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ٞسف انّی ایٗ ٔماِ ،ٝتسٚیٗ ؾٙاضیٞٛای آیٙدس ٜا٘دطغی وكدٛض  ٚآظٔد ٖٛپاتطخدایی ضاٞثطزٞدای ٔدسیطی
ٔیتاقس .ضقس ؾطیـ ٔهطف ا٘طغی و٘ ٝاقی اظ ضقس قتاتٙس ٜفٙاٚضی زض زٞٝٞای اذیط اؾد
فسْ لغقی

ا٘دطغی وكدٛض

اظ یده ؾد ٚ ٛترییدط ٔؿدتٕط ٚ

تدایی ودٛازم ٔد ثط زض ایدٗ تردف اظ ؾدٛی زیٍدطِ ،دع ْٚتٟدطٌٜیدطی اظ ضٚـٞدای ٘دٛیٗ آیٙدسٜپػٞٚدی ٚ

تط٘أ ٝضیعی والٖ  ٚتّٙسٔست ضا تیف اظ پیف ٕ٘ایاٖ ؾاذت ٝاؾ  .زض تحمیك واضدط تدٔ ٝؿد ّ ٝنٍدٍ٘ٛی ؾدٙاضیٛپطزاظی ٚ
تطؾیٓ آیٙس ٜای ٔغّٛب زض ترف ٔسیطی

ا٘طغی وكٛض تط اؾاؼ تطویثی اظ ضٚـٞای ٘ٛیٗ آیٙدسٜپػٞٚدی  ٚتط٘أدٝضیدعی

اؾددددتطاتػیه پطزاذتدددد ٝقددددس ٜاؾدد د  .زض پددددػٞٚف واضددددط ،تطویثددددی اظ ضٚـٞددددای زِفددددی ،پددددٛیف ٔحیغددددی
 ٚ (Political-Economical-Societal-Technology) PESTتحّیددُ اثددطات ٔتماتددُ اؾددتفاز ٜقددس ٜاؾ د .
وٛظ ٜا٘طغی  ٚآیٙسٜپػٞٚی ،فسْ لغقی ٞای وّیسی قٙاؾایی قس .ؾپؽ تا اؾتفاز ٜاظ فسْ لغقی ٞای وّیسی  ٚتا ضخدٛؿ
ت ٕٝٞ ٝفٛأُ  ٚاعالفات خٕـ آٚضی قس ٜزض ٔطاوُ لثّی ،ؾ ٝؾٙاضی ٛتا ٘اْٞای فٗ ؾدایض ،ضودٛز  ٚذدٛز وفدایی تدسٚیٗ
ٌطزیس .زض پایاٖ تا اؾتفاز ٜاظ تط٘أ ٝضیعی ٔثتٙی تط فطو  ٚآظٔ ٖٛپاتطخایی ضاٞثطزٞای ٔسیطی
اظ ؾٙاضیٞٛای تسٚیٗ قس ،ٜضاٞثطزٞای پاتطخا تطای ٔسیطی

ا٘طغی وكٛض زض ٞط یده

ا٘طغی وكٛض زض فضای ٞط یه اظ ؾٙاضیٞٛا اضائٌ ٝطزیس.

کلمات کلیذی :آیٙسٜپػٞٚی ،ا٘طغی ،تط٘أٝضیعی ٔثتٙی تط فطو ،پاتطخایی ،تحّیُ اثطات ٔتماتُ ،تط٘أٝضیعی اؾتطاتػیه
 تاضید زضیاف 1394/5/31 :

تاضید پصیطـ1395/3/11 :
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.1مقذمه
أطٚظٞ ٜط نٙقتی تا ترییط ٔ ٚ ٟٓتا وس ظیازی غیطلاتُ پیفتیٙی ضٚتٝض ٚاؾ ٔ .طظٞدای ندٙقتی
زض واَ فطٚپاقی ٞؿتٙس .ا٘ٛاؿ ٘یطٞٚای تاظٜٚاضز ؽداٞط ٔدیقد٘ٛس .پٛیدایی ضلاتد

ترییدط ٔدیوٙدس ٚ

تأٔیٗوٙٙسٌاٖ ،تٛظیـوٙٙسٌاٖ ٔ ٚكتطیاٖ ٟ٘ایی ت ٝقیٜٞٛای خسیس  ٚغیطٔٙتؾدط ٜضفتداض ٔدیوٙٙدس .زض
٘تید ،ٝقٍف آٚض ٘یؿ

و ٝتؿیاضی اظ قطو ٞا تا تٛخ ٝت ٝنٍٍ٘ٛی ٚضقی

نٙق

آٟ٘ا زض آیٙس،ٜ

ؾدطزضٌٓ قدسٜا٘دس ( .)Chermack, 2011تدٝعدٛضوّی تدطای عطاودی یده تط٘أد ٝپایدساض تایدس فدسْ
لغقی ٞا ضا قٙاؾایی ٔ ٚسیطی

ٕ٘ٛز ،ظیطا  ٕٝٞفسْ لغقی ٞا ضا ٕ٘دیتدٛاٖ اظ آیٙدس ٜودصف ٕ٘دٛز.

٘ازیسٌ ٜطفتٗ فسْ لغقی ٞا ٔٛخة فسْ تٛا٘ایی ؾاظٔاٖ تطای السأات انالوی  ٚضؾدیسٖ تد ٝیده
ٔٛلقی

پایساض ٔیقٛز؛ ٕٞچٙیٗ ٘ازیدسٌ ٜدطفتٗ فدسْ لغقید ٞدا ٔدیتٛا٘دس ٔٛخدة اظ زؾد

زازٖ

قا٘ؽٞا  ٚفطن ٞای آیٙسٟ٘ ٚ ٜایتاً ٔٙدط تد ٝایدداز یده تط٘أد٘ ٝاپایدساض ٌدطزز (.)Walker, 2013
تٙاتطایٗ تطضؾی ،قٙاذ

ٔ ٚسیطی

فسْ لغقی ٞدا تدا اؾدتفاز ٜاظ عطاودی ؾدٙاضیٞٛا یده پدیف٘یداظ

ضطٚضی تطای ایداز یه تط٘أ ٝپایساض  ٚتّٙسٔست زض فضای وؿةٚواض و٘ٛٙی ٔیتاقس .زض ٔدٕدٛؿ
ٔیتٛاٖ ٌف  «:تٟٙا انُ ترییط٘اپصیط زض ز٘یای أطٚظی ،ترییط اؾ » .زض ٔحدیظ ضلداتتی  ٚآقدٛتٙان
وؿةٚوداض أدطٚظی  ٚفضدای پدط اظ ترییدط ندٙق
ظیؿ ٔحیغی  ،...ٚآیٙسٜپػٞٚی  ٚقٙاذ

زض ودٛظٜٞدای تىِٛٙدٛغی ،ؾیاؾدی ،التهدازی،

آیٙس ٜیده اتدعاض ٘یطٙٔٚدس تدطای اؾدتفاز ٜاظ فطند ٞدای

ترف ت ٝتهٛیط وكیس ٜقدس ٚ ٜتدا اؾدتفاز ٜاظ تط٘أدٝضیدعی ٔثتٙدی تطفدطو ،ضاٞثطزٞدای پاتطخدا تدطای
ٔسیطی

ا٘طغی وكٛض تقییٗ ٌطزز.

 .2روش تحقیق
تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٚالقی

و ٝپیفتیٙی ،خٛاتٍٛی ترییطات ٌؿتطز ٚ ٜؾطیقی و ٝضخ ٔیزٞس ٘یؿ

ٕٞ ٚچٌ ٖٛصقت ٝواضآیی یظْ ضا ٘ساضز؛ تط٘أٝضیعاٖ تطای قٙاذ

نحیحتط  ٚواضآٔستط اظ آیٙس ٜتٝ

ؾٙاضیٛ٘ٛیؿی ضٚی آٚض٘س ،تفىط زضتاض ٜآیٙس٘ ٜیاظٔٙس ظتاٖ ٔكرهی اؾ

تا تٚ ٝؾیّ ٝآٖ فطَٔٛتٙسی
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قٛز .تط٘أٝضیع ت ٝاتعاضی ٘یاظ زاضز تا تتٛا٘س آیٙس ٜضا زض لاِة فٙانط لاتُ پیفتیٙی  ٚفسْ لغقید ٞدا
تیاٖ وٙس .ایٗ اتعاض ٕٞاٖ ؾٙاضیٞٛا ٞؿتٙس .ؾٙاضیٞٛا فسْ لغقی

ٔٛخٛز زض آیٙس ٜضا ٘كاٖ ٔدیزٙٞدس.

فٙانط پیف ٔكرم  ٚفسْ لغقی ٞای آیٙس ٜضا ٔیتٛاٖ تا ؾٙاضیٞٛای نٙسٌا٘ ٝتكدطیح ودطز  ٚتدط
 ٚتط٘أٝضیعی وطز (.)Godet, 2006

اؾاؼ ؾٙاضیٞٛا زض تطاتط آیٙسٛٔ ٜضـ ٌطف
 .1-2عذم قطعیت و سناریو

عطاوی ؾٙاضی ٛیه ضٚـ تطای تٛؾق ٚ ٝتفىدط زضتداضٛٔ ٜلقید ٞدای آیٙدسٕٔ ٜىدٗ تدط اؾداؼ
نٙسیٗ ؾٙاضیٛی ٔرتّف اؾ
٘یؿ

(ٞ .)Schoemaker, 1995سف ایٗ تىٙیه پیفتیٙدی زلیدك اظ آیٙدسٜ

تّىٞ ٝسف اظ تسٚیٗ ؾٙاضیٞٛا ایٗ اؾ

ود ٝتدا غّثد ٝتدط ؾدٌٛیطی ازضاودی  ٚتٕدایالت یده

عطاوی ؾٙاضی ،ٛخا٘ثٔ ٝسیطاٖ زضتاض ٜآیٙس ،ٜاؾتطاتػیٞای تٟتطی ایداز ق٘ٛس .ت ٝفٛٙاٖ اتعاضی تدطای
تٟثٛز تهٕیٌٓیطی زض قطایظ فسْ لغقی

وتی تطای وٛنهتطیٗ قطو ٞدا ٞدٓ تٛندیٔ ٝدیقدٛز

( .)Varum, 2010تطای زضن نحیح اظ ؾٙاضی ،ٛزض اتتسا ٔا ٘یاظ ت ٝقفافؾاظی ٔاٞی
زاضیٓٚ .اضح  ٚآقىاض اؾ
أا فسْ لغقی

تٔ ٝقٙای غفّ

ؤ ٝا فالس اتعاضٞای قطح وأُ نٍٍ٘ٛی ضؾیسٖ أطٚظ ت ٝفطزا ٞؿتیٓ.
اظ ضذسازٞای فطزا ٘رٛاٞس تٛز .فسْ لغقی

ض٘ٚسٞا ،تهٕیٓٞا  ٚضٚیسازٞای ؾداظ٘س ٜفدطزا اؾد
تحٛیت ٘ ٚتایح آیٙس ٜضا فسْ لغقی

تٔ ٝقٙای ٘سا٘ؿتٗ ٔؿائُ،

(ٔ .)Marsh, 1998یدعاٖ پدیفتیٙدی٘اپدصیطتٛزٖ

ٌٛیٙس .ت ٝعٛض ٔثاَ ضفتاض آتی ضلثا ٔقٕٛیً زاضای فسْ لغقید
پاییٗ اؾد

(ضاِؿدتٚ ٚ ٖٛیّؿد.)2006 ،ٖٛ

زض ٘تید ٝتا تٛخ ٝت ٝتٛضیحات فٛق ،زض ایٗ تحمیك ٔٙؾدٛض اظ فدسْ لغقید

ٔیدعاٖ غیطٔتطلثد ٝتدٛزٖ

و ٝزض آیٙس( ٜافك ظٔا٘ی ؾٙاضیٞٛا) ضخ ذٛاٞدس زاز .تٙدا تدٌ ٝفتد ٝقدطٔان

ناوة٘ؾطاٖ نٟاض تقطیف ظیط ضا اظ ؾٙاضی ٛزاض٘س )1 .پٛضتط :ؾٙاضی ٛزیدسٌاٞی اؾد
زض٘ٚی ٔ ٚحتٛایی ٘ؿث

ت ٝآ٘چ ٝو ٝزض آیٙسٔ ٜیتٛا٘دس ضخ زٞدس )2 .ضیٍّٙٙدس :ؾدٙاضیٞٛا تركدی اظ

تط٘أٝضیعی ضاٞثطزی ٔیتاقٙس و ٝت ٝفٛٙاٖ اتعاضی تطای ٔسیطی
 )3قٛاضتع :اتعاضی اؾ

تدا ؾداظٌاضی

فسْ لغقی

آیٙس ٜاؾتفازٔ ٜیقدٛز.

تطای ٘ؾٓزٞی ت ٝازضان یه فطز اظٔحیظٞای تسیُ آیٙس ٜو ٝتهدٕیٓٞدای
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فطز زضتاض ٜآٟ٘ا ٌطفت ٝذٛاٙٞس قس )4 .قٔٛیىط :یه ضٚـ ٔٙؾٓ تطای تدؿٓ آیٙسٜٞای ٕٔىٗ و ٝزض
آٟ٘ا تهٕیٕات ؾاظٔا٘ی ٔیتٛا٘س ت ٝاخطا زضآیس ( .)Bishop, 2007تا تٛخ ٝتد ٝتقداضیف تدای زض ایدٗ
تحمیك تسٚیٗ ؾٙاضی ٛیه ضٚـ ؾاظٔاٖ یافت ٝاؾ

و ٝزضآٖ تا اؾتفاز ٜاظ وكف ٘یطٞٚدای پیكدطٚی

وّیسی  ٚفٙانط پیفٔكرم  ٚفسْ لغقی ٞای ٔ ثط ،ؾٙاضیٞٛا تسٚیٗ ٔیق٘ٛس .ؾٙاضیٞٛا زض ٚالـ
نٙسیٗ اٍِٛی ٔتٕایع اظ آیٙدسٜٞدای ٕٔىدٗ ٞؿدتٙس ،ود ٝوكدف  ٚتقطیدف ٔدیقد٘ٛس ٕٞ ٚدٛاض ٜزض
ٔدٕٛفٞٝایی واٚی تیف اظ یه ؾٙاضی ،ٛتطای تیاٖ فسْ لغقی

آیٙس ٜؽاٞط ٔیق٘ٛس .ایٗ ؾدٙاضیٞٛا

اتعاضی تطای ٘ؾٓ تركیسٖ ت ٝتیٙفٞا  ٚاؾتٙثاطٞای ضٞثدطاٖ ٔ ٚدسیطاٖ زضتداض ٜآیٙدسٞ ٜؿدتٙس ود ٝتدا
اؾتفاز ٜاظ آٟ٘ا ٔیتٛاٖ عطظ ضفتاض  ٚفىؽاِقُٕ ؾاظٔاٖ ضا زض تطاتط فسْلغقی ٞای وّیسی ٔٛخدٛز
زض آیٙسٔ ،ٜكرم ٕ٘ٛزٙٔ .ؾٛض اظ فسْلغقی ٞای وّیسی ٔؿائّی زضتاض ٜآیٙس ٜیه پسیس ٜاؾ
پیفتیٙی آٖ زقٛاض ٔیتاقدسِٚ ،دی تدأثیط نكدٍٕیطی تدط ٔٛفمید

تط٘أدٞٝدای زض زؾد

وٝ

اخدطا زاضز

( .)Godet, 1996زض ٚالـ آٖ زؾت ٝاظ فٛأُ ٔحیغیای ضا و ٝزض عطاوی ؾٙاضیٞٛا ،زاضای تدایتطیٗ
ٔیعاٖ اثطٌصاضی  ٚفسْ لغقی

تاقٙس ،فسْ لغقی ٞای وّیسی ٌٛیٙس (وٛض٘یف.)2004 ،

 .2-2روش ساخت سناریو
زض ؾاَ ٌصقت ٝضٚـٞای ٔرتّفی تطای عطاوی ؾٙاضی ٛضٚاج یافت ٝاؾ

(.)Chermack, 2001

تقسازی اظ ایٗ ضٚـٞا فثاضتٙس اظ :ضٚـ زٔٚحٛض ،ضٚـ تحّیُ قاذٝای ،ضٚـ ٔرطٚط لاتّی
فِٛت -ٖٛاؾىییطظ یىی اظ لسضتٕٙستطیٗ ضٚـٞاؾ
اؾ

و ٝزض ایدٗ پدػٞٚف ٔدٛضز اؾدتفاز ٜلدطاض ٌطفتدٝ

(فاٞی  ٚضا٘ساَ.)1998 ،

 .3-2مزاحل تذوین سناریوها
زض ایدٗ تحمیدك اظ ٔدسَ فِٛتد ٚ ٖٛاؾدىیطظ ( )Diana Scearce and Katherine Fultonتدطای
ؾٙاضی ٛپطزاظی اؾتفاز ٜقس ٜاؾ  .ایٗ ٔسَ ضا زض فُٕ قطح ذدٛاٞیٓ زاز .ایدٗ ٔدسَ ود ٝزض قدىُ 1
آٚضز ٜقس ٜاؾ

قأُ ٔ 5طوّ :ٝخٌ ٟیطی ،وكف ،یىپاضنٝؾاظی ،اخطا  ٚاضظیاتی ٔیتاقس.
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تدأثیطات  ٚضٚـ فِٛتد -ٖٛاؾدىییطظ .زض ایدٗ ٔیداٖ ضٚـ
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هشحلِ اٍلۺ
جْتگیشی

هشحلِ دٍمۺ کطف

هشحلِ پٌجنۺ

اسصیبثی

هشحلِ چْبسمۺ اجشا

هشحلِ سَمۺ
یکپبسچِسبصی
ٔأذص)Scearce and Fulton, 2004( :

شکل  .۱هذل سٌاریَپزداسی فَلتي ٍ اسکییز

زض ٔطوّد ٝخٟد ٌیددطی ٔدیتایؿد
ٔی تایؿ

اٞددساف ؾدٙاضیٛپطزاظی تقیدیٗ قددٛزٕٞ .چٙدیٗ ایدٗ ٔطوّددٝ

ٔٙاتـ ٔٛضز ٘یاظ تطای ا٘داْ ؾٙاضیٞٛا ضا ٘یع تطآٚضز ٕ٘ایسٞ .سف ایٗ ٔطؤّ ٝكدرم ودطزٖ

ٔؿأِٛٔ ٝضز ٘ؾط ت ٝنٛضت ٚاضح تطای خٌ ٟیطی زض نٟاض ٔطوّد ٝزیٍدط ٔدیتاقدس .زض ٔطوّد ٝزْٚ
فٛأُ وّیسی ؤ ٝؿأِ ٝوا٘٘ٛی ضا قىُ ٔی زٙٞس ٔكرم ٔی قٛز .فٛأُ وّیسی ٔی تٛا٘ٙس زاذّی ٚ
فٛأُ وّیسی ٔیتٛا٘ٙس ت ٝنٛضت فٛأُ لاتُ پیفتیٙی  ٚیدا فدسْ لغقید

تاقدٙس .زض ٔطوّد ٝؾدْٛ

٘یطٞٚای ٔ ثطی و ٝزض ٔطاوُ لثُ وكف قسٜا٘س تطای ؾاذتٗ ؾٙاضیٞٛا تطویة  ٚیىپاضنٔ ٝیق٘ٛس.
زض ایٗ ٔطؤّ ٝیتایؿ

فٛأُ قٙاذت ٝقس ٜضا خساؾاظی ٕ٘ٛز .تطای ایٗ وداض ٔدیتایؿد

ٔ ثط ضا تط اؾاؼ ز ٚفأُ اِٛٚی
 -1زضخ ٝإٞی

تٙسی ٕ٘ٛز.

 ٚتأثیط تط ضٚی ؾ اَ یا ٔؿأِ ٝواٖ٘ٛ

 -2زضخ ٝفسْ لغقی

فٛأُ وّیسی

٘یطٞٚدای
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ٞسف اظ اِٛٚی تٙسی ،تكریم ز ٚاِی ؾ٘ ٝیطٚیی اؾ
یا ٔؿأِ ٝوا٘٘ٛی زاض٘س .ت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ فسْ لغقی

و ٝتیكتطیٗ إٞی

زض ٔٛضز ٚضقی

 ٚتأثیط ضا تط ؾ اَ

التهازی ضا ٔیتٛاٖ زض ٔحدٛضی

ت ٝقىُ ظیط ٘كاٖ زاز:

ٍضؼیت اقتصبدی
کن

صیبد
شکل2ۺ طیف تأثیزگذاری در سٌاریَّا

ؾپؽ زض ایٗ ضٚـ ٔیتٛاٖ ٔحٛضٞا ضا تا  ٓٞتماعـ زازٔ ٜىقثی ٔغاتك قىُ  3ؾاذ

و ٝتدطای

تٛنیف  4ؾٙاضیٛی ٔٛخ ٝاظ آٖ اؾتفازٔ ٜیقٛز.
صیبد

ػذم قطؼیت سَم

ػذم قطؼیت اٍل

ػذم قطؼیت دٍم

صیبد
شکل ۳ۺ تزکیب سِ عذم قطعیت کلیذی بزای ایجاد سٌاریَّا
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ٔطوّ ٝنٟاضْ :اخطا؛ زض ٔطوّ ٝنٟاضْ ؾٙاضیٞٛا تطای آٌا ٜوطزٖ  ٚتطغیدة فقاِید ٞدا اؾدتفازٜ
ٔیق٘ٛس .آظٔایف ٌطٞٚی اظ ؾٙاضیٞٛا ت ٝایٗ ٔقٙی ٘یؿ

و ٝت٘ ٝتایح زلیمی اظ آیٙس ٜذتٓ قٛز تّىٝ

ؾاظٔاٖ ضا تطای یازٌیطی ،تغاتك  ٚا٘تراب فقاِی ٞای ٔ ثطتط تٛإ٘ٙس ٔیؾاظز.
ٔطوّ ٝپٙدٓ :اضظیاتی؛ ٞسف ایٗ ٔطوّ ٝتقییٗ قاذمٞای انّی تطای اضظیاتی زلد

 ٚندح

ؾٙاضیٞٛا ٍٙٞاْ ضخ زازٖ ٚلایـ زض ز٘یای ٚالقی ٔیتاقدسٕٞ .چٙدیٗ زض ایدٗ ٔطوّدٔ ٝىدا٘یعٔی تدطای
خاتٝخایی ؾاظٔاٖ زض ٔحیظ  ٚتغاتك اؾتطاتػیٞای ؾاظٔاٖ ؾاذتٔ ٝیقٛز..

زض ٔطاوُ نٟاضْ  ٚپٙدٓ ت ٝآظٔ ٖٛپاتطخایی ضاٞثطزٞای تٛؾقٔ ٝسیطی ا٘طغی وكٛض ود ٝزض ٔدازٜ
 155تط٘أ ٝتٛؾق ٝنٟاضْ تٛؾظ ؾاظٔاٖ ٔسیطی  ٚتط٘أٝضیعی وكٛض تسٚیٗ قس ،ٜپطزاذت ٝقس ٜاؾ .
زض قىُ ٔ ،4سَ تط٘أ ٝضیعی ٔثتٙی تط فطو و ٝتطای آظٔ ٖٛپاتطخایی  ٚیافتٗ ضاٞثطزٞای پاتطخا
ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔیٌیطز ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾ .

استراتژی پابرجا

استراتژی

شکل 4ۺ هذل بزًاهِ ریشی هبتٌی بز فزض بزای آسهَى پابزجایی

استراتژی
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 .3روششناسی تحقیق
تحمیك واضط اوتكافی  ٚاظ ٘ٛؿ پیٕایكی ٔیتاقس .زض ای ٍٝ٘ٛٙتحمیمداتٔ ،حمدك تدطای ؾداذ
ؾٙاضیٞٛا ٔیتایؿ

تٌ ٝطزآٚضی تٕأی فٛأُ ٔطتثظ تا ٔٛضٛؿ تپطزاظز .تطای ایٗ واض اظ ضٚـٞای

ٔهاوث ،ٝپطؾكٙأٔ ٚ ٝغاِق ٝوتاترا٘ٝای اؾتفازٔ ٜیوٙس ،ؾدپؽ تد ٝتدعید ٚ ٝتحّیدُ ٘ ٚتیددٌٝیدطی
ٔیپطزاظز .خأقد ٝآٔداضی ٔدٛضز ٘ؾدط زض ایدٗ تحمیدك ذثطٌداٖ ؾیاؾدتٍصاضی ا٘دطغی  ٚزا٘كدٍاٞیاٖ
ٔیتاقٙس .زازٜٞای ٔٛضز ٘یاظ تطای ناضنٛب ٘ؾطی تحمیك اظ ٔٙاتـ ثا٘ٛی ٝاظ لثیُ وتاترا٘ ،ٝتا٘هٞای
اعالفاتی ٌ.. .ٚطزآٚضی قسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ زازٜٞای ٔٛضز ٘یداظ تدطای ٍ٘داضـ ؾدٙاضیٞٛای تحمیدك اظ
عطیك ٔهاوث ،ٝپطؾكٙأ ٝاظ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاضی  ٚپاُ٘ ذثطٌاٖ خٕـآٚضی قس ٜاؾ

.

 .1-3جامعه آماری ()N
خأق ٝآٔاضی ایٗ تحمیك ،ذثطٌداٖ ودٛظ ٜپسافٙدس غیطفأدُ  ٚاؾداتیس  ٚزا٘كددٛیاٖ تحهدیالت
تىٕیّی زا٘كٍاٜٞای نٙقتی أیطوثیط  ٚنٙقتی قطیف ٔیتاقٙس .ایٗ تحمیك قدأُ ٔ 4طوّد ٝعطاودی
پطؾكٙأٔ ٝی تاقس .ز ٚپطؾكٙأ ٝتطای زِفی زٔ ٚطوّٝای ،یه پطؾكٙأ ٝتحّیدُ اثدطات ٔتماتدُ تدطای
قٙاؾایی پاضأتطٞای وّیسی تأثیطٌصاض تط آیٙس ٜا٘طغی وكٛض  ٚیه پطؾكٙأ ٝتطای آظٔ ٖٛپاتطخدایی
ا٘طغى زض وكٛض زض ٞط یه اظ ؾٙاضیٞٛا.

ضاٞثطٞای ؾٙس تٛؾقٚ ٝیػٔ ٜسیطی
 .2-3اعتبارسنجی نتایج حاصله

تطای ٔحاؾث ٝضطیة لاتّی

افتٕاز اتعاض ا٘ساظٌٜیطی ،قیٜٞٛای ٔرتّفی ت ٝواض تطزٔ ٜیقٛز .اظ

آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ تد ٝاِدف) ضٚـ تاظآظٔدایی (اخدطای زٚتداض)ٜ؛ ب) ضٚـ ٔٛاظی(ٕٞتدا)؛ ج) ضٚـ
تهٙیف (ز٘ ٚیٕ ٝوطزٖ)؛ ز) ضٚـ وٛزض-ضیچاضزؾٖٛ؛  )ٚضٚـ آِفای وط٘ٚثاخ (وافؼ ٘یا)1387 ،
ت ٝزِیُ اؾتفاز ٜظیاز اظ ضٚـ آِفای وط٘ٚثاخ زض پػٞٚفٞای ٔكات ،ٝزض ایٗ پػٞٚف ٘یع اظ ایدٗ
ضٚیىطز خٟ

ٔحاؾث ٝپایایی تٟطٌٜطفتٔ ٝیقٛز .تا تٛخ ٝت ٝضٚیىطز تیاٖ قس ٜتطای آِفای وط٘ٚثاخ،
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اٌط ٔیعاٖ آٖ وٕتط اظ  0/4تاقس ،اتعاض زاضای پایای ضقیف ،اظ  0/4تا  0/7زاضای پایای ذٛب تدٛزٚ ٜ
تیف اظ  ،0/7پایایی فاِی اضظیاتی ٔیقٛز.
1

آظٔدد ٖٛپایددایی ایددٗ پطؾكددٙأ٘ ٝیددع تددا اؾددتفاز ٜاظ قدداذم آِفددای وط٘ٚثدداخ ا٘ددداْ قددس .تددطای
پطؾكٙأٞ ٝای عطاوی قس ٜضطیة آِفای وط٘ٚثاخ ت ٝتطتیة تطای پطؾكٙأٞٝای زِفی 0/912 ٚ 0/87
 ٚتطای پطؾكٙأ ٝتحّیُ اثطات ٔتماتُ ٔ 0/933حاؾث ٝقس ؤ ٝمازیط لاتُ لثِٛی اؾ .
اظ ؾٛی زیٍط تطای تطضؾی ضٚایی ٞط ؾ ٝپطؾكٙأ ٝاظ ضٚـ اؾتفاز ٜاظ ٘ؾط ذثطٌداٖ تٟدطٌٜیدطی
قس .ت ٝایٗ تطتیة پطؾكٙأ ٝت 7 ٝتٗ اظ ذثطٌاٖ  ٚواضقٙاؾاٖ ایٗ ٔٛضٛؿ اضائ ٝقس  ٚلاتّی

آٖ تطای

ؾٙدف ٘ؾطات افطاز زض ٔٛضز فٛأُ ٔ ثط تط آیٙس ٜا٘طغی ایدطاٖ  ٚتحمدك ٞدسف پطؾكدٙأ ٝتد ٝتأییدس
ذثطٌاٖ ضؾیس .تطای افتثاضؾٙدی ٘تایح وانُ اظ پطؾكٙأٞٝا ٘یع اظ ضٚـ ٔكات ٝاؾتفازٌ ٜطزیس.
 .3-3شناسایی عذم قطعیتهای کلیذی
تطای قٙاؾایی فسْ لغقی ٞای وّیسی اتتسا پاضأتطٞای تأثیطٌصاض تط آیٙس ٜترف ا٘دطغی وكدٛض
ٌاْٞای ؾٌٝا٘ ٝظیط پیٕٛز ٜقس:
ٌداْ ا :َٚقٙاؾددایی پاضأتطٞدای تأثیطٌددصاض تدط آیٙددس ٜتردف ا٘ددطغی وكدٛضٌ ،دداْ ز :ْٚپدداییف
پاضأتطٞای ا٘تراتیٌ ،اْ ؾ :ْٛتحّیُ اثطٌصاضی /اثطپصیطی پاضأتطٞا تا اؾتفاز ٜاظ تىٙیه ٔیه ٔه
زض ازأ ٝتهته ایٗ ٌاْٞا تٛضیح زازٔ ٜیقٛز:

تددطای قٙاؾددایی پاضأتطٞددای تأثیطٌددصاض زض ترددف ا٘ددطغی ،ؾددقی ٌطزیددس ٜاؾ د

تددا اؾددتفاز ٜاظ

ٔهاوثٞ ٝای تاظ تا ذثطٌاٖ ودٛظ ٜا٘دطغی ٔ ٚغاِقدات تؿدیاضی ود ٝزض ایدٗ ظٔیٙد ٝا٘دداْ قدس ٜافدٓ اظ
ٔقتثطتطیٗ ٔٙاتـ زاذّی  ٚذاضخی ،اؾتفازٌ ٜطزز تا تسیٗ ؾاٖ ٘تایح ت ٝزؾ

آٔس٘ ٜعزیهتطیٗ فانّٝ

ضا اظ ٘تیدٚ ٝالقی زاقت ٝتاقٙس .ایٗ ٔطاخـ زض ؾت ٖٛآذط خس 1 َٚشوط قسٜا٘سٕٞ .اٖعٛض و ٝلثالً تیاٖ

1. Cronbach
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قس تطای زؾتٝتٙسی پاضأتطٞا اظ آ٘داِیع  PESTاؾدتفاز ٜقدس ٜاؾد

تدا فٛأدُ تٟید ٝقدس ٜزض  4زؾدتٝ

ؾیاؾی ،التهازی ،اختٕافی  ٚفٙاٚضا٘ ٝخای ٌیط٘س  ٚتسیٗ ٚؾیّ ٝتحّیُ آٟ٘ا آؾاٖتط ٌطزز.
جذٍل  .۱عَاهل تأثیزگذار بز آیٌذُ اًزصی در ایزاى

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

ًشخ سضذ هصشف اًشطی
سشاًِ هصشف اًشطی
ٍاثستگی ثِ ٍاسدات حبهلّبی اًشطی
سطح فٌبٍسیّبی حَصُ اًشطی
تٌَع سجذ اًشطی ًْبیی
ظشفیت خبلی تَلیذ اًشطی
کل رخبیش اًشطی فسیلی
هیضاى سشهبیِگزاسی خبسجی دس ثخص
اًشطی
ضذت اًشطی
سیبست خبسجی کطَس دس ساثطِ ثب سبیش
کطَسّب
تغییش ٍ تحَالت جغشافیبی سیبسی ٍ
سًٍذّبی حبکن ثش ثبصاسّبی ثیيالوللی
تأهیي هٌبثغ ثشای سشهبیِگزاسی دس
ثخص اًشطی کطَس اص طشیق تَسؼِ
ثخص خصَصی
جزة سشهبیِگزاسی خبسجی دس ثخص
اًشطی کطَس
ٍضغ قَاًیي ٍ هقشسات دس هقبثل
هخبطشات صیستهحیطی هصشف اًشطی
هیضاى هصشف داخلی اًشطی
تغییشات قیوت جْبًی اًشطی
تغییش الگَی هصشف
سیسک سشهبیِگزاسی دس صهیٌِ اًشطی
دس کطَس

اقتصبدی
اقتصبدی
سیبسی
فٌبٍساًِ
فٌبٍساًِ
فٌبٍساًِ
فٌبٍساًِ

( ٍ )Kruyt et al., 2009خجشگبى
)(JRC, 2010
) ٍ (JRC, 2010خجشگبى
( ٍ )Kruyt et al., 2009خجشگبى
) ٍ (JRC, 2010خجشگبى
()Kruyt et al., 2009
()Kruyt et al., 2009

سیبسی

(تشاثی ٍ طبّشی ٍ )۱۳۹1 ،خجشگبى

اقتصبدی

)(JRC, 2010

سیبسی

(تشاثی ٍ طبّشی ٍ )۱۳۹1 ،خجشگبى

سیبسی

(تشاثی ٍ طبّشی ٍ )۱۳۹1 ،خجشگبى

اقتصبدی

(تشاثی ٍ طبّشی)۱۳۹1 ،

اقتصبدی

(حبجی حیذسی ٍ حبجی ّبضوی)۱۳۹1 ،
ٍ خجشگبى

اجتوبػی

(ػتبثی ٍ ّوکبساى)۱۳۸۵ ،

اجتوبػی
سیبسی
اجتوبػی

(هحوَدی ٍ )۱۳۸۹ ،خجشگبى
(ضْجبصفش)۱۳۸۵ ،
(احوذپَس ٍ )۱۳۹1 ،خجشگبى
(تشاثی ٍ طبّشی( ٍ )۱۳۹1 ،هحوَدی،
 ٍ )۱۳۸۹خجشگبى

۸
۹
۱1
۱۱

۱۲

۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸

اقتصبدی
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شاخص

ًَع

هزجع
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فٌبٍساًِ

(دٍلتطبّی ٍ طْوبسجی آضتیبًی)۱۳۸۹ ،

سیبسی

(ػضتی ٍ ًبًَا)۱۳۹1 ،

سیبسی

خجشگبى

سیبسی
سیبسی

(سجحبًی ٍ )۱۳۸۹ ،خجشگبى
خجشگبى

سیبسی

(دٍلتطبّی ٍ طْوبسجی آضتیبًی)۱۳۸۹ ،

اقتصبدی

۲۷

ثجبت دس سیبستّبی پَلی

اقتصبدی

۲۸

تحشین ٍ فطبسّبی غشة ػلیِ ایشاى

سیبسی

۲۹

قَاًیي جزة سشهبیِگزاساى خبسجی

اقتصبدی

۳1

آصادسبصی قیوتّبی اًشطی

اقتصبدی

۳۱

جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی

سیبسی

۳۲

تَلیذ ًبخبلص داخلی

اقتصبدی

۳۳

ثجبت سیبسی

سیبسی

۳۴

قیوت ًفت

اقتصبدی

(حبجی حیذسی ٍ حبجی ّبضوی)۱۳۹1 ،
(اهبهی هیجذی ،ضوس الذیيٍ )۱۳۸۹ ،
خجشگبى
(ضْجبصفش(ٍ )۱۳۸۵ ،ضْبثیٍ )۱۳۷۶ ،
خجشگبى
(تشاثی ٍ طبّشی ٍ )۱۳۹1 ،خجشگبى
(تشاثی ٍ طبّشی،)۱۳۹1 ،
)(GEP,2015
ٍ خجشگبى
(پَساحوذی ،حسیي ،رٍالفقبسیٍ )۱۳۸۸ ،
خجشگبى
(حسٌی صذس آثبد)۱۳۸۶ ،
)(Kruyt et al, 2009
ٍ خجشگبى
)( ،(JRC, 2010ضْجبصفشٍ )۱۳۸۵ ،
خجشگبى

۳۵

هیضاى اًتطبس کشثي دیاکسیذ

اجتوبػی

)(JRC, 2010

۱۹

۲1
۲۱

۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶

ٔأذص :ازتیات ٔٛضٛؿ  ٚپ ُٙذثطٌی
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افضایص استفبدُ اص هٌبثغ تجذیذپزیش
اًشطی ثب تَجِ ثِ هالحظبت
صیستهحیطی
ثِ کبسگیشی فٌبٍسیّبی ًَ ثب آالیٌذگی
کوتش
جبیگضیٌی کطَسّبی سقیت دس ثبصاسّبی
اًشطی
تجؼبت ًبهطلَة ًبضی اص حَادث
احتوبلی دس تأسیسبت اًتقبل حبهلّبی
اًشطی
افضایص تَاى ًظبهی کطَس
ػضَیت دس WTO
قَاًیي هشتجط ثب هحبفظت اص
هحیطصیست
ثستشسبصی ثشای خصَصیسبصی

فٌبٍساًِ

(دٍلتطبّی ٍ طْوبسجی آضتیبًی،)۱۳۸۹ ،
(ثْجَدی ٍ ثشقی گلؼزاًیٍ )۱۳۸۷ ،
()Olmos and et al., 2012
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 .2-3-3گام دوم :پاالیش پارامتزهای انتخابی

زض ایٗ ترف اظ یه زِفی زٔ ٚطوّٝای تٙٔ ٝؾٛض پداییف فاوتٛضٞدای قٙاؾدایی قدس ٜاؾدتفازٜ
ٌطزیس .فٟطؾ

فاوتٛضٞای وّیسی ا٘تراتی زض خس 2 َٚلاتُ ٔكاٞسٔ ٜیتاقس:
جذٍل  .2عَاهل کلیذی اًتخابی پس اس پاالیش عَاهل اًتخابی با استفادُ اس رٍش دلفی

ردیف

حَسُ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱1

فٌبٍسی
فٌبٍسی
اقتصبدی
سیبسی
سیبسی
اجتوبػی
اجتوبػی
اقتصبدی
سیبسی
سیبسی

عَاهل کلیذی
سطح فٌبٍسیّبی حَصُ اًشطی
تٌَع سجذ اًشطی ًْبیی
هیضاى سشهبیِگزاسی خبسجی دس ثخص اًشطی
سیبست خبسجی کطَس دس ساثطِ ثب سبیش کطَسّب
تغییش ٍ تحَالت جغشافیبی سیبسی ٍ سًٍذّبی حبکن ثش ثبصاسّبی ثیيالوللی
ٍضغ قَاًیي ٍ هقشسات دس هقبثل هخبطشات صیستهحیطی هصشف اًشطی
هیضاى هصشف داخلی اًشطی
تغییشات قیوت جْبًی اًشطی
تحشین ٍ فطبسّبی غشة ػلیِ ایشاى
جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی

ٔأذصٔ :حاؾثات ٔحمك

ایٗ فٛأُ ؤ ٝی تٛاٖ آٟ٘ا ضا ت ٝعٛض تاِم ٜٛاتقاز تكىیُزٙٞس ٜؾٙاضیٞٛای آیٙدس ٜتردف ا٘دطغی
وكٛض زض ٘ؾط ٌطفد  ،زض لاِدة پطؾكدٙأٔ ٝداتطیؽ اثدطات ٔتماتدُ تد ٝذثطٌداٖ اضائد ٝقدس تدا ٔیدعاٖ
تحهیالت پاؾدزٙٞسٌاٖ ت ٝپطؾكٙأٞٝا زض خس 1 َٚآٚضز ٜقس ٜاؾ .
 .3-3-3گام سوم :تحلیل اثزگذاری /اثزپذیزی پارامتزها با تکنیک میک مک

ٟ٘ایتاً ٘ؾطات ٞط یه اظ ذثطٌاٖ زض ٔاتطیؽ تأثیطٌصاضی/تأثیطپصیطی ٚاضز قس  ٚتا اؾتفاز ٜاظ ٔس
زازٜٞا (زازٞ ٜای تا تیكتطیٗ تىدطاض زض ٞدط ؾدّٔ ،)َٛاتطیؿدی تٟید ٝقدس ود ٝتطآیٙدس ٘ؾدطات ذثطٌداٖ
پاؾدزٙٞس ٜت ٝپطؾكٙأ ٝضا ٘كاٖ ٔیزٞس .ایٗ تطآیٙس ،و ٝزض خس٘ 3 َٚكاٖ زاز ٜقس ٜاؾ  ،ت ٝنٛضت
ٔاتطیؿی ٔ 10*10یتاقس و ٝت ٝفٛٙاٖ ٚضٚزی ٘طْافعاض  MICMACاؾتفاز ٜقس ٜاؾ ٚ .ؽیف ٝتىٙیه
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زض ایٙدا تكریم ضٚاتظ تیٗ پاضأتطٞا  ٚفٛأُ تأثیطٌصاض  ٚتأثیطپصیط ٔیتاقدس٘ .ىتد ٝلاتدُ شودط ایدٗ
اؾ

و ٝپؽ اظ تطضؾی وسٚز ٔ 30اتطیؽ وانُ اظ پطؾكٙأٞٝأ ،اتطیؽ ٟ٘ایی تد ٝواِد

ضؾیس  ٚعی تطضؾی ٔ 6اتطیؽ تقسی ،ترییطی زض آٖ ایداز ٘كس .ایدٗ ٔٛضدٛؿ وداوی اظ زلد

پایدساضی
تدایی

تىٕیُ پطؾكٙأٞٝا ٚ ٚخٛز زازٜٞای پطت ا٘سن زض آٖ اؾ .
جذٍل  .۳هاتزیس ًْایی حاصل اس دلفی
۱۱

۹

۸

۷

۶

۵

4

۳

2

۱

پاراهتزّا

۱
۱
۲
۳

۱
۱
۲
۳

۳
۱
۲
۲

۳
۲
۳
۲

۱
۲
۳
۲

۱
۲
۲
۲

۲
۱
۲
1

۱
۱
1
۳

۳
1
۳
۳

1
۱
۳
۳

۱

۱

۳

۱

۳

1

۲

۳

۱

۱

1
۱
۱
۲
1

1
۱
۱
1
۱

۱
۲
1
۳
۳

۳
1
۲
۲
۳

1
۱
1
1
1

1
۱
۲
۲
۲

۱
۲
۲
۱
۲

1
۱
1
۳
۳

۳
۱
۳
۳
۳

۲
1
۱
۳
۳

۱ۺ سطح فٌبٍسیّبی حَصُ اًشطی
۲ۺ تٌَع سجذ اًشطی ًْبیی
۳ۺ هیضاى سشهبیِگزاسی خبسجی دس ثخص اًشطی
۴ۺ سیبست خبسجی کطَس دس ساثطِ ثب سبیش کطَسّب
۵ۺ تغییش ٍ تحَالت جغشافیبی سیبسی ٍ سًٍذّبی
حبکن ثش ثبصاسّبی ثیيالوللی
۶ۺ ٍضغ قَاًیي ٍ هقشسات دس هقبثل هخبطشات
صیستهحیطی هصشف اًشطی
۷ۺ هیضاى هصشف داخلی اًشطی
۸ۺ تغییشات قیوت جْبًی اًشطی
۹ۺ تحشین ٍ فطبسّبی غشة ػلیِ ایشاى
۱1ۺ جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی

ٔأذصٔ :حاؾثات ٔحمك

پاضأتط ٚالـ زض ؾغط ٔطتٛع ٝتط پاضأتط ٚالـ زض ؾتٛٔ ٖٛضز ٘ؾط ضا ٘كاٖ ٔیزٞس.
 .۱-۳-۳-۳ارسیابی تأثیزپذیزی ٍ تأثیزگذاری هتغیزّا

زض ٔاتطیؽ ٔتماعـ خٕـ افساز ؾغطٞای ٞط ٔتریط ت ٝفٛٙاٖ ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی  ٚخٕـ ؾت٘ٛی ٞط
ٔتریط ٘یع ٔیعاٖ تأثیطپصیطی آٖ ٔتریط ضا اظ ؾایط ٔتریطٞا ٘كاٖ ٔیزٞسٕٞ .چٙدیٗ ذطٚخدی ٘دطْافدعاض تدٝ
نٛضت ٕ٘ٛزاض قىُ ٔ 5یتاقس:
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هتغیشّبی دٍگبًِ

هتغیشّبی سیسک
هتغیشّبی تأثیشگزاس
تأثیشگزاسی

هتغیشّبی ّذف
هتغیشّبی تٌظیوی
هتغیشّبی اّشهی
ثبًَیِ

هتغیشّبی تأثیش پزیش
هتغیشّبی هستقل

تأثیشپزیشی
شکل ۵ۺ هاتزیس اثزگذاری ٍ اثزپذیزی

تط اؾاؼ ٘تایح تحّیّی ایٗ ٔاتطیؽ ،تحطیٓٞای غطب فّی ٝایطاٖ ،خ ٚ ًٙوٕدالت تطٚضیؿدتی،
ؾیاؾ

ذاضخی وكٛض زض ضاتغ ٝتا ؾایط وكٛضٞا ٔ ٚیعاٖ ؾطٔایٌٝصاضی ذاضخی زض ٔسیطی

ا٘دطغی،

خٟا٘ی ا٘طغی ،اظ تأثیطپصیطتطیٗ پاضأتطٞا زض ٔدسیطی

تردف ا٘دطغی وكدٛض ٞؿدتٙسٕٞ .چٙدیٗ ؾدغح

فٙاٚضی ٞای وٛظ ٜا٘طغی ٔتریط تٙؾیٕدی ،ترییدط  ٚتحدٛیت خرطافیدای ؾیاؾدی  ٚض٘ٚدسٞای وداوٓ تدط
تاظاضٞای تیٗ إِّّی ٔتریط اٞطٔی ثا٘ٛیٚ ٚ ٝضـ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات زض ٔماتُ ٔرداعطات ظیؿد ٔحیغدی
ٔهطف ا٘طغی ٔتریط ٔؿتمُ ٔیتاقس .ایٗ پاضأتطٞا ٔ ٚیعاٖ تأثیطپصیطی  ٚتأثیطٌصاضی ٔؿتمیٓ آٟ٘ا تدط
یىسیٍط ضا ٔیتٛاٖ زض قىُٕ٘ 6ایف زاز.

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-08-12
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سیبست خبسجی کطَس دس ساثطِ ثب سبیش کطَسّب
هیشاى سشهبیِ گزاسی خبسجی دس ثخص اًشطی
جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی
تحشین ٍ فطبسّبی غشة ػلیِ ایشاى

سطح فٌبٍسی ّبی حَصُ اًشطی
تغییش ٍ تحَالت جغشافیبی سیبسی ٍ
سًٍذّبی حبکن ثش ثبصاسّبی ثیي الوللی

جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی
جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی

ٍضغ قَاًیي ٍ هقشسات دس هقبثل
هخبطشات صیست هحیطی هصشف اًشطی

جٌگ ٍ حوالت تشٍسیستی

 .2-۳-۳-۳هْنتزیي عذم قطعیتّای پیش رٍ در سهیٌِ هذیزیت اًزصی

تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح ت ٝزؾ
پیفض ٚزض ظٔیٔ ٝٙسیطی

آٔس ٚ ٜفٛأُ انّی تأثیطٌصاض تط آیٙس ٜا٘طغی وكٛض ،ؾ ٝفسْ لغقید

ا٘طغی زض وكٛض ت ٝتطتیة فثاضتٙس اظ:

اِف) ؾیاؾ ذاضخی وكٛض زض ضاتغ ٝتا ؾایط وكٛضٞا  ٚتحطیٓ  ٚفكاضٞای غطب فّی ٝایطاٖ (تحطیٓ د تقأُ).
ب) خصب ؾطٔایٞٝای ذاضخی زض ترف ا٘طغی وكٛض ٔ ٚكاضو
ج) خ ٚ ًٙوٕالت تطٚضیؿتی (أٙی ٘ -اأٙی).

ترف ذهٛنی (وٓ -ظیاز).
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 .4-3ایجاد سناریوها
زض ایٗ ترف ،تط اؾاؼ ٟٔٓتطیٗ فسْ لغقی ٞای قٙاؾایی قس ٜتا اؾتفاز ٜاظ ضٚیىطز اؾتٙتاخی،
ؾٙاضیٞٛا ایداز ٔیق٘ٛسٔ .غاتك قىُ ٞ ،7ط فسْ لغقی

تط ضٚی یه ٔحٛض ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾ  .تدط
 ٚزض ٘ؾط ٌدطفتٗ فضدای ؾد ٝتقدسی

اؾاؼ لٛافس تقأُ ،تا تطویة وسٚز تای  ٚپاییٗ ٞط فسْ لغقی

ٔىقة 8 ،ؾٙاضیٛی ٔرتّف لاتُ ایداز اؾ  .ت ٝایٗ ٔٙؾٛض ؾٔ ٝحیظ یدا ؾد ٝؾدٙاضیٛی اوتٕداِی ظیدط
لاتُ تیاٖ اؾ

و ٝزض ازأ ٝتٛضیح زازٔ ٜیق٘ٛس:

 ؾٙاضیٛی ذٛـتیٙا٘ ٝو ٝزضتطٌیط٘س ٜتٟتطیٗ واِ ؾٙاضیٛی تستیٙا٘ ٝو ٝزضتطٌیط٘س ٜتستطیٗ واِ -ؾٙاضیٛی ٔیا٘ ٝو ٝواِتی ٔاتیٗ ز ٚواِ

ٕٔىٗ اؾ .

ٕٔىٗ اؾ .

ا َٚاؾ .

صیبد
سشهبیِگزاسی
سٌبسیَی
خَشثیٌبًِ(في سبالس)

تؼبهل

کن
سٌبسیَی
تحشین

ثذثیٌبًِ(سکَد)

ًباهٌی

جٌگ ٍ حوالت

تشٍسیستی
سٌبسیَی
هیبًِ(خَدکفبیی)
شکل  .۷تزکیب سِ عذم قطعیت کلیذی بزای ایجاد سٌاریَّا
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 .1-4-3منطق سناریوها

ٔٙغك ؾٙاضیٛی فٗ ؾایض :تا تٛخ ٝت ٝتٟثٛز ضٚاتظ ذاضخی  ٚافعایف تقدأالت تدا ؾدایط وكدٛضٞا،
تحطیٓ ٞا اظ ٔیاٖ تطزاقت ٝقس ٚ ٜأٙی

زاذّی  ٚذاضخی ؾثة ضقس ؾطٔایٌٝصاضی ذاضخی ٔیقٛز.

ٔٙغك ؾٙاضیٛی ضوٛز :وكٛض زض قطایظ تحدطیٓ تدٝؾدط ٔدیتدطزٞ ،دط آٖ اوتٕداَ تدطٚظ خٙدً ٚ
وٕالت تطٚضیؿتی ٚخٛز زاضز.
ٔٙغك ؾٙاضیٛی ذٛزوفایی :وكٛض زض قطایظ تحطیٓ تا واٞف ؾدطٔایٌٝدصاضی ذداضخی ضٚتدٝضٚ
تٛزِٚ ٜی تا تٛخد ٝتد ٝأٙید

پایدساض ٔٛخدٛز ،ظٔیٙدٞٝدای ضقدس ؾدطٔایٌٝدصاضی زاذّدی  ٚقدىٛفایی

ؽطفی ٞای ّٔی فطأ ٓٞیقٛز.
پطتاض وطزٖ  ٚاضائ ٝؾٙاضیٞٛا :تطای ٍ٘اضـ ؾٙاضیٞٛا ،تایس ٔٙغك ؾٙاضیٞٛا ت ٝفٛٙاٖ ناضنٛب ٞدط
یه اظ ؾٙاضیٞٛا زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز ،پؽ اظ آٖ تا ٔطاخق ٝت ٝفسْ لغقی ٞای ٔٛخدٛز  ٚفدٛأّی ودٝ
اوتٕاَ تایتطی تطای ٚلٛؿ زاض٘س ،تسٚیٗ ؾٙاضیٞٛا ا٘دداْ  ٚتدطای ٞدط یده اظ ؾدٙاضیٞٛا ٘داٌْدصاضی
نٛضت ٔی ٌیطز .فٛأُ زیٍط زاضای فسْ لغقی

٘یع ،تا تٛخ ٝت ٝقطایظ ٔٛخٛز زض ٞط ؾٙاضی٘ ،ٛحدٜٛ

فّٕىطزقاٖ ٔكرم  ٚتیاٖ ٔیقٛز.
 .2-4-3تجشیه و تحلیل سناریوی خوش بینانه(فن ساالر)

تا ٚخٛز أٙی

پایساض  ٚتّٙسٔست ا٘طغی  ٚثثات ؾیاؾی  ٚاختٕافی زض وكٛض  ٚزض ٔٙغم ٝاظ یه

ایٗ ؾاظٔاٖ ت ٝعٛض ذٛزواض تطزاقتٔ ٝدی قد٘ٛسٔ .تقالدة تدا ضقدس نكدٍٕیط تدداضت خٟدا٘ی ،ضقدس ٚ
ٌؿتطـ فطض ٝخٟا٘ی ا٘طغی ضا ذٛاٞیٓ زاق  .تٙاتطایٗ٘ ،یاظٔٙس ؾطٔایٌٝصاضی زض وّمٞٝای ٔرتّف
ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ا٘طغی ذٛاٞیٓ تٛز .اظ آٖخا و ٝثثات ؾیاؾدی  ٚالتهدازی زض ٔٙغمد ،ٝتدط أٙید
ا٘طغی تأثیطٌصاض ٔیتاقس ،تط ٕٞیٗ اؾاؼ ضیؿه ؾطٔایٌٝدصاضی زض وكدٛض پداییٗ اؾد
خصب ؾطٔایٞ ٝای زاذّی  ٚذاضخی زض ضاؾتای تٛؾق ٝؽطفید
وٕای

فطضدٝ

ٙٔ ٚددط تدٝ

تِٛیدس ا٘دطغی زض وكدٛض ٔدیقدٛز .تدا

اظ ترف ذهٛنی ،اظ یه ؾ ٛظٔی ٝٙیظْ تطای خصب ؾدطٔایٞٝدا ،افدعایف ضلاتد  ،افدعایف
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تٟطٜٚضی  ...ٚایداز ٔیٌطزز  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،ترف ٕٟٔی اظ ؽطفید ٞدای زِٚد
ٔطتٛط ت ٝا٘طغی ٔی قٛز ،آظاز قس ٚ ٜتٛا٘ایی زِٚ

ود ٝندطف أدٛض

زض پطزاذتٗ ت ٝأٛض التهازی ،فطٍٙٞی  ٚؾیاؾدی

تیكتط ٔی قٛز  ٚتا تٛخ ٝخسی ٔؿ ِٛیٗ ،ظیطؾاذ ٞای التهازی  ٚآٔٛظقی یظْ زض ظٔیٙدٔ ٝدسیطی
تٟی ٝٙا٘طغی پیٍیطی ٔی قٛز ٔ ٚمطضات لسیٕی زض ظٔیٔ ٝٙماتّد ٝتدا ذغدطات ظیؿد ٔحیغدیٔ ،هدطف
ا٘طغی  ٚوٙتطَ آییٙدسٞ ٜدای ٘اقدی اظ ٔهداضف ا٘دطغی اندالح ٔدیٌدطزز  ٚاؾدتفاز ٜاظ ا٘دطغیٞدای
تدسیسپصیط ٘یع ؾطِٛو ٝؾطٔایٌٝصاضی ترف ا٘طغی وكٛض ذٛاٞس قس.
 .3-4-3تجشیه و تحلیل سناریوی بذبینانه(رکود)

تیطٌی ضٚاتظ ؾیاؾی ٚ ٚخٛز تحطیٓٞای ؾیاؾی  ٚالتهازی ،ؾثة ٔیٌطزز تا خطیاٖ آظاز ٔٙاتـ
ٔاِی  ٚفٙاٚضی تح

تأثیط لطاض ٌیطز و ٝایٗ پسیس ٜزض ٔیأٖست  ٚزض تّٙسٔست ،أٙی

فطض ٝا٘دطغی

ضا تا ٔراعطٛٔ ٜاخٔ ٝیٕ٘ایسٕٞ .چٙیٗ ایدٗ تحدطیٓٞدا ؾدثة ٔدیٌدطزز وكدٛض ایدطاٖ اظ زؾتطؾدی تدٝ
تاظاضٞای تعضي ٔحط ْٚقٛز  ٚضطیة أٙی

تماضای ا٘طغی اظ ایطاٖ واٞف یاتس .زض ایٗ ؾٙاضی ،ٛتدٝ

زِیُ ٚخٛز ٔكىالت التهازی  ٚفسْ ٚخٛز أٙید
ظٔی ٝٙوفؼ ٔحیظ ظیؿ  ،ثات

ا٘دطغی زض وكدٛضٔ ،مدطضات  ٚلدٛا٘یٗ پیكدیٗ زض

ٔا٘س ٚ ٜت ٝزِیُ تحطیٓ  ٚفسْ زؾتطؾی ت ٝفٙاٚضیٞای ٘ ٛتا آییٙدسٌی

وٕتط ،اضٌا٘یؿٓٞای ظ٘س ٜزض ٔحیظظیؿ

زناض آؾیة ٔیق٘ٛس.

 .4-4-3تجشیه و تحلیل سناریوی میانه(خودکفایی)

ٔؿّٕاً فسْ ؾطٔایٌٝصاضی ،تٔ ٝقٙای فمساٖ افعایف ؽطفی
ٔٙفی تط أٙی

تِٛیس ٔی تاقس  ٚتاِم ٜٛوىای

فطض ٝا٘طغی ذٛاٞس زاق  .ایٗ ٔؿائُ ٔٙدط ت ٝاف َٛاؾاؾدی زض ندٙق

اظ تأثیطات
٘فد

قدسٚ ٜ

خایٍا ٜتیٗ إِّّی وكٛض زض تِٛیس ٘ف  ،تا ٔكىالت خسی ٔٛاخ ٝذٛاٞس قس .زض ایٗ ؾٙاضی ،ٛت ٝزِیدُ
ؾطٔایٌٝصاضی ذ اضخی تؿیاض ا٘سوی زض ترف ٘ف

وكٛض یخطْ ؾطٔایٛٔ ٝضز ٘یداظ تدطای تٛؾدق ٝایدٗ

ترف تٟٙا تایس اظ زاذُ وكٛض تأٔیٗ قٛزِ .صا تایؿتی لٛا٘یٗ ٔ ٚكٛقٞای وٕایتی اظ ؾدطٔایٌٝدصاضاٖ
زاذّی ٔٛضز تٛخ ٝتیكتطی لطاض ٌیطز .ت ٝزِیُ فسْ وضٛض پیٕا٘ىاضاٖ تٛإ٘ٙس ذاضخی زض ترف ٘فد
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اضائٔ ٝسِی تّفیمی اظ تط٘أٝضیعی ٔثتٙی تط ؾٙاضی... ٛ

وكٛض  ٚتحطیٓٞای تیٗإِّّی فّی ٝوكٛضٕٔ ،ىٗ اؾ

ذاللی ٞا زض ؾایط ترفٞای ا٘دطغی قدىٛفا

قس ٚ ٜتط تٛاٖ زاذُ ت ٝقست تأویس ٔیقٛز٘ .یع ،تٔٛیؾاظی فٙداٚضی ٞدای ٚاضز قدس ٜلثّدی  ٚتِٛیدس
زاذّی تدٟیعات ٔٛضز ٘یاظ زض نٙیٗ فضایی ز٘ثاَ ذٛاٞس قس.
تط اؾاؼ ایٗ فطو ود ٝیىدی اظ فدٛاضو ٟٔدٓ تدطٖٚظای ٔهدطف ا٘دطغی ،تأثیطٌدصاضی آٖ تدط
آییٙسٜٞای ظیؿ ٔحیغی وكٛض اؾ ٔ ،مطضات لسیٕی زض ظٔیٔ ٝٙماتّ ٝتا ٔرداعطات ظیؿد ٔحیغدی
انالح قس ٚ ٜترف ٞای خسیسی ت ٝآٖ اضافٔ ٝیٌطزز  ٚاؾتفاز ٜاظ ا٘طغیٞای تدسیسپصیط ،ؾطِٛوٝ
ؾطٔایٌ ٝصاضی ترف ا٘طغی وكدٛض ذٛاٞدس قدس .ظیدطا زؾ تطؾدی تد ٝایدٗ ٔٙداتـٕٞ ،یكدٍی تدٛز ٚ ٜتدا
ؾطٔایٌٝصاضی ٞای یظْ ،لاتّی

 ٚؽطفی

تدسیسپصیط ،وفؼ ٔحیظ ظیؿ

 ٚزض أاٖ تٛزٖ خأق ٝتكطی اظ ذغطات ظیؿد ٔحیغدی ضا تد ٝز٘ثداَ

زاضز  ٚاظ آٖخا وٞ ٝسف زٔ ، ِٚسیطی

تِٛیس زض وكٛض ضا زاض٘س .اظ آٖخا و ٝاؾتفاز ٜاظ ا٘طغیٞای
تٟی ٝٙا٘طغی  ٚتكدٛیك تٟیٙدٝؾداظی ٔهدطف ا٘دطغی اؾد .

ٔـ اِٛنف انالح ٘ؾاْ لیٕ ٌصاضی ٞ ٚسفٕٙس ٕ٘ٛزٖ یاضا٘ٞٝا ٔدس٘ؾط لدطاض ٔدیٌیدطز .ظیدطا ایدٗ زٚ
اتعاض ،اظ اتعاضٞای اؾاؾی تكٛیك ت ٝتٟیٝٙؾاظی ٔهطف ا٘طغی ٌ ٚؿتطـ فساِ

اختٕافی ٞؿتٙس.

 .4تجشیه و تحلیل و ارسیابى "راهبزدهای مذیزیت انزصی در کشور"
ؾاظٔاٖ ٔسیطی

 ٚتط٘أٝضیعى وكٛض ،زض شیُ ٔٛضٛؿ تٙس (ج) ٔاز 155 ٜلا٘ ٖٛنٟداضْ تٛؾدق،ٝ

ؾٙس تٛؾقٚ ٝیػٔ ٜسیطی

ا٘طغى زض وكٛض ضا تسٚیٗ ٕ٘ٛز ٜاؾ

 ٚضاٞثطز ٞاى والٖ تٛؾدق ٝتردف

 -1وٕای

اظ تٛؾق ٝتاظاض ا٘طغى  ٚافعایف ؾ ٟٓترف غیطزِٚتى قأُ ترف ذهٛنى  ٚتقا٘ٚى؛

ِ -2حاػ وطزٖ زیسٌاٜٞاى التهاز ّٔى  ٚالتهاز تٍٙا ٜزض ؾیاؾ ٞاى التهاز ا٘طغى؛
 -3افعایف أٙی

فطض ٝا٘طغى  ٚتٟثٛز ویفی

وأُٞاى ا٘طغى فطض ٝقسٜ؛

 -4افعایف ؾ ٟٓا٘دطغىٞداى تدسیسپدصیط  ٚپدان زض ؾدثس ا٘دطغى وكدٛض  ٚوداٞف آِدٛزٌىٞداى
ظیؿ ٔحیغى؛
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 -5وٕای ٞاى ٔاِى  ٚفٙى زِٚ

اظ السأات  ٚفقاِی ٞاى تٟیٝٙؾاظى ٔهطف ا٘طغى؛

 -6ایداز تٕطوع زض ؾیاؾ ٌصاضى  ٚتط٘أٝضیعى وكٛض؛
 -7تٛؾق ٝزا٘ف تٟطٜٚضى ٔ ٚسیطی

ا٘طغى؛

ٞ -8سفٕٙس ٕ٘ٛزٖ یاضا٘ٞٝاى ا٘طغى؛
 -9انالح ٘ؾاْ لیٕ ٌصاضى وأُٞاى ا٘طغى؛
 -10قفافؾاظى لیٕ

وأُٞاى ا٘طغى  ٚضٚاتظ ٔاِى تیٗ تٍٙاٜٞا؛

 -11تفىیده أدٛض وداوٕیتى تردف ا٘دطغى اظ قدطو ٞداى زِٚتدى ٔ ٚحدٕ٘ َٛدٛزٖ آٖ تدٝ
ٚظاضتذا٘ٞٝاى شیطتظ؛
ٔ -12ثازِٟ٘ ٝازٜٞا ٔ ٚحهٛیت تٍٙاٜٞاى تِٛیس  ٚفطضٝوٙٙس ٜا٘طغى تط اؾاؼ اضظـ ٔٙغمٝای وأُٞا؛
ٌ -13ؿتطـ فضاى ضلات

زض تِٛیس تطق  ٚفطآٚضزٜٞاى ٘فتى؛

 -14تؿٟیُ تداضت ا٘طغى تٛؾظ ترف غیطزِٚتى ،قأُ ترف ذهٛنى  ٚتقا٘ٚى ایطا٘ى؛
 -15تٛؾقٞ ٝطن ٝتیكتط تٟطٜتطزاضى التهازى اظ ٔٙاتـ تدسیسپصیط ا٘طغى؛
تا تٛخ ٝتٔ ٝمِٞٝٛا  ٚتدعی ٚ ٝتحّیدُٞداى تثیدیٗ قدس ،ٜتدا اؾدتفاز ٜاظ ؾدٙاضیٞٛاى ایدداز قدس،ٜ
ضاٞثطزٞاى ٔسیطی

ا٘طغى زض وكٛض ضا ٔٛضز تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیاتى لطاض ٔىزٞیٓ .تط ایٗ اؾاؼ،

 15ضاٞثطز ٔسیطی

ا٘طغى زض وكٛض ،زض لاِة  3ؾٙاضیٛى ٔٛضز اقاض ٜتطضؾى ٔدىٌطز٘دس .تدا تحّیدُ

فّٕىطز ٞط ضاٞثطز زض ٞطوساْ اظ ؾٙاضیٞٛأ ،كدرم ٔدىٌدطزز ود ٝیده ضاٞثدطز ذدال زض ودساْ
اضظیاتى ضاٞثطزٞا زض "ؾٙاضیٛى فٗؾایض" اظ ضٚیىطز تط٘أدٝضیدعی ٔثتٙدی تدط فدطو تدطای یدافتٗ
ضاٞثطزٞای پاتطخا زض ٞط ؾٙاضی ٛاؾتفاز ٜقس ٜاؾ  .زض ایٗ ٔطوّ ٝاظ ذثطٌاٖ ذٛاؾت ٝقس و ٝواضؾداظ
ٔ ٚتٙاؾة تٛزٖ ٞط یه ضاٞثطزٞای ٌ15ا٘ٔ ٝسیطی

ا٘طغی وكٛض زض ته ته ؾدٙاضیٞٛا اظ  1تدا 10

أتیاظزٞی ٕ٘ایٙسٔ .یاٍ٘یٗ أتیاظٞای زاز ٜقس ٜزض ٕ٘ٛزاضٞای  1تا ٘ 3كاٖ زاز ٜقس ٜاؾ .
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ًوَدار  .۳هیشاى عولکزد ٍ کارساس بَدى راّبزدّای آیٌذُ اًزصی در سٌاریَی هیاًِ

 .5نتیجهگیزی
زض ایٗ ٔماِ ٝتا اؾتفاز ٜاظ  5ضٚـ زِفی ،پٛیف ٔحیغی  ،PESTتحّیدُ اثدطات ٔتماتدُ ،تىٙیده
ٔیه ٔه  ٚؾٙاضیٍ٘ٛاضی تا ٔسَ فِٛت ٖٛاؾىییطظ تد ٝآیٙدسٜپػٞٚدی زض ودٛظ ٜا٘دطغی پطزاذتد ٝقدس.
پاضأتطٞای وّیسی تأثیطٌصاض تط آیٙس ٜا٘طغی وكٛض تا اؾتفاز ٜتّفیمی اظ ضٚـٞای پٙحٌا٘ ٝشوط قدسٜ
لطاض ٌطفتٙس.
ؾیاؾ

ذاضخی وكٛض زض ضاتغ ٝتا ؾایط وكٛضٞا  ٚخصب ؾطٔایٞٝای ذاضخی زض تردف ا٘دطغی

وكٛض ،تحطیٓ  ٚفكاضٞای غطب فّی ٝایطاٖ ٘ ٚیع اوتٕاَ تطٚظ خ ٚ ًٙوٕالت تطٚضیؿدتی تد ٝفٙدٛاٖ
پاضٔتطٞای وّیسی ٔ ثط تط آیٙس ٜترف ا٘طغی وكٛض قٙاؾایی قس٘س .تط اؾاؼ ایٗ ؾ ٝپاضأتط وّیسی،
ؾ ٝؾٙاضیٔ ٛازض ت٘ ٝاْٞای ؾٙاضی ٛفٗؾایض ،ؾٙاضیٛی ضوٛز  ٚؾٙاضیٛی ذٛزوفدایی تٛؾدق ٝزاز ٜقدس.
٘تایح وؿة قس ٜاظ تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیاتى ضاٞثطزٞاى ٔسیطی

ا٘طغى زض وكٛض تیداٍ٘ط ایدٗ أدط
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و ٝتقسازى اظ ضاٞثطزٞا تٟٙا زض یه یا ز ٚؾٙاضیٔ ،ٛفیس  ٚلٛى ّٔحٛػ ٔىق٘ٛس  ٚزض تمی ٝزناض

ضقف ٞؿتٙس .تٙاتطایٗ ِحاػ وطزٖ ضاٞثطزٞاى نٙس ٚخٟدى ود ٝتتٛا٘ٙدس زض ٔٛلقید ٞداى ٔتفداٚت،
پاؾرٍٛى ٔٛلقی
ٞاى ٔسیطی
ایطأٖ ،سیطی

تاقٙس ،یظْ  ٚضطٚضى ت٘ ٝؾط ٔىضؾسٔ .تقالة ٘تایح وانُ اظ تطضؾدى "ضاٞثدطز

ا٘طغى" تا اؾتفاز ٜاظ "تط٘أٝضیعى ؾٙاضیٔ "ٛكرم ٔىٌدطزز ودٔ ٝهدطف ا٘دطغى زض
٘كس ٚ ٜضطٚضتاً ترف ا٘طغى٘ ،یاظٔٙدس تدسٚیٗ ضاٞثطزٞداى ٔدسیطی

ا٘دطغى تدا ٍ٘داٜ

یىپاضن ٝت ٝایٗ ترف اؾ  .تاظٍ٘طى  ٚتسٚیٗ ٔدسز ایٗ ضاٞثطزٞا تٟٙا ضاٛٔ ٜفمی

تّٙسٔست  ٚآتى

ترف ا٘طغى اؾ .
ٔؿّٕاً ٔٙؾٛض اظ ضاٞثطزٞاى ٔسیطی

ا٘طغى زض وكٛض ،فمظ تسٚیٗ یه عطح خدأـ تدطاى ٕٞدٝ

ظیط ٔدٕٛفٞٝاى ا٘طغى ٘یؿ  ،تّى ٝیه ٔطخـ فاِى تهٕیٌٓیط٘س ٚ ٜؾیاؾ ٌصاض ٔٛضز ٘یاظ اؾد
و ٝپؽ اظ تهٕیٌٓیطى  ٚؾیاؾ ٌصاضى ،التدساض یظْ  ٚاذتیداضات لدا٘٘ٛى تدطاى تد ٝاخدطا ٌصاقدتٗ
تهٕیٕات ذٛز ضا زاقت ٝتاقسٔ .ؿدّٕاً یىدى اظ اتعاضٞداى تهدٕیٌٓیدطى تدطاى تدسٚیٗ "ضاٞثطزٞداى
ٔسیطی

ا٘طغى" زض وكٛض  ٚاتراش تهٕیٕات نحیح فّٕىٚ ،خٛز یه تا٘ده اعالفداتى خدأـ زض

ایٗ ذهٛل اؾ

و ٝزض نٛضت ضطٚضت  ٚتكریم ٔیتٛا٘س تا ٕٞىاضى ٔدسا٘ ٝوّی ٝزؾتٍاٜٞاى

ٔطتثظ تا ترف ا٘طغى وكٛض ایداز ٌطزز تا زض تٙؾدیٓ تط٘أدٞٝداى ودالٖ ٘ ٚؾداضت  ٚوٙتدطَ تردف
ا٘طغى ،یاضىزٙٞسٔ ٚ ٜ

ثط تاقس.
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تطضؾى ٔؿائُ التهاز ا٘طغى ،ؾاَ ا ،َٚقٕاض ،1 ٜنم .3-27
تٟثٛزی ،زاٚٚز  ٚاؾٕافیُ تطلی ٌّقصا٘ی(" ،)1387اثطات ظیؿ ٔحیغی ٔهدطف ا٘دطغی  ٚضقدس التهدازی
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ٞكتٕیٗ ٕٞایف ز ٚؾای٘ ٝالتهاز وكاٚضظی.
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