنجي مد مورد تجزيه وتحلیل قارار گرفاتو نراايع نشاان داد
املونقل بقايای ذرت باعث کاوش انرشار گازوای گلااناهای مايشاود (

Abdul

)Ghani et al, 2018: 39و
دالاورته 2و ومكاران تحقیقي با عنوان «تأثیر سا رار زنجیره تأمین زيستتوده
و قیمت زيستتوده بر روی تأمین مواد اولیه انريی زيسري» در ساا  2018انجاا
دادندو در اين تحقیق سیاست وای تولید انريی زيسري با اسر اده از ماد يكپار اه
1. Abdul Ghani
2. De Laporte
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زيستتاوده و ساا رار

اقرصادی ،بیوفیزيكي و مكانيابي با توجه به قیمت مارل

زنجیره تأمین زيستتوده ارزيابي شدو در ماد مكاانياابي ساه ساناريو  )1امال
مسرقیم زيستتوده از مزرعه به ايسرگاه تولید نانوتیک؛  )2تجماع و ذ یارهساازی
زيستتاودهواا در مزر عاه و ساپا امال باه ايسارگاه بنادر روتاردا ؛  )3امال
زيستتودهوای جمعشده به بندر انراريو با توجه باه قیمات زيساتتاوده در نرار
گرفره شدو نرايع نشان داد که عرضه زيستتوده تحت تأثیر سا رار زنجیاره تاأمین
و قیمت زيستتوده است و زماني که ذ یرهساازی زيساتتاوده در زماین انجاا
ميگردد ،وزينه املونقل کمرر ميشود)(De Laporte et al, 1053: 2018و
وسیون لیم و وونگ ال  )2016( 1اثارات ناامطلو

زيساتمحیطاي و امنیراي

سو ت وای فسیلي را عامل توجه به مناابع اناريی اايادار ومچاون زيساتتاوده
ميدانندو با ايناا  ،زيساتتاوده دارای وزيناه امالونقال باااليي اسات و ايان
محدوديت شرايط فناوریوای زيستتوده را مر ااوت مايکنادو در ايان ااژووش،
نويسندگان روش جديدی به نا تحلیل ر اه عمار اجازای زيساتتاوده 2بارای
بررسي ويژگيوای اجزای زيستتوده در مراال تولید و کاربرد آن اسر اده کردندو
نرايع اين اژووش اا از اسر اده از روش ر ه عمر اجزای زيساتتاوده ،بهباود
شمگیر زنجیره تأمین زيستتوده موجود را نشاان داد (

Hsion lim & Hong lam,

)2016: 733و
مورات يازان 3و ومكاران ( )2016در تحقیقي با عنوان «ارااي زنجیره تاأمین
اايدار زيستتوده نسل دو » به مقايسه اراايوای مارل

عملكرد زنجیره تاأمین

زيساتتاوده نساال دو باا تمرکااز بار وااادوای لاانعري آذرکافات (ایرولیااز) و
مجموعه وای مرمرکز در مقابل غیرمرمرکز زيست توده از لحاظ اايداری اقرصادی و
زيستمحیطي اردا رهاندو در اين ااژووش ،ساناريووای آذرکافات در مقايساه باا
سناريووای ارتقای سو ت و تولید الكرريسیره بررسي شدهاندو بدين منراور هاار

1. Hsion lim & Hong lam
2. Biomass Element Life Cycle Analysis
3. Murat yazan
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سناريو شناسايي و مقايسه شدهاندو نرايع نشان داد که ااردازش زيساتتاوده نسال
دو وزينه بر بوده و روغن اااليششده  65درلد گارانتار از نموناهواای فسایلي
استو از لحاظ معیاروای اقرصادی و زيستمحیطي ،وااد سیار عملكرد بهراری از
واادوای ثابت نشان دادندو نسبت روجي باه ورودی اناريی باین  6.99و 7.54
قرار داشره و انرشار کربن دیاکسید بین  96و  138کیلوگر به ازای ور تن روغان
اااليششده است )(Murat yazan et al, 2016: 173و
ااولو 1و ومكاران ( )2016در تحقیق ود باا عناوان «ماد ساازی کااربردی
عملكرد زنجیره تأمین زيستتوده سبز» ،سه نو سیسرم زنجیاره تاأمین را از نرار
برداشت زيست توده در مكان اولیه ،جمعآوری کال زيساتتاوده در مكاان اولیاه،
بارگیری زيستتوده از مكان اولیه و امالونقال ،تالیاه زيساتتاوده در شارايط
مر اوت با توجه به وزينه کل مورد بررسي قرار دادندو ماد کااربردی فعالیاتواا،
اقدامات ،فرايندوا و عملیات تولید و اجرا توسط نر افزار  ExtendSimشابیهساازی
شده استو مد ارائه شده در اين تحقیق ميتواند بهعناوان ياک سیسارم اشاریباني
جهت شناسايي موانع با بررسي و آزمايش گزينهوای مارل

ماورد اسار اده قارار

گیرد و اين باعث مي شود سیسرم بر مبنای وزينه کل عملیات يا زمان کل عملیاات
بهینهسازی شود ()Pavlou et al, 2016: 29و
شقايق آقايي ( )1395در ااياننامه ود به ارااي زنجیره تأمین زيساتتاوده
زيسري با ودف کمینهسازی وزينهوای املونقل اردا ت و زنجیره تأمین سو ت
زيسري از برداشت زيستتوده تا تحويل به مشرری را مورد بررسي قارار دادو ماد
ارائهشده در دو االت قطعیت و تحت عاد قطعیات ماورد تجزياهوتحلیال قارار
گرفتو نرايع جوا وای بهینه برای ور دو مد نشان داد ،اااليشگاه بهرر اسات در
مكاني ااداث شود که فالله کمرری با مكانوای برداشت داشاره باشادو ومچناین
زيستتودهای بیشرر مورد مصرف قرار ميگیرد که وزينه اولیه کمراری باه زنجیاره
اعما کند (آقايي)1395 ،و
اريسا مصط يزاده ( )1394ااياننامه کارشناسي ارشد با عناوان «توساعه ماد
1. Pavlou
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رياضي برای شبكه زنجیره تأمین ویدروين با اسر اده از زيستتودهوا با توجاه باه
مسائل زيستمحیطي» را در دانشگاه تهران انجاا داده اساتو در ايان تحقیاق باه
مسئله بهینه سازی تصمیمات در سطح زنجیره تأمین ویدروين اردا ره شده اساتو
زنجیره تأمین میکور هارسطحي شامل سطوح تأمین مواد اولیه (زبالهوای شاهری
و بقايای کشاورزی) ،تولید ویدروين ،انبارش و تقاضا استو بهیناهساازی در ايان
تحقیق بهمنرور کمینه سازی میزان آاليندگي زنجیاره تاأمین و وزيناه کال زنجیاره
استو نرايع نشان داد قراردادن ودف کمینه سازی میزان آاليندگي در اولويات او ،
منجر به ارااي و مديريت زنجیره تأمین میکور بهگونهای ميشود که سیاسارگیار
با لرف وزينه بیشرر ،درلادد کااوش آالينادگيواای فرايناد تاأمین تاا مصارف
ویدروين برميآيد (مصط يزاده)1 :1394 ،و
وندالیاناور ( )1393در ااياننامه ود به توساعه ماد رياضاي بارای شابكه
زنجیره تأمین سبز تحت شرايط عاد قطعیات جهات اسار اده از زيساتتاودهواا
اردا تو مد او برای انراا

بهررين مكان جهت ااداث اااليشگاه ارائه شاد و

نرايع نشان داد که اين مد در مقايسه با ماد واای ایشاین دارای طاای کمراری
است (وندالیاناور)1 :1393 ،و
جدول  .1خالصه تحقیقات انجامشده در حوزه زنجیره تأمین زیستتوده

ردیف

نویسندگان

سال
انتشار

1

Abdol Ghani et al

2018

2

De Laporte et al

2016

3

& Hsion Lim
Loong Lam

2016

4

Murat Yazan et al

2016

5

De Meyer et al

2016

6

Pavlo et al

2016

7

Paulo et al

2015

عنوان پژوهش
طراحی شبکه زنجیره تأمین زیستتوده با
بقایای زیستتوده
تأثیر ساختار زنجیره تأمین زیستتوده و قیمت
زیست توده بر روی تأمین مواد اولیه انرژی
زیستی
بهینهسازی زنجیره تأمین زیستتوده از طریق
تجزیهوتحلیل اجزای چرخه عمر زیستتوده
طراحی زنجیره تأمین پایدار زیستتوده نسل
دوم
توجه به بازسازی و رشد زیست توده با استفاده
از بهینهسازی زنجیره تأمین زیستتوده
مدلسازی کاربردی عملکرد زنجیره تأمین
زیستتوده سبز
بهینهسازی زنجیره تأمین باقیمانده زیستتوده

مؤلفههای بکار گرفتهشده در
پژوهش
برداشت ،حملونقل ،ذخیرهسازی،
نیروگاه
حملونقل ،برداشت ،نیروگاه،
پیشپردازش ،ذخیرهسازی
برداشت ،حملونقل ،نیروگاه
برداشت زیستتوده ،پیشپردازش،
پردازش ،حملونقل
برداشت ،ذخیرهسازی ،پیشپردازش،
حملونقل ،تبدیل انرژی
برداشت ،حملونقل ،پیشپردازش،
ذخیرهسازی ،نیروگاه
برداشت ،حملونقل ،ذخیرهسازی،
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8

Grigoroudis et al

2014

9

Zhang et al

2012

10

Kim et al

2011

11

Lakovou et al

2010

جنگلی برای تولید انرژی زیستی
الگوریتم بازگشتی  DEAبرای طراحی بهینه
شبکه زنجیره تأمین زیستتوده
توسعه یک مدل شبیهسازی زنجیره تأمین
برای تولید انرژی سوختی
طراحی بهینه و تجزیهوتحلیل حساسیت از
شبکه زنجیره تأمین زیستتوده برای
سوختهای زیستی تحت عدم اطمینان
مدیریت زنجیره تأمین زیستتوده زباله

نیروگاه
برداشت زیستتوده ،ذخیرهسازی،
حملونقل ،پیشپردازش ،نیروگاه.
برداشت زیستتوده ،حملونقل
زیستتوده ،ذخیره زیستتوده
برداشت زیستتوده ،حملونقل،
نیروگاه
جمعآوری زیستتوده زباله،
حملونقل ،ذخیرهسازی،
پیشپردازش ،تبدیل انرژی

منبع :يافرهوای اژووش

در تحقیقات انجا شده در زمیناه زنجیاره تاأمین زيساتتاوده بیشارر باه تعريا
فعالیتواا و اجازای ايان زنجیاره ،ماد ساازی رياضاي عملكارد زنجیاره تاأمین
زيستتوده در بر ي از منابع زيستتاوده جهات کااوش وزيناهواا ،شابیهساازی
عملكرد زنجیره تأمین زيستتوده برای تولید انريی که برای انراا

مكان مناسا

تسهیالت و کاوش وزينه باوده ،اردا راه شاده اساتو وادف اک ريات تحقیقاات
انجا شده در زمینه زنجیره تأمین زيستتوده بهینهسازی اين زنجیره جهت کااوش
وزينه املونقل از محل برداشت زيستتوده تا تبديل آن به انريی است و تاکنون
تحقیقي انجا نشده است که به روابط علي بین اجزای زنجیره تأمین زيساتتاوده
اردا ره باشد و سناريووای مارل

اجزای اين زنجیره را باا نقشاهشانا ري فاازی

بررسي کرده باشدو با توجه به اومیت زنجیره تأمین زيساتتاوده زبالاه ايان ا
اژووشي در ايران به شم مي ورد ،لیا در ايان ااژووش ساعي بار آن اسات تاا
زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه باومي بارای کشاور اياران ارائاه شاودو ساپا باا
نقشهشنا ري فازی ميتوان روابط علي بین اجزای زنجیره و سناريووای مارل

بر

عملكرد زنجیره تأمین را بررسي کردو
 .2مبانی نظری پژوهش
انرژیهای تجدیدپذیر :انريی تجديدایير ،انريی است که منبع تولیاد آن ،بار الف
انريی وای تجديدناایير (فسیلي) قابلیت آن را دارد که توسط ابیعت در يک باازه
زماني کوتاه دوباره به وجود آيد و اا از مصرف بهرااري جايگزين شوند؛ مانناد
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انريی ورشیدی ،انريی باد ،زمینگرمايي ،زيساتتاوده ،جازر و ماد (ااماداور،
)4 :1393و
زیستتوده :1زيستتوده يكي از منابع مهم انريیوای تجديدایير اسات و باه
ور موجود زنده که قابلیت رشد و نمو داشره و بر مبنای قانون ابیعي تقسیم شاود،
ااالق ميگردد که شامل جنگالواا ،اجازای گیاواان ،بار واا ،موجاودات زناده
اقیانوسوا ،زائدات ایواني اسماندوای شهری و غیايي ميشوندو اين مواد قابلیات
ذ یااره انااريی در ااود را دارا اسااتو درواقااع ،در ااال اديااده فروساانرز
دیاکسیدکربن از اريق آ و اان و واوا توساط اناريی ورشایدی در گیاواان
ذ یره ميشود و باعث رشد و نمو آنوا ميگردد ،اين انريی ورشیدی در مواقاع
مصرف قابلیت تبديل باه اناريی را دارا اساتو زيساتتاوده قابلیات تولیاد بارق،
ارارت ،سو توای مايع ،سو توای گازی و انوا کاربردوای م ید شیمیايي را
دارا است ()Critchlow & Leroi, 2012و
زیستتوده زباله :به باقيماندهوا و ااماندهوای ناشي از فعالیتواای موجاود
زنده به صوص انسان که بهلورت جامد ،مايع و گاز واسره يا نا واسره توساط
آن تولید و دور رياره ميشود و از نرر آن زائد تلقي مايشاود؛ مانناد زبالاهواای
شهری ،زبالهوای لنعري و غیرهو ()Lakovou et al, 1862: 2010و
زنجیره تأمین :2زنجیره تأمین شبكهای از سازمانوای درگیر که اي فراينادوا و
فعالیتوای مارل

ارزشي را در قالا

ياک کااال ياا ادمات باه مشارری ارائاه

ميدوند ،استو در تعري ي ديگر ،زنجیره تأمین بهعنوان مجموعهای فرايند يكپار ه
در قال

اجزا مارل

کس وکار شاامل (تاأمینکنناده ،تولیدکنناده ،توزياعکنناده،

ردهفروش) است که با يكديگر در جهت دريافت مواد ا  ،تبديل مواد اا باه
محصوالت نهايي و تحويل محصوالت نهايي به ردهفروش کار ميکنندو
بهاورکلي زنجیره تأمین شامل دو يا تعداد بیشرری سازمانوای مجزا است که
از اري اق جري اان مااواد ،ااالعااات و جري اان مااالي بااه يكااديگر مرصاال وساارندو
1. Biomass
2. Supply chain
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سازمانوای درگیر در يک زنجیره تأمین ممكن است مواد اولیاه را تهیاه کارده ياا
محصوالت میاني يا محصوالت نهايي را تولید کنند ()Shapiro, 2007و
زنجیره تأمین زیستتوده :مديريت زنجیره تأمین نقش مهمي در مديريت تولید
انريی زيسري اي ا ميکندو مديريت زنجیره تأمین زيساتتاوده باهعناوان ماديريت
يكپار ه تولید انريی زيسري از کشت زيستتوده تا تولید انريی زيساري را شاامل
ميشود که دارای هاار جاز الالي کشات و برداشات ،انرقاا  ،ذ یارهساازی و
ایشاردازش است ()Grigoroudis et al, 2014: 115و
نگاشتشناختی فازی :نقشهشنا ري يا ومان مد وای گرافیكاي علات و معلاو
توسط رابارت اساكلورد )1976( 1در ااوزه علاو سیاساي معرفاي شادو کوساكو

2

( )1986برای ناسرین بار ابزاروای فازی را برای ترسیم اين مد وا مورد اسر اده قرار
داد و مد وای نقشهشنا ري فازی را برای ناسرینبار مطرح کردو نقشهوای شانا ري
فازی ،روشوای ترکیبي وسرند که از لحاظ بعضي م اویم بین سیسارمواای فاازی و
شبكهوای عصبي قرار دارندو آنوا دانش را از االت نمادين و وضعیتواای مارتبط
به آن مانند فرايندوا ،طمشيوا و ر دادوا در االات قابال قیااس بیاان مايکننادو
مشاصه اللي اين ماد گرافاي وادايت شاده اسات کاه باا اسار اده از آن فرايناد
نریجهگیری و بررسي روابط علت و معلولي میان بر ي عوامل نمايش داده مايشاودو
ايجاد يک مد شنا ري نیازمند ورودیوايي است که از تجار

و دانش افراد باره

در موضو مورد نرر به دست ميآيد (قاسمي و قباديان)104 :1394 ،و
 .3روششناسی پژوهش
بررسي ادبیات موضو نشان مي دود که منابع انريی تجديداایير نقاش مهماي در
اسرراتژیوای فعلي جهان بارای کااوش انرشاار گازواای گلااناهای و جاايگزيني
باشي از سو توای فسیلي اي ا ميکنندو جمعآوری زيساتتاوده زبالاه از محال
برداشت تا تولید آن به انريی ،دارای ایچیدگي زياد و وزينه تادارکات بااال اساتو
کارايي زنجیره تأمین زيستتوده در زمینه اقرصادی برای تولید انريی مهام وساتو
1. Robert exlord
2. Kosko

208

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نودویک ♦ تابستان 1398

در تحقیقااات ایشااین ،اااوزه زنجیااره تااأمین زيسااتتااوده و زيسااتتااوده زبالااه،
فعالیتوای جمع آوری ،ذ یرهسازی ،املونقل و تبديل انريی باهعناوان اجازای
زنجیره تأمین زيستتوده زباله بیان شده استو
شکل  .1زنجیره تأمین زیستتوده زباله

Lakovou et al, 1862: 2010

زنجیره تأمین زيستتوده ،يک زنجیره تأمین کلي برای تمامي منااق جهان نیساتو
زنجیره تأمین زيستتوده بهلورت بومي استو
تحقیق ااضر از نو ودف توساعهای -کااربردی و از نرار روش تولای ي-
تحلیلي استو روش تحقیق تولی ي -تحلیلي به وضعیت کنوني اديده مايااردازد
يا موضوعي را مورد مطالعه قرار ميدودو اژووشگر عاالوهبار تصويرساازی آنچاه
وست به تشريح و تبیین داليل گونه بودن و رايي وضاعیت مسائله و ابعااد آن
مياردازدو برای تبیین و توجیه داليل ،نیاز به تكیهگاه اسرداللي محكماي داردو ايان
تكیه گاه از اريق جسرجو در ادبیات و مباني نرری تحقیق فراوم ميشود ،سپا به
بررسي روابط ابعاد مسئله تحقیق و نریجه گیری مياردازد (کرماااني و علايمادد،
)1396و در اين اژووش با مرور ایشینه و مباني نرری ابعاد مسئله تحقیق که اجزای
زنجیره تأمین زيستتوده زباله است ،شناسايي شد و با مصاابه از برگاان ااوزه
زيستتوده که تعداد  4ن ر بودند؛ اجزای نهايي زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه در
ايران شناسايي و مورد تأيید قرار گرفتو سپا برای بررساي رواباط باین اجازای
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زنجیره تأمین ،ارسشنامه نقشهشنا ري فازی ارااي و بین  7ن ر از برگان توزياع
و جمعآوری شد .در اايان ،دادهوای جمعآوریشده برای محاسبه تاأثیرات علاي و
بررسي سناريووای مارل

با نر افزار

Modeler

 Mentalمورد تحلیل قارار گرفاتو

اين نر افزار يک نر افزار مد سازی است که به افراد و جوامع کماک مايکناد تاا
دانش ود را در يک فرمت اسراندارد بارای تجزياهوتحلیال ساناريووای مارلا
مورد اسر اده قرار دوندو مد سازی در ايان نار افازار دارای ساهگاا اساتو گاا
ناست ،تعري

اجزای مهم سیسرم مورد مطالعه؛ گا دو  ،تعري

اجزا و گا سو اجرای سناريووای

”if

روابط بین ايان

 “Whatبرای تعیین گونگي عكااالعمال

سیسرم تحت دامنهای از تغییرات ممكن است ()Mental Modeler, 2018و
شکل  .2مراحل انجام پژوهش

جدول  .2مشخصات خبرگان

ردیف
1
2
3
4

سمت
مدیر دفتر توسعه فناوری ساتبا
مدیر گروه تحقیقات ساتبا
مدیر بخش ساوه
مدیر دفتر زیستتوده ساتبا

سن
45
48
38
50

جنسیت
مرد
مرد
مرد
مرد

تجربه (سال)
 18سال
 15سال
 8سال
 20سال

رشته تحصیلی (مقطع)
شیمی (دکترا)
شیمی (کارشناسی ارشد)
شیمی (کارشناسی ارشد)
محیطزیست (کارشناسی ارشد)

منبع :سازمان انريیوای تجديدایير و بهرهوری برق ايران
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مد نقشهشنا ري فازی يک نمودار علت و معلو است که نمايشاگر رواباط باین
اجزای اساسي در نرا وای ایچیده استو يک مد  FCMاز ياکساری گارهواا ياا
م اویم تشكیل شده است که بهوسیله کمانوای وزندار با يكديگر ارتباا دا لاي
دارندو ور ارتبا دا لي میان دو گره دارای وزني است که معاد نیرو رابطه علات
و معلولي میان آن دو گره استو يک نقشهشنا ري با فنون مارل

شامل اسر اده از

ارسشنامهوا برای اسراراج نررات برگان و ترسیم مرغیرواا و رواباط ،بررساي از
تحلیل محروا برای کش

روابط در مرون نوشاراری ،اسار اده از دادهواای کماي و

فرايند مصاابه عمیق با افراد مارل

و برگان ميتواند به تصوير کشیده شودو

گا وای  FCMبه شرح زير است:
گا او  :تهیه ماتريا اولیه عوامل؛
گا دو  :تنریم ماتريا فازی شده عوامل؛
گا سو  :ايجاد ماتريا قدرت ارتبا ؛
گا

هار  :تهیه ماتريا نهايي عوامل (قاسمي و قباديان)105 :1394 ،و

 .4نتایج مرور ادبیات تحقیق و شناسایی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله
در اين مراله با مطالعه مقاالت و ااياننامهوای اوزه زنجیره تأمین زيساتتاوده و
زيست توده زباله اجزای زنجیره تأمین شامل :جمعآوری زيستتاوده ،امالونقال
زيست توده ،ذ یره سازی زيستتوده ،ایشاردازش و تبديل انريی شناساايي شادو
در باش ایشینه اژووش جدو  1آورده شده استو
 .1-4نتایج مصاحبه باا ببرااان در ج ات شناساایی اجازای زنجیاره تاأمین
زیستتوده زباله در ایران

جهت تعیین شا صوا و معیاروا ميتوان از انوا مارل ي از دادهوای کی اي نریار
گ رگو ،مشاوده ،مصاابه ،گزارش عمومي ،يادداشتوای روزانه ااسا دونادگان و
تعامالت و ت كرات ود اژووشگر اسر اده کاردو روش جماع آوری ااالعاات در
اين مراله تحقیق ،روش مصاابه استو مصاابه فرايندی بارای کسا

ااالعاات

است و مصاابهشونده بهلورت شا اوي باه ارساشواای مصااابهکنناده ااسا
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مي دود و اين نوعي تباد اجرماعي دوسويه استو در ابرادا مصااابه از بارهواا،
اژووشگر ودف از انجا تحقیق را بیان و با ايجاد روابط لمیمي و جلا

اعرمااد

بره وا زمینه را برای انجا مصاابه بهرر فاراوم کاردو ابرادا مصااابه باهلاورت
ان رادی از برهوا انجا شدو ارسشوای اللي مصاابه شاامل )1 :لط اا موقعیات
کاری و فعالیت ود را در سازمان بها رصار بیان کنیدو  )2برای تولید انريی بارق
از زيستتوده زباله به نرر شما ه فعالیتوايي انجا ميشودو  )3نحوه انجاا وار
يک از فعالیتوای مورد نیاز برای جمعآوری زيستتوده زباله تا نیروگااه گوناه
استو اژووشاگر در ااو مصااابه ،کنرار را در دسات داشاره و ااا از ااياان
توضیحات مشارکتکننده يکبار مطال

بیان شده توسط او و برداشات اود را از

آن بیان ميکرد تا اا از تأيید مصاابهشونده از لحت مطال

بیاانشاده اامیناان

ایدا کندو اا از اايان مصاابه ان رادی ،اژووشگر تمامي نررات برگاان را بااوم
تجمیع کرد ،سپا يک جلسه گرووي با هاار باره تشاكیل دادو تماامي اجازای
زنجیره تأمیني که برگان بیان کردند و اجزايي که با ایشینه اژووش بهدساتآماده
بود را برای برگان بیان کردو از برگان واسره شد با وم كری و بیان نرراتشان
فعالیتوا و اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله از تولید آن تا رسیدن به نیروگااه
جهت تولید انريی برق را با توجه به مصاابهوای قبلاي و ایشاینه ااژووش بارای
کشور شناسايي کنندو اين جلسه زماني به اايان رسید که تماامي برگاان باه ياک
اشبا نرری دست يافرندو بعدازاين مراله يک جلسه گرووي ديگری تشكیل شادو
ودف در آن جلسه مشاصکردن ترتی

فعالیتوا و اجزای زنجیره تأمین تا تولیاد

انريی بودو در اين جلسه نیز اتما جلسه باا توجاه باه اشابا نرار برگاان باودو
برگان تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه زيستتوده زباله ،اایشااردازش
اولیه زيستتوده زباله توسط زبالهدزدوا ،املونقل زيستتوده زباله ،ذ یرهساازی
ثانويه ،املونقل ثانويه ،ذ یرهسازی در محل دفن ،اایشااردازش يعناي ت كیاک
زبالهوا ،نیروگاه و محل دفن را بهعنوان اجزای زنجیره تأمین زيستتاوده زبالاه در
ايران بیان کردند و زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران باهلاورت شاكل زيار
ترسیم شدو اين مد نسبت به مد وای گیشره زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه
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توسعه يافره است و شكل بومي زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران وستو
شکل  .3مدل زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

(تفکیک)

(هر مح
هف )

(اوهیه)
(اوهیه)

وماناور که در شكل مد زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران مشاص شاده
است ،ایشاردازش اولیه توسط زبالهدزدوا ،ذ یرهسازی ثانويه و املونقل ثانوياه
بهلورت ط ین نمايش داده شده است؛ زيرا اين اجزا ممكن است بعضي مواقع
در زنجیره اضور داشره باشند و بعضي مواقع نیاازی باه ذ یارهساازی ثانوياه ياا
املونقل ثانويه در زنجیره تأمین زيستتوده زباله در ايران نباشدو
 .2-4ت یه پرسشنامه نگاشتشنابتی

در اين مراله ،ارسشنامه نگاشتشنا ري ارااي و به  7ن ر باره در ايان ااوزه
توزيع شدو اين ارسشنامه دارای يک ماتريا  10*10است و از برگاان واساره
شده است دوبهدو اجزا را از نرار تأثیرگایاری مطاابق م ااویم ارزشگایاری زيار
بررسي کنندو
عد تأثیر ووو0
تأثیر کمووو0.2
تأثیر مروسطووو0.4
تأثیر زيادووو0.8
تأثیر یلي زيادووو1
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رابطه معكوسووو (مقادير من ي)
از آنجاکه ارسشنامه نگاشتشنا ري به لاورت دوباه دو و مقايساات زوجاي
است ،نیاز به بررسي اايايي ندارد و روايي محروايي آن از نرر برگان تأيید شدو
 .3-4نتایج تعیین روابط علی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایاران باا
استفاده از نقشهشنابتی فازی

در اين مراله داده وای ارسشنامه نگاشتشنا ري جمعآوری و سپا دادهواا وارد
نر افزار  Mental Modelerشدو ابردا در نر افزار اجزای زنجیره تاأمین تعريا

و در

باش ماتريا اجزای زنجیره ،میانگین داده وای ارسشانامه برگاان در ارسشانامه
نگاشت وارد شدو سپا نر افزار روابط علي باین اجازای زنجیاره تاأمین و میازان
درجاه ورودی و روجااي را مشاااص کااردو میازان درجااه ورودی يعنااي میاازان
تأثیرایيری (فلش وايي که به آن وارد ميشود) ور يک از اجزا ،نسبت به ساير اجزا
استو میزان درجه روجي يعني میزان تأثیرگیاری (فلاشواايي کاه از آن اارج
مي شود) اجزای زنجیره تأمین نسبت به سااير اجازای زنجیاره و درجاه مرکزيات
شدت تأثیرگیاری و تأثیرایيری اجزا را مشاص ميکندو شكل  4روابط علي باین
اجزای زنجیره و شكل  6 ،5و  7درجه ورودی ،درجه روجي و مرکزيت ور يک
از اجزا را نشان ميدودو
شکل  .4نمودار روابط علی بین اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران
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شکل  .5نمودار میزان درجه ورودی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

هرنه وروهی

6
4.8

3.56
2.7

2.69

2.96

2.69

2.38

5
4

3.3

3
2

1.23

1

0.43

0

شکل  .6نمودار میزان درجه خروجی اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

هرنه خرون
5.5

6
5

3.08
2.24

2.54

4

2.97

2.86

2.4

2.28
1.56

1.09

3
2
1
0
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شکل  .7نمودار میزان مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

مرکزیت
10.3
5.78
3.47

6.42

5.66

4.66

2.97

4.25

5.7
4.05

12
10
8
6
4
2
0

وماناور که از نمودار درجه روجي مشاص است ،اجزای تولیاد زيساتتاوده
زباله ،ایشاردازش (ت كیک) ،ذ یارهساازی در محال دفان ،امالونقال اولیاه و
ذ یره سازی اولیه دارای درجه روجي بیشرری نسبت باه بقیاه اجازا وسارندو در
جدو زير میزان درجه ورودی ،درجه روجي و مرکزيت اجزای زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله آورده شده استو
جدول  .3درجه ورودی ،درجه خروجی و مرکزیت اجزای زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اجزای زنجیره تأمین
تولید زیستتوده زباله
ذخیرهسازی اولیه
پیشپردازش (زبالهدزدها)
حملونقل اولیه
ذخیرهسازی ثانویه
حملونقل ثانویه
ذخیرهسازی در محل دفن
پیشپردازش (تفکیک زبالهها)
نیروگاه
محل دفن (دفن زباله)

درجه ورودی
4.8
3.3
2.96
3.56
2.69
2.38
2.69
2.7
0.43
1.23

منبع :يافرهوای اژووش

درجه خروجی
5.5
2.4
1.09
2.86
1.56
2.28
2.97
3.08
2.54
2.24

مرکزیت
10.3
5.7
4.05
6.42
4.25
4.66
5.66
5.78
2.97
3.47
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 .4-4نتایج بررسی سناریوهای مختلف زنجیره تأمین زیستتوده زباله در ایران

در اين مراله برای بررسي سناريو اجزای زنجیره تأمین زيستتوده زباله ،اجزاياي
که دارای درجه روجي بیشارری وسارند ،در نرار گرفراه مايشاودو در لاورت
افزايش و کاوش میزان اثرگایاری و تأثیراایيری اجازا اه تغییراتاي بارای سااير
اجزای ات اق ميافردو در بررسي سناريو تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیاه،
املونقل اولیه ،ذ یرهسازی در محل دفان ،اایشااردازش (ت كیاک زبالاهواا) و
نیروگاه در نرر گرفره شده استو
 .1-4-4سناریوهای افزایش تأثیر تولید زیستتوده زباله

در نر افزار  Mental Modelerسناريو  what ifانجا ميشود؛ يعني در لورت تغییار
يک جز از سیسرم ،واکنش و عكاالعمل ساير اجزای سیسرم به ه لورت استو
در اين قسمت میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله افزايش يافره اسات تاا واکانش و
عكاالعمل ساير اجزا نسبت به اين تغییر در زنجیره تأمین بررسي شودو
شکل  .8افزایش تأثیر تولید زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

با توجه به روجي نر افزار برای افزايش میزان تأثیر تولیاد زيساتتاوده زبالاه در
زنجیااره تااأمین مشاااوده ماايشااود کااه تااا میاازان  ،0.47تغییااری در میاازان تااأثیر
ذ یرهسازی اولیه در زنجیره تأمین ايجاد نميشود ،ولاي میازان تاأثیر امالونقال
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اولیه ،ذ یرهسازی در محل دفن ،ایشاردازش (ت كیک) و نیروگاه نیاز در زنجیاره
تأمین افزايش مي يابدو ور ه میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله در زنجیاره تاأمین
افزايش مييابد ،میزان تأثیرگیاری آن در زنجیره تأمین معكاوس مايشاود و سااير
اجزا به ومان روند گیشره در اا افزايش وسرندو
شکل  .9افزایش تأثیر حملونقل اولیه زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

 .2-4-4سناریو افزایش تأثیر حملونقل اولیه

با توجه به روجي نر افزار برای افزايش میزان تأثیر املونقل اولیه زيساتتاوده
زباله در زنجیره تأمین مشاوده ميشود که تاا میازان  ،0.5تغییاری در میازان تاأثیر
ذ یرهسازی در محل دفن ،ایشااردازش (ت كیاک) و نیروگااه در زنجیاره تاأمین
ايجاد نميشود ،ولي میزان تأثیر تولید زيستتوده زباله و ذ یرهساازی اولیاه ابرادا
افزايش مييابدو وماناور که در شكل مشاص است ،ور ه میازان تاأثیر افازايش
مييابد ،تأثیر تولید زيستتوده زباله و ذ یرهسازی اولیه معكوس مايشاود؛ يعناي
تأثیرایير ميشوند و اگر میزان تأثیر املونقل اولیه بیش از  0.5افازايش ياباد بار
مراله ایشاردازش (ت كیک) تأثیر گیاشره و تأثیر آن معكوس مايشاودو باهااور
الله ميتوان بیان کرد که افزايش میزان تأثیر املونقال اولیاه باعاث مايشاود
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تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه و ت كیک زيستتاوده زبالاه در زنجیاره
تأمین ،تأثیرایير شوندو
 .3-4-4سناریو افزایش تأثیر ذبیرهسازی در محل دفن

ور ه میزان تأثیر ذ یرهسازی در محل دفن افزايش يابد ،تأثیر تولید زيساتتاوده
زباله ،ذ یره سازی اولیه و امل ونقل اولیه به نسبت افزايش ذ یرهسازی در محال
دفن کاوش مييابد؛ بهگونهای که افزايش بیشرر از  0.5باعث ميشود اجزای ديگار
تأثیرایير شوند و تأثیر آنوا معكوس گرددو
شکل  .10افزایش تأثیر ذخیرهسازی در محل دفن زنجیره تأمین

 .4-4-4سناریو افزایش تأثیر پیشپردازش (تفکیک) زیستتوده زباله

ور ه میزان تأثیر ت كیک زيستتاوده زبالاه افازايش داده مايشاود ،تاأثیر تولیاد
زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه و املونقل اولیه و ذ یرهسازی در محل دفن
به نسبت افزايش ت كیک کاوش مييابد؛ بهگونهای که افزايش بیشارر از  0.5باعاث
ميشود اجزای ديگر تأثیرایير شوند و تأثیر آنوا معكوس گرددو
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شکل  .11افزایش تأثیر پیشپردازش (تفکیک) زیستتوده زباله در زنجیره تأمین

سناريووای مارل

برای تولید زيستتوده زباله ،املونقل اولیاه و ذ یارهساازی

در محل دفن بهلورت نمودار در اين اژووش نشان داده شد و ساير اجزای ديگار
نیز سناريووای آن بررسي گرديدو با توجه به روجي نر افزار مشاوده ميشود کاه
افزايش زياد در میزان تأثیرگیاری ور يک از اجزای زنجیره تاأمین باهغیاراز تولیاد
زيستتوده زباله تا يکمیزان ي باعاث افازايش تاأثیر سااير اجازای زنجیاره تاأمین
مي شود و ور ه اين میزان تأثیرگیاری افزايش داده ميشود ،تأثیرگیاری ساير اجزا
در زنجیره تأمین ،کاوش مييابد و ساير اجزا تأثیرایير ميشوندو
افزايش تأثیر تولید زيست توده زباله باعث افزايش تأثیر ساير اجازای زنجیاره
تأمین ميشودو وقري میزان افزايش آن از  0.7بیشرر مايشاود ،ذ یارهساازی اولیاه
تأثیرایير ميگردد و تأثیر آن من ي ميشودو اين نشان ميدود که افزايش تأثیر تولید
زيست توده زباله در زنجیره تأمین باعث کاوش تأثیر ذ یرهسازی اولیه مايشاود و
تا ادی که ممكن است ،ديگر نیاز به ذ یرهسازی اولیه در زنجیره کاوش نیسات؛
زيرا با افزايش تأثیر تولید زيستتوده زباله بقیه اجزا نیز تأثیر آنوا افزايش مييابدو
نتیجهایری
نرايع مصاابه با برگان اوزه زيست توده نشان داد که زنجیره تأمین زيستتاوده
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زباله شامل اجزای تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه ،اایشااردازش اولیاه،
املونقل اولیه ،ذ یرهسازی ثانويه ،املونقل ثانويه ،ذ یرهسازی در محل دفان،
ایشاردازش (ت كیک) ،نیروگاه و محل دفن استو زنجیره تأمین زيستتوده زبالاه
يک زنجیره تأمین اوياست و با توجه به میزان تولید زباله و نحوه املونقل اولیاه
ممكن است در بعضي مواقع نیازی به ذ یارهساازی ثانوياه زيساتتاوده زبالاه و
املونقل ثانويه نباشد ،راکاه ايان اود باعاث افازايش وزيناه زنجیاره تاأمین
مي شودو برای بررسي روابط علي بین اجزای زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه و
اينکه مشاص شود کدا يک از اجزا دارای تأثیر بیشرری در زنجیره تأمین وسارند
در اين اژووش از مد نگاشتشنا ري اسر اده شدو نرايع اين مراله نشان داد کاه
تولید زيستتوده زباله ،ذ یرهسازی اولیه ،املونقل اولیه ،ذ یرهساازی در محال
دفن ،ت كیک و نیروگاه باه ترتیا

دارای درجاه روجاي ،2.97 ،2.86 ،2.4 ،5.5

 3.08و  2.54وسرند و اين نشاندونده اومیت بیشرر ايان اجازا در زنجیاره تاأمین
زيستتوده زباله استو
در باش سناريونويسي ،نرايع نشان داد افزايش تولید زيست توده زبالاه ابرادا
باعث افزايش میزان تأثیر ساير اجزا در زنجیره تأمین ميشود و وقراي میازان تاأثیر
تولید زيستتاوده زبالاه باه مقادار زياادی افازايش مايياباد ،میازان تأثیرگایاری
ذ یرهسازی اولیه در زنجیره تأمین کاوش مييابدو اين نشان مايدواد وقراي تاأثیر
تولید زيستتوده زباله افزايش مييابد نیاازی باه ذ یارهساازی اولیاه نیسات و از
اومیت آن در زنجیره کاسره ميشودو نراايع بررساي افازايش میازان تاأثیر اجازای
املونقل اولیه و ذ یرهسازی در محل دفن نشان داد که با افزايش میزان تأثیر وار
يک از آن وا ،میزان تأثیرگیاری ساير اجزای زنجیره تأمین کاوش يافره و به سامت
تأثیرایيری ميروندو
اين نرايع نشان ميدود که در بین اجزای زنجیاره تاأمین زيساتتاوده زبالاه،
تولید زيست توده زباله نقش مهمي را در زنجیره تأمین اي ا ميکند و سااير اجازای
زنجیره به تولید زيستتوده زباله وابسره وسرند و اين باش تأثیرگایارترين بااش
در زنجیره تأمین زيستتوده زباله استو بنابراين به سازمان انريیوای تجديداایير
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و بهرهوری ايران ایشنهاد ميشود بر روی باش تولید زيستتوده زباله برنامهريزی
و تمرکز بیشرر کند تا برواند تولید انريی از زيستتوده زباله را افزايش دودو
ومچنین ایشنهاد ميشود مطالعات بیشرری در اوزه بازيافات و اومیاتدادن
به زنجیره تأمین زيستتوده در راسرای تولید انريی کشور انجاا شاود و محققاان
دا ل کشور نیز وماناور که مطالعات کشوروای ديگر در اين اوزه بیشارر اسات
و اين تحقیقات از سا  2015رو به افزايش است ،تحقیقات ود را به اين ااوزه
که واقعا

اژووشي دارد ،سوق دوند تا با ارائه راوكارواای آنواا براوان ساهم

تولید اين منبع را با توجه به اينکه کشور ايران دارای ارانسیلواای زياادی اسات؛
افزايش دادو ومچنین باشوای ساازماني کاه مراولي اناريی تجديداایير وسارند،
زيرسا توای الز در اين اوزه را با توجه به دانش جهاني افزايش دوندو
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